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Norveç Kara Sularına Maynler Döküldü 

Alman Donanması ............. imal denizine çıktı 
Ticaret Vekilinin 
Dünkü tetkikleri 

Nazmi Top9uoğhı dün tütün 
yapağ"I ve tiftik tüccarlarile te
maslar yaparak, kendilerine gös
terilecek kolaylıklar etra.fmda i
zahat verdi ve tüccarları dünya 

'ticari vaziyeti baklanda. tenvir 
etti. 

/ngiliz tayyareleri Şimal denizinde tayyare gemisinden havalandıktan sonra ~-
'""~ .. , 
'ABA"° 

Hitler Askeri Rüesa 
ile müzakerelerde ••. 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu 

Bir kaç gündenberi §ehrimizde 
}:mlwıan Ticaret Vekili Nazmi Top
çuoğlu dün §ehrimizde vekalete 
bağlı bulunan müesseselerde tetkik
lerde bulunarak alfil.tadarlarla te • 
mas etmiştir. 

Vekil sabah saat 10.30 da 
Mıntaka Ticaret Müdürlüğüne gel
miş ve ilk olarak şehrimizdeki tü .. 
tün ihracat tacirlerile görüşmüştür. 
Toplantıda Tütün Limited müdüril 
Saffet, Ziraat Bankası müdürü Meh 
med Ali, Ticaret Odası umumi ki· 
tibi Cevad Nizami, Mıntaka Tica .. 
ret müdürü Avni Sakmen ve 21 tüc
car bulunmuşlardır. 

rtliittef ikler artık cezri bir:. harekete 
geçmiş bulunuyorlar· 

~~===~E====:==:§_~===== 

·veni Adım: , _?, Harp Balkanlara sirayet etmiyecek 
~n: Hüseyin Cahid y!~ 

Tüccarlar ilk olarak İngiltere ve 
(Sonu 7 incide) 

ltığilterc ile Fransa -a:t~da. 
1 

l'ı~ffie djha · Jıkı ve· şid<letli bir 
tlltettc de~ ret.fuek iÇiiı verilen ka· 

1 <ı.r fiile konnfağa başladı. Müttefik· 
et 1 k • . . :. s andinav devletlerıne ayrı 
··Yrı b · tı irer nota verdiler. Bu nota.la· 

il ın·· lfı Unclericatı hakkında gelen ma-
tl .. ~~t. ~orveç karasularına mayn 
~·· Ulrnek istenildiğini bildiriyorlar. 
\t ~ttefikler Norveç ile lsveçin ce • 
da 1n1 beklP.meğe bile lü:zum görme
d. en tnünasip gördükleri noktalara 
d. erhaı nı.aynler döktüler ve bunları 
c~ alakadar hükumetlere ve bütün 
rı· ~na ilan ettiler. Norveç gemileri
b~n seyrüseferini tehlikeye maruz 
~i~;aktnanı.ak için de kendilerine İn • 
rı· •Z kılavuzlarımn yol göstermeleri· 
\karar laştırdıla.r. .. 

hi Şte son yirmi dört saatin en mu
datn ~a~'ası ki dünyanın her tarafın: 
de b~~~k tesirler yapacak ve belki 

1ı tn~hım ihtilaflara yol açacakbr. 
~ ieseıe, evvela müttefikler bakı -
b ndan tetkik edilebilir. Müttefikler 
,,u sııretıe hareket etmekte şüphe 
.rOk k. d - l tamamen "haklıdırlar,,. Bura-
k. a ı "hak,, kelimesini hangi manada 
./ lanacağımızı biz de tamamile ta
,,~11 edebilmekten acızız. Ortada 
k Jcvıetıer hukuku,, denilen bir ta-

llll k 'd 1 ' leı· aı e er, taahhütler ve anane· 
bi . var. Fakat bir harbde tarafların 
t tı bunların hiçbirine riayet etmez· u: diğer taraf ellerini kavuşturarak 
~~r, hayati menfaatlerinin çiğnen 

ıne müsaade eder mi? Bunu yap
(Sonu 5 incide) 

Hüse)in fithld YALÇIN 

Londra 8 (Hususi) - Müttefikler 
bugün Norveç kara sularına mayn
leri dökmüşlerdir. Ameliye bir saat 
kadar devam etmiştir. Mayn dökme 
himaye etmişlerdir. Bu hadisenin 

(Sonu S üncüde) 

İngilterenin Balk~n 
Sefirlerinin toplanbsı 

Londra, 8 (Hususi) - Bu '1in 
Londrada İngiltere Hariciye Na

(.Sonw ~üncüde) 

Bir tekzip 
'.Ankar~ 8 (A. A.) - Rumanya 

Genelkurmay Başkanının müzakere
lerde bulunmak üzere Anltaraya gel· 
diğine dair ecnebi kaynaklardan ve
rilen haberlerin aslı olmadığını be • 
yana Anadolu Ajansı mezundur. 

Acı bir aile faciası 

Karısından şüphelenen zavalh 
bir baba katil oldu 

Kendisi de kazaya kurban gittiği için iki 
genç kız, bir anda öksüz kaldılar 

• • 
yetışmış 

Evvelki gece sabaha karşı, Kadı· ı han seraskeri sokağında _bir evde ~ir \ ya, yirmi senelik bir karı k~.ca .~ur~ 
köyünde Caferağa mahallesinde Ci· aile faciası cerey~bniş, bu facıa- (Sonu ~cüde) 

B. M. Meclisinde 
Ankara, 8 (A.A.) - B. M. Meclisi 

bugün Refet Canıtezrin başkanlığın 

da toplanmış ve bazı azanın mezu • 
niyetlerine ait riyaset divanı tezke
resini tasvib ettikten sonra içtimaa 

nihayet vermiştir. 
Meclis ~ba ~ü toplanacak

tır. . 

- 1 
Bütün gayretler boşa çıktı ve 

ıAlı:nanların blöf yaptıkları anlaşıldı . ""------------

Son posta ile gelen 6 tarihli Paris· 
Soir gazetesinin hususi muhabiri 
Henri Tanjon neşrettiği bir röpor -
tajda. Bulgar zabıtasından aldığı ve 

sikalarla Varna limanına ne suretle 
geldiğini ve Alınan ajanlarının müt .. 
tefikler aleyhine ne şekilde çalıştı .. 

[Sonu 4 iüıcüde] ı 
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Tekaüt/ere O/O 25 zam 

layihası · meclise geldi 
Bütçe Encümeni Maliye Vekilinin 
huzurile dün uzu~ bir içtima yaptı 
:Anlara 8 (Hususi Muhabmirimiz- ı zurlarile toplanmıştır. Toplantı1J 

den) - Bütçe encümeni bugün saat müteakıb derhal müzakerelere b~ 
iiçt.e Jlaliye ve diğer vekillerin hu- (Sotıu S üncüde); 

SABAHTAN SABAHA : 
q#q 

Tünelin 50 lira karı 
Tramvayın karı da pek parlak değildir. Üçmüesse• 
seden en parlağının elektrik olması tabii görülmeli! 

ISTANBUL -
! TRAMVAYLAR J 

, ' o~ . __. . otr ·. 

~ ''· ' TUNE.ll ~ 
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s-e. Pl: e. t ~ ~ 
s~n.e ll. 

Kci .. L ' • 

\ 
1 285 

•ıedigege nakli ta,.ihinden itibaren 6 ay içinde bu üç müesıese. 
.U. t..Un ettiği kar yekunu : 1.107.115 liradır. 

ı.tanbul Elektrik, Tramvay ve geçti. Nihayet geçen sene temmu • 

TUııııel eirketi yabancılardan evvela zunun başından beri İstanbul bele
Nafia. sonra Münakalat Vekaletine . (.Ş9ııu 5 incide) 



Sayfa: ~ 

Konya isyanının 
_içyüzü hakkında 
Konya Mebusu Kazım Gürelin beyanatı 

-10-
, Delibaşının !ttihad ve Terakki Ce - ı 
miyeti mensupları hakkında derin 
bir buğuz ve husumet taşıdığını ev -
Yelki yazılarımdan birinde söylemiş -
tim. Yukarıda yazılan gülünç hareke
ti. Onun delillerinden birini teşkil eder. 
Şimdi kelleyi alarak Karaman istika
metinde yol tepen Çerkes Murad ve 
arkadaşlarını takib edelim. 

Bunlar Mandasu istasyonuna ge
lince şimendifer telgrafhanesi vası
tasile Karaman kaymakamına key -
fiyeti bildirmişler; kendilerine do -
kunulmazsa kelleyi bizzat getirecek 
:ferini ve affedilmelerini istirham et
mi:;;lerdir. Vilayetten aldığı mezuni
yetle kaymakam Said B. muvafakat 
etmiş, onlar da Karamana gelmiş -
lerdir. MUteakiben Kaile, Karaman 
Ahzı Asker kalemi reisi kaymakam 
Hamdi bey tarafından Konyaya ge
tirilmiş ve hükfımet meydanında 

bir sırık üzerinde teşhir olunmuştur. 
Bozhöyüklü Çerkez Hakkı, tefri

kada münderiç mektubunda Deliba
§ıyı kendisinin vurduğunu söyliiyor 
sa da Muı:ad ve Abdullah ile diğer 
tı.rkadaşlarının mahkeme esnasında
ki ifadeleri hatta Muradın bizzat 
bana söylediğine göre Delibaşıyı vu 
1"lln Arzının Abdullahtır, bunu bu 
havnlide herkes böyle biliyor., yeni
den tahkikat yapmak istedim Abdul 
lahın iki ay evvel köyünde ve Mura
dın da geçende Ankarada vefat et
tiklerini öğrendim. Abdullah evvel
ki sene Karamanda ar-kadaşım me
bus Bay Fikret Sılaya müracaat e
derek Delibaşmın oğlunun, pusuya 
düşürmek için kendi köyü civarında 
dolaştığını ve babasının intikamını 

almak istediğin söylemiştir. Bu da 
Delibaşıyı öldürenin Abdullah ol -
duğunu teyid eden bir delil telakki 
ol una bilir.,, 

Murad ve arkadaşları o zaman 
İstiklal mahkemesine celbedilmiş -
ler ve idama mahküm olmuşlardı. 

Mahkeme hizmetlerini nazan dik -
kate alarak bunları afLeylemiştir. 

Delibaşının ölümü üzerine dağıldık
larını yukarıda yazdığım avenesin
!).en kardeşi Ömer dört arkadaşile 
birlikte köylerinde komiser Tevfik 
ve mua\in Nuri müfrezesi tarafın -
dan müsellahan yakalanmışlar; ka
rapınarlı Hacı Zihni ile dokuı. arka
daşı da müteakiben elde edilerek 
hepsi de İstiklal mahkemesi karari
le asılmı§lardır. 

Tedib kuvvetleri şehre girmeden 
üç dört saat evvel asll~rin valisi Mus 
tafa Remzi, kardeşi Kadı Hilmi, 
Mazliım zade Hacı Osman ve Hacı 
Sabitle birlikte Silifke taraflarına 
kaçmı~lar; Alanya ile Taşucu ara -
sındaki sahil köylerinde tebdili kıya 
fctlc ve koyun tüccarı namile bir 
hayli miiddet dolaşmışlar, Kıbrısa 

geçebilmek için çalışıp çabalamış

lar, birçok vasıtalara başvurdukları 
halde muvaffak olamıyarak ilkba -
harda Aladağ ve Bozkır üzerinden 
Ifonyaya gizlice gelmişlerdir. 

Bir Yörük tarafından verilen bu 
malumat üzerine vali Galib paşa; 
Komiser Tevfik ve muavini Nuriyi 
sureti mahsusada bunları takibe me 
mur etmişti. 

Üç ay kadar şehir civarındmaki 
boş llağhanelerindc gizlenmiş olan 
firariler nihayet takiblcrine memur 
olanlar tarafından bazıları yatakta 
yakalanmak suretile elde edilmi§-
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ler, İstiklal mahkemesinin hakla -
rındaki idam hükmü, - Deliöaşının 
vilayet hududuna tekrar girildiği 
sırada. - infaz edilmiştir. 

Rifat Hoca..· Ağaç ayağı.q Hafız, 
Keresteci Hacı Mehmed, Dayı oğ
lunun Ahmed, Keçeci köse İsmail, 
Taşbaşlmın Nazif, Kisasarlının Alı
med, Ekmekçi Eyüp, Haçinli doktor 
MarkaryaD, Tömekli Keçeci Hacı 
Yeşil; ilk gün teşekkül eden binba-. 
şı Tenzil bey riyasetindeki divanı 
harb kararilc ilk defa idam edilenler 
arasındadır. 

Doktor lpokra.t, hadiseden evevl 
Bozkıra nefyedilmişti. Derni~ci Meh 
med efe kumandasındaki tedib kuv
veti Beyşehrine geldiği zaman dok
tor İpokrat yanına taktığı birkaQ ki
si ile efeyi karşıla.mıya geldiği za -
man orada hü1,1iyeti ve isyan işlerin 
deki alakası anlaşılarak Demirci e
fe tarafından derhal astırılmıştır. 

Taşbaşlı Hacı HUseyin, Derviş Be 
kir oğlu Mehmcd Avcı kasab Hacı 
Mehmed divanıharbçe müebbeden 
hapse mahkum olmuşlar, diğer bazı 
arkadaşlarile. birlikte Sivas hapis -
hanesine gönderilmişlerdir. Taşbaş
lı Hüseyinle H:.ıcı 'Mebmed bir sene 
sonra hapishanede ölmüşler: Derviş 
Bekir oğlu :Mehmed de billiha.re af
ten istifade ederek Konyaya gel • 
nıiştir. • 

Kasab Avcı hapishanede iken ya
nındakilere birçok defalar, bizim 
ve memleketin basma. bu felaketi 
getiren hep o Derviş Bekir oğludur 
diye yana yakıla derd dökermiş .... 

Tefrikaya aid yazılarım şimdilik 
burada bitti. Bunlar içinde tashihe, 
izaha, aydınlatılıruya muhtaç nok -
talan, hadise hakkında malfunatı o
lan zevatın, göstermek Iiitfunu esir
gememelerini saygılarımla rica ede-
rirn. 

-Son-·---·- .. ··------··-
Tıbbiyeli gençler Anka

raya ve Edirneye 
gidiyor 

23 Nisan milli bayramını nım1le
ketin muhtelif köşelerinde kutla -
mak istiyen Tıbbiyeli gençl(•rden 
200 kişilik bir grupun Ank.ıraya gi
deceğini yazmıştık. tliğer tak•bı::lc::rin 
teşkil ettiği iki grupun biri Bı•rsaya 
ve diğeri de Edirneye gidccE:ği bil
dirilmektedir. 

••••• 
Feci bir manzarayı gör
müş bayılmış ve sonra 

ölmüş 
11{i üç giin evvel Beşiktaşta bir 

kamy.on kazası olmuş, Ahmed adın
da 20 yaşında bfr terzinin bacağının 
kesilmesine sebeb olmu§tu. O sırada 
burad'J.n g~cn Şakir oğlu Ahmed 
de, sahnenin fecaatinden korkarak 
fenalaşmış, bayılmış, Beyoğlu has ·. 
tahanesinc kaldırılmıştır.. Ahmed, 
hastahanede ölmüş, verilen raporla 
gösterilen 1 üzum üzerine morga kal
dırılmıştır. 

Atacak yUzUntlen ana, oğlu 
bıçakhyan adam mahkum 

otdu 
Evvelki gün Mahmudpaşada hır 

medresede oturan Mahmud bir ala
cak yüzünden ayni medresede Şa • 
hende adında bir kadınla oğlu Bür
hanı göğüslerinden çakı ile yarala -
mıştı. Mahmud dUn Sultanahmcd ü
çüncü Sulh Ceza mah~emesine veri
lerek sorgusu yapılmış, tcvküine ka 
rar verilmiştir. 

Hamamdan elbise çalan ar. 
mahkOm oldular 

Muhtelif semtlerde. . hırsızlık ya -
pan, Bnlfi. ve Davudpaşa camilerinin 
kubbelerinden kurşun çalan en son
ra da Ali adında biı· ar.katla.şile be
raber Ağ:.ıhamamına giderek pence
reden girip iki kat elbise ve 11 kilo 
kurşun çalan ve kaçarken yakalanan 
sabıkalı hırsızlardan Bekir oğlu HU
scyin dün adliyeye vel'ilmiş, Sultun
ahmed Birinci Sulh Cez.'l mahkeme
sinde sorgusu yapılnııştır. Hilseyjn 
sorgusu esnasında suçunu tamamen 
itiraf etmiş, hakim Reşid, IIüseyinin 
tP.vkifine karar vermiştir. 

·vENl f 1.BAn 

Et fiyatlarında 
Yükseklik 

1 Sinan ihtifali üniversite gençleri 
1 Bundan sonra her on İzmire gidecekler 

Et fitalarında görülen yüksek
lik devam etmektedir. Belediye \.. 
fiyatlarının yüksekliğini temin eden ., 
8.milleri tetkik etmektedir. 

Celebler bunun İstanbul mınta - J 
kasında hayvruı bulunmamaya ve 
Anadolu ve Trakyadan da son zel- . 
zele ve feyezanlar yüzünden sevki
yat yapılamamasına atfetmektedir
ler. Kasaplar cemiyeti lstanbula hay 
van scvketmek üzere Konya ve Ada
na mıntakasına bir heyet gönder • 
mi§lerdir. Bu heyet o mınta.kada 
derhal 6000 hayvan mübayaa etmiş 
ve lstanbula sevketmeğe başlamış
tır. Bu hareketin canlı hayvan pi -
yasasında derhal kendini göster -
miştir. Dün canlı hayvan fiyatla -
rında kilo başına 3 kuru.ş im.dar bir 
tenzilat görülmüştür. Faknt bunun 
perakendeciler vasıtasile lıalka inti
kaline imkan görülmemektedir. 

Belediye et fiyatlarında görülen 
bu te7.ayüdün nisan nihayetine ka -
dar devam edeceği kanaatindedir. 

Diğer tarafdan canlı hayvan buh
ranı tabii olarak deri buhranını tev
lid etmiştir. Deri ticareti ve sana
yii ile meşgul olanlar bu hususda bir 
toplantı yaparak tedbirler almayı 

kararlaştırın· '1r. 

ViLAYETTE: 

Amiral Mouren'in 
tetkikleri 

Şehrimizde bulunan Fransız Pasif 
Müdafaa mütehassısı Amiral Mou -
ren dün sabah bir müddet \ilayette 
meşgul olduktan sonra yanında ala
kadar zevat bulunduğu halde şehri
mizde bulunan ahşap semtleri tetkik 
etmiştir. Mütehassıs bu hususta vi
layet seferberlik müdürlüğü tara.fm
dan hazırlanan planı muvafık bul -
muştur. 

Mütehassıs bununla şehrimizde 

yaptığı tetkikatı ikmal etmiştir. Bu 
günlerde Vekalete vereceği raporla
rı hnzırlıyacaktır. 

ll•LED/Tl!D•: 

Elektrik idaresinin 
plançosu 

Vali ve Belediye Reisi doktor Lfı~ 
fi Kırdar dUn Elektrik İdaresine gi· 
derek İdarenin bilançosunu ve tesi
satım tetkik etmiştir. 

Vali İdarenin şebeke ve tesisatını 
ıslah için bu sene alacağı tedbirler 
ve liazırliı.dığı proje hakkında idare 
mütehassıslarile temas etmiş ve ba,;. 

zı direktifler vermiştir. 

Esnafm murakabesi 

~nede bir tekrar edilecek Geçen gün de bildirdiğimiz gibi, 
1 

Hukuk Fakültesine mensup 500 ka-

ritlyük Türk mimarı Sinanın yıl 
dönümü bugündür. Yarattığı mü -
teaddid şaheserle dünya tarihine 
mal olan büyük san'atkann senei 
devriye merasimlerinin bundan son 
ra on senede bir icra edilmesine ka
rar verildiğinden bugün memleke -
tin hic; bir tarafında merasim ya -
pılmıyacalttır. 

Yukarıdaki resim Güzel San'atler 
Akademisi yüksek mimaıi talebe
sinden Mustafa Kemal Elagözün 
meydana getirdiği koca Sinanın 
bir büstünü göstermektedir. 

JIA A.RıTTı, 

lstanbul Yüksek Tica
ret Mektebinin çayı 
İstanbul Yüksek Ticaret ve tkti -

sat mektebi talebeleri 13 nisan gece-
si Parkotelde bir balo tertib etmiş
tir. Mektepten şimdiye kadar mezun 
olanlar namına tertip olunan bu su
vareye şehrimizde bulunan ve mü

hlm mevkiler işgal eden bütün mek
tebin mezunları davet olunmuştur. 

Türk Hukuk kamusu 
hazırlanıyor 

"Hukuk tlm.ini Yayma Kurumu,, · 
Türk hukukunun şimdiye kadar kul
landığı ıstılahlara ve mazisine dair 
bir "Türk Hukuk Kamusu,, hazırla· 
mak üzere faaliyete geçmiştfr. 

Bu iş için teşkil olunacak heyet 
Ankarada devamlı surette faaliyet
te bulunacak ve kamusu en kısa bir 
zamanda ve en mükemmel bir şekil
de hazırlamak üzere milstemirren ça 
lışacaktır. 

Heyete seçilecek Azalar bu husus
ta mütehassıs kimseler olacak ve 
kurum tarafından intihab olunacak
laı:dır. 

Yoksul çocuklara yardım 
Yoksul Çocuklara Yardım Cemiye

ti için alınacak yeni tedbirler etra
fında dün saat 17 de Vali ve Beledi
ye Reisi Doktor Lutfi Kırdarın riya
seti altında bir toplantı yapılmıştır. 
Toplantıya Maarif Müdürü Tevfik 
Kut •re cemiyet heyeti idaresi iştirak 
etmiştir. 

dar genç, İzmire gitmek için İzmir 
vilayetine müracaat etmişler fakat 
vilayetten müsbet bir cevap alama
mışlar ve her ~eye rağmen İzmire 
gitmeğe karar veren gençler, bu 
sefer de Münakalat Vekaletine mü
racaat ederek Bay Ali Çetinkaya -
nın yardımını istemişlerdir. Genç -
ler, dün çektikleıi bir telgrafla, tu
tacakları vapur hakkında Vekilden 
yardım istcm.işler.dir. Gençler, Mü • 
nakalat Vekaletinin müsbet bir ce
vap \·ereceği ümidini be~lcmekte -
dirler. 

