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o~veç şe lerini tahribe başladı 

o ar Prof. Hılmi Z i)'a diyor k i: 
... İlk giinlerin miibalağ:üı neşri

Yatl miittefiklerin Norveçtelti va
ıifelcrinin ga~ et kof!i~' olduğu 
zannını 'e~ti. liabuki bunun 
hic; de kclny bir iı:; olma.Jığı i5te 
nıeydnna çıktı. Bundan dolal·ı 
rnüttefilderin ne pre.stijlcrine ha
lel gelir, ne elde rdcceldcri mu
\affaluyetin kıymeti u:w.lır. Bilf•-
1,is ~öw. · • ıklara fefüılSırhkl:ınn 
lıit · ilıltları "ngcllcri.n 

Almanların Norveçe Müttefik kuvvetlerinin ihracına 
mani olmak gayretleri neticesiz kaldı 

' 'Ecnebilerle 
kurdukları 
ailelerdir,, 

evlenen Türklerin 
ailel~r yarı Türk 

9Jlt,ljt1'1.(flsk ··ri !jeVket 

·.'~ ıda !,'()k daha 
"( Pt"'9- .. \ • 

r, t• rir 
~ ,'t · ' ··" · ,..• 

tokholm 
;.-: manasız, ı 

• 1 
ar ıçın 1 

. ~ . · ır kaynak j 
ec;:o Alınanlar ta.- 1 

l'-.ıfından yapılan hücmnun ferda • 
lilndn, Skajcrak boğ::ı:zıncfa mühim 
. hir deniz harbi cereyan ettirdiler ve 
·bunun neticesinde, 1ngilız clonanma
sını Oslo fiyoı ıııa sok ular! Bu ka
<.larla da iktifa t.m yerok Amira..I 
tarafıhdnn Osloda u Alman .kuvvet· 
lı>r ine on saatlik bir ült.imaf onı vcr
<litdiler. 

Londra radyosu, bu havadisi ls
lokholmden aldıgıru bı dınnek sur& 
lıle tekrar cttı ve kendilihrinden bır 
ey soyJi'medi. iki gUn tekzib edıl 

1nıyen bu havadısın ı:,rru olmadıgı 
l;onra vukuatın c rcyanı ıle mey
dana çıktı. 

C<!reyan etmekle olan Norveç 
harbinde miittefikJer lehine ortaya 
atılan yanlış havadıs bundan ibaret 
değildir. Müttefik membaları da: bu 
~e ;fazla nikbinlığe aü.<µnekten 
~ndilerini menedememışlerd.ir. Hal-

Uki resmi \'C mesul makamlardan 
~dır olan beyanat ölçillü idi. Ska
'ıleta.ıc ~a.~ v,c, Baltık denizine 
l)ıaYnler.--ll~ttfudü;;;l" th:hin edildiği 
\• ,T' «:>- •• 

Ne bqy.un v ncttf,e9ip , ~ya ile 

i *~ iiila: ~ildiği 

Nelbon adındaki İngiliz drf'tnotuiıun 38 lik ~tleri bir salvo .... 
Stokholm, 29 (.A:.A.) - ' 'Reuter11 

son dakikada alınan haberlere göre, 
Trondhehnin ccnubund:ı. dağlık ara
zide güçlü.kle iıcrlcmekte olan Al -· 
man lnt.alan, iki noktada müttefik 
kuvvetlerin, şiddetli hücumuna uğ -
rumşlarclı1' i

0~eç .atası ~unun kc-

~1.ft.: Chrunbcflam~4( vam Ka
~ndaki beyanatın~ maynlerin 
J!ı.y~ta }?ir sed teı1kil edemiyecek

:~\~~Jalnıı; .seyrüseferi zor bir hale · Gelen haberlere göre, <;arpışmalar, 
~lannı, nakliye gemilerinin Dombaasın şimalinde demir yolu ü-

~~ .. k~anlığında \ôenizaltı gemıle- zerinde Kaerkim meYkiinde ve Kjı::r-

Dom baasın cenubunda Gudbrand 
vadisi boyunca ileri kareketlerinde 
İngiliz kuvvetleı i tarafından püs -
kilrtülen naziler, Röresin cenubunda 
Östc~· vadisinden, garbdeki yegane 
iki geçid ve birer yol v.ı.Sıtasile, bu
ray&. motörlü kıtalar yollamışlardır. 

Binnci yol, AAdval vadisinde Kjer -
kiııne gitmek .. e:ür. Bu mevki ise müt 
tefik km~etlerin elindedir ve her 

~ fl!n -~~el! kaçmaları kabil ola- kiımin 60 kilometre şimal şarlrisin • 1 türlii düşman ilerleyişine mani ol -
gtnı s8;tY'erek Oslo fiyoruna Al- de Kviknedc vukııa gelmı-:ktedİl'. [Sonu S üaıcü sayfada] 

~~vm~iz~H~a*~~lli~-ı--------~=========-------~ 1 llı.eleri imkanını inkar etmedi. 

Bulgaristanın harb 
karşısında vaziyeti 

Bulgar Hariciye Nazırı Oe~i ki : 

.. F'akat resmi makamların bu dü· 
;13t ve ihtiyatlı sözleri gayri r esmi 
li~ ha:ta yarı resmi membalar i<;m 
~ 1 hır örnek teşkil etmedi. Buna 
~ "~ç nıembalarının mütalealan ve 
tıl'~urnıaıarı da. inzımam edince, 
?ı1<ı·~ fazla bir nikbinlik havası esti. 
tj UltefikJerin Norveç sahillerine im
~~ kuvvetleri yetiştirmeleri haddi 

nda büvük bir muvaffakiyet idi. K l · b• hl• k l ::- ·~ 
aüseyın cahıd vALÇ•N « omşu arımız ır te ı e Karşısınaa i 

~-~" 
6 

;"'.:'.'~~ kalırlarsa Bulgaristan bunların vazi- · 
Almanyada ı yetini vahimleştirecek hiç bir hare-
...... · - j kette bulunmıyacaktır.» 

çekt1klerim 
J /.tıiutan : ,, 

Saibe O ra 
ıla~:1'1kan ll:ı.rbindc lşko:lra. mu
e~.- !J ı?ehid Ila&'ln Rıza. Paşanın 
.t R:ıYan Saibe Ôrs'im meraklı \'C 

ih .. e+;:.- · 1 t J y · LJ.luJ:r. ıa .ıra an. 

akında YEN İ SABAH 
nOtunlarmda 

Sof ya, 29 ( A.A.) - Bulgar ajans1 
bildiriyor: 

Bu1gar gazetecilerinin organı o· 
lan "Gazeteler gazC'tesi., ncşl'ctmiş 
olduğu husuı;;i bir nüshada yeni baş-
vekil Filov'un beyanatı Yardır. j 

Başvekil Filov, (·:t.ı·tinılc dcmi~tü· 

ki: 
- Hüklımc:t ih' parlamento nra -

mnda, bugün o kadar elzem olan ve 
teşrii fan liycti kolaylaııtırun eımıi · 
yet ve ahenk daima ıncvcud ola~e:l
mi~1.ir. Parlamcntoı.un bu sefcrkı 
içtiÔıa devresinde müzakere edccı-ği 

kn.muı p::-ojeleri ar...sında ezcümle ih· 
t1kflrla mticudcle kanunu da vardır. 
· Hariciye no.zırı Popov da, ayni 
guzı;teye beyanatta. bulunmm;ıtur: 

- Siyaset \·aziyetimiz, harbin dı· 
~md:ı. bulwıan ve aciaşnıazlığa SÜ e 

riikknmemek için Jaımi surette gay
ret c·dcıı bütün nıem.Jeketlerin vazi· 
yetine müşabihtir. 

Bit:ı.raflar tarafından olduğu ka
cl:ı.r muharibler t.._nôndan da takdir 
c<li.leıı ve üzerinı:le hiç kimsenin şüp

he etmesi iffikanı olmayan sulh ve 
[Sona S üncü sayfada] 

Reisicumhur 
lngiliz, F ransiz ve 
Rumanya büyük 
elçilerini kabul etti 
. Ankara, 29 (A.A.) - Reisiciim
hur İsmet İnönü bugün saat 16 
da Fransız, saat 17 de İngiliz bü
yük elçılerile, saat 18 memleketi-
ne avdet etmekte olan ve veda için 
gelmiş bulunan Rumanya büyük 
elçisini kabul buyurmuşlardır. 

lst.anbul Üniversitesi Edebiyat Fa, 
kültesi. . 

Büyük salonda rastgele bir tale~ 
ye sordum .. 

- Doçent Hilmi Ziyayı görebilir 
miyim? 

"Ademi malfunat,, beyan eder bir 
tavırla bir an durakladı ve o aralık 
gözü ilerde birbiriyle konuşup gülü
§CD iki genç kıza ilişti. Bana onları 
işret ederek: 

- Bu bayanlara sorunuz.. Onlar 
felsefedendir .. 

Sordum ve şu cevabı aldım: 
- Derstedir amma, şimdi çıkacalC .• 

Çok beklemezsiniz ... 
"Talihim varmış,, dedim. Çünkü a· 

ramak, aradığını bulmak, bvlduğwıu 
konuşturabilmek anketçiliğin en 
ıor taraflarıdır. Demek ki güçlü .: 

(Sonu 7 ncide) J>orf. Hilmi Ziya 

B. Mi let•eclisinde 
hararetli bir celse 

Devlete ait müesseselere verilecek nakil vasıtaları 
kanunu birçok münakaşalara yol açtı 

. Ankara, 29 (A.A.) - Büyük ) fü. 
Jet Meclisi bugün Dr. Mazhar Ger
me' oin başkanliğında toplanarak 
matbuat kanununun bazı fıkralar i· 
JiftSine aid kanunun ikinci müzake-

resini yapmıştır. 
Mütealüben müzakeresme geçueu. 

ve resmi daireler ve müesseselerl6 
devlete ait idare ve şirketlerde me • 

(Sonu 3 Üfteiide). 

SABAHTAN SABAHA : 

Bizim Köyde Radyo 
Köylü Yumurta fiyatlarını Radyodan öğreniyor. 

Bu vasıta ile ona birçok şeyler öğretebiliriz. 

Her üç elçinin kabulünde Ha- 1 

riciye Vekili Şükrü Saracoğlu da 
hazır bulunmuştur. 

Başvekil Diyarbakırd 
~-

. Diyarbakır, 29 (A.A. Başve· 
kil Doktor Refik ::-ayd~katin 
de tktısad Vekili olduğu halde, sa
at 18 de Diyarbakın teşrif etmişler· 
dir. 
. Başv~kilimiz, Osmaniye istasyo • 

nun<l.a Birinci Umumi Müfettiş, Ko
lordu Komutam ve M. T. A. petrol 
grupu müdürü tarafından, Diyarba
kır istasyonunda vali, aske:-i ve nıül
ki erkan ve halk tarafından karşı
lanmışlardır. 

Başvekil doğruca umumi miifct • 
tişliği teşrif etmişlerdir. Bu gtceyi 
Diyarbakırda geçireceklerdir. 

-0-

İtalyanm yeni Bertin elçisi 
Roma, 29 (A.A.) - Vatikan nez

d indeki İtalya sefiri eski halk kül
türü nazırı Dino Alfieri, Bernardino 
Attoliconun yerine ltalyaıun Berlin 
sefirliğine tayin edilmiŞtir. Attolico 
da Vatikan nezdinde İtalyayı temsil 
edecektir. 

Alman radyosu - Al/o, allo ..• lngıltz!~ri r~.:zğ!tıp eftik. 
Jngiliz - Hele biraz f>ekfe ••• 

Gönende dola.şan bir arkadaşımız - Altmış para!' .. 
~civar köylerd~n yumurta gr:- j ~ Yahu, dün bir ~uıııştu ~:ı '!. 
tirenlerle temas etmışr l - E vet emroe ... Fiyatlar ylikGC) 

- Kaça; I (Sonu 7 ncide) 



- 10 - Yazan: AYHAN ATtS Şehirde büyük 
r:'aJ:weJdia Razi ~&ıbbahJaler caddeler bü sene 

