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''Norveçteki vaziyet müt
tefiklerin lehindedir,, 

istediği zaman, daha uzun izahat ve
rebileCek vaziyette bulunacaıhz.. 

.r-~~CÜ',.....,-... iol.::..::c:::.:.x::::::::..~;...:.,,;.o.ı•ı...;::.;::;.~ ı lbnlta tt· 
usar; ~:r- ... -·z ett0iı"h takdirde, lsvecin garb meselesi vardır \ e bu mese- ..... .. .. ~ 

le hail d'l [Sonu S iincü sayfad" 
1 

artık şu veya bu şekilde e ı -
l"nı:k içın olgun bir hale girmiştir. 

l>oğ-ı-usu aranırsa, bu mesele yeni 
değildir· Habeşistan harbindenberi 
lıa,<i bir' safhaya girmi~tir. Habeşis -
~;uıcıa, hemen hemen platonik brr 
-Avrupa mukavemetine rağmen, ga-

Norveçteki harekit 
••••• 

-''~t kolay bir zafer kazanan İtalya, 
b~tün bütün gürilltüiu bir siyaset ta
llib etmeğe başhyaru uzak ve ya
'kın komşularının rahatını kac.;ır· 
l"nı~tır. 
. Evet, !talya Akdenızin ve bütün 
~Vrupa politikasının rahatını kaçı
racak derecede bir çırpıntılı hattı 
har-eket takib ediyor. Almanya ile 
g:ırb demokrasıleri arasında harb 
llatlak verir vermez, İtalyanın bir
denbire sükünet bulduğu, akıllı, ted
bir lı bir intizar siyaseti altında sulhe 
tararctar bir yol tuttuğu göze çarpı
~orrıu. 

itaı:,a bitaraflık ilan etmedi. A- · 
<;ık açık, defalarca, icab ederse har· 
~iştirak edeceğini tekrar etti. Hat-
ta. Alınan nazırlarından Dietrih ltal· 
~ayı bir Alman işaretinin harbe sü
t'Uklemeğe kafi geleceğini ilan ettiği 
l)aıae bu·ta.biıyet italya taraimdan 
lekzib olunmadı. 

: İngilizler bir mıntakada bulunan 
· askerler.ini ge i çe.ktiler 

. Londra, 2 (A.A.z - İngiliz harbi

ye nezaretinin tebliği : 

- Birkaç gündenbcri Trondheimin 
cenubunda harekatta buluna~ müt
tefik kuvvetleri, bir çok düşman hü
cumlarını geri püskürttükten sonra, \ 
düsman kuvvetlerinin gittikçe daha 
ra.iıataşan adedi sebebile geri çekil· 

mişlerdir. 

IC"uttefik kıtaları, Andalsnesde ve 
Andalsnes c1varındaki diğer liman
larda tekrar gemilere irkap edilmış-

lerdir. 
Narvik mıntakasında harekat de· 

yam etmektedir. Müfrerelerimiı. düş 
manla temasa gelmiştir. 

N amsosda kayde değer yeni bir 
şey yoktur. 
N orvec Harbi Jlaklwlda Tafsi.18.t 

Paris, 2 (A.A.) - Havas ajansı, 
• hl bugün öğleden sonra, Norv~te A 

vaziyet hakkında Fransız asken 
mahfillerin beyanabna atfen, aşağı -
daki malumatı vermekt.edir: 

Dombaas mıntakasmda çarpışma 
devam etmektedir ve bu hususta he
nüz sarih mal(ımat mevcud değil-
dır. 

(Sonu 7 ncide) 

Alman propagandasının 
beyhude ·zahmeti 

işiy · silah altına alıyor 
i: iTALYAN E~c·sı .. 

1RUZYELTLE GORüSTU 
Mı•ır ~ müdafaa tedbirlerini . 
aüratl~ takviy~ye devam ·ediyor 

1 Londra, (Hususi) - Belgraddan verilen. bir habere göre Yugoslav .. 
ya bir çok ~rı silah altına davctıo karar venniştir. Bu tedbir bug\in • 
k:ü Yugoslavya. ordusuna daha 300 bin kişinin iltilıakım t.emin edecektir. 

Belçika gautelerinin mütal6881 korkunç tehlikeleri davet edeceğini 

Brüksel, 2 (A.A.) - Bütün mil - tebarüz ettirmektedir. 
Jet, İtalyanın vaziyeti neticesinde, Belçikadaki kana.ate göre, birleşik 
müttefikler tarafından Akdenizde a.. Amerika elçisine verilen cevab bu -
lınan ihtiyat tedbirlerinden dolayı gün hususi ehemmiyet taşımaktadır. 
memnuniyet izhar etmektedir. Zira, İtalyanın mesuliyetler yükl~n -

Bir sosyalist gazetesi. Mussolini mesi zamanı gelmiştir. 
Hitlere yardıma karar verdiği tak - Ruzvelt İtalyan el{'isini kabul etti 
dinle, bunun İtalya için ne kadar (Sonu 7 ncide) 

ı ~üyük ank~tömö~ 
'"W.~· ı 

'TÜ·rklerin ecnebilerle 
evlenmesi doğru mudur 
Avukat Etem Ruhi Balkan diyor ki: 
''Kızlannı Türk camiasından çıkarıp başka millete 

Harb sigortaları 
yüzde ikiy.üz 

arttı 
--0--

Akdenizde siyasi vaziyetlerin son 
bir kaç gün zarfında ehemmiyetli 
surette gerginleşmesi üzerine Akde
niz ve Karadeniz ile atlantik, harb 
sigortaları yüzde iki yüz artmıştır. 
Bu sebeple harbin doğurduğu muhte
lif nakliye güçlükleri arasında sıgor
talann tekrar artması ticari müba
delatı gayet müşkül bir vaziyete sok
maktadır. Akdenizdeki harb sigorta
ları yüzde birden üçe, lngiltereye 
gidecek gemilerin primleri yüzde 
dörtten beşe, Atlantikte sefer ede -
cek müttefik bandıralı gemilerin si
gortaları yüzde 2.5 den dörde, At -
!antikte sefer edecek bitaraf gemile
rin primleri de yüzde bir buçuktan 
yüzde dörde çıkarılmışbr. 

Von Pap n 
Berline gidiyor 
Ankara 2 {Hususi) - Alman bü-

.. iddia "etmek -hakkını dani vermem.,, 
Büyük anketim.ize eski gazeteciler

den avukat Ethem Ruhi Balkanın 
cevabını almak üzere kendisim yazı
tianesmde ziyaret ettik. Bizi neza • 
~etle kabul etti. 
- - Evet anketinizi büyük bir ala
ka ile ta.kib ediyorum. Cevablanm 
da hazırdır. Suallerinizi sorunuz, de
di. 
· - Ecnebilerle evlenmiye razı mı· 
smız?. 

- Bu sualin sebebini anlıyorum .• 
Çünkü Kanunu Medenimizin mfum
adekirlığından istifade ederek bazı 
Türk kızları bile ecnebi erkeklerle 
evlenmiye başladıkları çokça işidil -
meğe başladı. Evet kanun, umumi 
medeniyet kavaidine riayeten 20 nci 
3SIJ' ada.mı gibi bu kabil evlenmelere 
karşı sakin ve sakittir. Fakat gene 
bu asrın kavaidinden sayılan milli -

(Sonu 7 de) 

SABAHTAN SABAHA: 

Mecburi İlk Tahsil 

Et' .em Ruhi Balkan 

ve ... Aşı 

l 

Biz ~mektebler:Ie Çiçek ve Tifo aşısını sıkıca tatbik 
edemiyoruz. Frapsızlar, Ku~palazı aşısını mecburi 

olarak tatbik ediyorlar. 
Son zamanlarda İtalya ha:rb istE:r 

bir Vaziyet aldı ve harb karışmadan 
~lura:rnıyacat;:nı .ilan edecek kadar 
ılf!ri vardı. Alaltadarlar, bütün bu 
t.il5.h şakırtılanna karşı, ne kadar 
ı;oğukkanh davranmak kabilse, o k:ı
<lar ~ak~n kaldılar ve işi pek faciaya 
~lınnchb:-. f'a!<at d.ıimi surette ku
~klan tırmalayan bir ~ildi.yet ve teh-

" Türk va Yunan milletleri her s_aadet. ve fela
keti paylaşmağa karar vsrmışlerdır ,. 

yük elçisi Von Papen yarın bir kaç 
gün kalmak üzere Berline hareket 
edecektir. 

'ııd sesinin nihayet bir can sıkıntısı 
Vf\ b 1 . 1 • • - .. a ırsızlık tev •j etmcsı zarun -
~ir. İşte bugün bu ruhi haletin etra
~ı ka[l)amış olduğunu tissediyoruz. 
ktaıyanın emelleri ve lehJ.idleri ile 1 
endilerini .tZ çok aFı.kadar gören 

~evıetıer: artı!< r.e olacaksa olsun! 
eıneğe başlamışlar gibitlır. İlk işalet _1.ngiltereden geldi. Akdenizde 
ligılız tüccar gemilerinin ihtiyat 

.:edbirleri almalarına karar verildi
gi Londradan bı~dirildi ve bu ihtiyat 
t edbiri de Cebelüttarık ve Süveyş 
Y .. !larıll!._ terkedilerck Afrika cenu-

IIU9cyiıı Cah.id YALÇIN 
( Smıu 5 itv-idt:) 

Hariciye Vekilimizin 
Beyanatı 

-o-

Ankara, 2 (A. A.) - lstanbulda 
Yunan kralının doğum bayramı mü
nasebetile yapılmak istenen dini ayi
ne mahalli memurlarca muvafakat e
dilmemesi D. N. B. :arafından mü -
tema.diyen istismar edilen bir mevzu 
haline getirııroiştir. Bu ncşriyaLa 
karşı vaki olan müracaatimize Hn · 
ıiciye Vekilimiz: "Yunan, Türk mil
letleri her saadet ve felaketi ar2ların 
da paylaş.naya k:ırar vermişlerdir. 
Ve bo&u her vc.;ile ile tekrar etmek
le fayda varthr,, cevabını veııniııtır. 

'f, Y~ri• 
t"l'\.04-...& 

IIar:c:!Y?. VP:.m '5ükrü Saracoğlu 

---:Dil«---

Milli Şef Jerome Tharaud'yu 
kabul eth . 

Ankara 2 (Hususi) - Ankarada 

bulunan Fransız akademisi azalann

dan B. Jerome Tharaud Reisicüm -

hur İsmet İnönü tarafından hususi 

surette kabul edilmiştir. 
---<il.il\>----

Irak ve lrana uzanacak 
demir yollarımız 

Ankara 2 (Hususi) - Diyarbaktr

dan !rak ve 1rana gidecek demiryol

ları için 50 milyon liraya kadar S'.ır

fiyat icrasına dair layiha. meclkl ruz.- t 
namesine alı~mıştır. r 

F. i I ' •J• n dört g111ına icatlar h«r ran.sız çoca a aşml'( ,. ·· 
(Yazısı S de) 
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Kazvinli İ8mail, Fahredain & azinin 
en iyi taleb i olmuştu. ----

-aı.ın sdyliyen bir a m farzı tut· 
mıy::uı adamdır. Hac e uda kil· 
çük taşlar atmanın milnası nedir? 

Safa ile Merve arasında sür'atli 
ko. manın manası nedir? Dünyayı 
ynı atmak i in ilah nıçiıı altı gün 
beklemiştir. Bir s t zarfın a- halk 
edemez mi) dı? Rub de r ve ne 
şekıldcdir? Niçm H 
m d peygamber 
on dcf a ınsan şe 
Yanı Al h on <l a c 
Ku ·arı kı be v ıt 

maksad gümle beş defa 
binde ya~tmak ve Tanrı ile barıbasa 
kalmak dt"m ktır. Hakıki ıbadet iş-

/ tc budur. Yatıp kıılkmak değil! .. 
İsmail bu sözler ı 

göze g 
kıualı s. 1ı adam ır yu 
baktı ve elini tedkik etti. 1.smaiı s:ığ 
elinin bıış ve şe t llannaklari 
bir ~ay yapmış v ·sol elı.nin h d t 
parmağını da i :ine bir ok gıbı k· 
muştu. Bu bir işaretti? Onu ancak 
bir tarıkatin müntesibleri anlar ardı. 

Kınalı sakallı ada:m muhatabını 
ikna edemiyordu. Anlattığına gö 
onun bir 1smaili biı' Batıni olması 
lilzımgcliyordu. O da Fahr :eldin Ha
zi ile dini bir müna aşa için gel -
mı ti. O un b"r Batıni cl ısi olma
sı da muhtemeldi. Fakat İsmail bun 
ları anlamak istemiyordu. 

Bekleme odasındakılerin hepsi 
Fahreddın Razi ile görı.işmuşlerdi. 

Sıra 1smailc geldi O da dershaneye 
girdi. Eğilerek üstadı selamladı. Son 
ra büyük bir tevazula önüne diz 
~öktü. Onun \ er ellerini, sonra 
dizlerini v d bin· i
uin teklerini öptü. Geri çekildi. üs
tadın yer gösterme · e rağm o
turmadı. Ayakta durmayı aşırı bir 
saygı tc.lfıkk.i ediy du. Hep önüne 
bakıyor ve sorulan suaue·ri kısa .. .. ' . . . 

- Kazvın bizim Mevlima .. 
- Buraya niçin geldiniz? 
- Müsaade buyurursanız efendi-

min derslerinden istifade etmek is
terim. 

- Kazvinde kimlerd d rs gör-
dünüz? 

- Orada şafıi bir hooa \'ardl. A
dına ahmud Apak derler. Ondan 
sarf, nahvi sonra d rsleri nl
clım. Hadis, t sır, elanı derslerini 
de Şemseddin Cürcnni'den okudum. 
'1risi de cfcndirn.izın ell rini öperler. 
Selam v hü e"leriru tirdım. İki
si de dersl rinde sızın t lerınizi. 
landırlıır. Sizin larılUZl itirazsız 
kabul ederi r . 

- Dahıli müdürilnü gördünüz 
•. ? mu. 
- Gördüm 

da ayırdılar. Y tım. 

- Biı ihtiyacınız var mı? 
- Hayır!... ömıiinuze duacıyım. 
- Pel· ıyı evladım. Bır hafta son-

ra derse ba lıyacağız. Size bazı ki-· 
tablar vereyim şimdiden kopye eder 
derslere hazırlanırsınız olmaz mı? 

- Tc ekktir ederim, Mevlfuıa. .. 
t mail tekrar I<,ahrcddin Ra inin 

ilerini, etekl rini, dizi ı inı o u .. 
Derin bır hu "ı ve hu r i ·n , mu
ka ld bir mih b n ayrılır bi 
u tadın dershan sind n ıktı. 

!smailm şim ekli .ı!e ı r ı. 
Akıcı ve tatlı bir far ça ılt.C konu u-

T'Grtdıfe ~ 

SENEL K ' Kııruo 
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yordu. ·uzUnü çerçevcliyen sı~·ah 

sakal kendi ınc kadar yal.ışmıştı 
ki.. Fahreddin Razi on binlerce ta
l be görmi.i§tÜ. İsmaılin nezaketini 
çok beğendi. İsmail çıkUktan sonra 
yarundakıl re: 

- Gözl rlnden zeka fışkırıyor. 

Terbiyeli bir genç. Mezhebi de şafii 
imiş. Bu genç bizim için şimdiden 
ka1.anılmış bir h ıncdir. Allah tev
fik ersin! de i Li 

Bir hafta sonra dersler başladı. 
İsmaıl camı h k sten evvel gıder, 
kapıda üstadın gelmesini bekler. O
na camiin perdesini açar, s nra ce
bınden çıkardığı bır mendille usta -
dın ayakkabılarını siler ve yanma 
alırdı. İsmail ustadın kürsüsünün 
d binde bir yer almıştı. Fahreddin 
R zı d rs takrir ed rkcn coşar, al
nından t rl r utizuhlrdU. İsmail he
men aynga kalkar sarığını çıkal'lr, 

hocasının terini silerdi. Dersten son
ra da hoc sının iki adım gerisinden 
yürüyeı ek kitablarını taşırdı. İsma
il çok da çalı kandı. Çalışmnsilo te
vazuile kendisini hocasına ve ho -
casının ail m çok s vdirmiı ti. B -
zan kapıyı hocanın genç ve güzel 
kızlan n.rdJ. 1sm il bunları görün
e gözlerini yere indirırdi. l<.,abreddin 
Razi onu vine de kabul ctmiye baş
ladı. Kendi oğullurilc beraber sofra. 

İsmail vakit namazı ce-
' .. ya oturdu. 
maatle kılardı. Tehcccüt namazını da 
kaçırmazdı. Tam ve kamil bir müs
luman, çalışkan bir talebe, sadık ve 
feda.kar bir hizm tçi... Fahreddin 
Razi lsmailden bahsedildiği zaman 
onu böyl tavsif ederdi. Fahreddin 
Razinin Şahdızlı Rukiye i mınde 
genç bir hizmetçisi de vardı. Hoca
nın ailesi gibi Rukiye de İsmailden 
ka mnzdı. Onun yanına çıkar ,.e ka. 
nwurdu. 

H-OCa geceleri kütUbhancsindc ça
lışırken 1smail de tamlık dairesinin 
"'d Ju[>rn ...u.· 4 .ı.uı;13ı:; .ı::mıaıuu "l:iıtyUıtu 

ve kandilini getirir, ba.zan onunla ko
nuşur, memleketini, ailesini sorar
dı. Rukiyye yirmi yaşının tara·.:cti
ni ya.şıyan bir kızdı. Bocanm evin
de şiddetli bir tesettür baldın oldu
ğu için sokağa yalnız çıkama~, ya -
bancı bir erkekle konuşamazdı. 

!smail siyalı sa.kal ve kaşlı gür
büz bir delıkanlı idi. Fakat anını a
ğır ve karşısındakine hürmet •tmi
ye mecbur eden bir ciddiyeti va ·uı. 
Rukiyye aylarca ona surahi ve lcan
dil taşıdı. Fakat İsmail onunla bir 
hizmetçi kızla konuşulması Ifızım -
gelen şeyleri konuşur ve sordukları
na da kısaca cevab verirdi. Bir gün 
l~ukiyye: 

- Molla İsmail, dedi. Siz evli mi
siniz, bekaı· mı? 

İsmail gözlerini kitabından kaldır
dı. İlk defa RukıyC'nin yüzüne dik
katle baktı. Kız bu suali sorduk • 
tan sonra kırmızı bh· gül gibi kızar
ım tı. İsmailin gözleri onun kıvılcım 
lı gozl ıl buluştu. İçine o valtte ka
dar hisselmedıgi tatlı ve ılık bır şe
yın aktıf;'lııı duydu. İhüyarsız bir iç 
ç kişind n sonr : 

- Ev t f-uhiyye, dedi. Bekiu ım. 
F k t a ı m brnı bir komşu kızile 
n ş nl dı. Talı d n sonra e\ l<'ne -

m goniyoı 
- Bu k dar g<>n ve güzel bir ka

dın neden hızmetcılık yapıyordu? 

7 53 :t9 07 20 SJ 3 O J 

1 clamlık kapısı kapanını. ı. Ru
kıyye o gece bır daha lsmaılin yanı
na gelemedi. Hocam, !smnilin çalıs
tığı odada ~atmusına da müsaade et• 
mişti. !smcuı geç vakte kadar rahle
nin üstünde eli ri fJakağında kaldı. 

! 
Horozlar öterken yükten yatağını çı
katrdı. Y re s reli 'e uzanc1.;, Fakat ·- _,.. _ _..__-.....;;.;,:..;..~J uyuya.mıyordv.. (Deva.mı var) 

