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AKDENiZDEKi GERGiNLiK DEV.A EDiYOR 
ltalyanın harbe girmesi ihtimaline karşı Müt-Almanların ilk taarruzla 
tefikler ihtiyati tedbirleri artırmıya başlad 1eri püskür dükten sonr 

1 

"YUGOSLAVYA_. ALMAHLARI SARKTAKi TAHSiDATI ÖTEFl.KüRi~ Norveçte müthiş 
NIN VAZ_IYETI HIMA ye ARAZiSiNDE 400 BiN ALMAN KARA~I KAT 1 bo"' u ma ha ladı 

dirltolyan la•rra11a- ASKERi BULUNDUGU HABER VERiLiYOR Çember/ayn g ş ş 
n• ufr•Jıfı um•n, • 1 
:::"~"~:;~d:':,::":.: dün dedi ki. ngiliz er Alman gemi 
meml•Jı•f• Ballc•nlılar 
d•, müllefilılcrtl• •11ami 
y•rtlımı yapm•lı. ın•c· 
6uriycfint/ct/irlcr. 

Yazan: ABiDiN DAVER 
~ iyasi ve sevkulceyp 
;;;;;;J} vaziyeti itibarile, dos-

tumuz Yugoslavyanm 
4a, büyük tehlike içinde bulllD-
4u&unu söylemek, bir malümat i
lim olur. Filvaki, haritaya ır;öz 
•tmca görürsünüz ki, Yugoslav-
7a, şimali garbide Ahnanya ve 
ltalya ile ve cenupta Arnavut
lukta yine İtalya ile henıhudut
tur. Bütün Yugo,lavya kıyıları 
İtalyan donıuuı:ııı::mm hWm ol
duğu Adriyatik deniziudedir. Tu
ııada da küçük Alman harp ııe
uıileri dolaşabilir. Yugoslavyanın 
Almanya ve İtal> a ile münase
betlerinin dosto.nc oldugu ve on
lardan Yugoslavy:ıya hiçbir tehli
ke gelmiyec~i asla iddia edile
mez. Biliıkis, bu menıle etin Al
manya ve İtalya tarafından daimi 
bir tehdide maruz buluudugu 
kuvvetle iddia oluuahilir. Diğer 
komşularından Macarislau ve 
bilhassa Bulgaristanla arası fena 
değilse de, her ikisinin de Yu -
ıoslııvyadan - \İmdilik bahsedil
miyen - bir takun arazi talepleri 
't'ardır. Yugoslavya, tam dost o
larak Romanya, Yunanistan ve 
Türk.iyeye &üvencbilir. l\Iüttefik
lere gelince, onlar, Yugoslavya
yı bir taarruza karşı garanti et
memişlerdir, Yugoslavya, ıimdi
ye kadar resmen tanımadığı ve 
diplomatik müna:.cbetlerde bu
lunmadığı Sovyet Rusya ile son 
ıuunanlarda ticari münasebetler 
tesisine çalışmaktadır. Bu aı.ır
ıla tiçaret ve iktısat da, birçok ah
nlde, siyasetin tıi kendisi, hiç ol
mazsa ticari anlaşmalar, siyasi 
yaklaşmalarm öncüsüdür. 

Yugoslavyanm coğrafi duru • 
munu ve komşularile olan siya-
5İ VOİ)dini böykce hülıisa et -
tikten sonra, Almanya ile İtalya
nın, bu memlekete olan siyaset
lerini biraz daha tamik edebiliriz. 
Brcnner mülıikatında Ilitler ile 
Musolli. ipin Bolkaıılau do kcn -
di ıu:alarmda pa)·l~ştıkları riva
yet ediliyor. Londrada çıkan 
Dey li Hcrald gaı.<:tcs.i cAlman -
yanın l\Jacarı.stan ve Romanyaya 
yapaca~ bir taarruza mm·azı o
lar..ıt, ltalyanm da Yul'i ıa~ya
ya taanuz ihtiımaluıcıen ba.lıt;et
makte, fakat bW1wı, derhal lıal
yanın müttefiklere kar'il haı;.ma
ne bir hareketi olarak teliı ı e
dilect>i('ini yaamakla ve bundan 
sakıımıasını İtalyaya ihtar et -
mektcdir .. 

Yugoslavya içiu, en büyük teh
like, bu dedikoduların hakikat 
olması, yani, Alınanların Roman
yaya ve İtal~aıılı.rın da Yugos
lavyaya taarruılarıdır. Bu tak
dirde, Macaristanın, Bulgarista
nın ve Sovyet Rusyanın ne y·a
pacalclarını bir tarafa bırakarak 
daha ziyade, İtalyanın vaziyeti
ni tetkik edelim. İtalya, belki 
Yugoslavyanın r.ııittcfiklcr ta -
rafından garanti edilmemiş ol
duğunu nazarı dikkate alarak 
transa ile İngiltcreye harp ilan 
etmeden sade Yugoslavyaya lı!i
cum edecektir. O zaman .ınlitıe
fikler, İtalyaya ~ar~ı b~be gire-· 
ce~r mi? Deyli Hcrald, evet di
yor amma, o nihayet bir &a<ete-

( Arkası 3 üncü sayfada) 
ABİDİN DA VER 

Yugoslav hÜdwtunda Prens Pol ile göriifecek olan Roma,.ya Kralı Karol bii teJtı§tC .. 

BALKA Lll R lMısır 
ARASINDA Ki • ' 

üveyşte 
bir eraldı TAM BiRLiK ye!_ll ~e 

Bulgari.stan1n iltihaki. ı 
le kuvvetlenmiş oluyor 

LONDRA, 2 (A.A.) - Royter 
Ajansının diplomatik muhabiri, 
müsellah. Alman karakol gemile
rinin motörli.i mavna şekline kal
bedilerek Tuna sularına girdik
lerini ve bunlardan bir kaçının, 
Bul.garistanın Rusçuk limanında 
bulundtıklarmı hırber vermekte
dir. 

• 
ltalyanın Bug··nkü 
siy:aseti değişeb.lir 

= 

Amerika Sefirinin İtalyan siyaseti hakkın. 
da Musoliniden teminat aldığı söyleniyor 

ROMA, 2 (A.A) - Amerika 
Birleşik devletlerinin Roıına bü
yük elçisi Vilyarn Filip, bugün 
İtalya Hariciye Nazırı ~nt Ci
ano ile ııörü~müştür. B. Filip 
dün öğleden sonra B. Musolini 
ile de bir mülakatta bulunmuş-
tur. • 

görfü;tükleri söylenmekle ve İtal
yanın Yugoslavyaya tanllfrk eden 
maksatları hakıklnda, Kont Cfa
nonun, itminan bahşedici beya
natta bulunduğu tahmin edilmelk
tedir. 

Norveç'in, müteca

vizin şikarı olmasına 

- mani olacağız -
LONDRA, 2 (A.A.) - Royt~r 

hülisası: 
Bu.gün Av:ıırı Kamarasında b~ 

vekil Çemberlayn beyanatta bu
lunmuş ve beyanatının ba11ında, 
Jıu~ünkü beyanatının hali hazır 
vaziveti üzerinde muvakkat beya
nat mahiyetinde old..,;;..uıu ve 
önümüzdeki hafta •b. "-.il 'tinde 
.B. Çfüçil'in veyahut kendisinin 
daha uzun söz söy llyebilecek va-

( Arkası 3 üncü saııfada) 

Alman ajan
sının manasız 

neşriyatı 

TUrk. Yunan dostluğuna ı 
suikast faydasızdır 

Hariciye Vekilimiz D. N. 

B. nin ne~riyatın çok 
güzel cevap verdi 

ANKARA, 2 (A.A.) - :L.tan -
buJda Yunan Kralının doğum 
bayramı münasebetile yapılmak 
istenen dini ayine mahalli me -
murlarca muvafakat edilmemesi 
D. N. B. tarafından mütemadi
yen istismar edilen bir mevzu 
haline getirilmiştir. Bu neşriya
ta karşı vaki olan müracaatımı
za Hariciye Vekilimiz •Yunan 
ve Türk milletleri her saadet ve 
felaketi aralarında paylaşmıya 
karar "ermişlerdir. Ve bunu her 
vesile ile tekrar etmekte fayda 
vardır• cevabını vermişlerdir. 

lerini ve hava üsle ini 
bombardıman et iler 
Fin gönüllülerile takviyeli Nor
veç kıtaatı iki şehri istirdat etti 

-fngiliz tayyarelerinin hücumuna hedef otan S E R G E N 

LONDRA, 2 (A.A.) - İngiliz'.Harbiye Nezaretinin tebliği: 
Bir kar giindenberi Trondheim'in cenılbunda harekatta bulu· 

nan müttefik kuvvetleri, bir çok düşman lbücumlannı geri püskürt· 
tükten sonra, düşman lııuvvetlerinin gittikçe daha fazlalaşan adedi 
sebebiyle ,geri çekilmişlerdir. 

Alınanların, Tun kontrolüne 
iştirak etmek i&tedikleri malfun
dur. Fakat, Tuna beynelmilel 
koımisyonu. Tuna sahildaı;ı mem
leketlerin kendi suları üzerinde
ld kontrolü kendileri yapmaları 

hususunda mutabık kalmıstı. 

ROMA, 2 (AA.) - Havas A
jansı bildiriyor: 

M;ılfun olduğu üzere son za -
manlarda, İtalyanın Yugoslavya 
alcyhin<le tazı teşebbüslere geç
mesi ihtimaline dair şayialar der 
laşırnştL 

- ------ - ------------- !Müttefik kıtalan Andalsnco'de 
ve Andalsnes civarm<laki diğer 
limanlarda tekrar ı?cmilere irkiıp 
edilmişlerdir. 

Alman karakol gemilerinin Tu
na sularına gelmekri, Alman hü
Jcümetinin, sahilrlar memleket
ler otoritesine ve bu komisvonun 
sa]filıi,·etiı:c hiç kl''met vemec!i-

' Arkası 3 iilcıl saııfada) 

Birleşik Amerika elçisi Fili
pin bu sa'balı Kont Ciano ile yap
tığ1 mülakat. kısmen dün Muso
lini ile va.ki olan mülakatının bir 
devamı iru. 

