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Balkanlarda 
tabii hudud --, 

Bugün eski Osmanlı imparat.or
lnğu hudutlan içinde mfuttakll bir 
SUrett.e yaşıyaıı devletler dünyanm 
althği l'Uİyet k.arpAJlda mevcu
diyet ve 18tikl&llerlni mubahın et
mek i8talene Osmanlı lmpuator
lu~un budatlanm mu.halasa et
nıeyi kendileri ~ bir borç bilmek 
zanıretindedlrler. Artık küçük 
devletlere ~ayat hakki pek sor t.e-
min edllebilecektir. . 

A vruJ*la pdiye kadar küçük 
hıristiyu de\.Vtler Avnıpa medeni
yeti tesanüdü içinde '\'e büyük em
~· 4evlf!tler arasmdald kuv
v;t ·esinde, müstakll 

tmperyalimi, 
tatbik 

me&aa lıdl: 

- ıt _ B t:oıd r411~v·a.ki··ı..sıuıa ilk 
: ~ mUlAbaza Balkanlarda tabii 
- hudud hatbdır. Balkanlı devletlerin 
• ayn a~ hudutları yoktur. Bugün 

Dle9cud siya.at hudutlar ta.bil değil -
dir. Tarihi, ırki, biraz da tesadtttt ve 
keyfi bir takım !millerin yarattığı 
sun'i bir varlıktır. Mesela Türkiye
yi, mesela Yunanista.nı ele alarak, 

. Türkiyenin hududu Meriçde ve Tun
. cada, Yunanistanın hududu Seümik 
~ addedilemez. Bizim Ye 
"'Komşumuzun liudü<f18riıiili mecte -
dir. Bulgarist:uıın cenub hududları 
da Boğazlarda, hatta burada da de
ğil, ta cenubi Anadoludadır. Garb ta.
rafından da hududlanmız Adriyatik 
denizi sahillerine kndar uzar. Yugos
lavya dolayı.'5iyle şimali garbiye doğ-

. ru hudumuz genişlemiştir. 
Osmanlı imparatorluğu bu bakika-

. ti en doğru olarak görmüş ve fille çı
karmıştı. Rumeliye geçen, lstanbula 
Yerleşen Türkler sırf istila ve fUtu
hat aşkiyle şim~.\!_C g~rba doğru 
yayılmadılar. Onlaı:t \ppfıl\, coğraf
ya, ve müdafaayincls ia\'~iisi bu 
hareketlere sevkettl.t .. ~Jr~n yığ
dığı babl fikirler; KJ8/tfll tiraslar, 
Yanlış telakkijer .. 

1
art\m gözden 

kaçan bu ha.Kil(~t ~b nkü realite 
ile gözürrıüze,.çarpar hale gelmiş-. . ........ 
tır. .. " ~t 
Ha~~anu ınıparatorluğunun 

Macaristnnn. taşması bile asıl tabii 
hudutlarının üzerinde mümkün oldu
ğu kadar geniş bir ileri karakol sa
hası temin etmek zaruretine atfolu
nabilir. 
Osmanlı imparatorluğu ortadan 

kalkmıştır. Bugün onun dirilmesi -
ne :midin yoktur. Çünkü Osmanlı 

hnparatorluğu istila ettiği yerlerde, 
in1dyad albna aldığı kavimlerden 
rrıürekkeb tek bir millet vücuda ge
tirmedi. Milliyet hissinin henüz doğ
mamış olduğu o devirlerde, din ay
rılı klan arada, çok derin uçunmılar 
n~ıyordu. Bunun içindir ki muhtelif 
kavimleri ayni hakimiyet altında tu
tan merkezi otorite gevşeyince, her 
ıtavim istiklaline kavuştu ve müsta
kil bir devlet vücuda getirdi. 

Fnkat Osmanfı imparatorluğu 
mahvolduysa onu terkib eden kavim
kr ortadan kalkmamışlardır. 0.
rnanlı imparatorluğunun hayati men
fati A vrupanın bu cenubu şarki ha
vatisinde hiç değişmemiştir. Çünkü 
hu menfaat, bir bUyük fatihin keyif 
Ve hevesinden doğmuş gelip geçici 
bir şey değildi. Tabi&tin, coğrafyanın 
doğurduğu bir zaruret idi. İmpara
torluk inhilal etmekle bu uraret or
tadan lmlkamazdı. 

Bugün eski Osmanlı fm~ 
• liü"!-<'y1n Cshld YALÇIN 

(Sonu. 5 ~) 
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Her Yerde . 6 Kuruş 

'Av.am kamarasındaASILSIZ RiVAYETLE 
d •• k • d d ti 

1
• - ""NlllJIUfUfUlllllllUHIHRfHllfllffftlfUllHtffflnrmnunttomlHlllfflnllllfffUIWllllfll JIUI un ÇO ŞI e m~· ea11<anıarı karıştırmak iste-

n aka ş a 1 ar oldu '~~~~i~-~~~~~;~~;~~-
.... z haberler JJııeil'i Alman pro - lere yüklemeye müsait bir bava ~ 

İngiliz Başvekili Norveçtleki muvaf f akiyetaizliğin =8'~!:~· J=! ~~k auc:ı:u:~u: 
b b I l b ı• •ı • f::'. •MJen ihtiyat tedbirledni, Romn hududu boyunca kıtalar tah ~ •e e ıerini an at~ı ve un~n ngı terenın rransa ve •1ıu&olarak, Romayakarpaçlk- §İd etqği v_c Bulgaristanda. bun-i 

- · ... acıta btT tehdit mahiyetinde gtie- dan dolayı ~ıddetli bir heyecan uyan-
Türk iye ile olan ittifakını •aramadığını temin etti ....... ~-mnktadır. dığı l'()ylenmi§ti. Bu haber, ortaya 

. · Bllki de bir kaç gün sonra, bunun çıkar çıkmaz gerek Ankara gerek 

lşçı parbsı: hukumetın sıyasetını .Türk yolcu 
tasvib etmemeğe karar verdi 

iyor ki: 
"""' Lelldra, 7 ( A.A.) - Beut.er AjuBI blJdbiyer: 

Harbin sevk: ve idaneiae dlm eere,a~ mö
'ı ıelıere IPirak etmek mere mebmlu'lll erkeDdeD 

. i t je ~lan Avun KalllarMI ~ Mlo .. ·--a.,., IDe('JIBin büyük celaeleriae mahsus bir bava ..... 
Diplomatlar Joouı tamamiyle dobmı§tur. 
Meclis hina8ıom civannı dolduran muazzam ka......,k hariciye nezantlnden Vt"8bııiMter ean.yma 

glıdma Chamberlain'i alkışlıyor • 
1atisaJılar saatinden az sonra, Clianıberlaiılt A· 

am Kamarasına girdi ve alkı~ k~. Nor-
- . __. xm.t'..- •i;S*......., 
lııalad~ g3rail"yor. promaıw; ~. 
~ Amerika, Arjantin, şm, Brozltya, Fransa, 
Norveç, Felemenk, Çin, Sovyetler Birliği, M1911', Ja.
pom, Romanya, bv~, Bulgaristan ve Utvanya elçi-
111'1 bOhlnmaktadır • 

()else 8(Jlmadaıt fWVel azadan birkaçı ı harbin 
...wH safhalarina clair malfanat ec1bunek w.edi
lırır. Harbiye nazan Sir Oliver Staaley'e tevcih fldllen 
-., şu cevablar alındı: 

ı - Danimarkanıu Abnanlar tarafıatlan i&toi 
edlJcliği haberleri genelkurmay ba§kaama 9 nisanda 
..a& S/30 a doğnı gelmiştir. • 

% - ~iliz kıtaatmm hepsinde değil, bir kıs
mmda gözlerj ka.rdaa muhafazaya mahsus göilliklf'r ....... 

S - Dü~a.n tayyarelerinin geldiği, bava dafi 
topçusuna derhal lıa.ber verilmediği l!'.lıı bir ~ öl
miiştör. 

Chamberlain'in mücadeleye hazırlanmış olduğu 

görülüyordu. Meclisin gizli celse yapması ihtimali o· 
lap obnadığı keıııdishıe sonıldu. Chamberlain, ba sual 
iiaırlae her zaman başvekil namına suallere cevab 

. vmm meclis azasından b.irinfl, kendi yerine bugün 
bey •tta bolunmağa mezun obmyacağını söyledi. 

Wtrahla.r saati bittiktıea. _..., Alımı Kama
(Sonu 7 ncide) lngilk Başvekili Cluım'berlain 

Bqnkil Refik Saydamın petrol abasında c1o1qbktm ... J.Dbra.. 
,a a~ ettiğini bildirmiştik. Yukandald resim Bqveldlin ADbra pnnda 
ımrpanmaaım gijstermektedir. 

Ankara, 7 (A.A.) - Ba§vekil Doktor Reftk Saydam balla ftllDdi1a 
....... BuclD UrijoJloNrinpı kabul~ • . 

Zabıtai belediye talimatna
msainin müzakeresinde 

münakaşalar oldu 
1stanbul tehir meclisi dün saat 

15 de ikinci reis vekili Faruki Dere-
linin riyaseti altında toplanmıştır. 

·Ruznaınede mevcud meselelerin tet
kikine başlanmadan evvel azanın ıki 
takriri okunmuştur. Birinci takrir 
Ayvansarayda açıkta akan derenin 
halkın sıhhati için bir tehlike teşkil 

[Sonu 4 üncüde] 

Mussolini ltalyanın vazi
yetini tasrih edecek 
Nevyork, (Hwnısi) -İmparator -

luğun tesisinin 4: üncü senei devriyesi 
mUnasebetile MU.880lini askerin res
mi geçidinde bulunacak ve bu mü • 
naaebetle İtalyanın vaziyetini tasrih 
~bir nutuk 8&yliyecektir. Bu nut
ka biyük ehemmiyet verilmekt.edir. 

~-------+-·------~ • 
'' ltalyan halkı kat'iyen harb iate-
. miyar, Almanları da aevmiyor ,, 
Almanya lehindeki tezahür, harb avazcleri resmi 

mehafilin bir gö~rişinden mi ibaret? •.• 
--0--

italya Yunanis andan 
-küçük bir fedak~rhk 

mı istiyecek? 
-....&ki •balı &llcanlar t."rikilc 1-
~ meı lekde donmuş olan 

-bapger Bay Akif Boyar !taıyada
b inbbalan hakkında kendisile -ö
- ı bir mulıarririmizc aşağ daki 
hhtJ \'t:rın.iştir: 

- ltalyanm hangi şehirlerinde 
llmındunuz \le son si) asi vazi~ etin 
~--ada.ki akisleri hakkında "Y<>.ni 
•• hu okuyucularını liltfon tenvir 
.... mı iniz? 

- kalyanın bajlıca ~birlerini gez 
- bilhassa lılilfino ve Torino eehır-

(&mu "/ noide) 

SABAHTAN SABAHA: 

l'hnyaker Akif um 

• 

Matbuat r e inde 
t 

Çetrefil dil meselesi ve Karagözle 
Hacivad~ 

Hactyvad - Hay h:ık... Perde kurdum, şem'a yakbm, gı.wterib ;z.ıllli hnyal ..• 
ı-. '*'deniz, ben Ebüzziya zadenlze fasib(llllsan bir ~ıirı kafadar -ı,; e vefak.Ar olsa, 
..W. tmisl ve biraz da tilrki bilse, geliverse şu ~ydıı.nı ibrete, o söylese bell din
--. hu tö,ıesem o dinlese, ve fakat Tasviri Efkarın bl.r film olmayıp bir ceri
M lllka oldutunu idrak eylese, . vazitemiı.i bilmu ifaya muvaffak olablbnek, mevrtM 
we -.nduu peder olan ıayeye erişeblhnek bizinı için de hayatta yet.lp}ebilec:ek me-f 
...-.. ikbalin müntehası olduğunu tebJMyı....... /' 

. Karaıöz - Bir ıey a~UNa "'8rab ola1lJll Haciyvad ... [So"llıt 4 ibtciWeJ 



Sayfa: 2 .... 

s 
SABBAH 

-18 Yazan: AYHA..~ ATİS 

Faftreililin Razi Batinılere Rar. ı 
kuvvetli bir mücadele açm{flı 

- Böyle bir harekEitleri henüz tes-
.J>it edilmemiŞtir. 'l<,akat birinci cımf 
propagandacıları fevkalade dindar 
;giirünüyUr.lar, gece ve günfüiz iba
detle meşgul oluyorlar. Zühdü tek -
vuyı bir ökııe gibi killJanıyotlar. Eh
li sünnet Ulemasıw da bu sure't1e 
n.·.,Jayorlar. 

Buraya gelen .Juı.berlere göre ge
çenlerde cenub :vilayetlerinden biri -
.sinde ..llir Batıni baş .ıkal~ ol
muş beş bin Batıni ateŞlerde ya.kıl
~ştır. Bu haber doğru mudur? 

-;Bu haber ya.lan değil, yanhş -
tır. Tenkil harekalma ben de işti

rak ettim. Orada 'beş altı köy tama
men :Bııtmiieşmi ler, devletin posta-
2ını v:urmnsl:ır. 'Hicaza gıiien şark 
~tlunnı, =ı Jterw.ntilan "80ymıış -
la:r. Zrıbıta funtnerini öldürmüşler. 

Ü~ bin =1..-tşilik bir ku1"l'et bu ıköyle
ai tenkile:memur edildi. Kö}'lee '113.-

lnuştı. 'Bu sırada bir f-edai tenkil 
:kuvv.etlerinin kumandanını .ban{?er -
Hyeı:ek 'Öl ürüü, Bu auikasr1 tepe 
:Jı::n:nôillciıile meTikcze :bil el itildi ( 1) . 
Aiman cevabda üıyanın geni1jleme 
ihtimali önürnie şiddetli tedbirler a
lınması bildirildi. .Muhasara ıeden 

JmVYetler köylerin ıetırafına hendek
ler kazdılar buralarda odunlar y:ik
tılar. Sonra hücum ettiJer. Yakala
dıkları :bütün e~kelderin irJ.iiiri de
rilerini yüzdükten 't5onra -ee:sec11crini 
hendeklen.lcki ateşlerde yaktılar. 

Köy zenginlerini de diri diri oduiıla
rın üstlerine bağhy&.rak 11.ltln:undan 
ateş verildi. Bu suretle imha edilen
lerin adedi iki bini gm;mez. Devlet 
bu tenkil hareketini gizli tutuyordu. 
E>emek ki hadise yabancı "memleket
lerde de duyulmuştur. 

- Evet biz lie duyduk. 

- Batınilerin propaganda tc~ki-
latı cidden kuv:w!Hidir. 

- Muhakkak ... 
- Bu teşkilatın kökü kurutul -

mazsa şark tehlikededir. Sizin gibi 
ciddi illmı!cr.in halkı tenvir etmele
ri lazıı dır. Hırr-.ı:cmşah hazrE!tleri de 
bunu r~ca ediyorlıtr. 

- Ben bütün tn.lebemle ve bütün 
teşkiHit.ınila bu dağ katillerine kar
şı mücadele ediyorum. Her cüma 
günü camide cviıze<li;yorum. Bir uyuz 
dan nasil :kaçılu·sa Batınilerden de 
~le ka~sı raztnıgeldjğini hş.ğıra 
l:u!ğım tsöylüyorum. iUy,\iiluk namı 
sari ise bu .:meZbeb ne öylece :geçi
cidir. ::Bir Jilatılii ile temas :eden a
dam derhal -7.Chirleniyar. Bu mül
lıidlcr dinin1S:tffe.t.ini i>ozdukları gibi 
içtimai nizamı tehlikeye koyuyor -
lar. Burilar-ınillldyeti~e aileyi de ta-
1111ınym:rar. iHanemşah hazretleri 
dint ve içtimai nizamı korumak için 
bunlarla şiddetle mücadele edece -
ğimden emin olsunlar. Cuma günü 
oamide bulunur ve :vizımı dinlerse -

iz bfae dü~ vazifeyi iıa:ıüfile ~ll
tığımızı siz de tasdik edersiniz. Sel-

(1) Titr7der höyükler ve tepeler 
il.::.uine yaptıkları 'kııleleı· !Va3'ltaittle 
gündü:.: baymklarıa J gcc<J fenerlerle 
biri.lıirlcı:ini ~1'et -ıv~k 81~rewe 
nıerkezle muhabere ederlerdi. Brt 
uwul oom·a 11i:xmslılıam da g~1tıişti. 
Şiradiki &ultanakmed vami ·ınn '!JC -
rinde Bizansın ilk fener ku.lesi vaı:d1. 
Bir f/Ün imparator at meydanına"' 
eplonfrken kiileden Bu.ğd..ad•n dil§ -
mamı yagtiği haberi geldiği igin im-
7>arator bıı kule-yi yıktırm,§tı. 

eıılSabah 
ABON·E BEDEIJ 

SENELiK 
G AYLIK 
3 AYLIK 
1 AVLIK 

Türkiye Ecnebi 

1400 Kuruş 2700 Kuruş 
750 > 1450 > 
400 > 800 • 
1f.I) • 800 » 

3S9Rebiülev...-el 30jjt356 R. Nisan 24 

Gün: 129 Ay 5 H zır ı 3 

ç"Ak :'.hükümda:rına cila vaziyeti arze
decegimden emin olabilirsiniz! . 

- Zaten Harzemşah hazretleri 
Selçuk miltamna. da :hir elçi :gönder
miştir. S~in tema.sınız da §.Üphesiz 
vmıiyeti kuvvıfilendirecektir. 

Konuşma devam ederken İsmail 
kapının önünde ~ta duruyomu. 
Cenubi Har.zem&e Batınilerin diri 
diri yakıldıkları haberini fühleUiği 

2a111an almDGia~ ıbir :bWiıtun :du
manı sezıli:yorau. Diş1enni de ihti -
yartilz biribiriııe ça.lmı§t:ı. 
Konuşma bıttikten tıoura tiarzem

şahm adamı: 

-1Mtisaade buyUrtlSanız şah haz
retlerinin kabulünü rica ettiklıni ce
l'iyelei'le erkek köleler ellerinizi öp
.:mek 'istiyorlar .. dedi. 

- Şah hazrot.lerine karşı olan de
rin tıaygımı bir -U::ı:ha tekrarlarım. 

Hooiyelerini ae görmek isterim. 
\Cariye ıve %.öleler misa:firlıanede 

bekliyorlardı. hımail gitti. 1Mihmn.n
dar'lur.la beraber bunlan Fahreddin 
"Razinin yanma getirdi. Carjyeler in
ce Hatuy ipegicdcn kostümler ~iy -
mi~lercli. B<·llerin<le altın kemerler, 
başlarında yak yaban öküzünün 
kuyruğunuan \J'apılmış, uclarına in
cil~r dizilmiş hotuzlar, ayaklarında 
üstlerine elmaslar oturtulmuş ayak
kabılar vardı. :.K-cmerlerine gül ve 
karanfil işlenmiş ipek mendiller 
sokmuşlardı. Avrupalılar mendili ye
ni aldıkları ıhalde Türkler ~ok eSki 
devirierden beri mendil kul:tanırlardı. 
Bir asır e\.~line kadar garbliler bu
ırunla.ı:ını 'Eftbiselerini:n <kollarına si
lerlenli. 

Cariyclc.r Fahr.eddin Razinin -eHe
ıini öptüler. Birisi 23 diğeri 25 ya
şında i<li. Bunların birisi küçükken 
Ermenistandan, ikincisi de Sis'den 
eair olarak :al~ar, Bağdad esir 
tacirleri tarafından büyütüldükten 
ve terbiye ~dilwkten ısanra ıHarı:em
şahın adamlarına .satılmışlardı. İki 

si de mensub Qldti.kları milletin gü
zellik hususiyetlerini kendilerinde 
toplamışlardı. Ostad bunları gör -
dükten sonra evine gönderdi. Bun -
lu:rdan E>-onra erkek l<öleleı· içeriye 
altndılar. Bunlar üstaôın yanına gi
rerlerken kalpaklarını ba.şla.nndan 

çıkarmışlar, koltuklarına almışlardı. 

Eski Türklerde btiyükler selamlanır
!ken ısel'PUS ~ıkarm:rk adetti. Fahred
din Razi buiilann ziyaretlerini de 
kab\il etti. ~ra balkona çıkarak 
hediye edilen altın Rahtlı beygirleri 
oe seyretti. 'Kabul merasimi böylece 
bitmiŞti. 

Harv.emşahın gönderdiği murah -
has kabul ~lôikten 'Ve--ağrrlandik -
tan ~onra lsınail der.;;lıtaneye döndü. 
.Ka..Cası ~eni .bir ta.kım'Sl.r:larla ve ma
lllmatla yüklü idi: Har.zem hüküm
cdm-ı Bat.uruerin tiıiıha.sı ve .Alaınut 
l.smaili füikfımetinin ..lıaritalian si -
linmesi için §iddetli tedbirler alıyor, 
~u de:vletlede anla§m"alar yapı -
yordu. Fahreddin Razi de halkı Ba
tınilere k&r_şı ~yaklandırmaya ve on
lara karşı bir nevi boykut tertib et
miye memur ediliyordu. Çok sev<li~i 
fakat va.zifosini aşkına tercih ettıği 
için sevgisini bir türlü kendisine a
çamadığı Rukiyye de Fahreddin Ra
zinin sır :ve dosya tasnif memuru ıdi. 
Üstaôa gelen mühim mektublan o 
ııak.lıyordu. 'Ha~ahın heCli.ye et
tiği :güzel iki cariye horeme geç
;:miş .üstadın kansına ,~e gelinlerin·! 
:takdim edilmişlerdi. °"Ruk.iy.ye de ken 
disini onlara tanıttı. ü.stad oğulla"t
na iyi bir terbiye Y.el':miş, ve kuvvet· 
1i bir aile disiplini kur.muştu. :..Bütlin 
şarkta cariye alım, :satımı TeVa(:da ve 
ı~esesine güvenen her er.keğin birkaç 
odalığı bulunduğu halde ne Fahred
din Razi. ve ne de oğulları cariye.al
ma~Ja.r, hediye edilenleri de evde bir 
hizmetçi gibi kullamrlanlı. 

Eahrcddin Razi Kuı 'anın hüküm .. 
lerini pek iyi bilir ve bu alı.kamı tat
bik etmeyi de mukaddes bir vazife 
sayardt. Gru:çi .Kur.'an teacldüdiı zev
catı lmbul ctmiı:;ti. Fakat bunu cok 
ağır şartlarla takyid ediyordu. Alı
nacak milteadd.id k.aı:ıları ar.kek mü
savi tutacak, hlç birısiui d"~1c.:ı ·ne 
te~:eih eU:n,y.ec ı.-, 'O"encler."ni, mı tle
:r.ini ve biıtün :;zcvkmi on hıra rnliss.vi 
ısurat.c taksim eı:leeekti. Onları kıs~ 
lrand:~nyacaktı. (De,·amı var) 

1:.'ENİ SABAll 

ita~a tJe ~amızda 1 Eti B~n~ kok J<~mü- ı Ayasofya ve Sulta-
ıJoğan 1ıcari rü ıç1n ~ fıat ı 11ahmed ll1-eydanlan 

.gü~lükler tesbit Bili asfalllaiıacak 
--0--·-o-

Son ;g:ünler zarfında Akdeniz hav· 
zasında da siyasi vaziyetlerin karış
ması we ılta.ıyan klering~ 
da alacağımızın fazlalaşması üzerine 
ihracatçı tüccarlar İtalyaya gönde
ıreoekleri mallar ıçin bankalardan 
..laıe.di ala.Rıe.I1U1.kta ve bu 'Şekil lbazı 
şikayetlere yol açmaktadır. Merkez 
Bankaııu..ietatükosuna nazar.an. üç ay 
vade :ve buım.üaciet..hitallllnda üç ay 
da temdid etmek mretile tüccarın 

evrakına avans suretile muame1e yap 
maktadır. Halbuki.bu vaziyet tüccar
ları memnun etmemektedir. Merkez 
bankasının we diğer baııküani.ı. tüc -
car ve kredi a~am oiçin İtalya -ide -
ringinde borçlu olmamasını ve~hud 
arada 'bir muvazene olması LUım -
dlr. Çünkij. gerek t.Uocarlarıve fJerek· 
se bankalar Akdenib vaziyetinin ne -

e rnjjnoııır ola.cağını ~-

tedirler. Bu itibarla piyasa • 
lar.U8.lü ~ ihtiyat daire -
sinde yapılmaktadır. Maamafih ltal 
ya nezdinde son zamanlarda ve fab -

'T'iitat.'örieri biraz :harekete w.gclirse 
lclering heapl.ano.daki müvUıene 

derlıal hasll olaciık ve bu takdirde 

POLiSTE: 

Eroin Kaçakçılığı 
Kasımpaşada Tahtaköprü soka • 

ğında 6 umara.da ot:ıımn Mustafa -
nın, Moruk Osmanın tedarik ettiği 

eroinleri sattığı haber alınmış, Mus
tai&dan evvela iki paket eroin :satm 
a~, bu -mrada. da ~d 
halinde yakalanmıştır. l.bım'i .ara -
runca, 14 Jl&ket eroinle, jpı;etli ıaıara
lar bulmımJ.lıitur. Jıfust:afa üe 14:.oıuk 
Oaımamn eft!rinde ya.pdan arama • 
da d.a 10 gram eroin, .eroine kabl • 
mak Wıere hazırla.mm§ bir miktar be 
yaz toz :ve iki parça .afyon buı~ 
tur. Moruk Osma.n1 yakalanacağını 

evvelden sezerek kaçmış, aranmasına 
b-d§lanmıştır. 

Bir genç kızı dört 'fı9r.İriden 
ar.alayan Kııual tevkif 

..... i 
Süleymaniyede m.a.hzemerde ,.a.up 

k<ilkoı 19 y~ Zeynebe, enüien 
tamdığı ıu.a.l ~a bir defüwıh 
gelip herabelee p:ımek teklif .et.mM· 
tir.:zeyneb bu.tmlifi .ır.ed ile laıqıla
Yl•ea Kem.al hzmrv, mçağmı Çekip 
Zeynebi dört ;Jll!l'iadım ~. 
EJiııdeki kulı "'91ria -,.hh•n 
Kem.1il dün~ ~. $ü.l -
tanahmed ikinci sUJh ıeıeza~ 
sinde yapda.n sarguu ~da: :tev -
kif edihniftiı". 