• .. 
3 

• ı 
~~~15.iiWi~~~._,,-aır~.....,~~~%,.ır.,.~~IJll;;ı.~'li'i~~~·~/~ Akdenizdeki ngi liz 

tedbirleri lise v~ Orta m~k.teb-1'" OKUYUCU 
ler n yaz tat h . . 

Yirmi üç Mayısta dersler 
kesilecek 

DiYOR Ki: 

Maarif Vekaleti lise ve orta mek
teplerin yaz tatilleri ve imtihanların 
başlama tarihleri etrafında kat'i ka
rarını vermiştir. Bu karara naza -
ran şehrimizde bulunan hususi ve 
re~mi lise ve orta mektepler 23 ma
yısdnn ıtibaren ders kesimi yapa -
caklardır. Liselerde hse bıt.irmc im
tıhanlarına zı mayı dan itibaren 
bru lanacaktı.r. 28 mayısda da orta 
mekteplerde yeni talimatname mııci- ı 
bince yapıl cnk d vlet olgunluk im
tihanlarına başlanacak ve ılk olarnk 
elemeler yapılacaktır. 

Vağk2pam iskelesi hak
kmda Belediye temizUk 

işlari mUdürlUğUnUn 

cevabı 

Diin Btlcdiyc Temfahk işleri 
Mıtdürltığundcn şıı haberi aldık: 

"2 Mayıs tarihli "Yeni Sabah,, 
da Yağkaııanı tüccarlarından Naki 
özer isminde bir zat, Halicin en 
isl k ticaret iskcleleıinden biri o
lan Ya0kapanı iskele inin istifnde 
edılmez bir halde bulunduğunu zira 
gerek civardaki dükkanların ge

re! se b ledıye çbp ülcrmin üprün
tü çöpleri o civard n deniz dökül
mekte oldugunu yazıyordu. 25 mayısda butun mektep idarele· 

ri lise ve orta mekteplerde devlet 
olgunluk imtihanlarına gırecek olan 
talebclerın vaziyetlerini ilan etmcğe 
mecburdurlar. 

Bugün Maarif Müdürii Tevfik Ku
tun riyaseti altında bütün orta m k
tep ve lise müdlırlerinin iştirakile 

kız lisesinde bır toplantı yapılacak -
br. Toplantıda yeni imtihan tali -
matntı.mesinin tatbiki şekilleri göı1i
şillecck ve devlet olgunluk imtihan -
larının yapılacağı ınekt pler ve im
tihanları yat-- k heyetler seçilecek
tir. İlk mclrt.cplerin yaz tatili tnri -
hine gelince mevcud nizamnameler 
mucibince buna vilayet inznbat he -
yeti karar verecektir. 

Vilayet inzibat h yeti kuvvetli bir 
ihtimale göre bu hufta toplanarak bu 
hususda kararını verecek vo lisel rle 
orta mektepler icin V eka et t.arafm -
dan verilen kararı esas tutacaktır. 

---ım---

MAJIK~JIZLI!RD 

Kirayı art ı n 
.Bulgar mahkum ordu 

Marpuççulardaki dUkkanında fır -
ça ticareti yapan David Mizrahiy , 
20 lıra olan dükfın kirasını ~7 lir ya 
etmek üzere 15 bono hazırlatan ve 
btınları imza ettirirken yal<alanan 
Bulgar tebaasıfıdan Dragomir l{o
mandarcf hakkındaki karar dün as
liye dördüncü ceza mahkemesine ve
rilmiştir-. 

Mahkeme Dragomir Komandarc
fin dükkan kirasını arttırarak l{oor
dinasyon heyeti kararına muhalif 
harekette bulwıduğunu sabit gör -
müş, milli korunma kanununun 30 
uncu maddesi delalet.ile 58 inci mad
desine göre 240 lira para cezası ve 
'l lira mahkeme masraf1 ödemesirıc 
karar vermiştir. 

Palto liırsızının 
muliakemesi 

Üniv rsitcnin muhtelif fakültele
rinden, b şına ~lehe ko.skc.-ti giye -
rek girip yirmiden fnzla palto, kitap 
vesaire çalmaktnn suçlu Aııttı.kynlı 
Hüscyinin ve çalınmı mallan bıle -
rek almaktan maznun Fehime, Hn • 
san ve Feyzullahın muhnke.mclerinc 
d vnm edilmiş, Cnivcrsitenin muh • 
telif faki.lltcıerinden 26 truebc davn
cı ve şahid olarak dinlenilmişler, pııl
to \ e kıtap!arının çalındığını söy • 
mi lcrdir. · 

Şahid olarak dml...:nilon polisler 
de, Hüseyinin, yirmiden fazla palto 
<;aldı· m itiraf ettığıni bildirmi !er
dir. 

Huscyin bu if adelerı kabul etme -
miş, polisdc, yalnız üc p Jto çaldığı
nı i ·raf etti-mi söylemi tir. 

Muhakeme, karar icin başka güne 
bırakılmıştır. 

Bir g c hırsızı ha .kmda 
k;:ı .. ar 

A !iye albncı ceza mahkemesinde 
mevkuf olarak muhakemesi yapılruı 
meşhur sabıkalı gece hı.rsızla.nndan 

.IZzet Gezcl<, müddotıni doldurduğun
dan serbest bırakılm · p edcr.ken 
diğer taraftan Seferihısar lıapisha • 
nesinden kaçtığı ve ınulıtclif hır
sızlık suçlnnndan da Manişa ile di
ğer bazı yerlerden aranıp istendiğı 
anlaşılmış, dün Sultanııhmcd birinci 
sulh ceza mahkcmosinc verilerek 
sor.gıısu yapılmıştır. Sorgu sonunda 
İzzetin mevkufiyet halinin dovrunı
na \'e mevcuden Scferihisara gön -
dcrilmcsine karar vcıilmiştir. 

Bu h beri alınca derhal tahkikat 
icrasına başladık. 

Fazla mnliırnat i tihsali için bay 
Naki Ozcr'i aradıksa da o ch·arda 
bu iı:;imde bir tacir bulmak kabil 
olamadı. 

Y npılan ıncelem ler ve tedkikler 
netic ınde de Yağkapanı iskelesin
de 11e dükkanlar, ne de belediye 
tanzifat amelesi tarafından denize 
çöp dökülmesinin vaki olmadığı an
in. ıldı. ,, 

YENi AB.AH - Belediye Te -
mız.lık İşleri Müdürliiğünün şehrin 
neznf tine tallük eden herhangi bir 
meseled olduğu gıbi bu işte de 
gösterdiği sürat, hnssasıyet tn!r.di
re lilyıktır. Bu v il ıle §ikuy t 
serdeden okuyucularımıza vazıh 

ndres v htlv.iyct bildirmekte daha 
dikkntli da vranmnlnrını rica ede
cegız. Şehrin t;cmizliği, güzelliği '\: e 
intıwmile alakadar herhangi biu 
dılckte bulunan hem. r.ilerimizin 
müstear bir isim veyahud yanlış 
bır huviyet n.ltına gizi nmeğe te
nezzül ebniyeccklerine kani bulun
duğumuz için buna ihtimal bile \ r
mck istemeyiz. 

Kısa ve sarahntten ari imzaların 
hüsnü niyctl i görmek istiyen r s
mi maltamlan !"ınY.hude yorac ğını 

işi geaıktireceğ/ni nd;~b~- mün~se
betle aziz okuyucularımıza hatırlat
mak istcıiz. 

Erol vapurunda 
meydana çıkarı
lan kacakcılık • • 

---oı---

Zonguldak - İstanbul ve Rumanya 
anısında nakliyat yapmakta olan 
Şirketi Hayriyenin Erol vapurunda 
bir kaçakçılık meydana çıkanlmıştır. 
Runıanyadan kereste yükliycrek Zon 
guldağa gelen vapurda muhafaza 
teşkilatı memurlanmn yaptıkln ~ 
aramada bölmeler anısında gayet 
mahirane bir surette saklanmış muh
telif kaçak Rumen mamutntı bulun
muştur. Bu eşyalar meyanında ka
dın tuvaletine aid eşyalar, mühim 
miktarda ipekii ve kıymetli Rumen 
Dluzları, ipekli m mulat, 100 çift 
ipekli kadın çorabı vesaire meydana 
çıkanlınıştır. Hlidisecle suçları gö -
rülen kaptan ,.e tayfalardan bazıla -
rmm Zonguldak Cümhuriyet M.üd -
deiumumilığinc verileceği öğı cnıl -
miştiı. 

Bu scbcble vapurun bir kaç gün 
teahhur la limanımıza gelmesi muh -
temeldir. Diğer taraftan Şirketi Hay
riyede yaptıJımız tahkikatta alaka
darlar ıia.dıse hakkında ademi mnlü
mat beyan etmışlerdir. 

~-o-

Yugoslav Korosunun 
konseri j 

Şehrimıze .?elen 70 kıı ı~ı~ Yugos
lav koro u dun ılk kon nnı Be.} oğ- ı 
lu Halk i ictimai .}ardım kolu men
faatine FranEJz tıy tro unda vcı -
miştir. Ifonserde Valı Lüt.fi Kırdar 
da hazır bulunmuş \ c kon eue Yu -
goslav koro 'ııeyct.J ta~fından söy -
lenen Türk ve Yugo lav milli mars -
larile başlanmıştır. · 

Çok kalabalık bir halk tarafından 
dinlcnC!ll ve nlkışlanaıı konserde bil
hassa Bas, Kontralto \'e Soprano 
sesleııi nazarı dikkati cclbetmi§tır. 

Bu muvaffakiyetinden dolayı koro 
heyel"iııı ve reisleri B<ıy Doroşkiy.i 
tebrik ederiz. 

'Cerrah ş a yeni bir 

1
pavyon ilave ediliy r 

Temel atma merasimi 
dUn yapıldı 
-o--

İstanbul belediyesinin Cerrahpaşa 
hastahanesinde ayakta tedavi olu -
nan kimseler için inşa ctmc~e karar 
verdiği yeni bir pavyonun temel at

ı ma merasimi dün \ alt ve Belediye 
Rei inin riya ti altında Cerrahp şa 
hastahanesinde ve yeni pavyonun 
inşa olunacağı mahalde yapılmıştır. 
Merasım e Vali ve Belediy Reici 

Doktor Lutfi l\:ırdar, §ehir meclisi 
azaları, Unh eı·sitc ve tıb fnkiiltesi 
erkanı Cerı ah paşa hastahanesi ser
tabibi ve doktorları hazır bulunmuş 
tur. 

eı ime Oert :lhpaş h stahanesi 
sertabibi doktor Esadın bir nutkile 
iba.::lanmı tır. Hastaluuıenin bir ta -
rihçesini yapan ve bu yeni pavyon 
dolnyısile Vali ve Belediye Reisi 
Doktor Lütfi Kırdara te§ekkürlcrini 
bildiren doktor Esadm çok nlkı la · 
nan nutkunu müteakıb pavyon için 
hazırlanan tem e ilk tas biz.zat vali 
tarafından konulmuştur. 

Y ni pavyonun pl • n ve projeleri 
beledıye imnr miidürlüğü mimarla· 
rmdan mim B } an Leman taın -
fından yapılmı. ve b Icdiye tarafın
dan inşası 4.9 bin liraya ıhale olun
muştur. 

----cıııı,_,_ __ 

e~nclmilcl siyaset at minde, 
bilh a. İbı.lya.nın son brilıl

Jerdc aldığı tavır, miittclildcriı 

bazı ihtiyati tedbirlere tcvc fil e~ 
mcJc.rinc amil olmuştur. 

Eıiclnıbarhiyelcrin 'c yüksclı 

idare me.se.lesi.)ic uğrn.~nnJar.ıf 
salahiyet daire ine ~irnıck itihllı' 

:ri~ le aleni hlr ''aziyet gösf.ermc;\ e,I 

hu tedbirlerin bazıbn lıalifıazır ha· 
disl'Jerin • taalluk etme! ri dolayı i • 
Jo zahire !!•krnış buJurumıJ.tadır. 

İtal.)anın t• as itiba.ri le Akdt•nit 
d 'lt•ti olnuısım ve bilc.ünıle hahri 
lmndlcrinin, ha\a 'e deniz ii !eri'" 
nin kdeniz merkezi ile arl• kt mııı· 
<laki bazı adalarda hulunnı~ ını g-öı 
önün nlan bir tedbirler silsil<> i, dO'" 
in~ ısi.' le Akclenizdc \C bu deni7..c \" 
il .. r olan menıl ·etlcn:lc mu alıcde 
dilm .tedir. 
E' velenıinJe uras.mı ka.J dctmf"~ 

~:ıınıclır ki. ~inıdi)e kadar alınan IJtl 
tedhirle.r he.rbnngi bir iirprizi önlt'
mck içindir. Hatta, halihazır harhİ'" 
niıı arifesinde de, Akdeuizdc bu t<d .. 
birlPre nıümn il bazı faal~' etler vii· 
cudu gt>lmişti. 

uı:,.'lin ;uıi sc.kilde nıüttcfildcf 

mun) ~en faaliyetJ dr huhınnrnl 
he.rlıruıgi lür truı.mız karsı mcla bel<'" 
lenilme,ren va7.İ)et1er kar~ısmdıt 
li im ~ı arzu tmi)orlnr. Filhaki1'fl 
bir km gada., ilk yuınruğu fı.ııi ola~ 
) iyen taraf nasıl sendelerse, dt•\ ıet

lcr •ara uıdaki mücadelelerde ani 
bir siirprlz karşı. ml!a kalmak, ]te:t 

ne kadar nihai zaferi ku\•vetli bit 
memMı:etin kaybetmesin 'arnı,.~ 
kadar bir te ir ı;öst.crni de mü· 
Wm :ı.zı SC.\ kulceyşi lıeclcflcrin b:Jc-

cclilmc ine 'CJa elden ~·1.Jmı:ıs•-
1 na bebehi)·et \erebilir 'c ka) bedHerJ 
1 zaııuınm tdiifi i için bazan lıiiyiıl' 

Aza adedinin arıt r\lması ve masraflar ve gayretler gcı .ternıc1' 
sermayenin yQkseltilmesi kah edn. 

Belediye kooperatif
nin ıslahı için yeni 1 

tedbirler 

zaruri görUIUyor Noncç Jıfl(li • de de, bu Jıaki· 
-<>- kat, mua)~cn bir nisbet duhi!indc 

İstanbul belediyesi momurin koo - rneH'tuldur. 
peratifi heyeti unıwniyesi dün fop- Lıgiltt•rc ile Praıısamn Akde.ııiı· 
lnnarak kooperatife verilecek yeni ele aldıkları hu tedbirler ciimlc>~inclc, 
veche hakkında kooperatif heyeti ticaret gemilerinin Akclcııi7.c Cebe .. 
uutunuy"C.::::J ı.uruzı.u "" ., o"l n ı ... 
misyonun hazırı dığı raporlaıı tet -

rtH 141r1K ' ıtnsiyte gırcrek Sih eytj .. 

<len gt~·ip U7.ılk denizlere "İtıııcsi kik edecekti. Fakat el ktrik mevcud ı:-o 
lrn.\ fi~ etinin knldınlması 'e reni lnı~ 

olmaması dolayısil ictima 15 gün • 
h . tan azi~etin tavazzuh etmesine İP'" sonraya te ır olumnuııt;ur. 

Koperatife veril ek v C}h .ıi'l ve ti!:nren Afrikayı dobşırak ve Crnid 
kooperatifin ıslııhı için idare her. ti burnuudan J::eQemk deniz ticaretini.O 
tarafından düşünülen tedbirlerin tct- ynpıhr.ası noktası l-ar(hr. 
kik edecekti, Fakat ekseriyetin mev- Şuı,lıe iz bü~ le bir harelcet tngi .. 
eud olmaması dolayısile içtima 15 )izlere ve Fi'altSl7Jara fazla masrafı 
gün sonraya tehiı· olunmuştur. nrncib olıwakhr. 

Kooperatife \eril aek veçhenin ve ı~nkat hnyati miicade.lclordc en U'" 

dare heyeti tarafından düşüniilen falr bir noktanın bile tesadüfe \'e\ıt 
tedbirleri inceden inceye tetkik et- fazla lıir emniyet ve itimada b~ 
miş ve bunlara .kısmen istirak etmis- .kılmıısının derli.al tR.tafisi imkfınstl 
tiı-. Komisyon verdiği :raporda ev - Ve a. gii • olabilir hir sürprize ~·ol Jı'" 
vela kooperatif azasının vaziyetini ~alılletoeği kel'fiyeti de tarihde bit 
tetkik etmektedir. Resmi evrak t.ct- !,:ol< misallerle müeyyecl<lir. 
kik olunduktan soma azanın vaziyeti llu S(>bebdeu, İngiliz ve li'ransı• 
şu şekilde tesbit olunmuştur. lfoo - ·~ n t•ti, .ı. • on~,{!deki ,uziycte mih :ı-
peratif azasından 9 6 tanesi bu0 ·m zl bir şekilde, Akde.nizdÔ bazı hiİ'" 
için bilfiil azalık \ azifcsıni ifa et • di pJerin ,11kubuJmak imi anını scı-
mekted.ir. Azalardan 966 tanesinin mi olduklan ve hunu dn~ bilha 11 

adres ve hüviyetleri kooperatifin her arı dPğişmek ihUmnJi bulunan j .. 
kayıdlarına nazaran meskukt ·r. tnl~amn mübl ·ya.setinin ınuhtc.o 

Bundan başka a alunn koopera-
tife iştirak sermayeleri de muhte -
liftir. Mevcud azalrdan 173 tan -
sinin iştira!· scı mayeleri beş liradan 
yüksek, 818 tane<>inin 5 lıı a, '195 ta
ne inin be!) liradan a.')Uğıdır. Son e
neler zarfında koopcrati dt.n 260 a
za hıtifa etmiştir. 

sonra. aza 
adcdinın arttırılm sı için düşünü -
len tedbi,.leri zıkıetmektC'dir. Bu 
tedbirlcrd n en mühimmı beledıyeye 
bağlı ol n el ı hık tr:ıır.v y, tünel 
Ye ular umumi müdürluklcrile sair 
t kkul rin ıncmt r ve m ··. hd m
leı inin de koopeı atifo az knydolun
ınalarıdu. Bu hu u u b l 'dıye riya
sctinc tckl!flcr y pıl caktır. 

Di ~er taraft:m ~.oopcratif seı ma
ycbinııı tezııyüdiı noktasından dfü:ü
nülcn tedbir de azalo.nn kooperatife 
istirak uisbatlerinin 15 liraya ibla
ğıdır. 

Ayı:.ıca komisyonun nokta.i nazarı
na. göre kooperatif şchil' halkının 

mütekasif bulunduğu Eminönü, Be
yoğlu, Fatih vcsaiı muıtakalarda. sa
tış dükkfuılan, terziler ve kasa.blar 
temin c.tmcliJir. 

Bu tedbirler 11eyeti umumi,yc tarar 
üuda.n kabul olunı.tuğ-ı.l takdiı.,le der-
hal tatbikatma. 5cçil.emk!:!"r. 1 

J 1 C) rinin çlabileceğini bildii;
leri içjndir IJ lıeJ milel ~.;l ast't f.
leminde, Akdeniz havz ı iiwrin0 
<ıük kanınbk lunanııı BL:ılm::ısınıı 
k.rula.r, Illunl) 00 fudbirfer :ıJm:ı•o;,I 
kendi ~iil<~Ji menfuatlCri ic: bı oia· 
:r::ık takdir e.tmişlenlir. 

Dr. Resad SAG 'Y 
~ 

DE! lZl RD8 r 

Karaya oturan Macar 
v puru sulara gömüldü 

En el ki gün Karadenizde Podrnıı. 
mC'\ kimde karaya oturan Mncar •ıı.'" 
ınıı unun kurtarılmasından ümiJ hC" 
sılıni1tir. Çünkii fırtına dün J, ıOl 

daha zıyade §iqdctlendı ıııd •n nl" 
geminin direklerine kadar cı ııŞ 

'c gemi tamamen su lam gonııiımiıŞ-
tUı. · 

'!'una yolile Mncaristandan el ıı 
'apurda bulunan mühim mikb sı. 

itlınlnt eşyası kamilen denize clolriil .. 
müstür. Vapun.ın. altında acılan bil• 

yük rahnelerdeıı sular bütün aın ~ 
harlan istila etmiştir. 

Ka?.a mahalline giden Alenıdaı talı 

lisi,yesi büyük dalgalar yiizürıdell 
Macar vapuruna yanaşamamıştır; 
l'.ıı.~f.alaı· \'~·~ ~~>f.mi§le_--C::-. 



~-------·- -----ı • Ha;:.;;:::;.,m, ltalyan muamması 
lngiliz Başvekilinin 

Bir F.r.amı& DMC'IHIBIA )'&Zlyor: 
'Alma.uya.da bilhassa amele sınıfJ.

f'Jll eefaleti büyük ve korkunçtur. 
"Halk ço~ na gen~ pek 2İ
yade nğbet gö&t.ermekte ileler de, 
bu çom.Jar kend.ileriae yqlari) le 
müt.enaHib bir gıda tıemiilinden çok 
uzaktır. 

we içy-zü 
'Yazan: RAiF METO 

derek Adriyatik denızının ,egane 
hakimi olmak.. ve BalkanJarda ken
disinden b8.§lra hiçbir büyük devle
tin manen ve maddeten nüfuz sahibi 
olmaaına minı olmak. R.usyanın tek
rar Avrupa pohtika oyunlarına da
ha faal surette karışması İtalyamn 
bu fikirlerini kuvfttlendiımiştt. .tş. 
te Rusyanın evveli Bulgaristan ve 
80Dra da Yug08Uw ial&vlarile tekrar 
•••udar oönaaa keyfiyeti İtalyayı 
bir an evvel harekete geçmiye aev
ketmiştir. Çünkü ne ohır-. oı.m Ol'" 

tada in.kir edllemiyecek bir ba:Jıikat 
vardır: Rusya tekrar A vnıpa poli
tika sahnesmuı en mü.b.im aktlirieri 
meyanına dahli olmuetur. 

Mecburi ilk tahsil 
1 

Trırkiyede ilk tahsil aenelerdıen1"9 
ri mecbmidir. Buna rağmen ilk tahııı 
sil çağındaki çocuklanmızm yti7.de 
yu:mi be§iıai ancak okutabiliyorua. 
~ yamıaktan mahrum kal
mıya mahkf.ım olan yüzde yetmiş be
line de meiteb ve bilhassa muallba 
bulabilmek üzere tedbır alındığı ve 
köy eıDstitiileri te.iai tellarrir etti
ği bll' zamanda umumi sıhhatiınUJe 
nazarı dikkati celbetm.eyi faydah 
buluyorua. 

mühim 
(&§ tara.Is 1 indice) 

lhıaıııanm Qıgal ıçin. mahdud mik • 
tarda kıtaatın hazır bulunması, bun
ları bir ay evvel kararlaştırılmıştJ. 
~n her hangı bir harekete 
leçınesı, Alınanyanın Norvcc bita
l'atlığıru ihlal etmesine kifi idi. 
Almanyaıun bi7.e nasıl tekaddüm 

ettigı suali .irad ediliyor. Bu, uzun 
llıUddet.teııberi ıtina ıle hazırlanan 
'9e lıı bır şeyden uphe etmediği için 
lıenıen hemen sı1ahsız bır millet a
leyhine yapılan bır ihanet sayesinde 
llıfhnkün olabi.lm.iştir Aylardanberi 
biıyorduk ki Almanlar Baltık liman
larına nakliye gemıleri ve kıtaat yıg
~ idiler Yem bir taa.mız ha
Jeketi tasarladıklan ıkardı · 

Almanlar bu. kuvvetlen Flıılandi
)aya, lsveçe Norvec H landaya, 
)a.hud İııgiltereye taa.rnız i kulla
Jaabİlirlerdi Bina.eııal yb, bu memle-
ketlerden hangısıne ka taarruzda 
lıw1ınacagıru ~ımın ek imkan • 
817.dı. Danimarka ı rvecın bu 
taarruza kurban ol nnı bılsey-
di.k, bu memleketi · ardımı olma-
~ bugün va.kı halın ontlne ge
telnezruk. 

l'aJcat Dammark No~. Dl· 

'-atblıanmıı Jıendilenn kurtara -
e&iaıı umduklarından ted · alına -
llllllar ve hiç beklemedikleri taarruz 
tok yakJa w zama zı bundan 
~berdar etmemielerdir 

1'onee muharebesi 7 nisanda kill
'1etıa Almaa denız kuvvetlerinin 
:tiorvecin garb sahiline doğru ilerle
dikıeı;ru haber almamız üzerine bq-
~. 

AıYlli gtlnin akşamı, b!lllJbca harb 
"-ilerimm ve ilrincı kruvuör mo -
._ düşmanla karşılaşmak ümidiyle 
~ ?e Raythdaa harellet etti
ler. 

1 Nienda iiırinei filo lnımw.örle
~ :filemuuıı diğer gemilerine il
u.... et.Ek üzere demir alm9"ardi. 

9 Nisanda AİmaD orimu Deni•a•-
~ ~- .................... ~.~ ,,_,.._ __ 
'-1. ı.azw bulunan. deııi& kuvvetleri -
'1a Yardim& ayeaiııde Oak>yu, Sta
'-cer, .Berp!l ve TroAclheimi -.pt
'*ti. 
0...-w., ııe.a.ıa hub. ge

lllilinia, Sdu.nlllentan tok blJük 
tabıtwa ujraUığı 1WYik ftyu du 
'-•üı= ft bu laareki.t " n=da 
41ş•= ait nudıriblerie ticant ge
"'isa 1 • .... .urett.& ,..,.. duçar 

Glduğunu hatırlattıktan soua llÖ -

.... -.,ce m.ı.. et-if*ir: 

13 Nisanda, mu+affdıyetle biten 
... dem~ esrnsria dl§maıı 
._. bnıetllri.. Jıfwuatk. he•men 
-...., .. > ı ft .... ,... • hare -
lılt.. İ!ltii'Ü ._. ilEre irlDip eflteo 
kuvvetleriD •ı• · ıi Na1'Viailt aptı 
için kullanmak zarureti basıl olma -
lllıltbP. 

lluadlııın 8Qlll"a)r{ lteclellma, Nor
~dlwe mllullh om bitin- yar
dımda bulunmak, • .....,,._.. eeruı
~ a,........hnm geeHrtlrmek 
....... •>H• eQn ııı,~ 
lı:rah u. -.-. tıtllullMiinia eeli -
-..w - ..., 1 ..... .,&ııek 
Obntıştur. 

'INDdlteillt:ia zaptı, btittbı bu he -
deftere llftıo'Hle alaşmımma mttm
ittla lnJaaıMı 

Almanlar 'l'Madlleim ve Narvecin 
-.ıua pxhiıainde yegbe milbim ta> 
~ kKudhı elan Sta~ e~ 
lerinc:te bulundurduklanDdaa k ha
li kitıa. tehtihe1er anat•e+tt rag. 
-..., ıwte&n• •bpc k U... bir 
..._ ll•PD'"P ilanı: vıeı:dik •• 

14 Nisanda, Namsosa bMurip e~ 
taldı 16. • 1& NisaP"'a lntaat ihraç 
ediı.;.m. Bb ~ ı,hswa Frwız 
4ıp. a.vcı kıtaatı e&adt Nve,... var 
111 dchlar. Baki.talana bir Jumıı, 
~ llln'A aka Narv,ec;lilere 
,.... etmek IUAn. ıüratle o llUll • 

t&ı...,. ilerladiler. 
17 "j=wja Trondheimalı cenamm.. 

4a kiia. ArııiP!snese illıııra..;: edl1- deı
._ kuwt:ieıriD&, l8 ve- Hı -..ııda 
~ .... .,.,.... .......... ~ 
~ ....... , ..... iltiılllt .. . 
...., Qlu Qtmlıaaa ~ ilınrle • 

:::·· • .... atut QI--....... ~ w. ... auw 
~ ................. . 

nutku 
Kıtaatım.ız Norvece ihrac edildi -

ğindenberi her iki cebhede cereyan 
eden muharebeler hakkında bugun 
.size taf silit veremeyeceğim. 

Bu mıntakalarda müttefik kuv
vetler büyük müşkü.li&tla karşılaş -
IIl.lllardır. Bu. güçlüklerden çoğu, 
he ıhca tayyare karargahlannın 
dii§man eline geçmiş bulunmasın -
dan ilen geliyordu. Bu şerait dahılin
de düşma.n bava kuvvetlerinin ma -
halli üstünlüğü dolayısile, topla
nıı ve tanklann karaya ihracı. ve 
kıtaatımızın cenubdan gelen düş -
man kuvvetıer.·ne mukavemet etme
si imkansızlığı, bir kaç gün evvel a
§ikir surette anlaşılmıştır. 

İngiliz tahtelbahirlerınin ve bir 
Fransız filotına.sının. tahakkuk ettir
diği fevkalade e ere ve İngiliz tayya
relerinin gaymt.ıerlne rağmen, Alman 
1ar No v.ece bızun yapabıleceğimiz
den daha geniş mikyasta takviye 
göndermek imkanını bulmu tardır. 
Geçen hafta Tl ndheım cenubunda 
işgal fikrind n azgeçmiye, bu: mınta 
kalar n kıtaatı geri çekerek başka 
lima.nlara n ki tmeye karar verdik. 
Şimdi Ande es- mıntakasındaki 
bütün kuvv tlenmizi, bir tek n fer 
zayiat vermeden eri ekmiş bulu -
nuyoruz Zayiatımı& h ı oda mec
liste tafsilit ver.emiyeeeğim. Fakat 
bu zayiatın, harekibn genişliğine 
nisbetle akır olmadığını zannettiren 
aebebler mevcuttur. 

Trondheimi ışgaL imlfinını bula
mamakhğ:unıza rağmen. memnunum. 
Zira, vaziyet btıgüo.e kadar mütt.fik 
kuvvetler lehindedir. 
Almanların Norveçt.e ve Daınimar 

Irada kolayca: zafer el~ etmek iimi
ciinf heıııledilderine IÜPlem yoktur. 
NorYaÇ milletinin.. !IMMtf ve müt
tefiklerin gayreti, Ahnanlamn bu w 
midini hop c;ıkarmıtt;ır. Uç lud'ta 
süren harbden sonra Nor:veç henüz 
aptedilernemişt.ir. 

Bu. müddet zaduMia, ~ 
~l*iW ~.ı.a.w .w,A"tl'!Mı;..,..... ..... _ ..... 

Alinanya henüz lmvvetlldir. Li
kin Alman mılleüııin maddet.en ve 
manen km-vettea dÜ§mck111 olduğu 
gayri lrabilJ inkinbr. BU gidişle Al
manlar 1 O sene denm edeoek ad 
JdaresJnden \.'Ücud ve ruh bakımından 
tamami) le hitkin ve perişaa bir hal 
de.~ ... 

Ve ,.,..__ ıneenmuı bul-.uaı 
aldığımız makUıısinl insandan 7Jya
