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Norvece yeni lngiliz kıt' alan· çıkarılıyor 
Müttefikler 
Norveçte 
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ROMADA MÜTEHAS· 
sıs ALMAN ZABiTLERi. r N on·eç sergüzeştinin, ti Dk gü-

. nünde tahmin ve bu sütunlarda i
Wı ettiğimiz gibi, büyük bir fi -
Yasko teşkil ettiği lşt.e maddi su -
rette sabit olmağa başladL Der ge
t,;en gün bu hab.ikatin yeni bir de-

lilini amıdeccldlr. Çok sümıeden, 1 
Norveçtc bir t:ek Ahnan neferi kal-
nıı~ acaktır. 

Yazan: HUseyin Cahid YALÇIN 

M üttefikler Norveçte... Fakat 
Almanlar inanmıyorlar, is-

r1 muvaffakiyetlerin • 
r. Narvikteki Al • 

şı İngilizlerin ko· 
bir o dermiş olmasını 

ıı:.~.-ta. ~11'). odem ve ağır . 
at:.ı1Lf•[ll'la m~ raf Von Spee'yi 

·iı ~hua mecbur hı· 
•• -..ı~ .,... kuvvetlerinin iki 

11cJ11t•ıük'••.~en ibaret olduğu he-
. ·an çıkmamıştır. Bina - , -

. , Alman deniz kuvvetlerini 1 
1" olsa lngilizlerin yakalayıp i
caplarına bakacağuıda hatıl Alman • 

lann kendilerinin dahi şüpheleri ola- ı 
nıaz. Onlar nasıl ceb zırhlılan inti
har edinceye kadar muvaffakiyettea 
bahis ve iftihar etmişler ve son da· 
kiknya kadar cihan efkinumumiye
eini aldabuğa çabpınşla.rsa limdi 
de <lenızdeki bosgunluklanm w pe
rişanlıklanm gizlemeğe gayret ede-
Ceklerdir. Bu Alman propagaııdaaı
nın vazifesidir. Fakat, bizlorill46~ 
zifemiz zıd riv~ &rumda mu· 
kayeselcr yaparak, muhakemeler yü
rüterek hakikati anlamağa çalıpıak
br. 

Almanlar gizli gizli hamrbktaıı 
llOnra, seyyahları, ticaret gemileri 

. tayfalarını birdenbire muntazam as

. kere kalbedcrek Norveçin muhtelif -
lim'Ullarını bir i.nda işgal ettiler ve 

• serbest buldukları boğazdan Oslo fi
Yonına asker çıkardılar. 

Alman tertibi, tasavvuru ve tek- . 
niği namına bunun bir muvaffakiyet 
olduğu muhakkaktır. Fakat Alman 
aklı, zckas~ namına bu bir iflastır. 
Alman tekniğinin hakkını teslim et
tikten sonra, müttefiklerin yaptık -
ln.rı ihraç hareketini düşünürsek bu
nun çok daha muazzam bir kuvvet 
niimayişi, çok daha esaslı bir mu
\•affakiyct olduğunu teslim etmek 
zaruretinde kalırız. Almanlann yap
t.:k:urı is bir talaş alevinden ibaret· 

müşkül vaziyette 
lngiliZ tayyareleri yeni bir Alman 

hava üssünü bombaladılar 
Norveçtcki Alman kıt'aları hakkında İngiliz 
Başvekili Avam Kamarasında izahat verdi 

·Bu ziyaret iki oTdunun tefTİki 
me•aiai ile alakadarmıf 

Tuna anlaşması ve Almanya 
Boma, 18 (A.A.) - D. N. B. 
Bllen Almanya ile İtalya arasın

da askeri heyetler mübadele edildiği 
ıamen bildirilmektedir. Bu heyetler 

askeri mütehassıslarla ordumuı muh 
telif şubelerine mensup teknisyenler
den müteşekkildir. Bu heyetlerden 

( Bontı ~ w.ctide) 
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Cumhurreisinin u ag a or uııç ır 

Z!!!,e~~~A.ı--- macera yaşayan adam 
hur ve Cümhuriyet Halk PartisiDill 

değişm~ Genel Ba§kanı sayın Lanet Kocaman vahşi bir ayı ile saatlerce boğaz 
İnönü b~ ''18/4/&W,, saat 15 de 1-JC. bo"' b• k" l •• B h h • d 
Parti Mer'hini te§rif buyura:ralt i'.iUkaza guşan ır oyu ursa asta anesın e 
Parti ve Halkevleri itleri ve manle· · 
'ketin her tarafında yenid;en yapı • 
lacak olan Halkevleri binaları hak· 
kında mecrgul olmuşlar ve direktif
ler vermielerdir. 

Bu tıoplaabda Bqvekil ve Parti 
Genel Başkan Vekili Dr. Refik Say
tiam, Genel Sekreter Dr. Fikri Tüzer 
ve Parti Umumt İdare H~yeti "lza· 
lan bulunmU31ardir. 
C4Dllarnıill Ziraat ~ 
Ankara, 18 (A.A.) - Reisictlmhu· 

nımuz lliııt Şef lamet lnöntı refakat
lerinde Başvekil Dr. Refik Saydam · 

(.Sonu ti 1l-ncüde) 

-Milli emniyet 
_Hakkında yeni 
Bir kanun 

Hükumetin milli müdafaanın seli- _ 
meti noktasından ya.kında Meclise 
mühim bir kanun li.yihası vereceği 
Ankaradan bildirilmektedir. Bugün
kü beynelmilel vaziyetin nezaketi do
layısile, milli bünyeyi sarsacak ha
reketlere karşı şiddetti 'tedbirler alın 

macerasını - anlabyor 

Ayı birdenbire ayağa 7oalkarak boğazıma aanldı 
N~ büyük faaUyet göateren lngiliz ağır bombardmMıtı tayyareten ması bugün için faydalı görüldüğün

den bu layihanın hazırlanmasına ih-
Stokholm, 18 (A.A.) - Trondheim Na.msosa lngiliz kıtaatı çıktığı tiyaç hissedilmiştir. 

bölgesindeki Alman kıtaatı, lngiliz hakkındaki haber bütün Norveçte Bu lfıyihaya göre, ceza kanunun-

Bursa, ( Hususi Muhabirimiz • 
elen) - Bugünlerde Bursa halkını 
iagal eden en mühim hadise orman-

da odun keserken bir ayının ~ 
zuna uğrayan ve saatlerce riren çoll 

(Sontı3~) 
ve Norveç kuvvetlerinin beklenen ta bir nıkbinlik havası basıl etmiştir. da bulunan ve bulunnuyan bazı suç-
arruzlanna mukavemet için büyük Verilen malfımata göre, Namsosa ları işliyenler veya işlemeğe teşeb-
hazırlıklar yapıyor. (&mu 3 üncüde) büs edenler, bu meyanda, casusluk SABAHTAN SABAHA: ti. B;rdcnbire göz kamaştırdı, fakat 

sön1ii gitti. Müttefiklerinki öyle de
~'11. Müttefikler gizli iş yapma(hlar. 
Nor.rcçe yardıma gideceklerini per -
Vl!.c;ızca bi~tün dünyaya ilin ettiler. 
Askerlerini muntazam nakliye ge -
nıilcrine doldurdular. Alman donao
ınasına, Alman ~knatısh maynleri-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~ edenier, aleyhimizde kasden uydu • . 

( 
v . ,.,.. .h ,,.. .r. .k J -~onusüncüde> Siyaset sa/ınesinde 

• fü>, Alman denizaltılanna, Alman 
tayyarelerine meydan okuyarak, kol 
larıru sallıyarak, şan ve şerefle Nor
veç sahillerine geldiler. Buralannı 

Alman deniz kuvvetlerinden temiz -
lcnıniş buldular ve rahat rahat ka
raya çıktılar. 

İşte kuvvet buna derler. Gizli ka
paklı, kacamak, korkak bir baskın 
değil. l{uvvetine emin, her tehlike
ye göğüs germeğe hazır, düşmandan 
zerre kad:ır korkmaz bir hareket ki 
hesaplı, tedbirli ve ihtiyatlı. 

Bu hakikat ortada iken artık Al
nıanıarın şimal denizinde, Norveç aa
hillcrinde İngiliz donanmasımn hi -
kiıniyetine nihayet verdiklerine, ln
gilizlere denizde galebe çaldıklanJia 
dair dünyaya savurduklan mualla
ra kulak asmağa imki.n kalır mı! 
Her iki muharib tarafın Wmdıları
nı bir tarafa bırakalım. Yalma fiili. 

(8~5 ..... ) 
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ı = ı enı ı arı i ı eTrı amız_ .... --.., Eski Kocaeli Meb'usu 
1 HASAN SABBAH Ankarada muhakeme Kanlı Nigô:r oyunu 

edilecek 
Yazan: AYHAN A TIS 

Şark ismailtler Dev
letini ve Haşhaşller 
adh korkunç mezhebi 
kuran , yarım asır 
müddetle adı ve şöh
reti Şark hokumdar
laiını titreten bu müt-

hiş adamın harikulade hayatı 
Pek yakında Yeni Sabahta 

Ankara, 18 (Hususi Muhabiri • 
mizden) - Milli itimad ve emniyeti 
selbedecek mahiyetteki harekatın • 
dan dolayı hakkında takibat yapıl

masına karar verilen eski lmit me
busu Sım tahkikatın. ikmalini müte
akıb bugünlerde Ankaraya getirile • 
rek askeri mahkemeye verilecektir. 

Tahkikatın Yeni Safhaları 
Eski Kocaeli mebuslarından ve bir 

müddet tktıSad Vekilliği yapmış o
lan Sırrı Bellioğlunun hükumetin 
siyasetini tenkid mahiyetinde olan 
bir çok mektupları doktor, avukat, 
belediye reisi gibi münevver kimse
lerle sivil ve askeri bazı makamlara 
ve bazı yüksek zevata gönderdiğin ... 
den dolayı nezaret altına alındığını 
ve b&kkmdaki takibatın tamam
lanıp deliller toplanarak tutulan 

- abrtlano ait olduğu makama veril
. (&mıt3~) 
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llayfa: t 

içtimaı ve tarihi tetkikler : 4 

TÜRK ~İLESİNİN 
~emelle~i sarsılıyor mu -, 

Yazan : Cemal BARDAkÇI 

liiiktimette bir..mütegallibe yerine 
diğerinin g'elmesini lakaydane sey-

rediyorlardı. Her türlü ümidleri 
mahvolmuştu. Kendi evlerinde ken-

,di memleketlerinde bile zulüm ve i
tisaf tan azade kalamıyorlardı. Hele 
Cermanya ile "Gol,, ün küçük As
ya jle Suriycnin ve .Mısırın zapt ve 
istili1sından sonra ele geçirilen ser
vetler, hazineler, intihab usullerine 
zorluklar, entrikalar karıştırılması, 
suiistimtillerin kolaylaşması ''e bu 

yüzden doğan ihtiraslar, .hcveslcı·, 
eski an'ancleri aile ve f azilen tela.k
kilerini de sildi, süpürdü. Artık 

heıkcs :vatani işleri ve düşünceleri 
bir tarafa atarak zevkü sefahat i
çinde yaşıyabilrnek için meşru, -gay

ri meşru her vasıtaya müracaatle 
çabuk zengin olmağa çalışıyor, eski 
diinyanın en uzak ülkeleri Romalı -
ların heves ve şehvetlerini tatmin i
çin yaJma ediliyordu. Sitlcr .ıncm • 
lekctindeki or.mnnlıı.rdan gayet pa • 
halı kürkler gctiı:tillyor. Hind ve 
Çin diya.rlarındnn satanları bile şa
şırtan çok yüksek fiyatlarla jpekli 

kumaşlar celbolunuyordu. Ziyafet -
lerdc lüks ve israf akılları hayrete 
düşürecek dereceyi bulmuştu. Roma
lı ailelerde de inhilal başlamıştı. Ka 

dın artık aile mabedinin "Vestiıl,. i 
olmaktan çıkmış, kendisin evine o -
cağına bağlıyan bağları kırıp ata
rak eğlencelere, 7jya.f etlere, tiyat -
rolara devama başlamıştı. Tamami
le ihmal ettiği ev işleri ve çocukla
nnın terbiyesi kölelerin, hizmetçi • 
lerin ellerine kalmıştı. 

Ayni zamanda kadın istikbalinden 
de emin değildi. 1''2 kocasının mu
habbeti, ne kenaisinin meziyet ve fa
ziletleri, ne s rveti, ne de namının şe 
ref ve şöhreti genç gelin olarak gir
diği evde hayatının sonuna kadar 
kalabnmcsi için kati teminat teşkil 

·etmiyordu. Zira günün birinde siya
~t. onu, çocuklarının doğduğu evi 
terketmeğe davet edebilirdi. Bir 
mektub izdivacı fesh için kfi:fi idi. 
''Sezar,, zamanında aristokrasiye 
mensub kadınlardan üç dört koca 
değiştirenler sayılamıya.cak kadar 
çoktu. Bu koca değiştirmeler yalnız 
ve münhasıran heves ve hafiflik 
sevldle değil, kendilerine mühim si-
yasi bir mevki veya kazanç getire
cek bir memuriyet temin edecek 
bir kocaya vermek için baba -
!arının, kardeşlerinin hatta. çocukla-

nnın rica ve icbarlarile vukubulu • 
yordu. Bu kararsızlık ve emniyet -
sizlik şüphe yok ki ailenin temeli o -
lan faziletleri kndrü itibardan dil • 
şürUyor, buna mukabil h~ifmeşreb
liği israf ve sefahati, sadakatsizliği, 
ihaneti teşci ediyordu. 

Rakiblerini ortadan ka.ldırmak su 
retile dahili harblcrc nihayet veren 
ve Romalılara yarım asırlık bir 

sulh ve sükfın devresi temin eyli • 
yen "Ogüst,. zamanında da devam · 
eden bu buhranlar, bu fenalıklar ve 
yenilikler, ananecileri, imparatorlu -
ğun beka ve selametini ahlli.k ,ve a-
datı eski safiyet ve sadeliklerine ir
cada görenleri harekete getiriyor. 
Bunlar yeniliklere, bidatlere karşı şid 
detli hücumlara başlı~rlar. "Ogüst,. 
c israfatın men'i ve "Lex de adul
terüs,, adı verilen fuhuş ile müca
dele kanunlarını kabul ettiriyorlar. 
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Yasall Sa11t 

Birinci kanun yemede, giymede, 
hatta inşaatta lüksü, israfı men' ve 
ifil ziya.fcUei'de azami elli, düğün
lerde iki yüz elli frank kadar bir 
masraf yapılmasına -müsaade edi • 
yordu. 

İkinci kanun, babaya, Jozım ve o
nun "oynaşını - Bşıkını,. kocaya yal
nız kansının oynaşını öldürmek Hak 
kını veriyordu. Bir kadının gayri 

.:meşru:münQS9betlerde bulunduğu gö 
rrülür, anla.şlırsa onu mahkemeye 
sevk için kocasına, kocası aldırmaz
sa babasına altmı!j giln mühlet ve-
riliyordu. Altmış gün içinde baba 
da hnrcketc geçmezse dört ay zar • 
fmda rastgele herkes kadını malı -
kemeye sliriiklemek hakkını haizdi. 

Cezalar müthişti. Zam için ebedi 
nefi, servetinin yarısının müsadere
si, ko.dın için ebedi nefi, cihazının 

yarısının, servetinin üçte birinin mü 
saderesi, artık evlenememek, yani 
bütün hayatınca mUstefrişe olarak 
yaşamak. 

Evini randevu mahalli yapanlar, 
karısının ahlaksızlığından faydala • 
nanlar veyahud onun fenalığını gör 
dükten sonra da evinde muhafaza 

eclcnlcr, zfuıi gibi ceza görürlerdi. 
Bu kanunlar gammazlık ve iftira 

fikrini, servete karşı kıskançlığı, ,a-

vukatların hırslarını, intikam emel
lerini, en il.eli ihtirasları körüklemiş
lerdi. 

ilmparator Ogüst ile ailesi mensub 
lan dahi bu buhranların yıkıcı, öl-
dürücü tesirlerinden kanunların müd 
hiş hükümlerinden masun kalama· 
mışlardı. 

[Devamı var] 

---·-··-·-··----·····-· 
Konya isyanı 
Tefrikası hakkında 

Muhterem gazetenizin 13 ve 14 
mart 1940 tarihli ve (668 ve 669) 
' 
numaralı nüShalarının ikinci sahi -
felerinin birinci sütunlarında (Kon-
ya İsyanının 1ç Yüzü) serlevhası 

altında ve M. Sıfır jmzasile intişar 

eden yazıda (İsyanın belli başlı ele 
başılarından olduğumdan) bahisle 
bazılannı ev:imde misafir etmiş ol
duğumun yazılmış olduğunu maat
teessüf hayretle gördüm. 

Bu yazının ve hakkımdaki bu id
dianın kat'iyyen aslı ve esası yok -
tur. O vakit Konya .Müddeiumumisi 
Edip Bey Yıkık mahallede kira ile 
oturuyordu. İsyandan iki sene sonra 
bizim mahalleye gelmiştir. O gün 
Necib Bey ile bir miralay ve o za
man ..kışla kumandanı Tevfik Beyi 

evvelden tanıştığımız için evime ge
tirip misafir ettim. Ertesi gün sabah 
Necib Bey istasyon yolunda bir eve 
gitmek istecli ve gideceği yere ka -
dar da götüraüm. Necip Bey bunu 
pekala bilir. Bilhassa ib-yan aleyh -

ta.rlığım..ncticesi olarak ta maddeten 
tahammillfersa zararlara uğramış 

olduğumu da bütün Konya halkile 
her zaman isbata hazırım. lsyan es-

nasında orada bulunan vali Haydar 
Bey, Refet (Pnr7a), Sadettin (Pa -
§a), Polis :Müdürü Necib Bey ve cl
yevm lı,-tanbul Jnndnrma Alım Satım 
komisyonu reisi Nçvzat Beylerle bu 
iddiamı isbat ederim. 

Yazı sahibi eserini bu zevat
tan tahkik ed'p eşhasın vazi -
yetlerini tamamen tesbit ettikten 
sonra yazmış olsaydı cfkan umu -
miyc müv:ı.cchcsinde bir vatandaşı 
telvis etmek gibi gayri kabili nf bir 
hata.ya düşmezdi. Yul:anda isimle
rini yazdığım zevat o zrunan isyanla 
alwmdar olup olmadığımın yegane 
şahididirler. Esasen isyanda alaka
sı olanların cezasını 1stiklfil mah -
kemesi vermiştir. Muharririn haki
kate hiç tevafuk ctmiycn bu yazısı
nı sureti kat'iyede tekzip eder bu 
yazımın gazetenizin ayni sütununda 
intişar etmesini saygılanınla rica e
derim. 

Ankara: Akköprüde 

~ K6nıaı Onlürag 
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Uzak memleketlere har• 

Havadan pasif 
korunma işleri ır OKC:fl1CU . 

'J l 9 b bin tevessüü ihtimalleri 

1 
mayıs ayra- ~ vnıpada son istilruan ve harti 

h ı k ~ faaliyetlerini müteaklb Al • 
. mma azır ı manya ve mütt.efi.k muharib memJe.. 

Evlerinde sığnak 
yapmıyanlar 

cezalandırılacaklar 
İstanbul vilayetine bağlı 11 ka • 

zada yapılacak nümune sığınakların 
inşası belediye tarafından dün ihale 
olunmustur. Hamrlanan projeye gö
re sığınaklar 7 mıetre uzıınluğunda 
ve 2 metre derinliğinde olacaktır. 

Nümune sığınaklar her kazada 2 
tane olacak yalnız Fatih, Eminönü 
ve Beyoğlu kaymakamlıkları çok 
biiyük olduğu için buralarda dörder 
sığınak yapılaca.ktır. 

Diğer tarafda.n Seferberlik Mü -
dürliloöii evvelce tamim cdildığinden 
her- evin yaptirdığı sığınakları müd
deti bitince teftiş edecektir. Sığı • 
nak inşa ettirmiyenlcr cezalandın
lacaktır. 

Her ev sahibi bahçesinde nümune 
sığınakların evde oturan şahıslara 

nazaran daha büyük veya dalla kü
çüklerini yaptıDnağa mecburdur. Ev 
lerinde bahçe bulunmayan kimseler 
mensup oJduklıı.n kaza kaymakam • 
lıklarına.müracaa.t edeceklerdir. Kay 
makamlık "'"nlara evlerine yakın 
yerlerde belediye hükfunet veya eş
hasa malısus arsalarda sığınak in
şası .\.Çin yer tesbit edecektir. 

••liEDl'T.JJDı: 

Kooperatif müdürü 
istifa etti 

Bundan 2 ay evvel çekilen müdür 
yerine Belediye l{ooperatifi Mü -
dürlüğüne getirilcın Ahmed Şükrü de 
dün istifa etmiştir. İstifanın sebebi 
m~huldür. 

Maamafih istifa sebebinin ko -
operatifin bugünkü müşkül vaziyeti 
oldtığu söylenmektedir. 
Dığer taraftan kooperatif heyet1 

idaresi bir toplantı yaparak muvak
katen yeni bir müdür seçmi§tir. 

Taksimde yap1lacak 
merasim tribünleri 

Yıkılacak olan Taksim kışlasının 
İstanbul klübüne bakan kısmında ya 
pılacak tribünlerin projeleri imar mü 
dür lüğü tarafından hazırlanmak ta • 
dır. Tribünler yerden kademeler ha
linde 1,5 anetre yüksekliğe kadar çı
kacaklardır. Bunlar tamamen mer -
merden ve çok güzel bir şekilde ya
pılacaktır. 

q:ıoryada yeni yapılacak 
kabineler 

Florya gazinosunu ikmal etmek ü
zere iı;ışaatları bu deniz mevsimine 
yetiştirilecek olan 50 yeni beton so
yunma kabinesinin inşaatı belediye 
tarafmdan 56 bin liraya ihale olun
muştur. 

Belediye diğer taraf tan Florya i · 
çin bu sene yeni bir şekil düşünmek
tedir. Bu şekil Floryadaki p1ajları 2 
grupa ayırmaktadır. Bu suretle biri
birinden farklı 2 tarife tesbit edile
cektir. 

Bu tarifeler Belediye 1ktisad :Mü -
dürlüğü tarafından tanzim ve Daimi 
Encümen tarafından tasdik oluna • 
caktır. 

ViDA Y'ET1.E : 

Tahriri nüfusa hazırlık 
Bakırköyünde yapılacak tecrübe 

mahiyetindeki nüfus sayımının ta
rihi 5 mayıs olarak tesbit olunmuş
tur. Bakırköyündeki ııumarntaj iş -
leri ikmal olunmuf?tur. Sonbaharda 
yapılması mukarrer asıl sayım için 
İstnnbula yenidc:ı 30 bin noksan nu
mara koymak lazımdır. Belediye bu 
numaralnrı sipariş etmiştir. Bunla
rın yerlerine vaz'ı işine hazirandan 
itibaren ba§lanncaktır. 

••• 
Donizde bir kaza 

Mm~acılar cemiyetine ait Salih 
TCİ3in idaresindeki 22 :tonluk 296 mı
maıralı .:mavna yeni Yolcu salonu ö
nünden moloz yilklcrkcn suların te
sirile rıhtıma çarparak delinmiş ve 
suların hücumu neticesinde batmış
tır. :Mavnanın hanıulesi tamamen de
nize dökülmüş, nüf ~ ,Z.S.yiat ol • 
mamıştır. 

Jlf)/YOR Ki: 
1aazı kazalarımız niçin 

eczacısızaır 
Bayındırdan aşağıdaki mektubu al

dık: 

14/4/1940 günlil cıızelenizdcki Bo
zuyüğun ccznbancsialiğinc tcnıns eden 
çok haklı yazıyı takdirle okudwn. Mem
lekctimızde mevcud cczahanelerin üçte 
birini geı.ıniş ve derdlcrini dinlemiş ve 
bu işin ıçindc yurlimüs bir insan sıfn
tilc meseleyi tahlil edelim. Türkiycmiz
dc iokrıben 200 kadar kuzuda 50 kndnr 
kuvvetli nahiye merkezinde ecznh.ıne 

yoktur. 

Scbcb: 
l) 1924 de eczacı mektebi 126 mezun 

verirken bu mlkdar yıldan yıla düş -
muştur. Ve son senelerde 30 - 40 ara
sında bocalamıştır. 

II) Bugün yctisen bu 40 eczncının bir 
kı mı milli mudafa:ırun, bir ı~ısrnı bo-
şalan m .. aştı kadronun malıdır. .Bir 
kısmı dn babası eczacı ohın veya tahsil 
milddctuıln çok kısa oluşunu gorcı:ck.
lstcmiyerek girenleri teşkil eder ki; bu 
da ülenleri tcldfiden uzııktr. 