Filhakika. Filip ile Kont Ci:ı
nonun, uımumi vaziyet etrafında 

Riyaseti Cumhur O_r~estrasının konseri 
• 'V"e 

Semiha Berksoyu~ büyük muvaffakıyeti 
Yazan: SelAml izzet 

Semiha Berksoy Necip 
Faı:ıl'ın •Tohum> eserinde 
i. Galip Arcaula 

(Yazısı 2 nei sayfamızda) 

Diger taraftan, haber verildi
ğine göre, Frarısanın Roma el -
<;isi Poncet, ~'ilip ile uzun ibir 
mülükat yaµmı.ştır. Bu mül5 -
kat, dm milletler dipkııınatları 

Kabare Kadınları 
(Arkası 3 ürıct1 sayfada) 

Vali, yabancı artfstler Hakkında ve· 
rilen kararın kat'i olduğunu söyledi 

Başvekil 

Erzin cana 
dün 
gitti 

Taksim gazinosu 
bir Rumen Şirke

k i r alandı ıkt . d v k·ı· H- - tine ısa e ı ı usnu ,.., _ ...... _ . ....,.._w_~-·...,...,.·-~ 
Çakır Malatyada kaldı Belediye tarafından inşa etti

rilen yeni Taksim gazinosunun 
MALATYA, 2 (A.A.) - Baş - isletilmesi yıllığı lG bin 300 Jira-

vekil Dr. RE'!ik Sa •dam bera - dan 3 yıl müddetle dün Rumen 
;berlerinde İktısat Vekili ile Ma- ıirketine ihale olunmuştur. 
den araştıınra enstitüsü müdüri.i Diğer tarafta.ı ecnebi artist • 
ve maiyeti erkanı olduğu halde lerin memleketimizde çalışma -
lbuı::ün saat 10,15 de 'buraya gel- maları hakkında verilen karar • 

. . . . dan hiç de memnun olmıyan ba-
ıınış ve ıstasvonda vali, Beledi- · kili ı k ta h' ı · ti . • . zı ıç o an sa ıp erı yer 
l(C. ~a.rtı ve ~alkevı başkanları artist bulunmadığından bahisle 
ile vılayet erkanı ve halk tarafın- . müesseselerini .kapatacaklarıııda 
dan karşılanmLŞtır. Başvekili- ısrar etmektedirler. 

miz trenin tevakkuiu ımüddetince 
vali, belediye ve "Parti reisleriyle 
1'örüşmüş ve 10,30 da Erzincana 
ıınütcveccihen hareket buyurmuş
lardır. İ-ktısat Vekili Hüsnü Ça
kır ile maden tetkik ve arama 
enstitüsü müdürü şehrimizde 
kalmışlardır. 

Dünkü gazetelerden birisinde 
okuduğumuza göre, içkili lokan
ta sahiplerinden bazıları ise or
taya garip bir iddia atmışlardır. 

Bunlar; bir yandan ecnebi ar
tistler hudut harici edilirken di
ğer taraftan Taksim gazinosu 1-

(Arkası 3 üncü sayfada) 
Bejjoğlu barlarında numara ycı

pan bir yabancı kadın ... 

Narvik mıntakasında harekat 
devam etmektedir. Müfrezelcn
miş düşmanla temasa gelmiştir. 

Narnsosda kayda değeryeni bir 
ıey yoktur. ( Arka.<ı 3 te) 

Yarın 

ŞEKERPARE 
=---SULTAN 

YAZAN: !11. S. KARAYEL 

Osmanlı tarihinin en 
heyecanlı ve esraren· 
giz hadiselerine sah
ne olan devrin içyüzü 

YARIN 
İKDAM karileri 

bu nıernklı "'' 
çok giizel bir 

Üsl(ıpln )'azdan eserde kendile -
rini tatmin eden bir güzellik ,.e 
hususiyet bulaeaklardır. 
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ısır üveyşte yene 
tedbirle·r aldı 

(Bastarafı 1 inci a~ııfada) 1 İspany,,l Ajansı muha'birine şu 
arasında yapıl!"' rnoı.tat olan \ be,•an:ı!ta bu~unmustur: 
terrrnslar cerçeve;ı d;~hil~n<ie, ma-ı •Tuna sıı!hii ile Akdeniz sul
llımat edınmek makSadıle yapıl- hü sıkı rurette biribirine bağlı-
mtş bir ziyarettir. Poncet, bu zi- dır. Cenup Avrupası mi!!etleri, 
yaretinde, Fihoin Kont Ciano bfribirinden ne kadar uzakta. o -
ve Mı..:.ıolini ile yapt~ı mülikat- lurlarsa olsunlar, b11gü.11 ayni mu
lar hakkında malümat almak is- kadderata. sa.lıivtirler ve lıeµsinin 
terri-,ir. . arzusu nizam ve hürriyettir.• 
VAŞİNGTON, 2 (AA.) - Ital- BRÜKSEL, 2 (AA.) - Bütlın 

ya elçisi Prens Colonna, Sumner millet, İtalyanın ''aziyeti netice
Vels ile fıÖrüomüştür. Elçi, bu sinde, müttefikkr tarafından Ak
mülakattan sonra, Ruzvelt ile deniztle alınan ihtiyat tedbirle
Riirüşınek üzere Yeis ile birlikte rinden dolayı memnuniyet ivhar 
beyaz saraya ııitmi~tir. etmektedir. 
VAŞİNGTON, 2 (A.A.)-..Filips'- Bir Sos.vahst ııazetesi, Musoli-

in Musoliniyi ziyareti esnasın- ni Hitl<'re yard~ma karar verdi
da İtalyanın vaziyeti hakkındaki j'(i takdird<', bunun İtalya için ne 
llıaberler etrafında gıörüı;ü!düğü kadar korkunç tehJikeleri davet 
söylenmektedir. Haber verildi - edecf'~ini tebarüz ettiroııektedir. 
ğine göre, Musolini Birle~ik Ame- Bekrkadaki kanaate gıöre, Bir
rika elçisine İtalvanın şimdilik Je~ik Amerika ekisine verilen ce
ı;(ll\Tİ muhariplik vaziyetini de- vap buı:(un hu.susi bir ehemmiyet 
ği>;tirmek niyetinde bulunmadı- ta;rnnaktadır. Zira, İtalyanın mes'-
ğına dafr teminat vemıiı;tir. ulivetıer yüklenmek zamanı gel-

Maama!ih, aSkeri ve siyasi ma- mistir. 
hafil, 1talyan siyaseti hakkında .-------------
tahmin vürütülemiyeee.!Pni ve 
bu siyasetin ani surette değişe
bileceğini söylemektedirler. 

Sumner Yeis, BirJe·ik Ameri
kanın Roma elçisi Filipsden Mu
solini ile yaıptığı son mülakat 
hakkında henüz hiç bir rapor al
mad>ğını buıgün gazetecilere be
yan etmiştir. Maamııfih,, vazi
yet icabettirdiyse, elçinin Duçe
den mülakat istemesi için kendi
sıne ta!İlmat verildiğini ilave ey
lemiştir 

SO\'YET ALJMAN 
TElDBİRLERİ 

LONDRA, 2 (A.A.) - Kahi
reden bildiriliyor: 

Veni bir taarruz 

hazırlığı mı? 
ALMAN CEPHESİ, 2 (A. 

[ Ankara haberleri 

Meclis ruznamesine 
alınan ıayihalar 

.ANKARA. 2 (İKDA:\-1 Muha
·birindcn) - Bütçe Encümeni bu
~ün de toplararak Z. Vekaleti 
hütcesini müzakere ebniştir. Di
ı?er taraftan eneiı.men devlet hiz
ırnetinde bulunan otomobillere da
ir Ji"·ihavı ikmal ederek meclise 
sev·ketmistir. 

.Mecliste ruznameye alınan di
i!er layji:ıalar arasında Denizli 
meıb'usu Emin Arslanın., z'1nmc
te para geçirmek, iftira, \•azife
yi suiistimal cürümlerinden mah
klıım olanların Belediye 5.zası ola
ırnıyacaklarına dair kanuna ilave
sini teklif ettiği bir takrir de var
dır. 

Bundan ba.:;ka Diyarbakırdan 
Irak ve İrana gideeck demir yol
ları için 50 milyon lira sarfi
yat icrasının müsaadesi ve ge
çen sene nisanda ırneclise veril -
ımiş olan örfi idare layihaları da 
encürrlenlcrdcn g<~rck metlis ı 
ruznamesinc alınmıştır. * ALmanvanın Ankara büyıi•k el
çisi Yon Papen bir kaç l(ün kal
mak üzere Berliııe hareket ede
ceği öğrenilmiştir. * Elektriği kendi vesaitiyle is
tihsal eden müesseselerin memur 
ve ırnüstahdeınlerine ait evlerde 
cereyanın fabrika müı,temilatın
dan addedilerok ona göre istih
lak resmi tahakkuk ettirilmesi 
Maliyece kararlaştırılmış ve ta
ımiın edilmiştir 

KAYMAKAMLAR 
ARASINOA 

YENİ TAYİNLER P;ırt..Said ve Süveyş seyrisefa
in kıımpanyalar:na İngiliz gemi
lerınin bundan böyle ümid bur
nu volunu takiıı edecekleri bil
dırilmiştir. 

A.) - Havas Ajansından: Mü
şahitler, her sınıftan Alman 
kıtaatının Vestfalya - Rhin 
mıntakasında şimale, Ham -
burg, Bremen ve Danimarka -
ya do~'TU miitemadiycn hare -
kette bulunmakta olduklarını 
söylemektedirler. Bu mıişa -
bitler, bütün Hamhurg mınta
kasının Gestapo'nun sıkı neza
reti altıııda olduğunu ve Al -
rnan sahillerindeki miktarları ANKARA, 2 (İKDAM Mu!ıa-
mahdut ecnebilerin kontrol al- birinden) - Sürmene kaymaka-
tında bulundurulduğunıı ilave ımı Seyfeddin ispir kaymakam. 

Kahiredeki İnı!iliz bahri maka
matı, İngiltere hiikfmıeti tara
fından ittihaz e<iilmiş olan ted -
~irlerin Akdeniz dahilindeki 
ticari münakalata samil olmadij(ı
nı beyan etmektedirler. 

etmektedir. lığına, Kangal kaymakamı Hulu-
•-------------• si Ilıca'ya, lncesu kaynıakarru 

C. Halk Partisi 
musikiye yeni 
bir hız verdi 

Bıilıriahmerdeki İngiliz gemi
lerine Umid Burnu yolunu takip 
etmek suretiyle İngiltereye avdet r 
etmeleri icin talimat veii~m~~tir. . ANKARA, 2 (AA.) - Cumhu-
KAHİRE, 2 (A.A.) - Hukuroe- nyet Halk Partısı Halkevlerının 

tin, Milli Müdafaaya müteallik • musiki çalışmaları'na yeni 'bir hız 
olarak ittihaz etmis olduğu ka- vermiye karar vermiştir. İlk o
rar !ar, bilhassa İskenderiye Vf! ]arak ele koro cal1.9maları alına -
Port - Said'in ticaret ve müna- caktır. Koro ve ses faaliyetine 
kalalının kontrolü hakkındadır. aıaslı bir sUTette ba.1 ı..,,..,.aı.; için 
. }:1ısırda it_tih~ edilmiş olan bir .ses ve kıoro repertu'Varıı. 
ıhtıyat tedbırlerı. lı_akk_ında <ıeya- meydana getirmek laz>m oldu -
nalla bulunan_Mill_l Mude.faa Na- ğuna göre Cımıhuriyet Halk Par
.zırt, .. ~u t~bırlerın t:ımamı:Y.le tisi, Kompozitörlerin hu neviden 
ted~fu_ı mahıyette ?l~gunu 5,~Y: eserlerini, teskil etmiş oldu{(u 
lemıştır. Bu tedbırın :;ııın<ııki k- . d t tkik. · ek afık 
beynelmilel vaziyet dolayısiyle urı e e etlı!·er muv · 
ittihaz edilmiş olu.o maınleketin olanları, tem hakkını vererek 
hcri1arıgi bir sürpriz karşısında alacaktır. Telif hakkına mukabil 
kaLmanıasını t6ınine matuf bu - eserlerin parti ve halkevi gaye-
lumnaktadır. leri için bastırma, plaklara ve fil-

FRANKONUN BEYANATI me alına hakıkı partiye ait ola-
Madrit, 2 (A.A.) - GaCcnkıo caktır. 

