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. . d•ı Dr. Falırı Can dıyor kı: ro 81m imanına gır 1 er ((Çocuğ'aTerbiyeyianaverir.Yaban

a bir .terbiye ile büyümüş· bir Türk 

Bir mukayese 
Ve b" ı mül 

imanlar pvpaganda yaparken 

bizim bakUd doetlarumz ol· 
~ kendilerinin bu bisleriııi 
~ ebnedljhwld, lngiliz ve Fran· 
-. Wlmalerine npdarak on1aruı 
~a eürüklenc:hğmid söylerler; 
~Umumi Harb vekayı~ _babr~: 
~~ KakduJan pM afikar: Bw 
:'.c...._. ve lngUis lttife.landaa &JJl:IP 

ecekler. Böyle 

~ ahlik ve karakteri h•kkm· 
ÜdJUe bir eeı.a1eı, JUpneejdir. 

::ı daha iyi tammalan icab «lenti. 
tıı.-~~gandada devam etmekle a· 
~~ uçurumu bütün biitün 
~ı ve derin bir pk!e kendileri so
r~ •dar. 

Ahnanıarıa mı dost olmak icab e-
~. yoksa garb demokrasılcrile 
f_! ~ hususta kıymetti bir tecribe 

lNÇILIZ HARI GEMiLERiNiN GiRDiKLERi 81LDUULIN NORVKÇIW TRONDHAIM UMANINI QÖITEREN HAAITA 

~orveç11ahillerine 3000 Al- mo111111111B1111111111an1111.
man askerinin cesedi düştü Yugoslav kr~hnı 

Londra 26 (Huausi) - Norve. daha ielerine bir 1w; hafif Jnııvat.ör fakih eden 8J8ftlar 
çin pnalÜıde, ortasında v~ cenu • ve destroyetteft pıevcucl olduğu bil· 
bunda baJ'b bUtün fiddetile devam dirilmektedir. Bmılar atenkjer böl· '-'Nan tarihli Tüneeşutırtntn 
ebnfıltıedir'. Alman lnn\t'etleri gttn gesindett fnglliz -ve NorveQ ~ Belgrad muhabiri bildiriyor: 

~~:.:!1: ~ .._ ........ etmll • ·~~~~~~ 
siae mini ol~ için ı.ttt8n gay • ı.om P'el ~il rliılia ~ .... ....,~~ ~~-'.lfir . 1'aç ... • 
retJerlJe ~JIJIDaJrtadırlar. kete ger;tlii ve bir &lmap bamllaııdı- Yel pınç tra1 beht•ın Oplmatrda· 

Trodhatm mıntakasmdaki Alman· man tayyaresi~ bildiri• ki meannı ziyarete gittiği gQn ild 
lan muhasara etmi~ olan İngilizler- lyior. otomobil kralın oh.'IDobilini takip 
le Alman kuvvetleri aruındaki çar- ltıgiJJil ve Frama ban dati top • etmit, kral otomobilden indifi a • 
plllll&la.r bilhasaa ~ok şiddetli ve larile Norveç kıtaafmm hllt. mtlte • mm, bu otomoblllerde bulunan .Al -

çocuğu, asla Atatürk'ün Cumhuriyeti 
· emanet ettiği genç olamaz.» 

:&dU Tıp mtkmeıatwindeybiı ... 
Sa.km, beni buraya, adil veya •· 

llltalvt bir kader .evkile dUpıU.ş ııan
maym ! Şeytan JmlağJna .turvun ... 

B1J1k qn•tıı Jrepnm &ıibıde 
.. Adi! Tıb,, otomolJW... İçeri girince 
mm bir ........ ~·.-çarpuı 
ilk mppara: Sala ll01a gıellp geçen 
beJu gömlelrli JrimseJer... Eli Ul • 
fekli jandarmalar •• Hastalannı bek
llJGrlar ... SadeddeD çıkm•mall için 
Weuüatı an•a&acak değilim. 
itte bQ mth•em nn müdür muavini 

IWlri Camn odumdaymı. Fahri Can 
•eM••ııtwe yabancı değil .. dttn, ilk 
JM111 Yeni Sabahda oJnımue.. daha 
....... eonnak içi& ağmmı açma
... o. Jrat1 blr kanaat ve göderinde 

kmJennJwaıi '* enerji ile: 
-Baı,dedi, ..... ~erkek 

..,a iradın, bir ecnebi ne, etaba W· 
na lllr t,birle, bir yabana ile wı. 
m t e, b&dba.....,.... w ~ 
~ Yabm ..... bQua Dr. Füll O.. 
.._ - _, fa.ime ayn.,... cletB. tuJChk'ı - ........... anlq • 
..... hep-ine C99ab 9el'DÜI olarak. lllWJ, bYMflldl ft bahtiJV olm\11 
• '""' IAll'ette ceftl> vereyim.. olanı bilmiyonam. BOmeffklerim ,_. 
. - Nuıl i8teneııiz.. makaadun, ili· ruuıda, belki, kendini balltlJU .., 

• ba lıluı tak11lklNdaW ep., mlar ftl"Cbr. Jettreıar, bldelsl 
..... bcwamulır. 

B %1 l ın ..._ ._, __, Wır Qııım tfenctim, ba o luıda- Ulı8cllat 
1f fjr dUı;f'ıadu: ld-~_ .... .,_. ..... ..,,sn; 
·-Bu lla.Jata tıta,..... edwnıchr. edip bh1elımml 1ç1n taklpleımm 
a. M-1a girilen Jlll, mutlak deia»- aymua ı•mndır. ln•nlar ela b&y~ 

- bUe. ebmiya bedı.htbla çıbr. l ledir. Evlenmeyi blrakm.. lJl. tatlı. 
e.. erbk, hem bdm bedbaht olur. k6t8, bir çok aafhUan olan biltihı 
Y•llucı lgdmla eNnmie bir çok (&. 7 illcide) 

kanb olmaktadır. madl AJman hava bubllanna Jrar.. man ajaDlan da inerek kmdWnl •~--------=-a::=:-=-========-:a...------

.Stokholmden ~haberlere göre il koyacak milelllrirftllbaelara ma. takibe devam etmiflerdir. Bunma u- BUuu··k Millet Mecıı·sı·nde 
lngiliz harp gemUeri Krondbeim ko- ilk buhuıdu"1 aynca b.ydedilinek • serine Alman ajanları tevkif edil • ' 
)'UD&ginrıiflerdir. Alman1anft koyun [8-1 llleli •JfMal ~· 

·~. Almanlarla asa.de dost al· ----------==::s::ıı::ı-=-==--:aı:=ııı==:::1=-

~· müttefik olduk. Beraber bar-
Şimdi, kraluı bu slyareti yapaea- G. K A K b k. . ğuu Alman ajanlanmn hangi vuıta azım ara e ırın 

lirdik. Almanlar bu dOstluk mü
~ni nasıl anladılar ve nasıl 
~k ettiler? Onlar ,..1n1z Alman 
:-:nıaatini dlt,W.ıenric, Alman kanı-
~ akııııı,( ı(iın Türkü bo( yere 
'! Yarakt._"bnklmn azami derece-
~ biZi istismar ettiler. Biz aç 
~btı en bunlannı silip süpürerek 

ll!ıyaya yiyecek taşıd:lar. Türk 

ile öğremnie o&dukJan tahkik edil • 

mektedir. • ... - teklifi görüşüldü 
Mu•solininin hazır bulunduğu kor- Başvekil Divrikte 

İtalya ve harb 

porasyonlar icfimaınJa bir Q.Za Divrik, 26 (A. A.) - Bapekil 
I • Doktor Refik ~aydam, refa.katinde-

lfa/"anın Almanyanın yanında ki ze~~ ~e berabe~ bu~n saat 19 
J _ da Dıvnnge gelmış ve ıstasyonda 

......... (A.A.) - Btlytlk )(il. 
let lleclisi bugün Şemeeddin GUııal
..,.. bqkanh~nda toplanmıştır. 

c.laenln açılmemnı müteakib re.m 
+e hU8U8I dairelerde odacı ve kapır 

(Somı s iincüde) 

SABAHTAN SABAHA: :::~rini cebheden cebheye kCJŞ ·• 
CGt,t lar. Mcmlek<:t harbden zarar 
'it lağü kadar A)Jnanlann dostluk 
~ttifa.k namına insafsızca yaptık- r 
ta lrltıaınelelerden de bUtiln bütün 1 
trı rar görda Dünyanın en yWmek, 

harbe girme•ini tav•i"e etti hükfunet erkinı ve halk taralmdan 
._, hararetle kerşılanmışlardır. • 

' Çİ=~'::. "':..~w: lsveç, Norveça benzemez ! 
tetkikler yaptıktan sonra Malatya •------

~ feragatli bir kahramanlığı ile çar-

~ .. ~len TUrk evlidlannm şanü 
~ ~~ bile çalmak der«eeinde 
~ 9e kalbf.ls davnuıdılar. Harb-
fet~ muvaffaldyetlerini ve u.
kıaı~ kendilerine mal etmeğe 
--~- Türki)'t!nin harbe iştirak 
~ Alman.va lehine ne mühim bir 

l' •cra etmış, Rus c;arlığını nasıl 
~ olduğu meydanda iken Al -
-oqya Uzerinde bir sülük gibi yaşa-
~ 0lduğumll.Zlı oizzat Hitler yudı. 
~btı-de bunu münasebeUerimizde 
Sı aoğuktuk yokken, tamamen 
G~~ ve dost biı vaziyette bulun
~'illlll% stracla yaptı . .Almanlar le
~ 0 kadar hayırhah ve gayretli 
tirt.a~ çalışmış ve Almanlara 
~ bf)yijk bir dostluk göstermit 
1lıı devl6t ve aıyaaet adamlan Ber
"-lr 80kakıa.nnda. sulkasdlere uğnya • 
~ C&11tıız halde yerlere serildiler. 
~lar buıılarm haya.tlarmda yOz 
~ .,._::ı gWecekJerbıi lliJemeızler-
IM.._-:- aoma oıJan.ı katillerini 
• · ~ ~ 'b.raktııar Ye aJJnfladılar! 

....,.. Cül4 Y.ALÇDI 

(S-.Ş iıri8) 

•UMOlhU Ue mt1er son Bremmer 

Rooıa, 26 (A.A.) - Reuter ajansı 
bildiriyor: 

Kısa bir müddet fa.şist partisi ka
tipliğinde bulunmq olm Guinta 
em l'açyolar ve Korporasyonlar o
dam içtimaında söz alarak, harp sa
mbı•nın geni§liyerell gasıplarla çar 
ppn milletler muharebesi Jıaline 

fi' B M4ini eDJlemiftir. 

istikametine hareket edeceklerdir. Nüfusu iki misli, donanması bugün Almany•nıl' 

E 
"' 1 kalan donanmasına belki faik, belki muadildir. 

mir Abdullahın ziyaref 
Amman, 26 (A.A.) - Emir Ab

dullahın mayıs aymm ikinci yansın- l 
da Ankarayı ziyaret edeceki remneıı .. 
b1Jdlıilmi§tir. 

,DokkAn kirasını 
arttırmak isteyen 
adam mahkemede 

• 
Ma.rpuçcularda fırça ticareti ya • 

• _ pan Mizrahinin dilkkin sahibi Dra • 
mölikatı esnasanda görleijrlerken 1 gomir Kamandarefin dilkkinın kria· 

Guinta, Büyük Britanyanw İtalya sinı arttırmak istediğini ve kira fark 
hakkındaki dostluğunun samimiye- lannı tahsil etmek lizere Mizrahiye 
tine şüphe ettiğini aöyliyerek demie· bônolar-tmza ettirirken cllrmü mfllJ
tir ki: hud halinde yakalandığım dUıı yaz • 

- İtalya, Akdenis mmtakaamda mıgtık. Dragomir Kcımandaref, dön, 
h&kim vaziyette bulmwı İngiliz do- cUrmü methud mehlremeei olan uli
nanmasının mevcudi,.,tile ih1ll edi- ye dördüncil cm& mahkemeeiae 
len Akdeniz emniyeti wlesbıi bir milli kanmma bmnnmmı otnmacıı 

[S-1111111 .,,...] (BoteM 7 ....... ) 

n-" W.a '-6 •lt.laıaı ...,.,,.,. ı..rıte 
Um müddet m8ttefWeriD Nar- ya n.iha1et Norveçte büyük kuvvet 
~ yardım etmiyeceklerine dlnya- lerin tahqeid ettiğtııi kabul eJiyor • 
,. inandırmaya çahp.n, belki kaacli ~ ~ tebliğinden anlıyoru, 
della-HellaleyefNmmlJU.Almuı- /" (Bo.M 'l ifat:idc) 



-7-

Gültekin güzel kızın kolunda 
müzehheb köşke doğru yürüdii 

- Demin arkamızdan yetişen in
cili kız kimdir? 

Balım cevab verdi: 
- Turhnıı mı? O F'ergane'li bir 

Türk kızıdır. Hasan Sabbah efendi
nu~ın, güzel şöhretini jeıtmiş. Ona 1 
gıyaben aşık olmuş.. Bir gün Bag- l 
dada giden bir kervana karışarak 
memleketinden kaçm1ş, Muhamme
diye Rey'e gelmiı=ı: Oradan Hasan 
Sabbahın kalesine iltic:ı etmişJiasan 
Sa ı...uh bu fedakar kızı kendi sara
yında alıkoyınw?, onunla yasa:mıs ... 
Bır gün Göhicngüranda bir arab e-\ 
fendim.ize su· t hazıı:lamış, ban -
cerle iistüne aldırırken Tarhan göğ
sünu Hasan S bbah" kan yapmı~, 
hançer incinin bulunduğu yerden 
girerek onu o ailrmüı ur. Tahranm 
fcd,ıkarhğı fi I·urtarmıştır. 

Şimdi buradadı-r. Gordıi,_;:ün deli -
kanlıların, diğ r kızln.rın da bu tari
kata y alıkl ı, lıizmı.;tleri dokun
muştur. 

- Burası cennet midir? 
- Evet burası !Kur'anın vaadetti-

ği Firdevs, Cenneti a1adır .. 
-Ya! .. 
- Evet. 
- Şimdi ben cennetteyim demek! 
- Evet!.. 
- Oh Allahım ..• Demek burada 

her sey mühah!. 
- Burada memnu bir şey yoktur. 

Cennetlıler yasak nedir bılmezler .. 
Yasa)darın hepsi öbür dünyada kal
mıştır. 

- Kımız çok hoşu..'lla gitti, bir 
kase daha ice iliri miyim': 

- Tabii içeriz_ İki genç yatağın 
kenarında birer kase daha kımız iç
tiler. Gültekin Balımın ltolunJ. . gir
di. Ve: 

- Ne olın:, şu nehir kenarında.ki 
levhaları bnna oku ve teı:cüme et!. 
Merak ettim, dedi .. 

Beraber merdivenleri indiler. Mer
mer bir köprüden nehrin öbür tara
fına geçtiler .. Bılım: 

- Ha, Gültekin! dedi, sana şu a
ğucı da göstereyim.. Bak ne güzel 
meyvalru:ı var. Buna öbür fena ılün
)'ada Vakvak ağacı derlerdi. Çocuk -
tuğumuz da dinlerdik: 

Bu ağacın me~rvala.rı iııS3l'Jmış, Ö· 

lunca yere düşer ve "Vakvak,, diye 
bir ses gJkardıkt:ı.n sonra kalkar, in
sanlar.ın içerisine kan..şınmş. Fakat 
bizim ağacımız: dalından ayrılarak 
ins.."l.D.lar içine karışmaktan nedamet 
duyan meyva değil, bal!ı ve kokulu 
bir çilek verir. Buyurunuz, bir dane 
tadınız!.. 

Gültekin im Im:zetli mey.\'adan da 
bir dane yedi.. 

Sonra levhalara doğru ilerlediler, 
birinci levhada bir arab şairinin ka
dını ve şarabı zemmeden iki mısraı 
vardır. Balım ikinci levhayı ol\UYa -
rak misafirine anlattı: 

- Bu fanilerin meşhur saydıkları 
Çadırcı Ömerin bir kıt.asıdır. Diyor 
ki: 

Mademki bu küstah feleğin al
tındasın. Ml.ıtcvn.zi ol! .. M:ıdemJrJ bu 
ya.lacı dünyn.drı.sm, şarab iç!.. Ma
demki önün ve sonun topraktan b:ış· 
ka bir §ey değildir, ıkendini toprağın 
üstünde değil de. içinde f.:.ı.rzet!. 

1 

Görüyor musun Gültekin hu şalı' 

ahireti inkar ediyor. Diğer levhalar
daki iptnl edilen şiirler de onun! Bwı
ları fena danndm:ı buraya yeni gelen 
bir arkadaşımız bize getirdi. Ba • 

t"Urktye Scndııl 
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kınız sundaı ne d;:,·or: 
- Ey saki, o kırmızı ve misk ko

kulu şaı:abı bana ver ki, dedikodudan 
kurtulayım. Zaman benim Ye senin 
toprağımızdan desti ~apmazdan ev
vel, bana bir desti şarab ver!. 

Dördüncii levhamn kıtasmı da si
ze tercüme edeyim: 

-Ahirette, Cennet, hüri, kcvser 
var diyorlar; şarab ırmağı, süt ırma
ğı, bal ve şeker ırmn.ğı var diy~rla.r •• 
Bunları hatırlayarak bana sen simdi
den bir kad h şarab ver .. Bir peşin, 
bin veresiyeye müraccahtır. 

Görüyor m ·sunuz, Gültekin, §air 
. burada d:ı cennetle alay ediyor. 

İki genç şa.kalw nrak erliyorlar. 
B---1ım bir ltöprünün ba.Qıntlahl levha
dan gene Çadırcının "Hayyam" şu 
mısralanıu tılrl.:çcye çeviriyor: 

Bu:-ada ccımette bulunduğu söylenen 
Jıer ~ey vardı. 

- Ey gönii.l, mademki zaman se
ni dnıma 'meliıl ve mahzun yaşatıyor. 
Bir gün ansı~m görürsün ki ruhu 
latifin cisminden aynlıvermiş ! Çi
menler Ü3tüne otur da, kendi topra
ğından çimen!e.r bitmeden evvel bari 
bir kaç giin ya~-a! .. 

Diğer iptal edilmiş levhalarda ge
ne Ç::ıdırcı ~airin ı;:u kıtaları vardı: 

Zamanın devrinden mütcnaim ol
nuya bak. Meserret tahtına otur ve 
eline kadehi al!.. Bizim ibadetimiz
den ve günahımızdan Allah müstağ
nidir. Sen hemen dünyadan arzuları
nı almıya bak!. 

••• 
Bak, sabah rözgan gülün eteğini 

yırtmış, bülbül de gülün temaşasına 
dalmış. Re.men durm!.yıb katlehe sa
rıL. Zira nice gülleri rüzgar dalların
da.u kopa.np da.km.üş, .sonra da toz 
yapmıştır. 

Bir meyhanede tecrübeli ve yaşlı 
bir adam gördüm, ona: gidenlerden 
bana bir 'haber verir misin, dedim. O 
cevab verdi~ 

- Kadehini elinden bırakma. Zira 
bizim gibi nice kimseler gittiler, bir 
daha onlardan geri gelen olmadı. 

• • 
Su rını kimseye vermiyen bu fe

lek şimdiye kadar binleree "Mah
mud,. lıırı "Ayaz,, la.:r:ı mahvetti. lç 
§a.rntıı, çünkU kimseye ömür iki ke· 
re verilmiş değildir. Dünyadan bir 
giden bir da.ha gelmez. 

••• 
Bu felek beni ve seni mahvti he

lik rctmck azmilc benim ve senin ca
nımıza kasdeylemck ister. Çemenler 
üstüne otur, kadehi yuvarla ... Çünkü 
çok geçmeden benim ve senin top
rağınıızdan çemenler bitecek!. 

••• 
Ş:ırabfilz ve sakisiz bu dünyada 

yaş~Lyt§ hiçtir. Irak neyinin zemze
mesi olmadıkça hayat hiçtir. Cihan 
lıadiselerme, hallerine baktıkça görü 
yorunı lri iş ömrü hoş geçirmekte -
dır. Bakisi hiçtir. 

"" .. 
Bir balık bir ördekle birlikte tava.

da kızartılır!reıı ürdcğe diyor ki: 
Acaba b~r !rere akıp giden su bir da
ha mecrasına döner mi? Ördek de 
ceva'beı:ı demiş ki : 

- Biz öldükt.en sonra dünya ister 
deniz oısu..n, :ismr :serab, hep birdir. 

*"* 
Şara.b içmek ve ~Uman olmak 

benım üdetimdir. Hcrn kiifi.irdcn, 
hem dinden azade <Olmak benim di
nimdir. Dünya. gelinine senin mihrin 
nedir 'diye sordtun. Senin şad gönlün 
benim mihr.i:mdir., dedi 

[Dc.."'tia'Tin vcw·] 

• 
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Fındık ihracatçıları dün ihracat 
baş kontrolörlü~ründe bir toplantı 

yapmışlar ve Almanlara satılacak 

mallar hakkında görüşmelerde bu -
lunmuşlardır. Haber aldığımıza gö
re fındık ihracat birliğine dahil ol -
mayan bazı tüccarlar hükumetin 
tesbit ettiği 46 kuruş ihracat fiya - 1 

bnda daha ucuza mal satnu:ıkta ve j 
bu suret.Je memlekete daha az döviz 
girmesine sebep olmaktadırlar~ Ye
ni mahsul yukla.şınakta old ğunda.ıı ı 
bu tiiccarlar memlekette 34 kuruşa 
kanar fındık temin ettiklerinden ha- 1 

riçteld müşterilerilc anlaşmakta ve 
sattıkları malların beilcline kcndile
ıi ilave ederek memlekete getirilen 
dövizi 46 kuruş üzerinden göster -
mcktedirlcr. Bu SGbeple birliğe da- 1 

hil bulurunayan tüccarların sıkı bir 
1 

kontrole tabi tatulmaları zarureti 
hasıl olmuştur. 

---»ııcr---

lKTI:JAD iŞLi!. 

Veni hazır anan 
kadın çora la 

Bazı ipek ve yünlü mensucat ile 
ipekli kadın !:ut-aplarının iyi bır su
rette standardize edilen• yalnız ken
di ham maddelerimizle imal edilme-
!eri ve hariçten ithal edilen ham 
madde miktarının azaltılması için 
İktısad Vekaleti tara.Undan yapılan 
tetkikle müsbet neticeler vermiŞ ve l 
filiyat sahasına gcçilmiştir4 Gemlik 
fabrikası floşla.rile krulın çor.abı imal j 
için dün İstanbul ve Beyoğluııda 

bulunan iki fabrikada tecrübeler ya
pılmıştır. Bu tecrübelerde Gemlik 
fabrikası mühendislerinden biri sa
nayi birliği ve mıntaka iktısad mü -
dür!Uğünden alakadar azalarla fab
rikatörler hazır bulunmuşlardır. 

Hazırlanan tiplerin istenildiği ev
safı haiz oldukları tebeyyün ettiği 

takdirde çorap tipleri yeniden tesbit 
edilecek ve hariçten ithal edilmekte 
olan ipekli çorap iplikleri ehemmi
yetli su~tte azrrltılacaktr. 