Ill) Başta tsmnbul oldugu halde Ana
dolunun her bakkalı ve nltal'l birer ec
uıhanc mils\ cddcsidir. öylelerini bi
lirim ki miligram terazilerinde tartı

sından korkulan Toxiquc maddeler 
bunbrda avuçla satılır. Balckall.ık ge
çimi temin ettikten sonra ecza çeşid

lcrtne de az bir kfı.rla olsun el uzatmak 
moda halini nlır. 

IV) .Ecznhnnc satışını reçeteler ve Di
vers t lal eder. VnsnU mahiye 500 li
ra ciro yopmıyan her eczahane iflfısa 

mahkumdur. Kazalarda 200 liralık 1·e
çete satısı vars<ı kalen 300 lira da bak
kalın ka...«lSmn girer. cScrum> dan za
rar vcnniy.cn pamukynğı veya haşha~ 
yağı • bndemyngı diyen bakkal~nrın 

knsnsına. Bunların bir kısmı geniş lje
bekcler halinde pazar pazar dolaşırlar. 
Ynygarıı ve gurilltuylc aldaucı satış

lar ynparlnr, okuyucular bu tipleri pek 
illa bilirler. 

V) TccrUbcsiz dokotrlıınn çoğu bns
!tnlarma bol bol iğne ve çene tedavisi 
yaparak eczacıya da 3 - 5 kuşe - Ca
stıet yazarak vakit geçirirler. '.Burada 
4oktorlnr luıstamıza ne liizımsa ya7.ıyo
nız, f zlnsma elimiz varmaz deılcr. 

Bu sozlcrini Deontologie dcrsleıinde öğ
rendiği gibi ayııcn tatbik etseler kabul. 
!Her cezacı efil gibi geçinir. Fnkat ne 
!rede? Bunlar mezkur detslcrine bile 
gltmemiglcrdır. 

VI) Tek doktorlu olan knzalarda ec
zahaneler doktorun elinde aynen oyun
caktırlar. Doktor hnstnlannda muvaf
:fak olamauıa hastalar vllfıyete kaçar
lar. Doktor eczacıya darılırsa 5 inci 
mndde!nizdeki metodu tatblk ederler. 
Bakkal da bu mücadeleye katılarak 

neticede eczahanenin knpanmasına sc -
bcb olurlar. Halbuki herkesin mesuli
yeti kanunla tahdld edilmiştir. Kimse 
.kimseye tahakküm edemez. 

VII) Sıhhat VekAlcti ve F.czacılar Ce
miycit milnhal yerleri sık sık ilan eder
ler. Bu :fcryadlar yürekler parçalayı

cıdır. Bunu önlemek için çare ve kat'l 
neticeler aşağıdadır: 

ıA.) Bütün bakkalları diş macunu da
hi satmnktnn menctmclldir. En şiddet
li cezayı vermeli ve her ay tnharriyat 
yopnıalıdır. Dugiln sıçanlıırın üzerintde 
danscttiği diş fırçalarını kim bakkal -
dan nlmo.k ister? 

B.) Knzalıırdaki tek ccznhanclerc bii
tun belediyeler zarar karşılığı. olmak 
üzere mahlye 50 lira prim vermeli ve 
me..-cancn bir dükkan temin etmcli, hıl
kumef de kazanç vergisinden muaf tut
nınlıdır. O zaman hiç bir 11ratandaş öl
mez. Her nranan bulunur. 

C.) Ec~ının doktorla olan ihtilafla
rı Sıhhat Vekfilcti tnrnfindan tezelden 
iznlc cdllerck çaresi bulunmalı. Eğer 

halkı ezcrlerse doktor ve eczacıya dn 
ceza vermelidir. 

D.) Eczacılar da füi tahsil görmüş
tür. Bazı züppelerin soylcdiği gibi: 
casıl bnkk 1 de~ildirler. Onlnra geniş 
salf'ıhiyet vermeliyiz. 

E.) Eczocılıır insafsız depocuların cl
lcrindcn kurtarıl rnk yeknns:ık ve knt'i 
fıy t n ko ylıkln mal tcil.ı.rik edebil
melidirler. 

F.) Dol.torlar m · tahzaratm esiri ol
mam lıdır ar. Bizde takriben 15.000 
mu u hznr var . .Bunu her C'S işıne gel :n 
100 nil beller. Fakat cczaCJ hcpsıni bu
hındurm a mecburdur. Yan.i 15.000 
lira sermaye baglıyacaktır. Doktorlar 
M tını ılaçlan y zmalıdır. Bu kcn
dılcrlnı ceh:ıl ttcn kuı tarır. Kazalar cc
zahnnc yuzil görilr, hnlk şifa bulur. Bü
tün m tahzımıt bu Mu · tral iormill
l(!rin montajından başka nedir?. 

G.) Ecuıcı mektebine sevenler gitme
lıdir. Zoraki hevcskfırlnr yolun başndan 
dônmclldir. Reçete imnllndc hile \'arsa 
şiddetle cczoya .çnrptırılmalı, keza imnl 
ettikleri reçetelerden aldığı parayı yaz
mıyanlara da ağır cezalar vcnnelidir. 
Ta ki fnlan ecı.nhane birinci mal ı.uı
lnnıyor, falan ccuıhane hile ediyor kn·· 
naatini efkhıwnumiycden sllinclye k.a-
dar •• 

M. SOYDANHE>:.<.IM 

Üç rstadtla yapılacak 
merasime on bin genç 

iştirak edecek 
19 Mayıs Spor ve Gençlik bayra· 

mında yapılacak spor hareketlerini 
bunların yapılacağı sahaları tesbit 
etmek üzere dün vilayette \7ali Mu
avini Haliık Nihadın riyaseti altın-
da; bir toplantı yapılmıştır. Toplantı
ya bütün kaza kaymakamları, Em-

niyet Müdür muavini ve Maarif Mü
diirü Tevfik Rut iştirak etmiştir. 

Toplantı 19 Mayıs bayramına ait 
biitün meseleleri görüşerek bu hu
susda kat'i pro_gram.uu Jıazırlamış • 
tır. 

Programa nazaran bu sene bütün 
lise derecesindeki resmi ve hususi o-
kullardan viliyet ;namına yaplan 
merasime 10 bin talebe iştirak ede -

ketlerle bitaraf olarak hudutlanııı 

konunak isüyen de'\ietler de bazı is
.ıtisuaıarıa, uzak diyarlarla alikalı 

bulunmaktadırlar. 

Itıuluviplerdcn İngil~re ile Fraa• 
sa arzın en büyük müstemleke im • 
panıtoHtıldanna malik bnlnuan iki 
devlettir. 

Buna. mukal>ll, bitaraflardan bazı. 
lan da büyük an.zilere maliktirler. 
Bilhassa llolnnda ve Belçilia, Po~ 
kiz, hatta. İspanya, muhtelif nokta
larda ,.o ezeüınle Afrika ve !As~ a.da 
mü 4 nJekolere sahiptirler. Ga;\'ri 
.muharip olarak kondisini tanıtan, 

fakat son günlerde, sanki Almanya-
ya ba;;Iı olduğu askeri ittifakın lıü• 
kümJerlni tatbilm hazırlanır gibi gö-
r.iinen İtalyanın da~ Afn"ka.da, ez • 
cümle llabcş sef er:ile büyüyen bir 
müstemleke kiitJesi vardır. 

"·'rcr w..aftan A\rnıpa harbile zi .. 
yndcsUe alakadar oldukları halde va
ziyetlerini esaslı surette tasrih et • 

ccktir. Bunlar mıntakalara ayrıla • memeyi arzu eden Sovyct Rnsya ilt", 
cak ve İstanbulun 3 stadına taksim 
olunacaktır. 

Fenerbahçe stadında 5 bin, Şeref 
stadında 2 bin ve Taksim stadında 3 
bin talebe spor bayramına iştirak 
edecektir. Merasime saat tam 10 da 
~"}!anacaktır. 

Mektepler yapılacak spor hare -
ketlerinin provalarına bu ay ba -
şından itibaren başlıyncaklnrdır. 

Her mektep evvela kendi sahasmda 
pnıvalnr yapacak bilhassa stadlara 
gidılerek umumi pruvalar yapıla • 
eaktır. 

J{omisyon bundan başka merasim 
esnasında inzıbatı temin etmek üze
re t.ı.li bir komisyon da intihap et -
miştir. 

lırTIJAD /ŞURI ı 

Rumanyaya ihrac edile
cek susamlara zam 

yapıldı 
Rumanyadani thal ettiğimiz bazı 

maddelere Rumen hükfımetinin son. 

zamanlarda yeniden zam yapmış ol
ması Türkiye iktisadiya.tını mütees-

sir etmektedir. Bu sebeple Rumanya 
ya füraç edilmekte olan hububat ve 

diğer maddelere ayni mikyas tahtın
da zam yapılması kararlaştırılmış -
tır. 

Bu sebeple Hububat İhracat Bir • 
liği Rumanyaya ihraç edilmekte olan 
susam fiya.tla.nnı yeniden tesbit e .. 
derek dün tüccarlara bildi.r:ınişt.ir. 

Yeni fiyatlara göre eskiden 22 ku· 
ru.~ satılan tek yeni çpvallar F.o.b. 
sarı susamlar bundan sonra 25 ku~ 
ruştan aşağı teklif edilmiyecektn·. 

Siyah susamlara da 23 1..-urıış fiyat 
biçilmiştir. 

Vek:lletle~de tatbik r..edUecek 
,tasarruflar"a haziranda 

başlanacak 

Vek&.letler ..kadrolarında yapılacak 
yüzde on tasamıf için memur kad
rolarında. da tadilat yapılacağını yaz 
mıştık. Gümrük kadrolarında yapıla 
cak tasarruf haziranda tatbik edile
cek, bundan başka bazı maddelerin 
fiyatlarına ilave edilecek rüsumun 
miktarı da senci maliye bidayetinde 
tayin ve tatbik edilecektir. 

Japonyamn '\e aynca Bir:leşik Ame• 
rikn.nm arzın muhtelif noktalıınnda. 
biiyiili tilkelerj mevcuttur. 

Arzın beş lnt'ası üzerindeki bu a
lfıluı müttefil terin, metrepollerin Av 
nıpa<la devam >eden haı-l>d il mntces .. 
sir olmaması · lliam )-Oktur. Ve bu 
giin mii toml liclrre sahih olupda 
Jı rbe giren de\•lotlerin yanı başında 
..mı toı)r b.r ahal!si de bulunmak-ta 
ve nnavatana bu c:liyn.rlBJ'(]an g len 
mütcaud:t yi~ecek ve ham madde .. 
leri vnsrtasile -Oeslenmektedir. 

Halihazırda '1\arbe giren devletle .. 
rin iki ~ıp t~kil etmesi ve bir ta
,.a_fta müst<"mlekeye safüb olmıyan 
Alm:uwa.nm hulunma.sı, harbin .. ns .. 
kcri aksliliirneUerinin hnmlarlla inti .. 
şar etmemesini mudp olnınstur. 

Fal•at Almn.nla.nn son i&"tilfi.luı i• 
il• vaziyet ço..'< naz~{ hir sa.fha:rn gir• 
miştir. 1lanimarka ve Norvcçiıı lz .. 
landa. Grocnland, Spitzbcrg ve ç,oli 
§imalde kfün bazı a(facıkları mfwcnt 
tur. Almanya Dk i~ 'Olarak, 1mraları 
himayesi ali ına alın ak kararını da 
iht.a:r etmiştir. Falm.t bu anu nazari 
hir sahliila Icalmışbr. 'Zira hunu teyid 
edecek bir deniz km•,·eli yoltt.ar. &u 
sebepten, harbin yeni sa.fJıası da 
rniistemleke sahalarında askeri hnre 
katı mfünkün kılacak bir vaziyet ih· 
llas etmt-_ınistiı·. Fakat Belçilcad:m zi 
yade Holan~lanın Almanlar tnrafm· 
clnn işgn'.li. h11hassa Okyanustaki Fe
lemenk Hmilistanı meselesinde Bir • 
leşik Amerika, müttefikler ile iJa • • 
ponya arasında askeri 1ınrcl<~tn ha .. 
«ln r ~idehilooek lıaaiscler te\ ll<l ede· 
bilir. 1JnrfMla da, A1nuuıya yine lıir. 

~y ıya.pa.-.ak vaziyette değildir. An
cak kunı bir himaye beyanatile ik • 
tifa mcclrtniyetiudcilir. Fakat itrtl • 
'yanm herhangi bir sebep t.ahhmla 
h1rbe ~mlf'Si, ve bu girme keyf iye• 
tinin de Abnanyanm lehine olarnlt 
tccc li ctmt>.si, müstemleke bar)Jleri-
:ııi de ydana. ~kamuş olaca.kiJr. 

9ba İtalya ·ıe müttorılder arasın• 
da hamyac&k bir müstemleke har!>i, 
Ak<ltmizin hakimiyetine ve İt.aJya.n 
dedetinin iktisadi \'C atkeri mP.nfa
a.'tlerine gn} et geni5 mikyasta f.f'.sir 
edrccktlr. CobcJiittank lmnnsıncln k! 
scvkulcey~i noktalar, Tanus, Sih ı·y~ 
I\anruı, l"listin '.\.'o Suriyedeki İngiliz 
'.\.'e Fransız \})t•trol depolan, ve clalın 
.rnUt.P_.ııddlcl .mı iaka.b.r, girisile~ 

harlıin esaslı hodetıerlni tesltil edc-
e<-.ktir. 

:Dr. REŞAD SAGAY 
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GALATASARAY SPOR KLÜ - nclr.i toplantısında d.a, muvaffak o-
BÜNÜN YILLIK AİLE ZİY AFE- 2'.ıcağı ıa ~i<phcmi.z yoJ:tur. 

Tİ - Scmmıi?ı 6 t neş'eli, C?Z nmoof-

f ak clmU§ to, ı .~ene 27 Ni-
san oumrtc.sı Taksim Bele-

diye gazinosunda üç muhtelif oozın 

i§liralcüe yapılaaı.ktır. Y01rıek me
'7m'Ü Löbon ?nüesscscleri tarafın

dan deruhde edümi,ştir. Davctiyele

-ri Boyoğlu,n.<la Klüp lokantasında, 

Galata.9<ıraycla O. K. M. mafja.ZıQ.8tn
<kı., Löb<m ıpa8tahanesinde teilarik 
edilmektedir. Galatasarayın bu sc-

H R 
.KONFERANS - Eminönil Ha'lk 

evinden: 

Türkiye San'-<ıt mektepleri mcz-ım
l<ırı cemiyetinin Beti lronferamiların
ilan on bimnoisi 19/4/19~0 cuma 
günü (Bugün) B<Uıt 8 de llluaZlim. 

• lJay Nafiz Ziya IJayçu tara/ı,ıdan 
vcrüeccJ.;tir. Mevzuu: (Elektrik cc• 
•roymıUırmıtn fizi.yolojilc tesirleri) 

·r. 

Da.vcitiye ,,ckW:r. Iier.kea gelebüif'. 



19 NİSAN 1940 

• 
Norvece 
kıt'81a ı 

yeni lngıliz 
çıkarılıyor 

(Baş tarafı 1 incü:le) 
80 kilometre kadar mesafede Stein
)jere Norveç kıta.atı tahşid edilmiş
tir. Steinkjer, Namsosa geçenlerde 
ilıoa edilen bir dcmiryolla bağlıdır. 
& mıntakadaki Norveç seferberliği 
t.amamlamnıştır. 

Almanlar :muazzam tayyarelerle 
Norveçin cenubundan gelen takviye 
:aıüfre7.eleri alın ak tadır lar. 

Trondhim civarında bütün lr.öp
l'lller berhava edilmiştir. 

Bır Alınan kargosunun Trondheim 
lb:nanına ağır tank ve top çıkardığı 
gôrlilmüştü.r. Şehrin tepelerine mit
ralyözler yerle§tirilmiştir. Trondheinı 
ile İsveç arasında telefon görüşme
leri yasak olduğundan Alman kıtaa
tının hakiki vaziyeti meçhuldür. 

Stokholme gelen haberlere göre, 
:Ahnanla.r Trondheiınin 30 ldlometre 
kadar şarkında ve İsveçe giden de
miryolu üzerinde bulunan Stjordal 
tayyare meydanını işgal etmişlerdir. 

.Alman kıtaatınm İsveç hududuna 
Yardık1annı b'ldireıı haberler mev -
llbnsizdir. 

Y a.lmz btw Alman devriyelerinin 
Steink:jer ve Namososa giden demir
,-olu U:r.erinde Trondheimi 55 kilo -
metre kadar şimalinde bulunan .Le
ftngere gitmiş olmaları ihtimal da
hnindedir. 

İhraç llru-ehfitı l>tı\'8.m Ediyor 

Londra., 18 (.A.A.) - Harbiye Ne 
zareti tarafından bu gece neşredilen 
tebliğde lngilix kıt.alarmın normal 
bir tarzda Nor:veçe çıkmakta devam 
ettikleri, harekatın devam eylediği 
'tJıe İngiliz - Norveç kıtalan arasın -
da bir temas tesisine imkan harul ol
duğu bildirilmektedir. 

Nonreçte Ne Mikta.r Almwı Var? 
Londra, 18 (A.A.) - Reuter ajan 

m bildiriyor: 

Chamberlain Avaın kamarasında 
aeağıdaki beyanatta bulunmuştur: 

"- Fransız askeri makanuı.tı, 
müttefil-ler tarafından yapılan Sta
WIUJger ve Trondbeim bombardıınan
lumm ehemmiyetini tebarüz ettir
Jllekte ve Stavanger bombardıma -
llnı1ıı bUyflk )leticelcr veTdiğtni söy
ler:rıekt:edlrler. 

Alınan .kıtaatının i§gali altında bu-

lunan her limanda 1500 ila 3000 Al
.man ask.eri vardır. Trandheimde va
,ziyet bfurle değildir ve oraya Alınan
lar, hava tarikile takviye kıtaları 

göndermişlerdir. 

Osloya halen deniz tarikile de Al
man kıtaatı gelmektedir. Zira mayn 
tarlaları, seyrüseferi tehlikeli bir 
hale koymakla beraber buna mini 
teşkil etmemektedir. Gece karanlı • 
ğ:ında, tahtelbahirlerden sakuİmak 
da mümkündür. 

İngiliz bahriyesi, buna rağmen, 
pek çok Alman nakliye gemisini talı 
rip etmeğe muvaffak olmuştur.,, 

Holandada Alınan Tedbirler 
Amsterdam, 18 (A.A.) - Dahili 

ihtiyat ve emniyet tedbirleri arttı • 
rılmış, ateı)li silahların kontrolü sı-
kılaşmış ve zabıta, silah depolan 
meydana çıkarmak üzere aşaştırma
lar yapmıştır. 

Yabancılar daha sıkı bir kontrole 
tabi tutulmaktadır. Yapılan bazı a
raştırmalarda müsbet neticeler alın
mış, bazı şüpheli şahıslar memleket 
haricine çıkarılmıştır. 

Vize ve rasaport muamelesinde 
çok müteyakkız hareket edilmekte· 
dir. 

İngiliz Tebliği 

Londra, 18 (A.A.) - Bahriye ne
zaretinin resmi tebliği: 

16 nisanda Bergen açıklarında 

d~man nakliye gemilerine taarruz 
edilmiş Vt~ kıtaat yüklü bir nakliye 
vapuru babnlnuştır. 

Su yüzünde bulunan bir deniza.1 .. 
tıya hücum edilmiş ve menni isabef 
ettirilmi.~tir. 

17 nisanda tayyarelerimiz Staven
ger tayyare meyda.nını bombardıman 
ettikten sonra dönmekte olan İngiliz 
gemilerine taarruz te§ebbüsün.de bu
lunan düşman tayyarelerile mütead
did defalar muharebeye tutuşmuş • 
!ardır. 

Heinkel tayyaresi ile bir Dornicr 
deniz tayyaresi hasara uğratılmış -
tır. Bütün tayyarelerimiz üslerine 
dönmüşlerdir. 
Diğer tarafdan, dün bildirildiği 

veçlıile, tayyare meydanının bom • 
bardımanından sonra, bir hava hü • 
cumu esoasında hasara uğrıyan 

kruvazör §imdi üssüne dönmüştür. 

Roma a mütehassıs 
Alman zabitleri 

(Ba§ Uımfı 1 indice) 
~ Ronıaya mırvnsalat etmiş bu
:lıluıgyor. Bu ziyaretler iki ordunun 
:tıeeriki .mesaisini temine matuf olan 
1936 tarihli anla§ma çerçevesine da
Jdldir. 

D. N. B. ajansı ltalyan matbuatı
Jaın bu haberi sansasyonel başlıklar 
al.tmda. Qe3rotmekte olduğunu ilave 
~. 

Chambel'lain'in Bir Sözü 

Londra, 18 (A.A.) - B. Cham • 
berlain Balkanlardaki İngiliz Elçile
rile yapılan görüşmeler hakkındaki 
beyanatından sonra bir vesile bula-
11\k "Alınan milletinin kendi hükO. -
illetine terettüp eden mesuliyetten 

Tuna Anlaşması Ve Almanya 
Londra, 18 (A.A.) - Londra mat 

l:ıuatı, Tuna beynelmilel komisyonu -
IMtn, Tuna üzerindeki seyrisefain 
kunt.rolü hakkında ittihaz ettiği ka
l'll.ra, muhtelif hükUınet merkezlerin 
de verilen ehemmiyeti tebarüz ettir
lbekterlir. 

Komişyon tarafından kabul edilip, 
Macaristan, Bulgaristan ve Yugos • 
lavya tarafından tasvjp olunun tek -
ıtt'i Rumanyıırun ileri süıdliğü belir
tiliyor. 

Almanya Tuna komisyonu iGti -
lnauıa. mtimessil göndermemiştir. 

Bükre§ten gelen bir Fransız ha.be
~ göre, Tuna sahildarı bitaraf 
Jneınleketıer araaında yapılan bu an 
laŞma bu mınta.kadaki icraat birli· 
ltnin ilkt ezabürü tel!kki ~lmekte
llr. 
hEsarab~ Hudnı1mtdakl '.A8Dırllr 
&.na, 18 (.A..A) - Ba.vas ajan&i 

bildiriyor: 
Bil.kreşten verilen bir habere gö

re, Sovyetler hük:funetile Rumanya 
hükfuneti arasında aktedilen bir an
laşma mucibince hududun her iki ta. 
rafında bulunan Sovyet v~ Rumen 
kıtalan, mezkfır huduttan 10 kilo· 
mette geriye çekileceklerdir. 
Romanın Tekzib Ettiği Ha.herler 
Roma, 18 (A.A.) - Neşredilen bir 

tebliğde yeniden dört sınıfın silfilı 

:ı.ltına çağırıldığına <kir olan ha.her
ler tekzip edilmektedir. Bu haber, 
evvelce çürUğe çıkarılmış olan bazı 
sınıfların, yeniden yapılan muayene
leri neticesinde hizmete elverişli ol -
Qukforının anlaşılması keyfiyetinden 
galattır. 

Barinin askeri mıntaka Uan edil -
diği de ayni tebliğde tekzip edilmek
tedir. 
İngiltere İt.alyan lmpa.rat.orıuğwıu 

Tanıdı 
Londra, 18 (A.A.) - Bu akşam 

Avam kam.ırasında İtalyanın Lon -
dra sefiri B. Bastianni şerefine ve
ri !en bir ziyafette "İtalya kral ve 
imparatoru., nun sıhhatine kadeh kal 
dırılmıştır. Hususi mahiyette olan 
bu akı:ıam ziy:ıfetinde Sir Kingsley 
Wood. B. Butler ve diğer bazı hüku
met azası da hazır bulunmuşlardır. 

Tuna.nın Müdafaası 
Bükreş, 18 (A..A..') - Rador ajan-

11 bildiriyor: 
Timpul ~i, "Tunamn mtida.

faası,, başlığı aftmda ymıdığı bq 
makalede, Tuna tizerinde seyrieefa.
inin intizam ve hürriyetini temin 
maksadile Mhildar devletler Jara .. 

tında itti1ıu olunacak tedbirlere 

• 
YENl SABAB 

r HER SABAH 

Köylü yavrumuzu oku
tabilmek zevki 

B üyük Millet Meclisi Köy Ens
titüleri iıeşkili ha.klan.dam 

.kanun 1a.yihasmı müzakere etti. 
llillet voldll6Iinin bu mevzu etra

fındaki mütalea.larına eevaben: 
- 17 milyon nüfuswnuzdan lS 

milyonu köy[~rdedir. Tahsil ç:a.ğın.a 

girmiş Tiirk ç.ocnğuııun sayısını iki 
milyon olar.ı.I< hesap edebiliriz. 1ıS 
milyon köylü nüfusuna. mukabil 870 
bin ~ocuk, 4 milyon ,şehirli nüf u11& 
mukabil de 415 bin çocuk okutabili
yo.nız, yaııi kısaca şehirde otw:a.n 
vatandaşların !IOOllklannclan yüzde 
sekst•n.ini, köylerde oturan ~ 
~uldarında.n ise ancak yüzde yir
mi beşini okutabiliyoruz. Bioa.ena -
leyh, okutmak okutamamak nisbeti 
~hirli ile köylü aruında. tamamile 
t.ersinedir. Bu ·vaziyet karşısında. hü
kfunet 13 milyon '.l'ül'kün oturduğu 
köy muhitindeki evlatlarımızı yüzde 
yüz okutmak ~ emek sa.detti, ted
birler a.ldı., diyen Maarif Vekili, 
Milli Şef İnönti'nön beşinci kurul -
tayda bu davaya temas etmiş ol -
duklarını ve: 

- Kat'i olarak inanıyoruz ki, köy 
lümüzün tahsilini ve maişetini dalıa 
yü.kaek bir dereceye vardırdığımız 

gün milletimiz her sa.hada, bu gün 
güç tasavvur olunacak kadar, yük
sek ve heybe\li olacaktır.,, buyur.dok 
wını da hatırlattı. 

