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içyüzü hakkında 
Eskı Kony ı Valisi Bay Haydarın cevabı 
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mn başl~<rım duyunca Avni 

"P a,, müteheyyiç oldu. Ve bana, 
"Kırk çete efradım, on alb bineğım 

. Hemen bmip gıdelim. J\.skcr 
\'e gehr usılcri tedıb ederiz.,, dedi. 
"R mi daıreler, zabitler, memur ar 
''e ailelcn !lamusumuza ınevduaur
lnr. Biz k ç ~ · erôunlıınn hep 
sıni mahvederler. lmdad gelinciye 
kad r iisılcıi i ale mecburuz. Vak-
tinde imdnd lirse, ~ leri tefilb e-
deriz. Gelm_ şcr,efle öluriız. Ak-
sını duşunmck cinayet ve ihan ttir.,, 
dcdım. 

.Mektubçu - şimdiki Konya mebu -
su - Kazım bey gelince gener l Fah
re nl onla konuşmak üzere 
i t yona gonderdim. 

İcabında Aliıedclin tepesine çekll-
m e va h iınden l 
r r verm ım. Genernl Fahreddin, 
mum mn olduğu kadar imd d kuvve
ti nder cğini v d ' Aliı.e n te-
pesine ~ekılmem m tasv:ib v 
bund'ln ev' elki vaka amillerinin re
hin olarak te' kiflerini tavsiye etti. 

Lazı l n tertibat alındıktan, 
herke in ·r · tayin ve tcbli-
edildıkten sonra, dağılacağımız bir 
c;ıradn Avni "P~a,, bana: 

- B n göğüs göğüse yapılacak 
b 1 

• muhar besini idare ede
m m. S z ıd re cd'niz .. dedi. "Tabii 
ö. le o ,, cev bım verdim. 

Bm en yh Alaeddin tepesinde 
v n muhareb yi ben idare et
tim. Hükumete ve asilere karşı ye
g" ne muh t b ve mcsul bendim. 

hwn A:tatUrktin ve Dahiliye 
Vekilinin t ıık takdir ve ükran 
telgı afları bunu rnusaddıktır. Hiç 
benim y .ba ımda muharebe eden
leri i hadn lüzum görmüyorum. 

2 - A Her, bant} ve teslim tekli
fini b y ptılar. Yazdığınızın aksi
ne olar k kııt'i rcd cevabını ben ver
dim. Sonra Avni "Paşn" da cevabı
mı t ) id '\i c tasdik mahiyetinde bir -
Jı: ç z y1 eli. 

3 - Gen ral Sadeddinin kuman -
dasında gelen kuvvetin iki yüz mun
tnzam J iyade, iki yüz _çete "Kuvayi 
millıy"",. süvari .. i, bir kudretli Skoda 
cebel ve iki mitı:nlyözden mür.ckkeb 
oldu - unu ilk evvel kahraman _zabit
lcrimizden Zıvarıklı Bay Ali Rıza.
dan h:ıber nldım. 

Ve "Bu kuvvetle Vana kadar gi
dılır!,, dedim. 

" ... Ben sivilim ... Vallahi bilmem ... 
Karışmam amma bu kuvvetle asiler 
üzerine varılamaz.,, yolunda şeyler 
söylediğime dair olan ifade tama -
men uydurmadır. Bunları size an
latan yalan söylemiştir. 

Delilleri: 
1 - General Fahreddin, General 

Sndeddini ımdadıma gönderdiği za
man şu emirleri vermiştir: ''Haydar 
tx>yi ağ bulursanız kumandası altı

nn gir<'rsiniz. Ölmüslse asileri müm
kün ol uğu kadar hırpalar, kademe 
kn6cmc arkadan gelecek imdad kuv
ve lcrin doğru çcltil'rsiniz.,. 

G neral . deddin bana, Bay Ali 
Ra ad'ln b c1 kika onm mlllaki 
ol u. 

A U ri b'r mı evv 1 t 
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1400 Kurut 2700 Kurut 
750 • 1400 • 

• eoo • 

Sadeddinin kır atına bindim. Süva -
'"'Cçtım ve dolu dizgin 

Pınarba ına ginr~. Piyade, top ve 
mıtrnl r sırttan geliyordu. Asi· 
ler bizi basmak teşebbüsünde bulun
dular. 1-"'akat mm affak olamadılar. 
Pmarbaşmın sırtındaki hakim nolc
tal ben daha ewel işgal ettiın. MU 
sademe piyade yetişmezden evvel 
şiddetle devam etti. Mitralyözler fa· 
aliyet in e fısiler sarmldil::ır. Top 
g e ın perı an bır surette kaç • 
tılar. Yetmişi mütecaviz ölü sayıldı. 
Üç yüz esir alındı. Ak§ama kadar 
yüruyii c devam ettik. Ve küçük Pi
n. rb ının altında kar.argilh kurduk. 
E n it tertib :tı aldık. Dundan an
laşılır ki Pınarbaşı muharebesini de 
ben idare ettim. 

2 - Ierlıum Dervi pn , büyük 
Pınarba ı muharebesi kazanıldıktan 
on d !t t s nra kil ilk Pınarbaşı 
i tas.v nun y ti i. Kendisine asile
rin km hnkl ınd mübalagalı ına
lümnt verildiği gibi General - şimdi 
mebus - Ref etten de: "Ben yctişinci· 
ye k dar • ıl rle h::ırbe tut mayı -
mz!,. emrini aldığı için ilerlcm k is
temiyor. ısrarım üzerine Horozluha· 
nn kadar geldi. Ben, kendisini orada 
bıraktım. Yctmis piyade, otuz süvn
ri ve ikı hafif mitralyözle Arabl3l" ci
hetind1.:n bre girdim. Ve dört gün 
harb 'e aretten sonra, m kamıma 
oturdum. 

Bu kadar az bir kuvvetle düşmana 
saldıranın. tefrikanızn koyduğunuz 
sözleri söylemiyeceğini tnkdir eder
ıniz. 

B nim merhum Denriş "Paşa,, ya 
kumand0yı daha büyük rütbeli olan 
m rhum Avni "Paşa,, ya vermesini 
teklif ettiğime ve Derviş paşanın be
ni mahcub v.aziyete di.ı§Urecek söz 
söyledrine dair olan yazınız da ka.ti
yen dognı d ğilclir. Uydurmadır. 

4 - Birkaç yerde Delibaşla Besa 
yaptığımdan b h ediliyor. Bu palav 
rayı sıze öyliycni, yavan ve tadsız 
olduğuna k::mdis'nin de kanaat ge -
tirdi;;· yeme;;ine çeşni verir zannile 
8\~Ç dolusu bıber ve baharat katan 
acemi bir a çıya benzettim. 

lleni iş ...başında gbrmüş olanlar 
Deliba ayarındaki adan1larla alibab 
sohbeti ve yarenliği yapmıyacağımı 
takdir caerler. 

5 - "Vali ba§llldan yaralandı ... 
Yarasını doktor Markaryan tedavi 
etti vcs ardı ..• Eşkiya valinin lizerine 
çullandı .. ,, gibi sözleri size söyliyen
ler yanılmı§lar ve mübalağa etmiş
lerdir. 

Ben teslim olduktan sonra hlikii • 
mete gelinciye kadar lizerime çulla
nan ve döven olmadı. Dövillcn Avni 
paşadır. Bana yalnız iki şIDııs taar
ruz tc::5Cbbüstinde bulundu. Alaedclin 
tepesın en :sokağa indikten sonra bi
ri elile b §ima vurmak istedi. Sol e
limle elini iterken v elimle taban
camı çektim. Şakinin eli alınını sı -
yırdı. Tabaneayı görünce kaçtı. 

Hüki'ımet meydanına geldıgimiz za 
mruı ..Abdülhalim Çelebinin bir suali
ne vab vermek için başımı çevirin
ce nrkadruı birinin ustura ile bana 
saldırdığmı gordüm. Sol elimle elıni 
ittim. 
h \al 

İm. P tion cor
um. "Oğlum! Bende 

ı ulmus, korkmuş bir ad m 
~ Iı '\i r mı?,, d im. Herif utandı. 
Önün b ktı. Al y ol un diye Avni 

yı i ret ettım. "Buna \eriniz!,, 
dedım. O adam bit'az sonra ispirto, 
tentürcliyacl, pamuk, gaz idrof ıl ge
tirdi. Yaramı ispirto ile yıkadım. Sa
raç l\emal sırma işlemeli bir çevre 
verdi. Onvnla çenemi sardım. Yu • 
ram uzun tedaviye muhtaç olacak 

Cümhuriyet gazetesi \r 
A1eyhindeki son dava OKf!YCJCU. 

' I Apartmanda sığnak 
yaptırmak mecburiyeti 

Bazı sebeplerden yjne 
talik edildi 

A'frodit davasırun ilk celsesinde, 
maznunlardan, kitabın tabii Semih 
Liıtfiye atfen yazılan bir cümleden 
ve gbnd rdiği ta \'Zİh mektubunun 
n eclilmcmesinden dolayı eski ga
zete muhbirlerinden Konyalı İbra -
him Hakkı tarafından Cümhuriyct 
gazet~i aleyhine açılan dayaya dün 
Asliye Yedinci Ceza mahkemesinde 
devam edilmiştir. Ge<]en celsede, da-
va edilen Cümhurjyet gazetesi ncş -
riyat müdürü Hikmet Münifin vekili 
İrfruı Emin, arnb harflerile beş alb 
kağıt 'llarak, g nderilen tavzih mek· 
tubunun znrfı üzerind ki pulların 

18 kuruşluk olduğunu, lı lbuki, de -
dikleri 0'ilıi bu zarfın muhteviyatı 

daktilo ile yazılmı.s iki kB.ğıdd.an iba
ret olsa., zruf a 9 kuru luk pul yapı -
tınlına ı IUzımg lece-·ni s"'!Ylemiş, 

mahkeme, bu cihetin posta mlidüri
yetinden sorulın na karar vermiş
ti. Dünkü cel l , postn müdürlüğün 
den gelen 5 l O tarihli cevab tez-

keresi okunmu ur. Bu tezkerede, 
iki sayfalık · · m ktubu muhtevi ol
sa 18 kuru tan az pul yapışbnlmn· 
sı laıımgclec -i ve gönderilen arab 
harflcrile yazılmış kağıtlarla zarfın 
tartılıp 35 grnm olduğunun görüldü-

ğü, bu 35 gramlık mektuba 18 ku -
ruşluk pul i akı icab edeceği bildi
rilmektedir. 

Bu tezkereden sonra, geçen celse· 
de dinlenen şahid Ahmed Eserin 
öylediği bir cihetin tnhkiki için As-

' liye lkinci Ceza mahkemesinden ya-
pılan istizaha verilen cevab okunmuş 
tur. İkinci Ceza mahkemesi, mahke
med.:!, mevzuubahis Şafi Ağaya aid 
bir dava olmadığını bildirmektedir. 
Bundan sonra, Konyalı İbrahim Hak 
kının vekili Etem Ruhi söz alarak, 
bu davanın numarasını mahkeme ka 
lemine vereceğini söylemiştir. 

1rfan Emin de: 
- Hadi e tavazzuh etmiştir. Ta· 

birin çağınlıp şahid olarak dinlenil
mesine lüzum yoktur. İkinci Ceza 
mahkemesinde, §ahid A1unefün söy • 
lediği davamn mevcut olup olmadı -
ğının anlaşılması için de, lkinci Ce
za mahkemesinin 17 /l/94.0 tarihli 
listesinin tetkiki kafidir, demiştir. 

Bundan sonra, mahkeme, gösteri
len şahid Tnhirin celbine, Etem Ru
hinin katibi ve geçen celsede dinle
nilen Ahmed Eserin ifadesinde ge • 
gen Şafi Ağaya aid davaya İkinci 
Ceza mahkemesinde bakılıp bakılma 
iiığınıh ani ılması için bu :mhkeme
nin 17 1 /9'10 tarihli listesinin İkinci 
Ceza mahkemesince tetkik ettirilerek 
mahkt!meyc bildirilmesi için müddei-
umumiliğe müzekkere ynzılmasına, 
böyle bir da.va mevcutsa Etem Ru
hinin bu dava ve o günkü celsede 
bulunup bulunmadı fuıın da tesbiti • 
ne karar vermiş, muhakemeyi başka 
güne bırakmıştır. 

Dl IZ~RDı ı 

DiYOR Kl: 
L~man işçilerinin 

alacakları 
lsta11bu11imanları işçileri mü

nı "Jlcrintlcm 11e imzaları bi:: e 
na f §6Tif Giller, Ba ~Kara
b 8, Ahnıed Yılmaz, Ha /"Kor;ar, 
AJımcd Fildcrden aldığımız mek-
t bu fjıya dmcediyorıı.::: 

"Mnlwntlur ki bizler,, İfitaıibul 
limanları kara işçileri hakkında 
grup ti.mirliği tarafından paralar 
k ilmı ve Denizbanka yatırılmış 
tı. Bu para bir hayli yckiına. b:ı
lığ oluyordu. Denizbank Htğvedil
diltten onra, bu paraların namı -
mızı:ı. ,. ilme i icap etti ve bu işe 
Mim k l"t Vel aleti el koyarak 
hamal esnafına paraların dağıtıl
ın nı retmişti. Halbuki §İm -
diye kadar hakkımızı alamadık. 

Bizl akir olduğumuz kadar 
d p · :tnız. Hepimiz, çoluk çocuk 

ıibiyiz ıre bu paranın mevcudi -
y timiz Uzcrinde tesiri mutlaktır. 

Bir nn cYvel bu i§in hal ve fa lı 
i in m kamı aidinin lütfen nazarı 
dıkkalini celbetmenizi rica. ede -
r·z. 

1."'E!~ SABAH - Yılan hikfıye-
ine benziyen bu i in art.ık sureti 

l t'iy de halledilmesini biz de 
Mun ~ t \ ekfıletindcn rica ede
riz. 

Şimal harbi piya-
ı 

sada te-.iriniyaptı 
Son zmıınlara kadar hububat ve 

kuşyemi maddelerimizin en ba,§ta ge 
len mü tcrileri olan şimal memleket
lerin h rbin buralara da sirayeti 
sebchıle Türkiye piyasaları tamamen 
kap:ımnışbr. 

Bündcn itibaren memleketimizdeki 
ihraC!l.tçılar Holanda ve Belçika da 
dtı.hll olm k bzere hiç bir teklifte bu 
lunmnnıağa karar vermiş bulunmak
tadırlar. G~cn haftalar zarfında bu 
memleketlere gönderilen malların B 
sertefikalan memleketimize gelmiye 
ceğindcn bu malların tediye işlerin
de büyük güçlükler zuhur edeeeği 
muhakkaktır. 

Bu memleketlere gitmek üzere 
memleketimizden yüklenmiş olup ha 
len yolda bulunan mallann Marsilya 
veyahut İngiliz limanlanna çıkarıla
cağı soylenmektetıir. Bu sebeblc 
meml~ketimizde hububat ve kuşyemi 
fiyatlanıun bir miktar düşmesi muh 
temeldir. 

V/L:A YETT"J! ı 

Amir,al Mour:en Ankaraya 
gidiyor 

15 gündenb ri şehrimizde bulunan 
Fran31z pasif müdafaa mütehassısı 

Amiral Mouren bu .gün Ankaraya gi 
dc.cektir. Amiral dün yeniden bazı 
tetkikler yapmış ve Vali vo Belediye 
Reisi J,ütfi Kırdarı ziyaret ederek 
veda etmiştir. 

••••• 
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Emlak sahiplerrine y.eni
den tebligat yapılıyor 

Vilayet seferberlik mü6ürlliğü ta
rafından hazırlanan pasif korunma 
talimatnamesinden yeniden mühinı 
miktnrda tabedilmiş v:e enrelce da
ğıtılmıyan semtlere tevzi olunmağa 
başlanmıştır 

Seferberlik müdürlüğü diğer ta -
raftan pasif konınma tnıimat 

namesi meriyete girmeaen evvel )"a· 
pılan ev, apartıman vesair büvük in-
aatlarda hava tall.lTUZlnrma ~ karşı 

birer sığınak olmadığından bu kabil 
binalarda zemin katında talimatna • 
me hükümlerine uygun birer sığınak 
in n edilmesi için alakadarlara tali
mat vermi§ ve bu talimat polis 'a
sıtasil bina sahiplerine tebliğ olun
mu ur. 

Bu sığınakların inşası için bir 
mühl t verilmiştir. Mühletin hitn -
mında polis binaları gezecek ve sı

ğ nak inşa ettirmedikleri te b"t olu
nan ev sahiplerinden pasif korunma 
talimatnamesi hükümlerine tevfikan 
p ra rczası alınacaktır. 

MAHXZMl!LZRD• : 

Bıçakla arkadaşının kar
nını deşen çocuğun davası 

Bir müddet evvel, Sultnnahmed 
camii avlusunda gençler top oynar
ken Sıtlo adındaki gencin elindeki 
çakı Refet adındal i arkadaşının kar 
nma aplanmış, hastahaneye kaldırı
lan Refet peritonltten ölmü.5tü. ölü
me sebebiyet suçundan ve Türk Ce
za kanununun 452 nci maddesine gö
re mahkemeye getirilen Sıtkmın 

mevkufen muhakemesine dün lkinci 
Ağır Ceza mahkemesinde başlnmnı§
tır. Sıtlrı, kendisinin topu §İ!ıirdikten 
sonra sınmmı bağladığını, sırımın 

fazla kalan ucunu çakı ile keserken 
Refetin gelip elinden topu çektiğini 
ve bu suretle çakının karnına saplan
dığını söylemi§tir. 
Vakayı gören bazı şahidler dini -

nildikten sonra gelmiyen şahidlerin 
ce1bi için muhakeme ba§ka gline bı
rakılmı§tır. 

