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j!Blüyük Anl!<<®tömö~ 
Türklerin ecnebilerle 

a a italy talebeleri 
v: g avya aleyhinde •• un ................ ~ ......................... ._ ............ ... 

~~~t~e:...;...__za_~~t yaptılar 
italyada harbe girmek 
lehinde propaganda 

evlenmesi doğru mudur: 
Muharrir Peyami Safa diyor ki: 

«Bir yabancı ile evlenen • 

. Almanlarm bize 
·karşı besledikleri : 
f'ki er 

~erlin ıa~· 
~diyor. At ' 

e11 • • t 

1 
1Yı dostlarıdır, diyor. ~i dost-

arırnızuı,, hakkımızda ne fikirler 
beslediklerini, bizi nasıl insanlar diye 
t ~5.ld~ı eylediklerini merak etmez 
lllısiniz? Fakat bunu nereden anla.-

fo!,rfüZ tayyare dafi toplarından biri aWŞ ederkell 

tıı· 1 ? . <I·a ı. Fransız Ye lngıliz radyolarını 
ınıesek, gazete ve kıtablarmı oku

~k, Almanların lehimızdcki hissiyat
u·:ı htıkkında iyi bir fahadete tesa
ç ~f e?emiyccC'ğiı:nizi tahmin ederiz. 

NorVece yeni İngiliz 
ihraç kuvvetleri çıktı 

lınku bugıin ~ b" h.: b 
;ardır ve tabıiılır k hirbulcnnın a
~.Yhınde söyliycceklerdir. Onun için, 

~7. tnerakımızı tatmin etmenin çare· 
ın· 

Von Ribbentrop'un beyanatı Ame
rikada fena- karşılandı 

1 gene Alman radyosunun sözlc- Stokholm, 28 (A.A.) - Müttefik
lerin Norveçtcki muvaffakiyetJeri ge 

· niş mikyasta. yapılacak bir çok ha
. reketlerin mukaddemesini te§kil ct
mekıedir. Norveçtc faaliyet bir plan 

dairesinde cereyan ederken müttefik 
hava kuvvetlerinin harb gemileri • 
nin himayesinde karaya yeni kıtalar 
ihraç edilmektedir. 

(SOftU 3 ii:nciWe) 

tı.ıdc arayacağız. Bu radyo Nasyo -
~al - Sosyalits rıeflerinden meşhur 
r roPaganda nazırı Göbbels'in ida
' e 1 altındadır. Almanların Türki
;,eye bu harbde ne kadar ehemmiyet 

·;erdikleri meydandadır. Binaenaleyh H Id • e · h• d 
)ll)dy~SU YHSlta3iylt' bilh~ mem- a e yenı ın ı am 
~:~~;ir~:~~~~;!~~: · alimetle: ri · ·helird,,. · 
t tnuzıı k~zanmak ve bızı kendi ti.- ~ · ~;arı~a celbctm'41: tecrüte~ine hi~- . •• • •• •• , 
i~· t "tımck gaycsıne hizmet etmek I Puvarların çokmesJ yuzunden binanın arka tara-

111 t~ib edildiği nşikardır. f dak. k h · d . l . 
ta lşte, Almanların bilhas~a bizi ka- ın 1 a venın emır erı eğrildi, camları kırıldı 

tıınaı· ' li ı te ·ı tt.kl -ti.Yatı •ttne Y->.: • rtıı> e 1 en neş- Haliçteki sebze ve mcyva halinde 
tıe . . gQ'"ıde1l geçıf'erek hakkımızda bir müddettenberi denize doğru ha-
llUrf ıkır. ~ ~ilıc!'"rıni bunlarda tesa- fif bir kayma mevcud oldugu- ma-

etti · ·. ;7,.ı.:· ·1 ·· · d · ti~k gımız "<.U\.ıa ar~ ıstı.na . l.-t.ti- liimdur. İnşaat esnasında binaya 
ti.eh· Alm:ı.nya aleyhme hıç bır ec- tam bir salabet temin edecek dere-
eı ~ Parmağı karışmamış vesikalara cede iyi malzeme kullanılmamış ol-
di} 0Yrnuş olacağımızda şüphe c- doğundan binada bu defa da tehli-

~l'Uez. 
~ keli bir surette çökme başlamış ve 

)n.,; <:rl~- radyosu son günlerde Hit-"• tn d . geçen hafta içinde halin altındc bu-
g~be o~um günü ile müslüman pey- lunan büyük kahvehanenin destek 
~ t:ınin doğum günü birbirlerine 

ve ~erçeve vazifesi gören demir par-
. maklıkları tazyik neticesinde eğri

lerek bütün camlar büyük bir gü .. 
rültü ile parçalanmıştır. Kışın yağan 
yağmurlardan sonra havaların bir
denbire ısınması hfilin bir çok yer • 
}erinde arızalar husule getirmiş ve 
binanın her tarafında mühim çat ~ 
lakJıklar husule gelmiştir. Bazı kı • 

(Sonu. 3 üncfüle) 

tıu ~ ettiklerinden bahsetti ve bu
ltı.U~tıslüman Türklere Bitlerin ne 
bir ~k bir zat olduğunu isba.t için 

etıı diye ileri sürdü. Biz, o mü-
Galatasarayla Fenarbahce dün de . . 

BUseytn Cahid YALÇIN 

~-- (Soıııı 5 irvidc) 

~manyada ·1 
l 
) -

çektiklerim 
----------------Anlcüın: 

Saibe Örs 
da~an Harbinde işlwdra mü
~i ı,ehitl Hasan Rıza Paşanın 

llayan Saibe Örs'ün merakh ve 
\' ibretanıiz hatıraları. 

akında VENİ SABAH 
sUtunlarmda 

rakiolerini: yendiler 
. # • 

ı-birliği ~açından bir görünüş.. (Yc=at 5 incid6) , 

Roma, 28 (A.A.) - Yugoslavya~ 

nın Lubliyana şehrinde geçenlerde 
İtalyan aleyhtarı bazı beyanname
ler dağıtıldığından İtalyan talebele
ri bu hususta tezahürat tertip etmiş
lerdir. Tezahüratta faşist federas -
yonu umumi katibi bir kaç söz söy
lemiştir. Hiç bir hadise vuku bul -
mamıştır. 

İtalya Ve Harb 
Roma, 28 (A.A.) - Telegrafo ga· 

zetesinin müdürü radyoda İtalyan 

silahlı kuvvetlerinden bahseden bir 
müsaha besinde, İtalya gibi bir mem
leketin ilanihaye Avrupl:I. harbinin 
dışında kalmasına imkan olmadığını 
bildirmiş ve bunun geçenlerde mec • 
liste Grandi ile Guidi tarafından da 
sal:lhiyetle müşahede ve tcsbit edil
miş olduğunu söylemiştir. 

Hatib: 

şuursuzdur, yahut ta, 
Öz çocuklarına 
ya.raşan manada 
Türk Değildir.» 
F.dib ve muharrir Peyami Safa- , 

nın "Cumhuriyet,, de şahsına mu- ' 
hassas odası, mevkii itibarile, şeh- ' 
rin gürültüsünden nisbeten azade. ( 

_ Sayın muharrir, yazılannı, burada 
tatlı bir süklın içinde yazıyor. Tabii, 
Boğazın, Çamlıcanın, yahud, Ada 
sayµyelerinin "sükıinu,, değil; Ba- ' 
hralinin sükfuıu ... 

Ostad.ı bu asude "köşesinde,, . ti.
ya.ret ettiın. 

Mutlaka damdan düşer gibi "se
bebi ziyaret,, den söze başlanmaz a. 
Biraz dereden tepe<!en, tatlıdan tın.

( Sonu 7 ncide I 

ınsan ya 
bu toprağın 

Peyn.nıi Safa.· "- Bizim için tamamen hazır ol
mak ve verilecek emre itaat etmek 
mevzuu bahistir.,, 

Demiştir. 

Prens Polün yaş gUnU ve 
Fransız matbuah 

Paris, 28 (A.A.) Havas: Yugos -
lav Naibi Prens Polün 47 nci yıldö
nümü, kral Alcksandrın eserine de
vam eden prensi tanımış ve ona hür
met etmekte olan Fransada en te· 
veccühkfi.r bir akis bul.maktadır. 

_KulelidenHarbiyeye 
geçen g nç er 

.15U, rvnsln mu.ffi'1:h {)ıdu0u ~.ı· 
set ve yüksek hi.Ssiyat Fransanın 

malClmudur. Keza prensin yalnız mil
li birliği takviyeye değil ayni zaman
da bütün komşulariyle dostluk mü
nasebetleri idamesine gayret etmiş 
olduğu da malfıın bulunmaktadır. 

Dün Çengelköyiiııün mekteb bina
••nda parlak bir 111erasin1 yapıldı 

Başvekil Ergani 
yolunda 

-o-
Elazığ, 28 (A.A.) ...... Başvekil Dr. 

Refik Saydam, bugün öğle yemeğini 
dördüncü umumi müfettiş general 
_Alpdoğ·anla beraber yemişler ve 
saat 17 de Erganiye hareket etmiş
leı ·dir. 

1 

Gençlere <liplomalan tevzi edilirken .. ( Y n.:ı.ısı 7 ncit!e) 

Rumanyada fevkalade 
tedbirler 

SABAHTAN SABAHA: 

----.,..-()--

Bil.kreş, 28 (A. A.) - Ru.manya 
Genelkurmayı ihtiyat ve mürakabe 
tedbirlerini artırmaktadır. Petrol ku
-yularının bulunduğu Prahova vadi
sinde muhtelif noktalara silahlı müf
rezeler ikame edilmiş ve ilk defa ola-

Yıldırım harbi '' • • 

. rak bu akşam askerle muhafaza e
dilecek olan Bükreş tayyare meyda
nın etrafına dafi topları konulmuş
tur. 

Bu harb başlı. 

yalı sekiz ay olu
yor. Bir çok sürp
rizler, baskınlar 

gösterdi . Fakat 
en büyük sürprız, 
Almanyanın yıl -
dırım harbinin su
ya dÜ§mesi oldu. 

-------==------ Uç senedenberi 

Şehrimizdeki hep bu yı1<lırımı 
bekliyorduk. ~1-

ecn e bi artı• stlere manya bir harbe 
~ mutlaka 

yol görünüyor ~v!ar:!ı:~~ 
~ yıidmm harbi ile 

Haber aldığımıza göre, bazı mü- kazanmak ümidi 
esseseler haiz olmadıkları vasıflar- olacaktır. 

dan istiane ve istifade ederek bır Vakıa Polon
takım ecnebileri, küçük san'atlar ka- yadaki ·harb, bir 
İıunu ahkamı hilafına istihdam et- yiliilrım harbi i<li. 
mektedirler. Bu halin epey zaman - lki üç ha.ftüda ko
danberi devam etmekte olduğu na- ca Leh ordu~u ta
zan dikkati celbetmiş, İstanbul za- rümar ediJmlı:>ti. 
bıtası bu hususta icap eden tedbir- Bi:l' ay içinde, fa
leri almış ve alakadarlara tazım ge- kat Rusyanın da 
len tebligatı yapmış bulunmakta - yan:bmı ile Polon
dır• ya fstilisı tamam

(Sonu 7 nci<h) (Sono 'i ncide) 

[ Bir telgraftan : Stalin, Bitleri g:ldör.ümiinde 
tebrik etmemiıtir! J 

- Affedersin dostum, sana el azatamıgacai[ım.: 



Savfa: t 

1'SAN ~ 
-=-- SABBAH 

-a-

- Sen Mu.lümaa değilsin! Sen 
Za11 .... ıı;w= .. 1111ı..ı., 1e1e-. 
rüıı!r h·WMtta Wn' ı - dillt 
oiuLlıla dilill9 ' ., L S.. i9t 6 
aaıılann mallanm, dinlerini va be -
dea1ımini ~!- SIDmllia lllr· 
kes arasında mifşterek olduğum llÖy 
Hyorsmı, btıtthı dinleri inttr ediyor
sun, )!8.lıuz Mani dinini Yaımak ve 
oını taJrdiS' ettinllek .iatlyoı san, sen 
kimya ilmini neşretmekle herkesin 
vücudünA dit' mirli pslarla. ... -
vettirmek istiyorsun! diyorlardı. 

l'Dakı"ka 251 H 818 M .. ymnda 
Reyde doğan bu Türk ilimi Sifril
Esrar adlı .Malli Mn · iNı bahseden 
bir mualııaf IMJÔ = getiıdiği gibi 
her glll kimya işlerile mewpri oldu
ğu İ9ft muhtelif madenleri eritir ve 
birimlerine katarken de çUau gaz
larda ve 211hirlerdeD aMJeri bozul
muştw. Badim seara kiayakerli
ği larakarak dolltorhlğa t..ı!.=ış(ır. 
Btyrfmi'nin müdafaa şelalinMn öğre
nildiğiıae gör& ~ Razi şarkta 
komifnmmn ilk DIÜl'evviclennden 
birisi olarak kabul edilmek lazımdır. 
Zaten ııaa.ilerin bir lıaola da tam 
iştirakçidir. MesdıMaiyye adını alan 
bu Batıni şubaini aşağıda Hasan 
SabbabHıı hayabal tedkik ederken 
göreeegız. Orta Asyadan gelen göç 
yollanmn tam uğrağında bulunan 
'Rey fevltallde bir tarihi kıymet taşı
maktadır. Bu şehrin adı ve roli esa
tır tanh ne bile karışır. Şarktan ge
~n sayı~ alanlann başbuğları gibi 
garbden gelen istiticı kuvvetlerın 
kumandanları da buraY.a uğramJ3 • 
lardır. Büyük İakender duşmanı Da
rayı ta.Jdb ederken çok bcgendiği bu 
şehirde be gün kalmıştı. 
Raşidin halifelerden Hazretı ö

merin zamanında 23 H, 643 M yılın
da Urve bın Zeyd tarafından islim 
smırlan içine alman b\l şehir tari -
hın muhtelif zamanlannda dünyanın 
hi bır şehrine nasib olmayan um -
rana lrawtmuş ve yine hiç bır şeh-

• rin ından geçmiyen f eliketler de 
bu şehn biıı;ok d alar barab etmur 
tir. Şehir bir kaç defa -yere batnut
tır. 

Birkaç defa da din mezheb k vga
tır. Bir kaç defa da mesheb kavga
lan yüzünden hik ile y ol u
ğuuu tarihçiler kaydediyorlar. Bir 
aralık Selçuldular devletine payı • 
tahtlık yapaaı ba esarh ve tıJsmıJı 
şehrin ilk kuruculannm Türkler ol
duğunu da ana kitaplar bıze haber 
\•eriyorlar. Bu n 17 H sen · • 
de gor Y tu Hame bakınız • 
nasıl 

"Rey 
beıdfı!-..in ..... ~n.ı 

Yazan: ATIIAN ATIS 

• 
ıc 

nn üatl)ne c;ıktı. Fallat sama Ciilıean 
degWM .. Bwır ııMwisi., diltiL Hü-ı 
lrlir* bit w Siyavüpade Key .. 
tikıuar a,u a. ..-,. -..me
rek Babile gidiyordu. Şimdi Rq. 
~ h+.,+ıju yere gelndl&i. 
Hallı: faraca olarak Bereyi.med Key
husn:ıy = Keyhusrev araba ile gel
di" ~ Zatell arahamn fars
cası "Rey,, dir. Burası Reyhtıatevin: 
hQAJ18. gitnıiştı. lmannı emretti ve: 
.... ~ .. :ae,,, ~ AiDraD( i• 
mindeki ilim bu tehri Fiyerflz bm 
Yadlftdi~ ~ ft ellili adı
nın Ram Flyrfiz olduğunu söylüyor. 

Bea ı. ee8ri Tatu1ann lfnbden 
bozgun bir halde kaçarken 617 H 
.. ~ lıt,, yıhada göıdim. ŞemiD 
çok tuhaf bir gtlzelttği vardır. Biu.· 
lar gök rewgine beyaıuma kil'emlt • 
lerte ôrt1HmiifWr, Şehir gılya bir 
boşluğa yağlanarak sırlanarak kon
m~ lroeeman bir çanağa benzer. 
Yapılan çok muhkemdir. Şekrın bir 
yanında büyük ve çıplak bir dağ 
vardır. Eskiden çok biyük bir şehir 
imiş, ben buraya uğradığım za -
man çok yerlennın harab olduğunu 
gördüm. Şurada burada eski ihtişa· 
nunı söylıyen enkaz pan;alan var • 
dı. Aklı erenlerden binsme sordum. 
O: 

- Şehrin harablığını hazırlayan 

sebeb hJÇ deneceki kadar zayıf ve ba- · 
sittir, dıyerek söze başladı ve şehrin 
huzi.ınlU akibetini hazırlayan imillert 
şöylece anlattı: 

- Bu şehrin halkı üç tayf aya ay
rılmışlardı. Şafiiler, Hanefiler ve 
Şiiler, Şafıiler ekallıyetterlir. Hanefi
lerde oldukça çoktur. Fakat asıl ek
seriyet Şiilerdedir. Şehrin nısfından 
fazlası cıvar ve yakın koylerin hemen 
hepsi Şıidır. Koylülenn arasında pek 
az Hanefi vardır. Fakat hiç Şafii.ye 
rastJanmaa Hanefiı..le Şi'üar ara
sında bir ıhtili.f çıktı. Şt'ileri kırdılar 
ve kılıçdan geçırdiler. Şiiler ifna e
dıldıkten sonra kalan ikı mezheb ta
rast•anmaz. Hanefı rle Şiiler ara
smda bır ihtiW çıktı. Hanefilerle 
Şafıiler birl...-ek mueellfıh bır ka.v
kaya tutuetuıar. Şüleri kırdılar 
ve kılH,1:an geçirdiler. Şiller ifna e
kat'i zafen lıııazandı1ar. Köylerde ka· 
lan Hanetner. '8hn pür aiWı olarak 
gelirler. Dalıill barbde '8hrin Şii ve 
Hane(! m• ... llelen tamamen harab 
oJmuPu'. Yalım şımdi göriinm bir 
kaQ. Şafii mahallesi sagJ•m lrsiırqtn-. 
Şimdi şehirde mezheb.leriai gidyen 
bir k~ kışidea ba§ka Şil ve Baııeft 
yoktur 

Şafiiler de nlerini harabeler ara
smda köstebek yuvalaı'I gıbı yerlerin 
altlanna yapmışlardır. İstahri'nm 
anlattığına gört<Rey lc;fahandan bü
yüktiır. Şarkta Bağdaddan sonra en 
mamur sehir Reydır. Reyin köylen 
bır çok hirlerd n büyüktür. Ve 
bu köylerin nüfusu on bınerden faz
ladır. 

lbıu K 

Son-

Tevratta R y için rzın k:ıpılann

dan biriaidir, deniyor. lsmaf "R.Py 
dtinyamn gelinidir,, diyor. 

€aferi Sadıktan rivayet edildiğine 

8ile Rey; Kamn ve Savc ~bi mel'un 
ve meş'um bir şehirw'..ır Cfuık\. Haz
reti Htlseytni öldürenler ,_ toprak-
ltıırdandır ... 

YENi SABAH 

Dariişşaf aka 67 yaşında! 
B değerli mijessesemizi yıldöııümül 

merz.si landı .. ~~'elinde Jllllll._. 

»ünJdi ~rasimde bulunan davetliler 

Darn..fakanın 67 inei kuruluş 
yıldöntımi münasebeti.le dü.n okvl 
binasında bir tören yapılJ:mşt:ır. Tö
rende doktor Vali LUtfi Kırdar, P~ 
Us Müdürii Muzaffer AkaWı okulun 

eski ve Jalİ mezunlam ha.zir huiun
llW§lardır. lstikW marşandaa somıa 
Dariil!ıl&falradan yeü.tenler kurumu 

bqkagı w Meriç.~ 
ufala bir tarihçeaiaı yapmıştır. 

Bunu müteakıb talebelerden E~d 
1le Atilll okul hakkında ya.-lnı§ ol -
duldan birer şiiri okumuşlardır. 
Budan ..-ra mm.sile eski mezunlar-
dan Arif Karadeniz ve Gündtiz Na -

llr'TUAIJ /1l.81tı ı 

Bir haftahk 
piJasa hareketi 
Harici 111e dahili ticaretimizde son 

zamanlardaki ehemmiyetli muame
leler denm etmektedir. Bilhassa ba
zı maddehrimize !ııgittzlerm yenı 
bir mlştai olarak talip olması pıya-

1 
salama•• memnprriyet uyandır -
mıştır. Bazı maddelenmizin bu haf
talık piyasa vaziyetini neşredıyoruz: 
Buğmr-

Pi yasalarda hiG bir tebeddül olma· 
mıştır. Anadoludan gelen buğday -
ların mühim bir kısmı '.Doprak Mah
sulleri Ofisi namına gelmekte ve sa
tışa arzedilınektedir. 

Arpa: 
Gelişatın azlığJ yüzünden arpa 

r y tlarmda kilo başına b para ka-
dar bır tereffü kay "lmllftir. Dı • 
w r taraftan d F. O B. <> 
larak ehemmiy Ui lmakta-
dır. Piyasa. sa· dır. 

Pirin~: 
Geçen hafta gel tın 

zünden fiyatlarda teref ü 
b ııınış ıse de bılahare 
f zla mal d kül 

Fransa ve ltaıyaya son zaman • 
larda mtibim partiler satıldıgından 

fiyatlarda cinslerıne göre 2 . 3 ku
ruş kadar bir yükselme kaydedıl -
m · ttir. Taleb fazlalığı kaı:şısında 

bu fiyattanıı daha ziyade artması 

muhtemeldir' Piyasa müteh&YVilclir. 