Aziz M.illi Şefin İl'§adlarile sayın 

doktor Ref'lk Sa)·dam hü:kfimetini.n 
realit.eye daya.nan bu isabet.ıi görüşü 
bugün dünyayı sarsan harb ve cidal 
güriiltülerini bastıra.ea!' milli bir ir
fan hamlesidir. 

Maarif V eki~ sörelili ve şuurlu 
blı gayretin inşirah verici muha68a
le&in.i !j()yle tasvir ediyor: ''Bu kanun 
eın aşağı 15 sene sonra.ki bir haki
kati bugün bize tatlı bir ha.yal ola
mk düşündürmektedir.,, 

Bu tatJı ha.yal 13 milyon Türk köy
lüsünüıı çocuk1a.rmı yüzde yüz okut
mak için ç.ıkanla.n bir kaımnun 15 
eene sonra vereceği mes'ut neticeyi 
bugünden tahayyüldür. Yoksa Ma
&rl:f Vekili tahakkuk edemiyeook, da.
boa hayal kahna."ta mahkônı bir ha
yal ile kendlııi muhakkak ki avutmu
yor. 

Hakiki benliğine hllkim oldukt.aıı 
sonra Türk o kad&t' müşküller ba -
p.rdı, öyle imkanswJıkları yendi 
ki, 13 milyon köylümüzün çocuklan
•m yüzde yüzünü yüzdey üz oknt
mağa muvaffak olacaktır. 

A. OEMALEDDlN BARAOOGLU 

Cümhurreisinin 
Ziyaretleri 

(Ba§ "faı:afı 1 iftcide) 

ve Ziraat Vekili Muhlis Erkmen ol
duğu halde bugün saat 15,30 railde
lerinde kendi eserleri olan Yüksek 
Zira.at Enstitülerini teşrif buyurmuş 
lar ve Rektör Süreyya Genca ile U
mu.mi Katip Kerim Ömer Çağlar ta
rafından karşılanmışlardır,. 

Milli Şef doğruca köylü el sanat
leri enstitüsü ile ziraat sanatleri ens
titüsünün dericilik şubesinin müze 
kısımlanna girmişler ve orada derin 
bir alaka ile takip buyurdukları köy
Hi el sanayii ile dericiliğiıniz ve deri
lerimiz hıı.kkmda Rektör Süreyya 
Genca, Profesör Gerngros, Dr, Tev
fik Eşberk ve Dr. Cahid öncü tara
bnde.n verilen izahatı dinlemişler • 
dir. 

Reisicümhur İnönü gerek köy el 
sanatleri ve gerekse dericilik mev
zuları hakkında kıymetli diı'ektifler 

vermek üzere alik:ıdarları bilahare 
rektörlük odasında kabul buyurmuş
lardır. 

Saat 17,45 e kadar enstitüde ka
lan sayın reisicümhurumuz ehemmi
yet atıf buyurdukları bu mevzular 
hakkında yüle$ek düşünreJerini söy -
lemi§ler ve lhım gelen emirleri ver
mis1Prdir. 

Milli Şefimizin enı:ıtitüyii te~rifleri 
ô.ni olmuştur. Müfı:ı,rnkat buyurduk
ları zaman Wim heyeti ve talebe -
nin candan alkış ve teza,hürleri et -
rafı Gınlatmıstır. Kız talebelerden 
biri enstitü ailesi namına kendileri
ne bir buket takdim etmiştir. 

Milli Şef enstitüde gördüklerinden 
mlttehuais oldnklarmı beyan etmek 
mreti1e kıymetli ilttfatlarda bu1nn • 
moşlardır. 

g Tuna komisyonu icra kcin.seyi • 
Bin Belgradda ittifakla verdiği mil· 
ımn kararları~. 

SABAHTAN SABAHA 

Siyaset sahnesinae 
Kanlı Nigir oyu u 
(Ba.ş tarafı 1 indice) 

çırıl çıplak sokağa atar ve nihayet 
Tuzsuz Deli Bekir tarafından evi bar 
kı yıkılarak mahalleden atılır; so • 
kakta aç biilaç bekleşen biçarelere 
malları, mi.ilkleri iade olunur. 

Bugün Avrupa siyaset sahnesi 
bize bu eski oyunumuzu hatırlattı. 
Avnıpanın kanlı Nigan malfun: O 
bu mahalleye taşınalı yedi sene oldu. 
Bu yedi sene içinde konu ko~u i -
çin.de kendi elile veya delaletile 
yedi, sekiz cana kıydı. Hepsi soyul
du, soğana çevrildi. Mallarından 
mülklerinden oldular. Hepsi elleri 
böğürlerinde bekleşiyorlar. Bütün ü
mitler, asırların ve tuzlu denizlerin 
Tuzsuz Deli Bekirinde. 

Yedi Ay Evvel Ve Bugün Arasında 
Bir Mukayese 

Norveçi Alınan askerleri ve tay
yareleri basalı bugün on bir gün olu
yor. On bir günde üç milyonluk ve 
hazırlıksız Norveç, silUhsız, ordu -
suz,. sulhperver, sakin Norveç istila 
olunmak şöyle dursun, müstevliye 
karşı koyuyor, onu sahillerinde mıh
lıyor. Halbuki yedi ay evvel, on bir 
gün içinde müsellah ve otuz beş 
milyonluk Polonyanm işi bitmişti. 

Demek ki işler bir hayli değişmiş, 
Almanya etrafında yedi ay evvel -
kinden büsbütün başka bir dünya 
bulmaya başlamıştır. Hani o kor
kunç Alman silindiri, Polonya gibi 
koca bir memleketi "ilİP süpüren a
kınlar, tayyare baslnn1arı, bir gün
de 150, 200 kilometre ileriye sarkan 
ordular, hani nerede? Bunları yok 
eden İngiliz ve Fransız kuvvetleri 
mi? Hayır... ÇünkU müttef iklerln 
Norveçe asker çıkarması henüz iki 
ti.ç günlük meseledir ve henüz Al -
manlarla onlar. arasında, karadan 
hiç bir temas yapılınamışbr. O hal-

Eski l{ocaeli Meb' usu ı 
Ankarada muhakeme 

edilecek 
(Baş tarofı 1 incide) 

mek üzere hazırlandığını dünkü 
nüshamızda etrafile yazmıştık. 

Dünkü sayımızda yazdığımız gibi, 
SııT1 Bellioğlu, lsta.nbulda askeri 
mahkemede muhakeme edilecektir. 
Bunwı için 18.zım gelen formalite ta
mamlanmak üzeredir. 

Sırrı Bellioğlwıun yakalanması 

için yapılan tahkikat ve takibata ait 
edindiğiıriiz yeni malfunat ve tafsi • 
ıatı da bildirelim: 

Muhtelif makam ve kimselere gön 
derilen bu mek,uplar zabıtanın eline 
geçtikten sonra, iki cihetten tahki -
kata geçilmiştir, Evvela, bu mektup
ların yazılmış olduğu daktilo maki • 
nesinin markası, sonra da bu ma

kinenin acentesine gidilerek kimle -
rin son zamanlarda makine aldığı 
tesbit edilmiştir. Bu makineden a • 
lanlar sıkı bir kontrol altına alın • 
mışlar, bunlardan bir çoğu hakkın
daki şüphe ve tereddüdler zail ol • 
muş ve nihayet şüpheler Sırrı Belli~ 
oğlu üzerinde topla.nnıağa başlamış • 
tır. 

• Diğer taraftan, bu mektupların 
ma :i zarflarla gönderildiği de görül
di10ündcn, pastahanelere ve posta 
kut.uları civarlarına birer memur ko
narak mavi ~1rfla mektup verenlerin 
takipleri için de tedbirler alınmış -
tır. 

Bu aralık. bir akşam, Sırrı Belli
oğlunun elinde bazı kağıtlarla Bo -
ğazkesende oturduğu Emek apartı
manından çıktığı ve biraz yürüdük
ten sonra tekrar dönüp evine girdiği 
ve pencereden sokağ'c1. gözetlediği evi 

ihtiyatan tarassud .eden bir memur 
tarafından görülmü~tür. 

Nihayet, dün de ynzdığımız gibi, 
nisarın ikinci günü, Sırrı Bellioğlu, 
Beyoğlund:ı. bir posta kutusuna e -
lindeki mektupları alacağı sırada 
memurlar tarafından suç üstünde ya 
kalan.mı.~t.ır. Evvela inkar vadisine 
sapmak istiyen Sırrı, nihayet, Türk
İngiliz anla.emasına içtihadları iti -
barile muhalif olduğunu, delillerm 
kuvveti ka.r3ısında itirafa meclıM 
kalmıştır. 

Yapılan tahkikatla, ticare~ meş
gul olan Sun Bellioğlunun bazı ec· 

de, ya Norveçlilerin kahramanlığı • 
na, yahud Almanların bu iii mkı tu
tamadıklarına hükmetmek icap eder. 

Norveçin 'rica.ret F'dosu 
İkinciliği Alır 

Norveçin Alman.yaya karşı harbe 
girmesi üzerine ingiltere denizlere 
hakimiyetinden, yani donanma.sının 

üstünlüğiinden bihakkın istifade e
decek bir fırsat ele geçirmiştir. Nor
veçteki harbi yalnız karadan idareye 
imkan yoktur. Burası bir şibicezire
dir. Üç sahili denizdir,• Sahillerin -
den yalnız bir kısmına Almanya hll
kim olabilecek iken bu hakimiyeti 
de elinden kaçırmıştır. Binaenaleyh 
Norveçte harb ya İngiltere ile müt
tefikinin galebesile biter, yahud 
bitmez; uzar gider. 

Fakat Norveçi lngiltereye bağla
mak ve kendisine düşman etmekle 
Almanya büyük bir şey kaybetmiş 
ve düşmanlarına büyük bir §ey ka
zand.ırm~tır. İsveç demirlerinin Nor
veç yolundan geçmesi, Almanyaya 
gitmesi imkam kalmamıştır. Buna 
mukabil Norveçin büyük ticaret filo
su İngilizlere iltihak etmiştir. Bu 
filo Avrupanm, !ngiltereden sonra 
en büyük filosudur. İki bin gemi 
4.614.000 tonilato. 
Şunu da na.ve edelim ki büyük de

niz ticaretile zenginleşen Norvesin 
bu filosu ihtiyar değildir. Gemilerin 
yüzde ellisi 10 seı:ıelikten daha ye - · 
nidir. 

A vrupada ikinci ve bütün dün -
yada dördüncü dereceyi alan Nor -
veç ticaret gemilerinin büyük bir 
kısmı çoktan Norv.eç li.manlanndan 
uzaklaştırılmıştı. 

Şimdi Avrupa .sahnei siyasetinde 
oynanan kanlı Nigar oyunınıda ilk 
perde kapanıp ikinci perde açılıyor. 

"Bakalım ayinei devran ne suret 
gösterir!,, 

illi emniyet 
Hakkında yeni 
Bir kanun 

( Ba.J tarafı 1 indice) 
rulmuş haberleri öğrenmeğe ve din
lemeğe çalışanlar, memleket müda -
faasma ait, askerI esrar mahiyetin

deki haberleri yayanlar veya böyle 
haberler uyduranlar, kolordu merkez 
!erinde kurulacak olan askeri malı -
kemclerde muhakeme edileceklerdir. 

Bu §akildeki askeri mahkemelerin 
vereceği kararlar kat'i olacak, tem -
yize tabi tutulmıyacaktır. 

Meclise verilecek yeni liyiha.da, 
bu neviden suçları işliyenler hakkın 
d.aki cezai müeyyideler de tayin e • 
dilmiştir. 

Matbuat kanununda tadilat 
Ankara, 18 (Hususi Muhabirimiz· 

den) - Matbuat Kanununda. yapıla
cak tadiller hakkında hazırlanan li
yihanın müzakeresine yakında Bü
yük Millet Meclisinde başlanacaktır. 

Layihadaki esaslar şunlardır: Mil
li hisleri inciten ve bu maksadla 
milli tarihi yanlış gösteren yazıları 
neşredenler 50 liradan 500 ili.raya ka
dar cezalandırılacaklardır. . 

Ceza kanununun 156 ncı maddesi 
haricinde kendilerine mevdu vazife
nin ifasından dolayı, mebuslardan, 

· Vekillerden, resmi heyetlerle, devlet 
memurlarından biri veya bir kaçı 

hakkında isim ve madde gösterilmi
yerek müphem ve mütecavizane ya
zı ve resimlerle bu gibilerin şeref ve 

haysiyetleri ihlal olunursa üç aydan 
altı aya kadar hapis ve asgari yüz 
lira para cezasına çarptınlacaklar -
dır. 

Adliyece yapılmakta olan tahki -
katın bitmeden evvel neçri yas..ı.k e -
dilmektedir. 

Ticaret Vekif r-3 gidecek 
Ankara, 18 (Hususi Muhabirimiz

den) - Ticaret Vekili Nauni Top
çuoğlu İzmir tacirlerile temas ederek 
ticari mübadelelerimizin intizam ve 
inkişafını temin etmek ve teUtik • 
terde bulunmak üzere mayısde lzro.i~ 
re gidecektir. 

nebi memlek.eUeı'e g~};;;? mtni
det kaldığı da anlaşılmıştır. 

UJudağda korkunç bir 
macera yaşayan adam 

(Baş tarafı 1 incide) 
heyecanlı bir mücadeleden sonra;.ayı
yı korkutup ktıfiıran. fakat kor.tt~ 
hayvan tarauııdaıı bır çok yer eri ı
sırıldığından hastahanede ted'avi al~ 
bna alınan Cumalı Kızbey köyünden 
H~in oğlu Basanın m e asıdır. 

Hasa.nın macerası dilden dılc do· 
laşarak efsanevi hır mahiyet almak~ 
tadır. Ben bu maceranın hakiki sek
lini keııdisinden inlemek iı-;tedim. 
Yaralıyı Ahmed Vefik F.aşa hasta
hanesinde J>argılaı· arasında yatar • 
ken buldum. Baila hadisenin tesiri al· 
tında bulunan Hasan bana başından 
geçenleri şöyle anlattı: 

"- Odun kesmek üzere B !kana 
gitmiştim. Şimdiye kadar hic daku • 
nulınamış1 çok sık ve kalın ağaçlar
la dolu bir sahad odun ·kesiyoı.dum. 
Yalnızdım ve i§iwle meşgul oluyor
dum. Bu e-.snada yanı .basımda müt
hiş bir h omurtu cvıt.tim. Birdenbire 
miithi§ ürktüm ve hizla o taL'a:fa dön. 
düm. 20 metre uuı&101da müthiş bir 
ayı bana bakıyor 'Ve nıütenıadiyen 
homurdanıyordu. 

Milti iş ıbir hoğuşma 
Heyecandan donmul" kalmı~ım. 

Ne kaçabiliyor, ne de herhangi bir 
hareket •yapabiliyordum. Ayı benim 
bu harekethizliğim karşısında bir an 
şaşırdı. Fakat derhal üzerime atıl • 
mağa hazırlandı. Bir insan gibi iki 
ayak ü.?.erinde duruyor ve yavaş ya
vaş müthiş homur ularla ve hiç de 
dost görünmeyen bu yüzle bana 
doğru ilerliyordu. Aranuzda 5 met· 
re mesafe kalmıştı. 

Hayatımı kurtarmak ıçin derhal 
bir hareket yapmam liızımdı. Sür'at
le yammdaki kestane ağacma tır .. 
manmağa karar verdim ve o tarafa 
doğru fırlıyarak ağaca sarıldım. 

Fakat o anda ayının müthiş pen
çelerini sırtımda duydum. Beni müt
hiş bir kuvvetle çekerek yere düşür· 
dü. İyi bir tesadüf eseri ayının üs
tüne düşmüştüm. Derhal boğazına 
sar1ldım. Fakat o benim ellerimden 
kendisini kurtardı ve ağzile ayağım
dan yakalıyarak asağı taraflara doğ
ru sürüklemeğe başladı. Beni belki 
de inine götürecekti. 
Yavaş yavaş tuşlara, a - c .kütük

lerine çarparak sürlıklenidcen iki a· 
ğaç arasuıdan geçtiğin · · göı dilin. 
Orada ağaçlardan birine ..>ütün kuv
vetimle sarıldım ve ayağa kalkm'llk 
ayının üzerine anldlm. Burad bir 
müddet boğuştuk. Fakat milthi lmv 
vetli olan hayvan beni oradan da 
çıkardı we yine sürüklemeğe bışladı. 
Böylece 4.-0 - 50 metre sürükle dik • 
ten sonra hir meydana geldik. Bura.· 
da yine kendinii ayııun elinden kur • 
tarmnğa muvaffak oldum ve küçük 
fırsattan istifade ederek cebimden 
küçük bıçağunı cıkardım. Ayı müt
hiş bir hızla ~·ine Usti.ime sal<lıra.rali 
beni bastırmıştı. Karnımdan ısırma
ğa çalı§lyordu. Müthiş bir kuvvetle 
bıçağımı evvel.8. başına, sonr.a da sır 
tına indirdim. 

Ve son darbeden sonra bıçak hay
:vanın sırbnda kaldı. Ayı müthiş bir 
inilti ile biraz geriledi ve sırtıı dan 
fışkıran müthiş kanla g0zleri karar
mış bir halde üzerime saldırdı. Ar· 
tık silahım knlmamıştı. Bütün cesa-

retimi toplıyarak yumruğumu hay -
vanın ağınna soktum. Elinıi ısırmak 
istiyor, fakat muvaffak olamıyordu. 
Yumruğum gırtlağına dayannustı. 

Nihayet bir şey yapamıyacağmı an
layınca geriledi ve müthiş lıonmrtu-
1arla ve peşinde kalın bir kan izi bı
rakarn k uzaklaştı. 

Heyccıuıdan bayılmıştım. Biraz 
sonra ayıldını. ve t;ürüklenerc1.: yola 
çıktım. Yolcular beni alarak iburaya 
getirdiler. 

Bu müthiş vakaııın kahramanına 
iyi olunca ormana gitmeğ·e ce,qa.ret 
edip etmiyeceğini sordum. O: 

- Tabii. dedi. Fakat bu .sefer si
lahlı gideceğim. Onu ben arıyac..-ı -
~ım ve geberterek intikc:ımınıı alaca
ğım. 

Esat AU.an 

Satm alınacak dub2lar 
Ankara, 18 (Hususi Muhabirim.iz

den) - Milli korunma kanununun 
36 ınc.ı maddesin.in verdiği sa.18.hi -
yete binaen Faik, Liıtfi, Valerjik, 
A) \'alık. Beykoz, İstanbul, Bahar, 
Do ·a dubalaıırun eksperler tarafın· 
dan tayin edilecek ücret mukabil-in· 
de milli müdafaa için satın alınması 
Heyeti Vekile tarafından kararlaş -
tırılmıştır. 



Danimarka ve Norveç 
macerasının iç yüzü 

RADYO 
.'!!~~ 

CUMA: 19141940 

12,30 Program ve memleket sa.ıt ayan. 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri 
12,50 Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl,) 
13,.'i0-14 00 Mi.ızık: Karışık Hafif inü· 

zile (Pi.) 

18,00 i'rogram \it> memleket saat a7arı 
18,05 Muzik: Karışık muzik (Pl.) 
18.40 :\fuzik: Saz eserleri. 

Çocuk Davamız 
Yardım ve bakıma 

muhtaç çocuklara 
nasıl bakılıyor 1 

--- _. --

• ellerinde bulu:ıan bütün 
mecburiyetindedirler 

18,Ş5 Serbest saat. 
19,10 Memleket saat ayarı, rıjans ve 

meteoroloji haberlerı. 

19 30 KonUfl'lla ( ~ıtll kahramanlık 
menkıl>eleri l 

Vali LüHi Kırdclr· anlatıyor 
lngilizler Norveçin işgaline 19,"5 Müzik.: Çalaııl;n·: Refik Fersan, 

Fahire Fersan, Vecihe. Okuyanlar: Mü -
zeyyun !:ifonaı·, Melek Tokgöz, Radife Er
ten. 

Yazan: Suad Dervit. 

veaaitle mani olmak 
a ngiliz ablukası Almanyay'l i~ 
1 tazyik dolu bir kazana çevir· 

mlşti. Kazandaki tazyik Norveç sa
hillerinden hafif hafif sızıyordu. Müt 
terıkler bu sulara mayn dökmekle 
kazanın kaçıran deliğine kuvvetli bir 
tapa vurdular. Yükselen tazyik zar· 
fmı patlattı. Parçalar şimale doğn.ı 
uçtu. 

'r ._ - . 20,40 Müzik: Çalanlar: Cevdet Çağla, 
Fahri Kopuz, izzettin ökte. Okuyanlar: 
Necmi Rıza Ahı kan, Mefharet Sağnak. 
Mustafa Çoğlaı·. 

21, 15 Konuşma (Bibliy<tra(ya) 
2ı.ao Muıik: Küçük orkestra (Şef: Ne

cip Aşkın) 

22,15 Memleket saat ayan. ajans ha -
berlen, ziraat, esham - tatıvillt, kambi
yo - ımkut borsası (fiyat). 

22,~5 Mifllk: Caıl>and (Pi.) 
23,25· '?3,30 Y .. rıııki program ve kapanlf Danimarka ve Norv~in işgalini 

iktıea4li aebeblere atfedenler ekseri· 
yeti te§kil ediyor. Bu iki devletin 
iktısadi vaziyeti, tabii serveti tedkik 
olununca mezkur iddiap inanmak 
biraz müşkül olur. 

elll .... 8911111Mllllllllllllllllltlllllettl•MleHllHI 

Norveç senede on bin ton bakır 
çıkanr. Almanyanın ihtiyacı bunwı 

yirmi beş mislidir. 
Bu memleketin demir istihsalıl.tı 

bir buçuk milyon tondur. Almanya 
senede otuz sekiz milyon ton demıre 
muhtaçtır. 

Nikel madenlerinin senevi yedi bın 
tonluk verimine mukabil A.lma,ıya 
senede seksen bin ton nikel sarfeder.

1 

Norveç petrol ve benzin müstahsiti 
de değildir. 

Danimarka toprak servetleri ci· 
betile Norveçten de fakirdir. Tere-
7ağ, domuz pastırması , tavuk ve 
yu.murta memleketidir. Nüfusu üç 
milyondur. Bu memlekette her ada· 
ma senede yedi tavuk üç yüz yu • 
murta düşmektedir. Bu mikdar dok· 
san milyona taksim olunursa her Al 
mana otuz altı pnde bir yuµıurta 
365 gUnde de bir tavuğun ancak ka· 
nadı düger. Bu nisbct diğer madde· 
lere teşmil ~ilince Danimarka İ§· 

galinin Almanya_ya nüfus başına gü,n 
de beş gram tereyağı. beş günde bir 
gram peynir, haftada altmış gram 
domuz eti kazandırdığı neticesine 
varılır. Binaenaleyh ufak çapta olan 
bu iki devlet kendisinin otuz misli 
cesametteki bir kütleyi ne doyur • 
mağa ve ne de iptidai madde ihtiya
cım karşılarnağa muktedirdir. 

Norveç karasularında tesis edilen 
mayn matıialanna da buyoldan Al· 
manyaya devamlı olarak nakliyat 
1apılına9ının sebeb olduğu zikredil
di. Diğer tarafta harb planlarını if • 
ea etmemek fikrile bu iddiayı ne te
yid ve ne de tekzib ettiler. Hakikat
te Norveç karasuları ehemmiyetli 
bir nakliyata sahne olmut değildir. 

Evvela şu yukanki rakamlar da 
gösterir ki Norveçin Almanyaya ve· 
recek pek az şeyi vardır; Arzu eder
se bu mevaddı lskajerak boğazına 
indirip karşıdan karşıya elile uzata· 
bilir. 

Saniyen, İsveçin Gallivara havza
sındaki alemşümul dcır.ir madenleri 
üç yoldan dünya piyasasına dökü· 
lür. 