DENIZLZRD• ı 

Münakalat vekaletinin 
aldığı tedbirler 

Münakalat Vekaleti denizlerde 
sefer yapan gemilerin emniyetini 
temin etmek üzere limanlara hava 
vaziyetini bildirecek işaret direkle
ri kaymağa başlamıştır. İlk olarak 
Trabzon, İnebolu, Karadeniz Ereğ
lisi, Samsun ve Mernine konulacak 
olan bu işaret direkleri rasad istas
yonlarının vereceği malfimata göre 
bu direklerde geceleri elektrik terti
ba.tile ve gündüzleri de mahruti ci -
simlerle havanın vaziyetini göste -
recektir. Bu tertibat tedrici bir 
surette Türkiyenin bütUn limanları
na konulacaktır. 

Gemi enkazları ihale 
edildi 

Yenikapı ve Haydarpaşa civarın
da evvelce batmış olan Marilvanya 
ve Maryetta vapurları enkazının çı
karılması için açılmış olan münaka
sa neticelenmiş ve Kalka \'anzade -
lere ihale edilmiştir. 

Her iki gemi enkazı 50 gün için
de çıkarılarak htikumete teslim eı, -
dilecektir. 

Vapurların enkazı tamamen hü -
kumete ait olmak üzere Kalkavan
zadelere 21.000 lira verilecektir. 

Dar.Ulaceze menfaatine 
su va re 

Darülaceze müdürlüğü 20 nisan 
cumartesi günU akşamı müessese 
menfaatine büyük bir suare tertib 
etmiştir. Suare Taksim Belediye ga
zinosunda verilecektir. Şehrimizde • 
ki sanayi müesseseleri ve büyük ti -
carethaneler bu çok hayırlı müesse
se menfaatine verilecek suareye bü
yük bir alaka göstermektedirler. 

Ekmek imalinde 
kullanılan un 

Belediye İktisad Müdürlüğü ek -
mek imalinde kullanılan un formü
lünde bir değişiklik yapmayı karar· 
laştırmıştır. Buna sebep toprak mah 
sulleri ofi.Si tarafından 1stanbula ve
rilen buğdayların nisbet ve kalitesi
dir. Ekmek imalinde kullanılan un 
formülUndc şimdiye kadar. %85 nis
betinde yumu§ak %15 nisbetinde 
sert buğday kullanılıyordu. Belediye 
sert buğday nisbetinl %75 e çıkar -
mağa karar vermietir. Bu itibarla 
yumuşak buğday nisbeti de % 75 e 
düşecektir. Bu değişildik yarın İldi-
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Şiddetli aoluka kararınılİ 
tatbikine mütedair 

Kararlar 

M üttefikler siyaseti Almanyayı 
daha. sıkı bir surette tazyik 

ederek a.blukaoın tesirini fazlalaş • 
tirmak \'e Almanyaıun diplomasi ta/o 
arruzu ve bazı bitaraf dedetlerin it.. 
tihaz eyledikleri tedbirler yüziinden 
husule gelen gedikler ha.sebile, \'11 • 

Jmbulan nziyetin ıslahı zınınındald 
kararlarını tatbika girişmişlerdir. 

Londra \'e Pariste bir miiddetten • 
beri devam eden miizakereler neti· 
oosinde ilk bir. tedbir olarak Norveg 
k:ırasulanna mayin dökmek ve viİ!

cude getirilecek mayin tarlaları nra• 
sındwı auc:ık İngiliz kılal'OZları ,.a
sıtasile bitaraf gemilerin geçeceğini 
beys.n eden ngiliz ve Fransız nota!~ 
n bu iki İskandinav devletine te\·cll 
edilmis ve hatta bunun tatbikine de 
derhal girişilmiştir. 

İngiltere ile Frnnsa, giriştikleri mü 
cadelede esas muvaflaki~ et unsur .. 
ları arasında abluka l.myfiyetine bil· 
yük bir ehemmiyet vernıi.Şler ve b11 
meyanda ts,·e!: ,.e Norveç vnsıtasile 
Almanyaya giren emtia ile Balk:uı· 
larm Almanya ile olan münasebetlo
rini nazan dillatt.e tutmuşl8.rdı. 

Bilhassa. Almanyruıın büyük bir 
ihtiyaç lıi es lediği demir cevherini 
tsveçten alması bu meseleyi daha 
m\ihim bir safhaya sokmuştu. liin 
harbinde İsveç ile Norve~in Alman 
siyasetinin tarzı hareketi karşısın· 

da muhteriz bir lıareltet takib etme• 
leri ii7.erine müttefililer bu cebhede 
daha başka. türlü faaliyetlerde bu .. 
Junmnk zaruretini hissettiler. 

Şimdi alınan kar:ı.rlann ya\'a§ ya
vaş meydana ~kınası m\ittefüderln 
t~kandinavya sularında cilldi ve fi· 
ili bir harekete teves iU eylemiş ol· 
dub:lannı gösteriyor. Bilha.qsa İsveç 
ile Norveç Jıiikfımetlerinc tevdi edJ
len notalar, bu iki memleketin ya .. 
pama.dıkları hitaraflık vazifelerin .. 
den miitcvellit safahatı müttefikle • 
rin yapacağını iı.uh etmektedir. 

Bu suretle ~imal denizinde l'e Nor 
\

0eç sahillerinde İngiltere ve Fransa, 
denizlere ken<lilerini hakim kılan do 
nanmalarile Almanların ilk madde 
ithalitını, muhtelif nolctalardan ka
rasularını takib ederek kaçak suret• 
te yapmalarına mani olmak için gt .. 
ri~tikleri ilk taall~·e~, maJiD tarla
ları \·iicude getimıekle başlamışlar • 
dır. 

Halihazır hi\diseleıi a.rasmcla mUt 
tefiklerin Balkanlarda da Alnıanya· 
yı ilk madde ve gıda maddeleri elde 
edebilmel< imkanlarından mahrum 
etmeyi iqtfhdaf eden bir hareketleri
ne de şahıd olunmaktadır. 

Bunu da Balkanlarda büyük ınik· 
yastn mal tophyııoak olan ve ser .. 
mayesi hazine ta.rafından ödenecel< 
bir ticaret sirlietlnln kurulması gös
termektedir. 

Bn suretle Balkruılara ta.allUk e • 
den ablukayı şiddetlendirme kararı
nın ilk te7.a.hiirleri daha. ziyade "mU· 
baya.at,, sistemine dayanan iktisadi 
bir Im.rnkter izhar eylerken ~imal 

denizinde hu karar daha ziyade filli 
bir h:ı.rcket n faaliyete istinacl e • 
der gibi orta.ya çıkmaktadır. 

Dr. REŞAD SAGAY 

sat Müdilrliiğü tarafından Daimi En 
cümcne sevkolunacaktır. Encümenin 
tasdikinden sonra yeni §ekil derhal 
tatbik olunacaktır. 

Beyoğlu Kaymakamlığı Belediye 
nizamlarına muhalif hareket eden 
esnafa kar.şı şiddetli bir mücadele 
açmıştır. Belediye son hafta zarfın
da kendi mıntakası dahilinde 66 iç
kili lokantayı teftiş etmiş ve bunlar
dan 44 tanesinin içJO ve yemek fi
yatlarında Belediyece tasdik edil -
miş tarife hilafına bazı zamlar yap
tıklarını tesbit etmiş ve cezayi nak
di ile derhal tecziyelerini kararlaş -
tırmıştır. Beyoğlu Kaymakamlığı j-i 
ne kendi mmtakasında son hafta 
zarfında 1039 noksan ekmek ve 248 
francela miisadere etmiş ve bunları 
Darülacezeye göndermiştir. 

Bursa valisinin ehrimizdeki 
faaliyeti 
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Şehrimizde bulunan Bursa Valisi 
Refik Koraltan dün Vali ve Belediye 
Reisi Doktor Lutfi Kırdarı ziyaret 
etmiştir. Bursa Valis i, Bursada dağ 
sporlarının inlri~afı için sarfcdilen fa 
aliyete !stanbulun d:.ı Bursa.ya en 
çok seyyah gönderen bir şehir ol -
ması itibarile yardım etmesini iste
ntifjtir. Yapılacak yardım iki vilayet 
arasında kararlaştırılacaktır. 

Belediye zabıtasmm 
talinı- i :.amosi 

İstanbul Belediyesi yaptığı teftiş
lerde emniyet teşkilatından istifade 
etmekte idi. Belediye Zabıtası tali -
matnamesi bu istifadeyi daha, geniş~ 
letmektedir. Bu itibarla Belediye po 
lislerin bu vazifelerde daha rnül<em
mel bir şekilde çalışmaları için ken
dilerine bazı tatbikat dersleri yap -
tırmayı kararlaştırmıştır. 

H. H Y 1 
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GüLHANE :MÜSAMERESİ - yapılmıyan rahim kanseri ağrıları-
939 • 940 senesi Gülhane tıbbi mü- nın t eskininde kullanılan yeni usu
sameresinin 6 ıncı sı. profesör Zeki lü anlatmış ve modern bir oksijen 
Uralın reisliği altında nisanın 6 ın- \rerir cihazı göstermiş. 
cı cumartesi günü saat 13.30 da ya- 5 - Asabiye asistanı Saim Kip· 
pılmıştır. man iki miyopati vuk'usı takdim 

ı - Kulak asistanı Hasan Avşar etmiş. 
kulağı alakadar eden bir kıhıv ka- 6 - Profesör Bürhaneddinin Tu
idesi firaktöıi vak'ası takdim etmiş. gan Korner Trompozlerinde elektro 

2 - Teşrihi marazi baş asistanı kardiyoğrafi ve bilhassa dördüncü 
Ziy:ı Atasoy süblime zehirlenme - der ivasyon ehemmiyeti hakkında 
sindeki kilye afetlerini göstermiş. bir tebliğde bulunarak müsamereye 

3 - Cilt asistanı Hakkı Üritiker- niliayet verilmi§tir. 
ya piğmantorya vak'ası hakkında Münakaşalara: Profesör Nazım 
tebligatta bulunmuş ve bir kopozi Şakir, profesör Valıdi Özen, profe-
sarkumu valC'ası göstermiş. sör Bürhaneddin Tugan ve Dr. Ham 

4 - Profesör Ali Esat ameliı."at di iştirak etm.işlerdiı:. · 

KONFEP..AN'S - Enı;nönü Halk 
evinden: 

9/ 4/ 1940 salı g11.nil (Bugün) sa
at i7.30 da Edebiyat Flakültesi do
çentlerinden Bay Cavit Baysan ta
raf ııulatı (Tanzimat VB Reşit Pa • 
§a) mcvzmmda bir lconf crans veri
lecektir. Davetiye yoktur. 

• •• 
TANZThfAT VE REŞİD PAŞA: 

HAKh.'1NDA KONFSRANS - E· 
debiyat Fakültesi doçentlerinden 
Cavit Baysan bugün saat 17.30 da 
Eminönü Halkevi konferans sala .. 
nunda "Tanzimat ve Reşid Paşa,, 
mevzulu bir konferans verecektir. 

Konferansa ·herkes gelebilir. 



Londrada ostluk tezahüratı 

B~yük bir mitingde Lord Lloyd ve 
lngiliz •efiri nutuklar söylediler 
Londra, 8 (A..A.) - Türk • İngi- · 

tlı komitesi tarafından Mansion 
llouee'da tertib olunan büyük mi -
bıgde Lord Lloyd bı dırmiştir kı, 
koınıte zelzele mınta asının merke -
tinde Erzin da 100 yataklık bır 
ha ane kurmağ karar vermiştır. 

Deniz Naıtl y t Nazın Hudson İn· 
it t~re htik meti namına bu kararı 
\asvıb et.'lli ve deımştır ki: 

Bu derec:.e el b r felakete uğr •• 
nn bir m ll tin t hhi.ıtierınc sadık 
ka makta t 1 
llabılirdi. Fak 
fak bır tere d 
lıeıiı gi bı rn 
ijl 

Türkiye en halis dostlarımızdan 
birıdır. 

lııgillZ Sefirinin Sözleri 

Londra, 8 (A.A.) - lngilterenin 
Anlrnra Büyük Elçisi Sir Hugessen, 

İngiliz . Tfirk komitesinin Mansion 
House'de tertib ettiği muazzam bir 

' mitingde demiştir ki: 
Türkiye biribiri ardından r.elzele

lere, fçyezantara uğramıştır. Bu fe

laketleri öyle bir cesaretle karşıla -
mı~r ki, bunun üstünde bir cesaret 
göstermek hemen hemen imkansız· 
dır. 

Türkiye siyaset sahasında da ~k 
mühim kararlar vermiştir. Bu karar· 

tic \ menıi lar hususunda Türkiyenin yanında -

b. rr· kiye ı:: eten i tiklallerine yn:. 
;uşınak istiy mıllet ere yol gös- BiE bilıyoruz ki, Türkler ve biz 

!~rtnclttedir. Tiirkiye, Alman iktisa- · dostuz, sa'clik dostlarız. Bu derece 
d. a~na bağlı, zincirlerden ken • j merd ve cesur dostlara malik olmak· 
leını kurtnrmıştır. la iftıhar duyuyoruz. 

.. ··-·· .. 
torveç ara sularına 

P..1aynler döküldü 
(Baş tarafı 1 i1ı<lice) 

~kuu Almanyada çok bUyük hay -
l'et uyandırmıştır. 

. Bitlerin rıyasetinde askeri bir 
eur derhal müzakerelere başlamış 
l>e içtima çok geç saatlere kadar 
dl!\ am etmiştır. Berlinde harbın 
kati bır safhaya dahil olduğu hak
kında kanaat vardır. 
AJmanyanın Ballık deniz" limfın - l 

• la'l'. da k' ~etli m·ktaıda aske!' 
ta d e ~ d bu e~ anda :veri.: en 
b dır. 

41 ayn.ıerin k r 
du~ 1n Ffanaz elçileri 
11\ n h · ~ retine giderek 
~.. ~ç nor.a nı 'ermi tir_ li.g 'tf;re 
hükun1etı bu nota arın hukuku dfü~ 
kavaidine uygun olmadığını kabın 
etmekle beraber :Noneçin yaziyetıni 
n::ı.z .... n dik ... tt. ae a. &k bu karan 
Vermek m 01 ı ı) etinde kaldı~.nı 
Çu kü Kon ~ç ı A nıan tazs ık: a1 • 
tl da bit .. ıau.g .ı muhaıaza L-Oe -
lne .ı.gını s .}• m n ur. 

Bugun alınan tedbiı ler munhası-
l'an Alm a nn aleyhındedir. Bı -
1ıa. aJ.ı a · r "e nt'k ;;;oy;e dur
ıa~n, bılakis fa} dalıdır da bu ışe 
ilin iye kadar l\"-orv~ teşebbü:s ede
C\!k, ve Alınanların bınlerce insan ve 
~lizicrce gennyı batırma~ma mey - ! 
dan vermıyecekti. 

Norveç haricive nazırının beya -
:natından beri g~çen kısa bir zaman 
•rfında 55 bıtamf gemisi daha ba
tırıınuştır. 

1 
Müttefikler, harb sa.hasını geniş

etm k niyetinde de.ğiUerdır. Fakat 
!1rnanyanın al c ğı mukabil hattl 
aı·ekete butün kuvvet ve şiddetle

:rııe mukabele edecektir. 

1\-tiithiş Bir Deniz Muharehcsi ~i? 
.. osıo, 8 (A.A.) - Kattegat ve bü
~~ ~lt snhıllerınden şimale doğru 

. ~la 100 parça Alman harb gemi
:ının ilerilemekte olduğunun bu sa · 
ah görüldüğü teeyyüd etmekU:dir. 
Bu gemiler arasında büyük harp 

1€.l'l:ıileri olduğu gibi yardımcı Ye si
li.hıı balıkçı gemileri de vardır. 

N Or\'er.in PrOt.estosu 
"'6 Oslo, 8 (A.A.) - Hükfunet bir 
~lllıame neşretmiştir. Bu beyan

llanıea.e Norveçin müttefikler tara-

lından bltarafliğının ihl&l e&.ime -= aleııt ve ciddi surette protest.o 
~-ekte olduğu beyan olupnmakta-

lri:~t\ıi:ı.et, maynların ve harb ge
eıınin Norveçin karasularından 

~kihnelerlni talep etmek mecburi
r:::ıde olup bitaraflığın bu suretle 

l edilmesinin icap edeceği bütün 
~lrteri ittihaz etmek hakkım mu

afaza etmektedir. 

"N orveçte liayftt 
Oı::Jn (AA - Nortee hu.Mu 

lbr-t 
avret ,.e teessuf icırı.-

de ~ehrin her tarafın.dan grupların 
t~ekkul ettiği ve ı::on haberleri gö
rüştülderi müşahede ediliyo;·. Gaze
teler hususi nüshalar çıkararak 

muutef ıldeı ın vet•dikleri notayı neş
retmekte ve maynlerin döküldükle
ri yerleri gösteren hartalar bas -
maktadırlar. Bu üç yer Aale~und, 

Chriastiansund ve Nanik civarı -
dır. 

' Degbladet,, gazetesi neşrettiği 

hus ısi bır nüshada diyor ki: 
Garp devletleri bu gece Norveçin 

kar. suıannı üç noktada 111ayn tar
kh::.rıJe l:apadılar. Garp devletleri -
nın harp gemileri de bu mmtaka -
1&rda devriye geziyorlar. Bu, N"or -
veç hükumetini hayrette bırakan 

g<:.yri muntazır. bir zorbalık hare -
keti dır. 

M~ynler civarında mühim İngiliz 
kuvvetleri nöbet bekliyor. Binaen -
aleyh bu maynleti kuvvete müra -
c< t ederek temizlemek NorYeç için 
imk' nsızdır. • 

Notanın Esas Nektalan 

P ~ 8 (Husuı:ıi) - Norveçe Fran 
sa 'e lngi!terenin verdiği notan n e
sas an şunlardır' 
Almanyanın bitara:f gemilere yap 

tığı tecavüz ook artmış bulunmak -
tadır. A manya, denizlere maynleP 
dökmüş. mrı.::-;um balıkçı gemileı ine 
tesirmi gösteren bir gar.ip siyaseti -
ne ba~lamıştır. 

Enternasyonal hukuk dii~n"anın 
sıstematik bir surette gayri mc-ı<ru 

hareketlere tevessül etmesi takdi -

rinde karşı t::ı.raf muhareher:in bu 
sun·tle vücud bulan vaziyete uygun 
harekete geçmek hakkını daima tanı 
mışt:ır. 

NorYec hükumetinin Alman ta -
leplerine. uyduğu müşahede edil -
miştir. 

Eğer harbi kazanmak lüzumu., 
biltiln mtittefikleri lazım gelen ted

birlere baş vurmağa mecbur bıra -
ku·~a dünya efkarı umumiyesi hak 
verecek,ir. 

Bu sebeplerle İngiliz v& Fransız 
bükümetleri, harp kaçağı götür-

mekte olan gemilerin Norveç kara 
sularmdan serbestçe geçmesine ml· 
ni olınağa karar verm~lerdir. Müt -
tefik hükiımetler, bu notaları ile şu 
cıheti bildirirler ki, Norveç karasu
larının muhtelif mmtakaları, bura . 

tara dökülen maynlerle tehlikeli bir 
hale getirilmiştir. Gemiler. melfuf 
notta gösterilmi~ . olan mıntakalara 

keı 1 i mes'uliyetleri altında girebi . 
leirler. Diğer taı aftan bu mıntaka
lara dökülen maynlc.r, Nor:.veç tebaa 

'-'e gemilerinin N or veç limanlarına 
•e No. veç sahıl köylerine girlp çık

n a.S f kat'ıy1:n biı mani teşkıi e
d ~ ek mahıyet göstermektedir. 

~ENl 
! 

L HER SABAH 

İngiliz inadı ve Alman 
mukavemeti 

T a.tbilc edilen ablukaya rağ • 
men Naziler AJı:ıınnyasmın 

bltaraflardan hemen her istediğini 
tedarik edebilmesi meşhur lngillz 
inadını nlha.yot bareketıe getirili. 

Dişlerini ııkmıa; blltön kudretini 
rakibini yenmek için adalelerinde te
mcrb.üz ettlnnlş b1r pehlivan heybe
tlle Ahnanyayı ~berllyeu. abluka 
kıskacıw gittiltçe 81kı3tumaktaibr. 

İngilizler mahsur AJma.nya.ya pa
raya tamnh ederek bal sa.tan blta • 
rafların ma.lla.rını daha ttstüıı ftya.t
la satın a.lmağa karar vermiş bulu
nuyorlar • 

İngilizler abhika edlliniş Alman • 

yaya kOJ'ku yüzünden mal veren bi
tnrafların düşma.m doyu.rmalarma 
mani olmak i9in icabında. zecri t.edp 
birıere b111jVl1rnınğa da ka.ra.r vermiş 
görünüyorlar. 1 

Sessiz snda..o;ız lWn büyük hiddet.- 1 
ler gibi se~sizliği nisbetinde korkunç 
azim rn inad karşısında Alman mn
l<avemc•ti ne gibi t.cdbirlere başvu -
racak '? lkhem~hal muhtaç olduğu 

matlen i, gıda maddelerini hQ.lliİ 

vasıtalarla. temin edebilecek? 
Galiba harlı, şu bildiğimiz yıpra,.. 

tıoı \ie öldı r u harb a.sıl şimdiden 

sonra ba.,ıruımk üzeredir. 
Uzun m :ac clc. ~ ıl!arınd:wa Sonra 

tspanyamn b hr~ hasr,ıetini parçala.-
yan, .ı: ~az kıslunal< bağlayan 

ıssız- bir ~.< >;iiren, Çarlık Rus~·a-
sınm teh:thd ~ tavırlar t.a.!mım~ ;;.a 
b~)J~ an. d<'niz lmn•etJerirıi Japon 
denizinin rlalgah ~ula.rına gömen ve 
nihayet Almanya imparat.onına. öc
r.a bir Dolanda. l<öyünde münzevi bir 
tariki dün~ :ı lıayııt.ı yaşatan 7;lud
ret anglosakson inadı karşısında 

nasyonal s<lhyalimı ae kadar miid -
elet dasa.nat-ac.cek? 