İngilizler yumurta 
istiyorlar 

Büyük İngiliz ticaret firmaları 
memleketimizden mühim hıiktarda 

yumurta almağa talip olmuşlar ve 
yumurta tüccarlanmızia temasa geç
mişlerdir. İngiltere hükfunetine şim
diye kadar yumurta satan meleket
ler fazlalaşmış olan ihtiyacı karşılı
yamndıklanndan ve Danimarkanın 
-da Alman işgali altına geçmesinden 
İngilizler bu ihtiyaçlarını jiyasalan
mızdan temin. etmek mecburiyeti 
ka:rşısıııda ~şlardır. Btt maksat
la dün Mmtaka ticaret müdürlüğün
de yumurtacıların ~tirakile biı· top. 
lantı yapılmış l<·e stok miktarlar.ı tes
bit edilmiştir. İngilizler satin ala~ak
ları yumuıt.aları nakletmek için bu-

'I Enver paşanın 
ya ısında-ki 
dört heykel 

Alma farın siyasi 
manevraları 

ifü_ imanların Norn~çte muayyem 

~ noktal:m tuttuğu nltıhaklmk· 
tı.-. Fakat mUttefiklcrle Non·er:!il&
rhı g\in geçtikçe :ırtnn t-azyiMerl al
tındn, \'e ha\~ ~abasındaki faaliyet
lerine rağmrn manız kaldık.lan mii.'f· 
lüilat da hedi!~idir' Bu sebehclen AI • 
maııların bımula ın:ığliıbiyete clfı~:ar 

o!m:ılan ilıfim:.ı.'lit henüz' de.rhal ':t

Jı:i olmasa bi!e o katlar nthim tc.sir· 
ler viicudc uetircce ctfr ki Bcrlin d!Y 
Jı. şin.ıd:den hucu önlemek i~·in si
yasi snlıada. facliyd göstermek ar
zusuııu izhar t>~lemcktt·ilir.. Billıa'Y" 

sa, ~c~ h,P pfünmm Yt" A\'l'Up!} 
Jıngcmony fikrinin talıakkulm iı:itı 
Y"rdımk..."Hl.ı beklf.'diği İtalya dahi 
Sovyet Rus~ anın nııznrlarında her 
ısa.hada galib \(' yenilmez bir kuvve1i 
olarak ~öruunl('k istiyor ve prop:Y 
gandasım b na ~·öre tanzim ecle:-rk', 
baza.n gaJ f>t hi.) tın tezadlara <fü~ü
yor, 'e . hakikati tahrif mecburi~ e
tincle kah:ı. or. 

Bütün gece havlayan 
köpekler 

Aldığımız on iki imzalı biı· 

mektupta biı· köpekten şikayet 

eden kar.ilerimiz diyorlar ki; 
Biz ~'}ağıdaki imzaların sahiple

ri, Bomonti, Bulgar carşısı, Ar -
pasuyu sokağında kain 8 No. köş
kün balıc:esinde beslenen ıki çoban 
köpeğinin havlama:sından, o ci - Pı 
varda oturdllf,ium uzdan,.aylardan
ber.ı hatta senclerdenberi şıkayet- ı 
çi idik. İçimizden bazılarmıız ir.;le
rini güçlerini bır.alnp, masraf da 
yapmak suret.ile, bu mesele ile 
uğraşnnşla:rdır. Gerek miinferıden 
ve gerekse mü,,.tereken vaki şika
yet eriımz üzerine belediye: cncü -
m1;;n kararı mucibince alukadnra 
teblıgat yapılmış ve takriben üç 
buçuk .aydanberi köpeklerin hav -
lamasından yalıuz gecelere mün -
hasır kalmak üzere, kurtulmu~ -
tuk. 

Fakat bir kaç günden&-ri gece
leri saat 11, 12 ve hazan de 1.5 
doğru köpeklerin havlamalarını 

yeniden işitiyoruz. 

Kendilerine müteaddid defa ih-
tar ve tebligat yapıldiğı halde ci
varoaki komşularının istirahatini 
selbeden alakadaranm bu saygı
sızlığına sureti kat'iyede nihayet 
verilmesi için sayın Yalimizin bu 
hususta dikkat nazarlarını çek -
menizi, olmyuculanmz sıfatile, sa
yın gazetenizden, çok rka eder bu 
vesile ile en derin saygılarımızı 

sunarız.,, 

YENİ SABAH - Gürültü ile 
mücadele talimatnamesi, vatan -
daşla rın lüzumsuz yere gürültü ile 
rahatsız edilmelerini şiddetle me
netmekte olduğundan alakadar 
mııkamatın nazarı dikkatini cel • 
bederiz. 

---o--
Sabık Harbiye N'azırı ve Ba ku -

nıand:ı.n vekili Enver pa13::ı.nın Kuru
çeşmedcki yalısmda Harbi Umumi 
esnasında: Almanyacl:ın getirilmiş 
dört bronz heykel vardır. Bu hey -
kelleri satılığa çıkarmıçl:ır ve ilk 
olarak bunlara İzmir beled1yesi ta
lip olmuştur. lzmiı: baledıy.esi hey
kellı:!rin dördüne birden 35 bin lira 
vermiştir. Varisler bu pal'ayı az gö
rerek heykdleri vermemişlerdir. Soıı 
günlerde belediye heykellere 40 bin 
lira ile talip olmuş ve varislerle an
laşmı!]tır. Bu heykeller pasamn Ku
nıçeşınedeki y:ıhsındar. Taksimdeki 
Belediye bahı;csine ta.51nnrıık oraya 
konulacaktır. 

' »114:,---

[Karaköy meydanı 
açı ıyor 
-o--

Meydanda bir çok adalar. 
yıkılacak 

Belediye Knraköy meydnnının da 
Eminönü meydanı gibı açıl:ırak tan
zim olunmasını kara·rlaştırnuştır. Şe
hircilik mütehassısı Prost bu husus
da. bir plan hazırlamıştır. Proı>t ta
rafından h ızırlana.ıı plana nazaran 
meydanın tanzimi için Karaköyde 
bir çok yerleriı~ istimlak olunaFak 
yıkılması lazYm gelmektedir. Yıkıl -
ması lazım gelen yerler arasında 

Havyar hanının bulunduğu adn ve 

Almany~ on haftalar zarfmdahi 
sivasi faaliy._tlere Sovyet Rusya bii
yiık el~sinin /tf.. 1ıan Ifuri--iye Nazırı· 
na bir nıuht.u.rıı V<'nne~i, Almanl anrO 
Roma uü~ tik el .isinin Rerlinc git "" 
mcsi do!.~yı ·ı ... apıl n propaganda
lara rağ•nen Seriinin iskdigi ~k~ 
de bir :netice alamadıJı anla.~nlmald.9" 
clır. Sm"' l"t u :.\ amn vaziv«"ti clah1' 
zi ade Hı.ti • 1 ; biı- tanda. inld '.'lf 
eclı-.r.el• bi. • a. İska.nclina\'yadald 
h:ırel .. atla ziyadcsile aralın.dar oinınli
t .. iır. Jfatift J~o tlr:ı ile )loskova IY 

ra...,1mfal i lmrb iktısadiyat,ına müt&
allik ~öffi.c;melrr meselesi de t;<lli 

günlerin lı5.di ;deri arasında 1ı1anııla 
bir ifade arzetmc ktedir. 

K-araköy palasla Cenyo lokaııtasmm Alman~"::!. lt~ı!~nya miimkiin mer-
bulunduğu ada da vardır. i«.•lıe :r nılıa-";mda yer ulnınk i~in bı.X-

İstiınlfık paraları Belediyeler '.\ı;ı, e:rle~k sivnsrtini ta.l"ih etme~ 
Bankasından yapılan 5 milyon lira- tcdir: Ik-rlill, itruyanın Akdenizd9 

lık istikrazdan temin olunacaktır. lınlınn~ Mr ihtilafa girett.k nıütln-
fatimlak nıuameleleı'ine bir kaç fiklc;ı· karşısında rer almasilc, Ak " 

güne kadar ba~lanac:aktır. d1>uizdeh.i r.;ı•rbe"'iisinin, ortadan kı.l .. 
---»ıı« -"ai;'lm, İtııl~~mın lıüJiik darbl'let8 

IJıLEDITl!Dıı maruz ı~ıı.l:wağını ,·e hatta tt.ılYJ.11 

Ş h• M ı· · • miistemlckelcr.inin, yarımada ile Dııı-
e ır ec ısının va,,.ahısı kcsikreğini ve netieet1e jt.ıl• 
toplantısı ~anın "µ;u~'l·i muha:rilılik,, vasfın~ 

Cl"K' retin aşıyanlOI istanbul şehir meclisi dün saat cliit;i istifoclonin ortadan kauro.eu.,.'l-
r 15 de reis vekili Faruki Derelinin nı bilmiyor değil 
Beledı·ye satın aldı riyaseti altmda toplanmıştır. }.,aloıt Jıarbin. hele i~imle buluııülf-

Ruznamede mevcud ehemmiyet • ğu \ 4t giin ge,·tihye aleyhine tezahuı' 
----0-- siz meselelerin intacından sonra ma- C) lc.meğe lıaıılıy3.D ve P.oıruıııya ;,ta 

Burası bir edebiyat mü- kamı riyasetten gelen iki mazbata yaptı~ son iitbıınw anla.ş:nıanın t1J 
zesi haline ifrağ olunacak okunmuştur. Bu mazbatalarda Ar- isaı·et ettV•i YC<•lıile menfi bir ıı.J 

İstanbul belediyesi Tevfik Fikret navutköyde 25 inci ilk okulun bu - aiaıı lktJ..,;<Ü vn~iyetin aldıtı se,it 
lundugu~ binanın istimlaki için te- dolıtyı<.;ile Uomanın maddi mii'lahrre· tarafından plinları bizzat çizilen ve -" 
§ekkül ~ecek komisyona seçilen a- tinin n1eJdana ~dimasını ist.emelH~ 

hayatının uzun bir devresi içinde dı·r. 111." obn"·ıca İtalyan tehdidlıı!O geçen Rumelihisanndaki Aşiyan za isimleri vardır. Komisyon Abdili- "" ..ı.=7 'f 
kadir, Hüsnü ve Şerafeddinden mü- daha zi,·aıle f azlıılaşmrumıı ar:7ll t> -varislerinden 10 bin liraya satın al- ,, 

mıştır. Bintmm. belediyeye devir ve teş::kkildi. Aynea muhammin olarak lemeldedir. 
ferağ muamele.si ikmal olunmuştur. da Mehmed F1adıl ve Hüsamedclin Faka.t p.,oc;rm.d:] • .,.'l günlerin il~ 

Haber adlığımıza göre Aşiyan ~ komisyona alınmıştı. Bunu müteakıb mn.Umat lıticnmları ve nüm:ıyi.5lf 
saslı bir şekilde ve stili tamamen meslis salı günü toplanmak üzere yeni baştan kesilmiş bir lıaldec'Jt• 
muhafaza olunarak ta.mir olunacak dağllmıştır. Ora.da. da. ilıtiya.th bir lıarel.ret ~örilıt' 
ve bilahare buraya Fikretten kalan Bele.diyenin yıktığı mcğ() hn64'nnştn·. Bu ilıtiyat, fıri~ 
eşya ve eserler toplanarak bir müze nadan e\"\'C'I rastlalll.ll bir süh:ôıW 
haline ifrağ olunacaktır. binalar gö t.ereccıli gibi, hakiki mcnbail~ 

Belediye burasının bir edebiyat Belediyenin istimlak ettiği bil'. Çok riıı anla.sma ·ıfülası müt.evellid bit 
müzesi olacağını nazarı itibara ala - binaların yıkılma işleri müteahid ~ hareket de old~ilir. . r.J 
rak meşhur eski şairlerimizden bazı- lere ihale ;yüzünden gecikmekte idi. • Bu_~inkii ~"-rtlar dahilinde ilrill 

günlerde limanımıza bir. vapur gön- ıarının eser ve bıraktıkları eşyalarım Belediye son günlerde bu gibi yıkma şıkkın daha ciyadc h~ilıntc u11ı'lJ'l:ıS' 
dereceklerdir. İtalyan ve Yunanis - ı\J-

buraya koymağa kurar vermiştir. işlerine talip olanların işlerini geç filzımı:;elmekt "Alir. na sebtıhden, 
tandan smıra İngilizlerin de yumur- Bunlar arasında büyük şair Abdül- bitirmeleri yüzünden bazı müşkilluta manya® miişa.Iırııle cdilmeğe lJa~liY 
talarmıza müşteri olması >bu madde- ,,.,.. 

- hak Hamid.in eserleri ve eşyası var- maruz kalıyoı ılu. Bu itibarla bu gi- nau si~·asi ::t.<.;ul,i lıa.Yanın manası :.. 
mizin kıymetini ehemmiyetli suret- -

dır. Bu suretle Aşiyan çok kıymetli bi yıkma işlerini belediye bundan )aşılmış olur. 
te arttıracaktı~ bir müze haline ifrağ olunacaktn-. sonra emaneten yapacaktır. Dr. Re.ŞM SAGı~1 

R u manyaya gidecek heye ün 111ll il lllH!llllUllUIHIJlllUQllU 111111111111flfIHl111111.IUI il 1 Ullll lllll IUIU ı 111111m,mmi11111111 l l llllI1JUmlll11 rı l llillfl lllHI 11111ltlt11111inUH!11 Hllf Hl !f iiil~ 

R~;=~~ ;~P~:~~;~:~~it~cn- Ş E H 111 R H Y A T 1 
ret müzakerelen ıçın Bükrc,şe gıde-
cek heyetimizin hareketi gertye kal- l · . ı~ 
mıştır. Dış Ticaret Umum Mildürü Hll\lllltflltltllnl1JllllJllni11filllllllfmfl!fl1UlflllflllflUllllJlfllllllllfllifllUlllll!lllllillflflllllllif,fllJIH':1llif"J nfH1lt!rliUlfiillf0 Jr!'.l!ll!ill!!!i1Jl!1J;IT! fı 
Servet Berkin gelecek hafta ir;inde KIR KOŞUSU - Beyoğlu llalk. 7'onfcmns tıerilecektiı'. çiUp ycti;;ti, Um.:ş·· kJ;.:l11ı ve cı J:.t..l; " 
§chrimize geleoek ve ticaret heyeti- · d Davetiye yo1ctur. len ibaret .. lO kim.lif~ am.atör !; ,:J evtn en: • 
miz de önümüzdeki çarşamba veya- 1 _ 28 Nisan 940 pazıar gil?ıii sa- * .- * heyati, Be.lgrad konscrvatı.ı;l)Q· i ı .ır 
hucl perşembe günü hareket edebile- ,,.t 10 da Şi§ıi tramvay d""'1rlmtndatı Ü fesürlerin<lcn Mösyü Ba1J§a~skY "j/J' 

..... ~,,- TEŞEKK R - Çocuk Esirgeme r, 
ccktir. Jı,"re1,.,,t n·e Tu.g·ıa harmmılarııuı gi... · reS"inde Balkan turnesine r:'ıJ.::mı~ '.~ --o- "" ı1«.. v Kurwınu Jstc11bul Merkezinden: - . -

di'[' gelrne 6000 mefı'elil: bir kır lw- Bıt Jwro Jıöyati J muyıs 940 ç-<-r§Cl1• 
1 Beyog-ıu. A. ı· ... am Kı~ san' at mek- ·· ·· 1· t -ı. •• 1 l o n• ' ' şutm yapı'W.calctır. ştirak edeccklc- ·~ nu.ı. gu mı s anv.u. a ge ecek, "' 

te1Ji talebesinin fS Nisan çocuk haf- 9 'O b _!.ıt,.. 
ritı Evimiz spor şubesine müracaat yıs 11 po·şeın c al~~am.ı B.~110.1 .... 

Fort fabrikası faaliyetini 
azalttl • 

ta.ırı münasebetı1e fakir ÇQoukl.a.r.a. d F · or. .. 
Şehrim~..deki Ford fabrikası son ederek Jmydolunmpları. ct ı'ansı.: t1yalrosmıda, Bc,,y .r 

1 . 2 _ Mu",,.,.ba1,·ada 1,·N;>:."naıılat.a, m1i- dağıtılmak üzere hm:ırlttdi.ldarı 200 llalkevi sosyal 1,,-ırdmı s1wesi mtr.»' zamanlarda f:ıa iyctı yarı yarıya a- ,,... ı. 11.n -"' ~- • q; 
kafat verilecektir. parça çocuk eşya.sı merkezimiz la - faatiıw §clırimhdc bir 7;,cn~eı· ı><:ı' 

za.ltmış olduğundan rıhtımda bulu - eııc• rafınclıan tılınm ı.ştır. rek aı.ıdet edecektir. 
nan bazı depoları tahliye etmiş ve 

.Limanlar Umum 11üdilrlüğ:İlıle dev -
retmiştir. Limanlar Urnum Mii<lür -
lüğü bu depolaı:dan ik.t::ııne lazım ge-

len tesisatı koyar.ak bir antı~o ha

eline .ifrağ etmiştir. Bu antrepo ma

yıs bidayet.inde faaliyete açrlacak -
tır. 

KONFERANS - Eminönii Ha11v 
evinden: 

30 nisan 1940 salı günü, saat 17.30 
da Evimizin Cağaloğlund<dd salom.ııı 
da lsta:;ıbul Üniversitesi Edebiyat 
Fakiiltcsi profesörlerinden Bay Ah
med Hamdi Tanımı.ar tarafmdot>t 
(Tttn.zimat Edebitıjatına thıir) ~r, -.. 

Hamiyetli talebenin gfü;tcıdiği bu 

kıymetli !1Urdtma çocuk1cr nammtı 

te§cl~kiir etnwyi bir borç biliyoruz. ..... 
BİR YUG08LA V KOH.O HEi"E

Tİ GEL1YOR - Yugoslav devleti 
M ütııalcalat Velcriletinin 70 bin kişi
den i'baret memurları arasından ae-

DA\TET - Darli..şşafaka f1U!Jİ' 
kırt crmwy.e.fimlAM.: 

~ 

2sn 1940 paw.r günü Darii§ş<' 
/akanın '67 ind yı1cl&rriim.üdiJ.t. $.fi!' 

rasiın. .stıa.t. 10 da başUır 11 de vitef: 
Bü.lii.n Daı'ÜŞ.,,<l6fakalzlarııı gclırıf[Çlf 
ıw oluma. 
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Tebriknamelerden 

Büyük Millet e çikarılan m~na 

F ra.nsız ,gazeteleri Nan MStz 

istasyonla.nwıı Almanya de\'• 
Jet reisinin doğrun yıldönümü ınlinaı
sehetile ecnebi dedet reislerinden 
gelen tebrik ıtclgrnfla.nm birer birer 
:ueşrcttikleri halde }'ührere So\'YCt 
Rusya devlet reisinden :gelmiş olnn 
bir tebrik ~lgra.fından hiç bahset
mediklerini kaydederek diyorla.1' ki: 

(Baş tarafı 1 incid6) 
gibi müstabdemlerden askere giden
lerin yerine o.ile efradından birinin 
alınması hakkında General KB.zım 
Karabekir "İstanbul., tarafından ya
pılan kanun teklifi ile buna aid Mil· 
li Müdafaa ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları müzakere olunmuştur. 

Encümenler bu mazbatannda bu 
mevzu ilze:dnde karar alınanın Vekô.
lctlerin salii.hiyetlcri dahilinde bu -
lunması itibarile bir kanun tedvirine 
lüzum görülmediği işaret olunmakta 
idi. 
Kazım Karabekir söz alarak kanu

nu teklifine saik olan sebebleri ve 
lüzumu izah eylemiştir. 

Bu mütalealara karşılık olarak da 
Milli Müdafaa Vekili Saffet Arıkan 
şu cevabı vermiştir: 

- Mazbatalar hakkında maruzat
ta bulunacak değilim. Sayın arka
daşımız noktai nazarlarını bildirdi -
ler. Yalnız iki nokta hakkında mü
saadenizle malfımat vereceğim. 

Askerlik kanununda 73 üncü mad 
dede dcrpis edilen, tahb silliha alı

nan efradın ailelerine yapılan yardım 
meselesidir. Malumu aliniz bundan 
bir müddet evvel bazı efrad silah al
tına celbedilmişti. Bilahare terhis o
lundu. Celbedilen bu efradın ailele
rine yapılan yardımlar baklanda 
Dahiliye Vekili arkadaşım tcdkikat 
yaptırdılar. Aldıkları neticeye göre 
icabeden tedbirleı· ahnncaktır. 

Ziya Gevher Etili "Çanakkale,, mü -
bayaa bedeli olarak tesbit edilen 400 
bin liranın yüksek olduğuna işaret 
ederek bu fabrikaların tesis bedelle
rini çoktan :ımorti etmiŞ olduklarını 
L"Öylemiş ve bilhassa satın alma bede 
lir.fn tütün olarak harice «;ıknrılması 
"iizünden bunun bir döviz m elesi 
U,~kil eylediği hususuna nazarı dik
k:.ti celbeylemiştir. 

Gümrlik ve :inhisarlar Vekili Raif 
Kr.radeniz bira istihlak ve istihsali
nın bugünkü durumu etrafında iza -
."ll!t vererek memleketimizde yılda 
üç milyon litreyi bulamıyan bira is
tlhHi.kinin gecen yıl yapılan tenzilat
tan sonra, birdenbire arttığını ten -
ır'lat tarihi olan .Ağustos ortaların -
dan ikinci kanun bidnyctin~ kadar 
bt tün istekleri karşılıynma.mış oldu
ğu halde üç milyon litre bira sarfe
c Jdiğini söylemifj ve demiştir ki: 

' - Netice şudur ki, elimizdeki Ta· 

k, mlnra göre biz artış nisbeti yüz
de elli olarak tahmin ettiğimiz halde 
tı 1.zilattan sonra istihlak yüzde yüz 
cf'ğil, hatta yüzde iki yüzü bul -
ıruştur.,, 

İnhisarlar Vekili bira istihlak inin 
bu artısı karşısında vaki talebleri 
karşılıyabilmenin Ankara bira fabri
kası tesisatına 6 milyon litre istih
sal edebilecek bir kabiliyete getiril • 
mesine rağmen mümkün olmadığını 
da kaydederek bugünkü ahval ve 
şerait altında icabeden makinelerin 
getirilerek yeni bir fabrika kurulma
sının uzun senelere mütevakkıf bu -
lunduğunu nazarı dikkate alınarak 
kurulmuş olan bu fabrikaların satın 
alınması cihetine gidildiğini bu fab
rikaların tesisatında bira istihsal 
kudretinin bir eksper heyeti tarafın
dan tcdkik ve kıymetinin takdir et
tirildifüni söyliyerek bu tesisatın tah 

"-· calıa.ol)()l IC bir tebrik telgrafı 
hiç mi gclm m~ ir, yoksa gelmiştir 
de Berlin bn tebril ruune~i arzu edil
diği kadar samimi \'"e sıea.k mı bul
mamıştır'? ... Halbuki Führer gerek 
Bay tnJinc, gere~ Bay l\lolot.ofa 
onların yıldönünılerinde ç.ok lulnv 
retli rebnknnmeler göndenniSfi. .. A
caba Moskova 'Berlini wıutfu muT,, 

Berlin nd)'O ll ayetler, hadisler ~ 
koyup aklınca Türk efkinwnumiye
sineJ..-undakçılı' yapacağmı dise yır
tma.cağına buluttan nem kapan düs
manlannın matbuatına kadar akse
den bu falsolarla meşgul olsa ncaba 
daha makfıl hareket etmiş obnaz mı! 

