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ltalyan -Yugoslav H·ududunda Hadiseler 
~ 

Son Şayia_ıar 'Akdenizde gerginlik BiR İTALYA'N YAYYA· 
Bulgari'itan matbuatında.u bi

taraflık teminatı yükseliyor. Fil
lıakika, Bulgarların akıl vo hik
ınete uygun bir siyaset takib ede
rek Balkanlı liomşuları arasında 
büyük bir itimad Ye sempati ka
zandıl<ları malfımdur. Bu da, mu
hafaza ettiği sulh siyaseti saye.sin
dedir. Komşularından hiç kimse 
llulgaristanm kendisini bir mace
l"aJa atmasını i"itemez. Çünkü Bal
l<an!:m.laki dt•\:l~tlerin kaffesi sulh 

hilii ·devam ediyor RESi DÜSÜRÜ DÜ 
~Ölf' Fıralf'il~D~ ga~ete~ö böırkaç Yugoslav -İtalyan hudud m~freze-. 
lhaftaya kadar haırbön lYJmUa leriaraaında çarpışmada bir/ta/yan 
möDeşme~ünü vaırüd görüyor askeri öldü, üçü yaralandı 

Yazan Hü&eyin Calüd YALÇIN İtalyan veliahtı ve refikası dün Papayı ziyaret ettiler ~ ~ 1 g a:. i ::an 
====== Papa bundan sonra Fransız elçisini kabul etti . 1 a

1
ra 1 ank 

siyasetine bağlıdırlar. 

namal:r~: ayrı mıya(:a 
henüz yatış- S. RUSYA 

1-1~~-~~~ giliz sefi-
hat ederek 

.. ,r.r -sır:ada Sofy~~ı"'kilt'lıilll!!'I 

tinı .ifıti):art~~b .. !tı 
:ı....:b .. """"" # ·'1'1!!116!2~o.an 1.J\! olma:!\ ·{;, m 

derıfaf, bunun' 
geçirfueli: m bir uzlaşma te
mini arıusundan ileri geldiğini ilan 
ederek Balkanlarda bir heyecan tev
lid etmeğe başladı. Diğer taraftan, 
Türkiycnin Yunan hududunda çok 
tniktarda asker tal'ışicl etmeğe başla 
tnası Bulga.ristaru şüpheye düşür • 
dUğü rivayeti de ortaya çıktı. 

En evvel bu noktayı kat'i surette 
l"edetmck isteriz. Türkiye ile Bulga -
rist:an axasınciaki karşılıklı itimad 
hiç bir zaman bu kadar samimiyet ve 
Ciddiyet arzetmemişti. Türkiye, . 
l3ulgaristandan hiçbir tehdit gelmi
:Yeceğini bilwği gibi Bulgaristan da 
'l'ürk dostluğuna ve Türkiyenin sulh 
siyasetine tamamiyle inan.mıştır. Bi
naenaleyh Türkiye, Yunan hududun
da değil, Bulgaristan hududunda bi
le asker toplasa bu vaziyeti komşu
llluz devlette olsa olsa bir me!'ftk u
Yandırabilir. ~oksa şüphe ve emni • 
Yet.~izlik hi~ bir -~n akla gelemez. 
llalbllk:i, ~i tekzib ile de sabit ol
duğu vei;hile,' TüiJciye, Yunanistan 
~~dudunda ask~~ 1~şid etmiş de
&ildir, Binaenaleyh :bµ rivayet bek-

." lenen faydayı ten'ı1~!tmeden çarça
-~-t.~~k ş8emmiyetini Jciaybedip ortadan 
• ı~. ~aı~ştır. 
, - ~,~~~i İngiliz sefirinin Sof
·\ )aya~dtfatinin sebebleri hakkında 

!'esnıi bU: tebliğ görmedik. Fakat her 
halde, bunun Alman membala.nllln 
temin ettiği gibi, Bulgaristandan as
ker geçirmek arzusundan ileri gelmiş 
olabileceğini zannetmeyiz. Çünkü, 
ltıi.ittefiklerin, müdafaa bakımından 
lllecbur kalmadıkça, bu tarzda ha • 
l"eket etmedikleri filiyatla sabittir. 
llatta küçük ve bitaraf devletlerin 
hakkına . bu riayet kendileri için bir 
~f sebebi teşkil ettiği halde 
~diye kadar prensiblerini feda et
tnenuş lerdir. 

·. karşı tarafın hiç bir hak ve pren
llıb tanım.ıyarak küçük devletleri son 
~kikaya kadar tatlı sözlerle aldat
ll:ıaktan ve sonra birdenbire hücum 
eclerek mahvetmekten ne kadar isti
fade temin ettikleri göze çarpıyor. 
~'1~te bundan dolayıdır ki mütte • 
'~erin Bulgaristandan asker ge
Çıl':ınek tasavvurunda bulunduk.lan
~~ ve bu maksatla bir teşebbüs yap
'-'ldarına ihtimal veremiyoruz. 

İ3ulga.ristan matbuatından bita
"arıık teminatı yUkseli:ı,;or. Filhaki
ka, Bulgarlal·ın akıl ve hikmete uy
~n bir siya..'iet tnkib ederek Bal -
it:UU1 komşuları arasırnla biiyük bir 

1.ıtnaa ve sempati kazandıkları ma-
llındur. Bu da, muhafaza ettiği 
8\ılh siyasetı sayeı:;incledir. K0mşula:?an lııç kımse Hıılgarist;ı n~n ken
. ııu hır maceraya atın.asım istc-

1 lus , iJı C:ı lıi,1 Y. ;.LÇIN 
( Svı~'' 5 in.dele) 

Akdcııizde Müttefik \T e lt.alyan Filolarının Toplandıkla.l1 Mınta.kaları Göst.eren Harita 

Rcİrıa, 6 (A...A.) - İtalyan velia.h· i tikwıı ziya.ı t ed~ N)?'4 t~- ı ziyp~~asında İtaly!llltn Papalık 
dı ve refikası bu~ saat U de Va - · ı dan resmen kabul <l!lımm~. Bu (S<mu 3 üncuae) 

B. M.· Meclisinde --
Başvekilpetrol m~selesj 

:hakkında izahat verdi 

MiJli Şef Mecliste 
Meş·gul _oldular 

--o-
Ankara, 6 (Hususi) - Reisicum

hur İsmet İnöuil bugün meclise gel
mişler, yarım saat kada.i meşgul ol
ml.lŞlardır. 

---:111•---
_ Ankara, 6 (A.A.) _ B. M. Mecli- çılma.sını mütekib Denizli mebusu M d k• •k• • 

lfnyol'k 6 (Hususi) - Son bir 
- gun za.rf.mda. İt, Jyan - Yu,...;osbv 
badnchmda müt.eaudid h.3.dis()(er ~-

, ........... Rudud müfrezeleri a.rasm
ö Mr müsademe neticesinde hir · 
~ askeri telef olmu_,Ş, üç İtal) .:ııt 
u.1,t,..J.i de yaralanmıştır. Yugoo;!al 
ftau. da.fi t.opla.rt. Yugosla.\:ya tor· 
nıidu1 üzerinde uçan bir 1ta.l)'an 
tıanuesiW düşürmüşlerdir. Pilot C! 

tagllt.ere, Bulga.rist.n.na Bir Teklif 
Mi Yaptı? 

Nevyork 6 (Hususi) - Sofyad t. 
Rlııt'·ra.an !ngilterenln Ankara bü • 
Jil: elelsinın, Bulgco.istana mühiı\ · 
fddiOerde bulunduğu söyı.eumek:ı • 
.vr. İngiltere, Bulg::ı ristana Dobria! 
De Ak.denize bir mnfue<; ve mühim 
bir istı1rraz. vaadetnıiş, buna mukabil 
Romanya hır 'hücum maruz kaldıgı 
tüdirde müttefik ~ı erin f'"rbcstçe 

ıso-nu 8 t.'nciid~) . : 

: lng ·ı · z .ükiin eti den -
: yarın .hesab istenecek 

Ş'imal Denizinde, b~ düşman taY.• 1 

ya.resi, efrad n:ıklPden bir gemi kafi- ! 
lesine taarruz etmiştir. Bu mütte~ 

' gemi kafil sine dahil gemilerden biç ai bugün Doktor Mazhar. Germenin 1 Ffnin Aslan Tokadm belediye kanu- ISJr 8 ] J JDCJ 
riyasetinde toplanarak celsenin a- (Bota6 3 üncüde) güreş temasını da 

~lÜlylÜlk anketomö~ kazandık 

" Loııdra, 6 (A.A.) - Çarşamba gti
ııii Lord Strabl~ Lor<llar Kamara • 
tımda. bir takrir vererek müzakere
Ji açacaktır. Lonl, takririnde, umu 
~t itiba.r;yie harbiL sevk ve ida
ft!Siae ve hassaten Norveç harelltı· 
na na.zan dikkati celbedecek ve bu 
lmtosta. vesa1ık istiy~ ektir. 

bi~isine isabet va.ki olmamış, fa.kat i 
refakat gemilerinden Bison torpidCl, 

muhribi batmıştır. Tayfanın büyüli 
1 

---0-

• Bir Fraıısrz Turpido-m Batu 
l'a.--ı.s, 6 (A.A.) - Bahriye nezare

ti tı">.ôğ ediyor: 

bir kısmı kurtanlmu~tır. Boğ1i1anla • 
rın ailelerine haber ve..."ilmişt.ir. · ) 

T •• k ı • b • ı ı Kahire, 6 (A.A.) - İstanbul gü-U r er 1 n e CD e 1 er e reş ekibi ile tskenderiye temsili takı-
mı arasında yapılan güreşlerde Kan- SABAHTAN SABAHA-: 

e-vlenmesi dog'"' ru mudur ::ı:-: ~:~ev~r::\:ra ~~~ • · ~--.~ ,. • 
gelmişlerdir. Mustafa beraLere kal- D m 1 r 1 ka yesı 

• ~~a~b~:P~~~~~rb !::şb~~ıe 1 
· : 

r . (~~nu 3 ~) , 
: 

Şair Nt!cib Fazıl diyor ki: ... · · 1 ~ · 
.. Maçlarda bü~ b~r s~yi.z:i kütlesi lsveçı· n demirleri ne Alma~~aya ne Italyaya ne de " M·ıı· t • } l "d l b• · tt bulunmuş ve gureşçilerunızı candan . r;_,J t ' 1 ıye çerçevesıy e <a ro u ır cemıye e, a!kışlamışlardır. ingiltereye gidiyor; fakat Jjıgiltereye her taraftan, 

ferdlerin, mantıki ve tabii tekevvün dışında bir . en yakını lspany~an demir gelir 
tekevvün araması feci bir çüzülüş . 19 Mayıs pıyangosu 

manzarası doğurur. Ankara, 6 (A.A.) - Haber veril • 
" diğine göre, milli piyango idaresı 19 

:A..nkara devlet konservatuvarı Mayıs gençlik bayramı münascbetile . 
garb edebiyatı metinler şerhi profe- mutad keşideleri haricinde fevkalade 1 c=----------=--r·i.,,, 
sörü Necip Fazıl Kısakürek... bir piyango tertip eylemiştir. 

Hayır: onu size takdim -için, sade- 19 Mayıs günü statda yapılacak 
ce "Necib Fazıl Kısakürek,, demek- bayram tezahüraunı takiben statda 
ten ayn, yani onun yazılarını okuyan yeni kürelerle çekilecek bu pıy::ıngo, 
v.e bilenler için "yeter .. olan bu üç büyük ikramiyesi 50 bin lira olan 
kelimeden daha başka kelimeler kul- 200 bin bileti ihtiva eylemektedir. 
lanmama ihtıyaç varsa, bu gayreti- Bu keşide için onda bir hilet \·erin.:? 
mi, Necib FaZJlı "profesör., cephcsın- tam bilet ihdas edilmiştiı'. 
den değil, "san'atk:\r,, cephesinden 
takdime sarfetmek isterim : Şaır 

Necib Fazıl, tiyatro muharriri Ne
cib Fazıl ve.. orijinal bir ifade ve .gö
rüş "çerçeve,, si içınde aktiiel ftkra 
muharriri Necit Fazıl... Ayrı ayn 
bu üç cephenin üçünden de göre · 
ceğimiz şahsiyet tek \'e aynidir: 

San'atldir Necib F:ızıl... 
Necib Fazılın şair olarak mısra

larında, muharrir olarak y::ızılann· 
(Sonu 7 ııcidc) Necib F:mi K.ıs:ı.kiirf'lc 

Dolmabahçe hadise
sinin keşfi yapılch 

-0-

Ebedi Şefimiz Atatürk'ü~1 naı:pnın 

halk tar:ıfında ziyareti esnasında iz
dihamcl:ııı \·uktıa gelen ve 11 vatan 
daşın ölümile nP.ticdenen hadbenin 

(Sonu 7 tıci.dc} 

Q 
1ı;_-__ 

fmcçin şimalinde çıkan demirin ~n tabii iskelesi Nart•ik'tir; ba gol 
lc8ilterenin elinde, kara goluda heniiz Almanlardııdır. Fakat 'Botni 

körfezi he11.Gz bnzlud,,,. ( Y ... zıs ı 7 i'lcide J 



BBAH 
- 1/ - Yazan: AYHAN ATIS 

HarzeıırtfC!hı" Ftıhnrldirr "Cniye 
gönderdiği mekt:uH ve hecliyea~ 

ra-

ha kar:ırttı. 
Ya vazifemi y p ma sam'! ... İçtı

ğim and beni ç rpmaz mı ? 
Bu sırad m drc nın b vvabı ka-

pıyı çaldı Vt: endı: 

1.smail, Molla 1 mafi ! ü tadımız 
sizı ıstiyor ar! ... 

- Şımdı elıyorum. 

İsmail t · a han eri dol ha sak
ladı ve dışarıya çıktı. Fahreddin Ra
zi k bul alonuna gc ı ı. lsnıaılı 
gcirunce: 

- Molla git Harzem ahın adamı
nı çağır!.. Kendumu b kliyorum, d 
di. 

İsmail üstada fcvklfı.dc bir 'timad 
ve emniyet telkin etmı ti. 

Onun en mahrem müsahabelerin
dc bile bulunmasınd hı bır malı· 

zur görmezdi. 1 mail misaf ırha-
neyc gittı. Biraz sonra Gür-
gcnc'dcn gelen JI'arzemşahm n
damile beraber döndü. Misafırin btı.
şında iki t rafında . hin kanadla
n gibi em 'perı bulunan derı bir 
serpu sırtında. tırazlı dcnıl n ' 
üstüne kr bdanla. Ay t1 ~ i ıenm · 
!>ir elbise vardı lç riyc gınnce he-
nen diz. çöktü Fahreddin Razinin 
•U rini ve dizlerini öptükten SOllT3. 

boynuna asılmış olan murassa tor
badan yeşil atlaslı bır tomar çıka
ramk üstatla takdim etti. İsmail 
kapının yanında ayakta duxuyordu. 
Ye ıl toman b glıyan ibı:ı iımn u
cunu kozalak denilen bir altın süs
liıyQı du. E kiden ?.nrf kullanılmadı
ğı i in mekiublar atlas Uıerine yn. 
pı tınlnus tomar halındeki kağıd -
l ra yazılır ve bu toman bağlıya -
cak ıplcrin de u una gumüırten. al
tından palamut şeklinde bir kozalak 
takılırdı. Fahreddin Ra.;i tomarı al
dı, okudu. Mektubun başında min-

ABONE HEI>Jt%.1 

TDrkfye Ecnebi 

SENELiK 1400 '9<uruı 2700 Kuruı 
6 AYLIK 750 » 1460 » 
3 AYLIK 400 » 800 ~ 

1 AYLIK 160 » 800 • 
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yatür.Hi ve tezhıbli bır başkk \e al
tında rla "al ıga,, vamı .. Bır Har
zem htlkümdannın al bir yarlığı idi. 
~ k zalakkir mcak hük 
dar mektublanna takılırdı. Har -
zemşah l•~hreddın Raziyi sevd~ ve 
onu arkın ınanevıyatına .hükm:~denı 

bır tacıdar gibı kabul ettiğj. ıdn. 

mektubuna altnı kozalak takmıştı 
Mektubda üstad i in -murassa eğer
li, altın iızengili dôrt t, il caı ıyc, 

ıkı rkek k le, kıyın tli kurlder ve 
ıtıt'l t.a.kdım edildı bı dirıhyor 

\ e kabulleri rica edıldıkten sonra 
da: 

- K mşu d lct hüküm:darlıirile, 
emirlerile Batıni'lerm imhası için 
anla tık. Bu k tıl ve c n ·ıer sal 
tan tını yıkmak, onların akıdelcrıni 
ortadan kaldmnak 1 in büyük ha -
zıı lıklar y ptık. N rede Batıni bu
lunursa bunlar yakıl cak, e •leri yı 
kı bu b 1 'e hunhar nıez -
h b, munt ib rıle beı, ber ort dan 
k 1 ı 

ı. l nnı ona bı
rakmı tı. J{abul salonu bo ldıktan 

so Pukiyy bar ya g çer, hem 
alonun tozunu lı , hem de çekmece 

y kon k eyJ ri nyırırdı. !smnil o 
gune k d r R'ukıyy nin böyle bir va
zıfc ı oldugunu bılnııyordu. Bunu oğ 
rend gi zaman çok sevındı. Y"tiregi 
t reddild k rduııun burgusundan 
kurtulmuş gibıy ı. O anda lıayalm
d n penceredekı ip k gecelıkh Ru
kiyye geçti. K ndı kendine~ 

- RUkiyyet Sem se\ ecgim, hem 
azif. ita r eceğim ! .. diyordu. 

Rukiyyenin ayni z, manda evrak 
memunı oluşu !smailın 'azifcsıni 
daha ziyade kolayı tırınaz mıydı? 

!smnıh haftalarca ter1::ddüdün kıs -
kacına terkedcn vazife ne idi? Va
züe ıle derslerıni mi kastediyordu. 
Yoksa hocasının kendisine tebyiz 
e lılmek için V<'rdiği.Jdtablar mıy -
oı? ... Bu bir sırdı. Kımsenin bilmo
sine ımkan yoktu. 

1' ahrcddin Razi Harzcmşahın a
damılc konm~uyordu: 

- Harzcmşah hazretleri ~imdi ne 
ile mc gul oluyor? 

- Şimch yurdun içinde temizlik 
yapmak i in tcdbırlcr ahypc, asker 
L pJayOı. n JlUil Vılayctlere ay:ni za. 
manda cmırler verılerek Batıni'Jer 
teınizlctttirecek, Gor sultanı ve 
Selçuk hükiımdan ile müşterek bir 
anlatmadan sonra da Eltiurz dağla
rının yüksek tcpelermdeki kalelere 

hin gibi~ yerl en ve şarlmı em
niyet ve asa.yi mı t.chdıd eden. Batı
niler devletini, ark İsmaihlerini or
tadan icaidırae3ktır. Son zamanlr .. da 
Mav.eraüımehıı'do l3citınfük dört na
la yayılım) n basladı. Batıni dailcri 
en üera kilylere k dar dağılmışlar, 
saf halkı iğfal ctmi !erdir. 

Her gizli ve memnu olan şeye kar
ı - bilhassa: avamın - duy tuğu in .. 

cizab bu tarık"atın :\ayılmasını ha -
zırlamaktadıi'. BUlun Harzem ili i
çin için yanıyor. Zenginlerin, bazı 
prenslerin ve köy w lnrmıo da bu 
tarıkatn girmiş olmll!:ırı şah hazrct
lenni endLı:;eye diı "rmü ür. Bir ih
tilal ile Batınilerin bir devlet kurma
larından cidd n korkuluyor. Bugün 
ulemaya mühim \ azifcler tevecclih 
ediyor. İsimlermden başka lsıamiyet 
le alakaları oltnıyan Batınilerin im· 
hası için alimlerin halkı uyandır -
malan; onların din gayretler.ini tah
rik etmeleri lfı?.ımchr. 

- Banntlerin suıkasdler hazırla
dıkları da var mıdır? 

- Ben aynlttıadan evvel Harzeru 
payıt.abtında bir haftada ;011 gişf öl
dürüldU. Zabıta kuvvetleri katille -
rin htç blrlmni de bulamadı. 

'\---t--+--... t - Shtmilerin 'Ulemaya tcc3.vtizle. 
ri de va. mıdıt? 

[Deı-om~ var] 

rt~Nt SAUAH. 

