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Oslo - Bergen demiryolu ingi· 
liz kıtaatının tehdidi altında 

..,owy6f ~'" Lonclnı Büpk 
BfçW lltMW 

tnwuz - Sovyat 
yakıftlaşması 

'' Türl,liye ile teırikime•ai eden 
Müttefikler Balkan milletlerinin 

. -
iatiklô.llerini koru:yacaklardır,, 

Paris, 20 (A.A.) - Son 24: saat 
.zarfındaki en mühim bidise Norve
~e Fransız kıtalal'llmı ihracıdır. 

1 
Fransız askeri mahfilleri Norv~ 

şimalindcki harekit baklanda sarih 
maliımat vermektm imtina etmekle 
beraber, vaziyetiıl meauıwıiyet ve-
rici bir tan.da ;Mile' ettiğini bildi
riyorlar. Filhakika llatı aahillerine 
herg Un daha çok mltteftk askeri 
çıkarak Norveçlilerle t.emua lir· 
mekte ve Narvildm 6tedeki dağlar· 
da irtibattan mahrum ve aüratle tas 
fiyeye mahtılm plms U4; Al"Mn 

müfrezesi ~. 
İsveçin cenubunda Alman iegall 

1*..Wlri"' ~ .. Bir • 
çok ıfoneç mtttı~•m 
limallnde mbkavn•inam etmek 
tedir. 

Ata sn'•b. ffoı wallaie zapacaıt-
lan, muharebeierdm ~ \lire 
ahalinin ve bilhama Oalo hallnn111 
pasif mukavemetini Jmmıya mec , 
btırdurtar. ~ , . ~ 

(J'-5de) 

Bergen'ln Şimalinde ~ Harekeü 
Stokholm, 20 (A.A.) - Bergenin 

doğu paliııde Tardala çıktığı bil -
dirilmiş olan İngiliz kıtaatının çok 
büyük stratejik ehemmiyeti haiz bir 
mevzi işgal etmit olduğ\l bildirU • 
mektedir. 

Lardal, OaWan kalkan: demiryolu. 
nun son istasyonu olan Fagernes mü 
kemm~ Oç yolla merbuttur. Kea 
Lardaldan ()elo - Bergen demir yo
luna çok iyi bir yol gitmektedir. 

Bu bölgedeki İngiliz kıtaatı Nor • 
v,ç ıotaa.~ irtibatlanııı Domhaae
ta ~. 

t.clBz Kawetlmi N81M08'da 
~ 1) ~) - Reuter ajall

nun ~ •İldudwadüi __... 
bildiriyor: 

Son Jıaberllre naaran İngiliz kuv. 
vetleri N81118011'a v~. Şiln
di bu ~ IU'kmda. menilerini tak 
vlye~. 

Oslo ciftl'l gibi dik ohmyan bu ha 
f80MI ,.~) 

Yugoslav Batvekilinin bir 
Fransız gazetesine beyanab 

Belgrad, 20 (A.A.) - Yugoslav 
ajansı, Milan Stoyadinoviçin evinde 
yapılan araştırma üzerine bulunan 
vesikalar dolayısile kendisinin imme 
emniyeti kanunu mucibince tevkif e
dildiğini t eyid eylemektedir. 

Yugoslav Ba§veldHnin Beyanatı 
Paris, 20 (A.A.) - Yugoslav baş

vekili Tsvekoviç, Paris - Soir gazete
sinin hususi surette gönderdiği mu -
habirine şu beyanatta bulunmuştur: 
"-Hudutlarımıza vuku bulacak 

her darbe bizi silüıla müdafaaya ha
urlıyacaktır.,, 

"- Fransa ile ticaret münasebet • 
leriı(ıizin inkişaf etmesinden dol&Jl 
çok memnunuz ve bu dostluk mina
~betlerinin bbyle ka1acajuıı ümid 
ediyorm.. \ 

idare Yeri -1 lfwuı ne,e, :No. 8& •o ' 111 

Telcnf: YENi SABAH , 1 , ıl 

nuı:ro.: .. 

Her Yerde S Kurwı . 

2,200 Yedek Subay 
orduya iltihak etti 

c 

Bu munasebetle dun sabah yedek subay 
okulunda ve T akşimde merasim yap1ldı 

Tabimde yta,.ı. ~ bir Wibs. ~ 9fJfll) .... 

.aiba;lann ge eit ,..,... ~ • 

italyada yükselen 
yeni sesler 

5iny~ Gayda Türk ga%eteleriniıJ 
ııefriyatından memnun (!) clefilmif 

lllline, 20 (A.A.} - D. N. B. A.
jl.- bildiriyor: 

Begime Fucista guetesi, lngil
tıırenin bttaraflara karşı tatbik et· 
tiği pddet metodlanna hücum ede
m diyor ki: 

lngiltere bir tarafdan bitaraf deY· 
Jetleri maddeten ve manen müdafaa 
ettiği idcfiuını büyütürken, diğer 

tarafdan, beynelmilel - tlrll ni
amlan hiçe sayıyor. Dıdı& en.at 
gün Amerikaya giden vıe .._... mel( 

tuplarla dolu olan ltalJaıı poata çm
tası müadere ediJmit, a.çalmlf, sm .. 
sürden geçirilmif. bir çot mektup .,. 
1ar imha edilmiftir. Bu Driilladere 
Cebelittankda ve İtalyan vapurla • 

(Soıw 3 incüde) . 

·SABAHTAN SABAHA: -
Bir asırdan beri ~arp yüzü gör

meyen bir memlekette 
Norveç, ıimalin Çanakkalesi mi? Öyleyse netice 

ilk ihracı yapanlann aleyhine çıkacak 



8a:rfa: Z 

-1- Yazan: AYHAN ATts 

Odanın ortasına altın saplı bir 
hançer aaplanmrş duruyordu 

Hasaıı Sabbah ve Şark anarşistleri (l] 

{Dün başlamış old.ıığw,muz Ha-1 
san Sabbah tefrikamız bir yan
Zı.şlık eseri olarak •elim maalesef • 
karaşık çıkm.ştır. Onun için bu- 1 
gün ye~ide1ı baştan itUxıren kôfp- ı 
yoru.z. 01ı."!J1wuları.mızcum özür 

dileriz.] { 

848 yıl evvel bir ilkb!ılıar mevsi-
mi. Horoz seslerinin dıd klediği ge
ce öfüyor. Gtineş; Belh kalesinin bu
lutlarla opÜ§Cil burçtan üzerindeki 
al zeminli, a.Jtın kurslu Türk b yrn
ğında. ilk l6ıkla.nnı yakıyor. Dtlhaz 
ınnağı kalenin et.eki rini gilmüsliye
rck Ceyhuna doğru nkı;ror. Munta
zam işlenmiş bahçeler, sık ormanlar 
kuştan dill<'.rile ılkbahnrı:n neşe tür
kill nui söylüyorlar. Rüzg r· bulur 
ınnaktan topladıgı serınligi bınbir 

çcşıt çiçek ıtrı ile b€sliyerek yeni u
yanan şehre venyor. 

Sarayın yüksek duvarlarının ö • 
nündeki yolda yüzer adım açıklıkla 
biribirlerini ta.kıb eden sekiz suvari 
mermer ravaklı bir kapının önunde 
durdular. Atlar ve üstündekiler gom
kök demirlere bürünmüşler ... Tırkeş
leri zehirli oklarla oolu .. yaı1ları da 
tauı.r yayları ve fıl derisind ya
pılmı~ kalkrı.nJar asılı. Ellerinde bey
laınani kllıçlar var. Başlarındaki tol· 
gnlar pml pırıl yanıyor. To galann 
tepelerinde minımıı.ı Türk bayrak-
1aı1 dalgalanıyor. 

Kapının mermer merdivenlcrmde 
duran bir zabit glır bir sesle so'nl· 
yor: 

- Vazifelerinizi gündüz nobctcile 
rine teslim ettiniz mi?. 
Bır agızdan cevap veriyor1ar: 
- Teslim ettik kumandanım! .. 
Önünde ha. bili ve kalkanlı iki as· 

kcrin nöbet beklediği büyük bir de· 
mir kapı gıcırdıyarak açıldı. Hey -
betlı suvanler içeriye girdiler. 

Yüksek mermer duvarların üstle
rindeki - hükümdar t.açlarıllln dihm
lerini andıran - mazgallardan no\jct 
değiştiren askerleruı golgeleri akse
diyor. 

İnsanların değil, kertenkelelerin 
bile tınnanamıyacaği bu sağlam ve 
sağır duvarlar aşağıdan ve yukan· 
dan muhafaza allına alınmıştır. 

Bütün şehri ve ufuklara kadar o· 
valnrı ayaklnrının altında tuta.n bu 
sarayın ndı ''Kartal Yavası,, rlır. 

Bu yuvanın misafiri de biiyiik Sel
çukluların sekizinci ve son büyiik 
hükilmdan Sultan Muizzeddin }<:;bül· 
haris Sanca rdır. 

Ceyhundan Akdenize, Kızıldeniz

dt:n Atlas Okyanusuna, Hazerden 
Umman denizine kadar bütün hü -
künıdarları, müstebitleri, devlet bü
yüklerini, fılimlcri, zenginleri hatta 
haçlı orduların kumandanlarını tit · 
reten mUthiş şark anarşistlerinin, 

Batınilerin tecavüzlerinden korun -
mnk için Kartal Yuvasının dış sür
ları gibi Ahmedek denilen iç du -
vartan da gece ve gündüz kuV\·etli 
ve uyanık bir nöbetçi zincin ıçinde 
tutulmakta.dır. 

Bütün hizmetçiler, Sultan Sanca
nn harimine kadar gırebiJccek olnn 
bütün cariyeler, muhafız klt'ası.ndaki 
askerler haddeden g<'çirildikten ve 
seciyeleri, siyasi tcmayüllen adama
kıllı tetkik edJldlkten sonra Selçuk 
saraylarına ~ılınırlardı . 

Sultan Sancar, Batınflere karşı 

T11rktyo ecnd:ıf 
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QOK şiddetli kaxadar almağa hazrr
Iandığı için onların su gibi her yere 
akan ve her kabın şeklini alan feda
ilerinden çekiniyordu. 
Akşam sarayda coşlmn bir saz, 

W-\7 filemi vardı. Sultan geç yatmış· 
tı. Gün iki mızrak bdyU kada:r yük
selmişti. Aksam ic;tiği yıllanmış nar 
şar planmn humarı içinde yatağın
dan doğruldu. Her uyanı§Inda yap
tığı gıbi el çırparak gözdesini ça • 
ğırdı. Mermer dehlizlerden billiır bir 
ses aksetti: 

- Geliyorum, Sultanım.! ... 
Semerkandlı c;: riye henüz yatak 

o asının kapısından girmemişti. 

Sultan kubbe pencerelerinden dökü· 
len ı;;ık altında ve odanın tam orta· 
eında dö emeye saplanan bir Taberis 
tan hançerinin pınldadığını gördü. 
Biıtün dikkatini ve enerjisini gözle • 
rinde topladı, a.ldarumyordu: 

Altın saplı, ~ert sulu, çifte oluklu 
bir hançer ... 

Sultan Sancar; yerinden fırlıya • 
rak goğsüne saplanacak~~ gibi kor
ka korka hançere doğru ilerledi. Bü
tün vücudündcn bir i.irpenne dalgası 
geçti. 

Hançerin sapına bir de kağıt iliş
tırılıni§ti. Sancar vücudünden can ve 
kan çekiltnis gıbi sapsarı oldu, eğildi 
ve nef cs almadan kağıdı okudu: 

- Senin göğsün bu yerden de 
sert değildir!... [2] 

Buhara ipeğinden ya.pılmış ince tü
lüne sanlan cariye kapıda idi. Hü
kümdarını sanın korku ve dch§et 
ona da g~şti. Bir heykel gibi du
ruyordu. Kızın yüzü altın şamdan
Jardaki amber mumlar gibi sarar -
mışb. Sancar Hançercsini yırtan bir 
sesle ba.ğı rdı : 

- Benim yatak odama kadar gi
ren adam kimdir? 

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

- Na.mi kim girebilir? .. Bu han
çeri buraya kim sapladı? 

- ...... . 
- Söyle, kim gıY"di ? •. 
- Kim girebilir ki! .. Kapılar ki-

ehtli, pencereler kapalı ve .sürmeli ... 
Sarayın burçlarında ve ö:rilenude nö
betçiler dolaşıyor. 

- Bana. muhafız lmmandanını ça-
ğınn!. 

Cariye odad:ın çıktı, Hüki.imdann 
mabeüin dairesindeki diğer cariyeler 
de uyanmışlardı. 

Sultan Sancar odada. gezinıyor, 
kafasını avuçlan içinde ezecekmış 

gibi sıkıyor ve bağırıyordu: 
- Demek ben zehirli yı1nnlan koy 

numdst besliyorunı. Blıttin ta.kyıdatı
ma ve uyanıklığıma rağmen Batuıi· 
Jer tasavvurlarımı henüz kafamda 
il:etı ,&a}abilıyor'Jar, yatak odama ka· 
dar girmek imkanını buluyorlar! •. 

[Devam.1 var] 

[ll Bu tefri1oa.m.t::: ta:rih.in içindcıı 
ve tarih.in l•eıulisinden alınmıştu·. 

Bi-dc tarihi tefriJ:aları c1.·$criya 
1·011um ibda cdemiy zayıf ve 1.-ısır 
mulıayyileli kimseler yazıyoılar. 
Bun.kır muha!f'IJilelerincle wtediklcri 
g , · liği bulamayınca zavallı tarihi 
biı 1.vr asası gibi 7cull.anırlar. Bu, su
retle de tarihi mıtrdar1arlar. Biz bu 
c rimi.:dc arşive, kütılphcmeyc, mü
zeye ve 'UZ'lı ıı tctlciklerc dayaııdık. 

Bu. t frikamı:.:ı lw..,"'ırlarken. §imdiye 
1..adar ne , edilmen · hatta bilımni • 
y n ve ya.!nız b z · n c • izde bulıman 
ba; ya ma nu..5 hc.ılara da ba-§ vıır

dul;. E ri> ı- yaşaıım ş mr tadhi;ı 
ta l ndısillir. Yalnız eserimi..'i her
kuııı anlıyabilmesi i ·n, tarihin so
ğuk ve kı'ru d kom içinde ı çı 11Xlr -

dık. B"ııarnalcylı tcf1i.kanu..-ı b"r ta· 
rik talebesi, viı- tarih alimi •ı.ıc pro
je ·ra de gıwcw ... 'Tek takip acltbılir. 
Ve bö-ylc olmasını da isteriz. ÇünJ..."Ü 
biz bu cscrimi::Zo mcmlelwtimi:xlo 
yeni bit tarih çığın açt1ğmıızı <la 
zannediyoruz. Olmyucularımı:mı ir • 
şa4ıarını bcl~lcdii]imi:: gibi eorııJa.. 

oak taıihi ttuaUerinc de ceoo.p vı..-rme-
yf. va:;if c aayarı.z. A. A. 

[2J Salu:ıifüla/ı.bar cild 2 sa.Jı.i

fe 4?'1 

YENi SABAH 

istanbuldan kaç:rılan 1 İstanbullulara 
Afyonlar Romanyada Müzik ziyafeti 

Tespit edilen demir 
Nevileri hükümettarıa
fından satın alınıyor 

Bitaraf memleketlerdeki 
tedbirlerin manası 

H arbin gittikçe yayılmak isd
dadmı gösterdiğ4 N az1 Al

manyasımn askeri planlarını tatbik 
İ('İn herlıangi bir bitaraf memlt~ket-i• 
istikli.llni mevnu bahse~diğini ;. 
~et eden hadiseler karşısmda bi-
taı'a.f memleketlerde natla.aaa ted
birler şayanı dikkat bir mana ifade 
etm kt.e.dir. Şimdiye kadar, geçd 

harbin bitaraflara kazandırdı ser -
\'etleri gözönüııe getirerek bitarnfblı' 
siyaseti taJdb etmek iırtlyeı1 devlet
ler bile, son hidiseleriıı inldşa.fı kar
ı;ısında böyle bir vaziyet almanı• 

miimkün olmadığını anlanuştuia:r. 

Yakalandı 
Rumanya ile lstanötıl arasmda ti

cari eşya nakletmekte olan Demir -
ttı:ş vapurunun son seferindo bir ka· 
çakçılık hadisesi meydana çıkarıl • 
mıştır. Vapur tayfala:nndan Mehmed 
isminde biri Köstenceye gizlice bir· 
kaç kilo afyon çıkari:rken Rumen me 
murları tarafından yakalanmış ve 
Rumen kanunları ahkamlarına: göre 
20 bin ley para cezası alııidılct.o.n son 
ıra serbest bırakılmıştır. 

Fakat bu hadiseyi haber alan İs
tanbul muhafaza teşkilatı baş mü -
dürlüğü Mahmudu buraya gelir gel
mez yakalıyarak adliyeye teslim et· 
miştir. Mehmed memleketten gizlice 
afyon kaçırdığı için derhal tevkü e
dilmiştir. _ ..... ._ ........ .._ __ 

VlLA. YET1 E : 

Nafia Müsteşarının 
ziyareti 

Nafia mUste arı Hasan dün vali 
ve Belediye Reisi doktor Lutfi Kır -
darı ziyaret etmiştir. Bu ziyarette 
imar işleri n .... vzuu bahse&Imiştir. 

ll6LEDIY~D•: 

Belediyenin yaphracağı 
yeni yollar 

İstanbul belediyesi. şehir dahilin• 
de imar olunacak birçok caddeleri 
münakasaya çıkar:tnıştır. 

Bunlar Mühürdar caddesi parke, 
Şehrernanetinde sara-y meydanında 
Silivrikapıya giden yol parke, F...dir
nekapı • Fatih rcfüjüniln E<lirneka· 
pıya kadar temdidi, Büyükada yolla
rının katran kaplanması, Maçkada. 
Evranus sokağı parke, Uecidi~kôy -
Büyükderenin asfalt olan tamiri, 
Burgazada nhtmılanmn süralle ta -
miri, Ortaköy deresinin kısmen üze
rinin örtülmesinden ibarettir. 

HUrriyetiebediye bahçesi 
halka açılıyor 

Vali ve Belediye Reisi doktor Lut
fi Kırdar Hürriyetiebediyede te<lki
kat yaptığı esnada Hürriyetiebediye 
heykelinin içinde bulunduğu bahçeyi 
halka açmak üzere karar vermiştir. 
Burası dünden itibaren 40 amele ta
rafından tanzim olunmağa başla • 
mıştır. 

Bahçenin çiçek tarhlan yeniden 
tanzim olunacak ve halkın oturması 
için banklar konulacaktır. 

İsviçre -Türkiye ticaret 
müzakereleri 

İsviçre ile yapılacak yeni ticaret 
anlaşması için Merkez Bankasındaki 
müzakerelere devam edilmektedir. 
Evvelki gün mıntaka ticaret mu • 
aürlüğünde idhalatçıların yaptığı 

toplantı neticesinde alınan ncticelcri 
Vekilete arzederek yeni direktifler 
almak üzere müzakerelere iştirak e
den '!ürk heyetinin reisi Tahir Anka
raya gitmiştir. Mumaileyh birkaç 
gün sonra şehrimize dönecek ve mü
zakerelere devam edilecektir. 

Yeni anlaşma ile !sviçreden ipekli 
kadın çorabı ve diğer dokuma iplik
lerinin fazla mikdarda idhali temin 
edilmiş olacaktır. Evvelce Almanya
dan getirilen bu maddenin tamamen 
!sviçreden temini mümkün olduğun
dan herhangi bir buhranın baş gös
termesi imkfuu da orta.dan kalka • 
caktır. 

Vekfılet memleketimizde çıkan do
kuma ve çorap ipliklerinin mevcud 
nevilerini tesbit ederek bunlardan i
mal edilecek mensucat ve çorap ne
vilerini kararlo.ştırdıktan sonra mem 
lek timizde yapılarnıyan diğer nevi
leri de münhasıran lsviçreden temin 
edecektir. İsviçre mallarının gayet 
iyi bir surette sta.ndardize edilmiş ol· 
masından idhnlatln bizim için istifa
deli olacağı düşünülmektedir. 

Dün muhtelif memleketlere 150 
bin liralık ihracat olmuştur. Ameri
kaya mavi haşhaş tohumu, koyun de 
rtsi, Kütahya çinisi, sansar ve tilki 
derileri, lngiltereye yumurta, tiftik, 
I<rnrumya fasulye, !talyaya yumur· 
ta ve balık gönderilmiştir. 

' 

Memleketimizin iftihar edeceği bir 
seviyeye vasıl olmuş olaıı CüınhUITe
isliği Fil!rmonik orkestrasının 70 
ki§ilik bir kadro ile 1stanbula gerek 
Saray sinemasında: dört konser ve • 
receğini memnuniyetle haber aldık; 
bu kanserlerin programını okuyucu
larımıza sunuyoruz: 

29/4/940 saat 21 de 
Şef: Ernst Praetorius 

Beethoven: 3 üncü Leonore uver-
türü. • 

Beethoven : 5 inci piyano konçer
tosu, mi bem-01 majör. Solist - Ferdi 
Statzer. ' 

DINLENM E: 

Brahr.:ıs: 1 inci senfoni, do minör. 
Wagner: Tannbauser uvertürü. 
1/ 5 940 saat 21 de 

Şef: lfasaa Ferid Alnar 
Beethoven: 5 inci senfoni, do mi

nör. 
Wagner: Trist.an ve lsolde'den 

prelüd ve n..sk ölümü. Solo şan: Se
miha Berksoy. 

DiNLENME: 

Puccini: Buttcrfly operasından ar. 
ya "Anneciğtm seni,, 

Puccini: Tosca operasından Tosca
nın duası, İtalyanca. 

Puccini: Butterfly operasından 

arya "Ben dalgın gözlerle., 
cesar Franck~ Senfoni, re minör. 
3 5 940 saat 21 de 

Şef: Ernst Praetorius 
A. Adnan Saygın: Divertimcnto. 
Ulvi Cemal Erkin: Bayram. 
Tschaikowsky; Ceviz kıran süviti. 
Hasan Ferid Alnar: Prelüd ve iki 

dans. 
Necil Kazım Akses: Çifte telli. 

DiNLENME: 

Dvorak: 5 inci .senfoni, mi minör. 
J. Strauss: Viyana ormanından 

masalln.r. 
4/.>/!HO saat 18.30 da 

Şef: Hasan Ferid Alnar 
Verdi: Talihin kudreti operası u

vertürü. 
Cemal Reşid: Karagöz. 
Gounod: Faust operasından bale 

müziği. 

DlNLENME: 

Tschaikowsky: 4: Uncü senfoni, fa 
minör. 

Heyeti Vekile kararı ile kısa bir 
zamanda tesbit edilmiş olan demir 
mevcudu stoklan hakkındaki beyan
namelerin hepsi Vekalete bildirilmiş
tir. Yapılan tasniften sonra hüku
metin hangi cins demirleri mübayaa 
edeceği hakkındaki hazırlanan list&
aliıkadar vilayetlerdeki resmi ma -
karolara bildirilmiştir. 

Bu listelere göre, 6, 8, 10, 15, 20 
milimetrelik çubuk demirlerle, 
J O x 20 milimetrelik lama demirler, 
20 santimlik potreller hükümetçe sa
tın alınacaktır. Ellerinde bu neYi 
demirlerden bulunanlar hükfımetin 

tesbit edeceği fiyata göre bu demirle 
ri satacaklardır. 

Yine bu tip demirleri kendi in~ant
Iarında kullanmak üzere saklıyanlar 

hükumete tayin edilen müddet zar
fında beyanname vereceklerdir. -----
'OLISTJl: 

Merdivenden düştü 
Çarşambada 11 inci ilk mektcb 

talebesinden Tevfik 23 nisan bayra
mı münasebetile mektebte yapılan 
tezyinata yardım ederken, tavanı 
süslemek üzere bindiği merdivenden 
düşerek yaralanmıştır. Tevfiğin ko
lu kırılmıştır. Yaralı derhal Cerrah
paşa hastahanesine kaldırılmıştır. 

Otomobil çarpmış 
Tnrlabaşı caddesinden geçmekte 

olan Margarit isminde bir kadına §O· 

för Tuı·han idaresindeki otomobil 
çarpmış ve yaralanmasına sebcb ol-
mu§tur. Bundan başka Sirkecide 
dört yol ağzında da şoför Arif ida-

resinde bulunan otomobille Mehmed 
Ali isminde birisine çarparak yara
lamıştır. Her iki hadise etrafında 

polisçe tahkikat yapllnıaktadır. 

