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5 Yazan: AYHAN ATİS 

Bu kızlar 
cennete 

Hurilere, 
ne kadar 

bu manzara 
benziy,ordu 

Gültekinin takip ettiği kız kendisi
ne ilk kevscr kadohini sunaa kızdı. 
Cam kö§ke çıkarken oıın kolundan 
yakalamıgtı. Kız ona: 

- Oyunu kazandın! diyordu. 
Onu taraçası tatlı bir sathı maile 

nçılan cam köşke çıkardı. Gültekin 
bu yUksek ve güzel köşkte bir daha 
hayfet vakfesi geçirdi. Kız iki kişi
nin yan yana oturabileceği bir kol
tuğu göstererek: 

- Buraya oturmaz mısınız? Bu 
1stebrak koltukta dinlenmek ~ok 

zevkli olur. Buyurunuz... diyordu. 
Gültekin oturdu. 
Koltğun her tarafı; yumuşak bir 

kadın eli gibi vücudünü, sanyor, 
adeta masaj yapıyor gibiydi. Kendi 
kendine: 

- Aman ne güzel, ne rahat koltuk. 
fstebrak koltuk... diyor ve istebrak 
kelimesini bir kaç def.a daha tekrar
lıyordu: 

- Evet istebrak! ! Ben bu kelime-· 
yi biliyonun. Sündüsü de biliyorum. 
Kevseıi, abıhayatı, selsebili de Merv
deki camiimizde vaazeden hocadan 
dinlemişthn. Hoca vaaz ederken: 

- Allahın emirlerini, farzlarını ye
rine getirenler, onun buyruğunu tu
tanlar cennete gidecekler. Orada 
Tanrının her türlü nimetine lrevuşa
caklar. Orada kevser, abuhayat, bal
dan ırmaklar, selsebiller var:. Cenne
\in altından nehirler geçer. Bütün 
döşemeleri Sündüs ve istebrak 
denilen ipek kumaştandır. Orada nef
sin her istediği vardır. Orası "alemi 
teklif,, olmadığı için abdest, ıuınıaz, 
oru~ • .hac, zekat gibi külfetler, dün
yevilerin koydukları örf, adet, ka
nun gibi ağırlıklar, ve insanın tam 
ve hakiki hürriyetini bağlayan şey
ler yoktur. Elbise yoktur, sütre yok
tur, utanmak yoklur. Kadın ve er
kek zevklerini tahdit eden bağlar 
yoktur. 

Miiminin istediği, gönlünden ge
çirdiği her şey göz açıp kapayıncaya 
kadar önüne gelir. Ağaçlar eğilerek 

güzel meyvalannı cennetliğin önüne 
getirir. 

Orada her erkeğe istediği kadar 
huri, her kadına istediği kadar gıl
man ayrılmıştır. Orada çocuk ve 
ihtiyar yoktur. Kadın, erkek en gü
zel yaş olan 17 ile 25 arasındadır. 

Erkek ve kadınların kaş Ye başla
rından başka yerlerinde kıl ve tüy 
yoktur. Onlar Ecred, Emred, ve Mü
kfı.hhal olacaklar. Yani tüysüz ve 
kudretten sürmeli olacaklar. Çünkü 
Alliih kitabında onları tavsif ederken 
Cürdün mürdün mükihhalün buyur
muştur. Oranın hiç bir zevkinden 
bı kılmaz! .. :iiyordu .. 

Ilurada gördüğü kızları ve oğlan
ları bir defa daha hayalinden geçirdi. 
İçeriden kendwine gümüş bir tepsi 
icindc muz şarabı getiren kızı ince
d~n inceye tetkik etti. Onun yalnız 
uzun dalgalı saçlarından ve kumral 
ka(ıarından ve uzun kirpiklerinden 
başka kıllı ve tüylü hiç bir yeri yok
tu .. 

Bu kız, hocanın vaazında söylediği 
ve tasvir ettiği gibi güzeldi. Hilka
tin eli onun göz kapaklannada sürme 
denilen tatlı birer gölge çekmemiş
miydi? Demindenberi kevser, hayat 
suyu, .sündüs, istebrak, selsebil keli
me1•.;ı'ini de dinlemiyor muydu? 

Kızın sunduğu şarabı içti. Biraz 
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sonra önlerine kıristal bir masa kon
du. Bu masa şimdiye kadar görme
diği ve adlarını duymadığı meyva
larla, me~erle süslüydü .. Ortasında 
uzun boğazlı ve altın, finıze, zümrüt 
ve yakutla süslü .kırmızı yeşimden 
bir şarap sürahisi Yardı. Mezelerin 
içinde bir fağfur kaseye konmuş, in
ce kıyılmış bir tafun vr;ı.rdı. 

Gültekin kızm verdiği bir kadehi 
daha içtikten ve içine sindirdikten 
sonra, tetkik ettiği kaseden bir lok
ma aldı. Bu çok lezzetli bir mezeydi. 
Kanapede sağı.na oturan kıza sordu: 

-Bu ne yemeği?. 
Kız izah etti: 
- Bu balık dilidir! .. Burada bi-

2İm gölümüzde bir çeşit balık yeti
şir. Onu avlarız, dillerini birer birer 
çıkarır ve meze yaparız. Bir tabak 
meze belki on bin balıktan çıkar, a
ma biz bütün arkadaşlar buna bayı
lırız. O insam besler, derisine yu
muşaklık, sinirlerine kın'Vet ve 
hararet verir. Şehvet duygu • 
larını kuvvetlendirir (•). Son
ra bunda böyle bir bassa var 
ki insan bu yemeği ne niyetine yerse 
damağında o lezzeti duyar. Bı.ı tıpkı 
muz gibi bir §ey... Şu çini kasedeki 
iri kirazları biz2 uzaklardan güvercin 
ler getirir. Bakınız ne ltadar lezzet
li? 

Kız, pembe parmakları ile misafiri 
nin dudaklarına bir kiraz tanesi ver
dikten sonra bir .Hatay kasesini eline 
aldı: 

- Bu kızımdır .. on göbek sülalesi 
sa.yılabile:ı halis Horasan kısrakları 
nın sütünrlen yapılır. Bir defa tadı

nız, çok sevweksiniz, dedi ve kaseyi 
gencin dudaklarına u:mttı. 

Gültekirı kımızı kana kana içti .. 
Bu ı.ı:erv'li bir Türktü. Çok kımız iç
mişti. Menr, en iyi kımız yapan bir 
şehirdi. Fakat hayabnda böyle lez
zetlisini içmemişti .. Bir kase daha is
tedi .. Onu da içti.. 

Şarab sürahisinin yanında, için
deki mayiin renpini saklayamayan 
şeffaf bir knb daha vardı. 

Kız Gültekinle aralanndaki mesa
feyi biraz daha .sıkıştıracak ve başını 
onun omuzuna dayayarak bu içkiyi 
de anlattı: 

- Buna Alamüt şarabı derler. Bu 
yalnız bizim bahçemizde yetişen iri 
çileklerden yapılır. Hem bu şarabı, 
biz kızlar kendi ellerimizle yaparız. 
Bütün arkadaşlar, sepetlerle; tarla
lara dağılırız, güle, eğlene çiçekleri 
toplarız. Onlar:ı teknede ellerim.izle 
ezeriz. Fıçılara dç_ltlururnz. Böylece 
on beş giin kaldıktan sonra üsaresini 
alırız, kapalı küplere konız. Ma.ğara
larnnızda altı ay kalır, sonra ya
vaş yn.vaş alır, içeriz .. Bakınız ne ka~ 
dar berrak, ne tatlı bir rengi var ... 
Size bir kadeh vereyim?. 

Gültekin bunu da içti. Kız, meze • 
sini verdi .. 

Bir altın lengerde iştiha açıcı bir 
kızartma vardı. 

Kız, ödağacından yapılmış, sedef 
saplı bir çatal ile bundan bir parça 
kopardı. Gültekine uzatarak: 

- I3u k.ılkandır. Bu da bizim gö
lümüzde çıkar .. Ben bayılırım. Siz 
de seveceksiniz! dedi .. 

Bu lokmayı Gültekin aldı .. İkinci· 
sini de kendi ağzına attıktan sonra 
anlatmasına devam etti: 

- Kalkan ne lezzetli?.. Şu siyah 
tona, biz havva tonu deriz. İlk anamız 
Havva .onu .çok severmiş. Rengi sU
lün kanı gibi koyu kırmızı .. Ve bütün 
kız arkadaşlarım bu rengi, kan ren
gini çok severiz.. Bir tane de bun
dan alır"mısınız?, 

İçtikleri yıllanmış, çeşit çeşit şa
rablar iki gencin damarlarında ihti
raslı bir alev yakmıştı. Ayağa kalk
tılar. Gültekin sağ koluyla kızm be
line tılsımlı bir halka yapmıştı. 

[Devamı var] 

(*) Me!"hur musikişinas Musullu 
İbrahim, Hurünü.r.rc~ide böyle bir 
yemek il\ram etmişti. l\lürüc - üz • 
zehch. Oild 2, sayfa .199. MıSır tab'ı. 
8eM 1304. 
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Belediyeler bankası ı 
1 beledivenin teklifini ; 

kabul etmedi 
--"--

lstikrazın bir sene tehiri 
talebini yalnız bir mil

yon lira için kabul ediyor 
Bir müddettenberi .An.karada bun • 

lunan belediye Muhasebe Müdürü 
Muhtar Acar şehrimize gelmiştir. 

Muhtar Acar A.nltarada muhtelif 
Vek8.letlerle belediyeye ai.t bir çok 
işler hakkında temaslar yapmıştır. 

Belediye mumebe müdürü An • 
karada bilhassa Belediyeler Banka
sından yapılan 5 milyon liralık is • 
tikrazın 9-10 senesinde alınması la • 
zım gelen 2.540.000 lirasının 941 
senesine terkine dair şehir meclisi 
tarafından verilen karar hakkında. 
banka ile temaslar yapmıştır. 

Banka bu paranın tamamının 941 
senesine terkine muvafakat etmemiş 
ancak bunu ı milyon lira için kabul 
etmiştir. Bu itibarla Belediye ban
kadiın 1.540.000 lirayı bu mali sene 
zarfında almak mecburiyetindedir. 
Belediye bu parayı muayyen taksit
lerle alacaktır. Muhasebe Müdürü 
diğer taraf tan maliye ile belediye .. 
nin alac:ak ve borı;la.rından biribir • 
lerini ibru ,...,.;meleri için Maliye ta -
rafından hazırlanan kanun projesile 
de meşgul olmuştur. Proje tama -
mile hazırlanmı§tır. 

Bugünlerde Başvekalete verile • 
cektir. Bu anlaşmadan hariç tutulan 
maliyenin 400 bin liralk alacağının 
da kanun projesinin meclisde mü • 
zakeresi esnasında nazarı itibara 
alınması için muha.sebe müdürü ls • 

· tanbul mçbuslarile ve alakadarlarla 
cektir. Bu anlaşmadan hariç tutulan 
maliyenin 4.0 bin liralık a:lacağının 

ve Kabataş iskelesi civarında yapı
lacak istimlak muamelelerine ait 
menafii umumiye kararlarını da in
taç ederek beraberinde getirmiştir. 

---•ıı«;---
Dv-ızıxRDı r 

Deniz Y ollanndaki bilet 
suiistimali 

Denizyolları idaresindeki bilet 
suiistimalinin senelerdenberi yapıl -
dığını ve bu işin tahminin fevkinde 
bir yekfuı tuthlb'unu yazmıştık. Mü
nakaliı.t Vekaleti hadisenin tahki • 
katile bizzat meşgul olmak üzere 
şehrimize iki müfettiş göndermiş -
tir. Bunlar Veka.let baş müfettişle • 
rinden Behçet ile bir arkadaşıdır. 
Müfettişl.er bir kaç gündenberi yap
tıkları hazırlık tahkikatından sonra 
bnzat hadiseye el Jroymuşlar ve ali.
kadar Denizyolları memurlarından 

bazılarmın ifadeleriiıi tesbit etmeğe 
başlamışlardır. 

BoAazda sis 
Bir kaç gi,indenberi Karadenizde 

kesif bir sis devam etmektedir. Bu 
suretle vapur seferleri intizamını 
kaybetmiştir. Kadeş vapuru Samsu
na bir gün geç gitmiş, Rizeden Trab
zona gelmekte olan Tan vapuru da 
yine bu sebeple bır gün gecikmiştir. 

Sis evvelki akşamdanberi Boğazın 
yukarı ağzında da kesafet peyda et
tiğinden vapurlar güçlükle girip çık
maktadırlar. 

Denizcilerin imtihanı 
Mayıs başında denizciler arasında 

bir terfi imtihanı yapılacaktır. Or
taköydeki Yüksek Deniz Ticaret o
kul unda l/ekaJet müfettişleri ve di
ğer zevat huzurunda yapılacak bu 
imtihana açık deniz gemilerinin sil -
vari ve zabitanlan iştirak edilec~k -
tir. İmtihanda muvaffak olanlar bi
rer derece terfi edeceklerdir. 

Ücret tarifeleri kabul edildi 
Bundan bir müddet evvel İstanbul 

Mlntaka Liman Teisliğinde toplanan 
tarife komisyonu tarafından Şirketi 
Hayriye, Haliç idarelerile tenezzüh 
motörlerinin yeniden tesbit edilen 
ücret tarif el eri 1:i:ünakalat Vekaleti 
tarafından tnsdik edilerek alakadar
lara bildirilmiştir. Vekalet eski ta
rifelerin aynen ibkasıru muvafık gör
müştür. 

Duvar yıkıhrken ..• 
Taksim kışlasının yıkılması işin

de çalışan ameleden Ali oğlu Mus
tafa, yıkılan duvardan başına düşen 
har<.; la .başından yara.lanmış, Beyoğlu 
ha..st.&hanesiııe gönderilmiştir. 

• 
lngiliz ticaret 
heyetleri 15 

Mayıata gefıiyoı-
Jngiliz devlet sermayesile teşek -

kili etm.iş olan E. N. C. O şirketi fa
aliyete başlamıştır. İngiliz iktısadi 
faaliyetini Bankalar üzerinde daha 
esaslı bir surette .lwrekete getirmek 
için te§ekkül etmiş olan şirk.et Ba.l
kanlılrdan miilı.im miktarda müba
yaatta bulunacaktır. Dün piyasamı
za gelen haberlere göre İngiliz şir -
ketinin Balkan mümessillerinden 
mürekkep büyük bir heyet 15 mayıs 
da 1stanbula gelecektir. Zannedil • 
diğine göre şirketin şarktaki mer -
kezi İstanbulda kurulacak ve bütün 
Balkan memleketlerinde mümcSBil • 
likleri bulunacnktır. İngfüzler bu sa
hadalti faaliyetleriı:ı.i eİı ziyade Ru -
manya, Yugoslavya, ikinci derecede 
Bulgaristan Türkiye Macaristan -ve 
Yunanistanı üzerinde teksif edecek • 
lerdir. Halen Balkanlarda Alman 
iktısadi tazyikinden en ·ziyade mü -
teessir olan memleketler Ruınanya 
ve Yugoslavyadır. Bu memleketlerin 
harici ticaretinde Almanya hemen 
hemen yüzde 80 derecelik bir mev
kii t.utmal.."'tadır. Türkiyede gerek 
hn.rb ala.t ve edevatına yanyacak 
maden ve her nevi diğer maddeler 
gerek birçok gıda maddelerinin ih
racı mened11ı'niş olduğundan İngiliz 
mübaya3tınm muayyen mallar üze
rine inhisar edeceği tahmin edil
mektedir. 

---»114'-'----
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Harbden evvel girişilmiş 
taahhütler 

Har:bdcn evvel gerek devlet \•e ge
rekse diğer bazı teşekküllere taah
hüdlere girişmiş olan ithali~ı mü
teahhidlerin harbin patlaması üze
rine bir çok sebeplerden bu taahhüt
lerini yeı·ine getil'emiyecek gayet 
müşkül vaziyetlere düştü,.,,'7ü malfun
dur. Bunun için müteahhidler tara -
fından İstanbul Ticaret Odasına bir 
çok müracaatlar yapılın1f ve mezkur 
taa.hhüdlerin bazı mücbir sebepler
le yerine getirilemediği ve bu mese
lede kendilerinin meş'uliyeti olamı -
yacağına işaret edilmiştir. Oda idare 
heyeti bunun üzeri.ne bu gibi ahval
de hangi vaziyetlerin Fors majör ol
duğuna dair yaptığı uzwı tetkikler -
den sonra b.ir rapor hazırlamışve bu 
raporu idare meclisine vermiştir. 

Bu maksadla idare med:isi dün 
mühim bir toplantı yapmış ve uzun 
müzakerelerden sonra ra;poru esas 
itibarile kabul etmiştir. 

Harbden sonra sigorta primleri -
nin artmış olması, serbest döviz te
mlıı edileınemeE.:i, klerinkli memle
ketlerden mal ithaline imkan kal· 
manuş olması ve müteahhid.lerin bağ 
]andıkları fabrikaların harbin do
ğurduğu zaruretler dolayısile · mal 
vermemesi fazla vasıtalarının azal -
ması, harb malzemesi alabilecek ma
deni malların gerek ham ve gerekse 
mamul olarak gönderilmemesi gibi 
sebeplerle taahhütlerini ifa edemi -
yen müteahhidJerin vaziyetini oda 
meclisi de haklı gfümüştür. 

-Ancak bu hususda umumi şekilde 
bir prensip ittihazından ise, her va
ziyette oda heyeti idaresinin mü -
rncaatları ayrı ayrı tetkik ederek 
karar vermesinin muvafık olacağı 
neticesine varılmışsa da bu suretle 
oda heyeti tarafından hazırlanan 

rapor kabul edilerek idare heyeti 
salahiyeti temjn edilmiştir. 

TifUkçiler:in toplantısı 
Yapağı ve tiftik ihracat birliği 

meclisi idare azalan dün Mıntaka 

Ticaret Müctürlüğünde bir toplantı 
yapaı·ak muhtelif m~eleler üzerinde 
görüşmeler yapmışlardır. 

Birlik lisansa 1.abi tutulan mem -
lcketlere yapılacak ihracatı iyi biı' 

Gurettc tevzi etmek için tüccarların 
ellerindeki stok mevcudile malların 
kalitelerini tesbit etmektedir. Bu -
nun için tUcca'I'lara birer tamim ya
pılarak bu malümatı istemiştir. 

Dört gün hapis 
Demirkapı civarında 'Qir kahvede 

sarhoş olarak simitçi Süleyman ve 
Mustafa ile kavga edip bıçak çeken 
şoför muavini Hasan Karakulak dün 
Sultanahmed birinci sulh ceza mah
kemesinde dört gün hapse mahkıim 
edihn~tir. 

Belediyeye mülhak 
müesseselerin 

bütçeleri 
-0---

y eniden bircok memur-
lar alınması t~kHf ediliyor 

Daimi encümen tarafından tetkik 
olunarak kabul olunan müşterek ve 
fevkalade teklif bütGesi bütçe ka • 
rarnamesi ile belediyeye mülhak büt
çeler ve esbabı muctbeleri dün şehir 
meclisine verilmiştir. 

Fevkalade bütçe 
Meclise verilen f evkalide bütçe 

varidatı 1.134.610, viliyet fevkalade 
varidatı, 1.595.650 belediye fevkala
de varidatı olmak üzere 2.730.260 
liradır. Bunun 40 bin lirası Üskü -
darla Ka.chköy ar.ısında demiryolu 
geçit fevkani köprü inşaatına, 1 mil
yon 201 hin bir lirası yollar ve köp
rüler inşaatına, Karaköy ve: Gazi 
köprüleri işletme tamirleri ma.sra. -
fına, Gazi köprüsü inşa ve istimlak
leri.ne vesair işlere, 1.075.000 lirası 
imar işleri için lüzumlu masraflara 
tahsis olunmuştur. 

Karaağaç mezbahası 
bUtçsei 

Mezbaha val'idu.tı 1 tniiyon lim 
soğuk hava mahzenlerin varidatı 30 
bin lira, buz satış bedeli 125.000 lira, 
paçah<ı.neler hastlatı 30 bin lira, bar
sakhaneler hasılatı 26.300 lira, mü -
teferrik hasılat 30 biİı lira ta.hm.in 
olunmuş ve umumi Karaağaç mües
sesatı bütçesi 1.421.300 lira tahmin 
olunmuştur. Müessesenin belediyeye 
vereceği safi hasılat 118.635 lira o -
larak hesap edilmiş ve Karaağaç 

müesseselerinin m:ısarifatı 1.421.300 
lira olarak hesap cdilı:niştir. 

Bundan başka !\:ara.ağaç müesse
sesine görülen lüzum üzerine iki şef 
veteriner, 3 veteriner, bir katip, bir 
levazım ve tamirat şefliği, 4 tamir -
ci, bir kalöriferci, bir ambar bekçi
si, iki gardiyan, üç gece bekç,-isi, bir 
sayıcı ve 5 amelede bir gemici ilave 
olunmı.ıştur. 

Darülaceze bUtçesJ 
Darülacezenin mıili yılıvaridatı 

180.561 lira talıınin edilmiştir. Bu 
varidata Şirketi Hayriyeden alına -
cak T.010 elira Akaydan alınacak 

varidat 133 bin lira, imalitha.neler -
den alınacak 2 bin lira, sinama ve 

lsv çin vaziyeti 
--0-

A imanların Norveçteki istifi 
lı:veketlerinde muvaffak o

Jamıya.rak, N o:rveçJileı-in ve l>ilaha.ıW 
de, siiratle Norveç topTakla.rma ye.o 
tiserel{ ha.rekata iştirak eden tngi .. 
~terin k'KrŞlsında ceblıe Imrmağ• 
mecbur olma.hın, Berlinin plinlarıo1 
altiist eylemiştir. 

Alman3.i"• N oneçe serbest bir ~u .. 
rette a<1l<er naldedemedlği gibi, Not'" 
,·eçiu garo \"C ~imal liınanlarmda 
l:ofbr:ıru sa.llryatak hareketıe ı,riri '" 
rşemiyecek va.ziyctt.edir. Şimalden i-
•erlh-en rnüttofik orduları, Ye N or• 
~·cc · kunetlerlıılıı mütemadi t:ız,rikİ 
ön~nde Allll1Plla.nn ~ok müşkiil bit 
va.ıh·ette kalacaklan aşikir<lır . .ı\l .. 
man~ lrumaııda heyetinin havadnıı as-
ker ve mühimmat nalill hususundll"' 
ki tesebbiisleri de gün gc~tikÇt' ilı
ı•aç ;nwliyesini teksif edf'.n İngilİI 
Fransız ku\'\·etlerinin mikdarı ka,.. 
şısınc1a bir netice vereceğe benzent~ 
yor. 

Bu sclıebden :Almanların yeni bit 
hareliete gec:mesi meselesi kahyot• 
Almanya h:WhaZll' şartl&TI dshilindct 
simaJ ~tnkahmnda.n h3:riç bil' ~ 
ke<Je. harekete geçmeyi henüz di:iŞÜ" 
nenıez. Bu bile bile lu~ııdiııi ak-şe a~ 
ma.k ola.eaktır. Hele Ra.Dranlarda.!~ 
Btınun i~irulir ki .Almanlan:n ~ 
de m"ittefifderin .darbelerinden. ktıf'I 
tuhaak, \'e kendi hata.sile kurduğu v• 
İngilizlerleı Fra.n..o;;ızlann istedikleri 
m lsa.rebe celGesiai ortadan kaldıl"'" 
mak iç:in talihini bir kere daJıa. şİ4 
maide denemeğe t.eşebbüs ~e.si 
lıidiscl~e daim ziyade uyıwikt.adJI'• 
Bu nokta 1'M:an ~dua ki Al 4 

ınanlarm !M ~ taa.ruz etmelm ih .. 
timali çele km~Uidi.-. Bu ihtiınali 
gitt~.e kuvvetlendirmeğe başlıf
bir~ok şayanı dikkat faaliyetler da 
me-\'cudı.luı-# Aıaiıa.nyanın Baltıkt.ald 
n hwç .sdıuueimm karşısında.ki ti" 
manla.nndaki asker taıışida.tı ve r.e
ınile:re Alınan kuvvetlerinin bwdiril' 
meğeı ba.)lanınası, Alman radyo v• 
matbuatmın İsveçlilere ka.t'ŞI şiddetli 

. J~umlal'I ve tehdidleri bu babdiı 
bir misaldir. 

