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Almanlar Oslodaki kuvvetlerile Trondhaim daki 
kuvvetlerin telaki ettiğini iddia ediyorlar 

~~-------

redrlüt gost<>nniy.ô. 
11) tinin lmvv~ti Jş 
1tı.i;;ı~Uerl itiraf cf 
ki .atin ic b ctti<'fi tedlıirleri itti-1 ,.., 
~ ç..'Ü. ma.I •. 

'--t azan: H~yin Calıiıl Y AU,,'IN 

:§' .gt.ınkü lıarbın ıçıne yenı bir 
~ bilf1h da karıştı: Nutuı.. ve 

St.okholm, 30 ( A.A.) - Stokholm
da oğlcden sonra neşredilen haberle
re göre, rnüttefik kıtaları, evvelce 
ışgal cdilmış noktalnra ve ayni za
manda Norveçin garb sahilleri bo -
yuncn yeni noktalara durmadan ih
raç olunmaktadır. 

Namsosdan, bildırildiğine göre, 
buraya halen çıkarılmakta olun müt
tcfilt kıtaları arasında Polonyalı ve 
Çek Lcjiyonerlcri de vnıdır. 

Diğer taraftan, Alınan kıtaları da 
Norvcçe gelmekte berdevamdır. Fa
kat, bu geliş, sanıldığına göre, müt
tefiklerin ihracatı ile aynı mikyasda 
.değildir. Zira Alınan kılalanıun ek· 
serisi, tayyarelerle gelmektedir. Her 
tayyarede 30 ila 40 kişi bulunmak : 

~tadır. Denizden asker nakliyatı için 
kullandıkları küçük vapurlar da 50 
ilfı 100 kişiden fazla insan almamak· 

(SOnu S iln<:Udc) 

Naf a 
Cebesoy 

el{ili Fuad 
b yanatı ~o. Yeni harbin barız ve mümey

L <). \•asıflarmda.ıı biri budur. Propa
'l'lda har binde Almanlar ulu orta 

!111:uını.1r yaptıklan halde. nutuk Zelzele mıntakasını süı·atle imar 
' bınde, te~·lmı etmek ıkuza eder 

il' ı\lınruılar mağll'ıbiyctten başka 1 • • l k / 
~·~ey kaydcdtnıiyorlo.r. Çünkü bu- ! ıçın yapı aca şey er : 

.~ \J.ill;ı. ha.zuhksız küçük rnılletlcrc bir- N:ı!ia Vekili General Ali Cebesoy 
ı 1~İı'c bır brıskm ~apıp mcmleltct- zelzele mıntakalannda yeniden yapı· 

d ~ııı 7.aptetmek işi mevzuu bahs , lacak inşaat, yeniden kw·ulncak r;,c
~lclir. Nutuklarda akla ve mantı- ı hir, kasaba \'C köyler, arazin!n je-

tr_ij hitab edere!< zaferi l~aZ3.r.mak olojik vaziyet ve tc.sckkülünc gorc a-
llı 1.:('b:.ıı iyeti vardır. Bu noktada Al- lınacak tcdbirleı· ve icifüı:.ct mıntakn-
l'ıı tı.~~· pcşinöen mağlfıb olmuş sa- · ıannda icra olunan tedkilder :1a.kkın
l1tt bılırlcr. Almanların tuttuğu yolu da gazetemize şu beyanatta ı.mlun -
I! Up d:ı. bunu akıl ve mantık ile mü- muştur: 

:ta etı:ıeğc, değ"J! derme çatma " - Şimdiye kndar m ütca.ddid de-
t, 0nıauarın, en büyük filozofların falar tarihi zelzeleler geçirmiş ve ..... ı 
t: bb :udrc.ti yetişmez. Onun için, Von her defasmda btiyük zayinUı ve lın-
r.ı ~trop'un son hazırladığı siya- 1 sara uğraını!'] olan bu ırunLa.l}ada zcl
~ı~!ı r:ızun her tarafta tezyif ve zeJc tesirleri zamanla unutulmuş, bJ-

ı j. ~ ıle karşılanması zaruri görül- gisizlik, \ csaitsizlik ve fakirlik de 
~~. ÇürJJ, bir davayı dünya cf- buna inzim::ı.m edince zelzeleye karı:.ı 
~t Utnumiyesi l arşısında kimse mü- mukavemeti az olan cvkr yapılnmj-, ~ b:ı edemez. Çünkü her memleket- tlr. 
t'tl ıı.ın ~ayır, yanlış, uydurma ta- Gerek bilfiıl ?.elzclc ınıntaknsında.' 
~~:ona ışarct ederek hıçHğini o~ yaptırdığım tcdkikat, gcrt>k bıı hu-
\>0n ;?Yacak kimseler zuhur eder. susta mulıt.cllı memleketlere a:u zcl
ıı-.~ '-?bbentropun Norveç istilfısıru zcle knnunlnıının nılitalca \'C ted.kiki 
·~ r ve muhik göstermek için mU- neticesinde zelzeleye mukavim inşn· 

stlı' ~t ettiği hünerleri bükümsüz "ut vücuda getirilmesi, tabiri diğerle 
llilseyin Cahicl V ALÇIN ·z.cl.7.elc ta.hrib.'lbw asg:ıtjye indirmek 

(B()nu S iflCiM) (Boııu 3 ihwü&) Ali Fuad 

I 

ecek ·ngil-z g • 
1 

·yat ·tedbir . r· 
Balkanhların bütün ümi ri 
Türkiye·nin siyasetine ba"' ı 

Yugoslavya yabancı ~üyülk Alfilk.C®'ltömü~ 

f 
tayyarelere ateş ede- T .. k. I . / 

ecnebilerle ceğini resmen bildirdi ur _ e_r_ı_n ______ _ 
Londra.,30 (A.A.) - Salahiyettar ı • 

mahafillerden Reuter şunu öğren -
1 ev en m es 1 doğru mudur? 

miştir: 

Yüksek mesuliyet makamlarını iş
gal eden İtalyanların söylediği nu -
tuklnr ve İtalyan matbuntının aldı
ğı hattı hareket, son uı.mıınlarda 

öyle bir mahiyet almıştır ki İngiliz 
hükumeti, Akdcnizi katedecek İngiliz 
gemileri hakkında bazı ihtiyat ted -
birleri almak lüzumunu hissetmiş • 

(Yazısı 3 <le) 

. --o-

Diyarbakır, 30 (A,A.} - Şehri -
mizde bulunan Başvekilimiz Dr. Re
fik Saydam, öğleden sonra tayyare f 
kar~ ry,fillmı gczqıiş ve nkı:ruu uıru 
mi müfettiş tarafından şercflennc l 
verilen ziyafette tiulunmuşlardır. 

Parti meclis 
grubu içtimaı 
. Ankara, 30 (A.A.) - C. H. P Bü
yük Millet Meclisi grubu bugiln 30/ 
4/ 940 saat 15 de Reis Vekili Trab
zon mebusu Hasan Sakanın riyase ,.. 
tinde toplandı. 

Ruznamcde hükumetin izahatın
dan başka mevzu mevcud değildi. 

nk defa söz alan Hariciye Vekili 
.Şükrü Saracoğlu, grup umumi hey
etinin son içtimaınaanberi geçen 15 
gün içinde hadis olan siyasi ahval ve 
mesail hakkında ve bilhassa Türki
ye siyasetini yakından ve uzaktan 
alakadar eden meseleler üzerinde u
zun ve etraflı izahatta bulundu. 

Bu izahattan ve mevzubahis me
seleler dolıı.yısiylc söz alan bazı ha
tiplerin beyanau dinlendikten sonra 
saat 17 de toplantıya nihayet veril • 
di. 

Ecnebi bar artistleri 
bugün gidiyorlar 
Küçük san'atlann Türk vatandaş -

ılnrına hasrı bakında.ki kanunun tat
\likau icabatından olarak, barlarda 
artist namı albnda çalışan ve baki~ 

[Sonu 3 iincü sayfada] 

f Almanyad~ l 
çektiklerim --------

.Anlatan: .. 
Saibe Ors 

Balkan Harbinde İ!ojkodra mü
dafü şehid Hasan Rıza Pa,58Dm 
eşi Bayan Saibe Örs'ün meraklı ve 

ibret.imiz b.a.tıra1an. 

Yarm YENİ SABAH 
slltunlarmda 

ll!ml ______ mlll:ll ______________________ ._. ................... ... 

• 
Avukat irfan Emin diyorki: 

''Bir Türk kadınının bir ecnebi ile 
evlenmesi vatana hiyanettir,, 

'Avukat lrf an Emin Kösemibaloğ· 
luna: "Ecnebilerle cvlcnmeğc taraf
tar mısınız?., şeklinde ilk sualimi 
sorar sormaz, aldığım cevab, son he
cesi dört elif mikdarına uzayan 
bir: 

- Asla oldu. 
Oldu ve kon~manuzn ··y-ıe de 

vam ettik: 
- Ecnebilerle evlenen kadın olur -

sa? 
- Kadının ailedeki va?.iyeti daha 

büyük bir hususiyet gö3tcrir; çünkü 
kadın erkeğin soy adını taşır. Da.ha. 
açıkçası erkek ailesinin malı olur. 
Bunun neticesi ol:ıra.k vatandaşlık 

hakkını kaybeder ve kendisinden · 
doğaçak çocuk ba~ka devletin va -
t:ın~ sayılır. Evlenme hesabına 

birf.mmsenin öz vatanınd:ın kopma
sı, milliyet camiamnda.n çı knıası ve 
başka bir memleket hesabına döl 

(Sonu 7incide) 

SA BAHT AN SABAHA : 

İrlruı Emin Jiôse l\llha.loğlu 

• 

Otomobil Sa tanatı 
Dahiliye Vekili «Yoktur!)) ·dedi amma bir mebus 

iki gündenberi uykusunun kaçhğını söylüyor 

Otomobiller azalacak yerde artıyor mu? 

Ziya Gevh•r (Çanakkale) - ... Mecli!ti umumi lu!get;ne pmjer.iıı 
ba1ka ~t!kilde geldiğini görünce iki gündür aylcu1n lcaçıgor! .. 

Büyük Millet Meclisi tasaiTuf is- - Olmaz, olamaz. Artık otomobil 
tiyor. Evelki glinkü içtimaında bü- saltanatı zamanı geçti. T!l.S:ımıf 
tün meclis otomobil israfına karşı .istiyoruz. 
idcta. bir tek adam gibi !Ya~ kalk- Diye haykırmı~tır. l ....... ...._ ______ -o:-____ J~ 11111: (Sonu 7 nci.de) 
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YENl 

i ler ve Göring' ey zı an mektublar DY 
.~~~ 

' ' anya bu harbi l ;; 1910 ÇAl~ŞAMBA. 

12.lO Pro~ram v, fıteııılt>k~ !!Ht ay1:trı. 

li! ,3!\ A1ııns ~ me<eorı>loji haberlerı. 

ıv;o Mtizılc: Muhlellr şarkılar (Pt.) kaybedecektir,, 
iktidar mavkiine gelmesine en çok Çalışan ve harbi 

1 

Almanyadan kaçan büyük . Alman sanayicisi Fritz 
Thyssen tarihi mektublarını neşrediyor. 

13 .. !0/14.00 Mllt'.ık: Ku.;ük ork.eotra 
(Ser. N ~lb AşKın). 

18.00 Pı-ogram v~ memleket sııat ayarı. 
18.05 '.:\IJü,..lk: Fasıl ht>yeti. 

Hitler' in 
ınüteakib 

Har bdenbcri F'dtz Thyf)E,~D tara • 
fıııdnn Şansölye Hıtler, Mareşal Gö
cing ve diğer Alman resmi şahfil • 
ycllerine\ gonderilcn Ye Paris - Soir "" 
tarafınaün ba~ılan mektuplar ~ayam 
dikkattir. 

Frit.z 'Thyssen, HitlNi meydana 
çıkaran Alman endi.istri eı·babıruu 
belki c:n mühinımidir. 

1923 denbE:'ri Uencnil Ludendoı f
fun ,-ırı.usuna tebea.n '11ıy~en. ikti
dar mevkiine doğru ilerleyi~ıni ruu -
&ırranc lwlaylastırdığı Na.zi parti -
sine yardım etmcğe bogladı. Bu yar
oımına. kar~ı Hitlel' onu Reichshiga. 
mebus ve devlet miişavil'i yaptı. 

Bu ana kadar .G. Thyı:scn, haı hın 
ilanuıdan bir müddet ımnnı A:man
yayı terke kendi . .,ini mecbur eden 
!iCbi: plcı· hakkında b"yanat.tn bulun
ma.klan ve bu sebepleri a.nlatmaklan 
imtina eylemişti. Fakat ~imdi ı·ski

d•'n siyasetlerine nıua~nettc bulun
duğu nazi şeflerine• ya1.<lığı mektup
ların münderecatını ifşaya karar 
vermiştir: 

''Ge<:ea 3 l ağustm;<la B. 1'hyssen, 
f'yrolı.ıe Bad Gastein de ııilesile bir
likle sayfiyede bulunuyordu. Bura
·ıa, 1 cylCıl tarahinde Reichtagın iç
Unrnında bulunmak für.Rrc dcrhnl 
Berline gelmesi hakkınd:.ı mutlak bir 
davctnnmc aldı. 

- Harb all'yhtarıyım, dedi. Ve 
Reidıst:ıg r~ııııi Mıu esal Göı·inge 

f'ri&ı7. ThJ:-."'4"11 

3 - Bu cünıl"yi, yalnız bir telıdid 
gibi <l ·ğı1, fakat ana kanun ile ga -
ranti edilen mchu.s hukukuma bir 
müdcıhale gibi telakki ediyomm. 