ın •!iz; inıulile Alınan muluneıneti 

kapısmak ii.zcı·" değil, artık kapış -
mı~ın:.tlır. Biri ınağffib edeceğim, di
ğeri mnğlôb olrnıyacağım a.zmile di
dişen ''e hoJ?;ışan bu iki kuv.vet ara
sında korkunç cidal had safhasına. 
girmf:<o•·r. 
~fuhakkak ki a.sd harb OOJlemak 

üzeredir. 
A. CEM'ALEDD1N SARAOOGLU 

E giit Yenin Balkan 
seF lerinin toplantısı 

(Ba., tarafı 1 indice) 

ım Lol'd l alifu'm riyaseU al • 
t.ınfia. lrigiherenin Töi'kiye Bttyillı 
EJç.ssile, Btilga.ristan, Romanya, 
l: rııgoshıuya, Yunanistan ve Ma
car Elçileri ve İngiliinwün R<>
ma: ve MOskova Bö~'\ik Elçileri.· 
nin ue hazır bulunduğu bir ~ 
ma akdewlınişör. Bu içtima ~ 
saatte• fazla devam etmiftir. 

çtimaila., Balkan devletleri • 
nin iktisadi '\iaziyetleri üı.erinde 
goni!;mt>ler yt~pılmış ve Balkan 
emtia6non mübayaası etra.f.uıda 

gOnişühn~'~ir. 

~iittefilder, harbi Ba.lka.nl&ra 
sirayet ettirmek n.iyefüıde <>lma
lhkla.rım t.eltrar teyid etmişler · 
dir. 

Mii7.akerelerin sonunda bir teb 
lif n~redihnesi muht.emeldir. 

Mısır Eiçis! dün itimat
ıı~:mesini verdi 

Ankara, 8 (A.A.) - Yeni Mısır 
Elçısı Abdiirrahman Hakkı Bey bu 
gün H.eıiiictimhur İsmet İnönü tara
fından ÇankayP. köşkünde mutad 
me ·mıe kabul edilerek itimadna -
mesini takdim etmiştir. 

Bu kabulde Hariciye Vekaleti u. 
mumi katibi Numan Menemencioğlu 
hazır bulunmuştur. l 
İAgittere Ame~rkaya 10,000 

tayyMa sipariş etmiş 
Londra:, 8 (A.A.) - İngiltere, A· 

me!'ika Birleşik Devletlerindeki tay
yare fabrikalarına 10000 harb tay -
yaresi sipariş etmiştir. 

Şe "' ır.edisinin toplanhsı 
Şı::n ı Meclisi bı.ıgün saat 14 de 

töplanacal;tır. Meclis bu toplantıla· 

nndan itibaren yeni bütçenin tetki
kine başlıyacaktır. Aynca Maliye ile 
Be1ediye arasında.ki para meselele -
rinin halli için riyW!fet taııı.fmda.n W. 
ten~n im7..a salahiyeti hakkında E!ı
ci.ımenden gecıen teklifi de tetkik • 
decLktir. 

H 

bir ai e f • 
cıası 

Cinayetin t.,7.(lrıdiği ev ve maktul ana { 

(&ış tıaraf-ı ı indice) zavallı aile reisi, §iddetli bir asabi • 
ban gitmiştir. Hadiseyi anlatalım: yetle mavzer markalı silAhma sarıl· 

Facianın geçtiği evde, Feyzullah, mış, bir el ateş etmiştir. Çıkan kur-
yirml senelik karııo:ı 43 yaşında Ni- ı;ıun, Nimetin sağ dlkağında.n gir ,. 
met, kızları 18 yaşında İlhan ve 15 miş; sol p.kağmde. büyük bir delik 
yaşında Ayhanla beraber oturmak- açml§tır. Nimet, nefes almağa vakit 
tadır. Feyzullah, karısı Nlmetin ken bulamadan yere yıkıltnış ve ölmüş
disine ihanet ettiğinden şüphelen- tür. 
mekte, bilhassa son günlerde bütün 
vaziyetlerini, kendisinden habersiz 
kontrol etmektedir. Hatta, son za
manlarda, bir ay mezuniyet alarak 
karısını şıddetle takibe başlamıştır. 
Bu tı.kıb netıcesinde de. Saim adın· 
da bir doktorla müna~ebetini tesbit 
etmiş, doktoroan kausma mektup -
lar geldiğmi de öğrenmı§tir. İşte, fa
cianın se\x!bi de budur. 

Feyzullah bu neticeye vardıktan 
sonra, e\'ve1ki gece. her zamanki 
mutadı veçh·ıe yemeği ınüteakib, sa 
at 21 de odası.na cekilip yatmış, fa-

kat, kafaSll.ın içit eki kıskançlık 

kurdu miitem dj~ en dimağını kemir
m · bir türlü u~myamamısur. Karı
sı Nime te. kız1ari1e saat 23 buçuğa 
kad, r oturd ıkt:.:ı.n sonra. gece yarı
sı, yatrtıak üzere odasına çekilmiş -
tir. lşw bund n sQnra, karı koca a
rasında bir münakaşa başlamış, Fey 
zullah Nimete kendisine ihanetinden 
bahsetmiı:ı, o bunu kabul etmemiş, 
Feyzullah, tahkikatının verdiği neti
celeri anlatmış ve doktor Sa imden 
aldığı mektupla.rı kendisine vermesi
ni istemiştir. Bu münaka.~alar saat • 
lerle sürmüş, kadın kendisinde meJr.. 
tup olmadığını söylemiş, nihayet, sa 
at ikiye doğru, artık gözü kararan 

Bundan sonra, elinde sili.hile gaş
kın ve sinirli vaziyette odada yürü
yen Feyzullahın SŞ'&ğı sandalyeye 
takılarak yere dtlşm~, elindeki silAlı 
ateş alınış, çıkan kurşun kafasma l
sa1'et ederek kendisi de ka:nla.r için
de yerde kalmı§tır. 

Diğer odada derin bir uykuda o
lan Feyzullahın 18 yaşındaki kızı 
İlhan sillh seslerini işitmişse de, u
zakta bir yerde atıldığı zannına dUş
mli§, zaten dalgın olduğundan uya., 
namamıibr. 

Sokaktaki bekçi ve polisler de iki 
el sillh sesi duymuşlar, her tarafı 
araınışla.r, fakat, seslerin geldiği ye
ri tayin edememişlerdir. Sabahleyin 
uyanan İlhan Annesile babasının Q

dasına girdiği vakit facia kurban -
lan olan baba ve annesinin cesedle
rile karşılaşmış. feryada başlamış, 
küçük kardeşi Ayhan da gelip felA
keti görünce ablasının feryadlarına 
iştirak etmiş, etraftan gelenler. ha -
diseden zabıtayı haberdar etmisler -
dir . 
Üsküdar mUddeiumumiliği• işe vaz'ı 

yed etmiş, hi.diseyi bu şekilde tes· 
bit etmiştir. 

Cesedleri muayene eden Üsküdar 
adltye tabibi, definlerine ruhsat • 
miştir. 

Edirnede Feyezan devam ediyor 
nüfus zayiatı yoktur 

Edime, S·(A.A.) - Sular yüksel- ı 
mekte devam ediyor. Su altında· ka
lan evlerin sayısı dün akı;am 350 yi 
bulmuştur. Dün sab.ıh hareketiarz 

icabeden Edirne . !stanbul treni, an· 
cak 16.20 de hareket edebilmiş ve 

Pityonda kalan konvansiyonelle eks
pres 17.10 da ve 17.52 de Edirneye 

gelebilmişlerdir. Su baskınına ma • 
ruz evlerin tahliyesine devam edili
yor. 

• Edirne, 8 (A.A.) - İstanbul tre- 1 
ni dün gece geç vakit gelmiştir. Fa

kat, Karaağac yolu su altında bu · 

lunduğu için yolcular gh!eyi trende. 
geçirmişlerdir. 

Suların yüksekliği 5 metre 42 saıı
timi bulmuştur. İki ev yıkılınıŞ!ia 
da insanca zayiat yoktur. 

Ankara. 8 (A.A.) - Sc•n ~nlerde 
nehir ve ırmakların -ı:smnsıle ,,,u al-

tında ka.Jan l·öy ve lws.~balnrm:za 
ait şimdiye kadar alman malilro~t 
aşağıdadır: 

Edime: 
Twıca nehri 4.85. Meri(j 4.75, Ax

da 4.00 metre yükselmiş civardaki 

bazı mahaller su altında kalmıştır. 
Bu arada tren yolu kısmen hasar 
görmüşse de bilahare yaptırılmış 

ve İstanbulla Edirne arasındaki mU
nnkale teinin edilmiştir. Su basma
sı yüzünden 350 ev tehlikeli vazi -

yette görüldüğünden tahliye etti -
rilmiştir. Bir ev tamamen yıJnlmış, 
üç ev hasara uğramıştır. Nüfusça za 
yiat yoktur. 

a'.f iiiMMma 

23 Nisan Çocuk bayramı ve 
bunu takıp eden haftanın çocuk 
haftıası olar.ak tes'idi, halkımı . 
zın en büyük ve en ileri yani 
davası olan çÖcuk ihtiyaçları ü
zerine dikkat. nazarlarını çek . 
mek emelini gütmektedir. 

ÇoC'H.h Ellirge:nrn Kıummu 
G6'11el M rkt2:i 

T ekaütlere yüzde 25 
zam layihas' 

(Baş taraft 1 'ntUc6) 
lanmıg w Maliye Vekili Fuad Ağ • 
ralı sÖıl! alarak iki saat devam edeıı 
izahatta bulunmuştur. 

Mart sonunda umumi tahsllA.t 
;yektınu 213.136.505 lira.dır. Bu mik>ı 
da.r.da g~n seneye nazaran mU • 
hinı bir noksanlık görülmüştür. 
Bunun sebebi de glimrük varidatının 
azaimasından ileri geldiği anlaştı • 
maktadır. 

Diğer taraf dan mUtekaidlere y&• 
pılacak zamlar için hazırlanan k~ .. 
nun l!yihası da bugıin Millet Meo;. 
lisine gönderilmiştir. 

Layihaya göre 1683 numaralı ka~ 
nundan evvelki mütekaid, eytam v. 
eramile almakta olduk1an maaşla " 

Maliye 17eki1i Fuad Ağı-a1ı 

rın yüz.de 25 i nisbetinde zam yapı· 
lacakbr. 

Hatayda.ıı devrolunan mütekaid· 
lerin maaşları hakkında haz1rla. • 
nan layiha da Büyük Millet Meoli c 

sine verilmi§tir. 
·--09DiJa-S11a-... a•U•-..•a--•lnl•-•• 
Ankarada 1 ~ . ~ ihtikan 

ya ... - :ı.n se: u. --kkal 
ınahkemeye verildi 

. 

Ankara 8 (Hususi :!ı.Iuh:ıbmidmiz.. 
den) - H'ükumetin varidao arttıJ'lô 
mak için bazı maddelerin fiyat1an. 
na mm yapacağı haberi üzerine ba
zı muhtekirler ellerinde.d malları 

saklamakta ve bir kısmı da yüksek 

fiyatla satmaktadırlar. Ankar. ıh

tikar komisyonu bugünkü' toplantı
sında ellerindeki kahveleri ır-, l<u

ruş yerine 200 kut'U§a satmakta o • 
lan sekiz bakkalın adliyeye veril ~ • mesini kararla~tırmışbr. Bu bak ... 
kalların suçları tamamen sabit ol • 
duğu takdirde milli korunma kanu· 
nu hükümlerine göre tecziye edile-ı 

ceklerdir. --···· ... 
Von Ribbent.-opun kalbi 

tutmuş 
Londra, S (A.A.) - "Daily He -

rald., gazetesinin Anvers muhabiri 
bildiriyor: 

"Berlinin diplomatik mf. hfiller.in • 
de hasıl olan kanaate göre Alrn<uıya 
Hariciye Nazın Von Rıbbentrop, 

yakında istifa ederek siyasi hay:ıt • 
tan tamamile çekilecektir. N~rm 
muhtemel halefi Almanyanın Roma 
sefiri Mackensendir. 

Von Ribbentr.op, Papa ile yaptiğı 
gürültülü mülakattan sonra hasta -
lanmıştır. Şimdi kalb hastalı! hm 
mütehasaısı Pr. Plesh tarafından te
davi edilmektedir. 

lyi haber almı mahfellerde: söy • 
lendiğine göre Von Ribbentrop yal -
nız sıhhi vaziyeti dolayısile değil, 

düşmanlarının işini kola.ylastıı:rruıJ 

olan son diplomatik ınuvaffakiyet -
sizliklerden dolayı da işten çekilo • 
cektir. 

-···--
İkinci Mısır Prensesinin ismi 

Kahire, 8 (A.A.) - Dün doğan 
yeni Mısır Prensesıne "Fevziye.. is
mi yerilmiştir. Kraliçenin ye }{tiçilk 
preıu;esin sıhhatleri yerindedir. 

-·--
Dani2 muaader.8' işte~i 
Aukara 8 (Hususi Muhabirimiz

den} - Deniz musadere işleri hak
kında hazırlanmış olan layiha bu • 
gün Millet .Meclisine gönderilmiştir. 

Layıha tetkik edilmek üzore MıJlt 
murla faa ve hariciye encümtnleı ;ne 
lwh. · (Uİl fr:br. 



Va aa iy ı· 

Bütün gayretler boşa çıktı ve Alman
ların blöf yaptıkları anlaşıldı 

(Bll§ taı afı 1 indice) 
ğını yazdıktan sonra aşağıdaki m<ı.

lüınatı vermektedir: 
"Rus steplerinden kopup gelen 

müthi<ı bir rüzgar tozları havaya 
kaldırıyor, damlardaki kiremitleri u
çuruyor, ağaçları sarsıyor ve kök
lerinden ~ıkarıyor. Vapur, -Bir Rus 
vapuru mu?- bir sis dumanı içersin
de görünüyor. Karşıda rıhtım hamal 
}arı, bir İtalyan şilepine buğday ve 
arpa yüklüyor. Daha ileride bir as
ker, kullanılmıyan bir benzin depo
sunun önünde nöbet bekliyor. Alman 
}arın ı>arnıçlı vagonlar topladıklarını 
beyan ettikleri demir hattı da kulla
nılmıyor. Sağımda, solumda 3500 
t onluk dört eski İtalyan petrol ge
misinin "Celeno, Torcello, Mapa, 
Guiseppe Geraldi,, limanda uyuklu -
yor. 

Ve bu sebebden, Gestaponun Bul -
garistandaki ajanlarının evet belki 
muhtl!mel bir iskele olan fakat hali 
hazırda Almanyanın en göze çarpan 
iktidarsızlığının bir tezahürü bulu -
nan Varnaya gidenlerden endişe et
tiğini anlıyorum. 

Reich'in kanunuevvel ayındanberi 
Varnada inşa edeceği tasfiyehaneler, 
depolar, çifte hatlı demiryolu nere
dedir? Bulgar sahiline, zengin Bakfı 
petrol kuyularının milyonlarca ton 
petrolünü dökecek Rus petrol gemi
leri nerededir? Hiçbir tarafta .... Kar 
F<ımda serbest bir deniz, açık ufuk -
lar görüyorum. Etraftan soruya -
rum: "Varna tarikile Almanyanın 

Rus petrolü ile beshmmesi meselesi 
ne oldu?,, 

Buradan uzakta olmıyan bir mev
kide, Tuna üzerinde, buzlar vasıta -
sile altı aydır mahpus kalan 12000 

' Alman petrol teknesi Almanyanın 

1 petrolsüz harbe devam edemiyeceği 
Rum~n petrol hamulesini hala bekli-

' yor ve uzun müddet te bekliyecekler
dir. Bu suretle büyük gürültülerle 
ilan edilen Varna tarikile Rus pet -
rolünün Reich'e götürülmesi keyfi
yetinin yine bir blöf olduğunu keş
fettim. Büyük bir blöf! .. 

' Bunun .isbalını da buldum. 
Otuz beş gündenbcri, yani 27 şu

battanbcri Varna tarikilc Almanya -
ya günde ancak 750 ton tasfiye e -
dilmemiş petrol sevked'ilmiştir. Al -
manyanın mazot bakımından ihtiya
cını bilenler için bu şayanı ehemmi
yet olm.ıyan bir miktardır. 

Varna blöfü hikayesi, Almanyanın 
zahiri kudretinin sakladığı kuvvet 
hakkında geniş noktalar anlattığı i- · 
çin baştan ba~a anlatılmağa değer. 

"Uzun zamandanberi Alınan mi.i -
hcndislerinin dikkat ve ümitleri Var 
nanın vaziyeti ve göstereceği imkan 
lar iizerine çekilmişti. Evvela Var -
nayı inkişaf ettirmek, Alman asker 
ve tacirlerinin çalıştıkları Bulgaris
tanı teshir eylemek icab ediyordu. 
Ayni ?amanda bu, Almanların oka
dar tahayyül eyleclikleri Baku Rus 
mazotunun muvasalatı takdirinde 

' bir kolaylıktı. 
Bu suretle altı gün ve altı gece 

sürecek ve Tunanın Rumen memba
larından geçecek bir yolculuğa da 
ihtiyaç olmıyacaktı. Zira Varna, Tu 
na üzerinde l;:üçük bir liman olan 

Rusçuğa 40 kilometre, yani bir giin
lük mesafededir. 

Bu projenin kabili tahakkuk ol -
ması için Varna ve Rusçukta bazı ıs 
laha.tta bulunmak lazımdı. 

Evvela Varnada "4.500,, tonluk iki 
depo inşa etmek ve daha sonraları 
da ayrıca yedi tane daha kazmak 
lazımdı. 

Varnadan Rusçuğa giden hattı 

çift bir hale koymak zaruri idi; zira 
Dobruca arasından geçen bu demir
yolu tek hatlı olup, yukarı çıkan ti
renler aşağı inen trenlerin gelişini 
küçük garlarda beklemek mecburi
yetindedir. 

Ayni zamanda, Rusçukta gemile
re tahmil için feribotlar lazımdı. Ni· 
hayet Alm'lnya, mazotunu Vama · 
dan Rusçuğa nakil için müteaddid 
sarnıç ve depo vagonları yapmak 
mecburiyetinde idi. 

Almanlar, doğrusunu söylemek la
zımgdirse bu işi yapmak için Bul -
garlara güveniyorlardı. Onlar: Biz 
yapamayız diye cevab verdiler. Bu 
sizin işiniz, nasıl isterseniz öyle ya
pınız:! 

Diğer taraftan Bulgarlar şunları 
da düşünüyorlardı: "Ticaretimizin 
yüzde yetmişini elde eden Hitler Al
manyası bize milyonlarla leva borç
ludur ve bunu bize ödeyemiyor. Ona 
yeni avansları başkası versin. Fazla 
taleblerde bulunan dostlarımıza ve -
recek bir paramız bile yok. Onlarla 
ticaret yapmayı istiyoruz, fakat bu 
zararımıza vuku bulmasın.,, 

Şünhesiz, Almanlar, kendilerini 
mağlfıb olmuş addetmemişlerdir. 

Masrafları kendilerine ait olmak üze 
re Rusçukta bir feribot tesisi ve 
mecmu olarak 750 tonluk bir mazot 
hamulesi alabilecek 50 sarnıçlı va
gon temfn etmi~lerdir. Halihazırda 

bundan fazlasını bulmaları imkansız 
dı. Onlara daha başka sarnıçlı gemi
ler elde eylemek lazımgelmiştir. Fa
kat Tuna üzerindeki kabili istimal 
bilcümle merakib İngiltere tarafın -
dan satın alınmıştır. Bunun üzerine, 
karşımda duran eski ltlyan gemile
rini dört aylığı 50000 dolara kirala
mışlardır ve buraya gelmeleri gecik
miyecek iki gemi daha kiralamışlar
dır. 

Madem ki, hadisat istedikleri gibi 
bir cereyan almamıştı, Almanlar, hiç 
değilse müttefiklerin, muhayyelesi -
ne, Bakudaki halas verici petroliin 
yeni kanal vasıtasile, Almanyaya 
her zamankinden ziyade kuvvetli bir 
nisbet dahilinde gelebileceğini inn.n
dırmnk istediler. 

Burada, daha uzun müddet üze · 
rinde düşünebileceğimiz rakkamları 
çıkardım. 

Rusya geçen sene 18 milyon ton 
mazot istihasl etmiş, fakat bunun 
17 milyonundan fazlasını istihlak ey 
lemi~tir. Bu miktar zirai siyasetine, 
ordusuna zaruridir ve Finlandiya 
harbi muhtemel olarak fazlasını bi
tirmi~tir. 

Alman kartalını, yorgunluktan dü 
şünceye kadar sabrettirmek, Rusya
nın baslıca siyasetidir. Varna blöfü
ne istirak etmek meselesi Rusyaya 
pahalıya .mal olmamıştır. 