• 

1 K.auıdeniz aahil-!llulgaristandan gelen 1 Ticaret müdürlü· 
l~r,inda gii~ül~ yolcuların şayanı ğüncle yapılan 1 

mayinlel' dilikat malumatı mühim toplantı 
-o-

Son zaaıanlarda Karadeniz sula
rında görülen maynlenn a.dedlel'i 
fazlalaşmaktadır. Bir iki gün evvel 
Samsun llinaııı açıldarmda: da: bir 
mayn görülmüştür. Alakadarlar bu -
nun imhas& için icabcden. tedbirleri 
almışlardır. Alakad rl ra maynin 
bbluncluğµ yer bıldiri ı; e im ası 
için de bir müfreze yola ıkarılmış -
tır. 

IKTISAD /Sf.11.Rı t 

Fındıkçılann dünkü 
toplanhsı 

Hükumetin fındık ıh acatını ser -
best bırakması i.ızerme hıısıl olan va
ziyeti gpnişmck 1. re d n ihra tı 

kontrol daıresin e b r toplantı yapıl
mıştır. 

Fındık tüccarJ rı d bazıları ye
ni vazıyet üzerine ba lıyacak re~ • 
bet s 'Qebile fiyatların bır miktar da
h eceğıni v bu ' t)I et c n 
düşük olan fındık pi) asas.\nı daha 
zıyade gevşetec ı ı ı ı ünn · 
lcıdır. 

Bu tüccarların k n tlerine göre 
fıyat tenezzülu I gıl re ve Fransa
dıt bu meta '1lza karşı daha z' de 
emniyetsizlik ve istcksızhk doğura
caktır. Bu sebcble hu funetin ihı cat 
f ıyatıannı mua yen bir miktardan a-
a~ düşürmemek fiy t tesbiti-

nin muvafık olacagı: m rkezindcdir. 

Sil vriden mUhim mik>tsrda 
yo§prt gaJdi 

Trakyanın muhtelif mm k arın

dan ehrimizc külliy ,tli miktarda yo
ğurt g lnıeğe mıstrr. Yoğurtlar 

ıçın kafi miktarda teneke de t mm 
edilmiş olduğundan m vrudatın ayni 
şekilde devam edcc~ri muhakkal tır. 
Dün de Silıvriden b r vagon yoğurt 
gelmiştir. EiyJ1,tların b r pıırça daha 
ucuzlaması bek nm Cdir. 
K~r ljtrff6t kurıuJuyor 

Şehrimizdeki kağıd ithalatçıları 
da birlik halinde çalı. mağa karar 
vemı · !erdir. Bu mnk d , dfuı dJ.ra 
catı kontl'Ol dairesinde bir toplantı 
yapılarak ihzari mahiyette bau ka
rar: r verilmiş ve bl lik kurubnası 
esas itibarile knrarlaşt.1rılmıştir. 

B~Ljjl)}TlfDM 

LokantaiaYın sınıflan
dırılması 

Lokantacılar cemiyeti belediyeye 
tekrar müracaat ederek lokantahir:ııı 
smıflandınlması ve tarifelerin bu fi -
yatlam nuaran ıtesbit edihnesi hak· 
kında belooıye iktısad müdürlüğüne 

bir proje vermişlerdir. Bunu mütea
kıb belediye iktrsad müdürü Saffet 
Sezenin riyaseti altında bir toplantı 
yapılmıştır~ 

Bu toplantıda lokanta,.ılar cemiye
tinin teklif ettiği proıe t~tkik olun • 
muşur. 

Barbarotr" tUrilest etrafindekl 
meydan" 

BubaTOS'tiirbesinin cltafmın açıl
masına hararetle devam olunmakta.
dır. Tlirbe sahasına dahil bulunan 
Beşiktaş kaymakamlık binası tahlı -
ye olunmuştur. Yakında yıkılma a
meHyatına başlanacaktır. Barb:ıros 

türbesinin etrafında nçılıicak mey -
dan 200 metre murabbaı genışliğindo 
olacak ve etrafına duvar çekilecek -
tir. Meydan çiçeklenecek ve tam tür
benin önünde merasim için bir saha: 
bırak1lacakbr. 

Bir umumt mzt6aza 
daha açıftyor 

Ticaret Vekaletine bağlı umumi 
mağazalar miıdUrlilğiı tstanbulda 
dördüncii bır umumi mağaza açmağa 
karar vemııştir. Bu magaza. Emınö
nü ile Unkapanı arasında açılacak -
tır. Umumi mağazalar müdürlüğiı in
şa olunacak mağaza içın Belediye 
imar mUdürlilğilnden bu mıntakada 
bir yer tayinini istemiştir. 

HALKEVLERINDE : 

Montranar 
Eminönü Ha1kevinden: 
7 5 940 salı güııü (Bugün) saat 

17.30 da Evimizin Cağaloğlundaki. 

salonunda İstanbul vilayeti mektu~ 
ÇUW Osman E:rpı tarafından (Tan. 
zimat Maarifi) mevzulu bir konf e
rans verilecektir. 
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Bulmıristandan dü sabah şehrı
mtze gelen bir yolcu Bulganstanda. 
cereyan t..>deıı ahval hakkında. şayanı 
diltltat mahimat vermıştir. 

Bu yolcunun söylediğin~ göre son 
gUn rde Bulgnrıstan n Tuna. liman 
lanna gelen vapurlardan bi lcrc Al
man eyyah namı tında gel r k 
muhtehf mıntakalara dağılmaktadır. 

Bu sey,s ahlanıı eli ri de biribi ine 
benziye n I bul nma 
Zanncdi di • gör bu seyy r 
Alman ordu una mcnsub zabıt ve 
cfra olup cantalfı.rmda da harb le
v ıımı btı ına.ktiıdır. 

Bakırıkö~ sa~ımı
nı te.nlıidiyapıldı 
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Sayıanın muvaffakıyetli ol
duğu 1 anaati umumi 

Dun eyupte ! tatıstik Umum Mü
dürhiğü ubo m· d"rlerinden dördü -
nün ı tirnkıle bir numnrotaj kontro
lü yapılmı tır. Bu kontrolde Eyüp 
kaza ında yn.pıl n numaı otaj tam m 
lama m arsıni ne de eye kadar 
muvaf ak o u t<:tkik cdılmi tır. 
Y ılan rOJ tam bir muvaffa.Jd. 
y tle n t' el nmi tır. 

D ğer taraf n d n sonra Ba -
kırköyde yapılan tecrube nüfus sa -
mına riyaset ed ı Vali Mu, vmi 

Hal ık Nı Pcpeymm bürosunda 
b ı: to l pılm tı . lstAtistik U-
mum ~1uduru Ccl 1 .Aybann ve ch
rımızd bulu an 1 ti ik Umum 
Mttdü lil ~ be müdürlcnnden dor
düoün i~ti:rıakUe yapılan toplantıda 
Bakırköy tecrübe sayımının tenkidi 
ya.pılını tır. Celal Aıybar sayım es -
naıruıda..ya.ptığl tetkıknta aid intıbb.
atı anlatmış \ e umumi sayımda bu 
tecrübeden alınan n lere göre a
lınması lazım gelen yeni tedbirler 
halduntia aiikadal'la!'l tenvir etmiş -
tir. Nüf um mmti ürünün kanaa -
tine göce Baklrköy tecrü!>e sayımı 
muvaa'akiyeteli olmuştur. 

Celal Aybar bugün Bursaya gide
cektir. Bursada da nüfus sayımına 
aid tetkikler )lapa k ve İsbtnbul 
l olile Ankarnya avdet eclecektir. 

Dl&l~l..HD• ı 

11 VaJ!urun şjWtrişj 
~ne teltir edildi 

Harb vaziyetinin daha ziyade ka
rışması üzerme Münnkhliit Vekaleti 
lngiltereye>ısmarlanncak olan 11 va
purun siparişini şimdilik geri bırak
mıştır. Bnna sebeb lngıliz firmaları
nın 'apurlan teslim hususunda her 
haagi ibir'ZU'laa ;kaydı alfma girmek 

1 istememeleridir. 

Karara oturarr Macar vapuru 
kurtarıtlaoatd mı ı 

Fırtına yüzünden geçenlerde J{a -
raclenizde Podima mevkiinde tehli -
keli bir sureti~ karaya oturan Duna 
vapurunun Macaristaııdaki kumyan
yasmın•müdürü Nağ dün şehrimize 
gelmiştir. Mıiidür vapµrun kurtarıl -
ması içi« tetkiklerde bulunacaktır. 

Deniz-etlerin imtih'anı başf adı 
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Şel in iktisadi ' ziyetinı tctkık ~ 

detek ba ı ha.va-yi i zaruriye maclde
lcrının satışlmnı tetkik etmek üzere 
Mıntalca. Ticat 11 rlUğün -
den valinın rı~ascli altıncla bir 
t plantı yapılmıştır. Beledi~e iktı d 
mu ürtl, mı taka ıktı8ad ırıudü 11 \ 
tıc ret mu l.t v ti l' t od sı um ı 
mi katibinin bulunduğu toplantıda 

pırinç meselesı gor ·ii ı ş ve 
h deki perakend tı l rda i ti ar 
te ini için alının ru ıcab ed n tedbır
ler görüşülmüştür. 

Bundan sonra evvelce beyanname 
v nn d kleri için mahkemeye ke
d len çikolittA fabrikatörlerinin ile
rindeki şeker stoklan m vzuu bnh -
solmu tur. Çı ol ta fabrık t rlcrı 

mahkemede beraet ettikten sonı"<L el-
1 ri de bulunan ucu fı::Y atla alınını 
şek ı l rin on ku u luk zam f rlcını 
vermek istememekte ve mamulatın-

de bulunan eker m ta 
kilo kadaı oldu w talımın edılem k -
tcdır. 

---:»il«---
MAHKE.JIELERDI! : 

Bir katilin idamı istendi 

lundu ~ u ve rcd c ald gı E\ 
niyu adınd n b P.um kızını 
kah-ta k rşılay,ıp evlenme teklif mi 
tckıarlaınış, yin rcd c vsı.bı al n 
bıçnkl b r k ç yerinden yal'alay,ıp 

öldürmü. tü. Angel sun bu oldiırme 
suçundan m kem sine 1s1Anbul 
birinci ağır ceza mahkeme,,,inde l ün 
devam edilmiş. mtiddC'iumuıni iddıa -
sını serdederek, A: elo un, taam -
mu n katil sucun lan Türk ceza 
kanununun 450 ınci madesine goı-e 
ölüm cezasile cezalandırılmasını is -
temiştir. 

Muhakeme, müdafaa ve karar için 
başka güne bırakılmıştır. 

Suriyeli doJandlncı 
mahi(-Om otöu 

Bir miıddet evvel yazmıştık: HU· 
seyin Heydi .adında bir Suri.} eli ken
disinin tacir olduğunu söylı~ rek 
Bristol oteline gıtmiş, bır odn kira
lamış, rahatsız olup sık sık odasın -
elan dL,an çıkan İZmiT tacirlerinden 
Mahınudun yine odasından çıktığı 

bir sırada odaya girip, kanapenin ü
zerindeki ceketinin iç cebinden 752 
lira paraSlııı çalmıştı. lf"us yin H y
di, bu parayı aldıktan sonra, ::;ab~lı
leyin erkenden otelden çıkmıfi; ç • -
ya giderek J,0 altın .satın almıcı, Top
hanede- kunduTacı Ha.IH 11*8.hiıne 
giderek iskarpinin ökçesini cıkaıt -
tırmış, bu altınlar1 yerleştirtirkcn 

bir çocuk tarafındaa görül rek po c

lise haber-verilmiş, zaten zabıta tara
fından aranmakta olan Hüieyin bu -
rada yakalanmıştı. 

Hüseyin Heydi ile .Halil lİbrabi:ır.in 
muhnkemelcrı dün Asliye Sekızinci 

ceza mahkemesinde 'Yap h:hıştir. Hü 
seyin Heydi türkçe bılmcdiğini iddia 
etmiş, orada bulunan Hasan adında 

Birer derece terfi etmek için de· 
nizciler arasında açılan imtihana dün 
Ortaköydeki Denia Ticaret mekte -
binde başlanmıştır. Bir hafta devam 
edecek imtihanlara kaptan ve çarkçı 
olmak üzere 50 kişi Jştirak etmiştir. 
İmtihanı müteakıb evraklar burada 
tetkik edilerek Ankaraya gönderile
ceğinden muvaffak olanlar birer 
derece terfı edecekltrdir. İmtihanda 
kazanamıyanlar teşrinievvel ayında 

yeni bir imtihana girmek hakkını 

muhafaza edeceklerdır. 

ı bıri inin tercümaıılığile sorgusu ya· 
pılmıştıı:r. Halbukı, ŞUhıd oJ.an zabıta 
memurlarile kunduracı Halil İbra -
him, Hüseyinin üirkçc bitdiğıni söy -
lemi.şlcrdJr. 
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Esnaf hastanesi 
genişletiliyor 

Esnaf cemiyetleri bugünkü esnaf 
hastahanesini görülen lüzum üzerine 
geniş mıkyaat&. tevsi etmeğe karar 
vermiştir. Bunun jçin lüzumlu olan 
masarifat esnaf arasında toplanacak 
ianelerle;._teımn olunacaktır. Hasta -
hanenin tevsıi için birlik 50 bin lira
nın sarfile tahakkuk ettirilecek ~ 
proje hazırlamıştlr. Para esnaf ce
miyetleri .birliğiııin çıkaraeağı ::aıak -
buzlarla esnaftan teplanaca.kar. 

Evvelce polisooe hadiseyi itiraf e • 
den Hüseyin Beydi, sorgusu esnnsm· 
da inkir etmiş ve şunları söyıemiş • 
tir: 

- Bu para benim: paramdı... 815 
lira idi. Türkiycye gelirken bunun 
15 lirasını pasaportuma yazdırdım. 

800 lirasını.damnşlilıimın eteklerine 
diktirerek gızli olar.ak Türkiyeye
soktum. Burada, bu paranın çalın -
ması ıhtimali aklıma ~idi; kork -
tum; altına tahril ettirdim. Topuk -
luıma. sakla.tnıak. istedim. F~J.cat, b\ı 
gırada polisler gelerek beni yakb.M. -
dılar. Ben, bu parayı .çaimlŞ c!eğilim. 
Kendi paramın. 

Mahkeme, dtııleniler. sa.Ridler w
kendiSinin zabıUJaki itirafile suçu 
sabit görmüş, HUseyin HeY.il.'lin bir 

A'ınan propL .. gandasının 
faaiiyeti A lrnan prop:ıgandasmm, hll 

hll a riid~ o \ asıtasi~ le naı. 
kanlarda ~eni hir kart. tırma faali~e
tirıe giristiğ1 son gelen hahe.rle.:nlea 
an1aşdfiıllkt:Adtt. NbrfeçiA' ,,, Dani
markB.nın i!ft11asıru müt.ri.ldb, heniiS 
hiırhln clışnıtla hltarJtf bir \'aZl~ette 
kalan memlt•ketleria siyasetlninde, 
etr.ciimle mlllı mUdafaa. b:ılammdan 
hüyiik hir tedbirler serisinin almdığı 
~<>rülmekt dit. Hatt.a bir t.&r4ıft.an. 
Almanya.. il~ noı;nel bir si~~ tn.kf
binc calısarak bu karga.salık ar.ısın .. 
da me\ cmli~ etlerini kurtamıağı 'e 
cliğ r taraftan da müttetild rle olaa 
mtın:ısı-lıetiethıl bu noktai na7.ar!a 
telife çalış.'\n memlelt tlenle, hntiha
zırda te3 ald.uz 'e emnl3 et tedffirlerl. 
en birinci snfha.da ~er 'almaktatlır. 

A \ nıpanın ga.rbinde Holanda.. Bel-o 
dka 'e İS\içre müdafaa t.ebd:rleıt 
almakta \e hilhas..coa Nazi istili ınta 
nmhtemel ilk hedeflerinden biri ol
m k tehlikesine manız kalan Ho:a.n
cl. nın dahlldc·ki Nazi ta ırikatını ön
lemek zımnnula ittihaz e~ lediği ka
ra rlar \ c ~iristi .. , f(•\ Jdfler dıkkat. 

sa~ an bir mruıza.rn aru•tm0 kU>dir. 
Bu ınıntaka.lardaki, d.\lıili a ~ iSI 

ih A 1 i~in vurma iyasett takih edo
c 1< unsurlam ı.arşı ~ririsılen ınüc::ı • 
<1 J ~ e mth tızi olarak Balkanlarda 
Non eç lı~ulise.sindf'nberi önil n fa.

ali\ et ' tedbirler rnüt.emad"3 en jnld. 
tmektedir. 

Il lh sa Yuı:;oslavya "'" P.-0rn nya
d ki te<lh rler, her iki mernlekPtin, 

erjik h'r d 1ı·li royakkur. ist mi 
'.. uda t"rdiklerinJ göst.erm<"I tb' 
d"r. Yurro lana bn vesileden i ti(~ 
d rduek topraklan dahilinde Na
zi' rn milli 'ahdflt \eınilli miidaf.,. 

ıı a\ ın hareket eden htth ngl 
1 ·r fa.ar eti <lerha.I kökünden sôkiib 
a ak i<'"n n "!1-asıruılrt.adır. Gecenle.-. 
(le BPlgrada gele-n Alman prop~~ı.n"' 
<la mtisro nın, J~ya sah"lle
rine yaz mevsiminde gelecek hinJe ... 
ce Alman ~)~ ahımn ancak 15 ~ RŞI'" 
ııa kadar \-.OUk 'e kadm olması talıı
cl" "nde k bul edllec:f'ğine muallak 
l'u oslav karan sırasında hastals. • 
na:rak ~ t>rine rlönmesi sayam d kk'at-o 
tir. Jtomanya da ın'lli şekilde har& 

.1'ette de\ anı e~lrtcdir. 
Büti.in hu tedbirler manzumesi Ü" 

zeriade Balkanlar ''e Tiına lıa''U -
smda bulunaa dedetle.r arasında. 

artık taınsmiyle uyanan ,.e hakikati 
a.nlıi.31 an bir baleti nıhlyen~ Bal~ 
Ja.r çer~fwesi \'e menfaati dahWn• 
inkişafilıa. i anıt eden bil' takmı ha. 
cliseler. 'de \'llkubblmaktacki'. JilıC'li9i 

le Ba~!ftanın sulh yohmda göe
tentiğl ınüshetrı :rier9 bn h~ 
daha. bü~iik biı eheftunlyet ter~ 
mekt.edir. 

Bu hidi5elerbı ehemmiJ*tlr ve 
Ballianlarm milli ırnevcudtyMlni mu
hafaza hususundaki müsbet rolJıeri .. 
ııinukiyınc.ti, Alman ııropagaadaslDlll 
bugiinlenle girişmek mechoriyethu .. 
k8.kbğı aeele \ e U)'darma.. ~- • 
da.Jıalaerleridiı-.. Derlln propa~•' 
sı, JJ&JkanlvdaJd faaliJeU, gP.• 
kendi8ine hu olan ~tmm ziW • 
) et ile işkal eylemek istiyor. Fakat 
hu llaibeler, bllbuea. Ttirld •• rni9 
TftkYa hududoadakl fah~ gillt 
malWnat, hakikati tamarlliyl& bilea' 
bir Ball(ari&Mııuı meveudiyetl V9' 

Ttirklyen"n; ..ı\badohl A)uı81ntlli ~ 

hlldiMIW 'ec:.htle "a.ktt gelen efratb-
na tedüs ehn&ğe kanv '-ermiş hul011• 
ması, bu propa.gaadanın yusiz V9' 

gülüa9 bir ha.ide kflhasma biiyü1f 
birer amildir. 

Bnndan SODJal pre~damn öy• 
le tesir edemiy~ btr yer '~ 
bl11'3SI a.'1;ık Balkan ya.mnadasıdtr. 

