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iki. deniz 
devinin 

çarpışması 
ingiliz dretnot 
Rinovn ile Al 
man drataatu 
Şarnhorst ara 
sanda cart~ 
iden harbin tat 
silabnı 4 ncD 
sayfamızda 
buracaksınız 

· lllglllz dretnotu Bhaova De -Abua clretaotu ŞunhGnt ar11-11a N.wo wla'eri aoılwM ....,_ .._ llulll .._.. edfa ftlllm , ____________________________ __ 

Almanya ile 
dostluk 

Batırılan Alman nakliye gemilerile 
14,000 Alman a•keri boğuldu 

~·,..~~-:..~~~~~eSzaFSS~m~a'~ 
Lcındramıı askeri mahfillerine ge- mtıttef'ıkler Nanlt'e gittiqe ,....... 

len haberlere göre, İngiliz ve Norveç 11yorlar, 
-.-.ıi----=-=ı=====ı 1otaJarı Narvik etrafındaki çemberi 

1iitbı T8rldl'enin hakiki doabl 
Ah:DaD)'a imif. TUrkler, İn • 

(BoMI 3 kide) 

~ ve FraDmlanD lumdileriniD ha· 
mı..11Wi'~ii.:'.. ·llti dQimanı old1ıkJanm bitirlıermif. 
-··""""'''' ~ Berlin n.dJOSU· temin ediyor. 

Jıia "9 Alman radyGalµlU temin ede· 
... ki TUrlder araamda bu kadar ip
~ ve mlnaa:ıs l&lere inanac>Ak 
-kim.e yoktur. Alınan ~.bu 
.tna11Dan yan iptidai Afrika kavun· 
.lerine anlatsa vaküııi daha iyi kul· 
Janlnıt olur. 

Başvekil dün 
mınhkasına 

petrol 
gitti -------

Petrol bulunan •ahada taharri 
faaliyeti telıaif edilecek 

Bugunkü Almallya için .. dostluk,, 
~umu ortadıin kalkmıttU'· Al • Ankara, 25 (Hususi) - Başvekil Vekili Nazmi Topcııloilu, GUmrBk 

., ... "'t 

Eski Yugoslavya Baş
vekili ·Uçmak istemiş 

Paril - Selr ...... Laal1ndlna 
ülllJ bir habenle ~ 
iııMdfi haldnwJa ... tüm 1• &af. 
ilk 'tfll llddeıllr: 
• "Daily Kail,, in Belgraddald ... 

.Jlaanya dünyada hiç bir milletin dos· Dr. Refik Saydam bu akşam 19.30 ve lnhisaıiar Vekili Raif Karadenll, el!!!!!!!!!!l~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!I!!!!!!!!!!!!!!! 
tu 4eğildir ki Türklerin olsun. Bun- da h118U81 bir trenle Diyarbakır& ha· Riyaseti CUmhur amuml kitibi Ke- Erdün bükümdan 

(BottM 3 e.dde) 

- dolayı bız Almanyaya k&rll hiç raket etmielerdir. Ba.şvekil oradan mal Gedeleç, BafJaYer Celil, huaual 

~~= := ~~ıd!e: ~=~~=~e~ı:a~: =ı:Y~=m= ~: Emir Abdullah 
l'iıı bu çocukça oyunlara aldanacak idil HUsnü Çakır ve Maden Tedkik nemencioğlu birçok mebuslar ve ytt. T •• ki ı• 
.tafderunlar mevkiinde bıralnbn'ama· 'ftt arama enstitüsü umum müdürü sek memurlar tarafından tetYi edil· ur yeye ge ıyor 
8*chr. Badi Başvekile refakat etmektedir· miştir. -o---

Devıetıer araamda dostluk ancak .... Haber aldığıma g6re balta mm- Amman, 25 (A.A..) - Şarki ErdUn 
Ve ancak menfaatlerinin birleemesi· Bapekil istasyonda Büyük MU • takalardaki sondaj makinelerinin de hWdhndan Emir Abdn11ahın Tllr • 
le kabildir. Şahsl dostluk ferdler a· let Meclisi reisi Abdillhalik Renda, petrol çıkan aahada teksif edilmesi kiyeyi ziyaret edeceği bildirilmekte
l'aa&nda. kabildir. Alman milletini ter· Hariciye Vekili ŞUkrU Saracoğlu, Ad· kararlaftınlmqtJr. dir. Emir Al>dullahın bu ziyareti 
ı. m.ı milyonlarla feni ~ BJe Vekili Fethi Okyar, Dahiliye Ve- Petrol bulunan ,erde temizleme pek muhtemel olarak mayıan ilk 15 
~Türklerle~ oJınlU' vardır. .. l'aik öztrak, Maliye Veldll Fuad ameliyesi devam ebDekıedlr. Bulu· bien. sonra vuku tJulacaktır. 
takat bütön bu if.bsl doatlak)arm :&lnJı, Milli Müdafaa Vekili Saffet nan petrolün .....,_ ~ mmı.. - · 1 
...,eudiyeti onlart, vatan mtldafaa· Anbn, Maarif Vekili Hasan Ali Yü- nuniyet mikda.rda olduğu gôrUlttyor. ru· k K d ., 
aı. lUUeısi .ieab VI emretüii aman, Cd. llOnaka.lit Vekili Ali Çetinkaya, Httkfunet mezkttt petrol sah881ntn r 8 ını vazı 8-
~karşiya kavga etmekten menet· Nafia Vekili Ali Fuad Cebesoy, Zi- icaktııletilrm. esi için acele tedbirler ala • bsaQ'ına 
--. Bu en basit ve iptidai BÖ}'ki nat Vekili Muhlis Erkmen, Ticaret wy 
ilJın.,,ıar bilmlyecek kadar muhake· =============== ==::::::::::=::====::= ...... .a....... Salıe...._: 
~ değilclirleı·. Fakat bizi pek a- Mareşalımıza Kirayı yükseltmek 1-0kur yuarbğma dair diploma· 
falı 11eviyode zannetmek hamak'L· sı bulun•nluia lise, orta, ilk 

~~==: Çekilendostluk isteyen bir adam ~-=:"!;! 
'bir lqırtma tesiri yapbklan ~wya- Telgrafları suç Üstü yakalandı - Askeri butahanelerde aç1ıacak 
~a dtltUyorlar. Afrika amcilerlııl olan "Yuüam ve .. .........,. .. 

.. ~lelik altına almak için oralara gi- Gelibolu harbinin yıl dBnDmG Milli korunma kanununa hemeireler kunwıa iltirak et· 
-ıı DıUstemıekeciler de onlara dost· _ mek istiyealerin kayıdlan ya-
1..L..._ - bahsederler ve bo __ ._. __ '"-- habraaı iki taraf arasında aykırı hareket ett~I için 
:-~ --- ·DÇU&MU ın;- hK ti ld hk idi pıhnak tl,r.ere fllhemim her gOn 
.11,e ederek yUzlerlne gtllerler. urm~nı ı ma emaye ve ve saatte fifahen miiracaat et· 
1\1-~ Ulkelerinde ,,mteri Ankara, 25 (A.A.) - Tt\Tk f/e Ye- l HWdimetin, milli koıımina kanu· meleıri. 
"'lllllYalı medeni milletler ve de9let1er Dl Zeranda kuvvetlerinin GeJibo1uda nu hilkümlerine göre, ev ve dükln 2 - Bu kuralara iftirak edecek ba-
~~ doet telilrki edelJiUrler. bı1llqmalanmn 25 inci ylldönil • kiralannda ihtikir yapılmasının ö- yanlara kurs sonunda Vekllet-
V'UIQ milletlerin ferdled ....,,,,,.. mil mftnuebeWe, Mısırdaki Yeni nüne geçilmek üzere de tedllü-Jer al- çe diploma verileceği gibi bir-
"'1UU1et bağJmn ilstOnde bir de ID- p+nda seferi kuvvetleri kumruıda· dığı malfımdor. Dlbı, bu cümiecıen o- çok rüçlwılyet ve imtiyaz hak· 
~ akrabalığı ve vahdeti varda-. • gmera1 B. C. Freybuıır, Türk or- lan ilk cürmi melhad tertip edil • lan da kaz•nJDJf oJaeakkn ilin 

...,._ OMld YAl.(Df <' ı n tebtii1 ricasile, Türk ı<ur - miş, bir dft1rAn wı+i, yUbe1ttiği. olmmr. 
(S.. 6 ..,.., {Bunw $ üncüde) j , .... 3 illoide) 

Büyük Anketimiz 

A Cbm, J'9'1ieiı'1len ,..,"iline b.
dar, bittin TUrk helJnnm, 

• 
- ,,..., •l!I -- edMllieclttl IDlll ... cWıbaw.,,. fldr .... 
...... lhmaDI, AJ1bra eadrlllla.• 
deki bbineeinde ziyaret ettim. 

Bir "muayene odam,. ndan lllylıde, 
8ftlmli W gak mtgin bir Jdlt8hhaM 
~---Jd1411k odada, kar· 
il bıllJays.. ''Yine neler .a,ıetaıM 
illl)caw bma? . .,, der gibi gllllm· 
...1ı1r ...... gtimerime bakıyor ••• 
lfeuau ım... anhttrm . 

- adden mlldm bir ••ele .. dedi. 
Bir an1ret mubarrlriDin, ortaya 

lmJdaiu '* mevzuu, mamtahnm, 
bil kadar J8km bir al&b. ile, birden
bire mfth.........min, ona, DUll tat· 
il Wr cesaret 'M'9Ceğjni tahmin eder• 
..... duıar JDll1UID artllı ! Meraklı 
bir 80bbete bqlaı' gti, a anana, 
ilk .uanmt mbft;mverdhD: 

- Bir TBrkln bir ecneM bdmla 
.... JDMine taraftar mwnm Uatad? . l)r. Myher 0.-

YQdnde ve dudaJdarmda mAntdar 1 - IDmamhı k81fiııe bniaJmul,. 
Mr gllBowue ee'rillenirlrm cnab Kimae)'i tealdd etmek de ""kJrmnw 
ftl'dl: • <"'- 7 fllcWeJ 

SABAHTAN SABAHA: - -
M·ibarek Toprak 

Befiride bulunan petrol biz., 
büyiik ümidler veriyor 

r. Pi , ... ,,.,,.., .. ,...,. ,.,,,,,. eılll.11 s.,lri'Rba anizl•r• .,,...., ... 
•iılJ& ._, "w•kı :•• Aıld *' •--• lıenalw __,_, m 

- alı• lr lırMl ( v .... 1 nel •• ) 
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'' Buolar cenneti inkar eden bazı 
gedil/erin şiirleridirn 

Taraçadan aşağıyı seyrediyorlar -
aı. Gültckinin gözüne muntazam 
fasılalarla nehrin ken:ı.nna dikilmi~ 
gümiı levhalar ilişti .. Sol elini alnı
mn üstfuıde öğle gjine.şinin l§lkla
nna siper ynparak egıldi. Levhalar -
dan birisini tetkik etti. 

Ü tünde bir ya.El vardı. Daha iri 
bir yazı ile de bunun üstüne "Battal,, 
damgası vurulmuştu. Diğer levhala· 
ra da arabça, farsça.. türkçe bir çok 
kıtalar yazılmış ve üstleri ayni dam
la.landır. Bunlar Allahın saşkın, der 
p.yln iptal edilm.işti. Merakla sor
du: 

- Bunlar nedir canım! 
Kız, Gultekinin; alnına. düşen saç

larını par.maklariylc yukanya kaldır
dıktan onra: 
-Anlam~!.. dedi.. Bunlar muh

tel f şairlerin şarabı, şehveti, .zevki 
öven, fa.kat ahireti. cenneti, bişn, 

aeşn, hfır w gılmımı iDki.r eden Je
tıhmdr. o p r .... pşkm, ..... 
llllder ve 18n9bkAr adamlarıdır. .. 

oturdular. Uzun müddet, çok san'at
kô.rane yapılan bu tabloyu seyretti
ler. Billyalı dakikalar yaşadılar . 

Biraz sonra Gültekin perdeleri e
liyle tetkik ettikten sonra, burnuna 
götürdü ve derin derin koklayarak: 

- Oh. .. dedi, ne kadar güzel kok\ıl
yor .. Bunlar neden yapılmıştır? 

Kız, Gültekinin merakını tatmin 
etti: 

- Btiıılar Mozambik'in halis am
berinden 
yapılın~. Yorgunluğu ve porsu • 
yan aşkı tazeler, diriltici bir hassası 
vardır. Koklayınız, içinize çekiniz .• 
Ciğerlerinize yeni bir hava, yeni bir 
hayat eksiri dökilldüğünü görürsü • 
nüz. 
Kız kendisi de perdeyi avuçladı .. 

Bumuna gotürd.ü. Derin derin kok
ladı. Sonra. masanın üstündeki süra· 
hiye uzandı. İc;indeki pembe bir ma· 
yü Jradeblere boşaltırlaa: 

- Bu ~ de ambetden ya
pılmıp, zindeliği tueler, di31DrQlı. 

lldıll ---

YENi SABAH 

Halk hamamları 
dün açıldı 

İstanbul belediyesinin fakir hal -
kın yıkanması için bir müddettenbe
ri açmak için hazırladığı Balat ve 
Kasımpaşadaki halk hamamları ni
hayet dün saat 15 de merasimle a
çılmıştır. 

Merasime belediye reis muavini 
Lutfi Aksoy riyaset etmiş viliyet 
sıhlıiye müdürü Alı Rıza, belediye 
sıhhat 'müdürü Osman Said. Beyoğlu 
ve Fatih kaymakamlan da. hazır bu
hmmuşlardır. 

İlk olarak Balat hamamı mera -
simle açılmış bunu Kasımpaşa ha· 
mamının açılışı takip etmiştir. 

Hamamlarda 19 kadın ve 19 erke
ğin yıkanma yeri vardır. He.mama 
her giren orada bir saat kala.bile -
cek bu müddet esnasın.da hamam 
idaresine vereceği çamaşır ve elbi
seleri ütüden geçirilecektir. 

Hamama giren halktan yıkanma, 
sabun ve peştema.l parası olarak 
7.5 kuruş alınacaktır. Yalnız kam -
lann ve belediyenin göndereeej'i fa -
kir halk hamamlvda bedava olarak 

OKUYUCU 
DİYOR Kİ: ---------Eczacıyı dinledik bir 

de hastayı dinleyelim 

'I 

U/4/940 gunlü ve 700 sayı üe intişar 
eden sevgili gazeienizin ikinci sayfasın
da cOkuyucu diyor ki:> sutununda ve 
cBozöyükte eczacı neden barınamıyor?> 
b:ışlığı altıııd:ıki yazıyı ve munzam mü
talcayı okudum. Yaz.ılış ve mutalea doğ
rudur; fakat bu bUSU5ta halk da dok
tor ve cczacılllt'dan fazla ve hem de pek 
fazla muft,ekic:lir •• ve bendeniz de fun· 
mcııııin seınmeü namına o müştekilerle 
beraberim. M ksadı Acizanem, bitarafa
ne oları:ık hakikati i%ah etmektir. Eme
lime muvaffak olursam bahtiyarım. 

Şöyle ki: Mualecc tertibatının eczası, 

tuz, gaz, oeker gibi :!ıyntı halkça ma
lum olmadıgından bir reçete muhtcvi
T<Ituıın bedeli o eczacııun insaf ve mer
ham t ne tmglı bir şeydir. Bu yüzden 
zavallı halle hadden cfzun para ver -
mcktedlr. 1sbatına gelince: Blzim bu· 
rnda doktordan bir reçete alır, eczacıya 
muracaat edersin. Eczacı bedelinin iki 
buçuk ura olduğun11 söyler. Reçeteyi ge
ri alır ve otomobilcilerle Kütah7aya 
ıönderirsln. &ıradaki iki buçuk liralık 
ilAcıı Kütahpdan yüz yirmi ~a 7ÜZ o
tuz kUl'Uf mukabilinde ıetirirler. Bizim 
e __ _.._.._ ııbı• 

- Mdlıtt ... ,,,.,, lf '* s.no-
.,. ...... B4lli 1' .......... 

Jstinye dokları ve 
havuzların ıslahı 

İngiliz kredisinden istifade edile -
rek tevsi ve ıslah edilecek olan Ha • 
liçteki havuzlarla. İstinye doklan -
nm tevsi pli.nlanmn hazırlanmasma 
bugürilerde basla.nacaktır. 

Denizyollan Umum M°ıidürü İbra· 
hinı evvelki gün 1stinye doklanna 
giderek son vaziyeti tetkik etmiştir. 
Haliç.teki havuzlarla İstinye dokla
nnın tevsii işine 3 milyon lira sar
fedilccektir. .. ,. 