Beceriksiz kalpazanlar 
mahkOm oldular 

Sarayburnunda eski bir mahzen 
harabesi içersinde, eski nikel kuru§
lann üzerine çikole.ta yaldızı sarıp 

üzerini kalıpla bastırarak sahte 50 
kuruşluk yapan ve bunlan sürerken 
yakalanan Ali Osmanla Ahmedin 
muhakemeleri dün Asliye Sekizinci 
Ceza mahkemesine intaç edllmi§, 
Ali Osman 60 gün hapisle 33 lira 90 
kuruş para, Ahmed de 122 gün hapis 
ve 65 lira para cezasına mahlcfım e
dilmişlerdir. 

Çahkuşu TalAt tevkif edildi 
Küçükpazarda sarhoş olarak re -

,zalet çikanrken gelip kendisini ka
rakola davet eden bekçi Ahmedin 
başına taşla vurarak yaralıyan Ta
lli.t Çalıkuşu adliyeye verilmiş, Sul
tnnahmed Birinci Sulh Ceza mahke
mesinde sorgusu yapıldıktan sonra 
tevkif cdilmi§tir. 
Bir şoför mahkOm oldu 

Silivri mendir.eöi yapıhyor Denizy.oUarı idaresinin Köprüde, gidiş istikametine naza
ran yolun sol taraf mı takib ederek 
J.."'eUıullahın otomobiline çarpıp ha -
sara u!!ratan §Oför Anderyanın mu
hakcm si dUn Sultanahmed Birinci 
Sulh Ceza mahkemesinde yapılmış, 

Anderya, b gün hap c ve b lira 
paı n c znsına mahkfun edilmi tir. 

20 000 lira sarfıle yapılacak olan 
SilhTi mendireğinin inşaatına ba5 • 
lanıbnıştır. Silivridc bundan başl:a 
büyUk bir · kele de yaJ>ılacaktır. 

Ayvahk boğazı temizleniyor 

*** 
Vakayı tenvir için sarfettiğiniz 

gayr•lten dolayı size te ek.kür ede· 
rim B y "M. Sıfır,, . 

ERE lKÖl': 
~ ki Konya Valisi 

Ilnydar Vaner 
-SON-

teşki 1 at projesi 
Devlet Denizyolları İdaresinin ye

ni t ur t projesi hazırlanarak v . 
ka.lcte gönd1.:rilmi tir. I 

İd r geçen sene Denizbanktan ay
nldıktnn sonra bir sene için mute - 1 
ber olmak üzere hazırlanmış olan 
muv · cat projenin müddeti bitmek
te o y dan yeni proje tasdik edi
ler k t tbık mevkiine konulacaktıı. 

Pro · y göre İdarede yüzde on tn
s rr t in dilmi ir. Kndrol rd 
h' b r d Y• ikl"k yapılmamı tır. 

Şehirde bir mechul 
asker abidesi yapılacak 

t nnbul Belediyesine şehirde bir 

medıul ruoker ubidesi yapılma 1 i
<:İn bir kaç teldif' yapılmıştır. Bele· 
eli~ teklifi ri tetkik edecektir. 
T lifleri yapanlar iıbide ile bera-j 
her bir proje de te\•di etmişlerfüt.1 

HALKEVLERINDE: 

Konferanslar 
Kadıköy llalke\ind n: 12 Ni n 

94.u c ımn giınU k amı t 20,30 
da Evimiz salonunda Bayan Sıdıkn 
Ata ğun tarafından ''Muhtelif de
virlerde kıyafet,, mevzulu ve proJ k-
İ) onlıı 'bir konferans veril ektir. 

Her gel bilir. 

ile) o .,ln Jfalke\inden: 11 4 940 
perşembe günü saat 18,30 da Evimi
zin Tcpebaşmd:iki merkez binasında 
doı:cnt B. Hilmi Ziya Ülken tarafın
dan "Farabi,, mevzuunda bir konfe
rans verilecektir. 

Arzu edenlerin te§rlflerini ricn e-
deriz. J 

11 1'"1SAN 191' 
4 

Danimarka ;ve Norveç 
istilisı karşısında 

müttefikler 

M ütteflk siyasetinbı tesbit e'!': 
leiliği "meıjlk faaliyet,, tea" 

tiır.lcrinin tatlilk ı;&ııasına. girmeSiıil, 
yani Non ~ karasWa.rmda maYJI 
tm'laları \iicufte getirmelerini müt~ 
~~ nazi Almaovasumı giriştiği ı;ır "' 
ı tıla lıa.ınlesi, lıalilıazır harbine ye-
ni bir inlil_şa1 \'e harekat sahası \'er· 
DÜ6 btiJunu) or. Ahnanya, her ~yden 
e\':\'Cl kendisine .zaruri olan maden 
CC\ hcrJcrJ nakliyatıru emniyet altı· 
na 'az, ve lııgiltt".renin ~imal kısım• 
lannın mütemadi Jz'B:Ç "''e tazyik im .. 

ltilnla.mıı elde e)1emek için lıazırll\"" 
mı~ olduğu nmay) en bir pliinın tnt
bllmtma. giri ;iyor. Tabiri diğerle 

mlittCfllt ablukasına karşı, Norrn11i• 
gnrb saliiller..nden \'e Danimarl ...
dalarından istifade ederek \ 'C deniz. 

cmileri ve ta) yare lisleri vü .. 
cı.. t. irc ı. lnglliz ndalarmın mu .. 
knbil nb1ukftsım düşünüyor. 

Hnlihll7Jran .A:lmıııilar Danimarl~a· 
da bn emellerini tnha.ldrnk ettinni:J 
:rn on e~ de bu i i mü bet bir 
lınyn getimıel< i~in uğrn~nl< yoluolS 
tutmuslardır. 

Şüjllıo iz, lcendilcri i~in müz'iç 'ı 
a~·ni zamanda tehlikeli bir 'a.zi) et 
t<wlid cd bil<:ı:el< bö)le bir i illa Iın
.reJ,cti .knl"fiı ında. müttef'ıklerin ı in .. 
landiya lıarb"ııia yerdiği iecrii .. 
lerd n sonra, isüliya. hedef olan 
nıcmlak 1erin \kulce:\'§i \:e iktısa

cli eh ·~ e ri, ortaya muhafaza 
edihn · liimne.wclen hayati menfaat• 
l rin mevomliyetl dolayısil hnreket-
iz d mı a imlfin yoktu. 

Dn.lınsu~ ın, mutteflkler, tam ken· 
dl lı~imil et un urlar;nın me\ cud 

olBnğu sahalarda bu istila hareketi· 
le kar ıla.jDiı~ oldular. Filhakll a, 
J..ondra ile J>mis N orvc,çe :ru.rdım i .. 
!,.'ln <lerhal bir .k rar almışlar " c ı ı. 

zım men l\ eri 'c siyasi tedbirleri 
jttibaz C)lemi erdir. 

m,ilizlerJ Fransızlar, önümüzde 
halihazırda cere) an etın6Kte olan b& 
d' le.re "r için ev,~1emirde bo.hrl 
Jıfi1''1mi) etlerlne ve ha' alrdald ~"U\' .. 
' t1i elemanlarına i · nad etmek ~o
()unu futmuşlan1ır. 

lilttl\fililcr Almarilann Danimar • 
.ka ve Norveçin t,-tnub salilUennftckl 

\'ktılce) ı noktalan cllerintle tuta .. 
:ra.k \'e yine N orv~in garb saliillerl• 

nin muhtelif noktalanna asker ih .. 
rnt ederek ötili hareketine mani ol· 
mak ve ayni zamanda az mlktarll&. 

bulunan N orv~ asker'.ni takviye I • 
~in askeri heyeti sef eriytftıo gönder
mek . ıklamadan her ikisini de tatbill 
eylemek mecburiyetindedirler. 

Ba bclHledir ki müttefik dm1I 
ku\'vetJeri Alman donanmasile, muh• 
telif noktalarda temas bal.ine gel .. 
mi aBker nakliyatı ve ihracı J§inla 
mümkün mertebe önüne P!;Dleğe ~ 
b ı r. 

Bu hu staki mücadele hiil8. d~ 
'nm ederken aynca mühim ha' a ve 
kam kuvvctıeıirün de Norv~ sev• 
kin ba~lanmı~br. 

Vazi~-etin im _şekil<ıe ccre3 am \'8 

~k yakın tiır utide dalın ftej;ti ik is-
tikametl r gö tcrcrek inki~af me c .. 
1 i mevzuu balı olurken, Alnumla .. 
nn bu suretle muhtemel temas nok• 
taları :\·ücude ,getirmelerinin elıeın .. 
miyeti de telıariiz ettirilmek lazım .. 

dır. l zun n3 lardanberi harel i:c 
bir halde u~,ıldı~ an a keri fuar t 

canlanın k ·· r · • Eukat 1Ullin a• 
rlb lfr cil e · ol nı.k, lı'"ıdi e · ba 

de cd{'bilec<"brini gözönüıule bulun • 
durlll!lk k:all ~-

Dr. REŞAD SAGAYJ ı 





8&yfa:' YENi SABAH 

• =-

iskandinav hidisesi 
l -

'Ablukanın rtorveç karasularına teşmiline 
müttefikleri mecbur eden sebebler 

Müttefikler son zamanlarda ablu
kayı şiddetlendi~ğe karar verdi
ler. Kararın tesiri ilk defa Norveç tı
zerinde görüldü. Bu devletin kara 
sularına mayn döküldü. 

Mesele daha tetkik ve teşebbüs va 
disinde iken Almanlann ne kadar 
endişe duyduklarını biliyoruz. 

Bngün İskandinav memleketleri
ne tevcih edilen Alman askeri hare
ki.tına bu mayn hadisesi bir maze -
ret bir teşvik mahiyetinde gösteril
mektedir. 

Halbuki harbin yedi aylık veka
yii tetkik olununca müttefiklerin bu 
tedbiri alrq,alarına yine Almanların 
harbi sevk ve idaresindeki gayritabi
iliğin sebeb olduğu görülür. 
Maliım olduğu üzere şimal deni -

sinin cenup kapısı harbin başında 

İngilizlerin kanala döktükleri mayn
lerle kapatılmıştır. Buraya çelik 
ağlar döşenmiştir. Geceleri mağnez
yumlu şamandıralarla boğaz gün • 
düz gibi aydınlatılmaktadır. Bura • 
dan geçmeğe teşebbüs edecek Alman 
deniz akınlannı yakalamak maksa
dile bir çok gemiler bizim kılıç ba
lıkçıları gibi gece gündüz tel ağlar
la denizi tararlar. Velhasıl burası 
geçilmez, yanaşılmaz bir sed halin
dedir. Yirmi mil genişliğindeki bu 
dar kapmın iki kanadının da mütte
fikler elinde olmam bu tedbirlerin 
kolaylıkla idaresine imkan vermek • 
tedir. 

Halbuki Uç yUz mil genişliğinde 
olan şimal geçidinin bir sahili bita
raf bir devletin elindedir. Esasen 
bu geniş sahada cenuptaki tertiba
tın alınması kabil değildir. İngiliz 
ana vatan filosunu teşkil eden beş 
yUz parça geminin hemen hepei şi
mal geçidinin garbındaki Scapaçlow 
limanında yatar. Bu filodan aynlan 
kuvvetli birlikler bu geniş sahayı 
devamlı olarak tarıyarak emniyeti 
~ine çalışırlar. Hava kuvvetleri de 
keşif ve tarama işine yardım roer. 

- . ~·-

!Jimal ~ aWaıloa.ttnt gösteren harita 

I• YAZAN: 
H. 1. 

' 

Arkanjel limanına mayn d~i.;crek ı 
oldukça mühim zayiata sebep oldu. 

Ayni i!ellenin ağustosunda b11 ge
mi daha cilr'etkiraae bir harekete 
teşebbüs etti. Gilndils ~gıJ.iz filo.~
nun bulunduğu limanın ağ~ına so • 
kuldu. Kendinden büyük hir rnua -
vin kruvazör babrdı. Top s<.'tJlerioe 
koşan İngiliz gemilerini g:~rünce in
tihar etti. 

Move, ve Wolf ismindeki yelkenli 

korsan gemileri bir ild de{.& bu yol
dan açık denizlere çıl:arak elli beş 
tüccar gemisi babnldi.r. İngiliz ti
careti bahriye filoBuna nulyonlara 
mal olan zayiat verdirdiler. 

Amerika harbe girdikten sonra bu 
devletin yttkaek harp sanayii aaye
sinde yüz binlerce mayn sarfile il· 
mal geçidinin de ka~ hlmasına im-

kin hlsıl oldu. Almanlar i«;in fimal 
kapısı da cenup kaı·ısı kadar tehli
keli bir vaziyet ah?..ctti. r~ur.un üze
rine lngilterenin ~rb &d.hilinde va
zife alan Alman <l!":ı "d!tıları da 
Norveç kara sulan içinden- harekat 

(Sonu 7 incide) 

PERŞEMBE, 11/4/1940 

12,30 Program ve memleket saat ayarı. 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12,50 Müzik: Çalanlar: Ruşen Kam, Ve -

cihe, Cevdet Kozan. Okuyanlar: Muzaffer 
tıkar, Melek Tokgöz. 

13,30-14,00 Müzik: Karışık hafif mUzik 
(Pi.). 

18,00 Program ve memleket saat ayarı. 
18,05 MUzik: Radyo caz orkestrası. 

18,40 Konuşma. 
18,15 Serbest saat. 
19,10 Memleket saat ayarı, ajans ve me

teoroloji ı aberleri. 
19.30 Müzik. Çalanlar: Ruşen Kam, Ve

cihe, Cevdet Kozan. Okuyanlar: Müzeyyen 
Senar, Radife Ertem. 

20,15 Konuşma (Sıhhat saati) 
20,30 Müzik: Fasıl heyeti. 
21, 15 Müzik: Radyo orkestrası (Şet: H. 

Ferid Alnar) 
22,05 Müzik: Opera aryaları (Pl.) 
22,15 Memleket saat ayarı, ajans haber

leri, ıdraat, esham - tahvllAt, kambiyo-nu
kut borsası (fiyat). 

22,30 Müzik: Cazband (Pi.) 
23,25-23,30 Yarınki program ve kapanıı. 

............................................ 
ltalyanlar mal sahşında 
müşkülat gösteriyorlar 

İtal vanlarla son yapılan klering 
anlaşmasına göre konten.jan liste -
lerine ili.veler yapıldığı maliımdur. 

Son günler zarfında İtalyan tile -
carları memleketimizin şiddetle muh
taç olduğu bazı maddeleri gönderme
mekte ve bunun için klering anlaş -
tnasından hariç olmak üzere serbest 
döviz istemektedirler. Halbuki son 
aylar zarfında buradan külliyetli 
miktarda pamuk gönderilmi§ ve kle
ring hesabatında lehimize mühim 
bir artış olmuştur. 

İtalyanlar bu mallan müttefiklere 
altın para ile sattıklarından memle -
ketimize mevcudu tükenmiş olduğu
nu ileri sürerek göndermek isteme • 
mektedirler. 

Ali.kadar Ulccarlardan bazılan hü 
~umetimizin nazan dikkatini celbet 
~~k üzere resmi makamlara mUra -
caatte bulunacaklardır. 

Kömür navlunlannın tespiti 
Dahildeki kömür nakliye navlun • 

lannı tesbit etmek ilzere Ankaraya 
gitmiş olan şehrimizdeki alakadar l
zalar bugün lstanbula dönecekler • 
dir. 

Navlunları tesbit için teşekkül et
miş olan komisyon mesaisini bitir -
miş ve yeni bir tarife hazırlamıştır. 
Kat'i olarak bilinmemekle beraber 
yeni tarif el erde bir miktar tenzilat 
yapıldığı tahmin edilmektedir. ÇUn -
kU 6 ay müddetle muteber olacak 
bu tarife yaz aylan içindir. Kış tari
f esi için fiyatlara yeniden zam yapı
lac&kbı'. 

Norveç sahilleri bir testere dişi 

gibi girintili, çıkıntılıdır. Sahilde 
binlerce ada vardır. Bu şimal mem
leketinde kış geceleri on sekiz saate 
kadar çıkar. Bu müddet zarfında 
modem bir harb gemisi dört yüz 
milden fazla mesafe katetmeğe muk· 
tedirdir. 

İşte cenup kanalındaki miniala
nn kesafetinden, şimaldeki seyyar 
İngiliz kuvv~tlerine tesadüf etmek
ten çekinen Alman harp gemileri 
İngiliz sahillerine, ticaret gemileri -
ne hücum için bu yolu kullanarak 
açık denize çıkmakta ve ayni yol -
dan Almanyaya avdet etmektedir. 

,a----~ Bu akşam ( i P E K ) sinemasmda ..-ı====aı.. 

Cihan harbinde bu tarikden isti
fade eden bazı Alman gemileri İn • 
gilizlere ağır darbeler indirmiştir. 

. HEYECAN ve MERAKLA 
SeyredeceGiniz 

BÜYÜK BİR MACERA FiLMi 
K•hlcahadan lcınl•ralc ellenec•liıaiz 

harikulade komediler ıalaeseri 

KRALİÇENİN 
;J 

ELMASLARI 
rurkçe sözlü 

1914 teşrinievvelinde tilcc:ır ge - ı 
misi şeklinde tebdili kıyafet eden 

1 

Berlin muavin kruvazörü bu yolu 
kullanarak İrlanda şimalinde mayn 
dökmüş ve bu maynlere lngili~lerin 
en biiyilk harb gemilerinden biri çar 
parak batmıştır .. 