Dr. Reşad SAGAY 
~~~-.~~-~~-

Çatalcanın imar planı 
İmar işleri mildür:tUğil İstanblıl w 

lW.yetine bağlı Çatalca kazasının imar. 

planını hazırlamıştır. Bu plan şe .. 

hircilık mütehassısı Prost taı:afındaD 

tetkik olunmaktadır. Prost pJtlnı ın11" 
vafık bulduğu takdirde tasdık edH"' 
mek üzere plin Ankarada Nafia V6 4 

kaletine gönderilecektir. 1 
............................... ~·····--.... 
sene hapsine, bir sene müdJetle de 
emniyet nezat'eti altında buıun.ıu .. 

rulmasma, 22 lira mahkeme- masr&"" 

fı, 2 lira tercüman ücreti ödcn:.esiııPı 
kundur.aoı Halil İl>rahimin de ber&e

tine karar vermi§tir. 





Sayfa: 4 

KE.RLiK-~ 
KO 'ESi 

orveçte k. ve ne 
için,_ kazanıyor? 

Bitlerin zafer namesi Alman radyosunun mutad 
övünmeleri hangi cihet/erde hakikate uygundur 

re;=avvclce neşrolucin yazılan • 
l5:ı n:ıızdan birinde deniz hiki • 

ımiyetine sahib olmıyan Almanyanın 
'Norvecl işgale ~bbü.sünü sevkül· 
ı;eyş saha.sında. heıs&blı bir harb ha
reketi olmııktan ziyade kumar oyna.
ınağa benzetm~tik. Kumarda insa • 
-un kazandığı da olur. Birçok f ela
.kete sebeb olan bu itiyadın cemiyet 
hayatındrm sökülüp atıla.mr~m~.sı du. 
kazanç ihtimalinden doğar. 

Almanya Norveçi istilaya karar 
'erdiği zurnan bu tehlikeli oyundaki 
ka7..anç ihtimallerini arttırmak için 
tabir caizse kağıd düzdüğü yani hi
lekarlığa ba~ vuı·duğu meydana çık
mı~tır. 

1928 tabıh Alman aıısiklopedisiıt• 
de Norveç gibi ufak bir deYlet hak· 
kında dünyanın diğer devletlerinden 
.ziyade inceden inceye tafsilat veril
mesinin sebebi şimdi :mlaşılmış olu
yor. 

Yazan: 

H. /. Bitaraf devletlerin hak ve hürri
yetine hürmetki.ı· olan ve bundan 
,uolayı harbi hilekarlıkla değil de 
bir şövalye asaletile, merdce devam lerinde coğu gayrimeskU.n binlerce 
ettiren müttefiklere nihayet harbi fiyord vardır. Meskillı olanlardan 
'mzandıracak olan bu hüanüniyetin ekserisinin de d&hil ile muvasalaaı 
bazı safhalarda makiıs neticeler ''er- yoktur. Fiyord sahilleri earp dağlar- \ 
nesi pek de ~ayanı ehemmiyet de• la, keskin aşılmaz ka)'8.lıklarla çev-
,ıildir. rilmi~tir. Bunların ehemmiyetlileri 

Almanya Noı·v~i istila için ev- tPen llatlarile, şoselel'le içeri bağlı <>"' 
vela kaleyi içerden fethetmeyi dü - !anlardır ki Norveçiu büyiik şehir-
'lünmüş, Nol".Veç Nazilerini el' altın- leri do bu fiyordların içinde kaiodir. 
tJan himaye etmiş, reis ve aialarını Almanlar ilk hamlede bu mevkileri 
t..1tmin eylemi5 ve bunları kendi e- ele ge~jrmekle sağlam yaptlmış bir 
ı'.'ılellerine himıet edecek bir teşkilat binanın kapılarını tutmuş vaziyete 
1taline getirmiştir. Bu teşkilat men·· düştüler. Her tehlikey.i gö,..e alıp çok 
subları memleket müdafa8$ına ya- \lZaklara kadar kıtaat sevketmeleri 
nyan askeri kuvvetıeıi~ müstahkem sevkulceyşi ehemmiyeti olan yerleri 
mevkileri, lıan karargalılaımı, rad- bir darbe ile ele geçirmek ibtiyacıa· 
yo, telefon, telgraf merkezlerini, fab dan doğmuştur. Yalnız nedense Nam 
rikaları, demir yollaı·ını ilk emir ve- sos ve Andalsneefi bu hesabdao. ha· 
rildiği zaman atıl bırakac;ık terti - riç t\ıltulmuş veya unu~ulmu~. 
bat almışlardır. Nisanın dokuzuncu Belki de bir hamlede sevkedilen kuv 
günü Alınan kuvvetleri Norveç sa- _ vetler bu iki mahallin işgaline kiti 
hillerinde kanıya çıkanlırken Nazi gelmemi.~tir. Nitekim ~ye demir 
sabotajCJları da Norveç mütlıı.faasııu ·yolu ile bağlı bulunan bu iki liaıaıı 
zayıflatacak, maneviyatı bozacak milttefiklerin Norveçe yaptddan yar 

h ~ 1. tJ t ··ı et.m"ısl rdı·. f,.. dımın mihrakını te§kil etrui. tir. areiıi.<' ere ev~su _ t! ı. :.· 
ten yapılan bu müdahale ve ihanet 
yüzünden zaten ade<lce zayıf olan, 
tealihat ve lechiut cihetile fakir 
olan Norv~ ordutJU dağılınıi;, hiç 
olmazsa müttefik kuvvetler yetıf}in
ciye kadar Almanları sahil mıntaka
sında t.esbit gibi ~k lüzumlu bir i!3 
becettmemi§tıı. 

1şgglin mm•affaklyeti için Almanla
rın ıttıhaz ettıği diğer tertibat da 
bılihin Iütf una mazhar olnmşt.ut·. 

...:kajeraktan harb ve nakliye gemi· 
r inin şimfd denizine açıldığı \'ak
ınde lı ber alınmasına rağmen yola 
'i" eıı lngıliz donanması bl.llllara te

-.?<.lt.if cdememiBtiı·. Coğrafi vaziye -
tln iyi bir suı ette ctüd edilmesi de 
knm haı·binin muvaffakiyetinc amil 
ımus;tıır. 

E\:"eıce de arzetti.ğimiz gibi Nor • 
veg harekatının ~fı Skajerak 
boğazındaki vaziyete bağlıdır. lıllit~ 
tefikler mezkiıı• boğawa mayn dök
mek \'e denizaltı gemileri göndermek 
le iktifa ettiler. Avam kama.ra.smda 
İngiliz BAAvekilinin de itiraf ettiği 
veçhile bunlar geçikuez manialar 
değildiJ . Almanlar bir mikdar za. • 
yiat velm&kle beraber devamlı bir 
surett~ boğa.zı geç;.erek N0t·v~i 
kuvvetlerini arttırmak imkanını bul
dulaı·. 

mıdır? Bu hususta mütalea yiiri\t • 
mek zamanı geçmiştir. Yalnız Al • 
manlann Norveçi işgal için Dani • 
markayı bir basamak olarak: kul -
!andıkları malfundur. Daima en teh
likeli fakat en müestik kararlan ver 
mekle meşhur olan amiral Biti bu
gün sağ olsaydı İngiliz ht.Jb şurası· 
na "Skage.o,, in veya hiç olmaz.sa 
"Arendal,, ın ele geçirilmesini tek
lif ederdi. Herhalde pek kanlı, çe • 
tin ve zayiatlı olacak böyle bir ha
reket Norveçle beraber Almanyanın 
da akibetini bir hafta zarf mda ta
yine kafi gelirdi. 

Skajel'ak boğazının kesilememesi 
Norveçteki Alman tazyikinin art • 
masına sebeb olmuş, ilk baeJunda el
de edilen kolaylıklar haeebile daha 
ke&if·ve daha aktif bir 1.:~rilde kul
lanıJan hava kuvvetleri de mü:tteıik
lerin harekatını mü§küUeştimıiş .. 
tir. Nihay~t "Oslo,, d rı şimale, 

·Trondheim'deu cenuba "Bergen,,den 
şarka. ilerliyen .Alman kuvvetlerinin 
biribh'ile irtibat tesis etmesi Molde
den cen\ıbu şarki istik~tinde ve 
dar bfr hat üzerinde her an hava 
hücumla.rile yıprannak, zayiat vet"e
rek, teelıhüre uğnyarak ilerlemek 
müşkültlnda kı.laıı müttefik kuv • 
v~leri ihata olunma.k tehlikeaine dü
şünnü.ş, bu ahval karşLSında. mez -
klır kuvvetleri geri çekerek cenubi 
N-0rveci tahliye etmek zanJı'eti ha.
mi olmuştur. 

11Namsos,, a. çıkarılan diğer kuv
vetlerin Norv~in boğum noktalann
daıi biri olan "Stanker., §imalinde 
tevkif olunması cenubundaki hare • 
kata. müdahaleyi imkanF:ız bırakmış 
bunlar da. dağlar ile sahil aramnda 
a1k.tçık vaziyette kalmışlardır. 

izah olunan bu hadioolere göre 
Norveçteki harekatın nihayeti gel
miş ve bu haı'ekette Almanlar mu • 
zaffer olmuş addolunabilir mi? .. Va
ziyeti etraflıca tcdkik edince bu za
hiri muvaffakiyetin Almanlann haı·b 
durumundaki mü~kiilü yine islah et
mediği neticesine varırız. 

7/5/194:0 SALI 
12.30 Program \'e memleket saat ayarı. 
,12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Müzik. 
Çalanlar: R~en Kam, Cevdet Kozan, 

tzzeddin ökte. 
Okuyan: Sadi Hoşses. 
13.15 Müzik: Halk türküleri. Azize Tö

zem \'e Sadi Yaver Ataman. 
13.30/14.00 Müzik: Karı.şık program 

.(Pl.). 
18.00 Program ve memleket saat Qyarı. 
18.05 Müzik: Bir konçerto (Pl.). 
18.30 Çocuk saati. 
19.00 Müzik: Ankara radyoou küme ses 

ve .saz heyeti. idare eden: Mesud Cemil. 
19.45 Memleket saat nyarı, ajans \·e 

meteoroloji habeı:leri. 
20.00 Konuşma (Çütçi.ıtln saati). 
20.15 Müzik: Fasıl heyeti. 
21.00 Konuşma (tktısad ve hukuk 

santi). 
21.20 Serbe.sl saat. 
21.30 Müzik: Küçük orkestra (Şef: Ne

cib Aşkın). Soprano Bedriye Ti.izüu'ün 
iştinıl:ile. 

22.30 :Mt;?ınleket saat ayarı, ajans ha- . 
berlcri, 1Jraat, esham • tuhviHit, kambi
yo - nukut borsası (Fiyat). 

22.50 Mü1Jk: Cazband (Pl.). 
23 .25/Z3.30 Yarınki program ve ka

panıŞ'. 
............ & ............................. .. 

km•vetleri geri çekmek suretlle on 
yedi vilayete ayrılmış olan Norve· 
çin on beş vilayeti •Almanların hır
sma. t.erkedilmiştir. Yüzde doksan 
bes nüfus, demiryolları, ziraate mli· 
said arazi, mühim fabrikalar bu on 
beş vilayet ~indedir. Almanlar ta.
rafından iddia olunduğu gil:ii haki
katen Norveç de burasıdır. Müteba
ki iki şimal vilayeti tsveçle hududu 
teşkil eden Kiolin da.ğlarile sahil a
rasma alkışmış, dar, buzlu, kayalık 
araziden ibarettir. Kablettarih cü " 
mudiyelerin yükseklerden denil.e 

. doğru kayması esnasında toprağı e
ğeliyerek, yırtarak hasıl ettiği derin 

· vadiler ve sahiUeı:de oyduğu fiyord
lar yüzünden bu mıl'ltakada şimal .. 
cenub istikametinde kara.dan irtibat 
mevcud değildir. Bu scbeble cenub
aaki Alman orduRunun süratle iler
leyip şimal sahnei harbine yet.işme
si imkansızdır. Tabiat bu mıntakada 
Nor\•eci aşılmaz sedlerde ikiye böl • 
mü.~tür. Binaenaleyh ~imale~ vaıiyet 
Almanların lehinde olmaktan uzak· 
tır. Müttefikler şimali Non·eçi de 
Alman menfa.atine terkedec-ekler mi
dir? ... Bunu pek yakında. öğrenece • 
ğrz. Eğeı· bu da tahakkuk ederse hiç 
tevile lü:ıum kalma.da.n Norveç harn
kaiını Alman galcbesile nihayetleo.
miş bir hadise olarak kabul etmekt~ 
tereddi:id edilemez. 

Yalım; Cihan Harbinde Bel
'Cika111n, Rumanyanın, Sırblstarnn, 
hatta Ukranyanın, Polonyanın ve 
Finlandiyanın .Almalar tarafında.n 

istiı&smın kendilerine harbi k~n • 
dmnadığını unutmamak lazımdir. 

İngiliz Başvekilinin son beyanatı 
müttefiklerin Norveç meseleilini ol
duğu gibi terketmek arzusunda olma 
dığıııı gösteı·mektedit'. Bugünkü mu
harebe şartlanna nazaran caıubda. 
yenitlen bir harekete teı;ebbüs imkan 
sız olduğu düşünülünce şimalde yeni 
lıadiscler zuhur edeceği ümid edilir. 
Şimali Norveçin müttefikler eleinde 
bulunması Alman i§ga.linin askeri ve 
siyasi mahzurlarını hiç olmazsa krn
men azaltacak .ınahiyettedi.r. Bugün. 
kü vaziyet atideki vcc:hile roütalea o
lunabilir: 

1 - Narvikteki Alınan kuvvetleri
nin akibeti şüpheli olmakta devam 
~tmektedil'. Müttefikler bu mmta -
kaya yeni kuyvetler se\•kederlen;e 
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Kolonyadaki otelci bizi oteline 
kabul etmiyordu. 

Hemen çocukları alıp gerisin geriye 
döneyim mi? Amma İstanbulda evi • 
mi dağıtbm. Elfilem bana ne diye • 
cek? Allahnn sm yardımcııİ:ı ol!. 
Yatağımda oturmuş ve çocuk gibi · 

ağlıyordum: 
- Ah ... Dl! diye buraya geldim? 
Berlinde yakın akrabalarım vardı. 

İstanbula sık sık gelib giderlerdi. 
Niçin Almany:ının halinden beni 

haberdar etmemişlerdi: 
- Almanya açlıktan ve yokluk.lan 

kırılıyor, oturacak yer değil!.. Sakın 
gelme... Çocuklarını aldırt veya sen 
gel de al! Aman lstabuldan kımıl
dama!. 
İnsan olan bunu diyebilirdi . 
Dünyada yalnızlığımı o vakit an

ladım!. 

• • • 

Aıaba yok+n: Otele yaya gittik~ 
Dorn otel ! ... 

Kar yağmıştı ve yerler çamur için 
de idi. 

Otelde bizi kobul etmediler: 
" - Ya. polis merkezine gider pa

saportunuzu vize ettirirsiniz; \'eya. 
geceyi istasyonda geçirirsiniz!.,. de· 
eliler. 

- Allahım basıma gelenler ııe 

idi? ... 
- Yabancıyım .. yol bilmiyorum: 

bari bir araba getirtin .. dedim. 
Asken·ari şu ceYabı aldım: 
- Ne araba var, ne otomobil!. 
"- Lahavle .. ,, hiç olmazsa yolu 

göslermek ic:in birini \'erin yanıma. 
Ben Türküm... Sokakta mı hıra • 
kacaksınız beni? .. 

Sokakta bırakmak değil, nehre 

S b-L old I~alktım gı·yı·naın:· ı dticank kim.senin umurunda ohruya-a ~ u .. \. , .. ~ 

Odam köşeleme idi. Sokağın i~mi- cak! ... 
· k d "F Ştrase ı Israrım üzerine, ynnımıza cüce-m o u um: a.saneu - · ,, ... 
Beıı o sokağı çoktan bilirdim! On ye benzer birini verdilet'. 

sekiz sene evvel merhhum Hasan bey Herhalde saat "11,, vardı. Orta
o sokakta oturmuştu, ve göndercH - lık zifiri karnnlıktı, ve gayet. so • 
ğim mektupların üzerine "Fasancu - ğuk bir rUzgiı.r yerdeki karlan aU
Ştrase,. diye yazıyordum. Felak('tim pürüyordu. Karla karı~ık çamurlımı 
o va.kitten ba.~la.mıştı. bata çıka gittik . 

ömrümde kaç gfuı, acaba, rahat O aralık kulağun~ Hasan ~yin 
yüzü görmü..~tüm ?.. seRi geldi: 

On be§ yaşımda beni evlendiım~- "- Ah karıcığım .. görme .. Al • 
lerdi. Altı aylık gelin ve hamile ihn, manya.nın sokaklal'l ne temiz! .. ,, ve 
koe~m, beni babamın evinde bırakıp içimden giüdilıtı. 
gitmi~ti. Ve dört sene, ben, iki oda- Epey yürüdükten sonra, tünel gi
da hapis gibi kapanmiş sfülninelik bi biı' geçide gel~ik. Yanımızdaki 
ve dadılık etmiştim! .. • • cüce öteye gitmedi. 

"- Bu kız kocaya vardı ela. ha • "- Geçidin öbür ucundan çtkar-
. ' ı:ıınız, rıolis merkezi oradadır .. 

şmnzdan hal~ gidemedi..,, diye <:le _ 
herkes bana hakir naz.'\rlarla ba- Ve hunu demesile vok olma..<n bil' 
kardı. . . oldu ... Biz yaln~z kalcfık. 

"- Kocan Alma.nyada talu;il C· Çocuğa gayret vermek için: 
- Ha_v<l i ~ a num, eledim.. bak derse, istikbali .parlak olur; sen de -

d ra.h t d · ı gclıni~iz! .. ileri e a e ersın ... ,. , 
Halam ve babam bu sözleı Je beni Ve geçide ualdık. Öbür tarnfın -

susutururla.rdı. <lan çıktık. Sağa döııdi.ik, yfüUdük, 
ve krıldırımsıı bir )'er\; geldik. 

Ve kocamın istikbali parlak ola- - Burası o!m1yaeak, dedim. Hay 
ca kmış, diye, gelin olur olmaz döı1. 
sene göz yazı dökmli§tüm. M(iğer is- di geri dönelim. 
tikbali ölüm ola.Cakmış!.. Ve tekt ar g&;idin cin üne Beldik. 

Bu ~efer ı;ola saptık, yürüıliik, fakat 
Olmıyacak şeyler i(in, in~nlar, poli:,; ıneıke.ıine OOlZ\.ıt' biı şey bıA-

ne g1iv.el günlerini mahvediyorlar!. lamadık. Zaten sokaklar zifiri ka -
"- Kızım jatikbal yoktur, ytnını ranlıktı. Kolonya hnı b nunia.kasın-

göı:eceğim.ize emin değiliz... Yarın d:ı. imi). Soknkt:m tek tük imıanlar 
için, bugünü kurbnn etmek giinah- gc::~iyordu. Çocuğu südikliycrek aı·-
tır ! .. ,, ka larmdan kO'..~tum: ~ 

D<>ğru~u bu imiş!. Bunu deme • _ Bay .. Bayan!.. P..it'~ ederim, 
liydileı' bana.. birtakım sahte ve bi:>e yol gfo;t!'rin.. Poii.s mcrk"zini 
basmakalıp sözlerle beni aptaHa~b • ,.. b , 

arıyoruz... ı a ııllrıyı~: •.. 
racaklanna!.. · Diye yalvarıym·rllml. 

Hem de bir adam h.rısını bıra- Yüv.iimUze b-.4\muıdıuı.. ~hırını 
kıp gitmek için mi evlenir?.. r,.evfrmeden, herifler Ş{·msiyelerini e-

• *. . 
Berlinde iki günden fazla kal • 

a.madım ;ancak yorgunluğumu ala
cak ka.dal' • 

Üçüncü günü erkenden trene bin· 
dim. Oradan da çocuklarımın bulun
duğu kasabaya gidecektim. 

Ak§am, geç vakit trenimiz Kolon
yaya vardı. 

ğerek yollanma ue•;am ettileı-. Yal-
mz bir taneı,;i, lıesabca en ~rbiyelisi 

. olaea.ktı. "Bihniyoı um!.,, gibi bir 
şey homurdandı. 

Yine biz ot tada kaluık. Kaı' da 
yağmıya baıılıı.dı .. 

Teı s yfürune ge..~icl önime geldik. 
Büsbütün kı.ı..yboluı um encl~(;sile, o 
geçidden bir Hirlü ayı ıla.mıyorduın. 

- Yolu bilsem otele döndlim, de
diın, amrtı:ı. kaı ~uhkta onu da bu
lanııyacağ;m ! .. 

- Aman anneciğim, ben koı·ku -
yonun .. kayoolıluk, di~re oğlum fer
yada ba...~ladı. 

Malum olduğu üzeıe Nonec sahH
~~~"'!!!"'!~~~!!!!!!!'!~~~!!'!!!!!!!1!~!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!~~~!!!!!~!!!!!!!!!!!!!'!~~~~~~~~~~~~!!!!!!~!!!!!!!~!!!!!~11111!""~!"!!!!~~~~~~~~~~~~~~ 

Skajerak boğaıwıdaki deniz baki· 
miyetinin ikinci plana atılması ~i • 
han siyaseti i~in İngiliz donanm~
nın daima zinde bulundurulması gi
bi ihtiyatk3ı bir siyasetin mahsulü 
müdür? .. Yoksa başka bir sebebi mi 
vaı·dır? .. Bu doğru mudur? Yanhş Gerçi Andalsness ve Namsos'daki (Sonu 7indde) 

Çantalarımı taf!ıtn1ak için 11 .. mal 
buluncaya kadar istasyonda dört 
döndüm. Sönük sönük, bir iki elek
trik lambası yanıyordu. Kolonyanın 
o cesim islasyonu karanlık ic:inue 
ve bomboştu! ..• Kolonya harb mm
fakaıUnda imiş! .. ( Dr:. !>an ı 'l'ı• ı ) 

"lllll!llllHiltullltHllllHHflHHHIHllllllHJIHUllllUUlllllllllHUIUIHIHHHllUIJURIHHIUINllUH'ttUt 
Is unbula geldiğindenberi genç 

adam, hiç fo.ıkına varma.dan, es
lti lıayalma doğıı.1 insiyaksız bif' 
tarzdu gitmeğe bashyordu, herke
sin içine küçücük bir çocukla çık
manın, kendisi gibi tamamiyle ba..jka 
tilrlü düşünen bit kımse i<!in büyük 
bir kusw·u \'ardı. 

