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~ ... : Ba.eyta Cahid YALÇIN 

1 taıya ne istiyor! Bllbıee Akde- I 
nUıde ne gibi gayeler taldb edi-

10r? Bunları bugün kDae earih BU• 

~ bilmiyor. !tal.yanlar da bir tttr-
lll aöylemiyorlar. birçok 
leJ'ler pvelerler. ya-
~. D bir 

~ 

Lcındn 1 \Jf!~~1~-illtıiıl~ 
llAnlan lngtUz kuvvetıerile Alman ~a.ftllliıi: • ....,......,.. 
ünetleri anamda ilk çarplflllalar 
bugtbi vuku bulmuetll!'. N&Dl808 ci • 

nu'ba c1olru ilerlemektectir. . . 
Bu aabU .erbDclen lherum cıva-

• vvmda vuku bulan bu ilk çarpış • 
maluda Alman kıtaatı pUatJrilriül • 

rında muharQenia baeJMJğl bildiri· 
liyor. NGne;ftler ....... ..1alnetli 

11d?Ak 

~ 
._11.ıbutı t 

tlDelleri, h 

stanbul BeWiyeSini~ 
1940 masraf liütçesi 

Şehir Meclisine verilen büt~•tle yeni 
ihdaı edilmiş memuriyetler var ~ ile Koraika 1 · hayati bir 

~haiz iseler, bundan dolayı 
~ bu yerleri ltalyaya vermek 
-.; geliyorsa, Anadolunun birer 
~ olan Onikiada ve Rodos 'l'Ur· Belediye masraf bütçesi dün Şehir 
~e için ıl1i bayati kıymeti haizdir· Jılecltaine verilmiştir. Bunun yekUııu 
lııf, yokaa İtalya içbı mi? İtalya ne- 7,365,171 lira tutmaktadır. Bu büt· 
41.a bunları bae iade etmiyor! çeye nazaran lkt.iud Müdürltığil büt 

tktisad MtldUrlUğil )adrosuna 170 
lira ücretli bir mUdGr muavinliği ft 
bil müdUrlüğtlne 100 Ura ücretli bir 
kontrol, 75 lira ticretll iki tahakkuk 
tefi, 50 lira 8cretli bir evrak mukay-8-de bu da değil. İtalyanlar bir çeai geçen aeneye nazaran 3815 lira 

4e Bauwııarcıa hayat aahamndan noksanile 107,715 liradır. Belediye (Botnl 7 incide) 

~tmilJerdl. Bu bayat sahu1Da !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!9!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

~ da 110kmufbu'dı. İtalyanlar 
., llük 8-llranlarda kendilerinin 

w 'Jlluvatakati olmadan bir t1 Japlımıyaeaiı yolunda bir söz 
~etmil)erdi. Balkan milletleri· 

t«:Wllııl ._yat haklan yok mudur! On-
'11akkı ~ ntıfuzu altuıa 

~k, İtalyan tebaam, bendesi ol-
~ lllldırT Koraikadan, Tunustan, 
: .-...yı Çlbrmak istiyeu İtalya Ar 
~ latlll eder ff bu, bir hak 

edennlf gı1>i, Balkanlan da 
~ tlbi tutmağa kalkarsa bu· 
"1 da kendisinin hayati hatıanndan 
~~Y&eaiJa? Bu hayati bak, yalnız 
~ için mi iead edilmiştir! Asıl 
~lann yani Balkanhlann kaı 
~ mUatakil ve bir ya. 
~ haldan olmıyaeak mı? 
,..~'4 Araplar? Bwılar koyun llÜJ'ÜSI 
~tlrler! FraDUDJD Tunusu terket
~ nınzuu bahaolabilirae bu an • 
~ TanU8U Tunuslulara terketmek 
.,... olabilir. Yoksa, Tunus hiç bir 
~ ltaıyanlara gidemez. ttaıyan
~ Tunua gtrmeleri yalm& bir te-
:.:- Ye ... adini tqı~ ft 

- •wlkz tlbirle ....,._ 
(BoMI 5 ittoWe) 