Yang!n başlangıcı 
Kartalda 23 Nisan sokağınd9 Sıd

kının mutasarrıf bulunduğu ve Fı -
rınc:ı Raşidin kira ile tuttuğu 19 nu
maralı fırının çalı ile doldurulmuş 

Not: Bileller Saray sineması g!Jeslnden olmasından ve çahların ateş alması 
nlınacaktır. yüzünden yangın tehlikesine maruz 
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kaldığı görülmü.~ür. Yangın siraye-
tine meydan verilmeden itfaiye ta • Vapurcular birliği 

nizamnamesi rafından söndtirillmüştür. 
Hariç ve dahildeki deniz nakliyatı· Kaza 

nın daha iyi bir surette organize e- Dün saat 16.30 da Göztepe Çifte 
dilmesi için vapurcuların bir birlik havuzlar caddesinde 7 numaralı hu
kuracaklannı yazmıştık. Vapur sa· susi otomobili ehliyetsiz idare etti
hibleri arllSlD.da son yapılan toplan· ği anlaşılan Fencryolu eczahruıesi sa
tı neticesinde tam bir mutabakat hibi Fadıl Korok, yolda giderken kar 
hasıl olmuştur. Bunun için ynrın şısına çıkan bir motöre çarpmamak 
mıntaka liman reisliğinde son bir için direksiyonu kırmış fakat bu es

Btıı,,riin a...5ağ1 ynkan her mcntlckeı 
muayyen bir siyaset t.aldb vaziyetiJJi 
te~bit eylemek mecburiyetindedir. Af, 
ni zamanda sırf kendi kuV\etJne gii
wnmek, manevi kudretine \'e madc'd 
vas1t.'llanna da.ynnma.k za.ruretindfl
dir. Şiiphcsiz muayyen bir ceıniyett.e 
ferdler arasında ne şekilde tesaııüi 
hnn1lcJeri \'arsa milletler c:aınia..'iınd• 
<la höyle tesaniid lıareketJeri yok dfl
ğildir. Jlntt.ii son za.nınıılarn kadar 
(!P.vletJer Jmknlrnnun inl .. · fı bu is
tikamette seyretmekte idi. 

Y alnn burada, cemiyet halinde. 
nizamı temin edea ve idare eyliyeu 
kanun ve nizamlar ve müeyyide ku~
vetleri y••rine, muayyen hususi ,.e 
alıl:'J<i ı>rensipler mevcuddu. Ve bU 
hu uı t.aki tekamül safhalarına inti-
21\l'cn de bazı aksaklıklara r~ea 
mm Her t'1Ullias1 l'&5'3Y1P gidiyon'hı. 
l<'akat son senelerde, istiL~ lıfildnıi· 
)et ·I ~ da.yan.an bazı rejimler, 
nsırlram, büyiik fedakarlıklarla vü -
emle getirebildiği bu nizam ve hu • 
kuk kaidelerini alt üst etn1i~tir. ts
tiklfıt, ferftiıı htirriyeti, mülkiyet 
prensiplerinin hakimiyeti ve daha 
hireok yüksek kanunlar gibi, mağJ\ılJ 
milletlerin ca.n ve malhmnın muha· 
faza.sı gibi hususlar kalkmıs bulufl'" 
maktadır. Siyasette, istilada, bugün
kii be~riyet, daha doğrusu istilil si
~·a.qetini süı.r cdinnıi~ rejimler, bu 4'4 

mellcrini tahakkuk ettirnıt>.k zırnnın
<la eski :r.amaıılann siyasctino ,.e ted· 
birlerine mür-.ıcaa.t etınelrtcdir. 

1. t.e, istim siyasetinin, mütt"addid 
merhalelerde gösterdiği işaretler il· 
zerine, nihayet bitaraf de\'letJeriD 
gözleri ~ıhnaJ,.ra başlamışf.u. Bu u· 
yanışı, Avrupanın muhtelif nıınta.ka.
b&rınila, her an istili tehlikesinin d~ 
laı7tlğı memleketlerde gönnc.'k ka • 
hildir. Bugün herkes , -a,ziyeti kav • 
ramış, hıwdkati, bütün çıplaklığile 
görmü .. bulunmaktadır. nu sebel>dCJl 
dir ki Avrupa.da ~lındi gerek dalıilİ 
hniba.t.ı temla ve yabancı wısnrlal' 
vasıtasile içten vumıa siyasetiıU yık
mak i~ln geniş tedhirlcria alındığı 
mUşahcde edilmektedir. Bu. suretle, 
istna hfll"eketi hayat sahasl ııamiJe 

b~ ... ka milletleri çalıştırarak \"e yer
lerinden kaldmp atmak istiyeıa her
hangi hir siyaset hiç bir memleketi 
gafil a.v:hyanuyacaktu. Bita.ra.flarUI toplantı yapılarak esas nizamname -

nada yolun kenarındaki elektrik tli· t~~h·rl · ,.~~ ·· k k nin geriye kalan birkaç maddesi de son cu ı erı, K'-.avaze m.rşı mu ı.- · 
tamamlanacak ve hazırlanan nizam· reğine çarparak yaralanmıştır. Fadıl vometin, her tanfta yer ald1ğını ve 
name projesi derhal Vekalete gön- dan başka otomobilde bulunan Meser siirpriz kaJ"Şl."ında onun tesirleriıd 
derllecektir. Haber aldığımıza göre ret özen namındaki genç kız da ha· iıaJe edecek tanda hareket edilece
birliğin mayıs bidayetinde faaliyete fif yaralannuşbr. Vaka hakkında po. ğini gö termektedir. 
geçmesi kuvvetle muhtemeldir. lisçe tahkikat yapılmaktadır. Dr. REŞAD SAGAY 
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ŞEHİ HAY Ti 
ÇOCUK BAYRAMI - Ç. E. K. 

Eminönii. kazasının fS Ni.san bayra
nM murıascbctile Jıazırkulığı pıogta• 
mın esaslan şudur: 

1 - 23 Nisan salı sabahı saat on· 
dar . kaza ve nahiye idare heyetleri 
mıntaka dahilindeld mt.ktep çocuk
ları ile ve çocu1c kütüp anesi l~orı!SU 
ile Divan.yolundaki çocuk 1ciUüpJıa

nesinde toplanacak ve bu.rodan Alom 
dar parkına gidip Sarayburnundaloi 
Atatürk-ün heykeline hususi mera -
sim ile bir çelenk koyacaktır. 

2 - 23 Nisan ayni zamanda. fJOC'Uk 
Jv-ütilphancsinin açılışmın be§inci se
nci devriyesine mU8adif olduğundan. 
ooat on ü~ buçuh.-ta davetliler ve 
çocııklarla merasim, yapılacak 'l>C ay
ni zıamcmda bakım evinde veni açı
lan çocuk süıJı.at sergisi ziyaret cdi
kcok ve çocuklar tarafından çay zi
yafeti verilecektir. 

S - B61JUZıdda Jnkıl/i,b müzesi bi
nasında müzesi idaresi ile bir ço • 
cuk ~Ti~ı sergisi açılacak ve 

herkesin ziyareti 1.abııl edilecel .. iir. 
1 - M ıntalca dahilindeki mektep 

çocuklcuı sıı--a ile loütüphaneye g<.liV 
birbirlerinin bayramını tebrik ede • 
ccktir. 

5 - Gerek otobüslerle ve gerekse 
tramvaylatla çocuklam §ehir dahi • 
linde gezintiler yaptırılacaktır. 

6 - ,,,S Nısa ı sa-lı ve 138 pazar 
günleri sabahtan akşama kada,r Sa
royburnıı parl;uula çc.,,~t cğcnct;lcr 

tertip cdilece1~ ı.-c çocuklar güze! gıin 
Zer gcçirecclder lii'. 

7 - Bir taraf ı a 1ıergün muh
telif 8incmala. a o ' gı up ~ocuViar 
gönderilip wti/aac ctt~rilecczktir. Bu 
hıısıısta sinema sahip ve miıdürle -
Tine alenen arzı §Ük""lnn ederiz. 

Ç. E. K. Eminönü kaza. reisi 
Dr. İlısruı Sami Gara.ıı 

••• 
Ş1ŞL1 ŞALKEVlDE ÇOCUK 

BAYRAMI - Şişli ve Nişarıtaşı ci
vaı-ıııdaki ilk 01.."tıllara devam eden 
yarclıma mıthta.ç ~klardaiı 400 

l<ıneeine 1ıcr giin sıcak yem.ek ver .. 
melde ola11 Şişli Halk.evi sosyal yar· 
dım Tcolu 2S Nisan Çocuk bayram .. s 
münasebc:tilc bıı 400 çocuk için ye
lcün.tı 1800 parçaya baliğ olan elbi
se, manto, göğüslük, çorap ve ayalv
kabı yapt1rmıştır. 4()00 liraya yak " 
bir 11WSrafla vücude gctiu?en b1' 
c.şyanın btıyram gii.nü çoc:uk1ara dcı
ğıtılaooğı haber alınm~tır. 
Bwulcın ba~]:a Beyoğlu ve Şi.JZi 

Çocuk Esırgcme krırıımil.c m1i.ytC1e
Tı'.Cn 2S Nisan oolı gü. ü saat 1 ~ dC'fl 
itibaren Malcsim salonunda bir ço
cuk ba:ıosu da lıazırlanmıştır. Bal.o· 
da çocuklan eğlendirmek için J(a • 

mgöz) lw7~kalxız ve elektrikli 1.'uklaı 
temsiller) ı'ilmik dan.~l<n· hazırlan -
dığı gibi baloya i§tirak eden ço • 
cukkıruı hepsine parasız Oüf e afi • 
lacaktır. 

Bakmun en oazip kısmı ( GiirlJill 
çocuk) müsalxıkalı 01.aoakt.1r. Şinı· 
diden bir çok aileler ?1ıii.raooate baŞ
lamtf1ardır. 

, 
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Fransız kı aa ı 
Norvec 

(Baş tarafı 1 "9cide) 
Vali dağlık ve sık ormanlarla örtfilü 
olduğundan harekatta zorluklar var
dır. İngiliz kıtaatı da kayalık ve or
nıanlık havalide yaşıyan Kanadalı· 
lnrın bulunması müttefikler için bu 
hususta.kıymetli bir yardım teşkil et-
nıe.ktedir. -

Kış henüz şiddetlidir ve kalın kar 
tabakası yürüyüşü zorlaştlrmakta • 
dır. Yolelar dnr p:ıtikal:ırdan ibaret
tir. Kıtaat kan temizlemiştir. Bir 
Norv çli mülteci 160 kilometreyi 
kayakla dört günde katedebi.J.m4rt;ir. 
Bu mülteci yolda yalmz başlarına. 
Almanlara mukavemet edemiyerek 
Namsosda müttefiklere iltihak et • 
nıek üzere ilcrliyen münferid Norveç 
ınüfrezeleıinc tesadüf etmiştir. Nor
veçliler memleketi tanımak gibi bir 
imtiyaza m:ılik olmakla beraber he
nüz iyi teçhiz edilememışlerdir ve 
modern hnr b usullerini bilmiyorJnr. 
Bazan bir b tün Norveç grupunda 
bir tek tüfek ve pek az mühimmat 
mevcud olduğu göriUmektedir. 

Hududdakı İsveç köylerinde endi
§e hi~si mevcud olduğu ve askeri ha 
zırlıldar yapıldığı gi)ze çarpıyor. 

OSLODA KITLIK 
Stoklıolm, 20 (A. A.) - Oslodan 

gıelen haberlere göre, Oslo kıtlık teh
elikesi nltmd dır. Ekmek ve süt 
tayınları çol· azalmıştır. Et. hiç yok
tur. 

Garb Cebhesinde 
Paris, 21 (A..A.) - 20 Nisan ak· 

§a.m tebliği: 

Diln gece bir kaç dü.51Dan baskını 
PÜSkUrtlilmüştür. 

Mosclle'den Rhine kadar uzıyan 
merkez cebhcsindc iki taraf topçusu 
evvelki günlerden daha çok ve daha 
sürekli atış yapmışlardır. 

Frwısız ve Alınan tayyareleri ara
sında birçok muharebeler vuku bul
muştur. Düşmanın bir nvcı, bir de 
keşif tayyaresi toprnklarımır.a dü -
§ilrülmüştür. İngiliz tıyyareleri de 

diğer bazı diişman tayyareleri dü • 
şUrmüilerdir. Yere inmiyc mecbur 
kalan avcı tayya.rclemizden biri ken
di hatlarımıza inmiye muvaffak ol -
muştur. 

Fransız Ba.~·ekillnin Nutku 
Paris, 20 (R.A.) - B. Reynaud, 

eeD.ato hariciye komisyonunda dış 
siyaset hakkında izahat vermiştir. 

Balkanlar ve yakmşark hakkında 
Başvekil Türkiye ile sıkı bir teşriki 
mesai halinde birleşmiş olan müt • 
tefiklerin doğu . cenup Avrupasın
da yalnız barışın mulıafözasını ve 
bütün Balkan devletleri istiklfilinin 
temini için çalıştıklarını söylemiş • 
ör. 

ttalya ıle münasebetler e gelince, 
B. Reyııaud Fransız hükiımetinin 1 
eylul 1939 dan evvel ve sonra iki 
memleket arasındc'l askıda olan me
selelerın ho.kkaruyetli bir surette 
hallı ıçın ıcab eden esaslan d0.:>"tane 
noktai nazar teatisi suretile arama
ya amade olduğunu ltalyan hüklıme
tine bildirmişti. Bu teşebbüs şimdi • 
ye kadar cevapsız kalmışsa da ltaı
yan hükiiınctinın ittihazını münasip 
gördüğü hattı hareket Fransız hU • 
kumetinın temayülünden hiç bir şeyi 1 
değişprmemcktedir. 

Ayni fikir ve ruh içındedir ki, son 
aylar zarfında İspanya ile olan mü • 
naeebetlerimizin ıslahına da teşeb

büs edilmiştir. Fransız hükfımeti her 
türlü ideolojik müWıa.zalann bari • 
cinde olarak bu iki memlekete kar • 
6}, kendi nazarında barışın esasla • 
nnda.n birini teşkil eden Akdeniz 
devam edecektir. 

Reynaud B. Rooseveltin tecaVöz 
usullerini takbih eden son nutkunu 
hatırlatarak iki büyUk demokrasiyi 
S{Wkeden ülkülerir. iştirakini büyük 
b:r memnwıiyetle kaydetmiştir. 

Bu izahat komisyonu tamamen 
tatmin eylemiş ve reis komisyon na
mına Reynaud'ya teşekkür etmiŞ • 
tir. 

Ank"ia mu ,. , ~ · 'nj italycda yü se en 
t iantısı yeni sesler 

Ankara, 20 (A.A.) - Bugün öğ
leden sonra Ankara liseleri, orta o
kulları ve sanat okullarında bulu • 

nan 360 öğretmen müdürlerile bera· 
her tsmetpaşa Kız em.'titüstinde top
lanmışlardır. Maarif Vekilliği Müs
teşarı İhsan Sungu ile umumi mü
dürler de bu içtimada bulunmuştur. 

Toplanmaya Maarif Vekilimiz Ha
san .Ali Yücel riyaset etnİi§tir. Ders 
senesi başındanberi tatbik edilen 

Yeni talimatnameler ve imtihan §e • 

killeıi üzerinde görüşülmüş, mev • 
cud raporlardan bahsedilmiştir. An· 

karr. okullarındaki öğretim unsur -
lanmızııı çalışmalarına ait mttf etti§ 

raporları ve müdürler taİ-afından 
verilen malfimata göre ıslahı iktiza 
eden cihetler konuı:;ulmuştur. 

Üniversitelilerin nazan
dikkatlerine 

Ankara, 20 (A.A.) - Maarif Ve
k8.Ietinden tebliğ edilmiştir: 

İstanbul Ünivcı sitesi hukuk ve 
iktıs:ıd talebesinden !zmire gitmek 
istiyen 150 talebenin İzmirde iki 
gecelik > atma yerleri ve dört günlük 

Yemekleri Dahiliye Vckiıletile gö • 
rüşülerek temin edihniştir. Talebe 

P:t7..artesi Bandırmaya hareket ede
cek ve Bandırmadan 1 !.10 da hare • 
ket eden trene eklenerek üç vagonla 
o akşam !zmire varacaklardır. Bu -
nun için Universitede pazar günü 

buıunacak olan umumi katibe müra
caat edilmesi lazımdır. -9-
Beynelmilel bir h~va yolu 
Bükreş, 20 (A.A.) - "Sem Naull,, 

g&.?.etesinin bildirdiğine göre 2 ma -

'1Btan itibaren beynelmilel Rumen 
bava yollanndan bqka "Air - Fmn-
~" in idaresindeki Bükreş • lstan
biıı - Atma • Napoli • Marsilya hattı 
da faaliyete geçecekti. 

(Ba§ taraft 1 incide) 
nnda yapılmıştır. Hürriyet göklerıe 
çıkarılıyor. Fakat hakikatte ayak 
altında çiğneniyor. İngiltere böyle 
hareket etmekle, her halde denizler
deki hakimiyetini isbat etmek ve 
dost düşman bütün dünyayı kendi 
mürakabesi altına almak emelinde
dir. Fakat buna daha ne kadar za. 
m8Jl devm edecek ? lngiliz adaletinin 
değil, ha.kiki adaletin galebe çaldığı 
günün artık yıkılmış olmasını te -
menni edelim. Bu itibarla, İtalya, 

İngiliz emperyalizmine denizde ve 
havada öldürücü darbeler indiren 
Alınan milletinin kahramanlık me -
nakibini bi.iyülc bir sempati ile takip 
etmektedir. Şimdiden görülüyor ki, 
A vrupada artık efendi ve köle bu • 
lunmıyacağı devir yaklaşmaktadır. 

Gayda'nın Türk Gazetelerinden 
Şikayeti 

Roma, 20 (A.A.) - Gayda, Gior· 
nale d' ltalia gazetesinde neşrettiği 
bir makalede İngiliz nazırı Cross'uıı 
İngiliz - ltalyan mümıselıetlerine ta
a.lli'ık eden nutkunu "garip ve fena 
ilham alan,, bir nutuk olar-ak tavsif 
etmektedir. 

Gayda, mGttefilderle İsviçre ve 
Tiirkiye gazetelerinin kab:ı ve mü · 

samahn edilme.: cli .. e tavsif ettiği 

tahrikallarını d'l şiddetle tenkit et . 
mektedir. 

Bulgar sahillerine bir 
mayin düştü 

Sof~, 20 (A.A. >. - Deniz Burgas 
civarında Bulgar sahiline bir mayo 
atmıştır. Bunwı nereden geldiğini 

tesbit için tahkikat yapılmaktadır. --
Yeni posta merkezlartl 

Ankara 20 (Hususi) - A.ydiıwı 

Koyucak nahiyesinde, Behkesirin 
Sangtin nahiyesinde, Y ozgadın ~ -
fmıtli nahiyesinde birer posta mer • 
kezi açılmJştır. 

gillz esirini (Beri.in) de ~ 
hir edebilmek için Norveç ka.ra.~la
nnda sinsi sinsi dolasıp kapağı bir 
Alman limamna atmıya ~lışırken 

yak3SIIlı bir İngiliz muhribinin pen
~ine kaptıran "Altmark,, kors.'ln 
gemisinin mace:i'ftSl nuilt'hn. 

İiıglltz bahriyelileri yumruk SllJe, 
sopa lobnd esir ırJ;daşla.nm kurtar
dıktan sonra bu h3.disenin milletler 
arası hukuku bakınuııdan yaptığı ~ 
sirlcr bütün dünya matbuatında mU
naka.53 edilirken hürriyetlerine kavu
!if&ll esirler lngilt.eJ'Cde birer maztfun 
kahraman ohrak ka.rşıJn.ndılar. 

Son posta ile ı;clcıı İngiliz ve.Fran
sız gazetelerinden öğreniyoruz ki İn· 

' giliz propa.gn.nda nezareti "Alt- 1 
mark,, ın mattralannclım müllıcm 

biiyiik bir film \"Ücude getirmi:1 ve 
filmde profesyonel artistlerden ziya
de bizzat o feci hapis hayatını ya • 
şamış İngiliz bahriyelileri rol al
~r. 

Biz o kanaattc~riz ki bir ar.üst ne 
kadar saımtkllr olur&'\ ol~"llll. "Alt
mark,, filmin!n <.;ana.t bakınundan 

belki acemi fokct ı~orlmnç ıztırab sa
atlerini bakıl.at.en yaş.'llllı~ olan ha
kiki şufüdleri im.dar realist ola.mazdı. 

Pilm hallkmda tufsimt veren gn~ 
metefer mnğrnk f'ıla.n vapur ka!>tanı- ' 
mn beya.r. perdede pek muvclf.iı.iı ol
duğunu, di•~ er bir gemi çarl{ÇI ba .. 51-

smnı en malıir sinema a.rtistiae ta~ ı 
ç.ılmrdığuu baDandıra ballandıra ya
zıyorlar. 

llclc mahpuslann İngiliz bahriye
lileri mmfında.o kurtarılması ve 
Alman denizcileıile İngiliz bahriyeli
leri arasında.ki mücadele o kadar mu
vaffak olmuş ki oyun icabı Ahnaıt 

bahriyelisi kiyafetine ginm İngiHZler 
aıbd&,tanrun hakiki yumnıidanna 
hedef ohnuşlar. 

Göriill" yor ya.! Bu P''"•paganda fil· 
minin a.ıt.ist!eri o k~ realist dav
ranmışlar, kendilerini va.kanın cere
yanına o derece kaptırmışlar ki biri· 
birlerinin kafala.rım gö-lerlni yar -
mışln.r ... 

Alctörleri bu ka.da.r candan. bu ka
dar içten oynıyaıı bu propaganda 
filmi haka.bın seyircilere nasıl tesir 
ede~ , ? Acaba onlar da gırtlak gırt.. 
la.ğa gelecekler mi!' ... 

A. OE/11 ALEDDIN SAR.ACOGLU 

Sovy t - Yugoslav 
ticaret mUzakereı rl 

Moskova, 20 (A.A.) - Tas ajansı 
yakında yapılacak olan Sovyet . Yu
goslav iktisadi mliza.kereleri hakkın
da diyor ki: 

Mart ayı nihayetinde, Yugoslav 
hilkfımeti, kendisile ticari münasebe
~ girmesini, sovyetler birliğinden 
Ttlrkiyedeki aovyet elÇisi vasıtasile 
rica etmişdi. Müzakerat bir ticaret 
anlaşfuası akdi bir klering muahedesi 
ve her iki memleket merkezlerinde 
ticaret heyetleri bulundurıilması et
rafında cereyan edecek:tir. 

Sovyet hilkfuneti bu müzakerata. 
başlanılmamnı tasvib ve harici tica • 
ret halk komi.qe:rini bu mesele ile 

meşgul olınıya memur etmiştir. Bu 
günlerde bir Yugoslav ticaret heye • 
tinin Moskovaya muvasaleti beklen
mektedir. -·--

Oniveraitemizde 21 ErdUnlU 
genç okuyacak 

Kudüs (Hususi) - Erdün lıiikıl
metine Ankara hükumeti Tür.k üni
versitelerinde yir.mi bir Erdünlü ta
lebenin yüksek tahıdller.iııi yapabil -

meleri "çhı 21 burs ikram etdğini 

bildinniştir. Emir Abdullı.thın mai -
yeti erkanı bu vesile ile Türkiye zi
mamdarlan ile ErdUn emiri arasan -
da zaten mevcud çok sıkı ve dostane 
münaseba.tı.n biraz daha kuvvetlene
ce;;iı11 söylemektedirler. Alelhusus 
Emir Abdullahın Kemalist Tütki -

yeolıı şarkda oynıya.cağı millımı rol 
hakkında henüz bir fikir mevcud de
ğilken 'lfilrkiyeye yaptığı bir seya
hat hatırlatılmakta.dır. Emir 
Abdullah bizzat kendi oğlunu An -
karaya göndererek Törltiye Relsi -
ciimlnırwıun fahri yawri sıfatüe 

stajını ikmal ettiımiftir. Emir Ab. 
dullahın Türk dostu siy.aseti mü • 
prünileyhin kiyasetmin ve UDğı 

gördüğünün bir deti1i olarak zibıe • 
dilmektedir 

SABAH 

VAZIYET - Eski İngiliz • Sovyet temas.lan 
Yugoslav başvekilinin tevkifi 
Ve İta/yada yük.elen yeni aesler 

Yazan : RAİF METO 

I• ngiliz Hariciye Nazın Lord Ha
lifaks Ruaya ile ticarl müza

kerelere amade olduğunu beyaıı et -
mesi gilnUn belki en mühim hadise
sidir. Hatırlard dır kı Rus - Finlan· 
diya harbinden evvel de Rusya - İn· 
gilterc arasında iktısadi bir itilafa 
vanlmalc üzere t.emaslar yapılmış, 

fakat bir netice elde edilememişti. 
Finlandiya harbi esnasında İngiltere 
ile Rusya arasında mühim bir ihtill· 
fa ramak kalmışken bugün iki hü
kiımet arasında siyasi müzakereler 
ve hatta anlnşmalara kadar gidebi
lecek bir vaziyetih doğması şayanı 

dikkattir. 
Rusya • İngiltere ticari müzakere

leri Rusyanın Alma.oyaya zannedil
diği kadar b.ı.ğlı olmnd1ğmı göster· 
mekte Ye icabında Alman menfaat· 
lerine z1d ışleıi görebilecek bir po
litika güdebileceğini açıkça ihsas et
mektedir. &aslı bir fikir edinebıl -
mek için vekayiin inkişafını bekle • 
mek 18.zımdır. Fakat lngiltercnin Rus 
yayı Almanyadnn ayırmak ve hiC} ol
mazsa Rusyanın Alınanyaya yardı
mını asgari bir dereceye indirmek i
çin teşebbüsatına devam edeceğini 

ve hatta bu hususta kuvvetli ümid
ler bile beslediğini söylemek hata ol
maz. 