lı · de atıp tutuyordu. asfaltlanacak 

El"t LIK 
AVLIK 
AVLIK 

n~ 

1480 Kttfllt 

l!O • 
400 • 

AVLIK 18\) > 

• 
• 
• 

30 ~)SAN 19 O Sah 
-35_9R_e_b-iO-le-v~e 2 t3S6 a .Ni1an 17 
Gun: 120 "-': 4 Ka.ım ı 174 
~~~----~-M---~--~~---
~ıa• Saat Vasati Sa:ıt 

"''' le'-dl 

k n ıd mi bu 

un 
Fakat 

ı ur. H ttii sonra hilktimdar 
ol n Şah buddıne borç para bile 
verm tir. F hreddın Razi meml ke
tinde zengin bir doktonm iki kızını 
kendı oğullarına nikahladığı ve biraz 
sonra da doktor öldüğü için kendi -
sine vasiyet ettiğı muazzam bir ser
vet kalmıotı. Xanaailerini yaymak 
için bu. paradan da iatifadllt ediywı. 
du. 

(S<mu var) 

Tı:aınvay şir.ketı zamanında şır -
ketle belediye arasında yapılan an
laşmaya naw:an şehir dahilmde 
trrunvay geçen ana caddelenn tram
vay şırketi tarafından asfaletlanma
sı karar~. Tramvay şarke
tırun belediye devnndorı sonra tram
vay geçen ana caddelerin Ttam\ ay, 
Tünel ve Elektrik ıdarelcri tarafın
dan asfaltland&nlmas& ka,nu-1 rıl

mı tı. 

Tramvay, Tünel ve Elektrik ıda.

r i bunun için bır program hazıl'la
mı tır. Bu progr.ama nazaraq Har · 
bıy • Tak ım, Su tanahmed - B 
zıd. d lene itan ' 

ıd meydanlarının asfalt ol 
ı ıçındc bulunduğu1lluz 940 se

n ın yapılacak r. 
T mv y, Tün 1 ve El ktrik 

r ı bu sene ılk olarak Harb y -
T m caddesinı ltlanm 

ktır. Bunun ıçm hazırlıklat ya
tadır. Bunu Lod>l,•u.o.u 

r kısım! 

nÖnUilde · yaptlc:ıı..~ .... l...,. 
muvakkat köprü 

Yugoshlv koro heyeti 
yar1n ~enyor 

Yarın sabah şehrımize gelecek o
lan Yugoslav koro hey.eti 1'adln ve 
erkeklerden müteşeklfü 70 kışilik 

bır gruptur.~ Sirkeei garında 

beledıye ve vilayet namına lmr"Şıla
nncak ve kendiler.ıne buketler tak
dim olunacaktır. 

Koro· heyeti saat 17 de Takshndekı 
abıdeye çelenk koyacak ve perşem
be günü akşamından itibaren kon -
serlenne başbyacalrtJr. Ayın 5 ş nde 
venlmesi kararlqt.Jrılaa koruııerva -
tuvarın aenelik bilyük konserı bu 
milnasebetle 12 mayısa talik olun -
muııtur. 

Ek n- ek fabrikatamun tesisi 
nihayet mUmklln oluyor mu 

Bır müessese lstanbulda. bir kaç 
mıntakada ekmek f brikalan te s 
etmek üzere belediyeye mür t 

ı ı. Belediye muracaatı k bul 
ve müesse ye e lı klifle • 

b ldirmek uze e l ay m sa de 
v rmı tı. Bu müd et zat fında mu . 

lstanbulda liızumlu olan t-
nni yapmış e İstanbul a bır 
ıntakada ek k fabrıkc lan 
trnenin mu kün olabilec gı 

tine varını t.ır. Bu itibarla bu-
gu 1 rde beledıyeye kat ı tekhfl rı -
nı bı irecek ve h zırladığı pro yı 

d müdürluğiıne 'erecektır. 

Buz sat şlarır ·n muntazam 
olması için 

B 1 diye yaz mevsiminın gelme ı 

üz rı buz sa.tışl nda mt zam ve 
h Ikın buzsuz k mamasını temin 
etmek Ur.ere bıı 8e esaslı tedbırler 

alacakur. Belediye şehir dahilindeki 
buz satış •ubelenni çoğaltmak ve 
bunlara buz tevzıaum muntazam 
bir kilde yapabilmek i~iu mncud 
şubelerin bir lietesini kazalan:taıı ie -
temiltir. 

Belediye tN lilt.eye uuntaWana 
lhtiyaema gülıa ,.U pdJ ıl• ill• 
edecektır 

• w:msac 

OKUYUCU 
DİYOR Kİ: 

iki çocuğu mektebe 
~iden bir babanın dileği 

İki çocuk babasıyım. BUY\4,;u 
Bıga orta okul üçüncü, küçüğü bı
rmcj swıfma dev.am ediyor. Bu ikı 
yavrumu 80 kuruşluk y:evnıiyeml 
okutmaga uğr~yorum. Yokluk 
içinde varlık yaratmağa çalışan 

bir babanın tercümanı olacağınıza. 

emın ol ugum ı ın derdimi sı e 
kça d 'kil orum: 

B ga, TMJan maJuıllesi K.1sıklı 

sokak N o. 77 F. Ak~ 

incili çavuş mezarmın 
etrafı açıhyor 

Fir: zağa camlı civarındaki İncili 
çavu m zarlığının ':ırihi kıymeti ol
duğu müzeler ıdarcsi tarafmdan be
le iy ye bildirilmı ve belediye me
zarlıgın ıvannı tan im etm ğe ka
rar vermi tir. 

Mezarlık civarında bulunan bazı 
köhne ve al ab bın r beledıye ta
rafından istımlak olunacak ve bu~ 

r sı kücük bir bahçe haline getirilc
cektır. 

Sinemalar havalandırt1mıyor 
mu 

Bcl ıyenirı miltemadt ısrarına 

rağmen 4 matıne yapan sinemaların 
h r matine fa la ı iyice hava
landırılmadığı gorülmektedır. Bele
dı kaymakamların n'?..Zarı dikkati
m bu noktaya cclbetmi ve sınema
ların iyi bır ekilde havalandırılma
sını bır tamimle bıldirmj~tir . 

EUer ince kJOftlara 
sardacak 

Kasabların et sardıklan kiğıdla
nn cok kalın ve bir hayli ağır olan 
kaba kağıd oluşu halk tarafından 

mUtemadtYen şiklyet mevzuu olmak 
ta idi. Beledi~ kualara bir tamim 
~ etlerin ince kiğıdlara 

•rıhLNk .,...bnaavua teminini ı. 
terJli\tbTo. 

• 

• 

ltalyadan niçin 
mamfatwa. 

getirilemiyor 
1 lyan manıfatuı a \'e iplik. fab -

rikatörlerınin mi.iınessillerinden Kat
zamika dün ş hrimize gf!lmiştir. Mu
maıleyh al kadar tüccıırlarla temas
larda bulunacaktır. Öğrendtınttıı~e 
göre na anın ıhtiya ımta olan bazı 
m delen ondermem ın İl,aJyan 
pırımı daır inın müşkülut Mkar -"' 
ması . b p olmaktadır. 

Bu 1 · bıl a ıuemleketımiz-
d n ı uk .nim an manifatura 
g nele ılm rmcmektedir. 

ının 

re go 
ca k naati m 
başk b k nın bu i t m m na -

• sıl muU!ha e pc leı ve ti tik 
muhafazasına eh er· lı e\ da de
polara da şidd tle m hta olduğuna 

işaret edilmektedir. 

Eczaetfar birliği kuruluyor 
Harici ve da: ıli ticaretimizi d ha 

muntazam bir şeklide organize et,.. 
mek maksadile kurulm11kta olan 
birlikler ha'inde ithalat ya.pm ğa ka. 
l'&ı' verdiklerini yazını tık. Bu mak
saclla dün ıh atı kontrol dau:esm· 
de bır toplantı yapılarak klll'ula.cak 
bıı liğın faaliyeti etrafında göı ü -
meler yapılmış ve esas itıbarıle bır
liğın kurulması takaı-rür t.mi.şt.i.-. 
Seçilmiş olan komite yakında topla,,. 
narak birliğin rıizamnrune.sıni tesbit 
edecektir. 

---»il«•---
IJE! IZLZRD• ı 

İstanbul - Mudanya yaz 
tarifeleri 

lst: bul • Muda ı va urllU"ı yaz 
tarıf elen yarınaan ıtibar n tatbik e
dılmeğe ba !anacaktır. 

Y nı tan ye gor.e ıki k le ara -
sındn her gün gıdip mc kabil ola
cağı gıbi hafta tatılle ini dığer şe
hirde g mck i y l de cu -
mart:e i günü y 1 leı inden hareket e
dıp p z r· g' u ak ı v la p 
tesi günu hahı yeı lerine dönebıle
c 1 r ir. Y i tarif ye g re ! t n
buldaıı ı aznrtesi 13 salı 9.50, c r -

b , pe mbc \ e c ma günleri 
16, cuınarte i 14, pazar 8.30 ve 19 
da. ud l;.) d:ın 1s anbula. da cu -
marte i 15. p z r, S ~O de 18'45 do 
pazartc i S.30 da \ a ırlaı kalkacak
tı l'. 

---ıııc;:----

HALKEVLERINDE : 

Konferans 
EMINöNt.t HALKEV1NDEN: 30/4/ 

1940 lı gt nu (Bugun) saat 17 30 dn 
Ev mızın Cııg lo lundnki salbnunda ts
toınbul "OmvN&lteıı F.dcbıyal Fakülleii 
prolesorhırtn~en Bey Ahmed Hamdi 
Tanpınar ~rafından (Tanzımat Edebiya
tı) n:ı d:ıir bir konferans verllecekUr. 

Dllvett,.. Jlll)kWr, 

mme 
Uzak. okyanuslardaki 

siyasi f.aaliyet 

A \IMIR&DID j}ma)igde \'Ukua. ~ 
len son hidiseler uzak OJw 

~anuslar<la uzun müddeöenheri ka• 
palı tı:r şekilde seyredea bazı siJaSi 
dil•<·td~ri ,.. • -, zamaa açığa 
vurnlao hir takım t.evessü emeffel'i· 
nin nı~ dana gıJmta'Maı seibeb old•. 
Bilhassa Dolanda ile Belçikauın nazik 
bil- \aai)'ethı bdmrna.laet, bu iki kii
çük de\i:leUn biQiik miistenı1ekeletjr 
nin de müno.kaşa mevzulanna dahil 
olnuw•nı istilmua eyledi. 

Si~ nıM hadisen arilk harl>in ne
ticesinde ~ alnız muharih bü~iik nuis
teınlf"ke<'i ılm lethiır •ğil, Porttıkiz 

de (\ahil diğeı: bitaraf memlel•etlerin 
dtt mukadderatının mevzuu habsota.
<'ağını gösterdi. 

tuiittefiklerin, rnağlub \'ela galib 
gelnwleri ke) fl)•eti ile an üzerindeki 
nıhstemll"kelerin de vazil eti de ;.ise· 
cck \"<') a istatüko muhafaza edile k· 
tir. AfriJ,a \e As~anm bir 1 mm· 
d ,j topr klann mukadderatı ut
t klerhı ide ooecekleri n tı 

t 

llıassa, başJaag ~ 

nia 94lerck me oı,ol 
iJ, t is.'ldİ) ata iddetli d:ırbeler ill( r· 
me · · tilulal. ••rtemeldediF. n· ·er ta· 
raf tan bu iktısadi tesirlere, Japonlat 
b~ bir propaganda UDS1H'UDU .. 

tatbik etmekledider. Bu propagaıu.., 
ora.daı:1 ) erillerin oüW ölerini • 
yaldıuıdmnak evsma i8tinad etmel" 
t.edir. 

Bn suretle '.Eoqre hem iktlsadİ 'd 
hem BM )(ulceyşi aaUder dolayısifll' 
faal hir prnpagaada - Misaili tesir 
ler viind& pMnmık &İf'aseWd. efdll 
bUı umde olamll....... ~ 
,..._ .... SOllde ~ .... 
Oli~ anu ile l'uHlk \lfJ A.~ 
ile ;a. araW11dald miibim _,.., -

eııtY-t mevildini aal"wnk için ~ 
... go& 8'mak lridldhı. 

İlagll~ :l'ITalll& V8 lllaılMik 
merilia bw Wlilkeyi ....... ~ 
DOhallM ha m~mülıiıll t/11 
nıt\\ ki8 sahih olan İagl~~, se\1"111' 
oe~ s lstjnRıll noktalarıaı anütllıiff wll 
sekil~ tahkim ebneltWW. vaıo• 
iM'! de oli;a Ja.ponyB1Hn. hw uuk ~~ 
yarfaf-tlakl t~~ siyaıBPfüae e9P"""'"" 

~..-alc mam ~şki1 edettk bir ~,.
ancak Blrlt-sik Amerika bukı~ 
asikardır. 

.Netice &tarak, uzak Okvanu ~ 
eski emellere ve iddiala.ra taa il1' .,,. 
mel it> beraber Avnıpada • ' 
ini iı :.fı He ) eni tnes.'fiim etm JA 

lln an i :ısi ' e lktmadi fa:ı ·. w· 
bii, ilk ~n t mlekecl d~it>tler ~ 
ftn( n g ~et blivük bir d.il~ıuı.t 
tnklb rdllmC'kt <lir. 

Dr. Reşad SA6;li° 

ltlÜTEFtRRIK: 

Dün geceki elektrik 
arızası 

ılahd ragn fabrikasında .} 
sis edılcn ve el'an kat'i kabuıu ) 
pılmanıış olan kazanlarda ot ,. 
tazyiki vvelki gece saat 22 30 t''" 
birdenbire diişmüştür. Bu arı.z.8 
mir edilinceye kadar fabrikadaııod,_ 
rcyaru 3ehre \:er.en 17 ana kabl t -
15 i yanın saat müddetle faa~ 
ten çıkarılmıştır. Bu müddet t6 
da nıtmıbul cihetiıie blül~ 
Beyoğluna. da knlam eereyan ) 
memitıir. 
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Eski Fransız Harbiye azırı eliyor : 1 

Balkanhlar istikl A ileri ve h ·· r
riyetleri için kanlarını akıt
makta tereddüt etmezler 

'AZZAN : F..SKİ Ji'RA..~SIZ HARBİYi': ·.unu GENERAL MAURİN 

< Raki FraJl.'JtZ Ha- ) 
riciye *IZırl.arm- ' 
km Gen.eMl Mau. 

Faal hizmet müddeti Sulh kuvveti Seferber edi Tayyare ı 
sahih bir miktar 
v~nnek oldukça 

güçtür ve hatta 
tayyare kuvvetle
lerine verilen mik 

rin tarofmdan: 

Hali hazır har
binin bize arzct-

.tiği müteadid hay
re mevztıla.rın -

Bulgaristan 
Yunanistan 
Macaristan 
Rumanya 
Yugoslavya 
Türkiye 

8 ay 

2 sene 
2 sene 
3 sene 

18 a.y - 3 tieue 
18 ay - 8 sene 

00000 
90000 
90000 

230000 
120000 
200000 

dilecek Jruvvet 
500000 
600000 
000000 

3000000 
1200000 
1500000 

500 
100 
4-00 
800 
500 
400 

tar, ancak malfı.. 

mat kabilinden o 
!arak addedilmeli-

, dir. Filhakika tay·---.....J yare malzemesi, 
pilotların tecrübe UÇLI.\ilarında vu
kua gelen gayri kabili içtinab kaza
lann arzeylediği tahavviilat ve bun
lann satın alma, tamirat. imalat 
gibi hususlarla: ne surette fazl~tı
nldığı mesele.<ri ile yakından alaka
dardır. 

an en garibi Bal- L 
can devletinin . ...-~~---~~....-----...~--...... --~--~~----~~-----....----
lıa.kimane hareket etmeleridir. 1914 
de olduğu gibi ihtiyar kıtamıza ateş 
Terecek banıt fıçısının her zaman 
A.vnıpanm cenubu şarkisinde bu -
hınduğu sanılmıştı. Halbuki ü1..erin
de tesir edilemez görünen iddia ve 
talebler sönerken a ırlık kinler sö -
ııüyor. 

Balkan devletlerini o kadar kanş
Uran ve kanla bulayan ha.rbler yalnız 
ırk farklanna. istinad etmiyordu. 
Hemen her zaman olduğu gibi bu ih
tilafların esasında iktısadi mülaha
zalar vardı. 

1914 de Çanakkale üzerindeki Ru · 
ihtira.qla.rını teshil eylediğimı?. icin
dir ki Türkiyeyı .Almanyanın kollnn 
arasına attık ve Gelibolu yarım a -
dasındaki felaketli ihraç anıeliye.<ıine 1 

mecbur olduk. Bu devirde Aristi<ie 
Brinnd'ın: " Alsa~ ve Loren Fran -
17lar için ne ise Boğazlar da Ruslar 
ıçin odur!,. dediğini işittim. Bu biraz 
ileri gitmekti; zira be.i asırdarıbed 
Türkler 1stanbulda yerlesmişlcrdi. 
Fakat boğazlaı üzerinde emeller 
besliyen yalnız Ruslar <leğildi. Bul
gar Kralı birinci Ferdinand, reis o
lacağı bir Balkan federasyonu la -
hayyül etmiş ve arkasından Sırblar
la Yunanlıları, kendisi Edirne du -
varlıı.rınm dibine getiren 1912 sef e
rine sürüklemişti; fakat kendi aley 
hine olarak, ordusuna müfrit bir 1-
tımad besliyerek 1913 de kendi müt
tefiklerine döndü. Sırplar, Bulgadan 
kanlı mağ!Qbiyetlere maruz kıldılar, 
Rumanyada tatmin edil.miyen ihti
rasları kırılmış kalbinde tutmağa 
mecbur olan Ferdiııanda harb ilan 
etti. Ferdinand 1915 te rinievvelin
de mer·kezi imparatorluklar zümre -
sine iştirak ederek intikam aldı. Bu 
esnada Sırplar, üç A\'usturya taar
ruzunu kahramanca püskürtmüşler
di: Almanlar, sendeliyen müttefik
lerine muzafferane yarcunı için işe 

müdahale edeceklerdi. 
Avusturyalılar ve Almanlarla ha -

reketleıtini birle.ştiren Bulgarlar 
Sırplan sırtlarındnn bıçakladılar. 

Bulgarlara bu muvakkat muvaff&
Viyet pahalıya mal oldu, zira Gene
ral Tranchet d'Espcrey'den sulh ta
lebinde bulunmak ve müttefiklerin 
taleblerini kabul etmek me burı -
yetinde kaldılar. 

Balkanların mukadderatı Versay 
muabedesine zeyil teşkil eden ve 
Nevilly, Trianon ve Saint - Ger
main 'de imzalanan diğer muallede -
lerle tayin edildi. 

Bu kısa tarihi hulasa, Balkanla
nn kalbinde toplanmış kinleıi.n ~ 

hemmiyetini gösterir ve ne için Al
manyanın parçalanmış ve silahlann 
dan tecrid edilmis 'Macaristan ile 
BuJgari.stanı kendisine bağlamak ü
mi<lini beslediğini ve nihayet her iki 
devlete malzeme vererek askeri kal
kmmalarına yardım eylediğini izah 
eder. 

Kendi menfaatlerine musaid bir 
statükoyu ıdame gay~ile Rumanya, 
Yugoslavya ve Yunanıstan araı-;ında. 
vücud getirilen Balkan antantı &

ğer Türkiye buna iştirak eylemek 
fikrinde olmasaydı faı.la ebemmiy~ 
ti olmıyaıı bir birleı$me olurdu. Al
manya, gayPt mühim bir koı kay
belmiı;;tir Hatta Tiırkiye da.ha iyi
sini de yapmıştır. Hakikatte müdeb
bir bıı· kralın hüküm sürdüğü Bul -
gari~anın şikayetlerini unuttur -
mağa çalışmış! ır. 

22 senedenberi Bulgarfarın kralı 

olan Bor ıs, milletinin menfaatlerini 
göz<len kac_:ırmamakla beraber Louis 
Philippe'in kızı olan biiyilk annesi • 
nin ince zeka~ına malik görünüyor. 

Geçenlen.le Yugoela\'ya Haıiciye 
Nazıruıa Macarıst.ruıda gösterilen 
kabul keyfiyetinden de iyi ümidle!" 
besleniyor. Alman himayesi endişesi 
hakimatıc hareketin başlangıcıdır. 

Bu akıllı hareket zaten Almanyaya 
Tunada seyrüsefer Ü?.Cı~me kontrol 
mesefe::;ini reJdetmek keyfiyeti ile 
şayanı dikkat bir ~ekilde kendisini 
gôstermi tir. 

Şüplıe~iz, bitaıaf bir Rusyanın, 

düşnıan bir Almanyanm Ye mütered
did bir İtalyanın ihata edoccği, ya
rıksız bir Balkan blokunun mevcud 
olacağını beyan edemeyiz. 

Balkanlılar hurriyetlerini müda
faa eylemeğe ve şahsi münakaşalan
ıu sonraya bırakma.ğa mecbur olduk
ları takdirde nskeri kudretlerini ta
nımak faydasız değildir. 

Bu izahatın tamam olma.sı için bu 
ordulnnn ellerinde bulunan harb 
malz mesı hakkında malfunat ver
m~k lazımdır; fakat hakiki surette 

Bundan maada, bilha~ Ruman
yada mevcud müstahkem hatları da 
nazarda tutmalıdıı . Kral Karol u -
zaklan gören enerjik bir harekette 
gulunmuetur. Kral Karo! Macar hu
dudu üz.erine gayretlerini teksü et
mi~tir. Burada yüz kilometre uzun
luğunda betonlu Kaı.ematlaı·m hi -
maye ettiği ve müstevliye gayet cid
di bir mani bir . ed vücude getiren 
ve bilhassa motörlü vasıtalara kar
şı yapılan bir çukuı imtidad eyle -
mektedir. Zaten bu müdafaa vaRıta
sı her memleket gazetecilerine gö · -
terilmistir. Alman gazeteleri de, bu 
manianın kudreti hakkında ~üphe 
ettirmiyen bit• şekilde, tariflerde 
bulunmaktadır. Buna mümasil inşa· 
ata Besarabyada da başlanmıştır. 