50 9"81 ~ı. tevWf .. Udi 
.AsmuiltJlida Çuvaicı Kahramanın 

çı~ Ali A:lp.r, ustuının 50 tane 
çu.v.alını ~dfianiian diin adliyeye 
verilmiş, suıteınahmed :birinci 11tilh 
ceza mahkemesinde yıı.pıla.n ıorgusu 
sonunda tevkif .edi~. z 

Kavgamn sonu 
Şehzadebaşı civarında oturan 70 

yaşlarında Meluned Şerjf evvıelki a.k
.jam e:v.ine geldiği .sırada, skiden a
lakalı buluıı.duğu Şaziye adında bir 
kadın da gelımş, ıkapıyı ~an Şerifin 
karısı Müzeyyene 'lsenlleninı kocamı 
zaptettin!,, diye ağzını açıp küfret
meğe başlamış, Miireyycn kapıyı ka-

. payınca yer&n taşaiıp kapıya atmış, 
hakarette devam -etmiştir. 

Elinde stok bulunan ıttlc
carlar bu fiatla sataş yap
m~ mecbur edilecek 

--O--· 

Bir kaç gündenberi şehrimizde bu
W.an Eti.bank: mümessili Ma:cit kok 
kömür.ü ~ş ıre istihsal.atı hakkın
da lstanbul 001(.'<fiyesi ile yaptığı te
m.aslan ikmal etmiştir. Mümessil ay
ni ~nda baıilranın lstanbütda ku-
:ra.cağı tellkilatı ..da tamamlamış ve 
li.izıııiılu Olan bütüri tedbirleri ahmş
tır. Bay Macid bu.gün .A.nkaraya ha -
reket -edecektir. 

Bankamn 'kömür işinde verQ:iği tek 
mühim karar, şimdiye kadar .Kara
bük koku, s.ömikok \'C Gazhane .kok
ları arasında mcvcud fiyat farklarını 
ka.idrrması ve:ber ı,eb:ir için 'ıtek :sa -
tış fiyatı tesbit etmesi olmuştur. Bu 
fiyat lstanhul:mınta.kasında.her cins 
kömür için 1.9 - 20 lira, Ankara mın-

taka.suıda 23.56 lira ve İzmir .ınuüa.
ikasında ~.67 liradır. 

Banka her şehre gönderilecek kö~ 
mürler için. ae bir pr,oje. hazırlamış -
tır. Bu projeye nazaran lstanbula ya
kınlığı dolayısile fazla miktarda Sö
mikok ve az miktariia: Karabük koku 
sevkolunacaktır. Tabii olarak Gaz -
hane1ıerin istihsal ettiği kok köuı.ür • 
len tam.amile 1ehrimize t.ahsis olun
muştur. i\nkaraya verilecek kömür 
münhasıran Karabük koku olacak
tır. hmire iae Sömikok ve l'Karabük 
kokları m :isavi nisbetlerde verilecek
tir. İstanbul, Ankara ve İzmir mın
tahlanndan .maada Türkiye:n41 di
ğer mıntakalaırla ist.iltlik olUJtan 
k<>k kömürii miktarı senevi 13 bin 
txmdıar. Bu kömür o mınt.akalara 
seiri.t<tluaaeak _,e her mıntaka için 
fi,}"&tlar ted>it.ohınacaktır. 

Eti.haD.k şehrimizde iki umumi de
po ıtutm.ı.ıştur. Bunlardan bir.isi ıl{u -
~e 2'0 hin tonluk diğeri Hay
darpa.ş&,ıia 4.bin tonluktur. Ba.uka bu 
~ 8 tondan ,fazla sa.tı§lar 
:ra.paeatmr. Beaka 1 aayuıdan iti
baren kömür istihlak ve istihsaJa -
ıtıaa ~az'•,,ed etmiş olduğundan ~h
rimiıiie bubınan kok kömürii fabri
b'.J.aıaa ~e-*okiömürü i.stilMlal :.eden 
~r:e hin:r memur göndermiş
tir. 

Bu memurlar fabrika J<e gubane
~rin iatülsali.tıDa vuz'ııyed etmekt0 
ve .aatı§ian ,bunlar yapmaktadırlar. 

Şeb.ir dahiliıicieki perakende .kö
.air 1ı1atı§l meaelesine gelince bu ~i 
.iıııer ıtıelrrirı belediyesi or.ganize ede -
adsltir. Beledi,,e her semt için ;bir 
lıMaiiııCii teisbit edecek ve bu kömür 
rilere Eübaiı.k kendi depolarından 
kömiir ~ri. Şebir. da bilin deki 
perakt!llde :satış ıfiyatları, Etibank u
umumi depolarından satış mıntakası· 
,na kadar Wa.n nakliye ınaaaıif&b ve 
aemt kömiireiilerinin makul kazancı 
a.azan itibara alınarak belediyeler ta. 
rafından tesbit olunacaktır. 

Bu :fiyatlardan yüksek DyatJa ö -
mür satmak istiyen satıcı.1.a.ra. ceza 
olarak Etibank kömür vermiyecek 
tir. 

Etibank kok işleri için 250 hin li
ralık bir tahsisat ayırmıştır. Bu tah
sisat ba.ııka.da t~kil olunan mahru -
kat ve kok işleri dairesinin emrine 
verilmiştir. K-ömür işini bankanın bu 
ela iresi idare edecektir. 

i\'ine kalay ihtiltin mı? 
Son bir kaç gün z:arlmda kalay fi. 

Şaziy.e ftikalanıp ıbaklnnda zabıt yatlarının 300 ;kuruştan 380 e yük-
tutula..rak dün adliyeye ı·erilmiştir. seldiğini ya.mı.ış vo alakacla.rlann e
Sultanahmed üçil.ncü ·ulh .ceza mah- bem.miyetle . .na.zan cllkkatini cel~t
kemesinde yapılan muhakemesi so- miştik. Yaptığımız tahkikat.ta bu 
nunda su_çu sabit gör.illmi.iş, Şaziye - fiyat artı§lnda .A.kdenizdcl:i karışık
nln hırsızlıktan sabıkası bulunduğu hklann rolü olduğu anla.şılm.ışttr. Ba 
anlaşıldığından bu .cihet de müşeddit zı stokcular harbin Akdenize de .si
sebeb olarak göz .önüne alınmış. 11 rayet ihtimali karşısında kalay ·t _ 
gün hapse ve 3 lira elli :kuruş ağır halinin inı.kauınz bir hale gireceğini 
pa.r.a cezasına mahkum edilmiştir • düşünerek fiyatlara bu miktar zam 

Dayaktan mahkDm oldu yapm:ı~rlır. Halbuki vckiletin al-
Ycdilmlede Haclpiri sokağmda o- mı§ oldu:!".u t: bı lcr Eayesinde :iki 

tman arabacı Mustafa ile bir buçuk üç ay içınd<! . nlclrctin uzun miid
sen-eflir metres alarok .beraber yaşa- det kalay • h t yacını karŞılıyacak de
yan Hatice arasında bir para mese- recede ın l g 'rtiimistir. Bundan 
lesinden lrn.vga ~ıkmı§, Mustafa, Ha- başka yolda d<t mülıim miktarda si-
ticeyi dövml,i.ştür. pay;· :er belmekt dir. 

D_i.in Sultanalıme üeünı:ü llilllllı ce- Şeh.r.i.nı.izodeki aliık dar ma.kmnlnr 
.za .mahkem.esinde yapılan mulıa.k-e- • bu işle ehemmiyetli sm»:;t.tc meşgul 
mesi . .sonunda, Mustafa, 19 lir.a 30 olmakta ~ fütikarn.;m-e-;-dan ıvmme
klU'ı,ış :ağ"ır para cezasuıa maJa.k.Wn ıe-
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mek için hayli tedbirler ittilmz JDt -
dilmi~tir. mektedirler. 

Belediye heyeti fen.niyesnüdüfil.ü -
ğündc Vali ve Belediye Reisi Doktor 
Lfıtfi Kırdann riyaseti altında ~ir 
toplantı yapılmıştır. Toplantıya şe

hircilik mütehassısı Prost, belediye 
heyetLfenniye mü.dürü !Nuri, imar 
niliil.ürü Hiisiıü eve ~llar r.müi:lürü 
Galib iştirak etmişlerdir. Toplantıda 
Ayasofya ve Sultanab.med-meydan -
iarmın :vaziyeti tetkik edilmiştir. 

JProst :Sultanahmed meydanının bu -
günkü vaziyeti.Iii muvafık görmekte
dir. Aıyasofya meydanında ise eski 
adliye sarayllD.ll enkazı kaldırılacak 
;ve burası küÇük bir park haline geti
rilecektir. Her iki meydan da asfalt
lanacaktır. 

BIJLZ'DIT.'IID•ı 

Taksim kışlasımn yık·dması 
işi &Br&tle "terf1iyor 

Belediye Taksim kışlasının, Tak
ı.eim .ıbahçesine >Ve 1ete :caddesine ba
kan k}sımlannın yıkılmasını bundan 
bir müddet evvel müteahhide ha vale 
etmi§ti. BurEtüaki 'iflktlma ameliyatı 
sür'atle ikmal olunacaktır. Beledive 
diğer taraftım Taksim kı§lamrun A
yaspaşa caddesine bakan cihetinin 
yıkllmasını da dün ·1400 liraya ihale 
,etmiştir. ~şlanın cephesi §imdilik 
muhafaza edilecektir. :.Bunun sebebi 
kışlanın içinde yapılacak yolların 

Jİnşasına kadar. iılru:b~ye caddesinden 
kişlnnın tozlu ve çirkin vaziyetini 
gizlemektedir. 

temizlik ınUdUr.lüjü ıçm 
chazmlaaan Jcamyonlar 
'.Pemi~il\ ışlor.i müdürlüğü imal e> -

lunan J.4. kamyondan 7 tanesi 4k'1llal 
olunarak belediyeye teslim olurunuş
tur. Diğer yedi tan6.\;.i. de 3:aya kadar 
tamamlanmış olacaktır. 

İstatistik e neşriyat umum 
mıUdUrlUğU 

Temizlik işleri mUdürlügü için imal o 
Jıeşriyat umum müdürlüğüne vekıl -
leten E~ref Şefik t"-•yin olunmuşlur. 

Eşref Şc.fiğin ayni makama aı:ıalclen 
de tayin olunacağı. söylenmektedir. 

&mar.ataj lcuııliy.eti 
Harita şubesi m• :lürlüğü nu:maro

toj ıfaaliyetine devam etmektedir. İs-
t&ııbul cibetinde.nıımaFotaj ;faahyeti 
tama.mile ikmal olunmuştur. Bey~lu 
cihetine gelince burad.a heııüzMw\al 
olwımaml§ .semtler mevcuddur. Bun~ 
lar 8eyçğlumerkez nahl.Yesi, Gn:lata, 
Şişli, Kamın~a, :liaaköydür. 
Be§iktaş, Ortaköy, Bebok, Boğaz

i~i, Kadıköy ve Adalarda henüz nu
marotaj faaliyetine başlanmamıştır. 

'..illir kaç güne kadar bu-:mıntakalarda 
da faaliyete bnşlauaco.ktnr. Bütün nu 
marotaj faaliyeti ağustos ayında ta
mamlanmış <llacaktır. 

fo---

Fmdıkçılar!dan bir heyet 
Ankaraya giHi 

Fındık ibracatımn serbest bızra -
kılması ~erine hasıl olacak va21iyet
ler arasında: bılhnssa fındık fiyatları
nın düşeceğini ve bu yüzden memle
kete mühim miktarda döviz getiren 
bu mıı.ddcmizin kıymetini bir >arça 
daha kaybedeceğini ·dünkü nüsha -
Jnızda yazmıştık. lııgiltere ve Fran
sa piyasalarının esasen gcyı;:ek oldu
ğu bir zmnandır. Fiyat tenczzi.ilüniin 
hiç bir kıymeti olamıyacağı ıuuhak
kaktır. 

Bu sebeble fındık satışları etrafın
da vekiilctle temaslarda bulunmak ü
zere fındık birliğinden Nihad ve Or
han isminde iki aza .Anknrnya git -
mişlcrclir. Fındıkçıların vckfiletle ya
pacakları görü§me ·neticesinde fiyat
larda bir paı·ça tenzilat yırpılacnğı 

zalliledilmektedir. 

Esrar satarken yakalruıdı 
K<.ıragfüıırükte 'Ka.mbaş mahalle -

sinde 27 numarada oturan sirkatten 
st.bıl alı Alini11 esrar sattığı ha.her 
alınraıa, :,·ap1lı:m tı:ı:lnp neti:!esindc, 
l{n.ragi.ım:·::ktc 1..ı uı e lelin tekkesinde 
ÇuhaJar 20~" ~uı_aa 9 :numaralı cYde 
otur:::.n esranlan sabıkalı berber Ha
lff!.Ua bir buçuk hilo esrar satarken 
yaKa!anmr;tır. 

Hasnmn ~nde. ı ı!an ai'arnOOa 
da bir ta.ban1~a buLı m'ak müs~dere 
eClilmiş, her iki.;ı h,tklcm a takibata 

1 baslaıımıştır. 
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Er.ansada harjci ticarıet 
meseleleri 

ra-nsa.da, harb ,devresi harkl F 5tiearet meselesi mühim bir 
faaliyet me'1mll olmakta.dır. nınu.,s... 

sa bu meselenin muğlak oluşu ve jh. 

racat işlminile ılliilDkün DlfJl't6e..,.. 
rih dilıekWlelin sanıroti Era.ıısızlarl 
meşgttl etmdrt.e, -ve ablolm '9ltım1a 

bulunan AlmanJa.nn. b<!ş bıraktık.lalJ 
~ İngfli ehle hiı'tikt.e '"Yttbil&o 
cı paza.rlan eld.e etmek, a.yni ;,.aman• 
da impanlotriulı:ları a.rasmda !tica~ 
ti inkişaf Mttinaiek ;;istenlekte4.irler. 

Harici ticaret meselesinde Fran • 
sızlaınn tmıeuiil edebilooelderi müt~ 
addid ihracat Jl9Viler.i ardır. İçlerin
den baiılan şu şekildedir: 

1 - Barb ~ftiyle F.raManıa 
..ıöviz :ihti,ac1111 .tıenıUı edecek ~ 
ıcle 9m111re ~e müst.aid, ecnebi 
..,_.,,k~ ~n ticari müııase

..Alat1"e.lMI sahDdUI m:rac:ıt; 
2 - .Bazı ;ecmbi devletlerle y,a.pl

ia.ıı ıihrarat. Eımada, yapıla.ıı ~aea-

1m: mukahili, sarih tiemet,,amaşma."" 
;larlytc ap.i :'t1Ckilde ithalat y.a.pılma
.mm :mlımkü.n 111.1.maktadır. Bu i8ti4 

kamettıe Fransı2Unn ~panyolla.rl.a 
waptıklan ücaııet aalap>a8ı ..zikredi
::letıilir. Bu *utıu88 F.n.nsa1la ~ 
.ehe~et ıerillBeldedir. ~ira., .dö-
;z çıkmaıilan Japdalı. ithalô.tm b&o 

:..m.en:neınen Gü iha.cat ıkeyfi~ofümu
bbilirıi ~I etmek~. 

3 - Fraumnn, .Uğıer :impa.ra.tıor-
.:.akeamı >il~, !'aai •ütitenılekcicrl• 
~~ . .,au ihı:aca.t da Fraıı-ı 

sava lüzumu kadar ıü.v.iz gir.m.etil.a• 
mlisaid değildir, hatta hazan ilk mad
'1eler Jthalinde dövizin memlekettea 
çılrma.lc .ilıtimali daha çoktur. 

Burada. da. Fransa, müte~·akkd 
bir siyaset takib etmektedir.amhas..,. 
sa müstemleltelerin muhtaç Oldttkla
TI h:ım \'eya -mamul "lnMltle, haiia 
ya.n mamul maddelerin ~deiıilme-o 
si i<~n faaliyet sa:i'ffilihnekt.edir. Zf.. 
rn aksi takditde 'bu. -mli&tellılelieler. 

nmhta" clduklan~deleri harigtıe• 
ala<'~k. Ye hu :surette imp&r~ 
dtdtHimlen harice ctmiı çtl<~ktır. j 
"Bnnıntla t.era:her hsrb halinin za,

nıri iuldlğı but taJtd.ida.t f.a:.fllftlOOl-
1 

-tr S('rbest hıralunaktarlır. Bu tahdi • 
<la-dtn fümllf'ıimlen -biri iblokttnlll 
tahmil ~ie'diği -şarlludır. Ev\•el .,... , 
mirde, 'ihrac ~ -m&Ha.nn. doğru .. 
dan doğruya. veya dolayısiy.le hasım. 
tar.afa sevk.edilmemesi ~j V'.l.t'~ 
dır. Amiratbk .dairelerinin -koftltôlil 
mevruttul'. 

Bi.itüıi bu meseleler, vakit ka.ybmı, 
ve masraf ihtiyannı müstclzimdir. 
Di~cr ixvaft.aıı bu a.nilllerden bir 
ikiıic.isi de, i~ için yapılan malJa.. 
rm teşekkül uıısuruııa dahil ola.ıi ba
zı ilk maddelerin askeri k1n."'·etleriD 
teclıizatını ve siVil ahalinin ihtiya~ 
m temin i~in kontı·ole tabi tutuhn..
sı keyfiyetidir. ! 

"Bütün bu \'azi:yet Fr.ansada Jılikô., 
met mekanizmasının büyük bir faali• 
yet sa.rfetanesini icabettirnıektetUr. 
BUlıassa., hem ana vatan ve lıem ,de 
müstemlel{e ekonomisini ve bu aı·a-ı 
da harici ticareti tanzim ve muayyea 
niza.uı ve usulleri, lazungolen eHis.ti • 
kiyet ile, tatbik eylemek Franr.;ızlat' 

için azami bir dikkat \'e faaliyet ~· 
fıruJst1lzam etmektedir. 

Dr. Reşad SAGAY 

BacaGı kıt•lldı 
Sultanhamamında mahallebici R&ı 

cep ustanın dükki.ııı önünde duran 
Kar.tal 77 plakalı otomobile, Ba.haed• 
elinin idaresindeki 30989 nuınn.rall 
otomobil çarpmış, duran otomobilde 
oturmakta olan 51 yaşında Ali Çı • 
çek çinin sol bacağı kırılmış, yru: alı 
Cerrabpa.~a bastah:ınesine kald!rıJ ... 
llll§, şoför yakulanarak tahkikata 
başlanmıştır. 

Çlll'pma 
120 numaralı 'Maçka Beyarud 

ti·amvayı Te§vikiyede durak yerinde 
'dururl~en şoför Salibin idares n J ki 
174.3 numarali tramvay aıikasıı.u .. n 
geleı'i!"k :çarpmış, Iôtomobilin ön k ını 

has~m uğrannş, şoför Sanı 'u ı • 
uilnün mu'btelif yerlerinden murl r!p 
oUlnğ:umian Beyoglu tıastaiıcı.ne. ne 
kllidıt·ılınış, talıkiknt.a başlnı ıı r,,tır. 

Hasara uğrayan ctorı , b 1 
Fcriköyüııde Aralık sokr.ığında otu 

ran şoför Şina.si, idaresindeki 1661.l 
numaralı otomobille Taksime ... ır " 
'ken vatman Ahmedin idaresindeki 
tramvay arkasından gelerek çnrp .. 
mış. otomobilin arka kısımın husara 
uğratmış, tahkikata başlanın ı§tır. \ 



Holandada f evkalide 
tedbirler alındı 

l HER SABAH J,. __ _ 

Ya tahk'm tm s yrnişi ... 

D
a 1 TCDin 1Jern,, §Cininde Al· 

man dilinde pkan ''nuud 
llorgenbJa.U., ~ (A.Ynıp$.nın 
twlbubll ~nde~at) ı;ema
mcli bir yazısında. er.r.aıı cümle d.~·or 
ki: 

<hdudaki bütün izinleT kaldıTıldı 
"AlTUpada, fU ve.ya bu kilde bir 

tehlikeye .m81'11Z .hudod boylarmca 
yapılan "tahkimat sayısı, gitiikçe art
maktadır. flir !.JOklanna örnek va.
zif eiWıi gören le .İııja edeDlerin ismi
ai t&fDDalc usulünü ortaya atan 

(Maginot) hattını, Maas ~ı ve 
Ardenne'ler boyuoea "QMlllYI Belçika 
'(Deveme) hattı ı:takıö '*niş, bundan 
aonra kanallar, sedler, han.jlar ve 
sairenin yardımiyle vticuda getiıilen 
Bollaada miWa.faa.llal.il, aih~yet ot.0-
nıohil yollan hlpıaiyle tr "! »itz 
Todt'lil <eseri elan (8iegfrie4) hattı 

meydana getirllmişt.ir. Bunda.o ba.,_ 
ka bili hatu:larda olaa (llannerhe
Jm) .haUI, &ulnfınlmia (Oarol) hattı, 
Maca.rlanıı (Beriby) ::hattı, nirlde
Thı Jlo~aki taıikhnatı, BuU;ar 
- Yunan bucludundakl, 1ta1yanra 
Alpler boyundaki, ÇekoüoukyUUll 
~ iİ8&ilnaWea salat olu suaet
lerdeki müstahkem hatlar ~r .,, 

Ber.n, 7 (.A..A.) - Havas: Baaeler 
Nachrichton gazetesinin Berlin mu
habiri, Alman mahfeller:inde lıa.tta -
lardanberi ilk defa olarak yeniden 
prb cephesinde bir taamız ihtima
linden bahsedildiğini kaydey.lemekt&
dir. 

Muhabir, Almanya ne zaman baş
ka .istikamette bir .hlll'eket hazırladı 
iee Ber.lin böyie pyialar çıkardığım 
Dive etmektedir. 
Muhabır, ayni zamanda birkaç gün 

denberi Alman propagandasının ka
nsık ve korkulu bir ha.va yaratmak 
içın bütün gayretlerini sarfettiğini 

kaydetmektedir. Çıkarılan şayiaların 
içinde Chamberlain ile Reynaud ara
mnda yapıldıgı ıddıa edilen telef on 
muh 'cresı bilhassa nazarı dikkati 
celbctmektedir. 

:Bcrlındeki ecnebi muhabirlen bu 
§8.yıalara 1'.facarıstanın ismi kan~tı· 

nlmacıınmı ,.e Romanya hakkında da 

ihtiyatlı bir lisan kullan~ müşa
hede eylemektedirler . .Bulgarlstan ise 
hilüıs Y~osla'~ ve Yunanistan -

dan ziyade "bı.ıhranın tehlike nokta
sı,, olarak göster.ilmekU.'<lir. 

La Haye, 7 (A.A.) - Reuter a • 
jansı bildiriyor: 

Ordu izinlerinin kaldırılmasına se
beb olan vaziyet hakkında ka.t'i bir 
ll8Y söylenmemektedir. 

Son günlerde, bir .nazi taamım 

korkusu arima.kta ohnskla beraber, 
bu tedbirin ittihazı, Holandada hay
retle karşılanmaktadır. Burada bazı 
hidieclerin .zuhuru ihtimali .her za -
manldnden daha ifa.zla. beklenmekte
dir. Bugünkü ...Alman matbuatı, iri 
ba§lıklar altında .nşettikleri yazı -
larda, yeni hadiselerin pek yakında 
zuhur edeceğini haber vermektedir
ler. 

Hamburger F:ranadenbladet, mii -
hlm kararlar verilmek li7.eredir. De
dilcten sonra Büyük Britanyanın bi
taraflar aleyhindeki .kasıdlarından 
bahsediyor. 

Bu neşrjyat, .nazilerin, müttefik • 
lerden evvel <la v:nmmak üzere yeni 
tenebbiıslere hazırladıklarını göster
mektedir. 

Narvik civarı da şid
et · muharebe er 

H.zrbm brq/angıcmdanbui /nziliz 
.deniz ltu1J.vetlerinia ftıyuıaı 

Stokholm, 7 (A..A.) - Reuter a
jansı bildiriyor: 

..SOn ,gelen haherlere gore, mtttte
fı.klerle Nor.veçliler, Narırikde Al
manları ,gitgide daha aıkı bir çember 
imine almaktadırlar. 

VanJl)ara taahUBun etmi§ olan 
JUman iotaatı, _müttefiklerin eenub-
111m ceJrilmitı olmaları cJolayıajyle, o 
ta.raftan takvjye ümid et ı ettedir -
ılıl!r. ~arvec.in qer lnsmılannda, Nar 
• teÇmöfnmelerimukavemete de•am 
etmektedirler. 

Bmilar, Rocıers ile Stoeren arasın
daki Gul vadısini çeviren da#larda, 
ıınmide.ne ~ışmaktadırlar. Nor
'?eÇ kıtalamıın 8000 Almanı püs -
kürttilkleri ve bunlara ağır zayiat 
ftrdirdikleri aoylenınt!lrtedir. Rocre-
118.. Alman takviye kıtaatı sev.kedildi
ği 've bu kıtaatm Strerene geQebilıDe 
aı ıçm tahrlb edthni§ olan köprillerin 
tamir ediıatği de hilber ftrilmekte -
ftir. 

ftrAyl~ .. ..,.... 

' Londra, 7 (A.A.) - Amirallik da
iresının bıldırdiğine göre, 1 nisan ta
rıhındenberı bilhassa Norveç hare -
katı esnasında, Almanlann 300 bin 
tonılato mecmu hacminde ticaret ge
mılerı batmıştır. Bunlar, a8ker veya 
malzeme nakleden gemilerdir. 

Düşmanın kaydettiği gemilerin 
mecmu tonilatosu, bu suretle 600 bin 
olmuştur. Bu, harbden evvel.ki toni
lato mecmuunWl yüzde 15 idir. 

Amırallik dairesi, dığer taraftan, 
12 13 nill8.Il gecesi Skagerrakda Al
manlann 27.288 tonilatoluk Robert 
Ley vçurunun da batm~ olduğunu 
.haber vermektedir. 2312 tonilitoluk 
"8ayn,, vapuru ile diğer bir çok ai
lihaız vapurlar da Delfuil civarında 
batmı§tır .. 