Fakat Ahmed bey de inntcıydı. 
- Neye gülünç olacak.suıız... Öyle 

mahaller vardır ki, insan, ne kadar 
'aık olsa gcue çocuğu ile gözükebilir .. 
Bahcelcrde, sayfiye mahallerinde, 
pUijlarJa., spor yerlerinde.. E~s, o· 
rada, biraz muntazam surette bulun
mamz:lır .. Hem ben sizin, fotoğrafı
nı:ıı da aldırtır, baıı mecmualarda 
bile bastırırım .. 

Veysi, yoıgun bir harekette ba.şmı 
1)alladı: 

- Hepsi. banıı gülüne geiiyor ... 
Bu iş de bir şeye yaraıuıyn.cak ! 

- H!\ydi, haydi! O kadaı bed • 
l>in olmayınız, Allahdaa ~ biıQ 

bir zaman ümidini kesmez .. 
- Eğer knrım gelseydi, ~imdiye 

kadar çoktan burada, aylardan.beri 
bu evde bulwıma.sı lazımdL. 

- O başka! Perihan hanım karı
nız olmak itibariyle kendisini göster
mek istememiştir, fakat bir annenin 
çocuğunu gönnek ihtiyacına mub. • 
vemet edemiyeceğine eminim ... Bizim 
de yapacağımız şey, kendisine bu jm. 

kanı vermektir. 
Ve~'B.i, yarı kani'olmU§ bir tal'Uia 

ctWab vel'di: 
- Biraz şüpheli gibi .. 
Ve ilave etti: 
- Bu meseleyi bir düşüneyim .. 

Belki karar veririm .. .Amma hemen 
değil.. Bir kaç gün için Bursaya R ... 
ye gi<liyorum. Sizi avdetimde gene 
rahatsız eder, bunlaı üzeriııde tek- ı 
ra.r konuşuruz .. 

- Nasıl isterseniz.. Fttkat eski 
tecrübeme inanınız.. M<.! ~ğimi7Ak: 

hadi§eleri ve baı:ioi ~etl~rı mtişM~ l 

hede eylemek iktıza eder. Faka.t bun
dan d,aha fazla olarak his cihetine 
bakmamız iktlza eder. Psikoloji bi
zim yegane kuvvetli kozumuzdur .. 
Şunu bir tarafa yazınız: İnsan kal • 
bini tanımak ve ona itimad etmek li
zımdır. İjte bu hakikat üzerine isti· 
nad ederek si~ tekrar ediyorum ki 
~uk annesini bulduracaktır. Oğlu-. 
nuz vasıtasiyle, annesine kadar yü
rüyüp bulacağız .. Bu hakikati fili
yat sahasına çıknrmak. belki yega
ne muvaffakıyeti giliıterecek bir ha· 
reket oorzı olacaktır. 

-ID-
"R. ,. deki çiftliğin büyük salo • 

nunda, geniş ocakta yanan çam kü
tui:leri etrafa tatlı bir s~aklık veri
y<>for.lu. 

... 

Dışarıda, soğuk ve karanlık bir 
ilkbahar seması altmda, rlizgar or
manlarda çıkarmaktan hoşlandığı , 
ıslık sesleı ile ağaı;:lann ıiıveieı-ini 

eğıneğe çalışıyordu. 

Akşam olmuştu. 

Ocağın yanıbaşında geni::. bll' kol
tuğa oturan Veysi titredi. 

Karşı tarafındaki kanapeye uzan -
mış bulunan Selim bey: 

- Bu rutubetli orman hava!'.ı, her 
halde yaptığın seyahc:ıtlerde dol~ 
tığın memleket; iklimler·ine beıı7.c -
miyor değil mi'! diy~ sordu. 

- ~vet, çok deği...;;ik .. oralun ta
mamile ba:'jka bir alem ... Nasıl di • 
yeyim, soğuktan hiç kol'kmadığım, 
yilmadığım halde, şimd~ bilmem ne
den a.deta en ufak bir riW.g:İl' ~ 

111111111111111111nmııınnımmmuııııııuıııtııııınuuııııumıımuıııııııuttııııı mıııııınuım.ııiııiıııt 
sında titı·emekten kendimi alamı -
yorum ... Hele iki senedenbcri ... 

Veysi birdenbire sustu. Az Lal 
sm "Perihamn gidişinden,, beri di
yecekti ... Ne ise tamam zawanında 

k~ndisini tophyabilmişti. 

8abahtanb.eri çiftlikte hulunr.rnsı
na rağmen daha karısı hakkında hi'] 
komı.eımamı§lardı. Her ikisi de, öte
den beriden konu~.arak ~ay içiyor -
lardı; haYanın fenalığı, Veytıinin 

seyahati, konuı;ma meYzularını lef) -
kil r~iş fakat ne VcyHi, ne d"' Se
lim ; ~y Perihandan bahsetnıeı:ıişti. 

Bununla beraber, her iki;:;in;n a
tasında Peı~h"mn ~ya!i dol:ı§ıyor

du. ı?akat btı mevzua bir türlü ya
naşmağa cc~aret edemiyorlardı. 

Veysi, aile ~,ı~tinde maruz kal
dığı bu felaketten hiç kimseye, ne 
amcasına, ne diğer akrabalarına ve 
ne de yakın arkad&Şlarına bal13et -
mem~ti; fakat P~rihnru kli"'ük ya
şuıdanbeı·i tanıyan ve ooa ıuu·sı ha· 

kiki bir bnba muhabbeti duyına~a 
ba.~lıymı St:'lim Bey ck~eri~·a genç 
kadını dü;:ünıniyor değildi. 

Aşağı yuhan, yeğeninin İ\iiııde bu
lunduğu gayritabii vaziyeti anla. -
mış gibi idi. Veysinin yalnız b:ı.~rna. 

bu uzun seyahate çıktığını biiiyol'
du. Baska larnflardan ela cdincliği 

malfımulla da tesbit ettiği bn husu::; 
onu cndi1'eye dıişümıe;;c kafi geli
yordu. Sclirıı Bey, genç ha<lmın ne 
olduğunu meı·a~ ediyordu. 

Buna rnğmen, tcı biye ve tecrübe
si, kendinine dei:bal açılmak isten -
nüycn bu aile ~ı rmn. vakıf olmak 
için, harekete g~mesinc mani olu -
yordu. 

Diğet· taraftan, Veysi cie, Se1iın 

Beyin kendisine bazı yeni 11aberleı· 
vcrebileccğj i.iraidile "R .. " c gel -
mışli. Bundan bahsetmek ic:in c.ın 
atıym'dı.• 

lDcı-amı ver], 
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İstanbul lisesi 
Atletizm 
Bayramı 

....,.ıısc:c mı 

ti ı· mi teşvik 
edecek bir arar 

- --·-0·---
İslanbuı Lisesi bu aene büylik bfr T 1 b 1 a K ı ·· 1 .. abakalara 

apor faaliyeti göstermiştir. Bu faali- a e e erın U up er namına mus 
r.~~ es;:ı::ıe::~larm başında ·:- girmesine müsaade ed i 1 ecek mi ? 

l' apııan biıtün bu calıcımalan gu- 1 
zeı b' - "' ı 

ır bayramla kapamak ve gele-
:~ !)ene tekrar başlarken iyi bir ha

~ _Y_~d-~~ek üzere tcıta~b~.ı ~rkek 
dık~ı 0 numuzdeki pazartesı gunu Ka
b· oy Fenerbahçe stadında bir spor 
a~ı:ınu tertib etmiştir. 

~leden ımnra yapılacak olan bu 
ll!Jor· har k 11 · · 1 h · · · t '1ı e e . enııue se nmızın en a-
ti llrnış v~ en salahi;et.li şahsiyetle • 
./1c~ Yardırn teklif edilmiştir. Bu ze
~~tı~ hu teklifi memnımiyetle kabul 

'4,c•klP,ri ~üphesizdir. 
Mr-r.,,. • b" "t · ı b .,. ·ımf' evvela 1r gecı resmı e 

lf~~1• ı ı;ı, ı·ak, böylece önde izciler , at
ltı. 0 futbolc:iller ve jimnastlar ol - ı 
& ~k ıi;:ere lısenin sporcuları takdim 

lılf'r.ckur. 

ı ~llndan ı-;onra alletızm müsabaka
<ı.tı 'h a ' nı ayet de lhw ve orta mektep 
tı;fi1nda bir futbol macı yapılacak
ltl ,1.stanbuJ li:-;esi iki milli takım 

t~~ne_ nıaliktir: Halid ve Kemal. 
~ııi/ bir jimna.cıtik muallimi ile bir 
ı;.a· aU1>t olan diğer bit· muallimin 
~·~~tıt·dı<Jı bu gençlerin yapacakları 
ı .. ~hıı.kaıar muhalckak ki zevkli o

Genç mektepli aniJli atlet Mu~atfer uzun atlarken 

-aktır 

~ak~ın kursu açılıyor 
fa~ı~ '><!De tekrar açılan hakem kursu 
., ... _,~·etirı.e cuma günü lstanbul böl
~~'lttıd b 
~l : . aı-layacaktır. Dersleri Ke -
dit l:laürn \'C Nuri Bosut verecekler
ltu ·Son verilen karar mucibince bu 
ltıersa ancak bir me\•sim birinci kü
ayll~akırnıarının birinci timlerin<!e 
den a~ olanlar iştirak edebileceğin
dı:.ı;.· ~etlerin adedi pek te çok 

"t>ll<U 'le r. Bunlar arasında eski Vefalı 

~k~~~tadan Feneı-bahçeli Hafbek 
~U{) , ıle Be~iktaş kaptanlığını uzun 
dır tt Yapmış olan Hüsnü de var • 
~· 
tşik.taşlı Hakkı lhc'a 
~ . tayin olundu 

ll'i eaıkta§ taklrrı.nın en maruf ve en 
ltıiı~Y\Jncuıaı ından biri olan beynel
'"'lııı· ~~th<>lcü Hakkının hak.im mn
~ı ıgıı~ llıçe tayin ed\ldiği haber 
'v~?.iı~ış_tır. Değerli t'utbolcüye yeni 

1 ~ınde de muvaffakıyet dileriz. 

~rt\ir lisesinin atletizm 
ı~ın · bayramı 

lkill . ır, 6 lA. A.) -Dün Izmir 
~Otn <:ı li:tkck lisesinin Als..'lrıcak ı:iUıd 

ı1nu· k. 
lıııtlaıt ct ı atletizm bayramı çok 
ıı~ 1 °lınuş 15 bine yakın seyirci 
ı.. ııntah . 
~ıt gt· ınç dolan stada emsalsız 
~ill'ıi· .1n geçirilmi~tir. Liseli gençle
~ ~ın 
atııı <;;ok takdir edilen bu bay • 
~kt0~11llda ba. ta Korgeneral Rasim 
c;,,net tt .olrnak üzere General Avni, 
~rttı. aı liakkı ve Müstahkem Mevki 
t~t ~~1~: :Mahmud Berkoz, Emni • 
11a~11 IJ~lltli ve fiehrin ileri gelenleri 
b~h '·• Ulunmu~lardır. Renk renk 
~l\ ·ı, 11~.ıaı., baleonlar ve flamalearla. 
\ , d,,.n stad çok cazib .bir manzara 

l . Jl)ttlu 
'il . 

tı tıcıotıu.ı f k . ·ı .. b'' "'lı 
1 

• 1 re a atı ı e gur uz ve 
~ ıt 1

<1reketleri ile muntazam bir 
l t Yıttıan k • ·1 . gençler ço beğenı mış · 

İt~ı 
~ıııa~~ Almanyayı yendi 

Doğru veya yanlış olup olmadığı
nı kat'iyetle bilmiyonıı. Iı'akat inan· 
mak istiyoruz. Atlet ve yüzücU.lere 
eski klüpleri namına müsabaka yap
maları hakkında izin verilecekmiş. 

Bu karar tahakkuk ettiği takdirde 
muhakkak ki herkesten çok klüp , 
mensublan sevinecektır. 

Ötedenberi emek vererek yetişti
rjlıniş olan mektepli sporculann ma
lum kararla klüplerden ayrılması bu 
teşekkülleri oldukça sarsmış ve bir 
çoklannı da bedbin diişünceleı·e sev
ketmişti. 

Fakat sonraları maarifin çalışma
sı memleket sporunun hiç 'bir §ey 
kaybetmediğini bilakis bu kararla 
çok şeyler kazandığım ıabat etmiş 

oldu. 
Klüblerde üvey evlU.d muamelesi 

görmüş olan atletler mekteplerinde 
biraz ihtiniam sayesinde muhitleri· 
ni bulmakta. gecikmediler ve bn sene 
güıel ve faydalı kros kantriJer ge · 
çenlerde de heyecanlı bayrak yarış
ları seyrettik. .Mektebinde istediğini 
bulmağa ba.~lıyan atlet artık her ih
tiyacım klüpten beklemiyecektir. Bu 
itibarla klüp idarecisi atletle iator 
meşgul olsun ister olmasın o bu ışe 
sarılmış olarak yolunda iler!iyecek -
lir. 

Fakat mektepli atletin klübe ka -
yıth bulunması ve klüp müsabaka -

·1arına i5tirak etmesi acaba faydasız 
mıdır? 

Biz bilakis bunun taraftarıyız. 
Şu sebeblerden: 
1 - Bugünlerde imtihanlar başlı

yacak \'e ondan sonra da mektepler 
arasında müsabakalar yapılmıyacak
tır. Atletızmin en hararetli bir dev
resinde mekt~pli atletlerin atıl ka.l • 
ması her halde hoş bir iş olmasa. ge
rektir. Bilhassa Balkan oyunlarının 

bu sene memleketimizde olması ve 
milli takımımızı teşkil edenlerin ya
rısının talebe bulunması göz önünde 
tutulursa çocuklann atletizmin en 
hararetli devresi olan yazın, nasıJ 

bir çalışmaya labi olmaları lazım 

geleceği anlaşılır. 

Gerçi miisa.bakalann ekserisini 
ta fjkilat yapmaktadır. Klüplerin yap 
tığı hususi müsabakalardan elde e
dilecek islifade belki ihmal edilecek 

~ ı l 
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• 6 (A.A.) - San Siro sta· 
\.ti .:Ooo den fazla bir seyirci 

~ 'ını i~tıiinue Alman milli futbol 
ı ht•ttı ı4 dokuzuncu kaı-şılaşmasını kadar azdır. Fakat bir müsabakada 

~eı . lya.n milli takımı 3 . 2 ga- atletin haJeti ruhiyesini de göz önün-
~. tir ' de tutmalıyız. Kendi hesabına bir 

:t' ~:;=:::::::::::===:=::=:::=:= müsabakaya giren başka türlü d~ü-
ltal l:~~alle için tetkikler nür, başka. türlü hisseder ve nihayet 
~tı«:tıiı1 !d~ yapılacak büyilk tel' • başka türlü iş göriir. 
~ı~lı:ı·~erıni tesbit için yapılan Ayni çocuk arkadaşJarile birlikte 
1 la \' e ı.levam edilmiştir. Dün de klübü nanuna bir müsabakaya işti • 
\lı~~r ..... f! lialictekı· havuzlarda ve dm ~ ·••aı - rak ettiği gün bambaşka ran an 
~ • &011. •allerde tetkikat yapılmış- verir. Ayrı şekilde tecelJi eden bu 
t~t-[ıır.tiı::ek~~r bugünlerde verilecek iki neticenin amilleri üzerinde dur
~~1~\!t!(tiı- unakalô.t Vekaletine bil- mak zaiddir. Birincisinde yalnız şah-
ı}'" ç · si irade, diğerinde ise teşvik, arka-

i5 kilt-hlı;ı,~lan mahkOm oldu daşlık ve tesanUd fikirleri haklın • 
r iltl'ttş ede talışan Rıza, 41 lira dir. 
~ ı itıc} boıuk parayı Darbhaneden 2 - Mekteplileri kendi aralarında 
~t tııa~ ı: çıkararak çalmak suçun • müsabaka yapmağa mecbur etmek 

'~ i !iı~~n olnrak Sul~nahmed ihmali de doğurur. Zira mcktepleri
~ ~llt(' t·cı Ceza mahkemesmde mu- mizde bugün bir atlet ordusu mev • 
"l\ıf' · tltnekte idi. Rızanın mu • cud olmakla beraber, bu ki.ltle-yi teş-

1 lııtı1~it dün bit irilmış, iki ay 10 kil eden ancak istikbalde büyük işler 
ıe kn ı a1' \'enlrtliştir. görebi1ecek olan gençlerdir, Halbu -

ki bu kütlenin arasında kalmış bir 
kaç yüksek atlet, arkadaşları ara • 
sında bu sene müsal>a.ka yapama • 
mıştır. 

Bu sene yalnızbayrak yarı.şlal'l ve 
kros kantrller yapılmı~ olduğundan 
.~iğer branşlardaki spesialistler mü· 
sabaka yapmak.tan mahrum kalmış· 

tar, yalriıı t~kilitın yaptığı iki mü
sabakada yer alabilıuışlerdir. 

Olgun kabiliyet!eri serpinti halin
de ve tamamile ferdi olarak müsa-
bakalara iştirak ettirmek organizas· 

'yonun heyecanını . ve ehemmiyetini 
kaçırmaktadır. . 

Sporun kalkınması bakın.undan 
kendisinden istifade edilecek bir ele· 
man bir te.~kkül namına müsabaka 
yapmasıdır. Aııcak bu şekilde .aza· 
mi itina gösterir ve forme girer. 

3 - Atletlerin klüpler namına 

müsabakaya girn,.eleri bugün gürül
tü yapacak ve ,bütün işleıi kökün • 
·cten oozacak bir hadise olmaktan 
uzaktır. Zira,. talebe voleybolcu • 
·ıerm klüple~ namına müsaba ~ 
kalara kabul edilmeleri, bu işin ergeç 
tahakkuk cdeeeğine bir işaret ol -
maktadu. 

Voleybol sporu ki mekteplerde 
-klüplerdekinden daha çok yapılmak- · 
-tadır. Binaenaleyh mekteplerde yeni 
·başlamış olan bilyük atleti~ hare· 
keti bir taraftan gençlik üzerinde 
müessir ve mü.abet aşısını yaparken 
diğer taraftan bu gençlerin klüpler
den istifade etmeleri ve neticede 
memleket sporuna · müfid o~alan 
şayanı arzudur. Bu iki hareket, bi
ri diğerine mani olmayan işlerdir. 
Yüzilcülere gelince: Bu çocukların 
hali, üz-erinde hiç düşünülmeden he
men bir karar verdirecek kadar meY, 
dan dadır. 

Mekteplerimizde şimdilik bir yüz· 
me havuzu yapılması mevzuu hah ~ 
solamaz. Bu itibarla mektepli yü • 
zücüler (ki şampiyonlarımızın dörtte 
üçü mekteplidir) yalnız yazın bu 
9poru yapabileceklerdir. 

Bu aylarda mektepler tatil oJdu • 
ğundan bunlar hiç bil' öğretmen ne
zaretinde olmadan çalışacaklar yani 
başı boş kalacaklardır. 

Önümüzde birinci Balkan yüzme 
müsabakaları vardır. Çocukların atıl 

kalmaması ve memlekette bir yüz • 
mc faaliyeti organize edilmesi için 
mekteplerin tabii sebeblerle el uza. 
tamadığı bu sporun ınensublarını 
klüblere bırakmamız elzemdir. 

Beci ... i olan bu vaziyet ürerinde 
fazla durmağı ltlzumsuz bulmakta ve 
mektebinde bulduğu çalışma ve tat
bik imkanma inzimamen bir de klüp 
hayatı bulan sporcunun bu haktan 
mahrum edilmemesinj temenni ve 
hattll. yukarıda bahsettiğimiz kara
rın tahakkukunu ümid ediyoruz. 

Artık mekteplere sporu, yani bize 
lazım ol~n sporu soktuk. Bundan 
sonra imkan ve muhit bulan sporcu 
dan a7.ami hareket beklemeli ve onun 
spor uğrunda yapacağı işleri tahdid 
etmemeliyiz. 