YAZAN: 

H. 1 1 
gat boğazınctakı Gothenburg'a getı- ı 
np buradan ihncat yapmak sure -
tiJe. Gotheburg ıhracab büttin İs -
kandinav limanlanndan yapılan İs· 
veç ihracatnm yüzde seksemnı teş
kil eder. 

Birinci ve üçuncti yol\udaki ih· 
:r:ıcata müttefiklerı müeesir t;l&ft\az. 
lar. Cihan Ha.l'binde bet sene olu
nanıadığı gıbı .. 

N arvik yolu ise Botni körfezınde· 
ki buzlann endiği mayıs ayında 

kendi kehdine körleşir. Norveç sa
hilnideki mayn mıbıialan nisanın ilk 
haftasında tesis olunmUflur. Mfü • 
tefiklerin Almanyayı mezkfır yoldan 
yirmi gün için mahrum etmek arm· 
sile bu ihtilülı hidiaeye teşebbüs 
ettikleri kabul olunamaz. 

Acaba bazı bitaraf devletler bu 
yoldan Almanyaya gizlice eşya mı 
sevkediyor? Bu da pek hafif bır ıh· 
timaldir. Bir gemi içindeki maldan 
daima kıymetlidir. Hangi armador 
Uç beş kuruş kazanmak için mayn, 
denizaltı, tayyare tehlikesıni gö7.e 
alıp koca bir gemiyi tehlikeye koyar. 
Böyle kontrband eşya ile dolu bir ge
mi abluka kuvvetlerinin eline dli • 
§erse ne olur? .. 
Almanların kendi tüccar gemileri

le bu yoldan kaçak nakliyatta bulun 
malan da varid değildir. Çünkü bu 
gemiler eşyaları hali bir araziden 
almıyacaklardır. Bir devletin lima· 
nına gidilecektir. Burada mütte • 
fiklerin ticaret ataşeleri, şirketleri, 
kumpanyaları, 3Janları vardır. Bun· 
lar her şüpheli alım satımı kendi dev 
letlerine haber vermekle mükellef 
tir. Deniz kuvvetleri bunları daha 
yolda iken yakalar. Cihan Harbinde 

leiptte-v 8tftıfı bfr m..uhrip 

de bitaraf devletler arazisinde teşek· 
k•ıl etmiş birçok şirketler muhtelif 
namlar altında bu işle meşgul bulun 
maktadır. Şu kıa tedkikat da göste· 
riyor ki Norveç ve Danimarka ma· 
ceruının iç yüzü iktısadi olmaktan 
pek uzaktır. Bu maceranın hakiki 
5ebebinin şunlar olması daha muh 
temeldir. 

1 - Türkiye için Marmara, İtal
ya için Adriyatik, İngiltere için İr· 
landa denizi na811 hayati ehemmiye· 
ti haiz ise Almanya içl,n de Baltık 
deıüZi bu kadar ehemmiyetlidir. Bu 
devletin simal denizinde iki yüz ki· 
lonıetre sahili Ôlmasına mukabil 
Baltıktaki sahiUeri sekiz yüz kilo • 
metreyi bulur. Büyük şehirleri, sa
ııat ve ticaret merkezlen Baltıkta 
daha kesittir. Hatta Be•~in dahi bir 
Baltık şehri sayılabilir. Şimal deni· 
zine olan mesafesi Baltığa olan mesa 
fesinin iki miSlidir. 

Sahiller askeri harekata müsaid· 
dır. Cihan Harbinde İngilizler Bal· 
tıp girfnediler. sebebi ise o za • 
manki Alman donanmasının kud • 
reti idi. 24 Eyifll 1914 de MaJmö • 
de bulunan bir .Alman casusu İngi
liz filosunun Baltığa girdiğini bil • 
dirdi. Bu haber uydurma idi, fakat 
bu rapor merine Almanyada hasıl 
olan hayret ve dehşeti izaha imkan 
yoktur. Mesele tedldk ol&ıurken her 
ne pahasına olursa olsun' sulh yap
mayı teklif edenler bile bulundu. Bu 
günkü Alınan deniz kuvvetleri İııgi
liz donanmasile mukayese olunmı • 
yacak kadar udır. Cihan Harbinde 
vuku bulmıyan bu hadisenin bu 
harbde tahakkuku ihtimali Alman
ları daima endişe içinde bırakmak -
tadır. Faraza garb cebhesinde kat'i 
taan uza başlıya.n Alman ordusu 
Baltık sahilinden tehdide maruz ka
lırsa bu isi terkedip Balbk sahil • 
lerine koşmak mecburiyetindedir. 

Yazın: Botni körfezindeki Lülea
dan Balfık yolile. "Yedi buçuk ay,, 

Kışın: Şimal denizinde Narvik yo· 1 
Jile ''Dört buçuk ay., . 

Yaz ve kış : Tren hatlarile Katte-

Holandada Obel'zitrust isminde bir I 
şirket vardı. AJtl yüz casus kulla • 
nan bu şirketin yegine vazifesi Al· 
manyaya hangi devletlerin nderi sa
tığını tesbitt"en ibaretti. Belki §imdi 

Almanya diğer cebhelerde rahat ça
lışabılmek için Battığı emniyete al
mayı düşünmüş ve bu denizin kapı-
larını elinde bıdunduran Danimarka 
yı isgal etmiştir. İleri sürülen ma-

(Sonu 7 incide) 

Aşık Ömer 
Mahkôm oldu 

Maçkada oturan eski bir fabrika. 
müdürünün karısı dul ve ?.engin 
Zekiye, bir müddet· evvel, bahçesin· 
deki molozlan atmak ii?.ere Ömer 
adında bir ame-leyi çağırmuf, bu mo
lozları atmak füıı;ere pazarlığa giriş
miştir. Pazarlıkta uyuşamamışlar, 
Zekiye, ömeri savmıştır. Fakat, Ö· 
mer, bu puarlık sırasında Zekiyeye 
işık olmuş, bir mUddet sonra, ilinı 
aşk mektuplan yazıp yollamağa 
başlamı§tır. Kadıncağız evveli bu 
mektuplara aldırış etmemi§, fakat, 
mektuplar devam etmiş, "Aşık Ö· 
mer., imzasile mektup yollıyan ame. 

le ömeı·, ilanı aşk mektuplarının 
mukabelesiz kaldığını görerek bu 
~fer aşk cümleleri arasına tehdid • 
ler de sıkıştırmağa ba§lamıştır. Ni· 
hayet, Zekiye,. zabıtaya mil~caat e
derek ~ektupları göstermiş, Ömer 
yakalanarak adliyeye verilmiştir. 
Asliye altıncı ceza mahkemesinde 
yapılan muhakemesi sırasında, ö • 
met: 

- Ben de biliyorum; bu kadın be
mm dengim değil .amma, ne yapa • 
yım? Deli gönül f emum dinlemiyor 
ki.. demiş, gösterilen on bir mektu· 
btm kendisi tarafından gönderilip 
gönderilmediği sontlunca da: . 

- Evet .. ben gönderdim amma, 
onlar on bir değil, on Uç olacak; iki 
de bayram tebriki vardır ce\'abım 

vermiştir. 

örnerin ilanı aşk ve tehdid mek • 
tuplan gönderdiği kendi ikrar ve iti· 
rafile de sabit olduğundan, mahke • 
me, beş ay hapsine ve 14 lira para 
cezası ödemesine karar vermiştir. 

--~-···---Bir tayin 
lstanbul beşinci icra memuru HÜ· 

seyin Hilmi Demiralp terfian Çal 
kazası hukuk hakimliğine tayin edil· 
miştir. 

~·-
Bir türbenin çabaı çöktU 
K"asımpaşada Zincirlikuyu cad • 

desinde Serdengedi yokuşunda ev • 
kafa aid Zincirli Alibaba türbesinin 
çatısı evvelki gece saat 23 bucukta 
yıkılmış, insanca zayiat olmamış, 

yeni bir kaza olmaması için icap e
den tedbirler alınmıştır. 

TiiPk inkılabına kadar kendisine 
en 'ufak bir değer verilmiyen Till'k 
çocuğu, inkıli.bımızın bafl,angıcm • 
danberi ancak memlekette bir kıy • 
met bulmağa başladı. lnkılibla be
raber Türk yavrusunun yaeatııma • 
sının iyi yetiştirilmesinin bir mem • 
leket meselesi hatta bir milU müda
faa meselesi olduğu idrak edildi. 
Ve inkılibdanberi maalesef henttz 
arzu edilen .şümuıtt 'bulmamakla be· 
raber Türk çocuğuna cemiyet yar • 
dım elini uzatmağa başladı. 

Ufak, ıiitltevbi ve dar bir tekil • 
de başlıyan yardım ve himaye gilıı· 
den güne genişlemektedir. Ve çok 
ümid ve temenni ederiz ki pek ya· 
kında bu iş yalnız hayır cemiyetle
rinin iti ve belediyelerin mabdud 
bir faaliyet mevzuu olmaktan çıka -
cak, geniş teşkilatlı bir ana ve ço -
cuk organizasyonu çerçeveaine gi • 
recektir. 

Bugünkü ihtiyaçlara göre hakika· 
ten bize pek dar görünen bu faali· ı 
yetin nelerden ibaret olduğunu, ço • 
cuk bayramının pek yaklaştığı bu • 
günlerde bu işlerle meşgul olan bir 
kaç değerli vatandaşlanmızm ağ • 
zından dinleyince İstanbtil şehrinin 
çocuk yardımının zannettiğimizden 
daha geniş olduğunu öğrendik. 

Ve işte okuyucularımıza arkada • 
şımız Suad Dervişin b\.ı mevzu \lZe • 
rinde konuşmağa salihiyettar ph • 
siyetlerle . yapbğı mlllakatlardan bi· 
rincisini aşağıda wriyotuz: 

••• 
Vali Vfl Belediye Reİ9i Bay Uitfi 

Kırdar kona!juyor: 
Kendisini belediyede aradım yok· 

tu. Villyette bulabileceğimi aöyle -
diler. Viliyete gittim. Yokmuş! .. Oiı 

, dakika evvel belediyeye gitmiş, geri 
ı döndtıa :Yan asfalt, yan parke yo
kuşu saeak· bir güneşin altıada tır • 
mandım. Vali ve Belediye Reisimiz 
belediyede imiş bugün de kabul günü 
imiş. Bekleme salonu dolu idi. O 
beni gazetecilere karşı daima gös -
termeği itiyad edindiği nezaketle 
hiç bekletmeden kabul etti. 

Kendisini işleri arasında fazla 
meşgul etmemek için kısaca ziyaret 
sebebimi şöylece izah ettim. 

- 23 Nisan Çocuk bayramı milna
sebetile tst&nbulda Çocuk bakımı ve 
yardımı mevzuu etrafında bir mU • 
lakatlı ve müşahedeler serisi yap -
mak istiyoruz. En evvel sizi ziyarete 
geldik ve İstanbul şehrinin küçük 
hemşehrilerine ne gibi yardımlar 

yaptığını valimizin ağzmdan öğren
mek okuyucularımız için çok şayanı 
istifade olacaktır. 

Dedim. 
Valimiz geniş yazıhanesinin ar • 

kasında tam karşımda oturuyordu. 
Sualime şu cevaplan verdi: 

- Biz asıl çocuk bahçeleri üze • 
rinde çok d\tfuyoruz. Bu sene Be • 
sikta§da. Yıldızda Abbasağa mezar
lığını bahçe yaptık. Bundan maada 
biri vali konağı caddesinde diğeri 

VM Uıt/i Ktrdıw 

Maçkada elli birinci mektep yanında 
iki çocuk bahçesi daha yapalıyor. 
Bunlar bugünlerde bitmiş veya bit
mek üzere bulunuyorlar. Şimdi Cel"
rahpaşada yine çocuk bahçesi yap
mak gayesile isthnlakde bulunma -
ğa biıfladık. Bu suretle bu sene dört 
çocuk ' 'bahçesi bitiriyoruz. Ve her 
sene tiöyle plan dairesinde çalışa • 
rak · çocuklanmıza b1r çok bah~ 
kamndıracağız. Mevcud olan çocuk 
dispaİlserlerine iliiveten Çocuk Esir· 
geme Kurumile birlikte hususi va
ziyete sokulmuş yeni dispanserler 
kurmak istiyoruz. 

FAkiden bir çocuklan kurtarr.ta 
yurdu vardı. Onun hem binası. lıeııı 
de f aaeliyeti hududu ihtiyaca 1 kati 
gelmiyordu. Şimdi bir başka 'le nıü· 

nasip binaya geçirdik onlan v~ alt· 
'111 talebe sayısını da yt1z yit·.1°iya 
c;ıkardık. 

Darülacezede bir kre§imiz, Üskü
darda bir doğum evimiz ve şehrin 
muhtelif semtlerinde üç dispe.Iieeri
miz var. 

Maarif in Bağlarbaşında prevan
toryomuna da yardım ediyoruz. ... ·---···-··· .. ··-··--.. 

Tavuk harsızı Fatma 
tekrar mahkOm oldu 

Edimek:ıpıdaki evinin bahçesinde 
cins tavuk yetiştiren Aleksi oğlu 
Todorinin tavukları bir müddetten • 
beri kaybolmaktadır. Bu suretle 17 
tavuğu kaybolmuştur. Nihayet dün 
sabah, Todori, sinci Nemse tavuk • 
lanndan birinin de bir kadın tara • 
fından götürüldüğünü görmüş, takip 
ederek, Fatma adıı'ı.<laki bu kıpti 
kadını yakalamıştır. Fatma düu 
Sultanahmed üçüncü sulh ceza mah· 
kemes.ine verilmiş. muhakemesi ya
pıldıktan sonra cünnil sabit görül .. 
müş, tavuk hırsızlığından bir aylık 
sabık mahkumiyeti de göz önün~ a• 
lınarak üç a.y on beş gün hapse malı• 
kfun ,.e çlerhal tevkif edilmistir. 
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- 2 8 - 1 Veysi kansını güldürmek istiyor-

- Bı~ hususta müsterih ol. Muaz· du .. 
Fak:ıt Perihan hareketsiz duru • 

zez hanım bu akşam geliyor ... "Ç " 
d yordu. 1 deki d1tliğimizde oturuyor. Beni e 

d Genç anne birkaç gün çok hasta 
0 büyütmüştür. Görüyorsun bu a • oldu "' irdiği·-· ku tli h 1 . ..,.c,ç vve eyecan ar 
dılık işınde muvaffak olmuş. onu sıı.rsm.ıştı. Kadınlann umumi • 
Şimarm~ ve talihin daha güler yetle nahif ve zayıf bulundukları ve 

yüz glifterdiği tecrilbesiz bir gencin istirahat etmeleri lizımgeldiği bir 
üstün görünmek istiyen bir tavrile sırada karşılaştığı ve hoşuna gitmi· 
tebe3siim ediyordu. yen ba..ıı hadiseler onu hasta edecek 

- Annem senin gibi muhakeme kadar bir vahamet göstermişti. 
ve m:tntık yolile hareket etmek iste· P~r;hanın hastalığı epey şiddetli 
ın\)'e11 bir küçük kız değildi. Bütün geçti. Fiyc\Ti yükseldi, sayıkladı ve 
küçük çocuklar gibi.. hiç bir şeye gayrişuuri bir haldedir ki küçük oğ· 
benzemiyen bir mahluku yanında bu lunun yüzünü öperek, çiftliğe git • 
lundurmayı asla istemedi! Ve ancak mesine ses çıkarmadı. , 
)ıfuauez hanım benı büyütüp de gü- Kendisini tamamile toplayıp sıh • 
7.el bir ~ocuk haline soktuğu vakittir hatim tılde ettiği vakit küçük Altay 

1 

ki çiftlikten alıp mektebe gönderdi- anneoinden U7.akta, bir çiftlıkte bu· 
Jer. iyi bir terbiye programı bu te- lunuyordu. ı 
kilde olur... Şimdi boş bir betik önünde, he • 

men h~men küçilk 'bir kız gibi dur an 
zavallı bir genç anne sef'siz sessiz 
göz yaşları dökerek ağlıyordu. 

-m
Aylar geçti ... 
Veysi ile Perihan, biribirine uy

mıyan m~~ hayatlarına tekrar 
başlamı9lardı. Gittikçe kansından 
ve evinden aynlan Veysi, müstakbel 
hayatını yaşamakta devam ediyor • 
du. Bazan, üç dört gUn hiç eve gel
miyor ve böyle bir hareketin ·Peri
hanın boşuna gidip gitmiyeceğini 

sormayordu bile. Hatta kendisine 
refakat etmesi için tek bir lakırdı 

söylemiyordu. 

Ekseri zamanlar genç kadın ko
casına pekiti refakat de edebilirdi. 

... .. 
Veysi, spor toplantılarına veya müş
terek tanıdıkların davetine de gidi
yordu. Fakat o, genç karısına hiç -
bir teklif de bulunmamayı adeti ken· 
disine bir şiar edinmiş gibi idi. 

Perihan, düşünceli ve mütevekkil 
bir halde konakta oturuyor, zihni 
hep uzaklarda.. ne şekilde olduğu

nu bilmediği bir çiftlikte bulunan 
oğluna, kendisine doyamad1ğı kU· 
çük Altaya doğru kayıp gidiyordu. 

Münevver hanım muntazaman Al· 1 
taydan haber veriyordu. Bu ha . 
berler mühim de olsa, §ayanı mem· 
nuniyet idi. Çocuk iyi bir şekilde 

büyüyordu. 
Bununla beraber, bir gün, Altayın 

hasta. olduğunu bildiren bh telgraf 

geleli. Veysi, birkaç gün sürecek bir ı 
av partisine davetli idi. 

Endişeden çılgına dönAn genç an· 
ne bir saniye beklemerlım ilk t:enle 
"Ç ,, ye hareket etti. 

Çiftliğe ~t:ldiği zamen, her türJ.ü 
tehlikenifi geçmiş olduğll.u.U gönlü. 

Buna rağmen Perihan oğluna b:ık 
mak için orada yerlesti. iki gün zar 
fında Altay daha iyi idi. Şimdi oğlu, 
doğduğu günkü gıbı kıpkırmızı, bu
ruşuk bir et par.·ası değildi. O, on 
aylık güzel biı bco~K l i. 

Perihan mesud<lu. 

Altay, man büyük gözleri, \'e 
yuvarlak başını yavaş yavaş ört • 
mE"ğe başlıyan hafif saçlarile haki • 
kat.en çok güzel bir çocuktu. 

Fiyevri geçince Altay neşelendi. 

Ve kendimle yonılmadan oynıyan 

annesine d9rt tane yeni ve ufak diş 
lerini gö8tererek ğülmeğe koyuldu. 

Gens ann~ııin oğlwıdn.n ay~·ılma.• 
masını temin için, çiftliğin mü~ le
milatından olan oturduğu binanın 
en iyi odasını, ayırmış ve süsle -
mişti. Muazzez hanım ile kızı 1'"'e • 
ridenin gosterdiği ihtimam tesiri 
ile genç kadın hakikaten kendisini 
çok mesud görüyordu. Oğlunu bul
muştu. lstanbula dönmeyi lıatıı ına 
bile getirmiyordu; oğlundan artak 
kendisini hiçbir şeyin ayıramıyaca
ğına kanaat getirmeğe başlamı§tı. 

Fakat kırlarda haberler çabuk 
duyulur ... Ağızdan ağıza dolaşır "e 
uzak mesafelere kadar gider. 

Perihan, çiftliğe geldiğinin üçün· 
cil günü, evvelden Suadiyede rast• 
lamış olduğu ve birkaç kere tcni9 
oyna.mı§ bulunduğu Veys&nin ar • 
kadaşlar!nd~ Fahrinin geldiğini 
gördü. [Dooamı ııar] 
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inkilap Müzesi 
Ve Turk sporu 

Yazan: Karim Kanok 
Türk mimarisinin şaheserlerinden 

biri olan meşhur Beyazıd medresesi
ilin zarif çatısl altında toplattırılan 
birçok kıymetli eserlerin tanzimi ta
tanbul belediyesi tarafından evvela 
lllerhum Bay Ziyaya ve eonra da bir 
ınUtehassısımıu. havale edilerek bu
gthı "lnkılib m\lzesi,, ismile balkı
ınır.a açılmıt bulunuyor. 

Bu güzel müzeyi gezerken, zarfı 
1111 yoka murufu mu takdir edece
İiınizi bilemedik. Her şey o kadar 
ıtbet, o kadar inaan çekici bir suret
te )'erleştirilmiş, gec;miş asırlardan 
başlıyarak yanm asır evveline ge
linciye kadar Türkün umumi haya
tındaki deği~iklikleri barUı bir su
rette gtisteren bu müZede. bit-çok in
ce sanat eserterint tak~ırle.rle &?Y -
rettik. 
Meşhur hattatlanmızm nefis lev

halan, işlemeler, tesbıhler, yazı ta
kırnlan, fildişi ve abanoz eşyalar, 
musiki aletleri. karagöz "hayal .. ta
kırnıan yanında eski itikadlann en 
Orijinal tipleri olan "bılyü,, ler ve 
lrıuskalar bile var ... Burada her şey 
ne kadar cazib ne kadar alaka uyan
dırı<:ı ... 

lıısan bütün bu eşyalarm muhafa
za edildikleri camek.8.nların önünden 
leçtikçe gende bırakuğımız yıllarla 
beraber Türk balkının :tP.Vk ve ina
nışının da zamanın icab!anna göre 
birer birer nuıl değiştığini gözle
riJnizin önünden akıp gıdeıı bir si
o.e~a şeridinde olduğu gibi göriiyor. 

Fakat ne yazık ki her şey görül -
dUkten sonra bu enteresan mm.ede 
f>ır ekfilklik hiseediliyor. Mühim bir 
devreyi temsil eden bütün bu nadi· 
de eşyalar arasında Türkün en çok 
&evdiği ve meşgul olduğu spor ~ 
)'a~ar·ının da teıWıiri her naaılBB. ~ 
nutulmuş ... 

Halbuki lstanbulun birçok yerle
rinde bugün hlla bütün ta7.eliği ile 
ınevcud bulunan eski okçulanmızm 
ltt.ıklar'r oklann düştüğü noktalan 
Cösteren canlı lbidelf'r var. Bırakın 
Türkiyeyi, tstanbuhtn hemen 'her kö 
ltsinae daha düne kadar popüler o
)'Unumuz olan Karagözle omnz omu
za pehlivan güreşleı ı yapılır ve bun 
lann saliklerinin hususi içtima.gah
ve .klüpleri demek olan pehlivan kah
~leri bulunurdu. 

-.: -T --... 

Balkanların en 
• 

sür'atli atleti 
~~---·------~-

Atlt t Gören Atletizme nasıl· 
başladığını anlatıyor 

Tam iki sene evvel. yine böyle hır 
ilkbahar günü, Fenerbahçe stadına 
idmana gelen atletler bir koşucudan 
bahsediyorlar ve bu adamın iki e • 
§Ofman ile nasıl sıkılmadan çalıştı -
ğına akıl erdiremıyorlardı. 

Her sporun m üpteli.lan, işıkları 

vardır. Atletizn:ıe ise her atlet i.şık
br. Bununla beraber Türk atletleri 
içinde küçük Besimin bu gjizel spo· 
ra karşı gösterdiği bilgili merbuti -
yet rökordur. 

O vakit atletızm mevJıllmini küçük 
Besim açar, ıdmanlardan da eksik 
olmazdı. Bu yeni koşucunun tarzı 

hareketine de ilk medhiyeyi o yap· 
tı: 

- Atlet dedıgin bc'.iyle '>lur, di -
yordu. Adalenın en büyük dot>tu sı

caklıktır. 

İşte iki eşofmanı ile idman ya.pan 
Gört•nı. bilip y·Lpmadıklan biittin tek 
ııik ve icablı:u a r-iayet eden bu ko
şueuyu Turk atletleri böyle tanıdı· 
lar. İ 

Onu atletlerd..:n evvel. emekdar 1 
Adil Giray tanımış, Viyanadan bir 

1 
tavsıve mektubu ıle gelmiş olan bu 
atlctP ilk hüsnü kabulü göstermiş. ı 

Nitekim biraz sonra da stada gelen 
Adil Hoca Görenin bu idmarum ka-
çırmamıştır. 

Forqıa girmekte hiç istical etmi -
yen bu URta koşu~u o gUnlerde Mı
sırlılara kar~ı mağUlb oldu. Fakat 
oac:ian sonra her girdiği 400 metreyi 
kazandığı gibi mağluoiyetinin revan
şını da aldı. 

Balkanlarda bize ilk f~rdt koşu bi
rinciliğini veren GÖrendir . .İki sene • 
dir girdiği Balkan oyunlannda dört 
yüz metre şampiyonlu~u kimseye 
bırakmıyan bu genç bir taraf tan ko
şuyor, diğer +taraftan öğreniyor. 