BALKANLAR VE ŞARK 
~~~;;;;;;;KOMŞULAR iMi Z DA 

Arap alemi Türkigenin kuv
vetinden emin bulunuyor 

Kardeş matbuatın 

KAHİltE, Z (İKDAl\I Mıha -
birinden) - Akdeniz havzasın
da müdafaanın kuvveUendiril -
nıe::..inde \le sükünetin devaının
da, bu denizin en kuvvetli kale
sini, kilidini ellerinde bulundu -
ran Türkiye Cumhuriyetinin kuv
vetli ve metin vaziyeti ile ehem ... 
miyeli hakkında gazeteler efka
rı umuıniyeye malümat \'ermek
tedirler, Bu suretle Hicaz, Suri-

..... .. 

hararetli neşriyab 

ye, Irak, Yemen gibi Arap mem
leketlerinde satışları mühim ye
küna baliğ olan .~lısır ı:-azetele
rinin Türkiye lehindeki neşriya
tı, arap diinyasında Tiirkiyeye 
karsı mevcut sempatiyi ~oğalt -
maktarj..r. 

•Elehram. gazetesile diğer ba
zı mahalli gazetelerde Türkiyenin 
askeri kudııet ve ehemmiyeti hak
kında yazılar neşrolunınaktadır, 

• 

BALKANLARDA: 

Almanya, Sovyet petrolünü Bul. 
garistan vasıtasilc temin ediyor 
<E:!_ OFYA, 2 (İKDAM Muhabirinden) - Dr. Claudius Bel
i;3) graddan Sofyaya geldi. İktısat. ve ticaret nazırı ile mü-

zakerelerine başladı. Baturu limanı vasıta.sile Yamaya 
vanurlarla getirilen Sovyet petrollerinin ihracı fadala~tı. Bu pet
roller fazla bekletilmeden Almanyala sevkedilmektedir. Almanya 
iktısat isleri Balkanlar mümessilinin yaptığı görüşmelerden anla
şıldığma göre Bulgaristan hükUmeti, Almanya ile ticari mühado
lelere eskisi gibi devam etmek fikrindedir, 

Bulgar Hariciye Naxırının son he~anatının Sofyadak.i gazete -
!erde ter.irine devam edilmektedir. Bulgar umumi efkannm, baır 
ka devletler hesabına ve komşularının aleyhine Bulgar milletinin 
harbe sokulması aleyhinde bulunduğu anla!i!lıyor. Balkan milletle
rile müşterek hareket cereyanı kuvetlennıi~tir. 

Faik Yeşilovaya, Kemaliye kay
makamaı Cemal Erzincana, Ter
can kaymakamı Cemil Malazgir
de, Akseki .kay.makamı Mazhar 
Nusaybine, Çarşamba kaymakamı 
Kiiımil İncesuva GeQ111i.şgezek 
kaymakamı Fah"i Çarsambaya, 
Govnok kaymakamı A af Mesu
clıyeye, Kemah kaymakamı Az.mi 
Ovacığa, Kiı.hta kaymakamı Sırrı 
Kebana, Maden kavmakamı Ham
di Suriceye, Refahiye kaymaka
mı Salih Goynoka, Buldan .kay -
ırnakamı Reşad Kahtaya, Erbaa 
kaymakamı Nedim Milasa, Bar
tın kaymakamı Kaz•m Sürmene
ye, Gündoğmuş ka_vmakaını 
Hikmet Dirikeye, Bulanik kay
ırnakamı Müştak Askaleye, Ge
libolu kaymakamı Te,•fik Hcn
dege, Hendek ka;,makamı Şakir 
Erbaaya, Çeşme kaymakamı Ke
mal Geliboluya, İnhisarlar Hu -
ıkuk mÜşavir muavini Avni Çeş
meye, Mesudiye kaymakamı Dün
dar Orhan Eliye, Kadirli kay -
makamı Hakkı Elmirdağa, Çal 
kavmakamı Rüştü Tireye, Er~a
ni kaymakamı Şe!'rk Aksekiye, 
Seyhan Hukuk işleri müdürü Ali 
Rıza Madene, Ü~üncü umumi mü
fettişlik Evrak müdürü Muzaffer 
Bartına, Milas ıkay:nı::ıkamı Ra -
sim Calaya, Emirdagı kaymaka
mı İzzettin Kan.,ala, Orhan Eli 
kaymakamı Kadri Kadirliye, Sa
ray kaymakamı lfa)•dar Refahi
yeve, eski kaymakamlardan Hak
kı Saraya, eski kayımakarnlardan 
Havri Niksara, Ürgüp kaymaka
mı Kemal Pınarbaşına, Pınarba
şı kaymakamı İJı.san Ürgübe, Ti
re kaymakamı Cemaleddin Lice
ye, Bursa mazyet memuru Baha
eddin Buldana, Malatvadan Kad
ri Kema'ha, Sivastan Cemal Yıl
Q.ızeline, Maraştan Muhlis Gün
d~muşa, Trab:rondan Mustafa 
Bureağa, Boludan Ahmet Tezea
na. İstanbuldan Hulki Karaburu
na. Konvadan Asım Kemaliyeye, 
Karaburun kaymakamı Ekrem de 
Sancak Hukuk işleri müdürlüğü
ne tayın edildiler. 

Güreşçilerimizin 
Mısırda yaptığı 
ilk müsabakalar 

K.AHiR.E, 2 (A.A.) - Dün ak
şam Kalıirede yapılan İstanbul -
Kahire ekipleri güreş müsabaka
ları neticelerinde: 

72 kiloda Kandemir ve 56 kilo
da küçük Hüseyin, puan hesabi
le, 87 kiloda Mustafa tuşla, Ço -
ban, rakibinin müsabakavı bırak
ıınarue galip gelıni$lerdir. 79 kil<>
da Adnan, 61 kiloda Yaşar ve 66 
•kiloda Yoouf puan hesabiyle 
m~l(ip olmuşlardır. 

Dü.ı baktım Bürhan Felek, 
kendi sütununu ufak bir (ı\k -
var)um!) haline koyarak balık 
ve balıkçılık hakkındaki b.lgile

'rini, Lu sütunda ballar.dıra bal· 
Lndıra anlatıyordu. Fakat mii-
barek, İstaıı huJ balıklarını birer 
birer sayarken, nasılsa bunlar
dan birini unutmuştu. Bari onu 
da ben haber vereyim: 

Geçende, Beyoğlundaki balık 
piş : rcn diikkanl;sdan birine da· 
lıp garsona sorduın: 

- Balıklardan ne var baka -
lıın? 

- Kalkan, gunıus, istrankilos, 
baka!) eros! 

- Bakalyeros hfıla s,ğ mı? (•) 
- Yook pasam, o za\'allı, çok-

tan sizlere on1ur! Bu bakalyeros, 
asıl Baka1yeros! 

- Pekala, getir bakalım on • 
dan! 

- Tarator ister? 
- Tabii! 

................................................. 
O aralık baktım, a~ ni Iokan -

taya yeni başıııuharrirlerden Ze
ki Cemal ile bizim eski ahbap
lardan biri düştü ve ikisi de ya
nlllla gelir ı:elme-L, önümdeki ta· . 
ratorlu Ilakalyerosu göstererek 
sordular: 

- Bu ne yediğin yahu! 
- Çerkes tavuğu! 
- Güzel mi bari? 
- Pek enfes! 
- GarS<ın, öyle ise bize de 
- Garson, öyle ise bize de bun-

dan getir birer tane! 
Biraz sonra, taratorlu bakalye

rostan birer lokına alan bizim 
köylüler, acayip hır bakışla yü
züme b<ı.karak: 

- ~·ena değil runma, dediler, 
çok sert, galiba, herif bunu ta -
vuk ~·erine kart horozdan yap
mış! 

hte Felegin unutmuş olduğu 
i:ı.taabul balıklarından biri de 
icalııııda çerk..,, tavuğu yeriue de 
yenilerek olan bakalyerostur! 

OSl\IA.N CE.'\IAL KAYGILI 

(*) Bey>0ğlunun meşhur mec
zuplarındcn h r> 

Kabare kadınlan 
( Baştarafı 1 inci sayfada.) 

çin Ronı~yadan artist, garson 
getirtiloıC'>ine müsaade olunduğu
nu ve Rumen grupunun bu hu
susta bazı tekliflerinin kabul e
dildiğini söyfomişlerdir. Hatta 
nakaş, garson ve boyacı olmak 
üzerç_12 kişinin de şehrimize gel
miş olduğu ileri siirülmüştür. 

Dün akşam kendisile görüş -
tüğiimüz vali ve belediye reisi 
Lutli Kırdar hu asılsız şayiaları 
taı:namile tekzip etmiş ve hir mu
harririınjze şunları söylemiştir: 

c- Ecnebi artistleriıı ~ahşlırıl
mamaları hakJundaki karar kat'i
dir. Roman) adan ne artist, ne de 
garson getirilmiştir ve ne de ge
tirilecektir .• 

Çemberlayn 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

ziyette ·burunacaklarını ümit ey
lediğini tasrih eyloıniştir. 

Başvekil, Çemberlayn, bilahare 
müttefiklerin, gecen hafta Trond
heim'i cenuptan alm:.k hususun
da fikirlerini terketmiş oldukla
rını ve -burada bulunan kuvvet
lerin geri alınması için bütün 
tertibatın yapılmış oldu{(unu bil
dir.rrili; ve •hiç bir insan zayi 
etmeden Andalsncs'deki bütün 
kuvvetlerimizi geri çekmiş bulu
nuyoruz.• daıniştir. 

Çemberlayn, sözlerine şöyle de
vam etmiştir: 

•Alman fi!orunıı verdiğimiz 
hasarlar o derece büyüktür ki bu, 
düşmanın deniz kuvvetleri mu
vazenesini tamamiyle bozmuş ve 
müttefik filosu kuva.ııı külliyesi
nin yeni mülıim bi7 tevziini 
milmkü.n kılmıştı7. Birlikte ha
reket eden lngiliz ve Fransız 
filolarının bir kısmı, şimdiden, 

Akdenizin şark ha.vza.~ında. l;ıulun
makta ve lskenderiııeye dogru 
yol almaktadır.• 

Çemberlayn, sözlerini şöyle bi
tirmi:,tir: 

•Norvec harbinin sarih bilô.n -
çosunu yapmak için vakit henüz 
çok erkendir. Fakat her zaman 
için muhakkak olan bir şey var
sa, o da N orveçin mütecavizin 
şikô.rı olma.sına miisa.ade etmiye
ceğimizdir. Harekô.tın genişliği 

nazarı dikkate alınırsa., kuvvetle
rimizin maruz kaldığı hıısarla7 