Dii8man faaliyeti netieeaiııde 28 
maanda nihayete eren hafta ~inde, 
mecmu tonilatosu 6689 eden -4 İngi
liz gemisi, J.458 tonilatoluk bir müt
tefik gemi ve 2298 tonilltoluk iki 
bitaraf gemi batml§tır. 
Diğer taraftan, mUttef.ik denizaltı 

gemileri, maynleri •e ta~a:releri ta
rafından batınlan fakat isimleri tes
bit olunmıyan 30 düşman gemisinin 
mecmu tonilato hacmi de 150 bin 
tahmm edılmektedir. 

Amirallik dairesınin verdiği ra
kamlara gore, 1 mayıs tarihine ka
dar İngiliz harb gemileri, 19.098 a
ded İngiliz, Fran81Z ve bitaraf tica
ret vapuruna re.fakat etmiştir. Bu 
ticaret gemilerinden yalnız 31 i bat. 
m . Batan '9111.j>Ul'ia:r, 616 da bir
dir. 

İngiliz harb gemilerinin nıhiitat 
ettiği bit.m'af ıt.icuet pmilarinin JDik 
tan 1912 dir. Bunlardan pbm .. 
vapur bat.ml§tır. Batan va.purlana 
yümesi, 6'0 da .birdir. 

Franaız lharb gemilerinin nfllkat 
~ bitaraf ticaret gemilerinin • 
dedi ille 4357 dir. ıBnplaniwı )'almz 
7 tanesi batmıpır. 

Heyeti umumiyesi itibaı:iie, lap. 
1iDer ve F.raınular, mubarebmln 
ba§langıcından beri 22.555 gemiye 
refakat etmi§lerdir. Bu gemilerde 
y&1mz 594 de biri matm .. tır. 

MıSll'Ul Aldığı Tuıl*lm 
.Kahire, 7 (A.A..i) - .iBapekil Alt 

Mahir Pmıta, Mmr topraklarına girip 
pkmayı hükUmet;maJcıımlarmm ... 
•desine :tlbi tutan iıiir emirname :im-

• ııımu.tir. 
tıdııci bir emirnamede, müsaadeli 

.ey& mtisaaae.iz nezdlerinae inflllk 
edici maddeler bulunduranların hti -
kfımete bir 1'eyamıame ile mttracaat 
etmeleri bildirihnekteair. 

"Bu emirnamenin hiltiına hanlket 
«1en1er hakkında ağır ce-lar tattrik 
edilecektir. 

Nor\'e!;' Hani B61nMla 
Paris, 7 (A.A.) - :Norveç mWıa

reMi hakkında radyoda bir hitabe 
irad eden ordu enclbneni nni lliellet 
demiştir ki : 

"-İsveç demir madeninin yolu 
limdi daimi olarak Almanlara ka
panmıştır. MllttCflk filolar toplariyle 
Narvike hlkimdir. Kara kuvvetleri
miz ise bu şehri mtihaaara etmekte
dirler. Alman harb sanayii bu "Va

ziyetten pek mliteessir olmQftur. 
Jlarvik zaferi 'Y•hm A:lman amtan
masına öldürüaü bir darbe VUllDUIDlJI 

:ayni zamanda Jumbin rmiidddtiııi de 
Jmaltmıştır. 

lngiliz kumanclanh~nın muvakka
ten Tronilbeime tumız 'et:melcten 
vaz geçmesi bizim !burada "tt!Blrik et
mek Balibiyetini haiz olmadığımız 

baza teknik mba'bdan Deri ~ittir. 
1914 de bundan daha ciddi muvaf -
fakiyetsizHklen uğradık. Fakat bun
lar bizim muzaffer ohnamım mani 
olmadı. Trondheim nnntakası uğra
dığımız stratejik muvaffaldyetsizlik 
zafere olan itimadımızı a?.altmama • 
lıdır. Çünkii bu bizzat Almnnlann uğ 
radığı muvaffakiyetsialiğe nazaran 
ehemmiyctsizdir. Norv~tc harb u • 
zun sürecektir. Bu harbin icabet • 
tirdiği fedakarlıkla.n kabul etmek • 
liğimiz JRzırndır. Sarsılmaz bir azinı
le hareket ediyonız. Bir kere daha 
hezimet canilerin mukadderatını 
teşkil edeeektir. 

••• 
~ guı,..ni• ~tar

-. "1ln'İ hirbıiıri.aen &)'l'J tıilıukla be
raber hepsi de yurdu haksız t.e<-.a'iiz 
ve istlliya ka.rşa korumak maksadi
le liicoda getidldiği ı;üpbfllriz bahı

mn bu müstahkem hatlar, bugünkü 
Avrupa de\'letlcrinhı "hayat Sliba
•,, IUl&ariyelerine k&J'1jl: 

- 'Bizlerin de keneli öz yunllan
mlZda yJ&jamıya bakknnn yok mo'f. 

SoaJhoia betonlapı'§, ~dl 
Te .saymz t.opla.da clODU1mş bir tek· 
laden ba§ka bir ~y ~-

Hulmku .tiv.el, m maiyeti taksi
ye 'ft mülld_ye 1flis eclinoe, aclrımi t&
cıaviiz ,pa.ktlan ve .HUfak -...ı.e.e • 
leri kıymetıiilz birer ~wa .ciuft! • 
ıtnee llt.e bu inl4ldlan, mlb'Mlua 
malolaa .mii8tehlm11 haılar ~. 

••• 
......... 'h -· Hsek Wr i8tiliya -..ev-a· o • .-. ....... 

....... k-'bwd) 0 IY1• 
t4fiar#t'!-•" 
ortasmda kalan bir ki rl• lıwtliwi 
koı ek ~ tahs ı lilıie, kalak 
lllrişf-1) ppnok •'*1lm-11umıillıır ..... 

Çanakkaleyi WIJdme •hZ 'ıjğw .__.._ ........ _. ... _ 
kollanan --· .,,,....in hayal
......... ft Hr~ıiiploınat 

1-m bll ~et -.miaWı _.. 
IWI b'n..,..Mıa ,...h*im' 
ılllr- ıv11!lı• . 

•n• r lllll •:co!Jlm--15311' .. 
4enıilllsf 

Parti Meclis Gru. 
punun içtiııaaı 

Ankara, 7 (A.A..) - C. R Partili 
llleC1is grupo lbugiin. 7 /5/19te saat 
15 de reis vekili Seyhan >mtıblaı Hil
mi Uranm reisliğinde toplandı. 

Ruznamede Konya mebo8u Dr. 
Omsan Şevki Uludağ tarafından 1'e • 

rilip 'mekteplerdeki musiki terbiye • 
Bine ve ummnt mahiyette milli mu
Bikimiz.e verilen veQhe hakkında .bir 
llUal takriri -vardı. 

Takrir sahibi 'Doktai 'D&Za.rını ti
faben de izdı 'ettikten ~e bazı lhatip
ler de ayni 'mevzu etra.tmda be,a • 
natta bulunduktan wonra lrünriiye ge
len Maarif V..mli Hamn Ali Y .ücel, 
musıki teıbiyeai hak1am1a Cttmbu -
riyet ajb11irö11 tuttulu 'yalu. ':v'e )'i
rimekte ~ ..... eti balı .... 

mi§ 'Ve grup 1llllUIDI ~ -
«miştir. 

·•••a•nwde .-.U me+te olmadı -
ğından riyasetçe ceı.e,ıe mbeyet ve
.ri)mipir. 

lleclisia bdgiilık .. 
topbuıtısı 

Ankara 7 (Husuai) - lıfeclillİll 

pnnki nımamesinde po&ta, telgraf 
tetkilit kadrolarıne aid kanun layi
hası, aakeri ceza kanununda yaptla
ca.k tadilat, Bulga.rU.tanla be§ mi~ ar 
kiloluk odun kömüıii kont.eQ.Ja.Dı ve
rilmesine dair liyihalar vardır. Bu 
yıl muhtelif biltçclcroe yapılacak mü 
nakalelcre aid 82 bin liralık kanun 
li.yihası da ruznameye ahnmıjJbr. 

Vakıflar mOfetfltllli 
Ankara 1 (Huswd) - Vakıflar 

müfettişliğine İstanbul avukatlann -
dan Haşinı tayin edilmiştir. 

Bayta: 

---
iZ 

ayet er 
Yazan : R İF METO -0--

Norv*ki ukerj '\?9%tyetin blQde j 
'bdklenilınedik- bir jekilde inkipfı 
lngilterede büyük bir asabiyet 111-

yandırmaktan hali kalamazdı. Bu 
asabiyet yava§ yave§ 'bir iır.t:ınaya 
:inkılab ctmiş, lngiliz efkirı umumi
yesi Norveçteki ademi muvaffakı -
yetlerin sebeblerini sonıştuı:mağa 

başlallll§tır. Fakat ~terede ko
pan fırtınanın sebebleri daha derin
dir; lngiliz 'Dlilleti, asıl şimdiye ka -
dar takib edilen harl> metoalannm 
deği§tirilmesini, aziınle, daha büyük 
bir cesaretle harbedecek, bütiin İn
giliz milletini temsil edecek milli 
birhükfmıetin iş bqına -gelmesini 5-
tiyor. 

f B<ı§ t.a !/. ncide~ 
lini aldığına, lngHtıeremn sn1:.ını yere bı, Bulgar cfkirı mnumıycsıne at .. 
getirmeden l\lui .Almanyasmın ga- fedilen heyecan haberi de keza tek• 
~elerine vasıl olması .ihtimali olmadı- zıb edilmi§tir. Her iki 'tekzıbin aynı 
gına göre, lngilterenin bir hayat me- zamanda verilmesi, Türkiye ile r ı ... 
mat meselesi kargmında bulundu - garistan, aralarındaki dostane ır a. 
ğunda güphe yoktur. Yalnız, lngilte- liiebetleıi iblfilden .korumak husu ı
re değil bütün .Anglo - Sakwrıı dün- daki arzuları bakımından bilhr a. 
yası da böyle düşünüyor. manidardır. Alman faaliyeti kaı 

Bunun içindir ki, bugün İngiltereye sında .Balkanlarda mevcud tesa... -
manen ve maddeten yardım eden A- dün kuvvetlendirilmesi arzuswın u 
merika, İngilterenin mevkii daha zi- güzel bir misal teşkil etmekted.i 
yade milşküllegtiği takdirde ;ya.mı, Balkan ve Tuna Avrupası mı l'

zannedilcliğinden çok yakın bh- za- ketlen .eoğuk kanlılıgı hazırlann ~ 
manda, daha ileriye gideceğini zaıme tadır ve Yugoslavya, Berlinden gele
denler aldanmıyorlar. Asıl hata, A- cek olan binlerce seyyahı reddetmq... 
merikamn, Anglo - Sabon medeniye- tir. Tehdide maruz milletler, totali. 
tiyle onun dünyada en biiyllk ve terlerin propagandasından korkmu • 
l&llh mtimesaili olan İııgiltsmin yı- yorlar. Bılikis, yakın §arkta.ki Wey. 
kılmasına bigine kalacağını dü.şUn- gand ordusunun mevcudiyeti, istik. 
mektir. Wler.inin miidafaası bakımından blP 

İngilterenin en sayılı .mecmuaların
dan CNatioııal Rewiew) tııla_yıs nüa
hasında '!Hakikatler saati,, aer.levhır 
m altında ne§rettiği bir :maklilede İn
giliz efkanumumiycsinin hielerin~ ~ 
suretle tercüman oluyor: "- Haki
.katlcri söylemek zamanı gebnit, ha
kikat anı gelib çatmıştır. 'Yalmz ~e
likten silahlara değil, çelik Jkalblere 
de malik olmak mecburiyetindeyiz. 
İngiliz milleti, imparatorlUk, Avru
pa.. tam manasiyle ba§llk, liderlik 
yapacak hükümet adamları istiyor. 
'Sulh zamanlannaaki hat.alarm neti
cesi malumumwıdur. Fakat Jıarb za
manlarında bazı Jıataları daha çok 
pahalıya malolabilir. trereddütıer, 
yarurı tedbiler zamanı çoktan ;geç -
mi§tir. 8 Nisandan, 'Danimarka. ve 
Norveçin İlltilisındanberi Avrupa 
barbi ıeBaSlı olarak başlamıştır. !M&
.demki .bari>, hem de adam aki1lı Uş
lamıştır, onu, 1am ,.,.naa;;ıe, da
u btiyük, azim ~ liddetıe YÇmak 
mecburiyetintleJriz. §imdi,.e kadar 
tedbirleriyle .aya t.eahirBWikleriyle 
:hiikfimet aaamlanmız, Awnurya, 
çekolilovakya, Polonya, ;pjnlandiya, 
Danimarka w ""NOl"\'eçin ilitDilanu. 
llti9ebiyet -verdiler. 

0n aenedenberi, OD defa yanilan 
illBaıılar, 1nigik imparatorluğunu da 
ayni hale 110laıb1Jirler. Bici .idare .. 
denlerin caeaı sWz pd)itlka1m. • 
eeribizliklerin :iilhayet -vermek 1'-

• 'ZIDldır .. . il 

Bir çok ~ guet1erinin ti88lll 
aşağı yukan ayni §iddettectir. Gaze
telerin ve ıelkinumumiyenin bu iaya-
mııı ~ muhalefet paıtiııli li&rle
l'İDİn•ddetli nutukları tak:ib etmiltir. 
l M&Jlllta 1*~ 1!lftz alan m ... 
1efet ıparti8i nıi*rinden Bir A.rchi • 
bald Sinclair" .. .llüıiihterıberi yanllan 
peygamberlere,, liQdetii ınicam et
mi§tir. 

Dftn ~ bllgtin de deftm e
'Clecek olan Aftm Kamaram mii-
ııakereierinde hilkftmet şidc1etle 

1;en1rid edı1eeektir. Bu terıki&erin 
mtisbet bir :neticeye, yani İngiliz ka
binesinin teşekkWünde esa8lı dcği -
"lftWk1ere ısebebiyet vereceği -ve ya. 
kında btitttn fırkala.nn iştirakiyle bir 
milli kabinenin lwnilacağı.mnhakkak 
gibidir. 

hıgpterede harbin 11.yıki ~ 
idare edilmediği hakbndaki lraoeat 
\bir aerecey kadar olsan, >iorveç bar 
binden ewel de .kökleşmeğe başlalDlf 
tı. Fakat iF.inlandi,J& - RUBya harbi 
4B'ftMJDda İngiliz eıflrirı UIDumiyeai • 

.!IİJl - .lıamlU daha .uimkir hir ~ 
petitjb 
:la.ıqtır~ 

n liiııanaunu daha~ iaa-

:Nonıeç 'harbinin ilk 'neticeleri bu 
kanaati ımnmıileştirmiştir. 1ngiliz 
milletin auhglllmmı açığa "YUJ'JD&· 

ğa sevketmjpir. 
Söylemek lizmıdır ki, lııgilizlerin 

:en büyük ıu'.Mdti, acı da ollle., haki
katleri ne .Jamdilıarinden, ;:ne .de ı>nla 
:ra inananlvc:laıı uJdanwma1an:hr . 

Tarihde bir p JDia1'mi gÖIÜ -
len bu düşünce 1:aı'zrmn bugün 
de ba§ka türlü olmasına imkçn yok
tur. Bumm i9iniir ii bir QOk.milletler 
ioin fütur ımemftaı :olan ademi mu
vaffakıyet, hatta mağlfıbiyetle İngi

lizler için asıl~ yaniımuvaffa
ıkiyete ve.safePe-erilme"YOludur. ... 

İngiliz milletinin, şıddet ve ibilyük 
bir israrla yeni metodlar, yeni adam
lar, istemesine hayret etmemeliyız. 
Bugünkü mticadelenin, İngiltere için 
be ifade ettiğini İngiliz harbiye nazı
n geçen 26 Nisanda fU suretle hu
lba. ediyordu: 

" Yalnız imparatorluk, fikirleri 
miz ve hürriyetimız için değil, haya
tımız için de harbediyoruz. .. ,, 

Harb yavas yavaş, fakat kat'~t
le bir Alman - İngiliz düellosu tek-

Bir aralık IUphe1i tavırlar takı.nan garanti teşkil ettığıui hissediyorlar 
İtalyaya Ameriyadan gelen ih:ta.r:lar, ve bir Fransız - lngiliz filosunun le-
çok minidar değil :midir"? kendcrıyeye gönderilmesinden kor .. 

• • kocak bır sevlen olmadığını, taarnr 
Norveç harbinin derin min~ za uğrarlarsa bunun, seliınetleı ini 

bu har.bin müttefüder1e Almanya Jl· temin edecek bir kuvvet olduğumr 
rasındaki mücadelede bir safha :ve biliyorlar . 
uha teşkil etmesi değil, bütün Jn. 1 Berlin, 7 (A.A.) - Chamberlaba 
giliz milletine -:ve liderJerine zaten ile Revanaud arumdaki telef on mu-
bildikleri bir hakikati daha iyi anlat haveı-esine daır olan Alman tebliği 
iDllŞ olmasıdır. 3ud ur: 

Norveç sahilerinde, .1ngtttereye 30 Nısanda. garbi A1TUJMl saatile 
meydan -okuyan 'Nazi J\.lmanyası, İn- 22 10 da Reyanaud, Chamberlain ile 
giltereye tehlikenin ne Jtadar büyük bir telefon mükalemesi ~.apmıştır 1 

.Ve yakın olduğunu gösteriliği ıçindir 1 .Be~·naud, mali meselelere temas et
ki İngiliz mileti §aba kalkmıştır. 1 tikten sonra, Veygandın .emıaeôilea 

Norveç harbi ile ve birinci safha- hareket: iain bütün hazırlıklam.nı 15 
amdaki ademi ımuvafakıyetlerin ne- mavısta ikmal edeceğini kendısine 
tieeleri tun1aıdı: lngllteıre y.ıı- vadettiğini söylemi§ ve Chamherlai • 
.murt-. tereyağı membaı olan Da- nin, bu tarihi har.fıyen kabul etme • 
'ilİmarita ietili edilmiş, kağıt selltiloz mesı lazım geldiğini, çünkü bir,.geciS. 
membaı, demir geçidi NOl'W!Ç Al- mc vukubulabileceğini ili.ve etmit .. 
ımanlann -eline geçmiş, gene 'demir tir. 
•e l'&fillb10E membaı olan 1aweç Al- .Bundan memnun olmadfğı anlaşı • 
ıman nüfuzu 4ltına hem ae mutlak lan Chamberlain orada, J.üsumun .. 
8Ul"'8tte girmi§~ J>u üç şimal -memle- dan fazla J>ir mmander+eri tbekledlı
lretijle 100 'lllilyon :Jngiüz tiruma ği teevabını ~r. 
1-.liğ olan ahperi§ lfe"lce uğnum.ş - .Re,,naud, bundan aonra, başard.. 
tir. IP.akat iRmlardan daha feci ola.o maaı ..iktlU. .ıen ~ bir 
liğer- bir netiee ]ngniz milletini mad- .huu. 'Tiiddye .ile olan miilkillitwr 
el 'ZB!'ariardan -bir defa üeğll, mı de- bahaet:mi§ lte bu miinae+dle fil 
fa dana ziyade >endileye aüşib: ıaiil- cünıleyj knllanmifbr: ''TaleWıer, göa 
ttir: den giiDe ~ ... 

'Dünyanın. l1ngitiz lmnetinc:1m Chamberlain, bundan aonra., ora-
ıüpheye düşebthni§ olması ... 'tniilis da, Jıotbinlikler.e ve pcıra DibayeC 
-efkinumumiyeei liderierine oişte bu- verilmedikçe, kat'i hiçbir tf8Y ;aöyle
nu afetmemi.ştir ve asla 1111 ' oiye • ııeme~ .ifade abni§ür. 
eektir. .Rey.ııaud, ..mane.vi giiçlük1eri bal • 
., SLJ• ..._.. ...._. 411tip,iaglbe- iatmek iQin_eljpden pldgji ıkaıdar ça. 

ft'yi, armad881 ile tehait etmişti. lıpcajuıı eöyJemiltir. Bunoniillerinıl 
Napolyon kıtaJara hakim olarak ln- Chamberlain :hamrhklamn aonunu 
gUisleri karaa.n vurmak ~. en ~.ayın 20 sine kadar kenôisioe 
:ikinci Vllhekn, tahtelbab:ir ı.rbiyle bildimıeleaini .Beynaudôan '8mirane 
ln~yi bir ..alık ee:mlôk:tiı gi8I denecek.bir eda üe ~
abnqtu. Sui Alm•ıC)Ml limdi de Miild.leme, --aetli aiilller eaG4 
tayyare1eriy1e lİnglltereye ~ o- alıMlao sonra 22.25 de bitmiltir. ~ 
hıyor, ta.yıualerle ieaislıe:re ~ .-e.Dihayet 'ırermeden ev.v.el. Cbamheıl' 
ıolmakiBtiyor. lain, F'r.anaırJar :tarafından :gene ibo 

İtte tehHb, gegen derirJer· tiyatsı.uk _yapılmaması i.Qin -ioabedelr 
den bieytlk, belki C1aha büyük, düt- tedbirlerin ahnmaaını ~ 
man pçen aamaraan c1aha kuvvet- ietemi§tir. 
)j ve 'daha aman.uz olduğu içindir ki lliilf>.ı. *'Oberi ~e' sMJ .-..·or 
~lteııe de 11aba kuv.vetli, &ha şe- .Londra, 7 CA.A ) - ~ttar 
'Ctit ~ Mimltir bir barb politikası ill- lngiJ.iz mahafili, .B. Chambetlain ile 
tiyor. .B. Re.y.naud araemda telefon ımub..., 

Bugün -veya yarın harbin daha Vel'lllİ YıwWm§ oldqğıma dair olan 
btiyük pıaetıe :ı.atıadığmı :görürsek hikayeyi teknb etmektedir. 
.hayaııet -:etmiye1im. Bu -tıa.rb biraz da Bu maha.fil, böyle ıbir ;göriigmenin. 
tayayre harbi o1acakttr. Denizlere her halde faicieaie olduğunu ünkt. 
bitim 'Olan 1ııgUteıoe aylardanberi ~u iki devlet :adamının yükaek ;aske
hlmıiara da hakimiyetini ulaştırma- ri meclisin :içtimamdan ikiıgünıevvel 
ğa çalışıyorlar. bulupı~ ve noktai nar.arlamıı teati 

1 ıetmi okluklar:mı :beyan eıiemek • 
1ngiliz.milletinin miimeEil.leci, ıiün tedimer. 

.ANam :Kamarasında hükiımetleriq -
den .haaab ist.emen, yukardaki tehli
ka!emin -iııairiyle .bemlaet ..tm;ıbrilr. 
Yarımn hiikômetılerina de LİBmrla, 
kuvvetle ıunu istiyece.klerdir: Sonu
:na 1cadar, '"1detlc, faknt'llihai zafere 
kadar harb! .. 

Bütün netayiciyle karada, denizde 
ve bilhasas ha.valarda "ddetli .harb .. 

---•••••••••••• .... •••--.. ••••• ... ••nuııııııı-. 

t hrsı.:bja e,cbhis 
Sirkatten üç dört sabıkası ·olan 

80 yaşlannda Ali Bayr.akac;an, Clün, 
Küçükpazarda benzinci Fahrinin çı

rağı bir yere benzin götiirmek üzere 
dükkanından cıkınca fırsattan :istifa
de ederek dükkana girnıiq, yazıhane
deki çekmeceyi karıştınrl en, onun 
dükana girdiğini görüp geri dönen 
çırak tar.ıfından yakalanmı tır. 

Alibayrakaçnn diın Sultanahmed 
üçüncil sulh ceza mahkemesine ve
rilmis, yapılan muhakeme sonunda 
sucu sabit börillmüş, sa'hlka.sı da ·na
zara tı.lınar k üc- ay hapse, ile :ay da 
emniyet nez.arcti .altınd bul ındurul
mağa mahkum cdilmittir. 

---ıtııc---

Bir c•ua &adın yakalandı 
.Bern. 1 <.A..A..> -.ıBir J.uo.918ıi a

dın. bir .Alman ajanı .namm8.. Javiçre 
ordusu subay ve erlcrınden mert 
'Dlaliırmrt almağa ~lu,ıriren tevkif 
editmiştir. Bu kadın harb tliwı.nına 
verJleeektır. 

L.n9bury ıöNHi 
Loodra, 7 (A.A.) - ]sc;:ı partısi il· 

deri George Len&bury bugiin M ya• 
•ndn Oldugu halde vefat ehni9"ir. 11---



Mussolini'nin oparlOrü 
Virgiriio Gayd~ kimdir? nasıl yetişti? Me

raktı .. mazisi ·ve Faşizm rej iminde. rOlü 
• talyan siyasetini.ıı oldukça ka
l n~ık ivicaclarında ~ık bir yol 

bulunmak istendiği zaman, .. Gior· 
nale d'Italia,, gar.etesinin ilk sayfa
sında B. Virginio Gayda'nın yaıilığı 
geniş ve sıkı§lk sütunlan üzerine e
ğiliniz. Ve Mussolini, kendisini mev
zuu bahsettirmiyerek, gizli düşün • 
cesi hakkında bazl işaretler verdir
meyi veya bazı "direktifler,, çizdir
meyi arzu ederse, bu gazeteci ya 
rı resmi bır tercüman olarak km· 
lamı. Bu suretle bu gazeteci faslst 
l'eJiminin büytik fiahsiyeUeri arasm
da bulunur. 

B. Virginio Gayda elli beş yaşın
dadır. "Roınada 12 ağustos 1885 de 
doğmuştur., Zayıf, csmeı renklı, aşa
ğıya doğru düşeıı büyük biı buma 
malık, ince kır bıyıklı bir adamdır. 
Ebeveyni, Piemonteli'dir. Tahsilini 
Tur in'de yapmıştır. Çok genç yaşın
da gazeteciliğe intısab etmiş ve bu 
şehrm hberal gazetesi "Stampa,, da 
çahşmı~tır. 

190 de Avnıpada siyasi röpor -
taJlar serısine girişmiş, bilhassa Bal
kanlar ve Rusyada seyahat etmiştir. 