Yeni Tarihi Tefrikamız 

HASAN SABBAH 
Yazan: AYHAN ATIS 

~~~ Şark ismailtlar Dev
letini ve Haşhaşller 
adh korkunç mezhebi 
kuran , yarım asır 
müddetle adı ve şöh
reti Şark hôkomdar
larını titreten.bu mut-

hiş adamın harikulade hayab 
ug başladık. 2 ncl 
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• Sırrı Btlf tetlu 
Aôarıya attndırlllyor 

Ankara, 19 (Buswd) - Muhtelif 
etb•• ve makamlara mektuplar 
l&ıdermek IUl'etile devletiJl 8i~ 
aleyhinde propaganda yapmak suçile 
askeri mahlrem'!de muhakeme ~ 
eek olan Sırrı Bellioğlunun yaJmıda 

ıtı•w Dell'edeın Popolo eli Roma vermemiftir . ., 
• ..., bugün neeretmıe olduğu lid· İtalya Ve Akdem 8l,..eU 
tletll '*makalede töyle demette· Roma, 19 (A.A.) - Reuter ajaa• 
6': aı bildiriyor: 

"Bitin cihanı al1kadar eden bu· Virgbıio Gayda, Ak4"'i• meaele • 
llalrA harpte, İtalya gibi bir millet sine tahsis ettiği makaleler 8erisine 
JMlf •ıhmaz ltaıya kmdi menfa· dahil ~ yaaauıda, lt.aıyanm Ak • 
11tledlli mldriktir. Buna)çin hayat deniz Biyaaetinin bir tahakküm Biya. 
ıı' rmm kon~......,._ne müaa· (B°"" ~ iitlt'Üde). 

ş.hrlmlzdeld ltalyanlar alelacele gidiyorlar 

nın 

Felaket esnasında büyük fedakirbldan görülen 
241 auçlunun ceza müddetlerinin bqte 

dördü affedildi 
hbra. 19 (A.A.) - BUyök lılil· 

llt llecH8i bugün Refet Camtezin bat 
........ toplanarak bazı daire1e • 

illa :ım yılı bötçelerinirı muhtelif fa 
.ı ft maddeleri arasında bir milyon 

8lldz yUz yetmit tım llekis J8s -.. 
sen dokuz liralık mitn•klle yapbne. 
ama ve askerlik kanumumn 58 inci 
maddeaine "Talim ve terbi)'8 ve ma 

(Bou S incide) 

eehrimise getirilmesi ve burada aa- -----------------...-kerl mahkemece muhakemesinin ya 
plması muhtemel bulunmaktadıt'. 

TM!dbta Yeni 8afbalan 
Muhtelif makam ve phıslara qa. 

ğı y\ıkan ayni mealde, biikillnetin 
icraatını t.enJdd mahiyetinde ve 
Türk • İngiliz - Franalz ittifakınm 
aleyhinde mektuplar gönderdiğinden 
EBki Kocaeli mebuslanndan Sırn 
Bellioğlunmı nezaret albna alındı • 
ğını ve hakkmda bulrlanan ilk tah
kikat nnlmam Ankaraya gönde • 
rildiğiDi yunn ..... 

(Botttı!~) 

iran Şehinşahıiun 
Doğum gunu 

Tahran, 19 (A.A.) - Bugün Şa.
hın yıldöntımtı münasebetile bütün 
eehir baştanbqa bayraklarla donan
mıştır. Bu akşam Şah'm sarayında 

bir gala milsameresi verilecek ve 
bunda bütün htikmnet erkim ile kor
diplomatik hamr bulunacaktır. Ga • 
zeteler, hWdimdarın yüksek mezi -
yetlerini methUsena etmektedirler. · 

Stoyadinoviç 
T avkif ve nefydildi 

Paria, 19 (A.A.) - BeJgraddall 

biWlrdiiiDe st5re St.opdiaotiç -
wr "tlgllk * ..,_. , .... ı1r: •· 
terM eclP•rtwar. 

SABAHTAN SABAHA : -
HERKESE SPOR 

Muallimsizlikten ilk tahsil mecburiyetini tatbik 
edemiyoruz, spor mükellefiyetini nasıl yapacağız?_ 
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Sayfa: 1 

t:ı~SAN =
:rt~ SABBAH 

-1- Y~zan: AYHAN ATİS 

Odanın ortaaına altın sapll bir 
hançer aaplanmış duruyordu 

Basan Sabbah ve Şark a.n.arŞst1eri [1] 

848 yıl evvel bir 
ilkbahar mevsimi. 
Haros sesler.inin di 
diklediği gece ölü· 
yor. Güneş; Belh 
kalesinin bulutJla.r· 
la öpüşen burçları 
üzerindeki al zemin 
li. altın kurslu 
Türk bayrağıııcJ.al 
ilk ışıklarını yakı • 
yor. Dühaz trmağı 
kalenin etekledni 
giimüşliyerck Cey • 
huna doğru ak~ '\ 
yor. :Muntazam ış -
Jenmiş bahçeler, sık 
ormanlar kuştan 

dillerile ilkbaharın 

nes'e türkfilerini 
söylüyor. Rüzgar 
billür ımıaktan top 
ladığı serinliği bitı 

bir ce~id çiçek ıtrı 

ile besliyerek yeni 
uyanan şehre ve -
riyor. 

S·uıta.n &ncar korkn.mk hançere d.oğN üerledi 

- Benim yatak odama kadar gi· 
ren adam kimdir? .. 

- Bu nasıl olabilir, kim girebilir? 
Sultanım! .. 

- Nasıl kim gireb"ılir? .. Bu han
çerj bUEaya .kim sapladı? 

- ...... . 
- Söyle, kim ıgirdi ? .. 
- füm girebilir ki!.. Kapılar ki-

litli, pencereler kapalı ve sürmeli.. .. 
Saray n burçlanı.nda ve önleı inde nö
bet~er dalaşıyor. 

- Bana muhafız kumandanını ça· 
ğır.ı.n! .. 

Cariye ô:dadan Ç.Lktı. Hükümdarın 
mabeyn dairesindeki diğer cariyeler 
de '.tlymunışlardı. 

Sultan Sancar odada geziniyor, ka 
fa mı avuçları içinde e~ecekmiş gibi 
sıkıyor ve bağırıyordu: 

- Demek ben zehirli yılanları koy 
~mmda besliyorum. Bütün ta.kyid .... tı
Jla ve uyanıklığıma rağmen Batıni
ler tasavvurlarımı henüz kafamda i
ken çalabiliyorlar, yatak odama ka· 
dar girmek imkanım buluyorlar! .. 

Semer.kandli cariye harem kapısı
nın ağır kol deı:ıUrlerini kaldırdı. 

Tunç kapıyı ~arak nöbet~ilere ses
lendi: 

- Kumandanınızı gönderiniz! 
Bir dakika sQ?U'a kumandan yatak 

odasında jdi. $.ultan yerdeki ;.hançeri 
göstererek: 

- Bu ne! .. Bu ne!.. dedi. Uyuyor 
musunuz, auikasdciler yatak odama 
k.adar giriyorlar, yere hançerlerini 
saplıyorlar da kimseler görmüyor?. 

- Büyük Tanrıma yemin ederim 
ki Sultanım .. Bütün nöbetçiler yer· 
!erinde sabaha kadar beklediler ... 
Ben de bir dakika uyumadım, teftiş 
vazifemi yaptım!!. 
Sancarın siyah ve gür bıyıklarırun 

altında zehirli bir tebessüm çizgisi a· 
çıldı: 

- Belli... dedi. Dilfroanım sizden 
çok insaflı imiş, hançeri hiç olmazsa 
kalbime saplanıamış.. çık dışarı! .... 
Çabuk çık! .. 

Biraz sonra sarayda basvezirin ri
yasetinde bir divan toplandı, tahki
kat başladı. 

••• 
Bir aydan beri Pelh'in 

T'lhidye 8cn.tııt 

SENELiK l<tıOO Kur~ :i'roO Kur 1.tf 
6 AVLIK 750 it 1400 it 

3 AVLIK 400 it &00 it 

1 AVLIK ıeo > soo .. 
~O NİSAN l 9-40 Cum rte i 

~.:.......:...:.:...;..----::ıı-"'.'":"':~-:-:-'.'- -
3 9Rebiülevvel12 1356 ı{ .Nisan 7 

Giin. 111 Arı 4 

Eza•t Sa.t 

-----~.ı"m ı 16, 

Yasaa liıııı.t 

ve çok yakışı'klı bir misafiri vardı. 
Temiz vyinen çok iyi konuşan, her 
konuştuğunu dilile büy:üleyen bu gen
cin adı Sehiundur. Şehrin Rey kapı
sı -yanında oturan bir tanıdığına mi
safir gelmiş.ti. O .sabah civardaki bir 
tepeye çıkmış, güneşi .arkasında bı-. 
ırakmış, b"r rasadcı gibi ba.tı ufkunu 
tetkik ediyor:du. Kanatlarına vez:diği 
sert bir ıu;uşla ha:vayı ha.nçerliyerek 
gelen bir güvercin gördü. Derhal mi
safir olduğu eve döndü. Bu bir pos
ta güvercini · di. Kanadının altında 
Gubari hatla kuş kağıdına yazılmış 
iki Jmektup getirmişti. 

Sarayın yükı::ıek duvarlarının ö • 
nündeki yo1d1 yüzer adım açıklıkla 
biribirJerini takip eden sekiz süvari 
meı met ravakh bir kapının önünde 
durdular. Atlar ve üstüııdekile göm· 
gök demirlere bürünmüşler ... Tirkeş
leri zehirli oklarla dolu .. yanlarında 
tatar yayları ve fil derisinden yapıl
mış kalkanlar asılı. Ellerinde Beyle
mani kılıçlar var. Başlarındaki tol
galar pırıl pırıl yanıyor. Tolgaların 

tepelerinde minimini Türk bayrak -
lan dalgıılaruyor. 

Kapının mermer merdivenlerinde 
duran bir zabit gür bir sesle soru
yor: 

- Vazifelerinizi gündüz nöbetçi
lerine teslim ettiniz mi?. 

Bir a~dan cevap veriyorlar: 
- Teslim ettik kumandanım! .. 

[Devamı var] 

[ 1] Bu tefrikamız t.arikin içinden 
ve tarihin kendısinden alınm't§tır. 

Bizde tarihi tcfril~ları ekseriya 
t:oman ibda ed.mniyan zayıf ve kısır 
mulıayyileli kimseler yazıyorlar. 

Bunla.r muhayyilelerinde istedikleri 
geııi,şliyi bulamayınca zavallı tarihi 
bir Jcör as<isı ıg.ibi kullanırlar. Bu su
retle ele tarihi murdarlarlar. Biz bu 
eserimizde arşive, kfüüphıaneye, mü
zeye 1)6 uzun tctkilclere dayand,k. 
Bu tef rikaımzı ha:mlarlcen ş-inuliye 
7:ad:ar ncşredilmemi§ hatta bilinmi-
11cn ve yalnız bizim elimizde 'bulunan 
lxtzı yazma nü$halara da ba.ş vu.r • 
d ık. Eserim~ y<.ı~oım1.ş bir tarihin 
ta kendisidir. Yalnız eserimizi her
kesiıı a.nl?yabilmrsi için, laı'ihi1ı so • 
ğuk ve kıı:m clelwrıı içinden çıkar -
dılc. Biııacıuılmjlı tef rikamızı bir ta
rih talebesi, liir tm Uı illimi ve pro -
fesörii ele gıi.ue er k talcirı edebilir. 
Ve böyle olm<t 11 da 'şteriz. ÇünJ..··ii 
biz b ı eserin izle meleketim ·,,ele 
y i bir tarih çı{jırı cıçt ğmı.ızı da 
oonnediym uz. Okuyııcularımızın ir
§'CU'.lları ı bel lcdigim 'z gil>i sorula -
aalc tar.'hi sua Zerine de cevap verme
yi va:!if e sayarız. 

L2] Sa1ıaifülahbar cild 2, 8f1.1ıife. 474 
A. A. 

İçtimai ve tarihi tetkikler 
Tiirk ailesinin temcileri aarsılı -
lor mu? ya.zııwzı ycdlııci say -
tamızda bula<>.ıı.ksmız. 

YENİ SABAH 

• 

Bir şoförü ı!öğen 
Komiser hakkında 
T~kibat yapıhyor 

ır-,---~,ı ipekli kadın çorapla-1 
I OKUYUCU rının tipleri 

2474 numaralı otomobilin şoförü 
Mehmed Hulfisi dün sabah saat do
kuzda, Sirkeci garında müşteri bek
lerken, gelen Konvansiyonel trenin -
den çıkan bir müşterinin bavulunu 

alarak otomobiline götürürken ora- ı 
da aıöbet bekliycn 636 numaralı po
lis ımemuru Mehm.ed gelerek bavulu 
elinden alınış, Hulusiyi de istasyon j 
pÔlis mevkiine götürmüştür. 

Polis Mehmed.in ve istasyon polis 
komiseri Necatinin iddialarına göre, 
Hulusi, her ikisine de vazife halinde 1 

hakarette bulunmuş, Huliısinin id · 
diasma göre de, komiser Necati, ken 
disini, istasyon polis komiserliğinde 
dövmüştür. 

Dün, iki taraf biribirinden davacı 
olarak, bu hadise mahkemeye akset
miş, akşam geç vakit, ASliye Dör • 
düncü Ceza mahkemesinde muhake
meye meşhuclen bakılmıştır. İki ta -
raf iddialarını söyledikten sonra şa
hitler dinlenilmiştir. Şahitlerden po
lis .memuru Mustafa, Hüseyin ve 
Mehmed, komiser Necatinin Hul(lsi
yi dövmediğini, Huliısinin komiserle 
polis Mehmf'~" hakaret ettiğini, Ali, 
Hüseyin, O~man ve Agop ta Hullı.si
nin hakaret etmediğini, komiser Ne
catinin Hulusiyi dövdüğünü ve fer
yadının dışarıdan duyulduğunu söy
lemişlerdir. 

Hakim Bürhaneddin, muhakeme 
sırasında komiser Necatiye şu suali 
sormuştur: 

- Hulusiyi ikinci şubeye niçin 
gönderdiniz? 

Komiser Necati cevap vermiştir: 
- Hakkında, hakaretten cürmü· 

meşhut zaptı tutulmak üzere sabı -
kasının tetkiki için ... 

- Peki.. Size müddeiumumilik, 
3005 numaralı cürmümeşhut kanu· 
nunun tatbiki hakkındaki talimatna· 
meyi göndermedi mi? 

- Gönqerdiler. 
- Tamamen okumadınız mı? 
- Evet.. okudum. 
- 15 inci,ma.ddeyi okuyor.um. Bu-

rada, me§}lut suç maznunlarmın hiç 
bir yere, :karakollara uğratılmadan 

doğruca müddeiumumiliğe gönderil
mesi lüzumundan bahsediliyor. Niçin 
böyle yapmadınız? 

--.. Sabıkasını tetkik ve tesbit et • 
mek için ikinci şubeye gönderdim. 

- Sabıkayı mtiddeiumumilik tet -
kik ettirir. Bu, sizin vazifeniz değil
dir. 

Bu cihet de zapta geçirildikten 
sonra, müddeiumumi Necatiden e • 
sas hakkıiı.daki mütaleası sorulmuş
tur. 

Müddeiumumi Necati iddiasını ser 
dederck, HulUsinin, polis Mehmede 
hakaretten ceza kanununun 266 ncı 
maddesinin birinci fıkrasına göre ce
zalandırılmasını, ancak, Mehmedin 
memuriyet bududunu tecavüzle hak 
sız hareketinden bu cezanın tama
men iskatını; komiser Necatiye ha
karetten ceza kanununun 266 ncı 

maddesinin ikinci fıkrasına göre ce-

DİYOR Kİ: Tahdit edHecek --... 

Vazifeşinas bir memur 
Okuyuculanmızdan Hasan Öz. 

ışık yazıyor: 

"Beşiktaş kısım tapu sicil mu
hafızlığına bir iş için uğramış
tım. Burada çalışan memurların 
eshabı mesalihe gösterdiği sühu
let dürüsti ve sür'ati büyük hay
ranlıkla karşıladım. Bilhassa mu
avin Ferhunde nterin eshabı me· 
salihe gösterdiği nezaket, vazife- 1 

sine titizlik ve intizam ve tam 
manasile memuriyet şerefini ko
ruyan vazife bağllığmı gördüm. 
Memurların göstermiş olduk

ları bu vazifeşinaslık ve sühuleti 
bir vatandaş sıfatile büyük bir 
takdirle karşılıyarak oradan ay • 
rıldlm ... 

DE1 lZLZRDI! r 

İhracat fazlalaştl 
Geçen ay zarfında vapursuzluk 

yüzünden bir parça azalmış olan 
ihracat yeniden canlanmağa başla -
rnış ve dün 150 bin liralık ihracat 
yapılmıştır. Fransaya 75 bin kilo 
fasulye, kendir ve keten tohumu, 
Amerikaya 70 bin tavşan derisi, i
talyaya y;umurta, balık, satışları ol
muştur. 

Denizde bir kaza 
Dün Kabataş iskelesinde bir kaza 

olmuştur. Şirketi Hayriyenin Meh
med Hurşid kaptan idaresindeki 26 
numaralı araba vapuru Üsküda.rdan 
kalkarak Kabataşa gelmiş fakat sü
ratini kesemiyerck iskeleye binJir
miştir. Çarpmanın şiddetinden is -
kele tahtalarından biri yerinden 
fırlamış ve orada duran ve Beşiktaş 
ta oturan lsmailein sağ ayağına düş
müştür. 

Ağır surette yaralanan İsmail Be
yoğlu hastahanesine kaldırılmıştır. 
Tahkikata başlanmıştır. 

zalandırılınasını, fakat , komiserin 
dövmek suretile bu hakarete teşvik 

ve tahrik ederek sebeb olduğundan 
bu cezanın da iskatını; komiser Ne-

catinin M:ehmed Hulfi.siyi dövdüğü 

iddia edilmiş bulunmasına ve bu key 
f iyet şahitlerin şahadetleri ve adliye 
doktoru raporile sabit olduğundan, 

Necati hakkındaki evrakın, hakkın
da takibat :y:apilinak üzere, müddeiu
mumilik makamına gönderilmesini is 
temiştir. 

Bu iddiadan sonra, Mahkeme, Hu· 
lfuıinin polis Mehmede hakaretten 
bir ay hapis ve 36 lira para cezasına 

mahkum edilmesine, ceza kanunu • 
nun 272 nci maddesi mucibince bu 
cezanın tamamının iskatına; komi -
ser Ne.catiye tahkirden beraetine; 

komiser Necatinin Hulfısiyi dövdü -
ğüne dair olan evrakın da, hakkında. 
takibat ya,pılma.k üzere müddeiumu
miliğe gönderilmesine karar vermiş
tir. 

Şehrimizdeki çorap imalathane ve 
fabrikatörleri önümüzdeki pa.za~i 
günü Sanayi Birliğinde bir toplantı 
yapacaklar ve ipekli kadın çorapla
l'ının ·daha sağlam bir surette yapıl
ması etrafında görüşeceklerdir. 

İktisad V ekiiletinin bilcümle pa -
muklu ve ipekli mensucatın daha iyi 
bir surette standardize edilmesi için 
alınacak kararlar meyanında kadın 
çoraplarının da ince ve kalın olmak 
üzere iki tipe indirilmesi de düşünül 
nıü.ştiir. 

Alakadarlardan yaptığımız tahki -
kata göre kadın çoraplarının yalnız 
iki tipe indirilmesinin şimdilik mUm 
kün .ı0hnadığı anlaşılmıştır. Çünkü 
hala memleketimizde 70 tip çorap 
çılcmakta ve muhtelif kalınlıkta ço
rap imal eden tezgalılıtr bulunmak
tadır. Çorap tipleri ikiye indirildiği 
takdirde çorap imalathanelerinin mü 
biın bir kısmı tatili faaliyet etnıek 
mecburiyetinde kalacak ve bu vazi
yet karşısında ihtiyaç dahildeki i · 
nıalatla karşı!anamıyacaktır. 

Söylenildiğine göre Vekalet mem
leketimizde yapılmakta olı:ı.n ipek ip· 
tiklerinin kalınlığına göre tipler ka
rarlaştıracak, bu suretle h riçten i· 
pek ipliği ithalatını tamamen azalt
mış olacakbr. Bu takdirde çorap ne
vilerinin 10 - 15 tip olarak kararlaş· 
tırılması muhtemeldir. 

Sosyete Şileb · n devri 
Denizyolları tarafından satın ~lı

nacak olan Sosyete Şil0p ı;frkctiniıı 
devril teslim için bütun formaliteler 
ikmal edilmiştir. Şirketin Krom, 
Bakır ve Demir ismindeki şilebinin 
satın alınması için icap ed~n tahsi
sat Vekaletten Denizyollarına veril
miştir. 

Denizyollan Umum Müdürü tbra
hlm Kemal bu hafta içinde Ankara
~a giderek V ekruetle ya.pacağı te
masları müteakıp şirketin satın a -
lmma muamelesine başlanacaktır. 

Bu sebeple sosyete şilep umumi he
yeti mayıs iptidasında bir toplantı 
yaparak şirketi fesih kararı vere -
cektir. 

MıLEDIYJID.aı 

Valinin tetkikleri 
• Vali ve Belediye Reisi Doktor Lut
fi Kırdar dün yanında Vali MuaYini 
HalUk Nihad ve Maarif Müdürü Tev
filc Kut ve Beyoğlu kaymakamı oldu 
ğu halele Aynalıçeşmede ve çacıık.ları 
kurtarma yurdunda bazı tetkikat 
yapmı§tır. 

Belediyeda kalemi mahsus 
mUdUrlüğU tesis clunuy:>r 

Yeni belediye bütçesine naY..aran 
.belediye teşkilatuıda ve riya.E>-et ma
kamı emrinde bir kalemi mahsus 
müdürlüğü te§kil olunm.aktadır. Bu 
te§kilatta bir kalemi mahsus müdü
rü, bir protokol şefi ve bir de onun 
katibi mevcut <>lacaktır. 

·1111111111 :ll nı ımınmuu llllf U ı m mmınm 11111111. 1111 ı l l ımmm 1111111111muıu11mm111 ııımımm ı mıı 111111111rı11u11uıı 11111111 unu mmmıuı mumııı i 

ŞEH"R H Y Ti 
mı ı ı ı ı ı nn um um 1111111111uıı11111uiıımınrı111u1111111111111111ı111111111111111111rm11rmı111ııını1111 ıı ıı mm ı u' ı ı ı ı 11111 ıt ı ı ı ı ı ıı 11 J!11U1 ı ı ı ı ı i ı ı ı ıı f irıı un m 11111 

ÇOCUK BALOSU - Ço01.tk lx~y
ramı mfüıa.sebctile 23 Nisan 19 W 
-oolı günü saat 11 den itibaren Mak
sim sakmıı.n.da Çor;uk Esii geme Ku
rumıt ile Şi§li HaUcevi nı:ü.ştcrelcen 
'buyiik b:r çoc,.-uk baZosu tertip ct
nı "ştir. Çocuk balosunun fevkalade 
mükemmel olması için Şi§li, Ni§an
taşı ve Beyoğlu semtleri deki y'tk
se1::, ailelerin baya ıl.arı f aaliyetc geg
-mi§Zcrdir. 

Çoo:ukl.amı çok iyi. vakit geçire -
bi'mdm i için karagöz, elekt?ikli 
kukla lıc.zı rlat ıldığı gibi fevkalade 

rııeı·a.klı hokkabaz hfüıerleri de ilave 
edilmi.,tfr. 

P rog ,·avım e~ı güzel bir numarasl 
d!t (Güıltüz Çocuk) mü.sabaka.sıdır. 

Jl!üaaJxikaya iştiraTı: edeceklerin ka· 
zananJ.ara kıymetli hediyeler d.Q.ğı-

tıUıcaktır. Çocuklar arasında Ritmik 
danslar, temsieller ve dans mü.saba-

kcdarı ve daha bir çok eğlencelerle 
program zenginleştirilmiştir. Çocıı7c
lara parasız bir de b·üf e tertip edil
mi§t ir. 

Gürbüz çocıt7c müsabaloolanna iş
tirak edcocldcrin Şi§li llalkevi !Veya 
Es ·rgeme Kuru11ıuna her gün saat 
15 den itibaren müraoaatla isimle -
rini kaydcttinneleri lazrndır. Şimdi· 
den bir çoh ailelerin balo hazırlıkları 
gürdiiğil 1uı.ber alınmı.ştır. 

• • 
TOPLANTIYA DAVET - Fa-

kir mektep çocuklarına yardını cc· 
miycti idare heyeti tarafından ni
~amnamcnin 18 24 ve 21 inci mad,.. 
deleri mucibince aşağıda yazılı hu-

suslarrn müzakeresi için 14/ 4/ 19W 
tarihinde akdedilen içtimada rnatzup 
ckscı iyetiıı temin edilemt!mesi sebe-

bUe ayni rıızrıamede gösterileıı mad
deler müzakere edilmek üzere içti -

maın 28/4/19W tarihi,ı.c te.~düf 
eden pazar gilnü saat 10.30 talık 
ecl"ldiği cihetle bugün ve saatte aZ<.l

lcz:l"m cemiyet merkezinde hazır bu,.. 
lunmaları rica ol·unur. 

• •• 
VskiUlar Halkevinden: 
21/,~/1940 pazar giitıü ooat 15.SO 

<Ut. Evimiz salonunda (Sam 'h Nafiz 
Tan~-ıı) ta rafından "Anadolu da ya
§amış iki dil ve iki tabaf.:a,, mevzulu 
bfr konferans verilr.ı ktir. 

J{onf ero.noo he. · 11 gelebilir. 

~ u 

KON ı. ERANS VE TEMSIL -
Şişli llcılkcı;.namı : 

21 Nisan p zar [ıütıü 80at 15 de 
Evimiz ı:;cılonunrla (KtJt) piyesi tem
sil edilecek "Ve Hayda1"pa:p lis.esi 

öğretmenlerinden Cemal Yener ta
raf ırul.an (Polonyanuı taksimi) mev
zulu bir kon/ erans verilecektir. 

20 NiSAN 1941 

ı una havzasında ve 
Balkanlarda 

" 

azi Almanyasınm g'.rişttği 

harbin neticelenmesi maksa
dile bitaraflara karşı t.akib ettiği is
tila siyasetinde Danimarka ile ;N or• 
veçin de iı;;gal edilmesi veya harb sa.
hası ..olma.~ı Tttna JıavzaıAile Ba.lkall· 
la.rdaki devletlerde bir uyanık mü· 
da.faa..iaa.Uyetinin müşahede edilme· 
sini mucib olmuştur. 

Filhakika r.wıa ile aJakaJı miıt.e
addid Balkan de\'letJerinde gerek ha
rici 1:8i;raset ~e gerekse milli .siya.."K!i 
sa.hasında. ~iJen .bu taali,•ctler, 
Avrupannı bu kısmında. bulunan mil• 
Jetlerin herha.ııgi bir ..istila hattkdi .. 
ne muvaffakiyetle ve :feıdakirlılda, 

karşı koymak karannda olduklarml 
göstemıekiedir. Bu faaliyetler, tıii .. 
hassa, WyW{ bflynelmilel muuısııla 
yeBaımı, maden e.e~:her.leri we. -yiye .. 
oek .mad.delfmn.i ellerin.de mtnWw'I 
dol~ 'le bir istila bamketiıliıı ilk 
hedefleri olabilecek Yugoslıl'·~ a .ile 
lRuınany. a bütün ehemmi,V,t>tJerini 
~rzetmekteilir. 

Ba.lcikatcn Y.u.goslavya ile Rıınıan .. 
ya harlci t.elılikelere karşı esa.sJı ted .. 
birJcr alım" buJuııına.ktadırlur. Bu a .. 
rada l'ugoslaıryanın takriben ~·imıi 
iki senedenoori diplomasi mfüıasebet 
Jerfili kesmiş Qfdvğu Sovyet Rusya 
ile ticaret mın.akerelerine gi.ri5Jllel< 
iiı.erc .bulunması ve bazı muan·en 
meuddın l'ugoslav .budutJar,ına it• 
hali itin knr-.ar.lar \'erilmesi şa)·.n.ıu 
dikkattıir. Ayr.ıc;a .Be.lgrad 'fuarı mü• 
nw-;elıctale Yugoslav .B,aşvckilin.iıı 

Bulgar gazetecilerin ,·erdiği ve 
Bulgaristaııda da miis.a.id bk tesir 
hır.akan .cutku .d:ı, Tuna \'e Ba\ka.ıl 
memleketlerinin harici tazs;ike ka.rŞI 
boyun ,eğmiye~ine bir işaret o· 
lara.k 'Sayıta.bilir • .Bugijn Balkanlılar 
artılc .hukuki \\eSİl{a.l.ann., aııhı.SJTu'l • 
la.ı;ın lıa.zı istila si;nıseti kaJ:t'lsında 
