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Şiddetli muharebeler, ve Müttefikle
1R oman ya yeniden 

rin ihraç hareketi dün de devam ettim ted i er a dı 
- - • 

NORYECTE UÇ YENi EP E TESEKKül T i 
• 

Petrol kuyuları mıntakasına 
silahlı müfrezeler ikame edildi Müttefikler Cenuba Doğru İlerliyor • 

..... ,,, ,,, ,,, .. ... ,,, .,,, 

Sovyetler Hava meydanına toplar kondu 
• •• o u• •"" ı .• 

Norveç istila- Oslo hava meydanı 
sının mes'ulü bombardıman edildi İsveç'i 

Kurtarıyor 

Bülır•ı : 28 ( A • .A.) - Hav••: Ro
ın•nya Genel Karmayı ihtiyat V•. mü
ralıahe tedbirlerini arltırmalıtatlır. 

lahlı müfre:r.el•r ilıamc •tlilmiı o• illı 

tl•la olo.ralt lıu 111lıı111m ••lı•rle m•lıaf•· 

.sa •ail•c•lı 0111111 B ü lı r •, tay y • r • 

m •yel• ıtı n ı n •tre/ına el• fi toplara 

lıonulmıı,tıır. ( Arka•ı 3 UncUde ) Almanyadır 
A lm•ny• haridy• 

n 111 :ı: ı r ı n ın m••'ııliyatl 
rn•ttelilıl•rl• Noroeçli· 
lar• yülıl•melı İdem•-' 
lıo, o• çürülı lıir iJJi• 
dan. ilı•r•Uİr. 

Yazan: ABiDiN DAVER 

A lmanya ile İngiltere 
arasında,,. siy&5i bir 
düello cerc.v.an etti. 

Bu düelloda, Alman~· a Hariciye 
Nazırı Von Ribbentrop ile inı:I· 
Uz .bava nazırı Sir Con Saymon 
bu iki dc>leti tenısil ettiler. Me· 
ıselenin esası ~udur: Almany3, se· 
hebiyet verdi.ii harbin ve Norveç 
latiliııının meı.'uliyetini Norveçe 
ve müttefiklere yiikletmek he· 
veslne kapılmış; sözde Norve~te 
esir edilen İngiliz subay )arının 
llzcrinde, bulunan n>ikalara gö· 
re, müttefikler N orveçlc anlaşa· 
rak bu memleketi istila etmek ı 
llzere iken Almanl·a haber al · 
llUıi ve müttefiklerden ev\'el dav- ı 
ranarak Norve<;e asker çıkarmış. 

Almanya Hariciye N nLırının 
Berlinde kordiplomatik, Alınan 
ve yabancı matbuat rnümessille· 
ri huzurunda, yeni Baş\'ekalet 
lıinasıDJn büyük salonunda yap· 
tığı bu numaranın mahil eti iş· 
te bundan .ibarettir. 

Almanlar, geçenlerde, Polon· 
Yada bulduklarını iddia ettikleri 
lıir takım vesikalar neşrederek 
hu harbin çıkmasından Ameri -
kanın da mes'nl olduj:unu iddia 
etmişlerdi. Fakat, Amerika hü· 
kftmcti, bu vesikaların sahte ol
duğunu ıve Almanlar tarafın· 
dan u~·durulduğunu ispat etti. 
Bu defaki vesika dedikleri şey· 
lerin de yine uydurma , . ., sahte 
olduğuna şüphe yoktur. 

Almanlann, gerek harbin, ge· 
tek Norveç istila~ının nıcs'uliye
tini müttefiklere yüklemek hu
ıusundaki bütiin gayretleri bey· 
lıudedir. Bu harbin bütün mes· 
uli:veti, Nazilerin omuzuna yük
lendifii gibi, Norveç ve Dauimar· 
ka istilasının mes'uliyeti de, yi· 
ne onların sırtınJ binmiştir. Me
deniyet dünyası, bu husustaki ka· 
l'arını çoktan ,·ernıi~tir. Alnıan 
•urunun kurbanları '·erlere se
.rilmis yatıyorlar: Avu•turya, 
Çekoslovakya, Lehistan, Dani -
llıarka, Norveç, biitün memleket
leri asker ve •ilah kuvvetile ceb· 
teıı istila' eden Alman.Yadır. Da· 
haneye gelince, onu bulmaktan 
lıola} ne var? Kurtla k02u masa
lı, Nazi Almanyasının kabul et· 
til(i zorb&lık diııinin evamiri a· 
Şeresinden biri, hatta birincisi
di.r. 

