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tef.kler Norveçe asker 
cına devam ediyorlar 

~~================== 
r 

Tevkif edildi 
Suçu, muhtelif resmi ve askeri mües
seselere ve şahıslara hükumetin siya
seti aleyhinde mektuplar göndermek. 

Rahat memlsket ılngiliz 
r- -

Donanması Stavengeri dün Tevkif edilen eski Kocaeli 
Bellioğludur , ftüyülc devletlerin yollan üzeri: sa ,_ah 

ne tesadüf edrn ve kli.fi kuvvetlen U şiddetle bombardıman etti Meb'usu Sırrı 
0lnııyan bitara.fiann ezileceklerini 
bildiren Moskova. sesinden sonra 
llr'bk hakikat bütün çıplaldığile 
meydana çılanıştır. Türkiye yalnız 
i\aırnı~ bu gün Balkanlar 
l){>ıı • et altında idi. 
lf er : _ mlekett.eki bu 

v't! "' ,. ·oktu. 
"" . '' • >·~ ~"; •• 04# _J .. , 

~ J ıu.a.n :YASeyVlir:OıHS 
• '· tti~~1Mmr5u undugu~ 

ı~~~-;.. 
. zor, teli 

Zİytt; 91-ht!e, ~ 
den tr · hi ·· nı\~l!'iJlfi~ırr 
Avrupa'yt . 
~itahu~ ,. uddet oturup da 
lllernıeketıml gelen bir seyyah bu· 
tada tamamen başka bir dünyaya 
tirntiş gibi hayret duyar ve bu hay
l'et memnuniyet ve inşirah ile rnüte
tat'ik bulunur. Türkiyede teneffüs e
<l'J 1 en hava msanı sıkmaz; bu ma· 
1levi havanın içinde endişe, telaş. 
korku, emniyetsizlik, istikrarsızlık, 
llıahiycti bilinmiycn fakat mevcudi
~eti sezilen bir taKıın tehlikenin ver
diği bir heyecan ve ırpınmn yokfur. 
41dığınız her ncf es ıle içinize ra
hat ve itimad dolar; attığınız her 
a~ırn size sağlam bir zemin üzerinde 
~tiidüğünüz kanaat.ini verir. Çarşı
da, Pazarda ufak bir cevelan sizi 
dUnya nimetlerinin bolluğu ile kar
~1~ı..ınr. l<""iyaUar pahalıdır. Fakat 
b \lgünkii dünya ~iyasası karşısında 
• 11 YilksW<nk sıze-'hiç gayritabii bir 
~:y gibi görünm~ İstediğinizi dü
§unur ve söyler, istediğiniz kitab ve 
.~?.ett!yi btn~.r~ !'8-ı~ve-tecavü.7.dcn 
·b·:ıs:un 1 YtılW'.~ın~. li 1.abıtanın 
\ıır juıı1alile.. !J~® l:i -ceza.ya çarp
~ l'llf!tıyacağıDıaa e i iniz. Malını· 
ın ""'·ı io -. • ah 11 • ır.'. ·••U künuz ~ m su en· 

• 
1~1n <!linizden alınını ıncağını bilir· 
~z" lstedi~iniz yşrile, istediğiniz 

Y~ar ve .çalışırsınız. 
ı~ın~cketimizin .bütün dünya derd 
ldd~~etl ~~Cı~;.bir .c~nnet olduğun~ 
tı:ı· ıa ehni~·oruz. Bızım de dertlerı-

ız v ik" t '" . ar, ıztırablarımız var, § aye • 
-l'inı· ~· ız var. Fakat bir insan sosye-

bı ~ Ve bir dünya hayatı için içtina
~ 1tnkansız bu mutad meseleler ü
~~~n<lt!, anormal, istisnai bir vazi -
lıı Yoktur demek istiyoruz. Dünya
~~ hemen her tarafını sanp kapla-
11 •• 6 anormal endi§e ve istikrarsız -
!:'i :tn bizim hududlarımızdan içeri 
~l.ı?'rneıniş bulunmasıdır ki işte bize 
t~<:Vgili vatan topraklarını müs -
liy a bir saadetten müstefid göste
ki or. Iiarb ve buhran, her zaman
fet haJiınize yeni ve müdhiş ihtimal
titrt~nunetniemek suretile, vaziye -
li<:r 

1 ?.ı bir çok memleketlerin imre- 1 
\ıe ek seyredecekleri bir mazhariyet 1 

13~adet seviyesine çıkarmıştır. 
clıJı·ll neticenin durup dururken, ken 
ıırı~~nden temin edilmiş olmasına. ı1 ~b·· n Verir misiniz? Bize vakayiin 
<:]tl 

11 !i~yrile, kendi kendiliğinden, 

1

. 
tqte <.'dılmiş gibi görünen bu istik
··~h ~nıniyet ve itimad, edebiyatta 
~Uk lı nı_Hmteni,, dooikleri neviden 
lilcı ~k hır kudret ve icadın mahsulü 
l1:k~r.ınlla şüplıc yoktur. Eğer mem
l'ııc:tı·'n tnukaddcratını milletin kıy
l<:ti 1 Vediası ve vazifesi olarak el
i~~tle. tutan devlet adamlanmız en 
~kil(llı te:1b~rleri en lüzumu olan 

ada ıttıhaz ve tatbik etmemiş 
(Sonu 5 iwi<W) 

llüseytn OahJd YALÇIN 

• ........ 

Bergendeki Alman kuvvetleri tecrit edildi 
Londra, 17 (A. A.) - Amirallik 

İngiliz donanmasının, bu sabah şa
fakla beraber, Stavenger tayyare is
tasyonunu bir saat 20 dakika bom
bardıman ettiğini bildirmektedir . 

Avdette, bir kruvazöre, bompıı. i· 
sabet etmiş ve kruvazör az ciddi ha
sara uğramış.cm da üssüne avdet et· 
mek üzere yoluna devam etmiştir . 
Müttef1lderin Aı.ker lbracı Devam 

F..diyor 
Londra, 17 (A.A.) - Reuter ajan 

81 bildiriyor: 
Times gazetesinin askeri muhabiri 

yn?,ıyor,: 

- ...... -

Suçlu askeri 
Mahkemede mu:. 
hakeme edileceh 

İstanbul zabıtası, siyasi kısmı iki 
aydan fazla bir zamandanberi devam 
eden mühim bir mesele üzerindeki 
taJıkika.tı.nı muvaffakiyetle tamam • 
lamış, evvela pek ehemmiyetli gibi 
görünen bu işin hakiki mahiyetini 
meydana çıkarmıştır. 

Hadise şudur: 
iti aydan fazla bir 7.amandanberi. 

muhtelü makamlara, bu arada da. 
bazı askeri makar:ıata ve gaze~ • 
re, belediye reislerine ve doktoı-lara, 
hükfuneti ve siyaseti aleyhinde, ya 
imzasız veya bazı zümre ve sınıflar 
namına gönderiliyormuş gibi bir ta
kım mektuplar geldiği göıiilmüş
tür. 

İstanbulun muhtelif semtlerinden 
(Sonu 3 üncüde) Strn. BeUioğlu 
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B. M. Meclisinde 

Milli Müdafaa için fevkalade 
tahsisat kabul edildi 

Müttefiklerin, asker ihracı için in· 
tilıap ettikleri yerler, orada kuvvet 
peyda edecekleri ana kadar gizli tu
tulacaktır. Almanların bu mevkileri 
bilmemeleri lazımdır. Müttefik as • 
kerlerinin sayısı, Almanların Oslo et 
rafında, Norveç ordusu üzerine yap· 
tıklan tazyiki zayıflatmaya kafi ge -
lecek ~isbettc olduğunu halkın bil
mesj ~iı:....Almruılar, garbde Ber
gcnde ve Strandhdmde tccrid edil -
miş garnizonlarına daha şimdiden 

tayyarelerle, paraşütlerle yardım 

göndermeğe ba~lamışlardır. Tayyare 
ile yardım göndermek başkadır. De
nizden serbest g~id olmadığı için, 
yine tayyare ile mütemadi erzak ve 
mühimmat yollamak büsbütün baş
kadır. Bu itibarla, müttefiklerle Al· 

(Sonu. 3 üncüde) Alma>ı kıt'aJannın tecrid edilmiş · oUI.uklan Bergen limanı 

~~~,,__~l!l!r"".........,,,~.......__~~ ....... ~~~----~=-=~~~~~~r= ........ ~~~ \Köy enatitüleri kanunu etrafında 

italya Arnavutluğa 
asker yığıyormuş 

Zagreb, 17 (A.A.) - Havas ajan
sı muhabirinin bildirdiğine göre, 
.. Alman turistlerinin,, bir kaç gün • 
dür Yugoslavyayı istila etmeleri ü -
zerine hasıl olan endişe havasını hu
duddan gelen haberler artbrmakta • 
dır. 

Dolaşan şayialara göre, Yugoslav· 
ya hududundaki Alman kuvvetleri 
bir kaç fırka ile takviye edilmiştir . 

Slovakyada Macar hududu isti, · 
kametinde Alman tahşidatı yapıl • 
dığı hakkındaki haberlerle bu şayia

(Somt S üncüde) 

1 (Yeni Tarihi Tefrikamız J , 
1 HASAN SABBAH 1 

Yazan: AYHAN ATIS 1 
Şark ismailller Dev
letini ve Haşhaşller 
adh korkunç mezhebi 
kuran , yarım asır 
müddetle adı ve şöh
reti Şark hükümdar
larını titreten bu müt

hiş adamın harikulade hayatı 

Şark ittihadı 

Bir İran gazetesinin 
güzel bir makalesi 

Tahran, 17 (A.A.) - "Hususi Mu
habirimizdenı,. 

"İttilaat gazetesi,, şark milletle • 
rinin birleşmesi başlığı altında neş
rettiği başmakalede şöyle demekte
dir: 
"Şark memleketleri aralarındaki 

küçük ihtilatları unutarak siyasi 
paktlar ve iktı.sadi anlaşmalar akdi 
suretile birleşmeğe doğru kendileri
ne yol açtılar. Hali hazır bu birleş • 

(Sonu 3 üncüde) 

Ask~un 
bir maddesi değişiyor 
. Ankara, 17 (Hususi Muhabirimiz
den) - Askerlik kanununun 58 in
ci maddesine bir fıkra eklenmesi için 
hazırlanan layiha mecliste ruzname
ye alınmıştır. Bu fıkra şudur: Tallın 
ve terbiye ve manevra maksadile 
celbedilecek usta efrad fevkal8.de 
haellerde iki seneye kaydına bakıl • 
maksızın Heyeti Vekile kararile si
lah altına alınabilir. Ve talim müd
deti dört aya kadar uzablabilir. 

ULUSAL EKONOM.i") 
ve Arttırma Kurumu
nun Türk milletine 

maarif Vekili izahat verdi 
~ara, 17 (A.A.) - B. M. Mec

lisi bugün Şemsettin Günaltayın baş-

b.ııbğmda toplanmıştır. 

Ce1senin açılmasını müteakib söz 
alan Maliye Vekili Fuat Ağralı, ruz. 

namede bulunan ve Milli Müdafaa, 

' jandarma, nafıa hi?.metleri için ff!!'ll.; 
kalade tahsisat verilmesine ait otaıı 
kanun layihasının müstacelen mü .. 
zakeresini istemiştir. 

Meclis müstaceliyet kararile me» 
(Scmu 7 ~>;. 

SABAHTAN SABAHA : -
Halimize şükredelim 

Birçok memleketler.de, hatta komşularımızda vesi
ka usulü çıkarılmış, bizde hayat pahalılığı ağır de
ğildir; Fakat hükumetin daima uyanık olması lazım 

~I 

- Fransada vesika usulü 
- Kanm için beş vesika v11riniz. Beyannamesi 

(Yazısı 7 nei sa.yfamnda I . Pek yaku:ıda Yeni Sabahta ı.'- - Nasıl olur, bir kişiye 6eş vesik«l .. 
- Ne biligor$unuz, l>elki 6eş çocıılc doğaracalc ! .• (Yaz.ıaı 7 de) 
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ikler: 3 l 
o 

~LESiNİN 
sıll1or mu? v p 

V.z•": c.m.ı BARDıAkÇI ledkltler OllTYVCll 
DİYOR Ki: llulı 1 .. 9tly• •• ... ..., .... 

tirhıce ..m. Galiba rfJirm ..aen 
mek *"' -· .......... ~ttıp 
iıltifade ettim.: 

- Ben • dtffm, lliı; i* vakit ili• 
• kalbimdet....a ... ,... t1ır11s-~ 

dmı. Oğtldl.mlit --·· ...... pifman olmP4ı• ..Dm ~ hum• ........ 
,,.... ....... ~· ' dm .. • lemek için ~ deni anlatmak için 
~Mjil .r? Hakkıırvar. J'U&t 
bamr \118~ ellmı4Blmem.-r-
,ıı-. olmaaı iktimaüi dÜ§tinll'ek 

k V rt "'''*'- cpı Si i .... Ju. 
Ye faydalı bWdum. Her ne ise söyle 
bakahm, derdin nedir? .. 

- illa .. befllgshr içiılıle- •ıta)I& 

bır estin, yenllUr, gençlik, illttysr
~a~ Jiile..QanılO...,, 

ad111da 1* ı••• ~ edelıl U.. 
lil bayrağı altında t.oplananlar es • 
Jduıı , demede olmlf Mlıiılslri ettik· 
leri edib w pirle ' 1 Jlll*lerini 
Jrend•...._ terkeylemeledat aıiı*. ve 
iddiap alktılar. Gellçlerilt - iılli· 
alan, ..pbeyleri tuafmılma:illllldd· 
la .,. karplanC: 'hafiye ..... . 
caklllr li.ltmine dahil ...... llir 
pJiimil, Y8l l8leini ..... ettiği lıh-
JllMIDU&CJm- ayftlunt lıın .... 
leri1a yazılarma, eaerlıeı.- Ulllllll,-ey
lıed ği halde hiç bir eeer geliı ._ 
diğint Jll!llıdilerW bC iyen genç
lenn ....,........ ti a••lnr llulun· 
duğunn ,..a ,aJala anWL 9ir muh 
terea~--lleri adam 
ı..-. felllefeDhı .. _,,, edebi· 
JMID•~' '' lmailva· 
•zm % tWıncffr. Yı4ııMa lı ı · Wtlr
mık .,, •• dudaJI buJalım ... 
lan ' ! ;.-;i ....... dejll.IW· 
IK*.,..ı bı ... btiJle ,..... ...... 
veı ıı' Sı .._. tılr ll8lil y Ml'J<r: 
TUrkiyeye 4llıl ~ ID)'i ... .,... 
rek ve ao)'BUS birıdllilJlaı içimıl8 her 
eeyle alay etımJl lll1Uk sekl eseri 
q.yarak,, dlyaır. 
o-..nr' ... w.,_ 

Jranaatler her yUEdıUeı derin ielıin 
dOfündttreeek bir ........... 
mektedir. Bu bMbıe 1llitll blhqauis 
için teNtW .. abililc:M lıir haetaJık 

lraa 1 7 re+ 2 
1 1 Mtila.l'-*. 

gençllğfne .. 'ft ... midit'! OD
cuklanmıs om-• n J ..AJim, yum& • 

dan kitlb olmıllt iM' ıda. ıun
lar? Göz açıp tapıyacak kadar tma 
bir 1U11AD 110ma aevk w iılaleaıilli • 

tilldna ._>da• devlet ve millet 
j! 1

• ,.. .,.. 'ft ırtb ... ...,.-
rini temUı .. lban alım vBuf .. 
maJftmab 11111 1 b -.tn& ıl 14 ctl; it 
ve liyakate l&hib olmadan yetıer,,•-

-- 'ti --·- ....... 

g .,.. 
JlllJ b t tD ) 1 1 ES mf. 
:a.ıilR ılı .•t,. •....ı tiftra.. 
eı amda, eUi •nllwt, ·•> 'lı'm, 
... .,.,,,. 1 lal .... """ 
,_ ...,,., r Mı- 19ye karii hay-

-·*-·.,._,_._ -· ·• , ... 
türemJşti. ·~ • Ciceron,, bwı· 
lan "Neoterl,, kelimeısile taVlif f!J• 
Jer ve onlardarı .aefret ve iatikriJı 
~ bisdade laö)de. birzBm 
relllll,.._..? 

B. - Bir guetemizde de gtbıleree 
lları koculra~ aile ıeçim· 
att!Dlrlertndea. bopaınıtlmn artmat
ta •ldwlt ,_ ' ' • '7Ulla' •· 
tllar'«tiı.:BFR ..... ,.,. '*-*-" 
kiyo, nun "Acem mektuplan.,m andı 
ran, bır kısım muharrirlerimizin an
lat11tldarma bakıhna evlenme çağı
na l8lmif genç kızimmıız, ayak ayak 

-"'"'" ..... 
ee•LIK t.-KWUI ......... 
1 NYLIK JIO • ._ • 

1 M"LIK .. a - a 
t #\'LIK - • - • 
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.,._ ı&tmak ~ ' pebiden, 
de.._., ..tnermı'n, ma Jıdzn, iün
dı.._.... tQplaDtllarmdaD nıjlardaD, 
UrnaJr cUilarmdan t.heectiyorlar, 
Md!ehk .mfelerine ü ük bir ke
Bw «MI aöıtJ...,... Bu haller 
de ..... s4 he .,. C ' m m temeli O-

lan Tllrk ailesiDin her taraftan esen 
rüzgirlann yağan yağmurtanıı w 

...__E'E' tnıid ı dle- fiııılltJr8p ıı' 111 
te, inhiW eylemette olduğum m de
Wet edi)'W? Eğer böyle ise o w.ı. 
.... , ... ftrbğumz lıiıı - yı • 
.imıa tehlikmine di""'8inden lror • 
~M W•J!'!, 

C. - Bir muhbiri sadılan yalan 
ve uydurma iddiast ve ihbarı yUzün
dedl-.,hni=-inia doas,.-.m. 
lira zarara uğradığım bir gwtıemis 
,..... Vdlti1e aWi bU.aıyemild• .. 
•ulms.s ,. ı.u:...-t91 .ewı ve 
korkunç hastalık acaba Diks mü e
diyor?. 

V• ve Belediye Reisi Doktor LM
tt "mi• din ya• ... Jılarlf MU • 
dill8 -revtik Kut buhmıiuğu baJde 

Yıldıza gfdeı ek Tı1dudlıki yatı --
tebini ve Erkek muallim mektebini 
.,... ı' 'fit. 

Vali her ild mektebin ihtiyaçlan 
De c» ,.., jn aJA' br ekn\lltUI'. 

Vail :Ye' t '*i ~-aarı· 
ra ıca-,... eiw- il' 'ı, w • 
ralann bir an evvel tanzimi ve ıslahı 
için tedmrler ahı ıını alikadada
ra ~ tMlll etFlliştlr. 

Vali Wftstt-s1m1 2 Kamn,.• 
ea ve Balatta Belediye tarafından •· 
çılacak halk hamamlarıw vaayet
ıertie yakından alikadar olmU§tur. 
H-'9nıı biltlıa Uatit'açJ&rı ta • 
ma•lpıwı"" olduğmdan bu hafta i· 
çinde açılmalan muhtemeldir. 

VaH atiedm aow. Elektrik w 
Sular lmn-•ıine lklaek 1lul tet • 
ldkat yapmıttır. • 

~· 

At V111' ~dan yok 
Ankaranın Ayvalı namında 

... b11r bir ....u. yeri ve bağı 
•aıdiı ki btr bllfda tabıai&m 200 
hane vardır. Ayvalı bağları An· 

- 5 - "111•• .-ywlı •mı. 
il:+Rmledııi ,etilthiı. Alııkarwa 

memba 811111 ·~ iyi su,, illti· 
,acını giderir. Ankaranın en iyi 
"1ia7&t, ~alı, Taş ,...., 1'&1-
ClllkaJ&,, mmıba suları lıu lleV• 

lliıim c;ıar. Bu kadar. çall tabii 
gilzellikleri bulu,an bu bağlann 
çok lrilyftk bir noksanı vardır ki: 
"Yol,, Ankaranın diğer bağlan 

olan ft Ayftlı lradar tallil gü
zelliltlerl bulumayan bUtUn blğ· 
Jann "EUik, Kec;iawen, Dillllıen, 
...._.ly, Kalaba, H8ctkedm, 
Aktepe,, yollan muntazam su -
rette J'•l'limll fekat A,.,.0- "88-
1-uuıı yolu.ise su tapyaıı araba-Hasılı ".&1'9odlt., ~ ... 