eski müey)"ide kuvvetler.ini kaybet .. 
Hğini görere,k hilsnilniyet esasla:rı!ıa 
daya..nar.ak te8a.nüd fikrinbı t.eca vö .. 
ze karşı :r~e .kuvvet olarak nıe'' .. 
cut .bulundnğ u anl.a.mışla.rdır. 

işte böyle bir .ookla.i nazarın ve 
büyiik bir t~y.a.k.kuz teılbirlerillin JÜ" 
7AUtl.tlDU ~·an Balkanlı ..tfeyletler 
eooebi isti& entrika.18ırını, içden l'llr" 

ınak siyasetler.ini herta.raf ıt>ylemeyi 
Şia'a- fldiwni~ir. ;R.U!D:ı.D)1ilDHl mil .. 
li vn.hdejjni teımn ~in giri!tüği t.ed· 
birler · tfl bu ciinıledeadir. Ruma.JI."' 

ya-ınıilli l'a.hdetini gijoden ;üııe kuv• 
vetlendinnek, ve herhangi ıııuht.e .. 
mel birmiic;tevl!ye~ı yekvücut o• 
la.ra.k ..ıcetini müsbet bir tJekilde 
neticelend"nıcek her türlü kararı al• 
raak yoluada .büyük ejyplar ~ 

tır. 

DiA'er ta.raftan DDie&ter .bo~ 
hu.dut hMiseleriain 4iaıü.ne geçnı~ 
iQin mütıek&büen a&kerierin.i en kilo .. 
metre geri çekmek hıwısıında So~ .. 
yet hükumeti ile Bökreşin _muta.blk. 
ka.lması, 8alkanlardaki .a.nla..'jma ,.e 
sulbü muhafaza a.rzulannw yeni .bir 
nüm un esidir. 

Bundan başka, Ttma<laki t.esa.uöd 
fikirlerinin ilk "e müsbet netiCf'.le .. 
rinden biri de Belgra.dda t.oplannB 
Tuna Ent.ernasyonaJ Daimi Komis .. 
yonunun Tuna.da seyri.seferin cmni .. 
yeti hakkında. aldığı kararlardır. Bt1 

lmrarlar bilhassa N~i Almanyası .. 
mn, Danimarka. \re Norve~te1 ve hnt
ta ,<lalıa evvelld istila hareketlerin• 
de teşebbüs ~yledi.ği ,6'1zli m.'lluffrs.• 

la.1';1n tekenürüne ınini oL'llayı is • 
tihdaf eylomektedirler. Ilarb gooıi:J 
haline ifrağ oluna.bilecek gemilcri.P 
Xun:tda. ~yredemiyecekhuini le' mii"' 
rcttebabn sıkt l\onirol altwa. a.lilla"" 
caklarmı, Tunada "D~ .KapzdaJJ,, 
~ı ilusımlal'a salıil ıdevletJe tniıl 
müs adesi olmaksızın silah "'e ı ü .. 
hinıı t ge irtle u~ oocğlııi .ist.it 
od€n lıühiimler, bu lmpta y ni bir 
misaldir. 

Tuna havzası ve &Jk%.tıla:r u 
tır. He.rhangi bir istilii lınl" 
l~ı l o~ nak ir;in .hazırbn.m.ı: 
\'e hnzırlnnı~ orlar. Bu nrn.da t 
niit filu'inin en esa h müda.fa.a. tcd'" 
hirleri.ndcn ·biri do o111.ığu ru-t.:di ta' 
mamile anln.şılm1~ bulwımakmclır. 

Dr. REŞAD SAGAY 
••••••••••ca••••••••••c •• •••Mascms•s•• ... 

Davet 
C. M:üddciumumiliğinden: 
lstanbula geldiği anlaşıl.an Geli'" 

bolu ceza hakimi Ziyaeddin öğütçü .. 
nün hemen memuri:yetimize müra 
caatları. 

• 
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Norv 
k 

te 
la ı 

(Baş tarafı 1 indice) 
yük olduğunu bilditmi tir. 

Son haberlere göre, Alman kıt'a
ları Narvik bölgesinde nevmidane 
mücadelede bulunmaktadırlar. 

Narvik civarındaki Rombarsegde 
toplanan nazi kuvvetleri ile İsveç hu 
duduna beş kilometre mesafede bu
lunan Bjornsfielldeki kuvvetlere yi -
yeceklcri tükenmiş nazaıile bakıla -
bilir. 

lsveçe giden demiryolunun tfüıel 
Ye köprilleri Norveçliler tarafından 
berhava edilmiş ve civar arazi de 
tayyare inmesine gayri müsait ol -
duğundan Alman kıta.atının her ta
raftan münakaleleri ltesilmi~tir. 

Ahnanlar işgal ettikleri mıntaka
laroa halkı tahkimat işlerinde mec
buri olarak istihdam etmektedirler. 

Alnuın Resmi Tebliği 

Berlin, 19 (A.A.) - D. N. B. a
t.ınsı bildiriyor.: 

Ordu başkumandanlığı tebliğ edi -
yer: 

N arvilrin şimalinde bir ihraç hare
keti hazırlamakla meşgul düşman 
bahri kuvvctlerile nakliye gemile -
rine, Alman tayyarecileri tarafından 
bir taarruz vukubulmuştur. Bomba -
lar isabeti.le yaralanan bir düşman 
tahtelbahiri derhal batmıştır. 

Trondlieiıncle bulunan kıtalara tak 
viye kuvvetleri gelmiştir. Müsademe 
vukubulmamışbr. 

Almanlar, Bergen ve Stavangcr et 
rafında işgal ettikleri ara?Jyi, bütün 
istikametlerde genişletmi'}leı dir. 

Christiansand civarında gün sakin 
geçmiştir. 

Os.lo mıntakasında, Alman kıta • 
lan, şimali aarki ve şimali garbi is
tikametinde, ii.nzasız olar.ak daha: ile 
ri gitmişlerdir. 

Oslonun cenubu şarlôsindeki sa • 
ha, İsveç hududuna kndnr işgal edil 
mi bulunm:ı.ktadır. Bu mıntakada 
BtikUnct hüküm stirmckteclir. Yalnız 
mezl.-Ur mıntaknda, Norveç kıtab.rı, \ 
ınuhtelif cins malz me ile birlikte, 
38 top, 80 mitralyöz, 20 bin mermi 
ve bir milyon tüfek mermisi bırak
ınıslardır. 

Bnhriye kuvvetleri, Skagcrakta 
tahtelbahirleri takibe devam etmek
teclir. Üç düşman tahtclbahirinin tah 
rip edildiği tahmin olunmaktndır. 

Norveç limanlarını muhafaza etmek 
v Ska.gerakı kapatmak için mayn 
işine devam edilmektedir. 

Norveç limanlarında. ele geçirilen 
mühimmat stokları İngiliz malı bir 
çok harp malzemesini ihtiva etmek
tedir. Bunlar meyanında bilhnssa 
maynler vardır. BUtün malzeme iğti
nam edilmiştir. 

Bardang fiyorunda devriye gezen 
seri kanolar bir Norveç torpitosunu 
tahrip etmi.slcrdir. 

Norveçte Aslı.eri Vaziyet 

Londrn, 19 (A.A.) - Times gaze
tesinin askeıi muhaniri Norveçte 
bu sabahki vaziyeti şöyle hul3.sa et-

• mcktedir: 
lnglizler Norvoc radyosunu,· keıı

di kıtaatının başlıca Jnymeti olarak 
telakki etmektedırler. 

Almanlar Trondheim, Bergen ve 
0-3.loda müttefiklerin mukabil taar -
ı-uzlarına. intizarcn mevzilerini tak -
viye ediyorlar. Alınanlar köprüleri 

berhava ve bazı yerleri ahalidmı tah
liye etmişlerdir. Bazı tab!ye nokt.a
lanıııı mitralyöz yerleştirmektedir -
Jer. Norveç erkanı harbiesi bu mit
ı-aiyöz yuvalannın nerelerde bulun -
tluğunu tamamen biliyor ve plıinla
rrnı buna güre tndil ediyor. Norvcç
l!ler bu mclümat sayesinde düşma -
nuı bilha.ssu.münakalehususund:L en 
zuyıf noktalarım iz'aç etmektedir. 
B.u iş için araziyi çok iyi tawma.k 
lazımdır. 

Norveç kıtalnn müttefiklerle irti
batı Trondheimin 120 kilometre şi
nıa.linde bulunan Stankjercle yapmış
lardır. Alman generali Weiss, M:ım
&os istikametinde üç müdafaa hattı 
C}izmiştir. General Weiss her ne pa
hasına olurısa olswı Trondhelın hat
tına ha.kim olmak istiyor. Fakat bu
na muvaffak olmak için Strenkuer 
de topla.nan Norveç kıtalarını mağ -
lfıp etmesi icap etmekt..edir. Mütte • 

fikleıin Hindistanın batı - şimalinde 
hıgilizler tarafından kullanılmış olan 
tabiyeyi kullanmaları imkan d:ıhilin
dedir. Bir kol ilerler ilerlemez, yo -
lun iki tarafından tepelere karakol • 
lar gönderilir'. Bu karakollar kıta ge
çinceye kadar yerini muhafaza • 
mektedir. 

Kıt1a mukavemete maruz kaldığı 
takdirde, karakollara takviye müf
rezeleri gönderilir ve bütün kıt'a 
mihveri üzerinde dönerek düşma -
nın cenahlarma düşer. Bu manev -
rada hıgiliz zabitleri ve Hindistan -
dan gelen kıt'alar çok mahirdir. Fa· 
kat manevra ancak rehber ve tepe
leri çok iyi bilen dağlılar mevcud ol
duğu zaman mümkündür. İngiliz or
dusunun Norvoçtc bu rehberleri te
darik etmesi kabildir. 

Göbl>els'in Nutku 

Berliıı, 19 (A.A.) - B. Hitlcrin 
yıldönümü münnı.ıebetile doktor Göb
bcls radyoda bir nutuk vere.z:ek hu
dutlarn içinde ve dışındaki Almanla
ra hitap etmiş ve bütün halkın. mil
letin bütün manasile şefi olan Hit
ler'' karşı sevgisini tebaıiiz ettirmiş
tir. 

Rio de Jan yro'yı Bir Leh 
Tahtelbalıiri B:ı.tırdı 

Londra, 19 (A.A.) - Rio de Ja
neyro ismindeki Alınan vapuru Po • 
lonyaıın Orzel denizaltısı ta.rafın<lan 
batırılmıştır. 

li'ransız Ilüllfımetioe 1timad 
Paris, 19 (A.A.) - Meclis bu sa

bah ve öğleden sonra gizli celse ha
linde toplanarak harbin sevk ve i
daresi hakkındaki istizah taktirleri 
ni müzakere etmiş ve hükumetin 
izahını ittifakla, 504 rey ile tasvib 
etmiştir. 
~ 

hola d d .,, 
rr· idar 
Aınstcrdam, 19 (A.A.t - Halan • 

dada ilan edilen örfi idarenin, hari
ci ah alden miitevcUit olmayıp da -
hili meseleler alfık:ıdar bulundu
ğu resmi mahafilde beyan edilmek
tedir. 
Bir Amerikan Gn:r.ctc in:n l\fütule ı 

Nevyork, 19 (A.A.) - H"landa 
müttefiklere iltihak ettiği takdırd~ 
Felemenk Hindistnnına Japonya 
tarafından, liir truırruzda . bulun
ması ihtimalini tetkik edeh Nevyork 
Herald Tribün gazetesi diyor ki: 

Japonya, memleketimizin sab
rını bu kadar tükettikten sonra bir 
de pasifikte lüzumsuz bir harbe atıl
dığı takdirde, Amerika efkru·ı umu
miy-0sinin muttasıf olduğu in!': ı ad 
hissine çok ağır bir darbe indiı miş 
olacaktır. 

Amerika 50 bin tonluk 
zırhlılar yapacak 

Vaşington; 19 (A. A.) - Reutcr 
ajansı bildiriyor: 

Bahri harekat kumandanı nmiral 
Stark Amerikanın, 43 bhl tonluk 
8 gemi inşa etmekte olan .Japonyaya 
mukabele etmek Ü7.ere 50 bin, ha:ttii. 

52 bin tonluk super dretnotlar inşo. 
edcecğini. ayan meclisi bahriye en
cümeninde bugün beyan etmistir. 
Aınir:ı.l St::ırl:, meclisin, cok büyük 
tahtclbahirlcr ve Guam adasında. bu· 
hava üssü inşasını tasvip etmesi lü
zumunu ilave etmiştir. 

Rumanyada a 'men ted ~r.I r 
Bükreş, 19 (A. A.) - Rumanya 

hilkilmeti bütün ecnebilerin ikamet 
verıikasmı ibtal ctnıiştjr. 

Herkes için ferdi tahkikat yapıla
cakbr. Si.Wiları, fotoğraf makinele
ri veya nezdlerinde harp lewanmı 

bulunanlar bunları mahalli mnkama· 
ta teslim .edeceklerdir. 

Muzır propagandalar hak
kmdaki kanun 

Ankara, 19 (llususi) - Milli ko
runaıa cümlesinden olmak üzere men 
fi propagandalaı·a kar§.1 alınacak ted 
birler hakkındaki layiha matbuaları 
tekmil Vekaletlere gönderilmi§ti.ı.·. 

Vekaletler lizun gelen tetkikatı y p1 

tıktan sonra bu husustaki mütalca
lannı bildireceklerdir. 

HER SABAH 

Tepeden inmesi de 
oluyormuş 1 •• 

1 

on·C!in Almanlar tanı.fmdan 
iı:;gnli Wsiın.tını 'eren Av

rupa gazeteleri istila beliisının gel'-! 

ıı (Tepeden inme bir Afet) şek
linde tecelli ettiği · ba.ber veril ~ 

Hatta Almanlar N Ol"VeQe g .. r-
dikleri tak,iye lnt'n.larma (lıa.vn pi
yadesi) ismini ver.mi~ler. Bu hava. 
piyadesi fa)'.Y~n-elerden puaşütle\ 
N orv~ topraklarına salıver ilmekte
dir. Jnnker !'.İstemi büyük tayyare
lerin behf'ri 40 nt-Jer uakledebilmek
te imi5ler. 

Bu tafsilfı.tı veren Fransız gazetesi 
d~vor ki: "Hi~ süplıe yok ki bu n&

kcrler ~ ... askerlere benzemezler. 
Bunlar hususi surette yetiştirilmiş
ler ve lm gibi hazekA.t için terbiye o
lunmuı;ls.rdır. Miktarı ü~ li\'a lmdar 
olan bu ha' a piya.dclerile Ge~rnl 
Milch sureti husnsiyede meı gul ol -
mu.5tu .. ve ltendilerinden büyük biz -
metler bekliyordu .. 
Düşman topraklaJ:ımı hava.dan pi

yadt' ası.eri imllmıek teerilbcsiııi ev
velA Ruslar FinlaJı<liya.d& yaptılarsa. 
da muvaffak olama~lıı.r. Bu daldka
ya golinccye knd Almruılarm N or
vcçt.eki t.ecröbeleri is • hi~ t.e J>ıl-rlnk 
bir netice vermiş defildir.,, 

Biz askor değiliz ve im itibrrla tay 
yarclcrle havadan düşman topralc
la.nmı piyade b."11V\0 etleri serpmenin 
a-.J;:crlik balmnından ne dereceye ka
dar müessir bir luı...-ckct o~'lm 

müruıkaşa • hiyefmizin huicin • ı 
dir. 

y lmz i~Je, gücile. meşgul bir ca-

1 mia. bir sa.hah gözlerini açınca, sema.
d aca.~ip şemsiyelere sanlmış bir j 

takım sı1.5.hlı yabancılann memleke
ti istilaya. başladılda.rmı görünce her 
halde tayyarenin mucidine ~-ırdua 
etmez. 

MMele.nin asıl merak edilecek di
ğer bir tara.fı ela tayyart'lerin pa-
raşütle asker serpebllmcsine maka -
bil hu asker. sıluşınca onlan serptik
leri noımı.Lı.rdan tophıyıp nasıl ~tirdi 
ise öyfoce RÖtürmeğe muktedir olup 
ohımndıklandır. 

Utı\.'tt piyadderini fizenip btzene -
relc yetiştirmiş olan Genemi Milchin · 
bu nckfoyı di"5fin .. p <lii~iirunemiı;ı ol- 1 
duğnmı Fransız ga7.et i lınber ver
mi r. 
Şa et sayın Gene1"1ll bu noktayı 1 

ihmal etınis Narve,c:h1erc ~pedmı 
inme bir iif et ·Jinde nıt7Jl olan 
(ha.-va. piyadesi) nin kendileri İ!,-in 
dnha hliyUk bir fer liet sekli!li ala- l 
cağı tabiidir. 

Tabii minarc)i çalan kılıfını da 
hazırlar. Bakalım Nonec;e havadan 
inen piyndcler rnemJeketlP.rine ne su 
retle dönecekler! 

A . r EMALEDDIN SARAOOGLU 

Bes ra ad 
As rlerin geri 
A tn dıl r doğru da~ il 

Bükreş, 19 (A.A.) - Salahiyetli 
Rumen mahfilleri, iki memleketi ayı
ran Diester nehri üzerinde hadise -
in e mani olmak için Sovyetler Bir
liği ile Rumanya arasında kıtaatın 

l O kilometre geri çekilmesi hakkın
da bir-mılaşma imza edildiği hakkın 
daki ha.beri kat'i olarak yalanlamak-
tadırlar. 1 

• 1 

lzmir Fuarı icin ı • 
B 'r. kolaylık 

İzmir, J9 (A.A.) - İtalyan v:Lpur 
acentası Fuar komitesi reisliğine bu 
sen Fuara iştirak etmek içln 1tal
yada.n lmıire gelecek yolcularla. iki 

bin kiloyu tecavüz etmemek şartile 
nümune ve emtia navluntanndan 
yüzde elli tenzilat yapıJ:ı.ca.ğmı bil -
dirm.ektedir. 

Hatay vilayeti ile bu sene lzmir 
Fi.ıarına. çok geniş .iJlçüde iştirak e
deceğini Fuar komitesi reisliğine 

bildirmiştir. Hittay bu ytl Fuarda 
pek ileı:i gitrni§ :olan halıcıhk ve ce· 
viz üzerine mobilyecilik eserleri teş
hir edecektir. 

••• 
Müddei mumi geliyor 
Ankara, 19 (Husus!) - İstanbul 

müddeiumumisi Hikmet Onat Adli
ye Vekaleti ile temaslarma btı ~ 
de devam etmiGtir. Yarın, (Bu@) 
lstanbula hareket edecektir. 

• 
v rp 

(Baş tarafı 1 incide) 
seti değil, bütün devletlerle, bilhas
sa Akdeniz millctıerile bir el birliği 
Giyaseti olduğunu söylemektedir. 

Gayda diyor ki: . 
''Tarih gösteriyor ki, Akdeniz mil

letleri arasında sulh ve refah hUküm 
sürdüğü devirler, İtalyanın sulh i
çinde bulunduğu ve Akdcnizde mü
vazeneyi temin cdecc-k deı·ecede ku-ı; 
vetli olduğu devirlere tesadüf et • 
miştir. 

İtalyanın Akdenizdc yayılması, 
hürriyetini ve haya ti sahasını temin 
zaruretinin icabrdır. 

İtalyanın Akdenizde serbest kal • 
mak zarureti ve hnkkı, diğer Akde
niz devletlerinın zaruretlerinin ve 
baklannın nynıdir. 

İtalya tarafından iltizam edilen 
Akdeniz sistemi bir hukuk müvaze
ncsine, her milletin kuvvetine ve de
ni7Jer serbestisi hususunda beynel • 
milel bir gamntiye istinat eder. 

Bu sistem, ayni zamanda İtalya ile 

• .z 

İslam alemi arasında da bir iş bir
liğini icap ettinnektedir ki bu iş 
birliği, İtiılyanm Akclenizde veKızıl
denizde hali hazırdaki siyasetile a.
henktar bı:ıl1mmnktadır. İtalyanm 
Akdeniz siyaseti y:ıiruz kendi kuvve
tine değil, başkalarının hukukuna ri
ayet ve Akdeniz memleketleri ara • 
sında yapıcı bir el birliği esasına da 
istinat etmektedir.,, 

tt.a.ıya Knt"'i Kn1'3.mD V eno:eK 
Arife.sinde 

Amsterdnm, 19 (A.A.) Niewe Rot 
terdamsche Cournnt gazetesinin Ber 
lin muhabiri yazıyor: 

Almanya, İtalyan vaziyetinin ay -
dınlanmasını sabırsızlıkla belı:lemek

tedir. 

Berlinde bildirildiğine göre, İtal
ya henüz kat'i bir hattı hareket ka-
bul etmemiştir ve Duçenin 30 ni • 

sanda söyliyeceği nutukta mühim 
kararlar bildireceği ümid edilmekte
dir. 

a -
cez ar 

(Ba.ş fo:rafı 1 incide) 
nevra maksadile celbedilecek usta 
efrad, fevkalade hnllerde iki sene 
kaydına bakılmadan İcra V ckilleri 
Heyeti kararile silah altına alınabi
lir ve talim müddeti de dört aya ka
dar uzatılabilir,, şeklinde bir fıkra 
ilavesine ait kanun layihalarım mü
zakere ve kabul eylemiştir. Bu mü
zakereleri müteakib söz alarak kür
süye gelen Abdülhak Fırat "Erzin
can,, büyük zelzele felaketi esnasın
da enkaz altında kalmış olan vatan
daşların kurtarılması hususunda biz 
metleri görülen mahkUmlann affına 
ait olarak hazırlanmış olan kanun la 
yihasının tabı ve tevzi edilmiş bulun 
duğunu söyliyerek demiştir ki: 

"- Biliyorsunuz ki, bu insanlar 
hakikaten hayatlarında bazı günah
lar işlemiş, hatta can acıtmışlardır, 
fa.kat buna. mukabil yüzlerce can kur 
tnrmak suretile yararlıklar ve feda
karlıklar ahlaki bir çok vasıflar da 
göstermişlerdir. Bu layiha tabı ve 
tevzi edilmiştir. Yalnız ruznameye 
girmemiştir. Eğer müsaade buyu • 
rursanız önümüz.de de bir h8.kinıi -
yeti milliye bayrrunımız vardır. Bu 
bay:ramdn hem kendilerini, hem de 
çocuklu ailelerini sevindir.elim.,, 

Meclis bu teklifi tasv.ib etmiş ve 
mezkur kanunu ruznamesine alarak 
müzakeresine geçmesi üzerine So.lih 
Beşotaç "Erzincan,, bu mnhkfımla -
nn cezalarının tamamen affedilme
lerini istemiştir. 

Bu talep üzerine kürsüye gelen 
Adliye Encümeni Mazbata Muharri
ri Şinasi Devrim de şu izahatı ver -
miştir: 
"- Bu mahkumlara ait cezaların 

tamamen affı encümende de müza
kere mevzuu olmuştu. Hattft hiikfı -
met tarafındnn vukubulan teklifte 
10 seneden ~nth cezalı olanların ta
mnmen affedilerek, 10 seneden yu
karı cezn.h olanlarlll da yalnız on se
nesinin affı i~teni!i··orı:tu. Biz bu tef 
rikin sebebini ~orduk. Adliye Vekili 
tnrnfmdan verilen cevapta, bunlar -
c' ·~ 10 seneden fazla mııhkfımiyeti 
t.' • .rın suGları ağır hapsi müstel
z •1 lnmır. Bunların da tamamile 
n i:"ı mui "tlC'rinde bir takım aJrsilift -· 
m iler vt rua getirmesi ihtimalinden 
bahsettiler. lzistcyi tetkik ettik. Hep 
sinin affim benimiz arzu ettik. Fa
kat man!esc( grhlük ki bun -
larcl~n 125 ta.nesı adam öl -

diirmekten mahktımdur. Tabii bu Ö· 

!enlerin aile ve mensupları vardır. 
Bunlar kısa bir zaman sonra döne -
cek olurlarsa o ailelerde yapacağı 
aksülfilneller ve belki de bu yüzden 

melhuz asayişi muhil hareketler çık 
mn.~ı melhuzdur. Bu bakımdan beşte 
4 nisbetinde cczalann afftru miina -
sip bulduk. Kanunun bu şekilde k -
bul:inti hnyeti umumiyeden rica edi
yorum.,, 

Adliye Vekili Fethi Okyar da şu 
mütaleada bulunnıuştur: 

"- Adliye Encümeni mazbata mu 
hauirini tcyid 'için kürsü}re geldim. 
Çünkü bir kabi vakası yapmış~ bir 
k.aQ -ay veya sene yattıktan sonra bir 
adam af neticesinde tekrar köyüı:d 
avdet edecek olursa maktullerin ai
lesi nezdinde fena bir tesir yapacağı 

millfilıazasile bunlar için yalnız beş
te 4 dedik. Bu zaten mühim bir nis
bettir. Bu kadar müddetle tahdid e
dilmesi daha muvafık olur. Şurasını 
da kaydetmek isterim ki, teklif etti
ğimiz bir kanun mucibince bir kısmı 
tecil edilmişti. Binaenaleyh Adliye 
Enci.imeninin tasdik ettiği şekilde ka 
bul buymnlrnasını t.eklif ediyorum.,, 

Verilen bu izahatı müteakib kanun 
encümenin tclrlifi veçhile §U şekilde 

kabul edilm" ·r: 
"Listede adlan ve soyadları ya

zılı "241,, mıihkfımun mahkumiyet 
müddetlerinin beşte dördü 'Ve huku
ku ilınme ve tazminat kabilinden olan 
para cezaları affedilmiştir. Bunların 
mu~ak me mnsrnflariyle iaşe bede -
linden olan borçları da terkin olun -
muştur. 

Mahkumiyet müddetleri ne olur • 
sa. olsun bütün nıahlrumlar hakkın
da hükmedilmiş olan para eczaları 
affedilmiştir. Şu kadar ki tazmini 
mahiyeti haiz ol::ı.n para ce?.aları af •

1 
dan müstesnadır. 

Bu kamın hükmi cezaları tamami
le affedilen mahkfımların mahkumi-

yetlerinin yalnız medeni neticelerini 
refeder. Cezai neticelerine şumil de
ğildir. 

Bu kanun cezaları tamamen af fe
dilmil;l olan mahkftmlnr. hakkında in
zibati ve idari bakımdan kanunen 
tatbik edilıniş ve edilecek olan mu
amele ve tedbirlere tesiri yoktur.,, 

Meclis önümüzdeki çarşamba gü
nü toplruincnktır:. ............................ 
Eski Yugoslav Başvekilin"n 

evi de araşttrma 
Be,lgrad, 19 (A.A.) - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 

Zabıta, eski Başvekil ve Sırp Ra
dikal par.tisi reisi doktor Milan Sto
yadinoviç ile bu parti mensupların -
dan bazı kimselerin ikametgahların
da araştırmalru: yapmıştır. 

Arnşbrmalar esnasında ele g~cn 
ve Svetkovjç - M.açek hükumclinin 

dahili siyaseti .aleyhine mü veccih 
olan beyannamelerin Yugo la.vyn 

yüksek malı kem si · huz· und bir 
dava mevzuu teşkil eda.-eğ"i soyl ni -
yor. 

Eski Avustu~ya Başv k"Hninf 
v ziyeti ı 

Paris. 19 (A.A.} -Sabık Avustur 
ya başvekili Schuschnigg ın kuzeni 

Walter Parise gelmiş ve sabık baş -
vekiiın, l\fünihde mahpus bulundu -
ğunu ::>öyl miştir. 

Madam Schuschnigg, zevcine daha 
yakın obnak için Viya.nadan Münibe 
gitmiştir. 

Wiilter Sclıuı;chnigg demiştir ki: 
Nazil • Bitler r ejimine iltihak 

etmesi .şa,rt.ile kuzenimi nffedece -
lerini kendisine eöyleınişlerse de 
kendini bunu ısmrla reddetmiştir. 

Çekoslov kya ile posta 
tar.Hesi 

.At\kara, 19 (Hususi) - Çekoslo
vak. ile arrunızd ucm posta tarife 
sinin '!esh.edilcrek umumi tnrifcnin 
ta .. biltl Heyeti Vekliece kararlaştı - ı 
nlmışbr. 

8ayfaı 1 

Çirkin bir hadise 
dll Tib 1~16ri Umum M\idb 
Muavini kıymetli dOktorlano 

m.ızdan F8.hri ~ bana göndenUğt ~ 