••• 
Yine Paris gazeteleri Her itlerle 

1t.alyan hUkümet reisi arasında tea.
tl' olunan telgrafları da tedkik hur
debinJn<len gt'lÇinnişler ... Bakınız bu 
tebriknamelerden Almanya - İtalya 
miin beti ri namü hesabsma ne 
man lnr ~orlar: 

"Duceyc :gel.ime o Ftihreri t.ebrik 
etti. Hem ele hararetli cümlclerle. 

Ancalc Duce "Alml\ll balkının za
feri,, hakkında temenniler izhar efr 
tlği halde Bay Hitler cevabımda "Ud 
millet,. den bahsediyor. 

Tebrilmame ile ce,vabı :arasındaki 
bu :in elii,'1 İtalyaıtla.r ka.vnynmıya -
~;zira İt.a.lyan matbuaU ne teb
rikname1i ne de eevn.lnnı retmedi. 
~bu harşıhkh. dostluk te

zahürlerinin matbua.ta t.ebllği onu-
tnlmuş olacak... " 

••• 

İkind mühim mesele şimdi .sayın 
Generalin bahis buyurdukları mev -
zudur. O da cephede çarpışan efra
dın vakti seferde geride kalan aile
lerine yapılacak yardım meselesidir. 
Bunu, hükumet ehemmiyetle derpiş 
etmiştir. Tedkikat yapmaktadır. Bü
tün cebhe efradının geride kalan ef
radı ailesinin tam miuıasile ve tabii 
bUdçemizin ve ta.katımızın kaldıra -
cağı nisbette, iaşe ve ibatesi için la
zım gelen kanun teklifleri tedkik o
lunmaktadır. Vaktı zamanı geldiği 1 
zaman huzuru alinize arzedilecektir. 

· ırin edilen laymetleri baklanda ma
lfımat vermiştir. 

El oğlu bu!... Leh demeden leb
lebiyi anlayıveriyorlar. 

Bu izahattan sonra Meclis Dahili
ye encümeni mazbafasını ta.svib ey
lemiştir. 

Meclis ruınameye dahil bulunan 
Cliğer maddelerden Bomonti • Nektar 

1 

fabrikalarının satın alınmaları ve 
bedelinin tediyesi şekline aid knnun 
lft.yihasının <fUmrUk ve lnhisnı-lar 
Vekili Raif Karadenizin talebi üzeri· 
ne müstacelen müzakeresini tasvib 
eylemiş ve bu münasebetle söz alan 

Raif Karadeniz iznhatine devam 
eat rek bir milyon yUz altmış üç bin 
lira olarak takdir edilen bu tesisatın 
yiiz bin liraya satın alınmış oldu -
~nnu ve bunun harice satılacak olan 
l bmının tUtün olarak ödeneceğini 

l 'dinni~tir. Bu mevzu etrafında ba
z• hatibler tarafından ileri sürülen 
r...itt.alealara karşı İnhisarlar Vekili
nin verdiği cevablar kafi görlilerek 
n :addelere .geçilmiş ve kanun oldu
~ gibi tasvib olunmll§tur. 

Meclis pazantesi günü toplana -
~ ktır. 

.A. OEMALEDDIN SARACOGW 
---ıı---

Almanlarla Sovyetfer 
bozuşuyorlar mı 

Aınsterdam, 26 (A.A.) - Tele • 
graf gazetesinin Be.rlin muhnbirinin 
bildirdiğine göre B. Bitlerin doğumu 
yıldönümünde B. Stalin ve Molotofun 
tebrik telgrafları göndermemiş bu· 
lunmaları, Alman siyasi mahfille - I 
ri için sürpriz teşkil etmiştir. Berlin 
ile Moskova arasında yeni güçlükler 
çıkmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Ziyaa uQrıyan dosyaların . . ··-·· .. yenileştirilmesi 

Norveçte kanlı muhaıtebeler Ankara 26 (Hususi) - Yangın 

vesair sebeperle zıyaa uğnyan dos -
yaların bu suretle yenileneceği 18.
yibası meclise verildi. 

(Baş tarafı 1 incide) 
tedir. 

Norvef;te Alman Bava Ordmm 
Roma, 26 (A.A..) - Popolo di Ro

ına gazetesinin sureti mahsusada. 
Norv-OÇC gönderdiği muhabiri Nor - 1 
v (6te Alınan kumandanlığı emrine 1 
verilen hava kuvvetlerinin 1300 tay
yareyi bulduğunu bildirmektedir. ı 
Bunlardan 800 il ağır bombardıman 
tayyaresi, 200 ü hafif bombardıman 
tayyaresi, 300 ü de avcı tayyaresidir. 
:Fransız Filosunun Bir l\luvn.ffakiyetl 

Paris, 26 (A.A.) - Bahriye na -
~ın B. Campiırehl, mebusan meclisi 
ınnliye cncUmeniııde beyanatta bu -
lunarak E'ranSlz torpido mubribleri
hin Skajenı.kda yapmış ofduklnn 
bir sefer cenasında bir Alman hücum 
botu ile Franmz tebliğnde zikri geç
hliş olan iki Alman karakol gemisi· 
ili batırmış,oldultlaruıı söyJemişt.ir. 

Nazır, bu harekat esnasında Fran
aız gemilerinin bir çok bava hücum
lanna maruz kalmış olduklarını fa
kat hiç birisine isabet vaki ohnadı
ğını ili ve etmiştir. 

3000 Alman OMedi N Ol'V4'Ç 

Sahillerlııde 

Londra, 26 (A.A.) - Resmen bil
airildiğine göre 3 bin Alınanın cese
ıdini sular Oslo fiyorwıun tark aa • 
hilterine atmıştır. 

Müstevlilerin mtihim mikdarda mü 
hi.nunn.t ve mnlıeme kaybetmiş ol -
dukian anlaşılmıştır. 

9 nisan ile 22 nisan arasında in
itan ve malzeme nakletmekte olan 
26 vapur torpillenmiş olup bunlann 
l.atını.ş olmaları muhtemeldir. 

Norveç Ordu..<mDUJı Tebliği 
I.ı0ndra, 26 (A.A.) - Norv~ or

llumı umumi karargihının resmi tcb
JJği: 

Şarkf Norveçte, Iwwetlerimiz, dün 

Artncdal ile cenubi Aurdal arasında 
ki Hallingdal vadisinde kA.in Gulsvik 
mevkiinde ve Gudbrandsdal vadisin
de kain Kvam mevkiinde dtişmamn 
hücumlarını püskürtmiiştür. Diişman 

kuvvetlerine, topçu bataryalan, tank 
lar ve tayyareler yardım etmekte idi. 
İngiliz .kıtaları, iki Alman tankını 
tahrib etmişlerdir. Osterdal da mo
törlü kıtalar, K\'.ikre ve Roerosa doğ 
ru ileri hareketlerine devam etmişler 
dir. 

Alınan hava kuvvetleri, cebhemi -

Maarifte inkifllf . 
Ankara 26 (Hususi) - 937 - 938 

ders yılında sınıf sayısı 1901 talebe 
miktarı 91 bin iken halen sınıf mik
tarı 2327 ye, talebe miktarı 119 bine 
baliğ olduğundllll bu sene daha ço
ğalacağından, müdürler kadrosu • 
nun üç yüze ve muavinler kadrosu -
nun altı yUze çıkarılması layihası 

mecJ.ise verildi. 

zin gerisinde münakale hatlannı bom SUr-pagop davası 
bardımandan fariğ olmamıştJr. Bir Ankara 26 (Hususi) - Muhiddin 
Alman tayyaresi düşürülmüştür. 1 üstündağın Sürpagob mesele.sinden 

Garbde Ulvik ve rudeden gelen nakzedilcn davası on beş mayısta 
Alman latalan, Voos istikabetinde yeniden görülecektir. 
ilerlemektedir. Garbdcn gelen Alınan 
kıtalan da Bergen demiryolu boyun Bulgar. müdafaa bUdçeai 
ea yürümektedir. Alman topçusu Sof ya, 26 (A.A.) - D. N. B. ajan-
Voosu, Alman hava kuvvetleri de 81 bilediriyor: 
Rideyi bombardıman etmiştir. Parlamento, çarşamba günü as -
Ribbentrop 'Beyanatta .BuJunucak keri bütçeyi ittifakla kabul etmiş -

tir. !Bu münasebetle, ordu ve har -
Berlin, 26 (.A.A.) - D. N. B. bil- biye nazın general Daskalof hak -

diriyor: kında takdirkar sii7Jer söylenmiştir. 
Hariciye nazırı B. Von Ribbentrop Söz alan batibler hariçten gelecek 

yamıki cumartesi günü, saat 14.30 ve Bulgar topraklarını ihlfile krukı
da kor diplomatik lıuzw:unda, harici şacak olanların her türlü t~bbü.sU
vaziyet hakkında Alman ve yabancı ne BWgar ordusunun silah.la muka • 
matbuata beyanatta bulunacaktır. bele -edeceğini söylemişlerdir. 
Bu beyanat, biltün Adman radyoları 
ile ne§redilecektir. 
6LOVAKVADA TOPLANAN ASKERLER 

Slovakya ,hududu, .26 (A.A.) - cHavas• 
Çekoslovakya telgraf ajansının verdı

ği bir habere gorc Slovokya hUkümcti 
en genç on :t>ımfın aıülh eltına alımnası 

için hozı t !dar yapılmasını emretmiştir. 

Almanya hesabına hususi arabalarla kam 
yonlar musaderc edilmektedir. Vaynoy 
hava meydanı &:cnisletilmiş :ve .meydanda 
baraknlnr inşa edılmiştir. Bratislnva'da ve 
ÇekoSlovakyanın diğer .şehirlerinde bir -
çok .Almı:ın kıtaları bulunmaktadır. Bt'a- 1 
t.islavado ,Alrnanyadan gelen ı•.000 :.Al -
)ilan vardır. 

...... ..................................... . 
HAVA MUHAREBELERi 

Londra 26 (A.A.) - Hava nezaretin
den bildii'ilın.iŞtir: 

1ngliz avcı layyareleri Norveçte mu
harebeye. girmişlerdir. Bu muharebelerde 
6 dlişman - tayyaresi lggiliz dafi topları 
ve avcı tayyareleri tarafından diısürul -
müş 8 düşman tnyyaresi de ha&ara uğra
tıım:,~fo: İngiliz myyareleri O.la koyu 
üzes:indeki petrol dub;ıları Ue koyda d&
.mirli bulunan birçok nakliye vapurları
nı, ı;onrn da Stavapgcr hava üiSiinü ve 
hava meydanına ynkin yerde demirli bu
lunan dört büyük vapuru bombalamış -
lardır. 
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Yazan: RAİF METO Ecnebilerle 
Evlenmek Abnanya N~ iddetle muh -

taç bulunduğu demir için, istilaya 
kalkı~tı. 1sveçte, bugünlerde yine 
bir Alman hücumuna maruz kaldığı 
takdirde bunu demire medyundur. 
Çünkü, Norveç demir cevherine baş
lıca nakliye vasıtası olduğu halde 
İsveç, dünyada en temiz demir cev
herinin membalarından biridir. Bu
güne kadar bu iki şimal memleketin
de servet ve medeniyet membaı olan 
demirin şimdi de felaket membaı ol
ması ne kadar acıdır ... 

Vaziyetin bu suretle inkişafına 

hiç de hayret etmemek llzımdır. Al· 
manya İskandinavya harbine giri
~. Norveçi ve Danlmarkayı istilA 
eder, lsveçe saldırmayı ciddiyetle 
düşünürken, askeri sebepler hariç, 
iki iktısadi gaye takip ediyordu: 

lngiltereye büyük bir iktısadi dar
be indirmek ve sonra da harbin ida
mesine yarıyacak iptidai maddeleri 
temin etmek. Çünkü demir ve yağlı 
maddelere malik olmadan, ne esaslı 
bir müdafaa ve ne de mukabili hü
cum imkfuılan vardı. Almanyanın 

garp cephesinde esaslı bir harekete 
geçmemesi biraz da ~malzeme iktı -
sad etmek gayesini takip etmisoı· 

muydu? 
İsveç, Norveç, Danimarka Alman

ya için de olduğu gibi lngitmre için 
de kereste, l Ccllulose), demir, ynğlı 
maddeler ve sonra da nakliye vası
taları demekti. Almanya yalnız de
mirini, yağlarını temin etmek de • 
ğil, ayni zamanda bunlann lngil • 
tereye gitmemesine ve bilhassa 
4-780.000 ton Norveç, 1.150.-000 ton 
Dan.hnarka vapurunun lngiltereye 

• eşya taşımamasına ehemmiyet veri -
yordu. !ngiltere nakliye vasıtaların
dan mahrum edilir veya bunlara <esaB 

b darbeler indirildiği tiı..kdirde denii
lerin ne ehemmiyeti kalırdı? lngil • 
terenin İskandinavya memleketlerile 
alıs verişi sekteye uğratilır, :ve ln
gilterenin Avrupa menıleketlerile 

yaptığı mübadelede bütün ihracatı
nın üçte birine tekabUl eden b11 ti
carete tamamen mfıni olunduğu tak
dirde darbe muvakkaten bile olsa, 
şiddetli olmaz mıydı? 

Şimal memleketlerinin ehemmiyeti 
müttefikler ic.;in büyUktiir. Onların 
da gay+!Si hem nisbeten yakın ;yerler
dir. İptidai madde temin etmek .. 
hem de bunların mümkün mertebe 
.Ahnanyaya gitmemesine mini ol -
maktı. Bu maddelenıı başllida de • 
mir geliyordu ki.. onsuz-.Almnnyanın 
harbi idamcsine imkin. yokt.u. 

••• 
Danimarka yaman kom§USu Al -

m anyanın t.eminatına güvenerek 
domuzlar.mı mümkün mer.tcbe se -
mirtmeğe çalışıyor, Norveç balık -
gıları ve denizcileri, denizlerinin ve 
binlerce !fiord) lıı.rmın gerisindeken 
dilerini tehlikeden masun telakki edi 
yorlardı. İsveç yüz elli .settt> •enberi 
berdevam bitaraflığile. gec~ Büyük 
.Hnrbde old~ gibi harb ve istila 
Metinden beri kalabileeoğini •.uuu -
yor, istediği kadar demir yetiştir -
melde .Almanyayı her türlü tatmin 
edeceğini :.zaıınt..>diyordu. 

Bu üç temiz v~ ne kadar medeni 
şimal memleketi de bliyük bir iman
la barışın adeta. ebedi olabik 
ciddiyetle inanmı§lardı. Mili ·Uer t.C

miyetinin en faal azası onlardı. En 
büyük hasletleri doğruluk ve inan -
.maktı. 

Evet... Sonuna kadar, tehlike .. 
yakınlarına, kapılarına dayaııınca 

ya kadar, lıatiA evlerine girinceye 
kadar insanlara ve sözlerine inan -
dılar ve nihayet sevdikleri, 'tinıad ve 
yardım ettikleri bir memleketin, Al
manyamn istilı1sına maruz kaldık • 
lannı dehsetle gör.diller. Danimarka 
bir kaç saat içind ~..iklfilini, ve ser
vetinin esasını, 3.700.000 domuzunu 
kaybet.ti. Biraz daha ruzakta... bir ge
ce içinde Norveç de uykudu iken 
bastırıldı. Bir kaç k~inin.. uy.amk 
olması ona hiç olmazsa .müdafaa 
imkanlarını -verdi. Engin dcniderin 
ve karlı ellerin hürı "yetiui ahımıış 

olan Norveçliler::ııecatı, ;.;euel<·~clen -
beri ehemmiyetini bir tiirlü anlıya -
:m,adıkJan sili.hlar.da buldJlar. 

••• 
Şimalde dram.uı btrhıci ~ 

Finlandiyanın istililsile ba§llml§tı. 

fiinci perde de aoimarka ve :Nor
veçin Almanya tarafıDdaaı ieplini 

gördük. Bu perdede gimmltinıüz 
tablolar §U!llardı: 

1)3.nimarka domnzlarile .Almanya.
nın eline geçmişti. Fakat buna mu
kabil de beş milyon tondan ziyade 
Norveç ve Danimarka gemisi yüz 
binlerce tayfalarile l.ııgiltere ve Fran 
sa grupuna iltihak ediyor, demirin 
geçit yolu Norveç kendisini mücla • 
fanya kıyam ediyordu. Almanya 
Danimarkanın domuzlar.ile muvak • 
kat bir iaşe vasıtası temin ediyordu. 
Bun& mukabil İngiltere, nakliye \~ 
sıta.lannı dörtte bir .nisbetinde ciddi 
ve esaslı bir surette artırıyordu . 

Norveçin tna.rrum uğraması iim
rine lngjltere, .Framwnn da iştira -
kile, nadir görülen bir sl.ir'atle Al -
manyanın k8.l'Şlsına dikildi. 13una 
hayret etmemek 18.zımdı: Demirin, 
Al:nıan top, siliıh, tayyare ve tah -
telbahirlerilc bugünkü harbin mu -
kadderatı mevzuu bahisti. 

Almanya İngiltere ve Fransa Nor
vcçte demir cevherinin güzel hatırı 
içfa bulunuyorlar. Yann da .. lm ~~ 
yine onun için gideceklerd::. 

Şimal meleketleri ya · ız d~ir 

meydan muharebesi değildir. Bura
ları ayni zamandn Alınanya ve 1n -
gilterenin musaraa ~ıdır. 

Binlerce, milyonlarca şahid ve. se
yirci dehşet, korku ve ü.mid içinde 
bu mücadelenin neticesini bekliyor. 
Avrupa harbi esaslı surette biı· 1n -
giliz • Alman kapışmasile başlamış -
tır. Seyircilerden bir çoklarının dün
ya mu~a kan~ma.lan bu mü -
cadelenlıi neticesine bağlıdır. 

.Moskovadan henüz bir ses çıkma
mam, Romanın bugünlerde ası 

lsknndinavyadaki vaziyetin henüz 
kat'i olarak bilinmemesin ileıi 

geliyor. 
Fakat Norveçte cereyan eden_ mü

cadelede diğer milletlerin mukadde
ratı da mevzuu bahistir. Belçika ve 
Holanda, or.ta A'\TUpa ve Balkanla .. 
nn istikbali biraz da Non'<.>ç ( f<'ioro) 
laı:ında taayyün edecektir. 

Şimal memleketlerinin, bir bu ·. 
çuk asırdır huzur ve bafış içinde ı 

yaşayıp terakki ve doğruluğa ina -
nan bu medeni ve nurlu m ... mleket -
rin .. bir gün .. büyük bir harb mey -
danı olabileceklerini itim bekler, kim 
inanabilirdi? 

Yalnız bir kişi ... lsveçiıı eski ha -
riciye nazın ( Sancilcr) herkesten 
evvel böyle bir ihtimnli düşündü ve 
vatanını ikaza çalıştı. Eğer İsveç 
istilaya uğmmaz, uğrasa bile istik
lfilini mUdaf aaya muvaffak olabi -
lirse ... onu biraz da SandJ;• ·namın -
daki olyaliste medyun oı~ aktır. 

lsveçte .her.kes yerin karnındaki 
demirle meşgul görünürken bir gün 
havadan demir yağabilecetini 
tazıda§lanna.. 

Sosialist Se.dler .haber vermişti. 
(Mabadi u.ı7') --· ..... ·------·····--··-···· 

İtalya ve haıp 
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IF.!!!!. aetemlz fevkalide mühim tD 
~ anke~ başladı: Ttirklerin 60-

nebilerie evlenmeleri meselesi. Baldo 
Jm.reıı bu, üzeriJıde büyük bir ehem
miyet ''e alaka ile dumcağırnız. i9fi
.mai bir meseledir. 

Kanunlarımızda pek tabii ohu-ak 
evlenmek hu8U8unda ne milliyet.' 
de din i~n herbaD!,'1 bir kayıd :rnk
tur~ .Bir Türk genci, )·ahud kadını 
hangi milliyetten oluma olsun, han-
gi dine m ub bulıııın bulun un 
istediği kimse ile "lmekte 
hütdür. 

Fa.kat bir de büytik ırkınm 

kendine has, Mırlardanbmi değiı ni
yen ve değişmiyeook olan ananeleri 
vardır ki, finımenJn 'icdanma h&kke
dihniş olan bu 1 , knnDDun da fe\:• 
kindedir. Tiirl•. kamııa ve soyuna 
kıskançtır. lilliy tine, ırkma son 
derece saclı!< ,.c bağlıdır. Ve sırf bu 
sa~ edeclir ki, asırla.rdanberi dünya
nın her tar ında k ndi!' in kat kat 
fevkinde kuvvetli dü iıla.rla. durup 
dinlenmeden çarp bğı halde, bugün 
a.._<;aletinden hiçbir şey kaybetmemiş 
tertemiz w 1'-uvvetJi bir ırk olarak 
dunna.ktadır. t:mk misaller aranı. ğa 
ne hacet, Bulknnln.rn ir · nbnali 
kfi.fidir. Bugün Balkan meınlek ile
rinde ağır maddi \'e m evi tazyik
ler altında yaşı ran · · • ha l'la.. 
mak kafidir. Bunlarm bil ··ı, - ~ri

yeti Jtolaylıkla telkin al 2.bnabi
lecek bir ınıf olan köylü o duğu hal
de, ümr:lcrine yapılan tahwnmiilRm 
m"' e\i taz iklere yanı hayret bil' 
ruh ~ğı ile moka; met et -
mekte ve m1Iliyet!erini zene lmilllr 
b emekt.edlrler. 

i Türklerdeki bu ruh sağtnm
lıi:'lnın en büyük Ud, kan kn:rsI 
göstermi olduğu kıskan~k Ne iti· 
nadır. 

Vakıa dünyayı istila eden Törlder, 
orada sınırla.n m·· :lçiıl 
erlestlldeıi Yakttlardn y · Juulm

İarla evlenmişlerdir. 'Y Bhud tlliiü 
snildede im~"llD hu t.ara-
ınd n taobula aln en :türlil 

milliyet:te_kadınlar bumda koca. buJ.. 
mw ardır. Fakat bu kn.d o m
man mUii:yet hissi b günkü kadar in

. f etınenıbı ol uğu • çin tlslüın.c.n 
olmak suretile tarnamile Tiirl< ca
miasına girmişler ve bunlaZ'm ço-
cnklan yüzde yüz babalannm tesiri 
altmd1f kalarak tanı bir Tilr:k olaralıf 
Tiirk camiasnın knrşnışlar.dır • 

l\lilliy,et duygnsumın çok inkişaf 
ettiği bugün, ecn bi bir kadının Türk'· 
Jeşınesine \'e doğacak {lOCUkla.rm hını 
bir Türk terbiyesi imkiua 
ve Jhtimal yoktur. 