Baş Rollerde: DON AMECH-GLORIA STUV ARD 
o• taklitli komik/ar rolünde daganılmaz komik sahneler garatan 

1915 mayısında Meteor isJYıinde 
diğer bir muavin kruvazör Rusların ~=====~ ... 3PAlAVRACI SiLAHŞORLAR ~· 

lmu 11mıı11111111111111ıı11111111111111111111111ı111111 ı t ı t t u ı ı ı ı ı t 111111111111111111111111111111111111111111 ı ı r ı 111111 • j 
- 20 - ı takım tedbirler almaktadır. işte 

HUIAsa bu sıra'larda çiftlikten gelen bir 

latanRıilda eski ve zengin bir 
aileye menaup genç bir erkek, 
olan Veysi bir av partisi do'layı
Bile gittiği bir f;iftlikde kaza 
neticesinde yaralanıyor. Çiftlik 
kôhyaaı Fikri Beyin evinde ka
zıyor ve Fikri Beyin kızı Perihan 
ile sevi§erek evleniyor. 

telgraf Fikri Beyin hasta oldu -
ğunu haber veriyor. Veysi, 1cart8'1· 
na bu haberi. ?ıaad vereceğini dü
§iinmektcdir. 

-Ah! .. 
Genç kadın bağırdı... Sonra he -

yecandan bozulmuş bir sesle söy -
lendi: 

- Çok hasta .. çok ... Bir müddet
tenberi bunu hissediyordum... Bir 
felaketin vukubulacağından korku -
yordum ... 

Ağlamıyordu. BilytlmUş ve kızar
mıg gözlerini kocasına çevirerek a
yağa kalkb: 

- Biletleri aldırmağa bir adam 
gönderttim. Yarın sabah derhal ha
reket edeceğiz. Sen -de biliyorsun 
ki başka bir vasıta yok .. Fakat sa
kin ol Perihan. Selim, babanı çok 
sever ... Belki de o biraz işi mübali
ğa ediyordur... Sen de. fazla heye
canlanıyorsun. Dur biraz ... Sakin ol. 

Sakin olmak!.. Perihan sakin, .• 
çok sakin idi. Yüzü takallus etmiş 
bir halde, etrafına sabit nazarlar 

atfederek koltuğa dÜ§lnUştU. Şim

di hareketsiz.. sakin, aldığı haber 
karşısında seraemlemie bir vaziy'?t
te duFUyordu. 

zalim darbelerine karşı henüz alış -
mamış bir kalb taşıyan genç kadın 
sevgili babasının bulunduğu ölüm ha 
line muttali olr\l. 

-XW-
Ertesi gün, yağmurlu bir havada 

"R .. ,, deki çiftlikte bulunuyorlardı. 
Otomobilleri büyük kapının önünda 
durmuştu. Selim bey yeğeni ile kıı
rısını bekliyordu. İhtiyar adam mü
teessir bir tavırla: 

- Yavrum Perihan,, diye söyle
nerek genç kadını kucakladı ve ili· 
ve etti: 

- Biraz cesur ol yavrum! lnsaa 
. metin olmalı! 

N FT 

rFRANS D/4,~ • 
YERLEŞMiŞ U 
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11 1''1SAN 1910 

Yazan: Hikmet NİSAN 

Abdülhamidin gözdesi va "Sabah,, gazetesinin 
sahibi M1hran Efendi Niste tavla şampiyonu idi. 

1 

Eski "Sabah,, gazetesinin sahibi 
"rütbei bala ricalinden,, Mihran e
fendi hazretleri ( !) de, Nis Türk 
kolonisi azasından biri idi. Mütare
ke esnasında, hatırlarda olan veka
yii müteakib llstanbulu firar sureti
le terkederek Fransayı boylamış, bir 
müddet Pariste bulunduktan sonra o 
da Akdenizin bu zümrlldisa köşesi
ne gelip yerleşmişti. Şehrin gürül
tillil hayatı ruzmerresinden nisbe -
ten uzak ve bu itibarla daha sakin 
olan "Sen Moris,, de güzel bir villa 
satın alan Mihran efendi, ailesile 
birlikte orada oturur, seksenlik sa
li hayabnın zihninde tazelenen ha
tıratile oyalanarak ömrün.Un son 
zamanlarım rahat ve huzur içinde 
geçirmeğe çalışırdı. 

Sultan Hsmid devrinde lstanbul
da intişar eden gündelik Uç gazete - j 
den (1) saraya intisabı dolayısile 

en nüfuzlu ve en çok okunanı olan 
"Sabah,, ın müessisi ve sahibi, yıl -
dızdan gerek atiye namile gerek 
suveri saire ile aldığı külliyetli me
baliği, o vaktin birçok vezir ve vil -
kel8.sı gibi har vurup harman savur
madığından, koloninin vakit ve hali 
yerinde olarllardan sayılıyor; ve ha
kikaten de her türlü sıkıntıdan aza
de, mütevazı fakat tem~ bir hayat 
yaşıyordu ... 

••• 
Avenue d~ Sources'de bulunan vil

li.sile Mihran efendi, merhum Seyfod 
din efendi ile kapı komşusu idi. Ni:
sc yerleştiğindenberi halife ailesile 
pek resmi temasta bulunmasına rağ
men, :::ık sık komşusunu ziyarete gi
der, efendi ile görüştükten ve bir 
parti de tavla oynadıktan sonra, a
sıl ciddi partiyi yapmak için şehre 
iner, Glacier denilen Nisin en büyük 
kahvesine giderek orada akşama ka 
dar dostlarile partisine devam eder
di. Yüz ile yüz elli frank arasında 

oynıyan bu partilerle, Sabahcı, tav
ladaki kudreti ve ezeldenberi kendi· 
sine yar olan talii sayesinde masra
fının bir kısmını oyundan çıkarır, 
böylelikle biç de istiğna kabul et
bıiyen yevmi bir varidata konardı ... 

Bir giln Promönad de zangle Jak 
beye rastgelmiştim, acele acele yü -
rUyor, Masena meydanına doğnı gi
diyordu. Sordum: 

- Nereyt? böyle Jak bey? 
- Mihranın yazıhanesine .• 

- Mihran burada bir i§le meşgul 
mi ki yazıhanesi var? 

Sıkıntılı zamanlannda bile nükteyi 
bırakmıyan Jak bey: 

- Tabii değil mi ya! .. lstanbulda 
her "Sabah,, para keserdi, burada 
da pul kınyor ... Vakıa meşguliyet -
ler biribirine benzemiyorsa da, yi-

( 1) Sabah - Mihran efendi, tk -
dam - Ahmed Cevdet Bey, Tercüma
nı Hakikat - Ahmed Mitat efendi. 

Mihran Efendi 

ne meşguliyet sayılır, herif para ya
pıyor ... 

- ?! ... 
- Anlamadın. Gel benimle bera

ber, görürsün .. 
Çocukluğumdıınberi ismini işitti • 

ğim fakat cismini hiç görmediğim ' 
bu eski zaman gazetecisin tanımak 
fırsatını kaçırmak istemediğimden, 

Jak beyin teklifini kabul ettim. On 
dakika senra da yazıhanenin Masena 
meydanındaki kahveden başka bil' 
şey olmadığını anladım .. içeriye gir· 
dik. Büyük salonun oyunculara tah· 
sis olunan kısmında Mihranı tavla 
sile meşgul bulduk. Jak beyi görün· 
ce yanında oturmasını işaretle iktifa. 
etti, hen de Jakın yanına sıkıştım. 

Masanın etrafı oyunu seyreden 
tavla ıneraklılarlle dolu idi. Mihran, 
düşeşleri, diibeşleri abyor, pullan 
topluyor, oyunu alıyordu ... Parti bit· 
tikten sonra, parmaklarını bıyıklan 
arasında gezdirdi ve saate bakarak 
hasmına hitaben: 

- Tam on bir dakika olmuş!. Mitı 
ran oyunu böyle oynar, istiyen var
sa gelsin ... dMi ve uzatılan yüzlük 
ik! }ciğıdı cebine yerleştirirken, Jak 
bey de 'lclllağmıa: eğilerek şu cliınle
leri fısıldıyordu : 

- Anladın mı ajmdi yazıhaneyi?. 
Transastion böyle olur! •• 

••• 
Bilfıh~ Mihran& birkaç defa da• 

rastgeldim. Zamanının matbuat mu• 
bitine aid mühim vakalanna bizzat 
karışmış veya şahid olmuş eski bir 
gazeteci hissini vermiyen bu ak bı· 
yıldı .ık saçlı ihtiyar, buna rağmen, 
küçük gözlerinde parlıyan zeka ve. 
teşebbüs ı.şıklarile muhatabının na • 
zan dıkkatini celbetmekten hali kal· 
mazdı. Tahsil derecesi y~k olma• 
makl.ı beraber, türkçeyi fasih ve 
temiz bir ~ive ile konuşur, otuz se
neyi müteca\•iz gazetecilik hayatın· 

(Sonu 1 im:itie) 

AÇIK DAVETİ-YE 
Taksim Sineması Müdüriyetinden : 

Sinemamızda bugünkil perşembe günü saat 18.30 da. YILMAZ ALİ 

!ilmi münasebctile tertip olunan hususi seansı gazete sahip ve muhar

rirlerinin, film ve sinema müntesibinin teşriflerini rica ederiz. 

Selim neyin bu şekilde kendisini ı 
karşılamasından Perihan, babasının 
öldüğünü anlamıştı ... 

Şüphesiz, Selim bey, arkadaşının 
kızına daima bir baba şefkati gös -
termişti. Fakat, mademki olan ol -
muş, yeğeni ile evlenmişti, o andan 
itibaren genç kadın ayrıca ailesine 
mensııb bir akrabası hakkına malik 
olmuştu. Fakat ne de olsa, şimdiye 
kadar bu derece merhametli ve heye 
canlı bir muamelede bulunmamıştı. 

- Babam ölmtiş ! ... 
Genç kadın ümidsiz bir bağırma 

ile, son kuvvetini sarfederek ayak -
ta durmak istemiş, fakat babı bu 
arzusuna uymıyarak yere yıkılmışb. 

Perihan, üç ~ sonra, eskiden 
kendisi ve babası için hazırladığı çi-

sına büzülmüş ağlıyordu. 

Genç kadının climağıuda sıu:ki bil· 
yük bir boşluk husule ge1mişti... Bu 
boşlukta son günlerin acıl.h sahne
leri durnı:!d2n gidip geliyoı Ju; ba • 
basının çok ıztır.ab çekmectigini te· 
min etmişlerdi. Bu teminat, ) ine, 
duyduğu acıyı ufak bir nukyast.a bi· 
le olsa azaltamıyordu. 

Babası, bu kadar seneler gt:<.;ıne -
sine rağmen, Umumi Harbin kur • 
banlarından biri idi. Flarb mcyd,ı:.ıla· 
nnda zehirli gazlara hedef olan kim 
seter gibi ciğerleri, h ı·'çtrıı bir şey 
görünmemesine rağmen, derin su • 
rette yaralanmıştı, ve ·~te ?.ahiren 
milhim olmıyan bir tı-onnt yüıün • 
den, büyük bir da.mo.r çat 1 ;ımış, ba
basmı birkaç dakika içeric:in ie alıp 
götllrmüştü. 

Ge1tÇ evliler Suadiyede bir 
müddet oturduktan sonra Büyük
adıaya gidiyor'lar. Fakat evlilik 
hayatında, V ey8inin eski bir aile
ye mensup olmaktan müteveUtd 
kibir ve gururu ve bir takım aile 
fWeMİpleri yüzümlen hafif kır
gını.klar çıkmağa bafltyor. V ey
ait1in 'loayt,.peclerinin bir çiftlik 
Whyt.181 olmasından can• sıkal -
makta ve bunu Baklamak için bir 

- Hemen gitmek llzun! .. 
Nihayet bu acıklı aahnenin aldığı 

vaztyetten hotlanmıJan Veysi cevab 
verebildi: 

Ve işte bu suretle on sekizinde bu· 
lunan ve bir gocuk ruhu ile havatın . - Babam öldtl defil mi? .• l çekli kreton yapılmış ~klar ara- .. [Devamı var Y 



Atletizm 
Mevsimi 

Malum olduğu üzere, bahar atle -
~ mevsimidir. Sporcu, spaiksle
rını çivilerinin pasına kadar muaye
ne etmeyi ilkbahard aklına getirir. 

Her sporun mevzuu da en ziyade 
~~vsi!llinde konuşulduğu için bu -
günlerde atletizm kelimesini sık sık 
ve her zamankınaen daha çok işiti
Y0ruz. Atletizm memlekette rağbet 
gbrmeğe başladı; sevmıyoruz. Bir ta
raftan da endi edeyız; şu sebebden: 

En çok rağbet ettıgunız spor olan 
f Udbolü, gfü:cl ve doğru çığırından 
çıkaranların bu işın karo cahilleri 
olduğunu biliyoruz. Bırtakı.m gafil 
ve bedbahtların belkı e istemiyerek 
sebcbıyet veı'dıklerı bu deJenerasyon 
bızi korkutuvoı. B ledi<>-imız kunret 
li lim dl rin -ve tlı m:llerin ıizeri
n kaı a ve ~irkın bır duman gibi ya
yılıyor. 

Bu ı. i bilenlerin tenkidlerini irşad ' 
olaı ak lrnbul ederız. Pakat şimdiye 
kadar, atletizme b kmak için baş
larını çevirmeğe ten zzül etmemiş o
lanların, gençlığın bu klasik sporu 
anlam!lğa başladığını gorup lafa ka
rı ınak istemelerı m, m isyan <'tti
recek bir raddeye gelıyor. 

İşin asıl esef edıtt.:~ek tarafı, bu 
mevzuu konuşnbilee klerin, bu gü -
rültü önünde bedbın ne susmnğa 
ınccb1ıı kalmaları ve ğız\, rını açtık
ları an başka tellerden çalanların, 
bu ı."l nlalmsı olmıy n cevabları ile 
k:ın;ılaşınalandır. 

Mübalfıga \'e cchal tin çabuk sırıt
ma ı 'cin biçilmiş kaftan olan atle
ti?.ın mevzuunu birtnkım babacanlıı
ıın konuşması h yli komik oluyor; 
§ırndılık güldürüyorlar: fa.kat ileri
~e hlJ komik ror oynıyanların ço -
galması bizi acı acı düşündürecek 
llli acaba, diyor, ve yukarıda da söy
J dığimiz gibi endişe ediyoruz. 

Ell1•rinin hamut u ıle erkek işine 
karı4masalar da. idealist v feraga
ti nef s sahibi bır ~ nçlik azım \'C e
n rjisınin dirilttığı bu klasik ve es
t tık por zikz ksız yurüse .. ,. 

Furuzan Tekil 

Fenerbahçe Fransaya 
davet edildi 

Sekiz sene evvel şehrimize gelmiş 
olan ve }<) ansanın en kuvvetli fut
bol ekıplcı inden bırıne malik bulu -
nan me bur Racıng Club de Françe 
daha o vakit burada en iyi neticeyi 
almı olan Fenerbahçeyi Fı·ansaya 
davet etmişti. 

Bu davet"' bugüne kad r biı çok 
sebeb! rle icabet edılf'memış olma -
sına ı ağmen bu buyuk kliibün meş
hur mUdürü ıosyo ~estr bu da,·e
tlnı unutmamış ve m kere Fener -
hah C)C Fransad b maç yapmayı 
teklif etmıştir. 

Fen rbahçeye son azı n mektup 
ta arı 1 civerdlıleı m bırı Olempik 
dö Marsey'le bıri de Nıste olmak ü
.t r 'cnupta ıkı m Pariste Ra -
c ng•,, "eya p ri. lı f tbolciılerin tcş
kıl ed ekleri bır mulıtelıte knr~ı bir 
~ c, f ıınalde ve nıhayct Majinoda 
ırer rn ç ki cem'an b s oyun yap -

:rn lan t klif edılm ktedır. 
Feneı bahçe idaı e h yetı bu teklifi 

~etkik tınektedır. Y kında icab e · 
en te bbü 'e n y pıl · ğı söylen

nı kt d r. 
b Tü k futbolunün hret halkaları 

u ca tb teklıften de anlaşılncnğı 
\' hil Balkan bududlanıu oldukça 
a roı hulunm ·tndır. 

Atletler Mıscra Cuma 
QUnU gidiyorlar 

Yun nlı atletlerin ancak pasknl-
~a tatılinde Mı ır gidebilmeleri 
l}l" 
ti UrnJ...iin olduğundcı.n Yunan atle-
n 2tn federasyonu Mısır federasyo -
ı:na müracaat ederek müsabaka 
. rıhınin bir giın evvele alınmasını 
ıstenıi t· k b · ır. Mısır fedeıasyonu bunu 
b~ ul ettiğinden keyfiyeti telgrafla 
hıze bıldirmiş ve Türk atletlerinin 
il~ cu_rn günkü vapurla gelmelerini 
nı ;ıı lır. Atletlerımız iyı hazırlnn-

d. al ~kları halde bu vazıyet kabul e
ı rnı t' 

1 ır. Aynen nsk r ve talebe o-
dan batıeuere izın a1u.ıamadığı takdir 
~kti~ l:ahatt ri ... arfın zar edile -
cu · Gıdecek atletler: Muzaffer, 
fı ren, Rıza Maksud, Hüseyin, Jer
Ate F'~ık, Muhiddın, Küçük Cezmi, 

ş brahiın ve Arattır •. 