27 şubatta "Tanapsa,, ismindeki 

lf ılillllllllllllllllllllllllllll!'llllllllllllllllllllllHllllllllllllllillllllllllllll!f!lllllllllllllllllllllllllll!.1111!: 
- 18 - ı siyi, o kadar şefkat ve hararetle se -

' Fakat ne yapmalıydı! Bu işe bir v~:Yordu ~i.. her şey bu hakikatin ö -
k~re atılmış bulunuyordu. 11k isyan - nunde erıyordu. • 
1<1.rdan sonra sevgi ile dolu olan kalbi, Genç kadın artık çay için kocasının 
t eskin edici bir takım nasihatlerde bu- yanına inmedi. Akşam yemeğini bek
luruyordu. liyerek tuvaletini dikkatle tamamla-

Maucmki Veysi, karısının, eskiden dı. Elbiselerinden, kendisini en cazibi 
artintliğe girmek üzere olan bir kadın göstereni giyindi; yüzünü fazla bo -
gibi tanınmasını istiyordu. Perihan da yadı. 
bu arztuıun tahakkuk etmesi için çalı- Nihayet yemek vakti gelip te aşa-
~acaktı. ğı salona inince, bütün masalar he -

Ona hoş görünmek için serbest bir men hemen dolu idi. 
genç kız tavrı almağa ve orijinal el- Dipteki masalardan birinde Veysi 
biseler giyıncğe çalışacaktı. Zaten oturuyordu. Deminki arkada~ları her 
süslenmek ve daima yeni kostümler halde bir gezinti için Adaya gelmiş 
giymek bir kadın için istenmiyecek olınalydılar. Zira genç adamlan göre
bir şey değildir. Kabahat bende de - medi. 
ğil ya. Mademki kocam bundan mem- Kocasının yanına gitmek için bil • 
ııun oluyor. Ben de istediği gibi hare- tiin salonu baştan başa geçmek lazım-
ket ederim!,, dı. Genç kadın o kadar değişik bir gü-

Saf ve taze kalbli Perihan daha ile- zellik gösteriyordu ki masalardaki 1 
risini görmek için uğraşmıyordu. Vey- bilcümle kadın erkek müşteriler, na-

Sovyet petrol tankı açık denizde i
ken Varnaya gitmek ve 10,500 ton
luk mazot hamulesini boşaltmak em
rini almıştır. Bat.mı.dan Varnaya o
lan mesafeyi bu gemi 52 saatte ka
tetmiştir. Fakat limanın kifayetsiz
liği yüzünden, hamulesini boşaltmak 
için lazımgelen müddet zarfından 

methalde demir atmıştır. 
Torcello, Guseppe Geraldi, Celeno 

ve Mapa teknelerini doldurduktan 
sonra, Sovyet vapuru demirini al -
mıştır. Bu vak'a 1 martta cereyan 
ediyordu. 

Bundan sonra bir daha tekrar gel
memiştir. 

35 gündenberi bu gemi veya baş
ka bir Sovyet gemisi Varnada görül
memiştir. Ve bunun da sebebi vardır. 
Toricello tahmil eylediği 3500 ton -
dan ancak 750 sini çıkarmıştır. Di -
ğer İtalyan petrol gemileri sarnıç -
!arına doldurdukları mazotu tama -
mile muhafaza etmektedirler ... Reich 
vagonlardan, gemilerden mahrum -
dur. Dövizleri de yoktur. Yeni antre
posunu Varnada tesis için, en aşağı 
Almanlara on sekiz ay lazımdır. Bu 
da muvakkat bir antrepodur. 

Bu, Almanlarıtı Yamadaki faali
yetlerinin yalnız bir cephesi değil -
dir. Orada, petrol nakliyatı altında 
Almanların imkan bulmaları halinde 
Karadenizi Alman denizine kalbeyli
yebileceklerini gösteren bir çok ma
nevralar vuku bulmaktadır. 

Bir kaç gün evvel Varnaya, Tuna 
tarikile gamalı haçı bir korsan ge -
misinin vasıl olduğu görülmüştür. 
Bu gemi, sebze yükliyen mütevazi 
bir İngiliz şilebinin yanı başında de
mirlemiştir. Şilep hareket ettikten 
sonra Alman gemisi rıhtımda kalmış 
ve İngiliz gemisi uzaklaşırken tekne
de bir infilak işitilmiştir. Neticede 
ambarda bir bomba patladığını an-
19 şılmıştır. Bomba fena bir şekilde 
işlediği ic;in fazla büyük bir lahri
batda bulunmamıştı. Harekete geçen 
İngilizler korsan gemisini araştırt -
mışlardır. Vaziyete göre gemi, akü -
mülatör dolu sandıklarla dolu idi. 
Alman kaptanı masum olduğunu ileri 
sürüyordu. Bulgar bitaraflığını ih -
15.l eylediği sabit olan kaptan, ba§ka 
~raflara gitmeğe mecbur oldu. 

Bu korsanlar gittikten sonra kara 
tariki ile başkaları gelmiştir. Alman
lar Bulgaristana, Varnada, manye -
tik maynler ve sökülüp takılan deniz
altı gemileri teslim eylemek teklifin- · 
de bulundular. Bulgar mekteplerinde 
aleyhimize şüpheler tevlid eylemek 
için uğraşıyorlar. 

Bunda henüz muvaffak olmamış
lardır. 

Almanlar, Bulgarlara, Balkanlar
da sulhü ihlal eylemek istediğini te
min ediyorlar. Weygandımız, onlara, 
şarktaki ordumuzun yegane hedefi -
nin, i.istlcrirnize karşı beynelmilel 
taahhüdlerimizi ifa eylemek olduğu
nu cevab::m bildirmiştir. Almanlar 
Bulgarlara, milli düşüncelerinin nez
dimizde hiç bir aksi bulamıyacağını 
söylüyorlar. Sui niyetleri uzun süre
miyecektir. Bulgarlar Slav tarafta
rıdırlar ... Almanya ile ticaret yap -
mnğn mecburdurlar. Zira Almanya 
bilcümle mahsulatını bel'etmektedir. 

zarlarını bu sihirli bakrnlı ve elbiseli 

1 

kadımlan ayrıldılar. Yerine oturunca 

ya kadar Perihanın kulaklarında tak-, 
dir ve bazan da hased lakırdıları çın

layıp duruyordu. Ve küçük karısının 
elde eylediği bu muvaffakiyet Veysiyi 
her zamandan ziyade teshir etti ve se
vindirdi.. 

Böyle bir netice Perihanı da se
vinç içerisine soktu. Artık kocasını 

memnun etmek için ne yapmak la
zımgeldiğini tecrübe ile öğrenmiş 

oluyordu. 

-X-
Denize nazır taraçada çay içiyor

lardı. 

Gözlerinin öniinde, batan güneşin 

SALI. 9/4/1940 

12,30 Program ve memleket saat ayarı. 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12,50 l\Iüzik. Çalanlar: Fahri Kopuz, Fa-

hire Fersan, Refik Fersan, Zühtü Bardak -
oğlu. Okuyan: Necmi Rıza Ahıskan. 

13,15 Müzik: Halk türküleri. Malatyalı Ne-
cati ve Sadi Yaver Ataman. 

13,30-14,00 Müzik: Hafil müzik (Pl.) 
18,00 Program ve memleket saat ayarı. 
18,05 Müzik: Senfonik müzik (Pl.) 
18,40 Konuşma (Çiftçinin saati) 
18,55 Serbest saat. 
19,10 Memleket saat ayarı, ajans ve me

teoroloji haberleri. 
19,30 Miızik: Ankara radyosu koro ve kü-ı 

me saz heyeti. 
İdare eden: Mesud Cemil. 
20,15 Konuşma (tktisad ve hukuk saati) 
20,30 Müzik: Fasıl heyeti. 
21,15 l\lüzik: Küçült orkestra (Şe!: Necib 

Aşkın) 

22,ı5 Memleket saat ayarı, ajans haber -
leri, ziraat, esham - tahvilat, kambiyo - nu
kut bors::ısı (Fiyat). 

22,35 Müzik: Cazband (Pi.) 
23,25-23,30 Yarınki progı·am ve kapanış. 

========..-=--:..-=..."":.:=::.:-.. --·-·-. --- ·-----

Esrar kaçakçıları 
yakalandı 

Alemdarda Kimsesizler Yurdunda 
yatan Hüseyin n Kansı Mürvetin 
ayni yurdda yatan topal Şükrünün 
köylüleriDavudla Harunun Yalova -
dan getirdikleri esrarları İstanbul -
da sattıkları zabıtaca haber alınmış 
tebdili kıyafetle Hüseyin ve karısile 
temasa geçen bir emniyet memuru 
bunlarla pazarlığa girişmiş, iki üç 
defa konuşmuş, 14nüınunelik,, diye 
de üç parça esrar almış, nihayet, ev
velki gün kendiletinden elli liralık 
esrar alması kararlaştırılmıştır. Fa 
kat, bu arada, Hüseyinle Mürvet ken 
disile pazarlığa girişen bu adamın 
memur olmasından şüphelenmişler,, 
bu bir kilo esrarı vermekten çekin -
mişlerdir. 

Diğer taraftan, zabıta, Yalovaya 
da haber gönde:pniş, Davudla Haru
nun Yalovadaki evle.rinde de arama 
yapılmıştır. 

Zabıta, verdikleri nümunelik es -
rarlarla suçluların vaziyetlerini tes
bit etmiş, hepsini birden ad.Hyeye 
vermi§tir. 

GEme eroinciler yakalandı 
Sabıkalı yankesicilerden Sabri ile 

sirkatten mahkum olup üç dört gün 
evvel mahkumiyetini ikmal ederek 
hapishaneden çıkan kahveci Osma -
nın Galatada eroin sattıkları zabı -
taca haber alınmış, Osmanın Galata 
da Kafesçi sokağındaki odasında bir 
denbire arama yapılmıştır. Bu ara -
mada yatak içersinde iki, Osmanın 
ayağı altında bir. sofada duvar ko
vugunda da bir büyük paket eroin 
bulunmuş, ikisi de yakalanarak adli
yeye verilmişlerdir. 

•• 
Beşiktaşta İsmail oğlu Sedadın e

roin müptelası olduğu anlaşılarak ya 

tıııı... Önümüzdeki Perşembe 
~'•••~ ak~amından itibaren 

• • ransa 1 1 
------·------

işleri nasıl tanzim edilir ve 
sansür nasıl iş görür? 

Fransız istihbarat NazırzFrossard 

Fransada istihbarat işi Pa.riste 
Hotel Continental'de temerküz et -
miştir. Bu sebebden istihbarat ne -
zareti, devlet mobilyaları membala
rını ihmal ederek "mobilyalı,, olarak 
bir mahal kiralamış ilk nezarettir. 
Bu da bazı defa banyo salonlarında 
yerleştirilmiş arşivlerin mevcudiye -
tirie şahid olmak gibi garib bir va
ziyet tevlid etmektedir. 

İstihbarat nezareti sansör, "aske
ri ve diplomatik sansör, zira siyasi 
sansör kaldırılmıştır,, propaganda 
ve radyo işlerile meşguldür. Filmler 
tiyatro piyesleri, kart postallar, fo
toğraflar, ilanlar, vazifesi vücude 

getirmek, yapmak ve kontrol etmek 
olan Continental'de bir staj yapmak 
mecburiyetindedirler. İstihbarat na
zırı L. O. Frossard'ın muhtelif yar
dımcıları vardır. 

kalanmış, berayi tedavi hastahane -
ye gönderilmek üzere Asliye Beşinci 
Ceza mahkeme.sine verilmiştir. 

• •• 
Karaköyde şüphe üzerine çevrile

rek üzeri aranan Abdürrahme.n oğlu 
Sıdkımn cebinde bir paket eroin bu
lunmuştur. Sıdkı, bunu, Aleko adın
da ve görse t~n"ıyabileceği birisinden 
aldığım söylemiştir. Sıdkı, adliyeye 
verilmiştir. 

Sansörde makas yoktur. Burada. 
kesici aletler meçhuldür. Sansör me
murları, çıkarılacak yerleri işaret 
için yalnız, mavi, yeşil veya kırmızı 
renkli kalemler ·kullanmaktadır. 

Gazeteler sansöre, basılacak makale 
veya sayfaların epire'lerini gönder• 
mektedirler. Sansör memurlarının 

ayırdıkları kupürleri ayrıca tashih 

ve daha doğrusu "gözden geçfrme,. 
servisi tedkik eder. Bu servis karaı·ı 
muhafaza eder veyahud da bir müte
hassıs ile istişare eder. 

Bu mütehassıslar, diplomatlar, 
resmi maliyeciler, sübaylardan mü -
rekkeb olup aid oldukları daireler 
tarafından bu işe tayin edilmi!?ler -
dir. Vazifeleri, muhtelif nezaretleri 
temsil etmek milli müdafaa veya 

memleketin moraline zarar verecek 
veya düşmana, istifade edebileceği 
bir rnalfımat verdirecek herhnngi 
bir şeyin dışarı çıkmasına mani r>l· 

maktu·. Eprövler, sansör vizesini h:. 
mil olarak gazetelere gönderilmek · 
tedir. Bu suretle vize edilen sayfa 
da herhangi bir teğişiklik veya tas-
hihat yapılamaz. Müteaddid tabılar 
çıkaran gazeteler, her tabı esnasın-

da ve en ufak bir tashihat için de 
olsa yeni eprövler göndermek mec· 
buriyelindedirler. 

• • iPEK Sınemasında llahkıha haftası 

l>a~hyor. <••• .. ~ 
Bütün dünyanın en 

l\kshur 3 komiğj PALAVR CILARI Son 
Temsilleri 

Kraliçenin Gerdanlığı 
Senenin en bUyük TÜR 1( Ç E 

Kahkaha tufanları uyandıracaktır: 
SÖZLÜ Filimle rinde 

Katılırcasına gülıneğe hazırlanınız. 

pembe ziyasile alevlenmiş gibi du
ran denize akıp gidiyordu. 

Gök yüzünde kanlı renklere bil -
rünmüş bulutlar muhteşem bir man 
zara arzediyordu. 

Veysi ile Perihan yanyana dur -
muş önlerindeki panoramaya bakı -
yorlardı. Her ikisi de sessizdi. . 

Birkaç gündenberi genç adam ka· 
rısını ilk günler gibi güzel buluyor
du. Onu yeni bir şiddet ve hararetle 
seviyordu. Ve Perihanın gittikçe tu-

valetine ihtimam ettiğini ve daha 
değişik ve tahrik edici bir zarafet ve 
fı}ıkbk gösterdiğini görünce, guru
rundan adeta koltuklan kabaracak
mış gibi oluyordu. 

Bazan en ziyade canını sıkan (Jey 

llllllilllllfllıııııııııııııııııııııııııııııı;ıııııııılfüııııiııııı111111ıııııiı111111111ıııııı!ı1111illlll!!lf f lllll.1.ıııt' 
Perihanın henüz tnmamile bir çocuk ı olması herke~ t f d • ~ · , ıs ara ın an takdir ~ 
tavrını terketm1..dıgıni gösteren ba- dilen baska k· d ı ·· ' .., a ın arı vucudile ezen 
zı hareketleri idi. Genç kadının bek- bir güzellik kr ı· · . 
l 

·ı · - a ıçesı... Netıcedc bir 
em mıyen manzaralar ve hadiseler melek yahud d b" 1 k .. . . . .. a ır ıayal' 
ar~ıs~.<l~ o~le ga:ı~h . vaz~yetlerı "Evet, bir hayal!.. Çok ~~~ç er· 

var ı ı eysı gayrı ı tıyarı sıkın- keklerin bir hayali b 11 . 
tıdan buz gibi oluyordu. Fakat ne Farkında ol ' . e n ... ,, v 

· b"" t·· b h k ti ·· mamasına ragmen ıse u un u are e er gun geçtik- Veysi henüz te .. b · . cru esızlık çagvın la 
çe azalıyordu. Herhalde muhakkak idi ve yine ne · t d' v. • • c 
ki bir gün Perihan kendi muhitine hayattan gayri ıs ~.mkıgı.~ı ~ılmed~n 

mu un hır şeyın 
tamamile uyacak güzel, mağrur, ori- tahakkukunu arzu ediyordu. 
jinal, modern bir zevcenin göstere- Acaba, omuzuna yaslaıımış duran 
ceği tavra malik olacak bir kadın g k enç arısının birdenbire titredig~i 
haline gelecekti. sırada, batan güneşin önünd b 

, kar~sının hem orijinal, hem de rı mı diişünüyordu ?. e unla· 
ailesinin birtakım mutlak prensip- Hüzgarın hazan dudakl 
l d . < arına ka -
erir.e de uygun olarak yetişmesini ar getırdiği ince saçlaı· üz , . 
is~.ıyordu. nağını koydu.. erıne ya.-

Belki de Veysinin hayalinde ya- - Küçük perim ... 
şattığı şey, sadece erkek mantığının - İçeri girelim mi Veysi? 
bir tecelJisi idi. Herkesin kıskana - - Neye yavrum? · Burada rahat 
cağı bir kadının yalnız kendisine aid değil misin? 



YENİ .'ABAH 

1940 yıhnda Türk atletleri 
ne dereceler yapabilirler 

İki yıl ık esaslı ve programlı bir 
Çalı§m dan sonra 'l'\Lrk atletleri ye
ni ilınıdlerle 1940 yılına girmi§ bu
lunuyorlar. 

Atletizmi bundan Uç yıl evveline 
kadar angarya teli1kki etmiş seyir
cilerimiz şimdiki programın vermiş 
olduğu genifıj "variasyon" a muka -
bele ed rck bir milsabaknyı görebil
mek için l!..skif}ehir, Ankara, Adana, 
~atta Gaziaııtcpten 1stanbula gelme
yi göze alıyorlar. Son Balkan kır ko
şusunda Heybelindada tesadüf et -
tiğim \' sekiz bölgeden bilhassa gel
nuş atı tler ve idareciler bu spo • 
l'Uu bızcl de ne derece kalbe yakın
laştığını ı bata kafi delildir. 

Bir kaç menfi ruhlu insan tortu
aunun gcı ı bir maksadla yaydıklan 
~en fi ı ı oı>agaııda istisna edi
lu , gaye uğrunda yapılan .8arfiya
tı_ lakdır edenlere her yıl olduğu gi
bı eıı ılcı i gelen atletlerimizin bu 
lllt•\ sim ıı,;1:1 ı. inde ulaşabilecekleri 
deı ec lı•ri bıldirmeyi faydalı bulu
tum. 

1938 )11ınl a ilk defa olmak üze
re ınuhtclif kategorileı de iş başı e
den çok genç unsurlar artık tedri -
~en on safa gelmektcdırler. Sırık 
ıle atlaın .. da 2 80 bir vakitler bir ha 
dis · ıkcn bugün memlekette bu de
recenin fevkinde nsgari 40 sporcu 
vardır. Henüz 18 yaşına girmemiş ço 
cuklaı ımızın 1.68 yüksek, 6.44 uzun 
atlaınaJarıle ciridi 51 elen uzak at
mı. olmaları ve sırık ile atlamada, 
3.30 yiiz metrede, ı 1.3 çıkarmış ol
.rnaları atletin efor çağı olan 20 ila 
25 yaş arasında neler yapabilecek
lerini gösterir. 

Üçüncü kategorid n yetişen Bal
kan Şampıyonu Muzatfer Baloğlu, 
gUJle ve diskçi Arat, çcki~ci Balcı, 
Cıı idcı K('ınal ve daha birçok genç
ler ı bu ne ön planda seyretmekle 
ZOvk dtı)muk kabıl olac~ktır. 

Muzaffer Baloğlu 100 ınetreyi 
11.2 den ziyade 10.7 ye 200 metreyi 
23 den ziyade 22 ye yakın bitirebile
C<!Jını, l 1.4 den aşagıya olmak ü:r.e
re la kal 10 atlet kaydedebileceği -
nllzı, Goren 'e Melıhten sonra 51 
ayaıında Zar e, Galıb, Fahri ve Hü
ı:ıe •• 

~·uıın buluııacağını, 00 de Rıza 
ve Vclidemıriıı 2 dakıkadan aşağı 
Yaııabilec •klerıni, ve bunlaıı yakııı -
tlan takıb edecek g lıbler, Rccebler, 
l\:a:1.ırnla1, Ökkcşl ·r, Mafidisler mev 
cuct olclugu gıbi Rızanın 1500 de ya
~<ıcağı t mız bir 4 dakikaya yine 

u aoamlar amıl olacaklardır. 

1 
"000 metrede 16 dakıka Hüseyin -

erunız, Mu tafalarımız, Manisalaıı
mız, Artnnlarımız içm artık habis 
~cvzuu olam. z. 10.000 de d<' buııları 
d 1 dakıkunın altında t<ıphı bir hal-

e gorrn k ımkunı olac. ktır. Bunla
rı t· kıb edecek J>ek genç \'e ,·eni is-
t\1 • ~ dl r ol. n Habıblu, Osmanlar, 

erı} kı mukavemet ko ·ucularımı -
zın cnltaz altından kalkındıklarına i
nan •raca! tıı. 

l l 10 ' 400 maniada da Faik: ve Me 

1ıhd n ~ ı Türkiye rekorlarını bck-
eınek nonnaldir. 

k Konkuı 1 rda bu sene evevlce çc-
1 k rumuzun 40 m tı enin öte -
' tt ını görec • z. Gülle reko-
~ k g r k Ar ta. ge -
A n, ıb o bılır. 

ul , Süreyya, 
ıya çalışa 

ı b h.emehal 
ktır. A onlu Ömer 

~ 
y \' 
1.ı k ı adım rekom için çe-
11.50 \e netice l4.20 den ziyade 
ın :Y .} akın olacaktır. Uzun atla-
fa~ Yın 7 ıakaınını işiteceğiz, 
ını t b ı r k m ba ka sahaya ayrıJ
di! l3 lo ·lumuz tarafından elde c
M ~ k <lıyemeın. Sn ık ıle atlamada 

u •ddın 3.iO elen ziyade 4 metreye 
Yakın 1 t'a 0 arak mcvsimı bitiıecek, son 
s l gl len \ ırnropulo. lar, Halidler, 
liy ~"er 3.10 ıla 3.50 ynpacak kabi-

-.asıl olmakt.adırlnr. 
l)ıskt b 

fıııı e u sene rel\orun kırıJaca-
d tntınıın etmiyonım. Netice 40 

n zıy d 1-
\azı . .,_ ::ı c yal ın olacak, ayni 
1-t i· t cı~ıt ıçin bakıdir. Genç at
~•Yadenı lı bu sipc ıalitede 50 den 

GO n yakin görmek işlerin 

1 Yazan : Naili Moran J 

• Naili M oran 

normal bir seyir takib ettiğine kafi 
delil teşkil cdcc•ektir. 