(Ba ta f 1 i cide) 
hal suretine niçin bağlamasın? Bu 
mesele, bn.şka memleketleri de işgal 
ediyor. ı 

Guinta Frsnsadan bahsederek 
şöyle demiştir. 

Ecnebi bir adnıwı \'BJ'an Türk ka. 
dınma gelince, bu b\i.sb"" · eci 'e 
ıhazin bir ~ydir. Bir Türk kadınıom 
Türkt.e.n n.yn bir ll"k, milliyet "'e din
den bir adnma \'armasına., kendi be:ı
li~inl f da etmesine, kendisinden <1<>
j'tncak çooul la.rın yarın belki de ken
di ırkıru dfü;ınan olacak olan bru ka 
bir millivete nıensub obnn.l81'Jruı ••öz 
yummasına iınkfuı yoktur. Neclb 
Tiirnır:la bö~le bir şe~e tahamıniil 
edemez. Onun i ·n ecnebi bir erkeğe 
istiyerek \'aran bir kadınının kanın
da muUaka bir bozukluk vardır. 

-. Fransmun bize daima düşman 
olduğunu unutamayız. İtalyanlar, 
şimdi, Duçenin "inanınız, itaat ediniz 
ve savişın.ız., emrıni her zıımankin • 
den daha fazla dinlemelidirler. 

Guinta nutkunu söylediğı zaman 
orada hazır bulunan Ducenin, hny -
ret eserleri gösterdiği sciylenmekte
dir. 

Meclis reisi Guandi'nin uHayır, 

hayır, arkadaş,, diye mınldandığı 

işitilmiştir. 

Guintanın nutkuna hiç ehemmiyet 
atf edilmemekte ve bu nutkun bir 1 
milddettenberi İtalyan matbuatında 
yer alan müfrit fikirlere tereeman ol
duğu söylenmekteqir. 

Mussolini Nazırlar ~e~ (."ti.ae 
=Riyaset tJdrook 

Roma, 26 (AA.) - Mussolini 1 
.mayısta toplanacak olan Nazırlar 

Heyetine riyaset edecektir. 
umanyaya gidecek neyet 
Ankara, 26 (A.A.) - Dış Ticaret 

reisi Servetin reisliğinde bir heyet 
Rnınanya ile aramızdaki ticari me
ecleJer için Rumanyaya gidecektir. 

Ticaret' Vekfilcti kambiyo fob ve 
stf farklann -ne suretle hesab ooile -
etti hakkırida bir Wimatname ha • 
zırt anıyor. 

1\laanıafih buna da üzülmeğe değ· 
mez. Ç'ünkü ecnelıl bir dartıla evle
necek hada.~ bozul• kanh ~e müte
T~d<li nıhlıı hir icadının Türk nilllo
t.inr. ar lüzumu ) oktur. 

Şimdilik bu kıtdnr ! 
MUJ?AD SF.lRTOGIX 

---:aııııı:---

Yabancı ttili ıimtihan1na 
girecekle• 

Ankara, 26 (A.A.) - 'Maarif Ve
killiğindeıı bildirıJmekte ir :,, 

8656 ''e 3659 numaralı kanunlara 
göre İcra Y ckillcri heyetinin 20 şu
bat 1940 tarih \'e 2 '12916 numaı-alı 
kararllc kabul buyurulnn talimat • 
namesi dahilinde 1940 .m yıaında a
çılacal> ):abancı dil jmtihanlan An • 
kara dil, tarih - coğr.afya. fakültcsile 
!stnnbul aniversitesinde 7 mayı ... 94-0 
salı günü saat 14 de yapılacaktır. Mii 
racaatları üzerine bu imtihana ktı. -
bul edilecl?kleri kendilerine bildiril • 
miş bulunanlarla anılan talimatna
meye göre nisan nihayetine kadar 
müracaat edip kabul ceva.bı alacak -
ların imtihan znmgpı ~lariade 8w.. 
lunmalan :iliuı olunar. 



Dünyanın meşhur 
müstahkem hatları 

Şimdiye kadar azimkar bir muharibin aökemediği bir 
hattın inşası kabil olamadığını unutmamak lazımdır 

Mogiııot h&ttuıda hir top ıı~ ederken 

Ateı:ıli silahlar çıkma.dan önce şe- r 
birlerin. ask~r-1 ve iktu;adi değeri y 8Z an : 
olan yerlerin etrafını kalın duvar - ~ 
larla çevirniek buralarını taarruz -
dan korumak en mühim bir vasıta H l . ' . 
telakki olunurdu. 

Türklere göre Hataylılar, İngiliz
lere bakılırsa George Bacon, Alman 
iddiasına nazaraıı da papa.s Şuvartz ı 

barutıı ke.efettikten sonra bu taş 
manilerin ehemmiyeti kalmadı. 

Asrımızda. askerlik de diğer bil
giler gibi mühim iı:ıtihale!er, terak -
kfü~r ge<;irdi. Kale, palanga, sur dev-
rine ric'at olundu. Bugün aşağı yu-
karı her uıem.lekette devlet reisinin, 
bW:i kume.ndıınınm, mühendisinin, 
esatiri bır kahramanın itınımi aJa.n 
hatlar yapıldığını işıtiyonız. 

Karol. MctallSü, "Mıınnerb.aym, 

Maginot, Sigfrit veı;aire .. 

• 

----------------------------•! etmez, bozgunluk asan gösterir. 
ŞunÜ daima hatırdan çıkarmamak 

icap ~er ki diinyada şimdiye kadar 
azimkB.r bir muharibin sökemediğı 

bir hattm in~tfül muvaffak oluna
mamı!itll'. Yakın ve uzak tarihlerde 
bunun bir <;ok misalini bulabillı'U. 

Malüm olduğu ü~re mfu;t.ahkem 
hatların en eskisi, en uzunu, eu. kuv
vetlisi Çin scddidir. Mila.d<lan üç asır 
evvel yapılan bu duvar üc; bin kilo
metre uzuııluğundadu·. San deni2: 
sahilmrl.en bu!ll..ıyarak dağların zir
velenni. yaJçın kayalıkları, dik U· ı 
çurumia11 takib eder!-.k hıttai Çhıi 

şimalen k:uşatıı·. Alt.ı metre irtüa -
mdadır. Üzeı'İndi" altı araba yanyaııa 
gidebile<:ek kad:ıı.r kalındır. 

lstanbul surları; Uzunluk itibarile 
beşinci altıncı dereciede kalırlarsa da 
inşaa tekniği, müdafaa kabiliyeti 
noktasından başda gelenler meya -
nındadır . 

Büyük Kostantinin dördüncü asır
da Samatya, Fatih, Unkapanı ara. -
sında. inşa ettirdiği basık surlar as
kerlik noktasından o kadar ehem -
miyeUi değildi. Şehrin yavaş yav~ 
büyüyerek bu hattın dışına taştığım 
gören imparator Teodos beşinci asır
da takriben otuz kilometre boyun -
daki şimdiki sw-ları yaptırmıştı. 

çift ka.tl.ı. surlar, önündeki su mani
leri, her yüz elli adımda yfikseleıı 
kaleleri ile zamanına göre dünyanın 
en kuvvetli müsta.h kem mevkii idi. 
Biza.nı:;lılar m.uhadb bir devletti. Bir 
çok muha.qara.l:.Lrı muvaffakiyetle de· 
!etmişler bundan tecrübeler edin -
mişlerdi. 

On beşinei ıı snn orlamnda şehir, 
Türklerin beşinci ve kendi tarihinin 
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p~~ Bir balık motörü ~öpr~:.. 
,uo2!;.~~.c,::::! ,,.... ye çarparak battı 
13.35 Ajans ve met~roloji hr.berlen. 
18.50 Müzik. 
Çalanlar: Şerif içil. Kemal N. Seyhun, 

Cevdet Çağlac, tzzeddin ökte. 
Okuyanla!': Mahmud Karındaş, Azize 

Tözem. • 
H.16 Müzık: Halk türkülen. A1:ize Şen

ses ve Sadi Yaver At;ıman. 
H.30 Mimk: Riy..u;eticiımhur bandosu. 

(Şef: thaan Küncet") . 
15.15/tı'i.30 Müzllc Cazband (Pl.). 
18.00 Program ve memleket saat ayurı. 
18.05 Mlizilc: Radyo caz orkestrası. 
18.40 Konuşma (Çocuk &irgeme Kuru-

mu tarafından). 
18.55 Serbest saat. 
19.lO Memleket s.wt ı.yıtt·ı. 3ja11s ve me-

teoroloji haberleri. 
l9.SO Müzık: 1''aı;.ıJ heyeti. 
20.10 Konuşma (Gümin meseleleri). 
20.25 Muzik. 
Calan.ial': Şerif iı;li, Cevdet Çağlar, İ7.

zeddın ökle, Kemal N. Seyhun. 
Okuyanlar: Radife Erten. Saclı Hoı;ı..ws. 
21.15 Müzik: Bayan Anrtie Delman ta

rafından birkaç keman solosu. 
21.40 Mii:t.ik: Küçük orke.<>fra (Şef: Ne

cib Aşkın). 
22.15 :'vlemleket saat ayarı, ajanı; haber

leri, 1Jraat. esham - tahvilat.. kambiyo -
nukut borsası (Fiyat). 

22.30 Konuşma - Ecncbı dillerde (Yal
ııız kısa dalga postasile). 

?lk mekteblerin tatili 
İstanbul ilk mekteplerine verile -

cek yaz tatili zamanmı kara.rlaştır -
mak üzere vilayette bir toplantı ya
pılacaktır. Tatilin başlama zamanı 

~in Vektlet tarafından orta ve lise- · 
lerin tatili için tesbit olunacak tarih 
asas tutulacaktu-. , ' Budapeşle ı.ıusiki Akademisinden 
diplomalı ve REMENY birinci mü
kliatını kazanmış olan meşhur 

Macar viyolon üst.adı 

ANNIE DELMAN 
. Bu ak,a.ıı1 saat 21.15 de 
ANKARA RADYOSUNDA 
Kendisini dinletecektir. Mühim ve 

kıymetli programuıı takib 
etmenizi tavsiye ederiz 

Him.iş: Mumaileyh 5 Mayısta An
katıL halkevinde bir re8ital 
verdikten sonra İstanbulda 

S A R A Y SİNE1'1ASINDA 
da 15 mayklla bir resital verecektir 

Sanyerde oturan Rizeli Ahmed 
oğlu Yusufun sahip ve kaptanı bu -
lunduğu 4 tonluk iki kardeş motörü 
dün Köprü dubasına çarparak bat
mıştıı·. 

Motör Balıkhaneden yüklediği 
1800 çift toriği Sirkeci nhtıınındaki 
Yunan ve İtalyan balıkçı gemilerine 
getirmekte iken köprü ağzındaki du
baya çarparak delinmiş ve sulann 
hücumile deı·h.al ba~ motöriin 
içindekilerle balıklar sulara gömül· 
müştür. Etraftan yetişenler motör 
tayfasını kurtardığından nüfusça 
zayiat olmamıştır. 

Hatay vapuru serbest 
bırakıldı 

Münakalat Vekaletinden izin aJ 
madan Köstenceden Hayfaya götür-, age r;.:tt+MB 

mek üzere kerest.e yültliyen Osman 
kaptana ait Hata.y vapurunun lima
nımıZda tevkif edildiğini yazmış .. 
tık. 

Şehrimizdeki vapur komisyonu 
dün Mıntaka Liman reisliğinde bir 
toplantı yaparak vapurun vaziyetini 
gözden geçirmiş ve İskenderuna ka
dar gitmesine müsaade etmiştir. Ke
resteler lskenderundan aktarma su
retile Hayfaya götürülecektir. 

Diğer taraftan vapurun Kösten -
ce - İstanbul arasında sefer yapmaSI 

hakkında müsaadesi me•ıcud olduğu 
ve Hayfaya da gitmediği için Osman 
kaptanın kanuni bir mesuliyeti gö -
rülememiştir. Hakkında ademi taki
bat kararı verilmesi kuvvetle muh -
temel dit'. 

fi w ifr .,. 

Dünya güfüyor ... Eğleniyor ... Da.nsediyo.r. Amf'rika.oın Kanadh artisti 

FRED ASTAIRE - Güzel JOAN FONTAINE 
ile çevi~i FraıLofilZC& sözlü 

DANSIN -ZAFERi 
Fibııinde san.a.t.uı şeref ufukla.nnı:b . .. Sürprizlerin l"sra.r kaynaklarında.. .. 
A~kuı sonı;ıuz semaBmda uruyor. Gülmt>k... Jt;ğJennıe-k. .. Heyecanla 

.- tit.remek istiyf'nlt>r 

Bugün L A L E Sinemasına Koşsun 
İ1tivet.en: MİHİ ve Pa.ranıwıt Jw·rusl 

Ru~Ua saat l ve 2.30 da tenzilatll matineler. •••••lll , __ •• 
Bugün S U M E R Sinemasında 
Mev8İmin en güsel v~ eo m6kemınet fihni ... 

. Dans kraliçesi GINGER ROGERS'in 
DAViD NİVEN ve (6 Ayhk jön Prömiyer BA8Y.JOHN 

ile bera.beı· y&ra.itıkları Pran~tzca sö:dti 

Matmazelin Bebeği 
Gülün~ti, Neş'ell ve Zıevk!i komediyi görünüz. 

Kahkaha vodvili ... ~n \·e büyUk daru; mi.i~OO.kabi.nnm filmL. 

İlaveten Kaba re Dans an 2 kısınılık varyete 
Bugün aat 1 de teo:r.iliittı nıtı tine. 

Ask~rlik noktasından bu hatları 
inşada büyiik faydalar olduğu inkar 
olunama7.. Bunlar· dü.şman taarruz.u
nu zayıflıttmtt~a, töke7.letmeğe im -
kan bahı.;eder; oı-dunun hareki.tını 

kolaylaştırll'. mukavemeti art -
tmr; zayiatı a.taltır. 

muharebe vMıtaları Gün:, ŞepŞer, 
muharebe vasıta.lan Görz, Şepşer, 

dikenli topuz, kcx: boynuzu, ok, mss
rak ve kılıçtan ib&retti. Bu heybetli 
dunr şu nahif sUılhlara bile daya
namadı. Yapıldığından hemen otuz 
sene ıM:mra Huo impanı.torfoğu ordu-
1al'l seddi atıanı k Çini zapt.ettiler. 
On be~inei asnn oı1.asmda Mançolar 
ayni harek<.-ti tekraı· elti. 

yirmi altıncı. muhasara~na maruz "..ı!l .. •Iİ•IJıı
kaldı. Bu muhasarada mazgalların 

Bugün TAKSiM 
Bu sene TUrkiyede yapılan 

sinemasında 
bOyllk 2 film birden 

• i Mahzurları da yok değildir. Bu 
e'•vela iktısadidiı'. Milyonlarca. metre 
mikfıbı beton, çelik, otomatik silah
lar, toplar, örümcek ağını andıran 

muhabere şebekeleri astronomik 
masrnflan ic-ap ettirir. Toprağa gö- 1 

mülen bu mühim ı.ervet devletlerin 
mali vaziyetini mü~küll~tirir. Fran~ 
sa Cihan Harbinden sonra bütün 
kazancını Majino hattının inşasına 
t.ah.sis etmiştir. lktısadeılat• bu hat
ta sarfolunan paranın on beş mil -
yar frangı gcr,liğini »Öylemektedir • 
ler. 

Diğer mah:wrlıı.n dııı ma.nevidir. 
Orduların azmi. milletin ınaııeviya
tl bn hat üzedndc temerkUz edeı'. 

Hat bir tarat'mdan yartldı ml geri
sindeki ordudn muharebe iktidarı 

olduğu halele ekseıiyetle mukavemet 

Tarihm ikinci meşhur battı lngil
tef'edir. Miladın 121 inci senesirid.e 
Romalıla.ı· tarafından yapılrÔıştır. 
Şimdi de Roma duvaıı iı>mini l.aşır. 
Takriben yüı kilometre boyunda -
dır. Şimal denidnde Newsa..crtleden 
başlıyarak lrlanda denizine kadar 
devam eder. lskaçların Pictlerin hü
devam ede,-. lskoçluın Pictlerin hü
mmak i(iiıı yapılmıştır. Ba.ıııtım ica
dından SP.kiY aınr önce tokmak ve 
tırpanla mfü.ıellah şimaJ muharibleri 
bu duvarı aşarak Romalıları lngil • 
tcreden çıkardılaı. 
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Mektub, Peı·ihaımı buz kesilen 

parmaklarının ara:;ındun k~ym1*tI. 

Genç kadın, yavaş ya\·a.rı kendini 
bırakarak. cansız bir heykel gibi ye· 
re dü!Oımtis \'(• öylece kalnı:ştı. 

reride, genl' kadının bayıld.Jğuıı 

g~,rünee nıüUıis bir çığlık koparanık 
yardımımı ko~Lu.. Fakat zavallı 

Perihau korkunç bir baygınlık ic:cı:i
sindeydi .. 

'1e<' kız. heyhuıla onu ü~tıelli et
mek, konu!?ttırmak istedi.. 

Pedhan, :b'eı iclcnın söylediklerini 
i~itmiyordu 'bile ... 

Annelik muhllbetınin kalbinden 
yamlanan. kadııılık ha)'siyetin.in en 
ince hisleriu<lcn incinen Perihan, bu 
mektubun ihtiva ett:ği cümlelerin 
tı hlil:eli darbesi allmda eriyip ka.l
mı:.-ılı .. 
Kocasrınm bakbız, za limaoe yazı

ları, simdi dimağ·ınm i< inden teker 
teker gec:ıyol'dıı. Her bir cümlenin i
facle elliği m~ma kan~ıı:;ında genç ka
dın ~yni isyan ve ayni asabi halleri 
duyuyordu. 

Veyi!i, "Benim giui bir a.dUIUll i-

radesine kaı çı gelinemiyeceğini öğ

renmen lazım., diye ya:t.mı.şlı .. 
Bu öyle bir cümle i<li ki. karŞcısın

da yirmi yasuıdaki kikiJdik anne ne 
gıbi bir mııkaYemet g<>Eıtereceğini 
bilemiyordu. ,,.,, 

Gene, iı adcsiz. ruhunu kınp yak
rnıık istiyen hu ~:-ırnılmaz harekete 
k<ırşı ne .v~pabilirdi?. 

Hit; bir SC'Y: Ancak istırab çekebi
lit di ! .. 

Perıh:rn, siıncli hııkikaleo müthiş 

surette muzt.<: rib idi. 
. F'eride, tez:ıhürünü • gi;rdiiğü bu 

derin kederin kar~11~ında ge~ ka
dını biı· lahza yalnız bırakmamıştı ... 
M.ua11zt•z h;.ınımırı kızı yanı başında. 

~ılmi~. lıir elini tutarak ve okşıya· 
ro.k Penhanı tl"Selliye ça~yordu .. 

PC'rihan. evveli genç kızıu bu ha
line dild,at.. etmemişti. Fa.ke.t yav~ 
yavu.'-' bu rok>ıam~nın farkına varm~

tı .. Ferideye do~ru eM'ilerek hafif bir 1 

sesle sormu~tu: 1 
- Altayı nereye giitiirdüloc'? 
- Vallahi. ben de bilmiyorum. kü-

cük hauım .. İ!tY"i<kki şo.~ p-oa.- ı 
le doğru gittll« .• 

önüne yığıle.n BizansWar muharib

lerin üze.Mne ok, .zıpk1n, mlZl'Bk sa
VUJ"D'.tnk:ta, kaynat· sular, eritilnıi.ş 

yağlaı· dökmekte idi. Duvıu-lara ur-
manma.ğa teşebbüs edenler üzerine 
ağır kaya parçaları yuvarlanıyor -
du. Bir k>«mn kimyagerler tarafın - · 
dan terkibabnda t.a\•şan tersi, belık 
kemiği gibi garip nesneler bulundu
ğu iddia. olunan Rum eteşi hücum 
eden yeniçeri saflarında zehirli gaz
lenien daha ma.huf tahnbata sebep 
olmakta. idi. TUrk ordu~undaki top. 
hır teş gülle atıyordu. Menzilleri 
azami bin met.re idi. Balestiki cv
safları o kadai:' zayıftı ki elli günde 
ancak yüz metrelik üç gedik açıla -
bilmişti. Velhasıl •o zamanki silah
lara göre lstanbul surları bugüngü 
Majinodan, Zigfritlen daha kuvvetli 
idi. Fakat bu kuvvetli hat ve .fedska-

(S<TllM. 7 incidt) 

35 
- Veysi bey bir ~ey söylemedi 
'? mı ... 
- Belki anneme nereye gidecek

lerini bildirmiştir. Fakat her ikisi de 
sizin k:ıl'sını7.da dilimi iutamıyaca -
ğımı anlanı.ış olmalıdırlar ki, bana 
bir şey söy~mediler. Halbuki annemi 
çok sıkıstırdım .. 

Her ikisi de ~imdi sesiz duruyor • 
du .. 

Bununla beraber, Feridenin ısrarı 
üzer ine, gene; kadın kendisine hazır
lanan karyo!aya yatmak mecburi
yetinde kalmı~tı.. 

• vn 
Sabah olmuı;tu .. Per'ihan, gecenin 

büyilk bir kısmım uykusuz gec;irme
sine rağmen bir müddet uyuyabil
miş ve asabını biraz toplayabilmiş

ti.. Yataktan kalktığı zaman ne ya
pacağını kararlaştırm~tı.. O, derhal 
hareket edeeekti., 

en 

1·YILMAZ 
ALi 

2-TAŞ 
PARÇASI 

Modern Türk Polisinin iştirakile tertib ve 
temsil edilen zabtla va cinayet romam 

1 

Güldüren ve aölatan bir aile facia& 

Eser : Reşat Nuri Güntekin 
Seanslar: 2,30 - 6 • 9,30 

Eser: VA. NU. 
Seansiar: 12,30 - 4 - 7 ,30 da 

Bugün MELE K'te 2 saat eğlence-Zevk-Neş'e kahkahası41m~ 

ZÜGÜRT MiLYONER . 
İhtişamh ve zengin sahneler içer isinde geçen bir filim 

Baş rollerde: Jeanet Gaynor-Paulette Goddard-Douglas Fairbanks Jr. 
Ayrıca METRO JURNAL • En son havadisler 

BugUn saat 1 de tenzilAth matine 

1
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"Fakat istaubul<laki evine git- , 
mek için mi? Hayır ... Oraya git.mi
yceekt.i . .,, 

Şiın<li, o mulıte~m ve soğuk ge
Jen konağın du\'arlaıı kcndisi~1e ar
tık bir hapishane veya mezar duva
rı gibi geliyordu .. 

"Evet! Henüz ne G.n·afa gideceği
ni karalaştırmamı~tı.. Neresi oluı·sa 
olsun bit' sehre gidip het· halde ha
yatını kazanacak bir iş bulabilecek
ti .. 