••LEDJYJID•z 

Şehir meclisi bütçe mü
zakerelerine başlıyor 
Belediye bütçesinin müzakerele

rine bugünden itıöaren şehir mecli
sinde ba lamı.ca.ktır. Dahiliye Veka
leti belediye ve viliyet bütcelerinin 
bir an evvel Ankaraya gönderilme
sini istediğinden müzakerelerin aza
mi sür'atle neticelendirilmesine ça -
lışacaktır. Bütçe müzakerelerinin 5 
mayısa kadar neıticelendirileceği tah 
min olunmaktadır. Ba takdirde büt
çe muhasebe ıırikHhil tarafından An
~ götürillecektir. Bütçeaill. ma-
11B mu,ea. b4u' JJaliiJiıe ~ 
lel:IDe ..... • • 

Şimal harbinde Tayya-
renin rolü 

N orveçte bir :harb eeblaesi .... 
şekkül ~ kadar mM .. 

tanadiyea ke!lif 'ı' ı ile uğrapa 911 
aracla 8U'ada dmb ft haft. tisledm9 
karşılıklı taenudar İıl2'a ec1m .... 
temder ve AhDu. lmıra kuvwtlell 
şimdi eeub olarak brfl kupya gel
~ bohmm•ldM!r. Noneçteld -
rekit esnasmda mttı h=h edDea )194 

susla:r, bu bariMlm. ene) .Deırl ~ 
müş Olu ve bir .. ...._.. gibi göste
:rilea birçok nok* 'n=a w mahiye
tial oriaya ~· 

En1'1auinie ..... tayyare ıc.. 
le&rirıia nmtlak smnıtte ha.va hi .. 
Jdmiyetllli bais olmWJkla.n görül .. 
mii,tür. Filhakika, Norveçteki h&1"9" 
kltta, hava öıderbda 1aaddüdii • 
Alınan sahillerbain Nonreçe yakmll
ğı ve müttıefı1clerdea evvel bu lllllt" 

takala.nı y~ gibi h~ 
ra rağmen, Alman .DTI'eileri liyikl 
'~Jıile nazi hülQimetipin beklediği 
neticeleri vennemŞir. Müttefikleria 
heaüz daha yeni olarak Norveçte ii9-
ler vücude getirmelde meşgul olma
lanaa "e ~ amellye&iJlde balml
......_ nizE11., Ah B ~ 
rl biyill ,..,........ aftele•• .. 
ecUlea kadret ve flllldyetlerial lııllMll 

edecek ........ '* ...... -···· 
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26 4/1940 CUMA 

26 NİSAN 1940 

Cl 

iki deniz devini 
çarpışması 

ezair Süvarileri 
12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Muzik: Muhteli! ~arkılar (Pi.). 
ı:J.30/14.00 Muzik: Karışık miızlk (Pl.) 
18.00 Program ve memleket s:ıat ::ıy;ırL 

18.M Müzik: Karışık müzik (Pi.) 

• •• •• 
lngiliz dratnotu R inovn Alman 
dretnotu Şarnhorst'ı nasıl kaçırdı? 

Fransızlar, bUyilk mikyasta mü
dafaa cepheleri aldıkları bu son 
(İngiliz- Fransız) (Alman) harbin
de Majinolariyle ana vatan toprak
larının emniyeti kamilesini tahkim 
ve temin etmiş olduğu haberleri ve 
malUmatı matbuatımızda tafsilatile 
yazıldıktan sonra Fransanın Colô -
nies = kolonilerinden - müstemleke
lerin~en; gerek Mandat = mandası 

. altındaki memleketlerden dahi bah
sebncruek olamazdı. 

Evveli Fransız müstamerelerinin 
en mühimmi bulunan Cezayir mem
leketinden bahsedelim: 

Cezayirin meraklı ve zengin tarih
çesi dinlenilmeğe ve öğrenilmeğe se
tadır. Asırlarca hali zulmette 
kalmış ve arablarca Mağreb = 
Mağhreb deuilen Fas, Cezayir ilah 
diyarı susuz, pınarsız, kuyusuz ve 
ağar.sız kızgın kum çölferinden, sin
cabi ve mor kayalıklardan ve kaba 
otlar ve sazlarla mestur = Sleppes
lerden ve bedeviyet hayatından iba
ret ve yekdiğerine durub dinlenme
den (Razzia) = akın yapan kabile
lerin kanlı çarpışmalarından asayiş 
ve emniyet tamamiyle mefkud, kah 
kıtlığa; kah koleraya manız kalan 
büyük bir bakımsız yerdi. 

Buralarını en evvel Berberiler. 
badehu Kartacalılar; bundan sonra 
eski Romalılar işgal etmişlerdir . Bu 
sonucular memleketi hayli refah ve 
imara kavuştunnuşlarsa da \'anda
les = Vandalların istilasına uğraya
rak tamamiyle soyulmuş ve tahrib 
edilmiştir. Sonraları Bizanslılar, ls
panyollar, Arablar ve Türkler tara
fından zaptolunmuştur. 

Elyevm Romalılardan kalına san
at eserleri ve İspanyollara ait Sun
ta - Cruz kale harabeleri mevcuttur. 

O tarihlerde Af rikanın içerlerin -
den gelerek MısırdJı, yerleşmiş ve 
hükümet kurmuıı arablardan yardım 
gören ve bilahare mcşhu.ı- "Kaptanı 
Derya" mız olan koca Barbaros 
Hayreddinin teşkil ettiği kadırga fi
losuyla 1561 de Cezayir sahil şehrini 
zaptetmiş bulunuyordu. 

Bu devirde Akdenizde korsanlık 

biitiin dehşetiyle salgın bir halde hü
küm sürüyordu. Sahil boyundaki 
köylere, kasabalara ve adalara bas
kınlar yapılıp esirler almıyor ve bil-

Fransızların çok güvendik
leri ceıur a•k~rler 

• ' Yazan : 
•• 

Bahri Ozdeniz 
hassa güzel kadınlar kaçırılıyordu. 

Cezayir ı;ahil şehri Cosmopolites 
= çeşitli korsan gemicilerin makar 
ve merkezi haline gelmişti . 

Çarşı ve pazarlarda aleni "r.ir 
ticareti,, yapılıyordu. Üserayı zenci
ye meyanında beyaz kadınlar revac
da olduğundan yüksek fiyatlarla da
hilde kabile reislerine ve bey1erin 
harem dairelerine satılıyordu. 

Avrupalılarca traite . blanche de
nilen bu ticaretle meşgul olanlar esir 
kadınları dünyanın muhtelif isti
kametlerine nakJedcdcrdi. 
Nizamı alemi bozan bu korsanlığa 

hateme cekmek karannı veren bü- \ 
yük Avrupa devletleri muhtelif ta
rihlerde Cezayir şehrini işgal için 
muhasara ve bombardıman etmişler
se de muvaffak olamamışlardır. 

Nihayet Fransa krah Onuncu 
Şarl zamanında 1830 da Tulonda 
toplanan kuvetli bir Fransız filosu 
himayP.sinde tunç kaval toplariyle 
mücehhez ·10.000 asker sevk ve Sidi -
Ferruk kumsalına ihrac suretiyle 
Cezayir sahil şehri işgal ve Fransa 
menıalikinc ilhak edilmiştir. 

Denizlere hakimiyet sayesinde 
serbestii sefer temin edilmişse de ka 
raya çıkın bıı kıtalar, <la içeride ce
nubda Emir Abdülkadir kumanda
sındaki çöl arablannın silahlı muka
vemetine maruz kalmıı::Jartlır. 

Bu emir, iki defo yedi sene muha
rebeleriyle, on beş sene müddetle 
Fransızlarn karşı harbe devam ettik
ten sonra inkiyad eylemiştir. 

Fransız kuvvei sefcriyesinin Cc
zayirde rastladığı miiskülattan biri 
de o tarihte bu havali(le hiç bir yol 
bulunmaması. su \"e odunlaı·ını dahi 
beraberlerinde ta.•nııuıl,Lt'l mecburi • 
yetiydi. 

İşte garb<lan gelerek Cezayir sa
hillerine ~ıkan bu Fransız m~leniyet 
kervanının, kuvvetli asker kvlonlan
nın günlerce çok meşakkatli yürüyüş 
ler yaparak u!aı:ıtıklaı ı sahraları ge
çerken bu sıcak kum çoliinün bir 

• 

noktasında ha taklık ve yakınında. bir 
kaç Palmiers görmeleri her halde 
tahtelarz suyun mevcud olduğu ka
naatini vermişti. 

Tahmin ve fen yanılmamıştı. Su
yun çıkmasına mani olan kumlu taş 
tabakası kırılınca ilk su fışkırmış

tı. Kervan zaferine ermişti. 
Bu say<'de hemen yerlilerce · "O· 

asis" - Cezayir vahası yani Afrika 
~lünün ortasında su, nebatat ve 
hurma ağa~larını havi mamureler 
kurulmuştu. 

Suyun keşfinden: asayişin iadeı:ıin· 
den ve büyük çölün artık bir tehlike 
ocağı olmaktan kurtulmasından son
ra çöl sakinleri daha bir çok kuyular 
açarak, hurma ağaçları yetiştirerek 
birbirinden güzel müteaddit viibeler 
dahi emniyet ve müdafaaları bakı -
mından mutadları üzere tepelerde 
tesis etmişlerdir. 

Ve arı kovanlarına be'ftzer toprak 
evlerini inşa ederek yerleşmişlerdir. 

Cezayir, şimalde, başı üstündeki 
Akdenizin mavi sulariyle yıkanan ve 
binbiı' korsan hatıraları taşıyan sa
hilllerini takiben şark tarafı Tunus, 
garb tarafı Marok ve cenubu Sahra 
ile muhattır. Çölde aslan, sırtlan, 

pars ve çakal avları yapılmaktadır. 
Nüfusu 7 milyona yakındır. 
Kilometre murabbaı; şimal kısmı 

207.740: cenub kısmı 367,550 .. 
Cezayir, esasen dağlık bir memle

kettir. Büyük Atlas cibali silsile
sinden "Tell'' dağları "Steppes,, lerin 
bulunduğu <'n münbit havalidir. Ve 
bu silsile C-E'zayiri sahradan ayır -
maktadır. 

En yüksek dağları Kabylie mınta
kasında bulunmaktadır. Cezayir 
memleketinin geologie = ilmi arz 
noktasında tetkiki henüz tamamlan
mamıştlr. 

Taksimatı mülkiye itibariyle Uç 
vilayete münkasimdir: 

Alger. Oran ve Constantine'dir . 
Coğrafya bakımından:· Sahile mü

,.azi olarak üç muhtelif arz tabaka
larına maliktir: 

1 - Teli dağlan . havalisi en 
münbit kısmıdır. 

2 - Plateaux = tepeler - "Hay
vanata meradır.,. 

3 - Desert - çölde vahelerdc <le 
mebzul hurma yetiştirilir. Ahiren • 

18.40 Milzlk: Türküler \ e oyun havıiları. 
18.55 Serbest smıt. 
19.10 Memleket saat ayarı, ajans \'e me

teoroloji haberleri. 
19.:ıo Konuşma (Çocuk Esirgeme Ku

rumu tarafından). 
19.45 Mıızik. 
Çalanlar: Cevdet Çağlar, tzzeddin ok

te, Fahri Kopuz. 
Okuyanlar: J\lustafn Çac;lıır, Melek T<>k 

güz, Safiye Tokay. 
20.40 Milıik: Halk türküleri ve oyua 

havaları. Sarı Receb ve Sadi Yaver Ata
man. 

20.50 Müzik. 
Çalanlar: Vecihe, Kemal N. SL•yhun, 

Fahire Fersrın, Refik Fersnn. 
Okuyanlar: Mefharet Sağnak, Necmi 

Rıza Ahiskan. 
21.15 Konuşma (Bibliyografya). 
21.30 Müzik: Ertuğrul Sosyal tar<ıfın

dan akordeon soloları. 

21.45 Miızik: Küçük orkestra (Şef: Ne
cib Aşkın). 

22.15 Memleket saat ayarı, ajans haber
leri, ziraat, esham - tahvilat, kaml.ıiyo -
nukut borsası (Fiyat). 

22.35 Mi.ızik: Cazband (Pl.) . 
23.25/23.ao Yarınki program \'e kapanış. 

Son posta ile gelmiş olan İngiliz 
mecmuaları nisanın dokuzuncu salı 
günü Norveç sularında İngilizlerin 
(Rinovn) muhftrebc kruvazörile Aa
manların (Şarnhorst) zırhlısı ve 
(Hipper) ağır kruvazörü arasında 

cereyan eden barb hakkında. tafsilat 
vermektedirler. 

Ajans haberlerinin kısaca mevzuu 
bahsettikleri bu deniz cenginin heye
cana ver safhaları hakkında İngiliz 
mecmuası şu tafsilatı vermektedir: 

"Hemen fasılasız deniz çarpışma
larile geçen haftanın harb vakıaları 
arasında en ehemmiyetlisi 32.000 
tonilato mai mahrecindeki (Rinovn) 
muharebe kruvazörümüzle Alman -
ların 26000 tonluk (Şarnhorst) hattı 
harb zırhlısı arasındaki kısa çarpış
ma olmuştur. 

O gün Norveçin kayalık sahilleri 
açığında deniz pek bcrbadclı. Nisa -
nın dokuzuncu sah günü şafak söker 
sökmez Narvik hizalarında seyre -

Cezayride bağ mahsulleri büyük in- den (Rinovn) Almanların (Şarn-
kişaf almıştır. horst) saffı harb zırhlısını gördü. 

Y lt tl · kt Alt Alman vahidi harbinin refakatinde era ı serve erı ço ur. ın, 

demir, bakır, kurşun, simli kurşun, 10.000 tonilatoluk (Hipper) sınıfın-
dan bir kruvazör bulunmakta idi. tutya, antimuan, civadır. 

En ziyade faaliyette ve istihsali- • İngiliz hattı harb kruvazörü düş • 
tı kuvvetli bulunan Ain . Mokradaki mana l9.000 yarda mesafeden ateş 

. açtı ve ilk salvoyu gönderdi. {Ri-demir cevheridir. Büyük fabrikalar 
· Oran, Alger, Koiistantin, Temsan ve 

Beni - Safta bulunmaktadır. Tabii ve 
sun'i memlehalar vardır ve sahiller
de mercan = Torial avlanmaktadır. 
Her nE>vi hububat yerleştirildiği kibi 
tütün zeriyatında en başta gelir. 

Portakal, pamuk, zeytin mahsulle
ri de ehcmmiyetsizdir. Hicin develeri 
katır. merkeb ve her cins arab atta
n yetiştirilir. 

- novn) un ateşine Alman gemisi an-
cak üç dakika sonra mukabele etti. 
Fakat ateş açmasile rota dcğiştiri.P 
u~aşması da bir oldu. Bu müddet" 
zarfında {Şarnhorst) un fevkani IJ 

kısımlarına isabetler vaki olduğu 

müşahede edilmişti. İsabet vaki olun 1 
ca Alman gemisinin ateşi kc::ıildi ve ı 
ihtimal ki bu yüzden rota değişti -
rip müessir endaht menzilinden u
zaklaşmak istiyordu. 

Bir müddet sonra (Şarnhorst) un 

kıç tarafı münf erid bir surette ateş 
etmeğe başladı. Alınan gemisi çok 
yüksek sür'atle seyrediyor ve (Ri • 
navn) da sür'atini çok sert ve mü· 
telatim denizlere rağmen saatte 
(21) mile çıkarıyordu. 

Yeniden başlıyan ve iki dakika 
süren ateşten sonra Alman zırhlısın
dan kesif bir duman sütununun yük· 
seldiği görüldü ki bu da ağlebi ihti
mal ikinci bir tam isabetin vukuuna 
delalet ediyordu. 

Harbin bu safhasında Alman ge
misinin bir mermisi (Rinovn) a su 
kesimi yukarısından isabet etmiş 

ise de mermi infilak etmeden gemi
yi delip geçmiştir. 

Bundan sonra (Hipper) kruvazö
rü (Şamhorst) la İngiliz ~misi a
rasına sun'i bir sis perdesi çekmiş 
ve bu suretle arkadaşının harb sa -
hasından uzaklaşmasını temin etmek 
istemiştir. 

Bunun üzerine (Rinovn) hedef de
ğiştirerek toplarını (Hipper) e tev
cih etmiş ve ateş açmışsa da bu ge
mi de rota değiştirmiş ve her iki 
Alman herb gemisi yüksek sür'atle 
harb sahasından uzaklaşmaya baş

lamışlardır. 

(Hipper) hem kaçıyor, hem de 
ara sıra mezcborda ateşlerine de -
vam ediyordu. 

Tipi halinde yağan kar fı:1:ınas> -
nın girdbadları ve gayet yüksek 
dnlgalar arasında Alman gemileri 
sık sık gözden kayboluyor ve git -
tikçe uzakinsıyorlarcl1. 

Nihayet (Şarnhorst) \'e (Hipper) 
adam akıllı uzaklaştılar ve aradaki 
mesafe (29000) yardaya çıkınca da 
(Rinovn) ateş kesti. 

Biraz sonra düşman gemileri u • 
fukta büsbütün görünmez oluyor -
lardı. 

San'at ve halıcılık i~leri de çok 
ilerlemiştir. Maalesef çekirgeler bu 
ülkeye arız olan afetlerin büyüğü
dür. 

kerlcri, Afrika avcı taburları Spa- ıı»---

Burada kabileler memleketin asil 
yocli ahalisini teşkil ederler. Bu ka
bileler yerli beyler Ye kabile reisleri 
emirler tarafından idare edilmekte 
dir. Arablar sonradan gelmişlerdir. 

Cezayir memleketi 1671 tarihine 
kadar askeri idare altında bulunmak
taydı. Elyevm merkezi Alger = Ce
zayir şehrinde mukim bir sivil Fran
sız valii umumi tarafından idare e
dilmektedir. Şehrin Avrupa mahal
lesinde hayli miktarda Fransızlar, İ
talyanlar Ye İspanyollar ikamet et
mektedirler. 

Başlıca Alger, Oran, Constanthıe 

vilayetlerinde ~aid = Caid tabir e
d:Jen eyalet valilerinden başka ayrı
ca. idarei askeriye vardır. 

Oran, Cezayirin en birinci ihracat 
limanıdır. 

Cezayir askerleri göze çarpan ve 
her kura askerinin pek hoşuna giden 
üni!"ormaları labistirler. Cezayirli as
kerlerin ve bilhassa sitayişle bahse
dilen atılgan sipahilerin Fransız or
dularındaki hizmetleri pek mergub
tur. Ve Fransa bunlarla müftehirdi.r 

Askeri Te.~kilah 
Zu!ıaf askeri, Cezayir nişar~cı as-

his = ~yir süva~il~ri... j ızmire giden üniversite· 
Meharıstes = Hıcınsuvar asker- ı·ı d~ d .. 1 leri. ı ı er on u er 
~nebi Lejiyoı;ılan - Hava, top- I 

çu ve tersanesinde bir kısım deniz er
leridir. Bugün Avrupa §chirlerine 1 
muadil mükemmel yollara, demir - 1 
yollarına ve radyo istasyonlarına 

maliktir. Cezayir ile Fransa arasında 
muntazam hava seferleri dahi yapıl
maktadır. Bütün şehirlerinde her ı 
türlü medeni nakil ve muharebe va
sıtaları vardır. 

