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TetaŞt3Ô sonra~~ i k t ı sa d i a b 1 u k ! ~ · ·~ . ~-

Az çok a~ık surette görülüyor ki 
l,azı büyük devletler fırsat düşerse 
kü!,'ükler zararına genişlemek ve 
zenb>inleı:;nıek teşebbüslerini kaçır -
nuyacak iseler de azıcık bir azim 
ve metanet karşısında bile t.ered -
düde uğnyacak kadar barbden 
korkrnaldadırlar. Bu, tehlikeye ma
ruz küçük milletleri teşçi edecek, 

l hazu-lannı:ığa ve mukavemete sev
kedecek bir amil olabilir. 

- ;r~s;..;;.._--~ 

Ya:an: Hllaeyin Cahid YALÇIN 

Harbi Balkanlara 
!# 

ayet ttirirmiş 
• 
Italya ile Rusya da Balkanlarda 

1 

ikti•adi tesebbüslerine; 
# 

lngilizlerin 
kuvvetle 

, 
mani olacaklarmış 

Berlin, 21 (A.A.) - D. N. B. a
jansı bildiriyor: 

idare Yeri -' NaıuııwneNJe, No. M M ' .. 
Teipat:'TENt~BAJI~'~, ..... -m.Do!f: .... 

Her Yerde S Kurq 

Berliner Beorsen Zeitung gazetesi, 
garb devletlerinin Balkanlar hak -
kındaki projeleri etrafında mütalea
lar yürütmektedir. Bu münasebetle 1 

mezkfır gazete, Balkan memleketle- I 
rindeki Büyük Britanya Elçilerinin 
Londrada yaptıkları göroşmelere te 

lngiliz kıt'aUınn11ı yakında AiCcum edecekleri atıl..ış1lan Norveçin Alman işgalindeki Trodhaitn şehri 

mas ederek diyor ki: 
"Psikolojik manevralarla ve pro -

paganda ile, Balkan miUetlerinin zi
hinleri Skandinavya hadiselerine bağ 
!anmak ve korku vererek siyasi iş
ler yapılmak teşebbüsünde bulunul
duğu bellidir. Maksat bugüne kad~r 
işleyemiyen bütün o, muahede, ga • 
ranti ve abluka tedbirleri mekaniz-

orveçdeki İngiliz kıt'aları 
.\'O:ınmış, 

baş -
darbe 

''rdüğü

·yiyen if-

Oslo cephesinde harbediyor 
ritler . · çük devlete 
saldi .,. ~in olunuyordu. 

BahusuSi ·'bahar gelmişti. Garb masını harekete geçirmektir. 