de bir deri, bir kemik kabruş, c.wh 
iskelete bemiyen. Alınan delikanhla
nnın resimJeriyJe tevsik etmekt.e
dJr. 

••• 
Bir Alman mecmuasında olru3 o· 

ruz: 
"&illan budu.ilan ~da hulu

aub, Almanyada yaşayaa yukınlBrı
nı 'e d08tlannı merak edenleri temin 
ve teskin edehfllriz: Alinanyada kıt
hk \e açhk yoktur. Berlinde yaşa)aıı 
bes nüfuslu bir amele aileshıi ge~en 
gün ziyaret ettik. Aile re18f'.8i hize: 

- Ye~ J'İIİmıeli hususun
da. barMmt evvelki devrede olduğu 
Jradaıo zahire balahiByomm. Daha 
alış; verift. ederlim huma beklemek 
icab edl or ama 11& yap.ıun! R8.rb 
bu .... " 

Ve Almatı B1M111WU11 huli8Mınt 
alciiğı11nz makalellillf ~ ~ du
ba. "6bi ~bir Mmaa baya
nı ile nfaktefek. ~ bir a
mele ve şfskhr avunfıu Od çocuk De§

Nilwktedlr. 
MüUefikler: 
- Almaaya ....._ eaa ııMiJl -

yer! cli]ıelW •• --: - Dünyama yum Almaapya 
ytyecelt gönderiyor! aevahmt veri
yor. 

Yabm cllHat ettll'. ft gönftlk ld 
"Dtlayamn YIU'ISI Almanyaya ytye.. 
eek gönderiyor,, mabhıinde Na&
ler diyanna yfyecelt göndefttl mem
leketler arasmda iylelerl gostsll -

lllÔui.Saı' mufi*•tddkı" --~ 
.... ...... ...... cllllpnm m:ıJ6. -.. .,,.., ... . 

DömnelRde ......, ,....... • 

.... alimyan "Yeni Sabih,, flall.. 
imci& BM1lir Nll,twaa ft •bnu 
prap9gwlM•nm .._,......_ ı... 

.......... ftw WI"' "6 lat-

baliğ olmuş ur. Başlıca. gemilerinden 
ilıdai mnlwlska)p W,ü. muhtemel. ..ret 
te hasara uğram.ı.ıj, dör kruvuör, U 
muJuiJa, ~deniz altı b&tnuştır. Otuz 
nnııkliye ve iaşe iemW batmıt, bin
Jeree Alman Qlnıliştjir. Tgrpillerimiz 
ca Dak1Qıe ve iaşe. g8!Dİ8İlle isabet 
etmiştir. S.. pmi1erin. M11df oilna-
lan kuvvelle muhtemelcUr. lerWs- A1- ll!ıla ~ liaJI.. 

Ayni müddet r.arfında bbim.ma. limla ..,..._.. .. ..., • w:.... 
rm kaldJjım deniz zayiab dört ~ur- ftwılbll': 
mü~ Uç, denizaltı, biı: PIP ve Ti. -• llllllllll JMf qa lııılıdar 
beş balıkçı ~ balii olmuştm. ,...... 
Hava taamızlan neticesinde ~ deiıw11'9I ı !. 
dan başka bet harb gemisi daha ha- A. C'/Df A~ll'D'Dllr BUA(J(J(J.'LU 

a: s 
-- uğı.ımu.şµr. Bic Alın• tlıhtel - - -----~ ~ ---. ~A.lr .. 
bahiri tar&fuıdaa. torpillen.eıı bic İa§e ..-- -r--~ .. -· .,,~---..-
pmim• batnylf'1r, Bu rakamlar, tn- lan liaç ;lw; .... ı.,tplanmızdaa 
gj.li& bahriyesinin, bdl.'etlııi ve mü- dala ağırdR; 
e811irliğini IP&tarmek fıraatuu adeta llecltae f\lı ciWi iUll'liümali 9 

tJlrim li, ...,, .... an..i: dillrae111• 
bulamadığını isbat etmektediı:. Bal - bir ı..-•t ıa obn •mi ha 
buki, Alman bahriieainin uğradığı 
r.ayiat, dümanın deniz kuvvetini ~ ._k ai~ diiJM= ~ ta • 

.... dtlp 1 .. hl' ., .... Killnıa -
aacak. V'e miitumklenn başhca. gemi- mm.., h.;att • , ... ••hıall ltir 
)erini balta mıntaJtar.ra sev.ketme - •• lerial mUmHn hlac&lt derecede b«> 1111& .... ,.... dnl"şuil 4111> 

-- ollmlla W\18_..,_ 
yük olmuştur. ™il MIW ID8rlMllıl me~ ip 

Bu münasebetle şu noktayı zikre. 
dlebifhim Jlt, bit' müddetteııberi.ıimal lıal etmınlltedlr. • .._ .._, .-z. 

mmıillı...vere sahibdir. Bu hücum 
denimıdldi ihtiyaçlanmız Akdenız • NW R4hl m:MaıtilW cepil llrm6rıt 
deki filomuza tesir etmi§ olduğun - _. bDgi ~ ,udinmı ~ 

-cm.. &""itewimi• Alldaia aormü 
awıette. t.evsiina ~ hasıl v ..... pMik .., ..... Ek''-+ 
oldu. Barb lwuv.amrlacieıiea. vo de - yı. pılillıl Jlai'li! ? ~ ~ -. · 

· ta.ypnleırilldtm milnldlll b. mandiı her iltısmı birden ıRtll&~a i:.m v.a- bim JPraııaız rua.ı; ~= ._,..,,.rlar. 1'lç b~ kaycı onlıal'9 • 
DiaiD pdl hr.vza••nda bulunnuMrta 1 hareketten alıkoyam&L ~. ~ 
• ~ cı.jr:ıl, JOl .._ • l&nnm.. Avrupa cenul>. pr~:~~ 
tadır masum lt:omşulanna &id to.,. _._. 

• doğru alın etmesi de miimkündilr. 
Qnn'ı laita tekrar Norveıır kr- Almanya .... ~e l)üuRlP bir taar. 

..... lliilli -timlek demi.tir ki: ~... ...... .z .... 
... ... ruza, yahud'. t'tıgiltereye bqı Ulıbr 

'.1'rondjhemı ışge!e lllUVllfr• ola
mamak gımut Jııeyfiy öadm, aıleli

CM 1Mi1tlml' çıılianmıJt i&MJ!!Ullı:• 111-
nu.. ~ iBtarina: 1't>ı"" nmlla
ı ıa ı 1•n neöcelariııe rif1. bir mtna
_. ,..,...... ..... mevaimlıizdho. 

:a.. muhareb • ilV Mfhrm bıllJb 
llitmemiştir. Bu safha emııuamlır .. 
..,._.. ~ AlnlmfanD 
._. .......... a's•Mlı-

bir taalTuza ltazuianırkaı. bu saı -
diğµn hareJtetlerden öir laçµıa 4ıia 
teşebbthl edebilir. A'.Imaoları hezıme
tıe BllriUtfemelt içpı erı; milsaid sev -
tukenJ hareket habındalü. fikri -
mm dUpana i1'a etmek delilik o -
tur. 

Jllllat. her in. zullur etmeBi muh
tmı~ hayatf ehemmiyeti lULiz ve 
betlmmedtk alnr.al larpamıla r.are
ket aerbe@timizi iakil Dflileceli te
IBdl!', luvvetler'üldR 6iJ+mamw w
Ja teblf etmmriS falra oliDa&. 

?Jlllrnan• aytat .,.dfıııwA icla. 

N orvec fiyordu, dağlarında bq.. 
lıyan cidalin aksı sedası her 

taraftan ziyare Akdenizde duyuldu. 
Yedi aydanberi sakin görünen bu de
nizin garb salillleri birden dalgala
nır gibi oldu. Uzun zamandır süku
net ve sükiıtile herkesi biraz da hay
rette bırakan Roma yavaş yavaş se
sini ytikseltmeğe başladı. İtalyanın 
harekete gelmesile de ortalıkta mü
hinı vakalar cereyan ettiğini daha 
iyi anlaın11 olduk. 

Fırsatlann eseri olan !taıyanm ba 
yeni tavnna hayret etmemek li
aımdır. İtalya ne Alman, ne Fnm
sız ve ne de İngiliz taraftandır. Rea
list ltaııa ancak İtalyan taraftan o
labılir. İtalyanın umumi politikaaım 
an amak ı ın eski yaprak! n kanş
tırmağa, geçmış devırl n hatır
lamağa hacet yoktur. Bir asırlık İ
talyan tarihi bizi tam men tatmin 
edecek vak larl doludur. Ytıkanda 
İtalyayı, fırsatların esen diye tav
sif etmiştik. Üç 98.ka bu iddiayı ta
mamen teyıd ecek mahi ettedır. 

İtalya büyük milletlerın zıudiyet
lermden mukemmel surette ıstifade 

etıneainı bilm tir. 1854 - 1855 aene
smdeki Kının harb ne iştirak eden 
Sardunya bu suretle büyük devlet
lerin bilhasa& Fransız imparatoru 
üçüncü Napoleon'un doatlugunu ka
ıanmış, bu dostluk Avu turya ım
paratorlugwıa karşı kullanılarak 1-
talyan ittihadının esaslan kunıl -
muştur. 

İtalya ikınci büyük fırsatı 1914: 
umumi harbinde bulunmuştur. Bir ta 
raftan Almanya ve muttefiklen di_. 
ğer taraftan Rusya, Fransa ve 1n -
gilt:enmin çarpıştığı bu harbde Jtaı
ya, iki taraf ıçın de nazik olan hır za.. 
manda harbe müttefiklerinin aley
hine olara1t ıştirak etmış ve netice
de Adriyatik aabilleniıe bakım ola -
rak At~ haly.ml&n ana 
•tana llaufturamaıtur. 

v • Dibayet ltall'Ul impua.ioduğ1I 
da fuatlann e.ridfr. İlk Habeş Ur 

tilfsaiJe Trablus Garbin ilhakı da yıne 
milellltlr aruuıdaki Umliflenn esi· 
"d\-t .............. , ............ _ 
Bhalıl da Awnpemn uytJlllllba • 
p w jtirnam mn ve had 
.. alııluja. '* cMnt,ye t.-iüf mir 
yar. ım •IMindıa ~ 
m.Çelrmlov~ işpJ. edm Al· :m&1l,_,. yanhmüe Amawaıuğu 
Wlall a•M clit; ltal,anm:. ~ı
da mı'hıt .e ~ • kauf. 
pma ........... ,.... 

•• 
Yd. &.,.. ani l'olcm,_aıa 

•• ,.. tmıefmc1en ............ 
km. ........ 1-be pmallt.eD awni 

- h --· • 1IR .... Wll 
pl - güdiaımiiıjiiL A.wapa Jiap 
'ii11ia ba ~ dltn · ' lüJ9. llalya 
Jine . :i? A _. ,.,n-rwe liri • 
D .. • 

• 1 p-llmılp: anpm+ın ....ı • 
Wt meaeleler ve bi't=- he'ı 1MJ 
'nrol tın='·nnw Hnhrii iM dev -
reM Wftüa •bnit ..... .tQ0.000. Al • 
_. ~ r••khnı • -
teri·-... tıerlletmlık :ıwbui)M .. 
he-prir•. 
l'UM.ka•~=ıa cWla biı!ıçell. -'• 

ı.ri. vudlı.- t~ ·ıunm.. daimi• 

ni Süveyf kanalından sedıatıftt. ve 

--·· ...... ha' 1 ................ 
ır-.~~ 
.... bHa auntlt BWlıRşistaD: miis

he t ' a• daıiPGCfwL mibJaJiait: tıe
mir:r eam. oleıeait, &kdcııiadit: -ıı 
ve muhkem mtte yerhr• d yaıi 
firsatlar bekliyebilecekti. ttalyanııı 
diğer iki büyük emelı de şunlardı: 

S'llliil' olAğa talidtnie ~
.,.,_ nicf ollıın- kmımffm d'lt iftlL'I e---devam.~ hJcat m.e hMbi 
kazandıracak olan sevkulceyşi.pıa -
aibi pd= ~ li -
zamdnt.. 

Clııamherlaia nn*uaa ~yle liiür
m~: 

- Bul hareilıi.t.. halen terakki. -
siyetilıdedir. Bil harelıita gj.Jripniş 
olaola•n hay,aJmı tıehlikaya koplai
Lecek SYleııdm. içtinah etmeliJiz. 
Binaenaley.la, plıecü hafta. )5ap.I& -
c:ak mDakerata bdaı:, ml*a1-d•n 
iıltizahlardaıı te.vakkl emd •i, 
Dlllla ppmnııl;ar da. eıllılim. Sime, 

&Mwdmı llSJlirl•ı • ili. 11111 -- -
kit ememn+ hnmql m .......... 

ldDlt mlur ebldJ ! ı ! 1 

tir. 

Rusyanın Polonyada, Fiıılaııdiya 
körfezile Baltık dfımzinde olduğu gi
bi Balkanlard da hır rol oynıyaca.
ğı muhakkaktır. İspanyada, Rusya
mn nüfuz sahıbı olmasına tahammül 
edemıyen İtalya "ideoJo ik, bakım
dan olsun, sıyasi ·bakundan olsun. 
Rusyanın Balkanlarda z hıbı ol
masına tahammül edebılır mıydi? 

İtalya. bır dereceye kadar hayat 
sah şahsi nüfuz mıntakası ad -
dettigı Balkanlara yabancıların bil
hassa Rusyanın şu veya bll. suretle: 
girm ıne nasıl razı olurdu? 

Rus polıtikaal il İtalyan polltika.-
81Dı her bakımdan telif etmek un
kanı olsaydı. bu anlaşmanın hu
sulune hır aralık bütün ku"' etil ça
hşır gibi gorunen Alınan pohtikası 
muradm& çoktaııheri nail olmU§ o
lurdu. 

••• 
Norveçdelu harbın Almanya ve 

müttefıklen esaslı bir surette meş
gul etmesi İtalyayı muhtelif sebeb
lerden §Jddetle alikadar ediyordu. 
Almanya ve müttefiklenn nazik za
manlar geçirmesi aayesmdedir ki İ
talya yukarıda eaaslı hatla.ruıı ç~ 
diiimiz gayelerim kısmen ve)JL ta
mamen tatmin edebilecekti. Al
manyanuı ltaıyaxı mütemadiyen aoz, 
ve daha sonralan belki de el yardı
mına davet etmesi vazıyet.inin ne-
.r.aketini ihsas ediyordu. 
.. ~-r.ıt....-.J...._._~--.ı1*S'.t- • 

mDZakereye ~ olduğunu sd;yle. 
mesi, ltaıyaya vuıyetten istifade et
mek zamam geldigıni haber veriyor
du. 

Avrupa yine karışmış, Almanya 
ile müttefikler bu defa Norveçte. bır
çok mHpti\Derle karplapwjlardı. 

J'lrsat ba ftrsatti. 
Herkes meyulkea... :umt' - l8M 

...mdeli. Kinm muh&rebemıde, 
19'lt 'Umumi Harlfuıde de oldun 
gıbi İtalya, lMO nısanındl. da der -
hal vaziyetten- iattfade çarelerini dür 
llfndtı. Eneli ınatttınatmı ve aonra 
&şist tırkaJnmn er.ltinuıı harekete 
ptireret 8Ö7.e başl&ttı. Aliııanyaşa 
muvakkat bir cesaret ve üinid ur
mek .. müttefiklere de lbüyan taleb
lermm ve mmfaatlenmıı til2. ıs'af 
MIHrnedliWı ~ ıhtar etmek 
_k=d' ..... ~ ............ 
n Mmen ta..tan oldbğu i.pn liııbit
mdm -1da§tudıın _... nmır 

-..-..,iı, .... .as- y.llaHil 
(~) 

Hm nüfuaa. • utan. bir milletis. 
ltalyanlarm, ATmanl1111a. .Japonların. 
~ daha ldlçilk mjllederia ya • 
mnda da~ ağır agır çoğalmak 
tadır. Bwıwı imillen bquıda çocuk 
heetahklan ve vefiyatı gelir. Çocuk
lanmızın çoğu. ya. 'biJ: yaııuıa. kadar. 
yahud bir yqından. sarını olüyor, 
Bu çocuk vefiyatınm onünu alabil
sek ... İşte nüfusumuzıu pek yakında 
yırını, yırmı bes milyona ıkar
manın çaresı ... 
Bır y ın ' daha so rakı yaşlara 

kadar çocuklann olilmden vikayesi 
h yden evvel ılelerinin ışıdir. 
Fak çagına. gırmış ocukla-
n oltimden. kurtarmak. ın hilkiıın~ 

tin elın e ı bır çare var: Mecburi 
tahsil. 

Mademki her ugu devlet oku-
tacaktır. Onların sıhhatJennı de 
kontrol edebilir koruyabilir. Bu yol
da ilk adımlar atılmıştır. Çiçek ve ti
fo aşılarından dil muayenelerine ka
dar ... 

Mektebe gırecek her çocuktan çi· 
çeli llŞl8l istenir. Tahşil ırasında ço
cuklara tifo ve ek tatbık o
luntu'. Fakat bandalli mecburiyetin 
sıln bir aurette takib obmmadıjım 
biliy.oruz. HAli. bu iki BIJdM kurtu
lan. çocuklar vardır. Halhulrı bizce 
bu iki aşı da kafi dejildir. Tüı!ll ço
cuğunun yüriie befPi; OıDUIUI. Jıu&a· 
lazı "eliften,, ahrete götiinRÜfÜir. 
Vakıa. ~uğu. lwQalazuıdan vik ye 
içm a.n derece kat'i. serum var. Fa
kat ya geç teşhıs yahud cahillik, 
serum bulamamak, S8J'mDUD. tazesini 
bulamamak. yüzünden az çocuğwnm 
mu öli.ıyor? 

Her aile, kuşpalamaa uzak ve ya.-
.Uu.üdo Ad.A.Qt '\ıı6.M, ......,._. ~.,. .-.- :ı& •·--

çareyi bulchı: "Anüdifter.ik. •hsr,t 
yanı dif t.eriNe kal'ŞJ q.ı 

i'ran8a, ıeçen sene bu apım bü· 
tün çocuklara. tathikına mecbnri ıuı .. 
dı. lki veya Uç yajından on dört ya.. 

aına kadar, bütün ~ çocuklan 
awJa.tıldı. Bunun tathiki"4e yme 
mektebıerden iatıfade edildi. 
~ şqt bi.ı de. pQBhitiriı w 

yaumall~!. 
Y enı dojan. çoeuk1arm öliimü DÜ

fusumuzwı. kawnııwzna eapl olu-. 
yor. Fakt çiçM, tifo, hupk"I gi
bı bnstahklann &bg dfflnlftjilı bet 
OD y,qmdaki p:uk}ar !"riindan D• 
pbınıa. bir de onJare.. _.,#tij;mis 
emek ve maaraf J"db t ı ne. kadar 
bilylllrttti'? .• 

ewr itliire kat1ana mec:lf'st• 
4ııJtara' T (H\ısuei) - Geç_es aene 

nianda meclilıe vmliniş olan örf! 
ıdare liyıhası encümeııJ8rden geçıre

reıt nımkllleye alııumlPr· ........ 
A:ıdmra. a " ,,. - ·==~ 

... _. • kmnii ·.r.uaüı:illt u.tiii •[ edıımı apal 

ı' 1 " 2DI (•a.ulli) - K•J 1• • 

kam t:aWnlerini bilairJr,<>llWIK 
sw.m.e k ... ı t,m• ~ 

lafir llaymdmmhi'11•, Kanp1 lıa -
..... ,. .... lıluliia liUJai. fme. 
.._ Paik Yeşilevqa K~e 

Qwnel ihWanira; 'llerean eema ııa -
~. AklleW Muhar-Nua--e, 
~a Kimü tm.sa,_ ~ -
gezek Fahri ~ya; &ö,mllt 
.... W.S~e. 1'811111& Jrmai o . 
,..P tihta Slı!rıı lie~ ?.9ııdıen 
y. di Sarice-~ Raf Mliy. Salilr - . 
nüp; lillUdan R.eşllıd Küıta:1114 Jlar -
bu. Nedim. Milisa: Bartn mwm 
Sümn-~ <&iinclapw.ş IDJmmt Dıv
rigıe-. Bulmoıli ~le Aşkale.ye 
Gelaelu Twfik Hmdee , Hıendl-k 
Şeılm D1ı ? ......... Kmıal Geli -
~ bJaiMrw hukuk miişavır 
lbıUIWilr6ıAYlli ~ Jıl911difıe ~ 
dM Qrh elir.t; H. ılı li 'fWrW Dınir-
dağa, Çal ıu-. ~ Dpnhfe
till. ~ ~ hünk iileri 
miWiiri. M Bıa it 't , UJ' ü.ı 
Umwni Mifettiştik evrak mMtlrtl 

=o 
1.m-llidl ewetdRlti cem,anm. w
..... miiftamılatındıgıı addNtia.et 
ona gore ıstih ak resmı tahakiuik 
ettirilmesı maliyece. tamim ollmmıat
ttir. SUn ripelf rat>rikaDLnnıır. eleıt • 
tnıt istiJU& rosmı r nılllUld&ıı ıti • 
ha.ren tl!nzif edlldlgındtm fnzlit ~ • 
haltkuıtat varsa bunun ahiplenne 
iadesi maliyece tamım olwıınuştur. 

~ 

.. • vamııa, !ıliifw;RMim ~a, 
Emırdağ lzzeddın Kan~ Oitlt...U 
Sadlı:b Kadirliye, S8ıtait: Hagrdlrr Re
~ elki kayına1-nUu:dan,:.k 
ıa SB-a.ya. Q8kt ~:aml.roaıı 
HkY!'i ~ "Ctthgti1'ı llemal !Plnar
bllşına, Phauliqr ~ ~ 11-i 
19" C1m~dtün Lic9Je w sta:JÜll'Ull 
bitit-enlenien Jlmaa. 1118l,..., memmıı 
Süıaedlüm aauıanao, Jli&l&tyadan 
Kadri Kemaba, Sivasdaıı Cemal "fil· 
4ibaiine, .. aşt= ., ... SUmibğ -
ım.-, 'DM311Fd- M• 116 Btıft9ia, 
_...... A11t1ec1 Twı , ı.tanw
da\ &11111 ........,_., Koaya6ga 
,.._ Karaıbunm _,,. 
makanuı de seyıwa hultu.lt .. 
leri müdürlüğüne tayin cıdilmiflerdir. 
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mektub ar Hitler ve Ciöring•e gönderilen 
, 

''·A.lmanya uçuruma 
doğru gidiyor,, .. 

Hitlcr'in eski arkadaşı meşhur Alman sanayicisi Thysse_I 
nin Hitler ve Göring'e gönderdiği iki yeni mektub 

3/ 5/ 1940 CUMA 

12.30 flrograı~ ve memleket ~;ıal ayart. 
12.35 Ajans ve metcoroloJi habeclerı. 
12.50 Mi.i:ıik: MuhtelıC şarkılar {Pl.) • 
13.30/14.00 Müzik: Kun~ık müzik (l'l.). 
18.00 Program "e ~emleket saat ayııı·ı. 
18.0S Müzik: Bu· konı;erto (Pl.). 
18.40 Muzik: Saz eserleri. 
Çalanlar: Ruşen Kam , Basri üClet·, Ctıv-· 

det Çağlar, Refık Fersan, Nuri Halil 

Poyı·az. 

18.55 Seı·beııt .saat. 
19.10 Memleket saat 

meteoroloji haberleri. 

ay;ırı, njans ve 

l!l.30 Konuşma (Mılti kahrnm.ınlık 
men kıbc>leri). 

111.45 Muzık. 

ÇalHnfar: Cevdet Ça~l:.ıl' . Kemal N . Sey
hun, Fuhri Kopuz, ızzeddm Ökle. 
Okuyft nluı: Mustafa Çağlar, Azize Tö-

Yazan : SAİBE ORS 2-

Kocam oğlu.~~Zll: Almanyaya gön
deremeden şchid· düşmüştü. 

-------
Hasan beyin dört ·gene Alman or

dusunda. bulunması, eskidenberi Al
manlara karsı olan meftuniyetini 
fersah fersah arttırmıştı. Bu mef -
tuniyet, hali hazırda bir tapınma.ha
line gelmişti. 

salona 'çağırırdı. Tabii, ben, La.::ııt1' 
örtülü ve çuval gibi bir maşlaha s;ı 

nlarak çıkardım. 
önceleri, Bay \'~lt1.;rd~~1 çok sıkl 

Iırdım. Fakat yavaş yavaş :.ı~ı!)Olı:t 
tım ve o sıkılganlığım geçmi::jti. . . 
"-Bıyık altından güldüğünutt 

1 zem . 

Kocam ic;in, dünyada Almautardan 
büyük millet yoktu. Onun fikrince, 
ilim, fen, icad, Almanlara verilmiş
ti. boğruluk, sözde sebat, y~landan 
nefret, Almanlarda idi. Dostluk, sa
dakat (eda.karlık, yine onlarmdt.. ve 

görüyorum, bay amma aklınızd,ıC 
geçen şey yanlıştır! .. Dünyada benırı 
için kocamdan başka erkek )'Ok • 

tu. O sağ olduğu kadar bir erkP • 
· ğe, erkek diye bakmamışımdır· . AP.' 

U:ıtler, Göring \'e diğ<.·r arkada~lart hir merasim esnasında. • 
nizden sonra, bana hak \'erir gibi Almanyanı~ bir_ kere ~ah~ ~arla-B.Ft itz Thyssen, ).faresal Görin

gc, bu harbin ancak Almanyayı Rus 
bolsevizmine teslim etmek veya Al
nuı.n vanın m:ıh vini isaret etmek gi
bi iki netice ile biteceğini yazdığı 
icin mar~l, buna B. Thyssenin 
~n:ctini müsnderc ettirerek cevab 
vermistir. 

B. Thyssen bunun üzerine aşağt
daki mektubu Şansölye Hitlere gön-
dermiştir : 

B. Şansölye. 
14. kanunuevvel 1939 ta!'ihli ve 293 

numaralı "Reichsanseiger,. de bıl
cümle emval ve emlakimin müsade -
..,..,,.,.,..! .... - ..l ... ; - _ ;a __ , _ - ' .. ' 

hik st bep yoktur. Aleyhimde iıer 

hangi bir cüz'i veya idari davanın a
çıldığmı müsıı hede etmedım. Bugü
ne kadar, Reich hükiımetinden hiç 
bir mektup veya yazı almadım ... Bu 
karara karşı şiddetle itiraz ediyor ve 
Reictr ile birlikte bu mtlsadereye i:ı

tirak eyliyen \'e ezcümle Baron Von 
Schrodcr ile ona yardımda bulunan 
kimseleri, bundan tahassi.il edecek 
zararlardan mes'ul tutuyorum. Ada
letin yerini bulacağı gün gelecektir .. 
Yegane Uatam, Bitlere inanmaktır 
Vicdanım müsterihdir. Hiç bir ha

la i~elem<'dim. Yegane hatam, size, 
Adolf Hitler, Führerc ve idare etti
ğiniz harekete inanmaklığımdır. 

1925 den itibaren ~n ağır feda -
kfu·hklar pahasına nasyonal - sos -
yalizın hareketinin şnmpiyonu kc -
sildim; lehinde propaganda yaptım, 
km<lim için hiç bir fiCY islcmiyerek 
ve arzu ctmiyerek, yalnız o kadar 
bedbaht olan Alman milletinin yeni
den vlicud bulmasına ya ı dım ede -
bilmek i.imidıle miitehalli olarak, o
nun i1,; in mücadele etlim. Başlangıcta 
ki hi'~diı.clcr, iktidar mevkiinc gelme-
~--

.... d"ler Her halde r·eisicümhıır mento veya şurayı devletm ıstışare-gorun u . · be ... 
Von Hindenburgun sizi iktidara <;a- sinde bulunulmadan b~r har. su -
ğırmasını medyun olduğunuz B. von rüklendiği zaman, bu sıyasetı.~ esa~-

. · d • -d lı b' · h oldugu· mu ener]ık bır Pofen Şansölye muavını ol ugu mu - ıı asmı . . 
detçe. onun önüruledir ki siz Pots - tarzda ve açık olarak be~an e.~tı.~. 
damda, ana kanuna riayet edece - . Ru Jf arb Alrnan~·a İçm 8uyuk: 
ğinize dair resmen yemın ettini. -Bir Fe1fıl<ettir 
Yükselmenizi, büyük bir· ihtilal ha- "Hcichstag .. da mebus olmak sı -
rekeline değil, fakat bir cephe ile {alile size fikrimi söylemek ve üze-
bağlı olduğunuz liberal bir nizama rinde ıı:;r·ar etmek vazifemdir. 
medyun olduğunuzu unuLrnaymız. Almanlara ve bilh::ıssa mebuslara 

Katolikler<- Kar~ı Tazyik kanaatlerini açıkça beyan etmeleri-
Faka t <.!aha ,..ıraları , hadiseler ni mencdcrek Alman milletine kar'f:?ı 

mukadder b" dltikamel aldı, rahıp- bir cin'lyet iRleniyor. Bu şiddet Ö· 

,,....,,. ı., ...... ' _,,_ - 01··U--o.'-tuu1G cıeıo nutkunuzda "her kim ki benimle 
tazyiklel', kiliselere yapılan daiınf 

hakaretler. ben1 Jjiddetlc protestoya 
sevkett.iler. Katolik kilisesine karşı 

Düssclclol'f polis prefisinin beyanına 
mesi batıı·ımdadır. Mareşal G<>eringe 
gönderdiğim bir mektupta şiddetli 

oiı pı otestoda bulundum. Fakat bey 
hude yere. 
Ya.buililt"r«• Kar~1 Ya.ptlan '.l'azyildeı' 

9 te rini:;;ani J 938 de yahµdilerin 
en a l~k ve en adi şekilde 

):;oygımculıığa ve işkenceye maruz 
kaldık hı ı ı , bütün Almanyadaki sina
gonlarıom yakıldığı zaman bir kere 
daha protestoda bulundum. Ve dev
let müşavirliğinden i!ıtifa ettim. 
Bu da beyhude oldu. 

Mosk-0\ a Uf! Ktuılı Pllkt 

Şimdi komünizm ile anla.,<?ıyorsunuz. 
Komi.inizmin hasımları olmak itiba
rile size rey veren Almanların, Rus· 
yayı bedbaht eden ve bizzat Mein 
Kampf csel'inde (Sahife 750) elleri 
kanlı suçlular,, olarak tavsif etmiş 
olduğunuz ihtilalcilerle, natüreleri 
itibarile ayni olduklarını söylemek 
cesaretini sizin propaganda nezare -
tiniz kendisinde buluyor. 

bidikte değildir, o bir haindir ve öy
lece muamele görecektir., demiş ol
maıııza rağmen hareketlerinizi is
mim ile kapatmağı kabul etmiyoI'Um. 

Bu Ron za.manlaı1n siyaseti aley -
hindeyim, bilhaı;sa sizin tarafınız • 
dan bu kadar hiffet ile açtığınız ve 
mil."?avirlerinizle birlikte mes'ul ol • 
duğunu:r. l>u harbe karşıyım. Mazim, 
vatana hrun bir adam olmak ithamı
na karşı beni müdafaa için hazırdır. 
1923 de silahsız olar.ık, hayatını pa
haffina olarak isgal altında olan ara
zide pasif mukavemeti organize et
tim ve bu suı·etle Rhın ile Rhin ha
valisini kurt.ardım. Düşman harb 
divanı önüne c:ıkanldım ve orada bir 
Ahuan olmak itibarile kanaatimi a
çıltı.;.a söyiedim. 

Ve k::ınaatlerime sadakatim nas -
yonai - soı-;yalizm ilk doktrinin ve 
hakiki prcnsipleı ini inkar etmekten 
beni menediyor, o prensipler· ki 
tim beni menediyoı, o prensibler ki 
bizzat siz, evimde monarşiye ve içti
mai sükun suh:ısmda bir korporatif 
