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~. Her Yerde· 5 Kuruş .-GÜNLÜK -SIVASı HALK GAZETESi 

A man _ar Norveçte iki şehri _tahliye ettiler 
1 . iz tayyar eri A A·KDENİZDEKI GERGiNLiK 
rn n h v üslerini şid· 

e bom a dı ar 
.Arnavutlukta Yugoslav hududuna 

<;loğru : yollar yapılıyor 

Narvikteki Alinan kumandanı kayboldu · İtalya, Yugoslavy3.ninSovyctlerle temasını ve Rus nüfü. 
----··~-- . zunun Adriyatik kıyılarına yayılmasını iyi karşılamıyor ~ 

İtalyanm 
b 

oğruya. 

• ·yerek 

~!B~.flaırda ge
~·~uhakkak ki 

. rtlii.tte~-- .. yt . bırakamaz. 
llugüne kadar harb harici kalnın-
Yı tercih ctıni1' olan lta.lyn.yı şiın
di netiec:-.i ~bk şüpheli - batta biz
<:e Pek ı:ı.üphcslz - bir maceraya. a
~:ı SC\ lwdccelc lıi!:bir değişik
lik f'ıile çı.kına.m.ı.~tır. Onun için bu 
defalti sinir bulıra.oının da ya.tı
:ae~'lnı 7.:uınetıneğe m~yyal bu-
ll1ıtıyoruz. 

~ 
. Yaz<l.I}: Hüseyin Cahid YAI,,çıN 

ILn ar~ başlaylıbcri l~ı~:uın .. ~~ 
u-ıI sınir buhranı hukum suru
~or, denılebilir. Bu bazan şiddet pey-
~ eder; fcrvad ve t.ehdid He kendisi
~ gösterir. Il:ı.zan süküuet bulacak 
k~SSini vcdr. Her halde anlaşılıyor• 

0
1 İta.Jyada ic:in için kaynayan bir 

'b~td_ \•atdır.J4'.!L~r? Sarih surette 
l 11nııyqru:r"'°~~-wapilmck için 
t tal"yan m~u~dwi~eden mü-
:;eaı~Hı>"rı Cu;uf,_~alü~t _onlara 
... akıı c .• ~ ~~J:»+~efjdir. Son 
~re~dc, ııa. ~ ~'üıti!'~~ ooyıe 
}ıt'i, Oh- b~~ ~M:ii eçiriyor. 
W~' lt~~~ nden bi-
~~--;:ya ~bı~bt etin ilani-

n . ~tıJ.z)~b~ ~ında kalınası-
a UU~a~ır8tm~nı bildirmiş. 

el ~arbe iştirak etmek lazım mıdır, 
tnegu nıidir? Tabii, buna karar ver-
y ek İtalyanlara. ait bir haktır. ltal
tn~~ \Talanının menfaati namına neyi 
ıl 1.J.n.asib görürlerse onu yapacaklar
~r. li'akat böyle ha.rekf't etmiyorlar. 

lı Uttasıı, biz bitaraf değiliz, sadece 
bo:trb bariciyiz. Iı'akat nihayete kadar 
iı~ Yle kalm!yacağız, diyorlar. Bunu 
tnan ettnekten, tekrar tekrar ilfuı et-

la ekten ne fayda beklediklerini an
ıl;~adığımızı itiraf mecburiyetin-

Yız. ltaıva kcndi~inin harbe işti-ra . ~ 

lıı k etnıesi lfurungeldiğine kani bu
t tıursa, harbe istirak eder, olur bi-

11:r. Bundan kendisini kimse mene
lın~ez ve menetmek de, kimsenin ak· 
ile,: ~ıı geçemez. Y nlnız İtalya için 
y ~l. her mıllet iı;iıı de ayni salfilıi-
rt ay . h . lia · nı areket Rel'bestısi vardır. 

ille tb tehlikesini olçüp biçen bir 
re ~leket \'a~ıl oldub'll neticeye gö
b''a en(li8h11> bir hattı hareket çizer. 

g~t nıuttasıl, ben harbe gireceğim, 
ısti~ <!(len duramam demekle bir şey 
....... ,, saı t'dilmnez. Bu haberi alan 
011

'-'trıl l ltaı ekctıer hemen Romaya koşup 
llıe{~~ harbe girmekten vazgeGir
lrıı$· 1~1n kimisi bır müstemleke, ki
koc 1 bı: nrirı, kirni!ıi bir ::;ahil, ki.misi 
llJ~ \hır vil i.~ c t takdim c:d~me-L. Yal
i.,..' tal.r h rbc şu \·ey:ı bu taraf ta 
•'-J.:ak ctmckJr. mü.·takbC'l menfaati-

lfo· ('~in C·ılıid YALÇIN 

( Soıııı r, iwiı:fo) 

-----• 

··-

Fra.osız kıta.atının• Nor:veç,e sevk için gemilere irkabı 

-
Amerika Elcisi • 
Musoliniyi 
Ziyaret etti 

. İtalyada lngiltere ile harbe
dileceOine inamlmıyor. Rex 

transatlantlğl Amerikaya 
hareket etti 

Roma, 1 (A.A.) - ,P. N. B. 
Roma siyasi mahfill.e.rı, İngiliz a

mirallik dairesinin Akdenizde aldığı 
tedbirler hakkında diyorlar ki : 
· - Bu tedbirler, İtalyan hükiımet 
riıahfilerindc tam bir sükun ile kar
Şılanmıştır. Eğer İngiliz hükfuneti bu 
tarzda tedbirler almak mecburiyetini · 
hissetmiş ise, bu yalnız İngiltereyi a
lil.kadar eden bir meseledir. Bu suret
le hareket etmekle Londnı. gemile .. 
:rinm daha uzun bir yol tutmasından 
doğacak fazla masrafları iktiham 
etmekte ve a.yni ~antla hunJan 
tevellüd eyliyecek fakat İtalya üze
rinde hiç bir tesiri olmıyacak bulu
nan daha had endişe havasının me
suliyetini de \izerine almaktadır • 

[Sonu 3 iincü sayfada] 
--------==========-------
Sovyet Rusya harbe 

• • 
ırmıyor 
---0-

Mareşal Voroşilofun 
nutku 

Başvekilin millete 
büyük müjdesi 

"Raman dağında yapılmakta olan sondajın 
bugünkü vaziyeti mütehassısların kat'i ifa .. 

delerine göre bir petrol mıntakasının 
tezahürüdür.,, 

Diyanbakır, 1 (A.A.) - Bu sabah tren.le B~~l'e giden ba..5\"eki
limlz, ot.omobille yollanna devam t"tmiı51er ve saat 11 de Raman dağın
dan petrol m.mtaka.sma muvasalat eylentl~lerdir. (Sonu 3 iıtıciide) 

Büyük Ank~tömö~ 

Türklerin ecnebilerle 
evlenmesi doğru mudur? 
Muharrir Semih Mümtaz S. diyor ki; 

" Kendinden olmıyan bir kadını tercih eden 
TürKün, Türklük hakkındaki telakkisi 
,,;..... ve imanı zay:ıfbr ,, 

Emekdar kalem erbabından ve 
ince tetkik ve tanlil ye.zıla.rile şah
milda Tiii'k okuyucusunun büyük 

takdir ve sevgisini toplamış olan, 
değerli mütefekkirlcrinıizden mu-

(Sonu 7 ncide ) 
Londra, 1 (A..A.) - Reuter ajansı 

bildiriyor: 
Londraya gelen en son haberlere 

göre, Norveçteki askeri harekat şu 
noktayı arzetmektedir: 
· (Soml. 3 ünc"lıle) _ Moskova, ·1 (A.A.) -1 mayıs bay l:!!ii!!iliii!!!!ii!iiiii:::==:===::i:iiiiie!S!ia!!!il:!!!!:5:2Siliiiill!!E!Elii!!!limli5iaiE:i5i:iS:i35:iiii:iiiiiiliEiiSii! 

. 

· Yugoslav K;oro heyeti 
dün şehrimize geldi 

ra.mı, bu sene parlak 'Qir şekilde te
sid edilmiştir. Büyük askeri tribün, 
Finlandiya harbi başkumandanı ile 
ayni harbde madalya alan subaylar 
tarafından işgal edilmişti. Stalin 
öğle üstü Molotof ve yüksek me
~urlar tarafından takib edilerek 
tribüne gelmiştir. Mareşal Budinney, 
askeri teftiş etmiş ve kısa bir nutuk 
söylemiştir. 

SABAHTAN SABAHA: 

Asker ihracı yarışı 
15,000 tonluk gemi 2000 asker taşıyor. Buna göre 
denizlere hikim olmıyanların sonu hesab edilebilir Bu akıam Fransız tiyatro•unda 

büyük bir konser verileeek 
Leniogradda, Kiyefde, Minskde ve 

Vıborgda. askeri resmi geçidler ya-
pılmıştır. 1 .....---.. •• 

I'"[. r: : . f 
...... 

Yu~oslav l•oro hey<"ti Taksim abidesine çelenk koyduktan sonra 

Diğer tarafdan 1 mayıs mUnase -
betile Mareşal Voroşilof bir nutuk 
söyliyerek Kızılorduyu övmüş ve 
Sovyet Rusyanın bugünkü dünya 
harbi karşısında tamamile bitaraf 
kalaca.ğ:uıı söylemiştir. 

--------
Anlatan: 

•• 
Saibe Ora 

Balkan Harbinde İşkodra müdafii 
17 de Taksim abidesine bir çelenk şelıid Ilasan Rıza Paşanın eşi &-
koymuş, Yugoslav ve Türk milli yan Saibe Örs'ün nıern.klı Ye 
marşlarını söylemiştir. ibretau:ı.İ'L hatıraları • 

Heyet ilk konserini dün akşam 
Yugoslav klübilnde matbuat erki ~ BugUn başladık 

Miittefiklmn Noroerte bel güzıe htt/3r i!trnç gtrp!:k!arı be mevkileri 
11• -Almanların kaçak olarak mahd::l kz:vvel'l1tr sev!:c:ttlklcrl !JC!'JI 

11Öslt!rlr .'ıt::-ita 

Yugoslav şimcndiferciler ..(ıirliği
ğinin kurduğu 70 kişilik koro heye
ti dün sabah ı:ıehrimize gelmiştir. He
yet Sirkeci garında Beyoğlu Halk 
Partisi erkanı, Yugoslav konsolos -
luğu ve kolonisi tarafından karşı -
lanmıştır. Misafir heyet dün saat 

nına ve Yugoslav kolonisine hususi ı 7 nci sayfamızda 
olarak vermiştir. (&mu 7 ncide) L..A.A.-..---- -~ ~ (T a:-:;lsı 7 ndcfo) 

• 

' 



• SA AH 
12 - Ya.zan: AYilAN ATlS 

Kozvinli genç talebe derslerine 
büyük bir alaka gösteriyordu 

---- -
Oraya ye~ir::ıin. Bir hafta son

~ derseier başlıyaeaktır. 
t.:;mail dahiliye müdürünün yanın

dan çıkb, ilk T.aferin verdiği sevinç 
çizgileri yü%il.nde 'Okwıuyonlu. Hey
besini omumna VJlI'du. Asasını aldı. 
Bevvab refakat etti. Kmdiııine tah
siı:; eililen odayı g6stenli. 

İsmail odada yalnızdı. Heybesini 
ocaklığa koydu. Biraz ;eonra bcvvab 
ocaklığa koydu. Biraz eoura bevub 
iki 'keçe He ttkiz yacı yastığı ve bir 
§amdan da getirdi, kendisine verdi. 
l smail kapıyı arkasından kilidle:Wk
teıı sonra heybe;:;inin ağzındaki ki
lidi a~. Daha evvel <le b:tlkona açı
lan pencereye hır r<.lc tutmasını 

ihmal etmemişlı. 
Heybenin bir gfü.ünden büyü.cclt 

bir bohçe ık.anlı. Açtı.. :içinde ıki 
kat Yemen elb~scst ,·ardı. Bwtlan 
düzeltti. Etbis nın yenmdcn bir de 
mektub Ç1kardı. ÜStiirıde geril."llis 
bir yay ile ok iş;;ıreti bulnnaıı Ll: 
mektubu da yamııa koydu. ikinci 
gözü a~tı. Bu göz a~·ırca idi . Bura
d·ın da Dcylem cı l.ıcasma sarılmış 

bir puket çıkardı. Açlı. altın dolu on 
kc:,;e vardı. Çıkardıklanmn hepsi o
danın ortasında idi. İsm:ıil ayaga 
kalktı. OıJıının oıyakkabılığına indi. 
Burada kuçülr bir kapı vardı. Bura
ya kışın odun konurdu. lsmail bir 
kedi gıbi sürünerek iı,.~iyc giıcli. Kö 
şcdcki bir laşı kaldırdı. Odun p;ıı·

~asile altına ufak bır çukur kauh. 
Orat.la iki de uzun tahta. buldu . ..Bun
).an üstiist.e koyüu. Tekrar .süriinc
rck dı§arıya çıkU. Altın t.orbalarmı 
ve rr..ektııbu buruya getirdi Torbaları 
çukura yerleştirdi. üstunc de la. ı 
kapa•Jı. Mektubu da 2 tahtanın ara
sın:ı knydu. Farelenn bir oy,un 
vanmaına8ı icın lle tahtanın Üst.ÜJı<: 
~f;~rca bir taş kav rlı. Dışarıya çık 
tı. Duvarda.ki.çiviye astığı eski cUb
tw ... ıni indirdi. S:ığ kolun..:ın asUıruıı 
söhtü. İçinden ucu kıl gibi ince çıfte 
oluklu bir Beylema n hançeri çıkar.clı. 
l m ıl bu hunçcrj de küflenmemesi 
iç:n boynunda!ti hamaildcn çözdüoiü 
bu muş:ımb:ıya sar tlı. Onu d:ı. kö -
nidüğe götürdü. D~eme tahtasınm 
ara .m:ı yerl~tirdi. 

f!;;r .ailin iRi henüz b~tmemü~ti. El· 
•i:.-;l!h:ri de sakJıyauı.k emin bir' yet• 
lii.z.mdı. mtab dolabını açtı. A.lt tuh 
tal rını söktü. İçini teekik etti. Kfır 
giı· dolabın içind0 hiçbir deiik ~·ok
lu. Farelerden korkulma:.r.dı. Elbise
lE:ıı de buraya yerlr,ştirdi. İşi bitmi.§
ti yıne h ybesinden çıkar'dığı kara 1 
lıulgar derisinden yupılm.ış _Buhaı:~ j 
bi imi mestini ay 0ına gıydı. Üstu
ııe ele uçları sivı i ..... trı yemenilerini 
ged r<li. Uzun s:ıcını ve siyah sakalı

nı taradı . örme p<mı kesc·sinden çı
kardığı fmdık gibi kemik bir kutu -
d.uı mi k kedisin;n göbeğinden. ya -
pılnıı bir koku aldı. Sakalına saçına , 

il ~ .. B . 1 vı:• koltukla.rıua s ruu. aşına ınce I 
sarıl;lı uzun scrpoşunu de giydi. Müs 
takbcl hocasının ve müı .,,.i~inin ziya
retınc hazırlanmıRtı. Kapıyı actı. 

1 J resenin cümle l P' od~ ~!iyen 
bev .ı.lxlan ımam Fahı eddin Razinin 
ik. tgilıını ordu : 

- Üstadın evi n ı-edc? 
- Şur dan idı iz. Arka sok ;a 

sapınız. Geni. bir ı d na çıkacak-
sınız. J{nrşıda tak ıbi yüksek bir 
k ı ı göre elt ıniz Or ı efendimizin 
der hane idır. E i d d r~han ine 
bitı ıktir! 

SENELiK 14'00 Kur"!I 2TilO K~ 
6 AYLIK T!O • 1480 ıt 

8 AYLIK 400 JI 800 ıt 

t AVLIK 160 :ıı 900 ıt 
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- ~di JOralaııda mı acaba? 
- Evet şimdi zıyaret kabul za-

manıdır. :Muhakkak orada bulur -
sun uz. 

İsmail drr~hancniiı önünde idi. 
Kapısının iistüne "1Jim Çinde bile 
olsa isteyiniz!,. manaaıfa gelen bir 
hadis kazılmıştı. AftJ.oda da med
resenin inşa tarihi okunuyordu. 
Dersha.rıenin kar~ısmdn geniş bir o
danın sıra minôederinde elbiseleri, 
serpuşları birbirine benzemiyen bir 
çok kimselerin uturduklarını gördü. 
Hatib zadenin bfr mihmandarı ken
disini de bu odaya davet etti: 

- Buyurunuz, biraz istirahat e
diniz, efendi haıretleri şimdi Bağ

daada.n gclcın blr ilim heyetini ka
bul ~t.ti. A:raiır.ında halifenin de her 
la t1t.urdu. llar/alllİ bir alimle .Mı
sırdan gelen Ud filimi ve Gürganc'Iı 
bir şeyhi kabul edecekler. Daha ~on-

•• 1 ra sıra sızın ... 
L<>maii oda.ya girdi. Sağ elini göğ

süne koyarak hafif bir reveransla. 
oturanları Pıelinıladıktan sonra, ken 
dısınc gösterilen bir köşeye tevazu. 
la oturdu. Havarizmli bir filimle Mı-
sırlı bir rnut~ttvvıf .ilmi bir müna -
ka::;;aya t.utuşmu. iardı. Görünüşe gö
re balı i:-. pe:t çetindi. 

tlmı kelamın pek zor bir mevzuu 
fu .. uinde konuşuyorlardı. 1radci kül
hye ve ira.dci cüziyc bahsi ... 

J\hc:ıı h biJgin diyordu ki: 

- Madem ki Allah kudret vas
fıle ınümta7,dır. Onun kudreti her 
~evin fevkındedir. Katlin mutlak o· 
d~ı. Kulların kudretleri onun liud
retine naı-.uran hiçtir. Allah ayni za
manda Müricldir de ... Onun kudreti 
gibi irade.sine de payan yoktur. O 
istediğini yapar. Bc!-;,crin iradesi 
Omm iradci külliycsı yanında sıfır-

dan da asağıdır. Allalun azamctıne 
göre beşern ıı:auc nisbet etmek \•e 
bu cılız jr.aacsiıı.i kullandı diyerek de 
ona külfet yükletmek bilmem doğ
ru mudur? Bence kafile sen küfi.ır 

ettin e1>.henn•·ınd.c yanacaksın; kat.ile 
so:n de fiilu:.iıı cezaşını çekeceksin 
d mck doıjru değildir. Allulı onların 
böyle ol""~klannı ei'.cldcn takdiı ve 
iı au etmiştfr. Binaenaleyh kulun 
elinde hiçbir ı:ıcy )•oktur. O; mmız · 
zam intdC' ve lrndret. tufanının ö:ıiin
de bır tüy giliiclir. Mukavemet ımkü.
t\l yoktw·! .. 

lsmail bunu rlin!edi. Okuduğu il· 
mi ke.lam<la Oıı mcs!çğin müntcsible
rine Cebriyy dandiğir:ıi lıat;rlarlı. 

Harzemli ilim Mısırlıya cev:ıb ye
tistirmiye calı~ıyortlu: 

- Allah ınademki, i ısanlara hır 
irode Yermiştir. İn.san taş, toprak 
gibi camid değildir. Allah onu .. ;Ü -

tün mahluka lm en sereflisi olar:ık 

yaratmıştır. İnsan iradesini ku1ian
~ak surl'1 ile azaba Ye nimete kar§ı 
hak l;az.ınır. Kafir ve lrntil azab 
görmeli, mümin de nimete ka\'U§ -

m lıdır. Siz, ortadan b!.it.ün kanun
ları, seriatleri kaldırmak \'e elinizi, 
kolunuzu bağlıyanık insanların bi

ı ibirlerini kırmalaıını, kesmelerini 
mi b kliyec ksiniz? Öyle ya kulun 

clmdc hiç bır fJCY• yok ..• Hepsini Al
lah ) apıyor. İyinin iyilibi gibi kötü
nün fenalığı dn Al uıdır. Kul iyi 
veya f \;na f:<?yi işlcnıiy Tanrının e- 1 
zcli iradcsile nı hküm ve mecburdur. 
Yağma yok Scyyıdena !.. İnsanı o ka
dar hakfr görmeyjniz ... 

Bu iki füinı bi ıbirleıini ikna e -
demiyorlardı. Fahreddin Raziyi ha
kem yapmıya l arar verdiler. Kö ede 
oturan kınalı Ilı, uzun ve gür 
bıyıklı biı ad m da yanıııdakine :ın
latıyordu: 

- Azizinı iz çok basit adamlar
sınız. Bilginiz suyun yüziindcki sa
man çöpüne benzer. D riclere nüfuz 
edemezsiniz. Kuranı ba it manasile 
aıılıyorsunuz. Bu büyük kitabın sat
hında kalıyoı sun uz, batınını anla -
rnıyorswrnz. Bence Km 'andaki o · 
ruçtan mnksad bir insanın kendisi
ne tevdı edilen sırrı saklaması de -
mcktir. B.ısknsmın sırrını saklamı

yaıı. adam Kur'aııın dilile orucunu 
bozınu;? demektir. }{ur'andaki fııt.ı:·ı

larla da doğru söylemek kasdedil -
roiştir. (Dt•Yamı var) 

• 

Dış Ticaret Umum 
Müdürü geldi 

I" OK UYUCU 

DİYOR Kİ: 

! Fırtına yüzünden 
vukua gelen kazalar 

Rumanyaya gidec~ heyet 
Cumartesi günü hareket · 

edecek 
--<>-

Rumanya ile yapılacak bcaret 
müzakerelerine iştirak edecek olan 
heyetimiz dün Ankaradan şehrimi
ze gelmi§tir. 

Heyet reisi Dış l'Ticaret Umum 
Müdürü Servet Berkin sabahleyin 
Mıntaka Ticaret MUdürlüğüne gele
rek ihracat birlikleri mümessillerile 
görüşmüş ve petrol limited şirketine 
de giderek temaslarda buluıımu~tur. 
Heyetimiz Bükrcşe cumartesi günü 
hareket edeceğinden bu görüşmelere ( 
ara yerdeki günler zarfında da de -
vam edilecektir. Rumanyada cere -
yan ed(,>cek görüşmeler l- ılhassa leye 1 
yeni bir fiyat tesbiti işıdir. Bu ma.k- ı 
sadla Servet Berkinle birlikte Ru -
manyaya bir maliye mütehassısı da 
gidecektir. Bundan başka pamuk, 
zeytinyağı, tiftik, yapagı, ihracat 
birliği ile petrol limited şirketinden 
birer mümessil heyetle birlikte -Ru -
manyaya giderek bazı ticari temas
hırda bulunacaklardır. ---···---
İstanbul - Bükreş hava 

seferleri l. ı.ıgün ·başlıyor 
İstanbul - Ankara - İzmir - Ada

na ar:.:.sındaki bava postaları dün ba
har baynunı olması münaecbetile 
yapılamamıştır. Tayyareler bu sa • 
balı yme mutad seferlerini yapacak
lardır. 

Bwıdan başka Bükreş - İstanbul 
ilk yolcu tayyaresi de bu sababdan 
itibaren başlıyacak -ve ilk posta bu
gün ll.15 de Yeşilköye gelecektir. 
Her pazartesi, çarşamba, <:uma gün
lerı saat 7.30 da Yeşilköyden ve her 
salı, perşembe, ve cumartesi günle
ri ele saat 10 da Bükrcşten birer 
tayyare hareket edecektir. 

Ye.şilköyden hareket edecek tay -
yareler 9.GO de Bükreşe ve Bükreş
ten kwkn.cak olan postalar da U.15 
de YC§ilköye varmış olacaklarwıı. 
Tayyareler yolcudan başka muay -
yen miktardan ağır olmamak üzere 
pQSla ~e gazete nakliyatı da y.apa • 
caklardır. 

---••»----
MAHXJ!MELLRD~: 

Eski karısını döğen 
biletçi 

Tramvay biletçisi Mehmed bir 
buçuk sen~ evvel evlendiği Ferdane 
den bir sene kadar evvel ayrılmış, 
.evvelki gün Küçükpazarda çesme 
başında Ferdaneye rastlamı~. Fer -
danc Mehmedi göriince kaçmak iste
miş, .Mehmed de: "Benden ne kaçı -
yorsun?,. diye üzerine yürüyüp söv
müş ve dövmü§tür. 

Mchmcd dün a<lliyeye verilmiş, 

Sult.anahmed birinci sulh ceza mah
kemesinde muhakemesi yapıldıktan 
sonra üç gün hapse ve '31 lira 10 lm
ruş para cezasına mahl<ilm edilmiş
tir. 

Tevkif edildi 
Eski jandarma onbaşılarından 

Salim hakkında riişvet suçundan 
lzmir<lc tevkif kararı verilmiştJr. 

1stanbulda olduğu anlaşılan Salirn. 
yakalanmış, dün Sultanahmed birin
ci sulh ceza mahkemesıne verilerek 
sorgusu yapılmış, mevcuden İzmire 
gönderilmesine karar verilmiştir. 

Bir sarhoş mahkOm oldu 
Şoför Mustafa evvelki gece sar

Jıos olamk Sultansclimde sokakta 
11ara atmış, yakalanarak dün Sul -
tan:ıhmed biz inci sulh ecza mahke -
m sine verilmiş. muhakemesi yapıl -
dıkt.an sonra 2 lira para cezasına 

mahkum edilnti5tfr. 

Sıtj r derilerine konulan 
yeni fiyatlar 

Son ?.amanlarda baricten yaptı -
ğımız sığır derisi ithalatı a?.altılmış 

olması ve taleblerin de artmış bıı -
lunmasından buradaki malların kıy
metleri artmıştır. 

Bu sebeble rr"'l.bahada kesilen ve 
fiv,ttları aydan aya tesbit edilen sı
ğ;r ckrılcı inde kilod.a 6-7 kuruş ka
dar bir yükselme görülmüştür. 