Nor,•et;in istiJUsuıı ıulittefikler
den e\ wl davranmak için ya • 
l>dınış meşru ve haklı bir hare -
l.;et diye giistcrnıil·e çalışan Al
nıan Hariciye Nazırı, İngiliz ha· 
'a Naıırınm mukabelesinin de 
:?•l\1nıiyetlc ko)dcttiği gibi, Da
h~rnarkanın i!-igal \8 istilis10a 

•çbir kulp takanıamı tır. Dani-

lıbıarka damı müttefiklerle hera· 
•rdi? 

lı ?l;o;"~ç istilasın~ geli~ce, Rib· 
«i'nt~~P un anlaltıgına &Ore, ha-

se şoyle olmuş imiş: 
•8 nisandan bir kaç gün evveı 

(Arkası 3 üncü sayfada) 
ABİDİN DAVER 

Norve\e ilk çıkaıı 

STOKHOLM. 28 (A.A.) - Rad-1 
yonun bıldirdiqine göre, Nor • 
vecte Voss etrafındaki mııhare
beler ayni fiddetle de~·aırı etmek
tedir. Bir Alınan tayyaresi ~Ü· 

Alman askerleri .. 

şürii!mİLştür. Üç Alman tayyd· 
resi de mühim lıasar ile yere in· 
m1'ıe mecbar edilmiştir. 

LONDRA, 28 (A.A.) - Amiral· 
( Arka.'I 3 üncü satıfada) 

1 , 

Sooyct hıilrô meli J uı e ç in 
bitar111Flıtı holclrında Barlin 
n•sdinde bir dem•r,y•pmıı 
,. 
lsveç müdafaa 
tedbirlerini aldı 

STOK.HOLM, 28 (A.A.) -Af
tonbladet gaZftcsı tarafından ııeş· 
rtdileıı bir Talim telgrafına göre, 
1 sı·eç. ıı bitaraf L f ncia billıaşsa 
al.ıikası olan Soı•yet hükürııdi 
Berliıı nezdinde bu hususta bir 
derrlarş yapmt§ltr. 

r.a:;.tlf!'de ·gbrc, l't, lıu:r.L~tu n.ut
tef:k devietler ne:dinde dıiier 
bir dc1narşın yapıhnış olnıa..'>ı ınl
krinsl' değildir. 

STOKHOLM, 28 (A.A.) - ls· 
veç radyosu dün aksumki nesriııa
tında şöııle demistir: 

•İsveç hükı1meti bitaraflık si
( Arkası 3 üncü saııfada) 

Başvel<il dün 

Petrol lıııyulat'ının bulanclııp Pra• 

Jıov• ııacliainJ• muhtelif nolıto.lara •i-

Kuleli Askeri Lisesi bu sene 
Harp Okuluna 500 genç verdi 

Askeri Vazıye~-... Elazığda tetkik- Dün mektepte ljapılan diploma)""'lıll'W""""~"""'~ 
lerde bulundu tevzi merasimi çok parlak oldu ŞEKERPARE Müttefiklerin Norveç'e Almanlardan 

Ustun kuvvetler ihrac etmeleri lazımdır 
ft nı:iliılerin 27 tarihli 
U resmi tebliğine ve Al-

manJarın 22 v<: :?3 gün· 
)erine ait eski lıaberleri de ta· 
zeliycn Ayni tarihli uzun tebli· 
ğine göre Nor -

1 
ilerlemeler ve inki~aflar te • 
min etmeleri gayet tabiidir. 

1 - Trondhjeın mıntakası· 

nın şimali şarkisinde Stenkj~r ( 
de vaziyet det'işıuemistir. ( 

2 - Kvam'da ,' 
veçte Alman ta- _ _ --- - Alman taarru • 

zu biiyiik zayi -ı arruzunun de · < y A D 
,\ vaın ettii:i anin- azan; · · ' 
l şılıyor. !llütte . 
i fikler kmvet -
' lenmeden N orveçin, haritada 
' bir hayvan kafasına benziyen 
\cenubi kısnunı ensesinden ya-
1 ni Trondhjeln'den itibaren iş~ 
'gale çalışan Almanların bazı 