ğan hldiseleri ve maarif sistemimis 
btt I• cere,a m. ve ~ 
olan münakaşaları da billyol'llWluz. 

•lhfflın• ı Janıı ~ )'(>l .ile 11aınup. aı. 
na sebep nedir? Bu sualin ceva-

23 niAn baJl1UDIDll bını biz Ayvalılar attkader ma-

BMila -~ '9e JliıııliBe .... -*. 
edebiyat, .aile, ahllk, fazilet, idare 

hazırlık ka••ara blr.ü;lyorm. Modem ve 
gU.el Ankarammn tabii ve mtlb-

Vall ..._Tfnt Bal6k Htllad ~ rem ilıtiyaçlarmı karph~ Ay-ve maarif tellB1lerlmiz arasıuda bir 
hvric.am ft lbenk memat oMuğuna 
ve umumi hayatunmn UIU'll içinde 
buhmduğuna mı deWet ediyorlar!. 
'JOba. rOsglr.larm te8irUe denmle • 
rln sathında husule gelen dalgalar 
gibi gelip geç· ci gh1Uk hidlseler 
midir?. Uzaktan yalandan bizi dUr
bhılerle değil btıy'Ui teıeakeplatta 

~ taraasud altmdab ulundaran 
dost ve c:IHp>anıanmımı bu lıi;!Jere 
bakarak dfımıza h1llmıetmelerl ve 
bizl lÇl Jrurd1ar tarafuadan bliiirU
mle lr.of bir apea. benzetmeleri Jh. 
timali mncucld ejU- mi? Bu ihtimal 
bizim için bir tehtike tetkil etmez 

yillin riJ'Ull:i affnda diiD vili,.tte ft1ı ı-.ır.ı .. - .. bir -vl olllUn 
m..nf mlk1lrWn ittlnk ettiii biT ~- .--3• 

J&tık gönneielini alAkadar ma-
tDph tıı ,apl•••r. Ba toph-Me bm.fın rica eder ve ricawnpn 
23 Miwı llaır- mf'n• •etile J&- pa=fc -.-*a·He yapıl•••u 
pıJuM _,, ' b tA!ferriWı ..._.. tetMklr ve lllilmet ederiz. 
lqbnlılıutıbr. 23 Niwa .. ,,....,. 
bitim ftllml ve Jc ı d BWk*tıpler... Ymi Saball oJmyaealanndaa 
aarfıllıi .... ttldm ......... wa., ft AUara AJfth bağ:larmda 
re ,..., ı>ı jlılll vtıtaa bd8r 

1 
.. ___ ..... ın_._AJ_••-•-~_. .. __ 

mi!. 
S.ll•tıat aa1dlli &Jilnfwbtd*ı .. 

hemmlyet)e Oserlerinde durarak .. 
... lılr df"'at w .............. 
taiJWıl att•e emden pçirmeleri 11 • 
:mmplectıjt bneet;W bulunduğum 
bu ahval ve llldisatm her gün dün
yanm iler'*sn6ıelen s* !'rteı olan 
..... ...... ....., b ........... 

llllda unutulup gltmfilln<len kork • 
tCtmı ıem. mt.nbft---tmeğe mec 
lmr old-. l>8*l lllslerinizin ve 
IUbetli g6rg'tllerlntzlıı ıeı1darile be: 
al ay&Dlttmenızı ve pek çok yuni
.dqt, di•'Jillfemu doklnran m11191t 
uğWtuün lnutaıw•aı•u "1"lca -..,O. ....... 

- aı 80l'g'*ıma trt* kelime 
kenıap vermek ve endişelerini isale 
eyi .... IBlmtlttlllr. ıı.ut Mmitm 

...__.., it ...... ·-·~ 
re dayana iaW at • .._ 
illa pi ı ' 'e • Hı ı clııjm .Mr 
as,, hs1ıe =atı B ' ,.--· W. v-ı G 
Jı ı ıra.,.,·sıı ıı-ı•ılln+-pta. 
1 1 i 1 il ıı 1 1: 

tat8 ıhs He m. A'9i &in n.-
ml ılz+ı !111 .. tadl ... 'ı ....... 
cülaldlr •• IRwı .... ......, 
taJı•dvt ., 1 ,, ™'Sn....... ... 
Taka'•• ı.-1 Ptid ,..ımr. 

.. ·-=-·o 

... , ......... 
Gui köprlllllala A Jmanyadan 

ıetı r' 91a tllFllir ..-ldlltılıın 
harb-dala)'l6 plmediği içia k6pz 
111,e IDUftkbtm tahta paımrıkbk 

,. ... 4'1.-lkm -----~
hklar pılmifth'. Bir be-.....,. ..... 
)aMIM ttH tlfm. 

Millddm WNiW .......... ipti
cWarnıd& ltomlda ldyut, ~ ik· 
tısadl buJu:anlar belirmeğe bqla • 
mıetı, Bu tadhe bdut ™'"- Jmıu- 8n' ı 11,. ..a•n dısi tiıllJI Jmlll· 

aRshxlw '*'rA rlhbı ..... na, afiı'ı... X Sıır?)llt ••N9ine .. "" 
uygı gösterir. Devletin, htllimet a- Ap r ı W:»e'•r' ..,_ sitınk 

R I •t ' I illr\19eMLHır• iamlannm. ve makamlannm. mak • 
aad~hMeflerinilt,,alım-&w.mea • g?sr. •• ı 1'1 e ta•,_._ welef. 
fatlBtni t: ilim if:met \wıl hı • wdlD aair. .-ıibince Dolmabah~ 
ğuaa illamnb. Yanede, icaede :df· den Tophane1e .kadar olan mmta
mede, yaşayış tarzlarmda itidal ft kelıada itil' CJGll .W. ~ w 
8ldl1ll" 1ıltim ve carf fdf. caclıi9Je __. ilot ....ıara ..._, 

~J)ri'ıniltir. Bluıdaa -.U.-.rtdiAile h""*'""a Juwakr yüksek bir 
er 1 'rJık - ~t içinde ev işi• tt+uc-in attıııdatd metrukYe bot 
rfte ÇOCÜllallıunt erbiyelerile uğra. lllM' 'rr Jla,.tllank &.lerl dil • 
eırlar; ..... zamanWınnda iplik eğirir- v.rla. ~-~ tari· 
lel', f1'I halkımn e1biselerl için 1izı111 M çelFl8 ele w.ir ole 'dlıdnr. 
olaıı lruıqlan dollurlardı. iffet ve lllnblrdlraQln tanzimi 
ismet11rini mulaaf ua hususunda kıa Belediye Binbircli.rek ci~ tan 
kaııç w hessa&i: bir itbla gösterirler, r.imiae başlamıttı. Tanzim i§i. allratle 
k~ ve çocuktanaa karşı sa- yflriimektedir. Yap lan amelİyeler bu 
dakat w vefakirlığı en büyük fa- hafta aonunda nihayetlenecektır. 
&1Jet, ltib8, israfı, boşanmayı ahlik· IWediye orada meuil bır park da 
aızlık Bezilet ayarlardı. Bu t,e. vtıCSUıtlıe getirmektedir .. 
llkkler bltiin zihinlerde 1yet: etmie- l't!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!9 
ti.. 

ftkat 11111 Urihten aoara "Silli,, lar 
"Pcape,, ler "Sear,, larla "Oktav,. 
lar ve "Amt1nm,, Jum ve diğer bir 

*' pmealerla. Bl&idar mevkiinl 
mlnteriderı ele _.PÇirmet iatemelerl 
yfiwQoden Dlıt)'dan alan dalMll harb
ler, lratiller, ~ kanlı tedibler, 
hud'akirance ittifatlu, Dwıetler 

belllJlllt wnUt, &oo>at.ıana hWrll. 
ma k-. ...,. - jttmeclJanu 
B&l'llllUI, vatandaşlık vazif eJerini 

h 7 '& ifa ·-- s hl kwtieri
ni zlfa uğratmıttı. Ha1k liyaal va • 
ıam.- .... • -.,c1 •b ğa 
bqlınpth. Detletin ha7atı baıdarda. 
sem lılıtıiM' aılk& JlılMM' w ol • 
DUilbL 

llflllSAllLAIUM I 

lnhimlaıcla lmmlaD 
yanlun te,ıkkülü 

hhf•rlar tdanzi 6len m Pir • 

Dahdae yardim emai,.U 11U11 altm
dıt. bir ti l 1'*11 9'r iB ptlrmilti. 
.. ...... _ ..... kmalta_ 

llllzalll'I lrr 1 1 ' 1la CI .,... 

tin o ............ Jradsr .. 
- • 1 .. h ,...,., Jardla 
miktan 10Ul8 lll'llıılnr Jd ... ..,. 
......... .1000 lira ~ ... ıtt.e • 
•. c :1, ..... cıh , • - .... 

.. .... ~, 1 ... -·-· 
aJ1* "rtarrM---tlWtllir 
pfttan!cMt•. 

İnhi8arlar idaresinin tlltibı ensti • 
.. ~ _. tllgilerilli 
arttumak fi ••• s' . ....... 
tu fa,.._ neMı• devam etmek-
ı.llr. • :Filim ....... . 
.... "!idi ... 'ı 1 1 eLiyi lııD. 
rutma uauDeri,, adh yeni bir brotGr 
daha..-.ıcı. 

Yelli tllllıl • tllUn =mn a.. 
DUDUDUD 17 nci maddesi mucibince 
iPbinadw klalesl her sene tttttiD ye
.....- ,erlerde mOaabalralar a • 
çuak tmaı fidelik ve kurutma yeri 
J8119•'•ıra mütifat verecektir. Bro
IÜI' .ana meooenen t.evzl eclllecek· 
tir. 

.,, .. ..., ........ 
chfll•tlrlllyor 

Ye-......... eellir dMftiwle -
ti durak )le!'lerinde bu& tadilit ya
Jllmasını zaruri görmtiştil. Bunun 
. in '9tkill&t J&)llllınınt '918 •ir proje 
llazııtanwl!Dr. Pl'o,,.,.• naaran d• 
ak yerlerinden bama kaldınhnak • 
ta, bazılannın Uzerleri~
tedir. Bir kaç güne kadar tramvay 
c:l~ yerlerinde anır! görüls bu 
adiW 7apılaeaktr. -·-v ... ı ...... 1lllPk ve yoeuk ......... 

\Jelediye Nişantaşında ~2 inci ut 
melctelJin önünde •'ebeler için genJt 
ı.tr park ve bir çoetık ~ yap • 
mağa karar venailtir. BWla aid 
projeler İmar MMlrllğil tarafın • 
Un hazarl&ıımabadnr, z 

HALKEVLERINDE ı 

,lıiı ______ liill_ .. ___ Aı 'llD-L lala herrimerc.~m:Wne ... iP ııı• wl 

:D.DIKOY ıwaEVllmJfi -
19 Ntaan 19_., ""'*' ,Vd t0.36 dta .,,.mü aaıo..111 .... iffet Oru 
tara/Vidan (Ntl'dye l,ıetmeleri) 
•s csıılıla Mr la•• ıır wtı8ıso.WW-. 
•ma ..-ıear~ 

1 Konyah-Cumhuriyet 
Jtaıası 

Afrodit uvaamın ilk celıseeinde 
maaumlaı*n ~ Uıtlt 1ıtrafm • 
dan alyleaen lıir tftı• :den ve bu 
cümleye att gönlılelt1m- 1ıllıaıllt-mek • 
tubunun neşredilmemesinden dolayı 
.,.... Balda B'+e; ' taafmda 
CUmhuriyet guet.eai De§riyat müdü· 
ri1 Bilr:met Münif aJeylaiae -caJan -., 
..,. Atıliye Yedlrlli C... wehk 

• ... devam 1 m tıtlr • 
Asliye İkinci Ceza mahkemesin • 

den sorulan aUlie gelen cevab okun· 
ınıııttaı. Bu c-ııta, geçen oıılllelllr
de dhılei'm pJııid Ahmed ır..ıe 
İbrahim Hakkı Konyalının vekflt ~ 
tem Rnbf~ iddia ettikleri gibi, 
17 1 940 t.arihinde, mahkemelerin • 
de Şaft ..,... ait. bir davaya bakıl. 
1ll8ıılıPnn 1*liriWfji SÖI llmilıetar. 

Bundan soora, İbrahim HaMa Kon 
yatı tarafından g&lterila phid, em 
llk llDai&Jon~ "Dıllir Onmr din· 
lenilmiştir. Tahir Omer, Uç ay ka • 
dar evvel, ücret mukabilinde işlerini 
talıılb etıılllk ..... Ealll libl&hi Bal • 
kanın yazıhanesine gfttljilli, yalım 
kMDca, Ahmed i'.seriıı, arab harfle
rile )IPnJm11 Al'1 kiğJtJar ve Uıre -
rinde 11lbrabim Bakkl Konyalı,, Ul" 

teli h11Jı••n dfier ~ kljıt ver<JWııi 
kendWpin bu uap harfJerile yazıl • 
Dl1' yazıları okuduğpmı ve orada bu 
lUDa11 mektep talebe8iııden Nalıidin 
de daktiloda. buaılan y.aı<himı, CüJD, 
h~ pzetali miidildüğllne yazı· 
lu bu y11mw, Jaatırtadıjıu Pm, 
Climhuriye\ pmtwnde tbrahim 
Blııkkıya yıcplan bir hakarete ait tek 
zib mahiyetinde olduğunu, bir buçuk 
..,ı.a bıttıılğ»nn, ba JIUllan, Mili • 
yede, Asliye ikinci Ceza Mahkemesi 
öafüwe fbı:awm Hakkııa imuJettı. 
jam. !ltrüim. }rmdi@ne bir avuç pa
ra 'NntiiiJU, bu JUV1. Jki aüsha ve 
'•e'chUtlU olarak kendWcin ~ 
verdiğiai, makbwnla paranwa iizeıia. 
de llUuı. 9 Jp,'11111 da takrar Jukan 
çalap thrabim Baldo Kov-Jıya ller

dJjini fakat JP-Cm banıi tariite 
J9•l&iın• hıtmhJ • .,,.,.,, aöJ)e -... 

Bil pbadeüen -ra. daya et7iJerı 
Bilgeet lıfüaif 8Ö&. ····k, hatırlaaı
jaaa.li$re, Ah•ed ir.aerln.öe evveJce, 
lehecleti 1 1 _,? lldmi. C'aa. .mall-
hmom Hbt "-Nm.U-Vlnya ;ıı,a. 
llEfl inmlattajw...a,ılediğiai, Tabirin 
• QAi iıldh..te 1m1m«Wi'ma ıöıe 
biJjeip "ad r ' ün c1ııığı:a o'mMMm 

U... 81)Uj1zl ·zöF-'ıtb. 

• him BaJıb Konyalı da a,.P 
kalkeak: 

- Hakaret lrwligf isbat için d&
_,ı teıPih edec i' , dife ......... 

...... ObnhuriJıst ···- w - • hibi ve Hikmet Kllnif aleyhinde bul 
~ siyıa.il, mMJlltr laik•, bu 
........ dojnı. ol+& , ........ t • 
mJf. hllfnmnı yamlı oJaraJr venne.ı
nl 16ylemJettr. 

1'et:lıcede, :lbrailillll· BeMcwa JMa. 
larm yma He •eımeal • it .,U.. 
mrr--91et 'fti ,,, ..... .. ... 

ftDil 19 nillan .U oa Ml6i lrııralıll
Jllllbr. 

Tıb Fakültesi•in 
Ankara seyahati 

23 Nisan HAlrfmiyeti Milliye bay
ramma. u~ Tıb lakülteaiıaden 
125 ..... ~ ..P"IP pıofeaörleri Kl
zım tamail GUrkamn reisllı?i altmda 
~ pteoeklerdir. Gençler cu
JIMU'tMi.. g1lDil öğleden sonra saat 2.25 
trenile hareket edecekler ve Anka, 
rada iki gece kalacaklardır. 

\ldud haricine qakanlac•k 
ecnebiler 

DUnld1 guetelerde bul Ankara 
telgraflan l8tulMnJda bazı ,Upheli 
ecnebilerin hudud harici edileceğiırl 
yazmıelarcb. Yaptığımı• tahkikata 
nazaran villyete ve mıniyet mtiıdürz 
Hlğüne henilz bu şekilde remıl bir 
tebligat J&pılmnm•ttır. 

Manlf•turllbllenn toplant•ı 

imal'ctt!la lıaıp ve 
...ıPvama 1IMİfetİ 
ad Almlu&pmma jl e'idd ._ 
anma tbıerhle, Y-' ..,... 

kal'Fllll ..,... taal)elıı ._ ..... 
rlacle görtllea Dk aklsleıden lllrl .. 
ltaıyuua aldJlı tavum. 

RsM' er lla.rMllim ~ 

....,,,.., -· demılHde, ...... 
ma talondlP taVll', ve IA-• l'f1mıo 
aıa Ye •ac11tae7e karii ...... 
aı'llı at Mı ' 'ı- •t dr• 
WG ve De • wmr *lı wdı ı • 
-.....ıa.n11mm.y.._11" ıve 

s' sMllM •Elıılm-.. e,Wlil 
.,_ g111e...-1M ti HıtW ..,. .. • 
menıltt.lr. Bu arada ltaly ... ı:.uas 
w .- lk L iıW tıelMlerl de ,.. ........... ,. ........... . ... 5..,....,..., ....... . 
..,. r!:M, =nhtell' veaDelerle.. EÜ 
yolarda bltabeler, ftBIBi mahiyeti 
ldılsg ete' ı 1 hle....._ ...,.,_ 
hifkw a.n ... tlmlyet ettlDıl ... 
matuf olarak yapclaa hareketlerdlr. 
Bu anda ltalyanlarm lift beymıl • 
...... .. 

1 11112 ""•t ... flMlk t 
..... "8 iM.:....,_ fllı - Mıo 
dı lalı S' har n11I - ~ 
.... ,. - pr ............ , .. b.,1!11.... • ~ ....... _,. 
ı..,.••••P\ hela trrn IUf ı W *' ...... ..... .,...,.t ... ıı 1 .... 1 -

ım6lt _.,.. ..... O' O ap, N.-
veç meıtlul d 111•' !ljl m" tir 

tuJr, ve mtllteflklerba elde eyledlkıe 
Jul a.lui.16»Yethl ktietiltmek lçla 
JBPilu Pıın....., ............ ilar-
a ı.t'i aie&te ....... ve cıeıaJlr 
led teni .,..... ftkrDe ...... ~ 
dar Aall t1ertmiıl lııüna ge1r, 

J1lheldke, ~ •ıA skt _. ........ ~c:· bmıli ... 
daiu ıörillea 98ldİI ,,,, 119• 
du bir müddet 80lll'& ...., .... _..,.J~' 

lllpJd muharip Mr fttltyet • .._._ 
dllMuı 10D1'a, hM'Mn N ....... 
pMlak vetmelll kerim mllfıWI"_.. 
Uqm imala iawfar •> F ,.,-· 
dlkketffr. 

Şelırimimdeld manifatura ithallt •==--·==••••••••••••••=--••1•"1••91-.-~ 
Bir elbfs• htMllZf birliği umumi -.,.U dtln Omer Abid 

lwınndaki aaloalannda 8ellelik içti
ınalanm ppm,.a.ıdır. Toplantıda 
idare heyeti raporu olrunmuo ve eski 
heyet fllra eıil'•* ,midm we.• ,.,. ... , .... 