Cezayirin işgalinden ve altmış se- 1 
ne zarfında umumi sulh ve rahatın 
ve islahatın temininden ve nafia iş- ı 

terinin ikmalinden sonra ancak bir 
1 

asır zarfında 1930 da bugünkü me
deni ve müterakki §ekline yüksel- t 
miştir. 1 

Bu en kadim Fransız müstemle • , 
kesinin daha açık tabirle Fran~a 

Cumhuriyetinin ayni parlaklıkla te· 
celli eden bir parçnsının yüzüncü 
devri senevisi o tarihte Fransa reisi 
cumhuru bulunan ·Mr. Doumcrguc'in 
Fransa medeniyetinin beyaz tülle
rine bürünmüş gibi beyazlara boyan
mış Ceznyiri ziyaretiyle tes'id edil· 
mi13tir. 

23 Nisan bayramı dolayısilc İz -
mire giden füıiversitelilcr kafileı:>i 

dün Şt~hrinıize avdet etmiştir. Oni -
versitecliler lzmirde muhtelif yer -
leri ziyaret etmişler ve İzmir halkı 
tarafından büyiik heyecan ve sami -
miyetle karşılanmıı:;lardır. 

-o--

Ulüm 
Mühendis Akil Ergüvenin kaym

pederi Selimik eşrafından Bay İshak 
Tevfik'in kısa bir hastalığı mütea
kıb Ankarada vefat ettiği t~ürle 
haber alınmıştır. 

Bay İshak Tevfik uzwı mü<ldet 
Selanikte ve bilahare İstanbulda a
,·ukatlık yap~ış, dürüst ''e mümtaz 
hayatile büyük bir muhabbet ka -
zanmıı::1ır. 

Adliye hayatımızın pek ziyade 
hünnet kazanmış o!an bu kıymet 
simasının ani ölümü kendisini tanı
yanlarca hakiki bir teessür uyan -
dırmı3tır. 

.Merhuma Tanndan rahmet diler 
ve kederli 
sunarız . 

ailesine taziyetlerimizi 
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&celeyin Veysi bcym çiftliğe gelişi.. 
O kad:ır sert duran çehresi.. Altay
la birlikte acele hard;eti.. Çiftliğin 

idarehini kendisine bırakan annesi
nin ele onlarla birlikte gitmesi. Ni
hayet o zamana kadar sakin ve ha
disesiz geçen hayatlarında vukua ge
len bu karışıklıklar ... 

Yalnız müsbet olarak gördüğü 
hir şey vardı: O da annesi, ve bele 
kUçük Allaym bulunmamasından do· 
itı.yt ev {?imdi hnyatsız, boş bir hal 
an:ccliyordu .. 

'Perihan hanımın, bu ruı.bah, çocıı
ğunun götürüldüğünün farkında ol
madan çiftliğe geleceğini düşün
miı~tii.. Veysi bey karısına hitaben 
bir ~cktup bırakmıştı.. BUyük ve 
mu:1trızam bir ynzı ile yazılmış bu ge
Dif? zarf, genç kızı korkutuyordu. 

Her halde Y eysi bey ile karısı a
rasınd:ı bir drar.ı cereyan ettiğini 
ke3tirebilecek bazı işaretler vardı. 
Vey~i bey o kadar mağrur ve soğuk 
tavırlı göı1.ınmesine mukabil. genç 
hanımı da r.c kadar mi!tebessim ve 
t:&rl;:\'t!' .. 

Feriu~. i<'imh!n. kü~ük oğlunu o 

kadar seven bu genç anne için bir 
merhamet hissi duyuyonlu. Halbuki 
babası olacak adam aı ışın oğluna 

bir kerecik olsun bakmamıştı. 
Fakat, şimdi, çocuğu alınıp götü

rülen anneye ne anlatacaktı~-
Ona olan biteni nnsıl izah l'41ecek· 

ti? .. 
Genç anne, kim bilir ne kadar üzü-

lecek, istirab çekecekti!. 
Feridenin kalbi sızlıyoı·du .. 
Birdenbire sıçradı: 
- Nnsılsın Feride! 
Perihan hanım, bindiği otomobili 

!lÖzedc bırakmış, ve koşarak çiftliğe 
gelmiş, ve işte 5imdi de karşısında 
duruyordu .. 

Genç kadın tebessüm ediyordu •. 
Her şeye rnğmcn, küçük oğlunu, 
sevgili Altayım göreceğini düşüne

rek mesud idi. Bu sebetcıı, Mu&ReZ 
hanımın kızının müt{'reddid \'e şaş
kın tavrının farkında ckgiidi. 

Perihan, oğlunu düsüncrek ya
va:ı bir sesle: 

- Daha uyuyor galiba. dedi .. 
Bunları söyledikten sonra eve gir

di ve do~Tu~a Altıı.yın her umu 

-35 hayran nazarları altında çocuğunu 

yattığı odaya. doğru yiirüdü. dizlerinde sallamak için oturmuş ol-
Feride, genç anneye, boş beşiği duğu koltuğa kadar gcitürüü. 

göstermemek ve fena bir sürpriz Bununla beraber, Perihan tama
kaı'Şısında bulundurmamak lazım mile kendisini kaybetmemişti. Bütiin 
gc!diğini düşünerek , zaruri olarak kuvvetini toplayarak, acıklı bir na
genç kadının kalbinde acı tesirler u- 1..arla Fcrideye baktı.. Ağlamıyordu. 
yandıracağını bildiği halde: Fakat halinden müthiş bir heyecan 

- Altay odada yok, dedi.. içerisinde bulunduğu görülüyordu .. 
~crihanın gözlerinde birdenbire Nihayet mırıldandı: 

parlayan endişe ve istifham sualleri - Hepsini olduğu gibi bana an-
karşısında ilave etti: lat.. Her şeyi bilmem lazım Feri· 

- Veysi bey onu alıp götürdü! de .. 
- Kocam mı?. Genç kız, Veysi beyin, geceleyin 
- Evet efendim.. c:;iftliğe gelişini, anesinin heyecan ve 
- Fakat ıfe vakit?. endişesini, acele hazırlıklarını ve ni-
- Bu gece .. Daha doğrusu sabaha hayet şafak sökmeden evvel hareket-

ka.rsı saat beşde.. lerini anlattı .. 
Pcl'ihan korkunç bir surette sarar- Zavallı anne bu izahatı dinlerken 

tnıştı.. Çok şükür ki, sağlam ve kuv- · mütemadiyen: 
vetli olan Feride yanında bulunuyor- · - Ah şu trenin rötal'ı, ne talih-
du. ·. sizlik.. diye söyleniyordu .. 

Genç kadın, üç gUn evel, Fahrinin Zihni, yolculuğundaki basit, f&k"at 
1 • 

ı mukadderatında büyük tesirler vücu ı şu satırları okudu: 

1 

da gelmesine scbcb olan kazaya ta· "Perihan, oğlumu alıp benden ay-
kılıyordu.. 1 rı bir yerde ya~ntamazsın.. Bet';m 

Yarı yolda, tı·en büyük bir kam- 1 gibi bir adamın iradesine karşı ge-
yona çarpmış, içinde bulunan adam- 1 linemiyeceğini öğrenmen lazım .. Al
lardan bir çoğu ölmüş, yaralanmış, tay benimdi!'. O, yegane çocuğum· 

bu yüzden üç saatlik bir röt:ır \'Ukua • dur. Ren·etimin ve ismimin tek vnrigi 
gelmişti.. Onu ben muhafaza ve himaye e<1e-

Bu kazayı müteakip ayrı bir istas- ceğim .. Ve sana karşı da koruvaca· 
yonda tahkikat için tekrar beklemek ğım.. ~ 
lazım gelmiş \Pe neticede çok geç kal- "Zira haddinden fazla hassasiye • 
mıştı.. tin, zihniyetin, düşüncelerin. onun 

Nihayet Ferideden daha fazla ma- ruhunda fona tesirler yapacak matli· 
lfımat istedi: Vey!';i bey ne vaziyette yettcdir. Eğ.:r yaptığm ihtiyatsız 

idi? Mahzun tavırlı mı, yoksa kız- hn!'eketlerini, dfüjüncesiz gayretlC't'İ-
gın mı idi? Ne gibi sözler söyl<'mi~- ni hatırına getirirsen, onu büyütme-
ti ?. rneğe, hay:ı t hakkında ilk dcrRleri 

- Veysi bey fazla lakırdı söyle- \'Cı-nıeğe kabiliyetli olmadığını anlar-
medi .. Sert bir tavrı vardı ve çok a- sın. "Bununla beraber, senin de Alta 
cele ediyordu. Annem~ benim •iki yııı annesi olı:'l.ınu maalesef unutamı, 
ayağımızı bir pabucn koydu .. Yalnız J'Orum. Ayni zamanda ismimi taşı-: 
biz öteberi hazırlarken o da size bir yorsun! Bunun için derhal İstanbula 
!3CY~r yazdı .. İşte mektub... dönmeni rica ediyorum. Orada içti-

Ve büyük bir zarfı Perihana u- mai seviyene münasip bir hayat sür-
zattı.. meğe başlar ve aile ocağındaki mev• 

Perihan zarfı yırttı ve sapsarı ke- kiini alırsa, ancak o vakit oğlumua 
silmıŞ yüzünde · ~~y~~ göster- 'sıhhati hakkında aana maliımat ve 
metn~ğ~ fllışa'lk<>sa'bit bir n.ızarla l rebilirim.,, [De1'«mt var] 



YENİ 

Atletlerimiz bugün 
geliyorlar ~UrCŞ<;ilerimiz bugün öğle vakti 

le ket edecek olan Rumen vapuri-

~ıra hareket edeceklerdir. Ken- 'T' •• '- b ., b b • ••ı' J_ _J 
kan i lskenderiyede bölge asbaş - l UTK ayragını ya ancı ır U Rl!Ut! 
~ ı bekliyccektir. Giden güreşçiler rı .1 J l • 
)inelce de bildirdiğimiz gibi Hü.se - !ŞeTeTı e temSl t!aen genç ert mera
~ Y '.ar, Yusuf, Kandemir, Ad - 1 
~ ~Ustafa ve Çoban ?ırehmedden ı •imle karşılaya/im 
~ 

1 
. ltir. Kafile ile beraber antrenör 

..... ~Unen ve monıtör Saim de gı"de -
.....:tir. • 

.t:~llreşçilerimizie muvaffakiyetler 
~riı. 

aursad~··atletizm 
nıüsabakaları 

4-f~ <Hususi) - Bursada son 
~fında yapılan atletizm mü -
'lıle . nda bazı gii7.el dereceler 
~edilmiştir. Yüz metrede ve üç 
ele &tlanıanın dereceleri üzerlerin
~lacak değerdedir. Ancak 
)er ve hakem meselesi birçok 
diııı ~ olduğu gibi Bursada da ken 
Jet. Coetermekte, bu yüzden atlet
~emlerin ekserisine pek de gü
~ enıektedirler. Bu cihet düzel
\ takdirde Bursa atletivruJeki es
~ ~ni alacak ve evvelce olduğu 
h.:_ ~de şehirlerimizin atletleri ile 
~ Yarışılabilecektir. 
~ ~ günkü müsabakalarda ah

ı neticeler şunlardır: 
~ M. Ziya 11.3 
800 " Tevfik, SUlcyman 24.2 
3oo ,, Vahid, Orhan 2,16,9 
Cllııe" Sabri, M. Ali, 11,1 dakika 
a Orhan "Acar,, Orhan ı0.10 

ili il adını Tevfik, Kemal 13.5 "Ye-
8 1ll'la rekoru,, 
ı:::ır. Abdullah 2.69 

lıi 2 kan Bayrakl, Orman mette -
' Ziraat Mektebi 3.54. 

Ziya ÖSge 

'-den te~i istit•re 
~heyeti toplanıyor 
~ n terlüyesi merkez istişare 
to;ıa~ bu ayın r.~nu~~ Ankarada 
_, ... ~.Bu toP,lantıda, muhte: 
S larııı programlan üzerinde du 
S ve federasyonlann tanzim 
"'~ bu programlar müzakere 

k edilecektir. 

llu haftakiMİllT KUme 

"nu . !"açları 
<\ c\rıı._kUıne maçlarını yapmak iu.e-
~ Gençler birliği ve Mıı
~ cü takınılan bu hafta Gala-
~f Ve Fenerle oynıyacaklardır. S ıı.r cumartesi gUnU Şeref sta
~ Pazar günü de Fenerbahçe 

e>ınunda. yapılacaktır. 
~ni bir turnuva 
~ .~ 25 (A.A.) - Haber aldı
~ "!?re, milli küme haricinde 
~~aranın Demirspor ve An
'Oğ ctı ile 1stanbulun Kurtuluş, 
l'ı ~Par ve Şişli fudbol takımla
~da İstanbul ve Ankarada 
~ 0,ak Ü7.ere müsabakalar ter-
~. Uştur. . 

11

~İ2de yeni çıkmakta olan 
~Ue te ~ro,, mecmuasının mllzahe 
.:'llla. rtib edilen bu deplaoman maç 
~. .\ lstanbulda, Şi6li ve Beyoğlu 
°"l'~ !lkarada da Kurtuluş - An
~ bu ti Ve I{urtuluş Demirspor ara 

.. , hatta başlanaca.ktır. 
ıı, ıa.ı a spor kupası,, maçlan adı
ı:ın1c ~&ca.k olan müsabakalarda en 
Ilı" tar alan takıma, mezkftr mec
tit. afından bir kupa verilecek-

~ kilnıe tııaçları kadar heyecaiı 
.~ tabınin edilen bu mÖBaba
~ bit~ spor mehafilinde bü . 

biter alaka ile beklenmektedir. 
~ bu111 taraftan, milli kümeye da -
t.~t ilan, Ankaranın Gençlerbirli
~ l'!:afızgücü ekipleri de bu 
~~erbahçe Galatasaray ile 
~ . Uzere bugün İstanbula 

1Q etınişıerdir. 
~ l9 ll Ma,..a hazırhk 
ı._ ~Yıs bayramında Halkevleri 
~.)a~~a spor mUsabaka-3. ~:.na aid prog ·-

~-~esas olmak ibere her 

~teleri v=~-= 
.. 

r----------------~ .................... _.. ..... ...,.. ______ ,... 

l!:t -

800 v• 1500 metre biriaciai Rıza Maksat, gülle birincisi Arat, 110 
.. anialı birı'ncisi Faile ve azıın atlama birincisi Muzaffer 

Mısırdaki müsabakalarda kazan - ı 
dıklan muvaffakiyetleri bildirmiş ol
duğumuz atletlerimizden avdetleri 
hakkında bir malumat alınmamış ol
makla beraber çocuklar yann beklen
mektedir. 

Mısırda aldığımız neticeler şimdi
ye kadar bu sahada kazandığımız 

muvaffakiyetlerin en iyisi olarak gö
rünmektedir. Çocukların elde ettik
leri dereceler hakkında ölçüleri he
nüz bilmemekle beraber Mısır gibi. 
İngiliz ve İtalyan tesirile olgunlaşmış 
bir spor muhitinde yeni filizlenen 
Türk atletizminin gösterdiği kudret 
memlekette büyük hamlelere sebeb 
olacağı gibi, bir taraftan atletlerimi
zin tecrübelerini arttırmış diğer ta -
raftan da memleket heS8bına büyük 
propaganda yapmıştır. 

Spor bugün sadece f erdlerin fay
dalı bir meşgalesi olmaktan çıkmış, 
daha ziyade bir yropaganda vesilesi 
olmuştur. Spora S1ri' propaganda ol
sun diye göz kamaştıran tahsisat a
yıran hükumetler vardır. 

Böyle bir niyetle değil, fakat sade
ce spor yapmak için Mısıra gitmiş o
lan atletlerimiz işin bu tarafını da 
otomatikman mükemmel olarak ba
şarmışlar ve Türk gencinin uyanık 
ve sporcu olduğunu göstermişlerdir. 

Giderlerken ancak birkaç arkadaş
larını rıhtımda gören hu çocuklar 
yarın memleketlerine döndükleri va
kit mul1akkak ki· yabancı bir mem
lekette, elde ettikleri zafer dolayısi
le, kulaklarında uğuldıyan alkışın 

birkaç mislini arıyacaklardır. 
Onlar şimdiye kadar kendi ba.şla

r111a, bir din gibi sevdikleri ve inan
dıklan atleti7.m sporunu yaptılar. 

Bu büyük cehdden sonra muvaffak 
olmalarını takdirle karşılamalıyız. 

Bu sadece lafla değil, hareketle de 
ifade edilmelidir. 

1935 de 6 ncı Balkan oliınpiyadlan 
vesilesile şehrimize davet etmiş ol
duğumuz Atina valisi ' 'Bugün payi
taht nazırı,, mösyö K~eas atletler
dne bir gün evvel memleketine ale
lacele dönmüş ve Balkan şampiyonu 
olan takımım karşılamak için muh
te§em bir program hazırlatmıştı. O 
sene Yunanlı atletler Pireye döndük 
leri ,·akit halkın omuzlan üzerinde 
sokak sokak ~alaştırılnuşlardı. · 

Memlekette yeni bir bedeni kül -
t.ür yolunu açıyoruz. Atletizm devle
t.in çizdiği spor programında bugün 
ön safı işgal ediyor. Bu işte büyük 
feragat gösteren idarecilerin işlerini 
Mısırdan yarın dönecek olan şu bir 
kaç çocuk kolaylaştırdığı gibi, bu iş
lere atılmış olan temelini de yine bu 
birkaç çocuk sağlamlaştırmıştır. On
ları iyi karşılıya!ım. Orada bizim i
çin, arkalarında milletlerini düşüne
rek ve müsabaka sonunda i.rız olan 
baygınlığı yenerek çarpıştılar. 

Uğurladığımız gibi yapmıyahm. 