Kollcjde öğrendiği tngili~en 
belki istifade edebilirdi .. " 
Yanından bir türlii ayrılrruyan Fe

rideden bir kağıtla 7 .. ı.rf isledi. Genç 
kızın getirdiği mektııb kağlclma şun

ları yazdı: 
"Veysi, sana yenitlen bazı şey

leri tekrarlamak mı·.-buriyetindcyinı. 
Haksız muahezelerinin, ithamlarının 
hi<: birisine layık değilim, ve z2!.e.u J 
bu sözleı'inin hiç biriı:ıhü kabul et.mi- j 

yorum. Bu sebepten lstanbula gel- ~ gayri kabili tahammfü bir hayat 
miyeceğim. Senin yanında bundan manzar.ısını gö.t:krinin önünden ge-
sonra ne gibi biı· hayat sürmeği dü· çirtiyordu. 

şünebilirim, yanında mesud oldum mu ~ Dima~ııı<lu. onunla beraber g~<:ir
acaba? Hem si7.i de mesud edebildim diği rn anbt)m1 sarhoıjhık ha!iyl~ 
mi? Artık hic: bir şeyde ümidım kal- kendbini öklür-mesini beklı,<?igi o 
madı.. Talihin her ttir'lü darbesine ge('e hala silinmemi:-ıti. 
maruz kaldım .. Daha fazlasına ma
nız kalıp buna da kru·~l koym&k ce
ımretini kE'ndimde göremiyorum .. 
Yalnız Altay, benim için bir saadet 
ve neş'c membaı olabilirdi. Yalnız o 
aramızda bir rabıta tesis edebilirdi; 1 

onu da benden alarak aramızdaki 1 
son b;.ğı da kırdın. . 

Baı ıa anne olmak hakkını Yermek 
istemiyorsun. Güzel! .. Ben de bir 
zevcenin yapmak mecburiyetinde ol
duğu şeyleri reddediyorum. Anlaya
bileceğin, karın olmağı kabul et.miyo 
rum artık .. 

Allaha ısmarladık. .. " 
P erihan yazdıklarını bir kere daha 

okudu. Hakiki bir keder içerisinde 
yüzüyordu. Bu kararının, kendisini 
-0bediyen çocuğundan ayıracağını 

bilaiiyo.ır d0ğildi, fak,.: Vc.f~i ile tek
rar beraber yaşamak düşüncesi, 

"Hayır, her ~Y lJilmi:-;ti ! Böyle 
sahnelel'in bir chdıa kahranrnnı ol • 
mak istemiyonlu. Şimdi Veysıdcı:ı 
korküyoniu ... " 

~--Çünkü zan.lh Perilıcın henüz genG 
bir kız çağında idi. Cenı : bir y.ı~ 
böyle bir \'a:tiyete dü.';\rr..ek çok reci 
idi .. 

Perih<ın buiunduğu vaziyetin dch
l3etini dfo;üneı·ck ağlama.ğa .. muh • 
teliç hıc:kırılclarla saı~1ıa sarsıla, iri 
göz ya~hu·ı tlökE'rek ağlamağa baş· 
ladı. 

Bir müddet. höylcı ağladıktan son· 
ra, kocaı;ına yazd~ı mektubu açaraJı 
kağıda , imzasının altma: 

"Oh ! Veysi, öylP- mustaribim ki! 
Sana hayalımı. kalbimi, ebediyen te\1 
di etmif!t.im.. • 



YENİ S.\BAJI 

Bugünkü Milli Küme Maçlara 
Fener - Muhafızgücü, Galatasaray 
da Gençlerbitliği ile karşılaşıyor 

~illi küme turnuvasının çok he- _ 

butu Yecanlı maçlarından birkaçı, ..,.,. 
do n ve yann lzmirde ve İstanbul· 
~~anacaktır. 

oıll'ı •Hı kümeye favori olarak girmiş 
~~larına rağmen Fenerbahçe ve 
11ıı; ıktaşın son hafta zarfında yap
ltı;ıu?:dukları maçlarda kendilerince 
\ıe dub neticc-ll'ri almamış olmaları 
'eltn·olayısile Jiğer takımların yiik· 
le 

1 

18 bulunması bu hafta t.amami· 
'1lıı, evanş mahiyet.inde olan bu kar· 
• ,,, · nıatarı aza.mi derecede merakla 
"I: red·1 
Itır 1 ecek biı er maç yapmakta-

Bır 
~'rıct· 8Pürda revam;, mağlfıb tarafa ·n· tıı ' 1 toparlıyacak ve noksanları· 

.. 
r r. 

~k~iderecek kadar vakit bırakıldığı 
lar d l'de çok entı"'resan olur; bu maç 
~ ıt hemen yani bir hafta aı·a ile 
llıuddl'lıayıp meseıa üç hafta gibi bir 
l'ııı et sonı·a. il'ı a edilseydi fiyatla
)i,.<'~0.k Pahalı olmaı::ına rağmen se-

1 

Hu gün ,.e yarın ht'~ t'<'a.nlı uıa«,ııar yaı•aca.k olan P'\m~rbah~--e "\o 
Galata...aray taluuıluı 

ı isti bı;ı ab edebilecek bir stadyom 
ellıa,..4ık. 

~ıı~nunıa beraber yazın sıcak gün
lııı 4ı en evvel bitirilmesi dii~ünülcn 
f11ı111 ~uva, ınaçlann böyle biraz 
Itır a ıle tekrarını zarud kılmakta-

~U<>'" 
8, Af Un Şeref stadında Galatasaray 
~rı Uhafız27iieii Fenerbahce ile de 

sındaki maça gelince: Biı· hafta ev
vel F'enerbahçc, Galatasarayın bu 
takıma karşı aldığı neticenin aksini 
elde etmiştir. Yani Gençler'Birliğine 
Ankarada mağlfıb olmu~tur. Gen~
ler Birliğinin en kuvvetli tarafı, ta
kımın merkezi sıkleti olan orta mev
kilerdir. Santrhaf takımda büyük 
bir role ::ıahib olduğu gibi üç ortada 
sık sık kale önlerinde tehlikeli bir 

L ~ler b'..o -· · 
'i.lısa h ugı oynıyacaklardır. Ga- surette belirmektedir., 
) !lı tay bır hafta e\'vel Ankarada Gayet sıkı m;ıç çık:ıran beklere 

tak'b· · ~nu ı _ı~ın sahasında Muhafızgü- malik olan Genr,leı Birliği eeatten 
huı-ad l'na~lub etmişti. Mantık icabı son giinlerdc tabii beceriksi:ıstik gös-
'4_, d' a, alıştıi{ı bir sahada haydi teren Fener hÜ<'tım hattının önünde 
~\>I: ~ali~. ~~lecek denilebilirse de ı bugün de sıkı bit müdafaa tatbik e
lt \'a _r hukum vermenin doğru ol- debilecektir. Buna mukabil ayni be-
.ı. ~agı ı.•k· . ~ ()ld _ -ı• al'dır. Evvela her spor ceriksizeliği gösteren Fener 901 m\l-
ti ·iti~~ gibi geemiş bir vaka ile- <.lafaıt huttı Gen<:leı· birliği akıncıla-
bıv"rı Cır rnaçı garanti edemez. Sa- rına .karşı mür.;kiil \"a.ziyette kala • 
~ ile alat.-ısarny oldu'kça yorgun, caktır. Bununla beraber zaman :ıa- ı· 
) ıı 1

1 
°Yuncusu da sakattır. Bu o . man gayet gW.Cl oynıyaıı sarı li . 

d:ı 1 ~ar talnmlarınıla yer alsalar ı «!İ\'erd takım taHhfnin de biraz ya,·er 
b l'a>. ~ndı~anlanndan mu1!,akkak ki olması ile son gllnlerdeki beeerigsiz- , 
~~ llıUh~Ybetmislerdir. Salisen ve Jiğini unutturacak bir maç ~ıkarırsa 1 
~-"I ırn nokta. Muhafızgilcü eok çemen .saha daha alışık bulunan 
Ut li~ 0Ynıyan ve fudboltin icab et - Gençler Birliğini toprak sahada ye· 
•tıtı~ıt her scye riayet eden bir ta- nebilir. Ha\1~da11 oynıyan Gençler I 
~ ı.a~· Galatasaray kalesi önünde Birliği Fener ka. rıµsmda lop kontro -

1

. 
du:hı r~ın. eline cok geçirmekte ol- lü ba.kmunclan da müşkülat ı,.>ekecek-

'•ıııa1 l'ıatiardan, bir kaçmı hüsnü tir. Bugün lzmırde yapılacak maçla.-
d 'l'l"ıa kı>debiJme~i rakib taraf için nn en ze,·kliai herhalde Altınordu 

f} l<ı.4ı Orkulnr, bir ihtimaldir. ile Beşiktas arasında ı·creyaıı ede • 
~t rıyun\!arav: Macarlara karşı yap cektir. Bir haft~ cv\·eı Beşiktıuıı Şe-

!'\ıı«:!a da olsun. Anlcaradaki maç- ref stadında nrn.ğlüb etıniş olan Al-
~ t~l'at~laı.un büytik bir kabiliyet tınordu yine a)ni oyunu göslerebile-
~~ ~ırt.ıı·. Ortada bir avantaj cek midir'~ Bu meı;elcyi halletmeğe 
~ ~•tnı Galı.ıt.asaray k>hinedir. Sa- başlarkE'.n evnMı İstanbul §ampiyo • 
lh..~ata ltı takım bunu muhafazaya. nunun haleti rııhiy?.@ini gözönünde 
~e Ça~akımı <la bu farkı telafi et- 1 bıılundıtrrrınk ica.b eder. Beıjikta.ış mu 
~l ~<:akhırdır. ı hakkak ki ~·unu elinden geldiği ka-
~rJiği ile Ferıerbahçe ara- dar seri ve ataklı başlıya.ca.k ve ilk 

1 

Clureşçilerimiz gittiler 

~h· Diin MtMl'!'l _,.,~_. 
ıt ... 1 

l:n --~~ in" ~ •iş o}a usabaka yapmak için 
~~Vaıcl.J kn ~tanbul gür~çileri dün 
~f ~y alkan Rumen vapuru ile 
~~1.l~Yi s:.Ye hareket etmi§lerdir. 

(it ıın A.rıkan ''t" ·· . ~ • I>eıı· go urmuş an-
•nen de berabe1· gı'tmiş-

ar · eketınden evvel bir ar-
~tela.kınuıı çok iyi çalışmış 
~ "'" bulunduğunu, bununla 

r1ı&ann son zamanlar • 

giireş. Hdpimiz .• 

daki kuvvetleri hakkında bir ınalfı

mat mevcud oi~ söylemiş ve 
takımımUllll bu müsabakalan mu • 

hakkak k~ ümidini izbaı' 

etmiştir. 

Giden gü~iler şunlardır: 56 ki
lo Hüaeyin, 61 Yaşar, 66 Yusm, 12 

Kandemir, 79 Adnan, 87 M.aala, 
ağır sıklet Çoban Mehmed. 

• 

dakikalarda azami randımanı alma
ğa çalı~acaktır. Altınordu da ayni 
şekilde başlıyacaksa da, son maçta 
Beşikta~ın seri' tempolu oyunda mu
vaffak olduğu ikinci devrede üç gol 
ı;ıkarmasile sabit olmuştur. 

Be~iktaşın işi ilk anlarda C!iddiye 
alması kendi lehinediı'. Fakat kendi 
aleyhine olan noktalarda yok değil -
dir. Evvela her iki İstanbul takımı 
dM İzmir seyahatine pek geç çıkmış
lardır. Bundan evvel Galatasaray üe 
Fenerbahçenin çarşamba günü İzmi· 
re ha re ket etmiş olmaJarına muka
bil Beşiktaş ıle Veta daha dUn yola. 
çıkmışlardır. Bu şekilde lzmu· ta • 
kunları karşılannda liyıkile dinlen· 
memiş ekipler bulacaklardır. Beşik
taşın aleyhine teı,'elij edecek bir de 
İzmit· halkının takınunı sevdiğini pek 
açık bir surette göstermesi yani t.eş. 
ci etmesi vardır. 

Altınordunun bu iki avantajına iŞ
te Be~ikt~ geçen haftaki gibi gaf
lete düşmemek yolunda alacağı ted
birlerle karşı koyabilir. Bunda ken
di Rahasında bile olsa Altınorduya 

mağlub olmamak gibi bir netice ala
cak kadar muvaffak olabilir ki İz • 
mir takımı yukarıda bildirdiğimiz 

avantajları sayesinde zannederiz ki 
galib gelecektir. 

Vefa da Altaya. karşı oynayacak • 
tır. Burada elde ettiği galibiyeti bo-' 
şuna kaçırmış olan Vefa bu pek u 
farkı lzmirin saha avantajı, kendi 
yol yorgunluğu ve lzmır hal.kının 
takımınJ tutması netice.si kaybede
cektir. Vefanın lzmırden galibiyetle 
dönmesi büyük bir muvaffakiyet o
lacaktn·. 

Yarın yapılacak maçlar hakkında 
bir fikir beyan <.>tmeden bugünküleri 
seyretmek da.ha muvafık olmakla 
berabel' GalatAAaı-ay Gençler birliği 
maçında her iki takım vaziyetinin de 
çok nazik olduğu. Fenerbahçenin 
kendiı;ı gibi kombine bir oyun oynı
yan Muhafızgücü ile güzel fakat her 
iki taraf için de çok heyecan tevlid 
t..>decek bir nıaç yapacağı muhakkak
tır. lzmirde Vefanın ~ftınordu kar
şısında herhalde dun bir vaziyette 
kalacağı &--şiktaşın ise Alt.ayı bura
dıtki gibi büyük farkla olmasa bile 
m:ığ·liıb etmeğe mm·affak olacağı 

tahmin edilebilir. 

Hulasa bugiin ve yarın yapılacak 
maçlar çok heyecanlı ve 1.evkli ola
cağı ~ibi milli kUme ced\•elinde de 
olduk . mUhim bir tadilat icra edc
CPk mabiyettediı·. 

Bu maçlardan sonra, fuabolcüleri

mizin Mı.sıra gitmesi yiizündt>n milli 

kiline ıuat:ları bir ze.maıı tehir edile

cek ve aııcalc üç hafta sonra gü.zei 

maçlir ~}'!'edebileceğiz. F. T. 
• -·-

Gelataaaray idare heyeti 
istHa etti 

Galatasaray klübü idare heyeti a
rala rında ç.ıluuı bir ilatilif yüzün~n 

istifa etnriı}tir. Yeni idue heyetini 

aeçınek üere koagre 3 m&yıa rJtmi 
'illlı8& daY4t ~r. 

1Bir -inukaYesa - -
Ve biraz teemmül 

(BaşmakaWden dewtt') 

Bunlar dostlarımız ve müttefikle
rimiz Almanlardan gördüğümüz mu
amelelerdir. Ya acaba dost olmasa
lardı ne yapacaklardı? Haydi diyelim 
ki bu gibi şeyler tarihle çok gorill
müştür. Üzerlerinden bir sünger ge
çirmek bazan lüzumlu olur. Gözle -
rimizi maziden çeviretim ve hale, is
tikbale bakalım. 

Almanya ile dostluktan kast.edi
len mana nedir? Türk hükumetinin 
resmi vaziyeti Almanya aleyhinde 
bir hareket arzetmiyor. Türk efki.rı
umumiyesi Alman politikasını ve htr
sıcahını anlamaktan ileri gelen bir 
uyanıklık ile vatanını kurtarmayı 
düşünüyor. Bu efkanumumiye riya
karlığa ve sinsiliğe tenezzill etmeden 
hislerini ve düşüncelerini açıkça ifa
de ediyor. Fakat Türk hiikümetl dü
rüst bir meslekten ayrılmamıştır . 
Almanya Baha ne istiyor? A~nda 
evirip çevirip söyliyemediği arzu ne
dir? Yine kendileri ile ittifak edip 
Alman menfaati icin vatanımızı fe
da mı edelim ? 

Bugün Türıdyenin Almanya ile it
tifakı Almanya lehinde ne müdhiş 
ve muazzam bir fayda temin edece
ğini biliyoruz. İhtimalki Alman mızi 
şeflerinin hid-:leti, şiddeti Tiirklerin 
Almanlar uğrunda kendilerini ateBe 
atmayacak kadar basiretli ve uyanık 
davrandıklarını görmekten ileri geli
yor. Türkiye Almanya lehinde harbe 
müdahale etseydi kuvvet muvazene
sinde terazinin gözü Almanya tara
fına doğru pek ağır basardı ve bel
ki de galebe Almanya tarafında ka
lırdı. Fakat Tiirkiyenin halı ne olur
du?. 

Bunu sadec4t bir "feliket,, 8Öztile 
ifade edebiliriz. Çünkü böyle bir 
harb de\•am ettiği müddetçe deniz -
)erden mahaur bir halde kalacak 
Türkiyenin ne- kadar utırab ve malı· 
nımiyet çekeceğini biliriz. Hudud!a· 
rımtzda seller gibi Türk kanı aka • 
caktı. Türk menfaati bakımından bu
na ne sebeb vardı? Hiç. Çünkü bizim 
lngiliz Ye Fransız hükumet\erile hie 
bir davamı1: yoktur. Ne &uiyede ıö· 
zümüz ''rn·, ne Irakta. İdeoloji ba
kntıuıdan da garb demokrasileri.le 
beraberiz. 

Fakat bu nwbarebede galib gelir· 
sek felaketin eıı büyüğü ile asıl o 
zaman kaNJl~k. Almanyuın. 
bizi keeooeği kılıcı biz kendi elimizle 
beleyip ooa teslim etmiş olacaktık. 

Harbde muzaffer çıkacak bil' Alman· 
ya için Tuna havzası ve Balkanlar, 
Ttirkiye olgun bir meyvedao başka 
bir mlna ifade edemezdi. Türklerden 
bu kadal· gaflete intizar etmek bLı-aa 
fazla otur. 

Biz lngilizlerie ve FraMızi&rla 
harbettik. Çetin ve şedid bir suret
te dövüşttik. Fakat her iki taraf da 
meni btrer insan sıfat.ile vatani va
zif~erini yaptılar. Bunun i<(in, har
be diiı?man başladık. dost bitirdik. 
Fakat Almanlarla harbe dost ve 
müttefik olarak başladık, hayal su
kutu ve meı·aret ile ayrıldık. Nas -
yonal · Sosyalizmden sonra da Tiirk 
ve insan sıfaUle yerimizin medeni
yt•t ''e insaniyet müdafileri yanında 
olduğuna inınn getirdik. 

Hii~~·in Cahid YALÇIN 

Galatasaray klUbilnUn 
fevkalade kongresi 

Galota.94ray KUibiind{'u: 

Ftı:Ykaliule Kongl'f' Danti 

Klübiimüzün fe\·kalade kongl't-Si 
3 mayıs 1940 cuma glinü saat 18 de 
kliip lokalinde yapılacaktır. Ekseri
yet olmadığı takdirde, kongre 10 ma- . 
yıf: 1!HO cuma günü yine saat 18 de 
kli)p lokalinde in'ikad edecek, mev
cud a1..a ıle karar ittihaz edilecektir. 

Ru-zıımne: Yeni jdare he-yeti \'e 

mürakiblel' intihabı. 

Atletler bugün gelecekler 
Atletlerimizin bugün Munrdan av

det etmelel"i beklenmektedir. fsken
deriyeden lstanbula sık Stk Wipur ol
madığından çocuklaı'ln bugün saat 
dörde doğru Galata rıhtımında bulu
nacak olan Rumen vapurundan çı

kacak&an ömid edilmektedir. Masır

da abaaıı netice~rd&a. çok memowı 
kUmll olan jebrim.bdeki atletUrm 
merakhlan atletlerimisi ~ 

~-

~--· 
Sayfa: !I 

11ttin~f@ 
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Türk~yfl ~vİl"ell: HVSEYİN CA.BlD YALÇIN - . 
Hitlerin Yahudilik ve Bo./şeviklik 
hakkında ileri •Ürdüğü tezler 

- 201-
Yahudi bin sene harici ahval ve 

şartlara intibak ederek Avrupa ka
vimlerinin temellerini yıkabilmiş ve 
onları artık muayyen hiç bir nev'e 
mensub olmıyan melezler haline kal
bedEbilmilse de Japonya gibi As- ı 
yalı milli bir devleti ayni mukadde
rata uğratmağa kadir olmadığını pek 1 
iyi bilir. Yahudi bugün lngilizi, A· 1 
merikalıyı ve Fransızı taklid edebi
lir, fakat kendisini Asyalı bir sarıdan 
ayıran . uçurumu dolduratnaz. Bun· 
dan dolayıdır ki ayni neviden başka 
devletlerin yardımile tehlikeli bir 
d~mandan kurtulmak emelile milli j 
Japon devletini parçnlamağa te,.~- ı 

bÜH ediyor. Maksadı da hükumet o· 1 
toritesinden baki 'kalacak şeyin, ken ı 
di ellerinde, müdafaasız kimseler ü
zeı-inde müstebidane hüküm süaıen 

bir kudret haline girmesidir . 
.Kendisinin bin senelik Yahudi 

krallığı içinde milli Japon ~evletinin 
mevcudiyetinden korkuyor, bu de\oie
tin hara.bun kendi diktatörlüğünün 
teeıu;~i.ine tekaddüm etmesini iste
miyor. 

lşte bunun i~-indir ki bngün ka· 
vimleri, vaktile Almanya aleyhine 
yaptığı gibi, Japonya aleyhine ayak
huıdırıyor. lngiliY. dqllomasisinin 
Japonya ile ittifaka istinaden rahat 
edeceği dakikada, İngiliz liunM çı
kan Yahudi matbuabrun bu möttefi-• 
ğe karşı harbi tavsiye etmesi ve o· 
na karşt, "kahrolsuu., Japon nillita· 
riZDt ve .emperyalizmi,, avazesini iz
har ederek, demokratik prensipler 
namına bir imha harbi baZArlaması 
vaki olabilir. 

lşte lngilterede Yahudinin serkeş
liği bundan i\eri gcliyor. 

Rin.aenalcyh Yahudilerin bütün 
dünye. için vüctıde getirdikleri tehli· 
keye karşı micadele bu memlekette 
başlıyaca.ktır. 

Burada da Na.yonal • Söeyatiet 
hareket en mühim vazifeleriudea bi
rini ifa mevkiinde kalacaktır: 

Nuyoul - So8yalism f'.<'aehi mil· 
16deri• ne .&dukta.r .. a dair kaYDIİ· 
mİ'l.İa p.&Miai ~ ve eaa '8mll
ki di:in,.... llakiki dÜtjlDalU kim ol
cluğa.a11 ~ laaıli kalllla
mabdw. Her "'7'İa bbi k..Uleriaden 
ay~i nokta kaa l~iira -
ldaia ,.e &ylaİ bir medeaiyetia büyük J 

............. bisi ~il ari ka -
\'İm&N' kiDİllİ ~ttttık yenle he-
~eüıa ft'JDUak yapan ...... . 
hN'kMie hi~tiıae mana kda.>ak Yf! 

hiitüa fel&kf'derimisia hakiki baftıi 
o o&duğuıau gÖHteft<!ekt.ir. 