Fakat Molotov'un bazı tehdidkar 
sözlerine rağmen buralarda ani bir 
tehlike yoktur. 

Sulh halinden haı b haline geçmek 
lazım gelecek muazzam gu.yret ve 
faaliyetleri göz önüne getirerek bu 
amelıyenin sür'ati hakkında ban 
endi. eler· duyulabilir. Bu hw;usta 
mutmain olmak lazımdır. EylUlden 
beri mühim tedbirler alınmıştır. Ru
manyada bilhassa bir milyona yakm 
askerin silah altında bulunduğu gö
rülmüştür ... Sonra Suriye ile Filis -
tinde müdafaaya hazır müttefik ih
tiyat kuvvetlerinin bulunduğunu ha
tırlatmak her hangi bir sırrı ifşa 

eylemek değildir. 
Son bir sual kaliyoı·: fakat. bunu 

sormak lizım mı? 

ÇEMBERLİT AŞ ainemaaında 
Yarından itibaren 

Bu Balkan ordularının kıymeti ne 
olacaktır? Kumandanın lnymeti, 
ancak tecrübe ile sabit olacaktır, as
kerlerin kıymeti gayri kabili müna
ka. adır. Mileliyetleri ne olursa olsun, 
bu ordular harbcu ırklardan müte
§('kkildir. Bunların her birisi yek
d..iğerine karşı, muhtelif neticelerle, 
fakat iyi bir Rekilde mücadele et -
mi:jlerdir. Kanlannın pahasına ola -
rakdır ki istikHiJJerini elde etmis -
1 rdir. Bu kıymetli ve ar.iz hürriyeti 
muhafa7.a için bu kanı yeniden dök
meği tereddüd eyliyeceklerdir; ma
zılerile mağruı insanları cezb icin 
Hitler esaretinin hiç bu- noktası yok
tuı. 

Biletlerde büyük tenzilat 
Program: 3 FiLM Bİ~~DEN 

il ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı il 11111111111111111111 ı lll l l l l l l l l l l l l l l l l il l l l l l l l l l l l l l l l l l l il il l l l l l l ili l l l l il 1111t 

Fakat Perihanın yazdığı satırlar
dakı derin hüzün ve btiyük izzeti 
n fsin mevcudiyetini unutmuş, daha 
doğrusu bunlara ehemmiyet verme
mi ti .. 

Bilhas.cın, k"'nsınırı on olarak ila
Ye ettiği cümleler, ruhunda büyUk 
aksülameller tevlid etti. 

Böyle cümleler her şeı dlm ziyade 
te ir edici mahiyetteydiler. 

\?cysinin ağzının içi apacı idi. 
Tamnmiyle adi bir erkek olub olma
dığına artık şüphe edcmiyoıdu. 'Vey
si gibi bir adam, kansının, kendisi 
hakkında bu kadar fena kanaate 
malik olmasına sebebiyet göslenne
meliydi. Bu iş, felaket verici bir va-
2iyete müncer oluyor<lu. Bütün ru
hi istırabından heyecan içerisinde 
kaldı. 

Yapmış olduğu hareket hakkında 
duyduğu bu manevi kuvetinı kıra -
cak intiba derhal, Periharun kendi
sinden ayıılma.sının ne kadar fena 

olduğunun farkına vardırmadı. Ev
velil l nnsııun tebaıiiz ettirdiği ve 
istırnoını t.asvır ettiği noktalara 
dıkJmt etmi~tı. 

Ve hôF F ahı inin, karı.sına ka11.>ı 
alaka duyduğu hakkındaki §Üphele
rinin tesinyle Perıhanın yapmış ol
duğ bu hareketten dogacak neticele
rin, kendi kabah::ıt ve kusuı lannı 

birn.z olsa da fö tebileciğinı düsün
dii. 

Hu dü~Uııce ile Ji'eridcye, karısının 
çiftliğı oon ziyareti hakkında bir 
!iiirii Sl.aııer yağdırmağa basladı • 

Gen<' kız, mütevekkil bir tavırla, 

l'erıhanın, o rnbah araba il çiftliğe 

geli inı anlattı. Tam bu noktada 
V G:y i, Fcridenin r-öztinil kesti ve 
soıdu: 

- Yalnıulı. değ-il ıııi ·~ 

Fcrtde ~ayet tabii hır tavırla: 
- Jı:v<>t efendim, diye ccvab ver

dikten sonra izahatınn devam elti. 
\Te hiç s bıl'sı.zlık c;ö termeden genç 

Yukarıda gö::;terilen ve 1939 ı-;e

n~iııın resmi vesikalarından alınan 
tablo bu hususta faydalı işaı·etler 

verir. Burada müstevliye kar~ı ne 
mikdar a::;keri kuvYetin nıukave~t 
edeceği görülüyor: 

anne inin k ndi.sine anlattığı bütün 
vaJ<alnn Veysiye söyledi ve bu ka
dar geç kalmasının, tı enin maruz 
kaJdığı kazadan müt.evellid olduğu
nu da ila,·e etti. 

Peride :;öyk-dikçe, genç adam, 
karşısındakinin anlatıklan seylerin 
ihtimal dallilinde olduğunu farkedi
yoı du. Fakat bir nokta da vardı. Ya 
bu söylenen şeylet· mükemel uydu
nılmuş bir hikaye ise .. 

Evela, şahffi \'icdanının müvaz~
n~ :ini temin ıçin heı· şeyi bilmek la
zırndı. Bu sehebten Ç ... deki istasyon
da, İstanbul gazet<'lerinin bahsetnıe
dıği kaza hakkında tafsilat olub ol
madığını öğrenmek zaruri idi. ı.·~ri

denin anlattıklarına göre, kazanın 
mevkii ile .zaınaı:unı ~9 ğı yukarı tes-

S0/1/ 1940 ALI 
12.30 Program \e mPrnleket ı;;ıat ay:lrt. 

12.35 Aıuns ve ınete.:>rohııı ha~rlerı. 
12.50 Mlızik. 
Çalanlar: Fahıre Fecsan, Reıık. Fersan, 

Cevdet Çaglar, Fahri Ke>pu" • 1 
Okuyanlar: Sadi Hoşs~. Melek: Tokgöz. 

Sadı Hoş;es, Melek Tokgöz: 
13.30/14.00 Müzik: Hatif muT.ık (Pl.). 
18.00 Program ve ıneınleltel s:ıat ayarı. 
18.05 .Muzik: Rma Ketty ve Deaıma 

Durbinin pldklan. 
18.40 Konu.ışma (Çıftcmin s:ıati). 
18.55 Serb~t saat. 
19.10 Memlek~ saat ayan, a.ıaua: ve 

meteoroloji haberleri. 
19.30 tuT.ik: Koro. tdıue eden: Me

sud Cemil. 
20.15 Konuşma (Çocuk. Eiil·g~ Kuru

mu tarafından). 

20.30 Müzik: Fasıl heyeti. 
21.15 Mtizık: Küçuk ork.eıtl.ra (Şe.l: Ne

cib Aşkın) Sopnıno Boorlye Tlızunün fş-
tirnlfüe. • 

22.l5 Memlek .. t saat a7ar1, ajanı: ha -
berled, ziraat, esham - tahvılit, kambi
Y<J - µukut borsası (Fıyat). 

22.30 Müzik.: Senloruk mü,uk (P\,) • 

23.00 Mılzlk: Cazband (Pl.). 
23.25/23.30 Ycır•nki progrıını ve ka~. 

YENi NEŞRi YAT: 

Endüstriyel Maliyet Fiah 
Sumer Baıı..k uıııuını muha ebe, fab-

rikıı.lar konhol seksıyonu e'fı Kenan 
Asafknn tara!ıııdan hoı.ırlanmıs olan 

Endüstriyel Maliyet fiatt 
kitabı intişar etti. Endustriel l.e-icbbüsl.er
de eıı mühım mevzu maliyet fiyatıdır. 

Sade bır dıl \C büyuk bir bilı:ı ile vucu
da getirilen bu kitab bu .. uhaıla yazıl

mış olan ilk eserdir. 
Bıiyıik bir thtiyac a cevab \'eren bu 

eı1erde: Fabrikalorırı hususiyetine ve 
teknik icnblnra göre, her imalat :illbesin
de ayrı a.>T• metodları ayni :wm .. ndu tal
bık etmek mecburıyetındc bulunun fab
rikalarda; ne suretle tuırcket edilebiline
cegi, \C ucuz malıyct fiatı elde etmek 
için mevcud olnHı.;ı lıizım gı-len şaı lhır 

gösterllmi~tır. 

Her kıtabçıda bulunur. 
---»ıı«---

Yaşasın adalet 
Bir maznun böyle bağırdı 

İzmir <Hu~;u.si) - 937 ~esinde 
Tepecıkte Kağıdhane cadde.,,inde 
kahn~<:i Mahmudun dükkanı önünde 
Tahir oğlu HaJili bıçakla mUteaddid 
yerlerinden yaıalıyara.k öldiirmekle 
su<;lu Ragıp oğlu Vehbi Be okun 
şehrimiz Ağırceza mahkemesinde 
nakzen cereyan etmekte olan muha
kemesi dün neticelenmi~tir. lfaznu
mın, hadise esnasında nıeçru müda
faa vaziyetinde Halili öldürdüğü 

.ı>abit olmuş, beraetine karar veril -
mi~ir. Vehbi Beşok evvelce altı se
ne ağır hapse mahkum edilınisti. 

Beraet kararı üzcruıe maznun: 
- Yaşasın adalet! 
Diye bağıt mıs ve mcilikeme tıalo -

nundan çıkıp gitmi~lir. 
........................................... 

TEŞEKKÜR 
Sevgili babamız avukat ishak Tev

fik'in ebediyete intikali dolayı ile 
cenaze merasimine i tirak eden, çe~ 
lcnk göndeı en ve bize telgraf \•e 
mektuplarla teseUilerdc bulunan aziır. 
akraba, dost ve arkadaslarımıza 

ayn ayn teşekkürler· etmeye derin 
teessürümfü~ mani olmaktadır. 

En acı ve felaketli günümüzde liı
tufkar tesellileı ile elemimi?..e iştirak 
eyliy«'.n bütün bu muhterem ze\•ata. 
sonsuz mınnet ve ştinknnlanmı~ 

sunmaya değerli gru>..etenfain tava.a
sutunu saygılarla rica ederiz. 

Merhumun kızı R<ıllia Akil Ergü•>eıı 
Damadı Alcil Er!fiin n 

bit edebiliyordu. Dt>miryolları idaıe
si dört giin zarfında hat üzerinde 
vukua gelen bir kcuayı bilmemezlik 
edemezdi. 

Veysi bunu aklına ko~·w1ca •·ifUik
ten gene sür'atle ayrıldı \'C Ç... oe 
nıalümat toplamağa koştu. I-:ğer ka
za hikayesi doğm ise. Fcri<lenin 
karısına miitealik söy!edikleıi sözle
rin ve kaı ısının mektubunun muht ı... 
vası da ~ayanı emniyet bir mahiyet 
arzedebiliıdi . 

İki saat sonra da Veysi her seyi 
öğrenmişti. Karısının yazdıkları ve 
Fcri<iı~n in cı n la t t.Jkları ha. liselerden 
.·iiphe cdeme;ı;di :,.ı r tik. Pt·rihan doğ'
ruyu söylemiı:ıti. .. Çiftliğ" gcc; geli
şi, yoldaki kazadan Heri gelmişti. 

Öyle ise, karısı hakkınd?. duydu-

Devri Hamidi hariciye nazırlarından ve Petersburı 
büyük elçisi Tur han paşa ile Ferik Şükrü paşa 

---------
Devri Hanıidide uzun seneler Ha

riciye ve Evkaf Nazırlıklarında ve 
Petersburg büyük elçiliğinde bulun
muş olan Turhan Paşa., oturduğum 
"Rejina., otelinde kızı ile birlikte 
otururd1L Ailemin çok eski bir dos
tu olan müşarünileyh, bu itibar ile 
teveccühlerini benden esirgemezler
di. l{ilçillclüğilndenberi memur ola -
rak büyümüş, bilahare dahilde ve 
hariçte en mühim makamları işgal 
etm~ .·bulunan bu muhterem zat, 
frarua7.C8.ya olan tam vukufile o dev 
rin tanum:u.ş simalarından olmakla 
beraber, türkçeyi el'an hafü bir Ar
navud şivesile konuşur ve hemen her 
cümle sonwıda kendi kendine: 

- Efendim? Evet!.. 
Demekten bir türlü kendini ala -

mazdı. 

Saltanat devrinin mudhik veya f e
ci birçok sahnelerine şahid olan pa
şa, eski hatıralar ve hikayelerle mu
haveresini tezyin eder, muhatabına, 
yanında geçirdiği 'uzun zamanları u
nuttururdu. O vaktin birçok ekabiri 
gibi, onun da tavlaya merakı oldu -
ğundan, beni de arasıra karşısına 
oturtur, büyük biraderimle vaktile 
yapmı.ş oldukla.n partileri anlatırdı. 
Hatıratının en cazibeli kısmını, Yıl
dız sarayında geçen komedilerle, 
Petc-rsburgda bulunduğu devit' tcs
kil eder. Orada muntazaman naıul 
parası;ı; kaldıklarını, bekledikleıi 

tahsisatın vürudünü müleakib kısa 
bit müddet için insana kaıışlıktan 

sonra paraların tiikenmesile. ay ba
§ıoa kadar hi~ bir yere ~ıkmadaıı se
farette nasıl münzevi bir hayat ge· 
çirmcğe mecbur olduklarını nııkle -
der, hem güleı·, hem: 

# 

- Hey gidi günler .. Ne çabuk da 
gedi.. derdi. 

Paşanın hu.ı>usiyetlerinden biri de, 
oteldeki odasında, esyabının üstüne 
geçirdiği ipekli bir şam maqlahile, . 
ba."1ına giydiği kalıpsız fcıı idi. Ken
di dairesinde, dostlarını bu suretle, 
elinde tesbih olarak kabul eden pa
~. asağıya hole veyahud yemek sa.
lomına ineceği vakit bunlaı·ı bir ta
rafa bırakıı·, biitün manasile ihtiyar 
bir g:ırblı olarak arzı endam edadi. 
Ahlakı haşin olmamakla beraber, 
sofrada çok defalar garsonla atısır, 
hiddetlenir'di. Yemeklerinin önüne 
pek ~ıcak getirilmesini ister, bu hu
susla hi<;biı' mazeret kabul etmeır., 

bu e\'safı haiz olmıyaıı yemekleri 
iade ile, kaynar kaynar getirilmesi
ni tembih ederdi. Alaturka lrnhvalb 
ile nargile tiryakisi olan Tudıaıı 

p~a. bu ze\•kini de odasında tat -
min eder, nargile seYen fakat Pa -
riste bundan mahrum olan dostları
nı. bu zevkten müstefid etmek için, 
da..inıa h!lzır bulundurduğu temiz 
mıwpuçla.rd:ın birini nargılesine ta
kar ve misafiıine ikram ederdi. 1'ur 
han paşa ölümden rok korkardı, çok 
hayıflanırdı. Onun icindir ki bazı 
do~tlarmın w~fat haberini ondan 
saklamak mecburiyetinde bulunan 
yakınları, o gün bin ti.irlii bahanı•IPr 
le kendini dışar1da me: gul edN·le-r 
ve bu suretle o günün ga;1,etelerini 
okumasına mani olurlardı. tık clefa
l ı ben.im bundan habcı im olm'9.rlığı 
ıçın, 1stanbuldan gelen guzeteleı i 
muntazaman kcııdisine vcrirdım. O 
da bundan çok memnun kalırdı. Bir 
defa böyle yedi sekiz gazeteyi 
bil'likte verdim. Ertesi gün ve da-

ha ertesi gün paşaya ne holde ne de 
lokantada müsadif olmadığımdan 

merak ettim. Oda:sına telefon ettim. 
İki gündür yorgun olup yataktan 
çıkmadığım söylediler. O günü zi· 
yarete gittim. \'erdiğim gazeteleı de 
eski bir dostunun vefat haberini o
kuyan paşa, meraklaunuş baatalan· 
mış, yatağa yatnuştı. Bu halin. dos
tunun gaybubetinden hasıl olan te • 
essürden ziyade, kendisine de bir 
gün sıra geleceğini düşünen ve G
lümü hic; de iatemiyen paşanın sı

kıntısından ileri geldiğini sonradan 
öğrendim, fakat işi~ geçmişti. 0-
mm içindir ki o günden sonra ken
disine vereceğim gazetelerdeki "İr· 
tihal,. haberlerine fazlaca dikkat e
der, eski zevattan, paşanın tanıya
cağına ihtimal verdiğim kinıseleria 
ismine rastgelil"S('m, o ni..i.sha.yı ken· 
disine vermezdim. 

Harbi Umumi ve müt:.ırcke :;\•: f'
leriııde, Arnavudlukta İtalyan sıya
set ve nüfuzunun mürevviç ı.·e ha • 
dimi olduğu için, İtalyanların bağ
ladığı bir mikdar maaş ile hay ıt.ıun 
son senelerini ya§ıyan Turhan Paşa, 
kızını evlendirdikten som-a, ) etmiş 
yaşını aşmış olduğu halde, dünyadan 
sessizce ayrıldı, o da ebediyete girdi. 
EM!ROOLU FERlK ŞÜKRÜ PA A 

F...sba.k serasker Rıza paşanın oğlu 
ve devri saltauatın Viyana büyük el
c,;itiği ataşemiliteri olan Şükrü pa
şa da, çoktanbel'i Niste yerleseıı VP. 

hayatını İstanbul ile Niı-; arasında 
geçiren ~clhibi akar, eski asılz.-ıd~ -
!erden biridir. Merhum ı-ıeraskertJ .. •ı 
kalan mühin1 bir serveti hüsnü idaıe 
eden, gerek memleketinde g\m.·~ 

Paris ve Nistei miiteaddid ve dt-ğedi 
emlaki bulunan bu kibar zat, n~7a
keti, tatlılığı ve semahati ile, 
Türk kolonisinin hürmet ve muhab
bet beslediği bir azası, muhlaç va
tandaşların da kıymetli ve ı;~!fkatli 

bir baba1:>1dır·. Kendisin~ vaki olan 
müra<:aatleri hiçbir sıJreUe ı·cdde.!. -
miyen, her başvurana, hal ve sıfa
tile mütenasib ınuavenetlerde bu· 
lunan Şükrli pasa. her sene bu su -
retle hatın :--ayılır bir meblağ· lt.!v.ü 
ile vicdanını taltif eder. Paşa, Ri
quier tepelerinde tahtı tasarrufun
da bulunan ve nezareti fe,·kaladesi
le miistcsna bir mevkii olan güzel vil 
la~ıııda ikamet eder ,.c misafirlerini 
orada ka.bul eder. F"akat ınunta7.a -
man her sabah gitmekte oldugu "Re
jans, ,kahveı;inde de ziyaret• .. i!t:ri ek
sik değildir. Şehrin kalabalık mu • 
hitinden nisbetcn u:rnk, bir c.!ağ et\!
ğincle bulunan ikametgahına kadar 
cıkmak zahmetini ihtiyaı·a ceS<ıret 

edemıyen kimseler, paşs.yı bu kah\·e
dc, mutadı olan kö:-aede bulm lar. Mi
safirperver \'e hatu~inas olan bu 
muhteıem zat de kendilerıni orada 
izaz ve ikramda kusur etn1ez ... 

Son zamanhı.ıda Niste irtihal cd"n 
\"alidesirıde,n intikal eden miras ile 
7.8.tl servetini bir mikdar daha tak
"ıyc eden Şükrü p,u,a. biiyiik me?.i
yctlerine bir meziyet daha ihlve cı.le
rek faal "bir iş adamı,. olmak i te
miş, ve "Şükrü Kolonya Fabrikası., 
mımile bit fabrika tesis edeıck. o
ı-ada itriyat \ e kolonya imaline b:ı:?
Jamıştı. 

Kendisile bir sabah "Rejans,. da o· 
turnrken, hafif bir kalb buhranı ge
ciren pasa, o ak am bıı· İfi zının111tla 

(:oı;oııu i ııdı1c) -
mı ı ııı ı ı mmı mm mı u mrıı ım umu u ı um ı ı ır ı ıum 1111ıu1111 ıııu ı mı 1111ııuı;11111 u ı ı rı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ııı 1111 r 
ğu o şiıpheleı-, itim.adsız dü üncel •r 
do ... ortadan k:ılkmıt.;-1:.ı demek? :)ım 
di bu §Üphelcr Veysiye cok giilünç 
v-e aı.leta. ağl uıcak gibı geli •ordu. 

Perihan mıu-"Um, her türhi ~iphe
dcn müne:lZclı ti !. 

Bu kadar manab-ız fikirle., Vt>.) lii
nin soğukkanlı tabiatında n:ı~nl bır 

akis bıılmuştu ? .• Genç adnm hnngı 
sa.ikleı·e itaat etmiş olduğunu anlı

yamıyordu. naiıa doğrusu anlamı -
yordu: Perihanın kendi.'>inı• ihar.ct 
ettiği hakkındaki basit hır düşün
cenin, zihnini zıv::ı.ruı.dan çıkartaC'ak 

bir kuvvet gösterdiğini ve bilci.imlc 
fiillerinde biı muvazenesizlik vUcu
de getirdiğini bilyordu aı·tık. 

Perihruı, kansı, sevgili ÇO(;ugu, 
hala a§kınu. layik ince bir mahluk 
idi : Perihan. E'Ski a~klaı ının ve ye
ni hayatlarının yegane neşe ve ı:;e\·gi 
membaı idi... 

Ah, ista::;yon memunınn kaza hak 
kında sual sorup da, ald1ğı ınüs~t 

izahat kaı-sısında hiitün vücudu sa

a.oetten ne kad~· r da htl cnıı ti! 

Yalnız Perihanın masumiyetinin 

tesbit edilme..si, karısına o kadar fc· 

ı na sözler ~öylcmis olan Veysiyi 