ni7.anıa müntehi olacağını beyan et
mfrjtiniz. 
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.Ahmed Bey "I'.. ..... ,, deki amcasının 

ç!ftliğine de gitmi~, oralarda. gizli 
t.ahlckat yapmı~ ve g~ıw kadının 

çif tlikteki eve, hf.la orada otuıan 
1kbal h~mıma uğramadığını tesbit 
etmişti. 

Hiç bir ~ey yoktu: 
Ne biı· iz, ne de bir muva.ffakiyet 

ümıdi vaı d.ı. 

Vey::;i maneviyatının kırıldığını 
hi .. :;cdiyordu. Dahn. fazla beklemeğe 
cesareti yokttı... Birdcnbil'e modern 
ve parlak ha.yatından bıkmııı. yonıl
mus görünüyordu. Muhteşem haya
<;ınııı. artık ne fayda:-;ı \'a, dı? Ma -
demki karısı bı; hayatı payla~mıyor
du. bundan genç adam ı:ıe zevk ala -
bilirdi?. 

Klübdc. dostlarının. yanında, stad
yomda, \'elhasıl her yerde, bu mm'iç 
di.iı.ünccden l>endisi:ıi kurtarmak için 
eline.len geleni yapıyordu. Fakat, dô
nüstc gireceği evin bomboş olduğu-
mı Perihanın kendisini karşılamıya- du. Fakat gi.inJ"n giine, duyduğu a-
c:ı.ğını zihinden geçirince İstanbulu cı kendi lıata~ı yüzünden aile yu -
baştaııba~ .. ı. gayl'iknbili tahammül vasını yıktığını görmekten müte • 
bir r-;cy olarak görl.iyordu. vellid bir ıztıı abla daha ziyade kuv-

Düşün\;csiz bir haynt sliren ne - vctleniyordu. 
f;eli Vcy31, endiseli, sinirli Ye zaman Hakikuten Veysiyc islanbuldaki 
zaman ~iddctli keJ~r buhranlarına hayat tahammiil edilmez bir çehre 
maruz kalmış bir genç olmuştu. gi).5teriyordu. O vakit. zihninden .. 

Ilis!eri de ı;itti!H;e daha inceiiyor- henüz mübhem olaı ak .. sonra da da-
du. Şlmdi, bizzat tecrübe ile yalnız ha kuvvetli bir halde uzak diyadar-
lığın, can sıkmtısınm ne olduğunu da bir seya.hata girişerek ... Kalbini 
biliyoı·. gene karısının n<'l< r hissetti- müleınadiy\:n kemirmekte devam e-

. ğini. ne gibi müşkül vaziyetlerde kal dem ned~met ve teessür hislerini u-
Her şey. ~imdiye kad:ı.r yapını~ ol- nutnıttk te<;ebbÜ!'iÜ geçti... 

mi ile bu hassas çocuk kalbinde ne 1 iki gi.!n daı"?.lp dinlenmeden İstan-

20.30 '!\ıl iızık. 

Çı:ılanlur: F'ahu-e Fersan, Rehk Fc1 ,,;ın , 
' . hele, Alman terbiyesinın üstüne hıç 

VcCllıe, Fuhn Kopuz. 
Okuyaıı : Melek Tokgôz, Azıze Şı-nse,;, 

Mu:,l;üa Sagnak. 
21.l:l Konuşmn (Bibliyograty;ı), 
21.30 Muzik: Kuçuk orkest ra {Şef: Ne

cıb ı\~kın). 
22 . lfı MenıJeket ı.a;ıt ayarı , ajan~ h a -

berlcri, zira:ıt, esham - tahvılal, kam
b iyo - nukut borsası ( Fıyat) . 

22 .3fı Mi.ızik: C;ızbıınd (Pi.) 
23./23,30 Y ,ırın ıd prngram \'e kapunış. 

---)}114< 

Yeni Bir Gazete 
Otuz iki sene evvel merhum E

buzziya Tevfik Bey tarafından tesis 
edilmiş olub o gündenberi muhtelif 
sebebler yüzünden bir kaç kere neş
riyatı inkıtaa uğrayan "Tasviri Ef
kar .. gazetesi dünden itibaren yeni
den intişara başlamıştır. 

Refikimize bu seferki i_ntişannın 

arızasız ve muvaffakıyetli olm<'sını 

temenni ederiz. 
Nişan 

Selami tzzet Sedcsin kızı Na~~n .. il~ \ 
İkdam refikimizin yazı if.!lcn mudunı 
Murad Kayahanın dün nişanlandık.- \ 
lannı memnuniyetle haber aldık. Nı
şanhlara saadetler dıleriz. 

bir şey geçmezdi. 
"- Benim çocuklarım Almauyada. 

okuyacaklar ... Tıpkı Al.tiı.an çocukla
rı gibi yetişecekler ... Serbest mes -
Jek ~hibi olacaklar .. benim gibi ay
iı<Ta baknnyacaklar! .. ,, 

b On dört wne, hep bunu dinledim. 
bu biçim telkinler altında kaldım. 

Sıralı sırasız Haı:;an bey bana 
Almanyayı medlıederdi. 

"- Ah, iwuımuğım. Alım.nyayı 

bir gorsen... NP memleket o! .. Ne 
intizam, ne dısiplin, ne h• -
mi~Jik !... insanları ne doğru !n
:;anlar! Vallahi, yalan söylemek ne 
dir bilmiyorla r!. Bura.da seni baban 
bile aldatır. Hele mekteplerini bir 
gör:scn, ne mekteb, ne b-Ocalal' .. ~e 
alim. ve yüksek adamlar~.. Benım 
oğlum küçücükten daha Almcınyaya 
<Yidccek ... Orad:ı mektebe ~ırecek !. 
Tıpkı bir Alman çocuğu gibi yeti 
ııecek. .. inşallah ! ... İn!'alla h ! ... J 

Ben de bunları gittikçe - nP. yıı lan 
söyliyeyim - oğlumu Alman çocuğu 
gibı yetistirecek diye iftih:ır ediyor-

dum .. 
Kiıcükken harıa Fi·an~.ızcayı (iğ -

İkind kUme şampiyonluk relmı~lerdi ve okumaya (.'.Ck hevesim 

ı 
olduğu için okuya okuya kendi k~n-

maçı dime frans:ızcayı iyi oğrenmiştirrı. 
İkinci küme şampiyonluk mac;ı" bu Hatta ı.evcim beni bırakıp Almanya-

pazar günü sa.at 16 da Şeref stadın- 1 ya gittiği zaman teessürümü oku -
da Beylerbeyi ile Beyoğluspor klüp- makla yenmiştim. 
leri c;arpışacaklanlır. Romanlardan çabuk bıkmıştım. 
.... - ••• ·---------. .. • .. • k ı· a· ve Aşk masalları bana sogu ge ır ı 

Dıtı•Lı•ı Tam ·lıiiz Kamıunda 
~c1if ._-:t' C.-Z." ffiıuc uı.:uı .LJuo::ıo::ıciU-

dorfa, "korporatif meı:ıelelerin mü -
taleası için bir enstitü vücude getir
mekle tavzif ettiğinizi hatırlıyorum. 
Bir sene sonra beni tamamile bırak
tınız. Hatta, bu enstitünün, B. Hess 
ile hemfikir ola1·ak, müdürlüğüne c:a
ğırdığınız şahsımınDachau temerküz 
kampına kapatılmasına ses çtkar • 
madınız. Dachauda yeğenim BÜplıe
lı bir ölüm neticesinde ortadan kalk
tı, Salzburg civarındaki şatosunu, o
rada İtalya kralının hariciye nazırı 
ve Mussolininin murahasını kabul 
eylemekle hicab duymayan Ribbent
raporunuza veriniz. 

Fiihrerin Mosko·m ilt- iWfakı 
Almanyamn sonudur 

J - - • • • ~-- ... munJC'1"'9 h'.A.Ml•~ 

ten iyi biliyoı'dum. Bunun if'in mc · 
rakımı tarihe ve felRef1:--re vermi~ -
tim. 

Fakat benim Fran$ı.z lisanını bil
mekliğim ?..evcimin indinde adeta bir 
kusur teşkil edi~ordu. Lakırrlı sıra
sında şayed bir fikir beyan edecek 
olsam Hasan bey hemen: 

- Sen yine bunu Fransız kitab
larından almı~a ben?.iyorsu ıı.. diye 
benimle istihza ederdi. Ben de koca
mı memnun etn1ek için bir Alman 
hocası tuttum ve almancayı öğ -
rendim. 

••• 
Demin Almanyada neler çektiğimi 

anlatmamı istediğiniz için size bun
ları söylemeğe mecpur oldum. Yap
tığımız bir hatanın sebebinı an -
lamak için onu çok geriden alıp mü
lahaza etmek Hizımdır. 

Dikkate şayan bir şey <laha söyli
yeceğim, size: 

Hasan bey beni hiçbir Ttlrk ar -
karlaşıma çıkarmadığı halde bay 
Valter isminde bir Alman dostuna 
çıkarmıştı. 

tal mıydık fü.' idik o zaman'! Bilnll· 
yorum amma, fikren bile biz ko<:aya 

ihanet etmezdik. .. 
dı: Orta boylu, tıknaz, k~ıbak ka fa-

. Buy Valter gayet ~irkin bir ad,n11· 
lı, patlak gözlü, kocaman duda.kl.1 
aydede suratlı, '\'elluısıl gayet sa ~ 

kildi. . 
Bfki Ha::;an be~ bunları ııazarı ': 

tibara alarak ben ı o adama çıka ı . 
ını&tı. . 

Ekseri yelle, çocuklaı ın l..'lh ı- il iud('!l 
balısed~ı·dik ve vakti gelince, ba)' 
Valter oğlumuz Suadi, .Alm·1nyndtı. 
emin ve doğru bir ahbablarının ya
emin ve d(>ğr u bir ahbabmın yı:ı.· 

dederdi. 
Günler gcı•li, o zaman ela gf'lı\i. 
Hasan b"'Y oğlunu Almanyaytı. 

göndermek Ü7ere Bay Valterle mel<· 
tubl:ı.sırken. heklenılmiyeo, unıul • 
mı-=a~ hatJra ""~lmiyc·n ıw· :ey oıdu: 

.Y ' b 

Kocam ~ll id dii.stiL .. 
Tam kırk ~·aşında idi ve tekmil u· 

midlerine nail olmak Üb~re bulunH · 
yordu ... 

* t 
Hasan bey!ıı vcfutl lıPni l:u·if l'ııil

mez surett<.· y~re ç· rptı. l..:i1Cnıntıl 
ölebilmek ihtüııu~ini bir koıe akhnt~ 
aelil'mcnri:-ılinı . Onu cl>edi zanne•lı
b ~ yordum. Kaybubeti beni fcııa ya · 
tı. Dünvam ba!=lınıa yıktlnu~f t. 

. . k ' H c.-"tı 
oı~u tta söylemelıyım ı, :..ı.~·· . 

bey b~nim ic;in ya lmz koca,. değildi· 
Anam da. hab:ıın <fa. kard~iın deı 
hep o bir adamdı. 

011 'hH' ycı~rnıa Ktı.<ıar n.nneının y~· 
nında bliyümi.15tüm VI! babamın evı· 

ne ondan sonra gelmiştim.• Bu se • 
bcbd.c~ 'iiveyHk doh.ı.ylSile l..ıoynufll 
bükük kalım~tı. Kanlqlemn araAAcı· 
da ben daima r:.rkaya itilirdim. vt:, 
b:ma bir yanaşma uaıaM.lc bakat· 
lardı. B:ıbı:unın indine e hakir oldtı· 
ğum için kocama dört elle $an1tnı~ 
tım, ve b:ı.na kar~1 biı• kusur ett.i~ 
vakit ne c;are onu görmemezliğe g~ 
lirdim. 
Dünvad·ı her saadeti bt>n koeanı • . \ 

dan beklemi~tim ... 
Farzediniz ki i.:ıiı· adam.. tdrr11il 

varını yoğunu bir kayığa yükletnıiŞ· 
O kayık da denizde giderken batı11ı:i· 

· Kocam ölünce. halim. o kayığı ba.tull 
adamın haline dönmüştü. 

Arka<l:ışım .. yegane muinim .. bc11İ 
ve çocuklarımı himaye eden, nafa • 
kam.ızı veren o mevcudiyet yanırn • 
dan yok olmustu! .. 
"- Şimdi ben ne olacağım 1 Ço · 

cuklarırua kiın bakacak? ... Maise-
timizi kim temin edecek? ... ., 

Kitabınızda aleyhinde bulundu .. 
ğunuz Sovyet Rusya ile bir ittifak 
yapmaktan çekinmediniz. Yeni siya
setiniz B. Hitle.r Almanyayı bir uçu
ruma götürüyor; bu Alman milleti
nin mahvidir. Henüz imkan varken 
geri dönünüz Siyas' tinız eğer netice 
Icnirse, hakiki bir "finis Germanie,, 
dir. Potsdamdahı yemininizi hatıı• -
layı.nız. Reiche, hür bir parlamento, 
Alman milletine söz ve vicdan hür . 

(Sonu 8 iııddc) 
Bay Valter, arada, bize madamile 

gelirdi. Ve o vakit Ha::;an bey beni _ 

Bunu dü~ündiikr·c içiH1e ft"nalık.Jal" 
geı;yor cJu ! .. 

.. 

nı verdi. Daha fazla teredrlüd etme
den, Avıupayu hareket eden bfr \'a
purda kamara. angaje etti. 

Bu karar ona yeniden can verir 
gib olmuştu. Her şeyi dü~ünen di -
mağı, İstanbuldaki evi ve çiftlikleri 
hakkında bir sürü tedbirler vücude 
getireli. Nişantaşındaki konak, seya
hat müddetince kapalı durm1yacak
tı. Eğer Perihan gelocek olursa, evi 
ve odasını her zamanki gibi normal 
bulmalıydı. Odasında daima çic.:ekler 
konacak ve evdeki uşak ve hizmet -
çiler hergün kil işlerile me~gul ola -
caklardı. 

lllllllllllllUllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllH1f ıııııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııı J'Jlll 
deki çiftliğine yerleşmislerdi. Daha, 
oğlunu görmemişti. FakHt ~ımd.i bu
nu düşünecek vakti yoktu. Aynca . 
hini hacette, seyahati esnasında ka
rısının evine gelmesi ihtimalini gö:r. 
öntinde tutarak Perihana wrilecek 
parayı tesbit etıni::? ve çucuğunuıı 
çiftlikte olcluğuııu ve ist.er5e gidip 
on:mla kal:ı bikceği.ıi de bildirmiqti. 

.A.yrıea, \'Ckili. kendiüne. İstanbul 
da geçecek her tüdti hadiseleri de 
telgrafla bildi::ecekU. Bıından maa
da Veysinin kaı ısmn t.:taben hare -
ket.inden evvel ya~ :.•• ... o'duğu mek -
tubu da verecekti. 

Veysi, bu mektı:btın her bir cüm
lesini, her bir kelıınOıSini yazmak i
cin ne kadar emek sar.fetmişti. 

ile bilc.lfrmek kenrfü;irıc y, pmıı-: ol ~ 

duğu munınel•·l1:ı·t1~·n duydugu ııeJa· 
met hislerini.. vicdnn aznbmı nıılat· 
muk isliyoı du. 

Halbuki bunları söylemek, ne .kıt • 
dar güç idi. Hala bırakarn·u~ığı gw 
ruru bundan l:ok ınİ.it('{·i:i:'Zİl' olnıayot" 
değildi 

Bu sebebdeıı kısa, biraz a!:eınicC 
fakat tesirli bir mektnh ~azdı: . 

"Sevgili Pel'ihan. hl'I' ~eyin set11 

hatıllattığı, senden bahsettiği bo!:! 
bir evde yalnız kala bilm~ kiçin nıab 
zun .. çok mahzun ve ıniıkedderim. 

"Neden beni bırakıp gitlin Peri • 
han? Biliyorunı; çünki.i bbahatli • 
yim, fakat böyle harekd etmek iste· 
miyordum ... Sana bu kadar .. biiyülC 
teessür duynıağa se\'keden biı :ıu· 

1 

rekette bulunduğumu l;ıi!ıniyU"rduuı .. 
Cat'ib bir hadbe olarak. Veysi, 

karım yanında. olduğu zumau. ona 
hayatrn<.la fazla bir yet· ayımwyor
du. H:.:'.iJ• ki, sitııdi cvd~ o!meyınca, 

kalbi , .C' din•. ~ı her giin. her saniye 
Per İİ! ,~ ı · ıı l ol•ıynrrlu. 

gib yaralaı <ır.tığını, m: gibi ıztırab· j bulda:-ı lrnc;ı::- g;tmek ve uzak yerler
lar verdirJiğini kes~cJlyordu. de acısuu ll!lUtmak tesebbüsü üze -

Heı Şi'Y, şimd!y" kadar yanwı ol- ı rinde düsüudü. Bu bir fikri sab~t 
du!{u kubah~tleri orla:;a çıkanyor· , - hntini aldı ... Nihayet Veysi k~n-arı- . 

lstanbulda bıraktığı vekiline, ço -
cuğunun büyütülmesi hususları kJn 
emirler verdi. Muazz~z hanımla Al -
tay Adanadan gelmiş, yine "Ç ..... .,' 

Cen~ adam gibi biraz soğuk ve 
mağrur tabiatt"" olan kimseler ic;in 
dil.:-JÜ!~düklerini anlatmak olduk:ça 
gii~tür. 

O, kansına, daima duyduğu ~kt, 
ak\kayı, anlatmak, bütün ur ıklığı · 

"Bu mektubu okuduğ"Uıı .za.n~:ı ı , e· 
ve avdet etmi~ olacak"'ııı \ • lıcr ·ıı'· 
lü felaket izi de orta lan kal nu"' İJ".' · 
lunacak. ({) '\ .0111 \';U" 



Yeni futbol 
hakemleri için 

konulan şartlar 
Her işi ehlinm yapması lüzunıu, 

~rinde münakaıja edilmiyecek bir 
hakikattir. Bir sporda da en sahihi
YP.tlı adam o işi evvela bilfiil yap -
iniş sonra da tetebbü etmis olll n -
dır. 

Şimdiye kadar aqmıs olduğumuz 
fütbo1 hakemi kurslanna fütbol ile 
alakası olmıyan kimseler girebil -
hıekte, nazari bir imtihandan sonra 
buıııar fütbol hakemi olmaktavdı • 
lar, -

Bugünlerde acılucak olan hakem 
1 

kur;;una istirak edebilmek için ko
§Ulan şart, en az bir mevsim birin
ti küme takımlarından birinde liğ 
lnaçı yapmış olmak şartı, fülbol dert 
lerırnıı.e kı!'mcn olsun deva olabtl".!<:ek 
lnahıyettedit. 

Bır zaman fülbol oynamak sevda
aiylc ayağına kramponlu ayakkabı 
ıırt.•na da hr fo:ma g~ınni:?. fa. 
ita~ bu sporl1a muvaffıık olanuyar.ık 
bı._'<lb,n ol•nuş, hel"' bazılan, spor ~ :i
l> 'llı~· c:ıl= hır siııdc fötbolla a 1li ka -
d<tı o'm.ığa ba ·l,lmı olanl:.rın bu 
~ ıildt> bir tcdbiıl , hakem olrmılnıı
na rn.lr.i olunma!:ı memnuniyetle k Y
dt'<} 1 cek b'ı- hadı t:dır. 

B r i d ... muvaff k ola bam 'k i<: in 
h.:: numyctin yar:-nda muhakkıtk ki 
b l"!ının ve kar •sındakınc itimad tct
kın c l bı!mcnın l>üyiık rolü vu."dır. 

lNhass bir fütbol macmı idare 
~b.lmck için hcpai gene ve heyecan 
lı o' ı o)' ll.'J"U! .ı. ın tlwrınde bir oto
l'tt 1ı>r.ım tmok, bunun için de iti-
111 d te!kın c"tletnlmek sartlır. 

MevC'ud hake.mi rimiz içinde. vak
tiy~ f\itbol oynan.;ımıs olanla, var 
~~hr" B:.ınu kat'ı_yctıe bilmiyoruz .. 
t'aıtat Jfldiğmıiz bir sev vana bun
larır, gü ide hak m olduklarıdır. 

Eu•mnı.. bere.her h~kemleriıniz 
itinde fUtbol oynamamış olar.lar mcv 
ClJd :ı, bunların muvnffııkıyetini bi
l'a~ an ınu:-da, bıraz da bu ze\'atın 
lı "ık tleıınde arama;ıyız. Çapuan \'C 

lfent dtınl a futtol l!emfndc 
0~·nuın mış olnmhrına rağmen na
•ıı bir .Uırt.ad idıyseler, kendi muhit -
lerındc bızim Cütbol ovn:ımaınrn ha
kentlenmiz de -bir isti~rıa,Jırlar. 
la Lakin öu il risi ıdn hir teminat o-

hta dı. Binncnal"'yh ilerisini dü
~Unürkeıı, flit:boku1nrınur.ı da bu 
1 ı bılfnl yapmıR, şonro. da okumus 
~ elE>rın ıd:ıı ine tevdi etmemiz 
liılZıındı . 

1 
Ru kar M"ın ycrındc olduğunu tes

ı n etmeğ(' mecburuz. Biiylece belki 
~t' .. ıde daha az hadi clı maçlar göre
ı'ırız, dı:ıoruz. 

f<'. T. 

ita ıran 
MesaJesj 

lstanbul Atletizm 
bayr~mına · hazırlık 

-- -·---......... -

( Başma~ detııtım) 

bundan dolaşması geklirile tefSİl' 

olundu. 
lngilterenin bu kadar mühim bir 

karar verebilmesi için ortada ciddi 
sebepler bulunmak iktıza eder. Hat
ta Amerika Cumhurreisi Mr. Rooae
velt bile meraka düşerek Romanın 

maksadını sordurmuş ve ltaıyadan 
sulh teminatı almış. İtalyanlar, İn
gilizlerin istedikleri gibi. tedbirler it
tihaz etmeleri yalnız kendilerini ali
kadar edecek bir keyfiyettir, diyor
lar ve fazla bir teliş göstermemeğe 
çalış!Yorlar. 

Bu aeneki müaabakalara hariçten 
de atlet gelme•i ihtimali var 

İstanbul atletizm bayramı bu se
ne Mayıs ııihayeti yahud Haziran 
bidayetinde tekr'!rlanacaktır. 

Bu scnelci müsabakaların her :za
rnnnkinden daya güzel "e daha cuib 
olmıu;ı için her türlü tedbir ahnaciı.k
Ur. 
Mfümbakaların hcı zamankinden 

daha iyi randıman vereceği ta.:ımin 
e<lilmektedır. Alletlerimız.bu sene, 
daha bidayette gayet güzel derece 
ve muvaffakıyetler elde etmiş o.ltuk
larında.n bu tahminin hakıkate yakın 
oklugu mubakkıılır. 

Organi7.asyon da her sene muvaf
fak old~ğunn gilre bu sene bunun 
ak i olması ıçin hic bır sebeb yoll · 
tuı. On bir scncdcnocr ı yapılmakta 
olan bu müsnbulcalar Tiırk atletizm 
taı·ilıind<' çok btiyiık rol oynamış ol
duJ';u gıhı bııgunkü kalkınmamıza da 
esas olmu · hadısc!erın basında gel -
ml'!kt..ı•dir . 

1stnnbul atlet.lhI?l h~yı amı bu sene 
Fent>rbalıçc stadında yapılaea.kt.ır. 

Aıwak TakRim stadyomunun yıkıl -
ma~ı ve mılli ki.ime maçlarının Şe

r<:"f ve Kadı.köy stadl.ı.nndıı yapılmak 
zarureti bıraz miısklılatı ruucib ol
nmktadı r. 

26 Mnyı d:ı ~"'encrbah~" ve Galata
a.llct i7.m b>ıyramının ıki mayısta 

olduğund&n ve bu oyunJann Fener
balu;c stadında yapılması kuv.etle 
muhtemel b tluuduğıındn.n lstanbal 
·,atlctizn. bayramının iki Mayısta 

Kauıköyhnde yapılmaıııı ihtimali kuv
\cfüdir. 

Bu tar-i!ıdc nıilli küme maçı ola
rak Vefa ve Beşikt~ın Ankara ta
kımları ile maçları vardır ki bu o • 
yunlıuın da Şeref stadında yapılma· 
sı lazımgclmcktedir. 

Bu itib:ırl:ı lstanbul atletizm bay
rrunının 2 Ha.zirand:ı Fene~ 

stııdında yapılması tahakkuk et.mi§ 

gibidir. 
Bu mü abakaların StX·meleri 12 

Mayısta y, pılacaktıı. lıitnnbul atle
tizm bayt nm ı kin lrnri<;tlen de atlet 
get..irt.mek dfüıünülm~ktcdir. 

Bu ta kdırdc çok biiyiik bir aUetizın 
.mitingi olduğu , kadar btilün spor • 
SC\'erlcri tatmin eder-ek büyük bir 
müsabaka halini alacak o1an İstan
bul atletizm bayramı m<'mleket &
~tundan• bıle alaka ile takib edilecek 
bir mahiyet ,ket:!bclmcktedir. 

Hariçd!'n getirtilecek atletlerin 
Yunanhlaı olma& düsüı1ülmektedir • 
Bunların sür'at.çi, yük~·k atlayteı, 

Güreşçilerimiz 
Mısırda galib 

geldiler 
l\ıthitt, 2 (A.A.) - Döa ak.";am 

Kahirede yt&ptlaa l8tanbul - Katti-

re ekiplf'ri ~ü~ mült&hakaları 

nf'thıeleriiule 72 kiloda Kandemir 

\'e !'j6 kiloda küçük Hüseyin, puan 

ht-ı-abiyle, H7 kiloda Mustafa tuı, 

He, {'ohan rakibinin miisa.hakayı 

bıııı.kmasiylt'I galib gf'lm~lerdir. 

19 kiloda Adnan, 61 kiloda Ya
şar \'C' 6G kiloda Yusuf ınıan he-

1talyadan böyle sulh alimetleri 
geldiği gibi gene sulh lehinde ~ıkabile 
cek bazı emareler de vardır. Bugü
nün mütecaviz devletleri haksız te
cavüz .Ye istilalar i~in ideta bir an'a
ne ve teknik tesis et~ir. Te
caviUe: karar verdikleri ~eket a· 
leyhinde iptıda bir pro~l}je hü
cumu tertib cd•rler. Giıya o memle
ket taraf ıııdan haksızlığa maruz 
kaldıklarını binbir şekil altında ila • 
na kalkarlar Gazetlerin lisanı bü
tün bıilün zehiı·li bir hal alır. Bu, 
etrafı, dünya cfkanumumiyesini ha-Mhil•• ~IUh olmuı>lardu. 
zırlamak <lovrıdir. Arkasından za 'l'iirk güre!jÇilt•rinin klaıot yük-

~t·kli~i. t>k~r rnüsahakaJarda keu- çok yakın biı zamanda istila harekc:tı 
disini bariz surette göı.~rmiı::ıtir. gelir. 

\ ,,1 Bugün halyada böyle bir hareket 

yarım mukavemet koşucusu ve a -
tıcılar ar:ı.cıından seçilmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

---•il«'---

Demirspor 
şehrimize geliyor 

Ankarasporua tertib ettiği turnu
vanın deplasman maçını yapmak ü
U'f"C Ankarımın Demh'Rpor klübü 
bugüa şehrimise gelecektir. Demir! 1 

spor takımı yarm ilk maçını Taksim 
stadyomunda Beyoğlu spora kar~ı 
yapacaktu·. Pazar günü ayni takım 
gene Taksim stadyomunda Şişli ile 
karşılaşacak \'e Ankardya döneccl\
tir. 

Ankarasporun tertib etmiş oldu -
ğu bu turnuva millf kiline talimatna
mesinin hükümlerine uymakla be • 
raber, deplasman geçen seneki milli 
küme turnuvasında olduğu gibi tek 
takım halinde yapılmaktadır. 

Bu itibarla yalnız tek bir takım 
diğer bir şehre gitın~k~ olduğwJd,c)n 
ikind maçı bu takımın yorgun olarak 
yapacağı muhakkaktır. 

-0--

FutbolcUler bugün 
gJdJyorlar 

göze çarpmıyor denilebilir. ltalyan 
gazetelerinde etrafa az çok hücum 
vardır. Fakat bilhasaa bir memleket 
hedef ittihaz edilerek bütün batar
yalar onun Ü?.erine cevrilmiş değil
dir. Bu, şüphe uyandırmamak için 
bir ihtiyat l"<lbıri olabilirse de her 
halde arada hı · bir ciddi ihtillf mev
cud olmıyan bir memlekete birden
bire hücum edılmesi hötün bütün 
yeni bır iC"ad teflkil edecektir. 

Meselenin esasına getince: İtalya 

kime hücum edecek'! Akdenizde 
kapalı kalmaktan şikayetçi ise hücu
mu Cebelütüırık ve Süveyş bekcisi 
İngilte~ye kartı vukua gelecektir. 
İtalya için hayati bir menfaat arzet
tiğıni sbylcdikleri Korsikayı ve Tu
nusu ele geçirmeğe kalkacaklarsa te
cavüz Fransaytt tevcih olunacaktır. 
Emperyalist sıyuete deVaııt oluna
caltsa Ailriyatikteki Yugoe v sahil
lerine hud Yunanistan üzerinden 
Boğa·, :ı doğru bir tecavöz başlaya
caktır. 

Fakat lt .. ı: a l.ıu ·1.lardan hangi • 
~ini ihtiyar ederse etsin, neticesi f. 
taıyanın Almanya tan.fuıda harbe 
girmesi ve garb demokrasileriyle ol
duğu kadar Ba.lkanlılarla da çarpış
ması şeklinde kendisini .gösterecek
tir. 

Beşiktaş: güreşçi lerinin muvaff akiyeti 

Fiilbolculanmız bug\ln saat 1 de 1 
kalkan Romanya vapuriylc İ8kende
,riyeye han-ket edeceklerdır. Bundan 
eVW>l de yazmış olduğumuz gibi Ga· 
lataRayr. ve Fenerbahçe oyuncula -
.rrndan terekküb etmiş olan kafile 
HaAan Kamilin başkanlığında seya
Jıat E'decektir. 

İtalya pek tabüdir ki her ihtimali 
düşünmüş, bütün riskleri göze al
mış ve kendisine göre .kararuu ver
miştir. Böyle ise mukadderat, har
bin talihi tarfından taym olunacak· 
tır. Fakat böyle değilae, İtalya ha
kikaten sulh istiyorsa., 811.lh içinde 
anlaşmak kabil olacak kadar mute
dil emeller peşinde ise bu tuttuğu 
gürültü, tehdid ve istikrarsızlık si
yasetini değiştirmelidir. Bu yol mak
sadı sulh olan bir milleti bütün bi.itUn 
başka bir hedefe götllrilr. 

'Resik~~ ldtihiinün 