çok fazla olmam\ftlr. Her hal
de, müttefikler, Almmıla.nn 
kendilerine uzatınıııa çalıştığı tu
zağa düşmiyeceklerdfr .. 

et. VekAletin·n 
•• • • tebliği mu ı ı 

Mutavassıtlar elinde bulunan 
eski afyonla r satın alınıyor 

Müboyea . Şortlarını Neşrediyoruz 
A..'iK.ARA, 2 (AA.) - Ticaret 1 

Vekiık!lnden teblii! oi..nmu.,tur: 
Muta,·assıtlar elinde bulunan j 

eskı &neler mahsu1ü afyonlar ge
çen sene toprak mahsulleri ofisi 
tara.fından verilen fiyattan daha 
lJahalıya mal olmuş bulunma
sından, mutavassıtların elinde 
•bulunan ımallarını kii.milen ~ 
lanamadı.ğı anlasılını..,tır. 

Bunun üzerine Ticaret Vekale
tince, Toprak Mahsulleri Ofisi 
lhiılen mutavassıtlar elinde bulu
nan 1939 ve daha evvelki sene
ler mahsulü afyonların peşin pa
ra ile ve daha yüksek fiyatlarla 
ıınüıbayeasına memur ediLmiştir. 

Tc rak Mahsulleri Ofisinin 
ıınü<bavea şartları aşai(ıda l(ÖGte
rilmi:;tir: 

1 - Ajyonla.r 1940 senesi ma -
yıs nihayetine kadar İstanbul 
deposuna teslim edilmiş buluna
caktır. 

2 - Bu müddet zarfında. geti
rilen Afyon depoya qir4 sırasiyle 

muayeneye tabi tutulacak, ırıce 
t•e kabası tejrik edildikten sonr.'1 
;.ısulü dairesinde nümunesi al~ 
na.rak tahlili ve bunu müteakip 
tartısı ı:e kat'i tesellümü. ya.,J1la.
rak be.Zelleri öd1?11ecektir . 

3 - Hikemi muayene netice
sinde ma.ğşu11 bulunan a.fyonlar 
mübayea edilmiyecektir. 

4 - B11 a.f.IJonlar için takdir 
edilen kıymet ince toplanmış o
lanların belıer morfin derecesi 40 
kunL1i ve kaba. toplanmış olaııla.
rın beher morfin derecesi 30 ku
ruştur . 

5 - İstanbul haricinde bııluMn 
mutavassıt ve zürra eiirıde bulu
nan afyonlarını bizzat İstanbula 
getirmedikleri takdirde afyonla
rının irt:dai t.ıe kat'i teslim ue 
tesellil . ı muamelesi, bedellerinin 
tahsili için noterden m:rnıddak 

bir vekaletnmne ile lsta.ııbulda. 
111~1ıasip görecekleri bir 1nute1ne
di vekil ta•.ti11 edebilirler. 

Yug·oslavyanın vaziyeti 
(Başmakaleden de~·amJ 

dir ve müttefiklerin siyasetine 
terciiınan olamaz. )1üttefikler, 
şinıdiyc h.adur, resm::a Lö~ le bir 
şey sö)·lcn1cıuişlerdir; fakat ne 
yapa.caklarmı İtalyaya ihsas et
miş olsalar gerektir. t'ikriınizcc, 
İtalya, plııız başına Yuı:oslav -
ya~·a taarruz ettiği zan1u:ı, mütte
fikler, bu harekete kar~ı liıltay ıt 
kalamazlar. Çünkii, İtalra, Al -
manyanın müttefikidir ve Bal
kanlarda, onun nam ve hesabına 
da hareket etmediğini kimse id
dia ve temin edemez. Hele, ayni 
zamanda Ahnanya da, Roıııanya~ 
ya taarruz edcı·se, Çelik Paktın 
harekete geçtiğine ve iki mütte
fikin. beraberce Balkanları isti
la planını tatbike başladıklarına 
en küçük şüphe bile caiz değil
dir. O zaman, nıüttcfiklerin de, 
Balkanlıların da Almanlara ve 
İtalyanlara karşı harp etmeleri 
zantreti h5sıl olur. 

Bu takdirde, en mü~kiil sev -
lı:ulccni vaziyette bulunacak o
lan devlet Yuı:oslavya olacaktır. 
Yugoslavlarm sonuna kadar harp 
edeceklerine şüphe yoktur. Kral 
naibi Prens Pol'ün Hırvatlarla 
Sırpları anla~tırması, ayni isabet 
olmuştur, Belki Almanya ile İ
talya, burada da tek tük vatan 
hainleri hulacaklardLt. Fakat, A
vusturya hakimiyetine karşı harp ' 
eden Hırvatlarla Sloven'lerin Al
man ve .italyan tecavüzlerine 
karşı da, Sırplarla beraber dö -
iffi•eceklerıne inanmak lazımdır. 
Yugoslavyanın şiddetle mücade
le edeceğine en >On bir delil de 
Almanlara karşı ıı..ldığı tedbirler
dir. Alman tayyarelerinin Yu -
goslav toprakları üzerindeki u
çuşları devam ettiği takdirde, 
hunlara ateş açılacağını Alman
yaya bildirmiştir. 

Yugoslavya döğüşecektir am
ma, sevkulceyşi şartlar hayli a
leyhinedir. Düşnuınlar, şimali 
garbidcn, garpteıi ve Arnavut -
Iuktaıı taarruz ederek bu mem
leket,j ve onun hakikaten kahra
man ordusunu sarabilirler. Ba
zeri mevcudu 150,000 i bulan Yu
goslav ordusu, bugün, yarı yarı
ya seferber edilıniş vaziyettedir. 
Bu ordu, memleketinin büyük 
hir kısmı dağlık olan toprakla
rında sıkı bir müdafaa yapabilir. 
Mecburi askerlik hizmeti 20 den 
50 ye kadardır, icabında cephe
de ve geri lıizmeUerinde kulla
nılmak üzere 11 den 55 e kadar 
bütün erkekler silih altına alına
bilir. Alman mütehassıslarının 
hesaplarına eöre, Yugoslavya z 
buçuk milyon talim görmüş e
re maliktir. Bugün ne kadar tan
kı olduğu hakkında maliımat 
nesrcdilmemişse de 1937 başuıda 
1%0 tankı vardL Bava kuvvetle
ri de tamamile malfunumuz do
ğildiİ-. 1938 senesinde, 6 alaydan 
ve 8 gruptan müteşekkil olan ha
va birliklerinde 484 birinci hat 
tayyaresi, mekteplerde %78 tallın 
tanaresi vardı; ayrıca, ilk ihti
yat olmak üzere, depolarda da 
bir miktar tayyaresi mevcuttur. 
Almanlar, 1937 de Yugoslavyanıa 
ihtiyatlarile beraber 830 tayya
resi olduğunu neşretmişlerdi. 

Yugoslav ordusu, 1914-18 har
binde yüksek bir kahramanlık -
la harp etmiştir; 1940 da da icap 
ederse, ayni kahramanlıkla dii -
ğüşecektir. Üç taraftan taarruza 
uğradığı takdirde dahi, eğer mı. 
tefiklerin ve Balkan devletleri
nin seri yardımına da nail ohu
sa sevkulce~·şl vaziyetinin güç
lüklerini telafi edebilir.. 

Balkanlılar, lepeleriue inecek 
yıldı!ım harbine karşı bir- tek 
paratonert' sahiptirler: kuvvet -
l<'rini birle irınek, yani ayni teh
likelere maruz bulunan Macaris
tan \'C Bul;ari tanı da aralarına 
alarak - hu, ınüınkün olmazsa 
kendi ba~larına - kuvvetli bir as
keri blok te kil etmek. · ıımıln 
bitaraf kalmanın, Almanyanın 
enıirlerine rim olmarun kendi
lerini kurtaranııyacağını Norveç 
ve Danimarkanın halinden anla
mış obalar gerektir. Tek kurtu
luş çaresi kuvvete karşı kuvvet
ten ibarettir. Balkanlıların hir
lrşn1esi, onları en az lıir ınisli 
daha kuvn;.tlendirecektir. mrıe
sirscniz sizinle harp ederiz, diye 
tehditler yapılırsa, bunun mana
sı, birleşmcNn de sizi ayrı ayrı 
ve kolayca tepeliyelinı; demektir. 
Her harekele, hen birlikte mu
kabele edecek bir Balkan bloku 
t~kili için kaybedecek vakit kal-
mamıştır. 

ABİDİN DAVER 

Almaııların ·şark 
taki tahşidatı 

( Ba.ştarafı 1 inci saııfada) 
ğini gösteren bir hareket şeklin
de telfıkki eclılmektedir. 

ROMA, 2 (AA.) - İyi malfımat 
almak la olan mahafiı, Romanya 
kralı Karo! ile Macar nai.bi hükıi
ımeti Prens Pol'ün ortodoks pas
kalyalarında iki memleket hu
dudu üzerinde bulunan bir ma
halde bul~acaklarını bildirmek
tedir. 

BÜKREŞ, 2 (A.A.) - Bütün 
ıınatbuat Bulgar Hariciye Nazırı 
Popof'un beyanatını tebarüz et
tiıımektedir, 

Timpul flazetesi, Bul2aristarun 
.komşuları ile olan münasebatın
da takip etmek istediği hattı 
hareketi giisteren Hariciye Na
zırının sözlerini, Rumen efkarı 

umwniyesinin memnuniyetle kay 
dettiğini yazıyor ve diyor ki: 

•Esasen bu hattı hareket, Ro
mıınyanın, Balkan riya.setinde 
daima takip ettiği yoldur ve he
defi, Balkan devletlerinin müş
terek menfaatlere hilrmet esen 
dahilinde yakınlaşmaları ve an. 
!aşma.landır.• 

Romanya gazetesi de, başııaka
lesinde, Popof'un beyanatının ha
kikate ı>lan uygunl~nu tebarüz 
ettirerek diyor ki: 

•Romanya cok $O.mimi ve dost
ça hi7 memnuniyet uya.ndınnıf 
olan bu beyanat. menfaatleri 
mti§terek olan iki komşu devlet 
a7asındaki mütekabil itimad ha
vasını kuvvetlendirnıiye hizmet 
edecektir.• 

Universııl gazetesi, Balkan dev
letleri arasında yakınlık tesisi 
lüzumunun, Baıkan devleti adam.
lan tarafından bir çoiı: defa tek