Tiftik:. 

Hafta. adlnda. 150. .... lllikt. 
rında dftik aablmıştır. Bu mallaıra 
ltaıpp mvpctjleceği anlaşılmıştır. 
Ehemmi,.U miktarda tiftik ihraç 

dir eski okul hatıralanndan bahset
mişlerdi!'. Büyük Dir alaka ıle din
lenen bu hatıralar dialeyiciler üze -
rinde- ~k i)d bir tesir ya pmUjtır. 

BU.ibare okul talebeleri tarafın -
dan bir konser verilmiş ve davetli -
ler Darüşşafakanın meşhur fasucye 
ve ~i.wıu yemeje davet edilmışler
dir. 
Öğleden sonra Beyoğlu Halkevi 

temeil koh.t tarafnftlan lkUler pıyesi 
temsıl edilnlış okulun ~ahçesmde 

spor müsabakalan yapılmış talebe
ler tarafından da zeybek danslan 
y.aplarak tör.ene M.'D!Umi bır b&va 
ıqinda Diha.,at v.erih:niıjtir. 

INHlSAP.LA/UlA: 

İnhisarlar idaresi 
Piyasaya ,_,..tütün 
kututarı çrkarllJOr 
İnhisarlar İdaresi CiDalideki k11tu 

fabrikasında hususf bir itina ile ha
zırlattığı yeni "Sipahi,, "Boğaziçi,, 

ve "Saknı,, sigara paket1erini piya
saya çikan.eaktır. Yeni sipn kutu
larının üzerlerindeki resimler eski 
Türk san; atk.Uia.nnm en güne! eser
lennden adapte edilmiş tezyini resim
leri ta unaktadır. 

"stpahı,, sıgara kutularının re
simlen san yıldız üzerıne siyah, "Bo
ğaziçi,, pakeUenninkı beyaz yaldız 
iıe211 re k yu la iverd ve "Salotı.. si
garalarınınki de yeşil zemın iızerine 
sa.rı y ld e motıf ve tezyınatı ta ı
ma.Jctadırlar 

Maarif tayinterf 

Yapak: 

Hafta zarfındaki satış 600 
m dadır. Bu mail 

mensucat fabrikalan tarafındaa. sa
tın abnchğJ tesbıt edilmıştir. Ziraat 
Banh•DPf mevcud stok1al'da.n mü
~ bplımacağı remnm .wca. 
cı--.. Wıılrim.ie ~ lllüllıapa il! -
kiDı iait ııetw.denliw.foa .......... 
...... ·-•"l':l•k ··ım .. ,.... .• 
tatarrftr etmiştir. P'"akat şımdlye 
kadar meksp satılaa ...aiar .. 
denecek kadar cUs'idir. 

elan umumi nüfus sayımı hazırlık • 
laı:ı. ba:' "11™' · Bu Jniiee eebetle ~ 
nRNbtMri ...-r Pn1 Blkd:l!Jiiaı
dıt tecrille ~ ........ 
yımı yapılacaktır. Buna ıa--Iık ol
mak üzere dim öğle41iııın sonra Ba -
mliıöy BaJk Paıtiwi aEft.esinctıa bir 
..,_ntı yqn.lal ... TG91a:atıyı -'i 
muavin! Halük Nihad açmış ve şun
ları söylemiştir: 

.. _ ~ m iB Çailakçu 
opa ayım haii\•ia •e'! at 111ere
cep 1ÇJll - wd! "B! ~ elııem -
ımyet:indıP.u. bahaeıııl ~ i••. Bu tec -
rübe •:Yımı ıçia Bllituiröyiin aeçil -
ml!lli birb da BamdllılyliUerin tali
hinden ilen gelmiştir. BeJnrlr.ijıyin .J.':l 
lmruluşu dertitapia Alm .. , ..,.kla
nn intizaım •yuma bura.da yapalma 
8Ull aüznmhı lcıhmftar~ Bu Bakır • 
köylüler ic;m bir ımtih@ndır. Bu im
tihanda mu.vaffak olunacağm& en 
büyük delıl ~ bulunanların 
p.lerinde gördüğüm gençlik, heye
ean ve alakadır. 

Vaü muavini pazar günü, her Ba
kırköylünün evlerınde buJ•mmalarını 

rica ederek sözlerini bitirmiş ve be
lediye ~uamelit müdürü Zühdü 
Çubukçuoğiu nütua sayımının nasıl 
yapılacağını halkın ve memurların 
vazifelerini anlataa bir konferans 
vermiştir. 

Sayım gelecek puar günü sabah 
saat 8 de başlıyaeak öğieye kadar 
tamamlanmamna çaınplacaktır. Balk 
sayım müddetınce evlerınden dışarı 

çskmıyaeaktır.,. 
---»il•---

Çatalağzı ele1'trik· 
fabrikası 

Çatıa.Jaınnnda br elektrik fabrika
sının ınşaatı içuı Etibank, Metropo
litan - Vickers Electncal Export 
Compeny Limited l.Dndon üe bir 
buçuk milyon İngiliz lıralık '805000 
lirası bir konturat akdedilmiştir. 

Metropolitan - Vickers firması Bri
tanya.'ı:un elektrik saııayi. birliğinin 

azasuıdandır. Birliğiı:ı baş.kam olan 
Sir Felix. PoJ.e kırkıncı senelik top • 
lantuıı dolayısiyle verdiği bir uutuk
ta, elektrik saııa)ti ilırQCatmd.an ve 
Eti Bankın konturatmdan bahisle 
şöyle demiştir: 

"İhracatmwsı arttır.malda devam 
ediyoruz. Hariç piya&&i&rı ite daimi 
münasebetteyiz. Dominyonlardan, 
kolonilerden ve ecnebi memleketler
den büyük mikt:aıda siparişler ahyo
nız. Son zamanlarda, Ça talağzmda 
bir elektrik fabrikası inşası içjn, Tür
kiye ile büyUk bir kunturat imzala
dllr. ?ııfetropolit:arı - Vickeırs iirma.sı
na her nevi elektrik malzemesi için 
her zama~n fazla sipar!lt ve il
miştir.. 

Ku'lla.tMiığı amele ve memurin 
miktarı a.zamiyı bulmuştur. Elektrik 
sanayi birliğine haUhazırdat on do
kuz mılyon İngiliz hra ında.u fazla 
s"pari venlmiştir.,, 

Zonguldak kömür havzasına y km 
old • nd n ve mahruk ını buradan 
al ğınd n fabrikanın Ç:ı.talağzında 
· şasına k rar venim" ·r. 

Vazifelerınden biri, Tü k kömür 
fuıı te ndir. Fab

k -

.«\kdeaizde Fransa ve 
ltal,a 

ıı=w·..-. ............ 
r ..-... ' «ı l'"sm ., 

yu hariciye ~· « ~ 
Mr:tı s t ............ -• 1 n• 5 n .. l'llrllss- llOI~ 

....... ,_h ...... 
--- -- 3 ala Wr eyltildm eWll' W-IOUa &ıt 
....... hU' 2 %& ••• aqJltll ..... teat.lul. IMta lımlln 

llielerin hst && 
7 

-- m m"" 
t.erek ltllaf anmağa imade old 

- mılirmiştL Aynca, Fransa b 
.. ,.Joln İta.ip ve lspuıyaya 
lıla anıri temellerinden birbü 
kil edeD bir Akdeniz 

varmak ~in gayreClerde bolua 
ğull 4a illve eı'-'ilff. 
...._......, .. m.. .... -

nıebusan meclislnJn ba~iye ko 
yamı ... ommü harici siyaset 
........ hd 1 

.... lalaatta. bulu 
keıı yenide• ttalya ne olaa m. 
betlere t.emas eylemiş ve iki nltl!lllillr. 

ket arasında mualli.kta WIMs• 

dan, mllti mmfutl rinilı hat s 
nin her no u"ulle ahına ol un 
ğından ;, e beklendi ~nden ha 
Btt n doğrudan d • nıY• 
be ~rişm k istemediğini ima 
~ n talcbleri.nin h yeti 
St itibariyle müttefllderce mtiıdl'!' 
edi lme5ine imtmn vanf 
but 

yor •• 
· • .inin samkni~ etinden 

yor. 

Yeni on penlıklt.rm haillJm~ 
bqıamnıştw. DeMkai2 ve~ 
raJ. bır mily• 400 la lira 
de 160 mdJGD aded .. pantıll 
lacakw. Eski ~ann 
ka1dınJmuma yakında 1ııa1atası~ 
tır. Yeni t7n parahklmn bir iki 
kadK Weviıe tllıasM ...... 
dilmektedir. 
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r eçe y iliz 
çıktı ih aç kuvvetle • 

(Baş tarafı 1 incide) 
Halen Norveçtc üç cephe teşek -

küı etmektedir. Şimalde Na.rvikte 
Alınan kıt'alan muhasara edilmiş -
tir. Bunlara yiyecek ve sili.h gön -
derm k imkfuıı kalmamıştır. Buna 
lnukabil müttefik piyade kıt'alan -
nın faaliyetine donanma da. jştirak 
etınektedir. 

Merkez iki mıntakaya aynlınl§ -
tır. En karışık ve mühim harekat 
"Nanısos,, mıntalmsı ve ''Trend -
hcim,, fiyordu mıntakasında. yapıl
lnaktadır. Burada müttefikler Al
ınanlarla irtibatı temin ebnişlerdir. 
Bu sonm1cu mınta.kada müttefikler 
Nanısos ile Trondheim arasında kain 
Sts.nkjaer'e kadar ilerlcmi5lerdir. 

23 Nisanda Alınan hava kuvvetle
ri hu şehri tahrib etmi§lcrdir. 

Müttefikler şimal ve şaı·k istika -
lnetlndc tahaş:Jüd etmektedirler. 24: 
Nisanda karflya çıkan Aln:ı!ln kuv -
"et.ler~ bu şehri zaptctmişlerdir. 

Cenup mıntakasmda "l:>Jleham -
iner,, müttcfil •• erin kontrolü altın -
dadır. Müttefikler A!m~oların iddi
alarına mğmen cenuba dc.ğru i!Pr -
lemektcdir!er. Bu t.c.. · bbii::;Ln muvaf
Vaffaldycll iki tarnf1~1 buraya. geti
receC:i takvıve ıv.t-:ı.tına ba~ıiıdır. 
Hav~· U.Jr .. m:•wn ınuhaoiri Almnn 

kumanda:ılı~"L'lın Jnüttcf.kı~rin kon -
lrolhne n.tmcn Oslo t!yormıda iki 
vapur A.lm,m aııl:-eıi .·ıkarmllya mu
"aff nk ohla·~nu b:ıtı~·1nt..T.ı..kt2d r. u , 
-'>U vapurlar lrulfo.m • la.yan ~at!ar-

clan geçmek s ,etil ... 0 1oyn geleo l 
lltişlcn tir. 

tın. çdt- Al ~ !er 
B okholm, 2 CA.A.) Bitaraf 

lllcmı"ı~etlel"'.1 c! . .., r;sint! olnugu gı
bi nı olrrı lı.:ıda da ".um:ın orta elç;'.>i 
L:r resmi ı. ,bul .. ıb ctr.: · tır. Bu 

TeLiıl0r 

ll .Aınücrclam, 28 (A.A.) - Bedin
•. n Reutcr :ı.jJ.nsına bildirildığiııe 

J::orc, dün Pon Ribb"ntropu dinliyen 
~:ıb ıırı gazct cilcrle dip!omatlann 
( t riri beyanatın tezadlarla dolu 
0111ur~ kn.n 'rt<lcdirler. 

tl 1hJı.Jsblad euzctesinin muhabiri, 
avct edilen yabancı diplomatlann 

tııçtn çağırıldıkla.rını anlıyamadıkla
l'ını Ynuyor. 

f h.ıbbentropun, bütün dunya tara
bndan nutkuna karşı gösterilen ka
b~lden dolayı çok inkisara uğ·ra:dığı 
~dirilmektedir. Öyle anla ıyor ki 
f'krn~ hariciye nazırı, bey ıata ter-
111 edıl n merasimin bütiın dünya -
~nazarı dikkatini celb kafi ge!e
te ne inanacak ko.dar saflık gös -

l'rniştir. 

Gazete rrtuhabirleri diyorlar ki, 
~hancı gazetecilerle diplomatlar · 
b· ona girince rnntbuat müdürü B. 
lt ıe~ich: "Baylar, . itnai size fev -
\> aı de ~yecanlı s'yn "' bir haber 
C'tece~ B b' cı· ti•Z,, de . tır. ona maen -

lt ır ki Yabn.ncı gn,, .. t il r hayal in -
ı:sa~a. u17n ıl.larını ihsas etmiş -
'-'l"dır 

lt nu .s: hah Alman r::ı.dyosunun spi
(!e ti ıra ınntb at l ul lanna gehn
ltaıolctuırc:ı. sıin~tı çr>kmiş, Alman, 
~ , ~· Daninı rl~a \ c Slovnk ga
l't' . . nin Ribb<-ntro • n beyanatına. 
ecı ıd olftn tef ·, rln zikrettilrt n 

l'a 'Dıber meml k tler beyanatı 

büyük bir alaka ile knrştlamışlar -
dır,, demekle ıktifa ctnıi§ ve fakat 
Amerika gazc.telc.rinin tefsirlerinden 
nesinde harb ve da.rb ateşinin tehdi
babis bile etmcm411:.ir. 

Amerlkada. Akisler 
Nevyor, 28 (A.A.) - B. Ribbent

ropun nutku Amerikalıları kat'iyen 
ikna edememiştir. Amerika radyola.
nnın dış politika hakkında tefsira.t
ta bulunan başlıca müttcl.ikleri bu 
nutuld.aki izahatı gizlenmiyen bir 
uüphe ile karşılamı§lardır. Münak -
kidlcr nutııkta ileri sürülen vesikar
lar.ı §Üphc ile karşılama..kia mütte • 
fiktirlcr. En sal:i.hiyetli spikerlerden 
olan Eliner Davis daha ileri gjde -
rek "Alman makruulannın isf:ila et;;. 
tikleri her memlekette Almanyayı 
beraet ettiren vesikalar bulmasının 
çok garib bir şey oldugunu,, ıWyl~ 
mişt.ir. 

Amerika gazetcleri de bu hususta 
trunnmcn radyoda ileri sürülen fi. 
kirdedirler. 

İngiliz Il:ıvR .. "'azınnın Nutku 
Londr::ı., 28 (A.A.) Reuter Ajansı 

bildiriyor: 
İngıliz h~l\'a na?.ırı Samuel Hoaere 

dün aksam ı adyc-.da söylediği nutuk
ta ezcümle ş9yle demi9tir: 

r-..ibbcerop burrlin öğleden sonra 
taraka ile ilan c ilen bir nutuk söy
ledi. Rıb1)entr··p un \1Tl'li işlerde fe-
la.ketü hır rol oynayan tehlikeli bir 
B"..rgil7R t<'idir. N~muslu hicbir in· 
~JI onu'.11 sözüne inanmıyor. Hakiki 
bir bit<>rıf onun söylediğine inanını· 
yor. Bıtııra..."lara. karşı komplo yaptı· 
ğımızı söylerken al(!.a.kça yalan söy
luyor ... :~e riynkiirlık .. Bizi iths.m e
clen adar ı Çelwslovakyanın, Polonya· 
nın katıli olan adamıdır. 

Bu adamı yalanlnriyle baqbasa. bı
rakalım da I iti rin ve kendisinin 
Nervc el irtik b etmek üzere olduk 
lan cm ·yete r .elim. Harb hayati 
ve l rnre li b r , fhaya. girdi. Hiç 
rt:phe~iz diı man merhametsiz ola
e Jr, cirkin b'r sıırettc harbe sürükle
d·<Yi , J.rın mü al letperver mille
ti cc ur N' rvr milletini c ·r edemi
yccckti. Alın ny nın akakça hattı 
hareke ·n· taY. ıt etmek ıst miyonız. 
Mtlduf ız gem eilerin boğulm, $1nI 

u:ı..aktnn cyrctrıc t is .. miyoruz. A· 
cı r chirlcri bomb rdmıan etmiyece .. 
ğiz. 

Alm 1 ı. kadın ve çocukları 

dC'h 4 ir"ne salat-ak ma rlfıb etmek 
i emiyoruz. BüUin bunları düşmana 
bır l ınayı tercih ediyoruz. Pakat ~ 
nerji, m ı.hurct ve azim inhisarını o
na b.rnkm k da iı:ıtcmiyc.ruz. Mütte
f ık kuvetler Almanyanın Norveç ha 
va üsleı: ile limanlarnıdaki tazyikini 
adım adım tahril) etmelidirler. 

Müttefikler m. zlum Norveç mille
tine dfü;manı tepelerden, vadilerden, 
limamardan ve hali"lerclen kovmak 
fçin lazım olan silfı.lıı vermelidirler. 
Bu iş bir günde yapılamıyacağı gibi 

eliemmiyet.li fedakarlıklar ve sarsıl
maz bir iman olmadan da yapı1ama.z 
Almanların alcak bir ihanet sayesin
de kazandıkları avantajın şimdi çetin 
bir muharebe, enPrjik bir icraat, mut 
tarit bir planla ellerinden alınması 

icab etmektedir. Bu avantaj Alm:ı.n -
ların ellerinden alınacaktır. 

Dünyanm en biıylik deniz kuvveti 
olan İngiliz bahriy sı, dünyanın en 
güzel ordusu olan I'ı ansız ordusu, 
dünyanın en maı-.:r ve en iyi hava 
kuvvetleri olan tayyarelerimiz, Nor
veçin kmtarılacağına kefildırlcr. 

Kral Kaakon'un kahrnmnn~a hat
tı hareketinden dohyı seviniyoruz. 
H::ıakon hakıki bir kra1, hakıki bir 
muharipier zlinuc.,ımn şefidir. 

1ngiliz donanı-nası dü~rnna daha 
şimdiden, blitün övünmesine rağmen 
gizliycmediği müteaddit darbeler 
indirmiı, bulunuyor. Alman donan -
ması ko,•ukla Jan Çlkmağa mecbur 
edılrnir. muaherebc demez hale 
konmu~tur. Alman donanması artı:k 
km vctli bır harb u.l ·ti cıcgildir. Al
man v::ıpurlanndan ekserisinin tah
ril· bi 7 denizde her zamandan 
ziyad • h reket serbcstisi temin et· 
mistir kı stratejik ihtiyaçlarımız i
çin müdafaamızı temin etmek için 
b'ze liizı a olan d tam budur. Al -

• t siı li •ı · te ht U7 

d.leri b.ı.şkrı. silul l ı ' 

,. 

~ . HE SABAH --.~] 
IJaTÜşşaf&kanın 67 inci 

yıl dönümü 
ayırh kıyın bir irf aıı 

mtit'SSeSmlllz olan enıekdr:r 
Darü şa,faks. dün 67 nci yıldöınimiı- ı 

nü beS.<d.z, sadatw., fakı?t i~'.(lcn go- 1 
len ~ ~ıi · bir vi~ U:s'i Ptti. 

Jlunda.ıı tamam 61 sene evvef iırk 1 

yethnl rinin tali 'ite terbiyesi iıJın 

''Darfü;saf aluı~, gib" bir irfan ve iliın I 
abidesi. t.esis e<1en yüksek nıhln ~ 

da<l daha evH•J "Cemi~oti T · 'yoi 
lslamJye,, adt b" iJmi oomi~ret kur
mo~fünh. 

Aziz MiJii Şef lnönüniin Ba :vekô.-
1.etleri zemanında riy tini lıabt 
bu urmu old l :iı b '"Oemi~ 

yeü Tedrisi~·ci İsliimiye,, "Da.ri' :. 
fa.im;, nın a l b.:ınisı obııu tur. 

Te.ım•Jioin a.tılmrun 1284 (1868) 
tarihine, yani Galata.sa.r.a.s Lisesinia 
tarihi t · · e ~üf ed n "Daruş
şafa.ka., Ww.r ian il inşaata para 
hnlundukr.a de\-am edildiğinden an
cak dört sem• sonr.ı ilannl edilnıi;;:; \"C 1 
bu nurlu ilim oo: lıııds.' 15 hazirnu 
1289 ( 1873 tarih d tedrisata baş. 
laıunıı-tır. 

tm mezunlarını )297 (1881 ) yılı 
temımızunun 15 inde memlekete ibda 
etrniJ. olan b kıymetli nnr ocağın· 
dan yeti~en miinevverlerin hemen 
hep • yurda: güzide hizmetter üası
na muvaffak oiduia.r. Denilebilir ld 
"D:ırüş~faka,, kadar memloket.e ha
yırJı el'liıd .reti!"tinneğe muvdfak ol
rnÜş irfan miie esclcrimiz PQk az· ı 
dır. 

Iezunlan anısında nı rhnnı Sa
lih 7..eki.gibi memleketin ('ıbcdiyen if: 
mıaı· edebifoceği kudretli bir riya
r.iyecl ve me~hur §alı- İsmail Safa 
morhumdan Alımcd Il..'\Sim gibi boş.. 
luğunu lıaffi dolduramadığımız büyük 
bir nıuharrirt> lıntla.r Türk irfanının 
lıer sahasında ınııvafinkıyetler ku,.. 
zanımş yiizlercc idare büyükleri. ıne
btL<;, ma.ıırif~i, lıfılU.sa ~ı ız şöhret-

y 

D1.1\ arlann çöhın i yüzünd 

(B~ tarafı 1 incide) 
sımlarda çöküntü fazla miktardr 
olduğundan odaların kapılan ye.rle
rinden fırlamış, bazı oda kapılan -
nın alt kısımlannın kesilmesi lilzu -
mu basıl olmu tur. 