/ngiliz!er Hamar'ı almışlar 
cephesinde, Maginot ve Siegfried Hitle't· (Sonu 3 üncilde) ı• •ı• J d Ik d 
~~~~~~~Thi~ınm~ ~- ~~~~~~~~~~~~~~= n~ıztayyarecri iin i efa olarak Danimarkadaki 
harebe edememeleri sanki soğuktan 

neş'et ediyormuş gibi, havalar mü- Ru nyadan 300 Al bir Alman hava Üssünü bombardıman ettiler 
saade eder etmez kıyametler ~opa.- ma -
~~:ı::~:rö~:e::::~d~ü~~~:: h d d h · • d•Jd• Benzin VA gazyag""ı 
ri ezeceklerine dair tehclidlerin ar - • man u u arıcı e 1 1 ~ 
kasını kesmedikleri için efkarıumu- . - - fiyatları yükseldi 
nıiyenin garp cepf esinde bir Alman · 
taarruzu beklemesi haksız ve mana- tEski Yugoslavya baŞvekilinin kardeşi hiyaneti Ankara, 21 (A.A.) - Ticaret Ve-
sız sayılamazdı. kaletinden tebliğ edilmiştir: 

Hel lsveç muhakkak bir istila vataniye suçile mahkemeye verildi 1 _ 2 martta.nberi cari benzjn, pz 
tehdi a ~~~u. Alman~ - Pij25 1'> • yoğı ve motorin fiyatları, mezkllr 
ların Dani:marıt~·..r~~~ etmelen - Belgrad 21 (Hususi) - Eski Yu- miştir. Ayni zamanda bir ajans mu- tarihten sonra Rumanyadan gelen 
ve Norveçe çıkmak lik~ göze · goslav Başvekili Stoyadinoviçin kar- habiri olan mumaileyh.in Almanyaya malların fiyatlannın daha yüksek 

• almaları lsveçin.~t?:, I"" \r ara- deşi, doğrudan doğruya hiyaneti va- Yugoslavya aleyhinde yalan haber- olmasına binaen, muktazi zam.tar ya-
. sına girmesini icap~~ " .başlan- taniye cürmile mahkemeye veril - (Sonu S üncüde) (Sonu S üncüde) 
gıç telakki edilntekg·~ · 1'-. Hal· 
buki işte günler geçtiğj · _ lsveç ~~xeo:~:::::x~ce.:~~~X:X::::::::::X~X:~>OOCO\X'~~:XX:~::lX:X~~~~~~;:cc~~~~~ 

;~~!/~~: ç~;,,~;:~ie =n: Galat.asaray - gençlerbirliğini, 
Son bir iki günde, bu heyecan ve- A 1 t d B • kt d. • 

~l~ı~~:d~~~;:~~=:e~::er~:~ ınor . u eşı aş~ yen 1 
tekzib olundu. Yugoslavya hudu -
dunda, Alman talışidatı yokmuş, 
İtalya Akdenizde kendine münhasır 
bir hakimiyet istemiyormuş, evinde 
rahat ve hür yaşamak istiyormuş. 
Nikbinlik borsası o kadar kuvvet -
lendi ki Rusya Ye Rumanya arasında 
hududdaki askerlerin onar kilomet
re geri çekilmesine karar verildiği 
şayiası bile çıktı. Fakat ertesi günü 

Fenerbahçe Muhafız gücile Vefa da 
Altayla berabere kaldı 

tekzibe uğradı. 
Fransadan İlalyaya karşı melin 

olmakla beraber hasmane addedile -
· miyecek ::;özler işiLildi. İngiltere 

ltalyaya karşı dostluktan bahsetti. 
SovyeUer bi•·liği sulhe bağlı görün
dü ve Almanlar lakırdı hücumundan 
ileri geçemediler. 

Harp içinde böyle zaman zaman. 
bir telaş ve endişe sağnağının orta
lığt sarsmasına hayret etmemelidiı-. 
Bu gibi nümayişlere alışkın bulun • ı 
malı ve itidali kaybetmemelidir. Çün 
kü her memleketin ve bilh~sa mu- j 
harip taraftarların propaganda ce
reyunlal'l çok ehemmiyetli kargaşa

lıklar tevlid edebilir. 
Ortalıkta böyle sun'i bir heyecan, . 

telaş verici şayialar dalgası kabar -
dıktan ~onr~, h~rbe göre az ço~ nor- 1 

mal bir vazıyetın tekrar teessus et
rnesinde en birinci amil müttefikle- 1 

rin N orveçe asker çıkarmaları ve 1 
deniz hakimiyetini sarsılmaz suret- 1 

, -----
1 

te ellerinde tutmalarıdır. ltaleyanın i 
(Sonu 5 incide) r ' • 

Jniı1eJ1a CahJd y ALÇIN 1 . 

l iaillil*tt4*l 

(Yazısı 5 inc«ie), 

Stokhotm, 21 (A. A.) - Reuter ı 
ajansı bildiriyor: ı 

Henüz teeyyüd etmiyen haberle
re göre, İngiliz kıtaatı Almanlardan 
Oslonun 110 kilometre şimalinde 

bulunan Hamar'ı almışlardır, Bu 
haberleri kaydi ihtiyatla karşılamak 
18.zıındır. Bununla beraber mezkur 
haberin, şarkta Norveç kıtaatile İn
giliz kuvvetlerinin müştereken faali
yette bulundukları hakkında.ki Nor -
veç resmi tebliğinden az sonra ve -
rildiğini de göz önünde bulundur -
malıdır. 

Bir Danimarka Ha.va Ussü 
Tahrip F.Aiildi 

Londra., 21 (A.A.) - Hava işleri 

nezareti, bugünkü tebliğde cenubi ı 
Danimarkada Amlanla.r tarafında& 

işgal edilmiş olan Aalbord hava üs .. 
süne karşı yapılan hücum esnasmd11 
bir hangarın hasara uğramış oldu· 
ğu bildirilmektedir. J 

Bir İngiliz tayyaresi yere inmek 
üzere bulunan bir Alman nakliye 
tayyaresini mitralyöz ateşine tut • 
muştur. Tayyare meydanında yan .. 
gınlar çıkmıştır. ' 

Stavonger limanı ile yakınındaki 

deniz tayyareleri üssü de İngiliz taY, 

yarelerinin muvaffakiyetli hücum ~J 
!arına maruz kalmıştır. -~ 

(SOtlu 3 vncüde)' ı 

SABAHTAN SABAHA : 

kanuna Yeni •• gore 
Kiralar, ''mukaddem •ene,,nin 
bedelind~n fazla olmıyacak 

Erkek - Ev sahibi, kiragı b•ş lira •rthracck. di!J• ödilm kop& 
portla. N• ise, kurtulduk. 

Kt1dın - O hald• her ag h•ş /ilm fazla ıörehiliriz, d•melc! •• 

Kiralar hakkındaki kanun henüz 1 
elde iken bu sütunlarda bir endişe-

) 
mizden bahsetmiştik: 

Yabıız eski kuntw-atla.rm tecıdi • 

dinde ayni şeraitin değil, yeni gelen 
kiracıların da kendilerinden evvelki 
kiracıların kira bedellerinden fazla 

(So;uı 3 ütleiide ), 



8ayfat 1 
E!E 

'1%ASAN --
-=-_ SABBAH 

-2- Yazan: AYHAN ATİS 

Döşemeye aaplanan hançe~ dokuz 
nübetttinin ha)!atıncı mcılolmuştu 

HULASA 1 

SelçukluJanJı büyjüc 1ıiikümdan 

Sa ıoar Belh kalesindeki &ırayındlı
dır. Hastuı Sabbahın. 1..'Urduffeı .&:üı· 

tıi teşkilatı liii.tün mıistebidleri, h.ü· 
kümdarlan, devlet bii.yti · ni öl • 
dii.rtmek için feclaileri7li faaliyete 
geç nni.ştir. Sulüm Sancar d4 Batı
nilerin kara listesinin ba§md.a y~r 

al1yor. Sultan bunu bildiği için aa
mymı sık'l bir muhafaza locrdonu aL 
tına alml§tır. Yüksek siırların du
var mazgaUannda, burçlarm altında 
gece oo g 'ndüz nöbetçiler bcl:le
fııcktedir. &ıra~ıın üstunden lCWJ bile 
uçurulmuyor. Geceleri kapalı bulu· 
nan demir kaınJarın önlerinde da 
hm beli askcr"lcr nöb t tutu. orlar. 
Sancann yatak odasının tunç kap-v 
ları da gece kol demirlerile 
kapan yor. Buna rağmen bir sabah j 
hiikümdar uyandı-ı zaman yatah, 
odasının ortasına .sa lanmı§ bir ı~ 
çer görm'U§tür. Hançerin ucutt.a iZi§
tirilen bir k{ ğukı da şu cümleler ya
zılmı§tır: 

"Senin göğsün bu yeıden de sert 
değildir! ... ,, 

Ilül'i.b'ndaT bu satırlan ol ... uduktan 
80nra deh§ct içi>ıtde kaldı. Bütiin 
Wcudünden bir korlw. ürpermesi 
geçti. Omiyesini çağmb. Sonra nııı
hafaz kıt'anın kurtıa1ul.anını getirtt.i 

Bağır:ıy<Wdu: 
- Bıı 1u:mçeri buraya 1."im sapla

dı 1 

Semerkanclli ooriyc harem kapı

sının ağır kol demirlerini kaldırdı, 

Tunç kapıyı açarak nöbetçilere ses
lendi: 

- Kumandanmızı gönderiniz! 
Bir dakika sonra kumandan yatak 

odasında idi. Sultan yerdeki bançeri 
göstererek: 

- Bu ne! .• Bu ne! •• dedi. Uyuyor 
musunuz, suikt.ı.sdcilcr ~tak odama 
kadar gtnyorlar, yere hançerlerini 
saplıyorlar da kimseler görmüyor?. 

- Büyük Tanrıma yemin ederim 
ki Sultanım .. Bütün nöbetçiler yer
lerinde sabaha kadar beklediler ... 
Ben de bir dakika. uyumadım, teftiş 
vazifemi yaptım! ! .. 

Sancann siyah ıve gttr bıyıklarının 
altında zehirli bil' ~bessüm çi~gisi 

açıldı: 

- Belli dedi. Düşmanım sllden 
çok insaili Jm · hançer.ini hiç olm.az
ııa kalbime saplaıruwıış... çı..k dışarı! ... 
Çabuk çık! .. 

Biru sonra sarayda başvezirin ri
yasetinde bir divan toplandı, tahki
kat başladı. 

••• 
Bir aydanberi Belh'in çok zengin 

ve çok yakışılklı bir misafiri vardı. 
Temiz giyinen çok iyi konuşan, her 
konuşttığum.ı dilile büyüleyen bu g n 
cin adı Seyhf.tndur. Şehrin Rey kapı
sı yanında oturan bir tanıdığına mi
safir gelmişti. O abalı chıırtla.ki bir 
tepeye çıkmış, güneşi arkasında bı -
rakını , bir rasadcı gibi liı.tı ufkunu 
tetkik ediyordu. Kanatlarına verdiği 
sert bir uçuşla havayı hançerliycrck 
gelen bir gilvercin ·· dü. Derhal mi
safir olduı:!u eve d""ndü. Bu bir pos
ta güvercıni idi. Kanadının altında 
Qubari hatla kuş k~ ğıdına yazılmış 
iki m ktup getirmi ti. 

Sehfım mektuplan aldı. Biraz son-

1~ Kurut 2700 Kur~ 
7&0 • 1400 • 
4-00 • 800 • 

ra sokağa çıktı. Batıni payitahtından 
getirdiği altin torblilarından ikisini 
de koynuna koydu. 

••• 
Sultan Sancar müthiş bir korku 

buhranı içinde yatak odasında bir 
saat kaldıktan sonra tahkik heyeti
nin çalıştığı daireye geçti. Başvezir 
ve divan 3.zalan ile vaziyeti konuşu
yor, direktifler veriyordu. 

Perdedarı içeriye girdi, elindeki 
bir kağıdı hükümdara uzatarak: 

- Bu mektubu şimdi :sarayın bah 
çesinde bulduk, dedi ve geri çekildi. 
Yukarısında gerilmiş ok ve yay işa
reti, altında Hasan Sabbah [1] im
zasını taşıyan, bu 511 hicri tarihli 
mektupta şu satırlar yazılı idi: 
"~ttim ki bizim teşkilatımızı im

ha icin harp hazırlığile meşgul imiş
siniz. Dü ünmüyor musunuz ki sizin 
göğsünüz yatak odanızda hançerin 
saplandığı yerden daha sert değil • 
dir?,, 

••• 
Tahkik heyeti kararını vermişti. 

Bır saat sonra ccllatba31 timsah de
risinden yapılmış bir kalkanın içinde 
beş tane kanlı baş getiı:erek Sultanın 
masasına koydu. ~Ilutbaşıyı; gü • 
müş kalkanların içinde dörder kelle 
taşıyan ilti yamağı takib etti. 
Döşemeye saplanan hançer; mu -

hafız kıt'asından dol::uz kumandan 
ve askerin başlarını gövdelerinden 
ayırtmıştı. 

-%-
Giridin meşhur labirentini andı -

ran, yağ knnclillerile aydınlatılan kor 
kunç ve rütnbet:li bir oohlizden dört 
gölge ilerliyor. Yirmi beş yaşlannın 
zindeliğini yagıyan bu döı1: adam a
yaklanın rahvan bir yürüyüşe ayar 
etmişler, bir tahtırevan taşıyorlar· 

dı. Dehlizden bol giineşin aydınlat
tığı bir meydana çıktılar. Biraz da
ha. ilerledikten sonl'a gijmüş tokmak. 
lı tunç bir k pınm önünde durdulaı:.. 
Fildişi kakmal4' altın mineli tahtıre
vanı yere koydular. Yeşilı ·pek örtü;. 
lü bu seyyar tahtin üstünde beyaz 
kefenli bir ccsed uz~tı. delika.n:
lılard:ın birisi kapının gümüş tokma;,. 
ğını üg ~fa kaldırıp vurdu. Sekiz; 
renkli somaki sütunwı; örttüğü an
trenin her tarafım aJaimisemamn 
bütün renklerile yuğrulmuş şark çi
nileri süslüyordu. Bu süslerde baha
rın b'ütün renkleri ve: çiçekler can -
landınlını.5t1. Kapı açıldı. Gençler 
tahtırevanın kollarını om.uslarına a
sılan mw·assa köselelere geçirdiler 
ve içeriye girdiler. Tahtırevan yase
min ve leylaklann gölgelediği, sar -
maşık güllerinin örttüğü bir kame
rlyeye kondu. Cesedin kefeni açıldı. 

Bu b'ir delikanlı idi. Genç ve çok 
güzel bir kadın altın klabdanla ces ... -
clin yUzüne hayat iksiri serpti. Baş
k'a bir kadın pembe bir pamukla bur 
mına bır scy ıroklattı. Dört ktz da 
cesedin kollarını, bacaklarını ovdu -
lar. Delikanlı gözlerini açtı. Kendi 
uryanlığından utanıyormuş gibi ilk 
h=ı.reketi; elini mahrem yerlerine gö
türmek oldu. Etrafını tetkik edince 
hayreti arttı. Kendinden şüpheye 
dil nıüştü: 

- Ben kimim, neredeyim? .. Et -
raf1mda ipek kanatlı bahar kelcbel·- 1 
l,.,ri gibi uçu an bu çıplak mahluölar 
kimler?.. diyordu. 
Dimağında mUthiş ve şimşekli bir 

ink" af vardı. Bx ç k hatıraları bır 
l • hz da canlruıdı. Kendi kendine so
ruyordu: 

- Ben Merv'li Gıilte tin değil mi
yim? Otl ttığım kuzuları dağ b. ın
da b r • b · mün i ve ha -

l • r H an Sabb h ın ellerini öp
m ~c v on d"" eri pro agandacı
lan ve fedaileri arasına gınneğe gel 
mcmiş miydim? Ben onun önünde 
diz çökmüş, tatlı nasihatlerini d!nlc
mİyor muydum.? •• 

[Devamı ucır] 

[1~ Kirman SeZçu1dJerınden Ker
nan da böy_le yapardı. Turk tarihı. 
Rıza Nur. Oild3, Salıi/e 26 

YENİ SAB. 

Çoculi Bayramı 
Programı 

Çocuk Esirgeme kurumu 
İstanbul merkezi ile şube

lerinin 23 nisan çocuk 
haftası programı 

İı;ıtanbul l\lcrkezi: 
23 Nisnn .salı ve 21 Nisan çarşam

ba günleri öğleden sonra saat 2 bu
çukta Beyoğlunda Fransız tiyatro
sunda iki büyük müsamere tertip 
etmiştir. Bu münasebetlere fakir ço
cuklar gelecektir. Müsamerelerde, 
Işık, Boğaziçi ve Şişli Terakki lise
leri ile Madam Kürinin talebesi ta.
raf nd:ın muhtelif dans ve eğlenceler 
yn.prlacnktır. Her iki müsamerede 
de çocuklara pasta, sandviç ve çi -
koldta daI,'1tılacaktır. 23 Nisan Salı 
gilnü sabah saat 10 da Fransız ti -
yotrosunda da gürbüz çocuk müsa
bakası tertip edilmiştir. Bu müdaba· 
ka günü Fransız tiyatrosuna yalnız 
anneler davetlidir. Aıuıelerle çocuk 
bakımı hakkında bir müsahabe ya
pılacak ve bilahare bir müsamere 
verilecektir. 

Eıniııöniı Kaza Şubesi: 
23 Nisan gimü Divanyolundaki 

çocuk kütür>hunesinde bir tören ya
pılacak ve çc.. :...k bakımı evi binasın
da çocuk bakımına ait bir sergi açı
lcaktır. Burada çocuk küti..ıphanesi 
korosu arafından arkadaşlarına muh 
telif konserler verilecektir. 

Alemdar Nahiye Şubesi: 
23 Nisan Salı günü, Eminönü şu

besi de 28 Nisau pazar günü Gülha
nc parkında çocukları eğlendirmek 
üzere sabahtan ak§ama kadar muh -
tcıır '-'J .... ıar tertip edecekler ayni 
zamanda fakir çocuklara elbise da
ğıtılacaktır. 

Beyazıd, Kumkapı ve Küçükpa
zar şubeleıi de haf ta zarfında muh
telif oyunlar tertip edecekler ve mın
takalarında fakir çocuklara elbise
ler dn.ğıtaCL.klardır. 

Beyub.-fu I\n.7.a Şubesi: 
Çocuk Esirgeme h.urumu Beyoğlu 

kaza şub si Şışli Halkcvi ile müşte
reken 23 Nisanda Maksim salonla -
nnda bir çocuk balosu tertip ed~ -
ceklcr ve baloya -zengin ve fakir ço- · 
cuklar davetlidir. Çocuklan eğlen -
dirmek için !>aloda karagöz, kukla 
ve daha bir çvk oyun ve eğlenceler 
yapılacaktır. Baloya i.Jtirak edecek 
çocuklara limonata ve pastalar ik -
ram edilecektir. 

Kadıköy K:ıza Şubesi: 
27 Nisan cumartesi günü akcıımı 

saat 21 de Kızıltoprak Cümhurıyct 

Halk Partisi binasında, 28 pazar 
günü akşamı saat 21 de Kadıköy 
sekizincı ilk mektep salonunda ço -
cuklar için ıkı büyük müsamere ha
zırlanmıştır. 

Fati.b. Kau Şubesi: 
23 Nisan günü 3000 çocuğa şeker 

tevzi edecektır. 27 Nisan cumartesi 
gi.ımi. ele ı•'atih Halkevi temsil kolu
nun çocuklar için hazırladığı mü -
samereyi yupacaktır. 

Fener Nahiye Şubesi: 
Bayram münasebetile 68 çocuğu 

giydırccck, ııahıye parti mcrketi ile ı 
Unkapanı semt ocağı merkezinde 
çocuklar için iki müsamere verecek
tir. 

Rehreınini Nalti~e Şubesi: 
23 Nisan salı gı.inü akşamı çocuk

lar için bir müsamere, 24 ni n çar
şamba gunii :;J.at 20 de karagöz oyu
nu, 26 nısan t:unıa günü saat 15 de 
bir çocuk b:ılo u verecektir. 

I\amg imrlik Nalıiye Şubesi: 
Ilı l c f 19 uncu ilk okul bah-

ç < r ı ın c ~ cnccler ter -
bp ctm· tır. Bu c0 enceler meyanın
da kukla ve bokk baz oyunları da 
vardır. 

Daillrhöl K za Şubesi: 
'1:l Nıs.uı cumart si günü öğleden 

so ra B .. kırhoy Hn.lke\ i snlonunda 
çocu ar içm büyük bir müsamere 
tcrtıp etm~tır. Müsamerede de ka
ragoz oyunu, monoloğ ve komediden 
ba kn Halk vi cnzı tarafından kon
ser v rıl c ktir. Ayni günde 7 - 10 
ynşlarındaln ı•oculdar arasında gür· 
büz çocuk müsabakası yapılacak ve 
birinci gelenlere hediyeler dağıtıla· 
caktır. 

A<la!ar l\:aza Şubesi: 
23 Nisan bayramını Halkevi bina:. 

Üniversitelilerin 
İzmir seyana i 
Tahall:Uuk e ti 

1 
1 

150 kişilik bir kafile oul 
sabah hcıreket e :Yior 
İstanbul üniversitesı Hunık ve !k

tısad Fal ··ıtelcri tal.abelerinin ynpa
cak1arı lzmir seyahati lı.mır yuaye· 
tinin yer temın etmek üzere yapılan 
m üracaa.te menfi ceve.lı vermesi ü .. 
zerine suya düşmüştü. Hukuk ve 1k:.~ 
tısad Fakülteleri talc eleri Fakülte 
Dekanlıkları ve Üniversite Rektör -
lüğü kana.ille lzmjr seyahatinin te
mini için Maarif ve Dahiliye Ve&'t
letlcr·ne müracaailer yapmışlardı. 

Her iki Vekalette Üniversite genç
lerinin bu tal.ebl rini ehemm ~etle 
nazarı dikkate alarak 150 kişilik bir 
Üniversıteli h.afılesine lzmirde yer 
temin etmek üzere derhal tedbir al
rruşlardır. Ni~ayet dün a 

0

'UIB ta afın 
dan verilen bir tebliğle bu ımkunın 
bult nduğu teslıit edilerek Ü ı rs·
lc Hukuk ve lkbsad ~telerine 
bildirilmiştir. 

İzmir vil<lyetinin me~ cevabı ı~ar j 
şısıntla Maarif ve D ye =-k t
lerinin çok yerind"' m··a. · .. e hal
lolunan lzm;r sey '1 • Ünh er ıte 
rot lıitinde çol bü 'k bir :me nunİ
yet havası yaratmı L~. 

H ılrnk ve İktısad Fakültesinden 
150 ki ilik bir k f' e h< !=:abah 1 mi
re müteveccihm l t ro cektiı: 
Bandırm dan kalkr. :ık kat r"' tlnı
versite iler için 4 hu usi vag n terfik 
olunacaktir. 

l*OLJSTı: 

Arabacı arın a --ba v"'pu
rıı isk" 1 s:nıie-1 · avcral ,. 

Araba sürücüsü Ömerle Ahmed 
Sirkecide, Araba Vapuru ıskı>lesin
de kavgaya tutu~mu laı. Ahmed ö
meri çakı ile muhtcLf ye ·Icıinden e
hemmiyetli surette yaı akmış, ya -
ralı hastahaneye ka!dırılınış, Ahmed 
yakalanarak tahkikata başlanmış -
tır. 

Başmı asansör arasında 
na işi vardı 

Nişantaşında Valikonağı caddcsiu
de 2d: numaralı Ynyh apartınıanı ka 
pıcısı Etemin yanında çalışan Meci· 
diye.köylü 29 Y.8.§mda Ömer Eevzi -
nin, asaıısörle parmaklık arasına ba· 
§ı sıkışmış, başı ezilerek ölmüştür. 
Yapılan muayene sonunda cesedm 
defnine ruhsat verilmiştir. 

Yangm başlangıcı 
Topkapıda Beyazıdağa maWılle -

sinde Kalbu11cu sokağında Nuriye 
aid 12 numaralı pamuk fabrikasının 
ardiyesindeki paça vrnlar tutuşmuş, 

derhal yetişen itfaiye-tarnfır'.da.n, et
rafa sirayetine meydan verilmeden 
söndürülmuştüt. Y ngınm, yanar 
halde atılan bir mganıdan çıktığı 
anlaşılmış, tahkikata başlanmı~tır. 

smda bir törenle tes!.id ve o günün 
akşamı bir müsamere teı tıp edecek
tir. Müsamerede çocuklara ekt:r 
dağıtılacak çocuğun ve Çocuk Esir
geme Kurumunun kıymeti ve mahi - t 

yatini tebarüz ettırcrek müsahabc
lcr yn.pılacaktır. 
nıtilı KB.1.a. Şube • : 

Yapı ak m r ı den sonra K r
tnl orta okulu tarafın an bıriık o 
nunda çocuklar için fc'\: 1t ·de bü -
yült bir müsamere l azırlü.lll r. 
Bayram mün betile f kir çoc kl -
ra giyecek esya tev i olunacaktır. 

Sile Kaza Şube""i: .. 
23 Ni an g-:ıc sı H kevi salonunda 

çocul ln.r i ın bır m · mcre le tip 
etmiştir. 23 Ni n ba gr u 
H kcvi hah ınde ço ... un arı cfı -
1 n "rccek oyunlar ic a edecek ve 
gc si de çocuk bal :ı y caktır. 

1stnnbul ve Beyo -ıu cih tindeki 
biıtlın sinemalar bazı seansıarını Ço
cuk E irgeme Kurumuna tahsis et
mişlerdır. Çocuk Esirgeme Kurumu 
şubalcri kendi mmtakalan dahilin -
deki mektep çocuklarının intizamlı 

bir surette ve bir program d:ıhilinde 
sinemalardan istifadelerini temin ~ 
decelderdir. 

Bir Haftal k 
p Yasa ııaziy~ti 
Ha.ı bin doğurduğu zaruretler ne -

ticesinde bütün memleketlerin ticari 
\""e iktisadi varlıkları müteessir ol -