Y ann belki Mısırda koşacak, Mı -
sınn çok kuvvetli" olan iki dört yüz 
metredsile Yunanlı Stratakos ara • 
sından sıyrılıp arive §eridini yine 
Gören koparırsa Türic atletizmi iler· 
lediği yolda yeni bir hız daha alacak 
tır. 

Bilgisi, soğukkanlılığı, temposu, 
stili, çok calibi dikkat olan bu bi -
rinci sınıf atletimizi dinliyelim: 

Atlet Göreıs 

- Atlet~e 1928 senesmde te • 1 
sadüfen başladım. Bır arkadaşım bir 
gün bana kendisile spor yapmayı 

teklif eW ve stadyoma gittik. O gün 
yaptığımız idmandan sonra bu işiİı 
cazibesine kapıldım. 

Kısa bir idman devresinden sonra 
siyimin mükifatını gormekte gecik
medim. 1929 senesinde on altı ya • 
şunda iken 60 metreyi 7,3 ve 100 
metreyi de 11.6 da koşmağa muvaf
fak olmuştum. Bir sene sonra Ma • 
carlaruı teşkil ettiklen genı;: ekipe 
karşı ya.pt\ğımız bir takımda yüz 
metre koştum ve bu mesafeyi 11.5 
de aldım. 

Bir atletin muvaffak olması ic;in. 
her şeyden evvel kendine iyi bakma
sını bilmeai ve ellhassa bu İ§İ bilen 
bir muallimin hatta b'ir antrenörün 
nezareti altırida çalışması lizımdır. 
Benim de antrenörüm tok iyi idi. Öy 
le herkese ayni ~teyi vermez, her 
atletin ltUnyesine ve tipine göre hu· 
susl bir idman tarzı bulurdu. Şunu 
unutmamalıyız ki iyi bir atlet ol • 
mak için büyük bir B!lbırla iyi bir 
stil edinmek şarttır. 

(Somı 7 1ncide) 
V'VVV'VV'VVVVVV'VV'...,..,_,VY.,,,..,_V'V'.,..,...,.,.,_.,..,..,,....,.~ 

Veliefendi vesair şehı·e civar bü
Yilk çayırlarda at yarıştan tertib e
dilirdi. Ta Edimekapıdan kalkarak, 
landık omuzda, bir hamlede Büyük 
dereye, Sanyere ve hatta Kavakla
ra kadar koşan meşhur koşucuları -
lllıı meve.ıidu. Bugün askeri müze • 

~bulunduğu me~danda at ü~~ün~e 2 XII 1939 tarihinde başlıyM erkek mektepkııri bir de'fl'eli futbol ligi 
ınt oynanır, aynı yeı~e her~ ~ır IS/iV 1940 günü nihayetlenmiş ve kınnıza beyu kümetere dahil takmtlN' 
~ daha sertleşerek nıhayet şışmış · aşağıda .. terile dt"receleri almışlardır : 

wwwi~ mekteplerinin lik vaziyeti 

hır kamyon lastiği bali:-ıi alan bir gos 0 

nevi çamura yumruk salhyan En · BEY AZ KVME : 
derun gençleri çalışırdı. 

ille yazık ki bu kadar muhtelif ve 
l'tıUtenevvi spor şubelerımizden hiç
birisinin eseri bu güzel mil7.cde teş
hir edilmemiş ve bu suretle de Türk 
'Poruna bir kıymet verilememiş .. 
. Biz ise oraya ne hayallerle girmiş

tik. Müzenin en gü7.el bir yerinde bir 
de ''Tfu-k Rpor köşesi,, tanzim edil -
lrıiş., duvarlara envaı nakışlarla be
~lltniş yaylar tirkeşlerde birer tüy 
kactar hafif başlan hazan çelik, ba-
1.a.ı1 fildişi, dipleri en nefis tezhipler
le llefis yazılarla zarif füylerle süslü 
0kla.r asılı yanıbaşında qekecek 
~bulurlarsa kullansınlar!,, kaydile 

ndan gönderilip tecrübe için eline 
aldığı zaman bir çekişte bunu orta
~daaı ikiye bö~ Girid Fatihi De-
1 lfasan paşanın tarihi kalın yayı 
teş&ir edilm. B l nda ır.1. _. lf... un an~ yanı ' 
~. mızraklar, taş gülleler, en
\'a.• n-_ _ lı w l . ralan öte 'VlllWlD eger en sı mış ... 

Yanda tığ gibi ince, bir oyım
C&k gibi zarif bir tulumba, dizlikler, 
~~ renk fanili.lar, ayağa giyilen 
~fıf Yemeniler duruyor ... Pehlivan 

Freelerinde okunan dualan havi 
"'balar, boğulara takılan pehlivan :u k~ları, güreşlerde süriilen zey -
nyagı ibrikleri, heybetli kisbetler 

inra. sıra sıra asılmış m~hur peh
tZ~b~nmızın portreleri ve birçok 
k l1bı oyunlarımızın resim ve 
~0kil~ri dizilmif vesaire vesaire .. 

t.e baz biitUn bu hülyalarla oraya 
~ fakat 1laDlan göremeyince 

Takımlana isimleri 

ı - Galatasaray lisesi 
2 - Hayriye ,, 
3 - Darüşşafaka ,, 
f - Kabataş ,, 
5 - Işık ,, 
6 - Pertevniyal ,, 
7 - Erkek M. M. 
8 - istiklal lisesi 

Kınııızı Kt!ME : 

7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 

5 
5 
4 
4 
3 
2 
1 
o 

1 
1 
1 
2 
2 
4 
6 
7 

1 
1 
2 
1 
2 
1 
o 
o 

19 
19 
14 

9 
10 

7 
4 
4 

i 
9 
5 
7 
5 

11 
20 
24 

18 
18 
17 
16 
15 
12 

9 
7 

ı - Boğaziçi lisesi 8 7 1 O 30 3 22 
2 - Haydarpaşa ,, 8 6 1 l 30 6 : 
3 - Vefa ,, 8 5 2 1 13 8 
4 _ lstanbul ,, 8 4 3 1 14 9. 17 
5 _ Yüceülkü ,, 8 3 4 1 8 11 15 
6 _ Ticaret " 8 2 4 2 7 12 14 
7 - Sanat mektebi 8 2 5 1 5 20 13 
g - Taksim lisesi 8 1 5 2 7 15 12 
9 _ Şişli T. lisesi 8 1 6 1 3 26 11 

Yukardaki cetvellere göre Boğaziçi lisesi kırmızı kümenin, Galatasaray 
lisesi beyaz kümenin şampiyonu olmuşlardır. Beyaz kümede m~vi. ~anJ 
alan Galatasaray ve Hayriye liseleri arasında yapılan gol averaJl neticesınde 
Galatasaray 2, 1 re mukabil 3, 8 le şampiyonluğu kazaıu:DJ§tır. 

bir hayli müteessir olmU3tuk. 
Maamafih kıymetli ve spor sever 

Belediye Reisimiz Doktor Lütfi Kır
darın bu noksanı da ikmal ettirerek 
inkılab miir.eıni7.e bütün gençliği ali
kalandıracak bir apor köşeai kazall
dıracağıııa emin bulunarak milteeel~ 
1i oluyoru. JC6riM IU.NOIC. 

Maratoncu Alinin bir 
ooıu oldu 

Milli atletlerimizden ve Balkan 

maraton dördüncüsü Alinhı bir oğ· 

l:ın çocuğu dünyaya gelmİfÜI". Nev
zad& uzun ömiirler dilerken babasuıı 
iatihlM etmesini tA'JIMnni ederis. 

• 

Müttefiki er 
N11rveçte 

( Başnı.oka"lıcderı ~) 

yata, gömnündeki vakaya bakalım. · 

Bu vaka ise şudur: Alman ta.anı& • 
zundan bir hafta sonra, müttefik 
kuvvetleri Norveç sahillerine çak • 
raağa başlamışlardır. 

Bu kuvvetlerin arkası gelecektir. 
Sevkiyat tesbit edilmiş miktan bu -
luncaya kadar muvaffakiyetle, em
niyetle, vuzuh ve katiyetle devam e
decektir. Nihayet bu kuvvetler bir 
müthiş çığ halinde Norveçten aşağı 
doğru inmeğe başlıyacak ve onda 
çapulculukla meşgul Alman &dt!rt. 
rini bir silindir gibi ezecektir. Nor· 
veçe sevkedilen Alman kuV'ftJtleri, 
görünüte nazaran, ümitsiz bir vui
yette, bir kapandadırlar. Bunlar için 
en büyük muvaffakiyeti kaçmak tıee
kil edecektir. Bu ceza dakika8l btl
tün dehşetile hulul ooinceye kadar, 
Norveçin şu veya bu köyünü sapte
debilirler; istedikleri hainlerden mi
rek kep hUkümetler kurabilirler. Dün 
yanın her tarafına muvaffakiyet ha
berleri yayabilirler. Fakat bunJara 
ehemmiyet ve kıymet verebibnek İÇİll 
hıç bir şey bilmemek lazımdır. 

Bugün Norveç cenubundaki Al • 
man kuvvetleri şuraya buraya gire
biliyorlarsa meydanı boş buldukla • 
nndan dolayıdır. Zaten bahsedilen 
muharebelerde bir ka~ taburdan bah
solunuyor. Bu adeta bir orta çağlar 
kavgasıdır. Müttefiklerin muntuam 
kuvvetleri aşağıya indiği zaman, i
şin rengi değişecek, bugünkü Cer • 
men fatihleri İsveç hududuna can at
mayı en büyük bir saadet bilecekler
dir. 

Norveç sergüzeştinin, ti. ilk gö
nünde tahmin ve bu sütunlarda iDlı 
ettiğimiz gibi, büyük bir fiyasko U. 
kil ettiği işte maddi surette sabit ol
mağa başl•dı. Her g~en gün bu ha- . 
kikatin ~ bir delilini arzedeçek -
tir. Çok aftrİrieden, Norv~te bir tek 
Alman neleri kalmıyacaktır. 
Eğer AbMnya bu kadarla ks • 

tulmuş olsaydı yine kendisini JJahti
yar addedebilirdi. Fakat Almanya • 
nın tardedildiği Norveçe harbin so
nuna kadar müttefik deYletler 181'" 
leşecektir. Harb müddetince Noneo
te mtlttetnderiıı bulunması demek 
Norveçin btitün ilıracat maddelerin
den Almanpnm mahrumiyeti ml • 
nasını ifade ettiği kadar lsveçiıı Dk 
maddelerine karp da u.zaktaıi yat • 
kunmak demek olur. Norveçte bir
leımiş mattefik tayyareleri eimall 
Almanya için her zaman yalan bir 
tehdid tetkil edecektir. Almanya hıra 
ve tamamm en böyü.k cesesını ıptlt
tefikleri Norveçe getirmekle çeki)or. 
Eğer bir iki mezbuhane hanıbte 

daha ~ eder de tecavüs ~ 
ceği muhtelif cephelerde de f.JIJİ boa 
gunluğa uğrarsa o zaman ·kat'! ~ 
ticeye doğru büyücek bir adım atıl
mış sa.yılabilir. 

Blıleyla Oalıld I' AL(IN 
--••••n••• •- ., __ _ 

MllR kUme maçlan 
İstanbul Futbol Ajanlığından: 

20/i/tMO Cumartesi Günü yapalaeat 
Mim Kiline Maçları 

Taksim Btadt: 
Altınordu - Vefa saat 15. Hakem: 

Ahmed Adem. 
Yan hakem: Tarık Öuıreııgin • 

Necdet Gezen. 
Beşiktaf - Altay saat 16.45. Ha

kem: Nuri Bosut. 
Yan hakem: Sami Açıköney -

Muhtar Güredin. 

21 4 1940 Pazar günü yapılacak 
Milli Küme Maçlan 

Şeref Slu4lt: 

Vefa - Altay saat 15. Hakem: Sa
mih Duransoy. 

Yan hakem: Ahmed Adem - Seli· 
mi Akal. 

Altınordu - Beşiktaş saatl6.f!J. 
Hakem: Tank Özerengin. 

Yan hakem: Halid Galip - Baha -
eddin tnuöz. 

• • Sır sporcu d11ha 
cezalandırlldı 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesi 
Başkanlığmdan: 

Galata Gençlerbirliği üyelerinden 
288 Bölge sicil sayılı Kadri Agay'a 
iştirak ettiği bir müsabakadaki sui 
hareketinden dolayı Genel Direk
törltlkten teczi~ müddeti tayin e -
dilinceye kadar müsabakalara ilti· 
rakdm ••rlf'miıür. 

" 

firkcıeye ce.T!na: llVSEYIN c~ Y~ - . 
f'ranaanın Avrupada aakeri cihet~ 

ten ciddi bir rakibi yoktur 
-193-

Harb esnasında lngiliz kavmine 
dayanmak kunetini vermit. Alman• 
ya aleyhinde kendisine hududsuz bir 
kin telkin etmiş, bütün ipüdai sevkı· 
tabillerinı ve bUtüsı ihtiraslannı &• 

yaklandırmış olan şiddetli propagan .. 
da şimdi Britanya devlet adamları· 
nın kararlan üzerinde ağır bir kur .. 
şun kütlesi gibi t.esir yapacaktı. İn· 
zilterenin barb yapmakla takib et .. 
miş olduğu gaye elde edilmişti. Çllıı 
kün Almanya artık müstemleke, ik• 
tısad ve ticaret politikası yapamazdı. 
Bu gayenin ötesine geçen şeylerin 

ki.ffesi lngilia menfaatlerini ihW e
derdi. Avrupa kıtasında büyük bir 
devlet sıfatile Almanyanın ortadan 
kalkması ancak lngilterenin dü<i • 
manlannın işine yanyabilirdi. Halbu 
ki İngiliz diplomasisi 1918 senesi teş
rinisanisinde ve 1919 senesi yazının 
sonlanna kadar bir cebhe değitikE· 
ği yapamadı. Çünkü, bu uzun harb 
esnasında, halk kütlelerinin hissiya· 
tına o kadar israr ile müracaat et .. 
ınişti ki şimdiye kadar bunun bir 
misalini daha hiç göstermemişti. 

Kendi k§vminin istidad ve hissiyati 
dolayısile böyle bir teY yapmak tn. 
gilterenin elinden geleme?..di. Kal'ljl 
kal'ljlya bulunan askeri kuvvetlerin 
nisbetsizlikleri ha.sebile de bwıu yap
maktan acizdir. Fransa sulh müza
kerlerinin sevk ve idaresini eline al· 
mıştı. Arzularını menfaatlerini zor
lar kabul ettirebilirdi. Bu müzake
re ve puarlık ayları zarfında bu 
vaziy~ü değlştirebilecek kabiliyette 
oJ."4 yegane devlet, yani bizzat Al· 
manya dahill han ilatllAO)an içinde 
kıvranıyordu ve sözde devlet adam· 
lannın .üzuıdaa kCJMiisine tahmil 
edilecek her şeyi kabule hazır oldu
ğunu muttasıl Ulu edip duruyordu. 

Beynelmild müosebetlertle bir 
kaııM, ~- aev~ıi11 mutlak 
fıkdam yüzilndfnl, "f!laln bir müt
tefik olmakit111 ffktığt gifn, eair '/oa
,_ aeviye.aine d4i§er t>B ~tnlekıeti 
bir mii&teın1ekcye mah8u.ı mukad
derata m'1lik oıtır .. 

Fratl8Gtıttı şevki.t ve satvctim" 
pek faik w Jıdlı.°"" bir hale ~mıesfo
dett ictimb içift, lttgUt!:'feMt eUttde 
artık yalnu bir twlü iıarek6t tarza 
kalmf#t ki bu do Fratıaamta §CKa· 
~tıeriM ~1'Gkten iharetti. 

Bakikıatte, ngUtere harf> yap • 
makla gözörriinde ttattvğ1' gayeye e-
1~i. Harf> A""'Jl'.& kıtaatnda 
kuvvetıeritı m~ tçin bir 
A vropa devleti f:aN/nıdan elde edil
miş tefe1J1JUk ue laGim:-ıiyeti berta
raf etmedi, bunu dalıa telıdidkar 
bir 'hale soktu. 

Almanya askeri bakımdan, 1814: 
de, iki devlet arasına sıkışmıştı. Bu 
devletlerin birinde Almanyanınkine 
muadil kuvvetler vardı, diğerinde de 
gayet faik kuvvetler. Buna lngiltere
ııin bahri üstünlüğü de inzimam edi
yordu. Yalnız Fransa ile Rusya Al
manyımın büyüklilğünün müfrit bir 
surette çoğalmasını men için kafi 
mi.nialardı. Reich'ın askeri bakım • 
dan son derece gayri m üsaid olan 
coğrafi vaziyeti de Almanyanın şev
ket ve satvetinin mühim surette, te
zayüdüne karşı bir garanti teşkil e
den emniyet amili telakki edilebi -
lirdi. Sahillerin teşekkülatı, askeıi 

bakımdan, İngiltereye karşı bir harb 
takdirinde pek gayri müsaid idiler. 
Sahil havalisi pek az gen~ ve sıkı
şık olduğu gibi, karn hududları da 
bilakis lüzumundan çok fazla geniş 
ve açıktılar. 

Bugiln Fransanın vaziyeti bmün 
bütün farklıdır, askeri bir de\'let sı
fatile birincidir: Avrupa kıtası üze
rinde ciddi bir rakibi yoktur. Cenub
da. kendisini İspanya ve 1talyaya 
karşı himaye eden hududlann arka
sında emniyet alt• ıJadır. Vatanımı
zın aczi ona Almanya cihetinden de 
emniyet veriyor. Sahillerinin uzun 
bir parçası üzerinde, Britanya impa
ratorluğunun hayat merkezlerine 
karşı vaziyet alım~. Bu hayat mer 
kezleri tayyarelere ve uzun menzil
li toplara karşı koıay hedefler teş -
kil etükten başka, İngiliz ticaret yol
lan da denizaltılann hücumlarına 
müdafaadan mahamı bir halde açık-

tırlar. Bir denizaltı harbi uzun at 4 , 

lantik sahillerine ve J'.ranaanm AJc .. 
denizde Avrupa ve ~mali Afrikada 
malik olduğu geniş kıyılara istina4 
ederek İngiltere için feliketli net1' 
celer tevlid edebilir. ~ 

lfte bu 3"rttle lngilteretaiA Al,,.. 
1 

~ fe"ht '16 •t11etİM11 artma.
• 1ollrft yaptlat1 tn1'oadeledett si~ 
bırMmwla" eldfJ ettiği ae"'6f'e A.,,... ' 
J1G btaatMcl ,,,..,._,..,. ite~ 
MM t6N ehnektet1 tbo1'9t olmtıftw .. 1 A.,, baktMdon ttetice'l6r iae ~' 
lordtr: l ttgUttJN ll'n.uaacıyi 1cıı.ıralard9 
birinci dereceu bir el.etil« oiamll 
awetU nrette tem etti tHr de.fti> 
'lerde de Ameriloa birlığW -.mriM 
7ltİİ.80t1i olarak fotttdt. hmaadi ı... 
~ eskt mQttefik'lerilte ~tlfle 
biritlCi derecede miUıim mtmflaat'leri 
btlltmtl.a ba.zt yerleri terkeffl. ı 

lngilterenia ananevi politikası Av 
rupayı bir dereceye kadar Balkan.o 
laşt.ırmağa çalıştığı gibi Fransanuı 
politikası da Almanyaya karşı ayni 
teyi yapmak ister. ı 

lngiltereni" daima tem.etatti edec~ 
ği ~y, AtırNpa ktta8ı• meuvb 'Mr· 
llongi bir devletitt diitayıı poliffka • 
1mada mülKm bir rol oyttı~ce1t 
au.rette kuvvıetıenni arlttnllOBtdır. 

8'*16Mley~, lttgtıfere AVNJJG dev
letleriftİI& tNOHk oldukkn booetler' 
oraasttda bir mimıze-'e idatrıe etMCt 
iater. Çiitt~ lngütereN bimiet dMtt
yadıa 'hegemon'!J48' ~ 1ootndm"f tlll 
fOrllardGn biri budur. 

ll'ranaanın daitna temetllli 6'kceğl 
,ey i8e Almanyıatmı mtıteoı.stti9 bir 
devlet haline gelm~. O, kii{:iili 
Almcm tleıiletlerittde11 mirekkeb bir. 
fedenuyon i8ter. Bunlanft kıtvuetle· 
ri Mribirleri16 bir mfi.mMM riceıde 
gstiraiftl.sr tJe merkezi bir otorit• 
tabi olmaatnlar. ll'rataac1 RMta ttMrio • 
""' aol aıcıhiliM ifgal etmek tl6 iater. 
On.. Avrı1padıa lae~ t6Bta 
~ idcmne edebilmesi tç6tl e1zeM fQrt 
ı.r bwalardır. 

l'f'GllMZ dipJomai.rinitt e. ama g .. 
~ ~ cHp~ eacMk t6 -
,,..yiıllerile ebedi aurette taod teşlıil 
edeceklerdir. ~ ... \ 
Şu izah ettiğimiz miHihualar gös 

önünde tutularak, bugtinki 4evrenin 
Almanyaya an.ettiği ittifak ihtimal· 
leri tedkik edilirse, ittifak bahsinde 
ameli olarak bütün yapabileceğimm 
,eyin lngiltereye yakla§maktan it. 
ret olacağına çarçabuk kanaat geti • 
rilir. İngiltere tarafından taltib edil· 
miş olan harb politikuı Almanya 
için meşum olmuş ve hüi. meşwn 
kalmış ise de, İngilterenjn bugüat 
artık Almanyanın malwohRaaındG 

hiçbir mühim menfaati olmadığını, 

bilakis İngiliz diplomasisinin hede
fi, senelerce geçtikçe. Fransanın ta
şımakta olduğu o ölçüsUz emperya
lizm sevkitabiisine bir fren koy • 
maktan ibaret bulunacağını teslim 
etmek icab eyler. Yalnız, geçmiş dar 
gınlıklar üzerinde israr ederek bir 
ittifak siyaseti takib olunamaz. Böy
le bir siyaset ancak tarihin verdiği 
derslerden istifade edilirse velüd o
lur. Tecrübe bize öğretmi§ olmak i· 
cab eder ki menfi gayeler takib et· 
mei için aktedilmiş olan ittifaklar 
viladi bir zAf ile malUldürler. iki 
kavmin mukadder.atı anoal.; miişte
rek ikti8ab 1•e fiUulıat şekli altmda, 
müşterek bir nmva//akiyeti, 1ıası1ı 

her ikisinin de miistc/id ola.oağı bir 
şevket ve satvet ie'.::ayi«lünii hedef 
ittihaz eıttı1·:leri zamandır ki biribir
lerine sağlam sıffctte 1chimlcuirler. 

Harici politika bahsinde ka vrni
m izin tecrübesizliği yevmi matbua • 
tın havadislerinde kendisini göste • 
riyor. Bu gazeteler filan veya falan 
ecnebi devlet adamının Almanya le
hinde ibraz etmiş olduğu sempati 
den bahsederler ve bu zatler de kav 
mimize karşı mevcudiyetini farzet
tikleri hissiyatta menfaatlerimiut 
uygun bir politikanın hususi garan
tisini korurlar. Bu suretle muhake
me yürütmek inanılmaz bir manasız.. 
lık irtikab etmektir; alelade tipte 
küçük Alman burjuvasının politika
dan bahsettiği zaman gösterdiği o 
misli görülmemiş budalalık tir.erinde 
apekülasyon yapmaktır. 

C lHJtNı,.,,c var J 



y MA 
Ç mı ağac1arınm eberi yerini 

.k~ dillemeçti yolda 

her p mUtemam bir gidip gelme 
ile -....uıer g~er, dlmnb ha • 
snı buhıtlann gölgesine saklanlll 
Yamanlara havasında. ciierlerine u
fak biİ- şüa uman yü.zleroe inmn 
koşaı:dı. Orası biç de bir aanator -
,-om manzarası göstermiyordu. 

Yine çayırlan Dıe§eli w kalabahk 
ail gıııplarile süaleaiyor, çam dal
la. ııwı araaından iheııkli kahkaha
lar .akaediyvııdu. Yamanlaruı hasta 
ve ":Yi sakinleri arasında kıem:li içine 
~tilmiş )aş ve yaz buraların mütc
wzı bek ~ - ·m yapan tek bir adam 
ftMa. Takriben kırk, kırk ile§ yaf2la
rınJa gi>rünıiyor, sarı benizli traşlan 

uzamıf yüz\inde daima ~i bir te
oo süın çizgileniyordu. Bu alelade 
b · gülüşten ziyade başkaları üı.e

rmde mazinin bir şikayetini hay -
kıran n.hşt bir sırıtma tesiri ya -
pardı. Kimdi? Nesi vardı? Ne ile 
gr iniyordu? Bunu hiç kimse sor
rnağa cesaret edememişti. Yalnız iki 
ü ayda bir odas.mn ye~il ovalara 
b~tm penceresınin önüne ufak ma-
sa mı çeker gözleri hedefi bilinmi -
~ ı boşluklarda daima. birkaç saat 
suren uzun hır mektub yazar, kendi 
ehle kutuya atar, yine uzun hırkası
nın kolwıu takm dan omuzuna alır 
ağır ağır dolaşmağa başlardı. Kış 

gelip Yamanların hasta misafiı leri 
bile tek tük w: la.c; ~aa başladılar 
mı Halil Nedimiıı l ane eğl ncesi 
k:ug1an idi. SırasHc ı arya, ıspınoz, 
Baka, iskete daha kendinden başka 
kimsenin bilmediği isimlerle bir sü
rü kafesi odaya dizer sabah aksam 
on1arla konuşurdu. Arada bir po~a
da.-ı gelen h valeden sonra onu d i
ma elinde ;;eni bir cins kuş ile gö
ııirlerdi. 

