
• -
.,40 

ı ~ara Yari - · 
[ PAZAR 
ikinci Yıl - No. 714 

GÜNLÜK SiYASi HALK GAZETESi Her Yerde 5 Kuruş 

• ' _ Büyük An.ketömüz 

~ırııi\iiıQ'lieii'i('ile'r''''l''N'O'rV'Ei'çııı""'ııı;'E;'"'"~'a'&"fi"8""'"ııı. ev Ie~~esAi d~ğr~ m u_d ur? 
Vala .Nurettın dıyoı kı : 

evvel asker çıkaracaklarmış . Türk büyükleri içinde muhtelit 
izdivaçların mahsulü pek ço!~ 

lüzumsuz 
~rr mücadele 
~ ~--~--, 

komşusunun evini basıp eşyayı 
hiına eden ve mukavemet göste
._ konışlL-;unu öldüren bir kimse, 
'-hkenıe huzuruna. ~ıka.rıldığı m-
'-n, başka ayni işi yapa-
"kları daha 
"h 

Anlatan: 

Scıibe Ör• 
~ llarbinde lşkodra Müdam 
~ lej llaaan Rıza Pa.~amn eşi Ba-

' ~ merakb ve ibıd-

rek hukuk mahkemeleri bur~ya nak
ledilmiştir. Fakat, bu tadil ve ..ami
mire rağmen tehlikeli bir vaziyet • 
tedir. Kalabalık olduğu zamanlarda, 

(Solla 7 nclde) 

Prens Paul 
46 yaşında 

--<>---
Yugoslavya Kral Naibi Prens 

Paul, bugün doğumunun yıldönümü
nü tcs'id eylemektedir. Bugün 46 

(Sonu 7 ncide) 

Harbiyeye geçen 300 gence -dün büyük 
merasimle diplom~l~rı tevzi ~dildi 

Ma!tepe Askeri Lisesi 939 - 940 
senesı mezunlarının Harbiyeye u
turlanma merasimi dün kalabalık 

ft güzide bir davetli kütlesi önünde 
icra edilmiştir. 

Merasimde İstanbul Vali ve Be
lediye Keiai Doktor Lutfi Kırdar, 

...,nl;.ü mera.sim~ Od intiba 

İstanbul Komutanı Genenil İshak, 
Askeri Liseler müfettişi Adil Güder 
ve mcktcb komutaniyle askeri erkan 
hazır bulunmuşlardır. 

Merasime lstiklaJ marşiyle baş
lanmış ve bunu müteakib mekteb 
komutanı Yakub Gürbynak mezun 

talebelere hitaben bir nutuk söyliye
rek kendilerini tebrik etmiştir. Ko
mutan; bu sene mektebi bitirenlerin 
Tilrk istiklal savaşı esnasında doğ
duklarını ve cumhuriyetin hür ve 
mewd havası iGinde büyüdüklerini 

(S.-7n~) 

simalara rastlanır.,, 
•ı ki gündür, iki doktorumuzla yap 

bğım konuşmalardan sonra, 
okuyucularmı.ızın, "Acaba, bizzat 
gazeteciler bu mevzuda neler düşü
nüyorlar? .. ,, diye meraklandıklannı 
sezer gibi oluyorum. O gazeteciler 
ki,·hıer taşın altından kalkarlar, da
ha-doğru tabirle, her sazdan çaJm:ı
mnı u ~k bilirler ... 

Hem, tam bir memleket meselesi 
olarak ele aldığımız bu mevzu, yal· 
nıs doktoru, avukat11 profesörü mü 
alilralandırır? Her Türk müncvve -
rinin bu vadide bir fikri ve kanaati 
vardır elbette. Neden söylemcs!n? mr T;lrk-<111ünevvcıi Qlmak şartİ](', 
her meslek ve ihtisas erbabile tath 
tath konuşabiliriz. 

lluhterem okuyucularım, işti" l;u
güb Bbıe, muharrir ve gazeteci ark:ı
dafl"'D Va-Nü'nun bana sôyledikJc
ridi akledeceğim . 

• • • 
A.qİam gazetesinin tahrir odasın· 

"' (Sonu 7 ncide) 
'I 

l'alti Nur•ttin 

Fener ve Galatasaray 
dün galib geldiler 

Dün Mısırdan dönen atletlerimizin 
kazandıkla-rı büyük muvaff akiyet 

Türk milli atlet takımı Mısırda g~id resminde 
(Yazısı 5 incide) 

SABAHTAN SABAHA: 

Bazı dairelerde " arpallk ! ,, 
Kendi yağımızla kavrulmaya, yorganımıza göre 
ayağımızı uzatmaya mecbur olduğumuz şu za
manda on paramız bile mahalline masruf olmalı ! 

A bdülhamidin ilk senelerinde 
devletin bütçesi falan yok

tu. Der daire •kendine göre ihtiyaç
lanm tesbit eder, sene nihayetinde 
varidat masrafa uymamış zuhur e
dermı ondan bWldan kırpıp, maaş

lann üçünü beşini vermcyib, borç a
lıb ~ğı kapamıya çalışırlardı. 

Derken, bunun böyle idare edile .. 
miJıeceği anlaşılarak bir bütçe tan· 
zimi icab edince Maarif Nazırı olan 
Bqim Paşa ı~c:ıc!iainc verilen bü:~o 
ile mekteplerin idaresi kabil olma
dlğml anlamış: 

- Ah, şu mektebler olmasa ben 
ı. aezareti bal gibi idare ederdim 
ya.. (Sonu 7 •cide) 

- L t.p.ılrj,.ız evrak nedir 1 
- Kut~ a:uımi taaanvf• 

ria~t etlilrııeai ifin ı,,..;,. I 



BAH 
S-· Yazan: AYUAN ATtS 

ff Eısarı Sah 
l'e 

• altı,~ 

11 güzel 
hıT kan 

konuşan ve 
bir adamdı 

ayık yolda cihada devam ederken ölürsek 

••• 
Uzaktın nı ~ arının 1 aha-

Oyun bıtm k üzt.:Lc 

-- C vida.nı h yctln )legm e ilacı! 
~ eyinız ! dedi. 

Gültokin bu gUzcl. kokulu macu
nu ela yedi. /lrk:ıdaşlar:ı . o;-fo bir 
tekhf yn.ptilar: 

- Artık büyak kbake donelim mi? 
II i bu teklifi muva ı'k b 1 i l

lar. Kızlar Giiltckinin etrafında b;r 
halkla çcvrrdiler:. Onu hep brr. ağız

dan cavidaniler 'r<U'kısını söyledilt!r. 
Sonra onu omuzlartna nldılnr .. 

- Yaşa kah !!lan, ya a!. di -
yorlnrdı. Gültelc n b,1ylece bır ba ka; 
yoldan ilk ayrılıJ :,.ıarı noktaya ge
tirildi, Rcngınd ho."kHd bır sanlık 

vardı. Onu tahtırevanın üstlıne U?-1.t 

tılar. öoo marıun onu k'Jfldindan gc- ı 
çirmi!'!'ti. Dort dilsiz hademe tahllr ·
''anı yüklendiler 'c. geldiklen yold; n 
onu aldı klan yere gbti.ırdUI ı. Elbı
sclerini giydirdilcl~ 1fucunun tesid 1 
geçiyordu. Onu Hru:nn Sabbalım hu
susi odasındaki ~·erine. otürtt,ılar ve 
arkasına da yastıgını dayaclılnr. Ha
san Sabbalı roliınc devam edıyor: 

- Oğlnm, diyordu. Dminuz_ dai
ma blıyi.ıklere sayg_ı gösterılmesım 

emreder ... Kur'an ugrunda v büytik~ 

lcrinin cmirlcnnı yerine getirirken 
ölenlere Taun htnii gılrnanlı, selse
billi c nnetler \ crlr. Bızım maksa
dımız şu garib ol n dınJ ve şu gü
zel yurdumuzu y hancıların t.ecavüz
lerind n kurtarmaktır. Çi51den bır 

kasır a gibı kopanlar yurdumuzu 
kend l nne arpalık yapmak ı tıyor

lar. Haçlılar ort denizden "Akd -
uiz,, ru ker çıkarmıı:ılnr. Güzel 1.fös
lüm n yurdlarım çiğniyorlar. Bağ • 
dadda bir halife Reyde bir sultan 
gözünü bizim k cWriınizc dıkın' lcr. 
Biz · t ,allıb i ve miıstebldlcri ol
dürccc • ız. İnsanları onların csare • 
tind n ve tnlıakkt münden kurtaraca
ğız. Toprakstz ve fakir koylul r n
nd d i!ıta~Z'. na . in ·nn ~ re-
fah ' rvcw 1.f vu a lnr 
de bu arada m· 
cak 

TOr ~o 

ENFLIK t4'X> Kuruo 
ll AVLU< 7f;lj • • 
.i AVLIK 400 • • 
1 /\VLll( ,80 » • 

iS- NiSAN 1940 P ııır 

359Rcbiülevvcl20~t350 R.Nisa'O J5 , 
Gun 119 Ay: 4 K-ıı8Ull ı 178 

gid ccğlmız )'eı mcv ud cenncttlr. 
Oı ada sermc~i ve ebedi bir haya
ta kavuşuruz. 

Hassı.n Sabbalı güzcl konuşan ve 
dilı e dinliyenleri kc>ndisine bnğh -
) an bir adamdı. Onun halk ruhiyatı-

nı öyle bir tamyı~ vardı ki muasır
ları b lha a onun bu s haJakf mu

vaffakıyciimlc:-n çekiııiıl rdi. Av mı, 
<' ı ve su 'k yıci konf ranslan 
ıle p ıne takarak g yesinın tah k-
1 uku un Lı c h tır ılirdı. Bılhns

sa grn lerin muh ·yıl lcrini afyon

Lı m w lari ettıktcn soma 
onlara .istedigi şekilde telkinler ya
pahıl reli. Önundek1 ye il ôıtülü se
d ·f bir rahlenin i.ı ti.in le bir mushaf 

dtırtıyordu. va '\'C n ıbntlerile Gül
lı kini avladıktan ve yumuı:ıattıktan 
som : 

- O um y nı l! dedi. Gül-
tcl;..in önüne · cöktü. Hasan S b -
bah Gültekin'n elini, kabmuı u tünde 
geı yny v k re mi bulun n 
Kur na koy. luktnn conta: 

- Şimdı y mm edec Jz, c1 di. Ben 
ne )yl r em n de tekrar et. Hay
dı b k hm~ 

- Ü tadlarımın verdiklcn emirle- ı 
ri canh baaja ya.p, cagım, kctCım o-

lacağım. İcab ederse üstndlanm ve 
prenşiplnı·im uğı unda sove seve cnn ı 
veı ceğim. Ben g ycmın fcdaisiyim. 

Bu uğurda kendimi f cda etmezsem l 
başkasının beni imha etmesini şimdi

den kabul ediyorum. Allahım ve ki
tabım üierinc and i~iyon.ım !. 

Ha.\lnn &ı.bbnhın batırır mc?.hebi ye 
pi bır fedai daha ka.7,anmışb. Giılte
kın haşhaşlı bir macunla bayıltıl -
dıklan sonrn Hasan Sabbahın cen
n tine götürü!müs, orada kendisine 
mustesnn ve çok zevkli beş ::ı.lb snat 

geçirtılmiş, sonra. da ymc macunun 
tesiıi altına alm~ığı yere iade edil -
mişti. O ay:ldığı zn.man Ifasun Sab
bnhm huzurnncl.1.n hiç ayrılm:ıdığı 

kanaatini besliyor. Ve üstadın kuv
vci kudsiyyesi sayesinde cennete gir 
tiğini ve cenn~ttcn bir sahne gördii
ğUnü 2rulncdıyordu (2). Cennet ne 

tatlı idi. Kadın, para, i"ki, ve refah 
yokluğu içinde geçen ha.yatın ne 
kıymeti vardı? Hasan Sabbahın ga
ye ı u~nd:ı ölmek ınsana ebedi bir 
saadet temın etrneğe kafi idi. 

İşte Hasan Sabbahın fırkası böyle 
ccnnetı için .iılcak kanlarım akıtmak 
ta b;rıbıri ile ya.rışa giren genç ka
dın ve erkeklerle dolu idi. 

Rey muhtelif zam:!nlarda tarihe 
birrok şöhreti r temın eden bir şe
hırdir. Ebfıbekır Razi, Fahreddin 
Razi ve nihayet Hasan Sabbah gibi 
şi>hretler burada yetişmişlerdir. 

Hatıb 7..adc şohretıni taşıyan Meh
mcd bın Ömer lbnıt Huseyn Ebul 
Fazl Elfahr-ır~Razi Hasan Sabb -
hın \efatından 22 sene sonra Rey'de 
do ·mus, 606 H. 1209 yılında Hcrat
da, ölmÜ.'i ve orndakı evinin içine gö
mülmfü;tür. R(>y birçok di~i ve si
yasi iııkılabl da sahne o!mu tur. 
1slnmıyc ten 20 \ra da Türklerin es
ki dınl nne b • ılıklunnı tamamen 
rnz mıyen birç k adı.mlar Türk dı

na R ydc f liycte 
üyük ve <'.l' hi Türk: 

kerı Ebubekir Ra -
ı n İ l miycti kabul 

gfbı 'tuyUk bir Türk 
: l'm "Il t ıı Lıl l..y Cıni,, aldı 

es rtndc Eb. 1,1r {tazıyc nisbct e: 
dılcn i!'.'Uraı.ç.;ı ı ve manicıJiği ırk

tac:lık \e me •cı t tık , yr t.:ıe mu
dafan etmek Jn ~ll11Y. tinde kalmış
br. ÇlliıJ{Ü E'bfitrekir n:~ınnı mu -
hahfleri ona.: 

[Devamı var] 

(1 ) Tarihi t~lı"ımiyet clfd 2, s. 3:>1. 
(2) llns:ırı bin Snuha!ı. ı.:rttizzi~ a. I 

beyin. Sayfa Sil. 

VENİ SARA H 

Beyazıd ve Taksim I'" 0 meydanlarının tanzimi _IgJ_YUCU . 
DiYOR Ki: 

'ı Cumhuriyet gazetesi 
aleyhinde bir dava 

-<>-
Eminönü meydanının tanzim ve 

ıs.ılahı işine eheouniyctle devam o -
lunmaktad:ır. Meydamn sağ ve so
lundaki asfalt kısımlaı ın yapılması 

bugünlerde nihayetlendirilccektir. 

Bu inşaatın ikmalinden sonra E
mmon ü meydanının tanzımi işıne 

Mayıs sonuna kadar fasıla verile -
ccktfr. 

Bu esn::ı.da. Galata k pru · ün 
;riikseltilmesi için lüzumlu görillcn 
ahsab muvakkat köprünün inf;iaatı 
ya ılacaktır. Köprü dUn mutcnh
hid havale ol nm tur. 

Diger taraftan Taksim ıneyda

nm da tanzim ışlerine ehemmiyetle 
devam olunmaktadır. B ra a yapı

lan ışler bır ka gune kad r tam m
lanacaktır. Beledıyc burada 3.5 
ın e yüksekliğınde bir mermer tri
b n yaptıracaktır. Bu tnbüntin ro
jc!crı hazırlanmıştır. Trıbun inşaatı 

Ağustos ayına kadar ikmal olunacak 
ve 30 Ağustos zat r bayramı r s
mi eçıdi bu tı ıbiınlcr onünde ya
pılacaktır. 

---:»il«---
MA HKEJIZL~RDl! : 

Biı· cinayet muhakemesi 
n •!celendi 

Geçen lı:yltilde Uzuncnrsıda bır 
Jı:tdıse olmuş, Sarac Ömer Mü tnk, 
komşularından olan Zcyneldcn ala
cağı 65 kuruş keme.r para nı ı te
mi , Zeynel buna fena halde kızmış, 
gidib bır miktar rakı ictikten sonra 
tekrar gelmi§, ömcr Müştaka küfre
clib üsUinc yürümüş ve dövmü , Ö
mer Müşt.ak ta, elindeki sarac bıça

ğını Zcynclin kanuna. batırmış, Zey
nel, kaldırıldıgı hasta.hanede öl
müştü. Bir müddettenberi ikinci a
ğır ce?..ada muhakemesi yapılan Ö· 
mer füştak bakkındnkı karar dün 
vcıilmiştir. Suc;Junun, ceza kanunu
nun 448 inci maddesine gore 18 se
ne ağır hapse konulmasına karar ve
rilmiş, ancak, Zcynehn kendisinı 

dövmesi ve sövmesi muhaffef scbeb 
olarak göz önüne alınmış, bu ceza 6 
sene hapse indirilmiştir. Ömer MU.s
takın 3800 kuruş mahkeme harcı 
vermesine de knraP verilmiştir. 

Hapishanedeki yaralama 
vak'ası 

İstanbul hapishanesinde bir müd
det evvel CU"alannda çıkan bir ka\'
gada mahkfımlardan .l<"eyizıyı bıçak
la muhtelif yerlerin~ katil kastile 
yar.ala.yan Eyübün muhakemesine 
dün birinci ağır ceza mahkeme.smde 
devam edilmiş, müddeiumumi iddia
mnı yaparalt, Eylibün, Türk ceza ka
nununun 66 ıncı maddesi delUJetile 
448 inci maddesine göre cezalandı -
nlınasını iatcmiştir. Muhakeme, 
müdafaa ve karar için ıbaşka güne 
talik olunmuştur. 

Garib bir hırStzlrk 
Saray kazasının Ahır köyünden 

Hüseym bir müddet evvel !stanbula 
gelmiş, bir müddet yol işlerinde e.a
hsıb bir miktar para bırik"tırmiş, ım 
çükpazarda pazar yerinden bir mik
tnr öte beri aldıktan sonra, evvelki 
guıı, köyııne gitmek üzere Sirkecide
otobiıse bmcceği sırada, sabıkalı 

yankc icilcrdcn" :Hacı yanına yak -
la~mı , içinde bır m ktar para bulu
nan ve kese mak mı da kullandığı 
kttrlı corabı cebınden rID!'?tır. 

ını 

mı 

ı y ı n 
ine ve derhal t v

Vif ıne !tarar ve i tir . 
Otcmobil ç-rptı 

Şoför Emin o ·1u Garıbın idare in
dekı 1704 numaralı otomobıl L:llc
lic!c Cami ~kağmda 13 numarada O· 

tur:ın IItiseyill oğlu 14 yaşında Sn
dedduıe çarparak hafif surette ya -
rııla.-nış, şoför, hadisey1 mütenkıb 

y ıaJıyı otomobiline alarak Cağal
o hında Esnaf hastahancsıne gö
ti.: rmüş, orada tcdnvıı:;ı yapılmıştır. 

Şofor hak1tmda tnhkıkata başlan

mı. tır. 

Malatyalılar elektrik 
fiyahnı pahalı bulu:ıoriar 

Bir okuyucunuz sıfatiylc mürn -
caat eder nğıd l i y 7. mm Gaym 
gazct.enı.zde ne.)rıni rica cdcnm: 

ll!a1atya B kd' 1 ı.zan 

di.kl ... 

den 
ı ti cttığı ıle t h rrik bu
lunduğu hal le kilovatı bize 18 
ila 19 kuruşa satılmaktvdır ki, bu 
fiyatın peJs f h o!du:'!U malörndur. 
Bundan uç d ·ıt ny m k .d -
dem Milli Şefimız fü:ı$t i.ımhur 
lnö ü M l ty.'..Dıızı tc riflc:rınde 
m ınlli ıh lkıl ı . r; -

det<_ ... 

Dcrnelc mahall sinde 78 No. 
hm "-de Ahmed Fuad Çeviren 

DEı JZLERDM I 

Nüfus sayımı için Bakır
köyde bir toplantı 

Bakırköytinde tecrübe mahiyetin
de yapılacak tahriri nüfus hazırlık
Jarına ehemmiyetle dev,ım oh11ın1ak
tadır. Bugim Bakırköyl.indc Halk
IJ'.'İndc bir toplantı yapılncruthr. 

'föplantı da halka nüfıuı sayunı hak
klnd:ı malumat vetil~ktir. Vali 
muavini .HalCık Nilu d da bu mevzu 
etr~ında btr konferans v"'recel~ -
tir. 

Belediyenin yaptıracaOı 
Şarkvari kahvehane 

lselediyenin Beya?Jdda bir ş:ırk

vari kalıvehane yapın ğa kara~ vcr'
diğini !azınıştık. Bu kahvehanenin 

projeleri şehircilik mütehassısı 

Prost tarafından ha.,.ırlamnıf} ve va~ 
li tarafından tetkik olwıarak kabul 

olunmuşlardır. Kahvehane ~irkeci

dcki Hamidiy~ sebili sitilinde olacak-

tır. Kahvehnııe İnkılab mUze.r;iııın sağ 
tarafında yapılacaktır. 

İran konsolosuna iadei 
ziyaret · 

Şehrimize gelen lr n konsolosuna 

Vali ve Belediye Rcı i Doktor ı .. utfi 

J{udal' dlin iadei ziy ret etm"?tir. 

Vali \ e Bel d ye Rei i bunda b -
ko. Koskaya da gıd r k tc.tl·ıkat 

y mıştır. 

---11---
f uz ve o 1 rın ıslahı 

için g l_cek h yet 

Dün hır gazete bu heyetin seht i -
mıze g l U::!ıni ya:mu ·;,.ı :a bu n:ıber 
do"-rn Jcğıldir. Ayni z:unand.ı İn -
gi' · le tersanenhı insası ve ha
\'U 1 nn ıslahı için bir ~n!a~ma ya
ptldı ı da doğrn değildir. 

Çünkü bu i~lcr h-?n~ ctüd safha
sındmhr. 

-o-
Bir miiddet evvel c~mhuriyet ga-

zetesinde neşredilen tarihi bir tefri
kada adı gct;en ve mUtarekc yılla -
nnda İsU:ı.nbul Polis müdürlüğünde 
bulunun Ifalil tara~ındnn Cumhuri
yet gazetesi aleyhine acılan neşren 

hakaret V" ttwniııat d vnsına dün 
nsiiye ik nci ceza mahkcm inde de
' am cdllmis, ccls de, C ımhun:; et 
g tesi neş1 iyat .. d · rü H kmct 
Münif ile vekılleri \'asfi Ra~id ve 
Suad Ziya ve davacı Halil vekıli 1s
maıl 1 u ır haLlr bulunn uş1ardır. 

Hikmet Müılifın ' k~llerindcn 
V:ısfi R:ıc;ıu snz ahu k, dn.vacı Hn.Ji
lın Kürdlü~e hizmet etti<Ti ha.kl.m
dnk;i iddianın ID\: nuriycti Lamnnı
mı aıt ô iuğı nu, o r d .. acı H lil 
eski Pol ı :ıüatim ı o, bu ıddi

bu!unduklarını 

oyl mıstır. 
.a b r k rar 

'ermek ü?.Crc muh kemeyi ba~ka 
güne hıraknu ~tır. 

---1'1111:--

POL STE: 

Meçhul bir kadın öldü 

lcaclın b 1 unmu , k 
di. t · niı yley b 
v·~ ctinın tahkıkıııc i 
H eki ha tahancsm 
yold olm tür. Ce dı 

den Adhy Doktoru 
defnine rul. ıt vcrr 
yctinın bıtı için 

k::ı.lm dan, 
.. Jrlılürken 
muayene e-

zer moı g:ı kfildınln Xır. 