Hep bunhıı biıde yapılacak on 
birinci Balkan oyunlarında müessir 
olabilecek detecelcrdir. Bu müsaba
kalarda dördüncülükten ziyade kuv 
vetli bir üçUncülüğe hatta 'l..ayıf bir 
ikinciliğe namzetiz. Elde edilecek ne
tice atletlerimizin kaffesine verile -
cek beynelmilel müsabaka imkanla
rına kuvvetle bağlıdır. Vaziyet sa -
rihti r. Atletlerimiz kolları paçaları 

sıvamış bulunuyorlar, neticeye inti
zaren sabretmek lazımdır . 

x :1 

Mektepler arası bayrak 
yarışı 

Mektepler arasındaki bayrak ko -
şusu mart ayında yapılacakken bazı 
sebepler dolayısile tehir edilmişti. 

Bu müsabakalal'ın ilk seçmesi cu
ma günü Taksim stadyomunda ya -
pılacaktır. Cumadan sonra tayin e
dilecek diğeri ki günde yine seçme
ler yapılacak, ve final müsabakaları 
Fenerbahçe stadyomunda 28 nisan -
dıı. icra edilecektir. 

Bu şekilde bir bayrak ko~usu mem 
lekctimizde ilk defa olarak teıtib e
dilmektedir. Müsabakaya her mek -
tepten 40 ki~iden mürekkeb bir ta
kım iştirak edecektir. Her atlet tes
bit edilmiş olan mesafeyi koşacak 

ondan sonra bayrağı arkadaşına ve· 
ıcr.ektir. 

Pinal maçının evvela Fenerbahçe 
stndı ile asfalt arasında yapılması 

düşünülmüş, fakat sonradan pist ü
zerinde yapılması hususunda h;abet
li bir karar verilmiştir. 

Bu orijinal bayrak koşusunun mu
vaffakiyctlc icrası için ic:ıb eden ter
tibat alınmaktadır. sc~me müsaba
kalarına altı takım istirak edeceğine 
göre 240 atlet koşacak demektir. Fi 
nal için her seçmede iki takım ayrı
lacaktır. 

Kız mektepleri arasmda 
koşu ve top at:şı 

müsabakaları 

Kız mektepleri arasındal·i koşu 

ve top atı~ı mü ·abakalarının ildncisi 
varın o "led n onra Şeref stadında 
~ pılacaktır. Müsabaka! ra s:ıat üç
te ba l n caktır. 

Kıspeşt akımı şehrimize 
geliyor 

tacaı istan lı ~'inde birinci vaziyet 
te giden m pe t takım ın şehıimi

ze gelip Uç maç yapacağını yazmış -

tık. 

füymetli Macar takımı Budapeş -
teden çarşamba günü hareket ecle -
cek ve cuma günü şahrimizde bulu
nacaktır. I<ispeşt Fenerbahçe, Ga -
latasaray ve nihayet lstruıbul muh
tcliti ile oynıyacaktır. 

Bununla beraber Macar kafilesin
den vize işinin halli hususundn ya
pılması lfızmıgelcn foı malitcnin he -
nüz ikmnl crliımediğini ve istical c -
diimesi liizumunu bildiren bir telgraf 
alınmıstır. 

Balkan bisiklet şr:mpiyonası 
28 nisanda Bükre."rt.c yapılacak o

l n Dalkaı1 bisiklet şampiyonasına 

iştirak edecek Türk ekipi seçilmiş 
gibidir. Bugün Ankarada yapılacak 
son seçme kat'i olarak takımı tesbit 
edecektir. 

Bununla beraber Orhan, Talat ve 
Kirkorun milli renklerimizi temsile
decekleri tahakkuk etmektedir. 

Milli küme vaziyeti 
c Gol lor c 
::ıı .: .. 
>. ..; 1) ::ıı 

o CJ ııı A. Y. Q. 

Fencrbııhçc 3 2 1 o 5/ 2 8 
G. Birlığl 3 2 o 1 14/ 8 7 
Muhafız G. 3 2 o 1 10/ 8 7 

Altınordu 3 ı 1 1 4/ 4 6 
Altay 3 l 1 1 7/ 8 6 
Vefa 3 l 1 1 5/10 6 
G. Saray 3 o ı 2 5/ 7 4 
Beşiktaş 3 o 1 2 7/10 4 
Cedvelln sonundnkl iki takımdan biri 

lstanbul şampiyonu, d iğ eri de milli kiı· 
me b lrl nclıldfr. Bu ıcneki milli kume 
maçlarının daha bidayette sürprl:ı:ll ol· 
ması bundan sonrakilerin heyecanlı ve 
zevkli olacağını goıtcrmektcdir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
SABAHTAN SABAHA 

Tünelin 50 lira karı 
( B<t§ tarafı 1 i11dice) 

diyesinin malıdır. Geçen sene büt -
çesi tasdik edilmek üzere belediye 
meelısine verilmişti. Bütçe maliye 
encümenindedir. Bu rapordan an -
Jıyoruz ki bu üç müessese belediye-
ye intikalinden kanunusaniye ka -
dar yani altı ay içinde 1.107.115 
lira kar temin etmir;tir. Fakat se
nelik karları bunun iki mislinden 
fozladır. Yekfınu 2.509.949 lita 
tutmaktad1r. Üç müessesenin ayrı 
ayrı karları yukarıki krokimizde 
gösterilmiştir. Hele bize pek yük -
sek gibi görülen bilet fiyatlarile deh
şetli bir hasılat yaptığını sandığı -
mız tramvayın bir senede 285 den 
fazla kar etmemesini hayretle gö
rüyoruz ve bizi şaşırtacak kadar 
hnyrete düşüren de tünelin hiç kar 

etmemesi olmalıdır. Bir senede elli 
lira!!! ... Eğer semenin son günü tü
nel ampulleı ini değiştirmek icap 
etseydi, demek ki tünel hesabında 
zı:ı.rar görecektik! .. 

Belediyeye verilen rapordan an -
leaşılıyor ki Tramvay yolcuları ve 
elektrik müşterılcri her sene mun -
taw.m:ın aratmakta.dır. Şehrin nü -
fusu bir milyonu bulduğu zaman 
kırk, elli binden ib:ıret olan elek -
trik abonesi, nüfusun üçte biri şeh
ri terkcttikten sonra artmakta de
vam etıni ·, ecnebi şirketin elinde 
114 bin iken bir senede 120 bine 
\'armıştır. Tramvay münakalatı da 
öyle. 

l938 senesinde İstanbul trnm -1 

vayları 73 milyon küsur yolcu taşı
mış iken, 1939 senesinde 78 milyon 
küsfır kişi taşımıştır. Bu kadar 
büyük r:ıknmlnrın getird;ği temet
tüün 2 ::> bin liradan ibaret olufiu 
tramvay masrafının fazla olmasın-
dandır. Kaldı ki ahvalin müsaade -
sizliği tram\'ay idaresinde bir çok 
tasavvurları yüz üstü bırakmış ve 
zaruri b:ızı masraflar da yapılama
mış, yenilehmesi icab eden bazı mal
zeme !:endi halinde kalmıştır. Bunlar 
yapılsaydı temettü daha da azala -

caktı. Tramvay idaresi b!r taraf -
dan da tı-:ımvuyın geçtiği yollan 
yenilemek \'aziyctindedir. 1cap et -
tikçe \'C mul:tcdir oldukça caddele
rimiz, tramvay idaı esinin vnrida -
tile asfalta bile tah\ il olunacaktır. 
H lbuki bir kaç ay evvel bütün yol
ların asfalta talwili masrafı dort 
milyon lira tahmin olunuyordu ki, 
bunun yeni şerait kar,ıısınd:ı artmış 

Tünele gelince, burası ötedenberi 
olmam da muhtemeldir. 

kar etmiyen bir i:ıti. Münakalat Ve
kili muhterem Ali Çetinkaya irlare
yi eline nlınca lüneli tramvaya çe -
virmck tas:ı.vvuı·unda idi. Yani tü -
ncl başından tramvay, dehlize gire
cek bir tarafdan köpriiye, diğer t.a
rafônn Beyoğluna çıkacaktı. Bu su
:·ctıe Şişhane yokuşu da tramvay -
da•ı kurtulacaktı. Ali Çetinkayanın 
bu tasavvuru ne derece derin 1<'.ştiı·
diğini ve kabili tatbik olup olmadı
ğını bilmiyoruz. Fakat hiç kur ge • 
tirmcdiği için şehri bu asırlık tesi
sirıdcn mahrum etmek doğru olınıya 

.. 

Yeni Adım 
(Başmakaleden devam) 

makla kendi milletinin en esaslı hak
larını müdafaada kusur etmiş sayıl
maz mı? Çünkü mevzuu bahsolan 
şey hayat ve memat meselesidir. Bir 
milletin bu kadar buhranlı, mühim 
bir dakikada bazı ahkama tebeiyet 
edebilmesi için, ancak diğer tp.ra
fın da ayni hürmet ve itaat hissini 
göstermesi en birinci şarttır. 
Almanyanın harb başlangıcmdan

beıi devletler hukuku ahk3.mına yap 
tığı tecavUzleri birer birer saymağa 
hacet yoktur. Bu tecavüzü bütün 
dünya pek iyi bilir. İlk günlerde 
Athenia vapurunu torpilliyerek ço
luk çocuğu danizde boğmaktan işe 
başlıyan Almanlar bitaraf memle -
ketleri sıkıştırarak kendilerini beda
va besletmek usulünü tatbik edecek 
kadar tecavüzü ileri götürdüler. Bu 
noktada hayret edilecek bir şey var
sa o da müttefiklerin şimdiye kadar 
göstermiş olduğu sabır ve taham
müldür. Binaenaleyh bugün bu sa -
bır ve tahammül artık taşıp ta İngi
lizler ve Fransızlar bir müdafaa va
sıtası tatbik ederlerse onların kar
şısına Almanların yırtmış oldukla:1 
hukuku düvel kitaplarile çıkmak bı
raz manasız olur. 

Miıttefiklerin ittihaz ettikleri ted
birin çok faydalı olacağı aiakadar 
rnahafilde tevlid ettiği heyecan ve 
endişe ile sabit oluyor. Filhakika, 
Almnnyanın yegane ümidi harbi u
zatmakta ve bu sırada fevkalade bir 
hauise zuhur etmesini beklemekte -
dir. Bütün cihanı zarara sokan ve if 
laso. götüren bu harbi kısaltmağa 
müttefiklerin bu suretle azmetmiş 
olmaları dünyanın her tarafında 
kendilerine karşı bir memnuniyet u
yandıracağı §Üphesizdir. Doğrudan 
doğruya Alman menfaatine _hi~e~
kfır olmıyan muhitlerin hepsı İngilız 
ve Fransızhr tarafından ittihaz edi
len bu kararı büyüJ.i bir haz ve tas
vib ile karş1lıyacaklardır. 

Fakat doğrudan doğruya alaka -
dar altınlar ne yapacaklar? 

tsv~çin askeri hazırlığa teşebbüs 
ettiğinden bahsolunuyor. Bu sahi ol
sa bile hiçbir kıymeti haiz bir ha
reket olmadığı aşikardır. 1sveç ne 
bir Alman taarruzuna karşı koyabi
lir, ne müttefik devletlere harb ilan 
etmcğe kalkabilir. Norveçin de 8:2 
çok şiddetli bir protestodan daha ı
leri gidebileceğine ihtimal verilemez. 
Esas :tibarile bu hükfunetlerin ger -
çekten müteessir olacaklarını hiç 
zannetmeyiz. Zavahiri kurtarmak, 
Almanyanın müdahalesine meydan 
vermemek ve topraklarını iki rouha
rib taraf arasında bir muharebe sa
hası haline sokmamak endişesile bi
raz çırpınacaklar, fakat "~hayet bo
yunlarını eğeceklerdir. Çünkü yapı
lan şey hakikatte kendilerinin men -
faatlerini ihlal eder bir mahiyette 
değildir. Finlandiya harbi esnasında 
bu :memleketlerin rahatlarına, men • 
faatlcrine ne kadar düşkün oldukla
rını ~ördük. Kolay kolay kendilerini 
tehlikeye atmak istemiyen bu mem
leketlerin Finlandiya harbindeki hat 
tı hareketleri dolayısile hiçbir ta -
rafta sempati bulmaları hemen ka
bil değil gibidir. 

Asıl mesele Almanyanın ittihaz e
deceği hattı harekettedir. Almanya 
bunu bahane ederek İsveç ve Nor
\'eçi istilaya kalkacak mıdır? Eğer 
muhtaç olduğu madenlere el koy -
mak ve lskandinavya memleketleri
ni rahatça istismar etmek imkanını 
kendinde göriiyorsa bu fırsatı kaçır 
mıyacağı üphesizdir. Fakat mütte
f ıkler harb cebhesini genişletmek 

ve Almanyayı şimalden Rakiki bir 
çember altına almak imkanını vere
cek böyle bir harekete cesaret etme
sini p k 'üpheli görürüz. Çünkü 1s
kand n y i tilasınd mu'liaff ... k o-
1 .. m m k Almanyayı Baltık denizin
den i tifade etmek imkanından da 
tam!lmen mahrum bırakır. Muvaffa
kiyet izlik takdirinde uğranacak der 
din çokluğu Almanları tereddüde 
sevkedecek bir amildir. Fakat Al -
nıanlar simdiye kadar hep yanlış 
hesap y;1pmnkla şöhret bulmuş ve 
bu onlar için bir an'ane teşkil et -
miştir. Bin enaleyh, bütün dünya -
nın manlığile onların hareketlerini 
tahmin imkfını bulunamaz. 

Jfiic;(l'.;., (1-,,'1fa "\' AJ..CIN 
--~- .. ' ... -cav1 knrınnı indc~ıiı Bir UHlil ve hir 
ı:ıekil dl'ıYiı:ıt irmc. hf'11d fiyatlarda 
bir tnhvil tüneJ biitrf'!Üni de şehr'ı 

favdnlı hir hnl" koyabilir. 
Vanıhamnclııki yokuşlann her gün 

ı.· • _,...., Hri'"" menıer oldtığu d:ı 

ı?Öz önünde bulundurmak ~~. 

~ye çf.viren: llVSEYIN CAHİD Y~ 

Bir hareket için en büyük tehlike 
azalarının anormal bir 

ş•kilde artmaaıdır 
- 183 - mesine namütenahi bir ihtiyat d~ 

bin bir tedkik ile girişmesi behe .' 
mehal lazımdır. Ancak böyle olursa 
harek~t nüvesini eski kalıplar taze,. 

ve selim muhafaza edebilir. Harekeot 
ti yalnız bu nüvvenin sevk ve idare 
etmesine, yani, §evket ve kudı eliıı 
hamili sıfatile, fikrin umumi surette 
file çıkması için elzem ef'al ve ha• 
rekata teşebbüs eylemesine itina et•' 

Başka tabir ile: 
Gerçekten muazzam, dünyayı alt 

üst edebilecek çapta her harekette, 
propaganda evevla bu hareketin fik· 
rini yaymalıdır. Propaganda yeni 
fikirleri vazıh hale sokmağa, bun· 
ları halka telkin ve hakketmeğe, hiç 
değilse eski kanaatlerini sarsmağa 
çalışmak lazımdır. Böyle bir propa .. 
ganda bir "bel kemiğine,, malik ol· 
ınak icab ettiği için, mczheb sağ • 
lam bir teşkilata istinad ettirilmek 
iktıza eyler. Teşkilat, azaları propa· 
ganda tarafından celbedilmiş ta .. 
rnftarlan arasından s~er. Propa • 
ganda ne kadar şiddetle ileri var
dırılırsa bu teşkilat o kadar süratle 
çoğalır. Propagandanın arkasında 

bulunan teşkilat ne kadar kuvvetli 
ve kudretli olursa propaganda o 
kadar iy çalışabilir. 

Teşkilatın en yüksek vazifesi ha
reketin azaları arasında adeta da
hili olan ittihadsızlığın inkıtaa. ve 
binaenaleyh hareket içinde mesai
nin zarına, sebebiyet vermemesine 
itina göstermektir. Sonra, hücum ru 
hunun ölmemesine, yenileşmesine ve 
gittikçe kuvvetlenmesine dikkat et
melidir. Buna nazaran, azalnnn sa
yısı ilanihaye artmak ihtiyacında 

değildir. Bilakis: yalnız mahdud 
bir zümre enerjik ve cüretkar olabi
lir, teşkilatı namütenahi surette art
tacak bir hareket günün birinde bu 
yüzden behemehal zayıflıyacaktır. 

Pek fazla büyük teşkilatlar yavaş 
yavaş kavga kabiliyetlerini kaybe
derler ve artık fikrin intişarına az
mile ve tecavüz ruhu ile müzaheret 
gösteremezler. 

Bir fikir inkıla~ı mayalar itiba
rile ne kadar zengin ve "müsbet,, 
ise, onu neşredenler o kadar faal ol
mak lazımdır. Çünkü böyle bir lıa
reketin şurişkar kuvveti korkak kü
çük burjuvaları ondan uzaklaıılır

mak tehlikesini arzeder. Bu bur
juvalar içlerinden kendilerinde bir 
taraftarlık hissedebilirler. Fakat, 
bunu açıktan açığa tanıtmaktan im
tina edeceklerdir. 

Bunun içindir ki hakik:aten inkı
lfıbcı bir fikrin teşkilatı aza olarak 
yalnız en faal taraftarlarını alır. 

Tabii bir intihab ile temin edilen bu 
faaliyettedir ki gerek hareketin 
muahhar bir propagandasının §artı 
gerek fikrin fiile çıkarılması için 
muzafferane bir cidalin şartı mek
nuzdur. 

Bir hareketi tehdit edebilecek en 
büyük tehlike pek fazla bir muvaf
fakiyet neticesinde azalarının anor
mal bir surette çoğalmasıdır. Bu ha
reket şiddetle mücadele etmek mev
kiinde bulunduğu müddetçe kor • 
kak ve pek esaslı surette hodgam 
kimseler ondan uzak durular. Fa -
kat, parti, inkişafı hasebile, mu -
vaffakiyctini teyid ederse o zaman 
bu adamlar hemen azalık vasfını el
de ctmeğe çalışırlar. 

Birçok muzaffer hareketlerin, 
kat'i muvaffnkiyetinden evvel, ga-

yelerinin tamamen temin edilmesin
den ev,·el, biı den bire geri kalmaları 
ve dahili biı ziifa tutularak kavga
ya nihayl t vermeleri \C gev. cyip 
gıtmeleıi buna ntfolunmak icab ecl r. 

İlk muzafferiyeti netice inde, o 
fırkanın teşkil tına öyle fena, ga) ri 
liiyik ve bılhassn korkak unsurlar 
girmişlerdir ki bu korkaklar nihayet 
ekseriyet haline çıkmışlar, cidalci
leı i boğmuşlardır. Onlar hareketi 
kendi menfaatleri istikametine çe
virirler, kendi miskin kahramanlık 
laı ı seviyesine düşürürler ve ilk fik 
rin zaferini itınam için hiçbir şey 
yapmazlar. O zaman, taassub yumu
şnr, ciual kuvveti felce uğrar, yahud 
buı juva alemin bu gibi ahvalde iti
ynd ettiği bir sözle: "bu parti şara
bına su katmış,. olur. Her şey en iyi 
bir alem içinde keyifli keyifli yürür. 

Onun için, bir hareketin, kendi 
bekasını temin zarureti ile, mm·af
fakiyet kendi lehinde tecelli eder 
etmez, kalabalığa kapısını kapama
sı ve istikbalde teşkilA.tmın büyü -

pıelldir. rr'~kila't, hareketi~ 

ve ilk fikirlerine istinad ederek, ~ 

bütün mühim, mezheb salıasınrla; 

milktescb mevzulan takviye değil 
bir merkezi idare uzviyeti teşkil va .. 
vazifesini de haizdir. Bu, partinirı 

şimdiki prensiplerinin ve telkinat ve 
tedrisatı yeni devlete temel ve öz <>o 

!uncuya kadar böyle devam edecek .. ' 
tir. Yalnız o zamandır ki pa tinirı 
ruhundan çıkmış olnn bu de\ h ... lia. 
asıl teşkilatı dahili bir mücadele pa• 
hasına her surette imal edıkbilir. 
Filhakika, sırf beŞP.Tİ nol~tai nazar.
dan ziyade şiiphesiz ki evvelden 
tahminleri kabil fakat tesirleri1 

istikbal için zorlukla kontrol e
dilebilir bir takım kuvvetlerin ser
best faaliyetleri ve tesir ve har ~ket 
leri mevzuu bahistir. 