bir. mektubwıda şu ha2hı mü .edo- . 
sini a.nlabyor: 

''Dün aksam, bir eczalume~e uğ
ramıştım. Ellerinde bfr .kiiğıda sa.rıh 
dört, bes risale t.aşıyan iki zat geldi. 
Kapağının l•öşesind.e tıb i~tinl 

havi ve alt tarafında tıbbiye şehit
leri cümle • yaııb olan bu risalcler
den birisini çıkaranı!· n bir QOh dil· 
lor dökeı'Ck, hnıniyett.en, insaniyet
ten,~ e · a.5kmdan b5.his cümleler 
sıralıyonık "iki lira,, nınknbilindc bu 
risale~i hediye (?) etmek istediler .• 
ve ... red C(rrnbı nlıp gittiler. Di lmr
larından anlar gibi oldum ki, bu risa
leyi Şehitlikleri İmar Cemiyeti has
tırnu~ ve orıul:ı yata tıbbiye sehit-
lcrlııin mcznr.lımnı ~·aptıra.cnkmış. 
F..ski bir tıbbiyeli \'e henüz "tıbbiye
li,, hakkını ~en yurd uğunıncla 
şehit olmuş bir <;ok arkadaşı olna 
bir \ata.ııc1&5 ıfatifo. derin Jıir eza 
duydum. 

Benim ve hepimizin bildiğimiz bir 
f}{'J' rnr: Şehitlere hususi ve o suz 
bir hürmet. Varsın mczarfan tru ız 

knlsm. Ekerir ki mezarlarına t <>s di
kcce:~iz 'li_v.c taş yürck'=Jik edip rnu
ka.dd ruh.lırım incitmiy liın ! 

Şehit nıcznr:ı höylc kapı kapı do
laşılıp, ötekine ber'ı.kiııo anıç açıla
rak ynpılıı>.nz. Onlar bizden t:a 
C\ ·el aziz Jıatır.n.lnrınn sadece sa.. gı 
isterler. lliı' olmazsa bunu irgemi
:yelim.,, 

Azi11 doktonın fikirlerine tmneml- · 
le iştirak ederim. 

MURAD SEBTOt1LU 

ri iy r 
(Bqş tamfı 1 incide) 

Öğrendiğimize gore, bu hudisenin 
meydana çıkmasına sebeb Ôlan ve 
müddeiumumiliğe verilen ilk mektup 
Sırrı Bellioğlu tarafından, Üniversi· 
te rektörünün tıb bayramı münase • 
betile söylediği nutuktan dol yı tıb 
tnlebesi namına tıb fakültesi dcka· 
nına gönderilmiş, bu m ektupta, nu· 
tukta tıb gençliğinin hizmetlerinden 
b:ıhsedilmcmesi şiddetle tenkid ve 
muaha.ze edilmiştir. Bunu tıb , nç • 
liğinin unutmıyacağı ve bu iL ualin 
sebebini rektörden muhakkak sora • 
cağı da zikrolunmuştur. Bu mektup• 
lardan daha kimlere gönderildit;i de, 
tıb fakültesi dekanına gelen mektup
ta zikr ve kaydcdillhiştir. - ........... ~-.,_, __ _ 

lstanbul otobUsçUle~i 
An karada 

Ankara, 19 (Hususi) - İstanbul 
otobüsçüleri bugün buraya gelerek 
Dahıliye V ekflletilc temasa başladı
lar. Otobüsçüler Vekalete derdlcrini 
ve dileklerini nnlatmışlardır. Müra • 
caatlerinin neticesini beldemektedir -
ler. 
Oem·r muhaftzlar affe_d"ldi 

Blikrcş, 19 (A. A.) - Kral eski 
Demir Muhafız rüesasından Bidinni, 
Garzeatze. G ogesko, Mıronivici, No· 
veanu, Rudeanu ve Stroikaneskoyu 
affetmiştir. 

Diğer taraftan Dahiliye Nazırı 

Va.s!ui, 'Mier-skurea, Cikolui ve Sa • 
daclia tecemmü kamplannın ilga e
dilc1 Sini ve eski Demir ~Hıhaf ızların 
en son mcnsubininiıı de. tahliye edil
diğini bildirmiştir. 

Peşte ser.gisi-deki Türk 
pavyonu 

Ticaret V ckaleti Dı;ş Ticaret Mü
dür mua\·ini Celal Yarman dün ak
şam Iludap~tc scr~siııc gitmek ü- . 
zere şehrimizden ayrılmıştır. C~l·U 

Yarman Peşte beynchnilel se.rgi.,ı~

de Türk pavyonunun hnzırlıkln 1Jc 
mesgul olacak ve eşyalarımızın c ha 
iyi bir surette teşhir edilme.•. icin 
ne::aret e bulunacaktır. 

::;ergide t~hir edilecek eş~ .ılar 

1 cnristana goncrerilmistir. Evve1:-e 
• 1ı!s.noya göndrrıim ·. olan eşy:ıfar da 
P tc sergisi!ıe göncle1 Hecektir. 

(80.0 ) Lira 
Milli Piyangonun 1 inci çekiliş 

biletleri satılığa çıkarılmıştır. Bilet
lerinizi bugünden alınız. (80:000) li· ı 

rayı kazanacak olan bilet belki de 
yarına kadar s:ıtılmı~ olur . 

• 
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Çocuk · Esirgeme Kurum_u nasıl 
çalışır? Şimdiye kadar ne Yapmıştır ? 

Uzun senelerdenoori meşguliyet· 

terinin başlıcalarından biri m"mle· 
ket <;ocuklarını korumak için kurul· 
muş olan Çocuk Esirgeme Kurumu
nu idare etmekte olan değerli iktı
sad profesörümüz Bay Zühdü ln • 
han, kendisine: 

- Çocuk bayramı münasebetile, 
çocuk mev:.ı:uu etrafında neşriya.t 
yapmak istiyoruz. Çocuk Esirgeme 
Kurumu İstanbul şubesinin faaliyet· 
leri hakkında bize malfunat lfttfel
menizi rica edecektik. 
Dediğim zaman büyük bir nezaktıt-

le: 
- Kurumumuzun ba'şlıca faaeli -

yellerinden b1ri şöyle hulasa edile
bilir·. St:nede altı, yt:di bin çocuğun 
gıda ve giyec:ek eksikliğini tamam
lamak. Bir ka'; senedenberi biz bunu 
başarabiliyor uz. Bu da mallım olan 
bir şeydir ki mektep yaşındaki qo · 
'cukların gıda eksiklikler1 vardır. 
Bunun haricinde meme çocuklarına. 
kafi derecede yardım edemiyonız. 

Çünkü bu yardım çok daha müı1kUl
dür. Ferdi olarak şah:si olarak on -
lara yardım yapılamaz. Cıılaı 
i<:in dispanserler, merkezler leı;is o· 
lunmadtkça ve mahalle i<·ine gırıp 
fakir ve muhtaç çocuk ara.ştınlıp 

bulunmadıkça meme çocuğwıa bu 
gibi kurumların şefkat eli uzana
maz. Kıda meselesine gelince, me
me çocuğwıun gıda~n süttür. Pas -
Lör ize süt vermek yahud bazı anne
let·ıu süt !erini alarak ımthtaç c;:ocu
ğa vernıek için genış, büyük orga.
nizfü,yun lazımdır. Yruıı büyük mer
kez mevcud buluıımadıkçıı. ın.eme <~ 
cuğunu meydana çıkarmak kabil ol
mamaktadır. htanbulda ~chrio eni 
boyu yvkl.ur. Bır nıt:safe tutarken 
bizim tek süt d<1mhımız vardır. Bu 
bir di8panserdir. Ayrıca da kendisıni 
süt levziile mükellef görür. Fakat 
ne Boğaziçinin, ne Bt•yağlu cihetı • 

• uiıı hatli biz7.at fı;tanbulun uzak 
mahalelet ınin hasta ve muhtaç me
me ı.;ocukhırını tam ı>arıtralır.e ede -
cek bir mahiyette bulunmamakta -
dır. Bu hale göre lstanbulu laakal 
be.') kı~ma lak!>ını ederek, ditipansel'
ler viicude getirmek ve meme 1<ocu -
ğuna ,;\it tı>vzi etmek ve fakir ve 
muhtaç ınt•IJ1(' c;ocugilc küçük çocu
ğu evlere kadaı gidt::cek, dolaşacak 
ziyaretçi heml?ırelerk bu rlıspa.nse

re sevk•·tmek la:aın gelct:eklir. 
Son kongremız böyle bır lü7umu 

acil kar~ıHında bulunduğumuzu ana 
ym;aını:t..ın çoc·uk e..-irgeme faaliyet
leri i{(inde en birinci derecede gör • 
diiğii bu ınüetiseselel'i \•iicude getır
mek 'e bunların elrafında meme 
ÇOl:ukJarı kreı:;led, kill:ük çocuklar 
}o eşleri te:->iı-ıine l;l:l.lı:jınak \'e ondan 
sonra. küdik c;oeuklara maht'us bah
ÇE:lf:I' \'Ücude getirmek programını 

kabul elıni:ı "e bunlurı tahakkuk et
i irnıt-k \i:t;ere bize direktiflel'llıi ver
miı:;tir. lçine girmekte olduğumuz 

ı-ıenc ic'inde bunların tahakkulm için 
bütfüı gayn~tlcı in.izi gö~termek ii
:.ı.ere bıılunuyoı ıız. Bizim k1ıracağı -
m1r. dispanserler kü<.iik tipte olan 
dispauseı leı dü. Her gün bu· çocuk 
haf4talıkları mütt.'lussısı, bir bakıcı 
hemşirenin yardımile nııntaka~nnın 

bütün ç:oruklarıııı muayene edecek 
7t bunların muhtaç olanlarına hemen 
ili c ve siit Yerecektir. Sonra her dıs-

n 

Yuloo11r/,(1 : Rei.'Jk'ilmhar-umuz ve Milli Şl·fimbirı Dr. Fıuıd Umay·a iz.ufetll• 
(Um.ay Pavyo;ıu} tevsim ettikleri Ankaro Keçıörendcki. Çoc;uk 
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panserin bir ziyaretçi hemşiresi ola
cak bu da mıntakasında bulunan 
çocuklu evleri her gün öğleden son· 
ra. gezer·ek kiiçük ~ocuklarla meme 
<,:ocuklurımn sıhhat durumu ve uile
lerınin ietinıai \'e iktısadi duruuıla-
11 ha.kkıııda bize dosyalar hazırlıya· 
caktır. 

Bu suretle lstanbulun beş mühim 
mıntakasındaki çocuk vaziyeti unıu
ıniyesı bize tamamen belli olacağı 
lç:in val!lıferniziiı ifası kolaylaşacak 

ve mulıta~ olduğumuz mali ve mad
di \'asıtala.nn mikda.rı. daha belli o-

1 lacaktır. Her dispanserin bize altı 
ile sekit. bin lira arasında malolaca
ğını tahmin etmekteyiz. 

Bunların masrafları bir taraf<lan 
kazalarımızın yüzde elli lıa.sılalile 

\'e bir taraftan da merkezimizin bu 
hwsusda ayıracağı tahsısat yardım
larile kapatılacaktır. Belediyemizin 
de bize bu lıuı:ıuBda yardım edece • 
ğini ümıd etmekteyiz. 

Bugün kunımun bir merk~zi \'ar
dır. Bu bina kenuiı-;ine aittir. Biz 
burada kültür d~rsJ.eri vermek 
ür,ere dershaneler \'Ücude getir
mek a:.mıiade bulunuyor. Sonra da 
doğrud<:Ln doğruya merkezin idare -
sinde olmak üzere Ş1:::hY.adeba~11da 

bir ısill damlası \'ardır. Merkezin 
bundan maada kendisine aid ayrıca 
müessı>sesı yok ise de diş tabibleri 
cemiyeti tarafından idare edilmekte 
ohm ''c kendisine merkezimiz tara
fından ynniım edilen bir çocuk iş 

dispanseri me"O"ct•ttur. 

Kazalar-ımıza gelince, onlaı·ın ba -
zılarında mesela Bakırköyiinde oldu
fmdan ya.rdıın edilen bir çocuk diş 

. panseri va~ifesini ifa e<len bir mü -
essese mevcut olduğu gibi Eminönü 
kazamıı:ın da bir çocuk kütüphane
si ve bir çocuk bakım teşkilatilt:: ka
zaca idare olunan bir küçük çocuk 
ba.hce~i vardır. Ekseri kazahı.nrnız
dıt müteferrik bir surette meme ço -
cuklanna süt tevzi edildiği ve Halk 
evi sosyal yardım kollari1e teşriki 

mesai edilerek çocukların müştere

ken teda vılerine çalışıldığı göı üle -
bilir. 

.......................... & .......... ~ .. ... 

Galatasaray balosu 
''Her !:lene yapılan Galalasaraylıla -
rın aile ziyafeti bu sene 27 nisan 940 
tarihıne tesadüf eden cumarte.:;ı gü
n Ü Tak::ıim Belediye gazinosunda 
verilecektir. Daveliyelıtı· Lobon pas
tahanesinde, Galatasaı·ay liseı:ıı ittı-

saliııde C. K. M. mağazasında . ve 
Klüp lokalınde tedarik edileeeklir . ., 

AÇIK TEŞEKKÜR 
Arslan Fresco'nun kızı ve Banka 

Komerçiala İtalyana sabık umumi 

müdürü müteveffa lzidoı· Gutır:;onuxı 
zevcesi 

Bayan Rachel GUerson 1un 
Ölümü miinasebetile biz:ı:at cena

ze m~rnHimine iştirak etmiş veya be· 
yanı taziyet lfıtfunda bulunmns o

lan bütün akı aba ve dostlarına te. 

şekkürlerimizin iblağına muhleıcn 

gnzetenizı lavsit eyleriz. 

Ailesi cfrad1 ---------mmmm: 
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Kocası her nedense yalnız bu 

ar\\ada~ile kat'ısıuı görüştürmii~tü. 
GenG kadın, bu zatı kıbar ve scvım
li bulmuştu. 

Bu scbebdcn ouu l1akiki bir se
vin~ i karşıladı v~: 

- Burada hangi iyi bir tesa • 
düf neticesi olarak bulunuyoısu • 
nuz? diye sordu. 

- Doğruswıu söylemek lizımge -
lirse buralaı·da bulunmam bir te • 
~adüf eseri değil '.. Ben V ey sinin ~o
cukl uk arkadaşıyım. Ye çiftlikleri -
miz hem'!ll hemen biıibirini tamam-

larlar. Bura.ya. geldiğinizi dün öğ • 

rendim. Ve sizi seliimlatnak mü -
f;aadesini Ü;temek için gcldinı . 

~: - Çok te~kkür ederim. Sizi tek 

ra.r gördüğümden dolayı hakikate& 
nıl!nmunum. 

Fahri bey gülerek: 
- Oğlunuzla tanı~mak bahtiyar -

lığında oluı sam kmıdimi çok mesud 
nudedewğim, diye ıfave etti. 

Altay, keuJisini kolları arasına 

~lan. \ie açık havada dola~mak yü- ' 
zünden bronz r~nginde b!r lene ma· 
lik bulunan genç adamı en sevımli 
teceii8ih;led ile karaıla.dı. 

Hisli olaıı Perihan, AJtayın Fahri
yi bıı. · sı olarak telakki ettiğini dü· 
~ündü. 

Kalbi sıkıldı. Veysinin oğluna al
dırdığı yoktu. Onu şimdiye kndar 
gfömek için en ufak bir h:.nckeHe 
bile bulunmanustJ.. Baba şefka luhlt-İı 

ma1J~tım olan küc,:ü<;ük Altay. rnsl
hı<hgı bir yabancıyı SCYinçle kar:jı

layor. ve bu yabancı da, kolları a· 
rasındaki çocuğa kendisini hiç bir 

bağla rabtehne"'iııe rağmen onu se
··;mli buluyordu. 

Genç kadın derin suı ette içini 
~ektı. Fahri bunun farkına \'ardı. 

Belli etmPdeu, Perihanın çocuğunu 

teslim edHmt:si için uğıa.';'an hüzünıt.i 
ve solgun yüzüne baktı. 

!~inden yükselen merhamet his -
sinin farkırıa \'armaksızın Fahri, 

göğsünün karde~e bir ne~i heye -
c·anm t.esirile kabardığım hh;gelti ve 
kendisini loplamağa çalıAarak sor
du: 

- Burala.ı·ı biliyor musunuz Pe -
rihan hanım ~ 

- Hayıı. ilk defa geliyorum. 

- Öyle i13e si~in yabaneıhğınızı 
bir tarafa atmanız lazım. Eğer ar
zu ede.r!'ehi7. eskiden birçok mede · 
~iyetlı:>rin g<•lip ge<;tiği \'e g-elıp ge! 
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CUMARTESi: 20/4/940 

13.30 Progr·ım ve memleket sa:ıt ayarı 

13,:~5 Ajan:; ve rneıcoroloıı tıabv lert. 
13,50 Muzık: .Serbest pr ·~ı mrı. C·ılan -

la.r: Hakkı Derman, Hamdı 'l'•)k.ay, li.ı::mn 

Gi.ıı, Zuhtü Bardakoğlu. Okuyanlar: Sa
fiye Tokay, CeUI Tokseıı. 

14,30 Muzik. Riyaseticümhur bandı»;u 

(Şef· rhsan Kimçer) 
15.15-15,30 Ml.ızik: Cazband (Pi.) 
18,00 Program ve memleket saaı ayan 
18,05 Müzık: Radyo caz orkestı'usı. 
18,-\0 Ki>nuııma (Yurt bilgisi ve sev -

glsi) 

l8,55 Serhest saat 

19, IO Memleket saa t ayara, ajans ve 
meteor >loji haberle!'ı. 

19.30 Mıi7.ık: Yeni şarkılar ve saz e;;er
len. Ç11lanlıır: Hakkı Derman, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Zühtü Bardakoğlu, Oku -
yanlar: Mefh<Aret Sağnak, Tahsin Kara -
kuş. 

20. 10 Konu:;nıa (Günün meselel«i) 

20,l5 "4füt.ik:: Fasıl Heyeti. 

21,00 :Wtizık~ Halk türküleri. Sadi Ya
ver Ataman ve Azız Şenc;es 

21,15 :\.Iüzık · Kü<,·ük orke::ıtra (Şel: Ne
cip A~kın) 

22.15 Memleket saal ayan, aı•rns hıı. -
berled, ziraat. esham - l<thvıl:H, kıoımbı
yo - nukut borsası (riyat) 

22,30 Konu~ıııa (Ecnebı dillerde, y&lruz 
k~a ddll(a ı>ostıısile) 

22,30 Mü1.ik: Cnb.ııw (/PL). (Saa~ 

23.00 e kad11r yalnız uzun d.,ıl~a po;;l.a -
sile) 

........................................... 
Bir musevi vatandaşm zel

zele felaketzedelerine 
teberruu 

Amel'ikada bulunan ve Türk le -
bası olan Daniyal An.ıel ısmınde bir 
Musevi vatandaş Vali ve Beledıye 
Reisi Llıtfi Kırdara bir mektup ya-

zarak zelzele felak~tzeLlelenııc tah· 
sis olunmak tizere bir ı;ekle 1000 lira 

teberrü etmıştir. Çek bankada para· 
ya tahvil olunarak milli yar<lıın ko-

mite.sine gönJerilmiştiı·. Vali kendi
sine bil· leşckki.ir telgrafı çekmiştır. 

Belediye emlaki tesbit 
olunuyor 

Belediye encümeni mali s..:>oe ni -
hayet1 müna::.;ebetıle. belediyeye mer-· 
but ve kira getiren bütün binaların 

, . . .. . 
an ı av ar ını 

verdiği ilk netice 
------

Artık Almanyaya 
· yollar tamamile 

demir götüren· 
kapanmıştır 

"İskandinavyadaki h.a.reka.tm ı
kinci safhası mühtın bir surette müt
tefikler tarafınJan kazanılmıştır·.,, 

O çüncü safha şımdi ba~la.nuş ve bu 
sefer de: 

lnisyatifi alan ve h&rekete geçen 
İngiliz · Fram:ılz kuvvetleridir. Ayni 
zamanda Londra<la amü-aUik ve Wa.r 
Offıce tal'afmdan neşredilen kısa 

tebliğler, İngiliz kuvvetlerinin Nor· 
veçin müteaddid noktalarına ihnt.~ 

yapmış olduklannı bildiliyor. Bu bir 
k<.1ç kelime, Almanları Norveç top -
rakla nndan kovmak ıGın Hamarıı 

harekatının ıcı·a. edildiğini bize ıs

bat ediyor. 
Bu mevzu üzeı·inde, mühim ihraç 

ameliyelerinin kanşık harekat ol • 
du~t.mu ve oldukça uzun fasılalar 

istediğini hatırda tutmak lazımdır. 
Alnıanlar baı:ıhca Limanlara hakim 

dirler. Evvela buralara, malüm şera
it dahilınde, mtittefikleri Norveç a· 
razisıne kuvvete dayanaı·ak süt·'atle 
ayak-bastırmamak i<;ın, va.z'ıyed et
mişlerdir . 

F'ilhakıka büyük kıt'alar, ancak 
büyi.ik bir limanda bulunan modern 
tesı:ıata dayanmak suretile dir kı 

ağır ve büyük malzemelerini karaya 
çıkarabilirler. Zira harp filoları ha· 
relret ~rbesti.ı:ıine ancak büyük li • 
ınanlarda maliktirler. 

Bu suretle müttefiklerin hedefi, 
. ağlebi ihtimal, hali hazırda düşoıttı:.a 

tarafından işgal edilen bır veya mü
teıı.ddid d~niz merk~.slerini -tide ~y • 
lemek olacaktır. 

Bu andan itiba.ren de büyük kuv -
vetlerin e."laslı ihracı biribirini takip 
eden müteaddit safhaları ü;tiJzanı 

eyler. 
İlk safhalar Hedef ittihaz edilen 

limanuı taarıwmna girişecek kıt'a· 

laruı karaya çıkışanı temine mö.lUf 

mukaddem hareketler olacaktır. En 
· müsaid plaj veya fiyor ıntihap edil· 

dikten sonra a~ağıdaki harekilta ip
tidar edilt!cekl ir. 

1) Tanklar ve hafif vasıtalara da
yanarak llfak muharebe unsurları, 

meseli donanma ı hraç kıt'aları ka
raya çıkarılacak ve sür'atle ihraç 
edilmekte olan harbi vahidlerine 
diişruan nıitralyozlel'inin at.eş ede -
bilecekler ı arazi noktalarını işgal 

edeceklel'dfr. 
(Suııu 7 üı.dıl<:) 

s;nema tekniğinın en son merhalcsL.. Kalu·amanhk devr;n;n eŞS;z 1 
desta.nı ... Cı.~CtL B. DEMlL'in en büyük şaheseri 

ATLAS EKSPRESi 
BARBARA ST ANWYCK - JOLE 

MAC CREA - AKİM T Al\1İROFF 
20.000 a rlıt:ıt, 10.000 ~mendiforci ... 1000 asker ve 1.500.000 dolarla vü-

.... 
cude getirılen bu harika bugün LALE s1neml.\sında 
İlaveten: PARAMUNT JURNAL Dünya ve harp havadisleri. 

Bugün 1 ve 2.30 da tenzilatlı halk matinele:·i. 

bır listesini hazırlamakla~~ Bu b~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

nala.n.ian baı11u içinde bulunduğu • ı BUGÜN Sinemamn sahhar yıldızı 
muz seııe rı:ı üstecirsiz kalmıstı. Bele- - ' A L I C E f A Y E 
diye daımi eneüuıeni bunlann bu :_;ıe. ı M E L E K 
ne de boş kalmamasını temin için 
tedbırler almağa karar vermiştir. 

-·- Sinemasında 

ve 

D O N A N E C 1-1 E 

BASTER ~EATON - Al OOLSON 
Tamfından büti.in ACILIOI ·ÇIPLAK HAKiKA'I'LERİ !LE 

Şehir Meclisi toplandı 

İstanbul şehir meclisi dün saat j 
J 5 de reis vekili Necip Serdenge<;ti- , 
nin riyaseti altında toplanmıştır. j smemanın uyam~ını göı:;le:ren 

~~!~~~1~;dea t;~~ıi ~l~~~e~~ a,~:k::bı:~ 1

1 HOL ı· V U D RESMi GErı·oı· 
ooledıye talımatnamesmın muhlelıt v 
encümen tarafından taı;vib olunan 1 . :,, 
maduel~ri nıecliste müzakere edil • 1 B~tan nihayete k.tllar ı ~nkli ve ALICE F AYE'in en çok · 

şalartlan sonra lamamıle kabul o- Ayrıca ME1'RO JURNAL en son harp v~ dünya havadisleri 
:' 

ı-.ıişlır. Bu maddeler küçtik münaka- ı Muvaffaldyet kazanmış şarkılrın ile sü~lü nefis bir film. 

lunnrnstur. Bugün ı>aat 1 de lenzılatlı ntatinc ••••••Eill•İI 
::::::: .::::===========================-==================-:.:..::=====-=-=-==-=-=-=-=-:--.::-~-=-=-=-=-==================~ 

~, ·Bugün TAKSiM sinemasında 
Türk artistlerinin ve Tiirk sinema san'atinin büyiik zafel'i ohm 

YILMAZ ALİ 
Oynıyanlar: Suavi Tt.'<iü . Nevzad Okcugil - Feride Canan - Rcfık Kern. l . Cdil Çağdaş - Beatris 

Reji: FARUK KENÇ Eser VA-NÜ Prodüksiyon HAUL KAMİL ,. 
( 

Motlern 'l'ürk polisinin iştirakile tertip ve temsil olıınmıı~ zabıta re cinayet roına.nı 
Barlar, meyhaneler, apa::;lar, b .. takhanel<'r. 

o:..aa • ilaveten: EKLER JURNAL l:iOn dünya havadisleri. Oyun saatleri 12 · 2.15 . 4.30 -6.45 sııaı·e 9 da 
_ 2e!!._ 4 
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1 peciğin üze1?ııde. inş~ ldi~~'-~ _ ~,,ki ı ilıt iyu:·i lıir ı;ey söylemek için: 

çerken arkalarında bırakmış olduk
la t'l topraklar \'C harabeleri, re gü
zel eserleri gt>ı:;tereyim ! 

- Maalmemnuniyet Fahri Bey! .. 1 
\ 'eysinin c;omkluk hal!erıni bu mü- i 
nasebetle bana anJatır, ,-e en ziyade 
senliği kö~leri ve tabii manzat c.ı.ları 
göstenrsiniz olmaz mı? • ı ' 

Herhangi bir gizli cıuı:ıunct:nin 

safiyetlerini bozm~dığı iki l'ı.;ki ar
kada~ gibi eıtesi günü iciı: bl!-?bir
lerınJen r .... ııde' u alı!ıl~d. 

Sabah kyin. civ~rdaki gÖfü'ri ve 
kenadarındrıki eı.:;ki bina harabele?·i-

ni ge:ı:diklen ::;onra, öğle ~emtğini e
pey u:alkt.a bulunan Fahriııın c;ıft • 

liğ.inde ye<liier, öğleden sonra dti., 
tabii manzaramle meşhur ve bir tc-

bır mamıı.,ıtır haı abeı-nnı ı::ıu.dıkten - İtalyaclaki bfr ı:;eyahalim m • 
\'e ormanlarda bir rnüdJet dolaştık· n4smtla Tv::;kan:ı.ıh~ kiı1,~k bir kili • 
tau &1nra, dönel'ek, \'eysin>n t.;ı1tli- ~t'de eskide11 gôıd~1ğiim bir İtaly:m. 
ğinde ak~m yemeğinı yedıl~r- tab1'1.,.un aki Mt:tirnrnayı lıatırlatı -

ş;mdi, genç kadın heye\;anh bir 
yur~unuz ... Tablo ı:;ı:hibınin kim ol -alaka iie. kurşı..;ındalı:i genem a.nh.t-

Uğı hikLyelt-ri clıı1Hyordu. \'cyı::ıinin ' dı~ğunu bilmiyornrn ... Belki de ta .· 
jsmi, hewt::n htt' cümle başında. geçi· nmmış bir imza dq~iltli. Fakat bu 
yordtı. M~dvnnrıyı r·esmettiğı \'akit, orlnya:_ 

Saııt i!eı·iiyııdu... ~· · ·~ ~ t bir ş::ı.hese:· lie ç~kar"°d:~n;; b~'ı.ki 
·~·. ~" ı '-" 

Pel'iha.ıı -çocuğunu Jıollari ·arasına 
almış, ' bfalki rnlıdafaasız ve ince bir 

vücudü, meihm; biı tehJikeden lw- sud \'C muzaffrr bakış!annrlu.dır ki 
nımak istiyen bir tavırla. goğsü üze- aıme lıi1.i:-;ini11, anrw ~efi::ıtiı.ın btt -

fal'kırıa ~' .. ı-mamıçtı. Bu .-dam, !wl

ların hareketinde Ye gözlerin ıne -

rinde 51k1yordu. J..nnc He oug' lun 
11>f;kil ettiği mı.ı.nzara, ocağın pem-

br ?.J11'~ -:. H-,~da, ve ı:ıaıomm loş fer