Yamanıarda mısar· r · iki sene-

LAR 
eliği zaman Halil Nedim unn bir 
teleddüd ~ Ama içinde derin 
bir pijmanlık duyuyordu. Birdenbi-
re yan 8fbiı kafes ..kapısını kapa
dı. Arkadaşlarının kavuştuğu hürri
yete isyanla bakan san gagalı kırmı 
m başlı bir sakayı eski yerinde bı
raktı. Sonra içeri girerek akşamdan 
hazırladığı küçük çantasını ve açık 
renk şapkasını aldı. Merdivenlerden 
bir llhzada inerek caddeye sapan kö
tede hızlı hızlı kayboldu. Yamanlara 
ayak bastığmdanberi bir kere bile 
,ehre inmiyen Halil Nedimin bu 

gidişi etrafta fcvkalide bir helecan
la kariılandı. Bütün gözler o?nın ha
lindeki sırrı açmak ister gibi daJtl
kalarca arkasında. takılıp l:aldılar .. 

••• 

YENİ &~BAB 

Sivas Mektubu: • 

..-------------------------
yağan yağmurlar SivaS-
ta epeyce zarar yaph 

• 

Kitapçı Kamilin Encümen azaltğına 
seçilmesi memnunivet uyandırdı 

No: 20 
- İfte ast;ahk burada. Hasmının 

hmm yalms, boyımdurukl&rla bo -
ğarak kesti. Şimdi güreşe taptaze 
Ali~ girecek .. Hem de Adalmm 8el"-

8ml zamanmda. .. 
- Doğru usta .. 
- Oğul.. yalnız hammal gibi gü.-
~ para etmez. Pehlivan1* M

li ve maharet işidir. Göıiiyor mumn 
Aliçoyu? Tam bir saat yalnız bo -
yunduroklarla boğa, boğa bappıpı 

tık nefes ettikten sonra meydanı 
kendine boş bırakmış oluyor. Hiç 
böyle bir pehlivan mağliıb olur mu? 
Seni temin ederim. Al.iço yetm~ ya
ıına gelse yine onu meydan yerin -
den çıkaramazlar .. 

- Ah, onun ne açmazlan V8l' ... 

Fakat öğrenilemez ki bunlar .. dadi. 
Hı.nçoğlu olduğu yerden doğruldu. 

Alelacele Güm.illcüne beylerinin bu-
Akşaro olmak üzere idi. Köşeyi lunduğu yere doğru yollandı. Paha 

aon aüratle bir otomobil döndü ve 'ı yolun yansına gelmemişti. Ortada 
küçük a.hiab bir aiıı önünde durdu. bir gürültüdür koptu. Başını çevirip 
İl"ind.cıı birkaç aaa.t evvel büyük bir Şakir KônMl Kitapçı TaJWr Di1Jrik haktığı zaman koskoca Adalının A-
,.- 8ioıl8 oildyet ellCÜ.ıenİM aeçilen zevat intiıııamla giyinerek §ehre inen Ha- ... ~un zorlu çaprazına girerek mey 

Hl Nedim perişan bir tavırla fırladı. Sivas (Hususi Jıt:uhabirimizden)- lerinin "taharri ruhsatnameleri &im- dan yerini alabildiğine sekerek har-
Seneıerini içinde öldürdüğü bu si· Vılô.yetin bu yıl seçilen encümen i.- dığınd:.ın bu madenler sahasında şiın manladığmı gördü · 
yalı yiblü evin tahta merdivenlerini zaları arasında guete bayii Kamil did n Nuri Demirağ Maden l5lcri U- Adalı, uçuyor gibi gidiyordu .. A-
arsarak yukarı çıktı. Oda kapıaa- Kitapçı da vardır. Namusk8rlığı ve mumi Vekili maden mühendisi Hayri liço bir canavar gibi şikannı kavi 
nın kilidin açtı. Önce duvarda gü • dürüstlüğü ile bütün Sivaslıların sev Öğclman tarafından faaliyete geçil - kollarının arasına destekliyerek sil-

k b .-iaini '----·a -ı-- n-y· KamA ili"n ... ;.,tir. rüyordu. Ha, yendi .. ha yenecekti. riilt" n orkmuş gib ir köşeye bil- - ~uwıır UliU& ~ -

ziılen kuş kafesini alarak, önünde bu vazifede heıqerilerine da.ha zi - Divriğe büyük bir servet ve iş a- Hınçoğlu hemen olduğu yerde do-

h . b ·ı , __ balkon k ..-..ı8 fa~ .. ı. olac~"" muhakk-ı·tır. . . D" "k , . h ·-..ı- nakaldı. Ve meydana gözlerini dilc-ur ıra eın yayı.uuı apumıı .,.... .,..,._.,. -e- a.n. mını açan ıvn aemır cev en~ 
11::...:.:.-de Sel ti. Aman Allah! lki pehlivan canla-

itt.i. İlk şa kınblrtan .kurtulup dışan v...-- sonra bu yeni işlemeye açılan bu 
"'~::.... kGO:?baası ;,,....,...m,.:ı-.. geç • nnı ôişlerine takını§ biribirlerini ne 

fırJıyan kuşun arkasından bir za. - uucl&U - ~ -~- r.engin madenler de Divriğin müstak d 1 1 dı? 
--ıı........ -lan ""-'--- auyu son yagw an e zor ayor ar . 

man baktıktan sonra merdiven ba - ~ı.c: .. ..1.u.wua bel iktisadi durumu üzerinde çok bi- s b" tı Adal h 
§lnda peyda olan seslere döntlU. yağmurların ve ~ zamanda kar- yük' in],;.," n .... temin edeeefri ml.ihak on ır gayre e 

1 asmmın 
lann erl·mesı"nden taşmıştır. Etrafın ~MW - elinden kendini sıyırabildi. Yüzüko-

Sonra kapı dan giren birkzç polis kaktır. Nuri n.. ..... : .... .y gibi büyük bir w ~ 1 ak da bulunan ~'--.ı...r ve mezru arazi ~ <'fı yun yere düştü. Maglub om tan 
memuruna mütcvekkilime bilekleri - uu.u~ feragati nefis sah· : ahsiyetin 120 '--rtu1...-• ..+u Fakat alta ve ·vere 

au altuada k .. 1 ...... ..-. Yedi ev de şel- ::'<n'YI. ü ... şt.~ü .... · ' "' ni u7.attı.. '""U9"'6& 1n bin lira sarfile Divrikmere hediye et- uu:.-... 

Herkes ondan memnundu. Herlres den zarar gönnüştilr. san ve hay- tiği orta okul kasabanın kültürel kal Adalı yere çok açık düşmüştü. A-
lı.l - h kı Tanca •yiat yoktur. Kanca icab e-onun masum o :ıgunu ay rıyor - kınmaBJoda çot büyük hizmetler liço sekip üzerine varıncıya .kadar 

du. Senelerce ufak bir karıncayı in- 4ien tertit>at alınmıştır. görmektedir. Ve bu .kere de diğer derhal .kendini topladı. Hızla ve dört 
citmektcn çekinerek Yamnnlann dtr- l'elilret llmtallal~ Çift _.,. oı--... k tı k w 

Ba.yvanatı Giwleriliyor yeraltı servetlerinden istifade için •ıl ---. oşup a ıyara ayaga 
maıılı t pelerinde yaşamış, kötülllk- Vilayetin 2le13ele mıntakalanna. girişilen bu teşebbüs Divrik halkına kalktı Dönüp hasmını karşıladı. 
le beı •• ber iyilikten de karman, in - 1 ülh '·-·tı · · ·· · imdi' Alı",.n bir yıldırım süratile hasmı-~ mevkedilmek Ur.ere şimdiye kadar vıe m an.a ışçı zumresme § - r-
sanlara karşı içinde bilinmez bir iğ- den ikinci genış. • bir iş saham yarat- am U.zerine koşmuştu. Fakat mesa-
birar duyan bu merd adam biç mü- Çanakkale, Edirne, Balıkeeir, A!. • fe biraz uzak olduğundan yakaJıya-

JOll viliyet ve tuaıanndan §chrimi lll1' buhmmaktadır. Di'Yrik halkı bu 
nascb ti olma ıgı bir kadım aebebsiz i ad faali etind ~ıa mamıştı. 
bir 0~ı.:ıde ... irı"ıı =-ı:ı... ... n •• ?. Halil Ne- • 927 tlq ~t ökUsü ~.Bun- )"ell m en y en uv yı se- Adalı bilyu""k bir badireden, felaket 
~ ._ ~- ludan ~ tan.i Su!lehrine, 366 ta- ~ "'8 memnmriyet:Jerini gizleme • "'-- kurtulmncr ıns· anlar cribı" se"ın· -dimin kimae tarafından oğlu oldu- ktedirl -1 ._ t>· • 
lıiliruni uk t Suad b" nesi de Koyluhillara sevkedUmişler- me er. t'inden ,.._tndı. V-e ni.ra salladı: 

gu yen g nç av a ı- dir. Bunlardan başka Hafık mınta- Dıvrlk: imar PISm ._ .. Al be' 
le bu ırrı çozmek~ acizdi. Baba- - Haydi iço ... 
sının alelfuie bir inziva hayatı ya- kasında tpsile felaketsıedeleıi için tki yıldanbeıi üzerinde büyilk bir Aliço, kalın pos bıyıklarını ~y-
şa.d ğını ve kimse il!' temas etmediği- 141 çift öküzün mtlbayaası J'B.pılmış çalışma. ile ve ayni zamanda 15 bin tmyağlı elleri arasına alarak bük -
ni bi.ıyor, anwı birkaç parça iradın- w teni edilmip:ir. .A.)'l'IC& Za.rada lira sarfile Nuri Demirağ tarafından tü .. ve gülerek bir nara da o s:ı.lla-

da C]ift akilaıl mü...,_uma lııatJana- hazırlatılan Divrik müstakbel imar .ıı •• 
dan her ay topladlğı parayı ginde- caktJr U&o 

riyorJ;ı. Ondan da. pek seyrek mek- • plim hafta içersinde toplanaıı Div- _ Ha.yeli kızan be! .. 
tub alı'"dı. Jf'te eon sefer gelenden Kale A~ ıik belediye meclisince kabul edil - Hınço~lu, old~u yerde şaşkına 

Sİ'ftllmı tarihi bleei civarmda bu- miş, tasdik edilmek ii1.ere Vekalete Q.önmUstü. Kendi, kendine düşündü. 
~i !!°çh~~ırs~~~!:~~d~~~~ lmmı eski toprak evler tehrin iman gönderilmiştir. P.lin.uı tasdikini mü- - Bu ihtiyar cazgır ne yaman 
gazetelerden işitti. Fakat bu kadının 'We ~ellik bakurundan ~k fena bir teakib bir taraftanb elediye imar if.. pehliY&ıı be! .. Ne güzel görüyor. 

l 1 H lil Ned. manura anediy°"'u. ıenn· e b .. aı .... acagıw aribı' digwer t---- Halil Gümülcüne beylerinin yanı-çıkannış, gri bir p:ımalon 'c laci - sene er evve a nnden bUyilk 'D-'-~ ~ h ... ı..-da ...ı...:- ~· .,. ıuc:u.· 
b. "ha t ··..d·· d v..lr-ı....-. "' uacuayelll• er 8.,Ml ,.....u~ in- tan ..ı- Nurı· De-;-agw da kendı" he- na geldigwi zaman, iki basım :ı,_·al'ia veni bır g·y ı Li. Dainıa bir ır ı ne u-.ı.un e .r.-.aı<&U<M°a• ay- ~..... waJı• .. bir al ,...,, ....... ., 

parmak sakalla gezdi i yüzünde bu- rılan ve şimdi temiz bir aile yuva- ;:; w eı::::;- .. "7~ mcs teakib bir taraftan belediye imar il· 1'oğuluy.orlardı. Beyler., ağalar dal-
- · . . sına ayni şekilde bir mikrop gibi tm · 1 Jerine biz vereceği de haber ahP!fYf- sın ve s3Vinçli bir çehre ile mey -

gi il yırmı yaı ınd bir genç tara\ ti Bu ,uki belediye çabıJma progra- r ..3--- balayoılardı. Halili gördi.ikle-
dı, K k · l k sokulan yüzünü görmediği annesi ol- t tir .__ 

var a 1 • pe~an ç aıı ş a mnda lralenin ~maaı ili de • ri zaman sual sormak alallanna bile 
lanndan ba lıyan beyazlarla hafif dUooımu hiçbir zaman öğrenemedi.. alın ktadı Neş'et Ni.f"ıs 

Necld MARAŞ yer a r. a.- • • • • • • • • • • • • , gelmedi. Çftnkü mesele onlarca da.a-
haiıf dal"'alanarak başııu çerçiveli- - .... u-••• ..... ·---·-·- Eski evlerin illtlmlakine başlaml- lpekçnerin toplanbSI yanlaşmıştı. Onlar da Ançonun kur 
l"or, beyaz ipek gömle winin yan a- ... "Ve hanın şehrin mitstakhıel imar duğu tabiyeye agah olınu.)ardı. 
..,at bıraktığı geniş g "ğüsü bugün Belediye makine tubesi pl&nmda gijeterilen bir şekilde yeşil Bursa (Hususi) - Dün Belediye Fakat ağalardan 1ıtiri gülerek: 

S-AZAN : K. Sami KA.RA.YET· 

Blllço da: 
- Ağam biraz daha pehlivan ' 
- Ağuı bia daha pebliıran ol • 

mamışız. 

Diye müabelede bttlundu. Al> 
~= 

- Baksana ben altmll J811Da gel"' 
dia.. )tine iğnlıemedim bu iii .. dedie 

.ADao pıeşi bitiımigti. Tia.rnıJ 
tillerine t.aaınas yapıyordu. Fakat; 
Adalı da mukabe!ede kusur etmi"' 
,.w. 

Bu aralık, Aliçonun tekrar çap
raz doldımiujı& lfÖl'Üldü. Fakat, fal 
ı1ıa aiiımiye meydan kalmadan bükr "* besımru altına aldı. 

Şimdi Ada.h, hasmının altında kıt" 
m gibi büzülmüş oturuyordu. Kos • 
keea. mrbe. Adaiı süt dökmüş ı.edl 
gib idi. 

Aliço, basınını altına alır aıına.ı. 
l!o1 elilc içten kazıkladı. Sağ clile d• 
hasmının sağ ayak altından köstek• 
liyerek durdu. Maksadı haamını ol:
duğu yere mıhlamak ve kaçmasına 
B>eydan vermemekti. Bir iki nefer 
lendi, soluğunu düzeltti. Birdenbirt 
hasmını öne doğru zorladı. Açtı .. "9 
üstüne çullanarak kapana girdi. 

Koca Adalı, kurt kapanına girel 
girmez .. kükredi .. çırpındı. Yere 11' 
ramp yaslanmak i;in çırpıu<lı. Fakat 
zorlu hasmı ağır bastı. Maharetini 
ve kuvvetini bir arada kullanarak 
)'ÜZÜkoyun dilpediU ça; ırların uze
rine bastı. 

Adalı çırpınyordu. B'r an evvel 
kurtulmak istiyordu. Fakat, kurtUl
mak kabil değildi. 

Aliçonuıı maksadı kı.trt kapanile 
hasmını yenmek değildi. Çünkü A~ 
k kapanla mağlüb etmek o kadat' 
lrolay bir teY olamazdı. Onun m:ık • 
sadı daha başka idi. Boyundurukla&' 
la ezdiği ve sersem\ettiğ hasimınl• 
kurt kapanında da ezerek biraz da• 
ha zafiyete dil§iirmekti. 

Aliço hasmını, on b~, yirmi daki" 
ka kurt kapanında gırtlaklıyaraıc. 
sağa sola basarak, yorup döndüre • 
rek uwrnstı. üstüne de yiiz yirıni 
beş ok alık gövd ile bin rek ezdi. 

Adalı hasmının elin ;ı kurtul•• 
mıyordu. Birlt!l defa k lkmağa te ' 
tebbüs etti. F kat ir.ıkA n buiaına# 
dı. İhtiyar cazgır. oldu rde ke11 
di kendine gillüyor ve ~ leniyord11~ 
· - A be! .. lşte u~t l • buna det' 
ler be! .. 

Hınçoğlu, eazgınn .. öylener k gUl 
düğl\nü görünce: 

- U ta, yine ne oluyor? dedi. 
Cazgır, Halilin ne dü~düğil!Sd 

anlam k için ce,•ab vermeden on~ 
sual sordu: 

- Sen, ne anlıyorsun söyel bak" 

hm?.. .tı. 
Deyince, Halil derhal cevab vefU"' 
- Yenmeğe çalışıyor. Kapanda 

eze eze yenec"k. 
- Anlamadın yine? .• • 
- Ya ne? .. 

[Devamı vıırl ...... . .. ~ ........................... .... 
sanki ya b ka bir adamın hava - müdürü tekrar beraat etti ll&ha haline getmlineğe çalışılacak- salonunda valimiz Refik Koralta- _ Hınço, ne oluyor? 
aını ten ffü ediyordu. Ufak odam- Eski belediye makine şubesi mü- . tir. Bu auretle giir.el Sıvas daha gü- nın riyasetinde toplanan ipek, fili- - Oluyor işte.. ROşvet tektiflnden 
nın kareı sırtlara bakan ballton ka- dUrü Nusret 'Kolın bazı evrakm zı- zel bir mamara almış olacaktır. tör fabrikatörlerile kozacılar ve t. - Cazgır ne demişti!. mahkOm aldu 
fHsını a tı . .Başka başka fte)lillerde yaından dolayı vazifeyi ihmal suçi- Divrikte Zengia Madenler Bulundu hlllllcular, Ticaret Vekaletinin ver - - Aynen söyledi.: Fatihde oturan Feridenin eviıl31 
'-~ · b"rib" · d .. ı. ·r ı-- diğwi emir üzerine ...... ı...d-igde +..,,.,..,.ır - w rsJ ın::psı ı mn en ~ ve sarı """-l le aslıye birinci ceza mahl.emesinde Divrik kazasının Karageyan nahi- ~ A.. ~ - Amma yaptm ha!.. randevi.icülük yaptığı haber aıın:ı ~ 
altı kafesi parmaklıklara sıraladı... muhakeme edilmiş, beraetıne karar yesine bağlı Hinora, Ziman ve Gc- külü istenilen birlik etrafmda bir - Evet aynen böyle olacagıw nı iki güaı evvel birdenbire zabıta t:ı 

·d• 
&onra. birer birer bpılanm açmağa verilmiş, bu karar Temyiz mahke - denek köyleri hududlan dahilinde görüşme yapmışlardır. ll()yledi.. A1içomm hammnı boyandu- fmdan bir ar.ama yap lm Fert 
başladı. mesince bozulmuştu.Yeniden bakılan Nuri Demirağ :Maden İşleri teşkil&.tı Bu görüşme neticesinde ipekçik- ruklarla kestikten soara büyük bir gelen memurlara 15 lira rüş\•ct te: 

Birdenbire önlerinde geniş ülkele- muhakeme neticesinde, dün, mah- tarafından yapılan araştırma netice- rimiz bir ithalat ve ihracat tacirleri hamle ile güreşe baş)ay.eağmı söy- lif etmiş, hakkında bir zabıt tutıı? ıs' 
rin liJel'bestisi açılan kuşlar tuhaf bir lteme, evrakın kaybolduğu sabit ol- lrinde mezkur mıntakalarda Krom, birliği teşekkülünü muvafık bulmut- kdi. Ben, daha yola çıkarken, dedi- rak asliye altıncı ceza mahke"1 
s:ıskınhkla bocahyorlar eonra ant muşsa da ihmal kasdinin '9iicudüne amyant, bakır, simli kul"fUD ve mi- tur .. Bu mevzu üzerinde bir çok esaa- ği de oldu. verilmii, düıı yapılan mulıa' 1' 
bir kararla meÇhul ufuklUa doğnı dair delitil olmadğından Nusret Ko- ka madenleri bulunmuş ve mezkur lı fikir ve mütalealar serdolunmu3 • - İhtiyar ustalar anlıyor bu İli· .sonunda bir ay hapse mahkum 
koşuyorlardı. Sonuncuya •ra gel- lin'in beraetine karar verilmiştir. madenlerden krom ve amyant maden ı tur. dedi derhal tevkü edilmi§tiL 

!!!!"il!~~~...-.~!'!!!!~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!'!!~~!!!!!!!!!!'!!~'-'!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!~~!!!!!!~~·~~~~!!!!!!!!!'!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!"'!!!!!!~~ 
- Hen .. Pola. .. 
Muhatabımın gözleri büyüdü... j 

Biraz ~C\·indi. 

- Bı:yurun, dedi. Jlemen yanına 
oturdur:ı .. 

- B<.ni çok aradıruz değil mi? 
- ~et. 

Kadın yüzüme bakıyordu. Hiç ll· 
m d etr.:cdi':"i bir tiple karaılalmıştı. 

- Çok değişmişim, deiil mi ? cı.
dı 1. s·ze verilen tarife hiç uymu
y um. 

- Ben de ona bakıyorum. 
- Haklı::ıınız. l'akat .ae )lapayım. 

Tam v ra Oineceğim w ln~ 
WI lDtıellicens Seni8einiıı beni W.
ltib ftneJırte olduğu Te hatta birkaç 
hciliz ajasunm da vapurda olduğu
m& :bUet- alchm. Onun icin Amerika
ya gitmek iQin büründüğüm kılığı 

terk tt · m. Böyle tıee1ıia edllmem. 

- \" rda 1ngl1iz eaırusları mı 
.ar! 

- Varmış.1. Birinci mevkide .. O- 1 1!!111~~"'-"~"'!!l~~----.r.---.------~~----• 
nun için kamamını orada tuttum... ' 
Fakat doğrusu ben de hangileri ol
duğunu daha d<>Çu dürüst teşhis e
demedim. Siz bana yardım edersiniz. 

Arkama döndüm, iki erkek gözle- ' 
riDi bana dikmiil• bakıyorlardı. 
~ .işarete 1-.laıhm. 

- Ben Polayım, hmimle görüt
mek iatiyor muSUDus! 

Cevab: 
- Biz de sizi an~ Glıetadan 

lbnngelen talimatı al .. . 
Ben derhal çantamı ... Ve ba-

• hitaben Alman istihbarat büro • 
mnun aözde yu11111 okluğu mektubu 
Olıetaya umttlm. 

O okudu.. okudu. Bitin t.-e4 • 
düdleri zail olmuştu. 

- ç ic iyi, dedi. 'Beraber çahpnz. 
Y~mektc laz}a bir şey t.onutnıa -

dtk. Fa~ t muh. L~bım ne de o1sa 
..J \ .., 7.c ui. !\ful a\ereleriıniz ı 
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esnasında, erkeklerin aslan Alsasli 
olduklanm ilk defa bu ~ onlarla 
çalıştığını, ve biribirlerini ancak va
purda tanımı~ olduklannı söyledi. 
Amerikada milllim iller bqaracajr 
mm da ili.ve etti. Artık ara1anaa so
Jrnlm•Jılt•mı. ~ 1'WIDak itiB 
daha beş günimia vardı. Bu müd -
det zarfında yapacağımı yapmalı 

idim. 
Yemekten aoma refikama vela et

tim. Güverteye ~ktım lapaııyol dan
ütl orada idi... Yanına. aokuldum. 

- Senyorifa. dedim. J,te IU iki 
zat var ya onlardan birinia kalbini 
çel... 

Kadın derin bir kahkaha attı. 
- Hadi, dedi, zengin bir tuvalet 

Jaaandın... Onlar hiBBils 9)'01... Ne 
kadar' uğraftım bilsen. .. 7Ml'e bilar 
ne omm, ne ötekinin allkalarmı tah
rik edemedim. ... 

Seyahatin tıçOncfl gOnU, abah 
kahvalbaladm 8Dllra Gretayı bıl -
chmL Biru tmiıl a,,m.dl)r. Sonra ft· 

panm. göveNainde ciolJılluia bq
Wık. Jı(aJte+lem cmu ..... urmak 
-~~biribi
nue ır.emiD. hemiMı lle lııa .aıllAkat 
IOllunda da 111B1an ağreodim. · 

"!.feğer biz Amerikada mühim it
ler yapacakmışız. Evvela AmeriMa
nın ortasında oturan ve mikdarllırı 
birkaç milyona ba1iğ olan lstaa -
dinavY'a ırkına mensub Alman tema
yüllü insanlan tahrik ederek, Ame
rika etltanumumiyesini In&iltere a
leyhine tahrikedecek mişiz .. 