Papaai hanında arkadap 
eJbiaesini çalan Tahir ~ 
SuJtanahmed birinci suJh cea 
kemesinc:le W ay haı-e JnjJmlı*i 
te;tff ...... litlr. 





. SAHİLLERiMiZiN MÜDAFAASI 
Türk sahillerine asker ihracına 1 

kalkışmak gayri mümkündür 
--......... ---~:....=-..---.,.......,---..----~------------·--------

Vurdum~" müdafaa sikihJanndan Tınt:ıztepe dcstroyerimiz 

Güzel Tüikiyemizin; kıyıneUi ve 
feyizli topraklarımızın üçte iki kıs
mı sui le çevrilmiştir. Karadeniz -
de "Hopa,, dan Marmara, Ege ve 
Akdcnizde "Hatay,. ın ılık sahille
rini de içine alan 1500 mil uzunlu
ğunda Anadolu kıyılarını okşıyan 
yalçın kayalarını yıkayan deniz -
lerle, komşu Bulgar sahil hududun
dan Marmara denizini talcib eden· 
Adalar denizile sahil bulunan Yu -
nan komşu hududuna kadar Rumeli 
kıtamızı da saran 350 mil kadar u
zunluğundaki geniş sahillerimizi 
müdafaa etmek bir kuvvet ve kud -
ret kaynağının karıdır. 

lşte yurdumuzun takriben 2000 
mil tulündeki deni1.clrle çevrilmiş ve 
bilhassa iktısadi ve askeri denizleri 
yekdiğerine bağlıyan ve Avrupa ile 
Asyayı ayıran ve birleştiren iki mü 
him boğaza hakim ve sahib bulun -
maklığımız hasebile ortadaki coğ -
rafi vaziyetimiz cihan devletlerinin 
siyasctlerimle mühim ve tarihi ala
kalar ve belki bazılannca ihtiraslar 
da uyandırmaktan hali kalmamıştır. 

Filhakika auz Türk vatanının ken 
di kam gibi co!'}kun ve fırtınalı Ak 
ve Karadenizlcre yaslanmış öyle gü-

zel ve cazibeli sahilleri, kumsalları 
ve plajları vardır ki manzarasına 

p:ıhCl biçilmez ve cihanın kıskançlığı
nı çeken latif hem yalçın kıyılarımızı 
iştihaaver bir av partisi yapılacak 
yerler zannedenler ayakfarmın ka -
raya tcmasile hayal sukutuna uğ -
rarlar. 

Türk topraklarına böyle bir de
barqucınent - asker ihracına kal -
kışmak çok gUç ve gayri mümkün 
bir harekettir. 

Sahillerimizi muhafaza eden istih
kamlarımıza ve onları takviye ede -
cc>k deniz ve hava kuvvetlerimize ve 
i a!) eden diğer ihtiyati tedbirlerin 
alındığına emin olduğumuzdan bu 
müstahkem mevkilere karşı ihrac 
teşebbüsü ancak cinnetle tavsif edi-
lır. Ve her tesebb:.:.s sulara gömülür. 

lşte Çanakkale şanlı müdafaası; 

iı::te "İzmir,, dcbarquement'i; sahil
lerimize basacak düşman ayaklarına 

l 

- '27 -
Böyle zengin ve her şeyi y.ıptırabi

Jrcck bir kuvvette olan bir kadının 
bu şekılde cahşmasından duyduğu 
h yret ve takdir hislerile birlikte 
hizmet~i kız da, hnnımınn yardımdan 
geri kalmamak için çırpınıyordu. Fa 
kat genç kndın mUmkün mertebe 
en fazla isin kendisinin ellerinden 
çıkma .. ını arzu edıyordu. 

Had1i zatında bıı çalı. ma, zaman 
zaman yakıcı pcnçesıni hala üzerine 
atan can sıkıntısı heyülasına kar!}ı 
bir mücadele vasıtası yerini de tu
tuyordu. 

Bir giın odasında ketenden ufak 
gömlekler biçtiği bir sırada V ~'Si 
ansızın içeri girdi. 

Perihan, divanın üzerinde diz üs
tü çökmüş, etrafındaki ufak beyaz 
keten yığınlarını düzeltiyordu. Ade
U oyun oynıyan bir kız hali vardı. 
Genç kadın kocasına sevinçli göz· 
lerini kaldırarak baktı ve tebessüm 
etti. 
r Fakat karşısında müstehzi bir na-

.. r aö•-dü. Avııi zamanda Veysinin , ~ 

90ğuk bir un r n · 

YAZAN; .. 
Bahri Ozd~niz 

nasib olacak akibeti.o. birer kanlı 
ibret nümuneleridir. 

Techizatı Avrupalı ordulardan hiç 
farkı bulunnııyan askerliğimizin sar 
sılmaz metaneti ve manev1 kuvveti
nin yüksekliği lehimize ayrıca bü -
yük bir a vantage t~kil edeceği gibi 
sahillerimiıin ihrac hareki.tına rnü
said suJarını da sabih torpillerle ve 
mayn tarlalarile ve tabü arızalardan 
istifade ederek makineli tüfek ve mü 
essir topçu ateşlerimizle müdafaa 
etnıeyi de biliriz. Sahil boyunca ika· 
me edilen tarassud postalarımız ve 
müteyakkız kıtalanmız ve hasmın 
ihrac teşebbüsü için yapacağı cali 
r.ümayiş hareketlerine inanmıya -
cak ve hakiki ihrac noktasının keş
fini bekliyecek kadar azimki.r mü
daf a kumandanlarımız da mevcud
dur. 

Ve düşman gemi toplanııın ateş
lerinden masun bulunacak gerideki 
sığınaklar da toplu seblikbar kuvvet 
Jer ve topçular için toplanmızın te
sir sahaları dahilinde açık ve geniş 
endaht meydanı bulundurulur ve 
yardımcı kıtalarla muvasalayı te -
min hu.susunda sahra telefonları, 

sinyal - -signal fenerleri, helyosta ve 
muhabere fişekleri kullanılır. 

Tehdid altına giren her sıkı§ık sa
hil noktasına ayrıca muhtelif na -
kil vasıtalarile süratle kuvvetler. ye
tiştirilir. 

Öz toprağında öz kuvvetlerile tam 
temaslan bulunan cesur müdafile
rimiz sahile çıkacak mütearrız kuv 
vetlere şiddetle hücuma ve bu :fena 
niyetli müstevlileri nefes almağa ve 
harekete geçmclrine meydan verme
den imha etmeğe her zaman muk -
tedirdirler. 

Cihan harbini mütcakib silahları 
elinden alınmış, toplarının kamaları 
çıkanlmış; cebhane ve mühimmatı 
tophane ambarlarından ve Zeytin -
bumu fişek fabrikalannadn denize 

- Bunlar da oluyor? hitabına 

maruz kaldı. 
- Çocuğum için gömlek parça

lan .. 
- Ne garib şey, fa.kat bunların 

ne kollan, ne de yakalan var! 
Vcy3i, keten parçalarından birini 

almrs hakıyordu. 

Perihan güldü. 
- Daha dikilmedi ki. Hepsi ta -

mamh.nsın ondan sonra ~ör. Ne gü
zel olacak .. 

- Ne dedin? Daha dikilmedi mi? 
Şimdi de tamamlanmıyan eşya mı 
alıyo1"1;1muz? Doğı usu bu kadarına 
da rastlamamıştım. 

Perihan bala gülerek cevab verdi: 1 
- Hayır, Veysi, kumaş alıyor, 

bizzat kendim gömlekleri biçıyor ve 
dikiyo:ıım. 1 

- Sen mi?. Latife ediyorsun de-
ğil mi Perihan?. · 

Biraz şaşıran Perihan: 

- Hayır, gayet ciddi konuşuyo • 
rum, dcli. Çocuğumun her şeyini 

yapmaktan z vk duyuyorum. 

- T mamile gülünç bir vaziyet, 

atılmış; ancak kaçırılan bir kısım 
mühimmat ile har}) eden Anadolu -
muz l ııönlerine kadar hstilıi.ya uğra
mışken milli mücade!e şaheserini 

vücude getirip harbi ''e binnctice 
tam istiklalini kar.anan ve istikba-

le uygun Cümhuriyet ı·ejinıirıi ilan 
eden ve mevcudiyetine dokunulduğu 

anda cengaver ruhu oynıyan asker 
oğlu askcı· Türle milleti ; o zaman • 
danberi milli müdafaası emrinde or

dularını ve sahillerini asri sistem
lere göre teknik harb malzeme ve 
vaSttalarile tensile ve takviye etmış: 
tiı·. 

Ve geçen harblerdeki tecrübeler 
gözönünde tutularak levazım ve iaşe 
lt!§kiliitını da yü.ksek Academique 
ilim haline getirmiştir. 

'l'arihi hakikatlerle tebarüz eyle
diği ve kemlileriJe harbctmiş büt~ 

hasımların eserlerinde takdir ve 
teslim kılındığı üzere haddi zatın-
da tahammül ve itaat kabiliyeti yük 
sek "kahraman 'nirk Mehmedcik • 
leri,, yiiıe icabında ayni fedakarlık
ları ifaya hazır ve nihai zaferi is -
tihsale azimdir. 

Hepinizin bilmesi lazımdır ki: 
lyi idare edilen ve bakılan "Türk 

ordusu,, harikalar meydana getirir. 

-·····-..--·-·--·· .. --
Pariste tevkif edilen 

komünistler 
Parie, 17 (A.A.) - F'ransız poli

si, muhtelif Paria mıntakalarında, 
Rouen'de, Orleans'da ve Toulonda 
kadın erkek 58 komünist dalıa tev -
kif etmiş, bunlann üzerinde mühim 
miktarda propaganda evrakı bulmuş 
tur. Tevkif edilenler arasında Hu • 
manite gazetesini.o. eski sahibi de 
vardır. 

Karadeniz Sovyet donanma
sının manevrası 

Londra, 17 (A.A.) - Alman rad
yosunun yaydı~rı bir Moskova habe
rine göre, Karadeniz Sovyet donan
ması, ilk bahar manevralarına baş -
lamı~tJr. 

her ~eyin para ile satın alındığını 

bilmiyor musun?. 
- Hayır, çocuğum için, biçip dik

meyi tercih ediyorum. Hem bu uğur 
lu imiş!. 

Vey.si kahkaha ile gülmeğe baş • 
Jadı. 

-Ah bu kadınlar! diye bağırdı. 

Ne hassasiyet, yaptığın gülünç şey 
Perihan'. Böyle dikiş ile hayatını ka
zanan bir kimse gibi durmadan ça
lışmanı istemiyorum. Beni işitiyor 

musun? .. Benim karım, çocuğunuıı 

elbisesini, gömleklerini dikemez! 
Genç kadın: 
- Dur Veysi, diye müdahale et

mek istedi. Fakat o devam ediyordu. 

- Beşik takımı, gömlek gibi şey 
leri satan mağazalar yok değil ya ... 
Çocuklarla uğraşacak, onları yetiş
tirec~k dadılar da var! Bunları ak
lından çıkarma! • 

\' ey"!i ·sinirli adımlarla bir aşağı 
bir yukarı dolaşarak söyleniyordu: 

? • 
----·--·----

İ~gal gününü Kopenhagda geçiren 
bir gazeteci anlatıyor 

Kope>ılwg :ıe1ııinitı umı.mı'i göriitıi:şii 

Paı is - Soir gazetesi, 15 nisan ta- ı 
rihli nüshasında, Kopenhagdan Ho- , 
Jan<laya gitmelcdne müsaade edilen 
Fransız, İngiliz ve Polonyalılarla bir 
lik~e La Haye'e gelen hususi muha
biri Caston Thirry'nin Danimarka -
nın nasıl isgal edildiğini gösteren bir 
yazısını neşretmi:2tir: 

"Salı günü sabahın saat üçünde 
Alman kuvvetlerinin Danimarka top 
raklarına girdiğini öğrendim. Gece 
yarısından az bir müddet sonra ilk 
motörlü kıt'alar hududu geçmişti. 
Derhal Paris-Soir'e bir kablo çek -
tim. Sonra da telefonla konuşmak 

istedim. Fakat hat kesilmişti. Filha
kika Almanlar saat dörtten itibaren 
merkez garına, radyo merkezlerine, 
telgraf, telefo~ bürolarına Ye gazete 1 
matbaalarına vaz'ıyed eylemişti. 

Birdenbire, gök yüzünde n!Uthiş 
bir motör gilrültüsü koptu: 300 tay
yare, Kopenhng üzerinde alçaktan 
ve sık filolar halinde uçuyordu. 

Sabahın saat beşinde bankalar iş
gal edildi, şimdi hususi hesaplardan 
300 korondan fazla bir meblağ çe
kilmesi yasak edilmiştir. 

Fransızlar ile İngilizleı·e yapılan 
muamele arasında açık bir fark gö
rünmektedir. Almanlar şehre girJik
leri vakit, İngiliz diplomatlarını, baş 
ka zamanlarda bira· nakline yarıyan 
açık kamyonlar üzerine yerleştirip 
kaleye doğru sevkcyleınişlf>rdir. O -
rada bilumum İngiliz elçilik memur
ları uzun u1..adıya isticvab edilmiş -
ler ve birer birer üstleri aranmıştır. 
Bu muamele Fransız diplomatlarına 
yapılmamıştır. 

Oturmakta olduğum "İngiliz Ote
li,, , ekseriya merdh·enlerde rastla -
dığım Danimarkadaki Danimarka 
kuvvetleri kumandanı General Har -
pisel'in karargahı haline sokul
muştur. 

Avdet seyahatimiz aşağı yukarı 

normal geçmi§tir. Almanyadan ge -
cişimizde gayri tabii bir ~ey olma
mıştır. Almanlar Korekt hareket et
tiler. -Diin gece olduk<]a mebzul bir j 
yemek yedik. Hatta ~arap bile var-

uı. Bu da propaganda için olmalı -
dır. 

Kopenhagdan hareketimizde Dani
ınarkalılaı· bizim iç:in biifeli bir reı>· 
mi kabul organize etmişler ve Da · 
nimarkuclan çıkarılanların karıları -
na büketler vermişlerdir. Danimar -
kahlar: - Biz de bütün kalbimi7le 
sizinle beraberiz diye bağırıyorlar -
dı. Bizimle gelen kimseler arasında 
bulunan \·e elçilik erkiı.nile çevrilen 
B. Bonnfoy-Sibou!' şunlan söylemiş
tir: "Hareketimden ev\"el. yaptığım 
mülakatta kral I<rh,;tian ile göriiıı -
tilin. Size temin ederim ki kral bU· 
yük bir cesaret c8eri gi;stenniştir. 

Bana: "Yakında tekrar geleceksiniz 
dedi. Ufuk yakmda aydınlanacak -
tır. Gökyüzü miitema.ôiyen siyah bu
lutlarla kapnlı kalamaz. Danimarka 
milleti mahvolamaz. Mah\•olmıyacak 
tır. Ve Fransanın daima dostu ola -
rak kalacaktırm 

Diğer taraftan lstokholmdeki 
Fransız Ataşenaval muavini de şu 
malfımatı \'ermektedir: 

"Kopenhaga pazartesi ak~ı gel 
miş, ertesi sabah hareket etmek ü
zere hazırlanıyordum. Saat beşte o 
zaman gayet sakin bulunan Kopen
hag limanında Malmooye giden feri
bota bindim. Limandan çıkmış, son 
rıhtımı geçmek üzere idik ki, sün
gülü bir Alman nöbetçisi pilota: 
"Durunuz! Durunuz!,. diye bağırdı. 

Şaşıran vapur kaptanı durdu \'e 
rıhtıma geldi. Bunu müteakib, bir 
kaç dakikadanberi işgal edilmiş olan 
merkez garında trene binmek için 
beyhude yere uğraştım. Bu resmi 
binauın her tarafında Alınan asker
leri vardı. 

Bir gün evvı.,l, yani pazartesi sa
bahı Kopenhagn geldiğimde, liman 
methalinde oldukçe esrarengiz du -
ran beş kömür vapuru görmüştüm. 
Salı sabahı bu vapurlardan, bir gUn 
evvelindeııbcri ambarlarda saklı du
ran Alman asltt'ı lerinin çıknıış ol -
duklaı-ını öğrendim. 

Merkez gaıından gelirken, düzine· 
}erle Alman bombardıman tayyare -

PERŞEMBE: 18/4/~ 

12,30 Progı·arn ve memleket saat ayarı. 

12,35 Ajans ve meteoroloji hııbcrlcr' 
12,50 Müzik: Ç:ılanlar: Ruşen Kam, ve-

dhe, lzz•·ttin Ökle, Okuyan: Muzaffer 
!!kar. 

13,15 Mlizik: Adaıı:ı, Mersin ve hava-
li.si türklll!'rindcıı örnekler, Ziya Işın. 

13,30-14,00 l\Hizik: Karışık Müzik (Pl.) 
18,00 Program ve memleket saat ayarı 
ıs,o;; Muzik: R&dyo Caz Orkestrası. 
18,40 Konuıımo. 
18 .• i5 Serbest saat. 

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

19,30 Muzik: Çalanlar: Hakkı Derman, 
Şerif içli, Hasan Gur, Hamdi Tokay, 
Basri üller. Okuyaıılur: Sadi Hosses, Sa
fiye Tokoy, Mahmud Kanndaş. 

20,Vi Konuşma (Sıhhat saati) 

20,30 .Fasıl heyeti. 

21,1.5 MUi~ik: }{adyo orkestrası (Şef: N. 
~kın) 

22,05 Müzik: Solistler (Pl.) 
22,15 fllcınleket sant nyan, ajans ha • 

berlcri, ıdı aat, esham - tahvHAt, kambi
yo - nukut borsası (fiyat). 

22,30 Mllzlk: Haydn - Kuartet (Pi.) 
22,50 Muzık: Cazband (Pı ) 

23,25-23,30 Yarınki program ve knpanıı 

Japonya, Hollanda ve 
Hindistanı meselesi 
Vaşington, 17 (A.A.) - Resmi A· 

mer~kaıı mahafili, Japonyanın Ho -
lan<la Hindistanı üzerindeki emel -
lerile mefjgul olmakta ise de, endi
şe derecesini bulmamaktadır. 

Öyle 7.aıuıediliyor ki. eğer Holan· 
da harbe siirüklenirse Japonya Uzak 
~rktaki Fransız - İngiliz kuvvetle
rine kar .,ı koymağa kolay kolay c&
saret edemiyecektir. 

Va.sigtonun resmi mahafilinde be
yan olunduğuna göre, Amerikaııın 

işe müdahalesi ic:in hiç bir 8Cbeb 
yoktur. ÇünkU hayati menfaatleı i 
tehlikeye giı ecek olan lngiltere ve 
li'ransadıı· ve icap eden tedbirleri 
almak da onlara aiddir. 

Maamafih, Japonya Holanda Hin
distanına karşı bir harekette bulu -
nur-sa Amerikada bu, şümulü şimdi
den kestirilecek aksiilimeller yapı
lır ve Japonyanın Uzakşarktaki eın· 
peryalist emellerine karşı mevcud 
huşuneti takviye eder. 

Almanya - Rumanya 
ticaret temasları 

~· 

Bükre~. 17 (A.A.) - Havas, bir 
aydan fazladır deva meden Alman • 
Rumen iktısad müzakereleri bu haf· 
ta sonunda bir protokol imr..asile 
neticeleneceğine benziyor. 
Almanların kanaatince, geçen 6 ay 

için<le Rumanya, Almanyaya ancak 
350.000 ton petrol vermişti. Halbuki, 
mukaYele mucibince 780.000 ton ver
mesi J~zm gelirdi. 

--· -
Muğlada zelzele oldu 
Muğla, li (A.A.) ·- Bu sabah' 

saat birde §ehrimizde oldukça şid· 
detli bil' zelzele olmuştur. 

leri. Danimarka lisanında beyanna • 
meler atarak alçaktan uçuyorlardı. 