mu ve dünya piyasası elenilen \:)"r 
şey kalmamış olmasına ra.o"men Türk: 
ithalat ve ilını.eat p:yasalarmdaki 
hareketler muntazam bir surette in
ldşaf ebneatedi~. Sarı bir haf ta zar
fında İ3Uınbulda. belli başlı madde
lerin p yn.sası t ncşrediyorUL 

.ırday: 

Buğday ı ·yasası bu hafta. da tc- I 
beddüliit.'lız geçmiş ve ayp.i fiyatlarla 
satışlar olmuştur. Geli.~at normaldir. 

A la: 
Son günlerde Fransaya 700 ton 

arpa ihrac edılin'ş ve ihracat tacir
leri bu .suretle elle ·ndelti stokları c-. 
ri iş bulunma.k'tndırlar. Fiyatlarda 
yüksel" olmaımştır. 

Fasu Y": 
F.rn a., !tnly;ı. ve Belçika.dan mü

lcm di t lehler karşısında fasulye fi
yatları tutkunluğun: muhafaza et -
mcktcdir. 

Pirinç : 

Fiyatlarda hafif bir sruah hisse -
dilmiştir. iyi malları müteahhitler 
satın aimakta.durlar. H~len fiyntlar, 
bırinci Orhanrraziler 35 - 36, Tosya -
lar 29 ~ ~O Mer inler 26 - 26,20 ku • 
ruş aralarındadır. 

Susam : 

Vaziyette hiç tcbe fil olınaınış -
tır .Fiyatlar d {;rişmemiştir. Yalnız 

Ruı. anyaya yapılan ihracat için hu
bubat J; rnıtcsi yeni bir tarife tcsbit 
etmiştir. 

'.l'ifük : 
.. 

Bu. hafta i inde 250 balya tiftik 
sat l ıeı.tır. İhracat için mübayaa e
dilmiş olan bu tiftiklerin ltalyaya 
sa\• r ve ihraç edilcce w • anlaşılmış -
tır.. Yurdumuzun tiftik yetiştiren 
nuntakalaxırula Ziraat Ilankalarmın 
:ıvans vermeE!'c başlaması, tiftik.çilo
ri memnun ed"ci mahiyettedir. Ma
amafıh bugünlerde ihracat icfn hü -
kfımetim · in: yeniden mahr~er bu
lacağı söylenmektedir, 

Yap k: 
Zirnat13nnkasn.ın şehrimizdeki ya

pn.k <>taklarını, rnübayaa. etmeğe 

başlıyacağı bnnlöı titrafınd~n res • 
men alalmdarlara ilan cdilmif?tir. 
Banka mal sahipl~:rinden sta.ndir -
dize edilmiş şekılde yapak mübayaa 
edecektir. 

Yerli fabrlkelann da. bazı:. kalite 
mallan el'an p"yesa<lan mübayaa 
ettiği göri.ilmektedir. 

Bu mü:ldet zarfında. yalnız yerli 
fabrikrJarımızın alışları 4 75 balye 
miktarındadır. 

110TEFERRlr, 

Arhk ro?;et dağıttı
rılmıyacak 

Son glinlerde mühim bir karar 
verilmiştir. Bu karar resmi ve dini 
bayramlar&! hayır cemiyetleri için 
clıh'1tılan rozetlerin dağıtılmaması 
hakkındadır. Bu karara sebeb rozet 
dağıtan çocul ların üzerinde bu ka
raıın menfi tesirler yapmasıdır. 

Ak il yet mekteplari için 
verilen müsamere 

Ekalliyetler ar ınr aki fakir mck- 1 

t p çoru la ıı :ı yardnn birliğin ·n 40 
ın ı ld · .. mü münas 'etile dün sa
at 16 d Ü yon Fransczde bir mli
sam re tutib ed'1m' lir. Müsıunctc
yi bır çay tak il etmiştir. 

Zavallı çocuk 
şor··r s r ddmın idaresindeki 

22 p :ıko. numar lı otomobil Gahtn
da D na dında bir lnz ~ocuf!una 
carpa a b ından ve sol ay fundan 
yar l , y rah kız Sen Jorj has-
talı t ·1 altına alınını~. 

şof r y '· la.nnraJ .. tahkikata başlan
mışt1r. 

Tavam temizlerken 
F-ntibte Çarşambada 15 inci ilk 

melttep haclcıncsinden Tevfik oğlu 
Hüsameddin merdiven üzerine çıkıp 
tavanı temizlerken merdivenden dü§ 
müş, kolu kıı ılmıv, lıastalıaneye kal
dırılarak tedavi altına alınmışbr. 

Japon siyaseti ve Hint 
0kyanusu 

1 ~ 1 zakşarkta ve Hind Okyana • 
~ sunda bir tanftan ticari t.e

vessü ve blr ta.raftan da arazı iktı. 
sabı gayesile faal bir siyaset t:aldb 
eylemek istiyen Japonya., A\Tuı
harbinin inki'jR.fı sırasında ilk akstl· 
limelini ortaya atıma görünmekte -
di'r. Tokyo, lıarb sahnesinin ya.nıb&
!jında bulunan küçük fakat llind o~ 
J:aau u.nda muazzam bir servet .kay· 
nağt olan adalara malik buJunft.ll bir 
,de\·letin ınukadderatile ya.landan a
IAkada.r oldu{;'llJlu göste.rıoolltedir. 

Fllhaklluı.:, Ilolandanın içinde bu • 
.tmduğu tehlikeli vaziyet ka.rşısmda 
Japonlar yavaş yavaş Felemenk Hin· 
distaom.ın, Holand.anm bir istilUy:a 
ınaruz kalması takdirinde yabancı 

lıi ·bir ınemleke~ nrilmesine müsa
ade edilmiyeooğini i.lfuta ba....ıamı~ • 
lardu-. Japonya.wn bu şekilde hare
kct.e geçmek istidadını göstermesi Ü· 

zerine P.nsifik meselesi yeni baştan 
orta.ya. ~ıkııııştır. 

Şüphesiz Japony:aııın araziye mu • 
tcallik emen ıinin iahaklruk salınsa 
esas itibarile biitün Pasifik ve Şarki 
ASyanın hiiyük bir kısmıdır. Hatta 
ti !W!nelerd.enberl "Asya Monroc,, 
doktrini gfüi mna.yyen bir prensip 
tesbiti i~·in Japonlar uğraşmaktaclır. 

JaılOnya bu pia.ntnın tatbika.tina 
Asy:ıc.la w bilhassa Çinde girişiFken, 
cenuba doğnı yayılmak fırsatlarını 

ela.. daima kollaına.kta.dır. Birle1'ik A• 
rucrilrn.nın F1lipin adalannda. bulu • 
nuşu, Avustra.ıyanın Japon muhaM
rctinc ve ticari yayılmasına. k8J"ŞI 
nınknvemet etme.si, Tokyonun bu is
tikamcttclci f'..tncllerini çok müşkUfil
ta uğratmaktadır. 

İt>te bu dcvanıb siyaset, Pasifik 
meselesinde büyük bir takım devlet
leri karşı lcarşıya getinnektedir. Bu
rada da, siklet mcrk'ezi hep Ja.pooya 
olaral' göriihne~. 

Tabiri diğerle, bu mmta.ka.lards 
muhtemel bir harbden bahsetmek, 
müc:ıdelcye girişecek t.araflardan bi
rinliı daima Japonya olacağmı söy· 
lemek demektir. Buk adar m~hul -
lerle <lolu olan bir tevessü sh"B88tbt· 
de, Japonya, daima ayni emelleri mu 
im.faza e<!en ve bo emPllerin t.abak
kulcunu temin i~in mün:ı.sib fmm.tı 
ko11ayan bir de\1et olarak kendisini 
göstennektedir. 

İşte son hadiselerin inkf;afmda, 
Japonların, ticari ve aı:azi ~vessüü 
plilnlannın bazı kısnnlamu fJiliyat 
sahasında tahakkuk>ettiımek imkBn
larmı sezdikleri, yavaş yavaş görül
mektedir. Fakat burada cJa.,ı. Bwle~i.k 
Amerikanın hayati menfaatleri ve 
yine A ~'Ustralyanııt siyasi ve ildısa
di istiklali mevmu bahsolmaktadir. 
BU keyiıyet de, garb demokrasileri· 
nin A \TOpada uğraşırken, JAponla -
nn karşısında büyük kudretıere ma
lik blr de\'let1er c.amiaaDIJll ~ 
diğini i a.ret etmcldedir. 

Zi.t.en, Birleşik Amerlkada, Japon· 
la.mı Felemenk llindlitam hakkın .. 
da.ki ima.larımn uyaadırd.ığı bazİ. aı
b.i~lcr şayanı dikkattir. Bilhassa. B. 
Cordell Hull'ün nutku ve Aınerilma 
gazetelerinin yazıluı, Birleşik Ame
rlkanın Japonyay~ aFZl.Q bu nokta
larında efü~ri serbest olarak bırak • 
mak niyetinde olmadığtru vuzuhla. i· 
rae etmektedir. Amerikan fllosunUJJ 
Pn ifilrteki manevralan Va.5ingt.onnn 
herhangi bir müdahale sivasetlnden 
k ınmıya<'.a.ğını göst.eren • bir misal 
olarnJ< wtaldd edilebilir. Zira Birleşik 
.Amerikanın harclrets;zliği, onur. U • 
zak ark ve Asya. pazarlacndaki n•n
a?.1.am ticarj niifuzunun bir anda or
tadan knJkmasıru mucib olabilir. 

Dr. llliŞAD SAGAY 
................. aa•••• .. •••••• ··-· Haşarılı .. m a ıbeti 

Samatyada kale surları üzerinde 
oynayan 12 yıı ında. Eşref oü-lu ~ t· 
ranç d"" rek yaralanmış, Şi Iı Ç-0 • 
cuk hastahanesi ıde tedavi altına a· 
lınınL~. 

Te el duvarı yıkılan ev -
Hnlıcıo -ıunda Piripasa mahall -

sinde Ya -hane sok ğ'ı.nda Galib":ı:ı. 13 
numaralı evinin ter.ıel dmarı yıkı • 
mış, ev çökme tchlikc>si gösterdı.,in
den, e\'de oturan 12 nüfu3a, ev tah
liye ettirilmiştir. 

-·-
Davet 

lstanbul Mü<:Uleiumıımiliğindcn: 
İstanbulda bulunduğu anl~llaD 

Hopa hakimi Şevket Altındağın me
muriyetimize müracaati. 
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Almanya al 
lerini tehdit 

a m· le 
ediyor 

-
( Bcı§ tarafı 1 incide) 

İngiliz njanlnrı, Tuna devletlerini 
~ayet sıkı müdafaa tedbirleri almak 
zaruretinde bırakacak derecede ileri 
gittikleri halde, Chamberlain, Avam 
Kamarasında Balkanlardaki İngiliz 
Elçilerile yaptığı göril§melere fazla 
ehemmiyet vermez gibi görünüyor. 
Chamberlain'in sözlerine bakılırsa 

Yalnız bu sahanın sulhünden ve em
niyetinden bahsedilmiş. Fakat, Elçi
lerin bu müzakereye, büsbütün baş
ka bir maksatla davet edildikleri her 
kesçe malümdur. Konferans, abluka 
mn sıkıştırılması ve coğrafi bakım -
dan genişletilmesi maksadile fazla o
larak sukutu hayale uğrayan garb 
devletlerinin hükfunetlerindcn iste -
dikleri şekilde harbin faal surette 
sevk ve idaresi maksadile yapılmış
tır. 

Balkanlar, garb devletlerinin kuv
vetini ve imkB..nlarını şımdi daha ob
jektif bir şekilde ölçebiliyorlar. Tu
nadan Anadoluya kadar uzanan bü
tün devletler artık İngilterenin ve 
Fransanın kaprislerini ta.t.min etmek 
arzusunda değillerdir. 

Balkan devlet merkezlerinde ve 
Türkiyede herkes biliyor ki, cenubu 
§arkide bu neviden herhangi bir ma
nevra, yalnız Alnı.:ı.nya tarafından a
lınacak olan seri ve müessir muka
bil tedbirlerle değil ayni zamanda, 
Balkanlarda sulhün muhafazasında 
büyük menfaati olan iki büyük dev
letin, 1talya ile Sovyetler Birliğinin, 
böyle bir tesebbüse karşı gösterecek
leri mukavemetle akim kalacaktır. 

Bu itibarla bu memleketlerden yal -
nız bir tanesinin, doğrudan doğruya 
veya dolayı.sile, meseliı., Karadeniz, 
Çanakkale veya Tuna meselelerini 

tahnk etmesi ıhtimali azdır. ,, 
Gazete. bundan sonra, Balkan 

memleketlerilc ticari münasebetlerin 
teksif edilmesi keyfiyetini tetkik e -
derek diyor ki: 

'lngilltcrenin cenubu şarkideki ik
tısadi menfaatinin pek meşkUk ol -
duğunu Balkan memleketleri tas -
dik etmişlerdir. Bu memleketlerin 
Almanya ile olan karlı ticari müna -
sebetlerini durdurmak ve bu mcm -
lekeUerle Almanya arasına dü§IDan
lık ve itimadsızlık sokmak istcnil -
diği malumdur. 

Bu münasebetle şu nokta müşa -
hede ediliyor ki, Yugoslavyanın Sov
yetler birliği ile ticari münasebete 
girmesı ve garb devle~lerinin ken
disinden esirgediğini t/ı memlekette 
araması sırf tesadüfi pir şey değil
dir. 

Bu vakıalara rağmc/:ı garb devlet
leri, çaresiz kalınca r .llkanları iktı
sadi harbe sahne yapmaktan çekin -
miyeccklerdir. Fa.kat, !ngilterenİn 
Alman kadınlarına ve Alman çocuk
larına bıla merhamet harp ilan et -
mesinden sönra, bu masumların bo
ğazlanmasın~, bitaraflar tarafmdan 
vaki olacak her türlü iştirak hare -
ketini, Almanyanın daha şiddetli 
tedbirlerle cezalandıracağını cenubu 
şarki memleketleri müdriktirler. 
Harp şftrasının 28 martta. verdiği 
kararlara belki yakında. mutavaat 
etmek zaruretinde bulunan cenubu 
şarki devletleri, bu sebeple garb dev
letlerinin istediklerine itirazda bu -
lunmuşlardır. Onlar, sulh içinde ya
şamak istiyorlrır. Ve Almanya ile 
dostları Balkan sulhü ·lehindedirler. 
Zira., Balkan sulbü ayni zamanda 
kendi menfaatleri icabıdır. 

• • • tmt• • • 

Bulgaristan Us tinde 
ilC~n umen ı--yy r eri 

'Sofyn, 21 (A. A.) - 1ki askeri 
Rumen tayyaresi, 15 dakika kadar 
Bulgar arazisi üzerinde uçmuştur. 
Bulgar hu.va defi bataryaları bu tay
yerlere karşı ateş açmıştır. __ .. __ _ 
Rumanyad n 300 
Alman çıkarıldı 

(Ba§ tarafı 4 Üncüde) 
1er verdiği t.esbit edilmiştir. 

Bir İngiliz Gazetesinin Mütaleası 
Londra, 21 (.A.A.) - Observer gn 

zetesinin diplomasi muho.rrir:i Avru
pa vaziyetini tetkik ederek şu milt&
le!!.da bulunmaktadır: 

"Müttefikler tarafından Norveçt.e 
ynpılan hareketin göze en ziyade 
;arpan neticesi birer birer nazilcrin 
kurbanı olmak mevkiine dlişen bita-
1 afların vakit geçmeden harekete ka 
r r vermiş olmalarıdır. Her memle -
l Pt1..e G•1ishinglere karşı mUcadcle 
umumi bir gürgUn avı halini almış
tır. Yugoslavynda eski Başvekil Sto
yndinoviçin tevkifi dahili düşmanla· 
rın izalesine doğru atılmış ilk adım
dır.,, 

Rumanyndnn Qılmnlan Alınanlar 
Bükres,. 21 (A.A.) - Ecnebilerin 

ınürnknbesine dair ahiren oeşredil
m:iş olan kanunun verdiği sa.18.hiyete 
istinaden 300 hular Alınan Ruman
yadaıı ihraç edilmiştir. 

Hava Yolları işletme 
mUdUrU İzmirda 

İzmir, 21 (A.A.} - Devlet hava 
yolları işletme müdürü buraya gel -
mlş ve dün son yağmurlardan bozu
l&n Cumaovası hava meydanını ve 
yeni hava meydanının tesis edileceği 
Bonıovada Hacılar kırını gezmiştir. 

Tahran radyosu açılıyor 
Tabı ılr., 21 (A.A.) - 1ran Veli -

ahdi, kısa dalga üzerinden çalışan 
ve y ... baneı dil neşriyatına mahsus 
olan radyo istasyonunu 2t nisanda 
açacaktlr. İstasyonun kudreti 12 ki
lovat olup 30 metre 99 ve 19 metre 
87 dalga uzunluğu ile çalı.şacakt.Ir. 

Neşiya.t Farsça, Arapça, Fransız -
ca., Rusça, !ngilizoe, Aln••QCS olacak 
b=. 

Benzin ve gazyağı 
fiyatları yükseldi 

(Ba-§ tarafı 1 indice) 
pılmak suretile yeniden tesbit edil -
m~ ve 21 nisan pazar gününden iti
baren mer'iyet mevkilne komnu§'tur. 

Benzin, gazyağı ve motorinin İs -
tanbul, İzmir ve İskenderun depo e
sas fiyatları şunlnrdır: 

Benzin, dökme, kilosu 22,90 Kr. 
Benzin dökme, litresi, 16,72 ,, 
Benzin, çüt büyük 

teneke 646,12 •• 
Gazynğı, dökme, kilosu 17 ,21 ,, 
Gazyağı~ çift büyük 

teneke 
G:ızyağı, tek küçük 

teneke 

581,31 " 

87,83 " 
Motorin, dökme kilosu 9,82 ,, 

Motorin, çift büyük 
teneke 368,19 ,, 

Benzin ve gazyağının Ankara, İs
tanbul ve lmıirde dölmıe olarak aza
mi satış fiyatları şunlardır: 

Bcnzixı Gazyn.ğı 

Litresi Litresi 
Kuruş Kunış ' 

Ankara 21,35 -,-
lsta.nbul 19,00 18,40 
lzmir :19,05 18,55 

Ankara, İsta.nbul ve lzmirde tene
keli benzin ve gazyağı azami satış 
fiyatları şunlardır: 

Ankara 
tst. 
lzmir 

Benzin Gazyağı 

Çift Çift 
büyük biiyük 
teneke teneke 

785 725 
705 615 
705 620 

Gazynğı 

Çift 
kü~ 
teneke 
107 

93 
96 

Diğer yerlerde .,.azyağı ve benzinin 
azami satış fiyatları, yukarda bir nu 
mara altında gösteıilen depo esas 
fiyatlarına nakliye ve teslim masraf 
lannm, mahalli rüsumun, şirlret ba
yilerine verilen kD.rm ve listesi Ve
kfilcte tevdi edilen yerlerde ise pe
rakende satıcı komisyonunun ilavesi 
suretile tayin ve tesbit olunur. 

Her yerde halen cAri motorin aza. 
mi fiyatı.uma: 

Dökme kilo başına 0,97 Kr. 
Çift büyük teneke 16, 11 ,, 

ilive edilmiştir. 
Bu fiyatlar eirketlerin bAyileri bu

luıı&n mahallerdeki en büyük mülki
ye memuruna ve mın taka Ticaret 
ve lktisad Müdürlüklerine telgrafla 
tebliğ edilmiştir. 

... 

YENİ SABAH 

H ER SABAH .1 
Gali a kavga bitaraf
ların yorganlarının 

başına 
y1e bir harb ka.rşısuıda.~u kit 

bu a.ca~ib harbin muharible
rinden ziyrulc bitaraf.la.rı teli§ ve en
dişede. Mesel3. İs\içrede Mkerlik !'• 
ğı dı. ındald vatandaşlar bile ıdliUı 
altına çağınlmnktadır. Dolanda lleı 
Belçika son meteliklerini son nefer· 
lerinin teçhi1.a.bna ı;arf ile hududla
rma nılimkün olduğu kadar fazla 
h"U'\"·et. yığmaya hakmaktrulırlar. İs
veç hududunu biitün ecnebilere kar
şı lmpa.nıayı ihtiyata daha muvafık 
bulmuştur. 

Bnlkanla.rda Rumanya Tunada 
seyrüseferi yasak etmekte, Yugos -
lavyn. B~veltili "Biz kimseden bir 
§CY istemiyoruz, hl~ kimseye de bir 
şey verecek değiliz!,, demektedir. 

Ani hücumdan, tepeden iıune ba.s
landan ve sebebsiz istiliidnn her bi
taraf o derece yılmL5hr ki lki kom
şu devlet arasında yolunu şaşınp 
komşusunun arazisi üzerinde uça.n 
za.nırsız bir tayyare bile nefes aldı
nlmadan düşürülüyor. 

Avrupa lnt'asının bit:ara.fbrı ta. 
şimal kutbundan ımıfuban bumuna 
kadar böyle sil.ah elde, gözler hudut
larda: 

- Ha şimdi gcliyorla.r ! diye he
yecan ve hale<>.a.n içinde bekleşip ·du
nırlarlrnn Asyadaki bitarafla.r da 
harıl harıl silahlanmakta ve hudut
lanm tnhltlm etmektedirlt>.r. 

Amerika.ya gelince, Japonya ile 
Birleşik Amerika blilrumetlcri Ho -
landa bir istilaya uğradığı takdirde 
bu devletin Hindistmıdald müstmı -
lekelerinin fılnbeti ile da1ıa. şimdiden 
a.liikndar görünmekte ve var kuvvet
lerllc clowuimalannı takviye etmek
t.ed irlcr. ... 

Ajans telgrafla.n N on·eçe Fran.sn! 
knvvetfoıinin de çıkanlmıs oldllb~u 
haber verdiler. Demek ki zorla, ide
tn sliriiklene sürüklene harbe soku
lan zavallı Non·cç ynkmda kanb mn
ha.reoolere sahne vazifesi görerek 
tas tt tünde tru; kalmıya.cak derece-. ~ 

de tahriba.ta uğnyncak, üz.erinde J:aD 
gın dmnanlnnmn tüttüğü bir hara
bezam dönecek ... 

HııJhnki lıitanı.flann harbe sürük· 
leneceğiz diye titreşip durdnklan §U 

sırada asıl mulınrlblerln ce i o
lan Sigfrid - l\la.,jino hatla.n a.rasmda 
asa) · berk maldir ve resmi rebliğ
ler bemntad ya "hafif tnpçu düello
su,, ndan, ya.but da "tarafeynin hava 
istfüşafı., ndan balısedip duruyor -
ıa.r. 

Galiba tecavüze uğra.mamak için 
en ·n yol barb nam olsa gerek. 

A. OEMA.LEDDIN SARAOOGLU 
.... ............. @ ...................... ... 

SAı3AHT AN SABAHA 

Yeni kanuna göre 
(Baş tarafı 1 incide) 

tediyeye mecbur olmnınalarının te
minmı temenni etmiştik. Bu temen
nimiz tahakkuk etti. Kiralar bak • 
lundaki yew kanuna göre: 

Hıç bir mal sahibi, mukaddem se
nenin kir.a bedelinden fazaa istiye · 
miyecektir. lstıyenler ceza görecek
lerdir. 

Bu madde ile şu cihetler temin e
dilmiş oluyor: Oturduğunuz veya 
işgal ettiğiniz bina mukavelesi bi · 
tince bunu gene eslti şartlarla ve es
ki bedel ile tecdid edebileceksiniz. 
Yeni bir bina tutacağınız zaman siz
den evvel - ancak bir sene evvel - o
nu kiralamış olanlardan alınan be· 
delden fazlasını vermeye mecbur 
değilsiniz. Daha fazla istiyen mal 
sahipleri ceza görecekler.dir. 

İngiliz kıtaları 
Oslo cephesinde 

(Ba.ş tarafı 1 in.ciM) 
İngiliz Kıt'alan Oslo CcıJlıesindc 
Londra, 21 (A.A.) - Norveç res

mi tebliğinden anlasıldığına göre, 
İngiliz kıta.tarı Norveçin şark tara
fındaki her hangi bir mevkide Oslo 
mıntakası denilen kışımda harp ha
rekatına ıştirak etmektedirler. 

Garp Cephesinde lla\'a Harekatı 
Londra, 21 (A.A.) - Fransadaki 

İngiliz kuvvetleri ı,ı.mumi kararga -
hından tebliğ edilmiştir : 

B\l sabah tayyarelerimiz garp cep 
hesinde düşman tayyareleri le bir çok 
müsademelerde buhınmnşlardır. Tay 
ya.relerimizden biri Heinkel 111 sis
teminde bir düşman tayyaresine hü
cum etmiş ve onu Charnneuy civa -
nndn Fransız topraklarına düsür
müştiir. Bu tayyare mürettebatı esir 
edilmiştir. 

Hava keşif karakollanmızdan bi
ri beraberinde üç düşman harp tay
yaresi bulunan Heinkel 111 tnyya -
resine hücum etm~ hem onu ve hem 
de Messarchm.it 109 dan birini dil -
§unnüştür. Diğer bir hava keşif 
müfrezesi 9 harp tayyaresinden mü
rekkep bir düşman teşekkülüne hü -
cum etmiştir. Bunlardan Messar
chmit Fransız haUarının arkasına 
düşürmüştür. Tayyarelerimizden bi
ri düşman hücumu tcsirile inmeğe 
icbar edilmi§se de bunun pilotu ka
çarak kurtulmağa muvaffak olmuş -
tur. Diğer hücum tayyarelerimiz 
üsJeıine 'dönmüşlerdir. 

tngıTu Sahillerinde Maynler 
Londra, 21 (A.A.) - Alınan tay

yarelerinin 1ngilterenin cenubu şar
ki sahili açıklannn v-0 Şimal denizine 