Pörmafjmı makineye 
kaptırdı 

F tihte Malta ç. r ı nja Hayda
ı ın marango~ atöly ındc cn-a.k Ce
lal çalıştığı makın(y sol elı par rna
ğını Raptırarak yarıılnnmış, tcdavısı 

yaıııı rak tahkikata b l nmıştıı·. 

Motosiklet kazası 
Aınatik şoför M..ıharrern, rıo nu

marah motosikl tle Pa.t.hte İtfaiye 
caddesındcn Sar:ı.çhane b:.ı~ın:ı gıucr

kcn, l"atibe giden şoför l: ~miiia ida- ı 
resındeki ll 781 numaralı t3 imi oto -
mohılile <}arpmış şoför Muhar -
rem ayağından yarnlnnmış, Cemil 
de yakalanarak tahkikata ba.şlan -
mıştır. 

Başına saksı düştU 
Tarlabaşında • Çorabçı sokağıuda 

J O rıumara<lıı. oturan Karabet kızı 

Ağapo, Tarlaba.şından geçerken Tar-
1:.ıbaşı caddesinde OJetonun 18 nu
maralı evinin balkonundan ba.şına 

bir saksı rlfü' ·rck yaralanmış, yara
lının tedavisi yapılını , ev sahibi 
hakkmdn tahkik.ata başlanmı:.tır. 

Beraat eden kadm 
Çnralcnda ko(".ası Mustafnnın yiye

ccğı yoğurda zehir koyarak yedırib 
öl<lürmeğe teşebbüs suçundnn mn.v.
nun olarak birinci ağır ceza mah -
kemesinde mubakem edilm~kte olan 
Havva haklnnda, yoğwda 7,ehir 
koyduğu sabit olın~dığından, bcraet 
kaır.ı.rJ vcrHmiştir. 

250 lira koyıboldu 
Bır daireııın mutemedi olan Ha

san, bir kaç gün C\'Vel Galata.da Zi· 
ı a t Bankası İstanbul ~ubc.:ine ya
tırm ... k iizcre 10.000 !ıra göt Unntl , 
e ' lce saydığı on bln r:' un, bura
da sayılınca 250 hm d · 'k olduğu gö
rülmuşli.ır. 

h mmı:; tl de\·am C'tm ktedir. 

Peynirden zehlrl di 

fl 

e-

Ki.ic'i.:k Ayasofynd:ı ı·atib Sinan 
sokağında l -2 numarada oturan Şa
ban o~rtu Şükrü Ça.rşıl• ... pıda bir dük
k5.ndnn aldığı tulum l>C.}'Ilirini evi
ne götürmii.'j, evde, peyniri, Bekir kı

zı Hediye \'e kiracısı Hasan kızı Ay
şe yemişler, üç saat sonra da zehir -
lenme alliimi göstcrmişleı· ve Hase
ki hastahanesine kaldınlarak teda
vi altlna alınmı§lardır. 

alkan Antantı akidlcrindt-9 
YugosL\'ya bugün kral nai}j 

Pren-ı P-0Jun doğu§umı.n yıldônunııi • 
nii t.es·d e)1em.-ktedir. l\.ru.l Alek -
sandrın !\larsilyatla lutlcdilıııe::,inİ 

mtiteakib, kral nalb!iğille geçe• 
Pren:s Pol .iktidar me\J,iini nazik bit 
d ıili \e harici siyaset hadiseleri 
ara mdn dcruluJe eylemişti. Prml& 
l'oJilıı ıi bru ına g~~m sini matealdb 

· i tığ? 'e talıa.kkuku için ç.ok ça
l!. ıgı bir mesele, dahili si~ a<;et sa
l ~ na t.aaJJüJ• etmiştlr. T biıi di • 
:,.er , l ugoslavy :\ ı, heri• llhi bir 
milleti i~l-OD vurarak \t>. lı riçt n de 
t Jik CJ lemek i ti n bir tr \'üt 

tine 'm i id ir cıin ır .. 
k olan dalı.ili t<>fır· mi.ara ııilnt

~ <'t \ erilrnck istennıisür. Bu da, Ull"' 
' füırln Sim akl. rm anla ma an \'I 

mali bir ' •·det kurur.ıli h' } i" bit 
dahilı kU\ et hnliııde ort '..\ cıkın.r 
Jarıua miın.'.A'r olmustur • . . 

Fal .. t Yuı,:o hn. n dahili &iv. sc .. 
tıni düzc!fü rn harir t 1 ı ·rin de 
ı a<;;gostcrdi~ ıtl mu hroe f'J ı mi7 "' 
t r. Filhaklk::ı., Almanların A \ustur
~ v Çt J,o lo• aJ.") ~ ı il ha.it ' i.5 .. 
gaJ c 11 1 ri \>e Arr::n udlu t n da t
t:cl) nlar t ra.fındnn i n-aJ 
Uz· · e 

l ı ı, ( lik miln ri 'n nlc"dlcri ill 
1 • h 

lnı ı azik \n2'3 ti, hd 
dJ Ucan. t ve dos luk rrıu

nh ' l<'ri akd Ye bir hitnratlık sh r 
h t Jitb <'derek diizeltmrk l oh;ır

t l tt . 
1 ız. lr:ı:tJ df'' lt>t rPjim ll"riniıı nw 

ı randa doı:.1iuk, öz '<'mı k ~il
muzmumlarııı mt>nfaat dı. ı neA'8i 
kııro;ısmda hiçbir tesir göst('nnedl "" 
~ini muş hede f'df'n llelı;rad ciddİ 
ft•dbirlu ittihaz O) lenwğe mcctur ol
dıt. \'t• bilhassa dahili sh ascti.t' ırn.t" 
tı!-jıklık l1Jl9Urlan Çili L~lll{ İ t°St'll 
Alman ııropug:ıniliı8ınu knr.51 miica· 
de J~·J t" ~ iriı;t.i. Ve l mııı h;t ;kamct-ind• 
helirt•ıı hazı Alınruı Weblerİn" laır!JI 
dl;;c•r uJ· J,ud.:ır thwletll'rle birlikte 
ı.uılas.: r.: ı,: buntnnıı J:ontr .... li:nü ~ 
manlaru hırnlmıadı. 

Dı • r t.amftan U~tıt;rtd} ı. lkun<l- 1 

Alman) ıı ile ~ok SJkı hlr qıırett~ M~' 
humn l ugosıav~ n hı1 esash n\ii~tcı+ 
sindc•n lft.:\ ıklle ~1ifad~ etlendrtcek 
hir hale geldi. Zira Berliu Yugosla\"" 
JnA.lan ~\llktiği mallara ve iptidai nııJ 
ddt•rt• mukahil m itematliyen m:ızniJl 
m:ıddcl :r \'tmnek İ.4't.iyorcl11. A:'\ rıcl 
ah hı~ yii:r.ur ıfon de petrol, ıuUlıttiı
dt•ri, \14\ı.wtire ı;iLi maddelt>ti de iıltral 
tıd• rne~ l~ Yu·;ML'lvya nnrlk lJir ill' 
tı~ \ M.İ.tet karşısımJa hulun~ 

': e bu ara.eladır kJ bovyet ncı ya il' 
tıcnwt ıuıJa.qmMt i~in mH1..a.kerettt' 
giriqildJ. 

Simdi Prens Pot. hiıdiselere kıyroeC 
\nen bir siyaset tukihino girişrıtİf 
hulunu~:or. Bugün cenubu şarki .i\V'' 
ruı•asında tevessü iyasetinc girisıtl,I 
iı:iu fınıat ookliyruı nazi Alman)aslJll 
herhangi bir dostluk, hitaraOık s(İt" 
leri \ e <lnsünccleri, hareket etme" " 
t.en ıne;. S lemiye<'ekHr. Hunun pek.,.., 
ni mi nlii•ri f~Özönihıdcdir. BurıuP i
~indir ki bıı iı-.tita sirnsetini t.e\ ı.if 
C'debilnıeli: için, Prons. Polün giri"tiı:i 
&i) aset, dahili 'e h:ı:riei ''ll.zİ} eti t~i'" 
'i3 <' Pl lenıek scklirulo miis.~Jıede r 
diltnPkfA:•di~. 

• 
tamamile iltit ak e<Jef 

Jcral J)i) erin nct:id,, 
mevki ~ im İn'"' le dar, k d'1'"ti" 

idare için ıırra.uıı pren potiıl 
~ \gi ile ~ id r3Jt:,. 
D 

r · rdan ba:~ , i ·1 , ı.ıı: 
dıkı;ı! r da birer bjrlik kuracaklar 

4 

dır. 

Yaralama 
Be)o ·ıunda Aynalı Çeşmede el< .J 

m0 kci fırınında ~!1 an runelcden ııı~ 
zeli Nuri ıle pisırici :l:sak nrasınd~ J• 
yuziinden bir kavga c::ıkmış, Nurı , .. 
sakı bı~ kla muhtelif ycrlerindell 
ğır surette )aralamıştır. , r 

Yaralı !sak Beyoğlu hasuıl1nnc5 
ne kaldırılmış, Nuri ynknJana~, 
ho.kkında tahkikata başlanmıştır• ' 



Yon 
b 

(Ba§ tarafı ı mci<UJ) 
rilhreri, 1933 kanunusanisindenberi 
İngiliz ve Fransız milletleri ile sulh 
Ye dostluk halinde yaşamak azim
Jerını tezahür ettirmekten hiç bir 
~m ı rıg ko.lmamı-:otır. Fakat bu 
§cı • de Alınruı milleti, kendisi-
n ıcba.ı olunan harbe, mukaddes 
hır a.zım ıle atılmışbr. 

İngilız - Fransız zimamdarlarının 
Alma de\: letinı parçalamak, Alınan 
ın lctini bıitün siyaSı hukulnuıdan 

ınabrum etmek ve Alınan ekonomi-
11inı malıvetmek plfuıları, Alman 
milletinin müttehid kuvvetlerine 
Çarpacnktır. 

Alman Harıciye Nazın bundan 
sonra lngılizlerin Norvece, Norveç
lilenrı arzulan dahilınde asker çı
karacaklarını isbat etmek üre.re bir 
sürü misal saydıktan sonra Norve
çiıı ıqgali üzerine orada bu ıddiayı 

tevsık edecek vesıkalar ele geçtiğıni 
BÖylemış ve bunların neşredileceğini 
ilave etmiştır: 

Bır serı neşnyat ılc, Alman hü

kUnıeti, aşagıdaki hususları isba.t e
den vesikalaı ı verecektir: 

1 - lngıltere ve Fransa., Norveçin 
~galini çokta.nberi hazırlamışlardı. 

2 - Norveç hükumeti, bu niyetin
den haberdar idi. 

3 - lsveçin aksine, Norveç hUkfı
llleti, bu niyete iştirak etmekde idi 
•e lUzuınu takdiıınde, esasen sonun
da olduğu gibi, lngıltere ve Fransa 
ile birlikte harbe iştirake hazır bu· 
lunuyordu. 

4 - Yalnız, bır çok saat ara ile 
Almanyanın mlidahalesi, Qıgiliz ha
reketini muvaffakıytesizliğe uğrat
nııştır. 

5 - İngiltere ve Fransanın bllA.
hara yaptıklan beyanat yalandır . 

B. Von .Rtbbentrobun bu beyanatı 
bUtün Alman radyoları tarafından 
ne§redilmi§tir. 

Londnuwı Oevabı 
Londra, 27 (A.A.) - Reuter ajan

aı bildiriyor: 
Salfilıiyettar Londra mahfilleri, 

Von Ribbentropun beyanatı hakkın
da bugün öğleden sonra aşağıdaki 
tefsirlerde bulwunuşlardır. 

Dünya, kara.kteristiğı bagtanbaşa 
hakikatin bile bile tahrif edilmesi o
lan von Rlbbentropun beyanatının 
tesirine katiyen kapılınıyaca.ktır. 

Von Ribbentrop, miltte.fi.k.lerin Al
lnanyaya harb ilan etmeleri için hiç
bir eebeb yoktu diyor. Harb ilanının 
8ebebhıi, lııgilt.ere ve Fransanın ta.· 
-1ıhüdlerle bağlı bulunduğu Polaııya
l'a karvı bile bile yapılan hücum ~ 
kil etmiştir. 

Von Ribbentropun müttefiklerin 
l>l!nının Alman Milletini parçalamak 
Olduğu haklondaki beyanatında hiç
bir hakikat yoktur. İngiliz Başveki
li, bu iddianın yanlış ve ga.razkarane 
0lduğunu evvelce söylemiştir. 
İskandinavyanın işgali hakkında -

ki sö?.dc İngiliz plinla.rına gelince, 
'7on Ribbentrop, müttefikleri, B. 
Churchillin ve diğer zevatın beyanat 
l rına i tinadcn itham ediyor. 

Hakikat şudur ki: 
l - lngihz hükumetinin ve Fran

llt hükumetinin, çıkça söyledikle • 
ti gibi, Almanyayı Norveç karasula
rını ihliilden mcn'e azmetmiş bulun
l'naları do udur. Bunun üzerindedir 
k' • ınayn tarlaları vücude getirmek 
'kararını almıslardır. 

2 - Müttcf ı hilkllmctler, Norveç 
"c 1 v c yolu ile Finlandiyaya yar
d·ın g 'n rilrnesi baklanda müsaade 
t<ı.leb etmişlerdir. Kendilerine bu mü
aa de ... i'l'Jetl'-i için, müttefikler, 
J ·mı ındnn vnzgcçmi !erdir. 

3 - Non: hüküınetı, von Ribben 
lia e r · bi, mtittefikle

•. n Y nın h rb gırmiye karar ver 
Ilı i şOyle d r un. F ~d·yaya git-
~ · in rnüttofil l ı rı n No eç 
erı I\lCk m" aadcsıni bil ver -
ın . Ur. 

1 - E""cr miı tefikler von Ribben 
~l'">~ıun iddia ew ·· gibi, Norvcçc ih-
4l" Yar mıya hazır bulunmuş olsa - 1 
taıdı, Norvcçe yardımda bulunnınk
tr· katiyen gecikmez! rdi. Yardımdn
t ı gecikme, kuvvetler toplamak lü-
U~undn.n doğmuştur. 

be F. -<'r mayn dökme, von Rib-
ntro un iddiası gibi asker ihracı 

n 1 
için bir. hazırlık olsaydı, mUttefikler, 
mayn tarlaları vücude betirildiğini 
ilan etmezlerdi. Fakat müttefikler, 
bu mayn tarlalarının vücude betirildi 
ğini ilfi.n etlni lerdır. Çünkü mütte -
fikler yalnız Almanyanııı bu derece 
utanmazca istihkar ettiği bitaraflar 
mcnfaa.tlcrini na.zarı dikkate almış
lardır. 

6 - Bir.zat Alman radyosu, Alman 
·seferi kuvvetlerinin, Norveç suları -
na maynlC'"rin konulmasından bir -
kaç gün evvel hareket etmiş olduğu
nu itiraf etmiştir. 

7 - N orveçe Alman kıtalannın ih
racının Alman gizli ajanlarının faa
liyeti ile mümkün ol.muş bulunduğu 
mnlüındur. İngiliz ajanlarının İngi
liz kuvvetlerinin ihracını hazırla -
makta bulunduklarını iddia etmek ne 
küstahlıktır? 

8 - İngiliz hükumeti bitaraflann 
bir Alınnn tecavüzüne karşı muha
faza tedbırlcri almalarını gerçi te -
halülde arzu etmektedir. Fakat müt
tefiklerin harbi genişletmeyi aradık 
larıııı ıddıa eylemek tamamile ya -
landır. 

Bitnraflar, aralarında hiç birisiinn 
müttefikler tarafından vaki olacak 
bir tecavüz korkusu ile seferberlik 
ilin etm mesi suretile, bu hususta. 
fikirlerini bildirmişlerdir. 

Harbin İskandinavyaya yayılma • 
sına Alman hükfımetinin bile bile 
yapt1ğı hareketin sebeb olduğunda 
hiç ~he yoktur. O Alman hükfune
ti ki, bugün, tecavUzüııü icra eder
ken hiçbir malumatı olmadığı söz.de 
bazı vesikalara: istinad ederek keıı -
disini haklı göstenniye çalışmakta
dır. 

Şurasını kaydetmek enteresandır 

ki von Ribbcntrop nutkunda., Dani -
markanın istilasını haklı göstermiye 
çalışmıştır. Danimarka kendisi ta -
rafından bahsedilmiye layik bile gıöo. 

rillmemiştir. 

Dokuzuncu IDı.rb Tebliği 
Londra, 27 (A.A.) - İngiliz Bq

Yekllet binasında toplanan yüksek 
barb konseyinin lçtimaını mtiteakib, 
bu akşam aşağıdaki tebliğ ne.~edil
miştir: 

Yüksek harb konseyi, bugün Loıa
drada. dokuzuncu içtimaını akdet -
miştir. 

Bu konsey içtimaında, Fransayı 

Başvekil ve Hariciye Nazırı Rey • 
naud ile Campinchi ve Laurent Ey
nac temsil eylemiş ve bu mümeS8il
ım,, Fransarun Londra büyük elçisi 
B. Corbin, General Ganıelin, Amiral 
Darlan ve general Villemen refakat 
eylemişlerdir. 

lııgiltereyi, B. Ch8.lllberlain, Hali
faks, Churchill, Stanley, Hoa.re tem
sil etmiş ve kendilerine Sir Aleksan
der Cadogan, Sir Cyril Newall, Ami
ral Dudley Pound, Sir Eldmund lron
Bide refakat eylemiştir. 

Müzakerelere ayni zamanda Nor
ft<.t ve Polonya hükumetlerinin Loll
drndaki mümessillen de wtirnk ey
lemiştir. 

Bu hafta başında Pariste vukua 
gelen içtimaın devamını te§kil eden 
bu toplo.nb, bugün saat 14.30 da İn
giliz BQ§veldUet dairesinde yapıl -
n;uştır. 

Kısa bir toplantıda, konsey, harb 
vaziyetınin doğurduğu bir çok me-
11elel\.ri ittifakla hnlletmiştir. Kon -
sey, ~nkın bir istikb~lde, çıkarabile
cek muhtolif meseleleri de tedkik cy
le:ni ve bu meselelere karrn. koymak 
için tnsan'llr edııeu tedbirlerden kay , 

SABAH 

, ______ ] 
Başkasının kesesinden 

hovardalık 2-

M a;tııo Siegfrlcd hattan 8J"a4 Yazan: RAİF METO 
sında bem;ıutad stikfuıet 

berdevam anıma Non·~ lmıı göv-
deyi götüriiyor. 

l\Iuhnribler anlaşılıın gerine gerine 
döğii§ebUnıok ~ bitarnf t.oprak a
n.mal dhlar. 

Bir hafta, içintle Lehistan topra.k
larnıdrud manıure1eri bik ile yeksan 
eden Alıruu! lın,·a lmvrntlerl her ne-
de ngiliz, Frsn ız toprakları üze-
rin fofo{,rraf alnmk içi& u .. 
~ ar ~apı, o.far. Mtık:rheleibilmisil 

kor ı l "ki taraf İ.aYJ'...relerlni 
•e tay~ ~erini yerinde saymıyn 
mccb ederi;en Norveç ~ 
kıyasıya ve öldüresiye hava muha
rebeleri, fayyn.re lıikmmlan biribiri
nJ bıldb etmektedir. 

Hele harbin l..,zı~!lul.81 iizerine AI
maniann Çeko lov&kyada seferberlik 
Han etmelf'ri, Lehfsmnda da sefer
berlik ha.zlrhk1 nna ba.~lamala.rı ger
çeliten acr hir istihzadır. 

Göriilü~ or ki Naziler Ahnanyast 
i<stikliUleriul yok ettif1i bu iki mem
lekAt halkım <'.elıhelcrc sürerek ''ba§
kasının kesesinden bol bol hovarda
lık,, edec:'ıt'k. 

f nsanlıt;"ln ve in.8a.nla.rm en tabii 
haldan btt kadar pervasızca riğnc -
nirken hn tthun~<iişliiğliu çirkinli~ni 
tcbnriiz etiirm r, neye yarar? Yum
nığ-uıı '" ... t~ırııcu t.e~alliibii ka~ısın
da manlıktar., hakt.an bahsetmek 
lbtisa.b .ağasına. derd yanmaktan 
far.ktuz olmaz ma ! 

Llkin htitliıı bu boyrnthldamı hak- i 
in lıiç.e sa.ymaımı. adalet mefhumunu 1 

pğuemclcıio oomrn kalaeağına imllı
mü: da saf demalak otur. 
Elbette olur ev yıkanın hanesi viran 
Zalim dahi bir zulme giriftar olur 

elbet 
A. CEMALEDDIN SARACOÖLU 

............ ............. .................. 

• 1 sveç yalnız demir cevherine de-
ğil bir ideale de maliktir. ls-

veçliler daimt terakkiye, barışa i
manla inanıyorlar. Maddi ve manevi 
hayatlarını ona göret anz~m ediyor
lardı. 

İsveç Otuz sene muharebelerinde 
Alınanlraın, daha sonralan Türkle
rin çok iyi tanıdığı Demirbaş Şarl 

devrinde, Ruslarla şecaatle, ve çok 
defalar, muvaff.ıkıyetle çarpışmışb. 
Fakat yavaş yavaş sergüzeşt ve 
komşulara tahakküm de-ı,Ti 1sveçte 
nihayet bulmuş ve bu memleket bil
hassa 1813 den sonra hiçbir harbe 
fiilen iştirak etmiyerek barışın bti· 
yük nimetlerine kavuşmuştu. 1 

Fransız ihtilfili kebirinin tarakala
n şimal memleketlerinin lsveçin sa
kin sema ve göklerini de çınlatmak
tan hali kalmamıştı. 1sveç, ihtilfilin 
ne ifade ettiğini evvela, senelerce 
ecnebi ellerde kalmış, Fersen gibi, 
ihtilali Fransa ve Pariste görmüş ev
ladlarından öğrendi. Biraz sonra ts- 1 
tokholm sokaklarındaki kanlı ha -
diseler, isyanlar şimalin sakin ve 
müreffeh halkma ihtili.li yakuıdan 
tanıttı. Fakat daha sonralan, Avus
turya Almanyada, Baltık denizi ke
narlarında patlıyan top sesleri bir 
harb ilahının yaklaştığını haber ver
diler. Bidayette bu seslere fazla e
hemmiyet vermiyen İsveçliler, bir.az 
da tesadüflerin yardımile, 1813 ün 
ıl'Hletler harbine karıştılar. Avrupa
yı ve nizanunı alt üst eden impara
tor Nofobaıı kjU'.§ısında, hem .de eski 
si.ah arlmdtlil Benı~dottun kuman
dası altında olarak, İsveçlileri de 
buldu. 

demir cevl~eri ihracatı, 9 milyonu ( 
Almanyaya olmak üzere, 13 milyon ' 
tonu geçiyordu. Senelerce devam e
den umumi banş ve refah .. memle
ketin çehre • i değiştirmiş, !svec 
diınyanın en büyük mamurelerindcn, 
olmustu. Bu mamurenin en bariz 
enmuz•ci de İ.stokholm şehriydi. ls
veçi yalnız bir mamure telakki e1r 
mek hat:ı. olur ve btıraSl i.deta bir 
terakki m~ he.ri idi. 