Başları önlerinde ayrıldıkları rıhtı

ma hiç olmazsa biraz tebessüm ede
rek çıksınlar. 

Fünmaa Teldi 

Romada tenis mOsabak•lar 
Roma, 25 (A.A.) - Burada ya

pılmakta olan tenis 1&111piynaaaı .. , 
Stefani - Toroai çifti Heakel -~ 
fert Çjftini 1 - ••• - 4, 1 • • :~ • 4. 

11 - 9. Punces • Pallada çifti, Cucel
li - Vido çiftini 6 - 3, 4 - 6, 6 · 2, 0-6, 
6 - 2 mağlüb etmiştir. 

Tek erkekler arasında: 
YugdSlav Punces, Rumanyalı Ta

nacescu'yı 3 - 6, 4 • 6, 7 - 5, 6 - 2, 
6 - 4, 

Kadınlar arasında: 

Alman Bn, Ulestein, İtalyan Bn. 
Manzutto'yı 6 - 3, 1 - 6, 8 - 4, 

Çift kadınlar arasında: 
İtalyan Bn. Tonolli - Sandonino 

çifti, İsviçreli Bn. Somogy - Berescu 
çiftini 6 - 2, 6 • 1 mağlub etmiştir. 

Boka itleri • 
Bed~n Terbiyesi İstanbul Bölgesi 

Bok8 Ajaahğmdan: 
Boks işleri hakkında görüşmek ü

zere ali.kadar klüplerin salihiyettar 
birer murahhaslarını 29 '4 1940 ta
rihine müsadif pazartesi günü akşa
mı saat 18 de pölge merkezine gön -
dermelt?ri rica olunUf. 

İstanbul Fndbol AJuhiı'"'u: 
27 4: 940 cumartesi Şeref stadı: 

Galata.saray • Muhafız gücü saat 15 
Fenerbahçe - Gen~ler birliği ,, 16.45 

28 4 940 Pazar Fenerbahçe stadı: 
Galatasaray. Genc_;ler birliği saat 15 
Fenerbahçe - Muhafız gücü ,, 16.45 
Holanda Belçikayı yendi 
Amsterdam, 25 ( A.A.) - Olim

piyad stadında 45.000 seyirci önünde 
yapılan Belçika - Holanda milli fud
bol maçı, Holandalılann 4 • 2 galibi
yetile neticelenmiştir. 
Mısıra gidecek futbolcUleri 

davet 
Beden Terbiyesi İstaabul Bölgesi 

Başkanhğmdaa: 

3 Mayıs 940 cuma günü Mısıra ha
reketi II)Jlkarrer fudbol ekibini teşkil 
edecek olan isim ve klipleri aşağıda 
yazılı idmancıların 2614 '940 cuma 
gUnü saat tS.30 da Taksimdeki böl
ge merkezıne gelmeleri rica olunur. 

Fenerbahçcden - Cihad, Esad, 
M. Reşad. Küçük Fikret, Melih, Bas
ri, Fikret, Ömer, Ali Rıza. 

Galatasaraydan -Osman, Adnan, 
Faı·uk, Enver, Salim, Buduri. 

Amerikada maraton koşusu 
Amatör At.tetik Ünion'un hemen 

hemen Amerika şampiyonası mahi
yetinde olan maraton koşusu Bos -
tonda yapılmıştır. Havanın çok gü
zel olması koşuculara bu çetin ya • 
rıeta yardım etmiştir. 

Nitekim alınan neticeler calibi 
dikkattir. 

Birinciliği meşhur Gerard Cote al
mıştır Derecesi 2.28.28.6 saattir. 939 
§ampı.> ..ınu Johny Kelly 800 metre 
farkla ikinci gelmiştir. 
Mısıra gidecek fudbolcU . 

kaflleal 
Fudbolcülerimizin Mısır seyahati 

b.hakkuk etmiştir. Takım ne evvel
ce bildirildiği gibi Fenerbahçe kad
rosu ne takviyeli bir Fener takımı, 
ne de İstanbul muhteliti değildir .• 
Mıstra Fenerbahçe ve Galatasaray 
muhtelitinin gideceği tahakkuk et· 
mi.,W-. 

Kafileyi fudbol federasyonu reisi 
Danyal ile İstanbul fudbol ajanı Ha
B&D Kimi! götürecektir. Gidecek fud 
bolcü adedi 15 dir. Fell~ ve 
Gelat11ara~ . mill1 • klllle ...,. 
tabir edilfıcektir, 

SABAH 

Almanya ila 
dostluk 

--0--

( .Ba.ptıakalede• deuam) 
Bu milletlerin menfaatleri de birle
şince iyi komşuluk münasebetleri şa
hıslar arasındaki dostluğa azami im
kan dairesinde yaklaşır. 

Fakat Almanyadak.i nazi hükUme
ti böyle bir sözü ağzına alamaz. Bu
na hakkı yoktur. Çünkii kendisi in· 
san sosyeteleri arasındaki iyi müna
sebetlerin temelini yık~r ve her 
türlü beynelmilel kaideleri bir tara
fa atmıştır. 

Nasyonal - Sosyalizm ırkçıdır. Bü
tün dünya medeniyetini yalnız i.rl 
ırkının vücude getirdiğini iddia e
der. Arilerin arasında da başka ırk
larla ihtilatları bakımından kendin
ce bir ta.~fiye yaparak b~gün iriliğin 
mümessilliğini Almanlara bahşeder. 
Nasyonal . Sosyalizme göre bu Al~ 
manlar Allahın sevgili kuludurlar. 
Allah bunlara dünyayı sevk ve idare 
etmek, dünyaya hakim olmak vazi
fesini tevdi etmiştir. Biı".laenaleyh 
Almanların dünyaya hakim olmalan 
icab eder, çünkü Allahın emri budur. 

Arilerin şimdi mümessili bulunan 
Almanları yollanndan çevirecek hiç
bir mülahaza olamaz. Avrupada iki 
yüz milyon Almanı rahat rahat ya
şatacak derecede geniş bir.anavatan 
kurmak l&zımdır. Küçük kavimler 
ortadan kalkacak yani Alman ti
büyeti altına. girecektir. Avrupa kı -
tasında iki muazzam devlet olamaz. 
Alman hakimiyeti iptida Avrupada 
~üs ederek sonra bütün dünya
ya yayılacaktır. 

Bu hedefe erişmek için her şey ca
i7.dir. Bu gayeye parça parça erişi
lecektir. Bir işe teşebbüs edildiği 
zaman, nöbet bekliyen diğer kurban
lann yüzüne gülmekte tereddüd edil
miyecelrtir. Beynelmilel siyasette ah
lak, merhamet, insaf, müsamaha, 
hak yoktur. Hak yalnız kuvvettir. 
Kim zayıf ise kuvvetlinin esiri olma
sı tabiatın kanunu ve tabiatı halk 
eden Allahm iradesi icabıdır. 

Berlin radyosuna soruyorum: Bir 
çok Alman ırkçılarının ve hepsinin
Ustünde Adolf Hitlerin mesleği, po
litikası bu değil midir! Almanyada 
bu prensipler inki.r edilmiş, Mela 
Kampf yakılmış mıdır? 

Böyle bir mezheb ilin eden bir par 
ti ve hükumet ile hangi bir devletin 
4ost olması !btimali vardır ki Türk
ler Almanyanın dostluk teminatına 
kıymet verebilsinler? 

Bertin radyosuna göre geçen sene 
Almanyaya davet edilerek ikram 
görmüşüm. Buna rağmen yine Al -
manlara düşmanlık ediyormuşum!. 
Almanlara değil Alınan nazilerine 
ömrümün son dakikasına kadar düş
manım. Çünkü onlar sair milletlerle 
beraber benim de vatanıma göz dik
mişlerdir. Almanyaya davet edilince, 
gittim ve pek tabii olarak, ikram 
gördüm. Böyle bir ikram ile benim 
vicdanımı satın alabileceklerini üımd 
etmişlerse bu kadar ahmak olmağa 
hak yoktur. Ben Almanyada çok 
daha fazla ikram görmüşümdür. U
mumi Harb içinde bir Türk mebusan 
heyetinin başında Almanyayı dolaş
tığımız zaman, hükümdarlara li.yik 
muamele gördük. Umumi Hari><ie 
Almanlarla ittifak edip onlarla bir
likte harbetmenin aleyhinde idim. 
Böyle olduğu halde, hükfunetim it
tifak muahedenamesini imza etmiş 
olduğu için, §ahsi hislerimi sustur • 
dum. vatanımın selameti namına Al
manlara müzaharet etmek vazifem 
olduğunu düşündüm. Binaenaleyh 
Harb içinde Almanyaya dost dav • 
randım. Bugün müttefiklerimiz, ken
dimin de vicdani kanaatine tama • 
men uygun bir surette, İngilizler ve 
Fransızlardır. Onlarm dostuyum. On
lann galebesi için çalışmalc vazifem
dir: Çünkü vatanımın menfaati" bun
dadır. Alman nazilerinin düşmanı • 
yım. Çünkü vatanıma göz dikmişler
dir. 

Hayia Cahid YALÇIN 

--->YC:---
Bir amele y_..l•ndı 

Dün sabah saat dokUlıda, Y enica
mi avlusunda belediye tarafından 

istimlak edilip yıkılmakta olan dük
kanların yıkılma işinde çalışan ame
leden Halid, Osman ve Mebmed da
mın üzerindeki kiremitleri toplamış
lar, saçaktan apğı inerlerken saçak 
siklete mukavEIDM: edemi;yerek çök
iDll, iç .... ele iç matn yiikeek.. 
... ~ Mifa'ltl••ciZ 

Sayfa: !I 

Türkç.eye ~viren: llVSEY1N CAHİD YALÇllf 

Hitlerin F aşiat idare ile Faşizm 
hakkındaki fikri 
-200-

BuJıareket farzının Alman kavmi
nin menfaatlerine pek uygun gelme
si çok şüphelidir .. Her halde böyle bir 
küfür ve mütaleanın bir aptal mı 
yoksa mahir bir şarlatan tarafından 
mı müdafaa edildiğini soruşturmak 
her zaman kabildir. 

Şıklar mevzuu bahsolduğu zaman 
ben daima ikinci şıkka meylediyorum 

Şimdiye kadar bizim düşmanlan
mız bulUDaD ve hak.iki menfaatleri 
istikbalde bizim menfaatlerimi7.e u
yacak olan bazı kavimlerin manevi 
istidatlarında bir deği§iklik, insan 
muhakemesinin karar verebileceği 

nisbette pekala temin edilmek ka -
bildir. 
Şu şartla ki bizim devletimizin ve 

varlığımızı mUdaf aa hususunda aşi
kar irademizin dahilt kuvveti bizleri 
yardıınlan bir kıymeti haiz bir müt
tefik haline çıkarmalıdır ve, bundan 
başka kendi beceriksizliklerimiz ya
hud caniyane hareketlerimiz eski düş 
manlarla bu ittifak projelerini düş
manlann propagandasına gıda yap
mamalıdır. 

• • • 
En .çok üçftncü itiraza cevab ver -

mek zordur. 
Kendileriyle bir ittifak kabil olan 

milletlerin hakiki menfaatlerinin JDil 
messilleri müstakil milli devletlerin 
ve halk devletlerinin can düşmanı o
lan Yahudinin iradesine karşı he
deflerine acaba eri~ecekler mi
dir?. · 

Meseli, ananevi İngiliz politikuı 
Yahudiliğin menhus nüfuz ve tesirine 
galebe çalabilecek kuvveti haiz mi
dir' değil midir? 

Şimdi söylediğimiz gibi, bu' suale 
cevab vermek pek zordur; bu bab
da kat'i bjr hüküm verilmesine im· 
kln bıralmuyacak derecede birçok 
Amillere tlbktir. Herhalde, bir şey 
muhakkaktır; Tek bir de~ le
ni kuvvet o kadar sağlam surette 
müesses, o kadar mutlak surett.e 
memlelu6l menfaatlerinin hizmeti -
ne tahsis edllmlt addolunabDir ki 
artık beymelmllel Y ahudillğia nüfuz 
ve tesiri lrilkimet tarafından ekem 
~Wdd edllmlt siyasete engel oa.... 
cağı söyleaıenMı&. 

FaşW halyama, lhtimalkf esas 
ltlbulle farlmla varmaksızın, ( F&
kat bea bana inanmıyonım) Yahudi
lerbı ba§IMa üç sllihı aleyhhıde ida.
re etuği adleadele, hatti ti0v&8lta 
U8Ullerle. devletler üstüne çıkan bu 
kudretin Birli çenkellerlni kırmak 
kabil olacağmm en iyi delllidir. Giz
U Dl880ll cemiyetlerinin men'i, bey
aelmllel matbuat aleyhinde yap1laa 
takibat, beyaelmilel MM'ksçıbğın 

kafi sareUe isalesi ve bunlann ak
sine olarak, devlethl faşist telakkfN
nln t.edriem kuvvetlenmesi, seneler 
geçtikçe, Balyan hükilmet.i, bütün 
dünyaJ1 tMdid eden Y ahndi )'lla-
mmn ısbldaruıa aldınş etmeden, 1-
tikçe daha iyi bir surette müdafaa
talyan kavminin menfaat!erinl git
)"& kadir bir bale getireceklerdir. 

Vaziyet İngilterede de bu kadar 
iyi bir şekilde görülmiyor. Bu "en 
hür demoknsi,, Ulkesinde, Yahudi 
efkirıumumiye yolile hemen hemen 
mutlak bir diktatörlük icra eder. 
Halbuki bu memlekette İngiliz dev
letinin menfaatlerinin mümessilleri 
ile Yahudiler tarafından tatbik edi
len dünya diktatörıtığünün şampi -
yonlan arasında ardı arası kesil -
mez bir kavga cereyan etmektedir. 

Bu iki zıd cereyanın çok kere na
sıl şiddetle çarpıştıkları ilk defa ola
rak gayet vazıh surette harbden 
sonra, Japonya lllffelesinde bir ta
rafta İngiliz hükfımetiniıı ve diier 
tarafta matbuatın almış oldukları 

muhtelif vasiyetlerde kendisini gös
termiştir. 

Harb bit.er bitmez, AmerikJ ile Ja
ponyayı biribirlerinden ayıran esJLi 
karplıkh dllşmanlık yeniden kendi
sini göstermeğe başladı. Tabiidir ki, 
büyük Avrupa devletleri bu ye:ıi harb 
tehlikeıııi bquwıda libyd kalamu· 
ludı. Btiln ırk akrüahğı İngiltere
- Bir' .. • Deırı.tı.ia büttm ikta-

sadiyat ve beynelmilel siyaset şuı. 
lerinde yaptıkları terakkinin man • 
zarası kar§1811lda bir gıpta ve endi§e 
hissetmekten meneyliyemiyor. Bu 
eski müstemleke, bu ana vatan ço • 
cuğu., yeni bir dünya hi.kimi doğu· 
nıyor gibidir. Bugün endişeli ve 
UzüntWü olan İngilterenin eski itti
faklanni gözden gec_:irmesi ve lngi· 
liz politikasının artık : 

0İngllt.ere dellblerde hildmdlr,. 
denilmeyip "Birleşik - Devletlerin 
denbleri,, deltifdiği anın hüliılünil 
büyük bir kec\me görmesi, bugün •• 
dir. Kat'i parti için zarlar &• 

Muazzam şimali Amerika devleti, 
bakir bir topraktan elde ettiği mu
azzam servetler ile, düşmanlar tara· 
fından etrafı çevrilmiş Reich'a na
zaran, çok daha masun bir mevkide
dir. Kat'i parti için sa
Wmak icab ederse, İngiltere yalnız 
kendi kuvvetleri ile kaldığı takdir
de, mahvolur. Bunun içindir ki san 
yumruğu hırs ve şiddet ile yakalı • 
yor ve ihtimalki ırk bakımından af. 
fedilemiyecek bir ittifaka tutunuyor. 
Fakat bu ittifak, siyasi bakımdan, 
lngilterenin Amerika lntasman hır
sıcahlan karşısmda dünyadaki va
ziyetini takviye için eli altında bolu· 
nan yegane çaredir. 

İngiltere hfikUıneti kendisini As· 
yalı arkadaşına bağbyan rabıtayı, 

Amerika kıtası ile müşterek surette 
Avrupa muharebe meydanlarında 

idare e••:ği mtlcadeleye rağmen, gev
şetmek istemediği halde bütün Ya· 
hudi matbuatı bu Uti.faka arkadan 
hücum etmiştir. 

Yahudi organlarının, 1918 tarihine 
kadar, Reich'a karşı mücadele ha • 
linde bulunan İngilterenin sadık si· 
lih uşaklığını yaptıkları halde bir • 
denbire kendi yollannı takip etmek 
habasetini göstermeleri nastl kabil 
olur? 

Almanyanm lmhaşı lngilterenia 
değil bilhassa Yahudilerin menfaat
lerine uygun idi. Bugün de Japonya· 
nın imhası İngiltere hilk\ımetinin 
menfaatlerinden ziyade Yahudi ha· 
kimiyetini bütün dünya üzerinde bil· 
kümran kılmak istiyen şeflerin ge
niş projelerine hizmet edecektir. İn
giltere bu dünyada bütün mevzileri
ni muhafaza için tekmil gayretlerini 
sarfettiği sırada Yahudi kendisine 
ayni dünyanın· fethini temin edecek 
hücumu hazırlayor. 

Yahudi Avrupa devletlerinin şim· 
diden kendi elinde pasif birer ilet 
olduklarını, gaı:b demokrasisi deni
len şey ile bilvasıta yahud Rus bol
şevikliği ile doğrudan doğruya onla
ra hakim olduğunu görüyor. Fakat 
eski dünyayı ağlan içind~ tutmak o
na yetişmiyor. Ayni mukadderat ye
ni dünyayı da t:ehdid etmektedir. 
Yahudiler Birleşik - Devletlerin mali 
kudretlerinin hlkimidi:-ler. Her se
ne, yüz yinıii milyon ntif ustan mü
rekkeb bir kavmin istihsal kuvvetle
ri kendilerinin kontrolü altına biraz 
daha geçiyor. Yahudileri fena halde 
kızdıracak surette hala mutlak su • 
rette müstakil kalan kimselerin sa
yısı pek azdır. 