~~~tanbul güreş ajanlığının tertib 
8a ıgı Kırkpınar serbcet güreş mü -
tarı hakaıanna iştirak edecek olan İs
~ huı takımım scC'rlıc müsabakaları 
~. 4 940 tarihinde Silleym.'lniye 
~btinde icra edilmiş ve bu mü.sa-

alara 4 klüp iştirak etm~ir. 
li ftu nıüsatııakatarn 6 günş;i ıle is
tı~k eden &tıiktafj takımı 5 birin
~-~~ 1 ıkıncıhk ka7 mank ıkı se
~ı-ı dt>\ am eden sistemalalC ça-

güreş talnDlı 

lışmalannın mükafatını elde etm• 
tir. 

Bu vesile ile Be~ııktaş takımmm 
hazırlanmasında büyük emeği olan 

milli gUre~imiz Yusuf Aslan ile gü
reşçilerin hamisi ve klüp t"E'isi Bay 
Yusuf Ziya Erdem ile güreş umumi 

kaptam Musa Kizım Uzunoğtunu 

candan tebrık eder ve bu nıuvaffati
yetli mesaılerınde devamlaı;ını ~ -
n•cnnı c.odnriz. 

Aynca Danyal Akbel, Niyazi ve 
Muslih de Mısıra gitmektedirler. 

Bu scynhat dolayısiyle (".-alatasa • 
ray ve Fenerbahçenin milli küme 
rnaclan en nihayete bırakılmıştır. 

Bunlar bu hafta yapılması lazım 
gelen Vefa - Fcnerbahçe, Galatasa
ray - Besikta{l ve gelecek haftaki 
Galal::ı.c;aray - Vefa ve Besiktaş - Fe
ner maclandır. 

KUçUk atletlerin 
müsabakaları 

İlkbahar atletizm müsabakalarının 
k ül'iik katagoriler arasındaki koşu
ları pazar giinü Fencrbahçe stadın -
da yapılacaktır. Küçükler arasında 
gayet iyi sprinterler mevcud oldu
ğundan bu sporun merakWarı için J 

bu mu bakalar merak uyandınnak-
ı tadır. 

Karpati geliyor mu? 
İstanbul güretÇilerini çalıştırmak 

üzere Berlin oJiınpiyatlan 66 kilo ser
best güreş şampiyonu Macar Kar
patinin angaje edilmek istenildiğini 
yazmıştık. 

Karpati ile yapılan muhabere müs
bet bir şekilde inkişaf etmekte oldu
ğundan bu kıymetli güreşçinin ya
kında İ8lanbııl b<ilgesi emrinde çall
şacağı ümid edilmektedir. 

Karpati büyük bir şampiyon ol .. 
duğu kadar spor mektebinden de ı 
mezun.dur. 

Sulh istiyen bir İtalya her tarafta 
sempati bulur ve kendi davasına ta
raftar kazan• ·. Çünkü Akdeniz dev
letlerinden hiç birinde İtalyaya karşı 
bir tecavü:• gayesi yoktur. Dünvada 
ancak bır sut havası eBO\ek' ·artıle 

dir ki hepimiz Akde~ mahpus 
kalmaktan kurtulabiliriz. 

HÖMlyln Cahid YALÇIN -··········-··----··-··-Mersinde bahar bayramı 
Mersin, 2 (A. A.) - Bir mayıs 

bayramı, dün Halkevlilerin, maarıf 
mensublarının ve öğrctmeııJerin ış
tirakile Elvanlı nahiyesi merkezın

de yapılmıştırt Etraftaki 24 köyden 
gelen bini mütecaviz halk bahar bay
ramına iştirak i~in burada toplan
mışlardır. Bayram çok eğlene.eli ol
muş ve halkevi gençleri tarafından 
.. Himmetin oğlu .. piyesi tensil edil
miştir. 

Bu toplantıdan bilistifade köy
lUlerin sıhhi dunınılan gözde& 
geçirilmiş ve kendilerile iel.üadeli 
hasbıhaller yapılmıştıı:. İçlerinde 

bir bayan dokti>r bulUD&D Balkevine 
mensup bayanlar köy evlerini 
birer birer doJaia,rak -s.m sahip
lerile çok ymjmi Jr.on•...,..Jar ,.-
mıflardtr. 

Hitler Ru•ya ile itti( ak: ihtimalin
den nefretle bah•ecliyor 
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Çünkü Hindistanda İngiliz hi • 

kimiyetiııin yıkslmuı Britaııya im
paratorluğunu ve hıgilis şevketinin 

sonunu tetkil edeceiini ~ 
bu yBden Hmdistanın İngiltere için 
çok esaslı bir ehemmiyeti olduğuna 
hükmediyorlardı. 

Fakat bu hayati mesete ihtimaUd 
yalnız "Alman ırkçı,, peygamberlerin 
bildikleri derin bir sır değildi. İngi
liz tarihinin rehberlerinin de buna 
vakıf olduklarına ~olunabilirdi. 
lngilterenin Britanya dünya birliği 
için Hindistanın ehemmiyetini haki
ki kıymetile takdir etmediğini kabul 
etmek çok çocukça:.ı11ir hareket olur. 
Cıhan Hari>inden hiçbir ders alın • 
mama8l ve lngilterenin en ~n vasıta 

lara müracaat etmeden Hindistanın J 
elden gitmesine müsaade edebılcce -
ğini hülya edecek kadar Anglo sak
:--on azim ve ırndesinhı cahili kalın
ımuu }'ek esef edilecek bir alamet -
tıı. Bu Almsnlatx·a lngilh·.lerin bir 1 
imparatorluğa ne surolle nüfuz ve 
onu idare ettiklerinin de ne kadar 
bilinmediğinin de bir clelilidır. hı • 
gütcm tdori mckıttımzmcısımla zrkç1 
inhülite "!iranıa "Bugün için Hindıs
tanda böyle bir ihbmal katiyen yok
tur., YalıMd ~tık.etli bir tWqtttl•l•._m 
k'llu'ik bNna iclxır <Hlil:"1 .9e flHCUk o 
:xmıım R9ndi8tmu 1,VJ.ybcd-eceJrl,;,,·. 
Hınd asıleri hi bir 1.aman bunu yap
mağa muvaffak olamıyacakiard:r. 

lngilizleri hüküm altına almanın ne 
kadar zor olduğunu biz A~ınanlar 

kafi derecede öğ~nmışizdir! Ben, 
bir Cermen sıftltilc, her şeye ıağ -
men, Hinclistanm herhangi lJir haki
miyetten ziyade İngiliz tıakinıiyeti 
altıoda bulunmasını tercih edelim. 

Bu da başka bir bahis. 
Mısırda bir isyan efsanesile te\' • 

lid edilen ümidler de ayni derecede 
değersizdirler. "Cihad,, bizde "Ap
taı,7 rolü oynıyanlara, ba.skalarıwn 
(la bizim için kanlannı dökmege ha
zır olduklannı zaımedenlerc hoş bir 
rate verebilir. DognlfilU, bu korkak
ça spekillisyon daima bu türlü u
midlerin itiraf edilmiyen kaynağını 
vücude getirmişl~rdir. Jiakika.tte, 
bu barb İngiliz mitn.lyöz böliikleıi
nin cehennetni ateşi ve pat \alayıcı 
bomba yağmurları altında cehenne
mi bir akibete kawşacaktır. 