10 - 31 ağuRlosda, yukaı11da 

. mev;mu bahis Mareşal Göring adre
sine yanlan telgrafın gönderilmesin
den e:.vvcl. bir telgraf ile B. Vou 
anı olarak i)ldüğünü haber aldım. 
Remitz adınua birisinin Dachauda 
B. Von Reınilz. hemşirem Baron 
Bergin damadıdır. B. Von Remitz. 
Avuslurya ıuu;lusünü müteakib der
hal, bundan evvel Lejitimist olduğu 
i<,:iu hapsedilm.ışli. O zamanlar tev -
kifi haber alınca Viyana Gauleileri 
B. Bürckdc nıür'li<'aat etmiştim. O 
bana cevab vennt-ğ~ bile tenezzül et
ı:nedı. Bu. Almıuıya<laki v!\Ziyetın ka 
rttklerislik .bir noktasıdır. 

B. Von H.enıib.in tabii bır ölüm 
ile mi öldüğünü yoksa, ölümüniin 
buı;ka bit' sebeple vukua.mı gel<liğıni 
öğ-ı-emnek istiyorum. Bu ihtimalin 
vukuu lııkdirindt» faydalı addede -
n·ğım dt1nıaı~lat'da bulunacağım.,. 

Bu nrnhtwada uc_ eli&S U;>ba.rfuı; 

ediyor: 
ı - Almanya ile olan paktı ihlal 

eden Polonya değildir. .. , BeyanatJ. • 
2 - Hitlerin harbi kabul ettirdiği 

Reichsta.gın bir eyliıl içtimamda yüz 
m ebusun bulunmaması ve parti me -
murlat·ımn gayri mevcud olanların 

yt~rleriıti işgal etmeleri mecbunyeti. 
3 - Almanyanıu harbi kaybede - ı 

ceği ve harbin uzun sürdükc;e, onun 1 
i<;in sulh Qartla.nnın daha. ziyade l 
şiddeUi olacağı ka.nıı.ati.,, 

18.'\5 Muzık. Okuyan: Mahmud Ka
rında~ 

19.10 temleKet sttiı4t ayan, ajan•s ve 1 
meteoroloji hıtbt-rlerı. 

19.30 K •nu~na ( Dı@ polılılc&. bidisele
ıi). 

19.4!'i Mu-rilc. 
Cıilaul.ır: Füıl su heyeti. 
OkuyımlJr' .. ıu.ıufa Çaglar, Safiye To-

kay • 
20 15 Ko11U1>01~. 
20 :lO Temııil: Per Gimt. 
Y:ll<.ın: Hı•in··ich fbsen. 
'l'ı·ı·cunıe: Serıihu Bedri Göknil.. 
21.30 Muzlk· Riya!lehd.1ınhur bflııdoı..tı 

(Şef: llı~an Kunc<"l'). 
22.15 M<!ınlı>kel saat ayarı, aj11ns ha

berleri: ziraat, e.~h.ım - tııh\•ilılt, kambi
yo - ııukul borsası ( t'ıyat ). 

22.35 Mıizı k: Cıızhaııd (Pi.). 
23.2!i/;n.3o Yarınki program ve kapa~. 

2 ;) 1940 PER.~Jı~MBE 

12 30 Prngram ve me111l••kf't saat ayarı. 
12.:n AJH ns ve meleorolujı haberl('ri. .. ...., .................................... . 
Sart kermesi 

--O-· 

lzmirden yazılıyor: 
Salihli C. H. P. kaza. heyeti hima

yesinde Halkevi, Kızılay ve Çocuk 
Esirgeme kurumları tarafından Sa.rt 
lrnrabelerinde Sart harabelerinin ta
rihi ve tul'islik kıymet ve ehemmi -
yelini herkesin önüne sermek gaye
sile bir kermes tertibine karar ve -
rilmişlir. Bu kermes şenlikleri her 
sene tekrat' edilecek ve her şeyden 
önce ıç turizm hareketine meydan 
verilecektir. 

Sart kermesi 5 mayıs pazar günü 
yapılacaktır. 

'lşağıdaki t<>Jgrafı gbfük•rdi: 

ı - Bi ılrn.RSli Almaı:ıyanın bir fe
lfikt:le ı:;\.ırüklcnuığine kani olduğum 
bir ırA·rnıand:ı kıwa:ıli.m.i izhar yalnız 
hakkım olnıayıp ayni ;r..aınanda va· 
zifemdir. 1'anaalımi !:iÖylediğim za
maıı llitlt>nn beni telıdıdc hakkı yok 
tur'. 

.... -· .... ·---- Bu sene yapılacak kermeste, civar 
köylenn 100 fakir yavrusu sünu& 
etlirilecck, pehlivan güreşleri ha • 
zırlamıcak, muhtelif kır koşuları , 

milli oyunlar oynanacaktır. Burada 
yenid~n meydana çıkan Laht ve ı:;on 
kazılar le~hir edilecektir. 

"Berlın tayya.r1."ı-;İne binmeğe ha
rırianmak oınrini "GaulcitWlg .. En
ec1ıdeıı nldıın. ( 'top), hlhhatim do• 
nyısık harl..'kelim imkansız {stop). 
f.'ikrinıcc, müzakere ;ı:ıronın<la ,·akit 
kn1..anmak için bir nevi müt.arcke 
miimkiin olmalıdır. llaı be aleyhla
r·:m. Bır h:Lrb yiiziüıden Almanya., 
ilk ınaıJdelcr :-Mıhasm<la P..usy~nın 

vaı:;ali olacok ,.e dhan..şiımul devlet 

mevkiini kaylı~~ektiı'. 
'l'h;\'·s~n . 
Tlıyı;seain kanaati, eğer Rut>ya, 

~asi mıkyaHla Alm;-1.oyayı be~leme,,,.. 

se, onun had.>i kazannııuıı mümkün 
oluıaclığ1 mcrkernıdedir. \. e bilha:ısa 
Rus aleyhtarı - daha <.loğrn .. ~u Sov
Y"'l alt.) hlan - oldue:u içincıir ki, bu 
harbe karf}ıdır. 

1'..,akat, hloskova ile paktı akdt<l.<•n 
}<'hin er eski kornandıteı·iııiıı itiraz -
la.ı ına tabi:ı tiyle al<lırma:.1 Polonyay1 
)8lilfı e<leı. Bu hRrbdır. 

.Muhasamatın ba.şlama:sından üc 
haftu ı:ıonra. yani 20 cylul<le Thyssen 
Man·sal Göringe husm4i bir kur ye 
He bir muhtıra gönderir: 

1 - 31 ağusto~da, saat 21 de Ma
r~şa1 Gödngc acele bir telgraf gön
clcl'dını. 

2 - 1 eyliılde Bitler Reichstagda 
şunları beyan etti: 

"Her kım ki benimle beraber de
ğildir o bir haindir. Ve. bu ~1fatl.a 
hakkında muamele yap1lncakur.,, 

5 - Daima harb al<·yhtanyım. 

Fakat madcıııki hur-b patlamıştır, 

Alınanya onu en kısa bu· zamanda 
biliımeğc teşt•bbfü; etmelidir, zira 
harb uzun sürdük~e Almanya için 
sulh ~artları daha şiddetli olacak • 
tır. 

6 - Alnıanyu ile vla.n, ve Hitlerin 
müteaddid defal9.ı su!h garantiai O· 

la.r:ık tavı:ıif eylediği paktı ihlal eden 
Polonya değ;!dit'. Bu noktada Hitlet· 
tarafından 26 cylfıl 1938 de irad e
dilen nutku hatırlıyorum. 

7 - Sulh elde etmek için Alın:ın
yanın ber noktada, ana kanuna te
vafuk eden ş,lrllara dönme.si zaruri 
olo.<:a ktır. J.~ğer ana kanwıa riayet 
edilmezse, bu son tahlil de, anar!;İ 

ifade edecektir. Ferdin ettiği sada
kat yemini, ancak şencrin de bizzat 
yapmış oldukları yemine ı iayet et
tikleri zaman muteberdir. 

8 - Takrıbeıı yüz kacl:ır mebu8 
Rui<.:hl)tagın 1 eylül iqlimaın<la bu -
lunmamışlır. Purti memurları gayri 
meveu<l mebusların sıralarını işgal 
etmı.şleı·di. Bu usul, ana. kanuna bir 
lıalıtaret~il'. Bunu protesto cdiy1.1rum. 

9 - Halkın, "Rei<~hst:ıg,, da ıne- ı 
bus olmak hakkıma tebaan harbe 
ka~ rey verdigini öğrC'nmesini is
tiyorum. Eğel' b~ka mebuslaı· da 
ayni ı·cyi \'ermı~lersc, bunların <la 
aleni olal'ak ~österilmcsi lazımdır. 

m 1111111 ~ 1111111ıı111111111 ı ı ı ~ ı ıı ıımıı ı ıı ııııımııı ı ıımıııırııı ıı ıı 1111111111111111111ıııı111111111111 ıı mıı:ıı ıı ıı 1 
Do;:,rusu, kansını eHndı:ı..n kaçırtmak \ na asla ihtimal vm-emezdim ... Bu iş-
içın adeta her şcyı yapmış olan bi? ler o deı-cc:e muğlak ve iç sıkacak 
l:oca.ııııı böylr· dürıünmesi oldtıkı;a f}Cylcr· ki! Aıtık a.ıılamıyorum ... 
g.ıııbdı: f:ıkal ne olur hU olsu::ı artık İnsan, hayalını idare ve sevk ede-
gen~ .ıd:unııı dınıagında yer almış miyOt'. Peı ih:ını bulmam lilJ'.Jm. Onu 
olan hı , L ıst.ıkamettc idı. mutlaka .. bulmalıyım! .. 

"I'crıhnnı bulmak, onunla konu.ş- Yine son sliı-atlc. ve bu !-'efer oto-
mak .. mn:..inııı o k:.ıdaı yakın zaman mobılini kendisi kullanarak fatanbu 
hırında yo.pnıış olduğu haksızlıkları la doğru hareket etti .. 
hem ıı unutlunnak ve bunwı için Perihan konakta değildi. Aradan 

c cvlilıklcı iııin ilk anındaki o l:a - on beş gün geçtikten sonıcı. yine evi-
<far tatlı RaallPri tekrar yaRatmak !., ne, kocasının yanına gelmemişti. 

\. E). i, biıyük bir lıayr ı~tle, bütün - LX -
düraındiıkJerının bıı ka saat içel'i • Veysi, şımdıyc kadar 7..abıtu ile 
s;ı.tlc, baska bil' seyiı takib etlığıne lıicbır temn.sta bulurımanıı11tı. Za -
f}'dııd olııyoı ve kcndı kendine sn - bıtaya mür:ıea.at, onıınlH mün3.<ıel.ıet 
fıyt~le f'.onıyordıı: te bulunmak, bu nizam v~ asayiıı 

- !1.akikaten ben Pcı iha.nı, ~uf un!'lurlnrının takib ednbileceği biı· 

hiı :ıilc fi<'refini, karısrnın na2arında mü:-ıküle uğTamakla mümkün olabi • 
f"ıı.a. bn arlam olnındığııu gfüıtemıek lirdi. Halbuki genç nd:ım ~on hadi-
i rti\'t.m biı kocanın izz~ti nefsini ko- selere k:ıJar lıi.ıylc hır m~kill knr -
rum k ı ·in mi tekrar bulmayı arzu şısıııda kalmamıştı. 

ea yrn um? Yoksa, aqık ol:uıık, onu Veysi, bu .ıile harimne müteallik 
&ev yvı· muyuuı? Bir ha.fuı. evvel bu- bir ıneBelede resmi ku\'\'cllcre mü • 

Basın birl iOI arkadşlarrna 
Basın Bırllgı latanbul mıntakııısı reislt· 

ylnden: Arkıırla hırım17.dan Cemil Süley
man Alyım<ıgı dun sabah kaybcttık. Otul". 
yıldır Turk ga;-ct.derinm edebiyat . :ıyfa
lıırırıı ıcn.gınlc.;ıt.ıı t·n Cemil Suleyınanla fı
kir lıleıııuııu de~Nlı bir uzvunun daha 
m:ıteınını tutacaktıı_ 

Cennze:si yeıın (Bugün) ögleye doeru 
Ccn ııhpaı;;H hastaharıesıııden kaldırılarak 

Tuµknpı dışınd..ıki aıle rnezarlıgına n.akıl 

ve ticlııoluna.::ıktır. 
Ark.ıd~lunını.1.111 l"tm:ıze törenınde bu

luıııııalıtı ını 1·11 a edt•r, kendisine rahmet 
dılı•ri!. 

O gün için Salihliden Sart hara -
belerine müteaddid tren seferleri 
tahrik edileceği gibi 1zmirden ve 
Maniı:;adan da oir çok kimseler Sart 
kerme:si ~e.nli klerine iştirak edecek
lerdir. 

Trenlerde bu müna.sebetla t.eııı.:a -
latlı Uı.riıe tatbik edilecektir. 

..--ÇEMBERLiTAŞ sineması--... 
Bugün matinelerden itibaren 3 film birden 

1 - BORİS KARLOF - BELA LUGOSt \'e BASIL ORTHERONE !Pbı U.Ç Dliyö.k 
yıldtl'.ln yaroı\tı.ı ı l:ıeyeoanla dolu a::;ırların buyük harika .. ı 

FRANKENŞTAININ OGLU 

2 
- Hindistan Cevizi 

MARiF: BJ<:LL - RAiMU - :\HCHEL SIMON tarafından yarwlılmı:i 
ııe:ft-li mua;o.zıını Fı·aıu;ızc~ (Jlmi .1 

Ill- Muhl~cm sahneleri - Dekor !.arı ve cazile varyete gruplaıile her
kesin gözlerini kamaştıran 

KABARE DANSAN 
Muazzam müzikli film 

DİKKAT· Du lrnduı· f.edakarlıga rağmen bugünden ılibaren fiyatlarda 
büyük -tenzilat. 

racaat eylemeyi arzu etmedi. Yalnız, 
kanHını tekrar elde etmek için bazı 
hareketlerde de bulwuua.sı l&.zınıdı. 