Büyük Harbm bidayetınde, Şarki 
Avı-upada, sonra İskandına\' memle
ketlerinde ve nıhayet Rusyada bazı 
diplomasi \'azifelerile mükellef kı -
lınmıştır. Petrograddaki İtalyan el -
çiliğınde ataşe olarak Rus ~selesi
ni tedkik etmış ve yaptığı anket iyi 
bir \'asıf göstermiştir. Filhakika 
La Crise - d'un Empire adındaki bir 
kitabında Rus imparatorluğu siya -
setinin kusurlarını, kifayetsizliğini, 

ve hatalarını tebarüz ettirmış ve 
oldukça ciddi dahili karıı:ııklıkların 

vukuunu haber vermiştir. 
B. Gayda Petrogradda Bolşevik 

ihtilaline kadar kalır. Bu hareketi 
1919 da cıkan lI Crollo Russo ''Rns 
inhidamı., adındaki eserinde yazar. 

Sulh devrinde faal gazeteciliğe 
atılır. 1921 de ağır endüstri menfaat
lerini \ c İtalyan siyasetinin müfrit 
sağ temayüllel'ini temsıl eden ve 
Romada çıkan büyük bir gazete o
lan Messagero'nWl direktOrü tayin 
edilir. 

B. Gayda, fılhakika, harici siya -
set sahasındaolduğu kadar devlet or
gani?..agyonu sahasm<la da kat'i hal 
suretleri istiyen ufak İtalyan milli
yetçıleıi hareketine dahildir. O za • 
manın mılliyetcileri, mtıfrit monar • 
şist doktrinlerıle mülhem olan ve 
liberal rejime karı}ı siddetle mücade
le eden münevverlerdi. İtalyan mil
liyetçilerinin içlerinden Federzoni, 
Corradini gibi bazıları Mussolini re
jiminde idareci mevkiine geçmi~tir,, 
Faşizmin hakıki mübeşşirleridirler. 

Bu adamlar. başlangıcta her türlü 
eyasi nazariyeden mahnım ve yalnız 
kuvveti hareket üzerine dayanan bu 
harekete bir doktrin vermişlerdir. 

Hala "sol adamı., olduğunu f!Öyti
yen 'e monarşi aleyh tan hissiyatı 

gösteren Mussolini bu kücük çılgın
lar grupuna karsı hoşnudsuzJuğunu 
izhardan çekinmiyordu. Biraz sonra 
bununla beraber, onlarla "mavi göm
Jeklı milliyetçilerin,, gene fasist par· 
ti• i tarafından temsilinin mukadde
mesı olan bir ittifak yapıyordu . 

Bu devirde Measagero sütunların
da B. Gayda Almanyaya karşı gü • 
rültülü taı·izlerde bulWlmWjlur. BU
hnssa. içinde bir intikam hissinin 

l\lt>shur ltal~ an ~azet.eci8i 
Virgino Gayda 

mevcudiyetini gördtığü çok gizli ha
reketi tenkid eder. Tamırat ve k.a • 
raya müteallik garanti sahasında sı
kı bir siyaset ister. Bu suretle Fran· 
sanın yanıbaşında yer alır ve o za
mandanbcri müellitinin Pransa aleyh 
tarı hareketini i?.ahtan uzak olan 
"Fransaya karşı Almanya., (1923} 
adlı bir eser yazar. 

Fagi7.min iktıdar mevkiine gelmesi 
ve totaliter rejımin teessüaii ile 
(1926 eylfılıinün fevkalade kanunla·. 
n ile) B. Gayda hükumetinin diplo
matik sôz sahibi olur. Ouce tarafın
dan, uzun senelerdenberi ayan a-.
sından Bergamini'n idare ettiği Gi· 
omale d'ltalia'nın başına getirir. 

B. Gayda ıle bu gazete, müteamz, 
otoriter bır sıyasetin bayrağı olur. 
Derhal yenı direktör •ıpan;alanmış 
sulh,, ün yenıbaştan gözden pçiril
mesini lster. Mussolinı gittikçe 111-
talyan \'e Adriyatiği,, serabile cesb 
olur. Harbı müteakib faşıstlerin reisi 
tarafından Dalmaçyayı istemek zam 
nında yapılan hücumlaı. Gaydanın 
kalemi ile daha tehdidki.r bir fiddet 
ile yeniden çıkanhr. 

Bu devir, Yugoslavya ile ürtiJif 
devridır. 

Senelerle, B. Gayda şarktaki kOlll
şuya karşı kükrer. 193 ı da göriilttiJi.ı 
ithamlar ve gizlenmeRıış tehdidlıirie 
dolu bir kitabda 11ltalyaya llaql Yu
goslavya,, B. Gayda Belgrada kaqp 
İtalyan hükfımetı.nin en harbct\ tb
mayüllerine tercüman olur. 

Sonradan, Mussolini bu mıntaka
daki siyasetini birdenbire değipir • 
diğinden ve Yugoslavya ile bir dmt
luk muahedesi imzaladığından Gior
nale d'ltalia gazetesi direktörii yeai 
bir hücum mevzuu bulur. Reich'm 
istila emellerine karşı Avu.sb.u'Jamn 
müdafaası. Bu devir, şansöliye Dol
fuso'un, memleketini Alman cıe.ine 
karşı himaye edecek yegine halis 
~.aresi imis gibi MU880lininin ridle
rine bel bağladığı devirdi. 

Bu sefer Avusturya feda edildiği 
zaman, B. Gayda, vaziyeti defİşti • 
rerek, Avusturyanın böyle ortadan 
kalkmasının mukadder bir niam içe
risinde yazılı olduğunu iWıa kal • 
kışb. 

Bu ani hareket ve kanaat deiilik· 
likleri 7.aten, resmi propaganda ha· 
vası içinde biraz açık bir muhtıkeme 
muhafB?.a edebilen ltalyanlan bay-

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\lHUUUlUlllllHHHlllllllllllllllllllllUHllllllllllHlllllll•:m\t 
- Perihanı bu yakınlarda gördü

nüz mü ? 

rete ve hatta hiddete d•nnekten 
hali kalmıyor. Anşlustan birkaç haf 
ta sonra Roma üniversitesi talebele
rin in hakkında tevlid ettikleri gürül
tü Romada hatırlanmaktadır: Hu • 
kuk fakültesinde yaptığı bir konfe
rans esnasında B. Gayda pyanı hay 
ret bir kuvvetle İtalyan - Alman teş
riki mesaisinin zaruretini müdafaa 
etti. Halbuki bu teşrikimasiye, eski
den ayni enerji ile isyan etmişti. 

Her taraftan genç dinleyiciler; 
- Avusturya hadiseleri hakkında

ki kanaatinizi bize anlatınız, diye ba
ğırdılar .. 

Şaşıran B. Gay<la ancak: 
- Bu üzerinde konuşmam lazım -

gelen bir mevzudur, diye cevab ve
rebildi. 

İtirazlar, ıslıklar, bağırmalar, öy
le bir glırültü tevlid etti ki hatib not
larını toplayıp yan kapıdan uzaklaş
maktan başka bir şey yapamadı. Za
bıta, bu esnada otuz kadar talebeyi 
tevkü ediy0t·du. 

Bugün, on dört seneden sonra, 
"rejimin en büyük gazetecisi,, olan 
B. Gayda sadık tercüman rolünü ifa
da devam edıyor. Duce onu az görür, 
zaten Mussolini, kendisi için basit ıc
ra vasıtaları, hatta gramofon olan 
kimseleri samimiyeti dahiline sok • 
mayı sevmez. Chigi sarayından bir 
telefon üzerine B. Gayda işe girişir, 
ıki, üç. dort sütWl, çalfı.k kaleminin 
ucundan meydana çıkar, daha doğru 
yazı makinesinden çıkar. Çünkü o, 
bütün makalelerini doğrudan doğru
ya makinesile yazar ... 

B. Gayda, izzeti nefis yaralarından 
kolaylıkla teselli bulur. Yarı resmi 
gazeteci mevkii ona, yabancı büyük 
gazeteler tarafından güzel kontrat
laf temin eder. İstatistikleri se\·en 
Amerikalılar, B. Gayda'nın senede 
vasati 500.000 kelime yazdığını söy
lüyorlar. Hatti bundan ziyade yaz
uığı bile muhtemeldir. 

B. Gaydanın şiddetli bir Yahudi 
aleyhtarı olduğunu ilave ed~lim. 
Belki ölen kansının Polonyalı bir 
Yahudi kadını olduğu için ... 

• "'Paris - Soir,, dan ...·-······ p----··. ··-·- ... --Ziraat bankaamın aabn 
alacaOı yapalhır 

Tiftik ve yapağı ihracat birliğin.i,n 
tesbit ettiği fiyatların standarize 
edilmiş tip yapağlardan mübayaatta 
bulunması için dün Ziraat Banka.sı
nın İstanbul şubesine merkemen teb
ligat gelmi§tir. Vaziyet birlik kana
lile alakadar tüccarlara bildirilmi§ • 
tir. Bugünlerde bankaya ehemmiyet· 
li satı§lar yapılması beklenmekte • 
dir. 
Diğer taraf tan Macaristana ihraç 

edilmek üzere vekaletten 100 tonluk 
tiftik lisanai gelmiştir. 

Birlik bu mikdarı birlik niza.matı 
dairesinde ihracatçılar arasında tak
sim edecektir. 

Altln 19,35 k u rut• 
yükseldi 

Akdenizde de 'harb ihtimallerinin 
belirmesi memleket piyasalarında 

derhal teshil'inı göstermiş ve iki gün 
evveline kadar 18. 70 kurtJ4 olan altın 
fiyatları derhal 19.35 kuruşa kadar 
yükaehni§tir. Altın f iyatlannın yük
selmesi zinet eşya&na da tesir etmek 
tedir. Tahvilerin fiyatlarında ~ bir 
değisiklik yoktw·. 

' 8/~l...,.ÇAR.,AMBA 
12.30 Program ve memleket. ~~t ayarı. 
12.35 AJans ve me~ro\oji haberlerı. 
12.50 M\Wk: MWıtelif 'frlrkılar (.Pl.). 
13.30/14 00 Muzik: Kü~uk otkestra. 

(Şef Necıb A kın). 
U 00 Pro,ıınım, ve memleket saat nynrı. 
18.05 Mutik. Odn mtıı.ıği (Pl.) .' 
18.30 Muzık: Saz eserle-i. 
Çalımlar. Fı.ıhııe Fersan Refık Fersıın, 

Ftıhn Kupuz 
Okuy .ıı Nccınl Rızn Ahıs •!ln. 
19 00 Konu ma (Dış olılika hadıse -

lerı). 

19.20 Muzık. 
Çnlanlar. Kemal N. Seyhun, Cevdet 

Ç glar t zzeddm okte, Fahn Kopuz. 
Okuy nlar: Semahat ozdenses, Muzaf

fer \ •lnr. 
19.45 Menılekct $'.ıat ayarı, ajans ı.·e 

mcteoroloJı haberleri. 
20.-00 Muz.ık Fasıl heyeti. 
20.35 Tem ıt · Ankara. Yazan: Yunus 

Nuzhet Unat. 
2 l..'15 ~ t>rb t saat. 
21.45 Muzık· Rıy ıset1t'.Umhur bandosu 

(Şef. ihsan Kuncer). 
22.30 Memleket saat ay.ırı, aj ıu ha -

bcrlerı; z.ır at, c ham - tah\Jliil, kambı
yo • nukut borsası (Fiyat). 

22.50 Muzık· Cazbaııd (Pi.). 
23.25/23.30 Ynrınki pro ram \ c ;ı

panış. 

Çikolata kağıtlarına bü
yüklerimizin resimleri 

konulmıyacak 
Bazı çıkolô.ta ve şekerleme fabri

kaları imal ettikleri çikolatalann i · 
çine büyüklerimizin resimlerini de 
koymaktadırlar. Bu resimler bilaha
re sokaklara atılmakta ve kaldırım
lar üstünde kirlenmektedir. Bu \•azi
yet partinin nazarı dikkatini celbet
miş ve çikolata fabrikalarına tebli
gat yapılması için şehrimizdeki ala
kadar makamlara emir verilmiştir. 
İstanbul Ticaret Müdürlüğü ve Ti
caret Odası mevcud şekerleme ve 
çikolata imalathane ve fabrikalarına 
dün tebligatta bulunarak mamulat
larma bu şekildeki resimlerin konul
mamasını bildirmişlerdir. 

--0-

Ayvahkta haraketiarz 
Ayvalık, (Hususi) - Pazar gü

nü saat 3 ü 35 geçe üç defa fasıla ile 
oldukça ı:ıiddetli dipten gelen bir zel
zele oldu. 

Halk tet&şla kahvelerden dı§arl 

fırladı ise de hamdolsun, nüfueça 
zayiat olnıadığı gibi maddi hasar da 
yoktur. 

Bir y•ramaz1n batına 
gelenler 

Ayvalık (Hususi) - Şekerci Nu
rinin beş yaşındaki oğlu şehir klllbü 
binası yanındaki sahilden denize düs
müş, fakat orada tesadüf en bir '3&n· 

dalın içinde buluna.o kunduracı Ka
buli ustanın oğlu çocuğun denize 
düştüğünü görünce derhal kendisini 
deni?.e atarak yaramaz küçüğü mu
hakkak bil' tehlikeden kurtarmıştır, 

Cafer öe.I 
Almanyadan gelen bir leylek 

Kor.an (Hususi) - Kazamızın Ku
yuluk köyünde uzak diyarlardan gel
me bir leylek vurulmuş ve bu leyleğin 
ayağında bir halka üzerinde şu ra
kam ve cümleler yazılıdır: 

lnf onn, Vogervarte. Rossitten, 
E. Kaırloğ"' 

Gemıania B. 72617, 
geldiği anlaşılmaktadır. 

-<>----

Teşekkür 
.. Yeni Sabah,, ın teessüsünün 

üçüncü yıldönümünü tebrik etmek 
nezaket ve kadirşinaslığını göeter
miş olan "Akşam,. ve "Son Posta,, 
~ef iklerimize teŞekkür ederiz. 

3 ::z 
. 
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V~an : SAIBE ORS - 7 -

Bu herifler üç senedenberi beni 
durmadan soymuşlardı 
. ~ 

Geçidin Ote ucWlda biri göziiktü. 
Hemen ona koştuk. Gece bekçi~i Q· 

lacaktı. çantamdan ilci mark ç:ıkar
dııiı ve adama w.attım. 

- Rica ederim, bizi polis mer
kezine götürün, dedim. 

işte polis merkezini böyle bula' • 
bildim. Eğer o adam karşıma çık
masaydı, biz :;eceyi sokakta \'e kar
Jann içinde geçirecektik. 

'' - Ah hanımcığım, Almanlan 
görme, ne nazik insanlar! .... 
Almanları göriiyordum amma, ne-

1.aketlerini daha görmemiştim. 
Polis merkezinde pasaportumu 

mühürlediler, ve diğer iki mark sa
yesinde, ayni adam bizi otelimize 
kadar getirdı. 

Gece yansı çoktan ge<.;mişti. 

Ya korkudan veya soğuktan ço
cuk, hic yapmadığı bir şey yapmıştı. 
Üstüne işemişti. 
Yavrucuğu temizledim, \'e yatır

dım. Almanyada geçirdiğım o üçün
cü gece gözüme hiç uyku girmedi. 

- Ne diye gelm~im bu memle
kete Yarabbi ? 

Ve şimdiye kadar 
daha göreceklerimin 

. ' mış .... 
••• 

gördiiklerim, 
yanında hiç-

Yine ben bir elimde çantalar, bir 
elimde çocuk, ertesi sabah Kolonya 
iı:ıUı.syonunda treni bekliyordum? .. 

- Burşayte bir bilet 'erin, ve bir 
tane de çocuk için .. 

- Doğru tren yoktur. Apladcnde 
aktarma olacaksınız. Almanyaya 
geleli, muhacirler gib ben, e ·yalar 
üstünde otump tren beklemesini öğ
renmiştim. Hiç bir yere doğnı tren 
yoktu. Aktarmanın bini bir paraya 
idi.. 

Trenimiz Apladende durdu. Çan
talarımızı sürükliyerek yine indir • 
dim. Çocuğu da indirdim. 

Büyük oğlum Suad, Bur~ayten 

ilk mektebini bitirdikten sonra, Ap
laden lisesine devam ediyordu. Ak
tarmadan bilistifade, çocuğu görmek 
istedim ve mektebi sora sora bul
dum. 

Büyük ve mükemmel bir bina idi. 
Kapıcı: 

- Çocuğu teneffüste göt cbilirsi -
niz, dedi ve beni bekleme salonuna 
oturttu. 

Çan çalındı, sınıflar boşaldı, ço • 
cuklar patır patır merdivenlerden 
indiler, ve bekleme odatıının kapısı 
açılarak, Suad boynuma atıldı. 

Biribirimi.ze sanldık öpüştük. 
Üç senede, tabii Suad boylanmış

tı, amma fevkalade zayıflamıştı .• 
hem de çok öksürüyordu ... Kalın ve 
dolgun bir öksürük. 
Çocuğu yukandan aşağı ı;Ü1.er·ek: 
- Vah yavrum, dedim. Sen tıiye 

hu kadar zayıfladın?. Hem de bu 
öksürük ·nedir? Ne vakittenberi ök
sürüyOl"BWl ? ... 

- Bu yaz beni halam Berline ge
tirttiği zaman orada üı,üdiim, o va
kittenberi öksürüyorum. 

- Ayol, hemen dört ay oluyor! .. 
Ni<;in kimse bunu merak edip bana 
yazmadı? Hem sen o vakit yine böy
le zayıf mıydın? ... 

Çocuk cevab vermedi. 
- Vah yavrum, keşke halan seni, 

trene bindireydi de tstanbula yol -

lasaydı, yapacağı bit· iyilik varR& al 

idi. Herhalde bu yaz da böyle zayıf .. 
tın! .. Ben de evimi barkımı dağıt " 
mazdım ve buralara kadar gelip su .. 
rünmezdim. Ne diye Ferideyi çağırt;. 
tığım 7,aman. gelmek istemedi! .. Ni· 
çin inadı tuttu? .. O vakit seni de al
dırtırdım, \'e perişan da olmazdık. ı 
"İyiyiz anneciğim, iyiyiz anneciğım! 
lyiliğiniz bu mıydı? .. ı••erideyi de, S&t 

nin gibi zayıf mı bulacağım'? 1 

- Hayır. Feride iyidir. Yukarıda 
rektörle beraber yemek yiyor. 

- Siz nerede yiyorsunuz?. 
- Biz aşağıda ayrı yiyoruz. Bize 

pek az yemek veriyorlar .. doymuy°" 
ruz .. 

- Oh babam, oh! .. Bu sabah ne 
yedin"?. 

- Sabah kahvaltısında bize sun'i 
kahve ile kuru ekmek veriyorlar, ba
ni o siyah kaskatı ekmekten, bır de 
ekşi cima ezmesi amma, ben o elma 
ezmesini yiyemiyorum. 

- Hakkın var, onu beıı ue yıye • 
ınedim. :E, mektebde yemek için ya
nına bir şey vermiyorlar nn ?. Tabii 
paydosa kadar acıkırsın .. 

- Evet, )'anıma bir dilim siyah 
ekmek alıyorum . 

- Ma~allah, maşallah!.. Acaba 
çocuğumu aclıktan öldürsünler diye 
mi ben bu heriflere bu kadar para 
verdim! ... Hınzır kafir! ... Gırtlat'.;rın .. 
da kalsın, inşallah yiyemeden ge ~ 
hersin! .. Ekmeğıne siirmek iciıı tere
yağı venniyorlar mı? 

- Anneciğim muharebe başlıyalı 
tereyağı nedir bilmiyorum. 

- Yavrucuğum, kabahat sende 
amma .. niçin bunları bana yazma .. 
dm? .. 

- Sana yazdığım mektublaı ı rt·k· 
töre göst~nneden postaya \'eI nıiy1>r~ 
!ardı. İstemediği bir :-eyi yawrsam 
mektubu yırtıp atardı. 

- Bari gizliden yazaydın. Onu da 
mı yapamadın? .. Bak, arkadaşının 
babası gelmiş onunla haber gönde • 
reydin .. Amma halanın umurunda ol· 
madıktan sonra elın adamının hiç 
umurunda olmaz .. 

- Ben rektörden çok kor..karduJI 
anneciğim. Dövdüğü zaman fena a
cılardı. 

- Ne?.. Üstelik dayak da mı 
vardı? .. 

,_ Hem de sopa ile vururdu. 
- Yarabbi sen bilirsin! .. Babanın 

bayıldığı, ısöyliye söyliye bitireme • 
diği Alman terbiye6i bu mıydı? .• 
Bu heriflerin nesine kapılmıştı aca .. 
ba? .. A Suadcığım, sana bir tokat 
vurdum diye bana el kaldırını~tın, 

aklındadır ya, lstanbulda .. Nasıl bu
raya gelince kuzu gibi olmuşun. Se
nin de, Feridenin de zorunuz galiba 
benimle imiş! Hiç insan swuu· mı?. 
Bir yolunu bulup söylerdin. Ne ka· 
dar korkutmuşlar seni bu herifler! .• 

O ar alık ders canı çalındı.. Su· 
ad: 

- Anneciğim, dedi, ben şimdi der· 
se gıtmeliyim. Amma, beklersen, bir 
saat sonra Burşayte beraber gide • 
riz, olmaı mı ? 

Ve boynuma tekrclr tekrar sarıl:ı• 
rak: 

- Ah anneciğim. bilı,ıen ne kadar 
seviniyorum geldin diye ... 

Devamı var] 

llllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllU 
Fakat, belki de hiç bir Reyden 

haberı olmayan bu kimseden, 
k rı ının nerede bulunduğuna dair 
mali'ımat istemek ıle tcvclJüd ede
cek gtllünç \ e garıb \'aziyetin neza
ketini de farketmiyor değildi. Hem 
karısından .. kendisinden ne reanen 
aynlmıs, ve ne de boşanmıH olmıyan 
kansındıuı nıal\una.t istemek ne çir
kııı bir şeydı •.. 

Selim Bey bu cevabı hemen he • 
men bekliyordu. Bunun için o da 
gayet sade bir tavırla: 47 

tını alt üst etmiş aile dramı hakkın
da izahat vereceğini anladığı ıçın -
dir ki "R ,. deki çiftliğe gelmemış
ti. Belki de, kocasını itham etmemek 
için, amcasının yanına gelmemeyi 
tercih etmişti. 

- Öyle! .. Pakat, refkat ıle se .. 
\'İlen hır bana \'c t~mektar bır kn<lın 
için ağlamakta utanılacak bır şt•Y. 

yok ki.. Perihan, benim lle babafiınl 
çok takdır ettiğımi \'C hakkında 

dostluk hisleri tunmış olduğumu 
pekala bilir ... Her ıkımiz de, acı, fa• 
kat eski hatıralan yaşıyabilirdik ..• 

Uzadıkça ağırlasfan bir sükat 
ıımdi odaya hikim olmuRtu. 

Nihayet bu sükutu bozan gt"nç a
dam oldu. 

Buraya. malumat edinmek i~in gel 
memis mi} di? Seyahatinin gayesi 
Perihanın uereue bulunduğunu öğ -
ren:nek değil miyai? Hakikati o de
rece hararetle arıyordu ki böyle u
fak tefek tcreddüdlerle, yaıı yolda 
kalmak doğru de-Jildi. 

Bu sebebden, mümkün mertebe ta
bii ve soğuk kanlı cörüamek iatiy• 
rek sordu: 

- Çoktanberi gormedim .• diyece
vab verdi .. Hem ~ok oldu. Zata, ae
yahate çıkmadan evvelki kit meY· 

simiade, lstanbulda, NipDhl f H 
e\rde görmüştüm. 

Bu sözler üzerı~ ~ıımek ilıte
diği malumatı alamıyarak .._n 
hayale uğramış göriinen genç Jfie
nini teRkin etmek" maksadile ilive 
etti: 

- Perihanı gör.medim amma, ken 
disi hakkında bazı haberler alıbm .• 

Veysi, Selim Beyin dikkatli aa • 
aarlanndan keçmıyan heyecaalı bir 
tecessüs hareket.ile : 

- Ya! Ne gibi haberler!._ diJe
bildi. 

İhtib•ar adam ayni salda tuui& 
devam etü: 

- Evet bazı haberler kulağıma e
riati. Hem doğrusu bana üzüntü ver
di .. 

- Ne gibi?. 
. - Bundan bir buçuk sene kadar 
enel, ibtiyaı· İkbal hanımın ölü • 
mi.inden az bir müddet sonra ... 

- ikbal hanım öldü mü? 
- Evet.. Fikri beyden bir müddet 

sonra, belki iki sene kadar oluyor ..• 
Bundan Perihan nasıl haberdar ol
du? Doğruau bunu aıılıyamadım ... 
Yalnız. civarda dolaştığını öğrendim. 

- Aşağı yukarı ne kadar oldu? .. 
Taaa zamanını öğrenebilir miyim? 

- İhtiyar kadının ölüuıiinden bel 
ki üç hafta sonra.. babeeile İkbal 
hanımm mezarlarına gidip ~aret 
ebnif ... Beni gôrmeğe gelmedi ft 

hatti, burada bulunduğunu bile ha
ber vermedi. 4te bu sebebden üzül· 
düın. Daba doğrusu Perihana karşı 
canım sıkıldı. . ~ 

Bu küçüğün geçirdiği !Acılar ve t~ 
ıi:ibeler ne olUl"Bll olatm, bana her hu
susta itimad edebileceğini bilmesi li. 
Z1mdı ... Akrabası olmadan evvel, ba
baauun dostu idim. 

Veysi düşünceli düşünceli: 
- Evet, diye mınldandı. Sizi gi>r

meei lizımdı. 
Genç adam böyle söylemesine rağ 

men, zihninden, Perihanın Selim be
yi görmekten sıkılacağını da gec::iri- 1' 

yordu. Seyahate çıkan kocasındaD, 

aylaniaııberi keno..iBinden ıllakta ya
şamağa mecbur olduğu çocuğwıdan 
bab$edıemjyeceğiDi ve nihayet haya-

Böyle bir ihtimal karsısında Vey
si heyecanlandı. Kalbi, Perihan için 
muhabbet ve minnet ile doldu. Çift
lik kahyasının bzı, kendisi gibi asil 
bir alledea değildi. Fakat ruhu ne 
kadar yüksek \'e ince idi! 