Son günler tsıav dünyawıda Al
manyaya karşı bir k ynaşma. mev
cud olduğuna dair bir değil, mütead· 
did işaretler vardır. Rus matbuatı 
Norveç meselesinde Almanyaya hiç 

t.e taraftar olmıyan bir taVJr takın· 
d.ığı gibi Bclgradda da Ab:nanya.nm 
hakiki emelleri hakkında esaslı §Üp· 

heler uyanmıştır.· 
Alman taraftarlığı ile tanınmış es

ki Başvekil Stoyadinoviç'in tevJdfi, 
Rusya ile Yugoalıı.vya arasında yir
mi iki senedenberi kesilmiş olan mü
nasebetlerin iadesi hakkındaki müs
bet teşebbüsleri baŞka türlü izaha 
imkan var mı! 

İtalya.da son günlerde görtllen a
sabiyetin bu vak.nyi ile çok ya.kınran 
alakası olabileceği gibi B lkanlar
da 1slavlık cereyanlarının kuvvet • 
lenmesi İtalyan polltikası üzerin
de, bugün veya yarın bir daha tesir· 
leri görülmesi muhtemeldir. 

Herhalde Rus politikasmın Avru
pa işlerine tesirleri devanı ettiği gi
bi bir lslav işbirliği kurmak iç~ 
esaslı adımlar atıldığı da. muhak • 
kaktır. 
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talyan gazetele~ şidd~~ ma
kaleleri, İtalyan sıyasetinın son 

günlerde daha evvel bir rol oyna-
mağa hazırlanması da günün diğer 
mühim hAdisesini tıeşkil eder. Çok-

tanberi oldukça müteessir bir poli
tika takib eden İtalyanın yeni tav-
rı hareketini gu suretle izah etmek 
kabildir: İtalya harbi istemiyor ... 
lsteıniyor amma ... Kenarda .. unutul
muş.. olmak da istemiyor.. v:e şiın
diye kadar kenciisi..'1.e esaslı taviza.t· 
ta bulunmıyan müttefikleri 
giddetli bir lisanla daha ciddi mü

zakeelere ve tavizlere dsvet edi • 
yor. Fransız Başvekili Paul Reynaud
nun dünkü beyanatı İtalya ile bazı 

konuşmaların mevcudiyetini haber 
verdiği gibi Fransanın ic.1.bında ba· 

zı müsaedatta buluna.cağını da ihsas 
ediyor. Bunun içindir ki bir müddet 
sonra İtalyan matbuatının sükftnet 
bulduğunu görürsek buna.. hayret et· 
memeliyiz. 

İtalya da, fırsattan istifade ede
rek, müttefiklerle milcadeleye gi • 

ri.~ek istiyen bazı elemanlar mev

cud olabilir. Fakat İtalyan milleti

nin harb istediğine dair bırçok e

mareler vardır. Almanva aleyhine 

yazılarlle meşhur Papalık gazetesi 

"Observatore Romana,, nun satışı 
sebebsiz on misli artmış değildir. 

Faşist fırkasının İtalyan politika
sı üzerindeki nUfuzu şüphesiz mü -

himdir. Fakat bu nüfuz artık mu~ 
la.k değildir. 

Faşist fırkasının knrarl.1.rı mühim 
iki büyük süzgeçten daha geçmek 
mecburiyetindedir. Faşizm, harbe 

girmek için, papalık ve kraliyet ma

kamlarının muvafnkatlar.mı ahnak 
mecburiyetindedir. Böyle bir muva

fakatın kolayca ahnamıy~'l hak

kındaki kanaatimizi kuvvetle muha
faza ediyoruz. 

Mücadele maddi ve manevi kuv
vetlerle yapılır. Maddi kuvvetlerin 

en mühim cevherlerinden biri olan 

demir mücadelesini Almanya Nor • 

veçt.e kaybetmek üzeredir. BugiL"l 
manevi kuvvetlerin de Berline aleyh-

tar bir cebhe aldığı bir zamanda dai

ma realist İtalya Almanyanın yanın

da harbe girmek için, çok.. pek çok 
düşünecektir. 

Fransız Sefir.inin I Sırrı BellloQ unun 
beyanatı ~uhakem sine y rt 

NorYeçteki harbin inkişafı lstanbulda b şl rr .. or 
mUhim neticeler verecekmiş 

Hükfuneti metbuasile temas et
mek üzere Pariııe gitmiş olan Fraıı

sa.n1n Ankara sefiri Bay Massigli 
dün şehrimize dönmüş ve bir mu • 

ha irimize a.şağdaki beyanatta bu • 
lu nuştur: 

"- Paris ve Fransayı müttefik 

kuvvetler tarafından Norveçte ka -
za.ıulmış olan parlak muvaffakiyet -

lerin itimad verici zevk ve ne~fesi 

içinde bıraktım. Bunlar öyle muvaf

faldyetlerdir ki düşman propagan • 

dası bunların ne v\is'atini ne de ha

kikn.tini gizlemeğe muvaffak olmıya· 

cakbr. Miittef ikler.m Norveçteki mu 
vaffakiyetleri harbin inkişafı bakı-

mından mühim neticeler tevlid ede -
cek mahiyettedirler. 

Size Fransız milletinin ve hülffı. • 

metinin harbi kat'i bir zafere iaal 

azmi kat'isı hususunda yekvücud ol
duk.lannı söyliyebilirim.,, 

Nümune ih1"ae1 iqin bir 
iamim 

Aııkarn 20 (Hususi) - Lisamıe 
tibi eşyadan lisans aranmakmnn 

oümuneHk olarak ihraç olunabüeeıe

ği ve iuacı memnu e§Yadan nümu • 
nelik dahi 'Ü!raÇ ol1maınl18Clliı göm. 

rüklere tamim edilmiş~· 

Tevkif edilen eski Kocaeli mebusu 
Sırrı Bellioğlunun muhakemesine ya
nn İsta.nbuldaki askeri mahkemede 
bakılmağa ba:şlanacak"iır, Böylece 

kendisinin Ankaraya sevkedileceği 

havadisi teeyyüt etmemiş bulumna. -
maktadır. 

9'. -

Amasyada zel:zale 
Amasya, 20 (A.A.) - Dün saat 

11.20 de on saniye süren şiddetli bir 
yer sar.ıwıtısı olJllUiWr. Hasar yok
tur. 

BİR TA 'zlH 
Şehitlikleri imar 067Tliycfüıden: 

Yeni Sabah gazetesi Yazı !şleri 
Sayın Müdürlüğüne 

Gazetenizin 20 ıt 1~ tarihli nüs 
ham.nan üçüncü sahifesinde (Şimdi
lik bu kadar) siitununda (Çirkin bir 
h&dise) başlığı altında ne! redilen 
bir mektupta k:ı.pagııun kö8esinde 

Tıb işaretini ' .. lt tarafanda 
Tıbbiye şebidlc.. ı y.:ızılı risa-
lelerin sa:b.3mda. ı _,eui!irl;en {Dis 
kurlardan anlar gibi oldum ki bu ri· 
sa.leyi Şehitlilcleıi İm.'ll' Cemiyeti 
bastırJU1' ve orada yat.an Tıbbiye şe
hitlerinin meArlanm yaptıracak · 
ımş) denilmektedir. 

Cemiyetimiz böyle bir r.iaaıe bas
tırmamı§ okluğu gibi bijJie bir ille 
de allka.da.r değildir. Keyfiyetin tav- J 
zilıini diler, ea.ygılanmın aw:ıarız. 

Yine o mesele 
D tın, yine bo sütmada kıymele 

li dokrorlanmızdan ~i Tll 
1iılerf Mtldlr Mtıa'Vhli Dr. Pilni O.. 
nm bir mii§ahedesini kaydehai"tim. 
Dün tienl. matl>aada mevzuu bshi.~ ki
tabm muharriri Dr. Cenı:,riz H:ıner 

dyaret ederek bir kit.ab, bir dt ce
vab mahiyetinde olmak üser bir 
mektab bıraktı. Bu hmıustaki tileri· 
mi yarma bırakarak bagibı ece 
mektubu aeşrediyonmı: 

"Adı geçen kitab tarafımdan ~ azıl
mış olup biltün gelirini, ga coli 
ulvi maksadlarn matuf, biıtıın yok· 
suzJukJara. rnğmen şahsi mesai\'( di
dinmelerile ortaya cok degerli abi· 
delPr yaratmağa çalışan Üfl fülar 
Karacaahmed meznrlıklarilc §eh"d .. 
liklerini gı.ızellestirme cemıyetıne 

terk ylcdim. Bu demek ki kıt b ce
miyet yazdırınıg değil, tarafımdan 

hazırlo.nar:ık m vkii intirınrn. ı.onmue 

ve buna aid kanuni mü:~ade d ıs • 
tilınal edilımştir. 

Şehide ve ölilye bel bağlayıp fanJ 
ulem 1 goc eden bu varlıklal'. gö
rri:ıl veren ıns:rrılarıırne dügürrtl'Qhiiinü, 
kcndt di.ı.suneel~nmi mihenk y~ura.K 
yazs:ım dt>rını ki : 

- Serlevha.ruza ad olan nHa<i sa
nın çırkinlıgı degil, belki büylil acı

lığı vardır. 

Şu.hsıyetı kadar bilgisıne de büvüi 
değer verdiğim meslektaşım dol tor 
Fahri Canı h.'lc-ısas kılan cihetır. baş .. 
ka olmasını dilerdim. Ve yinr ter
dim ki bır meslektaş tarafından uğ .. 
raşılanıJr, ~ok masraf edil€rek mf'y .. 
dnnn gelen o ktiçUcük eseri tedkik ete 
sin, mukaddeme ve sayfalarınr bıraz 
göz atsın ve eserin hiçbir l ıyme O• 

lamıyaca.ğı.na hilktiın verdilru'n n· 
ra bile, gayesine baş eğerek sükuta 
dalsın: 

- Bizlerin yapamadığı, bu J" • 

lerle uğraşmada icab eden te~ek ı !il• 
lerin hiç meşgul olm. dığı bir ka.cJr.. 
şinaslık ntimuucsıne bizler de teı:ı K• 
ktir ederiz .. dıye ilavede de bnl ın .. 
sun. 

Şehidlerımizi, kaybolan biıtilı bü· 
yüklerimizı, genç tıbb'yc : •' b ka 
yok olan her Ti.ırk çocu ~ ma 
yattıkları yerde rn.hat bu ah ' ... n te
menni, bugünün yürü)· et" 1' oest 
değil, dünün biraz tembel düm.ımi , 
şüdür. Onlar orada rahat ya va· 
ta, aranmadan dinlene dinlene a .. 
ziyete geldiler ki, bugiin hudud y .. 
ri vazıh bir harabe, en pis h 'f\' 

dan. en kötü insnnın ayak 
di~ bir toprak yığınından b · 
şey ifade edemiyor. 

Bugün hangimi?.in, J,n:y t>olan o 
sayısız büy"iikleritnizin bu mem ke .. 
t.e kazandırdıgı kıymeti, gilttugu ha .. 
yatı, elde tuttuğu ~haiyetini, h ı:... 

sa değerini öğreten bir fikir toplu .. 
lufuna malik olduğunu bilemeyiz. 
İddiam bu küçücük kitabın büttır. bu 
yokluğu tatmin ettiği değildir. Esa· 
sen mevzuumuz da başka.dır. F kat 
büyük gayelerile zevk bulan .insanla· 

rın mcsaileı ine hücum etmek de kim 
senin ha:kkı değildir. O cezacı b· pa
rayı reddedebilir. Bizim dok or ar • 
kadaş bu ffüre iştirak etmemiş bulu
nnbilir. Fakat temenni etmek lilzlm· 
dır ki herkes ne bir bu ve ne de ö
tekidir. Yokını bugün gölgeliklerinde 
baş e§ıp, azametleri karşısında göğ
sümüz kabaran eserlerin hıç birisi 
vUcud bulamaz ve hele \ı:arldntla.rı 

halkın ve çok kadi~inas olan millet 
kütlesinin teberrüünden ibaret olan 
bu gibi cemiyetler hiç bir iş göre ~ 
mezlerdi. 

Bugün ve bundan sonraki saman
larda her toprak yığını .. tiinde ~kSf 
Iecek her meııner sütun, biuerin, biz.. 
ler gibi düşünenlerin, bütün insan • 
lık vazifemizin eseri ve zaferi ola -
caktır. Kıymetli meslekdarmnın da 
bıuıd: n ayrı bir şey düşünmediğini 
bilercl. hadisenin tavzihini dileı:lln. 

MUBAD SERTOOLU 
... a••••••••••••••••••••••a~••al .. 9CG•s•••• 

Emir Abdullah Ankcmıyı 
ziyaret ad8cekm1ş 

Amman (Ajans Doryan) - Er
dün siyasi mahafilinde Emir Ab -
dullahın yakında Ankarayı ziyart!t 
edece.ği tahmin edilmektedir. lAkiıı 
g.imdiye kadar bu hususta hi~ bir 
müabet malOm•t yokt:Ur, 

Ev ~yaeı paaa1umtlfta 
ya ılacafl. 

Ankal'a 20 (Hu.at) - lfDlie.n 
geçirilen ev eşyasımn pasaportlara 
işaret edilmesi tamim edilmiftir. 
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2,200 Yedek Subay 
orduya iltihak ett .. 

Tahririnüfusa 
Hazırlık 

---·Çocuk davamız- = 

Bu müna•ebetle dün aabah Y •dek Subay ok ulunda 
ve T alııimde büyük mera•im yapıldı 

Kahroman yedelc subaylar, Tak.Yim meydamnda, atJğda yçmin memsimi 

Yedek Sübay okulunun 1939 - 1940 1 "- Aziz komutanlarım, sayın mi- ı mış, tarihler yaratmış ve iyi sevkü 
mezunları dün tahsil devrelerini bi- safirlerim, genç arkadaşlarım. idare ile en kat'i ıttifaklan parçala· 
tirerek merasimle orduya iltihak et- "Bugün fazilet ve kahramanlık o- mıştır. 

~lerdir. Daha altı aylık bir kıta cağının bilgisile yoğurulmuş iki bin İstiklal savaşında babalannızın 
ataj devresi gedreeek olan bu seneki iki yüze yakın yedek sübay övündü- ağabeylerinizin yarattığı mucizeleri 
mezunla.na adedi 2200 talebedir. ğü, güvendiği ordusunun çelik saf- hepiniz biliyorsunuz. Onların evlad-

Yedek sübay talebeleri sabahleyin ları arasma katılmış bulunuyor. lan ve kardeşleri olan sizler de o za-
muntazam bir halde Taksim abidesi- "931 senesinde ikinci defa faaliye- ferlerin birkaç mislini yaratacağım
ae gelerek çelenk koymuşlar öğleden te geçen yedek sübay okulu §imdi,e za hiç şüphe ctıniyoruz. Vatan mü • 
aonra da mekteb bahçesinde and iç- kadar orduya 14.000 i mütecaviz dafaasında Türk milletine liyik birer 
me ve diploma tevzi merasimi ya • gene siibay yetiştirmiş, münevver, sübay olduğunuzu isbat edeceğinize 
pılmıştır. dipdiri, taze bir ku\'vet olarak ordu· vatan uğrunda ölmeğe daima hazır 

-·-----
DUn bu hususta bir 

toplantı yaplldı 

Baku·Jii;v nüfus :ınyu~nd ve F.y· 

lu\ ay·,.Ja yapılac:ık umumı tahriri 

nüfu~a aid hazırlıklara ehemnııy-"'tle 
devam olunmaktadır. 

Dün be&ed.iyede bu hususta bır top 

lantı yapalmuşur. Toplantıya bütün 

kaza kaymakamlan istırak eunısler
dir. 

Tophı.ntıda kaymakamlar numa
rotaj işlerinin siiratle ikmalini iste

diğmdı:>n belediye nılksan bulunan nu
maraların tamamlanma.öl ışme ehem 
miyet verecektir. 

Bir han çöktü 
Merranda tmamali hanınının üst 

katında 11 . 12 - 13 numaralı oda
ları evvelisi gece saat 24.30 da bir
denbire cökmüştür. 
Hanın bu ani ve gürültülü cöküşü 

1 etrafta büyük korku ve heyecan tev 

lid etmiştir. Vaziyet derhal polise 
haber verilmiş ve polis vaka ma • 
halline yetişir yetismez Beyoğlu it-

faiyesine haber. verilmiştir. Bu esna
da enkaz arasında inliyen bir yaralı 

görülerek derhal kurtarılmış ve has
tahaneye sevkolunmuştur. 

Vaktin geç olması dolayısile ha • 
nın çökme sebebleri tedkik oluuama- . 
mıştır. MaaD)afih ihtiyat tedbiri ol
mak üzere hanın diğer kısımları da · 
boşaltılmıştır. l 

• 
lstanbul Maarif Müdürü Tevfik 

Kut'un anlattıkları 
----....... ·----

Fakir ilk mekteb cocuklarına • 
yardım • • 

ıçın 

Yazan : 
neler yapılıyor ? 
SUAD DERViŞ 

Maarif Müdürü Bay Tevfik Kut 1 

İstanbul ilk okullan yoksul c:-acuk • ı 
larına yapılan yardımı şöyle anlat
tı: 

lstanbulda ilk okul yoksul 
çocuklanna bakwa işleri, Cümhu -
riyet Halk Partisinin elile idare edi
len bir birlikte toplanmışbr. 

Bu birliğia her kazada bir yardım 
cemiyeti emrinde bir ll.lbesi vardır. 
Ayni zamanda Klzılay gen<_:lik teş- ı 
kili.tı Çoeuk Esirgeme Kurumu ve 

~iğer hayır cemiyetlerinin ilk okul
lara yardım işlerinde okul yardım 

cemiyetlerile beraber çalı!tmaktadır. 

Evveli ıunu izah edelim: 1stan -
bulda ilk okul yoksul çocuklarına 
yardım için yüz yetmiş beş ilk okul-
da himaye cemiyet ve heyeti kurul
muştur. Kazalarda da birer ilk okul 
yoksul çocuklarına yardım cemiyeti 
vardır. Bu cemiyetler bu sene veli -
lerden ve hayır sahiplerinden yani 
azadan kırk dört bin yüz yirmi ~ 
lira toplamıştır. Bütün yardım ce-

miyetleriııin kurduğu birliği lıimaye 
eden Halk Partisi de bu sene ilk o-

yardımile elli yedi bin yUY. yirmi 
beş liraya varan bu para ile on se
kiz bin sekiz yüz yetmiş çocuğa ba· 
kılmıştır. Şimdiki halde henil7. üç 
bin dört yüz doksan çocuk bakıma 

muhtaç bir haldedir. Birlik bütiiıı 

mesaisini bu <;ocukları da himayesi· 
ne almağa ve bakımının teminine 
hasretmiştir. 

Bu yardım sadece ilk okul yoktml 
çocuklarına mahımstur. Bu para ile 
gıda, kitap, kalem ve defter gibi 
noksan ders \·asıtaları ve giyim yar· 
dımı yapılmıştır. 

Bunun haricinJe de sağlık bakı· 

mından fe\•kalade müşkül vaı;iyette 
olan çocuklar da prevantoryomda 
çocuk kamplarında köy yatı okulla· 
nnda bakılmak ve okutulmak sure
tile himaye altına aluımıfltır. 

Diğer taraf dart da İHtanbul viJa· 
yeti ilk okullardaki çocukların sağ
lık bakımında daha iyi yetiştirile • 

Taksimde yapılan merasime sa • suna göndeonniş bulunuyor. Buna da- olduğunuza üınidli bulunuyoruz. Çün 
bahlcyin saat tam onda başlanmış ve ha evvel yeti4tfrdiği ~0.000 yedek ati kil damarlarınızda akan kan asil ve 
bu esnada İstanbul komutanı gene- bayı da ilave edersek 54 bine balii temiz Türk kanıdır. 

Surlarda oynamantn cezası kul yoksul çocuklarına altı bin yüz 
Dün Samatyada sur harabeleri ü- elli iki lira yardım etmiş yüz eUi 1 

bilmesini temin icin her yaz tali • 
linde ~ocuk kcımpları mekteplerde 
çocuk bahceleri ve ders yılı içiade 
de cocttk barındırma odaları yap • 

maktadır. Önümü1.deki yaz tatilin • 
de de Malte-pede bir a<'ık hava mek
tebi açmak niyetindedir. Bunun 
için teşebbfüıe gecitmiştir. 

ral İshak şehrimizdeki saylav ve e· oluyor ki; bu rakamların azameti ö- Sübaylar arasında muvazzaflık ve 
mekli generaller, mekteb komutanla- nünde göğüslerimiz fahir ve gurur- yedeklik diye bir ayrılık yoktur. ü-

zerinde oynamakta olan cocuklar- üç çift ayakkabı dağıtmıştır. Çocuk 
Esirgeme, Kızılay gençlik teşkilat -

dan, Mustaf ap~da Cambazhane , tile Çocuk Esirgeme Kurumunun da ı 
mekteb sokağında 41 numaralı evde n abidede en önde yer almışlardır. la .kabarmış bulwıuyor. niformaları ve mesuliyetleri ayni o· 

Yedek sübay talebeleri en önde as- "Arkadaşlanm: bazılarınız bir ae- lan bu sübayları ölüm biribirinden 
kert bando mızıka olduğu halde sı • ne bazalarınız daha kısa olmak ibıeft ayır<l eımiyecektir. 

oturan Eşref ayağı kayarak 3 met- ! 
re yükseklikten dü~müşti.ir. Eşref a
ğır yaralanmış ve derhal hııstaharıe
ye kaldırılmıştır. 

aıflarına göre teşkil ettikleri munta- yonıcu bir tahsil devresini muvaf • Sözlerimi bitirirken bıkmadan, U· 

zam saflarla mektebclen hareket e- fakiyetle ikmal ederek Türk ordum· sanmadan geceli gündüzlü çalışarak 
derek abide önüne gelmişler ve ev • I nun birliklerine komuta etmeğe ve bu gençleri yetiştiren komuta heyet
Yelce tesbit edildiği üzere abide et· Türk sübayının temiz ve leketds il- )erine, kıymetli öğretmen arkadaşla- luk ve muhabbetle hizmet ve kanun-

nifonnasım tapağa bak kıtzannnı runa teşekkür eder. şuurlu ve aeme· 
rafında yer ahnı~lardır. Bu BU'ada lara ve nizamlara, emirlerime itaat 
Taksim meydanını kaplıva.n kesif oldunuz, bu muvaffaldyetinisi .._ reli mesailerini sitayi,le ananm.,, ~ k • · 

J dan kutlarım. Bunu müteakib yedek sUbaylar ta· ı ed_ecegime v_e as erligin namusunu 
bir halk kütlesi ordunun bu genç un- TUrk sancavının QJanını canımdan a 

Türk d da k ta .. _..._ bur tabur and i"me m8fl&Sının önüne . . . . ._. ~ . . . • surlarını .,iddelle alkışlamışlardır. or usun omu e1.111a1. o- .. 
un --~ı kah ı.c.dl ...... -. gelerek bir .. ,r. ... 1an şo"yle and içmia- •· zız bılip ıcabında vatan, cumhurıyet 

Suad Derviş 

SAAAY Sinemasında 
Büyük bir Aşk ... Zafer dolu bir hayat ... Se,·ilmiş bi;yiik bir adam ... 