Be n er iye i ua 
limlerinin toplantısı 

Dün Istanbul Maarif Müdürlüğünde 1stanbulda bulunan bütüıı lise 
BL'<ien Terbiyesi öğretmenlerinin iştirakile bir toplantı yapılmıştır. Bu 
taplantıda İstanbul Maarif Müdürü Tevfik Kut da haz.ır bulunmuştur. Top
lantıda 19 Mayıs gençlik ve spor bayramınınbazırlıklan ve spor bayramı
nın yapılacağı saha işi görüşülmüştür. 
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İs tan bul 5000 kişilik bir 
kapalı salona kavuşuyor 

• 
l•tanbulun ilk kapalı aalonu 
350,000 liraya mal olacaktır 

---·~----

Tuk~imdeki Ermeni mezarlığında 
İstanbul Mıntakasına bir kapalı sa
lon yapmak için Belediyece bir yer 
verilmiş olduğunu yazmıştık. 

Bu ursa dört bin be.')yÜZ metre mu 
rabb.ııclır. Yeni yapılacak kapalı sa-
lon yalnız bir jimna~tikhane değil, 
ayni znı:nanda bir spor salonu ola -
cak ve burada tenis, basketbol, vo
leybol, patinaj, güreş, boks, eskrim, 
gibi .. porlar üzerinde maçliır yapıla
bilecektir. 

Saha 20X40 eb'adında olacaktır. 

Etrafıadaki tribünler 3000 kişiyi ra-

krim gibi ring sporları yapıldığı va
kit d9.ralacak olan sahada oturma 
yerleri çoğalacağından, salon 5000 
kişiyi alabilecektir. 

Ringin zemini ayni zamanda bir 
yüzme havu;r.u açılmasına da elve -
rişli ,JPkilde olacaktır. 

Bu işin projesinin üç ay zarfında 
bitirileceği tahmin edilmektedir. 

İstanbulun bu ilk kapalı salonunu 
yapacak olan yüksek mimarlarımız -
dan Şinasi Şahingiray ve Fa?.ıl Ay
su bugünlerde Bükreş ve Budapeş
teye giderek tetkikatta bulunacak -
!ardır. 

hat ı-ahat istiab edebilecek ~ekil ve Bu iş için 350 bin liralık bir tah-
büyükliikte olacak, güreş, boks, es- ı si3at konulmuştur. 

Mektepler arasında 
bayrak yarışı 

Mektepler arasında 40 kişilik e -
kiplerle yapılncak olan bayrak ya -
rışı secmelerine yar:ın Taksim stad
yomıında başlan:ıcaktır. Evvelce de 
yazmış olduğumuz gibi finali 28 ni
sanda l<~encrbahçe stadında yapıla -
cak olan bu yarışlara girecek takım 
lar üç seçmeden sonra belli olacak
tır. 

Yarın yapılacak birinci seçmeye, 
Haydarpaşa, t tan bul, İstiklal, Vefa, 
Ticaı et ve Yüceiilkü Liseleri, önü -
müzdeki sah günü yine Taksim sta
dında yapılacak seçmeye Boğazic;i, 
Darüşşafoka, Galatasaray, Hayriye 
ve Işık Liseleri, 19 nisan cuma günü 
yapılacak seçmelere de Erkek Mu -
nllim Mektebi, Knbataş, Pertevniyal, 
Şişli Terakki Liseleri ve Sanat Mek
tebi istirak edeceklerdir. 

Her seçmede bh inci ve ikinci ge
len takım finale kalacak, final mü -
sabaka mı altı takım koşacaktır. 

Kır c kişinin ko · cağı mesafelerin 
mecm•ıu 20 kilometredir. 

Kisbest geliyor 
lstanbula geleceği bildirilen kuv

vetli Macar takımlarından Kisbest 
cuma günü §ehrimizde olacaktır. 
Macar liğinin en başında giden bu 
takımın bilhassa sağ açığı ile kale
cisi mütcaddid defa beynelmilel ol
muş oyunculardır. Macar takımı ilk 
maçmı cumartesi günü Galatasara
ya, ikinci maçını pazar günü Fener
bahçeye, üçüncü maçını da hafta 
içinde ra çarşamba veyahud da salı 
günü Fener - Galatasaray - Beşik
taş muhtelitine karşı oynıyacaktır. 

Dolmabahçe stadyomu 
Dolmabahçe stadyomunun temel 

atma merasimi 19 mayısta yapıla -
caktli·. Stadın projesinde bir deği -
şiklik yoktur. Yeni stadyom 25000 
kişi alabilecek ve on sekiz aY. sonra 
hazır olacaktır. 

Fenerbahçe M,sıra da 
davet edildi 

Fenerbahçe diğer taraftan Mısıra 

da çağırılmaktadır. San liiciverdlile
rin bu seyahati bir kaç futbolcü ile 

takviye edılerek yapacakları mev -
sukan hah r alınmıştır. 

Bu davete mayıs ayında icabet e
dilmesi <lü§lipülmet.'iedir. 

---···---
,_OLISTı: 

Sıgır eti kaçakçılığı da 
oluyormuş 

Küçükpazaıdn Ho.cıkadın mahal
lesinde Topaç soknğındn 8 numara

lı evde oturan Mehmed oğlu Küzım 

Turnanın, evinde kaçak olarak sı -
ğır kesip sattığı haber alınmış, bir . 
denbirc cvıntle bir arama yapılmış-

tır. Bu aramada 14 kilo sığır kemi
ği ve 8.5 kilo sığır eti buhmarak 

müsadere edılmi ·, Kazım hakkında 
tahkikata giri ilmiştir. 

Şüpheli bir ölüm h3disesi 
.Mustafa kızı Fatma, tedavi edil -

mek üzere nisanın sekizinci günü 
Ynlovadan stanbula gelmiş, Sirke -

cide Bahrisefid oteline inmiştir. Q. 

tele eşyasını bıraktıktan sonra da, 
çıkıp bir doktora gitmiş. hamile ol
duğunu söyliyerek kendisini doğurt-

masını istemistir. Doktor, daha yedi 
aylık hamile olduğu için doğurta -
mıyacağını söylemiş, Fatma da otele 
dönmüş ve otelde yedi aylık çocu -

ğunu doğurmuş, fakat, kendisi has
talanmış, Haseki hastahanesine kal

dırılmıştır. Fatma, dün hastahane -
de ölmüştür. Cesedi muayene eden 
tabibi adil Salih Haşim morga kal

dınlmasına lüzum göstermi~, cesed 
morıre kaldırılmıştır. 

SAHAU 

(fl 7:,alldc ı devam) 
t"ma.men Alman ü tirsı altında kal
masının hnrb üzerinde ne tesir ya
pabileceğidir. Bu münasebetle, cihan 
harbini biraz hatırlamak faydasız 

olmaz. Almanlar Belçika hududlan
nı geçtikleri andan itibaren zafer -
den 7..af ere yüı üdüler. En müstah -
kem zannedilen kaleleri bir kaç gün 
içinde çiğnediler. Şarkda, Ruslara 
karşı meşhur ve muazzam zaferler 
kazandılar. Lehistanı Ruslardan al
dılar. Romanyayı çiğİıediler. Sırbis
tanı ortadan kaldırdılar. Denizlerde 
müthiş bir denizaltı harbi yap
tılar. Hatta İngiliz orduları baş 
kumandanı Lord Kiçnerin bindiği 

gemiyi bile torpillemeğe muvaffak 
oldular. Fakat dört sene hep düş -
rnan topraklan üzerinde harb eden 
bu muzaffer ordu iskambil kağı -
dından yapılmış bir oyuncak gibi 
nihayet yere serildi. 

Danimarka ve Norveçin istilisı 
bu hatırlattığımız al'a 7,aferlerindcn 
hiç birine bile benzemiyecek bir ha
disedir. Ehemmiyeti Almanyanın ni
.1et ve maksadını, usullerini henüz 
anlamamış olanlara anlatmasından 
ileri geliyor. Bu ne maddeten ne 
manen bir zaferdir, ne de askeri ba
kımdan bir üstUnlüktür. Nasyonal 
sosyalist zimamdarları yüksekten 
söz söylemesini çok iyi bilirlerse de 
taarruz hareketini daima zayıflara 

ve küçüklere tevcih etmesini daha 
iyi bilirler. Onun içindir ki Maginot 
hattını bırakıp müdafaasız Dani -
markayı tercih ediyorlar. Yapılan 

hareket Alman ordusunun kuvveti
ne, harb kabiliyetine dair küçük 
bir fikir verecek mnhiyette değil ~ 

dir. 
Hiç bir maddi ve askeri bir mu -

vaffakiyct ve 7.afer teşkil etmiyen 
bu hareketin hakikatte manevi bir 
mağlfıbiyet arzcttiği meydandadır. 
Çünkü İtalyan matbuatından başka 
bu işi alkışlıyacak veya mazur gö -
recek bir medeni memleket çıkma -
mıştır. 

Eğer bu istilalar müttefiklere kar
şı harbin sevk ve idaresinde Alman
yaya yeni bir kuvvet temin ve illve 
etse idi o za.mnn bu hadiseyi kendi
leri içiJ\ muvaffakiyet addedebilir -
dik ve bu da harbin sonu hakkındaki 
kanaatimizi zerre kadar sarsamaz
dı. ÇünkU uzun bir harple bir tarafın 
aaima muvaffakiyetten muvaffaki -
yete yürUmesi imkan haricindedir. 
Müttefik devlet adanılan ve askeri 
şefleri nutuklarında, çok kere, bu 
harbin büyük ıztırablara, f edaki.rlık
iara ve zorluklara mal olacağını söy
lcmiı;ılcrdir. Biz yeni istilaların AJ. 
·manya için muvaffakiyet teşkil et
mesinden ziyade vaziyeti sadeleş -
tirmek bakımından milttefikler lehi
ne netice vereceği ümidindeyiz. He
le Alman donanmasının Norveç sa
hillerine ya.ptığl taarruz, Alman bah 
riyesi hakkında bir felaket ile neti
celenmezse, buna hayret edeceğiz. 

Dün Norveç sahillerine bir sürpriz 
akını yapan Alman bahri kuvvetleri 
bugün kendilerini nasıl olup ta İn
giliz zırhlılarından kurtaracaklarını 
düşünmekle meşgul olmak ıztlrann
dadırlar. Her halde, vaziyette Al -
manya lehinde bir değişiklik göremi
yoruz. Vak'anın siyasi ne gibi ak.si 
tesirleri olabileceğini tahmin ıçın 
ahvalin biraz daha inkişafını bek
lemek icap eder. 

llliseyin Cahid YALÇIN 
••M•••••••••••••••a•••••eeaae••••aaa•••eae• 

Barbaros türbesinin 
etrafı açılıyor 

Beşiktaşta Belediye tarafından a
çılması kararla tırılan Barbaros tür 
besinin etrafında yıkılan binalardan 
sonra evkafa ait bir kaç bina kalmış
tır. 

Belediye bunların da yıkılabilme
sini temin etmek üzere Vakıflar mü 
dürlüğü ile temnslara başlamıştır. 

Diğert araftan meydanın açılması i
çin yıkılması lii.zırngclen Beşiktaş 

kaymakamlı<Yı da bu günlerde yeni 
kaymakamlık binası inşa olununca -
ya kadar muvakkaten bir binaya 
nakletlccektil'. Eski kaymakamlık bi
nası bunu müteakib derhal yıkıla -
caktır. 

C&LW o ı 1 

Çocuğu refaha kavuşturmak is
tiyorsanız Çocuk Esirgeme Kuru
muna yılda bir lira verip üye olu
nuz! Çocuk milletin en kıymetli 
hazinesidir .. 

Çacuk K'>irgt>me K oroma 
Genel Mf'.rkezl 

• Tiirkçeye 9(:-\iren: ll SEl.'İ.ı.."l OAHİD YALÇIN 

Völki s cher 
gazetesinin 
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Y egfuıe penceresinin nazır olduğu 
dar sokak o kadar dar idi ki yazın 
en aydınlık günlerinde bile oda loş 
ve kasvetli kalıyordu. İşte bizim ilk 
merkezimiz burası oldu. Aylık icar 
bedeli elli markı geçmediği cihetle 
"bu bizim için o zaman harikulade 
bir çare idi,, çok fazla şeyler bekli
yemezdik. Hatta bizim muvasaaltı -
mızdnn evvel duvarlara müşa\irler 
zamanından kalmış tahta tertibatı 
kaldırmalarıru bile istiycmezdik. O 
surette ki merkezimiz bir yazıhane
den ziyade bir mezar ifadesini haiz 
bulunuyordu. 

Halbuki bu bizim için büyük bir 
terakki sayılabilirdi. Yavaş yavaş, 
elektrik ziyası, daha sonra bir tele
fon aldık' Sonra bir yerden ödünç 
tedarik edilmiş bir masa, birkaç is
'kemle geldi. Nihayet bir raf, dnha 
sonra bir doll\b balduk. Bizim otelci
ye aid olan iki büfe broşürleri, iliın
ları muhafazaya hizmet edecekti. ilh. 

O ?,amana kadar tatbik edilen usu 
lü, hareketi komitenin bir ak -
dettiği her celse ile idare etmekti. 
Bu devam edemezdi. Cari işleri gör
mek jçin, ücreti parti tarafından ve
rilen bir memura ihtiyaç görüldü. 

Bu o zaman için çok zor oldu. Ha
reketin o kadar az azası vardı ki 
bunların arasında gayet cüz1 bir 
ücret mukabilinde hareketin miite
nevvi işlerini görebilecek münasib 
birini keşfedebilmek büyük bir hü
ner oldu. 

Uzun araştırnalardan sonra, parti
nin ilk katibi olarak bir asker bul -
duk, bu eski arkadaşlarımdan Schüss 
ler idi. lptida, her gün 6 dan 8 e ka
dar yeni yurdumuza geldi. Sonra 5 
den 8 e kadnr, nihayet her gUn öğ
leden sonra devam etti. Biraz geçin
ce, bütün zamanını bize hasretti 

• ve artık sabahtan gece geç vakitle
re kadar hizmetini yaptı. Merd ve 
pek namuslu olduğu kadar da gay· 
retli ve çalı kan idi. Hiç bir zahmet
ten çekinmiyordu. Harekete sadıka
ne bağlı idi. Schüssler kendisile be
raber kUçUk bir Adler yazı makinesi 
de getiriyordu. Bu onun malı idi. 
Bizim hareketin lıi?.metinde kullan
dığımız ilk makine bu oldu. Sonra, 
aidatlardan toplanan para ile bunu 
satın dık. Azaların şahsi cüzdanla
rını ve dosyalan hırsızlardan muha
faza jçin küı:Uk bir kasa pek lüzum
lu göründü. Bunu satın almak, ma
lik olabilcce~imiz yüksek paralan 
saklamak lüzumundan ileri gelme • 
mişti. Bilaki<-, son derece fakir idik. 
Çok kere, biriktirmiş olduğum uf ak 
tefek paralan da buna ben ilfıve et
tim. 

Bir buçuk sene sonra, kanuni ika
metgah çok ktiçük geldi. Bundan do
layı, Corneliusstrasse'de yeni bir hi
naya taşınmak icab etti. Bu da yi
ne adi bir oteldi. Burada bir oda de-

ğil üç odamız ve gişeli bir de salo
numuz vardı. Bu bize çok güzel gö
rünüyordu. 1923 teşrinis nisine ka
dar orada. kaldık. 

1920 kanunuevvelinde, Volkischer 
Ilcobaclıter'ın satın alınması vukua 
geldi. lsmin<'len de anla ılncaih iizere, 
umumiyetle ırkçı emell re müzahu

rct eden bu gazete yeni Nasyonal • 
So yalist p ı ti inin organı haline 
kalbcdildi. İptida haftada iki defa 

çıktı: 1923 senesi baslangıcında gün
lük oldu ve nihayet 1923 senesi nihn
yetind~ büyük şeklini aldı. 

Gazetecilik sahasında tamamen 
acemi olduğum için o zamanlar çı
raklık uğurunda fe<lakürhklara kat
lanmam icab etti. Bu bana pek fe
na bir şey gibi göründii. 

Haddi zatmda, lıir vakıa insanı 

düşündürmek lazımdı. O da şu idi. 
Muazzam Yahudi m •utı karşısın

da hakikaten mühim yalnız bir tek 
ırkçı gazete vardı. Tatbikatta namü
tenahi surette müşahede edebihli • 

ğim veçhile, bunun sebebi, bUyük kıs
mı itibarile, ırkçı teşebbüsler için 
pek az ticari mahrec bulunması idi. 
Bu gazeteler hissiyatın hareket ve 
icraata takaddüm etmesi lizungele-

Beobachter 
aatınalınması 

ceği noktai nazarına göre idare edi· 
liyorlardı. Bu tamamen yanlış bil' 
noktai nazardır. Şu mil.naca ki hissi .. 
yntın hiç harici bir şeyi olmamak'., 
bilakis en iyi ifadesini icraatta bul• 
mak ve hnreketlerde bulunabilecek 
bir adam bunu yapmakla gerçekten 
çok kıymetli bir his göstermiş olur~ 

Hakikaten kavmine faydalı hiz • 
metler ifa etmeden yalnız hissiyat 
ibraz etmekle kalan bir adam men
hus hiıslerile cemaati ifsad cdeQ 
menhus bir adamdır. 

lşte. isminin de delalet ettiği 1: eç
hile, \'ölki cher Beohucht.er bütün 
muhassenatı ve daha ziyade ırkçı 
müess~selere has kusur ve ziiflarila 
bir ırkçı organ idi. Muhteviyatı b • 
kımından o kadar imkansız idi. Tah· 
rir heyeti ırkçı gazetelerin ancak ırW 
çılard:ın para ve sadaka kabul edo .. 
bilcceklerine şiddetle mutekid bulu· 
nuyorlardı. Halbuki gazete, bilakis, 
diğerlerile rakabet sayesinde kendi· 
sine !)ir yol açmak lazımdı. lşin ti
caret bakımından idaresindeki ih· 
malleri yahud halaları iyi düşünür 

vatanperverlerin paralarile örtmek 
istemek bir münasebetsızlik idi. Her 
halde, ben nerhal vahameti takdır 
ettiğim bu vaziyeti değiştirmek is
tedim. Şans da barut yardım etti. Şu 
mfınaca ki o tarihtenberi harekete 
yalnız gazetenin ticarl direktörü sı
fatile değil partinin ticari şefi sıfa. 
tile de namütenahi hizmetler ifa et· 
miş olan adamı tanıdım. 