Bunlarda yalnız İngilizlerden bahse· 
diliyordu. Fransızlara müteallik tek 
bir kelime bile yoktu.,, a 

_•www=-IJ 
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- Z:ıtcn çocukla ela böyle güliinç 
1 şekild~ meşgul olmana müsaade et

miyec"ğim ... Çocukların iyi büyümesi 
için annelerinden uzakta ya.5nmala
rı lazımdır. Ben de çocuğumu, cift -
liğe gönderip orada büyüteceğim ... 
Ben de öyle yetişip büyüdü.in ... 

Perihan: 
- C'h !. diye mırıldandı. 
- Evet.. •·ç. ,, deki çiftliğin ha-

vası cok güzeldir. Küçükken ben de 

orada knldım. Göriiyorsun ya, ne 
kadar sağlam bir vücudüm var. Ço
cuk da böyle sağlam ve kavi ola • 
cak .. 

Bu suıler amirane bir tavırla söy
lenmıeti. Münakaşaya imkan yoktu. 

Perihan, Veysinin odadan çıkmasını 
müteakib uzun müddet sessiz sessi~ 

ağlamakla iktifa etti ... B~a ne r1.
pabilird~ ki ... 

Aylar geçti. 
Genç kadın eskisi eibi sıbl!latte de. 

ğildi... Fazia yoruluyor, düşünce ile 
içini y~yordu. 
Baıan, h.ayatmı nescye garkcdecck 

olan çoL.uğunun, yarubaşından uzak
laştırıl:ıcağını ve onun ilk inkişaf an
larındaki tntlı cazibe inden mahrum 
bıralu1acagını dtlşünerck ümidsizli
ğe dU.5üyorc1u. Bazan da, Veysinin 
son dakikada hu kararından vazgc -
çeceğini umuyordu. 

Daha. yirmi beşy aşında olan b:r 
el'keğin, bir anneye karşı bu kadar 
merhametsizce bir harekette buluna 
cağına bir tÜl lü inanm&k istemi -
yordu. 

Acı bir tcbe sümle: 
- Yan'Umu de--~ r clc~mnz ya -

nımdan ayır. m, ı ~ .t, di:;e kendi 
kendine söylen:~ 01 Jt•. llk günleri o· 
nu bana bııai< ı .i:1ar, hk olmnzsa 
blrka-; gün için : nnc olm::ı.k zevkin
ticn mahrum kalmamalıyım! Bunun 
i~in yine bir beşik haz1rlamam lazım! 

Bunu farkeden Vey;;i omuzlarını 
kaluırm..ıkla iktifa elti. Başka bir 
harekette bulunmadı. 

görüyordu. Çocu~'llnun çiftliğe gön
derilme~ ine karar verm· ti ... Bu l:n· 
rar te~ıar ddndıirülemezdi. Bu i.· ne 
kadar <,abuk olursa o kadnr iyi bır 
şekil rıla cJktı. 

Buna r, ~men, Perihan çocuğu do· 
ğunrıy:ı knd.ır ümidini ke!1ınedi... 

Nihayet genç lrnı ı ı,o anın bir er· 
kek çocuğu dünyaya geldi. 

Perih.ın oğlunu yanınJa muhnf.l· 
z, için son bir tesebbüste daha bu • 
lundu. Yah·armalarına karşı kocası 
alaylı bir tavırla muk .. beleClen baş· 
Jrn bir şey göstermedi: 

- Oh! Peıihun, bak şu çirkin şe
yi nasıl se\'ebilirsin şimdi. Daha son· 
raları çocui;'Uınuz güzelleşecek, şiındi 
bir et paı çasından başka bir şey de· 
ğil. Ev<?t, o:;;ıumuz gfüel olacak. Bun 
da.n eminim. ~imdi ise bak, ne ka.· 
dar Pirkin... Onu derhal saklamak 
la:mn. Zamnn denilen şey, çocuğuınll 
zu biiyiitecck '"°' -giizclkştirecek ... 

Perihan g{)z yaşları arasında ce • 
vab ' 'er.eli: 

- Peki onunla kim meşgul ola • 
Ge11ç adam, kendisini hislerinin ı eak! .. 

kuvve~i bakımından karı.ama ~ok failt [Devamı var1 



Rahat memleket 
(Başmakale i >1 devam) 

Güreşçilerin 
Mısır seyahati 

• • 
mevsımı geliyor 

olsalardı, biz d~ bugün, başka bir
çok devletler gıbı. kararsızlık, te -
reddüd ve belkı tefnka ve nifak 
içmde, çırpınıp duracaktık ve ruhu
muzda kuvvetlı bir azım ve kararın 

8 •1kan gUretlerlnln 1 Hı.zi
randa yapalmuı bu seyya

hati tehlikeli bir hale 
aokmaktadır 

Giiretçilerimizin mayısın ilk haf-1 
tasında MıBlra gideceklerini yazmış-

Galataaaraylı yüzücüler yeni 
yapmayı umuyorlar rekorlar 

tık. ' Filhakika pehlivanlanmıa, FatJı· 
teki güreş klubünde haftada dört sa- ! 
at, Balkaıı şampiyonasuıdaki form
larını idame ettirmeğe ve hatta da
ha mükemmel bir fekle sokmağa ça
~ktadırlar. Bundan evvel de yaz. 

gıınız gibi Türk güreşçilerinin Mı-
8lrda sıkı maçlar yapacakları mu
~kaktır. Zira Mısırlılar gerek 

alterde, gerek gilreşde oldukça te. 
r&kki etmiş oldukları gibi, en çok ı 
Yaptıkları sporlardan biri de bwı -
lardır. 
Diğer tarafdo.n, Balkan gilrefl tam 

:onasının BUkreşde sekiz haziran· 
. Yapılacağını işitiyoruz. Sora şam· 

rYona. münasebet:le akdedilmiş olan 
kongrede yazın Bükreşde icra.sına 
~rar verilmiş olan Balkan biriPıci -

GeıtÇ Tiirleiye reloortmene Mahmud (X i§aretli) arkada:]Uırile birlikts 

~ haziranda Btlk~J)de yapılır • ;a llriİ8abakalar güreşçılerimizin tam 

Gençlerimizin, çok az himaye / 
görmelerine mukabil muvaffak ol· 
duktarı bir spor ııubeei de yüzme - 1 
dir. 

li rakip olarak Beykozu bulacaklar
dır. 

Galatasaray kaptanı bir arkada • 
şımı.za şunlan söylemiştir: 

Ol'Jnda bulunmalanna tesadüf ed :tir gi.bi geliyer. Fakat bir ~ 
Ci ~~reşçilerimbin n ... .1yısm han
i ~ünde İstanbula avdet edecek· 
~üşünüyor ve bu tarihin hiç 
:. mayısın ilçilneü haftası ya· 

ı .ayın ortaamda. olmasını temenni 
edıyoruz. Zira """-... ·ıe . . hazi ran .. aou'""Sr.rl rıınız -
k da Bukreşe müteveccihen harect:! etmek mecburiyetindedirler. On _ 

. 80lıra haııeket edec:ek vapur 
~~baka gUnüne pek zor yetiştiği 
iın Rumen federasyonunun Türk ve 
ll Un&11 kafilelerinin iki haziranda 
bi~anyada bulunmalan lüzumunun 

dınniş olduğu aöylenmektedir. 
bu 'Bu itibarla güreş idarecilerimizin 
ll-ı..~ki seyahatin biribirile imtimç e. 
~ıJm .. i . all8a) esı ıç n iham gelen tedbrleri 
ba .~n ve çoealrlann fonnlannı o
dir lö~ 1tyar)amalan icap etmekte. 
CuJ • ~ra Mısırdan -ınüabaka ve t'Ol
ltiı uguu yıpratıcı tesırile dönecek ve 
il 0lannın artmamasını temin et • 
il ~e mecbur kalacak güreşçileri _ ha: vaziyetleri hayli naziktir; bil· 
l'bi 'k ~ikan ikincisi olan Rumen le. 
h endı memleketlerinde müsabaka 

Pacaklan göz önünde tutulursa ... 
F.T. 

Ni7.ami bir havuzumuz bulunma -
dığı halde denızde tesis edilmiş ha
vuz benzeri mahallerde tuzlu suya 
rağmen birinci snıf dereceler yap -
m~ yüzUcUleriıniz mevcuddur. . 

Kışın şiddetle hissedilen ihtiyaç -
lanınızm en mühimlerinden biri Pi
sindir. 

Geçen sene yüzücü Mahmudun OR

dan evvel ağabeyisi Halilin elde et
miş oldukları dereceler Balkan hu -
dudlarıpı qacak mahiyettedir. 

Yakında yüzücülerimiz kış id
manlarına bqlıyacaklardır. Bu id -
manlar yukarıda saydığımız noksan
lar dolayıaile ancak suyun ıS1Ddığı 

vakitler yapılabilmekte olduğundan 
çocuklar mayıs ayını sabırGzlıkla 

beklerler. Hatta bir çoklan nisan 
ortasında denime girmeği göze almak 
tadırlar. Bu sene en iyi kı,1 idmanı
nı Galatasaray ytizücüleri yapmış -
lardır. Pisin bulamıyan bu gençler 
klübün jimnastikhaneeinde mwıta -
zaman jimnastik yapıp vücudün 
hazırlanmasını temin etmeğe çal11· 
maktan geri durmamışlardır. 
Kaptanları Suadın idaresinde 7.evk 

ve azimle çalışan Galatasaraylılar 
bu sene yine kartılarmQ.a en kuvvet-

~~.._,,..,.._..-v..~wv---.,..,._ __ ~_._-vvv~~ 

Kız Mektepleri koşu 
ve atış müsabakaları 

()•• k •• •• b L .. l lln u musa aRa ar •onuncla finale 
kal.ın takımlar anlaşıldı 

Çamltca Kı:: liae8'ttin takımı 

,~ ~ektepleri arasındaki koşu ve I B grupu evelki hatta ~ini 
~ nıUaabakalarının seçmeleri dün yapmış ve lstan»uı lisesi f.iJıale kal
~ •tadında bitirilmiştir. Her üç 1 
tir. ~da finalistleri tesbit edilmif- mışb. 
'dedi yanşa pren kız atletlerinin Düz koşular; 20 şer kişilik takım-

183 idi. larla 70, metrelik bayrak yarışı ol~-
'tlrı A.t'fkır: Meııafeler beş ki§inin atı· rak yapılmııtır. 

111 nıecmuudur. o B grupıı: Çamlıca 3.55 dakika, la. 
ı-eıııc ~rupu: Kandilli 199.5 metre, E- tanbul 3.56.7, Boğaziçi. Yalnız Çam
'taı,. oy 196.5 metre, lstikl&l 132.5. lıca finalistidir. 

A. ız birinci finaliattir. 
223 91ı.&pıı: Kız Muallim mektebi A gncptı: Kız Muallim 3.51.1, Cl1m 
1'U ! ınetre, C&mhwiyet 206.0, lD6- huriyet 3.59 İnönü yalnız Kız Mual

~~ Mu.alli• ~ fi • elim finaliatidir. 
c ll'Uf'l evvelki ... k.-. ,_ 

"- YüzUcillerimiz bu kışı hiç bir 
sene görülmiyen bir faaliyetle geçir
mişlerdir. Aralnnda Tür' ·ve rekord· 
menleri bulunan bu gençlerin geniş 
mikyasta tutulan idmanlar sayesin
de bu sene aşağıdaki. rekorları yeni
liyeceklerini kuvvetle tahmin etmek
teyim. Bu rekorlardan 100 ve 200 
metre serbestin· 1 dakikadan ve 2.20 
den aşağıya ineceğini zannediyorum. 
Mahmud iyi formunu bulduğu 

takdirde 45<i metreyi de kolaylıkla 
10 saniye kadar indirebilir. Bu me
saf ede dönmeler çok mühim rol oy
nar. Halbuki Mahmudun noksan ta
rafı da budur ki bu sene matlup ııe
kilde sıkı bir çalışma ile bertaraf 
edileeektir. Mahmuddan başka eli -
mime eski rekortmen Orhan ve Ha
lil gibi tecrübeli yüzücüler ve Sa • 
dullah, Beltğ gibi genç elemanlar 
vardır. 

Bu arkadaf)ann 4X50, 4X100, 
4 x 200, 4 x 400, 10 x 50, 10 x 100, 
20X50 ve 20X100 metrelik bayrak 
yarışlannda da yeni rekorlar elde 
edeceklerini ilmid ediyoruz. 

Bu sene su topuna da ehemmiyet 
verdik. Ayni kuvvette Uç takım çı
karacak vaziyetteyiz. Yllzmede kı

sa bir zamanda Türk çocuklarının 
ümidin fevkinde dereceler elde et • 
mesi mümkündür. Fakat bugünkü 
gibi bu sporu baltalamamak da şart
tır.,, 

Diğertarafdan Beykoz da latan -
bul şampiyonluğunu kaptırmamak 
için çalı§lllaktadır. 

Bu sene Modada yine enteresan 
yarışlara ve kıymetli rekorlara ta· 
hid olacağımız anlqılmaktadır. 

Galatasaray kaptanının da dediği 
gibi 'l'Urk çocuktan hakikaten yüz -
meye istidadh olduklarını isbat eyle
mektedirler. En güzel ve en faydalı 
sporlardan biri olan yilmıe de artık 
kalkınmamızın amanı gelmiştir. 

Yüzücülerimizden ve bilhassa id::ı.· 
recilerimizden bu hususda azami gay 
ret sarf etmelerini bekleriz. Yüzmede 
muvaffak olmamız memleket genç -
liğinin sıhhati Vfı karakteri bakımın· 
dan çok ehemmiyetli olacaktır. Bu 
vesile ile serbest yUzme rekorlan
mızın cetvelini dercediyoruz: 
Serbest Yüzücü T. Rokoru Senesi 

50 m. Mahmud 27. 7 1939 
100 m. ,, 1.1.2 1939 
200 m. 

" 2.24 1939 
400 m. ,, 21.59 1936 
"'!";!!~~~~~!'!!'!~~~~~:zs~--...... 

Erenköy birinci gelerek finale kal -
mıştı. 

Manialı koşular, yine 20 şer kişi -
Jik takımlarla 70 ter metre üzerin
den, bayrak yanıl olarak yapılmış
tır. 

A. gm.pu: Kız Mualelim 4:.4.1, Cüm 
huriyet 4.17, lnönU. Yalnız Kız Mu • 
alleim finalist olmuetur. 

B. gnıpıı: Çamlıca 4.9.4, İstanbul 
4.12.5, Boğaziçi yalnız Çamlıca fi. 
nallı:ıtidir. 

C. gnıpu evvelki hafta koşmut ve 
Erenk.öy birinci gelerek finale kal
mıştı. 

Finaller • maJleda Tabim at.4-
yomWMI& yapalaeakbr. 

verdiği bu sükun ve itimadı hisaet
mıyecektik. Gözlerimizi kırpmadan 
istikbale bakabiliyoruz. Ve her ih
timale karp hazır bulunuyoruz. 
Yakın mazi hatırımızdan çıkmq 

• .!~ldtr. Daha bir sene evvel şarki 
Akdeniz kıyıları pek fırtınalı ve u
fuklar karanlık bulutlarla sayıh idi. 
Tehdid sesleri yakın gök gürültüleri 
halinde tepemizde uğulduyordu. Em
peryalist bir devlet Balkanlara bir 
istila dalg&81 halinde yayılmağa 
başlarken bunun bir son değil bir 
başlangıç olduğunu ihtar eden bir 
iştiha vaveylası da Balkanlan ve 
boğazlan saran bir hayat sahasın
dan bahaediyordu. Cermen cengiver 
leri Balkan hududlarına dayaDIDl§ -
lardı. Bütün Balkanlarda panik baf
lamak üzere idi. 

Şimdi niçin ortalık sütliman? Bo
ğazlara kuvvetle yerleşmiş olan Tür· 
kiye, müttefik ve dost Yunanistan 
ile elele vermiş, BUkreş ve Belgrad-
daki dost ve müttefiklerine: Ben 
vanm ! diye sesleniyor ve kendi evi 
gibi telikki ettiği Balkanlara bir ya 
bancmın sarkması tehlikesine karşa 
arka dayanabilecek bir kale t:etkil 
ediyor. 

Çünkü Tilrkiye tehlikeden Urlmıe
di. TUrldbı korku mefhumuna tama
men yabutct olan ruhu tehlike ve 
tehdidin kamçısı albnda çelik bir 
zemberek gibi gerildi ve derhal ka
rarını verdi. Tutacağı yolu bir ke
re tesbit ettikten sonra, li.zımgelen 
faaliyete h1immalı bir surette gi
rişti. 

Bugün Türkiye garb demokraaile
rile bir tecavüı.e karşl müttefiktir. 
Müttefiklerinden :tnali yardım göril
yor; icab eden askeri techizatı alı
yor. Bunlar mukavelenamelerle tee
bit ve ilin edildiği için umumun ma
Jümudur. Her geçen gUn Ttirt kuv
vet ve mtldafaasını bir kat daha art
tırıyor ve memleketin emniyet ve 
istikrannı mükemmelleştiriyor. Da
ha buhrumı ilk dakikalannda T&rt 
hükfımetinia takdir ettiği lüaum ve 
arureti Avrupa devlet ad•mlan ve 
gueteleri ucak son .samanlarda ile
ri aürmeğe başladılar ve bitaraf 
memleketlerin, kafi kuvvetleri yok

sa, ezilmeğe mahkUın bulunduğunu 
açıktan açığa söylediler. Alman, İ
talyan. ve Rus istila emellerinin tam 
hedef noktuında, cenubu şarki Av
rupanın kilidi makamında yer alımf 
olan Türkiye her türlü emperya1imı 
hırslarına karşı istiklal ve hürri • 
yetini müdafaa edebilmek için yal· 

nız kendi lnıvvetile bitaraf kalamu
dı. ll}timal ki bizim memleketimis • 
de de bu lıWyaya iltüat etmif si • 
hinler vardı. Fakat büyük devletle-

rin yollan üzerine tesadüf eden ve 
kafi kuwetleri olmıyan bitaraflarm 
ezileceklerini bildiren Moskova 
sesinden aonra artık hakikat bütün 
çıplaklığile meydana çıkmıştır. Tür
kiye yalnız kalmış olsaydı bugün 

·Balkanlar belki de çoktan esaret al-
tında idi. Herhalde, şimdi memleket
teki bu rahat ve emin hava yoktu. 

Rtiseyta Cahid YALÇIN ..................................................... _ 
Balkan bia:klet müsabakası 

Balkan wampiyonasına iştirak et
mek Uzere kampta bulunan bisiklet • 
cilerimizin Bükreşe hareket edecek
let'ini yamııştık. 

Tarihi 28 nisan olarak tesbit ve 
ilan edilmif olan bu şampiyonayı 
Rumen federasyonu son dakikada 
mayıSID son haftasına tehir etmi§ 
olduğundan bisikletçilerimiz Ruman
yaya hareket etmemışlerdir. 

Oalataaaray Ankaraya gitti 
Milli küme maçlarına iştirak et • 

mek üzere -Galatasaray futbol takı
mı 16 kifilik bir futbolcü kadrosu 
ile ve başlarında umumi kapt&lllan 
Mehmed Pınar ile Alaeddin bulun • 
duğu halde dün sabahki ekspresle 
Ankaraya hareket etmişlerdir. 

Galataqraylılar perşembe idman
larını Ankaranın çimen sahasında 

yapacaklardır. Giden futbolcüler 
ıunlardır: 

Osman, Fanık, Adnan, Muaa, En
ver, Celil, Salahaddin, F.şfak, Sa -
lim, Gt1ndib, Cemil, Boduri, Sarafiaı , 
SWeymua, :SW.d, BediL 
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lngiliz •iyaaetinin Almanyaya 
karşı takip ettiği veçhe 
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Haıbi si$tematik surette hazırla· 

mak zahmeti ihtiyar edilmek isten • 
mediği için. A vnıpada arui zaptet
mekten vazgeçildi. Ve buna mukabil 
bir müstemleke ve ticaret politika· 
sı takib olunarak, İngiltere ile akte
dilecek ittifak feda edildi. Fakat, 
mantıki olduğu üzere, Rusyaya da 
dayanılmadı. Yalnış adımlan biribir 
I rini takib ede ede nihayet Cihan 
Harbine varıldı. Bu harbe Almanya, 
yalnız o irsi bell olan HabsboW'g'lar 
müstesna olmak üzere, herkes ta • 
rafından terkedilmif bir hale girdi. 