Bu sebebden, eski aile dostlaı uıdan 
biri olan ve zabıt:!da büyük mu -
\'affakiyeller gcisterNı ve halihazr • 
da tekaüd edilmi~ Ahmed bey~ ı ıü

racaat eylemeyi ve onun fikil'ı1;1ı in
de11 iı:;tifadeyi dü.1ünclü. 

Alune<l beyin hal ve vakti yel'in
c.k: idi. Polis mesleğine ı:;ırf sergifaeşt 
va fsu.l bir hayn..t t.·ürıı1ek için inti
sab etmiş. ve ını>muriy<'ti mü<ldclin
dc mafevkk.rıniıı d:ı.ima. takdiderini 

kab.!uıınıştı. 

İşte, \'eyni }ı,;f'kesin gözü önüne 
sr>....rmel.~ istenıecliği aile sırrını Ah -
ın~d beyo ucınakta bir be~ görmedi 
ve o•·hıe gitti. 

... .. 

Ahmed bey, genç adamın biraz 
mübhem ve muğlak iza!latını, sol' 
çıkarmadan dinledi ve yalnız ya:1.1-
hanesinin üstünde duı an bir not def 
terine bazı yazılar karalamakla ik
tifa etli. Sonıa, \'eyı:;iye kısa HUal

ler :-ıordu: 
- Ailesi, dostları var mı? 
Bu suallere Veysi aneak menfi ce

va b verebilirdi: 
- :Karımın hi<;bir akraba..'>J yok

bU'. Benim de ne kardeşim, ne de 
hem:;ıin'm \'ar. Hoş siz de bunla.·ı 

bılin;iııi7. ya. Sonra amcahırım ile 
bir de dayım va.r.çocuklarile uzaktan 
uzağ"a. o da. resmi bir mahiyettt.• 
olarak kcnıuşmı.ız. 

- Peki karınızın arkadaşları var 
mıydı? 

Stw± USU WWW::&L\2& &Qt C 

1 !\IAY1~ rn!9 
_,,_ ' cw "'3'~ !!!!t 

giıiz {ara 1 uvve leri 
Norveçe ne suretle 

ihraç edildi? 
- - --~~·--------

Bir gazeteci enteresan müşahede .. 
1 

lcrini anlatıyor 

11 !il • -

i~iliz ı~u' wU<·riııiu ~etirildikloı-i fu~iln•re ~Ülillf'riyle Norv<'<:in 
' aı.iyelini 

A lman bomlıanlıma.nı altında 
lngiliz kuv\'Ctlerin1n ihı acı 

na !Şahid olan Ye Fin harbinde kı.zıl 
haç teşkilatının gönüllü azalarından 
biri bulunan Jhon Edouard Thomp
son'un verdiği malümatı Patis -
Soiı''ın muhabıri bildirmektedir: 

lLK ALAltM 
0:-doyu terkettikten beş gün son

ra i.iç ark~d:ı.şımla birlıke Norveçın 
garb sahilindeki bır adaya ula~ma· 
ğa muvaffak olduk. Burnda fiyoıun 
ınedhalinde devriye gezen filolillaya 
mensub i:>ir İngiliz muhribi tarafın
daıı kan-ıılaPdık. Bu geıııinin güver
tesine henüz ~ıkmış idik ki alarm 
çanlan bütün İngiliz gemileri Ü?.erin
de çalmağa ve mürettebat muharebe 
mevkilerini almağa ooııladıla.r. Do
kuz Almau bom bardı.man inyyaresi 
gök yüroııden bize doğnı inıyorlar
dı. Bahriyelileı·den biri "dostum bi
ıııe ~s getirdiniz,, dedi ve ayni ~
manda bütün tayyare da.fi bataryıt
luı ml1dhi9 bir gürültü ile ateş r.:y
lemeğe koyuldu. Gök yüzii duman 
ile ka.ph idi. Düııman bombaları et
nflınızda suya düştüler. Hiç bir 
isahol vaki olmadı. Fakat biraz C\'Vel 
lerkcylediğinıiz adaya bir düı~man 
tayyar\..~inin <lü~~rck ezildiğ"iui g·ör
düğüınü.z su·ada., biı' di~eı·i de ltle!V

leı· iQerisinde tepelerin at'k:ısı nda 
kayboldu. Sonra iiçüncü bir ~yya
re de a.rlaoıu üzerine düşlü. Diğer 
altı tayyare kacmağn nıec.buı· oldu
lar. Hücum takriben yirmi dakika 
~ürmi.iş1ii. 

MÜKEMMEL 8URETTJ.~ 
MÜCEHHEZ ASKERLER 

Bunu mütcakib, şimal denh:inde 

J!;Üst.neu iul.rita 

garbe d<>b'Tu 8t!yretlik. bir bahriye· 
lJye: "Zanne.icrnem şimdi 1ngi!te· 
reye cloğrµ gidiyoruz?,, diye ı:wr

dunı. BahriyPli bana ceva.b verdi: 
"II:ıyır, bizimle daha bir müddet be
rabersiniz. İhraç yapatak asker ta· 
şıyaıı bir kafııeye refak<a.t c<lece .. 
ğiz.,, Fiit'4kika. harb gcmılermin r~ 
fakat ettiı"ti nakliy.: gemilerine mst
Jadık. Mulırib~crimi7. bu gemilere il· 
tih:ık elti ve Noı·vec sanillf>rine doi
nı yenidı.m düzüldük. 

Gecelı.-yia bir fiyorun önüne gd • 
dik. Hiz!ın muhrib kafilenin basına. 
gc<:ti \'C ilk olur:.ık fiyora gfrdi, bu 
sırada diğet harb gemileri nıtodhal
dc nöbet bekliy<>rleardı. }i'iyorun 
içinde bir nakliye gemiı:ıi demir attı. 

Muhribimiz nakliye gemisinin bir 
tarafına :,;ıralanarak durdu. Di~er 

bir h;u b gemiHİ de öteki tar~ fa gı•q· 
ti. Aı-;kerler köprüde göı·ünmeğe baş 
Iadılcır. Bunlar fe,·kalUde bir suret
te ınii<"ehlıt:z idiler. Bren ve Lowi.! 
toplan vardı. 

Hepsi. ı-:ef er kıyafetleri altında bı:
ya.z yünden yapılmış bir pull - over 
ile birlikte bir dağ lcchizalı taı'jt • 

yordu. 1ı.;leriııcl<•n eoğunda Rivasto· 
pol mulıaı:;ara.sı sı"asında miitlı.>fi:C 

ve çen~nin draf'ında dola~an koyun 
ask~deı in ta~ıd:kları gibi yanakların 
derisinden kaskc:llt>r \'ardı. 

tK1NC1 HAVA 'l' AARRUZU 
Aı;kedel'in hept;i de n~şcli idi vo 

şakala$ıyorlıu-dı. Ba.na, Norve<.;le ne 
kadar Alruan olduğunu soı·dular. 

!\:~raya ayak bd.b"°'t1kları içi.n hepsi 
mcrıuıun \'t• Ntwvt<;lilerin nam! ol .. 
dıığunu öğ1·t·nm<ık 

i 1it1i:lr. 
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- Hayır ... Öyle samimi arkadaş

ları, tabiri diğerle ı:,ınlaşı yoktu ... 
Ancak i.:;t.imai sevıyemi~ itibari!e u
zaktan 'e sathi biı· tanıdık ~iını esi 
var1.h. Heı halde, cvindı•t1 <;ıklp yan-. 
}arına iltica 1..>debileceği ne bir ak- ı 
n.ı.baRı ve uc de bir doiitu mevcud 
degildir. 

BiırlcnLire dımağından §İmPek 

gihi bir fıkir In !ayıp gccli. 

- .l<':!lu·i .. li'ahri ! .. 

Hayır .. Lurıdan Ahm!.!d beye tJuh
scdc:.:ıcz<li ! 

Zira b.ı fikri urtık z:lıninden 1.;ika
np atm:•;;'..ı. ı:;umı tckı at <·le :.dm.ık 

ie1 t>rntyo::-du. 

- Nc-*icedc k!!.nnun gidt•bikı"'i~·i 

bi.r ail•..: t~nınııyl'ruın, diyeı~k ilflve 
etti. 

-- Pel:i, ii?.er·ind" bi.iyük nıikdar
da bir paıcı. göt'lı·JU m~'? 

Bu ~mal, gmtç ::ı.da.nu çok suı·smı~
b. Dıı.l'H4 °""vd btttt& kt"nı:ti kendi-ne 

ccvab vermek ıslt-miş, fak:ıt nıu • 
vaffak <ılamanırntı. 

IJu ~wbebden buğuk bir se:-ıle ce-
vab verdi: 

- Zaııııe>tmivoıuıı1. Biiliin nıüı ev· 
herlcrini hıral..~-rı·ş,· h:.tta, ev m:ıc:ıaC 
!arı icin lü:!ımge!en ııara.larıu bulun
duğu < ekm1.•cecleki parafa l'a da do • 
lmnrnaınıs. liallıukı cpeyc.c 'ardı. 

- Öyle ise diııdc mahdud bir 
Mikdar nıebliğ var! 

- E\t t cok az ... 
- Bagajlarırıa gdince? .. 
- Elwnımi} etsiz ... l<:mde «::ım:ı~ıt 

laı ile hfrkaç elbiı:ı~niıı laulun,ilığll 
bir valiz .. Y;rni lıic bu· ~ey .. 

- At·aba bir kec!~'l'İ mi val'd.l ?. 
Ailesinden yakın biri~ir.i mi ka~ • 
bı•trr: işti? 

- Evd. babı.ısı ö!müstü. 

Alım ~ı bı·y bir müddet di.ı~Uı.,..Hik• 
len s .. nı,l ilfL\·e etti: 

(Sqnıı \'ar? 



Mısıra giden genç 
aUetlerimizin 
muvaff akiyeti 

Mısırda ikinci gün 
yapılan müsabakalar 

Nutuk 
Muharebesinin 
Neticesi 

----..... ···----
Alınan dereceler atl~

tizimde bize ümid veren 
bir hadisedir 

Mısır gazeteleri Türk atletlerini methede 
ede bitiremiyorlar 

~ 

Son zamanlarda doet ve misa -
fİrperver Mısırın daveti ii7.erinc ılk 
1P<>r kafilemiz olarak atletlerimizi 
gönderdik. Genç sporculanmızın 
Mısırlılara ve bilhassa klasik atlet 
olan Yunanlılara karşı alacaktan ne
ticeden. neden gızlıyehm, çok büyük 
Unıidirniz yoktu. En nikbın ol:mların 
bile, bu ziyaretin bir sukutu bayai 
teklinde tecelb etmiyerek, sadece 
8P<>r prestijimi~ hırpalamadan bit
ltıesiru kar addettik.lcruai yaki~n 1 
hıliyorduk. 

lşte •tleU~nnuzı uğurladığımız 
74llllafıki durunı ve kanatimiz bu mcı·
keı.cıeydi Bu korkulannuzdıl o kadar 
da haksız değıldik. Çunkü muhtelif 
l'rteınleketlede ve hele Balkanla.nn en 
1lerı atletlen olduklannı bir çok ve
lileterıe isbat etın~ olan Yunanlılar
la daimi temas halinde bulunan Mı- Mt811'da 200 metre aoüeeleairketl... tı;a solcta ikinci g~ Mozafl'll"dir. 

•ırtılann daha yenı yeni atletizmle Atletlerim.izin Mutırda alm!4 ol-
lrıCllgul olan ve bunu ancak bır iki 
ı..1..1_ duklan muvaffa.kıyeUeri anlatmağa 
"

1
1\UI' ki metodık bir çalışma halıne 

80lana'ğa cabalayan Türk atletizmi- bugün de devam ediyonız. Bugün, 
ıı ikinci gun yapılan müsabaka.lardan 
e bır üstünlUk göstermesı kadar batuıedeceğız. İkinci gün pazar olma-

labü ne olabılirdı. 81 dolayısıyle programa en ıyı müsa-
Fakat hidiaeler hepimisı şaşırt- bakalar konulmuştu. 

tıgını itiraf ediyonu. Korktukları - La Bourse Egyptienne gaaeteBi 
lrıızın tahakkuk etmesi şoyle dursun ~yle diy~r · 
lılı8lr seferınden büyUk bir zaferle M)&lr beynelmilel müsabakalannıD 
~<>ndük. Şımdı aldığımız nt!üceleri birincı günü bır muvaffakıyet olmllfŞ-

r kere d:ıh:ı gözden geçirelım: tu. I<""aka.t. ıki~i gWıü bir zaferdi. Te. 
k 1 - Yüksek atlamada: Jerfı iki miz bu ~yirci kalabalığı içinde, 
Uvetıi atlet arasında ıkincı oldu. Türkler, Yunanlılar, Jngihder ve 
~ 2 - 100 metrede ıse: MW".af1er. Filiatınliler de va.rdı. Rütün bu ırklar 
lı: llllanlı arkadaşını geçerek gene ı- yalnız bır aşk uğrunda bırleşmişler-
11leiliği aldı. a dı: Spor aLŞkı .. 

d - 200 metrede Aynı genç bu Heır müsabaka bi.ı) Uk bir temaşa 
et-eceyi başkasına bırakmadı. kıymet.mi haizdi. 110 metrede THrk 
4 