Bunu diişünerek Selim beyın kar
şı .ında karısını müdafaa ettı: 

- Perihan.. çok hassas. \'e.. ha· 
yatı kadar sevdiği kimselerin me -
z.ırlanm ziyaret .. mazid,·ki hayatın 
hatırlanması, kendisine herh~lde faz 
laca ge>E yaşlan döktürmüştür. Bel
ki de böyle ağlamak keyfiyetinin bir 
aaaf eseri olabileceğini de düşün • 
müşm. Bunu da kimseye gösterme
mek iatemiştir!.; Peribaıı. ~. 
küçük bir kadındır! 

Veysi, son sözler üzerine hafif su· 
ret~ gülümser gıbi olunc.:a, &!'im 
bey ıarar etti: 

- Bak.. ben senın kada.r sopuk• 
kanlı, ve daha ziyade maddi ctfü:ü • 
nen bir karakterde değilim ... Bııu • 
dan dolayıdır ki bir kadın r•.tı•.n • 
daki hislerin, hatti. z&f nişanel.•rfoiD 
tezahürlerini anlıyabilecek bit hal • 
deyim .•. 

Hila dalgın duran .Veysi: 
- Evet, diyebildi. 
- Hem Perihana canım sıkılııı. 

demekle doğrusu hata ediyonım, 
b&kikatte ona kııımadtm bile. Bu ~ 

cuk serl>e&t \'e hürdür.(0.-v ... vart 



Atletizm. istişare 
heyeti. 

he ~n ter~ merkez istişare 
<1/etınin son toplantısında bütün fe
t~'l'asYonıara birer müşavere hey~ 
l.i ın Yardım etmesi kararl~tırılmıf?
tı:~~u it~barla her federasyon bir 
br.: ınuşa\·ere heyeti ile çalışacak· 
"~lııı k olarak atletizm işleri için ku
lıı tış olan teknik müşavere heye
ı)~ ~şkil edenlerin ısimleri tasdik • 
}ah g~rniş ve kendilerine tebligat 

ı·Ilınıştır. 

>ı.tıf.:tizrn t k 'k ·· h t· · ~k e nı mtujavere eye ını 
Cıraıl edenler, Büı h<ın Felek, Adil 
14e Y, l-:~nıih 'l'i.irkdoğan, üst teğ • 

n 'l'e••f'k F'" T k'ld' 1 • ı ve • uruza.n e ı ır. 

Stanbul - Ankara mek-
t tebler müsabakası 
:anbuı mektı>pleri ile An.kara 

la lepiPtı muhtelitlcri anısında ya-
~ıı~k oJ;m karşılaşmanın yeri ve 

lı!ıı tesbit edılmif;t ir. 
a~ 12 may1s pa.7..ar giinü Fener • 

Çe Sta.dında saat üçte oynanaC'.ak
y .ı\..Yııı ~'"Ün Boğazı11i ilP Galataı;a
~ ~anıpıyonluk için tekrar oyna -
~j gındaıı lstanbulu biraz zayıf bır 

ro ıle çık:.ı.caktır. 

Beykoz Eskişehire 
~. gidiyor 
~koz li.lkımı cumartc::;i ve paı.ar 

lıı etı Bski~hırde Demirspor takı
~ karşı iki maç yapacaktır. 
~k~7.lular iki ıdareci ve on altı 
~lA lcu ile cuma giinü hareket ede

tdır ll . 
~"~u t Atletizm Bayramı 

l bıı· seneden ben yıı pılmakta o-
lj ııta.nbul atletıznı bayramının 
1 larıhleri tesbıt edilmı<>tir. Sec-el'· ~ • 
~ ın 26 mayısla Robcrt Kolej sa-
11~ rJa, finallerın de 2 haziranda 

l'hahcc stadında yapılmasına 
~: VeriJmi~tır. 

: seııc olduğu gıbi bu sene de 

11 ~ rnuvaffak1yetlc ba.şanlması dil 
ltı il htanbul atletizm bayramı • 
~ltllekPtin diğcı nnntakalann -

temayüz etmıs atletler davet 
h ~ktiı 
'14 • 
i:lleıfo Kadıkoyunde yapılma::;ı 
~ dere<."C'leı·ın lalıa ı yi olacağına 
ı l!ltir • 
'\~ . 
~~ "it muhteliti Suriyeye 

liıb gidiyor 
'l'ıııı ilanda yapılacak bir futbol 
~a..<ıı icin futbol federa~yonuna 

it\" at edildiği haber alınm~tır. 
~l'acaatta Ankara muhtelitinin 
~c Yapmak üzeı·e Ş:ıma gönde • 
~ teklif edilmektedir. Federas-

C.be heni.iz hır ce\·ab verme-

~ ·-

Y8hir meclisinin 
~1 \' (BU,'j tarafı 1 incide) 

' e bunun derhal kapatılması 
~~<lan bahsediyor ve 6 azanın 
a.ıa_rıı ta~ıyordu. İkinci takrir Kar 
~ın 1 Şer-af eduuı tarafından ve • 

1 ı~hı. Şerafeddin lakı·irini ~ifahen 
~lt ~tnı.ek zanın•tin<le bulunduğu 
• • ri~tıni~.; ve ı?Unlaı ı söylemiştir: 

~<tl' \o tal kazasıua bağlı 3 bele-
~al'dıı·. Bu iiç ticleJıye de halkın 

~~. e müteallik ma.dddet· üzerin
:~~ biı- hası;a~iyet ı;ö.,termekte 
l!l : l~fti~ler yapaı ak şüpheli 
t ~·et n ni.imwıclec almaktadıı'. 
~ U!ılaıın t.ıhlili belediye i~in 
la~n~sine n~ı ılınesi zaruri gö-
l lıı masarifatı bUyük bir ru
"ll~ltn:ıl<ta \ c esasen fakir olan 
ı ... 1 h"lect· ı · · · · ~ b. ~k·" ıye enmız H:ın agır u· 

l!ıı h ıl etmcktediı·. 
t L~susıın nazarı ilibal'a alnıma

•ıı\; 
~~i :~lnıa.zsa talılilhaneden bir 
'~e~~t h~m:n edilmesini validen 
~I 'klıtı.,, 
ll 1 • 
'il Ya ı tak.1 ir de kabul olunarak 
~riıllıl~ak üzere makamı riya.se· 
\l1~1 lnıe::;i ,.e zabıtai belediye 
~lı:ıneı.in~n müza.kelerine baş
'11~. 

~latnaıncniıı ka::;ablar, sakatat 
~ l'..;ı,~ı;~· sakatat nakli, balıkçılar, 
, lıı-ı~r 1 ve St>yyar balıkGılar, su • 
~u,/· konservelere aid hüküm • 

1. l ~t a~a.~a ederek bazı tadilatla 
1~ t)' 'Stir. 

l "l'.•b 
tı ;a ltni belediye talim:ıtna • 
:ı.:-.aran k:ısab düklianıannm: 

YENİ SABAH 

1 
./ . 

Balkanlarda 
tabii'" hudud 

Gür.eşçilerin Mısırda (Başnıakaleden detXutt.) 

ğu · hudutları içinde müstakil bir 
·' sdrette yaşayan devletler dünyanın 
aldığı vaziyet karşısında mevcudiyet 
ve istiklallerini muhafaza etmek i~ 
terl~e Osmanlı imparatorluğunun 

hududlannı muhafaza etmeyi k-endi
leri için bir borç bilmek zanıretinde
dirler. Artık küçük devletlere hayat 
hakkı pek zor temin edilebilecektir. 

ikinci galebeleri 
Atletlerimizden ve Güreşçilerimizden sonra 

F utbolcülerimiz ne yapacaklar ? 

l\lı!'tırda muvaffakıyet kazanan gü rt-:-,<: iJe rimiı 

Güreşçilerimizin 'Mısırda almış ol • 
duklan bırinci galebe üzer ine ikinci • 
stni de sabırsızlıkla. beklemiştik. Fa
kat doğrusunu söylemek lazlm ge • 
lırse, bu galebe kıymeti ne kadar mü 
him olursa olsun ikinci maç icm bizi 
şüpheye dü!'5i.irmüs ve pehlivanları • 
mızın belki ikincı temasda yenilecek
leri ihtımallerinı varidı hatır etmeğe 
baı:-lanııstık. 

llk temas<la daima zı:ıyıf takım çı
kararak rakibi denemek usuldendir 
denıyor. ikinci m:ıçt.a Mısırlılann en 
kuvvetli bir şekilde giire~ tutacak • 
larını tahmin ediyorduk. 

Ajansm \'erdiği ikınl:i mfü•abaka 
neticesi yüH•ğimize su scqılı. Şimdi 
bn taraftan se\ inıyor, diğer taraf • 
tan da kıymet!ı pehlh·:mlanmızı kar
şılamnğı sabır::ızlıklu bekliyoruz. 

Güreı:;d!el'imiz ar·aba ikind maçta 
daha iyi ran<lmaıı mı verdiler: yoksa 
}.!ısırlıl:ır yukarıda. bah::;l't liğimiz 
taktiği kullanmağa mı füzum görme
diler. Bnmı pek iyi bilmiyoruz. 

İskenderiycde şehrin temsili takı
mına kar~ı müsabaka yapmış olan 
güreşçilerimizin karşısına ağır sik • 
lettc bir de Yunanlının çıknıı~ olma
sı gösteriyor ki, şelıir Ttirklere karşı 
en kuv,·etıi bir sckilde temsil edil • 
mi~tir. Ajans ha bet ine gör·e Mustafa 
berabere kalmı~. Grcko -Rorneıı gü. 
r\•şinde beraberlik ınevıuu bahqola • 
mıyacağına göre bu net İl.:e bfraz ga
ribimize gitti. 

dünkü toplantısı 
haiz olacağl ~rait şunlardır: Kasab 
dükka.ııJ:.ı.rının, oturulau, yatılan ve
ya başka işler yapılan yerler ile 
kapı, pencere veya merdh·m gibi 
her hangi biı va~ıta ile aiillrnın ol -
maması ve yalnız k:ı~blığa tahsi::> 
o!Wlması roecbuıidir. Di.ikkan sokak 
cephel~rinin sabit camekanh olmam 
mecburi ve bu cephelerde et teşhıri 
yasaktıı'. Bu camek:mlara et konul • 
duğu takdirde camlannın şeffaf ol
ması mecburiJir. 

Bu son fıkralar nıedi::;<le mmn sü • 
roı şidoctlı ır.fuıakaşalara sebeb ol • 
mu.~tur. 

Ka~ım Şinasi bu kayde itiraz et • 
m1ş ve dem!ı;tlr b: 

"- Ku.:1ab!ann sab;t olan cephe 
camekanlarının arkasında. et teşhir 
olunmamamnın m:ınasmı anlıyamı • 
yonun. Bunun sebebi her hangi ~ıbhi 
bir mahzı.ı.r mudur? Yoksa bunun 
çiı kinliği mi mev·Auu bahi~tir. Benoo 
bu iki şıktan hanghii encümen tara
fından dü .. ~ünüimü:ş oh•r~u olsun iki
Pi de manasız Ye lüzumsu2uur. 

Diinyanın bütün medeni şehide • 
rinde ben bu şekilde bir bydr tesa
dilf etmedim. Bence bil:iki" sanıt ve . 
temiz ca.:nckan!ann aı·ka tar:ıfında 

et teı-;hiri muvafıktır. Çünkü Lm.tda 
teşhir olunan et ('.ok iyi ve ienti.ı bir 
şekilde bazırlaıınuş olacaktır. , 

Düşündük niliayet Mustafanın ihti 
mal çok hakim güreşliğine fakat bir 
denbire sakatlandığına zahib olduk. 
Mi.it.emmim malfunat aldıkça okuyu
cularımıza arzedeceğimiz şüphesiz· 

dil'. 

Bir taraftan Muzaffer güre~çileri
mizi beklerken, diğer taraftan da 
futbolcülerimizin yapacağı iki maça 
g':izlerimizi çevirmiş bekliyoruz. 

Futbolde Mısırlıların şimdiye ka
dar çok müsaid intıbalar bırakmış 

takımlara malik olduklarını yazmış
tık. Bizde bütün gençlik kendini bu 
gUzel spoıa \'ermekle beraber, alı -
nan ranclıman o nisbette olmaktan 
cok uzaktır. Bununla bernber fut • 

bolcülerimiz kabiliyetlerinin müte
nasib yerlere oynatıldıkları takdirde 
byyük futbol kritiklerinin de tak • 
dirlerıni çekmekte kusur etmemiştir. 

Mısırda çocukların CE'tin müsaba • 
kalar yapacakları muhakkaktır. Bu 

maclardan birinin cumartesi günü 
1skenderiyede, diğerinin de pazar 
günü Kahirede olması, en kuvvetli 
takım olması lazım gelen Kahire 
muhteliti ile yapılacak mac:ta takı
mımız için Dezavantajdır. lskende
riyede ağlebi ihtimal saat 16.30 da 

maça başhyacak olan futbolcüleri .. 
mi~ ancak 18.15 de maçtan çıkacak· 
lar Ye banyo vesaireden sonra saat 
J 9 da kalkacak olan trene yetişmeğe 
caJışacaklardır ki bu şekilde çocuk
ların yorgunluğu üzerine epey acele 
ile bir hazırlık yapacakları muhak
kaktır. Oç saat süren tren yolculu • 
ğundan sonra biraz geç olarak yatı • 
lacak, üstelik te alışılmamış bir oda
da uyunacak ki bu hal ölçülü bir 
müsabakada mühim ve a leyhde bir 
fark tevlid eder. Futbo1de randmanı 
ölçmek için takdir ve tahminden 
ba.ışka vasıta olmadığı için bu gibi 
teferruat göze batmaz; fakat rekora 
dayanan sporlar da bu hususda çok 
tecrübeler yapılmıştır. 

\'elhasıl çocuklar fena şartlar 

içinde ikinci maçlarını yapacaklar • 
dır. Bütün temennimiz futbolde de 
atletizm ve güreışteki muvaffakiyet

lel'i almamızclır. 
Bu tahakkuk 

Tiirk gcncinın en 
IL•rfode muvaffak 
ôecC"ktir. 

ettiği takdirde 
esaslı spor şube -
olduğu tebarüz e-

neıal J. ik Münir encümen noktni 
naza.nna iştirak etliğini söyle·" \"C: 

"- Bizim memleketimizin !.um -
siyt"ti yok mudur? Neden kendiı:nizi 
Avrupadaki kayıd1arla hareket etm~
ğe mecbur ediyoruz, dedi. · 

Nihayet reis maddeyi reye koydu 
ve madde kabul olunmadı. Bu itibar
la Kazını Şinasinin t eklifi veçhile 
maddenin son tarafındaki fıkralar 

tay olundu. 
Meclis dünkü içtimaile zab:ui be

lediye talimatnamesinin 171 inn mad 
desine kadar müzakerelerini ikmal 
etmiş oldu ve dağıldı. 

Şehir meclisi cuma günii to,ııa.rıa • 
rak 940 belediye bütçesinin m\'.zake-; 

Avrupada. şimdiye kadar küçük 
hııistiyan devletler Avrupa medeni
yeti tesanüdü içinde ve büyük em· 
peryalist devletler arasındaki kuv
vet müvaz.enesi sayesinde, müstakil 
y~yabiliyorlardı. Emperyalizm, Av 
rupa hududları haricinde tatbik o
lunuyordu. O bir ihracat metru idi: 
Fakat bugün Hitler Avrupada müs· 
temleke istiyor! 

Bugün Hitler küçük milletlerin 
hayat hakkı olmadığını söylüyor. Bu, 
rastgele, yahut lakırclı sevkiyle ağ·ız. 
dan çıkmış manasız bir söz değildir. 
Hakiki bir azmin, iman şeklini almış 
bir prensibin neticesidir. Tatbikatı 

da başlamıştır. Avrupadaki küçük 
devletleri hıristiyanlık ve Avrupalı
lık tecavüz ve istiladan kurtarmıyor. \ 
Şimdi yalnız kuvvet hakimdir. 

Ayrı ayn Balkan devletleri her· 
hangi bir büyük devletin bugün, y:ı.
nn, öbür gün behemehal kurbanı ol· 
mağa mahkumdurlar. Zahiri, lafzi 
bir istiklal altında esaret, hakiki esa
retten daha müdhiştir. 

Halbuki Osmanlı imparatorluğu 

çok kuvvetliydi. Şimdi daha kuvvetli 
olur. Çünkü yalnız müdafaa iGin. 
yalnız sulbü ve müvazeneyi tesis icin 
vücud bulmuş bir tesekkül olacaktır. 
:Macaristanın da yeri bu tesekkülün 
içindedir. Bütün bu devletler, her -
hangi sekil ve nam altında olursrı ol
sun, bir Tuna ve cenubu şarki impa
ratorluğu vücuda getirdikleri gün, 
Balkanlar dünyanın en rahat, en e
min, en mes'ud bir ülkesidir. Osman. 
lı imparatorluğu bütün ihtiyaçlarını 
kendi tatmin edebilecek bir siya.cıi 
varlık olabilir. Hariçten ne kömüre 
ihtiyacımız vardır, ne demire, ne ha· 
lora, ne kroma, ne petrola. ne pa
muğa! Yukarı Tunadan Karadenize, 
Adriyatiğe, Suriye hudutlarına \•e 
Kars havaJiı:ıine kadar imtidad eden 
sahada d :üıili hududfar, gümrükler, 
pasaportlc: r olmadan teessüs edecek 
mütenasid bır hayahn bu ittihada 
dahil kavimler iGin temin edeceği re
f a.h ve emniyeti düş'tindükçe gözl~· 

ri önünde, ellerinin alt:ında, bulunan 
bu nimeti fiile çıkaramadıklan için 
Balkanlılara acıyoruz. 

llüse~;n Cahid YALÇIN 

SABAHTAN SABAHA 

Matbuat Perdesinde 
(Bu§ tartıfı 1 ncide) 

Anlaşılan bir kazanda kaynamala
rına imkan olmayan bir çift de Ak· 
şanı ile Tasviri Efkardır. Bu iki re
fikimizin geçmiş tarihlerinde Kara
gözle Hacivadın kavgasım hat..ırlatan 
şamatalar eksik değildi ; Şimdi Tas
viri Efkar yeniden çıkmaya başlar 

başlamaz Babıalinin sakin havası 

gene değişti. Her gün birinin · öte
kine çattığını görüyoruz. Sebebler 
Karagözle Hacivad arasındaki bil
mez tükenmez kavganm sebeblenne 
yakındır: Hacivadın çetrefil, tumtu~ 
raklı, mustalıh dili... Ahmed 
Vefik Paşanın Molyerden çevirdiği 

meşhur piye$deki "Hakimı sanı., nin: 

- Kiilfıhııı sureti değil, siyreti 
demek gerektir. 

Şeklindeki iddiası gibi bir takım 
iddialar ... 

Ve "Tekemmül mü, tekamiil mü,, 
kaziyyesi. 
Akşam ne Tasviri Efkarııı. if.llline, 

ne de sahibinin ismine tahammül e
debiliyor. "Tasviri Efkar,, ismmın 

bugünkü gençlikte bir fi lm ismini ha. 
tırlatacağına kanidir. Sahibinin "E
büzziya,, lığı yetmiyor gibi blına bir 
de "zade,, lik ilave etmesine köpürü
yor. Derken E büzziyazade vefakar 
bir refik bulamadığından tıpkı Ha
civad gibi müşteki, şu yaman ceva
bı bastırıyor: 

"Vazifemizi hüsnü ifaya muvaf
fak olabilmek, mevrus ve mevduu 
peder olan gayeye erişmek bizim için 
de hayatta yetişilebilecek nıeratib 

ikbalin müntehasıdır.,, 
Dedi. Bu :tiraza encümen tarafın

dan cev:ı.b verildL Encümen tefıh\;in 
şekli cihetiııci~n çit !tin olacağı kana
at.Uı.e vcırmı~tı. Meclis azasından f4-e-. 

' 
relerine başlıyacaktır. · 1 

Karagöz, Hacivadın · buna miima
·sil cümlelerini işitince ya dua zanne-

, 

Hitler Fransaya ve Loyd Corca 
ta~iz etmekte devam ediyor 
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Çünkü Fransa şimdi Avrupada, a.s- . 

kerl ve siyasi bir devlet sıfatile, öyle 
bir mevki işgal ediyordu ki evvelce 
Almanya hiçbir zaman buna erişm~ 
mişti. Bundan başka, Fransa lngil
tereye siyaset bakımından ı·ekabet 
edebilmek için misli bulunmaz imti- . 
yazlı bir vaziyet elde etmiş oluyor • 
du. Avrupanın en mühim demir ve 
kömür madenleri öyle bir milletin 
elinde toplanmış oluyordu ki, Al • 
manyadan farklı olarak, o zamana 
kadar hayati menfaatlerini hem a
zim ve metanet ile hem faaliyet ile 
müdafaa etmişti; büyük haı·bde de 
silahlarına karşı bcsliyebileceği iti
madı bütün dünyaya hatırlatmı§tı. 
Fransa, Ruhr'u işgal etmekle, lıı -
!riltereııin elin-O.en bütün harb kaıını 
b 

almış oluyordu. Zafer artık Britan-
yanın faal ve yumuşak siyasetine de
ğil marc~al Foch'a ve temsil ettiği
Fransaya aid bulunuyordu. 

tta1yada <la Fransanm telkin el· 
tiği hissıyat zaten harbin sonundan 
beri biç de nıuhibbane değilken, ka
ti bir kin vasfını aldı. Bu, büyük bir 
tarihi an idi. Diinkü müttefikler ya
rının düşmanları olabilirlerdi. Böyle 
olmamışsa, ikinci Balkan muharebe
sinde olduğu gibi, müttefikler der
hal biribirlerile kavgaya tutu~ma -
mıf?larsa sebebi sadece Almanyada 
bir Enver Paşa bulunmaması, Reıclı 
şansöliyesinin Cuno ismini taşıması 
idi. 

Halbuki Ruhr'un Fran!!ızl:ır tara-
fından işgali Almanyaya yal ruz hari
ci politikada geniş istikbal manzara
ları açmıyor, dahili siyasette de ım
kanlar temin ediyordu. Matbuatın 
mütemadi yalancı teı:;iri sayesinde 
ve Fransanın terakki ve liberalızm 
şampiyonu olduğuna dair bıl' kanaat 
telkin edebildiği Alınan vatandaşla
rından çoğu birdenbire bu hülyadan 
şifayab olmuşlardı. 1914 senesi bi
zim Alman amelelerinin zihnine mu
sallat olan kavimlerin beynelmilel 
tesanüdü hülyalarını da_ğıtmış ve 
onları mütemadi bir mücadele hü
küm süren ve en kuvvetlinin hayatı 
en zayıfın ölümünü icab eden bir dün 
yaya götünn.üştü. 1923 baharı ayni 

' rolü ifa etti. 
Fransa tehdidlerini icra etliği ve 

iptida büyük bir ihtiyat ve ihtiraz 
ile, aşağı Almruıyanın maden hava • 
lisiue nihayet ileriie<liği zaman, mu • 
kadderatın s-aatinde çalışmış olan 
dakika Almanya için pek kal'i idi. 
Eğer o zaman bizim lıavınimiz o 
dv kikaya kadar takib etmiş olduğu 
haltı hareketten başka vaziyet alınış 
olsa idi Alman Ruhr havzası Fransa 
i<;in, Moskova Napoleon"a. karşı ne 
olmuşsa, ayni şey olurdu. Anco/.' iki 
lar~ila 1"1reket kftbil.di: Ya bu ~illcf.c 
de hiçbir su r;ıkarmadım 1'tdfoıulııdı 
tvı lrolltır 1camf.~tımtlaro1: dıırıılunh'; 
ytı it ıtd Alnuu& katmı in.ilı ııınrula rt 

a~ miı'Jı.aııeleri.ı ktctllıJdarı y;j,·iilctı 

ve yW,k.sek lxıoo.larırı el uJrıı<ı 11 ~ n ·"" 11 • 

rulatı lnı kıtamn ii;:erine cd/Jcdil.e
rel~ cmda bu miitr.mıeıdi Jıalauctlern 

1>ir n ilmyet uernıek ve ebedi 1Ji r kor
ku i{i~ !J(UJCmwkti.rn i.<ıe o dakika • 
nııı her tiirlii dch§eiledııP. [ıi.iğii.s 
gc,-,ııd; i(lin olt ;:;1i lıir aı-zu ıı!J11ı:-<lıı ı· 

bt ,-tlı. 
O zaman Reich'ın sansöliyt·si olan 

Cuno'nun hiç ölmez san ve şohrı:ti 
ü41iiııcü bir yol keşfetmek oldu. Bi-
7.İm Alman buı·juva partileri ~ansö
liyeye hayran kalmak ve :ırkasınclan 
yiiı ümekle yeni bir söhrel beraati 
kazandılar. 

Şimdi, bizim önümüze açılmı~ bu
lumm yoHardan ikincisini mümkün 

dip amin der, yahud küfür sanıp bir 
türlü zamana uymayan arkada§ını 

•tekme toka t perdeden atardı. Haci
vad ise bu vefasız arkadaşından yana 
yakıla şikayet ederek: 

- Yıktın perdeyi, eyledin \'İrnn; 
varayım sahibine haber vereyim ... 

Diyip <:ekilir: fakat yirmi dört 
sa.at sonra dilinde, tab'ıncfa. r~H•;,!elc 

ve meşrebinde hiç bir "tek·:nıı11ül,, 
veya "tekamül .. eseri ~iJst.crme<len 
b3yal pE>nlesindt• gene kı•ndini göste
!'iı·cli. . 