AJma.ıılar, İsveçi <lennden ta~'* 
ederek rn Norveçfieki kun·eti ,.ftBI .. 
tasile de sıkıştırarak, bu mmtaka!a.,. 
claki kn\'\o'etleriıııi mütt'6fik ve Not .. 
Ve!} fuaıTu~laJ'Dldan ku:rta.nnak '16 

bunlara kafi derecede t.akviye Kit&" 
tiyatrolardan alınacak 60 bin lira la.rı göndermelMstemektedirler. Fa• 
da: dahildir. hat unufutanaabdır ki son ça.rp1şmll'" 

Darülace-aırin masarifatı da: buna la.rda !'Ok büyük ve esaslı harb va .. 
baölı olarak i89.561 lira tesbit olun- hidlerhıi kaybeden Alma.n donsDJllS"' 
muştur. sının i'i ~ok kolay olnuy~tır. ~ 
Şehi~ tiyatrosu bUtçesi ra bu ~·P-ni şartıv dahiliıMle İs'V~ 

doua.mıt.as1 oldukça iyi işler göre ( Şehir tiyatrosunun varidatı 149.935 
cek ,·a.ziyettedir. lira tesbit olunmuştur. Bunda dram 

ve komedi kısımlarının hasılitı olan Aynea, lsveçin gözleri artık at: ... 
82 bin lira dahildir. Belediye Şehir nu~tır. Ye mütemadiyen ıllilli müdtv 
Tiyatroswıa bu sene de 39.435 liralık faasmı ta!~iye ile meşguldür. BilhaS 
nakdi yardım · yapacaktır. Şehir ti - sa ren11bu ş.cırki sahilleri ile, tstofC" 
yatrosunun masarif bütçesi de holmö kaphyan adalarının mn1ro.~.1 149.935 lira olarak hesaplanmıştır. met kod.retleri ~k a.rttmtiruştır. 

Şehir tiyatrosu bütçesine nazanm Am.anya bu suretle, ta.anız ~ 
büyük hizmetleri görülen (Entan- ceği herhangi bir memleket arazislr." 
dant rejisör) 8.cretine 40 lira ve ma- ele sürprizden i61.ifade edemiyecek " 
rangoz ile dekor makinisti ve mııa.- tir. Geçenlcnle Belçika. Hariciye Na-"ı 
vini ücretlerine 20 şer lira zam ya- zm B. Spaak'ın irad eylediği bir ııU'" 
pılmış ve müesseseye iki idare me - tukta söylediği gibi "Norve~iıı vaZİ'" 
muru alınması kararl8.§tınlmıştır. yeti bir misal ve bir ders,, ohnuştut• 

Konservatuvar bütçesi 
Neticede, Almanya, İsveç ve N~ Konservatuvar varidat bütçesi 

belediyenin yaptığı 43.355 liralık "~ 90k-mü~.!1 bir ıva.ziyctte kaldı" 
maddi yardımla 93.448 lira olarak ğı bir sırada saldırmak mecburi~~tt-
tesbit olunmuslur. Konservatuvar ni hissetmesi ihtimal dahilindedit• 
kadrosuna yeniden bir kaç san'at - Bu da c~<R' bir istilaya u~ 
kar ilavesi talebi kabul olwmınştur. ts,·e!;lilerin clincle büyük bir kozdat•ı 
Masraf bütçesi de 93.488 lira ola- \ 
rak kararlaştırıhruştır. Dr. REŞAD SAGA:f 

ıııııııııonııııı~nııınııınmıııııııııınınıııınnnıınıinnıınınınıınıımınmmınmmımıııııımmmiınıımmmıııınnınıuııııııımıt:ııaa 

ŞEHİR HAYATI 
ıııınımunnnnım nııııııım ııınınıın ınnııııııııııııııııı~ mmmnınnunıınııumnı111ını;nınmmnı:smınımıııımıınmıuıınn!llll 

KONFERANS - Kadıköy HaUc 
evinden: 

~6 Nisan 1940 cu1M 20.30 da Etıi
miz saeıonıın(/a Bay Dr. doçent Şev-
7~ SaLJJı. Sosyal tarafmdmı (Ço -
cuklatda tctbiye hatal.an) mevzuru 
bir lcmıfera.ns ı·el'ilecclctir. Herkes 
gelebüi1'. 

KONSER - Beyoğlıı. Halke~ • 
den: · 

1 - 26/.1/1940 cuma günü sa.at 
18.30 da avımızın Tepe'başmdaki 

merkez büıasrnda Evimiz tiyatro.rnı 

ayhk ko'lıgrcsi,ıi verecektir. 
Herkes gekbilir. .*. 
KONFERANS - Eminöııü Jla11' 

eviııdcıı: 

Tü:rkiyc Saıı'at mel~teplor-i. me.:.tııı"' 
Zarı cemiyetinin seri 1t-0nf eranslatı1ı~ 
dan on ıikinci.9i 26/419 ~O cuma gU-ııiJ 
sa<d 18 de Dr. 'Bay Hafız Cemal Lc1k"' 
?n;anhe1ı.'im tarafından verilecsktir' 
Meıızu : (A")rwl'il.ada neler götdii.1»). 
dür. 

Davetiye yoktur. Herlws gcıe1Jilif, 
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Wi!JtıD 
Matbuat kanununa yeni 

maddeler kondu 
Meclis bundan sonra matbuat ka

nun unun 35 inci maddesine iki fık -
ra ilavesine aid kanunu müzakere 
eylemiştir. 

Teklif edilen kanun 13.yihasile ila
vesi istenilen fıkralar şunlar idi: 

"Milli hislerimizi inciten veya bu 
maksadla milli tarihi yanlış gösteren 
yazılar memnudur. Memleketin em.
niyetile alakadar meseleler hakkın
da yapılmakta olan tahkikattan ve 
yine emniyet bakımından olan tedbir 
lerçlen bahseden yazılar memnudur. 

Ancak bu tahlcikatı yapmaya ve -
ya bu tedbirleri almıya salahiyetli 
makam tarafından bu hususta mü • 
ııaade verilebilir.,, 

Kanunun heyeti umumiyesi üzerin
de söz alan hatibler konulacak hü -
kümlerin tatbikatta birçok güçfükle
re ve ihtilatlara meydan vereceği 
hususuna işaret eylemiş ve bu ara
da da "milli hisleri inciten ve bu mak 
sadla milli tarihi yanlış gösteren ya
zılar,, hakkındaki kayıd için bir led
kik mercii gösterilmek laznngeleceği 
ve "memleketin emniyeti,, kaydinin 
tasrih ve tayin edilmesi zaruri oldu
gu mütaleasında bulunmuşlardır. 

Encümen adına cevab veren maz
bata muharriri Şinasi Devrin mev
zuu bahis noktalar iGin bir U>dkik 
mereij gösterilmesine lüzum olma -
dığını bu yola geldiği takdirde ha -
kime yaprlacak bir iş kahnamış ola
cağını söylemiş ve demiştir ki: Ha
kimler "milli hisleri incitme,, key
fiyetini berhan~. bir ehlivukuf kadar 
takdir edecek bir kudrettedirler. Bu , 
teknik biı' mesele değildir. Nihayet J 

"milli hisleri incitmenin delalet etti- ı 

ği manayı onlar da herhangi bir eh-
1 

livulnıf kadar tayin ederler. 

Adliye Vekili sözlerine devamla, 
Aka Gündüz arkadaşımız, hakimlere 
ehli vukufa müracaat hususundaki 
salahiyetleri mevzuu bahsettiği za
man ehli vukufa müracaat etmeme -
le.ri fikrinde b,ulundular. Hepinizin 
hatırındadır. Geçenlerd_e bir dava 
oldu. Şu veya bu suretle vuku bulan 
ehli vukuf talepleri reddolun<iu. Ma
lfımualileridir ki ehli vukufa müra -
caat doğrudan doğruya hakime ve
rilen bir sal~hiyettir. Şunun veya 
bunun tarafından yapılacak teklif 
varid olamaz. Bu noktayı da tashih 
etmek isterim. 

Bundan başka bu münasebetle de
diler ki, ne Afrodit davasını iste • 
rim, ne de Afrodit davasını çıkaran
ları,, Afrodit davasını çıkaranlar 
kimlerdir? Ve niçin çıkarıyorlar? 
Afrodit davası malfununuzdur. Ga -
zetelcr uzun uzadıya mevzuu balı -
scttiler. Türkiye B. M. Meclisinden 
çıkmış olan bir kanun mucibince 
müstehcen addolunacak kitapları 
takip et.mek vazifesi müddeiumu -
milere verilmiştir. Müddeiumumiler 
bu vazifeyi yaparken B. M. Mecli -
sinden çıkmış olan kanunları tatbik 

etmekten başka hiç bir gaye takip 
etmiyorlar. "Bravo sesleri,,. Bunla
rın muhalrnmelerinin doğru olup ol

madığını tetkik etmek doğrudan doğ. 
ruya Mkimlere aiddir. Esasen mah
kemeden geçmiş ve kaziyei muh • 
keme halini almış ohın bir mese -
lenin tekrar burada münakaşa edil-
mesine ne lüzum ve ne de ihtiyaç 
vardır. Yalnız şunu söylemek isterim 

ki, B. M. Meclisi.nin kanunları müd
deiumumilere böyle vazifelı=r tevdi 
etmişse müddeiumumiler de da.ima 
bu v::ı.zifelerı kendi kanaati vicdani
yelerile ifa etmekte devnm edecek

Hatiblerin mütalealarına cevaben 
Adliy-e Vekili Fethi Okyar şunları 
söylemiştir: 

' lerdir. "Bravo sesleri,,. 

- Türklüğü tahkir etmek davası 
Türkiye B. M. Meclisi riyasetine aid 
bir salahiyettre. Vakıa bu eskiden 
böyle iken bu salahiyet sonradan Ad
liye Vekaletine verilmiştir. B. M. 
Meclisi bu gibi davaları tahrik et -
mez. Türkiye Reisicümhurunu, Tür-

1 

kiye B. M. Meclisini veya Türklüğü 
tahkir etmek davaları doğrudan doğ 
ruya Adliye Vekftleti ta.rafından ya
pılır. 

Bu müzakereler sonunda bazı me-
buslar tara.f ından verilen tadil ve 
tay teklifleri okunarak reddolunmuş 
ve kanunun maddeleri olduğu gibi 
kabul edilmiştir. 

Matbuat kanununa yapılacak ek 
la.yihasının müzakeresi sırasında Da
hiliye Vekili Faik Öztrak da söz ala-

rak muhtelif hatiblerin itirazlarwa 
uzwı ve mukni cevablar vermiştir. 

Meclis cuma günü topJanacaktr. 

Alma lar No veç eki 
ümidsiz 

9 

vazıyette 
(B<l§ Um:ıfı 1 incide) ' 
(Baş tarcıfı 1 incide) 

hem.iz tafsilat alın:ı.mamışsa da ilk 
gelen haberlerden muvaffakiyetle 
tetevvüç P.tmiş olduğu anl~ılmak • 
ta ., 
Almanların Mukabil Taarruzları 
Lond.ra, 24 (A.A.) - Harbiye ne

zaretinden tebliğ edilmiştir: 
Dunkü teblığde bildirilen mukabil 

ta=ırruzu yapan mühim Alman kuv • 
vutıeri Trondlıcim'e koyda bulunan 
:A lnınn vapurları tarafından çıkanl
mll_;t ır. Şiddetli bir muharebe netice
sınde kıtalarımız vaziyeti iadeye mu
vaffak clmuşlardır. 

Norvec:in rliğer noktalarında kay
de değer bir hadise olmamıştır. 

S:ır 1\lemnu l\lınte.ka 
Sarre 24 (A.A.) ~ Rcuıer: 
Sarre ile Baden vilayetinin garb 

.nmu, dün ak~am Alman radyosu -
nu,1 verdiği bir habere göre memnu 
mıntaka ilan edilmiştir. 

Bugünden itibaren ancak kat'iyen 
ttıiistacel ve istisnai ahvalde verile
C•·!~ asker: ruhsatiye :braz etmiyen 
her~\~;;; için .aezkür m.ıntakalara gir
rnel: yasahur. 

1sveçin Azmi 
Stokholm, 2! (A . .A.) - Veliahd 

Gu~ .... 'l'lc Adolphe, İsY~ izcilerinin 
r .::ı,nc gönderdiği bir mesajda diyor 
ki: 

· • fo·;eç rnl:~m bir va...tlyetle karşılaş 
!lı';t:' ·,,:;Juııuyor. Fakat, cesaretimizi 

,·ycru=.,, 
C' ~ 0r~, Ecndels Tidning gue. ' 

tc.~ı. ~ ı... ·c yapılmakta olan ma • 
acvi h~zı::: !ık va;;:yeti?ıi hemmiyeıtlıe 

lıa.ydcderck şöyle yazıyor: 

Korkulannı yenmeğe ve şiddet 
teh<iidine mukavemete muktedir o
lamıyan milletler malıvolmak tehli
kesine maruzdurlar. 

Biz, İsveçe asker çıkarmak teşeb
büsünde bulunacak düşmanın her 
türlü hareketine karşı koyacağız. 

Dagens ni Heter gazetesi de şöyle 
yazıyor: 

Bütün İeveç mahafili İsveçin istik
lllini her türlü va.cqta ile müdafaa 
etmek hususundaki azmimize tercü
man olmaktadır. İsveç milleti sulhü 
fıtri olarak ve imanla sever. Fakat, 
bu, körü körüne bir hırs değildir. 
Bizi istiklalinıizden mahrum edecek 
bir sulbü kabul etmektense ölmek 
müreccahtır. İsveç bu hakikati hiç 
bir zaman bugünkü kadar iyi anla • 
mamıştır. 

İsveç lıFıtiinde Uf.an Yeni 
Norveç, 24 (A.A.) - Reuter: 
Alınan hükfunetine dün yaplian 

şiddetli protestolara rağmen bu sa
bah erkende!J. bir Alınan tayyaresi 
İsveç üzerinden şimal istikametinde 
uçmuştur. Bunun bir nakliye tayya
resi olduğu ve Narvi:k :muıtakasın • 
daki Alman kıta.atı için erzak ve 
mühimmat bırakmak üze~ Narvike 
doğru gittiği zannedilmektedir. 

İsvnı;lilerc hücum 
Par·is, 24 (A.A.) - Almanya 'nat

btıatı, İsveç m::ı.tb1~u.t.ına ~iddetıe 
hücu.ı-na devam etmekt~dir. 

Yarı resmi "Bo~r;;en.1..,..itung,, müt
tefikler lehine hab"l :ı~ m:"rini bita-
raflığa mugayir h ·· a Ye <li_:'fer 
gazeteler de "a: · ·:ın :fam.-
hro hizbi,, faı ~ ·::ı.Jar çı 
kanldıi.::mı ~· 

L ..... HER SABAH 1 
Bu seneki çocuk bayra
mında kaç fakir yavru 

sevindirebildik? ... 
li5) u sene çocuk bayramı emsa-
19) line faik bir muvaffakiyetle 

kut.landı. 

Bu muvaffakiyeti ha.v&Jlm ınüsaa
desinilen, t.ezyinat ve tenviratuı par
Jaldığından ve bu vesile ile irad olu
nan hitabeleriıı belagatinden ziya.de 
bu yıl.ki bayramda mümkün olduğu 
kadar fazla. yoksul yavrunun sevindi
rllıniş olmasına borçlu bulunuyoruz. 

Varlıklı çccuk için zat.en her gün 
ba)'l'atndır. 

Hüner böyle milli bayram günle· 
rinde boyunlan bükük, u.mmni ~ 
ye iştirakten muhteriz dunm yetmı 
ve yoksul miniminileri sevincllre -
bilmektir. 

Memnuniyette gönlük ki .her hal.k
evi, her nahiye idare heyeti kendi 
mıntakasmdaki yarduna muhtaç yav 
rulan giydimıeğe çaJışmş, her ma
sum yavnınnn tabii bir hakkı olan 
umumi neşeden onlara da bir hisse 
a.yımuya uğra.,.nıştu. 

Kendi mmt.akala.rmdaki bayram 
t.ez:ahürlerinin neticelerini matbaa • 
mıza t.elefonla bildirmek zahmetine 
katlanan molıte,rem ocak ve idare 
heyetleri azalanııa. soruyorduk: 

- Bütün bunlar iyi. Asıl bize bu 
bayramda kaç fakir yavru 8eVİndir
miş olduğunuzu müjdeleyin. .. 

Alclığımn ceva.blar yüzümüm gül
diil'ecek :rakam.la.rdı. 

V a.kıa. , söylemeğe hacet gömıüyo
mz ki muhtaç çoookla.ra yardım 00-
.kımmdan yapmaldığırmz 18.zımgele

nin onda hirini henüz ba.~ş de
ğiliz ve yapııacak daha pek çok, am
ma pek ~ şey vardır. 

Lakin, hundan evvelki yılla.ra nis
beUe bu sene 7.evkle, i:nşirah1a şahid 
olduk ki memlekett.e ~ ne bü
yük bir kıymet olduğu daha iyi an
laşılmakta. ve yoksul yavruJan.mıza. 
manan şe!kat ve yardım elleriniıı 

88.YISI gün ~~k~ 90ğahnaktarlU'. 
~uorlu ve t.eşkilith bir çalışma 

sisteminin tabü bir aıeticesi olank 
~ ocuk bayramı demellin yalnız 00'.l • 
yin, tenvir, nutuk, hiiabe ve balo 
olmadığı, bütün bu eğlenoolerie 
hirlikte bilha&sa muhinç ve yoksul 
y:urd yavnıla.rmm sevindiriJmeleri i
cab ettiği daha iyi anlaşılmış ve o
ı.ıa göre !:.abşdmakta buhmulmoşiur. 

Eskiden hangi semtin daha. mu -
vsffakiyeti şehri.yiıı yapmak ba -
kunında.n üst.tın geldiğine dikkat 
cd1irdi. 

Son bayra.ı.'ttla. her mıntakallln da.
ha fazla yaN:::a sevindirmek hususwı
da birlblrile ınüselıakaya gir.iştiğiıü 
sezer gibi olduk. 

Bu yılki ç.:."uk ba.ynmımın müs
tesna muvatfakiyeti i~1;e hmldan ne
şet etmekt4-diT. 

A. OEMALEDDIN SARAOOGW 

istan bullulara muzik 
ziy feti 
-o-

Memleketimizin iftihar edeeeği bir 
seviyeye yükselmiş olan Cümhurre-

' isliği flarmoııik orkestrasnın 70 ki
şilik bir kadro ile şehrimize gelece
ğini yazmıştık. Orkestra bugün şeh
rimize gelecektir. 

Orkestra şe}ırimiroe 4 konser ve
recektir. Halkımızm çok rağbet e
dı>~eği bu konserlerin tarih ve gün
leri şunlardır: 

29/ 4/1940 saat 21 de Saray si • 
nem.asında Şef: Ernst Praetorius. 

1/ 5/ 1940 saat 21 de Sa.ray sine • 
masında Şef: Hasan Ferid Alnar. 

3/ 5/1940 saat 21 de Sara.y sina. • 
masında Şef: Ernst Praetorius. 

4/ 5 / 1940 saat 18.30 da Saray si
namasında Şef: Hasan.Ferid Alnar. 

Konser biletleri Saray sinaması 

gişelerinden alınacaktır. 

Suriye V9 frakta Feyezanlar 
Şam, 24 (A.A.) - Mütemadi yağ

murlar sebeHle, Fırat nehri suları
nın yl.füselmesi Uzerine, şimali Suri
yede 150 ka -lar köyü su basmıştır. 
Hasar çok büyüktür. Fakat, şimdiye 
kadar hiç bir insarı zayiatı kayde • 
ölmemiştir. 

İrakda feyezan o derece şiddetli 
bir hal•· ~ 'ı fı \ i, Ramadi ile Bağ 
aad :>" • · "i.i!erin ekserisi-
ni sı_ı ,.. 

X:-'e1· 

''" 1 

1
" , İrak ile Suri- İ 

·:ıt da sekteye 1 

T 
• 

lsveçde milli ittihada doğru -
Balkanlarda vaziyet- İtalya yine 

bir tereddüt devresi geçiriyor -Yazan: RAİF METO 
orveçle Danimarkanın istilaya \ 

maruz kalması yalnız maddi 
değil manevi ve siyasi neticeler de 
doğurdu. Her ne suretle olursa ol
s-un ta.blikeye maruz her memlekette 
dahili münaferetler bertar~ edile
rek milli ittihad cereyanlarının kuv
vetlendiğini gördük. Milli tesanüdün 
bilhassa lsveçte kuvvet bulması ta
bii idi. Sosyalistlerin idare- ettiği ls
veçte liberal ve muh&.fazakarlar hü
kfrmete şimdiye kadar şiddetle mu
halefet ediyorlardı. Finla.ndiyaya 
fülen yardıma taraftar olan bu fır
kahır hü.kfuneti hareketsizlikle itham 
ediyorlardı. Almanya Norv~e a
yak basar basmaz her şey sükfı. • 
net buldu. Memleketteki kuvvetli 
bir Alman dostluğu cereyamna rab' -
men, tehlike karşısında bütün ls -
veçliler icabında Almanyaya karşı 

vatanlarını müdafaa etnıeğe karar 
verdiler. Kısmi seferberlik tedbiri bu 
haletiruhiyenin ilk tezahürüdür. Her 
sene yapılan 1 mayıs amele nüma -
yişlerinin bu sene umumi ve milli 
nümayiş şekline sokulması kararı 

da, her ne olursa olsun barış taraf
tarı olan 1sv~lilerin vatanlarını mü
dafaaya azmettiklerine bir delildir. 
Bunlara Isveç veliahdi tarafından 
g~ği vatanlarını müdafaaya davet 
eden beyannameyi ilave edersek, 
İsveçte hanedan, kapitalist ve ame
le dünyasımn vatanı müdafaa fikri 
etrafında tamamen müttehid olduk
larını anlamış oluruz. Ne olursa ol
sun İsveçin istilası askeri bir yürü
yüş, bir baskın şeklinde olmıyacak
tır. Fakat İsveçin bir Alman hü -
cumuna maruz kalması ihtimali de 
gittikçe kuvv-etlenmektedir. 

••• 

B elçika, Holanda bilh8$83. nazi
lere karşı şiddetli tedbirlere 

devam ederken Yugoslavyada bil
hassa Alman politikasına taraftar 
elemanların tasfiyesi devam etmek
tedir... Eski Başvekil Stoyadinoviç -
ten sonra fırkasında b8.§lıca şahsiyet 
leri tavk.if edilmiş, Belgraddaki 
A iman cemiyeti polis ta.rafından ta
harri edilmiştir. 

Yugoslavya gazeteleri Rusya ile 
münasebatın iadesine büyük ehem
miyet vermekte devam etmekte -
dirler. Hırvat reisi Maçekin gazete
si "N-0v-0sti,, nin şu satırları ne ka
dar manidardır: 

" ... Yugoslavya. ile Rusya arasın
ki münasebetlerin iadesi Balkan sul 
hünü takviye edecektir. Rusyanın en 
büyük emeli harbe girmemektir. 

İngiliz - Sovyet 
münasebatı 

Londra, 24 (A.A.) - Avam kamt:& 
rasmda başvekilden Sovyetler Birliği 
ile yeni bir ticaret anlaşması akdi 
için tekrar teşebbüsler yapılıp yapıl
mıyacağı ve İngilterenin Moskova 
büyük elçisinin vazifesi başına gidip 
gitmiyeceği hakkında. bir sual sorul
muştur. 

Rusya Almanya ile anla.şmtŞ oh:nıa
sına rağmen İngiltere ve Fransa ile 
münasebetlerini kesmemi§tir. hal -
yadaki Rus aleyhtarı Cermenlerin 
zayıflaması Rusya ile Yugoslavya a.
rasındaki anl%<mıayı çok kolaylaştı
racak.ur ... ,, 

Yukarıdaki satırların manası a • 
çıktır. Yugoslavya Alman tehlikesi
ne karşı ihtiyati tedbir alıyor. İtal
yayı da gücendi.rmemeğe ~alışıyor. 