1914 tnrihinde, binaenaleyh sefer 
esnasındadır ki partinin bugUnkü ti· 
cart şefini. Max Amann'ı, tanımı~ 
tım. O zaman benim amirim idi. 
Dört harb senesinde, hemen daima, 
müstakbel mesai al'kndaşımın haıi
kuUid!.! ehliyet ve kabiliyetlerini, ça· 
lışknnlığı ,.e titiz vicdanını tedkik ve 
müşahede fırsatlarını bulmuştum 

1921 senesi yazının sonlarında, h 
reket zor bir buhran geçirdiği ve 
müstahdemlerden bir kısmının beni 
artık memnun etmedikleri, hatta iç
lerinden birile pek acı bir tecrübem 
sebkettiği bir sırada, eski alay arka· 
daşıma döndüm. Tesadüf kendisini 
bir gün benim yanıma sevketmişti, 
Ona hareketin ticari şefi olmasını 
rica ettim. Uzun tereddüdlerden son· 

ra - Amann o zamanlar istikbali par 
lak bir mevki işgal ediyordu • :Niha
yet raz.ı oldu. Fakat hiçbir zaman 
rastgele \'C aciz komitelere karşı 
jandat mn vazifesini gönn mek, bi
liikis ~nünhac:ırnn tek bir amir tam· 
mak şartile. Yü.ksck kültürlü bir a· 
dam olan bu ilk ticaıi şefin en kıy • 
metli meziyeti parti işlerine intiz ın 

ve sarahnt getirmesidir. Bunlar i>r
nck olarak kaldılar. Mcziyf'tlerine 
partinin başka hiç bir şubeleri t ı a· 
fından erişilemedi. Hayatta da·m 
olduğu gibi, yüksek bir kıymetin kı -

kançlı!< ve kin uynndırması sık . ık 
vukua gclır. Bunda da boyle bır ye 
intiz : <'tmek 'e ona katlanm k l • 
zımdı. 

192.2 n ind"n ilibaı en, g k ha. 
reketin ticru i {e ekkülii için ger 

asıl te.şkilfıtı için kat'i ve sert direk
tifler komılmu tu. Harekete men ub 

bütün a ların dos) aları h kkn da 
tam bir 1 te mevcud idi. H ı ekcte 
mali mcmbalar tcdank ed"lmek ç • 

resi de bulunmu tu. Her günku rn s
rafl r her günkü hasılat il kap tı

lacakb. 1''evkal ·de hasılat yaln,z fcv 
knlıide ma ı'llflaı a tahsis edılccektı. 
Zal! anın zorluğuna rağmen, ki.ıçiık 
hesabı cariler müstesna olmak ili;c. 
re, hareket hemen hemen hiç boı ç
suz k.ıldı. Hattiı, parasız devamlı u
rette çoğaltrr.a~3 muvaffak oldu. 
Hususi bir işte olduf;'U gibi çalısıiı· 
yordu. Kulh.nılan müstahdemler ken 
dilerini emsal ve harekiitlcrile gös
tereceklerdi. Hiç bir veçhile taraf. 

tarhk unvanından istifadeye kalkmı· 
yacaklaı dı. Her Nasyonal - Sosya
listin şöhreti, iptida, gösterdiği mü
sarnaetla çalışkanlığile, tevdi edıl-

miş vazifeyi ifn hususundaki kabi
liyetile tesis edecekti. Vazifesini ıfa 
etmiy~n kimse haksız bir şöhret ila 
iftihar edemiyecckti. r Devamı var] 
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Yazan; Abdullah Ihsan ŞENSOY 

..,. :A:mazı AJ.1.ahım, kuy\lya dtiitü 
JOfuluyor ... Yeti§in ey kom§Ular, bo 
:aı.u,yor,.. Feneri olan, ipi olan Al· 
ah nzası tç1n &etlrsin, amanın oy 
ı:olil§Ula,r 1 Canım, ciğerim, ciğerpa· 
mı kuyuya düştü... Yeti§in .. 

Sabende haıum alı al moru mor, 
ııllfl açık, saçları darm~ağını:K, sır-

.da dallı pembe bır entari, ayakla· 
aıda iri nalinler ... Evden dı§arı fır
ımı& ~ıhı yunnı.rtthıyor d r soka
m bır ucundan bır u una k up ko
ap haykırı)' ordu ... 

_ Amanın: dostlar! .. Alt h rızREn ı 
Qıı Allah a.,.kın yeti n, yavtun:ıu 

tırtl n, ca , m1 eld 
D r s k ı · srra a 

Jde t _ k tl 

Şahende haıum, sokakta el'an ba
ğırıp ıluruyordu: 

- Ey ilinıneti Muhammedi ... İn· 
saf da mı kn lmadı? EyVahlar olsun, 
başım'l blı· de bu mu gelecekti? Ey 
komşular, sotup sual edeceğinize yar 
dıma koşun ayol!.. Feneri, ipi olan 
Allah rızası ıt;hı getirsin .. ciğerparem 
boğuluyor .. : L!flan anlamıyor mu
sutı~? Merhrunet yök :mu sizde .. 
Eviadım, canım. c:ınanım... .Biricik 
hayatını elden gidıyor .. 

Bu so11 foeyad üzerine insaf da • 
marla-rı kabaran birka~ kadın tela
§a dlli}tU . Etekleri tutuşa tut a 
harekete ~çtıler: 

- Kız Fatma ... Koş, tahtab6st n 1 
c, maş1r ipıni sök kız'. .. 

- Hl ~ Al ye hanını . ayol sizin 
kml~ bir fen r vardı v r 

... Durmak ol r mu a · 

kettik .. bir 
. Şu fen ri yaka;. rn. 

D ... İ{E. u kta bir kaynana - ge
lin k~"\ g~ cı başladı: 

- }{ör ol i gelin... (;ördün mü 
§

0 mdi yapt ·ın işi .. zatRn hangi i!';in
dı:>n b~yır vat ki? r·brit bulayun 
derken mutf:ı.k kapı mı açık bır 
tın ... J{apa şu dolabı hey.. Ked'ler 
ç rba ka esini devirecek .. Yazık gü
n h ileğ:I m'?. 

- Sus... Çeneni kes koca kari ... 
Yine mi seni dinliyece ·iz? 

- A ... A... ·ıl!m olacak o herif 
seni aldı d, dil" bu kadar büyüdü. 
D ... ha dü..'1. ç me<len tenekelerle su 
getire- getire belin kırılıy r, kolların 
k p yor, ta arı ın a.ltı patlıyor

d .. • e ~abuk unutt n o günleri ... 
- H eli .. h< ydı, yalak ağızlı ka

n... B r oğl m oğlumdur tutt ş 
g ·yors. n.. enin oğl nsa: benim de. 
kocaa'lam .... 

- Av, edebsize bak .•. Nasıl da 
bobürle~e bifüürlene kocaaam, dı r. ) 
Dılin kopsu · şallah, ba.'?ka bir şey
cik er demem . .Allah ndmı bul da sü
rüm slir.ilm siirün .. 

- Aman .. aman ... Köpeğin duası 
kabul edilseydi her gün gökten kemık 
yağardı ... 

- Ahrette on parmağım yakanda 
olsun ... Aferin, aferin iyi şeyler ôğ -
renmiş::ıin .. ne olacak hep bunlar kı
yamet alameti. Büyüğe hürmet, say
gı kalmadı ki? .. 

Kaynana - gelin kavga ededursun
lar; !Jencereden öfkeli öfkeli kafası
nı uz:.ıtan flıtiyar mütekaidin beyaz 
takkesı başından kayarak sokağa 
düştü, sokağa uğTamış yaramazlar
dan biri takkeyi kaptı, kulaklarına 
ltadar geçirdi. İhtiyar asabiyetten 
terter tepiniyor, pencereden sokağa 
lanet J ağdırıyordu. 

- Kör olası veled, çıkar şunu ba
şında :ı ... Hay Allah müstahakını ver 

erparesi sbı.. ulan p:s elini sürme takkeme .. 
(Sonu yarın) 

r çıkan 
hulasası 

layıMa, genç bir dan.sözle lcıaçı -
yor v~ bir aene kii:ıdar bir f~ 
a1em-i ~nde yü!(;üyor. Ge'i1ıÇ dan
s6zle kaçışı kendisini olgun w 
kadıtıhk hayatınm tçN siJ:rükW,... 
yor. 

Artık aşk ve sevdalarin, kaçışla
rın, maceraların biribirlerini takib 
etme. e ~r'i için ortada sebeb kal -
paı to r, üç sene zarfında 3 ta.ne 
partaner, Uç tane sevgili değiştir • 
dim ve üç kişiye 13 ya~ında metres 
olarak hayatın içine girdim. 

14 yaşıma basmıştım ... Mükemmel 
boyanı) ordum, vücudüm göğsüm a
damakıllı inkişaf etmişti. Yüksek 
topüklu iskarpinler içinde sokakta 
sekerek gidiyordum. Ve doğrusu bu 

derbeder hayattan biraz da hoşla
nıyordum. Kendi parama sahfbdinı. 

!stedığim insanla buluşuyor, hiçbir 
m ahaze gözünün üzerime sert balı:-

YENİ SAB.&B 

iz mit kô:ğıthanesinde 
Türk zekası ve san'atı, lzmitte 
muvaffakiyetli adımlarla ilerliyor 

Yazan: Cevdet Yakup 

hmit kG.ğıtha.nesine doğru ilerli· ı 
yoru.z.. 

Cüfnhuriyet sana.yiinlıı körfez
deki şaheseri, muazmm bir heyet, 
beton bir kale halinde gözlerimizin 
önünde .. geniŞ ve ferah bir sahayı 
baştan başa kaplamış.. makine gü -
rUJtüleri karşı sahillerde akisleşi

yor k uşan, b:ağıran, emir ve ku -
manda \ ı insan sesleri var. 

Ka.pıcıya s-orduk:: 
- Mud be~ geleli mi? 
Kıl''l 1 bir a.d:am yerden 

Ağır ağır ~rdivenleri tırınan

dk . Bu<a sonra :Mehmed 4}ı Ka -
ğıtç.n. gti er yüzü ile karşılaştık. 

Ti.ırl. ~ ~n n ılk kağıd mühendisi 
bıze Sl<'aR bıı ka:oaı gösterdi. 

Eııa.z havaiyattan konuştuk. h
mıtte a ·!er.en ihtıraslardan bahis 
açtıK. • a~ı kağıtcı olduğuna ait 
me. dKlı hatıralannı dmledim. 

- !<ağı benae tabiati saniye 
hukmuntledır. 

De·,_ 

m: 
nrt ı2 ne zaman 

gören 

YE: devam etti: 
- Kf ğ'ı<l ve selliıloz sanayiinin 

mu taç olduğu ham maddelerin he
men hepsini yurd dahilinden istih • 
sal etmeğe çalı~ıyoruz. Memleket 
ormanlaıinda Göknar, Ladin, Ka
vak ve liE-stane ağaçları bol bol var
dır. 

K<> l n, reçıne, kükürt, şap, prit, 
top .ak boyalar gibi maddelerinde 
en makbulleri tedarik edilmektedir. 
~aman keten, ke11evir, kırpıntı 

kağıt. eski menı:;ucat gibi lifi madde
ler cıe çoktur. Biz, bunların hepsin
de istifade etmek üzer.indeyiz. Liı.

~m gelen maha!lerde tesisat yap · 
m< ktayız.,, 

"İkinci kağıd ve sellüloz fabrika
lar nm inşaatları sona ermi§tir. 
J{lor fabrıkasmın makineleri de gel· 
mıştır. Her ıki fabrikanın montaj -
lan yapılmıştır. Fabrikalar 941 :;.-e
nesinde işlemeğe açılacaktır. . 

Kağı<lcılık da\:anuz bu tarihten 1 
S()Lia tam men halledilmiş olacak -
tır. 

İkinci kağıt fabrikası sigara ka
ğıdı ile ki• .. p, mecmua ve gazete 
kağıdı istihsal edecektir.,,· 

Mehmed Ali Kağıtçı bir in dur· 
du: 

- Ç yJarımız &oğuyor, içelim 

Dedi. 

Gözleri, uzun müddet gözlerimiz
de gezindi. Müdiriyet odasının du -
varların. tezyin eden mU"ssese pl!n
ları üzerinde izabat verdi. 

- !ı::terseniz gezelim. 
Dedi. 

Önoe seBUloz fabrikasına. ıPrdik. 
Cesim, aza.metli demir külçeler 

gözlerimin önUnde perde perde, yük
seldi. Makineler ıaeritleşip uzandı. 

mıyacağından emin olarak o muhit· 
ler içinde eerbestçe y~ıyordum. 

O tarihte ha:stalandım. Arkadq -
)ar beni alışık oldukları bir doktora 
götUrdUler ... Tabii uzun tarife lüzum 
yok ... Doktorum bir emr_azı zühre
viye mütehassısı idi. 

Beni tepeden tırnağa kadar süz
dtt: 

- Peıti kısmı, dedi. Seni t.ciavi 
ederim. Para meseıe.ini de ıtonra 
hallederiz. Artık iki günde bir kabi
nesine gidiyordum. Doktor beni her 
hangi bir itıastasile bir tutmuyordu. 

Hisediyorum ki;° bana brla ,.... 

Havuzlar, kazanlar, eekil eekil, &let
ler biribirine karı§tı. 

- Büyük §eyler. 
- Büyük eserler. 
Diye, hayret ve hayranlığım zap

tedilmez bir hükümle dudaklarım • 
daı:. dciktilüyor. Fabrika müdürü 
muhtelıf tesisat ve muhtelif kısım
lar üzerinde izahat veriyor .• Her bi· 
rinin yapacağı işleri anlatıyor. Bun
la.n bıre.r birer, akılda tutmak ne 
mümkün. Bırıbirlerine karıştınyo • 
nım. 

Saman Sf:llüloz dairesinde çok 
dlil duk. Buradan elde edilecek ne
tıce, kağıdçılık iı.lemınde merakla 
bek'eniyormuş. Yepyeni bir tecrübe 
yapılacakmış. 

Ba) Kağıtçı~ 
uvaffak olacağız. 

Dıyor. 

İl: kağıt fabrikasına geçiyo -
ruz 

Ka.ğı m iüneleri ile fı.şinalığım 

faz.la. İşte şu kazanda kfığıd hamu
ıı.1 var. Şu havuzda şap. reçine, ve 
toprak maddeler var. Bakır boru -
füm se1lüloz geliyor. Makinelere dö
külüyor. Mayi iken sulp olup, taze 
bir buharın dumanları arasında k!
ğıd oluyor. 

Makineler, kağıd in"'a tarzımn en 
son rakaniını gö~teriyor. 1938 .. 

Şimdi ilk kağıd fabrikamızın ma
kine güniltUferi için :eyiz. Her taı -
rafta hummalı bir faaliyet var. Ka
ğıd çıkıyor, bobinlere sarılıyor, ke
sıliyor, ambaiajlaruyor .. 
Soğuk dalgadan sıcak dalgaya 

geçer gıbi. Fabrikanın bazı kısım -
lan soğuk, bazılan da hamam gibi 
sıcak. Ve bakıyorum her işin, her 
kısmın başında Türk mühendisi ve 
Türk işçileri. 

- Türk zekası kağıdçılık gibi ye
ni bir sanat şubesinde muvaffak o
luyoıımış '? 

Dedim. 
Selliiloz sanayii müesse~leri mü

dürünün gözleri alev alev tutuşuyor: 
'rilrk zeka ve kabiliyeti, diyor, bu 

çetin bransda da en kısa zamanda 
muvaffak olmuştur. f?imdi görüyor
sunuz ki kağıd imal ediyorlar. Yal
nız teknik kı~1m1arda yabancı mii -
tehassıslar var.,, 

'Mehmed A1i Kağıdçı Türkiyede 
kağıd ve rellüloz sanayiinin teessü
süne başlı başına amil ve bunda 
mu\•affak olan bir vatandaştır. 
Kağıd aşkı, onu Almanya ve Fran 

sa.da yıllarca cazibesine ram.etmiş, 

bir işçi olarak calışm1ş ve bu yüz
den türlü azab ve işkencelere katla
narak kağıd mühendis mektebinden 
birincilikle mezun olmuştur. 

Şimdi gözlerimin önünde bir azinı 
ve irade heykeli gibi duran bu sa -
natkar adama, bu büyük adama ba
kıyorum. Emeline kavuşmuş insan
ların o, bahtiyar hazzi yilsünde o -
kuncyor. 