İsveç hakkında loymetli bir eser 
yazan Etienne Nerfin adındaki fran
sız muharrıri İsveç hakkında 
§U sabrları yazıyor: " ··-· 7 milyon 
nüfusa malik olan bu memleket 131 
liseye, 57 yüksek mektebe, 10 yUk -
sek teknik, ve her nahiyede bir ip-
tidai mektebe maliktir. Memlekette 
okumak yazmak bilmiyen yoktur. 
Her üç kişiye bir telef on isabet et
mektedir. Sıhhi bakımdan denilebi -
lir ki İsveç en ileriye gitmiş bir 
memlekettir. 

Fransada bir insamn vasati ömr.tı 
43 sene olduğu .t'! eçde 5-0 se-
nedir. Velhasıl 1 terakkiye, 
her şubede en ilenye gıtmiş bir te
rakkiye inamyorlar. Hatti bu hu
susta daha ileri gıderek yirminci a
sırdaki İsveç, medeniyetin Milattan 
evvelki beşinci asır Yunan medeni
yetinden üstiin bile olduğuna kani 
bulunuyorlar. Maddi sahalarda eo 
ilerıde bulunan İsveç halkının nhlik 
bakımından da çok geniş düşüııdü
ğüııü söylemeğe hacet yoktur ... ,, 

lsveÇlller sernıaye ve sayin ımiina
sebetlcrine beiki hiçbir memleket
te bulunmıyan bir ahenk yaratmış
lardı. 

Bugtin, lsveçin mukadderatına 
hlkim olan amele fırkası mümkün
le gayri mümlrunü çok iyi kavramış, 
kapitalist sınıfiyle memleketin ha
kiki ve scsalı menfaatlerine uygun 

Ba.yını. 

n··n ~a. telefon ·ed1~• 
diı ... kö ynzımdaıı dol. yı b:ına k ret
tiniz. Araraızda ancak bir~ cum
leye mlli:hasır imlan bir konnı ol
du. Aradı ::mız Wıııs · lınrsuııu1a 
bulundu ~ ö - - ~. dtinkÜ ys:zı.. 
mın aL nize maıı v2 bir lıa.knre1 ~ş
kil ettiğini yl dinix. G yet sert ve 
yillise.k bir tonla. koıımm) ordı uz. 
Bir ha.! et 3ki ett ğ.iııi id · et
tiğiniz o aznnaan dol rı bana, ken
dimi asla mulı.atab addetme -im 
kelimeltt sarfettiniz. Bö~I bal 

1

sıs 
bir itab karşısında kalınca bittali 
rnült>ssir oldum. \le İ7.e sadece Jdm 
oldu ':"trnuz o d • iz. bunu s~ le
medir.iz. 03 1 mekten cekincrni7., 
korkmnuz. İste o zaman genis bir 
n f ıı.!dım. \ e dlWkü yazımın rok 
haJ~lr old• ~na auladmı. 
Danıarlannda hakikı, su katılına

mış Turk kam ta ıyun bir udnm, hü
\ İ) etini. h iyetini cizlenıeı, 1 or • 
kaklık göstermez. ~t.e hö.) fott ana
mzın ecnebi olması~ h hanızd::ır. te
varüs ettiğiniz t.eıniz lmııı bul3 dır
nuş derneldir. Bu da benim haklı ol
duğumu göst.erM bir delil dt~ğil mi
dir?. 

Ben, StUle<ıf' huvi' tinizi öğrt"Dmeli 
ist~ınistim. Jave de etıni<jÜJn. E nn 
ne al~y'lımi'U: dava ikame ctmek it;i.n 
Re de yomm:ıa gr-lip -bana karşı sa.r
fettlğinl7. eümlel rden doiuyı ağzım-
7.& iki tokat vummk ~ kulf:maca.IC 
&ğiBim. ('linlru hu• fann luç bir &

yi de~fürt.imıiyeeeğini biliyorum. Bu
n& ~ korictmmz. Kru rruza aşı
llldlan n ı!'kımzm asalt'tini zehirlh en 
aefil \ e nıütereddi ım.Jer, tmıii~ini
ze, erketdiiinhre, merftlfğhm~ galebe 
çaldı. 

düşman ağır zayiat vettreJi Çekilme
ğe mecbur olmuştur. 

Almanlar müteakiben kıtalanmız 
ör.erine şiddetli topçu ateşi ~ar
dır. İngilizler bunun Uzerine daha az 
hedef te.'ikil eden mevzilel'e çekilme
fe mecbur kalmışlardır. 

lsveç 1924 deki milletler savaşında 
müvazenesini bulmağa muvaffak ,ot. 
muş, bundall sonra da Milletler Ce
miyeti prensiplerine bütün taıan ve 
kuvvetile müzaheret etmişti. 

.Milletler Cemiyeti kunılduktan 
eo.nra medeni ve milter.a.klti 1sYeÇ 
milleti harbi imkansız bir hale ge
tirmek için, hiçbir gayretin.i esirge
memiş silahlarını, her.kesU;ıı evvel .. 
elinden atmışt.I. Söylemek lazımdır 
ki bu siyaset ve düşünüş tarzı Iaveç 
ha.llnnın prensip ve ahlAk kaMieieri
ıae tamamen uygundu. Lrveç, bugtiae 
kadar, büyük milletlerin mücadele 
sahalarından uzakta kalmıştı. 

· o1mıyan talcblerde bulunn.a'kta.11 her 
za.nınn çekinmiş, !sveçin liberal ve 
muhafazn.karlariyle asırdide kral 
.. Beşinci Güstavm,, etrafında yer al
mıştır. 

Bununla berabf.r, mmdu" Rİ7.in ka.
hahM!niz y<tk. Hatayı iştiyen ba:i,.. 
nw.dır. Şimdi si?.e ~ ~y. kor .. 
ka.kltk, 1'"Vfiirb:ımk, cebanet, ziııot 

gıOi lın.,tm ırktan ~'Driis etmiş oı.. 
dnf.unt z fena hisle:rinizt bihnek ve 

Bergen bölgesinde Nonıeç kıtala
l"l Almanların Voss'a doğru ilerleme
lerini durdurmu§lardır. Bununla be
raber Almanlar Bergen demiryolu 
boyunca ilerlemektedirler. Almanlar 
bundan başka Handangere de kıtaat 
çıkarnuşlar ve bu kıtaat vadide iler
lemektedir. 

&rveçHlerin Bergenin 160 kilo • 
metre kadar şarkındaki Nes civarın

da mukavemet etmekte oldukları, bu 

.nunla beraber Almanlann Nesin 80 

kilometre batı - cenubunda ktin 
'.l'iry koyuna giden demiryolu üze • 
rinden Nes istikametinde iılıeırlemek
te oldukları bildiriliyor. 

Bir asırdan ziyade de:vam eden 
barış... Ona yeni bir r.uh_ daimi ba
rışa inanç ruhu a.şıl8.llll§tı. Seneııen,e 
devam eden rahat ve huzurun mem
l~keti tasavvur edilemiy:ecek <dere -
cede zenginleştirdiğini unutmamak. 
l!zımdır. Milletler arası ticaretinde 
büyilk bir kıymet ifade eden her 
şey... Demir, kereste.. ve daha bir
çok maddeler lsveçte ziyadesile mev 
cuddu. Memleketin ihracatı 90 mil
yon İngiliz lirasını geçmişti. Keres
te, kftğıd ve cellulozu bu ihracatn 
yüroe kırk nisbetine tekabül ediyor, 

Piyar Luis'in Nasuhi Baydar Tercümesi 
• 

AFRODIT 
Kit.ahı a!eyhint. M.iiddehımalllilik taraftndul takibat yapıtına~, dolayısile esf'r I 
rin dahil bulunduğu "Drmya şa.lıeserJerinden tercüme serisi,, oe d;\anı 'edil
~"ten sarfınazar edilı nişti. lnkılab adü:vesinin ben:a.t ka.ra.rı iizeıine bu 

deJa yeniden seriııin aeşrine haQ•nml§tu'. 

Gene Piyer l.uis'in En Güzel Şaheseri otan: 

Kadın ve Oyuncağı 
"Afrodit~, in dahil bulunduğu, Semih Uıtfi Kitabe\·ioin ~.ıkarma.kta oldu~ 
"Dlinl a şaheserleri terc1ime serisi,, nin 14 tlfl('lİ ltitalıı oL-ıraoi çilitı. ller ~ 
&evver ve cdebıyat me.raldısı bu ~iyituı.u, etmelidir. Çık~:ı.ı·; 

• •• 
1sveçte refah, elektrik telefon ve Sİ'"J'.den onnUd nesillere olsun tnm. 

uzun ömür hassası, denilebilir ki, farı n ıltınıamalr için nilenfzfıı jeue .. 
IU ÜÇ lmvvete isfurad ediyıordu: l'RS~onmm tasfiye etmektir. 

1) Kereste, "'imdilik tnı kadar bayım! 
2) Demir, MURAD ERTOGJ,,U 
3) İçeride ve dışarıda her türlü ---:»ııc---

ve daimi barış al"ZUfJU.. 
1 Başvekil Elazığ yolunda 

~ereste, memlekette binlerce a- (Baş tarafı ı incide) 
meleyi geçindiriyoı', memlekete dö- kan tarafından karşılanmıştır. ts • 
Tiz getiriyordu. Dftnyanın en temiz, tasyonu ve etrafını dolduran halk· 
nisbeti Yilzde 65 i bulan demir cev- Başvekilimizi alkı§lamış ve sa.miınl 
heri sayesinde 1sveçin meşhur sa- tezahürat yapmı~r, Başvekil doğ-
ızıayii teessüs edip inkişaf ediyor ve ruca bez ve tütün fabrikalarına gi· 
senevi 13 milyon ton demir cevheri derek iki saat kadar tedkiklerde bu· 
ihrac ediliyordu. lunmufilardır. 

De.imi baM§ fikrinin bir an'ane Başvekilimiz snat 20 de Elazığa 
fAklirıi söylemeğe Dile hacet yok - hareket edeceld.:!rdir. 

lsveçliler kavganın, muharebenin 
minaam bile unutmuşlardı. Bugün 

............ • U~ e•a•eB• aot•A• 8 ·-.. a.s•a .. 

yoluyla yapıyorlar, yanı askeri ma"' 
kamlar tahrıri olarak ihtiyatlara va
zife veriyorlar ve bunlar da yazı ile 
cevab veriyorlardı. Harb halinde 

sveç milletini siliha sanlmağa da
vet eden eski harioiye nazın ve Kari 
Mt:tksın İsveçteld mdterc:imi Sosya
list Sandler bile bır zamanlar bakı
nız neler söylüyorou: !sveç, dü6ma
~ malik olmak hakkını haiz degıJ
dir. Bu herkes onmı içm ço'ktm. 

' ordunun mevcudu ka.ğıd üzerinde 
500000 i bulabilirdi. 

• •• 
Bütün bu fikir, his ve duşüncele

rin tesiri altında kalan lsvec, demir
den her türlü istifade etmek im
kanını bulduğu halde, demirin bir 
müdahale vasıtası olabileceğini u- ( 
nuttu. O kadar unuttu ki .. donanma
sını ve bilhassa ordusunu ihmal i)tti. 
İsveç ihmalinin derecesini, demirini 

Ta-yyare miktarı 400 ti geçmiyor
du. Bu tarihte lsv~de taıık namuıa 
hiç bir ey yoktu. Hayriye kun:eti 
de elli bin tonu geçmiyen eski g mi
lerden ib r i. , 

1.feghur frnnnz a keri münckl id
Jerinden Dmal'in 1 ordu~unun 
hazırlı ~rı hn.kkında çok bedb · di. 
'ronec ordusu i<= daha fena biı \a
zıyette idi. 

dı malumat etmiştir. 50 La Dam o ttamelya 
Tnis 

(A. Dmnas Fils) ıiitlıat Cemal 
(.Aımtole l<"'m&K!t') Nfwın Da.ı~d 

. demirle müdafaa etmt;k lazım geldi
ği, bu tehlike karada. dcni:ııue ve 
havada belirdiği zaman anladJ. Bu 
büyük hakikati ona ge11e kiı '\ı.k ve 
ne kadar büyük bir ıniTiet, k-0nu-ıusu 
Finlandiya ögretti. Çünkü ortalıkta 
müteaddit harb ilUhlannın türedi i 
brr devirde, demiri müdafaa etmek, 
lfizıma<'Jdiği bir zamanda. lav n si
lfilın et gil, çot."'tandır, artık kım -
nin saymadıı'!l ın 13.ra d yanıyor
du: Daimi b ı., , h, ka .. a ı tc> ••• l 

Jla.rb RaJ Jnnda Tafsilfıt 50 
Londra, 2'7 (A.A.) - Reuter ajan- 50 

sı Norveç harC'l 5.tı hal.kında sala - 50 
hfyettar mahfiı rden asağıdaki ma- 50 
ltimat.ı .Jmı§tır 50 

Narvik cebhc..,iııde kayde deger 
bir :;' olmanl'!':tır. Çok kar yağ -
m . rlı.r. 

00 
50 
50 
50 

l\Jn\isal.ruıu Yedi Kansı 
l\lclcld rin b) aw 
:uıon Le .lıo 

r'aJtlr Bir G cin Romam 
l\ietrcsi \ e lkm 
Bir ı.udırun sonbaharı 
Afrodit 
f dın ve O. m~ 

( .. ,, ) " 
( " ,, ) ,, 

" (AhlıO Pro\ost) l\!urad t'raz 
(Octa ·e Fcui'let) F .,{ &rcmcıı 
(l\I ı Prevost) Suad Deniş 

( " " ) " 
(l>" " ıyer Lui ) Na ılıi E .} da.l-

fsv ç ord su, bJ.kınız, onun · 
yul ıda i• mi gt f 
rı i nne .. 

Na~e>s c blıe!Jind, de 't"ı'ic er a -.. 50 
rru ında ç tin ınul arcb lcr vuku bul- (A. 

( " " ) Ulun • .ıs 
de L:ı.nınrtinv) Nebahat Pc.} ... nti Safa 
(Arıdrc Gi 1 ') Biirhıın 'fopr , 

" .... 1. 39 da' t'n , 1 
sene sıl ~ha c ıı? ı sınırının m \ _ 
cudu 37.000 dir. Bw ı rın a~kc lik 
müddetleri altı aydı. İ,q\ eçte asker _ 
lik kat'iyen mergub de,wildir. Bu 
hls o derece kuvvetli idi ki her ene 
muayyen ve mm klmt müd ' ti r 
i~n, a. kerHk h'zrrıetinc çağrılan ih
tiyatlar bu vazifelerini "muhabeı ,. 1 

mu ve dii mandan bir ınikdar esir 50 

alınmıştır. Z5 
DombaM bölgesinde, düşmruı dün 85 

Dombass'ın doğu - ccnubundaki de- ~ 
miryolu üzerinde kftin Kvam ya.ki • lSO 

Dnr IL'lJll 

Yarı Knhn İtiraf (Andre 
İld 1' eni Gl'linin Ilntınıla.n 
Vilrtoıiya 

Kapalı Kapı Arlmsırula 

Gi' ) Si' ı t l\J. I .rahaE..:w 
(Balzac) Nu ull.ı.h At-aç 
(Kııut ll~ mı) ... 'asulıi &~dar 
(L. Fridland) Nndire S:ı.di 

Dinde müfrczelerımize taarruz etmiş Yukru·dnld ~tcl:~)iar ~çin. "S~ih Lutfi,, Kitabevine müracaat edilmelidir. 
ve şiddetli bir muharebeden sonra Bedellen gonderılmıyC'n sıpar ~ler, tediyeli muamele knbul oluııın 
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Dünyanın petrol merkezleri, elimiz
den kaçırmış olduğumuz menbalar 

Son Sadrı~z~mlar ve 
Başvekiller 

---0---

Mehmed Zeki Piı.kalın'ın bir eseri
dir. 500 sayfalık bir c;ild halinde ye
ni çıkmı:-}tır. İsmi münderecatını ü
şa etmektedir. 

Sadrazam Unvanı, tarihimize Ka
nuni Sultan Süleyman devrinden 
geçmiştir. Ondan evvel vezir ve ve
ziriazam ünvanı vardı. .Maumafih 

Norveçin sevkul
ceyş ehemmiyeti 

• sadrazam Unvanı da Ü<; kere değiş
miş, yüz sene evvel ve ondan sonra 
başvekil Unvanına çevrilmiştir. 

Mehmed Zeki Pakalın, kitabına 

Mahmud Nedim Paşanın sadrazam
lığını aıılatarak başlamış, tarihin 
muhakeme ve muhaS€'besine giren 
sarzamalann bayatını birer birer ve 
pek güzel bir görüş ve kalem ustalı
ğiyle vermiştir. 

Bu eser, Sultan Ahmed zamanı 

f.ıı derinden Ahmed Taibin Haıika
tUlvü:leı a'ya yapılan zeyillerin en 
son zeyli mahiyetindedir ve kendi
sinden evvelki Rifat efendinin 7_.ey -

linde, onun bıraktığı Mahmud Ne
dim Paşadan başlamaktadır. 

Türk tarihi bu eserle pek güzel ve 
pek istifadeli bir mehaz kıı.7.anmak
tadır. Muharririni tebrik eder ve o
kuyucularımıza e~eri hararetle tav
siye eyleriz. 

VENi NEŞRiYAT-; 

Almanlar eğer Norveçi i&tila ede
bilirler&e İngiltere için çok tehlik~li 

1 olabileceklerdir. 
Geçen Kanunuevvel ayında Sov

yet Rusya ani olarak Finlandiya ü
zerine abldığı zaman Fransız ve 
İngiliz efkarı umum.iyesi bu uzak 
lcıtaya bir heyeti seferiye nakletmek 
fikrine hazırlanmamıştı. Mlittefik 
kuv,·etlerin Fin ordusunun yanı ba
şında bir müdahalesi şartları kolay 
bir şey değildi. Baltık Denizi Fran
sız - İngiliz filolanna kapalı olduğu 
için Finlandiyaya doğrudan doğru
ya ancak Laponyanın Şimal ucun -
daki Petsamodan gidilebilirdi. Bu 
hal sureti bir kenara bırakıldığı tak- ., 
dire.le, Norveç ve İsveç toprakları -
nın bir kısmından geçmek lazım ge
liyordu. Rusya ile barbde değildik 

ve ona karşı harbe girerek, Alınan
yaya ancak dolayısiyle muazzam 
Sovyet orgauizminin her türlü me-

rudnn doğruya bir ı-ıevkulceyiş fcı.y -
dası olabileceğini düşünmiyoniu. 

9 Nisan sabahı Reich 'in malı"ım 

bulunan ''asıtalarla, Norveçe karşı 

tecavüz fikrini tatbik Rahasına koy
duğu öğrenildiği Y-aman vaziyet baş
ka türlü bir manzara ar7,ediyordu. 
Yüksek mccliı:;, ayni gUn öğleden 

sonra Londrada toplandı ve asgari 
bir müddet zarfında bu memleketİt\ 
istiklalini miidafaa etmesine yardım 
için, Norveçc bir Fransı7. - İngiliz 
heyeti seferiyesi gönderme;;e karar 
verdi. 

Bu kat'i ve açık hareket heı iki 
imparatorluğun müttefik mu\·afa
katini kazandı: İtiraz dermeyan için 
hiç bir muhalif 8e:; yiikselmedi. 

Humanyanın petrol mıntakasmclaa bir gürünü~ . : • ~ .. ·· " " 
Bibliyotek bilgisi ve 

bibliyografi (1) 
nabiini lehinde kullanmasına mani 
olarak bir darbe vurabilirdik. 

Çünkü, o kadar kuvvetli olmala
rına rnğmen moral amilleri bir ke
nara bıraksak bile. mesele, yalnız 

askeri bakımdan, Finlandiyaya yapt
lacak muhtemel bir müdahale mese
lesinden tamamiyle başka bir !1CY 
idi. a u gilnlerde Avrupanın şimJ.· 

linde "İskandinavya,. top -
raklannda kemali hararetle mütte-

\ petrolleri imtiya7.ının uhdeler~ ta.. ! 
yazan : nınması hakkını istihsal eylediğindeo 

heyecan yatışmıştı. 

---0---

lstnııoul Onh·ersil.esi yııyuılıın S<"l'isinln. 
ı 15 inci kitabı, yukarıdHkı ıs imle irıtiş.ır 

etmiş l>U!unuyor. Bu e5erııı muellifi olıın 

Edebiyat !nkultesi TmkoloJı a~\stanı, de
gcrll geıı.;lcrlmizden Adnan Camd oti.ı

kenl, her ~eyden evvel. bizde ,,imdıye ka
dnr çok ihmal edilmiş olnn tutuphııneciUk 
işlerine uniı· ilk, faknt mukemnıl!l c-eri 
vermiş oldugundan do ayı teb; ik etmek 
lfızımdır. 

Norveç lıarl!kat sahnesinin sev -
külceyı:ıi ehı:-ınıniyeti, filhakika har -
bin müessir sevk ve idaresine talliik 
eden noktasında fevkalade büyUk • 
tür. 

.. 
Bahri Ozdeniz 

Jetin kabul ve idhal edilmesi fayda
larını zail Harbi Umumide "Skaja
rak,, da Yutland sularinda İngim 

fik lngiliz - Iı,ransız ve Norveç as
kerlerile Alman ihraç kuvvetleri ara
sında "Demir harbi,, yapılırken yine 
demir - çelikten mamfıl hücum şar
larını ve tanklarını "Kiruna,, daki 
İsveç demir cevherine tahrik ve isal 
için petrol ve benzine de kat'i ihti
yaç vardır. Hem bu ihtiyaç pek şe
diddiı•. Harbin öl~lisü ve talihi dahi 
bu mayi ile ffiddetle alakadardır. 

· ve Alman filoları arasında vukubulan 
büyük deniz muharebesinde müşahe
de Ye idrak cylemisidir . 

Töpçu zabiti ·•tmparalot Napol -
yon Bonapart,, devrinde petrol ve 
mazotla müteharrik motörler ke.şf~
dilmiş bulunsaydı hiç şüphe:;izdir ki 
bu büyiik kumandan harbi kazanmak 
için üç defa para, para, para, yerine 
üc kere petrol, pctı ol, petrol diye ba
ğırncaktı. 

Hakikati yazmak bir muhat'ririn 
ı::iarından bulunduğundan demir ve 
çelik sanayi a leminde miiteha::ı.sı.ı:; 

"Diegel,, namında bir Alman mü -
hendisinin icadı olup kendi ismile 
cihana yayılan "Dizel., motörlcri 
buharlı m.ıkineler yerine kaim olduk
tan sonra "P-trol,, denizleri de fet· 
hetmişti . 

Ziı a "Petrol,, ün "residu,, sundan 
hnsıl olaıı mazbut ayni sıkkti izafi
ye tahtında kömüre nazaran yüzde 
70 fazla har.ıret verdiği gibi işgal 

etti.;i yerin ha,·aleli olması da bir "a
vantaj., te~kil ediyordu. Kömürden 
ımhalı olmıyan bu mayi mahrukat 
fazla olarak gemilerin hareket ka
biliyetini çoğaltmaktadır. Harb de
nizciliği noktasından diğer faydası 

da ı::udur ki esnayı ihtirakında pek 
zayıf duman nc~rettiğinden gemile
rin uzaklar dan kolayca rüyet \'e keş
fine rnfi.ni olm:ıktadır. 

lngıliz bahriye amiralinin Büyük 
Bı 'tnnyn filolarına bu sistem motör-

Harb s<ı nayiinin muhtaç olduğu 
gazlan veren memleketleri ve §İl' -

ketleri bilmek de faydalıdır. 
Dünyada hali faaliyette bulunan 

"Petrol,, kuyuları Eıtınlardır: ~ 

rikada ''Pt•nsylvanic., ve lngiliz "Ca
nada,, Rusya Kafka8yada Bakfı, I
rakta, t randa ve Rumanyadadır. 