1 ıa:r•a.n sahibleri yeni fiyatlan 
uü . kuruş üzerinden tesbit et • 
)ni ~ , •· 

Y ağkapanı iskelesinin 
berbat hali 

Halicin en lı?lek ticaı·et iskele
lerinden biri olan Yağkapanı iske
lesi artık istifade edilmez bir hale 
geldi. Gerek etraftaki dükkiinlar
dan ve gerekse belediye çöpcüleri
nin etraftan topladığı çöpleri bu 
iskeleden denıze dökerek motör ve 
mavnalann yana.şamıyaeağı bir şe 
kilde doldurmuşlar ve her gün de 
doldurmakta devam etmekte bu
lunmaktadırlar. Belediyece Halici 
temizletmek için milyonlarca lira 
sarfı teemmül edilirken bu tarzda. 
bir harekete asla müsaade edil -
miyeceği şüphesizdir. Buradaki ti
cari hayatın selameti namına ala
kadarlara kat'i eruir verilmesini 
muhterem valimiltln müsellem o
lan icraatından bekliyoruz. 

Yağkapanı tüccarlanndan 
Naki ÖZER 

Kızını döven kadın 
mahküm oldu 

Şehremininde oturan Makbule He 
kızı Fatma iki erkek kardeşle evlen
mi§ler, Makbuleyi büyül<, Fatma~ı 
küçük kardeşi almıştır. Makbulcnın 
kocası olan büyük kardeşin hali vak
ti oldukça yerindedir. Bir evi, biraz 
nakdi, eşya vesairesi vardır. Gel za
man, git zaman, Fatmanın yedi ço
cuğu olmuş, fakat, Makbulenin, bu 
son kocasından çocuğu olmamıştır. 

Bunun için, bu yedi çocuktan bir 
kaçı, Fatmanın annesinin çocuğu 
imiş gibi, nüfusa, Makbulenin na -
mına kaydettirilmiş,. böyle olunca 
da resmen, bu çocukların ameaları • 
baba, büyük anneleri de anne ola
rak kabul edilmiştir. 

Geçenlerde, Makbulenin kocası 
ölmüştür. Bir.az öteberi ve Şebremi · 
ninde de bir ev bırakını§tır. Fatma, 
bu evin yarısının kendi çocuklarına 

aid olduğunu söyliycrek istediği 

gibi _yarı hisseyi tasarrufa kalkış -
mıştır. Makbule buna şöyle itiraz 
etmiştir: 

- y OO<X>O; ,kızım! Eğer bu ço • 
cukları benim çocuklarım olarak ka
bul ediyorsan, e'•de senin hiç bir 
hakkın yoktur. Yok, eğer kendi ço
cukların olarak sayıyorsan, evde 
hisseleri olmaması lazım gelir. Ben 
kocamdan kalan evi öyle sana yut-
turamam! 

Bu bahis, günlerce devam etmiş, 
nihayet evvelki gün alevlenmiş, ana 
kız biribirlcrinin üzerine yürümüş -
ler, Makbule t.akunycyi kapınca, kı
zının kafasına yapıştırmış, iş polise, 
nihayet. mahkc.rneye aksetmiı?tir. 

Dün, bu dövme davasına Sultan -
ahmcd birinci sulh ceza mahkeme -
sinde bakılmı§tır. Fatma, annesi 
Makbulenin dövdüğünü, Mahbule de 
dövmediğini iddia etmişlerdir. 

Ayni evde kiracı olarak oturan 
Makbulenin büyük halası 70 yaşında. 

Aliye şahid olnrak dinlenilmiş, Mak
bulcnin, kızı Fatmayı takunye ile 
dövdüğünü SÖ) km iştir. 

Makbule buna itiraz etmiş : 

- A iye itim vermiyordu. "Evim
den çık!.. dedim. Ona kızdı ; al ey -
himde söylüyor; demiştir:. ~ 

Aliye de: ı 
_ A.k, baldın bey!. Bilmezsiniz 

benim çektiklerimi.. demiştir. İnsan 
söylenıiyeyim diyor amma, söyle -
meden de olmuyor. Şu koskoca ka
dın, kocası ölünce, eve genç bir adam 
getirdi. Ben alt katta, penceresiz, ı 
kapısız bacasız bir odada ayda bir 
lira kira ile oturuyordum. Hem de 
sözde bunw1 büyük halasıyım. Beni 
kolumdan tutunca bu odadan attı. 

Sokaklarda kaldım. Ne yapalım? 

Bahçede bir kümes var, oraya sı -
ğındım. Kümesde ?'-uran adam, üs
telik kiramı vcı irmiş? Bugiin dün -
ya, yarın ahret... Ne yalan söyliye -
yim? Yarın iki elim yanımn. gel" -
cek. Vallahi de kızcağlzı dövdü~ bil
lahi ele dövdü .. 

Hakim Reşid, Makbulenin, kızı 

Fatmayı takunye ile dövdüğünü sa
b~ görmüş, 29 lira 10 kııru§ par.a 
ooZW:Una mahküm etmiştir. 

---o,---
Bir vapur karaya oturdu, 

bazı motorlar batarak 
tayfaları boğuldu 

-o-
Evvelki gün ba.'ilıyan ~imal fırtı

nası bütün denizlerde de\·am etmek
t edir. Fırtına vapur seferlerini sek
t<:ye Ue.~tacak der~ede şiddetli ol
madığındnn posta.laruı rotasına ~e
vam edeceği tahmin edilmektedir. 
Fırtına yü~inden evvelki gece bir 
vapur karcıya oturmuş ve 4 yelke~l~ 
motör batarak ~ayf alnndan 4. kışı 
boğulnwştur. 

Evvelki g-ün Karadeııi:;:den lima -
nımıza gelmekte olanMacaı· bandı -
ı-alı Duna vapuru Midye açıklarında 
fırtınaya tutubnuş ve suların tesirile 
Pödüna mevkiinde lta.nya oturmuş
lur. Vapurun vaziyeti etrafındn dün 
acentesinden fazla ma.lfunat alına -
mır..-nı§tır. Yalnız i.n8a.nca zayiat ol
madığı öğrenilmiştir. 

Fırtına tcsirıle b:.ı.tao ve karaya 
oturan motörler hakkmda can kur
taran istasyonlarından 6U mal(uuat 
alınmıştır. 

Şile limanına bağlı Mehmed Acar 
kaptanın idaresindeki 18 tonluk 
Necmi İkb31 yelkenlisi odun yüklü 
olurak Xcfkenden gelirken yolda 
fırtınaya tutulmuş ve Alacalı mev
kiinde karaya düşmüştür. Tayfaları 

1brahim, Osman, Mehmed Emin, 
Mustafa, Murad, Meluned tamamen 
kur:tanlnuşln.rdır. 

Yine Şile limanına bağlı Hasan 
reis idaresindeki 18 tonluk İhsan 
huda motörii yüklü olarak tstanbula 
gelirken fırtınaya tııtularak Alacalı 
mevkiinde batmış ve mürettebatı ta
mamen kurtarılmıst.ır. Bartın lima
nına bağlı ve Osmn.n kapt:uı idare -
sindeki 28 tonluk Mes'ud motörü 
Zonguldaktan yüklediği ınaden kö
mürünü 1stanbuln. getirirken Ada -
cıklar civarmda batmış tayfalard.ı.n 
Davud oğlu Bekir boğulmuş, diğer 
altı kişi kurtanlm1fftır. 

İzmit. limanına bağlı Ahmed kap
tanın idaı esindeki Seferi.hayır mat.ö
rü odun yüklü ol:ı.rak Ağvadan lima
nımıza gelirken G<!lari acıldarında 
fırtınadan kayalara çarpmak sure -
tile parçalanmııi ve Mchmed, Ah
med, Hasan adlarındaki tayfaları 

boğulmuştur. Ahmed kaptanla di -
ğerleri kurtarılmışlardır. 

Bundan b~c::ırn Nimetihuda ismin· 
de diğer bir motörün Boğaz haricin
de battığı öğreni!.miptir. Fakat bu 
hususta geç vakte kadar fazla ma -
lllmat alınamaınıştH'. 

---»il .. '---

M•LliDIYl!D•ı 

Valinin riyaseti aibnda 
bir toplantı 

Bugün Vali ve Belediye Reis~ 

Doktor Lfıtfi Kırdarın riyaseti al· 
tında selıircılik mütehassısı Prm,~ 

Belediye imar müdürü Hüsnü, He
yeti I•'enniyc müdür1i Nuriııin i!'jti
rakilc bir toplantı yapıl<ıcaktır. Bu 
toplantıda bu sene yapılması karar
laştırılan Eeya1.ıd ve Sultanalımcd 
meydanhırının hazırlanan plan ve 
projeleri burada başka Beyazıd 

mey<lanıncla yapılacak .olan şarkY~u i 
kahvehanenin planları tetkik oluna
caktır. 

---»llC(!---

MÜTEFERRiK I 

1 Mayıs bayramı neşesiz 
geçti 

ı mayıs bayramı dün havanın ıw

ğuk olması yüzünden pek neş'eli 

ge memiştir. Bayram münaselıetile · 
Tiırk Maarif Birliği tarafından ro -
zet dagıtılını tır. ~ün tatil olan 
mektepleı " e resmi daireler bugün 
a<'ıl caktıı . 

---»il«---
HALKEVLERINDE: 

Konferans 
Kad ı koy Halkev~nden: 

3 1\h.> ı 940 cuma 20,30 d;ı L\ imiz s::ı
lonunda U.ıy Dt. Pro.ı:. Şaııı Yaveı taı ofın 

c!a n (Nezle \ l' Bogo1. tltihnblorı ) ıııcvzulu 

b ir konfcnm \ crUeccl~tir. Herkes gdebi-
lir. 

t.Jaküdar Halkevi nden: 
5/5/940 pozaı· günü sııat 15 30 d;ı Evi-

1-.lz salonunda (Doktor Kazım İ!'>mai:i Guı·
kan) hmıf•ndan"KANSER,. me\•zulu bir 
konferans , crneccktir. Kon!~nsa herkes 
gelebılir. 

Değişen mefhumlar .•• 

M allhazır harlR 1914 - 1918 .. 
nelPrindeki büyük çarptŞPJ99 

danm-rt beşeri ta.afiyetin m~ 
tini gti9t.erdlğ:i malddif ~ 
haklın ~k meflmınla.na büyük d&
ği~ikliklere uğradığını göstenniıt1ir· 
~ri faaliyetin bilhassa ınaned 

cx-bbesiade, hukuk '"' ablak sa.Mlr 
mnda V1llma gelen. taba\"\iilit ön~ 
ele, halihazır zihniyetine Yulmf "'' 
objektif bir miitalea ile hareket al"" 

zusu, bu sahalardaki seyrin miiıır 
sını a~ olarak irae eder. 

Euıümie devleUer arasmdaki .... 
nasebet.leri ve eari kaiddıeri t~ 
eden hukuku düyeJ zümresine dahil 
bir talwn prensiplerin baJiha.r,aıtlll 
kopanbklan fırtuıalar ve tevlid ey• 
Iedı1dc-ri t.eza.dh miiiıakaşala.r bu clil' 
)A(.kndir. BuJstikamet-re olarak ııarb 
hııl•wm ve hitarafJdc h&k ve mükel • 
lefü·etleri bakımından bü\ ük taba\'• . . 
Yiiia.t meveuddur. 

Son ~nlarda bu. noldadan nıii• 
hİln münakaşalar mevzuu •~ • 
mi~ \ e hilhassa buhmduğmnuz tk # 

\•irden bir ~y~.k Mil' ev.vel mua • rd 
ht•' m•lmilel konferanslarda ittilı~ 
<><lil!'ıı mukarl'('-rat, bugükü. tecavdf 
~iyasetinin faaliyeti ona.zan iöbat8 
ahmııa.ksızın, ha.diseJeriR müt.akas' 
zımnmda hir kıymet ve lıattı. ha.rt"Jııfİ 
ölf·1:sh yapılmak ist.enmiştii-. 

On dokuzuncu asrın ikinci oı.r.; .. 
fınclan ba .... ltyarak esas kudret.iai"yit" 
mitK'i a .. ırdaki faaliyetJenJea alan~ 
Jlll~ t~r.akki, ve dolayısile h.arb nıekr 
ııizmasııun malı~yeti ve tesir iınw.ıD' 
lan \ e nilıayet devletlerin elronoın~ 
liiinHıleri \6 i~timai hayattaki tf:\dl' 
mül i~tikanıetieri gözden ~nlnllt' 
hr. 

Z;.ıu,anımwla lıarb )apmak keyfi· 
~ t ti, bn mücadeleye t~düm e.d~~ 
de' irlerdel.i c;a.rıu~alarda za.nıri ~o· 
rünen .ka.idı•lere , .e h.att? ha.re.ket t:Lrı 
13.J'ına t.a.ınamile uyma.maktadır. JiJ"' 
Ya ı~u\ ,-etleri miicadelesi, deniz :ıJU 
ha.rh 'asıtala.n, miit.emacliyen tckcll1' 

mili eden Juı.rh nı.abenıeleri, deniı ~c 
kam harbıerinin \'e 1ıa.,·a mücadele· 
ferinin tatbiJ, sahalarını \'e ç:ırpıştJJt 
fan.farını deği~tirmiştir. 

A) nca. iç.tinıai ha) attaki ~kon~ .: 
ınik \ e sh 1Uii t'saslar da genı.! ınil' 
yastn de~i~mi~tir. Bil.bassa. harb ~; 
düstri ine mütnllik ticaret, idhııta 
'e nakliyat meselelf'ri Vt: siyaset ~· 
hasmda. da bitaraflık meftnımun1J1l 
arıt'.' 1 .. ,1lği tahanfilat şayanı dik 
kattir. 

Ncüc.c oluak ~r faa.liyetud" 
muhtelif tezahiirlerİ.Dİıl göst:er~ 
ri Jiınnetler liyıkiyle ehcmnuye 
l>ir ~kike Dte\'Zll olmamıştır. ~ 
Jıukuluınun v.üksek esaslan bir Dl" 
kını ideo!oji ~ manevrala.n ve prol'°' 
gancla \asıtalan ile örtülmek · teli: 
mi. tir. Bilhassa son günleme rast 
la.ıınn w hu~n&.ile Norrnçteki 1ısrb 
faali)etıcrini eski ö~ıülerle ta~ 
seri net.icelor almak istiyen teJ.aJd<1 • 

ler, 'e :\ine kendi milli müdafna t.ed 
hirh•rin°i esld hıtarafhk Y~ hnrb it?; 
1rulm l<a.idclerine istinat e<lerek teJll~ 
c>Ylemf•k isti:\ en fikirler, bu tahaV' u· 
ıatın ehenm;iyetine ,·akıf olmadıtJ.9' 
nıu i :ır("t t>ylemektedirl~r. Şüı lıC ;ııı 

• tat· 
ana kaidrlP.J" ortadan kallonamıı ri 
Fal at a' .ı.klaııan Jiuv' t:t tez: büt1f 
t>niinde,. moral :. iikseldiğe aa. s.Jln: 
h" icl lmncti zfıfa u~-amıştır. t.;t. 

·' ;tıttl"' hu ıAfı giinnemekte israr, beyne 
ıı· 

le1 alemde müt!•aı:ldid fe!lllmtlcriil ı 
hunma ebcb obnustur. 

Jlalhuki, be,\ nelmilel miiııascı~t ~ 
. k . 1 1 . h tı 'l'"ııt lerdc <'arı ·au" enn aya ıı ı .. 1' 

~ i lraı«;:ısmdal<i vaziyeti anin ıı-r Jtl" 
lıar<>l,(•t si ıısetiııi tercih edNı de\ r f'ı" 
lerin hcnv:n üııtinc.lc Balkan ele\ Jef ..ı . , ... 
ri ı:;elmekt~dir. Yarını ada saliıfl • 
hul.ul.i 'e ahlfıki teıaı.ıı:ilerin 111tı . 

. •jıılı 
'nklm.t lıir deği"Jiklik ~österdı . ...41 

"Jtt'rıv-fakat İlhanın e ·as t••ma~ ıı • 
1 

"Bııı.rün tezahiirlcı:i nazi Alnın 1 ,. .. 

. .... da .. . llf'l' . sının faah~ et .... rı.ın mus:t 11 
<lilen bazı isti nalar iharic,. <hı.\ :ı fll' 

nnu hnkuk mefhumfannın nc:ol l rÇ 

haniilt• ui!ramıracaj;nı \'C er ~ ..... ·· · ı rıı.: 
mu affak oincağtrıı garlı denıo '·,:ı .-
leıile anlamış hnlunmakta. \'(' :;\:e .. 
se.1Jerini ona göre tanzim cnnc1' 
dirl~r. _ 

nu ka rıı asalık i~erisinde hU M~~· 
b • • • te.,..,.. 

Jetlerin kunet ve kudrctiPl .. ,-c$ 
eden i~te bu nafiz ve kuvvetli ru. 

ha8sasldır )' 
. Dr. Reşa.ll sAGı\ ' 



A manlar Norveçte iki 
şehr · tahliye et iler 

HER SABAH J 
Acayib bir Bahar bay
ramı ve garib bir tasarruf 

teşebbüsü 
Dün Mayısın biri idi. 
Dün bahar bayramım ~id ede

cektik. 
Saba.hle~,in hu b1ilya ile yatakla

rında gözlerinf ~anlar pusarık bir 
hava '"" zehir gibi bir aya.zla. karşı
laştılar. • 

(Baış, tarafı 1 incide) 
Narvik m.uıtaka!'; . İngiliz kıtaau 

Nal'\ ke yakla.şrw~tır. 
Nam os mıntakası: Londraya. ge

l n dilıık u tarillli bir ha bere nazaran 
bu tı:untakadaki 'a:z.ı;>'etin iyi telil.k
kı: t:dı1<l.iği soylen.roektedir. Dünden 
bug:üııe kad.a..r durum.wı değiştiğini 
tMmin Htil:ecek y~ bir ba.ber gel
lneruı§tir. 

Stemkjer'le Namsos arasındaki 
:rmntakada bombardımanlar devam 
etmektedir. 

Dombaas :mınta~ası: Stoeren'Je 
Dunıbaasın Almanlar tarafından ış
ta edildiğını teyid eder hıç bir ha
~ alınmamış olmakla beraber, 
Loudrada bu )laberin kısmen doğru 
olı:nası ihtimali soyl unıektedir. 

Müttefik kuvvetlerin yaptıkları 
bombardımandan vukun gelen lıa
flat:attan dolayı Alman kıtaa tının 
te~ı hatlarla muvasalası sekteye uğ
l'l,J•acağJ. za,n,ı:ıediliyor. 

Mevzuu ha.hl& irtibatın sadece. 
Oslo ve Tro!ldhjeımdeki küçük Al -
:rnan kuvwderi arasında \'uku bul -
dugu t€ b ... yytin ettiği takuırde Al -
:tnanlaı Oıolodan Trondheim'e fasıla
sız surette asker ve malieme gön -
dermekte büyük müşkillfrt çekecek
lerdir. Londradaki kanaate göre, 
.A.lınanlar bu irtibatı temin için çok 
büyük gayretler sarf etmişlerse de 
tnuvasaıa hatlarından çok uzağa git
lni§lerdır. 

Maarnafih, bu cephedeki vaziyetin 
\"ahim fakat çok karanlık olduğu 
tasdik edildiğinden aziyetin n~
Cııkişaf edeceğıne dair mütalea yü -
!'Ütülmektedir. 
Clıambedain Bugün habat Verecek 

Londra, 1 (A. A..) - B. Cham
berlain. Nor.veçtı?ki vaziyet hakkın
~ yarın beyanatta bulunabileceğir.i 
'Uınid ettiğini. bugiin Avam kamara
fıllnda bildiı:mif)>tir. 

Mısıra; (:" len Yeni K:ıvvctler. 
~ve~~. 1 (A.A.J - Orta şark or-

ınu takTIJI tmek üzere ilk Ro-
dezya kıtalaı ı cüı sabah buraya gel
lni§tiu. Kıtaatın geleceği o kadar 1 

gizli tutulmuştur ki 11sırdaki !ngi
liz büyük elçiliği dahi bundan kıtaat 
gl•lcbkten souı:a haberdar edilmiş -
'tir. 

Kıtaatı sefir namına selamlıyan 
llıüm_~ı:;sil §U nutku söyl~miştir: 

"Sizler şimdi imparatorluğun her 
larafiından toplana~ mühim Britan
Ya kuvvetlerine iltihak ettiniz. Bu 
kumzetıe:cim va.lmz adedini artırmak
la kalmıy~unUZ'. Onlara manevi 
kuvvet de ilave: ediyorsumrA Sali -
:tnen geldiniz. Bu, bahriyemizin kud
~tiıı.e delildi~ ... 

aı:vikt.eki • Kumandanı 
lkayboldu 

Stokholm, l (,A.A..) - Almanla

~. Domba.as'la OfdaH zapettiklerini 1 
llÖyledikl.eri, fa.kat bu iki §ehir ara -

bulunan Hjerlrinden bahset -
tnedikkri Stokoolmda tebarüz etti -
l°l<.mektedir. 

Alma.olar Ofdal ile Stoem arasın
da her hangi mühim bir noktayı iş
gaı l!ttiklerini de iddia e\miy.orlar. 

Trondhjeim'in şimal mıntakasın
d . müttefiklerin Steinkjer ve Smıa- , 

· · ttrafındaki mevzilerini muhafaza 
~ tikleri söyleniyor. Bu mıntakada 
el~ ı iyeJer arasında bazı faaliyetler 
0 'uğu fakat muharebe yapılın.adığl 1 
h, bE:!" veriliyor. \ 

I\openhag, 1 (A.. A.) - Politiken 
gazetesi, AJman taa?TUzuna karşı 
<llnınuş olıruı.kla ıtham E:dilen birçok 
2'orveçlilerin idama mahkiim edilınfş 
01dtıklannı haber vm·mektedir. 

. Pnns, 1 (A.A.) - Reynaud, bugün 
Oğleden sonra 1 mayıs ır.ünasebetile 
l"adyoda bir nutuk söylemiştir: 
. "- Hepimizin isteğimiz, demiş

tiı. hür insanlar gibi ya:jamamız ve 
hizaen sonra gelecek çocuklannuzı:a. 
~.hür insanlar gibi yaşamalaı·ıdır . 
~r_rıyet iı;in yapılan bu savaş, fil
h ıka ~ok ~etin olacaktır. Fakat 

'1t'tiyet, fedakarlıklara değmez 
l'tti ?,, 

lla§vekil, bunıian sonra, muha.rib -
ler ordusunun iş ordusuna dayan
~t.a ofdllt,öunu söylemiş ve muha
rı~ yiiks.ekliği sa.vaşda ise işçinin 
~liksekıiğinin de gayretinde blı!un
duiunu bildirnriştir; 

"- Muhakkak olan şey varsa, de- ı 
m:iştir, o da eğer bir gün sizin gay
retleriniz ay.alırsa, cephedeki aske
kin arkadan hançerleneccğidir. As
kerin sizlere ihtiyacı vardlr. Nasıl 

ki sizlerin de askere ihtiyacınız var
dır.,, 

Anla.5ılan yer yüzünün karışıklığı 
tal>iatın da. şirasesini bozdu. Öğleye 
doğnı hava biraz gülümsedi, güneş 
kendini nazlı nazlı gösterdi amma. 
lst.anbulnları kırlara. sayfiye mar 
halJerine koşmalrtan ziyade evlerin
de soba veya mangal başında esniye 
gerine vakit geçimıeğe t;eşvik eden 
olduk~.a hatırı sayılır kunı bir so • 
ğuk titiz ~ velilerine: 

Reynaud, işçilerle patronlar ara
sındaki yakınlaşmanın iyi semereler 
vermiş olduğunu da söylemiş, milli 
yardım teşldlatındaıı bahsetmiş, 

harb esnasında bile aile kanunun 
tatbik mevkiine girm.i§ olduğım.u bil
dirmiş ve ırkın selameti için hükfı
metin faaliyet sahasını yalnız hasta
lara inhisar ettirmiyerek bütün 
Fransız milletine tesmi1 eyleyecek o
lan sıhhiye nezaretinin faaliyet sa
hasınnın genişletileceğini haber ver· 
miştir. 

Baş\'ekil sözlerini şu cümle ile bi
tirmiştir : 
"- Bu suretle omuz omuza yan

yana y,ürüyerek zafere doğru gide
ceğiz.,, 

Alınan Kıtaab.t Çekilişor 
Stokholm, 1 (A.A..) - Norveç a

jansının biklirdifrine göre, Norveç 
müfrezelerinin Rarosa girmesi tize -
rinc Alman kıtaları bu şehirden geri 
çekilmişlerdir. Alman kıtalan, Tyns
den de geri çekilmişlerdir . 

İngiliz Ta~·yarelerinin Yaptıkla.n 
Tahribat 

Londra, 1 (A.A.) - İngiliz bava 
kuvvetlerinin St11venger tayyare mey 
danma yaptığı son hücum esnasında 
on iki düşman tayyuresi talırib c<lil
miştir. Stavengcr civarındaki deniz 
tayyaresi üssü ve Oslo civanndaki 
Fornebu üssü de müteaddid defa 
bam bal anmıştır. 

Alman işgalindenberi beşinci defa 
olarak dün gece Aalberg Danimarka 
hava üssü de İngiliz tayyareleri ta
rafından bombardıman edilmiştir. 

Reuterin salahiyettar membalar
dan aldığı haberlere göre, Stavenger, 
son on iki saat zarfında kll)B. fasıla
larla bir seri hücumlara maruz kal
mış ve şimdiye kadal' mühim surette 
hasara uğnyan bu hava üssüne İngi
liz bombardıman tayy,areleti bu sa
bah da hücumlar yapmıştır. 

Bu sabahki hücumlarda, dün gece 
yapılan hacu.mların hava meydanın
da ika ettiği tahribat tafsilatile mü
şahede olunmuştur. 