miIBkiil bir 'aziyete sokmuştu . l•~a.

kat öğrendığı ı::cyle.r, lıeyecu ıı İGC· 
rismde olan kalbuıi ne ı abuk te.skiıı 
etmiştı. 

Bu suretle en eliL duyduğu intiba, 

bir rahat nefeti almak ılıtiyacı oldıı. 

Jı'ak.'lt içınde bulunıiuğu vaziyeti dü· 

fıündükçe kaıısınln mamıın olnwsı 

keyfiyetinın i.5leri pı u tik olaı ·ık dii· 

7.e.ltmctliğini miiı-a hede cdiyoı·dıı. 

Zira. P~rihan oı t;hlan k:ıybotmu~ r<; 
hemiz e\•ine dönmemişti.. ve tel< 

ba.c:ına evden ayrıldığı ve kimS<'nin de 

yanına gitmediği muhakka kolduğll 
icin şimdi onu bulnıak çok Uaba 
gtiçlt#yordu. Qny buhnak ? .. 

1 /) l' , ııa • 1 



Futbolcularımızın 
Mısır seyahati 

---o---
li'enerbahce ve Galatasaray oyun

CUlarından teukiJ edilecek muhtelit f.. ~ 
Utbot takımı 3 Mayısta Mısıra hare-

ket ederek ancak iki hafta sonra 
llletrılekete döneceğinden, milli kiline 
llla<;lan tehir edilecektir. 

Milli küme haricinde bir temas 
Yapn1ak imkanını böylece bulmuş o
lan Ankaralı fütbolcular Yuna.nista.
ba giderk orada iki gün kalıb bir maç 
Yapmak lızere angaje olmuştur. 

Ankara muhteliti 18 mayısta Ati
llada bir maç yapacak ve 20 mayısta 
ltlenılckete dönmü.ş olacaktır. 

DUnya sırıkla atlama 
rekoru kırlldı 

_r:eı·enlerde Amerikada yapılan bir 
llıusabakada ı:;ırıkla atlamanın dün
Ya rekoru 4.57 ile kırılmıştır. 1937 se
tıe.ı:ıin<le iki Amerikalı atlet Midovs 
\re 8 f · e ton beraberce tesis etmiş ol-
du~ıan 1..5.3 lük rekorun kırılamıya
cagı ümid edilirken bu hadise bey
tı~ltnilel atletizm alemınde büyük gU
ruıt .. f\ u yapmı.ştıJ'. Yeni rekortmen 
l 01 neti us ·~1andemendır. 
alkan yüzme müsabakaları 

Yüzrne<le de ilk milli temasımızı 
tu . . fln1.Lk fınmt.ını bulduk. ötedenberi 
~~.Pılmusı düşiinülcrı Balkan yüzme 

....... lsabakaları kesbı kat'ıyet etmiştir. 
l'."vcır. 1 ... a mur ve Ankarada yapılması 
c!ıt);unüJürk<'n bu büyük müsabaka
rııu A l . n <al'ada ıc·ı·asma karar veril-
~'ıstit. 

!>' ~aradenız havuzu bu iş için bir 
ısın haline ıfrağ edilecektir. 

Voleybol müsabakaları 
\: llodı•u Terbi~ e~i lstanhol Bölgeı.,i 

C>l~\·I 1 ... • •o - Baskt>tbol ajanlığından: 
&ab·:ıO l 1940 ı>alı giiııu yapılacak mü

~tka: 
(, .. 

Mısırdaki atletizm 
müSabakalarının 

heyecanlı taf silitı 
Rıza Maksud 800 metreJ•i nasıl 

kazandığını anlatıyor 

GtiUt-dt> birinci gt>lt>a Arat gülle atarken, 
At.eş İbrahim 

arlrnıla Ü(Öncü gelen 

SARAR 

İki tarafll bir 
silah 

( B~-makaleden tbMım) 
Bu kadar az bir vakit içinde o müş.. 
kül ihraç ameliyesini nihayetlendir
mek değil buna ba.şhyabilmek bile 
müttefikler için kafi bir iftihar ve
silesi ve bir kudret nümayişi teşkil 
ederken meseleyi olduğun.dan btlyUk 
bir mahiyette tasvire kalkmak mu
vafık değildi. Daha ziyade, bu yar
dım hareketinin ne kadar zor oldu
ğtinu cihan efkinumumiyesi ka.rşı • 
sında izah etmekte fayda vardı. Bu 
zorluğun ihraç ameliyelerini bil--

. yük bir nisbet dahilinde bir iki de
fada nihayete erdirmeğe imk.8.n ver-
mediğini söylem.ek ve müttefiklerin 
bir an evvel yardıma koştuklarını 

görmek istiyen cihan eflmnumumi
yesine sabır ve teenni 1Uzumunu tel-
kin eylemek lazımdı. -g. 

Çünkü propaganda pek müessir ve 
faydalı bir silah ise de bunun iki ta.:
raflı bir silah olduğunu da unutma
malıdır. Lüzumundan fazla niJc -
binlik, realite tarafından teyid. edil
mezse, sırf propaganda ile uzun 
müddet temadi ettirilemez. Bunun 
neticesi bir hayal sukutu şeklinde 
bir aksülamel ile kendisini gösterir. 
O zaman, propaganda fayda yerine 
zarar vermiş olur. İtiraf etmelidir 
ki müttefiklerin havadis membalan 
ve müttefikler lehine havadis neş
reden dost membalar son h!diseler
de ölçüyü muhafaza edemediler. Nik
binlik hususunda fazla ileri gittiler; 
hakiki zorluklara göz yumdular. 
Fakat realite kendisini hissettir -
mekte gecikmedi. Bunun ilerisi için 
bir ders teşkil edeceği ve hiç olnıa.z.. 
sa doğrudan doğruya müttefikler 
membaları tarafından çıkarılacak 

havadislerin şekline ciddi surette 
dikkat olunacağı, lehte de olsa mü· 
baıağalı veya a.sılsız şayiaların der-
hal tekzibinde tereddüd gösterilmi
yeceği ümid olunabilir. 

Uk günlerin mübalağah neşriyatt ıı.'1)Uleynıaniyc . Altıok . Saat 18 de 
tı tern 'l' l - . , 

lıb u ug Kamber. Bu maçın ga-
~ Saı·ı kiinıe biıincisidir. 
•J .... 9 

ll:ıi' •> .JO cuma günü yapılacak 
ll>abııka. 

hı ~an kü~w birincısi - beyaz küme 
tırı<:ı . 

li<ı.k s ı (Reyi rbeyi) saat 18.30' 

Atletlcrimızın Mıı:;ırda elde etmi.'$ 
oldukları m uva(fakiyel li netıcelerı 
pazal' günkü ntbhamızda bildinniş
tık. Yalnız ba~larına güç olduğu ka
dar sporcuya aı yliz veren bu ciddi 
ı:;porn yapan nihayet ecnebi memle
ketle allı millet içınde iyi dereceleri 
toplayan bu ~ocuklann yaptıkları i~ 
bor::;a cetveli halınde okuyucularımı
za aı zedill'Cck kadııı ehemmiyetsiz ol 
matlığından müsabakaların tarzı ce
reyanı ve çocuklarımız hakkında 

Mrnır mu lbuatının ne yazmıs oldu -
ğunu okuyucularımı.za bıldırmeği va 
zife addedıyonız. 

dar büyük tesir bu·akmadı. Koşarken 
de pek kendine güvenemiyordu. Bu 
koşunun yıldı:a Türk Muzaffer ~ 
Baloğludur. Bu atlet yanılmıyorsam 
yakın bir iı-;tikbalde büyük sprite o
lacaktır. 

müttefiklerin Norveçteki vazifeleri
nin gayet kolay olduğu zannını ver
mişti. Hıı lbuki bunun hiç de kolay 
bir iş olmadığı işte meydana çıktı. 

Bundan dolay1 müttefiklerin ne pres 
tijlerine halel gelir, ne elde edecek-

enı Naili Moran 5 1" • 

~ •> 1940 Pa:.-.ar günü yapılacak 
~<tbaka · 
Sar-ı küın. b. · · kü' b. li e ırıncısı - eyaz me ı-

•l<:L<;" '} •• • •• 
la.• 1 1 c kırmızı kume bınncısı ( Ga-

'iUıa · tarı. tayı sHat 14. Hııkem Naih Mo-

\'. 
· l1 utı hakemleri: Tulıığ Kamber ve 

C'1t1 Ji1ı 
~· '•Ü1' . 
1 • 

~liib::- Miisabakalııı· Galatasaray 
~ U 10kalindı> yapılacakt.ır. 

Q r. S,ıha komiseri Fethi Dinçer-
") 

C .tı, - 1'akımların vuknrıda yaz.ılı 
Ve • • 

d b saatlerde Galatasaray lokalin 

Evvelce de bildirdiğimiz gibi mü
sabaka !ara altı mi ilet ıştır ak etmi.ş
tıl'. Mısırdaki Yunanlı atletler de 
Yunan takımına iltihak etmişler ve 
iiç birincilik kıııandırmışlardu-. 

İlk günkü müsabakalar hakkında 
La Bourse Egyptienne gazete.si şun
ları yazıyoı·: 

Onu biraz ağır, biraz da lakayt gö
rünce ınsan bu ı,.ocukt.an fazla bir 
şey beklemiyor. Fa.kat tek bir hare
keti ~yircilere müı:-;ait kru1aat bırak
mak içın kafi. 

Yüksek atlama: Yunanlı Lekatısa
sın bu işte en kuvvetli olduğu görü
nüyor. Geçen sene Pulatın yaptlğı 
rekoru 1,83 atlayarak yok etti. A· 
henJdi bir ism.i olan Tiirk Jerfi Fırat
lı da 1,80 atlayarak yabana atılır a
dam olmadığını göstermi$tir. 

~ll~ııt bulunmaları lazımdır. 
rl ı·. Unınıyan t:ı.kım hakkını kaybe-

'------... 
lOO mette İskinazi 1 l saniyede ka- j 

zanınasına ı agmeu geçen. seneki ka- ı 

Kız mektepleri arasında koşu 

800 metre ; Allahım ne koşu! Stra· 
tok0tt bu koşunun favurisi olmasına 
rağmen Rıza hayatının ne güzel 800 
ünü ~ıkarıyor. Birinci turdan sonra 
yarış destan düellosu şekline girmiş
t.ll . 

Tiirk ile Yunanlı kapışıy\)rlar. Son 
iki yüz metrede heyecan azami had
dini bulmuştur. İki şampiyonun dir
sek dirseğe yanşması halkı heyecan· 
dan delirt!yor. Rıza nihayet çok gü-

}C Erc.nlc6y ko;ac:ıları son aulranmaalarınJc 
ç.ı. ız Lh 

'iltı dlL %1eı i nrasında yapılmakta 3,54 de koı;tmağa muvaffak olmuş • 
~ ~ "e . . a.tıı la ' rnanıalı b~~Tak :;arışları lardır. 
~ rer .. t'ın finalı bugün saat 15 de Atışhıra gelince bu rni.isabaka için 

11 ~d· d .. O~ •lltl::ı. yapılal!akt.ır. e uç gruptan kız Muallim, Kız Lise· 
~rıı;ı/e lıı;lnıaJ.ı koşularda A. B. C. si ve Kandllli Liseleri finale kalmış
.,.~. Ç 111<l?.ıı fi!ıa.lilit olan kız muaJ- lnrdır. Seçmelerde en iyi dereceyi ih
tı:ı,ı ~ıc: rnz e<len gene Kız Muallim mektebi

'- 1.1{:u d."' ·a ve Erenlcöv kız liselc-
~l Uz ı · dir. 

lit 1 Cof>ııda Kız muallim mek-
t1ııq ıtv0ri . 
tı~ \lıtes1 

1~. de Eı enköyliller de 
~ 1'tt1 gunu Fener stadında yap-

~ <l~ ~ antrenmanda 20X70 lfıet 
·Oşuyu 3.46.i, ma...-ıialıyı da 

Bugün, Kız Muallim meklebinin 
birincili~i kolaylıkla alacağı, ikinci
li1c için de Kız Lisesi ile geçen sene 
~ampiyonu Kandillinin ara.lra.ında 

c;:ekişecekleri tahmin edilmektedir. 

l 
zel bir' derece ile kazanıyor. Strahı
koo ikincidir. 

. j k12 senedir ~nlamıyan Türkiye 

1 

re orunun ycnılennıesine t>ebeb olan 
bu yarısı bil' de Rı:.-.a Maksudun ağ
zından dinliyelim: 

"- Asıl 1500 metre ko~mak ıize
re Mısıra gıtmiştim. Fakat birinci 
gün yapılacak ı;ekiz yüz metıenin ca
zibesıne dayanamadım. Başlangıc; 
yeri. viraj çok yakın olduğu için çö
kerek çıkmakta büyük bir fayda gör
düm. 

10 atlet tııbaıı(:anın gürültü.siyle 
çıktık. Hemf"n önü aldım, fakat Mı
s,ırhlar, İtalyanlar ve Filiı::tinliJer be
ni \iM i kinde hemen geçtiler. Bu 
beklcwr.ım i~ti. Peşlerine takıldım. 
531..ratııkes önüme gecmiyor, fuleme 
ginueğe çalı~ıyordu. tık tunı ağır 

geçtik. Bu da be.nim tama.men ale-y
hime olmuatur. 

Çünkti dört yü.zcü bulunan, dolayı
sile sürati benden fa.~la olan Yunan
lı ikinci dört yüzü taze kuvvetle ko
şacaktı. İkinci tw·a başlat· ~az 
önüme geçti. Aklıma geçen sene Ka
dıköy stadında bana oynıı.<lığı oyun 
geldi. !ete gene ayni l'olü yapıyordu. 
İki yüz metre kala finişe arttu·ma 
ilk ben ~ladım. 180 metre kala ö
ne geçmiştim; önünde bütün ııür'ati 
mi \'erdim. Fakat her ihtimale karşı 
100 metre kala siir'a.timi biraz kes 

leri muvaffakiyetin kıymeti azalır. 
Bilakis göze aldıkları fedakarlıkla.

nn büyüklüğü,, yıktıktan en.kellerin 
müdhişliği onlann askeri şevkP.t ve 
satvetleri hakkında çok daha iyi bir 
kanaat verir. Fakat muhakkak olan 
bu netice istihsal edilinciye kadar 
muvakkat bazı arızaların ve muvaf
fakiyetsizliklerin melhuz ve muhte
mel olduğu evvelden efkarıumumi
yeye izah edilmiş olsa idi netice çok 
daha derin ve umumi bir itim.ad ile 
beklenirdi. Müttefikler Norv~e ha· 
va üslel"inden mahrum, tayyareleri 
noksan, ağır topları ve tankları h&
nüz gelmemis bir halde çıktilar. Ve 
mikdarları da ilk zamanlarda bin -
nisbe az olmak zaruri idi. Böyle 
noksan kuvvetleri hemen Norv~i
lerle birleştirip Alman1an im.ha ede
bilecek bir vaziyetle göstermekle 
hiçbir fayda yoktu. Daha ziyade bu 
kuvvetle1"in ilk zamanlarda oradaki 
Alman kuvvetlerinin la.zyiki karşı
sında büyük kahramanlıklar götJter
mek mecburiyetinde kalacaklarının 
evvelden bilinmesinde \'e ilan edil -
ınesinde pr~tij bakımJndan fayda 
melhuz idi. Göriiliiyor ki Almanlar 
Norvecteki kın"vetledni feda etmek 
ya.hud fı-;n•çe iltica ettireı ek kur
tarmak yolunu tutmayorlar. Bilakis 
takviyeye çalışıyorlar. Nafv~te 
miittefiklcrle Almanlar arasında 

fazla kuvvet scvkelmek gibi bır mü
sabakaya J?a.hicl olacağız. Zaferin 

. müttefiklerimlz lehinde tecelli ede
ceğinde 7.Nre kadar lereddüdümüz 
yoktuı. Yalnız yenilmesi icab eden 
.:ı:orluklarm çokluğu ve büyüklüğü 

diiF;linüJiin<:e bunun gecıkmesi tabii 
ve zaruri göı ülmek icab ettiğini ef. 
karı umumiye a ı ı kça. bilmelidiı. 

UU~~·in Cahid YALÇIN 
............................... ............ 
tim. Bir kaç saniye sonra bacakla • 
nm isyan ediyordu. Rollannı bu es
nada büyük rol oynadı. 30 metre kala 
artlk onun ne nefesini, ne de ayak 
set>lerini isitmez olmuştum.,, 

Gillle atma: TUrk Arat 13.93 ata
ralc yeni Mısır rekorunu tesis etti. 

Bugünkü müsabakalarda, bu mü
sa.ba katla, başta gelenlerdir. Bunun
la beraber rakiblerini kolayca sürk
la.se edebilirdi. 

Yarınkı nibha.m.ızda ikinci günkü 
müsabaka.Jan anLa.tac11.ı:,~ 1 
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A raz i fethine aleyhdar olanlar 
benim en büyük düşman!arımdır 
On dokuzuncu asnn bütlln. tarihin.. 

de biztnı için tek bir vecibe mbias 
edebilir. Biz şimdiki devir mUm.essil
lerinin ta.vır ve hareketlerine muğa
yir olarak, yeniden o harici yüksek 
siyaset teUUdrisinin şampiyonu ol
malıyız, yani arazimk ile Dtifus ad&
dloi ahenkli bir hale 80kmalıyız. E
vet ! bizim mazide öğreneceğimiz 

jeylerin hepsi siyasi hareket ve io
raatımıza çifte bir hedef tesblt et
mektir: Harici siyasetimizin gay~ 
olu. araır.i ve dabill siyuetimlzlll P:
y~i o.lan yeni bir felsefi ~eb. 

••• 
Arazi kaza.nına.k davasuıu:i ahlik 

baknndan ne dereceye kadar meş
ru olduğunu tayin meselesi üzerinde 
kısaca vaziyet alacağım. Bu elzem
dir. Filhakika maalesef, sözde ırk
çı muhitlerde bile türlü ttirlü kendi
ni beğenmiş gevezeler çıkıyorlar ki 
Alman kavmine, harici hareketlerinin 
gayesi olarak, 1918 haksızlığının ta
mirini tavsiye etmeğe uğraşıyorlar. 
Halbuki bu sebeble bütün dünyaya 
ırkçı ferdler sempati teminab. 
vermeğe kendilerini mecbur gödi -
yorlar. 

Ben, daha ziyade şu.:ıu söyliyece -
ğim: 191-{ hudutlarını tekrar tesis 
etmek iddiası nisbetleri 
ve neticeleri itibarile siyasi bir he
zeyandır. Bu neticeler böyle bir te
şebbüsü hakiki bir cinayet gibi 
gösterirler. 1914 de Reich hududla
nnın hiç de manb.ki olmadıkları ay
rı bir bahis. Hukikaff-e b-u 1md.u.dkıt· 

Alman 1nilliyeti;ıe m.ensub biitiin 
insanları muJıtevi bultrnmayO't·lar(lı. 
Stmtcji bakımıwian dıa matıfılci de
ğildiler. Teetıkıırd 1ıe mW.<i1ıawya 

~n Ü8fenid bit' hart"1rdm netir.e.~ d~

ğildiler. 

TBe-mtı.W <~ mtiluhtOzaya mfütle
md si~'ti Mr Jıardc.efüı neticesi d~
IJU<lüer. NUwyetfJ cmıcmi.ş bir m'i;
aailtfJ/e estıtMındiiı muvakkat Jıu<111d
kırdan ibıarettilet·. Hatta kı.smmı fr:
&:1düf rrıahtrUJü idilet·! Alman tarihi
nin başka bir mühim senesi, haklı o
larak, hem de çok daha haklı olarak, 
ele ahnabilir ve o zamanki vaziye
tin iadesi harici bir siyasetin ieraatı 
icin gaye olarak gösteritebi1irdi. Yu· 
karıda bahsettğimiz ta:ıebler bizim 
burjuva alemimizin ruhuna t.ama -
men tevafuk ederler. Burjuvalarımız 
burada da istikbale taa.lHık eder u
facık bir siyasi fikre malik değildir
leı . Onlar maziye hem de en ya.kın 
maziye kapanıp kalırlar. Arkaya. 
çevmiikleri n.a.;G&r k&ıdi zama.nlarm
dan öteye uzanmaz. Ataletleri onJa
n muayyen biı' vaziyete bağlar ve 
bundu.ki bütün değişikliklere muka
vemet ettirır. Maamafih bu tedaf.üi 
faa.li.Y'\~t d"' hiçbir zaman basit bir 
inaddan )'Ukan ç.ıkmaz. Binaenaleyh 
bu adamluuı siyasi ufuklarının 1911 
den da.ha uzağa ışıımil olmaması. ta
mamen akıl erecek bir keyfiyettir. 
Fakat o zamanki hududlann iadesi 
~ya.si faaliyctlerinın gay~i olduğu
nu ıllin etmekle diişınanla.ıımı.zın 
paı çalanmak fu:cı e bulunan ittifak.
hırını tekrar sa:ğlaml~1..ınyorlaı·. İfi· 
te çok kere tiınbırine gaynmüt.eca
nis hedeflere tabi <levletlcnn iştirak 
etmis oldukhm bir Cihan H:ırbiıı -
den sekiz ı:ıeııe sonra o zamanki ga
libleı ittifakınm h8.la bir rnhdet 
muhafaza edebilmesi ancak bu su
retle izah etlilebiJb. 

Bu devlet.lcıin heptii, zamaıu.nda, 
Almanyanın yı.kıtm:ısmdan istifade 
ettiler. Bizim şevket ve satvetimi -
zin verdiği korku bu büyük devlet
lerden her birinın hırsı ve tama ve 
kıskançlığını geri cekti. Onlar bi -
zim Reich'ırn.ızın mümkün oldufru o 
kadar geniş bir taksim.ini r.:ıtistak • 
bel bir kalkınmaya karşı en iyi bir 
garanti vasıtası addediyorlardı. Eu
diı--e içinde buluna.n Yicdn.n!nrı \'e 
kavınimızin kuvvetine karşı bes le -
diklcı i koı·ku bugün bile bu illifa.lr 
::ı.zaJımnı birleşik tutan en devnmlı 
bir çimentodw·. 

Biz ise kendılerici fikir"ednrlaı 