m l D<.ıennrie öyle güzel bir his \'C· 

riyoıu~ au Fahri, heyecan. verici ~u 
tablo önünde bir lahza dü~iinceli dur 
maktan kendini al;:ım [ıdı .. \'f' gayd 

tün ıntel~klerirıi tt!m~rkiiz ettir -
.mi~u·. 

Fah!'i, Penrı<illa sanki 

tablo seyrediyormuş gıbi 

tekrarbdı: 

~üzcl bir 

bak2..rak 

/)Pwımı ııar J 
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Bugünkü Milli küme Maçları ı 
Fenerbahçe 
takımlarile, 

~e Galataaaray Ankarada Ankara 
v~ra ve Beşiktaf da İatanbulda ·İzmir 

takımlarile karşılaşacaklar 

. ~etin miltt küme maçlarına ~- : 
~ ve Ankarada devam edile • j 
~; Ankaraya Fenerbahçe ve Ga 

ta&aray gitmiş, şehrimize de ilk 
~anlannı yaparak hmirin Al· 
~u ve Altay ekipleri gelmişler· 
ır. 

Feıterbahçe ve Galataaarayın kuv
\retJi 4nkara takımları karşısında 
111'İtiıp olmadan dönmek için bütün 
~~ ve bilgilerini sarfedef!ekleri 
IUpheei?.dir. 

Ankara. takımları· da ayni haleti 
ruhiye ile sahaya çıkacaklarından 
0 tadaki maçlar daha oynanmadan 
~Yecan te\•lid etmektedir. O kRdar 

ı Ankaraya sporcu kafilesile birlik
te bir çok ta meraklı gitmi!i bulun· 
maktadır. 

Fenerbahce zor neli<·e alan hir for 
~erde maliktir. Bilhassa Fikret gibi 

1 
r klas oyuucusunun takımda bu • 

unınaması san liciverdi epey zayıf 
•tnaaata ve binnetiec bıı gün oynı
Yacak Gen<'lerbirliği ile yarın ma.ç 
~~P&cak olan Muhafızgücü için mü
~ Şanslar yaratmllktadır. Ff'.ner -

c:enin emin yeri olan haf hek hat
tı karşı taraftan fazla tazyik gör
~ forverdini cok iyi beslemeıotini 
bilen elemanlardM.ll oldukca iRtifade 
edecektir. · 

müessir olan sağ muhacimlerini tu • 1 

ta bilecek vaziyette midir? Altınordu
yu görmediğimiz için bu hususta bir ı 
mütaleada bulunamıyacağız. 

Diğer taraftan lmıir takımının ı 
Namık ve Sait gibi muhacimlerini 
Uıtmak için yeşil beyaz müdafaası l 
epey sıkıntı çekecektir. Oyunu kazan 
mak Vefa için fula açılmamağa, Al· 
tınordu için de lzmirde Galatasara· 1 
ya çıkardığı maçı çıkarmağa bağlı 

gibi görünmektedir. 
Yine bugün lzınirin Altay takımı 

ile İstanbul şampiyonu Beşiktaş gii· 
nün ikinci maçını yapacaklardır. O
yun muhakkak ki çok enteresan ola
caktır. Zira Beşiktaş İstanbul şam • 
piyonu çıkmasına rağmen son gün
lerde Ankarada iki defa iistüste mağ 
!fır olacak kadar bozulmuf;i, bu da 
gecen gün Mıwarlara karşı yapılan 
oyunun sonunda siyah beyazJılal'ın 

yorulmalarile teeyyüt etmiştir. 
Hakkı iyi randıman verebildiği t..ak 

dime bir yandan da Şeref santrafora 
oldukça fırsat hazırlıyacaklar, bu a
radll ~ütör olan bu iki oyuncu biz
zat yakaladıkları fırsatları da iyi i15. 
timal etmek kudretini gösterecekler
rlir. Beşiktaışın bir ay e\•velki tem
poımna Altav takımmm zor davana-
cRğını tahmin etmekteyiz. · 

lzmirde Galatasaraya karşı arka 
arkaya beş gol çıkarmak suretile 
hem bidayetteki düşkün oyununu dü 
zeltmiş, hem de rakibinin fevkine çık 
mak şöyle dursun onun bir kaç klas 
üzerine çıkmış bulunan Altay bugün 
de ayni tempoyu tutturduğu takdir· 
de bu sefer sıkışmak sırası Beşikta· 
şa gelecektir. 

Vahap ve Saim gibi Altaym en iyi 
ve iki karde~ forverdini BeşiktaşlıJar 
için tutmak zor olacak mıdır? Beşik
ta.ş müdafaasının şuurlu oynadığı 

takdirde Altay forverdinin icra ede
ceği tazyik "karşısında pek bunalmı· 
yacağını tahmin ediyoruz. Bununla. 
beraber bir tarafta çok kritik vazi· 
yellerden kurtularak İstanbul şam • 
piyonu olmuş bir takım, diğer taraf
la da iki hafla evvel Galatasaray 
gibi bir kuvvete karşı efkanumu • 
miyeyi hayrette bırakacak derecede 
bir dinamizm göstermiş bir teşekkül 
mevcuttur. 

Beşiktaşın bugünkü ve yarınki 
maçlardan galip çıkması ihtimali be
lirmekte ise de, çok enteresan bir 
mahiyet taşıya11 ve 1stanbulun bu 
"Bene ilk göreceği deplasman maçları 
olan bugiinkü oyunlar herhangi bir 
tahminde hakikate yakınlık bırak • 
mamaktadır. " 

Galat.aRııray muhakkak ki Ankara 
da İımir Akıbetini hutırlıvarak ovnı· 
Y~caktır. 1~ dakikada bP~ gol ye~f'k ~ k k L • 1 • 
gıbi bir talihsizliğe ve paniğe uğra· -!il,, r e 1 s e e r 1 
~&lttan sarı kırmızılıların her an c;e· 1 
ıneceklı:-ri ye hi~ olma7.ha oyundan 1 A d k 1 

e\r\'el bir taktik ta.yin ede<'ekleri şiip rası n a o$ u ar 
hesi,..dir. Takım bir kaç giin c•\'1.'C'1 

teniş bir kadro iıt Allkaraya git • - • .... ..-

ın~. orada bir ,de idm;ın yu.pmı~tır. 
1tnerjik bir tRkım nlan Muhafız· 

l
glieij ve cok iyi futbül oynıyan Gen~
ert..' ı·· 01r ıgi kar~ısımfa Gala trıı:::n c ym 

&on müdafaa hattı epey İfi görc«ek 
<>~duğu gibi sayı cıkarmak ta fon·or 
:1nirı oyunda miitemııdiyen fır~at 
t>llalllası \'P bunlfırın kt\-mı:>tini bil· 

~esine bağlıdır. Son dcf:t Ki~pefite 
aııp sarı kırmızıhlarm c-ıkardıklar 

:Yllndaki tempo bu taknr.a Ankara-
a da yar olursa. Gal.1tasa1-a,·ın mu

:affer olarak bu seyahatten dc•!'ll'Ylesi 
cab eder. 

1 
Ankara takımları cabuk netice a

•hiltnek Ye hemt>n hemen avni kuv-
~ . 
ette hatlara malik bulunmak dola· 

)')tile tam futbol oynamak imkamna .,.,, . . 
•hktirlel': Fenerbahcc Ye Galata· 

~rayın isimlerine kabili~·ctlel'ini mas 
rı"lernedikl<>ri takdirde kendi ~ahala
ltı~da muvnffak olmaları her zaman 

llınkündül'. 

ll'ı.lstanbulda, yukarıda da sCiylediği
l '7.. gibi ilk depla!';manlarını yapan 
k~ır takımları Besiktaı-; ile Vefaya 
arın oynıvacaklardır. ] 
Bugün Taksim stadvomunda. c>v •

1 
"t'la · t A1tınordu ile \'ef,• karsıla~a<'ak-
~r. AJtınordu lzmirde Galatasaı ayı 
la 'i!üp etmt>ğe murnffok olmuıı bir 

kırndır. 

JŞı Vefa ise burada Galrıta~araya kar
ın galip gelmek fn·satmı uzun za • 
be andanbc-ri bulamamıstır. Bununla 
f\J raber ht-r ı.rıman söylediifimiz gibi 
~~ oyununda bir marıtık sil~ilt'Si 
dtı rıya <.~as olmadığından A ltınor 
~~n buj!'\in Vefanın karsısında a
~ neli e ancak iki takımın. da 
s...ı:: ne S(>kilde bA~ladıJ!ını Ye mü-

anın ne :nbi b•r S('Yir takib et
~~ oldp~unu ~örmekle k~tirile
.. ır. Vt>fa arık Ye tabi\'csiz O\'Un O\'· 
••\\' . . . . 
c-~ an hır taktmdır. Bnzan cok 1!Üzel 
ıı:: n <;ıkaımaı;:ı yerdi~i acıklardan 
rı~~sındal;ı takımın i titc1dc ctmesi-

ılıneme ·indendir. 

dn ~er s_poı cb olduğu gibi fiitbolde , 
tınd <'ndı dcn;.,inde bir ı ~kip k2r:-.ı • 1 
tik a nı~,·affak olmak kır hir tak- . 
~1/esbıt etmek YC C\nun nnı c>ttiği 
llıı •ide oynRmak ı:;arttır. \'efa takı- 1· 
t..:1~t bu C'ibeti gczönün~e t ıtt:uğu 
biı; dırde en km·,·etli tesekkül!erden 
'in °lacaktır. Altınordu mfülafaası • 

801 tarafı Vefanın her zaman 
1 

Yu.1..arıdLt Şi.şli Trmkki1 a.şt1yufo Pcrfeı•niıµıl füıcleri koşucuZcırı 

Dün, öğle-den sonra. erkek mek
tepleri arasındaki bayrak ko~usu 

seçmeleri Taksım stadyomunda ya -
pılmısur. 

ilk koşuyu, Galat.ısaray, Boğaziçi, 
Daı üşsafaka ve Işık hseleı i yapmıR-1 
lardıı. Bu grup<1 dahil bul.man Hay
ıiyc takımı gelmediği için tasfiyeye 1 

ki Kabataşhyı 15 metre geçmeğe mu 
vaffak olmuştur. 

Netirede 46.42 ile Kabataş birinci, 
48,35 ile Sanat mektebii kinci ve sı
rnsi le P<'rle\·niyal, Muallim mektebi 
\'e Şişli Terakki lisesi dördüncü, be· 
ı?in<'i ve altıncı gelmişlerdir. 

Bu koşunun finalleri tam mesafe 
uğramışlır. iizerinden 28 nisanda. Fenerbahçe 

İll< turlanla öııde giılen Darfü;ŞHfa- ·stadmdıı yapılacaktır. 
kalıl~rı pek yakından takib eden Ga· f b I 
Iatasaraylılar (ine gt:çmekte gecik • ut o ajanı Ankaraya 
medileı. Galaü s:ırayın ilk dört yüz gitti 
ko.c:an atleti Muzafferin temin ettiği Futbol ajanı Hasan Kimil Sı>0rel, 
farkı açarak fc~lcı.lastıran her Ga· diin akşamki ekspresle Ankaraya ha 
latasaraylı ko. ucu takımlannın iki rt'ket etmi1ttir. Orada milli küme ma-
tur farkla hiı inriliği almasını tt:min rı yapacak olan Fenerbahçe ile meş· 
etmi~tir. Nüi t"de Gıılataı:;aı·ay 4fi 37 gul olacağı gibi fut.bolcülerin Mısır 
?alı.~k~ il: biri~ci,. J?a~:ü~:-:a~~ka ıJf..if> seyahati hakkında icab eden direk-
ıle ıkıncı, Bogazıçı uçuncu w Iaak 1 ifleri alarak sehrirni 00· kti 
l. . d d .. d . .. ım· . "" ~ nece r. 
ı~ı e oıı uncu ge ışlerdır. 1 
tkiıwi koı:uyu ~ı.ıallim Mckh.,.bi, 

1 

An karada maçl~r heyec~'lla 
B(ilgt Sanat, KabRtaş. Perte\'niyal beklenıyor 
\"t' Şi~li 'l't'rakki liseleri yaplıl<l!'. Ya- 1 Ankara, 19 (Hususi) - Yarın, 
rı~ın ilk anlarından itibaren ÇC'ki~. fBugiin ı !'lt'hrimizdc yapılacak olan 
ıhc>ğt: b;u:lı~ ••\i :::.analler, \'e Kab:; ta~- 1 Fenerbahre. Ga.la.tasara.y ve Aııkı.ı.ra 
lılar c.lığcr ı a~ipl<'r'l01kn kolayca ay- ı t!lkımlan aı asındaki maçlar, umumi 
rıldılaı. Biı; ?.ralık Kabatar;lılar Sa- biı alilka ile karşılanmaktadır. Rağ
mıt mektebini de g·t>1.:ti1ı:-1. ~an at mek I bet oka kar fazladır ki, maçların bil· 
tebinden Hataylı Ahmed cok güzel tün biletlt-ri şimdiden tamamen sa. 
bir koşu yaparak 120 metr~ önünde- ! 'tılmı§ bu}unmaktadır. 

Ak denizde 
İtalyan emelleri 

( Bafıııakf.d,edoo ae..) 
derler. • 

İtalyanın davası, kavgası ~edir! 
Emperyalizm yapmak istiyorsa bunu 
b'iı şekilde temin etmeğe ·im.kin yok
tur. Tehdidle k&r1Jiık bir yalvarma 
ile diğer bir emperyalist bir devlet
ten bir müstemleke koparılamu. E111 
peryalizm demek harb demektir, kw 
vetine güvenmek demektir. ltaı,a 
fatihlik niyetinde ise, ve kendiaiıae 
güveniyorsa, kollarını sıvar, Fraa • 
saya hücum eder, Tunusu ele gecj
rir. Başka türlü adama. memleket 
vermezler. ltalya Tlinusu, KOl'8ikaJI 
bugünkü insaniyetin vicdaDllllll t:M
vib ve kabul ettiği bir hakka istin&· 
den ~leb ediyorsa k~ndisi de iM 
hakkı ve bu prensipi ka~l eder, ay
ni kanunu kendisine ka.rşl da tatbik 
eyler. . 

Demek istiyoruz ki İtalya iki yödtl 
bir siyaset takib etmeğe çahıJIJOI'. 
Haris emellerini, fütuhat arzulanm 
mülayim simalar altında ileri sür • 
meğe çahŞ,tyor ve buna da muvaffak 
olamıyor. Çünkü artık boş södere 
inanacak, aldanacak kimse kaim ..... 
tır. 

İtalya, bilhassa harb başhyalıberi, 
şüphe telkin edici bir politika takib 
etmektedir. Kendisinin de gizliyeme
diği gibi, pusuya yatmış, fırsat ilet· 
ler görünmektedir. Bu ne şerefli bir 
şeydir, ne etrafa emniyet telkin ede
cek bir siyasettir. İtalya şu veya bu 
istikamette politikasını tesbit edip 
makadmı açıkça ortaya atmadak9t. 
hiçbir müabet netice elde edemeL 
1taly~ya Akdenizde bir karış yw ft
recek hiçbir devlet yoktur. Bunu 
Sinyor Gaydanın makalelerile yahut 
nutuklarla f ethetmeğe imkan tasav
vur edilemez. İtalya Akdenizde top
rak istiyorsa bunu ancak muzaffer 
bir barble elde edebilir. 

Fakat İtalya Akdenizde emniyet, 
sulh, işbirliği, refah ve mesai iati -
yors.'\ bunun yolu acık. dürüst tiir 
politika takib etmektir: hiçbir d~· 
lete ka.rşı tecavüz emeli besleme -
mektir. Franaanın "emperyalimı,, 

siyaseti İtalya kin bir ?..arar ve teb· 1 
like teşkil edij'orsa bunun ilacını da· 
ha büyiik bir emperyalizm devlet ol· 
makta aramamalı. biz.zat emperya • 
lizmi yıkmağa. bütün Avrupayı ihti
va edecek federal bir "sosyete vücu
de getirmeğe doğnı yürümelidir. 
Dünyanın Jstikbali buradadır. 

Evveli. Avrupa kıt'asından başlı· 
yarak bir birleşik devletler sistemi 
kurmalıdır. O zaman İtalya da At
deni1.de kapalı kalmaktan kurtulur, 
küqük devletler de ltalyadan kurtu • j 
!ur. Fakat bugünkü patırdılar ve telı ı 
didle.rle İtalya kendi başına bir feli.
ket getirmekten başka bir şey ya-
pamaz. RMeeyta Oahld YALÇIN' ....................................... " ..... " ..... _ 
F enerbahçeliler Mısır 
için Galatasaraydan 

oyuncu istiyorlar 
Mısıra futbolcülerimizin çağınldı· 

ğını \'e bu da\'ete takviyeli olarak 
Fenerbah~~min iştirak edeceğini yaz 
mıştık. Galatasaraylıların oyuncu 
vermek istememelexine rağmen fut
bol ajanı Fenerbaheeyi Galatasaray
dan birka~ oyuncu alarak takviye et 
mek istediğinden Galatasaray İdare 
Heyetine müracaat etmek niyetinde· 
dir. 

Bu takdirde Fencrbah('.enin olduğu 
gibi GaJatasarayın da milli kfune 
maçları. zayıf bir kadro ile kalmama
ları için, tehir edilecektir. 

Sporcuları davet 
lstanbul mel:tepleri spor bölgesi 

Başkanlığından: 

1 - 20 1V 1940 cumartesi günü 
Kırmızı . Beyaz küme muhtelit ta
kımları arasında Ş"ref stadında 
futbol müsabakası yapılacaktır. A· 
şağıda adları bildirilen mektepli 
sporcuların saat 13 de futbol leva -
zımlarile Şeref stadında bulttnmala.n 
tebliğ olunur. 

2 - Kırmızı kümeden: Halil, E • 
nis, Osman, Sabri, Tes'it, Niyazi, 
Gazanfer, Necdet Boğazi<:i l~, 

Muha.ncm. Yunus İstanbul Jisesi, 
Süleyman Yüce Ülkü liı>esi, Ali Ta
hir Şişli lisesi, Zeki Vefa lisesi. 

3 - Mahmud, Halil, Şahap, Bii • 
lent, Necmi, Aydın Galatasaray li· 
sesi, MU\·ahhit, Arif, Kadir, Faruk, 
lımıet Hayriye li~i. Hüseyin, Ni • 
had Muallim mektebi, Nafiz Feri·. 
dun Kabataş lisesi, Murat DariiMa
f aka, Tank lstiklil lisesi. 

4 - Bu maçın hakemi SemÜl Dil· 
ransoy. 

Savfa: ' \ . =-

'ftlrlıoeye ~--: 11Vsn1N VABID Y~ - .... 
İki kavmi yekdiğerine bağlıyacak 

e•a• fart/arın izahı 
-194-

Hiçbir logilia, Amerikuı yahut t .. 
talyan devlet adamı yoktur ki hiçbir 
zaman "oermanofil,, lllfatile bir vazi
yet almlf olsun. 

Her İngil~ devlet adamı 
en evvel, tabii olarak, I ~,.; 
her Amerikalı evevli A PMriloaltdtr. 
ltlyatt0fU, bir politikadan ba§k.a bir 
siyaset yapmağa meyyal hiç bir 1-
talyan bulunamaz. Binaenaleyh, fa• 
lan veya filan ecnebi milletinin nü· 
fuzlu devlet adamlannın çennanoftl 
hisleri üz.erine ittifaklar bina etmek 
iddiasında bulunan bir adam ya bir 
eşektir ya bir yalancıdır. İki kav· 
min mukadderatının biribirlerine 
zencirlenip bağlanması için elaenı o
lan şart karşılıklı bir hürmet veya 
9empati değildir, iıttirakten iki tara· 
fın da elde edecekleri menfaatlerin 

manzarasıd\r. Yani, meseli. bir ln • 
giliz devlet adamı muttasıl anglofil 
bir politika takib edecektir, hiçbir 
mman cermanofil olmıyacaktır. Fa• 
kat bu ANglofil politikanın muayY.en 
bazı menfaatleri, türlü türlü sebeb· 
lerle, cermıatt<>fil menfaatlere teva• 
fuk edebilir. Bu bittabi, bir dereceye 
kadar vukua gelebilir. Bir gün va • 
ziyetin tamamea alt ili;t olmaaı ka· 
bildir. "11a1Mt. if başında btılutNH« bir 
demet adamtmtt 1'ü"eri, m"4yyen btr 
~manda, ehem bir amf'liyeyi /~ 
çıkarmak icab ettiği dakiloada, ke>t· 
d4 menf•tl.crMi mMda.faa içitt a.11tıi 

~taları ktHlo'HlllCak ar~n 
"btUmaktır. 

Bu prensipin ameli tatbikatı, şim· 
diki zamanda, aş,&jıki suallere Vt!rİ· 
lecek cevablardan iştihraç edilmek 
lazımdır. Frmıt1atıttı itirazdatı vares· 
te iktı.aadi ve a&keri bir hegenımıya
(atbik ve icra eclebUH~e.<ti ~itt 1ııcr

kezi btr A.1ma" Arrupasmm fa:na· 
metı Det·hJraf edilmesinde bugiiH hO.H 
gi devletlerin hiç menf<uıtl.eti yok· 
tur! Ve hangi deııletleı· kendi be· 
ka fGrllanıuı ve politi~rrmn arı • 
ane1>i ist;klıillcriııe göre, böyle bit ı•a 
=i.11eti11 itık~af "'' kendi istikb<ılleri 
~-itt bir tehdid addedecekk:rdirf 

Çünkıü al'tık şu keyfiyet açık :;u • 
rette anlaşılmak lazımdır: Alman 
kavminin can düşmanı, merhamet 
ve Fransa olacaktır. Fransayı 
Ye Fransa dü."}manı olacaktır. Fran· 
kimin idare etmi§ olduğu ve 
kimin idare edeceği mt-selesi hiç e
hemmiyeti haiz değildir. Fran~yı 

idare edenler ister Bourbonslar ol • 
sun, ister Jacobin'ler, ister Napo • 
leon'lar yahud burjuva demokratlar, 
ister klerikal cümhuriyet~iler yahud 
kızıl bolşevikçiler olswılar, onların 

harici siyasetlerinin son gayesi dai
ma Rhin hududunu ele geçirn1ek ve 
Almanyanın nifak içinde pal'<;a parpa 
kalması için bütün gayretlt'rini sar
federek bu nehir üzerinde Fransamn 
vaziyetini sağlamlaştırmak olacak
tır. 

/,ıgiltere Almanyan111 biitiin diin· 
'!J"YU şamil bir devlet ulmamasıııı is
ta. Frotısa i.cte Almanya admı ta.şı· 
~tan bir <lct.'letin meı·eıul o1nıa.smı is
it nwz. Faı·k mühimdir! F<tkat bufJİİıı 
bi-:: f P.kmr 1Jir diiıı!J<l dc1•leti olr11<1k 

1)(1 .. iyefüıi rle gcçirou'k ifiıı 111 ııca

tfr fo etnıiyonız. Biz rıalt1rtmı 12.m 1ıa

yalt İ! in, millt.fimi.::.iu 1HJJı.dCti iı iıı, 
çoc11klamm:.nı lıct yi;ııl.ii ti.meyi i· 
çiıı mücad<.lı; e:.I mel.· na c1mriycfi11tlc
viz. Eğer bu nıukaddemelerden ne-

. ticPyi iı:.'tihraç ederek, Avrupamn 
blze aı ı.eJ bıleceği mütte..fikleri göz 
den ge<>irecek olursak, yalnız iki 
de,·Jet kalır: IH§iltere ile lio.lya. 

İngiltere, Avrupanın mağliıb ede
miyeeeği silahlı ) umruğu güniin bi-
~ıinde İngiliz menfaatleıfoe muga
yir bir politika~, nıfülafaa edebile • 

' l'ek bir Frans1c.:yı kendi kar::ısında 

görmek istemez 1r giltl!re hiçbir za-

man garbi Avruı• ... tıa malik oelduğu 
zengin demir ve kömür madenleri 
~ayesinde dünya iktısadiyatında ken 

disi için tehlikeli bir rol oymyabile
cek bir Fransa kar~ısında kalmayı 

arzu edemez. İngiltere, Fnuısanın 
Avrupa kıt.ası politikaauıda, Avru-

panın sair kıaımlaranın parça parça 
bu1Lnmaaı aaye6ind~. Fran&ı& '1iplo-

maaisinin ananelerinden biri olaa 
dlny41 politikasuıa daha çok faali • 
yet ve hınucab ile aanlabilmeaw.
:inakin verecek yahud buna zorhy ... 
CÜ derecede emin bir nziyete nı&4 
Ut olmuant da temenni edemes. M&4 
ziain jeplinlerinin bombaları her ge
ce taaddüd edebilir. Fransanın ask.,. 
ri üetUnltiğö büyük Britanya taraf•• 
daa idare edilen dünya imparator • 
luğunun kalbini teşkil eden veı· ÜZ&f · 

rinde ağır bir yüktür. 
İtalya da Fransa taraf mdan A vıı.te 

pada işgal edilen b&kim vaziyeti& 
daha ziyade takviye edilmelii.ni ar-.. 
edemes. İtalyanın istikbali toprak i• 
tibarile bir inkişafa tabidir. Bu to ... 
rağın unsurları Akdeniz havzası et. 
rafında toplannıuttır. İtalyayı harbe 
11evk eden şey şiiphesiz ki Fransıtnnı 
büyüklüğü için çalışmak arzusu de
ğildi, Adriyatikte malık olduğu ıneıı 
fur rakibe mühlik bir dub~ ;.:•.tir· 
mek niyeti idi. Avrupa kıt.asında 

Fransız satvet ve şevketinin heı· yeni 
bir çoğalması istikbal için bir nıi.· 
niadır. İtalya bu maniaya çarpa • 
bilir. Onwı için, ırk akrabalığınııı 

iki kavim arasında her türlü reka -
beti izale edebileceğine hiçbir zaman 
ihtimal vermemelidir. 

Avrupa vaziyetinin en realist, ea 
soğuk kanlı tedkiki gösteriyor ki bu 
iki devlet, l>ıgiıterc ile /'llıalya, birin· 
ci derecede, en tabii hueusi menfa· 
atıeri bir Alman milletinin varlığı 

için elzem !f&rtlarla muhtel olmı • 
yan yabud, son tahlilde; en az muh· 
tel olan devletlerdir. Hatta onların 
buhusuai menfaatleri bir deı-eceye 

kadar AJmanJarın varlığı ile uyga11 
bulunmaktadır. ,. 

••• 
Bu ittifakların imkinı hakkında 

bir hüküm verdiğimiz zaman. üç a· 
mili göı&den kaybetmemeliyiz. Bu a• 
millerin b1rincisi bize taalluk eder, 
diğer ikisi de nwvzuu bahsolan dev• 
Jetlere. 

PreR8ip !tibarile, bu~ii•kü Almaa
ya ile ittifak •ktffi~t:>ilir mi? Bir 
ittifakta tt>t-a,·iizı bir planı icra ic;in 
bir yardıın aı ıyan bır devlet, hüku
metleri, ~enelen1enberi, en miie...-u;if 
kabiJiyetsi:ı!lik, sulhçü, korkaklık 
man:..araları ::ıretmiş v;: m.::e;tır. hlı~ 

yük ekseriyeti Marksçı \'c demokra· 
tik mezheplerle kör olarak kendi 
kın·mine ve k~ı.di mc'llleketine en 
menfur bir surette hiyaue; etmiş bir 
devletle ittifak e<'!ebilir mi? Herhan· 
gi bir de,·let kendi hayatını, kendi 
varlığını ın ıdaf aa için bfr parmağı
nı kaldırmak 2 ;usunu · ·"! ı esaretini 
bile göstermiycıı bir d !vlet ile bir 
gün onunl:ı mü~terek m""nfaatleri 
müdafaa içh mW,terek stıı·cHe mü • 
cadele edeııileceği kan.~ ıli:e kendiı:ıi 

için faydalı münasebetler tesis et • 
mek iimidin~ dii~ebili: nıi: Bir itti· 

fok nıuahe<lenamesini, eaki iltifa kı 
müselles gibi, bati bir i.-ıl'ihliıli ida 
meye <;ahsan b garaıı~i ın:ıka VC'le
sinden dahn fazla bir şey telakki e• 

den Ye etme::ıi Jazımgelen herhangi 
bır dm·let. en farık \ e mümeyyiz te· 
zahiıı·Ierı l·c·nebilere karşı yerlerde 
sürunürce.sine bir u5aklıktan ve da~ 
hilde <lç mılli faziletlerin menfur 

bir boğulm, :-:ından ibaret ohın 

bir df>\•let ile, }ınttı harekdiııiıı 

kabahatı yüzünden artık büyük ol.
lak hirbir seye malik buhınmı' n 
bir dc\'let ile; 'atandaşları ııe:..uiı e 
haiz olmakla iftihar edebilecck .... ri 