Mütea.ddid infilak bombaları ile 
ha;va meydanının bfr çok aksamı yan 
mış ve haral) ohlruştur. Bu hüeuma 
iştirak eden bütün mgiliz tayyarele
ri, salimen üslerine dönmüştür. 

- Ha.va buz gibi,.. sakın dışarıya 
çıkayım deme, öksiirök olursun! .. 

Dedirtm.i" olacaJ\ ki haJıar bayra
muun en ~l w en ta.bil çiçekleri 
ola.n caddclet•le miniml:niler kafilele
rine tesıWlif edemedik. 

Demek oluyor ki yalnız balı~ 
apartmanlarda değ~ bahçeli evlerde 
oturan yavrular bile bu yıJ bayramı 
dam altında geçirdiler. 

Bii~iiklere gelince hiç şüphe yok ki 
onlar da bir Mayıs bahar bayramını 
kırlarda çimenler üzerinde soğuk 

t.azf' süt içerek dt•ğiJ, soba.la.rının, 

mangaUannrn başında kaynar salı
leb höpürdeterek tesid etmişlerdir. 

Karma karı~ık, 1ıavası barut ve 
kıi.n kokaıı bir bııhann bayramı da 
böyle alelacam bir şey olur. 

Her Vekilotin kendi bödcesinde 
yüzde on nlsbetinde bir tasarruf ya.p
mıya kara.r ''erdiği şu smıda. Güm • 
rii.kler idaresi de ( 155) tecrübeli mü
reha.ssıs memurlli-ıu tıeka.üde seVket
me)i dUşHnüyonn~. 

Bizim kanaatimizce (155) ~übe
li gümrük memurnnun bir kalemde 
t;ekaüde sevki gümrük işlerini altüst 
edebilir ve bu itibarla da tamamile 
makôs bir neöce verebilir. 

Bir vakitler suiistimal oluyor diye 
lstaobulda.ki maliye tahsil şubeleri
nin memnrmı t<>pyekfuı ~ -
miı~ v~·a beeayŞ olunmuştu.. 

Bu yüzden hasıl olaa ekt'ıŞ ve 
karga.5Shk aradan şu kada~ yıl ~
mesine ve tahsil şubeler.inin beledi
yeye de'ıTe:<lilmiş olmasına rağmen 

h.a13 tamamile bertaraf eclilemcmiş
ür. 

Sonra mütehassn; bir gümrük me
munmun, mütehassıs bir maliye ıne.
muruııdan daha geç ve ~ yetişti
ğini de nazarı ttı"bare alınak Güm
rükler ida.resin.inı ba işte pek acele et
memesi hem 'kıMMtiıJinin, hem de .. 
habt ınesaDhin mmfaati nunma. pıı
~ faydalı olur. 

A. CEMALEDDIN SA.R.AOOGW 

Akdenizde gerginlik 
(Baş tarafı 1 indice) 

Roma., 1 (A..A.) - Havas: 
Roma siya.si mahfilleri, Sovyet -

Yugoslav münasebetlerinin müstak
bel inkişafları hakkında. bazı endi -
§eler izhar etm€ktedir. 

Sovyetler birliğinin kendi nüfu • 
.zunu Aderyati.k sahillerine kadar 
uıa.tması, İtalyanın hoşuna gidecek 
bir keyfiyet değildir. Ve İtalyan ga
zeteleri, Yugoslavyaya k~ı kızgın
lık a.liunetleri göstermektedir. 

B&mada Sükônet 
Roma 1 (Hususi) - Akdenizde 

husule gelen son gerginlik. İngilte
ı-enin ittihaz ettiği hattı hareket bu
rada büyük bir tesir yapmamıştır. 

ltaıyada bava sakindir. Ve Rex is
mindeki İtalyan transatlantiği bu
gün mutad programı dahilinde A -
merikayıı hareket etmiştir. 

Maaınafih Akdeniz ve Karadeniz 
için harb sigorta!arı bugün bir mik
tar yükselıniştir. 

Anıa\"Utlulrta Yapılan Y ollw 
Belgrad 1 (Hususi) - Bugün Ar· 

navudluk başvekili, Mussoliniye bir 
telgraf çekerek evvelce lta!yanlanıı 
yardımile yapılan Draç - Elbasan 
yolunun Yugoslav hududuna doğru 

uzatılınağa başlandıgını ve bu mü -
nasebetle bir merasim yapıldığım 

bildirmiştir. 

İngiliz Gazetelerine Göre 
Landra, 1 (A.A.) - İtalyanın du

rumu hakkında ileri sürdüklel'i mü
talealarmda İngiliz gazeteleri, !tal -
yanın, Norveç hadisolerinin alacağı 

§ekle göre bir karar ittihaz edeceği 

fikrindedirler. Tim.es gamtesi.:ain 
diplomatik muharriri diyor ki: 

"İtalyan ricali tarafından söyle -
nen tehdidkar ifadeli nutuklar, 
ga.zeteierin aleyhdek.i neşriyatı, İtal
yan talebelerin Yugoslavya aleyhin
de yaptıkları nümayişler, sulh ta • 
raftarları İtalyanlar arasında kuv .. 
vetli endişeler uyandırmıştır. İtal -
yan ricali har.be müdahale niyetinde 
iseler, bu cihet, ltaıya.nlan düşün -
dürmek iktiza/ eder. öt.eki harblerde 

i kat'i imil., İngiliz bahriyesinin fa.i
kiyeti olinu.ştur. 

Amerika Elçisinin Ziy&l"eü 

Roma, 1 (A. A.) - Ameri -
ka büyük elçisi B. Phlippsin 
bugün B. Mussoliniyi ziyaretinin se

cebini, öğrendiğine göre, enternas -

1 yanal vaziyetin ve bilhassa Akde -
nizdeki vaziyetin inkişafları karşı -
sında İtalyan niyetleri hakkında 
malfuna~ almak anusu teşkil etmiş
tir. 

· Mussolini - Pylipps goruşme • 
sinden sonra, Havas muhabirinin A
merika büyük elçiliği mahfillerinden 
topladığı intıba, İtalyanın gayrimu -
harib vaziye,tinde bu yakınlarda her 
hangi bir değişiklik vukua gelmiye • 
ceği merkezindedir. 

İtalyan K.abineaimn içtimaı 
Roma, 1 (A.A.) - Bugün Du~ 

ııin riyasetinde topla.nan kabinenin 
idari bir takun kararlar verdiği &öy
lenmektedir. Bu kararlardan biri, 
harh kazançla.rı üzer.inden vergi a • 
luuna.sına dairdir. 
Kaı.n .:<.rı.ede. hali ha.zır Avrupa 

eş e 
Garb memleketlerinde •omurtkan 
b·ir çehre hemen hemen yok gibidir. 

Yazan: SEMİH MÜMTAZ S. 
Fransada vergi. Müterakki vergi. 

Rüsuınu munzama Şifrdafer .... sa
yılmakla bitmez. Attığınız her a
dımda eteğinize bir pul yapıştığını 
görilrsünüz. Tiyatro ve sinemada 
konser ve konferansta bir bilet aldı
ruz mı mutlaka bfr "plus value,, var
dır. Tramvayda, otobüıft:e, taksilerde, 
otırrduğunuz bir kahvede haberiniz 
olmadan bir fark fiyatı verfrsiniz. 
Lokantalarda otellerde de bu böyle
dir. Her ti::lü alış verişte, yiyecek, 
içecekte de keza. M.ahru.kat ve ten
viı-a tta da bu budur. 

Hele !ngilterenin müterakki ;er
gisi yüzde altın.ışı bU.lur. Ge~i bu 
yüzde altmış verenlerin adedi çok 
dc~ildir. Amma kazandığı paranın 
yüzde altmışını vennek çok değil 
değildir. 

Buna rağmen; bunlardan mütevel
lid şikayetlere fcryadlara rağmen 
bu memleketlerde halkın yüzünü gi.i
ler görüı·Hüniiz. Ağlatıcı bir çehre 
he.men hemen yok gibidir. Çünkü fay 
dasız ve asabı büsbütün bozan sı

kıntılara tahammül ve iltifat et -
mezler. Hesablarını ahvale göre tan
zim ederler ölçülü hareket ededer. 

Bir taraftan da daha çok çalışır
lar, biribirlerine muavenet ederler. 
'Bu sayede de kendilerini ve servet
lerini korurlar. Alta gelmezler. Bun
dan devlet de müstefit olur. Çünkü 
para ve sermaye teda viil eder, gelir 
gider. 

Binaenaleyh devletin de mille -
tin de yüzü güler gülebilcüği kadar. 
İngilizlerin ilk zevki aile ocağı ba
şında başladığı için bunu temin eden 
her İngiliz mesud ve binaenaleyh be
şuşdur. Bu adamlar eğlenceyi, lüksü, 
z.evki ve safayı evlerinin rahatından 
sonra düşünürler. Jimnastik, tenis, 
polo, kürek çelmıek, yüzmek, spor 
gibi şe-yler, evlerinde yıkanmak, te
mizlenmek, bahçelerinde meşgul ol
mak, hesablarmı görm~, sofraların
da uzun müddet otur:Jtak tatlı tatlı 
konuşarak eğlenmek .gibi ilk meş -
gale1erden sonra akla gelir. Fransa.
da da halkın bir kısmı milhimmlııde 
aile zevki ve neşesi vardır. "Burju
vazi,, nin mühim bir kısmı, eski ai
lelerinin hemen hemen ekserisi, de
ğil evlerini evlerin içindeki et;yanın 
yerlerini bozmamışlardır; o kadar 
muhafazakardırlar. Parisin içinde 
bile bir çoğunu tanımam CeddiniJ.a... 
sının yani büyük baba babasının e-
vinde oturur. "~bak Başvekil mös
ye Andre !l'a.rdiyö bu kısımdandır.,. 

Elbette bu memleketlerde de ke -
der ve kederli vardır. Bin gUna. derd 
vardır. Aile fecaatıeri, para. sıkıntı
ları ve evvela doatJan güldüren ocak 
ykıntıları vardır! Dekikodu var
dır! Siayet ve şikayet vardır. Bun
da şüphe etmemeli. Fakat "Abuse1w 
denilen nesne yoktur. Kimse kiı:nseye 
surat etmez. Kendi . suratsızlığına 
başkalannı teşrik etmekten h03lım
maz. Hele hıgili.zler kederlerini dalıi 
kıskanıyor gibidirler. Buna kaç de
falar bizzat şahid oldum. İçi ağlıyan 
bir İngiliz dostunı güle gi.ile ölmüş
tür ve öldürene yine acıyarak aile-

sine epeyce bir nafaka bırakmıştır! 
Fransa.da yirmi iki milyon çiftçi 

ve bunlardan dokuz milyon kadar da 
çift sahibi vardır. Ya.o.i mal Qahi.bi 
vardır. üst tarafta kalan yirmi 
milyon kadar ahalinin de bir kısmı 
azamı irad sahibidir "Rentiers,, . 
Ve esasen Fransada herkesin kendi-
sine göre bir iradı vardır. Çarlık 

Rusya ile beraber giden milyarlar, 
Almanlardan alınamıyan paralar, 
"Rent,. lerin diiJ§ü§il, amelenin işsiz 
kalışı ve bunlara mülhak birçok 
yoksuzluk., yetimler - dullar - müte-

ka.idler - ufak irad sahiblerinin da
ha uf alan serveti elbette zevk veren 
§eyler değildir. Fakat bunlara da 
rağmen bu memlekette ve İngiltere
de mütea.ddi bir negeaizli.k mer'i de-

......... --.... .,. ·--······ ·····--
vaziyetinin, fevkalade kazançlar te -
minine mtisaid olduğu zikredilmek
tedir. Yeni vergi bu gibi kazançlar -
dan alınacaktır. 

Mı&ırda Müdafaa Tedbi.ıieri 
Kahire, 1 (A.A.) - Akdeniz..,. 

ZiYetindeki kararsızlık sebebile, Mı~ 

e.ırda bazı müdafaa tedbirleri alın • 
mıştlr. 

ğildir. Yüzlerde huşunet ve a.buset 
m.anzur değildir. Bilakis mütebes • 
simdirler. 

Hele İtalyanlar şarkılarında da 
gülerler. Macarla~ da, Rumanyalı -
lar da böyledir. Harbi Umumide uğ
radıkları istila güler yüzlülüklerini 
imha edememiştir!... Demek isti -
yorum ki abuset ile keder arasında 
bir münasebet yoktur. Keder insan
lığa ne kadar mukadder bir keyfiyet 
ise "abuset,, bedbinlik, ağlamış sarat 
lılık insan oğluna yakışmıyan bir h~ 
lcttir. Ve bir uğursuzluktur adeta. 
Ne yapıp yapıp bundan kaçınmalıdır. 
Bu kötü adeti def v~ refetmelidiı-!. 
Birkaç misal: 

1 - "Bay,, ın yüzü gözü ekşi ve 
yaşlıdır. Sorarsınız: Bir müessesede 
direktördür. Evi barkı ve bir iki i
radı vardır. Çocuğu yetişmi..cıtir. Ka
nsı güzeldir ve li.fiyettedir ve namus 
ludur derler. Neden böyle bedcehre
dir? Bunu ki.ıru;e bilmez.. Kendisini 
bile! Acaba fışık mıdır? Bu da de
ğil. Şu halde!?. 

2 - Baklralınızla veya yemişçi ile 
konuşursunuz. · Efendinin size bir 
dayak atmadığı eksiktir. Her şeyden 
şikayet eder. O bile pahaiıh.ktan 

müştekidir. Merak edip sordunuz, 
öğrendiniz mi hayretlere düşeı~iniz. 
Çünkü mumaileyh 7,engindir. İki üç 
apartman sahibidir, çocuğu da Av
rupada tahsildedir. Memleketinde 
de çiftliği ve hayvanları vardır!.. 

3 - Bir üçüncU .. size bir barem -
den tensikattan bahs il€ .şikayet e
der. Kendilerini bir sazlı meyhane
de dört şişe rakı içer. O gecesini el~ 
li lira ile geçirir görürsünüz. Fa.kat 
yine görürsünüz bu adam bu filemin
de de abus ve neşesizdir. Çenesini 
bıçak açmaz. 

4 - "Bayan" emsali ender olan 
bir mazhariyetle hala kendi evinde
dir. Kocası da sağdır. Evladları ko
cada ve işt.edir ve terakki yolunda,.. 
dır. Borcu da. yoktur. Bu da n•siz 
dfr. Yemekte içmekte konuşnakta 

hep ah eder. Halinden ~kayet eder. 
5- Zatıalileri miman:br veya mü

hendistir vey,al.ıud müteahhiddir. Me
sela bize yaptığı. bir bina ile kendi
sine iki apartman ycqrar. Ve mesela 
iki a~ sonra bozulmak üzere bir yol 
yapmıştır. Kendisine de irad. ve akar 
yapmaktadl:r; yin€ müştekilerden -
dir. Bir türlü yüzü gülmez. 

6-Tiyatralarunızda da bu böyle-
cedir. Mutlaka. Grotesk, kab& 
bir §aka olmahd.Jto ki bizi güldürsün. 
Meseli Bar lıfa ksimde de bir sürü 
a.bus çehreler görülmektedir. Hal -
buki orası bir bardır, Ol'ada eğleB
melidir. Gerçi "pahalılık,, insanda 
neşe buakmıyacak kadar mürtefi de 
olsa!. 

Daha yüzlerce .misal verilebilir. 
Halbuki apartmanlı, mallı mülklii 

yemişçi mal.ızundur amma küfesile 
portakal satan çıplak köylü çocuğu 
memnundur. Sualinizde samuni ol
duğunuzu anladı mı derhal giller ve 
UJ!amdolsun günde yüz kuruş ka.za.
myorum,, der. Bekar odalarında sü
rünmesi, aç tok oolaşm.ası vazifesin
de değildir. Çünkü kanaat sahibidir. 
Hal.ine şükreder. Ve yine köyündeki 
Ay§eSini düşünür ve onun için ça -
lşr. Pürneşajir. Kaç defalar arala.. 
rında konuştukları zaman kulak mi
safilli oldum. Mutlaka şakalaşıyor
la.rdc Buna da. dUdm.t ettim. Bizimle 
konuştuk:l&rı :aıama:n neşeleri bozulu
yor. Demek ki onlua neşesizliği biz.. 
ler aşılıyoruz. 

Yeni Sabahın 1!> niBa.n tarihli nüs
baanda nnıh.terem Erciimend Ek -
remin dediği v~ lUtf~ beni ikalı et
tiği gibi bedbinlik ve neşesizlik bi
ze hiDiıen gelı.niıttir. Fa.kat gönül is
tiyor ki evladlarımıza bizden gitme
sin . 

Ç&resi el~t de var! Bunu da ay- ı 
rıea anyacııgız. 

~KCMTAZ _........... .. ..... , ............ , .... ,. ..... ~ ..... .. 
Milli Şef Firılandiya elçisini 

kabul etti 
Ankara, 1 (A.A.) - Yeni Finlan

diya Grta elçi.gi Baxon Urijö Koski
nen dün öğleden scıııra Reisicümhur 
tarafındın kabul edilerek itJ.mad 
ıuktubunu takdim etmiştir. Müla -
kit.ta. Hariciye umumi ka.tibi büyük 
elçi Numan Menemencioilu hazır 

bulunmuştur. 

Geç kaldığımız 
bir iş 
--o-

1ngiltere., Almanya n FrADsa gi
bi hugiinkü harbe bilfiil iştirak edea 
memleketlerin hariciııde, İtalya, Bal
lı:aıı :&lmıleketleri; İspan~·a gibi bir 
çok mem.leket.Jeriıı dünyanın bugün 
an.ettiği ruwik vaziyet l~smda. a.
am.i tasarrufa riayet ettiklt-ri hak· 
kında dunnadan haberler alı:rnruz • 
Bizim gibi peltolönii ~n idlıal 
eden İtalya, maHk olduğu ~k hü~ ük 
otomobil sana.yiiıı.e :rağnıeD sırf ben-
zin istib.li.kini asgari~ indirmek ic;.in 
hususi ot.omobillerin seyrüseferini 
menetmiş ve taksi otomobillerine sı
kı ~-yidat koymuştur. 

Yugoslavya.da tatil ~i.inlerinde o
tomobillerin isleme.si metnnudnr. 
Bnlgaristanda .ha.itanın muan·en 
günleri et satılma.malda., 1 panyada 
ise fırmJar ancak lki günde" hir ek
mek çıka.nnakt.'\dır. 

Bütün bu hadiseler, bi7.im d"' na
ZLPJ dikka.IDn.izi eel~tmeli ve bu hu
su da bir an en·el ieah eden tedbir· 
leri almalıyız. 

Tasarruf, Halle Partisİ:nİıl çok e,~ki 
bir kuram faaliyettedir. &il şabsan 
losal Ekonomi Ye Artbnna ismin-de 
bir 1rnııım faJiyE>ttedir. Benn !;)ah.sa 

bu kunumm. ~imdiye kad:l:r kendbin.· 
den beklf!Den i..i yapmış olduğuna 
kani cle~lim. Kuru beynruıameler 

neşretmek, bu i~ ~"'3.i:an zi~ ade 
na.uriyafla lıaJJetmeğe ~alL5flınk 
~·hnde bir emektir. Böyle mühint 
ve hayati davalar iMia., nasihatla 
halletllhnez. Büyük MillPt Meclisinin 
bu hu!AISta ~h kan.unla.r ~ıka.t'
m.ası ve btm1ann süı"'atle tatbiki i.-ab 
eder. 

Bir ~ gün enet, ~ temenni e
dilir ki resmi otomobillet' ha.klunda 
medisde iih.ar edilmiş obn yerinde 
hassa.Siy-et, bu yoıaa oir başlangıç 
ols1111. Ve yakıtı zamandan meınle
ketbnizm hayrıa. aimmı~ yeni ve e.. 
sa.~ tasarruf t.edbirleriııe şal!id o
lalım. 

Unutmamak lazımdır ki memle .. 
ketimizin iic tırnfı denlıdir. Ve 
harbin AllaJı göstnmcsin bu dt>nizle-ı 
re siraye~ harit;.den muh~ oldu· 
ğunıuz ınadd<.'1erin hiu kolayca ve 
iti.fi mikdarda ulaşmasını ciddi ~ 
rette t.ehdid OOebilir. • 

lca.h eden tedbirleri almakta da
ha ziyade gttJ.kmiyeUm ! 

Murad SERTOGLU 

Baş ekilin MiHete 
büyük müjdesi 

( B~ Uıtafı 1 itıcide) 

Burada tesiiıa.t gör:ülmü.§ ve üze~ 
de etüdler. yapılmıştır. Başvekil nü .. 
mnne olarak lnıyud.an çıkarılan pet;.. 
rol hakkında müta.hbasaıslsı.rın ver .. 
dikleri izahatı dirılemiştir. 

Öğle yemeğiui petrol kampında yi .. 
yen. başvekilimiz, saat 14. de Diyarı .. 
bakıra pı.ütevec.ciben hareket etmiş.. 
ler.dir. 

Gidi§ ve dönü~wi ~ında baş

vekilin geçeceğini haber alan köy .. 
lüler yollara çıkmışlar ve tezahüı·at • 
ta bulunml}!tlardJr. 

Ba§vekil ye.ni yapılan muhacir 
köyleıinde tevakkı& ederek iskan va
ziyeti hakkında izahat almışlar ve 
köylülerin dileklerini dinlcm.~lerdir. 

Sa.at 20 de Dıya.rbakıra dönen baş· 
vekfümiz İktısat Vekili ile birlikte 
Erzincana doğnı hareket etmiı?ler • 
dir. 
Başw:ki.lin Diyarbakırda Tetkikleri 

Diya;-ba.kır, 1 (A.A.) - Başvekil 

Doktor Refik Saydam dün sabah 
saat 9 da beraberinde lktısad Vekili 
Hüsnü Çakır olduğu halde Umumi 
Müfettigliği, vilayeti, kolordu ko -
mutanlığını, ~ediyeyi, Halke"ini, 
Nümune ha.<>tahanesini ziyaret et
mis, mıntakamn ve şehrın muhtelif 
ihtiya<;ları hakkında alakadar ze • 
vattan izahat almıştır. 

Basvekil Doktor: Refik Saydam 
dün öğleden sonra da tayyare ka .. 
rargihını gezmiş ve akşam Birin • 
ci Umumi Müfettiş tarafından şe · 
reilerine verilen ziyafette bulun 
muştur. 

Romanyadan çıkardan 
Almanlar 

Biikrt"ff l (Hususi) - Bugün Z09 
Alman WriAi lmdud harici edilmif 
tir. 



YENl SABAH 

.Uzak iarkta gittikçe büyüyen 6.ir rekabetin 
3 . 

lıarşıkar,ıya ko_ydulıi : iki büy iik milll't 

Am·erika· .• J 
- . 

apC>nya 
ı.· ~------

. . 

ı\'.'MERIKA - Vasi topraklanmJ} ı 
mah::.-ullerile: madenlerile ve fen sa
hasındaki ihtiralarile dünyanın al -
tınlannı çelm:ıUt ve refaha nail ol -

• lll~ bir miJlet .. 
JAPONYA - Askerlikten yetiş

miş, atılgan, istilacı, azimkar ve 
)na.de~ bir. millet. Şimdi aksayı Şark

.· ta. çarpışan menfaatleri için bu iki 
. _dev kar.şı karşıya gelmişlerdir. Ame
~~an filosu m~neyralar maksadile u-" 

, zak gark sularına hareket ebni~tir. 

11• ~Jl:PQı:ı. filosu: da kendi sularında do-
Jaşıyol'.. , 

. , Evvela bu, iki .memleketin orijiı1 -

. .. · ' ierini, "inkişa.I ve terakkilerini ted ... 
" · ıhttetmek faydalıclır. Bunlar ne ya.pi 

1 
:rrn~larclır ki bu deı1ece kuvvetli dev

"" let olarak meydana gelmişlerdir! 
... 'reı:?kilatı · askeriyeleri: Akıllara 
hayret verecek zengin büdcelerle mü 
t~madiyen deniz, hava ve kara ordu
lan.u tezyıd etmekte ve bir sır ola
'rak saklamaktadırJar. 

~'ilhakika. devıeperin askeri m· 
1 k naa ışae Ye ilan edilen istatistik

ler Ve cedveller pek de hakiKate mu
karin değildirler. Ve olmaması da 
icab eder. Çünkü hiçbir devlet, gizli 
siJahlannı, hakiki kuvvetini, teşki ~ 
laum ve ihzaratıuı ve aldığı müda-

·faa tel'libatını ilan etmeğe ne ihtiya
Cl "ardır? Bu sırrı gazetelerle ifşa 
ettikten sonra devletlerin askeri te
rekkıyaını takibe momttr ataşemili .
tel'lere aid vazifder kalmamış ve 
hükumetlerin "Intelligcnce - Service,~ 
Jcrine liizum görtilmemiş olur. 

Son günlerde cihan, mühim blr 
hadiseye ,şa hid oldu. Ve bütün ruat
bu.at harekete geldi. Japonyanın 

, d6'rt senedenberi gizli tuttuğu gayet 
mühim inşaatı bahriyesi ancak ahi
ren Amerikalılarca hayret ve he • 
yecanla öğrenilmiştir. Ne Amerika 
ve ne de İngiliz deniz kuvvetlerinde 
henüz bulunmıyan 40 ve 45 bin ton
ltık Japon zırhlılarının bitirilmiş ol
masıdır. 

Japonların bu hazırlıkları ve 1898 
Amerika - İspanya harbindenberi A
nıcrikabJara aid bulunan 8 milyon 
nüfuslu Filipin adaları üzerindeki 

Büyük Ja.pon dretuodanıulan biri 

Yazan: .. . 

Bahri Ozdeniz 

2\. lornaie, Botivie, Veı~zuelıa, ·~rou, 

Ch.Ui. Eqıuıteur, Gttymte, Pa-raguay~ 
Unıguaifdır. 