ce.ythnna:k icin bir şey y:ıpnuyonız. 
Burjuva alemimiz Almanyaya mya-

si program olarak 1914 hududlan • 
nın tekrar tesisini taahhüd ettiği 

zaman, dUşmanlanmrzn:ı ligindea. 
çıkmak istiyen arkadaşlardan her 
birini geri çekilmeğe mecbur ediyor • 
Filhakika, hepsi yalo12 başına hQ .. 
cuma uğramaktan ve diğer mütte .. 
fiklerin him.ayeeini elden kaçırmak· 
tan korkmak iktıza eder. Her devi~ 
bu parolanın kendisine a.id olduğu
nu ve ondan tehlikeye düştüğünü. 

hisseder. Binaenaleyh böyle bir paı
rola iki kat mantıksızdır: 

1 - Çünkü bunu içtima akşamla,. 
nnın romaulanndan realiteye ge .. 
çirmek için vasıtalar yoktur ve, 

2 - Çünkü, bu neticeler gerçekten 
istihsal edilse bile, o kadar değer -
siz ve kıymetsiz olacaktır ki. val
lah ! Kavmimizin kanını tekrar tch-" 
Jikeye sokmak zahmetine değmiye
cektir. 

Çünkü 1914 budud.larının iadesi 
kan dökmeden vukua gelebileceğine 
kimse ihtimal veremez. Yalnız ço -
cu.kça safderun müfekkireler haki
rane tavırlarla, ricalarla Versay nıu
ahedenamesinin tashihi kabil olaca
ğı fikrile kendilerini avutabilir1cr. 
Böyle bir teşebbüsün bizde mevcud 
olmıyan bir To!Jeyrand mizacına ih
tiyac gösterdiği de başka bahis. Di
zim siyasi adamlarımızın yarısı yal
nız kunıaz unsurlardan terek.küb e
der. Fakat diğer taraftan bunlarda 
hiç karakler yoktur, hasılı kavmimi
ze dtişmandırlar. Diğer yansına ge
lince, bu da aptal, ır..ararsız ve nazik 
nikbinlcrden terekküb edet'. Viya.na. 
kongre-sindenberi zaman değişmi~· 
tir : Dt·t•letlerirl hıultıdlttn hakkında 
ort1k prt;ıısle.r ve preıı.sleri11 metre8-
leri pn:xırlıl.: yapmıyorlar. Şinıdi ooir 
kavhııJ< ı-e I ah~ıkkii"' içiıı 'İtı&ıf.~ız 

ko:::'lfl-<>J>alit Yalnu.li aidol erliyot. 
Hiçbiri boğaırna saı ılan bu eli kılı
ca müracaat etmeden bertaraf ede
mez. Ka\'iml ri esaı et altına sokm.a
ğa meyil gösteren beynelmilel enlri
kalarn, bir sıçrayısla. meydan oku
yabilmek ancak milli bir ihtirasın 
toplarımı~ ve bir noktada tekesı:;üf 
et.mil' kuvveti kadir olabilir. Fak,Lt 
böyle bir jest kan dökiılmekı:;izin vn
l<u:ı gelemez. 

Ma.amafih, Almanyanın istikbali, 
nasıl ol:la, bu türlü ı;iyasi kurnaırlık 
mül3h~aları haricinde, en yi.iks~k 

fedakarlığı göze almağa lüzum gös· 
tercliği kanaati izhar clunı;a. da bu 
feda.karlık knvg?.nın or.:ı layık bir 
gaye ı;ğrundn g~e r.humaııını icttb 
e<.iet'. 

1914 seı1esinin uhdı••ilıu·ı Alm:uı 

milletmin istikbali it;ın hi~biı kıy
meti lınız değildirler. Eunlaı ne ma
zıyj kurtarmak hwm~unda biı terr:i
nattıı hu, ne de isti.nbal bakkil -
da. Bu hududlarla Alman kavmi ne 
dahıli vahdetiııi muhafaza. ne mai
Şetini tem ın eyliyebilir. Askeri bn
kımdan gözônüne getirilirse, bu hıı
dudlar ne iyı ıntih:ıb edilmiş ne de 
itmınan venci addoluna.mazlar. Ha
sılı, bu hududlnr bugün diğer dünj a 
de\ le~lerıne, yabud daha doğrusu, 

hakiki dünya devletlerine nazaran b:ı 
lunduğumuz vaziyeti ıslah edemez
ler. lngilterc ile aramızdaki mesafo 
1914 hududln.rile kısalbla.'llıyacak -
tır ; Birleşik Ameril:a devlctleriııin 
biiyüldiiğiinc Pıi~ilemiycccktir Frau 
na bile cihan politikasındaki e::hem • 
miyetinılcn esaslı bir değişi!dik hi:-ı
~ t•f.ıuiyocelıtir. 

Yalnız bu şey muhakkaktır : 1914 
hududlarını iade maksadile vuku bu
lacak bır t esebbiis müsa.id bir neticP 
'erse bılc. k vmimizdcn yeni bir kan 
alma ameliyesi yaı)}Jmı-> olacaktır. 
O dere\'edc ki milJctİmizin hayamu 
ve islikbaliııi miie~sir $Urettc temin 
için yeni bir kan fe<lakarlığıne ar
tık katlanmak imkfilıı k~lmıyacak -
tıı. Bil,'lki~. RÜ<r.ul Ye ehemmiyeti 
ulmnsa bıle, b<.1Yle bir nıuvaffakiyct 
srırho~l:.ığu icinde. a!1ıl: yeni ı;,'1lye
l~:' yiıklem~k z~hnıcti memnunı • 
y~fü· d nılıde editmıyecek' .. ir. 'Jiliü .. :i 
"miıli ~c.rcl ve rıay:sjyct., tamir c.-<1il -
mi~ ve hiç olmazsa tıcari inkişaf i<;in 
bazı yeni ihtJmal kapılan ~çılmış 

aayıl:u:aktır. [ Deı·nııı 1.>Cr l 



Sayfa: 1 

~ 
·pek m ndil 
Yazan: ABDULLAH iHSAN ŞENSOY 

Evet bir hıktıyc. . ve.. 
Şımdi bır huynJ gibi: 
<"' giln her giınkunden daha gü

zel gı.} ·nmişti , sevilmenin içine ver
dıgi ta.şkınlıkl.. adeta cı\'lldar gıbi 
ko uşu) oı, kabına mğamıyanların 

§lm •1 ile zıp zıp Slçnyordu. 
Kalbmın heyecanı, güzel siyah 

g ıderının içi dudaklarının kızıl Çİ· 
le! rengı, yanaklarının pembe alımlı 
g tcrııf hcı vakıtkindcn manalı ve 
d l u zı~ ade biıyüleyici idı. 

lfonu mrlten iç ateşinin kıvraklığı· 
m hısli bir W-ıenkle yaşıyor. yüıiir • 
ke gene ro-zularımn çekici kmTeti· 
ne mağlfıb oluyor gibiydi. 

Surekli ve gbnüllcrı çınlatan gü • 
lın ri hc.ı ycrı kaplıyor, daJgın ruh 
J:u n en hıssız noktalarını canlan • 
dıracak kadar zevkli ihtizazlar ya
pıyordu. 

Onu, hiç hır gtln bu kadar gfuel 
bulmamış, bu k:ıdar candan gör -
memıb onu kendime bu kadar yakın 
hissctmemişt.ım. 

O gün, onda ruhların anla.51lmıyan 
ıç ııoktalıı.rıııdnn <logan cezbedici a
teşi vardı. Gcizelrinı goı.Ierime dik -
tigı vakıt titre:mıştim. Dudakların 

dan dokillen tatlı cümleler gönlü -
me qoıan en hisli duygulanmı gı -
cıklamıştJ. 

Kendimi daha fazla tutamamış • 
bm. Ve giızel ellerini tutmuştum. 
Bır koltuğa oturmuştuk. Sıyah saç
lannı okşarken, duyduğum heyecan 
kf lb mı, ah. durduracak kadar h"1lv· 
vetl yeli · 

- Ne kadar güzelsm? Ne kadar 
güzclsin yavru ... 

D rken adetii. kekelcmiştim. 

O gün bütün yaI'2mazlığı üzerin
de ıdi, cıvıl cıvıl kayna.~yordu. B:ı.

ruı biraz dı:ı.ha sokulmak, biraz daha 
• yaJdasmak rnti) eı. hareketleri bü -

tun benliğimi om:. bağlrunış, bana 
hayalın yaşama."lın bütün ze\•kini 
ı;att.ırmışt.ı. Gaketimin yaka.sile oy
nuyor, boyunbağımı koparacakmış 
g!bi çekıyor, küçük ~ebimdeki ipek 
mendiJi alıyor, ona avuclarının ha
raretinı sindiriyordu. 

Bırdenbire benim de şeytanlığım 
1tınuştu. Belki bu gelip geçici bir 

ouhran, belki de bir gençlık kaprisi 
idi. A vuçla.nnın hararetini içirdiği 
ipek mendıı:rn~ o:r.u:ı elinden kapmış, 
açarak dudaMarımn üstünde tut -
muş ve.. bir çift Meşli dudağın or
tasında ince bir zevk' duvan vazife
sıni goren bu ipek mendilden dudak· 
larımızın ate§Ii tadını emmiştik. 

Sonra.. bu arzu dolu ipek mendili, 
bugumin unatulm:ı.z hatırasını an • 
ması ve blr seven kalbin kendisine 
bağlı olduğunu unutmaması için O· 

na hediye etmiştim. Fakat o evvela: 
- Hayır? Hayır! İstemem .. iste

mem .. sonra bu bir ayrılık ni~nesi 
olacak .. 

Diye almak istememi§.. Likin 
be:nm: 

- Bir aynlık niçancsi de olsa, 
mademki veriyonP.D, al beni unut -
mızsm .. 

Demem fu:erine: 
- Al.ıyonım .. alıyorum, demişti. Bi 

~ binbirimize yakla.~brdığı ve iç 
- ....te 1erimi7jn ortağı olduğu için .• 

da a iyi bir şey içn: Göz yaşJanmı 
kurulam k için.. alıyorum. 

Sonra a!'::lba. bu marifeti o iki ka
dın mı yapm şl:ırdı, ben buna da ih
tim ... l vcrmiyonın: .. 

·r ı Poln çolt kurnaz1 çok mel'un 
cyc b nziyordu. Amma, gene ne 

bu 1 adar cesaretli olmaması 
8u halde vapurun içinc1e Ne- ı 

v Vılellden b:ı.~ka erkek1er 
dı 

de ise Ame:ikaya vara
mu nffakıy tsizliğim İn· 

:ıın;caıecck, ben de rezil ola· 
i m l ktcn attıkları talı:-1 

bilirdim. Geıçi hsili-
ı unı tim. Art.ık muhakkı>..k 

c .ı·ı hayatıma d · ncmezdim ama ... 

Çe. idli ç dli kar. fikirler, kafa
rr. j"lo.ım: rdi, bir taraftan muvaf
fa ı ~vctci. lı;:ın verdigi ıztırob diğer 
t'! • rt:m cU!'llDlln acısı, ve üçncü ta
r:ıf ... n b:;yıe vapurun içinde bir ka
In" da ~alll!Z bulunmam ruhuma 
bn J:\iz{.in V<'rcli, gözlcrım duman -
Ja.rmağ:ı ba .. 1adı. Sır.irlerim boşandı, 

O günün üzerinden o kadar çok 
değil, henüz dört ay geçmişti. 

O. yine giılen bir yüzün sıcaklığı
nı ve sevimliliğini taşıyordu. Fa -
kat, nedense yanıma sokuluşl&nnda, 
benimle konuşuşlarında, gözlerini 
gözlerime dikip bakışlarında, elleri· 
ni ellerime bırakışlarında, dudakla· 
nnı dudaklarıma verişinde eski ha
raret kalmamıştı. 

Bunun manasını anlamak ihtiyacı 
beni yakıyordu. Eski sıcaklığı bu
lamayışım beni için için eriten bir 
ıztJrabdı. 

Daha fazla sabredememiş: 
- Ya\':nı, dcmistim. Gözlerin ne

ye soluk? SokuJuslanoda neye ürkek 
leştin? Konuşu. larma ne oldu? .. 
Ellerinin yumuşaklığı neden kay • 
boldu? Neden dudaklarını artık es· 
ki hararetle uzatmıyorsun? Niçin 
bana yabancı kalıyorsun? Niçin 
benden uzak duruyorsun yavru .. 
yoksa artık beni sevmiyor musun? 
Yoksa .. yoksa ipek mendil hatıra -
sını unuttun n'lu? 

O, y vru, birdenbire bir şey an -
lıyamamış insanların hı:.yret eden 
bakıslarile ııaşkınlaşmıştı: 

- Hangi ipek mendiln hatırası .• 
demi ti. 

Ben, sadece gtilmüstüm: 
- 1ç aleşlerimzin orlağı olan .. 

aynhk günlerimizde göz yaşlarını 
kurulıyacağını vadetmek suretile 
aldığın ve benim sana verdiğim ipek 
mendilin hatırasını ..• 

Yauu: 
- A... diye bir kahkaha atmıştı. 

O nıendiln hatırası mı? Sen mu • 
hakkak biraz delisin canını.. Şey, 

galıba ben o mendili daha senden 
aldığımın ertesi günü ona. vermiş -
tim .. 

- Kime': Kime .. 

Diye mırıldanabilmiştim. 
O per\'asız, yıkılan bir gönlün a

zabından habersiz devam etmişti: 
- Şey. canım.. hani senin hO§ • 

Janmadığın, daima kıskand.ğın bir 
delikanlı var ya canım, öyle anlama
mış gibi bakma... Elimde gördü, 
benden bir hatıra istiyordu... Ehem 
miyetsiz bir şey .. ben de on.a o ipek 
mendili vcrivermiştim .•• .. 

Yavrunun, sokuluşlarında, konu
şuşlarında. gözleı ini gözlerime dikip 
bakışlarında, ellerini ellerime bıra
kışları:ıda, dudaklarını dudaklarıma 
verişinde ni!:in eski hararetin, eski 
sıcaklığın, es1d olgun mananın kal
madığını, bu son günün son kalıka· 
halı cevabını düşündüğüm vakit da
ha iyi anlıyabiliyorum.. fakat ne 
yazık ki, bir kalbdcn, bir sevgiden 
uzakla.şınış olduğumu duyarak .. için 
için yanarak.. sevgi ıztırabını çeke 
çekEıı. ... 

---»il«---

Kopan bir şamandıra 
yerine konuldu 

Karadeniz Ere~lisinde batruı Ye
vilınnak vapurunun enkazı üzerinde
ki koptuğu bildirilen ziyalı şa

mandıra tekrar tamir edilerek mez
kfır enkazın üzerine konulmuştur. 

Vaziyet İstanbul mıntaka liman 
merkezi taraf ınd n bütün alakadar 
denizcilere bildirilmiştir. 

otunıb hüngüi hüngür ağlam:ığa 
başladım. • 

- Ne oluyorsun Emma ?. 

Kafamı çevirdim. Tuhaf demin
de.nbcri baş ucuma bakmamıştım, 

meğer Tomy oradn. beni bel<liyormu~. 
Bu sefer ağlamam devam etti, fakat 
yalnız sebebi deb · . ·. 

- Ne oluyorsun Emma.? Neye ağ
lıyorsun? 

- Söyle .yavrum.. Bak bir şeyin 
yok.. Seni vuran Pole'u da tevkif et
tik, ona yardım eden Gretayı da... 

- Nerede bunlar? 
- Polanın eski mevkuf oldu.._,öu ka-

marada. ... 

- Peki bu hadiseleri gem.ide kim
seye duyurmadan nasıl işin içinden 
çıka.c::ı.•rız? 

- Buna imken var mı? 
-Ah ... 
- Öyle ise :rezıl olduk gitti. 
- P\!k o kadar değil.. Zira sen 

YBNI SIBXB 

ine.gölde ve Sivasta Çocuk Bayram•adan Od görllntiş.. 

Yurdda 23 Nisan 
Milli Hakimiyet ve Çocuk Bayramı 

her yerde •evinçle kutlulandı 
İnegöl, (ususi) - fncgöldc orta 

ve ilk okulların hazırladıkları mü -
samereler çocuk haftasına her gece 
yeni bir neşe saçmaktadır. Bu gece 
de ikinci okulun verdiği müsamere 
çok rağbet kazandı. Halk salonda 
oturacak yer bulamadığından ayak
ta kalmak suretile müsamereyi so
nuna kadar lakib etmiştir. Bilha.s • 
sa çocuk velileri yavrularının çeşid
li neşe ve eğlencelerle dolu haftaları· 
m, milli hislerini büyük bir zevkle 
takib ediyorlardı. Daha hafta sonu
na kadar okulların müsamereleri de
vam edecektir. 

İnegöl, (Hususi) - Çocuk Esir
geme kurumunun hazıı'ladığı kutla
ma programı gereğince 23 nisan gü
nü şehir baştanbaşa bayraklarla süs 
lenmişti. İnegoldek:i mevcud okullar 
ve halk muayyen saatte belediye ö
nündeki meydana birikmişlerdi. Bil
hassa ilk mekteblerin hazırladıkları 
23 Nisan sembolleri ve temiz kıya
fetleri çok göze çarpıyordu. Bilhas
sa "400,, den fazla talebesi olan i
kinci okulun beyaz kıyafetleri ve 
muntazam yüriiyüt-leri kayde şa • 
yandır. 

Saat tam 10.15 geçe belediye ban· 
dosunun çaldığı lstiklB.l marşile tö
rene başlandı. Halkevi namına ço • 
cuıt Esirgeme Kurumn namına söy· 
levler verildi. Küçük yavrular 23 Ni
sanın ehemmiyetini tebarüz ettiren 
şiirler okudular. Nutuklar söylediler. 
Başta kaymakam Ahmed Bayoğlu • 
nwı iştirakile belediye salonunda ço
cuklann tebrikatı kabul edildi. Ve 
belediye çocuklara mutad ikramlar
da bulundu. Bunu müteakib orta 
mekteb ve ilk okullar muntazam bir 
gec;id resmi yaparak merasime son 
verdiler. 

Bu hafta biıtün okıılların ayn ay
rı gecelerde hazırladıkları müsame -
relerle dolu olarak geçecektir. Dün 
gece orta okulun verdiği müsame
re çok rağbet görmüş ve "Mavi yıl
dınm:, piyesini muvaffakiyetlc oy -
namışlardır. Bilhassa talebeden 
Müjgan çok muvaffak olmuştur. 
Halk müsamerelere son derece rağ
bet göstermektedir. Salonlarda her 
gece yer kalmamaktadır. 

Şevket Şenıet 

Errunıİnda. 
Erzurum, (Husus}) - Erzurum 

Çocuk Esirgeme Kurumu bu yılki 
idare heyeti intihabında va1i sayın 
Bay Bürhan Teker eşi sayın bayan 
Bedia Tekeri kurum başkanlığına 

seçmekle çok ısabetlı bir iş yap • 
mıştır. Öğrendiğimıze göre eskiaen 
öğretmen olan Bayan Bedia Teker 
ruhundaki mclurnz çocuk severliğin 

neticei tabiiyesi olarak memnum 
yetle şefkat elini uzatınış ve kuru
ma beklenilen hızı vermeğe başla -
mıştır. Ayni hız devam ederse oJml.! 
lanmızdaki yoksul yavruların yüzle
rinin güleceği şimdiden belli olmuş

tur. 
Faydalı haberlerden biri <ie Halk

evinin dört haft.ada.nberi seri konfe
ranslarına ba.şlamış olinası ve bu 
konf eranslan ar kolunun sazı ve in
kılab fimlerile cazib bir şekle sok -
muş olmasıdır. 

Haftanın konferans günlerinden 
hariç gecelerinde partinin ücretle te
darik ettiği filmler de gösterilmek
te ise de Halkevinde paralı sinema 
halka ağır gelmiş olmalı ki rag0et 
eden pek azdır. Sonki konferans ge. 
cesinde bin kişilik muazzam salon· 
da belki iki bin kişi sıkışmış, geri 
dönenler bile olmuştur. 

}Matı Ö.?:det& 
Sivuta 

Sıva.s, (Hususi) - 23 Nisan Ço
cuk ve milli hakimiyt.:t bayramları 

şehrimiz ve bavalisinde g~en yıllar
dan daha coşkun tezahüratla kut • 
lanmıştır. 

Çanakkale& 

Çanakkale (Hususi) - Hakimi
yQti Mileliye ve Çocuk bayramı bu
rada. büyük bir merasimle Cümbu
riyet alanında kutlanmıştır. Daha 
sabahtan binlerce halk Cümhuriyet 
alanını doldurmuş bulunuyordu. Me
rasime lstiklil marşile ba.şla.narak 
şanlı bayrağımız direğe çekildikten 
sonra Atatürk anıdına çelenk kon -
muş ve Maarif Müdürü Latif Öktem~ 
ile orta ve ilk okul talebelerinden 
üç. talebe tarafından bu{ilnün büyük 
lüğü hakkında nutuklar söylenmi§
tir. 

Bütün okul talebeleri ellerfode 
"Çocuk Bahçesi isteriz, lise isteriz,, 
levhalarla. şehri do~c:;mış, Parti bi
nası. önüne gelinerek orada da nu
tuklar söylemiş ve bütün çocuklara 
parti tarafından şeker dağıtılmış -
tır. Orta okul talebelerinin belediye 
sinemasında tertip ettikleri müsa
mereyi seyretmekte büyük bir zevk 
olmuştur. Bugünün küçüğü yarının 

ı büyüğü olacak olan çocuklanmızm 
müsameredeki kabiliyet ve başarı • 
ları takdire şayandır. 

Gece de Çocuk Esirgeme kurumu 
tarafından İstiklal okulunda bir ba
lo verılerek bugünün gecesi de eğ
lence ile geçirilmiş 'Te dans müs;ı.ba
kalan yapılmışbr. Yalnız dans mü
sabakaları değil bir çok hevesliler 
arastnda milli oyunlar müsabakası 
da yapılmış olsa idi balo daha neş'e 
li geçmiş olacaktı. 