ufacık bir lıiirmcte bile malık o a.· 
mw:ın \'e binaenaleylı ecnebi._ -'o 

kenJılcrine kar ,.ı biiyük bir h •• yran
hk hu~mıe getiremiyen hiikiın · etler•a 

felaket \'e ikbalde de mlttP~r ola • 
cak bir ittifak a](tcoer mi? 

Ha~·ır! Şohretine ehemm"yc:t ver""n 
ve iltifaHa yağmaya h&ı is parla · 

mentolar için ian& tahsi~atından <la
ha fazla bir ~ey arayan bir devlet 

bugünkü Alnıanya ile ittifak etmi • 
yecektir. Hatti ittifak etmeğc kadir 

olamaz. Bidm bugün ittifaklar ak· 
detaW'kteki kaWHyt-hiialiğimiz döş • 

maa&arunız haydutlar &ra81ftda mev• 
cot teuaüüa deıia n .. aebılli 
dir. [DetJGnu varl, 
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~.v~'""retmenin r Bahar- ve Çocuk 
g n 1 e r Kışın soğuk günleri . 

ihti ( ['4isan ayı bulma~ası) 

Dondururlar bel'. yen 
- 2 - Bizi güldürdü bahar, 

Biraz sonra uyanan bekçi: J 

- Bu lastikler de kimin acaba? -
diye düşündü ve; mutlaka kar.şı ev- ! 
de oturan avukat 1rfan Beyin ola • 
cak, dalgmhkla sokakta çıkarmış -
bl'; .. dedi. 
Avukatın penceresinde ışık vardL 

Fakat bekçi ev haUhnı bu vakit u
yanclırmamak için kapıyı çalmadı ve 
13.sdkleri sabahleyin vermeğe kaı:ar 
verdi. 

Aradan yarım saat kadar geçti. 
Bekçinin ayal.Jan üştiyordu. Lastik
lerin ayağına uyup nymadıklarım de 
nedi. Sanki kcmfü;i için alınmış gibi 
tıpatıp geliyorlardı. 

- Aman ne güzel ısıtıyor, dedi. 
Şu avukat yine talihli adamdır. Dü-
§Ünecek bir :;ey yok ki! Ne kımsı 
vaı:, ne de çoouklan; ak§:ını üı:ıtii e
ve gelince eline kimse bal~mıyor. Her 
akşam da bir yere daYetli. Bak bak 
odasında nasıl dolaşıyor. Herlıhlde 

yarın gezmeğe g.'..üccektir de onu dü
şünüyor .. Alı fü: olurdu, onun yerinde 
ben olsam'. .. 

ne kadar güzel hikayeler bilirim. Ne Geldiği gi...indenbert 
olur y,ine ona anlatabilsem. Fa.kat )f-
yazık, parasıznn ve susmağa mec- Evde ka.pab kalıi:ınk, 
burum. Artık benim için ne ümid SıkintıdRD._ bnn:ıJmn.k, 

kaldı ? .,, Günleri ge~ti artık, 
Avukat yazdıklarını yeniden oku- ll:ıva güzel ve bel"raJı. 

du. Sonra bunu nasıl manzume ha- )f 
line getirebileceğini düşünmeğe baş.- Çi.90ldendi ağaçlar, 
ladı. Bekçinin ruhu artık fena halde ~ te , __ ......,re, pe, y.om.aç.uw-. 
sıkılıyordu. Şiirden, manzumedEın Bid bekliyor şimdi, 
hiçbir şey anlamazdı. Zaten bu şiir Koşalım ark.adaşla.P. 
de şiire benzemiyordu ya!.. Bereket lf. 
versin, biraz sonra avukatp encere-
nin ününe geldi ve dışarı bakarak i- Taç yapıp çiçeklerden, 

Papatya.dan, mineden, 
çini çekti, sonra; 

BaşUll17..a ta.kalım, 
- Şur:ıda uyuyan bekçi şi1phesiz Denwitı dibinde sarrna~klar aros-wı 

b d dah b ı ti dır d d . .. l Neş'esiyiz baharın... . B .,,.,..1_.;w 1...: en en a n ı yar , e ı, oy e ..., 
1

1>->r babk sakla;ımı.ş. u ...._.,ı v•Z artır 

delice arzuları yoktur. Derdine or - ESİN HASAN 1 dık bulamadık, siz bıtlabiU1· miS'bnid: 
tak olacak çoluk Gocuğu vardır. N·~ L. ......J 
l d · d ı dı ı -- - - -- - - Bulmacayı çözen küçük okuyucula.r 

o ur u onun yerın e o say m ·.. neye göttirilldü. Bir masa üzerine 
O ı b k · · uh ı · · bulmacayı kesip bir kağıda yapıştır-

ana:ı .e ·çmm r u es n yerme yatırdılar. Sab.ıhl.;yı·n muayene içın· 
ld" dıktan ve kb.ğıdm altına da. okunaklı 

ge 1
• soyarlarken tabii evvela ayağından bir şekilde isim ve adresini yazdıktan 

- Aman ne tuhaf bir rüya gör- lastiklerini çıkardılar. İşte o anda 
düm, dedi, sö7.de ~u yukartki avukat ruhu geri döndü ve doğruca, hiç şa- \ sonr::. bunu bir zarfa koyup zarfın ü-
ben":u'c::'m g-e ah'de o aşa zerine "Yeni Sab:ıl:ı,, f!·azetesi bulmaca '" .) • e r s 1 n nun Y - ~madan hastalrnneye geldi, vücu - ~ 
ması böyle ise, lüzumu yok, halline düne girdi. Bek.Gi gözlerini açarak ı memurluğuna - İstanbul;, yazarak bi-

Lastiklerin saye;;;inde hemen ar - bin şükhr! .. doğruldu. Ne olduğunu sordular, 0 zc gönderirler. 
zusu yerine ge!Ji. Vilcudü knpı e.şi- Yine eski yerine oturdu. Ve las • da pek fena bir rüya gördüğünü, e- Şayed zarf yapıştırılmaz da açık 
ğiude otururken ruhu avukatın vü- tikler· nyağında olduğu için hülya • ğer bir geceyi dalıa böyle geçirirse . gönderilirse 30 paralık posta pulu ka-
cudüne gL""Cli; l:endisini odanın için- lara daldı. Bu s1ra<la gökte yuvarlak çıldıracağını söyledi. fi gelir. ı 
de dolaşır buldu. Elinde bi~ kağıt tu- yüzü ile ny pıırhyordu. Bekçi: Oradan hemen evine gitti. Evde- ı Doğru çözen.küçük okuyucularımıza 
tuyor ve tekraı: telcrar olmyoruu. Bu, - Bir çaresi olsa da şu aya git- kilerin hiçbir şeyden haberleri yok-
av-11katın ."azma1~ ı'«t0dıg" -ı· 'üiı- s:ı·ı·rdi . sem ""'ab" yu··~·u· sahı"den ı'nsan yuzu·· •• ı nisan sonunda yapacağımız tasnif ne. ... -' _.._ ~ " ~ - ' ...... ~ ..... " - tu. Yalnız sabalıtanberi eve gelme- t 
Bekçi de bcr:ıber okumağa b:u}ladı. ne benziyor mu, ko.şı gözü belli olu- mesini merak ediyorlardı. Onlara rü· , ticesinde ~rbiyevi ve eğlenceli hediye-
Kağıtta ~unla.r yazılıydı: yor amma acaba bıyığı, sakalı da yasını anlattı. Fakat hiç kimse bek- lcr verecegiz. 

.7 •• ongiıı olı·;ay.dım ! var mı'? dedi. çinin aya gittiğini anlıyamdı. L8s _ Arzu edenler zarfa küçük resimle-
11Evt:t, zengin olsaydım!.. Daha Dünyada. bazı sözler vardır ki on- tklere gelince, onlr hastahanede kal- rini de koysunlar. Şayet bulmacayı 

minimini iken bile hep bunu di.i.~ü - ları yalnız ba5ına iken bile söylemek nuşlardı. Bekçi sevincinden onları u- doğru çöznı~lerse hediye kazansınla.r, 
nürdüm. O zaman benim için zen- tehlikelidir, hele insanın ayağında. 1 nutmuştu bile!.. Cici Anne kazanmasınlar resimlerini basacağız. 
ginlik elemek, bir asker esvabı, bir saadet papuçlan olursa!.. E::E ._... o;;eş 2 _ iiı!n ™ _ == . _ Süwv -= . :n 
kılıç ve a,_pol<:tlerdi. Son sür'atle giden bir şimendifer 

Zcngi1ı bil' komşumuzun kızı ile veya tayyare görmüşsünüzdür. Fa ~ 
beraber oynardık. O kadar güzel hi- kat eğer ışık si.iratile giden bir tayya 
_kayı.:leı· aah~tırdlın ki kahkahalarla. re olsa ve bunların yarış ise; iş tazı 
gülür ve yanımdan ayrılmak iste - ile sümüklü böceğin yarışına ben -
mezdi. zerdi. Işık milyonlarca fersah uzak-

0 kız büyüdü, ~imdi artık ona ta olan güneşten sel:iz dakikada bi
ancak yoJda rast.:;elebiliyorum. Hala ze kadar gelir. İşte saadet papuç

Talihli l<üçük okuyucu 

Mar.t ayı bulmacamızı doğru çö -
zürı yaptıgım ız ta~nifte birinciliği a
larak küçi.ik \'e zarif bir masa saati 
kaı.n.ııan Nişantaı:;ı Kız Orta okulun
da 942 Nu. Bayan Neclanın resmini 
dcrccdiyomz. Kiiçük okuyucumuza 
hayatta da.ima talihli olmasını dile-

riz. 
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Bizimle beraber geliyorsıµı ... Di -
ğer t'lıaft.ın da talimat alıyonıun ... 
Bi-:de:n ayrı Ye biz<len habersiz iş

ler yıa.pıyeır~un ... Ne ya.palım emir. 
So??ra, b<ı..11 Villi ve Newna.ru ile ka
tiym~ göıii.5nıeğe mezun değilim. 

Hr.lbt~ki bize Yerilen talimatta se -
nin ~:rr .. s!ın. görüşebileceğin m.ukay
yetl ... Şimdi onlar seninle konuşmak 
istiyorlar, sen konuşmuyorsun ... Sen 
de tab!i bu hususU!. bir talimat al -
mışsındır. 

Hayli şeyler öğrenmiştim. Fazl8. 
meraklı görünmek istemedim. 

- Adam, dedim, her şey yoluna 
girer. Elbet" onların da bildikleri 
vardır. Allah vere de bizi ihlnal edip 
direktifsiz bırakmasalar. EVet sıra

sı gelince Villi ve Neuman ile gör'.i
şeceğim. Yalnız biliyorsunuz .. ben. 
de de biraz ihtiraz ve tcreddüd var. 

Sizinle ilk defa beraber çzılışıyo-

ları da bu sür'atle bekçiyi kamere 
yolladılar. Bir saniyede, bekçinin ru
hu dünya ile kamerin arasını ayıran 
altmış bin şu kadnr fersahlık yolu 
aldı. Do3ruca yifüsek ve acayib dağ
lar ar:::.mııdaki bir vadiye ineli. Eğer 
biz bu sür'atle aya gidebilsek yere 
düşer düşmez Y<.ık olurdl'k, fakat pa 
puçlar sağ o~un, bekçi babanın ru
huna bir şey olmadı. 

Ortalık hep kayalık ve korkunc 
manzaralı idi. Dünyadaki göz alıcı 
renklerin hiçbiri göze çarpmıyordu. 
Hele sessizlik!.. Dünyada hiçbir za
man bu kadar: sessizlik olamaz. Hiç 
olma,,:sa bir rüzgar sesi, bir suyun 
şırıltısı, bir böcek veya bir kuşun ö
tüşli duyulur. Burada hiç, amma hiç 
bir ses duY'ulmuyordu. Çü...'1kü hava 
yoktu. Za vatlı bekçinin mhu serseri, 
serseri bu ıssız çöllerde dolaştı dur
du. 

Vücudü daima eskisi gibi kapı ö -
nüne at.urmuş, fersiz gözlori aya di
kili duruyordu. Oradan geçen biri: 

·- Bekçi baba saat kaç?.. diye 
sordu. Cevab alamadı. Uyuyor san
dı. Omuzunu dürttü. Fakat zavallı 
bek~i müvazcnesini kaybederek yu -
varlandı. Yolcu bağırarak imdad is
tedi. Polisler koştular; uğraştılar .. 
yüzüne su serptiler; fakat bekçiyi 
ayı!ta.madılar. Cesetl hemen hasta.ha-

nım. Bu istihbar.at işleri inı:ıanın şah ' 
sına ve hüviyetine çok ba.ğlı olan 
şeylerdir. :Mizacın ahlakın rolü bü· 
yüktür. Muhatnbl:ırmun ne gibi in
sanlav olduklarını öğrenmeden, on -
larla tem.asa gpçmck de kolay değil. 

- Yani onlardan şijphe ediyor • 
sunuz .. 

- Hayır ... 
- Hele hele, ah şu bizim istihba-

rat işleri, hep biribirimizi kontrol 
ettirirler. 

- Kontrol değil şekerim, benim
kisi şahsi bir endişe, bak sana anla
tayım: İki ay evvel bir vazife al -
mış<-w.m. Nerede, ne olduğunu söyle-: 
mcğe lüzunr yok... Bu vazifede er.; 

kek arkadf.l'.ş.lmfa. çalıŞıyorduk ... Bun 
laıdan biri' meğer Intcllicens Ser -
vice'in ada.mı değil miymiş... Ben 
Alınan isLihbE.rat1 bürosuna mensub 
diye her şeyimi açtım. Neden sonra 

.. 
lk.i Afacanın Muziblikleri 
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ı - Bayan Teyze emeldi kaptana çok şa.rap içenin gozune örümcek 
görünece~~ini söylemişti. Bnnu işiden yumurcaklar kaptana. yine bir 
oyun onıa.ma.ğa karar v~rdiler. 

2 - ' e Portmantonun çengellerini kestiler. Sonra bir kaplumbağa. yaı
luUa.yıp üzerine göz resmi yaptlJar ve çengelleri zavallı hayvana 
yapıştırarak onu kocam.a.n bir örümcek şekline soktular. 

3 - Zavallı kaptan bah~e uyuyordu. 
4 ,_ Biçare uyanıp kaplumbağa. hiiyU!dliğünde bir örümcek göriince .. ~ 
5 - G.ü~Ta gör<Hiğünü sandı. 
6 - Ve örümcek zannettiği ka.plm111,1a~aya bir t.ekme attı. 
7 - Tekmeyi attı amma. kaplumhağa da onu ayağın.dan 1Smll'a.k. barba.r 

ba.ğn-ttı. 

öğrendim ki, bu zat şüpheli. He 
men. merkezi vaziyetten haberdar et
tim. Meğerse o da takibde imiş v~ 
merkez kendisinden şüpheleniyor -
muş Ben im onunla sıkı fıkı mün.a -
sebette olmamdan da şüphe ediyor
larmış. Eğer bir gün daha vaziyeti 
anlıyamamış olsaydım, benim hak -

kmıda da onunla müşterek taklhat 
yapacaklarmış. Ve belki de ben, ken 
dimi şimdi kurtaramıyacakbm. 

- Çok mühim bir şey söylediniz, 

dedi... ~natin bu kadarını hiç ha
tırıma getirınemişiim. E, sonra? 

- Sonrası işte böyle ... Onun için 
şimdi çok tedbirli oldum. lhtirazım 
da bu yüzden. 

- Nasıl onu yakala ttınız? 

~ Dogrusu.mı. isterseniz ~ir 
ipucu verm.edi1 gayet aleni olarak 
hıtellicens Service memurlarile te
masa geldiğini ve onlara sanki İn
giliz memura imiş gibi bir tavır ta
kındığını bize söylüyordu. Bir gün 
söz arasında. onların kim oldukla.rmı 
sordum. ~ vermedi. Ben israr 
ettim: 

- Şimdi sırası değil, ~ 

No: 21 
- Hele, hele.. biraz daha zekanı 

yor bakalım! · 

- Böyle usta ... 
- Demek sen olsan böyle yapar-

sın? .. 
- Elbette ... 
·- Ulan tevekkeli değil, meydan 

yerinde mağlUb oluyorsunuz? .. 
- ...... . 
- Bak, Karagöz .Aliyi görüyor 

musun? .. Ne usta pehlivan ... Halil, 
dikkat et, öğren bu incelikleri, dedi. 

Hmço, yalvarır gibi sordu: 
- Peki söyle öyleyse ne obııcak 

usta? .. 
- Tıpkı ayakta boyundurukta ol

dnğu gibi eziyor. 
- Amma yaptın ha! .. 
- Görmiyor musun? Sağlı, sollu 

çamaşır büker gibi gırtlaklıyarak 

burup duruyor .. 
- Evet ... 
- Maksadı altta da ezmü.. bir 

parça daha sersemletmek .. ondan son 
ra, böyle eze eze .. sersemletc ser -
semlete hasmını bunalttıktan sonra 
bir fırsatım bularak aşıracak .. dedi. 

Hakikaten ihtiyar Cazgırın, dedi~ 
ği çıkinıştı. Aliço hasmını kurt ka
panında iyice ezdikten sonra, boşalt
tı. Adalı da bir fırsatını bulup elin
den kurtulmuş gibi kalktı ve kaçtı. 
Güreş tekrar ayakta başlamıştı . 

Bu sefer de el enseler ve tırpanlar 
yol alınıştı. Aliço habire hasmına 

sağlı sollu elense vuruyordu. Adalı 

da, hasmını boş bırakmıyordu. O da 
hücum ediyor, çetin ve cüretkar mu
kabelelerde bulunuyoı·du. 

Edirne beyleri ve ai;aları i.imidle
rini kesmemişlerdi. Aliçonun son ha
reketleri biraz onlara keder verme -
miş değildi. Fakat, Adalıları, hasmı
nın karŞısında aslanlar gibi boğu
şuyordu. 

Yalnız Edirnelilerin dü;;ündükleri 
boş çıkmıştı. Yani, Aliçonun bir gün 
evvelki güreşten kesildiği doğnı de
ğildi. Güre:;> tabiyesinin ne olduğu."lu 
anlamışlardı. 

Fakat Adalı hasmının güreş tabi
yesini bilmi~ dahi olmuş olsaydı, ne 
yapacağı taarı·uzdan başka bir şey 
değildi. 

Eğer Aliço yoq:;un değilse.. ona 1 

ezici güreş tutmak mümkün ola -
mazdı. Sonra, burarak mağlub et -

.mek de mümkün değildi. Binaena -
leyh, taarruz gürcşile galibiyete 
doğru yürümek en muva.fık müsaba
ka usulü olurdu. 

Ad?-lı hasmının peşini bi~·akınıyor, 

güreşe giriyordu. Taarruz eski hır
sını muhafaza ediyordu. O da, oyun
lara giriycrdu. 

Adalı öyle kolay kolay ezilecek ta 
kımdan pehlivan değildi. Allah ona 
öyle bir vücud ihsan eylemişti ki, 
örs gibi idi. 

Aliçonun karşısında, iki gündür 
Adalının yerine başka bir pehlivan 
olmuş olsaydı, şimcii meydan yerin
de cenazesi olurdu. Kırıcı, ezici, mer 
hametsiz bir güreş yapıyorlardı. 

Fakat, gürcs kırıcı ve merhamet
siz. olmakla bcı'aber .. hiçbir vakit iki 
pehlivan biribirini güreı:ı harici ola
bilecek harekat ile incitmemeğe dik
kat ediyorlardı. 

Esasen eski güreşçiler, favul yap
mağa tenezzül etme7Jerdi. Bunu kah
belik addederlerdi. Erkek adam, 
sportmen adam hiç ka.h bccc hareket 
edebilir miydi? Müsabaka usulü ne 
ise o suretle hareket etmek en bü -
yük sportmenlik ah lakı idi. 

Güreş yine uzayordu. İki buçuk 
saati bulmuştu ... Üçüncü saate gidi-

Arkadaşhu·ıru ele vermek iste -
meyişiııden şüphelendim ve birden
bire aklıma esti, haber vereyim de 
ne olursa olsun, dedim. 
Kadın derin derin düşündü: 

- Hakkınız va.r .. dedi. Fakat Vil
li ile Ncuman'dan böyle bir şey şüp
he edemcyi,;. 

·- Katiycn şüphe etmiyorum ... 
Hayır ... Bundan emin olunuz ... Fa
kat o vakauanh,.,··İ te:-eddüd ve ih
tiraz ben ü bir t.! · >1;i sabite haline 
girdi. · 

Biraz sonra kompartımanlarına 
gitmek istiyorum zaten, dedim. 

Ve mesleğe dair sözü burada kes
ük .. 

Serde kadınlık vardı .. 

·- Siz, dedi, herhalde bu meslek

te Alınanyaya çok faydalı olacak -
lililli7.. EvveJi. ço.k gtıw}siniz... Sou-
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YAZAN : M. Sami KARAYılı 
yordu. Fakat Aliço hasmını iJı:i 
re altı.na aldığı hal.de Adah <l' 
bir kere olsun hasmını dizJiyeJllt 
mişti. 

Güm.ülcinelilerin ağzı kulald~. 
varıyordu. Muhakkak surette gıı· 
§i kazanacaklarına emin obnuşl 

Edirneliler de kirılnII§ buıuıııı: 
y.orlardı. Çünkü, Adalıları dertıif 
bi taarruz edip duruyordu. . .cJ, 

Fakat ortada birtakım de~ 
lar olmağa başlamıştı. Herkes p/. 
düşünüyordu: 

- Bu güreş galiba yine ber8 
kalacak .. 

1 

- Aliço, bugün bu güreşi ne · 
par yapar çkarr. 

- Adalı, dayanıklıdır ... 
- Adalı, öyle kolay kolay ye• 

mez. Hakikaten, Adalı bütün se ' 
liğine rağmen, demir gibi gtıre;i) 
du. Eğer, bir manevraya geJnıef' 
kolay kolay yenilmezdi. 

Fakat Aliçonun mağlüb 01::1( 

kimsenin aklına gelmiyordu. f ıv 
dedikodular, Adalı üzerinde dôll' 
yordu. Eliscriyet güreşin bir gii1'. 
velki gibi berabere kalacağı uzerı' 
idi. 

İhtiyar cazgır, bütün bu fiJ;İrl 
den hariç düşünceye sahibdi· p 
ta, bir aralık Hınçoya hitabell: 

• q 

- Hınço, ne olacak dersın -
- Vallahi tayin ederniY0 

usta .. 
- Yoksa, 
- Bilmem .. 
- Aliço, bu güreşi bugii.Iı pit' 

cek .. 
- İnşallah !.. 
- Ifom de çok geçmeden .. 
- Nasıl?. 
- Ya çaprazlama .. veyahtıcl ~ 

tan.. ~ 
- Alttan bu herıfi ne ile ye 

cek be? .. 

T k k " t n }lıı.1 - ers epGe, un e, paç0 

nak ile .. 
·f' - Küntc ile aşmaz bu herı ·· 

- A1iço aşnr onu .. 
- Olabilir... ,.4 

H 
. JJ'" 

- .. ele, bir künteye gelsırı 

kalım ... 
- !nşallah ! .. dedi. Ji 
Güreş ayakta bir sa::ıt kadar el 

ha tırpan, el enselerle deva!l'l , 
Adalı, müdhiş ve cesur:me 1ısıl 
ler yaptı. 

Güreşin dördiincü saati ~-p] 
ti. Aliçonun hızı durmu:;a bell· 
du. Yaptığı hnmk·lel'i cJc:st' 

1 
tırpanlara dökmü:otü. Oyuna ~!l 
yordu. 

Adalı da ağır vuruşlarla hası~. 
mukabele ediyordu. Herhalde}.. 
hasr.ımı claha ziyade öldürllleğ:J 
lıF:ı::oT'cıu. Hasmını daha kıvıı.vv 
gelmemi!') addc·Jiyordu. 1 

Dörduncli saat başlamak u1;1 
t 

ken Aliçonun tekrar hızlandığ1 · 
rüldü. Sağa, sola saldınyordll· 

İhtiyar cazgır, Hınçoğltuııı: ıJı 
-- E .. Halil, hazırlan balı• 

dedi. [ Dcl'.mıı !' 
••~•••••a•••aa .. •~••••••••••ll"ll•••••' 

,,, 

Bursa belediye reisi 
istifa etti 

rJı 
Bursa (Hususi) - Dün b.C •fı' 

meclisi ikinci reisi doktor EclıP p 
tünün :riyasetinde toplanmıştır· 1' 
zaptın okunmasını mfüeakıb J'Lı 
medeki maddelere gecilmjş ve. 

.. 1 d l b ~ 1-ı~ı cumen er en ge en azı evta ' ~ 

kunmu~ ve kabul edilmiştir. 13,ı 
·'1 

da belediye reisi Neş'et Kiperı-
tifanamesi okunmuştur. 

- - tt' 
ra da esmer güzeli .. ve çok d!l 
rü belisiniz.. . .01• 

Ben sahte bir tevazu göster0'. . 

. ~ Ne olacak, dedim. Bu~l~~ıc 
çıcı şeyler, elverir ki, şu lııgilı:t 
hakkından bir gelebilsek.. 

"(}~ıı 
.. - Amerikada büyük işler ;.~ ; 
gl7"·· Fakat ora.da kalabalık bJJ 
ro ile çalışa.cağız. ci 

Sonra. asıl beni memnun edeıı 
het de şu: .,ı 

Düşman aı·azisinde değiliz. fr1
:1, 

mazsa ölüm tehlikesi yok, gec~cı' 
müsterih oluruz... Olsa olsa ~ti 
leketten sUrüp atarlar. Biraı J~Jı 
hat eder keyfimize bakarız. 'fel1 '11'; 
. dO~ 

sız maceralara çok teşneyirn f 
su... Birdenbire damdan düşer 
sordu: 

- Hiç evlendiniz mi? 
- Hayır... . ' i· 

[Dcva.1111 



YENİ SABAH Sayfa: 1 

MAZ zu iNKIB Z, HAZ~ 
TEMBELLiGiN E, 

Müferrih ve midevidir. 

içtimat ve tarihi tetkikler : 5 

TÜRK AİLESİNİN 
Temelleri sarsılıyor mu ? 

Yazan: Cemal BARDAkÇI 

Filhakika bu ailenin erkekleri ka
~an, gençleri, ihtiyarlan, sefille -
?i, civanmerdleri akıllıları, delileri 
8.Yni derecede zulüm ve itisaf a ma
ruz kalmışlardı. Hanedanın müessis
leri ile ''Drusus,, ve "Genn.a.nicus., 
tibi gençken ölmek saadetine ka -
~ar isti na edilirse diğerlerinin 
hemen kaffesi ya yalnız şereflerini, 
büyuklükJcnni, canlnnnı veya bun
ların hepsini bırden kaybetmişlerdi. 
Rndınlarm cfunlcsinin ikibetleri 
lllenfayı boylamak rezilü rüsvay o
larak ölmek olmuştu. "Ogüst,, bu ı 
&on kanunwı bükumlerini kızı "Ju
lle,, ile torunu haklarında da tatbik 
ttınek mecburiyetinde kalmıştı . I 

. Roma imparatorluğuna mutlak ha 
klın olan Ogüst,, ve ailesinin uğ
l"adıklan bu musibet ve felaketler, ! 
0 buhran ve ihtilaçların halk taba
kala:n arasında yaptıkları tahriba -
tın doğurduğu fecaatlerin vüsat ve 
§Ümulünü tahayyül ve tasavvura bir 
1Xıiyar olabilir. 

h ':ü~ler ürperten bu faciaların, kan 
akıbetlerin sebebi şu idi: 
Miladdan evvelki birinci asırda 

eski bir fi.lim bütün sistemleri, ni -
1.arnlan, kıymetlerile ibirlikte )y.kr 
lıyor. Onun enkazı üzerinde yeni bir 
i:lim doğuyor yükseliyor. Fakat bi
l"i.ncisi yıkılmış olmakla beraber ken 
disinde yeni il.lemin hücumlarına mu 
kabuıvcnıet edebilecek kuvvet ve kudret 

abiliyor. Her gün birnz daha kuv 
teUenen yeni alem de eskisini ta -
~en ve katiyen imha edememiş 
-.ulunuyor. 

Böyle anlarda insanlar hallolun • 
~az meseleleri halletmek, zaruri 
&kat muh:ıl teşebbüslere girişmek 
lrıecburiyctlerile karşıla§ıyorlar. Ef' 
:· harekat ve hadisatta olduğu gibi 
ikirlerde, ruhlarda da korkunç ka
l'ı§ıklıklar, anarşi hüküm süriiyor. 
~~~ nıaksad ve hedefi takib ettik
er.ı ıçin mütesanid olmaları icab e
denleri kin ve adavet biribirleriı:ıden 
aYırıyor. Tefrikaya düşürüyor. Ba -:a ateş gibi bir arada bulunma • 