Fna.._. tıödü bihiik ~ria B&ıj rolk-riadt.ıı: 

Linkoln Vatan Kuran Adam 
Fransıaca sözlü büyük §aheeerin B~ rollerinde: 

HENRY FONDA - ALiCE BRADV Merasime İstiklal marşı <;alınarak n llöJ ve raman ev" G.&uu ye- "6._. ., 

haşlanmış ve 2200 yedek Sübay mil- ~iştirmek ne büyük şereftir. Mui81 lerdir. ve vazife uğrunda seve seve haya· Amerikanın muhteııem dekor lan nasmda çevrilen ı:.u bliyük filmde ABRı'l-
u bi • -·ı .. ryerek oyle kahramanlıklarla dohı bir ofdu· ı , "-Hazarda, seferde, karada, de- tlmı feda edeceğime namusum üze. RAM UNOOLN'un bayat ve aşkını göstermektedir. Cidden göreceğiniz ve 
u m11rşımızı r agııwan soy ı d 'I' h it' .. __ • '-"• -=....ıı- ha .. a.ıı h her rı'ne and 1·,..n·m . . 1 a vazı..e a yOl"8unuz ı va.._.. ~ UUiUC ve nwıa, er zaman, yer ·!f"' ... 

8&11cak çekn.ıe mcrasımı yapı m~tır. ı · h k h-L:k t. . la Aiıı.--.. d _.... . ,..~. B Utea'-'b d' 1 t . . arkadaşlannıza dil ta\·siye edeceğiniz bir film. 
Bunu m'u'teakib ta'- yare mektebi a ve AIU a ıçın astr rca ~.....- e IUluetime, mevc\ldlyetiıne ~· .,.. unu m a.ı ıp oma evzı me- .. ,. •ıv, . .-ua 

~ rasirnine başlanarak vali ve belediye .. wt4.'!a: ruıao .JUR AU SOll düaya n har b bandi'™"ri 
mezunlarından Mehmed Yılmu güzel 
bir hitabede bulunarak kendilerini 
yetiştiren Tiirk ordwruna ve onun : 
vüksek komutanlarına minnet ve 
itıkranıannı bildirmi§tir. Bundan aon ; 
ra bir geçid resmi yapılmış ve me - · 
rasime nihayet verilmiştir. 

And içme merasimi öğleden sonra 
Harbiyedeki mektebin tarihi bahçe
.Unde yapılmıştır. Merasimde lstan- j 

bul Vali ve Belediye Reisi Liıtfi Kır
dar, İstanbul parti mUfettisi Tevfik 
Fikret Sılay, bazı mebus \'e emekli , 
generallerle askeri erkan hazır bu-

' lunmuşlardır. Mezun talebeler hnh-
c.;ede taburlar halinde yer atclıktan ! 
sonra mekteb komutanı kurmay al- , 
bay Sırrı Sener talebe ve ha -

Bugün S Ü M E A sinemasında 

Son GENÇLiK 
RAIMU va JACQUELINE DELUBAC 

tarafından fevkalide bir tarzda yaratıla'h bu ~heserde: Aşkın ne olduğu
mı ... Bir eı keğin sokak başında pusu kurduğu tehlike ... Ge~en bir kadın ... 
Bir kalb... Bir ihtiyar ile bir genç arasında kalmış 20 yaşlannda bir ka· 
dm ... Hangisini elde edebilecek. 

İşte bu mevzuda olan kuvvetli ve hareketli bir filmdır. 

hiveten: EKLER JURNAL Son dünya ve harb haberleri. 

zıruna hitaben şu nutku söylemistir: ,._•••••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matineler. 
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- 30-
- Tamam ... l le bu vaziyette idi! 

Hakiki bır çocuk ile bebek oynamak 
size o derece iyı gıdıyor kı ! 

Bu sözler bıitün gün gösterdiğı 

yegi.ııe laübalılik ıdı. Faka .. bunl.ar~ I 
söylerken de, tavrı a<'ık ve samımı 

1 
bir arkadaıpn tavrı ıdi. Gene adam ı 
bir müddet sessiz durduktan sonra 1 
ilave ettı: 

- Veysi, doğrusu mesud bır ba
ba! Memnun ve mağrur da olması 
lizım. Zira c.;ocuğu o kadar güzel ki! 

Perihanın çehresi biraz takallus 
eder gibi oldu. 

Altay hakkında, Fahrinin gös . 
terdiği takdir hisleri karşısında 

gözlerinde bir zafer ve sevinç şim • 
teği çakmıştı. Fakat, önündeki kol
bıkta oturan gencin son sözleri ü-

. arine, nazarlarının parlaklığını ha-
fif bir teemür tülü örter gibi oldu. 

Tatlı bir eeele cevab verdi: 
- Veyai benüz çok genç bir baba! 

Ba:rır! Btlt8n bu cazibeli noktala-
n ratm.ea NÇ ,. de kalamazdı. ls
t:lllıbaldr1 v.,.., vardı. Belki dUa 

şımclidcn genç adam kızmış, kendi
sini bekliyordu. 

Bu sebebclen Fahrinin davetine, 
cesaretle gülerek cernb verdi: 

- Hayır, Fahri bey ... Burada da
ha fazla kalmam imkansız! Veysi 
beni bekli) or ... O da bir an evvel Al
tayın sıhhati hakkında mallımat al -
mak için sabll'Slzlanıyor herhalde ... 
tstnnbula dönmeliyım. 

Perıhan bu ufak yalan tesirile kı
zarnu~tı. Fahrı onu bu halile daba 
seYimli buluyordu. 

Genç adam mınldanır gibi: 
- Hiç olmazsa, lstanbtıla geldi • 

ğim zaman zıyaretinizde bulunma
ma müsaa.de edecek misiniz? diye 
sordu. 

Perihan içten gelen bir hisle ve 
teşrifata ehemmiyet vermeden: 

- Oh! Tabıi.. çok memnun olu -
rum, dedi. 

İki samimi arkadaş gıbi aynldı
lar. Perihan, onu tekrar göı·eceği ih
timalini elde ettiği i<;in memnundu: 
Bulunduğu inziva içinde kuvvetli 
bir ,empati, şimdiye kadar meçhu
lü bulunduğu bir eetvet, bir nimetti. 

-IV -

Tren gece İstanbula vardı. 
Eve haber V('rmediği için otomo

billeri istasyona gelmemişti. Onun 
için genç kadın bir taksiye binerek, 
konağa vardı. 

Ge.ıiş binanın her tarafı sessiz ve 
karanlıktı. Yalnız holde hafif bir ı
şık yanıyor, efendisinin gelmesini 
bekliyen bir uşak, sandalyesinin üs· 
tünde uyuklayordu. Genç kadının 

suali üzerine, adamcağız, Veysinin 
daha gelmedıği cevabını verince, 
Perihan: 

- Pekala, dedi, geldiği za.ıxuuı, 

kendısıni beklediğimi söylersiniz. 
Odasına çıktı, ve soyunmağa baş

ladı. 

Büyük oda o derece boş ve ınsana 
öyle bır hüzün intibaı verıyor idi ki 
Perihan gayriihtıyari bütün elektrik 
leri yaktı. 

Bu aydınlığa rağmen, içinde tah
W edemediii mübhem bir korku tu.-

reisi doktor Lıitfi Kırdar bu seneki 
1 
.. ••••••• Bogiia saat 11 dt• teazila\tlr mati'lu• 

mekteb birinci, ikinci ve üçüncüsüne 
bizzat diplomalannı vererek tahrik 

etmiş ve ayrıca mevcud teamül mu
cibince birinciden üçüncüye kadar 
hazırlanan hediyeleri kendilerine tev. 
zi etmiştir. 

Mektebin bu seneki birincisi piya
de sınıfından Ali oğlu İbrahim Ra -
dos, ikincisi topçular<lan Hüsamed
din, üçüncüsü istihkam sınıfından 

Cahid. Levazım sınıfının birincisi de 
Cahid Trabzondur. Birinciye bir ta
banca, ikinciye bir saat, üçüncüye de 
bir harita çantası hediye edilmiştir. 

Bundan sonra merastme nihayet 
verilmiş ve akşam da orduevinde da
vetlilere bir çay zıyafeti verılmistir. 

"-· 

BU O ON 
• iPEK 

OUleceksiniz . . Doyunc aya 
kadar kahkahalarla 

güleceksiniz . • • 

Sinemasında Dünya komikler kralı 

HAROLD LOYD ( LUİ) 
tarafıadaa görülnu·m~ de~ ztııngin 'e 

harikulide güfü~ sabM'lerle dulu 

FİRAVUNUN KIZI 
Türkçe Sözlü ve T aklidli Komedi 

Ayrıca : Foks Dünya Handıslari gazatısi 
Bugün sa~tt 11 d,. t.e.miliiilı mat.ine. 
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kollarını çaprazhyarak, karısının he- 1 

ı men hiç tanımadığı bir sesle: 
idi! ... Bunu haber alınca onmm u· 
zakta durabilir miydim? 

si vardı. Acaba bu his, boş aile oca
ğının tevlid eylediği bu ağır hava 
mı? ... Yoksa küçük Alt.ayı bırakmak 
tan doğ:m bir hüzün mü? Yahııd ta
rif edt!mediği fena bir hissi kablel -
vuku tesiri mi? vücude getinyordu. 

Perihan rahat değildi. 
Tuvalet salonunda, yilzünü y·kar

ken, yaklaşan ayak seslerile birden 
titredi. 

Derhal odasına koştu... Gelen 
Veysi isi... 

Perihan onu görünce, ilk bir te-
1 

sir olarak, bir rahat nefes aldı ve 
tebessüm etmeğe çalıştı. Kocasına 
doğru güler yüzle ilerledi. Fakat 
Veysinin buz gibi soğuk ta\TI ve yü
zünün garib takallüsü karşısında da
ha ıleriye bır adım atmak cesaretini 
kendisinde bulamadı. 

Sert ve sabıt nazarlarını çevırmek 
Bizin genç adam, evvela kansının iC· 
ten gelen müşfik ve mubabbetlı v.öz
lerilıe karp cevlb vermedi, ~a 1 

- Bütün bunların ne demek oldu
ğunu bana izah eder misin Perihan? 
diye sordu. 

Kocasının ta uından ve sadasın -
dan ürken ve ~aşa an Perihan: 

- Ne gibi seylenlen bahSt!tmek 
istiyorsun? diye mırıldandı. 

-- Ne gibi şeylerden mi? Fakat 
hepsinden! E\'veli. buradan hRreke
tin! .. Bu şekilde çılgınca ne diye fır
layıp gıttin ?.. Fikrimi sormadan, 
müsaademi almadan ne için C\'den 
ayrıldın? .. 

Yüzü kıpkırmızı idi. Gözlerinin 
için, baza sarho:; apJdiği gecelerde 
olduğu gib çakıı · . k cakmak idı. 

Kocasını daha huda kızdırmamak 
için yavaş bır seHlc cc'\·ab verdi. 

- Muaızez hanımın telgrafını c.l-
4ığım zaman sen e\'de yoktun ki 
Veysi! .. 

- Olabilir. Bun•m acelesi vıı• mıy 

dı ? Bekliyebilirdik ! 

- Böyle sual sorulur mu h \Ç \'ey 
si! Tabii aceleai vardı. Oğlum hcıLsta 1 

Veysi müstehzi bir gülüşle: 

- Hasta mı?. Zannedersem Altay 
o kadar hasta değildı. Şimdi iyılcRtı 
değil mi? 

Altayın hastalıktan kurtuluduğu

nu birdenbire hatırına getiren Pe .. 
rihan sc\·inçli bir ta\nla: 

- E\·et, dedi. Çok şüküa· öyle 
korkulacak bir hastalık deği!miş. 

Genç adam ayni gülüşle c ... ·ıab 
\·erdi: 

- Demek, çocuğunun hastıı'ı§ı 
korkulacak biı şey değilmiş ... .ı., ~ l<i, 
oı-adakı rande\•u da uydurma v ~ bol 
bir vaka mı idı? .. 

Ciddi surette bir şeyden haberi al• 
mıyan ve bu yüzden şaşıran Perihaa 
CC\ ab \'erdi : 

- Ne randevusu Veysi? 

Kocası ~iddetli bir hareketle: 

- Ne demek istediğimi anlıyor • 
sun! .lııki&r veya tevile lüzum yok, 
diye b&ğuıh. 

(~ı VM) 
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Dünkü milli küme 
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YEN! SABAH 

maçları 
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Alman radyosunun 
Türkiye aleyhindeki 
Propagandası 

Galatasaray 
Altayı, Vefa 

Muhafızı, Beşiktaş 

( &ı.~m.ıııkaleden tie<vUm) 
nın zihnine sokmuğa çalışmakta 

Türk hiikfuneti aleyhinde bu· süi 
kasd hazırt.ı.ma.ktan başka ne mak • 
sad ola.bilir? 

Cuma günü akşam üzeri, bir dost 
telefon ederek: Bertin radyosu Türk 
gazetecilerine atıp tutuyor, radyoyu 
aç, dedi. .Merak ettim, dinledim, ga
zeteciler için söylediği şeyleı·e yeti
şemedim. Hezey:ınlann sonu yaklaş
nu~tı. Anladım ki maksad İngiliz ve 
Fr!lmnzlar aleyhinde bulunmak, on
larla ittifak etmekle ne kadar kaba
hat ettiğimizi yı:ı.ni hükiiınetin mem
lekete ne kadar fenalık ettiğini bize 
inandırmnkttr. 

.Altınorduyu y endi 
F'enerbahçe Ciençlerbirliğine mağlôb oldu 

bün F'enerbı.ı.h<:e ve Galatasaray 
Ankarıı.da oynarken bir tarafdan da 
İzrnirin milli kürn<'ye girmiş olan iki 
kliibü ilk depln ~mrnn maçlarını öğle· 
d:n sonra Taksim stadyomunda az 
hır seyirci öniintle Vefa Ye Bcşikta· 
~ karşı yaptılaı·. 

\'cfa i - Alhuordu 3 

llk ma<' Altınonlu ile Vefa ara • 
Bıncta idi.. Takımlar şu kadrolarla 
dizildiler. 

\'ef:ı: Azad, 'i'<dıiıl, Garo, Siiley
tnun Hakkı, ~iikdi, NPC.'ib, Hütit>yin. 
},[•ıTıt,.Rem, Sı.ıpl i MPhmed. 

.\.ıı ınordu: l\ec-ati, Halim, Ziya, 
Hikrnet, Adil, Nurullah, Hamdi, Na
tnık. Sn id, Mazlw r, Namık. 

Berlinden gelen hain ses bize Ata
ttiı'kün İngiliz ve Fransızlarla müca
delesini unuttunuz mu, müttefiklerin 
Anadoluda yaptıklarını unuttunuz 
mu, İstanbulu j~gal esnasında gad ~ 
darane ölJürdükleri Türkleri unut
tunuz mu? diyor. Hayır, unutmadık. 
Unutmadığımız içindir ki bizi bir 
mezbahaya götüriir gibi sırf kendi 
menfaatleri için bu harbe zorla so
kan Almanlardan bu kadar nefret 
ediyoruz! 

Oyuna Vefa ba.:>ladt. llk dakika· 
latd;ı h:mir kalesi olduk\~a sıkı§ıyor. 
F'akat ağır oynanan oyım fınıatla • 
ı·ııı ncticelenmeısi:ıc mani oluy{ıl'. O· 
nuncu uakikada gayet ::;erbe.sl şüt 
Pvıi ·yonuna giren Muhteşem bir sa
niye bekleme~i yüzfüıden bundan is
tif.tele• e<lem~di. Bu aı:a<la santrhaf 
li lkkı.uııı ''C Sulhiniıı ç<•klikleri gü
zı:l !'!İH.lcı· de avta cıktı. Blilün bun
b.ı·a Altınonhı Snidin biı' kac e.Ra-
1>\:silc nı ukabdc edebiliyor. Fakat 
bu İ!)in de parlamasile .sönmesi bir 
Olı.ıyol'füt. 

lyıtkarıd.a Beşilda.J - Alt.ay -, QflJğıd<t Vefa - Alt·mordu. takmıUı.n 
uıiisabuko.ya başlama.dan evvel halkı seW.mlarelarkeıı 

İngilizlerle ve Fransızlarla o zaman 
düşman idik. Onlara karşı bütün 
kabiliyetimizle harbediyorduk. Fa • 
kat merdce döğiişen milletler, harb 
bittiği zaman, karşılıklı bir hürmet 
hissi i~inde biribil'lerinin ellerini sı
kabilirler. Milli mücadelemizin kahra
manı Atat~rkUn sulh teessüs edince 
en birinci emeli hür ve medeni garb 
demokrasilerine yaklaşmak siya.set.i-
m fiile·çıkarmak oldu. Çünkü onlar
la aramızda artlk hiçbir ihtilılf vesi
lesi kalmamıştı. Umumi Harb biz
de fena bir hatıra bıraktı ise onu da 
Almanlar bırakmışlardır. Resmen 
düşman olduğumuz milletlerden her 

30 uıwu dakikaya kadar devam e
den bu halden .. mnı·a nilıuyet sağ haf 
Süteymunın sağ haf Süleymanın u
Zctktan rcktiği burunla Vefa ilk 
goıunu kazandı , e ayni tempoya de
vam ed.--rek iki dakika sonra sol. iç 
Sulhit1in şütile ik;m·i golü ele kay -
detti. 

ni .;;mdle ya~Lığı bu iki golden 
8()'ll'.a. Vefa, o\'ıın bidayetinden bi -r· . 
ınci gole kaJ<ı r tutturduğu yavaş 

leınrıoyn tcJ,rnı- elli. 

~lıtht.e5iem, kah~ııin be~ metre ya -
ltıınna kadaı· yakla~üğı halde lüzum
su~ bir İ" vuru-.:iJe tonu ha\'adan av-t '< ., ı: 

n attı. Bnnu ~ulhinin yakından çek-
li~b kuvwı li ~üti.i kal~dnin tutması 
l<tlüp etti. Biitün bıı ataklara lzmir 
İ!l.kırm ınulrn bele etmek lüzumuım 
6Jtnıüyormu!'l \'e ı::;anki·vakit öldür· 
111<'k ic:in oymıyormus gibi bir i<.1.Yli'la 

tnı1kııbele etmekte idi. Haftaym bu 
~;retle yani ba .. dan nihayete kadar 
. tfHııııı ağıı· falrnt Puul'lu bir baskı 
ll \:' lek kale ovııamal'ı şeklinde 2 - O 
Altınol'duıı un· mağlfıbıyeti ile bitti. 

1 
İkinci <levn' lıa~larken İzmir mu -

~: 1:im hatlı şu ~ekli ~Imışt.ı.. Namık, 
11d, Mazhar, Hamdı, Namık. 

le Vefanın yaptığı iki akına !zmirli
;] r bu sefer c:ıbuk mukabele edebil-
'lilel'. · 

1 .. ~'.tkat Yeşil - Beyaz takım üstün-
tıgunü göstcı mcktc gecikmedi ve sol 
;rığın çok gi.izel bir kontrolle sağ ha
~ g~<;cı-ek yaptığı ortaya. sağ açık 
ti (lo(!ıb güzel bir şüt çc>kti Ye be§inci 
~ <lkikada Vefo. iic_'iincti golü de ka -

l aııdı. Vefanın faz"ikinc scvrek akın 
aı·ı ·' · 

\• a ını.tkabele eden Altınordu for • 
h~l'di on altıncı dakik:ı<la iyi bir kom 
i~ııezon yaptı. Namıkdan Saide, Sa-
1:-.i ı.len Mazhara ondan da sol açık 
lı: tıtnıka gec:en top güzel · bir şiltle 
~ateye kadar gidip direğe çarptı. 
tn lına zamanında yet!şc:n ~aid takı • 

llun ilk golünU attı. Bunun üzeri
tıe Altınordu bir kac tehlikeli akın 
Ya))abildiyse de hunlar bir netice 
~etmedi. Kendini tekrar toplıyan 
· efa "old ·· 1 · · l ~ \le r ': an guze ını~ er yapmaga 
\r akıp kaleye yerleşmeğe başladı. 

d.~ 2 inci dakikada sagY- ic Hüse,rin 
0t'd.. . ~ J 

vole direğin üstünden dışarıya çık -
tı. 

Oyunun bitmesine pek az kala Ve
fa hala at:ık bir oyun oynuyor ve 
garantilenıi!; olduğu galibiyeti mu
hafaza etmeği düşünmüyordu. 
Bunun"ce;msını 4.4 üncü dakikada 

Saidin eşape ile yaptığı üçüncü go
lii yemPJ..:le çektiler. 

Vefa dün bet· zamanki oyununu 
oynadı. Allınorduya gelince, dünkü 
çıkardığı maç ikinci haftaym üç gol 
<;ıkarrnış olmasına rağmen, 1zm1r
den buraya kadar gelen şöhretile hiç 
de mülena:>ilJ değildi. Ahmed Ade
min iJat·esi ku!:)unmzdu. 

Beı-.ikta' :) - Altay O 
İkinci ı~açı -Altaya kar~ı Beşik -

tas yaptı. Her iki takımın da Siyah -
Beyaz formalı olması dolayısile Be -
şikta.1.:lıJar düz beyaz fomıa giyin -
mişlenii. 

Be~iktaı>: ~.fehmcd Ali, Taci, Hüs
nü, Sairl, Hfü;eyin, Rifat, Feyzi, Ha
yati, Hakkı, Bedii, Şeref, İbrahim . 

Altay: İbr~üıim. Ali, Melımed, Tev 
fik, Ömer·, Melııned, Saim, İlyas, Va.
hap, Salahaddin, Hakl..ı. 

Oyunu Altayın hlicumile başlandı, 
Sül''atli fakat müsavi geçen ilk da
kikalardan sonra 9 uncu dakikada 
İbrahimin yerden ortaladığı topa şüt 
vaziyeti alan ~ere.f topu serbest du
ran Hakkıya bıraktı. Hakkı da yer
d<'n kuwetli bir şütle BeşikU\şın ilk 1 
golünü kaydı·tti. Altaylılar bu gol 
ü~erinc h:ırckete geçmek istedilerse 
de Bc:ıiktaş rakib ceza çiz~i içine 
girmekte zorluk çekmediler ve iki 
dakika sonra ayni oyuncu ayni yer
den tCtpu avta attı. 

Bun unla beraber Beşi.ktaşın taz • 
yiki uzun sürmedi ve Altaylılar mu
kabil taarruzlarını sıklaştırarak o
yunda hafi( bir hakimiyet tesis etti· 
leı·. Bu esnada Vahabın ~ütleri ol
dukça tehlikeli idi. 'l'akınıın bu şe
kilde iyi oynamasına. rağnıen, Altay 
kalecisi pek fena bir gol yc:di. Sol 

1 açık ibrahimiıı çektiği şüt nişan. a· 
lmmış gibi kulcciyi bulmuaken Al • 
tay kalesine girdi. 

t\J. uncu v cfa golünü de çıkardı. 