Yahudiler, dessas bir maharetlOJ 
ef karıumumiyeyi boğuyorlar ve onu 
müstakbel büyüklüklerinin aleti ya
pıyorl""r. 

Yahudiliğin en iyi dimağları Ah
di Atik tarafından verilen ve İsr:ıi
lin diğer kavimleri yutacağını bildi
ren parolanın fiile çıkacağı anın yaJr 
!aştığını şimdiden görüyorlar. 

Milliyetlerinden nıahrum kalr.113 
ve Yahudı müstemlekesi olmuş mem
leketlerin büyilk sürüleri arasında 
hala tek bir müstakil devlet kah -
yorsa bütün teşebbüs son dakikad:ı 
akamete uğnyabilirdi. Çünkü bolşe
vikleşmi5 bir dünya ancak biltün 
küreyi kucaklarsa dar olabilir. 

Hali enerjisini ve ır.illi büyl!k • 
lüklerini muhafaza eden tek bir dev· 
let kalırsa Yahudi sutraplannın bi
na etmek istedikleri dünya impa..-a.. 
torluğu, yer yilzünde)rJ bütün ty 
raımie'ler gibi, milli fikrin kuvvet' 
ile mağli\b olacaktır. 

l Det:,,,,.. ,,.,. ) 
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Tesadüfün intikamı 

-Ha,n" .. 
- Anneciğllnn.. Senelerce mel 

6lüp bugün topnı.Jdqan ~ ken
dı el yazısı yavrum .. Bunlar "Sana ha
kikati öğretecek en canlı vesikalar· 
thr. Evlemnen.i.ae lllini -olan ben de
lfilm, hayır .. 1'te gömüiUn bu 
kağı ar .. 

- Açıkça eöyliyeyim: Annenin 

Yazan : ŞERiF OKT0RK 
Nasıl olur da ben o adamla dost ola
büirim, kocamın babasıdır diye hür
met eclebilirun? Bunu yaparsam o 
adamla ciırüın ortağı olurum, anne
min nıhu mua.u..cp olur, hayır .. Ce
mille evlenmiyeceğim. Fethi katiliy
le akraba olamam. Babamın s vgi
aiııi baltalayan, mıesud bir yuvayı 
bozarak anneciğimi topağa yollayan 
katile yüz gösteremem. 

ta öllimüne eebeb otaa kim
r musun? - ..... 

- Cemilın babası... Fethi olacak 
e.dam.. Sözlerime inamnaman işte 

p ıtlerim karşında! 

N n birden şaşırmıştı. Gözü, 
aeh n n üzerine takılm ş, kubmun 
içindeki mektuplara bakıyor, annesi
nm öumüne sebeb olan Fethi efen
dın n karakterini habrl m~ya çalı- ' 
11yor, annesiyle mun bct1ennı arı

yordu. Bir miiddet odayı ıder'n bir 
aeesizlik kap dı .. tk· i de euemus
lar<lı. Nihayet ~u utu bozan yine 
ger kadın oldu: 

- B liyorsun ki kızım, yıllarca ön
ce Ceınmerıe bir mahallede oturduk, 
çocukluğunuz birlikt g çt . İki ta
r n aileleri de ki gibı bir k· ç 
ki · değildi. Kalabahkb. Onl:ırla. 

lçt~izw ayn gitmezd·. Bu hal sc
Delerce devam etti. F kat sonra fjekli 
ai değiftirdi. F thi .efe le annen 
~- O ka ar ki tar f edemem. 
İki taraf bu c"rkin duydular. Ba
ban, amıeni boşadt. Cemilin annesi, 
Fetlıiden ayrılmak istedi. 

Fak t adam kurn:ız çıktı. Kan
aınu:ı. siıurlenni yatıştırdı. Ne oldu 
ise aımeciğiae oldu. Al~k bcnf, bir 
kaç ay anneni yııl la kandırarak 
cialice beraber yaşadık sonra he
vesi g c,:ti ve dirsek çev ·di, k:ım ına 
döndü, aldlrış .etmcmiye bql dı. Z:>.
'V&llı kardeşim, .sok '""'oı.n. ı· 

Baban bii i&tey ar ala -
ımazdı. ~ d -·ı mi, h r şeyi 

hoş um. Eni: - · • ·. Onu 
ca kaadırdmı yanımıza ldık. s n 
bizd • dm.. Baban 9 sık .. g lir 
gide d'. Bils<',., ne üzüntülü b'ÜnlP.r 
geçu- ' kızını ! 

V h .u.vallı ann · · - im ac · yu
ayırdılar a.il mizin aadctini 

ul r öyle mı ? 
- Kar · kın· tee ir olmuş-

tu .. D.u 11 ç amıyor, d im ıyor

v• çır n} rdu. Bu !sizh - · haz
mcdcm yen ann n, çok ürmedcn 
h ndı. Y t... dü ü. Kan ku-

yata gözle
n a.m b gün hfıla 

yor, bunları Delki de unutmuş • 
rur .. 

- Kızım .ınes enin esasını öğ

rendin mektupları okursan anlatbk
nma .Uphen kalmaz. Cemilin ka
b t yok; fakal annenin vasiyeti 
bö} c .. Her zaman seni konll§uyor -
duk, hatta ölürken bile unutmadı ... 
Tmn son nefesini vereceği sıralarda 
anlaşılması güç bir sesle; "e - r, Neş
rinimi o adamın oğlu isteyip te verir
sen kardeşlik hakkım helal olma
sın ... dedi. Az sonra kuvvetli bir ök
sllrtlk, san çehresini hafif pembeleş
tirdi Kara gözleri ebediyen kapan
dı ... 

- Katil adam! Annemin katili .. 

İngilizce iyi bilmeniz burada fevka
lide işinize yarayacaktır. İgi olarak 
girdiginiz fabrikada bir komtinist 
hareketini siz iıazırlayacaksuıız. Ll
zım gelen para Amerikadaki §Ube -
mizden temin edtlehllir. 

4 - tngtliiılerin kadın aawdanna 
blDIMa &kat ediniz. Ve Olllann 
arama. bnşmalamta kat'iyen mey
dan 9el 1D91bıiıs .e müsamaha etme
yiniz! 

Gretama rmtwıla 4a IPe bunlar 
JUllıYdı: 

1 - ViHi amele o1llt'U fabrikalara 
80kulacak -.e onlann elebqr1armın 

kim oldııtanu ~ llOnr&, 

size tamtaca1ctır. Vazifeniz o kimaeyi 
t..ghir ederek Vıllinin gideceği yoldall 
yijriimesini teehi1 etmektir. 

2 -- Amele nmuııu tqlyan bir ka
ttın nllfmı takınacakmnız. Bu meyan 4a.....,.. iştin!.k ede:'ek Mark· 
tıiBt pro~ .ehemmiyet eY· 
ııeeallainiz. We kadar taraftar ee1-
betme k miiMk1inae -o lrHar tarabr 

TeaadUf, .ayni sözler, hemen ayni 
günde ablası tarafından Cemile jJÖy· 

lenmi§t.i. Hakikati öğrenen geıM;. 
bahasının yaptığı vic(lapsıalığa ta -
hammül edemiyor, Nesrinin yüzüne 
nasıl baka.cağını dUşünüyordu. 

Sevgilisi, her halde bunu bilmiyor
du. Fakat o da yıllarca evvel ce
reyan -Odcn bu aşk macerasmı öğre
nip tc sonraları bunun, &DDesinin ö
Jünı ti ile feci bir surette bitmesini 
anlarsa şüphesiz ki Cemile eskisi 
gibi sevgi bcsleyemiyecek, bilhasea 
Fethi efendiden nefret edecekti. 

Bu hareketinde tamamiyle .hak
lı idi. Annesinin katiliyle akraba 
olamaz, onun soyu.na giremelldi. Ev
lenip yuva kurmuş ~ bile belki 
yıkılıp bozulmak ihtimali mevcut ola
bilirdi. 

B r kaç gün sonra Cemil, sevgilisi 
ile buluştuğu vak!t, Nesrinin hare
ketlerinden, jestlerinden ifade etmek 
ist.edi<Yı acı manaları anbyordu. Asa
bi ve mütecssirdi. f:;on zamana ka
dar Nesrini bu dere ·mirli, bu ka-
dar asık suratlı görml:!mişti. Demek 
ki m elenin esasını o da öğrenmiş
ti, ann"s:·1in katilini anlamış, bul
muştu ... 

Bir mücldet ıkisi de bajlan öne 
dom eğik. sessiz durduktan sonra 
Nesrin yava~ yavaş baemı kaldırdı, 
sert ve kat j bir sesi : 

- C~il iki gün evvel acı bir ha· 
ldkat öğrendim.. Şimdiye kadar ev
!cnr.lc ize razı olmadıldarınuı sebe
bini anladım. Bu şekilde bir vak'a 
ıle kartlaşacnğımı hıç tahmin etm&
miı:ıtim, dedi . 

Gö · il, ka ında harekettsiz 
dur n Ccnıilin yüzüDde gezdiriyordu. 
Derin b r ic · 'yle göaleri sabit bir 
noJ,. takıldı. Bu essi&ükten cesa
ret al Cemi tancmdan Nesrine 
bakanuyarak: 

abl mdan bazı §eyler 
m. Zav ann nin ölümü ile 
lcneıı hır a§k vak'ası ... Düne 

kadar bil mi) ordum. Bunu benim gi-
bi yeni - endin zannederim, diye
bildi. 

Nesrin bu .aöder üzerine ba.pm 
çevirdi ~ göz göze geldiler. Ne söy
ley ceklerini ea ~· Gemç kız, 
beyaz ipek mendilinin ucu ile gözle
rini kmııladıkt n sonra devam ıet

ti: 
- Evet, w enı ydum Cemil. Bun

da senin b; bir kabahatim yok, fa
kat a aeci m vasiyt>tini tutmanı 

lhım .. Bu h kati oğren ikten son
ra eeninle evlenemem. Evvelki tek
lifimden vazgeçmek mecburiyetin -
-deyim. Seni--pck c:Ok eevdnn, seviyo
rum. Lazım oldugu kadar ~lık ta 
.gönnekteyim. Ne çare ki yapac:ık 

hiç bir fleY kalmadı. Bu eevginıizi 
blbjmjsde aklamağa mecburuz . 

(Sotıu • 

toplayacaksınız. 

3 - Gayet müteyakkız hareket 
etmenizi tavsiye ederiz, İngitlere ta
rafındı:.n takib edılmekte olduğu -
nuzu unutm yuıız. Size sokulacak 
p.bısların, kadın, erkek mahiyetle
rini iyice öğrenmeden onlarla ahpab 
olmayınız! Dikkat eeiniz. Tuzağa 
AA-bilırs' ' 1 ... ~ mız. 

' - Direk.tiflerioizi )ıleuaıandan 
alacakmnıZ . 

Bunlara ehemmiyet vermeden p 
attmi. Hepsinlıı altın::la baran fon 
Bint.er'in im7!1Sl va.rdı. 

'Demek ki ben onun vapurda oldu
iunu söylemekle büyük ve isabetli 
biÜj görnı. .. ştilm .. 

Newn3n çantasından bir harita 
çıkardı ve o harita tizerinde yukar
da.ki direktt!ler daire1inde çal11&Ca.
~ve yapacağı i teri a.nlatb. 

Bu m lfımatı aldıktan sonra. faz
la belrl rnek isteınediın.. "Y;apılacak 

YJ!Nt SABAH 

Bursada yeni Belediye 
seçildi • • re ısı 

Yeni Belediye reisi Sadık Tahsin 
Arsal' dan Bursa çok. ~eyler bekliyor 

Y-i Bele"''we Rem S•lılc 
Ta/ısin .Arsal 

B\lıa (Hususi Muhabirimiz -
dm) - Belediye mecllisi dün saat 14 
de ikinci r · · doktoru Edib Rüş
dü A.kyüreğin rıyascti altında ·top
Janmışt.ır. Mecli:::de valimiz Refik 
Jtoraitanla, Parti reisimiz Nurcd -
rin ögünç de hazır bulunmuşlıu dır. 

Zabb sabık okunduktan sônra is
tifa eden belediye reisi Neşet Kipe
riıı yerme yeni reis intihabına bq -
•umış ve bu arada vilayetten gelen 
takere okunmuştur. 

Yapılan intihab neticesinde mec -
.eMde laaa.r baJnnan 28 .aza da yeni 
rei8liğe awka.t Sadık Tahsin Arsalı 
aeçilD:ıişür. 

1ltiaei reia doktor Edib IUildU 

Akyürek, intibab neticesini yeni re
is~ bildirmi§tir. Bunu müteakıp yeni 
reis meclise gelerek .arkadaşları ta
rafından alkı§larla kıı.rşıla.nımş ve 
kürsüye çıkarak 111 hitabede bulun· 
muşlardır: 

- Aziz arkadaşlar; 
Söze başlamadan evvel ph8MI 

çok BeVdiğim eelefim Neş'et Kiper'i 
lwzunuıuda aygı ile anarım. Ben 
itimadınızı kazandığımdan dolayı 
ayrıca bahtiyarım. 

Arkada§lar; bana tevdi ettiğiniz 
vazifenin azametini mUdrikim. Şeh· 
rin davası bir, beş değildir ... 

Su işi, yol işi, elektrik i§i ve di -
ğerlerini sırasile saymak mümkün
dür. Bütün bu işleri başarabilmek 
için t.ek kuvvetimiz sizinle, kıymetli 
valimizle, partimizle beraber Bur -
Bayı a§k derecesinde sevmemiz, hU. 
nü niyetimiz ve açık kalbliliğimizdir. 
Temsil ettiğiniz ~bri, medeni, .hW
tUrlü ve bugünden daha ziyade ifti
hara layık yapabilmek i~ ben yo
kum, biz varız,, demiştir. Bu hitabe 
meclis tara.fuıdan çok iyi ka.rllla -
tarak sık sık alkışla.tmıştır. 

Bunu müteakıb meclise gelen ra
porlar okunarak icap eden encümen
lere havale edilmiltir. Meclis salı 
günü saat 14 de toplanmak üzere 
celsese nihayet verilmiştir. 

Belediyemizin balına gelen yeni 
reis muhtelif hakim ve müddeiumu
miliklerdc bulunmuş ve uzun eene -
lerde Türk ocağında çalışmış genç, 
faal ve memleketin öz evladıdır. Bu 
genç reisimizin intihabı bütün Bur
alıları sevi.Ddinniştir. Bursalılar 
yenr reUıden bir çot_ şeyler bekle -
mektedirler. 

Eaad A1bı>& 

B rs da 23 • 
ısan 

Milli Hakimiyet ve Çocuk bayT.amı 
çok neş'eli geçti 

!Jar.u 23 Nis411 llagramında ~l•r ('",. .. ~ E.i'Wf'lll• Kora,,.. 
•zalan .,.. • ..-

Buna (Husus!) - lılilli Hikimi
,et -.e Çocuk bayramı eemimizde 
de -.az bir nete içinde kutlanmış
tır. Sabahın çok erken saatlerinde 
kalkan yavrular, tehrin her tarafı
m bayraklarla süslü buhnutıardır. 