Balkanlar hakkındaki Alman ve 1-
talyan siyaseti pek sarih değildir. 

Herhalde Balkanlara.. hem de 
Balkan islavlannın, evvela Bulgaris
tan, ve sonra Yugoslavyanın davet 
ettiği Rusyaııın sokulması netice i
tibarile ne İtalyan latinlerini ne de 
Cermenlerini memnun edebilir. Şar
ki Avrupadan sonra Rusyanın Bal
kanlarda da büyük bir rol oynamıya 
davet edilmesinin akisleri derin o
lacaktır. Bunların neden ibaret ol -
duğuııu yakında İtalyan matbuabnıu ! 
lisanından anlıyacağız. Bu matbua
tın bugünler:de birdenbire susması İn 
g:ltere ve Fransa aleyhindeki yazı
larına nihayet vermeleri manidar 

değil midir?. 1 
• •• 

orvcçin istilasından sonra kı-
yametleri koparıp İtalyanın 1 

tarihl menfaatlerinden bahsetmeğe 1 

başlıyan İtalyan gazetelerinin tek -
rar sükiın bulması da Norveçten ge
len haberlerlP. yakından alft.kadar -
dır. İtalya N orveçin birkac; gün için
de istila edileceğini zannediyordu. 
Fakat bu zannı boşa çıkbğı gibi bü
tün bitaraf memleketlerin, bilhassa 
Yugoslavyanın dahildeki '.Alman ta
raftarlarına karşı aksülameline de 
şahid oldu. Realist olan İtalyan po
litikası bir iki adım atm~°'a hazırla
nırken, elle tutulur bazı hakikatler 
ve tehlikeler karşısında daha ihti -
yatkar hareket etmek lüzumunu his
setti. Bunun içindir ki, dün. İtalya 
meclisi hariciye encümeni reisi İtal
yan politikasında 1 eylfıl 1939 dan
beri bir değişiklik o1ınadığını. söyle
di. 

Bugünkü İtalya fırsatların mah • 
sulüdiir. Faşizm yine bir fırsat kol~ 
lıyacak, bundan istifadeye çalışa -
caktır. Fırsattan istifade muharebe 
veya müzakere ile olabilir. İtal;a iki 1 
yol arasında tereddüd içindedir. Ve 1 
vaziyetin daha uzun müddet böyle
ce devam etmesi çok muhtemeldir. 
Norveçin derhal teslim olmaması 

birçok hesabları alt üst etmiştir. 
Raif MET() 

Vekiller heyeti 
toplantı•ı 

:Ankara, 24 (A.A.) - İcra Vekil
leri heyeti bugün öğleden evvel, Baş
vekil doktor Refik Saydamın riya • 
setinde Başvekfilette toplanmış ve 
ruznamesinôe münderiç maddeler ü
zerinde müzakerelerde bulunmuştur. 

lran radyosu neşriyata 
başladı 

~=·· 
Anzaklar Türkler

den hayranlıkla 
bahsediyorlar 

Kahire, 24 (.A..A.) - Anadolu ~ 
jansmın hususi muhabiri bildiriyOll 

Anzae•ıar, Memorial Day ''Unutul! 
maz glln.,, diye andıkları Çanakkalo 
deki kanlı çarpışmalanıı 25 inci ~ 
dönümünü, yann kutlulıyaeaklar<lıJ1 

Büyük harbin dehşet verici hatı ~ 
ralarile ve yeni müttefik Türkiyey~ 
~ dostluk ve hayranlık: hislerilı • 
dolu olan bu tarih, şimdi Anzac'ları.. 

Türkiyenin dost ve kahraman evıa.d; 
larına bağlıyan sarsılmaz bağı, gel&. 
cek nesillere tanıtan bir gün olacak• 
tır. 

Bugünün ehemmiyetinden ve taşl: 
dığı hususui kıymetten bahsetme 
den evvel, Anzac isminin delilet et• 
tiği manayı izah edelim: 

Bu tabir, Brftanya imparatorlu • 
ğunun dominyonluk askerleri ara • 
sındaki tesanüdün muhassalasıdır. 

"Australien And New- Zeeland 
Army Corps,, ismile anılan bu kuv· 
vei seferiye, isminden de anlaşıldlğı 
üzere, Avustralya ve Yeni Zelandb 
efraddan milteşekkildir. 

1914 harbi münasebetile ve bil .. 
hassa, 25 nisan 1916 tarihinde, müte
A.ddid cephelerde harp devam ettiği 
sırada, Türklerin Çanakkalede ihraz 
ettikleri zafer neticesinde müttefik 
kuvvetler kıtaatının ric.ati üzerine
dir ki, Anzac'lar, Türk toıırağı mü .. 
dafilerinin kıymetini takdir edcbiJ.
mişlerdir. 

Bu ordunun §efleri. onların ölüle
rile bizim ölülerimiz yanyana ebedi 
istirahate vardıkları, evladlarımızm 
kanı onlar111 evladlannın kanile ka • 
rıştığı bu toprak üstünde Çanakka .. 
lede dikilen abideye ve kahraman 
askerlerimizin hatırasına ithaf etli • 
len diğer abideye, Yeni Zelantiah eski 
muhariplerin göstardikleı i arzu ü .. 
zerine çelenkler koyacaklardır. 

Anzac'ların Türk milletine karşı 

besledikleri takdir ve h.ayrarJık his,. 
leri, Mısırdaki Yeni Zelanda kıtala• 
rı kumandanı general Freybur~ 
12 şubat 1940 da Süveyşe çıktığı za
man dominyonlar nazırı Edcn'e tev .. 
di ettiği mesajda ifade edilmiş bu , 
lunuyor. 

Türk milletinin uğradığı sou ve 
müthi51 felakt't karşısında duyduğu
muz derin sempati hisieı inin ibla .. 
ğını rica ederiz. 

Ttirkleri, bu sefer. emin dostlar 
gibı selamlamakla bahtiyarız. ,, 

Gemideki askerlerin üç defa yük
selttikleri hurra avazesi, bu mesa • 
jın nasıl heyecanla dinlendiğini 
göstermişti. 

1914 de, İngiliz lruvvei seferiyesi
ne dahil bir kimsenin ~ö-zından 25 
senesonıq.. insiyaki olarak çıkan bu 
mesaj hakkında fazla nıiitalea yü • 
rütmeğe hacet yoktur. 

İşte bugünkü An.zac'ların Türk 
milletine karşı besledikleri hissiyatı. 
o tarihtenberi an'anevi hale gel.mı§ 
olan dostluğun eseridir. 

General Freyburg, Anzac'ların 

Türkiye hakkındaki duygularını §ÖY. 
le izah etmiştir: 

Büyük hall'p esnasında Türk as • 
keri hakkında edindiğimiz intıbalar. 
arasında, hayranlığınuzı celb den 
nokta, Türk askerinin harpte gös .. 
terdiği civanmertliktir. Bu meziye ... 
tin, bizim memleketimizde bırakbğı 
izler hiila y~amaktadır. 

Bu suale Başvekil namına cevab 
veren B. Butler demiştir ki: 

- Sovyetler büyUk elçisinin tica
ret müzakerelerine tekrar başlanıl
ması hakkındaki teklifine cevaben, 
İngiltere hükumeti, ekonomik siya
setini harbin sevk ve idaresi için 
sarfettiği gayretlere en .muvafık bir 
surette uydurmaya fevkalade ehem
miyet atfettiğini bildirmiştir. Bita -
raf bir hükfı.metle aktedilecek her • 
hangi bir ticaret muahedesi harbin 
bugünkü şartlarını ve bilhassa düş
man için çok mühim olan maddele
rin teslimatını nazarı itibara almlya 
mecburdur. 

Ankara, 24 (A.A.) - Kısa dalga 
1ran radyosu, bugün Türkiye saati , 

Türk askerinin civanınertliği eıı 
ufal< teferrilatta bile kendini öı:; .. 

"' termiştir. Meml<>kı!timiıı:d~ ag a n 
ağıza dolaşan şayanı dikkat bı- mi· 
sal olarak, eephe gerisinde, nr .a .. 
rebeye fasıla Yerildiği saat1 rde, 
Türk aSkerimn Jmrşun menzili dahi· 
linde futbol oynadıgım:rz z:ıma.1 o .. 

Buna binaen, İngiliz hükiı.meti Sov 
yet hük.Umeiini bu mülahazaları na- 1 
zarı dikkate alarak bir tkaret mua
hedesi akdi için müsbet tekliflerde ı 
bulunmıya davet etmiştir. 

B. Butler ikinci suael de şu cevabı ı 
vermiştir: 

lunan Mosk-0va. büyük elçisinin Mas-
- Halen mezunen İng:Htewede bu

lunan Moskova büyük elçisinin 
Moskovaya avdeti için şimdiye ka
dar hiç bir tarüı. tesbit edilm'§ (ie. 
,P'ilrlir. 

ile 17.30 da İran Veliahdi tarafından 
açılmış ve n~riyatına başlamıştır. 

18/ 87 ve 31/ 99 metrelerde calısan 
İran radyosu, evvelce bildiril~iş olan 
farsça, arapça, ingilizce, Fran~ızca, 
ve almanca dillerinden başka türkçe 
olarak da neşriyat yapmı.ştır. 

Feci bir yangm 
Natchez "Missisipi,, 24 (.A.A.) 

Bir dansingte çıkan bir yangında 
en aşağı 100 Lehli telef olmuştur. 
Tahmin edildiğine göre yangının 

dansing binasının yegane mahreci -
nin yakınında zuhur etmiş ve ha • 
2irunun ekserisi içeride kalmıştır. 

Ankaranm bütçesi 
Ankara, 24 (Hususi) - Belediye 

meclisimiz toplanarak varidat büt -
çesini kabul etmiştir. Bütçe 2.735.000 
lirndn . 2\1' afia V ekileti Ankara şeh
rinin kanalizasyonu işi için bir ka -
nun layihası hazırlıyan.k Başvekile
~ vermi8tir. Bu sene inşaata başla.u
ması DP'M-te'dir. 

nwı bize karşı :ıldıJı 
zikredebilirim. 

Bir askeri doktar der ki: Tür 
askeri, nadir bulunur bir b 

' le sahiptir. Öyle ki, bi: - . 
rahi bir ameliye yapılma 
ce, böyle bir mf ah-Jcrıiı .> 

verdiği tasavvunm fc•\ kin• le · 
lara ra...'tmcn, onun ne a..':zıntl:ı: bir! 
inilti isitilir, ne yüzünde bir :- ' ,ı 

kımıldar, ne de zaaf eseıi ~o ... r ir 
eli. 

Hepsi Türkiye lıa.kkında sitavis 
kar manalar taşıyan bu sôzk.rci"" 
sonra Samoo adası valisi albay s· 
Alleı. şu hatırayı andı: 

Çanakkaleden çekildiğimiz sıra 
mehtap, denizin dalgalarına gömü 
len ışıklar serpiyordu. Bugün, ölü 
lerimiz için dikilen abideye güzel b" 
güneş, ittifak ve dostlufr güneş;. d 
ğarken çic;ekler bırakacn .:. 