Komşumuz İran devletinin gut.an 
"Anglo Persan Oil ., şirketi tarafın
dan işletilirken t akriben 45 sene ev
vel Osmanlı hükumeti zamanında 

hazinei has.c;aya aid lrnk havalisin
deki Türk petrolleri dahi bahis mev
zuu idi. 

O devrin padişahı Sultan Hamid· 
den "Rağdad dcmiryolu,. imtiyumı 
evvelce nlmıc:: bulunan "Doyçe Bank,, 
bu petrnl gruplarının ba.~ında buJu

nuvordu. Bu hattın istihdaf ettiği 
gaye, henüz Osmanlı hükumeti etin
de "Basl'a,, körfezine iumek biha
nesile petrol sahalarının istillşafmı 
da ayni zamanda bitirmekti. Bu hl
dise, dünyanın gözlerinden kaçacak 
ve kapanacak kadar ehemnıiyetsiz 
değildi. Ve bilyiik devletlerce bazı 
siyasi teşebbüsleri de uyandırmak
tan hnli kalmamıştı. 

Maamafih Almanların imtiyazına 
mukabil İngiliz sermayedar grupla
rından "Turkish petroleum,, da Ba
bıalidcn Musul ve Bağdad havali.si 
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Sana on sekiz yaşında· 

ki bir kızın bütün safiyet ve heyeca
ni) le teslim ettiğim bu şeyleri ne 
yaptın? Onlarla ne için böyle oyna
dın ? Halbuki bugün daha yirmi ya-
şmda)ım ! ... ,, diye ilave etti. 1 

Pcı ihan artık giriyordu. 
E:nmı mı verdiği için ağlamıyordu. 

Yeis ve ümitsiiliğin yerleştiği göz· 
le 'in<.lc sanki dökecek başka göz ya· 
şı kalmamış gibiydi. 

Bu altın yaldızlı ve sahte lıayatı 

bu aknı n.k .• kendisinde acı hatıralar, 
geçici bir aşk gösteren yaşayışı is
temiyerek, ismini bir daha isittirme· 
mek üzere ortadan izini kaybediyor .. 
au. 

Feridi', kendisine istasyona kadatl 
r efakat etmiş, kompartimana. yer .. 
ler-ımesine yardım ctınisti .. 

Şimdi Feride ağlıyordu.. O, Alta· ' 
yın gene anne~inin bir ı1aha. dUnme
m ek ü-:~:-c g!hi~:ni artık an~nmı~. ı .. 
O val-.it, Vcysinin karısı olmakta:ı 

çıkü·~ııu aklına koyan Perihan bu 
snf do tlus{un büti.in kıymdinr an· 
ladı. 

n 

doğru eğildi.. Hemen hemen ayni 
yaşta olan, fakat içlerinden bir tane
sinin istıra b ve keder denilen şey

lerin son yudumuna kadar içlll.İ§ ol
duğu iki genç kardaşçasına birbiri
ne sarıldılar. 

- ıreride, eğer Altayı görürsen, 
onu ~nim için, oğlunu bir daha gö
rcmiyecek olan annesi için hazan ku
caklayıp öp .. 

- Eğer Altay göı ür ve yanında 
kalırsam, ona sizi sevmesini öğrete
ceğime yemin ediyorum, küçük ha
nım .. 

- Te.5ekkür ederim Feride .. Uaut. 
mayın olmaz mı?. 

- Hiç merak etmeyin ... 
Lokomotif düdüğünü öttiirctil. 

~en sarsıldı.i 
- Allah ısmarladılc Feride!. 
- GUle giilc küçük hanım! 
Pcrih~n . solgun yüzü ile, te1[ bir 

gfü yıı"ı clö!:medcn, fakat sanki çıl
dır,ıc:ık gibi dimağ_nda bir bos1uk 
lıiı -edere!: gfdiyor.. ynlmz.. oğlun -
da'i kocası 1ılan uza1·Jara.. m~hul 

hayaı,:; :l0~rıı ~tlivord~. 
Fıthnntı'm )·ere tıı ıattığl, kaUt .. 

Bilah&.re Cihan Harbinde "Gaz.,ın 
kıymet ve hizmeti eh~mmiyetle te
barüz etmiştir. Çünki.l .Almanlar 
Harbi Umumide ilk defa Fransızla
ra karşı "Gazala,, hücumları tat -
bik etmişlerdir. Bade bu imtiyaz o 
ha valinin i§g di neth!çginde İngiliz

lere intikal etmiştiı·. 
Almanya 1914. - 1918 harbinde 

petroliinü ynlnız Rumaııyadan teda
rik ediyordu. Bu kafi gelmediğinden 
11Baku,. petroller ine ulaşmak için o 
zaman Almanyanın müttefiği Türk 
ordusunun on binlerce yiğit evladla
rı :kı§ mc\·simiııde geçilmez meçhul 
Rus dağlarında kalmışlardır. 

Almanya, bugünkü harbde ise 
petrolünü Ru3y:ıdan •·e Rumanyadan 
aldığı halde de\'asa makinelerin bel
ettikleri petrolleı · , benzinler müdde
ti ve sonu meçhul bir harbde h er 
dakika üzerine titrenilen hayati bir 
madde kıymetine yükselmiştir. 
Almanların B<..lkanlar üzerindeki 

ihtirası da ancak saçları petrollerle 
beslenmiş ve a~kı petrolden ibaret 
bir Rumen mahbubesinin cazibesin
den başka bir şey değildir. 

Almanlar, Kafkas cebbesindeki 
<:ok kanlı te~ebbüslerinde muvaffa -

272 stıy!a{lıı, bibliyotek hakkında unıunıI 
bılgi, brblı) otekler tarıhirıe kısa bir b:ı -

. kış., bıblıyote}t 'binaları, bibliyotekcı \e a 
daınl:ırı, bıblıyotekte meH:udu ro -

ğaltıııu ış lerı, tasnif ınctndlan ,.e katalog
lar, bibliyotekten islifıtdl~, bibliyografi 
haklmıda umumi bilgi ve mühim bibliyug
rnfilerin bibliyografisi gibı ciokuz llliıhiın 
kıı:nıı ıhtiva eden bu eserde. butun di.ınya 
kutuphancleı·i. tasnif ırsulleri ve bıl>liyo
tekten nasıl istifade edıleceği hakkında 

esaslı, teknik ve gayel geniş malumat var 
dır iti, bütün bunlar. yalıuz J...utuphane iı -
lerılc u •rnş:mlorı degıl, her muncv; eri 

. ve kltabdon istifade etmek istiven her he
veskfırı çok ynkından a15kadar eden en 
lilzumlu bahislerdir. 

Heı· okuyan \ c her okumak i$tiyen kim
senin, bilhassa ki.ıtiiphanelcrden istLfııde 

etmek istiycıılcrin mıistağııi kalamıyacak
ları bu ınııliıınau nef,:inde toplıyan eı>erın 
mi.iellifıni tekral' tebrik cdeı·ken, het· kü
tüphıınecle bulunması icab eden l.>u eser
den edinmeleri lüzumunu, her muııe\'VI.'-

• re hatırlatmak da çok yerinde bir kadlr
•inaslık olccııktır. 

( 1) Fiyatı 148 kuru~. 

Bugün 

Eğer· Almanlar Danimaı·ka arazisi 
ile biı likte Nun·cc Rahılleri ü:1.eriu
de lıakimiydl~rini tevsi etmis olsa
lardı , vaziyetleri şimal atlantiğinde 
hakim olacaktı. Bunu müteakib Al
manlar dPrhal İı:;ve~i. topraklarını 
.kendilerine teslim etnı.esi i<;in tazyik 
edecekler, \"e bıı ı:;efcr, müttefikler, 

(Sol/il 7 im:idc) 

S A R A Y sinemasında 
5 Asırlık Fran ız tarihini gözleriniz öniinde canlanJıı acak bir film .. 

SACHA CUI'l'RY - LUCI~ BARROUX ve JACQUELINE Dl~LlJBAC 

ile diğer 20 lı'ranaız yıldızı tarafından fevkalade bir tarzda y~ratılan 

ŞANZELİZE 
Şaheserinde>: XV LOUlS'yi Ye metreslerini .. La Pompadour .. İhtilali .. 
1 ci ve 3 üncli NAPOLYONU göreceksiniz. Aşık Fransa ve danseden 
Paris ... İlaveten: FOKS JURNAL en son harp Ye dün~ a haberleri. 

Bugün saat 10.30 da ten;ı:ilaUı fiatlarla matine .. 

--
ki yet hasıl olmad.ığını görünce "Irak,, 1 B 11 

• p E K s' d 2 8 • • • 1 k f' I b' d 
cebhesine ehemmiyet vermişlerdi. 1n- ,-- ug un 1 1 nema s 1 n a uyu 1 m 1 r en ----
~:;,;~;~~·::::::· :~:k:::::: 1 1- HAROLD LLOYD CLui) jl 2 - BAŞÇAVUŞ --~~DEN 
Dicle nehir yolile yukarı çıkan bir Davanılmaz derecede gülünç 1 (Fransızca s. ozlu) .. . 
İngiliz kolu "Bağdad,. ı işgale mu - J 1 h d 
vaffak ve miiteakibcn "Musul,, şeh- sahnelerle dolu büyük komedi nsanı eyecan an tı~re~cn muthış 
rini de zapteylemişti. T Ü R K Ç E ve muazzam hır fılm. 

Harbi Umumi mütarekesini müte- Baı rollerde : 

akib '
1
San - Remo,, muahedesile ve FJ.RAVUNUN KJZJ ALAN GURTIS - FAY HOLDEN 

75 sene müddetle Iraktaki petrolleriıı • ve WALLACE BERRY 
(Sonu 7 ncide) Bugün saat 11 de tenzilAth Gece 8 de 2 film birden 

36-
ları kırık kuş, daima başka semaları, 

ufukları ara.nıak, orada uçmak için 
uğraşır, vaktinden evvel kalbi kırıl
mı~. ruhu yaralanmış bu ince ve has
sas vücud. şimdi hangi ufuklara, ban- , 
gi semalara dnğru uçup gidecekti?. 1 

VllI 
Bir kaç saattenberi Veysi sinirlen

meğe başlamıştı .. Bu asabi hali da
kikalar geçtikçe daha ziyade artı-

yordu. 1 
Bu hal kendisinde ilk defa vaki o

luyordu .. Ve bundan bir şey anlamı- ı 
yordu. 

Soğukkanlı, ve hiç bir şeyden te
essür duymıyacak bir tabiatte olan 
Veysi, evvelden, bir arzusunun vu -
kubulmaması yi.iziinden üzülm~miş 

bir kinıseydi. 
Zaten, bir arzusun"'l, iste,liğinin 

hil~fına tahakkuk ettiğini görmemiı;ı
ti; J;erlıcst ve , hat gecen ~yatında 
1aiç öır kimse, bi<; bir• nii.dı~e irade-

sinin kar§ısında bulunmanmıtı. 
Halbuki, şimdi, beklenen bir şe

yin vukubulmaması yüzünden içinde 
bulunulan hadiselerin veya önüne 
geçemeyeceğini bildiği bir tehlikenin 
mevcud olduğunu gösteren işaretle

rin tcvlitl eylediği bir istikranazlık 

içerisinde bulunuyordu. 
Büyük bir koltuğun içine gömülmüş 

olan Veysi, her zaman okumaktan 
zevk aldığı bir spor mecmuasını aç
mış okumağa çalışıyordu. 

Fakat bugün, son maçlara o ka
dar alaka göstermesine rağmen, ge
ne bir zevk duymuyordu. Bu defa 
hiç bir şey dikkatini bir nokt~ya te-

1 
merküz ettiremiyor, içinde bulun- l 
duğu miihim bir üzüntü ruhunu her 
türlü dü.1Unccden uzakt:ı tutuyor -
du. 

\·ey~i elindeki mecmuayı biı· kena
ra uturnk sigara~ııı yaktı \ "e göz -
ıeıyıi k~şu:ıı~dakl dııvr.rrt ,1 :ıı:alı du
ran l>lt fevhAya dlk~rek (l&ldı. 
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O, içini, ruhunu dinleyip, ciddi ola

rak duyduğu bu garib üziinbinün ne 
gibi bir sebebten çıktığını öğren -
mek i.ı:;tiyordu. 

Ve işte bu düşüne~ karşısında, 
durlaklannın ucuna tek bir c:evab 
geliyordu .. Oğlu ile Muazz~z hanı

mı trene bindirip Adanaya yollndı
ğındanberi, yani yirmi dört santten 
beı·i , Perihanı bekliyordu. 
"Eğer asabımı bozan bu ise e

Jıemmiycti yok! Bunda beni müte
essir edecek fevkalade bir ı;"Y yok 
ki!" diye diişündü. 

Koltuğııııa daha ziyade gömi.ilerek 
ve gözleriyle sigarasının mavi du
manlannı seyrederek muhakemesi
ne devam etti .. 

Genç kadın, her halde, Altayın 

evde bulunmamasından dolayı şid

detli bir teessiire kapılmış ol:ı.c.:aktı .. 
Kr.rı,ılaşacağı sürpriz belki sıhha
tinde ziyadesile menfi bir aksüla -
mel vücuda getirecekti. 

- Hakikntte.. Perihan o kadar J 
na7.i k ve nahif idi ki.. 

Bu d\j_glin;·e, yeniden asahını 
san.rt.ı... ~vl~meleıi:nden.heti oi 

ikinci defadır ki, karısının ihtimanı 
edilmesı hh:ımgelen nahif ve ince bir 
çocuk olduğunu furkedıyordu. 

- Her halde Feride onu çiftlikte 
alıkoymuş olınahdır.. Bir kaç gtiıı 
mUddetle ona b:ıkma~ı lazımdı. 

I•'aka·t, ne de olsa bir köylü kızı 
tarafından, hastalanmış karısının 
bakılmıt.:ı ihtimali \'eysiye fena bir 
tesir icra etti: 

- Kal'ısı böyle. bir vaziyette bu • 
lunınamnlı idi.. Hem Perihandan 
şimdiye kadar bir haber .. hiç değil
se bir mektub olmalıyc.lı .. Hasta ını, 

sıhhatte mi olduğunu bilmiyordu ·• 
Bu haber almak ümidi. birdenbire 
diğer bir suali zihninde doğurdu: 

- Kimden mektub alacaktı'! 

Kenrlisine kızgın olan Pcrihatl 

mektub yazmaz. Fcrideye gelince, 
o da böyle bir :'}eyi düşünemezdi. 

Biı· am, karısından malümal d • 
mağı düşündU, fakat ayni dü-=Uııce 
buııa mani oldu: Kime mcklub yaza
cak veya telgraf çekecekti? Fcride
ye mi? •. 



Galatasaray ve Fenerbahçe 
Ankarahları yendiler 

Atletler Mısır- ! 
dan döndü 

Beşiktaş izmirde galib geldi 
---o---

Altı ınilletin iştirak ettiği 
llllisabakalarda Tür k e kibi 

en iyi dereceleri aldı 
--0--

Mı~ıruaki muvaffakıyctlerinı an
cak telgraf haberleri şeklinde bildıl'- , 
l'.i'ıiş olduğumuz atletlerımiz dün saat 1 
1~,30 da Basarabia vapuriyle şeh- il 

l'ımize gelmişlerdir. 

:\taaleı:;cf pek az sporcunun kar- 1 
Şıladığı Kahire kahramanları bizım 1 

burada öğrendiğimizden çok daha 
büyiik işler yapmışlardır. Anadolu ı 
Ajansının Mısır ve Türk atletleri a- l 
ı·asında demesine rağmen müsaba- j 
kalara altı millet.ten muhtelif atletler 
iııt · Fem•rtıahç-\1' - Genr ler ·ı ıı ak etmistir. Bunlar Türk, Yunan 

ı~iıs~r', 1',ilistin ve Kahirede bulunan Ankaı a takımları dün milli küıne-
ngıliz ve İtalyan ekipleridir. deplasman maçlarının ılkini Fener-

Miisabakularda atletlerimizin ve bahçe ve Galatasaraya karşı oyna-
diğer atletlerin almış oldukları uere- dılar ve hiç beklenmedik farklı ne
Celeri aynen ve tafsilen bildiriyoruz. tirelerle mağhib oldular. 
ıı::,"\'ela şunu söyliyeliın ki çocukla - Gala.tabaray 4 - 1"nhafız gücü O 
l'lnıı7. bu mfuıabakalarda birçok kıy- Galatasaray: Osman, Faruk, Ad-
lnetlj atletler arasında son Balkan 0 • nan, .Muı::a, Enver. Eşfak, Salim, Sa-
~Unlan şamp,iyonlanndan birkaçını lahaddin, Gündüz. Bodurı, Bülend. 
~~. Yenm~:şlerdir. Bunlar büyük ka _ Muhafızgücü: Betid Fethi, Ab-
t 1h.Yct \'e ~öhret sahibi Mavrapos . beddin, Turan, lbr:ıhım. Rrna, Şa -
0 los, Velkopulos, Stratakos ve Ski- hin, Turgud. 
adoı:ıtur. Büyük bir heyecanla &?yred.ileceği 

AtıL•tizmden başka Yunanlılar Mı- tahmin edilen bu mal; ._ zevkli bir fut
IHı·lııarıa bir .basketbol maçı yap _ bolden ziyade takımların mütemadi 
lllısl çekişmesi halinde geı'ti. ~Rhanın top-
h 

· aı· hu müsabakayı enternasyonal 
ak<·ınleıimizden Naili Moran ida- rak ve sert oluşu iki taru.fın da oyu

te t nu üzerinde menfi bir te.-;ir yaptı ve e tnifl, neticede Mısırlılar 35 - 60 
galib gelmiRlerdir. binnetice ne Galatasaray, ne de Mu-
Atıetizmde en yüksek yarış yapan hafızgücü her zamanki güzel oyun.-

atı t larını gösteremedilel'. \r e e \'erilecek büyiik kupayı Rıza 
"' ::.ıksud almı~tır. Çimen sahaya ahşnıı~ olan Anka-
10() m takımı Şeref stadında kendi aley-
1 M. E~kivazi "~f.,, 11 Muzaffer, hine şartlar içinde oynadı; Galata -1·1 Valsamidi · "Y 20o •11 saray da rakibinin bu nokı;ıanında.D 
..., M. \ ·alsamidis 22.4, Mu1.affer istifade ederek ma<'.1 bü.vük farkla 
<;~6 .,,,. 1 

• , v myeta " talyan,. - kazandı. 

~Oo }..f. Gören 50.8 Enfi "İngiliz., 1 Oyuna saat üçü on gece hakem Sa-
80Jl, Stratakos "Yunan., ı minin idaresinde Galatasaray başla
}\ O~· Rıza 1,58,4, 8tratakos 1.59.8, dı. İlk on beş dakika Muhafızgücü 
2 erdın ''İtalyan,. dördüncü Adnan ı gözle görünür bir hakııniyet tesis et-.4. 
l5o mekle beraber üç ortanın fazla drip
~1~ ~ M. Rı~a 4 .2.4, Velkopulos 4.6, liııg yapmaları ve şahsi yunları ne-
5()~\toııostolos 4.9, Adnan 4.17. ticesinde bundan istifade edemedi. 
1> l) M. Abusbah 15.33 .. 4, Ma\•ro - Soliç Şahinin, sol:ı.cığa gönder-
l~~tolcı 15.47, Sadık, Mmıtafa "Türk,, diği paslar oyunu hcı· ne kadar a
l{:<>öo M. Abusbah ".Mısır,, 33.45, çıyorsa da top ortaya geldiği vakit 
~~acliki!.-i ''Yunan,, 33.52, Sadık, Hü- Ali Rızaııın ayağında fa:::lıı tutma
lı 11 ''34.15,. sı \'C daima topla y~r değ'iştirmesi, 
lf) (J lllania Faik 15.6, Skiados "Y . ., Galatasaray bekleriııin mildahalesi-
4~1· l\oftis "İtalyan,. 1 ne meydan veriyordu. 

!-iı · tnunia Gardina "lLnlyan,. 57.2, Muhafızgücünün tazyikind~n ted-
Lu''ll.das ''5ö. ı., Bal "İngiliz., ••Bizden 
•ı riccn kurtulan Galatasaray da for-
f31ı-1taıışa giNn olmamıştır.,, \'ertlerinin bir türlü anla~mamalan 
'l'a - Tamvakopulos "Y .. , 3.795, yüzünden gol fırsatı elde edemiyor-
h tıcıs 3.795, :Muhiddin 3.60 "Türk,, laı· ı·aıe k l k d L-" \iç . \. ya ın arına a ar mu 
~·arJım - Haci<,sif "Y.,, 13.08, Ke- beklerden yardım görmesine rağmen 
t"l '.Yan "Mısır,, "12.81,, Buzino "İ· G ""~ bugiin a!atasaray furvedi her ?.a-
l. t· :tn,, "Bizden bu ~·ıırışa hiç kimse ırak ..r manki temposunu tutturanuyor, bu-
,.,, et nwmi<>tir.,. · · 1 k ı 1.1~ ~ nun netıccsı o ara toplu bir halde 
'':ri.i k - I....ck::ll:os "Y,, 1.83, Jerfi ulnn edemiyorlar. Bu esnada Faruk 
l.70rk · 1.80, Politos "Y . ., 175, Faik sakatlanarak sahayı tcı·ketti ve ye-
l·~u · rine Salim geçti. 
''ln n - Muzaffer 6.87 HaıTison Galatasarayın on kisi oynamasına 
" giJiı 6 ..,4 ı;•. 'k "T" k 6 70 "r·t ·' • r aı ur " · · rağmen ForYerd bidayetteki oyunu-
''\· ı ,,- SaiL "Mısır., 55.20 Papos nu kaybdmedi. Oıı sekizinci daki
~·l :~·1.::7, Gıin "Filistin,, 52.47 Ke- kada soldan bir korner kazanan 
'' '1\ırk 51 96 "'Ul! " ·- · 1 Galatasaray Salahaddiniıı güzel bir 
J~ 7 e - Arat "Tilrk,, 13.93 Teryazo 1 volesiyle ilk golünü attı. 
b~ı~ ı\1.(lş 13.53. 1 

" T Bu gol Muhafızgüclüleri hiç sars-
tııı ~~· eı·y~os 38.90, Stil "Filis- matlı ve soldan Galatasarayı tehdid 
~ ;k .lO, Arat 37.9ı. 1 clmeğe başladılar. Fakat bu lıücum-

~ııı 1 •1
• an hayrı:ı k ve 4.X100 bayrak 

\. ı lar da bir netice vermiyordu. Ancak ..:·l'it '.tına biıden takım girmemiı:J 
, ıı ı 1 •• Muhafızgiicü foıTeı·di rakibinden 
ti ti rııı~ahakayı Yunanistan, di-

·ı '. ı '>1ıı..ır kazanmıştır. daha güzel pas yapıyoı· ve kall~ye da-
1 k ha çabuk iniyordu. F'akat haf hattı 

~ l; ı. "' irmiş olduğu on dört mil-
i I'\ 1 forverdi bugün yakından takıb ede-
ıı 1 , ıı, aıtı:;ını kazanmış, Yunan-

\ .. mediğin<len Galatasaraylılar kaçan 
ltlıı, 1,_1 , .\fı. ıı lılar dörder birincilik 
1 1 1

. ~ ı ı •ı· 'I'iirk takımı 13 Yunanlı- lopları kolaylıkla topluyorlar. 31 • 
.. 1 cı inci dakikada Gündüz, Muhafız haf 

aı .. ıı:ı.L · l<i Ri ile i§tirak etmişlerdir. 
'VI .. ..._ t but.tından yaptığı şahsi bir hücumla 

CblHar arası voleybol iki beki geçerek kalecinin sağından 
~' rrıtısabakala rı ikinci golii de attı. 