yeniden mayn döktükleri zannedil -
melrtedir. Çünkü dün batan Mersey 
ve Hawnby isimlerindeki İngiliz va-. 
purları bu ay içinde bu sularda may
ne ~ ilk vapurlardır. 

Loid Coro'un llarb Hakkmdald 
Fikri 

Karnovom, 21 ( A. A. ) - Loid 
Corc müntehiplerine kar§ı irad etti
ği bir nutukln muha.rebe hakkındaki 
düşüncelerini anlatmıştır. Loid Corc 
ezclimle denıi§tir ki: 

- Ben bizi harbe sürüklemek bnh 
sinde yapılmış olan manevralara ve 
harbe takaddüm eden müddet zarfın 
daki yanlış hareketlere dair olan mü
taleamı değiştirmiş değilim. Fakat 
harbin esbabı hakJonCia.ki mUtaleam
da da bir tebeddill yoktur. Bizim si
laha sarılmamız çok doğru ve ua • 
musluca bir hareket olmuştur. Av • 
rupadaki hudut değişmeleri hakkın· 
da nazarı dikkatinizi celbcderim. Bu 
harbin neticesi her ne olursa olsun 
dünya haritasını yeniden basınn.ğa 
meCbur olacaksınız. 

Loid Corc'un bu nutku kendisini 
parlamentoya intihabının ellinci yıl
dönümü dolayısile yapılım bir me • 

münasebetle kendisine Karnovo aha
lisinden 15.000 kişinin iımalarmı 
muhtevi bir albüm takdim edilmiş -
tir. Bu imzalar arasında Muhafaza
kar ve Amele partilerine mensup bir 
çok mühim zevata ait olanlar da var 
dır. 

Harp Hakkında Diğer TafsilAt 
Stokholm. 21 (A. A.) - Karaya 

ihraç edilen müttefik kuvvetlerile 
para.sütlerle inen Almanlar ~da. 
Namsos'de bir muharebe cereyan et
tim anlaşılmakta.dır. Almanlnrm cep 

b • 
heyi işgal edememiş olmaları demır-
yolu ile asker nakletmek hususun • 
daki kabiliyct.sizllklerini isbat etmek 
tedir. Hegra kalesi hala mukavemet 
etmektedir. Ve Alman mümessilleri
nin t.eklifleri Norveçliler tarafmda.n 
reddedilmiştir. Cenupta kazandıklan 
muvaffakiyetlere rn.ğmen Almanla • 
nn vaziyeti müşküldür. Zira şimale 
ç.ıkmak için ta.kib edilecek iki yol 
vardır. Bunlardan biri Grandolrand 
vadisinden Dombas istikametine gi
den yoldur ki müttefik h.""UYVetlerin 
bulunduğu noktadan geçer. Diğer 
yol Oester vadisinden geçen yoldur. 
Orada da mühim miktarda Norve~ 
kuvveti vardır. Trondheimde ibulu • 
nan Almanlar Bork ve Gavel vadile
rinden asker sevkedemcmektedirler. 
ÇünkU bütün kuvvetlerini Dennosdan 
gelen taarruz üzerine teksif etmek 
mecburiyetindedirler. 

1talyn.ııla.nı Göre • To~ Ha.rlri 
n~a. 21 (A.A.) - Havas ajan • 

sında.n: 
İtalyan askeri münekkitleri. Nor

veçteki harbin uzun ve müşkül ola
cağı mütaleasmı serdetmektedirler. 
No~eki İtalyan gazeteleri muha
birleri, mı.gün il1

{ defa olarak, Nor-· 
veçte Fransız kıtaatmın mevcut ol
duğunu kabul ve teslim e.tmektı!dir -
ler. 

Bu muhabirler, hadisatı milta.lea 
ve ilave etmeksizin anlatmakta ve 
cereyanı muhtemel harekat hakkın
daki faraziyeler bahsinde büyük bir 
ketumiyet göstermektedirler. ltalyan 
gazetelerine nazaran müttefikler üç 
noktada karaya çıkmışlardır: Nam
sos, Molde ve Laerdet. 'Namsos'a çı
karılmış olan kuvvetlerin miktarı iki 
İngiliz nrkası ile bir Fransız Alpçi 
fırkasından mtirekkep tahmin edil -
mclrtedir. TredJ1ıem'den pek uzak 
olmıyan Ordkal'a da asker c;ıkanl -
mış olması muhtemeldir. 

ltnlyan gazeteleri, bu ihraç hare
ketlerinin müttefiklerin başlıca he -
defleri Trondjhem olmak üzere ya.
kında mühim çarpışmalara mukad
dime teşkil edeceği mütaleasındndlr
lar. 

ttalyan müşahitler, bu hedefe var
manın birtakımm tişkUJata maruz ka 
lıı.cnğını, çünkü Alma:nların mm'Zile
rinde kuvvetle tahassün ebni.'1 ol -
duklarmı söylemektedirler. rasiın esnasında irad edilmiştir. Bu 

;;;;;~~==========================. 

Belediye Koo e atiti- Bur~~ Askeri Lisesin1 

nin vaz~et!~ olacak B~ı~e<~A-~en~!rliseyi 
İki mayısta yeni bir he
yeti umumiye toplanhsı 

yapılacak 
İstanbul belediyesi kooperatüi 

heyeti idaresi toplanarak istüa eden 
kooperatif müdürü Ahın~ Şükrü
nün yerine yeni bir müdür intihap 
etmiştir. 

Yeni müdür vazifesine başlıyarak 
kooperatifin vaziyetini tetkik et -
miştir. Müdür kooperatifin ıslahı 
için alınacak tedbirler hakkında he
yeti idareye bir r::ı.por verecektir. 
Diğer tarafdan kooperatifin ıslahı 

için derpiş olunacak tedbirleri tetkik 
etmek üzere gizli ( !) heyeti umumi
ye içtimaında intihab olunan komis

yon tetkikatuıa dev:am etmektedir. 
Komisyon bu hafta sonunda rapor -
lannı kooperatif heyeti idaresine 

ikm:ll ederek harb okuhma gitmek 
üzere bulunan gençlere mükfıfat tev
zii mera.simi dün yayılmı"br. Valı 
muavini ile Tümen kumandanı 
Halk Partisi Halkevi reislerile as -
keıi ve 'Dlülk.i erkan k:ıdın erkek 
yüzlerce davetli merasimde hazır 
bulunmakta idiler. Gençlerin bir a -
ğıroan söyl~ilderi 1.stiklal marşı ile 
merasime başlanmış ve bmıu takiben 
söz alan mektep müdüıi.i Kurmay 
Albay Ekrem Atsel yarının genç sü
baylanna tam bir baba şeflratile 

kıymetli öğütler ve direktifler ver -
miştir. Mektep müdürünün bu hita
besine üç genç liseli cevap vermiş -
tir. Tümen kumandanı tarafından 
liseden derece alarak çıkanlara ve 
sınıf birincilerine mükafatla.mı ve
rilmesini takiben de biihin mektep 
talebelerinin istirak e rlemiş olduk -
ları bir geeıt resmı yapılmıştır. 

Zorla satılmak 
istenen bir kitap 

"Tıbbiye Şehitleri,, tin~ Mta • 
brn tıevzi §ekli hakkmda Adli Tdi 
işleri müdür mus.vini Dr. Fahri O& 
nm bir yazmea, eseriD muharri.ıf 
Dr. Cengiz llaDer'1ıı oo'\-abmı dün bd 
siitlmda neşretmiş ve fikrimi bugün 
yıw.acağmu kaydetmiştim. Eser mu
harririnin intişar eden ee\'abı üzeri
ne dün Dr. Fahri Caııcbuı yeni bll" 
mektup aldım. Bu yazıya mukabil 
bir cevap teşkı, eden üstadın yazısı, 
bana bu im usta mütalea serdetme
ğe meydan bımknuyacak kadar mü
kemmel ve ,.azın olduğundaıı bunu 
aynen dercetmekle iktifa ediyornm: 

'"T sadüfi bir müsabedenin elt-mD 
''e hüzünlü mfrnasile insani ve mes
lcM İzz"ti nef ·mde <luyduğnm :ıcıyı 
ifade etmek ve bu hali re nihayet 
'\erilir ümidile acmıı dindirmeJ· is· 
temiştim. Bu~nkü "21 4 940 pn-
zar,, Yeni Sabahta ayni sütunda ç.ı
lmn bir m 1d.ubla bmıa cevap \ 'eril
mel.: istendiğini gönlüm. 

Doktor Coogiz Jlant'.r, mevzmı ba
his kitabın muharriri kendi olduğu
nu '\"e bunun biitiin gelirini Karaca
aruırte<l mezarhldarile billikleıi gii
~ellcştirme c niyetint- terket f ı,,'ini 
ı.a 'ılettikten "f'mcl~ ve 
m nfla nıey n bu €Seri 
te ·ik ettihi:en ve eserin bir kıymet 
o ry hn bile ·· ·· venDrten 

nr.a ga~ ine ~ e!!c -biz!erin 
y. nmdır;mıız ve buna ait tc.~dil
lerin hk ınesgul oJnıadıkhrı bu ka.dir 
siwı.slık nümunesine tesekkür etmek 
liğimiz lii:r.ımgeldi~rini,. ihtar bu:pını
. orlar ve ilfn·eten "·-· biiyük g :re
lerile 1..evk bulruı insanların mesaisi
ne hücum etmek kimsenin hakkı de
ğildir,. diye der beni -haksız ~·ere- a
zarhyor.lnr. 

Uzun uzadıya ce,·rqı verdiJ,lr : ine 
göre, dikkatle okumuş olmaları ":oiiP
hesiz olan kısacık yazımd" ne eser 
ve ne de muharriri Jınl.lnndn, b"çbir 
koliıne ~·oktur. Çiinlrii, açıkça ) :ı.zdı
ğım gibi eserin sadece dış kabım şöy 
looe bir gördiim. 

"Eser,, in \'e "Eser ,, v~nnf'nin 
ne deme-1• olduğunu, '\' ''F~r vf'ren-
lere,, buyurdııklan gibi, ece tc • 
şekkür değil dniınn mi ak 
181.ungeltliğini takdir edebil 
ad m oliluğuma lfitfon m· ı:ını:n::u 

rica ettiğim m lekd ı 
masrafına ve kadi · <Yına l.arşı 

d bir ~ demi5 eğil. ı '-e di C'bil· 
me':lif:,1m de mümldin de-· :ı· • Ben, 
kitabıu t.e\'rl tarzından ~kuyet et • 
tinı, Hep · bu lındn.r. Bütü geliri 
böyle hayırlı ve cidti il bir mak .. 
snda ta1ı • edilen bir e rin, hi· 
veti bildirihnek suretile hiitü h:ı.ne
İerde ''kndirşinns millcilmizin,, cö • 
mcnJ nazarına n.rzedilebilirdi. Bir he 
kim eseri ve tıbbiye şehidlerine de 
taallftku hasebile etibba otlnlan, 
Türk lıekimlcri dostluk ve ynrclım 
cemiyeti ve emsali ~,şelffiiillerin a .. 
takası istenebilirdi. 

Fakat l :ıbınd k n bir tıb İ• 
•tıeri .. l si ta-

ran bir ki i im ı · pı <lo ı rnk 
iki lira mukabilinde, (Hedirc?) et
meğe uğraşmalı: '\.·e bunun · çin de 
lınmiyetten, insaniyetten, meslek aş
kından b31ı' hit:ı.beler irnd etme "::e 
lmlkL5mak, hiç te o aziz ehitleıin 
yiiksck hatıralarmn hiirmctle ku.hili 
telif olm a ~ett.k. rfetültleri e • 
m~e, masr.ala, gö terdilderi f rn • 
gate teşekkür edilmek liizım.gclen 

m ıterem meslekda.-.;ımın -yazı ıncla 
hiç temas etmemelerinden istidnl 
suret.ile- bu t.eni şeklin.in ( g\izcl) ol
madığını takdir buyumm olac.1.kla· 
nnn. emin bulunuyorum. 

Nr gaye ne kadar ı;i:r.cl, ne kad:ır 
ulvi olursa olsun, bu ı::nyc~"" c..-iı:- l<'k 
için gi "leıcek ~ olı:.n da büyiili bir ti
tizlikle seçilmc5i lazımdır. Bir '"<>hit
Uği tm:ır ~(hi \iik · b!r ~a) e ğn
runda cidden büy.ük ve takdire deı';cr 
bir itin ite hruurl bir .kitabı -l<l-
fahı tcU,ik t-f:tfoı- 2 linı mu.kalJHindo 

k n isti k::ıf M n 11.en~n \"P 

Bu suretle bu nazik mmanlarda, 
ekseriyeti kiracı olan Türk vatan -
daşı bir de kira ücretlerinin alabile
diğine ve Hizmnsıız yere artması 

tehlikesinden korıınmuş oluyor. Va
kıa bu korwıma da kat'i değildir. 
Kanunun bu maddesine karşı da 
- hele mesken buhranı olan semt -
lcrde - hile imka.nian anyacalı: o -
la.nlar çıkacaktır. Mukaveleler bitin
ce sizden bir çok vesilelerle tahliye 
istiycn, sonra istediği fiyatı hususi 
vasıtalarla temin eden mal sahipleri 
bulımacaktır. Bu fazla talep temin 
olunmadıkça malını kiralamayacak, 
sonra fazlasını mukavele haricinde 
temin edecektir. Ancak bu gibi yol
suzluk, pek mahdod lmlacaktır. Böy
le yoksuzlukla.ra karşı kiracuun 
ba.klarını bir.:Z&t mUdaf aalanndan 
başka çare yoktur 

verecektir. Bu itibarla 2 mayısda 
yapılacak bir heyeti umumiye içti -
maında bu raporlar mür.akere edile
cektir. 

Mussolini'nin hitahesf 
·· e\ ·er hir m lcli ~ıwı -7İ"a 

lı .. tün İstanbul zacıJarı zen · Hr -
bu hareketi ne ikml :r çirJ( , o ki
tabı h ıuiydBiz \.e duy suz bir ,.a,. 

Kooperatifin serma.yeaWıin tezyidi 

için hissedarlarına. hisse nisbetlerin
de bir tezayüt yaptlması mevzuu bah 

sedilmektedir. Maamafih bu kara -

nn kooperatif heyeti idarem ta.rafın
dan kabul edileceği şüphelidir 

Roma., 21 (A..A.) - Romanın te

sisi yılOOnümü ve İ§ bayranu müna
sebetile Mussolini bu sabah bir nu

tuk söylemli ve ezcümle demiştir 
ki : 
"Şu anda size söyliyecek bir tek 

sözüm vardır: SJlAhı.nmıı: ve milleti 

tandasa zorla atn1!\l\ i ıek t.e o 
kadar yanhc:; bir hareltettir. 

fUBAD SERTOGLU 

en şerefli mevkie yükseltmek için ça:· 
lışınız. Bütün İtalyan milleti içiıı 
düstur budur.,, 



Sayfa:: f 

Almanya Danimarkayı işgal etmek 
gibi iktiaadi faydalar temin 

ıur~tile ne 
etti? 

Danimarkanın Almanlar tarafın -
dan işgali hiç kimı:;eyi hayrete dü -
şünnemiştir. Hitlerdeu çok daha 
evvel ikinci Kilyum "'e erkanı har -
biyesi bunu düşünmüşlerdi. Bu :;i -
Jahsız memleketin istilası, bir askeri 

gezintiden başka bir şey olamazdı ve 
zaten böyle olmuştur. Gıda madde -
leri aramak mecburiyetinde olan Al-

manlar şüphesiz Danimarkanın zi
rai servetleri tarafından cezbedil -
mişlerdi. Bununla beraber bu haı·e-

ket daha ba~ka sebepler, siya$ ve 
sevkulceyşi amiller tahtında icra e
dilmiştir. Zira, iktısadi noktai na -
zardan faidesi §Üpheli mahiyettedit'. 

Evvela, bu istira müttefiklere his
sedilir bil' müşkülat tevlid edebile -
cek midir? Fransızlar bundan müte
essiı' olmıyacaklardır. Bilakis lngi
elizler Dlııninıarkadan büyük mik
yasta. eıda maddeleri satın alıyor -
lardı. 1938 senesihde, 174 milyon 
kilo Ernilei Janboıı -itbalitının ya
rısı- ve 119 milyon kilo tereyağı -yani 

ithalatının dörtte biri - bu mem -
Jek~tt~n gelmekte idi. İngilizler bu
adan ayni zamanda süt, peynir, 
yumurta, canlı kümes hayvanlan 

illı.. alıyorlardı. Fakat İngiltere 
bunları kendisine verecek başka 

memleketler de bulabilir. Nitekim 

harbin başlangıcındanberi bununla 
uğra~ılnnştır. Danimarkanın işgali, 
lngili:ı:!er ne?.dinde · yalnız bir iki 
takyidat ile tecelli edecektir. 

Almanları en ziyade alakadar eden 

cihet, bizzat kendilerinin bu istila 
hareketinden ne elde edebilecekleri

dir. Danimarka ziraatçiliği bilhassa 
hay\·an yeti~tirmekle meşguldür. 

1937 sayımında ilk mikdarı 3.083.000 
bas ve domuz ıniktan da 30.065.000 
ba.c; illi. NUfusa nazaran bu miktar 

Almanya veya Fransadakinden ço"~ 

fazladır. Bu sebepten canlı hC)! ~rı 

ihıacı, Danimarkanın başlıca servet
lerinden biri idi. 

Narvil.- şchlinin ırnıumi ?n,(f11zarası 

z~ hemen canh hayvan ihra -

cınm büyük bir kıl'mı, Almanyaya 
gidiyordu. 1938 de 13'1.000 sığırdan 

121.000 baş ve hemen hemen bütün 
domuzlar, yani 114.000 baş Alınan 

hudutlarından içeri giriyorlardı. Fa

kat üzerinde ialenen gıda. maddeleri
nin büyük bir kısmı bilha&ın İngil
tcrcye scvkediliyordu. Bu suretle, 

yukarıda da söylediğimiz gibi 1938 
de 1 i9 milyon kilo emili jampondan 

171 milyonu; 158 milyoıı kilo tereya
ğından 119 milyonu, 1.560 milyonu 
yumurtadan 1.140 milyonu liıgiliz
leı· tarafından satın alınmt§tl; 

İngiltere ile ticaret kesilince Al
manlar, bu fazla gıda maddelerinden 
istifade edeceklerdir. Ve bunların da. 
en ziyade mahrum oldukları madde
ler olduğu malümdur. 

Fakat bu fazla miktar ne kadar 
devam edecektir? ~şte burada uke-

ri işgalin mahzuru m~ydana çıkı • 
yor. Danimarka toprağı, bu kadar 
fazla canlı hayvanın gHiasına · kafi 
değildir. Otlal'dan .maaua, paniİnar
kada, bilhassa sebzeler, yulaf, . pata
tes, pancar ve daha bir taJpm toprak 
mah!-iulleri kullanılmakta~ır. Bunun:. 
la berctbcr Danimarka hayvanlar,_ 

hatta insanlar için büyük mikt.a.rda 

gıda maddeleri ithal mooburiyetiıı • 
dedir. 1937 cfo Danime.l'ka madde • 

· ler ve dancler ithal eylemi§tir. Şimdi 

abluka altına girdikten sonra bu gı
da maddelerini n~ı-edeıi istihsal ede

bilecektir? Bunlaı ı verecek her hal- · 
de Almanya değildir. Zfra bu mad
deler onda da mefkutluı·. 

Daninıarkada yapıldığı veçhile, 
hayvan bcslen~k i~i toprağın esaslı 
bir işlenmesini icap ettirir. Memle
ket dahilinde çıkarılan tabii ve sun'i 
gübreler kafi değildil'. Almanya, 
Danimarkaya sun'i nitratlar ve po
tas temin edebilfr. Fakat fosfatlı 

gübrelere kafi deı·ecede malik olma
dığı ihtimal dahilindedir. 
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Gene ka:dın, sanki meçhul bir teh
like k:...ı !:)ısında bulunuyormuş gibi, 
sakin durmak iradesine rağmen, rir 
heyecan ve endişenin b\itün vfü:udü
nc yayıldığını hi:;;setti. 

- Rica ederim Veysi, a.,ı!~ stır<"t.
te konuş. İmalarından ve sual' ·:rin -
den bir şey anlamıyonım. O· ada 
dönen bir hal var. Anlat. Ben de bi
leyim .. 

"'""' Veysi omuzlarını silkti. 
- Demek, lliçbir şey bilmiy ı ·rnn. 

Peki oralarda yabancı bir crk~·.:ıe 

ormanlarda, harabelerde dolaşmtdı
ğrnı inkaı· edebilir misin? 

Genç anne: 
- Çok şükür vaziyet aydınlandı, 

dıye içinden gccirdi. Bu yabancı er
kek. kocasının dostu, ~ocukluk ar -
kadarjı Fahı i idi. Bunu ogrcr.ince 
Veysi, bu yersiz ~üphclerindcn kur
tulacaktı. 

Perihan gözlerinin ic:i gülerek ve 
rahat bir nefes nl<:rak: 

- ~imdi anladım, diye cevab \'er
di. Yabancı dediğfo adam. a.ı·kada -
'1D Fahri idi. 

1 
- Tamam! Jş°te mevzuumuza gel

dik. Ben de bunu istiyordum. 
- Ne demek istiyorsun Ve'ysi ? ..• 
- .._imdi de, rande\·unu itiraf e-

diyorsun ha ... Artık bilmemezlikten 
gclmıyorsun. 

- Fakat bunda ne fenalık var 
Veysi? Sana yabancı bir kimse de
ğil ki... Sen yauımda olmadığın için 
civardaki bazı eski harabeleri bera
ber gezdik ve geldik ... 

Genç kadın, kocasının hiddet ve 
alkol tesirile korkunç bir )lal alan 
çehresi karaısında clw·aladı. 
Kocası aimdi bağırıyordu: 
- Ya, güzel bir gezinti yaptığını

za çok memnun oldum .. F~·de yok 
iken ... Demek sen bunun için oıalara 
gidiyorsun. Bunun için çocuğunun 
hnstnhğrnı bahane ediyoı'Sun ... Ora
ya gittiğin zaman onu iyileşmiş bu
lur ve derluıl ı·ancievüne kosarsın 
öyle ıni ? ... Sonra da çiftlikte «iürt .• 
be.s giin kalırsın ... Mi.ikcmmel... 

Perihan. kocasının sitıikçe ~id -
detlenen bu hal ve hidc.Jeti kaı şısın
da fazlaı:;ile korkmağ.ı başlamıştı: 

- Seni ~ ederim ki Vey~. 

Müstevliler, bu suretle vahim müş 
killatla kar~ılnşmakta gecik.miyecek

lerdir. 1917 - 1918 tarihlerinde, de
nizaltı harbi Danimarkayı ithalat 

menıbalanndan ayırdığı vakit top
rağın randımanı azalmış, canlı hay-

van adedi bir aralık memleketi aç
lığa sokacak derooede Rür'atle tena
kus etmiş idi. 

Bu arada. balık saydı mesclesini 
de zikredelim. Almanlar 1937 de 
Daniın.arkahlardan 20 milyon kilo 

balık salın almışlardır. Halbuki ab
luka, açık denizler<l .. ki balık saydı
nı durduracaktır. 

Eğer gıda fikdanı lıasebile, c;ift -
çiler, hay\•ırnlarını beslemiyerek öl-

dürmeğe mecbur olurlarsa, Almanlar 
şüphesiz bunları alacaklar ve Dani-

markalılara ancak cüz'i bir mikdar 
bırakacaklardır. Fakat bu kazanç ta 
muvakkat olaacktır. Ayni ?.amanda. 

Almanlann hala hatırladıkları geçen 
harpteki "domuz katliami., gibi, can
lı hayvan miktarının tenakusunu 
tesri ed~ektir. 
Danimarkanın metodlu soyulması 

R.eichir beslenmesini bir kaç ay 
müddetle düzeltebilecektir. Bu, ge
çici netice, her zamanki tazyik mc
todları vasıtasile elde ettikleri ~ey -
!erden daha mı faydalıdır? 

Danimarka servetleri, Alman ha
yal sahasına, yeni başdan vücude 

getirilmesi imkanı olmadan, süı·'at

le yutulmak i~in girmektedir. Her 
halde bunu bildikleri içindir ki Reiclı 
şefleri bu kadar kolay bir 3ikar iizc
rine daha ewelden atılmamışlardır. 
Onlar, memleketlerinin ikt.ısadi men-

faatini daha mücbir addettikleri se
beblere feda eln1i~lerdir. Belki ümit

siz bir şekilde hareket ederek, daha 
çabuk i~ bitirmek istiycrek, hatta 

bir gün bile sürecek olsa, her gani

metin elde e<Hlebilmesini düşünü -
yorlar. 

"Le Temns .• 

söylediklerinin bir tanesi bile dogru 1 
değil... Sana Muazzez hanımın tel - j 
grafını gösterebilirim. Kırk sekiz ' 
saat müddetle AJtayın at~ içinde j 
yanıp yanmadığını ondan sorabilir- 1 
sin. Bu şekilde bir hastalık, küçük 
çc.~uklarda çok vaki olurmuş.. Çok 
BÜkiir bu ateş, geldi~-i gibi c;:abuk 
gidermiş! .. 

lt~akat Veysi kaıısının sö:derini 
şiddetle kesti: 

- Sus! .. Bu kelimeleri beni a.l -
dtıtmak için söylüyN·sun. 

- Hayır!. Hayır Veysi, seni temin 
edeıim ki ... 