Bu kıtalarda altın, güm.üş. elmas 
ve mebzul bakır madenleri vardır. 
Pamuk zeriyatı çoktur. Bilhassa kıy 
metli ormanlarında "harb sanayii i

emel ve ihtirasları ve ahiren Fele - çin,, kauçok . lastik istihsalatı mü
menk Hindistanmın himaye rakabeti himdir. 
yüzün-Oen Amerika ile arası açıl~ış- • ~ . Muz ağaçları, Hindistan cevizi, 
tıt. •.- .,iP,aJmiye, . kahve, tütün, kına kına, 

Amerika - Yeni dünya aakiıiieri vanilya, her . .nevi hububa;t ve hay -
halis Amcrik~\blar, lnrmıa derililer vttnat ilh., mevcuddur. '• 
ve zencilerdeR ibaretken Amerika - "G 'c bo ı ·' ·· _ • angşte.t"s,, ve. , ' ow ys,, arı 
nın xapılan . bütün dünya. ~ült~ - da ltleşhurdUl'. ., 

, cilerine de açıktı Şarktan, gar~en •.. 1'ir7R§ik. .Amcnika ~ Ayrıca rr:ıüs: 
ve her taraftan muhtelif milletlere temlekelere maliktir. 
menıruh iş anyanlar dolarlan bol A- Bunların ehemmiyetlileri Kuba • 
merikaya koşmuşlardı. "Cuba,, dır. Petr<:> • Rko ve Phili-

BugUn yeni dünya nüfusu 245 pines ve Hawai cennet adaları ilh .• 
milyon Amerikulıdn·. Amerika aı-a- JAPONYA 
zisi Avrupadan 4 defa bliJ'ilrtür. Japonya - Şarki A.&yamn güneş 

Mecmu arazisi 38 milyon kilötnet- memleketi denilen bu cezirevi im • 
re murabbaını geçmektedir. paratorluk dÖrt büyük a.dadan ve te- ' 
. U. ş. ~ Birleşik Amerika ."F~6- . vabii birçok adalardan müteşekkil 
ral -. ~ükfnnatı mUctemia,, gekliiıde zengin, . mi.it~rekki ve tedkike değer 
büyijk bir cümhuriyettir. H.alen reisi bir diyardır. 
c~mhur Miste~ ~oosevelt'dir. Mer • İmparatorları S. M. Milça.do'dur. 
kezi Washingtondur. Her dört sene- Merkezi Tokyodur. Bu şehir, Tok 
de yeni' ~tihab yapılır. .. yo limanı sahilinde kuruJ~uş aske-

Ooğrvıfya Bak.ı-muı<lan .- Şimıili ri.,. sınai ve ticari mühim bi.r mer -
Amerika, merkezi Amerika ve ce- kei~ir. " .. 
nubi Aıµ.erikadrr. Japonlar, 1894 de Çini mağlub e-

Şimrrlı A,, erika - Üçe a.ynlmış - derek "Formose,, i ve 1904 de Rus' 
tır. Birleşik, Ariıerika, "Dominion' du harbini kazanarak "Kore,. yi ilhak 
Canad'a,, ve Meksik~dır. etmişlerdir. Bu harb, Rusların ma-.. . 

Şi111.ali A!fteri]ro - Sana,D ma • ver11-yı Sibirya demiryolunu in~a ve 
deniye merkezidjp. .. Asyaya yayılmaları sırasında vaki 

Bak~r, deı;ur, kömür, petrol, · tuz, olmuş ve JaJ?onların zaferile niha-
ormanlar, pamuk, şeker ~. hu- yet bulmuştlır. 
bubat, tütün, her. nevi ~at ilh. Ve Rusların "Vlac!i".'Ostok., daki 

Merkezi Amçdka · - Ekseriyetle filosu da tahrib edilmiştir. Vladi -
dağlık ve dar şerid halindedir. Ailan vostok Maverayı Sibiryanın Bahri 
tik muhitile Bahri Muhiti Kebiri bir muhit kebire açılan mühim ihraç is· 
leştiren meşhur "Panama,, ka...>ıalı kele~idir. Ve Sibiryanın Japon de ~ 
buradadır. Ve Antiller küçük adala- ni7jnde başlıca askeri limanı ve 
rı da buraya tabidir. müstahkem mevkiidir. Japonlar, 

Cenubi Amerika - Bu kıta vasi 1914 - 1918 Umumi Harbinde Çin -
mümbit ovaları ve büyük nehirleri lilerin Almanlara kiralaclıklan "Ki-
havidir. Bu kılanın cenubu. kurak aotche-au,, limanını al.ıri.ışlardır. 

araziden ibarettir. Japonlar, daha evvel 1905 de Sak 
Jl.tiite . .,ekkil lm.111ndu,ğu ba.şTıca haline adası için de Rusya-ile uyuş -

hükıhıırtler - Bresil, Argıculin.e, Co mm-ılardır. (Sonu 7i·rU'ide) 

-ı 
1 . . d.. d 

Okuyanlar: Necmi Rız.a Ahiskan, Mü- ıçın uny 
zeyyen Senar • ~ 1 ' 1•l:. • d -A L ·ı · L. i · . A. l I J 13.30/14.00 °M_iızik., ~~rıc,m~lzik j (Pl.) • . llt.t. . şey var ': •1ter IR· ve . manıı 

18.00 Program ve memleket saat ayan. . . . 
18.05 Müzik: Radyo caz orkestrası (Şef: y ırmı dokuz yaşında ıke~ d~ 

tbr.ahim özgür). Soprano Bedriye Tüzü- · .~aldım. Bu Y~ gelmiş bır 
· nürl \iştirakile. • : · t: kadının dünyayı bilmesi 18.zımgelir. 

18.40 Konuşma. Fakat 1913 senesinde idi ve o vakit 
18.55 i&!rbest .saal.. . Türk kadııilan daha aydınlıp eriş-. 
19.10 Memleket saat ayaı·ı, aj~ ve mem.işlerdi. Biz natamam mahluk· 

meteorolo)t_. h.Qberleri; · ·' Jard.lk .. Oört duvar arasında büyütü~· 
19.3-0 Müzik:' 

, Çal:mJar; Vecihe, Çevdet K~:ı:~, Ruşen lürdük ve dünyanın ne olduğunu bil· 
Kam. mezdik. O halde, yani körükörime • 

Okuyan: Mustafa Çağlar, Radif.e Ertem. bizi kocaya verirlerdi. Babamızm 
20.ıs Konuşma (Sıhti'at saati). tahakkümü al~ndan kocamızın ta. .. 
20.30 Müzik: Fasıl heyeti. hakkümü altına g~erdik ve gelin 
21.15 Mi.ı.zik: Nejad AkipE'k tarafından 

keman soloları. 
21.-10 Mi.izik. Senfonik ınüzlk (Pl.). 
22.15 Memleket saat ayan, ajans haber-

1el'i; ziraat, esham - tahvilat, kambiyo -.. 
nukut borsası (Fiyat). 

22.30 MüLik: Oda müzı~ (Pl.). 
23.oo !IAUz:ık ! Cazband (Pl.). 
23.25/23.30 Yarmki program ve kapanış. 

POLiSTE : 

Yangın başlangıcı 
Alemdarda Eminsinan mahaUesin

de Cemiyet sokağında Lefter Y o
ğurtçuoğlunun oturduğu 43 numa
ralı ve kansı Eleniye aid sigortasız 
evin üst kat tra.çasında. a.teş yakar
larken kıvılcım sıçnyarak yangın 

çıkmış, traça yandığı hald~ itfaiye
tarafın<lan söıufürülmüştür. 

Genç bir kız taraçada~ 
düştü 

• LaleH<;i~ Fethibey 'eaddesinde 18/3, 
numarada oturan Ferid Çinann ya
··nı,nda hi~etçi 19 yaşında Pervin, 
e;,ın üçüncü kat balkonundan balı • 
çeye düşmüş, sağ a,yağı kırılmıştır. 

· Yar'.ılı kız Cerrali p~a · nastahanesi -
ne kaldırılarak tedavi 'altına alın -
mıştır . 
• "'j. , ""~ı _ ... - . 

Otomobil .çarptl 
Kasımpaşada oturan lsmailin oğ

lu İsmail adındaki çocuğa şöför Sey
finin idaresindeki 1276 numaralı o
tomobil <:arpa:rak almhdan yarala • 
mtş, yatalı çocuk tedavi altına alın
mış, şoför yakalatıarak tahki~a,ta 

başJanmıştU' . 

Düşüp bayıldJ 
Beyazıdda Büyük Çatal hanın i -

kinci katında kunduracı Yalovalı 26 
yaşında Hasan Hüseyin dün sa.at 
13 de hanın koridorundan geçerken 

birdenbire düşüp bayılmış, burnun
dan da fazla miktarda kan geldiğin· 
den sıhhl imdad otomobilile Cerrah
paşa hastahanesine kaldırılmış ,~
davi altına alınmıştır. 

Bir genç kız kuyuya dUştU 
Dün saat 11.30 da Arnavudköyün

de SucubahQe sokağında 20 numa • 
ralı evde oturan 14 yaşında ve Yu • 
nan tebaasından Andon kızı Sui Ka
rando alt katta mutfak içerisindeki 
kuyunun makarasını tamir ederken 
bastığı kuyu kapağı kmlarak ku ı 
yunun içerisine düşmüş, kızın ku - ' 
yuya düştüğünü gören akrabasından 

Andon koşarak polisi haberdar et -
miş, gelen devriye memuru ile An • 
don, kızcağızı kuyudan çıkarmışlar-

dır. Karando kuyunun içerisinde tu
tunacak bir yer bulmuş, bu suretle, 
ölümden kurtulmuştur. 

olduk, diye, baba tahakkiimü bit "" 
mezdi: İki efendiye birden kul olur· 
duk. 

Bu hal. bi.U ağır gelme7.d.i.. En kü.· 
çük yaşııncldaıiberi: 

- Sen sus! .. Kızsın, .. bir şey bil-, 
mezsin .. sözünü işite, işite bana ka·. 
naat gelirdi ki: 

- Ben bir şey bilmem; babam ve 
kocam her ~yi bilirler; benim va.zi· 
fem onların sözünü· dinlemektir ... 

1şt.e bizim dinimiz, imamınız, mez.. 
hebimiz, tarikatimiz itaat idi. 

Bu hal pek hoş olmamakla bera • 
ber iyi ~rafları da yok değildi Bi
ze mesuliyet diL,.cmtezdi. Bir şey hak
kında karar vermek. bize aid de • 
ğildi·. Hayatuı ciddi meselelerinden 
dalına. uzak ttıtuturduk. Kafeste ya
şıyan kuşlar gibi ömrümüz harem 
duvarı.an arasında geçerdi. Biribiri
mizle kavga ederdik, barışırdık, çal
gı ç&lardık,. türkü söylerdik, dikiş 

·dikerdik, tavla oynardık ve akşaıri" 
olunca çocuk gibi yatar uyurduk. 

Harem duvarlanndan hariç 8.lem
Je meşgul olmazdık. o alem bizim 
için meveud değildi. ,. • ,-ı 

• * ' 
On beş yaşıma gelince -\Jabam beni 

gelin etti. , 
1 

Bir genç kız blilğa erdi diye· onqn 
neŞvüneması tamamlandı zannolunan 
mamalıdır. Eğer hakkile istatistik -
ler tutulmuş olsaydı kadınlarımızın 
yarısı o menhuS zihniyete kurban 
gittiği göriilürdü. ÖlmiyenlePin GO
ğu da bu yüzden sakat kahrdı • 

OA beş yaşındaki vücudümü ve 
ruhumu bugün tahayyül edersem 
bir vakit olmuş <>lduğum kızeağıza 
bilseniz ne kadar acıyorum •.. 

* . 
Zevcim Hasan bey bir askerdi: 

Genç bir zabit. 

Dünyada onun· için iki şey mev
cuddu: Askerlik ve Almanlar. 

Adet üzere, düğünüm perşembe 

günü olmuştu. Cumartesi günü, zev-, 
cim Alman impar:ıtorunuıı 'bir bü -
yücek resmini getirdi ve yatağımı -
zın karşısına astı. Ondan daha ufa
rak bir resmini de - Vilhelın, kansı 

ve çoeuklarile bir arada - karyola -
mızın başucuna kondu. 

Düşünmesini bileydim o vakit, Ha
san beyin şu hareketinden çok ma
na ~.ıkarabilirditn. Fakat düşünmek 
bilmezdim; daha doğrnsu diL-,Unme
ğe ve bir kritik yapmıyıı hakkım yok 
tur zannederdim. 

Altı ayl!k gelin ve hamile idim. 
Zevcim beni bahamm evinde bırakıp 
tahsile Almanyaya gittiği vakit: 

- Mademki gidecektiniz, beni de 
beraber götüımiyecektiniz, öyle ise 
niçin beni aldınız ve kızlık sultanlı
ğımı harnb ettinü:? ... 

. İ~kodra müdafii met-htlll' 
Hasan Rıza. Paşa 

Bunu kocama gayet mah('tı~ 
. sanki kabahatli ben imişim gib1 

ledim ve şu cevabı aldım: 
- Gidiyorsam yine ajzin i<;İr~ 

diyorum. İstikbalim ııe kadar P'1 
olursa siz de benimle o n1sbette ıf. 
tefid olursunuz. 

1 
- Amma Almanyada· tahsil ,. 

yen zabitlerin istikballeri hCP~ 
.de mi kör olacak ? .. diyeb1ldiırt· 

,...._ Sen daha coeuksun, bunl:.ı11 

lamazsın ... Sonr~ görilrsi.in .. d•'°' 
• Almanyaya gitti. 

İptidai düşünceli 
hem duygusuz, hem de· merhll 
siz olul'lal'ml~: Etrafımda tbull1 

kimselel'in lıi~bit'i,'koc~mtn ı>eııi 
le bırakıp gitmesine taaccüb bi!t 
medi, herkese bu tabii geldi. 

Evlenmeden evvelki halimle J~ 
raki halim arasındaki fark. k:ı.~ 
da taşıdığım çocuk ve yüreğı 
sızlıyan bir yal'a idi . 

Gizli gizli döktüğüm göz y'<Yi 
rından size bahsetmiyorum. f{~ 
dıE:arı gitti diye, bir kadıtı alcı 
lıyamazdı: Bu ayıb ı:ıeydi. 

•• • .ı ıJ 
Çocuğum dünyaya geldi. Oll 

·tümle besledim, kucağımda biİ~ 
· ttim. "' 

Arada Hasan bey izinle }. Jıl'I 
' yadan geldi. 

- Bir de oğlan çocuk istiY''1 

şimdi.. dedi. 'f 1 

Ve yine ben kocamdan u~le· · 
nız ve garib ikinci çocuğumu cJıl 
yaya getirdim. Onu da sütfuı1le 
ledıni, koynumda büyüttüm. 

Dört sene tamam olduktan ıı0 

· kocam tahsilini bitirdi, geldi. 
Almanyadan hediye olaralt. 

Alman üniformasile çıkartnıı.S. 0 

ğu bir resminin ağrandismanı~' 
tirmişti. Hasan beyin Alman 11 

ratorile bir münasebeti daha: sı 
resim çıkarmasıyclı. r 

Getirdiği hediyeye teşekkliı'V: 
tim, fakat resmi astırnıadını: 
bın arkasında eskidi. 

Babam bize ev tuttu ve a)'f
1 

çıktık. 
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- Veysi bey. biliyorsunuz ya, ben 

böyle i:."icnlen artık elimi ayağımı 

çekmil?tim.. fakal mel'lrnm pederini
zuı ((Ok yakin bir arkadaşı idim .. ve 
a i tenizin tle eski biı· tanıdığıyım. Bu
nıın için karınızı bulmak için uğra
ı-; .. cağım ... Fakat bunun ol:lukça güç 
olacağın! sa.klıy:ımam ... 

Vey:.;i hemen ,ıtıldı: 

- Ahc1eJ lx:y.. bu İ!?İ güç olsun, 
kolay obtnı bil· Ml evvel bitirmek 
istiyorum ... Doğrus: ı müdhiş bir ru
Jıi s~rs:iltı i<~ı::rislı1de bulunuyorum. 
Hem ~:lph0 ;i"·· c;alı~ınanızın bir de 
muk:ıb;li viaı:~tk ... Onu da şimdiden 
tediy~ye hazırım ... Ahmed hey, Vey 
nir~in süzle:riui derhal kesti: 

- Bll:yorsunuz ya Veysi bey ... 
Ben para ile iş yapmam .. ve buna 
.~ten ihtiyacım da yoktur ... Yalnız 
fazla masraf gide..:eğe benziyor. Bu 
işi konw;uruz tabii... O da sonra, 
P . rilıan hanımı bit' bulalım.. . 

Bu ~>zleri müleakib Ahmed bey 

bir müddet terB<ldüd etti, sonra ya
v~ seı:ıle ilave etti: 

- Ya ortada bir kaza, cinayet ve
ya intihar vat' ise .. 

-Ah!.. 
\"e~·sinin bu fena ihtimaller üzeri

ne çc~rcsi tcktdlüs etmiş YC yerin
den fırlamıya bit baba şefkati ile 

Ahmed bey bir baba. şefkati ile 
devırnı etti: 

- Rica edel'im beni affedin. Ta
bii... Bunlan da dL~iinıneğe mecbu
rum ... · Eski ınt:sh.ğim icabı._ Bütün 
ihtimalleri, imkanlan gözden gc -
çitmek ıazım .. 

Genç adam, sakin görünmek için 
elinden geleni yaparak: 

- Evet .. doğru düşünüyor.:;um~ .• 
1zah~tınıza devam edin Ahmed hey. 
diyebildi. 
E~ki polis mc:ın uru, muhakeme 

I · sil~lesini takib ederek fakat sözle-

' 

rini daha ziyadP. tartarak devam et-
ti: -

YA Z. AN~ 
--=---- 41 

- Anladığıma göre, karınız 

"Ç. ,, deki çiftliği bizzat ist:yerek 
ve bir daha 1stanbuldaki konağa 
gelmemek karari1e terketmiş ... · 

Demek ki.. haricen onu.. iradesine 
kn.rşı koyduracak bir hadise zuhur 
etıncmi~iir... Ne söy1emek istedi -
ğimi anlıyorsunuz ya?. 

- Evet.. 
- Bununla beraber, içimizi, r-ahat 

kılmak için bu ihtimalleri de araştı
rac&.ğız. Fakat şahsen .• ne kazaya .• 
ne de .. bir cinayetin vukuwıa inanı
ynr~m. Yalnız .. hareketi stt·asında, 

bu genç kadmın endişeli .. bitirin bİl" 
ı·uht Jıa1et ic;erisinde bulunduğunu 

söyle<1iJini2 için acaba. ... ? 
Ahmed bey, bu kadar çabuk sara

ran gene: kocanm karşısında zihnin-

elen geçırıp, mantıki muhakemesini 
tesbit için lakırdıya tahvil ederek 
daha ziyade sarahatle konuşmaktan 
çekinerek durdu. Fakat Veysi başını 
kaldırarak, kuvvetli göstermek iste
diğ bir ses ile, Ahmed beyin sualini 
tamamladı: 

- İntihar edip etmediğıni düşü -
nüp düşünmediğimi soruyorsunuz de 
ğil mi? Halbuki.. bunun üzerinde c:ok 
durdum Ahmed bey .. 

O da susmuştu. Bu ihtimal çok fe
ci idi. 

Bu endişe ve ihtimal, Perihanın 

"Ç ... ,, deki çiftlige gittiğini müşahe
de etmesinden sonra, zihni çok mes
gul etmişti. Bunu düşünmekten öyle 
öyle ümidsiz mülahazalarda bulun- 1 

ğyle ümidsiz mül:ıhazalarda bulun- bir iz Veysi bey. Çocuğu va~ol 
muştu ki... le annesini bulacağız. Bu..-ıdaJ1 l\ııi 

Allalıtau, Fefidc, zavallı gen<.; an- iyi fünidlcr besliyelim. Cesar~~j 
nenin söylediği. son sözlerden bilini kayLelmeyin ... Bu ir-ıte muvatl 1 Jı 
tekrarlam1ştı: lacağız. Benim gibi eski bit }eli 

--"Oğlumu tekrar görmPk için la- sözlerine inanın. ..ı 
·ı-bl'" 

zınıgeiçn kuv,:eti All:::hın benden e- Bu, acaba mesleki bir 111 ıı 
'/' sirgemiyeceğine eminim.,, yoksa ~:ıoimi bir kanaat 1111 
•
1
4 

Jı.1 . 
Bu cibnle .. kendisbe 1.esir etmekle Her ne olursa olsun, Veysi .,-:;ı 

e·•ı; 
beyden ayrıldığı zaman, ma11 • ıı beraber, zihninden ge~ircJiği f Pna ih

timalleri de silip götürmüştü. 
Bütün bmılan Ahmed bt'ye' anlat- . 

mağa Hizum görmedi. Yalnız sadece 
şunları söylemekle iktifa etti: 

- Karımın M.la h::ı.yatta olduğu
na kaniim. Bu seb·::bdcn her türlü in
tiha.r fikrini bir ken:ıra atmamız la-
zım .. 

- Böyle bir kannat serdeylemek 
için ciddi bir sebeb -ı-ar mı ? 

- Evet ... Karım oğ-Iunu seviyor
du ... Muhakkak hfila seviyor. Onu 
tekrar görmeyi istiye:cektir. 

- Öyle ise mükemmel! Bu da iyi 

nın oldukc;a dUzclmiş old:ığuııLI 
setti. 

-X-
Epey bir müddet geçti. t:. ;\ 

Aşağı yukarı her gUn Vey~·1; , 

med beyden bir mektub alJ~.0.~rJ 
.. ""U'' ya onunla telefonda goru~ - p' 

Fakat hepsinde de, aradılcJ;ırl 
11
ft 

kadının akibeti hakkında Cll 

bir iz bile bulunamıyordu. .
1 

V . JI • 
Bu menfi netieeleı', Veysıo cd' . ~· ıı ,., 

müddettenberi hisseyledıgı 
ya.vaş yavaş söndül'\iyorctu. ~ 

. .. - (De ı·a.mt t 

• 
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~üyük deniz y'ıldızı·mız 
· ·y-üZüCü MShlnUd cinlatıjor 

. t r ~ 

'' ·A ., b' • ·. -~ga . eyım .Halil beni eliyle yetiştirdi. Sonra 
-'O~zamana kadar kendisinde olan Türkiye 

!. f" • 

:.: ·~-: ·. ~~korlarını birer birer· bana devretti · " 
: Fırsat düştükçe bu sütunlarda. 0 4 

- . ~lt.Yllcularınil'za. meçhul kalmış büyük 
. _ sporcu lan tanıtmaktan g;ın kalmıyo

ruz. -
· ·. ·• Bu~ mevsim yaklaştığı için bü
YÜ~ . şampiyonumuz yüzücü Malı, 
tnuddan bah&edeceğiz. 

dır. Mesela Fenerbahçe stadının ve 
yeni yapılacak ~tadyOl!lun yanında 
birer pisin. bulunmahdır. General 
Cemil Taner, yüzmeye layık olduğu 
ehemmiyet verilecektir, demişti. Bu 
söz bizim hareketlerimizde başlıca 

ümit olmaktadır. Diğer taraftan 
, Daha ofilıkça kulacının en iyi yü

züş tarzı olduğu hakkındaki telikkiyi 
1,~~i bıraklnağa .. başlamış olmamıza 
i'a:gmen Mahmud, bü~ )mkinstE- ' 

-. 
ı klübl~~imiz de 1?u sporla biraz meş- ı 

gut olsalar, kalkınmamak için 9rtad& 
hiç bir sebep kalmaz. 

·Her ' İş.de olduğıı gibi yüzmede de 
. . lıkları ve bütün alakasıZlığı yenmiş 

_..,e bir yıldız gibi parlamıştır. 
· Avrupanın bir Çok yerlerinde bü-

• Ylik Performans olarak kabul edilen 
dereceleri böyle mütevazi ve sessiz 
bir talebenin başarabileceğine insaiı 
zor inanır Mahmudu sok'akta gö
rüp de birinci klas bir yüzücü oldu
ğuna hü.küm•verecek belki bir yüzme 
lllütehassısı bile mevcud değikli.r. . 

Fa.kat onu bir de soyunmuş ola- Yüzücü Mahmud 

·. l'alc moda banyosunda görünüz. Ve- r 19~ de ıoo m. 1.2.6. Yeni Türkiye -
. • cudu, sollaktaki halinin tam; ~ne· 40 
. -bir: heybet anedet'. ....,, J rekoru_ 200 'M. 2.32.2. 400 M. 5.. . 

Fakat 1939 senesi benim iç"m en 
Y'~züşü ancal< bu işin menkhları-

1 ı:u coşturan bir ahenge maliktir. Yüz- verimli bir yıl old.u.. Adeta Kariyer 
rirıin dönüm nQktasıdır. 

~e sporuna bigane kalmış bir adam . Aığabeyim, beni kendi eliyle yetiş-
ıse Mahmudıı yüzerken gorürse mu- tirdi, sonra da rekorlarım yavaş ya· 
hakkak ki bir deniz ;mahllı.ku zanne- 1 :\'aı:f bana devretti: Bu sene i~inde 
d~ektir. r 

yaptığım ıdereceler şunlardır: Yüz 
Çok gene_: olaa bu büyük atlet "ha- metreden ölesihln rekoru hep ağalx). · 

Yatını .çöyle anlatıyor: 
· · · Dikkat edilince bu 1çoc~n yü: ' yime aitti. 

"feni Türkiye rekoru 100 M. 1.2.4. 
lii~eğe ba.şladığında.ıl pekaz sonra • 
"';- u ., ,. ı 100 M. 1.1.4. 