Bununla beraber ayni gün mekte· 
binin ve klübi.inün müsabakası oldu
ğu takdirde ikincisini birinciye tel'· 

j . , . , 

S n Şayialar 
---<>
(Baş-m.ak<ileden devanı) 

mez. Çünkü Balkanlardaki devlet
lerin kaffesi sulh siyasetine bağlıdır
lar. Yalnız, onlar ihtiyatsız bir sulh 
siyasetinin tamamen aksi neticeler 
tevlid ettiğini, düşmanın hırs ve ta· 
mah.ını tahrik eylediğini görmüş ol
dukları için, ihtiyat tedbirleri ittihaı
zında kusur etmemek azmindedir· 
ler. Bu ihtiyat tedbirleri ancak aske.
ri hazırlık mahiyetinde olabilir. Ay
iıi zamanda, mevcud ve melhuz bü
tün ihtilliları bırakarak müşterek 

tehlike zail oluncıya kadar bir Bal
kanlı tesanüdü vücuda getirmek icab 
eder. 

Balkanlıların bu hakikati idrak et
meleri ve tatbik sahasına koymaları 
Cenubu Şarki Avrupasında sulhün 
en büyük garantisini vücuda getiri
yor. 

Akdenizde müttefiklerin bahri tah. 
şidatına gelince, bu tedbirin çok ye
rinde olduğu ve beklenen neticeyi te
min eylediği zannolunabilir. Çünkü 
şimdiye kadar hep mütecavizane e
mellerden bahseden, harbe müdaha· 
leye pek yaklaşmış görünen İtalyan 
matbuatı ilk askeri adımı kendileri· 
nin atmıyacağmı, hücuma uğrayacak 
olurlarsa müdafaada kusur etıniye

ceklerini yazmağa başlamışlardır. 
İtalyanın taarruz politikasın.dan 

müdafaa tabiyesine geçmiş olması 

sullıiin devamı lehinde büyük bir ga· 
ranti teşkil eder. Çünkü şimdiye ka· 
dar İtalya hiç bir taraftan tehdide 
maruz kalmamışbr. Bütün şikayet
ler İtalyadan çıkmış, bütün harb 
tehditleri !talyadan gelmiştir. Bwı
dan dolayıdır ki İtalyanın ilk hücum 
hareketini kendisi yapmıyacağı hak
kındaki. teminatı -sulhu sevenler i~iıı 
memnun olacak bir söz teşkil eder. · 

Fakat İtalyanın, kendi ilin ettiği 
veçhile, her an harbe girecek tJuı'et
te hazırlıklı bulunması karşısında.
ki devletleri de ihtiyatlı ha.rekete 
sevketmek zaruri olduğu İt.a.lyada. 
düşünülmek iktıza eder. Çünkti har
b,.in başlAngıcmdanbeıi İtalyan dev· 
let adamlarının ve gazetelerinin li
sanlarına bakılırsa, İWya hM'be gir· 
meğe karar verdiği halde bunun 
müttefikler aleyhine vu.kua .· gelme
si icab eder. Binaenaleyh müttefikler 

: tarafından Akdenizde kuvvet toplan-
• ması İtalyanın tutmuş .olduğu meale· 
ğin ve kullandığı lisanın tahmil etti

ği bir ihtiyat borcudur. 
Zannr>.leriz ki dünyada gu~~ 

den b~ka hiç bir gazet.e İtalya bir 
gün harbe girerse müttefiklerin ya· 
nında mevki ala.cağı kaaa.a.tlni mü
dafaa. etmemliJtir. Bit· gazet.e için lıer 
türlü tekzib nihoştur. Biz tahmini
_roiz boşa çıka.rsa çok müteessif ob.
ca.ğız. Fakat gene· itiraf ederiz ki, 
mes'ul bir mevkide bulunsaydık, 

müttefikler gibi, Akdenizdeki donan
m.amw.ı takviye etmek tedbirini al • 
makta. gecikm~dik ! ltalyanlann 
bundan canları sıkılıyorsa bu. hareke. 
ti kendileri tevlid etmiş olduklannı 
düşünebilirler. 

H\iseyin Callk1 YALÇIN 
~~_,6~~---~-

A r k e ol o j i k •aha 
Burasın1n tanzimi için Proal 

bir proje hazırhyacak 
Vali ve Belediye Reisi Doktor Lut· 

fi Kırdar, bu sene tanzim olunacak 
Sultanahmed ve Ayasofya meydan· 
tarının sureti tanzimi hakkında. şe
hircilik mütehassısı Prostun llOktai 
nazarını sonnuştur. 

Malum olduğu üzere bu saha es • 
kidenberj ve yeni hazırlanan imar 
planına nazaran Arkool0jik. sahadır 
ve tanzimi esnasında bu e&ı.~m. e • 
hemmiyetle nazarı itibara alrnma~ 

lii.zım gelmektedir. 
Sultanahmed parkı ile Aya

sofya parkı da bu esasa göre yeni
den tanzim olunacaktır. Şehircilik 

mütehassısı Prost bu hususta r/ ali 
ve Belediye Reisi ile Belediye İmar 
Müdürlüğüne esas olacak ba:P ınalu
mat verecektir. Belediye imar Mü • 
dürlüğü bu esas üzerine sahanın tan
zimi planlarını hazırlıyacakf r. 
Sıvasta laydah yaftmurlar 

Sivas, (Hususi) - Dört beş gün
dcnberi şehrimiz ve havalisine bol~ 
yağmurlar yağmaktadır. Köylü se • 
vinç içindedir. 

·············~············ .. ··············· cih eden talebenin tecziye edilmesi 
yoluna gitmek te elbette doğru bir 
hareket olacaktır. Yapacağı sporu 
itidalle tayin edecek talebenin mem
leket sporuna hiç bir zararı gelmiye
cektir kanaatindeyiz. 

1'. Tekü 

" -
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~kçeye çeviren: ırüSEYİN OAHİD YAliÇlll -- .. 

Hitlerin Franaız düşmanlığı ve 
Fransayı mağlub etmek planı 
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fua etmek yolunda tamamen pası/} 
bir iradenin ayni derecede azimli ve 
faal surette fücuma geçirdiği bir i.c 
radeye uzun müddet sonra muzaffeoc 

Nihayet Dauves plinını bize bir 
saadet ve Locarno muahedenaınesini 
bir muvaffakıyet telAklti ettiren ru
hi halet bu suretle vücud buldu. Da
ha yüksek bir noktai na.zardan, btı 
felaketler üzerinde bir saadet elde 
ettiğimiz söylenebilir: İnsanlara yol. 
lannı şaşırtmak kabilse de Allah al
danmaz. Bizi lfıtufJarından mahrum. 
bıraktı: :M:uzayaka ve endişe o ta • 
rihtenberi kavmimize refakat et • 
mekten hali kalmadı. 

Sefalet kavmimizin yegane ve sa
dık müttefiki oldu. Bu vak'ada bile 
mukadderat bizim lehimizde bir is
tisnai muaınele göstermedi. Bize 
ancak layık olduğumuz şeyi verdi 
Artık şeref ve namusa verilen ınü
kafab bilmiyoruz. Bize ekmeğini ka
zanabilmek hi.iniyetini takdir ettiri
yor. insanlar ekmekleTini istemeyi 
artık öğrendiler. Bir gün Allaha hür
riyetlerini iade etmesi için dua ede
ceklerdir. 

: rane bir mukavemet arzedebilmesi. 
kabil değ·ildir. Almanya ile Fran»o 
yı biribirlerile çarpıştımı.tı.ffeı sevke .. 
den ebedi münamQ bi?· Frorntı~ taa,.,. 
r~na 7-..urşı Al1'Wn miidafaasmdatt 
ibaret bıtluttd·uğ~ müddetçe, bu tnü-c 
oadele hiç bir Z!mum kat'i bi1" ka .. 
ram ikti-ron etmiyecektir. Fakat 
Almanya amrcum aB'lra. yeni yenı 
mevziler kaybeyUyecektir. On ikinci 
asırdan zamanımıza gelinciye kadar. 

1918 i taldb eden seneler esnasın -
da kavmimizin yıkılması gayet elim. 
ve bariz oüı.a da o günlerde kim 
ileride husule gelecek neticeyi evvel .. 
den bildirmek cüretini gösterse gayet 

Ne zam.an fırsat düşse. müttaeıl, 
Reich'ın bünyesini parçalamak i~in 
gayret flari'edildi. Pariste, Almanya· 
nın silihsızlaıımasını :iıttiyen nota • 
la.rda dailna yeni yeni talebler irad 
{'tmek ve bu silahsıziarunanıiı imkan. 
dairesine soktuğu iktısa.di ·gaab ,.e 
garetleri Alına.nyaya ·· · tahmil et· 
mek suretile tecanüsönii bozmak ü
mid ediliyordu .. Alnıanlar milli şeref 
ve namus hissini ne'ka.dar ~ok ka.y. 
l>ederlerse, iktıaadi taayik ve· da.imi 
müzayaka siyasiya.tt&. o kadar çok 

. ezici neticeler husule getiriyordu. 
Bö)'.ıe bir siyasi esaret ve iktısadi is· 
tismar sistemi·on b~,.yirıni ·sene <ie
vam edenle, nihayet ·en sağlam su .. 
rette t.egkil&.tlı bir devleti bile ha
r.ab etmekten hail kalmazdı. Eğer 
ahva\ ve ~t ~ ınüA.id olurı:;a, o 
devlet tamamen. infisah-edeııdi. O za
man, Fransamıi harb gayesi kat'i 
eurette elde edilmij olacaktı. 

1922 • 1923 kıtı g&ldiği zaman, 
Fransamn niyetleri çoktanberi fal'
kedilmi§ olmak icab ederdi. Binaeıı
~eyh yalnız iki §ık vaı-di: Ya. Frtm
sa..nın iradesi Alman k&vmin.in. mu
ka...-emet lnn'Vetine kal'iı yavaş ya
V3.!3 gevşiyecekti yahud Almanya ni • 
hayet bir gün behemehal vukua ge
lecek şeyi yapacaktı: Bilhassa ruıif 
bir tecavüz hareketi Almanyayı şid
detli bir değişiklik gösleı-meğe ve 
mukavemete kalkmağa sevkedecek
ti. Böyle bir kararın bir kavgayı ta.. 
zammun edeeeğ:i. \'e bunda Almanya. 
nın hayatı mevzuu bahs olacağı mu • 
hakkaktı. Almanya ancak daha ev· 
vel Fransayı tecride muvaffak ola -
rak bu ikinci harbin bütün dünyaya 
karşı Almanyanm bir mücadelesi ol· 
mayıp dünya sulhünü iblwden geri 
dw'lnlyan bir Fransaya karşı bir mü
cadele teşkil etmesini temin etmişse 
bu harbden canını kurtarmış bir 
halde çıkabilirdi. 

Bu nokta üzerinde ısrar ediyol'unı. 
Derin bir surette ka.niim ki bu ikin
ci şık fiile çıkmak 18zı.mdır \'e bir 
giin cıkacaktır. Ben Fransanın bize 
karşı beslediği tasavvı.ırla.rda bir de
ğişiklik husule geleceğine kat' iyen 
inanmıyorum. 

Çünkü bu lasavvuıJar, esas 
itibarile, Fransız milletinin beka se\•
ki tabiisinin ifadesinden başka bir 
şey değildir. Ben Fransız olsaydım 
ve binaenaleyh, Fransanın büyüklü
ğü bugün Almanyanın büyüklüğü· 
ntin bence mukaddes olması kadar 

·Alınan lisan hududlarının ilerleyiP. 
gerilemeleri tedkik edilirse Bimdiye 
kadar bizim için bu kadar menhuı:t 
bir netice tevlid etmiş olan ameli~ 
yenin bundan sonra iyi bir netice 
hasıl edeceğine zorlukla itimad ()oC 

lunur. 
Ancak bu hakikat Almanya.da 

iyice anlaşJldığı, artık milletin ya c 

~amak iradesinin sırf pasif bir mü .. 
dafaa içinde kaybolmasına müsaade 
göstermediği, bilakis bütün enerji• 
miz Fransa ile kat'i bir hesab göınıe 
işi uğrunda btr kat'i mücadele uğ ~ 

runda, hep bir araya toplandtğı, · 
Alınan milletinin ~ı hedefleri te .. 
razinin kefesine atıldığı zamandır. 

ki, yalnız o zamandır ki, bizi Fran• 
sa ile karşıla.şmağa sevk eden bitip 
tiikenmez ve aklın mücadeleye nih...
yet vern'l.ek kabil ol11eaktır. Fakat Ştl 
şart ile ki Almanya Fı·ansanın im .. ~ 
ha.sını müst&id olduğu bütün inkişa.
fı nihayet kavmim.ize başka bir sa-c 
hada temin etmek için bir; çare te• 
lak.ki etmelidiı" Bugün Avrupada 
seksen milyon, Alman bulunuyor! Ha. 
rid siyasetimizin iyi sevk ve idaı'o 
edildiği kabul olunabilmek için, yüc 

' sene geçmeden, .kıtamızda iki yüı 
elli mflyon Ahnanın yeni dünya fab 
rikalarında çabf}all et!irler gibi üst• 
üste yığılı bir halde değil, mesaileri .. 
le bin"birlerin.Uı hayatını ınütekabi .. 
len temin eden köylü \'e amele sıfa• 
tile ya..c;ıyabilmelcl'İ imkan dairesi.M 
girmelidir. 

1922 kanunuevvelinde, Alınanya i
le Fransa arasındaki münasebetlerin 
gerginliği tehdid edici bir dereceye 
yükseimi~ gibi göt üııdti. Fransa yeni 
ve maruf gasbü garet tedbir • 
leri d\i§\int\yor ve lrnndisine muvaf .
fakiyet temin edecek ke!aletlere fü .. 
tiyaç hissediyordu. İktısadi istii ,, 
mardan evvel siyasi bir tazyik yap. 
mak lazımdı. Fransanın fikrince, an .. 
cak bütün Alman uzviyetinin asabi 
merkezJerinden birine indirilecek şid 
detli bil' darbe muannid kavmi ... 
mize daha. ağır b.ir boyunduruk ka· · 
bul ettirebilirdi. Fransa Rt41l·t havm .. 
8tttt işgal etmekle yalnız manen bi .. 
zim belkemiğimizi kırmağa muvaf· 
fak olmayı limid ~tmiyordu. Bizi, is· 
ter istemez, ea ağı_rlarma vanncıya 
kadar, bütün meeburiyetlere muva .. 
fakat göstermek ıztırannda bıraka
rak bir esaret \'aziyetine düBürece .. 
ğini de ümid ediyordu. 

Ya boyun eğmek, ya münaısebetıe
ri kesmek mevzuu bahititi. AlınaDya 
derhal boyun eğmeğe başladı \~ ni .. 
hayet tamamen mukavemeti kuıldı. 

benim için muazzez bulunsa idi, Cle
ınenceau'nun yapm_ak istediğinden 

ve yaptığından baı-;ka lildü hareket 
etmiyecektim. Nüfusun azalmasın • 
dan tleğil ıl'kın en iyi ıınsurlarımn 
tedrici surette orütrlan kalkması yü
zünden ağır ap-ır ö' C'n Fransa dün- 1 

yada ancak Aln•a ı yayı yıkınak su
retile miih nn 1)i ,. ı ol oynıyabilir. 

Mukadderat, Ruhr'ın i~galile Al
man kannine kalkınmaı:ıına yardım 
için bir kere daJıa el uzatıyordu. 
Çünkü ilk bakışta ezici bir felaket 
gibı görünen !ıCJ', daha yakınd~n 

tedkik edilirse, Almanyanın ıztı .. 
rablarına nihayet vermek için bir 
vasıta idi. F'ransa Ruhı"u işgal et· 
mekle, siyaset bakımından, ilk defa 
olarak, hakiki ve derin bir surette, 
İngiltereyi kendisinden uzaklaştırı
yordu. Hem yalnız İngiliz diplomasi 
mehafili mevzuu bahis değildi • bu 
mehafil Fransa ile ittifakı ancak 
soğukkanlı, hesabi adamlaıın ame
li bakımından akdetmişler, nı uva l'ılt 
görmüşler ve muhafaza. etıni:,lcrdi. 

ingiliz kavminin en deı·in tab3.ı-: ..ı.laı·ı 
bile a)'ni 1\issi besliyorlardı. Avrupa. 
kıta.unda Fran:;;ız ı::e\•ket \"(' <;<ı t ve ti• 
ııin bu yeni ve- nı 11 u --,-am ,·ı .. ,iyesi, 
bilhas::ıa İngiite ı ,,,:ıin i· · . mu .. 

Fran~ız politı l~ ,. lrn rlal' dolam -
baçlar takib eth~ •::el. daima, en 
derin ve en nleşli ı ılat"m tatmin hitlerinde, iyi gizlc·1 : ~ mem .. 

nuniyetsi?.lik te\•l i<l e"" • • •. 
/.; , ~ rıı rı . .ır] l 

&lecek olan bu son gayeye teveccüh l edecek.tir. Fakat mevcudunu muha-
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Adana Halkevinin m• 
. ~ , .. .. .. I .. .. .. vaffak bir turnesi 

l" at()Ş UD JllZ gorum ugu NiğJe oe Lnyada dört tenuil ve-

a~~ıı::;· 
ııdimriid tarlaların Nll8İJid&i çslm • 
iDii bir sar.ah, mrtıııda.altm.bepk•
rm tanesinden des:lenmil 1* fiat.aD, 
almalı plpnh JlıOlllD8' ~ eliada- bir 
Jl&ba. dokur.cuoJarüD,. heıman& da. • 
met ~yoldıa. 
Dı1jllnoQlünahipdr 1 ~ 

korucuau. lluımUllJD, - .... tap 
mk renkli eııenıa. pelini. .llqap-
pıa kadar, iline olmca hen1ii1Je 
JııaCiı d•lp, daJgpı tallfQ>niu. 

Birdea ıPUrindi, bu. J&••Uji ilim 
-yçardı. 8ir pnpk ~ :bea • 
kmh: 

Bildim •• llanıuf;. 
'r«.laıı ,,., pa.,._ ...... ... 

- aıdıaz plMı J'lı'aı*ils,... .... 
ım&Wı.ıı. 

JiWlirrinia. ~ t••• , 
l'W ati.anı• Jllılrl•l'lt;. •fam 
l9lkli ..... k ... i9nda ••hlM' llU 
gi1l ~'bDilııil'i .. ç..-ı 
birer kalb tqıyorlardı. 

.Adak bnua -u, ağ: 8-mu 
..,,,. ••• tadMu ..., pliwaiıe 

...._ ••e1.W.s. ırr ıiiiderjpjw 

... clnınai. 8iaıillid9i. • ,... • 
dııklanna: iDan .. 11, =1r*1w'lıt 

aa•em'W'di.. 
İkilEi. da Aaniya o SÖJ""I!, -· il

' Mhı .. Iar... Ya.balan: kapı '* 
tt"lb'a• .. phltHeD. .... 
ata eldat4r ...... 1Bletmit. 

JliJI• &Jlw;. ı,.w11 ,.., p11111it1, ,... 
,....._ 17 Mrr*' 5 .. la-'8-
pimMJ. fütn• ' r llanlam!ıJıt;n. 

().,,... Jlaq Jcqil» 1ariianmm 
Umurumıı J<P'adleı Dm•n• clı 
niıkitı beyamımreMtrin\ ~P -
du. ~ giii:ı> ~ oıdaamD '"l&k 
.._. llti l . bilyiildl; kiRJWdU 
bıJJırJar.ı~ .. , Bmliı. l'IGBlmcdi&rı imnın

.. deatamı Jlallnnıarrfa-

!Iİ1'ltm8mJ;mtlıu: JluduyodUıdı 
ö.ic::mles:·ine dıliarr '"Türit o

llOrnaı ilesi hare~ 
arti,rdi~1'Wl.laı;m~aırbllrjtaılayıaakaı 

.üib'Jlma·tJı , onlara Jto.. 

"Beşi 

g· üh'ttiain olm 
· · e bu. dit.vay• harmz 81 aiis-

, ... .u.ııou:.ı. eli. 
u kelldin& hu alga.it gönüllü -

lütiile i'atoş Gri.aya attı.. ~ ilaya
Wwı . ve Wk de ... Iİllet eua

kalCWl illi:ıe iılnltı.. • 
bu iki toprak goeajnrıun 

u tulm pW dwannıa.. ayn w 
r,e ni ve!V-Ol'da. 

Jffikat mwvai IMı iŞtie pik _, gö
ri' üyordu. BiııaeM:ya .._. bie 1111 
~Wlmam ka.ail ol~ an.eaı. • -
nu wım.tas&!e muvaıffaJI oiabilfrdbo. 