~ . ·Hte:l ı 
ıı<ıtı-ırıı . J ıler aı asımlaki voleybol 
~llı·a ~on:ı ..... rıın fın::ıli dün öğleden 1 
>... n ,., ~ l 
·cı.l' \· J• h ıı iıı-ılk "llHle Gtilalasa-

. "' Hn.·, · . 
1 
~e 0~1<.;ı ar. "'n.ı t vapılmı~tır. 

ıu .. _ 11·•·ue ı ~a.ı <'o< i.istıııı ıl\ nıvun Ga -
~(:lfı.a:y kıymc·tli rıtohıııi 15 - 7 
"U', 3 <>laı ak iki sette kazanmış-

' r. \.'fll· 4f 
8?\ y 

:Muvakkar, Eknıel, Şcıhab, Mahmud. 
Bo~azici - Niyazi. H ılıl, :\Iustafa 

Süreyya, Sabri, İsİmct.. 
Üçünciilüğü tayin edecek maç 

Kabataş ile Haydnrp . J u·a..'>ında ya
pılacaktı. Rakibi g~inıı•dıJ1 İf'İn Ka -
bal~ J1iikmen gahb ~el~ • c ll~ilncü
lüı.;U almıştır. 

Birliği ma.:ından bir sahne 

Tekrar açılan Muhafızlılar, bida -
yetteki Galatasaray kalesini sardılar 
ve Rızanın attığı güzel bir şilt di
reği sıyrarak avuta gitti. Devre so
n una doğru Faruk tekrar oyuna ı:i· 
rerek sağaçık mevkiine geçt i. 

İkinci devreye Muhafız, seri bira
kınla başladı ve bu devre ilkinden 
daha sert cereyan etti. Her iki takım 
da sahanın sebebiyet verdiği şu

ursuz oyuna kapılarak oyunun sert 
bır hal almasına mani olam~dılar. 

Bu hal otuz üçüncü dakikaya ka ~ ·· 
dar devam etti. 

Bu anda gene Gündüz saldan kap
tığı topla önündeki haf ve beki geç
tikten sonra birinci golü attığı tarzla 
tiçücüyü de yaptı. 
Beş dakika sonra Faruka yapılan 

favulü Musa ~ekti. Kale önüne düşen 
topa Gündüz güzel biı· kafa vurarak 
dördüncü golü da yaptı. 

Bu golden sonra Muhııf ızgücü tek 
rar soldan hücuma geçti, topu ka
pan Turgud, Galatasaray kalesine 
doğru aktı, bu anda önüne çıkan Sa
lim ile çarpıştı ve Salim sakatlandı, 

fakat üç dakika sonra tekrar oyuna 
gireli. 

lki dakika sonra da oyun Galata.
sarayın galebisyle bitti. 
Fenerhah~-e 3 - Gen!'ler Birliği 1 

Fenerbahçe: Cihad, Faruk, Lebib, 
Ömer, Esad, Reşad, K. Fikret, Ya
şar, Melih, Naci, Basri. 

Gençlerbirliği: Rahim, Nuri, Ah
med, Halid, Hasan, Münir, Selim, 
Salahaddin, Ali Pulat, Ali Mustafa. 

Gençlerbirliği Ankarada. ne kadar 
giizel ve müessir bir oyun çıkardıy
sa dün o derece bozuk ' 'e dağnık oy
nadı. 

Takımın bütün hücumlarında baş 
rolü oynayan Hasan da dün bozuk
tu. Fenerbahçe ise tam aksine olarak 
Ankara.da bozuk oynaması nisbetin
de iyi ve netice alıcı bir maç çıkar
dı. 

Oyun başlar başlamaz Fenerbah
çe seri akınlar yapıyor ve Gençler • 
birliği kalesi bu beklemediği tazyik 
karşısında imkan dahilinde kendini 
korumağa çalışıyordu. 

7 inci dakikada Melih, Yaşardan 

müsaid bir pas aldı. Güzel bir kafa 
vurmasına rağmen topu avuta çıkar
dı. 

Bununla beraber Fenerbahc;e taz
yikini gevşetmedi ve 16 ıncı dakika
da muhakkak bir golü Rahim yerin
de bir müdahale ile kurtardı. 

Gençler birliği bir taraftan Fe
nC'rbahçenin bugün çoktandır gör
mediğimiz güzel oyunun diğer ta
raftan hiç alışmamış olduğu toprak 
sah~ ı çıkardığı müşkülatın kar
şı~ında kendini toplamağa çalıştı .. 
Fakat Fenerin tazyikinden kurtu
lamadı. 32 inci dakikadayız. Basri 
yakaladığı çok müsait bir fırsatı dı
şarıya atıyor, bir dakika sonra da K. 
Fikret ayni kıymette bir fırsatı he
ba ediyordu. 

Kaçan bu fırsatlara rağmen Bas
rinin 36 ıncı dakikada yaptığı bir 
ortadan Melih ilk golü çıkardı. Bu
nunla beraber iki dakika sonra ayni 
oyuncu büyük bir fırsatı ka~ırıyor
du. 

(;ençleı·birliği bütün bu müddet 
7,a.rfında ara.sıra parlar gibi oluyor, 
fakat bu akınlar neticesiz kalıyordd. 

AD.kara takımı bu de\'rede sayı 

SABAH 
-~ 

Lüzum$uz 
Bir mücadele 

----0---
( Ba§ nıa'lıxıleden devam) 

takil bir kavmin Ü7..erine saldırıp or
talığı kana boyaıuayı, meşru hükfi
meti devirmeyi ve hainlerden bir 
maskara hükfunet kurmayı, kralı ve 
oğlunu tayyare bombalarile takib 
ederek ormanlarda gizlenmiye mee· 
bur etmeyi ne diye tavsif ediyor bi
lir misiniz? Buna "Norveçi kurtar
mak!,, diyor. Kurtarmaları böyle, ya 
dü~man gibi hücuma gitselerdi aca
ba ne yapacaklardı'? 

Von Ribbentrop bir taraftan dün
ya efkıirıumumiyesi karşısında böyle 
bir cambazhane "clown,, u gibi man· 
tıka, hissi selıme, akla taklak attır
mak zahmetim ihtiyar edecek de
recede o efkaııumumiyeye kıymet 
verirken, onu bu gibi gülünç lakır
dılara inana~ak kadar muhakemesiz 
ve ukıl~ız .farzetme~i büyük bir zevk 
sizlik ve hata tel1kil etmez mi? 
Komşusunun evini basıp eşyayı 

yağına eden ve mukavemet gösteren 
komşusunu oldt.iren bir kimse, mah
keme huzuruna çıkarıldığı zaman, 
baf{ka şerirlerın ayni i.şi yapacakla
rını haber alınca elini daha çabuk tu
tarak bu taarruzu kendisi yapmış 

olduğu müdafaasılc masumiyet id
diasına kalksa ncaba hakim ne ce
vab verir~ So~yete içinde hiç kim
senin tecviz etmiycceği bu hattı ha
reketi Alman hükiuneti beynelmilel 
sosyete hayatma tatbik etmiştir. 

Eğeı bu sahada hıç bir ahlıik, ka :. 
nun \'e h~rhangı ınsani bir mülahaza 
rnevcud olmadığına kani i:=m şimdi 
bütün dünyaya ızahat vererek hak
lı görünmek zahmetini neden ihti
yar ediyor? Eğer bt>ynelmilel mü • 
nasebetlerde sözün, taahhüdün, im
zanın. insanlığın ve ahlakın bir rolü 
varsa bugünkü harb niçin vukua 
geliyor? Bugiın harbi durdurmak, 
dünyı:ıyı sulhe kavusturmak için Von 
Ribbentrop;un bir '~Özü, kısa.cık bir 
cümlesi kafiJiı": "Almanya b"ynelmi
lel münasebetlerde hak ve ahlak mef 
bumunu kabul etmektedir.,. desin, 
müttefiklerın elinden derhal silah dü 
şer ve Alman milletine karşı bir dost 
kucağı açılır. lşte bugün reatile bu
dur. Bunu biz biliyoruz, her millet, 
bütün dünya biliyor. Fakat bizim 
bildiğimizin acaba Von Ribbentrop 
farkında mı değildir ki dünyayı an
latabilmek hülyasına düşüyor? 

Müttefikler hakikaten Norv~i is
tila etmeyi dü~ünmüş ve bu babda 
bazı hazırlıklar yapmış olsalar hile 
Almanyanın hareketi hiçbir zaman 
mazur görülemez. Müttefikler Nor-. 
veçin ancak garb sahillerine ihraç 
yapabilirlerdi. Ve bunu da bil' ham
lede, btiyük nisbette tatbik edebil
meleı'ine imkan yoktu. Almanya ce
nubdan her zaman kolayca ve mu
vaf f akiyetle Nürveçin imdadına ko
şabilirdi. Binaenaleyh, "erken dav • 
ranmak,. iddiası sırf askerlik bakı
mından bile muhik ve mazur göste
rilemez. 

Halbuki mtittefiklerin böyle bir 
şey kararlaştırmış olmaları hiç bir 
zaman akla sığmaz. Almanlar daha 
geçenlerde Amerika diplomatlarına 

atfen sahte ve::;ikalar neşrettiler. On
lar bu gibi vesikalar imalinde ihtisas 
kesbetmiş oldukları gibi kimsede 
sözlerine inanmak imkanmı da bı

rakmamışlardır. Binaenaleyh, dünya 
efkarıumumiyesi iizerinde böyle bir 
manevra ile birt esir yapabilmeleri 
ihtimali yoktur. Bilakis bu gnyret
manevra ile bir tesir yapabilmeleri 
hareketlerin dünyada ne kadar fe
na tesir ettiğini pekaH1 biliyorlar ve 
?..ararım görüyorlar, onun için ka -
bahatlerini öı tmek manevralarına 

müracaat ediyorlar. Bu sözler müt
tefikler aleyhinde bir ithamname de
ğil kendi suikasdleri hakkında tevil 
yolile bir itil'af teskil eder. 

Hüseyin C&bld Y • .\.LÇIN 

çıkaramadı ve devre 1 • O Fener le
hine bitti. 

İkinci devre daha heyecanlı ve 
daha seri oynandı. Fenerba.hçe ge
ne tazyiklerine devam ediyor, fakat 
Gençlerbirliği düştüğü müşkül va
ziyetten kurtulmak için oldukça gay
ret sarfcdiyordu. Nite.kim kaleci Ra
him güzel bir kurtarışla 5 inci da
kikada muhakkak bir golü kurtardı. 
Üstüste yapılan hı..icumlarından bi
rinde Fenerbahçe 7 inci dakikada bir 
firikik ka.7ıındı ; EAAdııı çektiği ba 

(Sön 7 ~ille) 

Sayfa: , • 
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Yeryüzünde ancak kafi bir aaha 
bir kavme hayat hakkı temin eder 
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Bu yer yüzünde ancak kafi bir sa
ha bir kavme hayat hürriyetini te
min eder. 

Bundan başka, bir iskan arazisinin 
elzem genişliği hakkında yalnız za
manı haldeki lüzuınlara göre, hatta 
zirai istihsalin nüfus sayısına naza
ran ehemmiyetine göre hüküm veri
lemez. Çünkü, birinci cildde, "harb
den evvel Alnıanyanın ittifaklar po
litikası,, babında izah etmiş olduğum 
veçhile, tegaddisinin doğrudan doğ
ru~'a membaı sıfatile, bir devletin 
arazi genişliğinin eht-mmiye-tine as
keri ve siyaıo;İ bakımdan ehemmiyet 
de inzimam ~er. Bir kavim mevcud 
arazisinin. genişliği ile maişetinin te
min edildiğini gördüğü zaman, bu 
mevcud ara.7Jnin emniyetini garanti 
etmek de lazımdır. Bu ise devletin 
siyasi şevket ve satvetinin heyeti ) 
mecmuasından inbias eder. Bu sev- ı 
ket ve satvet onun coğrafi vaziyeti
nin askeri kıymetinin doğrudan doğ
ruya neticesidir. 

Alman kavmi kendi istikbalini an· 
cak bir bütün dünya devleti sıfatile 
düşünebilir. İki bin seneye yakin bir 
zaman içinde, az çok muvaffakiyetli 
harici politika faaliyetimiz adııu 
vermemiz icab eden kavmimizin men 
faatlerinin idaresi diinya tarihinden 
bir cüzü' tef?kil ediyordu. Biz bile bu
na Ejahid olmuştuk: Çünkü 1914 den 
1918 e kadar devam eden muazzam 
kavimler mü~ade-lesi Alman kavmi· 
,nin Arz küresi üzerinde varlığı için 
bir · mücadeleden başka bir şey de· 
ğildi. Biz kendimiz bu vakaya Ci -
han Har bi diyoruz. 

Alman kavmi bu kavgaya sözde 
bir dünya devleti gibi girişti. "Söz
de,, diyorum; çünkü, hakikatte bir 
dünya devleti değildi. 1914 de, ara
zisinin mesahası ile nüfusunun a
dedi arasında başka bir münasebet 
mevcud olsa idi Almanya gerçekten 
bir bütün dünya. devleti olacaktı ve 
barb, diğer amillerden sarfınazar e
dilirse, mfuıaid bir neticeye iktiran 
edecekti. 

İşin içine karı~n fakat olmasa 
idi ne gibi neticeler hasıl olacaktı? 
Bunu göstermek benim vazifem de
ğildir, buna ni.yetim de yoktur. 

Maamafih, vaziyeti hiç süsleme .. 
den, bütün sadeliğile izah etmeyi \'e 
hiç olmazsa Nasyonal - Sosyalist par 
tisi içinde lüzum ve icablar hakkın· 
da daha vazıh bir görüş neşir için 
endişe verici 1..ayıf noktalar üzerinde 
israr göstermPyi behemehal Jazım 
telakki ediyorum. 
-. BugÜn"7 A~ ..... a'-n_y_a_b_i._r_d_i-in_y_a_d_e_"-.~-t-i 

dPğildir. Muvakkat askeri zafımız 

ortadan kalkaa bile, artık böyle bir 
unvan iddia edemeyiz. Nüfusunun 
adedinin arazisinin mesahai sathiye
sine nisbeti baktmından, !7imdiki Al
man Reich'i gibi miiessif bir Yarlı· 
ğın Arz küre3i üzerinde ne ehemmi
yeti olabilir? Bu kürenin her parça
sının yavaş yavaş bir devlete bağlan
dığı bir de,·irde - bu de\'letlerden ba
ıı;ıları hemen hemen koca kıtaları 

ihtiva ederler - payitaht ancak yüz 
mil kilometre murabbaı gibi gülünç 
bir genişliğe bağlı olan siyasi bir 
teşekkül mevzuu bahsolunca birdi.in 
ya devletinden bahse imkan yoktur. 

Yalnız sırf arazi noktai nazarını 
elimize alırsak, Alman topraklarının 
mesahai sathiyesi dünya devletleri 
adı verilen devletlere nazaran tama
men ortadan kaybolur. İngiltereyi 
bunun aksine bir delil diye ileri sür
memelidir. Çünkü İngiliz anavat:ıra, 
hakikatte, cihan İngiliz imparator -
luğunun büyük payitahtından iba -
rettir. Bu imparatorluk hemen he • 
men dünya sat.hının dörtte birini kap 
lar. 

Bundan başka, evvelemirde birle
şik devletleri, sonra Rusya ile Çini 
birer dev devlet diye telakki etme
liyiz. Burada öyle arazi tesekkül
leri mevzuu bahistir ki kısmen me -
sahai sathiyel~ri şimdiki Alman im
paratorluğu toprağından on kere faz
ladır. Fransa bile bu devletler ara
sında sa.yılttittk ic:ıb eCler. Ordusunu, 
gitt:ı~ arlan bir nisbet dahilinde, 

muazzam imparatorluğunun renkli 
ahalisinin membaları sayesinde it • 
mam etmesi keyfiyetinden başka_ 
zenciler tarafından istilasının A vru• 
pa toprakları üzerinde bir Afrika 
devletinin doğmasından hakikaten 
bahsedilebilecek bir surette seri te
rakkiler göstermesi de bunda rol oy• 
nayor. Bugünkü Frnnsanın müstem-ı 
leke politikası eski Almanyanm po
litikası ile mukayese edilemez. Fran .. 
sanın tekamülü şimdiki tarzında üg 
yüz ı:;ene daha deYam edecek olursa 
son Fransız kanı bakiyesi de teessüs 
etmekte bulunan Afrikalı ve A vru• 
palı melez devletin içinde ortadan · 
kalkacakb.r. Rhin'deıı Kongoya ka• 
dar imtidad eden muhtar bir iskan 
arazisi '·ücud bulacak ki mütenıadl 
bir melezleşme tesiri altında ağır a
ğır teşekkül eden a~ağı bir ırk ile 
dolu olacak. Fransız müstemleke pQJ 
litikasını eski Alman politika~ındıua 
tefrik eclen vasıf budur. 

Alman müstemleke politikası, bii .. 
tün yaptıklarımız gibi, hep yan ted
birlerden ibaretti. Ne Alman ırkının 
iı:;kan topraklarını.. genişletti ne - ea.
niyane olmakla beraber - zenci krmı .. 
na müracaat suretile Reiı:h'ın şev-
ket ve satvetini takviye etmek te .. 
şebbüsüne kalktı. Şarki Alman Af
rikasırun cnis'leri bu yolda kor .. 
kak bir tecrübe te~kil etmislerdir . 
Hakikatte, bu kuvvetler yalnız mü~ 
temlekenin müdafaa.sına hizmet et
tilel'. Zenci askerleri Avrupada bir 
harekat sahnesine nakletmek fikri, 
Cihan Harbi esnasında aşikar im .. 
kimsızlığından sarfınazar edilirse. 
müsaid fırsa~lar takdirinde fiile ~ı.

kacak bir proje halinde bile, hiç bir 
zaman mevcud olmamıştır. Bilakis, 
Fransızlar da.. ötedenberi, müstem
leke faaliyetl<!rinin derin sebeblerin
den biri gibi telakki olunmuştur. 

İşte bugün yer yüzii.nde bir takım 
devletler görüyoruz ki bazıları nü• 
fuslarıniD mikda rı ile bizim Alman 
kavmımize fazla fazla faik olduktan 
başka üstünlüklt:rinin en başlı se • 
bebledni bilhassa mesahai sathiyeı
lerinin genişliğinde buluyorlar. 

Alman imparatorluğu ile diğer 

dünya devletleri arasındaki arazinin 
mesabai sathiyesi bir nüfus mikdan 
bakımından mukayeseleri hiçbir za.
man bize bugünkü kadar gayri mü
said olmamıştı. Meğer ki iki bin senı 
geriye, tarihhnizin başlangıçlarına 

kadar gidile. O zamanlar, taptaz• 
bir ka\im idik; harab olmak üzere 
bulunan büyük devletlerden mli.rck
keb bir aleme ate;;.li bir hamle ile 
giriyorduk. Bu devlerden sonuncusu .. 
nu, Romayı yıkmağa yardım ettik.. 
Bugün, teşekkül halinde bulunan bii· 
yük ve şevketli devletlerden mürek· 
keb bir alemde yaşıyoruz. Bunların 
arasıııda bizim kendi imparatorlu .. 
ğumuz, her gün, btitün ebemmiyctinJ 
kaybedecek kadar sukuta uğrnyor. 

Bu acı hakikati sükiınet ve soğult 
kanlılıkla g-özönlinde tutmamız la -
zınıdıı·. Nüfusun adedi Ye ınesalıaf 
sathiye bakımından Alman impara
torluğu ile ~air clcvleUeri asırlrır a .. 
rasındaki hallerile takib etmc·miz \'8 

mukaye~elerini yapmamız lazımdır. 

Biliyorum ki o zaman herkes l.ıu ınii· 
lahazalaı1n bn şlangıcmda deı mey ı n 
ettiğim mülihaz:ı.lnı a büyük bir ye~ 
is ve teessür iqinde vasıl ola" .. nlclıt'. 
Almauu artık bir diıııva de,·lt'ti dt-~ 
:!;ildir. '.ıl.~kni uzi.H~tl~ kun~tli ~a~ 
Jıud zayıf· olma ... ının hu hıı ... u ... tn hir 
t>lİ~mnu~ eti yoktur. 

Biz artık Arz kilresinın ba ka hiç 
bir devletine kıyas e<lilemeyiz. Bu 
bizim haıfoi politikamızın a<'ıkt~n 

acığa menhus bir hattı har ekC'tin ne
tkesidir. Muayyen bir gnycyc bir 
ınerbutiyetiniıı tam fıkdanı mahc:•ılü
dür: hasılı her türlü :-;elim 1-'evkıtn· 

biilerin Ye her tiirli.i bekn hi!'leıini ıı 

ziyaı e.ı;erid.ir. [lJrnırıtı 1.'at I .......... ... ............... ~_.... ... . .. 
f\1üjde ! 

Şık tayyörler 'c ffi('\'ı->İııılik roblıır, 
Beyoğlu Galata.saray lıı;esi kuı ::-ı ·ııı
Cla 178 Nö. meşhur DA l'ID rıı&iu. a, .. 
aı.nda bula<!akınnı.z. 
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razan: ABDULLAH ŞE SOY 

" rıney ktin, 
mad mı{i benim bır ço uk ruhu ka-

tfm · rede-

\?Uıt erine 
sana bag

Uykusuz g('Çmiı:ı g ce
( ı hah ttigim vakıt b imle 

ı, eı Jcn b ka birini f:ıeY

m.ın b nimle eğlendin .. 
' :-rıdısini butun 1 uhıylc bağ

ı. ı kızın benlit,"ni ezm b"r 
h .. 1. c tmıkmaktan, lmJbini kırmak
't: azao duyını)acak m sın? 

Bır k ı,, nçlık çıkar dm, s vmedi
fiim kn s lcre beni )..:ıkın, k dini 

lx ıdcn uzak buldun? Ellerim er
lerinin arusına soUu~'Um va .ıt it
tı . Dudaklarımın h ... arC'tınin son
rr. iış o dugunu ... oyk. lm. GultL<;leri
m· 'sahte,, diye 1.abul etmedı , so

kuldukça benı reddettin, goz . " la
rıma inanmadın? Kim kimi s vmi
yor, anı ywnıyorum .. 
~. d mki beni kabul etmı)ccek 

tin, n rın. 
-- Seni çılgınca seviyorum, sen 

ka t>imde muhafaza edeceğim biri
cik vgıli ·n ... dcdm? 

Mu emki bana he yatımı ZC'l rcde
cel tin, neden? 

- Aşkın, hayatın, ya 3.j anın, 

ruc ud olmanın m .... nasını dutl kiarı
ma aşılamak i<,-i :ı, bana çiçckle,.in 
kokusuııdan, bahar gı>cclcrinin gu
zelıgınden, yaz akşamlarının serin
liğinden, kı~ giinlerimn kt'ndisine 
mahsus sevimlilibinden dem vur -
dun?. 