- Teşebbüsiimün kısa bir mttd -
det zarfında tahakkuk etmiş olması 
diyor, benim için bir mazhariyet 
tir. B mazhariyet ancak Cümhu • 
riyet devrinde olmuştur. 

İçimde aydınlık, güneşli bir bahar 
havası duyarak ondan ayrılıyorum. 

bir alaka duymaktadır. Bu alakamn 
mahiyetini doğrusu keşfedemiyor • 
dum. Bir nevi merhamet ve şefkat.. 
Karşısmdaki kadınlardan istifade et 
rnek iatiyen bir niyetle hareket et
miyordU. Bu niyeti erkeklerin gö-

zünden, anlıyacak kadar tecrübe •&· 
hibi olmuştum. Üçüncü veya dördün
cü telakimizde idi. Benden sonra, te-
daviye girecek kimse yoktu. Doktor 
belki zemini müsa.id bulmuş olacak 
ki benimle biraz konuşmak lüzumu
nu hiseetti: 

- Kızım dedi.. İçinde yaşadığın 
hay&.ttan mett:ıımıı. mu..crun ? .• 

.......... -. . ~--,-------..... 
:;.AL~.ÇONUN so~ 
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- Doğru.. tutuşları, güreşe gi • 

rişleri .. büsbütün başka.. 
- Dahası var.. Bir eeye dikkat 

ettin mi?. 
- Neye usta.? 
-Aliço ;hiç kendini yoruyor mu? 

Bütün güreşi Adalıya taşıtıyor. Yal
nız kınarasında kuvvet ~fodi :ror. 

- Burası mükemmel .. 
- İşte; ustalık burada... lgin püf 

yeri burada dedim ya siz daha 
gok acemisiniz?. 

- ..... . 
- Usta pehlivan, gUroşi harmıa 

ta§ltır.. kendini hasr• a. ta~ltır .. bu 
suretle yormaz kendnıi .. 

- Biz bunu bildiğimi~ halde ne
den yapamıyoruz usta .. 

- Bu bir yaradılıştır .. ır.~"h•bei 

ilahiyedir herkese nasip olmaz bu 
varlık .. 

- İnsan zorla çalışmakla pehli • 
van olamaz .. Allah yaratmış ise olur. 

- Biz pehlivan değil miyiz usta? 
- Yoo.. sen de pehlivan yaratıl· 

mış, pehlivan oğlu pehlivansm! .. Fa
kat, daha gençsin .. 

- Bir kere, Adalının boyunduru
ğa girişine ve çalımına. bak. Bir de 
Aliçoya .. 

- Çok fark var ... 
- :~e gibi? .. Söyle bakayım! .. 
- O daha ustalıklı giriyor .. 
- Yalnız, bu değil... Adalı, bo 

yunduruğu eksik vuruyor. Bu, sebeb 
le hasmına nefes payı veriyor. Son
ra, bu eksiklik dolayısile kendini faz 
la zorlayor ve yoruyor. 

- Çok do'ğru usta ... Şimdi anla -
dım. 

- Aliçoyu görüyorsun ya? Has
mına ne nefes lJayı veriyor, ne de· 
kendini zorlayor .. Ve yoruyor ... İşte 
pehlivanlık burada yoksa, sırık ham
malı gibi kendini zorlayıp yoran 
adama pehlivan mı derler. 

- Usta, ne olacak güreşin neti
cesi dersin? .. 

- Bunlar, biribirini yenem.iye • 
cekler, derim. 

- ~aten akşam da oldu. 
- Berabere ayırırlar .. 
- Aliço, berabere razı olur mu 

bakalım?. 

- 'i' alnız Aliço değil.. Ad~lı da 
olmaı. 

- Olmaz ya .. o da, ihtiyarı yora
rak mağlfıb edeceğim kanaatinde .. 

_ i'akat imkanı yok.. 1 
- 'Xabii görmüyor musun? Ada

lı biraz r~feslediği halde .. Aliço da
ha hala ~üreşe ilk başlamış gibi.. de
di. 

İhtiyar cazgırın fikirleri tamamile 
yerinde idi. Aliço, eşsiz yaratılmış 

bir penlivandı. Kazıkçı Kara Bekir 
gibi harika idi. , 

Bilmem, kazıkçı Karabekirle, Ali
ço kat'şılaşmış olsalardı, kim kimi 
mağlub ederdi? .. 

Bu, mukayeseyi hiç kimse yapa -
maz... Çti.nkü ikisi de eşsiz bir denk 
idiler. Analar öyle evlad doğurma -
mıştı. 

Adalı Halil, eğer AUçonun karşısı
na yirmi sene evvel qıkmış olsaydı, 
onu kel Memiş gibi bir yığın kemik 
haline getirirdi. 

Kel Memiş, Adalıya nazaran da
ha diri ve yilksek bir pehlivandı. A· 
liçonun hızına dayanmak, onun ö
nünde böyle beş buçuk altı saat gü
reş yapmak her babayiğitin kan de
ğildi. 

Adalı Halil, talihli bir adam oldu-

Doğruau ne cevap vereceğimi ea
ıırınıştı.m. Ha.yat.undan ıikayetim 
yoktu. Fakat takdir aören bir &ile 
kısı olmayı elbet bu serseri hayata 
tercih ederdim. 

-Bu suali niçin sonıyonıunuz ? 
dedim 

Bunun üzerine doktorla uzun uz. 
un konmuştum. Hiçbir şeyimi sakla
madım. Mazimizi, ha.yatımı, başım

dan geçenleri anlattım. Doktor üzl
müş gibi göründü. 

-Peki dedi . Sana yardım etsem 
bu hayattan çık~m..n .. ve istikbalini 
kurtaracak bir i~e · ·' olsan ıne
mnun olur musun? 

-Elbette!. 
Doktor: 
-Düşüueyim dedi . 
Aradan bir onbeş gün geçti. Sık sık 

doktora gittiğim halde, o bu mesele
ye dair bana hiçbır şey söyiemıyor- ı 
du ... Ben de bütün bu konuşmaJa -

YAZAN : M. Sa.mi K.ARAYEL 

ğu için hasmını eW yaşında bulmlJI 
boğu:suyordu. 

Güreşin berabere bırak:ılacağı hf. 
men, hemen teka.rrUr etmiş gibi !dl 
Qünkü sular kararmağa başlamıştı. 

Fa kat; iki hasmı biribirlnden "' 
yırmak o kadar kolay da değlldJ. la 
kisi de inadcı ve söz dinlemez adamır, 

lardı. Sonra, ayak güreşile biribfrl9" 
rini boğmağa, klrmağa çalışıyorlar
dı. Vali paı13 yanında bulunan ağa.Ia, 
ra sordu. Bilhassa Aliçoyu tutan GU. 
milletine ağalarına hitaben: 

- Ağalar, artık akşam oldu .. gü.., 
reşi berabere bırakalım.. ne dersı t 

. 7 
nız .... 

Ağalardan biri atıldı: 
- Olamaz paşam?.. _ı 
- E? .. Karanlıkta mı gUreşecel 

ler? .. 
- Meşale yakarız paşam!. 

- Böyle şey mi olur? .. 
- GHreş kıvamına gelmişken b~ 

rakmak doğru değildir paşam l. de
di .. 

Vali pasa ihtiyar cazgırı çağırta 
ve sordu: 

- Usta ~reşi berabere bıraka c 
' ~ 

hm mı? .. dedi. 
Gümülcüne ağalan .. hatt!, Edir

ne ağaları "Adalı taraftarları,, caz. 
gıra kas göz işareti ediyorlardı. 

- Bıraktırma.. . 
Yalmz Aliço taraftarlraı değil A\ 

dalının taı.:a.ftarları ve hemseıılerl 
de gi.irerin devamını istiyorlradı. 

Fakat ihtiyar cazgıı i..,aretleı€ ku· 
lak asmadı. Ce\·abını verdi: 

- Paşam, l:u iki pehlivan gece 
yarısına kadar da güreşseler de y&
nişemiyPce la-.. Ciinkü ilk güreşle

ri olduğu için bi "b"rlerini daha tu• 
tama2lar.. G"iı !eri şimdilik deıılt 
düştü. Bers.bere bırakmak doğ udur. 
dedi. 

Gumülcüne, t'.dtrne ağaları hep 
birden itiraza ba.5lr.dllar ... Fakat us· 
ta cazgır ağalan ikna eyledi. Peh • 
livanl.ırın biriblrlerirri boşuna ) ere, 
yormalarında bir fayda ohnadığını 
arzeyl~di. 

Nihayet, şu karara varıldı: 
- Yarın güreşe devam etmek il· 

zere bugün ayırmak.. 
Ağalar söylendiler .. Bilnu c:a, Gü

mülciine ağalarından Sille,·- an ağa: 
- .i'yi amma, diğer ba . giıre en· 

ler ne olacak, dedı. • 
Doğru idi. Karagöz Ali, Filibeli Ka 

ra Ahmed, Cakır, hasımlarım ycme
rek finale kalmışlardı. Bunlar. Adalı 
ile Aliçoyu bekliyorl~rfü. H ngisi 
galib gelirse ortaya kalaca) tı. Ve, 
eş tutarak başı ayırd edeceklerdi. 

Hal böyle iken, Adalı He Aliçonun 
güreşini ber~bere ayırmayıp biı glin 
sonra devamına karar veımek peh .. 
livanların hakkını temekti. ÇünltU, 
basa yüz altm vardı. Mesele çatal • 
!aşmıştı. 

Vali Pa~a bu işleri iyi bilmediği 
için ağaya sordu: 

- Diğer başa güreşip ortada ka· 
lanla;, güreşlerini yarın yaparlaı ve 
a.yırd ederler. 

- .<\dalı ile Ali~o ne olacak?. 
- Dnlar da yarın güreşip ayırd O• 

lurlar .. 
- Paşam, sonra ne olacak? 
- Mesele biter .. ne olacağı v2r mı. 
- Yiiz lirayı nasıl taksim ede • 

ceğiz .. 
- Kim başı alırsa .. 
- Ortada iki baş kalacak. 
- Onlar da biribirlerile güreş .. 

sinler .. 
LDcvamı vr.r] 

s 
nınızı, alelade hatırnevazlığa hamle
diyordum. 

Artık tedavim bitmek üzere idi ... 
Bir gün doktor~ 

- Kızım, dedi. Zengin ve dul bir 
kadın var. Seni onun yanına koy:v 
cağım. Onun işlerine bakacaksın., 

hizmetlerini göreceksin. O da sana. 
hoca tutacak ve ıaeni okutacak ... Js. 
tediğin gibi şık giyineceksin. Kendi
ni sevdirirsen,·seni evlfıdlığa bile ka
bul etmesi ihtinıali vardır. O zaman 
dünyanın en bahtiyar kı.zlarmdan 
biri olursun. Çünkü seni tal•dim ede
ceğinı kadın çok zengindir. Yalnız o
nun yanında böyle bir sokak süp -
rünti.isü gibi değil emrini terbiyeli 
bir genç kız gibi bir çok namus • 
lu oturmıya söz ver .. 

Fazla düc;.;ünmedim. 

- .;iz bann bu iyiliği yap.nız. beq 
ôe sız;ı ,.oz V(2rınm öoin r <1eciım. 

[Dr<a ı 1 <tr) 



'E 
~ıı iz n çok uzakve bizim 
dıyara uğramaz bir nesnedir 

Yazan: ErcUmend Ekrem TALO 
Azi~ kardeşim Semih! 

yeni Sabahın 30 m:ırt tarihli sa
yı ı;ınaa, hayata imanın, nefse iti
:?ın, çalıBmağa iştiyakın en büyük 

d 
11 olan fü\·enin bizdüki kıtlıt!uı _ 

an b·ı · o büt .. a us çok doğru ve haklı yazını 
v un diğer yazıların gib dikkatle 

e z~vkle okudum. 
Dunvavı ,.,. · -türl- w ,~ • .; ınsan varlıgını başka 

b .. d ~ ıanu olan senin gibiler için· 

b~z. eln bu ncşesizliğin aı:;lını sebe-
ını ve saik. . . dr ' 

tür.~ n o ınyı ıd akk. eyleı:1ek güç -
adet~ : ıı a ı zımnı suallerin 

ye~ <?" d "z old ğu halde güneş ne-
:Yor? 

K b"Ii . nden mantıki şeylerdir. 
Gundüz olur da güneş dogm" az 

ıru ?, P kar 
ıni; ·

1 
a doğmuyor iste! Neden 

. zalıedyi d t . son b m, o om. Bır kere, 
· r asırlık tarihinde mütemadi 

Ç,.'lle d ld , · ' 
nıi . urmuş bır mill tiz. Dede -
liy-i 

1~· b b ..... mızın ve içimizde yaşı el
bet ulın.uş ol arın evlerinde soh-

mevzuu y da f nıuha n azla muharebe, 
nı k c, ret, ayrılık, memleket hicr::ı.
ıa;.a ~Jb _ lın refah gibi elim vakıa
<>... 1 lD. ıs:ır edcrdı. Ninelerimizin 
-..a.arıraız 
l'e .. . a, analarımızın da bizle -

so~ l dıklerı· . ·1 . b" 'b· . d .. ıımnı erın ırı ırın -
en huzuıır be te hatı u ste ve güfteleri clbet-

le b rınızda kalmıstır. Bu ninniler 

0 
. ay~ta · rılan gözlerimizin içinde 

ba~nı;ııeri söyliyen kadını rın melfıl 
rının aksile ..,.eli tık - B o ~ . 

lalı u_ a~unı fel kten bir kam a-
Drn ... eglen hm, zc.vk ed lim ! 

Va 
e~ıp de kurduğumuz veya ki de

ın eyled" •· · list 1tiımız herhangi bir mec-
ri~z~U~"imizin ağlamasından, şii
............ ın ınlemesinden gayri kulakla-
• &.ı..ı.uza bir ses ·· .11 . .' 
§ir h ' gonu erımıze bir in-

a aksetmedi 
'rerb· · 

h:ı.nıb ıye ~~ ~a!a tela.kkimiz de 

a,,.,... ka ıdı. Sızın le asaıh yukarı 
.ı: .. ı ca -Cla . ~ 

~·a.,1 ı g YlZ. Sorarım size: Çocuk 
"' zda s r.bes~"e gu .. ld. -.·· ··-·· §en bir k . ~ ugunuzu, 

ğı - ahkaha ıle evin içini çınlattı 
b nızı hatırlar mısınız? Hayır! Ba-
anızdan lfil ;ı;.... 

Yasak ı ' -.u.re peşinize taktıkları 
ze,... . ç Ya, annenizden, dadı diye ü
, •Inızde b" 
h'l ır hak iddia eyliyen ca -1 hatun k d sat ~ :a ar hepsi de kaşlarını 

ar, sesının p d · · tcka· . er esını yükseltir ve 
ır ıle size b t" l'" . ayıb '- u ur u gtilmcnlıı 

lund ~ldugunu, edebe tnünafi bu • 
ugunu ihtar eclerdi o . 

için. ~a~~t _sokak, _açık • hava bizim 
tebd egt dı .. Gayrı sıhhı bir mck -

en ""ayrı . . • b' nıı b samımı ır eve başı -
ga~:erde gider gelir, haylaz dam· 
de 

1 taşımaınak için teneffüsler-
oynamaz - b 

ğa .. ' agır 3.§lı efendi olma-
0zenirdik 11 • 
ektebden kaleme geçti - . . d 

geneler· . gımız e 
la çocU: -ve. hatta bugüne göre ha-
ğinıizde s~~lırdık. Lk1kin o gençli -
lera· Son hızı zorla feragat ettirmiş-

ı. rnurtg b. 
Vekar addcd· :ın ır çehre taşımayı 
dingot _ıyarduk. Sırtımızda reo. 
birer ih ~~agınu~da ~alo§ kundura, 
di?niı· dtiya_r karıkuttirii. halinde ken 

1 evrın koda l dirıne - man arına beğen -
}{ g_e çalı.sıyorduk. 

katli azara Beyoğlunda Löbon'a To -
Yana1u..,~~1. ' 

:tcbr 'T "~ adımız havaimeş -
ıge Çıkardı Kı f . . 

fanta.ıi · ya etımızde biraz 
frcnk Ye, serbestiye doğru gitsek 
a,. ... dnıeşrcblikle itham olunur göz 

""'' uşerd·k. ' adetı . 1 Hayatlarını, müesses 
etin, Yerli · ı· · Çcrceve . ıç ıınaı ananelerin 

dıkİarı ~1. dışarısına birazıcık çıkar
kı~ct ı.: her bir başlı başına birer 
Londra ı de. eden teşrifatçı Kamil, 
li Sa sefırı ve Nafia Nazın Kabu-

' ·azam ve H . . Çeci ., .. d arıcıye Nazırı Ke 
,... -. e Fu d bü .. k 
4v.ıüıntaz h • ' yu pederiniz 
~krem b atta babam n cai zade 
ınana ey, Paşa ve efendilerin 0 za 

a ne t .. 1 · ' ı ını n . ur u tarizlere uğradıkla-
Siz de eb?l~lı~ t:u'zda hicvedıldiklerini 

B ı ırsınız. 