1s~;,tas~=: ı:ım 

ÇOCU VAMZ 
~~~~~~~~~~~~------~~~~~~~~~~~-

Fabrikalarda çalışan kadınlar 
çoCµklarını nerede baktırıyorlar 
Şimdiye kadar yapılan şeyler henüz 

ihtiyacı karşıNlamaktan çok uzaktır 
K emlisinden !ena. bir şey istiye· 

cekınişim gibi korku ile gö· 
Wıne bakıyor. Benzi san, gözleri çö
kük, bedeninin alt kısmı üst kısmın
dan daha genişçe, üstünde gömüşi 
bir önlük, başında yine ayni renk· 
1 

te bir bone var. 
...:_ han.im Münevver, diyor, biri 

on dört yaşında oğlan, biri eekiz ya· 
şında kız, biri yine beş yaşında kız. 

~· 
l 

Nestele çikolata fabrikasının mü
dürünün oda..<nnda. bile keskin bir çi
Jtolatiı kokusu var. Ve bu öyle kea· 
kin ve ku\'vetli bir koku ki fabrika· 
111n taş döşeli ve bir manastır batı
çeı;ine benziyen bah<;esine girdiğimiz 
uman balı.at· rüzganna katılarak 

bi:r.c i~tiha verici gibi gelen bu koku 
fabrikanın kapısından içeri girdiği • 
nıiz dıı.kikadanberi hakikaten insana Mıtharririmie ~ lııa<.foı1arla görüyüyor 

tiksinti verecek kadat kuvvetli ve ' sunda birtakım boş variller duruyor, 
tahammül edilmez bir inadla gen - yazan : yandaki kapıcı odasından çıkan çıp· 
zimi7.e doluyor. Ben içine kolonya lak ayaklı bir genç kız oradaki dört 
döktüğüm mendilimi arada bir "ko· çift takunyadan bir çiftini ayağına 
ku deği::1rirmek için,, burnuma gotü- Suat DerVif . geçirdi. 0nıan taşlarda sürüye sürü-
rerek 'ka~daki kadını dinliyorum. ye kenara gitti, kirli paçavralardan 

- Ben burada çalışırım. Koca_m ,._ ______________ yapılmış çocuk ~lerini asmağa baş 

Jmmela fabrikasında çalışıyor. O sek ı kaınaz amma ne de olsa ona em • Iadı. Sürat mensucat fabrikasının 
~n km uş alıyor, ben altnuş. Şimdi 1 niyetim var. 
her ~y pahalıJa~, bu para bize kıt - Bayan Münevver. Eğer bu fa~ 
kanaat yetişiyor. Oğlum ve kızım rikanın yanında, yakınında bir çocuk 

ilk mektebe gidiyorlar. Onların kitab 1 bakımevi olsa sen sabahlan işine g& 
paralan ve boğa7ları. lirken yavrunu oraya bıraksan, y&V 

- Mekteblerde çocuklara yem~k 

1 

ruo orada akşama kadar kalsa da 
verildiği söyleniyor. dönüşte yine sen onu orda.n. alıp evi-

- Evet veriliyor. Bizimkilere de ne götürsen; akşama kadar orada 
~11 ~ne verdiler ... Fakat bu ~ne bpkı mekteb çoouğu gibi b~ka c;o 
kestiler. cuklarla oynasa, otW'sa, yemek yese, 

- Niçin kestiler?. vakit geçirse nasıl olur? 
-- Annlan babalan sağ olduğu ve - lyi olur amma bayan böyle bir 

çahştLklan için. şey yok ki ... Olsa bizim gibi çocuklu 
- Kocan her zaman ~alışabiliyor kadrolara ne kad~r b9}rük b~ yar

mu? .. 
- f ş olduk(,a .• 
- Ya sen? .. 
- Ben bir senedir burada ça.hşt· 

yorum. Hiç işsiz kalinadım şükür: 
- Gelgelelim bizim asıl m~le -

aıW..e Bayan Milnevveı·. Söyle bakabm 
beş yMmdaki ~ocuğunu sen kime 1 
bırakıyorsun, evinde anan kardeşin 
kimsen vnr mı?. 

- Hayır efendim evde kimse yok. 
Çocuğu bir madamın yanma verdim. 
thtiye.r bir madam, kızı da terzidir. 
Bir evin üst katında oturuyorlat'. İyi 
göneşli bir evdil'.. orada bakbrıyo
rum .. 

- K3' p&ra veriyoı-sun? 
- Eskiden ayda bir buGuk lira ve-

riyordum. Yemeğini de evinden gö
ttirUyocdu. Fakat madam artık bir 
buçuk !irtiya bakmıyor. Her Eıey pa
hahle.~tı .. diyor, şimdi iki liraya çı
kardım. 

- Rari iyi bak1yor mu'? 
- Eh, temiz bakıyor. Elini yüzü-

nü siliyor, yatırıyor, uyutuyor. Çok 
ya~lı bir kadın . Şimdi romatizması 

var, hasta. Tabii eskisi kadar ha • 

dım olur. 
Onwı yanında duran şişmanca bir 

gen<} kadın da şimdi suallerime şöyle 
cevab veriyor : 

- İsmim Sadiye. Kocamdan ay
rıldım. Altı yaşında bir çocuğum var. 
Kocam altı sened.enberi çocuğuma on 
para· vermedi. Onu ben büyüttüm. .. 
Kendim baktun. Kız kardeşim evli
dir. Çalışmaz. Ben çalışır hem çocu· 
ğuma, hem k-endime ba.karım. İge ge
lirken çocuğumu kız kardeş.imin ya· 
nında bırakınm. O bakar. Şükür ki 
bir kız kardeş.im var. Eğer o olma. • 
saydı halim yamandı. Çiliıkil bir ta
raftan çocuğu yaşatmak için çalış • 
mak mecburiyetindeyim, diğer t.a • 
rafta.n çocuğu bırakacak yer ve kim 
se bulamamak ilzlintüsii ... Bizim gibi 
çalışmağa mecbur olHp da, çocuğunu 
bırak-acak bir kardeşi veya anası ol
mıyanlara söylediğiniz gibi Allah 
merhamet etsin. Ah bayanctvım söy· 
lediğioiz gibi bir çocuk bakımevi a
c:ılsa herhalde birçok biçare kadınm 
yüzü giileeektir. 

• • • 
Sürat mensucat fabrlkasm112 avlu· 
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yanında bir de yağ fahrik881 var. 
Hem bu fabrikadan hem de kendi 
imal.8.thanelerinin atölyelerinden sı

zan bir koku daha birkaç dakika 
evvel çikolata kokusu teneffüs e~
mek için tıkadığım burnuma öyle 
yılışık bir sırnaşıkhkla doluyor ki u
fak bir kadın mendilinin bir köşeENne 
çantadan çıkarıl.niış bir lavanta şi

Şeeinden dökülen beş on damla ko· 
lonya kokusu değil bütün bir lavanta 
fabıikasuıın en güzel esan.alannı bo
şaltsam yine bu gönül bulandıncı, 
kokuyu genzimden söküp alamıya • 
cak .. 

Biraz evvel bay müdürü gönnelc 
:istediğimi içeri haber veren ihtiyar 
kapıcıyla birlikte gelen beya~ ~ bir 
zat ricamı kabul etti. Kendisile bir· 
tikte dokuma bezlerin lrunıtular&k, 

o tahammül edilmez kokuyu neşret
tiği ge~ bir imalathaneden yanya
nıı yıkanma musluklarının bulundu
ğu bir aralıktan geçerelt bir odaya 
girdik. Burası küçük bir yazıhane 
~ maea.~ı bir de maroken koltuğu 
var. Kolıı.yblda notlamnı yazabilmem 
için beni maııanın başına oturttular. 
Evvela karşıma soluk fıstıki basına 
üstüne yine gfilıü bir basma entari 
giymiı:ı gü.uıl yüZlü solgun benizli 
genç bir kadın geldi. 

t"ijmi Sabiha, kendisi yirmi yaşın
da imiş. Kocasile davada boşamnak 
üzere .. 

- Hiç ç.ocuğun oldu mu? diye 
aoruyonım. 

- Evet bir tane oldu. Fakat beş 
aylıkken oldü. 

(Sonu i incide) 

25/ 4/1940 PERŞE1'IBE 

12.30 Program ve memleket saat ayan. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Müz.ik. 
Çalanlar: Fahri Kopuz, Cevdet Çağw, 

izzcddin ökte, V&eihe. 
Okuyanlar: Semahat özdenses, Aıiıe 

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

18.40 KonUŞına (Çocuk Esirgeme Ku-
rumu tarafından). 

lı8 .55 Serbest saat. 
19.lQ Memleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
19.30 Müzik. 
Çalanlar: Ruşen Kaın, Vecibe, Cevdet 

Kozan. 
Olcuyaole.r: Müzeyyen Senar, Ml.IZaffer 

:tıkar. 
20.15 Konuşma (Sıhhat saati). 
20.30 Müzik:: Fasıl heyeti. 
21.15 Müzik: Radyo oı-kestrruıı (Şef: 

Dı·. E. Praetorius) . 
P. J. Çaykofski: Konçerto Re majör 

(Keman ve orkestra için). Solist: Josef 
Arnoldi Zirkin. 

22.05 Müzik: Deaıma Durbin 'in plak:ları. 
22.15 Memleket saat ayarı, ajans ha -

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

22.30 Müzik: Cazband (Pl.). 
23.25/23.30 Yarınki program ve kapanJi. 

Çorlu ortamektebinin 
ytlhk müsameresi 

---o--
Çorlu (Hususi) - Çorlu orta 

mektebi gençliği yıllık müsamere -
lerini bu sene de ord.uevinde venni~ 
tir. Çok iyi hazırlanan talebe mül -
ki, askeri, erkandan başka kolordu 
kumandammızm da şereflendirdiği 
bu müsamereyi muvatfakiyetle ba -
~rmışlar ve salonun davetlileri is -
tia.p edememesinden gündüz arka. • 
daşlanna ve bütün talebeye gece de 
halka. oln:ıak üıere 4 defa tekrar -
lamışlardır. 

Müzik muallimleri Mustafa Suna· 
nn kemanına refakat eden mektep 
korosu da takdir edilmiş müsamere 
hitamında. mektep müdürü Hüseyin 
Timuçinin müessir hitabeleri de sü
rekli alkışlanmıştır. 

A mıi 8elat 
Kayıp aramyor 

Harbi Umumiden evvel kaybetti • 
ğim ve bugüne ka.dar nerede olduğu

na dair bir haber alamadlğım am -
cazadem ve teyr.em oğlu Abdürrez -
zakın, adresini bilenler veya işiten
lerin aşağıdaki adreslerimize bil
dirmelerini insaniyet ve ha -
miyet namına dilerim. AbdfuTezza • 
kın halen general olduğu bazıları 
taraimdan söyleniyorsa da Ankara 
veya lstanbulde., olup olmadığını 
bilmiyorum. General Abdürrezzakın 
diğer bir kardeşi de 338 - 339 sene -
!erinde Hakkari valiliğinde bulun
muştur. Buradan geçerken Abdür • 
rezzakın o sıra.da Anka.rada albay 
o~uğunu bize söylemişti. Şimdi ge
rek İbrahim Beyin ve ge.rekae ge • 
neral Abdürrezzak hakkında. bir ma. 
IUmatımız y-0ktur. Bu mektubuı:nu -
zun gazeteniz sütunlarında dercedi -
lerek, hasretzede bir vatandaşın121 
sevindirmeniz ebediyen size minnet
tar kalacağımı saygılarımla arzede-
ri.m. 

:Bitlis Tan Fot.oevi vasıtasile 

I..erd köyünde makim tsrnail ı 
oğlu Musa Gömü~ 

Fakat kıskançlık bir kere kalbi
~ girmi~ti. Bu koıkunç hia, akıl ve 
muhakeme..'{ine hakim olmuştu. 

Pt"rihana kar $1. kabahat ve ku
surlan:la bulunduğunu daha kuvvet
le. lııı,tielLikce, genç kadının kendi
sine küsmekle ve hatta intikam al· 
m::ı.kla haklı olduğunu da farketmi
yor değildi. 

de, aç.ık duran kapıdan, yavaş yavaş 

aydınlanan kırlara ve ilerideki or
manlara dalgın dalgın bakıyordu. 

Bu dalgın nazarların önünde, 
muğlak bit' halde de olsa, iki vücut 
mütemadiyen dolaşıp duruyordu: 

' 'Perihan ve Fahri .. doiitu ve kan
sı ... " 

YAZAN~ 

Karısının evini bırakıp kaçması 

ihtima.ii önünde, Veysi fazla ses çı
kar :unıyacak bir vaziyette bulundu· 
ğunu biliyordu.. Genç kadına layı

kiyle iyi muamelede bulunma.nııştJ ... 
nk gtmlerin heyecanını müteakip, 
ayJardanberi ihmal ediyor, ve yahut 
ta hayatta kim~iz kalan karısını 

büyük bir tazyik içinde yaşatıyordu. 
Böyle muamelelerle yirmi yaşın

daki genç bir kadının ~kı muhafaza. 
edilemeıdi. • 

Perihan artık kocasını sevmiyor. 
Başkasına kalbini veriyordu. 

"Ah! .. şu Fahri .. Sahte dost! Ka-
41nlara karşı o kadar nazik.. hisli.. 
16t'fuıen adam yok mu?." 
._ Meysi. saçları darnıadağuı bir bal- I 

Bu düşünceye tahammül edemiye
cek idi.. Göğsünü sanki ateşten bir 
demir kemirip yakıyordu. Istıraptan 
avazı çıktığı kadar bağırmak için. 
kendisini zoı· tutuyordu. 

Arabayı temizlemeğ~ başla.yan 

şoförün karşısında sakin durmak, 
mutfağın köşesinden kendisini gö
zetliyen ilı ti yar dadıya istırabını 

göstermemek için dudaklarını kana
tıncıya kadar ısırıyor ve ceplerinde 
teka.11\ıs eden ellerini dıE;arlya çıkara- J 

mıyordu. 

Buna tıı.hammül edemiyordu .. Ve 
bu hal felaketli oldu da ... 

Artık kendisini sarsan kıskançlığa 
hakim olamıyordu : 

34-
tık onu düşünemezdi. O, bir daha 
oğlunu göremiyecekti... 

Altay ile beraber heınen hareket 
edip gidecekti.. Karısı onlara kat
iyen yetişemiyef'..ekti . .'' 

Kıskançlığın tahrik ettiği dima
ğı, o an için ancak bu fikirleri .veri
yordu. 

Hiddetten boğuk bir sesle mırıl

dandı: 

" - Rezalet çıkarmanın sırası 
değil.. Aramızda izaha ta da lüzum 
yok .. Burada kalsam Fahriyi öldüre
ceğim .. Hatta, belki onu da ortadan 
kaldırırım .. Bunun için çekilip git
mem daha hayırlı . . Perihanı emri 
vaki karşısında bırakmış olW'um ... 
Bu da benim intikamım olsun .. Tabii. 
Bana bu şekilde taarruzda bulunu
hırsa, ben de böyle intikam alırJ.n?. .. 

"Hayır, Perihanın gelmestni bek- Perihan! .. Oh, ondaıı nefret ediyo
le.miyeoekti. Ne ye.~a.rsa yapsın, ar- ; ruı:n, :u·tık ... " 

Bütün ruhu çılgın bir fırtınaya 

tutulmuş gibi idi.. Vücudu intikam 
diye bağrıyordu.. 

Halbuki Veysi, Perihanın kendisi· 
ni aldatması ihtimalinin ruhun.da 
bu derece tesir icra etmesinin sebe
bini, onu sevdiğini, başkası tarafın

dan ellerinden alınıp götürülmesi 
düşüncesine tahammül edemiyeceği
ni isbat ettiğinin farkında değildi. 

Genç adam, evin içine doğru dö
nerek birdenbire 

- Muazzez hanım, bir saate kadar 
hareket ediyoruz, diye bağırdı. 

Veysinin sesinden ve tavrından 

ciddi surette endişeye düşen ihti
yar kadın : 

- Ne dediniz, diye gayri ihtiyari 
bağırdı .. Daha yeni geldiniz .. Ve hem 
AJtayı da görmediniz ? .. 

- Altayı .. Evet, onu da görürüm. 
- Fakat hareket ediyorsunuz!, . 
- Ben size, gidiyoruz, dedim, 
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taarruz Alman · Norveçe yapılan 
ihtiraaının aonu olabilir 

Fra.ıtsız mebuslarından l'hllippe 
Henriot tara.f ından: 

Miknatıslı bir iğne gibi, beynelmi
lel pusla şimali göstermekte israr e· 
diyor. Bazıları bu tecavüzün bir si.irp.. 
rizini teşkil ettiğini teyit ediyorlar. 
Hakikatte kimin sürprize uğradı

ğını insan kendi kendine soruyor. 
Bunu iddia edebilmek için mütearrı
zı anlamamak icab eder. 

Onu teşvik eden şey, bedihi olarak 
barbar fatih yolunu işaretleyen yıl
dınmvari muvaffakıyetierdir. Bu 
muvaf fakıyetleri iki tarzda elde edi
yor: Sürpriz ve şantaj .. Bu iki unsur 
harekete başladı mı, tayyareler, top
lar, tanklar ve askerler işe girişiyor. 

Bu usul o derece faciavi bir yekna
saklık gösteriyor ve her hangi bir 
değişiklikten azade olarak tekerrür 
ediyor ki sürpriz gayri kabili af bir 
keyfiyet oluyor. Böyle bir canavarı 

kim durduracaktır? Sözüne inanı

yor musunuz? Merhamet göstermeğe 
kabiliyetli olduğunu sanıyor musu
nuz? .. Diğer taraftan kurbanlarını 

seçmeği biliyor; o müdafaa vasıtala

rından mahrum memleketleri, ko
layWcJa tedhiş edebileceği yerleri 
tercihan gözliyor. 

Muvaffakiyetinin kemmiyet üzer;iu 
de münakaşa etmeYi.niz: Maddi a
vantajlar tazammun etmesi şartile 

beynelmilel moralin birinci mükafa
tını size bırakmağa hazırdır. Eğer 

muvaffak olunursa elde etmek tarzı 
daima iyidir. 

Bütün bunlar ne yeni, ne de bek
Jenilmiyen. bir şeydir. Bu nutku ekee
riya dinledik. Bunun üzerine nefret 
duymak ve şifahi ithamlarda bulun
mak zam&Dmm geçmiş olduğu düşü-
nülmüyor mu?. · 

Zira Gangster, bu edebiyat ile aJay 
ediyor. O aneak, jandarmalardan 
korkacaktır. Faka.t şimdiye kadar 
jandarmalar kurbanın öliiınünden ve 
katilin uzaklaşmasından evvel vak'a 
mahalline asla gelmemişlerdir. Viya
na, Prag, Varşova., Helsinki.. sonra 
bu devam ediyor: Kopenhag, Oslo ... 
Dikkat! Bw-ada gangsterin vurduğu 
darbeyi yerine indiremediği intibaın
dayım .. 

Ne için? .. 
Şüphesiz burada da Kare.ket.ini gü

zelce hazırlamıştı.. BinleNe tef errü
a.t cinayeti imzalıyordu: Ajanların, 

işsiz dok amelelerinin, fiyorların 

manzara.siyle cezbedil~ seyyahla
rın, tacirlerin, sevkülceyş noktalar 
ve deniz fuıerinde manzara satın alı
cıların, hülasa, yirmi metre uzaktan 
mahiyetleri biliıımelerine rağmen 
muka.belebilmisil korkusiyle hudut 
harici edilemiyen, fena t.ebdili kıya
fet etmiş casusların gönderilmesi!. 
Şüphesiz, daha her şey bilinmiyor. 
Bununla bera.ber, üçüncü Reich tara
fmda.n henüz resmen "himaye,, edil
meyen, fakal, sevgili Fiihrerin kah
raman ordule.nna yol hazırlamak 

için al"Zln bütüıı noktal&rı üzerine hu 
sust vazifelerle GestaponUJJ yerleştir
diği bu meş'um pişta.rlar tarafından 
istila edilmiş olan memleketler için 
düşünülecek zamandır. 

Bugün. mal satmak için uğraşan 

tacirler ve hayran seyyahlar, yann 
trenleri mitralyöz ateşine tutan, ka
dınları ve ç.ocuklata kurşun atan 
kimseler. Fakat .. bu sefer daha ya· 
kından vaziyete bakalım. 

Galibiyet bi.18.nçosu açıktır: Sürp• 
riz vuku bulmuştur .. yaln~ .. Allahım. 
btt aldal?Slcağımız sonuncu sürpriz 
olsun! Ve sonra, bütün Norveç sa· 
bilinin ayni zamanda işgali, as;.er 
haline giren seyyahlar ve dok ame
leleri bu arada bazı parlak hare
ketler: müdafaasız iki veya üç 
şehrin, kasabaların yerle bir edil· 
mesi, tarlaların ortasında kralın 
treninin mitralyöz ateşi altına alın
ması, bombalarla yapılan yangınlar, 
işte D, N. B. nin zafer- bültenlerini 
bir kaç gün müddetle dolduracak 
hadiseler:. 

Yalnız lıer şeyi düşünen adam, 
bir şeyi, yani intihab edilen kurba
nın eğilmeği rededeceğini nasıl u
nuttu?. 

Çünkü, alemi titretmek adet hali
ni alır. Korkunun zayıfları kat'i su· 
rette adam ettiğine, bu med dalgası 
manzarasının bilcümle mukavemet 
teşebbüslerini kaplayacağına ina -
nıhr. 

Fakat bu ani mukavemet planı 

baş aşağı eder. Müttefik donanma
lar oradadır. Bunlar sabık seyyah
lar ve takviye kuvvetleri için mu
vasalatları o kadar -mühim olan as
ker ve müh~at nakliyelerini batı
rn-lar. 

Bu arada Norveç bataryaları a
miral Reader'in yeni güzel gemileri 
arasmda bü~ük: tahribat yaparlar. 
Doğrusu, Almanya ta.rafından veri
len 280 lik ve tecrübelerini Gneise
nau veya Blücher'in zırhları üze. 
rinde yapacaklarını beklerweyen gü
zel bataryalar! .. 

Şüphesiz, .macade~ henüz başlı

yor ve aglebi ihtimal muhtelif ia· 
havvüller gösterecektir. Faka.t da
ha şimdi.den rahat rahat demir cev· 
heri elde edilmesi ~üşk:ill~tir. 
Donanmalar, ma.ynlıı.r, geçilmesi 
müşkül boğazlar var. 

Berlinde "İsve<.: te vu,, deniliyor. 
Yalnız, bu bir sürpriz olnuyacaktır. 
Sonra, böyle bir hareket harbin ta:· 
biyesinin tamamiyle değişmesi de· 
mektir. 

Bu, Finlandiya l1arbi esnasında 
Führerin o kadar endişe ettiği ve 
kendisini müteEayit tı<lepleri arasın

da çekip götüren cephelerin te'Ves• 
sü meselesidir. Bunlar aldatıcı ve 
ayni zamanda yutueu istilalardır. 

Manzarası insanlığa buz gibi bit 
tavır aldıran dehşet vak'aları top1a
nacakbr, harabi olacaktır .. Fakat bu 
dehşet harbi, kendini mağlub bilen 
bir canavarın melceidir. 

Ne diye bu c;ılgınca heyeti seferi· 
ye yapılmıştır? Demir cevheri i<:in 
mi? Bir Hk madde tesahübü 
için bir memleketin bütün bir donan· 
ması tehlikeye konamaz. Hayır, fa· 
kat B. G<>ebbe)s tarafından istihza e· 
dilen abloka Almanyayı boğazından 
sıktığı ve hunu kırmak işindir ki bu· 
na tevessül etmiştir. 

(Sonu 7 itu,'ide) 
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- Anlamıyorum Veysi Bey? 
- A.nlamıyacak bir şey yok.. Siz, 

çocuk ve ben tabii.. Ba.<Jka kim gi
decek ... 

- Fakat bunu sahiliden mi d~ü
nüyorsunuz? 

- Ciddi konuşuyorum .. Hazırlık 

yapmanız için bir saatiniz vaı· .. Alta
yı götürüyorum .. Siz de bir kaç gün 
için bizimle birlikte geleceksiniz ta- 1 
bil ..• 

- Peki nereye gideceğiz?.. l 
- Adanadaki arazimize.. Fakat 

yayladaki köşkte oturacaksınız .... J 
İyi bfr tebdilhava yapacaksınız .. 1 

Mükemmel ha va... 1 

ı 
Son sözleri, Veysi asabi asabi gü

lerek söylemişti .. 
İhtiyar kadının tamamiyle şaşır- ' 

mış bir haWe bulunduğunu görünce 
genç adam daha fazla izahatla bu -
lunmak ihtiyacını hissetti : 

- Siıe daha sonra, bu hareket.in : 
sebebini izah edeceğim Mnazzez lıa- ı 
nım. . Şimdilik rica ederim ça.15uk 
hazırl.a~ın.. Sabah .olma.dan hareket j 
etmelıyız.. Ve. .. bılhassa kızınıza. · 
ne tal"afa . gittiğimizi. söylemeyin .. 

Arkamızdan kimsenin gelmesini iste
miyorum .. 

Bu emirleri tatbikten ba~ka bir 
çare yoktu .. 

Yan sersem uykusundan uyandır· 
dığı kızı Feridenin yardımı ile Muaz
zez hanım bir sepetin içerisine Al· 
taya 12.zım olan her şeyi koydu. Bil' 
saat sonra küçük çocuk ile ihtiyar 
dad1, Veysinin otomobiline binmiş
lerdi. 

Veysi, arkasında, çabucak unuta
bileceğini sandığı bir genç kaduu 
ce2alandırmak için, boş bir beşik bı
?'akıyordu. 

VI 
Muzazze hamının kızı Feride, çift· 

lik binasının biiyük kapısında otur· 
muş fasulye ayıklıyor ve bir lamf .. 
tan da hadiselerin neler gösterece .. 
ğini sabırla. bekliyordu. 

Feride, on yedi yaşlarında, sarı 
saçlı mavi gözlü güzel bir kızdı. Şiın• 
dilik alnı, düşündüğü şeylerin tesiri 
altında kırışmış idi. Bütün bu tiyat· 
ro sahnelerinin ne gibi bir mana ta· 
şıdığın1 anlamak için uğraşıyordu: ' 

(Deve.mu var] 



VENi SABAH 

Ankara takımları bu hafta 
• 
lstanbulda oynayacaklar 

Galata•aray 11e F enerbahçenin cumartesi ve pazar 
günleri karşılaşacağı Ankar.a takımlarını 

okuyucularımıza tanıtıyoruz 
de .\rıkarnda fudbolün ilerilediği gün 
~ ıüne mUşabade edilmektedir. 
ltınrn ınilli küme haftası da Ankara 
lala larının lstanbula karşı en iyi 
._ ç çıkardıklaıı günlerden bin ol -
1'1.t~Ur. Ankvada oynadıkları oyu
~ hafta lstanbulda, aynı rakib
let- karş.~~ndıı Muhafız gücü ve genç 
İlı.ı l>irlıgı oynıyabile<.:ekler midir? .. 
~ Q~ -cumartesi ve pazar günleri ~ 
tii e&'ız. Şimdilik Ankarada birkaç 
ltı. ı:ı evveı cereyan etmiş olan mılli 
llltı ~ maçlarında Ankara tıı.kımları
' 17.de bırakbğı intibaı tebarüz et
liti k istiyoruz. Evvela Gençler bir 

"
1 ele alalım . 

'ıi 'l'akırnııı gözle görünür bir siste
Ce Yoktur. Gayet enerjik oyoıyao 
de tı~ler. birliği oyuncuları, bu saye
Jeri Çok ış görmektedirler. Fudbolcü
"-r ~in pek azında bulu • 
ile hasea Ankaranın bu en ileri· 
it.. ~urunda büyük bir mezıyet o-

a. kendini göstermektedir. -..!'ült kUınemn şimdilik lideri bulu
~ C~Jer birlıği daha ziyade ha -
ti~ b~ fııdbol oynuyor. Bunun ken 
)~rıne tecelli ettiğini söyJiyemi
tıebd · Bununla beraber büyük bir 
~ larfedilmesini mucib olan ha·. 
it.._ OYtJnu oynamak için bu ta • 
-~ Ço~ iıefeslidi11. Oyunun başından 
~ }'etıne kadar oyuncularda göru-
~ji ~adar sufl de mevcuddur. 

"- '1arı Pozisyonu yaratmak hususun
' bki bir oyuııları yoktur. Bu
~·· beraber, daha ziyade ellerine 
trı.,et Uf .. ile, geçse de, fırsatlardan 
~. gu~l .istifade etmesini biliyor 

~Çıltt 
~ a~ .~Jwnın en zayıf noktası 
' 1. gorunıaektedir. Fakat Genç • 
~ t lği Yukan~a :t.ikrettiğimiz SİS• 
'iltı&.":.~~ığına bir de taktik ek· 

"'ıglQi ·ıa 
~'-rı ı ve ediyor ve en ziyade a-
' ili kullanıyor. Binnetice bu şe
"- i~=~tıklıuı akınlarla, ellerinde o
"-:ıttac· anı heder ediyorlar. Oç orta 
~ ı...... ırn açıklara nisbeten daha der 

Rıza Maksut Mısırda 
800 metre Türkiye 
rekorunu da kırdı 

Yeni rekor 1,58,4 dür. 
Anadolu Ajaru;mın Ankarad.a Mı-;rettiği bültene göre atlf'tlerimiz Mı

rdaki mliHabakalann biri~i güniind.- de kıymetti muv:,ffakiyetler ka
ışlardır. 

Birinci ~üu Rıza Makı.ud 800 *' Arat da gülle atmada birinci olmuş-
r. 
Rmuuo df'n-t*ii oa iki ~nedenbe.ri emektar atlet Onıer Besime aid 

buhmaa 1..)9.6 hk del'f'ıC.'.edeD Uttu saniye daha iyidir. 
Böylece uaun umandaaheri ha km.idi lla kmlaeak dNli.len sekiz yüz 

trenin ı..konı da sahihi ~ibi Türk atk-tbm tarihine kanşnuş bulunmak 
tadar. Raaaın yaptağl yt>ni rekor 1.58.4 dür. Türk aUetimıinia menfaati ba 

pu ... llClaıa ba rekor önariinüİa kısa olma8lm ~menni ederiz. 
Mmaffer yüz DHJtnıde, ılMfi yiibelt atlamada ikinci olm.,...chr. 
Yble ~ atmada AteıJ üçöncö, 0000 metrede Moatafa dördüncü g 
rdir. 

Muhaf ızgücü gayet iyi f orverdle-1 
re maliktir. Soliç Şahin ve solaçık 
Turgud gayet kıymetli oyunculardır. 
Bununla beraber forveni tam şilt 

mesafesine gelince, paslara devam et 
melde ve merkezi Avrupa sistemillin 
biraz da ifratına kaçmaktadır. Bu 
yüzden Galatasaray ve Fenerbabçe
yi mağlilb edemediler. 

.Muhafw.gücünün en baris ve en 
karakteristik tarafı, oyunemanmn 
hep meşru hareketler yapmaları ve 
bunun aksinden dalına kaçınmala • 
ndır. SüraUi oynamalarına rağmen 
favol Muhafız takımile hiç de dost 
değildir. 

Talanı galib veya nıağlub vasiyet
te buhın&un Muhafız hep ayni riratli 
tempo ile ve oyunculana ay.aklann· 
da t.op hiç d\lrmadan, oynuyor. Hu
IW Yt1bafısgücü biıle kalırsa mem
lekette en iyi fudbol oymyan ta • 
kımdır. Ortau l'eNI 

maç tahmin ettiğimiz gibi Galata • 
saray için zararlı ohnuştur. 

Bek Adnan kaşından ehemmiyetli 
surette yaralandığı gibi santrahaf 
Enver de favol.IU bir şarj neticesin
de bayılmış ve akşama kadar grogi 
bir bakle bulunmuştur. 

Enver Galatasaray takımile 1s • 
tanoola avdet edememiıtir. Bu O)'lHl 

cunun tedavimle meşgul olmak il· 
ı.ere Galatasaray baş kaptanı lııfeh
med de Ankarada kalmıştır. Bu haf 
taki milli küme maçlarında Galata
s&l'ay aantrhafının yerini yedek bir 
oyuncuyıe vereceği tahmin edilmek· 
tedir. 

Futbolculartmız M..,..• 
gidecekler 

-.pıu b' 
'ır oyun tutturuyor ve ~u- Ga&.taurayrn iki OJUftCUSU 
~~ r birliğinde en mühim oyun- eakatlandı 

Fudbolcülerimizin Mısll'a çağ1rıl • 
dıkıannl ve Fenerbahçe talnmının bu 
seyahate iştirak edeceğini yazmıştık. 
Son günlerde de Mısıra fudbol ekipi 
gitmiyeceği hakkında bir şayia çık
mıştır. -

Ankaradan dönen f udbol ajanı 

Hasaa Kamil ile yaptığımız temas ne 
ticesinde Mısıra f odbolcülerimizin 
gideceklerini, ancak Fenerbahçenin 
Galatasaray oyuncuları Ue takviye 
edileceğini öğrendik. 

ile t hllttı ne ya}?&rsa bu üç orta 
'il 'Pıyoı:. 

-.ti:lltrlıaf Ha8andır: Hasan gerek 
tittı,~da gerek hücumlann tan • 
"- h... rnat~ub bir santrhaf olmak • 
~ ~"IJka hücum hattının faaliyeti
~ kolaylaştırmakta ve takunın 
' ~ heınen bütün forvettinde ni.
~ll<!ı.ır rol aynamaktadır. Değerli 
\>,." l lardan biri de kaleclleridir. 
~ !)~tuşıan, supJesi yerinde olan 
~tta~eu {lek kuvvetli olmıyan bek 
~aJc b 111k sık kajırdığı toplan top 
"ı~ktactı;ısusunda çok muvaffak ol- t 
f'_ "rı1ta . 
~e~ "a.?111 en göze batan takımı, ı 
~tı a~liğinden daha az randı • 
~ılit. ına rağmen Muhafız gü
~ tı:t,11 ~ııç, enerjik, muti oyuncu- ı 
~·~~ dl'tıUrekkcb bu takım seyredil-
~ !l\r ?.Yulrnuyor, ve fudbolü bu 1 
~1tı ltl;u?.el. oynıyan böyle bir takı
" tı ita .. el Udıyetinc simdiye kadar in· 
#f ··l h be ıı. a rdar olmadlğına şaşı-

~~llhar~ ....... 
" ırı, --&UCUJMle göze carpan bir-

t'ııa "uıeıı·k . 
, ';al>tı ~1 içindP. en hoş oyuncula-
1' ~ı.<1-.. g.ı deplasman ,.e paslardır: 
ı. tı a.. .. kı fudbolün 7.e\'ki ~inde ka· 
~ "".Yite. 1 

' bil 
1 
er, beklerin kıea vuruş • 

~l'~ ıe e, Pas şeklinde olduğu için 
l'ı lfa1tık:kıe seyrediyorlar. 

~lcıllt tch be!klertn degajmanla
~illde ~:~~e~eti umumiyesi dere • 
~ ~lftllt gi.ldı~. Fethi kısa vunıyor, 
~ bil'a~ ~ınpıyonu Abdürrahman 
°t' ~~daha uzun vuruyor, bunun 
~\ıll\lart· ~ayet iyi anlaşıyorlar. 
L it~ ı<'ın tabiatile zararlı olan 
~. ra JnuL b' 
' ... '•it 11a ı1 takım klSa pas-
~adır~t8kolayea rakib tarafa ak
~ "'aa. u eBnada haf bek ile for 
~'~da ~arn bir anlaşma husu
~.'-~ d' hiıınetice hem oyun gil
~ bi ' takım karşı taraf içfta 

"tetıı11re ollnaktadlr. 

Evvelki günkü nüsb&DWJCia Gala· 
tasarayın Demirsporla yapacağı hu· 
susi müsabakayı, takımın milU kü
me maçları arif esinde rakiblerine 
bir hendikap vermesi şeklinde gör
düğümüzü yazmıştık. 

23 Nisanda Ankarada yapılan bu 

Galatasaraydan, Faruk, Adnan, 
Salim, Eşfak, ihtiyat kaleci oıarar 
da Onıan alınacaktır. 

••••••••• SABAHTAN SABAHA 

Baş muharririmiz Berlin Radyosunda 
(B~ taraf• 1 Wıdıtoe) ve garb meflıwnu içinde her halde 