••• 
Şimdiki harici politikamızın mü

meyyiz vasfını göstermek için, bu • 
nun gösle görülür, yahud anlqıla
t: ilir bir hattı hareketi olmadığını 
söylemek icab eder. Eğer harbdeıı 
evve lbir hata olarak dördüncü yol 
tutulmuş ve bunda da esasen pek 
az terakki edilmis ise, harbdeen 
sonra takib olunan yolu en tecrUiJe. 
h bir göz bile keşfedebilmekten a
cizdir. Şimdi, harbden evvelkine 
njsbetle, makul bir sistem daha çok 
ııoksandr. Meğer ki kavmimizden 
son doğrulma ve yükselme imkanı· 
nı da almak için yapılan teşebbüsle. 
re bir politika adı verilebilsin. 

Bugün Avrupa kavimlerinin müte
kabil kuvvetleri bakımından btifiln· 
duklan vaziyet tedkik edileee~ Olür 
~ şu neticeye vanbr: 

'Üç yüz seneden~ri, kıtamızın ta
rihi İngilterenin siyasi emellerinin 
hakimiyeti altında kalmıştır. İngil
tere, muhtelif Avrupa devletlerini 
biribirlerine karp çıkarmak suretile 
temin ettiği kuvvetler müvuenesi 
sayesinde, gerilerini bilvamta emni
) et altında bulunduruyor ve, rahat 
rahat, Britaııy&ı diplomaeiai tara
fından taltib olunan dünya politika
sınm gaye~rine erifebiliyordu. 
Almaııyada Prusya ordusunuıı un

surlanndan başka bir muadili bu • 
lunmıyan bir diplomasinin ananevi 
temayülü, krali<.;e Elisabeth devrin
denbeai, tek bir gaye peşinde koşu
yordu: Avnıpa kıtasında büyiik bir 

devletin büyük devletlerin vasaU se
,·iyeeinden yukan sivrilmesine lıer 
çareye başvurarak mini olmak ve 
c, devlet bunu yapmağa muvaffak 
olursa kendisini silih lruvvetile par

çalamak. Bu gibi hallerde lngiltere
nin kullanmayı adet edindiği kuvvet 
vasıtalan muayyen vaziyetlere ya

!ıud ifa edilecek i§lere göre de~işi
yordu. Fakat harekete getirilen ka
rar yahud idare kuvveti daima ay • 
ni idiler. 

Evet ! Zaman ile lngiltereiıin 
vaziyetine kadar zorlaştıysa Bri • 
i.ıı.nya imparatorluğunun hükumeti 
de öyle bir vaziyet teminini elzem 
rördü ki bunda muhtelif Avr ıpa 
drvletleri aralannda şevket ve sat • 
vct rekabeti yaparak birit.irlerini 
karşılıklı surette felce uğratacak-

lardı. Şimali Afrikanın İngiliz müs
temlekeleri anavatandan ayrıldıkla
rı zaman, İngiltere Avrupa tara.im 
dan gerilerini masun bulundurmaAL 
için gayretlerini iki misli artbrm:ık 
mecburiyetinde k:ıldı. İ~panya ile Fe 
leınenk büyük bir deniz devleti sı

fatile imha edildikleri zaman, ln • 
giliz devleti bütün kuvvetlerini Fran 
sanın tahakküm emellerine karşı tah 
§id etti. Nihayet, birinci Napoleo
nun dü.~mcsi ile İngiltere için bil • 
hassa korktuğu askeri bir devletiı.J 
hegemonyasının arzettiği tehlike or
tadan kalktı. 

Britanya politikasının Almanya
ya karşı geçirdiği tekamül gayet a
ğır oldu. Bunun sebebi yalnız Al • 
manyanın, Alm n kavimlerindeki 
milli vahdetin ·danı yüzünden, 
İngiltere için lJir tehlike arı.etm • 
mekt. olması değildir. Uzun bir 
propaganda neticesinde o zamana 
kMar İngiliz devletinin takib ettiği 
gayeye müteveccih bulunan efkin-

umumiyenin batka bir istikamete 

ancak y&vaf yavae tevcih edilebil • 
menin de bunda tesiri olmuftur. Dev 

let adamının soğuk kanhhlda yaptı.. 
ğı heub, fiile çıkmık için, buaa, 
hi88iyata mtiracaat etmek lbıındlııt. 
Hissiyat bir harekete geçilmek istm 
mediği vakit daha kunetli ve .r.aıu,. 
nın yıpranmasma daha iyi dayana 

bir korkudur. Devlet adamı, 1>1~ 
nndan birini tahakkuk ettirdikta 
sonra, zihni faaliyetini başka pro • 
jelere çevirebilir. Fakat halk küt
lelerinin hassasiyeti şefin yeni mi
talealannı anlar hale getirmek içia 
ağır bir propaganda mesaisine lil
ZUID vardır. 

İngiltere, 1870 - 1871 den ıtit.
ren, yeni vaziyetini tesbit etmisti. 
Maatteessüf, Almanya bazan İngi

liz politikasının, iktısadi bakımdaa 
Amerikanın keabettiği ehemmiyet 

ve Rusların tevket ve satvetlerini 
arttırmak için gösterdikleri gayret 

sebebile, uğradığı ihtirulardan ia
tüade etmesini bilemedi. Rusy:ı"luı 
bu gayreti İngiliz politikasının dai
ma galib olan temayüllerini takvi19 
etmiıtir. 

İngiltere Almanyayı ticaret bala• 
mından ehemmiyeti ve binaenaleyh 
dünya politikaanda bilhusa muu. 
zam sanayileşme hareketi Ur.erine 
müesses ehemr:ıiyeti, tehdidkar bir 
nisbet alan ve hatti. ayni sahalarda 
iki tarafın kuvvetleri arasında bu 
muva-ze\ie füisule gelen bir devlet di· 

ye telakki ediyordu, o zaman bizi 
bu idare edenler nazarında en yük
sek akıl ve hıkmetin en yüksek 
zübdesi olan dünyanın "iktı • 
sadi ve sulperverane,, zapt ve 
fethi İngiltere politikasını bir mu
kavemet teşkilatı yapmağa se\'keden 
sebeb oldu. Bu mukavemet büyük 
çapta ve en ufak teferruatına va • 

rıncıya kadar haıurlanmış l)ir hü· 
cum Hekli atlında kendisini göster
di. Bu, şüpyeli bır dünya sulbü id-.ı· 

me etmeyi emel bilmiyen, dünyada 
Britanya hegemonyaBlDl takviyey., 
çalıpn bir politikanın ruhuna ta • 

mamen uygun bir usuldür. İngilte • 
re, müttefik olarak, askeri bakım • 
dan garanti arzeden devletleri aldı. 
Çünkü onun ananevi ihtiyat? mua
nzının kuvvetlerini hakiki kı.)' meti
le takdir ederek kendiainin o zamaa 
bulunduğu zayıf hali teslim ediyor· 
du. Ahlaki mülahazalara ehemmi· 
yet vermez bir surette hareket f't
tiğinden dolayı İngiltereyi muaham
ye imkan yoktur. Çünkü cürmü o 
kadar geniş bir surette h&Zll'lama iti 
hakkında kilhramanane bakımdaa 
değil fayda bakımından hüküm ver· 
mek llzımdır. Diploma.ai o sNretı. 
yapma"ltdır ki bir lcavM loahrama. 
lığt yü:::iüıden mahvü h<ıra"biye sü
rüklemnesin. Diploma.si kavmitı b6-
kıa8mı temine miicssir surette 9<Jlıt
malıdır. Bu neticeye erişmek için,. 
her "Va8ıta r;ıc~rt4dıır. Bunlara mii • 
racaat ehııemek t>a. "/enin caniyane 
bir unutuluşu gabi telükki olunmak 
ioob eder • 

Alman inkılabı lngiliz polıtikası· 
nı bütiın dUnyay ~anul bır Alman 
hegemon)' sı t d d.nin kendisinde 
tevlid etmiş ()ldu~u endi~ elerdm 
kurtardı. 

Binaenaleyh, ln,,.ılterenin :ırtıl: 
Almanyayı Avrupa harit sından ta-
mam n silir.miş goı m kte bir m n• 
faati yoktu. Bilakis. 1918 t riniaa• 
ni günlennde 'ukua gekn müdhış 
yıkılmrı İn~(liz dıploma i ini iptida 
imkan vermemis olduğu yeni bir 
vazıyet kan;ısı da bır"k~. 

Britanyanın imr ratorlu~ dert 
bucuk sene Avrupa kıtasındaki bir 
devletin sözde tefevvuk ve hakilLi• 
yetine kann siıilh elde mücadele et• 
mişti. Nagihani bir yıkılmak bu d .. ,, 
leti yer ylizunden k, ldınyor gibi gö 
ründü. Almanya en ipüdfti bir beka 
aevkitabhsindeu bile öyle bir mah· 
rumiyet eseri arzediyordu ki yirmi 
dört s:ıatten az biı• uman arfnda 
cereyan etmiş olan vak&yi bütün Av• 
rupa muvazene&iıı altiiat etmif gibi~ 
di: Alma11y.ı mahuolm"§tw; Fra,.,. 
aı A ,,,,.,,_,... birinci deuleü 1walitee 
~ 



Cehennemden 
Geliyorum 
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Yazan: Abdullah IHSAN ŞENSOV 

- D'UJ'._ 
Emre ita.at ettim, durdum. 
- Neden buraya geldin ... 
- CeDnete girmek için.. ben öl-

düm ya me!ek. 
- &-..n öldün mü? 
- Evet öyle oldu .. i§t,e. .• Ben de 

anlı yanı.adım .• 
- Yala.D ... 
Bana "ya.lan,, derken gazabla bakı

yordu. Ve tekrarladı: 
- Yalan ... 
- Nasıl yalan olur ya melek? 

Herkes agJaştı, imam, yıkadı, tabuta 
koydular, cen:ıze namazımı kıldılar, 
mezarı gömdüler, sorguya çektiler. 

- Yalan ... 
Bu :;eferki "yala..-ı,, diye· haykırışı 

bulutlan dağ!tacak kadar korkunç 
olmuştu .. 

- Ya melek bunun yalanı olur 
mu? deyiverdim.. imtihs.nm verdiği 
neticeden biraz mağrurdum. 

- O halde şaka yapıyorsun? 
- Haddime mi düşmüş ya melek. 
- Sen ölmemişsin.. bunu azra.il 

bana haber verdi, ve dediki ben Ah
medin carunı almadım .• 

- Nasıl olur? .. 
- Basbayağı .. 
- Ya kim öJmiiş? .. 
-Ölen yok .. seni kn.n tutmuş ... A-

cele etmişler, ve seni seYer görünen
ler bir an evvel mirasına konmak i
çin seni buraya göndermişler .. 

- Allah, Allah ... 
- Hakikat olan bu!. 
- Öyle iee Allaha ıı:;marladık 
- Nereye?. 
- Geriye cllineceğiın .. 
- O kad:ır koln.y değil .. 
Vay .. iş ;:.:>ı-lxılı~rı. b~rıJyordu. 

- Ne olacak? 
- C"'zanı çekeceksin?. 
- Hopp~l., ... Cezam1 mı çekece -

ğim .. ne ce~::.sı? 
- <.:c·o::ıını çel;:eceksin ya ... Yalan -

dan öldüm diye buraya kadar gelip 
ahret s!rlarnı öar~.mdiğin için .. 

B::ı.kt1m çı'·ar yol yolr.. melek fena 
söylüyor: 

- Ayağına kapanayım .• 
- Ynnac:ıJ. ın .. 
- E'.ttl kt:rbanın olayım ... 

a. '·sm... Seı1i yakıp ya
kıp kül e4 .ten sonra yine. yeni ba.~ 
tan, dh"iltip vakıp. yahp kül eden bir 
ateşe :ıtt.Ire.eafum ... 

- Cchen:reme rrJ demek istiyo -
rum ya. melek .. 

- Evet ... 
- Acı bcma ya melek .. Benim ne 

günahım var bu i§:te .. 
- !{on.dini hakikaten sevdireme

missin bir .. ikincisi; buraya kadar 
yalancılık y:ıp.,rak geldin .. 

- Ya rne!ek ben yalandan öldü
ğümü nereden hilirim ?. 

- Sn.na telkin veren imam efen
diye hakikaten ölüp ölmediğini, e
ğer ölmiiş isen neden öldüğünü sora
caktın ... 

- Aman ya melek ... lmam telkin 
bile verrnedL. 

- Berı ona karışmam ... 
Melek her yeri sarsan bir bağms

'" b0 ni ürküttü ve diğer taraftan 
dört :::ebam nnı v::ı.hlddc geldiler, be~ 
ni bir i[iaret üzerine tuttular, kaldır-

ler: 
K:ı.dın - Azizim vapurda araştır

ma yaptım, fakat diğer arka<laşın 

tarifin" uygnn bir kimseye ra.stlıya
madım. 

Erkek - Halbuki Polo ismindeki 

bir ajnnın da bizimle geleceğini •m· 
reti k· tiyede bildirmişlerdi. Vapur-

. . . ? 
•la olr::&dığma emın mısın. 
Ka~Ju - Bulunaydı, bizi arardı. 

l{endbfr..e başka bir vazife verilr.uiş 
oJınasın. 

Erk.:ık - Hepimize biribirim.izc.ıeu 

dılar, kaldırdılar... Kaldırdılar ft 

birdenbire altımda ~ılan, alevleri 
bacaklarıma kadar yükselen bir Jru. 
yunun içine fırlatıp attılar. 

Yanıyordum.. yanıyordum... Diş 

ağrısı cehennem az.ahının yüz binde 
biridir derler ya.. işte o diş ağnsmı 
yüz bin kere çoğaltıp öyle düşüniin, 
bu kadar büyük bir aza.bla yanıyor
dwn. 

Şaşıhca.k şey, bütün bu ya.mşfa· 
nma rağmen erimiyor, yalnız buz 
gibi ter döküyordum. 

Bilmem, böyle ne kadar yandım 
ve ne kadar müddet buz gibi ter dök
tüm?. 
Bunalmış bir halde birdenbire u

yandı~'lr.1 vakit sırtımdaki çamaşır
lar, altımdaki yatağım sın:.İn sıklam
dı. Hayırdır inşallah dediı-n .. 

Bu za bah acele acele doktoruma 
ko6tum. Gördüğüm bu rüyayı anlat
tığım vakit.. soydu.. ima.mm yatır
dı&'1 te'l.eşir tahtasının bir başka tür 
lü.qü olan muayene ma-'!asına arka 
üstii yatmamı söyledi. 

Korka korka yattım. 

Doktorum: 
- Ne diye korku.yorsun? nedi. 
- Aman doktorcuğum, diye inle-

dim. Nasıl korlrmrun uğ.zım sütten 
yandı, voğurtu üfliyerek yemem lir 
zım. 

Gül<lü. 

Lfı.stik borularla kollarımı sıktı ..• 
Kemik 'bir boru ile kalbimi dinledi. 
Parmaklari!e karnıma vurdu. 

- Kalk, giyin ... 
Kalktım ve giyindim. 
Doktorum: 
- Bir şey yok, dedi .. 
- Ben hasta değildim ki? 
- Nasıl? Akşamki rüyaya ~-

ka bir mana vcr.mek lazım .. 
- Y:ı .. 
- :MaamaDh geçmiş olsun .• Ucuz 

atlatm!şsın.. · 
- Deme doktorcuğum .. 
- nu muhakkak ... Gece fazla ye 

mektcn dolayı deruni bir tcseınmüm 
baş göstermiş .. 

- Ya buz gibi terleyişim ?. 

- Duna ecel teri diyebiliriz.. ve 
.fakat, yine, herhalde §urası mu -
hakkak ki eğer sen bu ecel terini 
dökmemiş olsaydın ölüm haltikile -
şebilirdi... 

- Vay canına?. 
Derhal helilinden iki gümüş lire.

yı vizite ücreti olarak doktoruma to
ka ettim; a~ rılcbn. 

Yolda düşünüyordum. 

- Bu doktora iki lira helal olsun, 
diyordum... Öyle ya, ya maazallah 
ölüm haltiki1eş:Jeydi? .. 

-SON-

Antalya Halk.evinde b;r 
toplantı 

Antalya - Dün gece Halkevinde 
basta vali, komutan ve parti ba.~kanı 
olduğ·u hald.: binlerce halkm iştira -
kile "Yunus Emre,, için bir toplantı 
yapılmıştır. Bu toplantıda Yunus 
Euırenin bayatı anlatılmış şürleri 

okunmuş ve bazı parçalar çalınmış
tır. 

naznran kr:ndimi ona benzetebilir • 
eli: 'l... rfo yır hayır benzetmemeliy -
dim. Beikı kadının sabit alametleri 
vardı. I;en kendimi, Pola diye tanı
tırken, onlara: 

YENİ SA.BAR 

Denizlide 
Spor hayatı 
~li, (Hususi) - Cümhuriyet 

Halk Partisi ilçe yönkunıl başkanı 
Salih Sücüllü ta.ra.fından tertib edi
len serbest güreşlere Türkiye baş -
pehlivanlarile A vrupanın t.a.nm.tnı§ 

pehlivanları Denizli spor sahasında 
31/3/94.0 paz.ar günü saat üçte baş
lamıştır. 

Esasen an ::mevi sporumuz olan bu 
güreşi görmek için kaza ve köyler
den halk akın etmiş ve u9000,, ~te 

yakın bir seyirci tarafından heye • 
canla takib edilmiştir. 

nk güreş yağlı olmak il7.ere Man
dıralı Ahmed ile Çallı Niyazi peh • 
lihaıı arasında yapılmış mandıralı 

Ahmed hasmına pest dedirtmiştir. 
İkinci güreş Gönenli Hamdi ve Ma
nisalı Halil pehlivan arasında ya • 
pılmış kuvvetler müsavi olduğu için 
çetin bir mücadeleden sonra 27 nci 
dakikada Manisalı Ahmed hasmını 
tuşla yen.mi~tir. 

Üçüncü güreş Türkiye sabık baş
pehlivanı kara Ali ile Alınan peh -
livanı Villi Marn arasında yapılmış 
~e 22 dakikada kara Ali hasmını 
tuşla yenmiııtir. Güreşi takib eden 
"70,, lik bir ihtiyar dayanamıya -
rak halkın öniinde kara Alinin al
nından öpmü§tür. 

Günün en m iilıim maçını bekliye
miyen halk en nihayet Türkiye baş
pehlivanı Tekirda~lı Hüseyin Kurt
derelinin vermiş olduğu kemerle Av
rupada kazanmış olduh"tl nişanlarla 
sahaya çıktı. Halk bir taraftan ya
şa kelimelerile bağırırken bir taraf
tan da alkır)lıyordu. Ark~dan Ru -
manyalı Habeş Kasım bin Abdi gel
di, müsabaka yeni!inciye kadar ol
mak üzere devreler on beşer dakika 
ve iki dakika istirahat kabul edileli. 

Müsabaka tam saat beşte başladı 
Habeşli asabt olarak harsmını yen
meğe çalıı:;ırken Tekirdağlı Hüseyin 
ise gayet soğuk kanlı olarak güreşi
~ordu ve on beş dakikalık birinci 
devrenin sonuna kadar galib güre
şen Tekirdağlı Hüseyin ikinci dev -
renin dördüncü yani 19 uncu dakika
da hasmını tu~la yenmistir. 