Hava bile yavrularımızın ve Cümbu
.riyet çocuklannm bu m.ea'ud bah -
bna uygun olarak aklama kadar 
ılık ve parlak bir. güneşin yüzünü 
göstermiş balunuyordu. Merasime 
İsti.kili marşilc başlandı. Bunu da, 

~~~~~CA.SUSROMANI 
Tefrtka tlo ~ 20 

••ele luklnnda yahuz ba19a ka
nr vermek iıltelllectim. Bir me de 
Tomy ile ~ fa)'dlılı 9ul
dum. .. 

- Baron ron Hinter, yeni alclığı 
talimat ı .. eieinee .pn derhal av
Ölt • ızb ve Goğıvca latanbula 
.gitmeniz jcab ediyormuş. ~li.7Jer, 
ve l'ransız1ar İstaııbulda gayet va
si bir ,ebeke kurmuolar .. Bir kaç ta
ne Almanı da kandırarak bu şebe
keyi çalı§tınyorlanwl-. Ancak De 

IUl"8tJe avdet ~ karar altına 
ahnmacJı. l'oıı Binter .aizin ıeae .A.
meıika,.Ya gitmenizi ve baikala11mD 
~ ,.göndeıilmaini teklif etti.. 
Vapur .telsizi bizim ~ i81fılror. Ba-

kalım ne cevab alacak? • 
Neııman bqını büktU. .• 
- Tabii, decli, Amerlkaya gitm~ 

liyiz.. Hele bize bu euıirleri veren 
Hinter de yauumma olduktan son
ra .. Maamafib belli olmuyor, bu 
bizim iller, ı~ ay da ayni aekide 
bir vaziıyet h&dis oldu . 

Zavallı .adam, hakjkMeıı .böün bl· 
riydi. Ollua yer.inde bir 1upm casu
su olaydı. Mademki Bana Bin -
ter bjzjmle hp=ahenlir? .. ve bize di
rektiQeri e vel'IDiitiı", niQiD t.eJa.r 
- liizı!WMtnJJ lıimediyor, di
'38 ~ la Aknael•r Jı&ki.. 
.katell tak taf inunlar ~ -
Benim biraz yııkwd- vıaGı.illeN 

~,AL~_ÇONU .. N s . 
n~=-"§. GURE$.LERI 

No: 27 YAZAN: M. Sami :KARA1ı" 
Çaprazla beraber yere inmek, has

mın kuracağı po-. karşı tesbitli 
vaziyet almak ikbza eder. 

Hüliaa; yağ güreşini, serbest gü
rose çok yakın bir güreş olarak gö
renler aldanırlar. 

Evet, serbest tutuş tarzına göre, 
yani her taraftan tutmak ı;e:rbesti
sine nazaran bu, iki güreş birbirine 
müŞabihtir. 

Fakat, bu, iki güreş birbirinden 
ırtılliyen ayrıdır. Yağ güreşi, dünya
nın en zor güreşidir. 

Bana sol'Balar: 
- Dünyanın en zar ft maharetti 

güreşi hangiaidir '?. 
Yektahtada vereeıeğim oeTab tu· 

dur: 
- Yağ güreşi ... 
ÇUnkti, yağ giireşi afi müvazene 

ve maharet güreşidir. Fevkalide us
talık i teyen bir oyundur. 

Bir pehlivan; yağ gtireli~ aya
ğındaki vidala ve kasnaklan kösele 
olan ki9betini ayağında hafif bir de
niz ::ıayosu gibi kolaylıkla oturup 
kalkmak harekitlııın scrbestisini al
mak için senelerce bir mesaiye mulı
taçtır. 

Yalmz, yağ güreşinin kisbetini ta
flDlak ve ona alıpıak ~ ISCneler 
li.zımdır. Ondan aoara, saii mtivazene 
olan oyunlnrma da alışmak bir emri 
azimdir. 

Safi yağ içinde olan ve, kaygan 
bir halde bulunan bir vücudu mağ

lub etmek kolay .değildir. 
Fakat, serbest güre§tc mesele hiç 

te böyle değildir. 
Japon güreşinin bir nevi olan "Jo

ijösto,, bile ya - güreşinden kolaydır. 

Zeytinya ı içe, i~ şişmiş ve yu
muşamış olan on beş kiloluk kisbeti 
giymeyen kimseler ya.ğ güreşinin ne I 
müz'iç bir şey, ne biaman bir güreş 
olduğunu tukdir edemezler. 

1nsan yağ güreşinde bir püfe 
mağliıb olabilir. Ufacık bır mü\'aze
nesizlik iua.w derhal yere serebilir. 

Lakin, diğ r gürealerdc bu dere
ce ioısafsu.lık yoktur. Nibay t, insan 
kendine hüımdir. Yağ gureşındc, 

zeytinyağı ile kisbet pehlivanın ikin
ci ve ile üncü has.ınılarıdır. 

'nd Ü<' k" i il ı::ü

J'elir .. Hasmı: haenmm ayağına giy
diği kisbetı, yağ .•. 
Yağ güreşinde, ietlArun iki hasmı 

vardır: Ayağına giydi-1 kisbct, yağ .. 
Bütün bunlar tetkike değer teknik 
meselelerdir. 

İşte Koca Yust,ıfun Avrupa güreş
leri, Amerika güree&erl tetkike değer 
mühim hadiselerdendir. 

Koca YWluf, bundan kırk beş ıe------···..--·-.. -·--·-· belediye rcisile, üniversiteli bir gen-
cin ve sekiz yaşlarında bir ılk mek
tep talebe.si olun Ot:,Tıız Kora.itanın 

nutukları takip etmiştir. On binler
ce halkın coşkun alkıştan a115mda 
vilayet erkanı önünden geçen ço -
cuklar, bize yarın için büyük tımid
Jer vermiş bulunuyordu. Müteakı -
ben kız ve erkek liselerile, oı ta mek
tepler ve 80 kişiden mürekkep tinı -
versiteli gencin geçi§i badurru.,. çok 
alkış1anmı tır. 

Akşam belediye salonunda üni -
versiteliler tarnfmda danslı bir çay 
tertip edilmiştir. Şehrin münevver 
ve güzide ~siyetlcrinin hazır bu -
lundağu bu toplantı 80D8UZ bir ne:]e 
içinde •baha kadar devam etmi~tir. 

Eaad Alkan 

'dkıfnnş gibi konuşmam, herifi 
elde etmek için klfi gelmişti .. 

Kamaradan çıktım. Doğru birinci
mevkie geçtim, ve vaziyeti Tomy'ye 
anlattım .. 

O eoğukkanlı: 
- Haydi, dedi, şimdi seni bir ke

re de Po1aya göndereyim, onu da ia
tievab edelim. haklannda ne yapaca
tmıızı sonra kararlaştınnz. 

Fena ha!de korkuyordum. Bizi teg 
bir etaeler, yahut lfiphelenseler der
hal yakayı ele verip mahvolacaktık _ 
Maamafih ben Tomy'ye de güveni
yordum .. Neden bilmem? Belki eev
difim için ... 

Beraberce Potanın kamarasma 
gittik. Kadın yatağıııda bağlı du
ruyordu.. Uykudan yeni uyanmıştı .• 

- '.Bonjur madam, dedim .. 
Y&iiıme baktı.. Aca bir tebeılsiim 

..w. .. 
-8-Jw, dedi... 

""* ...... :...ı- ki -.- - rııwa .... .. 
~-~ ... ! ... gibi 

ne evvel Avrupaya g.itmitd· 
Yusuf Avnpaya gitiğti ~ 
yaşında kiiçük bir çocukt11111-
yok ki. Yueutt.an haberim~ 

Yusuf Avrupaya git'lledell~ 
toYla boy ölçlJmüştii. Heıgell 
rahim pehlivanla, Filibeli g,ıt 
metle, Çolak Molla ile, 
livuıla Adalı Halil ıle FitiZ 
lah ile, Kara Osman ilh. 
tı .. 

Fakat, hiç bir vakit A~ "" 
başına meydanda kalamaın
güreşindeki hasmılannı ~ 
kim olamamıştı .. 

Koca Yusuf ilk -0larak },; 
giden bir sporcudur. Türk 
luğunu ilk Avrupaya. tanıtaJI 
tur. , 

Yusufu Avrupaya giltürd 
necerdir. Tanzimatı Hayri 
n., A vnıpa ile olan m·;·\ ..... ., 

teeMüs etmişti. 

Iı'akat A\TUpaya gidenıert' 
risi dtplomatbnmız, ed • 
mız ve saire idi. Sporlarla 
yoktu .. 

Amcrikada, lngilteredc, 
da, Belcikada, Fransada 
re\ açta idi. Bu saydığım 
namdar pehlivan! r vardı. 

Fransada cihan pehJivalll ~ 
sız aslanı namiyle maruf ~ 
Loran Löb~ ve Loran · 
gibi 8AY'Jı f ırtı.ıal:ır vardı. 

İ.QgiltcrE'de, Rus pehli 
Padobni vardı. Arncı ikada 
serbest giires başr-0bliva.Dl 
vardı. Yusuf yag J!Üre ~ 
bir şey bilmiyordu. Hatta 
gUr in, serbest güreşiıı 
i(iitmemişti. 

Türklerde serLect güre§ 
Bu nesne, Anadolunun 

Türk dünyasının yap -ı ,,,e 
miz karakuc,.:-: üt.e" .. 

Fakat, Yusuf k :ıkuc k 
bilmezdi. Rum<>li Türkleri 
nan karakucak güre · b 
reşi derler. 
Hazır sırası gclmiskcn ..... 11'.-

Aliçoyu Kırkpınarda k 1 dan evcl, okuyucularııııs 

kudret ve kuvveti h kkır,da 
malfımat vermek işt rim. 

resan olan bu ıual"matı o 
nm, hı" şüph<ısiı seve seve 
caklardır. 

Yu ·uf AvrupnyQ götütdl 
cer, ona bolca. para. vnadc 
ti, ayda elli 3..ltın liı:a ılc ~ 
lamıştı. Her güreşi icin de 
tın verecekti. 

P..öyle bir para o devir i~ 
suf için büyük bir servetti· 
Menajer, Yusufla bcra~r 
ha götürdU. 

Osmandır .. Üçüncüsü de 
Jiz Nurullahtır. F'iliz N 
okkalık dev cüsae, sallı. 
bir vücuda malikti. 

bir iluette bulundu ... 
- Niçin tecsaür 

dedi. V abif enizi yapıyo 
cevab verdi .. 



L 
T mell i sarsılıyor mu? 

~~---·· .. ·----~ 
Yazan; Cemal BARDAKÇI 

lr.ıte tam bu sırada, dünyanın hay
~ n açılan gözk.>ri önunde bir 
lnucize zuhur etti: 

Ezctı ve ebedi Türk mucir.esı !. 
Bıııilllln enkazı ar:ısındnn yağma

cıJan dehşete, şaşkınlığa dtişürcıı 
\'e g .. k gtirültülerini andıran bir bay
kıri la bir nur sütıınu, bır altın ısık 
Yliksetdi: Türk milli ruhu! .. Yüz yıl
:: üren tazyiklere, zulümleı e, iş
tli..:ı ~_ere, katliamlara, yabancı kül
-:"".ICl'Uı yıpratıcı, oldürUcü tesirle
tine t'agmen safiyetini, sal betini, 
hşaına kabiliyetini muhafaza etmiş 
;e tarihi boyunca u rrndığı folll:ct
hetd n daima gene böyle ilfilı.i bir 
anı ile kurtulmuş olan Tiirk milli 

l'lıhu! 

~ eunde kurtulm:ı ve istiktul bayra
f 1 tru ıyan e.n büyüğünüzün etra-
l.ııda derhal derlenip toplnndınız. 
~t knnda cöylediğim gibi sckız yüz 
bç YVel Selçuk oihıla.rından (Kı

~ lan) lar, (Mesudlnr) Süriye ve 
~ ıle olan ışlerini tasfıye ve hü-

et nıerkezini "lznık,, tan Konya
~ naklederek Anadoluc1a kökleş -
g : ve kuvvetli bir topluluk vücuda 
SCi~1:"<1ek sayesinde birbiri ardından 
~un eden Haçlı ordularım imhnya 

'l/affak olmuşlardı. 

l' Sekiz yüz sene sonra gene o di
-:ıln:rıa alikanızı keserek (Misakı 
~·i) . il~ çizdiğiniz hudutların içine 
<tın Uliz, hüküm t merkezıni de 
dan ık) ın karşısındaki (lstanbul)
lti kaldırarak (Konya) nın yanında
Cba(ı\nkara) ya götürdünüz. Ve 
8a\1Jkkın da temaşasına 8.şık) oldllf,;,ı 
lttı tler, hamlelerle son Hac;lı ordu
~ ııı <la imha ettiniz. Yağmacıları 
ı.;,-~ Ana yurdun ve milletin 
'"iU't et ve istiklfilini kurtu.rdınız. 
değıtıakat bu Jmdarla kalmak dOb"nl 
ll.: ... ldi: Birer ağaç kanseri gıöi 
~bünyeyi, milli ruhu terkip eden 

tQiı ti~ kemiren ve yukarıda izah 
'1aı. n. ınkırnz anulleıini koparıp at-

l<lZllndı: 

te ~eli. aile reisi hakkında çoktan 
~b~yle hak et.tiı?i muameleyi 
t\tp ~ ettiniz: Onu kulağından tu
~ npı dışe.n attınız. Devlete, hU
~ te Türkün tarihine, milli seci
~ ıne, ruhuna, an'anesine uygun bi-
~ ~ 

\:tııu . 
~ ruhun bu şahlanması da gös-
.... :ı 0r ve isbat ediyordu ki "Din,, 
-e ••dil, lla.ir ·: , "tarih,, "edebiyat., ve 

<ıiaıı lçtlınai lc.IRkkilerinize musnlliı.t 
'Yabancı tesirler halk tabakaları 
~k~.Yayılamamış, bünyenin de-

C :~e nüfuz edememişlerdir. 
liQ :kil Anadolu Ttir.kleri çok de
~\tlc ktıvveUi olan sclim akıllannın 
' "e İdaresi altında asırlarca de
~ edeıı isyanları, kiyamlnrı, nıü-
~rı ;ıer;!ıe bu çürütücü tesirler -
'~ndilerini korum.ağa çalı8Jllış-

llu tes· 
' ~er altında kalmış olan gel-
~ ~CÇtnış büyük edip ve şairleri
~lk kütleleri tarafındn.n hiç te 
~~kta ve okunma.makta ol-

.\ıı hikmeti buradndır. 
~~11:=, kadın hakkındaki ecnebi 
~ta.ı;cın zararlı tesirleri de çok 
~a a Türkün gayri unsurları da 
haıat'tn eden büyük şehirlerin ve kasa-

t_ . hudutlannı aşamamıstır. 
~'ilH~ ... 
~~--~ Ylllığını tetkik edersek bo 
?1'aı ~ Yiizde do n dokuzunun 
~ a. VUkua geldiğini görür, an-
' ~ ~ geçim izlı1dennden, kan 
~ :\rgalarından doğun diğer fa
~ a Oralara münbnsıroır. Türk-

Un:ı.iyet itibariyle ı:ul ve kadın 
<lı~ it ~~:S~ milli .. telfıkkılcrl~e sa
~k~: Turk erkegı, ka -

lı b· endisiııi tamamlayan kıy-
'h.. 'l' 
• l!rı k • uzuv olarak tanımc.kta, 

lldıı:n da hayatın her saha
~tıı d~~!oklu gfuilerde, acı ve 
a I' bir~ eşınin sadık ı·e vefa
~ arkad:ı.şı olarak .kalmakta 

~ıııı 0:Ylen:ıektedir. . 
~lay aa~ _bir çocuğunu sırtına 
~~· ıkisiru, ürünü pcsıne 
~ağında uç dör~ aylık olsmuu da 
-~ttıatılaıia emzırcrck cephelerde 
~Ultıa ~arbeden kocalarına, 
~l: ~ 'kağnıiariyle cephane ve 
~İ'. k1b Yaıı Türk kadınlarının b&l 

b ,,. ratn.anlı.kları karşısında ci
Pn ka1rnıştı. 

Bu böyle olmakla beraber o ecnebi 
tesir ve teın.kkılerı şehirlerden, ka· 
sahalardan da sürüp çıkarmak, 'Dürk 
ailesini zafa uğratmak mahiyet ve 
istidadını haiz bulunan kanunları, a
detleri ortadan kaldırmak zaruıi idi 
Bunu da yaptınız. "Din., i de bu fa
ni ilemin çirKin ve sefil ihtiraslanna 
&Jet olmaktan kurtararak layık ol
duğu muhterem vo mübeccel mevkie 
çikardınız. 

Dilinizi, edebiyatınızı, san'atmızı 

tarihinizi temizleme işine de muvaf
fakıyetle başlnd• ·-ı.. Gövdenize ya
pışmış olan fazla \•e lüzumsuz ba.5la.· 
n, kollan, bacakları birer birer ke
sip att:mı;, vücudunuza normal §ekli
ni verdiniz. 

İşte bir çoklarıruzı endişeye dü
şürmekte olduklarından bahsettiğin 

hadiseler, bu ameliyeler yapılırken, 

kullanılan bıc:ığın cild üzerinde ka
lan ve zamanla silinip kaybolma.lan 
muhakkak bulunan izlerinden başka 
bir şey değillerdir. Müsterih olunuz. 

lloclcf Ve Fenerler 
Ebedi 3efiniz size ulaşacağınız he

defi gösterdi: Medeniyetin en yüksek 
scviyesL. 

Bu hedef ve gayeye varmak iç.in 
takib etmeniz icab eden yolu da, 
"Cumhuriyetçilik" "milliyetcilik,, 
"halkçılık,, "devletçilik,, "laiklik,, 
''inkılapçılık,, dediğiniz nıo işare fe
nerler:iyle tahdit ve tesbit etti. 

(Karanlık münevver) Jetin ay
dınlanmaları ve bütün milleti aydın

latmıılan ~in Halke\'leri denilen ve 
birer miill mnbcd haline gelmeleri en 
hararetli temennilere değer bulunan 
mücssc.seleri kurdu. 

Siz bu evlerin tesislerindeki mak
sat ve hikmet gözden kafurmaz ve 
o fenerlerin aydınlrıtbklan yoldan 
her ne sebep ve bahana ile olursa ol
sun §llŞJllaZ, ayrılm~ız bedcfini-
2Je selimetle v:e muhakkak olarak eri
şeccğinize emin olabilirsiniz. 

Hülisa, Cilınn harbinin bütUn işa
ret fenerlerini silip süptirmüş olma
sından dolayı muvasalat noktalarını 
görmiycrek şaşkına dönmüş olan 
garb filemi, Okyanus orlasında ba
tan geminin yolculanndan bir ı.hta 
~ sanlaıııı.k hayatta kalan ve 
gecenin zifiri karanlıklan içinde göz
lerini heyecan ve helecanla ufuklarda. 
dolaştırarak bir ışık gönneğe çalışan 
bir zavallının acıklı ve ümitsiz duru
muna düşmüşken, Türk gemisi, 
kendisini sağa sola, ·ileriye geriye 
bağlayan binlerce bağlardan hedefi
ni, munsalat noktasını tayin ve tes
bit etmİ§ ve rotasını çizmiş bir halde 