~ll~rdu hundan ı:;onra biraz düz· 
ltik hır oyun tutturdu ve 27 inci da· 
l'at ada kaleye elalan Saidin önüne 
\ı'ar;n kaleci ~opu çıkar~ağa mu.. 1 

lı al~ oldu ıse de yetı~en sol ıç 

Altay bu gol üzeri.ne de bozulma.. 
dı ve beş forverd birden Beşiktaş 

kalesine sık sık inmcğe ba.~ladı. Fa· 

1 kat bu esnada haf bek ile fonrerd 

atndı ikinci golü kaydetti. 

arasına Beşiktaş içleri kolayca yer
Ieşiyol' ve bu yüzden Altay forverd
lcrinin kaçırdığı fırsatları haf hattı 
tazeliyemiyordu. Bilhassa Altaym 
sağ haf beki pek gevşek olduğu igin 
bugün asıl yerinde oynamamasına 
rağmen tbrihim İzmir kalesine in -
mekte gfü:lük çekmiyordu. Birinci 
devre 2 - O İstanbul şampiyonu lehi-

"'-~lhnordu : Ve:fa avannda bir o-
Ju.n t • 
\>e tıtturmu:; rakip nısı f sahasına 
.ı c:e:;;a <:;izgisi idne sık ı::ık airi•:or- 1 

" l.l B ~ e . 
• u :lt'acla Saidin çekti~i ncli:s hir ne bitti. · 

İkinci de'Vl'eye Altay canlı başla· şeyi bekliyebilirdik. Harb icabı ha-
dı. Fakat Beşiktaş kısa bir müc:ldet reketlerin hiçbiri kalbde nefret, kin 
zarfında oyunun cereyanını idaresi- ve intikam hissi bırakmaz. Fakat yü-
ne aledı. Gerek forverd gernk müda- zümfue gülerek bizi sömüren guya 
faa hatları biribirine bağlı olarak müttefiğimiz Almanların kahbe ve 
işliyor ve Altay mahkum bit oyun rezil hiyanetleri, bizi Ruslara sat .. 
oynuyordu. mağa kalkmaları, öyle bir alçaklık le~ 

Oytuı bu şekilde devam ederken kesit.lir ki bunun hatırası asırlar de-
Hakkı 12 inci dakikada karşsı.ndaki vam ettikçe Türkün kalbinden ve 
haf bekin ıskasından istifade etti. Almanyanm alnından silinemez! 
3 iincü gol de sıkı bir şütle böyle ol- Berlin radyosunun teminatına gö-
du. re, İngiltere ~özünde durmazmış, A-

Bir dakika sonrn yine Hakkmm nadoluda Fransız ve İngiliz casusları 
çizgiye yakın çevirdiği topll Şeref dolaşıyormuş. İngiltere sözünde dur-
kcı.fa ile dördüncü defa Altay ağla • ma.yor da Almanlar mı duruyor? 
rına taktı. Fakat hakem buna o.fsayd Muahedenamelerin bir ki.ğıd pa.çav-
çaldı. İki dakika sonra da Hakkı ka- rasından ibaret olduğunu söyliyenler, 
leci ile karşı karşıya kaldığı halde hangi millete söz vermişlerse onu al-
seyi rdlere hayret veren burlinla datmış olan Almanlar mı itimade 
topu dışaııya atıyordu. Bunu da ya- şayan? 
kından ayni oyuncunun çektiği sıkı Berlin radyosunun İngilterenin Çe-
şiitün yine avta çıkması takip etti. koslovakyaya karşı oynadığı "canavar 
Beşikt~cı oyunu açmış, düzgün bir ca,, oyundan, Norveçin uğradığı acı 
maç çıkarıyor. Altay buna beklerini mukadderattan bahsettiğini işitince, 
ileri alıp rakibini ofı:ıayda dü~ür- sizi temin ederim ki yüzsüzlüğün bu 
mekle mukabele ediyordu. Bu tabi - derecesi karşısında gerçekten şaşır· 
yeyi kullanmak için Altay kaptanı dun. Çekoslovakyayı yutan "cana • 
Vahab beke geGmişti. varlar., Danimarkayı çiğniyen, Nor -
Altayın bu hareketi takımın mağ- veçe saldıran "canavarlar,, Almanla-

lCıbiyetini kabul etmediğini ve daha rın kendileri oldukları halde Berlin 
fazla gol yemek istemediğini ifade radyosunun İngilizleri kabahatli gös 
etmekte idi. Bu usulün tehlikeli bir termesi bu adamların "cynique,, lik 

1 

tarafı da rakib oyunculara eşape ver hususunda kendi rekorlarım da kır-
ınektir. Altay biraz sonra Vahabı dıklarını ifade eder bir delildir. 
sağ a~ığ·a aldı, içlerini de geri çeke- Berlin radyosunun yalnız bir sözü 
rek dört haf üç bek şeklinde oyna • ile mutabıkız. "Türkiyenin de tehlikeli 
mağa başladı. 

1 
düşmanı ile hakiki dostunu iyice ta-

Otuz yedinci dakikada Beşiktaş • nıyac:ı.ğ·m:ı \'e ayırd edeceğine emi-
bir penaltı kazandı. H:ıkkınm aya • niz ... diye sözünü bitirdi. ~·et, Tür-
ğile bu da gol olunca dünkli oyun • kiye tehlikeli di.jf?manını pek iyi an-
da görülen klas farkını ifade edebi· lamıştır ve buna karşı da ihtiyat ted· 
len bir netice ç1kmağa başlamıştı . birlerini kat'i surette almıştır. Bu an 

1 
Beşiktaş mütemadiyen tazyik e • ladığının delili de Türk matbuatının 

diyoı·, Altay müdafaası bunalmıs bir vatan düşmanı, insaniyet ve mede- j 
3ekilde buna karşı koynıağa çaba • niyet düşmanı Almanların entrikala-
lıyordu. ı rını teşhir için mütemadi surette sar- 1 

Beşiktaş dakikal:ır geçtikçe tem • fettiği gayret ve giriştiği mücadele· 
air. posunu yavaşlattı.. Fakat rakip ceza 

çizgisinden çıkmadı. 

Bu sırada Bedii de birden bir şiltle 
bir sayı daha çıkardı. Oyun da İs • 
tanbul şampiyonunun 5 - O galebe • 
sile bitti. Altay dün hiç de beklen • 
medik bir şekilde ve gayet tesfrsiz 
oynadı. Oyunu Nuri Bosut idare et· 
miştir. 

• • 
Ankara maçları 

Galatasaray : 2 Muhafız : O 
Ankara, 20 (A.A.) · - Milli kiline • 

maçlarını oynamak üzere şehrimize 1 

gelmiı:ı bulunan İstanbulun Galatasa
ray ve Feneı·bahçe futbol takımları 1 

Hiise~·in Cahid YALÇIN 

ilk karşılaşmalarını bugün 19 Mayıs 
stadyomunda yaptılar. 

Bu mühim maça. sahne olan stadın 
şeref balkonunda memleketin ileri 
gelen bazı mümtaz şahsiyetlerinden 
başka tribünlere 20.000 i mütecaviz 
bir seyirci kütlesi topla.nmış bulu • 
nuyordu. 

Günün ilk karşılaşmasını yapmak 
üzere halkın sürekli alkışları arasın· 
da birlikte sahaya çıkan Galatasa.cay 
1ı ve Muhafızgüçlü oyuncular kar -
şılıklı olarak şu şekilde sıralznmış 
bulunuyorlardı. . 

( Bou 'I incide) 

.,.:ps tt Y-r~ ı zga 
Sayfa: !1 . 
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Yahudi maliyeainin 
ye•inde yap·tığı 

Alman bün
tahribat 
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Almanya hiçbir ?.aman güme 

parlamentocule.rı.miZlll bazı ateşli 

••protestola.rından,, başka bir şey i• 
le kendisini müdafaa etmediği için, 
dünyanın sair insanları da bizim he 
sabımıza. harbetnıek üzere hiçbir se· 
bep göremediklerinden, Alla.hın da. 
"cesaretsiz kavimleri hiçbir zaman 
halas etmemek prensipi olduğundan, 
bizim tamamen mahvolmam.ızda 

doğrudaıı doğruya. menfaatleri ol • 
mıyan kavimler bile Fransızların eŞ· 
kiyalık akinlarma iştirakten başka 
yapılacak bir !jey göremiyorlar. Bu 
da yağmaya iştirak etmek ve hisse
dar olmak suretile Fransanın yaliıız 
başına kuvvetini arttırmakta devam 
etmesine meydan vermemek gibi bir 
mülahazaya da istinad edebilir. 

Saniyen, şimdiye kadar bizim düş
manımız olan ve kütlelere kadar iş
liyen bir propagandaya maruz kal
mış bulunan memleketlerde kavimle
rin derin taba.kaluınm bize karşı 

besledikleri istidad ve hissiyat değiş
tirilmiyecek oluı·sa, hiSBedilecek zor
luklar gözden kaçmamalıdır. Sene • 
lerce, bir kavmi "Hunlar,. dan "hay
dutlurdan,, , "vandallerden,. mürek
kep bir güruh diye tavsif edip te bir 
denbire bunun tamamen hakikatin 
aksi olduğunu keşfedivermeğe ve es
ki dü~manı yarının müttefiği diye 
tavsiye etmeğe imkan yoktur. 

Üçiincü bir vakıaya daha ziyade 
dikkat etmek lazımdır. Avrupada 
miistakbel iltif aklann alacakları şe
kil · ortasında bunun daha. büyük bir 
ehemmiyeti vardır. 
Eğer Almanyaıun şimdiki aciz ha

li içinde idamesi İngiliz politikası i· 
çin pek az ehemmiyeti haiz ise bey
nehnilel Yahudi maliyesi için iş böy
le değildir. Resmi İngiliz politikası, 
yahud daha doğrusu, ananevi İngi
liz politikası ve tamamen Yahudi nü
fuzuna tabi bonıa kudretleri biribir
lerine zıd gayeler ta.kib ederler. İn
giltereniu harici politikasına taaHfık 
eden meselelerde her ikisinin aldık
ları muhtelif vaziyetler bunu beda .. 
hat derecesine çıkarırlar. Yahudi 
maliyesi, lngiliıı dm·letinin lıalQl..i 

menfaatlerine zıd olarak. Alınanya
mn yalnız ikhsad bakımından enri 
surette harab olnıasııu değil siyru;i 
bakınıdaıı da fatnamen e88ttt J1allne 
dÜ'?mesini arzu eder. Filhakika, bi· 
zim Alma.n iktısadiyatımızm beynel
milleştirilmesi, yani dünya Yahudi 
maliyesi tarafından Almanyanın is· 
tihsal kuvvetlerinin ele gec:;irilmesi 
ancak siyasi bakımdan bolşevikleşti
rilmiş bir devlette tanı surette temin 
olunabilir. Fakat beynelmilel Yahu· 
di sermayesi uğrunda cidali idare e
den Marksçı kuvvetler milli Alman 
devletinin kat'i surette belini kıra· 

bilmek için haricden gelmiş dostane 
bil' yardıma muhtaçtırlar. Onun ic:;iu, 
Fransa orduları, temellerinden sar
sı hıC'ak Reich beynelmilel Yahudi 
maliyesinin hizmetinde bulunan bol
şevik taraftan kuvvetlerin hücum· 
larına mağlfıb oluncıya kadar, Al .. 
man devletine mühlik darbeler indir
n1elezi lazınıdır. 

İşle bu suretle Yahudi bugün Al
manyanın cezri surette imhasına en 
çok çalışan unsurdur. Bütün _di.inya• 
da Almanya aleyhine basılan şeyle· 
rin kaffesi Yahudiler tarafından ya
zılmı~tır. Nasıl ki sulh zamanında ve 

harb içinde de Yahudi borsacıları ve 
Marksçıların matbuatı Almanya a • 
leyhindeki kini körüklemişlerdir. Ni
hayet devletler, biribiri ardında, bi

taraflıktan vazgeçtiler ve kavimlerin 
hakiki menfaatlerini feda ederek bi
zimle harb içın dünya ittifakına da
hil oldular. 

Yahudilerin yüriittLikleri muha • 
keme aşikardıı. Alnıanyanın bolşe
vikleşt.irilmcsi. yani Alman halk mil
li şuurunun ceı:ri surette tahribi. bey 

nelmilel Yahudi maliyesinin boyun • 
duruğu altına Alman istihsal kuv •. 
vetinin istismarııu imkan dairesine 
sokacağı için, Yahudiler tarafından 
hülya edilen bütün dünyanın f etbi 
keyfiyetinin gittikçe büyük bir su
rette genişlemesinin mukaddemesin· 

den başka bir şey aeğildir. T.uihf.e ~ 
çok kere vukua geldiği üzeı-e, Alman. ' 
ya bu muazzam mücadelenin üze ~ 
rinde cet-eyan edeceği bir mihver ol 
ınak lAzungelir. Eğer ka.vm.imiz ve 
devletimiz Yahudi denilen kana s11 .. 

sam.ış, paraya haris bu akvam za. .. 
limlerinin kurbanları olurlarsa, bü .. · 
tün dünya bu ahtapotların çengelleri 
içine girer. Fakat Almanya onlarJ.Q 
kuşatmalarından. kurtulacak olur • 
sa, bütün kavimlerin maruz bult.111 • 
duklan tehlikenin en büyüğünün ar4 
tık dünyayı tehdid etmekten hali 
kaldığma. Jıükınedilebilir. 1 

Yahudilik, yalnız milletlerin Al • 
manyaya karşı gösterdikleri dii;'imaıı 
lığı idame etmek için bütün gizli 
entrikalarını faaliyete getirmekle 
kalmıyarak bu düşmanlığı mümkün 
olduğu teşdide çalıştığt muhakka'I( 
olchıktan başka, bu faaliyetin zehir
lediğ·i kavimlerin hakiki nıenfaatleri
le gayet kısmi bit· surette tevafu~ 
elliği de nyni derecede mnhakkaktır. 
Umumi;H·He \'a.hudilik, propaganda~ 
Mnın rnalut oldui'i,u kavimlerde :ın
<'ak kerıru adamları, görü..-, tanları
nı pekalit hiltliği, kendilerinin l'll rol< 
mm·affakiyet beklediği kiın~ler ta
rafından tahrik edilen millet.in ı;itmi 

üzerinde en ri~·a<le tesir yapmağa 

!'talih ılPliJleri istimal edPr. Kanı fov
kalarle surette müteşevviş olan bizim 
kavmimiz nezdinde, Yahudilik k11d -
retini beklediği mücadel"'yi irhıı·e i
cin, az <;:ok "kozmopoüt,, fikiı·l,.ı· kul
lanır. Bunlar sulhçü ideoloji tııta fm
dan ilham edilmistiı· \'e onun k•fıı· 
sında <loğnmı:;lur. Ha.,ıb, Yahudi l*.y 
nelmilel temayülleı·e taraftarlık gös 
terir. Fransada, mevcudiyetini göı·
düğü "e kudretini pek güzel takıl\r 
ettiği "Chauvinisme,. den i:>tifade e
der. lngillerede, İktısadi n:enfaatlt-:ıi 
diinya politikası miiliı.hazalaı ını ha • 
rekete getirir. Hasılı, daima, mııay
yen bir kavmin zihni istidadının e
saslı nıi.imeyyiz \'a)':ıfların<lan istifa· 
de etler. Ancak bu muhtelif vasıta
la.rla iklısad ve siyaı;et üzerinde kat'l 
bir nüfuz ve tesir temin ettikten son· 
radlr ki bu ca.li delillerin kendi pro-. 
paganı.hu;;ına tahmil ettiği bağlard·ın 
kurtulur ve gizli gayeleri ne isteui

ğini, neden dolayı mücadele ettiğini 
kısmen ifşa eder. Tahrib isine d.üıa. 
süratle devam eyler. Nihayet, mü _e

akiben, biitün clevlctleri bir hat'a• 
bezara c_:eviriı. Bu harabeler üzerinde 
ebedi Yahudi imparatorluğunun hü
kürnran otoritesi cari olacaktır. 

İn~ilteı-ede-, İl~l~ada da olduııu 
gibi, tAıJ>rağa kök salmı.5 i.Ia hir po-, 
Jitil<anın 1<•hlkkiierile beynelııtiJel 

Yahudi mali:re<'i1t-rinin projeleri ara. .. 
sandaki t.tm\d aşikardır ve ba:ıan llf'1' 
2oif surette göze !:'arpnıaktadır. 

Bugün yalnız Fransadadır ki bor· 
sacıhu·ın niyetleri - ki bunların mii· 
ıuessilleri Yahudilerdir - ile "clıau\'i

niMne., tarafından mülhem milli hit" 
politika.um teme-nnil~ri arasında, hiç 

bir zaman görülmediği deıeeL'Üe, giz
li bir iHI:1f mii~ahe.de ohınmaki:ıdır. 
Almanya için muazzam bir lt>hlika 

teşkil eden şey de işte bu görii:.; hir~ 
liğidir. Bu scbebden dolayıdır ki 

Fransa en çok' korkacağmuz dü~ .. 
mandır ve böyle düşman olarak lrnl· 
maktaaır. Gitt.ik~:.e uaha fazla bir nis

bet.te 7..t'DCil'-"r se\'iycsine dü~mclı.1-t> o-
lno l;u 1~3.\ im, cihıuı;;ü.mul hfıl<imiret 
ga~·derine eri~mek lıusw·..untl.a \' a.-. 
lıuclilere gösterdiği müruharet dola.• 

yısile, A uupada. lwyaz ırkın lı:ıya.tı• 
nı gizlice tehlike~·e koymakta<'.ı r. 

Çünkü Anupanın kalbinde, Rhin 

üzerinde, zenci kar..ınının hücumu ile 
Yukua g(·len bu bulasma kavmimi
zin bu irsi dfü;manının ahlaksızca ve 

zalimane intikam hır:;ınn t(>vafuk et• 
tiği kadar Yahurlinin soğ·ukkanlı hc

sablm·ına da ııynr. Yah•ı·!· b· .·rn Av
rupanın ta me-rkeziııdc A•:ı ııpa kt

taı::ını mG.?.e-.l}Pştirmeğe ba:::larnak Ya· 
sıtası a cldedtT. Beyaz ırkı a::; ığı bir 

beşeriyetin kanı ile telvis t'··h•rek 
kendi hakimiyetinin lenıeUt'ı'İlıi ~f. 

mayı düşünür. 

[Dtt>t..ımı var} 



u u ... 
f nver Naci GOKŞEN 

O gelıre yeni tayin edilmiştim. J 
Bir katip bana ..daireyi gezdiriyor -
du. Ust koridorun nihayetinde ka -
nuılık, rutubetli bir köşede asılı, 

torJ.anmt§ bir .:kafes gözüme çarptı, 
.sordum: 

lerek, nereden geldiğini bana göster
meden tekrar k&f ese girdi. 

Onun bu muti halini görünce içim
de esarete karş sonsuz bir isyan be
lirdi. Güzel sesli kU§umu bugün tat
tığı hürriyetten bir daha mahrum et
meıneğe karar verdim ve kafesin 
kapağını artık kapatmadım. 

Biz öyle anlaşmı.stık ki, ne o beni 
terkedcbilir, ne de ben onu.. hürri-

"- Bu 1.ı.ışcağız, dediler, bir se
nedir burada durur; hademeler su
yunu, y ini verirler. Allah ırahmet 
eylesin, eski müdürümüz kuşa çok 
mer"'..Jtlı idi. Bu kafes ve kuş onundu. 
Ku i.Ula hastalık derecesinde düş -
.kün bir vdamdı. Kafesi akşamları 

kend"sile beraber evine göfilrülür, 
sabahleyin de getirilip odasına, ma -

•n üstüne nsılırdı, hayvanca -
ğızı kim eye emn.nct edip bıraka -
m lZdı. O öldükten sonra ka.f esin da
imi yeri burası oldu.,, 

. yete kavuşur ka.VU§DlaZ kaçmak kü
çüklüğünü göstermemişti. Çardak, 
bahçe, şehir, hatta bütün dünya C>

nundu; kafesine istediği .zaman gi -
riyor, çkıyordu. Fa.kat vefa.kar ve 
sadık bir sevgili gibi her akş:ı.m be
nim eve geldiğim sıralarda dönmeği 
.ihmal etmiyordu. 

Bu bakımsız ve unutulmuş kU§ -
cağmda. biç b:r har~ket göriilmü -
yordu. Tüneğine büzülmüş, cnıısız 

gibi uyuşmustu. 
- Hiç ötmez mi? diye sordum ve 

kafesi o izbe yerden inilirtip temiz
lettim, evime gönderdim. 'Mevkiine 
halef .olduğum merhum müdür.ln ku
şwıa da varis olmuştum. Hayvan -
cağıza hasretini çektiği ışık ve hava
yı verdim. Bahçenin en güzel bir ye
rine kafesini yerleştirdim. 

* 
Yine bugünkü gibi güze! bir bahar 

günü idi. Her tara.fda masum bir gü
zcllik, kalbe heyecan veren bir tat 
vardı. 

Çayımı her sabah oldu~ gibi bu 
s::bah da ye::il çardağ;n altmc1a, ku
§Umun J anında i"'i) or, arada. sırada 
ağ na bir iki ekmek kırıntısı ile 
filiz p:ı.ı lnrı veriyordum. ! 

Memnundu, fakat mcs"uddu, di -
ye. ı!.. ı 

O unla öy'e anla nuş, öyle seviş
mi ti: ki ... S .... b" ve a.lt§run onu yok
la ada.ı , scstizcc konu. maclan ya
parnı) ordum. Beni görünce kafesi -

i · ~ çırpınma~. cıvıl cıvıl 
) ler söylcnm .:~ başlıyordu. 

Bir ~ am roh ye d ·· .düt, üm za
man k f ·:ı mini k"pı~ının ar
dına k Jar açık olduğunu gördfün. 
Sabahleyin kapamağı wıutup git -
m· im ... 

Bo::ı kcl'esi :örünce hem sevin -
dim, h m de üzüldüm. Onu had ct
meği vicd m hanidir emrediyor, 
fakat gönlüm buna bir türlü razı 

olamıyordu. O, gurbet elde dcrd or -
tağundı; benim ıztırabımı terennüm 
ediyordu. Arrunızda ne fark vardı 

ki... O, bir kıı.fcsd~ hürriyetinden 
mahrumdu. Ben ise uzak sehirde 
bütün emellcrimden ayrıydım ... 

Sevgilisini kaybetmiş bir e.,ık gibi 
kuşumu aramağa başladım. Çarda -
ğın etrafında dört döndüm. Avazım 
çıktığı kadar haykırmak istiyor-

dum .. Benim dilimden kim anlar? .. 
Fcry dıma yinı> kendi ses.im;in aksi 
sad dı:ı.n ba 'm cevap veren ol -
mıya 1 tı! .. 

l lyeyc meyus ve mahzun 

Uv.nktan bir ses, kuşumun sesi ge
lil or .. B:r su şırıltısı gibi beITak ve 
temiz nağmeler .. 

Yüzüm gülüyor, yerimden fırlıyo -
rum, kollar.ımı bu sese doğru uza -
tıyorum .. 

O, hnfif bir kanad çırpışile süzli-

Kndm güldü ... 
- Yazık dedi ... Evlenmeli idiniz .. 

Evlilık <:Ok iyi bir şeydir. Hele ko
canı~ du genç ve giızcl ise ... 

- Oh ... Madam dedim ... Niçin kcn 
dinizi üzuyorsunuz ... Resmen nikah
la kim eye bağ'lanmadım fakat genç 
ve güz l kocalar çok gördüm. 

Gı.ilü. tük ... 
- Tc.:.bii dedi... Elbet... Size tec· 

rübelisiniz demiştim. Biraz şuradan 
buradan konuştuk, ortalar.da yalan
cı pehlivan gibi dolaşan, güzel, mağ
rur fakat aptal İspanyol dnnsözile 
biraz alay ettik, meğer o Greta ile 
de bir aralık ahbap olmuş ve ken ~ 

disinin güzellikte, bacaklannın şa
haneliği, gözlerinin yakıcılığı hale -
kında ona da izahat vermiş. 

Ben sözü deği tirdim. 
- Evvela Villi ile mi yoksa Neu

man ile migöriişeyim. 
- VaHahi bize şeflik eden, daha 

doğrusu §ef gibi görünen Neuman-

Günler hep bu hüniyet ve dost -
lult havsı içinde geçiyordu ... 

••• 
Bir pazar t;inü idi. 'Bahçemde çar

da~ın rutındn kitnp okuyordum. Bir 
denbire, artan, heyecanlanan, daha 
yanıklaşan kuşumun şnk-ımalnrile 

göulerim onun daldan dala seki5le -
rinc kaydı. 
Kuşum yalnız değildi: yanında 

ke i "nden daha Uf arak ve inee, 
tUylrn d .... ha par!ak bir arkaclıış 

\ardı. Knf ·n kapıınruı. kadar bera· 
ber rrcldiler. Kuşum iç.eri girdi, arka
darı çarcfaf;n dallarında dola.stı. 1-
cerideki okuyor, konuşuyor, yalva
nyor, hırcınla..c:ıyor, belki de ağlı -
yordu. Dışru'"JG:al:i nazlı, biraz mağ
rur, ku~umun bütün davetlerine 
J!ıl a) d ... 

Kuı:ıum, kafesinde kendini bir ı:a
ğa, bir eola vurdu, çırpındı, didin -
di ; nrkadamnı yuvasına getiremedi. 

Parla]: ti.iyli..i, nnr n, güzel arka -
da§ı gibi daldan dala sıçramağa, ln
sa kısa örterek, manasını anlıyama
dı~m bir F~yler söylenerek bahçe
den uzaklrupuata başladı. 

Kuşum da l:af csini tcrl!etti, kü -
çük mic:o:ıfirinin arkasını takibe ko
yuldu. Gittiler, uçtu'ar. .iki nokta 
gibi, sonsuz ufuklarda kayboldule.r .. 

Gidiş o gidiş ... Kafes bombos kal
dı, kuşum g ri dönmedi.. 

Bu sefer onun dönmesini bekle -
medim ve beklemerneliydim. Çünkü 
ku.cıum kendine bir eş bulmu.stu .. 

Bursada bir cinayetin 
muhak mesi 

Bursa, (Hususi Muhabirimiz -
den) - Şeker bayr.a.mı gecesi Altı
parmakta. demircilik yapruı Knra 
Ahmed adında. biri çırağını bıçağile 1 
öldürmekten suçlu olıuıık adliyeye 
verilmi9ti. Dün bunun nuı.hkeıne -
sinde ağır cezada başlandı ve bWçok 
§3.hidler dinlendi. 

Şahidlerin ifadesine göre; Kara 
Ahmed o gün öğleden başlıyarak geç 
vakte kadar çırağı Mehmed ile rakı 
içmiş ve gece yarısı da dükkündan 
savuşa.rak evine gelmiştir. 