· .. """llleğe basleAığı anlaaµlırdı. 1921 ..... • - \. ,, ,,. ,. 200 M. 2.24:.2. 
~nesinde İstanbulda doğdum. 1926 
- 27 senelerinde ilk defa olarak 

,. ,, ,, 400 M. 5.19.1 
~Uı _ . ' ,, •• ,, ~ 400 M. 5.12.2. 

rnege başladım. 13 yaşımda ıken y·· . tt' -· b .. ··k r 'ime kü .. .. uzmenın emre ıgı uyu eJ 
' ~~le~ arasında yapılan yuzme ı·· 1 - 1~.... ı Stı'le ı'ta.a.t .. . ve en uzum u aı <Uıl o an 

tnusabakalarma ben de iştirak ettlm, t . 1 b f - t ah"b· ve mn.... 
B . _ . . l e mış o an u eraga s ı ı ...-

u yar~ş ıJk oldugu ıçın fazla he- te . b t d"k t k.k" 
~.e lı - · ı · a vazı sporcuya u me o ı era. ı-

ça.n ıdım , ızle, sporc1,1 olmaba . d A ·ı 1 1 1 ld ahn' . o'•· ~1 _, •• sın e amh o an arın ne t::1." o u0~u bıyet~tmem ve yüzmeye hevesim bu rd 
}' 1 r so um. harı~ 1.11 ile . kazandıktan so!1ra Her hali gibi bu sual karşısında da 

ıtşlar. • sadelikten ayrıimadı. Bazı büyük 
Ağabeyimin o vakit yani 1934 de 

kayıtlı bulunduğu İstanbul su spor-
1 
şampiyonlarda görülen bir sır kum-

ları. klübüne ben de yazıldım. Bu kuması halini Mahmudda bulamazsı-
L nız: 
~lübün reisinin teşvikiyle yükselme- ı 
ge ba~ladım. . "- Muntazaman id~an yapmam 

ve hocamın sözlerinden dışarı çık -
Sonraları bu klüpten aynldlDl, ve 

ötedenberi qok sevdiğim ve yüzme .mamam .bu 'terakkimde başlıca amil 
.. olmuşj;µr; ikinci sır da rejime sada
-.orır-una en çok alakayı gösteren 

saraya girdim. o katt'r diyordu; bu sartı da şöyle 
~ ı izah etti: 

Klüb değiştirdiğim için 1936 se- ' n - Sigara, içki kullanmam, bol ve 
~ı-ılnde müsabakalara ~tirak edeme- muntazam uyurum; temiz havada 

<lırn ve yalnız idman yaptım. 
21 1 gezerim .. 

1 - 22 Ağustos 1937 de yapı an _ Pek3.1a Mahmud, dedjm, yüz 
stanbul - Budapeşte yüzme yarış -
larındu Ok defa olarak 290 metreyi 
Yii%düm. 

4 X-200 yarııo;ma beni de kabul et
t"t~iı-;lerdi. O gün en iyi yanşlarımdan 

1 

bırini yaptım. Fakat üçüncü yüzen 
&.tk:ıdnş iyi bfr gününde değildi. 
~~ağlub olduk. Bununla beraber yeni 

ıı· ''förkiyc rekoru tesis ettik. 

me sporunda kalkınmf\mlZ için, sana 
kalsa neJe1· yaparsm ı 

- Yüzmenin terakkisi için antre
nörlere ihtiyaç vardır. Biz burada. 
ancak üç ay yüzebiliyol'Uz. Halbuki 
Avrupada senenin her ayında yüzü
yorlar, diye cevab verdi. 

Sonra da derd yandı: 

1 
Ayııi sene eylülde tlzmirde ya.pı - - Hep iyi sporlara üvey evlad 

nn Türkiye şampiyonasında 200 muamelesi yapıyoruz. Halk kendili
~-~tr:ııe lstanbulu temsil ettim ve ğinden alaka göstermiyor, hiç olmaz. 
n lırkıye şampiyonu oldum. Derecem 1 sn biz muvaffak olalım da gözleri 
t: .:.!tı.G dır .. : kendimize çevirtelim. bunun için de 
!i A.~:ı.heyiı:;i olan, değerli şampiyon ' antrenöre \'C kışlık havuzlarına ih-
k ıl tlp işte · bn anlarda çok tehli • tiyacımız vardır. • 

•·li hir rakib olan Mahmuda bugün Eğer antrenör gd.irlemiyorsak 
eJ lr· ettiği dt"n·celere nasıl ulaştığını hiç olınaz.:;a. yüzücüler ı:ırasmdaki 1 

~rıluın. O hikaye etmedi, sadece bir ı müstaid ve kabiliyetli gençleri. Av
~~ı.~~li _u~ıırnıu~ gibi bu terakki isti- rnpaya ytizme tahsiline gönderelim. 

uJ • 13rını ı::aydı: Geldikleri vakit bütün hayatlarınca 
1 ·: - 1fl3 rlc yaptığım en iyi dere- memleket genc;liğine lıizmet ederler. ! 

J~:ı·ınıi ~Lirfü~.(·rıiz ya'\<·a.~ yavaş terak- Kııpalı havuz meselesine gelince, bu 
..._.!, eL~iJimi anlarsınız, diyordu. t<:rcihan stadların yanında olmalı -
. t~""'"'~ """'"'~"""'- ... ~- .... ,.,,..,..,..."""'-" ""''"'V"".~~ 1 

' Milli Küme maçlarında vaziyet ı 
o. G. B. ,1f. A. : Y. P. 

};' ---
en<'rbahçe 7 4 2 1 14 8 17 
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ileri hamleler yapmak için ecnebi te-
ması lazımdır. Demin en büyük gaye
m.in ne olduğunu soruyordunuz, sı

ra.&ı geldi; en büyük gayem ecnebile· 
re karşı bayrağımızı şeref direğine 
çektimıektir. Dahilde de Sarıkırmı-
zıyı .. . 

Koımşan: F. T. 
---llllC---

Futbolcularımız 
yarın Mısıra 
gidiy,orlar 

------o-

Mısırda muvaffakiyet gös 
termek IÇin nasll bir 

takım yapmatı 
-o . ' 

rulbolcularımız, yarın öğle vakti 
kalkacak olan Rumen bandıralı va· 
purla tSkenderiyeye hareket edecek
lerdir. Atletlerimizin muvaffakıyetle 
dÖ!ldüklen bu yollardan ikinci kafi
le olan güreşçilerimizin de ayni şe

kilde avdet edeceklerinden şüphe et
miyoruz. 

En nihayet giden fütbolcularımı.z 

ise en az bu derecede bir tesir bıra
karak dönmelidirler. Zira, hafızada 
daima son hadise en ziyade yer tu
tar. Futbolda bizi Galatasaray - Fe
net· mUhffiiti 'temsil edecek. İki ayrı 
sistem ve ayrı stilde fütbol ayn.ayan 
bu iki takımın te~kil edeceği 
bir muhtelitin ilk nazarda. iyi ran
dıman veremiyeceği tannedilir. Ral
buki Fenerbahçe ve Galatasaray o
yuncuları içinde birbirinin mütemmi
mi olarak bir takım teşkil edebi1ecek 1 

elemanlar boldur. 
Ancak takım teşkil edilirken bu 

cihetler gö önünde tutulmalıdır. 
Kafileyle gidenler Ha.san' Kamil, 

Danyal, Akbel, Niyazi ve Mu.slihtir. 
Bu zevatın hepsi füt.bolü oynamış ve 
idare etmiş kımselerdir. Binaenaleyh 
kafile, iyi bir takım seçmek için lü
zumlu olan mütehassıs kimselere 
teslim edilmış demktir. 

Mısır, ötedenberi fütbolda tema
yüz etm~tir. Amsterdamda milli ta
kıınımlZ! büyük farkla mağlfıb etmiş 1 

olan Mısırlılarla o vakittenbeti füt
bol teması yapmak hususunda ol
dukça c;ekingen davrandık. Halbuki 
bir rakibe tefevvuk etmek, onunla 
rekabet edebilmek için her şeyden 

evvel onun manevi tesirinden kurtul
mak, bunun için de orıunla sıksık 

karşılaşmak lazımdır. 

Bu itibarla bu seferki karşılaşma
nın üç bakımdan ehemmiyeti vardır. 

l ı Bir harici temasla fütbolda bir 
ileri hamle yapmak. 

2) Memleket sporunu muvaffakı- 1 

yctle temsil etmek. 
3) Mısırlılarla bir nevi revanş ma- l 

çı yapmak. 1 
Kaı • ile giden oyuncuların ka -

1 

rakteristik taraflarını düşünersek j 
bunlar ic:inde atak, dinamik qocukJar ı 
olduğu kadar, nazım rolü oynayan 
Pasörlerin de bulunduğunu görü -
rüz. 

İyi bir takım yapmak, bu çocukla
rı birbirinden yardım görecek şekil
de yanyana oynatmakla kabildir. 

Gayel kıymetli bir kaleci olan Ci· 
hatla, ona yakın bulunan Osman, 
Majiııo ta bir edilen Adnan ile Fa
ruk, gayet teknik haflar olan Esad, 
M.Usa, ve Ömer, enerjik bir santrhaf 
olan ·Enver, iki seri muhacim Melih 
ve Salim, top kontrolü ve pasları mü
lremtnel olan Buduri, kusursuz kafa-

I~ 

--,-0-

i(B~kawden iıeoom) 
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ne büyük bir fayda temin edebilece- "''a•~"onal ~ -•,"aıı··m parti· ·ı·nı·n ğine emin bulunuyorsa bu iştirakini l Y 4 '.T .:J9 J" • o 

ona gizlice teklif ederek bir apza.rlı- y va..c yava-c: kuvvetl!l':., me• i ' ğa girişebilir. Hangi tarafın teklifini Q y y __. 
4 menfaatine· muvafık :bulursa onun - 2 06 ~ ~ ~ 

iie· ittifak edebilir. ~ · · Mesela, asırlardanberi Rusya, m~ .. bir rabıta tesis" etmek için muhl:etll 
İtalyan devlet adamları bu usulleri debbir yük.sek sınıflarmın cermen ta.raflardan. bize sokulınağa başl~ 

bilmez değildirler. Onlar pek mahir nüvvesi 7.3ral'lila yaşıyordu. Bugün dılar. Bu, hadsis hesabsız ta~ 
diplomatdırlar. Fakat böyle umumi bu cennen unsuru kökü sökülmüş ve ları bulunan "zulınndide m.illetlef 
ve mübhem tehdidlerden ne fayda. mahvolmuş gibi teWdri olunabilir. ligi., namına. vukua geliyordu.. Ktaı 
bekledikleri hakika:en akıl ermiye· Onun yerini Yahudi aldı. Nasıl Rus mı azamı itibarile bazı Balkan oo.j 
cek bir harekettir. lar kendi vasıtalarile Yahudilerin Jetleri ~ümessillerinden ve Mısır i't 

İtalyadan böyle sesler aksettiği Sl• boyundunığunu silkip atmaktan a- Hindistan mümessillerinden olmı~ 
rada ta uzak Avu.stralyadan İtalya- ciz iseler, Yahudi de, uzun müddet, rekkeb olaıı bu kimseler bende dut 
ya bir hitab vukua geliyor. Avustral- kudretli rolünü idameye muvaffak ma hakiki hiçbir temelleri olmıy8111 
ya ~vekili Me,nzies Alman.ya ileni- . ~laını~cakbr. Y~~~ k~n?is~ te§h mağrur geve7.eler intibamı tevlid ~ 

kiu:.tçı bır ....... ur degıldir O bır ınfi.aa miı:ılerdir. Maamafih, bilahassa mi~ çin ha.rbde olduklarını İtalya milleti- . ( ~ . . <U-LO - • • "" 

· ·ı..-1k· bilin .k ·· ·t"""~~~ . ~ .. ··' maya.fll.ndan ıbarettir. Şarkın mua~- l:i zümre içinde, birçok Alınanlar 
nın ~· ı e ıs =uguu uuşune • .. ~. . . . . .. 
rek bazı izahat veriyor Avrupa kı- · - zam aevleti ınhıdam ıçın olgun hal· göriildü ki bu şişkin şarkılarla göır 
tasma bir nefer bile yoıİamağa ıneJ. ~ ~ul~ursa. .Ru~yada Yahudi ~a- leri kamaştı. Nereden geldiği meç • 
buriyetleri olmadıkları halde · tngi '· · kımıyetinin _ ~~~ d~vlet srfatde hul herhangi bir Hindli yahud Mısın 
r k ti . 1 . .;. __ :ı . • t "'·rik Rusyanm da sonu olacaktır. İnsan lı talebeyi Hindistanın yahud Mısı-, 
ız uvve eny e m~erını eş h kkmd - -ı~ - . l . nn mum·· - ""'"'Ilı· t'eı·~,.:.-ı· ettı·•-r. Hı'" +-;nl dir ç·· k.. A - tr l alıl ırkları a a ını.çı na.zanye enn """"" n.ıuı. n: ~ 

et.ıllli? er . un u vus a y ar . . . ğ1 bir d l'li . .......... 1 1 dı k" b d k · •ı 
h.. · tl · · kt-"":-ı a·· ısabetinm en sa am e ı m "'AT · an amıyor ar ı ura a, e senye ... urnye ennı sevme ~- er; un • . . . 

d b. "dd t· bük' .. .. kıl edecek bır fellkette hazır bUW.n· itibarile, arkalannda hiçbir mazileti ya a ce ır ve şı e ın um surme- . . . . . 
- .. d t - •:..-afta dı mayı mukadderat bıze nasıb ve ıh- olmıyan ve bilhassa kiminle olur .. 

sıne m usaa e e meınege L4.l r r- . tti · · 
lar; tecavüze karşı mücadeleye az- san e . sa olsun bir muahede akdetmeğe kiı;q 

1 • • ' 1'.T l Q,.,,.,,..,.J,iJ se tarafından· salahiyet almamış ()'4 
:rnetmiş bulunmaktadırlar. · §'?11.tZ, yanı L~~ • ...v.>, ...... ...,.., 

. _ _ .. hareketin 1cudai 'l)(J.fri.fe8i, kavm'9nfat lan kimseler mevzuu bahistir ve bu. 
..A:.UStr~lya başvekilı, u~nda d~- ona istı"kbalini lskenderin yeni bir unsurlarla vukua ge~ek bütün mü
v~~len dav~nıµ _tta~ya ıçın~ de bu- seferim. Bİırhoşlttk venoi intibala- 1 naşebetlerin ameli neticeSi sıfırdır. 
yuk bır ehem.nu~e~ .haız oldugu hak- 'l'Uıt.la değil, fa<iliyete geçmtk içiJı Kaybedilecek zamanın "kir ve za .. 
k~dakı kanaatini ızhar ederek _bu kılıcın toprak_ temin etm.c:tiıu1en baş- rar,. hesabına kaydedilmek tazım.. .. 
n:ı--~elede İtalyanla~ semp~tile· '/aı bir şeye ihtiyaca olmıyc;ı Almaıı geleceği millibazası da caba! Ben 
~ ~zandıldanna emın oldugunu .sıapamMtl f!:akmetu me&aisitıde ol- bu türlü teşebbüslere karşı daima 
soylu.yor. duğıınu gÖiltef'ecek .ritltui te'ldkkU.e- mukavemet gösterdim. Sebebi do 

Avustralyanuı, Avrupaya hakika- 1·e i..sal etw.6ktir. yalmz bu kadar akinı "müzakereler-
ten "Ok uzakta oldugu· bu sözlerden• le., haftalar kaybetmektense daha 
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görülüyor. Temiz bir hürriyet ve is- 11a:ıl\ı:ı. §çylerle iştigal edebilmekliğim 
Yahudilel'in bu siyasete gayet faal 'htim ı· d ··ıd.i Bu ·"-tl · t" tiklil ideali ile meşbu gibi görünen ı 11. ı egı · mtııe erın sa a-

bir mukavemet ilan etmeleri pek ta- h ' tl > •• ill · -"'-· b h bu sözler Avrupadaki beynelmilel si- ıye erı mumesa erı meu.u.u a -
bildir. Onlar kendi istikballeri için ı~A b"l h · f ""-"·- ld -miy,aanialarla ne esash bİl" tezad te!'I- sou::ıa 1 e et şeyın ay~ o ugtt 

"' ; böyle bjr hareketin. ne mana if~de h .... :. 'h l b"l -· hHL kil ediyorlar! Avrupa harb sonrası aı..ıA zarar o a ı ecega ntW&Iıa.za.s& 
ettiğini herkesten iyi hissederler. bu -k l t devresl içinde bU~ türlli ideallere ta- na saı o muş u. 
Y ıılruz bu keYfiyet · bile gerçekten , · 

mamen arkasını çeV1rdi ve bir vahşi milli kanaatte sahih bütün insan ~ Daha sulh zamanında, Alman ~ 
orman hayatı ya§amağa başladı. İ~l- lara bu y-eni istika.metin doğurduğµ , litikasının şahsi bir teca.~ faaliyet 
yanlar, Almaı'ı.ların, İtıgiliz ve Fran- nu isbat etmek lazım gelirdi. Hey • düşünmiyerek, dünya tarihi tara -
sızlarla niçin harb hafınde bulun- hat! Netice bunun tamamen aksi fından iekaüdlüğe sevkedilmiş ihti
duklartnı Avustralyalılardan dinle- zuhur etti yalnız milli Alınan muhit- yar devletlerle tedafüi ittifaka var-
meğe ve öğrenmeğe hiç fütiyaÇları le:rinde değil "ırkcı .. muhitlerde bile mış olması esef edilecek bir şeydı. 
yoktur. ' Bu haberin maniveliların - . böyle bir şark politikası fikri aley- Avusturya. ile, kezalik Türkiye ıle 
dan ·biri de Bertin· • Roma mihveridir. hinde çok §İddetii bir düşmanlık iz : ittifakta hiç memnun olacak bir ci-

ttalya Cermen istilasını teşvik ve har olunuyOl'. het yoktu. Dünyanın en büyük askeri 
Cermen ihtiraslarının zincirini kır- ve sınai devletleri faal bir teca.vüzi 
tnağa yardım etmekle kenal hesabı- . 'Bu gibi ahvalae daima görÜldüğü ittifak halinde birleşirlerken aciz 
na. iyi bir harekette mi bulunmuştur, üzere müesses bazı otoritelere isti • devlet uzviyeti toplanıyor ve mah
yoksa. kendi eliyle öir fel8ket mi nad olunmaktadır. Manasız olduğu vü harabiye mahkiı.m bu hıı'dava.t 
hazırlamıştır? Burası çOk düşünül- kadar da Alınan kavmine son derece ile müte.şebbls bir dünya ittifakına 
meğe muhtaç bir noktadır. Her hal- de zararlı bir siyaseti ıniidafaa. için karşı konlli!11ak isteI_IiyQrdu. Alman
de İtalyanın ateş ile oynadığında Bisma.rck'm ruhu Ueri sürülüyor. ya bu ha.ricl politikasının hatasının 
şüphe yoktur. Şimdiye lra.dar bu teh- BiSD\arek bile vaktile Rusya ile iyi cezasını acı aCl çekti. Fakat pek a
likeyi anlamış gibi davranarak hiç münasebetler i~ etmeğe büyük cı olan bu ce~ bizim ebedi hülyacı- ' 
oltnazsa Bertin tarafında kavgaya bir ehemmiyet atfetnı.iş. Bu, bir de- lığımızı çarçabuk ayni hastalığın 
iştirak etmemek Sl\retiyie bir dira· receye kadar do~du,r. Fa.kat, ayni nuksetmesine. uğramaktan kurtara
yet ve basiret eseri gösteren İtalya, zamanda, onun İtal)1a ile de iyi madı. ~ü gayet kudretli galible
NoJ'ıVeC macerasında Almanyanm müna~betler ~~~eğe büyük bir rin bir "zulümdide milletler liği,, 
sahte ~uvaffakıyetine ilk dakikalar- ~emm.ıy~t atfetti~ ve ayni ·M. de ile silahlarını ellerinden almak te • 
Cla fazla eheminiyet 'verir gibi oldu. Bıs~1!rbcltın kv~tilİetalAv~t~.aykı şebbüsü yalnız gülünç değil, meşum-
B d b. t k iht"rasla .. , mag u etme ıcın ya ıle ıttıfa d d .._, b" t bb"' . u on a ır a mı ı rı ve u- . ~ ur a. ı.n.eşunı ır eşe us. çünkü. 
mitleri şüphesiz ki körükledi. Böyle eylediği .tamamen un.utuluyor: Ned~ kavmimizi hakiki imkanlardan tek-
b. 1 . . bu. politikaya da devam etmıyoruz? 
ır devrede talyayı teskın edebılecek ''Çün' k" b günk" ü l 1 k ' 

" ·1 A t l ad ki b' k u u ta ya 0 za.ına.n J • amı vus ray an es ır ~ şar- t -· . . .. 
k aff t . l ak d t kl d talya degild1r.,, denılecek. Pekal&. 
ısı s e ıy e se en nu u ar an .. .. . . 
· d L d d ·tt·h edil "h Fakat o halde, buyük efendılermı, 

zıya e on ra a ı ı a.z en ı - .. d ·zı · . d b 
1 t . t tedb" ı · 1 rek..:" mu.sa enı e şu ıtiraz a u unayım 

ıya ır erı o sa ge· ~µ. . k' b .. kü" R da --•.: _ _ . ı ugun usya o zamil.U.IU 
~tal yanın do~udan. dogruya müt- Rusya değildir. Hiçbir zaman Bis -

tefıklere tecavuz etmıyerek Akde- marck'ın aklına, prensip olarak dai
nizde başka taraflarda genişlemek mi ve kat'i bir politika tesbit etmek 
istemesi muhakkak ki müttefikleri gelmemiştir. o böyle bir mania ile 
lakayt bırakamaz. Bugüne kadar kendisini bağlamıyacak kadar za • 
harb harici kalmayı tercih etmiş o- manına hakimdi. Binae>ıaleyh, me· 
lan İtalyayı şimdi neticesi çok şüp- se'le: o zam.an Bism.a.rck ııe yaptı'! 
heli - hatta bizce pek şüphesiz - bir Olmamalı; daha. ~de, bııgün ne 
maceraya atılmağa sevkedecek hiç yapardt1 olmalulır·. Btı sıwl.c ceı-ab 
bir değişiklik fiile çıkmamıştır. Onun vermek ise da.Jur kolaydır. o, hiçbir 
i<.ıin bu defaki sinir buhranının da zaman, 0 siyas-i akıl 1ıe Jd.kmeti i.._.'in
yatışacağmı zannetmeğe meyyal bu- de, mahvolmağa mohklun bit lleıı-
lunuyoruz. let i'le itti/al; d uıe;:;di. 

Hüse~in Cahid YALÇIN 
---»il«'---

Amerika Rusyaya yaptığı 

i hracatı kesiyor 
V ru?ingto!l, 1 ( A.A.) - Vaşing • 

tonun salahiyetli mahafili, Ameri
kanın Sovyetler Birliğine kalay, ka
uçuk ihracına nihayet verdiğini ve 
Amerikadan Rusyaya yapılan bakır 
ihracatının da ehemmiyetli surette 
azaldığını söylemektedir. ............................................. 
ya çıkan ve zor tutulan Gündüz, gü
zel top süren ve iyi şüt alan K. 
Fikret, ve muvaffakıyetli oynlarını 

gördüğümüz Naci ile Basri Mısırda 
çetin bir imtihan geçireceklerdir. 

Kendilerine ve idarecilere evvela 
iyi yolculuklar, sonra da muvaffa • 
kıyetler dilene. 

F. T. 

Zaten, zamanında, Bismark Al • 
man müstemleke ve ticaret politika
sını gayet muhtelit hissiyat ile dü
şünmüştür. Onun nazarında, en ev· 
vel, yaratbğı devletin dahilde tah -
kim ve takviyesi i~in en iyi şansları 
temin etmek keyfiyeti ehemmiyeti 
haizdi. Rusya tarafından gerilerinin 
müdafaa edilmiş olmasının yegane 
sebebi de bu olmuştur. Çünkü garbde 
elleri serbest kalıyordu. Fakat o za
man Almanyaya faydalı olan ~ey bu
gün zararlı olurdu. 

1920 • 1n1 1arihin<len itibaren, 
genç Nasyonal - Sosyalist hareketi 
siy~si ufuk üzerinde yava~ yavas 
teressüm etmeğe ve, şurada 'bura
da, Alman milletinin istilılas hareke
ti gibi telakki olımnıa.ğa başladığı za
man, partiır .. i;o;!e ba§loa nvem:J.eket'/6-
l'i;ı istihw . ., hrı ı-elcefleri a t'Osmda 

rat• ve daima inhiraf ettirir ve ken
disini hayali olduğu kadar da akim 
ümid ve bülyahra. daldırır. Bugünkü 
Alman boğuJmak üzere olduğu sıra
da bir saman çöpüne sarılan bir a
dama hakikaten benzer. İhtimalki 
pek kültürlü insanlar mevzuu hah• 
soluyor. En gayri muhtemel ümidle· 
rin aldatıcı a?evleri yarı buçuk gö
rülmeğe başlar başlamaz, bu adam~ 
lar havalanırlar ve bir hayaletin pe
şi sıra koşarlar. Bu ister bir zulüm· 
dide milletler ligi olsun, ister millet
ler cemiyeti olsun, yahud herhangi . 
ham bir hayal olsun, yine binlerce 
sadık taraftarlar bulacaktır. 

1920 - 1921 de Hindistanda İngil

terenin pek yakın bir felakete uğıı
yacağına dair ırkçı muhitlerde bir -
denbire vücud bulan çocuk.~a ,.e akıl 

ermez ~imidJeri de hatırlayorum. O 
zamanlar Avrupada dolaşan raslge
Je Asyalı hokkabazlar - yahud, lm
bul edeyim, hakiki Hindli hü.-!'iyet 
şampiyonlan - ba~ka noktalarda ta
mamen makıll birtakım insanlara. 
muazzam Brit:ıny:ı imparatorluğ·u -
mm, kendisine köşe taşı hizmetini 
gören, Hindistanda mahvolmak üze
r-e bulunduğu yolundaki sabit fikri ı 
telkine muvaffak olmuşlardı. Bu \':l.· \ 

kada da bütün bu fikirleri valrıız ' 
kendilerindeki arzunun noğuı.mak- ' 
ta olduğunu (1) idrak etm1:dik1eı.-i 

gibi ümidlerindeki manasızlığ·ın da 
farkında değildiler. (De\'anıı var)' . . 