••..ıu.t hiç ol.maz8& blmn nwmlek~
tiwnin kettdlioôinin can diişmanı him 
nlduğıtAU bilmflRİM dikkat etmeli Vf! 

tarafınınıd&a bu düt;rnaaı Wyhine j 
idare t'dih-.a miiMMlelr. diğ~r ka~ 
r~ miicabid '~ iri bir lMW'riVeti• se- 1 
limPti uirmacla tuwaklan y6kı gOfi 
fMtıı<-eJl yNi 1..amular ıuiibeş.o;iri bir 
)"Ildız vasf1111 a.la<'ak surette harekPt 
e)'IPmelidir. 

Diğ~r hu~a akli rP.tıherimi.z 

~e irade kU\\6'Ümi:ı olsun! Ef'al \e 

hart-katHmzı emreden \'azife baıe Sf!· 

ha1 \:e ikdam Vt"rSİn, imanımlZ hizi111 

irin bir ha.mi ve oo ~ illuiek hikbıı o
larak kamm ! 

ON DÖRDÜNCÜ BAB 
Şark bttik{muıti V almd 

l')ark Politikn.'>ı 
tki mülahaza \'e muhnkeme beni 

Almanya ile Rusya arıısın<.laki münn
sebctleri bilhas..a dikkatli bir su.rette 
tedkik etmç·ğc se\'kcyliyor: 

J - Evveli umumiyetle Alman ha 
ıi~i politik. sının belki en kat'i ah
val \16 seraiti mevwu bahsohna.kta- 1 
dır. ı 

2 - Bu m~sele gent• Nasyona.l -
SoKyalist parıjsinin basireti t'e icra
atmda isabeti hakkında bir miyar da 
ielikil ediyor. 

itiraf etmeliyim ki bilha~a ikinci 
nokta ı;ok kf>ı·e ic;ime acı bir endişe ı 

doldıırıır. Ceııc. hareketimiz C>fradı

RJ 18.kaydlaı· sahasından ziyade ek
seriya müfrit mezhebler arasından , 
temin eder. Binaenaleyh bu adam.lar ı 

ÜJJeriDde, b&ıici politikanın anlqıJ- ı 
Ala.il~. evvelce DM!lllıılvb -ol-

r 

duklan siyasi yahud mezhebi mah
fillerin kasdt kararlarının ve zayıf 
idraklerinin tesir yapmakta devam 
etmesi pek tabiidir. Bu yalnız bize 
Soldan gelen adamlar hakkında doğ
ru değildir. Bilikis. Bunlarm bu ka
bil meselelere dair almış oldukları 
dersler ne kadar zararlı olursa olsun, 
selim bir sevkitabii bakiyesi saye -
sinde, hiç olmazsa kısmen, o dersle
rin telafi ve tamir edilmiş olması na· 
dir değildir. O zaman, evvelce tesir 
yapa.o nüfuzun yerine iyi bir nüfuıı: 
ikame edilmesi k!fidir. Çok kere, m\l 
hafaza edebildikleri selim temayül• 
ler ve canlı 9evkitabiinin en f aydnlı 
müttefikler vücude getirdikleri gö-
rülür. 1 

Halbuki bu babdaki terbiyesi ay· 
ni derecede çılgıncll. ayni derecede 
gayıi mantıki olan fakat her fi{'yde11 
evvel. sevkit.abiisinin son bakiyel('ri
ni de objektiflik mihrabı üzerinde fo. 
da etmiş bulunan bir adamı sarih si
ya."Jİ telakkilere avdet ettirebilmek' 
çok daha zordur. Bizim münevver 
denilen muhitlerimize mensnb olnn 
kimReleri kendi menfaatleri ve ha
fk;te kavimlerinin menfaatleri le • 
hinde vaziyet almağa sevketmek ga
yet zor bir iş teskil ediyor. Bunların 
ÜZıerinde ya lmz gayet garib telakki
lerin ve zanların ezici ağırlığı hüküm 
sürmeyor. Bunlar beka sevkitabiisi
nin hamlelerini ta.lribd.- hadden aşı· 
M bir mahl'umiyet ~inde kalmışlar· 
dır. Nasyonal • Sosyalist hareket bu 
adamlarla elim mür.adelelere giriş• 
me1C mecburiyetinde bulunuyor. Bun 
lar elim miieadelelerdir. Çünkü bu a
damlar. maatteesstlf pek tam bir 
deı·ec<?ye varan acisl.erine rağmen, 
cok kere f evkalide bir gurur ve aza
ln('t ile mücehhe.zdirler. Bu yUzden 
başkalarına, hatti kendil~rinden da· 
ha yük~kJerle münasebette burun • 
salar bile, bütün adalete r.ağme°'
yukarıden bakmağa meylediyorlar. 

Her şeyi herkesten iyJ bilen bu 
n1ağnır kimseler soğul< kanlılıkla bir 
seyi tedldk etmekten yahud tart • 
maktan katiyen acizdirler. Halbuki 
hariri siyaset herhangi bir şeye te • 
~bbüs etmek, yahud herhangi bir 
ieyİ fiile cıka.nnak için bu eaaslı bir 
~. 

Bu muhitler bizim hat'id siyase • 
timizi ga.yet feliketli btr surette inhi
raf ettirdikleri, kavmimizin ırkçı 

menf a.atlerinl.n her türlü mi.İe!JRtr mü 
dafaasından • usaklaştırıp kendi ga
rib ideolojilerinin hizmetine soktuk .. 
ları i<_;in, harici politikamızın en mü-· 
füm me..Y-let.;ni yani Rusyaya karşı 
vaziyetimizi, h:raftarlarımın önün
de bilhassa itina ile tedkik etmeğc 

kendimi mecbur görüyorum. Bunu 
umumun aalamasmın icab ettiği de
recede l~tn bır surette. bu eserin cer 
çevesinin müsaid olduh'U uisbetinde, 
yapa.cağım. Bu miinaRcbetle, daha ev 
vd ~u aRağıki umumi miita1eayı ser• 
dedeccğim: 

Eğer harici siyaset tabiri ile bir 
knvmin biitiin dünya ile münfüm • 
betlennin tanzimi keyfiyetini anhu·
sak. bu tanzim isi trunamen Rnrih 
vakrnlar:ı tabi bulunur. Biz Nnsvo • 
nal - Sosynlistler ırkçı bir devletin 
hıuiei politikası haklcında şu aşağı
ki prensipi :Hin edebi!iriz: 

lrk(?I del'lt>tin harici pofit.ika-;ı, hir 
ta.raftan nüfmmu adedi n tn.a~ iidii 
il4> di~er ta.raflaa arazinin \"iis:ıti c 
kıym~ti arasında selim, hııyaf kahi
li~·...t:ini ha.i'.ı , ... tabii kanunlara uv
J{UA bir uıümtsel'6t tesi."' edt'rrk ı~u 
kiire iiZf'rincJe ha~ at şartlarını te • 
miD f'tmelidir. 

Bundan başka. ~ münasebet 
diye yalnız öyle bir vnziyet knbu' c
lunabilir ki bunda bir k:ıvnıin te"'nıl· 
disi sırf kendi topraklarının me~ba
ları ile temin <ıhmur. Ba..,acıı h<.'ı·!ıan
gi bir rejim. asıı !arca ve biı~1c11..e 

sesel<.>r denbet'i rlevam etnıPkte ol~·a. 
~ile. gayriselim olmnkt.an hnH knla
maz. Er~~. mev.zuu bahsolnn kAvim 
kin bfr malıvü harabiye dcğillft> de 
Dır zarara İ>&i~ olur. 



..... 

Karganın marlfe~I _,_ . 
l'ek çok zaman evvel dünya heıtiiz 

yand!knışken (Alatıka) da gttndtiz 
yani aydınlık yolarmş; iter yer 'dai
ma karanlık imiş. Oradaki ahali de 
ne ,..,. ? '1lep -karanlıkta yapr -
maş. 'Bazan, pndiil Olmadı, hayır 
poe tmedi dı-ye mQnuaa. ederler
miş. Gtimlüz .,ee t»6yle tmibiıille 

karllJIDIŞ oklut)u ic;in halkın bir kısmı 
tece diye uyur, - kı8mı da gündüz 
oldu dqe kalkıp ça}JfannJ§. Halbuki 

eTVelA hafif görilr, 80lll'& gittikçe 
açılır, üıbet iJftttin yer, -gök aydm
hk -olur. 

Dinlemnek için bir ağacın dalma 
kenar ve aydmhk ;acaba nereden 
pli,or di,e etısfa ,gaz cezdirir. 
:Nihayet .,gijrür ki y&kuı bir köyıde 
.kardan J'8-P"mll Jtir bt,t.yiiık evden 
C&Ü)'Qr. 

......... b' ......... 
D '1111--. .,_. ,;· .. 
Pwak+e'otlarlOWR 
&iİIH1iİ. -.... ... ! 

' BahıtlardMllla ... 
........ «öldenlla.. 
.aı'd ... •I•••• ....... 

~--....,. 

' 

ile: ~8 
'l'uarıf, ve diğer aıitada§lan, kis· 

betlerini zembile koyarak ö_yle Av
nıpa.ya gitmitlerdi. Onlar zamıedi • 
yorlardı ki. Avr.u.pada yağlı P'ete
eeklerdi. 

Kurnaz F'rensalı menacer, Yusufa 
ve arka.da§lamıa güreşler hakkında 
mehAımat ~milf:ir. 

l4enaeer, tüiyordu ki, eğer TUrk 
pehlivanları belden yukarı gtirele • 
mi~ bilmiş alsalar Avrupa
J'& Wr adım bile aimazlardı. 

Yusuf 'Ye arkadalları Parille gel
dikleri MIDIUJ hayatıarmdan mtılll• 
mm olmamağa baeJamıtlardı. 

bak katte her vakit karanlık oldn -
landan uyanık olanlar uyku vakti· 
Di uykuda olanlar da. uyanma zama. 
nnu tayin etiem.ezlwmie. 

Or&da -bir köyde bir Jrarp var • 
mı . Köylü onu pek akıllı ha.yvan 
diye RYermig. Çüntii karga onlarla 
kOD\.1111l' ft ~ oldllğ1anu 8Özlenie 
illbat ederniiıJ. ~ için köy halkı 

O ~vde Jlöyiin niai Jab.E m.ırta
n otwuyOl'llWf, '8Jll pek güzel Mr 
km V&rJWI. Kı& ırmaktaki aeıııam 
7&bud &uy.dan a almak i4in ller 
lilın evden çılremut- XLpn Jaer fJf!1 

buz lleaildiği için Bakinıelar -
bö,.te bir nehriıı buzwıu delip su te-

A...- 80l'ilmn baa; 
Dec11m: Anne, yağmv _,_ 
Bir 8111'111!' mı tnıralmq 
Bu t9gin gA ytbiinef. 

' 

Çünkü; bir kere vapurda yemek· 
ten, içmekten kesilmiglenii. Seli.laik· 
ten v.apura bindikleri zaman ilk ye

' ı:ıek .aoframııı oturduklan aa&tte 
pehlivanlar aç kal""llaniı. 

onu aralarına alırmış. 
Sahihden karga nemaatıe çok "8Y· 

Jer anlatırnuş. Bundan eVvel uzak 
memleket!ere UIUll aeferler 83Ptığı 
için gördüğü ve yaptlğı 16)1leri bü • 
tün hikiye edermiş. 

Alaakada gaz, elektrik falan yok
muş, hukes geceleri evinde zeytin· 
yağı gibi ayı baiı.iı yagı yakıp onun 
ıeığığında otururmuş. 

Bir akiam kaqa pek .kederli du
nar ve hiç bir söz aöylemez. Acaba 
ae oldu? ciiye taaccüb ederler, onun 
düşünceli durması herkese tasa olur; 
çtlııkü neş'ell, gbnül açıcı bir arka
daş!. hı.san o uzun gecelerde görilş· 
mek, gülii§mek istemez mi? Bunun 
lçm ne düşünüyorsun? diye sorar -
tar. O da şu cevabı verir: 

- Sıze acı..)'orum, hiç gündü2ünüz 
yok, aydınlığınız yok. 

Hepsi birden - Gündüz dooiğin 
eey nedir, neye benzet? Biz bu ana 
kadar hiç böyle bir şey işitmedik. 

Ka-sga - Eğer buınemlekette 

gündüz olsa her tarafa gider ve hat
ti ımilclarda bir hayvanı bile fa.rke
dersinız. 

1'u söZlcr -oıı) n -pek garip gelir. 
Aman · gündüzü getirir mi -
aıin? 11iye kargaya yaivanriar. 

Kar!!a evvela ric Jannı kahul et· 
mez, der ki: 

- Oladiidn wed.e olihliumı bi· 
a,.sn !8111111& oraya g.ltmek ~ 
~in :giiçtiir. 

Banan fuıerine-hepai kargan•n ba· 
llD& işerek, aman o güııaüz aer~c 
ille :W38 iiiraz :PliP .-. m,e yat • 
varıp yakanrlar. 
ıcar._ yine cWna.z, o .aydınlığı ele 

. ek .. __ ,,__..,_ d ... .';i1.ı~ de '1!9'-'1 
geçırm mnııpggn___..-~ r. ~· 
lıliki lıelifler r=-· bıraluııaz1ar, 
l'.8İ8 der ıki: 

- Aman bıgıa. ~ a8llı ve ce
aretJ,isin, ppemam diyorsan wıma 
biz emiiıiz ki sen bu işi yapa'!'SW. 

NlhaJet karga dayanamaz: 
- -Pek iyi byle ise gideyim. 

J>irel'\'C-ectMi giln yGla Ç&kar. Ta· 

darik edebilirler. Kız yine su alın• 
epkar, kaıp bwıu .görüı:ı.ce derisini - Qörmedia mi .. !. J)=" • ..._ wvspMnr • ms 
üstüııden Çlkanr ve -evin JntplSllllla ...._, .. ....,. huıhar, '* llabk eHs Flll· Bu llallğl lııis..,. 
bir vere .aklar; iistilae bqma biraz CiWilde w.t olanlk .. t=h=a+k, .... Mir 1 7 'z! 

., ~ ıı...-ı .L.-1 w .. .;;..---a...!. 
tm \oprak &tıp 'f(>yle bir efaüıı oku· ~ - - .• ..,.....- Bulmacayı göaea kilç8k okuy1Jcu· 
maya başlar: ----'IA.I j Jar •ılmacayı keaip bir kiğJda ya-

Ya - .ka • ti . ya • ka. • ti, - na • L . !t Jlllbrdık*8n ve k,.... alt:ma da o-
ka • ti . o F a.a1ı b · lgile knnakJı bir 18kiWe isim ve adresini 

Beni öylesine kil~~ ko --~ ı r yuddrtan aonra amu tııir arfa ko-

Ki 1ek bir ll8IT80Wt cal&ymı hm &ajupR fılehtalt 1 yup iieriBe "Y.em SaWa,, ~ 
...,..______,_ ~ ~- ~ ~ada, rm-w1r8 1 , . ..H;.lf4 tarafla. bulmaca memurluğum. • :letı -.ı., 
uv~ ~ ..--.a, C'WWW°11 te -.. ~u.~ ...... T.. ~v.a.u 

~rierk«ı iDİiii mini :bir toz ... mıda i1uan ıha.va mııdmbire oka.dar yazarak bize gönderirler. 
nesi ohlr; bi)'le dt,rip ve kllPIY• ,,_. •ığomuq ki llir adımmı oebindeki Şayed zarf yapıştırılmaz da açık 
ıkm im' '8ft8111 ıiçille Pil> -güneşin aa1iin Beiilbereği baı:aretıin i>irdeıı· gönderilinıe 30 paralık post.a pulu 

aydınlığında gizlenir ve km bekle- bire değipn•indmı &n•••M1. ~r.ÇÖl:e~ lrllçUk okuytieuhı.n· 
yıp durur. 86nkleı in t<uvvetl mıza nisan sonunda yapacağımız taa· 

.!: ::~~.r~ ..wı!~: Böcekler boylarına .nisbetle çoi nif neticesinde terbiyevi ve eğlenceli 
............ --e-e-"'9""" hıvvetli hayvanlardır. ~eseli ''Jm. n..a.ı- 1 vereceğiz 

uçuıpm bir .Jle1'l'e 0 1..:&nW.· için kumı uuıyeer · 
-u~... 1-Aa ka,.an,, deliden minimini hay • Anu ___ .__ ___.a ~ r--=-1-

istıöne konar ve onarıla -beraberıgün- 116 ':t ~r Rll'X· no.a~..a ~ 
.-&az ...-.ı-ı.-......... -ı6iği ıilapıda Yan düz bir yerde kendi ağırbğmm l"ini ele hy&mılar. Şayed bulmacayı 
u:eri ~~· .._ tamam "530., misli bir ~hk a,. deığnı ~Zlliie1er&e hediye Jrar.aıısm-

1111yabilir. Bir arı kendisinin ~. 1-- -ı.--.--,.-1,. .. ~= basa icerisi paka'&'cimlık ~gtinat-- *ağırlık ~etitlir. ,_, ™• ilHI &~uuı•:::nuı -

1i :Dniş. Yienteilir kntubJa)Wmllll yemi i'!!!!!!!!f!!!~~~!!!!!!~!!!!!!!!!!~fl8g'!w~U:~, !!!!!!!!!!!.!!!!!!!!!!!!!~!!!!!! 
1Jiiaiekisi tmerinDe ııllıllra~~ sevim- ! 

ti .eir Jiiiçilk gaeuk ~yemı111. İki Af tlCf!llUll. Jlazibli J_J --~ 
Qocuğmı ,._z aygırı :dişinden ~ 

oyma bir çok mini mini oyunoağ:ı 
~: Köpek, tilki, Geniz aygırı 
başı, •r' .• ..,, lmJijı 4!Pbi ~ ç.. 
°'* ~ >6;le dillBı 7wr.amı' ı. . 
fliJllı tir ldiqlk utw.v• im ıOyuD • 

oatiarı ooldunlyor, boltaltıyormuı. 

Reis biraz öteden çocuğu iftilla:r 
ile seyrediyermuş. Likin çocuk o 
eyuncaldanlan o :ka4ar buaetiniyor 
g1M eazU)OZMUŞ. 

"lteisin inzt -sudtm t9rittp iqeri&'e 
girer ve çocuğu eğflip yerilen allr. 
!Su esnada iistdn en o küçük tez 
'Zerresi -düşer Ye çocnğun kulağına 

girer; i>öylcce kar yerini bftlur. 
f>erken çecnk lbuysuZlamr, -baığmp 

~ağmnaya 'b&Şlar. fteis-dera: 
- Ne isti3""1'ftn 'YflVPUID? 
J&rp ıhemen lmlağma flaıldar: 
....... -Gündüii iste ~ iste. 
~ ~ ister, MiS kızma 

"Ter, 'tier. ~ •batmıın av~ 
-ham deAden ermman çöar w iiwi 
resim Gohı bir ~ tahta kutu 
grkar ki bu -tteeim1er P8İ8İll yç~ 
Wi~ jfleri .gieterİyOl'IDUf. lW: bu
mm i~in4en ptrbyan Gir ~var.lak 
~ çocuğa verir. 

b1t her ta.raf karanlık berelrıet ver
mı ki fırtına ,Yokm\JI. B.i1t.Dn aha11 
aeyre çıkat. Xarp Allaha .ısmarla- flW ı&Juae 
dık ! diyip kanatlanm açar, herkes ...__1!!!!!!!!!!!!'!'!!!!!!!!!!!'!.(91iela!19!19!!1!!!1!1!!lil!!!!a!!!Bik!!!!!!~ll!!!'t!~)-

1---..-......... ,...,..r ..ı. Jla Uade illld.._. 
s --1llwalh bptaa ba - iClllde ............... 

.. uğurlar olaun!,, diye bağını·; o da .._. 1 : sM•n 
earka dqğnı ~ başlar. ÇliDldl 
gülleş flarktan doğar. Zulmet icinde Hindistanda Bunnada ÇC>C1lklar 
uta, uça; nihayet kanatlan yonılur. yürüın~e ha§lar başlamaz sigara il· 
Likin o hiç auma,tp yine uçar. uıeğe başiarlar. Yalnız bu sigarlar 

Günlerce böyle gittikten aonra tUttinden değil. o~ yetijen bir 
cibayet .g6di bira g6rmeye 'ballar, ağacın uru ic; kabuiwıdan yaptlır. 

Şimdi yılnıw'*,. Kadm bir erkek 
önünde ze.ptettili &öz yqlarJm bir
denbire boşaltıverdi .. 

- Madam. dedi.. Çok mustaribim. 
IJ!lılbet banmı ~ taWir edeni· 
Diz.. Eneli...., ~)hm. fteııra da 
hay&bmdan ltoı kb)Ol ... 'D8rt gün· 
.......... bir j'tll!llllD. lltl,.... lok· 
ma amet slmadım .• ..wrıe..ıektc 
k~ 

Brderıbire i8y8D etti: 
- ölmek iatemiyorum.. Ölmek ill-

tıemiyeı-.. 
-Wen-'• ... ''lk _.,..i·t 
~ omr ılliıılk •a.ı inip kalkı· 

)'Ol'du • ,..,____; . 
- "hblt lateW --Qll. 

ei.mfi l>cm& eHmlıhld meMlill naalt· 
matı wrın, ~ w.etm• kıa'tal 
elin.. IWki ...,.ıuüz ... ı.rtıuıur ... 
.... --1ilMie ,~......_ . 
Londrada, ......... 

Qirtıyuculanm, sef'ıl olmuş, ~y.ID 
tıebUJuııde, aç Jralmıt blr kadm maa-

sarasiyle bı1mem hiç ~ 
.mı? Çok feci bir oe.Yair. tturumue. 
Gatlak dudaklarmdan 1ıüzüıı allıyor. 
~ aç&an, fakat güzel ve parlak 
bir _yliz. •• Çehredeki hatlar mwtarib 
-ve elendi ... 

Bütün tavır ve YUİJ'etl hUnnet 
verici.. ve umimt Ys.ııa.klarıaıda dö 
kWen YOilar baeındaki yastığı 18-

Jattı: 

- Ne llÖyieHm. -- iüınM et
mezsiniz ki, Wi .. 

- NiGia ijlred ... yelill? 
O arada .•hhedu mltlail .lliı' W 

.IU'if ,gibi .lrıadmı: 
- Oh.. öHlmd• ~. 

clilıeıialıl4i.. 
lleDi JR ....... ,.....,.au. Qa.. 

....... ~jçia .... iW-
- .e ... -. .u . .J!iJhmilıi .. 
.. .. lilrıW01• tMriade ....... 
~ dl'8ık aiHa"w ..-..... 
..__. ........... r.~ 
.... 7 ........... 7 .... 

bire hasıl olan sükitu ihW ediJlll' • 

.... ki,...,., ...... ~ .... _., ............... ... 
,.,_,...ilıll •ıii ' mMı"' re .. 

• - Bil'İli .W.-*'ıtuya lm.ruaoalMI 
doldurdu, ö&eki de Jdlldeki ,..... 
111çaa kyu••• ve bir an kov...... 