Ahmed.in hazırlıktaki ve diğer ifa
deleri okunmuş; onlar da ben bnlık 
kC6tiın, Mehmcdi ben öldürmedim 
demektedir. Halbuki İstanbul tabibi 
adlisi ta.r.afından muayene ve tahlil 
edilen kanlaım balık kanı değil in
san kam olduğu anlaşılmıştır. ~""nkat 
Ahmed buna da itiraz etm~ bunu da 
kabul etmemiştir. 

Mahkeme -diğer şahid.lerin celbi 
için başka bir güne bıralalmıştır. -
dır. Fakat o kadar içli dı~lı samimi 1 
görU üyorlar ki... Her ildsi ile Cle 
gör.üşscniz olur. Zaten ayni kama
rada yatıyorlar, ve zaııneder~ır .. 
şimdi içerdedirler. Hemen gidiniz. 

- Gideyim. 
Bu sözü söylemiştim ... Fakat he

yecanı da kalbimin ahenk ve sür'a
tini arttırmıştı. Beni tanımadıkları
na emin olmakla beraber ufocıc.ık 

tabancamı bluzumun kolwnuı asta
rıua sıkı~tırdım ve doı';TU kamaraya 
gittim. Kapıyı vurdum. 

-Giriniz .. 
- Tanıdım?. mı? 
- Tahmin ediyoruz, kendinizi 

tanıtınız. 

- Mesai arkadaşınız. 
- Parola? .. 
İşte bu sual fena geldi. Qünkü 

parolanın ne olduğunu bilmiyordum. 
Ey\·ah, yoksa ynkayı ele mi veriyor
duk. Birdenbire tebessüm ettim. 

- A ... Arkadaşlar dedim. ln..cuına 1 

YENİ SABAn 

Yaban domuzu 
ile boğuşan adam 

Bursa (Hususi Muhabirimiz -
den) - Şehrimizin Ka.derye köyün -
den 22 yaşla.nnda Saadet oğlu Emin 
üç. gün evvel köy korucusu ile do -
muz avına giderek orada patlamı -
yan :tüfeği yüzünden bir domuzla 
yirmi dakika mücadele ettikten son- ı 
ra domuzu bıÇakia öldiirmüştür. 

Bugün kendisini emleket hust.aha
nesinde ziyaret ettim. Bana h8.dise
yi böyle :anlattı: 

- önüm.üze bir domuz çıktı. He
men siliilıırnı patlattım. Domuz ya
ralandı. Bu sefer de önüne geçtim. 
Fakat tüfek p tiamadı. Patlamayın
ca domuz üzerime doğru geldi. Beni 
yere yıktı. Ben domuzun altında 

kaldım. Pantalonumu yırttı. Sağ e
lim i d~ yaraladı... 20 d.s.kika kadar 
böyle boğuştuk. .Ben bıçağım ile 
karnınde.n yaralıyarak bunu öldür -
düm. 

- Neden böyle patlamıyaıı til
fekle a.vş. gittin ? 

- Oldu bir ey.. ben domuzun 
kuyruklarını ziraat müdürlüğüne 

getirdim . .Bizim tnrafda çok domuz 
varclır. Ziraat müdürü bana olduk -
.ça iyi bir s..!.:ı.h ;;erecek. Bu yeni si
lfilıla daha ço vuracağım. Şimdi 

dört gözle bu silahı bekliyorum de
miştir. 

.Kendisine §ifalar diliycrek has 
tahancdcn ayrıldmı. 

Es:td .Alkan 

Kay ride ağ~ç b y amr 
Kayseri - H r 'Selle olduğu gibi 

• bu yıl da layık oldu~ ehemmiyetle 
kutlanacağmı evvelki nüshalarımız-
d haber verdiğimiz Ro.:raç bayramı 
13/4/1940 cumartesi günü nt 15 
de Parti bi.tınsı ·yanında merasimle 
kutlammştır. Valimiz B:ıy Şefik Re
fik Soycr'in §eref verdiği merasime 
.Kor bandosunun çaldığı !stiklal 
mo.rşı ile ~lanmış ve mektepliler 
resmi geçit yapmışlardır. 

Merasim ç k hrırarctli dhnuş ve 
ziraat muallimi .Ali Şen, e.ğacın kıy
met ve ehemmi:, etini tebarüz ettiren, 
bir hitabede bulunmw ur. Bundan 
smıra Parti binası yanında :ve Yeni 
otel Jrarşımnda hazırlanmış o1nn sa
haya fidanlar dıkilere~ merasime 
niha. et v ilmiştir. 

Köy gazisi 
Kayseri - 14/4/1940 pazar günü 

Halkevi köycülük kolu tarafından 
tertip edilen köy gezisine altısı ba
yan olmak üzere yirmi kişinin işti -
rakile bir kafile halinde Hisarcık 

köyüne eidilmiş halk bağ ve tarla -
Ia.rÇa olduğundan temas imkanı elde 
edilememiştir. Biraz istirahatten 
sonra Kıran Ardı köyüne gidılerek 
köylü ile hasbıhallerde bulunulmuş 
ve köyün içi gezilip temiZliğe riayet 
edilmem Cümhuriyet meydanının®
ha iyi bir şekilde ıslahı muhtara söy
lenmiştir. Alfiltadar memur tnrafın
da.n köy hesabatı tetkik edilerek 
tenkidlerde bulunulmu!'j, ba;;ı sıt
mo.hlıı.ra kinin dağıblmış ve k fileye 
dahil bulunanlar köylü ka ın.nrla 
.hasbıhallerde bulunaralr otılıırı ten
vir ve ir§ad edici konuşmalar yapıl
mıştır. 

Denizlide güreş birinc'filderi 
Denizli (Hususi) - Denizli böl -

gcsinde e::ı ziyade güreş sporlarına 

ehemmiyet ver .::ı Acıbadcm kazamn
da bölge güre~ birincilikleri 13/4/ 
940 cumartesi günü yapılnuş bu 
müsabakn 20 den fazla güreş<;ı iştı
rak et.mi~ ve neticede 56 da Hüsnü 
61 de Hasan 66 da Rasim 72 de Ham 
za 79 kiloda da NW'i kaza.nmıftır. 

Enişte 
• • 
ını • 

ecı 

Oldiırr n genç 
Kozan (Hususi) - Kozanın Zer· 

dnli köyünden Ömer oğlu Mustafa 
ayni köyde oture.n eniştesi Mehmed 
oğlu Aliyi dün gece y::ı.ta.ğında uyur
ken av çiftesile öldürmüştür. 

Vak'a da şöyle cereyan etmiştir: 
Taknôen beş yıl önce katil Mus -

tufanın bacısı Fatma; maktul Ali 
tarafından kaçırılmak suretile evle
niyorlar ve beş yıldanbcri de zyi bir 
kan kocalık bayatı yaşıyorlar. 

Fatma gelin olduktan sonra baba
m Fatmnya bir de inek veriy.or ve 
fakat ineğin buzağısı b3.basının evin
de kalıyor . ..Aradan yıllar geçtikten 
sonra Fntmaya verilen ineğin buza
ğısı doğuruyor. Maktul Mustafa. e
sasen karısı FatJnanın m:ıllarını sa
bp yemekle bir tufeyli hayatı y:ışa
mal=ta iken movcud mall:ınn bittiği
ni ve S.'.l.tncalt bir şeyin kalmadığını 
görünce kansı Fa.tmaya: 

- Git babanın evinde kulan ine-· 
ğin doğurmu.s döğesini de al getir 
diye günlerce mkışbrmağa ve hatta 
inek verilmezse Fatmaıun babasını, 

ruıasını ve kardC§lerini ö!düreceği-

tclıclidini de savurarak daha fazla 

tazyike b:ışlıyor. Bunun üzerine her 
duyak yedikçe Fatma; anasına gi -
dcrck (Yahu §il döğeyi veriniz ben 

bunun için her gün dayak yiyorum. 
Artık bu hayattan bıktım usandım 
eliyor). 

Bu 18.flardan canı sıkılan kızın 

knrdeşi Ali dün gece çiftesini çek~
yor ve eniştroinin yanına gitmek ü
zere evden çıkıyor. Ve eniştesinin e-
vine vardığı zaman h.pının ağzında 
eni~esinin yattlğ11 ı g;·ren Ali der -

hal çifteyi tatlı uykusunda uyuyan 
eni~tesinin iki küreği üzerine sılo-

yor ve kimse görmeden oradan ka. -
çarak bekçilik ettiği arpa. tarhl:sna. 

gelip yatıyor. Kimin tarafından i~ -
lcncliği belli olmayan bu ciunyetin 
faili, cinayeti haber alan Kozan za-

bıtası tnra.fından aranılmaya başlı -
yor. Ii'akat bu arada l..fustafanın ı.;a-
ziyetinden şüphe edilmeye h ...... Janı -
yor. Mustn.fonın vaziyetini gör.en 

Kozan jandnrm:l bölük k. vekili ge
diltli başçavuş Sadi Batur, Mustafa-

yı karakola &etirtiyor. Orada kendi
sini adliyenin elinden kurtaracağını 

ve daha bir takım tatlı diller dök -
mek suretile mahirane bir §ekilde 
Mustafaya yukarıda ya1..dığım bu va
ziyeti itiraf ettiriyor. Ve belli olma-

yan katili bu suretle meydana çıkar
tıyor. Derhal ilk tahkikatı yapılan 

Mustafa müddeimnumilikçe tevkif 
edilmi§tir. 

Emin Kurlı>ğlu __ ,.. .. __ _ 
ine ölde z lzele 

İnegöl (Husu.si) - Bu geceden i- . 

tibarcn saat üç buçuktan sabahın se
kizine kadar muhtelif ara ile beş, 
hareketiıırz hissedilmiştir. Bilhassa. 

sabaha karşı saat 4 raddelerinde o

lan sarsıntı orta şiddetten biraz 
daha. .fazla olmuş ve "8., saniye de -
w.m ctmiŞtir. Hasar yoktur. 

Hissedilen bütün sarsıntılar aınu -
di olmuştur. Son yağmurlar dolayı -
sile lnegbl - Xaraköy şoselerinin bir 
J·ısmını su basmış vesaiti nakliyenin 
g ··mcsini son derece güçleŞtirecek 

bir şekilde harap etmiştir. SclJcr bir 

kımm ekilmiş arazide .zararlar do -
ğurmuştur. 

Şcv'kct ş,-u t 

CASUS ROM.A.1'1.l 
Tcfrjka No ~ 15 

haysiyet kıt'lCJ bir tarzda yabancı f 
muamelesi ediyorsunuz. Ben Pota 1 
olmasam yanınıza gelebilir mi idim. 1 

Newnan benim bu sözlerimden bir 
§eY anlamadı ve ser.tlendi. 

- Ben sizden izahat ve masal l 
dinlemek istemiyorum. Pa.rolanız ne? 

- Parolamı vapura bineceğim .ıa
man deği§tirdiler. 

Beyhude uğra.'.Pllayınız. 

Munzam vazifelerim var. Gemide 
sizinle çalı!)Illayan bir ikinci grup 
istihbarat ajanları var. Ben o-grup
ta da çalışıyorum. Maamafih çok nr
zu ediyorsanız.. oradaki numaramı 
vereyim. (A. E. 1) 

ıJ:timadsızlığınız devam edecek 
olursa birinci mevki yolculn.nn ara- 1 
eında -ceyabnt eden -Baron 'V on Hin- j 
teri buraya h."11.dar getir .. hüviyetimi 1 
tasu k ederim. 

İki adam bir aralık durdular. Ba - 1 
ron Von Hkter. .. dehşet, Alman is -
tilıbaratının en GÖliinmez, en gaJdar 1 
en esrarengiz adamı ... O da demek 
bu wapurun içinde.- Evet ya pot iJ.:'Jr
mışlarsa ... Mevkıi, rütbesi salahiyeti 
büyük aoamdan uğrıyacake1arı ita
bın mahiyeti hay1i tesirli olabilirdi. 

Nereden de akhma Baron Von Hin 
ter gelmişti. :Villi yahud V enmanı bi-
raz cesaret gösterdi... ı 

Na: 22 

H:ılil, cazgıra mukabele etti : 
- Usta, öğrendik işi arlık.. -öldüre 

öldüre çalışıyor Miço; '"SOilra hn.re -
kete geçip hasmının kıvamına bakı
yor de.:,.Til mi? 

- Ha!. Şimdi anladın i§te ! dedi. 
Güreşin kıvama geldiğini ve Ada

lının olgunlaştığını sezen Aliço, 
tekrar ham.leye başladı. Bu :seferki 
hamlesi her defasından daha ga.d -
darca idi. "Derhal çapraza girdi ve, 
acı bir kuvvetle hasmını sürmeden 
büküp altına :ıldı. 

l{oskoca Adalı bir çocuk gibi ol
duğu yerde bükülüp hasmının altı -
na yattı. Yatmamış alna, ~ çen -
gelle ~rpıp yencockti. 

Adalı alta düşer d~cmıez, Aliço, 
hıZla hasmının üzerine çullandı. Ve 
soluk vermeden sarmaya girdi. 

Fakat; Ad:ılı, hasmını boş bırak
madı. O, sarmaya girer girmez o da, 
ters dönüp sarmadan sarmaya geç
ti. İki pehlivan bir müddet iki üç 
defa sarmadan sarmaya biribirleri -
nin aJtıruı. üstüne düşüp kalkWar .. 
nihayc~, altta yi:se Adalı kaldı. 

Aliço; rarmayı iyice tuttuktan 
sonra, künde aldı. Yava.5, yavaş 

sarmayı bo[ia.lttı ve kUndeyi tam 
man:ısile doldurdu. Adalı geriliyor
du. Kündeden kurtulmağa Ç<'l.lııjıyor
du. 

Lakin, Aliçonun bu sefer niyeti 
kötü idi. Bütün aMile ve ustalığıle 
oyuna sarılmışb. 

Bir kaç saniye sonra, zorl::ı.nuı.lar 

ba.~ladı. Adalı, künde ile havalanma
mak içi ı cmıını di~ine takmış zorla
nıyordu. İleri ç.atılıı.nnı yaymır:ı, iri 
oylulda.rını germişti. 1 

Aliço, künd{'yi ikide birde tazele
yip, tazeleyip havı:ı.landırmağn çalı

şıyordu. 

Binlerce seyirci bu, heyecanlı ha
TCketi seyretmek için oiduldnrı yer
lerden fırlamışlardı. Kimisi ayağa ı 
kalkım~. kimisi de meydana doğru 1 
yürümüştü. Zaptiyeler ellerinde tü
felder meydana yürüyen seyircileri 
içeri sokmağa çalışıyordu. 

ffa."i{ikaten, dört saatlik bir .gfi -
TC~n sonra, musarannın bitcc _,ine 
delalet eden emareler vardı. 

'Çünkü, Aliçonun evza ve etvn -
nnda bir başl:ahlı: oyun atı~ında bir 
şiddet görülüyordu. 

Nihayet, iki pehlivan biribirlcrini 
azami zorladılar ve yine nihayet Ali
çonun zorbazusu Adahmn batmanlar 
çeken mğnsmı havalandırdığı gö -
rüldü. 

Adolı, yavac; ya'\-"UŞ havalnnm~a 
başlamıştı. Al"ço, gerilmiş kolh:.rile 
olanca kuvvetile çekiştiriyordu. Bel
ki, o günkü güreşine kadar zorlanıp 
lozarmayan yüzü mosmor olmu"tu. 
Adalının ayaklan yerden kesildi. 

Yavaş yavaş askıya gelir oldu. .1ş 1 
fena. idi. 

lhtiyar cazgır, olduğu yer.elen aya
ğa kalktı. Heyecanla ve titrek clle
rile yanında oturan Hınço oğlwuın 

omuzunu dokunarak: 
- Halil, dediğim oluyor, dedi. 
Hınço oğlu da işi çakmıştı. Bu se

fer holdlmtcn bir şeyler oluyordu. 
Cazgıra dönerek: 

- Usta; o.rtık bu kündeden Jrur -
tülamaz Adalı. 

- 'Ne!. b~lli olmaz .. 
- .Kurtulamaz, kurtulamaz .. 
- Belki bir topuk eller be!. 
- Aliço, oıın, topuk mu elletir 

usta? 
- Büyük söyleme.. güreştir bu .. 
-Dofrru .. 

........ 
- C...,t.ir şu adamı buraya deseler. 

Bütün foyalıınm meyda11a çıkacnk -
tı. 

Yalnız casn&uktadeğil, belki bnya
'tln her safhasında olduğu gfüi ilk 
da.ıibeyi vuran ve rak'bini sersem -
leten kaznnır. 
Karşı ta.raftaki adamın p3ikolojık 

halini tetkik etmek ve o duktl• Ja 
neler düşünebileceğini tasarlamak 
ve silahı yer ine tevcih 'etmek gere -
kir. 
Bir ya.lan, bir ce1ndE>t bir haynt 

kurtara.bilir. 
Ben de öyle yv.ptmı ve hakikaten 

ce18.detin tesirini g-ördüm. Nenman. 
- Baron Fon Hin ter T'apurda mı? 
·-Ne Yazife ile gidiyor? 
Artık -<!srarlı bir eda takınmalı ı 

ifüm. 
- 'Ben de bilmiyorum. 
- l{cndisile temas c.debilir mi -

yiz? 
- lmlcıin olsaydı ben araya girip 

YAZAN : M. Sa.mi KARAY_r:;lJ 

- O da pehlivan herif!. dedi. 
Herkes heyecan içinde idi. ç·:ı 

neler de harekete gelmişti. I{ep 
ağızdan bağırışıyorlaTdı; 

- Hı:ı. be arslanım!. 
-'Kwır şunca-zı!. . ~ 

Aliço, kündeyi gerdikçe ge:ı~ 
du. Adalının ard kısmı jyiden Jj 

havalannııtıt.ı. Aııca.k ellerinin 11
" f 

yere dokwıur kalmıştı. Demek btl 
oluyordu.. ı• 

:Fakat i .Adalı, hasmına topul 
mek için çahma girmeğe çal 1) ı;J 
du. Aliç-0; kündeyi aşırırken ~of .:f 
keserek kendi üstüne, hasn:ıı ./ıı. 'ı< • 
alta dü:;iirerek galip gcleceltti. 

Ya•-:. gürc.c:inin hatta S"'"1>e5t gıı 
ö ... , ~' • =' 

reşin en ince oyurı hareketıcrı:l 
olan bu oyunlar epeyce u.staJı:k 1 

yen hünerJerdi. • t 
Adalı, askıya gelir gelmez, sı g, 

lini A liromın topuğuna doğru ti 

ımış ~ryor.du. 

Alico, farkında idi. Hasmın 1' ~ 
disini topuk ellemesile y mile di~ J 
meli: üzere vaziyete gir< 'iğini c 

mUştü. ,, 
Bu tn 7..nrf ında, en çok b"Y 

gösterenler .. Edirneliler ile Gi'J. ı. 
cüne1ilcr idi. , 

Gümiilcüne bey.!Bi, ağaları f) J 
ğa fırlamı!]lıır neticeyi whalüide "~ 
liyorJardı. Edirneliler de qcıt' 
heyecan içinde idiler. ,. 

Fakat; en çok heyecanlı tnr. f 111 .. 
hakkak EdirneQer idi. Çünl!Ü 1' 
deyi yiyen onlardı. 

L:ll(n, isin ktlrtulu.s •ve hatW ~ 
zanç tarafı da yok değildi. Eö-":"' 
liço 1 ündeyi tam mana.sile ' 
yarlı oJarak aı:-ıra.mazsa Iıa"'1 ı 
topult ellemcsile muha.kkal~ n· ., 
düse bilirdi.. 

Yaııi, l1er iki tarafın iiınid1Pf1 ~· 
ribirinclen eltsik derrildi. yaır.ıı , 
liçonun hiç bir sur~tle okseye JJ...
mıync:ı.ğı da aŞİküı dı. 

Gı.ir~'1:en anlanı:ı.z olan vali f 1 
bile -Olduğu ycı d.! oturamadı. Jı )' 
kalktı: O, bile heyecan <lu~ •• 1' 

Müteheyyiç olmıyacak gibi de 
Vali paşa., alelacele yanınci<.ı btl 

/ 

nanlara sordu: 
- Bir şeyi r oluyor r. l ba.!. 
- Evet paşam!. 
- Aliço, galip geliyor u.n J~ 

rim .. 
Edh nelilerden biri atıldı. 
- Dalın. belli dc~il paııa.nı ! 
- Neye?. Aliço, üstte!. 
- Öyle am a pruıam, A 

mühim bir \•uziyette .. 
- .Altta yahu .. 
- Toprak olleme \•ar dahn= . , 
Pa.~a, anlamadığı için üste ·o. ~ 

madı. Zaten, bu sırada da Alh;o 1' 
mını n ırnuştJ. 

Ali o; h smını öyle bir r 
yaptı J,i, Aduu .m topuk ellen 
meyfüı.n k lmadı. ıroca .A..:JnJı, 
metre kad"r öne ve y.ann de.· 1 

derek ~al oınuzunun üzerine :· .. 
dı. Bozuk dü~i\stü. J 

Aliço; hıısmrnı .düşüıi.ir, dil ırJ1 
galibiyet tcmennasmı bastı. 

[ Dcı..ıam ı_,..,.. 
~WV""ı,..~ 
Denizlide spor müsabak~ 

Denizli (Hususi) -- Çal gg:J: ~ 
temsil kolu ile spor kolu ınil 
olarak tc.....Up ettik.eri Kanun b 

1 

piyesini D.enizli halkevincle 13 t 
cuınartc:;i giluü kal:ıb .. lık bir Sf.Y. ' 
önünde .ı::.:ım~ffa.k"yetlc ba.~-ı.rOl 
ve 14/111910 pazar günü :oe113J 
spor gençler.ile k:ı.rşılrı.fIIUŞlıır·rJif' 
nıa~ı cm beraberlikle bitir.mi~ 

= * sr 
ona. 'ıCkiı.mt etmezdim. 01 

- Amerika.da birimle ber:ı.bef ~:J 
.1:cJı• 

rekt faaliyette bulunmıyac~~ 

dernek? 

- 1cnp ettiği kadar. 
Her ikisi de muamelelerini ıJl , 

tirdi!.ı;r. Gözlerinin i>nüntle b~) ) 
mesele de §U: 

.Almanya Anıerika::la.:fua:liY6 
lunuyor rn faııliye+'..eb üyilk el pi 
yet ('dı)or ki, V.on Hinter 'VC· 1 ~ 
heJJ .A 1 ka yolıuıd.a . .ıBunlar ıı:~ 1\;ıt· 
manda b·~ · de kontrol ccfü"Of. ~ 

.·ô' 
Polo nr.ı:mu:a ikarıışan -kontrOl~pO'' 
biridir. :Binaenaleyh lıfumet lJ\ A' 

·11fl" 
Pot kırmamak lazım, sadakat' 
ettinnek lllzını.. ~I 

Ve hakikaten de düşündüldr 1~ 
yapnıa;;a b:ı !adılar. Bana ı~a.ı~ ~ 
muame!eleri birdenbire deği§t.l··· 
sordwn: t~l 

c.vevanı• 

a 
t 

t 



içtimai ve tarihi tetkik1er : 6 

TÜ~K A al Sil' ~ 
Temelleri sarsıllyor mu? 

Yazan: Cemal BARDAKÇI 

Böyle bir zaruret karşısında her 
lloYun ak sakallıları, iş bilirleri top
~nırlar, içlerinden zekasına, sevkli 
~dare ~abiliyetine, cesaretine, on hin 
erce ınsan ve yüz binlerce hayvan
~ mürekkeb kafilenin yollarda em
ıuyet ve selametini, intizam ve 
llSayişini temin ve muhafazaya 
lnuktedir olabileceğine iman ve iti-
1!1-ad eylediklerini birinci başbuğlu
ga seçerler ve onun emirlerine ka -
~tdsız, şartsız ita.at ederlerdi. Fa-
at tehlike bertaraf olunca veya göç 

sona erince bu başbuğun vazife ve 
Eıalahiyetleri de otomatik olarak ken 
diliğinden hitam bulmuf1 olurdu. Her 
b_oy, her kahile eski hürriyet ve is
tiklalini elde ederdi. 

. İşte bu defa da gaye tahakkuk e
dınce yani Anadolunun fethi ta -
?'1run olunca bu eski temayüller ve 
~tiYacUar yine tesirlerini gösterdi -
er (1). Fa.kat Anadolu orta As
~anın geniş yaylalarına benzemiyor
cı::: ~~·ada harici tehlike büyük ve 
b"ı~ı ıdi. Bütün boyların birleşerek 
tı liYtik bir devlet kurmalarını ve ar-

k onu yaşatmalarını icab ettiri -
rordu. 