Çünkü, icabında bayatını m.üda • 
f aa için kanının son damlasını dök
meğe hazar kudretli bir hükümete 
karşı mallımlardan mürekkeb bu· ıt
tif ak vücude getirip saldırmak im • 
kansızdır. lnsen malzemesinin kıy • 
metini tahmin için ırka istinad eden 
bir ırkçı sıfatile, kavmimin mu.kad • 
deratını sözde "zulümdide millet -
ler11 in mukadderatına ~lanmağa 
benim hakkım yoktur. Onların ırki 

aı:ıağıhklannı bilil'im. 

Bugün, Rusyaya karşı i :unamen 
aynı vaziyeti almamız lfızımôır. Al
man müdebbir sınıfından mahııın1 
kalmış bulunan ~imdiki Rusya - ye
ni efendilerinin gizli niyetlerinden 
müstakil olarak - Alman milletinin 
istihlas uğrundaki mücadelesınde 

bir müttefiki olamaz. Str/ as/ren 
bak m,dan, garbi A-bru7-,aya ve pe'J..· 
nııüıtqmel ol<luğu iızerc. bıtfutı dfüı,.
yai,ı ka~ bir AfoumY<J ve 'J!turyo 
hm ln takdirwılr, ahual doyrudfuı 
clogruya /el.fık-.et 1 crıci biı malııyct· 
tc teceut r tl r ktir. .Miicculr.f..c 
Rus <~e degil Alman top1'<ık
klrıJKJa C6f'eya.n cdec.ck ve Almanya 
Rusyadan azacık müessir bir yar -
dım bile alamıyacaictır. Şimdiki Al
ınan Reich'nın aekeri vasıtaları bir 
haı b ıçın o kw.r kıymetsiz ve gayıi 
kafidir ki İngiltere de dahil olduğu 
halde garbi Avrupe.ya karııı hudud
Jann müdafaası imkinsız buluna • 
cakbr; Alman sanayi havalisi düş
manlanmısuı mlltekislf hUcumlanna 
müdafaıuera maruz kalacaktır. Bun 
c1a.n ba.ı}lca, Almanya ile Rusya ara
sında tamamen Fransanın elınde bu
lunan Lehistan devleti vardıı'. Rusya 
ile AimaJıvanın A vrupanın Garbine 
karşı bir ha.rblerında R~ya ilk as
kerini bir Alman cebbesine yetişli-~"" 
meden evvel Lebistaıu yere sermeğe 
mecbur kalacahıır. O wıı uı -

kerden ziyade teğnife lüM.tm p 
rtilecektir. 811 baknndan, Cihan Har. 
bindeki \'aziyetin daha müdhiş bİll 

şekilde tckeniir ettiği görülecektir. 
O zaman sanayiimn şanh mlttte • 
f\klelin tekine damarlarından kail 
verdi ; teknik harbi yttlnız baştna At .. 
manya yüklenmek mecburiyetinde , 
bulundu. Bunun gibi, Rusya da g~ 
önünde t.utgunuz harbde henlell 
hemen tamamen ih~li ·kabil bir: 

teknik iımil teşkil edecekti. Dünylt.4 
nm umumi motörleşmesine biz he • 
men hemen hiç mukabele edernıy&r ~ 
ceğız. Müstakbel harbde bu hal ezi .. 1 
ci \'e kat'i surette kendiirini gôste .. 1 
recektır. Çünkü biu.at AJmaııya bu 
esaslı sahada utanılacak surette ar .. 

kada kaldıktan b&Rka, mahdud v:ı.-c 

sıtala.rıle Rusyaysı yardım mecbu .. ı 
nyetındc bulunacaktlr. Rusya .a .. 1 

tün yiiı uyebO"'t bir otomobil yap:ı
<•ak tC'k bıı fabrıkay•~ bile m~h.< dc
ğıldı . Bu sartlar icindc, böyle bır 
ımıcadclc yme bir katliam vazıycti 

aln.eaktn. Alman gı.mdiği kar.ün ev
velki defadan datı~ faz.ta dökecek
tır. Çünl·ü, daima olduğu gibi, har
bin butbı ağırlığı bızirn üzerın\ize 

yüklene<'ek ve netice ictmabı imkan
s1z hır hezımetten baRka bir Rey ol 
mıyacakt..ır. 

Fakat, bır mucize vukua gelmesi 
ihtimali kabul olunsa ve böyle bır 
müca<lcl•• Almanynnın tam inhıda
mae ncUtıelenmeilro bile: Son tahhl
d~. k.1nı•u Uiketıni olan A~ınau 

ka\·mi. yine eskisi gıbi büyük aske
ri de\ Jellerle mutıat kalacal:tı \ ı 
hakiki va::ıyeti hiç bıı- veçhile ı.,lah 
edılmı. olmıyacaktn. 

Rusya ile ittifak laJidfrindc der
hal bir harbi düşünmek Wozımgelmı
yeoeği, l ahud, icab ettiği 1.aman, 
böy!c bir ihtimale karşı eaaslı su -
rette hazırlanmak kabil olacağı b.ze 
itiraz makamında Heri sünilme m. 

Hayır. Gu.yc.ri bir 1ıarb ihti'JHlJlim M 
ihtWtı hrıfııetı bir ittifak manadıuı 
t e lrıynırltcn mah1 ondur. Ancak 

bir ka\ ga düşünülerek ittüak akto
Junur. Halli, iUifak akdoluııduğu 
anda, hcsab görme ışı henüz uzak
ta bulunsa bile, bir harbe sürünk~ 
lcnmek ıhtimali düşür.Jllerek esasll 
surette davranmak ir·ab eder. 

Herhangi ba3ka bir devletin höy· 
le bir iltıfaJc hakkında başka bir fı
kiı· besliyebıla'eği zannolunmasın. 

Bir Alman - Rus ittüaJa ya kağıd 
üzerinde kalacaktı ve o zaman bizuıt ... 
için ne bir kıymeti haiz olacaktır uo 
ne bir gayeyi. Yahud, manası~ bir 
lafızdan ibaret kalmıyacaktır; hır 

?.aman da bütün dünya bundan ha • 
her alacaktır. Bu takdirde İngiltere 
ıle Fı ansanın Alman - RuR ittıfakl 

harb uğrunda tekn•k hazırlawnayı 
bitmnesi kin on sene bekliyecekle
ı ine ıhtıınal vermek ne saf derunlul<
tur! Hayır, Ahnanyanın Ü7.erin le 
fırtına bu yıldınm hızile patlıya • 
cakhı, 

Bııfat,HtlÜy'lt R11.S!/C' ile bi1 ıllıfak 

a'J.o:di 'keyftyeti 'lurrbüı gayet !Jf.1/.i. ~' 

olduğıttı' yo:'1 rir. NPticesi Alman· 
y nın helaki olacaktır. 

J!.,akat şunu da ılave etmek la?Jnı
dır: 

1 - Buy ııı R?f~ul<t h ıkiun.cl il. ti
oot· 1 C 8(t/ô.Jııtyfıni ellcrıMl t (fd?I• 

lar "c ?ıamuskarmu. bir ittı/ak ak
detmeyi d'NŞlinurler, ve bil1t-0 8'(1 ?te 

de mw riayet etmeyi. 

Hıçbır zaman unutmama! dır ki 
bugünku Rm;yada hiıkiımet i.lı enler 
kanbn a bulanmıs adi canılcrd ıı ıba-

rettirler. Burada be. enyclııı eıı sa
ğı bir tortusu mevzuu b::ıhsolm u ; • 

tadır. Bunlar, feci bır daldkad,rn ıs
tifade ederek büyük bfr d{·\ l<·te ~ı-

dırnuşlar, müdebbir ı>ınıfln ı ın mu • 
nc'"'erlcrini kanlı bır v. • ·t. • mıl
yonlarca yete sermi !er \<: ltoklerıni 

ka.zırMı!]lardır. On .ı- ıeye w·ı< yakın 

bır 7.amand1tııberi . iındiy · .,,ı 1 ... r hıç 
bir zaman görülmemıs :-..alıtnauc bır 

i.tibttad icn. ~ktcd!r l r. 

(Deumı var) 
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y L KU u 
Yazan: ABDULLAH İHSAN ŞE.NSOY 

(Dıtnkii. tıus1uıd~n deı'la.m) 

- Buyurun.. diverek topu. ver -
dım. 

- A. dcdı .. yalancı ımişsiniz?. 
- N reden biliyonruouz, yalancı 

oldu " 
-I 

n 

.... 

i6l 
etmek ıstedi: 
izi sbylemiş -

a.n.;:? .... u üze i... Yi
incli§.m za

u una rastı ı ım ben· se
YalıkuIDI kıyıdan biraz da
ol rnk denfa ınanmıs olan 

bu kn. anın uzennd linde bir ol-
ta b lık ı.;lıyordu. 

Ben de yanına sokuldum. .. Yn.dır
~·a. dı. 

Kola} gele Yalık~ dedim .. 
klSJlK'tin acık olsun. 

Güld"" yüzüne dükulen. biı: kısım 
arını arkaya atarak: 

- Bmi unutmamı sınız? dedi 
- İmkanı mı var.. diye yanına 

oturdum Konuşmaya. başladık: 
- Balık tubnasını cok mu s ver 

sin Yalıkusu ? .. 
- Y:ılıkuşu olduktan sonra ... 
- Öyte amma .. az çok denizi be:ı 

de sevdigım halde, balfk tutmayı de
ğil, balık yemeyi set; rim ... 

- Öyle amma balık tutulmadan 
yenilir mi? .. 

- Bu da. doğru ya! .. 
Yalıkuşunun konuşµşlannda içe 

işli yen · nsanı teshir eden bir ku.v -
vet vardı .. 

- Yalıkuşu, dedim._ Sizin asıl is
miniz yok mu?. 

- y allahi, diye yine güldü. Yalı
kusunu o kadar fazla söylüyorlar ki 
asü ismimi inanır mısınız, ben de 
unuttum. 

Böyle, tatlı tatlı belki bir saat ko
nuştuk, o bu arada dört, beş Japin 
yakaladı, bense ondan ayrılırken, o
nun kalbini kazandığımı kuvvetle 
zanncdıyor, bir Yalıkusunu yakala -
dım dıyordum. 

•• 
Yalılmşile samimiyetimiz artmıştı. 
Temuz ayının rüzgirlı bır saba -

hında, altımuda, küpeşteye kadar 
euya yan yat.mıf beyaz bir kotra, 
Salacık ile Harem araemda suların 
hafif çırpıntJlanm yara yara, iç ar
zulanmızın çılgınlığı kada"t: istekli 
hareketlerle dol&şıyorduk, an] dö
nüşıer o kadar heyecanlı oluyordu ki. 

Altın saçlı YahkufQllun üzerinde 
bir mayo vardı, ben, beyaz bir pan
talon üzen ne sadece bir atlet fanila 
giymiştim •.. 

J<otramız; o kadar yan yatıyordu 
ki bcrzan sular hamlaya hücum edi
yordu, fakat devrilmekten korkmu
yorduk, cünkü beraberdik.. 

Her şeyin olgunlaşµğını anlıyor -
w 

Ben ne yazık ili Tomy'nin g9ğsiine 
d~ ]anarak dansediyordum. Evvela o
m zum ağrıyordu, sormı da kolum 
a. 'uda itli. 

Bizım yabancı oldnğamuzu ganon 
da anlamış olacaktı ki, boyuna et
rafımızda dola§tyor, ps'halı pahalı 

içl".ıler sokarak bisi" arlı<JI' etlneğe 
1_$nhşıyordu. 

Ertesi gün öğle,.a deiru uyandı -
~m zaman, Tomy'nin yanımda olma
dığını gonhirn. Benden e'fvd kallla
rak dışarı Çılunl§ olM'.ak diy;: dü -
ştindüm. Hır müddet <taba bekledim. 
Yine gelmeyince fe11a bir bism kab
lelvuku ile doğruldum. GöeUme ilk 
ilişen şey yanımımaki komidinin ü
zerinde kapalı bir :mrf oldu. Zarfın 
üstünde benim ismim yazılı idi. 

Gayri ihtiyari ürperdim. Bu .ıaı-. 
tın içindeki mektubda feaıa bir ">' 
JUllı olduğu muhakkaktı. Tcımyyi 
kaybettiğim anlıyordum. Onun igbı 
earfı açıp açmamakta epeyce tered
düd ettim. mhayet ne olursa olsun 

dum... Bundan t;esar.et alan kalbim 
konutu· 

- Y:.ılı k ı u . artık yalnız olan 
kalbimi bi 

e mi gonül verdiniz? 
. ö l o 

- E.. b..... gUzel bir şey mi ? 
- Güz 1 onun yanında manasız 

kalı . 
- H d diın; a güzellik krali-

çesile sevişiyorsunuz? 
- EğI esinı çok seviyorsunuz. 
- Tabi:ı.tinı bu!. 
- lşte bu mbıabnız ıçın sızı ter-

cih ecıı~ orum. 
- AnlıJi runıyorum? .. ... 
- Bilii.kis çok zekisiniz Yalıkuşu. 

Her şeyi mükemmel anlıyacak ve 
izah edecek bir ya.c;tasınız .. Ben .. si
zi .. seviyorum. ..... 

iskotayı bırakın~ olsaydım. bel
ki d d vrilec ktik. Yarılan suların 
suların hışırtı ında o kadar içli bir 
yalvarı vardı ki· tıbkı gönlüm gibi. 

Yalı.k.u ile ,.,. z "Öze geldik. . 
hk ola.ral 1 in sesin,,, ayni 

mann vnb v rlşini dııy-
dum ... 

Artık yalnız defüldim. 
Yalıku nun duda.klruından du -

daklarımı akarken y lkenin idare
sini ke .di havasına bırakmış, düme
ni kotnunızı Yalıbovwmn k ı

lığına doğru b tankara gelecek su
rette kırnmı bulunuyordum. 

••• 
A.53ğl yukarı bir yıl onrn: 
"Emel Yhlıknşu ile gen. avukat - 1 

lanmı7.dan Cevd ~ T !':l.manın evlen- j 
me töreni miin betile 15 5: 194-0 
çarşamba gtlnü saat 18 den 22 ye 
kadar Üsküdar Salacık Ç ft ;sa
lar çamlık n nda y pılacak toplan
tıyı rcfleı irmPnızi d rin saygı -
lanmızla dileriz.,, 

Ab lullah }Ji,san Şenaoy 

Bir ana: yavrusunu ötdürmUf 
İzmirden yazılıyor: 

Karşıya.kanın Örnek köyünde Ab -

dülkadir sokağında Hakkı kızı Eat
manın bir çocuk doğurduğu v bu 
nu gayri meşru bir şekılde elde et
tiğinden çocugu b ğarak öldürdüğü. 

adliyeye ihbar cdilmıı tir. Çocuğun, 
köy mezarlıçımı gömüldüğü anlaşıl-

dığından dün müddeiumumi muavini 

B. Rüştü Uskent giderek mezarı a.ç- ı 
tlmuŞ, çpcuğun cesedini çıkarttır -

mıştır. Çocuğun doğduktan sonra.. mı ı 

öldürüldüğü, yoksa ölü mii doğdu

ğu anlaşılmak üzere otopsi yapüma... 

sı muvafık göriilmiiştiir. 

YENi NEŞRf VAT: 

lnkıHlb karşında Akif • 
Fikret, gençlik - Tancılar 
:Kurtuluş Harbinin İman Kayıısgı 

1stiklil Marşı m1<lır, Tarihi 

Kadim midir? 

T.m ga&ezesmin \ e S.-ıbiha Zekeriya
~ n !stikl•U ın $l pin "c lstildal mar
şmdak1 (Hıliıl) \C (Şuheaa} b ırleri 

hakkında kı ~y:ı 1.Jr:ına k3t" Eirc! 

FAi b tara!ından :yukarıdaki uııvar ıle 50 

diyerek: açtım.. Aldamnamı~ım. To
my'nin el ylWSiWU der.b:U tanıdım.: 

''Emuıa, 

"Bu: mektuba:-okumağa ba3Jadığın 
aman; biribirimizden ayrılmıı1 bıl -
bmaağız Bu saniyede: ben, dün va
purda iı.n -.... okhağum bir emre 
teb'a.u iİ§a. edtaiyeeeğim lııir iatilla
mete doğru hareket etmiş balUDa. -
cağım. 

Mesleği.min ne kadar tehlilıreli 

w merliameUis, ne kadar Jlorli:mıç 
olduğunu -..a tekrar edeeek deği" -
lim. Biımm jçin ~~i de :nrmirmrizi 
bir daha hiç göTelD1ytt.eğrı.. U~mıuz 
bir ko?Şun beni bir güa cmnıız: ye
.re ~bilir. YahuG bir manga uire
ria siyah: namhiıannı kalbüne ~ -
virmelerirıe §ahid olabilirim. Sakla
mıya liiZum yok .iri l8D de ayai ilii
blt.e uğnyabiUrain. Hm ı-u dil -

fbereir ymııncla aynldağim -
mbah, llB deriB derin uymkm ~
ı.mcıan aiJıJW8k 'bel bol .... 

Emımt, betli bir""daha hiç gijreıai-
1 

• • • urs e ı n 
verdiği ziyafet 

Bursa şehir mecliıi Bursayı inkişaf 
ettir~cek kararlar aldı 

Bursa, 2 (A.A.) - Yılın toplantı 

devresini tamamlıyan belediye mcc -
li ı azaları şeı:efine dün gcce Çelik 
pn.lasta bir ?.iyaret vı.:rilmiştir. Ziya
fette vali, lıükfımet erkanı An.kara
dan gelen bazı müderrisler de hazır 
bulunuyordu. Bu münasebetle söyle
diği bir nutukta Bursanın tarih ve 
sıhhat ve sanat bakımından beynel
mılel şonreti haiz olan Yeşil Bursa
nın tabü hareketlerini tebarüz"ettiren 
belediye r isi, şehir meclisinin Bursa: 

. 
lzmir Fuarı 

belediyeye geçti 
-0--

Izmirdrnı yazılıyor: Şehır meclisi 
Nisan d \resinin son toplantısını 

yapmış ve miihim kararlarla mesai
sini ikmal eylemiştir. Şchır meclisi
nin tam bir ittıfakla verdiği en mü
hım karar, şimdiye kadar hususi bir 
komıte t.nrafindan idare edilen İz
mir <>nterna. yonal fuarının şehre 
ma.l edilerek İzmir be ediycsine dev
ridir. 

Süratli bir mkışaf kavuşan, şeh

rin güzelleşmesine ve turist celbine
hadim olan bu muessese mülhak bir 
bud e ile idare edilecektir. Bunun i
çin ''Kültürpark. Izmir enternasyo
nal fuan ve turizm büdçesi,, adıle 
mülhak bir bütçe hesabı açııacakt:ır. 
Şu kadar ki şehir rneclisınin verdiği 
bu karar hemen lkt:ısad Vekaleti -
nin tasvibine arzolunacak, ve Vekil
ler Heyetinin karan istihsal oluna -
caktır. 

Büdcede bir fuar müdürlüğü ve 
kadrosu hazırlanmıştır. Hazırlanan 
büdçede fuann: ve Kültürparkın va
ridatı senevi 157.200 lira olarak he
sa:b edilmiştir. Masraf büdçesinde fu
ann propaganda, tabı vesair ışleri 

için 10.000 lira:, par.k tanzimi, hay -
vanat bahçesi ve yollar masrafı o
larak 54.000 lira kabul edilmiştir. 

Kültürparkın daha çok güzelles -
mesi için bahçecilik mütehassısları 
kullanıliı.cl. Kültürpark tezyinatına 
hususi bir ehemmı et verilecek, ye
ni su ve elektrik şebekeleri yapıla
cak ve bir şehir bandosu teşkil edi
lerek faalıyete geçecektir. 

Bundan sonra İzmir belediye büd
ccsile, otobüs, mezbaha, ha.vagazi, 
Kiiltürpark, fuar ve tıırimı, kar
şıyaka tramvayları ve otobüsleri 
mülhak büdce kararnameleri ayrı ay 
n kabul edilmiştir. 

Halkın inşaat hul!'lusunda zahmet 
çektiği nazan itibara alınarak, be -
lediyııe fm heyeti müdürünün verdi
ği izali'bm sonra halka; inşaat husu
sunda mtimkün olan bütün kolaylık
ların g61!!Jterilmemne karar verilmi§
tlr. Bu suretle halen mevcud bazı 
takyidat ortadan kalkmıştır. 

Çarşı içindeki kereste m~ğaza ve 
depolannın İtfaiye civc1.nndaki ke • 
resteeiler çarşıSJna ke.ldınlması ka
rar altına alınmış ve bu hususta ke
restecilere bir sene mtiddetle mühlet 
verilmiltir. Bu müddet: sonunda çar
şı içindeki kereste depolan ve .ma
ğ:\z.alan belediye kanunu mucibince 
seddedilecdı ve sahibleri mahkeme
ye tevdi edilecektir. 

hakkında değerli kararlar aldığını 

• anlatmıştır. 
Belediye reisinin bu nutkuna ce

vap veren nursa valisi, ezcümle şun
ları söylemiştir: "Türk milleti yeni 
bır hayata başlamıştır. O hayat Ke
malızm devrinin bütün icablannı ta
hakkuk ettirmek yolundadır. Biz 
bu yolda ve her sahada vazife alınış 
bahtiyarlanz. Bursa, güzel bil' tabiat 
parçası olan bu şirin yurd en güzel 
emeklere muhtaçtıı. Şehrin bir çOk 
ihtiyaçlarına cevap vermek için an
lan ıyi duymuş anlamı~ ve görmüş 
olmak lazımdır. İşte yeni belediye 
reisi arlrada§ımız memleketin bu 
ihtiyaçlarını yakından ve her ful ta· 
kip ederek görmüş ve a.niamı.:... olan 
bir arJmdaştıı. Kendisine muvaffa
kıetler dılerim. ,, 

---•»«---
İfadesini inkar edan şahid 
İzmırden yazılıyor: 

Tepecikte Ttmekeli mahallede ta- ı 
nınmış bazı kadınların devam ettiği 
bir evde Ömer oğlu Şerifi bıcakla 
yaralıynrak ôldürmekıe suçlu Orhan 
Rıza, Mehmed Alı Bahri, Ahmed 
Yayık :ve Hilminin muhakemelerine 
dün şehrimız ağır ceza mahkemesin
de devam edilmiştır. Bu celsede va
kanın şa.hidlerindcn Osman oglu Şiık 
rü dinlenmiştir. Şukrü, bir suçtan 
dolayı İzmir hapishanesinde bulun -
maktadır. Jandarm nezaretinde 
mahkemeye getirilmis ve yemin etti
rildikten sonra: 

- Ben hadisenin nasıl oldugunu 
görmedim, hiçbir mallımatım yok -
tur. 

Demiştir. Bunun üzerine sorgu ha
kimliğinde alınan ifadesi okunmuş
tur. Şahid Şükrü bu ifadesincfe şun
lan söylıiyordu: 

- Ben o gece. hadise y rinde bu
lwıdıım. Mebmed Ali hır kama ile, 
Orhan Rıza da sustalı bir çakı ıle 
Şerifi öldürdüler, cinayet aleti olan 
bıçaklarını da bana verdiler. B sa
baha karşı şafak sökerken Karşıya
kaya hareket eden ilk vapurla Kar
şıyakaya geçtim v yolda kama ile: 
sustalı çakıyı denize attım. 

Mahkeme reisi, bu ifadesini ~ -
bide batırlatmı§: 

- Doğruyu söyle, gizleme. Yalan 
1ll'C şahidligin cezası büyüktür. 

Demiştir. Şükrü, inkarda israr et
mıştir. Şükrü, Kizım adında bir şa
hidle de müvacehe edilmişti. Tahki
kat evrakında bu muvaceheye dair 
malômat vardı. Onlar da . okWlmUi, 
Şükrü, yine inkar etmi§, 

- Ben Kizı.ma bıçak filan gös -
termedim. 
~.Bunun üzerine iddiama

kamını i§gal eden müddeiumumi mu
avini B. Rüştü Uskent, şahid Şük
rü hakkında. yalan yere şahidlik su
çmıdan kanuni takibatta bulunaca -
ğını söyliyerek ifadelerinin suretle
rini mahkemeden istemiş. mahkeme 
heyeti müzakerede bulunmuş ve bu 
ifadelerin, müddeiumumiliğe veril -
mesini kararlaştırmıştır. Mahkeme
ce diğer şahid Veli oğlu Kazımın a
ranmasına ve Şükrü ile müvacehe
sine karar verilmiş, muhakeme, ba.ş
ka bir güne bırakılmıştır. 