- Sus! Biliyorum ben .. Fahri ile 
huluşacaklııı \"e bwıu da inkar c
diyon;ıuı, ~imdi. .. 

Aı·tık salın tülü:!ıimıeğe ba.şlıyan 

genç kal.im: 
- Hayıl'! diye tekrarladı. Fahd 

ile cıir randevünı yoktu. Onun çiftli
ğin civarında owrduğunu ve orada 
b6.lltuıduiuııu bilniir_ordwn bile. Zi-
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12.30 Program ve memleket saat ay.ırı. 
ı2.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Müzik· Muhtelif ş:ırkılar (Pi.). 
13 30/l ·U>O Miizik: Karışık miizik (Pl.). 
1 18.00 Program \'e memleket saat 

ayarı. 

18.05 Miızik: Radyo caz orkestrası. 

18.40 Konuşma (Çrı<'uk Esirgeme Kurı.ı
mu tnr:ıCından). 

18.55 Serbest s~wt. 
19.10 .:\lPmlekel ~ıı.tl ayarı, ajans ve 

meteoroloji habeı·leri. 

19.30 Müzik. 
Çalanlar: Fahire Fcrsan, Refik Ft>rsan, 

Resad Y.:rcr. 
Okuyr.ııl.ır: Necıııi nıza Ahiı;kan, Se -

m:ıhat Oıdcııscs. 
20.15 Konuşma (Fen ve tabiJt bilgile

ri). 
20.30 Mulik. 
Ç:ıl :ınlar: Kcnı:ıl N. Seyhun, Fahri Ko

puz, izzeddin öktc. Cevdet Çtı,.:l<ır. 

Okuyanlar: ;vıel~k TokgiJ:t., '..\tustafa 
Çağlar. 

21.00 Muzik: Karadeniz \:C hıwalisi ti.ır

kü ve oyun havaları. Muz:ırfcr Fıratlı ve 
Kemençe Hasan Sôzcl"i. 

21.15 Konser tnkdırııi: lfalil Dedıi Yö
netken. 

Müzik: Radyo orke trası (Şer: H. Fe
rid Alnar). 

22.15 Memleket sa.ıt ••Y• rı. :ıj, ns habcr
lcı;i; z.iraat, esham - 1 il\ iliıt, kambıyo -
nukut borsası (Fiyat). 

?.2.30 Mıizik: Cazb.ınd (Pi.). 
3.25/23.30 Yarınki ıırograın ve ka -

paıuş. 
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Zimmetine para_ 
Geçiren b~r köy katibi~ 

Gürrıüş Hacı- I 
köy ( Huı-:.uRİ) - 1 
Man:ı\•gat ka:~a

~mrn Merkez na- 1 

bağlı 1 lıiye!'iinc 

Soı·kun köyün -
dı·n ~20 doğunı

ll: Ümmii~'.ilsünı-

dt>n doğnıa: :Mus

tafa o;ıu Hasan 

· Öııal Ciimiiş Ha
._...,.J!liiıjö 

- cıköy kazaı;ı hu-

Ha.'ltırı Ôrıtıl . usi nıuhas~be-

ıiae ait (246) lirayı zimnwttne gt>ı:i· 
re ~ek kaçmıştır. Suçlıınuıı ayrıı·a :>O 
lira ihtilası tahakkuk etmiıstiı·. Su<;
lu Gümüşhacıköy husu.'i muha:,;e -
besi köy katibi idi. Zabıtrurıız :-uç -
lunun peşindedir. Yakın vakitte ya
kalanacağı ümid olunmaktadır. ,sa.:. 
yın halkımızın suçlunun yakalaııma
sı hususunda zabıtamı:t.a yardım e
deceği ümit olunmaktadır. 

Zimmetine para goçirea 
bir köy muhtarı 

Adana, ( lfu=--usi ) - Adananın 
Dörtağaç köyü muhtarı Sült:'yman 
Yüksel hakkında tanzim edilen do~
ya Cümhuriyet Müddeiumumiliğine 
verilmiştir. Muhtar Süleyman Yük
sel, zimmetine para ve pamuk, sal
ma ve buğday gibi bir ~ok mevaddı 
iptidaiye ve gıdaiycyi yedi .zaptına 
geçirmekten suçludur. 

Köy odası yapmak için köy ı::an

dığı namına aldığı 60 lirayı, 1200 
kilo pamuk koza~ını, köy odası yaı1-
mak üzere kesilen kerpiçlerin bir 
kısmını, mümessil AhmM Çalışkan
dan aldığı 24 gülek buğdayı, salma 
borcu için ayrıca verilen yine 24 gü
lek buğdayı, köy oda.')l yıı.pılmaı::ı i
çin tcberrü edilen 4 lira ile on ~ 

ı 

1 

Mısır ve har 
---~---

bir Akdenizde fevkalade . mühim 
mevki iıgal eden Mısırın iktiaadi, 
•evkulceyşi ve aıkeri vaziyeti 

Yazan: Bahri OZDENIZ 

Mı.ıtu·,btı Nil ktyılunndan bir ;ı111rı:x1ra 

Dünyanın beş kıt'aı:nndan biri ve 
A nupanın üç miı-li cesametinde bu
lun~ o "Afrika., nın şimali ~arkisinde 
,.e bajj kösesinde ba..cılıca "Nil., ,·adi
sini benimsiyen ve esmer biı• pırlan
ta gibi paı-Iıyan ülke Hıttai Mı~riy- ı 
yedir. 

BUJ;iin taçlı bir krallığa ~ahibdir. 
on altı milyon mütecttviz uiifmıa. 
maliktir. 

Hayatımın beş buçuk . trıffiini gc-1 
çirdiğim bu sıeak muhitin -sıcuk kan
lı ve kert>m sahibi insanlan Nili mii
barekin feyyaz nimetlerinden mad -
deten müstefid olaı'ak çok ne~-.:·eli ya- ' 
şamaktadırJar. ı 

Aı·apça li~anile ilk "Elk<ıiı e,, ~ehri 
çok mamwr bir Avrupai l)t'hir haline 
getirilmi15, daha sonra daha mamur 
ve en son ~i~tem· (200) ü mi.itecaYiz 
odalı otel saraylarile en asri J,unn - j 
Pare = C';ıen1;1ik ve e&!enc-e ba hcele
rini ha\'İ kadiın (Hetiopolis) hmıi n~
rilen Yeni Mı~ır = (Mııo:rifü·t-did(') 

in:,_:a edilmi~tir. Kahireye elektt'ikH 

metropoliten ile bağlanan (Clwmiu 
de fer mHropolit.ain) bu dilrüb:ı ye
ni r;ehir, Mısırın payitahtı (Kahire) 
ı:;ehrinin meYcut şa'şaasın:ı ayrı bir 

buçuk gülek buğdayı zimmetine ''C 

yadi zaıJtma geçirmekle da.ha bir 
çok suiistimallerden su~lu bulun, n 
Süleymac Yiikselin dosyası müc1Jı·hı
mumilikce henüz tetkik cdilmektedır. 

ravnak vermifi ve tt1.m inkişafına za• · 
hir olmustur. 

Memleketi çevıcliyen hudutları bir 
tehdide maruz bulunmadığından bıı 
güne gelinceye kadnr büyiik askeri 
teı:;kilfıta da lüır.11m göriilmeınekle bu 
lunmuf5f ıır. 

Biiyiik sehiderde valilik makamın
da (Muhafızlık) mevcuttur. 

Dahili ıhcıyig, ~hirleı·in cmıı(vet; 
inzibat \'e ~eyrüseferiu tanzimi İn -
giliz amirlerin nezaretinde Lıgili~ ve 
yerli zahitlerin kumandasındaki (('a 
, .u!}) tabir edilen (Polken.1.-0) lerle 
temin edilmektedir. 

Üç kısımdan ibaret .Mu:ıırı aslinin 
hutiudların<la Ye Sudanı Mısride Hii
yük Britan.va ~f;.gal kuvYetleriie y<>rli 
askerlt·r müslerek kontrol vazifesini 
görm,..ktedirleı·. 

J:ıı iiı: kı-.ım: 

Mı-.rı t.:..-.t .. ı == Basse Egyµte 
Mı-.rı Yu-.ta = :\toyenne Egypte 
Mı-.rı f~ a == Haut.e Egypte 

dir. 
Kıs ıne\'ı:imincle düııya kibar ale

minin bulutsu;-., berrak bir kubbei 
sema altında (&>ıulern) verdiği si· 
birli, cazibeli \'e (Eılwkiye) Ji Ka. • 
lür~ ve yaz men~iminde bütün Mısır 
ekabiıinin Ye zengin yerli ailt>lc'r in 
sayfiyeleri bulunan ve (Palnıier) lt'r 
le müzeyyen olan (İ kenderiyf') hep 
Ba.ı::se - I<::::gypte kısmındadll'. 

(Sınıııt. 7 İn( iri<) 
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yareti benim için bir süt priz oldu ... 
Hakikat bu merkezdedir. Filhakika 
onunla birlikte bir gezme yaptım, ço
cuklarınrzm geçtiği yerleri görmek 1 

istedim. Bunda fena olacak ne \'ar 
Veysi? 

- Daha ne olc.c:ı.k. Böyle bir sua- • 
li bana nasıl sorabilirsin~ •. Sen, be
nim ismimi taşıyorsw1, bunu unut -
ma ... Bir kahyanın kızı değilsin, 

yüksek Ye asil bir ailenin geJinisin ... 
Bir kahya kızı gibi h:wekc>t edemez
sin ... 

Artık sabn tükenen Perihan sü
kıinetini kaybederek isyan eW: 

- Beni mua.haze edemez.-.in. Bir 
kahya kızı olduğumu kusur ve J.:aba
hat imiı, gibi yüzüme fırlatmaktruı 

seni menediyoı um. Babam mükcm -
mel bir adamdı. Hele senden cok 
yüksek bir erkek idi. O, iı;ki kullan
mıyan, kadınlara hakaret etmiyen 
bir adaru idi! 

- Ya!., Dexnek cür'et edi.}:ol"ltlll .• 

Hana karsı xenuını muaaıaa~"a rUl''et 
ediyoı·sun. Ben de .. seni c;iflliğe dön
mekten menediyorum. Oğlumun an
nesi olmağıı layık deği!t)in ... Bir da
ha o~lumu göremiycceksin .. Altnyla 
alakan bitti artık. .. Hayır .. asla onu 
göremiyeceksin ! 

Hiddetinden kC:ipürüyordu. Sö1..leri 
insicamsız ve müphemdi. On _daki
ka müddetle zavallı kansını, sözle -
rinin ı::iddctini Ye insicamsızlığını 
faı·k etmeden, ağır kelimelerle hır
paladı. Ve o derece fena sözler ve 
tehdidlt>r savuı dn ki, korku içinde 
kalan Perih:m na.şını ellerinin arası
na al:-ır:ık. münlik bir darbe bckli}en 
1.aYallı bi. m ... hiuk gibi bir köşeye 
büzüldü. 

Ne ise \'eysi, öyle şiddetli bir t.a
bia te malik df"ğil idi. lçınde bulun -
<luğu sarho.ı::luk halinde bile, fa;.la 
gürültii yapmağ'a ihtiyaç hissctmi
yonJu. Gösterdiği bütiin >ıiddet, ağ -
7.Jndan ~ıkan ı--fö'.lf·rde idi. 

::'.Çihayet ~etıç adam, yapmış oldu
ğu fena hareketin farkındıı. b;ıe ol
mıyarak, dct"in bir uykuya cWnıak 
üzere odadan dışarı çıktı.. 

ı 
ı 

Yalnız arkasın<in, ıusa llay~t tec -
rübesinde ve bulunduğu muhitlerde 
bu kadar siddctli bir salıneve ınuı uz 
kalmadıgı ic,in kocaı::ının .ağzın hn 
çıhaı dığı bütün tehdidlerde saı ho:-i -
!uğun ı olünü farkedC>miyecek biı l:n· 
dın bırakıyordu. 

Perihan uzun uzun ağladı. Sonra 
adeta bir bayılmaya benziycn acı 
bir uyku onu ~abaha kadar karıp bir 
haleti ruhiye içinde bıraktı. 

Kendini topladığı zaman, bulundu
ğu \'aziyet bütlin fecnat1le genç lm
dmın gözlcıi öniindc canlandı. "Ço
cuğumu bir naha t>0 öremivece.-;im' ... ö .. ,, 

Büyle bir ihtimal kt!ııdi:;ine gayri 
kabili tahmnmiil geldi. Veysinin böy• 
le bir kaı-aı1na karşı asla boyun eğe
mez.eli. 

Oğlu! 

Son hacli~derin siniı !eri üzcı·inde 
yaptığı tesir gen\$ ka<lım müthiş bir 
va;~iyetc ~<·kmuııtu. I<ocasile aeçfr
diğ-i güzel ve tatlı günleri, a;kını, 
her ~eyi unuttu. Hatta Ve;pıiııin 
kendisine kar~ı yaptığı iyi muanıe-
leleri de unuttu. Kocası dooru ell 

• ' b ' 
açık illi. [Dcı..xmıı t'ar] 
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YENi SABAH Sayfa: !I 

Tel3şdan sonra 

Galatasaray Gençlerbirliğini, 
~ltınordu da Beşiktaşı yendi 

( Ba~mnkıal.eden deoo11ı) 
sesini her zamankinden fazla yük -
seltıneğe kaLlcrnası Almanyanın şi

mal macerasına atılması ve birden -
bire büyük bir muvaffakiyet kazan
mış süsünü vermesi ile ayni zamana 
tesadüf eder. 

Norveç kıyılarında Alman deniz 
kuvvetlerini imha eden müttefik zırh 
lıları Akdenizden akseden sesleri de 
boğmuş oldular. Şimdi Akdenizde 
ancak ölü dalgalar kaldı. Bunlar da 
zaman ile sükiınet bulacaktır. İtal -
yıuıların meşhur olan zekıi ve dira-

Bir çok Almanlar yahudilerin 
tuzaklarına kapılmıılardı 

Fenerbahçe Muhafız gücile Vefa da -196-
ln.tikmn lımımdaa teştik gö:ren. v• 

y aluıdller tantı...taa 8'ıdbffi*Hlr •• 
rette nıhberlDr edllm lrı nrn ıı.. 

gttn A'f.l'UPllda t>yBadığr-.ol befM be
ııeıfyetbt varlığına. laıqı bir gtiludı.· 
tu-. Bu rol bir gttıı ba o- laıqa 

ırklann tetrisiyetüıi lıeşerlyeti11 imi 
günahı tel&kki edeoek bir neslin bü· 
tiln miint.eldm mWekldreleriııi ~

Altayla_ berabere kaldı yetleri kendilerini uslu oturmağa 
sevlcedeceğinde siip!ıe edilemez. 

Müttefikler Norveçe yardımda ku
sur et..ıeler<li, A:manlara karı,ı kat'! 
bir deniz zaferi kazaıımasalardı çok 
daha baska türW inkısaflara intizar 
olunabilirdi. Eıı keı·e, hir süphe yok 
ki tsve~ de Alr.ıııR istilası altında 
kalacaktı. Norwı:lilt·rin ellerinden 

' 
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geldiği kadar ınıı k wmet gösterme
leri ve n:ıliltefıklt·ı •ıı rlerhal yardıma 
gelmek ı l ''•'<•le büyiik bır nefse i
timad hi,si rl - .ıı lıı. frvec Alman
yaya kar~ı '' n't 1

.P' ı hinı~yeyc te .. J 

şebbüR ed•" ' l-.lmıyacağına 
emindir. B·n ç..n .J\• 1 lı , Almanlar ko

layca çiı;·, "' et'!< İıiı · memleket bu
lamıyacakı:ır•h. p.·. ı., olunca, ikınci 1 

bir macera "'' fel. hele daha kendi
lerini atmnzlnr. NorVl'Ç İ8Vl·f'İ kur -
tarmakta :!" <:ok :i.nııl olduğu gibi, 
Norvec toprakl>ırına ayak basan 
müttefik askerini de lsvecin halas 1 

bulmasını bt'ilr:,tiı·mislerdir. 

Alman kuvvet lezahilrlcrının yart 
blöf olUu·-:- ııu. y ·~,i I' '. müdafa

adan tamuır ' ic..iz ın 1.•1H1ekelleri is
tilaya yara<lı;;ını gören ba"k:ı küGük 
de\•letler de kenrli!erini topladılar ve 
müdafaayı dii~iinnı•: ': c. ... ·~aretinı bul 

laııdıracaktv. 

AlmanyaYl' gelinoe, Fraııısalllll 

kendisi için teşkil ettiği tehlib ona, 
bütün hissiyat sebeblerini i.kiruıi pli.
il& at.arak, bizim kadar tehdid altın• 
da bulnndoğıı için Fransanın tahali:
küm emellerine müsaade göstenneıı: 
1ıe tahammiil etmek isteıniyen kav • 
me el uzatmak 1•azlfesin.i tahmil e
der. 

A vrupada, gözle ihata edebildiği· 
ıniz bütün istikbal müddetince, Al • 
manya i~İll yalnız iki miittAıfik müm
kündür: İngiltere ile İtalya. 

••• 

BeşiktO§ - Alttıwrdu n~ırtda lomirli kalecinitı güzel bir kıutal'I§' 

ı dular. Dahİld~ n'syoıul . sosyalızme 
şiddetli bir h;;rb aran Holanda ha- ' 
riçten g lpn n'lsyon· 1 snsyalızm hU
cumuna kar'I \'atan müdafaasında 
kusur etmıyeceğe benziyor. 

Bugün, inkıHi.bdanberi Almanya -
nın politikasının nasıl idare edilmiş 
olduğunu anlamak için geriye bir 
göz atmak zahmeti ihtiyar edilirse, 
hükümetlerimizin mütemadi ve akıl 
ermez beceriksizlikleri karşısında, 

bruıı eller arasında alıp yese ve fünid 
sizliğe nefsimizi terketmeklen yabud 
atesli bir nefret ve galeyan ile isyan 
ederek böyle bir rejim aleyhinde 
mücadeleye giri~ekten başka bir 
$<'Y yapama.yız. Alma.nyanın ef'al ve 
harekatında hi~bir zaman şuurı;u~ 
bir şey görülmemıştir. Çünkü diişüıı
mek kabiliyetini haiz zihinlerin kaf
fesi için akla sığmu: gibi görünebi
lecek şeyleri bizim tearinisaaiııin 

yekceşim münevverleri ya.pmağa mu 
vaffıık olmuşlardll', yani bıılıirıuıe 

bir tavırla FransaaUl lutut ve te\ <le

~lihiinü istihsale ça.lı!jmışlardır, e -
vet ~ bütiiıı bu son seneler zarfm<la, 
ıslah kabul etmez hayo.lpervel'll"f"in 
tesir verici ahmakhğile, mutbı11ıl, 

Fransanuı iyi dostu obnağa teşebbüs 
ettiler. "Büyük millet,, karşısında 

muttasıl yerle.re kadar eğiliyorlardı. 
Fraruıız celli.dının he-r dessas hilele
rinde bir vaziyl!t değişikliğinin ilk a
lametleri n:ıeveut olduğuna hiikme
diyorla.rdı. Knli8 a.rkasından biziıu 

siyasetimizi sevk \le idare edt1rıler 

bittabi bu h•l"alı ve -:ına lilıir 'e 
"ana•te hiçbir zw1111. iştirak etme -
eliler. Oıılamı nazarında, Fransa. ile 
u.Jaşma ve anlaşma mii<'ssiı' bir it
tifak politikasına sa.bot&j yapmak 
iı;in tabif bir vlllirladan ibaretti. On
lar Fransa ve Fransanın arkasında 
bulunanlar tarafından takib edilen 
politikanın gayeleri hakkında hirbir 
•.aman şüpheye diişı:neınişlerdı. On -
ları Almanyanın mukı<dderau bir de
ğişiklik elde edebileeeğine samimi su
rette inannuıı gibi hareket etmeğe 
mecbur eden ı:;ey aksi takdirde kav
mimizin başka bir yol tutması muh
temel olduğunu soğokkanh bir he
sab ile t.akdiı etmeleridir. 

Evvelki gün şehrimizde yaptık -
ları her iki maçta da mağlüb olan 
kınirin birinci ve ikincisi dün de 
rakib değiştirereJ.- ilnnci marlarını 
Şeref stadın-la iki bın · kİlfİ 1<adar 
1•hmin edi!l"n l:>iı "<'Yirci öntinde 
Yaptılar. - · 

Vefa 2 - Altay 2 
İJk maç İmıirin Altayı ile lstıın

bulun Vefası arasında idi. 
Altay: İbrahim, Ali, Mehmed, 

'l'evfik, Ömer, Mehmed, Hakkı, 11-
l'as, Vahap, Orhan, Hakkı. 

Vefa: "Safa, Vahid, Süleyman, 
·~uh•~~- H kk ş··k .. N . ··~-u, a ı, u ru, ecıp, 

liü>ıeyin, Hilmi, Şevki, Mehmed. 
Bir gün evvel Altınorduyu yeue

l'ek moralleri yükselmiş olan Vefa • 
1Har, Beşikt.aş öniinde bariz bır şe
kilde boyun eğmi~ olan Altayııı kar
~ısında muhakkak kazanmak ümidi- · 
le oyuna başladılar. Her iki takım 
da müteyakkız bir oyun oynuyor \"e 
aıaıni şekilde kalelerini sigortala -
ınak istiyorlardı. llk on dakika bu 
llekilde gı-çtikten sonra, İstanbul 
taluını hafif bir hakimiyet tesıs et
~ ve yaptığı bir kaç iyi akının do -
!:Urduğu fırsatları sağ taraf muha
~11llleri kaçırdılar. 

1 
.AJtay kısa bır müddet bu hücum

aı·a maruz kal<lıktan sonra, müessir 
~nı~~ yapmağa başladı. Vahap bir 

q guzel akın tanzim etmelrle bet·a
ber iki mühim fırsatı da neticelen -
dıreınecli. 
le Vefanın tekrar a~ıhşı ve rakip 

aleye yerle~mesi üzerine Altay mü
~a:aası devrr sonlarına doğru iyi sı
k '~lı ve lzmır takımı bu tazyikden 

urtulmak için çabalarken devre 
l:•ılsüz olarak bitti. 

}· İkinci devre baRlayınca Altayı da
•a canlı gördük: nitekim ü.st üote 
~·aptıkları hUcumlarla Vefa ka!eı;ıni 
~ı·dılar \'e ~n b_eş dakika bu sekil-

e fakat netıcesız oynadılar. Yeşil 
°""Yaş takım buna mukabil ~'Tek 
~ı· J 

· 1tılar yapıyor. Fakat bımlar da 
l>tk teısirsiz oluyordu. Yine bunlar -
dan birinde orta muhacimler rena \·a . 

zıyette top beklediklerinden, iti . 
tıııns b" k bo uz ır çı •R yapan kalecinin 
la;.~ bıraktığı kaleye lop atamadı • 

lıı ~llay. bu tazyikin semeresini, 17 
tı lakıkada sol iç ve santrforün on 

~kiz içinde iyi bir anlaşması netice
d'tıde Vahabın güzel bir şütile gör -
u. 
. CoJü yedikten wnra rnziyelin l<ri-

l:k Old • · ugunu ıdrak eJen Vefalılar 
llefes aldırmadan akın üstüne akın 
l'd8.ptılar ve çok enPrjik gecen bir on 

8.k"k . 
1 . ~.adan sonra Sulhi, takımın bek-
~ıgı golli on sekiz dışından çok 

biı:ı.-ı hır· sütle kaydetti, 

Bunu kıifi görmiyen Yeşil - Beyaz 
takım tazyikine hummalı bir faali -
yetle devam etti ve 5 dakika sonra 
Hakkı yakından bir ters vuruşla ta
kımını galip bir vazıyete çıkardı. 

Emin bir oyun oynamağa başlı -
yan Vefa takımı mutad ihmalel<lr -
lığının cezasını da hemen çekti ve u
zun bir pasa çıkııı yapan Altay santr 
foru ile fazla 8.'l'lnını olıLD Vahidin 
mücadelesine Safa çıkış yaparak 
müdahale etmek istedi; fakat Altay 
santrforu, boş kaleye topu atarak bu 
bulunmaz firsatı öldürmedi, Kısa 

bir zamanda üç gol yapılarak ortaya 
çıkan bu beraberliği, soıı gol yap -
manın verdiği !uzla Altay kendi le
hine çev ırmek için ağır basmağa 
başladı Fakat çabuk gevşiyeo. bu 
tazyıkden sonra mütevazin bir ııekil 
alan oyun 2 - 2 beraberlikle bitti. 

Hakem Sami Açıköneyin idareei 
iyi idi. 

Altınordu 4 - Beşiktaş 8 
İkinci ma<;ı İstanbul ve İzmir şam 

piyonları Beşiktaş ve Altınordu oy • 
nadılar. 

Beşikta.1: Mehmed Ali, 'l'aci, Hüs
nü, Hüseyin, Rıfat, Feyzi, Haya.ti, 
Hakkı, Bedii, Şeref, İbrahim, 

Aeltuıo•du: Necati, Ziya, Hallin, 
Fehmi, Nurullah, Ali, Namık, Said, 
Mazhar, Adil, Hamdi. 

Bidayette Al tınordu, dü7.gün bir 
oyunla üst üsle hücumlar yaptı. Sa.
id bu işde başlıca naztm rolü oyna -
makta idi. Bu vaziyet on dakika de
vam ettikten sonra Beşiktaşın teh
likeli akınları başladı ve bir im Al
tınordu kalesi sarıldı. Fakat İzmir 
takımının bu maçda evvelki günün 
de daha iyi oynadığı görülüyor ve 
genç elemanlardan mürekkep, Al • 
tınor<hı takımı açık bir oyun tutlur
mağa çalışıyordu. Bununla beraber 
Be~iktas santrforunun önüne düşen 
İzmir sol bekinin eline değen top 
bir penaltıya sebebiyet verdi. Fakat 
Hakkı Allaya attığı penaltının gü • 
1.elliği derecesinde fena bir vuruşla 
topu avta çıkardı. Bu fırsatı kaçır
makla beraber Beşiktaşlılar düzeldi
ler ve oyunun cereyanını tedricen 
idarelerine aldılar. Binnetice Altın
ordu kalesi tehlikelerle sık sık kar -
şılfı.~mağa ba.~ladı. Fakat gerek ka
leci gerek müdafaa hattı enerjik 
bir ı.ekil<le buna karşı koydular. 

Altınordu seyrek akın yapmakla 
beraber kale önünde daha açık bir 
oyun oynuyor ve fon•erd sıkışık bir 
vaziyette bulunmuyordu. Bunun mü