ler sa.yan ''Da.riL...,<;:ı.faka. mn nı · ·
sin' minnet ve t-;u1ranla yoocderue 
bu milli irfan oc14,"rıımzın bö~ le pek 
çok §erefii yddöniimleri t.es'idc.le t e
vam etmesini t.emonni edori.ı. 

.. . 
ilk 

büyi.ikınüş.. Bu ne 
1ı t! 

Ş:ıldrdleri cl olar ~ :- 'rl nimet. 
Diydim 'c memlekete 

ilim ocağı kru!W1dırm 
leri h" tnzJmle ....,."-UL_,. 

A. Oernalcdcfüı SARACO lLU 

• 

di 

ir edilirkW.. .. 

Otunııa vaziyetinin gayet tehli -
keli bir şekil a?ZCtmiş olma.Bllldan 
belediye fen memurlar mahallinde 
tetkikat yaparak Hi~ı.ımlu tedbir ve 
tamirat için bir rapor hazırlamışlar 
ve belediye riya etine arzetmişlerdir. 

Bu hususta malümatına müracaat 
ettiğimiz lıfil müdürü bize şunları 
ı.:jylemiştir: 

"- Evet gördüğünüz gibi halde 
umumi f}e ilde bir oturma mcvcud
dur. Bu. sebeple bir çok yerlerde 
tehlikeli arızalar husule gelmiştir. 
Ildecliye fon heyetleri lii2ım gelen 
t<>tkiklcıi yapmışlardır. Lüzumlu 
tedbirler de ahnmak~dır. Şimdilik 
umumiyet itib. rile y .. Jun bir tehlıkc 
mevcud değilsede ilerisi için bir ~ey 
eöylenemez. Otuıma vaziyetinde in
r.;aattan başka arsanın da dahli ol
duğu muhakkaktır. Bu ..... bc:plc bü -
ytik inşa:atlann yapıl· eak yerlerin 
gayet cS<C 1ı tetkiklerden geçirilmesi 

· icap eder k n · deyim.,, 
~~ ... -..-A..--..-.---..A.-.-..- .... ~~,...~~~,.. ....,.~ ~~ 
~'VV ~~~~~~~~~~~~~' 

Ha,•a kuvvetlerini Norveç sahıllc - lisce araştınlmıştir. Bil.hru:sa ••Dom - ' rcl ri Oslo ,,d n'TI .. ·' eti' bom-
r.indeki mevzilerımize ve Non·eçe gi- baas"ın cenbunda. "O ter,, vadisi u- bardıman (.duek talırib ctnrl. rdir. 
den münakale yollnrına karşı kulla- zunluğundn. gayri ıca.r· olan ~ n 1;;<' Bir tok Al nan .tayy:;ı.releri hao:,ara 
nıyorlar. Bu hava harbinde avantaj kuvvetleri Alman lr .. ~ • uğı amıı- bazı tayyar lrede g çl!ı-

bizde değildir. Almanlnnn üsleri vra, heime doğru g çme i "parak hizmet haricine çıkanl-
bizm yoktur. Norveçte uçan Alman mısla.rdır. 

tayyareleri Norveç toprağından kal- Ayni mah ıllerde beyan edild"~i-
kıyorlar, biz ise muharebe sebnesine ne g 're miltt f kl r mfunl~un oldu -
varmak içn açık bir dcnız üzerinden ğu kadar süratle Norveee asker ıh
ar.o mil uçmak mc buriyetindcyiz. raç etmektedir er. 1 m ele av"u 

Falmt büttin bu engellere ra "hnen tayyareı ri m eleE:' dir. Çünkü Al-
lngiliz karrı. ve d nız tayyareleri son mmılar bomb n:lıman tayyare eıi sa- 1 
15 gün zarfında parlak bi iş gör - yesinde taarrıpJnrında bir üstunlük ı 
müşlarclir. Sknndinavyad d"şnınn temin etmektedirler. Avcu tayyare -
gemilerini ve düşman ü lerini bom - leri Alman bombard man tayyarele
b rdıman etmcl surctile müthiş rinin faaliyetine mani olmıya çalı a
kuvvetimizi gö$terdik. Stavang r, caklardır. 

K · ı·amınd, Aalborg, Oslo, Tron - lngiliz mahfillerinde ~ olan 
lıjem, WestcrlandJ bütün bu hava kana.ata göre avcu tayyareleri=ıin 
üsleri bombardıman edilmiş düşman Norveçte bulundunılnrası meselesi 

k mi r· i e 
p k v h'rı ol

tir. 

. 
ağır zn.yiat vermiştir. de yüksek mecliste göriişiilmüş ve seyinin dokuzuncu içtima1 ile ru 

B. Hoare, lngıliz pılotlarının ba. - Norveçe yapılan sevkiyatın bilhasım olmaktadır. 
eardıkları kahramanW: eserlerini malzeme sevkiyatının t:acili için ted- Le Journ::ıl gawtesi diyor k.i.: 
kaydetmiş ve bilhassa eksaiyn müt- birler alınmıstır. ~man pro , r; ndası biı fare do-
hiş bir havada imal denizi fu:erinde Meclis Norvccin muhtelif noktala- ğurdu. Ribbcntrob ancak bir sürü 
yu"zleıce mı·ı ıne--ceyı· buzdan don- rınd" mu·'ttefiklcnn' h--ı-.tini ta.n-:xw.· .. w~t: yalan söyliycbilir ki bu yalan:n için-
muş ve bazen de bu yüzden hasaı-a zim meselesi hakkında da. kararlar 1 den harbin Baltık kapılarına dayan
uğrıyan kanaUar ve yaı·alanan mü- ı ittihaz etmiştir. aıı;11nı ve müttefiki rin yardınuna 
rettcbatla kat'a. mecbur olan bu Pİ· Asıl meselenin müttefiklerin Nor- mazhar olan Norveçin Almanya ile 
!otların her şey rağmen h~efleri- veçc ayak basmış olmaları olduğu ve harb h_alinde oldu "".11nu, Alman mille-
ne vardıklarını söylemiştir. mahalli barekfi.ta nihai zaferden tine itiraf mecburiyetinde olan Nazi 

B. Hoa~ sözlerin şöyle d vnm ba lana.na harekil.ta nihai werd n zimamdarlarının hıssettikleri sıkıntı 
etmiştir: emin olar:ık devam edileceği ayni sezilmektedir. 

- İstikbalde daha ağır işler gör - mahfillerde ilfıve edilm.el..-tedir. 
mck meclmıiyetind yiz. İngilz hava 
kuvvetleri bu islerı karşılamağ.a. a
madedir. Tayyarclerimizin muvaf -
fakiyetine: hadim olmak için amade 
buh nınalıyız. Bütün hava kudreti -
mizi sef erbcr etmek mecburiyetin -
deyiz. 

Lm~çin Bibı.rnflığı 

Stokbolm, 28 (A.A.) - İsveç rad
yosu dün aluıa.mki neşriyatında şöy

le demiştir: 

Zikredilen uydurma vesikalar 
Londrada sarih ı:.urette red ve tek
zib edilmiştir. BütUn hi.ıkümet mer -
kezlerindeki aksül~el de s:ırih su
rette Almanyumn alcyhinilcdir~ İşte 
hiikfımet merkezlerinde} i başlıklar-

dan bir kısmı aşağıdadır: 
İS\riçrede~ Güc inmımlı'r bir bcya-

nat, 
Vasingtonda: " lnanya.mn ycgfı

ne mes'ul olar.ak kalımtkta olduğu 
bildiriliyor. 

1 

Tayyare fabrıkalnnda kadın erkek 
herkes tayyare ve motör miktarını 
artırm~ö-a gittik<'.e dahn ziyade qa -
lışmn1ıdır. Hılkume havalarn hakim 
olmak ve bu hakimiyeti denizlerde 
olduğu gibi havada muhafaza etmek 
auni.ıde-tereddüt etmemelidir. 

"İsveçin bitarn.flık taahhütlerine 
ciddiyetle sadık kaldığına dair Von 
Ribbentrop taI':ıfından yapılan he -
yanat Stokholm: da hn.yret uyandır
mıştır. Bu beyanat tabii olan bir va
ziy tin müsn.hed 'ndcn ib ret te!<l.k
ki edilmektedir. Bunun1a. beraber si
yasi İsveç mahfill rinde Von Rıbben
tropun bu nokta.ya işaret etmiş ol
ması memnuniyet uyandırmıştır. 

lt.ruyada~ Ha ·t ve inkisarı ha- ' 
yal. 

Başvekil bu azmi ~ddet1e idame 
etmektedir. Kendisi bu mühim an
da bire lazım olan adamdır. Başvc
ld1iıniz buhran dakikal:ın i~n ınu -
k ... mmel evsafa malik, soğuk kanlı 

fa'kat seri ierautlı bir d :vlet adamı
dır. 

n b nok • 1 nn-
d z ı f ında kaydt ı en 
rııuv ı u nyetsizliklerin sebebı mec· 

İsveç hükumeti bit raflık siya
ynsetini her ist'kamette ayni azimle 
tatbik etmeye k:ıra:r ı.ı rmlştir. 

İsvec radyosu bundnn sonra !svc-
çin mUdaf, a te kil"'tını ileri g"tür
m • hl usundal · f nr~etine devam 
ed "ceğine dair b n hab rler neşret
mistir. 

İsveç siyasi partilerini birleş-tire -
cck ohm bir rr. ' • "::..likleri hi\tün 
milletin, rneml 

Holand:ı.: Alma.ny;ımn göz b:>ya· 
mağa çalı. •ı:!t kanaa1J gfisteriliy.or. 

Petit Pati · , y yor. 
l'1ntku 1 akik: ht>:defi ısvec'i u •uş

turmaktır~ 

ecktir. t 
Os1o Ha\ n Mi ~danı Tnlıri > E ·ıdi 

Sto~olm, 28 (AA.} İngiliz tnyya-

l!layfa: 1 

.~~Simd·ilik · J 

!. , . c .. . ' . · . 
:·Bukada1.· .. ,. .. ·.. ,. . .. 

Hal binasuiın 
Hazin hali 

Ne kadar garib bir tecematr. Bil 
"yette ufak su~lar ~ n va.o 

tan _lar çabuk ce:za. görürler. 
M~;eia yere iki d:ıınla tttkrtlli fırJa,.. 

tan vatandaş eğer belediye ıneımınt
nun gÖgij,no ili,.'ilrse derhn.l oemyı yer. 
Buna, biraz C\'VeJ ynnından 

bir otomobilin ~ ve eğzına 
dohnuş olan t.ozlan yuhnamalr i!'la 
yapmış olsa d .. 

Büyiili fırıncı dü.kkfmmdaıı 

~.acık ekmek çalan aç adam der
hal hapse gİl'Cl'. Bu elmıeği onun iki 
güııdenberi aç duran yaYrulann.a ye-
dirmek için çalını~ olsa da.. 
Diğer t.ar.ı.ftau bunun gibi masum 

SU!fhı.rla kfyn.s bile cdihniyoceli Öl 1 
muazzam suçbr işliyen adamlar olu· 
yor ki, bunlar ceza gömıck ~~ le 
dursun, işle.dikleri n yüzbinlercc in
sruu zaru.rn. sok ı bu suç.larnıa. rnğ· 
men elI.-.rini kollarım sallıya refah" 
içinde yaşınmııın yolunu bula.biliyor* 
Iar. - Her mcmlc?·.ot.te ~c h r oomi~ f'tte 
te9adüf edil2I1 lıu gibi hidlselnr, bit
tabi bizde de vuku buluyor. ?u un 
en yakın misali KerestccilCI' ır...~· · 
halidir. 

L 

ınil\Oll!!U'C3 

lira za.ra.ra sokun bu ada.mlcr, ni~in 

tru~ib cdilini ·orlar! Zarar kendfü 'ne 
niçiı. ta:-.m~n etfirilnıi~or? Bin i: ice 
mu ~ene •diu wdcn nasıl olu~ or da 
nı.ıtealı.ı mde-u k.-slirn alım or ! tı. 
min, fennin bu lmdar ~rakki e 
o!d ·,u b:r nsırda to ralı he~ e ~ um 
asla. bir • m~crct olarak lınbul ed e.. 
yiz. E n mühendL.lerin b'r \azi .. 
fe i de ü ·:l'lro:iııe kuracaklan toı>ro.-
ğın &ağlanılık dere~ illi ol de-o 
ğil midir~ 

Şehir mccli · · n bn m efo ha! lmı" 
do. ,ıın7..vı c!il la.ti • ccllıed "rinı. D ~
hal m" r le en - biu.a: ~ tc · u,... 

lanlardnii olımunnl• •rtiyl,. rm: :u-
lnrd:m \ e bu isdea anla. ıu;ıla.rda.n 
mürcklwlı bir 1 omisyon tcskil etlil• 
m eli ve hu ık•t i~ eS1 <ımlaR t Akili 
t>.d:Ierek m s'ul! r «'tnsaline i!Jret olaı 
cal• ~ldl e tc .·:.i.}e c<lbnelidirler. 

Ml'IlAD SEfflOGLU 

• 
1 tayyar 

Bükrcs 2B ( ••. A.) - Hn.,av: 
Bir Alman askeri tayyaresi Bük -
~ tayy~ure meydanına inerel' müt.e
addid Alınan şahsiyetleri tarafından 
kaı§llannu tır. Tayyare mtiteakıben 
Sofyaya har(•kct etmistiı·. 

Bu işin mahiyctı meçhul olmalda 
beraber umumiyetle iyi mallımat ve
ren bir :.ayn ktan öğren1 1di~ıDe ı;ö

re tayyare dün Rib trop tnr.:ı.fın
dan haber verilen vesikaları getir -
mimr. V€ t.J.yynrc her Balkanın r
l.ezl in bu 'csikn!ard<!n iki:.;er 
nüsha ver cektir. 

Frc sanın Çin etrisi 
(A. A.) 

• 



• 

VEC UFUKLARI GÖZLÜYOR 
\ 

Yüz senedenberi harb yüzü görmeyen 
lsveçi istila etmek çok güç bir iştir 

Bc~erin zinde \'e tatlı ömrü vasati 
elli serıe kabul edilirse iki nesil müd
deti yüz senedenberi harb ve darb ve 
fazla ask rlikle alakası olmiyarak 
çok rahat ya.<ııyan sulhe ve fazilete 
A~ık (Lsveç milleti) nihayet 1940 se
nesinde harb ateşinin tehdidi altın
dadır. 

Çok insafı-;ız ve tal::.'ibkar kollaı;ıe 
temas ettiği mamureleri harabeye 
çeviren bu yangını söndlirmek için 
dünyanın en kuv,·etH pompalaı·ı ça
lışmaktadır. 

RADV 
p~~ 

29/4/1940 PAZARTESİ 
12.30 Program ve memleket saal ayan. 
12.35 ,Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.) 
13.30/14.00 Müzik: Karışık müzik (Pl.) 
18.00 Program ve memleket saat ayarı. 
18.05 1\lüzik: Radyo caz orkestraıı;ı (Şef: 

İbrahim özgur). 
18.40 Konuşma (Çocuk Esirgeme Kuru

mu tnrafından) . 

18.55 Serbest saat. 
19.10 Meınleket saat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 
t9.30 ~ltizik: Piyasa ı;arkıları. 

Çalnıılnr: Vecihe, Cevdet Kozan, 1z -
zeddin ölde •Yaylı t:ımbuu. 

Okuyan: Müzeyyen Scnar. 
20.00 Müzik: M:alııtya halk türküleri. 
Malatyalı Necati ve Sadi Yaver Ala- · 

man. 
!?0.15 Konuşma (Fen ve tabiat bilgileri) 
!?0.30 Miıı.ik. 

Çalanluı: Fahire Fersan, Refik Fersnn, 
Re~ad Eter. Vecihe. 

Okuyoıılnr: Muzaffer !lkar. Semcılıat 

Özdt•nses, ~cemi Rızn AhCskan. 
21.15 Mlıilk: Scnfonık müzik (Pl.) 
Takdim eden: lfalil Bedii Yönetken. 
22.15 :vı:~ınlckı.'t saat ayarı, ajans ha -

bcı'lcrı . zir ıat , esham - tahvilat, kı.ınıbl

yo - nukut borsası (Fiyat). 
22.30 Miııik: Cazband (Pl.) 
23.25/23.30 Y • .-rınki program \'e kapanış. 

v Si 
İngiltere ve Fransanın muhtaç ol uk
ları petrolün mikdarı nedir ? Bunu 

· nasıl temin ediyorlar ? 
Hali hazır harbi bir çok noktai na

zardan petrol harbidir. Müttefikler 
Almanyada, ordusunun ve hava 
kuvvetlerinin felcine müntehi olacak 
bir mazot ve benzin fikdanı için uğ
raşmaktadırlar. Reich, elindeki ha· 
va ve deniz vasıtalarının hepsi ile, 
İngiliz ve Fransız limanlarına, en
düstri ve milli müdafaa için zaruri 
kıymetli mahruku getiren petrol ge· 
milerini, mümkün mertebe tah~be 

çalışmaktadır. 

1938 de. verilen bir istatistiğe gö
re Büyük Britanya 12 milyon 109 
bin ton petrol idhal etmiştir. 

Halbuki bu miktar üç sene evvel 
10 buçuk milyon ton idi. Ayni sene j 
zarfında Fransada 8 milyon tondan 
biraz fazla ~trol ve mü!)tekatı idhal 
eylemişti. 

İngilterenin petrol satın aldığı 
başlıca memleketler şunlardır: 

Felemenge ve nihayet yarım mil • 
yon kadar tonajı elinde tutan P J.· 
namaya müracaat edebilirler. 

Bu suretle, mevzubahis nıenıle .. 
ketlerin yardımları ile Fransa ile 
İngilterenin ellerinde 5 milyon tona. 
varan gemiler çoğalacaktır ki, bun • 
lar vasıta.siyle 7 ilah 8 milyon m:ıyi 
petrol hanıutcsi nakledilebilecek, nor· 
mal bir zamanda senede 7 - 8 seya.h t 

yapılabilecektir. Fakat harlJ zaı-urc
ti dolayısiyle kafile sisteminin tatbi
ki yüzünden bu miktar 5 olar. k 
tesbit edilebilecektir. 

Garb demokrasileri prensib itiha· 
ri senede ·10 milyon ton petrol ahbt· 
leceklerdiı'. 

fsveç krallığı, (İskandinavya) bü
yUk yarım adasının şark kısmını 

te!'jkil etmektedir. (Norveç) krallı

ğından tabii bir lıucludla (İskandi· 

navya Alplerile) ayrılmaktadır. 

Bu ikı komşu krallığın yekdiğe -
rile hüsnU imtiza~ ve münnsebeti ha
sebile hudtHllarının tahkimatı •fahi 
akıllaı ına gelmemi§tir. 

Londraya gidecek 
gazetecilerimiz 

Felemenk Hindi~tan 1.991.000 1 
ton: 1r.ı.n 2.310.000 ton, Birleşik A
merika 2.102.000 ton; İngiliz Hindis
tanı 938.000 ton: Irak 556.000 ton; l 
Venezuelli 544.000 ton; Romanya 
312.000 ton. 

Bu da. bic:uraf "Tanker .. lcıiıı yar· 
dınunı tazammün eder. Alman eka· 
perleri. müttefiklerin ı~ııcak 
2'800.000 ton pelMl gemisi bulabıl· 
diklerini. halbuki senevi 26 milyoı• 
tonluk bir sarfiyat i<:;iıı 4. 700.ıJO•) 
ton geminin mevcudiyeti liızımg•]ldı· 
ğini iddia etmektedirler. 

Bu suretle. tngiliz - Frnnsız eiw 
nanmaları tamfımlan çok sıkışık bır 
vaziyete sokulan Almanyll ic.iıı, uz, • 
mi surette .sahnnç gemileri batınnıık 
ve bitarafları, miittclikfore mnlı . .-•111.? 

ve va!iıta VL't mektl.!n meneylemd<, 
ı:iıevzubahistir. Belki u~ Daninuıd<a. 
ve Norvı::çin istilaı:.ırun , b:ışhca s._,Ut-l> 
lerinden bil'ini bu cihette ur.tmıık H· 
7.Jmdır. 

Lakin (N<Jrveç) e ayak basan Al • 
nuıniarın ileri hareketi bazı endişeyi 
calib göriilmüşs~ de müttefiklerin 
Almanlann üzerine çıkardıkları kuv
vetlerin vaziyete müdah:ı lcsile bcr
laı-af edılmi~ görfuımektedir. 

Yalnız hali hazırda bü ülkenin 
muhim \ 'C tehlikeli kısmı limanların 
bulunduğu ıBothnie) körfezile Bal
tık cenubu ŞJa.rki İS\'eç sahilleridir. 
Bothnie körfezi sahillerinin büyük 
klsını yüksek ka.yahklar<.ln·. Miidu -
faaya elveril"elidir. Körfc~ de 60 mil 
genişliğindedir. Bn sahille!', Sibir-ya 
huz diyarından kopup gelen rüzgfı.r
ıo.hıı i::ıtikamf.liııdc bulunmalarından 
~i,lttelli 1-.H<! rda donmaktauır. 

(İs\'CÇ) ın en kıymetli ku;mı da 
dünyanın en iyi demir cevherini hıtvi 
orta kısımdaki Gclliuıar, Kiı·u.ıa ha
w ii~;dir. Datıônora'da dahi (mik
ıw,tisli dcmfr) çıkmaktadır. Bakır 

madcui ehemmiyetlidir. 
Bu madenler. §İmalde Nur·veç: Nar

wick limanı;ıa ve B•)fniyu körfezinue 
(Lı,lr<O ihraç iskelelerine munta
zam ckmir y<•llarilo bağlıdır. 

. (1s,·eç) iı r.enub kı~mmdaki bo -
ğnzlar B,ıllıl ı ~imal denizine vasle
der~ Bu geçidJcre hakim bulunan 
< Laııuskı omı l müstahkem mevkii 
klwt)ınakt:ıdır. 