~~~~~~~CASUS ROMANI 
Tefrika No ~ 24 

baygın yattığın bir Kaç saat zarfın· 
da vaziyeti hayli ıslah ettik .. 

- Ne gibi? 
- BüyUk Britanya hakıkaten 

yaman bir muazzam develt.. bak 
dinJe ... 

Sen Poladan intikam almak için 
yanımdan fırladığın zaman başına 
b r kaza. gelir ilıtimalile ben de ar
I: ..... '1dan koştum. Tam köşeyi dönü
} or<lWl. Pola bir kamaranın ka -
pısını açtı ve arkandan ate§ etti. 

nun bileğini tutmasaydun, kahbe 
nmi kalbinden vuracaktı. O kadar 
d:ı nitıaııcı imiş ... Derhal elinden si
lahını aldım. Gretanın çenesine sıkı 
bir kı·oşc vurdum. Evet vurdum, 

gözlerini öyl açma. centilmenliğe 

yakışmaz amma... N bil yim? O 
tam fırsat oldu, Pola ellerimin için
de ?..ıngır zıngır titriyordu e!mden 
tabancayı aldım, bir kabalık daha 

yaptım, onun da kafasına tabanca
nın kabzesile vurdum. Onu d öbü
rünün yanma serdim. Sonra 

ç:ırşaflanm çıkardım, ilnsın · 
ladım. Ve ancak ondan s . r ıiıı 

yanına gelebildim. 