rar edildiğini söylüyor. Bu gaze
te, Balkan Antantı daim! konse
yinin son Bel.l(rad toplantısını 
müteakiıp neşredilen tebliğini ha
tırlattıktan ııonra, Popof'un söz
lerinin. ink9.r kabul etmez bir si
yasi ehemmiyet taı;ıdığını, mü -
tekabil itimadı 'takviye ettiğini, 
gerek Bulgaristanın, gerek Bal
kan Antantı devletlerinin, mili;
terek menfaat bakımından okluğu 
kadar, Avrupa, bakımından da ta
kip etmek kararında oldukları 

S/\ "F - 3 

orveçte muthiş 
boğuşmcı · bo 'ldı 

(Ba.st~ra • ı ' ci sayjada) 

Rôro.· = l mayısta fecir vakti 
Norveç kıtaatı ile bu lotaat:ı •-Ü· 
zaheret eden ecnebı ı::orullul< r 
tarafından işgal editmis olduğu 
resmen teyit edilmckteuir. 

Norveçliler, Alma:ıl~.r. Tyn -
set'ten K-nkne'ye dıo1'ru utbkurt· 
anlli;lerdir. 

'l'rnmsoe'deki Norveç hükumet 
radyuırum.ın neşriyatına nazaı:aıı 
müttefikler, Narvik'e yaklaşmak
ta ve bütün mın!.akalarda b\l -
yük bir hava faaliyeti görıilnıek· 
tedir. 

Fuldal'da, öster viıdistnden 
Hjerkin'e giden dağ yolu ve 
Dombaas - .5tören demiryolu üze. 
rinde Alınanlar, tecrit ed~ 
vaziyette bulumnQ]ctadır. 
Trondheiım'den bildirildığine 

göre, Gong şiddetli bir bombarctir 
mana maruz kalmış ise de mü -
him hasar kayde<tilmeıni!;tir. 

Narvik'e gelince, burada, İngi
liz kuvvetleri sabi! boyunca çe
kı.lıniş o.lan Almanları borrl>ar
dıman etmektedir. 

Dün Doımbaas'da ;ıiddetli bir 
muharebe olıııuı;tur. 

Diğer taraftan Finl.mdıyadan 
gelmi;; olan gönüllüler tarafın

dan tak"Viye edüıni, olan Nor -
ve.,; müfrezelerinin l!"(istemıi;ş ol
dukları anudane mu.kavemet do
layı•.ile Almanlaı-ın Sooeren mın· 
takasında Pöros'dan da.ha ileri 
gıdememişlerdir. 

Doınbaas'daki muJıarebe, wn 
derece şiddetlcnm.ıı; olup hala 
devam etmektedır Bu m!!hare -
beııın net,cesı hakkuıda "trmada 
şayan haberler al.ııaınarn <tır. 

MCıttefik ve Non~ç kuvvetle
rillıll, J'.Jmanları K \'ı:ıtn'c.ııı pı.ıır 
kürttükleri sôylcıımeıKtcair. Bu 
.ır.<." ki Ardangcr ııyorıımm uzu 
şark sahilınııe Cia fıy\lrunua bu.. 
luıımaktacıır. Taıı • ..n edıldıgıne 
göre, bu :kuvvetler Bc.,.~ıün :,ı
ınali şarkisinde Sog:w fı;vrwıda 
kain Laerdal'e bır.ımç gun evvel 
ıhrac eciilcn loırvvetlerden 'bir 
kısmı.dır. · 

LONDRA, 2 (A.A.) - Amiral
lik daire.cıi, bu~ a~ğı<lııki tel>
liği neşret:ıpıştir: 

İngiliz hıı.va kuvvellı;rine men
sup tayyareler, Norveç ve Dam 
marka hava üsleri üzerinde taz
yiklerini devam ettirımtşlerdır. 

Stavanger hava meydanı. dun 
saba;h iki kere booıibardınan edıl
ımiş ve bu tayyare meydanındaıı 
ibaşka Aal:berg ve Forenbu tayya
re meydanları da şiddetli bom
lbardmıana tS!bi tutulım.ıştur. 

Şimal denizinin cenup mıııta
kası üzerinde yapılan bir ~ 
ta'yyarelerimı.:in biri.si Noniemıw 
adası civarında bir <tiişman tay. 
yaresine rastlıımıf ve bil an-
reyi diişünniiştür, 

Bu harekit ffEZR ıd•, ~ 

kuvvetlerimiz ~ tı..a '1ir-. 
anan-. h.iQbir byıp ikaydıetıQ9 -
miştir. i 

STOKlIOLM, 2 (A.A.) _ 'ftl.. 
ningarnas Telegraııı:ıbıyraa, aut. 
lborg'dan istihbar ediyor: 

Harp gemilerinin refııbt et
mekte olduğu bir takım Dak1İy4 
gem.ileri, İBVeçiıı garp salı.ilinde 
kılin Joern ada &n ırı taJı:tiben ı. 
mil açığında İngiliz tayyareleri
le harp gemilerinin J:ıücumıaıa 
maruz kalmıştır. Top ateşi, dün 
öğleden iki saatten fazla deva& 
e~. 

llicliseyi gözleri ile görmüş o
lanlar, bir gemide yangın~ 
ve w diğerinin batmış olduğa. 
nu söylemektedirler. 

Gemilerin e.lı:ııer*si şi;ınale cl.oj. 
ru yollarına devam e1mişlerdir. 

suliı siyasetini lııolaylaştırdığuıı 
kaydetmektedir. 

PARİS, 2 (A.A.) - Çelrosto
vak Ajansının akUğı haberlere 
~re, himaye idare& arazisi d:a
hilindeki A1man askerlerinin 
miktarı 300 ili 400 bin kadar taı. 
min edilmektedir. Bu askerler, 
s1'<, sık yer değiştirmektedir. 

Himaye idaresi mıntakasında ar
rı.ca 80 bin !kadar da Gestapo 
Ajanı vardır. 

Mart ve nisan ayı için<ie, Çe
lıxıs!ovakyaya, ekserisi garp cep. 
hesinden olmak üzere 15 bin as
ker getirilmiştir. Bunların he
men hepsinin ayakları v.o.va el
leri donmuştur. Zira Siegfrıed 
hattında bu kıı; cok soğuk yap

~ ve soi!uii'un şiddeü. yeni Y• 
pılmış ve kışın hiç ısıtılm3n11' 
olan mevzilerdeki fena şerait sc-
bebiyle bir kat daha tesırlni gös
termiştir. 
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biribirle rin bi çakladı J seferleri başladı 
Beyazıtta Tavşan ta.ı;ında kalay- Bükreş - İstanbul hava yolu 

cı sokaj!ında oturan maranııı:oo: dün acılmıştır. Büıkre41en ilk Humanisme ve Greko 
Latin kültürü -· ......... . Hasana misafir ııelen Halil, l<a- tayyare sabah saat 11.45 de Ye 

dın yürunden aralarl>!lda Ç?kan şilköye vammtır. ~em :is -
bir kavga neticesinde Hasanı bı: minde bir Türk ııilotunun idare-3 Mayıs Cuma 

Halife 12,30 Program ve memleket 
saat ayan, 12,35 Ajam ve meıeır 
roloji haberleri, 12,50 Müzik: 

Osmanın katillerinden inti
kam alacak olanlar hazırlansınlar!.. Muhtelif şarkılar (pi.), 13,30/14.

üzerinde bir sarsmtı husule ge- Müzik: Kan§ık müzik (pl.J, 

çakla muht.elii yerlerinden yara- sindeki bu tayyare ile, bir yolcu 
lam~u. H asan da muık~elede gelnı~ir. Buııün saat 7,30 da da 
ı;ıecikmemiş, o da Halili il:ııİ;akla- Yeşi1köyden Bükreşe ilk tayya-
mı.ştır. İki yaralı da tedavi al- r e hareket edecektir. 
tına alınm!li, tahkikata başlan -
~-

fi zan: Orhan Rıza Aktunç 
Mlaıdem iön w lıöltüün ıı.. 

&'.ki '.kı~i Avrupada Huma
niııırn'dım sonra~- H1>
ımanus Jrehnesi, lılt.ince: paırlak
hlc, aıyd.ınlık manaıı;..a ,gelir. Gre
i<i - liı.ıl ın küliü.rüru l&l .ıbbu e
dmı ı..n11-a ielkıtuelıLer, Orta Çafiın 
karanlık z.ılııı:İY'l'f'.dl. da;ğıtaıı bu 
aydınlı~ Huınan.idn ad:ıı• !Jaktı
il<ır; 'Rönc sans'>nı ,ıı!kışaifını •bu su
ırct.le t.anme muv.affu;k oldular. 
Ferdi hürriyet.; ve ihakikati red 
ve inıkar eden iskolöiBf.k düşün.. 
o.ı V1.. t.tıl&kki, bin müşkülM.J.a w
tadan kaıldırıld:ı. 

mııclılb~ ııit cidıe ziı.fa ujra. 
mış w medcesen.iin k.aınırıJ.k 
ma.al.ıkı ~k fil.anine h&m o). 
mu~ Gaıı;:ıte .- obunun tama 
men akıı. vüi oldu.. 

Abdııdlabm tavsiyesi, AYfJf!Ye l 
p u:wıun geldi. Derhal (Hafe
se) ye haber ,ııöodl!l"erek ~ 
pına getirtti. Filrir ve maksa<h
nı izllb etti. 

tirdi. O da, birdenbire (Ha:fese) 18.- Program ve memleket 
nin bu yolculuıktan vaz eeçıınesi ıaat ayan, 18.05 Müzik: Bir kon
idi. çerto (pi.), 18.40 Müzik: Saz 

Hafosenin biraderi (Abdullah Eserleri. Çalanlar: Ruşen Kam, 
'bin Ömer), hemşiresınin (Ayşe) Basri Üfler, Cevdet Çağla, Re
ye refakat edeceğini haber alır fik Fersan, Nuri Halil Poyraz. 

Kamyon, fa ramvay çArpışfı 
Fc!ür Raşjdin idaresindeki 

3873 numaralı lı:ıııınyon Eıninö

nünde Yalı köşkü caddesinden 
.ııeçer.ken vatman .Aılunedin sev
kettiği traıır.vaya carpınış, ikisi 
de eheımniyetliee 4JEıkllde hasa
ra u.i(rrunışlardu. 

Üniversiteden palto ça
la 1 genç muhakemede 

Üniversiteden muhtelif zaman
larda talebenin 'l>llltoou ile kitap 
vesair eşyasını çalıınu; olruı Ha
taylı Hüseyin dün İıkinci Sulh ce
za mahkemesinde muhakeme e
dilmiştir. 

K> lioo -t.arafından ımıea:ı e:hleıı. 
ıetıki Yunaııı ~ Roma kUtür ve 
:fels."ffsi milli dillere ıtu:cümt" e
diliyor, iıiıın ve saıı'oa.t hi.ım.yet.i 
Huıının.i&1:JE<r tara.tından Ş1<1>det... 
lıe miidafuadaın Qei<ıiıııl ~rdu. 
Hurna"J'll!ll, b.r 1ıek ı..e-.ı.ne. ıJıe be