1 
~arşını7.da bir Bizans imparator

ugu vardı. Sonra daha yerinizi ı-
2ltJnadan Avnıpa içclrinden kopup 
gelen ve milyonlarca aç, sefil, müte
~b insanlardan mürekkcb olan 
açlı orduları, görünüşte, İsa pey • 

g.-<.Unberin mukaddes şehrini Mtiı:;lü
~anıarın elinden almak hakikatte 
1~ Şarkın dillerde destan olan ha
~elerini, servet ve refah kaynak -
~~nı yağlamamak maksadile üze -

tııze saldırdı. Gerci akıllara hay
l'et Veren kahramanl~klar göstererek 
~Vlf'~ler yaparak bu tecavüzleri ön- 1 :Ueg_e . çalıştınız. Fakat boyla-
~ ıstıklru daiyeleri yüzünden 

~Udhiş bir anarşi içinde bulundu -
~tluz ve biribirinizle uğraştığınız 
~~n ~a~ile muvaffak olamadınız. 
ci bırınci haçlı seferine mensub or
):ı~tJ~ ~ b~ kuron Anadoluyu, Suri
~ı· çıgnıyerek., tahrib ederek, yolu 
lrun tınde hatır ve hayale gelmez kor 
~ facialar yarat.arak "Kudüse,, 
t .' r gitti- ve orasını zaptetti. Bu 
decı Vakıa sizin için acı bir ders ol
~ Orta Asyadaki ya.'}ayış tarzını 
atı adoluda da tatbik ve idame ettir
g·:nin ınümkün ve caiz olmadığını 
bloS~ı·di. Siyasi birlik vücude getir -
'ttı.e~!ıı _lüzum ve ehemmiyetini anlat
) · Bırinci büyük Kılıçaslan,, bu ga 
Leye ulaşmak uğrunda ömrünü tü
ll:etti bıı · Bu kahraman başbuğun "Ha-
~·~ .çayında boğulması "1106,, si
dı. ıçın mühim bir dönüm noktası -
L l.'. Çfuıkü bu tarihten sonra dik -
l{Q.t g··zı . ...,., o ermizi şarktan garbe çe -
•.ı.rcl' . 
)Uk_ 1~z. Melekşahın parçalanan bil-
~ unparatorluğunu diriltmek sev
ile ınaan vazgeçtiniz. Suriye ve Irak 
ltu 0 lau hesablannızı kestiniz, hü -
)a llıet merkezini "İznik,. den Kon
ta Ya naklederek Anadoluda derli -
li:ıu kudretli ve kuvvetli bir bir -
dit lı:ı~~ağa çalıştınız. Ve bu sayede 
i8Q kı Yıne memleketinizden geçmek 
duı Yen ikinci ve müteakib haçlı or
''lk~l"l~ imhaya muvaffak oldunuz. 
t'alt ncı Rıhçaslan., ın ananeye uya
tak. .~emleketi on bir oğlu arasında 
lel" !:;un etmesinden doğan dahili harb 
"!3· ~on bulduktan sonra hususile 
litı~llıci Aliieddin Keykubad,, dev -
llla e Anadolwıun siyasi birliği ta
~ ınıanrruş halk biraz refah ve hu-

~ Uzu görmüştü. 
ll Devlet Hikmeti Vücudürıil 

<ı!Jbediyor, Hükumet Milletin 
~na Belci I<.esiLiyor 

la.ı· ~oğoı istilası yüzünden Selçuk • 
uoı hanedanı yıkılırken (1307) Ana
~as~u.n fedakarlıklara mal olan si
~n .ı bırliği de parc.aaln<lı. Bu süla
.(q:ıtı Son hükümdarı olan "Üçüncü 
~ "'Gdclin,, büyük İlhan "Gazan,, ın 

1 ııe id ·dik lı.ıct ~ . . _am edil ten sonra Anado-
~k~_..1rıh ufaklı on sekiz beylik te
tat· ·~! ~t~. Bunları ortadan kaldı-

a buttin Türkleri bir bayrak al------• (J) ]j l 411.n<Z c.ş on sene evvel etanbulda 
fetı olunun muhtelif semtlerine iza.. 

c tql b ~8 . .e e birUkle1'i ie§kiı edil -
ı bu . "P ''i'lı6 anancnın es:.ende - Sur-

ne uğraşmak çetin gayretler sarf ey
lemek icab etti ve ancak Osman o
ğullarından "Fatih Mehmed,, bu ga
yeyi elde edebildi. Fakat ondan son
ra da devletiniz hedefini kaybetti. 
Gayri milli bir teşekkül halini aldı. 
Siz Türkler münhasıran hariçten ge
lecek tecavüz ve tehliklere karşı 
milleti korumak, dahilde, sulhü, em.1 
niyeti, inzibat ve asayişi muhafaza 
etmek ve umumi menfaatleri temin 
eylemek maksadile devletler kurdu
nuz ve yalnız bu maksad uğruna şah
si ve ailevi hürri~·et ve istiklaliniz -
den fedakarlıkla! ;..ıa bulumnağa rıza 
gösterdiniz. Amme hizmetlerini ifa -
ya memur ettiğiniz kimselerin şah -
si menfaat düşüncelerinden mevki 
hırsından, kinden, adavetten uzak 
kalarak yalnız vatan ve millet endi
şesile garazsız, mcnf aatsiz çalışma
larını, tahakküme, zulme, haksızlığa 
kalkışmamalarını, ellerine emanet et 
tiğiniz devlet, hükumet nüfuzunu şu 
nun bunun gayrimeşru istifadelcrini 
temine filet yapmamalanm ister bu 
hususlara büyük bir dikkat ve e
hemmiyet atfedersiniz. Sizin nazarı
nızda devlet bir aile toplantısından, 

· hükfımet bir aile reisinden farksız -
dır. Baba evladlarına karşı nasıl 

düşünür, nasıl hareket ederse hü -
kumetin de ayni şekilde düşünüp ha
reket etmesi icab edeceğine kaildi
niz. Ve hfila da bu teşekküle "Dev -
let baba,, dersiniz. 

Fakat Osmanlı devleti bilhassa 
{Kanuni Süleyman) dan sonra sizin 
bu duygularınıza, kanaatlerinize ta -
mamile zıd ve aykırı bir istikamet 
takip etmeğe başladı. Padişahlar 

artık millet babası değillerdi. Onlar 
kendilerini yer yüzünde Allahm 
gölgesi, diğer bütün insanlara üs -
tün, ilahi vahye mazhar birer malı-

1 
lfık telakki ediyorlardı. Bu sebeble 
kendilerine karşı muhalefeti, emir -
!erine itaatsizliği en büyük cinayet 
sayıyorlar, ona göre cezalandırıyor
lardı. Biraz yüksek sesle konuşma- ı 
ğa cesaret ve fenalıklardan şikayete 
cür'et eden değerli ve emektar ve -
zirlerin, devlet ve idare adamlarının 
büyük kumandanların türlü isnad 
ve iftiralarla ve mesela cephaneliğe 
yıldırım düşmesi bahane edilerek 
derhal kafaları koparılıyordu. {Al
lah birdir. Muhammed Peygamber -
dir) diyen aslı nesli belirsiz her şa
hıs kendisinde devletin en yüksek 
makamlarını işgal için hak görüyor 
ve şuur altlarından, mensub olduk • 
lan ırkların, milletlerin binlerce se
nelik duygularını, an'anelerini taşı· 
yan ve bu sebeple din değiştirmekle 
Ti.irk oluvermeleri imkansız bulu
nan bu adamlardan yetişen sadra
zamların yüzde doksanı devlet ve 
milletin canile mevcudiyetiie alaka· 
dar mühim işleri bir tarafa bıraka
rak zeka ve dirayetlerini, vakitleri
ni padişahlara para, kaclın, kürk, 
amber ve saray kadınlarına mücev
herat, kıymetli eşya hatta odun te
darikine hasr ve sarf ediyorlardı. ö
mürlerini basık tavanlı medrese o
dalarında yabancı dillerle yazılmış 

kara kaplı kitapların anlaşılmaz say
faları arasında geçiren ve bu yüzden 
milli harslarını, milliyetlerini unu • 
tan halka karşı nefretten başka bir 
his beslemiyen adi, hasis ruhlu pa
raya haris diğer memurlardan da 
memleketin imarım, halkın refahını 
temin e lecek icraat beklenemezdi. 
Bunların, otomobili yürüten motö -
rün naı:.::ıl çalıştığından elektrik ce
reyanının nasıl ve ne yoldan gelip 
nerede benzini iştial ettirdiğinden 

haberi olmayan bir ~oförden farkla
rı yoktu. Nerede ise otomobili bir 
hendeğe veya bir uçuruma düşüre
rek parçalanmasına, içindeki yolcu -
lardan bazılarının ölümüne bir kıs -
mının da sakatlrtır.ıalarına sebep o
lacah ları aşikhr- idi. Bütün hareket 
ve icraatlarının saiki memleketin i
marı, milletin refah ve saadetini te
ınin endi!'iesi değil şahıslarını kty • 
metlendirmek, mevki ve nüfuzlarını 
muhafaza ve tahkim eylemek düşün
cesi idi. Her nevi siyasi münakaşa 

paciişuha karşı biı· ihanet, ilm1, içti
ır.ai. il:tlsadi sahalardaki tetkikler 
ar.:l.f'' ırrnJ.lar dine, zenginlere ve 
mü .. "'; .ı."ibclcrc lı;arsı saygısızlık teh-~ " va şüphesiz zararlı ieleri idi. 

a topJıyab.ilınek için yüz elli se- ı did telakki ediliyoru.u. .ı.ı varJ 

İsveç, Norveç bir asırdan fazla. 
harp yüzü görmemiş bir memleket
tir. Yakın bir mazide bunların ikisi 
bir hükfunete tabi idi. Sessi~, sad;>
SlZ, hiç bir patırdı çıkarmadan ay
rıldılar. Burası harp ve cidal adam
larının yeri değildir ve bundan do
layıdır ki Almanya beş on bin kişi 
ile ve Norveçlilerin belki havsalala
rına sığmıyan desiselerle Norveç li
manlarıw .işgal ediverdi. Nazilerin 
en büyük planları budur: Harpsiz 
işgal; baskınla, korkunun verdiği 
şaşkınlıktan istifade ederek i~gal .. 

Avusturya, Çekoslovakya öyle iş
gal edildi. Fakat Polonyada bu plan 
biraz aksadı. Maamafih koca Polon
ya bir iki haf ta mukavemet ede -
bilmiş iken harb1a darbla hiç alakası 
olmayan üç milyonluk Norvcçte ne 
görüyoru.ı? Alman planı burada 
büsbütün sarsılıyor: İşte yarın on 
beş gün olacak ki Almanlar Norveç 
toprağındadır ve Norveçte bugüne 
kadar ancak adım adım ilerliyebil
mişlerdir. Ccnubda, on beş gün ev
vel en büyük kuvvetlerile baskın 

yaptıltları Oslo, Kristiansand hava
lisiııde karı~ karış memleketlerini 
müdafaa eden küçücük Norveç kuv
vetlerile galip gelmişler, fakat ihraç 
hareketi yaptıkları limanlarda et -
raflarına çevrilen yerli kuvvetler a
rasında mahsur kalmışlardır. 

Bazı Alman mahfilleri Norveç ha
reketini, 191'1 harbinin Çanakkale 
seferine benzetiyorlarmış. Biz, an
cak bir ihraç hareketi olarak iki se
fer arasında bir benzeyiş buluyoruz. 
Fakat Almanların -dedikleri gibi bu 
iki sefer her noktadan biribirine 
benziyorsa harbin, başka bir mem -
lekete ihraç hareketi yapan ve mu
vasalası emin olmayan Almanlarla 

· kendi memleketinde bir müdafaa va- , 
ziyeti alan Norveçliler için nasıl 

biteceğini -Gelibolu hareketinin ne
ticesini göz önüne koyarak- keşfe

debiliriz. 
Kaldı ki Gelibolu harbinde Türk 

ordusuna Alman silfilı.ınµı ve mü -
hinunatımn yardımı, Sırbistan yo
lu açıldıktan sonra, pek geç yetiştiği 
halde bugün Norveçe İngilizler bir 
haf ta içinde yardıma başlamışlar -
dır. Hem de yalnız silfilıla değil, or~ 
dularile de. 

Bu yardım başlıyalı vnkıa bir haf- · 
taya yaklaşıyor ve henüz parlak bir 
inkişafını görmedik. Fakat bu tabii
dir. İngiltere, Almanların aylarca 
hazırladıkları sefere ve plana, bir 
haftada mukabele edebildi. Bu mu
kabele, Alman esaslı kuvvetlerinin 

yakın noktalarına yapılamazdı. En 
uzak limana, Narvik ve civarına ih
raç hareketi yapılarak başladı. Ayni 
zamanda bir kaç limana ihraç yap • 
mak tehlikelidir. Bununla beraber 
İngilizlerin daha cenupta Namsosa 
da asker çıkardıkları haber verili
yor. Şimdi burada, evvela limanları 
takviye etmek, her türlü düşman 
I.ücumundan masun bulundurmak, 
sonra çıkarılan kuvvetleri arttıra • 
rak cenuba sarkmak lazımdır. 

Kaldı ki İngiltere ve Norveç, şi • 
maide Narvik ve Namsos havalisine 
hakim olmakla da büyük bir şey ka
zanmış ve düşmanlarını büyük bir 
şeyden mahrum etmiş oluyorlar: 
Norveç hareketi bir {demir) hare .. 
keti idi ve Almanya !sveçle Norveç
ten temin ettiği demirin en az yarı
sını İngilizlere kaptırmıştır. ............. .,.. ... ···--·--··--··-· 
Bir katil 
Mahküm oldu 

Adana, (Hususi) - Adananın 

Camili köyünde bir bahçe yerinin 

tescili esnasında verese arasında eh
li vukuf intihabı yüzünden çıkan 

kavgada Ali oğlu Bayram Alinin, 
tabancasını çekerek kasap Atayı öl-

dürdüğünü daha evvelce bildirmiş -
tim. 

Adana ağır ceza mahkemesinde 
devam eden duruşma sonunda katil 
Bayram Ali 12 sene müddetle ağır 
hapse ve 6dO lira manevi tazminata 
mahkfun edilmiştir. 

Bu cinayetle alakaları görülen di· 
ğcr suçlular Enver, Mahmud, Avni, 
Said ve Hüseyin de hafif hapis ceza
larına çarptırılmışlardır. 

Lalatasarav . 2 Muhafız: O 
('&uj tarafı 5 incide) 

Galatasaray- Faruk, Adnan - Mu 
sa, Enver, Eşfak, Salim, Sala.had
din, Gündüz, Buduri, Sarafim. 

Mulıafızgücü de - Bedri - Fethi, 
Abdürrahman - Haşim, Ahmed, Ne
bi ~ Şahin, İbrahim, Rıza, Celal, Tur
gud. 

Ha.kem İhsanın idar!!Sinde başlı • 
yan oyun gerek Galatasaray ve ge
rek Muhafızgücü heyecandan müte
veHid asab bozukluğu yüzünden bir 
türlü istikrar bulamıyor ve top ge
lişigüzel vuruşlarla taçtan taca gi
diyordu. Her iki takım da ilk gali
biyet sayısını alabilmek için fazla 
bir gayret ve enerji sarfına mecbur 
kalıyordu. Fakat her şeye rağmen 
oyun muvazeneli bir şekilde cereyan 
ediyordu. Bu arada Galatasarayın 

nisbi teknik bakımından Muhafıza 
üstün bir oyun tatbikine muvaffak 
olabilmek için daha gayretli hareket 
etmekte olduğu muhakkaktı. 

Maç, bu şartlar altında devam e
derken, Galatasaraylılar, bu fazla 
gayret ve enerjilerinin ilk müsbet 
neticesini 41 inci dakikada elde et -
meğe muvaffak oldular. Gündüzün, 
Muhafız kalesi önlerinde Salime ge -
çirdiği bir ara pasvıı çok iyi kulla -
nan Salim. topu, sıkı bir şütle Mu
hafız kalesine sokmakla takımına ilk 
golü kazandırdı .. ve devre 1 - O Ga
latasarayın lehine neticelendi. 
Muhafızgücü ikinci devreye, daha 

enerjik ve daha şuurlu bir oyunla 
başladı. Top, ilk dakikalarda müte -
madiyen Muhafızlıların ayaklarında 

dolaşıyor, ve Galatasaray müdafaa7 

sını cidden müşkül vaziyetlere so -
kuyordu. Fakat, Farukun, kendini 
yerden yere atarak canla başla çalış 
ma.sı neticesi olarak, gol yapmıya 
muvaffak clamıyan Muhafızlı akın
cılar nihayet bu nisbi hakimiyeti Ga
latasaraya terke mecbur kaldılar. 

Mukabil hücumlarla Muhafız kalesi
ni tehdide başlıyan Galatasaray, yi
ne Salimin ayağile ve 12 nci dakika· 
da ikinci golü de yapmağa muvaf
fak oldu. 

Yapılan bu ikinci Galatasaray sa
yısından sonra, her iki takım da ye
ni bir gol yapabilmek azmile hare • 
ket etmiş olmasına rağmen netice ü
zerinde müessir olacak yeni bir sayı 
kaydedilemediğinden maç 2/0 Gala
tasaraym galibiyetile nihayet buldu. 

Sıra, berkesin sabırsıklıkla bek-
Gen~ler Birliği 2 - Fenerbahçe 1 

lemekte olduğu Fenerbahçe gençler 
birliği maçına gelmişti. İki takım da 
seyircilerin coşkun tezahüratı ve al
kışları arasında sahaya çıkbğı vakit, 
Ankara şampiyonunu şu kadro ile 
görüyoruz. 

Rahim - Nuri, Ahmed - Münir, Ha
san, Halid - Hüseyin, Mustafa, Ali, 
K. Ali, Saiahaddin. 

İki kuvvetli takımı karşılaştıran 
bu maçın, çok heyecanlı ve çok zevk.
li olacağında şüphe yoktu. Nitekim 
öyle oldu. İki takımın biribirini tart
mak istediği aşikar olan oyunundan 
sonra geçen dakikalar daha ziJade 
Fcncrbahçeliler lehinde bir inkişaf 
göstermekte idi. Sarı - Laeiverdliler 
rakiplerine nisbetle daha şuurlu ve 
teknik bir oyun çıkarıyorlar. Fakat, 
Gençler birliğinin enerjik oyunu 
karşısında gol yapmağa muvaffak 
olmıyan Fenerbahçeliler ilk devre • 
den O - O berabere bir vaziyette sa
b~dan çekildiler. 

Bu devreyi rüzgara ve güneşe 

ka.rşı oynamak mecburiyetinde ka -
lan Fenerbahçenin ikinci devrede 
daha ağır basarak sahadan galibi • 
yetle bnyrılacağına muhakkak naza
rile bakılıyordu. Fakat, vaziyet hiç 
de böyle olmadı. Oyunun tarzı cere
yanı, bütün bu tahmın ve faraziyele
ri alt üst eden bır seyir takip etti. 
Fenerliler bu devrede çok durgun 
görünüyorlardı. Bilhassa, takımın 

en iyi oyuncularından sayılan sağ 

a~ık K. Fikret, ile sağ iç Naci ve sol 
iç Rebil tamamen mefluç bir vazi -
yette ne yapacaklarını bilemez bir 
halde sağa, sola koşuyorlar ve ayak
larına gelen topu bir türlü idare e
demiyorlardı. 

Bu fırsatı, yerinde bir ganimet sa
:S'B.II. Gençler birliği, kendilerine has 

bir canlılık ve sür'atle Fener-kale
sine akarak daha ikinci dakikada kü 
çük Alinin gol posta çarpıp geri ge
len sıkı bir şütünü.n ani fırlayışla 
gole tahvil eden merkez muhacim A
li takımına ilk sayıyı kazandırdı. 

Yapılan bu golden sonra Fenerin 
canlanarak daha azimli ve daha sis
temli bir oyun çıkaracağı bekleni -
yordu. Lakin Fener, tahminlerin ta
mam.ile aksine hareket ederek, inisi
yatüi tamamile Gençler birliğine 

terketmiş bulunuyordu. Şimdi artık 
tevali eden GenÇlerbirliği akınları 

karşısında sadece müdafaaya çekil • 
memek mecburiyetinde kalan Fener
bahçe1 bütün gayretile yapılan hü -
cumları tesirsiz bir hale getirmeğ~ 

çalışıyordu. 

Fenerin bu bozuk oyunundan is • 
tifade eden Ankara şampiyonu mer
kez muhacim Alinin, münferid bir 
hücumile 14 üncü dakikada ikinci sa
yısını da kazandı. Oyun, bu golden 
sonra mütevazin bir cereyan aldı. 

Fak.at, mağlubiyetin emri vaki hali
ni almasından korkan Fenerliler, se -
ri ve mütevali akınlarla Gençlerbir -
liği kalesine inmeğe başladılar. An
cak, kale önüne kadar inen bütün 
hücumlar çok sert oynıyan Nuri ve 
Ahmed müdafawn karşısında bir 
türlü sayı ile neticelenmiyordu. 

Fenerliler bütün gayretlerile ha -
rekete geçerek oyunu Siyah - Kır • 
mızı sahaya intikal ettirmeğe mu -
vaffa.k olmuşlardı. Oyunun bitmesi
ne üç dakika var. Fenerbahçe, sağ -
dan K. Fikret vaSltasile yaptığı bir 
inişte topu müsaid vaziyette ayağına 
geçiren Melih sıkı bir şütle Fenerin 
ilk ve son sayısını yapmağa muvaf
fak oldu. Bu hemen takip eden ikinci 
bir Fener hücumunda da Nacinin bir 
şütü Rahminin kolları arasında sı -
kışıp kaldığı için beraberlik sayısı 
yapılamadı ve esasen vakit de ta • 
marn olmuştu. Maç bu suretle An -
kara şampiyonu Gençler birliğinin 

haklı bir galibiyetile neticelendi. 
Birinci haftaymda Fenerlilerin daha 

üstün ve daha teknik oyunu ile geçen 
bu maçın ikinci haftaymı Gençler 
için daha müeesir ve daha verimli 
olmuştur. 

Bugünkü :maçlar 
Bugün An.karada Fenerbahçe Mu

hafızgücü ile Galat.asa.ray da Genç
lerbirliği ile karşılaşacaklardır. ls -
ta.ubulda da Altay Vefa ile, Beşik -
b§ da Altınordu ile oynıyacaklardır. 
Bugün Altay - Vefa maçı heyecanlı 
olacaktır. Beşiktaş - Altınordu ma
çına gelince, bunu Beşik.taşın kaza
nacağı tahmin edilmektedir. 

Mektepli maçları 
Dün öğleden sonra İstanbul mek

tepleri muhtelitini seçmek üzere 
Kırmızı ve Beyaz küme futbolcüle
rinin yaptıkları muhtelit t.akımlar 

karşılaşmışlardır. 

Kırmızı küıne daha hakim 'Ve daha 
şuurlu bir oyun çıkarmıştır. Birinci 
devrede Kırmızılılar Zeki ve Said 
vasıtasile iki gol yapmışlar, buna 
beyaz küme Şahabın bir golü ile mu
kabele edebilmiştir. 

İkinci devrede beyaz kiline takımı 
rakibi derecesinde bir oyun tuttur
mağa muvaffak olmuş ve bir gol 
yapmıştır. Maç da 2 - 2 berabereli.kle 
nihayete ermiştir. 

Kırmızı kiline: 
H~lil, Osman, Süleyman, Enis, 

Faruk, Necdet, Zeki, Aydın, Tes'id, 
Niyazi, Gazanfer. 
· Beyaz küme: Muvahhid, Mahmud, 
Murad, Feridun, Ham, Arif, Bülend, 
Kadir, Şahap, Tarık, Hüseyin. 

Atletizm müsabakaları 
Dün öğleden sonra Şer~ stadında 

ajanlığın tertip ettiği atma ve atla
ma müsabakaları yapılımştır. Alınan 
neticeler şunlardır: 

Golle 4 üncü K 
Samim 12. 16 
Morgo 12. 03 
Nihat 11. 98 
Gülle 3 üncü K. 
Necip 12.435 
İsmail 12. 35 
Adnan 12. 05 
Güle 1 inci K. 
Hayri 11. 78 
Şerif 11. 67 

nan bir mühimmat fabrikasında vu· 
ku .bulan infilak neticesinde 6 kişi 
ölmüş, 17 kişi ağır surette yarnlan -
mıştır. Harbin başla.ngıcındaııberi 

mühimmat fabrikalarında altıncı 
defa olarak ·infilak vuku bulmakta
dır. Şimdiye kadar bu yüzden 308 
kişi ölmüştür. ( 

Bu hususta yapılan talıkika:t neti
cesinde infilakın kasden ika edilme
diği, makinelere arız olan bir sakat· 
lık neticesinde vukua. geldiği anla 
§ılnuştır. 