(Cattcgrı t} 8tıları 200 kilometre 
imtidadıncr- h v~ sahillerini yıka -
maktadır. 

Ve (Nor\'cC) müstahkem mevki • 
leıinde.11 (Frcdı ickstadt) in bulun • 
duğu noktada 1svel_} sahilleri de ni
haynt bulmaktadır. 

1sve<_: - 44 .300 kilometre mu -
rabb11 nraziye sahihtir. 

Nüfusu: 6.500.000 altı buçuk mil
yondur. 

(!svec.:) iu !'3) itahtı (Stokholm) 
dür. 

1s\·e-~ N oı veci e 18H taı ah inclen
bcri biı kral idarcı4inde birleşik iken 

1svecin Goteborg ŞE>hrliım>n bir manzara... 

Yazan: 
4\ 1 bveç hazinesine büyük varidat ve 

ı menfaat temin ebnektedir . 

•• 
Bahri Ozdeniz 

1905 de ayrılarak kendi başına kral
lık tesis etmiştir. Bugünkü kral S. M. 
beşinci (Gustave) dir. 
Doğum tarihi 1858 olduğuna göre 

82 y~ındadır. 
1907 de babası ikinci {Osk&r) ııı 

yerine gec_;miştir. . 
(İ~veç) in müdafaa ve harb büt

çesi bliyük devletlere nazaran zayıf 
olmakla beraber zengin ve müteca
nis memleketin mukavemet kuvveti 
yerindedir. Hem lsveç milleti, hür
met ettikleri ihtiyar krallarının ve 
hükfımetinin etrafındadır. Ve sonu
na kadar istiklallerini çok sıkı mü -
dafaa edeceklerine §Üphe yoktur. 
Stokholm merkezindeki hayat eid • 
elen temiz ve munlazamdır. Kral sa
rayından, en güzel abidelerden ve 
nhbm \;oyundaki büyük otellerine, 
lokantalarına, banka vı., mağazaları
na varıncıya kadar her şey mükem
meldir. 

Bilhassa (Stokbolm) ün belediye 
binası Hotcl ele Ville mimari bir şa
heserdir. 
Dünyanın en mes'ud amele sınıfı 

(lsvcç) tc<lir. 
Oturdukları konfoı-lu mahalleler

de bu refah görülmektedir. Gtl7.el 
tarhedilmiş bahçeler. çiçeklerle süs
lenmiş pencere ve traçalaı· .. ve şeh
rin haricinde işçilere mahsus sayfi
yeler dahi mevcuddur. Her !jey ter
temiz ve sıhhidir. 

(İsveç) in cenubu 5arki kumunda 
büyük \'e sık meşe, çam ve kayin 
ormanları vardır. Kereste ihracatı 

t Kağıd ve kibrit imalatına elveriş
i\ odunları da vardır. (İsve<:) in Fin· 
landiya ,kadar fazla olmamakla be
raber bir çok gölleri= Lacs vardır. 

(İs\•eç), hududlarını, ufuklarını 

gözlüyor. 
Semasının bulutlan arasından ge

çen Alman kartallarını hiddetle ta
kib ediyor. (İsveç), İskandinavya. 
memleketlerinin en kuvvetlisdir. 

Memleket çocuklan, bütün dün ·
yanın malümu (İsveç usulü) jim -
na.ı;tik ile yetiştirilmiştir. Bugün id
manlı a~kGı"lerdir. 

Hali seferde orduları mevcudu 
nüfusuna göre normal olarak yarım 
milyonu rahatça geçer. Bu aded, 
hazerdeki ordu miktarının on mis· 
lidir. Bütün sınıflan modern silah 
ve aletlerle mücehhezdir. Hava VO 

deniz Jmwetleri \'asat bir devletin 
teşkilatına muadildir. (İsveç) bün
yesine göre mUkemmel deniz ve ha
va ü~lerine maliktir. 

Dc14iz U.'lleri.: (Gothenberg) ve 
(Karl::;krona) dır. 

Hot'" iis:rii: Baltık denizinin orta
sında (Gothland) adasıdır. 

' .~ahil Taltkim<tit : (Stokholm, 
(Malmö), (Ga.thenburg) ve (Karls
krona) v. s. 

Alma.nyanın bir ataklık yaparak 
Norveçtc karaya sıçramasile birlik
te şayed planlarında (İsveç) avı da 
mukarrer i~c yanlı~ olduğu telakki 
edilen bu hareketin yavaş yava. 
doğruluğu kabul edilecektir. Zira 
Almanlal', Nor.•eç lıücumile bir taş 
ile ik ku§ \'uı mağı istihdaf etmiş -
lerdir. Yani (İı>veç ı in müdafaası 
zayıf olan g-.ırb kısmından (Noı

veç) i köprü yaparak t İsveç) e akın 
etmelerini uüşünmü~le-rclir. Maama
fih yukarıda zikredildiği veçhile 

--o--
Ankara, 28 (Hususi) - Bı-itiş 

konseyi tarafından vaki davet üzeri
ne Londraya gidecek matbuat heyeti 
Mayısın ilk haftasında Londraya ha
reket edecektir. 

Heyete Şükrü Esmer, Falih Rı~, 
Necmeddin Sadak, Hfu;eyin Cahid 
Yalçın, Nadir Nadi, Asını Us, Yeni
asndan Şevket Bilgin, Adana.dan 
Nevzad Güven, Ajans müdürü Mu
vaffak Menemenci oğlu, Başvekalet 
matbuat bürosu katibiı umumisi Se
lim Rauf, Samsun mebusu Amiral 
Fahri Engin ve Naci Tınazın i~tirak 
edecekleri a~laşılıyor. 

---o-

Yeni vergi kanunları 
Ankara, 28 (Huı;uı;il - Yeni vergi 

kanunları mecliı:ı encümenlerinden 
Çık"m0nk üzeredir. Vergi layihaları 
mecliste kabul edildikten sonra ye
ni bütçe müzakerelerine başlanacak
tır. 

........................................... 
müttefik kuvvetlerin zamanında 

müdahalelerile bu planın tatbiki ö
nüne ge<;ilmiştir. 

Artık bu hareketin icrası müttefik 
askerlerin vücude getfrdikleri çem
beri kırmak ve seddi aşmakla kabil
dir. 

Maamafih bu sakin kıt'ada niha· 
yet rahat ve huzurları münselib İs
veçlilerin muhitinde harb endişesi -
nin tcvlid ettiği manzara göze çarp
maktan hali kalmamaktadır. 

Bazı sahil şehirleri boşaltılıyor. 

Hava hUcumları korkusile aileler 
köylere, kırlara göG ediyorlar ... 

Bankalardaki servetler nakledili
yor. Gözler gayri ihtiyari havaları 
ve ufukları tarassud ediyor. Uyku -
lar hafif; herkes tctiktediı·. Ani is
tilaya kurban gitmemek için ciddi 
müdafaa tertibatı alınıyor. A.c;keri 
Münakale servisleri mekik gibi işli

yor. Bu dakikada (İı:weç J in mam·.a
r-ası budur. 

Fransanın da petrol idhal etliği 

memleketler de berveciatidit·: 
Irak 3.14·1.000 ton, Birleşik Ame

rika 818.000 ton; Venezuelli 702.000 
ton; Kolombiya 420.000 ton; Pcro 
344.000 ton: İran 119.000 ton; Ro-

ı.. manya 223.000 ton. 
Fran~aya bu petroldan % 26 sı 

Roune;' % 19 u Haver, % 19 Marsil
ya; ~'tı 10 u Bordeux tarikiyle idhal 
edilmiştir. . 

Bu rakamlar ve tafsilat her iki 
müttefik t&rafından satın alınan pet
rÔlun esas kısmının denizaşırı mem
leketlerden geldiğini göstermektedir. 

Zira, faal herakit halinde şüılhe

siz fazlalaşacak olan 20 milyon ton
luk bir petrol için Birleşik - Ameri
ka, Felemenk Hindistanına, Irak, İ
ran, Venezuella ve Hindistana mü
racaat edilm"ektedir.' 

İngiliz ·-·Fransız petrol idhalcltı de
nizlerde ve Okyanuslarda hakimiyet 
olmadan imkçnsı:r.dır. Bunların üçte 
ikisi Süveyş kanalıyla, diğer kıı:;mı ·da 
Atliı.ntikten gelmektedir. Bu sebe-p
ten petrol techizatı her şeyden evvel 
tonaj mesel~ini mevzuu bahsetmck
teilir. 

Harbin arifesinde, dünya yüzünde 
1000 tonu tecavüz eden ve 11.437.000 
mecmu tonajında 1731 petrol gemisi 
meycud idi. Bu yekun üzerinden Bü
yük Britanya ile döminyonlar 
3.264.000 ton hacminde 498 gemiye, 
Fransa da 318.000 ton hacminde 50 
gemiye malik idi Neticede ittifak, 
dünya petrol donanmasının üçte bi
rine yani 3.282.000 ton hacminde 
548 sarnıç gemiye sahip bulunuyor
du. r 

Her ne kadar Amerikan bitaraf
lık kanunu müttefikleri takriben 3 
milyon tonluk mühim bir "Tanker,, 
filosundan mahrum ediyorsa da, 
onlar, denizlerde hakimiyetleri ~ııla
yısiyle. 2 milyon tondan fazla gemi
ye malik olan Norveçe, yarım milyon 
tonll:ın fazla gemiye sahih bulunan 

Gazette de Cologn~. 2! mart tn· 
l'ihinde İııgilit: donanmasının dcni;ı:
altı harbi ve maynlar yüzünden 311 
bin ton ve Frausumn da . ırn bir• 
ton hacminde gemi ~ayb':'ltiklerini 
iddia eylemi~tir. Hakikat bu iiıuitlere 
cevıtb Yermekten çok uzaktır. in· 
gilizlı;;r harbin ilk ,altı ayı zı.u fıudrı., 

· 89.000 toııa varan 12 petrol gcnıisı 
kaybetmişler. Fransa hıe .s~dece yeni 
ve mükemmel bir gemi ohın Emile • 
Mignet'yi kaybetmişlerdir. Ayrıl'~ 

Norvec;liler i gemi 28.000 ton; b· 
veçüler 2 gemi 7000 ton; . Holand:1• 

lılar bir gemi 5000 ton: Danimarka· 
lılaı· bir gemi 10'000 ton kaybelnı~. · 
lerdir. 

Bu yekCm i.izer'İnc harb bidayetin· 
de Haıhbnrg· limanında müsadt•rc e· 
dilen 6000 tonluk bir petrol genıkı 
de ilave edilecek olursa,müttefiklerirt 
zayiatı, 109'000 ton, yani mevcıl'i 
tonajın yüzdt> 3 ü, bitaraf !arın Im.vı· 
bı ise 50'000 toıı yani mevcudlıHl· 
nın yüzde 4 üdiir. 

Müttefik amirallık ruaknınlar1 hı• 
kıymetli hamuleyi nakl için, tesidui 
göstermiş olan kafile sislı~mini ml· 
bik eylemiı=5lerdir. 

Bundan başkn, hiikumetler, salı· 
rınç gemiler filosunu arttırmak iciı1 

ciddi tedbirler almaktadır. Gc(Cl1 

sene Fransız ticareti bahriye neznre· 
ti 60000 tonluk salırmç gemi sutıı 1 

almuıtı. Büyiik Britanyn, sür'atli."l 
96.000 tona va ı an oıı bir adet Tn.:ı
ker inşa ettiı·miı:;tir. B ııılarJan bit' 
çoğu denize indirilınişlil'. 

Nihayet, miittt~fiklerin kuman·1· 
ve iktısadi faaliyet birliği mUttefilC 
petrol filosunun rasyonel i!ıleti lnıe:cıt 

(Sonu j ud,Jf' f 
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Hayır bw1u yapamazdı .. 1zzeti nef

si w he!e gururu buna mani oluyor
d~ .. 

Öyle i PP1 ihana m?? Hayır bu da 
olam ızdı .. Zira t;üç ve uzun bir ta
kım iznhat~ bulunmak lazımdı ... 

I~u • c bcbl n, en iyi çare, otuı up 
bdd .nektı: · 

&ll~i k~rı ·ı geç \"akit geiccek, ya
hut ta .. ç0l .. claha evvel her şeyi izah 
ecLn biı· mektub alacaktı.. 
Diğer tamftaıı ortada garib bir 

hadi ·e <le ,·ardı: Ç ...• den avdetinden 
beri Veysi ~\·den dışarı çıkmamıştı .. 
Ka?·ısı e..-dc·yken, ekseriya yemekler
de b:le bıJlıınrnı~ cın adam, şimdi ka
pıdan dıf:nrı adım atmak istemiyor
du. 

Artık o, ~·:;lnız b::sına yemek yi
mcnin fecaatini t.ıdıyor, hatta klübe, 
lokcınt .. ya gitmcği bile aklına getir
tlıiyôrı!u. H ddi zatında esasına 

niifuz edt <'.?iği pir sey1 bu bofi C\'-

' dt! k ıt',,.,ıı.ı tll vo:au. Bu hal belki 
cnÔİ" w"Lf kkmtkt~n mijlPVelfi~ bir 
hııletti. • 

etı af karnru.1r, Perihan hala gelm• 

mişti. rnüvezziin mektup getirdiği sa
atler de geçmiş, herhangi bir zarf 
konağm kaı~\sından içeri girmemiş
ti. 

Veysi, hemen ilk defa olarak fe
na bir uyku geçirdi. Haddinden fazla 
ı ahat geçmiş hayatında, genç adam 

1 uylcusunu bozacak derecede kuvvetli 
bir düşüncenin esiri olmamıştı. 

Bununla beraber, o gece uykusuz
luğun ve bu halin tevlid eylediği ka
ra düşiinceleriu ne olduğunu öğren
di. En müthiş felaketlerin, sarsıntı -
ların tabii - gayri kabili ictinab vak
alar gibi göriindüğU ruhi teşevvüşle
rin ne şekilde meydana geldiğine şe.
hid oldu. 

Bu felaketin en zalim deJili, kıs • 
kanc ve heyecan içinde bulunan di
mağında ateşten harflede yazılnıı§

tı: "Pcl'ihan oğlunu alın ağa gitme -
mişti ! Ç ... deki c_:iftliğe bile uğrama
pıı tt. Ö~kiui bulm ~ · · ~vden ~
mfştı. Şimdi d~ Ç>Ntnla bcrabe di mu
ha:kald ~ 

Pedhanm lıiyanetınden ve sada -
katsizliğınrlen arhk şiiıılıe etmiy<?r
du. 

verdi. bir kaç gün evvelki lakırdılar 
\'e hareketler tekerrür etti: 

l>:l~~~~~~~§§L__~~~~~_!.~~~l_!___.:.~~..!.-JS~..J - Spor arabasını hazırlasınlar .. 
• c • Geçen haftaki gibi valizime de ça-
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Zaten bu hal, mantıki.. Ye hatta bi

rnz da zaruri idı ! 
Fahri konuşk. n, yakır;ıklı, iyi la

kırdı söylemesini bilen bir geııçdi. 
Perihan her halde onu sevimli bul
mu.'.; olııınlıy<lı.. Hiç olmazsa böyle 
bir tesir altında bulunan Perihan, ls
fa.nbula geldiğinde sarhoş olan koca
sından o f3oğuk muaheze ve tchdid 
du~una maruz olmasaydı .. 

Ah! O it.:ini yiyen fena kurd .. 
Şimdi, Veysi, dudakları arasın • 

Jırn cıkmalanna mani olamadığı o 
düşüncesiz sözlere, gösterdiği şid

detli hareketleı'e o kadar teessüf e
diyordu ki.. 

Ft'llll muamF-lelerc maruz kalan 
ye myntiylc dalına... 1Htihza edilen 
gım{: kiıdınln, kendisine iyj muame- J 
Jede bulunan ve ctraf1mla dol ·uı l 
bu yı0.ni dostunun yanına iltica etme
si kadar tabii bir şe-y vnr mıydı? 

Bu açıktı ... 

Fakat sabah olwıca daha ziyade maşırlarımı koysunlar.. Fazb bir 
dayanamadı. lsbatsız, delilsiz, böyle şey istemez .. Çabuk hareket cdın. 
mübhcm bir ruhi halet içerisinde ya- İhtiyar adam ses çıkarmadnn çık· 1 

samağa imkan yoktu. Buna tabanı- tı. Fakat şoföre haber veımcğe gi-
ınül edemiyecekti. derken dişleri arasından mırıldanı -

Soğukkanlılığı, böyle bir şüphe yordu: 
karşısında güneş altında kalan bir "- Veysi beye de ne oluyor aca-
buz parçası gibi eriyib gitmişti. Şüp- ba ? .. lki kere, ne yapacağını ~aşır-
he yüzünden artık aklını kaybet - mış bir adam gibi hareket ediyoı· .. 
mek raddelerine gelecekti. İstanbul- Doğıu:m bir müddettenberi çok de
da, karısını, bir gün daha bu ~ekilde ğişti.. .. ,, 
bekleyemezdi.. Senelerin verdiği tecrübe ile e-

Dcrhal Ç ... ye gitmesi lazımdı. mekdar adam genç karı ko<'anın s:ı-
Orada, Ferideyi her halde bula- adetleri üzerinde bir fırtına bululu-

caktı. Şüphesiz genç kıza muhakkak nun dolaştığını farkediyordu: 
yazamazsa da, hiç olmaz~a onunla "- Kan koca, pek geçinemiyor
konuşabilirdi. Onu bizzat <;iftlikte lar gibi! Bütiin gidiş geli!'5ler.. bir 
geçen hadiseler hakkında söyl•.?tebi- t şe_Y. i~ade ed\yor amma.' hcnı .VC'y:si 
lirdi. Nihtıyef, maruz kala?ğ} \•azı- 1 b~y ~~ ka.llde olllra~ evde ka.h i ken, 
yetin roa.hiyetini tesbit etml§ olacak- Pt>rılıan 'hanını' ledeıı ~·ahırida hnıJ 
tı!. ' lunmuyo,r?.,. 

Bu karar. keııdi::;iııi biraz sükune- Bir müdde~ sotıra kuvvetli spor 
te davet elti. Bu sebebten ihtiyar u- otomobili kapıya yana5tı .. Ycyı:;i çe
şağa sakin bir ta.vırla. bazı emirler j vik adımlarla merdi,·cnden indi ~ 

arabaya bindi .. 

Feride, sakin ve tlü';ilııccli bit' 
köylü kızıydı.. Bundan lıaşka .. 1hıJı 
olduğu son hadiseler onu. hi tı:t' 
şeye şaşmıyacak bir hale getirmı· • 
ti. 

Bu sebcbten, üç gün içinde, gı ıı'i 
efendinin ikinci defa olarak boınb~ 
gibi çiftliğe gelmesi üzerine cchı'l'51 

ayni sakin ve sevimli halini uıuh:ı • 
faza etli. 

Bununla beraber, genç adanıırı 
heyecanlı vaziyeti knrııısında biraı 
saşınr gibi oldu. D..rhal, ge~en şeY~ 
leri mümkün me:rtebe yanl!Bsız :ı~ı· 
la.tmağa çalı~arak Perihanın bırıı~· 
tığı mektubu \'erdi. 

Sinirli bir hareketle Ve):Si, zat:• 
yırttı. Acaba Perihan ne yn.ıııı~tı ·: 

• w• l 
!~arısı :F'ahti ile bcrnber' giöeccgın 
mi ha bel' \'edyoı·du? Y:ıhud d<ı, pi~· 
n-10.1~ olarak eve gelmesine %u~a:ıd11 

· mf 1 tstiyorüu? 
1lekftıbu oinh lıb bitil ırcE ~te Y · 

pacağını şa91rd~. Her şeyi wı:ıa~·v\Jt' 
etmi~1 pla.ıwu b:~~':lnııştı. J 

r Df't'<' ııı ı ı· ır 



Galatasarayla Fenerbahçe 
dün de rakiplerini yendiler 

Fenerbahçe geçen hafta Ankara maçlarında kaybet'° 
miş oldu~~ı lig liderliğini tekrar kazandı 

Cumal'1csı günü yapılan maçlarla 
milli küme tıırnnvasırun İstanbul ta
kımları lehine dönmü.9 olması ve ha
vının çok gi.ız 1 bulunması üzerine 
dün Fcnt>rbahçe stadyomunun tri
bünlerinı büyük bıt seyirci kalabalığı 
doldurmuf{tu. 

Mnamnfih bır gün evvel açık 
f arklarlu. mağlfıb olmalraına rağmen 
Ankara tukımlannın cimen sahada 
daha mm ııfafkı~ etli oyunlar çıkara
cakları da tahmm edilmekteydi. 
<ialata<;nl"<\~: :; - Gençlerbirliği: O 

Hakem Alımed Ademin idaresinde 
oyuna <";ah t.abnı ay oldukça siiratli 
başladı 

<ialatasn.rıı.\: Osman. Faruk, Ad
nan, .\Iusa Em·er. Eşfak. Salim, Sa-
lahaclr!in, Gündüz, Bodııri, Bülend. 

G<'nc,:lı•ı·hirliği: Rahim, Nuri, Ah
l'ned, Halıd Hasan. MUnir, 8elim, Se
Um. Alı, ı ... li. M :,tafa. 