- Kalbimin heyecanını, çarpış

larım sana dinletemedim mi? 
- Gözlerimin rnanasıııı s:ına du

yurmadım ını'? 

- Yanına sokuluşlanmda, sana 
olan bağlılığımı anlatmadım mı ?. 

- Dudaklunmdan iç ateşimin ha
raretini tatmadın mı? 

- Sevgimin istırabını sana ver
medim mi? 

- En mesud dnkiKalanmı senin
le payla madım mı? 

- Yaln z seni, yalnız seni sevdi -
iimi söylemedim mi? 

- Mademki bunl ra inanmıyacak 
tın, mçin r;fuılüınü caldm? 

- Y2zık de{;'il mi b na? 
Ah ! Ni"in seni sevdim? 
M dem ki sevilnıiyüeektim, ma -

demk" aldatılacaktım, niçin seni 
8e\d" ; 
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Şimdi bir rü~ra gibi hatırlıyo-

1t Tomy'nin 

•• c: 

beT 

y SUj yeyim mi? 

bizı 

v 

O halde bana niçin inancımın aza. 
bını, i~ ııu çektiriyorsun?. 

Gene şimdi bir rüya gibi hntırlı

yo 
ninl , yalnız, başbaşa olduğu

muz b t gündü. Bahçede kuşlar sev
gi cınltıl rıylc coşmÜşlardı. O gün 
se:n dt: co kundun, çılgın bir ıışk rü
ya ı gormw tiık.. 

O günkı.i rüyayı, bugünün ıstırabı
nı arttırın k için mi görmüştük? 

So 4 rım sana: 
- Sevme<.111,.'1.Il bir kıza niçin sev

gılı roı · O) nc1.dın? Bir masum kalbin 
) -.ral nrna ma nasıl tahammi.ıl ede
cek . Bu kad;ır kab yürekli mi-
mn . Eger bu .kadar katı ytirekliy-
sen : ... na da yazık. bana da .. 

ı bC'l ı cı:ı.: sen bu satırları o
K. Ula katıla gulecek; 

Oiydiıilen ya.vnımr ve Çocuk Esirgeme Kmımıuımn çalışkan 
ldare heyeti aulan. .. 

- -
- HJkl aten ne saf bir kızmış .• 1 ı·zmı"r ~:C]lıı"r Mecıı·sı· 

R - J ! et . A~kı arıyor, Leyllı. y u 

~a; ~;1 cn~n::n ~ ıyor .. diye gene a- Fuar iç;n 45000 lira 
E" temıt bır aşkın ne olduğu- d 

n~ <1 ..ı~ bı mış ol ::ıyuın.. iyrr 1 
B<.. ı ı ı. ç ıık a bır itiraf olacak. 

1 

~ 

Frı.k, ben s ni o kadar çok di.işünib IZTnird,en yazılıyor: 

yo \"c o kad .• ı çok seviyorum ki. Şehir meclisi, Reis Dr. Behçet Uzun 
Ruy. ı .. rın l t p sen işgn.l ediyor<lun, Tiya.~tiııde toplan,m1, ve iki buçuk 
ku t bır e. mıni yasbgımın alun- 1 saat devam eden müzakerelerde bu-
da . k!ıyoı dum .. Senden bahseder- lwımuştur. 

l rk bu o k ndime adeta bir pay Otobüs müstahdemlerine fazla -
ayırı. mum. Meğer ne kadar alda- dan verilecek ücretler icin 2000 li-

r n, ~ i danının sesine kulak-
larını nasıl turamıya muvaffak ola.
cru-=. n Adnan'? 

. Go lUmiı sana verdikten sonra, 
artık ben gunoen güne cıiycn, kendi-
sinin ın vnıdiyetinin bile farkına 

varamıyan h r benlik oldum .. 
Gvz . a !arımın Jdrpiklerimden 

süziilt:şl rin" damla damla yanak
ların da oplanı,ımı kalbin razı olu
yordu? 

Al' . mum; bütun kabolıat bende, 
çunku btitiın gımle sana bağlan-
dım .. 
Nı in ni e\'dim Adnan, niçin 

seni :sevdım? 
Ben ne kadar bedbaht bir kıznıı-

şım yarobbım? Evet, ben sevıleıne
diğimi ~ok evv 1 anlamalıydım: 

Sen bir gün bana söz vermiştin, 
senini lıuluşa , k:ıfoimizin ses
lerini dm mel. i Jc: başbaş:ı kırl.ı.roa 

~ktik .. Hatırl..rsın değil mi ? .. 
Sen o glin gelm d·n .. Bilil.here sonhı
ğum Wi .it, geldiğini, falcat rande ~ 
vu saatinin yaııiıı anlaş lmı§ oldu
ğunu ··yı · . 

0 gün i i!_ ıden şüphe etme-
mü im. 

Fakat nrtık beni unutmak istedi -
ğin, beni evmedi ··n içm bu biliibara 
verilen cevabın ~lu.,"Undan şüp
he ~lt.i@.mi d soylersem beni ma-

"A. K .. ,, 

ra verilmesi hakkındaki telcUf büt
çe encümenine havale edilmiştir. 

Belediyeden arsa alan hır zatın 

miitebaki borcunu ödemekte z.orluk 
çekmesinden 939 yılından itibaren 
on sene müddetle borcunun taksit -
lendirilmcsi talebi kabul edilmiştir. 

Güzelyu!ı cadde::inin ~osedı;n par
keye tahvili surcti.ylc belediyenin 
yaptığı masrafın nısfının bu cadde
deki bina salüplerindl'n tahsil edile
miyeccği ve tahsil edilenlerin iade
si, şehirde bu kabil caddeler vaırsa 

onlann da al1nan°insa masraflannm 
halka iade~i liizım geldiğine dair 
Ş\trayı Devlet.in verdiği karar üzeri
ne nizam encümeni ce hazırlanan 

mazbata okunmuştur. Tahsıl olunan 
pnralann halka iadesi için bütçede 
bir fasıl acılmıatır. 

340 senesine kadar olan belediye
nin tanzifat ve tenvirat alacakla.r.ı -
nın mÜl'UrU zamana Uğramasından 
terkinine ka-rar verilmiştir. 

MASRAF BtfrÇESİ 
Bundan sonra. masrn:f bütçesi mü

zakeresine geçilmiştir. Masaf büt
çesinin müzakeresi esnasınôa birçok 
azalar eöz alarak temennilerde bu
lunmuşlar, yo1 faaliyeti, pazar yer
lerinin tamiri işleri ve '"1tğer mevzu
laı da mütalealannı bllUirmi lcrdir. 

Dr. Mıthat Orelın konaktan Salha
neye kadar yapılan yol hakkında işa
Tet ettiği noktalara Dr. Behçet Uz 
ve Faik Ener ceva.b verm· erdir. 

Masraf biitc "nde y ni yol :inşaa
tı için 125 bın lira, yol ta.miıalb için 
10 bin lira, ı:ı 'ım tnnıiratı j in 10 
bin lira, .ın ydan, bah~e ve f3ehir yol
ları için 25 bin lira, Fuar ve. KültUr
p ka yardım olmak üz ·e 45 bin li
ra, ehir oteli Wı ası i in 4.0 bin liı o., 
yeni parkln.r i~in 10 bin lira., kanali
zasyon in!';autı i in 30 bin lira, garaj 
santral na.,. i in aab için 50 pin li
ra tah · c!flmiş ve masraf bütçe 
var"dat bı; ·yı muv zen i olmak 
üz re kabu' etlılm · ti . 

Niğde, (Hususi) - Bu yıl ça
lışmalarına büyük bir hız veren şeh
rimiz "Çocuk Esirgeme,, Kunmıu 

23 Ni.s:ın Çocuk Bayramı münasebe
tiyle ilk okullarda mevcud 210 fa
kir ve kimsesiz çocuğu giydirmeğe 

ve onları emsalleri arasında sevindir
mcğe muvaffak olmuştur. 

Böyle mühim bir günde büyük 
§efkat göstererek yavrularımrna kinı 
sessizliğini lıissettirmiyen kurunıun 

faaliyeti cidden takdire layıktır. 
Gönderdiğim resim giydirılen yav

rulardan bir kısım ile çalışkan idare 
heyeti a.za.lannı bir arada göster
mektedir. 

Bornova !stasyonunda 
. bir hadise 

lzmirden yazılıyor: 
Bonıova istasyonunda bir vak'a 

olmuştur. Re<:eb oğlu kahveci Ab
durnıhim Tedelen plak çalmak me
selesinden aralan açık olan Nazif 
oğlu Y.usuf Hüııe, trenin hareket e
deceği sırada istasyonda nusthya -
rak: 

- Gel, sana bir şey söyliyeceğim, 
demiş ve yanında bulundurduğu ta
bancayı birdenbire çekerek öldür -
mck kastiyle iki defa ateş etmiştir. 
Yusuf Hün, kaçınağa başlamış, Ab
durralıim de takib ederek tabancası
nı üçüncü defa ateş etmiş, fa.kat bu 
defa mermi ateş almamışbr. 

Suçlu hareket eden trene atlamış
sa da mnkinist, sildh sesleri Uzıerine 
treı.i durdurmuş, yeti en polis me
mUT·lan tabancasiyle birlikte kendi
sini yakalamışt.lr. 

Kurşunlar, istasyon kalabalık ol
masına rağmen kimseye isabet et.. 
memiştir. 

---:ım«---

Profesiyonef güreşler 
Amerikalı Jak Şeriye karşı çıkacak 

pehlivanı tayin etmek için yarın öğ
leden sonra Taksim stadyomunda 
Türkiyenin en iyi iki pehlivaw olan 
Kara Ali jle Tekirdağlı Hüseyin gü
reş tutaca.klarclır. 20 şer dakika -
dan üç r.avund olarak x_apılacak o
lan bu güreşin çok enteresan olaca
ğı t.ahınin edilmektedir. Bu maçtan 
evvel .Manisalı Halil ile Habeş peh
lh anı Kaf:ım. Gönenli Hamdi ile Villi 
Marn güreı,;cceklerclir. Dinarlı Meh
med kendu ine meydan okumuı:ı ol:ı.n 
genç pch"ivan Fcthhıiıı bu ckı.vetine 
icabet ettiği takdirde bu iki pchli -
van arasında da bir güreş tutulacak
tır. 

CPıSU~ ROMA1ll 
Tefrika No ~ 22 

n 

- Ne gibi, diye mırı dandı. 

- B.zı lngilizl r re his etm.işJer, J 
emirleri j ve t kıh ediyorlarrrııA. 

- Doymad nız mı ? 
- Abe, biz o kadarcık yemekle 

kahvaltı bile etmeyiz be! 
· }fidesini göstererek : 

- A be, bu tavuk kursağı mı ? .. 
dedi.. 

Menacer, malıcub olmu tu. Ne söy 
leyeceğini §aı ırmıştı .. Filiz, söyleni -
yordu: 

- A be! Bizi ilk iskeleden memle
ketimize döndür be! Hepten açlıktan 
öleceğiz be! 

Eliyle de, büfedeki sandoviçleri 
göstererek: 

- Bunlarla adam doyar mı be? .. 
dedi.. 

Menacer ışi anlamıştı .. Ne yapmak 
18.zımdı? Hemen pehlivanları büfede 
oturttu.. Büfeciye lizım gelen ta
limatı verdi. 

Bol peynir, franceli, turşu ve, et 
konservası gibi ne varsa ortaya gel
di .. 

Dört Türk pehlivanı yiyorlardı ... 
Fakat, Filiz hfila daha söyleniyor
du: 

- Abe ! . Bu nasıl yemek be? Hep 
kuru .. Hep böyle yersek kursakcağı
mız fıkara kesesi gibi büzülecek be! 

Büfede ne ekmek, ne konserva, ne 
peynir hiç bir §eY kalmamıştı. Çün· 
kü yalnız francelii.l:ırdan 40 tanesini 
Filiz yemişti. Küçücük birer lokma
dan füaret olan bu francela.lar ne ka
dar yer tutacaktı. 

Menaccr şaşırmıştı. Vapur kama
.rotuyla miizakercye girişmişt.ı. Peh
livanlar içjn ayrca yemek pisirtınck 
istiyordu. Fakat, ne? 

Geminin buz mahzen.inde şüpbeı;iz 
her şey vardı. Lakin pehliv:anlnra ne 
pişirmeliydi?. 

Mcnnccı, pehlivanların yanına ge
lerek sordu: 

- Pehlivanlar, ne yemek isterse
niz söyleyiniz .. ayrı p· irteyim! de
di. 

Filiz Nurnllah cevap verdi: 
- Bol külbastı.. pilav.. börek .. 

tatlı .. hep bol olsun .. başka bir şey 
istemez. dedi. 

Bu, kolay bir şeydi .. et boldu .. he
le, dana eti alabildiğine vardı. Pi -
lav da kolaydı. Börek ve tatlı da 
yapılırdı. 

Bu suretle, pehlivanların yemeği 
tabldot harfoi olarak pi§irildi. Türk 
pehlivaulannın yemek yemesi vapur
da bir hadise olmuştu. Hcclkes onla
rın iştihnlı ve bol yiyişleıini hayretle 
ve hayranlıkla seyrederlerdi. 

Marsilyaya kadar dört günlük 
yolculuk bu suretle geçmiı:tti. Yal -
nız vapura bindikleri ilk gece Fili -
zin nerede yatacağı hadise olmuş

tu. 
İki metre en sekiz santim boyun -

da olan Filizi nerede yatıracaklar -
dı? Herkes gibi ona da birinci mev
kiden bir kamara ranzası vermiş -
lerdi. Hiç Filiz, bu ranzaya, batta 
kamaray:ı sığar mıydı? 

Yemek derdinden sonra §lındı, bir 
de ya.tak derrlile uğraşıyorlardı. 

Nihayet, geminin sü\"arisi bir yer 
buldu. Geniş bir yere bir kaç tane 
yatak yanyan~ serdiler. Bu iş de bu 
suretle hullolunup gitti. 

FransıT.lar şa§ınyorlardı. Hele, 
Marsilynlı gemiciler gülmekten kın
lıyorlardı. Bıribirlerine: 

- \'ay cruıına!. Bir Tfukli yat.ıra
cak yer bulamıyor.uz .. 

- Bu, dört Türk, bizimle bir ay 
seyahat etseler .. hepimız aç kalımı: .. 

Neuman hiç telaş etmedı: 
- Sahi mi? dedi. 
- Aldı --;muz m:ıliım t böyle. 
Blınun ü.:crine biraz durdu. Bir 

~ d ile n ılcu.~ ola.-ı k ll! rasının, 

öte~ c duJ...un Villiye tcslendi: 
- B1k, dedi mad:ını ne diyor. İn- 1 

gir r bizi tılrib ediy r.larnm , son- ı 
ra birdcnb"rc kızdı. G"T"yordu: 

-- y-., d:ıli, d mek 1u if7ler bizi 
tı kib di) rlnr öyle mi? 1 

Tr mı, ı~ :ı çakıldığını 

d . Fal a.t bozu tuya 
v m = l" mdı. 

E\ et, d~ Jim. Takib cuıliyor -
mu .ız. 

1'. uman gürl ı: 

dedi. ırn
n ~ ~üzün·· en o unu
yoı. Cc "t inizi takdir c yorum. 

- Bunlar, ne ln im insa laı .. 
Diyorlardı. Bütün gc i halkı, ) 

cular Türk pehlıv nlanna 
OlmU§lardı. 

Hele onlann sıgaı , içki i 
leri .. oyun oyuanıamaları. vakt 
yiyip, vaktind )at .al n. ecm•b 1 

hayret ve gıp'" ya ~ l ı 

Ecnebi kadıııi r T "rk p hli\ 
nnın etra.fınd do ı orl rdı. \ 
purda nereye gıderl ~ e muti. 
dınlar da yanlarına geliyorlar.. u 
rek onlara bir şeyler anlatıyoı 1 

Türk pcltlivanl rının k dı 
karşı olruı muamel si ecn lıılerı 
dire sevketmi!iti. Pehlh ·ınlaı, '" • 
dınlara karşı gayet n zık d.ı\ ı · 
yorlar .. cinsi ve şehe i hiç bır t 
ve harekette bulunmuyorlardı. 

HuUi.sa, ilk Türl. spor ka ı 

A vrupaya götürı.:n F ansız \' ı · 
hiç bir zaman bu dort Türk l' 
centilmen dört insan ta. ıma 

Pehlivanlar. aJ ni z manda d 
!erine sadık idıler. Be. v1kit n 
larını kılıyorlardı. 

Gece sabahlara kadnr vapur 
tonunda km anı, oyun oynıy 

dans eden ecnebiler .. hurda bir 
de yatıyorlar .. Sa ahlcj in kalk 
ları zaman b:ınyo, tuval<!t keııci: 
ne çeki düzen verer-el· salona ge 
yorlardı. 

Fakat, Türk p€'hli anlan.. ) 
na bazlarını karnar:ılaıına çel: 
kılıyorlar. ondan sonra uykuyıı 
lıyorJardı. 

Sabahleyin de erkenden şıtf 
kalkıyorlar .. abdest alıyorlar .. b 
yapıyorlar. namazlarını kılıyorl 

Vapurda bulunan, Anıerikon. 1 
yaıı. lt'ransız, İngilizler sey~· 
kadınlı, erkekli Türklere gıı t 1 

mişlcn:li. Hıç bir milletin e\: ıid 
görmediltleri bu, disiplinli b•) 
söyliye, söyliye bitiremiyorla~·· 

İşte; Türk kadar kuvvetli 
ve Türk kadar disiplinli fikriıt1 

dünyasına ilk yayan pehlivan! 
mız bu saydığım dort kişidir .. 

Hakikaten, bu dört kişi, 1 

Türk ~ocakları idi. 
Koca Yusuf ve arkada ları ~ 

geldıkleri zaman ortalık yeı 

oynamıştı. Daha onlar Parıf5C ~ 
me<len şölıreUen etrafa yapılll 

Pehlivanlarımızın Parisdcl\1 

yatları mükemmeldi. Bar, rrıeY 
gazino, içki bilmiyor! rdı. oıı 
bir küçük kadeh likör takdıfJl ('.' 
ler bile inkısarı hnyale uğru~ 0 

dı. 

Bır tek l::adeh lıkor d hi ır 
pehliv:ınlarımız herk 'n ü 
umulmaz iftiharlar doguroıu 
dından tamnmile m:ak id el'·· 

Bir gün Koca Yusufu bir 
evine davet etn1işti. Yusu~11 

çok şeyler bekliyordu. Yustıfı! 
nejeri de yanında idı. Y fffleıdt 
eli. Çalgılar çaldı. Her sey "! 
rinde idi. 

Kadın, Yu.sufa vunı'nru~tu 
onu bin bir rnüşkülai ve 1' 
menerjeı inin ibram ile ·a,tô!!ı ı? 
dar getirebilmişti. 
Kadın, Yusufa fazJu ti 

yordu. 1şvebazlklnrım n.. ırdl· 
gitmek istedi. 

Yusuf, menerjerim• hit b rı 

- Usta, söyle b t U\'I ttı·· 
evde nikahlı elalım vardı!"·· 
el sünncmesini rıcn ed rın1• 

- Anlaınıy .. c..ı.k. ı· 

Sonra n.cı bir k 
- Canınızı k im 

Dt ı-a 

F ~ l t c u olan kad.n biraz claha z 
tabu olur. Bu tclfi.ıo; ne? 

- Ne demek istediğinizi anlama
dım. 

Villi pcrd vi sıyırdı, ireri r,irdi. 
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d (B~ tarafı 1 incide) 
lJa konuşuyoruz. Tabii, iş zamanı. ı 
F' zun uzun çene qa..mağa vakit yok. 

akat berum, kendısine teker teker 
sıuuı sormı:.m d luzumsuz. An'keti
ın~ bir gazeteci nllikasile okumuş. 
h" n e, cevab v mekten muhteriz 

·-- Va-Nu sözüne devam ediyor: 
- :b"akat Türk büyükleri içinde 

muhtelit izdivaçların mahBulü pek 
cok simalara rastlanır. Benim şah -
sen tanıdıklarımı sormağa hacet yok. 
Tarih kitnblarını karıştırınız. Diğer 

milletlerin mc:iliur §ahsiyetleri ara
sında da, kendi milletine yüzde yüz 
nisbctinde şC'ref vermiş ınsnnlar vur 
dır. Mesela yiizüncü yıldbnümü mü- ı 
nasebctile Zolanın hayatını okudum. 
Hatırası hafızamda tazedir: Babası 
İtalyan, anası Fransız olduğu halde ı 
kendi mükemmel bir Fransız cdibı ! 

ır hal ezdim kendısinde. "Bu uzun 
\•e k m"'ı~ b" 1 .b. k . -;ıın ır m [' canım ... ,, gı ı 

lı'elını le atı tmak yolunu tuttu. 
aka b ·m "Neden? ve "Nıcı·n? 1 . " • .,, 
tını, e asen pek nazik ve mültefit 

~ n lll tlek:taşım zı insafa getirdi ... 
nu t . Yalnız kı kısa .. ı:e .. bazı 1 

•. :uaıı r· u tiindcn çnyarak ! Bin misalden, milyon misalden 
bir tanesi. Soru rum: 

bilerle e lenıne • e taraf +-ur 

te -

ecnebi ile 

t muh, rı ırının, 
lık mul ~ et-

k ııi olm ydım. 

eder, fikrimi söy
, diyorum, çün

SI) •• "bitaraf , kelimesi, hele şu 
lıi ~ '7Unlerde öyl mfınasızlar:tı ki!. 
lllt ç 01ınazs.:-ı, te!' fuzunda bir baska-

01sun, dcdun ... ) 

r ns Paul 
46 y Şl d 

(Euıı tarafı 1 indice) 
~·<l§ln 
laıı da o~sına binaen, gen~ sayı-
ltuş Prensın hayatı İngilterede yap
at h~lduğu parlak tahsil, sonra san
\'e ~misi sıfatiyle girıştiği faaliyet 
cle~ıh~~et, a.5ağı yukarı yedi sene
ile ~ rı ıcra cyledigi Kral Nıyabcti 

'40ludur. 
İl 

Medeni knnunumuza zıd bu gıbi 
cereyanlar, h m de tar ft r olmadı
ğurız rkcı ı ı d .r r. D mt! A
radaki fark büyüktur: M llıyetcilik 
değil, ırkc ! Biz, ık.incisini idh lfı.t 
malı say ız. "Alın yad n ıdh l t 
malı',, K neli milli bünyemize, pren 
siplerimi lnn buluruz. Altı Oka 
da aykırı .. 

İşte Vu-:rx··nun suallerime verdiği 
topyekfuı c ab. 

Recai SAN AY ı 
5e••• ..... •••••••••a•••••••n••••••••••••••• 

ıs anb barosunu 
har ret i içtimaı 

--0--

(Baş ta afı 1 iı?cidc) 

hakimler, vatifelerini korkaı ak yap
tıklarını sbylüyorlar. 
Kadıköy mahkemelerinin binası i

çin senevi bin lira kim veriliyor. Bu 
hal, dokuz, on senedir devam edıp 
gidiyor. Halbuki, I\:adıköy adliye- 1 
si için sekiz on bin liraya bir bina 
yapmak pek mümkündili·. Bu para 
da, pekala tasarruf olunabilirdi. Ye
ni adliye binasının bir an t.'VVCl inşa
sı, tevzii adalet noktasından mühim 
ve zaruridir. 