Bütün büyük hareketler, ister 
dini mahiyette ol. unlar ister siyasi 
mahiyette, kudretli muvaffakiyetle
rini ancak bu prensiplerin bilinmesi· 
ne ve kullanılmasına borçludurlar. 
Hiç bir devamlı muvaffakiyet, bu 
kanunlara riayet edilmedikçe, ta .. 
savvur olunama7-

••• 
Partinin propaganda direktörü sı· 

fatile, yalnız muahhar hareket için 
zemini hazırlamağa çalışmakla ik .. 
tifA etmedim. Teşkilat ancak lny .. 
metli unsurları :içine alsın diye de 
mutlak bir şiddet ve katiyetle hara 
ket ettim. Ne kadar şedid davran
dım, kırbaca ne kadar müracaat et
timse, propaganda da o k::.dar kor· 
ku ve dehşet telkin ediyor, zayıftan 
ve mütereddid tabiatta insanları 
bertaraf eyliyor, teşkilatımızın ilk 
nüvvesine girmelerine mani oluyor. 
du. Bunlar belki taraftar olarak 
kaldılar. Bu takdirde, seslerini yük .. 
seltmediler, bilakis endişeli bir sü
O •LıtJ ~~h1Cı~ ya adılar. Vaktih! kaç 
bin tanesi bana her şeyde mutabık 
'Olduğumuza dair yemin etmişler .. 
dir .• faamafih hiçbir zaman aza ~ 
Jamıyorlardı. Fikirlerine göre, ha· 
rcket o kadar şedid idi ki aza sıfa
tile buna iştirak kendilerini pek kes
k~ birtıakım hususi münazaalara, 
her lehl ikelere maruz bırakacaktı. 
F'akat namuslu ve sakin bir burjuva 
ci §İmdilik kenarda durduğundan 
dolayı muahaze yine lmlkmamalı idi.. 
Çünkü kalben lamamile bizimle 00.. 
raber idiler diyoılnrdı. 

Evet, işte böyle idi. 

!çlerinden müfrit inkılabcı vası· 
talara taraflar olmıyan bu adamlar 
o zaman aza sıfatile partimize gel .. 
miş olsalardı yine kendikendimizi 
bir sofi tarikat diye telakki edebi • 
lirdik; fakat, muhakkak ki genç vo 
kavg dan nese du)ar bir• hareltct 
addcdemezdik. 

O z man prop ııd mıza 'erdi -
ğim c nlı ve c.-dalci ekil h rt.:kcti· 
mizin miifritaı e temayülünü kuv • 
vetl irdi \ e ten ın, t altı a dı. 
Çünkü, - birı.aç i tı n dan sarfı • 
ııazarJa - yalnız gerçekten miü it 
insanlar aza sıfatilc benimle beraber 
çalışmağa hazırdılar. 

1ştc böyle düşünülen propagnn -
dam öyle bir tesir hasıl etti ki, kı· 
sacık bır zaman j~iııdc, yü~ bi:dcrco 
adam bize içlerinden hak veriyorlar, 
dava uğrunda fedakarlık edemiyecek 
ve ona iştirak cyliyemiyecek kadar 
korkak olmakla beraber, zaferimizi 
temenni ediyorlardı. 

Hl21 senesi ortalarına kadar, sırf 
taraftar toplamağa müteveccih bu
lunan icraatımız harekete kifayet e
debiliyor ve faydalı oluyordu. o se
nenin yaz mevsiminin sonlarında 
hususi birtakım vukuatlar teşkilutı 
propagandanın sabırlı muvaffaki • 

yetine .iııtihak e t• ....... cı:: -:: ___ .... -
-- -...-·•~o.a.a.ı v-

Jacağını gösterdiler. [Devamı var] 



l.'ENt SABAH 

Enver N. Gökşen Bir tanesinde iskelet çıkh. Üçünün içi boştu 

Gözleri dşan fırlamıe, avurdu a -ı Hemşırelere sordu, hakikati söyle
ırduna göçm . yüz hatları blribiri- diler, teselliye çalı§tılar, o bir türlü 
,. karışmış kırk beş, elli yaşlarında inanamıyordu. 
~ kadın ... Yollarda serseri sersen, - Hayır, oğ um muhakkak bura -
vaak savsak dolaşıyor. Bu bUtlınıdndır. Halim, H lim! .. 
hrin tanıdıgı, çolugwı çoeugun ta - Koridorlarda avazı çıktığı kadar 
ldığı, Hanife Hanıdır. Yıllardan- bağırıyor, hastaları koğu§larından 

'li böyle okaklarda dolaşır, eunun dı§an uğratıyordu. 
mun yardınııle yaşar. One. kaçık, - Halim, evladım., Hnliml •• Ha -
htası noJ. an, sapık, deli a ler; bu limmmnı ... 

.g , bir st a ı::: eclr gı- Sesıne lo koridorlardan akseden 
et; ııirler. H ıfe Hanım kendısme ağır agır aksi sada dalgalan cevap 
lı mur"a. kızın z, b r lamelde veriyordu. 

.ılu . Hiç kim ye fe gı olmı- - D ktorun odası nerede?. 

bmir, 7 (Hususi) ....... Selçukta bu
lunan şehrimiz müzeler müdürü B. 
Selfilıeddin Kantar, 1zmire dönmüş
tür. Selçuk nahiye merkezinin dört 
kilometre cenubu earkiflinde demir • 
yo1u üzerinde Giritli B. Mehıncd Gü· 
zele ait tarlada dört eski Wıd bu -
lunınuştur. 

MUze miıdürli tarafındn yerinde 
yapılan tetkikatta liihdlerden üçünün 
evvelce içlerininin boşaltılmı§ olduğu 
görülmtistür. Dördüncüsü dokunul
mamış bir halde bulunarak kapagı 
kaltiınhnış, dört santimetre kalınlı-

gmda kum üzerinde bozuk ve harab 
halde bir insan iskeleti meydana çık 
mıştır. tskeletın iki bacağının nrasın
dnn 15 santimetre uzunluğunda ve 
dört santimetre genişliğinde kapaklı 
damarlı camdan mamul bir gözyası 
yahut ıtır hokkası bulunmuştur. MU-
2eler müdUrU B. Selaheddin.ı Kantar 
birı muharririmize demiştir ki: 

- Burası Efez şehrinin §ark ta
rafındaki büyük mezarista.nın tam 
karşısınd:ı;dır. Zamanınca bu lAhdJe
rin Efez :muzallıtından köy ve çiftlik 
kab rleri olması muhtemeldir. 

.ı y lnı k dına b lhc.s çocuk- Gösterdiler. Sordu. Acı gerçeği on-
r 1 olur, et ni ç kerler, e- dan cın ış tince yerinde duramaz oldu. • f • ·-o-+._.~------

ıdC!l s pa mı rJırl r, başından örtü- - Doktor, dedi, imkfuıı yok!. 
u sıyırırlar. O, "y pm ym, çe- - Mukadderat!. 

lzmirde küçük çocuklara 1 iz mirde bir barda biribi-
Un. , d mez, ganp garip, h ın ha- - Onu nıçin k:urtarmadımz dok - sarkın ıl k e en iki şahıs rine girmişler 

leı. tor!. lzmır, 7 (Hususi) - Vilayet nıa- İzmir, 7 (Hususi) - Evvelki ge-
- H nife Hammmmın ! - Her reye ba§ vurduk, hastalık 

if ı 1mm: çok ilenemı kan zehirlenmeğe başla-
D ' < rk bir ı~ ç a • • . hep,. mı muzmm albomindi ... 

u ı dan b 0 rırken k1zm& . bağır- _ ...... ·• 

ife Hnnı ı h H t; rE"n Hanıfc H .. 111m artık doktorun söz -
o gibi yer nden fırla bır tek lerini d ymuvor gozleri yerde bir nok 

kamırun tensıb tizerine, müfettişler ce sat 24.30 da Kordonda Restoran 
ehemmiyetli bir meseleyı tahkika l:,ı:ırda bir hadise olmuş, bar mUşte
ba.c:Jrmışlardır. Bır şahsın, 10 - 13 rilerindcn bazıları biribirlerine gir -
yaş arasındakı bazı kız socukalnnm miş, tabaklar, bardaklar kırılmış, ni
hususiyetlerıne gırmeye ve kendile- bayet suçlular tutulmu§tur. 
riyle oynamaya teşebbüs ettiği, mU- Vaka şöyle olmuştur. 

vardır lb im! taya takılını§, dUşunUyordu. 
alim İne peye d g.di)cr: - Hayır! dedi bırdenbire, o ölme-

yo !. di. Onu bu acağm ben!. 
- Fıanifc H::ınım, H im ç •) a Odanın Jmpısım hızla çekerek ko -
ttl · ridora. f rl dı yine ava:zı çıktığı ka -

·n n c lnde dur büğınyordu. 
enb çrı-.r, H · ı - Halim, ımmm ... 'n bulund ~soy e ye e dog 

kt mağa ~J . Km: :r, n eı:ı' bit- Koiid rda r~lndığı her hastaya, 
bn halde bir k ara yğıhr, kalır .. hademeye hemşıreye yakamndan tu

r müddet sonra kcı dı ı gel ek tup soruyordu: . . ? 

ır m!ır serseri yUrUyü e 1 e devam - Halim nerede, onu gormedin mı. 
er .. - ...... . 

• • • Alt koridorun nihayetinde, elinde 
T. m on beş sene e.' el, H r.tfe H - tesbih, srumllı ihtiyar bir adama rast
m b gunkU gibi deli dh'Wle. d ğildı. ladı. Dudnklan arasında bir eeyler mı
kir, namuslu bir dul k dındı. Çok nldana mırıldana, cübbesini savura sa
nç yaşnda kocası bir e\ Iad bıraka- vura gclıyordu. Bu adam hastnhane

olmü tü. Evinde dik~ diı{e. eJ.: ka- nin inmı ıdi. 
ndı w bir kaç kurusla oglunu, bü - - H Jimi gôrdün mü? 

vgileri vücudilnde op • dığı Ha· - Hangi Halimi? 
1ini g~indirmiş, oı~utmu t. lkl m, - Ob umu!. 
k bir iş bul cak kBd r okuduktan - Ncı eliydi? 

40 lira mall5la bır daireye me- - San:andereli .. çabuk söyle!. 
:ır o'du. Artık Hanife Hanım m m- _ Allah rahmet eylesin nur içinde 
ndu, mes'uddu. Çektiğı bütUn sı - yatan!.. . ' 
ntıl unutmustur. o-1unun m a.51 
n~ urttıgı zaman onu ev endirnıek· 
ı b fjka hiç diı~üncesı yoJ.."tu. 
F kat felek zavallı kadının saade -

- su~ be adam?. Sen de bir yalan
cı n '. Allahl onun arasına gırecek 
bir sen m kamın?. 

samaha ile karşılanamıyacak bir ta-
kım tavırlar takındığı ihbar edilmiş
tir. 

Saf ve tertemiz çocukların ahlak
ları üzermdc fena tesir yapacak şa
hıs, bittabi kanuni yollarla tecziye 
edilecektir. Biz kendi be abım1za, bu 
ihbarın tahal~kul· etmiyc 0tıne inan
mak istiyoruz. 
Ayrıca bir başka müessesede ça

lışan bir hademenın de, çocuklara sar 
kıntılık suçundan aa ıye!f e verildiği 
haber ülınmıştır. 

Yunanlılar lzmirden 
pamuk alacaklar 

İzmir, 7 (Hususi) - Pamuk satı§
lan hararetle el •vam etmektedir. Şeh 
rimizdeki alakadarlara gelen malu
mata göre, Romanyadan sonra Yu
nanistan da memleketimizden mUhim 
miktarda pamuk satın almak a.rzu-

eundadır. Bu husususta Atina tica
ret ateşelığimizle Yunan tioar~t ne
zal'eti arasında temaslar vuku bul
muştur. 

Yunanistan, 6000 balya iyi kalite 
Türk pamu ·una taliptir. Bu pamuk
lar kısmen Çukurovadnn, kısmen E
ge mıntıkasınd n temin edilecektir. ı abuk kı kandı. To un gıoi yav- - Hanım ben buranın imamıyım .. 

y. ani bir hastalık g mi . merhU? u ben defnettim bir hafta ev- ----...... ~--....---~~~~ 
el rafında dolaşmağa bMladı. 

••• 

Bır giin iki nrke.d ı Halim koluna v .. S h'd ··ıd·· .. ? • 
·dil D 1 d f - a ı en o umu.. - Halim, Hnhmmm!. • eve getir er. a re e ena-

g miş .. baygınlıklaı tekerrür e - - E\•et!. . w • .. - Halim, Halimmm .. 
lı bır d vi ihtiy nru ol- - Hocafendı, oglumun ölduğUnU Kendisini susturmak Uzere hızlı 

gu anla .ıldı. Hnlimi h~ haneye gordtin de n~en ~llahd8:" onu diril- hızlı yanma doğru gelen ha.demeyi gö-
ırd ı Orada t dav· ·ne imi an tecek bir mucıze dılemedın. rünce Hanife Hanım mezarlıklara 

İst!lnbula gonda-it ı. - Fesuphanallah!. Hanım bu benim doğru bağıra bağıra koşmağa başla -
haddırn mi?. dı: 

Y1 mi giı. J rıb rl 0 0 lundan bir ha- - Onu gömmeğe, kara topraklara - Halimmm, Halimmmm ! .. 
alaınıyun Hanife Hnnım kal.Kb; ls- yatırmağa nasıl yüreğin razı oldu!. Yeni örtülmüş mezarlardan birinin 

Lu , 0 0 lunun yttttıgı ha talın eye - • · · · · · kenarına çömeldi. Ağladı, ağladı. Kime 
di. Y&ttıgı kögU!::a c;ıktı, H ... llm o - bam yurUdU, Hanife Hanım:·- aid olduğuna dair hiç bir alamet bu -

Ja ~oktu. Sordu. tanımadıklannı - Halim Halhnmmm!. lunmayan bu tümseğe diz çöktü, top-
yl dilel'. Ga.rıp gaı ip yü ü t b ka.-ı Dlye bagır bağıra hastahane ka - raklannı öptü, kucaklamak istedi .. 

t e tidle cevap v"'rişltrinden kuş- pı naan dı an çıktı. Bir müddet ses- • • • 
rım..ı, korktu, ağlamaga, feryr.acı sız 6€ iz gözlerinden yaşlar dökUlür- Bir gün nasıl olduğunun kendisi de 
l cı ken Kamınnhmedin katran kuyusu . 

!i "' ı. . d . farkına varmadan mc:mleketıne, §eh-
.>' leyin o;;ıum nerede? benden g kam · rvıllklerine derin erın . . . . 

.1 r. • ın ı b ·tı; aud klannı esen rUzgfıra doğ- nne gelmı§ oldu. Fakat a.rtlk hıç bır 
y · · k h k ·d · yerde duramıyardu. Ağ-~ndan da: Ko u daki her hastaya soı du. Her- ru çevırcre ay ıı ı. 

, b~ltıı öntinv eğdi, susdu. Hanıfe - Halim, Hallmmmm!.. - Halim, Halim! .. 
.ı •m isyaıı cdıyordu. Se~ini alan rüzgarlar servilerin kor- Kelimeleri hiç eksik olmuyordu. On 
- Y~an! O ölemez!. All. h onu a- kunç hışırtıları arasınaa dağılıyor -

p b •rii b rnkmaz ! Yalan, yalan!.. du.. hastahanenin pencerelerine dö -
- . . . . . . . . nerek bağırmağa, bahçede binanın et-

ılırı'::ıtim kı: Elknne böy1e serbest Ecza dolabını ıslah ettim. Kimyevi 
·k , eri en ajanlar birınci sınıf a- mürekkepler tedarik ettim. Münevvim 
nlarmış ... Amcrikaya gitmek ve o- ilaçlan aldım. Yüz, çehre, makyajları 

•• da çıı.lısmak. .. Oh ne güzel ve ne için lazım gelen şeyleri buldum. Çan.
eye aıılı bir şeydi yarabbi... Dii - tama da üç tane muhtelif peruk ilave 
ınıinüz o zaman daha 18 yaşmJa ettim. 

beş senede-nberi oğlunu arıyor; ne oğ
lunu, ne de kendisini bir tiirlU bulaını
yor !. 

Ticaretle meşgul Latif oğlu B. 
Şemsi Kolutaş ile devlet demiryolla
rı memurlarından B. Mustafa Şükrli 
Maşalın ve .arkadaşlarından Lütfi 
Köksal ve Said Soysal barda scbeb
siz olarak artist Bayan Yeganeyi tnh 

lrir ederek tokatla dövmüşlerdir. Bu 
sırada bar müşterisi B. Şahab Boş, 
garson Hikmet Düşen müdahaleye 
teşebblis edince suçlular, onlara da 
tokat ve sandalyalarla hücum et -
n:iş, bar dahilinde boş ve dolu içki 

• şişeleri ile tabaklan sağa sola ata
rak gürültü ve zarar yapmışlardır. 

Suçlulardan Şemsi, Mustafa, Şük
rü LUtfi biribirine attıkları tabakla 
yaralanmışlardır. Tahkikata devam 
edilmektedir. 

lzmirde hırsız bekçi 
yakayı ele verdi 

İzmir, 7 (Hususi) - Evvelki gece 
Basmahane istasyonunda devlet de
miryollan idaresi memurlarının koo-
paratif binasında bir hırsızlık vakası 
olmuş, kooparatifin gece bekçisi Ka-

vas ÜsküplU Zübeyir oğlu Hasan 
'J'ahsin Şener, çaldığı bir mikdar yi-

yecek mnddesile mağa7.adan çıktığı 
sırada zabıtaca yakalanmıştır. 

Hadise şöyle geçmiştir. 

Kooperatife ait muhtelif maddele
rin epey zamandanberi kaybolduğu 
görülmüş ve keyfiyetten zabıta ha· 

berdar edilmiş tertibat alınmıştır. 

Bekçi Hasan Tahsin Şener, saat 9.30 
da kooperatife ait mağazanın kilidine 
anahtar uydurarak açmış, içeri gir
miş, elektrik fen erini yakmış, bir 

müddet sonra elile beyaz bezden bir 

torba ile dışarı çıkmış, fakat yaka -
l:tnmıştır. 

- Torba içinde 5.5 kilo toz §eker ve 
750 gram yeşil sabun bulunmuştur. 
Suçlunun Abdullah efendi mahalle

sindeki evinde yapılan araştırmada 
kooperatiften çalınmış 4.5 kilo toz 
~ker, on kilo sadeyağ, 14.5 kilo ku
ru fasulye, 15 kilo pirinç, 900 gram 
yeşil sabun, 5.5 kilo beyaz sabun ve 

19 tane boş çuval bulunmuştur. 
Hırsız bekci adliyeye verilmiştir. 

cer alar içinde yuvarlanmış, yaş)na O akşam yorgun pansiyona döndü -
.. c tecrübelerden e:dinecegim istifa- ğüm zaman telefon çaldı: 

T efrlka No ! 3 

.m azamisini etmiş bır kızdım .. fa- Tomynin sesi; mihmandarlık 'Ctn1iş ben de onu da bol para ile tahsil eden bir kızı o-
nil yet 18 yaşında bir çocUk sayı- - Emına diyordu. Seni öğleden son- bilmukabclc çaya çn.gumı§, ve böyle.. larak tanıyordu. Arkadaşlığımız Uç 
ım. Halbuki bana tahmıl edılen ra aradım durdum. Halbuki randevü- ce dost olmuştuk .. Ben İlahiyat ı."'akül- aylıktı. Fakat bu müddet zarfında o 
a doğrusu tahmil edil~k olan iş- müz vardı. tesinde okuyoıdum. Ara sıra derslere erkekliğin verdiği cesaretle, ben de 

, her ı ..... u._ yanından '\e boyumdan - lşim çıktı şeker.im. devam ediyordum. Bundan brujka, 1n-]hesap verecek bir mevkide bulunmam 
yük işlerdı ... Bı n e bunoan ıftıhar - O ... O .. en beni attık ihmal e- telicens servis beni mecbwi olarak 1 dolayısile bu dostluğumuzu hayli iler-
vuyordum. dl. orsun... Akvamı Şarkiye lisanlarına da deva- !etmiştik ... 
{aıyolaında gerindim, ,.e yataktan - Şımdı gel b~kliyorum. ma mecbur tutuyor, fransızca ve al -
adım. - Gelıyorum. mancayı da su gibi öğrenmemi istiyor-

- Muvaffak olacağım, İogıhz harb Tomy ıle üç aydır tanışıyor ve doğ- du. Son ikir;ini, fransızca ve nlmancayı 
'ih•ne ismimi g~ireceğim. dedim. rusunu ararsanız 0 beni çok seviyor, başarmıştım. Fakat arapça çok zonı-
0 gun öğleden eonra yolculuk içın ben de onu sevdiğimi zannediyordum. ma gidiyordu. Türkçeye henüz ba§ -
rlğa başladım... Evvela gardıro - G~ç. guıol bır Oksford talebe~i, ate- lamamıştım bile .. 

nu diizelttim. Rahıbe, am c, dan- ! şin bir çocuktu.. . Ben de talebe olduğum için Tomy: 
. elbiselerinden eksik olanlarını te- j OnınıJ , melitcplerinın bir müsame-: ciğim bile çabuk aııla§mı§tık... Beni 

-Ut ettim. .r~inci mşmıştım. Bana bütün gün şimal zenginlerinden birinin Londra-

• • • 
Tomy çok defa gecelerini benim 

odamda geçirirdi.. ve bu kadar ya
kınlıktan dolayı da bana karşı mU. 
kellef olduğu bir vecibenin alUııda. 
kaldıiuıı tahmin eder. l'\iütemaai -
yen: 

- ErnmaCJğim. Seninle ~ •4 
eanh gibiyiz, bir razı olsan hemen 

• 

c: 10 

Adalı, sustu. Fakat, fazlaca heye • 
canlı idi. Az kalsın gidiyordu. 

İki pehlivan meydana geldi. Adalı 
alta yattı. Aliço; Uste çıkarak hasmını 
kemaneledi ve durdu. 

Va1i ve kumandan paşa, GUmW
cüne ağalarına sordu: 

- Ağalar, gUre§ tekrar hız • 
lıındı. 

- Evet paşam, belli olmaz bu ie. 
- Hakikaten belli olmayor ... Sa.-

atlarcn durup dururken birdenbire 
alevlendi. 

- Daha çok alevlenecek ... 
- Ne olacak dersiniz 7. 
- Belli olmaz.. Fakat Aliçonun 

çok kızdığı göıillliyor . 