Erie&i saball od&Dın. upuwa ft
rul&D hafif WWerle vıadım. Ge
len .Aıuıa idi· 

- Med•• pç lraw+r a IMlak 
etüm.. Bir G:11dan v. w! 

- HaJtr .. il*at - At , ...... 
ao• idUiiim tMil ... ,. idılll?' 
Şapftı. 

- '1111' ........ ~ ~. 
~ ... BIM-~ ,ana-
- kadar ~git htnnma 
yat di,e em ~. 

- Belt daha llll ıet; getmal ! 
- Herhalde iyie ofaıcalt ~. 

Çinktı bcn yanma k1ldar sizi M
lecüın. Gelmeyince ya~ gttttm. 

- Pekaıa. öyle ise.. lııen JOk1'lt 
Leni arıyan oldu mu? 

- Bayır. 

- Kamarallla kimse girdi ftıi? 
- Oh hayır madam, Fakat bunu 

'"""~ ARff. YAYM.Aft le -.i....L =''L .... ~--ıl 
-... ~· ...., klğıdlar ren g~ r ~ uuapurıuı ar 

aladan iDmi8 niklh saati yaklaş -
Jllllb. 'fMadti11in eseri, Fatoşun da
"tl!Jtlıil;mwfirleri aipm li8i n•.ihm 
a da. bwlnnmak ~ köp jianig 

~ 

NMıiiil bitii.. ...... pnil --
mna. .... ~ ".ia:Wlil•in 
eDerilli il• .. Wij" 'r±ı &Mi"""i
ai. ıhmk _... ., br )'Man'tnaı 

~ .. ~ 
........ k=n mealiü..ır..t..- iM ......1* ...Wya tein•: 
.. _ • aıı.a IJlıii·i=m 'l'&J.J&UG 

Cemiyetimizin ~h ~ 

llm: ' ; ••lar mrmp.41iıw•1•· • 
~~,._ ... __ 

...,.,, - ..... lııılip • 11 jw ..,. ı•" M'P"il',, ,,. 1 ;-

s a e: .._ ·.-..11 r • tillıi 
.,. lniıiıf Jııllii,; .ı8iıı pıı1D Jcit;I * 
'«ı ....... .....,_,., 
~ ............ *-W ..,,.. 
n.a allcıa: .. .., , lıir Jll9. .. 

mi "mmmrı cenJYllf' ettisfl. ~ 
..._ ...... • iJ0 lift ı. tAIR g ıile 
....... .,.,. .&. Y.. 

'f s P • el • o • •ıtl 

··"'· U9Jsust} - Dört temsil 
vermek i1mre Niide vıe ~ se-
yahate Qlkan Adalıa. lWkeıd tem -
lil ...ı:-;. eJemeıMımndan 14 lliaililt 
~ seyüatlerini bi~. 
JıliiıTe. ve Koııyada teıuil Wl8n Dr . 

Sivasta spor faaliyeti 
ne..;,.,,_.ıa Yılclrnlat llalii:bi 
~lıi 111a~ bera6ere 6itti 

aere nimJrom 
plenlı@ri, 'Ye 1'e&i f 
toplanı:DUnllı.. 

tekilde yer •'•llta 
Deai,.... - Mi, HWmö.. 

ZIB.i Bahri,. :c.ınti; a --. 
Kadri, Şemsi, Mehmed • 

Nııb 11ı1; .,.- - Alte}, Ahmed, 1 
.,... saı-,ı 'Wwıtl'er, !lrtttf-

mi, SUedNn, Aıılıi, Keııaa, Lıitfi, 
lieldr .. 

Oyuna lıakem Abdullahın idareain 
&s bqland.ı. ~ soııwıa kadar he
yecaa ve· .zevkle ~erin. çıliardlll
lan pzeı oyuala.rla. iki tarafıa da 
sıfıra kartı mfııala beraberliklea ile 
ıısticelendi Btı auı:etıe Silıesh'rara 

~beri bekledijj bir spor gü
nü yaşa.tıltnıj oldu. 

Slvaa..s&Qr ha~ bu. U. edam
la.. inkişafa kavu~ sı memlekette, 
gen lik arasında çok iNi bir nuüıit 
~a.tmı§.tır. ___ .. ____ _ 

Adafta civar nfla da 
petrol mtt 

Adana, (liusı.wi 

- Adana.ela. .A.lihoca:lı kiyü e -
·wieki. anma fıtaliyeü

niıı 60D: mma.alarda Aaıvli ilerMıml§ 
~ve faa · · miismir JJetica
lere ğru jnkji'f e bulım -
duğww daha eV\1eke de · Wnıiır 
tim. 

aıı tabfüler mticesinde bu 
· bir ta.kası oldu-

ıv,n.ı~ı.'•ctle p 4wf quJ.ıw:ıiloli*
"'!~ıni ~ı., otnyneuiarma 

.otj liJellıi i 
Vra&mi:r lrlf' l'llik Ganıs: w 'lürk 

ilimi paet'.eli 'blş . DlWUS 

ve .Aa&&r& laallleld :ue· · Bq ~ 
CMiıl Gıiiwm .AJilılacall anunaı. 

kanııılma &Herek tecııkiJll•cie lluh.a -
111t1.,_ı:-aı&e. Sen . 7sprm lllAaım 
300 metre katla.iT almni&_ ]llellİ 1liır 

SMdlü ameli)ııesiae tie • ı' :innak 
~ 

MllleB wdlmu'! Y oisa madımr 1)lır 1 ~~ "'9-..11!! 

ti)' lfti ~? 

- Hayır, hayır,. 
Sonra gözlerimi Annanın gözleri

• d~~ettim: 

Veılad. llie im 'Jlrlna ...._~ piye
silt luAna •Jmet:ııı.L s t. 
ci'JIİJa '1!Dmmetıia ~ İlliFllli ..ı 
a<fetfi bir temsı"l hidisesı olmuş, a· 
matör sanatkkJlıl:o ,ek ... aMag'rr• 
mışlardır. Konyada aynca bir de ta
lebe matinesı yapılmış, talebelere 
"Dr,, piyesı oynamnıştır. Safonu 
dblt!\ıra.n '6me yabn talebe bıçkınk
larla ağlamışlardır. 
Bmıassa Bayan Nuriye Oner ve 

Bay l!amdi Paramyoiı: fevkalide 
bir muvafratiyet göstermişlerdir. 

l'ratice traynak, Yusuf Ayhan ve 
Alımed Turdsal. muvaffakiyett.e his
sesi onın eTemanfanmızdaıuiır. 
Mğde ve Xonya. ~teleri takdir

Jtlr mah!el'er ya.muşlar, dtör Er
tufıııt Sadi Tek "Ekekon,, gazetesin 
de neşretti~ tenkidinde amatörleri
mizin gösterdikleri mu:vaf'f aldyetin 
PJ'Ofeqyonel sana.ti:lrTarı bskaııdı -
raca'lt derecede parlak ofduğunu k~ 
cfet1niltii'. 

Grup deltor 'Vesair sahile Jıevvıma 
tını beraber götürmüştür. Rejisör 
Bay Cotikun Gib'eo.. ~ Hkad•ila
rmı tam bir vukufla talim ettir.ınij, 
koyduju miz.aııaeı:ıler takdir ve hay
ranlıkla alla Ja,nmıjbr. Dekor.atir B, 
Necmi Şenel ihtisas ve ~e sa. -
hibi bir sanatkar oJduğunıı isbat • 
ıniştir. Kafileye mühendis Bay Iılll
ri Sayar riyaset etmekte idi. 

Niğde ve Konya halkevlileı:i. tem
ailei ~lermıiai ı.ilNiik bir eemimi 
yet ve kweaklı~ miM -
firperv ve eükerm en tema ör-
~· i göat8 iilerdiı'. 

N 1l8ii, 'liinıea 1rOM11tam, 
lidıedi e, Parti \le H vi mislmle 
maerie mü · .. Maisaınlllırmdlıl. ~ 

öaterilen alfilaldkn .. 

mi§tir . 
N'~ ıomı Jmnnrtamıfı le-

rilaiı. orduev- aiıwet teb-

rik. em.it - ıniüıellef bir 2liyafet 

- Yaıtnr Wraz ltarışt:ırıDma da.. 
Doli aıu ~ ed.1)-oratım. Anna

dim 6 şitıtftıefl~. Yolsa o aa mı T.etrilm No ~ S1 

IUUttt? ftıma1 taı-afa ça)Şyor~? - ... • J& ı latı· 
Oilbl!'DI m!amı ımy& ?' Yoba bisinı - ... .-et ji,. awratıria11._ 
adlrmıttm mı! O göhneden, onun llMHm lir fJt!1 ~ .. 
llaf>eri oDımcftuı gece vakti kim ge- O gtlıı bmarat!all 81feye dofm 
ıwtHı' ve lramarama bu kiğıdı bira- ~ .., .bnamr emuztma dhya
Jtat;tftnti? rmafrbm topallıya top'Dıya gftver-

Patat Annanın baJcıaı o kıadar m tmhr bir ucmıa (ifthn. Ve bir eez
ft biraz da buda.laca idi ki buna. im- longa t1zmurra'fc eftnre tir ldtatr al-
Un yoktu. Böyle bir sual '91'PMP dım, okumağa başladım. 

\te göZlerinin içine Art sert bak - Olıilrın. plqemtni, '81di,_.ı.m. 
mam, onu bir.az da korJm&ı111 • .. Ql~ çıkıal:m 'lleai gıiımlemelflriı.. 
caktı ti: - mkan yoktoı. on MpmjQlıidi-

- Vallahi madam kiaM gimle- - 1 IMM1en ffJUla batlnmı amaaı.a Jta. 
di. Kamar t yatağımaı ci'ialti ... Jııa- Gia · i 1ıııir I@ ol&ımah, 
maranaı temialeı:ken M ae ,...... ' im az şonaıa lldlııill•r -BAltitn• 
da bulnadym .. Bird.,nbire: 

Kadıncağ.ıza beyhude y~re . üphe - N ı o'dunuz madam? diye 

Ram···..-.~ 
-Q .. wriwinirı, ...._ .. ... ... -.41 

a.ına. Bina.._ iJicez · , 
- B·..-. pll9a bu Jııa&dM1 t. 

layn "* ..ııdlm.. ... lımm,.... 
---~Bit""? 

Glld6m: 
- llllva'. ~. :nnm oJlılmm ki 

-- 1una 111o bil' bhtatt Jl'Jk 
Blru öteden fJeritlen, hava-tim, 

Ml6.n bat1llettflı.'t sonra f>aron sor
a: 

- Siz nereye gidiyonnmuz ... , 
- Stzttı &ıttiiiııiz nre-
- liıtxqTmIA m1 r-
- Evet! 

:iWe:)t;c:: i 1 Et WWW• ·== w tC G 

No: 37 
:iki pehlivan, biribirini ezerek ve 

lleaerel: girelin bitmeaini almaga ça
lışıyord'a. 

l'altat; Koca Yusuf daha siyade 
lr:mcı hareket ediyurdll. Rargeleci. 
liair biçimine getirerek hasmını açık 

düiirmeie 817 eyliyorckı. 
Glıııefin bıiriacl saati hitmi§ti. iki 

tarafta., elense ve, tırpanlar boyun
dıarWduJa birillil:lea:iai OWlrmüş -
tü. 

Güreşin ikiDei mti 1-§lwglıftda 
Koca T1111Uf ba81!HDa m ı>ur gap -
l'UllD taktı.. 

Bıerpleei, pyet ımılair ft ülltaıd '°' pehlivan olduğu için, CJDa kartı 
pp+aır &yunlarda daima temkinli 
tılDakprekti. 

..__ Ywnıf, •mnma capram dolu ..-au eqö NeolUırpaeol
madt, B•mı• •steea des•s olduğu 
Çn Wti • lllir ıaarifvtle mağlftb 

~ 
1'fit.t!ıiim de böyle alda. lterplaci 

fllPii s girer girm&. mukabele ede
-tt Jlrde serbest kaldı. 

lllElti, hısmmm ça{ll'lm daJaa lli
pdall1DWurmasma müsaid eldu. Yu
-.. Bqwleciyi biraz pri;,e llirdl.. 
dlttip lıfterek çengelleyip altma al -
mak istedi. 

l'aıa.t.; '-blWe :maJtir olan Her
geleci, Koca Yusufun dikilmeeine 
mukabil birdenbire kendi de beraber 
havalanır gibi dikildi.. v~ §imşek 
süratile çaprazdan kayıp yılan gibi 
sıyrıldı. 

Ve, bir şimşek süratile tek paça 
Yusuftı kaptı. Yusuf, bu ani hareket 
brşısnda kendini mqlfıbiyetten 
kurtarmak için derhal alta düştü. 

Yoksa, Koca Yuauf mağlfıb ola -
caktı. HergeJecinlıı harıku!Ade kar -
lılığı Türk pehlivanlarını hayretlere 
düşürmüştü, 

Zaten, Hergcleciden her şey b" -
lenebilirdi. Onun eline düşen pehli
van, her vakit ve her an yenik diiş -
mele tehlikesine maruz kalırdı. 

Koca Yusuf bile Hergeleciden kor 
kardı. Yusufa, samimi arkadaşları 
bir çok kere sormll§lardı: 

- Yusuf, pehlivanlar içind Ada
lı.dea 1111. Kuı:tderelidea mi, Heraeıla
ciden mi? Kimden korkaram ?. 

O, düşünmeden cevap vermişti: 
- Kurtderelideıı korkmam •. çünkü 

g\irel tarzı m.alUıwhır .• k&.\lidir .• fa
kat, :ae de olsa mukabil kuvvetle 
idare olunu.bilir. 

- Adalıdan?. 

- Or:ıdalı d& korkmam. Ç · ııkü, tek 
taraflı güıeşir .. oyunları maı· ur. 
Kuvvetle karşı karşıya çarp şır d.u
nılıır. 

·. ce.. bu, hep
llindm · . Ç.. · , onun "·· -
re§ tanı hic birim·ze bememcz .. a l 
\te l ayale gelmiycn oyunlllt'ı rdır. 
lia • b bildr·m· o un -
buıdm ve yüz sı~am t 
ğımıt& hareketls lta.psmmız.. !ce
.ıe lfla - • d · ersınm.. e-, bu, bizmı 
bildıiığiıniz oyunlara bir ba,,c;ka açmaz 
il§. v ile :ıd:ımı boZU'R!rir .. 

DcmilJti. H A delta ileri ~ek: 

- Ne h<Ml tesadUf! Demek yolcu
hığunmzc berıtber geçecek .. Her hal
• B'N:."n!k saikasiyle gidiyorsunuz ., 

- Taaımniy!e! 

- B6ylc bir h:ırb vaktinde yal-
mz bmmıa f]arka seyahat etmek 
ic;in çok ces:ıretll olmalısınız. Da· 
ha evvel lstanbula gittiniz mi? 

-Rayu-! 
-Pelti hangi tarikle gitmeği dU-

~'Sumız!" 

- Valrnh: bu hususta hiç bir fik
rim ynk.. Hele bir def"a Avrupaya 
ftt"flymı. El~tte oradiın da. lstaıı
t.ma uz:ı.mnanm yolunu bulııbilirim. 

- Sö~lerimi nrzunuza b·r teca.vü.E 
saymamanızı r.ica edecaii* Fakat 
bundan vaz geçmenizi tela&r ta.wi
fe edeceğim. Dün~ gezilecBk yer 
mi kalma.dl? Kendiıı.ia Uhlikeye aG: 
yorsunua. 

- 'Belekldlr edaim. Bua a)llii 
naeıihMta lw'v··•u tM ~ • 

- Ben, Adalı, .F urtdere1i •. 
ile meydana geldiğim ııamall 1 
atmaz .. ferah gelirim .. talat, 
leci ile Molla ile çılWğ)m.aaııııı&lfl 

rerim.. Çiinktı, bu, fteriflerilı n 
sinden tutmuş olsan tehlik 
Bunl'arm ağaç budar gibi .. 
badıya.. eze eze yenmek lizmı 
Diyoı da. Yusuf bile !'Iergel 

ne derece pehlivan old'ağmuı it 
de söylerdi. 

Jıfeşhur ltlolli da Myl'e idi. 
ayni ıım.manda iti kofd'an da 
8af lrohr dtrselten. ~ ve e 
madl. Adeti ~gibi idt. 
1u da kınlttr. ftkat işliyordu. 

Molla, yetmiş okte.hk bir 
dı. 'Pıpln 1fergeJ'ect gibi idi-. 
Allah onun~ ya~ 
ft zehir gilri tunetli ofnırıkfa 
ber yıklınm gibi haretetH bir 
dl. Ayni zamanda da fevkallde' 

· bir ve Ustad idi. 

Sırası gehniŞken MollAyı şu 
cıkla tarif edeyim .• Molla, Koca 
sufun hayatı mtiddethıce me 
dan çııtaramachğı Adah HaDJ 
vanı iki defa yıldırım sttratil'e 
vermişti. 

Y'tlz otuz okkalık dev cüsse 
yı; 'M"oDI., bırisinde yirmi 
da, birisinde de ltırk beş d 
mağlub ederek meydan yerill 
cuk gibi ağlatmıştı. 

t te; Momı, böyle bir Mo 
Koca Yusufun çekindiği it 
dı. 

Yusuf, Adalı ile bütün 
yatı raüddatinoıı Dl"'8.cWl.t 
~ bala ~ UiriU • 
laııak mOmzaemzllWjda•.,.. 
IUll1DJtl. 

Fakat, yetmiş &ltkaliX Jfo 
llyı ağlatmıştır. Jfolliya, ç 
min ~ derler. 

MoJla, kollan sakat bi 
duğu için babası onu rnPll"LI'.., 

yordu. ('""'~ .. ~:ııı 

masına rağmen siz 
T'chlilre. heyecan. Bizi tir 
Ois cezbedcr. Onruı iç"n 
nafile-

ket... ı 
Sözümil kesti: 
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mü~ ine o ocu esirg me 
lürk rı ecneh· erle kurumunun faaliye i 

Sümer Bank Sellüloz Sanayii Milessesesinden : 
Alwali hazıra dolayısile ham madde fiyatları yUk elmiş bulunduğun

dan İstanbulda Yemiş iskelesinde kain satış depomuz, kağıtlarda asgari 
bir balya ve muka\'valarda asgari bir paket olmak üzere, badema. ~da 

evlenmesi cloğrumud11r? 
da (Baş'taraft 1 incide-) 
''ki;~~ı. coşup taşmak istiyen bir 

11~. :sezilirse,.. duyulur.sa, ko
~ken de, ses, yüz -ve göz ifade
~ ayni coşkunluk ve taşkınlık 

a gii7,e~ kulağa çarpmakta .. 
!'af 4te bana, ankctimizın mcv7.UU et
inil ~da •fikirlerini söylerken de, -
~duygularının fena halde kamçi
nı ş olmasından .mı neden bil -

1 ;ın · ayni, öyle ... Dediğim ruh ha
: 

1 ve ifade ahengi içinde konuşu
.ıor: 

~~Bir Türkün ecnebi bir kadınla 

11 
ınesi~ benim naz:ınında, tek 

d 
0
ktadan fışkırmış yedi çizgi halin· 

e, Yedi cepheli bir suçtur: 
~ - Mim suç. 
.:;-ı r · ') ç ımaı suç .. 
0 

- Ruhi suc. 
: - Bedii suç. 
'>- lkt a 6 ısa ı suç. 
.. - Dini suç .. 
~ - Siyası suç 

.illı Suç: 
\' l-HlJet denilen vakia, uzvi ve ruhi 
ı:1flariyle mi.ıstakil bir insan top -
in U!,:1 Vakın.CJıdır. Milliyet denilen ı 
'11\~fkure de, gene bütün vasıflariyle 
b ~taku bir "saf 'Cevher,, fikrine 
b~glılık lll<'fklıresi .. O, vakiaya '\'C 

dıı.kro.efkurl·ye inananlar, men<-up ol- . 
lıaı !arı kütlenin, kimyevi bir ıhtilat 
tin inde başka kütleye buln. masmı, 
İ! ayet telakki etmekte mazurdur. 
~ ~i terkib eden atomlardan bir 
qu. erun, kendi öz (Affinite chimi-

e - R· • "k ) d la ımyovı alii. ·a sı sışın a .a-
ti! kurnuuıı, milliyetçi gözüyle sa -
~' bır tereddi ve kıymetinden kay-

bne hftd· "d 
1 ~- ıses ır. 

llnai Suç· 
11ilr • 

~ll'.ı 1Yet çerçevesiyle kadrolu bir 
t&k 1Yette ferdlerın, nıantıki ve tabii 
tııa""'\rün dışında bir tekevvün ara
bır ~ı. ıçtimai örgü bakımından feci 
t~lı 0_züıü.ş manı.arası· doğurur. Bir 
~ tı 1~ tarlasının temsil ettıği içti
llk butünü tasavvur edin ve gelin
t k l'den her brrinin, tohumlarını bi-

tarlalardaki papatyaln.ra doğru 
ll l'diğini göz önüne getirin! 

haı, gelincik tarlasında. sadece 
t:ııı ai bütün cephesinden bir sackı
~ ti değil midir? 
G.\lh" l\a ı Suç : 

'ddın benim gözümde, erkeğin ay-
ır· b tı~1 • enden olmıyan kadın bana 

ktııtıı aYnalık eder. Gözlerinde sı
rıı ihaı-ırnı, neş'eleı imi. ıztıı ahları • 
ltı . tıraslanmı adetlerimi, huvları-

ı· ' J 
~ d 1ınlerimi, ufuklarımı s yrede-
tıı rın kadın, bence yalnız teşrih 

~l · <ıkıtnından kadınılır. 111i sıcak 
1 doldurulmuş lastik bir kadın 
~tı~ltıden de farksızdır. Benim da-

1 

a rnensub olmıyan dişiyi, beı:ı. 
~ telakki edemem. Ye onun 
~ 1 :Ştlayabilecegi ihtırası, çok 
~ bir kadrod~ derhal yıpran
~ı ~ ınahkum gccici bil' heves telak-
~~-iın. 
Ilır tı ~Uç: 

~ıh ecnebi .... ;..m eserine bavılabi-
~ ··ız. f ~ • 

ı ırttı akat. onu ecnebi lisaıun de-
: b· k de hissebilir misiniz? Bır ec

ı ıt. ~clın da harikulade güzel ola
~Q~f. li· ka~ltıaddede temsil ettiği bu 
tı.: l'u.~ 317.e maledehilmesi için onu 
.~hıttd kadında tercüme ctmeğe 
~ tıı tn~~~ Böyle bir ecnebi :kadın, 
tı~. ·tıa ~ ol.mıyan, malımız ol
~~ ığ-j1rnkin bulunmıyş.n uzak bir 
~tı •cl 'lleak ihtar edebilir. Bu 
~·~ttı ~ t.eli.'kki etmek ve onu be
~ lta. ~ kalkışmak, bildiği çatra 
~ ~~ ~ dille züppelikler tasla-

1a.l'1:' oı _dilinin dehasını unutan 
l ~lı~ c;irkinJiğine düşmektir. 