$Erıiyetin şaıhs Yet sahthi olması
IDl illkü <;ıdiınıınişti. H~ aı;ık 
ve Mlt'..ıi ıgöni.ıileri büyW..y'O'l'
du. Byron'}a:rın, Hu;go'arın Elen 
llE'VJ{.isi giıbi... 

Halfese, en 1WQiJ1ı: bir tereddüt 
ptermeden: 

- Yl A,ne! .• Bilirsin ki, !IİID
diye kadar senin ili<: ibir anunu 
reddetmedını. Buna binaen bu 
ıı:ne;cfode de eeninle ıberaberim. 

Dedi. 

* Art.lı: (Meleke) deki hazırlık-
lar bi1nri4ti. Yalnııı, muhalefet 
r9ıılerinın düşünceleri aralilllda 
bir ilıtiliif zuhur eınu.,ti. 

Bunlardan bazıları, vakit geçir
meden (Medine) üzerine şkidetli 
bi.r *"1 yapılarak (Ali) yi bir 
tı.amleclıe mağlf.ıo etmek istiyor -
lardı. Fakat lbazıları da: 

.almaz, deriıal omın nezcline koş- 18.55 Serbest saat 19,10 Memle· 
muş: ket saat ayarı, A;am ve meteır 

- Ya Hııfese! .. Sen, ne yapı- rolo;i haberleri, 19,30 KorıU§1na, 
yorsun? .. Gözlerini ihtiras bürü- (Milli Kahramanlık menkibeleri) 
müş olanların arasında senin ne 19,45 Müzik: Çalanlar; Cevdet 
işin var? .. Eger sen .bu harekete ('ağla, Kemal Niyazi Seyhun, 
iştinrk edersen, baban (Ömer) in 1 :ıhri Kopuz, izzettin Ôkte, Oku
ruhunu tazip eylcrŞin. ~an: Mustafa Çağlar, Azize Tö-

Diye, akilane nasiliatler ver - zem. 20,30 Müzık: Çalanlar: Fa
miş... Ehli islamı biribirine dil- hire Fer san, Refik Fersan, Veci
şiiren böyle bir maceraya karış- he, Fahri Kopuz. Okuyanlar: 
maktan, hemşiresini menetmi.şti Melek Tokgöz, Azize Şenses, Mef-

Hafesenin bu hareketi, bil - haret Sağnak, 21,15 KOnU§ma, 
hassa Ay:;e üzerinde büyük bir (bibliyografycıl, 21,30 Müzik: Kü
tesir husule ııetirdi. Hatta bun- çiik orkestra (§ef: Necip Aşkın), 

lngiliz Büyük Elçisi dün 
geldi, Sofya'ya gitti 

İngiltereye gemi inşaiye ve 

V anın., .Duı~.x gıbi şnüıtef~ 

Bütün ırnüteJ.Hdı:i.rler, A Vl"lLPa 
mederıı..y<'tı.nin menşcı.ıt, e.ki ı;ıııe
ko - ıaıtin 1.Sei"lenle ar.;:.r.IQl"; Bu 
araŞtı.mııalaır naticesııııde ~ eski) 
Yun.an meden:iyet;ioj IU mueup 
olaraık ta'VSi.f meclı=yelr.nde ka
hrlar. 

- Ali, ~ olıdu'.lo(;a mühim 
bir lıuYvet t.aplannşt.ır. Eğer 
kendb!ine ma41Uıı oıursak, bizi 
iıiımilen imha eder. Kendlm.i2i, 
böyle bir t.ohlilı:eye atımyalım. 

:Buradııı bwvetli tıir mf•lııWıa har
bi yııpelım (Ali) yi ve askerleri
ni bu müdafaada yoralmı. So.ııra, 
birdellbire üzerine atılalım. 

da bir §eamet hissederek ken- 22)5 Memleket saat ayarı, Ajans 
disi de bu yolculuktan vaz geç- haberleri; ziraat, esham - tahtıi
mek istedi. Fakat art.ık vazi- ldt, kambiyo - nukut borsası (fi
yet o hale gelmişti ki, ric'at müm- yat), 22,3:t Müzik: Cazbant (pi.), J 
kün değildi 23,25/23,30 Yarınki program ııe 

(AYŞE) nin MANEVİYAT1NI 
SARSAN HADİSELER 

iMe!loke halkının heyecanlı te
zahüratı arasında kafi.le hareket 
etti. (Basra) ve (Küfe) ahalisi 
ile birleşecek olan kafilenin mu
vaifakıyetinden herkes emindi. 

kapan~. 

1'4l\VI ı va t!Ai \ 

ma'kine mühendisi yetişmek üze
re tahsile p;önderilecek talebele
rin bütün muameleleri ve döviz 
@çlükleri ortadan kaldmlını.ştır. 
Talebeler İngillereye gidecekler
dir. Tahsillerini bitirdikten son
ra tersanemi21de mecbur! hizme
te tıiılıi tutııl:ıcaklardu. 

Deniz si gortası yükse ldi 
Hamin şimale yayılması ve 

A:kdeniz vaziyetinin karışnası 
üzerine deniz nakliyatındaki harp 
sigortaları birdenbire artıınıştır. 
Ak.deniz primleri vüzde birden 
yfude üce, İngilter~ye )?idecek ı 
geınilerın primleri •"iizde dörtten 
P..şe, Atlantikte sefer edecek müt 
tefik 'bandıralı ve bitaraf bandı
ralı gemilerin primleri de yüzde 
2,5 ve 1,5 dan dörde çıkmıştu. 

Mahkemede 26 Üniversite tale
besi davacı ve şahit olarak din
leıımiş, bunlar palto ve eşyaları
nın nasıl çalınıdığuu anlatmı.ş

lardır. Bundan sonra şahit ola
rak dinlenen polisler maznunun 
suçlarını nasıl itiraf ettiğini an
latmışlardır. Maznun, bu hırsı.z
lıklardan yalıuz bir kaçını itiraf 
etmiş, diğerlerini !kendisinin 
çalmadığını iddia eylemiştir. Mu
hakeme diğer şahitlerin celbi için 
bas'ka güne kahnıştu. 

Meğer hapishane ka
çağı imi~ 

Sab>kalı gece hımızlarından 
İzzet Gezek tevıkUhaneden tahli
ye ediliı1ken kendisinin Seferihi
sar bapishanesmden kaçtığı ve 
Manisadan da bir su<:tan dolayı 
aranmakta olduı"tu anlaı;ılmış ve 
dün Birinci Sulh ceza mahl<"'1le
sine verilerek hılkkında tevkil 
kararı alınmıştır. İzzet Geze!< 
mevkufen Seferi.hisara gönd-e
rilecektir. 

bttr, Rön~ ve Humanirmıdım 
ekhk ~ .kudret ve ilh&anı müs -
iaıkilıel nes..ılıere ıovd.ıc muvaffak 
o.ııup dımıi.n V1.. taaı;subun dar Qe1'o 

çiv..s :içuıde ezilen b şuri ZEl<ityı 
•e<ıbed..n ti<.d<aanüle u 1a11.miıJ.ar. 
Nı:iıa!Ycl, Avruı:ıada hü.r tefekkür 
hiık m olabUınek ı(,l.aı XVlll iııci 
\\J XlX ınıcu <ısu1lan beklemek 
liızım .ııeldı. İnsan ağın kafası 'k.cr 
laıy, !kolay def;<Ş!ll\'di, bir ~ <h.'
.iterli başlar ymd.ı. 

Huım.oıru..ıım , l!'ııansad;a büyük biır 
inkişaf ık=dı 1546 da hukuku 
adıyeden ve serbest ıtcfekkiiTd.en 
doılaıyı Mau'bl.:rı.'de idam ıedhleo 
E~ Dolet li1.ı:nceye dair yaıı:
dıgı ilma..e eserlenyle FranSlZ 
liuuı.alllflti'lrırııe ık U'VV'Eıth müzailıı .
olıclu. 

Biz, A'VJ"UıllQ kiiJtüıünıe Frana 
vasıtasylıe tonas et;~iııniız için 
bu memleketin J.is f nntil!ı ckutu
ı.laıııı ~ Yunan, liııtın ders sa
aılJeri!ni teblo.Jt ~ oluııl.-eık 
ışoyie ıb.r tasnifle .kım;ı' a.;ınz: 
. Allmc:ı, Yedmıci smı l larda .t.

ıtıruıu; 4 sa.aıt., ~ 3 saat ıa
ıtince, 3 saat Y ııımnca, dok.uııda 
4~• '""'---- """""""• 4 saaıt Yunanca <Jl>-

Diye, fikir beyan ediyorlardı. 
Talha, Zübeyr, Abdullah ise, bu 

iki f*ri de kabul e!miY.<>rlar; 
- (Ali) yi kat'i mağ!Ubiyete 

~ecek olan en mtlVllfık ted
bir, deıtıal Melııkeden hareket 
elımek, (Basra) mmtakasına çe
lı:ilmektir. Ba,goa ve Küfede o ka
dar taraftarlarımız var ki, bun
larla p büyük bir ordu teşkil 
edebiliriz. (Ali) nin böyle bü -
yük bir ordu ile başa Çliııınası
na imldn~. 

Di)'Ol"lardı. 
Uzun münakaşalardan BOlll"a, 

nihayet, bıı ilçüncü fikir kabul 
edildi. , 

* J.Wcke da.klarında tellillar 
~··· Her tarafta: 

- (nniriilmüminln Oııman) m 
l<atillerinden intikam alacak olan
lar hazırlanı.mılar. Ür ~ son -
ra, bfl.le hareket edecek. 

1 Nidııılan yükseliyordu, 
Kafileye ilühak edecek1eı1n 

adedi, (3 bin) i geçmişti. Bunla
nn dört yüru atlı ve altı yüzü 
de develi Wvari idi. 

Her tarafta, ren!k, ren« bayra.lt
Jar dalgalmuyor, ııilMılar pırıld.ı
)Udıu. 

(Meleke) fdırl, RE&Ulü Ekrem 
Efendimizin fethi ııünündedıeri, 
böyle feYkallde!Dı: gönnentişti. 
Bütün halk, mütıiıiıs bir heyecan 
'l'e galeyan ~deydi. 

Zengin Emeviler, ıkeıselerinin 
~mı tamam.iyle açmŞardı. 
Etrafa avuç, avuç (dirhem) ler 
w (dinar) 1ar saçıyorlar.. Hallu 
(Ali) nin aleyhine ~ ede
rek, taraftar kazaJlmlyQ çalışı
!fQl"Jardı. 

Hazılananların arasında, (İlkin
cl Halife ömer) in kızı (Hafese) 
de vardi. .A.i..ıerin reisleri, refa
katlerinde (Resu!UJ.lah) m i.ki 
EeV'CE6inin bulmw:naııını çok ha -
.vırb ıbir alimet telfı:kki ediyor
lar ... Halk üzerinde büyük bir 
tesir yapacak olan bu lki mane
ıri Qlilb ile (A!j) ye mutlaka ga
lııtıe çalacaklarından QOk emin gö
rilınüyodardı. 

Faıkat tE1 hareket edecekleri 
llÖJ1 öyle bir hMiıse vuıltua gel
di iti, bazılarının maneviyatı 

Senit Halife (Omıan) ın (Eban) 
ve (Velid) ismindeki iki oğlu da 