Tefrika No ~ 27 
yeceğim seni bütün kalbimle, bütün 
ruhumla sevdiğimi bir daha tekrar 
etmek iaterim. Ne yapalı~ fena ta
lih ve kaderimiz bi7.i biribirimiıden 
ayırıyor. Maama.Uh Allah büyüktür. 

Ne .zammı biteceği belli olmıyan bu 
t!a tr bittiği gön smi, menaıb oldiı
• 111ı1z servis vasıtasile derhal arata
cağım. O -zaman evlenir ve memıd a-
hınız. Şimditık-Allahtml birieik iate
ğjm; 8llli uğ ve alim t.labibnea
dir. 

Selli kııealrhyaır 
T<my,, 

Melrb.ıtiun kenarmda da ~yle bir 
hıi4·~ ftrdi: 

"Bu mektubu \le eenin için bira-

kılan talimatnameyi ihtiva eden mel
fuf mektubu okuduktan sonra ka -
~arı yakmayı unutma.,, 

Bundan sonra mektubun içinde çı
kan ve üzerinde numaram olan M. 
N. 21 yazılı zarfı yırtarak açtım. 

İçinde daktilo ile yazılmış dört satır 
vardı: 

1 - New-York Times Pz.etesine 
bir ilin verecek, iyi türkçe, nısça 
ve Bulgarca bilen bir oda hizmet· 
çisi fam dö şambr anyaeaksmız. 

Kadinm yalnız, biraz aptaka, fa • 
kat dilini iyi tut:mamnı bilinesi 1A -
ı:nndir ve i8tediği ücreti vennel"te 
~reddild etmeyiniz. 

2 - Kadına kt>ndinizi ~r&fll'-

E , ...... ,. 

No: 33 
- Yusufla güreşecek yer bulama

dın mı be? 
- Burası da yer değil mi Ahmed 

be". 
- Küffar diyarında. iki kardeşin 

birbiriyle çarpısmnsı doğru mu be? 
Diye birbirleriyle mi.ına.kaşaya 

başlamışlardı .. Koca Yusuf, hiç sesi
ni çıkarmıyordu. F ... ıSasen, terbiyeli 
bil' adamdı.. Yalnız, dinliyoı-du .. 

Fakat :rpüuakaşanın biı: anında 

dayanamadı.. Ortaya şu liA!Jan at
tı: 

- A be İbrahim! Şumnu da elim
den aldıklarını unutma be! 

DC>yiııce, Hergeleci de mukabele 
etti: 

- Tehey ! ! Kim kimi elinden al
dı be? 

Koca Yusuf da: 
- Abe, sık biı .... k acazı görelim 

be! ... 
Diy~rek o~~::ıiu yerden kalktı. Ve 

gitmeğ J:oyu!..!u .• Filibc!i Kara Ah
med. Yusuf u göğüsleyerek: 

- Otur Yusuf be! Ne kızıyorsun? 
dedi .. 

İki tarafın münakaşası biraz da
ha de;\ .. m E:tti. Nihayet birbirlerin
den a.ı rılu · ..... Filibeli Kar:ıhrunde. 
bu se.l r ı.sıar ediyordu: 

- Hasta, hasta bu herifle tutuş
ma. .. 

Çünkü, Hergeleci tam formunda 
idi. Yusufu hatalaınak ve mağlfıb 
etmek imkfuıı vardı. 

Yusufla, Hergclecinin güreş gü
nü tayin edilmiı>ti. Yağ güreşi ola
caktı .. Ve, cambazhanenin meydanın
da olacaktı. 

Ynsufun organizatörü, Re.<ıid be
yin organiza.törlerlyle bir araya ge
lerek büyük bir proğram h 7.lrl:ınns

tı .. 
O vakte J:adar Avrupa Türk gü

reşinin ismini bile işitmemisti. Son
ra, yağlı ve kisbeti bir gür~ seyret
mek cok enteresan idi. 

Lo lar, ci""l·mliv.e, mevkiler çok 
p b '" ;aU!ıyı l"'l!l •• Yalııız dühu
liy b üpolyoı "d". On binlerce 
ahali ··~;: .t',:hlıv:ı.nlannın güreşini 

seyretmek için sirkin kapısını, cad
de) rini doldı:r'lluslardı. Polisler ba
şa. cık:..ı:myo?' u. 

c;·rf'!J gecesının günti eı . nden 1 

i•''lden çııw..ı'.ı halk sirkin öı:'.: ;· dol-
1 

a •uuştu. Arabalar, tramva: ·!' sir
ke adam taşıyorlardı. 

Günlerce evvel bilet almış ola.nlar 
ahaliyi yanb sirke giriyorlardı. \ 

H:.ttiı '!'t\rk pehliva.nJan bile gi.iç 
h.i.lle sirke girebildiler. Polisleı o.ha.- 1 
liyi yararak pehlivanlanmızı sirke 
getirebildiler. 

Yusuf gene llut&ydı.. Diyare onu 
bitirmi$i Bu eebeple FUibeli Kara 
Ahmed, Kara Osman, Fili~ Nurullah 
YWAıfun Hergc~ooyi meydandan. ç1- ı 
karabileceklerinc kani değillerdi. 

Hatta, sirke geldikten sonra, Yu
suf soynurken, Filibeli, Kara OSma -
na şöyle diyordu: 

-- Osman, Hergeleci, Yusufu ye
necek .. , 

Of::nnn Yu."!uftaa emin olduğu 
için: 

-Yok be! 
Diye cevab verdi. Filiz Nnıllah da 

Filibeli gibi düşünüyordu. Hergele -
cinin en iyi sırası idi. İdmanı, besisi 
yerindeydi. 

İki pehlivan soynub sirkin meyda
nına geldikleri zaman hallı kıyamet 

rest ve seyahat meraklısı bir kadın 
olarak tanıtacaksınız. Hizmetimizde 
bulunduğunu katiyen anlamamalı -
dır. Tesadüfen bu SUTa vakıf olacak 
olursa kendisini öldüıihıüz. 

3 - Derhal !Stanbula hareket e
deceksiniz. İstanbuJda Tokatliyan o. 
teline ineceksiniz. Orada sizi adamı
mız bulacak ve icab eden talimatı 
verecektir. 

4 - Gayet serbest bir bayat ya
şamaktan ve bol para sarfetmeırten 
çekinmPyin. 

Bu ana kadar kendimi tutmağa 
muvaffak olmu~tum. Fakat mektub
lan bitirdikten sonra birdenbire si
nirlerim gevşedi ve hüngür hüngür 
ağlamağa ba§lad1m. Girdiğim mesle
ğe linet ediyor ve keadimi çok bed
baht hissediyordum. 

Ya.vq yavaş aakinlepneğe batla
dığım :r.amaıı ortalık karar.maP yüz 
tutmuştu. Bu sırada odanın kapteı 

çalındı. Herhalde bu kadar müddet 
dı.sarı Çlkmam:ı.m naan dikkati cel-
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koparırcasına bağnşıb Türk pebf 
vanlıı.nnı alkışladılar. 

Koca Yusuf, hasta ve mecalsiz'* 
malda beraber çok hırslı 'e heye • 
canlı idi. Hergeleci, Yusufmı bO~ 
olmasıııdan istifade edeceğim diYf 
ümidli idi. 

Hele, Reşad Bey Yusufun h~ 
lığına memnun olmuştu. Gv.Jebc yill" 
de, yüz Hergelecide idi. Yusuf nıe • 
calsiz olduğundan öyle kolay kols.1. 
Hcrgeleciy~ mağlüb edemezdi. 

Müsabakaya başlamadan mcydaJll 
çıkacakları sırada RC§ad B-Oy ger • 
gelecinin yanına sokularak: 

- Pchlivıuı, lınydi sem göreyiılJ." 
Yusufu göriiyorsun ya .. bitkın ~ 
de.. dedi. 

H rgeleci, mütevazi davrandı. Şöt
le cevab verdi: 

- Eh!. Belli olmaz lıeyef endi .. P' 
reştır bu .. 

- Yok, yok canım . görmiıYo' 
musun beti benzi snp::;arı ?. 

- Kısmet.. ha tnhktan ö aJJJt' 
maz . 
Dı)erek yilriidü. Ne de olsa 1ftl" 

gei ı p hlivan yaıadılmış, in-' 
bir adamdı. Resad Bey gibi has~ 
zebun b 1 ı .... k üzerine çullanan ti" 
kımdnn t1 gildi. 

H tt. her6eleci, Yu ... ufun hasts' 
lığı dol yısiJe beş on gün güre ı te' 
hiı bile etmek arzusunu izhar e}'lt 
mi!':ti. 

Fakat, Yusuf mukabil haberle: 
- Ölsem tutarım.. kendime }dl/ 

tı dedirtm m. 
Demi ti. Yusuf mağrur ada.ıııd'

Hastayım, beş on gün 030Jıra güı·t'i1" 
rim diye meydandan kaçamazdı . 

Nihayet, ecnebi diyarında biı ~ 
meydanına çıkan bu iki çift zeyıi' 
yağlanmağa başladılar. 

Fransızlar mera1tla bakıyorla~ 
Yağ .. kisbet .. bu g;bi ş yler Pcnel:W 
lerin bitmediği ve isıtmedıği eyıerdi-

Fe\ kalade- enteı c~ n olan TIW'~ 
gürecıini seyı·etmek icin sirk, üst ~ 
le dolmuştu. Daha, tirk girc.ıney•P 
kapıda \e polis koıdouunwı had' 
cinde bı!!lercc halk gürültü edip ~· 
leşiyorlardı. 

Halk, ikide birde polis kordonuıt• 
yarı:ı:or .. sııkiıı kapalı. •e polı ıerJeı 
önlenmiş olan kapılauna hücu.-n e
diyor .. bağırıyor, çıO:ınyordu. 

lçerid ise, pehlivanlar meydll" 
çıkını yağlanıyorlardı. Türit ~~ 
vanlannı seyrebnek için De ~ 

ecnebi pehlivanlar varsa hepsi ,,jlf1 
dolmuştu. 

Bilhassa; Yusufun yendiği c~ 
pehlivanı \"C Fransız arslaııtı da oıt' 
da idi. 

Fransız arslanı \"C, diğer ecnelı' 
pchli\•anlar Koca Yusufun mağliı~; 
biyr.tı."1i istiyorlardı. Çiinkü, Y~ 
bu pehlivanları mağliıb etmiş ve ıt 
latmı~tı. 

Hergeleci. iştilıalı: iştihalı yağ}$ ' 
myordu. Adetaneytinyağını i!iY~ 
muş gibi vücudihıün her tarafını 
eyliyordu. ;):I 
G~ meydanında eksik olaD .....:..ı 

ki§i vardı. Biri davul zuma, iiciJIP"'" 
cazgırdı. 

İki pehlivan yağlandıktan ~ 
meydana yürüdüler .. ortaya bir~ 
sız organiµtörü çıktı. Pehlivaıı-:
kısaca seyircilere §Öyle takdiın etd· 

-Türk Koca Yusuf!. 
- Türk Hergeleci İbrahim!. 

(l>Mwl var) !J!!!fl 
betmi§ olacaktı. Hemen ~ 

- Kimsiniz? diye sordum. ~ 
dan oda hizmetçisinin sesi ~ 

B
. . . __ ı., ... 

- ır emruıız var mı .nw.ı= • 
- llay.ır .. 
- Bu gece de kalacak mısaıısf 
- Kalacağım!. 
- Rahatsı& ettim madam!. 

Ayak sealeri uzaklaşır ~ 
mu kalktmı. tık işim me~u. dl' 
iyice aklıma sokmak için bir ı~ k • 
fa okumak, soma her ikisini y---bit 
mak oldu. Bunu müteakib süratle dJ• 
banyo aldım. Ve acele giyinerelr 
pn çıktım. <J-

Daha ortalık epeyce. aydıoh1' ~· 
dıığu halde New-York ookaJdat1 eıea· 
nl pınldı. Hemen hemen bUtilıı _HIJ 
trikler yanmıştı. İşlerinden ~ 
genç işçiler kolkola yiirü~yat' 
be&iz aşktan, se\•gıden ~ 

lardı. Halbuki ben yalnı~· tft' 
gi!im, kalbimin biricik ee..ptsi 4 • 
my»yi tesadüf olimdeD mıer#;.t)' 
sface çekip alınıştı. (PP,valP' 

!! 
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tAt1lıirlfıri baldaaık beymtta bu-. wnmta IMC' '~tin ..._. olaa Buu Allah bilir.. &!9'11 manan M . ., lira, !t6.l 78 
.._. llBll mlalaa wın, bu ted· '*3'iik ~ miHıetinin en büyük Eminim, blftim mı IUll89f duyp· INllW'8. 10.089 !lra, 15@.Ml numara 
... lwiıa taaamiyle tedlllüi mahiyette ._1D8ertı:ıden bin: '"Hii.lhlmeti aile banma geri .,...et ftYR milrteci ol- 1.008 Bra, W.M2 mımara S.800 li-M6 ~i s6)-leni)tordu. 

V..., Looman, Metze, Krewer, 
Warner gibi bisikletciler her batta 
Deuta chlands E e veya. sportpo
lastda ko uyorla• lt&lyaa • Belc;ıka 
Holuda, İsviçre ij&DlpıyOftl&n davet: 
ve Almanya tunı gurülti ile ilb e

olcluğamt eöylemıştir.&ı tedbirler şim yapar La famille faıt l'etat.. isım· makbğuaJa aıntr edeıeek daliıle ra, l&.888 ıtWBaPa 1.800 lira, 18.084 
diki beynelmilel vazıyet dola.yısiyle li muazam bir eser r-ıt.tır. Bu e- l&IJlllJI veta•dqkr aııam•m• mev- nuınua 1.QIO lifa, '19.887 ftWllara 
ittihaz edilmiş olub mem~ketin her· ser baştanbaşa hükllmetin aüe baya. outtur. 1.000 lira, llMft numara 1.800 h· 
hangi bir sürpnz karşısıada kalma • tından dojacağını l\'aw:ailletlne hkat kim ne dıtae cieaia beD ~ n, 2'l3.3'l2 aumua. LOOO lira, 
masını temine matuf bu~. haber vererek aile birliğinjn tekem· DM tHı iıaM ılll•la iftih.,- eden~~ 314 414 aumua 1 000 lira, 411.075 

diliyordu. 
Almlmya ·milli futbol tabım 8ı • 

dapefte, Romaya pr-upegaadıa kar • 
şılaşmaJarı için pdiyor ve reftllŞ 

maçı Berlınde, lltade Olympif.ıuede, 

oraya "emır ümrıne,. gel~ 100.00I 
aeyıra önünde yapllıy~u. ZiY8! • 
retçOıır büyük itina ve ihtimam ile 

N 
•11 k miRiDe ve bunun eaWaetme tok e • deaia. lcalt eett de aiyW.yonun • nnm ... 1.008 lira. t.073 ...... 303 orveçteki bara at hemıniyet verilmeımaı J'rıaıua• mılle- Oenc}liiimde '-enim de .. 1 odan bCSy- lara, 1s.se& numara ıa3-lin, lM.642 

tine anlatır. le bir macera ~- 90S -inde llUlB&l'a 3>3 lira, 185.606 _.... 303 

kanıüanıyorda. 

Fakat bu prograınlardu bir ta • 
neeiJli yapmak AJmaısyaya mi1Jm • 
lan:a ~Jm mal olmaktadır. 

Bu YaZl)'ette Berlinden d&ıen bir 
Amertkah gazeteciye general Goeb • 
bela taratmdaa idare edilen Alman 
propaguMla Gl'dwlU. Reidl maliyesi· 
ne brlr fab 'ft bet mi* kruva • 
~ ..... ,. mal .,.. .,.. • ..,.. 
leM)mdtı. - ..... ________ _ 
lllHWRLARDA ı 

İnhisatlu hakkında 
asıtsrz bir haber 

ilnellli li1n bir gamet.ede inhieP 
ı.· nı azt •• 1 *ıı-a. 
mn huinnda mecburi tekaüde .,.. • 
ktd~ hakk11vl1. bir haber illti • 
şar etmiştir. "Meoburi tekaüdllk,. 
namillt- J'Çlla.catı bitdirila muam. 
lain maJU,et.i hekkwJa illlıııiarlm 

ktareBkıte tahkikatta _., - .. 
.......... etlllr. ........... ida -
t I ••• 1'am 8l8Mll'lamr m«bıal 
tekattdlüğe &eYkedilmesı mevza 
hhe'mcltfı cilri l!tö)ie _. .. 

iWMlll ...a 10ktw'· 
.,. .......... _ .. 1 1 

-~ ... Gir ....... . 
Mpı .. ,, 5 . ,_ liır 1 • 

;, 1 [ .... ..... *' *bıtı• 
ICJlıaJ O et fQ -* .... __ 
·ı· ...... ...... ....... ..... 
lath .... , idaı eeiuia ' •• ' 1 ta • 

t1tn rnrer .... ,.-· t .. •te:a 

( B~ u,ratt 1 incide) 
Namsos, Alırıalliar tanfmdan 

şiddetli suretw bombardmıan edil • 
llliştir .Müttefikler de birçok tayya
Niertn mevcud baluduğu haber ve
ribnit olan Stavaget'\ Uç defa bom· 
t.nlıman etlnit*ir. Müttefikler ayni 
amanda, Daniınvkade Alberg ve 
Ole civwınch P'-0•nebu tayyare 
lllıfJ'Ydanlan ile 'l'roııdJaemıdeki deniz 
tayyareleri üssünü de bombardıman 
ı.a ti.bi tumuşlardır. Hava çarpış
maJan emMIJlja sekiz İngiliz tayya
resi ~ .. lngüis tayyareleri, 
..... ı .. 1 .,. mlltania Al
man ...,,... ftlita'ı' lir. Bom 
buw!tııtanlar esnaaında yerde tahrib 
edilen Alma.ıt ta,,,arelerinia mıktan .. ..,.tir 

Norveçın cenubunda Almanlar • 

Oslo W& Beraıeıı ..-nda ird:ıiıtı tıe
mine c;abtmakta ve şarkta 1!6nefoe 
ft l"&t"Pt'a °"8d'an bltm d demir 
yo1u boyuca ~misle ilerW..&ı. • 
tir. ...... ,....,_ .... ,,,. 

~ 
ı..dn. (llumıl) - New • Yen 

.... .,..._, ..--- töre. Crr 

... ~ta.•tıerinaıu_,. •.-r tair •im., oldağmMa • • 

....... alan*, ••dleia,... 

..,... 111' .. ....., edilmek bmııt 

. ...,_ ' Sel adallıt di-.anı önlnıa- .. 
._ ııt el&a Mil' titr Cemqııetim ... 
..... , t ..... aAJtlngila• 
l'lllıll •.allat •erm.eği kaı t t 

• •• •teklif 1 m.,... ..... t t 

•• -.... o 
A1ı1ma2mwar,_..__ . 

9 1 f" il' ..... 881 ... 
..... 5 t ·-.. . 

Bu esen me.mhh«ımm: munevver· idi. Londnda ~ıkan (()amanlı) p- Ur.a. 30%l18 num 399 lia, IWl.794 
lerınm çok diklmtlıe ~ te • Mteamm lekreteri idim. Gengtim ve a-.. 308 lira. 259.581 nmıara 
mennı edenm. Ve •emlel ltllBJ-ı bu- lliru da ~ Her nedense 393 lira, 282.332 wn. MI lıra, 
na çok muhuıtım". •balamdan ev· bir tncım km bui 8"11lif, benim 284.M:l DlllD&ra 893 tir'a. 8116.452 
veli kızl~ eaetıı bir mılletle buadaa haberim yoktu. Bu ıaz bir numara 303 lira, 351.359 IRllllU"a 303 
eyiıemesine 11111 ; ıtle aıle1Jltarlm. O gün yatak odama pidi. ilinde bir ta- lira 353081 numara 303 lira. •12.031 
derecede ki bllaa nm elan yani evla- banca ile ya bana teslim olaakmn, DllJW'a 303 lira, 41.2.86ıl .-ıara 303 
ciuu Türk a ' t n çıkaat> baş- benimle EW~ Jahud taen in- lira. 
ka millete m t ılmı a..aıa ve ba- tih&r edeeeiiriı. ..._ ve aynca 6Qi aded umara.ya 40 ar 
baJ&ra amk TUrk old1ddarull iddia ft bu derece,e kadar Y8l'llllftL lira ikrami)'e M Q5.70 adıld nmıara· 
etmek "e""9t ... wrıaea 8u gıbı Derhal lama ellndea tıba11ea" kap- ya amorti isabet etmiftir. 
terin 'llltt r r s- ...... yoruz Um ve sile butım, .,, .... blıb•m -0--

demek Mtllırl nwldet8a ve manen çağırdım. "KızınlZID bu fikrmi de- Bulp- •)• .. NA taltzibl 
sakıt olar. lilürinis. ben bir kızı aldatamam •. Sef)ııa. 2 (A.A.) - Bulpr &Jansı, 

EiW IC' ' • libiim' w.r da ...... prib ve mülteci bir Tür • adi yelkeni ıa,..fetine eakulmaş Al· 
• 'l'iddim .... 'nrau.tk aamına küı. KiBetimiıt IWDU8'11111 Wlıaleye- man karakol gemilerinin 'lw üze .. 
söz söylttyorlarsa fuzuli bır iddiada mem,. deün' Bellila bu aayetim riDde lm!euk Blllpr Wanına de • 
bulunmuş olurlar. Çünmi onların ar· lncilla do8tlarm. anmnc:1a JMiımüte- mlriemie okhlkı-a ltdkmla Reuter 
bk TlrkJllde pek allkadar kalma • 8ir -.ı et.milü. HMtl 1111 118.Dll.18 • ajanw 1 Dl8JIB tmim.1e ven-
nnştır. kirlliımQan miltebaı• -.ı, an, dili büeri en llat'1 mn*te ,.mııa-

Bu; iein lauhld" medeni_....... bat.. badea pam. pul.iııtmnedilrleri: maP sal&as,ettudlr. 
dır. Fakat. ilia bir de ııwıevi ceplle· Di tıalemıa ltıwa1taeıklan eerNtin o- Amerika nparlaM Atc:de
sı vardır. Bu manevi cebhe her mil- nu yı11tabileeeğiri .m,141.- eza. nlzde aefet- edeJMtecekler 
.._ .. _.. ...... üe ölçllUr. CIMki kWlhhlMw blm, evlen-
• lıl)Nnt ı' 

1 

... ...ru.u.dıul rıeyi kaWi ıça dada....... Jl8J'o 
Ye babal&nmmdan ve~ bupntlD ._ 
;ptAh ricalinden mi1J1,et qlunm il· Bwalar cia nar ••ir olmed~ Cö1*tt 
b·'snr akbL llrın• .._ vuanı- llem. ~ bayatta lrolde•a
• ft ..+1lgtjmj • bıılaır 8eftrim ili calı ... - ...... da '!OM illa idi. 
~ lıılir 111 ' 1 t ı s lıaıl _.. _. lliila"-:ftwı- M ıcı 1ıı1t ol • 
... _.. ı I 1 O gilla ÜlllUDe - ~PliPIWft tloıılu 
_, •· e s · a ı lılll••• vata- '* °',.., • o... ••' •r"'* - ı•• emllll bir mHWe lok- ~ • il bir qttl. .... Dl 

lw.all lıtetwm ... ••enıem. Bu IÜ· halka bir millete ~ .• 
.. b it t ~ '!ld evtidanııı nwer-- Wıldene eüaletime, 
t .,ıhı a t t•·mhh yeti .. it lııl ,..._ ·~ ne*ll • 
..... .... ,.... d i •'nrk4V- ................. . 
.. lı o ..... ......,. hor :AF-.~ 

P:llWB •-r,lu' bmlara faik 
- Tj;. tı ... ft tıaJaanül 

• ...... , l'2 ~ bi· 
• 1 t 1 .,, 1 1 ... .,.. -•&• ............. t'smd• ........... ....... ,...,..._ 
lsı' 5 ' ı DP il ._,.. e m 

ltdlgar • Abua lktiledl .......... . 
Sefp., 1 (.A..A... - lla-.: 

Vqinpm 2 (Hususi) - Baricıye 

mu.teean B. weııe. dtiD lnciiz bü
yük elci8ini llUul etmit ıve wa da 
reiaicümhur B. Rooıııevelt ile görüş .. 
müPür. B. Well• lıUl1lan aöJiemiş .. 
Ur: 

'1 .. 1t.e taatmdaD A"'dsızde 
almaa teAiıhr, va"Qf'rtimW şımdi· 
Uk~la--.Wr 

• AmeriJma pmileri .U-d•i•fe se
yahatlerine devam edecektir. Bunun
la iten.bel' Mıd•Na.i dikkatle takip 
ediJoaa.. . 