Nisanın maııasandan hemen hiç bah· totaliter diktatörlükler pek az yer 
aetmiyerek 20 sene evvel İngiliz Ye alabilirler .. , 
Fransazlarla düşman · olduğumuz Alman rady06Wla, yani doktor 
halde "Bugün Yeni Sa.hah Başmu- Göbbelsin fikrine göre yirmi sene 
harriri Hüseyin Cahid Yalçının de- evvel İngiletere ve Fransa ile harp 
mokrasilerle Türkiye arasında ideo- etmiş olduğumuz için b\ISÖn oniarJa 
loji bakımuıdan bir karabet olduğu- ittüak akdetmemeli idik. 
nu yazmak,, küstahlığında (!) bu- Fakat Almanyanın yaptığı nedir? 
lunduğunu söyledi \'e şunları ·ıave Geçen harbde Rusya ve İtalya Al • 
etti: manyarun müttefiki mi idi, yoksa 

"O Hii.aeyiN Cahid Yalçrn ki bir can düşmanı mı? Almanya daha bir 
se..e ewel bazı Tii.rk ricali ile bir- sene evvel Rusyay~ ezilmesi li.zun 
likt,e BerUae gelmi§, Führerin mm- gelen en müthiş mikrop addediyor. 
/iri oı.uş, .Alına.uamı 'I'tirk doatlM- du. 
ğwna ne kladm· ktynıtet verdikleriM 30 Kanunusani 1937 de Hitler 
göıııniftü. Bir aene eooel AlMan atlli- Rayh~agda aynen şunları aöylemlı}
ra.U Re<UJr Türk dostl~ OM- ti: 
:Jetn,ti. Baki bir çok Tiirk tGlebe- "Bir millet içi11 bolşetnJdiğüı e1t 

teri Almanlaruı mi8affrperoerli.ğitı- 'fıllhribkôr mUcrop olduğt.,,. Jcaiünı. 
ck-ıt istif<tlde ediyorlor!.,, Biit-ün Alman ~n l>okjevUc 

• • • Mtriiletı btt beynel1'M/el kötiüerl.e 
Başmuharririmiz Hüseyin Cahid hiç bir ~ girme~leritei tQJep 

Yalçının Berlin radyoeu tarafmdaa ederim. R...,.Ja AJma.alar anıaıtwia 
zikredilen yausı 5 nisan 1940 tarih- fMdi"'6 kador teaa ed.İMİf oMtUor 
li Yeni Sabahda çıkmıştır. Bu ya- dG daAil~ 'halde iter wı~ 
zıda aynen şöyle denilmektedir: Al~ içWı /oy~. Aı,,.... • 

"Halkın hakimiyeti esasına müs- ~'"" ~-~ etnteai Pe· 

tenid bir devlet kuran ve garb ide- ~ bir bolftMk MikU~t"91 fAlmMUa 
allerini benimsiyerek memleketi Av. ~ ~. Böyle bir ~ 
rupa.lılaştırmak ietiyen bir memleket 'Jl'Jtfıe okll )ı~ kendi ekyMnş 
ideoloji bakımından ancak garb de-

1 
~t et_, dıeMelcnr.,, 

mokruilerile kendi &l'UlDda bir ak- ~ . Bu nutuktu bir buçuk -.ae sorsa 
rabalık görebiiirdi. Bucüıl ~ 1 Almanya Ruaya ile itilti etmiftir~ .•• ı 

Almanyamn 
zaafı 

( Başnwl«ıledeta deoom) 

dahalesinden masun kalacaklanna 
emniyet getirdikten sonra suikasd
lerini icra ciiretini göstermişlerdir. 

Düsturlan küçük kavimleri ezmek, 
iptida onlann işini görmek, sonra, 
kuvvetlendikçe diğerlerine de taar· 
ruz etmektir. Bu, etraftan onlara 
isnad edilmiş bir söz değil, kendile· 
ri tarafından ilan olunmuş, tatbika· 
tına geçilmiş bir usuldür. 

Nasyonal · - Sosyalizm, mukavemet 
görmek ihtimali bulunan yerlerde, 
dahilde f esad çıkarmak ve taraftar 
temin eylemek siyasetini de şiddet· 
le takib eder ve milli şuura, hamiyet 
ve vatanperverliğine müteassıbane 

sahib obnıyan memleketlerde ektiği 
fesad tohumunun yemişlerini de top 
!ar. Almanyanm şimdiye kadar şan 
ve şerefini vücude getiren yaldız iş
te böyle kalp bir boyadan ibarettir. 
Hakikatte, Almanya bir k.avvet, aza· 
met \'e terakki manzarası değil, ka
ranlıklarda pusular kurmağa, hile 
ve if sad ile muvaff akiyet kazanma· 
ğa çabalıyan bir memleket manzara· 
sı arzeder. Radyoda Londranın Türk 
neşriyatına karşı yaptıktan miskin 
ve adi patırtıları duydukça, hep bu 
hakikati zihnimden geçiririm. Biraz 
haysiyet hissine sahih, kendi nefsine 
karşı bir hürmet besler bir parti böy
le bir şeye tenezzül eder mi?. Böy· 
le yapmakla ne kadar küçüldükleri· 
ni, gözümüzde ne bayağı bir mevkie 
düştüklerini idrakten aciz olan kim: 
selerden ne hayır beklenir? Bunların 
insan sosyetesi içinde ne itibe.rlan 
kalır? Bir hükumet ne kadar aciz 
bir mevkie düşmüş, ne kadar buna
lıp kalmış olmalı ki bu gibi küçük • 
lüklerden meaed umsun! 

Dikkat edilecek diğer bir nokta: 
Almanya hüklımeti kendi bududlan 
dahilind~ l.uçbir Almana ecnebi. rad· 
yolarmlD Defl'İ)"abnı dinlemek mti
saadesini vermez. Bu yaa!Lğa. ehem· 
miyet vermıyenler gayet ağır cezala
ra uğrayoı·~d.r. Hatta id&m ecfüdik.· 
leri söyleniyor. Herhalde, bütün Al· 
manyamn daimi bir gece karanlığı 
içinde, dünyadan ayn ve dün • 
yadan h&beraiz ya§&blmak istenil • 
diği muhakkatJr. Alman bududları 
hariciD müııellah istitieına karşı ih· 
timalki .bu kadar stkı surette ıniida.
faa edilmiyor. 

Nasyonal - SQeyalİllDİD kork~uğu, 
Alman milletinden gi&lediği '8Y ne
dir? Yak\~ şu: Hakikat! Bu haki· 
katin topu, tüfeği, bombuı ve t.Ul· 
kı yok. Fakat abdınlattJiı tuur ve 
kı yok.. Fak.at aydmlandığt şuu.r ve 
vicchmlarda tahakküme, istibdada, 
yumruğa tahammül kabiliyetini bl· 
rakm.aı. Almfln liderleri işte bUDWl 
için Alınan milletinin ea iptidai in • 
sam haklarına tecavüz ediyorlar. 
Dünyayı istilaya kalkabilmek için 
en evYel ahlaka, hakikate, harriyete, 
mütefekkir vicdanlara harb ilin et· 
mişlerdir. Almanya galebeyi Alman 
milletinde insanlık şahsiyetini mah • 
vetmekten bekliyor. Bu realite bir hi 
hükumet içın ziflann en müdhişi ve 
en büyüğüdür. lçi bu kadar ~ürük, 
temeli bu kadar gevşek olan bir dev 
let layik olduğu cezayı er geç bula· 
caktır. 

RiiSf'yin Calaid YALÇIN 

···--······-···· Cihan Harbinde, Türkiye Alınan-
larla beraberdi ve Almanlar bizi Rus 
Çarına satmak istemişlerdi. O za • 

manki düşmaııla.rımızla bugün, ide
oloji bakımından iştirakimizi ve 
menfaatlerimizin uygun olduğunu 
görerek dost oluyoruz. .fakat daha 
iki sene evvel Führeri yukanki nut

ku söyliyen Almanya ayni iddiada 
bulunabilir mi? 

Bir ~e evvel Pührerin misafiri 
olmaya ve hali bir cok Türk talebe-
sinin Alman misafirperverliğinden 

istifade etmelerine geiinee, Alman 
de\'let reısınm misafiri olmayı 

Alman siyaaetinin zorla bayraıu ol· 
maki& mı ödemeye mecburuz? 

Gıdalanm kendi memleketlerin • 

den temiıt etmeye uğraşan Türk ta
lebelerine mukabil Türkiyede yiyip 

içip keyfine bakan az Alman mı var? 

Doktor Göbei.sin ~ Al
manyanuı değil, mitteftkhm WıiM 
çal9'1yor. 

~9819 !le'riren: JltlSfttI( CABb> Y!1.2J' J 

Hitlere göre /ngiliz milletiııin· 
an'an~vi politikan 

-199-
Ancak hükfımetimiz ve kavmimiz 

kendilerile gayet emin bir sarette bir 
ittifak aktedilebileceği intibamı W!'· 

dikleri zamandır ki şu veya bu de
lef, p.yed menfaatleri bizimkilere 
mtivazi iseler, aksi istikamette bir 
propaganda neticesinde kendi efktn 
umumiyesini tadile teşebbüs edebilir .. 
Fakat böyle bir netice bittabi sen. 
lerce sebatlı ve maharetli bir mesai
ye lüzum gösterir. Diğer bir kavim 
de efklrıumumiyenin istikametini 
değiştirmek için uzun bir zamu li.· 
zım oldupndan dolayıdır ki böyle 
bir teşebbüse ancak olgun bir teem
mül ve mülahazadan sonra, yani bu 
çalışmanın takib 7.8.hmetine değer 

bir şey olduğuna ve istikbalde seme
reler vereceğine · mutlak surette bir 
kanaat getirildiği zaman teşebbüs 

etmelidir. Az çok zeki bir Hariciye 
Naznnın 00§ abp tutmalarına gü • 
venerek, yeni istidad ve hislerin ha
kiki bir kı~i haiz olacaklanna 
dair maddi bir garantiye malik ol
madan bir miletin manevi istidat ve 
vaziyetini değiştirmeğe kalkmamalı· 
dır. Yoksa, efki.rı umumiye fena hal
de tetviş edüm~ olur. Deride diğer 
bir devlet ile bir ittifak aktinin mtim
kü.n hale girmesini en emin surette 
garanti eden ~y münferid bir kaç 
nazırın şi§irilmiş sözleri değildir; 
iyice muayyen olan, 'müsait görünen 
hükfımet temayüllerinin aşikar istik
rlfn ve ayni istikamete mUtevvecih 
bir eltin umumiyedir. Bu iki mitte
arifenih file çıkacağı hakkında be.cı
lenebilecek kanaat, lıttkumet otori
tesinin kendi prop&gandasiY.le efki.rı 
uın~n değişmesini hazırlamağa 
ve inkişaf etürmeğe höyük bir faa
liyetle çal~ası ve efkarı umumiye
nin temayüllerinin hük\ınıetin te
mayülleri içinde kendilerini gösterme 
Jen nisbetinde esuh bir §ekil alır. 

'8isim YUiyethnmle buhmuı hir 
kavim, ~ llii.kilmM ve ~ikin •· 
nwoniye hürriyetJıerini tıekıv 

elde .- için nUieaıdelıe huasu· 
l1ald. •iiteM&lbane iracWeriai ef. 
al ve ....... ÜI . Ue uaa ~ ve •• 
bar etUil zem1!"4'n" ki iUif.W..
akclebaıeie ebliyetll Mdolaur. 
En şabaıl menfaatlerini müdafaa için 
yardımlan kendilerine faydalı görü
necek arkadaşuı yolunun ayniıı.i ta
kib ey~e, yani bir ittifak akte.yl~ 
meğe müsteMi diğer devletlerde ef· 
karı UIDUJIÜ.>'eyi tadil için teşebbüs
lere kalkmadan evvel, yerine getiril
mesi lizam mütekaddim §art budur. 

Fakat, göe önünde tutulacak, ba.ıf· 
ka bir nıor.a da var: Bir kM'IBİll lyi
ce tekarriir Mlnift iı1twM ve llWeftni 
~~ kİIDM .............. 
iptida gayflli aalaljllBMJANık Nim 
bir İ§ okloğu içla, iraib ~
cek hatalmla, diişm•lanll ID1lkabil 
taanm .. kduabilet'ekleri aililt
lan b~ ... bir ciaa.yet, bHn 
bir hemekatiir. 

Şurası anla§J)mak iktiza eder ki 
bir kavim kendi hükümetinin gizli 
niyetlerini tamamen anlayıncaya ka
~. olduk~ uzun bir müddet belle
mehal g~. Çiinkti bu hiikümet te
§ebbüs ettiği siyasi huarbk mesaisi
nin nillai gayeleri ba.ldnnda iı.ahat 
veremez; ya kütlelerin körükörüne 
itaatıanna yahud fikren daha 
inkişaf ~ müdür smıfların intu
ito'suııa güvenmek mecburiyetinde· 
dir. 

Fakat, bu basiret, bu siyasi dira
yet ve keıpf ve intikal melekesi bir 
çok kil}idıe buhınmac:hğı ve siyasi 
sebepler, izahat vermeğe irnk/uı bı
rakmadığı için, milletia fikri rehber· 
!erinden bir kl8Dll d&Mna yeni tema
yiiller aleyhine döDeeeJderdir. Bu 
temayiWer, minalarma nüf\&& edile
memek yüzünden, sadece bira· tec
rübe addcWnwaklanhr. 

İşte, de,•letin muhafaza.kir unaur
larına endi~ \'erecek mahiyette gii
rünere k onların muhalefetini bu su
retle tahrik edeceklerdir. 

Onun için, iki bwlii lmredddi Mı• 
rette anl&JjDMLğa .wlr.edeeek yaldq. 
ma meM\eine ,.._., ı Wet eclea kim-

selerin elinde, kullanabllecekle de 
llhlarm mömlrila oldufu kadar bil--' 
yük bir kasmmı almak ve hi•ısg' 
bizim misaltmisde okluğu gibi, va
tanperver cemiyetleria ve bir kahve 
sahasında politika yapaa küçük bur
juva!ann mağrurane ve ve garib ge.. 
vezelilderi mevzuu bahsolduğu za· 
man bunu yapmak mübrem bir vazi
fedir. 

Çünkü yeni bir harb donanmaal 
istemek, müstemlekelerimisiıı iade-o· 
sini dava etmek ~n çıkarılan feryacl 
lann hakikatte ameli surette fiile 
konması imki.nsız, hiç bir fikri ibU. 
ve etmiyen aptal gevezeliklerden iba
ret olduklarını anlamak için biraz di.i· 
şünmek kafidir. 

İngiliz politikaamın bazıları za-
rarsız, bazıları akli müvaaenedeıa 

mahrum bulunan, fakal hepsi de ar· 
kadan arkaya, can düşmanlarunı.s 

için çalışan bu protesto şampiyonla· 
nnm mi.nasız surette İ<J dökmelerin· 
den netice çıkarma tarzı Almanya 
için fayda.it addedilemez. Allah ve 
bütün dünya aleyhinde gayet musır 
nümayişlerle nefes tüketiliyor ve 
her muvafakıyetin şartı olan şu e
saslr prell.Iİp uautuluyor: "Yapağul 
~yi tam yap. Bef, om devlet WJ• 
hin4e ulumakla bötln manevi ve fi· 
zik kuV\'e>tlerim.bli MI meafur diif
maa1mır.111 kalbi..._ vunnak • 
bir noktaya toplamak lünma ihmal 
edilmŞ olvyor ve iMi hMab ~ 
ye kalk'fR'Mlan. evvel ittifaklarla 
keadimizi ka\·~ im•ia• 
feda Nliliyor. 

Banda ela Nuyomt ...,.ıiet 1aare 
keCia ifa ed8ecek bir v..u-& varclar. 
Kawaimise aa:ıarlanm üiçtik !Üflhe 
iizeriade teırldf etmV"enık ea miibiaı
lerlnl gi« öahde tutmayı, pyretle
rlal ikinci dereeede tefler ibrıeriade 
dağıtmamaya. bugiia uğnuada müoa
dl!le ec&ecwıf;•uis ,eyia kawHlnbla 
laayatmdu ibMet ....... --
lerimüıe lledel olmul - plea 
kavmim lttaden ha hayata ..._ 
dn~t ~ n bili da öyle kal .. 
ch~ntöğr ......... 

Pek ae1 fedallirlıklara keadlaid 
tabi hltınM meclMlriyetillde kalma.
mn m1imkündür. Fakat bu, akllD 
söıziiaö din~• imUDa etmek ve 
kuvv4'Ueriaaizl ea ~hllUii dlif • 
IDMlllUla kanjll teksif eUUeeek yer
•~ ........ ferylMllar ~kannk. bü
- döaya ile mönakaşa,a girişmelı 
iça bir sebfıb değildir. 

."°8,a ka'VJDi hiWin düayaaaa 
~ bir ~ mulial- 6ttij;i 
,.uiyf'ti muahw etmek bakkma ma
nea ınalik değildir. Randan f:VVel 
kendi ntanlantal satan ve ona hiya
llflt e4en eaniW-de-11 he&UJ &orm&sl 

liu.dar. &.~tfff', balya, iWı .• alfly. 
bmde uaaktan kiifü~r M\'llrmak ve 
dü........,,..IZlll harb propaganda -
sama hizmf'dae dttnık sllihlaruruu 
Hi.;m,." amuş, belkemiğimbi man• kll'llW} n at>U dfuıetl Reich'i bir 
paraya sat.maş a&çaldann. aramızda 
serbe&~ dola.şmalanaa miisaade t-t· 
nw.k hünnete ıa~·· bir kaaeat; dftili 
göstermek deiildir. 

Düşman ewldN tahinin edik-bil-
11lUti kabil ,_,.lttdt'IB be§ka bir Şt>J. 
yaptQanuşitr. O.un vasiyeti \'e ha
rf'kf'tleri hise den hismeti görmeıli. 
dir •• 

Btıı noktai nazara yükselmek ka
bili7etimiz yoksa, istikbalde her tür· 
lü ittifak siyasetini takibten vazgeç
mek icab edince, artık yeise ve ümit • 
sizliğe nefsi terketmekten başka ya· 
pılacak bir şey kalmadığını anlam• 
lıdır. 

ÇünkU. İngiltere bizim mi.istemle· 
kelerimizi çaldı diye İngiltereyle, İ· 
talya cenubi Tirolü zaptetti diye f. 
talya ile, Lebi&tan ile. Çekoelovakya 
olduklarından dolayı Lehistan v~ 
Çekoslovakya ile ittifak etmek ister· 
mez.sek, bize Avrupada Fra.naadan 
bqka, bir mütteflk bulmak ibtimali 
kalımY.aıcalltll'. Halada, bilYesile aöy
ı., c'im ki. o da bbdeıı Aluee ile 
LorraiDe'i ça1mlfbr. 

i~ww] 
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TENi 8XBAB 

Tesadüfün intikamı 

İzmir karşı y ah 
rı bir di ekleri 

Belediye yeni inşaat • • • • 

Cemil, birdenbire değişmişti. Es
kisi gibi yüzü gülmüyor, daima ka
labahktan hoşlandığı halde son gün
lerde aksine olarak sessizliği tercih 
ediyor, tenha köşelere ~p müte
ımadiyen düsünüyordu. 

Ncs' ·ci kalmamı§, güler yuzu, 
parlak ve ateşli gözleri donuklaş

JnIBtı. 
Yıllardanberi, kalbindeki ateşi a

levlendiren Nesrin, bir kaç ay için
d bu evgisini arttırmı§, Cemile ev
lenme teklifinde bulunmuştu. ne
likanlı, sevgılisinin bu istediğini ye
nnc getirmek için kızın ailesine mü
racaat etmiş fakat hiç ümit etmediği 
en abla karşılaşmıştı. Bir kaç dcf a 
a' ni hareketi tekrarladığı halde bir 
t' 1i.ı kız tarafını evlenmelerine razı 
edememişti. 

Ncsnnin de aı-.4usu olduğu halde 
v hattiı. israrla istemesine rağmen 
kızın teyzesinin bu işe biıtün kuv
\•etıyle karşı koyup israr et:tnesi, de
likanlıyı dü.<;ündüriıyor, buna bir sc
beb arıyordu. 

1çki kullanmadığım, sigara içme
dnni, kimseye sarkıntılık edip ra
lı ::tsız etmediğini, hovardalıkla biç 
ahi.kası olmadı nnı herkesin bildiği 
gibi Nesrinin ailesi de pekala biliyor
du. 'Yetişmiş kardeş.inden. ihtiyar 
babasından ba. ka kimEesi bulunma -
dığı da meyd ndn idi. 

Bu şerait dahilinde. N rini mes
ud edebil eeğine kuvvetle emir. ol
dugu gıl>i aksi bir ilıtimali zihninden 
geçırmeğe bile cesaret edemiyordu. 
Düsündü~ü bu vas na.rı. en ince 

tefc>n üatınn kadar bilen kız tara
fın n, evlenmel rine t rnftnr olma -
yı !arına bir türlü akıl erdiremiyor
uu. Nesrinle se,•işmeleri son derece 
ate.,lennıis, kıılbleri, bu yakıcı ve 
eritici sıcağın t "riylc bidcsmiş, 

k' ynasmı tı. Cemil. Nesrine olaıı kııv 
·vctJi ~kını evlendikten onra da hiç 
b'r zerr ini kaybetmed n tamnmilc 
yMatnc~ it, hayatının ııilınyetin ka
dar muhafaza edecekti. 

Kcn isinde o kuv' eti f nzl "yle 
bulu· du. Fal t k1 ısına çıkan 

ranlık b:r ufuk ve bunun öt imle 
ı ıh s· ~l"rp ) l ızını karartın is
tcy Ne · in ·ı · olınasn.. .. 

Bu anlnşamamazl k kar ı ında 
Cemil, y paca. !ı · lc>ıi aşırmı5tı. So· 
kakla mıiteın diyen düsilnerek gi· 
eliyor, ('I'" ·zı ri, etrafı a gıl, düııyusı
n örnı yordu. Hatt.a N in bir 
k" el fn · nı dan r t'-i halde onu 
bil farl·cdcmemi ti. 

K zc .-ız, delil anlının bu va?.iye.ti
n" arıyor, dik dur"' vücudunun bir
drn cökt!p krunburluı:;masmn, nvurt
larının ç11kurlaRaralc gözlerinin bü
yüyiıp siyahlnsmnsma tahammül e
demiyor, vicdan azabı çekiyordu. 

Son bir defa teyzesine müracaat -
<1ecclt, ei:"er gene evlenmelerine razı 
olmazsa Cem:Ilc n1nnp evden kaça
C..<t.ktı. Bunu zihnine iyice yerlcmi
ren Nesrin, o gece sofrada her za
m n inden durgun \'C düşünceliydi. 

Y cmelrt n sonra odasına çıkacağı 

s•rnda teyzesinin yanma yakla§ıp 

kendisiyle biraz konuşmak istediğini 
söyledi. 

Gene kadın vaziyeti derhal anla
m1stl. Birlikte odadan iç.eri girdiler. 
Birer koltuğa yerleşip, karsı karşya. 
!:' 

- Baron Von Hintee, Berlinle te-
ması muhafaza ediyor mu? 

-Ediyor. 
Villi bir sigara. yaktı : 
- Bu sefer epey hazırlıklı gidiyo

ruz, dedi. Baksan a bütün millet 
yolda, birbirimizden haberimiz yok, 
ikinci bir heyet:te iş başında" Onlar
la tem"' rt:a mısınız?. 

-Tabii .. 

- Haydi, dedim, vakit geçirmiye-
lim de çalışalım.. Patron bir saat 
müsaade verdi .. Yoksa kızar .. 

Yazan: ŞERiF tOKTORK 

oturdular. Nesrinin hareketlerinde 
isyan edeci bir eda, gözlerinde derin 
bir kin, açıkça beliriyordu. Bunu pek 
jyi bilen teyzesi, karşısında hiddet
lenmiş, asabile§Jllİ§ olan kardeş ema· 
netine gayet nezaketle muame1c et
miye, son dakikaya kadar sakladığı 
hakikati söylemeeğ karar ~ti. 
Sigarasını yaktı, mevzua nereden 
başlayacağını kmiJ.ca düşünerek, oda
daki derin sükiıtu bozdu: 

- Bakışlarından, hareketlerin • 
den bir gok manalar anlıyorum, Nes
rin ! Gözlerinde nefret, hareketlerin
de isyan eden bir ruh i>CZiliyor. Bana 
mı öyle geliyor, yoksa hakikat söyle
diğim gibi mi? 

Genç kız, sertçe başını kaldırdı, 

k~Jarını çntnrak, alay edici bir va
ziyetle sesini yükseltip: 

- Simdiyc kadar anlayabildiğinizc 
hayret! Evet, söylediklerinizin hep
si doğru. Artık buna son vermek za
mnw çoktan geldi. Bu gece, mutlaka 
kat'i bir karar vermeliyiz, dedi. 

Tcy7.esi bu aekildc cevabla kar§ı· 
laşacnğını önceden 1:nhmin ediyordu. 
İtidalini bozmadan ayni sesle devam 
etti: 

- Cemille evlenmenize taraftar 
olmadığım için bu vaziyetle karşıla
şıyorum. Haklısınız kızım! Biliyo • 
rum, ikiniz de birbirinizi seviyorsu
nuz. Evlenip mcsud olabilirsiniz. 
Teyzen olduğum için daima senin sa
adetini dü~ünüyorum. Kardeşimin 

biricik yadigan ensin. Onun muhab
betini seninkine ekledim. Seni her 
Reyden fazl3. severim, kızım .. Elime 
pek küc;ilkken geldin.. Sana teyzelik 
değil, be!ki analık yaptım. Kurdcgi
min bosluğunu doldurmıya calıştım. 
Senin üzerine bu derece titrediğimi 
bild' Jin halde niçin bana isyankar 
dn\·ranıyorsun, Nesrin? 
Düşün bir keı:re :Ben, sizin evlen

menize acaba niçin mani oluyorum 
kızım; dcf,-il mi·: 

- Bu ak am, ben de ayni sualleri 
size s racnktım. Fakat, sız daha önce 
davrandınız! ... 

- Nesrinciğim annen öldügü za
man ufaktın, nl:Iın ermez. Ben esa- 1 
sını bıliyorumd ı onun içın bu Pekil
de hareket edıyorum. Bana. hak ver ı 
kızım. annenın Yasi) etini yt:rine ge
tirı) oru. Ne yapayım; ann ginfrı 

vasiyetı böylE !. 
- Sozleıinızdcn hiç bir şey anla

madım teyze! acık konuşalım, bu ge
ce he~ y haJled !melidir. 

- Hid<letlcıınıe kı:.ı:m1; neticeyi 
sen de anlıyacaksııı. Scrıclerce evvel 
cereyan e<leıı bır ~ kı bütün tcicrı:ıü
atına kaüar sen de öğreneceksin .. 

Genç kadın, ) enndcn ırladı. Az 
ilerdeki masasının bir ~özünü açtı. 

BiıyUk bir kutu çıkurtu; Nesrinin 
yanımı. getirip ı~oydu Gözleri Kızar

mış, yaşla ddlmuştu. Titrek bir ses
le : 

- Al klzım! Annenin bana bırak
tığı emanet. Oku, gör, sen de öğren! 
aem .. 

- Bunları f>kumak için saatler 
lazım. Hem şimdi bu m ktuplnrın, 
zarfl:ırın nıevzuumuzla alakası yok.! 
Esas mevzuumııza döt!olim, diyerek 
doğruldu. 

- ~azıyı tanıdım mı kızım?. 

[ Deoomı var] 

deydi. 

müsaade 
Okuyuculımıruzdan İzmir Ka.rşı

yakada oturan İlısaıı Borzamn.ıı'dan 
§U mektubu aldık: 

Karşıyakalılardan tanıdıklarımız 

bir çok k:i.~erin sahib oldukları arsa 
lan ti7.erine ev yaptırmak maksadile 
belediyeye ruhsat tezkeresi için vu
Jrubulan müracaatlannın gayri ka
nuni sebeplerle reddedildiği ve halk 
arasında bir takun dedikodular tev
lit eylediğini göriip duyarak kanuna 
aykm gördüğümüz sebepleri bele
diye reisimizin ıtlaına isal etmeği 
muvafık görmüş ve buna dair Ana
dolu gazetesine bir yazı yazmıştık. 

Halkın inşaat tezkeresi almak hu
susundaki müracaatlarına red ceva
bı veren İzmir belediyesi heyeti fen
niyesinin prensibini muhik gören ve 
efkfın umumiyeye de muhik göster
mek istiyen belediye reisimizin ceva
bını Anadolu gazetesinde okuduk. 

Bay Reis diyor ki: 
'Şehrimizin imfır planı tanzimi 

i§ine ba.'ilanmıştır. Bu planın tanzi
mi esnasında tatbik edilmesi icab e
den hll!::iusata dair hazırlanıp heyeti 
vekilece kabul edilen bir talimatna
me, ve bu talimatnameye müstenid 
yeni inşaat lıahkkında şehir mecli
since kararla.5lllış bazı takyidat var
dır. 

Bu talimatname ve takyidata isti
naden, şehir planının mevkii mer'i
yete geçtiği zaman vatandaşların za
rar görnıeınesmı temin için gayıi 

müsait arsalarda inşaata müs "'le 
edilmemektedir.,, 

Evvel emirde şupu söyliyelim ki; 
bu cevab efkarı umum.iyeyi tatmin 
eôememiştir. Herkes biliyor kı şehir 
plilnının tanzimine başlanmıştır, 

Fra.nsadan geleceği söylenen mü
tehasws, ahvali harbiye dolayısiyle 
ne vakit geleceği de meçhuldür. 

Re.is beyin ce ahında bildirdiği gi· 
bi; "İmar pliim tanzim edilirken tat
bik edilmesi icııb eden 1ıususat için,, 
• hazırlanan ve 1era Vekilleri H'eye
tince n.abul edilen - ve Ifıtfen neşre
dilmediği için kimsenin metninden 
haberi bulunmıynn - imar talimat -
namesi ve şehir meclisinin buna mü
tedair tnltyidatı, hülen tatbik edil -
miyeceği zehabındnyız. 

Çünkü; henüz hir plfını tanzim e
rulmemiştir. ~l' pllinmın tanzimi 
esnasında tatbiki icab eden bir ta -
limatnamenin, 5clllr planı tanzim e
dilmekte olduğu bir sırada ahkamı 
cari olamaz. 

Bununla beraber, evelce de söy
lediğimiz gibi hükumetimizin nok
tai nazarı; şehirlerin imar planı ha
zırlanıncıya kadar in§aatın durması 
gayesine matuf olduğundan, gerek i
mar tnlimatııamesi ve gerek 6ehir 
meclisinin kabul ettiği takyidatı 

mutazammın mukan>erab da hüku
metin prensibine ve kanununa mu
halif olamaz. 

Deniliyor ki; yapı ve yol kanunu
nun 4 üncü maddesinin "H,, fıkra

sında, yolların asgari genişliği 9 
buçuk metro olacağını gösterdiği 

için inşaat yapılması istenen ve- bu
hınduğu sokağın vaziyetini göz önü
ne alarak müsait görülenlere bahçe 
ortasında ev yapılmasına müsaade 
eililmektedir. 

-Siz, dedim Ncuman bana izahat 
veniniz. Villi de kapının önünde ilrti
yatcn beklesin .. Ne olur ne olmaz ... 
tlıtiyatlı ve müdebbir hareket etme- , 

liy_iz... ·r-::~it.:~~~...iıl~~~ 
Villi masanın ba!5ından kalktı. Ka- .Jli 

pının önüne cktı, ben de kapıyı ar
kadan kilitledim .. 
Şimdi içeride Ncuman ile ben ba§ 

başa kalmı§'tım .. 

Hiç nccle etmiyordwn. Fakat mu
vaffakiyetin eşiğinde hissedilen te
redtitlü bir zevk ve inınn ı:ruhu be
nim de benliğımi istila etıni ti: 

Neumnn, mornh:n cüzdanın için
d ın talimntı çıkardı. Okumağa baş
ladt. 

Birinci Vesika 

sine mevdu olan ınevkie ulaşacaktır. 
Allah ve zafer bizimle beraberdir. 

.Dört arkadaş, Neuman; Villi, Gre
ta ve Pola Amerikaya yeni vazifeler
le. gidiyorsunuz. Her biriniz için va
züelerinizi gösteren bir muhtıra 

şa.hsmıza. verilmi§tir. Umumi surette 
hattı hareketinizi aşağıdaki alikim 
dairesinde yürüteceksiniz: 

ıcın • nıçın 

vermiyor? 
Yapı ve yol kanununun 4 üncü 

maddesinin "H,, fıkrasındaki yol ge
nişliğine taallfık eden ahkam, §ehir 
plam yapılırken nazarı dikkate alın
masını &mir. Binaenaleyh; şehir planı 
yapılİp, tasdik olunub mevkii mer'i
yete geçesiye kadar 9,5 metrodan a
şağı genişliği olan yollarda yapıla

cak inşaat için takyida.tı tazammün 
eden bir fıkra yoktur. 

Bununla beraber, mevhum ~bir 
planının kabul ve ipka edeceği farz
oJunan bir yolun atiyen 9,5 metro 
genişliğe tahavvül edeceğini na.zarı 

itibara alarak şimdiden bir tedbir 
ittihazını düşünsek, acaba bu yo
lun hangi tarafından genişletmek 
icab ettiğini biz takdir edebilir mi
yiz?, 
Eğer heyeti f enniyemizde bunu 

takdir edecek zevat rnevcud ise ne 
için Fransadan mütehassıs celbediyor 
bir hayli külfet ve masraf ihtiyar e
diyoruz, diye bir sual varid olmaz 

"? mı .. 
Şehir mütehassısı gelip planını 

yapmadan, imar müdüriyeti de tas
tik edip meriyete geçmeden, şehir pl8. 
nının iktisab edecc.-gi vaziyete dair 
bugünden mütalea yürütmek nabe
mevsim mallıınatfuru§luk olmaz 
mı?. 

Şehir plfmının mevki'i mer'iyete 
geçtiği zaman, şimdiden müsaade e
dilen inşaatta, plana taarruz eden kı
sımlar olacağı mütaleasiyle beledi
yi mclhlız fedakarlıktan kurtarmak 
için bu tedbiri zaruri göstermek is
tesek, yine yanlış düşünceye istinat 
ettiğimiz neticesine varırız. 
Yukarıda da söylediğimiz gibi bu 

meseleyi haldecek ancak şehir imar 
planıdır. Bu plan tasdik edilmeden 
yürütülen mütalea, kıymetsiz bir fa
rnziyeden ba§ka bir şey değildir. 

Yapı ve yol kanunundaki ahkama 
ve bunun tatbikine mütedair olan 
Dahiliye V ekfıletinin tanzim ettiği 
22 maddelik izahnameye göre sayfi
yelerde, yolları teessüs etmiş ve şek
li taayyün eylemiş yerlerde bir dö
nümden aşağı olmıyan arazi dahi· 
linde köşk tarzında yapılncak bina
larda aranması lfızım gelen cephe 
beş ve her iki tarafında üçer veya 
beşer metro boşluk; schir içimle çar
şıya, iskele ve i~on gibi merkezi 
yerlere yakın ·mahallerde kıymeti 
yüksek ve tevsii gayri kabil arsalar 
da aramak atiyen yolun dokuz bu
çuk metro genişleyeceğini nazarı iti
bara alarak inşaat yapılmak .istenen 
arsanın bulunduğu sokak ve arsanın 
vaziyeti göz önüne alınarak müsaid 
görülenlere hah~ ortasında ev ya
pılmasına müsaade edilmektedir; tar. 
zında tefsir ve müdafaa edilebilir 
mi?. Böyle bir iddiaya mafevkalka
nun bir mütalea, indi bir fikir de· 
mekten başka bir mana verilebilir 

.? 
mı .. 

Bir bu mtitaleayı bir an için kabul 
etsek, yine işin içinde yanlış dil§ü
nüldüğünü görürfuz. 

Çünkü; Bay reis diyor ki, yolun 
genişleyeceğini nazarı itibara alarak 
müsait gördl4;rümüz arsalann orta
sına bina kurınağa müsaade ediyo
ruz. Madem.ki yolun· genişliyeceği 
nazarı dikkate alınıyor, şu halde 

CASUS ROMANI 

le kimseye belli etmeden yapılacak
tır. 

.2 - Kadın ar.kadaşların yolda, 
hiç kimsJ'yle ahbaplık yapmalarına 

velev hizmet uğrunda dahi olsa mü-