Suriyede Alman dllşmanht)ı 
Şam (Ajans Doryan) - Suriye 

resmi makamları Alman mahsula -
tının reklamını ihtiva eden levha ve 
yazıların mağaza ve dükkanların ca
mekanlarında teşhirini menetmiş -
tir. Matbuat hükumetin bu tedbirini 
alkışlamakta ve bu yasağın Suriye
nin diğer şehirlerine de teşmilini is
temektedir. Şamın belli başlı gaze • 
telerinden birisi diyor ki: ''Hükü .. 
met bu tedbiri almak suretile gayet 
iyi hareket etmiştir. Hatta bu teda
birin (Alman mahsullerine boykotaj 
yapm ! ) cümlesile itmam olunması 

iktiza ederdi . ., 

Komedi Fransez Suriyede 
tek bir temsil vermiş 
Şam {Ajans Doryan) - Dün Ko .. 

medi Fransez artistleri tarafından 

Şamda verilmiş olan biricik temsil 
büyük bir muvaffakiyet kazanmıştır. 
Programda {Mizantrop) ile Alfred 
de Mussenin (Bir kapı ya açık olmalı 
yahud da kapalı ... ) komedisi vardı. 

Bahkesirde Şarbon hastalığı 
Balıkesir - Her yıl vilayetimizin 

birçok köy ve nahiyelerinde zayiata 
sebebiyet veren şarbon hastalığına 
karşı icabeden tedbirler alınmış bu~ 
lunmaktadır. Bu meyanda ilk parti· 
de 58.396 baş muhtelif cins hay • 
vana koruyucu aşı yapılmıştır. 

Vilayetimiz dahilinde damızlığa. 

elverişli olmıyan at ve sığırların e
lemelerine de devam olunmaktadır. 

Bu yıl için tanzim edilmiş olan prog
ram mucibince veterinerler, merkez, 
Susgırlık, Bandırma, Manyas, Gö • 
nen ve Balya kazalarında bu işlerle 
meşgul olmaktadırlar. 

Satış kooperatifleri 
lzmir (Hususi) - Tarını satış 

kooperatifleri birliği, evvelce üzüm 
ve incir üzerine iş yaparken bu yıl 
pamuk müstahsillerini de koperatif
lere almış, ihracata başlannşbr. 

Kooperatiflere bağlanan müstah • 
sillerin sayısı her yıl biraz daha. 
artmakta olduğundan ihracat mah
sullerimizin ihracında kooperatifler 
birliğine yüzde 45-50 miktarının ay
nlması Ege bölgesinde kooperatif 
<>rtakları müstahsiller arasında bü .. 
yük memnuniyet uyandırmıştır. 

Bülend 11. 57 
Yüksek 4 üncü K. 
Vecdi 1. 56 
Necdet 1. 56 
Feridun 1. 50 

Güreş mUsabakaları 
Cumartesi akşamı Sülcymaniy& 

lokalinde yapılan güreşlerde ah.wY 
neticeler: 

Seri 1 
Kilo 
56 Yaşar, Sala.haddine hükmen. 
56 Hakkı "Bjk,, Ruhiye tuşla 1.44. r 
61 Mahmud ''Bjk,, lsmaıl "Eyüp 

tuşla. 11.25 . 
66 Hasan "Bjk,, Bektasa hükmen. 1 
66 Hüseyin "Boğaz,, Karacaya "GÜ• 

neş,, hükmen. 
72 Mustafa. "Bjk,, Zekiye tuşla 10. 
79 Hasan Koç "Güreş,, Hasan Bal·' 

cıya tuşla 4. 
Seri ll 

56 Ya§ar, Hakla "Bjk,, tuııla 3.30. 
56 Ruhi, Salahaddine hükmen. 
61 Mahmud "Bjk,, Aliye "Eyüp. 

tuşla 3. 
66 Hasan "Bjk,, Halise tuşla 3. 

66 Hıiseyin "Boğaz,, Bekta.şa hüK .. 
men. 

72 Mustafa "Bjk,, Mehmede hükme1 
Serim 

56 Yaşar Ruhiye bükmen. 
61 İsmail "Eyüp,, Aliye "Eyüp,, hfilt 1 

men. 
72 Zeki, Mehmcde hükmen. 
66 Hasan "Bjk,, Hüseyine tuşla 3Q 

saniyede. 
66 Hüseyin Karacaya. tuşla 2. 

• 



' Bir Haftalık Radyo Programı 
21/4/1940 PAZAR 

• 12:35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.50 Müzik: Fasıl beyeU. 
13.20 Müzik: Halk türküleri. San Re

eeb ve Azize Tözem. 
13.30/14.30 Müzik: Küçük orkestra 

:cşef: Necib Aşkın). 

18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası. 
)8.30 Çocuk saati: Türk Maarif Cemiye-

ti okulu taıebelcri tarafından koro, ve 
müzikli sarlalar. 

18.55 Serbest aaat. 
19.10 Memleket saat ayan. ajans ve 

meteoroloji haberleri.· 

19.30 Müzik: Fasıl heyeti. 
20.00 Müzik: Halk türküleri. Malatyalı 

Nec:ıU ve Sadi Yaver Ataman. 

20.15 Konuşma (Tarihten sayfalar). 

20.30 Mfizik: Karışık program. (Dört o
kuyucu sıra ile). 

Çalanlar: Hakkı Derman, Zühtü Bardak 
eilu, Hasan Gür, Hamdi Tokay. 

Okuyanlar: Me1haret Saknak, Celal Tok 
.es, Safiye Tokay, Tnbsin Karakuş. 

21.15 Müzik: Flüt sololaJll - Zahid Se
zım tarafından. 

21.35 Müzik: Dans müziği (Pl.) • 
22.15 Memleket saat ayarı, ajans ha • 

berleri, ziraat, esham - tahvilfıt, knınbi-

70 - nukut borsası (Fiyat) 
22.30 Ajans spor servisi. 
22.40 Müzik: Cazband (Pl.) • 
23.25/23.30 YarınkJ program ve kapanış. 

Z2/4/1940 PAZARTl'~t 
12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Müzik: Muhteli! şarkılar (Pl.). 
13.30/14.00 Müzik: Karışık müzik (Pl.). 
1 18.00 Program ve memleket saat 

ayarı. 

18.05 Müzik: R:ıdyo caz oıitestrası. 

18.40 Konuşma (Çocuk ~rgeme Kuru
mu tarafından). 

18.55 Serbest saat. 
ııuo Memleket ıllftat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
19.30 :Müzik. 
Çalanlar: Fahire Fersan, Refik Fersan, 

Bepd Erer. 
Okuyanlar: Necmi Rıza Ahiskan, Se -

lnabat ömenses. 
20.15 Konuşma (Fe,Jl. ve tabiat bilgile

n). 
20.30 Müzik. 
Çal anlar: Kemal N. Seyhun, Fahri Ko

P'IZ. b:zeddin Okte, Cevdet Çağlar. 
Okuyanlar: Melek Tokgöz, Mustafa 

Catiar. 
21.00 lılmik: Karaden~ ve havaliııi tür

ld! Ye oyun havaları. Muzaffer Fıratlı ve 
Jtemen(e Hasan Sözer!. 

21.15 Kamer takdiınl: Halil Bedii Yö
lletken. 

Milzik: Radyo orkegtrası (Şef: H. Fe
rid Alııar). 

22.15 Memleket saat ay.arı, ajans haber
Iİrl; ziraat, ellhaın - tahvilat, kambi,yo -
Mlkut borsası (Fiyat). 

22.30 lılüzik: Ca:z.band (Pl.). 
23.25123.30 Yarınki program ve ka -

palUf. 

U /f/1940 SALI 
12.30 Procram, ve memleket saat ayarı.-
12.35 Ajans '\ile meteoroloji haberleri. 
12.50 llüDk. 
Çalanhır: ~n Kam, Vecihe, Cevdet 

Kaan, Repd Erer. 
~anlar: M.üzenen Senar, Muzaffer 

llbr. 
13.30/14.0I Müzik: Sinema sesi (Pl.). 
Jl.00 Proeram ve memleket saat ayarı. 
11.05 Müzik: Senfonik müzik (Pl.) 
11.40 KonUiJYla (Çiftçinin saati). 
18.55 Serbest saat. 
ıt.ıo Memleket saat a,.arı, ajans ve me

teoroloji haberleri. 
19.30 Müzik: Şarkı, divan, Ye .emailer

*'1 mürekkeb program. 
Ant.ara rad)'OSU kume 9'Jll ve saz he,e

L tdare ~n: Mesud Cemil. 
20.15 Koouşm::ı (Çocuk: Eııirge.me Kuru

• tarafından). 
20.30 lılüzik: Fasıl heyeU. 
21.15 Müzik: KuçUk orkestra (Şef: Ne

cib Alkın). 
22.15 Memleket saat ayarı, ajans ha-

1-teri, ziraat, esham - tahvilat, kambi
J'O - nukut borsam (Fiyat). 

D.35 Müzik: Ca:z.band (Pl.). 
23.25/23.30 Yarınki proıram ve kapanıı. 

U / 4/ 1940 ÇA~AMBA 
12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12..35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Müzik: MuhteliC şarkılar (Pi.). 
13.00/14.00 Müzik: Küçük orkestra 

(tef: Necib A4Jtın). 
18.00 Procı:am ve memleket saat ayarı. 
18.05 Milzilt: Fasıl heyeU. 

25/ 4/ lMO PERŞEMBE 

l!!.30 Progr::ım ve memleket snat ayan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Müzik. 
ÇrJıınlar: Fahri Kopuz, Cevdet Çağlar, 

izzcddin ökte, Vecihe. 
Okuyanlar: Semahat ÖZ<iMse6, ~ 

Şeuscs, Melek Tokgöz. 

13.30/14.00 Müzik: Hatif Müzik (Pl.), 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası. 

18.40 Konuşma (Çocuk Esirgeme Ku-
rumu ta'rafından). 

18.55 Serbest saat. 

19.10 l\fomleket s::ıat ayarı, ajans 'ff 
meteoroloji haberleri. 

19.30 Müzik. 

Çalanlar: Ruşen Kam, Veeihe, Ce~ 
Kozan. 

Okuyanlar: Müzeyyen Senar, Mwlaffel' 
llkar. 

20.15 Konuşma (Sıhhat SQat\). 
20.30 Mü:z..ik: Fasıl heyeti. 

21.15 Müzik: Radyo ork~ (Şef! 
Dr. E. Praetorius) • 

P. J. Çaykofski: Konçerto Re majÖr 
(Kcrnnn ve orkestra için), Solist: JÔ&ef 
Arnoldi Zirkin. 

22.05 Mu:z.ik: Dcnnna Durbin'in pl&ldal'J, 
22.15 Memleket saat ayarı, ajans ha • 

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

22.30 Mil71k: Cazband (Pl.). 
23.25/23.30 Yannkl progrruıı ve kapenıs. 

26/4/1940 CUMA 
12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.). 
18.30/14.00 Müzik: Karışık mii:z.ik (Pi.) 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.0S Müzik Karışık müzik (Pl.) 
18.40 Müzik: TUrkuler ve oyun havalorl, 
18.55 Serbest saat. 

19.10 Memleket saat ayarı, ajans ve me
tf'Oroloji ha~rleri. 

ıg.30 Konıışma (Çocuk :&ıirgeme Ku
rumu tarafından). 

19.45 Mllzik. 
Ç~lahlar: Cevdet 

te. Fahri Kopuz. 
Okuyanlar: .Mustafa Çaıilar, Melek 11tı1J 

göz, Stıfiye TOkay. 

20.40 Müzik: Halk türküleri ve o,un. 
ha,·clıu·ı. Sarı Receb ve Sadi Yaver Ata
man. 

20.50 Müzik. 
Ç::ılanlar: Vecihe, Kemal N. S.,.-.. 

Fahire Penan. Betik Fenıan. 
Okuyanlar: Jı&fhiret Satnak, NeaM 

Rlza Ahiskao. 
21.15 Konuşma (Bib1i7oerafya). 
21.30 Müzik: Ertuğrul Sosyal tarabn

dan akordeon soloları. 

21.45 Müzik: 'Küçük orkestra (Şef: Ne
cib Aşkın). 

22.15 Memle~et sae~ ayarı, ajans haber
leri, ziraat, esham - '8hvilM, ka1Dbi3'0 -
nukut borsası (Fiyat). 

22.35 Müzik: Cazband (Pl.). 
23.25/23.30 Yarınki prcıcram ve kapaDlf, 

27/ ! / UNO ()IJMABTESt 
13.30 Program ve memleket saat ~arı. 
13.35 Ajans ve meteonıM>ji haberleri. 
13.50 Müzik. 

Çalanlar: Şerif tçli. Kemal N. ~. 
Cevdet Çağlar, lzzeddin ökte. 

Okuyanlar: Mahmud K.arıDdaş, Aıizc 

Tözem. 
14.15 Mü1Jk: Halk türküleri. Azize Şen

lleS ve Sadi Yaver Ataman. 

14.30 Müzik: Riyasetküınhur bandosu. 1 
(Şef: ihsan Küncer). 1 

15.15/15.38 Müzik: Cazband (Pl.). 1 
18.00 Program ve memleket saat ayaı-ı. 1 
18.05 Müzik: Radyo caz orkeJ>trası. 

18.4-0 Konuşma (Çocuk Eair&eme Kuru-
mu tAra!mdan). 

18.55 Serbest saat. 

19.10 Memleket saat a;,arı,.ajam ve me-
teoroloji haberleri. 

19.30 Müzik: Fasıl heyeti. 

20.JO Konuşma (Günün meseleleri). 
20.25 Müzik. 

Çalanlar: Şeri! İçli, Cevdet Çaglıır, 1ıt
zeddin ökte, Kemal N. Seyhun. 

Okuyanlar: Radife Erten, Sadi Hoşses. 
21.15 Müz.ik: Bayan Annie Delman ta- 1 

rafından birkaç keman solosu. , 

21.40 Müzik: Küçük ork.estra (Şef: Ne- 1 

cib Atkın). 1 

22.15 Memleket saat ayarı, ajans haber
leri, ziraat, esham - tahvl.Jiıt, kambzyo -
nukut bors::ısı (!"jyat). 

22.30 Konuşma - Ecnebi dillerde (Yal
nız kısa dalga postasile). 

22.30 Müzik: Cazband (Pl.) (Saat 

• 
YENİ SABAH 

ı• ı•ı l •••• 
Saldan S~n.: 

l - Bir deniz. 
2 - Bir ırk - Bir indr nevi. 
3 - Fakirlerin SJ#ındıklan yer. 
~ - Büyük bir Türle şairi· Rusça 

"Evet,, • Bir silah. 
5 - Bir nida - Bir gazve. 
6 - Bir harfin okunuşu .. Y.ana.r 

dağların ağzından çıkar. 
'l - Büyük bir hayvan • Mallar. 
8 - lstanbulun bir semti - Bir 

nota. 
9 - Motörler yapar • tın.ve, loim 

yağar. 

10 - Bir rakam - Kedi. 
Yukandan Aşağıya: 

1 - Bir tatlı - İtalyada bir ova. 
2 - Bir isim - Bildirmek. 
3 - Başına "A,, gelse bir ırk o-

lur • Taslak. 
4: - Hafif meşreb kadın. 
5 - Ağacın bir kısmı - Bir deniz. 
6 - Acı hissetmek. 
7 - Yüksek mevki. 
8 - Rabıt edatı • BiriDıcl • Rabıt 

edab. 
9 - Bir Yunan artisti. 

10 -Fazla - Büyük. 

lmıMi bultMC4nttı JwJlli] 

· t 2 S 4 SA 7 8 9 10 

Ankara Börsa•t 
2ıQ Ni8aa lMe 

l'l7Mlln • ..,..... 
Loladra ı 8tertia 5.24 
New-Yod 100 Dolar •• 9.55 
Plril 100 l'raM 2.96875 
ıın•• 100 LiNt 7.5675 
Caaene 100 in. b. 29.3550 
A.materdllmlOO J'lorilı 69.5875 
Beria 100 Ra,..,.k -
....... 100 Bıelaa 29.11 
AtiDa 100 Drahmi 0.97 
Sofya ıoo Lna 1.8075 
Prac 100 Çek a-. -. 
M&drid 100 Peceta 13.61 
V areo"'& 100 Zloti 
Budapelt.e 100 Peu.gö 27.0525 
Btlkrei 100 Ley 0.625 
Beıcrad 100 Dinar 3.5175 
Yokohama 100 Yen 85.0475 
Stokholm 100 ineç kr. 31.0975 
Mo&ko•a 100 Ruble -. 

rJlllAM VE T.urv!IAT 
Ergani 19.03 
Sıvas - Erzurum Il 19.59 

,------... 
PEUGEOT 
Bisikletleri 

Yegane saUş mahalli: 
Beyoğlu İstiklal caddesinde 

Baker mağazaları 
Türkiye için yegane depaziteri 

DIKKA T ! MÜHiMDİR ! 
Ankaramn 

Yayla Makarnalarında 
Kalori pirinçten fazladır. · O halde midenizi 
yormadan tam gıdanızı almak için yemek
lerinizde PLAV yerine daima YAYLA MA· 
&ARNASINI bulundurunuz. Büti.in bakkali
ye mağazalarında bulunur. 

Mektub adresi: Yayla Makarna Fabrikası, 
Ankara Maltepe. Telgraf: Yayla Ankara. 
Tel.: 2195. 

T. İş BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesablar 
iKRAMiYE PLANI 
l adet 2000 liralık=- 2000 - L. 
3 " e- " 

13 .. 
fO " 

500 

250 

100 

.. 
" .. 
" 

il::: 3000 - • 

~ 3000 - • 

== 3000 - • 

= 4000 - • 

'15 .. 50. •• = 375-0 - • 

210 .. 25 " == 5250 - • 

Katkleler: 1 tllbat, 1 ma
yıs, 1 aoustos, 1 ikinci 
tatrin tarihlerinde yapahr. 

2 

1 Devlet Demiryolları ilanları 1 
Muhammen bedeli 3500 lira olma ıe.ooo ıcı. Gres 1aiı 30/4/940 salı günü saat 

Dr. Ihsan Sami _ _. 

BAKTERIYOLO jl 
LABORATUARI 

Umumi kan tahlilılb, frengi no1'· 
tai nazarından V asserman ve :KabJl 
teamülleri, kan küreyvatı sayıtı:ıı•· 
sı. Tifo ve sıtma hastalıkları teŞ
hisi, idrar, balgam, cerahat, ıta· 
zurat ve su tahlilatı, ültra mikro!. 
kopi, hususi aşılar istihzarı. l{aJl• 

da üre, şeker, klorür, kollesteriJl 
mikdarlarının tayini. Divanyolll 
No. 113, Tel.: 20981. 

·~ 
(10,30) on buçukta Haydarpapda pr ı.nası dahilindeki komisyon tarafından paur - ~ 
lık.la satın alınacaktır. o.t· ~ 800 ı 

Bu işe girmek istiyenlerin 5215 Jlralık kat'I teminat ve kanunun tayin ettiği VeN.- ======================-::;.:~ 
ilde birlikte pazarlık günü saatine kadar komisyona ı:nüıacaat.l;.rı lAzımdır. -~ 

Bu işe ait ~artnameler koınisyaDdan parasız olarak dajıtılmaktadır. (2N9) Sultaoahmed S üncü. Sulh ıır-

Tesviyeci ve Tornacı aranıyor 
Eskişehir Tayyare fabrikası direktörlüğünden : 

ı - Fabrikaya 250 - 500 kuruf JftlDiye ile 1-2 sınıf tesviyeci ve tornacı alınacaktır. 
2 - isteklilerin 24/4/940 çarşamba 16Jıü saat 10 da imtihanları yapılmak üzere ve

saiklerile Beşiktaşta Nuri Demini Tayyare fabrikasına müracaatleri. •3164• 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
I - Evsar listesi ve resmi mucibince 6 dan 50 m/m kadar 45 şer aded delik mas

tar açık eksiltme usulile satın ahnacaldır. 
II - Muhammen bedeli 952.25 lira muvakkat teminatı 71.41 liradır. 

III - Eksiltme 26/IV/940 cuma günü saat 10.30 da Kabataşt.a Levazım ve M\i
bayaat ~ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Listesi sözü geçen 5ubede tedkik olunabilir. 
V - isteklilerin eksilbne için tayin olunan gün ve saatte % 7.5 gtivenme para-

llikimllğiDden: -ti 

18.55 Müzik: Okuyan - Mahınud Ka
nndaş. 23.00 e kadar yalntz uzun dalga poma- ! .. ••••••••••••••• 

larile birlikte mezkur koıllisyooa gelmeleri. c3224l 

Davacı lst. Zmdankapıda ya~! 
sabun tüccarı Kosti tarafından , .. 
ve istasyonunda bakkal 0sıııllll ıt 
kayın biraderi Mwıtaf a aıeyb~~ 
940/709 No. lu dosya ile a~ılan ııtJ 
lira alacak davasının yapılJJl" tı · 
olan muhakemesinde müddeia~e>' ııY 
lerden MWJtafanın ikametg~el" 
meçhul olmasına binaen Hane~ f. 
ligat icrasına ve muhakeme~ 
13/ 5/ 1940 tarihine müsadif P: ıı • 
tesi günü saat 11 e talikına ııı"d, 
kemece karar verilmiş otduğıı~~ 
yevm ve vakti mezkiırda bizzat tııl~ 
bilvekale mahkemede hazır bıılt~ 
madığı takdirde gıyaben muha~iıı" 
ye devam ve karar verileceği ıl 
tebliğ olunur. A 

I~-----'' lt.10 Memleket saat aJarı, ajans ve me-
teoroloji haberleri. 

19.30 Konuşm::ı (Dış politika hidiaeleri) 
19.45 Müzik. 
Çalanlar: Hakkı Derman, Şerif İçli, 

Basan Gür, Hamdi Tokay, Basri Ufier. 
Okuyanlar: Sadi Hoşses, Radife Erten. 
20.15 Konuşma (Çocuk Esirgeme Kuru

mu tarafındanj. 
20.30 Temsil. 
21.30 Müzik: Riyoıseticü.mlıaur bandosu. 

(Şef: Ihsan Küncer). 
22.15 llemleket sa:ıt ayan. ajans ha -

lııer'leri, ziraat, esham - tahvilAt, kamlıi-
• JO - nukut baraaı (Fiyat). 

22.35 lılüıik: Cazband (A.). 

, •.25/23.30 Yarınki Pl'GCl'Rlll ve kaparuş. 

sile). 

23.25/:>.3.30 Yarınki program ve kapanış. 
Her gün, öğlenleri 19.74 metre/15195 
Kilosikl TAQ ve ::ıkşamkırı 31.7 metre 
9465 kilosikl TAP kısa - dalga pos -
talarile yapılmakta olan Ecnebi dil
lerde haberler neşriyatı programı: 

1 inci aervla 11 DCI ael'via 
Saat Saat 

lranca 12.00 17.30 
Arapça 12.15 17.45 
ı.ııence 13.45 18.45 
Fransızca " 14.00 21.00 
Jngilizce 14.15 21.15 
Bulgan:a 14.30 ııuıo 

Ankara da 

AKBA 
Kitapevi - Kağıtçılık • Türkçe 

ve yabaneı dil gazete, mecmua, 
kitap siparişlerini en doğru ya· 
paıı bir yerdir. Erib ve İdeal 

yazı m:lkineleri sa.be yeridir. 
Telef on: 3377 

MODERN 
,.. Alaturka Vt!. alafranga 

Mükemmel 

YEMEK ~ TATLI Adabt Muaşeret 
Y•-"n: SOheyla Muzaffer (Pastalar Kitabı> 
Askere, talebeye, kadına, erkeje Yazan: FAHRiYE NEDiM 

ve herkese günün m lfiznmlu er eve lizmı olan bu kitab, bine 
kitabı akm yemek, tath, pastalar pişir· 

lliyatt: 100, cildlisi 1!5 ku"'f 
INKILlP KiTABEVi Satı• Yeri : 

Fiyatı 50
1 

cildli 75 k1U'UI lmesiDi kolay suntte tarif eder. 

lSTANBUL ~ 

""!!~~--------· •---------.ı-....ı fstaglıul 1NKILAP KİTABEVİ 

1 Or. Hafız Cemal 
Dalıiliye Mütehassısı 

Lolmıau J{e~ 
Divanyohı 1 f' 

Muayeue a.atleri pazar~ 
her gün 2,5 - E sa.!ı ve cuıııa • 
sabahlan 9 • 11 ha.kiki fı~~ 
kab~unur. T.~ 

-Neşriyat Müdürü: Macid Ç~ 
SahiM:4.~~ 
Buddığı ~,w: Yeni ~ı i'!ıı 