O(•iincü (1. kıhwa. kadar karşılıklı 
bir kac hucum .yapıldıktan sonra 
Giindiiz h:ıf mevkiinden çıkardığı 
lODla, şah::-i ir dnn yaptı ve önünde
ki ii<' oyun•·u:'-,ı atlayarak dış bir vu
r·l!3la ta.kmnm ilk anhırda galib ''a
ziycte soktu 

Golden ı:ne _ Geuclcrbirliğinin se
ti oy:rn.ya('· i::l bc:'klcnirken bunun tam 
aksı oldu ·c· Ankaralı oyuncular her 
hıdde ı:ım lı. l.ar ket et mc diişüncesı
lc- ağır hır h::nıpo ile - Gaiatc~araya 
tnuk bele < tti ı Bu anlarda yegfme 
'nıfü~ sıı h. "c>kctleri Alinin çektiği 
t\lzeı bir şu~ t ldu ki bu da kalenın 
lı"~tid<•n :ıvuta çıktı. 

lie:me mulmbıl akına gcçt;n Cfl.la· 
lasary r, 1 ıb kate önünde ağır ağır 
0Yn, rkcn kaiti ·i lii.zııınsıız bir cıkı.~ 
Yaptı F': Irat ~::ı;:;; bekin <lahn C\'\·el 

ka~iye goı,,krrhği top kalecinin üs
t-Un leu nşaraJ: lcaleye girdi. iiylece 
Sarıkııını?.ı tnl mı dn dnkika kinde 
tniihim hır , ';\nt::ıj elde etmiş oldu. 

On bll'lfü'ı dakikada bugün 
h P kah~ve • nlmnkta olan Giindiiz, 
flt>tbest bir f)'Üt pozisyonuna girdi; 
fakat top l\aı.-.. U?.l.'rirıd<>n avut.'l c:1ktı. 
' liemen u da.kika sônra Salahad
<lın on sekrn i<;ınc· kadar ıwkuJarak 
"~ğ pozi. y•ınu ~hp r.ektiği sol bir 
~UlJ • üc·ürı r: :sW\'l\"l dıı. cıkardı. 

GaJ<ıtAAarı v ~~:·et rahat ovnuvor J \1 • r. • • 

Re ~olayt' gül p<JZİF<yoıuına giıiyor, ı 
' alahaddın iki defa sağdan kale Ö· 

Ff'nerbah~e - Muhafızgücü m~ında.n bir görünÜ!j .• 

nüne kadar aktı, fakat netice ala
madı. 

Galatasaray üç gol attıktan sonra 
biraz yavaşlamasına mukabil Genç
lerbirliği liendisini topladı ve halkın 
beklediği oynu gö::;termeğe ba.cıladı. 
Bununla beraber Ankara takımı bu , 
hakimiyetini ancak saha ortasında 

tesis ediyor, Galatasaray kalesi cid
di tehlikelerle karşılaşmıyordu. Ni
tekim Galatasaray bu gevşemesini 

tedricen bıraktı ve gene hakinı v8%i· 
yete geçiverdi. 

Bu işi yapmak, sarıkırmızı takıma 
hiç de zor gclmiyqr v~ istediği vakit 
ısteüiği tarzda tempo değiştiriyordu. 
Birinci dc,·rc bu şekildeki 3 - O İstan
bul takımmın lehine bitti. 

İkinci deneye ağır başlamasına 

r:ı.ğmen Genf'lerbirliği Galatasaray 
kalt..-si öniindc toplanmakta pek güç
lük çekmedi ve ilk anlarda O~manın 
solnçığın ~üt iinü karşılaması üzerine 
Hcu;an biı· sol :=ıüt çekli, Osmanın ve 
Adnanm gayreti ile bu tehlike uzak
la~ır uzaklcL"'maz Gündüz mukabil a· 
kında şahsi bir gayretle gene sıyrıl
dı. 

Bu kadaı· temiz ve güzel bir sürüt
le kaleye kadar ·inen Galatasaray 
foruna, Cenc;lcrbirliği kalecisinin 
karşı koyması müşküldü, aarıkırmızı 

takım da böylece sayısını dörde çıkar 
mı~ oldu. 

tik yirmi dakik~-:. geçinciye kadar 
oyun bir antrenman §eklini aldı. Her 

' 

iki taraf da ağır ağır ve hiç bir de
tant yapmağa lüzum görmeden oyna
tlıl~ r. Galatasaray böyle oynamak
la mahzur görmiyebilirdi. Fakat An
karanın ancak bu müddet geçtikten 
sonra birdenbire sürat dcğiştiımesi 
her hrı ide· diişünillerek yapılmış bir 
hareket değildi' Bu ofaa olsa dört gol 
yenıenin te\'lid ettiği bir bedbinlik -
tir. 

Nitekim Gençlerin .bu parlayışı 

iimit:-ıi.zlik tesiriyle çabuk söndü ve 
Galatasaray, kale önünde sıksık 
Gündüze, tehlikeli pozisyonlar ha • 
zırlamakta gecikmedi. ' 

Bunun Ü7:crine takffiıını biraz cli
m~k niyetiyle Hasan soliçe geçti ise 
de bu sayede ancak Gençlerbirliği 

forvedi biraz düzgün. ifilcdi; fakat 
Galatasaray forvcdi de daha rahat 
oynadı. 30 iıncu dakikada sağaçık 
Selim, Galatasaray kalesine doğru 

aktı. Yaptığı güzel bir ortaya kaleci 
ile santrfor çıkış yaptılar ve top kor
nere ~ıklı. 

Bir dakika sonra kalecile karşıkar
şıya kala iı Gençler birliği solaçığı to
pu kepçeledi ve direğin lizerinden dı
şarıya. atb. Aradan iki dakika geçme
dmen Sağiç yakaladığı güzel bır fır
$atı gene topu avuta atmak suretiyle 
öldürüyordu. 

Mekt ebler arasında bayrak koşusu 1 

Yapılan mukabil akında Giindiiz 
gene kolayca on sekiz içine girdi. La
kin güzel gol yapmak emeliyle topu 
düzeltirken bek bu işe seyirci kal· 
mağa razı olmadı; beklenen beşinci 
gol de böylece kaçtı, derken iki da
kika sonra. ayni oyuncu gUzel bir eşa
pe ile kaleciye de atlayarak ye lop 
sürer-ek kaleye girdi. Geri kalan beş 

dakikada Gençlerbirliği hiç bir ha
reket yapmadı. Oyun da 5 - O sarıkır
nuzılılar lehine bitti. 

llirinei g<'lcn lfabat.aş 

'· l;f, ktehlil r , ra ·ınd ki bayrak ı 
-'ılı· 
b.:ıh ~ ının fınali diin sabah Fcnl'r -
bak ~e stadyomunda atletizm müsa
~k al~rında az göriilcn temi?. ve bü
ca hu· tal"b" kütlesi öuünde hcyc-

11 ''e- ıntizamla yapıhlı. 
~Ies:ıı· . . ,_.,. t 'tl' a l tlte• • ... :ı: ırm1 r.rnmn re ı ı. ~-ıcr 

tı :~bt••n kırk kL-;i olmak Uzcre al
bit· ICım mu ... ;ıba.kayı mm·affnkıyctle 1 

ırn1iı:ıti .. 
ı 'el •• 

tııe~i .YÜZ l n'lt :?! ll'ti bir :ırada gör
la ... 1 • atlet ızrn ~r: runa b~ğl:uımış o
... , llr· : • 
"~r. ·"•n h:ılokatcn Jıcyecr..n ve ze\'k 

'l<:i bir r h • , 1\ m .... ıu a) td. _ 

~tı. 0~.unlm imia.)'l•t.mdc koşulan se-, 
ta. l~ lJltirelcı: esnas.uıda Ka.batruJ 
,~ t. ıfc::ıtı b. a.e ınaa ıkı lt>lr. 
~t~ tı;.n: ... t trum.t ı~ dört y\iz 
~eı-.,ı~ kam n a Kabataş ağır 
~1 ·~ ve hın ninde. tedricen ayrıl-

ır. 

Lbesi gf'nçlcr.i 

Bidayette. bcair.ci \'C altıncı vazi -
yette bulunan Haydarpaşa ili.! İs
tanbul lbcsi de koşunun ortalarında 
ikinci ve ii~üncü vaziyete ge~mişler 
\ 'C bunu sona kadar muhafaza et
n1işlerdiı'. 

Atlet kalab:ılığının doğurduğu ü
midin yanmda bir de çocukların me
saf eden yılmadan gayet enerjik koş
maları memnuniyeti mucib bir haleti 
nıhiyenin ifadesidir. 

Teknik neticeler şunlardır: 
Kabataş 35,i5,6, 
Haydarpaşa ·15.10.6 
İstanbul 55.46,4 
Galatasaray 
Sanat M. 
Dar~şaf aka. 
Koşunun ionunda kuşubular ta

kun halinde birer şeref tum yap -
mışlar ve çok alkışlanmışlardır. 

J 

Gala tasaya ikinci devrede Salahad
din ve Salimi müna,·ebe ile sağiç 

oynatmak suretiyle yerinde bir i17 
yapmış oldu. Böylece yalnız bir o
yuncuyu fazla yoımamış oluyordu. 

l•'enerbalwe: 3 - l\luhafızgül'li: 1 
lkinci maçı Muhafızgücü ile 1'.,ener

bahçe yapıyordu. Fenerliler asker l 
bulunan Basriyi takıma aluınamı~laı·· 
clı. Büylik Fikret de ayağında :ırıza 
dolayısiyle soyunmamıştı. 

rem•rbah~c>; Cihad, Faruk, Orhan, 
Ömer, Esad, Lebib, K Fikret, Yaı:ıar, 
Melih, Naci, Ilebii. 

l\Iuhufız~iil'ii: Fethi, Abduı rah
man. l' ethı, Nccabeddin, Cihad, Ah
med. Turgud, Şahin, Riza . .İbrahim, 
Tarh,.., 

Hakeuı Nuri Bosutun idaı'<'8inde 

oyuna Muhafızgücü başladı. Fener
bahçe haf hattı kestiği bu ilerleyüıi 
kendi forvedinin akınına tahYil etti 
ve hemen Muhafızgücü kalesine sol
dan inen Fenerbahçe büyük bir fır
satı Ya~arın topu üç metreden dı~
rı atmaaiyle kaçırdı. 

lfor iki takım da çok seri ~ynuyor 
ve top bir kaleden ?lğeıine azami 
sür'atle geçiJordu. Kısa bir zamanda. 
MuhafızgücU oyunun cereyanuu eline 
alrnağa muvnfaflıc oldu ve Farukun 
bir iakasmdan istifade eden aolaçık 
Tw-gud, kaleye doğru istikamet 8:1.-

• dı; ve g~ ve yerden bir şütl~ topu 
ka.lerıtn sol direğine çarptırarak, et-

SABAH 

Almanların bize 
karşı besledikleri 
fikirler 

(Bclşmaka"leden devam) 

bareği pek yakından biliriz, a canım! 
Alman radyosu, bunu bir karikatür 
olsun diye, bir tuhaflık olsun diye 
yapmadı. Bütün ciddiyeti ile, Türk 
aleminde bir iyi tesir tevlid etmek 
ümid ve kanaati ile yaptı. 

Aklı başında, biraz tahsil görmtiş, 
muhakemesini kullanmağa bir par
ça alışmış herhangi bir Türk, propa
ganda psikolojisine yakından ntifuz 
etmemişse Bedin radyosunun bu a
kı1lara sığmayan budalalığı karşısın
da hayretler içinde kalır. 

Göbbels denilen bu meşhur propa
gandacı nazırın akıl ve dirayeti bu 
ka.daı· kıt mıdır? Kendisini böyle 
maskara. etmekte ne fayda ta.sa\'\1ll' 
ediyor? Bu söylettiği sözlerin bir a
damın alnına ebedi bir belahet dam
gası basmağa kafi geldiğini nasıl 

takdir edemiyor? diye bir takım· su
aller zihne gelir. 

Hayır, Göbbels, ne peygamber 
Muhammede ehemmiyet ve kıymet 
\'erir, ne Hitlerın doğumunun müslü
man peygamberinin ydadetiyle ayni 
güne te::ıadÜf ctme;inin bir mana ifa
de edeceğine inanır. Fakat bizleri o 
kadar iptidai, o kadar çoluk, o kadar 
cahil ve safderun diye telakki eder ki 
bu sözlere inanacağımıza hükmeder. 
Propagandanın en birinci düsturu 
herkese anlayabileceği lisan ile, an
layacağı mantık ve muhakeme ile hi· 
tab etmektir. İşte Göbbelsin sözle
rindeki budalalık, Göbbelsin Türkle
ri bu kadar basit, adeta yan v~i 
zannetmesinin neticesidir. Ona ait o
lan budalalık, hakkımızdaki bu fikir 
ve kanaatini bize hissettirecek dere
cede pervasızlığı ileri götürmesi bizi 
kendisinin bu sa~malanna inanacak 
kadar geri, tecriibesiz ve iptidai zan
netmesindedir. 

Müslümanlar, peygamberlcı:iuin 

doğum tarihlerini arab senesiyle he
sab ederler. Avrupalı1ar Milid tari
hine bağlıdırlar. Binaenaleyh bu" se
neki tesadtif bir mi.na ifade ebnez. 
Hem bir peygamberin doğduğu gün
de doğmuş olan bütün insanların 
mübarek sayılması neden lazım.gel

sin? Hitler bir müslüman olsaydı ve 
hakikaten peygamberin doğduğu 
gUnde doğsaydı, milyonlarca emsali 
arasında, yalnız işlediği ef'al ve hare
kata göre hakkında iyi yahud fena 
hükmü verilebilecek bir ferdden iba
ret kalırdı. Fakat Türkler bu kadar 
bir şeyi düşünebilir adamlar mıdır?. 
Değil mi? Vakia, Harbi Umum.ide 
bizi o kadar aldatmış olan Almanlar 
saff etimize pek güvenebilirler amma 
artık ölçüyü taşırdılar. 

Bizi ne kadar aşağı seviyede bir 
milet diye düşündüklerini gösteren 
misal, yalnız buna inhisar ebniyor. 
Erzincan zelzelesi niçin olmuş bili
yor musunuz? İngilizlerle ittifak etr 
tiğimizden dolayı Allah bize ceza ver
mek istemiş de onun için! Bunu, Bcr
lin radyosu söylüyor. 

Biz, Dr. Göbbels'i yalnız Hitlerin 
akıl hocası .zanediyorduk. Meğer Al
lahı!ı da müşaviri imiş! Çünkü onun 
yaptığı şeylerin hikmetini biliyor ve 
bize haber Yeriyor. Halbuki Allah U
mumi Harbde Almanlarla ittifak et
tiğimizden dolayı bizi yerin dibine 
batıı·madıktan sonra art.ık kiminle 
ittifak etsek bize bir şey yapmaz. 

Almanl::ır Türk milleti içinde batıl 
itikadbra kapılmış bulunanları bu 
sözlerle aldatmak <'aresini düşiin -
müşlcı'Sc kullandıkları silfıh gene 
kendilerinin aleyhindedir. Çünkü o 
zaman şu muhakemeyi yürüteceğiz: 
Demt>k Umumi Harbde çektiğimiz 

t 
istırab ve felaketler hep Almanlarla 
ittifak etmemizin ilahi bir cezası 
imiş! Şu halde onlardan vebadan çe
kinir gibi kaçmak her iyi müsli!man 
için bir bor~ olmalıdır. 

Dr. Göbbels, yer sarsıntıları ile 
dünya işleri arasında hiç bir münase
bet bulunmadığuu pekall bilir. Fa· 
kat ne çare ki Türkleri ~ ~. 
pek beyinsiz insanlar zannediyol' ve 
bu ti,\r)~ ~evrili-aın naysiyet sa
lubi l*)~ .insana yüışmıyacak bir bG.
yağııul oldujuniı anlamıyacak kadar 
da abliıt' hisRbıdeli mahrum bUıu.nu-. ~ 
yor. 

Sny:ta: , 
--= _d 

Türkçeye çe\iren: HV'SEY1N CAHİD YAi.Çili 
.......,.......~ 4 -

Hitler Alman siyasi tarihini tetkik 
ve tenkid ediyor 
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Jt;ğ~r 1'uyonal - Sosyalist hare
ket tarih huzurunda. ka\.miıniz le -
hinde büyük bir kudst vazifenin tas
dik ve kabulünü gerçekten istihsal 
t1tmek ist.erse bu yer yiminde Alman 
ka vminiıı hakiki vaziyetini tamamen 
ve elim surette müdrik bir halde, 
şimdiye kadar Alman kanninin hari
ci politikasına l'ehberlik etmiş olan 
şuurluzluğa ve ehliyetsizllğe kall!I 
cesareti ve basird ile mticadeleye gi
rişmelidir. O zaman, "ananelere., ve 
"batıl fikirlere,, hiç ehemmiyet ve 
kıymet vermeden, ka.\miınlzi ,.e şev
ket \'e sat\.retimizi bir a.ra~:a topla -
mak cesaretini bularak onu simdiki 
dar meskeninden ~ıkaracak \'e yeni 
topraklara götürert"k bu suretle bu 
yer yüzöndt'n kaybolmak yahud bn.5-
kalannın esareti altına girmek tehli· 
keSindt"B ebedi~·f'n kurtal'8<'ak yola 
sokmahdır. 

,Nasyonal - Sosyalist hareket nü
fu.-rnmuzun adt"<li ile arazimizin me
sahai sathiyesi arasındaki nh;bet.siz
Uği - mesahai sathiye tıpkı gf'Çiame 
ka~naklan gibi siyaAi şevket wı sat
vetin isthıad noktası telakki t>dilir -
Ortadan kaldımıağa, tarilıi mazimi.z
ile hiç bir çıkar yolu olnuya.n ~imdiki 
3<'ZİmİZ arasında mevcııd nisbet.siz
liği izale etmeğe ~şmalıdır. Bu yer 
yüzünde en yüksek insaniyetin mu -
hafızları olar.ık bizlerin en büyük 
\-ecibelere de malik bulunduğumuzu 
idrak etmelidir. Alman ırkına ırkının 
şuurunu vermek hususunda ne ka
dar meşgul olur ve köpek, ~ygir 
ve kedi yetiştirmeden başka kea4J 
kanına da merhamet ederse bu veci
beyi o kadar "mükemmeliyetle ifa 
edebilir. 

Şimdiye kadar takjb edilen harict 
Alman politikasına ehliyetsiz ve kör 
vasfını verdiğim zaman, bunun .deli
lini bu politikanın hakikaten yokluğu 
temin ediyor. Eğer kavmimiz fikir 
bakımından küçülıntişse, yahud kor
kak bir bale gelmişse yeryüzündeki 
mücadelesinin neticeleri bugün gözü
müz önünde bulunan neticelerden 
daha kötil olamazdı. 

Hatti. harbden evvelki son on 
sene zarfındaki tekamül bizi bu bab
da yanıltmamalıdır. Çünkü bir im
paratorluğun haddi zatında kuvve
tini ölçmek kabil değildir. Bu yalnız 
başka devletlerle mukayese edilerek 
yapılabilir. 

Böyle bir mukayese ise diğer dev
letlerin şevket ve satvetlerinin art
ması daha muntazam ve daha mühim 
neticelere müntehi olduğunun bir de
lilini arzeder. 

Bu şartlar altında Almanya, za
hiri yükselişine rağmen, hakikatte, 
diğer devletlerden gittikçe daha çok 
uzaklaşıyordu ve ~ok arkada kalıyor
du. Hasılı, fark bizim zararımıza o
larak artıyordu. Hattfı nüfus adedi
ne nid olan noktada bile gittikçe da· 
ha çok kaybediyordu. Kavmimiz ~Up
he yok ki kahrama.nlık cihetinden bu 
dünyada hiç bir kavimden geri kn.l
m::ımıştır. Her şey hesaba katılırsa, 

kavmimiz, kendi varlığım idame için, 
yeryüzünde diğer lıcı·hangi bir ka
\'imden ziyade, kaniyle fedakarlıkta 
bulunmuştur. Bu fedakfirhklar boşa 
gitmişse ,sebebi f rna istimal edilmiş , 
ohnalandır. Ay11i mülahazayı taldb 
ederek, bin senedenbcri Alınanyanın 
tarihini esaslı surette tetkik eder
sek onwı bütün harblcrinc ve saysıız 
kavgalarına hayalimizde bir geçid 
resmi yaptırdığımız ve şimdi mey
dana çıkmış olan kat'i neticeleri tah· 
lll ettiğimiz zaman, bu · kan denizi 
içinden yalnız üç vakianın ylikseldi
ğini görürüz. 

Bu va.kialaı1 lıarici politikada ve 
kısaca bir tabir ile polllikada basi
retkiirane b.lr hareketin devamlı se-
mereleri gibi tclikki edebiliriz. 1 

1 - Şark serhad vilayetinin kolo- I 
nize cllHmc.aj ki bilhassa Baiauvares-
1 r. t:ı.rafln.dan yapilinıftır. 

11 
2 - Elbeniu prkınJa.Jti yerleriı:l 

t • 

f ~tlıi ve oralara nüfuz ~mesi, 
3 - Prusya, BraudebOurğ' Ho

heDSOllern devleti tarilından vücu
da getiriı.tın teRkilat ki yeni bir im-

paratorluğım modeli ve tebellOr 
nüvesidir. 

Bu vakialar istikbal için \'eiU4 
derslerle doludur! ı 

Harici siyasetimizin ilk iki bUyüi 
muvaffakıyeti en devamlıları kamu-14 
tır. Bunlar olmasaydı kavmimis 
artık hiç bir rol oynayamıyacakta. 

Bunlar nufusun gittikçe artan adedl 
ile araziyi ahenkli bir halde bulun• 

1 
durmak için yapılmış ilk teşebbüstür. 
Maatteessüf, muvaffakıyet verme .. 
yen yegane teşebbüsten bizim Alnına 
tarihçilerin eslaf için emsalsiz bir t>

hcmmiyeti haiz olan bu iki kudrcut 
icraatı hakiki kıymetleriyle tal~tlir 

edememeleri ve öte tarafta kabil o-
lan şeylerin hepsini ısitayişle~ gark
epneleri ve garib bir kahramunlıf:'lt 
milletin istikbali bakımından ehem
miyetsiz kalmış bir Çok ho.rb va 
kavgaları göklere çıkarmaları ger
çeklen bir felaket gibi telakki olun
masıdır. 