kafatını Saidin 27 inci dakikada gü
zel bir şütle attığı golle gördüler. 

Beşikbış hemen mukabele etmek 
için rakip ceza çizgisi içine yerle•ti. 
Bu da on dakika sürmekle berabeı· 

1 

Az çok acık surette görülüyor ki 
1 

bir netice vermec.li; tekrar ağır bas
mağa haşlıyan Altınordu, forverdi • 
nin isabetli yer tutuşlan sayesinde 
yine kolayca netice aklı. Said önun
deki iki müdafii güzel vücud oyun -
larile geçerek kaleye yaklaştı ve ha
fif bir plise ile 37 inci dakikada ikin
ci golü attı. 

2--0 mağlflp vaziyette kalan Be -
ştktaş kendini toplamak .için oon -
!anmak istedi. Fakat İzmir takımı -
nın sol açığı Hamdi Sok güzel bir 
şütle ve 3 dakika ara ile üçüncü go
lü de yapınca lmıirliler gayet rahat, 
Beşiktaşlılar da çok enerjik fakat 
az şuurlu oynamağa ba.şladılar. Bu 
arada Feyzi sol açığa, İbrahim de 
sol hafa. geçtiler. A:r. sonra haftaym 
3 - O Altınordu lehine bitti. 

bazı büyük de,·Jeller fınıat ılü~eı-se 

küc;üklPr 7.ararınn g-eni~lemek ve j'.eıı I 
ginle~ek tf.':-'..ebbü::;lerinı ka<'ırnnya

cak iseler de azacık bir azim ve nıe- 1 
tanet karsısında bile tered<liıdc uö .. 
nyacak kadar harpten korkmakt;. j 
dırlar. Bu, tehlıkeye maruz kiiciik 
milletleri teeei ede<·ek, hazırlanmaga I 
ve mukavemete .e,·kedecek bir amil 
olabilir. Kücük devletler takib eJe -
cekleri metin siya~et ve cesaı·et sa
yesinde kendilerini kurtarabilecek -
!erdir. Miskinler ve korkaklar için. 
hayat hakkı yoktur. 

Jfö,,.._\•in Culıid YALÇIN 

İkinci devreye Altınordu seri bir B A Y L A R A 
şekild~ ba.şladı ve ilk akında Beşik- l Yazlık en acın moda ipek gömlek
taş beklerinin bir tereddüdünden is- !er ve pijamaları Beyoğlu, Galata
tifade eden Altınordu sol açığl Ham- saray Lisesi karşısında No. 178 llle§• 

di çok güzel bir şüt çekti. Mehmed hur DA \'İD mağazasında bulacak. 
Ali bunu güçlükle komere çıkardı. sınız. 
Kendini hemen loplıyan Be~iktaşın .,. ______________ ,...,.., 

rakip kale önüne dolması bu sefer kaybetmeden baskısına devam c~n 
çabuk netice verdi; Şerefin gayet Beşikta~a karııı. Altınordu şayanı 

güzel bir stil ile yerden çektiği ş\it dikkat bir müdafaa tatbik etti. Fa.
ikinci dakikada Siyah - Beyaz takı - kat İbrahim yakından çektiği şüUe 
ma ilk sayıyı kazandırdı. Bunun ü- bu anda 3 üncü golü de çıkardı. Hiç 
zerine Beşiktaş canla başla çalışarak olmazsa beraberliği elde etmek için 
Altınordu kalesini -şüt yağmuruna çırpınan Beşiktaşlılara karşı İzmir
tuttıı.; fakat bıı arada geri hattı faz- lıler avantajlarını kaybetmemek için 
la açılmı~tı. lzmirin klas oyuncusu uğraşıyorlar ve maç hakikaten çok 
Said, ayni kıymette olan sol açığına 1.t:vkli \'e heyecanlı oluyordu. Halkın 
uzun bir pas verdi. Kaleye dalan da son raddeye gelen heyecanının 
Hamdi tam süt çekeceği sırada düşü çıkanhğı ugultu içinde ve Altınordu 
riilmeaine rağmen pasını verdi ve ceza çizgisi dahilinde oynanan oyu
sağ açık Namık döı:düncü golü <le nun sonlarına doğru lüzumsuz bir 
10 uncu dakikada çıkardı. tekme atan Şerefi bir dakika sonra 

Bundan sonra Said \'e Hamdi Be- da İzmirli Mazharı hakem dışanya 
şiklaş geri hattına nefes aldırtmı - çıkardı. Biraz sonra oyun da 4 - 3 
yan ataklara başladılar. Bilmuka - Altınordunun galebesile bitti. 
bele yapılan Beşiktaş hücumlarında, Altınorciu dün zaman zaman ga -
İzmir takımının müdafileri şüt art- yet güzel bir oyun çıkardı. Beşiktaıı 
tırmamak hususunda kullandıkları gibi kuvvetli bir te~ekkille kar~ı bil
tabiyede epey muvaffak oluyorlar hassa birinci devrede elde ettiği a
vc Siyah - Beyaz takım golü çıkar • vantaj ve bunu muhafaza etmek hu
mak için bütün gayretine rağmen susunda gösterdiği enerji şayanı 
çok sıkıntı çekiyordu. takdirdir, 

Bununla beraber Hayatinin 011 al- Said ve Hamdi takımlarının dün-
tıncı dakikada verdiği bir ara pa • kü galibiyet.ine büyük hissey~ sa • 
sından Şeref birinci defaki gibi bir hiptirler. Müdafaa vaziiie&ni yapmış 
gol daha yaparak takımının sayısı- ve bilhassa kaleci çok güzel bir stil 
nı ikiye çıkardı. ile oynamıştır. Beşi~ oywıun lı:ıs-

Oyunun bundan sonraki kısmında mı azamında hakim oynama.ııına 
Be.~iktaşhla.rm fena halde sinirlen • rağmen forverdinin sıla§ıklığı yii -
dikleri görülüyordu. Nitekim tzmi • ziinden kandilerince matluh oiaıı. 
rin, fe,·kala.de bir oyuncu olan sol neticeyi alamamıştır. 
açığını sebepsiz yere deviren Taciye Sokak koşusu 
hakem bir ihtar verdi, Beşiktaş Halkevinin tertip etmiş 

Alt.ınordu üç bek ve dört hai ile olduğu 5000 metrelik sokak kot>UllU 
oynuyor, Beşiktaş da rakibinin sa- dün sabah Akaretler önünde yapıl • 
hasından çıkmıyarak mütemadiyen mıştır. Koşuya 20 atlet i§tirak et • 
yükenliyordu. miş ve artan 16.3S.2 ile yanşı ka. • 

36 mc: dakikaya kadar, iimidini (8""44 7 i~~ 

Tabiidir ki bizim iı.~in İngiltereyi 
taraidarlarımu: arasına müstakbel 
bir müttefik sıfatile sokmak gayet 
zor olacaktır. Bizim ~·ahudi matbııa
tınıız daima kavmimizin kinini İn • 
giltere üzerind<' toplamağa mU\·af • 
fak olmustur. Bir ~ok sersem Al -
man, yaliudinin kurduğu ökseye, 
dünyanın en iyi niy~tile. tutul:muş

tLır. Rastgelene Alman bahri kuwe
tinin "tekrar dirilmesi .. nelen bahı;e
dildi; müstemkkclerımizin gasb Ye 
sirkat edilmesinden dolayı prote~to
lara kalkıldı; bunların tekrar fethe
dilmesi i'!tt'ndi. BUtün bu lilflar ha
bis yahudilerin İnplteredelci ırkda.ş
larma yetistiı rliklori malzemc•ler ol
muşlardır. M iiP~~ir bir propaganda 
buniıır ü1~rn lr < :.lıstı durdu. Poli
tika.ya k,..rı~Jr t.n ; i'.·rı .ık burjGvala
nmız bug-ihı A1mal,~;:ının ' 1dcniz)er 
üzerinde kuvvflt1i,. r•lm;;.sı icin mü
cadele etmPmi,ın muhteme-1 (l!madı

ğını müphem surl'Ue anlatmağa ba.•
lıyorlar. Avnıpadalıi vaziyetimibi 
ı.mii;lanı surette temin etmeden, Al -
mıı.ıı milletinin kuvvetierini bu ga
yeye tevcih ettrn'k harbden e\'vel bi
le bir çılgınbk idi. Buııi.in böyle bir 
proje siyasette adına cinayet deni!PS 

aiımalchklar arasına ithal emımem 
liırundır. 4 

Sicimleri el.lerindıe tutan yahudilllo . 
riıı. kavmimiz! ikinci derecede tnC99o 

lelerie eğlendirmeyi nasıl bildikler\ 
nasıl nümaylııler v• protestorlar tali 
rilı: eyledikleri. öt.e tarafta da Fran
sanın kavmimizin bedeninden yemi 
yeni et parçalan koparıp istikliilirnlo 
zin temellerini sistematı1< surette na.o 
sıl kaEdığı görülünce, doğrusu ger • 
çekten yeise ve iimidsizliğe düşüle-: 

bilirdi. ' 
Bu münasebetle, bu seneler zuıo 

fında yahudinin harikulade bir iis •' 
tadlıkla idare etmeğe muvaffak olıı.

bildiği bir meseleden bilhassa ba}ı. 
satmek isterim. Cenubi Tirol. 

Evet, Cenubi Tirol. Burada bu me
sele ile meşgul oluyoyraam da tek
rar buna avdet hakkını muhafa?.& 
ediyorum. Çünkü bizde halk kütlele
rinin hafıza noksanını ve abdallığı· 
nı istismar ederek, bir saksağanda 
ba.ı;ka birinin mülkiyetine karşı hür· 
met mefhumu bulunmasından daha 
garıb bır tecelli olmak üzere, bu ya.
lııncı parlmıuıterlerde mevcudiyeti 
bütün bütün garib görünecek yapma 
bir vatanperverlik galeyanı gö~tereıı 
bu yalancılar güruhunun hesabını 
görmek ic!lh edecektir. 

Şu nokta üzerinde ısrar ediyorum: 
Cenubi •rırolün mukadderatı karar
la.~t.ığı zaman -yani 1914 senesindeıı 
1918 tesı-inisanisine kadar- ben de 
bu memleketin müesııir surette mü
dafaa e.dıtebileceği noktada mevki 
almış olao kim.selt>r arasıııı!la idim : 
Ya.ni orduda idım. Bu seneler zarfın
da kuvvelİerimin rnihıaid olduğu de
recede kavga ettim. Fakat Cenubi 
Tirol elden ka<;ma•ın diye değil, va.
tan orasıııı da herhangi bir Almaıı 
ülkeı<i gibi elinde muhafaza etsiıı 

diye. 
O zaman kavgaya iştirak etmiyeıı· 

ler pa.rlıımentoc11 ht-rifler, bir parti 
politikası t.ıı kib eden bu babiı;ler ol
muştıu-. Bilakis, bider ancak harbiıı. 
zs.fNle neticelenmesi Alman kavmine 
Ce.nubi Tirolü de muhafa.m etmek 
imkanını verebileceği kanaatile mu· 
harebe ettiğimn sırada, bu hainler 
resaleUeri ile, iayana teşvikleri ile 
zaferi tehlikeye dliş\irüyorlardı. O 
derecede ki Siegfried nihayet ar)ı:a.- ' 
dan hançerlenerek yere serildi. Çiiıt
kli. '1!k pa.rlanwıiA>eulM' fa.ra.fınd.aııı 

Yi,·&lllldıı şelm>maneti me;vdıuıında 

yahut Miiııib~ Ftldhemı haJle'de 
söylenen kundııJ.;çı \ e miirai nutuk· 
la Cenubi 'nrole ıualikiytü Alnıaa • 
l &y& temin edemnlt>rdi. Bu yaln:ııı 

{,.,bhede ınuh&n'be edee taburlarla 
elde edil~bilİl'Cfi. Cepbeıı.in parçalan• 
m981na Mbeb olanlar M~ir Alınaa 

topraklarına olduğu gibi Tirole de 
Jıi,..-c. elmi8tir. 

Ct>nubi Tirol meselesinin protesto
lar, beyanatlar, cemiyetlerin sulhper 
ver gecid resimleri, illı. ile halledile
bileceğini zannedeni r ya miikemmel 
habi.~lerdir yahut kii1:ük Alman bur
jun.larıdır. 

Halbuki ka.~ bt-dilm~ Frl~rin ne 
Allnlıa du.Uarla., ne bir Milletler Mee 
li'iİnf' hajtlaaıvı dinda.rane iiınidlerle 

tekrar elf' ge\irilcmi~'('(!l'İ(İnl, bunu 
yaJnu si.lii.lı Jm\'"l·etiniıı tı-min !'debi· 
lettğioj akla sokmak l~ınıdır. 

Bınaenaleyh, bütiin me;;ele kaybe
dllnıiı; yerleri. silah !'ide, kinı1"rin is
tirdada hazır oldıı.~ıınn bilmektedir. 

Bana gt"lince. büyük bir samimi • 
yet ıle temin edebilirim ki parlamen
to giizclelerinden \'1.»air pıı rti scfle
rinden, kezalik b.uı mü~aYirlerden 
miir .. kkep bir hücum kıt·a~ıntıı bosı
na geo»ek Ct"1ltıbi Tirolün istirdadı
na ixlirak ed<'t••k kadar k,·n<limde 
kuv·•et henüz hisı;•'lmiyonım. Bu 
kadar "alevli,, bir landa bir pro • 
testo nümayışinın üzennde biıden -
bire biı· kaç ŞtU"a pnel patlaı;a bun • 
<lan memnun olup olmıyacağımı şcy
tıı.n b•lir. 7..ıınnroPrim k; bir kümese 
giı-e<'"k bir tilki Jaha ~ılgınca bir 
gıtı:ı<lağıı sebep olamaz. Tavuklann 
k .. nrlilerinı <'mniyet altında bulun -\ 
dw mak i<:in ka1;ı>;nıal:ın bu kadar 
muhtef.C!D bir "proteslo i.çtimaının,, 
dağılmasından daha sür'atli olamaz. 



..,.: . 
IB:ll!ZJ%Dlı 
KOMŞUNUN GÜLÜ 

"See.W geğ-im. Agşe R•116i Giil'•,, 

Otomobil sık ağaçlı yollardan e- ı 
peyce geçtikten llOllI'a nihayet büyük 
bahçeli bir köşkün önünde durdu. 
içinden genç bir erkek indi, ellerin
ı1eki küçük valizlerden bir yolcu ô1-
illt,,ı7u anlaşılıyor, kö1'ke doğru yü -
rildii, daha bahçe kapısında Arab 
~ır hizmetçi kendtliııi b.rpladı, Yf!r

ıe beraber btr ıııe1b:ı +eı dHrten son
ra mdeki vaHzteri aldı, ft kon111 • 
naya başladılar: 

- Nasılmı balalhm, Kimiyap 
lr Tfa sevinçten ağzı lnılaklarma va
!".lyordu: 

- Çok şö:kttr küçük 19eyim -
r ·roüm daha iyi oldum, di,.e cevap 
r rdi. Nazif bu emektar kadınla bir 
b h konuşacak, -.e 1.0 aenelik ayn
lı ı esnamda olan değişiklikleri 

bğreneCekti amma, annemnin tatlı 
~ ı omm bütftn plinlannı bozuver
d Yıllardır evlid hasretüe ya.nan 
b ı ihtiyar ana oğlunu bir in evvel 
b grıua baımıak anıusile yanıyordu, 
Nazif de ayni hiBlerle dol~ enasmm 
lr dme doğru geldıginı görimce ltir 
ç uk aevineile koştu, ana oğul bir 
k dakika böyl~ se1111iz biribirle • 
nntn kollarmda kaldıtar. 

Kalfa sofrayı büyük havuzun ba-
1111daki ~ Jmrmuştu, ana oğul 
ka ılıklı oturmuşlar hem konuşu -
,or, hem de yiyorlardı. Nazif, bir 
kaç saattir sıcak yuvumda bulun • 
masının eşsiz ııevkıle çok mesuttu. 
Annesi de, yıllarca evvel ölen sev • 
gı ı kocasından ye~e kalan hu 
kıymetli yadigin. eevgılı oğluna içi 
tıtnyerek baktı. Yarabbi, kal'§ısın -
aa oturan bu ~an karlanmış, er
kek 10 aene evYel Amerikaya se -
limctıedigı genç mektep çocuğu mu 
id. Nazıf, &lllle8mb\ kendini dikkatli 
lriizmeeinden fÜ!Jhelendi galiba, gü • 
lerek rdn. 

- Jıie o, anneciğim -açlanmın ak
ların ıp kaldın, kırk yıl çocak 

-kirn_,e n d mış ki 
ol un, amma meraklanma an
·m, ~ uzun yıllar beni de 

yı rdl. ibt amma, i -
~k çecuk b . ı bili. söküp 
a ı. Meaela: A ci huyum cl'an 
bak", demin bile. dllba kapmm öni.uı-
de :ya 10 ....wt 1-bı sorma-
)'a lllDID& lisedeki gibi ''Şıp-
eevdi,, tab" tim bnnanıile geçti. Hat· 
ti. tam Amerik ya har.ek t edece -
ğim giinJerde bir gen dula tutul -
111 um da. 1ne i7eceğim diye 

gi:iuletce iamüştüm, 1"e gene 
lıatırlar mmn, bir mekt pli 
kJZla nipnl•n•-+r i Reler yap -
Wlbm i§te o batıralr eimdi bana 
gayet manasz geliyor. "Çecukluk,, 
ae gec;iyoıaaı. NMi:f mevzuu 
1'urada. ım.nk daha bl4ka §eylue 
pçti. 

Ve ana oğul bir hayli kOllllftuktan 
-eonra Nşlle girdiler' Kiuniyab kal
fa Naifi c M \tkardı. Naif oda
ya girince ~ apı qlk kaldı, 

aradan ıo .-ıı -- ~ği h&We 
edası o günldi gilli duruyordu. Ve 
hatta vaa'.ID& ılı o g8rı hmlktığı P
.-ıer büıe )'ine mi oenhhğlllda idi. 
Jfer halde aımmj -o günü edayı kit
lem" ve bir kaç giin enel açıp t. 
lnidi:ı-ek ,me ayni fekikle ı... 
~lder ...,_.. a1aw, Naif kar • 
~ llmtne ' adiliDi 1orgun 
mgnı attı, clml ltlr ,.. s)1pmı O • 

~ordu. Kat'll - 1 lie •• •Pı ~ 1 

- hıteBieem Set viw memılııb 
timaeleriıı wpmda ... takip em.
c1iklerine .mı mjeipiz? 

Neammı eenb verdi: 
- BmiD.. bl4IJh' z:unaıı olnnIMZ, 

myuı -.u. l'lllmt .-,...., geldiği 
kadar -tüplle eelMt ... ,. pbfıye -
ruz. 

-~ zubar aieeıl vMi
Jetlere göre .,, lsltld 1afunsh de • 
filtireeek ~ va'Jldl mi • 
lere! 

- Veritii. l'allat anda ....._ 
~kacMt ajaalanınmla iltilm'e ebte
miz de tawiJıe ediliyaırda. 

- Pekill i8tilu'e --..ız a • ... 
VDHbir.aal w ' ~ 

....... ! ...... 

- Ilı 0 ı Pola tledi. Sim Wa4ı4 
911 'ı ! ıs! .. 

llWt, ... ,. '* ....... 
.n idim.:.. 

tuşduğu bulutlara dalan Nazif bu ı 
kan rengi gnıba içi yanarak baktı ve 
anlıyamadığı garip bir hissin zebunu 
göğsünde bir yerin sızladığını duy -
du. Gözlerinde iki damla yaş süzü -
lerek beyaz yastığa düştü. Ağlıyor
du, ana ae için? 

Ertesi ah8h Natf eriıendeD. Jralk
tı. De.ha ammri ~· Ki -
miyab kalfa 'Nuffe 1'il' dtJ8 blne 
ptinti, eski ewılıtarla biraz geve-
1!1elik ettiler. 

Nazff -P,, ormanında epeyce do
lqtı. Çocukluk ve ilk gem;lik yıl • 
lannı bu ~ arumda geçir • 
mi§ti. Atını bir ağaea bağbyarak 

ilerideki çamın dibine oturdu. Far
kına varmadan epeyce yorıilnu.11tu. 

Gözleri istemeden kapanıverdi. Ve o 
başka llemlerin çiçekli diyarlanna 
dalıp gitti. Acı bir feryad1a gözleri
ni açtı. Daha gördU:ğtt güzel rüya • 
mn tesirinden kurtulamamıştı. Et • 
rafı dinledi, derinden bir insan in • 
leyişi işitiliyordu. Nazif sesin gel • 
diği tarafa doğru yürüdü. Büyük 
bir ağacın dibinde genç bir kız ız • 
tırapla kıvramyordu. Nazif yanına 
yaklaştığı zaman bu genç kızın ytl
züniı tanır gibi olmuştu. Hayn- t;a.0&
mıyordu amma biraz evvel gördil~:1 
rüyadaki genç kızdı galiba. Genç 
kız bir yabancı erkeğin yanına 
geldiğıni gônince genç kızlık hica
bı ile hafif.;e kızardı. Menekl!!l8 rengi 
gözlerinde iki damla yaş parlıyor, 

açık kumral sac;lan omuzlarına dal· 
ga dalga döküliiyordu. Nafiz neza • 
ketle trordu : 

- Ga ba bir kaza geçirdiniz kü
çiik hanım. Sıze yardım edebiıir mi
yim. Genç kız biraz tirkek ve fakat 
tatlı bir sesle mukabele etti. 

- Çok teşekkiır ederim. Fakat 
g~ti. Bir şeyım kalmadı. 

Nazif genç kızın güzel gözlerine 
dalmış kamıtacak hiç bir W b.ıla • 
mıyordu amma sormak ta l~mı. 
Fakat sormaya vakıt kalmadı. Genç 
m yavaşça yattığı yerden doğ? llh -
rak kalktı, ve beş on adını ileride du
ran b. "kletine bindi. Nazif genç 
kızın bacağından el'an akmakta o
lan kana dayanamıyarak gayriihti
yari bağırdı. 

- K" ük hanım durun bar.ağı -
m1.dan kan akıyor. Fakat genç kız 
bu talip. hiç kulak asmadan: 1 

Geger efendim. Pek ehemmiyetli 
bir teY değil dedi. Ve çok teşekkür 
ederim. Allaha ıamarladık. Dişe ill
ve etti. Nazif gözden kaybolmaJI& 
başlıyan. bu çok güzel kızm arka -
lllDdan baka kaldL 

Naaif arbk her sabah o çamın al
tına geliyor ve menekşe ~ rM!!V· 

giliaİlli bekliyordu. Bir kaç sabah 
tillt u.tJe ayni yere gitti. Fakat o gn. 
.el 11evgiliye bir türlil raslıyamadı. 
Nihayet bir aa.bah talih ona gülmU, 
ve m8Dlk§e gözlü sevgiliyi yolJannı
tı. Genç kız evveli bir hayret nidası 
.göetermek istediyse de yaptığı gayri 
tıabü AaMerdm ve manasız suallerin
den bma.yıa hiç te tMadilft olarak 
gelmit olmad'll anı.aıtıyordu. Epey 
de kQDUltular. Genç luz Kolejde o
lnıduğwııı apora ve mueikiy.e çok 
meraklı olduğunu, aöyledi. Fakat 
kim oktnğ>mu ve hele ismini bir 
türlü söylemiyordu. Nazif de tlefa
larca rica etti. Yalvardı. Fakat bil-

Li.zmı oldu • 
1mı ın ,.numd& olacağım de-

dim. Her Mide~ emııe kadar -
,... +.U-tmıa lJuıdeD. alacak • 
mDIL 

Bir telsiz WUiyorUE. Vm HibUr 
wwwlwae mm tekliflerde 'bu•nmo111-
ta. Be!ralnn ne Cl8V'al> gelecek.. O 1 
..,.,.,., pıdrıie • memi propamında 

bul ~ )'llP"'ak lUım ae
ilcek. o takdirde bu..., laen.ller 
pbpr, yapılacak itleri t.bit eda -
m. 

-Pekili!-
Şimdilik bm gidiyorum. öbür ... 

nf9 Wru ilim var, gicieyim. 
-Sehqut. . 
Kalkma • JUlaıwdmı tlktım. 
WJlııauwgö*im. VeAI· 

m,a ııtaldegU bir ta1ais llYdur -
c1um. ..... a Villiıre•ı ,_ •e Gre-
taya ......_ tMadm tlajipiği ya
alı ...,..,. Y-1 talimata aazaran 

Bursa ve Bergamada 
iki büyük heyelan 1 

Dü,en kayalar Buraada üç 
evi tamamile tahrip etmiştir 

Bursa (Huami Muhabirimiz -
den) - Evvelki gece Altıparmakta 1 
Y aJl§ibey caddesinde bir heyel&n 
neticesinde 3 ev tamamen w altı ev 
de Jmmen harap olmuştm. 

Altı ldlfekea. tqlardaıı mtirek -
kep olan bu mmtab 20 metre ir
tifamdadır. Oradaki büylk kayalar 
,.pwrıann tesirile •kpm aat 
17.40 raddelerinde çölmı je lıllllla • 
JDlltır. 

Bu çöküntüyü giNa civudakiler 
deriıal evlerini terbderek dıpn 
fırlaımelardır. Bu ilk ç&oibıtöde 
dört evin bahçe Jnsgn}an ktameın 

harap olmuştur. Fakat mene ı.a 
ldiçük çocuklar kaJmqılarm da et • 
raftan yeti§en asker ve polis me • 
murJarı tarafmdan kurtanl:mlllar • 
dır. Asli çöküntii ikinci lrwmda • 
muttur. 

Bu eefer kayaklar daha büJtlk olaoo 
rak dilşm\ii ve üç evi tamamen hur
deha§ etmiştir. Bu çöküntü• çok 
gtirilltillti olduğundan ber taraftan 
duyulmuştur. 

Bir çok evlerden eoya lmriarama .. 
dığmdan eşyalan da buralarda kal .. 
mıştır. Hadiseyi müteakıb vali Re
fik Koraltan ile Nureddin ÖSÜDC 
vak'a mahamne gelerek allkadarla
ra 1izım gelen emirleri vermiller • 
dir. l'Md Anma 

ttln ısrarlan hop çıktı Ye nlhaywt 
Nazif ona çok sevdiği bir te7in is • 
mini •erdi. "Çiçek,, artık onaNazif 
hep çiçek diye hitap ediyordu. llk 