Nerenden yaralandığını L 
ğim için, büYfik ıztıra.b iç ıın. 
Ne ise kurşunwı omuzundan geçti
ğini göıiince memnun oldum. Ve~ 
ni hemen şu yakındaki kam.atalar· 
dan birine soktum. 

Yurddo tetkikler: 

Gelibolu a -tarihi 
Abidelerimiz 

Gelibolu belediyesini, eski eserleri güzel bir 
şekilde muhafaza etmesini bildiğinden 

dolayı tebrik ederiz 
Yazan YUksek Mimar Kemal ALTAN 

İlk Tlirk tersanesi ola Geliboludald 1~ Dış limaıda.r ve ta.rihl yıJdd" 
kulesinin ID.IW7Ar88l 

tile açılarak geniş bir meydaD cJj' 
caktJr. 

Tarihi koyundaki milli sanat ,;t• 
netlerini tefabürle koruyarak 'llJlr 
dana çıkarmak suretile memlek~ 
rini imara başlıyan kıymetli ~ 
bolumuzun yüksek şuurlu bel~ 
sini gönülden gelen bir sevinçle tJJr 
rik etmeyi vecibe biliriz. 

Yüksek Mi.ıJ>.al' 
Kem.al Altot' 

Yıldırım Güzelcehisar adile Bo
ğuiçindeki AnadoJuhisa.nnı yaptığı 

zaman Çanakkale boğazından geçe -
cek olan düşman gemilerinin t.aras
sudunu temin için Gelibolunun iç 
limanını ibate eden Bizans surları 
üzerine bir kule inşa etın~ti. Ayni 
zamanda biribirine muttasıl ayn 
havuzlar halinde iç ve dış limanlara. 
malik bulunan Geliholuda ilk olarak 
bir Türk tersanesi tesis ~iştir. 
Kanuui devrinde güzelce Kasımpaşa 

t~rs:mesi Gelibol~dan halice na~et- Trakya umumi 
tirdıkten sonra yıne burası eskı yel d 
kenli harb sefineler.inin kalafatı için l mu··tettı·ş,· Çanakale e 
ikinci tersanemiz olarak kalmıştı. • • . er 
Hatta ikinci Mahm·ı4 devrine kadar Çanakkale (~ususı) - TeftWuırıl 
ölen birçok kaptaın deryalanmız de bulunmak w.ere Trakya; ~ 
Geliboluda. medfun bulunmaktadır. müfettişi Kazım Dirik şeh .ıııJ 

Trakya umumi müfettişliği mın - g.elmiştir. General ~şam .halk:"J>ll" 
takası olan güzel Gelibolumuzun bu zıyaret ederek faal bır vazıyet~_..rJ' 
kere yeniden imarına ehemmiyetle lunan halkevi cazının çaldığı Pl".'~t· 
~c;ebbüs edilirken bu tarihi eserlerin la~ dinlemiş ve halkevinin faal~ 
ön plana dahil edilmiş olduğunu lerınden memnun kalarak ayrı ı#' 
memnuniyetle öğrenmekteyiz. tır. General Ayvacık ve Ezine ~dl"' 

Gelibolunun denize karnı giizel1ik larmı da teftiş etmiş, vilayet fı Jı. 
manzarasını kapatan t'ış limana aid lığını da gc~ikte:1 ve fid~~ık b~, 
mendirek üzerinde su anmış bazı kında ~azı dire~tıfler ~erd~' ten ll~ 
binaların kaldınlacağı nutasavver ra Gclıbolu yolıle Tekırdagına 
olduğundan dolayı iskele.fon doğru ket etmiştir. 
ilk göz alımına tesadüf eden tarihi ·çanakkalede bölge 
tarassut kulesinin güzel bir !)ekil l 
alması için etrafının istimlakile tan- maç arı 91\1'. 
zimine başlanmıştır. Bu tarihi kule, 

1 
C~1 . akk:ıbı~. 1 (Hususı1·) --:. Ç:.VP ir 

dört köşe bir plt\.n dahilinde ve her e ''ı ayet 0 ge mac arı uç o. grıjP 
dıl'ı ayni ölçüde "14 M . ., olup "2.5 zc~inde yapılm~<tadır. B~rin~ ~ 
M.,, kalınlığındaki duvarları mer - Ez~ne - Bayı <!!llıç ve Ayvac: ~J 
merden yapılmıştır. Üst kısmı yı - len arasında geçen haf~ ~,cıl 
kılmış bulunduğundan elyevm "11 sahasm~a .. ys.pıl~ı~, ~zıne··stUJl ~ 
M.,, yüksekliği kalmıştır. İttisalin • spor klubu her i.kı takımı u il ııı 
deki i" limana gırm· ek için bodrum oyunla yenerek Ayva.cık gru~ ' 

.,. . . . l t B bırtll 
katını teşkil eden mahzen kısmında ı,ncısı o mu:ı ur. u grup <J 
kademe ile inişli bir medhal bulun - elikler maçı da 5 vs 6 maY15~1Jlr 
maktadır. nakkale merkez sahasında yaP ·ıııl 

Eski Bizans suruna yeniden bir t::ı.n sonra vilayet birincisi s~ç\,1rr 
kule esası olarak ilav(.: edilmiş bu- olacaktır. I!ölgemizin 9 kIUbll ~J' 

b. · k . b. · tt çaıışJP"" lunan bu kıymetli Türk ekinin ıncv· ırıne ra ıp ır vazıye e ~ 

cucl sur b:ıkiyesile beraber esas tarz tndırln.r. #" 
ve şekli ihlal etmetlen "re. törasyon., ,-
tamiri çok yerinde bir iş olacaktır. t T t z A R (~· 

. :eni ~libolun~n. en .. yüksek tepe- y a.?Jr.ıızın çokluğundan dola~,,, 
sını teşkıl eden Gazı Süleyman Paşa liçonun gürcşleıi) tefril:arrııtı 
camünin bulunduğu me\ '·i camiin madık özür d.Jeriz. 
dış avlu ihatasına bitişmiş olan ba- _ ~ 
ı.ı dükkanları istimlak etmek sure- ~§....JU 

Doktoru çağırdım, p:msı.manını 
yaptırım. Bu iki karıyı da doğruca 
birer sedyeye koydurarak, o tevkif· 
hane ittihaz ettiğimiz odaya gö -
türdüm. 

- Süvari bir şey demedi mi?. 

- Ona meydan vermedim. Der-
hal süv:ırinin yanına koştum. Hii.di
senin bundan ib:ırct olmadığını, ge
minin içinde yolcutarın muttali o!
ma.ması lnZ!m elen bazı casusluk. 
hadiseJcriııin ı .. cvcctl olduğunu il:i 
Almanın da kn.t!cdilmiş bulunduğu • 
nu Ö) Niiın v.., onlarm da ccscdlcri
m o relim. Ve te!siz telgrafın ba
. uıa. gc Um. Knptnn. bizden olduğu 
i in o"n. aı·ul: l1üviyetiıni ifşa etr•ıck 
mc ·J. tin::!e lrnld!m. Di.1.im mer-
1. · c ım. Ve ~~i:!lc :mutabık kal-

z l i!C:c or:ıy:ı izahat ver .. im. 

Tab·i biraz lm r:dık. Pobyı serbe2t 
bıraktığını sö) emedim. Sözde Al -
manlar bizi nereden teşhis etmişler
se etmişler dedik .. YC bu kanlı cidali 
hikaye ettik ... 

eJd1" 
On dakika sonra ceva.b .g &ırı:: 
- Seni de beni de tebrık •<)'•JJ 

··yıetJl".";~ 
lardı. Ha unuttum sana so , 
vesaikin asıllarını da tclgt1Jl t 
dirdim. Bazı şifreler de eliJ'.tle tol 
mişti, onları da ccktim. o;ıl31°., ııl 

, <;0'' 
kezde bunları çözmüşler, ve 
him malumat elde etmişler·· -~' 

'Jt ev 
Evet seni de beni de tebrı l(1 

yorlarcİı. 'I ... bii bunun Uzer~~~ ... ~ 
tnu m:ı.!dne başına davet edı is" 1 

casusun cesedinin gizlice de!l ~ı/ 
tılması temliih ed:Jdi... c~ert 
ben bizzat yanını,; kömürler J3il' 
refrkcb iki torba bağladHI1· :ııııtf. 
baya koyduk. Mutbak en~e. dOıc 
r.ısına yerl~tirdik \'e der.:ıe vı•ı.v ti 
herifleri.... Kachnlar is~ rrıe t j. 
la.r ve .o-emi lngiltereye ::~vd~ıeı# 
zaman ıükumcte tcsliın ..,.il 

!erdir. .. 
. '!ttl· ·-" İçime soğuk su serpılıll~ ,-

- Sana çok tcş'!kl:Ü:' .1 

r. d d' ~"' ıomy, c ı:n.. ..n.ırı• 
[Df.lll"" 



u 

unan ve 
taarruz.. 

ol-

Httler pllnı 

( .. 
Bu sonuncu no cta Hı 1 rın sc' . 

1 ulceyşf ve sıya ı hhanesınuı 

b lıca si ahlarınd n t kil e-
de::-. No.rvc ın A an 
ıstı:isından elde edı ec mühırn 

ders, Almanyada ıktiııiara gelmed n 
evvel d~ bu "getlifl.8tilmış 
aevkalceyş,. m b llila eski ma 

etiıti mubfr& , yam. 
H tıer Dıln millRPi. olarak-. 
durdbiu ~ tidlr. 

Naı qJ1lti Umaet ve defMieafln 
derecesi, nazf &Janları taraftn6aı Jla 
Jlllınış :J1Juc:ı ve tahnb edici. mesai· 
nm Jı..&lini ıeht etfer. IW6rin 
paif• muılılftütıeaU111t ....... 
ni beklediği ve taaıTu.zdan evvel, 
m>ı v~ vtl~ getD'i!hıet istesıillQ 

~ <lılmtaklii tahminde J&· 
mi ' il ı> ' 'ı '&r. 

Ve bu, llıııallflli- ıçJB. ftll.-ı · 
nın yansının kayb ndlln bellii daha 
vahım bir ma üb yet olmuştur. Bu 
da karakter.istik bir ~ıhr ve fik. 
runae, buNda. üairiıMit dwıım~ ni• 
_yetintle alauwi'ljJM; ~karsı 
must&kbel bır lıvek t ıltdlıaaltniı der 
pı ey!mnefe unktn verm ktedlr: 

?Pvcu. ••J''•IJ. ~ hu usta lılr 
danmasr vaztyett kemffsı ıçm daaa 
mOlii"'r•· ,._.._ tm 1111 .-e 
ewel ummn bma bildin .. 
len umwnf plltu lmfdbıma.. 
yor. 

Bunu aıılıun;ı.k. ı ID ertu me • 
todlanQl aMieee or.d.Waruı buit bır 
m.anevıUlla Qapn p lri1Mi8 ı .. de.,..,. d 'as-
keri sevhınf nf nottta:larmın kvı!t' 
tı rı fevkalad muğlak muteaddid te
. ebbıislerı tazammun ettigı !iknne 
nüfu& •cluUr 

Bar.ek~ ~ arni 
zamancla ahMeltf larda ı.ail 
ıçın derptt edilm IT. E!tseriya, h -
reketlenııdeo herhangı bil'iGW Sila-
11 veya askeri bir cınnet eseri fllan,k 
tıelW -.ea . ..._,. ... )'.ar 

halbuki ııaih•&ib bir IMille gerip 
ilUI< w .._, bu ıı_. 
k.etia. tlı-i-1i &W miae11 QJ.clb
ğµ prülir. ~delltlzlcra hlkim 
olmad~ .... ~ t.aarı:um
da veya ~ pk111daı ~nü.._d& 
-..Mldlalafl 1 W ••• m .. n mah 

YB 

r 
air m z n tt tıen- •uaMM vae -

y.-..kaJ8a 'fe :W • 1
) •, , 

çık-. lis kr ı t atıa lllmıaJ••ı--. 
llıımr ;sR rı'· inhi • >• n eski 8 e tf fab~ y. 
nıden '? ! ~me gıl'Jlllllllll a -
zere olduğundan dün İstanbul mat· 
m.t miiıgewjlkeı i•e geıal: ı ilmiltar. 

&ılı Bom011ti - Nıekta.P şirketi bi
ra. c:laleadil: mete- ına!t8mt olan t:.nllr 
budan bazılumı aatıja ıçın faba 
U... edidıem 1 - & lllilyon litzıe. • 
lan 1ım1mıi kapaıi•eu dütmiittür. 
Hali llazır n7.iJıette senede ancak 
3' mı?yon 600 bm kilo bira ıstihsal 
efiebilmektedir. P"alrat fabrikanın 

Fransara sıpar11 edilecek M aded 
dinleııdirme taııluuı dıunt mil· 
teakıb bu mıkdarın 10 mil lit.ııe-

yıe r çıs~gı 
edilmektedir. 

Di.Dleıuiirme taD.klanDlclan 

-•1ı~t ...... 
-M-. ..... ...-- . , .. 

;ıı.enıden 
bat-iç 

mim gitı • 
Fabrıkaımı ye-

ni .anAaNı '*•--sabi· 
cngı büüilr- liPAiriere aym ~ al • 
tmc» sıwı kw 
Pabı• • b~ faıhlsa*r i . 

dam ırıe fa~da 1-d• ltaşJa. 
lstanb11hm e11ndll tura.. IDa& iat:Pheıl 
w~ actr o1duiu.- iQiD iJsi. daire 
a:raamcftt bır anfqmaya vanidlp. 

....... S.•t:i ...... 11111! -

..ııre bol mjktaata bil& da. •qeda • 
c ktir. 

v.- ......... ... 
Daiıni Encümen tarafından tetkik 

ve kabul olunan yeni ekmek çeşni • 
lıiaila bi · d"c ien iiihı n .... 
ı.ıtnqtw: Ya CJıeta• • 2D ..t, 
~ ns ,,nneşaf! hğday nl'dtr. 

nun ıstediğı sevk11J 
rıne uy.mail de , bunları devır -
mektır. 

ıwm ... ıua. 

ıım.ot g>-i&wjk.._..._. 11,:-A•Dı• 
• &T,. d't4 aıl• SJI 7 ilt 
tldlır-Ji!i \A• e IJlllpF .._._. ..................... , ..... '-

SABAH 

ferin cnebılerle 
• 

·doğrum dnr 
ar. ..... ı. ;.ide) 

••IMllMıl~ ._. dl ve ao-
-• lllllıllıt Si 4 r'P •ek ... 

ıe.91raiıltfa.- Rı '* çıktı, 
ı.-..._"Wtıw t • na doğ· 
.. , • .,sa: 91 l • iM 9rlftıh hali be
ni, birdenbire vesveselendirdi: "Ey
Yah, dedim, bizim mi:Htkat ''miiıttacel 

gidecek 
pı;w. 

Bem görünce gülümsedi: "Gene ya. 
kalaıı~ nu? ,,, gjbilerde. •. "İntizar o-. 
dası, na gjrdilı.. 

- KonupmayacaiPz ! dedi, çünkü 
biç vaktim yok .. 

Korktujum bquna gelmişti.. Bir 
yığın ' mtlstaeel , ten bahsetti .. 

Bir hayll miicadele ettik. Nihayet 
y e mutabık k dık: 

- Kıaa soran , ce\18.b venr-
suna.. Maksad fıkriru 

- B husustaki 
ca ğrenm ı tiy 

l y. Ben ecneb 1 1 y 
taraftar d ilim .. T 

de .. 

\1 

rühir 
-GörülUI' .. 
- & türlil i&divn•.,...._ 

iJamn aebabi? 
ıı • 

_..._._. inıaeJsmı•lnte•n 
olllınmlr U--11 J ram ' ı Mı bt oldulı
ıar.. ,.,,, 

- BöJı. bU: avJıeamede. ciiD.i& ~ 
lü.! 

- Dinin 1-uı. büyük rolü v_.. 
c9r.- l!Mt!lıuıea eskiden. !On anwaa~ 
dk OllUIJ ,..ttıe cnıeı- lnıftho ha 
.,... "' ........ 

a • _,. "' 11n ... a 
oldufa 8ir a1leye, TUrtt atl!si denu 
mı ve olacalt çoculdar TUrlt yavrusu 
mudtll"" 

- Böyle bir aileye - «;ocuklar da 
dahil olmak üzere • "yan Türk aılesı,, 

ri kendisine iltihaka mecbur edecell 
bir teşebbüse atılabileceğmi kabul 
lizımdJr. Bmıun içindir kı dtinyanın 
dikkati bugün Balka.alar v Holanda 
üzerinde toplanıyor. 

Fakat Bitler, şimdilik cenubu şar
ki A VNpaamda arazt ıktitlabından 
sarfınazar edebılir. Buralarıfnı baş
ka devletlere, Macwstaa t lya, 
Rusyaya kendisine muvak t d ol
sa, teerıki mesaileribt temiiı yle -
mek Şartile, bırakabilir. İktısadi za. 
ferlerle iktit.a edebil' ; o. ~ r mı.it
tefiklere galib gelırse, Almany nın 
paylaşmak mevzuu bahsplur Rus
ya ve İtalyanın hakkından gelebıle
ceğinr biliyor ... 