ıkafilede bulunuyordu, Bunların 
mevcudiyeti, hfile halkının ma
neviyatını bir kat daha arttırı -
yordu. 

Hareketin ~ncii günü, bir ~ 
.naık yerinde en eski eshaptan ve 
Mekke eşrabndan (Said bin As) 
kafileye karşı geldi.,. Bu zat, 
= zamandar.beri çölde bu -
lundu,\tu için, cereyan eden hadi
aelerden tamam.iv le ılıabcrdar de
ğildi. Buna binaen, kafileyi gö
rür f!\irmez, atından ineli. Bir ke
nara çekildi. Elindeki ak .ke
manına dayanarak önünden ge
çenlerden bazılarını isticvap etti 

(Arkası ııar) 

Teşekkür 
Se~~ili oğlumuz, eşim ve kar

desiımiz muharrir Kemalettin 
Şükrü Orbayın tedavisi için İs
tanbula geldil(inde gerek hasta
haneye kadar istirahatini temin 
eden ve .ııcrnk hazın u:ffılünü 
müteakip çok büyi.iık kadirşinas
lık f!ÖSleren muhterem Sayın 
Valimiz Sayın Bav Lutfi Kırda
ra ve Basın Kurwnu Reisi Sa
yın Bay Hakin Tarık Us, başta 
ve kederimize .L.<tirak eden bütün 
ıne.slek arkada.slariyle gerek biz
zat veya tahriren tesellimize Jı:o.. 
6'ln bütün sevdiklerimize, hasta
lığı esnasında öz bir kardeş mu
habbet ve şe~kati ile kurtarılma
sına bütün gayretlerini sarfeden 
Gure'ba hastahanesi ikinci cerra
hiye k.lini~ operatörü Bay Halit 
Ziya ve biraderi Gureba lıasta
tıanesi asistanı Bay Ekram Serke 
mecbur olduğumuz derin te~ek
kür ve ırninnet hislerimizi bildir
mive büyük acıamz mani oldu
ğundan muhterem gazetenizin bi
ze vekalet etmesini rica ederiz. 

Pederi Va !idesi 
Şükrü. Orbay Safiye Orbay 

EŞİ: Nalı.ide Orbay 
_ KARDFSLERI 

Di_dar Orbay f'ehmı Orbay 

- 43. 
'> - Sıııraca!mı .. Nesıilııe güveıW. f 
yar dQ banııı !ı:ıııfa tu4ıuypr ba.l<a· 1 
hm.. Tosoo ~ ~ emri
IK' omuz si:J<en lbabe. blinı.m oo
w.bıru vıenıin! 

Diyen S81lı'lıoş ltadıaıa söz ge -
ÇAllllek mümkünı o1mcymdu. 

İıııin ıfatkmıcla Glm11Yan Meyli 
baOO, bi:roenhl•e karşısına db 
len, elleri ~iruk!, ~ çarpık 
ve tam sarhoş ıltı.hltlı ık.ıdına hay• 
retle iba&:tL. 
~Yer ~ek.ehyerek eordu: 
- Erenler, gündüz aşağt ~ 

cl:ııında ga21e.! okıııy&n een miy • 
din? 

- Beııdiın... 
- Sanıa yWian iel d:i;Joe haber 

yolladım, neye gelmedin? 
Hızyret sırası Mey !.t babaya gel

mişti. Y eşLJ sanğ1 altı:nda pür var 
kar dUTUt;u iJ,e iı ~~met telkı.o e
den :v\izii değişti.. GiYıJıari iri!~ 
ti .. ei_, suali a.ruaıma:mllŞ lbiır ta~T
lıa a.i(wlı açtı: 

- Ne cesareUe, hangi sıfat ve 
ı;aı. "hiyetle bıınu bana soruyoı>
sun? 
Şahver, meydan çı.nlatan bil' 

ki:ı:hkaha savurdu.. İlave etti: 
- A. .. Demek sen, 'Tusun pa

ş Ja&romm ila:im ~ınu bi1-
mııyonıım öyle ıoıi:? 

Meydıın, de!"m bir siiıkUna gö
mü.imüş1ü. Heıbs wsmu.ş, bfi,. 
tün PJ.er. Ç1ıGlklığm ~· 

3 Mayıs 
CUMA 

Hi<rl: 1351 Rumi: tısı 
5 inci ay Gün: 124 Nisan: 20 
Rebiülevvel: 25 Kasım: 178 
Güneş: ',56 Akşam: 19,07 
Öğle: 12,11 Yatsı: 20,51 
İkindi: 16,03 imsak: 3,00 

_ llAVA VAJJ\ t .Tt _ 

Yeşilköy Meteorolnji ista•yo
nıından alınan malumata göre, 
haııa yurdun Orta Anadolunun 
§imal kısımlariyle, Karadeniz sa
hillerinde kapalı, ve mevzii yağış
lı, diğer yerlerde çok bulutlu geç
m~, rüzgarlar umumiyetle şi

malden, Egede kuııııetlice, diğer 

yerlerde orta kuvvette esmi§tir. 
Dün, l•tanbulda hava bulutlu 

geçmi~; Rüzgarlar ~mali şarki -
den saniyede 3-5 metre hızla e.!
miştir. Saat 14 de hava tazyiki 
1023,5 milibar idi. Sühunet en 
yüksek 14,1 ve en düşük 2,4 san
füırat kaydedilmiştir. 

1stanbu1 Üçüncii icra Memur
luğundan: 

Paraya çevrilmesine karar ve
rilen hane eşyasının 1 ci açık art
tırnıasırun 6/5/940 pazartesi gü
nü saat 10 da Arnavutıköyünde 
Tekkeci sakafıında 8 nwnaralı ha
nede yapılaca'k ve ıkı.vmetlerinin 
yüzde 75 ini bulmadığı SUTette 
açık arttırmasının 8/5/940 çar -
şamba f[iinü ayni saat ve ma
halde yapılacağı ilfın olunur. 

(26643) 

İmtiyaz •ahibı v~ Ne~riyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldıiı yu: 

SON 'IFLGRAF Basımevı 

da cereyan eden şu tuha:f kıonuş
manın ı;ıııhiplenine çcvriıhn.ı;ti .. 

Meyli l:ııa•ba yerinden Jııalkııu -
ya d&vraııdı. Hasan lbalba ile Şah· 
ver.n oofrası.ndakıi genç :kadın -
lar hep b>rdeıı yerl.erinde:ı. fu- -
ladılar .. Tekkeniırı oıııdıru çıkara • 
cak mr lı.a.dit;e kkJpamuy a aııııeı
miş j!Örünen sarh<JŞ kadıırun yar 
mna sııkuJ.dıular.. Şa:hver<i omuz
larıııdan ve lwllııır;ndan ı.ıttu -
kır .. Şahver hayıkıırrruya haışla
dı: 

- Buaıkın beni. Şu SJ'kıntı h&
l'if e Tooun Pa:'jahlann Uııler oJ>. 
duğunu gö.;tereyim! 

Şahveıü, kadm!ar 1)1)ll]a siiriilkr 
liyerek kendi m•esinc götüriir
lellk.en Meyli lbalba da yerinden 
kalktı. Bira.ı: evvel kendisinden 
tasavvuf malümatı islı:ı:en ve şu 
hiıdise dolayı.sile adam akıllı a
lıklaşmış olan muilıiblıe zehir der 
lu bir bakışla göz atlL. Ha68D 
lbaba, Meyli t>albanın aımız ~ı
nı ok.,'"Uyı:ır; 

- Aman bııba erenler .. Sarhoş 
oldu. Ne ded gİlli, ne yaptığını 
bil;ıniyor, sen mw-şitsin .• Bunu, 
mazur gör! 

Diyordu. 

İstanbul Vakıflar Direktörlüğünden 
Kıymeti Pey para.<ı 
Lira Kr. Lira Kr. 

150 00 11 25 
Şehremıninde Ereğli mahallesinde Yunus Emre sdkağında 4 Mı. 

lı Remli baba vilkfından bina enkazı 15 gün müddetle açık arttır
:nı, ya çııkarıbnı.ştır. !halci kat'iyes i 10/5/940 cuma günü saat 15 de 
cra edilecektir. Taliplerin pey ak çeleriyle bir ikte Çenbcrlitaı;ta Va-
kıflar Başmüd'üriyeti Mahlı'.ılat lı:al emine müraeaatları. (3:>.99) 

inhisarlar Unıuın 
Muhammen B. 

.;;c;cc;·nıı=ı ____ M ktun L:ra Kr. 

Z:ınıikı aır.ılbi 3~ü Kg. 385 00 
lastik lı,1'1ka 1600 adet 627 50 
\t 1 cor1 a. 
Hlrdavaıt ve 9 lt&leın 1779 30 
mu.h<tc lif boya. 

üdüriüQündan 
% 7,5 teminatı 

Lira Ku~ 

29 00 
47 00 

133 

Eksiltmenin 
Şekli Saa~ 

15,30 
16 

16,30 

I - Nümııne mÜfredat Jl:s1ıe.leri mucibince yukarıda c:ns 
wıanilkıta:rı )""7Jlı malzeme açık ekstltııııe usuliyl..; ihale oltınacaktır. 

1I - M uhammcn bedelleri, muvakkaıt leın1rıatları, ıeksili:ır.e sa
atleri J,<z.a.lannda ya:zılıdır. 

m - El<si'ltme 10/V /910 cuma. günü Kabata~ta lr\rall.J?l\ ve mü
OOy-aa.t şut> . sindeki aJun komisYQnunda yapılacaktır. 

IV - Nüımurııoler hEır gün sözü geçen şubeden görülell'lece~ ııi
bi iıoya müfu.dat 'L<ıtes.i de parasız alı.na.bilir. 

V - h~.lkl 1ıer n eksilıtrne içm tayin olunacak )?Ün ve saa11leTde 
yüzde 7,5 .ııüvenme pa.raJariyı., bi.ıMlııte ını:.'lllkı'.ır komisvorıa müracar 
aıtıları. (3291) 

ZAYİ - Nüfus kağıdun ve D. , 
Deıniryollarından aldıi(ını hüvi
yet ve sıhhat cü:zdaruını zayettinı. 
Yenisini c•karacağınıdan eskı -
]erin hükmü yoktur. 

D. Demiryollan matbaası 
Anbar memuru 488 No.lı 

Hüseyin Köseoglu 

Meyli baba kapıya doğru yü
rüdü. Hasan Jxı;ba da kendisini 
takip etti. Sofada iki baba yalnız 
kaldılar .. İçcrden Şahverın sesi 
duyuluyor, bir isteri nöbeti sav
dığına delalet eden baykırışları 
meydanda aki6ler buak.ıyordu. 

Meyli baba, Hasan bıııbaya acı 
bir gülİlşl.e söylendi: 

- Görüyorsun ya erenler .. Y~ 
hmıu:run adını kötüye çbrtml
ya sebep olanlar yine bizleriz .. 
Bu kaltaklara lbu kadar yüz ver
mek, şimartmak ne ırnürşitliğin 
ne de insanlığın şanındandır .. 

Hasan baba ellerini ili yana 
açk İlave etti: 

- Ne yapalım .. Müftıarek şişe 
de durdıuğu gibi midede aram et
miyor .ki.. sen onun kusuruna 
halı:m.a .. 

Meyli baba celilli bir tavıa-la 
kıı.şıl;k verdi: 
~ Ben onda ne kııwur ne de 

kabahat görmüıYoruın.. Asıl ka