'-'ıı 

atla püskürtül - . 
müştiir. (Bir giln 
evvel Alman • 

lar, burada ilerlemişlerdi . ) Fa· 
kat. Alman tazyiki kc,ilme • 
miş olup dernm etmektedir. 
Almanlar, bu mmtakada 26 

(Arkası 3 üncii sayfada) 

5 
, 

ELAZIG, 28 (A.A.) - Dün gece 
saat 23 de Elazığa gelen Başveki· 
!imiz Dr. Refik Saydam bu sa . 
bah refakatlerinde İldısat Veki· 
Ji, dördiincü umun1i müfettiş ve 
Elazııj: rnlisi olduğu halde oto • 
mobillcrle .Murat suyu üzerinde 
yeni ~apılan Pertek köpriisiine 
gilınislerdir. Başvekil avdetle ye· 
ni vapılan memleket ve Ciizzaın 
lıastahaııeleriui tetkik ettikten 
sonra uınumi ınüfettişlik bina -
sınd.ıı bir müddet meşgul olmuş· 
Iİırdır. 
BA.';VEKİL ERGANİ YE HARE· 

KET ETTi 
ELAZIC, 28 ( A.A.) - B~ve

kı! Dr. Refik Sa11danı bugüıı öı)
le 1ıe11ıeğini dördiincU. umum'i 1nÜ.· 
fettış General Alp Dur;anla be· 
raber yemişler ı-e saaı 17 de Er
oanıye lıaNket ctm41erd.r. ----

Fenerbahçe: 3-Muhafız: 1 
G. Saray : 5 - G. Birliği: O 

lzmirde Betiktaf Altayla 1 - 1 berabere kaldı 
Vefa Altınordu takımına da 3 • 2 mağlup oldu 

Kuleli askeri !isesın; mııvaf· 1 teakiben istikUı! Marşı ile mera· SULTAN 
fakıyetle bitil'en 500 mezunun sime başlanmış ve mektep mÜdÜ· 
•Ayrılık töreni• dün mektep bah· rü Albay Ekrem söylediği mı· 
çesiııde büyük bir intizamla ya· tukta ezcüınLe demiştir ki: 
pı!mıştır. •- Askerlik Türk ulusu için 

Merasimde Vali ı;e Belediye re· yapılan bir namus hizmetidir. 
isi LU!fi Kırdar ile İstanbul Ko· Bu hizmet; ona intisap edenler· 
mutaııı General lslıak, Askeri li- den her şeyi ve hatta hayatları· 
seler müfettişi Adi! Tüzel ve ka· m bt~ çekinm!;;den verm~ler>-
labalık bir davetli kiıt!esi hazır ni ister. Tekmil askerler gibi si· 
bu!unmııştur. zin de gerek husmi ve gerek res· 

Evı:elii Vali i!e mektep komuta- mi hayatınızın kökü •iııtızam• 
ııı Kurmaıı Albay Ekrem Atascı olmalıdır ve meslekte muvaffak 
talebeLeri teftiş etrııişlerdir. Mii· (Arkası 3 üncü saııfada) 

Tarihin en kanlı ve 
emsalsiz bir heyecatıı 
k•yn•O• olan devrin 
lçyüzü lft• ediliyor 

4 Mayis Cumartesi 
neşre başhyoruz 

Macaristanda 
geni emniyet 

tedbirleri 
Hükuıret yeni bir 
emirname neşretti 
BUDAPEŞTE, 28 (A.A,) - Ma. 

car Ajansı bildiriyor: 

Darüşşafakanın 6 7 nci 
yıldönümü tes'it edildi 

Eski mezunların da ıstirakile yapı
lan m e r a s i m ç o k u U z e I o ı d u 

Dalıiaıye Nezareti, yabanc.la
rın Macaristanda ikametleri hak· 
kında bir emirname neşretmiştir. 
Bu emirnamenin takibettiği he· 
def, arzu olunmıyan yabancıla-

1• rın memlekete girmesini meııey· 
lemeiG ve memZ.~t dahilinde giz
lenmiş bulunabileceklerin tahar· 
risini kolayla~tırmaktı. 

Dünkü G. Saruy • G. BirUği ve F. Bahçe • Muhafıagüdi. maçından bir intıba .. (Y- 6 ncı ~da) 

Bu em:nıame hükümlerine gÖ· 
re, Mlen Macaristan dahilinde 
buluııan ve ikamet tezkere.si ol
nııyan yabancılar, 24 saat zarfın
da polise ndracaat edeceklera.ir. 
Bu emirnamenin neşrinden son· 
ra memlekete girecek olanlar da 
muvasalatlarından itıbaren 24 sa· 
at içinde polise müracaatta bu
lunacaklardır. 