- 110 metre minialıda : 15 sa- Faik, şayanı dikkat bir kolayhkla 
lliye 6 sa.l18e ıle, Faık birio<:ıhtı ka- maniaları geçerek 15.6 da birinci ol-
'-Odı. du. Arkasından Skiadas \'e Koftis 
"'<Dünya Moru 13,7 olduguna gö- geliyorlardı. 
~ada ilrı sanıyeden u bıı faril 200 metrede eeoenuı büyük hidi-

r.) s.r Valsanidıs'in 22,4 üdür. lıluzaf-
\t 5 - ~ metre koşusunda: (".O~n ~ ~ı ve lta.lyan Vinyett.a'nm 
bı lıırtı Ye Yunanlı doetlannı gende on~ bu miisabakay) kazanarak 

l'a.karak bırinci oldu. gene atici bü)1ik bir muv&ffakıy~ 
'r 6 

- 800 metre yarışında: Riza gÜb"te-rmtştir. 
1 ~SUd Türkiye rekorunu kırarak 1 Uzmı atla.ma.yı da Ba.Joğlu kolay • 

1 ~ epey dayandı. ca kazanmıştır. Baloğlu T\irk aUe-
t~1:°~in309'un dunya rekoru 1.49.6 tizminan bµyük yıldızıdır, Kua.ndığı 
,,~ıgı IÇJft Maksud 9 ~nıye bir ünvanı pekili hakketmiştir: 6,87 ile 

;1ı:.ı1t koşuyu bitirmiş oldu. ı Mı8lr şampiyonu! 
lı ~ - lMO metre: Meşhur Kanada- Bu atlette Deta.ut'tan ziyade sür-
k l'anıaz Lovelock'un oliınpiyad re- at mevcuttur. İleride daha iyi det-e
~ 3.47.8 olduğuna g&re Maksud, celer yapabileceği muhaldra.kbr. 
lı\.:.Yan mukavemet k~uEmnu da Harr:ison'un göstenhği terakki de 
·~an 1~ u.nıye daha ge<: yani gitikÇt" artmaktadır. 6.74 He ikinciliği 

(Soau 7 nridfo) kazanmut bunu bir kere daha isbat 
........____-----~~-====-=------=-....... -.::~~~~~~~ 
l<ız mektebleri arasında koşula· 

1 

etmi!tir. Faik'e gelınce bu atletin 
6.70 atlaması hiç de fena değildir. 

1000 metrede Abusbah Kiryaludi
sin önünde muvaffakıyetli bir koı;tu 
yapmıştır. Yunanlı, Abuaba.h'ı bir 
gölge gıbi takib etti. Fakat bu 9800 
metreye kadar sürdü. İşte bu anda 
hafif fulelerıyle Mısırlı rakibinde-o 
ayrıldı. 33,45 çok iyi bir derece ol
mamakla beraber 5000 ü de kazan
mış olan Abusbah içiu bu az muvaf
fakıyet değildir. 

Tavsif edffem.iyecek bir hidiae, bü
yttk bir gürültü 400 metrede oldu .• 
Türk Gören dış kolvara düşmüştü . 
Fa.kat bütün ruhiyle, bütün enerjisi
le mücadele etti. Bu yanşa kazan • 
malt ve geçen seııe kazanmış olduğu 
ünvan ve şöhreti muhafaza etmek 
istediği belliydi. 

Diğer taraftan bu ünvan ıçin 1a
giliz Emfi de gösünü dört açnuştı . 
Gören nihayet büyük ve kuvvetli 
ra.kibinin hakkından geldi. Sa.niyenin 
onda biri farkla yanşa kazanmı§ ve 
Lıgiliz askerini ikinci bırakımştı. 

Slratakos üçüncülüğe razı olmak
tan başka bir şey ya.panıazdı. 
YENİ SABAH - GöreniD mağtub 

ettiği İngiliz Emtii aslrertik vazifeei 
ile Munrda bulunmaktadır. Bu koşu
cu A vnıpanın en namdv f-00 metre
c·ilerinden biridir. İngiltere milli ta
kımında, Alman'yaya karşı koşmuş 

ve 48,8 yapmıştı. 
GeDe ayni Mwr guetesi anlatı -

yor: 
"F.u gii?.el koşu, en beklenmedik 

dekor, en ıyi miı&abaka muhakkak 
ki Türk Rızanın 4.2.4 de koştuğu 

1500 metredir. 1939 daki Rıza ile bu
günkü Rıza araaında ne büyük fark! 
Bugün. bu atlet hakiki bir küçük wıa
kinedir. Onun baştan sona kadar 
kuvvet ve azimle k~uğu ve yalnız 
bu işin meraklılarının hayallerinde 
mevcud olan bu 1500 metreyi seyret
mek frrsatını bir kişi bile unutam!
yacaktır. 

Naıli Moramn talebesi bir hamlede 
'lİl; rekor birden kırdı: Beynelmilel 
Mısır ı ekot u, Türkiye rekoru ve 
Balkan rekoru. Ne büyük hadise! 

\'elkopulos'un <BaJk&n şampıyo
nudur) ıyi vaziyeti bile Rı?..arun şa
şaa.~ı tarafından gızlenmistir.,. 

Butün musabakalarda en iyi dere
ceyı yapacak atlete verilmek üze.re 
ortaya konmuş olan gümü.s kupa 
Rıza Maksuda merasimle verilmiş
tir. 

MiL ~piyonumuz o günkü for
mıyle bu deıreeedftı daha l'yi8ini ya
pabıleceğıni söylemekte ve ılave et
mekt.emr: 

'' - Pek sık kopnadığım l;>iıı Mş 
yüz met.renin tempoauna ne kadar ol 
98 y.t.ncl idim. Baltan niha.yete ka
dar hep öode gittim. Fakat ikinci 
w iiçüncö turlan biraz yavaş tem
po ile geçtim. Buna da Bebeb orkam
da koşan Velkopulos ve Mavropoa
tolos ile son metrelerde yapacağım 
yarışa kuvvet saklamak istememdi. 
F&kat her iki Yunanh da bana hiç 
bir atak yapmadılar ve önde Dal • 
hldım, önde bitirdim. 

~7--) 

(Bafr..a~n ~"') 

bırakmak lngilız devle( adamlan 
açın hu: zor olmadı. lngilia Hava Na
zın Sir Sauıuei Hor 'un hulisasanı 
telgraflarda göroüğümüz 'Dutku y&l
nız müttefikler aleyhinde Alman 
membalanıuu uydurduklan l&IMıe ia
nadlara t.ekzib balummdan ehemmi
yeti hai& olmakla kalmıyor. Ailll ha• 
kiki harb vuiyetini de gayet iyi ay
dınlatıyor ve be.• noktalarda tered
düde düşebilen efkarawnumiyqe ha.
kikati bildiriyor. 

İngiliz Bava Nazın .lagiltel'e do
n&nmasanın parlak muvaffakiyeti ile 
pek hakla olarak iftihar ederken, 
henüz han kuvveti itibarile Alman
ların derecesine varamadıklanm ka
bul etmekte hıç tereddüt göstermi
yor. İngiltere hükUm.etinin kuvveti 
işte bunlardadır. Hakikatleri itiraf 
etmek ve bu hakikatin ieab ettiği 
tedbarleri ıttihua çalışmak. 

Filhakika. müttefik ordulann Nor 

veçte ilk adımda uğradıldan JDOl'illk

lann ne kadar büyük olduğunu ~ 

veçin coğrafi teijkilatını, ıldim lf&rt-
lw::- ___ ;,..,... uzaktaa pek ıyi 

anhyarnazlar. İngiliz bava kuvvet~ 

ri nazırı bize bu zorluğu anlatıyor. 

Norveçte«i Alman tay~ Nor
veçte ele geçirmiş olduktan hava üa

leri~ rahat rahat Uf.;U)'ori&r ve 

:rjorveçe çıkmlıff mütt.eftk kun•etlen

ne zarar verdikleri gibi No~ çı

.kanlacak imdad kafilelerini de müş

külat ic;inde blrakıyorlaı . Onlara 

mukabele edecek İngiliz tayyareleri 

büyük Britanya t.opraklanndaa ha

va.laaarak üç yüz mil mesafe ~ 
mek mecburiyetindedirler! Ha V&Dtll 

ne kadar fena oldUğunta anianaak i

çiıa bu tayyarelerden buılannHl ka
nadlannm buz tuttuiunu bilmek la
zımdır. İşte lngitn: tayyareleri bu ka
dar fena zartlar içiade bir bari> ka
bul etmek ntlrannda bulanuyorlar. 

Vaziyetin hakikati böyte an-.ı -
dıktan sonra, İngiliz tayyareierinia 
neden bir şey yape••dıklan JÇin me
rak duymamak, billkiB yapa.bildik
leri işlerin vüsatindeıi dolayı ha.y -
ran kalmak M!ab eder. Britanya a
dalarından havalanan tayyareler~ 

faile Alman hava kuvvetlerinın mü
dafa88loa. rağmen Norveçte tayya
re karargihlaruida Almanları har • 
PaJamakta kusur etmemişlerdir. 

Şimdi, Hava Nasınma. ağzından 
öğreoiyorw: ki bu kuvvetlerin za.feri 
temin edecek bir hadde vannctya 
kadar muttasıl te&yid edihnesine ça
lışılıyor. Mtittefiklerimizin ikmei bir 
kuvvetleri de işte böyle zaMana hv
dudsuz bir sur~ itimad edebilme
leridir. Filhakika, garb demokrasi
leri acele işi bitirmek ihtiyacında 

değildirler. Onlar harb için hazırlan
mamışlardı. Şimdi hazH"lanıyorla.r. 

Bu hazırhktaruıı ikmal etmeğe ını • 
kin buluyorlar. Çünkü bütün üstün
lüklenoe rağmen Almanların mütte
fiklere müessir bır tecavüzde bulu
nabilmeıerm.e takatiarı yoktur. Ma
demki, hat.ti kara kUYVetleri ba.kı

muıdaıı bile, lngiliz ve Frsmm,Jara 
faik olduklan günlerde ve ayla.J·da 
yani sekız aydanben, Alma.rıler atrl 
durmuşlar ve hıçbır şeye mU\affak 
olamamışlardır, bundan 1ıJOnra da 
ayni acız içınde kalacakları muhak
kak demektır. Fakat onların aaami 
kabilıyet ve kuV\ etlerini gosteımış 
ve hi<; bir şey yapamıyarak iftu et
miş vaziyette olmalanna mukabil 
1ngilia '\le FranıwJar her· gtin daha 
ziyade kuvvet buhıyor'8r. lırt.edıkle
rı kadar hazırlanmağa .hena mınan -
ları vardır, hem pe.ra}arı, Mıaı imku 
ları. Binaenaleyh Nasyo:aal -~·a
lımı ki.busundan dünyanm knnam
nıaat bir zaman metteleai baHne in -
miş bWunuyor. Mltttefıklenmi7.in ga
lebesi mub&Jlkaktır. Bu ga~iR 
fiile çıktığını görmek içiD üc 'Jene 
sabretmıek ~ Jıılr. Chela.
berlaiR daha ilk güaift'de ıtaber ver
mışti. Harbin 7.0r olacağuıa da sak
lamamıştı. İşte şimdi bu aorlu.lden 
yenmek için nalll çalıştıkıarmı sey
retmek safbAsında bulunuyoruz. Bu 
safbaiar ~ ede ede CJÜA) ayı -
fere -.e aelimetıe ~ıdir. H_,.. ()MW y ALÇDf 

..,,., 1 

~çeye cmNS: BcsrrtJır-OAldD !~:O! .. 
Uzerintle yaşadığımız toprak bü:. 

Al/ahın bir ih•anı tleğiltliT 
-205-

Billkis, biz Nuyonal - Soeyalist- ı 
ler harici politilwnuıuı gayesine 
sal"8llmu bir aarette battı a&ma
hytı. Bu gayMe: Al.._ ~w 
bt« ........ ~ ~ ~ 
t~ 8~. Yabus bu ha 11eket 
kan dökmeyi Allah husurunda ve 
Alman zürriyeti hmurunda muhik 
göeterebihr. Allah husunuıdı&: Çüa
kün biz dünyaya da.imi bir ıra.p. 
pahasuıa her günkii ekmeğimisi ka· 
zarunak için getiril · . Öyle 1Dllh -
Jüklanz ki bıçirir '1iae mukabil
siz olarak nırilmemi§tir. Yer yüzün 
de büimük vuiyetimizi yalnu ze
ka ve cesaretimize borçtu ol~z 
ve bu eayede fütuhat yaprnajıa w 
fütuhatımuıa muhafazaya kadir bu
lunaeağıa. Atman sii~ huZ11f'UD· 
da: Çlinkti ıniistakbel .AlmaRyaya 
binlerce yeni .atandaşlu vermeden 
tek bir vatanda$1ı kalu bile dökül
ıniyooelrtir. Almaıı köylü neeilleriow 
gtirbiis evtidlannın tblerinde bir gün 
~acMdan topraklar biaim k~ıdi 
çooUlarunmn fedaAam muhık gi>M
tereoekler ve dökülen )raııdau, kav
mimia tahmil edilen fedakirh:.Clan 
ıaeilUl t.utuhuı ve batti bu vösdea 
.kendi DellilWi tara.fmdan t&ddiye 
uğnyan deıvıet a.daırH&nnı aftiıetti

receklerdir. 