- Yenebilecek mi Adalıyı 7 
- Belli olmaz paşa! .. 
İhtiyar cazgır da yanındakilere 

meram anlatmakla meşguldü. Caz -
gırdan soruyorlardı: 

- Bu sefer Adalı gidiyor galiba! 
- Ne çabuk! .. 
- Aliço belalandı. 
- Ne olursa, olsun ... Adalı, çok 

pehlıvan adam! 
- ..... . 
- Aliçonun ihtiyarlık devrinde 

Adalı ona bela olacak r.. 
- ....... . 
- Benim anladığım Aliçoyu mey 

dandan ancak Adalı çıkaracak. 
- Amma, bugün değil.. 
- Bugün olmaz.sa, başka bir za-

man. .. 
- Aliço da o vakit güreşi bıra

kır .. 
- Hiç bu ihtiyar güreşi bırakır 

mı? .. dedi. 
Aliço 'kemanede iken birdenbire 

hasmının üzerine çıkıp kollarını çır
parak kurt kapanına girdi. Ve, ge
rilerek hasmını yere bastı. 

Aliço fevkalade anud bir adamdı. 
Hasmına ders vermek istiyordu. 
Kurt kapanında kendisini uzatıp ba
samıyan hasmına, öyle olmaz böyle 
olur .. diyordu. 

Koca Ad.ı.lı upuzun basılıp yeı·e 

mıhlanmıştı. Adalı, her ne kadar 
kavi ve cesur idiyse de Aliçonun 
hasmından daha pehlivan olduğu gö 
rillUyordu. 

Bu sefer çingenelerin keyfi yerin· 
de idi. Aslanları hasmını altına al
mı§ eziyordu. 

Aliço, hasmını çevirip yenmek için 
boğuyor, eziyordu. Adalının boynu, 
boyundurukta yokuş çıkan öküzle -
rin ensesi gibi iki kat olmuştu. Aliço 
fena eziyordu. Gaddarca hareket e
dildiğini gören ahaliden bir kısmı 
bağınştılar: 

- Bu, gaddarlıktır.. öldUrec-ek 
. ? 

mı ... 
- Doğru dürUst yensin hasmını .. 
Bağırtılar ÇQğafdı. Bunun üzerine 

Vali paşa, zabtiyclerle cazgıra ha -
ber yolladı. 

Cazgır da meydana çıkarak bağı
ranl:ıra mukabele etti. 

- Karışma yok .. gUreş kıran kı
ranadır. 

- Kim fazla gliıi.iltü ederse 
meydandan atılacaktır. 

- Vali paşanın emirleri herke -
sin sessiz olarak güreşi seyretmesi
dir .. dedi. 

Gürültü kesilmişti. Fakat bunları 
işiten Aliço, durmadı. Olduğu yer -
den bağırdı. 

- A be, o boğduğu zaman, su
sarsınız be? 

- Tehey .. hepten gelin meydana 
be? .. 

nişanlansak, mektebleri bitirelim .. 
evlenelim .. derdi. 
Mesleğimin bu işe tahammülü ol

madığını bildiğim için, sevgilimi bir 
denbire relrdetmezdim. O ~aman a
ramızdaki muhabbetin alelade bir 
eğlence derecesine inmesine razı ol
muş olncaJttım, bu kadar alçak gö
nüllülük yapmak da istemiyordum. 

Fakat bu akşam Tomy'yi, her gün 
den ve her zamandan ziyade yanmı
da görmek istemiş, ve onun iı;in te
lefonda. gelmesini söylemiştim. Çok 
yoru1muştuın, yeni bir seyahatin ve 
büyük bir maceranın eşiğinde idim . 
Asabıının üzerinden sanki bir ni -
san rüzgarı esmiş gibi idi ... Bacak-

larımdan, topuklanma ve uylukla -
rım<lan göğsüme kadar, bir raşcnin, 
elektrikli bir cereynnın <lolaştığını 

bisse<liyordum, kendimi karyolamın 
üzeJiı e attım, geıindim gerindim ... 
Oh yarabbi, bıı gevşemek, sinirl<'ri 
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- .AJ! gelirsiniz kızanlar be T 
- Aliço, ölmedi bel .. 
Adalının cevab verecek hali yoltııı 

tu. Altta kıvnm, kıvnm ~ıvranıyol.'\f 
du. Hasmının elinden na.si' kurtu}&. 
cağını dllşüntiyordu. l 
Kurtkapanı boğu§ması epeyce [ 

BtlrdU. Fakat, bir netice hasıl olınaııc ~ 
' dı. Nihayet, çöitlldU. Adalı ayn~ 

kalkıp kurtulamamakla beraber ka,.. 
pandan Jmrtuldu. ' 

Aliço, bu sefer hasmını ters kepçe 
paça kasnak oyunlarile yenıneğe sa
vaştı. lki hasım biribrlerinin oyun.. 
larına kar§ı koyuyorlardı. 

Hulasa, Adalı bir türlü hasmınııı 
altından kalkamıyordu. Güreş bu 
suretle beş saati buldu. Artık akşam. 
olmağa bir şey kalmamıştı. Nihayet 
Adalı bir sarnradan bir sarma.y 
dönüııte hasmı altından kalkmağa 
muvaffak oldu. 

Fakat; Adalı Aliçonun altmda 
tun bir saat fazla kalıp ezilmişti. 

Aliço, keyifli keyıfli nara atmağa 
ba.şlamıRtı. İkide birde çırpınarak: 

- Haydi, kızan be!. 
- Haydi, Adalı be! .. 
Diye alay ediyor ve hasmının U.. 

zerine saldırıyordu. Lakin Adalı da 
boş durmayordu. O da, cüretkarans 
hamlelerle hasmına mukabele ediyo~ 
du. 7..ebunküş değildi. Bilakis diri v• 
canlı güreşiyordu. 

[Devamı var] 

İzmirde bir mektep mu
temadi 2 bin lirayı aldı 

ve kaybolup gitti 
İzmir, 7 (Hususi) - Buca Ortao

kul pansiyon mutemedi B. Seyfi, dev. 
lere ait par.adan zimmetine geçirmek 
için banka makbuzlannı tahrif ve 
mektep müdürünün imz~ını tak1id 
c.derek 2000 lirayı zimmetine geçirdi· 
gi anlaşılmıştır. 

Suçlu, ortadan kaybolmuştur. Ne
reye gittiği belli değildir. Suçlu aran· 
maktadır. 

İzmir -su şirketinin mü
bayaası için tetkikler 
İzmir, 7 (Hususi) - İzmir su tr .. 

ketinin hükfimetçe satın alınacağuu 
ve şirket murahhasının Ankar-a.y 
davet edildiğini yazmıştık. Nafıa ve-o 
kaleti su iş'lri mütehasısla.nndan mU 
hendis Viyanalı M. Valter ile su işlcrl 
mlihendislerinden B. Üzel Ankaradan 
r;ehrimize gelmişlerdir. 

Nafıa vekaletinin direktifi daireoe 
ı,inde mütehassıslar, İzmir su şirke-o 
tinin muhtt ı f tesisat, şebeke ve ka,. 
nalizasyonunu tetkike ba§lamış .. 
lardır. Bu tetkika.t, eirketin satın aıo 

lınması meselesiyle alakadardır. Son 
tetkikler, su şirketi tesisatının haki,: 
ki kıymetini meydana koymuş ola· 
caktır. Mütehassıslar, yapacakları 
tetkikata ait bir rapor hazırlayarak 
nafia vekaletine vereceklerdir. 

O vakte kadar şirket murahhası 
da Ankaraya gitmiş olacak ve alma 
müzakerelePine başlanacaktır. 

Çocuğu refaha kavuşturmak is· 
tiyorsanız Çocuk Esirgeme Kuru
muna yılda bir lira verip tiye olu· 
nuz ! Çocuk milletin .en kıymetli 
hazinesidir .. 

Ç'Alcııh l~ irr-ernc I\urunıu 
Gen 1 Merke7.i 

""• ...,.. 

serbest ve başı bo§ bu akmal< ne ka 
dar tatlı bir şeydi... Ht>le yorgunluk 
tan sonra, yumsak bir yatağın için
de hülyalarla başbaşa kalmak ... 
İrademe sahib olmadan gözleri

min önünden şimşek süratile haya
tımın safh:ı.lan geçmcğe b~ladı. 

Kendimi, beş yaşında iken bir 
varyete kumpanyasının içinde bul· 
mu~tum, ilk hatıralar:::- cradr.n ba.Ş 
lıyor. Nereleri olduğunu hatlrlama· 
dığım yerleri gezer, dolaşırdık, ha
yatımız rayların üzerinde, otomobil· 
lerin içinde iklim dcğiştirm~kle ge· 
çcrdi. Kfilı at cambazhanelerinin ça· 
dırları içinde, kah basık ve d.-ır sah· 
nelerde, kah miicellii. ııarkeli bn.r 
salonlarında temsiller verirdik ... 

Ben de ufak boyuma bakmaz, \·ar· 
yete yapar ve çocukluf;\ln verdiği 
sempalı lıissilc, herkesten fazla nl· 
kı Ianıroım. Güzel, siislu elbiseJeriJJl 
,•nrdı. f Dcıımm vw] 



(BCL§ tarafı 1 indice) 
dan d layı müddeiumumilik tarafın
dan Cümlıuriyet gazetesi ne~yat 
müdiirü Hikmet M.. ·n;.. zılarda . umu" ya 
11~1zaları bulunan Peyami Safa, Sa
lah.1d<lin Güngör ve Mekki Said a
leyhlerine açılan ve birleştirilerek 
Asliye Altıncı Ceza mahkemesinde 
bakılmakta olan yedi dava hakkın
daki k rar dün verilmiştir. Verilen 
karar, kısaca şudur: 

Matbuat Kanununun hUkümlerioe 
muhalif ve hakaretten maznun Pe: 
Yami 8afa, Hikmet Münif Sala.had
din Güngör ve Mekı Said' hakların -
d~ 1 tnnbul Asliye Altıncı Ceza ha
bınr - · ~- • ıgınde yapılan açık ve vicahi 
uruşrna sonunda: 

C .1 - 56 sayılı ve 12 1 940 tarihli 

d 
umhuriy t gaz tesinde intişar e -
n ''D J..ı avacı Biziz,, b slıklı yazı 

1 
t . u t v7 Ceza k nununun hüküm 

m hil ma iy tt g rülmüş ve 
l yazı n m harriri ile ğa

n~>?'h· r:rt miıdı.iru al yhlerine 
k 1 um· ·k tarafınd n matbuat 
k nun 30 uncu m d ·1e Ceza 
d ·l ıınunun 4.80, 273 v 79 t ncu mad 
y \; t tb"ki taleb olunmuştur. 

ın t mına y kın bır kısmı 

alımnıstır. 

!", m.ezkür m k · nde 1s -
ın 1 ın··dd ·umumi · ile tenkidin 

e unu sa..-.ı.h • n zikrettiğine ve 
~a~b ıat kanununun 30 uncu mad -
besinde m \cut olan ib re~e naza.ra.n 
~ nıuzaaf tavsü hatalıdır. Binaen

: eyh, cürmü isna.diyeti yalnı% ceza 
f anununun 480 inci maddesinin son 
ıkru lIUn mcd!Ulii içinde mütalea et 

l?lek ı· f azımdır. Muharnr Peyami Sa-
s~' Afroclit davasını adliye çerçeve
d~nde1:. alarak sosyal çerçeYesi için
l ınutalea etmiş, İbrahim Hakkı 
k~ny~Iının raporuna istinaden mez
l r kıtabın intişar sahasından top
k~ttırılınasını inkılabın sosyal, ahliı-

1 ve estetik esaslarına taban taba
~a zıd ve ric'i bir hareket mahiye

nd tavsif etmi§tir. Muharrir Pe -
Yami Safa, asıl davacı kendisile Ai
rod·t ı kitabını iltizam eden mebus ve 
lllUh · l İs tan rrır.?r, ~ava edilenler de -

bul ınuddcıumumisıle Konyalı ol-
~~:tZımgelir mülahazasını serdet
l~b sonra kendi da' alannın inkı
v davası, kültür davası, güzellik da 
:ısı olduğunu SÖ'"'lcmi§ ""ünkü biz 

Yed· .J ':ı ' 
d .1 ba lı kara: kuvvet ve cehalet ej-
.n ~rile boğu~rken adalet kuvvetleri
~b clü~an cebhesinde değil, kendi 

henıızae ve yanıbaşımızda: gör -
~ek istiyoruz.,, cümlelerinden son
~ Y:zısını "bu davaclıı da böyle o-

. agınc]an eminiz. kanaatile bitir· 
l;nı ti " ~ r. Yazımc. hemen her satırın -
~· ?~r P3.ragraf1nda, muharrir Pe-

lllı Safunm biittin bir vuzuhla mü-
§ahedo ed·l eli • . ih :rn w ı en gaye ve en §esının -

aı ve ı·aa· . . . d ğ ıanamenın ta.nzımın e a-
l~r dte~kidat ve ithamlnrla iktüa o
,}. Ugu 3.şikardır. Yine aşikardır 
ll.I ıcta· 
ıu 1.a makamı güzel sanatlar man 
tu nıesıne dahil Afrodit kitabının ma 
"Pez ka~dığı adlii takibntl Muharrir 
nar:_:nı Saranın çok hassas bir sa
ıe e a:_~cyecanile tenkid ,.e ınuaha
llız ttıgın.i nazara almamış ve yal -
taktYazı~ı~ bi.inye ve üslubunu cezai 

'lJ. ba.t ıçın kafi bulmuştur. 
tıi \' Ulıarririn endi§esi snnat eserlcri
la.n ~ ?nların inkirmfı için lüzumlu o
du lirriyet havasını masun bulun-

l'Jlıaktır 
25 

2
2 
-- M~ıarrir Peyami Saf anın 

~ind ~40. tarihli Cümhuriyet gazete
Eıi t ınt1şar eden "ilmin malıkeme
n{ı lıklı fıkrası hem matbuat ka
nı n dnuı: 30 uncu, hem de 30 uncu 
:tuı m H. fıkrasına muhalif gö-
ıct rn ve yazının mun rriri ile ga
llif e~tn neşriyat müdürü Hikmet Mü 
tur.a Yhlerine dava ikrunc olunm~ 

l> 

da 
3 - Yine 25/2/940 tarihli Cüm -

huriyet gazetesinde intişar eden Sa
Wıaddin Güngörün yazdığı yuıdan 
dolayı matbuat kanununun ZT ve 30 
ve Ceza kanununun 273 ve 489 uncu 
maddelerine istinaden gazetenin neş
riyat müdürü Hikmet Müııif ve mu
harriri aleyhlerine dava açılmıştır. 
Salahaddin Güııgör bu yazısında ls
tan}Jul müddeiumumisi ile mumailey
hin adli muamelesinden sarahaten 
bahsettiğine göre davanın matbuat 
kanununun 30 uncu madesile alaka
dar olmadığı aşikarc1ır. Ceza kanu -
nunun 482 ve 273 üncii maddelerinin 
hadiseye tatbikine gelince, tecziye
ye mütedair taleb ile kanun hükmü
nün tetabuk ve iştiraki yoktur. Bu 
madde insanın namus veya şöhret 
veya. vakar ve ha)' ·yetine taarru- 1 
zu cezalandırnm1:ır. Bu yazı okun -
duktan sonra oava ikamesi için or
tada maddi sebep olmadığı tebarüz 
eder. Ancak muhakeme safahatı ho
şa gitmiycn bir ı;ıekilde tafsil olun -
mu tur. 

4 - 74 sayllı ~ddianame ile Cüın
huriyet gazetesinin neşriyat müdü
rü Hıkmet Münif aleyhine matbuat 
k nunun n 27 ve ceza kanununun 
482 nci maddelerınin tatbiki taleb o
lunmu.,. tur. Davanın mevzuu mebus 
ve muharrir Yunus Nadınin 20/ 2/ 
1040 tarihli başmaknlc .. idir. Bu ma
knlecLn iddianameye bazı parçalar 
al nmış ve bunların İstanbul müd • 
deiumumisi Hikmet Onatın namus, 
şöhret, vakar ve haysiyetini ihlfil 
kasdi c>ürmisile yazıldığı beyan olun
m u tur. Bu yazının lbra.bim Hakkı
ya taalluk eden kısımlarını iddiana
meden çıkarmak lazımdır. İbrahim 
Paşa sarayının tarihi bir bina olma
dığım beyan eden İbrahim Hakkı 
Konyalıdır. O işde İbrahim Hakkı 
Konyalının ehlivukuf olarak rey ve 
mütalcası al:.nmıştır. Burada muhar 
ririn Istanbul müddeiumumisini Af.
rodit duvasını lüzumundan fazla be
nimsemiş göstermesi İbrahim Hakkı 
Konyalıya. isnad olunan vesaik üze
rinde düşünmeğe daYet etmesi, Kon 
yalının elden ele dola.şak vesaikinin 
bizi milli ve ahlaki bir facia önünde 
bıraktığını söylemesi, İbrahim Hak
kı Konyalı tarafından neşredilen Af. 
roditi müddeiumuminin toplatma -
mı§ olmasını inkisar ve it.abla kar -
şılaması yazının heyeti umumiyesin
den istihraç olunan mana karşısın -
da yazının cürüm kasdile iltibas ve 
tedahulü olmadığı kanaatıile varıl

mış ve netice itibarile iddia makamı
nın tecziyeye müteallik isteği şaya
nı kabul görülmemiştir. 

5 - Yine Cümhuriyet gazetesinin 
24/2/940 tarihli nüshasında Mekki 
Said iımasile çıkan yazı gerek mün
dericatı ve gerek takib ettiği ga.ye 
noktasından matbuat kanununun 27 
ve 30 uncu ve Ceza kn.nununun 273 
482 ve 484 üncü maddelerine muha
lif görülerek Mekki Said ile Hikmet 
Münü aleyhlerine dava. açılmıştır. 

Cümhuriyet gazetesinin Ankara mu 
habiri Afrodit romanını Türkçeye 
tercüme eden mebus Nasuhi Bay -
darın eser üzerindeki fikir ve kana
atlerini ilave ve tadilat yapmadan 
bastırmıştır. Eserin lbrahiın Konya 
lının reyHe toplattmldığı bir vakıa
dır ve bunu yazmak cürüm te.:?kil 
etmez. Yazıda sarahaten Konyalı 

İbrahim Hakkı istihdaf edilmiştir. 
6 - 44 numaralı iddianamede ise, 

Cumhuriyet gazetesinde intişar e -
den "İmtihan,, başlıklı Peyami Sa
fanın yazısından dolayı açılan da -
vatla her ne kadar maznunlar Asli
ye Yedinci Ceza hakiminin ittihaz et 
tiği ara kararının 'l'ürkiye haricin
de uyandıracağı akisleri tahminden 
ibar t bır yazı ncşrettiklerini ve ar3. 
k rarını bizzat tenkid etmedi derini 
m · da.f ten derm y:ı.n · lerse de, 
matbua ile işlenen u lartı gerek ya 
zı, gı rek .. e yazıyı ilh .. m eden fikir 
sahib"n'n tayin ve te b ti zaruri ol -
madı;; na ve fıkra hül·mü ceza ha
kimini bakm::ıkta olduğu davanın a
rü. kararı rı ve mua el leri üzerin
de toplanan umumi alakanın tesirin
den vıkaye ma.ltsad·le vazcdildiğine 
ve P yami Saf anın "İıntihruı,, baş -
lıklı yazısında geçen bazı parçalarla 
tebarüz ettiğine ve 35 inci maddenin 
kabul ettiği ceza nev'ine göre fıkra 
hükmünün bililtizam ihlfili icab et • 
meyip yazının intişarı kafi görüldü
ğüne binaen mesbuk müdafaa redde 
dilmiştir. 

7 - 81 sayılı iddianamenin ilk nu 
marasında yer alan ve muhakeme 
.... fahatııu kaydeden "Afrodit dava· 

YENİ SABAH 

icaret Vekilinin 
Dü ikleri 

eayfa: 7 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
..................................... llBZlm ... 

I - Şartname ve nümunesi mucibince 100.000 adet bakalit kapak mü• 
teahhidi nam ve hesabına pazarlıkla satın alınacaktır. 

ı ll - Pazarlık 10/IV /940 çarşamba günü saat 14,30 da: Kabataşta Le-
vazım ve Mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

ı 
III - Şartnamesi sözü geçen şubeden parasız alına.bileceği gibi nUm'-"' 

ne de görülebilir. 
ı IV - İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güven .. 

1 

me paralarile birlikte mezkilr komisyona müracaatlan. "2592,, 
••• 

I - Şartnamesi mucibince 615 kilo amonyak pazarlıkla satın alınacaktır. 

ll - Muhammen bedeli 184.50 lira, muvakkat teminatı 14 liradır. 

III - Pazarlık 17/IV/1940 çarşamba günü saat 15 de K.ub<ıtaşta Levazım ve Mil• 
bayaat şubesindeld alun komisyonunda yapıl:ıcak;tır. 

IV - Şartnamesi sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - lsteklilerln pnwrlık için t.nyin olunan gün ve saatte %7,5 güvenme para~ 

larile birlikte mezkur komisyona müracaatları. 42755> 

lstanbul aarif Müdürlüğünden · 
Maarif Vekilliği Köy Öğretmen Okulları için aşagıda cins ve miktarı yazılı tıı .. 

1 be iş elb" · p lık.b satın alına ktır. Muhammen bedı?li 8750 l r. Teminatı 

1312 lira 50 • İstekliler bu e1b elere t rtname ve nü.munel i Iaarü Mu· 
dürlı.iğü YaTii rcl ·rıu "nde görebilir! r. P a 1 nn 16 N" an 19 O salı g nü sat 15 do 
:!:rt. Maarif M d rl U binasında yapılac:ıgı ılan olunur. 