günlerin ttrkekliği tamamile gepnJe 
dost:Juklan bir hayli llerlemift;i. Na
sif~ yaşında olmaıpDJ bir muertıt 
olarak ileri sürerken çiçek kat•iy • 
yen itiraz ediyordu. "Ben ami iste • 
dikten sama bu gibi muıeretlerin 
hiç bir man•m kalına di)wdu. Ni
hayet Nazif b1'ar wrdi w 80ll bu
luftukları zaman °.Arbk evlenmeli
yiz dedi. Çiget te eUphesiz ba izdi • 
vacı diliyordu amma babasından 

korkuyordu. Ya babası onu Nazife 
Yel'Dlez&e, fikrini Nazife aöylediği 
ftkit Nuif çok iilıilldU ve bu üzün -
tlılDnQ de gizllyemedi.,, Evet Çiçek 
henftz kim olduğunu bilmediğim ba
ban belki izdivaca ra.ıı olmaaz ve 
haklıdır da. Zira sen daha 17 y& -
pıun baharında genç güzel bir kız-
8ltl. Halbuki ben saçlan kırl~mı 
tabiatin o insafsız fırçasile batlan
mış aana göre yaşlı bir erke 
Genç erkeğin sesi burada boğu u. 
Her ikisi de bir silld'ita. daledılar. 

O gün Nazif annesine ilk deia 
olr ~ak isyan etti. Her sözünü kabul 
edebilirim. Fakat evlenme bahsinde 
asla. Bu hususta &eninle beraber ol
olmadlğım için müteessirim. Ben ta
.,...,,,ğım bir Jmla evlenemem. 

lhtiyv Jautm o mHtfik 811iile oğ
hmu ilmaa. p.lıfa.yor. '~peki 
evlmme amma bir kerecik .gir. E -
ieı' beğemnemen o aman isteme. 
Hem ben çok müşlrW mwkide kah
rını. Ne amandan1'eri biz bu izdi. -
ftCl kararlqtınmştlk Ye en çok ie
tiJ"ll de 'benim. Kma babası bu İf'

lerde pek titiz. ffakh a. Taıımmış 

bir doktor km da inci gibi giizel ta.
bit nua çeker. Bot dur bakalım. öy
le tellfanma belki de o da l!leDi -. 

Bergamada Bir Köyde De Heyelilı 
Başlamıştır. 

bmir (Hususi) - Şiddetli yağ -
murların muhtelif kazalarda yaptığı 
zararlar hakkında viii.yete yeni ma
Himat gelmİ§tir. 

Bergama kazasmm A.p.ğıkmklar 
köyü ile bu köye mücavir çiftçiler 
aruiai tamamen BUiar altında kal -
llllfbr. Dağıstan köyünün etrafım 
mı.ar çevirmi§, bu k ·yıe muvuala 
kesilmiştir. Fakat koye zarar olma
dığı tahmin ediliyor. 

Turnalı nahiye ·n·n Azizise, A • 
191, Doğancı, Kırıklar ve Zağnaa 

.köyJerinin mezru ve pyri mezru • 
razisi sular altınd ıı;z Kadı kö
JÜnde 400 kadar ı ı ın dab köyle
r.bıe nakli zaruretı hasıl olmuştur. 

Akçangal köyiınün Ayancık ma -
blıJesinde bır sathı mailde tedrici 
8Ul"8tte h yelin başlamıştır. Bu sa.ha 
tmeriııde bulunan yirmi evden se -
Jdsi boealtılmıftır. 

Duvarları c;atlıyan evler, oturul
maz hale gelm ·. i . Bu e\ l rin sa
kinleri, diğer mn al "lcrdeki evlere 
t.lmifen iakim olunm ardır. 

Heyelin sahası 400 metre geni -
llk ve 250 metre derinliğindedi . 
Sathı mail, üzerindeki evler de ci -
vardaki dereye doğru ilerlemekte -
dir. j 

jenmez. Bu son cür: Nazifin bey
ninde bir bomba gı ı patladı. "Be
ğenmez,. Bu da rıe L mek ? O güY.el 
Çiçek beğeniyor da, bu kibirli ha -
DlD1 neden begcnrn İ) ecekm1ş 7 Nazıf 

karar verdi. O klıçuk hanıma bir j 
ders olmak için b l daveti kabul ede
cek. Fakat sonra izdivaç teklifini 
reddedecekti. Annesine cevabını ver
di. "Peki,. diye. 

Nazif IOD diktirdiği kostümleri i
tina ile• g;yerken şwıları d · unu -
yordu. '·Ah? Çiçek benim ona ihanet 
ettiğimi bir duysa, kim bilir bana 
ne kızar. Amma ben tıvlennıiyece -
ğim ki, fakat neden onda son görüt
tüğiimüz .saman çok garip bir hal 
\'ardı. ")fasif ya Mıı başkam ile ev
leninıem bana kıar DWDD,, dıemifti. 

Yoka o da mı evlenmek üzere ... Na
zif daha derinlere gitmedi. Zira kal
fa miaafirlerin geldiğini haber veri
yordu. Nazif sinirli sinirli kravatım 
bagla.rken Kamıyab kalfa ona bal
landıra balla?J.dıra mın güzelliğini 
anlatıyordu: 

- Ah küçük beyim bir görsen. 
Bak ne beğeneeekain. lami /GW 
kendi de gül gibi gilHl. Gegeıılerde 
Sezaı pqawn oğlu geldi de bana 
dert yandı. "Ah, kafacığım 111 sizin 
k unun Gülü'nil bir bana verse· 
ler eevın ten deli olurum muhakkak 
dedi. Nasif bu .CS.lere hiç kulak a... 
mıyor. Iabk galarak giyinmeaini ta.. 
mamlıyordu. Nihayet halrhğı bit • 
ti. Aynada aon bir defa kendisine 
baktı ve kendi adine: &aka de
ğil görücüye ~yenmı. Kcvnpınım 
Gülü bakalım Mili beğmıeek mi? 
diyerek güldü. 

NaZif alamın kapmmte eee1 ter
leri döküyordu. ~p dıe#ll ya m.Jul.. 
Dllfb. - yqma kadar 'da hiç böy
le bir meralmle de Jıııuıplapn&mlf
tı. 3imdi - ••t, ima - BÖ~ 

CASUS ROMAN1 
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Baran Von Hinter ve bana blltt1n 1 Van Binterin J'8l'ine tkame eaelıOe
vuaik devredilecek ve onlar da Ne•- eeğim bir adam lilllmdı ••• 
yorktan ilk vapurla memlekete aY· ı Telgraf ve emirleri taklid ederek 
.det ederek, l&rlt cephesinden vasi- o işi bitirdikten m .. •kpmı bet
fe alacakludı. Bu emir tabii parolalı ledim. Saat dokuma 'VHU, 'Neuman 
tifıe .geliyordu. O tlfreniıı aıuihtan ile ~. 
Mlarda vardı. Bunu ayak ipretle • O zamana kadar, birinci 1Dı89kiin 
rinden aniamıttım. CUnJd1 ayni • • güvertesinde bizim arkadaşın çıkıp 
rideD bir muhabere a.sataa idi. gelmesini betliyecek vei mkln IM.ılur-

Dijer tarafdaıı bana İııtelleem sam biraz floft edecektim. Tomy'yi 
Sanicedtn verilen tanmat da DlQ"· canım çetmCe batla"""11'eıryor • 
dana çıktı, bana yardim etilıemi Jl.. ka varmak IGiR daha Bd poe yata
.. plen adamı henBs görmemif cakbk ..• 
ve bundan .dOlayı da ainirltlmUtt1m. Şez1oııcwı UW'iDe qt:amiaam . Bir 

Keseli bona fU mralarda Baron cigara yaktım. Sıoak mmtakaları p 

No: 2 3 
Adalı yere diifer düşmez kalkb 

ve hasmının il?.erine hücum etti. Pa
çalarına sarıldı. 

Aliço da, kendisine salaıı hasmına 
bir boyunduruk vurdu. Bir yandan } 
da. bağırıyordu : 

- A be, güİ'eş bitti .. yenildin be?. 
Gümülcüneliler hep 'bir ağızdan 

bağırıyorlardı: 

- Adalı yenildi ..• 
:Ed:imeliler bağnworiardı: 
- Yesdlmedi. .• 
Ort:abkta, kmlea 1lir tı,maet "1>

lllQltu. Her kafadan bir iea çıkıyor
du: 

-Yenüdi .. 
- yenilmedi. •• 
- Göbek Y'~ .... -
- Açlk dDltil.· 
- Ga1let gödktl.. 
- ıt.e pehlivan llnıli m 1İllda1' 

olar . 
- Olma.. Glnl Pamak llinP-

dir .• çivi yukarı olacak!. 
- Adalı haklıdır •• 
- Aliço, mmkçılık ediyor •• 
:Aliço; ~ aanlan Adalıyı 

acı ve mlıir boğulJarile kendisinden 
ayırdı. Adalı, olmadı, diye basmınm 
berine gidiyor -.e gUrepnek illtiyor
du. Alic;o da göğllttBclm itiyordu. 

Derken, halk meydana çullandı. 
Binlerce irili biribirine girdi. Peh • 
livanlar' ortalık ta kanpnıştı. 

Gümü1cüneliler, Aliçoyu almış gö
türüyorlardı. Fakat, Aliço; bağın
yordu: 

- Abe, bırakın be!. Olma8lyaa 
tutalım be!. 

eeğlm, ya beğenirsem? :pirden kal -
binde bir yerin kanadığını bi=ede • 
rek dü§Üncelerinden vaz g~ti ve 
jJihi anne sana ne diyeyim diyerek 
salona daldı. Sanki salonda hiç ışık 
yanmıyormu§ gibi karanlıktı. Nazi
fi annesi bir ihtiyann önüne götür -
dil. Müstakbel büyük baban, Nazif 
kendine uzablan bu eli öpmeden o
dadan kaçıp gitmek istedi amma, 
had! gene vu geçti ve kaç gündür 
medhü senasını i§lttiği bu aile reisi 
aşlı generalin elini öptü. Daha bir 
adım yürüdü. Orta ~ kumral bir 
kadının önünde durdular, annesi: 

- Belına Hanımefendi, kayınva -
eliden. Nazif homurdanarak bu ikin
çi eli de öptiı. Ottayaşlı bir erkeğe 
de yaklaştı. Anlqılan bu da kayın
peder olacak. Annesinin sesi yiııe 
yilltseldi: 

- Doktor Macid Beyefendi. An • 
nesi artik en bttytlk inkisarı bile 
hakketmişti. Nazif hem doktonm. 
elini sıkıyor, bir yandan da annesine 
için için kızıyorau. Nazif geniş bir 
nefes almaya çahprken annesi ya -
nında bir genç kızla geldi. Deminen 
beri piyanonun yanma büzülen bu 
mavi elbiaeli Jnz da komşunun gülli 
olacak? Nazif btttün ciddiyetini ta • 
Jwıarak kızın yanına yaklaşb. Elini 
uzattı. Fakat, av.ucunda h~ir temas 
olmuyordu. Belki de yumuşak bir 
eli llkıyordu amma kendi anlamıyor
du. Kal'flamda gUJJel bir genç kız 
başı ft1' fakat Nazif bu başı çok de
falar gönnütttl. 001 renkli yüzdeki 
mmeqe g&IJell'e çek defaJar bak -
Jllllb. Ve nihayet karşJalnda duran 
bu gheJ. G81Un bmli gi.,ağinden 

baltka hiç lrimae olmadığma inaadı. 

Gtliin yuınupk elini Blkarkm 
kendi kendine •ylendi. •IJleğe_r kom 
twıun ooıu lııenim meaetaJe gözlü 

"'"~-~ ............. ···· 
ıMDoelll 'V MCAR 

çiyordtik. Bir soğuk limonata istıe • 
dim. ... Ve önümden gelen geçenleri 
aeyre daldım. 

Hafif bir rtizglr yilZUmn okşuyor
du. saçlanm dağılmasın diye başıma 
bir folar bağladım, beyaz ğeniş ya
kalı pardösümüıı içine gömilldüm. 
Çorapsız bacaklanmın üzerindm 

rüzgir hafif hafif ve beni gıcıkbya
rak esiyo du. Birdenbire bir çift el 
gözlerim· kadan kapadı... 

- Hallo . 

-Ki 
Sıcak bir n f kulağıma fmlda

'dı : 
- Bil bakahm, kimim? 
- HJZlı söyle ele aesinden anlıya-

11JD •• - ..... . 
- J[jmaiJI? ... - ...... . 

- Tehey ! .. Daha nasıl o&acak )il 
- Emzikteki çocuk gibi k 

lıyacak dcğilizya be!. 
Gümülcüneliler; pehlivanJa.rllll 

deti sürükliyerek götürmeğe çJll 
tıYordu. Edirneliler de Adalınlll 
rafını alınış: 

- Olmadı .. olmadı pehlivan.· 
- Sakın meydan yerini 
- ~ düşmedin .. 

Vali pap.; zaptiye kwll&llıcllll 

mür ftl'llli§tİ: 
- Dağıtın hakıl. 
~ bin miipftljtla 

dqıtmağa bUrtılar .. fakat; -
leree kiti meydanı doldurd 
bap. çıkmak Jrabll olamadı. 

alqam da oımap. ba1Jamı§tl. 

Yahm, ortada gi1repn ve 
nnı pay eden iki peblivau 
ri Karagöz Ali, diğeri de 
Kara Ahmed idi. 

Karagöz Ali, Fillbeli Kara 
hasımJannı mağlO.p ett"ikk!tl'I 
kozlarını pay etmek için iki 
tenberi gilreliyorJardı Bu, 
hkta bunJarm da gllretleri 
denayrdmıştı. Ortada 
meydan lralmadıjından talıliatl! 
ribirlerinden aynlmıe buhaı 
lardı. 

Nihayet, bin miifJdilitJa vali 
p, ihtiyar cugırı buldurup 
ve sordu: 

- İhtiyar, ne olacak? 

- Vallahi bilmem paeam! 
- Kim yenildi? 
- Adalı açık düetti pqam!. 
- İyi ama; bak Edim 

diyor?. 

Edirneli ağalardan biri atıl 

- Neresi açık d~ be! 
- Göbek yıldızladı ağam!. 
- İyi amma, bu Pomak 

Çivi yukarı olmasl lbımdır. 

- Öyle amma ağam!. Bu, 
de bu kadar olur. 

- Olmadı.. ne göbek 
ne de açıldı. 

Deıiten GUmWcllne oğal 
birisi orta.ya atıldı: 

- Paşam, cugırın dedıği 
dur. 

Paşa, ne yapacağını 
Cazgıra bir kere daha sordu: 

- İhtiyar, Allah için doğrU 
le oldu mu?. 

- Paşaml Aliço, benim 
değil. odu. dedi. 

Paşa, sert bir sesle ebıduııdll!I 
bağırdı: 

F..dime aga n ve beyleri 
şıyorlardı: 

- Paşam! Kala1 kala bu · 
cazgıra mı kaldık.. Bir de 
mcvkiinde bulmıan ihtiyar 
lara sorun ..• 

Paşa, hakemlerin huzuruna. 
rilınelerini emretti. Hakemler' 

.geçmeden paıenın karşıama. 
lerdi. Pala sordu: 

- Pehlivanlar, ne deııliJll~ 
mu!. 

- Seni seviyorum da 
- Oh canım... Yine 

sarıldık. 

Tomy gülüyordu: 

• 
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TORK AİLESİ 
T e nı.e 11 er iı s atsıt ı yo.r mu? 

Ya..-ı : Cemal BARD"At<ÇI 

~ lıllllldgl parmu ammac) 
daazbı. DJewelfnjg de göııtt&riyor ki siz 
llanunıann ilıtimıasız herkes hakkın· 
• siyanen tatbiki ve her.kesin ka· 
llınla.ra mutlak itaati Jilzumuna ka· 
iılinia_ Fakat işte memleket içinde 
~ Yer ti1reJm zmginler, mütegal· 

bler saraya, nüfuzlu makamlara 
llhai entrika k&biliyetıerine daya • 
llaraıc hiç bir .kanun ve nizam tanı· 
lnıyortar, iyi kötü her-vasıtaya baş 
l'\uıup keaeleıini doldurmakta hü
~~erini yürübnekte devam ediyor-

.Çok çahglçan, kanaatli bütün bir 
lllilletin gayreti, mesaisi mahsulleri 
llluhtelif §ekillerde fakat daimi ola· 
1-k, ınünhasıraıı saraYlllt zenginlerin 
~lerin ceplerine akıyordu. 

taraftan dediğim şekilde yetişeıı 
biucftrnet meımurlan ile her devirde 
lfitnıeıt deği§tirir gibi fikir ve ka • 
'-at değiştiren mütegallibler, zen • 
lbıler ve onlann dalkavuklan. he • 
~ herkesi .;yarak tıpkı Romada 
::ğu gibi (Elbisei fahire ile tez -

endam w tevsii daire ile yekdi
~ _arzı ihtip.m) ediyorlar. Yeme
~e içmelerinde, evlerinde lüks 
~. 8efalıetin 80ll haddine çıkıyorlar. 
~dden Çim1m kumaşlar Rusya -
~ kilrkler getirtiyorlardı. Bun -
~ bir lmmn (amana teşebbüh 

~ı:=:~= 
~rlardı. lllltegalllbler menfaat-
~ ilet olmayan memurlaı-ı ~ 
~ isnadJU' '98 iftiralarla felikct • 

Uğratmaktan çekiniyorlardı. 

Diğer tarafta halli WaJettn. zaru. 
8'ıtiıı öldüriicil tesirleri albnda kıv -
'or. [BDkflmet ifleriniıı zahiri 
hlcı1 altında um11mi efklr dilsiz bir 
.. gibi homurdanıyordu]. 

!fer tarafta buzuıwur.luk, hOfllUt
~ nımnppıiyetsizlik hüküm sü
~~u. BuUI soau ge}miyen zn· 
~ fenal•Jrlara karşı kıyamlar, 
"1 ~ 'Vl•lmllmuyor ve bunları ten 
~ 1Çin yapdua kanlı hareketler y&

L.. Yeni isyanlann zuhiırwıa sebeb o
~l'du. Hükfimet ( (umumun men
lıll, ) mefhumuna tamamile likayd 
at Başına en müthiş belilar yağdı
lııh~ınaıııar bile idari ve içtimai-ıeş.. 
~111 hakikaten iyi olup olmadı· 
~ lnenıur1armm :memleket ve ımil· 
...._ Dlenfaatımni temin ve vikaye 
~. etınedll&ırini tetkik eylemeyi 
· ~ bile getirmiyordu. 
'tııt ~Jet bazmı padişahlamı keyif 

~eslerini, hazan da sa.dıruam· 
~ vemıenı töhret ve ııervet hıra 
~._. tatmin uğruna harbJer- açar ve 
~ Şettmmn dedfklert gtbt yöz • 
b.._--..rce TUrk evladını [cihanın dört 
~e sevkederek kanlannı akıtır, 
~ lerini yabua topraklarda. hır. 
ı....:1l'dı]. Milletin (emeği elinden a
~ israf edilir ve bunca fediJııV.. 
k~ veilısanlannak&l'§l na.nkör
"\llt \'e küstahlıkla mukabele edilerek 
~ mertebesine indirilmek istenir -
).a • liuıasa devlet ne yaptığım, ne 
lbe~ bilmez hale gelmiş, hik
~a~. \lücudünü kaybetmiş, idare a • 
lbf 91 içine düpnüştü. HükUmet d.e 
~ başına asüınant bir beli ke-

İçthaai Buhnmlar .• 
~~lrıbç Arslan) lar (Mes'ud) lar ve 
~~inei Alieddin) 1erle (Fatih Meh
~ ) ler siyasi birliği temine, kar
~ ~a"galıı.nna nihayet vermeğe ça'°:lt arken haberiniz olmada.n daha 
~nç bir tehlikeye, içtimai, harsi, 
~ . ı içine düşüyordunuz. TUrkün 
~· ınanevi birliği sarsılmağa, par-
~ınağa yüz tutuyordu: 

~kta l'kler bir çok dinlere girip çık
~'ia n sonra Müslümanlığı kabul ve 
~ Sebat ettiler. Çünkü esas aki -
ilaıtı A.ll~ın birliğine, Hazreti Mu -
~::ı rnedin Peygamberliğine inanmak 
~?aret olan bu dinin sadeliği, ta
~ 1 realist olan Türkün, dünyayı 
tı,1~n olduğu gibi gören bu tabiat 
~u di nuı ruhuna uygun düşmüştü. 
ti ile ne .kalplerinin bütün samimili
~t bağlandılar ve ona taze bir ha· 
~llı\1e kuvvet verdiler. [Cenabı Mu· 
~le l'lledizı ashabım hayattar e<Ien 
' \1e heyecandan daha fazla it&
~bir levk ve heyecanla i§e girif-

• Diıaiıı hem dıa hiç ü.&ötilı'mıs 

bir eldi dnııAt'!ilde bahadır ve na • 
kabili mukavemet kahra.manian ol
dular. J.lam Tarihi Duzi]. Müslü -
ınanJık onlar için adeta bir vahdet 
noJmtıua halini alım§tı. Diğer islılm 

diyarlarmda, Türlderin müslibııanlı
ğa bil sağlam bağlılıklamıı duyan 
pek ÇQk ilimler, hacılar, hocalar, so
fular, geybler, derviŞ1er daha (İkilll:i 
Kıhcarsla) z.amanında Anadoluya a
kına bqladılar. Ve (Birinci Al.8.ed
diııi Keykubad) devrinde teessüs e -
den-sillrôn ve huzur senelerinde mem 
leketin her tarafında vücude getiri -
len medreselere, U:Akelere yetrieşerke 
yabancı harsleri, başka milletlerine
debiyatlannı ve dini mezhebü büküm 
ler namı altinda sekim itiyatları, sa· 
hif hundeleri, itikadlan yaymağa, 
siyasi, idari kanşıklıklar, dahil1 harp 
ler yüzünden maddeten ezUm~rt.e o
lan Tilrlderin manevi humrlarını, 

milli varlıklarını da tehdide başladı
lar. TOrkün ulUvvücenabJrıdan, mi
safirperverliğtııden bol bol faydala
nan bu ne idikleri belirsiz insanlar 
Türkü de, onun dilini <le hakir gö
rüyorlar, onlarla alay ediyorlar, eğ
leniyorlardı. Bu hallerin Tiirltlük i
çin doğuracağı tehlikeleri sezen A -
şık Paşa ile arkadaşları ve onlann 
izlerinden gidenler bir aralık Kara
manoğlu Mehmed Beyin de resmi 
müzaheret.ine nail olarak bir aksüla
mel yarat:mağa teşebbüs ettiler. Fa
kat Moğol istilBsmın sebeb olduğu 
umum! hercümerç içinde bu teşeb -
bil8ler :nnnaffak olamadı. Bilhassa 
büyük §e)lirleı-, kaaehaJar başka baş
ka diıa ve milliyetlere mensup unsur
lann, yerli, yabancı akide ve an'ane
leıin meemai haline geldi. 

Siz gjrdiğiııiz, çıktığınız dinletin 
hlçbiıiaıde mutaassıb olmmmştmız. 

Büyüt TUrk hükümdarlan da dini 
c viedanl bir iş) telakki ederek din 
ile düııya işlerini biribirine kanştır
mamıgilar ve biltün dinler karşısm • 
da matlelıı bir (mülaafelirlık -
Tolerance) muhafaza etmişlerdi. 

Taptığı :Allaha varmak için en mu
vafık bulacağı yolu intihab ve ta -
kibdıe herkesi hür ve serbest bırakır
lardı. (Cengizhan) da meşhur (Ya
sa) amda liiklik esumı kabul et -
ınişti. Fakat (Yavuz Selim) Halife 
ünvamm aldıktan sonra müslüman -
lık mm! an'anelere, Cengiz yasası -
na aylan olarak devletin resmi dini 
olmuştu. Yani din ile devlet birleş -
mişti. Resmi taassup çemberi de 
Türldhı vicdan ve iz'anını daha şid
detle, daha amansız bir surette taz,, 
yik etmeğe, ezmeğe, fikirlerimizi 
cendere içine koyarak in.kişaflarına; 

mini obnağa:; cahil ellerde asll ma
hiyetini, safiyetini, sadeliğini kay -
beden din, bergünkü hayati faaliyet

lerin en hurda teferruatı üzerinde 
nüfuz w tesir icrasına başlamıştı. 

Millet, ,-din namı altında, kendi ta
bii w nJhS temayüllerine uymayan 
yabanet kanunları, örfleri, adetleri, 
hurafeleri kabule icbar ediliyordu. 
(Selçuk Oğulları) zamanında mem
lekete istiliya başladıklarını söyie -
diğim Arap.; Acem; Bizans hars1eri 
(Osman Oğullan) devrinde her sa.o 
hada az8;1Di kuvvet ve şiddetle tesın. 
lerini hissettiriyorlardı. Bu harsleriıı 
tesirleri altında yetişen münenerie
rinis - (Bay Fazıl Ahmed Aykaç) ın 
gi1re1 bir tAbirile - (Karanlık münev
ver) den başka bir şey değillerdi. 

Yani tıpkı ay gibi, (Ay) ın kendisi 
karanlıktır, zati ış~rını kaybetmiş -
tir. Onun tek meziyeti güneşin zi
yasını aksettirmekten ibarettir. Si -
zin (Karanlık rnün vver) leriniz de 
ynbanel kültürlere §.:ki.selik yapıyor
lar ve meselfl (Yemen) in bilmem 
hangi semtinde oturan bir Arap a
şiretinde iki aylık deve yavrusü'na 
ne ad verildiğini öğreniyorlar da 
kendilerini, mensup oldukları mille
ti ve onun dilini tanımıyorlar, bil -
miyorla.rdı. Halkla bir alftka ve mü-

nasebetleri bulunmuyordu. Milli san'
at ve ooebiyatı, milli zevkl, milli ah-

lik ve adetleri tahkir ve tezlil edi -
yorlardı ve şüphesiz ır.illet de on-
ları tanımıyor, kendisirro kendi diii
Je, ~ zevkile hitab C'c!cn edib ve 
gairteri dialiyor, bağrına basıyordu. 