.. tasavvur olunamıyan eşhas ise 
ltluşterek menfaatler peşinde can ci
ier kardeş gibi birleşiyorlar. 
t ~ski ananeler, akideler, ahlik ve 
aıuet teıikkileri ortadan kalkıyor 
~nların yerlerine konulmak isteni-

Yeni kıymetler henüz dimağlarda 
~lerde kökleşmiş bulunuyor. Ya
~Yış, duyuş, düşünüş tarzları deği
~~or. İçtimai, siyasi, ikbsadi, ticari, 
~st ve ma.ddi menfnıtt düşkünlük
~, kinler, garazlar, her çeşid en -
ha kaıar, istirkaplar namusa, şerefe, 
~si,yete tecavüzler ve bütün bun-

n neticesi olarak da zulümler, 
~Yikier işkenceler her türlü reza::;,er, amansız boğuşmalar baş gös
d Yor. Bir bu halleri d.. ünür, bir 
l...~ noınalıların istila ettikleri mem
~Ctler halkı !ile daimi ihtilatlarını 

ı\re en mühim devlet ve hükiımet iş
er· · ltlı çok defa onların ellerine bı -
:nklarmı hatırlar ve bir alay ca
~ Cahil, sefih,budala, mecnun im -

.. ratorlara da hayal gözlerinin ö -
~nde ?ir geçid re~i yaptınrsak 
}' nıa ımparatorlugunu ve mcdeni
'ti etini benim §nyfölarım arasına in
lQ kaı ettiren seb bler, amiller hak -
tn~da, mücmel, kısa bir fikir edin-

ış olursun. 

••• 
t.o Şiınd· garb fılemini, bu impara -
~lu~.n ve medeniyetin sukut ve 
h 

1 
alı Uzerine daldı::!ı bin senelik ce

da et ve sefalet uykusunda terke
~k ve ~edi sekiz yüz senelik bir 
la an seddini aşarak daba yakın
n ra "Mal zgird., muharebe meyda-
ına gel lim (1071). 

~·BUyijk Türk başbuğu "Alpaslan,, 
a ızans ordtısınıu mağlub ettikten 
d 
0~ra en 'Damlı Generallerine batıya 

• 
061'U Ylirüyerek Oğuzboylarına A-

~dolunun, bu beş bin senelik cSki 
titı1:k Yllrdunun yolunu açmaları cm
tf ı Verdi. Bu emir Yıldırım hızile 
~ edildi. Sekiz on sene içinde Ana
.ı: lu tamamen ve bu defa artık ebe
"'~ Türk hi.kimiyeti altına girmiş 

bulunuyordu. Selçuk ailesinden "Ku
tulmuş,, un oğlu "Süleyman,, lstan· 
bulun karşısında "İ7.nik,, i hükfunet 
merkezi yaptı (1080). Ve Anadolu 
Selçuklar devletinin ilk hükümdan 
oldu. Yeni gelen Oğuz Türkleri A -
nadolunun "Yerli - Otokton,, halki
le, aralarındaki · ~d karabet sayesin
de pek çabuk anlaştılar ve kaynaştı
lar. 

Anadolunun fetih ve istilası ta
mam olur olmaz (1084) bu büyük 
işin başarılmasında hizmetleri, ya -
rarlıkları geçmiş olan "Saltuk,, "Ar 
tuk,, Danişmend Ahmed,, gibi ge -
neraller zaptcyleclikleri havalide 
müstakil beyhkler kurdular. 

Siz Türkler kadar hürriyete, mü
savata, istiklale {ışık yer yüzünde bir 
başka millet daha yoktur. Hıçbir 
ferd diğerine kendininkinden fazla 
bir hak ve imtiyaz tanımnz. Kim o
lursa olsun bir başkasının kendi üze
rinde Lo"l.hakküın ve tagallübüne ta • 
hammül edemez. Orta Asyanın mil
yonlarca kilometre murabbaı geniş
liğindeki sahalarında steplerinde ya
§3.dığınız zamanlarda. her boy, her 
oymak hatta her aile müsupdl birer 
hükfunet halinde idiler. Bu müstakil 
gl'Uplar yalnız harici ve müşterek 

bir tehlike başgösterdiği veya tabii 
Ye havai tesirlerin zorile binlerce 
kilometre uzaklara hep birlikte göç 
etmek lüzumu hasıl olduğu zaman 
birleşirlerdi. [Detxmıı var] ........... ~ ............................ ... 
"Cumhuriyet,, gazetesi 

beraet etti 
Afrodit davasının ilk celsesine ait 

tafsilat verilirken "Cumhuriyet,, ga
zetesinde, zapta geGIDiyen bir cüm
lenin yazılmasından dolayı kendisi
nin halkın husUIQ.etine maruz bıra

kıldığı, buna ait olarak gönqerilen 
tekzibnamenin de neşredilmediği id • 
diasile İbrahim Hakkı Konyalı tara
fından "Cumhuriyet,, gazetesi neş

riyat müdürü Hikmet Münif aley -
hine açılan davaya dün asliye altın
cı ceza mahkemesinde devam edil • 
miş, karan verlımiştir 

Müddeiumumi iddiasını yaparak, 
Hikmet .Miinifin, tekzı'bnamenin neş
redilınemesinden beraetini, İbrahim 
Hakkı Konyalıyı halkın hakaret ve 
husumetine maruz bırakacak şekil -
deki neşriyattan Türk ceza kanunu
nun 480 inci maddesine göre tecziye
sini istemiştir. 

İddiadan sonra, Hikmet Münifin 
vekilleri Suad Ziya ve Irfan Emin 
müdafaalıınnı yapmışlar, İrfan E • 
min, bir fotoğraf objektifi ne derece
de mes'ul tutulmak lcizım gelirse 
kendilerinin de ancak o kadar mes'ul 
olacaklarını, zira, yalnız muhake -
meye ait tafsilatı yazdıklarını, bu 
sözler diğer gazetelerde de çıktığı 

halde yalnız "Cumhuriyet,, gazetesi 
aleyhine dava açılmasının Afrodit 
da;-:ası dolayısile "Cumhuriyet,, ga
zetesinin yaptığı neşriyattan ileri 
. geldiğini söylemiş, müekkilinin be -
raetini istemiştir. Bundan ronra, 
mahkeme, kararım tefhim etmiştir. 

Afrodit duruşmasında maznun
lardan Semih Lfıtfinin tiçUncü şahıs 
olan Konyalı İbrahim Hakkmın ehli 
vukuf seçilmesinden, bu işin ihtısa
sı dahilinde olmadığını anlatmak ve 
tahkikatın da müddeiumumilik tara
fından yapıldığı zanııilc o yolda mü
dafaadn bulunarak dava mevzuu o
lan sözleri mahkemede söylediği, bu 
sözleı in harfiyen zapta geçirilmesine 
kanunen ihtiyaç bulunmadığı cihetle 
bunların zabıtta bulunmaması söy -
lenmemiş olmasını icap etmediğin -
den ve binaenaleyh gazetede ne§ri 
de İbra.him Hakkıyı halkın husume
tine maruz bırakacak mahiyette ol -
madığından ve tckzibııame olarak 
gönderilen mektubun da Arab barf
lerile yazı1m1ş ve esasen Peyami Sa
faya bir cevap mahiyetinde bulun -
duğu anlaşıldığından ademi neşri 
cürüm mahiyetinde görülememiş, 

her iki suçtan maznun Hikmet Müni
fin beraetine karar verilmiştir. 

MİDE ve BARSAKLARI 

SABAHTAN SABAHA 

Herkese Spor 
(Ba§ tarcfı 1 iııcide) 

tün kadınlar spor klüplerinde, haf
tada hiç olmazsa dörder saat spor 
yapmaya. mecbur tutulmalı. Hatta 
dairelerdeki memurların da bu mü
kellefiyete tabi tutulması tedbirleri 
alınmalı. 

Diğer bir habere göre köy ensti -
tUleri açılacaktır. Bu mukarrerdir. 
Köy enstitülerinden murad, bir an 
evvel ve toptan muallim yetiştirecek 
müesseseler demektir. Memlekette 
bir ilk tahsil mecburiyeti olduğu 

halde bu tatbik edilemiyor~ çünkü 
binadan, paradan ziyade öğretmen 
kıtlığı vardır. Binayı, parayı yetiş

tirirsek bile öğretmeni her sene ye. 
tiştiremeyiz. Çok zaman ister. Onun 
için Maarif Vekaleti şu çareyi bul -
muş: Şöyle küçük bir tedris ile kö
ye toptan muallim yetiştirmek. Gü
zel fikir. Ancak bunun ne sen1ere 
vereceğini ve· alelacele yetişen bu 
muallimlerin maksadı temin edip 
etmiyeceğini bilmeyiz. nk tahsil 
mecburiyetinin memleketteki ılk 

tahsil çağındaki çocuklann dört\ e 
birine .mektep temin edebildiğine ve 
hepsini okutmak imkanının seneler
ce elde edilemiyeceği muhakkak ol -
duğuna göre köy enstitülcrıuın mu • 
vaffak olmasını can ve gönülden te
menni etmemiz 18.zmdır. 

Beden Terbiyesı Direktörlüğünün 
teklifin.e gelince: 

Sporu, millete bir mükellefiyet ha
linde yükleten A~anya ve İtalya 
gibi mehıleketler var. Bunların bu 
mükellefiyetten istifade ettikleri ri
vayet olunuyor. Oralarda herkes, haf 
tada dört saat değil, çok daha faz
la, işini gücünü bırakıp spor saha
larına koşuyor. Vakıa Almanların 
ve İtalyanların şu beş on sene içinde 
talimli yürümesini. koşmasını, atla
masını öğrendiklerine de şüphe yok
tur. Parlak, göz kamaştırıcı nüma -
yişlerde sivil ordunun muntazam yü
rüyüşleri takdir edilmektedir. Fakat 
bu idmann haftada dört saate indi
rilince otuzwıa, kırkına kadar idman 
gömıiyerek banılaşm.ış yücudlarda 
işe yarıya.cağını şüphe ile karşılı • 
yoruz. Diğer taraftan, böyle sporu 
umuınileştirince ve bir mükellefiyet 
haline koyunca muallim bulma!t müş 
killatı, mekteplerden daha çok ken
dini göstermiyecek mi? 
Maamaf'ıh Beden Terbiyesi Direk

t.örlüğünün ne düşüııdüğilnü bilme • · 
diğimiz için bizim gördüğümiiz mah· 
surlara ve müşkülita bir çare bu • 
lunmuş olacağım ümid ederiz. 

l'OLIST•ı 

Bir çocuk yaralandı 
Samatyada Hacı Hüseyinağa ma

haellesinde 13 nwnarada oturan A
vedisin oğlu 9 yaşında Arto, Samat· 
yada istasyon altında kale üzerinde 
oynarken kalenin dış duvarından 

çıkan incir dallarını kesmek üzere 
uzanmış, müvazenesini kaybederek 
beş metre yükseklikten taşlar üze • 
rine düşmüş, ağır surette yaralan • 
mıştır. Yaralı çocuk hastahaneye 
kaldırılarak tedavi altına. alınmış • 
tır. 

Kartalda yangın 
Kartalda Çınar mahallesinde 23 

Nisan sokağında, Sıdıkaya ait olup 
1 

fırıncı Mehmcd Raşit tarafından kı- ı 
ralanan 19 numaralı gayı·i faal kar
gir fırında içerisinde depo edilen çalı 1 

lar dün saat 13 buçukta ateş alarak ı 
yangın çıkmıştır. Derhal yetişen ıt -
faiye, çaWardan bir kısmı yandlğl 
halde, etrafa sirayebne meydan ver
meden ateşi söndürınü~tiiı·. 

Bir adam yaralandı 
Mchmcd Hurşit kaptanın idaresin 

deki 26 nunrnrnlı Araba vapuru :f{a. 

bataş iskelesine yanaşırken iskeleye 
bindirip iskele direğini sölonüş, kı

nlnn direk orada bulunan yolcular
dan Beşiktnşt.n oturan 1smailin sağ 
ayağına isabet ederek yaralamıştır. 
lsmnil, tcda visi yapılmak üzere has
tahaneye kaldırılmış, tahkikata b~
lanııııştır. 

GörUnmez kaza 
Bahçekapıda Hudadnd lokantasın

da aşçı Ali lokantada çalışırken, o
turduğu sandnlye kırılarak düşmüş, 
elinde bulunan bıçak batarak baca
ğından yaralanmı&, tedavi yapı.lınl§· 
tır. 

... * == 5 

IZLIK, MiDE BULANTI ve BOZUKLUGUNDA, BARSAK 
~iDE El<ŞiliK ve YAN ALARINOA emniyetle kullanılabilir. 

temizler, alıştırmaz ve yormaz M.AZON' isim ve HOROZ markasına dikkat. 

.• -~ - ... ~.. ,, ;. 

İskandinav harbinin! ş i FA · 
verdiği ilk netice Bulm!Jş 

(B<J§ tarafı 4 üncüde) 
2) Daha mühim kuvvetler yani 

tank ve hafif toplarla mücehhez 
kıt'alar da sahile çıkacak ve esas 
kuvvetlerin karaya ayak basmaları
nı himaye edecek bir köprü başı elde 
eylemeğe çalışacaklardır. 

3) Bunların himayesi altında, mü
tebaki kısım limanın zaptı için ih
raç yapacaktır. 

İkinci bir harekat serisi de, bu ilk 
hedefin taarruzunu tazammun eder. 
Bu harekat ta kara kuvvetleri, harb 
sefinelerinin topçusundan yardım 

gorürler. 
Limana bir kere hakim olunca ka

ra kuvvetleri malzemelerinin ve ağır 
teçhizatının çıkarılmasına girişecek

lerdır. Bu ameliye, arazinin mahiye
tine gere dejişen bir mesafedeki teh 
likeli mmtakaları ateş altında tutu
larak vukua gelecektir. 

Bütün ameliyat neticelendikten 
sonradır ki heyeti seferiye, zapte<li
len limn.nı bir üs olarak kullanarak 
taarruzi hareketlere girişebilecektir. 

Resmi tebliğ herhangi bir isim ver 
mi yor ve taf silntta bulunmuyorsa 
da, İngiliz kuvvetlerinin Nanik li • 
manına ve şehrine ha.kim oldukları 
şüphesiz addediliyor. 

Bu sevkulceyşi noktanın esas loy
meti nedir? Bu sual üç noktai na -
zardan yani kara, d iz ve iktisad 
bakımından tetkik edilmelidir. 

Kara hareketleri bakımından N::ır 
vik çok hususi bir vaziyettedir: Bu 
limana malik olmak, Norveçe bir du 
bul kapısı açmaz ... Bu mıntaka sa -
kinleri, normal olarak vapurla bir 
fiyordan diğer bir fiyora giderler. 
Bu suretle Narvik, memleketin şima 
linde mlinfcrid bir vaziyette kalır. 

Bilakis bu liman, bir kaç kilometre 
§arkta, Kinına ve Gallivare demir 
cevherlerini naklettikleri için ekse
riya bahis mevzuu olan elektrikli bir 
dcmiryolu ile İsveç toprağile muva
sala temin eder. 

Deniz bakımından, Narvik, müna 
kaşa kabul etmez bir urette, lsvcç 
demir cevherinin başlıca mahrecidir. 
Halihazırda, lsveç demirinin Alman
yaya nakli, Norveç karasulannıp. ar
tık mevcut olmaması yüzünden ta -
mamile münkati olmuştur. Fakat bu 
kıymetli ilk maddenin İngıltere ve 
Fransa fabrikalarına nakli, müttefik 
lerin harb imalatı için kıymeti çok 
takdir edilecek bir munzam hareket 
olacaktır. Milttcfiltlerin deniz ve ha
va faaliyeti hala geniş mikyasta dur 
maktadır. D"rt Alman nakliye gemi
si Skagerrak ve iki tanesi de Ber • 
gen açıklarında batırılmıştır. Mütn
arnzlar, Norveç limanlarını işgal e -
den unsurlarını takviye hususunda 
gittikçe denizden imkansız bir vazi
yette bulunmaktadırlar. 

"Le Tcmps,, 

İstanbul Belediyesinin 
1940 masraf bütçesi 

AGRI 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

~criya okuyoruz. Tedavi görea 
ilaçlar varmış fakat, ALLCOCK ya .. 
kısından bab .. cdilinoe, kat'iyen mü· 
balağa değildir. Bir zatın akşam tatbik 
ettiği bir AI:LCOOK yakısı, bir gece 
zarfında tesirini göstererek. ve devam
lı sıcaklık tevlit ederek ağrıyan ma .. 
halli tesltin etmişiir. 

ALLCOCK. Romatizma. Lunıbağo, 
Siyatik, delikli ALLCOCK yakılarile 
şifnyap olmu§lardır. 