saade etmiyoruz. · 

3 - İngiliz. Entillecens servisinin 
gayet faal olduğu hatırda tutularak 
taraasud altında bulunulup bıthmul

maö.ığlnn azami derecede dikkat etli· 

lecektir. ı 
4 - Nevyorkta sizi tanıyan ajan-

' lar tarafından karşılanacaksınız. O-
raya ıleride yapılacak işler hakkın -
da talimat gönderilmi§tir. 

1i - Herkes kentli zarfmda 

-•wwwmw 

No: 26 
Aliçonun Koca Yusufla güreşi 

fevkalade meraklıdır. 
Bu, güreşte, Adalı Halil de hem 

Koca Yus.,ufla ve hem de Aliçoyla 
kozunu pay etmek istemişti. 

Koca Yusufun menakıbı genişt:ii-.. 
Onun Türk pehlivanlık tarihinde al
dığı mevki yüksektir. 

Çünkü, Koca Yusufun Avrupa 
güreşleri, Amerika güre§leri, onun 
namının dünya spor tarihine geçmesi 
ne vesile olmuştur. 

Kazıkçı Karabekirin, Arnavut oğ
lunun, Kavas oğlunun, Aliçonun ilah 
namları yalnız Ttirk muhitinde ve, 
akıllarda, nakillenie, rivayetlerde 
kalmıştır. 

Bir tefahür olsun diye yazmıyo
rum. Eğer ben merak edip kü<;ük 
yaştanberi pehlivanlanmız hakkında 

malumat toplayıp bir ne.şriyat yap
mamış olsaydım, Aliçoyu, Arnavut
oğlunu, Akkoyunluyu Kara Bckiri, 
Kavas oğlunu, Kara 1boyu ilah, kim 
biliyordu. 

Evet, bilenler vardı .. Eski pehli -
vanlanmızdan berhayat olan ve, ya
hut o devirlerde pehlivanlığa merak 
edip seyrine gidenlerin rivayetlerin
den, şurada burada sırası geldiği za
man hikaye etmelerinden başka ku
yudata sahih değildik. 

Halbuki, Avrupada, Amerikaya 
giden Koca Yusufun şahsiyeti böyle 
değildir. Avrupada, Amerika.da neş
rolunan gazetelerde, kitaplarda, ha
tıratlarda Koca Yusufa dair malfı -
mat vardır. 

Yani Koca Yusufun şahsiyeti ka
leme alınmış.. tarihe maledilmisti .. 
Fakat bir Aliçonun, bir Arnavut oğ
lunun şahsiyeti bakında tek bir satı-
ra bile rastgelinrnez. . 

Türk yazıcılan, pehlivanlıkla, ,. 
sporculukla alakadar olmadıkları 

için eski devrin nnmdar pehlivanla
rının hayatı bize karanlık knlmı. tır. 
Meşhur Kara Ahmed, cihan pehli

vanlığını kaznndığl hnld , o devrin 
gnzetelcrlııde iki satır ynzıdnn başka 
bir sey yoktur. 

Hnlbuki, Kara Ahmed iGin Avru
pa ve düny:t matbuatı sayfalarla ya
zılar ynzmışlardı. 

Binaenaleyh, Koca Yusuf di.inya
ca tamlmır, bir şahsiyettir. EJycvm 
Amerikada bulunan spor kliiplerinin 
duvarlarında büyük TUrk pehliva· 

• 

YAZA..~ : M. Sami J{ARA~ 
mn resimleri mevcuttur. 

Türk kadar kuvvetli naJDIPl 
yaya bizzat ve kimseden biJD8Yl 
'yardım görmeden salan bll, 
adamın .menakıbı fevkalade 
hdır. 

Koca Yusuf, dünya 
ba§ pehlivam .idi. Yusufuıı 

kıymeti bura.da toplanıyordıı· ~ 
Yusuf yağ gilreeini bir baŞ 0 

tuttu. Fakat, doğruyu söyletıl~ 
zım gelirse Yusuf, Adalı gali~ 
Hergeleci İbrahim pehlivanı b 
vakit ortadan çıkaramadı. . tfl 

Hatta, Çolak Mustafayı ~ 
dan yerinden çıkaramadı. Yaıt1• ~ 
yayı meydan yerinden çıkarsı1 
suf, Türk meydanlarında, ) 
karşısında dikilen ve, onu Zor" 
şan pehlivanlar buldu. 

Koca Yusuf, elli beş yaŞındll 
lunan Aliçoyu bile meydand8ll 
ramamıstı. • 

Fakat, o vakitler cihan peb 
olan Fransız aslanı Pol PoJlSll 
ram bir çırpıda, ortadan ~ı~) 

Avrupa güreşlerinin ne DOY~ 
bizi düsündürümü tarafları ~ 
Mesela: Yusuf bir yağ gürt t 
Hayatında alafranga güreş nedi 
mczdi. 

Hele Amerikaya gittiği ~ 
bü biitün başka bir güreşle Jcll 
tı: Serbest güreş .. 
Ser~ t güreş her ne kadll~ 1' 

güre~ine benziyorsa da hiç bit 
kit y ~ güı:cşi değildi. fi 

Çünh-ü, yağ güre.c;inin oyunl~ 
mamıle -muvazene güreşi o·~ 
olduğundan serbest gürest:e 1 

ram azlardı. 
.Mesela: ynğ giireşinin bir.~ 

bir sarması bir kiintesi, scrDt7~ 
reı te ge<,-er akçe değildi ve d ~ 

Serbest güreş kuru olduğııfl 
ima tesb·t edilen ,.e müsbet 0~ 
güre tir~ Hasmı tesbit et-ınelt 
mı, bar7daıı bağa dolayarak J1l 
kılmak lfızmıdlr. 

Halbuki, yağ güreşinde o~ 
büsbütün ba§h.ıdır. Yağ gtll"' ~ 
bir ön ca:prnzı, nihayet hnB~ 
gelleyerek sırt üstü de diİŞ 

yalnız cepheden yolun iktısab et- lin•fo inqaat yaptu ılmıayacnğl 
mesi memul genişlik nisbctinde bir inci maddesinde ise .genişliği 9. 
bo!Puk bırakılması - velevki gayri rodan an:ı.ğı olan yollardaki b 
kanuni olsun· lBzıın gelirken binanın da çıkıntı yapılamıyacağı s.ıı 
her iki tarafında da boşluk bıraktı- eınrolunı;l.uğ'U halde. kanunuJl ~ 
nlnıası için yapılan gayretlcı'C ne den sonı a Karşıyakada ve . 
denebilir acaba?. zergfıhında hilafı ınemnuiYe d 

Bundan ba.§ka yolların dokuz bu- müsaade edilmiş, ve halen 
çuk metrodan a.~ geniıılikte ol- 1 ceddet duvar inşa etmek ve 
mıyacağını bilen heyeti fenniye; ni- · tahkim eyle.mck suretiyle .; 
çin şimdiye kadar lzmirde nltı, Kar- tc7.keresi verilmiR ve gt·nişlı 
şıyakada altı buçuk metroya kadar metro ılaha asağı o!ı."l yoll 

1 genişliği olan sokaklarda, cephede kıntı ihdasma müıs;,ıadc 0 

bile boşluk bırakılmadan mülil.sik o- görülmii~tür. 

larak inşwı.ta ruhsat vernıi~tiı'? Ya- Görülü~·or ki: kanunun sııl' 
pı ve yol kanununda, sahilde yapı- menetti-i bir şeve ruııun ve 
lacak inşaata be§ metrodan fazla delfüctiyle veya iıtimasiylc J1l 
irtıfaa mlisaadc edilmediği halde edilmekte, lctı.ııunun menetJl'l tl1 
niçin 12 metro ve belki daha fazla şeyi ihdas cyle=nck huku1'11 1' 
yüksekliğe müsaade edilmi.~tir? yeden ikC>n mümanaat oıunJ1111 

Yine yapı ve yol kanunun 4 ün- da h·ılk arasmda dcdikocJ'llfl 
cü maddesinin "E" fıkrasında bel- olmaktadır. • . ·oO 
de içinden geçen şimendifer hatları- Tl'jte bu gibi nahoş ded11'. 
nın istimlUk huöutlarmd.nn itibaren şnhidi ve samii oldu;Z-urnuı ~j~ 
her iki tarafımın 30 metroluk bir sa- leöiye Tcisimizin n:ızarl 

ha boş bırakıln.;;ağı ve bu snha dalıi- cclbctmek istemistik .. 

Bu sefer Ncuma.run zarfını açtık: j 
Bunda da ııunlar yazılıydı: 

1 - K:ıfilede aheıık ve irtibatı te
min ile arkadaşlarımızın münase · , 
be~iz bir harekette bulunmalarına 
mani olacasınız. 1 

2 - Pola ile arada sırada şüphe- ı 
yi uyandırmı. ·acak ı,ekilde temas e
debilirsiniz. 

3 - Amcrii:ada temin edeceğiniz 
arkadaslarla üzerinde durulacak iş
ler şunlaFclır: 

a) Deniz inş.aiye tezgahlarında 

grevler çık:ırmnk ve k11.ak üzerinde
ki tahtelbahirlcri tahrib etmek, 

b) Büfün Aır.eıika efkfırı umumi
yesinde Monroc kaidesi taraftarla
rının :ırtm:ı~mı temin etmek. bunıın 
için icab ede!ı neırriyatı yaptırmak, 

c) Alrnanlar!n mutlaka galib gc· 
le<:ckleri fikdni uyandırmal• ve bu 1 
t:ı.ktErJe, Amerika ile co;;t olunaca-
ğım makalelerle halka yayirıak, j 

"""""' 
rıru imha etmek için her c;ıır"' 
'"Utmak, 

e) bütün bunları ynpa:I<~:~ 
cak arkadaşların bu işi lnY1 tıı1ı 
şa.rabilccek kimseler olnııJll 
min etmek. . . tıJı 

Bundan sonra Vi11111ın ı: 

okuduk. Bunda da ta1,ribCl1 
ler vnı'dı: .. tı" 

1 - Şimdiye kadar goS t 
cesaret takdirlerimizi cdbC0 
dir. Neuman'ın iJnresi aıtııı 
bliyük hizm,,tler bekliyoruı~ 
tiflerinizi kendisinden aı:ıcs , 

. ·~" 2 - V azifeniı daha ıı; 1, 
CP' 

da.'3larınızı muhafaza etJll 
korumaktır. ;ıı 

Silah. ör.lük hnkkınızı ,ıY 
kullamnan!zı ve Jüzu~ 
reket ederek arkada.5IarJJl ııil' 
masına rucydu.n vermeıııe 
sa tavsiye ederim. ~ 

Getirin §U elinizBeki talimatları .• 
-Neuman bir çanta açb, çar.tanın 
esrarlı. dilğmerıine basb, ufak bir 
kapak açı1dı.. O kapağın arkasın:ı 

gizlenmiş bir anahtar buldu, onunla 
başka bir bavul açtı, o bavulun i<:ln· 
tten bir anahtar daha aldı. Biriı:ıci 

bavula geldi, ve o birinci bavulun 
kıwtk taraflarından birine anahtarı 
anahtarı 'tatbik etti, omdan dn ufak 
bit kapak knlh1:ı, 'içinden bir ci:zdun 1 
~· ıBiıtün esrar bu cüzdarun için-

Arkad:ıf/lurın çok dikkatli hare
ket etmelerini Alman hül:ümcti bil
hassa arzu etmektedir. Kayser Vil· 
helmin ar.zusu ve~hile haııeket et
mek, bim büyük zaf erlcr temin e
decek ve Almanya dünyada kendi-

1 - Yolculuk esnasında -kadınlar 
ayn, erkekler ayrı.gideceklerdir. Me
murlarımızııi dördü de §imdıye kadar 
te§his edilmemiş kimselerden mü
rekkeb oldukları içın, tcwJs edilme
meğe fevk:.ı.Iıide ehemmiyet atfcde
ceklerBir. Bunun için, a) ak tclgrafi
le ve malfun olan mcvris i~aretleriy- gösterilen vazifeleri yapacakbr. 

d) 1.,giliz Enteiliceruı servisin fa-
• aliyctini önlemW< ve onlann ajanla- J 

3 Bundan harşlta Aın.eri. J.'., I 
~ar~zın gi.isterdikleı:ı ~Sof' 
ışçı olarak gireceks~u:. 



Stoya i oviç as l 
sürgün edildi ? 

Çocu~ . b~>:a~ı--· Ço 
nın ııtıncı gunu 

u 

(Baf taraf' 1 incick) 
lıaharı yadan farksız ~.. ı 
tılif•. "MBo,~, sekağmdak.i (S) 
~ı ev:bı •nünde iki araba dıır
lbakta&r. llinaınn parmaklıkları ö
~nde iki şoförle iki jandarma sanki 
llöbet beldi) or. J<Jt.rafta olanı biteni 
görnıeğe gelmiş meraklı kafilesi yok: 
tira herb..& öğle uykusuna. ~il
lniırtir. 
Rarşımda zengin, üslfıbsuz ve 

lıahce& çok güzel bir \'illa var. Bah
~ güzel, 'Zira kö.'jkün sahibi çiçek 
:eraklısı imiş. Bu villa eski başve-

ıl Milan Stovadinoviç'e aiddir ve 
tabıta üç ~dcnberi bu villada çatı 
lta.sından bodruma kadar a.raştınna
~r Yapmaktadır. Bir kaç merdivenle· 
bınanın holüne çıkılmaktadır. Holde 
l>ut gibi ha,reketsiz duran üç jan -
damın nöbet beklemektedir. 

yaya bir takım ünüormalar ve men
diller sipariş etmişti. 

Maahaza üzerlerinde kendi resim
leri bulunan bu üniforma ve men • 
diller gümrükte kalmış ve tahak • 
kule ettirihnemi§ bır diktatörlüğiin 
alametleri olan bu eşya tapon mal· 
lar arasında şporta'l'!llara satılmış • 
tır. 

Yugoslavyanın eski başvekili bü • 
yülcyici ve füstinkar bir adamdı. 
Kendisi ava çok meraklı ve mahir 
bir avcı idi. ffiç şüphe yok ki men
faya giden bu fü.sfınkar adam için 
bir çok kadın gözleri yaş dökecektir. 

E8ki Bir Yugosla\' ~azın Da 
Tevkif Edildi 

Belgrad, 24 (A.A.) - Eski dahi· 
liye nazırı Akçimovaç Bosnada kim 
Rnga.tizada tevk; edilmiştir. 

---11---
Strrı Bellioğlu l"akınlannın kısaca "Stoya,, tes

irliye ettikleri eskı başvekil merdi -
"eıııeıden yavaş yavaş inıyor Ye sol 
~ftaki duvarda üstadı "Paşşiç,, 
"'Ulanın büviik bir resmi asılı duran 
D!rti pence"'reıi kütüphane odasına 
in" 

Merkez Kumandanlığına 
verildi 

sı...~~ehassirane bir nazar fırlatıyor. 
~da ::;ayısız misafirler görmüş, 
~Psız bir devlet esran işitmiş u

~tı Yemek salonunun kapısı ardına 
~d~r açık duruyor. Bir &ı.manlar 

11
• rıng1e birlikte vurduğu avların 
1linneleıi bulunan zemin katındaki 

11.V a~1 
-.ıonuna bu yemek salonundan 

~Çilerek gıdilmektedir. 
Stoya 7..ayı flamamıR 

~Ski başvekii hıç zayıflamamış. 
1 gl'bi gümrah kaşlan altında ba

~tı daima cevval amma dudak~ 
-ıtıda tebeesümü yok. Bu cesaretlı 
;:un.~u P8.rtinin adam akıllı tehlike
~;::._düşıüğtııni iyıce kavramış. Buna 
-~en ınıhamki brr hareketle gümü 
• eelcetüıin düğmelerinı ılikledikten 1 

~ retra:fmı aıra.n üç 3andarmaya, 
-.&e~ıriyetiııi muhafaza eden bir 

- liazınm efendiler! .. dedi. 
'-ti~badakı zabıta memurları bili. 

Yar yere atııyarak selim vazi -
~ aldılar. Bavullar otomobil • 
a;__~ birine yüklendi, diğerine de 
~adinovjç bindı. Ve işlemeğe 
~lıYan :mat.ör gürültülerinden son
~O\rana :sokağındaki koşk ıs .. 

\r. ~ tenbaiye gömüldü. 
"- ~.l§te dört yıl müddetle Yugos -
a..__ aıyaaetinin hi.kımi mutlakı eski 
~ıl ••Milaıı Stoyadinoviç,, si -

' S8.bnesinden çekilmış oldu. 
!Kerfoda 

._..1888 Ylhnda Uzicede faaıl&az uğ
-.ı.! ~sayesinde mektep ho· 
~tıdan aYUkatıığa yükselen bir 
~ aUibindeo dünyaya .gelen 
\Q-~~ Korfoda esbak başve • 
~Yar ~ nezareti altında 

(~ t.arafı 1 incide) 
lar gönderdiğinden dolayı yakalanan 
ve hakkında takibata gırişilen eski 
Kocacll müstakil mebuslarından Sır
n Bellioğlunun Ankaraya gönderilen 
tahkikat ev.rakı gelmiş, Sırrı Beli
oğlu, dün, öğleyin saat 12 yi on ge
çe Emniyet müdürlüğünden bir tak· 
si otomobiline bındinlerek İstanbul 
merkez komutanlığına gönderilmiş
tir. Sırrı Bellioğlu, Emnıyct MüdÜ!'· 
lüğUndcn çıkarken gızli olarak res
mini çekmek istiyen gazete fotoğraf
ç.ılan önünde durup poz alarak iş
lerini kolaylaştırmuJtır. 
Hakkmdakı tahkikat evrakı, cü • 

rlim delilli olan mektublar, diğer ev· 
rak ve mektublann yaı:ıldığı daktilo 
makinesi de beraber olarak merkez 
komutanlığına getirilen Sım Belli
oğlu, burada, askeri bir doktor ta
rafından mua~ne edilmiştir. BMdan 
sonra ilk ifadesi alınmış, Merkez ko
mutanbğuıda kalması llizumha göröi 
düğünden, komutanlıktaki askeri 
tevkifhanede kendieiııe aynlatı yen 
götürillmllştiir. Refikası ve kızı ge
lerek tsnübanede kendisüe görüe
müPırdll'. Sırrı Bellioğtu §itııınan w 
kalbinden biraZ' rahatsız olduğu için 
lüzum görülürse yapılacak diğer sor 
gulama burada kendisine a,n.lan o
dada yapıbnası muhtemeldir. Sım 
Bellioğlunun muhakemesine yakında 
askeri mahkemede bqlao.aktır. 

lr-.. ~Yata atıldı. 
~ ~ Kmfoda yerli bir otelci -
~-~"' Olan bayan Agusta Gazzi ile 1 
:lttı \'e tMendi. 

~~ Jlliitevui memuriyetler 
~i . Sto,a ,.kabına sığamıyor, 
~Yordu. Li.kin 1923 yılında 
' ç,, kabinesinde maliye nazın 
~ti 1-e ~ fazla entrikacılığı yü • 
-~n kraı Alcksandnn gozünden 
~ elik ~. hidiseclen sonra "Stoya., 
'-ln

1 
latörJUğün amansız bir düş • 

'i n.larak buluyoruz. Menkfıbiyeti 
~~ ~ekaandnn katline kadar de· 

~ı:::· Anıma bu arada Müslü • 
~~ arı. Slovenlerden ve Koroşet
~ ltıii.rekkep Yugoslav radikal 

Eski 1mıit mebusu, nısamn ikisin· 
den düne kadar Emniyet miktiirlüğün 
de geçen yirmi ild gününün ilk iki 
güniillü yalnız çay içerek, müt.eessir 
ve isali olarak geçiımil, daha son
ra bu vaziyete alışarak şen görUnme 
ğe, giilöp.eöylemeğe bqbunaştır. Dün 
de emni)"et. direktörlftğünden ayn
lır:ken. orada tanıdığı memmiara ve
da etmiş; "Allaha ısmarla.dik!,, de • 
miŞtir. 

4v ll.ı. teşku eylemişti. 
~ ttıaı{ ka.blDeSindc "Stoya,, yı yi-

Dtin kendime göriişen bir m•har· 
ririmtze, Sırrı Bellioğlunun refikası 
Bayan Bellioğlu kızınuı da ... ak et
tiği şu sözleri söylemiştir. 

- Bizi teessüre garkeden bu hl· 
disede kocamın masum olduğuna e
minim. Yalun zamanda serbest bı -
rakılacağnıa da kani buliınuyonız. 
Evvelce CYde mekb.ı b ve saire hazır
ladığı ve öteye beriye gönderdiği 
hak.kında da hiç bir malumatımız 

yoktur. 
----»ııc---

Taraçadan dUştu 

(~ taralı 4 iincüde) 
---o-- - Doğuruncıya kadar ça.lıştm 

(&ı§ txt:raJı 1 incide) iDi? 
cuk ~ Kurumu tarafından 

"' t.ertib olunan gürbüz ~tik müsaba-
kası idi. 

M"tlsabakaya saat tam 10 da Fran
SIZ tiyatrosunda iöaşlanmıştır. Müsa -
bakaya muht:clif yaşlarda 200 çocuk 
iştirak etmiştir. 

:Müsabaka ha.fil.amadan evvel dok
tor Ali Şükrü tarafından çocuk ba
kımı hakkında mükemmel bir konf e
rans verilm~ ve konferans müsaba
kaya iştirak edecek yavrula.rınıızı 

getirmiş olan anneler tarafından a
lika ile dinlenilmiştir. 

Müsabakaya iştirak edecek olan 
200 kadar çocuk doktor Ali Şükrü
nün riyaseti altında çocuk mütchas
sıslanndan doktor Semiramis Ek • 
rem, doktx>r Ahmed Alrlroyunlu, dok 
tor Nazım Bekirdcn müteşekkil bir 
tıb 'komisyonu tarafından dikkatle 
muayene oıunmuş ve bu muayene ne
ticesinde gürbüz olarak 40 çocuk ay
nlmıştır. 

Tesbit olunan 40 çocuktan 3 kata
gorinın bmnci, 2 nci ve üçüncüleri 
seçilmiştir. 

5 aylıktan bir yaşına kadar olan 
çocuklar ar~da birinciliğı Ayşe 
Kadızade, i1nnciliği Sedad Düzyürek 
üçüncülüğü Türkan kazanmıştır. 

1 yaşından 3 yaşına kadar olan 
çoculdar. arasındaln müsabakanın bi 
rincisi Sevmç, i.kincisı Ahmed ve Ü· 

çüncüsü de Türkerdir. 
3 ve 7 yasındaki. çocuklar arasın

daki müsabakanın birmcısi Selçuk 
Aydemir, iltincısı Elçin, ücüncüsü de 
Adnan Yalıerdir. 

Mükafatı J:ıak eden çocuklara lıe • 
diyeler verilmiştir. 

Diğer taraftan bundan başka yine 
Fransız üya.t.roswıda Işık 1isesile, 
Boğaziçi lisesi ve Madam Küı-inin 
talebeleri ta.rafından parlak bir mü
samere ven1miştir. 

Müsamere neticesinde salonda bu
lunan çocuklara pasta, çay, sando • 
viç ve çikolata ikram edUmiştir. 

Bundan başka birçok halkevle • 
rinde müsamereler verilmiş, karagörl 
oynatılmış her mekb!bden de aynca 
eğlenceler tert1b edilmiştir. 

Çocuk haftam münasebeüle pa -
zartac;i günü öğleden soııradanberi 

kaJl'Lh bullauMa mekteDler bagÜll 89-
lacaktır. 

Hakimiyeti milliye ve çacuk bay
ramı Samatya nahiyesi çevresinde de 
parlak bir surette tes:id edilmiştir. 

Muhitteki mektli> talebeleri başlann 
da öğTetmenleri olduğu halde töre
ne iştink ebıd§le:ıdir. Bu miinue
bette*lı ta1mn elbise, 106 çift ayak
kabı, 111.çift çorap, 91 aded önlttk, 
240 aded torba ~keri, 60 çocuğa öt
le yemeği yardımı yapılmıştır. 

:::nORVEÇ:= 
(Baş tarafı. iiaeide) 

Sonra, belki de, A!man milletme 
mr kaç zahiri muvatfakıyıet !MDM-

1"8Sl vermek zarureti vardı. 
Belki de, bu düşüncesiz gururua 

cezası da başlıyordur. Her türlü il&
W ve beşerl kanMlanıı haricine~ 
kail baş döndürücü muftffakıyetler 
kazanılıyor. 

- Evet 
- Sonra emzı1di iken ~şe geldin 
. ? 

mı. 

- Kırkımdaıı sonra geldim. 
- Çocuğuna kim baktı? 
- Annem. .. 
- lyi baktı mı? 
Bu sualimi hakaret manasmda 

c:hyor: 
- Ana Ol\Jt' da iyi bakmaz D1l? 

- Onu söylemek istemedim. Y.aş· 
lıdır, belki, dedim. İyi bakamamıştır. 

- O iyi bakıyordu. 
- O halle çocuğun neden öldü? 
-· Zafiyetten. 
- lyi b~ılan çocuğa ?Afiyet ge-

lir mi? 
- Gelir elbet de ölüm Allabtan 

ıleğil mi? 
- Sütün kafi geliyor muydu? 
- Hayır sütüm birden kesildi. 

Sonra çocuğa ararot yedirdim. Sonra 
pirinç ununa başladım. Çocuk öldü. 

- İyi bakıldığı halde öldü ha?. 
Bu sualime sinirleniyor: 
- Fakir çocuğuna -;c kadar iyi 

bakılırsa o kadar iyi bakıldı. 
1...c:;te yine ters bir cevab veriyor. 

Onu takib ederek gelen lacivert 
üstüne. beyaz benekli basmadan bir 
entari giyen siyah başörtülü siyah 
önlüklü ve güzel bir kadın .. ismi: 
Mlinevver, kocası tramvay işçisi i
miş, Meşruti~ mahallesinde oturu
yorlarmış. 

- Dört yaşında bir çocuğum var, 
diyor. Altmışı geçkin bir hamınnem 
var, çocuğuma o bakıyor. Ben i!)C 

geliyorum. 
- Büyük annen yaşlı değil mi?. 

YaŞlılar şimdi bizim bildiklerimiri 
bilemezler ki. Çoeuğa eski usulle ba
karlar. Hasta ederler. Senin hamin· 
nen çocuğuna iyi bakıyor mu? 

- Bakıyor! ... Biz ona şöyle, şöyle 
yap diyoruz. O da bizim istediğimiz 
gibi bakıyor. 

V amalı baym:ı Hafize, kırklık blr 
kadın: 

- Biri on beş, biri üç yaşında iki· 
side kız ... 

- Rüyüğü mektebe gidiyor mu? 
- Gitmiyor. 
- Niçin? .. 
- Niçin olur mu?.. KardeıJine 

bakmak için onu ev lam yapıp ko-
caya vereceğim. 

- Kardeşine baksın, diye, genç 
kız evde oturtulup İstanbW gibi bir 
şehirde 'Cahil blralnlır mı? 

- Bırakılmaz da ne yapılır'! Ça
bşmak mecburiyeti var ... Sen boş la
bn:b ~ ba}raıı. Ben on iki 
yqmıdanhfri dokumacıhk etiim. 
Bacaklanm snılayor., belli ayakta bl
rakma. Bak saat yarım öldu. Yanm 
saat sonra iş başı. Karnım da aıç, bl
:rak beni gideyim. F.ğeı- sen benim 
~ldanmdau kttçftğttnü bir yere 
koyup biiyüğtillü okutmak için bir 
çare biliyorsan onu söyle, o da yok 
tabii. .. Ne boş ]Af edip durur, hem 
kendini, hem de belli yorarsın? A· 
caba hakikatea §U i~ aileleriıa ço • 
cuklarını icabı kadar okutmak, ve 
onlara bakıma muhtaç oldukları kü
çük yaşlarda balanak için bir çare 
yok mudur? Herhalde vardır. Fa.kat 
Var nalı Hafize bwıu düşünemiyor! 

lsta~bulun yardıma muh~ ço • 
cuklarına ne gibi yardımlann ya • 
pılmakta olduğunu anlamak için va
limizle, İstanbul Maarif Müdürile ve 
Çocuk F.sir~eme Kurumu reisi ile 
yaptığınt görüşmeler bana bu yardı
DM tatbik edildiği kısa senelere na
zaran genişliğini fakat İstanbul QO· 

cuklarının ihtiyaçları karşısında ne 
derece natamam olduğunu göstemıis 
bulunuyor. 

istifade eden dört yüz büyük fabri· 
ka ve yine bin yedi yil7... bin sekiz 
yüze yakın olarak da iş kanununllll 
çerçevesine giren yani ondan fazla 
işçi kullanılan yahud yedi sekiz iş
çi kullanıp .fazla saati mesai tatbiki
le on işçinin Il1€saisini temin eden iş 
yeri vardu'. 

Bundan daha az işçi kullanan a
telyelerin hesabını ele alınatlan yal
nız bu iş kanunu "'Çerçevesi dahlllnde 
bulunan müesseselerin ameleleri se
nede iş mevsimlerine göre durgun· 
luk ve faaliyet zamanlıınnda seksen 
ile yüz bin arasındadır. Ve saliüıi· 
yettar makamlardan öğrendiğimize 
göre de bu işçilerin 20 bini de ka
dındır. 

Yirmi bin kadını vasati meldeib 
yaşından küçük çoeuğa ana olarak 
kabul etsek, demek ki İstanbul.da ba· 
kıma muhtaç 20 bin mektcb yaşın· 
dan 'küçük çocuğun mevcud olduğu
nu kabul ebnemiz lfızım. 

Bu hesabı geniş tutulmuş farzet -
sek de bir kalemde bu çocukların ya
rısını sjlsek, yine Istanbulda anası 
istihsal hayatında faal ve Türk sa
nayi ordusunda nefer olan on bin 
çocuğun mevcudiyetini kabul zaru. 
retindeyiz.. 

On bin çocuk.. hnlbuki gördUk ki 
yapılan bütün yardımlar, paha doğ
rusu yardımların büyük bir kısmı 
ancak mektcb hayatına atılmış yani 
yedisini açmış çocuklara gıda ve gi
yecek teminine sarfedilmektcdir. 

Çocuk vefiyatlnın asıl fazla tah· 
ribkar olduğu yaşlar.sa emzıkle yedi 
yaş arasıdır. 

Bu çocukları ölümden ve bu ana
ları çocuklannı kaybetmek mate • 
minden kim kurtaracak, kim kur • 
tarabilecek diye etrafımıza çaresiz, 
çaresiz bakmağa ne lüzum var. 

Otuz altı senesindenberi kabul ve 
neşredilmiş olan iş kanunu müstah· 
sil anayı ve bu emekçi ananın ço
cuğwıu kayıracak ve bu suretle mil
li nüf Üsun eksilme.sine mani ol sk 
tedbırleri dü.şiinmüştiir. 

Bu kanunun 61 inci maddesi şu
nu söyler: 

"Gebe veya emzikli kadınlann han 
gi devrelerde ne gibi .işlerde calıştınl 
rnalanıun yasak olduğu ''e bunların 
çalışmaları caiz olan işlerde hangi 
şartlar ve usullere tabi tutulacakları 
ve hangi vasıf ve şartlardaki i yer
lerinde ne .suretJe emzirme odaları 
veya çocuk bakım yurdu "Kreş,, te
sis edilmek mecburiyeti. bulunduğu 
İkbsad ve Sıhhat ve İçtimai Muave
net VekiJetleri tarafından mü§iere· 
ken hazırlanacak bir nWmıneme ile 
tesbit edilir .. ve ilh.,. 

Burada da görüldüğü gibi bu ka· 
RltD işçi kadının çocuğunu yaşat

mak ihtiyacını düştinmttşt.ür. Fakat 
936 da kabul ve neşredilen bu ka • 
nuaun 1940 senesine kadar ancak 
iki nizamname çıkmıştır. 

Bu ııizamnameilerden biri fazla sa
ati mesai nizamııamesidir. Diğeri de 
i§ ihtilaflarını uz1astn'ma nizıuxuıa

meeidir. 
A.ca:ba niçin bugüne kadar bu ni

nizamnameler bunları hazırlamakla 
mükellef olan makamlar ta.rafmdan 
hila hazırlanmamıştır. 

Niçin binlerce küçük yurdBaşımı
zın henüz ufak bir filiz iken sefale
tin yoksulluğun merhamet.siz elile 
hayat toprağından koparılıp ablma
sına mani olacak tedbirlerin alınma· 
sına hala tevessül edilmemiştir. 

Türk çocuğuna bayram yaptığı -
mızı söylediğimiz bu günlerde !stan· 
bulun on, yirmi bin ve kim bilir yur
dun bütün kö~!;'lerinde kag yüz bin 
bakınıslti çocuğu hn.tn-lamamız~ ve 
onları yaşatmak, mesud ve gürbliz 
yetiştirmek için seferber olmamız 
İcab ebniyor mu? 

---0-

( Baf t&ra/11 \nddo' 
.. _ 88 tekliflerin °rV&sete itKiesi 

liızımdır. Çünkü mevma bahiB A.ta· 
türle ve f:nönü iSmleri bizim için 
Unkapanı semtinden ve Eminöııii 
mey<w:undan çok. daha büyük mana
lar ifade etmektedir. Bu isinüa bir 
şehrin bir meydanına değil bütün 
Türkiyeye izare edilmektedir. Bu 
itıöarla teklifin doğru olmadığı ka
naatindeyim. 

Fa.tib a&a6l Slrrı Enver Batur 
teldifin Parti kongresinde halle ta .. 
rafından büyük bir samimiyet ve 
heyecanla serdedilmiş bir dilek ol
duğunu binaenateyh kabulü laznı 
geldiğini iddia etti. 

Refik Ahmed Sevengil Abdülka -
dirin noktai na.zanna iştirak edcrelc 
dedi lri~ 

··- Batkın dilekleıine hürmet ede· 
riz. Fatihlıler çok büyük bir hassa· 
siyetle diğer semtleri kıskruıdıracak 
olan bu temennıyi izhar ettiler. An
cak bu isimler arkadaşım Abdülka.· 
dirin de söylediği gibi bütiin mem -
lekete mahsustur. Bunlann semtle· 
re verilmesini doğı'll bulmuyorum.,, 

Sırrı :Enver Batur bunun diğer şe· 
hlr.lerde misalleri oldu~u kaydc -
derek kabulünde ısrar etti. Her iki 
teklif de neticede tetkik olunmak ü
ezre mülkiye encümenine havale oluu 
du. 
Zabıtai belediye talimatna

mesinin mUzaker.esi 
Meclis, ıw:namede bulunan birkaç 

maddenin müzakerelerini de neti • 
lendir-dikten sonra zabtai belediye 
talimatnamesinin müzakere!erine 
geçti. Talimatnamenin deniz Yasta -
larına ait maddelerinin müzakereleri 
esnasında baz.ı münakaşalar oldu. 
Bilhassa talimatnamenin 197 inci 
maddesinin son fıkrasının çıkarıl -
ması bu münakaşaların siklet mer • 
kezini Wşkjl etmek-te :idi. Fıkra "va
purların köpıiiye ba.ğiı ~ulunduklan 
zaman fayr.ap etmeleri yasa.kur . ., 

Hükmünü ihtiva ediyordu. Bazı 
azalar bunwı lüzumlu olduğunu ve 
bu hüküm sayesinde Karaköy köp -
rUsUnün duman ve si.selen kurtuld.u
ğu noktasına işaret ederek fıkranın 
ili.v.esini istediler. 

Encümen bu yasağın gayri kabili 
tatbik okluğunu fayrap etmeden 
vapurun har.ek.et edemiyooeğini tec
rübe eden "duman azaltma cihaz .. 
ları11 ıwı iy.i netice vermediğini id
dia etti. Nıhayet fıkranın 9-karıl • 
ma91. küçük bir ekseriyetle kabul e
dildi. lrfedis cuma güııii toplanacak· 
Ur. 

---cuı---

UL w.nır ıw•ı 

Kok kömürü için 
yapılan toplantı 

Dürı belediyede Etibank tara.ün .. 
dan organbe edilecek kömür mese .
lesi e.trafında bir toplantı yapılmış
tır. Toplantıya belediye 1ktJsad Mü
dürü Saffet Sezen. Etibank müdürü 
Macid ve K~edeki kömür de
polannın sahipleri iştirak etmi§tir. 
tir. iEtibank Kunıçeşmede 15 bin 
tonluk bir depo bulmuş Ye bwıu ki· 
ral&mışbr. 

Et.ib&nk Kadıköyündıe de bir depct 
kiralıyacaktır. 

Lokantalarm sınıflan~rrlması 
işi yarm ikma~ olunacak 
Lo1tan taıarm .sımfılandınlınası için 

belediyede yarın bir toplantı yapıla· 
caktır. Bu toplantı neticesinde fo -
kantacıların verdikleri proje de tet
kik olunacak ve kat'i şekli nlacak -
b.r. Diğer ta.raftan otelciler de bele
diyeye müracaat ederek otclJerin de 
sınıflara ayrılmasım istemi.'.jtir. 

---ımc:---

Romanya ile yapılan fcari 

Ye nazırı olarak buluyo~ 
~~~~ini gölgede bıraka -
.. ,e n ~ir müddet, sekiz ay, ma
~l.lu ~t-hgı ettikten sonra ba.ı vekil 
~ Ve diktatörlükten farksız olan 
llııı tı e.kaıet 1935 yılı 22 hazira
ll<:v 1939 yılı 4 şubatına kadar 