• 1 
(1) Alnurnlarda: " Ar·m fil:riıı lıa-

bas'ıd1r .. diye 1Jir d<(lrlmnr.<ıf'/ oordır. j 
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oğduğum. buyüdüğitm ve gü-ı 
zel hatırnlarile gençliğimi 

geçumekte olduğum: 
- Salacık.. .. 

bahlarında gönlümün saflığlru, 
ak§runlannd scvgılimın mahcublu
ğunu g elcrınde içimjn enginliğini 
tanıdığım: 

- al cık ••• 
f'nla.cı.kta doğmak Salacıkta bü

yümek Salacıkta güzel hatıraların 

olgunluğunda hır ömür geçirmek; 
Salucığuı sabahlarım içmek, Salacı
ğın ak ambrma doymak, Salacığın 
gt elennde J aleminin enginlığine 

dalmak .• 
Sala ık . Bu. İst:ınbulun en güzel 

ye.nııd bulunmak bu bahtiyarlık • 
tı 

Salacıkta, ) ahların sulnra aksedi-
5md b ka bir mann, güne ın su -
lardak çırpıntılarında ayn bır renk 
melıtablı gecelerde çok değişik bir 
lihenk vardıı. 

• • • 
Bu akŞaın, çok güzel bir bahar ak

samı olmasına rağmen ıçımd bir 
bo~luk ,.ardı Kendı kendimde, belki 
daha zıyad hislerimde bir kaynaş
ın bır mucadelc oldu. Ben netice
d yorgun düştum, ı ımtle, gönlüm
de, kalbımde bir eksiklik hıs.5ediyor
dum. .. 
Acı bır kıvranma ruhumu bezgin

leştirlyordu.. Co bilmek, benliğimi 
tekrar kazanmak için Salacık iskele
sın ındım. 

Güne henüz parlakb. • 
s. hild • küçuk ka) Iar arasında 

kopuMenen dalgalar günün ateşinde 
kı1.nrıy rlarclı. Yalıların pancurların 
dan dı · n fırlamış tül perdeler, yol
culuğ< kmış martilere el sallıyor· 
hu ak runın ılk kızılığını kanndla
rında t::: yarak ufka süzülen bu ku§-
1· n uğurluyorlardı. 

Camlarda ihtiraslı gözlerin par • ı 
laldıg vardı. Günün olgunluğuna 
go~ kır ıyor.lardı. 
Kız kulesinin sulardaki gölgesin

d lkan re'ın hayalını gördüm. Sa
rayburnundaki dalgaların çırpınışın
da Bızaıı kızln.nnın çıplak omuzla
rına dökulen uzun saçlarının koyulu· 
ğu gizlenmışth 

Gcnifi bir su.. Gök birleşmesinden 
doğan mavılik arasında çamların ıs

wzlığına dalmış adalar, genç sevda
bların dumanlı başları gibi buln • 
nıktı. 
Haydarpnşa feneri, kız kulesinden 

aldığı ateşli işaretten sonra Ahırkn.
pı fenerine parlak öpücükler gön -
dermiye başladığı vakit, güneşin, 
minarclenn nlhani yalvarışlarına sı
ğındığının ve kızarmıya yüz tuttu
ğunwı farkına vardım. 
Menekşe dalgalı, erguvan renkli bu 

yoda onra kendisini geniş bir sedi
yodan sonra kendisin geniş bir sedi
r bırakmış, ,.ı>embe tiillerden bur
nuzuna bürlınmüş bir genç kız leta
:f etıni ve hafifliğini andırıyordu. Ca
mılcrııı kubbelerinde utangaç bir 
damadın yüz kızarıklığı belirmişti. 

ular titreşiyorlar. halkalanan ve 
dalgalanan bir heyecan ve helecan 
iı;ın gümüsleniyorlardı. 

Ben daha ziyade durgunlaşmış, 

y· nızhgın ic sıkıcı hüznünü daha 

Hayat, başka bır m!i..na alıyordu. 
Günün batışında ruhumun ezgin• 

liğinı gördüm. Bu gün gibi ben de 
içimden uzaklaşmak üzereydim. Ses
sizliğimi ayak hareketlerim ihlal 
etti .. 

Sahilden Yalıboyuna y;ürüyordwn. 
Hayır: Ytlrümeyordwn, ayaklanın 

beni sürüklüyordu. Ayaklanın kü -
çilli çakıl taşlanııa takılıyor, kumla
ra bastıkça eriyiverecekmi§im gibi 
bir his ben:i sarsıyordu. Nasıl toprak 
kokusu varsa, onun gibi su, deniz, 
suyunun kendisine mahsus yosunlu 
bir kokusu vardır, bu yosunlu ko -
kuyu iliklerime kadar geniş ve de
rin nefeslerimle geçırdim ... 

Ve bır kayanın üzerine oturdum. 
Ayak ucuma kadar çırpına çırpına 
gelen dalgacıklar gönlümde bir iç 
yarası açıyordu; ben daha iyi anlı
yordum: 

- Yalnızdım ...• 
Her kalb gibi benim kalbimin de 

sesi vardı, ve bu sesi duyurmak ih
tiyacındaydım ... Fakat: 

- Kime? .. 
Bu yalnız kalbimin sesine kim ku

lnk \'erecekti, kim? 
••• 

Gomil bestesinin iç duygularmıı 

kumc;ılıyan filıengine dalmıştım ... 
Birclenbirc, yanıma, nereden sıç -

rayıp geldiği belli olmıyan bir lastik 
top diiştü. 

Gayrı ihtiyari yerimden fırladım, 
denize ym·arlanmamaf't için koş -
tum, tuttmn. T m bu sırada, bir 
yalının, sahile doğru s d sed uzanan 
bnhçesınden ruhumun boşluğunu 

dolduran kahkahalar yükseldi ... Bir 
az sonra san saçları yavaş yavaş 
yeni al mlere çekilen günesin son 
kız llıklaril altınlaşan bır kızın ba
na doğru koşa koşa geldiğim gör -
düm ... · 
Yanıma nef s nefese yaklaştJğı va 

kit bunun, on sekız yaş]annda, beyaz 
bullizunun ve kısa etkliğınin mah
remıy tme sığınmış bır at parçası 

olduğunu anladım ... Ne güzel kızdı 

bu! .. 
Küçük çakıllar üzerinde zıp zıp 

sıçnyor, yonrlmuş bacaklannı zin -
dcleştirme.k istiyordu. Çok koşb.ı -
ğundan nefesi kesilmiS, yanıma so
kulduğu halde, yutkunuyor, bir şey 
söy.liyemiyordu .. 

Nihayet yalının en 
arkadaşlarının sesi duyuldu: 

- Haydi, çabuk ol.. 
- Haydi Y aJıkuşu. .• 
- Kaçırdığın gibı bnl-
Topu ar.k:ıma -sakıadım. .. .Bu altm 

saçlı genç kıza yanaştım · 

- Y ah.kuşu mu :isminiz'? 
Utandı, ÖDÜDC baktı; 

- Arka lnr öyle söyıüyorlar .. 
- Ne güzel... Y..alıkuşu. .. 
O, Y alıkuşu.; sözü uzatmak istemi

yordu 
- Topumum kaçırdık ... Sizin ya-

D.lnlZa düşmüştü, gördünüzuıü? etli. 
El'an topu arlramdn. lıy r.dunı: 

- Bilmem, dedim.. görmedim. 

- Amma buraya. bu tanı.fa, taırı 
yanınıza dü u ü .•. 
Yahkuşunu aTkad 1 n boyuna 

çağınyorlardl, onu daha fa.ila ii.z -
mek isteın 

553' 

? • ne e 
1Yeni şehrin Karadağ ve Çimenlidağ etekle- . 

rine kurulması daha muvafık görüldü 
Erzincan (Hususi) - Şehrin, ne

reye kurulma~ının daha mu~afık 

olacağı hakkında, memlekette bu
gün iki mühim fikir çarpı ·ıp duru
yor. 

Erzincan, ovası şimalden cenuba 
10 - 15 garbden şarka 45 kilometre 
imtidadında genış bir araziden iba -
rettir. Bu araziyi cenubdan Munzur 
silsilcsile Karasu, şimalden, Mürit, 
Keşiş, Sipikör ve A.kdağ. Garbden 
Karadağ ve Cibali, kucaklamıştır. 

Yalnız şark tarafı Sansa namilc 
anılan uzwı ve .korkunç bir boğazla 
açıktır. 

Çarpışan fikirlerden bırisi, kuru -
lacak şehrin garb ıstikamctinc dü -
§en Karadağ ve Çimendağ cibali e
teklerine, ikincisi de ccnub istika -
metine dü.5en yıkık Erzincanın o -
nündeki istasyon civarına kurul
masıdır. 

Şehir ycrinın tayini için bir kaç 
gün evvel gelen fen heyeti uzun 
tetkiklerden sonra şehrin Karadağ 
ve Çimenlid:ığ eteklenne kurulması
nı daha muvafık görmüş ve o suretle 
rapor vermiştir. 

Fen hey~ti raporuna, karşı müs -
bet, menfi bır mütalea serd tmek 
şüphesiz ki manasız olur. Yalnız ra
porun isabetini gösterir bır iki delil 
sayımı faydalı görüyoruz. 

Bu deliller nelerdir?. 
ı - Son zelzele felaketi tahriba

bnın bu civardaki hafifliği, 
2 - İki sene evvel ziraat müte -

hassıslan tarafınclnn yapılan fenni 
tetkikat neticesinden .sonra "Hah., 
adını taşıyan nümune fidanlık köyü.
nün de bu civarda yapılması ve aza
mi derecede randman alınması, 

3 - Bu civarda sıtmalı .klınselerc 
pek az tesadüf edilmesi, 

4 - &ki şehre nisbeten mürtefi 
bulunması, şimal ve cenub rüzgarla -
nndan maswıiyetı hn~a ve suyunun 
nisbeten temizliği yegane delilleri 
teşkil etmektecür. 
Şehrin, i ta yonun üst başında 

lnınılması:ım muvafık olacağı ka • 
naa.tini besliyen zevata, bu arazinin 
ne gibi fayda ve husu ·yctieri oldu -
ğmıu soracak olursak, onlar bize 
şu cevabı verirler: 

- Yıkık şehirc, yakın bulunması 

dolayısil~ emlak ve arazilerimiulen 
kolayca ıstifade ederiz. Bir çok ba
rakalar yaptırdık bunları bir daha 
nasıl söküp iki saatlik bir yere gö
türeceğiz? 

Evet, bugün içm bunlar da, düşün· 
celerinde pek te haksız değillerdir. 
Fakat; yarın bu haklılığın günahım 

ha.ksız olarak çek.meye mahkiım ola
caklardır. Zira Erzinccn tar..ihi gö -
zijm iiz.ijn öoüı:ıdedir. 

ve bizi de şahid ettikleri "Erzin -
can,, ı değil on on beş dakika gibi 
az bir mesafeye daha uzak ve salim 
bir yere kurmaktan aciz değillerdir. 
~te bunun içindir ki dedelerimize 
suç isnadına kalkıyoruz. Bununla 
beraber günahkardırla.ı· diyemeyiz, 
sebebine gelince fennin ileri gitme -
mesi yüzünden o .zamanlar zelzelenin 
ne demek olduğunu bilmiyorlardı. 

Onlar relı.elenin her yere ~amil ol -
duğunu zan ve telakki ediyorlardı. 
Bunun için masiım ve günahsmiır -
)ar. 

Fakat yarının dedeleri bizler, fen 
sayesinde, değil yalnız dünyanın üs
tünü, altını da az çok görmekten aciz 
değiliz. Bütün bu bariz hakikatlere 
rağmen tembellik veyahud da men
faat kaygusile göz göre göre varın
ki nesle bir üçüncü mezarlık hazır
lamak bir zıllettir. Bunun glinahı 

korkusu ne sırat köprüsünden geç -
meğe ve ne de cehennemin kapısın
da beklemeye benzer. Bunlardan da
ha ağır ve acıdır. 

İşte bunun için fenne inanmalı ve 
itaat etmeli, dediğini bir in evvel ve 
düşünmeden ya.pmalıyızdır. O zaman 
her bir korkudan izade kalmış olu -
ruz. 

~tuhlis SA vcı 

Japon - Amerika 
münasebatı 

Tokio, 1 (A.A.) - Domei Ajan
smın ver diği bir habere göre Birle
§ik Amerika elçisi muhtelif meselele
re dair olub muallakta kalan görüş
melere Japon Hariciye nazın Arita 
ile devam etmek fırsatını bulmuştur. 

Diğer taraftan, Hariciye nezareti
nin· söz söylcmeğe salahiyetli riilrnü 
Gaimu~ho, Felemenk Hindistanı sta
tüsüne dair olarak hariciye nazırı A
rita tarafından 15 nisanda mevzuba
his edilen prensibin ffindi Çiniye ve 
İngiliz Hindistanına. teşmili muhte
mel olduğundan bahis Kokumin 
Şimbun ve .Miyako Şimbun gazetele
rinin haberlerini kat'i surette :tekzib 
etmiştir. 

Gaimu§ha, Japonyanın, Filiphıler
Je ve eenub denizi milletlerile, eğer 

bu milletler arzu ~ederse, bir ade
mi tecavUz paktı imzalamağa Uma.de 
old~ söylemiştir. 

Amerika beyaz kltab 
hazırhyor 

V~gton 1 (.A..A..) - B. Rosoo
velt, Va§ingtonda iki politisyen ta
rafından kaleme alınan ve hedefi 
Avrupa harbi müvacehesinde Ame
rikanın dahili siyaseti hakkında bir 
fikir v~k olan "Amerika beyaz 
kitamı,, nı fevk.alide enteresan bul
duğunu söylemiştir. 

No: 33 
Ve cihan pehlivanı olan bu allam 
Türkiyede yenecek varmış diye iliın
lar yapıyorlardı. 
Rüşdü Bey, lstanbulda bulunan 

tanıdıklarına telgraf çekmişti. Bu, 
telgrafda hulasaten şunları yazıyor
du: 

"..... Knra Ahmed ile ustası Her~ 
geled ibrahlm pehlivanı hemen Pa
rise hareket ettiriniz. Kendilerine 
beşer yüz altın veriniz-,, 
Rüşdü Beyin ada.mları derhal ha

rekete geçmişlerdi Balıkesirden 
Kara Ahmetli, lzmirden de Hergeleci 
yi alelacele İstanbula getirtmişelr -
di. 

Kara Al1med, Hergeleci İbrahim 
İsta.nbulda.ıı derhal hareket eyledi
ler ve Parise geldiler .. 

Kara Ahmed. Hergeleci 1bTahim 
Parise geldiği zaman yer yerinden 
oynamışb. Bütün ecnebiler Paris is
tasyonuna hücum eylemişti. Herkes, 
Koca Yusufa karşı koyacak olan 
Türk pehlivanlarını görmek istiyor
lardı. 

Fransız polisi, halkı tehacüme 
sevketmemek için çalışıyordu. Fa -
kat; halk dinlemiyordu. 

Kara Ahmed ve Hergeleci lbra -
him pehlivanı karşılamak üzere Koca 
Yusuf, Kara.Osman, Filibeli !fara 
Ahmed, Filiz de istasyona gelmiş • 
elrdi. 

Koca Y.u::;uf, sakindi. Nezaketi el
den bırakmıyordu. Ahali, Türk peh
livanlarını seyretmek için üzerine 
hücwn eylemişti. 

Pehlivanları istasyondan alıp çı
karmak bir arabaya bindirip otele 
götürmek mesele oldu. 

Fransız polisi, yol açmak için 
çalışıyordu. 

Nihayet bin miişkülat ile pehlivan
lara yol açılabildi. Arabalara bindi -
rilerek otellerine götürüldü. 

Pans yerinden oynamıştı. Hatta, 
Koca Yusufu, mağlUb edecek peh -
livanlar varmış diye bu meraklı mü
saraayı seyretmek için Londradan, 
Berlinden, Brükselden şuradan bu -
radan yüzlerce meraklı Parise akın 
etmeğe ba§lamustı. 

Paris gazeteleri, her gün büyük 
ba§lıklarla ve Hergeleci İbrahim ile 
Kara Ahınedin elbiseli ve çıplak re
simler.ini neşrediyorlradı. 

Kara Ahmed, müşekkel olgun bir 
pehlivandı. Geniş omuzlu geniş ve, 
çekmeceli göğüslü, kısa kollu, iri ba
zolu bir vücuddü. 

Hergeleci Kara Ahmedden uzun 
boylu, ada.li muntazam vilc.udlü bir 
pehlivandı. Fakat, Hergeleci ile ko
ca Yusuf yanyana geldikleri zaman 
hergeleci hasmından çok küçük ıka
lıyordu. 

L8.f dei?:il, Hergeleci koca Yusuf
ta.n tam elli ok.kaya yoLkın eksikti. 
Koca Yusuf, Hergeleci ile Hara Ah
medin Pariae gelmelerine sinirlen -
mi§f.i. 

Koca Yusuf, Hergeleci ve Kara 
A.hmedin Parise geldiği aıralanla has 
talanmıştı .. \t yaralanmıştı. Zayıf -
lamı.·, benzi solmuş vücudü çök -
müştü. 

Parisin suyu, yemekleri Yu. ufn 
dokanıyortlu. Koca ;yusuf, Pari.ste 
en ziyade susuzluktan müşteki idi. 
İkide birde söyleniyordu: 

- Bu sulaır içilir mi be? 
- Nerede bizim memleketin su-

lan? .. 
iyı duymıya başlamıştım. 

.~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!~~~~!!!!!!!!~!!!!~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
{ mıl 

Erzincan bundan yüz sene evvel 
yine böyle bir zelzele .felaketine ma
ruz kalmış ve mahvolmuştur. Mah
volan şehiriı:ı enkaz emareleri zaman 
zaman gözümüze bir mezar gibi gö
rünmekten geri 'kalmıyor. Bugün 
yıkılan Erzincan da buraya ancak on 
bcs dakika bir mesafededir. İşte 

bunları gözümüzün önüne getirecel~ 
alursak 'katilimizin dedelerimiz ol
duğunu inkar edemeyiz. Çünkü, 
kurdukları ve bugün ikinci bir me -
?.arlık halinde yatırmaya mahkfım 

Bu be;yaz kitabın muharrirleri Ro
oseveltin A vrupaya sadece ordu gön
derrnemeği vadetmi~, fakat donan -
m.a ve hava kuvvetleri hakkında bir 
şey söylememiş olduğunu kaydeyle
dıırten sonra, iki sene zarfında A -
mcrikanın müttefiklere bugünkün -
den daha müsbet şek.ilerde yardım 

icab edip etmiyeceğine dair karar 
vermek vaziyetinde kalabileceği ka
na.atıni göstermektedir. Parisin havası da koca Yusufa ya-

hır.;u sonra yanıma Tomy geldi. 
Bı er alaturka kahve içtik ... Ben ka
m rama gıttım. O clıı. vazüesinın ba
§ma ... 

Ertcs.ı sabah Ncvyorka geldik, 
mı ·ı.zzam Amerika şehrini seyret -
me · u;m Tomy de ben de güverteye 
c·rkmı ık ... Uzaktan el sallıyanlar, 

beya.z m•·ndıllerile baYaua daireler 
çızenler orulüyordu. Basr te ka -
\'U ·turan bu an ... Ben başımı Tomy
nın omuzuna dayamı!'t, uzaktan bu 
yerden g&ld ı-e uzanan ~ehri seyre
dryordum. 

Gem hızını k snıişti ... Ym·.ac:ladı, 

y:umşladl nihayet bir romorkar ön
den bir tanesi de arkadan gemmın 
ı'.tivertcsıne yapıştılar. Ve biz böyle
<•' nhuma yanaştJk. 

Bu csnatla vapurun iç risi d ka
nştı. Alla bulla:k oldu, gelen giden, 
birıbırlerıni Öp"n, sanlan, sevinen in 
sanl;ı '.lı gıirullüsü kulakla.n doldu
nıy')J dt Hı.: yerimden hiç kıp1ı;da· 
m mı 'b trııze1 manzarayı sey-

rediy.oraum. Sevmerı msnnlnrm ma.n
zanısmı .... 

Bir erkek uzaktan yüzüme bakb.. 
Nihayet yanıma so'lruıdu. Reverans 
yapt1. 

- • ızı arıyorum zann d , de-
di. Numaranız'! 

Ben müt:ereddid baklnca... 
- N ma: :ruz yok mu?. 
- Ki.'l1Sinız? .. 

zi ikarşılamak ıç-in Lonclra -
dan ir ldım. 

- Öyl ise sizin numaralmz kaç? 
- 1. N. 21 .. 

Et-et ıo idi. Londradan aynlırken. 
M. N. 21 in gelip beni bulacağını ve 
Amerika ıç_in laznngelen izalı.a:tı ve
receğini söylemııjlerdi. 

- Ben de E. A. l . 
- Tamam .. 
- Ne yapacağız? . 

- Yapılacak bir şey yok. !Ik teb-
liguı 1ıiliıfına, \az.iyet 5imdi değiş -
miş bulunuyor. Yeni ı·aziyetc .na -
z:ıran bu vapurla hemen avdet el -

Tefoika No ~ 26 
mek lüzumu var ... Siz Madaru E. A. 
1 zannederim ki, İstanbula gidecek · 
siniz? .. Siz mösyö .. T. Y. 5,, bu da 
Tomy'nin remzi imşı meğer. Siz de 
Londraya avdet ederel< iş'an ahire 
değin inti7.arila kalacaksınız ... 

- İki tane esirimiz var. 
- Adam parmağını ağzına gö -

türdü. ' 
- Sakın onlardan bahsetmeym, 

dedi. Vapurda kalsınlar. Haber aldık 
fOlculuk hayli çetin olmuş ... 

Ben M. N . 2l in yüzüne baktım. 

- Mösyö dedim, bu iki esir b~ 
mevdu. Vapur da iki gün bw:ada 
kalacak eu vaziyete na?.araJ1 Amerıi
kanın içine kaılar geldiğimiz halde 

şehri gezemiyeceğiz. Ne olur siz bi
zim yerimize iki arkadaş ikame edin 
de biz de "T. Y. 5,, ile şöyle şehirde 
bir dolaşalım. 

'M. N. 21 ... 
- Derhal, dedi. Müsaade ederse -

n iz §imdi ben gideyim, ik saate ka -
dar gelir im. İki nöbetçi ikame ederiz 
siz de serbest gezersiniz ... 

Ve dediğimiz gibi de yaptık. İki 
saat sonra, benim kolum askıda To
m y ile Nevyorka çıkını tık .. "M. N. 
21,, der.hal iki ~i yollamış ve efri.r
leri onlara teslim etmiştik ... 

Bir taksiye atladık, doğru bi.v 
'hastahaney,e gittik... Pam;;ımapnw 
yaptırdım. Ve yine beraber bfiyük 

Lond.ra oteline indik. Nevyorkun 
ikinci sınıf bir oteli, 250 odalı 6 a
sansörlü vesaire.. . 

Pansımandan döndüğüm için yor
gundum, odada uzandım. Tomy de 
beni yalnız bırakmadı. Akşama ka· 
dar böylece vakit geçirdik ... 

Akşam yemeğinden sonra, yine bir 
taksiye atladık. Bin bir ışık içinde 
parhyan şehri gezmek istedik. Baş 
döndürücü bır alemin içinde dolaş . 
tık, durduk .. ve nihayet 12 ye doğru 
müzikhale girdik. 

Nevyor.kta, .A vrupadaki mu.alim 
surat asıklığı yoktu. Herkes eğleni
yor, dansediyor, keyfediyordu. Bar 
hıncahınç dolu idi. Güzel girlsler nu
maralannı yaptıktan sonra, tek ba
§llla eğlenmeğe gelen er.keklerin yan
larına iniyorlar, onları eğlendiri -
y«>rlardı. Numaraların kalabalığına 
:ve çeşidine di~ek yoktu ... Locnla
.nn içine çekilenler, bizim Londra 
be.Flarında. alışmadığımız bir serbest 
hlı:le keyf ediyotlardı. ı Devamı tvı t] 

YAZAN : M. Sami KARA.YEL 

ramıştı. Gazinodan otele, otelde!l 
bulvara giden Yusuf ıstırab içiııde1;" 
di. 

Yusuf, a.ğa~klı, havadar, güı:el 
sulu bir yer istiyordu. Şöyl bağdaŞ 

kurup bolca ve istediği yemekleri 
yemek, yere hasır serib şöyle bir u· 
zaıııb kestirmek ... Pariste bunJatl 
yapmak mümkün d~~di. 

Paristc, dana. \"e sığır yiyordu ,, 
İstediği tatlılar, istediği börekler 
yoktu. Hele? güzel bir kuzu çevh-ıne
. nerede bulunabilirdi!. 

Daha ziyade Yusufu kedere sevk· 
eden su idi. Sen nehnnin filitre e-
dilmiş suyunu içiyordu. 

Hergclecı İbrahim ile Kara .Ah· 
medin Parise gelışi, 'nirkler arasın· 
da yabancı m mleketlerde çarpışlJll\ 
ayıplığını venyordu. 

Koca Yusuf, hem hasta idi. HeDl 
de Hergelecinin ve çırağının gelişin· 
den muztaripti. 

Reşid beyin ağzı kulaklarına va· 
rıyordu. Koca Yusufu mağllıb etti· 
recek onun şöhretini ku-acaktı. 

Reşıd beyın tuttuğu hattı hareket 
cidden tenkide layıktı. İnsan bU 
derece milli hislerinden uzak ola • 
mazdı. Acaba Reşid bey Türk XJlÜ 
idi? Kım biiir, saltanat çevresine sı· 
ğınmış bir devşirme mi idi? 