'Çitııı ~: 
~ heto ~ bir Tür.k kızının yerini a
~ 1hııaı ~ kadın, o Tilrk kızının 
~ g~ ..,: İstihlak hakkını çalmış 
~~ tı (:~'de eder. Böyleleri daima 
~ r.l eltJer.e dii..'.?kün olduklarına 
b

11\i s~ mikyası büyüktür. 
._,~ııı:ıe ~-
ıı. hı~· ııı..ıçtal'tn :ı.. •• •• v •• b Zi .:"'v ı bö en tJUyl,lgu u.... -
~ eQe~le .bir hareketten ihtiraza 
\ ~tı .din, • ube ~ulre saydığım 
'-~, loııYekfın tehlikesini bilan 
· ~ıı-. haber venııiş olan mlies-

~". ltıi~t.l .... 
't." Ilı QL n butun ruh ve kafa mi
~a. Gltı-0.· 
~~ ı' . ın, fct J fonl inanmakta 
~ h h'fto 1c:: 1. serbest olduğu -
~ ~ nuınz.umsmden .z:iya

ınıze rapteden en :ince 

ruh ~larının dehasını temsil eder. 
Mensub olduğumuz dinin içinden o
lı ıp da cna inanmıyan bir ferci bile 
mensup olmadığımız bir dinin için -
den veya dışından her hangi blr ya,. 
ba.ucıya nazaran ne kadar bizdendir? 

Dm bence, bütün beraberlikler ve 
r./rılıkların en keskin farikasıdır. Ve 
gene bence iki kişi için tlin ayrılığı 
içinde lı;trınma imkam yektur. Dini -
ni, dindrn ayn bir maksatla değişti
reni.er ıc:·n de, zaten din sahibi olmak 
mümkün değil. 
Siya~ U(l: 

Bır ~:ıh:klc, ecnebi bir kadın ara -
sıncüıki Ta bıta., nihayet basit ve ö
mürsüz bir mndc" cümbüşiinden son
ra yıpramr yıpranmaz, kadın daima 
mensub olduğu esli kaynağı düsüne 
cektir. 

1çimize giren ecnebi kadınlar ara -
sında mensup olduğu cemiyetin (da
üssıla) sını çckmiyen, o cemiyetin 
gözlüğünd~n bize düsman nazariyle 
bakmıynn bir danesini bik görmedik. 

On ikı sualinizin cevabını, yukar
daki umumi cevablandırmalar ara
sında teker teker bulabılirsiniz. 

Uecai SANAY 
••• 

Türklerin ecnebi kadınla. evlenme
si doğnt mudur? Her şeyden evvel 
itiraf etmeliyim ki. bııgtine kadar 
hiçbir gazetede cemiyetin ruhile bu 
kadar yakından alakadar olan bir 
anket sualine rnstlamadın;ı. Bu ka
dar sumiıllU ve cemiyetle bu kadar 
kuvvetli alakası bulunan bir sualin 
cevabını da küçücük iki sütuna sığ
dırmak pek gliç bir mesele olsa ge
rek. Falmt mcnsub oldugum Türk 
camiasına her Türk kadar benim de 
duyduğum; kudsi hislerden doğan 
bağlılıktır ki bana bu sualin cevabı
m kalemimin iEjlediği kadar verme
yi bir bor~ telakki ettirdi. Sualin ce
vabını izah edebilmek için her şey
den evvel aile mefhumunu ele alını
ya mecburum. 

Aile: Cemiyetin, devletin, bilvesile 
milliyetin ruhunu teşkil eder. Aile 
arasına dayanmıyan bh cemiyet bu
gün için tasavvur edilmiyeceği gibi 
dün için ele böyle idi ve yarın için 
de böyle olacaktır. Tarihin bize isbat 
ettiğine göre dünün en kuvvetli dev
letleri aile müesseseleri en sağlam o
lan devletlcnlir. Ve yine unutmama
lıdır ki devlette başgösterccek in -
kirazın nüvesi ailede doğar. Şunu da 
hiç çekinmeden itiraf etmeliyiz ki bu 
günkü modern devletlerin hepsi bir 
aile buhranı içinde bunalmış bulun -
maktadır. Bu yara hukukçular için 
bir leke ve bugünkü nesil için de üs
tünde durulması lazımgelen en ehem 
miyetli bir mevzudur. Şimdi aileyi 
böylece en ufak bir mübalağa yap -
maktan çekinerek tesbit ettikten 
sonra Türk demekten utandığım va
tandaşlarımm ecnebi bir kadın al -
makla ıkendıler.ine ve mensub olduk
lan cemiyete karşı işledikleri cürme 
geçebilirim. 

Bu cürmü irtikab edenler bana 
belki her şeyden evvel tabii olan hak 
lanndan, hür.riyetlerfoden bahsede -
ceklerdir. Onlara vereceğim yegane 
cevab şu olabilir ki: bu gün çok ta
bii bulduk.lan bu hürriyetlerini .an
cak bu cemiyetin malı olmakla ik
tisab edebilmişlerdir .. Yoksa bugün 
için tek başına bir insan değil ancak 
bir hayvan tasavvur edilebilir. Şu
nu da .hiçbir -zaman unutmamalıdır
lar ki bugün yemek içmek kadar' 

tabii olarak bahsettikleri bu hürri
yeti mensub oldukları cemiyet onla
ra vermek için feragati nefsin son 
haddine katlanarak yıllarca mücade
le etm.iş ve hiç çekinmeden milyon
larca mücadele etmiş ve hiç çekin -
meden milyonlarca kişinin kanını 

dökmüştür~ Kendilerine bu kadar 
büyük fedakarlıklara katlanarak 
bahşedilen hakları bu kadar hürmet
sizce ve nankörce inkar eden insan
lara. karşı elbette ki bu cemiyet iyi 
fikirler beslemiyecektir. Bizlere ben
liğimizi bildiren cemiyetimize karşı 
çok büyük vazifelerimiz vardır. Ne
rede kaldı ki onun t.rlihilc ilgili olan 
en hassas bir noktada bu kadar bü
yUk bir ihmali affetsin. Mevzuu ne
sil bakımındnn ele alırsak; facia sa
hası daha (}Ok genişler. Ber1ce ya
bancı bir kadının :südile, kili türü ile, 
:ıkokuaile yetişen bir çoc\iktan nesebi 

.megö1 (Hususi) - Her sene ol
duğu gibi bu sene de Çocuk Esirge
me Kurumu okullardaki fakir ta
lebelere öğle yemeği vermektedir .. 

Temiz muşambalı masalar üzerin
de herke ın ayrı ayrı tabak ve çatal
larile medeni bir aile sofrasını andı
ran ve evlerınd ı k yemek bula
mayan bu mektep talebelerinin ne 
kadar sevındiğıni go m k ayrıca bır 
zevktir. 

Çocuk Esirgeme Kurumu mevsi
me göre sebze, et, pil;v. fa1.iulye gibi 
çocukların hoşlarına giden yemekleri ........... ~ .... ,...... 
sahih olmıyan bir çocuk bu cemiye
te daha cok faydalıdıı. Hıç olmazsa 
bır 'füı k sütü emmi r \ e Türkün 
kentlıne has olan ad t \ e ananelerile 
büyümüştür. 

Ufacık bır tedkikten onra her -
kesin kahul edecebi bu hakikat var
sa o da aile müessese ne örfün, a
detin, teamillün en ok tesir etme
sidir. Şu halde hıç tercddüd etme
den diyebilıriz ki bır Türk anasının 
evinde salludığı bcııik Türk kültürü
nün bcşiğıdir. Bir· yabancı ise kendi 
harsını sallar. Gerçi çocuk anasına 
babası tarafından kazandırılan en 
büytik bir nımettir, fakat çocuğu <.:e
miyete mal eclec k en büyük 'aS1ta 
da anadır. Ve bu çocuk anasının ba
basının olduğu kadar belki de daha 
fazla cemıyetin malıdır. 

Acaba bu gıbiler bütün bunlardan 
sonra bana kendılerını mazur gös -
termek icin yenilmi.ycn .baZl hislerin
den mi bahsedecekler? Eğer aile gi
bi, ahlaki telakkileri .?.ayıf olan ce -
miyetlerdc b,ile çok l:ıskanç bir süz
geçten geçirilen bir mtiesseseyi sade
ce aşk ve ihtiras hislerı üzerine kur
mak foab etseydi bugün hareminde 
kudsiyetler barındıran ailelerin ye -
rinc kapılarında kırmızı fenerler ya
nan Afrodit nesline şahid olurduk. 
Hem bu gibiler işlemie; oldukları bu 
cürümle Türk kadınlığına karşı da 
affedilmez bir kabalık yapmış oluyor 
lar. Hangi bir Tür.k kadını dü§ünü
lebilir ki bir Tür.k erkeğini bir ec -
nebiden çok daha bahtiyar, çok daha 
mesud etmesin. Eğer iddia edecek· 
leri sahte bir asalet :varsa bunların 
da yüzde doksan dokuzunun kafeşan 
tanlarda, barlarda, sirklerde gar -
sonluk, baletlik ettiklerini söylersek 
hiç de mlihalağa etmiş olmayız. Bu 
gün cemiyetimize.le az çok iyi ı;nev
k.iler işgal eden öyle ı::ahsiyetler ta
nıyor.um ki bunların çocmklan on ya
şını geçtikleri halde analarının li -
sanını unutup da birkaç kelime ol
sun Türkçe bilmiyorlar. Bu çocukla
ra yazık olduğu kadar: bir takım 
züppe emellerin peşine kendilerini u
nutan bu ızavallı babalara da mil -
liyellcri, ırkları, cemiyete olan va 
tanda~lık vazifeleri itibarıle de çok 
yazık. Bazı fikirler vardır ki nıu

hayyclcde iken i~sana çok cazib çok 
gil7..el görünürler. Fakat fiiliyat bun
ların o ka~ar acı, o kadar gülünç 
olduğunu isbat eder ki bu sahneyi 
seyreden seyirciler bile utanırlar. 

Bugün teknik bakınıdwı kelimenin 
tam manasile mutlak bir hak yok
tur. Herkes hakkını diğerine zarar 
vermemek şartile kullanabilir. Bir 
şehrin manzarasını bozmamak için 
belediye kanwılarına gbı e ev yapdır
maya .mccburuz; scyriseferin intiza
mı için muayyen yollardan yürüme
ye mecburuz. Ar.aba cemiyetin esa
sını tc.~kil eden aile bir ev irtifaından 
veya bir yol intihabından daha ehem 
miyetsizmidir ki bu sahada bir tak
yide tabi tutulmuyor? 

'Muaf/er A:KLu ANKARA, 

yazılı fiyatlar üzcninden satışta bulunacaktır. 
..Birinci hamur yazı kağıdı 
ll;:inci lınmur yazı kağıdı 
Biletlik kfı.ğıtlar (Beyaz) 
Biletlik kağıtlar (Renkli) 
Bir tarafı scllilloz ambalaj kiğıdı 
beyaz 80 gram ve yukahsı 
Bir tar.afı sellüloz amnıtlij kağıdı 

Kilosu 50 kuruş 

" 39 il 

,, 39 " 

,, 42 " 

il 39 il 

beyaz 80 gramdan raşağısı ,, 46 ,, 
Bir taraflı renkli sellüloz kağıdı ,, 48 ,, 
!ki taraflı ,, ,, ,, ,, 54 ,, 
KTaft nmbalB.j kağıdı ,, 39 ,, 
Kraft taklifü ambalô.j kağıdı ,, 35 .,, 
Şrenz bakkal kağıdı 70 ve 110 gramhk ,, 25 ,, 
110 gramdan yukarım ,, 24 ,, 
Beyaz karton paketi 705 ,, 
Gri karton ,, 545 ,, 
Diğer şehirler tüccarlarının istifadesini temin için badema bu gibıle

rin yukarıda yazılı satış depomuzun adresine istedikleri kağıtları bildir
meleri ;ve ayni zamanda kağıt bedellerinin havalesile kağıtları depommda 
teslim alacak kimsenin isim ve adresini iş'ar etmeleri lazımdır. Talipleı 

sıraya konulacak ve depodaki mevcut nisbelindc karşılanacaktır. 
muntazaman normal bir vaziyette 
vermektedir. 

Bu hafta Çocuk Esirgeme Kurumu 
başkanı "Faik Ergun,, !negölde çok 
sevilen zenginlerden v süthane iş

leten "İbrahim Se bele., ço ukların 
kendh;ınden ziyafet bekledıgmi ha· 
tı atmış hayn sever 'at. ndaş da 
süt, kaymak, peynıı ve ) o.ğlı ekmek 
vemıek suretıle güz 1 bır ö~lc ziya-

SABAHTAN SABAtiA Norv çte İm ve 
niç·n kazanıyor 

' felı tertip etmıştır. ''}5 .. senedenbe
rı kurum başkanlığını idare eden 
I'aik Ergunıın bu bakımdaki hayret
leri sayısızdır. Bir dnrs yılı iQindc 
heı gün 50 - 60 çocuk muntazaman 
sıcak yemek yemektedirler. Resim 
ycm~khanedcn bir kb:;.;eyi gbstcrmek-
tedir. Şe\ ket Senlet 

Sefer;hisar H~lkevi yan· 
gınının muhakemesi 
Seferihisar, (Hususi) - Sefeııhi

sar Halkevınde ciııtm~acı Ömer Ka
r. ozün ~incma makinesinde ayar 
etmekte olduğu filmın ani olarak 
paı lamnsı yüzünden Halkevinin ta -
mnmen ve iıç binanın kısmen ynnnıa
sı ile neticelenen yangın hakkındaki 
tafsilatı geçen m1.:ktııbumda bildir
miştim. 

Operatör Ömer Karagoz, yangını 
miiteakib yapılan sorgudan sonra 
tevkif edilmisti. 2 'Mayıs perşembe 

glhıü saat 17 de Ömer Karagözün 
duruşması yapılmış, hatıtsecte htr 
kasıt görülınedıği ve sabıkası olmadı
ğı esbabı muhaffefeden add dilerek 
on gün hapsine ve beş lira -para ce
zası cidemeğe mnlıküm edilmiştir. 

25 1 9-10 perşembe güİıündenberi 
mevkuf bulunan Ömer Karagöz hak
kında vcnlen on gün hapis mahkumi
yeti 5 mayıs pazar sabahı biteceğin
den, o gün tabliye edilecektir. 
Yapılan tahkikat neticesinde "Pal'

mak izi,, ismindeki filmin 500 liraya 
sigortalı ve diğer iki filmin ise ;;;igor
tasız olduğu anla§ılmıştır. 

Maliyeye ait Halkevinin ve diğer 
iki binanın N!kılmasına başlanmıştır. 
Yıkma ameliyesi on beş gün .:zarfın
da bitecektir. Belediyeye ait iiç bina 
sigortalı olduğundan, Anadolu sigor 
ta şirketinin göndereceği hcyC!t"tara
fından mahallinde keşif yapıldıktan I 
sonra bu binaların da yıkılmasına 

basla nacaktır. 
Yanan veya yangın dolayısiyle-me.

ili inhidam bulunnn binalarrn yı

kılması işinden sonra ac:ılacak mey -
danlığa büyük bir gazino yapılması 
kuvvetle muhtemel<lir. 

Mazhar :Sensus 
Sahte aspir.inciler 

Zabıtaya yapılan bir ihbar üzeri
ne yapılan tahkikattan, piyasadaki 
Bayer markalı aspirinlerin .külliyetli 
bir kısmının sahte olduğu anlaşılmış, 
zabıta bu aspirinlerin kimler tarafın 
dan yapılıp piyasaya çıkarıldığını 

araştırmağa bl!şlamıştı. 
Yapılan tahkikat neticesinde, E· 

biissund caddesinde matbaacı David 
Dizenin ambalajları bastığı, çinkoğ
raf Mığırdıcın klişeleri yaptığı, sey
yar eczacı Vanyak adında bır Erme
ninin aspirinin terkibini hazırladığı, 
Tahtakalede kutucu David Kastar • 
yo'nun da bu işle alakadar olduğu 
tesbit edilmiş, . hepsi yakalanarak 
dün akşaıp adliyeye verilmişlerdir. 

Demir Hik~yesi 
---·'llıt«---

Norveçe karsı Almanların giriş -
tikleri biıyük hareket, asıl gayenin 

ctı"afında toplanıyor. Bu gaye lsveç 
demiridır. Demir İs\·eçin §imalinde 
çıkar ve en tabii, rahat olarak, sene
nin her gününde Narvik limanından 
sevkedilir. NurvJk tam bir demir li-

manı haline konmuştur. Bura.ya her 
on beş dakıkada bir tren geliı. Esa
sen şımendıfcri pek mahdud olan 
Norveç bu limana dar hatlı demir 
vagonlıın ~ aptınnı tır. lsveçin de
mirleri bir taraftan havai hatlarla 

madenlerden ve 100 - 120 kilometre 
gibi kısa hır mesafe katederek Nar

vike, oradan bır cok -vasıtalarla va
purlara yollanırdı. 

Şimdi bunlnı ın hepsi duımuştur. 
Harbin be~ altı ayı lsveçin demiri 
bu yoldun \'C Non·er>in kara sula·rın
dan Almanyaya bile rahat rahat 
yollanırken lngıltere bu yolu bir ay 
evvel Alemanynya kapatmı§'b. 

Vakıa l~eç demirini cenubda, 
Botni körfuzi yolu ıle de Alınanyaya 
~adebiliı:.. Fak t. hllllun iciD evv8-' 
la tek hatlı ve uzun boylu 300 - -4.00 
kilometrelik bır şimendif cri göze 
almak, som-a da seneııın yedi, sekiz 

ayı buz tutan Botni kbrfezinin mli -
nakaleye açılışını bek1emek lazımdır. 
Bu yoldan Almanya İsveçten aldığı 
12 milyon ton demiri asla temin cd&
mez. 

Nnrvik limmunm denizini lngiliz
ler kapntular. Buna.dan Almanlara 

demir giremez. Fa:kat A'hnanlar da 
bir ay evvelki baskınla Naıwike çı -

kar.dık&n .askerleri bu limana varan 
. demir yolunu muhafazaya memur et

mişlerdir. Burada iki üç bin Alman 
askeri, lsveç demiı;nden lngiltereyi 

de mahrum etmektedir. Ancak şu 

var ki, denizlerde istediği gibi, gidip 
gelen ve hafüı.lard:ın beri açık de -

nizle.rde ve limanla.rıntla asla rahat
sız ellilemiycn İngiltere bütün dün -
yadan, hele en ydl<ını lspaııyanın 

garb şimalintleki demirlerden istifa
de edebilCliği halCle Almanya için bu
na imkan yoktur. Almanya İsveç 

demirinden, ihtiyacının yarısına ya -
kın bir kısmını temin ediyordu. Şim
di dörtte birini bile temin cdcmiye
ccktir. Demire su \.·e hava kadar muh 
taç elan ve hiç sahih olmayan 1talya 
ise İsveç demırinden artık tamamile 
ma.br.umdur. 