Hakimler, lditibler, hatta kontrol 
vazifesile mükellef olnn müddeiumu
miler vazifelerine zamanında gelmi· 
yarlar. Sabahleyin saat onda, bir -
çok, mahkeme kapılarında da.va. lis
teleri asılmamış bulunuyor. Bu ci -
hct çok mühimdir. 

Qitıi rens Panı, de\ let işlerinin oidare-
l~ Çok nazik bir sın:ıda, Kr.al A
tı.~ lldnn 9 Te~rmıcvvel 1937 sc
~·· c Ma.rsılynda katlinin ertesi J 
btı ~~e dcnıhde eylemiştir. Fakat 

Jlış ıçin çok iyi hazırlanmıştı. 

Adliye Vekfi.letinin tamimlerine 
r4,'imen, dava saatleri teSbit :edilmi
yor. Hazmı, bir saat içerisine 14 - 15 
dav.a konduğu görülüyor. Dav.acı -
lar saatlıı.rca mahkeme kapılarında 
bekletiliyor ve bunun muhtelif mah 
zurları n'azarı dikkate alınmayor. 

baş terıs, Kral Aleksandnn yanı 
l!ı~tlda Çalışmış idi. Siyasetin her 
lhlig~a "Valuftı. Bunub .iÇindir ki, na-
1~1 1 

devresi pat \ak muvaffakıyet -
İl ret edilmıştır. 

ı. tens b" ~raı .
1 

• ır buçuk sene sonra genç 
tııevkıi\ınci Pıerrc·ın ellenne 'lktıJar 
ltıaıı~nı 'Verdiği zaman, o, ayni za
~lttıiş gayet sağlam bir vaziyete ge-

Jl.... • ~r memleket bırakacaktır. 
l::lı~L'tlsın en buyuk eseri Sırb -

at baı • İiırı,. ışması olmuştur. Bu Sırb 
\'~ at kavgası 20 senedenbcri de-

edjy . 
~?ıı.e or, ve mcmleketı trunamile 
%: ll~CSız siyası ınucadclelcrle zaafa 

l>r .Yordu. 
t- t;_. :Paııl, biıtün z 'ka ve ınaha

'"'llı s 
tı lrplarla Hırvatları ba.11ştır-

Ca~rın kuııama. 
t' u Ucrı bu h usta muvaffak 
lı 26ı,._-ıı--, t ...;11st 1 .,9 da Sı b ve 
" a lnı.inıessı 
~~ · t' cek ka 
tı . 'iugo~·a\~ 

nı, E'ıj n anla 
1 tnu enımel e 
~ ' 1 Vı.;rn ı k . 

k . 
nazru 

r . .t\,,.,... 
.rul z.un 

l u 
0 nazarı 

~ Ya v t Prc 
(: n ka r 

1 Olct • J 
l>r ugu arla ılır. 

tııılli it~ E>auı, b .... ' 
~ ~ \>v tleı·ı r. .. ı<: 
hiJ lrb a. 

<!tı,"lllc 1 
• Rır Uat \ e lo\ enler, 

Ji v{' a .harıcı tc..hiıkcyi ayr.i ener
~r<l Yılı ha 'l'lar taı ctl ı ılamağa ha-
~ . 

~i Utosıa\1 
tı ~"Uer· ınılkt:, \ tana yapılan 
~tı.ll lç~ .. ~dır cy!:!mcğı bılir' Bu
t 

1111, lf ·' kı R"al Naıbın:n ba' ra 
IJİ)ı.. 'Z?.at • .. • -
tıl! "!~~ kcud• bayramı olarak 

~llUuıa • Ve bu Lavramı DO'\"İnÇ 
Yacaıttır. 

l\lahkemc zabıtları okunmayor. 
Celbnamcler noksan yazılıyor. Za -
lııtlar taraflara ıimza ettirilmiyor. 
Bu neviden birçok eksikliklere rast
la.myor. Mahkeme dosyalan, banka 
dosy.ainrından çok daha mühimdir. 
Bunların daha çok iyi mnhaf azaları 
lazımdır. Bu mTakın: ihzar ve: uha
fazasına memur olan Adliye kfıtib
lerine de çok az maaş veriliyor. 

Bir de kelepçe meselesi vardır. 
Masum olanlar, suçlu gibi teşhir edi
lemezler. YUksek tahsil görmüş, kıy
metli bir şahsiyet otomobille bir ka
zaya sebebiyet verdiğinden tevkif e
diliyor. 45 güııliik mevkufiyetinin 
devamı müddetince, Üsküdar tevkif 
hanesinden Kndıköyündcki maıııl'e -
meye kelepcC'yle götürülüp getirili -
yor. Devlet, birkaç suçluyu mahfuz 
olarak götiiriıp getirecek bir otomo
b;J tedan"k edemiyorsa, varsın o suç
lular kaçsın. Bır ikı uçlunun kaç
ması, hüküm giymemiş yiizlerce ma 1 

sumun mahkum gibi t 'r edilme
sinden clbf'ttc iyidir. Yüksek tahsıl 
gormüş, fakat elinden bir kaza çık
ınıs, daha mahkum olınamıs insan
ı rın adliyeye verildikten sonra kC'
lcpçcyle t 'r edilmemelerini iste
mek elbet h k ı dır. 

maması için mahkrmC'ler çoğaltıldı. 
Münferid h" kim u ulü k bul cdıldi. 

· Fakat, hala, muhakemeler bit iki ay 
sonraya talil~ olunuvor. Davaların. 
Adliye Vekilinin istcdıhri ve söyıedi
ği gibi bir günde bitirilmesi, her da
va için mümkün değilse. de, en çetin 
davalar bile nihayet birk c ayda bi
tirilmelidir. Lüzum uz ve uzun ta -
likler :yapılmnmnlıclır. Btitün bu iş

lerin tedkikini t lcb \ e bunların ted
kiki için de bir l\n'"": .. -."n t-eskilinı tek 
lif ediyorum. 

Bundan sonra avukatların diğer 
bazı mütaleaları dinlenmiş ve cclse
y~ nihayet vcrilmictir. 

0 

tlerde 
lıl{,, 

aray ı hç 

(Baş tarafı 1 incide) 
a alılan yenf er -----

Demiş .. 
Haşim Paşa, mektcblcr olmayınca. 

Maarif Nezaretinin de vücuduna 
mahal olmadığını bilmiyecck kadar 
cahil değildi. Fakat bu sözü ile yaşa
dığı devrin zıhniyctine tercüman ol
muştu. Bu zihniyet o devirle birlikte 
yıkıhb gitınis olmak icab ederdi ve 
öyle de olmuştur. Ancak hala, o te
lakkiden bızc bazı kötü kırpıntı mi
rasla'r ltaldığını ıdraf etmeliyiz. Ba
zı miiesseseleriınız, hale bunlar.ın 

içinde bazı hayır müesseseleri var, 
ki tesis maksatları sanki beş on me
mura veya mütel,aide iş bulmak 
imiş gibi hareke te d vaın ediyor -
lar. 

Ara.da bir gazctf'l<' imizde resim 
veya ha\. dıs ,öni ünüz: Fcla.n ce
mıyct, üc beş çocumı scvındirmiş; 

onlara elbise ve kundura almış. Ya
hut muht c olan az sına kömür ver
miş. Varidatı hı de ıstisgar cdile
miyecek olan bu cemiyetlerin bütün 
bir sene idndekı ımlan, yani 
tesis maksatları yolundakı himmet
leri bu üç beş rak mı geçmez, son 
derece mahduttur. Sebebi: Onların 
esas vazifeleriyle hiç l" kası olmı -
yan masraflarıdır. ... ierkezlerindcn 
şubelerine kadaı bina masraflarını, 

bunların mu üı r ha ebeci, lmde
me ve tah il ı na verdıkleri pa
ra!, rdır. Eılmiyoru amma korkarız, 
ki bu masrafları kapadıktan sonra 
geriye on parası kalmadığı için hiç 
bir hayır ısıne yaramıyan hayır ı 
müesseseleri de' r. 

İsmi liızım değıl, büyük bir şef
kat ve hayır müe~ esemizin muhte
lif kaza merkezlerinde ücretsiz hiz
mete hazır müdürler ve memuılar 
bulduğu halde, diğerlerinde 150 li
radan aşağı olmamak üzere aylıklar 
verdiğini duyduk. 

Halbukı kaza ve nal1iyc merkez -
!erindeki şubelerin idare işleri başın
da bulunanları biitün gün işgal -ede
cek kadar çok değildir ve burada 
çalışarilar, asil hizmetlerine znmime 
olarak aldıklnrı bu işi f ahrl yapma
salar bile az para ile de görebilirler. 
Hayır müesseselerinde çalışanlar

dan büyük fedakarlık istemi yelim; 
fakat hiç olma?.sa bu hizmetler, bir 
arpalık olmaktan çıkmalıdır; ki ruııl 
gayeye hizmet edebilsinler. 

altepe lisesini 
bitiren g ınçler 

( Ba.._. tarafı 1 ıincide) 
ve şimdi Tiirk istiklalıni korumak 
için Harb Okuluna gittiklerini teba
rüz cttinni§ ve ıclimağlanıun kuvve
tiyle bir Türk subayı clı:nağa hak 
kazanan gençleri tebrik etmiştir. 

Bundan sonra Harbıyeye geçen, 
son sınıf talebesinden Lütfi bir hita
be söylemiş, ve İstanbul komutanı 
general İshak mezun talebeden ibi
rinei, ikincı ve ıüçüncülcrle lisan 
ıdersleıi bırincilerine ve edebiyat bi
rine.isine mükfı.fntlarım tevzi etmiş· 
tir. 

Mektebi birinci olarak bitiren A
gatL5an bır altın saat ve bir kitab, 
ikinci Saim Akmoran· bir saat, üçün
cü Süreyya bır kitab, f ransızca, 1n
gilı1.ce ve almanca hsanlarının bi
rincileri bırer kılab, edebıyat birin
cisi Bcdrcddın Beşyıldırım, Ömer 
Seyfeddin küllıyatı mükiı.fat almış- j 
laıdır. 

Bu sene mezun ol n 300 talebedir. 
Hakkı Güdcrın komutası altında ya
pılan merasim geçı ındcn sonra ta
lebeler muzikli ati tik harekC'tlcr ve 
muhtelif spor numaralı yapmıs)ar ve 
davetlıler de büfede izaz edilmişler
dir. Büfeden son a r lılcre mck
tcbın ı::ınemasında kcrl talebelerin 
fan ıyetl ri ttra mu b r f ılın de 
gost ılmı ir. 

(Baş tarafı 5 incide) 
cezayı Ankaralılar ancak kornere 
atmakla kurtardılar; fakat Basrinin 
attığı korneri Melih ikinci defa 
Gençlerbiı liği kalesine soktuğu va
kit Fenerba.hçe rahat bir nefes aldı, 
Gençlerbirliği de işin cıddiyetini id
rak eClerek daha düzgün oynamağa 
b::ışlndı: nitekim ikı dakika sonra 
sık .,an Fenerbahçe kalesini Cihad, 
tam yerinde bir plonjonla kurtardı. 

13 üncü dakikada Reşad sakat -
lanmasına rağmen beş dakıka sonra 
tekra-r girdi. 

G çJ~b"rliği bundan sonra git
tikçe açıldı ve bir an Fen rbahçe ile 
mü vı bir oyun oynamağa ba. la
dı: al 32 inci dakıkaya kadar 
de\ am ettı: Fencrbahçe avantajına 
r n oldukca tehlık li vazıy tle-

. 'yor \e m ç ar da b riz yı 

f, r ı bulunduğu halde h yccanh o-
Juyorau. 

33 uncü dakik, da, k leci, kal i
ni y,crsız bir çıkışla bıraktı ve bo 
k ley top 'rmek ü r 'ken 
Ger: rb rliğı kl ri n · i topu 
eliyle t tarak g ne penaltıya sebc -
biy t verdi. 

Esad cektiği p n tıyı ka ırması
na rağmen kaleci de tuttuğu topu 
k c,ı dı ' e Esad topa yeti erek ü
ç' ncJ 1 • de attı. Bundan ra 
.E'cn bahçede J·orgunlnk alairni gc.is
termeğe ve gevflck oynınnağa ba.<ı -
ladı. 35 inci dakikada Resadın çık

ma iylc büsbiıtün aksayan Fener
bahce) e karşı G~"lçlcrbiıi.ği güzel 
bir t po tuttuıdu. Bu tazyik 41 in
ci dakikaya kadar neticesiz geçmesi
ne rnı,,ömcn Mustafa c;ok güzel bir 
şüUe takımının ilk golünü yaptı. 

Fcnerbahçe oym un bıt.mesine 
dört dakika kaldığını düşünerek 

bü bütün gevşek oynamağa koyul -
muştu ki Alinin yaptığı bir atakta 
Cihad topu tutamadı ''e iki oyuncu 
çnı pı tılaı . 

Bu esnada Alinin favul yaptığını 
görmedik. Fakat top kal ye girmek 
üzereydi. Hakemin Fener lehine tıir 
ceza vuruşu vermesi üzerine Anka
ralılar ıtirazda buJunclulıır. Hakemin 
karan bıttabı deği emezdi. Oy~1 da 
3 - 1 Fenerbabçeni.n galebesiyle bit
ti. 

Bugün takımlar rakib deği~tirerck 
Fenerbahçe stadında karş.ıla§acak
lardır. 

Türkiye serbest 
güreş birinciliği 

Bed.e11. Terbiyesi lstanbul Bölg si 
Gi.ire ... Aja.tıltğın:dan: 

1 - Kırpınarda yapılacak olan 
Türkiye SerbcSt güreş bırincilikleri
ne iştirak edecek olan Bölgede takı
mını seçmek ıüzere 4 - 5 - 1940 cu
martesi günü serbest güreş seçme 
musabakalan yapılacald.ır. 

2 - Bu müsabakalara her siklet
te klüplerdeıı yalnız birer gür-eŞçi 

kabul edılecektir. 
3 - Sıkletlerde bir kilo tolerans 

vardır. 

4 - Tartı saat 18 - 19 arasında 
yapılacak ve müsabakalara saat 20 
de b slanacaktır. , 

5 - Müsabak ar Sülcymaniye 
spor klübü salonunda yapılacaktır. 

6 - Müsaba.ka hakemliklerinc 
A Gürkan, Vefık Gürkanlar, 
S Ş. hin. Refik Bükülmez, Re -

kol ve H J1m B er seç 1-
mı lerdar. 

Eskrim müsabakası 
Boıoqlu llaU.: ·iı du : 
E' ımizdc eskrırn n.iı :ıbakalan 

yapılac ktır. 

1 - 5 ma~ıs 9 
10 d simgU mübaı 

2 - 12 Mayı 940 I 
sat 10 Ja Epe ı1ü ba 

•• 

nlı . t 

Es<i ağıd mu a asas 
<;ümer Bank SeHüloz s •• a ı müessese inden: 

Müe eseınizde me\eud şartnu.mc uçl · 2 (füi ~ ·'z) ton sa ı be-
;az \l' 500 (hes ~uz) ton knn ık matbaa \ ıiro ru-tiğı Id • ıd m na-
msa suretilc mub ~na edileccl·dir. 

l\lünn.ka 22 mn.~ ı 940 çarşamba günü saat 14 ele lzmitte ese 
miidiirlöbriindf'! ~npı1aeaktır. ~ 

S:ıtmağa talih olanların fiyat t 
~asıı ı;linii saat 12 ) e kadar 700 (ye · temin t akçcl ril 

mü mütlurlüi;"Üne teslim rt , l ri 1" zımdır. ~ artn 
müdürliiğiincleıı bNlPlsiz. olarak tcdarllı: etl ·r. 

- ......,..~-------~ 

3 - 26 Mayıs 940 pazar günü sa
at 10 da kılıç müsabakası. 

Müsabakalarda birinci, ikinci ve 
üçüncüliiğü kazananlara mükafat 
veıileccklir. Mfümbaknya i§tirak e
deceklenn Evimiz Spor Şubesine mü
racaat ederek kaydolunmalarını .ri
ca edeıiz. 

Kır koşusu ---
Kadıköy lla1kroinden : 
28 Nisan 1940 pazar günü 6000 

mctı elik mükafatı bir kır koşusu ay
metrelik mükafatlı bir kır koşusu ya 
pıl caktır. İştirak etmek isti yenlerin 
ib d h zır bulunmaları. 

•••eaae••••••••••••••••••• •••••••••••• .... 

Bo 
fa 

ı· Bira 
• • 
ıçın 

dı? 
-~-<>---

Bomontı bira fabrikasının satın 

alınması Büylık Mıllct Mecli inden 
çıkan bir- kanunln k~;bi kat'iyet et
m r. 

Dün bu hususda mallımatma mü
racaat ettığimiz İnhic;ar Umum Mü
düriı Adnan H let Taşpınar bıze şu 1 
izahatı v<"rmi tır: 

"- Bira imalatının geçen sene 
Ağu to ayından ıtib ren İnhisar
lar İdarcsıne deni ve bira fıyatla
nnın ucuzlatılması üzerine bırn sa
tıslarında bazı yerl rde 3 - 4 misline 
varan fiyat te7.ayudiı göriilmü tür. 
Elde mevcud stokların kifayetsizliği 
itıbnriyle zaman zaman bira tnleb -
lcri t anı~ l a sıl amadı. Bu va
ziyet karşısında satışların tezayüdi
le miınasıb bir ımaı imkanı temin et
mek için akla gelen bütün tedbirlere 
başvuruldu. Elde mevcut Ankara bi
ra fabrikasının kabiliyetini mümkün 
olac:ık azami hadde cıkarmak üzere 
teşebbüslere geçerken bir taraftan 
dn bu fabrikanın kıfayetsizliği na
zarı itibare almarak sarfiyatın en 
fazla bulunduh'11 İstanbul mıntaka

ikinci bir fabrika tesisi veya 
muattal Bomonti fabrikasının satın 

alınması cihetleri derpiş cdihniştir. 
Avrupad:ı. harb cıkn1ıfi olması, mu
azzam bir inşa işini istilzam ettiren 
yeni bir fabrika tesisini mü kül ve 
hatta imkansız bırakmış ve acil ih
tiyaçlar da devam etmekte oldu
ğundan ycgine çare Bomonti fab
rikasının satın alınmasından ibaret 
kalıyordu. 

Bu vaziyet kar~ısında Gümıi.ik ve 
lnhisarlar Vekaleti ahvalin çaresiz
likleri karşısında satın alınacak 

müessesatı yüksek bir bedelle. öde -
yerek pahalıya malctmemek • için 
pazarlık müzakeratını safha safha 
inki~ ettirmiş ve Bomonti - Nek
tar Şirketinin bidayette bir milyon 
liraya yakın bir bedel i~ediği lstım
bul ve lzmirdeki fabrika ve müesse
satıni 400 bin lira gibi ehven bir fi
yatla satın almağa muvaffak olmuş
tur. 

Ayriyeten ... fabrika ve imalat.hane 
bedellerinin memleket ahsulü tü
tünle ödenmesinin temini dememle
ket hesabına gayet iyi bir neticedir. 

Bomonti fabrik siyle beraber İn
hisarlar İdaresine intikal eden şir
ketin diğer müess seleri şunlardır: 

İstanbul ve lzmirdc; bira, gazoz, 
buz. rakı fabrikaları, kömürden ve 
tahammürden istıh al etmek üzere 

Bu mücssesat meyanındaki bira 
fabrikam tek başına bir seoolik is
t1hsaliyle mübayan bedelini defaten 
amorti edebilecekbir. 

Al!kndarlardan öğrendiğimize gö
re fabrika yeni imalatını Mayıs için
de piyasaya ç.ıkarmnğn ba§layacak
tır. 

Norveçin s vl<u ceyş 
ehemmiyeti 
~ 

(l~ tarafı 4 ··de) 
. tamamile tecıid odilnıis bu memleket 
lehine Jıiç bir müdahale vasıtasına 

malik olmıyacnklardı. Oslodan Nar
vik'e kadar Baltık ve İsveç demir • 
yollan ''asıtasıle büttin Norveç li • 
manlarile muv.asala temin ederek 
Almanya, esaslı bir uahil müdafaa
sile, tnmami1e serbest olarak mü -
kemrnel clenızaltJ ve deniz tayyare 
üsleri \tücude getirdiği müteaddid 
fiyorlara muttefik gemlerin yaklaR
masına mani olacaktı. Eros m rısa -
bından Trondhjem'c kadar bütün sa
hile hakim bul nacak dil m ~ımız 

gayri kabili münaka a nvant. :ı rla. 
İngiltereyc karşı denizden ve h rn.
dan taaruzlarıru }apab l<.'cek b"r uı.
ziyette bulunc ra.klardı. Bu da müt -
tef ıklerın Alm:ıny< yı ablukanın '·ıs-
kııcı i ı tırma.k i · 

tc ahiibü, 
mi~ ti haiz 

lsveç demıri mcı ele inı his dilir 
dcrec.ede a maktadır. Halihazn d ki 
hava ve deniz, ve ay · zamandn ha
va ' r mubar ·m, bu vas! 
saha iizerinde ırücudelcye giri cek 
kuvvetlerin azl~a b, karak ağı 

yuk ı ı tali derecede hir hareket o
larak tenkJ-i etmemek lazımdır. 

Bu h rcke+- imal denizinin h ·ki
miyetinin. ve dolayı ile. abl n 
kat'i muv, rr kiyeti '\eya ademi mu
vnffakıyetıı n menuu bahsolduğu 
harbın hakrnateıi bi.ıyük bir safhası
dır. 

Şüphesiz, lskandınavyada cereyan 
eden harekatın rıeticesi, harbin ni -
hayeti için kat'i akisleri intaç ctnıi
yecektir. bu vasi ihtilafın mukad -
derntı büyük kara muharebe mey -
danlarmda tecelli e<lt'Ccktir. Fakat 
Norveçte muvakkat bir galibiyet, 
başlıca mücadele sahasında müstak
bel karşılaşmaların ~artlarını mesud 
bir şekilde mütt<'fiklcrin lehine çe 
vire bilir. 

"Le Temp,, 
---»ucı:---

Petrole h ·· cu 
(Baş tarafı 4 iincii.dc 

işletilmesi hakkı "Irak Petroleum,, 
Şı·kctine aid bulunuyordu. Iro.k pet
rollerinin zenginliği R\ımanya pet
rolümlen 4 misli fazla. Meksika pet
rollerinden d:\hi on -defa ziyadedir. 

İran petrollerini bir İngiliz şirketi 
üzerine alarak "Anglo - Iranian Oil,, 
:unvanı ticarisi altında ihya edilmiş
tir. 

Mustılun z :ngin petrolleri de "I
rak Petroleum , a verilmişti. !ran 
petrolleıine Amerikalılar da alftka 
göstermi er ve lralWl şimali §arki
sinde vasi imtivazlar temin etm,t,~ -
lerdi. 

Fransızlar da "Horasan,, eyaletin· 
de bir "İran, irkctıle birl~iı:;ler
dir. Büyük "'az ·rkctleri müg,iRrekül 
menfaa şeklinde har keti 
kararı 1 ı ve bu h<ıv<ı.li pet-
rol i .. fh d ha ucuz ve l·olay 

u nmü. lerdir. 

"Siirt,, vılu · tinin "Be"iri,. ka=:ısı 
dahilind<" ~ uvan dağında 1012 met
re deriııt '11 ... le p .. trol bulunduğu da 
mmm:rni~ müjdclenmifilir. 