Bu i,Ptida.i tema~ayı matbuat p~r
d;;simie seyretmek ist('mcy!z. 

olduğu kad:ı.r kısa bir surette tedki.lt 
etmek isterim: 

Fransa, Ruhr'u işgal etmekle, Ver, 
say muahedenamesini gayet şidde~ 
li bır surette ihlal etmişti. Bu su .. 
retle, muahedenamenin kefili bulu • 
nan bir devletler silsfü.'Sini, bılhass~ 
İngiltere ile İtalyayı kendinden uzak .. 
laştırmıştı. Fran::;a nrtık bu devlet .. 
!erin yalnız kendisinin menfaatlcı ıne 
ve hodgamhğma yarıyaıı o ga.c,1>i.l 
garct akınını icra için her .. 
hangi bir müzahcrette bulunmalaımı 
ümid edemezdi. Binaenaleyh Ji'r.msa 
bu maccrayt neticelendırınek i çin 
yalnız kendi kuvvetine giivcuebltir· 
eli. Çünkü mesele baslangıctı. ıbir. 

maceradan ba~ka bir şey değildi.. 
Milli bir Alınan lıükfııneti yalnız ~~ 
ref ve namusun cmıettiği bir haUI 
haı ek eti iltizam edcbilırdı. Fransa. 
ya derhal ı:;iHilıh bır mukavemet arJ 
zcdilcmiyet.:eği muhakkaktı. Fakat, 
kuv\•et ile teyict cdihnemiı-; bütün mü .. 
zakcrelerin giilünç \'C akim kata a
ğını takJir etmek lazımdı. Hakıki 

ve miicssır bir mukavemet imkan .. 
sız olduğu i<'in: "müıakeı eye gidş .. 

1 

mckteıı imtina ediyoruz. , dıyerek 

vaziyet almak nıana~ız bir hareke~ 
ise de ikı anıda bu kuvveti vücude 
getırmeden nihayet müzakereye gi4 

ri~mek daha budalaca bir şeydi. 
A sktri itcll>irlerle Ruhr'ın isgaluıe 

miimanaat edilebilirdi demek iste .. 
miyonız. Böyle bir kararı tav:;iyc et
mek iı;in <leli olmak lclzımgelirdi. 

Fakat gerek Fran~aııın t~sebblisünün 
\'Ücude getirdiği intibadan ve 
bu teşebbüsü icra hususunda 
gösterdiği teahhurdan istifade e-
dilebilirdı ve edilmeli idi. Fran
sanın yıı tmış olduğu Versay muahe
denamesinc bır kıymet vermiycrek, 
Almanyayı temsil edecek mümessil4 

lerin sonra istinad <->dcbileceklcri n~
,){eri menabii temin etmeliydi. Keza
lilc, ayni v~hile şurasını da anlama· 
lı idi ki en iyi müzakere murah .. 
hasları bi}e ÜY.erinde bulunuukları 

toprak, oturdukları iskemle k<!lldi 
kavimle! inin himayesi altında olma .. 
dıkca hemen hiç bir nıuvaf fakiyet is
tihsal edemezler. Zavallı bir aciı 
1erzı parçası atletlere karı müca • 
del<'ye girisemez. Müdafaadan malı· 
rum bir tacir. Brennus terazinin bir 
kefeı:;ine kılıcını attığı zaman, o da 
nmnzcncyi le::;is icin kendi kılıcım 

diğer kefeye atamazsa1 tevekkül gös .. 
termekten ba§ka yapacak bir sey 
bulamaz. 1918 denberi düşmanın tek 
taraflı ,.e keyfi mukarreratına mun· 

tazaman dkaddiim eden müzakerat 
komedyalarında hazır bulunmak ü

m id kırıcı bir hareket değil miydi? 
Halbuki bizi iptida istihza tarikile 
bir konferans masası basına duvet 
edcr('k çoktanberi tesbit edilmiş 

kararları ve programları bize ver • 
mek bütün dünyaya bizim i<;in bu 
alet m:ınza l'il$1!1l arzctmek olmayor 
muydu? Biz bu programlar hakkın
da nutuklal' söyliyebilirdik, fakat on
lar a pıfoti !:.iç değisrnez gibi tel:ik· 
kiye mecbur idik. Doğ'rnsu aranırsa, 
müzakereye me:mur murahhasları • 
ınız en mütevaııane bi!' \'asatiyi pek 
nadiren tec:ı \'Üz etmistir. İ<:leı inden 
çoı;u LloyJ Gcorgc'un küstahane 
söz!~rini pek haklı gösleriyorlnıdı. 

L!oyd Georgc eski Rcich şnm:öliye
si Simon'un karşısında. müstehzi hır 
edu ile: "Almanların kendilerine şef 
yahud mümc:-;sil olarak zeki adamltw 

bulmasını bilmedildcrin!., söylemis .. 
ti. Zaten, dahi kim.,eler bile, kuvve
tini kullanmağa azmetmiş bir dü.)
manın iradesi Ye temsil edecekleri 
müdafaasız kavn.in bulunduğu miies
sif aciz lıaii dolsıyısile, ancak [)';k 
ehenımiyelsiz netict'kr elde edebi 
lirlerdi. 

Maama[ih, 1923 bahannda, ordu
muzu ycoicen vi.lcude getirmek için, 
Fmnsanın F.uhr'u iııgalinden istifa
de etrr.ek istiyecek tir kimse ipti<lıı 
millete nıanevi silahlarını iadt• et • 
mek, ondaki .irade kuvvetini inkişaf 
ettirmek bir cnda bir milletin ~iC~·ket 
ve satv~ti ic:in en birinci hymeH 
haiz olan unsuru mahvC'trni~ bulu • 
nanbn yok etmek lazımdı. 

( Dl'\ ~Unt \ ':t.r) 



Yazan GUlsen VAROL 

S alonun büyük saati ağır agır 
altıyı çaldı.. Y :vaş yavaş 

ortalıga çöken derin birse 'zlik, ge
cenın ba 1 gıcıru h ber verıyordu ... 
Bayan Macıd biıtün benlığıni sa -
ran b meroJda yeniden kalktı, kı
zı Le.} la yıne bir saat gccikmıı ti .. 
Gıttik artan merakım yatı tımııya 
çalı gen ann cad .} bakan 
pencerey ko tu, karanlıgı yaran so-

cnerlcnnm aydınlıgınd kızı -
mn k dönmesıni bekledi. Nı -
h) 
J dıuucı1.1." .... 

••• 

:renmı ı. 

• • • 

ını7. ha-

Gen kadın bır an ne soylıycceğıni 
şaşırdı, sonra gozlerinı kın ve nef -
retl Malıirm gozlerine dikti: 

- B r da.kıka oturunuz beyefendi. 
8ız anlatacagım hazın bir hikaye 
var. Dinlemek lfıtfunda bulunursa • 
nız memnun olurum. 

Doktor hayretle, yalnız, ''Bu.} u -
run , diyebıldi. Bayan :Macide hika
yesıne başlamıştı: 

•• - Bunda.o on eek1z sene e\•veldi. 

Biraz sonra masanın altından u
zanan mcak eli elimı yakaladı. Ve 
uzun uzadıya sıktı. Ben elimı çek -
medim. 

Vakıt gece yansını geçmiş olduğu 
h d bardan çıkmıyorduk Ben ha· 
la haf f topallık numara ı yaptığım 
ıçın d nsedcmiyorduk. lçtiğimız bol 
'ı ki hızım baronu da epeyce rs -
mı tı 'ıha.yet d yanamadı· 

Fk 

ettim. Caz o 

k bul edi-

"B ,, nin, meşhur yeşıl bağlannda 
çocuk denecek yaşta, san saçlı, yeşil 
gözliı bir genç kızla, genç bir dişçi 
seviştıler. Kız ona. çok ınandı .. Anne 
aevgısınden mahrum ol n bu za\al
lı küçuk kız, kendisini k vnyan kol
ları hakiki bır vgı sığın ğı sandı, 

"sevıyorum,, diy dudaklara bütün 
varlığı ile ınandı... Bu masum kızın 
on altı yaşındaki ba§lıyan, sönmez 
aşkı, sevgilısinin onu terketmesile 
neticelendi. Bu sorunez zannettiği bü 
yük asktan .kalan bir hatıra vardı: 
gaynmeşru ızdivacının mahsulü. Bu 
genç kızın hikiyesi "B , da. gün -
lerce çalkandı. lh tiyar babası o yüz
den ınme ındır<:rek oldü. Nihayet 
yüksek vicdanlı bır bay, bu kızı dtiş.
tügu çukurdan çıkardı, onu, yavru
su ıle beraber hayat arkadaşlığına 
kabul etti. 

Genç kadın bıraz durdu .. Boğazı 
kurumu , heyecandan titriyordu. 
Mahıre gelınce, o da sapsarı kesilmış 
hıknyenın mabadını lbekliyordu ... 
Zıhnınd bm türlü sorgu belıri • 
yordu. B yan Macıdenm sesi tek -
rar sükutu bozdu 

- Bay Mahır .. rengmı.z her şeyı 
anlad gmızı gostcriyor. Yalnız lti -
ka~emın sonu çok fena. .. Siz, bu lıı
ka.} il , genç 'e :gürel bır sevgiliden 
ayı cağım. Çok ükür bu sevgı malı 
r m nnlıklerc gırmemış... "Sevi -
yorum d ye kandırmağa çalıştığınız 
guzcl L{',} lfı "B , nın eşil bağla

nnd onmıyeceğıni videttiğınız ya
lan ı . kınuwı ma.h.sulüdur. Bir za
manlar anncsını kandırdınız. Sene
lerce • gunahkir kadın,, damgası ile 
mlctt nız. Kendı varlığınızın bir paı -
çaa olan kızınızı da bu uçuruma at
mı'} az kalmıştı ... 

Genç kadın daha zıyade sinirlen -
di. tıtrek bır sesle bağırdı: 

- Beşen yetin muzır şahısla.n, 

ham \'arlıkları ... 
Bu sınırli sesı, doktorun meyus 

''C' mulayun ses1 dindirdı. O artık 
Bayan Macıdenın önilnde dız çb'k • 
mustü. Senelerce evvel yaptığı ha
tayı tamır etmemn yolunu düşunü -
yordu. Demek .. kır saçlı başının ı

çmde, sayılan sılınmıı; ee gıbler a
rasına az daha k dı kız da kan -
caktı. Bay Mahır o kadar mtiteessır 
olmuştu kı, kırk dört senelik öm -
ninde dk def bir kadın karşısında 
gozy ı 'ciökiıyordu .. Yavaş yavaş e
ğıldı, cansız bır cısim gibi duran ka
dının ellerini tuttu. Hazın bir sesle: 

- Hanımef cndi.. nazarınııdaki 

sukutum müstehak bır msanım. Af 
dılemck ıçın kullanacak kelıme bula
mı}orurn ... F kat. şurada, şu mu -
kndd eli n tut rak edeceğim ye -
mme ınanın. Hnyattakı tek kızı -
mm bnşı içın sızi tcmın edenm ki 
ıkı gun sonra buradan, meçhul bır 

semte gıdcnm. Leyla benı unutur. 
Bunu, ona her seyi soylıyerck yap
ın. ı, ı t r lım. Fakat o, bayatta ken
dısııu "mahut damga,. ıle bırakan 

b basını bılm Sln. Bıraz eV\1el yüzü
me haykırdınız "~scnyetm muzır 
şahı lan,. sözUnU yaısadığım mud -
detçe tamır-e çalışacağım. Temenni c
denm ki "kızım,, hayatta böyle mu
zır bır şahsa kurban gitmesin, onu 
sızc bırakı~ onım ... 

••• 
Uc gıi!J sonra, bUyilk bınanın ka

pısındaki "Mahir Başar,. ya~tlı ta
bela kalkmışt\ ... 

yonını .. 
Maksadım kendısını adamakıllı 

sarhoş etmekti. Az sonra vıskıler gel
di.. Bunlan da ıçtikten sonra ba
ron müsaade alarak kalktı ve sallana 
sallana gittL 

Fritschle yalnız kalınca o biraz da
ha fazla cesaret göstererek yanıma 
sokuldu. Ellerımı ellenmn ıçıne aldı. 
Fnknt gözlenme pek ba.kmağa ce
saret edemiyor, başını ominc cğ1 -
yordu. 

YENİ SABAH 

80,000 lira kazanan 
34,203 

20,000 Lira kazanan 
20,687 

15.000 lira kazanan 
20,284 

10,000 lira kazanan 
46,487 

Sonları (8) ile biten nu.ma.raJar 
birer lira amorti alacaklardır. 

5,000 lira kazananlar 
1763 3393 6768 20052 401.M 

1,000 lira kazananlar 
82132 61.98 2484.5 30754 '5602 

3632 312.57 42056 20910 49929 
{624 4148 8507 20635 17822 

40448 23735 15816 26lil 42793 
40095 15783 4 7585 33716 U.357 
12Si9 1465 37502 23884 1167 
34600 1252 22325 17915 34314 
27554 64323 12684 2537 13459 
17690 19789 4-0870 7776 9945 
24648 35211 49588 86705 

60 lira kazananlar 
357 496 583 716 
773 860 902 1000 

1240 l.290 1330 1372 
1491 1504 1611 1862 
2126 2290 2355 2536 
2855 3047 3079 3094 
3314 3491 3500 3657 
3953 4055 4180 4209 
5005 5099 5232 5326 
5372 5409 54.31 5524 
5686 5692 5763 5847 
5946 5952 5957 6174 
6215 6397 6418 6496 
6530 6540 6569 6814 
7141 7269 7352 7430 
7654 8003 8072 8238 
8300 8320 8351 8398 
8665 8806 8836 8871 
'9143 9361 9366 9627 
9859 9885 9885 10150 

718 
1199 
1432 
1870 
2741 
3193 
3774 
4336 
5354 
5661 
5881 
6206 
6503 
6998 
7460 
8253 
8555 
9034 
9774 

10288 
11377 
11870 
12404 
13078 
13335 
14184 
14560 
14789 
15474 
16215 
2M81. 
17001 
17553 
18429 
l9296 
19852 
2004-0 
20244 
20796 
21266 
21634 
22013 
22299 
22840 
23305 
23691 
23900 
24710 
:2f840 
25705 
26119 
26899 
27495 
28312 
290i7 

lihliler 
30839 30906 
31249 314.18 
31706 31771 
31882 31942 
33306 33412 
33690 33829 
34168 34188 
35226 35473 
35877 35893 
35945 36005 
36772 36929 
88291 38312 
39136 39136 
39350 39400 
39587 39748 
40006 40085 
40470 f0.595 
40832 40957 
41390 41 36 
41804 41.813 
41960 42104 
42304 42346 
42827 '2913 
43865 • 43980 
44189 H434 
44748 44757 
45397 45449 
45872 45875 
46078 46236 
f6355 46532 
46 85 47035 
47511 47551 
47801 47854 
48263 4.8290 
48624 48803 
48995 49099 
49548 49570 

80997 
81478 
31782 
32050 
33426 
33914 
34627 
35491 
35914. 
36013 
37059 
38777 
39328 
39497 
39813 
40343 
40798 
41006 
41467 
41 42 
42144 
42371 
'2957 
ol4049 
44583 
44854 
45454 
.:>917 
46293 
46673 
47169 
47645 
479i7 
48443 
4 77 
49246 
49898 

31039 
31558 
31789 
33181 
33477 
33943 
34823 
35534 
35929 
36303 
37193 
39004 
39340 
89545 
39918 
4.0357 
40809 
31146 
41789 
41865 
L.?J.73 
{2730 

42989 
44123 
44.715 
44903 
'5527 
45956 
t6300 
467H 
47310 
47659 
48066 
4 508 
4 924 
4.9374 
4.9965 

3ll35 
31652 
31849 
33262 
33652 
34161 
34953 
35747 
35943 
36343 
87361 
39123 
39348 
39555 
39948 
40384 
40825 
il237 
41792 
41922 
42272 
427.37 
43169 
44173 
«740 
45287 
45818 
46000 
46303 
46767 
47413 
4768! 
48164 
48621 
48983 
49470 

40 lira kazananlar 
360 384 556 609 1307 

1515 1550 1637 1750 1866 
1983 2101 2152 2154 2268 
2295 2666 2682 2811 2832 
3017 3148 3272 3273 3327 
3353 3361 3410 3429 3518 
3588 3606 3634 3755 3773 
3860 3883 4208 4311 4360 
4618 4696 4773 4817 .SSl 
4875 5019 5278 5341 5477 
M85 5827 5000 6060 6091 
6275 6285 M20 6500 6.527 
6532 6613 67(8 S86l 7277 
73f7 7474 7527 7796 7883 
8035 8163 8180 8325 ,8360 
842 8752 8779 8781 8796 
8813 8861 8882 8994 9393 
9473 9684 9858 9915 10102 

10291 10315 10707 11340 
11493 11563 11789 11794 
ll9U 11982 12318 12336 
12558 12896 12921 13009 
13093 13121 l.2126 12240 
13501 13631 14012 14168 
l4186 14196 14265 14543 
14651 14663 H778 14766 
14797 14913 15186 15459 
15685 15964 15980 16033 
16268 16317 16340 16425 
16532 16588 16703 16957 
17045 1707~ 17284 17318 
17707 17774 17916 18360 
18517 18810 19173 19182 
19468 19527 19543 19767 
19 79 20019 20024 20072 
20101 20132 20133 20129 
20320 ~ 20520 20595 
20799 20854 21021. 21257 
21281 21345 21498 21593 
21637 21675 217H 21 84 
22047 22157 22183 22262 
22339 22.528 22769 2'2795 
22868 22940 23065 23125 
23319 23344 23599 23688 
23703 23772 23877 23880 
23941 ~ 24177 24295 
24712 247 .. 9 24763 2'832 
24847 2"&980 254ı. 25677 
15796 25890 25899 26070 
2637-4 26387 26495 26503 
26931 26952 27222 272{4 
27561 27761 28lf 7 28166 
28338 28393 28707 28898 
29111 29527 29.559 29584 
29964 30076 30185 .30286 
30300 ~ '30515 30661 

297381 30300 
307;1.3 

10275 10604 10675 10773 10791 
10966 10983 11186 11417 11458 
ll621 11612 11632 11663 ll695 
11714 11799 ll904. l1914 12049 
12127 12177 12237 12560 12574 
12577 12621 12670 l270ı 12777 
13042 13078 13143 13256 13597 
13606 13649 13709 13813 13919 
13931 13979 14251 14364 14645 
14712 14783 14805 14858 14959 
14979 l.5ll6 15321 15256 15325 
15370 15390 15398 15490 15578 
15675 15792 16040 16055 16172 
16258 16346 16358 16586 16668 
16900 16988 16997 17046 17145 
17264 1735.5 17380 17415 17428 
17575 17694 17851 17861 17989 1 
19009 19070 19232 19256 19642 
19710 19734 19897 19999 19916 
19962 20193 20537 20612 20854 
20997 21240 21245 21299 21363 
21460 21506 21567 21598 21607 
21666 21812 22028 22060 23008 
23149 23153 23284 23289 23354 
23460 23168 234 73 23502 23560 
23845 23852 23905 23910 23923 
2$923 24064 24070 24217 24309 
24469 24546 24597 24631 246828 
247i6 254()3 25677 25854 260 6 

farksızdı. Mişi,g&n civarında. bir çift
lıktc oturuyorduk. Kaç defalar ba
.'1n11 alıp k çmağa karar verdim .. 
Bir.defasında bunu yaptım bile. Fa
kat annem her defasında beni evime 
g"ri gönderdi Hoş onun da hakkı 

mrdı ya.. .. Çünkü kocam o kadar 
zengindi ki .. 

!cimi çekerek başımı Fritsch'in 
n dalı kuvvetli d yadım .. Şim-

di saçlarımda nefesinin bızlıl n 

- Sizi 
D em' 

- Bclkı 
bu meııfı 1 

• yordum. Kısık bir 

a k duydUcÜ\lln 
ru değildi. Fakat ne 

yapabilirdim? F..sa en o da beni bir 
hayat arkadaşı olm~ içm değil. gü
zel ve cazib bir et yığını olduğwn 

içın almıştı. Altmıs ıki yaşında bir 
adamın yırmi ya ndaki bır kadıııla 
e\ l nmesinde ahlaki bir cihet olabi
lır mi? 

Asla! 
-O nun için ben, ona karşı hi~ • 

setti· im bu menfi hisler dolayı 

asla bır azab du) m:.ı) dum. V cda
nım müsterihti. 

Bu hayat beni o kadar yormu ve-
bezdirm ki h ol li on beş 

............. ;::;.u hald bruınnı alıb ~ola 
muh time uym i m o

nwı ark ıııdan bir .mi~ matem 

Mollanın b basının uç o~lu vardı. 
Pehlivanlığa meraklı olan bu adam 
çiftllklerınde dalına baş pehlivan 
beslerdi. Oğlunun bırisı. ın yan oldu
ğu için onu pehlıvan olmak Uzere a
yın;ıışU. 

Bu delikanlı ıdman yapar, gureş 
yapar ve başka ışle uğraşmazdı. Dt
ğer ortanca oğlunu da zayıf olduğu 
içın çiftlik kihyası yapmıştı. o da. 
çiftliklerle uğraşıyordu. 

Müm:m en küçükleri ve çolak ol -
duğu İıÇm ODU da medreseye vecnişt:i. 
Boca yapacaktı. 

Fakat, her nedense )(timin pehli -
nnlığa fevkalide meraklı idi. O, 
medreseye yazıldıktan sorıra, ona 
Molli li.kahi verilmifti. 

- MollA, 
Aşağı .. 
-Molli... 
Yukan hita.bile aıııhrdı. MOlll, hiç 

bir vakit babasının t:akeinune kail 
olmamıştı. 

Bir gün babasma şanları aoyledi: 
- Baba, ben medresede okumak 

i&temıyorum.. 

- Neden?. 
- İstemiyorum işte.. 
- Ba!}ka ne ya.pabilirsm çocu-

gum? 
- Ben, pehlıvaıı olmak istiyonım. 
Deyınce, Müınmm babası şaşırmış

t:J. Hiç Miimm gibi çolakta.n pehlıvan 
olur muydu? 

Oğluna hitaben: 
- Oğlum .. sen, deli misin? Hiç sen 

den pehlivan olur mu? 
- Olur .. Neden olmasın?. 
- Oğlum, kolla.nn çolak .. 
- O, benim için daha karlıdır •. 
- Olamaz.. saçma sapan konuş -

ma .. medrescne devam et.. Molla ol! 
Büyük kardeşiu pehlivan olacak .. 

- O ~van olamaz baba.. 
- Ulan nasıl olamaz?. Görmüyor 

musun daha şim.cliden doksan okka 
geliyor?. 

26185 26377 26728 26852 26859 
27140 27414 27507 27542 27681 
27716 28169 28559 28683 2873.5 
28884 29241 29383 29397 20090 
29 47 29946 30010 30169 30391 
30601 30843 30919 310 o .31130 
3H40 31558 31822 31824 31900 
32000 32128 32137 32 153 3234 
32455 32555 32563 32918 32994 
33146 33234 33404 3351 33558 
34047 34130 34136 34431 34545 
34571 34716 34904 35041 35154 
35318 35584 35617 35712 35734 
35754 35863 35871 35921 36073 
36183 36356 36576 36578 36707 
36811 36827 37073 37165 37213 
37417 37675 37901 37921 37964 
38009 38149 38439 38552 38910 
39676 39809 39850 39892 40035 
40043 40113 40144 40330 40555 
40669 40786 4-0856 41183 41217 
41501 41591 41677 41933 42054 
~188 42271 42370 424-06 f2414 
42455 '2460 !2703 42868 13004 
43150 43299 42350 43545 43551 
43691 43792 43894 44052 44123 
44213 44353 44399 44570 44190 
44724 44729 44741 44975 45195 
45210 45213 45401 45556 45755 
45809 45812 46144 46156 46343 
46588 46758 46925 469 47032 
47127 47113 47211 47458 47639 
47769 '47893 48020 48171 47266 
-18530 48&48 48737 4 739 48 00 
48843 '48900 48920 49082 49084 
49108 49370 49482 49540 49543 
49008 49835 49854 498613 49879 

tutmağa, sıya.h elbiseler giymeğe ta
hammüiüm yoktu .. fümhilir bu şe

kilde hareket ettiğimden dolayı beni 
ne kadar fena buluyoTSunuz. 

Ellcr..nıi . ddetlıe :sıktı: 
- Fena ımı bulmak ? Asla! Asl 

diye mınkiandı .. 
- öyıe ilSe birer viski icelim ! 
- Emredersiniz! Garson! 
Viski r gene )Ckdığennı t.'lkıb et

ti. Ben dıkk t cd yordum. l<Tit h ılcı 
dane içm n kcndı vislnmı bıtiremı
yordu . N de ol a kad n od 0 um 

bünyeme ıçkı d m akıllı 

ı. B m d rdu. F -
l kayb 

b 1 Fntsch 

- Baba., mandada da .c:J/11 
pehlivanlık okka ile değildir· 

- Haydi. cok soyıenı:ne.· 
reye git.. gôzünü patla~ 

Molla, ezıle büzül baoa---. 
nmdan aynlmıştı. Moll5. o 
Ol1 dokuz yirmi yaşlarında 

İşin tuhafı, gizlı gizli So 

manya.par, güreşirdı. _ .~ 
Batta, pehlivan olan DIQ'-

deşini yenerdi. Bir çok k 
latmıştı. 

Molla, bir kaç ay so~...a: 
bahasına y:ine ar.zulann.ı dOP"" 

- Baba, beni pehln-an ~ 
Babası, fena hal 

Bağırarak: 

- Ulan, ç lak adamdan 
olur mu? 

Deyıncc, Mümin muk~ 
- Ya, ağabeyımden ını 
- Elbette .. 
- Ona yedirdiğın 

baba.. 
- Neden?. 
- Ben, on.u bır elde Y 
- Haydı oradan zeuek .. 

öldürür be! ~ 
Deyıncc Mumın, meyda.D 
- Bab: . Ben ~yi'I' ~ 

sem b nı pehlıvan ya pa.r ıtl'~ 
Babası, hıç du Unnıede" 

veıdı: 

- Yenemez.qın kı., ~ 
Miımiııin babası, arada gw-_.. 

ı·eşlcrdeıı, ıdmanlardan 

değildi. 
Baba., o derece emin idi P 

oğlu değil büyük ağabe~ 
kahya!ığı yapan ağabcyiSioi 
nem ezdi. 
Mümın babasına mukabil' 
- Balfa, ağabeyimi b!ı, 

çarçabuk huzurunda ma5'"':. 
sem benı onun 
ayırır mısın?. 