Siyasi faaliyetimizin üçüncü mu• 
vafafkıycti Prusya devletinin teşek
külü11de \'e bundan sonra de\i let hali 
kında hususi bir telakkinin doğu .. 
şunda, kezalik Alman ordusunun. 
mevcud ahval ve şartlara uygun ve 
teşkilatlı bir şekil altmdaki beka hıs
sinin ve kendi kendi::;ini müdafaa 
hissinin vücuda gelişinJcdir. 

Ferdi müdafaa hissinin milli mü
dafaa mecburiyeti hiss,ine lııtihalc i, 
devletin bu şeklindef! \'e bu telakki
sinden ileri gelmiştir. Bu 'rakianın t'
hemmiycti ne kadar biiyük ~öriiLc;e 

azdır. İhtiva ettiği ırkların tenev
vüünün bir semeresi olan ferdiyetçı
liğin ifratı He tefrika \'e ,ni fak iôııde 
kalan Ahl\an kavmi, Prnsya ordusu
nun disiplini sayesinde çoktanbcri 
kendisi için yabancı bir hale gelmiş 
olan teşkiliit meselelerinin hiç olmaz
sa bir kısmını tekrar iktisab etti. 

Sair kavimlerde bir sürü tesanücHl 
sevkitabiilcri içinde esasen mevcud 
olan şey, bizim milli eemaatimiEe, 
hiç olma:r~~a kısmen, askeri terbiye 
gibi sun'i bir yol ile telkin edilmiştir. 
Onun için, mecburi askerliğin kaldı
dılması - ki düzünelerce sair kavim· 
1er için hiç bir ehemmiyeti redd~t

miyccek olduğu halde bizim için pek 
çok neticeler tevlid etmiştir. 

Daha. on Alman nesli, askeri bir 
lalim \'e terbiyenin tashihleri olma· 
dan, ırk tenevvüünün ve binaena
enaleyh felsefi telakkiler farkınıo 

gayri müsaid nüfu,; ve tesir ine mn· 
ruz kalacak olurlarsa kaYmimiz bu 
bir yiizii müstakil hayatın son baki
yesini gcrt.;ckten kaybedecektir. Al· 
mnn mefk(ıresi artık medeniyete iş
tirakinı ancak ecnebi milletler sine
sinde miinfrrid fcrdlerle yapabilecek
tir. 

Ve buırnn kimden geldiğini de ta. 
yin knlıil olnuyacaktır. Alma.n kav
mı artık bir medeniyet gi.ibı esinden 
ibaret kalacak ve nihayet Rümullil 
Ari kanının son bakiyesi de içimizde 
maln·olub sönecektir. 

Dikkate Rayandır ki bin scıı..:d~n 
ziyade devam eden bir kavga devre· 
si esnasmda kavmimizin kazandıJı 

_bu hakiki siya.ı>i muvafafkıyctlerin 

ehemmiyetini bizden ziyade dfü:man
lnrımız daya iyi anlamış ve lal, ir 
etmişlerdir. Kavmimizin en nccib 
milyonlarca evladını kapıp a1an ve 

nihayet, en son tahlilinde akim ka
lan bir kahramanlıkla bugUn hala u· 
ğuldayoruz. ı 

Şimdiki \'e istikbaldeki lıaltı ha· 
rekctimiz için, lcavrnimizin kn?.anmış 
olduğu hakiki muvaffn.kıyetlcrle mil
li kanın hiç faydasız 1.ehlikeye atıl
dığı ah\•al ve şartları biı·birlerinden 
ay:ırd etmek Jazımdır. 

Biz Na. .. ;vonal - Sosyıd~tıer, hio 
bir SUl't'tif', bugiinkii burjo\'a al;nıi~ 
mizin ~ t>rmz , . ., gÜrültülü , ·ata.nper· 
,·erliğiAe ~üra.k eunemeliyi'4 llilbu-ı: 

laarhM.a e.n·elki ffOD ukilnülü hl
ZİllJ iıdikbalimizi bir p~ bile 
bir kayıt a.ıtma alauŞ ltibi ı.,Wdı:i et
mekte öldürücli bir fehlike \'ardır. 

(De-tıcıınu t'Of) 



u m kim? 
ZüUil içine göm~ koltuktan 

sıçrıynrak haykmh. 
- Nasıl Cevad sen ha, sen bir ka

til oldun ha! Birdenbire kollan yana 
düstü ye!liden yerine çökerek: 

- Y k karo _im dedi. Senelerce 
boşuna bir hayalle biribL-bnize fay-

ı ol ak. imizi yetiş -
tirdik sanıyord~ ~azık. ~d 

yalnız kendini değil büyük bir 
a ·t · :::en neslini de simdürdü. 

cflı il1.1 ihtiyarın mezardaki ke -
miltl ini bile kirl ttin. GiJzlerinden 
biribiri arkaI.;llla ki sıra y&ş indL 
ln~ parmakları alnında dolaştı. l?en 
cerenin kenanna dayanmış dalgın 

da.lgııı dw an knrd~ baktı. 

- Pckı şimdi buraya neden geldin 
d ı. Benim yuvamL da yıkmak, ba
n .. da ~:yni şdnldc 1Jir fenalık yap -
rnak mı istiyorsuD.. (}{mç adam ba;. 
mı camdan nyırdı. &ğuk ve: tıtrek 
sile: 
-~Abla dedi. Sana ve kocana e."llin 

ol ki hıç bir fena.lı - .m dokunm S-a -
cak.. Fukat bilivorsun hi rimdi bura. 
dn bir kaçak olarak bulunuyorum. 
Dı. a..'"lda hü\ iyetinı hPr f ~yiın deo. 
ği;;sin. Scnd n ı,0n biı· ı ic::ım var, Jrn;. 
canın tahkikntlanm daima önliyc
ceksin. Onu daima b ka l.cd flere 
doğru sürtikliyecck, yanlı ip u ·,. n 
v ~ek bir znmnn ır. ~l e 
b ıa vnkit k ~andn 

'yor 

- A! Cevad neden ismine zorla 
ı sürd i!l, neden kendini zor-

1 bu m \ 1·i dU U ··n. 
-Bu ubcnded' ·· m d ~np

tı ı . Ben de cemiyet içind ba
yukanda gezmek, ben de srnin 

öt"k' in. herk ·n sahip olduğu hür
M) eti serbestçe ltu 1 nmo.k isterdım. 

- fat rdin fakat .. 
- r:·, et isterdim. Fakat memleke-

t~ hir yıla::ı gibi sokulmuş, gençliği 
ıf l cd n, ne yuvalar, ne aileler yı
k "' bir haini karşımda bulunca bli.lla 
y ntJ· ı fenalık, sevgime ettiği iha -
nt tt:n z ;;ade ccmiyetı böyle bir mik
r pt n k1ırtunt'ak i~n daha fazla 
rl iı!lcm ım. Onu knra.nlık bir gece 
~zbe bir sokakta vurdum ve kaçtım. 

G n~ kadın arLık dmliy~di, kar-

Doğruca Polanın mevkuf bulun
du ,. odaya gittiıt... Kapıyı açtık1 

i~ ı ı. ı bortıboŞt:u. 

Tomy yUzüme baktı. 

--- İlk iı)miz muvaffukiye izlıklo 
n ıcel -ıd! .. dedi. Bakalım BU işi na
f'ıl t n' ry ·11z ... 

B tı 1 iç ses çıkarmadım. Kaba -
h tli idi. Tomy kabahntimi yüzüme 
ıı , t na vurdu. 

S Emma. ol~assy n . dedi, 
ru nı kur una dıE. ir i tim. 
Go !c im dolu dolu olmuf-':tu. To

l ... , • a dı ... Ben! gt> üne ~el -
t · dudakl ı.rı ıd n, uzun uzun öp
tu 

y g ınıi 

r, ded·. 
... Su 1 h 

Yazan: NECLA MA AŞ 

de.5inin pcriş:ın saçlarıı:ı elile dıi • 
~itti. 

- CeYad dctli. Haydi yavrum bu
rada daha fazla durma. Sana vade
diyorum. Elimden her geleni yapa· 
cağım . Ce • b nı onun dız!eıine 
k oydu. 

- Biiyle bir a durmam ızin 

abJ dedi. Hani biz seninle anne· 
mizin öldUğU ve ilft k imsesi2 yapa
yalnız k dığmıız günlerde de oturur 
berab r a.glardık. Ah yarabbi onlnr, 
ne a \, ne tlıhammtil üz anlar.clı. 

Ken ınden: hayli kU ük bir erkek 
kard sin elin knlnu~. Madenıer;. 
.d ilk vazife aldığım akşamki 
vinamizi ınıutamam. Hem birıbıri· 
miztkn ayrılın .. m cbur olu.5unıuz: 
bizi r ıy r, hem hayın.rnıızı kaza -
n llnienrtz yU... zil gtildürtlyor
dn. Evl ı.iz e oldugur.11 sazdı. 

n bırderrbire oraduı u up 
i edim. F at k e? • vki 

ek olan 

- Siz gelir. e delıkruılı dedı. En 
ziyndc güv ncligım m:ıhremiyetime 

bh hır.:: gibi sohılaı k cttıginiz 

fen lığın cezJ.mm elbette. çekecek -
siniz. Fak t bu kPdını tuhtı nikühı
nıı.a almıyacak kadar bir alça.k 1ık 

ynp"cagınızı da y ne zru.metmiyonınl. 
Ccv:ıdın bir damla kan kalını) an yü· 
züne koyu bir klııllık yayıldı. Renk
siz c.md:ıkla m dıslerinin arasında 

lerin pe~.5.la yanlarına kadar gjde
b"lırım. 

Ben tehaliıklC' sor.dum: 
- Orada ne yapacaksın ..• 
- Erkekleri öldı.ireccğiın. 
- F. kat bizi in an öldürmekten 

YE .N l SAB.&:Jl 

tr sunun • 
1 

• ver Si 
- ....... ----

Ankarada ku ulan bu sa 'at yuvasının 
memle efe Çl hayr · acakllr 

-~·~ 
Ankara (Hususi} - Dün çocuk tü. Blıtl.ill ünıidler Münir Hayrınin 

tiyatrosu .Ankara Halke:Yindeki ikin- tiya'tl o i§lcrindek1 ustalığına bağlan-

ci fmtJhamnı verdi. Salontı dolduran m ..... 1. 

mtin-evveı kalabalığın arasında ve - Perde n~ldı. Çok mükemııw) bır 

killerimiz, ıncbuslanınız ve fikir ~ dekor ıçind ik i asır evvelki bir Türk 
damlanıınıclan seçkin bır zümre köyiinü bulduk. Her şey ince bir iti-
na.?..arı dikkati celbedıyo du. nn ile hazırlanmıştı. Bir eski koylU 

Çocuk tiyatrosu hcnUz bir aylık hikayesini derebeyi sara.ylannı teh-
bir müessesedir. Bu lasacık müddet zil etlen ve Türk köylüsünü yilksel· 
içinde iki piyesden mürekkeb iki re- ten te kinkar bir fars haiine k onan 
pertuvarla ~ıml2.8. çıktı. piyesi iki kısma ayırmak kabildır. 

"Ulus,, sinemasında verdiği ilk Binnci kısımda Çoban Ali köyün 
temsilde Kar agöz ve k\ıkla üzerin - en gü • kızını alabilmek için bin bir 
d ki yenilıklerl orta.ya koydnktan çic;ekırn bir demet, bulmak mecbu -
sonra bize ilrl muzikli çocuk piye~i ri •t tini mini mini Hasan Cemn ya.r
seyrettinnişti. Dün daha güç bir dım l ba.~ıktan sonra siyah kız-
i.mt:Jlıana girdi. Yeni bir karagöz pi- !:ırağa ı Ki.ittabı lalası ve Arnavud 
yesi, Tagorun "Mektup,, diye dili- sıliıhRorleıinin arasında derebeğıne 

mire çevril n meşhur ri ve niha· u~o •. 
y. t b"r de "Karaca oğlan,, ko~n1a - Sahne mütemadi kahkahalar aı"a-
larnaan yapılmı3 "Bir k6y hikaye- emd Urup gıttiktetı sonra şımdiye 
si,,. Çocuk piyesi ayrı ayn bir tiyat- kada pe az esere naslb olmuş nl-
royu dolduracak işlerdi. Çocuk ti - kıRl r ::ında perd kapandı. 
yatrosu bunlaıın Uçünü birden ele Ço uk tiyatrosu bu ikinci ve çe-
ald tin imtihanını da muvaffakiyetıe ı . 

.. Karagöz,, İsmail Hakkı Baitacı- vermi~ti. Gündüzl ri Halkevi sal<>"" 
o wlunun koyduğu yeni prersiplere nund yeı bul.nak bir tali h:ıi oldu. 
gö!'e hazırı. nr.u Mekkl Said Ese- Her gün yüzlerce çocuk tiyatroda 
nin "K ragöz g teci,, isimli piyesi yeı bulamıyaııı.k. dönüyor. Çocuk E-
oynuyordu. H men söyliyclim ki sirgcm Kurumuna muhakkak ki bu 
''J{arno-oa,, üzerinde bir n.yd:ınbcri yen' eıi yük olmuyor. Ancak, b ı· 

ço calı ıld ğı belli. "K~öz,, çok ink Hlb memlekette cocuk tiyatro u 
teı kki etmi Ye cok da.ha tekamül yapmak muhakkak ki bir kre bir 
et.mı • Yeni pıyc · bu sefer kayıdsız çoou1

• yuvası kurmak kadar bel :i on-
ş b" alaka ve al' arasında lardnn da. fazl"' müh' dir .. fini mi-
se TC"dıldi. nilerin manevi gıd. l · .ı teırın edo-

n ı 

sini i 
Mt.:ktub ı ı ,ı t · perde.:i.i uzwı al-

lo 1 r araı.. 1d J a andı. Herkes 
. im "Bi k' S ayesi,, iıi bekli -
~ orou. F. ı ir t!ayri Egeli hn
zn-1 ... nuştı. Büt" n vak'a eı:ıhası sade
ce "I<::atn~ ot ldn , ın ağzından ko -
nu •nkb. İf guçtU. Hem çok güç- 1 

•c•••••a••••• olt9• ••• JI" • • • •••• 

ezdi. Borra d .. birib · i arkasma sı- ı 
ralanan diı-iiml ri yutkunarak çe
virdi. Salonda ağı 'e sıkıcı biı· h va 1 
hüküm sür\y ordu. Ar hk kapı an 
halıların iiz rinc bir k ~ ayağın bı

rnktıgı pıtırtılarla başı göğüslerine 
dili mUş iki kişi ağır ağır dış:ırı çık
tılar. Akşam yeni bn lıyordu. Naci 
yapyalnız kaldığı odasında önce pen· 
ceı-eye dogru gitti. Sonra elıle sa -
kak~.ırım sı'karnk dıvanın üzerine 
çöktU. 

- Ztllfil Zulal nedt:n bana. ihanet 
ettin, sana ne yapUmdı. Dıye ağla -
mağa basladı ... 

• T lwıla sorôum: 
- Ne old ın Tı.:my?. 
O k nd mı k 1 erln ~rlne attı. 

tl tcnh ol 1.'.tlllma, d· eh. 1 i te
mizler gibi oldum. 

-- Ne yaptın? .. 
- En t: bii v femi... Heriflerin 

J l Jıaylis arsılmıştım.. Şimdi l -

ccı. bıı mii teke ul" irin 
Çocul Ec"rgcme I{unımunl.<: 

yi c ı cmediğ de anla~ ı. c.ı. 
Ha.her aldığımı göl'e Ankara 

Çocuk tiyatrosu blr ... y rnnr ı~tan
bu1 de gC'kccktiı. !st.ruıbul h Hmıa 
bu lıab n ilk defa verirken ayni za• 
man neden bunun üz~r a bu ka
dar d r ğunu d ız. l. f-

yo urr.. 

ladan intik m almak istiyordum. 
- Peki, dedim, Pota il Grcta !1 

oldular? .• 
Tomy: 

- Vallahi, dedi, onları d• artldım 
bulamadım. Ben doğru Vılli ile Ncu
mamn karnarıı:sınn. birdenbiı c giı -
din. .. !kisi de masa b~ııında otıu· -
muş, bir ş yler kan tırıyorl rôı. C -
kt:ti nın cebinde olan tabancadaıı her j 
i ~ d tc ettim. Ve bir sanıye

r;.ı.nmal .... nna bile imkan 1 

• il.l i d temizledım ... 
orayı aı tırdım, eşyalarını 

mı karı. Lrdım, vesikaları 

ttığiniz .. man kimse tnr 

No: 30 . 
Menejer, pehlivanlarının tabiatini 

bildiği için, kadını da klrmamağa sa.
va.ştığından mtişkül mevkide kal -
mı§tı. 

Kontes o vakitler Parisin tanın
mıfi zengin ve güzel kadınlarmdıın 
biri idi. 

Yusuf, kadının fazla iltifatların -
dan sıkılmı§ti. Nihayet dayanama -
dı ve mencjertne hiddetle : 

- Ud a kalk gidelim. dedi. 

Menejer, §aşırmıştı. Avrupa. mede
niyetine göre, bti,yük bir nezaket • 
&izlik olacaktı. 

Yusufa dönerek: 
- Arslanım!. Buralann adeti 

böyledir.. biraz 8abırh oel.. biçimi .. 
ne getirir sıvışırız. 

Deyince, Yusuf: 

- Abe usta!. bu ne biçim mede -
niyet? .. Medeniyet dediğiniz hepten 
kızılba31ık be!. Abe, b izim memle -
kette olsa bu kadının kafasını ke
scrlcı· be. dedi. 

Yusufu, en gilzel ve müstesna ka
dınlar başdan çıkaramamışlardı. A
sıl mes lesi an'anelcrine sadık ka -
lışlarında idi. 

Güreş meselesi mühimdi. Türk 
pehlivanlanna ne suretle gürc.se -
ceklerlni tarif etmek vardı. 

Bir gün mcnejcr Türk pehlivan -
larını aldı. Parisin bir spor klübünc 
götbrôü. Orada pehlivanlar alafrıın
ga gtireş yapıyorlardı. 

Zaten, mcnejerin maksadı, Türk 
pehlıvanlarm:ı alafranga güreşi gbs 
termck ve onlara bu suretle giire -
f}ecekltrini bildmnekti. 

Tilı k pehlivanları.. minder üze -
rinde hokl:abaz gibi p reade atıp 

birıbirlcı ile boğw.anlan görünce 
Koca Yusuf menejere sordu. 

- Usta, bunlar ne yapıyor? 

-Gür .. 
__,_. Abc, böyle güreş olur mu?. 

Gfü lük bu b ..... 
- YoL gUre. bu.. A\Ttlp..ı.lılar 

boyl güre ir .. 
- Teh y !.. Hepten masl. lık 

be .. 

w ı neden tub uyor-
lnr t . 

- ,A.\TUP 6üı i bö~l ir .. 
- Abe, gtl d di:ın h 

tan tutmaktır be! .. Böyle krı o.z 
ve h ı d g'bı gür olur mu be·~. 

- Boyle ı. tc~. 
- Hepten yatakta bo 1u uyor. gi-

bi. Bu mın<lercw::ı da ne o u o ? .. 
- Bır ycrl · incınm n di.} •• 
- Telıey ! B im, kaı ı iıı: bu, be! 

dedi. 
Mana er, ne yapacağını şa ı · 

b. Maksadı, Yusufu soyup orttrya ç_
kaı mak, ona bir kaç oyun öğret.m k
ti.. Çünkü, Fransız ~lanı Pol Pons
la. güre ecekti.. Hiçbir ş y bilme -
den müsabaka meydamna çıkmak o
lamazdı .. M .. nacer, avu~ doiı..ısu pa
ra riske etmişti. 

Menacer, Yusufa hitaben: 
- Aslanım !.. A vrupada hep böy

le güreı,irler. 
Deyince, Yusuf: 
- Abe, biz de mi böyle gürc§ece-

ğiz be? dedi.. 
Mcnacer, baldayı ıslatmıştı: 
- Evet, aslanım!. 
- Tehey ! 'l'övbeler olsu:ı olmaz ı 

be!. 
- Neden olmasın aslanım? 

kına varmadı mı? 

- Bir kere hafif gilrültü yapan 
barut kullnndım, saniyen bu ikinci 
economique mcvkiin güzel b1r tarafı 

da makine dairesinin yanında bu -
' lunnrası, makinelerin hom11rtulıı.1 ı, o 
1 

civarda adam kessen sesi nınskelıyc· 
c k.. onun iç!n duyulmadını rahat
ça orayı arad!m. Heriflerin üz rhıde 
h ' ı, !ngiiız lirası çık ı. Onun için 
s ninle oturup bir zabıt \ aı .ıkası tan 
zim edelim cımoz mı? 

- Otur! .. 
- Paralan cln e''l'ak gibi aynen 

mert zc g ·n ı · ·rt1. 
- Güzel, ya lı :ı.01 ıl n? 
- Onları :ıı \dnn h1 bır :f\! de bu-

lamadım. 

Gözlerim dör.mü~ü. 
- Peki Tomy, dedim. O rın da 

igini ben gör C'"<{im oh ı. mı? 

S vgilim güldü .. 
-Gene ya ında elin" kana boyoma 

d 1.1 • O i i de bm görı.ıriim. 
Artık fazla din' medım. Kab:ı.hat- l 

, 

YAZA .. • : M. Sami KA:.RA.YEL 

- A be, bu küçilklük be!. 