1: u er- eklerimiz için böyle idi. 
~ ... ka.ctınJarıuuz? ı 
cı o b" 

hayu.lbaın ~c. r le e neşe bir ütopi -
adlarııe anıdı: Konak, Y lı ve köşk 
fe r· dıgımı~ zindanlarda ka-

ın kas ti • 
Yüksek d ve elvcrmiyormuş gibi 
h uvar rla ""' . ek 
aneıerin · . ""'vırm o her -

olup da sı~çınde nenelerirpizin nasıl 
san hay t sık çıldırmadıklarına in-

O re eder. 
n bir on "k· 

l'ilen T" '. 1 1 Y~rnında kocaya ve-
urK kızca w 

:tencarnın gııının bu elim se-
1 ll'lÜrü t ne"'ej i bö ,1 vv~ _ sayan zihniyet, 

nun farkı~;.~e b:~ı:;_inde boğduğu -
' degıldı. Dudaklarında. 

tebessüm namına ancak ısmarlama 
sahte işmizazlar belirmiş olan o 
kavruk çocukların torunları biz, bu
gün gülmek için, ruhumuzda hangi 
bir irsiyetin izlerini bulup da istiane 
edeceğiz? 

On yedi yıl evvel başlıyan inkıla· 
bımız da sosyal bakımdan henüz 
tam değildir. Bugün hala o eski an .. 
anelerin, o bahsettiğim müesses a
detlerin tesiri altında bulunanları

mız pek çoktur. Ha.la nc§e, ekseri -
yetimizin nazarında merduddur. 
Hfila bir tiyatro sanatkarını palya
çodan, bir mİZ<" ı muharririni soyta
rıdan, sohbetini zarif nüktelerle süs
liyen bir adamı meddahtan ayırd e
demiyen zevat gösterebilirim. Onun 
içindir ki sanatkara da, muharrire 
de, hoşsohbet insana da bir çekin • 
genlik gelmiştir. Onun içindir ki 
yabancı radyo neşriyatı her gün bol 
bol neşe saçar, kahkaha yaratırken, 
biz, sofra başında "çocuk solucan
ları,, hakkında konferans dinliyoruz. 
Neşe .. kahkaha .. bunlar bizim ca

miamızda. "insanlık vakar ve haysi
yeti,, ile kabili telif görülmiyor. Bir 
baloda birkaç defa üst.üste danseden 
bir genç kadın hele biraz da güzelse, 
takdir değil düşman kazanıyor. !ki 
üç çift bir olup da güle eğlene bir 
masada yemek yeseler ve biraz da 
içseler, takbih ediliyorlar. Süs ka -
bahat, boyanmak fesahat, gülmek 
yılışıklık, hoppalık oluyor ve mah
za gençliğinde icabını icra etmiş ol
mak iç.in, hiçbir köti.Uük düşünmiye
rek, gülüp eğlenen kadını kolay bir 
şikar olacağına hükmedenler ve pe
şine düşüp rahatsız edenler olursa, 
o zavallıda artık neşeye heves kalır 
mı? 

Bu zihniyet yüzünden, bigayri • 
hakkın damgalanmış masum kadın 
lar camiamızda az değildir. Bu şe
rait dahilinde bizde neşe mi olur, 
azizim? Neşeyi muhit, muhiti neşe 
yapar. Bu iki şey biribirlerile mü -
tenasib olmadıkça, işte hepimiz de 
böyle somurtur otururuz. Nevras -
tenik olmayı, kendimize söz getir -
miye elbette tercih ~deceğiz. Zira 
şen adama çok görülen nimetlerin, 
asabı bozuk ve binaenaleyh bedbin
liğe ve bedhahlığa meyyal insanlar
dan esirgenmediğini görilyoruz. 

Böylece, içtimai bir nakisa adde
dildiği yerde, sen söyle, neşe nasıl 
uğrasın? 
Güneş doğmak için mtisaid bir fe

za arar. O fezayı o, bulacak amma, 
ne sen, ne de ben göremiyeceğiz. 
Hoşça kal, aziz dostum! 

Ercünıend Talu 

(*) 30 mart 'tarihli sayımızda çı
ka~ Semih Mümtazın bir yazısına 
lcar§ılıktır. ............ ~ ............................. . 
Edirnede sular 
Çekiliyor 

• 
Edirne, 10 (A.A.) Paza. 't u 

gecesi tekrar yükselmeğe bar;;l<lmşt 
olan sular 5 metreyi bulduktan 
sonra dün sabah çekilmeğe başla -
mış ve bu çekiliş ağır ağır devam 
ederek akşama doğru 4 metre 7ti ya 
inmiştir. 

Umumi Müfettiş ile Vali ve Be
lediye reisi su altında kaJan yerler
de yapılmakta olan yardımları de -
vamlı bir surette kontrol etmekte -
dider. Yardıma muhtaç olaı.Iarın 

sayısı 1248 dir. Bunlara belediye ve 
Kızılay tarafından ekmek, lJeynir 
ve zeytin tevzi edilmiştir. 

Su baskınında yıkılan evlerin sa
yısı 179 dur. Kısmen harap olacla • 
rın da sayısı 164 tür. 

Sayfiye mahallerinin ıslilhl 
Belediye, yaz mevsiminin yaklaş • 

ması mi.inasebetile sayfiye mahalleri
nin ısbhı için bir programla. hareket 
ctmeğe karar vermiştir. Bu progra -
mın hatları dün Belediye Reis 
muavini Lutfi Aksoy ve İktisad Mü
dürü Saffet Sezenin riyaseti altında 
yapılan bir toplantıda kararlaştırıl • 
mıştır. Sayfiye yerlerinde fiyat ucuz 
luğunu ve ihtikannı önlemek üzere 
yeniden tedbirler alınması kara.rlaş
tJrılmıştır. 

Akdeniz de 
Kontrol 
Bazı İtalyan vapurları 

çevrildi 
ttalyaya gönderilmek üzere hazır

lanıp mavnalara yüklenen 5 - 6 bin 
sandık yumurtanın son dakikada de 
niz yolile gönderilmesinden vazgeçil 
miş ve tekrar karaya nakledilmesi· 
ne başlanılmıştır. 

Çünkü talyanlar bu yumurtaların 
tamamen 1talyada istihlak edilecek
lerine dair kat'i teminat göstereme· 
mişlerdir. Bu takdirde İngiliz kon
trol gemileri tarafından Maltaya 
gönderılmesi ihtimali bulunan yu -
murtaların çürüm eri muhakkak gö 
rüldüğünden maelfarın kara yolile 
sevki kararJaştırılmıştır. 

Diğer taı·aftan son bir hafta zar
fında Akdenizdeki kontrol hareket -
leri gayet sıkı bir şekil almıştır. ! -
talyn Kampadoğliyo vapuru Çanak
kale yakınında çevrilerek aranmış 

ve mallarının tamamen Ttirkiyeye a
it olduğu anlasıld1ktan sonra serbest 
bıtakılmıı:ıtır. Diin gelmesi icab eden 
İtalyan Çita di Bari vapuru da aran 
mak üzere Çanakkale yakınında çev
rilmiştir. Geminin bugün gelmesi bek 
lenmt:ktedir. 

Meclisin d ·· nkü 
Top.,an ısı 

Ankara, lO (A.A.) - B. M. Mec
lisi bugün doktor Mazhar Germenin 
başkanlığında toplanarak B. M. 
Meclisinin 1940 ikincikanun ayı he~ 
saplarına ait mazbatayı tasvip ey -
!emiş ve harice gönderilecek ataşe
mililcrlerin hi1..metlerine verilecek 
harcirah hakkındaki kanunu kabul 
tıniştir. 

Meclis ayni suretle hudut ve sa
hiller sıhhat umum müdürlüğü ile 
tahlisiye umum müdürlüğünün 1936 
yılı hesabı kat'ilerinc ait mazbata
ları da kabul eylemiş ve Türkiye -
Sovyet cümhuriyetleri arasında mün 
akid demiryolları mukavelesinin 21 
inci maddesinin ikinci fıkrasının ta
dili hakkındak~ kanun layihasını da 
ikinci müzakeresini yaparak tasvip 
eylemiştir. 

Meclis cuma günü toplanacaktır. 

--····---
Edirnecle 
Sinan günü 

Edirne, 10 (A.A.) - Büyük Si
nanın, ölümünün yıldönümü her se
ne olduğu gibi bu sene de şehrimiz
de çok canlı ve ma.naiı bir şekilde 
yaşatıldı. 

Halkevi tarafından hazırlanan 

program mucibince merasimde baş
da Umumi Müfettiş General Kazım 
Dirilt, baş müşavir, vali ve Tümge
neral ve belediye reisi olduğu halde· 
kala.balık bir halk ve bütün mektep 
talebeleri hazır bulunmuşlardır. 

Merasime 1stik1fil marşı ile baş
lanmış ve bunu müteakip söz alan 
öğretmen Osman Peremeci ve Şa -
ban Taşkın koca Sinanın hayat ve 
eserlerinden bahsetmiş ve erişilmez 
sanat kudretini anlatmıştır. Bu ara
da Siuanın eserlerine aid fotağraf " 
lar ve rozetler cl::ı.ğıtılmış ve mızıka 
matem havası çalmJştır. Merasimde 
hazır bulunanlar büyük ölünün ma
nevi huzurunda bir ihtiram vakfesi 
yaşamışlardır. 

Belediyeye bağh emlakin 
listesi 

İstanbul Belediyesi Belediyeye bağ 
lı emlakin bir listesini hazırlamıştır. 
Belediyeye bağlı b ·tün emlak bu lis· 
teye göre 3 kı.sm.aı ayrılmaktadır. Bi 
rinci Jusımda Belediye kullanmağa 

elverişli emlaki tesbit etmektedir. İ
kinci kısımda. yine Belediyeye ait 
mescid, sebil ve medreseler bulun -
maktadır. Bunl"' n tarihi kıymeti 
haiz olanları bırakılacak ve kıymet
leri olmıyanlan d yıkılacaktır. 3 ün
cü kısım da Belediyeye ait arsalan 
ihtiva etmektedir. Bunlar Belediye 
tarafından satılac~ ktır. 

Belediyenin otobüs 
mubayaası 

İstanbul Belediyesine otobüs sat
mak üzere 2 İngiliz firması müraca
at etmişti. Belediye bunlardan birisi· 
nin tekliflerini daha güzel bulmuş ve 
fiyatında da biraz tenzilat yaptırdık 
tan sonra ihale edebilmek için Nafıa 
Vekaletinden müsaade istemişti. t . 

Fransada Yerleşmiş 
Türkler 

(Baş tarafı 4 üncüde) 

da temas ettiği devrin büyük muhar 
rir ve üdebasından az çok müstefiz 
olduğu anlaşılırdı. 

Eski faaliyet devrinden kalma bir 
itiyad ile sabahlan erken kalkan 
Mihran efendi, köşküne yakın Sen 
Moris meydanında bulunan küçük 
bir kahvede sabah kahvesini içer, e
vinı'len getirdiği lstanbul gazeteleri
ni okurdu. 

Bir gün sabahleyin Jak beyle be
raber oradan geçiyorduk, bizi ça -
ğırdı, oldukça hasisliğine rağmen bi· 
ze birer kahve ısmarladı. Şuradan, 
buradan konuşmağa basladık. Bu es
ki zaman adamını da biraz söylet -
mek, ondan da gazetecilik hayatına 
aid bazı hatıralarını öğrenmek isti
yordum ... Sordum: 

- Gazetecilik hayatına nasıl in -
tisab ettiniz, bu mesleğe girmeden 
evvel ne yapardınız? 

Kügük gözlerini biraz daha yum
du; 

- Beni çok eski bir tarihe irca e
diyorsunuz ... Anlatayım, dedi. 

- Gençliğimde Arakil ile sokakta 
gazete satardım ve Babıali caddesin 
de tanınmıı? bayilerdendim. Bu su -
retle biraz para biriktirdim. O vakit 
şimdiki gibi eğlenceler olmadığı için, 
para sarf edecek yerler de yoktu, son 
ra kazandığımızla iktifa eder ".Alla
ha sükür,, der geçerdik. Bu böyle 
epey zaman devam etti. Toplu bir 
paraya sahlb bulunuyordum. O va
kitler benim eski Sabah m~tbaasının 
biraz yukarısında küçük bir matbaa· 
cık vardı. Sahibi ölmüştü, varisleri 
matbaayı satmak veya kiralamak is
tiyorlardı. Bu işe ben talib oldum. E· 
sasen sanata da gazetelere girip çık· 
makla az çok vukuf peyda ettiğim • 
den bu işin de pek yabancısı değil
dim. Orada ufak tefek risaleler, kart 
vizitler vesair bazı şeyler tabedi • 
yorduk. Sabahlan herkesten evvel 
bizim matbaa açılır, akşamları her
k~sten sonra bizimki kapanırdı. Bu 
da birkaç zaman böylece devam etti. 

Bir pazar günü matbaada meşgul
ken, bir bahriye zabiti geleli. E~de 
acele tab'ı 13.zımgelen denizciliğe aid 
büyüle bir cild teşkil edecek kopyeler 
vardı. Pazarlığa giriştik, aldım. 

Matbaada basılan bu ilk büyük e
ser, beni daha büyük işler peşinde 
koşmağa teşvik etti, bu eserle epey
ce para kazanmıştım. Mütemadi bir 
gayret, gece gündüz durmamacasına 
çalışmak sayesinde matbaayı büyült 
tüm. O vakit pazar tatili yoktu. İsti· 
yen çalışır, istemiyen çalışmazdı. Ben 
henüz genç olınaı:na rağınen diğer 

arkadaşlar gibi gezip eğlenmeğe git
mez, pazarları da matbaayı açar ça
lışırdım. İşte böyle olduğu içindir ki, 
o pazar günü birçok matbaaların ke
penklerini kapalı bulan bahriye za· 
biti bana gelmiş, ben de bu suretle 
sayimin mükafatını iktitaf etmiştim. 
Hayat1mın dönüm noktası buradan 
başlar ..• 

• *. 
- Saraya aid bazı hatıralarınızı 

anlatmak lfıtfunda bulunur musu • 
nuz? .. 

- Hangisini anlatayım a beyim?. 
Onlar anlatmakla biten şeylerden de 
ğildir, yılan hikayesine benzer ... Maa
mafih beni en çok korkutan bir va -
kayı anlatayım: 

Çoktanberidir harikulade bir ha -
berle sarayı allak bullak etmeğe mu
vaffak olamıyan açıkgöz bir hafiye, 
günün birinde verdiği bir jurnalla, 
!stanbulda intişar eden gazeteelrin 
söz bir1iğile ertesi gün çıkmıyacakla
rını bildirir. Bu haber:, karşısında sa
ray ve. hünkar fevkalade koşkulanır· 
lar. Matbuat müdürü Kemal beyi ça· 
ğırırhr; adamcağızın hiç bir ı:ıeyden 
m iımatı yok. O akşam matbaada o
tururken Yıldız telgrafhanesinin müs 
tacel bir telgrafını alıyorum. Beni de 
saraya çağmyorlar Yıldıza avde -
timde, hilafı mutad büyük bir salo
na sokuyorlar. İzzet paşa geliyor, 
vazıyeti anlatıyor. Bittabi benim de 
bir şeyden haberim yok .. 

- Böyle hir şeye imkan veremi -
yorum, bana bu yolda bir teklif va
ki olmamıştır ve olamaz da. Binabe-

kinci firma Belediyeye müracaat e
derek ondan daha fazla tenzilat ya
pacağını bildirmiştir. Bele<liJlA vazi
yeti tetkik etmektedir. 

rin bu bir saniaden ba§ka bir §ef 
değildir. 

- Yarın bu bir hakikat olursa ne 
yapmak fikrindesiniz? 

- Şimdi matbaaya gidip lazımge
len tertibatı alır, yarın intişar etmi
yeceğı söylenen gazetelerin yerine üç 
tane a}Tı ayrı isimlerle gazete çıka· 
rırım, mesele kalmaz ... 

Ben bunları söylerken karşımda 
duran ipekli bir Japon paravanası -
nın üstünden tavana doğru yükselen 
sigara dumanlarım görüyor ve para
vananın aralıklarından da bir cis • 
min hareketlerini seziyordum. Me -
ğerse Sultan Hamid vaziyeti ve ifa· 
demi bizzat anlamak i~in bu zahme
ti ihtiyar elmiş, söylediklerimi harfi 
harfine dinliyormuş. 

İzzet paşadan ayrılmak üzere mü· 
saade aldığım sıra®: ., 

- Şevketnıeab efendimize arze • 
deyim, bakayım ne irade buyuracak
lar, beni odamda bekleyiniz.. dedi. 
Biraz sonra geldi: 

- Efendimizin selamlarını getiri
yorum, ben de Mihr~n efendinin sa
dakat ve ubudiyetinden bunu bek • 
!erdim... Buyuruyorlar, dedi. Gider
k n elime bir atlas kese içinde irade 
buyurulan atiyci seniyeyi verdi ... Bu 
suretle Yılclızdan ayrıldım. Matbaa
da lazımgeeln tertibatı aldım. "Sa • 
balı,, mut:ad veçhile basıldı. Diğer ga 
zeteler de intişar etti; bu uydurma 
jurnal de tabiatile hül.ümsüz kaldı. 
Bu gazetecilik hayatımda geçirdiğim 
en korkunç vakayı teııkil eder ... 

•*• 
Bu satırlan yazarken, Mihran e

fendinin de hayata gözlerini kapa • 
mı§ olduğunu düşünüyor ve eski za· 
man adamlarının o devre aid hatıra
larını yazmadan ufiıllerini, Mutlnki· 
yet devrinin tarihi iç.in büyük bir boş 
luk telakki ediyorum ... 

ASKER KOŞESI 

lskandinav 
Hadisesi 

(Ba§ tarafı 4 üncüde) 
sahalarına gitmekten kendilerini a· 
lamadılar. 

939 harbinin henüz yedinci ayın
da bulunmamıza rağmen Non·eç 
karasularının Almanlar tarafından 
askeri maksadlarla bir kaç defa 
ihlal olunduğunu öğrendik. 