Denizli Spor Eği.trnent 
§evhet Yörük 

Ağrının kurtuluş 
yıldöniimii 

Ağrı, - Dün Ağrının kurtuluşu 
yıldönümü burada çok parlak bir 
surette kutlanmıştır. Merasime saat 
9 da Ağrının düşmandan istirdad 
edildiği kahraman ordumuzun şehre 
girdiği anda iki caddeden tam tcç -
hizatlı bir süvarı alayı ile bir topçu 
taburu dört nal şehre giriE;lerile baş~ 
laınış ve bu suretle kurtuluş günü 
bUtün manasile canlandırılmıştır. 

Merasimde sö-: alan, muhtelif batib
ler Ağrının kurtuluş günlçrinin men 
kıbelerini anlatmışlardır. Merasime 
civardan gelen binlerce köylü, şehir 
halln sübaylar ve bütün menıunn ve 
mektepler iştirak etmekte idi. Bu gü
zel gün m.ünruıebetile halkevinde be· 
lecliye tarafmdan bir çay ~iyaf eti 
verildiği gibi gece de fener alayları 
ve eğlenceler tertib edilmiştir. 

-·-
l~a:idır2ya· su getiriliyor 
İzmit, (Hususi) - Kandıtaya ye

ni bir su getirilmesi takarrür etmiş-. 
tir. Kandıra belediye r-'.!isi Rcl:i~d 

Gün~7 şehrimize geleı:ek sular mü
düriyeti ile temasa başlamıştır. 
Kandıra halkı, kasabaya yeni su 

getirilmesini büyük memnuniyetler
le karşılamışlardır. 

Kocaeli mıntakaSI 
Lik n1açları 

İzmit, (Hususi) - Kocaeli mınta
kasında lig maçları, yeni yapılan 

stadyomda başlamıştır. !Ik maç, 
meşhur Akyeşil ile Hcreke takımı a
rasında idi. Herckeliler sahaya gay
ri nizami bir şekilde çıktıklarından 
hükmen mağlfıb sayılmıştır. 

İkinci maç Gölcük ile Adapazarı 
Gençay takımları arasında yapıldı. 
Gölcük takımı baştan sonuna kadar 
hakim ve çok güzel bir oyunia 5 - O 
sayı ile galib geldi. 

Oyunun nihayet bulmasına 15 da
kika kala yağmur başladığından o
yun, yağmur duruncaya kadar tatil 
edildi. Fakat, Adapazarhlar tekrar 
sahaya gelmediler. 

Eminönü Halkevi genç
leri lzm itte 

İzmit, (Hususi) - Eminönü halk 
evı temsil kolu şehrimize gelmiştir. 
İstanbul Halkevi gençlerini halkev
li gençlere, binlerce halk istikbal et
miş ve kendilerine sıcak bir kabul 
göstermiştir. Eminönü Hal.kevi tem
sil kolu, ilk temsil olarak Alfons 
Daudet'in yazdığı ve Ali Süha De • 
libaşın çevirdiği "Şehirli kız,, piyesi
ni temsil etmişlerdir. 

Temsilde valimiz. komutanlar, şeh 
rin ileri gelen birçok mümtaz sima
ları, Belediye reisi \'e b;uıercc halk 
bulunmuştur. İstanbul gençleri, uzun 
ve sUrekli alJ;:şlarla karşılanmış ve 
çok muvaffak olmu<;lardır. 

Gençler ikinci temsil olarak His
sei Şayia'yı oynıyacaklardır. 

Kocaelide ekin vaziyeti 
lzınit, (Hususi) - Kocaeli m:m.

takasmtla yeni sene ekinıi çok iyi
dir. Köylü sapan b ında ve i§i ile, 
gücü ile meşguldür. Son )'aoUan yağ~ 
murlar çütçiyi pek memnun etmiş
tir. 

-·---Eminönü Hafkevi gençleri 
Eskişehirde 

Eskiı;ehir - Cümhuriyet Halk 
Partisi ı.mui' katibiiğfoin tensibi ü
zerine şehrimize gelmiş olan Istanbul 
Emnönü hafüc·vi temsil koluna. men
sub gençler dun valiyi, Parti ve be
lediye reislerini hava kumandan
lığını ziyaret eylemişlerdir. Gençler 
hu.va meydanındaki Atatürk büstüne 
merasimle ç:elenk koymuşlardır. 

Genç!eı-, ~chrirr.izde verdikleri 
temsillerde fevkalade muvaffak ol -
muşlar '\'e bu temsillerde bulunmak
ta olan halkın takdirlerini toplamak
tadırlar. 

Muğlilda kalkınma 
hareketleri 

Muğla - Merkez nahiyesinde bü
yük bir kalkınma ve ilerleme var -
dır. Turgud nahiyesinde bütün te -
şekkülleri istiab eden bir köy odası 
yapılmıştır. Bundan başka bir sah
nesi ile bir salonu vardır. Köyde ve 
civarında yeni yollar açıldığı gibi 

. bir de bir Cümhuriyet alanı yapıl
mıştır. Hacıbayraınlar köyünde bir 
eğitmen, Katrancı Zeytinköy, Gök
gedik köylerinde de yeni mektebler 
yapılmaktadır. Ula ve Yatağan nahi 
yelerinde yeniden caddeler açıldığı 
ve yeni çı:.rşılar yapıldığı gibi içme 

- suları da getirilmiştir 

Gires.unun yeni ytl bütçesi 
Gires~ - Valimizin riyasetinde 

bugün saat 15 te toplantısını yapmış 
olan unıumi meclis vilayetin yeni büt 
çesini 529 bin lira olarak kabul et
mi~tir. Daimi encümen azalarını seç 

No: 19 
Adalı, durmadan hücum ediyor, 

hasmına nefes aldırmıyor, adım, a
dım Aliçoyu takip ediyordu. Adalı -
nın keyfine payan yoktu. İri ve kalın 
leSi ile keyifli, keyifli attığı naralar 
meydan yerini dolduruyordu. 

Hatta Adalı, bir saat güreştikten 
sonra, narasının şeklini değiştirmiş
ti. 

Evvelce: 
- Haydi usta be; 
Derken şimdi: 
- Haydi Aliço be! .. 
Diye na~"lilll atıyordu. Bu ~ 

manidardı. Ortadan ustalığı falan 
kaldırmıştı. Karşısında alelade bir 
pehlivan varmış gibi: 

- Haydi Aliço be? .. 
Diyordu. Aliço, bunları seziyor .• 

O da, ince zekasına dayanarak, has
mına şu yolda mukabele ediyordu: 

- Haydi kızan be! •• 
Yani, haydi çocuk be! diye eğlen

mek istiyordu. Gümülcüne bcylerile 
ağaları HınÇ)O oğlundan fikir ala
mamışlardı. Hınço oğlu yanlarından 
ayrılırken aklına bir şey gelmiş gi
bi seslendi: 

- Halil, ihtiyar cazgır ne eliyor? 
- Bir şey sormadım .. 
- Acaba, ne fikri var .. 
- Vallahi bilmem .. 
- O, eski bir kurttur belki anla-

mıştır bu işi.. 
-Her halde. çünkü, onlar bir ba-

kışta anlarlar, dı>di .. 
Bunun iizerine, Ağa: 
- Halil sorsana fikrini.. 
- Sorayım ... 
- So!· da bize haber getir .. dedi. 
Gümülcüne beyleri tela!)lı idiler ... 

Edımc beylerinin ve ağalarının da. 
a.ğ1zlan kulaklarımı Yarıyordu. Laf 
değil, yirmi sene sonra, Eclimeliler 
dünyamn en benam bir pehlivanını 
mağIUb edeceklerdi. 

Bu vaka ve Aliçonun mağfübiyeti 
Edirne1iler için btiyük bir şareI o
lacaktı. Edirne ağa!rı.ı'l ve beyleri de 
arnl:ırında şöyle ko:ıuşuyorla'!"'dı: 

- Aliço, bugün meyda,nda kala -
cak ... 

- Muhakkak .. 
- Kurtaramaz yakasını Adalı -

dan ... 
- Görüyorsunuz ya? .. Tam bir 

saattir bir çocul: gibi oynuyor h~
mile ? ... 

- Hayret ediyorum. Aliçoyu, yir 
mi senedir böy!e görmemiştim. 

- Demek, di.inkii altı sm:ı.t güreş 
onu ezmiş .. 

- E... Adalı genç ve demir gibi 
okkalı bir ada.ın. 

- Aliço, artık ihtiyarlamış .. elli 
ya.~ bu? .. 

- Kalıbına bakmayın .. Hapı yu!:.
muş o .. 

- Karşısında sıkı bir pehlivan 
görünce tısladı. 

- Bir atıı.1 barutu varmış.. onu 
da di.in meydan yerinde bırtı.ktı. 

- Öyle, öyle! .. 
- Ah, Adalı bir başı alsa .. 
- Eğer Edirneliler bugün Aliço-

dan baş alırlarsa Kırkpınarda tam 
on beş gün şenlik ve ziyafet veririm. 

- Ben de bir sürü koyun kese
rim. 

- Merak etmeyin bugün meydan 
bizim .. 

tikten sonra Milli Şefimize ve büyük 
!erimize şükran Vı.'! bağlılıklanmızın 
arzını karar altına almış ve valimi
zin bir nutku ile merasime nihayet 
vermiştir. 

YAZAN: M. Sami KARAYEU 

Hı.nçoğlu kazan dibine gitti. :llı .' 
tiyar ca.zgınn y:ı.nına. çöreklendi' 
Cazgır oralarda değildi. Gözleri rııBf, 
dan yerinde idi. ........ 

Hınçoğlu, cazgıra sordu: 
- Usta, ne o d:ı.lmışsın be?. 
- Nasıl dalmıya.yım oğul? ~ 

müyor musun neler oluyor? .. dedi· 
Halil bir şey anlumıyormuş ..,. 

kendisinden bir şey sormıyaca.ıunll 
gibi mukabele etti : 

- Ne var ki, usta ... 
- Ey oğul.. sizler bu gürc~i öğ • 

renmek için bin fırın ekmek lazım!· 
- Ne oluyor ki, usta ... Bir saat

tir ayaktalar. Sonra, usta. müdafaa.' 
da, Adalı da habire salıp dunıyor• 

- İşte asıl incelik burada ya.!• 
- Bunda ne ineelik var ki?. 
- Ha şunu bileydin! .. İşte seti 

de tıpkı Adalı Halil gibi toySUJl ?. 
- Ben bir şey görmüyoı unı .. de-< 

di. , , 
:thtiyar cazgır gfüerck ve rneY 

dan yerindeki Adalıyı göstcrere1': 
- g:,..,dl - Ha oglum durma sal... JlJ" 

görürsün ııinecazını.. dedi. 
Hınçoğlu, ihtiyarı daha ziyade ar 

mak için: 
- Usta, kim görecek ninecaııııl-
- Çok değil, beş on dakika .1<ıı ' 

dar daha sabret... Şimdi, AdnJırııJ! 
niııeca.zı gelip çıkacak .. dedi. 

Hınço, b~ını sallıyarak: 

- Usta ne söylüyorsun anlan11
' 

yorum? Açık söyle .. Adalı, Aliço>1 

bir şey mi yapacak ? .. 
1 

- Baka!. Kim kime yapacak~~· 
Derken söz ağzında ka!dı. çuııı>Llı 

del'' Adalı hasmına dalmıştı. Aliço, 
hal acı ve zehir gibi bir. boyı.nıd'.1 

' 

ruk çekti. Boğdu .. boğdu ii!dür'".3ıYo 
masajladı ve bıraktı. 

Adalı boyu!ldunıHan boşaldı!'~ 
sonra, bi::az sendeler gibi oldu. fş. 
t~ bu hnl karsısında. Alicomın 1,ır .. 
pınarak, kcyifİi bir ııfu·; attığı gir 
rüldU .. 

- Haydi kızan be!.. 
İhtiyar cazgır lfıJını b!ti.rnı.cdell 

::sözünii değitirerc.k söylendi: . dl 
- Halil dikkat et güreş ş1111 

başlıyor.. dedi. 

Halil de, işi anlamJştı. A ~nlıli~ 
yediği namütenahi boyımdt. uJd it 
onu serseme çevirmişti. HcJe. ~el 
saattir yaptığı taarruz on::' k~~ .ı 
getirmişti. Çünkü bir k:ıyn pa1'ÇPS}Jl 

"<;a:rpar gibi hamleler yapmxstı. , 

Hakikaten Ali<:onun son n;ırast,.~ 
nı.1 ı::ebebleri çoı~ geçmeden, ort<\e 
Ç't?rn. r.:sın ve kurt pehlivan el: -& 
bağlayıp eon bir c,lcfa da.ha 11as.'l11ıı· 
yol:lauıktan sonra; enseyi bosıı1~;t 
rnk bir kere daha çırpın<lı. Ve 
nfı.ra daha salladı: 

- Haydi Adalı he!. 
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B. M. Meclisinde 

Milli Müdataa için ıevkalade 
tahsisat kabul edildi 

• (Baş tanıfı 1 iwctde) 
lffır kanun 1§.yihasını müzakere ve 
kabul etmiştir. 

Bundan sonra, köy enstitilleri 
teşkm hakkındaki kanun liyihasmın 
nı6.zakeresine geçilmiş ve bu mevzu 
Ü.Zerinde hatipler tar.afmdan ileri sU
nilen mütalealara ke.rşıhk olarak 
Verdiği cevapta Maarif Vekili ilk öğ
retim bakımından memleketimizin 
Ulnumi vaziyetini izah eylemiş ve de
nıiştir ki: 
"- Bizim nüfusumuz 17 milyon -

ijur. Yuvarlak birh esapla dört mil
Yona yakın insanımız şclıirlerde otu
l'Ur ve 13 milyon halkımız köylerde
dir. 

Buna mukabil, tahsil çağında bu
lunan c;ocuklanmızın, klasik surette 
hesap edil '-!} takdirde, yani nüfu
sun yüzde 12 si alınn:.·ak hesap olun
duğu tnkdir.de iki milyon kıl.dar ço
cuğumuz almak lfı.zımdır. Bunun 785 
binini o~tmaktayız. Şu halde yüz
de 12 si hesap edilerek alınan tahsil 
Çağında bnlıınan çocuklann ancak 
ücte birini -okutabiliyoruz demektir. 
lialbuki bu klasik hesap dıl}ma ç.ı -
kıp ist tistiklerimizin tahsil mecbu
riy~tini tahmil ettiği 7 ile 16 yaş a
rasınd ki çocukların miktarına ba
kacak olw-sanız bu 3.354.000 dir. 
Orta mekteı lerde ve bu derecede bu 
lunan diğer okullarda okuyan çocuk 
ları bu ye'b undan çıkaracak olursa -
nı-,, demek ki 7 i e 16 yaş arasında, 
takı ibi bir hesapla üç milyon çocu
ğumuz \•ardır. Yüzcle 12 klasik he
sabile aldığımız tn.kdirde üçte birini 
okuttuğumuz bu çocukların 415 bini 
köylerde ve 370 bini r-ehirlerdedir. 
Şu halde 13 milyon köylü nüfus •na 
tnukabil 370 bin çoeuk okutmakta. -
Yız. 4 milyon şehirli nüfusa muka
bil 415 bin cocuk okutmaktayız. Bu- ı 
nun hUlasai neticesini cıkaracak o -
lursak şehirlerde oturan vatandaşla- ı 
rın çocuklannın yüzde 80 ini okutu
Yoruz. Yüzde 20 sini okutamıyoruz. 
Röylerde oturan 13 milyon vatan -
da$lanmızın çoculuannı da nazarı 
dikkatP alırsak bunun da ancak yilz 
de 25 şiı ıi o:i{utn.biliyoruz. Yüzde 75 
ini okutamıyoruz. Binaenaleyh okut 
lnak, olmtmamak n~ ... b~ti şehirli ile 
köylü arasında ara<1ı yukarı tam ter 
sinedir. Aı-zr-deceğım levha budur. 
l1u !ev!ıa karşısında bulunan hüku -
?netimiz bir tedbir bulmak ve 13 

' tnilyon gibi büyii t bir kütlenin o -
t-ı.r'duJi;u, ynsadığı köy muhitindeki 
evıatıarımızı yüzde yüz okutmak i
çin emek sarfetm!ştir. Bu kanun o 
errıeSn ifadesidir. Başvekillik zama
tıınd2nberi bu dava üstünde dikkat 
"e büyük emeğini sarfetmiş olan 
~lli Şefimiz, hepiniz hatırlarsınız, 
h".Şınci kurultayda bu duvaya temas 
etıni.ı:; ve şöyle d~mi.şti: 

"I<:at'i olarak inanıyoruz ki köylü
l'tı.ilzün tahsilini ve maişetini daha 
:Ytiksck bir dereceye vardırdığımız 
t\in, milletimizin her sahada kud -
'l'eti bu gün güç tnsavvur olunacak 
kadar yüksek ve heybetli olacak -
tır.,, 

Bu cıimlelerin içersinde gizlenmiş 
~h .. vilk ideali görmek için ondan 
on ' şunları söylemişti: 
"Önümü.ıdeki senelerde nüfusu

ınu..--un CONUnU teşkil eden köylü -
lnüzün gcı~k tahsil, gcre1' geçim hu
l la -s<.ıviyes.ini yülr..aeltmc>ği haş-
tca hedef tutacafu.z B 1 hususta el

d ede"'cğini?. neticelere çok ehem -
?bıyet ve kıymet veriyoruz.,, 

Geçen sene Büyük Millet Mcceisi
llin altıncı i.,tihap devresinin birin
e.~ tcplantıs.uun ş nutukları içe -
~1eiı-0e tle ~ direktifleri verdiler: 
,~anrif i le.,.imizi ye!li meclisin ta-

lhu.nizde mi.imtaz bir farikası olarak 
~1entıniyetle cll~..nize almanızı bek-
Cf\" rn. ll:ıli ve umumi şartlarımız 
~kıntıya maruz ol alar bile Ma..ı.rif 
ıı lerı·ın· . . "k tl d ·1 ·ı tn ızı ana ıstı ·:ıme er en ı erı e. 
d ~geç kalmıyaca.ğını ve her hal-

e esaslı tedbirlerin zamanında alın
~ ı_nı ümit ediyorwn. Hükfı.met ilk 
k · ıle ameli ve a.na tedbirlcle el 
?~·ınuştur. Bunları süratle tetkiki-

ııııc 1 _ • 
~ .. a :::.rak kuram. baghyaca~ıza 

ıun.,, 

l'c.~ ~c bu okunan milli şefimizin di
tif alarak tme verdiği esas dai

:resinde ilk .. - f..:~ ..ı ,,.;;.;t .... )" . ogre~ -uav:lSlllı .T~ 
Uz halıne getircce~ bir ma.hiyct ola-

cağına kani olarak lnımıımuza gel
miş bulunuyonmı.,, 

Maarif Vekili bundan sonra kanu
nun umumi veçhelerini izah eylemiş 
ve bu meyanda hatıpler tarafından 
ileri sürülen miltalealara. ayn ayn 
cevap vererek sörlerini §Öyle bitir -
miştir: 

"- Sözlerimi bitirirken bir vazi~ 
femi yapmak istiyorum. Bu kanun 
dört encümenden geçti, ziraat, dahi
liye, bütQe, maarif encümenlerinde
ki arkadaşların en küçük noktalara 
kadar kanun hakkında fikir sordu
lar, emek verdiler ve tadil ettikle -
ri noktalar da y • ...! bu kanunu kuv
v~tıendirici bir netice verdi. Kendi
lerine huzurunuida ıe.,ckkür etmeği 
bir vazife bilirim. "Estağfurullah 

sesleri,, "!ş~irak ederiz sesleri.,, 
Bu kanun en aşağı 15 sene sonra

ki bir hakikati bugün bize tatlı bir 
hayal olarak düşündürmektedir. 

Ben kendi hesabıma milletimin naçiz 
bir irfön hizmetkan olarak bu ha -
yalin büyük zevki içerisindeyim. 
Tasvil> buyurmak suretile yüksek 
heyetinizin bu kanunwı tatbikine im 
kan vermesini rica ediyonun.,, 

Bunu müteakıb kanun maddele -
rinin müzakeresine geçilmiş ve ka
nun kabul olunmuştur. 