Ilnlıri Ö:::deniz 



ADYO 
.r:~~ 

Bir haftalık program 
28/4/1940 PAZAR 

12.35 AJnns vc:ı metcoroloJl haberleri. 
12..30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.50 Müzik. 

Çalanlar. Şerit içli, Cevdet Çağlar, lz-
udclın okıc, Kemal N. Seyhun. 

Okuyanlar: Scıdi Hoşscs, Azize Tözem. 
13.30/14.00 Muzık. 
Ku\,Uk orkestra (Şcl: Necib Aşkın) 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
ıS.05 Muzık: Radyo caz orkestrası (Şef: 

tbrahım özgur). Soprano Bctlrıyc Tuzu
nun rştırnkılc. 

18.3lı Çocuk s:ıaU. 

18.55 Serbest saat. 
19.10 Memleket saat uyarı. ajans ve 

ml'l.<:OroloJı haocrlcrl. 
19.30 Muzik. 
Çalanlar: lzz.cddin Öklc Kemal N. Scy

nm. Şcrıf lçlı, Cevdcl Çcığltır 

Okuyanlar: S.ıdı HO;iSCS, Radife Ertem. 
Mahmud Karındas. 

20.15 Konıışma (Çocuk .Esirgeme Kuru
mu tarafından) 

20.30 Müzik: Fasıl heyeti. 
21.15 Muzık; Nusret Kayar ta;..ıfından 

V.yolonscl parçalan. 
21.35 Müzik: Cazb~nd (Pl.) 
ü..ı!'ı MemJekeL saat nyarı, ajans habcr

lerı. ztraat, esham - t:ıhviliil, kambiyo .. 
oukut borsası (l<''iyat) . 

22.30 Ajans spor servisi 
22.40 MUzik: C:ızband (PL) 
23.25/23.30 Yarınki program, ve kapanış. 

29/ 4/lMO PAZA.RTl<JSt 
12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12..35 AJans ve metcoroloJı haberlen. 
12.50 Muzik: Muhtelif şark.ılar CPL) 
13.30114.00 Mw.ık: Karışık müz.ık (Pi.) ı 
ıı..oo Program ve memleket saat ayarı. 
ıs O:> Muz.ık: Radyo caz orkestrası (Ş.?!: 

lbrııhım Özgur) 
lb..40 Konuşma (Ç(}cuk Esirgcıne Kuru

mu t..ro!ınd:ın). 

lb !ıJ Serbest saat. 
19 lll Memleket sant 

metcorolojı )ıa~rlcn. 

ayarı, ajans \'Ol 

l9.3:> Muzık· Pıyas:ı sarkılan. 

Çalanlar: Vccıhc, Cevdet Kozan, lz -
ı.eddırı ôkte cYaylı tambur>. 

Okuyan. Muzeyyen Scnar. .(!? 

10.ıl~ Muzık Malatya halk lOrküll?ri. 
Malatyalı Necatı ve ..Şfıdı Yaver Ata-

man. 
:W.15 Konuşma (Fen ve tabiat bilgileri) 
2.0.30 Muz.ık 

Ça.l:ınlar. Fahire Fersan, Refik Fersruı, 

Rc:sa:i Er'"'l"• Vecihe 
Ok.1yanl::ır: Muza!!cr tık.ar, Scmnhat 

Ouıenscs. Nccmı Rıza Ah~kan. 

2t.la Miızık.. Senfonik muzik (Pl.) 
Takdim eden Halı& Bcdiı Yönetken. 
22.15 M~mlek~ saat ayarı, ajans ha • 

berleri. 2.1raat, esham .. tnlıv.11t, kambl
J'U • nukut borsaSJ (Fiyat) 

22.30 MUzik. Cazband CPI.) 
%3.2.5/23.30 Yannkı program ve kapa~. 

80/4/1940 SALI 
12.30 Program ve memleket saat nyarı. 

12.35 AJans ve meteoroloJJ haberleri. 
12.50 M!liik 
Calanlnr: r'ahlre FersDJ'l, Refik reı-san, 

Cevdet Çağlar, Fahri Kopu7-
0kuyanlar: Sadi Hoşscs, Melek Tokgöz. 

Sadı Hoşscs, Melek Tokgöz. 

YENİ 

DiKKAT! MÜl-IİMDIR1 
An karanın 

Yayla Maknrnalarında 
Kalöri pirinçten fazladır. O halde midenin 
yormadan tam gıdanızı almak için yemekle
rinizde PLA V yerine dalına YAYLA M...\.
KARNASINI bulundurunuz. Bütün bakkali
ye mağ:.ızalarında bulunur. 

Mektub adresi: Yayla makarna Fabrikası, 
Ankara Maltepe. Telgraf: Yayla Ankara. 

Telef on: 2195 

Şirketi ha yriyeden: 
Boğnziçi vnpurl:ırına mahsus ilkbahar t.arifesi l Ma.)1S 1940 çar

şamba sabahından itibaren tatbik edilecektir. 

• 

ostancıda Sahilde Satıllk Arsal 
~ 

Bostancıda Çatalçeşmc karşısında deniz kenannda önü kumllı.k arsa 
satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir :mevkiinde, koya nazır, tı·amvay du
rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 

1 
bulunan arsanın 21 metre cebhesi ve takriben bir döniim murabbaı me-ı 
sahası vardır. İsteklilerin her gün sabahlan (11) den (17) ye kadar 
''Yeni Sahalı,, idure memurluğuna müracaatleri. . 
Çalanlar: Cevdet Kozan, Vecihe, Ruşen 

Kam. 
Okuyanlar: Necmi Rıza Ahiskan, MU-

zc:yycıı Scnar. 
13.30/14.00 Muzik: Hafif müzik (Pl.). 
18.00 Program ve memleket saat nyarı. 
18.05 Muzik: Rı:ıdyo cnz orkestrası (Şef: 

lbr::ıhım özgıir). Soprano llcdrıye Tüz.ü
nun ıştlraltilc 

18ı40 Konuşma. 

ı 8.55 Serbest saat. 
ıo. ıo Memleket saat ayarı, ajans ve 

metcoroloJi haberleri. 
1

, 

, A.aQ Muzik. , 
Çal;ınllH': Vecihe. Cevdet Kozan, Ruşen 

Kam, 
, ~k.uyan· Mustafa Çnğlar, Radife Ertem. 

20.15 Kıınuşma {Sıhhat saati), 
ıo,;Jo Müzik: Fasıl heyeti. 
21.15 Müz.ik: Nejad Akipek tarailndan ı 

kcm:m şolol:ırJ. 

21.40 Muzik: Senfonik muz.Ik (Pl.). 
22.15 ;rırvml~kcl saat ayarı, ajans lıabcı:ı-t 

!eri: ziraat, esh::ım - tahvi!At, kambiyo -
nukut borsıısı (Fiyat). 

22.30 Müzik: Oda mtlziği cm.). 
23.00 Müzik: Cazband ( Pl.), 
23.25/23.30 Yarınki program ve kııpruuş. 

S/5/ 1940 CUMA 
12.30 Program ve memleket sant ayarı. 
12.35 .Ajans -ve ruetcoroioJı haberrerı. 

12.:-,0 M.ilzik: Muhtclıf şaı•kılar (Pl.) • 
13.30/14.00 Muzık: Karışık müzik (Pi.), 
18.liO Progrıım ve memleket saat ayarı. 
18.05 Müzik: Bır konçerto (Pi.). 
18.40 Müzık: Saz eserleri. 
Çalanlar~ Ruşen Kam, Basri Otıer, Cev

det Çağlar, Refik 1''ersan, Nuri Halil 
Poyraz. 

18.55 Serbest saat. 
19.lO Memleket saat ayarı, ııjans ve 

meleorploJI haberlerı. 

[ Askerlik l~leri ] 
Beyoğlu Yerli, Askerlik şubesin

den: 
l - Askeri Hastanelerde 1 Ha

ziran 940 da başlamak ü~ero "Yar
dımcı ve hastabakıcı hemşireler,, 
kursu ar,ılacaktır. 

2 - Lise, orta ve ilkoklıl mezun
Jariyle okuma yazma diploması olan 
20 - 40 y8.Şllld~lti "ayanlardan bu 
15)-ırslara iştirak etmiye istekli ol~-
ann kayı tlıtı yapı imale-UZ nU-

fus, hüviyet cüzdanı vo tahsil vesi· 
kalariyro şubemize :tnüraca.at etmele
ri ilan olunur, 

•• it 

Emin&nü Yerli Askerlik Şube.sin- . 
den: 

1 Mayıs 940 tarihinde Yedek su
bay okulunda bulunacak olan kısa 
hizmetlilerin 30 Nisan 940 salı günü 
saat 10 da sevkeclil.mek üzere niüus 
clizdan ve askeri vesikalariyle şu· 
bemize gelmeleri. 

pclemeyenler hakkında askerlik 
kanununun 89 uncu maddesi tatbik 
edileceği ilan olunur. 

• • • 
Beşik~ Askerlik Şubesinden: 
Emekli istihkam binbaşısı Erzu

rumlu 305 doğumlu Ahmed oğlu 

Mevlud Bulutlar ile 8 inci sınıf he
sab memuru T~köpril.lü Mehmed 
oğlu Raşid Günürün hemen şube

mize müracaat etmeleri ilin olunur. 
13.30/14.00 Müzik: 11'1!.il mi1%llc (Pi.). 
18.00 Program ve memleket saat nyarı. 
11.M MUzi~ IUna Ketty ve Deanna ~ 

19.3(} Konuşma (l\filll kahramanlık 

mqajclbclcri). 
19.45 Muzik. 

Çalanlar: Cevdet Çağlar, Kemal N. Sey
hun. Fahri Kopuz, tz.zeddın ökte. 

KAMZUK 
MEYVA 

TUZU 

Durbınin pl4klan 
18.40 Konuşma (Çiftçinin 18ati). 

l&.55 Serbest saat 
19.JO Memleket saat ayan, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
19.30 Muzik; Koro. tdare eden: Me· 

ırud Cemil. 
20.ıs Konuşma (Çocuk F.ai.r&cme Kuru

mu tarafından). 
20.30 Muzik: Fasıl heyeti. 
21.1~ Mllzik: Kuçilk orkestra (Şef: Ne

cıö Aşkın) Soprano Bedriye TüzünQn lş
tirnkılc. 

22.15 Memleket saat ayarı, ajans ha -
be-leri. nrnat. esham - tahvi14t, kambi
yo - nukut borsası (Fiyat). 

22.30 Milzlk: Senfonik müzik (Pl.) • 
23.00 Müzik: Cazband (Pl.). 
23.25/23.30 Yarınki program ve kapanı:ı. 

175/1940 ÇARŞAMBA 
12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
J2.35 Ajans ve meteoroloji haberlerı. 

12.50 Müzik: Muhtelıf JBrkılar (Pi.) 
13.30/14.00 Müzik: Küçük orkestra 

(Şf'J: Necib Aşkın). 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.05 MUzi~ Fasıl heyeti. 
Jl.55 Müzik. Okuyan: Mahmud Ka-

nı:daş. 

19.ıo Memleket saat ayan, 
meteoroloji haberleri. 

19.30 Konuşma (Dış politika 
ri) . 

19.4!> Müzik. 
Cal;:nlar: Fasıl saz heyetJ. 

ajans ve 

Okuy:ınlnr: Must:ıfa Çağlar, Safiye To
k:ay 

20.15 Konuşma. 
Z0.30 Temsil· Per Gıint. 
Ynzan: Hein-ich 1b en. 
TM'Cume: Seniha Bedri Göknil. 
21.30 Muzik Riyascticümhur bandosu 

(S•f Ihsan Küncer) 
22.15 Memleket sant ayıın, ajans hıı

be:rlcri; ziraat. esham - t:ıhv~t. kambı

yo - nukut borsası (Fiyat). 
22.35 MUzik: Ca.zband (Pi.). 
23.25/23.30 Yıınnkl program ve kapaµzs. 

2/5/1940 PERŞEMBJı~ 
12.30 Program ve memleket sant ayart. 
12.35 Ajans ve meieoro!oji haberleri. 

2/5/1940 PEB.ŞDWE 
12.30 M~ 

Okuyanlar: Mustafa Çagltır, A.ılze Tö
zem 

20,30 Müzik. 
Çalanlar: Fahire Fersan, 

Vecihe, Fahrı Kopuz. 
Okuyan: Melek Tokgöz, 

Must:ı!a Sağnak. 

Refik Fersan, 

AZ.ize Şenses. 

21.15 Konuşma (Bıbliyografya). 

21.30 M : Küçük orkestra (Şef: Ne-
cib Aşkın). 

22.15 Memleket saat ayarı, ajans ha -
berlcn: zırnal, esham - lahvllfıt, kam· 
bıyo - nukut borsası (Fiyat). 

22.35 Muzik· Cnzband (Pi.) 
23./23.30 Yıırınkı program ve kapanış . 

4/ 5/ UHO CınlAI~TESl 
13.30 Program ve memleket saat ayarı 
13.30 AJans ve meteoroloji haberlerı . 

13.;,U Muzık Muntehıb ş:ırkılar 

Çalanlar H.~en Kam. Vecihe, Reşad 
Erer 

Okuyan: Nurı Halil Poyraz. 
14.20 Müuk: Halk Türkiileri ve oyun 

havaları. A.7.ıze Şenses \'e Sadi Yaver 
At;ıman. 

14.30 Müzık: Riyaseticilmhur bandosu 
(Şef: lhs.ın Küncer) . 

15.15/15.30 Müzık: Cazband (Pi.). 
1800 Progrnm ve memleket saat ayarı. 
18.05 Muı.ik: Radyo caz Qrkestrası (Şef: 

lbrahinı Ö7.gur) 
18.40 Konuşma (Yurd B!..leisi ve sev

gisi). 
18.55 Serbest saat. 

19.10 l\leı~lekf.'t saat nyıırı, ajans ve 
metcorolojı hnbcrlcrı 

l!) 30 Muz.ı!c: Fnsıl heyeti. 
20.10 Konıışına (Gunun mesclelcrl). 
20 25 Müzik. 
Çalanlar: Ruşen Karo, Reşad Erer, Ve

cihe. Şerıf İçli 

Okuyan. Muzııtter 

Scnar. 
tlkar, Mü :eyyen 

22.15 Memleket snat ayorı, ııjans hn .. 
bcl'lcrı; zirant, esham - tnhvilfıt, kambiyo
nukut bor~:ısl (Fiyııt) 

22.30 Konuşmn (Eencbi dlllerdc .. Yal
nız kısa • dalg:ı post:ısile). 

22.30 Mi.ızik: Cazl.ıand (Pl.) (Saat 
23 c k dnr yalnız uzun - dııIJ;:a postasjlc) 

23.2J/23.30 Yarınki program ve kapan11. 

HEQ VUı4Eı<TEf't SON!lR 
KULL~NtNIZ:- -.. 
SİHHQTI NIZI 
KAZQNIQSINIZ . · 

Jl'atih. Sulh 3 üncü Hukuk Hakim
Ziği>ıd.e~ı: 

Kocamustafa paşa Ali Iı'akih ma
hallesi Duhaniye sokak 23 numara
da oturmakta iken vefat eden Me
nekşe Şcngülün alacak ve borçları

nın bir ay ve varıs ıddıasında bulu
nanların üç ay zarfında mahkememi
ze müracaatları ilan olunur. 

SABAH 

• 
28 NiSAN~ r Londralı bir 

ithalat - ihracat 
F'ırm11S1: Kendisine nlım ve satım nccıı· 

tetiği vazifesi görecek ~ynn.ı itiIJlııd 
bir Tiırk ticarethanesi ile münnsebct• 

te bulunmak istiyor. Tekliflerin ıogt· 
lizce veya Frnnsızca olıırak «Acente> 
rumuzile ıstanbul 176 No. posta kutu· 
su adresine gönderilmesi. ..................... ~ 

~· 
~~ 

PİRİNÇ UNU .. MERCİMEK - BE'hELYA -~ . 
ve sair HUBUBAT UNLA.Ill kuuvet kaynağıdır. 

ÇAPA MARKA MÜST A HZARATI -
M. Nuri Çapa .Kurulaş tarihi 1915 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden · 
\fzıak Vckilligi. kHy ~etmen okullan liçih nşrıgı~ cins w inlkdarı yazılı yatak 

\ılıfiarı ve yastık yüzleri ~lıkıa aat.ın alınacakttr. " . 
Muhammen bedeli (5100) liradır. Teminatı 765 llr:ıdır. lsfUlller bu cşyaya~id 

prtııamelcri ve bez nümunesini Maarif Müdürlüğll Yardlrektiiırlıiililndc görebilirler. 
PazarlıJ;rın 30 Nisan 1940 Salı günü saat 15 de Ma~ !(!üdürlfiiDndo yapllaca~ ildn 
olunur. •33!!3> l 
Eıy;ının clnıl Mikdarı Beherinın fiyatı YefcOn 

Ya tak kılıfı 

Yastık yüzü 
2000 
2000 

L, K. 

2 19 40 
- • 35 60 

s. L. 

4388 
712 

5100 

............................. 
! Paşabahçe ! 
5 Tuğla Fabrikası 1 
~ . 
1 Eoskidenheri büyük bir IJ6lıretj olan bu milli nıfM-ee iki sene-1 
• denberi yeni elle.rde şe1uiDsin en sağlam ,·e en ....... prese ve 8 
• kerpi9 tuğlalarını imal etmektedir. Her nevi bı~ iPll ~elveriş- . 
• li \'e klnksız sağlam tuğlayı ucak: •. 

5 Paşabahça Tuğla Fabrikasmdan 5 
• Tedarik edebllirsiniz. TaiJa atmak istiyen -.- sahihlerinin 1 
•. bir karar vermeden evvel bir kNe de Paşababçe ...._ Fabrikası • 

mamuli.tmı görmeleri meır'-*'eri lktazas uutandar. hğlalan ye-= rinde görmeğe vakitleri obmpn istekWere, vem: thd adrese nü- = 
~ mnne degönderilebilir. " 
~ Telefon: {30) dan (68) i a.rnymım. ~ 
~ ......................... ~ 

Eyüb Sıılh Hulruk Ila1:imliğindt11~ 
Ça.mlıcada Yeniyolda 32 No. 

köşkte oturan ve Devlet Denizyoııa· 
n hareket servisinde memur bulll" 
nan ~Icliha Ifalpakçı oğlu ta.rnfıil · 
dan verilen istidada: _mezkur 32 'l'l~ 
lı köşkte muldm ölü Ismail kızı Fll 
ma Mcziyyete evvelce yani dört ~ 
ne irntidat eden vasisi amcası ııefı 
Ccvdetin vasilik müddeti hitam ,bol' 
muş vç yerine kendisinin vasi oı.ııı; 
sını taleb etme.si üzerine yapı . 
tahkikat ve muhakeme sonuııdS· 
mumailcylıa Mclih:ının küçük )f~ 
ziyyete v:ısi olmıya ehil olduğu ' 
vesayeti suiistimal ctmeycceı';ri d~ 
lcnen şahitlerin şehadeti ve zn~ 
dan gelen cevabi yazı ve nüfus~ 
danı mcfadı ile anlaşılmış oicluP. 
dan 938 doğumlu Fatma McziyYl\lf 
halası Meliha Kalpakçı oğlunun~ 
si tayinine ve usulcn ilanat icrs ,,Aıo 
19 - 4 - 940 tarihinde karar verv".. 

PE UGE01 
Bis ikletleri 

Yegane satı!i mahalli: 
Beyoğlu İstiklal caddesinde 

Baker Mağazaları 

Türkiye için ycgüne dcpozitctİ 

lstanbul KaU~tro IJQ.İcimlil' 
1 

ikn: ~ 
Jstanpul ··~tün~rük 13 N°· 

Hrist.oya f 
11 1 

~ı~ 
Dimitri Veledi Vasıl ıa1tcı0~. 

kurısı Polikser.iı;io murisi Di'n1il~ 
muta.sam! olduğu Gala.tadn. 
çular caddesinde KcmankcŞ m.~ 
lesi eski 278, 278 - 1, 278 . 2 yenı 
262 - 1, 262 - 2 numaralı gayri~ 
kule haci:: koydurduğunuzdaıı .ıJ 
haczin kaldı.·ılması hakkında sÇV'"~ 
dava neticesinde 929 tarihindeJl 

11
, 

vel konmuş olan işbu haczın tJı!'1 Jı' 
dllmc.mesi hasebiyle icra ve if~ss ş 
nununun muvakkat maddcsını~ 
düncü bendine tevfikan kaldı ;f 
sına karar yerilmiş olduğundaJl / 
ilan tarihinden itibaren on be§ ut' 
zarfında. turuku kanuniyeye JJl 

caat etmediğiniz takdirde ııU~ 
kh.t'iyyet kcsbedeccğ~ tebliğ ~.;, 
mına kaim olmak üzere ilan ol 

Ankara da 

AKBA 
Kitapevi - Kağıdcılık • ~ 

ve yabancı dil gazete, ro~ecrtt f, 
kitap, siparişlerini en do~d' 
pan bir yerdir. Erika ve 

İn~isarlar U. Müdürlüğünden: 

yazı makineleri satış yeridi: ~ 
1 Telefon : 3377 ~ 

1 - 26/IV /1940 tarihinde pnzarbltla ihale olunacağı iUın cdbnla olan l0.000 aded 
• bira sandığı ile 11.000 adcd blr:ı kasasının pazarhğı görülen liİllllD üzerine 2/V/940 

tanhine tehir edilmişUr. 
U - Pazarlığı ven.iti sabıka ddı9ind•:sü.t 1&30-:.ıda td ' it Kgb'Jl'llta i.eva-

wn ve miibayaat liubesindeki alım komisyonunda yapılacağı iMn olunur. ı<3386) 

Lisesi Alım Satım . Komi~yo~u 
, 

Zayi 
Beşiktaş askerlik şubcsind~ ~ 

rı~ aı:ıkcrlik terhis tczkereJll~ 
bettim. Yenisini alacağımdan ııf· 
nin hükmü olmadığı ilan ~ ~ 
Ayaspaşa Ebe han1m :Jtil';.,I 

2 Mahmud oğlu, 324 oor· 
Mansur / 

Z A Y t Galatasaray 
Reisliğinden , 
Mlkdarı , ~ - -~ 

Kilo I 
Fiyatı 

K. 8. 
ilk teminatı 1 

Lira 

Davutpaşa Orta okulun~ 
' yılı aldığım şahadetnar.ıeY' ef 

)'i ettiın. Yenisini alacağırodıı.Jl 
sinin hükmü yoktur. r"~ -2-0-.0-0_0_ '--·- ./ 10.25 154 Ekmek ı 

G:ılatasaray lisesinin Mayıs 1940 sonuna kadar mikdan .e muhammen !iy~tile 

ilk teminatı yukarıda yazılı ekmek ihtiyacının 13 Mayıs 1940 pazartesi günii saat ı O I 
da Beyoğlu tstikl~l caddesi 349 numarada "liseler muhascbedJiiti biııasınd~ okul ko
misyonunca açık eksiltmesi yapılacaktır. İstekliler şaı·tuamqi aıllnnek için okul ida 1 
resine ve ticaret odasının yeni sene vesika ve lcmin:ıt makhuzile belli gün ve saatte ı 
komisyona gelmeleri. •3393> 

Abdüfochab ~ 

Sahibi: Ahmed Cemaleddin ~ 
Nc§riy:ıt Müdürü: l\IACİV ~ 
Basıldığı yer: (Yeni Sahalı~ 
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