[Dev..ı,,u var] 

YEN'l SAHAB 

Galatasaray Gençlarüidiüini, 
AITınonbl 1Jeşi1ttaşt f9Rdi 

(Baş tarrıfı 5 incido• J 
za.nmıştır. Bu atletten sonra Hüse -
yin, H.i.biD, Y af}&l' ve Tödori gelmiş- 1 
tir. 

Siklet atma 
Kadıköy Halkevinin tertip e!· :ği 

siklet atma müsabakası da dün sa
bah Fenerbahçe stadında yapılmış 

ve deniz lisesinden İsmail 58 metre 
ile müsaba.kaYJ kazanarak hediyesini 
almı§tlr. 

Ankara maçları 
Ankara, 21 (A.A.) - Şehrimizde 

bulunan Fenerbahçe ve Galatasaray 
futbol eklpleri ikinci ve son karşı· 
laşmalarım bugün "19 Mayıs Stad
yomu,, nda 25.000 ni mütecaviz bir 
seyirci kütlesi karşısında Muhafız
gücü ve Gençlerbirliği ile yaptılar. 

F~ 2 - Muhafız 2 
llk karşıla,"?ma, Fenerbahçe - Mu

hafızgücü takımları araşında idi. Al
kışlar arasında birlikte saha~a gelen ı 
bu iki güride takım, kısa bır sere
moniden sonra yerlerini aldı.klan va
kit san laciverdlileri şu kadro ile 
gördük: 

Cihad • Ali Rıza, Orhan - Reşad, 
Esad, ömer - Lebib, Bülend, Melih, 
Yaşar, K. Fikret. 

Buna mukabil Muhafızgüçlüler, 

bir gün evvel Galatasaraya çıkardık· 
ları kadroyu aynen muhafaza et -
mekle b~rabcr sağ açığa Turham ge
tirerek şöylece sıralanmışlardı: 

Bedri - Abdürrahman, Fethi - Ne
cati, Cihad, Haşim - Turgut, Şahin, 
Rıza, İbrahim, Turh~n. 

Hakem, Muzaffer Ertuğ' un idare
sinde büyük bir süratle başlıyan o- -
yunun her dakikası ayrı bir zevk ve 
heyecanla takib olunuyordu. Fener
liler, bugün, dünkü oyunlarile kabili 
kiyas olmıyacak derecede teknik bir 
oyun göstermekte idiler. Takımın ba
zı yerlerinde de göze çarpan aksak
lığa rağmen, umumiyet itibarile hat 
larınd:ıki 8..hcnk ve beraberlik, ma
çın kendi lehlerine neticeleneceği hak 
kındaki tahminleri takviye eder ma
hi~tt.e idi. 

Diğer tarnftan .Muhafızgücü de, a· 
§ağı yukan, Fenerb~ ayarında bir 
oyun çıkarmakta ve kuvvetli ra.ki
bitıi zaman zaman tehlikeli vaziyet
lere sokmakta idi. İki takım da ma
çın neticesi üzerinde müessir olacak 
ilk neticeyi elde edebilmek için çok 
enerjik bir oyun oynamak mecburi
yeti karşısında bulunuyordu. Bu iti
barladır ki, maç; gittikçe çok seri 
bir cereyan almakta idl Top gözle 
takil:ll gün bir hızla iki kale ar.asın- -
da mekik dokuyor, fakat. bir türlü 
istenilell netice elde edilemiyordu. 

Fenerh1erin bugün yalnız rakipleri 
ile değil ayni zamanda. müthiş bir 
şanssızhk ile de mücadeleye mecbur 
kalıyordu. Dün olduğu gibi buP.iin 
de yap11111 oldtlkları bütün akınlar • 
da, top ya, kaleyi bulmuyor veyahut 
kaleci Bedrinin kucağına sıkışıp ka
lıyordu. Bu suretle de oyun netice
siz bir halde devam ediyordu. Niha
yet Melihin iki Muhafız müdafii ara. 
smdan mynlanık yapt1i!J gol ile dev
re 1 - O Fenerbahçe lehine bitti. 

MuhafiY.ın ikinci deweve çok a • 
zimklr bir oyunla ba.slarltfu v;ıp -
makta oldı ğu sert v~ seri inislerdcn 
anl~lıyordu. Nit,,ltim daha 8 inci 
dakikada.Şahinin ani ve sıkı bir ştt
tile yapıl n bl'rn.herlik mlü bunun 
en b:triz bir dC'liJidir. Rcnıberlik ~o
lünrlen sonr:ı h;r z daha aÇllım M~ı
hıı.fız mııhn.rimleri. F~ner kalesini 
Rt'o bir gol rcl"lb ri irerisine alrlı -
lar. Fvkat, vt1lım bütün ı:;'itler 25 
bin ki ·vi h rruı b t'!'lı-an b'r harl
kulfıdelikle ovn<ıv~n kalı:ıoci Cihadın 

elleri arasına sıkuııp kalıyordu. 
Ovun, yeniden Fenc>rin bf kif"'i··r- i 

ti altına gecti. Ve Me11h, YaRnrd~n 1 
inre bir nra ll:lsile aldıip topu sıkı 

Ga.latasray 1 - Gençlerbirtl O 
Sıra Galatasaray - Gençlerbirliği 

maçına gelmişti. 1ki takım da dünkü 
llarşılaşmaların galipleri olduğundan 
maçın, çok iyi olacağı zannediliyor
du. Halbuki hiç de böyle olmadl. Bi
dayette seri ve gil7.el başlıyan oyun, 
zamanla bu gii%elliğini kaybederek 
zevk.siz bir çarpışma halini aklı. 

Oyun, Gençlerbirliği hakimiyeti 
altında geçtiği sıralarda: Galatasara
yın yaptığı bir hücumda, sol iç Bu
duriye yapılan hatalı bir ~arj üzeri
ne verilen penaltıyı gole tahVil e • 
den Buduri, 10 uncu dakikada gü
nün yegane g:ılıbiyct sayısı olan go
lü temin etti ve deYrc ayni tempo 
içers.nde takımların biribirini sı.kış
tırmasilc, fakat golsuz olarak geç -
tiğindcn G:ıh<;.._ :-ıray ilk devreden 
1 - O gnlib olarak c:kU. 

Bund"n sonra b lı "!l ikinci dev 
renin dJrtte ·· "· r: n lerbirliğinin 
mutlak bir lı. " ti altında geç
miş olmasına r m "!1, C" l"tasara -
yın avıı.,i iı eld n bırakmamak için 
tatbik ce . i kuvv tli ve s1kı bir mü
dafaa oyunu kar 1 mdn gol yapıla
madığından maç ilk de\Tcdcki neti
ceyi muhafaza cdcrcl· 1 - O Gcln.ta
sar:ı.ym galibiyeti ile bi ti. 

Bu maça Galatacnray d .. nkü ltrcl
rosunu muhafaza cJcı r'< <' ·ın1<1, fa
kat Gençlerbirl'P.i, " d <:'' ":ığ nçığ?
Vnhdeti getirmiş bul n ıvcrdu. 

Ankara, 21 (A.A.) - Bu 
Mayıs Stadından b:' '· 
rada bitmek üzere E t' 
gelme 42 kilometre mesafe ili 
ve yedi bölgenin i•·tir.ıkile y ı n 
maraton koşusuna iştlraJ~ ec ;n bü
tUn k~cular yarışı &tirmcğ'e mu
vaffak olmuşlardır. Yanşa i"tlı ... k e
den bölgeler şunlardır: Ankara:, Er
zurum, Balıkesir, Çan~ka~e t tan
bul, Afyon ve Tekirdağd•r. I~ dan 
alınan teknik neticeler ~: 

Birinci Şevki "Aukara,, 3 .sa.at 16 
dakika 33 saniye. 

İkinci Ali "Ankara:,, 3 saat 28 da
kika 23 saniye. 

Oçüncü Hasan ''Balıkesir., 3 saat 
38 dakika 19 saniye. 

Dördüncü Hakkı "Çanakkale,, 3 
saat 40 dakika 27 saniye. 

Beşinci İbrahim "Erzurum,, 3 sa
at 45 dakika 22 saniye. 

Altıncı Ali "Tekirdağ,. 3 saat 51 
dakika 26 saniye. 

Yedinci Reşad "İstanbul,. 4 mat 
2 dakika 27 saniye. 

Sekizinci Zekeriya ''Tekirdağ., 4 
saat 8 dakika 1 saniye. 

Dokuzuncu Hamdi "Afyon... 
Koşu neticesinde birinci olmı şev. 

kiye B. T. Genel Direktörtl • Cemil 
Tahir Taner tarafından bir kupa ile 
madalya verilmiş ve aynca derece 
alanlara da madalyalar verihniftk'. 

Bisiklet mUsabak ... 
Bisiklet ajanlığının tertip ettiği 

teşvik müsabakası, bu sabah TOp -
kapı - B. Çekmece arasında 70 kilo
metrelik bir mesafe üzerinde yapıl
mıştır. Müsabakaya 9 bisikletçi işti
rak etmiştir. Neticeleı- §Wl.lardır: 

1 - Halid 2.47 
2 - Bared 
3 - Jorj 
4 - Agop 
5 - Niyazi 

All• müsabakaları 
Ankara, 21 ( A.A.) - Bir aydan

beri atış poligonunda devam etmek
te olan atıcılık teşvik müsabakaları -
nın ikincisi bugün nihayetlcnmiştir. 

~Iüsabakalara 80 bayan ve b:ıy 1 

iştirak etmiş ve otu.zar puvanla baş
ta gelen üç_ atıcı arasında yapıh:.n 

fina;l müsabakalarında 52 puvanla 
Zeki I\:uter birinci, Nuri Vural ikin
ci gelerek mükifatlan poligon bi -
nasında bulunan kalabalık bir se -
yirci kütlesi huzurunda mcrasimie 
verilmiştir. 

bir sütle Muhafız kalesine sokarak 
ikinci F.encr golfüıü de yapmağa.mu
vaffak oldu. Oyunun bitmesine pek 

1 az kalmıştı ki, Muhafızlılar kendile
rine has bir azim ve enerji ile yeni,, 
den parlaclılar ve Fener kalesi bu 
çok tehlikC'li akınları neticesiz bırak- ; 
mak için çok çalışmağa mecbur ka
lıyordu. Eakat. bütün bu gayret ve 
çal!şmalar Şahinin ikinci bir beıra -
bcrlik sayısını yaptığı topun Fener 
ağlarına takılmasına mani olamadı 

aya 

Dr. Hafız Cemal 
Dahlllye 

Lc.Utman Hekim 

DiYaayolu 1°' 
Mua,_ -titri puar hariç 

her-gttn 2,5 • f alı ve cmnarteai 
sabahlan 9 • 11 hakiki fıkara 
· 'lı•tl olun.ur. T. 22398 

ve maç 2 - 2 beraberlikle neticelendi. 

* 

harb ....• .. 
(Bial} ta.raf' 4 üaciide) 

Mısırm ~f'ilkl Filavunlar dl)'nn -
nm) medeni tarihi çok eskidir. Ge
rek yerli, gerek Firavun (Pharaon) 
hülriimda.rlan derirlerinde fen ve 
sazı'at çok terakki etmiştir. O de
virlerden metruk w bugün dünya
nm hayretle seyrcttıği ehramları = 
(Pyramides), eski abide ve harabe
leri çok meşhur; dikkat ve tetkike 

şay.mdır: # 
Burada otuz dokuz ram-Pira-

mides ( eSki Fra.~ ) var 
dır. Hepsi de (Nil) in sol sahflinde
dirler. 

Tarihi dikili ta§larda ( Obelı.q..) 
sağ sahiHndedir. En mühim mibed
ler, harabeler ve atik eserler Th~ 
Lwtor ve liar.nak mevkilerindedir. 

Her sene binlerce zengin seyyah
lar bu eserleri ziyaret için Mısırda 
birkaç ay dolaşırlar. (Nil) yolile Su
tlana. timsah avına g!derlcr. 

Mısırda bir kaç ay dolaşırlar ve 
bir çok paralar bırakırlar. Bu yüz -
den kı§ mevsiminde K:ıhirenin Clie
per.ts, ContinentaJ, ~nüramis, Sa
vole ve alıramlar yolunda Mena • 
house ilh. gibi büylı."k ve çok kon -
forlu otellerinde pek cazib ve cevval 
bir hayat 'kaynasır durur .. 

Feddan sahibi zengin Mısırlıların 
debdebeleri göze çarpar. Bunların .a- J 

ra .. h.indc ve pamuk tarlalarında zi
raat işlerile meı:ıgul köylülere Fellah 
denir. 

Mısır, 15 inci asırda Sultan Sellin 
tarafından felliedilmış; müteakiben 
bır çok iırt.ihal Jer g~iş ve bir 
çok isyanlara da sahne olmuştur. 

Eiciimle en büyüğü Mısır valile -
rinden a:&len Kaval.alı Mehmed Ali 
Pn:1~mn 183! ve 1899 tarihlerinde 
iki defa hnrberi Osmanlı hükUmetine 
ciddi gaileler açmaaıdlr. 

Bu hanlı vakalardan senra 1811 
de. (Londra uidna.mesi) mucibince 
Mı~da..cski Bibılliııin nüfuzuna ti• 
bi Klieatve = Hiatvltk ihdas edil -
m:]tiı. 

Son Hfdtv (Mfillıt: Jlllml ... , 
idi. 

Hidiv srutann.tlarile geçen fasıl.ayı 
müteatib 1881 de (ı\'r&W Pa§a.) nın 
isymıı üzerine .İngilizler tarafından 
lııbsmn i.p.line bailammş, hatta bu 
işpl 18'19 da (Sudlln> a tepıi1 ve 
(Ba.hr - el - pul) a kads temdid 
edilmiştir. 

:Mısırın ıslah ve tensiki ve yüksel
mesi sırasında İngilizler tarafından 
milypıalar değerinde su (Banap = 
barajlan - sedleri) iDfa ettirilmi§tir. 
Bu esyede her saoe büyük feWıete 
ve ziyanlara sebel»yet veren ( Nil ) 
tuğyanlarmuı önüne geçilmiftir. Fen
ni jrva, ve iska ısayeaiade eenede dört 
defa mahsul almmaJıtadJr. Nıl sulan 
(Jllkylllliiail =- Nlliımebıf,) iletile 
ölçiilmektcdir. Normal derinliği 10 
metredir 

Cihan harbini takib eden 1D2ı se
nesinde İngiltere hükfunetince Mua
rın istiklal~ iade ve: ilin lalınım,tır. 

Bu tarihte i1.k kral olarak S. M. 
Fuad Mısır tahtına iclia edilmi§tir. 
193& da vuk"U&ı vefatilıe ):erine oğlu 
S. M. Fa.r.uk ~· 

Kral ailesinin hep (F) ile ba§hyaıı 
isimler almam liir.--uğur Telllzi4ir. 
M:ısmn en yübek hulUSiyeti. Ak

deniz ile Kmldeall:i birle,t.iren ( Sii
ven Kaml•) savcsinde Avnıpa ile 

79) ye bu l8lldn ~ mezk• 
şehrin (BilyuJf AlillHndf) tarafuı .. 
dul u.ia edilmesidir. 

400 bd- ytikseldijlııde (F--)1 

= F.iroua nam meırıdde meıpı., bir 
deniz feneri vardi!'. lskenderiye de

mir,ulile " ·n~ w (PGmMA) • 
bağlıdır. 

Avrupada 1989 -1940 da miittefilC 
1erle.: Almanya ansında hali harbin < 
tahaddüail üzerine İngUizlerin miit• 
tef.iki Fransızlara gam cebhesinde; 
(Mary Eiliatia) in müdafaalan ve 
A lulenizin kont.r.ol ve hikimiyeti. için 
gerek şarkda büyük mikyasta. islih
zaratı harbiyeye lüzum görmesi do· 
layısile Mısır dahi muhtemel harö 
sahalarından biri addedilmektedir. 

Filhakika. Mısırın Akdeniz kapıla• 
rının ba.hren muhaf.aza tertibatı ve 
donanması mevcut olmakla beraber 
coğrafi vaziyeti Libiye sahrası ve 
IIa.besistanla hemhudud bulunmasın
dan askeri tedbirlere tevessül etme
si kendisine hak verdirmektedir. Bu 
sebelxlcn son zamanlarda kemiyet 
ve kcyf ıyct itibarile yükselmiş bulu· 
nan Mlsır ordusu da vepyeni son sis· 
tem techizatla müttefiklerin safların 
da ahzi mevzi etmiştir. 

Bugünkü harb sistemlerine göre 
§imşek gibi parlıyacak bir tecavüzü 
karmhyacak ve ihtiyaç gösterilen 
yerlere sür'atle imdada gidecek 
(Orta~k ordusu) t~kil ve tahşld 
edilmiştir. 

Bu Yakınşark kıt'aları muhtelit 
ordu mahiyetindedir. Yani bu. ordu· 
laıın efradı İngiliz, Fransız, Mısır, 
Arap, Suriye, Hindistan, Tunus, Ce
zair, Avustralya = Yeni Zeland, Ka 
nada1ıJardnn ve bir kısım Legian • 
neros ve gönüllülerden mtitcşek.kil 

dir. 
Mısırın garb hududundan şark hu 

duduna kat.ar görülen manzara. ka· 
deme şekrnde uza.nan çadırlı ordu· 
gahlardır. 

Kulakları dolduran borazan sesle
ri ve hazırlık talim ve terbiyclerile 
meşgul askerlerin kılıç, tüfek, sün
gü ve kasatura şakırtıları ve kum • 
larda ilerliycn süvari hayvanlarının 
ki§Demeleridir. 

S&hradaki bedeviler dahi bu haı:b 
mancvralan.na küheylanlarile iştirak 
etmekle büyük zevk almışlardır. 

Bu mıntakalardaki yollar dahi ga
yet m\Ulta1'.am olduğundan motörize 
kıt'alar da kolaylıkla tahrik edilmek 

tedir. Lüzum görülen yerlere (Aın • 
bu.lances) hasta çadır lan kurulmuş 
ve büyük hastahaneler teeis edilmi§ 
tir. 

Suriye, Filistin, Mısır ve Akdeniz 
sahillerindeki bu müthi§ tahşida.tın 
yegane hedefi hiç §llphe yok ki sulbü 
muhafazadan ibarettir. 

Hem müttefikler, İDgijis müatah • 
kem Cebeüittarık'mı = Gibraltar, 
Mwr Süveyt Kanalım ve Fra.naW&
nn Tunll8 sahiljndeki harb limanla -
nndu (Biarie) yi eHeriııde tuttuk· 
ça, Smly,e \'e Filisti.Dde üasü bah • 
ri1eri ve üastilhare.keleri ve tabiri 
mahsullla liavada kut UQdl'llllYan ve 
karada kervan gei!;trmiyen kuWetWıri 
bulundQlcça Y ala.nŞial'kta sulh ve mU 
salemetln kolay kolay bösulmıyaea. 
ğıua. inanrmk iktiza eder. 

Bahri Muhiti H"mcU yolwıu doğru • •• _ ............. _____ ....,.._.,,..•-"4•""-•-,..:.-• -
dan temin ve tica ti Çin, JltpOD ve 
Okya.ııua kıt'3.larmaJtadar teşmil et
mesidir. 

Ş:ı.rki Afrike.nm en biiyUk nehirJe
rindcn olan (Nfl), kaytıağı (Victnri 
Nlyanza) = v·ktt.r göliindeıı ba. lar 
ve Sud m M1 'dm f".eçerken Bahir 
ft Gazsl il biri ip (~·n.z Nil) is;. 

mini alır v ...... Ll. ·onie - Habesistnn
dnn ( ) g· 1:ı..-. n ge en (Mn\i 
Nil) ile "N·ı 11 bu 1 ısm da timsah· 
lar ve su avrrırl rı ~oktur ve seva.
li t t . rr ... m· k pwda C'ttik

G- O kilometre uzunl 1 ~'Un

da cenııbd.,n c:;nı<ılc doi?ru akil ~ 
le"l ~it • A-ı • el P!eT, CMr)ll -

y .,.,, ,.. bu mua.ı:znm su 
yolu ( '1 Kahireye ge-
U noc ·ı · ' tı ·ri piri ·ıe 

me.'}lıur Dem • + i tte, cli<Ycri 
Rcsid - Ro~cttc mevkilerinden Ak-
denize dökillür. 
Mısırm Akdenize açılan en büyiik 

limanı ve yaz mevsiminde MıSlnn 

gti7.e1 sa •fivelC'rmi, kumsellannı = 
pla:jlannı ihtiva edenp :ırktan, bah
çeleri ve civar kasebalan Hmon, por
takal, lıurma; mus ve palmiye = 
P&lmier ağaçlaım süaHl <••· ilılfıa 

Biçak çekmiş 
Şoför muaviııi Hasan Karakulak, 

evvelki .gece bir mikdar rakı içtikten 
sonra cw;aıoğlunda Alayköşkü cad
desinden g~erkcn, Hrundinin fırı
nının lcarşısındaki kahvede oturan 
ve konuşan fmn mfü.tahdcnılerınden 
Şevki, Süleyman \'e Şevketle arala • 
nnda k:ıvga çıl~ış, Hasan, bıçağım 
çclrerck flrmcıiann üzerine yürü • 
mtlşttir. Simıtçi fınnı müstalıdemle

nnden bir ikisi gıdıp polise haber 
vermişler, polis ge1erck Ha...~ ya• 
kalamı§, ha!.kında ttıtulan zabı!Ja. 
Hasan, dıin, adliyeye verilmiştir. 
H.:.sarurı mu ake?!l~i Sultanahnıcd 
birınei sulh c za m:!thkemesinde yaı
prJmış, m efl'le, maznıınun yaı:a • 
nm tahkil.n iein muhakemeyi ba..,ka 
giine bırakm1ş, suçun asayişe müte
allik suçtan:Wr ohna:sıııdaıı, Hasa • 
mıı te.vlrlfllM" k&rar ve~r .. 

lzmire uftrayan vapurlar 
lzmir. 21 (A.A..) - Geçen ay içia. 

de U:mir limanına 143 ü Türk olmak 
üzere 188 vap\U' gelmiştir. Bwılana 
tonilitolannııı yeklınu 106.192 dir. 



,B~lediye Reisi ile bir kıaım aza 
ara•ında şiddetli münakaşalar oldu 

Adana, (Hususi) - Nisan dev -
resi içtimalarına devam eden Adana 
~bir Meclisi dünkü içtimaında bil
JJassa. Adana Belediyesinin 1940 ma
li yılı varidat bütçesiyle mazbatanın 
1940 senesi mülhak bütçesini ele al
mışbr. 

Sam.ün salonu her zamankine nis
lıctle daha kalabalık, Belediye aza -
Jarının hemen hepsi mevcuttu. Ada
nanın meşhur sıcaklarının yavaş ya
"YaŞ haşlamış olması gerek samiin 
kütlesine ve gerekse azalara buram 
buranı ter döktürüyordu. 

.Meclis salonunun pencerelerinde 
sallanan lime lime olmuş perdelerin 
ar!lSllldan salona giren güneş, bir 
Jr:ısım azaların daha çok ter dökme
lerine ve onları aydınlatmağa gay -
ret eder gibi görünüyordu. Güneşin 
bu rolü bana unutulmaz bir vecize
Jİ hatırlattı: "Güneş karanlık olan
ları görür ve bu nursuzdur der,,. Ne 
tul:.af. 

Kasun Ener bu zatları demagoji yap 
makla, yani avanıfiriplik ile itham 
etti. 

Salonu terketmek üzere ayağa kal 
kan mühendis Ziya Akverdi, reise: 

",_ Demagoji (Demagogie) keli • 
mesini size iade ederim.11 dedi ve 
protesto makamında saolnun antre
sine dogru adımla.r atarken, beledi
ye reisi, kapıda bulunan bir zabıta 
memuruna: 

14
- Ziya Akverdiyi dışaı"l çıkarı

nız!,, emrini verdi. 

Doktor Ahmed Erzin ise: 
"- Burası siyasi bir meclis de • 

ğildir. Demagoji kelimesini kullan
mak için burada zemin yoktur. Biz, 
meleket işlerini konuşuyoruz. Mem
leketin ve hlkın menfaati konuşu • 
!urken, ancak, demagojiden bahse
den o hissi duymuş olabilir. Fakir 
fukarayı düşünelim .. günahtır. Zam, 
zam ... Bunların halkın menfaatine 
olduğunu iddia etmek de gariptir,, 
dedikten sonra salondan ayrıldı. 

--------··-······-
M'Ulremmel 

YEMEK, TATLI 
(Pastalar Kitabi) 

~v.an : FABRlYE NEDiM 
er eve 18.zmı olan bu kitab, bine 
al..-m yemek, tatlı, past.a.lar pişir-

L
mesini kolay surette tarif eder. 
Fiyat.: 100, cUdliai . 1g5 kuru§ 

. · Satı§ Yeri : · · 
Litaı1ıbui J:ımlLAP KİTABEVİ 

YENi SABAR 22 - NlSAN~ 

l 
EN BiRiN ı 

Kan Kuvvet İştiba uru budur. 

8 0.000 Lira 
Devlet Demiryolları İlanları 

ROMATiZMA, BAŞ, DIŞ, SiNiR AGRILARI 
SOGUK ALGINLIKLARI 

T. İş BANKASI 
1940_Küçü~ 

Cari Hcsablar 
· iKRAMiYE PLANI 

l adet 2000 liralık= 2000 - L. 
3 .. ıooo 

" = 3000 - " 
6 " 5-00 . it = 3000 - " 12 

" 250 = 3000~., . 
40 .. 100 it = 4000 - .. 
7~ .. 50 

" 
. = 3750 _: .. 

ın-0 ,, 25 .. = 5250 - " 

Keşideler: 1 şubat, 1 ma· 
yıs, 1 aoustos, 1 ikinci 
te9rin tarihlerinde yapıhr. 
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Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı İstaııbV 
Levazım Amirliği Sabnalma KomisyonundaJl: . 

. .• 4 r.V 
ı - TeşkilM ihtiyacı içln 800 adet erat kilimi alınacaktır. Açık eksıltmesı 

JlS 94-0 cumartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 2800 ve ilk teminatı 210 liradır. 

3 - Şartname, nümune ve e\•safı kmnis~onda göı·ülebilir. . . . -aı3rl~ 
4 - isteklilerin gün ve saatinde ilk temmat makbuzüırı ve kanum 'esıJ.;. gt• 

birlikte Galatada Mumhane caddesi 1brahim Rıfat han ıkinci kattaki komisyot1•1 

meleri. ( 3oıı 1) .--::: 1 
~, 