Meclis cuma günü toplanacaktır. 
....... ....... M.................... • ... 
SABAHTAN SABAHA 

Halimize 
Şükredelim 

Abdülhak Hamid.in gençliğinin ar
kasından söylediği: 

Birader, -şebabet fenayô.b imi§. 
Uyandım dıa bildim, meğer Jıab imiş .• 

' mısralarını bizim yaşımızdakiler §ÖY 
le okuyamazlar mı? 

Birader, m ğer sulh few.ıyô.b imi§. 
UyandLm diı bildim,, meğer htıb imi§ .• 

Biz.im Tarablus, Balk.an ve Cihan 
harblerini gördükten sonra, artık 
ve nflınyet, bir daha har.ble.:karşı -
laşmıyacağımızı sanıyorduk. Meğer 

sulh bir uyku im.iş. 
Otu~ yaşından küçük olanlar bir 

harbin 'Ytirk toprağında ne f eliket
ler, ne mahrumiyetler tevlid etmiş 

olduğunu bilmeiler ve bizim gördü -
ğümüz felaketleri üınid ederiz ki 
bilmiyeceklerdir de. Saman ekmeği
ni tanımıyacakla.r, yarım şekeri a -
ğızlarında eritip çay içmiyecekler 
ve yatak çarşaflarından gömlek yap
mıyacaklar.dır. Bir harbe girsek bi
le artık bu harbin, hiç olmazsa ka
dınlar ve ~ukla.rımız için bu dere
ce korkunç olmıya.eağını ümid ede -
biliriz. Çünkü yedi aylık harbin mem 
leketimizdeki akisleri, başka mem -
leketlerdeki, komşularınm:.daki akis
lerinden hafif olmuştur. Komşulan
nuzda bile bir çok iaşe müşkülatı ve 
bir c:ok '"1Jladdelerin noksanı görüle -
rek vesika usulü ihdas edildiği hal
de biz, çok şükür, buna lüzwn gör -
medik. Henüz iaşe maddelerinde ke
selerimiı:i sarsacak bir yükseliş yok
tur. Yoksa ihracatımız gibi ithala
tımız da son derece azalmıştır. Ha -
riçten bir çok maddeler gelmiyor g~
bi, yarın da kendi yağımızla kavı:ıı
lacağız ve bu yağ, görülüyor ki İn
giliz yağından hem kuvvetli, hem u
cuzdur. 

Filhakika lngileterede harbin ba -
5llldınıberi gıda maddeleri yüzde 
kırk pahaWanmışbr. Alwanya, Rus
ya ve İtalyanın daha müthiş bir pa
halılık fırtınası içinde savrulduğu 
malum ve tabiidir. Çünkü bunlar de
nizlere hakim değildir ve hepsi 1n -
giliz kontrolüne boyun eğmek mec
buriyetindedir. 

Ancak lngiltcre, dünyanın en bü
yük ticaret filosuna sahip iken ve 
kendisine yakın ticaret filolarına 

sahip komşularından istifade edebi
lirken yüzde kırk pahalılığa düşer -
se bizim halimiz şayanı şükrandır. 

Fakat her hangi bir buhranlı ana 
karşı daim ık bulunmak vazi-
fesi hükiıru ıtişer. Çünkü Cihan 
harbinde, bi;ı.1 kemiren yalnız gıda 
maddelerinin kıtl\ğı değiIJi. Bu kıt
lıktan istifade ederek balkı soymaya 
ka:lkıı.nlm:dı ve bunlara hükfunetin 
göz yuınm:ısı idi. Bu ihtiyar ve bu 

Mauer.t eıya ıuıusal Ekonomi il İzmir civarffida 
1'irliği kuruluyoıJKurumunun Türk Feyezanın zararlar' 

Japon - Sovyet 
Temasları 

Jlemir, kalay, bakır veya 
bilcümle madeni eşya tUc.. 
carlar.ı bu birliğe dahil olacak 

Şehrimizde ayrı ayrı teşekkül et
miş olan demir, kalay, bakır ve di
ğer madeni maddeler limited şirket
lerinin hepsi madeni eşya birliği is
mile bir tek birlik haline getirilme
si kara.rlaştınhnıştır. 

Bu birliğin projesi de diğer birlik
ler meyanında Ankarada hazırlan -
m.ıştır. Ayn ayrı teşekkül etmiş o
lan şirketlerin tasfiye edilmesine baş 
lanmıştır. 

Dün kalay ve bakırcılar birliği a
zalan bir toplantı yapmışlardır. Bu 
toplantıda tüccarlar ellerindeki stok 
lan, harice yaptıkları siparişleri ve 
ne miktar ihtiyaçları olduklarını tes 
bit ederek birliğe vermişlerdir. 

Deri Lirnite<lin Tasfiyesi 
Diğert araftan yeni birliklerin ku

rulması için limited şirketlerin tas -
fiyesi işinde en ziyade müşkülat ar
zedcn dericilerin şirketidir. Çünkü 
bu teşekkül taın,..-nen vücude gele -
rek harice mühim siparişler yapmış 
ve bu arada bazı partiler de ithal et
miştir. Bu yüzden şirketin tasfiyesi 
i9n 7 - 8 aylık bir zamana ihtiyaç 
vardır. Bu mesele hakkında Vekalet
le görüşmek ~ere Ankaraya giden 
şirket müdürü Sadullah dün şehrimi
ze dönmüştür. 

Haber aldığımıza göre tasfiye işi 
birliğin teşekkülünden sonra da de
vam edecektir. 

••• 

Kumarbazlar yakalandı 
Evvelki gece Beyoğlunda İstikla.I 

caddesinde 98 numaralı Marti apart
manının Belkis Suzanın isticarında
ki 3 numaralı dairesine zabıta tara -
fından ani bir baskın yapılarak 8 ki
şi, 2816 lira 85 kuruş para ve yet -
miş seksen kadar fişle poker oynar
larken yakalanmışlar, hepsi, Beyoğ
lu clirmü meşud mahkemesine ve -
rilmişlerdir. 

Bir ev yıkıldı 
Feridiyede Duvarcı sokağında 

89/41 numaralı, etrafı kargir, içi 
ahşlp, iki katlı ve üç senedir boş 
olan evin arka kısmında iç bölmeler 
yıkllmış, bir kazaya meydan veril • 
memek U2erc icab eden tedbirler alın 
mıştır. 

d<ezzaJ> içti 
Şişlide Ebekızı sokağında Papado

pulos apartmanında Kalyopi helayı 

temizlerken meydanda bıraktığı kez
zap şişesi 2 yaşındaki çocuğu Dimit
rir&ı eline geçmiş, çocuk kezzabı içe
rek zehirlenmiş, Şişli çocuk hasta -
hanesine kaldırılarak tedavi altına 
alııımıştır. 

Çarpışma 
Sultanahmedde Şadırvan soka

ğında oturan Rıza, arabasile dün 
Ankara caddesinden geçerken şoför 
Fotinin idaresindeki 118 numaraJ 
otomobil arabaya çarpmış, beygiri 
yaralamış, şoför yakalanmış, tahki
kata başlanmıştır. 

Botjulan kaptan 
Amerikan bandıralı Forsa vapu

nmun birinci süvarisi Aleksandr Vil
yam, kara sulanmız haricinde, va
purdan denize düşmüş, ancak cese
dini çıkarmak kabil olmuştur. Forsa 
vapuru dün limanımıza gelmiş, adli
ye doktoru F..n.ver I\:aran cesedi mu
ayene ederek boğulmak suretile öl-

düğünü tesbit etmiş, defnine ruhsat 
vermiştir. Cesed tahnit edilerek A
merikaya götürillecektir. 

~~-""'"""""~--~-~~~ 

Yeni bir Amerikan zirhllsı 
Nevyork, 17 {A.A.) -35 bin ton

luk North Caroline zırhlısı 1.3 lıazi
-randa d~nize indirilecektir. 65 mil -
yon dolııra baliğ olan bu zırhlı, A
merikanın 19 senedenberi denize in
dirdiği ilk zırhlı olacaktır. 

soygun Cihan harbinde ynvaş ya -
vaş başlamıştı. Mali bir zincirlemeye 

tabidi. Evvela, tabii holde, bir iki 
komisyoncunun elinden geçerken, 

bunlar çoğalmış, elden ele geçerek 
her birinde biraz daha yilkselmi§ ve 

nihayet halk, bütün bu muhtekir el
lerin kazancını temine mecbur ol -
muştur. İşte bu zincirlemeyi önle -
mek, fiyat yülu:elişinin vaktinde, 
daha başlarken önüne g~"llek lazım
dır. 

M·ıııet"ıne be annames·ı hmir, 17 (A. A.) - Son yağan J şiddetli ya~urlar İmıir mülhaka -
Tokio, 17 (A.A.) - .. Şugay Şog. 

yo gazetesine göre, Japonyanın M.oeo 
kova bizyük elsisi Togo, Rus - Japoa 
yanın münasebetlerinin umumi ola
rak tanLiıni Atısusunda. talimat al • 
.ma.k üzere Japonyaya davet olun • 
muştur. \ 

Yorddaşlar! 

İçine harp ateşi düşmüş bir dün
ıyada yaşıyoruz. 

Bugünkü dünyada milletler arası 
sulh müvazenesi kısmen ele olsa bo
zulunca bundan yalnız harp eden 
milletler değil, bütün insaıilık mU
teessir oluyor. Bu yüzden harp dı
şında yaşayan milletler de bir nevi 
sulh - harp ekonomisi güdüyorlar. 
Biz de ayağımızı dünyanın bu gidi
şine uydunnağa mecbunp:. 

Hi.ikıimetimiz, alınması lazım ge
len her tedbiri zamanında alıyor. 

Halkımızın da zamanın bu zaru
retlerini anhyarak hükumetle el ve 
işbirliği yapacağına inanıyoruz. 

1929 senesinde borsalarda para -
mızın kıymeti dii§erken, Milli Şefi -
miz !sm t 1nönU'nün a~mış oldukları 
öüyiik iktisad savaşına karşı bir yan 
dan milletimizin gösterdiği olgun an
layış, bir yandan dn hükümetimizin 
t:ı ı ·b etmiş olduğu alo.llı kalkınma 
s i sayesinde bu buhranlı gün
lere daha kuvvetli ve hazırlıklı ola
rak çıkmış bulunuyoruz. 
Düşünün bir kere, ihtiyacımızın 

~· 60 §1111 kar§ılıyan pamuklu fabri
kalarunız ihtiyacımızın %83 ünü ka 
payan yünlü fabrikalarımız, ihtiya
cımızın %95 şini örten şeker fabri
kalarımız, ihtiyacımızın 7rı 100 ünü 
kapayan çimento fabrikalar1mız, ih
tiyacımızın 1~50 sine cevap veren 
kağıt fabrikalanmız kısaca milli sa
nayi dediğimiz büyük varlık elimiz
de olmasaydı ve bütün bunların ya
r.attıkları kıymetleri dışardan satın 
almak mecburiyetinde kalsaydık, ha 
limiz -nice olurdu? 

Geçen Umumi Harpte, ölüsüne kc 
fen yapmak için bile pamuklu bez 
bulamadığını. bir kılo şekerin 400 ku 
ruşa fırladığını hatırlıyan bu mille
te yııkardaki adetlerin manasını an
la.tmağa lüzum yoktur. 

Yurddaslar ! 
Milletçe-ve Devletçe ihtiyaçlarımız 

çoktur ve gittikçe artmaktadır. 
Çünkü duran değil, ilerleyen, ser

pilip geli"'en, yükselen, daima daha 
kuvvetli, daima daha §erefli olmak 
istiyen canlı, kanlı bir milletiz. 

Devlet ekonomisinin temeli Millet 
ekonomisidir. 

Bu itibarla ihtiyaçlarımızı karşılı-
yabilmck için her _şeyden evvel ~
salimizi çoğaltmağa mecburuz. Çun
kü memleketimWle yapılmıyan mal 
lan, mal satarak dışardan, ancak a
labiliriz. Onun için çiftçiler: 

Her zamankinden fazla toprak sü 

rünüz. 
Her zamankinden fazla ekiniz. 
Büyük ve şanlı bir toprak savaşı 

sizi bekliyor. 
Daha çok mal ve daha iyi cins mal 

yetiştiriniz. 
Hayvan servetinizi iyi koruyunuz. 
Her çiftçinin piyasaya çıkaracağı 

her fazla kıymet, hem kendisi, hem 
de milletimiz için yeni bir kuvvet 
kaynağı olacaktır. 

Onun için tembelliğin şimdi her 
zamandan daha ziyade bir günah ol
duğunu bilerek çiftçilerimizden şevk 
1i bir istihsal gazası bekliyoruz. 

Sa.na:viciler, Çifq;iler, İş~iler! 
Gerek devlet, gerekse hususi ie -

şebbüs elinde işliycn fabrikalarımız 
en kıymetli istihkiunlanmızdır. O
nun için makineleri iyi kullanınız. 

Vak-tinden evvel eskiyen, verimi 
azalan her ma!cine israf olunmuş bir 
servettir. İyi bakım, şimdi her za
mankinden ziyade bir zekfı. ve dira. -
yet eseridir. 

Makineye hor bakan ekmeğini çiğ 
niycn nanköre benzer. 

Makine, kendisine sarforunan, ba
kımı ye sevgiyi inltar etmez. Daha 
çok ve daha devamlı verimile işçiyi 
mükfı.fatlandırır. 

Bugün dışarıdan makine satın al
mak güçle miştir. 

Onun için elimizdeki makinele -
rin kıymetini bilelim. Onların ha -
yatını ve verimini artıralım. Her kı
rılan makine milli müdafaa kuvveti
mizden eksilen bir parçadır. 

Onun için ekmeğini makineden çı
karan her vatandaşa hitap ediyoruz: 

Her makine, askerin elindekı tü -
fek, top, tayyare kadar kıymetlidir. 

Yurddaşlar ! 
Ayni zamanda malzeme israfın • 

dan kaçınmak da milli müdafaa eko
nomisinin baş parolasıdır. 

Her türlü malzemeyi ve ham mad 1 
deyi hesapla ve ancak lüzum\l c;ldu - . 

• 

tında bazı zararlara sebebiyet ver -
miştir. Küçük Menderes Bayındırda. 
Hasköy civarında taşınış ve mezru 
araziyi sular .altında bırakmıştır. Su 
lar burada gittikçe kabarmakta. ve 
tahribat yapmaktadır. 

Bergama ovası da kamilen sular 
altında kalmış, Simitçi çiftliği civa
rında lzmir - Bergama yolu geçil -
mez bir hal alml§tır. Dün akşama 
doğru burada sular kısmen çekilmiş
tir. Ödemişte Birgi çayı sulann hü
cumu ile yükselmişse de vaktiyle bir 
kanal açılmak suretile zararın önü
ne geçilmiştir. 
Bozdağ - Salihli yolunda takriben 

iki kilometre bir kısımda heyelan ol 
muş ve yol kapanmıştır. Cevizalan 
civarında ceviz büyüklüğünde dolu 
yağmış, bağlarla meyva ağaçlarının 
yüzde 20 si hasara uğramıştır. 

Dikilide Bergama şosesi civarında
ki ar:ızi ile Düz y:ıt:ın ovası ve Gakir
çayın taşmasile de Candarlı ovası ve 
Karahayıt mevkii tamamen su altın 
da kalmıştır. 

Me!lemende l{unduz çayı ta.cımış, 
Çalgılıdere mıntaknsmda şosenin 200 
metrelik kısmı su ile örtülmüştür. 
Burada da münakalat kesilmiştir. 

Çeşmede yağmurdan bir samanlı'Y 
yıkılmış, ve yağmurlar esnasında şe 
bir dahilinde de! iki evin tavanı çök
müştür. Nüfusça zayiat yoktur. 

... ;;: .. -;;;;;;/, '---··--· \ 
Kadın çorapları iki tipe 

indiriliyor 
Ankaradan gelen haberlere göre 

İktisnd VeJ fılcti memleketimizde 
kendi iptidai maddclerimizle yapıla
bilen pamuklu ve yünlü mensucat i
malatı hakkında mühim kararlar ver 
mck üzere tetkikler yapınaktaclır. 

Bu tetkiklere göre bilhassa kadın 
çoraplarının nevileri iki tip üzerine 
indirilerek daha iyi bir surette stan
dardize edilmiş olacaktır. K::ıdın ço
Tapln.rı biri ev için olmak üzere ka
lın, diğeri de hariçte giymek üzere 
ince cinsten olacak ve fiyattan da 
Vekalet tarafından tesbit edilecek -
tir. Bu hususta çıkarılacak kararna
me meriyete girdikten sonra Türki
yede yalnız iki tip kadm çorabı sa
tılacaı.-tır. Ayni vaziyet diğer bazı 
mensucat maddelcıine de tatbik edi
lecektir. 

-···~ 
Bir ölüme sebebiyet 

davası 
On bir~ evvel, Aksa.rayda bir 

tramvay kazası olmuş, Muzaffer a
dında 12 ya3ında bir çocuk Y ediku
le tramvayı altında kalmış fakat öl
memi,;!, Aksaray deposundan çağırı
lan ustabaşı Osmanla, yedi arkadaşı 
krikoyla tramvayı kalclırmağa uğ -
raşmışlnr, fakat, tramvay iki defa 
kriKodan kayarak düşmüş, hu iki 
düsüş neticesinde de Muzaffer tram
vayın albnda ölmüştü. 

Dün, Asliye ikinci ceza mahkeme
sinde Osmanla yedi arku<laşmın ölü
me sebebiyet suçundan muhakeme -
leri yapılırken, Osman, ileri geri ba
zı sözler söyliyerck mahkemeye ha
karette bulunmu~, derhal tevkif e -
dilmiş ve bu suçtan da ayrıca malı -
kemeye verilmiştir. 

Japonyamn Avrupa harbine mil
dahale etmemesi için umumi tcdbİl'
lerin abnmam yolunda So~etler ta.ı 
rafından sarfedilen gayretlerin ne • 
ticesi telakki edilmektedir. 
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Palto hırsızı 
İstanbul Üniversitesinin mhtelif 

fakültelerinden talebeye aid 37 palto 
çalma.ktazı suçlu olarak tevkif edi .. 
len Antakyalı Hüsnünün muhakeme
sine dün Sultanahmed ikinci sulh 
ceza. mahkemesinde başlanmış, Hü
seyin, bunlardan üç tanesini kendi4 

sinin çaldığını, diğerlerini, tazyik ve 
dayakla kendisine yüklediklerini SÖY, 
lem iştir. 

Muhakeme, po.ltolan çalınan 37 
davacının celbi için ba§ka güne bı .. 
rakılmıştı:-. ___ ............. __ _ 
DE/1°IZLZRD~ ı 

.:'.)aKarya vapuru 
bırakıldı 

serbest 

Rumanyadan aldı&'l muhacirleri 
İskendcruna getirirken yolda çevrile 
rek Hayfaya götürülen Sakarya va
purunu İngilizler yapılan teşebbüs· 
ler üzerine serbest bırakmışlardır. 
Gemide bulunan muhacirler Hayfa
dan ellerindeki pasaportta yazılı o
lan yerlere gönderileceklerdir. 

Sakarya vapuru avdetinde Ege de 
nizindcki iskelelere uğı·ıyarak lstan
bul için mal aldıktan sonra gelecek
tir. p 

------
Boğaziçi : 7 -Ticaret lisesi : O 

Mektepliler !ikinin tehir edilmiş 
maçlarından biri dün yapılmıştır. Ti 
caret ve Boğaziçi liseleri karşılaş

mışlar, neticede Boğaziçi çok üstün 
bir oyundan sonra ma<;:ı 7 - O kazan
mıştır. 