- Sen, kamnmıya bak .. 
- A be, parayla kU.çüldük yapıla 

mı be! Parayla mezara sokmazlar.., 
damı be?. 4 

- Amma, Avnıpada böyle güre 4 

§irler i§te .. 

- Sizin başpehlivanlannız Iıeı1 
böyle mi güreşiyor ? 

- Evet!. 
- Böyle, kadın doncağızile gü.o 

reşilir be? Ne kasnağı var, ne paÇ9ı" 

aı ? .. Nereden tutacağız hasmı be?. 
Bu laflar üzerine Filiz atıldı: 

- Yusuf be! .. Bu ne biçim gUret 
be! .. 

- Böyle güreşecekmi~iz Filiz be! 
- Hepten, maskara olduk de-~erdl 

be!.. A be, Türkiyede böyle gi.itcŞ" 

tiğimizi bilirlerse, evvela, karılaıı .. 
mız biz1 C\'e a lmaz be!. 

Nihayet, menacer, bir çok müna" 
kaşa ve ı:nUşatemeden sonra, Ttir~ 
pehfü•anlannın gönlünü yapmı'ltır. 

İkinci sefer, klübe geldikleri za"' 
man Kara Osman soyunmuştu. A."' 
yağma bir mayo giyr11i<ıt1. 

Avrupada ilk glircş mayosunu a· 
yağına giyen pehlivan Kara 09" 
mandır ... 1Jk alafranga güreş ınin • 
deri üstüne çıkan da bu pehlivandır. . 

Mcnaccr, seviniyordu. Çli Jdlı 
pchlh anlarını kandırabilmişti. 

Mcno.ccr, Kara Osmana oyuı o;; "' 
rctlnek istedi. Belden aşağı t ul· 
m y teni: .. Bc!den yukarı nereden tu· 
tuluı11a tutulacaktı. 

Fr nsa p 1hv:ınJa ı .n bir co .ııı· 
ı:ı klübd mevcuttu. He:t kes 'fur!C 
pr:. li ı n. bakıyordu. 'füı k p hli. · 
van1,trı 1 .r. nb • güu . namı. a Jıı~ 
blr şey biln•iyor'.ııdı. Bu seb blC 
Frans.z p ılivanl rı mt.mnun t . .Nil" 
sıı ol~ h .Jmlanm ma ~,lüb c e 
1 rdi. 

Kara 0hll. an, rrcna .c ~~ du: 
V .a, ön c.. p·. zı \J.r mı b • gıi· 

rc_tc?. 

r .. 
~. l aı tana 'ı va .. ını? 

\ r ? 

u.Yrrı: 

- T lı } ! Bunc .: ir ı e 

be! c.ı 

~eti 
uçı r 

v;' 
[D mm~ 

!W -- ··tl-1 
li bendim. Bu işe ben tedbiı-ri ·Ii!:'IJC' 
yüzünden s beb o1muş ve ortıı 1 ' ~ı, 
~şbnm!:ıpm . Tomy•yi lcatil '- •1 

tim. ~ 
Y . ı·ru!t ,.erımclen fıı ladım. ve c og .r,ı· 

kinci economiquc mcvltiinc J:o-~~ttll 
l{amaraların bulunduğu alt !• ı ( 

b. k"' . d" 1 k ındrtl ' ır ·oşcyı oner .. ten, nr ·a ... 
11 

tabanca Scbi duyd:.ım. Qınu.ııl U,'ll" 
bir sızı hi settinı Ye ora) :ı dil 
Beni arkamdan VU't'l11U tardı. 

•• 
Kendime geldiğim zaman, ,, 

mi bamb şk:ı bit· kr maradıı g<; 

O ız başım sarılrr ı~, kolunı 
b• <;J 1 

alnımı tı. Derin 'e in re ıı 
nımı yakıyordu. 

1 
~ 

Sağ kolum se,.b • tti, g· r 

l 



j• 

.. 

o· 

;!9 NfSAN l ~HO 
:s 

Gal tasar f enerba çe dün de 
rakiplerini yendiler 

{Baş tarafı 5 iııcide.) 
~ plojoııuna rağmea ilk golü at
b. (Dakika 10). 

M uhafı~i..:.Cü üstüste akınlarına 
llevam ettiyse de bir Fener inişinde 1 
~eibi güzel bir kafa ile Melihe ye - 1 
tinde bir pas verdi. Gayet knvvetli 
bir cıkış yapan Melih yakaladığı to
pu üc rliirt metre sürdükten sonra 
Yerden bir şiltle 16 ııreı dakilcada be
raberlik golünü attı. 

İki dakika sonra iki atlet Melih ve 
bek Abdurrahman topa doğru kop
tular, fakat Muhafız bekinin atlavıcı 
alınası sür'atçi arkadaşına topu. hl- I 
takmasına sebep oldu. 
' Abdurrahmanın yapamadığı bu 
trılıuahaleyi kaleci gi.izel bir nkışla 
lopu kornere aşırtarak yaptı. 

Fener beklerinin hafif oluşu bir 
Cara.f n kaleciyı m .. tereddid hallere 
Sok r bır taraf an da 1ı.lnha.fızın 
ner aldırtma.dan kısa paslarla yap
tığı ücumlan kolaylastınyordu. Bu 
~nada Esad sakatlanaraka oyumran 
Çıktı n.z sonra tekrar girdi. 

F erbahçe rakibinin tazyikinden 
rav avaş kurtulmağa muvaffak 
Dldu ve bir an müsavi bir oyun tut
turduktan sonra müessir obıağa bas-
ladı. · 

31 nci daki1rn.dn k lenın iki metre 
İle ne kadar yaklaşan K Fikret, 
t~pu lüzumsuz yere ortaya attı, Na
cıru n sekiz ic;;ind n ektiği şüt de 
kate ı bularak n ti siz kaldı. 

1' üç dakika s nra ileri bir pas 
alan lih müekemmel bir futbolcü 
teı · 

vaziyetten kurtulmak eme
d.:ızgün ve seri akınlarla FC'ner 
l l' Slk$!k akmağa b<ı J h; fa. 
Fencrbahç<>de ortadan rak.ib 

za makta zorluk çekmiyor -

l ce evvelki oyundan çok daha 
ve canlı b"r şek'l e oynanır
vr 2 - 1 F nerbahce lehine 

.. • n ı devreye Muh ı ·· cü bü
~~ bır ür'atlc ba<;ladı · Fenerbalıçe 
lQ dafaası elinden g ' ıgi k dar bu 
<:: ıka karşı koyma w a ab ıyor ve 
\> ih< aa ço iş düşüyordu. F ner for-
eaı rı de Melihin liderli; ıde sevrek n • 

t tını· r yapıyorlar, fakat top Mulııı-
~. k.llesı önlerinde fazla d:ırm11yor-

o li'enerbahçe ilk on d k 'ka böJ. ie 
t Ytladı, fakat bıı müddet geçtikten 1 

~ llra. bariz surette &c '" ak güzel 
~~nczonlarla Muhafız kıı.lesine 

e başladı. Bunun n ticesini de 
dakika zarfmd y ni on beşuici 

d Nacinin üzel bir sü i.·yıe 
t' · .Bır dakika. sonra • a1n tek-

çe Me-

.• Ü 

du. Fe-
i oynadı 

Ahmed 8 dakikada Mani.salıya pest 
dedirtti. 

Oçüncü müsabaka Veli Mustafa 
ile Kara. Hüseyin arasında yapılmış, 
her iki pehlivan berabere kaJ.mıştır. 

Dördüncü müsabaka Hamdi ile 
Habeş Kasını Tafari arasında olmuş
tur. Hakem Sami Karayeldi' Netice
de ikinci devrenin 8 inci dakikasında 
Habeş tuşla galib gelmiştir. 

Beşinci müsabaka Manisalı Halil 
ile Alman Villi Varn arasında olmuş, 
Halilin güzel oyununa rağmen gü -
reşe berabere bitmiştir. 

Albncı müsabaka günün ne mü
lıiın karşıl:ışması idi. Türkiye baş 
pehlivanı Tekirdağlı Hüseyinle eski 
Türkiye başpehlivanı Kara Ali ara
sında oldu. Güre~ ,;vksiz bir surette 
devam ederken ikinci devrenin son
larına doğru Tekirdağlı, Kara Alinin 
vücudunu..'l üçte birini minder dışın
da olmak üzere tuşa getirdi. Fakat 
hakemler bunu saymadıklarından 
güreş münazaalı bir şekilde Tekir -
dağlının itirazları arasında soua er
di. 

Ankara kupası maçları 
Anakara kupası maçlanna ev\'lelki 

gün Anknrada başlanmıştır. nk o
yun 19 Mayıs Stadmda Ankaragücü 
ile Kurtuluş arasında olmuş ve An
karagücü :J - 1 galib gelmiştir. Dün 
de Kurtuluş Demirsporlıt oynaı:nuı ve 
7 - ı yenilmiştir. 

i<ıtanbulda da Beyoğluspor - Şişli 
ile k~ılaşmış, maç çok heyecanlı 

olmuş ve her iki takım 1 - l berabere 
kalmıştır. 

-('1-

Hakem kursu açıhyor 
Beden Terbiyesi J ı:d.a'lıbul Bölgesi 

F!llbol hakem komitesinden: 
1 - Bölgemizde yeniden açılacak 

olan hakem kursları tedrişatı 3 
mayıs 19·10 cuma günü başhyacak -
tır. 

2- Yaşları ~5 den aı::ağ-ı ve 45 den 
yukarı olmayan, 

3 - Birinci .ı.cümeye dahil klüple
rimizin birin ·i kümeye dahil futbol 
oynamış ve h len futbolü terketmiş 
olan, 
· 4 - Orta t hsilini ilunal etmis bu
lunan her sporcu bu kurslara iştirak 
edebilir. 

5 - Ted isata B.'.:Ige merkezinde 
ba!3lanacv. ~mdan heveskar arkadaş
lann kaydedilmek üzere Bölge Spor 
servisine mılrar::ıatları rica o1unur. 

~._,..~,--

Petrol davası 
(Bas ta.rafı 4 iinciide) 

ni mucib olmu[jtur. İngiliz heyeti se
feriyesıne tdt olan petrol, Fransaya 
doğrudan doğruya idhal edilmekte
dir; bilhassa Yakın Şark mahsulleri 
Fr.:ınsaya gdmektedir. İngiltere ise 
daha :ziyade Amerikan sevkiyatını 

al.makta.dır. l\:ara ordusu için oldu
ğu gibi, deniz üzerinde de ayni as
keri ve iktısadi kudreti beslemeğe 

V'e himaye eyleme~e hasredilmiş tek 
bir harb ve ticaret filosu vardır. 

"Le Temps,, 
---)}iti['---

İdama mahkum 
olan S riyeıilcr 

.A.) - Abram ga
t aki Fransız mahfil

ı i i m lfunat bre Şam 
divanı h rb · n yedı Surı eli nas -
yonalist h kkın verdi·-· idam ka
ı ... rı kat'i d ldır. Mahkumlar Suri
ye başvekilıne karı::ı bir suikasd ter~ 
ti19 etmiş o dukl:uı için geçen tem
muzda tevkif cdılmişlerdir. Yirmi 
Suriyeli de devletin emnıyetine kal'şı 
suik.asd teı m k su u ile ayui 

-o 

Halkevlne iltihak eden 

Prof syo ı e cemiyet 
Ankara, 28 (A.A.) Haber Vl!rildi-

~ ~b st g .. l'~ Sı ... r ğine göre Adliye Vekili Fethi Okya
rın hirnayesinclc teşekkül etmiş olan 

't ~aksim stadınd:ı profesyonel Kitab Sevenler Kurumu heyeti umu-
ır. güreş mü:.;ab kıı.ları yapılmış- , miyesi dünkü toplantısında Halkevi-

ı.. ~Unün . ne iltihak etmeğe karar vermiştir. 
~lr·hrn.cxı .

1 
ılk ınlisabaknsı arabacı 1939 ilkteşri11inde teşel:kül etmiş 

~ıu. ') ~.e ~umknpılı Celal arasında olan kurwn bugüne kadar devam e-
tıı(!Q ~ uncu dakiknd:ı Celal Meh - den mesai devr~si zarfında Ziya Gök-

lı-~ Yennıjştir. alpm "'l'ürkci!lügun~.. esaslan,. ue 
>..t l\lll(lj nı.. ' y 

<ttıısaıı ÖUBabaka Ali Ahmed ile Ahmed Hıkmetin ''Çağlayanlar,. ad
nıer a--~·-.1- o!dn. .... ·~ h • A<>UftM& .aıı eserlerini basmış ve yaymıştır. 

YENı l5ABAH 

Yıldırı 
(Baş ti:rra fı 1 i1lcide) 

lanmıştı, amma.. İŞce o ka~r. 
Almanya, harbi yalmz Polonyaya 

karşı g•ze almıştır? :hıgiliz ve Fran
sız ordulanna~ dona:nmasma karşı 

haI'ekete geçmi,,ecek mi? Henüz 
İngiliz ordusnndanı eser yok iken, 
Fransızlar da bızı.rlı.klannı tamam
lamadan atılmıyaca.k mı~ 
Yı.ldmm ha.rtrinm gayesi şu idi: 

Düşman hazırTanmada.n, kendine 
gelı:neden onu sağdan soldan baskı-• 
na uğratmak. Aylar geçti; İngilz 
Fransız orduları yerlestiler ve Al -
manyadan ses ~ılunadı. 

Almanya, yalmz en zayıf olduğu 
sahada hareket eseri gösterdi; de -
nizlerde ablukaya kalktı. İlk aylar 
tahtelbahir ve miknatısh maynlerle 
düşmanlarını yenmeye uğraştı. Bu -
gün ondan da eser kalmamıştır. İlk 
baharı bekledik ve Almanya bu koca 
baharda cıka çılta: Danimarkaya ve 
Norveçe karşı çıktı. 

Danim:ırka, kapılarını Almanlara 
açıverdi. Ne orduı.ıu, e silahı, ne 
tayyaresi olmayan bu memleketin 
yirmi dört saatte ic:gali marifet de -
ğildir. Norveçe. gelince or-..ıya Alınan 
askerleri çıkalı yarın üçüncü haf -
tadır. Bu iiç haftada Almanların 

alabildiğine yiırüdüklerine degil, bo
caladıklarma ııahid oluyoruz. 

25 Sene Evvelki Almanlar Nerede? 
1914. senesinde Kayı::er Vilhelmin 

orduları ile; ayda Belçikayı bütün 
müthiş kaleleri, istihkamları son de
reçe hazırlıklı ordusiJe işgal etmiş -
ler; Fransız ordusunu hududda ye
nerek ta Parise kadar yürümüşler, 
tam on sekiz FrMsız eyaletini işgal 
etm~lerdi. Fransızların yirmi beş 

sene evvel, bu üç ay içinde Alman 
ordusı.ınun tazyiki ile kaybettiği in
san 450 bin kisi idı. Bu harbin ilk 
Uç ayında ıse l.J3ti kişiden ibaret
tir. 

Halbuki K:ıy:crın harbi sür'at 
harbi idi. Onun yılırım ile kasırga 
ile pek alakası yoktu. Nazi Alman
yası ise senelerdenbcri yıldırım har
bi ile dü::;manla rına göz açtırmıya -
cağını açıktan açığa ılan edip dur • 
muştur. 

Cihan Harbindeki Almanyanın 
sür'at( ve har ket serbestisi ile bu
günkü Almanya at asında daha müt
hiı? mukayeseyi zaman bize yaptıra
cak ve gelecek aylar, bu mukayese
de nazi Almanyasının Kayser Al -
manyasından ne derece geride ve ne 
derece ağır oldugunu gösterecektir. 

Malfun ya, Kayserin Hindenburg 
ve Ludf'ndorf tarafından idare olu
nan orduları Belçikayı1 Fransanın 

on iki eyaletini, başdanbaşa Lehis
tanı, Sırbistanı Rumanyayı işgal 
ettikleri Avusturya . Macaristan, 
Bulgaristan ve 'l'ürkiyenin bütün 
mcmbalar~mdan ist1fadc etmekte ol
dukları halde nıağIUb olmaktan ve 
silahlarını teslim etmekten kurtula
mamışlardı! .. 

---o---

Macaristandan ecne-
bller çıl artıhyor 

---0-

Butlapeste, 28 (A.A. - Macar a
jansı bıldirıyor. 

D biliye nezar ti yabancıların 

Macaristanda ıkametlerı hakkında 
bir emirname ne retmiştir. Bu e -
mirnamenin takıp ttıği hedef, arzu 
olunmıy n yab ncıl rın memlekete 

ren,.. 
bulut C' k r r. 
t zkC'r l r nde 

t il 
t rk 'y 
y hıız d'pl port ile seya
hat cdc;nlcr ile yabancı hükfunetlerin 
resmi delegeleri muaftır. İkamet 
tezkere · olmayan yabancıları otel 
veya evli.!! e kabul c1-mek memnudur. 
Bu emirname hükümlerine muhalif 
hareket edeıı yabancılar hudud ha
ricine çıkarılacak ve ikamet tezkere
si olmadan kanuna muhalif tarzda 
Macanstanda bulunan yabancılara 
yardım eden Macarlar ise enterne 
olunacaktır. 

" 
• 

erın ec 
ev ~nmesi doğru mudur 

(Baş tarafı 1 indWe) 
ludan, daha doğrusu. '"ahvali alem.,, 
den bahsettik. Yazılan gibi ölçülü 
ve tatlı konuşuyor. 

Nihayet, söz, adeta tabii bir se
yirle mevzuumuza. geçti. Ve muhte
rem meslek~ enerjik, samimi 
ve kat'i bir dil ve tavırla söze: 

- Anketinizi çok beğendim. .. 
Diye başladı. Ve .. suallerime, kı

sa, kestirme, fa.kat, fikrin bütünlü
ğünü kaybetmiyen cevablar verdi. 

Sordum: 
· - Bir Türkün ecnebi bir ka~nla 
evlenmesine taraftar mısınız? 

İşte Peyami Saf anın cevabı: 
- Hayır. 

Ve .. devam ettik: 
- Kadının ecnebi bir erkekle ev

lenmesi doğru mudur? 
- Erkek veya kadın, hiç bir Tür

kün bır yabancı ile evlenmesi doğru 
değıldir. 

- Böyle bir ailenin Türk cemiye
tine faydalı olacağına kani misniz? 
-Hayır. 

- Bu şekilde kurulan bir ailede 
samimi bir ahenk ve geçim olm mu? 

- Hayır. 

- Böyle bir aileden doğacak ço-
cukların milliyetlerinde tedenni gö
rülmez mi? 

- Görülür. 
- Bu teze taraftarlığınızın sebebi 

nedir? 
- En kozmopolit memleketlerde 

ve rC'jımlerde bile yabancılarla ev
lenenler küçük bir azlık teşkil eder
ler. Geri kalan büyük çoğluğu, ka
nun yabancılarla evlenmekten me -
netmediği halde, onlar içın izdivaç
ta vatandaşlık niçin bir terc'h se -
bebi oluyor? Meseleyi ideoloji bakı· 
mından değil, sadece hayatın icab -
!arına göre pratik bakımdan alır -
sak bu terc~hin sebebleri yine bes • 
bellıdit': Lisan birliği, adet birliği, 
ahlill< birliği, hukuk birliği, estetik 
zevk birliği ... Lisan, ahlik. hukuk, 
zevk bdiği ... Lisan, ahlilk, hukuk, 
estetik ekonomi ilh ... Derken, fercl
leri tek camia içinde ya.satan sosyal 
müesseselerin adını söylemis oluyo
ruz. 1steı· istemez sosyolojmin hu -
dudu içindeyiz. Bu ilim bize <>o~eti
yor ki sosyal müesseselerin birliği 

milli camiayı vücude getirir. Eğer 
bir kız veya erkek ana dili bir, ah
lak ve muaşeret adetleri bir, hukuki 
teamülleri ve kanunları bir, güzellilr 
telakkisi bir olan vatandaşını bir 
yaba11cıya tercih ediyorsa, demek ki 
bu milli muhite intibakı ve bu yüz
den de ikisi arasındaki anlaşmayı 

kolaylaştırıyor. O halde vatan -
daşl evlenmek hem nıilli, hem 
de ferdi bakımdan bir zarurettir. 

Peşte sergisinde 
Türk pavyonu 

-0--

Budapeşte, 28 (A.A.) - Buda -
peşte beynelmilel sergisi, 26 nisan
da büyiik merasimle açıldı. Kral na
ibi amiral Horti ile başvekıl. nazır
lar, kordiplomatik ve Buda.peşte be
ledive reisi ile cli<Yeı· hükfunet er a
nı pa\yonumuzu ziyaret ettiler. Ra
hatsızlığı dolayısile bulunm:ıyruı el
çimız Ru.~en E~ref Günaydın n mına 
mi ırleri elçilik başkatibi, sefare
t' · crk"nı ve sergı heyeti kar ıla
dıl Pavyo un methalinde çok 

rane yapılın ş ol n . ef ha
t ti.ı k ve İs t 'nü büst

leı ı onunde al ka ıle duruln ve 
yapılan tertip kral naibi tarafından 
m y dek vata ok iyi bir bu-
lu: t vsıf edilmı tir. Pavyo 
muz gerelr esmi ze\at ve ge e 
;; re ciler t.aı afınd' n hu~u ı b 
la a ve takdir görmekt dır. H 
timiz t rafuıdnn Panayır gazin n
da M car matbuat m· me. sil!e · \e 
Ti.ı tıuğu seven utc.ber 2 ' t 

f ıne bir y ziyafo · .ilmi ve 
k bilen ıki kardeş mil tin ok 

.samimi hissiyat tezahurüne vesııe 

olmuştur. Bütün :Macar gazctcleı i 
pav .1 on münasebetıle Türkiye Cüm
huriyet hükumetinin inkılapcı va. -
sıflarım tebarüz ettirmekte, modem 
Türkiye haıckında resimler nef-!ret -
mekte ve Türkiye hükumetinin pav· 
yona iştirak suretile beynelmilel ti
caret münasebetlerindeki an'anele
re sadık kaldığını isbat etmiş oldu -
ğıınu ifade etmektedir. 