'Clu. Bu dkfttu ben bc»ldum .• 
- ?ola, öe4iın, baklMıa,.. -Sen de 

btlirsin kı, bu .ıbi ifletde ben de ac· 
zi mutlak içindeyim .. ikimiz de lla
..._ Jiimıiıt .,. ıaau•'le llr.di ... 
balilJlin tec.lijpı Miji'iai gö~ • 
rum .. .Sen .de ıb&Da yar.dmı et,._ de 
suıa 3 1 alnnda hul•-uen-

.Karar vd,. .. 
-Be ........... ..., 'ffl'e· 

• .... ..dlıti:. 
-..llir ... _.Wtil• Mfflnttı _._ 
-·ılı hhWısidaJ - ..... 

Cm ll's L MT 
-~ n 'ı· ·s lldmı ........ 

.f. - ır..awealdar .kanacmlul 111 

..ıil•l odaya ulıverdller, 
li - An .......... 'kapluaa .... 

•H ,_,n....,._.. 
._ ...,_ _,_ 1>lanı 1Jltmi..,. 

._, R ..... VfJ ftt 1:ohunhuuu ... 
•C a ......_ indirdi. 

- Diğer ariMıd •'•• 98Vkuf 
mu? 

- Oılun gibi bir n ... 
Kaduı send.ctledi.. Ben ilive et

tim: 
- G 4ladar teliş edilecek bir teY 

•• deılilıa. 1lir 4lelıe -en1ar -..in Vll· 
purda eWlliımu Wmiyorlar. 8-iD. 
... ... bila ....... auretle 
her . .&,;, 111' 
~~·· .. PGla., beGfJe 1* = .tMi: 

- lu Blıte1Hcwı• ..., gok 
...... 1ılr teeldllt. dedi.. 

....... .. bldır&. beJiade, ı.mo
-- Jltttwıa4a 111rkopça qtı, w 
on' ı • .,.. ... it• MP1 ~ 
kardı. TaJllllat o idi. t 

Vapuıım birinci mevki y.emek ıll&
lonnna oturan dört iri Türk pehli • 
vaw önlerine getirilen tabldet ye
meklere baka kahnıt»m:tı . 

Tabaklar içinde birer' lokma« 
parçam .. küçücük tabaklara konmuı, 
birer lokmalık salata ve bıl'IU·· 

T.iirk pehlivanları, hiç bir ~ 
söylemeden bu, birer lo!ınıalık ,-e· 
mekleri kttnaldarına indirmişlerdi . 

1flenacer, bir şey anlamıyordu.. O, 
oııa.larda .dejildi Türk pehliv.anla.nm 
.Avrupada ve Amerika.da gördüğü 

pehlivanlar gibi yemek yer zanne
diyorınue .. 

lılenacer, Yunanlı olduğundan ve 
'10lll'ad&n FraD81Z tabiiyetine reoen 
ve senelerae Fraasada -kalarak Fı:an
sızlaşmı bir adamdı. Biraz Türkçe 
lailiyordu • 

Koca Yuatıf ve ar.lmdaşları tabldot 
bittikten aonr.a sofradan bllıtblar .. 
!Fakat, aç!.. 

'1çlerimie an çok yiyen Filiz Nu
ı:ulbı.h idi. Sofrada yediği )'elllek mi
daııri:ae hile 'VB"Damlfb. 

Yemelruın sonra, birbirlerini ge
]IİftilWek güverteye Çiktılar. Mena
;entıen uzaklafarak keınnşmak ieti
"°rlardı. 

Piliz, tıid.Wtiydi. Gtlvert:eye f;lkar 
~az i1uiltn sesiyle bağırdı: 

- A'-e1 Maıhve>lduk be! 
Deyince, Filibeli Kara Ahmed li· 

lelıek: 

- "Tehey, bu kifireu biZi aghk
ıtıuı öJdüreoek -be! 8edi. 

ltara 'Oı!tman da: 
- A be, ne olacak halimiz be! •• 

Dönelim geri be! 
Koca Yusuf mitevvekiline bir ta· 

ma: 
- Ayıptır .. Belki gemide bttfe 

"\'ardır. Gidel m oradan bir teyler a
lahm, yiyelim. dedi. 

Zaten başka çare de _yoktu. Gil
verted.en aynldılar. Büfeyi aramağa 
bailadılar .. Bu, Fransız vapuru idi. 

Nihayet b'zr Marsilµlı geD?.iei ya· 
kaladılar ve Türkçe sordular: 

- BUfe nerede ~?. 
lılarailyalılar alqcı :ve apaş olduk

Jamndan Türk pehliunlanmn aöy
WiWeıiai anhmuyor, boyuna gülü
yor ve alay efliyorlardı. 

Filizin boyu iki metre on Jl8kiz 
-.ntimdi. Bqı pmi V.wpme da,__ 
11111 öyle konueuyordu. ~ 
..,aieinin batı. Pililıin W .lmııjma 
bakıyordu. AP plı ai•ıe Jlf llÖY· 
ler gibiydi. 

Filiz, !ıl&nil)Wmm lrabk•hl ...... 
verdiğini, qy etQliDi gör.ünce, ıklll-
lannı çattı. lri -elini Mandlyauı --

Onda da 8'Jli teYler )IUlllJm. ~
merikada t.aömat alacak, Wr 111,.a 

ta usta baPıwtan ımae ---
olacak .. lıih .. . 

- Si: ...... -ewelee dijın- ...... 
daşlaruuz a..ea, • ,,, ve va 
ile hiç w?IE ası-. ı •! 

-Ha,.. .. 
-DIMVJ.,;lilDıüa.t .. 1 t• 

nke,..,_, ililıilaci f1!B ..... =
Mmda 'sah ' •. Slı.iaci ~ 
que meftıine grep)'eeeklriniz ... O za • 
man hayatınızla ~ı Al 1 nam 
Kadın ellerime sarıldı: 

- 'Size çok minnettarım, dedi .• .b· 
~ 1mıel'tka4a tlttltak .. ..... 
... JMı .................. . 

na canım mkıldJ .. 
- Yıcıık. .. ......_, arWr *adatla· 

nmsa .iltibak .taiy..V .,., ı.c.. 

clraya avdet .,..;mı 
- ,_. aabulerler. 
- Bir l8Y ,..,.. •••• 
YalvanlOfCkı: 

• 

Filiz, elini uzattı. 
tererek: 

- Ekmek falan yoi 
Biifeci, Filizin san 

sanarak küçük bir 
meline tutuşturdu. 

~te kızılca kıyaJDet 
muştu. Çünktl bu, 
lerj J>ehliVanlan 9.1'8.'VBliil 

dar gelmitti. Ve, · · 
turulmak istenilen 
müştü. 

Menacer, pehli 
.güler yüale yak 

- AeJanlanm ne 
Deyince, peltli 

kalanilardı. Menanec. 
ne istediğini ilffm~ 
tdca üe t.ear.,ı.tı: 

- Bica ederim 
rediyonıanız ... ~. "4QlllCllJ .... 

Bunun iiseriDe 
ve söyledi: 

-A.Wmtalte! 

etti: 

-Olmekw. ........ ..... ,..,. 
Omı lıiraz :ibl~ 



Yazan: ŞERiF OKTÜRK 
yerim tatlı hülyalııra ter: c:dıyorda. 

Cemil, sekiz sene kadar bu hayata 
alışını..~ olgunla mıs, eneler vucu -
dunu yıpratmıştı. Bilb sa coluk ço
cuğa ka.nşıncıı, d:ı ..... .ziy de ezilme
ğc, günıln üzwıt~u y troiyormuş 
gibi daha ziya<le yorulın •a ba§la
mıştı. 

Biraz d" l.::n da l nnı 
r lstanbula 

birlikte 
ıyle baş 

r durgunluk 

nn e y c1 gru iler-
yoktu. c· n u; N lcme;c b!l ru m temadiyen 
yleıniş L tik b' f geçmiş s nelerin t:ıt1ı h tır:ılannı 
k mc .. bur'y tincl düsünüyordu. Ifo ryı d nwıce kuv-

1 le izah ( • i ti . A t.ı vctli bir n ve tr mv y ürültüsü 
ıni unutması lllz.ımdı. F J,at ile kendıne geldi. Ozcı ine <Jo<'h-u ko-

1 s.iz hay t. kcnd' · e ölum ka- "an tramvaydan kurtulm ı lazımdı. 
ı geliyordu. İlk d a ol rak çok ileri doğru atıldı. Tramv ıyın ::ırka-

tı.ı i babasına içinden lfr k n duy sını görrmediği i in .., le<"k bir ka-
ba l:ıdı. 1 zayı farkedemiyoı du. Bır adım me-

~ .l-J"r şey tamnıniyle bitın e, onu saf c il tr mv y altında kalıp par-
r yaşatma ~a kalkı m · mfına- çalanmak t~hhku ini nttı.1 tan Cemil, 
•r hareket olacaktı. B na tc - hiç tahmin et.mcdigi ·r yaziyctle 
s bile etmis o'sa, k r. ısında- karşıl:ı.ştı. Tl'hlikeyi germe iyle yere 

en Yardım göremiye<- ti. DHm yu\•nrlanması bir oldu. 
n düşündü, bu kuvvetli a kını u- D.ircksiycm.do.ki y n, köş den, 

la · ktan baska en hı bır are bu- tramvayın önünden ani surette biri-
a: dı. Bunun icin d; 1stanbuld..ı.n nin çıkacağını hi dli ·nmerniEıti .. 
~lnıası lftzım geliyordu. Şehrin en Dilşünemezdi de.. Olomôbili birden 
ıru •l Yerleri, se\gilisiyle bırllktc ge- durdurmak istedi. Faknt kazayı ön-

1\ı 1kkn tntlı saatlerin hatu·alnn- lcycmedi. Büyük bir çıO-Jık ile dışarı 
tla f:! klıyordu. Bu vaziyette, l tanbul- atladı. A1·J:asından. ko nsı da indi. 
~ kaluıgı müddetçe Nesrine olan ve bir kaç metre Hende y rtie y~tan 
~~"etu ve temız aşkını unutması Cemıle doğru koştular. 

\• nsızdı. Şapka, baston birer t.ar.af a fırla-
ba.ncı diyarlara gidip se\ gısini, ~'1. ceket muhtelif yerılerind n yır -

~ kl~ndcn uzaklaştırarak, kalbi - Wmış, yüz • göz kan i 'nd ka. lmış-
nayan köselerine gömmiyc ça- tı. 

bfr l!ı lfızımdı, bu karnrlaı mı kısa Otomobilden inen genç adam, 
"ıtzı ~anda tatbik etti. Anadoluda etrafındakilerin yardımı ile yerde 
hıtu c alarak, sevgilisinden ayrılıp yatan Cemilin koluna girererk az ile-
~ttı. tın sessiz bir tarafına kendini rideki eczahaneden içeri daldılar. 

ll Yaralının ayakta duracak hü.li kal-
~ltı u .seyahatin iyi tesirler yapması ma.mıştı. Taşın üzerine yatırdılar, 
ttt ~ıtken aksi oluyordu. Cemil, yapılması lazımgelen ilk tedbirleri 
l.i_t~ 'Vilfıycttc pek sıkılıyor, hemen yapmıya başladıfllr. 
~ ll ını verip geri dönmek istiyor- Vak'ayı görenler, polise, şoförde 

u sıJnntısı, bulunduğu yere alı- kabahat olmadığını söylüo)Tlar, :ra-
.. ~ n.1aktan ziyade, Nesrine olan raluıın dikkatsizliğinden ileri geldi-

tndcn ve ondan uzaktn kalma- ğini 1Ullatıyorlardı. Cemil, aldığı ya-
11 

11
• ıleti geliyordu. Bu buhranlı ralann tesiriyle inlemeye b lamış

~ ı <!tinde hlç üınid etmediği bir sı- tJ. Kolu kırılmış, vücudunun muh-
~ ~ ki bir ahp:ıbı imdadına yetiş- telif-yerlerinden yam nlmıs, yütü 
~lı \1altı {ışık \•aziyetini bUtün a- ktuı içinde kalmıştı. 
'~ ·~ıc arkadaşına anlattı; irade- Nesrin, yar.alıwn yjjziınü görmek 
' Pci{ hakim olmndiğı için az bir için yanına doi;'l'tl ilerJ di. Gözlerine 

· ıma, onun te..~rine kapılarak inanamıyordu. Cemil... Cemil, diye 
't ~. cÜnc iyileşmeğe b~lndı. haykırarak çömeldi. Çantasından 
~ ~be görmü.~, bir çok felaket- beyaz bir ipekli mendil çıknnb y rde 
~tı l'~rlij istırablarla karşıla mış o- boylu boyunca yatan Cemilin yüzün. 

t adaşı, orta yaşlı, tatlı dilli bir deki kanlan silmiye başladı. 
~~. ~ Cemili ustalıkla idare edi- Ne olduğunu şaşıran Cemil, gözle-

r.ıat Çok nasihatler verip, misal- rini araladı. I~arsısındakine bir müd-t e1:~· her gün biraz daha det derin derin baktıktan sonra ye-
r r~etırıyor, sinirleıini, ruhunda- rindcn kalkmak istedi. Fakat, kalka-

~alannı yatıştınyordu. madı, büyük bir ha:lsizfü: gösterdi. 
'ı ki SCvgisini unutturacak her Etraftakileri .ayrı ayrı süzerek: 

:tc baş vurarak, yeni yeni sev- - Sen misin Nesrin? Beni sen 
:liz .:ermesine muvaffak ol- mi çiğn din? Ha.klısm. Bir zaman-

1\l'tı: ntuddet sonra da evlendir- lar annenin ölüm.üne babam scbcb 
~ ~ fırtına dinmiş, senelerden olmu.~tu .. Anneni, babam öldürdü; 

ı. O?ı.!Iarı kalbi dinlenmeğc basla- bugün de beni, sen öldür, .annenin 
{'\ 'uk intik:ımıru al! .. İntikam rumak hak-

l'tı çoeuğa kanşan Cemil, .on- kındır, al! dedi. 
Ritm· k~=ntleriyle Nesrini unut- 1mdad otomobili gelmişti. Yaralı 
•ııı~ ıŞti. Faknt, hazan mazinin Cemili, yardımla içeriye sokub ya-

t ~nn dalıne'a, bu karanlık için- tağın:ı yabrdılar .. 
k ~~anın belirdiğini görüyor, Ertesi" gün, Nesrin evinde koltu-

lt ~ atu:aı~rınıu bclirdiğıni anin- ğuna uzanmı§ gazete mütalca cdi-
~ Q.} ~ e:''"ıncıöini gözünün önü e yordu. Gözüne ilişen bir yazıyı yük-
~ 1 ~ot ~~de t ccssüm ettiriyor u. sek sesle okuyup Jrncnsmı da vazi-

ı- r;' ~ıı.sUnüyor, sonrnd n <1 in yctten b.lbcniar etmek i t di: 
~ ltuJ tyfo tatmin edilmivcn as- "Bir genç, diklr:ıtsii!ık yüzünden 

l.ttııı. billrlcki _ haıa ik.np~nu)l. n feci §C.kilıfo öldii. Dün Galatasarya 
Q~ knnadıguıı anlıyor, mütc- bir kaza olnıu.L?bır. Ta.ksımd n gel-

~ u r, frutat bir müddc>t geçin- mektc. olnn bny.ın esrmlıı ıdare. et-
haı lntuyordu. tiği .103!) No. lı :otomobil, Gn.latasa-

~ltilt sencıcrce devam etti. S v- mydan gc~crken Cemn i minde bi-
çe kuvvetini kaybeder rini czmi tir. 

YENl SABAII 

MİDE ve B.AllSAllllART temiüer • .:ifu tırmaz ve vor: 

-0-

(B:ı.5 tarafı 4 iinrüde) 
rane müdafaa da Bi?.ans tarihinin 
kapanmasına mfıni ol madı. 

İstiklal hn binde Afyonda da bir 
M.ajino mc~ cuddu. Bır ecnebi gene
rali buradaki ı tinad ym·alannı, 

mahfuz mahall i, b ton ta.hltimatı, 
tel örgüleri tetl ık ettıkten sonra 
Türklerin burannı altı ayda bJe zap
tedemiyecet';rini ~ qyl mi ti. Bu hat ta 
Tür.k tanrruw lcru J ın . yiımi dört 
saatten fazla duyanam:ıaı. 

Fr 11 .ı C han Harbi ae lrnvvetli 
müttefik! rini 

(Baş tarafı 1 t cıde) 

bir hayat yolunda beraber yürü/e -
cek kan kocayı d~l de, kendi ara
mızda, arkadnşlanmızla olan müna
sebetlerimizi düşünelim. Bir mah ile 
de büyümüş, bir m et pte, bir Sl!ll -

ta senelerce y 1Dll!' o anların mlı
nasebetleri aynı mı ır? Bir mues -
scvroc berab r çalı ır ok in -
sanların yckd·0 erl rnıe l ı mua -
mcleleri, har c t tarzları bir mioıı ? 
Tabii değil. B"ııbir: rini ıyanlaı, 

fil.ir ve du:v arı biri 'rl ine u -
y nlnr çoJ, m du dur. Bu tabiatın 
icabıdır. Bu, böyle ı d yrı kand n 

ti r, a. !er içinde 
t biye gor-

'z, dfunt>n iz 
A t<:.;-.1unlılc rı ip te hay tın 1 

normal seyri başladığı zaman an -
laı:;mrunaklar, arada gor uş, du) ş 

ayrılıkları hemen kcndıni gösterir. 
B yl bır ailcnın c miyete fayd .. a 

'r J,i, artlk d runülemez bile. 
Karı v ocanın hı arını alakadar 

tülcr. eden bu vaziyeti bir de m nıleket 
• iajin nun biıinci bsmı ilmıal ba ımmdan dj ünüraeJ.·, b ıun çok 

olundultt n sonra Bekil anın büyük zararlı oldijğunu görürüz. Yruıılmı -
harbdekı : tilası hahrlanıldı. Hattın yorsam devlet kanunları, ordu ve ha.-
boyu Manş kıyılarımı k, c:lar "300,, ıiciyc mensuplarını ~aba.ncı kadınla 
kılomctre duha uzatıldı. e\'lenmeklcn m UC"tmi'}tiı. Bu ne k:ı-

lsviçrenin de ayni akıbete maruz da.r doğru ise, Iikı imce o kadar ek· 
kalması ıhtimaline lmrşı mudafaa siktir. Alelıtlak bütün devlet me -
silSJlesine bu meınlcl\etin cenubu da muriyetlerinde lıl!lunanların, hatta 
dahil edildi. Bugün İtalyanların si _ fabrika ve emsali müesseselerde ça-
yasi vech inin IayıJdl t bit olu _ lışanların yabancı kadınlarla evlcn-
namaması mezkur tahkımatın Nice meleri, mutlaka m mnu olmalıdır. 
sarkıııa kadar uıatılnınsmı icap et- Koca, kansından bir şey saklıya -
tireoe31 ifade _olunuyor. Bu d.n y:ıpı- maz. Saklamak istescler lille. Yaban-
lırsa Mnjino hattının boyu b zı fa- cı bir kadın da, ne kadar Türk olmu.<J 
sıUl.larla birlikte "1000,, kılometreyi olsa bile, milli selamet itibarile 
geçecektir. - bence --asla emniyet ve itimada EJa-

Dünya efkarı Cihan Harbinde ol - yan değildir. ~ 
duğu gibi bu harbdc de Alm3Jllann Qocuk Bn ine Gelin 
eiddctlc E'ransa. üzerine yürüyece - Çocuk bahsine gelince, bu bütlin 
i;TJni t.ahmin etliyordu. Harb b şladı. bütün elim ve lıazindir. B ba ne ka-
Aylar g~ti. İ30ylc bir hadise vuku dar mtanperv r ve mllli.yetpcrvcr 
bulmadı. Keram t Majinoyn atfolun- olursa olsun, unutmamak 18.zımdjr 

du.:Bunun üzerine tliğer devletelr de ki .çocuk .ana kuc.ağında büyür. Nin-
böyle hatlır in,.n.sına tes bbüs etti- ni devrinden gençlik çağına kadar 

ler. 939 harbinin karn cephesinde AI- çocuk, daha ziyade, ananın telkini 
nınnlar için .en buhranlı Ye gayri altındadır. Telkinin hnyattaki kııv-
müsaid anı muhakkak ki şarkda vetli rolünü lıepimiz biliriz. I<,akat 
meşgul ·bulunduğu zamanlardı. İki çoeuk ruhu üzerinde bu kuvvetin en 
milyona yakın asker, binlerce tank yük k -derecede olduğ11 da ınalfım -
ve tayyare Polonya hn:tbllc :meşgul- dur. Çok iyi bir babanm çocuğu ol-
dü. Almanyayı askeri biı' yüriiy:Qşle duğu haldç, yabancı bir anadan gcl-
.mağlub etmek için mühim bir fır - diği için milliyetini hakir, dinini gü-
sattı. Nedenae bu zammı :!la:-gar.b oep lünç gören ve buna samimiy Ue ina-
hesinden taaITUz edilemedi. Yapılan nan çocuklar bilirim. En hakiki ana 
t.enkidlere karsı Zigfrit tahkimatı- nın ve babanın ayn kutubla.ra b;ı.ğlı 
nın taarruza imkan \-ermediği ifade manevi telkinleri arasında kalan r 
olundu. Bu itiraf müsttilikem hat - dır ki bunlar ne olduklarını ve ne o-
lara atfolwıan ehemmiyeti büsbütün lacaklannı bir türlU kestirememiş, 
arttırdJ. Gc~i bu tnrllıfonie gaıete- alacaltları yeri alnnınmış olanlardır 
ler bUyilk harflerle Zigfııt hnttımn ve yine cemiy t içinızaııırh olmasa-
yanldığını yazdılar. Sonradan belli lar bile faydaları yoktur. }{anıJDlz 
oldu ki bu hatta hurd.1bini bir çat- ne kadar nsil olursa olsun hayatta 
lak bile Jusıl olmamıştır. en büyilk müessir t rbiyedir. Teıi>i-

Bugün at li ilahlar çok teki- yeyi daha ziyade ana verir. Yabancı 
mili etmiştir. Kara harblerinde 1500 bir terbiye ile yetişmiş bir Türk o-
kilo ş.ğırhğında mcmıi atan toplar, euğu da, bUyük Atatürkün Cfunbu-
"2000,, Jtilöluk tayyare bombaları, riyeti ve inluill.bı emanet ettiği genç 
75 tonltlk tanklar kullanılmaktadır. olamaz. Çünkü, aldığı terbiye, Ata-
Cephenin yinni met ine dört top- türkün işaret.ıettiği a.sa.l.cti, ,.kendinde, 
lu bir batarya isabet etmek üzere kanında görm ine, onun vnrlığı-
atcş merkez sikleti yapılıyor, beher na innnmasına manidir. 
metre murabbaınn yiizlerce kilo çe- Binaenaleyh bence, yabancı bir 
lik atılıyor. Bu o .kadar büyilk, ezici kadınla .evlenmiş bir t:Nitk erkeği te-
bfr kuvvettir ki arazinin topoğııafik miz bir Türk kızının hakkı olan saa-
ew;afJnı ~iştir,ebfür. Böyle bir ta- deti çalıp bir yabanc1ya vermiştir. 
aınıza karşı yeri mnl\ım, abit bir Kendini zavallı ve b baht e~tir. 
müdafaa sisteminin n kadar metin Ve nihayet mensup olduğu cemiyete 
olursa olsun zedC!lcnmeden müka - karşı da manevi bir suç işlemiştir. 
vemet etmesi olduJ<ça şüphelidir. Bi- Türk Kı7.ırun Y baııcı tıe E\ le esi 
na.enaleyh harbin encamı 1njino ve- Türk kızının yabancı ile .evlenme-
ya Zigfıidin çelik duvarı. rının mu - sine gelince: ilk kalemde.o .kız Türle 
kavem tıne bağlı bulunduğu tahak- camiası için ebediyen kaybolmuştur. 
kuk ettiği gün her iki ta.rafın bu Henüz bizim idaremizde iken, Suri-
multavemeti bir kere olsun tecrübe- yede, oranın ycrlisile evlenmiş mü -
den geri durmıyacağınn hiç şüphe teaddid kızlar bılirim ki, bugün, ana 
etmiyclim. H. 1. dillerini bile unutmuş gibidir ve 
e------------~----------~~--~ 

Tramvaydan kaçnn Ccmıl, birden- la k111 zayi ettiğinden hastahanede 
bire otomobillıı k:ırşuıına çıkmı.~tır • ölmüştür. " 
Bayan Nesrinin büytik gayretine Karı koca, biribirine bakıştılar .. 
rağmen otomobil durdunılamamış , Nesrinin gözleri yaş.la dôlmu.-,tu. Bu 

ölen Cemil olmıyacak, onun .katil ha.-
Cemili ç_iğneyerek ağır :.mı·ette yara- bası Feth· ı aktı d ib. b 
lamıştır. ı o ac , er gı ı a.sını 

iki yana. saladı. Vücudu titriyor, 
İmdad otomobili :gelinciye kadar gözleri kararıyordu. Kendini tuta

eCl'.allede 15.zımgel n tedbir yapılmış madı. oturdui;'11 koltuğun üzerin 
sa tl:.ı Cemil, aldlğı yar:a.lar.dan faz- ka.pamp hıçlnrmışa başladı .•• 

cmniyeUe kullauılarm.ır. 