Bütün Amerika gazetelerini dili-
1 

mize vurup para alanlannı Alnıım,a 
lehinde neşriyat yapbnıcakmışaz. 

I.Mm - tarafında.: 
- Pafa ile acaba w iJi yapa.l'iar 

aı ! W,. sora dma. GNtıa. ._ 
fth verdi: 

- Niçin yaıpma.,mlar. Para ie 
De yapllmu ti, hele A.merikaltl&r 
lliiinliB iri par.,a tapan... 

O proj•re deftDl etti, imkiıı .._ 
luauna Amerikadal. \tir Alman - .A.
• V.a dısthlk emıi)ıeti lııumla -
...... , • o.- wa da en .W
tripwıi. .._rikadell--. fa.brik-.. 
nndaki oyri memnun ameleyi talı -

rik etmek, pevler, Lok AvutJar ~ 
1ırarak, müttefiklere top ve ınıill 
mat yaııdlmım pri bırakma!~ ... ..1.. 

Yille 1iB uaauada öğrendirtı ,,,_ 
Ahlıu3I&, lluusi bir telkilat .. .,, 
ta.ile yqlan ~ g~ bütÜJl JJ' 
aaalan Allleıikaya. göndemıeğc _. 
n.r vermiş, bunar orada .ArnerJl<: 
efkirn•mniJesini .üınanya lel 
9!Vinaırie ~lıpr•dannı.._. ·~ 

- BUi, dedbn, oraya gider gı ı 

ne yapacajıs, ile :nallll ~,.a~ 
Kimi.ıe irtibata pçeoeğje ? .. 
Maksadmı oradaki ajaııı.r b~ 

da Dir ipucu eıe pçi!mekti. ~ 
mu•tahwn bu auaia cevab wrer:1 .. ı 

- Vallldıi, dedi, doğruaau ~ 
sen ben de bilmiyomm. Onu ViJIİ~ 
Nemnan biliyerJar. Fakat MJiyoJ'll"""~ 
bi..ıe vuiyet gayet garibclir. 8"' 
aünyamn en ... işlerini ":!1':~ 
-»at ederler, lrıern de bipı~ 
itimat! ' 'rr. Meıell !Mk şU tJt 
nin vaziyetine... f De-tırım• ""' 



s 
BalkanlBPm 
En sür'afli 
Atleti 

(BU§ tarafı 5 inctde) 
Stilini dil7.eltmeden hiçbir sporcu 
~ girmemelidir. Stil atletin te
l'&kkisinde esastır. 

- Bu kadar &a1naıtdır: k~ 
~. bari b~.aoııra rikorwıurin 
dİrebüir misin GöFen? diye.-ao.raak 
lidum. 

O, bunun cevabını çoktan bamia
lbış: 

- Normal eekilde, )Cani bir atlet 
gibi Yaşayabilsem indirebilirim diye 
eev p verdi; fakat muleııs~f annem
den, babamdan ve bir kız kardeşim
den uzak yaşıyorum. Onlann yanıma 
leldikleri gün atletizme k8.1'§1 duydu
iurn a kın külleri kalkacak ve tam 
istediğim gibiy ani neş'e ve istekle 
Çalı bıleceğim. 

Görenin bu temennisine, inşallah 
dedıkten sonra çocuğun ıztırabını 
Aetnıek istemedim ve mazisinden balı 
llelınemesini, mesela en çetin mü - \ 
la.ha asını anlatmasını rica ettim. 
ll'akat o başdöndüren yorgunluklan 
hatırlatan muvaffakiyetlerinden bir 
tane ~emedi ve: 

- Epey çetin müsabaka yaptım, 
Gecli, ve mesela bir kere Romada 
49,2 ile ikinci gelmiştim. O günkü 
1arı ın ne kadar oldlirucü olduğunu 
tarif edemem, diye sayma.';a başla -
dı. Bundan başka size epey maç sa
Yab1J.irim. Fakat hepsini yazmağa 
deixneı; en çok heyecan duyduğum 
81.üiabakaıaman .biri de Pragda Ma
car, Çek, Yugoslav, ve Avusturyalı 
atletlerle yaptığım yar:l§tır. Fa.kat 
l9titün bunlara taş çıkartacak kadar 
kalbimi attıran yarışı BeJgradda 
lnilli !ormaını.giyerek Balkan oyun
~a yaptmı. Bu sene. de Balkan 
lanıpiyonluğunu kazanmış olmama 
~n en çok heyecablandığmı 'Ye 
en ~ok sevindiğim müsabaka ~ -
lrad yarşdır. 

- Peki, en biiyiik arzun nedir? 
- Şinw)iUk ai1ani Janımda (IÖr • 

tlaektir. 
Benim suallerim burada bitmişti; 

fakat onun içi dolu imiş, muhakkak 
l'aznıamı rica -ederek iki senedir i
'tibde saklailğL bir azabı bana ~: 

- İki -eene en'el lstan.bula geldi
~ vakit, bir gazeteci benim Türk 
tabiiyetine yeni geçt\ğimi yazdı. Hal 
buki bu baştan b~ muazzam bir 
)alandı. Ben Türk doğdum, spnradan 
Qlznadım. Sizlerden. yegine farkım dı 
landa büyümijş olmamdır ki bu da 
.__-ıalliyeQmden bicbir tıeY kay
bettinnemiştir. Her şeye tahaımnül 
«$;) hUir, Jliilkl her ılJeY df.eclilebUir. 
takat iDUQln milli,etile oya•mak 
~ bir: Wblilibir. 
Beş gün ~el onu Mısıra uğurlar
~ iyi bir maç çıkanp çıkaramıyaca 
~ .&Oı:m.tıŞtu.Jn. Büyük atletlen 
~us bir kaydi ihtiyatla: 

- Herhaıde, dedi, jyi bir netice 
'-'ia _..eağmı. 

Görenin rökorlan: 
OOm. &9 

100 m. 10;8 
200 m. 22 
30o m. ~.3 
400 m. 49.1 

om. Ferdi 

-il --il 
IMekıe~ler4P89Hlda 

-baycak y.arJşı 
~ek mektepleri arasındaki 20 

........ ...,,.·.,. myrak yarqlannuı .aeç-
.lbel ine b gün ooıam edilecek ve 
bitirilecektir. Salı glinü seçme, ya
kcak gru un miiaabakası da 
1 .. ~ Kispeşt takımının Beşiktaşla 
"CQ"Şl ası yu n bugüne tehir 
ecliJ.nıı olduğund n her iki grup 
bugün finalistlerini ekler ve 28 
llİaanda F erbahçe stadında fina 1 
-.u.abakası yapılacaktır. Bugünkü 
llUsa.b alar Tak ·m stadyomunda 
laat 15 de başl.ıyacaktır. 