lbahat buna meydan verenlerde .. 

...:.. Yani bende mi erenler? 
-Talbii 
Bu münakaşa uzadı, uzadı .. İki 

baba araı.wda bir fırtına kopa-

ZAYİ - Saint Benoi t lisesinin 
1935 senesinde sekizinci sınıftan 
almış olduğum 350 sayılı tasdik
na.me suretini zayi ettim. Yenisi
ni alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 

KEMALERSON 

ra.:ak dereceyi buldu. Meyli ba
banın ittihamları karşısında aşa

pdan alı~ını perde perde arttıra
rak kameti a:ııtan Kazlıçcşmc 
tekkesi babası nihayet sabrının 
tükenişile omuz silkti. S.11ı ııö

zünü söyledi: 
- Buranın aôilıi sayei PlrU 

benim •• Bana ho4 ırelen her f"yİ 
yapar ve yaptırınm .. Dergahı -
mız, şu içerdelı:i sizin beğenme
diğiniz muhiplerin, Tosun paşa

Wann niyaz ve keremlerile var
lığını ııü:rdürüıı,or. Artık bu bahsi 
kapatalım. Siz de üzcrirıize vazi
fe olmıyan işlere karJı;ınayınız. 

Meyli babanın bu cümle ile 
beyni atmıştı.. Baba lupkırmw 
kesildi. Fakat işi daha uzatma -
mak icin münakaşaya nihayet 
verdi. Geniş bir isf.iiıı,a eda!R ile 
kararını bildirdi: 

- fadcmlıi bu dereatmı sahi
rada kalmamak d~r .. Yanndan 
tezi yok. Hak erenlere emanet 
olun! Bize mürşidimiz bir lokma 
ile bir hırkadan başka dilnyalı
«ı harımılı..van ı>a.sihat vermişti. 

Kalej Dö Frarısda, onct;ıhur La&
cansın talebesi Helle•rnsle Bu@ 
de deg,r a ça~Jariyie Fronsı.z 
lisan ve cdelııyatına çok mühim 
hı:ıırnet.le- yapı. Aıııriy, 'ni Plua.l'
qw: 'den ıteroii.ıneleri de ~u cere
yana kuvı,U1ı rıd ıriyordu. Aslen 
1tabyan otan Paolo Parndı si ttı -
rarıi diline ckr.in vui<ufu vacdı · 
Ko.lej l.ıö 1-l:a.ıısa p.rofeı;ür tayı.ı: 
<diJtlıi.. Grekıo - fül.ıı tecl.l 0at 
~aım1a$ı.rıidı. 

Büyük mütefekkir Lanron meş.. 
hıın- eooriııde: cl500 ıa.rtdı ıerindeı 
Paris.t ıııelen Sramne, Ant.iqu. te 
niın kuVV'-!t.Jı: :ı:ş>kkıınnı d~a ü
:z;orin~ ~alar hali.rıde saldı .. • 
Diyordu. 
Yunaııca ve •.•L nce<kın tercii

me 'edilıen ş:ı.lı<>ıerlcr büyü.k r* 
OOt 'kazamn<lkla Jr.almadı, ayni za
manda I<'ransız il.im ~ kültürü
n.un doğ;masına yıara<lı. Hınnan.zrrı 
ya.hıız ><ski eserk.ıl.n tercümfsin
den .'baret bir haı eket dıeğıl, Oeı. 
kı: bir düny" görü.~üııün, bır ilim 
v, kü.ıtüı· si«lo. ııni.nin kuruJuşru 
iıdi, 

,önesons V1.. onun ıkuvv<.tli bir 
~ v~.nı olan H uını.ııır=n, m üsbüt 
ilın_e .. tec.rüti.G·e daıyaırııyor, Ortıa 
Ca4:t ıskokisbkt.en lilyrılışa kaw
şuyoıdu. Modern lmin meş'a.
lesı, t>?ehiyat, ve fol.;ı.fed. Yu -
Dail], l~tin &an'atmın yazıtşı be
şeıı.n karan.hk yolunu aydınlatı
~rdu. 

Gü:zıde üstad Dournıc'de: cRö
ne<;aru; ve Hı.ııma.niırn, s;ın'aıı dü
~ "'1-' ilı.assasi'.)'lı1bılı refonn 
temin lhüxriyclini P"eıt:rmiştir .• 
J::>ryor. 

O zaman, Avrupa oıçin yena olan 
Rıönıesans c..··eryaıu, ~aıık;tıa Aba'b
s!ler devr ırıdıe lbaşlaıruş, eSk.i Yu
nan esarlo:ni .Aıraıpçaya tercüme 
ediliniş ve Arist:ote, Pkı.toııı f(i.W 
ıfiloooJJ.arııı filı:irleri şarl< vıı ıs
<&n dü.n.yasma y<>yılımıştı.. eşnıfi
yun ve m~"i.yun f~ılıtt a
lıı.'P yfuüımüştü; Fakat, bir müd
det sonra Ga.:ali vt:. Muhıdcf.ııı> 
.Aıraiıi gi;bi bazı isliiın ul•ması Wıı
rafmdan ıbu ha..ak~ şiddetli mu• 
baııcıfeıt olumnu:;tu. Yun:ın :filo
mfl:arına karşı gö.111.erik!ı, büyük 

Dağ durursa aptal yürür derler .• 
Çekilir gider; nerede olsa Pirimi
zin keremile bir ka~k çorbayı 
buluruz!.. 

Ve.. Hasan babanın yeniden 
ııözo başlamasına meydan ver -
med\'n yürüdü, kendi odasına ırit
ti.. 

Basan balıaıun meydana avdet 
edişi ile muhabbet tekrar hızlan
dı .. Vakit gMe yarısını çoktan 
eeçnVşti. Tek tük horos sesleri 
aabahın yalı:laştığını bildiriyor, 
meydandaki nefes ve gazeller de 
ırecenin b u ileri saatinde kıvrak 
oyun havalarile, çengi kolları • 
nın curcunalarına ~evrilmiş bu
lunuyordu. 

.Meyli baba odasına inince hey
lbesİJ!i hıuırladı. · Çamaşırlarını, 
kitap ve mecmua (1) larını yer
Je.ti,rdi. Sonra yatağına ırire • 
rek uyumıya hazırlandı. 

(Arkan var) 

da 3 saaıt 1aitınce, 3 saaıt Yu~ 
ca, oııı bıiıdc 3 Sil<lt .tatmce, 3 sa
aıı. Yunanca, oo iıkı11ıt. SJIUfla son 
sıruJ' Jarda :vokt.ur. 

F..Jrir Vl. terbr.ye .ha.)a-Lmda Av
:rupay:ı lkend..ne örnek k.abui eden 
m.uııki<ı tırnız için gaıbin ReQ.ıği 
bu ynl!arclan yüriimek;ııen ~a 
(al'e yakıtUT. M! stı.k şnırk di.ıoyır 
61ndan bır on evvel sıyrılıp .ııaaıı 
:kl>.ltur ve ııııı..aerıı,yeti.nJn icap ta
rını. <kabul etıınek meolıurıyecı..zı.. 
~!Yilz .. 

_Bu ha,lülraıti, ilk oota, :rıesııt bir 
a.İ{l2ıdan ileri si,iren sayın Maaa-..t 
Velı:ilı.. Hasan Ah Yücel o~~ 
~":.· •Lise meselı::!erK:ıe .ııel.wıce: 
M~ IJ.:m V1;; zi:lmiy<tiıı, mi. lt 
k(it.~ ve ıınilli ıkilltıir il.ık....,... 
VUll'AI -~ Hımıooimı rubllll'UD 
bal ve istiılobalı'nıi ıbu müeaıooe ıa
yın ~dıccclrtir .• 

Esasen, i.rlıın ve san'at hay.atı
mızın muas.ı.- m deruyet sev•ye
sıne çıkan.Jıınası, ve b..ııde de tam 
çaııta .14- Avrıwa kaiaısı.yara'ı.ua
biılmEo>i için greko - .ıt.1ı..n te<lı"lsa
tıın unüiredıaıt prograımına kıoıııınar 
sınrlan ,başka çar_, vokıtur .. 

J3 u tedl-.isaıt.a H.iraz eden.Icr Jı~ ~ 
Jie.r.i sürdük 1 ri ııokta.i nazar ~u
dur: 

'.&:ôım d.1ıınircle bu diller ara
~ hiç ,bir mün<.s..1Wt mevc\11: 
~· Garp nı.illetltrinin dilkri 
~ yukan obiribi.rİJJI n aıyrudıı: 
Onlarda o iai:l.lir, h:ıxlc Ql.amıı.z ••• 

Bununla ber.aiıer Huıınııni7Jm!ıı 
eh<mıniycl ve l:üzwnunu da bil> 
ıbiiıtünı inkar edemi Yor Jar ... 

Bu muarı:ııJ:ann kx:ırku ve ilı:. 
ıt.iraızl~ını gidıeıııntık ~:n Fransm. 
la.rın Hımııaruııme ııasıJ iınıtibııık $ 
tikderin: ~a izah edelm: 

Orta Ça.ijda, bugükü Fnırısz 
ıtıQprak].arında yaışıyaını iltwvl.mler, 
o !kadar muhtaifiti ki, ıbirib;rlıeri
rıc yabancı addecli lebiliderd!· 
Aqu.ita.'İlneS'lcr Be~'lıer, Garuxı . .;.. 
lıer, Ce.ltes'Iıer, Fra.ncs'le;r ~m; 
IBütün, lbu m:Jletler.in. ıJut:ihat ve 
'.İŞl.İr.aıki:nıden 1ıeık bir mlit:i dıoii
du: Fra.nsızlaır... o zaımen, yeık>
~€1 Y.abaJı-o-t olaııı. bu ltavim
ler; Fran6;ı potası çi.ı:de ı:J.c;~ ve 
Fransız dili. ve medeni yeti mey-. 
daına çıktı; Işte bu muo.21eyi .11?&
ko - atirı. kültürü yara~ 

!Burada, ıınııııkaleııiıı· dar çe.rçi
wGi içinde, eski Fra.n.sızcıa &eb
meler tile bu.günkü Fr.a.nsıııca ke
lilrncil.r ' kııırsılıa:;tıınıruya ıim.kiıııı 
'.YQl<ıtuır; Mt-nşeleıi greko • .ııa.t..n 
l.Ugatier Fr.ansnc•a l11'iıın diıiiııdle 
yüzde e"'iyı;, ya'krr.ıdır. 

Ga.-pte Grek.o - atin 'lldrlsa• 
Orta öğretim müwreselEriııde 
buıgün, ıesaıı 11itihaz ıedl.Jıniş ve bıı 
lıeıdrlsat mıı.ası;r medenl(yetin ı. 
md adldedikek mü:fredın p~ 
ııamloarına lkoııanııştur. 

Gal'be taiısde giden Avrupa.. 
h '1'€nç l:r, asla terim ımüşkülle
rine u~amazkı.r, çiinıkii ilim dio 
Jiıniıı ta'lfr ~ ıstıJ.aılılıan müşte -
ırekUr. Bu bakı.ıııdan Greko -
lM.in ~çdl"isat Tünlı: Re>nçlacirııe mü. 
bim lıJ:iıfadele:r temin edecektir: 

I - Talliı'l._, .ııiden. ,WnçleriıınıİJI 
llleTiım için ~ zaıınaııı isrof ıeıl>
mi'Yecekle<r. 

II - Ecıııeıbi en t.ahBiliıııı:lle ~ 
yük bir '.ko1aıylığa ırnıızı- ~ • 
cıı.k. 

III - A vnrpa medt.'!li:yU:iınin 
e.ııa kaynalklaciylle karşı bre;ıye 
ıı;elecı.Jk.ler. 

(1) Bektaşill!I" nefııe ve gazel
leri yaulılklar1 deftere mecmua 
adııu verirler. - a y. 

Bu surct}ç- Cuıınhuriyı't devri, 
Türk ihn ve san'aıt dün!)'as:ı.tıa y1;o 
n. ıri'ııkla.r aç.acaktı:r, ve aQl;YU°·-