Müüet o4n bir ıuNrta vv: önü -
müzdeki haftalarda yeni sürprizler 
bekliyebiliriz. Bitlerin planının in· 
kişaf edecejj seyir, ~vzu.u bahsola. 
cak her mıntakada yapabileceği ka
nşıklık. derecesine ve sıyasi vaziye
tine tAidir. Huna, Mameır dahi ~u. 

v.att.ak olduiJı ~ üıtıimal ye
ıaı Jlip ' .. ~ .... ni .. 
imi taarruaunu .... ! J11ll13P._, 
-......-ı.._ ............ ··-...... .. ~ ....... .,,...,. .... ... '···-

denir . .lt~an baba tarafı galebe çalar 
gibi olur; o m-. • .._..,.. ,_. 
lilik duygulan, hatti yabancı hisle
re lt&l'IJ reaitaiyoır bile yapar. Bil" 
lnlPD•nda.iae, yabençı duJgplar, :yer
li hisleri bile inhilil ettirir. Fakat 
bunJaı- kaide değildir; ekseriJ9 aÜll

ler her iki kü.ltüı tıeJqm•wu. IJllıkil • 
Bll kalırlar. 

- Y'bsnnMI• ........_ 1ııi1t 'llirlr 
dshbnlım vep. lllll. tM&. benkatJeri
le TUrk camiasuıa. karşı mane.t bir 
suç ışlemiş oluriv 1111?' 

Bir an düşündü ve : 
-- Bu ualiniaıı cewbuu, bmlle 

anketinızın çerçevesi ıçine dahil et
etmek doğru olm.u, iM. aneall ayn 
bır m v olarak mütalea edilebilir. 

t · Ziya ile yaptığmıız ko-

Recai SANAY .. 
Paristc yerleşmiş 

Turkfer 
---0.------

(Baş taralı 4 öncude) 

M rs 1 ya ha k t edecektı, sor -
d 

ce 

- Haberin var mı! 
- NedeD . 
- Şi.Wı'ü PA4a dtln gece ölmüş .. 
1l1rdeııbir.e afalladım ve BaDki mil· 

teaddıd Şükrü paşalar vanıııı gıbt: 

- Kım.. hanıi Şwmi paşa. 

- Canım aç ŞWnıil paşa. .... ? •• 
Bızim Şükrü paşa.. 

lhet, aırıdh- biaim SWım ....... 
Daha haylı Zl.llı.l yaşııabil_.. bir 
sınde olan bu .... v• m~ a • 
dam, "sonunda ona fena bir oyµn 

oynıyae••ıdm 111111» 411 ••· iJ. 
lete kur.bin ııt:mie. ummadıjım&s ltir 
8l&ntta v:e biç bek1Wl8dijimir bir 
XmM da 19itnitrdfm aa,ınJana allılKliP 
,..... ..... etlllipj •.. 

-Çauttalede faycfa.l 
konferanstın-

Ça·rvMI• (Ji-..) -CülDIMft.. 
yet Halk Partisı Genel Sekreterlıği 
... 8 •dmı §Sllrimize ,.....ti_ ... 
ltant St,ıamfBllgiter ~ öğ\etme
ni !Say Myazi c;ıtaJcoğlu ge k 
Halltevı salonunda "Marmara.da 
cıoiJıatJ& a....ıa..YU'I , mn•ua•da 
1rir ~s ........ ;-. Bau. &Ol8 

kalblerinMıie örım Znılnean Bel -
zeteame de iıjaret ederek yurc:l'1qnı -
zun bu kilde ~ ve korkunç ze1 • 
zelele sabn oJaa bır anud • 
gua11 d delillerile llÖlıtBl:mitlıtir. 
Mıav• ea 

aalcwunıııla "S~ ~-!il' 
lMP Jlıırnlfenma ennek bere 

but Tıb P'altültesi psişiyatı kli
Ord. p otesörü Mazhar Osıııan 

"amaa g~. Halk.eviııce hw· 
lıklara başlanmıştır. 

Ça11alt~ate• hey r:lt11 
Çu~kalll (m..-i) -- 'Yap kt. 

ye ~ te.aıııJ ve 'YltF _.. 
içindeki bazı bahçelerde heyeJln VU· 

Jwa plmi1; \teJae&. Yıijtin ~ 
)fA.milm kaJ1arak ~ ~,,,c:ek 
1* hale, plıDiltir. Ba. çak tarlalar
da. da. t9fıN'8k çö}dl ..... b111Nle pl
JllilUr, Blıt köyJQ. ı.,eıtnı liJle 
anlatıyor· "Yolda kaleye ~ • 
dum. Bir inilti içerisinde kaldım. 
ılf BIJlfl gar apmm. &IMNL 
w:ır oı ,,,.._n ,-.,....,., 
ve topratı- ..,.,. n••' .. ,... 
...._ ,e nı• hllrRlmı g1r. 
du.&., 

LiXHtÜ SillAA 
Bizim köyde 

radyo 
fa.,--.~ lirdl#JJ. 

.._ bUiıa ~ mlrodaa )labes 
aldık. 

Jırr11i ••d• Villrye de gitm• 
~ henilz erettril yok. Fakat bil 
.... ~ .... tl!!Litırik .. radJIJ 
sabip•didli~~-~ 
rup. doldilru;,yw; Jieilı köylll rad1• 
cı.a ~ ediyor, hem bu ge111 
yepyeni bir mMlekte ~P. gıcıt 

••• 

i'l"ı&PIP:DCU~ı.a bu kadar &lll&Ul 

r.ba.-ıe ifsadlara -• 
karlcmamah, aran 

kll'l~mzdakileria ~lııni. 

uı cWıa çabuk ~ır. 

• •• 
Aacal Tüm adyosunun da bır 

teyier soylemesi, yt.lnız şehirlı~e de
lil, Tür.le kÖlÖSbe W. hitap etm 
lizımdır. 1'k tahsil çatlndati uk· 
larni, mdtepeitıltlf, malliMeilılık 

yüZOnd'en ancak dertte birini oltlrta· 
biliJoawı:. ~o vasıtıutjJe bin· 
larae TlrJr.e ........ k~ QIU• 

aMjm.. ~ eıieb''nn•mzı, 
tm11 her rm..tB tftvtl' ••lllt!llği 
mm .aedm ıı-m katnııyonm 

Anlara Boraaaı 
•1'lllm1MI 

~...,, 

MM• ı. asr'9ı 
N..,_Y_,. ıtO Dei9 
Pirit .......... 
KIJNIO lOO' Liret o.. .. lDI in J'r. 
Ar..,..wHlQ ~ 
BerliD ıoo RaJ's t -
IMlnlll 108 .... ».2391 
Atiae MI' Drntnf lı9'1l 
Sof)a 109 ı... ı 125 
Pr.ac 1'00 Qek ~ -
~ 100~ 13 
v....,,.. UM)~ 

1 

axı z ııts l8I iWlcl- .x. o 
BIJlnt • ı... .... 
Belgn.d ı• f>iDa> 3.m75 
Y lıır' m JM. Ya • ..,. 
Ste4silohıt 100 1svec kr. at 005 

.. UJIJRuiiie -. 
IBIAll WT• O Ml'r 

Ergani 19.10 
Siva,s. Er-
zurum ı 19.57 11a 
Sina·&·· 
&iıısua ı. :18.62 
Siv.aa.- 1\):-
zunmı 3 19.82 .... .... 

19.62 

• 
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Ereğli havzası 
K6mtlrlerl sata, blrliGinden: 

9'0 numaralı kanuna eltelaııden 2/12891 numaralı xarm do S ..,ııı ka• 
..... lke~edea 

"EreGli havzası kömürleri satlş birliGi,,. 

\ferkezi Zonguldaktadır. 
Birıortm k6milr almalı: lstiyen müstehliklerln 15 mayıs 1940 tarihine kadar 

11' balda Tophanede iskele Caddesınde 28 nwnarada ve J 5 Mayı ıAO tarihin
._ llibaren de dofrudaıı clojruya Zonguldakta SATIŞ B1RL1Gl MERKEZiNE 
a6ıwt ey~leri lAmndır. 

_____ ,.._ 
KölılOB SATIŞ ŞERA1Tt: 

l - Kömur ahcılartnın kömür b<-delıni peş n n ödemt!l rl şarttır. -, 
2 - K&nürler havzada F. O. B. olaralı: teslim edilecekti • ~ 
Terıraf adnai. ZONGULDAK - SATlKöMtm - Telefon: 145" Zo guldak 

~--------------------------... ~ , ~reOli kömUrl ri işletmesi 

Kömür §atış şubesinden• 
.,. K6mürleri ı.ıetmesı Kömur $3!,ış §Ubesinın l>ıKimwn mevcudat, tıeah• 

..W w mathlbat.ı. butün luılwk 'le ~ylc 3870 numaralı kanuna muste
nlıılm 2/12891 numaralı brunamenin' 1 ~ı kararı hükmüne _.e 1$11 ~ 

Ereğli havzası kömürleri satıı bitliği'tı~ 

k.AN 
İstanbul 2 inci icra memurluğun· 

dan: 
Bir borçtan dolayı mahcuz ve pa.· 

raya çe-ni!mesi mukarrer iki top 
Halil Alıl tiftiğin ve pamuklu 163 
metre kumaş 3/a/940 tarihine mu • 
sadif cuma günü saat 16 dan 18 e 

1 
kadar Çakmakçılar yokuşunda 21/23 
No. lu mağaza önünde açık arbrma 
sureln B&blacaktır. ı.fWıammen 
kıymetinin % 75 ni bulmadığı ak -

dnndllmif oldutundan allkpclarWrın ber türlil ı ri için 15 mayıs !HO tarihin• dinle ikinci anrmat~ 7 /5/940 
-4lm llllMıren merkGi ZOJIGULDAKTA bulunacak olan adı geçen satıt birl.iiine tarihine mUsadif salı gttnil ayni aa-

mür~\ et eleri. atte icra edileceğinden. talih olanla-

1 
J )o ır nn ~~ ~(lloda mahalfüıde ha-

l)evlet Deıniryollan ilanları w1 :';1eme1:":n ::. mllracu.t 

Aalml'a c1epoeıwıa ı Haziran 940 tanhinden 31 Mayı Hl taıihine kadar ıeıe. k ! ş • r' A 
......_ 41.000 ton mad k&nurunun tah l \ c tahuyesl ve depo civarının temizlen- 1 I'" 
..... .iP kapalı zart ~le ek ıltmeyeçık.ırılmı tır. Beher ton kömilrun boşaltı B 
- 15 ~ 25 k\U'\lfbUl muhammuı bedeli 13.000 lira e muvakkat teminatı u 1 m u, 
-..-. 
~ 8/5/940 tarıbine rasüayan çaI'Ş<l b gilnil a t 15 de Ankara latas)'onun- A I"!. R ı 

... .-el ifletme b1naslaıla toplanacak kom yonda yap 'acaktır. Bu ife gınnek is- .. 
tt; krlo kanun ve &artnamenin tay n ~' v k ıle mu'li kkat teminat makbuz ve 
J8 ldM'enin kabul dtijl lamri1le mutabık b nka mektuplarını h vl tekliflerini ay
• ..... t H e kadar kcımiır.:rGn re iğiJMt aktı.ız mukabilinde 'il enniş olm:Jarı 
M , ... 

.. lawne w ıaubvele lll'OJeleri Ha~al'P8'0da 1 inci, Ankarada 2 ncl, Kayserı-
tle .f iMi Je1e4me kem11)1IDlanDllan ~ verllmekteclir. (1752) (3078) 

••• • 
IJl/UtO tarihinden ıtibaren: 
SlıNpkrine aıd ve idare mah rn ~ı mayıatın sıari 

,....ıe ve nakil tarllai'llida tadi~ y pıl -ı tır. :»ahip~r n lld ss1ı'1\lçh vagonlarla 
.......,.,, benzinlerin asprl JI tmı o~ kaydı kalllınln ış, ialelılmuın J\1lldiytılta 
._ lmeimleri ifade -eden rakamlar, benzin Qllldly'.ıbnda hadm ı-aluımWının 0.70 
.. ı-ıı •hı ve ispirto. petrol, maz.ot, moto ın, hamız "Asit,, mak1ne :J<Iİl nakli
,..._.. hacim rakamlanwn o,ao ile haaılızarbı garl hamule ton:ı olarak teebit e
......_ ve bu .-rt1af hususi mahcycti haiz o!an idare m lı sarnıçlı ugonlara da 
...-ı edilnUfUı'. Hasılı zup]ardaki keslrlerın yarım ton 'li c daha ı :iliısı bir ton sayı-
k. Jm1a \afsUAt için istaQon)ara milr:lcaat edilebilir. (1949) (3'43) 
~ ... 

........., .. bedeli 31'11 Jlra IO kurus dllm ıecıoo DMtre bark:! çift telefon kablo-
• U/111940 pazartesi stlnil ...ı (10,30) o bu llaydaıpefll Ger ım.. ... 
1 m , .. kGllÜll,JClll tarabDıılm açalr eksil e •bil ahn .... k • 

illa 119 Prmek ~ 237 lira •7 ulı: muvakkat tem nat ve kanunun 
tQlıa tılllll .,..qrıe MrJUdıe ebiltme gtini saatine Jradar ar-tiQona. milracaatıa,rı lA
....... Bu lfc aıt prtnamelel' lı:mnisyondan paruu olarak ~. (iDi) 

:x -

Bayı. o. c. ~ 
Ekseıiya o~. Teic!Pt g6rm 

illçlar 9al'IBll fakat,~ ya.. 
~·il J>alıaedOl-.ee, Jıaöyell ... 
baliğa 4,eğildir. Bir sabn akşaa tat 
bilr etti#Jı~ ,ALLCOCK y~ bir 
gece zarfında ~ ~ v4 
aevam1ı 81~ tev1'! ederek ~ 
yan mahalli teskin etmiştir . 

Ai:.LcocK, Romatizma, Lumbago, 
Siyatik, ~elikli ALLCOCK ya1alarUt" 
fi.fayab olmuolardır • 

ALLCOCK yabiama tnlid etttil 
.ııııt sıcaklık, OTOMATİK BiR ~ 
SAi Jilll b-Bft -it4M,... ... 
fmı kaplar. ALLOOCK ~ 
Jr.i Jnnmz\ daire ve kartal resimli 
markasına dikkat ediniz. ~..-ı• 
... -~·JıMW!uJl4' 

:;;a-e 

Deniz Harb ökalu ve lisesi komutanlığından : -• liBE &AISAK ti iÇ -• 
~kl -oklJ)umur için Jld matemaUk ölretmesıi ahnacak:br. WeJr:Hle

•--.. ile elnala müramatlıln (33'12) 

Bostanc1da Sahilde Satılık Arsa 
BostanClda Çat•IQ p ı k~ deniz kenannda önil 1nımlut ana 

wtMbr. Boetancl'nm en 'gtbel bir mevkünde, koya nazır, tram"aJ du· 
nCa J8kınmda, duvarları ve nhtnm ve kaY'khaneat yapılml§ bir naMe 
........, uamn 21 metre cebbesi ve takriben bir dönüm murabbaı me
....... vardlr. ı.teklDarln her gün saheıJtlan (11) den (17) )'e kadar 
""!'..a 8MM,, idare memmiuguna miıracaatleri. 

. ' 
118 • 

,, 

r- Öksürenlere Katran Hakkı Ekrem ...,, 
L. Hakkı Katran pastilleri de ardır. ..il 

lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden: 
idaremiz müatahdbninl için '11 clft fotlnle 825 çift bıJı:arplıa • "' ~ eksilt

meye konulmuştur. 
Eksiltme 3/5/940 Cuma IUJlil aat 15.30 da B. ~ ..._ birinci katta 

P. T. T. llil~\Ui\\ odasında topla""Cak mildürlQk ~ P- lamüyonunda ya
pılacaktır. 

Bedeli m~a~enl 4403 lira 25 Jaırae. muvakkat ~· • lira 30 ıı:uru,tur 
tsteklllerltı öibabdaki mühilrlil dmunelertle ~~ ........- ve muvak'.. 

kat temina~ırd tatırmak üz.ere eabpna ~ ~ ; ... •J • idari kalem 
levazım kmil~ ~butme ıün ve saatinde de HO Rnest ·~ ıı be: ticaret odası 
vesikası. muvakkat teminat makbwıllıe birlikte komisyona nıanaı.tlerL 

1 - H/lV/119 tmlblnde pazarhkla lhale olunacatı 1Jln ed11mil 01'0 
bira andılı De 119 llllecl bira kaus•nm pazarlıtı poıen lüzum 

tlırlblne tehir wn , ''"· 
n - 'Jlwır1*.;... •bllul ~ .ut ıuo da tstanbulda .,...ılA'll!!" 

1118 Y.• mObQM& &IA ı dr "4ıld alım lu*rılayonunda 7apılaealı Uln oıuııu' 

llliıllıb A)pqed Cemaledıdia SABACX>OLU 
llMld Çl$'J.1d : (Y-1 