Faka.t İngilizler Narv:ik limawn
da kalacaklar mı? Almanlar cenubda 
murnffak olduktan sonra buraya .da 
gelip limanı almıyacnklar mı? Buna 
hem.iz kimse cevn b ~eremiyor. lngi -
lizlcrin buradaki ü~ bin Almanı te . 
mizleyip limana ve demir ~ohma ha
krm olmafa.rı gUc değildir 'Ve .Norve
çin cenubu ile Nnt"Vik arasında yol 
yoktur. Almanların büyük kuv~etler 
~e\•ketmesi mümkün gorunmüyor. 
Eğer Narvike lngiHzlcr hfıkim olur
sa lsvcç demirlerinden düşmanla.rını 
malırum etmekle kalmıyacak, kendi
leri bu dcmırlerden istifa.deye de -
vam edeceklerdir. Fakat eğer bütün 
Norvegten, yani Narvikten de çekil

mek kar.arını verdilerse o zaman ts
Velj madeninden mahrum olmayı göz. 
terine almış, bunu diğ.er madenlerle 

telifi etmek çaresine baş vurmuş o-

Davıd Dizenin Ebüssuud caddesin· 
deki matbaasında yapılan araştır -
mada ambalaj basılan klişe ve kn· 
lıplar, David Kasta.cyonun Tahta -
kaledekı kutu imalathanesinde de, 
basılmış sahte ambalajlar bulunmuş, 
bunlar da. müsadere edilerek suç de
elilleri meyanında adliyeye verilmiş
lılleri meyanında adliyeye verilmiş
tir. . lacaklardır. 

n 
(Ilil5 tarafı 4 iinciide) 

vaziyet daha ziyade vehamete gide
bilir. Almanlar Narvik kuvvetlt:ri • 
ni hava yolile ikmale ~alı:;:ıyorlar. 
Muharıb bir kıtayı bınlerce kılomet
reden tayyarelerle tak\riye ve iaşe 
etmek bir yarış atma kahve finca
nile su vermek başa çıkılmaz bir ış
tir. 

2 - D niz sevl~Ulc yiş noktasın -
dan Norve in Rimali cenubundan 
daha chemmiyetlıdir. Çiınkii Okya
nuslara açık olan sahil kısmı bu -
rasıdır. Bu mıntaka da tahli~ e edıl
mez müttefikler elinde kalırsa Al -
manya111n a:blukuyı yarmak t .. av -
vurları t.alıa~ kuk etmemiş olacaktır. 

3 - Şiın li No!'Veçte tesisi muh
temel müttefik deniz ve hava üsleri 
cenubchın Almanların yapa.cağı hare
katı .önliyecck, arkadan vuracak ına 
hiyettedir. Müttefikler ne,·ima bu· 
apaıtmanın üst penceresinde bir ko
va sıcak su ile bekliyen hasım v zi· 
yetine di.iıımüş olacaklardır. Rakıb 
alt pencereden başını çıkardıgı" za -
man yukarıdan bunun tepesine kay
mır su bo altılacaktıı'. 

4 - İsveçin demir madenleri Nor
veçin şimal vilayetlerine bitişiktir. 

Bu araziye kim hakim olursa bu ta
bii servetten o daha ziyade müstefid 
olacaktır. 

Binaenaleyh şimaldeki vaziyet ta
vazzuh etmeden Her Hitlerin Nor -
veçtc biiti.in isler bitmiş gibi bura -
daki kuvvetlere gönderdiği zafer.na
me ve .Alman radyosunun mutad ö
vünmeleri lıugün için hakik"ate uy -
maktan oldukça uzaktır. 

---cıı---

DolmababçebadisRsi
n in keşf~ yapı 1 dı 

(Ba§ tcırafı J. incide) 
~ 

!zmitteki muhakemesi esnasında. ha-
dise mn.hnllinde keşif yapılmak üze
.re İstanbul ikinci ağır ceza mahlte -
mesine bir ıtnJimat gpnderildiğini ve 
ketıfiıı dün ynııılacağ:ııu yaı.mıfıtık. 

Dün, mahkemenin verdiği karar 
mucibince, jkinci ağır ceza mahkc -
mcsi azasından HaUlin niyabeti al • 

tında, ehli vukuf seçilen ve yemin 
ettirilen ceyrüsefer memuru Refet 
Tetik ve Etem Uygurla seyrlisef er 

fen memuru lsmail Hakkı Gümüş -
aydan mürekkeb heyet, Dolm~balıçe 
sarayının hadısenin vuku bulduğu ka
pısı önünde keşif yapınıstır. l(eşii 

esnasında müddeıumumi muavini 
Turgut Oktay, eski emniyet müdürü 

ve halen Çorum \'alisi Salih Kılıç 'e 
vekili İzmit barosundan avukat Se
dacl, eski emniyet müdür muavini ve 
halen Basvekalet Arsiv mü fürü 
Kamran ve vekili avukat İrfan da 
hazır bulunmuşlardır. 

Şahid olarnk da, emniyet ik~nci 
aube mi.idür muavini Tevfik Doğanla 
eski Be::;iktaı,, halen Sarıyer emni -
yet iı.mir.i Liıtfi bulunmu1'lar, ke.şıf 

esnasında, hadisenin vukubu!duğu 

yer ve sureti vukuu hakkında i2ahat 
vermi§lerdir. 

Yeminli ehli vukuf heyeti, keşif 

bakkınaaki raporunu hazırlıyarak 

mablcemeye verecek, bu rapor, İzmit 
ağır ceza mankemesine gÖnderil~k
ttt. 



Yalova kaplıcaları . açılıyor 
3 MayJStan itibaren fimdilik J3).nıa ~r oteli ve Çınar b~ı..i~1~ 

açıbnı~tır • t.., 
F 1 ATLAR ,, 

Tek yataklı oda •. ... ...... .. .... .... .. . 220 Ku~ 
İki yataklı odada bir yatak ... 165 ,, 

Otel Üyatlanrufan Mayıs ayı zarlında % 20 tcnz11At yapılacafı gibl 
% 10 da alınrruyacaktır. 

YEMEK L ER 
Sabah kahvaltısı, öğle ve aksam ,.emeklcrin~~m mürekketi tabldot 

Yalnız kahvaltı ....... ... ........ ................................... . 
Yalnız öğle veya akşam yemekleri .......................... . 

30 .. 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Ve bütün ağn!aımm dedınl keser. İcabmda 

~ SOLDAN SAGA: / 
ı - lstanbulun bir semti. ' 
ı - Akıl - Şüphe. 

Tuvaletinizi yaparkel.L 
Pudra altına daima 

Diğer otellerin açılıs zamanlariyle tarifeleri ayrıca illin edilecektir. 
8f .. 

(34'11l. 

t-• öksürenlere Katran Hakkı Ekrem 
·. ·: L ~akk• Katran pastilleri de vardir. 

3 - Vaziyetinden memnun. 
4 - Utanma - Hediye para • • 
5 - Cahil - Bir nida. 

• S - İngilizce "Eğer,, - Işık verir. 
'l - Başına '1,. gelse fena olmaz -· 

t Hafif meşreb kadın. , 
8 - Bir nida - İdeal. 

f • 

9 - Ermiş adam - İsim. 
10 - Bir baş muharririn soy a.dı. 

YUKARIDAN AŞAÔIYA: 
1 - Çocuklar yer. 
% - Ankaraya yakın bir istasyon. 
1 - Can - Bir edat. 
f. - Canı sıkılmak. 
5 - Fransızca "Zeytin,,. 
6 - Arkadaş - Bir m~ ismi. 
7 - Latife.- Bir nevi deri. 
1 - Bir nota - Bir hareke. 
9 - Budala - Hatırlama. 

10 - Ölmiyen. 

ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
'8 

' 10 

[Dünkü bulmooamn halli] 
' 
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KRE M 
PERTEV . 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tutar 
ve akmasına mani olur. Yağlı 

ve yağsız olan tüp ve 
vazoları vardır. 

İstanbul Asliye mahkemesi 9 uncu 
hukuk hikiınliğinden: 

İstanbul vakıflar tarafından Şeh
zadebaşı Balaban.ağa mahallesinde 
Çilingir sokak 18 No. lu \lükkanda 
sakin Hatice Akile aleyhine ma...lıke
menin 940/250 No. su ile açılan tas
hihi kayıd davasında mumaileyha 
Hatice Akilenin kaybolduğu mübrez 
Bamından anlaşılmakta mumaileyha
nın 1 ay zarfında davaya karşı cevap 
vermesi ve muhakeme için tayin olu· 
nan 17/ 4/1940 saat 9.30 da mahke
meye gelmesi veya bir vekil gönder-
mesi hakkında ilanen tebligat ya · 
pıldığı halde mahkemeye gelmediği 
ve bir vekil dahi göndermediğinden 
hakkındaki duruşmanın gıyaoen iC
rasına ve mezkfır celsede mevzuu da· 
va olan 18 No. lu dükkan tapuca 
kimler uhdesinde kayıdlı olduğunun 

. ba tezkere aid ~ldyğu tapu da!z"esin
den sof'ulmasına ve möddeialeyha ! . 
nın icarei müeccelcsi hangi tarihten 
beri verilmediğiiıin de tezkere ile 

BALSAMİN K.r mleri 

BALSAMİN GUzeHik eksiri 

BALSAMİ N RimeUeri 

BALSAMİN Pudraları 

BALSAMİN Rujl rı 

Fard BALSAMiN 

· evkaf dairesinden ~oruıniasına ve 
• muhak~g'len.in 13/5/910 tarihin~mt ~·~ıuli ~ ~ ~-· ~ · -~ 

9 30 lııralalm - kA l 1 ~·~I<.- •• .• rf.. ..~ o ... •. 

--

] 

. a .. . asma ve ~ez ur ce - ı . .... ~i.J.,.. · . tı'J" -< ,,:._, , 1 

l Askerlik İıleri setle muddeıaleybaru.11 bızr.a-t veya n . __ -:;•" ı • 
.,_...___________ bilve~aıe _hazır bulunmasına, mir En l<ibar mahfillerin kullandıkları e bu··tu d n 

Devlet Demiry·olları İlanları 
Muhammen beıdd1si ..-e isimleri :ı,ak;ı da yazılı üç grup tezgah 14 - 5 - 1940 

11 

cımil saat 15 den ım.nn ~ ayrı kt palı z:.:rf u!'·ılü ile Ankar:ıda iodare b~ 
~~~~ ~ 

Bu işe girmek ~aılerin h <:r tezg:lhırı. hizasında yazılı 111uvakkat t .:minntl 
kanunu.1 tayin ett:.ıi 'l!Wikaları v e tckliilerir.i ayni gün 53:,t 14 e kadar komisY00 

bğine verme.11'..ri lftmııdtr. 
Şartnameler parasz:c olarok Ankarad.'1 Malzeme Dairesinden, H:ıydarpaş:ıd3 

1oellilm v~ Sevk ŞdlliiDden da~ıtıucakbr • . __ .... -

-----
1 - Ele!:trik ~.hassas t orna tczı;~hı 
2 - ,, ,. plany:ı ,, 

3 - ,. ., oılomatik dcrtere ,. 

Muhammen 
Bedeli 
Lira ' 

•· 
14SO 
2250 
1150 t 

Galatasarav Lisesi A!ı ı - Satnn Komisyoıı~ 
ReisEğindeu 
Mikdarı 

Kilo 
Fiyatı 

i<. s. 
~-

ilk teminatı 
Lira 

20.00u 10.25 154 E kmek 
G<ıla~ray Mryıs t0 •rı sonuna k a· - mikdarı ve muh:ı mnıeıı ! 

ilk teminatı yukarıQ _ :ızılı <:km ihtiyacın. ı ., Mayıs 1940 pazartesi gunU 11 
da Beyoğ' ı isti W Cldılesi 349 ı uınarada Jiscle- '11 Uh:ıseberılıği biınsıııd•ı 0~ 
rnlsyonunc açıl- cl::sflt:Desi ~ ~!)ıJacaktır. ist :rıer şartnameyi göı mek içın o 
rcsiı ve Uca c; c:ıdzEL:ırn y ııi ~eııc n :c;lka ve 1.-rnimıl nınkbuzile bcllı gun \-e 

o o Si 
koını yona gclm leri.. .3 ... 

Gi" mrük ınt: ı~faza genel komutanlığı lstaJ1 
levazım amirliği satı alma komisyonundan: 

1 - ıjartnamesizx #Jre 2200 kilo gaz 8/ 5/ 940 !. r§::ımba günü saat J O d;ı 
lıkl::ı :oatın alı~ca1dır-

2 - Tahmin' fl7ah 4.97 lira 25 kuru· :ıı · tcmınatı da 37 buçuk liradır· 
3 - İs <'klilerin caa ve sa· ti de G:ılatnda "'l'uınhnne caddesinde iuıatı ı'1 

hanında ikincı kattald kom na .. ctmc:.c.ri (3681) 
Fatih Askerlik şubesinden: takd}rde bir ~ mJihakemeye ka - • ... •• • • • . n u 
ihtiyat yoklamasına davet btil oİunamıyacağına ve işbu gıyap ka YZICa 1anınmlŞ Slhhl guzefhk mustahzar~artdJr .. 9;11-!m--ELIEr.::l!U-:~a.~zıSJl--IUI .. --.... 

' l - Her sene mutad olan ilitiyat rarına da beş gün zarfında itiraz et- 1 İstan akıfl~ Direkt~rlüğü 
yoklamasına devam edilmektedir. mesine ve yazılacak gıyab kararının 1 ı· b 1 B ı a· . . la" nları •••D•••••m••cm•~--!m!l----ICt~~ 
2- Yoklamalar yine doğum do - da mahkeme divanhanesine talik ve Stan U C e JYCSI 

ğum yapılaciilc ve her mükellef biz- gazetelerdeki ilanat icrasına karar · , 
iıat yoklamasını kendisi yaptıracak- verilmiş oldu~ olbaptaki karar Karaağaç müessc."8\J.nda 58, 60, 7G nuıııaralı b:ığarsakhane ç.ıtılar•nın tamir •e Kai ' ~ acmaraları Ciıı i 

tır. sureti tebliğ makamına kaim olmak tahkimi ve keremitıe örtülmesi işi açık eksiltmeye korıulm~-tur. Keşlt bedeli UM 

3 -Yoklama cumartesi hariç ol -
mat üzere haftanın her günü saat 
9 dan 12 ye kadar devam edecektir. 

4 - öğleden sonra şube kendi işle
- riJe meşgul olacağından biç bir siı -

retle müracaat kabul edilemez. 

üzere ilan olunur. lira 85 kuruş ve ilk temlnatı 328 lira ıı kuruştur. 

·----------... •• Şartname zabıt ve muamelat müdür!Otü kaleminde gurüle<:ı-.ktir. flıale ı;.J 

r & 5/940 r,;arşaniba giınü saat 14 de daim1 encfünende :ı-apLfacaktır. T allp:r.dn 

A k J · 1 ilk teminat makbuz veya mektupları. ihaleden 8 gün evvel i'en tşıerl mild~ n araacı · müracaaua alacakla.n fenni ehliyet ve kO yılına ait ticaret odası vcsikalarilo llar:'e 

A K B A 
günü .muayyen saaıto daUn1 encümende bulunmaları. (37Hi) 

5 - ~e izdihama meydan ver 
• memek ve mükellefleri UZUD müddet 

ialerinden alıkoymamak i~ vuku 
t.lacak mü:racaatlar gazetelerdeki 
iliııa göre yapılacağından her mil
b.Def doğuın ili.nmı not etmelidir. 

6 - İlin olunan ~ulardan 
hqkasmın müracaati kabul edilemi-

Kitapevi - Kiğıdeılık - Türkçe 
ve yabancı dil gazete, ntecmu~, 
kitap, siparişlerini en doğru ya

pan bir yerdir. Erika ve İdeal 
yazı makineleri satış yeridir. 

Telef on : 3377 
~ · 
1- Bu yıl askerlik çağına giren l•J---•••-----•-ıl 

336 doğumlnla.rın ilk yoklaması 
haziran 940 sonuna kadar devam 
edecektir. Bu doğumlular yoklama
Jan için yalmzhaftanın (cuma) gün
leri öğleden sonra şubeye müracaat 
ederek yoklamalarını yaptıracak -
w. 

3%1 DoğumhıJa.r: 
13 Mayıs 1940 pazartea 
14 Mayıs 1940 salı 
15 Mayıs 1940 çarşamba 
16 Mayıs perşembe 

1 m Doğwnlular: I 

17 Mayıs 1940 cuma 
2n Mayıs 1940 pazartesi · 
21 Mayıs 1940 salı 
S23 Doğumlula.r: 

• 22 Mayıs 1940 çarşamba 
23 Mayıs 1940 perşembe 
24 Mayıs 1940 cuma 
S24 Doğumlular: 
Zl Mayıs 1940 pazartesi 
28 Mayıs 1940 salı 
29 Mayıs 1940 çarşamba 
30 Mayıs 1940 perşcmbo 

İstanbul Asliye mahkemesi 9 uncu 
hukuk h3.kimliğinden: 
Ayşe tarafından Halıcıoğlu Aliç 

oğlu caddesinde 32 No. lu berber 
Haydarın yanında mukim kocası Os
man aleyhine ·mahkemenin 40/386 
No. su ile açmış olduğu boşanma da
vasında müddealeyhin 10 gün zar. 
fında cevap verilmek üzere gönde -
rilen dava arzuhali bila tebliğ iack~ 
edildiği ve müddealeyhin mezkfır 
adresdc üç gün oturarak çıkıp gittiği 
ve ikametgfilıı meçhul olduğu ilmü
habcre verilen §erhden anlaşılmakla 
ilanen tebligat yapılmasına ve mild· 
dealcyhin esas davaya karşı yirmi 
gün zarfında ceV!J.P vermesine ve ta
rafların 29/4/940 saat 0.5 da mn.h· 
kemeye davet edilmelerine ve istida 
sureti davetiyenin mahkeme divan -
hanesine talik ve gazetelerle de ila
nat icrasına karar verilmiş olduğun
d~n olbaptaki karar sureti tebliğ 

makamına kalın olmak üzere ilin o· 
lwıur. 

Bostancı da Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçe.şme karşısında deniz kenarında önü kumluk arsa 

satılıktır. Bostancı'mn en güzel bir mcvkiinde, koya nazır, tramvay du· 
rağı yakınında, duvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir halde 
bulunan arsanın 21 metre cebhesi ve tnkriben bir dönüm murabbaı me
BUhası vardır. İsteklilerin her gün sabablnrı (11} den (17) ye kadar 
A'\'eni Sa.bab,, idare memurluğunıı. müra~atlcri. 

İstanbul elektrik tramvay ve 1:Üne) işletmeleri 
umum. müdürlüğünden : 

1 - Muhtelif tipte yüksek ve alçak tevettür izolatörleri cif hltaoLul teslim~ 
ve~ 'Atın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat. maktuan 500 liradır. 
3 - EksWme 3/'e/&40 pazartesi günü saat JS de Metrohan bimsmın 5 inci bt:a

da toplanacak olan arttırma, eksilbne komisyonunda yapıl. caktıı . 

4 - Bu işe aid &artnameler idarenin levazım mudürtUgündcn parasız ~ e-
dilebilir. 

5 - Teklif mektuplarının şartnamedeki taritat 
14 e kadıır 4 üncü kattaki komisyon kfı.tipliğlııe imza 
lıizırndır. (3626) 

dairesinde hazırlanar:lk -...: 
mukabilinde vcrilınia olmu:. 
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Yeni Post~ tı-..qııanda yeni yaı. lmış ol~n Valde hanının umhtelif JC 

yukarlda yazılı bot o.iRA.: ti>: !... ,i tnrihindc l 942 senesi M:ayıs sonuna k:ıdıı! 
ver1lırielc üzere ~ uzadılın~fır. ı 

1stekl..1er \O ~ ;.a Mı> cmr.a gürı ,aatcm beşe kad::ı: Çemberlit..-ışt:ı 
VakıO.:ır Bapulıf~e Vakıf Akarlarkalernine gelmeleri. 

Süilııi: 1 bmed CeMnle<ldin SARACOCLU ı 
Neşriyat Miblirl.: )ı{acjJ ÇET!N Basıldığı yer: (Yeni Sab?,h ıJB 