Bayrak koşusu 
~~~nbul Mektepleri· Spor BQ!gesi 
~kanlığından: 

29/tv /1940 cuma günü saat 14 
~ Erkek mektepleri 2 inci grup saat 

de 3 üncü grupa<l.Km. lik bayrak 
~eleri yapılacaktır L Bu gruplara 

. il nıektepli sporCulann ve hakem 
1-in (B. "T. Mualliıııleri) muayyen 
~~te. adf bildirilen stady.onıda bu • 
~tebliğ olunur. 

o 
Mısl1' Atletizm · 
müsabakılları 

bugün llaŞlıycrr 
Mısıra Fenerbahçe'takı· 

mı yalnız gidecek 
Mısıra giblü§ .olan .atletlerimiz j1k 

müsabaka.laruıı bugün yapacatlar • 
dır. Ka.hireye ..muvasalatia.n.. sonra i
ki idman yapmak fu8atını bulmuş 
olan atletlerimUin iklime ve abaya 
biraz olsun ahpmş oldukları -şüphe
sildir. 

Geçenlerde giden atletlerimizden 
'llODl'8. gi:ire§Çi ve futbolcüleri:nizin 
de Mısıra çağırıldlldarmı yazmıştık. 
Her iki spor şu.hesi me!l2upları bu 
ayın yirmi altısıu.ua hareket edeeek
le.ı:dir. Kafıle on altı futbolcü ve do
kuz g~iden ve adedi hmiiz ma
llım bulunmıyan bir kaç idareciden 
terekküp eJecektir. 

Mısırlılar bir muhtelit takım ça • 
ğırmışlar, buna mukabil Beden Ter
biyesi teşkilatı Fenerbah~ klübünü 
takviyeli bir şekilde göndereceğini 
karar altına aırmştı. Bu günlerde 
Fener'bahçenin Gala.tasaraydan da 
bir kaç oyuncu alarak gideceği hak
kında çıkan bir rivayetin aslı yok
tur. Buna da sebep yalnız Feııerbah
çenin milli kiline maçlaruun tehir e
dileceği diğer klUplerin oynıyactğı 

keyfiyetidir. Galatasaray idarecile • 
ıinden biri ile bu hususta konuş • 
tuk. Aldığımızm alftmata göre Gala
tasaraylılar burada oynamatğa mec
bur oldukları mtni kfune maçlarına 
zayıf bir kadro ile girmeyi isteme • 
diklerinden Mısıra oyuncu göndeımi
yeceklerdir. Faarn Galatasaray o
yuocularına çahotıklan yerlerden i
zin almak da hayli mii§lı::fil buhmmak 
tadır. 

'Diğer taraftan Galatasaray ve Be

YENi SABAB --• --4 

1 Bağır•ak ihracat ~SKr:" 1( 
1 itafyan vapurlarında· ilarim]itmak istiJen 

idiji.lıurı/lqym- ımaHm ~ Nor~ç iımallar aiplerine Bazı 'Y8)JU1'1ara 
Yeni birliklerin te9kiline 

bu hafta içinde ba9lanıyor 

mmasmm iÇ yDIU teslim ediliyor ilnsaade ırtJihnadi 
(Bafr;JımJfı •~> Himil bulunduklan malların W • 

Menaleketinme mühim mUttacla 

::A1öYiz t.emin .edeJı -- muatçı
.kn c1a Vekilem temdbiı iılerille-lbir 
.ihacat hir)jji lmrmaja .kanr ver • 
llllelerdir-Bu ma1reatla .hu gün lbra-
.catı. XaDtrol Jlaire8iDde. b(l,_ihma k ih· 
racatçılan bir ~plantı yapacaklar • 
dır. Bu toplantıda bir~ teşakkül 

zeretler işgalin .z.ahiri sebebidir. man menşeli olduğu iddiasile tQgiliz 
2 - "tA.lman,a bu harbde g~ kontrol heyetleri ta.n.fmııian ldöl't 

ıhar.bdeki gibi sıkı bir smeMetabltıka; liin .araştu:ma yPPl1an t~an 
~emi§tir. Kara eephelrinde, bu bandıralı Kampidoğliyo, Çita dibari 
:müeadal9'$..bit1ınf,.Jgeıpn~ n\Kerano nptllianmı rfl!klliınUe 
agtk kapılar val'dır. geldiğini )'BlllD.llUk. 

Deniz cebheainde ie aksidir. Ab-
1-ı.- fl:ı..-- u-·~-..ı.- ..ı .. ı.._ aıA..ı..+. Vapurlarda buhuMm. ıaaUann sa-

- ""&UAU .lö&IK'vauuau ~ ._._... hi--1.....:-e ffietimine mii"Cade edilme-
lidir. Çiialril abluka tesiriııi-sajfla • si;;; İRgüiz 1l8fareıtbaneei dün e

ye faaliyeti için elwn ~t-ııok· tacak Ahnan donanmam tSki kuv- '-mir gehnigtir. 
talar tesbit edilecektir. vetiıide değildri. Nanıeç ~ BU • 

Harbden evvel bağırsak ihracatı 

-mlibim bir yekiin tepil etmekte ve 
bu maddemitliıı b!lli başlı mügterlsi 
4Jmanlar b\ahmmakta tru. 

:Almanlardan sonra gelen .Ameri· 
Wılar .pek ciil't urtiltayuttal bulun
makta idiler. Bu tarihlerde bağlrsak 
~!arının fiyatları .tiO kuruş.tan 
muamele görürken har-bden sonra 
Almanların piyasadan çekilmesi üze-

l'İlle fiyatlar 22 - 27 Jnınışa kadar 
düşmüş ve yeni mahreçler temin e
dilememesi yüzünden ihracat güç • 
leşmişti. Halen piyasalanmızda ya -
rmı milyonu müte.ca"1z .illenmiş: ba

jırsak ve lOOMM) kadar da ifiJ.enme
~iş mal bulwunakta olduğundan pi
yasalarunıza yeni mahreçler temin 
edilmesi sanreti kendiaiJıi 1Ji)ster -
ai§tir. 

;,,Acemistanda bu mata iiBerine mü
Mm miktarda ihracat yaptığından 
dünya piyasalarmda müşteri bul -
mak müşkül bir vaziyet almıştır. Bu 
gün yapılacak toplantıda bu mesele 
de mevzuu bahsolacaktır. 

Diğer taraftan yeni teşekkül ede
cek olan birliklerin yeui t.esbit edi
len projelerinin tatbik i3].erile meş-
gul olıuak jiı.ere Dış Ticaret l:Tınum 
Müdürü Servet Berkin bugünlerde 
481ırimiıZe ~Siir. Y..Uden t*k
kill edecek birlikler için llulrlıklara 

lan ablukanın en a,ıf taralı Jdi. Al-
manJarın dünya denislelSle -iıtiba.tı 
ıre hatta .Almanyaya .kara JıudUdu 
olıruyaıı bir devletin'fllnhaeam•ta ii
tin.ki takdirinde buna. teıröilı >edile

Alakadar makMDlar w İilgi.liz sefa 
l"ethaneBi tüccariardan bu ?lllalların 
maeeleri ve yalnız Türki:yede istih
lik edileeekJerine dair beyanname 
alJmela;rdır. 

eek ukeri harekatın ınent~ idi. Bu sebebden dünden itibaren mal
Alm.a.nlarm bu sulardan uimdiye ka- ların tüearlara talim edilmesine baş 

lanmıet;ır. 

hgüWer. tan.fuıdan en ziyade tüp 
Jıe edilen mallar kim,e\'i eczalar ile 
boyalardır. Çüiakil vapurdaki nümu
nelerden !tal.yada ilitibsa.1 edilemedi
ği İngilizler tarafından tesbit edil • 
JW§tir. 

dar ne gibi aakeri .istifadeler temin 
e.Wğini evvelee izah eylemia&ik. :İn· 
gilwer bu sulara mayn di1mıekle 
gayrimeşru olan bu harb Bistemjne 
artık müsamaha edemiyeceklerini 
gösterdiler. Almanya dünya deniz • 
!erinden daha kuvvetle teend edil • 
miş oldu. Bu yoldan kolaykkla is
tifade edebilmek için Norveoin ele 
geçirilme$i lüzumlu görllldü. ?D.LS..f7• ı 

3 - İngiliz donanmasının kuvveti 
ve dikkati Almanların şimal deni -
zindeki sahillerini genişlettiği nis • 
bette tesirin dağılması, keşif ve 
tarasaudun güçlepıesi pek tabiidir. 
Danimarkanm ilgali gimal denizi 
sahillerini beş yüz kilometreye çı -
.karmaotır. Norveçin itgıUi bu sahil 
hututunu iki bin kilometreye ibllğ e
decektir. İD.gilbleriıı bu usun uhilin 
her noktaauıa müelair olmalanmüş
ktllleoecektir. 

4 - Norveç millerinin yüz elli 
bin ada ve namahdud girinti ve çı
luı:ıtılaria c:evtilmiş buhnıması bu aa
hilletden muvaffakiyetli denizaltı 
harekatı yapılmasını t.emin edecek
tir. 

Ustura ile bnsanın 
yiizUnü kestı 

Kasnnpaşada Sulıdere mahalle • 
sinde Tayyar aokağuıda oturan bo -
yacı Sabri ile karısı Zehra arasında 
geçimsizlik yüzünde.o çakan kavga 
da, Sabri, cebindeki ustura ile Zeb
ranın bumunu ye yiizünü bir kıs-
llWlL keaerek kaçmış, yaralı Zehra 
Beyoğlu hastahanesine kaldınlmış, 

,hildiseyi mütealup ~ Sabri ya· 
kalanarak tab.kikata ~anm11tır. 

r"8eş yerinden yaralath 
Küçükpazarda Hı21lrbey sokağın

da 20 numarada oturan Şilkrü oğlu 
35 ya,aında Aray Jlaakrabasından ısa-

Hariç sulara sefer yapmak iste • 
dtt1tıi iQin ıniiracaatte bulman ıo· 
wapunm tekhfJeri bura~lılomla • 
:JQD tara.iuldan tetiik edilemk Mü • 
.nakalit Ve~~- Ve 
~t,,-bu vapuarların ~ se • 
)'Allat~ Qlaıl.iki vppura..miisa
ade etmie ve A.kd.enize sefer yapa • 
cak olan dtğeıo 1em:inin tU)tfini red 
detmigtir. ,j 

=-----..-.r-~-~-~4~------1'-~J • .,,... 
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Asırlık da~ya dün 
deıwmı ~dildi 

Asliye üçüncü hulmk mahltemesin· 
de bakıJmakta olan .meşhur ı.asırlık 
davaya dün devam edilmiş, hazine, 
evkaf, Xa.ragöz Abdullah...aja ve 
ManiJAde vereeeleri tarafınd.uı üze
rinde tasarruf hakkı iddia olunan 
Galat.ada.ki liman idaresi ve sahil 
sıhhiye binala.n arsalarında mahal· 
len tetkikat yapmak üzere üç kişilik 
bir eh!i vukuf heyeti te§kil olun.muş
tur. Bu heyet buraları eakideıu bil .. 
meleri lizım galen, ~ cramii sabık 
imamı Enver, eski Liman reisi Şük
rü ve Kadastro M'füiürü Nevzaddan 
mürekkeptir. Bu heyet, 7 mayısda 
mllhtıllinde ke§lf yaparak rapol'larmı 
mahkemeye verecek, muhakemeye 
20 mayısda devam oJ11nac11.k.tır. 

~ söz.-tmı...,n •nu~ 

şiktaş klüplerinin Fener maçlarının lııaglanılmıgtır. 

tehir edilmeaini ınoter v:aaıtasile pro- 1"4!1111!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!91!91!!!~!!!1!!!11!!!!!!!!!1!1!!!!!! 
5 - lakandüaav ~ garb 

ahiilııi kuşatan 4JlllJln cemberi. ıile 
tmtlttefiklerden teerid ahanacak;:ı.ln • 
:flijz dış ablukaauıa bir iç abbakaaı 
ile mukabele edilmiş olacaktır. 

bıkalı hıııu:ılaman $er.il evvelki ge
ce beraber rakı içip eğlenmiıtler, yine 
beraate.r, ~)'Jll eriDin ~nilDe :kadar 

Yec;ilköy istasyonunda müstahdem 
Hüseyin Kök iki aki&m evv.el istaa • 
yon peronunda gezinen Medil&a a • 
dında bir kadına evveli. kaş ve. gözle 
işaret yapmış, biraz sonra da yanı
na soktılarak söz atını~. Medihanın 

yanında bulunan kocası Cevdet de 
işe karıclmJ.3, 1ıidise .polise akset • 
Jll,İ§, Hüseyin .Xök hakkında bir ~ 
bıt tutular..k dün Sultauahıpp.d üçün 
cü sulh ceza mahkemesine w:rilmiş
tir. Şahid olaralulin.leııilen istasyon 
bu;ıalı R.eoeb ve ,Ahmed Çaaakıran, 
HUseyinin .Kedihaya sar}Qıatıhk et. 
tijini ~er, e~u·saltit olan 
Küsey.in Kök, yaşı d& gös önllne alı
narak 25 gUn hapse mahkfun edilmil, 
SUÇU idlba DıUg&yir mı..çlacdan ol • 
duğundan dolayı t.evkif Ql~ 
tevki:fhaııeye gön~tii". 

teeto edecekJerini yine ayni idareci 
eöylemiştir. Bwıa aebep olarak tllr· 
nuvanm uzayacağını ve futbolcüle • 
ri bu teındid zarfında formda t"Ot • 
nıak için bir hayli ınasraf edil~ 
ileri sürülmektedir. Güreş takunmm 
için böyle meseleler mevzuu bahsol· 
"'!n&yıp- en iyi elemanl'"""zdan nı\l • 
rekkep bir takım götür.ülecektir. 

•• 
Fenef'beil9e Aftk...-'18 ;g itti 

Milli kiline maçlanna iştirak et
mek üzere Fenerbahçe takımı da 
dün sabahki trenle Ankaraya hare
ket etmiştir. Fikretin takımda yer 
almaması dolaylSile sol açıkta Bas
rillin l&ğ iç ıneO.iinde de Yapnn 
oynamalan icap etmektedir. 

..:2atfti•••d· c ı·····tçıe 
Bıla&ar.aqy m~ı 

Millı...küme ma~an dolayıaije An· 
karaya gitmiş ıbuhuaan P.enerbahçe 
ve Galat.asa.rayın 23 nisan bayramın
da Ankara stadında karşılaşacakla
rını ya.zmıgtık. Fenerbahçenin 6 ni
ııanda Mımra ..banket «mesi ı&zım 
geldiğinden -bu G&Qm OJD8»NPtya • 

cağı anlaşılmaktadır. 

UUkllalh kotu 
Befik~~: 
Beşiktaş Halkevi tarafmdaır ter • 

tip- edilen milk&fatlı yaya k.otulan
nın dördüncüsü 21 Nisan .1940 pa
zar günü.saat onda Be§ikta3 Balkevi 
kurağı önünde yapllacaktsr. AtleUe
rin ve sayın hakemlerin vaktinde e
Yimiade- hazır b11Jvnmalan rica olu· 
nur. 

k~et atma 
Kadıköy Halkevinden: 
(Siklet atma 680 gr.) son müka

faUı müsabaka 21 nisan pazar saat 
10 da Fener stadında yapılacaktır. 

Kadıköyünde rekor 55 metre 91 san
timdir. Sporcularımızın 9.30 da stad
da hazır bulunmaları. .... 

Beşiktaş Halkevinden: 
Besıktaş Ha.lkevi tarafından 20 

nisan 19i-O cumartesi günü saat 15 
te Be.5iktaşta Çirağan sarayında 
Beşiktaş Jimnastik klilbü saha.san
da siklet atma müsabakaları yapı • 
lacaktır. Atletlerin vaktinde haaır 

bulunmaları 18.zımdır. 
Paza~.gBnfl yapdacak ~aç 

Beden Terbiyesi İstanbul Bölgesl 
i'1tbol Ajanlığından: 

l'enerbahge aladl : 
Y. Davudpap - Galata Gençler 

saat 11. Hakem llısan: Bayn. 
Yan Jıakemı..i Sadak C§Jiıı w 

Jlfıl'et..,&ermın 

besi ıU~ttt Rd''abmca6arı 
Beden Terbiyttd lstanbul 'Bölgesi 

Gire§ Aj&DPğMıdan: 

1 - '201.'.41l9'0 'OWUriesi günü 
~ılaca.k olan serbest ~ miiBa

balıraJınna ~·a ~~ 1s-
taamı takımına daldl ıu ııeikt' gir
~klerdir. 
2- Mımr'a.;gidellkıGian latanbul 

~takımı BtilleJdn Brm.ı, Ya· 
WErkan, Yunf Y....-, üı:rıed 

Ymdaer, Mu•afaı Çam.Jr ve Meh
med Çobandan telki1 ......,.,ir. 

3 -• -iti'llma '""'ettk olan 
mi bıb•ar BQlse .-- güreş 

llirineQtii olma.ırıp~ ya

pılacak olan. ııeelıılBtf gilrel llilrinci • 
ftl«jne iftirak ille eek Jmnuı ta· 
.... Din '"9'"M1i ~CIJlacak· ....... 

4 - 111"vhka hakı:mJiklerme: 
~ez .. ~l,Sa-
jm Arıkan ve Sedad Şahin ..silmil
Abmed Gürkan, Vefik ~. 
ldir. 

!ilafild9f Al•lll'C'aAıllli0zm 
Atletizm 4jaDJ!ğuulan: 
2>/4/ıe40 cnmnteei aiillü saat 

15 d& IMıeiktq:Şeref lltad•nda 1lkba
llar atDıa ve atlama miilllv&ka.lan 
,apıacaktır. 

Müsabakaya iftirak ~ atıet
ieı:in ..,aktin zamanıoda:haar ltulmız 
ınaJan 1izımdır. 

Afağ1da iaimleri yaaılı hakemle • 
riıı 16tfen .teerifleri rjca olunur. 

Adil Giray, Semih, Hamdi Sav~r, 
Cemil Uzunoğlu, HWiamettin, Zeki, 

Tevfik, thsan, Musa Kizım, Fethi, 
Ekrem, Melih, Recep, Hakkı, Fü.ru-
811 Tekil. 

Voleybol mUsabakalerı 
Beden Terbiyesi lstaııbul Bölgesi 

Voleybol - Basketbol Ajanlığından: 

21/4/1940 puar günü Galatasa -
ray lokalinde yapılacak voleybol 
turnuvasının klüplere gönderilen fi
küstürdeki maçları bazı Bebepler do-

Jaymle apğıda Y-1ı aekilde tadil 
edilmiştir. 

Alakadar klüplerin &.Mğıda göate
rilen. u•*lere göre tak•mlanm gıön • 
ıdıenH1eri IAımdır. 

.... -..e: 
lleliktaş -~ tıa.at 13 

,, 14 

6.-Bütün NOl"NÇ sah1llerini elin
de buhuıduran bir ..A.lnaınya için 
... ,lflew'da--bulwwı Jqi1ia dooan· 
IM8l pli bir vaziyetta. Qlmış ela • 
calttır. Aknaıf...n~ bu doıwı • 
manın arkuından .&Çık denizlere çı
karak hagüiz menafiae taammı ·im.
kanını kazanacaktır. 

7 - NOl'ffCten.tilaall :fuU.t~ 
yapılacak hava harekAtmda beş yüz 
kilometre istifade edilecektir. Bina
erıaleyh Norveç ifpli İllgiliz deniz 
abJUkHJDI te8iriaİ ebtemsniyetli BU• 

rette sanan bir ıa&diaedir. lagilialıer 
bu sahillerin Abnanlar tarafmdan.e
le pgirilmeeİDe bütün veeaitlerile 
mini almak~. 

-/1. 1 

Denizbank davası 
Karara kaldı 
Sahpuanııdaki Satie bin&8llllll 

mülga Deniabeuk tarafından satın 
alınmaaındaki yolsu&luk davasına 

dün birinci ağır oeza mahkemesinde 
devam edilmiş, davanın on üç maz
nunu ve vekilleri celsede hazır bu
lunmuşlardır. Saat on dörtte açılan 
caise eok pç. vakte kadar devam et
illi§, ,geçen celsede-;ınü~i ):ueuf 
Ziya önişin müdafaasını, yapan Sadi 
Rıza hariç olmak üzere diğer vt!kil
ler nıiWafaalanııı yap~, .Qeraet
lerini istemişlerdir. 

Muhakeme, karar verilmek üzere 
başka güne bırakılml3tır • 

Ceza .sıören fu1holc.ular 
Beden 'Terbiyesi lstanbul Bölgeei 

Ba§kanlığından: 

Aşağıda adları, soy .adları, .bölge 
sisil sayıları ve klüpleri y.azılı bulu
.nan idmancılara iştirak ettikleri 
müsabakalardaki sui hareketlerin -
den dolayı Genel ~irektörlüüınüz 

tarafından 25/3/1940 t.ahhirtden 
itibaren hizalarında yazılı müddet -
let için geçici müaabaka boykotu ee
zaları verilmiitir. 

Ceza müddeti için.de klii~n ve 
bake.mlerin bu idmaııcıianımiiııaba
kalara ~~l liizumu 
UbH.ğ .-olmmr. 

Kale klübündeıı 2084: B1l'ant Kı -
)'lcıoğlu 2 ~· 
.Kalaı.ldNatirvWı.WAıftt S n• 

tllan 3 q. 

gelmişler, Şerif, kendisini evine al
mağa razı olmadığı için, Arayı bı
çakla dört ~ yerinden yaralay;ıp 

kaçmışhr. Yaralı haetahaneye kal
cknlm13, suçlu bakkJnda taQJıikata 
batlanmıetır. 

26 aabı"alt btfynalmllel hırsız 
Muhtelif yerlerde §iipheli vaziyet

te dolaşan Hayim adında biri zabıta 
tarafından yakalanmış, evveli., hiç 
bir ~ sabıkası olmadığını söy-
lemif, ~ tahkikattan. 26 aabı • 
kası old~ ulaplmııbr. Seynelmi • 
Jel bir ım.z ve doW:ı.dıncı olduğu 
ul.qılan Hayim-JaaldoQda tablAka. 
ta deqm .edilmektedir. 

Genç bir Juzı kBpek ........ 
Yedikule dq&Nanda ~lap • 

lar mevküııde oturan Koço kızı 15 
~a V..aso evvelki gece aat 23 de 
hastahane yolundan BeQe.rken To ~ 
maya ait 1 numaralı bostanın kapı
amda bağlı bir köpek _. ba.eağuıı 
ısırmış, yarah~ Balıklı 1ıaetaha • 

nesinde tedavi altına ahnm11, J;ah -
kikata başlanJD11tır. 

T-Pamv.ay ,9ffJHI 
Vatman tdrieiıı idanısindeki 98 

numaralı Fatih - ·Harbiye tramvayı 
evvelki gece saat 20 de, Sara~hane
bqmda, Horhor. ca&J'llflinde 130 nu

Dl.8lllda oilan ~ih&d .Gü.liekine 
çarpaı:ak. sol ıkeenwan 'Ve belinden 
yaralaumasma ve ıztırabuıa sebep 
olmuş, yaralı Cerrahpaşa haştaha -
nesine kaldlnlmış, tahkikata başlan
mıştır. -·-Sabıkah bir hı~sız 

lllahk.O.m .. du 
Balatta bir kaç yerde hırsızlık 

yapmaktan suçlu olariık aseliye se -
kizinci ce.za mabk,emeşinde muhake-
me edilen sabıkalı bı.raWardan Fahri 
dün on beş ay dört gün ha mah
kiım edilmiştir. 

-·-
· Sahte bo o meo:ıelesı 
Mübadil bonoları ühtekarlığı. işile 

ali.kadar olarak bir kaç gün evvel 
Sultanabmed birinci sulh ceza :mah
kemeBine verilerek sorgusu yapıldık-

tan sonra tevkif edilen. gece huıtız -
lmDdaıw\li Fuad. dün.dördüncü sor· 
'ili' bikimJiiUıe ftrilmiı,.,sorıusu ya
pdmlş, JDll9Jmfi,ett JaaUl)iD Qeuml• 

na karar verilDıi§tir. 

a.ı·ız,..,,., 

Denizden o.UrıJ.aJ:ak 
~purların enkazı 

H-.ydupaea ıre "i'e,Jüapı açıkla• 

rmda bir müddet evvel hatm.Jt olan 
Marivalyano '" Maryetta vaıuırlan • 
JUD enkazlaı::1oın çıkanlması j3inin i
hale edildiğini )'azmıatılt. Miiteahhit 
•kazın c;ılwı1ınam ıiçin dün faaliye
te geçmiştir. Eakazw ~için 
dinamit .kullanü~ .bu ciyar • 
dan geçen gemilerin müteyakkız bo
lunmalan llzmnu Mmtaka Liman 
Merkezi- tarafmdan ilin edümiftir. 
:-Qenlzyollermm 11kbahar 
tar.ilalerl 890• 18lür ..Bdildl 

Bir ~ itiı.ıım tatbik edil· 
mesi mukarrer .olan I)eniafollarmm 
ilkbahar tarifeleri bazı vapurların ta 
mirde olm.aaı )1iziiaden.15 mayıaa te 
hir edilmiştir. 

l115baapr .tarifellJrinden 15 gün eon 
ra yaz tarifelerinin ba§laması i<ab e 
deotğine göre bu..sse ilkbahar ı.ri
feleriııin JiPedilerek dpğnıdan doğ 
ruya )'U tarifelerinin tatbik mwki
ine konulması da muhtemeldir. 

Köprü • Kadıköy tarifelefin• 
de yaptlacak tadilat 

Kadıköy ve civarında oturan me
murların bazıları Denizyollan tara • 
fından tatbik olttnmakta olan tarüe 
sebebile vazüelerine yetişemedikJe • 
riDden ~e tarif~e küçült bir ta 
dilat yapılması için müracaa.tte bu

lunmuşlardır. Bu sebep)e idare bir 
mayıstan itibaren şaba.hlan saat • 7 
ve 8 de köprüden Kadıköyüne kalkan 
vapurların beşer dakika evvel ha
reket etmelerine karar vermiştir. Bu 
vapurlar Kadıköyden 7,80 ve 8 de 
yaptı1dan &e!ei'lerden ~r dalüka 
evvel hareket edeceklerdir. Bu su • 
retle karşı tarafta oturan memuriar 
vazifelerine daha etken •işmi4 o
lact.alArdlr. 

~leathk "'"•"•"u 
.Aııkara. lB (Husus! Muhabirimia-

den) - Avukatlı kanununda bazı 
tadftttlar yapılacak ve bu tadili.ta 
P.'BUddan aonra Mntihan olmak 
kaydı kaldınlaca.ktır. 
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SOLDA SACA : 

ı• 

1 - Tarihin büylik bir Türk ku· 
mandam - Vazüe. 

2 - Mesken - Hırsız. 

3 - İntikam. 
• - Bir çiçek - Meşhur bir mua -

betle. 

5 - Bir spor - Bir uzuv. 
ı - İşaret edatı - Dünyamn sıcak 

bir yeri. 
1 - Kokwu bir ot - Ateş tutulur. 
8 - Bir akraba. 
9 - Toplantı yeri - Küçük. 

JO - Çok değil - Bir nota - Nebat. 

YUKARIDAN AŞACIY A : 

1 - İnsan öldüren. 
2 - Mesken - Budala. 
3 - Fena bir emir - Başuıa "P,, 

gelse parlar. 

l - Her zaman. 
5 - Memleket - Tersi "Zarar,, ma-

YENi NEŞRiYAT 
Çocuk patalojisinde 

terbiye hataları 
Y-uksck tclısil talebesine ders ve 

mlracaat kitabı olarak tercüme et· 
tirilen eserlerden "Çocuk Pataloji
tiılde ' Terniye Hataları,, adlı ese. 
riıı ba!l~ısı ikmal edilerek neşredil
migtir. •ravsiye ederiz. 

1939 Harbinin men,e'leri 
Fransız Akademisi azasından An

clre 11.aurois'mn yeni çıkan bu eseri 
Ahmed Halit kitap evi tarafından 
llubnlınıştır. Bugünkü harbip haki
ti sebeplerini, nasıl doğduğunu an
)amak ıçin bu kitabı okumak lizım
dlr. Tanesi 25 kuruştur. 

Ankarada 

AKBA 
lIDapevi - Kağıtc;ılık - Türk~e 

ve yaba.ncı dil guete, ınecmua, 
kitaı> siparişlerini en doğru ya
puı bir yerdir. Erika ve İdeal 

yuı makineleri satış yerid.&J'. 

Telefon: 3377 

MODERN 

Adabı Muaşeret 
y..,.: Süheyla Muzaffer 
,Mkere, talebeye, kadına, erkeğe 
wıe herkese günün en lüzumlu 

kitabı 

J'iyatı 50, ·cildli 75 kurut 

INKILAP KiTABEVi 
lSTANBUL 

lleplyat 'K\ldürü: Macid ÇETİN 
..... : A. Cemaleclclln Saraooğlu 

"ıs' 11111 yer: Yelll Sabah Matbaasl 
T F 

Kan, 

YENi SABAll 

.E N B I R 1 N C " 

Kuvvet. .lştiha Şurubudur 
Akıturka ve a:ıura.nga -111111a 

Mükemmel 

YEMEK, TATU 
(Pastalar kıtabi) 

Yazan: FAHRiYE NEDlll 
er eve li.zım olan bu kitab, IDe 

·akın yemek, tatlı, pastalar pı1'lra 
mesini kolay surette tarif eder. 

Fiyatı: 100, cildlisi 125 ... 
Satış Yeri: 

İstanbul 1NKILAP KİTABEVİ 

IORKIYE . ŞEKER FABRIKALARI 
Anonim Şirlr~den: 

• Aşağıdaki işler müssı it teklifte bulunacak isteklilere ihale edilecektir• 
1 - lzmitten lstanbula deniz yolile §eker nakli 
2 - Samsunda vapurlara şeker tahmili 
3 - lstanbuldan fabrikalanm.ıza gönderilecek muhtelif ticaret eşytJ' 

nakli. 
4 - Sirkeci, Derince, İzmir ve Samsun limanlanna gelecek olan made' 

kömürlerinin tahliyesi. 
Bu işlere talip olanlar §artnameleri Taşhan üçüncü kattalli Büroınut" 

dan aJabiJirler. 
Şeker nakline ve tahmiline ait teklifler; 2 Mayıs 1940 perşcınbl 

gtinü, muhtelif eşya nakliyatile kömür tahliyesine ait teklifler de 6 ınt• 
yıs 1940 pazartesi günü saat 11 e katlar Büromuza verilmelidir. 

~ 

lstanbul Beledivcsi İlan_ları 
ilk 

bedeli teminatı 

2977,M 223,34 Floryad:ı yapılacak Büro inşaatı 

Ankara Borsa•• 1 
3686,78 276,51 Floryada yapılacak memurin binaıı inşaatı. 

Keşi! bedelleri ~ ılk. teminat miktarları yukvrda yazılı inşaat ayrı ayn açık 
siltmeye konulmuıtur. Şartnameler Zabıt ,.e Muamelat .Müdı.irlilgu k .. leınindc gö~ 
lir. İhale 30/ 4/940 salı gunü saat 14 de Daimi Encümende yapılacaktır. Talipleritl 

T. 13 BANKASI 
1940 Küçük 

Cari HesabJar 
iKRAMiYE PLANI 
la.!et2908Uralık-2000-L. 
s .. 1000 .. -= 3000- .. 
' " 500 .. - 3000-- " 

12 il eso n == 3000- " 
40 " 'lOO •• s: •OOO- ,. 
75 ., 50 ,. ~ 3750- n 

JlO ., 2J " :=: S'.!SO- ,. 

Ketldeler: 1 pıb&t, 1 maf19t • 
ı apatoe, 1 lldncltepin tarib· . 

'8rbade yapıbr. 

• 
~ı-

BALSAMIN Kremleri • BALSAMIN 
BALSAMIN Rimelleri • BALSAMIN 
SAMİN RujlaM • FARD BALSAMIN. 

auzalllk aksirl -
Pudraları • BAL· 

En kibar mahfillerin ku11andıkları va bUtUn dUnyac.
tan1nmı, aıhhi gUzelllk mUstahzartarıd1r. 

İstanbul Gümrükleri Başmüdürlüiünden • 

Gcm~Dklerde sahipsiz eşya satıhyor. 
10000 kilo hurda demir, 29 kilo kınalı saç boyası, 120 kilo merserize pamuk men

sucat, 435 kilo topu boyalı pamuk measucat, 99 kilo demir makine aksamı, 93 kilo mi

hanikl makine aksaniı, 7 kilo 900 gram sellüloit jart.ler aksamı, 250 kilo 700 gram her 
renkte kurşun kalemi, 7662 kilo sünger ponza taşı parça halinde, 11800 kilo sanayide 
müstamel gaz istihsal eden gaz Iırını, 73 kilo adi madenden makıneli çocuk oyuncağı, 
2615 kilo 500 gram demir vantilAtör aksamı, 41 lcilo Adi madenden makineli çocuk 

18 Nisan MO 
1'17atlan Jtapu111 

Londra 1 Sterlin 5.24 
~ew-York 100 Dolar 150.35 
!-aria 100 Frank 2.9M7 
alila.Do 100 Liret 7.6225 
Cenevre 100 ı ... rr. 29.2770 
Ameterd&mlOO l'lorin 79.79 
Berlliı 100 RaYilmark -. 
Brübel 100 Belca 22.CK 
Atin& 100 Drahmi 0.97 
Sotya 100 Lna 1.82 
Prai 100 Çell kl"oDU -
lıladrid 100 Peçeta 13.61 
VIJ'IOY& 100 Zloti 
Bud&Pefta 100 Pengö 27.22 
BWaet 100 Ley 0.625 
Belgrad 100 Dinar 3..M 
Yoknhama 100 Yen 35.18 
StoJdıolm 100 ineç kr. 31.00& 
MoU:ova 100 Ruble _ 

DRA• VB TAllVILl.'I 
Türk borcu I peşin 19.70 
Ergani "kuponsuz,, 19.-
Sivas • Erzurum 2 19.58 
Sivas - Enızurum 5 19.58 
Sivas - Erzurum 6 19.58 
Merkez Bankası peşin 112.00 
iş Bankası nama peşin 8.15 

·~ 
·~ 

teminat makbuz veya mektupl:ıl'lnı ihaleden 8 gün evvel Feıı tşleri mlidi.ırlügüne ııı~ 
caatla alacakları !enni ehliyet ve 940 yılına aid Ticaret Odası veslkalarile ihale ,-
muayyen saatte Daimi Encümende bulunmaları. (2994) 

• • • 
Hdstah::ıneleıin 6 aylık ihtiyacını t~kil etmek üzere lüzumu olan muhtelif :rn ·· ..4 

gıdaiye kap::ılı zarf usulile eksiltmyee konulmuştur. Tahmin bedeli 35786 lira 36 p-

Ve ilk teminatı 2683 lira 98 kuruştur. Şartname Zabıt ve Muamelat MüdürUiğ\l ~ 
rr.:nde görulecektir. İhale 26/4/940 cuma günü saat 15 de Daimi Encümende yapı1"""~ 
tır. Tnlotılerin ilk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait Ticaret Odıısl ~ 
sikalar:fo 24110 numaralı kanuna göre haz.ırlıyacakları teklif mPktupLırını ihnle f' 

-saat 14 c kadtır Daimi Encümene vermeleri lazımdır. (2642) 

1 
Belediye motorlu nakıl vasıtaları için lüzumu olan muhtelif eb'atta 30 dış 'lf 

• • • 
adet iç lastik kapalı ı.arl u.;uUle eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahınin 
5207 1.ira 80 kurus ve Jlk teminatı 390 lira 58 kuruştur. Şartname Zabıt v~ Mua 

Müdürlüğl.i kaleminde goriılecelttir. İhale 26/4/940 cuma günü saat 15 de Daimi ~ 
mende yapılacaktır. TalopJerin ilk teminat nı::ıkbuı; veya mektupları ve 940 yıll~.J 
Ticaret Odası vesikalarile 2490 num:ır&lı kanunun tarifııtı çevresinde haz.u·byac:aJll'.'". 
teklif mektuplıınnı ihale günü ~l 14 ıle kadar Daimi Encümene verrneleı·i (28'11 

••• 
Knraağaç milessesatı için :üzumı. :ün 2 adet vinç, 1 adet iki tekcrıekli demir 

ba, 2 adet demir ayaklı çini maşa, 1 adet dolap açık eksiltmeye konulmuştur. 
mln bedeli 1009 .lira ve ilk teminatı 75 liradır. Şartname Zal.ııt ve Muamelat )f 
lilğü kaleminde gdrülecektir. thale 26/4/940 cuma ~inil saat 14 de Daimi Encil 
yap&lacaktır. Taliplerin ılk teminat makbuz veya mektupları ve 940 yılına ait 1'i 
~ vesiknlaril.e ihaJe günıi muayyen sa:ıttn Daimi Encümende bulunmaları. ( 

••• 

1 

Cerr:ıhpa,'ia, Beyoğlu, Emran Zühreviye ve Haseki hast"hanelerlle Zeynep 
Doğumevınlo 939 mali yılı ihtiyacı için lüzumu olan kaşar ve beyaz peynlr 2490 
maralJ k:ınunun 43 ıiRcü maddesine göre teµıdiden açık eksiltmeye 'konulmuştur. 
min bed<:ll M4 lira 58 kuruş ve ilk teminatı 62 lira 6~ kuruştur. Şartname zatııt ~ 
Muamelfıt Müdürfülü kaleminde görülecektir. ihale 30/4/940 salı günü saat 14 de~ 
:t:ncümende yapılacaktır. Taliplerin ilk tenlnat makbuz veya mektupları \ e 940 ~ 
alt Ticaret Odası vasikalanle ihale günü muayyen saatta Daimi Encüinende bullJlll"'"· 
ları. (3157) 

••• 

U~~~~~~~ ~~l"!~~~n~n~s~~~ı~~?~n ~~~~ğ~~d~~d~l~~P~D!B~a;ali snı~ 
Ozdem ve Mustafa oğlu AJıınede ait kahvehane maili inhidam ve tehlikeli blr v 
oldugundan mahzunın lzaıem icln Süleyman özdeme ihtarname tebliğ olunmuı S
diğer hissedar Ahnu:dm adresi meçhul olduğundan tebligat yapılamamıştır. ?d 
kahvehane 24 saat zarlında Yapı, Yollar Kanununun 44 üncü maddesine göre 

yece yıktlrılacağından Ahmcde tebligat makamına kaim olmak üzere ilan olunur. (S~ 
===========================================~ 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedeli 2200 lira olan bir adet metal izabe ocağı 3/6/1940 pazartdi / 

nü saat 15,30 da kapalı zarf usulile Ankarada tdare binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerin (165) liralık muvakkat teminat ile kanunun ta~ 

tiği vesikaları ve tekli!lerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine V 

~~~ ~ 
Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden. Haydarpaşada 

lüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (2996.b 

c.Ôksürenlerta ı Katran Hakkı Ekrem- 1 
Hakkı Katran Pastilleri de vardır ~ 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
.._. ......................... -.!I ...... "":~ 

I - Nümune6'f mucibince 2.000.000 adet bira ıişesi kapsülü müteahhidi naJJl 
hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. • .J 

II - Pazarlık 3/V /940 cuma günü saat 14,30 da Kabataıta Levazım ve Mil~ 
ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. ""1 

III - Şartname ııizü gec;en şubeden parasız alınabileceği Cibi nümune de i 
~ . ~ 

ıv - .:steklilerin pa:r.arlık için tayin olunan gün ve saatte 3 7,5 güvenme f"l~ 
rile birli!ttc nıcixılr komisyona müracaatları. (~ 

Tesviyeci ve Tornacı aranıyor , 
Eskişehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğündell' 

ı - Fabr k:ıy. :!!JO - 500 kuruş yevmiye ile 1 - 2 sınıf tesviyeci ve tornacı aJJJI' oyuncatı, 2246 kilo çile halinde pamuk ipliği, 209 kilo 700 gram sun'i ipek ipliği, ~9 ============== 
kilo 500 gram pamuktan si!zi bezle-ri, 50_ kilo pamuktan silgi bezi.en, 1008 kilo kına, 19 
kilo 600 gram laboratuarlar için fenni fıl~t, 77 kilo bisiklet iç lAsUğl, 213 kilo kAğıt .. --•••••••••••il caktır. · ""' 

ı - tstcklil ı ı •ı 24/1/~40 çarşamba günü sa&t 10 da imtihanları yapılma!' mendil, 1680 kilo binek otomobili. 92 kilo demir civata ve somun, 469 kilo madeni ma- Or. Hafız Cemal 
kine yağı, 69 kilo (ağar agar) kırıntı halinde, 71 kilo katranlı dam muşambası, 321 
kilo demir çanta ağızlığı (gayri mürettep), 47 kilo 500 gram 4 adet radyo ve aksamı Dalılliye 
fenniye, 1971 kilo yontulmuş mermer taşı, 1480 kilo kaba ağaç mamulAttan vapur sa
panı, iskele ve altlığı, 161 kilo tenekeden boş gramofon iğne kutusu, 99 kilo 500 gram 
terbiye görmüş vidala deri, 1020 kilo somun pulları demir (ron~ela), 82 kilo demir 
pirinç kurşun ve plAstik maddelerden kurjtln kalem yontacakları, ısa kilo nikel em
Wluıdan gayri 8'f sülfat dö nikel. 

Yukanda yazılı eşya 22, 25, 29 Nisan 940 tarihlerinde Eminönü Halı Anb-epoeıu 

dahilindeki satıt müdürlüğünde satılacaktır. Tafalllt adı ceçen rnüdilrltıktı8n verilir. Te 
Jeton: 23219. • .(30f4j . 

Dlvuıyolu UN 
Muayene saatleri pazar harlo 

her gün 2,5 • :; ..ıı Ye c:uamrt.I 
•bahlan 9 • 11 haldJd fıbn. 
kabul olunur. T. 223M 

' 

vesikalarile Be~iktaşt .. Nun Demirağ tayyare fabrikasına müracaatları. ~ 

Denizcilere ilan 
lstanb~I Mıntaka 1 .iman Reisliğinden : 
Ahırkapı açıjında batık Marfva)yaıw, Haydarpaşa açığında batık Mari1etu 

punarı enkazının bu l(1nden itibaren ~çalanarak ihracı ameliyesine baııaı:ıacdJ 9" 
bu p&rçalama iŞinde dinamit istimal edileceği cihetle merakibin ij'an ahara kad,t) 
phadan uzaktan wfer etmeıeri lüzumu ilin olunur. (31.,, 