Çünkü, Reşid beyin yaptığını M 
bir TUrk yapamazdı. P:ıris gibi bit 
yerde cihan pehlh"tlnhğını alınış bir 
Türk pe i\-anını magliib ettirm.ekı 
küçük düşürmek oldukça küçükI~· 
tü. 

Koca Yusuf misafirlerini istaS· 
yonda karşılayıp otele selamcUecUk· 
ten sonra, l<11ıbeli Kara Ahmedc, şuıı 
ları söylemi§ti: 

- Ahmed, Hcrgı:leciye yarın bit 
iki söz söyliycceğim .. 

- Bırak, ne söyleceksin? 
- Türkün şerefini muhafaza içifl 

hiç olmazsa o, buraya kadar geJ.rxıe
meliydi .. 

- Hele bak düşündiiğüne .. 
-Hergeleci benimle güreşm is-

terse Türkiye yok muydu? 
- Daha iyi buraya geldiği... SfO 

de kırara, kır:ıra yenc.rsin .. 
- Ayıb.be Ahmed!. 
- Artlk ayıb kaldı mı Yusuf? 
- Hele, o Kara Abmedi neye ge-

tirmiş buraya sanki! 
- Belki, bizim için .. 
- Biliyorsun hastayım da? .. 
- lyi oluncaya kadar sakın gi1 -

reşme ... 
- ı ~asıl olur Ahmed be.? 
- Hasla, hasta güreşilir mi? 
- Sonra, tefe koyarlar bu ga~'llf-

cazlar bizi be! 
- Senin haı:ıla olduğunu heı::Jtel 

biliyor .. Gazellerle de ilan ederiz .. 
- Hayır. bu halimte güreşcceğiıll' 
- Olmaz Yusur ağa.. . 
- Böyle olacak ... J.ıC§.im ona kif1' 

dir be! .. dt!di. 
Ertesi sabah·, Kara Ahnıedi ve dl• 

ğer arkadaşlarını alarak Jrergelc • 
cinin misafir olduğu otele gitti. . 
Reşad bey, misafirJcrini PnıiS111 

en güzol otellerinden bidsine ycrıeş· 
tirmişti. 

Koca Yusuf ve. arkadaşlarıJllfl 
geldiğini güren Hergeleci scviJI 

\ '' mi~ti. Güler yüzle onları kabul e" 
ledi.. 

Fa.kat, ne de ol::;a. iki hru;ım zofll' 
ki gülüvorlaniı. Biraz hos beŞt~ll 
sonra. Filibeli Kara Ahmed, Her$ ' 
lecive hitaben: 

_:. Abe Hergeleci ... Neden gel 
diniz buraya kadar be? 

Deyince, Hergeleci ne cevab ve;~ 
ceğini şaşırmış bir \hmyet aldı. ıl>a 
ra Ahmed d vaın etti: 

ya pn • adı1l11l - Abe Hergelecj iyi 
be? 

Diye tenkide başlayınca. tteı1e-
Jeci cevab verdi: • 

- Abe, ne var be! Güreş yn~ 
ğa geldik i~e be! el• 

- Abe, gavurlar.la mı güırcse g 
diniz be? ttJ·· 

Deyince, Heı geleci de şafak ~-
N söyleyeceğini şa., ... ırdı. Lafı ıı~ 

da geveleyerek: , 
- A be, onlarla <l:ı yaparız bC·gn, 
- Demek yalnız gavurlarla 

reşmiye gelmedin be! dedi.. y1-• 
Hergeleci, kızmıstı.. KaşlarııU 

tarak: f 
l . sor' 

- Abc Ahmed, ahret sua: ı 
durunmn he!. , 

- A be ne soı ayını lbrahiJJ'l oe · 
- Sorma be! ~fl 

f Dı ııa1n' t 
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kolay bir lokma değildir 
~imanı• bu tne•lakett istil• t.ta't'1~ eltili 
takdirda tıüyük güçlUklarta karşılaşacakt11r 

Almanların Norveçi istili. teşebbü
ai muvaffak olsa idi ancak A.vr.upa 
ile Finlandiya ve Stıvy;et lb.ısya va:. 
sıtasile iltisak peyda edebilecek olan 
İsveçi tamamile tccrid etmiş olacalt
tı. Bu sebet>dendir lti, 1Skandinav 
Yarımaclasınıo garb kısmına bir kere 
hakim Glunca Almanyanın lstok -
hoım Huıtftmetinc, memleketini ıten
disine teslime davet eden bir truebi 
ile bu istilayı itmam eylemesi haki -
kate ı;ok y~ın olucdiı. ' 

Norveçe karşı tecavüzün muvaf -
fakiyetsizliği, Hitlel! planının tat -
bikini bemym-. Büyük ve aınzalı 
~o~ arazisi üzerınde dağılmış 
bulunan Alman kuvvetleri lchlike<le
dir. 

Deniz tarikile takviye meselesi. ln
gjliz donanması tarafından vücude 
lletinlen may,ı tarlaları \'-C mütema
dix-en K-attegat. ile Skağerakı nezaret 
altında bulunduran dcnizalt1 gemile
rinin mevcudiyeti ile hafif bir •·a.sıf 
göstermektedir. Nakliye tayyareleri 
it~ asker se\'ki Norveç tayyare sa -
halannın küçüklU~ü v~ nedreti se • 
bebiıidcn güç olmaktadır. 

Bu ruijşküüıtm içinden sıyrılmak 
~e Nor.veçteki vaziy,eti ıslah için Re
ıch yakında 1svcçi istila edecek mi
di!"? 

Mütcaddid ve ciddi işaretler bu 
taluniui teyid eder gibi görünmekte
dir. Bu scbcbden :tsveçte bir Alman 
istilfımnın l'lUhtcmcl olması bugün 
bu dikkati çekmektedir. 

Ev:.·cıa Rcich, bu memleketin ih
laıint.!cn ne gibi istifadeler. eltle e
deceı~tır? 
... lier gey,den evvel, Norveç topra
~ ü~rinde bir sergüzeşte atılmış 
Olan kuvvetlcrile emin ve seri mu
"-1.n yollan tesis eylemek imkanını 
ticl~ edecektir. İsveç. demiry.olu şe -
~e.<sine HiWim olunca, lınllhazır.da 
~. Trondhjem'de ve Narvik'de 
lectid edıliniş öıı1unnn unsurlarını 
dotrud3n dOğruyn takviye edcliile -
Clcktin 

l Bunanmlrabil, asıkar olan matizur. 
lveç, onfüswıu Mmnnyaya ka~ 
laoY-dumıak lleyfiyctidir. Fakat bu 
Otüu rnalfım olüuğu veçhilc Öll'<i ıic: 
i1edenöcri az öuçuk ihmal ooilmiş-

~azi gµnınınun tın~ mukave -
~ine fazla 1lıymeti vcrmcı:liı,ri peJt 
"Uht~eitir. 

lfitlerm prestiji, o kadhr ha.fif<:e 
~şil(JD NOr:veç seferinin muv.affa_· 
~~etıne tiağhdir. Eğer hu mesele.; 
~insiz ~gıcına rağmen, tn -
~ - Ftanmz heyeti seferi,resinu in- 1 
'"ll'll~cıc liir darbe ile nihny1Jtltm - 1 
~ olsay:dı, ba keyfiy~t Almanlarm 
-\lll'aflar- nezdlndeki va.:;:i~~c.tini bil
~ rmıey.ta kuvvetlenditb.:t·kti. 
~~ ijqka, lSveq demir cc1'heri 
i~ Alıru.ı.n mülkiy-0ti o
~ktl. B8 gibi ihtimaller E'ühr.eri 
~fü • eeZbedebilir. 

'1tk,~ küleey.§ noktısmdan, Alman 
taq anıharbiyesiııin Jsvcce kat'Sı bir 
~rruz tasavvur edebileceği "'.art -
b.:.ı ınütaıea edelim. Alman cıkiım
~ ~ ~ csin\'1 tercilı cttıiği mcıtodın a 
l;ı ~ hHeffen'in talımatlna sndık o
~ <ık, İsveç ordusunun, mümJ ~hı o
~ ?Uıntıc malıvini ~U:ıC3~' ,. 
-".:ı'Uct edile bili!'. 

~ ~u ınemlelwtin coğrafi bü-ıycsi 
~:le hır telakkiye mi' wa.id mırtır? 
l\ı.• talih ınüsbet bır cev:ıb t.uzını -
~ C:.tiğini mü a· cac ey. n .. :t il.in 

1 
•taya .bir goz atmak ~ •. il .. ~it. 
l ·ık:ı Menıcl'dcn Y.ı.'.ı:ı<l'm 

l) . 1 Uctına kadar uz'.l.!1:ın Alnı,. n \'C 

lıo• 1 
l'l u S!!.hili, l•t.' bnr~ - G ok-

.111 ı ltın . . . 
~ ın ccııuuur. ...... ı I .. veç 
dair ızu ıhata od n g ni . b'r mzıf 
() { < ızmektcdir. f-" :ıH garbide 
~; llııııtak~.ıın 'ı r:,:ıli <l~ b~ ilıa-

A. fa.zlıı.la.şurnıakta~ır. 
lij. lrnanlann li'rc•deri!rnt:ıd'ci:ın IIa
l}ı111~rı :ırkıra Jc~ 1 ı· b'ıwn hudud 
etti• ~k. s11u elde etmek iı.,fa manevra 

i\ crı malümdur. 

1 ~u <:~ • .r.- • t h .. 1 b' ,. toıa -o•cuı vnzı:.•c ;; e ır pıanı 

ltııca:Y~n."Jtırueaı( mah;ycttodir-. 'F'Hhn
~Un t\·~in oer.ub kınmı Stokliol -
titiı(: gar'bıntlc, nralnnnda .da.r gc • 
~c:r-ı.~ bağbı.an bir hüyük gtiıler 
k v•l'j 'l ~ 1 e tncmlckctin mcrktziı1dcn 

tıt a"-"-- 'bi.1: .. .\) 'oH- UUD§ gı u.ı.; , 

tiıı ~;ın ihracına karşı koymak i
~ S\'cç, ccnub \'C şark sahilleri 
~ 'V'elıi mıkyasta bir tahkimat 

sistemine maliktir~ Buralardaki bq 
lıca istinad noktaları şwı.laL'd.ır: 

Yutıandın m şimal ucu karşı8ında. 
Göteboııg; leveç Kiel!i iamini alan 
KartS K't'Ona; Gotland adası v.e 
Stbıttiolin mıntıkası. 

Di~ taraftan İsveç donanmaaı 
şayanı ilimal değildir. Bununla be
ratier ilü hareltit 8&linesinin coğ!ıa
fi noktadan fevJraliıde tenevvüüne 
rağmen, İsveç, bir umumi Alman tB· 
a..tTUZunun hareket üslerine nisbet
le, 1989 eylüfü bii:iayetinde Polon -
yanın bulunduğµ ayni şar.tlar: altın
dadır. Bunun içj.ııcir ki sev.kiilcey;şi 
şarUaı; çifte. ib.a.i.a. prensipinin ta -
hakkukuna müsaiddir. Böyle bir an
da. müstevlinin ne y,apacağını keş • 
fey.lcmeY,i iddia etmeksizin uaıı:aııi 
olarak böyle bir maııevr.anın m.uhte;. 
mel şeklini işaret imkinı vardır. 
~ bil: ı:nan.e~ cenuh ucunda 

İsveç kuvvetlerini tesbit için Dani -
marka adalar..nda.n seaDie'ye asker
ler geçirmeyi ve ayni zamanda, sa
hil müCJafularını bir kenara 'buda· 
rak veya susturarak bir taraftan 
Götetiorg'iın şimaline, bir taraftan 
ela Stok.holm'ün cenubunda asker 
i lm.f tU')emeyj tazammun• edecek
tir. 

MOtürlü kuvvetlerle esaslı surette 
mücehhez olacaıt: bu sonuncu mu -
lıarebe unsurlarının vazifesi, Göt.a>
land ve Scanic'de bulunan kuvvetle
rinin ric:ıt hatt.'lnı kesmek için bü -
yük göller arasındaRi geçidleri milin 
kün olan sürntle işgal eylemek olar 
caktır. 

Oslo mıntakasından alınacak düş
man kuwet1clr1ni~ şarJta doğru sar 
karalt tiu ihata manevra.sına iştirak 
edecekleri de hakikate uygun.dur. 

Fazliı eksilmiş o.lan Alman dbnan
mruonın a.elrorlerle dolu kafileleri 
himay;e edcrelt, Rusların muhtemel 
bir. muvafukatlar.ı say.esinde Stok
lıolin'un 150 kilometre simali garbi 
sinde bulunan Yoevle koyuna ihraç 
amell~i txmıin için xaJand'ın 
gartiindBlti ~ııen süzülmesinin 
imltiiıı var mıdır'! Dtı gj.iç görün • 
melrtedir. 

Şüphesiz, böyle bir ~şclfüüs, İs
v~ saliil müdafaasının Kıymeti, ço)c 
f.azliı. asker-:nakliyesi mewcsi, mayn
lcr, :30tiıie körfezinin tiuıUırı gibi 
bü~ilk milşltülitta ke.rmlaşacaktır. 

Bununla öcrabcr"' Palonya ordusu -
nun tiıaşJna gl!lcn çifte iham manev
rasının tesirlerine ordusunun ma -
ruz lialmaınası için heı" ttirlii tedbi
ri it:tilıas eylemek 1sveq crltanıhar
öiyesine aidüir. Bu noköıdan, son 
Polonya sefednin wmliği dersler ü
zerind8 dli§üniilineğe değer.. 

"J;e Temps,, ---···----

--·· ... ·---
Bir şehir meclisi azaat 
TıUl'k SözU gazetesine 

taarruz etti · 
Adana 1 (Hususi telefonla) - A- ı1 dana belediye meclisi azasından Hak

kı Bosnalı, şehir meclisi müzakerele
rine dair Türk Sozü ga:r.etesınde cı

k:ın bir yazıdan muğber olarak Türk 
Sözü gazetesi idarehanesine gelmiş, 
gazetenin yazı işleri sekretcıi Niluı

dn hücumla dövme hareketinde bu
lunmuş ve: 

"- Sizi yok ~clC'rim.,, tehdidini de 
savnrmuşlur. Çağnlan zabıta sJmıı· 
<lalin daha kotti Lir safhaya döl{ül
mcsine mani olmu. tur. 
. "Bir ~ir mc' li i azasının bu se- ı 

ldldeki çfrkin Jıarc.ht ti mt1.hittc bü
yi.ik dedikodu uyandırmı. tır. 

Alman iktisat mütehasmsı 
Sof yada 

Sofya, 1 (A.A.) - Ahnan iktı -
::;ad rnüteha ıı;ı Dr. Clodius bugün 
Belgraddan Sofyaya gelmi~tir. 

Ilumanya ile Aınıaııya arnsmdn 
bir Hcaret anlnşmı'.\Rı n.kı1ini Bükıe~· 
t<: mü7..akcrc eden CloJius, oradan 
Budapeşlcyc, Bclgrada gimıiştı:-. 

İran kabinesinde bir tayin 
Tahran, 1 (A.A.) - 1~ars ajansı 

bfütlriyor: 
Şahinşah hazr.efü·ri, &y Ali As· 

gu Bilmu'!ti lt'krar Da.hilıye ne2are
tine getinnişt.ır. 

Amerika -Janony1 BüvlUJ ©ıırııfi<e\tömö~ 
SABAH'fAN SABAHA 

llllas adalarına ilhak edilen bu yer 
lede borabeı: 61~. 700 kilmnet.ı.:a mu -
rabbaı araz,\ye sahitdir. 

--. ............... ------ -

Türklerin ecneb·iierle 
Jllllfusu 70 milyondur. ı • 
Arazisi dağlık ve volganikti~. zeı- . ev en m e Si 

zelaler ve "Typhons,, lar eksık de- doğru mudur 
ğildir. 

Başlıca şeli.irtleri - Osaka, ınooo, 
Na&J>ya, Yaitohama; Ko.öe, Naga -
salt4 HakodiıJB,dtr. 

Japonların hakiki tarihi yedinci 
a.sırdanı ~ da ilk ~rakki hair 
veütri 1868 den bcda eder. 

Japonlar - Garb efltar ve ~rek
ki-ına çok mütemayil ve müstaid 
olduklarından Avrupa medeniyetini 
memleketlerine sill'atle idhal etnıig
Ier: ve büyük bir azimle inkişaf et -
timnişlerdir. 

Japonlar - Büt~ kuvvetlerini ve 
paralarını başlıca besledikleri emel
leri: oııdu ~ d.onanmayaı. hasr ve ne
ticede muvaffak olm~lardır. Ve bu
gün herhangi bir Avrupa devletinin 
donanma ve ordularile boy ölçüşecek 
derecededirler. 

Japon kara askerlerinin ilk üstad 
ve muallimleri Fransızlardır. 

Japon halıri!esini de İngilizler 
kurmuşlanlır:. 

En mühim ioş;ı.a tı bahriye tezgah
lan ve havuzları Tokyo yakınında 
"Yokoska,. dır ve aslteri imalatha
neleri t'.amamile moderndir. 

Japonyada askeri hizmet mecbu • 
ridir. Ve 17 yasından başlar. Maa -
rifi de son derece ileııidir. 

1lıa.1Juxı sarvatleri - V.aktile "Sa
do,, adiısındtı bol altın cevheri çılta
rılmı§tır. Elye:.rim gümüş, bakırı, i~ 
Ç4ilik imalatma yaııar demir cevhe
ri ve diğer her ne\ti madeniyat mev
cııddur. Bol ~urlar dolayısile 

dağları çok mümbittir. Kırk çeşid 
çam ağaçlarile doludur. 

Porselen, çiniCilik, ltiğıd ve ipek 
sanayii, ince marangoıcluk ve sedef -
çilik çok müamlıı surette ilerlemiş • 
tir. 

Her nevi mensucat, çay, külliyet· 
1i pirinç zcriyatı ve maden kömür -
teri ilh .. iki senedenberi .Japonların 

ilttieadi ve askeri baklmlal'dan Av -
rupa devletlerine kaıışı takındığı ta
vır ve- hareltet hayli çetin müzakere
leri mucib olmuştur. Qlk nazik 
dakikalar ge~irilmiş ve miinasebct· 
lerin kesilmesi beklenmiştir. Bu me
yanda .Taponlar "Mandcbouri,, yi 
Çinden ayırarak bu kıta üzerindeki 
nüfuzlarını tevsi etmişlerdir. 

Japonların gayeleri büyük hlÜs -

tem.lekeci Avru\>a devletlerinin Çin
de.ki ikö.eadt nüfu~ mıntakalarmı her 
taraf e1iıiek, nele Birleşik Amerika
ya. mWiakltak bir darbe nazırJamak 
'9e Çind&k4 nüfuz ve hakimiyetini ta
mamliunakbr. Amerilta dil mukabe
le edecek kuvveti dalına elinde tut -
makta ve her gün acttırmaktadır. 

Ruslarla da 1937 .senesindenberi 
yeniden bazı hudud hadiseleri ve 
Rus demiryolları hakkında hadis o
la.n ihtilaflar nihayet itilıifa mün
cer olmuş ve büyük bir harbin önü
ne gcçilmistir. 

El'an .Japonlar Çin askeri hükfune
ti reisi ve başkwnaudan Chang -
Kai - Chek orduladle hali harbde -
dirlcr~ 

lki seneyi mütecav.iz zamandan -
beri artık uyanık ve iyi müoolihez 
büy;ük Çin kuv\•c.tle.tile. harbi idame 
edebilmesi ve ay.ni zamanda başta 
Amenka.. olduğu halde Avrupalı dev
letle.re karın ciddi \'aziyetler alabil -
mesi Japon muliye ve mcmbalarının 
tahımuniilünü ve askeri .kudretini 
göstoı'ltleltle Cidden calibi dikkattir. 

Bahri ÖZDENİZ 
--.---..:»il«---

DarUşşafakanm· Beykozda 
yaptığı maçlar 

Bir ltaç giin evvel 67 inci yıldö

nümlerini pa.ı hık bir sckilde kutla -
yan Darü şafakahlaı diın Bcykoza 
giderek orada bir spor günü geçir
mişlerdir. 

Atletizm müsabakalarından son
ı·a Haydarpasa ile Dariişşafaka ta
kımları karşılaştılar. Zayıf bir kad
ro ile çıkan DarUşşaf aka bu maçı 
3 - 2 kaybetti. İkinci oyun Beykoz 
klübü ile Da.rüşşafaka arasında idi. 

Bu ına.ça Beyk~ kalı.•cj ve müdtt
fi Ba.hadudan eksik ve IJ>arüşşa.fa
ka tam kadın ile çıktılar. 

tık dhwe 1. - Q Dal'ÜŞŞaf akanın 
meiJiıbiyetiyJe b;tti. Utınci devre ise 
r~nden ÇPk ü.aüin oyun çıka -
rıb ariiaLaı:kaya üç g(ll ~arak o-
j-'lllU 3 - 1 pllö> oliwaJt' bitirdiler. 1 

(lllıf tam/ ı 1 incide) 
har.ilin 3emihi Mümtazın, dün, bin 
hüsnü msadüf eseriı olarak matbaa-
mıza uğramasını, kendilerine anketi
miz hakkında fikiıılomni sor-mak için 
iyi bir fırsat bildim. 

Geniş fülgi ve tetebbülerini, yaşa
dım uzun y.ıllann tecrübesile mez -
cetmiş olan sayın üstada, bir Tür
ltün ecnefü bil' Yadınla evlenmesine 
taraftar olup olmadığını sorunca; 
ölçUlmüş, tiiçilmiş \'e .. "sabitleşmiş,, 
bir fikrin ifadesine mahsus bin ta-
vırla şu cevabı verdi: 

- Kat'iyen mulialifim. ~altug 

şunu ilbe edeyim: Evlenmiş v.e.: hi· 
ribirlerine ahşynış olanla.lllll saadet
lerine dualanmla beraber. '!:ürk 
tmkeklerinin ecsnebi \'.U bahusus Av .. 
nıpalı ltaclinlarla izdivaçlanna ve 
evlabittarılC Türk kadınlarının ec -
nebilerle izdivaçlarına sureti klltı'i· 

yede muhalifim. 
- Ecnebi ile kurnlan bir ailenin 

Türk cemiy.etine faydalı olacağına 

ıtani misiniz? 
"Asla!,, der gibi elini iki yana 

sallıyarak: 

- Değilim. Çünkü telakki aymlığı 
mıdır, telkin muhalefeti midir, Ut -
bassüs milbayeneti midir, g9rüş 

başkalığı mıdır, bahusus tertiiyc 
mvr.ı mıdır, nedir bilmem. iki ha.şifa 
memlcket1i mümkün değil l:hı mem
leket cvlii.dlan gitii tiir aile ahengi 
tesis edememişlerdir. Bat:t:fi: iki Müs
lüman arasında tiile, yine hissi bit' 
3üp1ie ile söyliyebilirim ki, tam biı· 

ahen!r nuib olamamışür. V..e bunda 
kef-aet ve servetin methali yoktur . 
Yani, zenginliğin veya orta halim -
ğin bu ahengi teminde methali yok
tur demek istiyorum. 

- Böyıe bir ailede samimi birı a
henk olur mu? 

- Olmuyor. Çünkü biv çoklarını 
gördiim, seviştiler, e\'lendileıı. Fakat' 
netıeede bin türlü eza1arla aynldı -
lar. 

1 
nı· t\irciH eden 'l!Urkün, 11ürklük 

l lıakümdaki tıelfı.ltlHSi ve imanıı naza.
:mnJa zayıft görülfillğü için, bUmi -
yorum, arzu buyurduğunuz mana 

1 i«ıinde size sarahatle bir cevab vere-
bileaek miyim? Ecnebiyi tenıih eden 

1 öir kadın için dahi ayni filüroeyim. 

- Yabancı bir ana ve babadan 
dünyaya gelecek bir çocuk bir Türk 

1 
yavnum mudun? 

- Bu i§de muhitin bir rol oynı -
yaöileceği akla gelir. Eğer bu çocuk 

l Avnıpada doğmuş ve bir çok seneo 

l )erini orada geçirmişse, zannediyo • 
rmnı ltcndi vatanının, ister istemez 
yabancısı ve bir cibilli his ile v~ 
tanını• sevıse de, bu gururunun ve ~ 
ltının ttım rnaııasını ifade edemiye -
oeı< oUrn bir fureddüd içindedir. Bu· 
na dlv. bir ~oR misaller gördüm ve 
anUulim ki, vatanını, bir. vatan ev
litlina lô.yık tiirı hararetle sevmek 

1 

jçin v.a.tiınında... ve vatandaşlan ara .. • 
sın& dbğmak ve yetişmek zarureti 
vardır. 

! - Yabancılarla evlenen bir Türlt 
delik:a.nlısı veva kızı, bu hareketle
rilo· Türk camiasına karşı maneYi 
bin suç işlC'miş olurlar mı? 

- Bu BCkil cvJcnmclerin bir çoğu 
a.!jkın peşine ttı.kılrnıştır. Bir çoğu 
<la servet' pe~inde vücud bulmuştur. 
.Kşkm, her zaman için ve her mem
lhUeti İ4f'1n insanda doğru düşünüşe 

ve g9rüŞ9 mani olageldiğini kabul 
ederse}(, servetin de insanlarda mü
vazenesizlikler husule getirdiğini bir 
gok emsaline nazaran kabul eder.sek, 
bu iki cazibeye doğr.u gidişin, ma -
denıki bir gcli§i vardır. Tür.k camia
sına kar.şı bir kusur olduğunu zan -l netinck Uır insafsızlık olur kanaatin
deyim. 

Reeal S:A'N-A Y ' 
--ıtıı«.---

- Mev.zuu bahis şekilde bir. aile,. 
den doğacak çocuklann milliy,etıerin- ' 
de ttximmi göriilmez mi'? 