Şimall Atlas denizinde kruvazör 
harbi yapan ve biri Amerikaya aid 
olmak üzere üç tüccar gemisi batı -
ran Doyçland cep kruvazörü 939 
teşrinievvelinde bu yoldan Almanya
ya avdet etti. 
Dünyanın en büyük transrıi:lan • 

tiklerinden bin olan Bremen a.~i 
yoldan Almanyaya kaçtı. 

Şubatta Altmark bu sularda gö • 
rüldü ve bazı siyasi hadiselere sebe
biyet verdi. Belki yeni muavin kru
vazörler, harp gemileri bu tarikle 
yine dışarı çıkmış bulunmaktadır • 
lar . 

Bütün bunlardan Norveçlilerin 
haberi yoktur. Çünkü A1man gemi
leri limanlarından akşama doğru 

çıkmakta, ışıklarmı söndürmekte, 
hava kararırken Norveç kara sula
rına girmekte ve karanlıktan isti -
fade ederek fiyordların, adaların a
rasmdan kıvrıla kıvrıla açık denize 
çıkmaktadır. Nitekim J!erlinin, Me
teonun, Movenin, Wolfun bu sular
dan istifade ettikleri ancak harp 
nihayetinde Almanların ifşaatı Uze
rine anlaşıldı. 

Norveç bunlara mani olmak mec· 
buriyetini hissetmiyor. Evvern. bü -
tün deniz kuvvetlerini seferber edip 
uzun harp senelerinde bu suların 
emniyetini temin etmek milyonlara 
mal olacaktır. Soma bitaraflığın 

aktiv vasıtalarla korunması siyasi 
ihtilaflar doğurmak istidadındadır. 

Altmark vak'asında !ııgiliz ve Nor
veç harp gemileri arasında vahim 
bir hadisenin zuhunıı'a ramak kal -
mıştı. 

Va?..iyct eskisi gibi ·da.İne edilirse 
Norveç kaı~ular1 Alınanların, !n -
giliz canıııa, malına, askeri kuvve -
tine taarruzu için biı' vasıta olmakta 
devam edecektir. Buna nihayet ve -
recek tedbirleri almak İngilizler için 
pek meşnı ve münakaşaya değm«; 
hir hak olsa f!erekth·. D. 1. 

SABAHTAN SABAHA 

İkinci kurban 
Evvelki gün ve 24 saat içinde Da

nimarka haritadan silin<li; Norv~ 

toprakları istilaya başlandt: Bu su· 
retle yeni Almanyanın iki sene için· 
de istiklalini yok ettiği memleket -
lerin sayısı beşe çıkıyor. Bwılann 

nüfusları yekWıu 63.5 milyondur. 

Bu beş hükumetten yalnız Polon· 
ya. silaha sarılmış ve üç hafta muka· 
vemet etmiştir. Şimdi üç milyon 
nüfusile Norveçin de Alınan silin .. 
dirine karşı koymak istediğini görü
yoruz. İdare merkezi ve mühim li • 
manları Almanların eline geçmiş 

olmakla beraber Norveçliler bu u
mulmadık baskınla §aşkına dön
memişler; sahil istihkamlarile, tay
yarelcrile müstevliye ateş etmişler

dir. 
Danimarka, İngiliz donaıunasmın. 

giremediği Baltık denizinden ve hu
dudundan baskına uğradı. Fakat 
Norveç de, İngiliz donanmasının 

hakim olduğu sularda Alınan donan· 
masının baskınına maruz kalmıştır. 

Şimal denizinde Almanlar -
ası1 ihrc; c yapabildile~ 

Bu nasıl mümkün oldu? Norvcçiıi, 
şimal clenizi üstıindeki limanlarına. 

Almanyadan pek uzakda olanlara 
Almanlar nasıl asker çıkarabildfler? 

Filhakika İngiliz donanmaSUllQ 
Alman maynJerile kapalı yerlerq 
Skajerak boğazının içindeki Norve' 
elimanlanna Alman a;:,keri ihraç et• 
mck -olaydır. Fakat şimal dcnizJ. 
sahilleri? Evvelki günkü baskının en 
meıaklı safhası budur. 

Bu sahillerde ve Almanyadan ye
di yüz mil uzak limu.nlar.a Alınaıı 

ihracatı şu suretle kabil olmuştur: 
Henüz İngilizler Norveç sahillerine 

mayn dökmeden evvel bu sahille.re 
ve her tr rlü taarruzdan masun olan. 
karasularına bir çok Alman gemile
ri gönderilmiştir. Gemilerde sivil kı~ 
yafette Alınan askerleri ikame edil
miştir. Beliti İniglizler de. bu hare
ketin farkında olarak Norveç ka.ra. 
sularına girince Almanlar h :men. 
harekete geçmişler ve Norveç kara 
sularındaki vapurlar, belli başlı li • 
manlara Alman askerlerini çıkunuş 
!ardır. 

Bu kuvvetler şüphesiz büyük de
ğildir ve asıl maksadları da liman .. 
la.rı tutup Oslo istikametinden 
gelecek mühim kuvvetleri beklemek 
tir. O zamana kadar Norveçın mu .. 
kavemetini kırmak, İngiliz ihraç ha .. 
reketlerine engel olmak, karasular1-ı 
na torpiller dökerek İngiliz donan .. 
masının hareketine karşı gelmektir. 

lngilizler bu ihracı ve isti

layı nasal karşıhyacaklar 

İngiliz Başvekili Norv~e he.ı tfir., 

lü yardımın yapılacağını sö.rledi. 
Resmi bir haber alınmamış olmakJa. 
beraber bir İngiliz sefer kuvvetinin 
tayyareleri, toplarile yolda olduğu 

bildiriliyor. Bu kuvvet ne mahiyet· 
tedir? Nasıl ihraç edilecek ? B:lıne-

yiz. Fakat bir lngıliz gazetesi Al ~ 
man ihraç kuvvetinin 200 binden a .. 
şağı olmadığını haber veriyor. Eğer 
öyle ise büyük hazırlıklarla ve ar
kası temin edilerek yapılan bu ihraq 
hareketine hemen mukabele etmek 

kolay değildir. tngiltere denlıl ha
kimiyetinden istifade ederk naklya.• 
tı temin etse bile harbin karada ce• 
reyan edeceğini unutmamalıdır. 

İngiliz ihraç hareketinin de tıpkı 
Alman ihracı .gibi Norveçin bir kaç 
noktasında birden kendini göster -
mesi muhtemeldir. İngilizlerin ,ıe ya 
pacaklarını bugün yarın öğrenece
ğiz. 

Diğer taraf dan şu da 'ar ki, har .. 
bin Norv~e yayılması Almanya için 
çok ağır neticeler verebilır. Burada 
mnğlubi~?et Almanyaya Baltık deni· 
zini haram edeceği gibi senede 12 
milyon tutan İsveç demirinden de 

onu mahrum eder. Fakat müttefik -
ler için skandinavyada işlerin kötü 

gitmesi, netice üzerinde müessir o .. 
lacak değildir. 

Sinobun aOaç merasimi 
Si.nob, 10 (A.A.) - Sinopta dün 

ağaç bayramı yapılmıı:ıtır. Bayra • 
ma; vali, hükumet erkanı, halk ve 

bütün mektepliler iştirak e-:, kıııiş • 
!erdir. Kasabwm. §imalıı cephesine 
dtlşen boş saha kamilen ağaçlandı .. 
rılmıstır. 



Şeker hastahklarına, ve diyabetlere ve zayıflamak İsiiyenlere 
360 allan madalya ve nişanlarla dünyada aşina teşadUf edilmiyan bUyUk mevkiler kazanan, birlnciliOi diplomalarla tasdik olunan 

HASAN Glüten Mamulatı 
TazallOI va nefaseti va sanat sahasındaki mavkllnl bilhassa OIUtan miktar1n1n fazlahOı sababHa bUtUn piyasada na kadar ecnebi OIUtan mamulltı · varaa allip 

aOpUrmOttUr. Meşhur Fransız ve Yunan marka GIUtan mamulltı TUrklyaya a•lamez olmutlardır. H A S A N OIUtan Makarnasın1, Şehriyesini, BlskUvitlni, Un vaaa• 
lreaini bUtUn mUttarilar sava sava kullanmakta va har t•Y• raOman mutlaka HASAN markasım tercih etmektedirler. 

Hasan Deposu : Yeni adresi, Bahçekapı, Beyoğlu tramvay durağı karşısında 
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ASKERLiK iŞLERi 

Btn"'6triı A.tAıerUk Ş~: 

ı - Ş11bemirıde kayıtlı ihtiyat 
eratm senelik mutat yokl•ma•an 
için 26 mart 1940 gününde yapdan 
ilin& ektir. 
2- Yoklamalar saat 9dan12 ye 

kadar devam edecek 88.&t 12 dm 
llOlll'& gelenlerle kendi doğumlarıJia 
ait gtlnlerde plmiyealerin mtıra • 
caatlan kabul edilmiyeoektir. 

a - Yoklamalara dfU ctidaıl
lan utert vealka1ari1e behemehal 
her phıs brulisl milracaa.t edecek • 
tir. Muhacir veaair suretle pbeye 
kayıtlarmı Japbrmamıl olanJuia 

yoklama bçail bekaya Jra1m11 olan· 
lann bncll dolam.lan sUnlnde mil • 
racaat etmeleri. 

A - 818 4o1mMu1anıı yoldlma 
gtlııleri: 

15 Niian 19'0 pazarteal gbtl. 
11 Niuıı alı gtntı. 
17 Niaan çaqamba gtlntl. 
18 Nisan l.940 peqeaabe gllatl. 
B - 811 il& 815 dotmnJuJann 

....--ıeri dola)'l8ile plmlyenler. 
19 Nian 1MO cuma .-U. 
c - 4G1ainlulanB ~,. .... 

gllnleri: • -
22 Nl8aa ....,. ainl-
13 Nisan :ıtHO ..ıı aDd.. 
n NiiaD 1M0 çarpmba aunu. 
25 Nüıaa 1MO peqembe lbtl. 
• - 818 dojUmlulanıı yoklama 

gllDlerl: 
26 Niaan 1IKO cuma glntl. 
29 Niaan 1MO Paarteıd gOnll. 

30 NiaD 19'0 lalı gbtl. 

ı mayıs 1MO çarpmba gUntl. 
B - 819 dolumlulann yoklama 

gDnleri: 
2 llayıa 1MO pet181Dbe gJmU. 
a Mayıs l.940 cuma glbıtı. 

• Mayıs lJMO pazarteal gllntı. 

1 Kayıa 19'0 Salı gUntl. 

'J' - 820 doiuJDlularm yoklama . 
gllnleri: 

8 .. ,. 19'0 çaı'IUDba gUntı. 
9 1laJllf 1llO pqembe a&nU: 

10 - :ua,. 19tO cama g8ad. 

13 - Ka719 1MO pazarteal glntl. 
G - 316 ili 319 doğumlulardaD 

mar.ereU dolayaalle geh11irkr. 
14 Mayıs 1940 salı günü. 
Diğer dofumlulann yoklama glln

leri aynca ilin edilecektir. 

••• 
l'catU& Aakeı'Uk pbMtldetı: 

6 Nisan 1940 g\lnil celp illnına 

ektir. 
Toplaama 8'lnt1 20 Nisan 1940 

camarte8i gUntl oJarak illn edilm 
hiç ubrlik etmendı 31S - 88CI 
"Dabll,, doluıa1'ı juldarma ve stım
rilk mnıfına 1Dm811p er&ıtm igtbna 

glııtl 35 Niaan 1940 peqembe ola
rak deilftlriJmtiti. 
Şuhemlse....., ~ 

gtlmrOk llD1fma mensup eratuı)na
kOr gllnde saat 9 da 111bede huar 
buJ1mmaJan ~olunur. 

••• 
JPGM AaknUk Ş~: 

Afaiıda adlan JUlb ,eclek ba;r. • 
tarlann pıbeye mtlraeaatlan. 

y ..... , .... : 
1 - 'l'pı. Zekeriya otıu VUfi. 
2 - AMgm. Ragıp otıu Baftl' 

Ziya. 
1 - Mp. Om.- LMfi oilu 

llehmecl l{emal, 

' - Alteim· AhduJlah Vehbi of· 
lu J'6reddüı. 

15 - Aatp. Omer oflu il. Emin. 
• •• .. ...... .,,.,..~: 

Yedik topçu uhılmm "~,. 
alciY numaralı B&ıeyin oğlu Keh -
med Kemal Ertm kıla bir •manda 
1Ube)'e gelmelll. 

BULGAR SADIK 

ÇELTiK ve PiRiNÇ 
Her nevi malua.ılden yerinde a
tın almaktayım. 2 - 3 yUz gramlık 
nUmune göndermek klfidir. To
humluk ltaıyan çeltikleri satılır. 

BtJBAMBDDIN BNOIN 
İstanbul Balıkpazan Makaudiye 
Han, No. 63 Telg. Tutal. Tel. 2388811 

Adap-.ran AllllJe Hukuk Blldmll· 
lladea: 

il. aleyh: Adapazarı Sapanca na
hiyesinin Guipqa mahalıeamct.l ıı.. 
)'U oğlu Klmm. 

Davacı: Sapancanın Gazlpq& ma
hallesinden Hasan kızı ve Kblin ta-

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hcsablar 
iKRAMiYE PLANI 
ladet 2800 llrahk- 2000-L. 
J ,. 1000 ,, - 31»- " 
' " 50G " - 3800- " 

12 " 250 " - 3eOO- " • " ı• ,. -4000'- " 
75 " 50 " -3750-- ,. 

110 .. 25 ., - 5258- " 
........ f!: 1......, ı....,.. 

L...-.,19daettıepla~ ..... ,......... 

nsı Ümmühan Fikret tarafmdan a
leyhinize atılan bolanma daVHD,,,flD 

dolayı namıma yazılan dawtlıe De 
arzuhal önıeil bundan bel ae.ne ..,. 
vel köyln11Ztl terkle semti meghule 
gidip, buluDdulunu yer bilinemedi• 
jinden te~tın ilAnen yaplm•• • 
na ve muhakemenin de 8.1&/NO au.• 
ma gOntl saat 10 a 'blralnJmaama ta 
rar verUmll ve bu husuea. dair clave· 

tiye ile ar..'Uha1 örneği mahkeme..,. ı::==~=~~====~iiiiİİ~~:~=~== JollUh& illall edUq oJduimM1an ta- rı 
stanbul Belediyesi banlan rihi il&ndan itibaren arzuhale brp 

on glln zarfında cevab vemw11jtn•• 

ve muayyen olan gUn ve aatte mah ı•----------İlll•.-m••••-••• kemede huır buh•mnad•nw ft1a 
bnwıt bir vekil g6ndeırmeclijiı tak 
dirde muttazl muamelei kammlye 
Japılacağı lllnen tebliğ olunur. 
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8IDa ve llOJraklar için JllPbn)aeak 20,000 ~ ... Ye IOO JIOet _.. 
tıbiltme;re konulmQltur. Tahmin bed.u •'IS Ura w Dk teminata 1181ira 11 
e-tname Zabıt ve lluamelAt llüdirlOIQ blemJncle ~. Sba1e 18/f/M 
lllDbe l(lJlü aaat 15 de Dalnıl ~ yapılacakbt. Tellplerin l1k tantnat 
'"7• llMtktupları ve NO J1}ma alt Ticaret Oduı Wllika1arlle lbale l(lnQ m~ 

Vtl Daimi Encümende buluıunalan. (_,) 
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ı...a 18&ala 
Jf•·Yod 100 Dolar lU.11 
Paitl - ftull l.Iİl7 • Unt ,_.,. ...... ~ ._,. 
•· tldı•JGO. J'lirta 81.a"l .... -~ -
....... - 8ilp 22.18 
Atilla 100 llnlmi 0.97 
w,. - ı... 1'19150 
l'nl 100 O* kroau -. 
Mürid 100 .._. ıaa 

VU'ION 100 ZlaU 
Budar •ite 100 ._.. 28.87215 
....... 100 ..., 0.125 
....... 100 Diaar l.482Ş 
YolıMı .. 100 Y• 3U82C5 
Stokbola ıoo ı... 1a-. aı.a 
Jıloüoft 100 R1lllle --

.... vs l'AllVILb 
Ergani 20.GG 
Slv.ıs - Erzurum 2 19Jl6 
Siva • Enmum 3 19JiG 
Sivu - Enurwn 4: 19.m 
Slvu • l'nurmn 1 u.m 

.....----••llJt .... 
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lstanbul Maarif MUdOrlDGDnden : 
llurif Vek!Wll ~ ~ OlmUan lciD ...,._ -. ve •iktm ,...

ı-. if elbı..t pazarlıkla ..ım alınacaktır. Muhammen bedeli 1750 llradır. 
1312 Ura 50 kuruftw'. ı.tekJiler bu eJlüelere alt prtname ve nOmunelerl llaarJI 
dOrlQO Yardireld&'lUIOnde ıörebWrJer, Pazarblm 18 Nilan 114t R1ı IOıdl m 
ı.t. llaarif lliklürlQil binae•nda 78pı)acalı ilin olunur. 

Eayanın clul Mlktar1 

Takım 

1400 
eoo 

........... fiyatı 

Kr. 1. 
'3'1 5 
m ı 

Yekin 

• .....-: Ahmed Q=~Jedcfin WAOOC.W 
lfeplJM B141dl: Kadd ÇZTlN •rMll' 111'1 (Yeni~ ifa 