ALLCOCK yakısının tevlit ettiği 

sıhhi ısıcakhk, OTOM.ATIK BİR MA• 
SAJ gibi hemen ağrıyan yerin etrafını 
kaplar. ALLCOCK yakılarındaki kır .. 
mı.zı daire ve kartal resimli markası
na dikkat ediniz. Eczahanelerde 21 
hucuk kuruştur. 

Barsak ihracatçılarının 
toplanbsı 

Ba~ ihracatmu.zı korumak ve 
memlekete yeni mnhreçler tem in et
mek için bursak ihracatçılarının da 
bir birlik kuracaklarım yazmıştık. 

Bu maksadla dün Karaköydeki ih
racatı kontrol dairesi::ıde bilcümle 
barsak tücc.arl nnın istirakile bir 
toplantı yapılmış ve birliğin kunıl .. 
masına karar verilmiı:ıtir. 

Birliğin faaliyet tarzı hakkında 

yapılan görüşmelerden sonra tiic -
carlnr araiarında bir komite seç -
mişlerdir. Bu komite birliğin esas 
nizamnamesini ıhazırlıyarak Ticaret 
Vekaletinin tasdikine arzedecektir. 

İki gün sQnra §ehrimize gelecek 
olan dış ticaret müdürü Servet Ber .. 
kin barsakçılarla da görüşerek hn • 
zırlanacak olan projeyi tetkik ede.-

ş ~ hir Mecliaine verilen bütçede yeni ,;:a~i~.t taeirlePinin toplantısı 
•h .J d ·ı • • / tsviçre ile y~iden akdedilecek ti-z aa• e l ffllŞ memUTlyef er VQr carct anlaşması için Merkez Banka· 

(Ba.ş tcımft 1 indice) 
yidi ilave edilmi§tir. 

Slhhat İşleri 
~le<liye Sıhhat İşleri Müdürlüğü 

bütçesine 87037 liralık bir zam ya -
pılmıştır .. Haseki hastahanesinin kad 
rosuna görülen lüzum üzerine 20 lira 
maaşlı bir idare memuru, 15 §er lira 
ücretli hemşire, 30 lira maaşlı bir 
eczacı, 40 lira ücretli 3 müstahzır, 
45 lira ücretli bir karantinacı, 15 li
ra ücretli beş hastabakıcı, 10 lira üc
retli 6 hademe, bir kaloriferci ve bir 
a~ı. Cerrahpaşa hastahanesine bir 
idare memuru, bir mü.stalwr, bir 
karantinacı, iki hastabakıcı, iki ha
deme, bir kaloriferci ve bir aşçı, Be
yoğlu hastahanesine bir hariciye mü 
tehassısı, bir kimyağer, iki hemşire, 
beş müstahzır. bir asistan, bir ka -
rantinacı, iki hademe, Zeynep Kamil 
Doğumevine birm üstahzır, bir ka -
loriferci, iki hastabakıcı, 3 hademe, 
Belediye kimyahanesine bir kimya
ger, bir ayniyat mutemedi, bir gece 
bekçisi, Zülır-evi Hastalıklar hasta -
hanesine bir doktor, iki sıhhiye me
muru, bir gece bekçisi ve bahçıvan 
ilave olunmuştur. Bundan başka Cer 
rahp:ı..5a, Beyoğlu hastahaneleri baş
hekimlerinin maaşlarına 25 şer lira 
zam. Emrazı Zlihrcviye ve Zeynep 
Kamil Doğıımevi sertabiplcrinin ma
aşlarına 50 şer lira zam yapılmıştır. 

e<liye Veteriner isleri Büre 
Hayvan hastahanesine bir ambar 

memuru. bir mutemcd, bir asistan 
ve hastahnneye ecza ve 5.lat ve ede
vat tedarik etmek Uz~e 3000 lira 
tahsisat kabul olunmuştur. 

Fen İşleri Büfoe'ii 
Yollar şubesi 'kadrosuna 3 mühen

dis, 3 baca kontrol mmuuru, inşaat 
şubesine bir mühendis ve bir mimar, 
şubelere 4 mühendis, fen i~leri mü
dlirlüğü emrine dört cenaze otomo
bili ve bir cankurtaran otomobili i- ' 
çin 16 bin lira tahsisat ilave olun -
muş ve bu suretle fen işleri tahsisatı 
726,900 liraya iblağ olunmuştur. 

İmar Müdürlüğü 

Bütçede bu müdüriyet, §ehircilik 
proje, muamelat ve tetkik şubesi na
mile 3 branşa ayrılmış VP. arttınla· 

cak memur kadrosunu karşılamak 

üzere 29.100 lira tahsisat ilave olun
muştur. Bu suretle lmar Müdilrlüğü 
kadrosu 84, 780 liraya baliğ olmuş -
tur. 

:İtfaiye, lstimlf\k Ve Bah~r 
İtfaiye tahsisab geçen senenin .ay

nidir. Yalnız levazım temin edilmek 
üzere bütçesine 22 bin lira ilave edil
miştir. İstimlak Müdürlüğü kadrosu
na yalnız bir daktilo ilave edilmiş • 
tir. Bahçeler Müdürlüğü kadrosuna. 
bahçıvan alınmak üzere bazı ilave
ler yapılmıştır. 

Mezarhkin.r Ve Temizlll[ 
l\lüdüriyetJeri 

Müdürün maaşı 70 liradan 80 li· 
raya çıkarılmıştır. Cenaze masarifa
tı kısmı 8000 liraya çıkarılmıştır. 

Diğer Müdüriyetler 
Bunlardan ba.Şka Belediyenin di • 

ğer müdüriyetlerinden bazılarından 
tasarruflar yapılmış ve bazılarına 
da ilaveler ynpılmıştır. Riyaset ma
kamının doğrudan doğı uya alakadar 
bulunduğu Tramvay, Tilne1, Elektrik 
Su işlerini teftiş etmek üzere 400 li
ra ücretli bir fen mü.~nviri aluımış
tır. 

Belediyenin l\luhtelif rrI:ısarifatı 
Teshin tahsisabna 2000. mefru at 

.kısmıua 500, kırta.siye tertibine 1500, 
istişare komis\:onlaı ına 700, ziyafet
ler faslına ı~mo. mebani tertibi f as-
1ına 10 bin, düyun tertibine 89 bin, 
lirn ilfıve olunmuş ve bankalarn ve
ıilecek taksitler için 555 bin iira va
zol ınmu tur . 

Belediyenin yaptı~ yardımlar fas
lına gelince tarihi eserleri konıma 
cemiyetine 2000. İstanbul barosuna 
3000 lira l:onmuş ve Kapalıçarşının 
tamiri ic;in flO bin lira nvrılmıstır. Bu 
faslın yekunu 1.284.319 liradır. 

Mıi!,tt>~l • sraflnr 

Bu faslın JY ~' ,.c meclis kıs • 
mından Emin'i'l t 'atih ve Beyoğlu 
kazalarına 50 ser lira maaslı birer 
Belediye şubesi mUdilr muavini, 
Meclis ve Encüıpen namına 7 mü -
meyiz, 3 katip, idare ve yrurJ işleri 

teftiş heyeti. zat işleri, hukuk işleri, 
hesap işleri, levazım müdürlüğü kı
sımlarına da ihtiyaçları karşılamak 
üzere bir çok memur alınması !ta -
r.arlaştırılnuştır. 1 

sında mlizake.rclcre devam edilmek
tedir. İsviçre ile mevcut ticari mü .. 
badelemizin arttırılınası için her ild 

· taraf da büyük bir arzu besJemekte.. 
dirler. Bu maksatla dün şehrimiz • 
deki ithalat tacirleri M.ıntaka Tica· 
ret MüdürJ~.ırun.ae bir toplantıya cıa,, 
vet edilmişlerdir. 

Uzun müddet devam eden görüş. 
meler neticesinde f.sviçreden it:hala .. 
bmızın arttırılması ~n alınacak 

tedbirler etrafında tüocarlardan ma
lfmıat alınmıstır . .Müzakerelerin önü 
müzdcki haf içinde netic.elenmesi 
kuvvetle muhtemeldir. 

Çolak Hayrmın muhakemesi 
Geçen cumarte.si akşamı Fii:irne

kapıda Anastasın meyhanesinde bi
ra içerken e1tine gitmek üzere çığır
dığı otomobilin kapının önünde dur
masından dolayı meyhaneye gelen ve 
ot.omobili bura çekmek istiycn 
Karagüınıiik polis komi: er muavini 
Zekiye hakaret etme.b.'ten suçlu olar 
rak adliyeye verilip pazar günü asli
ye sekizinci ceza mahkemesince tev
kif edilen çolak H:ı.) nnın muhake • 
mesinc dün ayni mahkemede devnnı 
edilmiş, Hayri tarafından gösterilen 
müdnfan şahidleri <lmlenilmiştir . 

Şahitl rdcn meyhaııed Anastaa 
5Ullları sc)ylemiştir; 

- Hayri, meyhanede, ayak üze c 

rinde bira içiyordu. Oldukça sa.rho~ 
tu. Bir taksi otomobili de kapıda o
nu bekliyordu. Komiser muavini 
Zeki ı;cidı. l eyhanenin kaça kadar 
açık kalma)· üzere ruhsatı olduğunu 
sordu. Saat ona kadar olduğunu söy
ledim. Otomobili yolu kapadığı için 
karalrnh götürmek istedi. Hayri, 
kendisine hakarette bulunmadı. 

Hidayet Ş gül ile müteknid Fa• 
ik de Haynnin Zekiye hakaret et .. 
mediğini soylemişkrdir. 

Komiser muavini Zeki, 'bu şalıid .. 
lerin tesir :.ıltJnda olduğunu, Fiukin 
da, o gece, Hayriyi nezaret albııd:ın 
kurtarmak Uzere ikinci şubeye gitti .. 
ğini, halbuki, mahkem de, Hayriyi 
tanımadığından l= .hsettiğini söyle .. 
miştir. 

Hayrinin müdafa.~1 tahriri ~ .. 
raJc malıkeme., ~ vermesi için muha
iceme bugün saat on bire bırakılınıU 
br. 
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\ SOLDAN SACA ~ 
l - Tarihin meşhur bir Türk de- i 

1 nizcisi. 
2 - Rucma "Bir,.. 

3 - Bir hayvan. ' 

. 
•. 

'/ 

' - Birinci ve ikinci harfleri yer- · 
lerini değişirse muzır bir bö-

. ' 1 

cek olur. 

5 - Modern Ali. 
6 - Bir nota - Su • otuz gün. 
7 - Bunamış - Sporcuların selamı. 

8 - İçileir - En ötede. 

9 - Valide - Orası - İkinci harfin 
( okunuşu. 
10 - Lazım olan. 
t YUKARIDAN AŞAGIYAi 
1 - Bir esnaf - Nebatın gövdesi. 

2 - El yıkanır. 
3 - Doktorlar verir - Kırmızı. 

4: - Para hediyesi. 
5 - Kıymetli bir ağaç.' 
6 - Fal - Y~ değil. j 
7 - Bir rakam - !lav& 
8 - Vakti gösterir. \ 

9 - Sevda bu. · ·' 
10 -· İngilizlerin meşhur bir dret-

'. 1 

[ Askerlik ] 
Davet 

Beşiktaş Askerlik şubesinden: 
Askerlik vaziyetlerini tesbrt etmek 

üzere şubeye müracaatları evvelce 
ilan edilmiş olan jandarma eratının 
sevkedilınek üzere 25 nisan 1940 gü
nü sabah saat 9 da şubemizde bu -
lunınaları tekrar ilan olunur. 

DtiZELTME 

li!~ua 
: tıeJJ! bi~L~ 

1
'jemen 

Bir Komprime Hayat Karşılığıdır. 
En sıkışık zamanda size en büyük )'&rdımcıdır. 

kalori, gıda, lezzet ve nefaset bakımından tatmin edici mayiyeti ve 
· yüksek evtınfı haizdir. 

Mercimek, bemlye, buğday ve.sair çorbalık komprim.elerimizi 1 

her yerde bulabilirsiniz. 

~ 

ÇAPAMARKA MÜST AHZARATI 
iL NURİ ÇAPA Kuruluş tarihl: 1915 

1 ·DeVIet 
' 
Demiryolları İlanları ·I 

Ankara deposuna 1 Haziran 940 tarihinden 31 Mayıs 941 tarihine kadar gelecek 
takriben 45.000 ton maden kömürünün tahmil ve tahliyesi ve depo civarının temizlen
mesi işi hpalı zar:f usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Beher ton kömürün boşaltılması 

15, yüklenmesi 25 kur~tan muhammen bedeli 18.000 lira ve muvakkat teminatı 1350 
Hradır, 

Eksiltme 8/5/940 tarihine rastlı.yan çarşamba günü saat 15 de Ankara istasyonun
da, !kinci İşletme binasında toplanacak komisyonda yapılacaktır. Bu işe girmek isti 
yenlerin kanun ve şartnamenin tayin ettiği vesaikle muvakkat tenlinat makbuz veya 
idarenin kabul ettiği formüle mutabık banka mektuplarını havi tekliflerini ayni gün 
saat 14 de kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde vermiş olmaları lAzundır. 

Şartname ve mukavele projeleri, Haydarpaşada 1 inci, Ankarada 2 nci, Kayseri-de 
4 üncü işlt>tme komisyonlarından parasız veribnektedir. (1752) (307~). 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELG~Y$EKLieiNE -

·Mo-·aıN 
,Tabletleri her eczanede bu~unur 
} tPost.a kutusu 1255) Galata, latanbul 

/ ••biti '~ıe aatıııf 

İnhisarlar· U. Müdürlüğünden: 

7 Nisan tarihli nüshada intişar e
den Kadıköy Sluh mahkemesinin Ka.
dık.öyünde, Hasanpaşa mahallesinde 
Taşköprü sokağında 7, 9 ve 12 kapı 
sayılı Söğütlüçeşme hamamı (13) 
kurnayı ml..lhtevi iken bir tertib ha
tası olarak. yalnız (3) kumayı muh· 
tevi gösterilmiştir. Keyfiyet tashih 1 illıı•m•m••• • Cinai Miktarı Muhammen B. % 7,5 teminatı El<ailtme 
"e tavzih olunur. 

Ankara Borsıı•ı 
1 

19 Nisan 1940 
l'lyat.lan K1.p&n.11 

Londra 1 Sterlin 3.24 
New-Yort 100 Dolar 149.45 
Paria 100 Frank 2.9429 
1ıılllano 100 Liret 7.5675 
Cenevre 100 t.v. Fr. 33.4870 
AımterdamlOO Florin 79.3021 
Berlin 100 Rayİflll.U'k --
Brtlkael 100 Bel&'a 25.0480 
Atin& 100 Drahmi 0.97 
Sofya 100 Leva 1.82 
Prag 100 Çek kronu -. 
Jııladrld 100 Peçeta 13.61 
Va.ruova 100 Zloti 
Buda.pelte 100 Pengö 27.21 
BUkret 100 Ley 0.625 
Belgrad 100 Dinar 3.54 
Yokohama 100 Yen 35.18 

1 
Stokholm 100 lsveç kr. 31.005 

· Koskova 100 Ruble -. 
E81LU[ VE TABVlLAT 

Türk borcu I peşin 19.70 · 
Ergani 19.05 
Sivas • Erzurum 2 19.58 
Merkez Bankası peşin 112.-
İ§ Bankası peşin · 8,30 -

Lira Kr. Lira Kr. Şek il Saatı 

Bira sandığı 10.000 A. ) 42.400. - 3180. - Pazarlık 11 
Bira kasası 11.000 A. } 

I - Şartname ve nilmuneleri mucibince bira ri8odığı ve kasaları pazarlıkla satın 
~lına~ktı.r. 

1 ıı - :Muhammen bedeli, muvakkat teminatı, pazarlık saati hi.7..asında yazılıdır. 

; · III. ~ Pazarlık 26/IV /940 cuma günü !stanbulda Kabata§f;a Levazım ve Mübayaat 
~ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

1 IV - Şartnamesi her gün sözü geçen Levazım şubesi vez.nesinden ve tzmir, An
kara Başmüdürlüklerinden 212 kuruş mukabiliode alınabilir. Ve nümuneler de Levazım 
şubesinde görülebilir, 

V - tsteklilerin pazarlık için· tayin olunan gün ve saatte kanunt vesaik ve % 7,5 
güvenme paralarile birlikte mezk\ır komisyona müncaatları. (3005) 

İ~tanbul Belediyesi İlanları 
Kadıköyünde Modada Devriye sokağın da yapılacak kargir istinad duvarı, Kuyulu 

menfez ve tretuar inşaatı açık eksntmeye konulmuştur. Keşif bedeli 8590 lira 52 kuruş 
. ve ilk teminatı 644 lira 29 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri umumi, 

hususi ve fenni şartoameleri, proje keşif hillasasile buna milteferri diğer evrak 43 ku
ruş mulrnbilinde Fen İşleri Müdürlüğünden alınacaktır. ihale 27/4/940 cumartesi günü 
saat 12 de Daimi Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mek
tupları, ihaleden 8 gün evvel Fen İşleri Müdürlüğüne müracaatla alacakları fenni eh
liyet ve 940 yılına ait Ticaret Odası vesikalarile ihale günü. muayyen saatta Daimi En-
cümende bulunmaları. (2904) 

İstanbul Belediyesi, İstanbul Elektrik. Tramvay 
ve Tün.el lşl~tmeleri Umum Mji~ijrl~ğ~nde.n .: 

Z-A ·Y ·I 
· tııtanbı.iı İthalat Gümrüğünün 19/5/1935 tarih. ve 23837 sayılı beyannamesine aıit .._ ____________ __,l 2~2.346 sayılı ve -143,33 liralık gümrük makbuzu zayi olın~tur. Yenisi çıkarılacağın • 

· dan hükmü olınadıiı ilan olunur, l3092) _ 

. .. 
Ç i L" Vbı L~·Kt:'[.I;01 __ -1Z"q.L~(;.E'Ot;:0\1• 
ı:-ı;;Nı:N ızı;; DAi~tf"BiQ ",rı:ıoı:ı;~ı:P~!~ 
VAZO·V~-TOD~ Ş~KilLt;Qi ' ~A;~0.10..:::~. 

lstanbul Defterda.J'lığından : 
\l' , . 

Satı§ Muvakkat 
bedeli tetr»ftatı 

Li. Kr. LI. Kr. 

Edirnekapıda Atik Mustaiapaşa mahallesinin Hamam sokağında 
eski 28 - 25 yeni 28 - 30 sayılı dükkinın 120 de 45 hissesinin ~ı 405 00 31 90 
ViIAyet hükumet konağı karşısında Hukuk mahkemelerinm iJ8al 
ettiği eski Şfuayı Devlet binasının tamirinden çıkan camaız ve 
kırık çerçeve ve kapı kanatlan enkazının satışı 15 50 1 00 

Açık arttırma ile satışa (1ıkal'llan yukarıda yazılı gayrimenkul· ile enkaza taHb çık
mad!ğından müzayedeleri 10 gün uzatıhnışb.r. 2· nci müzayede 29 Nisan 940 pazartesi 
günü saat 14 de Milli :Enı"ınk Müdürlüğünde tQplanacak olan komisyonda yapılacaktır. 

Enkaz sat.ışı peşin para iledir. Gayrimenkulün satış bedeli nakden veya ikinci ter
tip mübadil tasfiye vesJkasile tediye edilebi1ir. isteklilerin, hizalarında gösterilen mu-
vakkat teminatla muayyen gün ve saat-ta komisyona müracaat1an. (3175) 

Böbreklerden idrar torbasma. kadar yollardaki hastahklarm mikroplarını 
kökünden t.emblemelı için HELMOBLö kullanınız. . 

Böbreklerin çalışm.a.k kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, eski 
ve yeni bel.$oğukluğunu, mesue iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak, 
ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. İdrarda kum-

ların., mesanede tqlarm teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HELMOBLO idl"armızı femizliyerek mavileştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

T. iŞ BANKASI 
19,40 Küçük 

Cari Hcsablar 
iKRAMiYE PLANI 
ladet 2000 llraldı: = 2000-L. 
3 u 1000 ft = 3000- .. 
6 " 500 " = 3000- ,, 

12 " 250 " = 3000- 111 

40 " 100 " = 4000- ff 

75 ,, SO ,, = 37SO- •• 
210 ,, 2S o = S2SO- ,. 

Kcşideler: 1 pbat, 1 maJ18,. . 

1 ağustos, 1 Udııclteşrin tuifı. -
lerinde yapllır. 

,_ Alaturka ve alafranga 

Mükemmel 

YEMEK, TATLI 
(Pastalar Kita!'>ıJ 

Yazan~ FAHRİYE NEDIJ! 
j.llt er eve lazım olan bu kitab, b 

ya.kın yemek, tatlı, pasta!a.r pi.#' 

l
mesini kolay surette tarif e(let· 

Fiyatı: 100, cildlisi 1~5 ]C'l,l,1~ 
Satış Yeri: ' 

İstanbul İNKILAP KlT.ABE\Tİ 
==========~==========~.::;::::7 

ANAPIYOJEN 

Dr. İhsan Sami .. ~ 
!streptokok, istafilokok, pnoJll!, 
kok, koli, piyosiyaniklerin Y~fd 
tığı çıban, yara, akıntı ve c.1 Ji 
hastalıklarına karşı çok tesıt 
taze aşıdır. 

Ankarada 

Kitiıpevi - Kağıtçılık 

ve yabancı dil gazete, mecı:rıtJ~' 
kitap siparişlerini en doğru y~: .. ı 
pan bir yerdir. Erika ve tdell 

yazı makineleri satış yeridit· 

Telef on: 3377 

-·--111311--Eallffil!ll!~__, ========================~ 
ı-oıımmı(.·-Ha ... f ı z-C e._,m 31 

DaJılliye Mütehassısı 
..ırtl Lokman He.ıvr 

Divanyolu 1~ 
. ba.rh Muayene sa.atlerı pazar si 

her gün 2,5 · c salı ve cunt~rte 
11 

sabahları 9 . 11 hakiki fık~~S 
kabul olunur. T. 223 

~ 
r MODERN~ ı' 
Adabı Muaşer 0 

ff6( 
Yazan: Süheyla Muza ğl 
Askere, talebeye, kadına~. erJ;~tl 

ve herkese günün en ıuzuıı> 
kitabı 

1 
Fiyatı 50, cildli 75 ku~ 

Nafıa Vekaletinden: . · INKıLAP KirAeE"1 ~ 
İSTANBUL ~'*"I 

29/41940 tarihli pazartesi günü saat 16 da Anharada Nafıa Vekaleti binası iç~<le ~·· 
Malzeme Müdürlüğü odasında tapJanan Malzeme Eksiltme Komisyonunda 45,500 lira !!!!!!!!~!!'!'!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~ 
muhammen bedelli 350 ton Bitümün kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır· Neşriyat Mü.dürü: Macid çef.·J~ 

Eksıltme şartnamesi ve teferriiat. (228) klJru~ bedelle Malzeme Müdürlüğünden --~.O~ 
.ıtnabilir. Sahibi: A. Cemaleddin Sarl""~j 

Muvakkat teminat 3412 lira 50 kmuştm. _.__ .. ys,tll'r 

-=
Rn- <>•1 _,.,,... " ı yer: Ye_ni ~:::- ~:-., ~ tsteklilerin teklif mektuplarJD'9 muvakkat teminat ve şartnamesinde yazılı vesaikle ~- _ ~ 

birlikte ayni gün saat l!> e ka~ mıezldr ko~isycına makbuz mukabilinde vermelw la-

ı.undır. (167aı (2a9o) 