Kocamustafapaşada Milli Müda
faa caddesinde 33 numara.da oturan 
Gurunç'un sekiz yaşındaki kızı Şa
ke, dön ikinci katta dört metre yülc
sckliğindeki traçada oynarken mü • 
vnzencsini kaybederek düşmüş, muh 
telif yerlerinden ağır surette yara • 
}anını§. kaldınldığı Y,edikule Enne.ni 
hastahane.sinde de ölmüştür. Cesedi 
muayene edon adliye doktoru Enver 
Karan defnine ruhsat vermiştir. 

Dünya haritası arzuswıa göre bo
zuluyor. Bir memleketin üzerine 
üfleniyor ve o memleket kendini 
kaybediyor. Korku içerisine gir~ 
milletler etraflarında dünkü hudut
ların bakiyelerini arıyorlar: Bir Bav· 
yera şatosundan telefonla milletle
rin ortadan kaldırılması emrediliyor. 
Bunun üzerine hiç kimsenin size mu
kavemet edemiyeeeği kanaati geli
yor .. Münakaşa etmek istiyen gene
raller, azlediliyor veya kurşuna dir.i· 
liyor. Mademki ~kal.arının hayatı
nın bir kıymeti yoktur, milyonlarla 
kimselerin, anlamaktan bile aciz ol· 
-dukları bir fantezi içın kaybolmala
rının ne ehemmiyeti var?. 