- Pekili. .. 
- Söz veriyor musun!· 
- Şimdilik bir şey sÖ , 

- Amma olur mu ba~ 
- Yo .. şımdiden soz 

- Neden? ~ 
- Sen ağabeymi yeııe 

ikinızın de pehhvan olaıJJI_. 
knrar venr ve bu sevdau
çerim.. dedi. 

Mümın: rtl1 
- Pekfıla, bir kere gu 

dedi. 
Babası merak etmişti. 

le Mümını hususi olarak 

Miımın, on dakıka ·· • ..a. 
yisini bastıdı. Bir kunCJll""""" 
etti. 

Baba, mu tı. tki 
kere daha tutturdu ~~., 
tini beş on dakika ıçuıde 
pk kündesile yeniverdi· .J1 

Fakat baba .. bö) le o~ 
ber katiyen Mumını ~~ 
madı. Yalnız, ağabcyısırıe[I 
pehlıvanlıktan alıkoydu· 

lutabeıı: / 
- Senden de pehJıvn.Jl 

reseye, dedi. 
Mıımın yalvararak : 
- Baba, ben ba pehlı 

ğım ... Benı, kımsecıklel" 
cek .. .. 

Deymce babası: 
- Ulan hıç senden b8 

im mu? Haydı medrese~ 
Dıye kovdu. Fakat ~ 

yordu. Pehlıvnnhga nfl'. 
Medrese~ durama lı. ~ 
kandıramadı. (l>f' 

benı d m ı n b .:m- ı 
den tutuyordu. Halbukı b . tutac:ık 



Sayfa: 1 

ve BOZU LJJGUNlli\- BARSAK 

lngiliz başvekili harb 
hakkında hesab verdi 

Cenubi şaıkl Avrttpasrnda ltaly~danyenidönen bir 

tıu, ~ tG.ra,fı 1 itıcide) 
~ ~.alan, Jorlcrini, teli\~Ia işgal 

er, 
};a~..ı:.._ ..::.:.1.- t ..;ı.· malı 

-..ı •&&r, llUA'llille · 01.AUllJD.a • 

- lilaıı tiU'alan terke mecllnr oldu-
~ Riitün yerler işgal eclilmi~tL 

.... lllriberlaliı, söze başliımak üze
,., ltl -
~ · ~a kalktığı umuı, ccbeni.D 
ka ~etinde hüküm süren sükiinet 
l\;'JQJd11 ve vekil, hükWnet ta. 
--!:~:nıun §iddetn alkışları ara -
~ ~~ başladı. Tam bu s~ 
~~ Gbmıclıill1tlc ba.~\rekilin 

t'h yer aimı..'lta. 
.. l!Gıhftrlain dedi ld: . 
ti~ 88.lı gün.ti, ~ ruo.'kc-

'"\'~~~.ıns.t:m't.am 
-~-.. ... u.:,ımı ı~-a~ ım • 

h · · · her hangi muhnhıra
letıı 0:\'.:tbiltn:k eo nf'al' bir söz süy
~lllek için ha.zı noktala.rda sükutu 
~l he Dlflt'bur olmuşttım. KJt'lıah -
lıa Jn ı\ndal.-.'Uo~·den ç~·l<ildiğiııi, da
ı. '-alı gijııüııdOD hilh:orduk. Fakat 11111, • 
% 'eUttri!ıam Namsos4da.n da geri 

tll~k • 
ıı~ • 7&-uretmde ka.hhk. Antlals-
ıı...ı 1

11~ ı..ııt clw.lıa u:ililikcli o
fa1ı. ~ .S~~ ricatı haUkında en o
~· ~lit;a tmlnmnu.ktan içtiııa'b 
"ık •~t11n.. ~'ünkii, ~eri ç.ekilccek olan 
t..f.•·r- ~~'l.~mı nuan llikl.atc aldım. 
'"'..,ı·r ........... .._ 
bııı .._.,nan, Alınanlar, <·ilerinde 

llııa.n .a.:u... __ ""le . vua.uu bombardımım t.ayya-
lırıni harta.Met.o ~etir(•hilirl&<li. 
'l:J.t·eır· 

ltıeq at esmısında hıç zayı:ıt vm·-
l!Qc.- <'ıı l"icati hır gece zııl'fmda ikmal 
tıı1~tı bahr.iyelilerimizin ve askcnleri· 
h~ cndden takdire şayam o;;ceaatini 
tn eue anmak ısterım. ,. 

~lttıı :ıınberlain. söziinc şöyle de-
" Cbnişttr: 

,.; ~u asılsız haberlerin yapbğı . 
'1 el'i akim bırakmak için elimiz· 
'- ~en; yaptık Dii~nna hakıki 
~eti anlatabilecek eı1 kfü·ük ma· 
~~· .,..erıncı.kten ictiıuı.b için çok 
~ ' davranmak zanıretinde kal-