Bu ınönuebetle. kötti ırkçı mu
h&rririer içinde böy\e arazi fethini 
"beşeriyetin kudııd haklarına bir t&
eavii&,, telakki edenlerin ve buna 
ietinadeıa saçma B&p&ll ya.zalannı bu 
ftltuhat aleyhıne ~ih eyüyenlerin 
ıuw...,. en bti.yük bir enerji He di
Jrilecefim. Bu türttt heriflerin arka -
'9IDda kimin saklanabileceği mal\ım 
değildir. J'akat şurMl kat.1 MU"ette 

muhakka.ktJr ki bwılana tahrik ede
bi!eoekieri teşevvtişler kavmimiai.n 
dümnaalanıun ıtine yaraı . Bu ca.ni
ler, böyle Wr hattı hareket ile, kaı•
mimiıade hayad icab \le lüsum}uuw 

bu ga.yeye ~ eden Yeclne u
nl ile mödafaa etmek iradesini di
binde:ı eürü.tmeğe w ortadan kal
dırmağa bimıet \le iştirak ederter. 
Çünkü h~bir kavim bu yer yüzün-
de yükıtek bir ırade yahud hak do
~ıaile bir metre mw-abb&ı yett. bi
le mah'k değildir. Almanyanın hu -
&adları el>edf sıyasi müeadete esna
sında tesadüfi ve muft.kkat hudud
lardw. Sair kavim~ me&k.eolerini 
tahdid edeıı hududlar da böyledir. 
Naari yer ytisönün ~kitli.tı an
cak bir aptala granit gibi değişmez 
görünebilirse - hakikatte her an bi
ze onun daimi tekiuniilünden yatnız 
zahiri bir hareketsizlik ar.aeder. Bu 
tekimöJ tabiat kuvvetlerinin ardı 

arkası keeilmiyftl faaliyetlerinin ee
meresidır. Bu zahiri hareketaizlik 
yarın daha kudretli kuvvetler la -
rafından mah\' yahnd tebdıl okma
bilir - kavimleri a)'ll'&ll hu<Wdlar 
hakkında da. ayni ııey vaktdir. 

De1>'/Ptleritı ~ı ~~'\n 

iştdN' ve VHJar tııuoft.ttdtuı tkğifn -
~ .... 

Bır kavmin çok f~Ja bH· aııaızi 
elde etmeğe muvaffak olması key -
fıyetmı bunu ebedi,en .kabul etmek 
içm h.çbiı· ~an ytikeek bır VOOfbe 

yaratmaz. Olsa olsa tatibin kuvveti
m ve ına.ğlubun zi.fını ısbat eder. Bu 
güıı tahammölsüz bir arazı üzermde 
sıkışık bir halde kapa.t.ılmu ol8Jl AJ
man kavmı çok fena bir ıstikbale 
doir~ yftniy<>r88., bu mukadderatm 
bir hükmti değildir; buna WlJl is -
yan etmek nıukaddenda bir tecavüz 
mU&SIBI ifade etme&. Yukaek bir 

kudret ~ bır kavme Alman ka:v
minın malik olduğu topraklardan 
daba çok yt"rler videtmemıştir. Top
rağJG ba haksa inkısammdan dolayı 
yükaek bir kudret tecavüe ugramış 
bir vuiyete dti.~ÜI de değüdir. F.h 
dad1ar.mllZ bugün Wıenode yaşadı
ğımu~ topağı Allahbuı bir ıh~1 o
larak aJmı dcğıllerdir. Onu hı4yat
lannı tehhkeye atarak fethetmek 
mecburı,.,ı.inde ~r. &
mm gibi, ıstitbelde de, kavmımiz.e 
~ w. toprak ile bfnbeı- ya.tfQIDa 

vuıt:al&nnı verecek oıaa im.il de 
"ırkça., Mitfu ilAW ~Haktır. Bu-

ııu yalnız maaalfer lnheuua kudrelf 
elde edebilecektir. 

Bugün hepimk ~ ile 11ir he4 
sab görme lllftlllluna kani olduğu • 
muz kadar, harici aiyuetimisio ~ 
yeleri y&lıı.tz buna inhisar edecek o.o 
lur8a bu besab görme keyfiyeti, h&o' 
yeti umumiyeeile. bizim içuı bU.kurll4 
atb w te8iriiz bir feY olacağına da 
o kadar eminiz. Bu ancak Avnıııa~ 
me8kenimizin genijletilmeei için g&o 
ıilerımizi emniyet aJtana almaktaa 
başka bir mi.nayı ifade edemez. 
Çünkü biı bu meeeleyi mtisteıııleke
ler elde etmek suretıle halledeme .. 
yiı: sarf anantanın mcsahai sathi. 
yesıni çoğaltacak bir ıskin arazıHi 
elde etmek suret.ile elde edebilm&. 
Bundan başka, böyle luu'eket edılır
se yena kolonilerıa &lUl vatan ile sa-
mimi tesanUdleri temıo olunduklam 
başka, bütün t.opraklannmuı heyeti 
mecmuasına tevhid edilnnş büyilkl\i. 
ğünde mündemıc muh~t da ılf... 
ve edilir. . 

Irkçı hareket bafka k&Vimlerin a.
vu.katlığını yapacak değildir. O ken
dı kavnu içm döğüfe(lektir. Yoksa 
lüzumsuE bir şey olur, ve ful& ola· 
ralı:, maziye veriştirilmıekte hiç bir 
.hak k&lmu. ÇUnki o zaman, upka 
mazi gibi hareket edibni1 olur. Eski 
Alman politik&BI, hanedan bakımın· 
dan, bir hak.auılık tellkki olunmut
tu: Müstakil polttikada kw.mopolit 
bir "ırkç•hk,, ahmak hiasiyatpe
restliğınden ılbam Unıamalıdır. Bıl
hUAa, biz o pek ma..,.. olan "zavaJ. 
lı kiçö kavimlerin,. jaııdannalart de
ifüz. Keodi kavmimi&iıı ukerleri -
yu. 

Maa.matib, bi& Naayonal - Soaya
Jistlea1 bwıunla da iktifa etmemeli· 
yit. B1CyWk ""' ~ ~p
adtğ• ~"""" ~ horobiyıs ,,..u.- göriM#ne, ~ 1.ll'r t<>tJ-
Nğa hok bit· 'OO#:ife teılotl e.4ebW. 
Bilhaau., herhansi ktiç(lk bir Jtel'ICi 
.k&Vllll :mewau baheolma.)"111 da bü
tün hayatm anası, şimchki bitiln 
medeniyetin anası olan AJmaoya 
mevzwı ba.bsolunıa. Al'"°"lıll '!l'I 

btt '"'"~ ~"' '*"-kttr, ya ,,.... 
c..mı m-1""'"9 loalloacakttr. Fakat bır 
dünya devleti obnM için, zamanı 
halde kerıdısiDe ioab eden ehemmi
yeti ve vatandaflanııa da yaşama 
vautalannı v«eoek arui geni§liği.
ne muhtaçtu·. 

• •• 
OtıMtt tçiK, ~ N~ - Boaya .. 

ıt.!tle1 11Grbcl8 et~ ~ .'9ya,
aettıtt istiharttı81i 1~ bi1 ka
lem geçirerek °'*' Mw. bile Çİ..""1f!O • 

~. Alh yilz 8t'Me 94Nel 1tettb l>i· 
ti,.u,,~ ise o.~" bqlt~ 
At "JM.I'""' r~ ue gııari>tne doğ 
'Nl Cet'*"..ıt"61'Wı ifıbe,lı yi&niyicfi4fl1i 
dMr<M,rwıyoı ue gozlerim4::'i pırm ~
w-.~. 
H~ 6V1'8lkt ~ "'~ 

kkıc ue tkaret ~ Hıi1Mıy8t 
~lf>ı~'1CC tae taNJ.·.boJ.Uc oN.0i pol't"
l«utı di"tw~ ~"Me. 

Fakat bugUll Avnıp.wia yeai Wf>" 
raklardan b~yoraak eıı ev\el 
Rueyayı ve ooa tibi olan hemhudud 
menileketleri düşünebılıı ız. 

Mukadderat bile bize parmakla bu
uu goste..rmek ısti~(» denılebihr. 
RUS) ayı bolşeyi:klüt ıçı batınnak

la Rus kavıwm bugüne kadar d ' et 
sıfatilc onun varhgını u.is edc.:ı ve 
bu \ azıf eyi iizerıne alan o mlınen t>r• 
ler ta bakaemdalı ma.hrum bırakmış
tır. Çünkti Rus devletının teşkıhttı 

Rusyada .lalavhğ\n sıyasi kabıliy ·t
lerınm oet.ıeesı olmamışUr, daha 1..a
yade daha a.z kı) mct.ı haız bir ırk u
zerwde ceı men unsurunun dc\·h.:t-
1er yaratan hareket 'e icraatının 
dikkate şayan bir misalinı arzetmış
tir. Bu yer yuzünım Şe"\'ket ve satvet( 
se.hıbi devletJermdeu çoğu bu suret· 
le yara.tılmışlardıı. Başlarında cec
ınen te ki.li.tcıl.ar Ye hikımlcr bulu
naıı aşağı kav-imler, çGk kere, muay
yen hıra.da şevket \e sal\·ct sahi
bi d .. ' ıetıeı· olacak derecede k<ıba • 
rıp şıı mişJer v devlet y.ıra tı ı u k 
ntiV\'csi bozulmadan muhafaza cd ı
diği müddetA;ıe böyle kalmı lardtr. 

[ Ikt)(lmı tar j' 
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B nettcedcn -soııra Rıza. Makbu- ı 
dun l'l'<Uıı atleti mındekt vazife$ sa
dece \ amal.ör bir atlet olmaktan 
Çık eti temsil bakımın- ı 
dan ~dısine daha fnzl ihtimam ve 
alaK t-en k çalı~tırıln.c.sı ıcab 
eden bir m · atlet) halini lmıştır. 

Bu. ha:klı ~mennunızı bilhassa 
Ceıı 1 Ta.hır Tanenn mı.em,. <likka-
le ı - .. 

~ 11 C.'mınız. 

ksudun .şahsına teı-ettülı eden 
Vaz s 

0 
ı · onun. bundan son

~akt hay tını mumkun lduğu kadar 
eyn~lrnılel a et enn tabı ulduklaıı 

!Jaruara m arak '""""'mak ve a.ldı<Fı n • • ....,....... o 
et•ceyı itendisıııe ınevdu bu· emanet 

'tibJ ok titizlikl muhafaza etmek ve 
~ lternktır. 1 
Dıun atlamada Birinci olan Mu- ı 

~affer bu seri mmiı.ffakıyetlcrinden 
01 Yı tekrar tek-rnr t.ebrike hak ka

Zannı tır. 
ti! " atmnda · Arat, bunu ı3 97 

~vıır.arak ve bu derece ile rakible
~ının en onüne gccerek bırınci olmuş-
Ut Vücudca çok mu~aıt olan bu 
~~in daha normal bır cn.hşma sıs
d' tnıyle 16 metre at:a..~k J7,40 olan 
~ tıo a rekonına b r hayli )•akillıpca
tı l tnıd ediliyor 

l" . 

ıs·rda jkinci gün 
y pdan ınüsabakalar 

cn::ış tarafı 5 incide) 
Seyredenlerin söylediğıne göre bir 

an her ikisi de bana atak yapmak 
istemişler, fakat tempo si.ir'll.tli gel
miş olacak ki vaz geçmışler. Ben bi· 
tirdiğim vakit bütlin ku ·etimi .sar
fetmediğim kıınaatindeydinı. Haki
katen böyle midir, yoksa ınsan fonn
da iken öyle mi hissediyor bilmem .. 
Fakat sıkışsaydım, her halde dnha 
iyi derece yapacaktım. 111 allah bu 
formumu kaybetmem de -daha iyi 
bır müsabaka yaparım." 

--o---

Bekir yenic· ·' futbola 
başlad ı 

Karlsnıhe, 30 IA.A.) - Uzun 
zamandanbeı:i sahalarda görülmiyen 1 
futoolcü Bekir, tekrar eski klübü 
"Karlsruher F1ıssbalvl!reim., de oy- ı 
n mağa 00.Slnnnşt.ır. 

Merkez mubacım olarak oynıyaıı 

Bekir, şehır şampıyonasırun ilk ma 
çını teşkil eden Fc. Phönik - K F. 
V karşılaşmasında, takımının, çok 
kuvvetli olan rakibine karşı beraber 
liğ'i temin etmesine fı.mil olmu§tur. 
Bu ilk karşılaşma 3 3 beraberlikle 
neticelenmiljtil'. 

--o---

Mısıra gidecek 
futbolcular 

tn ılvesıle arzedeliın kı atlet safları- ı 
~z Yenı elemanlı:ı:rla her yıl takviye l 
1. k bu \•adide mctodlu ve dısiplın-
i; b·r <;alışma ile hcrgün biraz daha 
~tl~ıklennı se,·ınçle hnbi•r aldığı -

lz 0kullanmızd r. 

3 Mayısta Mısıra hareket edecek 
olan Galatasaray ve Fener:bahçc 
rnuhte1itl kat'i 1:lut-ette tesbit ~dil . 
miştir. Kafile ile beraber federasyon 
ikinci r.eisi Danyal ve lstanbul ajanı 
Haı;;an Kamil gideceklerdir. 

Mısıra gidecek futbokii adedı 15-
tir. Orada iki müsabaka yapılacak ve 
18 mayısta 1struıb~ılda bulunula
caktır. Gidecek futbolciileı· şunlar -
dır: 

<l C~t_:('Şçilc>nmız~ Enrdeş Mısıra gön 
~rrugınıiz ekibımıv.den büyük ii -
\, ·l'er l<;inde muzafferivetler bckli-
J~ • 
tı;·z. lier n~ kadar Mısır güreşi son 
ın1 nıyatı nla lmzım fe,·kimize çıka-
tıı~~ı i!'le de Mısırlı r ıkiblerimiz ara
dır " <:ok kuvv lı pchlivanla1· var -
ııı ~u bakımdan çocuklarımızın tam 
<J.~~Uffakıyetı ancak onların çok 
bı atlı ve düsün eh bır .giireş } ap-
~ 1 ına bağlıdır. 

tla. "'1e 72 'kiloda bızi temsıl edecek 
rıı· du \andemınn tekrar bir hatava 

<ı· ll'ıC'rnesinı ve yeniden 79 kiloya 
~~ediği icin ı:ıyni kafileye gireme
't( ... M<'Csi.nli Abmedın yerme bu va-

·~· jf ~~tr' a ede<:ek alan Adnanın mu-
\>~f Yelli bir .gUreşlc ar.kada~ının 
~ ~İ hakkiyle ifa mesıni te-
~ Yleriz. 