ve sanattaki derin vukufuna, f evlm-
18.de cesaretine, yüksek vatanperver
liğine, sarsılmaz azim ve iı:adcsine 
uzun senelerin isabetli t.ecrübeleriyle 
.iman edilmiş ol:ın bir muhterem ve 
büyük kaptanın idaresinde emniyet
le yoluna devam eylemektedir. 

Her Türk kalbinin bütUn samimi
yetiyle (Şeyh Sadl) nin: 

"Çi bik ez me,~cl bah.r fuıra ki muh 
.kcştibaa,, 

ımsraını tekrar etmekte yeroen 
göğe kadar haklıdır. 

••• 
&ynı okuyucular, ihtiyar tarihin 

bu izahları benim gönlüme serinlik, 
ruhuma ferahlık verdi. Erninıni ki 
sizin de endi;;elcrnizi, korkularınızı 
iT.ale etmiştir. 

-SON-
--->1111:---

MAllK~JIZLl!RDZ : 

Mahkum olan şoför 
Beyoğluıida !stililfıl caddesinde 

Viktorya namda bir kadın~ çarparak 

hafif yarnlanma.sına sebep olnn şo
för Te:nelin muhakemesi dün ru:;liye 
t."'filııcü cezn :m:ıhkemcsmde bıtiriJ -
miş, 2 gun hap<-...e maliküm edilmiş -
tir. 

Müdaeiumfnin teftişi 
İstanbul Cümburiyet Müddeiumu

misi Hikmet Onat, dün, beraberinde 
başmuavin Sabrı Kösebay oldUo-Yu 
ııaıae Üiküdare giderek yeni yapı • 
lan Üsküdar adliye pinasmı gezmi§, 
gözden geçirmiştir . 

Binanın kat'i kabul muamelesi bu
günlerde yapılaı::ak, ay bqmden iti
baren Üskücbr adliyesi yeni binada 
faaliyete geçecektir. 

YE l SABAH Sayfa: ., 

M 
tpr k 

übarck toprağımızın bir 
köşesinde petrol bulundu-

ğu hakkındaki haberin bütiin men -
lckette en büyük müjde olarak telak
kisi haklı olur. Çünkü petrol, yeni 
dünya sanayiinde, lınrb sanayiinde 
birinci plfuıda geliyor. Petrolsüz sa
wı.yie sahih olmak, petrolsüz harb 
etmek kabil değildir. Bir iki bahti -
yar bliyük devlet müstesna biz de 
petrol için b!IBkalanna muhtaç idik. 
Bu yüzden hem bir çok paramız ha
rice akıp gidiyor, hem elfileme abıru 
döküyoruz. 

Almanya, yirmi gündcnberi demir 
peşindedir. İsveç demirlerinin elin
den alınmak iizere olduğunu görerek 
büyilk bir maceraya atıldı. Buma -
ceradan nasıl çıkacağını bilmeyiz. 
faknt nasıl çıkarsa çıksın, ergeç 1 
bir petrol açlığı1e karşıl~ acaldı~. 

Kendi toprağından iyi kötii, demir 
istihsal edebilirlten petroUin nncak 
taklidini çıkarabilmektedir. Bugün
kü halde bir taraf tan 61.ok petrol ile 
diğer taraftan Rusyanın ve Rumnn
yenın bin naz ile verdikleri petrol ile 
geçinip gitmektedir. Fakat bu iki 
petrol membaı Almanyaya karşı ku
ruma a bile katı gelmiyccektir. Ah· 
lukanm Almanyayı demirden zıyade 
petrol yollarında ezeceği mubnk -
kaktır. Manmafih her ikisinden ay
ni zamanda ve ayni iddette mah -
nım alınası da pek mümkündür. 

Biz.il!l Petrole İhtiyacımız 
Biz harbde değı~iz. Fakat bir ço'k 

sına1 te.sebbUslcrimizi kömürden 
sınai te~bbüslerimizi kömUrden isti 
fade ederek daha az pratik ve daha 
güç temin ediyoruz. 

Çünkü ltömürümüz var, pet
rolümüz yoktur. Mesela şu kü
petrolümüz yoktur. Mesela §U kü -
çük nakil vnsıtalanndn, lstanbulun 
tramvaylannı baştan ba§a otobüse 
çevirmekte bile tereddüdümüzün se
bebi, petrolsüzlük oluyor. Halbuki 
denize raptı kabil, istihsali kolay bir 
petrol kuyusu Anadoluyu ba.:ıtan ba
şa ve bir örümcek ağı gibi şosclerle 
dö~ememize ve burada motörlü nakil 
vasıtalarından istifade etmemize 
hizmet eder, memleketi yolsuzluktan 
kurtarırdı. 

Beşiri petro1U bakJwıcla ajamım 

ve hususi haberlerin verdiği malii -
mat henüz pek azdır. Yalnız büyük 
ümidle-r veriyor. Çünkü, bir kere 
burada mühimce kuyular bulundu -
ğuna şüphe yoktur. Bir rivayete gö
re şimdiden günde on ton petrol çık
maktadır. Demek ki &ra§tırmalar de
rinleştikçe ve genişledikçe, istihsal 
vasıtaları kur;ulunca bu petrol çok 
artacak, memleket ihtiyacından faz
lasını temin edecektir. 

İktısadi Şanlar 
Fakat petrol istihsalinde de diğer 

bütün madenlerde oldUo°'1 gibi iktı -
sadi şartların milsaadekirhğı lazım
dır. En iyi petrol madeni, denize en 
yakın olanı veya deniz kenarına akı
tılabilenidir. İngilizlerin Musul pet
rollerinden azami istifadeyi temin 
içjn buldukları çare Mwnildan, ta 
Akdeniz sahillerine kadar borular 
döşiycrek petrolü sarnıç gemilerine 
bu borulardan akıtmak olmuştur. 
Şimdi Musul petrolleri 1000 kilo -
metrelik uzun bır mesafeyi, çölleri, 
vadileri aşar.ak denize ''a.rdığı gibi, 
Rusların Baku petrolleri de Kara • 
dcııiz sahiline, Batınna borularla 
geçmektedir. "Be: "ri., civarında, 

ancak ynyan üç gün ötede, Diyarba
kırda dcmiryolu ·vardır. Vnkıa bu 
hat cenuba v,e şarka doğru uzat:Jla
cak; fakat bir petrol için sarnıçlı 

vagonlar değil, sarnıçlı gemiler ıa -
zımdır. Bunun için de Beşiri petrol
lerini ya 500 kilometre ötede Akde
nize, yahud 360 kilometre ötede .Ka
radcnize ulaştırmak icap edecek -
tir ki, bu ]>etı olün ıktısadi kıymeti 
anlaşılınca Türk azminin hepsini te
min edeceğine şiiphe yoktur. 

Otolden battaniye mi çalmış 
Necib adında bir doktorun knrısı 

olduğunu söyliyeıı Emine &aibe a-

dındn bir kadın, Kastamoni otelinde 
misafir olarak kahp muhtelif oda -
lardan 15 battaniye çalmak ve sat
mak suçundan maznun olarak adli
birinci sulh ceza mahkemesinde mu
hakemesine başlanllll§tır. 

Mahkeme, Kastamonu oteli s&Jıi. 

binin karısı çağırılmak te şahid ola
rak ~inlenilmek üzere muhakemeyi 
başka güne bırakmı9tır. 

Büyük anketi ·z 
----·----

iırklerin ecneb lerle 
1 Mersin lima._ .da 

feci bir kaza 

evlenmesi doğru mudur 
(Ba§ tarafı 1 incide) 

değildir... Kendi hesabıma tar.ıitar 

değilim ... evlenenleri de hoş görürüm. 
- Ya, kadının bir ecnebi erkekle 

evlenmesi doğru mudur? 
- O da ayni şey ... Dengi dengine .• 

Dini, milliyeti, terbiyesi, huyu, hep
si uygun olmnlı ki ... Hiç olmazsa bi
ze çok yakm olan Mısırlı, Suriyeli, 
Iraklı olsa ... 

Arbk, müsahabemiz kendiliğinden 
tatlı bir safha.ya girmişti. Otomatik
man suallerimi sıralamağa koyul • 
dum: 

- Bu şekilde kurulan bir ailede 
samimi bir ahenk olur mu? 

Biraz düsündü, gözlerinden hatıra
sını yokla.d$nı hissediyordum .. 

-Olnnlnrı çok gördüm. .. lki taraf 
duygulanndan, dUşünceJerinden, az 
çok fc.>dakat'lik etmeli. iki devlet el
çi i gıbi terbiyeli olmalı. .. Yahud, bi
risi ıntlst bid veynhud hodbin ise, 
diğeri ahengi bozmamak için muh
tehammil ve sabırlı olınalı ... 

- Böyle bir ailenin Türk cemiye· 
tine faydalı olacağına kani misinız? 

Telkin Ve Terbi~ e 
- Aldığı terbiye ve telkine ba -

kar. Baba, dnha ilk günden bunu 
düşünmez, ona göre terbiye vermez, 
ananın telkinlerine geli5i güzel bıra
kırsa, çocuğun tabii, vücudü gibi rn· 
hu da melez olur! İyi terbiye alırsa, 
en iyi bir vatan çocuğu olabilir. Ta
rihimizde değil böyle babası Türk, 
anası ecnebi olanlar, hatta, tnmamen 
Hıristiyan ve ecnebi d<)ğduğu hnl· 
de Türk telkin \"8 terbiycsile yetişen 
ne kadar büyükler olduğunu biliriz. 

- Bu türlü aileden doğacak ço -
cuklarda tedenni görülmez mi? 

- Milliyet, din. hepsi telkin ve ter 
biyey tabidir. İrsin :rolü olduğuna i
ı:ıandığıroız vakalarda bile, telkin ve 
terbiyenin kuvvetini hissecliyonız. 

Doğacak çocuk millt bir terbiye alır
sa, endişeye mahal kalmaz. Lfı.kin, 
ananın, bilir, bilmez telkinleri ile ye
tişir ve baba terbiyesine kayıdsız Jm
lırsa, babanın asatet.i ne kadar kuv
vetli olursa olcıun suya düşer. Ana
dan ilk terbiye alanlar bir de ecne
bi muhitte terbiye görürse, ond..-ıki 

milliyet bile yapmadır. Çocuklar ter
biye ve telkine çok mtisaiddir. Hele 
bazıları fevkalade. .. Muhit, o saat 
tesirini gösterir. 

Otuz Sene Evvel 
Zaten, ben oldu olası, memleketin 

çocuklannın biıibirile izdivaema t.a
raftarmı. Nitekim, otuz sene evvel, 
Berlinde ilk TUrk kfübü açıldığı va
kit, aç.ılış ve konferansı bana veril • 
mişti. Oradaki gençlere bu tezimi 
söyledim. Telkinlerimin oradaki genç 
le1'e iyiden iyiye tesir ettiği görllldU. 
Buna taraftarlığım birkac} sebebden
dir. Bugün kendi muhitinıime yeti -
p bir gelin bile Y.evci muhitini 
kendine yabancı görüyor. İki aile a
rasında yaşayış, görilş farkı bile ken 
dini hissettiriyor. Bir yabancı .gelin 
biZim muhitimizde kolay mcsud ola
bilir mi? Zevç v.e aile ha.tın için, ÇO· 

cukluğu itfyadlanndan birçoğunu 

terke ve f cdaya hazırlanır. Her feda
ki:rlık kendisine ağır geldiği kadar, 
yeni muhitinde de onun her har_eketi 
göze batar. 1nsan ne kadar biperva 
olursa olsun, dini, millt ailevi birçok 
itiyadlarm ?.Cbunudur. Hele nostalji .. 

Bir Avrupalı kız 'kendisini mom 
leketimizde bedbaht hissedcı·. Değil 
memleketleri. adetleri bu ka.dar ay
Jon olan memleketler ... Hattfı, dini, 
lisanı. terbiyesi hemen ayni olan me
sela, Mısır veya Suıiy ~i zenginlerle 
evlenen, otomobillerde, mücevherler 
içinde gezen kızlarımızı, burada dört 
yüz kuruş maa.c:ılı bir kalem efendisi 
ile evlenen hemşiresi kadnr bal1tiyar 
mı annıyoreunuz? .. Hayır, bin defa 
hayır ... Bunlan gözümle birçok defa 
gördüm. Bizz t ağızlarından. işittim. 

Sinirinden şik.5.yet ederek gelen ec
nebi bayanın tahlili ruhisi asında, 
koc.-ıları zevceler.inin itirafla.nru hay 
retle dinlemi~ler ... "Biz böyle zanne
diyorduk!,, diye, yaptıkları gençlik 
hatasını anlamı~lardır. 

Bir Hatıra Ve Misal •• 
Birisi diyor ki: "Zevcimi çok .a-

\'erim. Ah.. .3eVcimle meınJeketimde 
olsaydım. Bu sinir bana gebnezdi. 
Sinemalariia değil şarkı, lıa.tia, sahra 
lan bile gördükçe ruhum titxerdi. 

lur . .,, derdim. Kocam, lstanbulun gü
relliğinı an'atma.kla bitiremiyordu. 
Buraya iş.ık olarak geldim. İlk gün
lerim hoş geçti. Llı.kin bir mliddet 
sonra huya:l sukutuna uğradım. Ya
:rab1 Burada !her şey günah!.. So • 
ka"a çiksam lrulağıma bin tcnkid 
getir. Bisı1d time veda ettim. At.18. 
gezmek namütenahi lkayıdle.ra tabi ... 
Ne bir kitabevi, ne bir konser, ne bir 
konf ernns... Eı'ierde nazarlar bana. 
yabancı ... Her hareketim, ya tenkid
Je karmlaşmakta, ya şüpheli telakki 
edilmekte. •• Gülmeyi unuttum. Ben 
ölfiyornm... ~aşıynmıyaeağmı, bah
tiyar rolü oynamaktan bıktmı .. ,, 

Ağladı, agladı .. r.evci: "Amma., sen 
benı severek gelmi§tin.,, dediği vakit 
''Evet] · yine se'\'iyonmı .. ,, lfi.kin 
aln·tzğım hayab, çocukluk yuv:amı, 
eskısı gibı yaşamak isUyorum. lçe
rim ~ anıy.or ... ,, diye cevab veriyordu. 

Bir &şka Hatıra 
Erkeklerden bedbaht olanlar da. 

sayısız... A vnıp. da tahsil eden bir 
doktor ark daçunız, yabancı memle
ketten bir z \:ce ıle İstanbula geldi. 
O üdardaki baba evini beğenmedi. 
.Maaşının iki misli ile ödenebilecek, 

bir Beyoğlu apartmanına taşındı. Yeni 
dokt.or, tabii bir şey kazanamıyordu. 
Kadının talebl ri serzenişleri çocu
ğa dünyayı zindan etti. Biçare ne 
yapacağını 6a§ırmıştı. Dünyaya ge
len kızJanna. Türklilk ve Müslüman
lık aleyhinde telkinlerde bulunuyor
du. Türkleri ve Müsllimanlan aşağı 
görüyordu. Adamcağız isyan ve tek
dir ettikçe, şirret daha coşuyordu. 
Bır jiln araba ile hastaya giderken, 
araba devrilmiş, doktorun amudu fi
karisi kınlnuştı. İsti§areye gelen dok 
t.orlar, hemen bir hastahaneye nakli
le alçı yaııılmasım tavsiye ettiler. 
Kadın bağırıyordu: 

"Bayır, bir yere gidemez! Çocuk
larımın altı aylık )iycceğini temin 
etsin! Ondan sonra hastahane ve 
alçı!_,, diyordu. Senelerce bu geçim
sizlik böyle devam etti' Nihayet, ka
dın öldii. Cenazesini buraya gömme
melerini vasiyet etmişti. Likin bu va 
siyeti yapılamadı. Biçare sevmediği 
toprai;"a gömüldü. 

Diılİ.ll BOlü 
- Böyle bir jzdiv.açt.a dinin mili? 
- Şlipbesiz Yardır. Burada her 

iki tarafın dini hakkına hürmet eder 
cek kadar 8dil zevç ve zevceleri is
tisna ederim. Bununla beraber, din 
terbiy · o kadar köklü bir geydir. 
ki aksini kimse iddia edemez. Müs
lüman olmuş, senelerce Miislüman 
adile yaşamı~ bir ecnebi kadmm son 
netesiııde sayıklarken Kur'an işit • 
mek istemediği, liltin aileden birinin 
her ihUmale ~getirdiği papamı 
eline tahassürle -sarıldığı da görül -
mti§tü.r. Hele dine pek bağlı olan zeYÇ 
ve Y.evcelerdcn dünyaya gelecek ev -
llidJarın bu zıd telkinler arasında bo
caladıi;"lill görüyoruz. Ayn bir spor 

Jdübfuıe mensub kan koca, veya iki 
karde.5 arasındaki zıddiyet gözümü
ze çarparken din ve millyet: farkları 
arasında bu ban~khğın ne kadar cid 
m ve samimi olacağmı siz kestiriniz. 

- Zevç veya zevoeden birinin ya
bancı olduğu bir aile~ Tiirk ailem 
denir ·1 

- lzdivaçta zevcin mevkii her yer 
de galı"bdr. Din değilse bile tabaa 
d ğişir. bazan din ve milliyet feda
ltfuiığı da ynpıhr. O halde, ze1rcin 
Türk olmasına göre aile Türktür. 
Sırf Tür.k olmnk şartile ... Bunun ak
sini iddia edecek olursak saf Türk 

bulmak için lqıu tahlili de, ne.sil ta -
harrısı de kifayet etmez_. Coğrafi VG 

tarihi mcvhimiz icabı pek çok tesa
lub etmiş, kanımıza pek çok kan 
knnşmış bir milletiz. Bununla be
raber hepimiz Türlt hnraile büyUdük, 
Türküz ... 

- Yabancılarla evlenen bir Tfu-k 
delikanlısı v.cya kızı bu harekctl ile 
Tilrlt carniamna k~ manel-i bır uç 
işlemi olurlar mı? 

Ayşeciğin Saadet llaldu .. 
- Suç dersek belki fazla olur. La

kin Ayşenin hakkını Mariye vermek 
dağru değildir-. Erkeklerlılm kendi 
memlc.ketin'll kızlar.mı beğenmez de 
yabancıları ten>.ilı ederse birçn.k laz