....-nknra Bor ası 
17 Nisan 1940 

l"lyatlan Kıı.panıı 

1 Sterlin 5.24 
100 Dolar 151.25 

1 

Londra 
New-York 
Parla 100 Fra.Iik 2.964 7 
Mila.no 100 Liret 7 .6225 
Cenevre 100 lav. Fr. 3~.2770 
Amsterdam100 Florin • 79.70 
Berliıı 100 Rayifmark ---.. 
BrUksel 100 Belga 25.2250 
Atilla l 00 Drahmi 0.97 
Sofy&. 100 Leva l.8125 
Prag ıoo Çek kronu -. 
Madıid 100 P~eta 13.61 
V &nJOV• 100 Zloti 
Budapette 100 Pengö 
BUkret 100 Ley 
Belgrad 100 Dinar 
Yokohama 100 Yen 
Stokholm 100 lsv~ kr. 
Moskova 100 Ruble 

Türk Borcu 1 peşin 

Sivas - Erzurum 5 
Sivas - Erzurum 6 

27.0525 
0.625 
3.5175 

35.18 
31.005 
-. 

J9.70 
19.58 

19.58 

Devlet Demiry 

Muhammen 'bedeli ~üOO lii'lı obn 10.000 Kg. Gres yaf:ı 30/4/940 salı Unü s::ıat 
(10,30} on buçukta. Haydarp.ış:ıda g r binası clıı.hil ndeki koıruş.}'on ta..-.ıfınd:ın pazar -
lıkla satın alınacaktır. 

Bu i c girmek i tiyenlcrin 525 liralık knt'i teminat ve kanunun tayin cttlci vcsıı 
iltlc birlikte pazarlık günu saatine ı, dar komisyona mür::ıcant ,ı·ı l!izımdır. 

Bu işe ait fI!rtn mcler koirJsyondan parasız ol. rak dagılılmaktaclır. (2969) 

• • • 
Muhammen bt:dcli 1230 lira olan muhtcll:f cins, miktar ve cb'ntta 39 k lem Amc

rlknn mcklmp kal<!tni f 4/1G40 çarşamba "nü t (10, O) on bu lI yd ı pa
~ndıı gaı· bınıısı d&.h.ıtnöell.i komi yon tar:ıfınd.ın acık cks.ltme u ulilc • tın • tın l tır. 

Bu işe girmek iı ;i"nlcrin 92 ..:ra 25 kuruwluk mm; akk:ıt t ınat \ c J, unun ta-

yin ettiği vesaikle birlikte clciltmc günü s~ tı ,c k:ı.dar komi y na ır.ürac, tları Uı • 
zımdır. 

B.ı işe :ı.!t .. rtr . eler koınisyond:ı.n ı:arasız olar<ilt da ıtıııruıktrulır. (2721) 

ğu kad. r k hiç bır • "Yın 
heba olmasına mc. la.:ı vermemek, 
kıymetleri iyi ve yeri.nele sarfetmek 
her vatanda.~m daima göz önil-1de 
tutmağa mecbur oldağu en muk:ıd -
dtY.& vazifelerdir. 
Boşuna yanan her ampul, lüzu -

.nundan fazla mcak b!. ot!a, israf o
ıwıan her ltfıjın ~öp tenekesine atı
lan ekmek parçası, erJıiye!'ck geçiri-

-
J..n her dakika v. s. milli servetleri-
mizden çalııımı§ kıymetlerdir. 

Yurd.:1:ışlar! 

Um:tmıyalım ki, bugün Türkjyc
nin biitün dünyada lmzandığı yi.fü -
sek ve itibarlı mevkii devlet ve mil
let birliğine bor<.;lnyuz. 

Devletin giriştiği çetin müdafaa 
ekonomisinde milletin nklına ve ru
h una gtivenivoruz. 

-
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ft'em.men ·ceviz aAacındcn mamul IDb 
'kutu içinde, Avrupa lambalarlle m~e!!J 
1ıez. yüksek eveaftJ bir. ahlzadlt •• 
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Soldan sağa: 

1 - İsmi çok geçen bir memle • 
\et, mektuplara yapıştırılır. 

2 - Valde, büyük tencere 
3 - Sihir yapan kimse. 
4 - Yapmak, küçük ve muzir bir 

hayvan. 
5 - Bitiş. 
6 - Erkek, bir nota. 
7 - Zaptetmek, futblode bir o

yuncu. 
8 - Odalarda vardır, bir cihet. 
9 - Bir meslek erbabı, komik. 

10 - Her işe karışan, yemek. 

Yuka.ndan a.~y&: 

1 - Faydalı sözler. 
2 - Bir rakkam, bir işaret edatı. 
3 - Sıkınbdan kurtulmak. 
4 ...:. Alamet. 
5 - Bir isim, kişizade. 

SATIŞ İLANI 
Istanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
H.ılis tarafından Vakıf Paralar idaresinden 25628 ikraz No. sile borç alınan pa

raya mukabil birinci derecede ipotek gösterilmiş olup borcun ödenmemesinden do· 
layı satılmasına karar verilen \e tamamına ehlivukuf taraündan (4'000) lira kıymet 
takdir edilmiş olan Fııtihte Atp::ızarında Manis::ı1ı Mehmetpaşa (Hüsam Bey) mahalle
sinin eski Göz.lcmeci Kamer yeni Tezgahçılar sokagında en eski 15 eski54, 54/l yeni 
50, 52 kapı No. lu sağı 102, solu 235, arkası 104 harita No. lı mahaller, önü yol ile 
çevrili dükkaru olan kargir evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır. 

Gayrimenkul, Atpazarı civarında Tezgahçılar sokağında 54, 56 taj No. sını taşıyan 
ve altında dükkfuıı olan kargfr evclir. 

Zemin Kat: 56 taj No. lı kapıdan eve girildi.ide zemini çimento ı<aplı taşlıktan ar
kadaki sarnıcı havi aralığa geçilir ve merdivenle aşağıya inildikte kömürlüğü bulu
nan bodrum mahall!nden ibarettir. 

Birinci Kat: Bir sofa üzermde biri cumt>:ılı dört oda, bir bel~ ve hir ırt..ı!aktır. 
1 kinci Kat: Ufak bir so~a uztrinde iki oda, bir mutfak ve zemini ı1sfalt, etrafı 

k~gir korkuluklu \ı~ demir parmaklıklı taıasdan ibarettir. 
İşbu evin altında 54 taj No. •mu taşıy::m zemini çimento kaplı ve beton tavanlı ve 

arkadaki aralığa açılan kap~sı bulunan bir dükkan vardır. 
Umumi Evsafı: Gayrimenkul J..'iıgir olup dahili aksamı ahşaptır. Elek.nk tesisatı 

mevcuttur ve arkadaki aralık'a sar ııcı vardır. 

M esahası: Tamamı 105,5 metre murabbaı olup bt ndan 89 metre mıJr.;.btaı bina, 
mütebakisi aralıkhr. 

Yukarıda hududu, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün tamamı ~çıl: :u·~tırmaya 
konmuştur. 

1 - İşbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 23/4/940 tarihinden itibaren 939/ 
2553 No. ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin muayyen numarasında herkesin göre -
bilmesi için açıktır. tıanda yazılı olanlardan fazla ma11lmat almak isliyenler işbu 

şartnameye ve 939/2553 dosya No. sile memuriyetimize müracaat etmelidir. 
2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin % 7,5 nisbetinde ~y veya 

milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edilecektir. (Madde: 124) 
3 - İpotek sahibi alacaklılarla diğer alilkad.arların ve irtifak hakkı sahiplerinin 

gayrimenkul üzerindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa da, r olan iddialarını işbu 
ilan tarihiıtden itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbiteleı ;le birlikte memuriyetimi
ze bildirmeleri icab eder, Aksi halde haklar tapu sicillile sabit olmadıkça satış bedeli-

rl1tı' payl::ışmasından hnriç kalırlar. . 
4 - Gösterilen gı.inde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini okumuş 

ve Ulı.umlu malümatı alınış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 
5 - Gayrimenkul 23/5/940 tarihinde perşembe günü saat H den 16 ya kadar İs

tanbul Dördüncü tcra Memurluğwıda üç defa bağırıldıktan sonra en çok arttırana 

ihale edilir. Ancak arttırma bedeli muhammen kıymetin % 75 şini bulmaz veya sa
tış istiyenin alacağına rüçhanı olan diğer alacakWar bulunup ta bedel bunların bu 

gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkmazsa en çok art
tıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün daha temdit edilerek 7/6/940 ta
rihinde cuma günü saat 14 den 16 ya kadar lstanbul Dördüncü !cra Memurluğu oda-
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6 - Tersi zorla alınan vergi, ka.
hn. 

7 - Kazanma. 
8 - Bir gün ismi, vücudün bir 

kıSmı. 

9 - Ekmek yapılır, kadınlar k.ul 
lanır. 

~~~de:ı:~tıi;;at!~el~~:~ş i~~:::~~ar~la~:~~~::~d::~~~~;a ~!e~aa~a;:~~~a~~ ~:k g::ı: 1 o T.._ AN E s ı· 15 K u R u ş T u R 
tırana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihnle yapılmaz ve satış talebi düşer. ' 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen mühlet içinde 
parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel en yüksek teklifte bu-
lunan kimse arzetmiş olduğu bedelle ;ılmaja ra7..ı olursa ona, razı olmaz veya bulun- ~ 

10 - 1stanbulun bir semti. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

lO 

{Dünkü 'bulmacanın halli] 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 lô 
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Fatih Sulh S üncü Hukuk Hakim
liğinden: 

Yefatı tarihi 'Adı 

2/11/939 Va.sil İnce Halil 

19/11/939 Recep Sataybal Halil 
24/11/939 Halil Mehmet. 

7 /12/939 Hasan Güzey Meh • 
met. 

17 /12/939 Cemil Döker İbrahim. 
27 /12/939 Osman Hüseyin. 
28/12/939 Ferit Güney Necip. 
29/12/939 Halil llkdoğu Sadul 

lalı. 

31/12/939 Salahattin Yiğitoğlu 
Hüsnü. 

Berveçhıbali Gureba hastahanesin 

de vefat edenlerin ilan tarihinden i

tibaren alacak ve borçlularının bir 
ay ve iddiayı veraset edenlerinin üç 

ay içinde mahkememize müracaat -
ları, aksi halde terekelerinin hazine· 
ye devredileceği ilan olunur. -Or. Hafız Cemal 

Dahiliye Mütehassısı 

Lokmau Heklın 
Divanyolu 104 

Muayene gaatleri pazar hariç 
her gün 2,5 • E salı ve cumartesi 
sabahlan 9 - 11 hakiki fıkara 
kabul olunur. T. 22398 

mazsa hemen on beş gÜn müdcletle arttırmaya çıkarılıp en çok at:ttırana ihale edilir. =:=:===================================::::::::::::::::::::::::=::::::::::=:::=:::=:::::::::=:::::::=:::=:::::::::=:::::::=:::=::::::::::::::::-=:-:-: · 
iki ihale arasındaki fark ve geç<-n günler icin % 5 den hesap olunacak faiz ve diğer 
zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. 

(Madde: 133) 
7 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını, yirmi sene

lik vakıf taviz bedelini ve ihale karar pullarını verıneğe mecburdur. Müterakim ver
giler, tenvirat ve tanzifat ve tellaliye resminden mütevellit Belediye rüsumu ve müte
rakim vakıf icaresi alıcıya ait ohnayıp arttırma bedelinden tenzil olunur. İşbu gayri
menkul )'Ykanda gösterilen tarihte İstanbul Dördüncü tcra Memurluğu odasında işbu 
ıJ~n ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde satılacağı :ilD.n olunur. (3088) 

================================================::-.çc=:--=:.::====== 

MODE.RH l 
Adabı Muaşerel 
Yazan: Süheyla Muzaffer 
Askere, talebeye, kadına, erkeğe 

ve herkese günün en lümmhı 
kitabı 

Fiyatı 50, cildli 75 kurul 
INKILAP KiTABEVİ 

tSTANBUL 
u.-al•st•a•n•b•u•l •V•ak-ı•fl•a•r •D-ir•e•k•to.· r.::liı:w. ğ.u.· .t.1a.n.la•r•ı--I 
Kıymeti Pey parası :..---------------.. 
Lira Kr. Lira Kr. 

1689 85 126 74 Bakırköyünde: Yeni mahallede 10 Temmuz Cad. eski &3 yeni 69, 

S26 84 24 

1955 73 146 

206 84 15 
225 20 16 

138 30 10 

204 55 15 

210 26 15 
• 

213 00 15 

51 

68 

51 
89 

37 

34 

77 

518 

69/l No. lu bahçeli beş odalı evin tamamı. 
Küçükpazarda Yavuz Sinan mahallesinde Sağr1cılar sokağında eski 

33 yeni 27 No. lu ahşap iki baraka oda ve arsanın tamamı (5986) 
Çemberlitaşta Molla Fenari mahallesinde eski Medrese sokağında 
eski 5, 7 yeni 9, 11 No lu arsanın tamamı (7046) 
Çarşıda Divrik sokağında 16 No. lu dükkanın tamamı. (4636) 
Mercan Dayahatun mahallesinde Valde hanı ildnci kemer üst kat-
ta 12 No. lu kargir odanın tamamı. (4926) 
Aksarayda Gureba Hüseyinağa mahallesinin eski Horhor yeni -
Mchmed Lutfi sokağında eski 26 yeni 21 No. lu arsanın tamamı. 

(6057) 
Çaqıda Ressam Basmacılar sokağında eski ve yeni 25 No. lu dük-
karun tamamı. (105) 
Çemberlitaşta Molla Fcnari mahallesinde Vezir hanında üçüncü 1 
katta eski 19 yeni 13 No. lu kfırgir odanın tamamı. (6067) 
Kumkapıda Bayram Çavuş mahallesinin Taşçılar sokağında eski 
10 yeni 14 No. lu ve 10 metre muı·abbaındaki arsanın tamamı. 

. (1295) 
2456 00 184 20 Fatihte Sofıtlar mahallesinde Kıztaşı ve Saraçhane caddesinde, 

tamamı 27 ve 98,5 metre murabbalarında iki kıt'a vakıf arsanın 

tamamı. (977) 1 
177 48 13 31 Büyük Çarşıda Uncu sokağında 28 No. lu kargil' dükk:lnın tamamı 

(5862) ! 
377 )0 28 29 Beyazıtta Camcı Ali mahallesinin Cümhuriyet Cad. eski 88 yeni 

1 

90 No. lu 12 metre murabbaındaki dükkan arsasının tamamı. 
(5923) 

105 92 'l 94 Kaliçeci Hasan mahallesinin Büyük Yolgeçen hanı derununda 1 
No. lu arsanın tamamı. 

150 20 1.1 27 Beyazıt mahallesinin Batpazarı, Hacı Mcmiş sokağında Z4 No. lu 
bavnsız kargir dükkanın tamamı. 

350 18 26 27 Fatihte tskender Paşa mahallesinde Veli Et. sokağında Meşruta .. 
hane arsası (939) 

Yukarıda yazılı emlfık 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. İhalei kati -
yesi 25/4/940 tarihine müsadif perşembe günü saat 15 de yapılacaktır. İsteklilerin ~y 
akçclcrile beraber Çt.:mberlitaşta Vakıflar Başmüdüı'iyeti Mablülat Kalemine müraca-
atları. (2839) 

lstanbui Belediyesi, lstanbul Elektrik, Tramvay 
ve Tünel işletmeleri Umum. Müdürlüğünden: 

Z AY 1 
İstanbul İthalat gümrüğünün 19/5/940 tarih ve 23837 sayılı beyannamesine ait 

252346 sayılı ve 143,33 liralık gümrük makbuzu zayi olmuştur. Yenisi çıkarılacağından 

BALSAM1N 
cevherini ihtiva. 
eden yüz ve du· 
dak Rujları sıh· 
hidir. Bütün emsalinden üstüııdür. ı 

Ankara da 

AKBA 
Kitapevi • Kağıtçılık -~ 
ve yabancı dil gaz.etet mecmua. 
kitap ~iparişlerini en doğru ya

pan bir yerdir. Eri.ka ve ldeal 
yazı makineleri satış yeridir. 

Telef on : 3377 

hükmü olmadığı ilan olunur. • (3092) il••••••••••••••~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
.......... ırma .............. IJL;Jl ......... llmilmD .. ~ 

I - 25/III/940 tarihinde kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde talibi bulunmıyaı> J)if 
adet sondaj ruatı pazarlık suretile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedeli sif 6000 lira, muvakkat teminah 450 liradır, 

III - Pazarlık 27 /lV /9<W cumartesi günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve ?Jilb'' 
yaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnamesi her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 1 . arı 
V - İsteklilerin Iiyatsız fenni teklinerinin münakasa tarihinden evvel tnhl> 

91
, 

Umum Müdürlüğü İnşaat şubeı:ine tevdi etmeleri ve münakasaya iştirak vesika~11il'1e 
maları, pazarlık için tayin olunan g(.m ve saatte % 7,5 güvenme paralarile bır 
mezkür komisyona gelmeleri. (2942) 

• • • -
Cinai Miktarı Muhammen B. 

Lira Kr. 
% 7,5 teminatı 

Lira Kr. 
Eksi~trrıO 

ti 
Şekli~ 

42.400. 3180. Pazarlık 11 inra sandığı 
Bira kasası 

10.000 A. ) 
11.000 A. ) tı~ 

s~ 
1 - Şartname ve nümunelerl mucibince bira sandığı ve kasaları pazarlıkla 

alınacaktır. 

lI - Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, pazarlık saati hizasında yaıılıdır·.1.J 
lII ~ Pazarlık 26/IV/940 cuma günü tstanbulda Kabataşta Levazım ve Mi.ib~)· / 

şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. \ıı' 
·r ı . 

IV - Şartnamesi her gün sözü geçen Levazım şubesi veznesinden ve tzmı • ıv; 
kara Başmüdürlüklerinden 212 kuruş mukabilinde alınabilir. Ve nümuneler ele ı:.e~·~ 

--Oesinde görülebilir. ,ı 
ı< 1 

~ - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte kanuni vesaik ve ' 
güvenh ... paralarile birlikte mezkur komisyona mür':\~aatıarı. (~ 

1 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İsta11bıı 

A ı 

Levazım Amirliği Sahnalma Komisyonundafl ;
1
• 

• ~ '1' 
1 - Teşkilat ihtiyacı için 800 adet erat kilimi alınacaktır. Açık eksiltmesı 

yıs 940 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 2800 ve ilk teminatı 210 liradır. 

3 - Şartname, nümune ve evsafı komisyonda görülebilir. . oııı''~ 
4 - :tstcklilerin gün ve saatinde ilk teminat makbuzları \'e kanuni vesıl< ~ 

birlikte Galatada Mumhane caddesi İbrahim Rıfat han ıkinci kattaki komisyorı:ı 
melerl. (30912--:? 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: ·' 
tdaremiz müstahdemini için 71 çift .fotinle 625 çift iskarpin alınm~ı açı1..:: 

t'j{~I 

" meye konulmuştur. . . tt:t , 
Eksiltme 3/5/940 cuma günü saat 15,30 da B. Postahane binası birincı J<ll ııi'r 

T. T. Müı:!ürlüğü oda:;ıİıda toplanacak müdürlük alım satıın komisyountla yapıJ:ı< .1ıı 1 
Bedeli muhammeni 4403 lira 25 kuruş, muvakkat teminatı 330 lira 30 ıturıı:.,J \: • ._,r ' 
bteklilerin ollıaptaki mühw·lü nümunelerile şartnamelerini görmek ve nıu 1~,. 

temJnatlarını yatırmak üzere çalışma günlerinde mezkur müdürlük idari ıw1en1 

1 ı" an< 
zın-ı. kısmına, eksilbne gün ve saatinde de 940 se'lesi için muteber Ticaret O .') 1 

si.kası, muvakkat teminat makbuzile birlikte ltamisyona müracaatları. (312Z 

Sahibi: Ahmed Cemaleddin SARACOCLU .t 
lJ.l' Neş.riyu Müdiir.ü..: Macid ÇErlN Bas.ıldığı yer: (Yeni SabRlı Hat · 