T .. rkJ .. de, h::ıtta, buradaki akraba-
1 rile bil hiçbir alakalan kalma -
mı tır. \ ::ı.bancı ile e\•len.en Türk kı
zının oglu, yarın, bir M hmed -
çik olacak olan öz erkek kardeşinin 
o ku ıın abc :tır. Benim o
hm, bana güzel çiçekler, mcyvalar ı 
Yer<' k ol n, güzel tarh ve tanzim 
cdılmı. ol n bahçemi yabancılara 

ver p c rad yabani otlar, zehir
lı ı 1r b lar yeti tirtınek ne ise, 
T ' kızını J J.bancıya. v~rmek de 

HULASA 

-0---

(Bcış tıırqfı 1 i cide) 
1 ilkmüne gore cezalandınl

'"erilerek mubttkeme. ine 
ba anını tır. 

İhba:rı yap:ın ve dav cı mevkiınde 
bulunan fırçacı David Mizrahi, hi
wşeyi m lık e şQyle anlat.mıe -
tır: 

- Dı gonrir, bana, yirmi elirayn 
oturdugum dükkanın kira ııı otuz 
lir.ı.sa tıka.racağını söyledi Kanun 
'ar, olmaz. dedim. Dinlemedi. 

Nıhayet, 27 eliraya razı oldu. Ma
y adı ir ark d!t ıma T82tla -
dım. Ona söyledim. Polise haber ver 
dedi. İii p0li anlattım. Cürmümeş.
bud yapmak için tertibat alındı. }{un 
tuı ata "Bir yıllığını pe~in aldım,, 

Cliye yazılacaktı. Ben de, yirmişer 
liralık on bes tane bono imzahya -
cnktım. 24 lira da peşin verecek
tim. Bu on beş bononun birincisini 
imzaladıktan sonra memurlar işe 

vaz'ıyed edip cürmümeşhud yaptı -
lar. 

Dr omir Komıındaref de, lten • 
disini şôyle müdafaa etmişµr: 

- Bunun fikri beni aldatmalttı. 

Ben, g 1 sene de bouola.r yapJlllŞ, 
ldrayı o le alın tım. Buna, geçen 
seneden t diye etmediği yirmişer 

liralık iki bono vardı. 20 lir da tan
zifat ve tenviriyc par.asından borcu 
vardı. Bu on beş tnne yirmi lirıı.Iık 

makbu1.dan 011 iltisini bir senelik.ki
ra karşılığı olarak, üç tanesini de 
iki eski bono ile tanzifat ve tenviri
ye için imı.alataca.ktım. Yoksa, kira
yı 20 liı druı 27 liraya çıkannış de
ğjlim, 

Müd · umi Necatinin talebi lle 
eski bonoları rleği5tirip yenil rini 
hazırlamak lüzum.unu neden hi et
tiği sorulan suçlu bu suale de şu 
cevabı \•emıiAtir: 

Yakında Bulgaristana gideceğim. 
Panıya ihtiyacım vn.r. Bonoları b:uı
kaya lardıracaktım. Banka, ki ve 
vnkti gccmiş bonoları kırn:ıa.z. Onun 
için, yenisini hazırlatt1m. 

.David Mizrabi de şu cevabı ver -
mi tır: 

- Bankada, ne benim, ne de onun 
bonolaı ı kabul edilir. Bir bankanın 
benim imzamı tanıyıp bonomu kır
masına imkan yoktur. 

Suclu Dı agomir Kornandarei, şu 

oozlerı d söylemiştir: 

- B n lear dıikkanda imzalanır
ken, kunturat ııot.cre götürülüp tas
dik edilmemişti. 

Be.-ıi yakalayıp müdiı;yete gö
tiirdüler. Kuntumlondan sonra s
dik ettirildi. . 

Bundan onra şnhidlerin diııle -
nllmelerine geçilmiş cürmü me.ıJhudu 
)".apaD::memuı:latdıw enıniyet k~ 

SABAHTAN SABAHA 

"de) 

ra -
kerı 

mnlzem vı Norve e yı rk Alnı n 
yn ınahdud bır baslu a cı • lmış 

lmvveU i e ne ynpabılir? 
Halbuki mveç Norv ben mez. 

Nor\:~in niıfusu 3 mil) n bi de -
ğıl ik n 1 ·n nüf u 6.2 5.000 
dir. Y ni o u u Norv ç ord unun 
iki mi · yıi mük mmeldir. Nor
veç dağlık, ka} lılt ve o ın.nnl k bu· 
memlekettir. Onun için ahalı i ha
yatım el ııız tıcnrctine v rmi tır. 
H.ılbukı İs\: böyle d <7ıldir. Diger 
taı af dan lsveçin mükemmel b · ı· do
nanm~ı vardır. Bu donanma yedı 
ay ev.v l Balt.lk denizınde hatırı sa -
yılır bh· kuw t sayılırken bugün 
Alman dorummaiına muadildı.r. Hat
ta bir İngiliz sarktesinin yaptığı 
besq..plarn göı e onun listilndedır de. 
Çünkü Ahuan. donanması yedi aydan 
beri, he e on üç hafta itind mü .. 
him kuvveti rini kaybotn1· tir. Bu 
donanmanın yan kuvveti kaldığı 
hnkkuıda.ki iddialar doğru olmasa 
bile üçte ikiden fnzla mevcudu ol • 
madlğı muhakkaktır. İşte bundan 
dolayı lsve donanmnsile müsavı. 
belki daha. aşağı bir hale gelmiş • 
tir. Alman filosunda 12 ,.c 6.8 pus
luk toplar \•arken lsveç donamnasın
da 12 ıvc 6.0 pusluk toplar vm-. Di -
,ğer taraftlan Almanyanın eHndekı 

deniz kuvvetlerinden bir kısmı tl:ı 
Norveçin şım l denizi sahillerinde 
nuhpu.stur. 

Buno. mukabil Alınanyanın 1sve
çe faik., bir ciheti var ki, o da hnva 
ku,~vetıcridir. Bu hava ikuvvctlerile 
İsveç donanmasını ycnmeğ çalış -
rnası, belki muv:iffa.k olm ı müm • 
kündür . .Alıcak donanmasından bu
yük bir kısmı daha göçüp gid cek, 
Artık küçük, pek küçük bir deniz 
devleti olacaktır. Almanya bu teh -
likeyi göze alır mı? Ç.ok şüphelı ... 

lı'a.kat Almanya için harbi denizde 
kazanmak da Norveçteki vaziyetini 
kurtarmaya kafi gehniyecek, l veçe 
taarruz edince çoktan hazırlamaya. 
ba lıynn 1svec ordusu ile de baq 
çıkmak icap edecektir. 

Almanyn iki ate ar.a&mdadır. 
Çünkü Non~ seferi umduğu gibi 
çıkmadı. 

••-•••••••••••• ... •••••••••••••••m••••••••' 
hl( bürosu ko· rleriuden Adnan ve 
İrfan ş hid olarak dinlenilnıi erdir 

Adnnn ve İrfan, David .Mfarahinin 
büroya g hp ihb r yapt,ı~ nı, tc:rti
bat c.la1 k m yycn .s tte dü kılna 
gitti dermi v ilk bonoyu imzalaııu~ 
olan Mizı a.hınin önündeki bonolarla 
c\ıı mü m~hudu temin ettiklerini 
söylemişlerdir. 

BWllardan sonra, Mizrahinin ar -
k:ı.dıı ı Mnyer de şahid obr.:ı.k din -
lenilmlı, ~uçlu Drugomir elinde bu· 
lunnn tanzifat ,.e tem iriye resim -
lcriııe aid mnkbıızları, .Mizralıinin 

de paralarını ödediği g~ neye 
aid bonolan ibraz etmesi için mu • 
hakemenin • :amı pazartesi gününe 
bıra.kılnuşbr. 

Drngomir Konuuıdaru de, ik met
pha rapten serbest bıraktlmışt.u-
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AdanaA bölg~sindel i).,LWAC jflJ 
sıhhı vazıyet ı ı , 4 ~ 6 1 s 9 ıo 
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f-Adana lılususi) - S<m. bir ay 
.rarfında §ehrimizde ve vilAyetimize 
bağlı kaza ~ llöylerde halk sıhha
Unin çok i)i geçtiği ve hayatı umu· 

· aıiyeyi tehdid eden bir vazlyet ka.y
' ded.ilmcdiği memnuniyetle görül -
milştür. Bütün sıhhi ~küller nor
~ çalı§Dlalanna devam etüklm 
gibi müessesatı sıhhiye de halk için 
ddden faydalı himıeUerde bulun -
muştur. 

Bu müeeeeselerden Adana Doğum 
ve çocuk bakım evinde 142 kadın 
yatarak ve 326 kadın polik.iııllkt.e 

muayene ve tedavi edildikleri gibi 
a.ynca bu şubede 59 doğum vak'ası 
olmuş ve annelerile birlikte mbhat
te olarak evlerine iade edilmif}erdi. 
.Doğwn ve çocuk bakım evinin çocuk 
eervisinde de 21 c;ocuk yatarak 927 
~da yatakta muayene ve teda
~ edilmişlerdir. 

Trahom müeadelesine gelince: 
Tn.hom hastahanesinde 23 kjşi }'!l

tarak tedavi edildiği gibi ayrıca 110 
kişiye de göz amelıya.tı yapılmış ve 
481 tra.homlunun muayenesinden 
başka 60450 vatandaşa da dispan • 
la'lerde iliçlama yapılarak biraz 
faydalar elde edilmiştir. 

Adana memleket hastahanesinde 
iae 272 hasta yatarak ve 2118 has· 
ta muhtelif servislerin polikilinik -
JeriD de muayeneden geçirilerek ay -
...terde il~lama yapılarak bariz 
pn muayenesi yapılmıştır. 

Ad.anada ve kualardalri sıhhi te· 
eekkilller halk temizliği ile munta
mman meşgul olmuşlardır. 15 gUn
llk temizlik mücadelesinde 98 köy 
aranmış ve bu köylerde 19711 kişi 

t.emizlik muayene.sinden geçirilerek 
1393 ev ve 5694 7 parça ev eşyası da. 
lathira.ta tabi tutulmuştur. Halkın 
tsnizliğine ve temiz olmasına bü -
1'lk dikkatlle gayret edilmektedir. 

Trahom mücadelesine her gUn 
Wraz daha hız verilmekte, Adana • 
mm büyük dertlerinden biri olan bu 
mmbus ve muannit gös butahğile 
pıçen yıllara nazaran daha sıkı ve 
-.alı bir metodla uğnuplmütadır. 
Bu faaliyet cümlesinden olarak 940 
yılının iki ayının rakamları büyük 
bir hakikati ifşa etmektedir. Bu kı
sa müddet .zarfında 920 trahomlu ve 
'186 trahomsuz vatandaşın muayene 
edildiği ve dispanserlerde 28934 i · 
liçlama yapıldığı gibi trahom hasta
h:ınesinde 41 hasta. yatarak \'C 58 
Jaasta da ameliy-.ıt ediJer~ tedavi 
edilmişlerdir. 

Y"3'Uf Ayhan 
---ıııct---

Hamalların alacakları 
Rıhtım kara nakliyat hama.nan -

a.ın eski Denizbanlt zamanından a -
lacaklan olan 16.000 bin liranın tcv· 
zi işlerile vilayetin meşgul olacağı 
baber alınmıştır. Bu hususda Müna
lral8t Vekiletinden LimanJar Umum 
lfüdürlüğüne de emir gelmiş oldu -
ğundan dosya Yilayete gönderilmiş -
tir. Paranın ne vnkit ve ne suretle 
tevzi edileceği henüz mali'ım değil -
dir. 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 
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SOLDAN SAGA : 

1 - MJSJrda büyük muvatfaldyet 
kazanan bir atlet. 

2 - İsyan eden • Allmetler. ~ 
3 - Oyunda haksız ttiru. 
4 - Bir soy - Bir kadın ismi. 
5 - Bir Musevi ismi. 

6 - Ayni aileden gelenler. Kadın 
eteklerinde yapılır. 

ı - İyi bir şeye malik olmü ·Bir 
nota. 

8 - Katillere vurulur. 
9 - Sual edatı - Sonuna "M,, gel· 

se takım olur • At. 
10 - Kuru ot - Bir nota. 

1 - Mübarek bir ay - Sual edatı. 

YUKARIDAN ~Af;I.YA: ] 

2 - Köpeğe verilen emir • Oda- [ Askerlik lıleri la.rdavardır. ._..,. ____________________ _._ 

3 - Kısaltılmış bir ecnebi iam.i .. 
Fransızca gülmek. , • 

4 - yemeklerde yenir. ~~ 

5 - Marangozlar kullamr • Yanm. 
6 - Knınw • .MUkemmeJ. 
7 - i'aydah bir ilet - Mel'un. · 
8 - Nota - Yazı yazmak ilım. 
9 - Omid et - Bir incir nevi • O. 

Emhaönö Askerlik Şa.bes1nden: 

1 - Haziran 940 t&:rirundeıı tti -
barcn GWhane ve Gümüşsuyu ve 
Haydarpaşa hastahaDelerinde çalı • 
pcak hastabakıcılk ve hemşire kur
swıa gönüllü olarak talih olacak 20-
t-O yaşlan arasında.ki münevver ba- • 
yanlardan kayıdlarına başlenımştJr. 

Yatak kılıfı / 
y a8tııı: yüV" 

' 
L. K. 8. 

2 19 40 
35 60 

L. 

" 4388 
712 

dun yanınca haaı1 eder, 
10 - Bir Alman parua • Blr nota. 
[~~Mm} 

5100 2 -Kurslara iştirak ihtiyari ol· l!lllllİ------------------.----.. 
=-ur~ vata.nf bir vazife Ye 1 Devlet Demiryolları ilanları 1 

1 2 3 4 5 6 7 ..a ' 10 3 - Kura mftddeti iki bu~uk ay· ·-----ll!ll--... -~-~ .. 11111!1!1111•1111!•~~1111!1111!11-~~ 
dır. B.-r gün kursa devam saatlan .Ankara deposuna 1 Ha.ziran MO ıarihinden Sl mayıs Hl tarihine kadar a:elecek 
öt'edeii sonra saat 14: den 17 ye ka- takriben 45.000 ton madeYl ltömürilııllDD tahmil:.;re tahllyesi ve depo civarının temiz.len

ıneai işi kapalı zarf \lllUlüe teW~ ~. Beher t.ı köm\l.rün bopltma-
dardır. .sı 15, yüklemesi ıs JmruftaD 11aut ., bedeli 18.000 lira " muvakkat teminatı 

4 - Talib olanların kayld n b· 1350 liradır. • 
bul ioleri 15/5/94-0 gününe kadar Eksiltme 8/5/940 ~ nm&ll;Jan ~ 86M1..e15 de Ankara WtaQ-onun-
cMaın eder; müracaat saatleri cu· da, ildnci ~ ,....nda laplneeek lı:omtQonda ya~m. Bu 1fe girmek lsti-
-..rt.Mi .. n .. ..__ ı...~ her ...n.. &ğ1e- ,_ıerin ~ ve~ tQ1D 9Wil•eııallr ile muvaklı:at teminat makbuz veya 

e;---..• .._-ı e;uu lm.r.ln kabul ett1li tormillo mubılalll Maka ınektublannı baYi ıekliflerinl a,,U cün 
dm enel aaat 9 dan 12 ye kadardır. Mat 14 e kadar ~ retııMttne makbuz mukabilinde ftl'miş olmal.'ll"ı lizımdır. 

5 - Talibıerin eubeye müracaatla· Şartname ve mukavele projeleri ~dil 1 lnd, Ankarada 2 nd, Kayseri-
nnda nilfus cür.dwarile iki aded ve- de • üncü illetme komiıı,anlanndan puaısıa verilmek.t.edir. d752>. •3078> 

sika f otoğraflariJe beraber ~ 
leri. 

Bostancıda Sahilde Satıhk Arsa 
Bostancıda Çatal.çeşme brtlemda deniz kenarmda ön\1 kumluk: arsa 

satılıktır. Bostaııcı'lllll en güae1 bir mevkiinde, koya nazır, tramYay du
rağı yakınıncla, duvarları ft nbtJmı ve kayıkbaneBi yapalmış bir halde 
bulunan arsanın 21 metre -eebbesi ~:takriben bir döntim murabbaı me
sahası vardır. İsteklilerin her gün ababları (11) deıı 1(17) ye kadar 
''Yeni Sabah., idare memurluğuna mUracaatıeri. 

Böbreklenn çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 
eski ve yeni bclsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağnsını, sık sık idrar 
'bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

idrarda kumların, mesanede taşlann teşekkUIUne mani olur. 
DİKKAT : llELMOBLÖ idrannm temizliyerek mavileştirir. 

Sıhhat Vekfiletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 
.. . . . . .... . . . .... 

-·························~ I \ 
ı Paşabahçe ı 
i Tuğla Fabrikası İ • • 1 F..skidenberl büyilK bir ~hreti olan im milli mües.c;ese iki sene- 1 
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<;rt.:.~·v~ Ll;KE;i:.~öı ·ız~~, :~ 
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VAZO VETO~ Ş~KiLLGRi WARD)~ 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım Amirliği Sabnalma Komisyonundan 

•. 

1 - TeşkilAt ihtiyacı için 800 aded erat kiliml alı.nacaldU'. Mık eksiltmesi 4 Ma-
yıs 940 cumartesi günü saat ll de yapılacaktır 

2 - Muhommcn bedeli 2800 ve ilk teminatı 210 liradır. • • 

Eyüp Sulh Hukuk il s1 
Çamlıcada Yeniyolda. 

k};)şkte oturan ve Devlet 
hareket eervi!nnae mern~-~ 
Meliha Kalpakçıoğlu ~J1 

rilen istidada, mezkur 32 ~ 
te mukim ölü İsmail kıD " 
ziyyete evvelce yani dö~~ 
dad eden vasisi amcası ~ 
tin vasilik müddeti hit.aııı ~ 
yerine kendisinin vaaı 0 

lcb etmesi üzerine y:ıpılııl' 
ve muhakeme sonunda ııı ,~ 
Melihanın küçük Mcziy~ 
mıya ehil olduğu ve v 
timal etmiyeccği dinlen~_, 
uehadeti ve zabıtadan g ef,ıJ' 
yazı ve nUf us cüzdanı ~ 
laşılınış olduğundan aS1 
Fatma Mcziyyete, }lal 
K:ılpakçı oğlunun vasi 

9 usulen ilfuıat icranın.a 1 
rihinde karar verildi. 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve 
vazol:ırı vardır. 

• dcııberi yeni ellerde ~hrimizin t':n sağlam n en re\'a.çt.a. prese ,·e • 
• kerpiç tuğlala.nnı imal etmt'ktedir. Her nevi inpat ~in çok eheriş- • 
• li \'e kırıksız sağlanı tuğlajl ancak: • 

3 - Şartname, nümune ve evsafı komisyonda görülebDlr. 
4 - tsteklilerin gün ve ııaa\inde ilk teminat makbuzları ve kanun! vesikalarile •ımmliııiıım.ı.1!111~1....-

ANAPİYOJEN 
Dr. İhsan Sami 

lstrcptokok, istafilokok, pnömo· 
kok, koli, piyosiyaniklerin yap
bğı ~ıban, yara, akıntı ve cild 
hastalıklanna karşı çok tesirli 
taze aşıdır. 

birlikte GıılaUıda Mumhane caddesi lbrahlm Rifat Han ikincl kattaki komisyona 

İstanbul Belediyesi İlanları 

gelnıelerl. •3091 

i Paşabahçe Tuğla Fabrikasından i 
• Tedarik edebilirsiniz. Toi;la almAk isti~·en in!;&&t 88.lıibh>riniıı • 
1~~~~~~~~~~~~~~1 1·-·~-~·n·~·~-Ç•a•t·~·~·~·~-~-~-~-a·~-~-~·P·~·c•~-d·~-.·~--m·~-v·m-~~-
• mamnliitmı görmeleri menfaatleri iktızasındandır. Tuğlalan ye- • re ~atı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 3560 1ira 86 kuruş ve ilk te-
• . rinde görmeğe \.'akitleri olmıyao ist••klilere, \'erecekleri adftl8e llii-. ıninatı 286 lira '16 kuruıı-tur. K~ ve prtname zabıt ve nwaıneJit müdürHitQ kalemin-

• mune 4e gönderilebilir. • de aörülecektir. Umlc 8/5/940 çarpmba ıunU saat 14 de Daimi Encümende 7aplla-
t.&. Telefon: (SO.\ d~ , i ara.~- ._ cakıır. Tallblcrin ilk teminat .... kbo veya mek\ubları ıhaledeq 8 ıan evvel ten ı,-
Y,6 ·"-- .... ..,,,,, leri mildürlül\ine .7ftlinıcıaatle alaeakları fenni eblVet ve IMO ,_. ut '.aıw.t ...... 

.... ....... ....... _...:.. _.......... ın veaikalarile *it ~u ·~. saatte Daim! Encümende lıulunmalan. c32eb iiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiii_._,,_ ..... 
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