Ticaret Vekili l\razmi Topçu.oğlu tutün ihracatçılarile görii'1'iirken 
Miktarı 

(2791) ·. 
Beherinin f yatı Yek On 

(Ba tarafı 1 indice) } 
Fransaya yapılacak tütün ihraca -
tının tek elden yapıl cağına dair o
lan haberlertıen bahsetmişler ve bu 
şekilde olduğu takdirde tüccarların 
ortadan kalkacağını ve dalayısile 

rakipsizlik yüzünden müstehlik de 
mallarını ucuza kaptıracağını i:.aret 
etmişlerdir. 

Bunun üzerine Nazmi Topçuoğlu 
tütün ihracatında tek elden yapıla
cağı hakkındaki haberlerin doğru 

olmadığını ve Tütün Limited şirke
tinin de böyle bir teldif de bulunma
dığını ~öylemiş ve J.Dgiltcrenin is • 
tikraz mukabili hallerden hariç o -
larak memleketimizden mal almak. 
ist.Pdiğini ve bunun için d• hüku -
metimizin yüzde 4.0 prim vereceğini 
bildirmiştir. İngiliz hük(nneti istik
raz mukabili alacağı mallarda yüz
de kırk prim olmadığı için tüccar -
dan da mal alacak ve bu mallan is
tikraz mukabili olarak, 

Biritiş Amerikan Tobako tütün 
kumpanyası kanalile alacağı mallara 
karıştırarak İngiliz fabrikalarına 
verecektir. 

Tüccarlara bu satışlar için hüku
metimiz ~endiği zaman lisans ve
recektir. -, 

Polonyaya Satılan Mallar 

Bundan sonra Vekil Polonyadan 
alacaklı olan tüccarların işini hal
letmek üzere Ankarada Polonya se., 

faretile mü.za.kereler yapıldığını da 
ili.ve etmiş ve Polonyaya giderekı 
orada teslim alınmış mallarla ve 
yolda kazaya uğrıyan ve sigortası 
bulunmayan malların bedellerini 
Polonyalıların verm.eği kabul ettik· 
lcrini ve bir ay içinde bu paraların 
tüccarlara. verileceğini bildirmiştir. 

Tiftik Ve Yapağı Ticareti 
Nazmi Topçuoğlu sa:ıt 6 da Tica

ret Odasına gelerek tiftik ve yapa-

sı,, başlıklı yazıdan dolayı açılan da
vaya gelince, bu yazıda İstanbul 
müddeiumumisi Hikmet Onatın bazı 
ecnehi kelimeleri yanlış telaffuz et
tiği yazıl.IrJŞ ve bir kaç misal göste-
rilmiştir. 1.stanbul müddeiumumisi -
nin "kalabalığı cümle kapısından dı
§arı çıkartın!,, diye emir vermesinin 
ve bu tehdidin umumi kahkaha ile 
karşılandığı istihfafkar bir tavırla 
anlatılmak istenmiştir. Netice itiba
rile yazının heyeti umumiyesinde 
müddeiumumi Hikmet Onabn şöhret 
ve haysiyetile oynanmıştır. Bu hare
ket ceza kanununun müsamaha ile 
karşılamadığı bir cürümdür. 

Yu]{arıdaki esbabı mucibeye bi -
nacn 1. 2, 3, 4, 5 numaralı davalar
dan dolayı Salfilıattin Gıingör, Mek-

. ki Said ve nesriyat m .. dürü Hikmet 
Münifin bcraetlerlnc, "İmtihan,, baş 
lıklı yazıdan dolayı Peyami Safa ve 
Hikmet Miinifin matbuat kanunu -
nun 27 nci madesile 35 inci madde
sinin H fıkrasına t vr· ·an yirmi er 
lira hafif para cez · ıe t .cziyelerinc 
ve Peyanıi Safanın c ki ceza nın 

tatbik ve infazına m h l olmadı - na 
ve 20 lira hafif para c zasını devlet 
hazinesine tediye etme ine ve "Af. 
rodit davası,, başlıklı yazıdan dola
yı Hikmet Münifin ceza kanununwı 
482 nci maddesi hükmünce altı ay 
hapsine ve 100 Hı a ağır para ceza.
sile tec:dyesine, 273 üncü maddC'ye 
istinaden bu cezanın altıda bir nis
betinde tezyidile yedi ay hapse kon
masın.ı ve 116 lira 60 kuruş ağır pa
ra cezası ödemesine ve 76 ncı mad
de mucibince para cC!zaltırının aynen 
infazına ve Hikmet Münif.in milec -
cel mahkfuniyetlerinin de infazına 

temyizi kabil olmak i.izere karar ve
rildi. 

ğı ihracat tacirlerile g~"lUiiştür. 
Memtekete en fazla döviz temin e

den bu maddelerin kıymetleri lıarb
den sonra pek ziyade fazlalaşmış 

ve dünya piyasalarında en ziyade 
aranan maddeler arasına geçmiş -
tir. 

föracat tacirleri ilk olırnk Vekil
den şu iki noktaya çare bulunmasını 
istemişlerdir. 

1 - Halen üçte ikisi tüccar ve 
mü.,,tahsilin elinde bulunan yapak
larııı Ziraat Bankası tarafından sa
tın alınması olamadığı takdirde ih
racata müsaade olunması, 

2 - lngilterenin son zamanlarda 
piyasalarımıztlan tiftik mübayaası 
yapmadığı için İngiltere piyasaları
na rakip olabilecek mahrcçler temi
ni. 

Vekil elde bulunan stoklan ve ye
ni sene mahsulthıün tahmini rekol • 
tesini sormuştur. Tüccarlardan biri: 

"- İstanbulda. ve Anadoluda 30 
bin balye stok mal vardır. Yeni se
ne rekoltesi de 70.000 bnlyeyi bula
caktır. Halen eldeki mevcud buna 
inzimam ettiği takdirde 100 bin bal
yelik bir mikdara baliğ olacaktır. 

Elde ne kadar fazla stok bulu -
nursa fiyatlar o derece düşebilir. 

Çünkü tüccar yeni seneye stoksuz 
girdiği takdirde müstahsilden daha 
istekli mal alabilecektir. Bu suretle 
müstahsilin zararına alon bu fiyat 
düşmesinin önüne geçmek için balen 

mevcud stokların eritilmesi icab & 

der kanaatindeyiz. İngiltere son gün 
lcrde piyasalarımızla eskisi gibi a
lakadar değildir. Rusya ile de F. O. 
B. teslimi meselesinde ihtilaf mev
cuddur. Esasen İtalyanların aldık
lan nisbette büyük bir yeko.n teş • 
kil etmez. 

Yerli fabrikalara gelince onlar da 
fiyatları daha ziyade düşürmek 1· 
için miıôayaatta bulunmamaktadır
lar. 

"- Yerli fabrikaların aldığı mile· 
dar ne kadardır? 
"- 3 - 4 bin balyeyi bulur. 
"- Feshane kızıl yapaklarından 

milbayaa edemedi? 
"- Bu tip mallar için Ankarada 

evvelce 70 kuruş fiyat konul.muş
tu. Halbuki bilahare talebin çoğal
ması yüzünden bu mallar 85 kuruşa 
kadar çıktı. Ve bir çok tüccarlar 
da. bu fiyatlara mal mübayaa etti
ler. Fabrikalar Ankarada tesbit e
dilen fiyatlardan mal almak isteyin
ce bittabi satamadık. 

"- Biz, birlik bize 20.000 balye 
yapak teminini taahhtid ettiği tak
dirde ihracata müsaade edeceğimizi 
bildirmi§tik. Halbuki birlik bu mik
dan taahhüd edem İhraca.ta ya
Yaş yava!? mtisaade edeceğiz. Amma 
bunun iÇ}in üç noktayı göz önünde 
bulundurmak l!l.zımdır. Hem müs
tehliki czmiyerdr ve piyasada anar
şi yapmamak, hem de müslah ilin 
m mnuniyetiııi celbedccek b'r fi -
. t te bit etmek ve h b sommda 

tli bir fiyat sukutuna ;y dan 
vermemek. Harbin tesirlerile or-

tada dünya piyasası denilen 
bir § y kalmamıştır. Her hangi bir 
m 1lekette 50 kuruşa temin cdile
miyen bir madde diğer bir memle -
k tte 5 kunışa satın alınabiliyor. 

Bu itibarla hükfımet bütün düu;> ada 
kıymeti olan bu maddenin fiyatını 
kendisi tesbit edecektir. 

Bu fiyatı tesbit ederken sataca
ğımız mala mukebil memlekete §id
detle muhtaç olduğumuz ne mik -
dar mal ithal edebileceğimizi göz 
önünde bulundurmağa mecburuz. 

Mesela Rumanyodan bugünkii~ fi. 
yatlardan daha müsaid tekli!ier da 

jak m 
1400 

GO 

Kr. S. 
437 5 
437 u 

Lira 
6125 
2625 

Yek On 8750 

BALSAMiN Kremleri' 

BALl&MIN Güzel eksirl 

BALSAMIN Rimerler~ 

BALsAMIN Pudraları 

BALSAMİN Ruilarn 
-

FARD BALSAMİN 

En kibar Mahfillerin kullandıkları ve bütün dün· 
yaca tanınmış Sıhhi Güzellik Müstahzar landır. 

alsak yapaklarımızı satarken benzin 
ve gaz fiyatlarını gözöııfuıde bulun • 
durmağa mecburuz. Çünkü malımızı 
140 yerine 160 tan satsak bir müddet 
sonra iki misline çıkacak, benzin ve 
kereste fiyatları yüzünden memleket 
büyük zararlara maruz kalabilir. 

Nitekim Amerikan petrol fiyatları 
harbden evvelki gibi olduğu halde Ru 
men petrollerine harbden sonra yüz
de yüz yirmi beş zam yapıldı. Her 
memleket diğer milletlerin muhtaç ol 
duğu madde! rine istediği gibi fiyat 
koyarken biz de ynpaklanmızın fi
yatlarım kendimiz tanzim edece -
ğiz. 

Hükumetimizin bu gün düşündüğü 
yalnız mal satmak değil, ayni zaman
da ilıra ed evimiz m llara muk bil 
mcmkkete istenilen miktarda mal it
hal cdihp cdilemiyeceğini he ab et • 
m ktir. 

l\faamafih son anlaşma hükümleri
ne göre Rumnnya.ya 2000 balya yo. -
pak vere eğiz. Ziraat Banka ına da 
tesbit C'di n fiyatı r d ilinde d 
hal mübayaata ba81aması icin per
şembe giinü emir vereceğim. Arzu 
ed nler derhal mallarını satar lı pa
ralarını alabiilrlcr. 

Yerli fabrikalara gelince: 

Vaktil zam nile mal mübayaa et
miyerek müstahsil zararına fi
yat düşmesine sebep olan bu gibi 
hareketlere meydan vermiyeccğiz. 

Yeni rekolte için ilk satın alma fi -
yatlarını müstakar bir surette tesbit 
ettik. Harice satılacak mallar için 
de hükumet; karşılığında alacağı -
mız malların kıymetlerine münasip 
olarak muhtelif memleketler için 
fiyatlar tesbit edecektir. 

Buna. mukabil tiftik ihracatındaki 
fiyatlar serbesttir. Memleketimize 

ne kadar fazla para girerse o kadar 
memnun oluruz. Lisanslı olan mem• 
leketlere her tüccar muayyen had .. · 
den fazla olmak üzere istediği gibi 
mal teklifinde bulunabilir. lngil • 
tere ve Fransa piyasalarına rekabet 
için de bu günlerde Rumanya ve Ma 
caristana sür'atle mal ihracatına baş 
lamak için icab eden tedbirleri ala· 
cağız. Japonya iizeriııe gidecek En
terşanjabl takaslara do. yüzde 40 .. 

45 prim vererek ihracatın kabil o
lup olmadığını tetlrik edeceğiz. 

Bundan sonra toplantıya nihayet 
verilmiş ve Ticaret Vekilımiz İstan· 
bul matbuat miimcssillerini kabul e
derek kendilcıile kısa bir müddet gö 
riişmüştür. 

Nazmi Topçuoğlu kendisine soru
lan suallere la aca §unları söylemi§ .. 
tir : 
"- f stanbulda kısa bir müddet 

bulunmak için geldim. Sabahleyin tü 
tün ihracatçılaıının dileklerini din • 
ledim. Bu &.k aın da tiftıH: 'e yapağı 
tticcarlarile görüştüm. Y n sabah 
Çubulduya giderek satın alınmış o
lan Neft Sendikat gaz kumpanyası
nın depo ve t sisntını gezeceğim. Ya 
rın 1ksam Ankaraya dönüyorum.,, 

1111111111111111111111111111ıu11111111111111111111ıın• 

Esnaf hastanesinin bütçesi 
İstanbul Belediyesi 939 nıali sene

si içinde Esnaf hastahanesine 37 48 
lira yardım yapmayı kararlaştırmış
tı. Belediye bu yardımı şimdiye ka -
dar tehir etmiştir. Nihayet yapılan 
müracaat Uzerine Belediye parayı 

dün Esnaf Birlifjne vermistir. 
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Tek olu, Talih Dağltmakta Tek Olduğunu Milli Piyangonun Bu Son Keşidesinde de Her zamanki Gibi isbat Etti 

4 BÜYÜK .K RA M İY E BİRDEN VERDİ 
1 33069 No. Biletle Bayan Fatma Gülen'e 
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2 - 16260 J\'o. biletle Kadıköy Altıyol ağzında 68 
Na·. evde Bay Lüt fi Karaman'a 

Kazandıran TEK KOLLU CEMAL, sayan müşterisinin arzu ve emirlerini 
yerine getirmek ve verdiği sözU tutmak için onun adres ve hüviyetini gizli 
tutuyor. 

=:.:;; 

= 
E::: 

ı= 
50,000 LiRA 

Kazandırdı • 

3 • 32889 No. biletle Şişlide Ope-
ratör. Raif ·aokağıncla Güven A-
partımanı kapıcısı Bay Necib'e 

20,000 LİRA 
. 4 - 46580 No. bileti ~ ercancla 
Sııltan odaları 11 No. da kun
duracı kalfası Bay Mehmed ve 
arkadaşlarına 

• 
,8.QQO lira kazmwn Bay Mehmed ve arkadaşı paralarını Tek kollıı 12' 000 LİRA-

·' 

20.000 lira kazanan Bay Necib paralarını Teli. t•otı ıı 
Cemalden alıyot. 1'Jl-m!1--ms:m11amı•oz:en•ı.a.•Zdem:mn-a•Zıy•o•rl•a•r.___ KAZAN Dl RDI . ..lml ........................ llllCil.. ~sa.n;;:::iiml:.. .... ı:.sm ......................................... !m!C~~~ 

AZİZ v AT ANDAŞLAR; Herkes c~:K 0J~~~~--OEl\IAL'o neden koşuyor? 
HASSAS OLALIM Kendi kendisini methetmez. Fia~~erk~9a;~~an,?.e7~!~ethedillr, 

0
• • • TEK KOLLU CEMAL 

Vatan hizmetinde bir kolunu kaybedip Tek kelu ile çahşan bu temiz yatandaşm gişesi Büyük ikramiye kazanan biletleri yalnız kendi gişesinden satıldığı takdirde teşhir ve ilan eder. 

TEK K OLLU CEMAL GİŞESİ TEK KOLLU CEMAL 
S

• . d D . h Büyük ikramiyeler çıkan mU&terileri teşhir arzu etmezlerse emirlerini tamamen yerine getirir, tama _ 
ızın gişeniz ir. aıma terci ediniz. Daima üstün tutunuz.. men mahrem tutar. 

ADRESE DiKKAT: lstanbul Eminönü-Tramvay Caddesi No. 27 TEK KOLLU CEMAL GiŞESi sahibi Harp Malulü Emekli Subayiardan GEMAL GUVEN J 
Hi Ç B i R Y E RD E ŞUB E S i YO K TU R 

' ZAYl 1 
(1929 yılında Üsküdar 20 inci ilk 

okuldan aldığım şehadetnamemi 1 
ıayi ettim. Yenisini alacağımdan. 

eskisinin hükmO. yoktur. 
Ü sküdarda oturan 

Dürnev 

Güçlüklerle Nasıl Mücadele 
EdllJr'l 

Y a.zan: Her'bert N. Ga8scm 
Bu asırda Gassonun eserini oku
mamıe iş adamlarına muvaffak 
olmuş gözile bakmıyorlar, bu 
eaeri mutlaka okuyunuz. 

Fiya,tt: 50 ku~ 
Satıe yeri: t stanbul, fnkılab 

Kitabevi 

• 

" tıf emımen cevllil•mdifi mamul •'ört 
pcutu lçlnde;"Avrup .. rnbelarlle' m~b~ , 

/ .lıtı_,-:101<sekrevtafh blr_ahfıedlr. · ~ 
t 

H E ı i o s Mü ı--s sw'E s ATI ·~iAntA~ .. 1-s,-ı-• •• L 

lstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

1'.tih Sulh üçüncü Hpkuk Ha- Eksiltme Komisyonundan : 
ıfğiıuNn: Fare itlafı işlerinde kullanılmak Uzere merkezimizde mevcut nUmune--

Fatih K.ıztaşı Sofular mahallesi sine göre 300 adet leğen satın alınacaktır. 

dd O 
A. Beherinin tahmin bedeli 232 kuruş olup tutan "696,, liradır. 

Klmilpaşa ca esi 1 numaralı ev- B. Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır ve nümunesi gö-
de 12/3/ 194.0 tarihinde ölen kitap- rillür. 
çı Şevkinin ilan tarihinden itibaren C. Ekailtme 16 nisan 940 salı günü saat 14 de Galatada Kara Mustafa-

paşa sokağında mezkf1r merkez satınalma komisyonunda yapıla • 

il EMNiYET SANDIÖI ~AN~ARr.: j 
oıo 5 faizli ve sekiz sene taksitli emlak satışı 

SE MTi 

Beyoğlunda Şehit Muhtar mahallesinde 
Doğramacı Şakir sokağında eski ve yeni 
10 No. lı 
Beylerbeyinde Bostancıbaşı Abdullahağa 

mahallesinde Hallaç Fıstıklı sokağında 

eaki 6 yeni 29 No. lı 

Sarıyerde eski Maden bağları yeni Gazi 
Ha.sanpaşa sokağında eski 117 yeni 4 
No. lı 
ttsküdarda Solaksinan mahallesinde Bül
bülderesi sokağında eski 176 yeni 196 
(en yeni 168) No. lı 

Fatihte Cumartesi pazarında Hocaveys 
mahallesinde eski Camiişerif yeni (Bab
naibi) Balinaibi sokağında eski 10, 10/1, 
10, l/l yeni 21 No. lı 

CiNSi 

Muhar1111,I 
Kıy~ 

üç kotta altı odalı üç sofalı 
ve elektrik te!;isatını havi kar-
gir bir evin 5/6 hissesi ıooo 

lki buçuk katta dokuz odalı 
maabahçe ahşap bir evin ta-
mamı 400 

İki buçuk katta dört .!ldah 
maabahçe bağ ahşap bir köş-
kün tamamı 600 

ttç katta beş odalı ahşap bir 
evin tamamı 55G 

tki katta beş odalı Mrgir bir 
evin tamamı 1460 

1 - '.Arttırma 25/4/940 tarihine düşen perşembe günü saat 14 ten 16 ya J<P 

yapılacak ve gayrimenkuller en çok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 
2 - Arttırmaya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nisbetinde pey ol> 

yatırmak lazımdır. 

B - Arttırma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede seıdı J'I 

savl tal'8itte ödenir. Taksitler % 5 faize tabidir. 
• alacak ve borçlularının bir ay ve caktır. 

varis iddiasında bulunanların üç ay D. Eksiltme açık olacaktır. J Sahibi : A. Cemaleddiıı Saraçollu kalı r. 
zarfında mahkememize müracaat- E. Bu işe ait muvakkat teminat 52•20 kuruştur. Neşriyat Müdürü: Macid ÇETİN 5 - Fazla tafsilat almak ve biJtaların fotoğratlarını görmek istiyenlerin sıır. 

4 - Takısitler ödeninceye kadar gayrimenkul Sandığa birinci dere<:ede ip0
1 

F. Eksiltmeye gireceklerin 1940 senesi Ticaret Odası vesikala.rnu gös -
_larmm ___ 1u_ .. zum __ u_iı_an_o_ıun_u_r_. ______ t_e_rm_e_le_n_· .:...şar_t_tır_. ---'----------"-24_0_:3,_, _ __ B_as_ıl_d_ığ_ı _Ye_r_: _Y_em_·_s_a_bah_ Matb __ aası ___ Binalar Servisine müracaat eylemeleri lazımdır. ~ 
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Piyangonun son keşidesinin 

150.000 
en büyük ikramiyesi 

L 1 R A' yı 
olan Milli 

Şanslı müşterilerimizden Bayan Ha.ticeye verdim. Aksini isbat edene 5000 lira veriyorum. 
Aynca: Milli Piyangonun verdiği bilet serisi bordrosu ile de sayın müşterilerime gösteririm. 
Al.TIN GİŞE her ay mübalağalı reklam yapmıyor. Yapılan reklamlar es~lı ve doğrudur. Talili Bayan Haticenin gazeteye ya.zd.ırmak üzere bize 

1 anlattıkları şudur : 
"Bir senelik gelinim ve yirmi sekiz günlUk lohusayım. Beş gün evvel kocam Bursalı Mebmed Tur öldü. Gıdam.dan kesip 28 günlük kızım Gülsernin - ..-..:: 

. ti taliiııe Beyazıttaki Şanslı ALTIN GİŞEDEN 33069 No. lı bileti cumartesi gtinU annemle aldırdım. Pıizar günü de kendim gelip çocuğumla beraberl ö0.000 lirayı tamamen ALTIN GİŞEDEN aldım. -ı.- Dansı kazanmıyanların başına.., Siz de biletinizi Şanslı ALTIN GIŞED~ alınız, Şansınızı denemi!I olursunuz. -- Adres: lleya>ıt Qkgular başı ALTIN G/IJE, Tel: $3341. Hiç l>ir yerde şubesi yoktur . ..,,,,, j 
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