~oı-ı-.. 
~·""' cenbundaıı geri çekilif: ha-
~ Gelihtııu ricaliyle kıyas etli-

~ 
~~~.oenubuna. ,gond~r.iJen kuv-
'-a.,~ ehemmiyetli değildi. Ve 
~ bir tele frrkadn.n ibaretti. 
~ Ça .r.ayiattmız ağır olmamıst..ı.r. 
'~ lnaltcme de ter.ketmiş de-

~ı~ 
·~. '~ Yiat \•erdil,se, Almanlar harp 

~~l ' laY)"'ar't', mık1iye gemisi ve 
~t balcUrundan c;.·:ok da.Ha a ''"ır za -

''e!'diıer o 
~ .,,, 

~k (j ~aiu, sözüne devam ede
•• ~rki· ....... . . 

~lll'ırı llir.a.z prestij kaybettiğimizi, 
~ ny~ın karada na.mağlüb oldu
,1~tr aôykmen masallara az çok 
l:iıı b ~. dostlarnnızm cesaretle· 
~l'ıttı 1

1~ lcayhett.iltlerini, düşman • 
~ "rı.~ zaferden b:ıhettikleıini ve 
tqetıı., 'jYeti· rmıv:ıklraten kabul et -
~~ıazun geifilb'ini 1ıesaba ıkat -
~, V'1Zlyeti \•ahimlcştirerek 
' ~·cık~ yardım etmemize lü 

H.t tur.77 
~\. '!!vekil 
rııı1~ . • • Norveç _ hadi:elerinin 

>.ıı:ı b· Ü7.erınde yaptlgı tesıri mev
,t-~erck şu sözlerj ilave et-
' . 

~ah~ ,~a. metanetini öır kere 
ı ');> ~ at etmiştir ve bu ı:nağlfıbiye-lt..,.' .. -

1 
ıı-, tJı .. _a Uzcrmre yaptıgı yegane 

~~4' IQ~a daha siddet.li bir su· 
4""e:t:ca~ele b usu::mn<laki azmini 
Aılitt lldtrrnistir. 

~' l}ıu~fikler:i~iz Tiirkiye, sükfıne
~~ b t)eti af~a ediyor. Mısır, müdafaa 
~. (;11.a nı arttırmaktadır. Yakın 
~: fıı()l:tı Şarktaki v:ızıyelımiz, Akde
,, 

1 ııa:'>'eai~ normal şekilde taksi
~ı\ı~ı laı- l:lde muvazene bulmuştur. 
~ l~v '•· Esasen talınun edildiği 

1,.!eı- • eçıe husule ..,.elen aksülfunel 
~ ner b ' 

. Yerdekinden ziyade olmuş-
etı 

~ir tıuı:ı 't-q1y SCbeplerini tamamen tak • 
~ i~ 0~. İsveç matbuatında po

G)~1Yette tefsirler intişar et
ı~/ litıi ~ına mütccssifim. Ümıtsiz -
~e d ifade etmeleri labil görüne

~ ~~ıltl e, ınntte.fiklerin davasına 
\ı <tJa:ıeceıc mahiyette değildir • 

~ ·lec adar etlen şey, her iki taraf 
~r. ~ <ılı ele olıuı şikayetler doğil, il& 

~ ·ı~ todbirlerdir. Eğer İl· 
rneu ve milleti, herhangi 

tazyik kat'Şlmnda bitanflık siya
setini hı.Yfüe cllin azimli iseler, biç 
değilse bu bıtaraflığın, her iki ı:nulliı.
rib ta.raf hakkında sıkı bir bitanı.flık 
olacağım ümid etmek isterim. "m
kışlar.,. 

ısveç demir madenlerinin Şimal 
denizine başlıca mahrecini teŞkil e
dei Narvike kuvvet sevkctmek hu· 
susımdakı ;kar.acımızın fena karşılan
dığını iŞi.tlnedim ve bu kararın:m:ı :ale
ı12.en t.aşvjp edildiğine .inanmak ısfu

ııim. Bununla bf!::aber yapacağımız 

ısevkiyatın bir Çüıı: mulitar.alara ma
ruz kalacağıru idraK etmemiş "<leğll· 

dil<. Trondht:imi zaptetmenin ve bu 
ınıntakaya Almsn takwye kıtaatuıın 
müt.e:r.aytt bir :eekilde akın ctmesıne 
maru olmadıkça., mevzil(ll:imızi mu
hafaza etmenin de güç olacağını ke
za biliyorduk. 

Trondheim'de tayyarelerin kara -
ya inmesine müsaid arazi kifayetsiz
liğinin ihdas ettiği müşkülatla da 
karştlaşacağmua;dan bihaber değil
dir. Diğer taraftan merkezi Norveçi 
işgal teşebbü.Sünde bulunmazsak Nt>r 
veç Jıükiimeti., Nozweç kuvvetleri ve 
Norveç mille.ti üzeıinde yapacağımız 
tesiri de keza nazarı itibara almamız 
lii.zımdı. 

Trondheim başkumandanı, bize 
müt:ea.ddit defalar acil nıüracaatıa.r 
da bulunaraü, her ne pahasına olursa 
olsun Trondheime taarruz etmemizi 
istedi. 

Chnmberlain, icabında Finlandiya· 
ya yardım etmek üzere ha7J.r1anan 
ilk kuvvetlerinin Büyük Britanyada 
alıkonulmuş olduğunu, bunları . taki
ben serkcclileeck olan daha büyük 
ku~an.n F'r.ansaya ganderildiğini 
söylemiş ve demiştir ki: 
"- Non-eçe sev.kedilooBk kıtaatın 

orada yapamı.lnar.ı tt!Sir sevkiyatm 
süratile değil, Nor.vaçin a~lc kalam -
len tek tük bir !kaç elimana ya.pa.tiile
oek iliraç b:tı.raketindeki süratle mü
tnıwaip olanaktı. Bu hareJiata daha 
fuzliı gemi tt-ihsis edilincsi lüzumuna 
kani oliıirlar vardır. 

Biz kaniiz ki, takviye kuvvetlerı 

gelinceye kadar biımisbe mal:idud 
kuvvetler, mı limanlan işgale ve mu
lıafamya kifayet edecekti. Kuvvet -
lerimizin 'l'rodhcimi ?.apt:a muktedir 
olamaddrlamı göniiiğümUı: mınan 

çekilmemiz mi yoksa yeni bir teşeb
biis :yapmak üzere lfrtaattmm takvi
ye et:Jnemiz mi doğru olurdu? Fikir 
bu, ilk teşebbüsten sonra yani vazi
yetin ümidsiz olduğunu gördükten 
sonra, kıtaatımızı geri çekmelCle doğ
ru yolu Uı.kib etiniş olduk. P18.nımı -
Zlll akamete uğramasının iki amilı 
vardır.: 

1 - Tu1~ kar:ırgi.hlıın twıi -
nindeki imk~nsızlık, 

2 - Abnan ta~viye kıtalannın sü
ra.tıe yctUımesi, 

Bu vuiyet karşısında, kuvvetleri· 
mm Trodheimde tuttuğuz takdirde 
efradı ve malzemeyi, gayri tabii bir 
nisbet Wıl:iılinde tevzie mecburiye -
tinde 1ialiı.cak ve son derece külliyetli 
Ktı\11.'ellerle karşılaşacaktık. Şimdiye 

kadar alınan neticelerden hüküm 
çıkarmak hususunda fazla acele et -
memekrini, meolisden rica ederim. 

Almanların, bu muharebeden bazı 
istifadeler temin ettikleri gayet aşi
kardır. Fakat, bu istifadeleri pek 
pahalıya aldıkları da muhakkaktır. 
Terazinin hangi tarafa goleceğiiıi 

kestirmek henüz pek mevsimsiz olur. 
Muharebe henüz bitmemiştir. Nor -
veçın büyük bir: kısmı, henüz Alman
ların eilnde değildir. 

Chamberlain, sözüne devam ede • 
rek şöyle demiştir: . 

"- Milleti yalancı üınidlerle al -
datmak istemem. Meclis, azalan, bir 
çok defalar "Hiller otobüsü kaçrrdı., 
cümlesini tekrarladılar. Bizzat ben, 
nutuklarım.dan birinde "Hitler oto • 
büsü kaçırdı,, dediğim zaman Nor -
veçten bahsetmiştim. Zira, nutirum 
5 nisanda yani istiladan üç güıı mr
vel yazılmadı. Nonreç hammden çı
kanlan hükümlerin pek fazla müba.
lağalandirıldığına kani bultınmaJrla 
beraber, nihai zaferimize olan itima
dımı muhafaza etmekle beırabel', Ş\l, 
ciheti de:sö;rlemekliğiıınicabıeder ki, 
Britanya milletinin yaklflŞlm tenli- 1 

• 
ı: d i p 1 o m a s i v e t u r i s m Tiirk yolcu diyor 

~~------------~ 

B şeytanın hareketini t:ı.klla e
reııner mülak.atıı.nda Eiiilerin, 

derok a ıMussO.liniye 3Juıın ovainrı-

nm genis ufultliicmı g(;sterdiği söy
leniyor. ~ o devirdenberi 
İskandinavyada t:emin ey.lem.eğe ita· 
rar verdiği mena.fiin mukafüliniJıta.l
ya bu istikamette ar.a:malıydı. 

Bunun hakikat olduğu fm2ed1lir • 
se, böyle bir hareket meşk.fili: bir v.a· 
ziyet timsalinden başka bir şey olmı· 
yacaktır. Mihver de,rfotilm:inin mi.iş-. 

terek Balkan siya:seUerlni 'tmif icin 
"nül!ın: taksimi,, .. m-en'fiı:at mınta -
kalar.ı,. illi. gı'bi şeyJerden ba.hsedil
d.1&"1 zımıan ceııtibu ~ki Avrupası 
nın bil' lmreltat sahnesinin mütem -
mımı veya. müstakbel Avrupa mu -
vaz.ru:ıesinin bir u.ıısuru ola.ı$ t<!Jrik
ki edHmesine göre oldukça değişik 
bir çcl'ır.e altında meydana. çıktığı u
ınutulu!'Ur. 

Esas ıtiö.a::ırile, toüa:liter devletlerin 
muhtaç olduklan yiyecek ve ilk mad
dôlerin hadisata tevfikan taksimi 
keyfiyetini Avrupanın bu kısmında 
temin eden bir çarei hal buldukları 
tasavvur edilebilir. ~icat aSJa ta -
savvur edilemiyecek şey, ikbsadi e
mellerinin, sevkülceyiş menfaatleri
nin, tarihi ve pSikolojik temayülleri
nin .karşılaştığı ve biribir.ine muha
lefet ettiği Balkan aleminin bünye
si halt.kında aralarında bir anlaşma
ya varma.lamthr. 

Panjcr.manfamle imparatorluk A
vustury.aamın varisi olan Hitler, 1-
talyanın, tahribi için o kadar kan 
döktüğü mazinin kuv.vetlerini şah

sında tecelli ettiriyor. 
Reich, daha ziyade bir kıSmı Rus -

yaya, bir kısmı da lıalyaya doğru 
çekildiklerini hisseden YugQslavya, 
Rumanya, Bulgaristan gibi memle· 
ketleri, keneli "hayat sahasına,, al • 
mak ister. Buna mukabil, Roma, Bu
dapeştede, Alınan prqpagnndasının 

elinden almak için uğraştığı mev -
kilere sahih bulunmaktadır. Naziler, 

. ltalyanın nezareti altında Avustur
ya ve Macarist.anın istik.l&J.ini tak -
viye edece!( olan meşhur 1934 ta. -
rihli ve üç taraftı ".protokollerin mu
kadderatını Macarlara tiatırJatmak
tan çekinmiyorlar. İşte buradan, İn
giliz ve Fransız nüfuzuna kaışı 12V· 
cih edilmiş görünen, fakat o kadar, 
belki de daha fazla Balkanlara mü
cavir delqetlerin uykuda olan raka
betlerini akeettiren hücumlar veya 
ricatler vücude geliyOl'. 

Eskiden Romadan Belgrada giaen 
yol Budapeşteden gidiyordu. Haliha
zırda vaziyet aksiilir: ltaıyan diplo
masisi ilk plana, Yugoslavya ile o
lan :münasebetlerini ..koyuyor. Sof -
yada, bngün R~ich ftaıyadan dana 
faal ve müteşeöbis görünüyor; bu -
rada da \~aziyet aksi bir seyir alı • 
yor. Bu mıntakada, her iki dikta • 
törlük, hiç değilse bir nokta üzerin
de :liem1iikir idi: Rusyanın Yen arda 
bırakılması, bundan böyle bunun da 
ayni şekilde devam edeceği pek ben-
zemiyor. 

........................................... 
kanin yakınlığını ve şümulünü idhık 
ettiğini zannetmiyorum. Bu cümle o 
kadar alkışlarla ve itirazlada kar -
§ılanmıştır ki Chambe.rlain meclisi 
sükuta davet etmeye mecbur olmuş
tur~ 

Norveç harbinden alınacak birgok 
dersler varclir ki, bu dersleden isti • 
fade etmeliyiz. Bu dersler.in, bu ttıc -
rübelerin, gelecekteki sevkulcysi 
planlarımız üzerinde ne ş6.kil<le mü
essir olacağını söylmek ııiyetindt de
ğilim. 

Fakat böyle bir ~yi biz kabul et
meyiz. Demokratik bir memlekette 
tenkide mfuıi oluııamru:. ~cak, bu 
tenkidlere maruz kalanlar nasıl bir 
telilike mevcud olursa olsun kendi -
lerini müdafaa edebilinelidirler.,, 

Chamberlain söZlerini şöyle bitir
miştir: 

"-Bir kere da.ha ısrarla söylerim 
Ui, bu müşkül günlerde, harbe davam 
maksadile gayretlerimizi artırmamız 
daha isabetli olur. 

Harb malzeme.si, tayyare, tarik, 
top, mühimmat imal ederek daha 
f.o.zlıı.. enerji ve daha fada .btiSn.üni • 
~ PSır-tıeR annindeyiz.,. 

Bu mugli.k t.azyiklere, fasıllı ıle 

ttilidid ve yumuşak ttıleblere maruz 
kalım Balkan 'hüki'ımetleri, mukad
deratla.ruıın mevzuu bahsolduğıı ken 
dil«?rine ayan görününce, harbden ic
finab için yegane şans gördülcleri 
bu muvazeneyi yeniden tesis eyleme
yi araştırarak, ellerinden geldiği ka
dar aksülamelde bulunuyorlar. 

Evvela, çok fazla kuvvetli komşu
larının bir müdaettenberi müracaat 
ettikleri içeriden :vurma faaliyetini 
semenesiz mrakmak iQiıı mukaddem 
emniyet tedbirlerini talw.iye ediyor· 
htr. •€~rist,, ]er asıl memleketlerine 
ttırdediliyor; zaten bu neviden bir 
tabiyeye en gayri müsaid bir yer var 
ise, Ollası da liiç şüpbesiz, zabıtanm 
uyumadığı ve ya:bantınuı daima 
manii tiir şüphe mev~uu olduğu aBl· 
lnm yarımadasıdır~ 

Ayni zamanda bu hükümetler, 
memleketlerinin etrafında bir diplo
masi emniyet hududu muhafaza için 
çalışmaktadırlar. Burada bir güçlü
ğe maruz kalmakta.dırlar. Harbe nis
betle kendilerini muayyen bir sıra
ya .koyan hani.el teahlillfüerinin tc
nevvuu BulgariS't.andır. Vakti miına
sibinae galib kim olursa olsun, hu
duilırrında. bazı tadilat istihsali icin 
onun "adalet zihniyeti,, ne müracaat 
edebilmeyi istemektedir. Garb de -
mokrasllerine bir asırlık diplomasi 
ruıaneleri vf!' kendisini kurtarmış o~ 
lan muahedelerin ruhu ile bağlı bu· 
lunan Yugoslavya, komşu devletlerin 
çekici kuv:vetine veya tazyikine da· 
ıha doğrudan doğruya maruz kal • 
maktadır. İtalya ile olan münase
betleri 1937 tarihli Adriyatik paktı 
ile tanzim edilmiştir. Bu pakt, 1924 
tarihli Mussolini - Pachitch mualie
desinin dahilinde kalmış olmakla be
raber. lıududlara mutdta1:fü riayet, 
bir mütearrıza karşı her tii.rlü yar • 
dundan imtina, mü§terek menfaatle· 
ri haleldar eden .ihtilfıfat takdirinde 
istişare ve komşu devJet neııııiinde 

her t.ürlü ihtilfilci propagandadan 
:vazgeçme gibi bususlal'J. ihtiva edi
f<)r.B.umanya - Türkiye ve Yunanis., 
tanın beynelmilel meYkileri daha 
başkadır. 

Moskovaya bir Yugoslav ekonomi 
hey.eninin gönderilmesine müntebi o· 
lan Ankaradalii müzakerelere san -
sasy.onel. ıtiir tahavvül işaret ediy-0r 
diye mi bakmalıdır? 

I936 danberi Rus • Yugostav mü
heyetinin gönderilmesine müntehi o.; 

ırec:ede değişmemiştir. Değişen şey. 
Balkanların beynelmilel havasıdır.Bu 
sebebden halihazır mümkereleri, 
Belgrad hükfunetinin diplomasi ceb· 
hesinin bir tahavvülü olarak değil, 
takat Yugoalavyanın sP.hne olduğu 
Takabetieriıı bir '.aksidir. Bu; Balkan 
oyun masası üzerinde yeni bir'dama 
taşıdır. Bunun yer değiştirmesini 
iıışirah ile takib edebilirfa. Yugoslav 
ınilleti sabırlı ve sadıktır. Pazarlık 
ları, desiseleri bilmez. Ona Muham • 
medin şu vecizesi tatbik edilebilir: 
Bir kın, iki kılın~ i:a§ıyamaz.. 

"Le T.emps,, 
. ·,.' ._ : : .. ' : '.~· - .... - l ,. " 

ŞiFA 
Bulmuş 
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Bay J. O. O. ;Euı3:.-'W! 

Ekseriya okuyoruz. TOdavi gören 
"liı:çla.rrvarmış fa.kat, Ai:..UCGCK ya
kısından bahsedilince, katiyen mü -
balağa. değildir. Bir. zatın akşam tat
bik ettiği bir ALI:.COCK yakısı, bir 
ıgooc; zarfında tesirini göstererek ve 
dev.amlı sıcaklık tevlid ederek ağrı· 
yan mahalli teskin etmiştir. 

:A.L.LGOCK, Romatizma, L.umbago, 
Siy.atik, delikli :AILGGCK yakılartle 
~fnya.b olmuşlardır. 

A:LIJCOCK yakısının tevlfü ettiği 
sılilıi stoaklık. OTGNU\. T1K BİR MA. 
SAJ gibi hemen ağnya:n yerilı etra
fmı kaplar. ALLCOGK yakilarmda· 
Ki ıtırmızı daire :ve kartal :resimli 
marka.ama dikkat t?diıriz. Eczaha
neJıerde 27 buçuk kuruştur. 

. · . ' ' - -,_ ' ~ : . -~ . ' ~ .:._. 
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1 
''ltalyan halkı kat'iyen harb iate· 

ı miyor, A-Jmanlan Ja R'Omiyrw,, 
'( B~ tamjı 1 incia8) 

leri.ndo ~y kaldım. 
~ iken gördüin ki, ''Stam

pa,, , "Corriere Della Sera,, , "Popolo 
ı "r!talia gaıetelerinin iwmaneleri <>.,. 

nünde Alman muzafferiyetini ve Al
man cel.e.detini gösteren büytiliülmU, 
fötl:Jğrafiar bu id~haneler önünde 
ahaliyi küme halinde topluyordu. 
Halk kütlesi teşhirıedil&ıı:.fbtoği:afila 
ri, 4Y,4..50 metre eb4dın~ ha.rekit 
sa.hala.mu gösterir cesim harita.lan 
heyecanJa ve saatlerce tetkik ediyor· 
la.rdı. Bu haritaların üzerinde Nor • 

1 veçteki :Aiınan ;muzafı(~atı ve ileri 
hareketi Hitlerin gamıtlı haçlı bay· 
raklaria göstecilmişü. Harekatın 

seyrine g9re bu bayraJtıar günde iki 
üç defa yor değiştiıiyorlardı. 

Sinemaiarda yine A1man sahneleri 
ve Alman tayyare hücumlarının yap-. 
tığ~ tahribat bol bol halka gösteril -
mekte idi. Bu meyanda İtalyan dG-
nanmasının azametini ve manevre
Jerini gösteren filmlerde tabii ihmal 
olunmuyordu. 

- Bu .izalia:bnızdan anlaşılıyor ki 
İtalyanlar A iman furaftarıdırlar w 
Alman zaferinin tahakkukunu isti
yorl~l"? 

- Bu mesele lıaJı:kında. İtalyan 
halkını ikiye ayırmak ica.b eder. Te

' :mas -ettiğim yüksek ve 'Orta t&bakaya 
mensub ltalyanhı.r ne harb tarafta
ndırlar; ne de Alman dostu. Meseli 
kendilerine: 

- Mademki harb istemiyorsunuz, 
Almanlara karşı da bir muhabbeti. 
niz yok, şu halde ga-zete idareha -
neleri önünde ~ sinemalarda gönfü -
ğüm A1man tamft:an propagandaya 
neden lürum hissediyo:rewıuz? Srıali
.ni ~duğum yüksek :ticaret. ailesine 
mensub .muhtelif 1t.aı.wuı mla-sityal 
hemen hepsi ağız bir. iği etmişler 

. gibi: 
- Biz kat'iyyen Almaularla bir • 

tikte harb etmek taraftan dcğıliz ve 
· etm.iyeceğiz de. Çünkü gerek mezheb 
gerekse ırk bakımından bize daha 

1 yakın 'Olan Fransızlan elbet de :A.l • 
manliırdan fazla severiz, dediler. 

- Şu ba.kie bu demcıe Alman mu
hibbi tezahüratına ne mana vermeli? 
Sualine de: 

1 - Orasmı Duçe bilir.!.. cevabını 
aldıın. 

Halk ta.baka.sına ~lince~ Halk her 
şeyden evvel harbden bizardır ve 
ancak geçinme kaygusile meşbudur .. 

! Mesel! son zamanlarda ttalyada bi· 
din ~i istililik vcI'g'lSinin pıülarmı 
andırır ptillar ruır nevi, cins eşya. ü 
zeri.De yapılştırılmaktadır. Hatta bir 
kutu kibrit bile alacak olsanız yüs
de iki nisbetinde olan bu resim pu
lunu kibrit kutusunun üstüne yapıJr 
mış bwursww.z. 
Binaenaleyh halk :verginin ç0ğalma

smı, .ge~enin güçlüğünü haklı ola
rak harbe :atfetmclııtcd.ir. Buna hal -
ır.uı haftada o.ııcak üç gün et yiyebil
diğini de füive edecek olursanız mu
tavassıt tabakadan aşağı İtalyan hal 
kının harbden neden dolaYi şid.lieUe 
m.iişteki ve müte.neffir olduğunu ko
layca takdir edersiniz. 

Hatta size şu kadar söyliyeyim ki 

1 bu defalti İtalyan seyahatimde, bun
dan evvelki seyahatlerimde kat'iyen 
görmediğim bir manzamya şahid 

oldum: Bir kısım fak:irler sokaklara 
atilan sigara artıklarını toplamakta 
ve bunları içmekte idiler. 

- Hubdcn..mittcneffir :olmalar.ıma 
rağmen İtalyan efkarıumumiyesini 
1llmafila:ra mütemayil ve miizahir 
bulmadınız mı? 

- İtalyada belki Alman muhibbi 
tek tük zevat vardır . .Lakm ekseri
yet itibarile İtalyanların Alınanlar -
d&n hoşlanmadıklan muhak-ka:tı.r. Si· 
ze bu hususda çok bariz b.tr vak'uda.n 
bah~Meyinı: 

1'orinoda bir Kravat satın alma.k 
istedim. llk rastla.dlğım mağazaya 
girdim ı.ıe islediğimi almanca konu
~n.k t.a:rife ~Jadım. Tezg8hta bu
liman <bayo beu.i nea'ke'tle 'fa t'al gy. 
ni zamanti. da bariz bir l:iürucletle 

karşıladı. Bir aralık Almanyanuı 
hangi. şehrinden Olduğumu sordu. 
Kendisine :Alinan değil Türk oldu .. 
ğwn cevabım ıvellince tezgihtaı· ba
y.anın ,b3Jdıimıda gösteniiği soğuk 

ne=ketüı derhal ılık mr hfüm:ü ka. .. 
bııle4:ahav.\rül ediverdiğini hayretle 
gördüm. I:Wndiı:;ine: 

- Belli .Alman .zımctt:imz galiba 
dedllIL Türk olduğumu anlayınca 

mı.ıamaeniz değişti. Siz .Mmnnları 
·sevmez misiniz~ 

Bu sualime el ile t&g&hın. üzerine 
'Vlm.11' gibi i~r yaparak ve ital .. 
yanca: 

- Bassa. Ba~!.. (iKahrolaun! .. ); 
tabiıile cml3.b rerdi.. 1 

Görüyorsunuz ki İtalyadaki Al .. 
nıan dostluğu dalfa ziy:ade resmi ve 
hükfımet mnhafılinin bir gö:ıımrişin· 
den ibarettir. Y.{ıksa halk kat'iyen 
A1manlara dost hatta taraftw- de
ğildir. 

- ltaıyan:ın ~on günlerde :A:lman .. 
ya swmfa harbe j~rak edeceğine 
dair mühim aliııneilor belirdi. Sizin 
bu hususto.hl şahsi müsahedelerinit.i 
sorabilir miyiz'? 

-.!talyada göı:ü_ştüğüm yüksek t:ı. 
bakaya e.ı.ı.sub fabrikatörler ve sa
nayi erba.bı, klnıan s:uıayi ve tica ,, 
retinin ihr.aca.t piyasasında k98bet • 
tiği mevıni oJdc etmiş olmalarından 
fe,·kalade ınemnun gprünmektedirler 
ve tabiatile de bu vaziyetin böylece 
devamını arzu ediyorlar. 
"- Etek Clolusu pan kazamrken 

ve bilhassa centibi Amerikadan ve 
llindistandan efektif halinde İtalya· 
y,a dolarlaı y:ığar.ken n~den harb.) 
gir.elim? Bu çılgınlık olmaz mı .. di
yorlar. Kendilerine İtalyan matbua
tının ya:garalar.ından bihsettiğim 

zaman: 
- Bunlar blöfden ibarettir. Ağ .. 

lama.yan çom.\ğa lneme vermezler· 
değil mi ? Biz de istE"dikler.imizi alın· 
caya kadar bağıracağız ... lstedikleri-
mizi de alacağımızı zannediyoruz! 
dediler. 

Bunlardan bir fabrikatöne sor .. 
dum: 

- Bir şeyler istiyors:umız, akin o 
istediğiniz şeyJer--n-edir'? 

Tered.düdsüz ceı-ab ve1Ui: 

- E\we1a denizlel.'dc serbesti isti
yoruz. Sonra aa Delld Yunanistan .. 
dan ıA'.rnav.utluğ.a lfızım olacak kü .. 
çük bir fedakarlık istlyecıeğiz. 

- Y.unanistan ..zaton küçlik bk 
menileket. Size "erecek nesi var ki?, 

- Olduğu kadar, ne verebilirse .. , 

1ta.lyada dikkat nazarıı:nı çeken 
başka bir nokta dn: Bu memleket 
te Alman seıma\·esilc çalışan veyn
hud çalıı>Lığından süphclcnilen itaI-4 
yan firmalarınm sıkı bir İngiliz kon· 
trolü altında bulunduklarıdır. 

Hatta bu moseleden bahseden bir 
fabrjlia sahihi 'tnalıru deniz tarikile 
T"ürk;yey~ ihraç edebilmek için ln ~ 
gilizlerdcn mfü;aade almak mecburi
yetinde bulundu1-:laı-ını söyledi ve: 

- Bu zillete katlanmaktansa harb 
etmek dalı!'I La:~~riıciır! diye bağırdı, 
fakat yanımda bulunan diğer bir t ~ 
tal yan sauayicı .. inin: 

- Nasıl ve ıne ile harb edeceğiz? 
Sualine kan::ı d : 

-~'vct, m:uı'1e f ÖJ le ... diye yum
nığumt mac:aya ındirmekle acizden 
müt.evc1lia yeı.sli Jı dcletmi gidcrmcğe 
Çall§İl idi .. 

Bay Aliif Litif 'n~-ann Biil~aris· 
üın intibalfi.rmı ) :.ırllllli nüshanuz
da az.iz olrn:rmnılanruıza bilillrece· 
~iz. 

••••••e••••• BE•-••• •ccıweow-••••••1211•••• 

iskeled n düştül&r 
Fa.tiltde Tarak{,J. {rum\"lchmcd ma

hallesınde Hacı babanın 33 nunıa.ra.
lı ev.mi 'tamir eden Ali Doğanla ar • 
kadam Molımerl, Juudukla.r1 iskele:ıin . 
kırılması netiı.~ "nde diişınii.~ler, ilusi 
de dizlcı·ınJen yaı alnnmışlar, 
ra.J.ıpaşa ha staha.ıı~sine kal dırı ıs • 
)ardır . 



ile sabah, öğle ve akşam 
Her yemıelrten sonra günde üç defa 

Kozanın kurtuluş günü 
-<>--

Kozan (Hususi) - Kozanın Kur -
tnhış günii olan 2 haziran gününU 
canlı ve manalı 1hr §ekilde tes'id et
mek için halkevi reisimiz, Zahid Ça
mordan'm daveti üzerine kaymaka
mın riyasetinde o zamanki Kuvayi 
Jlilliye grup ve bölük kumandanlan
ıım i§tirakile bir toplantı yapılmış 

mmrtazaman dişlerinizi f ırçalayuıız. 

SEHHAR ve CAZiB 
TENi' ni NASIL 

MUHAFAZA 
EDiYOR? 

ft bu kutlulaına işi etrafında uzun l 10 senelik izdi
mmı göriişmeler yapılarak bir çok ı vaçtan sonra 
brarlar alınmıştır. 

.Ayni zamanda kaymakam Rifat 
Erdal'ın riyasetinde; muhakeme re
ili Asım Soysal, Cümhuriyet Müdde
lamumisi Fahreddin Demirel, As -
lerlik Şube reisi, jandarma K. vekili 
Sadi Bortwı. C. H. Parti reis vekili 
Kazım öztilrk, hüklımet doktoru Se
dad Bari, belediye reisi Şerif Akgün, 
Balkevi reisi Zahid Çamurdan, ma
arif memuru Bekir Onat, Kuvayi 
)(illiye grup kumandanlarından 

Cezmi Çetinel, Hulılsi Kurtoğlu, Ha
an Meblik öztürk, Kuvayi Milliye 
'61ük kumandanlarından Mustafa 
Ostün, Hakkı Tannverdi, Haci Söz~ 
cloğuran, Ahmed Yeken, Hasan Ak
~i, Yiğit ağa, Hacıdağhdan mü -

· rekkeb 20 kişilik komite seçilmiş ve 
derhal faaliyete hararetle başlannuş
tır. Toplantı günlerini cumartesi ola
nk tesbit etmişlerdir. 

Bu karan duyan Kozanlılar se -
'riııç duymuşlardır. 

Kozanda jandarma karakol 
binası 

Koz:ı.n, (Hususi) - Kazamızın :il· 
ta saatlik bir mahallinde bir jandar
ma karakol binası temclatma mera
ilimi yapıldı. 

Mersinde kaymakam Rüat Ar
clalı, mahkeme reisi, müddeiumumi, 
mahkeme azası, parti, belediye rcis
Jeri, belediye, parti ve Halkcvi men
auplarmdan münevver bir kütle lia
sır bulunmuştur. 

Merasime, Jrayma.k:ımın çok alkış
lanan, kısa fakat özlü nutkuyla 
başlanmış, kurbanlar kesilmiş ve ilk 
hare temele kaymakam tarafından a
blmıştır. 

İnşa.Sına b:ışlanan bu bina modem 

L. •. .. 
Her l<adın -hatta 40 tan yukarı 

olanlar bile- açık, taze ve kusursuz 

bir tene, genç kızların bile iftihar e
debileceği nermin ve yumuşak bir 

cilde malik olabilirler. Bunu, Toka· -
lon ile tedavi - gtinde ~ dakika - 10 
günde garanti edebilir. 

Her akşam yatmazdan evvel cild 
unsuru olan pembe renkteki Toka
lon kremini kulbnınız. Terkibinde 
Viyana üniversitesinin meşhur bir 

profesörü tarafından keşif ve "BIO

CEL,, tabir edilen kıymetli gençlik 
cevheri vardır. Siz uyurken cildinizi 

• 
besler ve gençleştirir. Buruşukluk -
ları giderir. Her sabah da yağsız be
yaz renkteki Tokalon kremini kulla-

nınız. Siyah benleri eritir Ye açık 
mcsameleri sıklaştırır. Ve cildi yu

muşatıp gençleştirir. 10 gün zarfında 
müsmir bir netice elde cd.ec~csiniz. 

I LAN 

, .......... Saf ve Normal gıda---. "·--- Ereğli havzası 
Kömürleri sataş birliğinden : 

~ 
~ I 

.-

Pirinçunu - Mercimek - Bezelya - Yulaf 
ve sair HUBUBAT UNLARI kuvvet kaynafiıd:r. 
ÇAPA MARKA MOSTAHZARATI 

M. Nuri ÇAPA Kuruluş ta~ihi 1915 

lstanbul Nafia Müdürlüğünden . 
..... 10/5/9.W ·cuma ıünU saat 15 te istanbulda Nafia müdürlı.ığd eksiltme ......,.... 
nu oda!<ında (1700) lira keşif bed~ Heybeliada sıınatoryornu elcktrlk ~ pa
zarlıkla eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık ifleri genel, hus'-tSi \ e renıtt tartnameim. lll'O

jc, ke~ bülasasiylc buna müte!ferri diğer e\'rak dairl:sindc gö:-üleceldlr. 
Muvakkat teminat (128) llradl.r. 

İsteklilerin en az bir taahhüdde (1000) liralık bu :şc bcn.t<;r is yap~bza da:Jr 
idarelerinden almış olduğu vesikalara istinaden alınmış ehliyet ve 940 yılına :dl Ti-
caret Odası vesikalarıyla gelmeleri. • (3707) 

, ,. ........ ~·81!1aiilll•• .......... 1111 .. mz:1•1D1*l!lli.:.llill .. 1Ei:illl .. lmıC~ .. lllil~ 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarın la önü kmnlut tu"Sa 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, tranıva:y du; 
rağı yakınında, <luvarlan ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmış bir h2lde 
bulunan arsanın 21 metre cebhesi ve takriben bir diinüm mtu·abhai mc
sahası vardır. İsteklilerin her gün sabahları (11) den (17) ye kzd1J' 
"Yeni Sabah,, idare memurluğuna müracaatleri. 

lstanbul defterdarhğından 
Actı ve ıoyadı iŞi lı adresi Verginin novl hac 1 

1 

3780 no:naraıı a.ma müsteniden- 2/12899 numan.ıı Jı:a; arnarne.Uıı 3 ,.yılı 
ruıa göre teşekldil eıaaa 

"Ereğli h vzası kömürleri satış bi-rliOi,, 

Merkezi Zonguldaktadır. ., 
Birlikten Uml&r almak istiyen miistehlikleriıı lS mayu 19i0 tarihiıl~ 

1stanbulda Toplıo nede tskEle Caddesinde !'8 numarad:ı ve 1~ Mnyıa 84~.;dl 
,ı,,n itibaren de ~dan doğruya Zonguldaı<ta SATTŞ BtRL1G1 ~ 
mili acaat eyleınelııır. 1hımdır. 

ltOMtlR SATIŞ ŞERA1T1: 

1 - Kömtir l1ıaJarının kömür bcdellni ~r.cn ~oncleri prtbr. , ' ,,.. 
2 - K&nlhkr bavzad;ı I!'. O. D. olarak teslim edile<cktlr. .t 

,,,,1clv 
311 Telgraf ad'<aıl: 7.0NGULDAK - SATIKöMt}R - Telefon: 145 Zona-

~~eam1ma•iiC!l+au ...... a•a.,.dM .. atflt'!~•!:ml .. 1a ..................... ...... 

Ereöli könıUrleri işletmesi 

Kömür satış şubesinden: 
Ere~li Kömilııferf ı,ıetmesi Komür Satı., şubesinin bılumıJm mevcudıı\# 

hMat ve maıroJıım. Mlt\ln ı-.ukuk ve veca!blyle 3780 numnr:•lı k;ınunıı J11 c& 
niden 2/12899 tmanlı kararnamenin 3 rnyılı kararı huh.mıınc gcire teş!cil 

Ereğİi havzası kömürleri sa ış birliği'ııe 
devredilmiş oMn6-<!an al!ı!;adarların her tül'lu i~leri i~·ııı 15 mayıs 940 W vı: 
den itibaren rnabsl ZONGULDAKTA lıulunac<ık: ol:ın adı geçen snW ıı1t 

müracaat etmeleri. 

I --.., . __ ._._....,._ 

... 

KENDİNE HA Y~'l.AN 
Çünkü tenine en uygun rengi buhnuŞ 

i D E A L i N E Kavuşmuş ur 

bir pla.na müsteniden iıı.<Ja. edilt1lek- Al1s 
tedir. Binanın yapılmasına en büyük ·· •Mısıra girmek için 6 Mayıe tarihi-

,'ıtriyatçı Pangaltı Poyraz MU< mele llT J38 . Devlet De.ü1İr.y·ollaı:ı 
sek ak 15 No. 

lmil olan ve faaliyeti kazaca takdir ' ne kadar Mısır koıı.aolosluğundan ve- Kozikyan Mensucatçı Pangaltı Tayyareci Muamele 
Fethi sokak 22 No. 

sa'l ı; 40 c 
MulUllllmen ·..rı 1t 4r-OO lira olan 2~·00 I~g. Flaıiııg \crnıJ{ 24/5/19t~v 

nü saat (11) cın Wrcı. Haydarp< ..,a Gar binası dahilin<lf'ki 'kt>M ıııyon 
edilen kumandan vekili Sadi Baturu 
tebrik ederiz. 

Kozanda 11Dehçay,. taştr 

rilen vizeler Mısır heyeti askeriye 
tarafından ilga edilrni~tir ve bundan 
böyle Mısıra kim gitmek isterse vize 

almak için y~niden Mışır kon~loslu

ğwıa müracaat etmelidir. 

Mısır sefareti 

M. Aaım Itriyatçı Marpuççular Çar- Muamde .., -
çık eksiltme v.wdl::... satın almaca tır, t "' 

Bu işe ~ wtey ınlerin 337 lira 50kurll§luk mu\ alı.kat 1enıın3 tP 
Muamele vergisi mtıkellefierindc.n olup halen terki san'at etmio buluııan.. JQ)ta tayin ettiği v~ l•rllkte cksillınc ~nü saatine ırndar ı .. omısyoıı:t 

nda lsinl ve adresleri yazılı mükelleClcrin defterleri üzerinden muameleleri tet&ft C- lazımdır. • cııt· 
dilmek üzere aranılmış ise de bulupnamamı.şlardır. Tarihi illlndan itibareıı .., itin Bu işe ait ~meler ko•nisyendan parasız ol<.• ra'C . dag1W111ni>W A 
zar!ında ve 2430 sayılı muamele vergisi kanununun 20 ine'! madrlcsinin so.n fıkras.Ttıda ~ 
gösterilen mezk\ır sene muamel!tına aid evraki mılsbite ve ciei:t~lerini aiara:k Ga --- • · ~ 

şılı ban No. 29 

Kozan (Hususi) - Üç dört gün
denberi yağan şiddetli yağmurlar 
yüzünden 1 mayıs gecesi Deliçay an
llWn taşmış ve yatağından 4 metre 
20 santim çıkmıştır. 

=:::==::::====================== latada Balık.pazarında muamele ve istihl!k vergileri müdürlüğünde hesap mü: ~- • ~ 
sıslm'ı bürosuna müracaatları, gelmedikleri takdirıle haklarında kanuni icaplaru: ra S&hlbi: AL.med Cemaleddin SARACOGLU JJ '' 

Meerasının geçtiği Hacılarköyünde 

ÇJla.lı İbrahime aid koyunlardan 130 
tanesi sellerin cereyaniyle sürükle -
ae.rek boğulmuştur. 

Maddi zarar henüz belli değildir. 
Emin Kurtoğlu 

ZAYi 
1939 - 194-0 senesinde Vefa lise • 

sinden almı3 olduğum tasdiknameyi 
zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. 

Hayreddin Güoo~l 

Malatya Defterdarlığından : 
1 - Eksiltmeye konulan i$: Malatya mCt"kez billtUmet konağı ilanMi inaaatJ. 
2 - Du ~c aid evrak, 
A - Keşif varakası, 

B - Hususi ve fenni ~ame, ( 
C - Mukavelename, 
D - Eksiltme ıartnamesi, 
3 - Yap~ak inşuatın keşif bedeli 173809 lira 65 k~tur. • 
4 - Muvakkat teminat «9940> lira «49> kuruştur. 
5 - Eksiltme Malatya defterdarlığında 20/5/940 tarihine rastlıyan pazartesi 

&Onü saat 15 de komü;yon huzurunda yapılaeaktır. 
6 - Bu inşuat kapalı zar! usulile eksiltmeye konulmuştur. 
7 - İsteklilerin ihaleden 8 gün evvel Nafia Müdürlüğünden ehliyet vesikası al

IUları lazımdır. 

8 - Tcltli! mektubunun 2490 sayılı kanun hUk.Umlerl dalrcsindo luwrlanarak 
ihaleden bir saat evvel ihale komisyonu riyasetine verilmesi m~ruttur. 

g - Postada vuku bulacak gecikmelerdm dolayı mazeret ve mcsuli,.et kabul 
edllm~. • 

10 - Ta!silJt almak isUycnlerin de!terdarlıia ve Nafia Müdürlüğüne müracaat 
tılmeleri nın olunur. «3543> • 

Elektrik - Tramvay va Tünel işletmeleri 
Umum Müdü~lüğünden 

!dattmızce bir adet kamyon karOfilel'.isi imal ettirilecekUr. Muvakkat temnat 
911ıktuen 75 liradır. 

İsteklilerin m . .:vakkat teminatlarını idare vezneııine yatırarak 20 mayıs IHO pa
mrtesi günü s:mt 15 de toplan:ıcak olan komisyonda hazır bulunmaları. Bu işe aid 
llll'tl>amclcr Mefroh:ımnm 4 üncü katında levazun dairesinden parasız tedarik edile-
lılllr. ·(3627) • 

pılacağı 3692 sayılı kanunun 11 inci maddesi bilkmüne tevfikan ilfınen tebli! o .... ;a.ır. Ne~riyat MHiii: Macid ÇEr:tN nasıldığı yer: (Yeni gabP F 

======================~======(=~7=~=)===========:='.===iii:i:.liiiiiiiliiiiiiiiiiiii--iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii&--iiiiiiiiiiiiiiiiimiM~ 

, "'' Maaşla çalışacak bir 
IST 

ISM 1 ve iŞi 

NBUL aer:TERDARLIGINDAı 

tesviyeci aranıyor 
Askerliğini bitirmiş, genç ve 

usta bir tesviyeci maaşlı daimi bir 
iş için aranmaktadır. İsteklilerin 
Mahmudpaşada, Yeşildirekte Sı

vacıyan hanı altında (Zl) numara
da Hayri Taşçıoğlu ustaya bizzat 
müracaatları. 

lstanbul ikinci icra memurluğun
dan: 

TASB1HAN lLAN 
Ziya !nankura "8000,, lira borçlu 

Mehmed Ali Paşa kızı Fevziyenin 
ipotekli olan Tahtakalede Tabtakale 
mahallesinde Balkapan hanı · deru
nunda 184. kütük 285 ada 19 parael 
eski ve yeni 19 numaralı sond~
sı olan bodrum gayrimenkulün satış 

' ilinlarından Yeni Sabah gazetesinin 
6 nisan 94-0 tarihli nüshasile ikinci 
arttırması 29/5/1940 cuma günü ya
zılmış ise de sehven yazılmış oldu • 
ğundan mezkfir gayri menkulün ikin
ci açık arttırması 24/ 5/1940 da cuma 
günü saat 10 dan 12 ye.kadar İstan
bul lkinci t.cra dairesinde yapılaciğı 
t·+n••n ilin olunur. (Sl'71). 

Grılib Bekt:ış avuk::t 

Onnik Mir.la. Gömlek 
imali. 
Hulki Örenci, otelci 

• Mark Lomozof, Maden 
taciri 
Edvard Karagözyan 
emHlk delliili 
Fn.>drik ithalit taciri 

Repsevi, nalbur. 

Seliimi Arif, terzi. 

Mithat Baı'in, liıboratuvar 

Mah;;fle "•adresi 

Hub. Kefi?li 
Tevfik han 5 - 6 

Hui>. Bamnp~.a 
han.. 13 No. 

H. P. Orbaniye 

c~ 41 - <t3 
Hub. Beyker 

han ıs No. 
Hub. Sadıkiye 

ban 16 No. 
Hub. Alyanıık 

ban 16 No. 
H. P. Hucape.şa 

c:addeai 24 
II. P. Ebüssuut 
caddai ~ No. 

Bub. Dilsiz 
zade ban 38 
Hut>. Hnbyar 

ba 24 No. 

Matrah 

10.00 

12.00 

15.00 

25.00 

30.00 

25.00 

8.liO 

10.00 

10.00 

20.00 Çelebon, Kafe 
komisyoncu 
Emiyo Geron. 
komisyoncu 
Bedrettin Kebapçı 

Hubyar, birtı:ıci va- 20.00 

Fik, otelci. 

kıt ha 23 -_ 24. 
liır'b. CelAlbey 
&Okak 12 - 14 

H.P.~ 33.80 
cad. 47 

Kaung 

2..lGı 

3.J• 

'l..D 

1ua 

ua 

13..12 

uı 

l.JI 

2.10 

ua 

l..tO 

Ut 

u.- ' 

Buhran Muvazene Hava Zam 

0.00 O.O-O 0.60 0.81 

0.96 l.30 

2.10 2.63 

18.!i& 4.16 24.18 

1.20 1.67 

16.24 3.75 21.30 

l.'i6 ::.38 

2.60 3.51 

60 nı 

1.20 l.62 

- 2,40 3.24 

0.90 J.2t 

1.18 

Münir ve Ş. Pllsti.k H. P. Jte.Pt Et. 2ı9.88 18.44 1.18 19.17 ! 22.17 

936 

936 

, 
, 

' 
' 
' 
' 
' , 

, 

eşya fabrikası baD 15 No. tc'ıJ • 
Hocapasa maliye şubesi ID(ike.Uefl.:inden yukau.da aıı!'an. tol.eri, ve ticaretpb adresleri yazılı ıpl.ı!'l:ıf Jilıııııı; 

yeni adteıilerlni -bildirmemiş ve t«>eDüie salAhiyetll Wr lı:llaa .. ı&termemi11 ve ,.apılan araştırmada dn buiuJl\)ıı'ı 
larıncbn hizalarında gösterilen JJ)Jara ait müstahdem k.naıa;, lıabraiı, muvazene ve bava kurumu "Ve :uımı.arıJil 
melerlıı bizzat kendil6ine tcl>liğl ..-en ~aM!fbr. (916'> 

Ke,.n,.et 3813 sa,.ılı kam•_.• n 11 inci madd~~ ~.blii 7erine geçmek üstte n'n <>ıunut· 
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