Çünkü Türkiyenin ~li başlı sana
yi şehirlerinden lfüi olan İstanbul 
şehrinde tesviki sanayi kanunundan 

Yalnız hüsnüniy.et kafi değil bir İf:· 
başarmak için :faaliyet göstermek 

mUzakereier 
Rumanya ile yapılacalc ticari ruü

za.kereler iç.in Bükreşe gidecek he -
yetimiz cumartesi günu ehrıimizdeıı 
aynlcaktır. Türk heyetine riy:ıı::et 

ed.eeek olan dış ticaret umum müdü
rü Scr\•ct Berkin bugün Ankaradan 
§ehrimir.e gelecektir. Servet Berkin
le birlikte Rwnnnyayi.I. pa.muk ve tif
tik y~ ğı birliğinden de birer aza 
iştirak edecek ayrıyeten heyette bir 
maliye mütehassısı da bulUDacak -
tır. Haber adığ:unıza göre Rumen -
lerle cereyan edecek müzakereler.in 
~u ley fiyatlarmm ~enideıı 
tan2.imi işi tekşil etmektedir. Bu 
meyanda yapak, tiftik ve pamuk 
sabgJan ile kereste ve petrol ithalatı 
işleri üaerinde görüşmeler yapUa ~ 
cakbr. 

C!tti. 

~ ~ tıın siyasi hnyntı kiüı 1tal-
~a h Afrna.nyaya gaz süzmek, • 

~'lll ti :~tta kendınini rahatsız o
~ ~ 1 . ltdenbire ortadan yok et -

l\ra 
1lllıelerile hulfuın edilebilir. 

1q d Sl'Q liıtıeri taklid ederdi. Ara 
~ a \lı-....1· . . Sukutund t ... · l ltaı --.uınıyı... an 
~t<}1~ )>an gençliğine bcnzetmcğe 
~ Yuıoaıav gençliği için !tal-
~~~~~~~~ 

. ~trıaı 1 T l Z A R 
'tıitı l(! llardaıcçı•mn "Türk ailesi· 
"" lneUeri -- ı ? 'i on ~oı ıyor mu . ,, ya.zısı-

tıııı., ks yann ayni sütunda 
""'<tı .. ?'i~&. Okuyucu1arımı7.daıı ~ 

Asansöre sıkışlt 

Şişlide Çocuk bahçesi sok.ağında 
Meşrutiyet apartmanında oturan 
Hakkının 11 yaşındaki oğlu Yusuf, 
ayni sokakta Karlo apa.rtmamnın 

asansörile yukanya çıkarken asan
sörün kapısı açılını§ ve çocukcağız ' 
kapı ile kat arasında sıkı§mlş, etraf
tan yetişenler tarafından kurtanl • 
mış, Şişli wcuk hastahanesinde teda
visi yapılıqıt:lr, 

Evet, Viyana, Prağ, V arşova, 
vahşi bir muvaffakıyetin kanlı mcr
haleleıi ! Fakat Almanya ve onun 
hakimi, Nonreçin eşi{;rinde bir taşa 

çarparnk, beliti de, mukadderatlarını 
ve cezalarını • niha"yet ! · tayin ede
cek y~ bir adını atmışlardır. 

''Pruis • Soir,, daa 

Bir sene iki aya mahkOm oldu 
Tahtakalede komşularından Alişi 

katil kasdile cerıhetmekten maznun 
olarak birinci ağır ceza mahkemesin
de muhakeme edilmekte olan Hasa-
DJD katil kudi sabit görillın.emig, 
adi ceriıden, dün, bir sene iki ay 
hapse maht6m edffınfştir. 

lfımndtr. Suad DERVlŞ 

Eski Kağıt Münakasası 
Sümer Bank Sellüloz Sanayii l\1üessesesinden : 

MUessesemWle mevcud rtname '~ 200 (iki yüz) ron s&fi be
yaz \'e 500 (beş yiiz) ton k~ mattJaa ve 1tiro arQğı ftiki lağtd :milııa
kasa S1U'eWe müb&yaa edileoektir. 

Münakasa 22 MaJI& 940 ÇuşamlNI. giillü'9allt ı' te tmtte müc&ieoe 
111.üdürlüı,rmtde yap+ıeWbr • 

SaUmığa talih ohd ,. fiyat teldlftMiai hMi kapak -.rflan mlifta... 
kasa güd s..ı 1% ~ __. 700 (yedi yüz) Urallk UıminM akça.larile Yr
Ukte müaw.wıee miidlhfttiöMı tcsHm emaelerl Jbnndjr. 8•m=ıe nlüfts8&. 
8f) müd'idl\ğl:kıılell lı ... olarak ~ ... edllebDlr. 



Bayta: g 

U LWAC&J'r __ As_k_er_ıik_ltl_eri_] 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 11 &yoğlıf Yerli &kcrlik ~·n -

a.e..: 

lsumbal 2 
dan: 

Bir borçtan. dolayı M/23ll. xm • 
maralı dosya ile tahb baa:ro a.hnaa 
33 top-muhtelif nmk kumaa 215/9t0 

.1 i 1 1 1 l 1-Yedek subay-yetiştirilecek kı-
12 111 t - hizmetlilerden aşağıdaki madde-

! 3 !mi ı let'de ~ edilen şartlara tabi olan· ! 4 l•I larm askerlik dutıımlan tetkik edil-

• tarihin&. milsa.dif pel'§embe günü sa
at 11.5 dan 13 e kadar \Wmmdpe. • 
§ada SümbUUü han 44 No. da satı
lacaktır. 

1inUiltere -ihracat ve ithalat 
Bir Loridrah firma kendisine satım"" V'8 

alım acentaJığı vazifesi görecek şayanı 
ltimad bir Türk ticarethanesila temasa 

i S 1 l mek üzere nüfus hüviyet cüzdan -

1 
ları, mektep diplomaları ve varsa 

6 l l askeri ehliyetnamelerile en geç ola· 
17
8 

rak 11Nisan1940 akşamına kadar, 
şubemize behcm~al müracaat f>tme-

' leri lizundır. 
J01--1-4.-ı-I -J.......,ı!!!!~-1-"""IS~-t 2 - Şubemiz halkından olup as· 

kcrliğinc karar verilen ve şiı.adiye 
kadar her hangi bir sebeple sevke .. 
dibnemiş olan yüksek askeri et.ti .. 
yetnameliler. 

. : SOLDAN SAÔA ~ 

1 - Yazı yazmak i~in kullanılır. 
2 - Karadenizde bir §ebtr· .. Niha. .. 

yet. <t 
3 - Hayat eksiri. 
4. - Baraj - Bir nota · 
5 - Zigfrid hattını yapan Al· 

man mühendis - Bir isim. 
6 - Bir göz rengi - Düz yer - Ba· 
1 ğışlama. 
7 - Çürük • Erkek ke<]i. 

;8 - Gizli. 
. 9 - Atlara wrulur • Güzel. 
10 - GWenilecek yer - Bir Araö 

fatihi. 

1 YUKARIDAN AŞACIYA: 

ı - Biı; yaz sebzesi • Riyaziyede. 
kuJJanılan bir harf. 

2 - Karadenizde bir §ehir - 01 • 
ması mutad. 

3 - Yayık yüz. / 

~ - Mesc;it • .Adetler. 
5 - Kücwn • Nebat - Başına "A,, 

gelse valide olur. 

6 - Kıtlık. 
7 - Kaba bir kumaş - &tan. 
8 - Rumen parası • Bir meyva. 

J 9 - Kasaba. gidince yapılır. 
10 - Gemide yapılan bir iş. 

(Ewelki günkü bulmacanın 1ıalli l 

1 2 3 4 s 6 7 8 9 10 . 
ı H!AIVIAlKIUlRlUIMlU 
2 Alllll l iKI t 1•11 IRIEIM 
3 VIAILI 1 l•IA\Y\•lt\8 
4 AILIAlKI Al•lAIL EIT 
s nt•ıvı•ıo ı .1.İ.!A K IA 
6 11 L 1 E 1L1 E 1 B 1 E 1 T I•~ S 
7 S ~A\Tl.\ I N l•\•I A IN I A 
8 • IH\.IHl•lsl t ı• t I• 
9 K: l it: t IT l. IMIA SIA 
tO t ITIMIT[AIRIA1KIAl8 
~ -
Çorluda yardım 
gören talebeler · 
Çorlu, (Hususi) - Koolordu ku • 

mandanımwn himayeleri, kayma -
bmımız Muzeffer Güvenin büyük 
alikaları, orta mektep müdürümüz . 
Hüseyin Timuçmin deşebbüs ve de--

1 vamlı ça.lışmalarile birkaç aydan· 
IJeri Çorlunun ilk ve orta mektep -
lerinde olnıyan 125 kimsesiz çocuğa 
etli, sütlü, ve tatlısı da. dahil olduğu 
halde her gün muntazam yemek ve,. 
rilmekte idi. Müsamere, aidat ve 

· hayırsever Çorluların da her hangi 
bir şekildeki yardımlarile 23 Nisan
da. baştruı ayağa kadar yeniden giy
dirilemek surctile sevindirilen bu 
125 çocuk koşma, oynama. ve gülen 
yüzlerile devlet ve milletin alaka ve 
sonsuz şefkati sayesinde fakir, kinı· 
.esiz, ve bakımsız olduklarını unut
muş gibidirler .. 

B - Geçen sene vaktinde sevke • 
dihnedikleri için Yedek Subay oklL· 
lu tarafından kabul edilmeyip geri 
çevrilen yüksek okul mezunları. 

C - Yedek subay okulu devresi
nin üçte birinden fazlasına devam e· 
demedikleri için terhis edilip mUte
akıp devreye bırakılanlar. 

D - Askerliklerini tam hiauetıi 
olarak yaptıktan sonra tahsi Uerini 
Jise veya daha yukarı dereceye çı .. 
kardıklarını resmi bir vesika ile is
bat ederek yedek subay olnıaK. isti· 
yenler. 

E - 335 doğumlu ve bu'lL.,rla mu· 
ameleye tabi olup 1 mayıs 19~0 gü· 
nwıde 'hazırlık kıt'asına. sevkedile • 
cek ehliyetnamesiz kısa hizmetliler. 

2 - Bunlar 1 mayıs 940 gününde 
Yedek Subay Okulu ve hazırlık kı • 
tasına sevkedilmek üzere 29 nisan 
940 pazartesi günü diploma ve eh -

• 1 liyetnamelerile behemehal şubeye 
;nüracaat edeceklerdir. Gelmiyenler 
hakkında askerlik kanununun 89 un·. 
cu maddesi mucibince tecziye edile
cekleri jlfw oltmur. 

••• 1t ;-

Fatih Askerlik şubesinden: 
1 - ~imdiye kadar hiç askerlik 

~bnemi~ 316 - 335 (Dahil) doğum· 
lu yoklama kaçağı vaziyetinde 'bulu
ııup ta muameleleri tekemmül eden 
vo (i335) doğumlu olup geçen cellr 
lerde sevkleri geri bırakılan (Top -
c;u) ve <Hava) sınıfına mensup erat 
as'kere scvkedilcceklerdir. 

2 - Şubede toplanma günü 29 ni· 
snn 94.0 pazartesidir. 

3 - Bu celbde bedel kabul edil • 
ınez. 

4 - Şubemize mensup topçu ve 
hava sırufına mensup mükellelJerin 
tayin olunan günde saat 8.30 da şu· 

' bede hazır bulunmalrı. 
5 - Taşrada bulunnnlann da bu

lundukları ma.hallin askerlik şubesi
ne müracaatları ilan olwıur. 

Davet 
Fakir mektep çocuklarına yardım 

(Eski Mişne Tora cemiyeti) cemi • 
yetinden: 

Nizamnamenin 18, 24 ve 27 inci 
maddeleri mucibince aşağıda yazılı 
hususlann müzekkeresi için 14 ni
san 1940 tarihinde akdedilen içtima.
da ekseriyetin temin edilmemesi se· 
bebile içtimaın 28 nisan 1940 tari .. 
hine tesadüf eden pazar günü saat 
10.30 a talik edildiğfuden lfıtfen bu 
gün ve saatte cemiyet merkezinde 
(Beyoğlu Yemenici sokağında 9 
numaralı binada.) her halde hazır bu
lunmanızı rica ve bu vesile ile derin 
saygılarımızı sunarız . 

Müzakere edilecek maddeler: 
1 - Eski zaptın okunması. 

Çorluda 23 Nisan bayramı 2 - Cemiyetin faaliyeti hakkın • 
daki raporun okunması ve tasvibi. 

3 - Gayri menkul meselesi. 
Çorlu (Hususi) - 23 Nisan Milli 

Bikimiyct ve Çocuk bayramını halle 
ye mektepliler kalbden kopan teza
hüratlea kutladı. Okullular çiçek 
gibi tertemiz göğüslUk ve elbisele .. 
rilc ellerinde veciz sözler yazılı .renk-

li kartonlarla, toplandıklan ve ge<] • 
tikleri yerleri geniş bir dershane 
'Ye bir papatya tarlasına benzettiler. 
Nutuk ve şiirler okudular. Şecaad· 

1 
din mektebi bahçesinde ikram edi .. 

len gekerlerle sevinçleri arttınlan 
kilçüklcr cıvıldaşarak merasim ye .. 

1 
rini terkettilcr. Gündüz çocuk balosu 
gece de müsamere venliler. 

Or. Hafız Cemal 
n..ı.nı- Hüt'h'"?lll _ . 

, .... J... ~.J.V --

t...- Lokmall Beltfm , 
~;;.r -~ Dian,ahı 104 
.. ) ~pazar hariç 

lier gtın 2,6 .. eaıı ve cuınarteıd 
p.baMan 9 • 11 hakikf fıkara 
bbuI olmı1D'. T. 22398 

-1: - Çıkan heyetin ibrası ve yeni 
1 • 

•idare heyetinin nizamname veçhile 
intihabı. 

I , 5 - Mali vaziyet hakkındaki ra· 
porun okunması ve tasvibi. 

6 - Hazırlanan bütçenin müzü.e.. 
re ve kabulü. 

---•ıı•---

Foçada bir tecavüz hadisesi 
Foça - Foça kazasında bir ha • 

dise cereyan ettiği şehrimizdeki alil.
kadar makamlara aksettirilmiştir. 

Foçada bir Şahıs evine celbettiği dul 
Mağfure adında bir kadınla onun kü
çük hemşiresi 16 yaşlarındaki Raki· 
kaya evinde içki ikram etmiş ve sar 
h~ olduktan soııra taaıTIU.da bulun 
muştur. 

:Alakadar kız ve kadının hadiseyi 
bymakamlığa. aksettirmesi üzerine 
lmıir Cümhuriyet Müdd&Uı.mumiliği 
vak'aya el koymuştur. Hidise §iın • 
dilik müştekilerin kavli rnücerre<lin
dc kalmaktadır. Tahkikat sonunda 
hfıdiseuin ~ ~ muhak .. 
JtaıktJr. ./ . -

O gün muhammen kıymetinin %: 
' 15 ni bulınazsa ikinci arttırması 
8/5/940 tarihine müsadif pazartesi 
günü ayni mahal ve saatte icra olu
narak en çok art.ırana ihale edile • 
cektir. Taliplerin muhammen kıy • 
metinin % 7 .:S nisbetinde pey ak -
çesi ile satış günü ve zamanında 
mahallinde bnJunacak ıuemunına 
müracaatları ilan olunur. 

Sultanahmed 3 üncü sulh hukuk 
hakimliğinden: 

cevherini ihtiva 
eden yüz ve du· 
dak Rujları aıh

hidir. Bütün emsalinden üstündür. 

Zayi ruhsatname 

.... 
gelmek arzusundadır. 

. 
O. M. POU LSEN & Company 

Bush House. London. W. C. 2. ·--

öanı~-
• 

Santonlnl havi otan bu bisküvi 

Davacı Yani ve Yorgi Enginopu -
los biraderler vekili avukat A. Ek .. 
rem Ersezer tarafından tst. Xiltün 
gümrüğü eski Karakol yeni Kemer· 
li sokak yeni 24 No. da komisyoncu 
Panayot Angilidis aleyhine 940/662 
No. lu dosya. ile a.çılan (294) lira 60 
kuruş alacak davasının yapılmakta · 
olan muhakemesinde müddeialeyhin 
ikametgihmın ıne<;hul olmasına bi
naen arzuhal ve davetiye ilanen teb
liğ edildiği halde mahkemeye gel
memiş ve vekil dahi göndcrmemi<J ol
duğundan müddeialeyhe berayi is -
ti~p mahkemeye gelmesine ve ge-
lemiyecek olursa istiktapian çekin
miş addile ibraz olunan senedin 
kendisine aidiyetine karar \'erilece
ğinin ihtarı suretile gıyap kararı -
nın 15 gün müddetle ilanen tebliğine 
ve muhakemenin de 22/5/ 940 tari
hine müsadif çarşamba güı:ıü saat 
14 de talikına mahkemece karar ve
rilmiş olduğundan tarihi iiandan 
it.ibaren 5 gün Zarfında itiraz edil • 
mediği ve yevm ve vakti mezkiırda 
mahkemede bulttnulmadığı takdir .. 
de gıyaben hüküm ve karar verile • 
ceği Hanen tebliğ olunw·. 

Mümessilleri balunduğumm Pa • 
riste kain Reunia Laboratuvarları 
namına SAGL!K ve SOSYAL YAR
DIM BAKANLI<11NDAN alman 
22/1/1929 tarih 37 /10 sayılı cn'O
BlASE COMPOSE nam müstahsa .. 
rın ruhsatiyesini zayi ettik. Yenisi· 
ni çıkaracağımdan eskisinin hükmÜ 
yoktur. 

Barsak solucanlarına 
Laboratoires Reunies 

• Tilrkiye vekili 
EMEK ECUA DEl'08U 

Karşı gayet tmiıtidir. Barsak soluca.nlanıun büyüklerde, küçlih)ıerdt ..... 
.ı.eb olacağı tehlikeler göronüne alınarak 

Soluean hastahklarında bunu kullanmalan faidelidir. .,. 
Fatih Sulh 8 üncü Hukuk IDJrim

liğinden: 

Bekimlımiımbıe ve hallmnıza tavsiye edilen bo müstahzar 

Karagümriik Beyceyiz mahallesi · 
Çulhalar sokak 3 numaralı medrese 
odasında mlikim iken vefat eden Şe- · \ 
rif enin ilan tarihinden itibaren ala· 

ıı.r Eczahanede bolnnur. Kutu.su: 20 kunı.,tur. 

ca.k ve borçlannın bir ay ve varis 
iddiasmda bulunanlann Uç ay içinde 
mahkememize müracaatları aksi 
takdirde terekesinin hazineye dev· 
redilcceği ilA.n olunur. 

~············ .. ···········-' \ ı Paşabahçe : 
1 Tuğla Fabrikast 1 • • 1 &kidenl>f'ri btiyük bir şöhreti olan bu milli mlİe88e8e iki seoo-I 
• denberi yeni ellerde şehrimizin en sağlam \'e t>JJ rewçta pnse ve • 
• kerpiç tuğlaJa.nıu imal etmekiedir. Her nevi inşaat i~ ~ e1wsi§-. 
• li , .e kmksız sağlam tuğlayı aııeak': • • 

1 Paşabahçe Tuoıa Fabrikasmdan i 
• Tedarik edebilirsini~. Tuğla almak istiyen iDpat .ııiblerillia • 
•. bir karar vermeden evvel bir kere de Pa.jabahQe To~ Jrabırilmsl •. 

ıwunnWmı ~rmeleri menfaatleri •iktna.smdaııdır. TuPJan ,.,... = rinde gömıeğe vakitleri ohnıyaıa ~.re, vereeıeldm adrese --= 
W mune de gönderilebilir. . ., • 
~ Telefon: (3U) dan (68) i ara)llllız. lj · 
~ •••••••••••••••••••••••• .-
lstanbul Maarif MüdÜrlbğünden ~ , 

Maarü Vekilliği koy öğr~tmen okulları için aşnf.<ıd.ı dns ~e milrdarı ~azılı OlçWet 
pazarhkla satın alınacaktır. Bu ölçülerin muhammen ~li. 2457 Iir;ıdıt. Teminatı 
368 lira 55 kııroştur. 1stekliler bu ölçülere aıd şartnameyi Maari! MudıirlüğU Yardi 
rekiöıiü,ründe görebilirler. Pazarlığın t<'.rilllnde ı:aat da bt. Maarif Mil· 
d.Urlüğü binnsında yapılacağı il5n olunur. «3296> 

B•herinin fiyat• • . ' VekOn 

Eıyanın cinsi 
? 

Mlkdars Lira Kr, l:lra Kr. 

500 Kiloluk baskül (Verol modeli) 6 250 1500 -
Sıklet ve irtifa müş'iri 6 125 '150 
5 kiloluk bakkal terazisi 6 8 48 
Tenm sık1etleri " 6 16 " Süt için tartı - G 2 50 15 
Hububat ö~i e 8 48 

2457 -
Bostancıda Sahilde Satılık'·' Arsa 

Sıhhat Velliletiniıı müsaadesini haizdir. 

1 adet 2000 liralık= 2000 - L. 

3 ,, 1000 • = 3000 - ,, 

6 .. 500 • = 3000 - .. 

12 " 250 • = 3000 - " 

40 " 
75 .. 

100 "' = 4000 -T .. 

50 " = 3750 - .. 

210 •• 25 .. = 5250 - " 

Bostancıda Çatal~eşme karşısında deniz kenarında önü kumluk arsa Keşideler: 1 şubat, 1 ma
sablıktır. Bostancı'run en güzel bir mevkimde, koya naur, tramvay du- yts, 1 ağustos, 1 ikinci 
rağı yakınında, duvarları ve nhtımı ve kayıkhanesi yapılınış bir halde teşrin tarihlerinde yapıhr. 

Re<:etc ile sablır. 

bulunan arsanın 21 metre cebhesi ve takribe.n bır döpüm murabbaı me· ı 
sahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (11) den (17) ye kadar Sahih' Ahmed 
"Yeni Sabalı,, idare memurluğuna müracaatleri. ı: Cemale<ldin SARACOCLU ti>' 

Neşriyat Müdürü: Macid ÇETİN Basıldı~ yer: (Yeni Sab~ 
. ~ 

~ 