- Tanıdıklarınız arasında böyle 
bir evlenme yapan var mıdır? Ku
rulan yuvanın akıbeti ne oldu? 
~ Tanıdıklarım arasında. bu za

rureti anlamayıp da yabaır.ı ile ev
lenenlerin hepsi bedbaht oldular. 

- Böyle bir İzdivaçta dinin rom? 
- .Milliyet kadar mühim. Çünkü 

milli adetlerimizin büyük bir kısmı 
dinidir. 

- Zevcin veya zevcenin yabancı 
olduğu bir Türk ailesine, Türk ailesi 
denir mi? ı 

- Bu ,"Az Türk,, bir ailedir. 
- Yabancı bir ana ve babadan 

dünyaya gelecek bir çocuk, bir Türk 
yavrusu mudur? 

- "Az Türk,. bfr çocuktur. 
- Yabancılarla evlenen bir Türk 

delikanlısı veya kızı, bu hareketlerile 
Türk crımiasma karşı manevi bir 
suç işlemiş olurlar mi? 

- Şüphesiz. Fakat, kendilerine 
milli şuuı· verilmemişse, cürüm kas
di olmayan masum bir suç işlemiş 
olurlar. Bunun için anketiırize o ca
hillere ve masumfara şuur dağıtmak 
bakımından çok hayırlı buldum. Ya
bancılarla evlenmek için "aşk,, da 
bir mazeret değildir: Çünkü ferdi 
aşlnııa miJli aşkını feda eden bir in
san, ya şuursuzdur, yahud da, bu 
toprağın öz çocuklal'ına yaraşan ma
nada Türk değildir. 

Hecai SANAY 
---»••«---

Şehrimizdeki 
ecn .. bi artistlere 

yol görünüyor 
---o-

(Bft!j larafı 1 incide) 

Bu ııuvidcn mile.~selerin b%1nda 
barlar gcl•ııcktı:dir. Evsafı ve faali
yet. s-ekil itibarıle bar olduğu lıalde 
Unvanım ''lokanta,, olarak kullanan 
bazı müC'SSoscler vardır ki, zabıta, 
aldığı tedbirler icaba tından olmak 
Ü1.ere, bunları tesbıt ve kendilerine, 
levh::ıfarında yazılı ''lokanta,, iüıva
nını sil rek hakiki \•asıflarile çalış
maları lazım geldiğini tebliğ ;7e ih
tar etırJ tir. ,:u hale göre, badema, 
bu ne iden müesseseler, ecnebi kü
çifü sau'at er babını ç:alıshramıya -
caklar ve bunun tabii neticesi olarak, 
şimdiye ltadar, a1·lıst ünvanı altında 
çalışan ecnebiler, bu mi.lessesclcrdc 
çalışarruyacaklardır. 

Bu karar, 1 mayıs 194D tarihinden 
itibaren mer'i olacak ve bu şekilde 
çalşan sözde ecnebi artistler de, ta
biatile, memleketimizi terketmck 
mecburiyetinde kalacaklardır ki, 
bunların mühim bir yekfına baliğ ol
dukları anlaşılmaktadır. 

Bu kararın tatbiki İl{'., san'at kud
reti olmayan, böyle olduğu :halde, 
aı1:b1 namı altında küçük Türk 
san'atkfı.rlarmm islerine engel olan 
bir çok ecnebi, ötede beride, şimdiye 
kadar olduğu ve iısledikleri gibi ça
lışamıyacaklardır. 

Dün edindiğimiz \'e yukarıda hu
lasaten yazdığımız bu malümatın 
sıhhat derecesini dtin akşam ken -
dısnden sorduğumuz İstanbul em
niyet müdürü Bay Muzaffer Ak<.tlın 
bize demiştir ki: 

- Fı1hakıka, küçük san'atların 

Tilrk va taı1da. larına hasnnı natık o
lan k n ıun tatb'k' nasında sim -
diye kadar bai s hip eri bazı ah -
valde bır kını küçük san'at erba -
bını ıırtist gibı cröstcrdık1cri ve mil
e derinde çal r h.lan görul -
mlıştür. K mm hükümlerinin tama -
ı.1en tatbiki içın, bunların bu namlar 
al bund n nra kanun hilafı
na ısti Jam dilm m !eri Iiızumu 

icap edenlere teblig r 'lmiştir. Ba -
ema, bunlar, bu tu u müesseseler-

d lı:;trılrunıy c dır. 

şiktaş 
rabe 

• 
zmirde 
l<aıdı 

İzmir, 28 (Hıısu .. i) - Dün Altın
orduyu 2 - 3 yenen Beşik~, bugün 
Allayln l - 1 c b ı ah re kal.mı. tır. 

Dün Altaya 2. 1 y<·nilen Vefa da bu
giın Altmorduya 3 · 1 mağlllb ol
ınu~ıır. 

f'1ahiye merkezi nakli 
Yan viillyctin~ bağlı Sitak kaza

sının Narlı nahiyesi merkezi Ma.rt&
nis köyünden Gireson köyüne n:4 t
ledilmi~il'. 

8aJta: 1 

u.e iden Harbiyeye 
geçen gençlerimiz 

---<>--· 
Kuleli Askeri liaıesi 939 - Mü ısen&

lri mezunlanm Hartıi:yeye uğurlama 
günü dün pariair: Dir töT'enle kutlan
ır:w,tır. 

:U:er•&Me Vali w ~ reisi 
doktor Utfi Kırda!', İstanbul Ko .. 
mutanı General İshak, .Aakeri Lise-
ler Müfettişi Adil .Nm-er ve kalaba. .. 
lık bir davetli kütlesi hazır bulun .. 
muştur. 

Talebeleri teftişten sonra 1stikl3.l 
marşı söylenmiş ve mektep müdürü 
Albay Ekrem şunları söylemiştir: 

"- Sevgili çocuklarım, 
Bugün burada toplanışımızın se

bebi, bir kaç güne kadar Harbiye 
okuluna iltihak etmek üzere Anka
ra.ya gidecek arkadaşmnruza sem .. 
bolik bir tar7.da mükifatlamıı ver -
mek ve kendilerinden beklediğimizi 

son defa olarak anlatmaktadır.,. diye 
mezunla.n tebrik ettikten sonra 
.kıymetli öğüdler vererek: 

"- Askerlik Türk ulusu için ya1 
pllan bir namus himı.etidir. Bu hiz
met; ona intisap edenlerden her şe· 
yi ve hatta' ha.yatlarını bile çekin • 
meden vermelerini ister. Tek.mil as
kerlerin gibi sizin de gerek hususi 
ve gerek resmi hayatınızın kökü 
"intizam,, olmalıdır. Meslekte mu -
vaffak olmanın miyarı intizamdır. 

Dünyaların en büyük milleti olan 
yüce milletimiz dünyanın en kahra
manlarını, yiğitlerini yetiştirmiştir. 
İşte Atatürk ve lsmet İnönü. 

Sizin de içi.ni2clen yarın AtatUrk
ler, lsmet !nonüler niçin yetişmesin? 
Bizim Gizden böyle şeyler beidemek 
hakkımızdır_., 

Demiş ve dıtha bazı öğüdlerdc bu
lunduktan sonra nutkunu alkışlara
rasında bitirmiştir. 

Bundan sonra mektebi derece ile 
bitirenlere aşağıdaki mükafatlaı 

tevzi olunınu tur. 
Mektep b1rınci.,,i ve Japon güreş

leri takımı kapt:ır..ı Fehmi bir altın 
saat 2 inci ve ılletli jinmastik nm -
piyonu Calti<.I. Üstüner bir gümüs 
ı:.ıaat, edebıyat birincisi Ali Er.zu -
ruı:ıı bir !(tap, nlınan a birinl!isi ve 
uyni zam"anda güreşçi Mustafa Tunç 
bir lfıgat, fransızca biımci::>i ve ayni 
zamand:.ı. atletizm kaptanı Ali Aryak 
bir kılıç, bando mızıka vefı A.bdlil
kadir bir kıtap. 

M ktepten bu yıl mezun olan ta
lebenin adedi 500 dür. Bu yılkı me
zuniyet imtihan annda en ziyade 
nazarı dikkati ve memnuniyeti celh 
eden bn cihet. de, yalrnrıki netıccde 
gör üldüğti vechile Kulelıyı de~·ecc 

ile bitirmcğe muvaffak olanların 

hepsinin ayni zamanda por ube -
lerinde de muvaffak olm ı. genıJ r 
olmalarıdır. 

Diploma tcv.ziinden sor..ra g, ç 
ve gürbüz Kuleli sporrnln.rı mekt -
bin spor muallimleri ön ::iizb:::.c;ı Hü
sameddinin ıda! esinde muhtelif 
spor l:ıareketleri yapmışlardır. G nç 
sporcuların g .. sterdikleri mu·· ffa -
ki yeti er uzun uzıın alkıslanmıst ıı. 

Miiteakıben askeri lis lrr filmi 
sı:'yrolunmus ve merasim saat 13.30 
da nihayctlenınişiir. 

---»il<(----

Tuna hakk~nda 

.o in nı 

mesuı yetini Ç-E'rııhde cdemiyece.;ini 
zanneder. 1 su t · de ul de <>tınek 
meselesinden b:ı ka 'f'ııııa fü,.eı inde 
seyris"fainin lıUrriyctini id:ınıc me
selesi, Macarıstan denizP doğı ııd·m 
doğruya mahreci olmıyan ve cfon:ze 
ancak '.funa hattı ile çıkabilen yega
ne devlet olması itibarile, Macaris -
tan hükumeti için bilhu...c;sa ehemmi
yeti ha.izdir. 



Bayta: 8 YENi SABAH 

POLiSTE: 

Bir adam ağır yaralandı 
l 2 3 4 s 6 7 8 9 11 

ı -1 1 1 i 1 1 1 !il 

Izmir motörü dün :$eşiktaş önün
den geçerken, birdenbire, ekzoz bo • 
rusu patlamııl ve makinist Nuri muh
telif yerlerinden ağır surette yara -
lanmıştır. Derhal motör kenarp. ya
n.aştınlnuş, yaralı makinist otomo
bille Beyoğlu hastahanesine kaldın
la..-rak tedavi altına alınmıştır. 
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Kan Kuvvet lştiha Şurubudur. 
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Dayak 

Fenerde oturan ve Taksim halk 
otobüslerinde intizam memuru Rem
zi ile şoför Fetlıi arasında bir altı.cak 
meselesinden çıkan kavgada F ethi 
Remziyi yumrukla fena halde döv
müş, Remzinin şiknyeli üzerine ya
kalanarak bakında tahkikata başla.n-

ınıştır. . 
Tramvay kazası 

Bostancıdan Kadıköyüne gelmekte 
olan $aminin idaresindeki 15 numa
ralı tramvay, Söğütlüçeşme cadde -
sinden geçerken belediyenin 66 nu
ma.raıı çöp arabasına çarparak par
çalamış, nüfusça zayiat olmamış -
br. Vatman Sami yakalanarak tah
kikata ba.~lanmıştır. 

Tramvaydan dUştU 
'235 numaralı Ortaköy - Aksaray 

tramvayı Galatada Necatibcy cad -
dcsindcn geçerken, Avadis oğlu 10 
yaşında Balıkyan tramvaydan atla
mak istemiş, düşerek dizlerinden 
yaralanmış tedavi altına alınmıştır. 

Çakı ile yaraladı 
Beyoğlunda Gazi yokuşunda otu

ran Nedimle Kadri arasında çı -
kan kavgada. Kadri Nedimi sol böğ
ründen çakı ile yaralamış, yaralı 

hastahaneye kaldırılmış, 'Kadri ya
kalanarak tahkikata başlanmıştır. 

Taksi altmda kaldı 
)fubmudpaşada Servi sokağında 

24: numarada oturan Turan adındaki 
çocuk Cağaloğlundan geçerken şo • 

. för ZüHikann idaresindel<i 1613 nu
maralı taksi otomobilinin altında 

kalıp ayağı kınlmıe, yaralı çocuk 
hastahaneye kalclınlmıs, §Oför yaka-
lamnı§tı. 

Çarpışma 

Bebekten gelmekle olan şoför İs
mail Hakkının idaresindeki 2532 nu
maralı taksi otomobilile Bcşiktaştaıı 
Bebeğe <loğru gitmekte olan Vangel 
idaresindeki 163 numaralı amele 
tramvayı çarpışmışlar, otomobil ha· 
sara uğramış, şoför İsmail Hakkı da 
gÖf,"sünden yaralanarak hastahane
ye kaldınlbışbr. Hiidisc hakkında 

tahkikata devam edilmektedir. 

ANAPİYOJEN ~ 

Dr. İhsan Sami 
lstreptokok, istafilokok, pnömo
kok, koli, piyosiyaniklerin yap. 
tığı çıban, yara, akıntı ve cild 
hastalıklarına karşı çok tesirli 
tı7.C aşıdır. 

Ankarada 

AKBA 
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1 - Meşhur bir mebusumuz. 
2 - Bilgi - Bir nota. 
3 - Hikaye edilen şey. 
3 - Tarihimizde meşhur bir siya

set adamı. 
5 - Hane - Beyaz - Bir rakam. 
6 - Kemanlarda aranan bir va

sıf. 
7 - Faydalı bir hayvan. 
8 - Önce verilen para • Gökde 

bulunur - Kadınlar yapar. 
9 - Birlikte iş yapılan adam. 

10 - Ynğmur yağınca olur - Bü
yütmek. 

YUKARIDA.i~ AŞAGIYA: 

1 - Faydalı iş yapmak - Temiz 
değil. 

2 - Kırmızı - Serseri. 
3 - Cambazlann bulundukları 

yer - üzerinden yürünür. 
4 - Basit. 
5 - Hadise - İ::,1:ikba1. 
6 - Bir spor - Yalvarmak. 
7 - Şa.~manlara .nasihat , Bjr: har

fin okunu~u. 
8 - Fırıncılar yapar. 
9 - Bir cihet : Rumca "On,,. 

10 - Tehlikelı bir böcek - GUç. 
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ilan 
Osrnancli Asliye Hu~.k trıahke

mcsitıden: 

Osmanelinin Camiikcbir mahalle
sinden Ahmed Hulfısinin lstanbulda. 
Beşikta.şta Abasağa Deme sok:ık do
kuz No. 1ı evde Ali kızı Zarife Ön.al . 

aleyhine açmış olduğu bo§anma da
vasının icra kılınan muhakemesin
de: 

:M. aleyhin ikametgahı meçhul ol
duğundan davetiyenin gazete ile ila
nen tebliğ edildiği halde kendisi ve 
vekil de göndermediğinden gıyap ka
rarında H. U. M. K. nun 398, 400 ve 
401 inci maddeleri mucibince ilanen 
tebliğe karar verilmiş bermucibi ka-

Kitapcvi - Kağıdcılık - Türkçe rar muhakemenin bırakıldığı 15/ 5/ 
ve yabancı dil gazete, mecmua, 940 gUnü.ı.-ıe müsadif çarşamba günü 
kitap, siparişlerini en doğru ya- saat dokuz otuzda kendi veya kanu-
pcın bir yerdir. 1'Jrika ve İdeal ni bir vekil de göndermediği takdir-
yazı makineleri satış yeridir. de gıyabında muhakemeye devam 

iıııı•~•el•ef•on-:1133~7•7•••-••••' edileceği ilan olunur. 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhnmmen bedelleri ve isimlerı aşağı da yazılı uç grup tczgfıh 14 - 5 - 1940 salı 

günu t:ı:ıl 15 den itibaren ayrı ayrı kapalı furf usulu ile Ankarada idare binasında 

satın alınacaktır 
Bu ~e girmek isteyenlerin her tezgfıhm hiz:asınd:ı yazılı mu\'akkat teminatları ile 

l'".anunun tayin ettiği vesikaları ve teklillerini aynı gun saat 14 e kadar ~oıniııyon reis
lığine vermeleri 15zımdır. 

Şartnrunelcr parasız olarak Ankarada Malı.em• Dairesinden, Haydarpuşadn Te-
sellum ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 

Muhammen Muvnkknt 
Bedeli Teminatı 

Lira Lira 

ı - Elcktrık motörlu hassas torna tczgfıhı !450 108.75 

2 - " 11 planya .. 2250 168.75 

3 - ,, " otomatik dcstere ,. 1150 86.25 

Bostancıda Sahilde Satılık Arsa 
Bostancıda Çatalçeşme karşısında deniz kenarında önü kumluk arsa 

satılıktır. Bostancı'nın en güzel bir mevkiinde, koya nazır, tramvay dD
rağı yakınında, duvarlan ve rıhtı.mı ve kayıkhanesi yapılmı§ bir halde 
bulunan arsanın 21 metre cebbesi ve takriben bir dönüm murabbaı me. 
sahası vardır. lsteklilerin her gün sabahları (11) den (17) ye kadar 
"Yeni Sabah,, idare memurluğuna mUracaatleri. 

İstan1>ul mıntaka liman riyasetinden 

Kaptan ve makinistlere 
6 Mayıs 940 tarihinde imtihana girecC'ek namzetlerin ibrazına mecbur oklukla

n evrakı müsbitelerinde noksanlık göruldüğünden bunlnrın nihayet üç gün zarfında 
olbaptaki talimatnamesine tev!ikıın evrakı rnu~bitelerini bılıkmal riyasetimi.z muame-

lfıt şubesine ibraz edemeyenlerin imtihana kabul cdilmiyecekleri bildirilir. "3310,, 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

Kıymeti 

Lira Kr. 

150 00 

Pay parası 
, Lira K11> 

11 25 

Şehremininde Eregli maha.llc.oi.rıde Yur.us Emre sokoğında 4 No. 1u Rcmlibıaba 
vakfından bina enkozı 15 gün möddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır, 1halei kat'iycsi 
ı~ - 5 - 940 Cuma gilnu saat 15 de icra· edilecektir. Tnlil'lerin pey akçel,.,.rile bfrlik
t~ Çemberlitaıln Vakıflar BaşRTtidürlyeti l\lahluHit kalemine muracaatıarı. "3299. -

~············~ .. ···········~ · ~ ~ i Paşabahçe ı 
i Tuğla Fabrikası İ • • 1 E~kide~bt'n bü~ ük ~ir .~hreti ol~ hu milli müesse~ iki ~ne-1 
• denben yeru ellerde şehrunınn en sa.glam ve en rc,:nçfa prese ~o. 
• kerpiç tuğlalarını imal etmektedir. Her ne,·i in~aat içm !;Ok eh·erış- • 
• li ve Jnrıksız sağlam tuğlayı ancak: • 

.._i_nh-is-ar!ar u. Müdüllüğünden: ! Paşabahçe TuQla fabrikasından ! 
ı _ Numunesi mucibince 2.000.000 ndet bira şişesi kapsülü müte:ıhlıldi nam ve • Tedarik edebilirsıniz. Tu~lıi almak istiyen in~~ sahiblt·~nin = 

hesabına pnuırlıkla satın alınacaktır. • bir lrarar ,·ermeden en·el bir kere de Pa'.;Ubah~e '.rugla Fabn!msı • 
n _ Pazarlık 3/V/940 cuma günü saat 14.30 da Kabatnsta Levazım ve :muba- • d ı ,,, ~l ı 

mamulitını görmeleri menfaatleri ikh:t.a ın am ır. .a Ut?, a an ye- ~ 
7aat $Ubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. • • 

nı _ Şartname sözü geçen liUbcden parasız alınabilecctti gibi numune de gö- • rinde görmeğe vakiUeri olmıyaıı isteklilere. verecekleri adrese Elii- • 

roıebilir. • · W mune de gönderilebilir. ~ 
ıv - isteklilerin pazarlık için tayin oııınan gün ve saatte % 7.5 güvenme para- ~ . . Telefon: (30) dan (68) i ara~·ınız. · ..._'f 

larüe birlikte mezkil..r kÔllÜQGDll müracaatJ.an «2152> .............................. . 

T. İş BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesablar 
iKRAMiYE PLANI 
ı adet 2000 liralık= 2o:ıo - L. 
a ,, ıo:ıo ,, = 3000 - .. 

() ,, 500 ,, = 3000 - .. 

12 " 250 " = 3000 - il 

40 .. 

75 " 

100 

50 

.. 
il 

= 4000 - ,, 

= 37:>0 - " 
210 •• 25 .. = !i'.!50 - .. 

Gözleri yakmaz, su ile çılunaS
Kirpikleri dölmıez. Terkibinclo
ki BALSA ıt.~ cevheri sa~·e -
sinde kirpikleri besler ,.e uza· 
tır. Sivah, 13.civerd, kumral, ye
şil renklerinin bakı~ta.ki füsun· 
ldir <'.azihesi şa,·nnı lınyrcttir . ., . ~ 

_, 

Keşideler: 1 şubat, 1 ma
y,s, 1 ağustos, 1 ik:nci 
teşrin tarihlerinde yapılır. 

Sahlbi: Ahmed Cemaleddin SARACOÜLU ~ t~ 
Neşriyat Müdü.rii: Macid Çft.."TlN Basıldığı yer: (Yeni Sab• :ı ' 