larımız, bilhassa iyi yetiBCn ve iy.i a
ile kızlarımız ~ kalacak, eeini 
bulamıyacaktır. Yeni kurulacak ev-

----0--

A.da.na, (Hususi) - Mersin lima
nında İtalyan bandıralı Etiopia va.
purunda dikkataizlik yüzünden Pa
yanı teessür bir kaza vukua gc.lmiş
tir. Bu kazada 1. kişi ölmü.,. ve 3 ki
§i de ağır ve hafif suret.tıı yaralan -
mıştır. 

Hadise hakkmda aldığım malü • 
matı bildiriyorum: 

Vapurun eşya. alıp vermekte olan 
vinci vaktinde kontrol edilmediğın
den yük taşırken uçtaki büyük de
mir parçası birdenbire boonlm1ş ve 
aşağıda ambaroa çalı a:kta olnn 
işçilerden HaşİIIl oğlu Ha.sanın tnm 
fuJerine isabet ederek kafa tasını 

parçalamıştır. Bedbaht Hasan, bu 
nn1 d:ırbcnin tesiri nltm , gözleri
ni derhal hayata yummuştur. 

Gene işçilerden Melımcd Kara -
koç'un sol ayağı kırılını , b dan 
ve gö..~den yaraJar almıştır. ir 
oğlu Kemal - • yağından ve sol e
linden yaralannuş, ldelımed Hatay
lı da kendisine 9lf'pan halcotın kuv
vetli hızilc ycııe serilmiştir. 

Bu dıkkatsi.zJild:e vapur lo t mo
su İtalyan tebaasından 1907 doğum
lu Mikel .s~lu görilldiiğUnden tcv· 
kif edilmi~tir. Sorgu hfilrimliği talı . 
ldkata dwam etmektedir. 

Ayhar. 
---•1ucı---

Mak<!m otomobilleri 
hakkındaki layiha 

Ankarn, 25 (Hususi) - Resm1 
devn•r ve mücssesat ile de1 lete aid 
idare ve şirketlerde \'e mcnafö u -
mumiyeye hadim miles elerde bu -
lundunılacak ~·esaiti ncldiye hakkın· 
daki layiha meclisin pazartesi celse
sinde konuşulacaktır. Ilüdce eneli -
meni mazbatasında hilkftmetle tc .. 
mastan sonra Jılyihada nok anlar ol
d~öu antaPldığından layihanın yeni
den lıa.zır:lanması için hfil.-fımcte tev
dii ve yalnız temyiz mahkemesi reis
liği baş müddeiumumiliği, Devlet 
Şfırası ve Divanı muhasebat :reisliği 
için dört otomobilin ilavesi teklif e
dilmektedir. 
•••••••••••••• 1 

de bir Ay.şeciğın saa.det hakkı var
dır. O hakkı düşünerek yetiştirilmiş, 
bu yaşa gelmi§, beliti hiÇbir millet 
kı:r.mın görmediği kıskanç fak te • 
miz bir esaret hay tile mesud gUnü 
bcklemi~ bir kızın hakkıeı lbir ya
bancıya vermek çok büyük - dilim 
varmıyor - gün:ıhtır. Ay§ecik onu 
daha ziyad~ mesud edecek, ona da
ha çok sadik o!a.cak, yabancı gibi 
kendini yüksek görmiyeock. zcy,cinin 
milli ve din1 aıı.anelerile terbiyesile 
yawulannı ~. Memleke
timizde kız tt:vellüdatı çokJ erkek 
binnisbe azdır. Erkeklerin harb, ik· 
tı.<>:ıd, mücadelei hayat yüzünden he
Jik olanlar.ı bu nisbetln farkını art-
1bnyor. Bin itina ile yet:i§tıirdiğimiz 
t~hsili yüksek :ı;ençlerimiz eşini mil· 
Jeti nrasında değil de, dl§arldn seçme 
G"e kalkarsa bu memleketin hem ik· 
tff!adiy.atuaa, Jscm i~yatınn hak .. 
m.zlık ct:mi3 olur. Hele va~ını 
~' ndine eş dimağa iiyik gömıemckle 
milletini de tahkir etmiş :sayılıyor .•• 

~\:rrupaya tahsile giden gençlerimiz 
ırcr..çllğin bilgiçliği sırasında )'Aptık~ 

laııt bir hatanın hayatları m'" tin
ce cezalarını çekiyorlar, getirdikleri
ni bir müddet sonra bırnkmağa kal
kıyor. ayrıca bh- suç dnlıa işli}'Or .. 
lar. Türk genci sen memleketin kı-
7'lll beğenmezsen, yabancı menıleke .. 
tin kızı da "eni hiç beğenmez! .. Av -
r\ıpada koca. paluı.lı olduğu için nin 
toylt1oöı.uıdan istifade ederek a.ı kana 
oiişcnlerin samimiyetine o b.dar çok 
. ' manmn .... 

lfitıfa H 

Ecnebi ile m lenmeğe taraftar O· 

IP.nlann ö:ıe sürdüğu bir m le de 
ıstıfadır. Ne ti ı lfi.h etmek ... Neslin 
ıs'ialn evr lurınaza iyi bakmakla, 
St--ora alı:rt:ırnıı:ıkla, vücudl~rinı uv
vt>tlendirmelcle, ruh anın yüksblt -
mcltle olur. B kn n il nşılamnkla 
i~tı~a kend:ni aldatmaktır. 

Sayın dok-toru bir hayli yor.mn~ • 
tum. 

- İş1e bu eh sualim.. d dim. 
Y.abancı bir onadan \'C bab::.daıı dün 
yaya. gelecek bir çocuk, bir 'I'hrk ya\~ 
rusu mudur? 

- Türk terbiyesi gntmeır artile • ., 
Yabancı bir bab dan gelen Türk kı
zının çocuğu babasınındır. Anrunndan 
gelen Türklük izleri silinınediği hal· 
de-. 1 

Becai 8-a.Y. ; 
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Van•: H08AM EDO... BOZOK 
/ B11üJc ~ romanc:.ı &nlle Zola
- ~ ~ümü l'ransada büyük 

1 .....ımle kutı.muştı. Bu yıldönfünilne, 
1 r wleketimlz matbuaU da bul maka-
w.r tahlis etmek surdlle iftirak etmi&· 
.. HQeameddln BOızok cZola> adile cı

lıllld.ılı et8dlle bu neşriyata daha ıftlla 
7«· 7A1aD1n hQe,tına dair k"IC kAğıdı
u bUllıwt resimlerle ırilslenen bu lü
t.bda Zolanın bayatı sanat anlayı~ı .. e
..-teri ve Pmdiye kadar Türkçeye çev-

'Yilen eeerleri hakkında malümat veril-
1.m,ur. BilUin cdr:biyı:ıt meraklılarına tav
; liıe e(knz. Fiyatı- 30 kuruştur. 
1 .... 

Pamuklar• musallat olan 
ha9ere He mUcadele 

1 Adana (HasuQ) - Pamuklan -
mızda yapbklan zararlarla Adana 
prtçisini zaman zaman büyük maddi 

!teliketlerc silrükUyen "Earias,, ha-
, lfl'e6ine karşı geni§ mikyasta çok 
• cidcH tedbirler alınması ali.kadarlara 
; tebliğ edilmiş ve bu tedbirler tatbik 
l&hasına çıkanlmıştır. 
1 Bu tedbirler sırasmda olarak 
· Jıeriyııt erken yapılacak ve tuak 
JMbatı ekilecektir. Gerek Earias ve 
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Dr. İhsan Samil ~-- Müjde ! -~--- LÔksürenlere Katran Hakkı Ekrem 

:.:E~~==.l~~:~~ BOMONTİ Bahçesi açılmıştır. Hakkı Katran pastilleri de vardır. 
hastalıklanna ka.r§ı çok tesirli 
taze aşıdır. 

Beşiktn§ Biri..ct Sulh Htdtiuk Bii
~<len: 

Evdokinıos, Tiryandafiloe, Yusu
taki: Amavutköy Kireçhane sokak 

3 numarada otururken halen ika • 
metgilıı meçhul. 

Emine tarafından aleybmize ika -. 
me oluıwı :iaalei §iiyu davammn tet
kiki neticesinde: 

Mahkemece re8en ehli vukuf ta • 
yin olunan kadastro mühendisi ta.. 
rafından yapllan keşifde: A.rnavut
köy Kireç.hane sokağında 3 sayılı 

gayri menkul kabili taksim bulun -
madığından mnum arasından açık 

arttırma ile satılarak esmanının 

hissedarlar arasında hiseeleri nis -
betinde taksim ve tevzii suretile §Ü• 

yuun izalesine (2776) kuruş muha
keme masrarıle yirmi lira avukat -
lık ücretinin hisseleri nisbetinde ta.
raflara yUkletilmesine kabili tem-

yiz olmak ür.ere 16/4/940 tarihinde 
verilen karara kal'll tebliğ tarihin • 

den itibaren sekiz gün zarfında itinz 

etmediğiniz takdirde hükmün kes· 
edemediğiniz takdirde hükınUn kes
bi kat'iyet edeceği hüküm hulisası 

makamına kaim olmak Uzere yirmi 
gün müddetle ilin olunur. 

Eski«ii gibi, bu Selle de (Frigorifik) t.e soğafnbnaş . . 
Taze Bira GeaS lwWwlerie ve gerekse Küçük fıçllar 

denuıunda muhterem müşterilerimlz emrine 8made bulundurulmaldllıııl. 
ME2E SERBES'ITİR 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
Motörler için lüzumu olan benzin, mazot ve ııa:n k'07Jnak Qzffe •5> "aded tank 

açık eksiltme ile mubayaa edilecektir. 
Tahmin bedeli 2250 ciki bin iki yüz d1b lira ı:.; 7.5 teminata ınunlrhtml 118 

eyiz altmış seklZ> lira 75 «yetmiş beş> kuruştur. 
Talibin teminat makbuz veya banka mek\ublan ile 13 Mayıs 940 pazarteal &ünü 

saat dl> de Galat3da nhbrn üzerinde tstanbul Mıntı:ıka Liman ReisUği satm alma 
komisyonuna ve &artnameyi almak istiyenlerin de Riynset 1dare GUbesine mOraıı:aat-
ler:i llAn olunur. •:U. 

BALSAMIN Kremleri - BALSAMln Güzellik 
ekseri- BALSAMIN Rimelleri - BALSAMIM Pud
ralan BALSAMIN Rujları - F ARD BALSAMIN. 

FA kibar maldlllıerin knUandıJıl•n ve bütün clinyaea tannamş tlllald 
gibelllk müstabzandır •• 

ADEMİ İKTİDAR 

H O .RMEQIB İN 
"") l••letleri her eczaned.e bulunur 
~ 4'cıılta katulO l~S) Galata, llliııDb.1 ~ 

- .... -- . . .... ,.., ...... ....., .....--

lstanbul Maarif Müdürlüğünden : 
Maarif Vekilllll ~ ötretmen okullnn icin nşağıda cins ve mlkdarı yasılı 

paznrhkla satın ..........,ır. Bu ölçillerin muhammen bedeli 2457 liradır. 
368 lira 55 k~. ı.t.eklller bu öl~lerc aid şartnameyi Maarit MüdörlüJii 'I 
rektörlüğünde ~. Pazarlığın 29/4/940 tarihinde saaı 15.30 da ısı. ~ 
dür!ügü binasında J'9111)acaiı ilAn olunur. c32iP ~ 

Beheı-lnin fiyatı y,1o fi 
Mlkdarı 

600 KUoluk baU:fD (Veni modeli) 
Sıklet ve irtifa mlll'ld 
5 kiloluk bakkal ..._... 
Terazi sıkletleri 
Si.it· için tartı 
Hububat ölçeli 

6 
t6 
6 
6 
6 
6 

Lira Kı-. ~ 

250 1500 / 
125 7,0 / 

8 48 / 
16 ,. / 
2 50 }5 / 

~ 
2461 

8 

Tavzih ilanı 
Gazetemizin 25 Nisan 940 tarihli nOshasında intişar eden İstanbul Maarif...& 

dürlüğilnün ölçQJer bakkındaki iHlnında pazarlığın 29 Nisnn 940 tarihinde IY 
bee otuzda yazıl3Clliı Ja'de sehven acık bırakılmıştır. Pazarlığın 29 Nisan f40 

on be-ıı otuzda ~ tavzihan illın olunur. 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: . ~··············· .......... _ 
l/j p b h \ I - Nllinuıami 111Uclbincc 2.000.000 adet bira şişesi kapsülU müteabJUdi rıJI • aşa a çe • hesabına pazarldtla •b.n alınacaktır. -
• • ' il - Pazarblt 3/Y/MO cuma günü sant 14.30 da Knb:ıtaşta Levazım ,·e 
• yaat aubestndekl almı komisyonunda yapıl!ıcaktır. 

T 1 F b 
•k • JII - Şartnm. Miı&ü geçen şubeden parasız alınabileceği gibi ııilitl~ i Uğ a 8 rt BSI 1 ::!tlikı::=~.::~.~~: :~~,:;~::~gün". , ... ıe,. 7.5 •""··"" 

• • • F.Midıellberi büyük Mr eöhnıU .ıaıı bu .mUli m~ iki ....,.. • 
• dmberi yeni eDenle tolaiaııdııııbı en .....,.. '-e • re~ pnee w 1 
• kerplo ~ bml fAllte'*-cM•. Der Mili.....- IPa 5'0k elMllif- • 
• JI ve kmlmlZ sağlam tvttayı aneak: • 

! Paşabahçe T uQla Fabrikasmdan 1 
• Tedarik edeWlniak. ~ almU i8ti)ıen -...ı .uiblerilılıl. • 
• bir kanı' vermeden evvel bir llel'e de Pa11t~ Tagla ~ • 
• mamuli.tmı görmeleri menfaatleri Ddmrvn+n+r. roğlalan ,. • = rinde görmeğe valdtJeri oınu,.a JMıeklilere, "Nl'eNlderi Mll'ese 1ıı1- • 
- .:1,. ~-~ - • ~ maaeuoe-~~. ' ..... . ~ • 
~ TeJefen: (30) claa (68) l arapaz. ~ -.......................... ~ 
1 Devlet Deıniryolları İlinları 1 

İstanbul Belediyesi İlanları 
Bakırköy 1ttaQe crubu binasının tamiri için lüzumu olan muhtelif ~~ 

zemesi açık ek~ konulmuştur. Tahmin bedeli 582 lira ve ilk teminat> 
85 lu.rruştur. Şartıımı.e :ı.abıt ve muamellıt müdUrlüğu kaleminde görülecektil'' ~ 
6/5/940 pazarlcSi lllıaıQ saat 14 de Dalmt Encümende yapılacaktır. Tallbleriiı,ş 
minat· makbuz w:.a mektubları ve 940 yılına ald tlcaret odası vesikalaril~o:ıı5".A 
nü muayyen saaU8 dalml Encilmcnde IJulunmalan. ~ 

İstanbul elektrik tramvay ve tünel işletırıeıl 
umum müdürlüğünden : , 

ı;tı' 
1 - Bir adecl muhavvile merkezi demir 
2 - Muvakkat teminat 200 liradır. 

iskeleti pazarlıkla yaptır1ı::ıc11 

3 - Pazarbk 21/t/IMO pazaı:tesi günü saat 15 de Mctı-o h::ın binasınıJI 
katmda toplanaaılı: olan arttırma ve eksiltme komisyonunda yapıl!ıcaktır· ı 

4 - Bu işe aıiıl prlııameler idarenin Le\'llZJm MudUrluğünden parası' 
edilebilir. ıel' 

5 - l&teklilsln kammt vesikaları ve muvakkat teminatları ile iliın ,~S' 
ve saatte ko~ hazır bulunmaları. "" Muhammen bedeli 3171 lira 60 kuru:ı olan 20000 metre harlct çi!t telefon Jıab1aru 

13/5/1940 Pazartesi gürıü saat (10.30) on bucukta Haydarpaş:1da Gar binaa dılhi- ~------------------------· lindeki komisyon ıararından aç.ık ek.Gltme usulile satın abnacaktır. 
Bu işe girmek istiyenlerln 287 lira 87 kuruşluk mava.kluıt teminat ve bmmım 

tayln ettiği vesaUde birlikte eksiltme günU saaUnc kndar komisyona miincaGeri 
lAzundır. 

Bu işe a1d şartnameler komisyondan parasız olarak dailtılmaktadır. cmt> 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
BostanClda Çatal.çeşme karşısında deniz kenarında önü kUJllıtJ)1 sa~ıktır. Boetana'mn en güzel bir mevkiinde, koya nazır, traIO.''' JI 

ragı yakınıncla, dllvarları ve rıhtımı ve kayıkhanesi yapılmUJ bıt 
bulunan arsaDID 21 metre cebhesi ve takriben bir dönüm murabb'-'1" 
sahası vardır. ı.teldilerin her gün sabahları (11) den (17) ye 

pırekse pembe kurd, bamya nebatı- !'!'-~~ ......... ~~=~~===~~~~~ "Yeni s.balt,, lılaıe memurluğuna müracaatleri. 

anı meyvalannda da tahribat yap· 
maktadır. Bu itibarla, bamya, F.aria6 
laa§eriSİDe kargı ga~ iyi bir tuzak 
aebatıdır. Her evlerde, bir Sll'8. bam
J& ekilecek ve üzerlerine lnz olacak 
böcek, tırbl ve puplarile birtilrt&aö • 
klltıp yakılacaktır. 
· Pamuk tarlaları civar ve keaar .. 
laım1D yabani melvaselerden t.emiz • 
lmmesi ve blsad• mütakıp tarla 
utıkla.rınıo, bilhassa kör kon)ann 
Wıemehal ve tamamen toplatbnla· 
ak yakılması da faydalı bil' tedbir. 
alarak kabul edilmi§tir. 

Tohumluk, ikinci ails~ 
ahıu•cak ve hasaddan llODI'&· tarJülr 
fl:rince süriilccektir. 

Aiıkaracla 

AKBA 
Kitapevi • Kiğıdcıhk • Türkç.e 

ve yabancı dil gazete, mecmua, 
kitap, sipari§lerini en dcğru ya

pan bir yerdir. Erika ve ideal 
JUi makineleri aaQ§ yeridir. 

Or. Hafız Cemal 
DMll.Je •'e'sr 

_ .. , ~- ., , ...... , ... 
Londrah bir 

ithalAt - ihracat 
l'hmaaı: Xendiaine alan ve satmi --.. 
teıiii vazlfeal aörecek pyam mı..d 

bir T&rk tleuethanesl ile mfü ılfet.. 

te bulunlnak 1ati7or. TelrJHlerin ~ 
1bce vqa ~ olarak «AA: 1 
ru:mmile ı.tanbul 1'11 No. ))oda ...... 
su adn!lılne c6ade1!b ... 

.... : Ahmed Cemaleddin SARACOGLU 
.....,_ =· ı: llaaid Çm2N m-w.p yer: (Yeni Sa)>r.ls >I': 