1r illboı: Ek erıyeti Fenerlilerin 
ettıği Galatasnı, y - Fener 

elıt.inın vü sek Mısır fıitbolu 
ilnda m;wnffnk olmasını ve hıç 
· temiz ve ıkıbar bır ovunla I' • 
ltıuhıtinde ivi bir h tıra bı-

ı~ k bütün bu. fe,.dakarlıklara sa
,~ ll'.laksada hızmet etmelermi 

llııe dılc•riz. 
l\erim KANOK 

t\il ---0-

l• d, ketbol müsabakası 
\ tıı.,~ 

1 
n 'hrhi~ esi lstaııhul Bölg-esi 

l Jol - k :tlml A_ja11hğ1ndan : 
Y • ~ Al3ağıda go!';terilen günlerde 
ttı ~ Uzere hır bn k!!itbol te~vık 
t 2 ......._ ~ ası tertıb olunmu tuı . 
~ hu. 1Usabıklar Galnt~sarny spor 
a ....... k:-u nde y pılacakbr 
· ~UZab kı: va ı tır k edecek 

0 Yn ta kl rı oyun uların i
ha.ıt ~ i f to~raflı bır lı teyı 
kı ~ardan vvcl aJ nlı •u t vdi 

tdır 

t> 

1 ·n ~lu~ n 
b buıunnm n 

') 
19 

Yılac:ıktır. 
, ıo c:unır. wıu 'npıl.ı<:ıık 

katar· 
ta . 

tay - l. t nbu p r saat 

\'ı ·ı 

P, , 
11 lklr • T. Y. Yıldız saat 20 

' l " ı.s~ 
nıı1~a·~ <~ · ıha f:lİ ti , pıln· 

b 
vatalar· . l.lls • 

~ 1 tas Por • 'l'. Y Y• dız saat 19 
ıtı •. ~ :; lH-try • Re~<>'Jluspor saat 20 

ı '%akaıa0 e- ını::ı giinii ~ ~\Jnlacak 
l bu r: 

f•rı. lı;Por - Br·yoğhıspor saat 
•• 4t 

1 ~'-ray - T. Y. Yıldız saat 

Cihad, O~nıan, F'anık, Adnan, K. 
Fikret, felih, Basri, Esad, Naci, 
Gundüz, Buduri, Enver, Salim, Mu
sa, Ömer. 

l~iitboknları Dn\ et 
Beden Terbiye i lstauhol llölge--1 

l~nthol Ajnnhğından: 3 ~1af;ıs cuma 
günü saat 13 de 1skı-nôeriyeye hare
ket edecek olan isımleri a§ağıda ya
zılı idmancıların peı1·sembe akşamına 

kndar üehemchal bi.>lge spor servisi
ne miiracaatları lüzumu tebliğ olu -
ınıır: 

I<~enerbabçeden - Cıhad, K. Fik • 
ret, Basri, Melih, F..s:ıd, Nnei, Ömer. 

Galatasaravdnn - Osman. Faruk 
Adnan, Salim, Musa, Buduıi, Gün· 
düz, IDnver. 
~ 

Bisiklet Müsabakası 
lk,den Terbi '(>Si İ tunbul nmge ı 

.Blsiklet jaıılığmdan : 
ı - 5/5 1940 tarihine müsadif 

ı>aear günü bır teı,vik müsabc kası ter 
tip olunmu!>tur. 

2 - Yarı. yolu: Topkapı ile Sılivri 
yolu lizerınde gıdıp gelme suretilc 
J 00 kilometredir. 

3 - Yarı..,a tam saat 9 da başlruıa
caktır. 

4 - Birmcıden 3 tinciıye kadar 1 
derece .alanlara bırcr madalya ven
lecektir. 

5 - l{o~ucuların muayyen vakit· 
ten yanın saat ('VVCI ha.zırlanmış 

oldukları hald yarış yeı mde hazır 
buluıuxıalan ve isım.l('rini h. kem hey 
etme kayıd ~ttirm lcrı lılı.undır. 

»il«---
Kooperatif heyeti umumi

yesi toplanıyor 
lstanbuJ belediyl:si memurin koo -

ı pc>ratifi hey tı umumıya ıçtimaı 2 
muyısdn topla.nac ktlr. Bu toplantı · 
da koopcrat fe v r ılecdc yenı ı:ıekıl 

etrafında n t pl ntJda teşkil o
lunan komıf:ıy(1nun raporları tetkik 
olwıncaktır. 

Enver (Paşa)ııın hey!;c!!eri 
Sabık Harbıye Nazırı ve Ba..5ku -

mandan \'ekili Enver (paşa) nın 

tarafından s:ıt n alman bpğa, arslan 
geyik ve lmmca heykellermın konu
lacağı yerler beh .. -Oıye tarafından 

tesbit olunmuştur. 
Bu heykellerden geyik ve karaca 

Taksim bahçesindeki bel diye gazi· 
nosunun önüıı~. arslan da Fcnerbah· 
.ge stadına konulacakllr. Boğa hey
keli iQiıı henüz münasib bir yer bu • 
:l-unamaml§tır. 

emniyetle kullanı)abilir. 

lerin ec ebilerle .Satie davası 
karara kaldı 

nmesi dog"" ru mudur Salıpa?.arındakiSatiebinasınınDe 

1 ~ngiliz ara kuvvet
leri Norveçe ne 

suretle ihraç erli di 
B!ı~-larrrıfı 1 tncicle) 

vermesi benae bir. Jcatlının ·atanma.. 
milliyetine hiyanct etmesinden baş
ka biı' f:.ey değildir. Yarın kendinden 
doğacak çocuk, belki na -vatana si
lah kulla.nacaktır. Yaşadığı muhitte 
belki het gün \'atanı re miUeti aley
hine sözler işitecektir. Bunu haune
dec.ek bir kadına Türk .Hızı adını na-
sıl veı~biliriz '! iH~mizin ~,·e seve 
ölebileeeğimiz bu mübaTek yurdun 
maddi we manevi havasından uzak · 
la~mağa kat!landıktan sonra ya-şa -
nıanın ne manası dlabili'r? 

- --Bqyle bir ailenin Tınık cemiye
tme füydnh olacağına kani misinız? 

- Yabancı bir kadından doğacak 
olan çocuk •an yanyn başka bir ce
mtyetin mahdır. llnutmamahchr lci 
çocukı ilk sevgileri annesmden meşk 
eder • .ıBaşkn brr. yurdun nosta.lji ha -
v.ası 'çindc yeti ecek çocuk ne olur
sa ol~un, az gok bizden ıayndır. ;Ec
nebi bıı· kocadan hasıl olacak çocu
ğa gelince, o ,yüzde yüz babasının 
ömeğirlir. Bu gibi ooukl rdan Türk 
vatanına.. nnoak hiyaneL:beklenebi • 
lir. Burada az çok bir ıtezad ihnli ol· 
duğu dii.Şünülebilir. Mademki ecnebi 
bır kadından dqğacak çocuk yarı 
yanya ecnebidir. O halde ecnebi ko
canın Türk k.ı.zından :h ıl -edeceği 

çocuk nedc-n ytizdc yüz yabancı sa· 
yılsın? 

Bunun cevabı gayet basıttir. Çün· 
... •••••••••••••••••••••••••a•- .. •••••••••• 
SABA.HT.AN SABAHA 

Otomobll saltan atı 
- --»U«---

(,J3a§ tarafı 1 iıı.cidc) 
Bir otomobil altanatı •ar mı? 

Yok mu? Ev:\:cla ha.llcdilm~i ıazım 
gelc>n bu .idı. Qünkü meclisi isyana 
~vkcden saltanat fikri olmu§, Da
hıliye :Vekih hemen: 

-- Hn~·lr, oyle! hır şey yoktur! 
Cewı.bını \·enniştir. İşte mesele 

de bun ın ıçın bır türlii kapanama -
nıış ya .. 

Hadis şuradan çıkıyor: 

Re mi drurclerde, şunun bunun 
evinde bıı Ç}ok :.otomobil var. Bunun 
içın memlekctın bir çok parası ba
rice gidıyor. Sonra meml kette pet
rol yok; binaenaleyh lŞ yainız -oto
mob.iJ almak için harice para ver -
mekle de bitmiyor. Bu par.aya ben
zin parası da boyuna inzimam edi -
yor. Artık bu israfın önüne gegmelı. 

~Ieclis, evvelce bu end · yi izhar 
etını btitçe encümenine havale et
mış. Bu do.fa encümenin kar.an teb -
!iğ edilmiş. Bır de mebu lanmız ne 
görsünler. IJDncümen otomobılleri a
znitnna:k yerele çoğaltmamış mi? 
Bunu ö,ğrenrnce tnbii umumi heyet 
hayretle !hıddet anısında: 

E.<ikişclrir mebusu bunu yapanla
ra çatmak mı, yoksa onlarla kavga 
etmek mı liı.zmı gcldığ:ini he11üz ta -
yin cdem1yor. 

Çanal kale mebusu Zıya Gevher, 
iki günd u~ kularının kaçtığını söy
lüyot. ( Eı;.kı gazeteci arkadaşımızın 
:gündüz uykuları {a 'lı ~rına göre ba
ri gecelen ..ı:·al at ;uyumasını temenni 
ederız). 

Ji'ak.at bu meselede en Jıararetli 
nokt: ı n:ı .. n ını müd 'a.a edt'm Ordu 
m bu. u Ahmc.d Ihsan olmugtur: · 

- Liikc; en b vük cınaycttır. Res
mi arab ı 1 ıcl etmcl ~ ız. 

Ahmed İhsan, büyiik hır matbaa 
sahibı oluncaya kad r yani yarım 

asırd mb ri - luh ün bir chıayet ol
du!İllnll maıye dekilere 1elkin ct-
mcktt>11 ::ılı tt amı tı. imdi mil-
lete telkın e • fırsat m da bulmuş
tur. 

tı; b 
G(n<l'im ili bahtiyar iıısan, 
Ah11 d Cn'Cl.. t7f' Alımc<l llı~n! 
Binaenaleyh baht1yar olmanın 

sırlarım o 'b lir, ;onun ısözl nni hepi
miz dinlemeliyiz, e.zberlemeliyiz. 

- İsraf bir cinayettir. 
Fakat A:hmı d İhsan iistadı.mızın 

pel< nadir ·ve pek lnsa ısöz söylediği
ni gorôil~ümüz için merak ettik: 
Acaba bahtiyar olmak için sözde la· 
sat-cuf. mu lazundır? 

• nırl>ank tar.afm<ian satm alınmasın· 
da: ~'\Ol.suzluk olduğu iddiasilc mülga 

kil zamanımızda aile -erkek otorite- Denizbank Umum Müdürii Yusuf 
sine ıdayanır . .Ncseb babadan sıyı • 
lır. Yabancı muhit, bütün manevi 
kıymetlcrile ona derinden derine 
hulUl eder. Bu şerait dahilinde baş
tan baş ecnebi bir muhitin mab o
lan bir çocukta aürklüğün bir zer
resini !bulmak nasıl ikn:bil olabilir? 

Biıuıenaleyh -yJe bir aileden ne 
fayda beklenebilir'? 

- Bu şekilde kurulan bir ailede 
~:;amirni bir g im olur mu? 

- Karı kocanın bütün vicdant 
kıyınHterinde ayniyet ve mu tabakat 
olmazsa bu aykı.nlık ergeç sıntır. 

"Gördüğüm misaller hemen daima bu
nu teyid etmi~r. Taraflardan bıri • 
nin bütün mukaddesatından v:ız geç· 
ıtiğıni ve diğer tarafa tamamen te· 
messül ettiğini fan.edersek, §8.hsi~ 
:vetı sılinen bu mahlfıkun insani bir 
itıymeti kalmıyaCflğından şuurlu bir 
aile .Jıüviyeti ortadan silinm'-. olur. 

- Böyle bir ailede doğacak çocuk 
Jann milliyetlerinde bir tedenni 'g'Ö· 
!'Ülmez mi? 

- Radın Türk ruhundan uzak ol-
duğu nisbctte çocuklarının milli -
yetlerinde tedenni gjirmek tabii, 
hatta zaruri sayılır. ' 

Ziya Onişle muavimeri, banka eıidi· 
nı vesair bazı kimselerden 13 kişi 
aleyhine açılan davaya dün birinci 
ağır oeza mahkemesinde devam edil
miştir. Geçen cclse.1 mamunla -
nn vekilleri mü<laüıalannı yapmış· 
lar, müekkilleriııin beraetini is
temişlerdL Dün de bir kısım maz -
nunlar :yn.zıh müdafnalannı ..mahke
meye l"ermişler 'ı'i! kcntii müdafanla
nnı yapmışlardır. 

Mülga Denizbank Umum Müdiirü 
Yusuf Ziy:a Öni memlekete hizmet· 
!erinden bah tmi~, kendisine bir 
takım dedi kodular neticesinde bazı 
isnadlarda bulunulduğu, eğer istese, 
eline geçen bir çok fırsatlarda irti -
kap yapma$ı mümkün ıolduğunu, si· 
pariş edilen vapurlar i§inde kendi· 
sine 11 milyon lirnya mukavele im· 
zalaması için salahiyet verildiği tıal· 
de tekrar pazarlık yapıp 840 bin lira 
daha tenzil ettirdiğini, halbuki şim· f 
di ayııi sirkete ayni vapurların 4 - 5 
milyon lira daha fazlaya yaptırıl • 
dığını -söylemiştir. 