'tugoslavya - Sovyet 
Rusya temasf arı 

---o-

Moskova, 1 (A'..A.) - Reuter. 
Yugoslavya ile SO\~etler birliği 

arasındaki ticaret müzakereleri dos
tane bir hava içinde dev;m etmek
tcdi11. Sanıldığına göre Yugoslav- . 
y,a - Sovyetler biriiğjne bakır, djğor 
bazı madPnler ve kuru yemiş satmak 
ve Sov~tlcıı birliğinden petrol ve 
pamuk sntın almak i temektedir. 

- Tcdenniden ziyade, zabnediyo· 
rum, büsbütün bir yabancılı!{ yani, 
bir üçüncülük meşhudum olmuştur. 

Genç bir kız taru:nm. Ne. anasına, ne 
babasına yaklaşar.ak, ikisi ortası ve 
yahud ikisinden harıiç bir ltadroy,a 
81kışmış ve ezilmiştir. 

- Bu kabil izdivaçlara aleyhttır -
lığınızın başlıca sebelii? 

- Çünlfü gördüm ve yakinen gör
düm. c.Bir. ka~ kendi cinsinden olan ı 
kocasından ayr.ıldıktan. sonra; omuz
lıırına yüklediği kızile Pari.se gele -
rek kendi gibi zengin ,~e yjil(sek ai· 
leden olan bir tngilizle evlenmişti. 
Bunn rağmen, üç sene geçmedi, ve 
lngilizin karısından ziyade kızma 
karşı gösterdiği ihtimama rağmen, 
biraz evvel arLettiğim gibi, bu kız 

hccler olmuş ve o mes'ud ev yıkıl -
nuştır. 

- Tanıdıklarınız arasında böyle 
bir aile var mı? 

- Bir arkadaşım - Cene\'l'Cdeki 
tahsil arkadaşlarımdan biri - de o
ralı muhterem, gıizcl ve temiz bir 
hızla evlenmiş, mes'ud olmuştu. Bc
ı~er senelerce omda ve burada. ya-
5adılar. l{ocanın iı,ı ve iyj bu· mev
kii vardı. Kadın tam manasile bir ev 
ff.auını olmuştu. Ne- o1du bilmem, 
bunlnr da, beraber geçirdikleri sene
lerin halırnlar:ını kalblorine :::.ıkıştı
rarak çekişe çekiş ayrıldılar. 

- Böyle bir izclıvaçta dinin rolü 
var mıdır? 
Kısa bir düşünceyi rnütcakıh: 
- Dikkat ettim, din bahsinde ana

nın rolü çocuğu oynatıyor. Çol'uk, 
babanın, üzerinde himmeti ve dik -
hıti oh;a dn olmasa da, anasının dini 
tarafına geçiyor. Bunu ılavc f'debi· 
lırim ki, ccncbı ko.d1nları bizimki
lere nisbctle daha zıyade iş bilenler
den oh.lukla.rı ic;in bu meselede ccne· 
biye vaı-nn bir Türk kadınından da
ha çok oy;vel bu maksada wı.sıl olu
yoıfar. 

- Zevcin veya zevcenin yaban('l 
olilUh'll lnr T11rJi ailesine 'IürU ailesi 
denu mi? 

- Bu mesele, erkeğin dıkka.t1ne 

v.e di~. kadının zekavet V$ 

~ne ta.allak eder, denilebilir
se d~, liendlnckn olmayan bir 1'adı-• 

Yugoslav he)'.eü, harici ticaret 
halk komiseri Mikol'.pan ile miitead
did gpriişmelerde bulunmuş '~ bir 
ticaret \.~e seyrisefain muahedesi ile 
bir tediye anlaşmasının esaslarını 

mlizakere eylemiştir. 

Sovyctıer birliğinin Yugoslavya 
bwafından tanınması, henüz bahis 

mevzuu edilmemiştir. Fakat, ticaret 
muahedesinin imzasından sonra ba
his mevımu olınası muhtemeldir. 

Bulgar Hariciye Nazmımn 
nutku iyi karşılandı 

Bükrcş, 1 (A.A.) - Rador ajansı 
bildiriyor: 

• Semnnlul gnzete3i, Bulgar hariciye 
nazın Popofun en son öeynnatıncbki 
ehemmiyeti tebarüz ettinnektedır. 

Bu gazete dıyor ki: 

"Balkan m.ı:v!lerj vaziyetin va
hametini ve sulhun muhafazasını a
mir bulunan menfaatleri müdriktir
ler. ı,,ul aristaıun, hariciye nazırı 

Popof tarafından bir kere daha teyid 
cdılen bitaraf kahna.k lrnra.rıı, haliha
z roa müstc:mn bir kıymeti haizdir. 1 

Ve Avrup. c nubu gn.rbisi ınıntaka
sııı n ttı i bal:ımınd:ın daha elıC'ın.mf
ydlidir. Balkan tesanüdü fikrinin, 
Bul"' ri'"'Lanın h:ırici siyasetinde c
sn.s oldugu. bır hariciye nazırı tara
'rındnn ılk defa olarak söylenmekte. 

dil'. ' 
Hı ı 'c'yc nazırı Popoftm sozl ri 

ilerde müeomir hir e'b'rliği yapılması 
ümıdini ·:e imkfmını 'ermektedir. 

--o--

ParmaJiların1 makineye 
kaııtırdl 

Cibali tütün deposunda çalışan 

MehınOO kızı Naci)..'e panııaklannı 

makineye kapü.ra.:rak 

mik1.iw&ti .)..'aPllinıatır. 

Asker ihracı 
yanp 

----0--

Nor.YeÇte llatb azayo!'. MnianIM 
Nol'V~ «}lkQl 23 gün olm;ıştttr. lıı
gilizler onlardan bir haf ta sonra giz.
il bir noktaya ihraç hareketi yap .. 
mıjlar, 'bunu dilğet ihrac hareketlen 
fii.kib e~işfi. tsi.iiilerı haber vt!til .. 
mcyen bu me\'iriier artık alıia$lmış 
t.Hı. Haritamızrl&. ~österild.iğı gibi 
Narvik şimali, Namsos, M.Qlöe, An .. 
dalnes ve Lordaldır. Buna mUkabil 
Almanların deniz yolile yaptıkları 
ihraç Oslo istikametindedir. :Oani ~ 
markadan aldıklam Sıitlsuıdı ,adasına 

mühim kuV'\\etler y~lardır. Bun• 
lan pce karaıahğuıda Noneçe qıkar 
mıya çalışmaktadırlar. Çünkü Ska .. 
gerak boğazında müttefik donan .. 
manın kontrolü vardır. Evvelki gün 
bu kontrolden iki Alman gemisinin 
kurtulduğu IMl.ber '\ıel"ilmişth Halbu
ki kısa bir müddet :içinde 28 nakli· 
ye ve iaşe gem.iai ha.tırılmıştır. 

Denizaşırı yerlere asker gönder • 
mek büyük bir igtir. Yalnız asker 
değil. cephaneleri,, hayvanı ve bütün 
levazımı gönderilmek J&.zımdır. Bil
hesab anlaşılıyor ki 15.000 tonluk 
bir nakliye gemısinin ta.şıyabileceği 
asker 2000 kişiden fazla olamaz. 
Vakıa müttefik oı;duların şimal 

denizinde ve <iedıa yukarıda asker ta
şunak iç.in g~ecekleri yollar uzun
dur. Fakat donanma hakimiyeti al
tında emindir. Halbuki Almanlar 
Skagerak boğazına hakim olama • 
mışlaı -!1r. Ancak gizli gizli on, on 
beş gemiyi yola çıkarıyor, bunlardan 
birkacını OSJ.13ya gönderebiliyorlar. 
Diğerleri y.a denizlerden,kdlnucmfh 
Diğerleri ya deait&in dibine gidiyor, 
yahu<l çıktıklarJ limana dönüyorlar. 
Bu vaziyette uzun sürecek olan N or
veç harbinin sonunu tahmin edebi
liriz. 

Almanlar ilk ham.lede Norveçe 50 
bin kişi Ç)karmı.')l.ardt. lşte hala bu 
ilk hamlenin faikiyeti devam cdiy.or 
ve Altn.anlar bu büy.iik .kuvvetlerin 
aı.,__.......:ı Oslo'nun şimalindeki iler· 
leme hareketinde muvaffak oluyor
lar. Btınunla beraber geçen her gün 
müttefiklerin kuvvetini Alman kuv
vetlerine yaklaştırmıştır. Şimdi ar· 
bk Almanların raha~.a ilmiyeme· 
diklerini görüyoruz. 

NOııveı:in beş muhtelif nokm.sına 
çıkarılan l.ngiliz - Fr.ansız ku:v.vetle
ri, Norveç ordusilc birlikte Alman 
ordusuna su anda belki a\ledce mü
savidir. Fakat bütün Norv~ ha\'a 
ilslcrini elde etmiş olan ~manlar, 
hav: faikiy.etinden istifade ediyor • 
lar. Çünkü müttefiklerin tayyare· 
leri kendi topraklarından veya tay
yare gemilerinden Norveçe gelip 
harbetmektedir. Gizli bir noktada 
bir hnv.a üssü tesis edildiği haberi 
~yy.üd eder ve buna yenileri inzi .. 
marn ederse Almanların hava faiki
yeti de ellerinden alınmış -Olacaktır. 

Bugünkü haJde Norveçte cereyan 
eden lıarb büyük muharebelere esas 
teşkil edecek mevkilerin elde bulun
durJuması için yapılıyor. Bu bir ha
zırlık harbidir. Almanlar~ Norveç bi· 
taraflığmı bir baskınla ihlal ederek 
en mühim ihrac iskeleler.ini, liman· 
lar.ı elde etmişler, buralan tahkim · 
etmişlerdir. lngiliz donanması, bü • 
yük zayiatı göze almak niy.etinde 
deJildir. Şimdi dahildeki se\·külcey
şi mevkilerin - mesela Donıbas mev· 
kıinin - zabtı icin yapılan hnr katı 
büyük kuwetlerin çarpışması takib 
edecektir. 

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

Vugosta1 Koro heyeti 
-o--
( Bo{i tıımf ı 1 inddc) 

Beyoğlu lfalkevi yardım şı.ı'ksi 

ınenfmı.tıne t:i rlip olunan kom; ·r bu 
nk a.m l<"rnnsız tı) atro unda \er ile
cektır. 

Hc>yete riy t ~den Bclgra l kon-
. en at ıvaı ! ı ) · lcrinden B y -
sanskı kcnd: 'ni gür.en bir muı ar -
ı'lıımiY.e turn !eri ha.1.kında 13l nl rı 

söyl mistir; 

"- Bur:d. ıı C\ l Bulgnrist..:.n .. u~
radık. Duiıa cvHl de Bükrcc; H' .A -
tnc;e b'1!.m Uk. Şimdi İstanbu!u d:ı 
ziyaret c>d.eı ı:>k Dnlkan turn··mizi 
ikmal etmiş oJuymı.ız. Mi!li hav~h -
runızı 

0

dost '.PUrkn·eye t·:ınıtmıık \'C 

dlnlet:mck iıok:ınıru bulduğum'1Z için 
favkal&de meıunwıuz. 

Hey.et lstıuıbulrla kaldığı müddet
çe ıtirkcci gaı:.ında bultlllau hususi 
vaıoıı1al'llll1tı yatacaklar.dır. Heyet 
ouwa idinü Yuı.osla'\~ dönecek -
tk« 
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2 _ Evlerde bulunur - Darılan. 

3 _ 13a.'.2da vardır • Bir nota. 

·4 - Ala.kalı. 

5 - ı.~eıemengin merkezi • Bir e-

mir. 
6 - Zam - Üzerinde yemek yenir • 

Arkadaş. 

1 - Müsabaka - K:ıp.ılarda vaı· • 
dır. 

S - İstek - Ve • Bir nota. 
9 - Budala - Kuşlara verilir. 

10 - Bir ecza - :ta.bıt edatı - Bir 
harfin okunuşu. 

YUKARIDAN AŞACIYA 

1 - Kon~şmak. 

2 - Sonu gelmemek. 

3 - Başa giyilir - Yüzün bir kis -
mı. 

-4 - Dünya - Cemi edab. 
5 - Kışın yapıbn bir spor. 

6 - na.ve - lyi çıkmayan yazı. 
7 - Bir vekiletimizin ismL 

.S - Fran.cntta bir harfin okunu • 
§t. - Bir nota. 

9 - Mcraklanmo..k. 

10 - Bir mcyva - Belli ~tmek. 

• 
-· .~<i nlef; 

- 1.. ,. ··' • ' • .. • • : 

il Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınına~!- :gayet, 
~k~clay jniiessir bir müsta~zardır 

1 Barsak/ Solucanl8"rına 
kar~ı gayet tesi;.lid~r. Barsak solucanlannın büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan, hastalıklarında_ bunu 

kullanmaları faydalıdır. 

Hekllnlerimize ve ha~kımıza t avsiye edilen '.bu 
.mü.stahzar her eczanede bulunur-/ 

BALSAMIN 
' eevherini 

eden yüz· ve du
dak Rujları sılı

K u tusu .20 kuruştur. 
Sı at Vt·k~lctinin milıaaclcsini h.ıızdir. Re ete ile satılır. -

~~···· .. •••••·•••••••••••••• 1 Paşabahçe i •• • : Tuğla Fabrikası ı 
R • 
B E~kidenberi büyük bir şöhreti olan bu milli müessese iki sene· • 
• denberi yeni ellerde şehrimizin en sağlam \'e en revaçta prese ve • 
il kerJ>İÇ tuğla.farını imal etmelrtedir. Her nevi in§aai için çok elveriş-= = li ve kınksız sağlam tuğlayı ancak: • 

! Paşabahçe Tuğla Fabrikasmdan 5 
• Tedarik edebilirsiniz. Tuğ1a. almak istıyen inşaat sahiblerinio il· 
g bir karar vermeden evvel bir kere de Pa.saJ>a.hçe Tuğla F8.brikasa • 
il raamwatmı görmeleri menfaatleri iktızasmdandır. Tuğlaları ye- • 
E rinde görmeğe vakitleri olmıyan isteklilere, verecekleri adrese JIÜ- • 

1 • mene de göNJ.erilebilir • • ~ '9 

hidir. Bütün emsalinden üstündür. \ 

~ Telefon: (30 ) dan (68) i arayınız. . &-1/j 

~-·····················~··· 
: ı İstanbul Belediyesi İlanları 

Zayi Ruhsatname 
Thibaud, Gibbs ve şürekası tara

fından Fransada Paris şehrinde 

GIBBS namı tahtında imal edilerek 
Türkiyeye ithal edilmekte olan GIB

BS diş macununun, Türkiyeye ithali 
müsaadesini havi 1929 senesinde 

Sıhhat v 1çtifüat Muavenet Ve.kii. .. 

Jetinden PLATON LAGOPULOS ve 

Zayi 
Aywıcık nüfus memurluğucdan 

alnuş olciuğwn niifus hüviyet cüz · 
dauı ve askerlik vcEik:ımı ı:ayi et -

tim. Ye."lisini çıkart.acağımdan eski

sinin hükmü olmadJğınt ilan cderım. 
Sinob vı.layP.ti Ayan~ l:aza.sı 

Tilrkmen küyündcn Kuru f..li o
ğullarmda.lı Ha.san oğiu Halid 

Nar.1:1 326 
ZAYİ - 2 numaralı bisiklet p.Ja

kamı zayi ettim. Hükmü yok'İ!lr. 

Osmaıı 

lstanhı.11 Asliye üçüncü huku.J.~ 
mahkeu:C.91llden: 

7.ekiyc ve.kili avulrn.t Ekrem Öz
cfon tarafından Ü~küdarda İh.s:ıni
yede Alt sokak 75 N".>. da mukim 
~en hali banr ikan:ıet.gfilıınm meç
hul olduğu taayyün eden Haşim Ve
li aleyhine mahkemenin 39/ 1196 
No. lu dosyası ile açılan boşanma 

davasının yapılan muhakem~i so • 
nıında: Kanunu medeninin 132, 138 
ve 142 inci mı..1deleri mucibince ta
rafların boşanmalarına ve M. aley
hin bir sene müddetle evlenmemesi-

ne ve masarifi muhakeme ile 25 li
ra ücreti vekaletin M. aleyhten tah
siline 2/ 1/194-0 tarihinde karar ve
rilmiş ve yazılan ilam sureti mah -
keme divanhanesine asılmış oldu • 
ğundan, mumaileyh Haşim Velinin 
on beş gün 7.arfında müracaatla tem 
yizi dava edebileceği ilan oıunur. 

Tahmin b•dell ilk tcmin;;ıt 

3,31 44,10 Cihangi~ ynngın yeı-indc 4 üncü adada 8,82 metre 
murabbaı sahalı arsa 

l,liO 24,00 Cihangir. ynnı:m yerinde 4 un•:tı adada 4,80 metre 
murnbtJ:u sahall arsa. 

Tahmin bedelleri ile l!k teminat mıktnrbn yukarıda yazılı ikı parça ru-Sa satıl~ 
ın:ık lizerc ayrı, ayrı açık arttirrnrıyn konuım~tur. Şartnameler Zabıt ve Muamelat 
mlıJurlüğü knleıninde gorCılcccltlır. 1halt>, 6/5/1140 pazartC3ı gı.inü saat 14 de Dauni 
erıcilmendc yupılac:ııüır. Taliplerin ilk temin.at makbuz veya mektupları ile ihale gü
nü muayyen saatte Daimi EncCrf:<:nde bulunmaJarı. (3115) 

Tahmin. ilk 
bedeli teminatı 

G!H,00 52.0:i Haseki hastahanesi için 100 dilzüııe Rontken filQll. 

n~,oo 53,G3 Hru:eki . hasl.abanesi lçiw 550 kilo Ldrofil pamuk. 
Tnlımin bedelleri ile ilk teminat mjkıJarwı yukarıda :ra:ıılı Rontken filmf ve 

idrofıl pamuk s:ıtın :ılınmak Uzere ayrı ayrı açık ek.'liltmefe koııuJJllUStur. Şartnarocler 
.zabıt ve Muamelat Mudi.ırlüğu kalemind~ gi>rillecektir. lhale 6/51940 PazarteSi gilnkl~ 
saat 14 de Daimi Encümende apılacaktır. Tal.tplMin ilk tcmmat mak6\U •eya mc -
tllpl:ın \'C 940 yılına ait ticaret odası vesikaları ile ihale güııu muayyen satte Daimi 
Endimen~ bulwımaları. (319~} 

Taksim gazinosu için ynptınlaca11: 8 kalem Moble açık eksilte.llleye konulmuş -
tur. Tıihmin bedeli 2830 lira 20 kuruş ve ılk teminatı 212 lira 26 kuruştur. Şart ~ 
nanıc Zabıt ve Muamelat Müdürli\ğti. kaleminde gorülecektir. thale 13/5/940 pazar
t~i günü sa:ıt H de Dauni Enci.ımende yapılacaktır. Taliblerlıi ilk teminat makbuz ve
ya mektuplan, ihaleden 8 gün evvel :E en işleri Müdiı.rlüğüne müracaatla alacakları 
fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odJıı.ı vesikalarilc ihale günü muayyen saatte 
Daimi Enci.ımende bulunmalarL {3415). 

FETTEL şirketi namına verilmiş 

olan 12/ 33 numaralı ruhsatname zi

yaa uğr~ olduğundan bunun hüJt .. 

mü kalmadığı ve bu müsta.hza.rın ba~ 
dema Türkiyeye ithalinden dahi sar-
fınazar edildiğinden ziyaa uğradığı 
ilan edilen GIBBS diş macununa aid 
ruhsatnamenin Sthhat ve İçtimai 
Muavenet Vekaleti. nezdinde iptaliA&
tevessill edildiği ilan olunur. 

Thibaud, Gibbs ve şürek!sı Şti. 
vekili Malmamara ve şürekisı 

halefi G<ıbriel Kııto 

Aleni teşekkür 
Zevcim Denizyolları etibbasuıdalı 

Cem.il Süleyman Alyanağın vefab. 
dolayısilc hissetmiş olduğum elim 

Galatasaray Lisesi Alım 
Reisliğinden 

Sabm Komisyonu l acıyı teselli ile gerek hastalığı esna-
- sında ve gerek cenazesinin nakli hu· 

Mikdarı 

Kilo 

20.000 

Fiyatı 

K. S, 

10.25 

11 k tentlnatı 
Lira 

154 Ekmek 

Galatasaray llsesınlı1 Mayıs 1941) sonuna kadar mikdarı ve muhammen fiyatile 
ilk teminatı yukarıda yazılı ekmek lhtiyacının 13 Mayıs 1940 pazartesi günü saat 10 
da Beyoğlu tstır.131 caddesi 349 numarada liseler muhasebeciliği binasında okul ko: 
misyonunca ı.çık eksiHme:si yapılacaktır. istekliler şartnameyi görmek için okul ida 
resine ve ticaret odasının yeni st::ne vesika ve tem.ino.t makbuzile belli gün ve saatte 

kC'miı;yona gelmeleri, c3393> 

Gümrük Muhafaza Genci Komutanl~ğı İstanbul 
Levazım Amir~iği Sabnalma Komisyonundan 
l - 1'eşkil4t ihtiyacı için 800 aded er:ıt kilimi alınacaktır. Açrk eksiltm.eii. 4 Ma-

yıs 940 cumartesi gümi saat 11 de yapılacal~lı.r 

2 - Muhammen bedeli 2800 ve ilk teminatı 210 liradır. 
3 - Şartname, nllmune ve evsafı komisyonda görüleoilir. 
4 - ıstcklilerin gün ve sa.atinde ilk tcmiruıt makbuLlan ve kanwü ve.>ikalarilc 

birllk•e Galatadn Mumh:ı.ne caddesi tbrnhim Rlfat }lan ikinci kattaki komisyona 
celnıelcrt. c3091 

1 

susunda pek büyük lutufkarlıkta bu
lunan kıymetli sayın valimiz Lutfi 
Kırdar ve Denizyollan baş doktor -
luğu profesör Mahir ve arkada.şlan-
na, tahtı tedavide bulunduğu Cer • 
rahpaşa hastahanesi sertabibı ve 
diğer alakadar doktorlara, Vakıt 
gazetesi sahih ve başmuharriri üs
tad Hakkı Tarık Us'a, İstanbul Ba
sun kurumu tarafından ihzar ve 
gönderilen çelenk ile cenaze mera .. 
siminde hazır bulunan ehibba ve 
dostlarına ve merhumun hakkında 

mesleki temiz ve duygular besliycn 
kıymetli matbuatımıza. aleni teşek

kür etmeği bir vicdan borcu telikki 
ettiğimden lfıtufkar gazetenizin ta
vassutunu rica ederim. 

Zevcesi 
Sadiye ALYANAK 

2 MAYIS İMO ---- ~ ____ , 
Ereğli havzası 

KömOrler.i satış birliğinden . 
38'10 numaralı kanuna ..mten;den :i/12891 numaral.l kararoame.nin 3 sıQlll1 km'tl· 

rma göJ"tl ~ül eılm 

"Ereğli havzası kömOrleri sabş birliği ,, 

Merkezi Zonguldaktadır. 
Birlikten kömür almak istiyen müstehli!tlerin 15 mayıs 1940 tarihine kadar 

tstanbuld;;ı Tophalııeıle iskele Caddesinde 28 numarada ve 15 Ma~ 94.0 tarihin
den itibaren de cfaitrudan doğruya Zonguld:ıkta SATIŞ B1RL1Gt MERKEZiNE 
müracaat eylemeleri Mzımdxr, 

KöM'OR SATIŞ ŞERA1T1: 

1 - Kömür ababrmm kömür bedelini peşi.nen (,demeleri ~arttır. 
2 - Kömürler bn%ada F. O. B. olarak teslim edilecektir. 

- Telgraf adrelk ZONGULDAK - SATIKöMtl'R - Telefon: 146 Zonguldak 

~----..------·------------m&C~ EraOli kömür leri i şletmesi 

Kömür satış şubesinden : 
Ereğli Komurlııeri tllebnesi Kömür Sat.ı.ş şubesinin bılılınum mevcudat, t~ah

büdat ve n.atlübab, bütün hukuk ve vccaıbıylc 3870 numaralı kanuna müste

niden 2/12691 nmımar.ıJı karamamenın 3 sayılı karan hükmlin~ güre teşkil edllen 

Ereğli havzası kömürleri satış birliği'ne 
devredilmiş olduğundan alakadarların her türhi işleri içııi 15 mayıs 940 larıhin
den itibaren mcrketl ZONGULDAKTA bulun:ıcak olan adı geçen satış birliğiı:e 

müracaat etmeleri. w • 

Devlet Denizyolları "tianlar; J 

T. İş BANKASI 
·t940 Küçük 

Cari Hesablar 
iKRAMiYE PLANI 
1 adet 2000 linbJt.= 2000 - L. 

3 " 1000 .. =3000 - " 
6 .. 500 • =3000 - " 

12 .. 250 .. = 3000 - " 
40 " 

100 .. = 4000 - .. 
75 " 50 ... = 3750 - .. 

210 " 25 " = 5250 - " 

Keşideler: 1 şubat , 1 ma
y,s , 1 ağustos, 1 ikinci 
teşrin tar ihler inde yapılı r . 

Bostancıda Sahil~e Sat!llk 
[' ,1 

Bostırncıda Çatalçeşme kar~ımnJ:, <lcniz kenurınd:ı önü kumlulc ··d•'' 
satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir nıevkiindc, koya naz~r, traınvar ıo 
ra.~ı yakınında. duvarları ve rıhtın:ı ve k;>yıkhaııcsi yap~!mış bir 

1

111e· 

1 
bulun·m cLn>anın 21 metre ceblwsı ':C tnJrrilı0CU biı• cföm.i"11 murn.bb~l lld!ll 
·sahası vardır. bte,l-rlı:(!ıin her gıın sabal1ları ( 11) elen (17) ye ' 
"Yeni Sah~th,. ıdare memurluğuna n•üra.caatleri. .;. 

--~~~~~~~~·~, 
Sahibi: Ahmed Ce.na.le<.ldi:: 

Nt·~ri~ <•t 1\liiclürii: Macid ÇETİN 