~ 

dlid. lllgara ....... tlıMa 1 ., .... 
lllil1k. ..... *l'* 1 5!I. 

Bir AkMn --ilr ..,., Al· 
man.JIPP i1uat wHı •" .... r malı· 
llllJeri kem•••--- "1 tıet · 
WılabiJIRmi ... iç lıııeftıMRt«I 
8dyada iMlhı., ..._.."" ..,._.nn 
enebp .... ~8Öy
ledikJeri bil mttuhw'er, güçltıkl_.. 
le karlaJanMt s;bidir. Bu•pr-hükti • 
ınetl, Al.maıB ~ kabale ad • 
temayil &ibi paihmmrektP'Hr. Zira. 
Almanya. iatM:la ipUdai ıwddeleri 
VW emdrtaılir, 

Sirllidde YUköPıi •'d 'ı ıden 
p;IMllte olaa ~ Bllidi" iılare
PY'tki. aaaa.....a. k•Mt••'n kar 11 tıa'4m pllD aD •••k vat· 
.... ün.an Wen±delııl ~vay 
ÇU'pllllllllar, Mr ik:i8i a • B ni .. 
,.u ..-.. heirre 11iı ..-. Mü· 
MdeM -• IDMM Dtiırp ayiat 
aıiat•lmırsr. Bu ..... ~~ ... 

n. imal ku<hti bil' ı.t ..._. _ .. 
........ ....... .......... - .. • 111111m-· ... . .... 

nlmıPar. 

~· teeavb •da• 
klfW •t ı 'a Kervanuray lıitf8ndl!a 

N~ bir müddet ... eı. kana - ftlMsı 
Fehimeye tasallut ve tecavüz edea Btıt • ,.n' nbr ,,.. ••-• 
11iJ lllllıtan Ahmed Ce9Cletı bır w klılD an bı u tbn ... ,_ .. 
gece, kendi evuıde, yıne karısıu ta· tıertib ... m t9M ..,.. 
saıut etmeli imere geldiği arada aır INlla _.. e1z 1,.. 

tftı!•le ildliJmüt, 80RI'& da, tağ& fU ,.,.. /i' 
koyarak yakmak iat.emiı, kımnea ~ "1 
yaradlkt:lıı sonra ocak p&rl&lllğı 1"ba. l aumaraıa Y 1alr Bera • 
ocaktaa çıkarıp cıvardaki t.arlaya mıye lstanbulda 84578 hesab numa· 
gömmUftO. Bu suçtan dolayı N• • ı nü Ojma ik r ı.a... 
zadıD lllılPlıkuf Oıl&r&k awh&keme&1&11 bulda 35005 nuın alı Ko6tantmEtt 
dl1n tkıncl afır ceza mahkemesılMlıe Ankarada 21378 heaab numan.lı Ab-
deYaa •imi• Jlılenad. ft velliıli EÜ• aullah Ve Kayserıdıe 3427 nt1D1arada 
dafaa )'14191'11k, Ahmed Cevdetm ev· UayrilnıwlA;)'I. iubet etıniştir. 
terme grıp hayat ve namuslarına Yüz tifa kazananknn ısmılerini 
ı.arruz ettiğ;ini, onu mUdafıJILI nefs ve beeab nmnaralarmı ve bulwıduk· 
için öldlrdüklerini yet:ten .mora tarı eetıirlen de bıldiriyoruz: 
nadim •larak i yakıp imha et- Necil '6481 Ankara, Ha une 11733 
met iatıedifini, imha edemeyince de Ankara, Hasan Saffet 758 Antalya, 
gidip tllllleiın olduğunu eöylemişle. Nuh m T 1 'ı ı' •, MllM !1318 
Bunun cezayi mucıb bir suç olmadı· ~ Sdit 1171._y~ uıytye 3l8S 
juıdaD bahisle beraet talebmde bu. Zonguldak, Ahm..t IS28l. İMall&M.ıJ, 

lulHnuştardır. M>iJHmcür iMJrl s.,atıa, Nariye 
llabıtıwı, MIW icia-.U güne 3IM4: t..r. 

talill ~. Rr j·n ..... M - 25 ... Ura 
Yan91n a-... wm ·• * ftlllbr. 

'l'a1mimee Cümhuriyet caddesiu • Yenl br ..,. ... 
de Nad)lefe aid..aiprtuız 217 nu.. ' hva~ ez ') -DtEllllt ... 
mlf&)ı eYin üst katmda oW.uı 70 .._ .... A:: • ıQ' ı ,... 
,. ... GiWmrıll ,..... ftepl • pr;1 ... lfılliııa - • ,,.,. .-.ıti· 

.. Ei+aa~-kida,dJf-c:'-, '= ıt'' .t°IP• 
ııa r M • s.w ı sru •-. hrh!fss ... t nı, rn ..-
.,, •• ._41ma aö~ ••• , ..,. ........... . 

meclis ruzaameıdae n 
1 ;119". 

••w '•1 'Mı! llil' •-le 
,, ••. • M • ı' ' • "-"'9ei 
a * ...... ,.. _..,. -.lemeıı 
-lllıMllMr .... Mıııia ..mamea 
n t t ızza • ... ..,.., , ı' i ec-
.iw Mr ._. .. lrir lladmmr 
W ıu ' 'rr • lllilli nı
-. ,... t4 ,,..,.. •• Mkayet o-

- -- a' etini 
..... Jillıllıl' .ı'arnta ..pik Ye '*' ., .. 'il' • elilaejıini 
DiNi et-' w mfti · -.ıiıdll'. 

v •• ......__.,...li 
Atina. 2 (AA.) - Bir ..,_. gt. 

nü Dfittıllı YnıntRaada., bltiln llal
lan lllBif mil••a ift;irakile kut • 
ıu.....,r. 

Mehmed 
O&bıılrçuti:iumır refikw, ı..ıbuı 
umweı meeJilt ve 4aimi wsia a Za· 
ltıt ve -·mnHıt MlllilB Blftıl Çu· 
IN&çv~11pm• -m l1&Jall -IWa .. 
pt 4ia pee Mat •tadltir· Cena· 
- Wgüa uü u.JO • Jlllyaa a 
KidlM J.>1115 ca••-• Fenn lı 
.ısık*alııi •• 1 daı kaldml.ak Be-
,... ...uiDde llUlU1 laland*t D 

... ra 11dtıaekapidaki Şe1dttiie def· 
aolYfMM'e1rt.lr. Mevla raawt..,e. 

Zayi 
Tıb~ ...... 1383 

No. hı hU et ••m• •)4.>ct· 
tim. Yemaiai ~ .eaiainııı 
hilkmil yoktur. 

~ talebeai N 1383 
JI. Ali~ 

aranıyor 

Ayda 35lira-ücretli Darülaceze 
aranmaktadır. • • 

ıçm 

lerin ~-· .. ~~ze 
racaatları. 

Deniz Hara 
.,..,. t 'pJri cıkldamm tçlD 

.... -.açe ile oltula mllracaatıan. 
fid •"• .. '••· .. ,_. 
(llTI) 

, 



YENi SABAh 

Bitler ve Göringe gönderilen mektublar [_As_ke_rıik_ı_,ıe_ri _] 

(Baş tcrafı • Wıciide) c) Herkesin en büyük !eli.keti 
rifeti vet1Dfz. Kanun ile hakkın ye- geldiği ve Almanyanm bir kere da
niden bir mana ifade etmesi için, ha, parlamento ve şurayı devletin 
hüsnü niyet esasına miistenid anlaş- istişaresine müracaat edilmeden har 
malar ve muahedeler akdedilebilme- be sürüklendiği zaman. 
si için 7.al'Uli garantileri vücude ge- Bu siyasete Aleyhdamn 

• tiriniz. Size açıkça beyan ediyorum: Bu 
O vakit, - Eğer yeni felaketler \'e nevi bir siyasete alcyhtanm ve hain 

beyhude kan dökülmesini intaç ede- telakki edilmek pahasına da olsa 
cek fedakarlıklar bertaraf edilirse - daima aleyhtar olacağım. Zaten, 923 
işte o vakit Almanya, belki birliğini de silahsız 90 milyarlık teslihata mü 
kurtaran şerefli bir sulh istihsal ede- racaat etmeksizin işgal altında bu-
bilir. lunan arazide pasif mukavemeti te-

Bu Mektubu Neşrcdipiz, Yoksa.. sis ederek Rhur ve Rhenanie'nin 
Beynelmilel efkan umumiye, Al- mevcudiyetini kurtaran bir adama 

manyayı terketmeğe beni icbar eden yapılacak böyle bir mualıaze, ko -
amilleri bildirmek için gittikçe Sl • münizm ile anlaşmak için Nasyonal
~t:ırıyor. Bu ana kadar sustum. Sosyalizmin birdenbire doktrinini 
On beş seneden fazla devanı etm!s inkar etmesi keyfiyet\ hatlar gülünç 
olan bir mücadeleye müteallik dos- tür, Fakat "Rcolpolitik,, bakımın -

' yalar ve vesik~lar .. gizl~ d~yor. Va· l dan, bu ~iy~t bir intiha\: t~kil c
tanımın en müşkül bır mucadeleyc 1 der, zira,. bu hal, nazileG_i!ı dünkü baş 
girişti~ ~r zamanda ~asımlar~a 1 <lilşmanı ve .... bugünkü na;.M~ıin dobi:u, 
manevı silahlar vermek ıateme?.d.im. Rusyayı JJıustefitl edecc~tiri o Rus
Ben Almanım ve bütün kalbilnle v~ ya ki, bunoruı birkaç uy e'A!el Ffilı-:. 
ruhumla Alman kalacağım ..• Fakat rerin en samimi müşavirlerinden B. 
phaımda, size "dur, Reiche hüni· Kcppler, Rcichbank'ın idare komitc
yet, bak ve in.san hissini iade et,, di- sinin bir toplantısında "Ural hu -
ye bağıran muazzcpAlınan milletinin dudlarına kadar Alman olması,, la

. sesini dinleyiniz. Ben susacağım. zımgcldiğini beyan ediyordu. Sizdeı~ 
Fiillerinize intizar edeceğim. Fakat ve Ftihrerden, vaziyeti iyi mütalea. 
bu mektubu Alman milletinden sak- pahasına da olsa, Almanyayı ko -
lamamanız şart.ile bekliyorum: Size münizme teslim edecek, fakat bir 
söylediklerimi, hür ve dürüst bir Al- muvaffakiyetsizlik takdirinde, Al -
manın sözlerini Alman milletinden manyanın sonu ola<:ak bir siyaseti 
aaldarsanız o vakit vicdanına derhal durdurmayı istemekten baş'
ve muhakemesine müracaat hakkını ka bir şey yapamam. Felaketin ne 
mahfuz tutuyorum, bekliyorum. gibi şartlarla hala bertaraf edilebi-

Yaşasın Almanya!,, leccğini gizlice öğrenmeğc teşebbüs 
Bu mektubun gönderilmesinden idiniz. 

*ay sonra B. Fritz 'nıyssen ile ka- Şüphesiz anlaşmalarla. muahedc
nsı Alınan vatandaşlığından çıkan- Jerin, hukuk ile kanunun minalannı 
byordu. yenibaştan istihsal etmeleri için Al-

Göriage Yuıbm Hdttob nıanyanın ana kanuna. muvafık bir 
Fritz Thyssen, Georing adresine vaziyete dönmesi zaruri olacaktır. 

pmığı muh~ı Bitlerin Norve<;,,- ~için Alma.oyadan lJ~m ! 
teki umumi komiserlik makamına ta- Mektubumu bitirirk~, kanaatimi 
yin eylediği Terboven, "Gauleiter,, açıkça izhar için harıçte bulunmak
vasıtasile mareşale göndermişti. tan duyduğum teessürlcrimi izah ey-

Terboven "Gauleiter,. 26 eylül ta- Jemck isterdim. Anlarsınız ki, bun
rihinde Thyssen'e "Mareşal, ne muh- dan başka türlü hareket etmek için 
tınmw, ne de telgrafınw almıştır, de budala olınam lizımdır: Bunun 
diye cevab ven:likten BOnra şunları için, 1934 de, halihazır rejiminin ai
ilive ediyordu: "Eğer derhal gelirse- yasi hasımlannın, §imdi aralarınqa 
Diz, mareşal, ne şahsınız ve ne de bulunduğum hasımların her birisi
ekonomik menfaatlcrinizde herhangi nin n~ şekilde muamele gördüklerini 
bidmsiz bir vaziyetle kar§ılaşmıya.: hatırlamam kilidir. Bu metodlaTID 
cwjlnıza dair teminat veriyor.,, değişmediğini, malesef Remi~iD 

Bu teklife cevaben B. Tbyssen bir. baaına gelenler isbat ediyor; e - 22 
'bı!şinievvel tarihinde mareşal Geo- eylfıl tarihli mektubuma yaptı~m 
ring'e aşağıdaki mektubu ya7.dı: ilavede de izah eylediğim gibi - id-

.. ___ , ___ ..işte cevabını: dia cdildıği gibl sebebi malfım olmı-
1 - 31 ağustos 1939 da Badgos- yarak öJmüşfü.t. Bu mevzu üzerinde 

tein'den gönderdiğim müstacel tel • yegane yeni bir hadise, B. Von Rib
gra.fm gitmemiş olması katiyen im- bentrop'Wk müteveffanın ınalikane
lrinsırihr. AlmaDyada mareşale hi- sini çalmakta tercddüd etmemesidir. 
talJelı yazılmı§ bir telgrafın daima Hürmetlerimin kibulünu .• iJ,b ••• ,, 
wahamne gideceğini ümid ederim; Bu suretle muhasematın ~ -
~.suretle 22-eyhil' tarihli mektu- masındanberi Thyssen ikinci defa o
bum da VannJ§ olmalıdır; zira, Gau- Iaraktır ki mareşal Georinge, der -
leiter•m mevzuu bahis şekilde ha- hal sulh aktederek Almanyanın "in
reket etmesi mümkün olamazdı. tihar eylemek,, den kurtulması ıçin 
2-Reichstag m :içtimaına iştira~ müracaat ediyordu. Bunu eskiden 

iQn hazır olmamı söyliyen davetna- nazi rejimine \ile Alınany&ya yaptığ\ 
meyi alır almaz göndermeme ra~ hizmetlere dayanarak yapıyordu. 
men telgrafıının vaktinde gitmemiş Mektuba Cevab 
olması imkanı vardır •. Bu mektuba cevab olarak mare

ea,l Goering, Fritz Thyssen'in bil -
cümle ~rvetini müsadere emrini ver-: 
di:Vc ayni wmanda matbuatta neş
ri mutlak surette ya.sak edilen bir 
sirküler bütün Alman bankalarına 

gönderildi. Bu sirkülerde Gestapo
nun muayyen kanunlara teb'an Fritz 
Thyssene aid bütün serveti müsa -
dere edeceği, bu servete ancak ma
reşal Goeriı;ıg t.arafmdan tevkil edil
miş B. Tervoben tarafındau tasarruf· 

iıan 

Beyoğlu Yerli Askerlik ~ubeshı

den: 

Şubemi7.de kayıdlı tüfekçi usta.la -
nndan tavzif edilmek arzusunda bu

lunanların hemen şubemize 

L 

EN BiRiNCi 
• 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur. 

ll Devlet · Demiryolları İlcinları 
Muhammen bedıeti 3171 lira 60 kuruş olan 20000 metre harici çift telefon 

13/5/1940 Pazartesi ,UOü saat (10.30) on bı.:çukta H<ıydarpaşada Gar uınas1 

lindeki ıkomisyon '-" C • açık eksiltme usulıle satın olınac<ıktır. 
Bu ~ girmek ~n 2.17 lira 87 kµruşluk muvakkat teminat ve Jt 

tayin ettiği vcsaikle Mıttillte eksiltme günü santine kadar komisyona mürB 

lAiımdır. ~ 
Bu i&e ald taı' eler komisyondan parasız olarak dağı.tılmaktadı~ 

BALSAMIN Kremleri -- BALSAMIN G~~!~ 
eksiri - BALSAMIN RiMELLERi - BALSAN111

: 

İ>udraları-BALSAMIN Rujları-F ARD BALSAM~ 
1 

En kibar mahfillerin kullandıkları ve bUIUıı dUnY 
tamnmış aıhhl gUzallik mUatahzarlarıdır. 

3 - Siyasi faaliyetimden münbais. 
phai veya ekonomik neticelere karşı 
beni himaye eylemeyi sizden asla 
taleb etmedim. Bana böyle bir fikri 
nasıl atfedebildiğinizi anlıyamıyo • 
rum. 1923 senesinden itibaren, evve
li general Ludendorff tarafından 
gösterilen arzuya göre partiye yar
dunda bulunduğum ve bunu mütea- · 
kıl>, Bisin, B. Hitıer. B. Hens ve di -
~erinin benden istediğiniz bütün 
feYleri tatmin ettiğim herkesçe ma- · 
16ıındur. Fakat Ula. ne sizinle ve 
ne de başkaJariJe iktısadl sahadaki 
iiıılıelderim balrlnnda konupı~. · 
u.,hat! Çok nadir olarak yalnız üç 
defa sise müracaat ettim. ı,te bu üç 

edilebileceği tasrih otfil""i"'ti. 

-~ ·------------1111!-- 1940 1KBAM1YELER1 --.. BU vaziyet karşısında 8. Thyssen. İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 

vuiyet: 
a) Devlet müşaviri tayin eyledi

ğhıia. Dusseldorf polis müdürü B. 
Weibel, daima sadık kalacağım ka
tolik kilisesi aleyhinde en fena be
J8"1HU11elerdeıı birini dağıtbğı va
kiL Bu da beyhude oldu. 

b) 9 teşriniaani 1938 de Yahudiler 
en alçak ve en idi bir ~tte so -
JDJduğu ve işkenceye maruz bırakıl
dığı, tayin eylemiş olduğunuz Dus· 
aeklorf valiainin fena bir vaziyete 
•...-ne ramak kaldığı r.aınan. 
Protesto ~kamında devlet müşavi
ri hizmetinden istifamı verdim. Prus. 
ya maliye nazınndan bu memuriye
timdeti maaşlarımı >-ana vermemesi. 
il ~c:a ettim. Bu hareketime rağmen 
flplan tediyat. Thyssen bankasının 
"-'Si biv ' · ·.. • 1 bioke edildi. 

plan ili.ve ediyQr: · • 
.. ~ eylCll 1939 da B. A. Vögler 

de Dertmund mareşal Goering'e 1 
teşrinievvel 1939 da yazdığım mek
tubda zikredilen Gauleiter Terbo -

T. Jg. BAIKASI 
1940 KliçUk 

1 adet 2000 linılık = 2000. - liİa 
3 " 1000 ,, = 3000. - • 
6 " 500 ,, = 3000. - • 

12 •• 250 il = 3000. - .. 
40 .. 100 .. = 4000. - • 
75 

210 " 
" 

50 
" = 3750. - • 

25 .. = 5250. - • 

ı - 30/IV /940 lilrlhinde 4000 kilo reçinaya teklif olunan füıtlar haddi J.Ayıl' 
rülmcdiğinden p:ı7.al'lıö tıeblr edilmiştir rııJI 

ıı - Pazarlık llV/940 pcrşemhe günü saat 1/ de Kabataşta Levazım ve 
7aat şubesindeki am lıuımlsyonunda yopılacaktır. (3582) 

ven'in beyanatını getirdiği zaman Cari Hesaplar 
bana: "Eğer gelmezseniz, aslı ile ba- ,., Keşideler: ı Şubat, ı Mayıs, ı Ağus-
kılmak üzere 20 eylfıl tarihli muhtı- İKRAMİYE PL.ANJ tos, 1 lkincite~rin tarihlerinde _yap- Yalova kaplıcaları açılıyor . e'Jl'd' 

• lı~ 

rasının musaddak bütün kopyelerinı 41••••••••••••••••••••••••••rrıı~• 
3 Mayıstan ltibarm fimdillk yalnız Çınaı· oteli ve Çınar banyoları ışl 

gönderiniz.,, 
Hakikatte böyle bir hareket, şah

Bi ve iktı"sadi hürriyetimin temin e
dilmesini istihsal için siyasi kanaa
timden feragat ettiğimi tazammun 
edecekti. Böyle bir pazarlığı reddet
tim; yuka.nda zikrettiğim mektubu
mu Georing'e gönderdim. Bunun ne
ticesinde bütün servetim müsadere 
edildi.,, 

Artık B. Tbyseen için doğrudan 
caoğruya FUhrer'e ır.üı acaattan baş
b bir çare kalmamıştı. 

"Patis - Boir,, 

Fatih Sulh Jlriftci Hukuk Hakim-
liğinden: . 

Tele oğlu Peşkirci Ahmed; Cer
rah paşa Hubyar mahallesi Av
ratpazarmda Şeybulharem so
kağında Çavuşzade arsası için· 
deki kulübede mukim. 
Salahaddin Ki.mil Yavuzcan ta-

rafından kefilimiz İsmail oğlu Ali 
ile birlikte aleyhinize ıkame eyledi
ği "82,, lira 0 37,, kurwJ alacak dava
sına gelmeniz için ilinen yapılan 

tebligata rağmea gelmediğiniz mu • 
ayyen duruşmada bittaıep gıyabımz .. 

da davaya bakıldı, arzuhal ı 

Müddei davasını tekrar ettı. 
uıkkere celbedilen beşinci icranın iki 
dosyası tetkik edildi. Tarihi tebeJ • 
tuğdan itibaren müddeti içinde is
tida ile defilerinizi bildirmez ve mu
hakemenin muallak olduğu 21 ma -

açılmı~tır 

FIATLAR 
Tek yataklı oda ···---··········· 220 Kuruş 
tki yataklı odada bir y.1tak ... 165 ,, 

Otel fiyntlarında11 M.ııı;Jıs ayı zarfında 3 20 tenzil3t yapılacağı 

% 10 da alınmıyacakts. 

YEMEKLER 

r> 1 
gibi_ .,rı 

yıs 940 cuma saat onda duruşmaya Sabnh kahvaltm. lflc ve akşam yemeklerinden mürckkcb tabldot 

gelemez veya bir vekil göndermeza&o Yalnız kahvalta ·-···· ...... ... .... ....................... ~ .... .... . 
niz vakıaları kabul etmiş sayı.i.ac&.ğl- Yalnız öğle veya akpm yemekleri .... ........... ........... . 

nızı bildiren işbu muameleli gıyab Je!l!!!!l!!D!!!iğ!!er!!!lo!!l.(>!!ll!!!J!enn!!· !!!!!!ll!acıı.,!!!!!!!!!!!!!zam!!!!!!ll!!!"a!!n!!l:ı!!!ri!!yl!!!e!!!t!!!ar!!i!!!fc!!le~r!!!i !!!il!!fın!!!!ed!!!!!ı!!!'lec!!!!!!!!!!ek~t!!!ir!!. !!!!!il!!!!!!!!~~'. 
karan tebliğ makamına kalın~ 8lilıllıl: :Ahmed Ce..naleddin SARACOOLU 

Alzere bermucibi ~rar 15 gün ..;w. Neşriyat Miidöraıt 11.acid CE'J'İN Bas~~ r-: !~~u! G&'Dı-~a 
detle ilin olunur. 
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