Mülga D nizbal1k umum müdür 
mua\inlerindeıı Tahir I{evkeb de, 26 
senelik memurlyet hayatında blitün 

_ Böyle bir izdivaçta dinin rolü mesaisinin takdir edi\diğini söyle -
ııniş, Denızbank mühendislerinden 
h~'et Kasımgil <le müdafaasını ya
pıp bu .işde hir. bir sun'u olmadığını 
söyliyerek ber-.ıet talebinde bulun • 
muştur. 

var mıdır'? 

- Ne olursa olsun ferdi hayatı -
aruzda dınin hususi bir kıymeti var • 
dır. Pastö,. der ki: "Her vücudda ıki 
insan ya.şcyor~ Düşünen i.nSan, duyan 
msan .. Dü~ünen insan sıfatiyle lıe

men dalına inkar ettim. Duyan im; n 
sıfatiyle ise hemen daima inandım." 
Tahte§SUI'Umuza karışan derin duy
.guları -dü§üncemiz hilafına olsa bile 
kökünden söküp atmak ka.bil değil • 
dir. Vaktiyle pa.pas mektebinde oku
yan grncst Rönan ahsiyetini yap
tıktan sonra hıristiyanlığın \'e dinin 
aleyhinde bulundu. Fakat öleceği 

zaman ,gene pap:ıs aradı. Bu da gös
tenyor dci ruane'Vi wsiyaklar hayatı
mızda daima kendi husuyetine göre 
yer almaktadır. Vicdani kıymetler .a
r.asındaki ayrılıklar zaruri olarak 
mü terek hayatta da az çok bir insi
camsızlık vucudn getirir. Çocuğa ge
lince bu manevi halita ister istemez 
mnğşuş bir vicdana götürür ki, bu 
ıcepheclen maneviyatı olgunlaşmış bir 
hüviyete vasıl olmak ekseriya kabil 
olamaz. 

- Zevcin veya zevcenin yabancı 

olduğu bir Türk ailesine, Türk ailesi 
denir mi?. 

- Zevc yabancı ise ıkn~'ltsız ve 
şartsız o aile yabancı sayılır. Kadın 

yabancı olduğu takdirde -erkeğin o
toritesine ve mililyetine :nısbetle böy-
esini Türk aile addetmek .zaruri ol· 

sn bile onu ikmal eden y hancı unsu
ru hesaba katmamak kabil değildir. 
Onun ıçin böyle bir aileyi Tiirk aile
sinin ideal tipine yüzde yüz nısbe
tınde tetabuk etmiş sayamayız. 

- Yabancılarla evlenen bir Türk 
delikanlısı veya kızı Türk camıasma ı 
karşı bir suç işlemiş olul'lar mı? 

- Yabancı bır milliyete mensub 
Türk kızı bence mu\lı1k surette Türk 
camiasına hiyanet etmiş sayılır. Er
)\cğe gelince, onun v.aziyeti hır paı
ça daha hafif sayılır. Ancak öyle va
zi.yctler ·olur ki, bazan kadırunkındcn 
yiız kat daha vahim olur. Ttlrk ka • 
nunu rnedenısine göre, karı koca bir 
arada yaşadığı miıddetçe \ 1 yet 
müşt ektir. 1 !erinden bı!"l ol e, 
munhcı.sıran sa.g kala.na ait olur. Şu 
hulde Ti.irk baba oldükten sonra, ana 
yurduna dönen kadın, Tiırk çocu
ğunu kendi muhitinde, kendi milliye
tine göre yetıştireceği içın, o çocuk 
Tü.rk camiası ıçın tamamen kaybol· 
mu vılır. Baba olacak adam böy
le korkunç bir akibct karşısında ür
permczse -onun milliyetmdeıı şiıphc 
etmemek kabil olaroaz. 

r~ ANA'!' 
·-----il»-.,._-

Triestede bahri bir 
merasim 

Roma, 30 (A.A.) - 35.000 tonluk 
dört cüz'ü tam birincisi Vittorio Ve· 
neto ,.zuhlısı Triestcde merasimle ı .. 
talya.n deniz rnaka.mlanna teslim~ -
clilmiştir. 

iahkerne, ıdiğer müdaf anlar ve 
karn.r ıcın başka güne bırakılnu~br. 

---»U«---

IUI.J..AD 'ılŞUR~ r 

Hurda -demirlerde satın 
alınıyor 

Hükf:ı.mct tarafından tesbit edı len 
demır :neülertnden b::ı.şka 'Mıntaka 
Ticaret Birliği Zrrsat Bankası h sa· 
bma hurda demir milb. yaasına da 
ba~ aıruştır. Hurdahır fob olarak to
nu 18 Jırndan satın .alınmaktadır. 

Mmtaka Tlcaret Müdürlüğüne bır 

kaç gün 1.arlmda bir çok teklifler 
ynpılmıştır. 

Beiediye 1arite1er ;nin tetkiki 
Belediye 1kbsad müdürlüğüniin 

hazırladığı tarifeler üzeıinde müza • 
kerelerde bulunmak üzere dün lı;tan
bul lthntaka Tıicaret Müdürlüğünde 
bir toplantı y pılmıştır. Toplantıda 
Mıntaka Ticaret Müdürü, Mmtnkn 
lktısad .müdürü, Belediye lktısad 
müdürü ve Ticaret Odası umumi ka· 
tibi hazır bulunarak tarifeler üze
rinde tetkikatta bulunmuşlardır. 

Çocuklarla yolsuz olarak 
iane toplatan bir kurum 
lane toplamnğa mezuniyet ve sa

lahiyeti olmadığı halde, cezai ehli
yeti haiz -olmayan .küçUk çağdaki 

çocuklara makbuilar vererek bazı 

semtl~rcdc ev ev dolaştırıp iane top
lntnn bır kurum aleyhine dün bir <:Ur 
mü meşhud yapılmış -çe bu hal tes
bit edılmıstir. 

Emniyet müdürü de, bu hususda 
şunları söylemektedir: 

"-Kanuni müsaade alının dan 
bazı cemıyetler hesabıha muhtelıf 

vesılelerle para toplandığı öğrcni -
lcrek lazım gelen tedbır1er alınını§· 
tır. Bir cemi} \;tin bu şekildeki bir 
yolsuz hareketi te tit edilmiş, hak
kında takibata b anmıştır. Halkın 

bu kab'l 1 lerde biLı haberdar etmesi 
şayanı arzudur ve işimızı kolayla§ • 
tırır.,, 

Kuyuya dUştU 
Beyoı:lunda Kadı Mehrned mahal

lesinde HtrStahanc arkasında Aralıl: 
sokakta 12 numarada oturruı Fcrıdin 
dört yaşında.ki çocvuğu Erdoğan evin 
alt katında oyun oynarken ağzı çık 

bulunan kuyuya düşerek boğulmu~, 
cesedi itfaiye tarafından ç.ıkanlmıf?, 
belediye doktonı tarafından yapıl.1n 
muayene neticesuıde defnine ruhsat 
verilm~tir. 

FUavdan zehirlendiler 
Tavukpa?.annda ç.füngirler so -

~nda 5 nunıanı..h evde oturan İs· 
mailin kızı 15 yaşında Rahime ile 
kardeşi Mehmed yedikleri pilavdan 
?.Chirlcnmisler. Hase1d hastahanesi -
ne kaldınlarak tedavi altına alın -
m slardır. 

(B~ tarafı 4 iincüde) 

Onlara Non·eç.lilerin mükemmel 
Jinsanlnr olduklarını, kendileri jçin 
ne yapmak imkanı varsa onu ya -
pacaklarını söyledim. Bu suretle ko
nuşurJcen yeniden alarm ışar<!tleri 
çaldı. Çok yükaek bir irtifada tam 
üstümüzde bir Alınan tayyareei gö· 
ıiiwn~tü, Bize üç bomba attı. Miıd 
hiş bir gürültü ile bombalar,, muh • 
ıibin uzağında bir yere düştüler. 

Fiyorun her tarafından tayyare 
dafii bataryalar tayyarey ıkat'§ı ce
hennemi bir ate.~ açtılar. Fakat tay· 
ynre o kadar yüksekt"'n ucuyordu ki 
hiç kimse buna isabet ,·aki Qlaeağını 
tahmin etmiyordu. Filhakika tny • 
yarenin etrafımızda daireler çize • 
rck, bomba e.Unnğa hazırlandığını 

seyrederken, obilslerimizden biri düş 
mnn makinesinin alt kısmına isabet 
etti. Tayyare tepelerin üzerinde bil' 
yere düşerek parcalandı. Butün bom. 
baları hepsi birden infilak etti ve 
.müdhiş bir gürültü ortalığı :rstı. 

Biz daha baska tayyarelerin de gö· 
rüneceğini sanmıştık. Fakat hıçbil' 

tayyare gelmedi. 
1H~AÇ AMELİYESİ 

Harb gemileri, tayyarelerin niı:an 
almasını güçleştirmek için dağıldı· 

lar ve kafile fiyorun nihayetine doğ
ru yoluna devam etti. Gece yarısı 
ihraç ıçin intihab edilen mahalle gel
dik. tık kıtaların ihracında bulun -
dum. Her asker btitün techizatJnı 
sırt.ıı.da ta ıyordu. Balıriyclıler. ıh • 
raç ameliye-"1tin milmklin mertebe 
stlratle ıntac edilm si h~in karaya 
çıkacak askerlere yardım cttıler. 
Yavaş yavas -diğer gemiler de gel

dıle~ ve onlın da askerleri karaya 
çıkarmağa ba..5ladılar. Bütün bu ıh
raç ameliyesi ilk karaya fn hynn 
Royal Marine'nin himayesı altında 

yapıldı. 

En fazla dikkatimi celbeden nok
ta askerlerin morali oldu. Hepsi de 
şarkı söylüyordu. .HarekAttan zevk 
aldıkları görünüyordu. lçlerinden 
biri Nor\'tıC toprağına ayak basar
kl!n bana: "Çok şUkür, beklemek ar
tık bıttı, imdi bir şey yapabilecc • 
ğiz ... dedi. 

Askerlerin karaya çıkması bittik
ten sonra, kafileye iştirak eden bir 
Polonya gcmısinc bizi ç.ıknı·dılat· ve 
bu gemi bizi 1ngiltereye gctlrdi.,, 

---:»il«---

Belediye sıhh t teşkila
tında tadilat yapılacak 

Belediye s1l1hat müdilrliiğü Hehir 
dahilinde gıdn madclelerınin daha 
e. aslı bir §ekılde kontrolsüz temin 
etmek iı?erc teşkilatında bazı tadılat 
yapmp;ğn karar \'Crmi~tiı·. Bu yeni 
teşkilat ı-;ımdilik tecriibe mahiyetın
tlc olmuk uzere yalnıı eminönü mın· 
tnkasıııda tatbık olunacnktn. 

Bu ycnı teı kılata ı.a.zarnn Emınö
nü kazasında. belediye sıhhat tf'. kı ... 
latı ıki kısma nyrılacaktır. Bunlar • 
dan bır kısım @hh:ıt işlcrıle meşgul 
olucnk diğeı· b.r kısımda miınh 
nm gıda madde1erı.um teftış 'e 
kon tı·oleleı ile mc ~gul olacakuı. Uu· 
nun ıçm bu ~enckı bütçeye Eınmonü 
mıntaknm sılıh t müdürlüğü ı ın )C" 

niden dol.tor 'e sıhhat .memuru 
hnmn.sı i ın tnh ı t konulacaktır. 

l!.'mınonü mıntn msına )E'nid n -
lınac..ı.k doktor ve ku~uk sıhh 
murlarırun m.ıkt.arı G olncakUr. B 
lar bu mıntak" da bir sene çn ı 
tan sonra dı 0 

l:I k zalnra kfi m r • 

nac ki r \ Emmönü mıntak 
yctı tirdmek rl! her s ıe j 

memurl ı alın: c. ktır. 

Dı -er taraf n ıhlıat miıJ r' J -

ğtiniın nrt ayı ıçınde beledıyc l m· 
y.ı.h nesme sevkettıgi gıda ma ·u ı ...... 
rinde r- 14 nisbctinde bozukl it 
bulurunu tur. 

---1111«---

19 Mayıtia hazırlık 
Denizli (Hususi) - 26 4 9- O 

ma günü 19 mayıs progra.nıın lı.: Jıt 

etmek 1çın vali \•ekih Hayı ı Orhu -
nun riynseti altında n~bn Juuı ve 
njanslıkla la beraber lise müdür ve 
beden t bıyesi öğretmeninden t.;. ek· 
kül eden heyet 19 mayıs programı ' 
nı hnzırlrunı.'.? ve lfı.zım gelen tedbir· • leri almıştır . ~r\ ı, t YÜRÜK j' 



~nk ra Llor 
80 NİSAN UMO 

J!:tyat.lan Kapanıı 

Londra 1 Sterlhı 5.2r-
N -York 100 Dolar 148.75 ı 
Parla 100 Frank 2.9617 1 
M.Uano !00 Liret 7.5675 
Cenevre 100 lav. Fr. 29.2725 
A;materdam.100 Flonn 29.3575 
Berlin 100 Rayışma:rk --. 
Brükael 100 Belca 25.1193 
Atina. 100 Drahmi 0.97 
Sofya 100 IAva 1.8125 
Prag 100 Çek kronu -. 
Madrld 100 Peç-0t& 13.4350 1 
Vareova 100 Zloti 
Buda~te 100 Pengö 27.1350 il 
Btıkreo 100 Ley 0.625 
Bcigrad 100 Dinu 3.5175 
Yok.obama 100 Yen 35.18 
Stokholm. 100 !eve<; kr. 31.005 
Yoekov 100 Ruble -. 

ESHAM VE TA.BVıUAT 
Ergani 19.10 
Sivas - Erzu-
rum 2 19.62 19.63 
Sivas - Erzu-
nım 3 19.62 

J 
YENi NEŞRİYAT : 

ICeç i Ayakh ilah " PAN,. 
Şim:ıl edebiyatını bUlün gil2ellı ıyle 

ııkscU.lrcn Kunt H un'un bu oriıınal 

romanı S. Turgut tar fından Türk~ye 

çevrilerek "Remzi Kıtabevi., nin neşret -
mektc oldugu "Dunya Muharrirlerinden 
Tcrcumcler Scnsı., nin 40 ancı kitabı o
br:ık çıkmıştır. Okuyucularımıza h ra
rclle t:ıvsıye edttiz. 

Bursa Halkavi cençleri 
Demzlide 

Denizli (llus~si) - Bursa. Halk
m temsil kolu 25 nLl;an 194.0 pcr -
şcmbc günü Dcnizliy gelerek Halk 
evi tarafından misafır cdilmis ve 

rtcsi gün çamlık, pamuk kale ha -
r.ıbcleri gculirilmış 26/4/1940 cu -
ma gecesi Halkcvi salonunda y~ı • 
yan Ölü ve llissei Şayia plyesım 
muvaffakiyetlc temsil etmişler 2i in· 
ti günü hareket etmişlerdir. 

----<>-

Yarıda kalan maç 

ı - M~hur bır best kanınız. 
2 - Ekmek ~ apılır - Bir harfm 

okunuşu. 

3 - Bır rüzgar - Beyhude. 
4 - Bir kazamız - Baba. 
5 - Yakın; :vur - Ve.ıınck. 

6 - Fasıla: - Rabıt edatı. 
7 - Gens dcgıl. 
8 - Renk. 
9 - Biımcvi y m.ck - Bir mesl't1r. 

10 - İçilir - Bir isım - Bir hastalık. 

YUKARDAN AŞACI : 

1 - Bir ay - Hiddetii, 
2 - Beyaz. 
3 - Bir gazete ismi. 
4 - Gf-~cnılecck yer - Mallımat. 
5 __. Değnek - Bir nota. 
G - Bir emir - Tavukların ba!jındn 

vardır. 

7 - Sanatkarlann vücude getir
diği. 

8 - Z3.m. 
!) _. Beyaz - Bir ceza - İşaret e-

datı. 

10 - Işık verir - Vücudden çıkar. 
[Eııve~ki günkil bulnuıccmuı halli] 

.. 

Denizli (Hu.<rusi) - Denizli spor 

klübü ile Nazilli spor klübü pnzar [ Askerlik İ•leri ] 
güiıü saat 15 de Nazilli sahas nda Y ......................................... 
karşılaşmı.<jlar bırinci devre iki iki· 
ye berabere iken ikinci devrenin 
26 mcı dakikasında hakeme itiraz 
eden Nazilli kaptanına hakem dışa
n ya çıkmasını söylemiş Nazilli kap 
tanı hakemin sözünü dınlemediğin • 
den oyun yan da bırakılmıştır. 

ZA.Y l MOlllJR - Eminönü mru· 
müdürlüğünden almakta olduğum 

eytam maaşımın tatbik mühürünti 
kaybctUğımden yenısini çıkarttım; 

eskisinin hükmü yoktur. 

Nurıwsrli.aniyede No. BG da 
Şahide Enxık 

TUtekçileri davel 
Eminönii Yerli Askerlik şubesin

den : lsim!cri a.s~rıda yazılı tül ·kçi
ler askeri vesaiki ile birlikte kısa bir 
zamnnua şubeye gelmeleri ilfin olu-
nur. 

l - Sınıf 7 tüf ekçi Abdulla:lt oğlu 
1304 doğuml-q Bekir (3~6 ~ 23). 

2 - Sınıf 1 t ilf ckçi Osman oglu 
1308 doğumlu Mustafa (332 - 92). 

3 - Sınıf S tüfekçi Markcr oğlu 

1308 doğumlu Nazret Divrik (328-3) 

4 - Sınıf 8 tüfekçi Hurşit oğlu 

1298 doğumlu Hurşit (322 - 4) 

Gayrimenkul Satışı İlanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden 

ISTANBUL DEFTERDARLIGINDAN • 
Sıra No. iŞi Adı ve soyadı 

l Köfteci 
2 Bakk. l 
3 Kunduracı 

4 Benzinci 
5 :Sureci 

Mehmedoglu Ahmed 
Fahri GulünQ 
Mehmed Ali 

t\li Yaşar 
tsmnll 

Adresi 

Beyazıt imaret S. 29 
Kemalpaşa Fcvı.ıyc Cad. 16 No. 
Beyazıt ÇaUılhan 24 Nö. 
Ycnıçcrllcr 136 - 138 No. 
Balabanağa Dlrcklcrar:ısı Mı111 
sinema 21 - 23 

M.tnıh 

81;00 
25.50 
30.00 

168,00 
180.00 

Kaunc; Bunran Zam 

84 1 't ~3G 

52.50 
21.28 4.20 3.83 ,, 
58.80 11.76 

108.00 21.GO J9,44 
" 

6 Şapkacı J\gop Çarşı Kalpakçılar 77 8.80 50.82 ,, 
7 Halıcı Feyzullah ve Zeynel Ça~ı V k ~ :.ı:No. lO.O') 52.80 ., 
8 Elbi Yeşuva Çarşı ler 90. No. 15.00 · U.54 ,. 

Bey 21: maliye ~i mükelle:flciindcp yuknrıda adı ve işi ve tıcarelgn.h adresi yazılı şcıhısl r terki ticn •Ue yenl adres 
Icrini bıldfrmcmlş \e tebellüğe sall'ıhiycUi bir kim~ göstermemiş ve yapılan araŞlırmııda da b.ulun:ımamış ~lannd~ hizala
rında go terılcn yJ aıt kauı.nç, buhrnn vergtlerlni ve z:ımlnrmı havl Dıb:ırnmnclcrlniıı birı 'keo telffig milml Un 
olamamıştır. Ke;> ıyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 (nni maddelerine tevf1kan tehlig yerme ~ tn(l!t ilzcre ilin (3512) 

, .. _... Saf ve Normal Oıda --ııiı -
KENDİNE 

Kitapevi - I<ağıdcılık - 'TI.UM 
ve y bancı dıl gazete., nıccJJltft 
ki , s panşlcrini en doğrıl Y9 

pan bir yerdir. Erıkn ve ldcJI 
yazı makineleri satış yeridir. 

Telefon : 3377 -
HAYRAN 

Çünkü tenine en uygun rengi bulmuş 

Pirinç Unu - Mercimek - Bezelya - Yulaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI Kuvvet Kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 

i D EA L i rt E Kavuşmuştur 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 

Nedimenin 16057/172 hesab No. sile sandığımızdan aldığı (375) liraya kar~ı 

birinci dercet.'Cle ipotek edıp vadcsındc borcunu vcnncdlgınden hakkında yapılan Uı

kip uzcrine 3202 No. lı kanunun 46 ncı madde ınm matufu 40 ıncı maddesine gö
re satılması icnb eden Boğaziı;ınde Rumelihlsarında Yıışmakı;ı Şccatlın mahallcsınin Hisar 
c;ıddcsinde eski 17 yem 35 kapı No. lı kaydcn 1066 zırıı dağ m.ıhallınl ha\il yine kay
dcn 2488 arşın mesaha ı olan kagir yalının tamamı bır buçuk ay muddctle açık art
tınnaya konmııştur. Satış tapu sicıl kaydına gôre. yııpılmaktadır. Arttırmaya gı.nnck 
isteyen (106) lırn pey akçasi verecektir. Mılll lıankalarımızdnn birin.in temfnai mek
tubu da kabul olunur. Dırikmiş biltün vcrgılcrlo belediye rcsimlcd \iC vakıf icarc -
si ve taviz bedeli ve dcllfılı.ve rusumu borçluya alttır. Arttırma şartnamesi 715/940 
tarihinden itibaren tetkik clmck istc.venlerç sandık hukuk isleri scrvtsınde D<;lk bu
lundurula~ktır. Tapu ıcll kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip 
dosy<1S1nda vnrdır. Arttırmaya ginnls olanlar, bunlan tetkık ederek sntılıga ı;ıknn -
lan gayrimenkul h:ıkkmda her ~l o rcnmls ad ve Hıb:ı.r olunur. Bırinci arttırma ı Kuruluş tarihi 19151 
~mota~~~~d~add c~~~~~~nd$~~~ 1o~n •••••••••••••••••••••n••••••~-

M. Nuri ÇAPA Bostancıda Qıtalçc.~me karşısında deniz kenarında önü lcuP1ııı1') 
satılıktır. Bostancı'mn en güzel bir mevkiin<lc, koya nazır, tJ11lll' J 
rağı ynkınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bl~ 1 

bulunan arsanın 21 metre cebhesi ve takriben bir dönüm rnurııb,, )(
sahası vardır. fstek1iJcrin her gün sabahları (11) den (17) yı.; 

12 ye kadar. yapılncaktu·. :Muvakkat ih le yapılabilmesi kin tekli! edılccek IJetlcliu 
tcrdhan alınması lcabcdcn gııyrbncnkul nnlkcllefiyctlcriyle sandık alacağını ta -
mamen geçmiş olması şarttır. Aksi takdird i on arttırnnm Uıahhudü baki kal -
m:ık şoırtiylc 1317/!l!IO umhinc mUsııclif cumnrtcsı gunü aynı mahalde ve ayni ~
attc son arttmnnsı yaınl:ıc:ılttır. Bu nrttınn da gayrimenkul en çok arttırarun Os
tündc bıraklılııc:ıktır. Haklan tapu sıcıllenlc sabit olmıyan altıkadıırlnr \C irtüak 
hakkı :ıhiplcrlnin bu hakhınnı ve hu usılc faiz ve masarife dair iddıalarını ilAn ta
rihinden ıübarcn yirmi gun içinde e\irnkı milsbıtcleriyle beraber dairemize bildir .. 
mcleri ~dır. nu urctle haklarını bildinncml.1' olnnlarla haldarı t. pu sicilleriyle 
sabit olmıyaıılar salış bedelinin payln~masındıın hariç kalırlar. Dahn fazla mnlıl

mat almak istiyenlcrhı 39/343 dosya No. sile s:ındı'ğunız Hukuk İşleri servisine mü
racaat cbnclcn l uzumu ı~n olunur. 

• • • 
DiKKAT 

Emniyet Snndığı S:ındıktan alınan gayrimenkulü ipotek gostcnnek isteyenle-
re muJıamminlcrimizln koymuş oldur,'ll kıymeUn 3 40 ını tecavüz etmemek ilzere 
ihale bedelinin yı:ınsına kndar borç vermek suretiyle kolaylık gostcnncktedir • 

(3Ş04) 

İstanbul elektrik tramvay ve tünel 
umum müdürlüğünden : 

işletmeleri 

F.mlnönünde luzum görülen asfalt 1 atı dolayıs.ıyle muvakkat b ir znm:uı için 
Jo:mtnönllne ~yen inımvay hnttından bir lu.srnının Kaıakoydcn, bir kısmının da 
Sir'keciden manevra ya~ muhterem yol ul:ıra ıllın olunur. Müdüriyet 

(3522) 

~·························~ 1 Paşabahçe ~ 
i Tuğla Fabrikası E 
• • • Eskidenbcri büyük bir şöhreti olan bu milli müessese iki sene- • 
• denberi l ·eni ellerde §elırimizin en sağlam , ·e en re\'ac;ta prese n • 
• kerı>iç tu~lala.nnı imal etmektedir. ller ne, ·i in~t i~in ~ok elveriş-= = li \'e kınksız sağlam tuğlayı ancak: • 

E Paşabahçe Tuğla Fabrikasından i 
• Tedarik edebillrsbıız. Tuğla. alma.k istiyen inşaat sahihlerinin• 
• bir karar vermeden evvel bir kere de Pa.~baJı....., Tuğla Fabrikasa • 
• mamuli.tmı görmeleri menfaatleri iktızasıııdandır. '.l'uğlalan y~. 

• rinde görmeğe vakitleri olmıyan. isteklilere, \'C.recekleri adrese Dii-. 
• mune de gönderilebilir. • 
~ Telefon: (30) dan (68) i arayılllZ. f/j 
. ~ .......................... ~ 

" Yeni Sabah,, ida:rc memurluğuna müracaatleri. 

İstanbul Bele.diyesi İlanları 
tıl 

Eminönü K•yaalt•m l ığından : Köpril üzerinde bır kuzu bulunıılll (3 1 
nin ı-:minon[ı Tcınizlilc işleri mcınurluğuna müı acantı ilan olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğündetl: 
il 10 

1 - 26/IV /l!KO t..ih.inde pazarlıkla ihale olwıııcagı ıllııı cdılınıŞ 0111 
il1c 

bira 1Ja.ndığı ile ı ı.ooe .tcil bira kasasının pauırlığı görülen ıuıum lız:cr 
tarihine tehir edilmiJ&. •ııt>Dt 1

' ı 
lI - Pazarlığı wsaltl aabıka dairesinde saat 16.30 da fstanbuld3 ~ ı.ıt· 

tını ve mübayaot pıbaindeki alım komisyonunda yapılacağı Ulin oıun 

s.lııilıi: Ahmed Cemaleüdin SARACOCLU ,
1 

?ıl t 
,..rwfth.. • S" bP·' 

)J'eşriyat Mfidüril: ~ ~..ı.:uıı Bıısıldıft yer~ 