Yabancılar, ikamet rezke~le
rinde yazılan mahalli, polise mü
racaat ile müsaade almadan ter- j 
kedemiyeceklerdir. 

Da~~afakmn 67 ııci ıp.kıöniiınıü merasim&ııde bulunanlardan 
bir ktaım.. {Y~ 2 nçi,de) 

• 



BOYOK TARiHT ROMAN :176._ ... 

Yazı : M. Sami Karayel 

Dolmabahçe 
stadgomuna 

n renikos Komnen de Sultan Os- başlanıyor 
man gibi feci bir suret e katledilmişti 

F kat. Kale dl ızd lan dom7 
rdı. Dizıdariar, 

ı:!U$ma ıında ~ 
ırdı. G;:ırv; pı8'Ci; ::aıhı ö ı.JTe

. Lrucin, za •:dhyı ktdtar
"' nıden CJe ez.di. Sonra. 

oıtlaın ner yapmıd.ı. 
Osman, dcıınir ~ıyı > 

"1<::.::YVr1<1, fırh-
. H ~~ dl.Ka
n~ ıreve Jmd:ar k~ 

Bu su ~ . lk iba.n.iai 
Ruım İmparo1nru AJ dırerrtk06 
Ko:n . . Bu Ar..dT :..oo Kcmı 
ncnı Sulıtan Osman ~ilii ~ci bi1" 
suretle kalt:k<li.l:m. ş!! . 

T lıeır, bu b B arz su 
kUl:es ımeş'u..-n 'a!dd• erler. 0-
00 k ım el sürdiys...ı fc J..-et ve 
d-e tıe u~nı kaydi d erle!". 
Sutın Osman da A"'U in 

.inışa"'-ı ıiJıe uğraŞtığmdanı lmpara
tor Andıron!lros Komnen ıgıbi ikaıt.
lolunduğunı.? vamıiar. 

19 Mayısta temel atma 

merasimi yaJ>41acek 
~ :Qe stadyamu inşaa ~ 

ıtmda kul clacak olan danirle
rinı :tt<Jdm-ik olun:mmııası yüzün.
den :d :omun bu y:!l inşa EtdJ 1-
ım 'vcceg bz sabah ırawtcsi tan
fından haber ver · ti. 

Ö ğimize re, ~ 
ınıin 'V-Ş: il liiXlraıe Ticaret 
Müdlirlıiigu lbu i.nışa<itta ku:ll!an!

oa o n demi leri tem etım:iş 
' €'\' ·eyfiy.c Belf. tii-
yıeve b1d.iıımi$iır. 

büyük tersane 
Müteh.ıısıılar bu 
sabah tetkiklere 

başlıyor 

Şehrimizde inşa edileeek o
lan mua1.zarn .tersane iein tet· 
kiklcrde bulunmak üzere An
karadan gelen mütehassıslar 
he.) eti bu sabahtan itibaren 
tetkiklerine b:ışlıyacuktır . 

Yeni ter anenin nerede ku· 
rulacnğı knt'i olarak ancak bu 

1 .tetkiklerden sonra tespit olu
nacaktır. . Hukiıım ve nilluz :::ill

ş, b?r ~ ~ 'bütün 
h - kını:ed: riren :mıdi 

ku ıe h piSh~ · n<le idi. 
.UU..~J o anın ll:rindcn~ 

Andreniikos Komn:en, heııayı 
çok se\\.ır, ve orada ınird. ~ 
layı (B az cindıe'k Bebek) o 
wilci r bağlık ibir ) erdı. Sun.en 
Osman da Bcbel! severdi. Çok 
ikt:ırr~ Bebuk ~lıanına ~ 
~gmerdL 

i k parti dem.iil"ler valaırı.d,;ı Be-
lcd eye l:m o un:.:toailct:ır. Bu 

bıeplıe stadyomun ~1 Jte -

.. ~ :s iWPiii • ii' ;;s:;;lii~ 1 

Florgada 
ooı:ıır kaoıva doğru iaııç

ı P'IÖrlanı kıartı 1 ri en ırha! pe
k llla:r .. Onun boynuna 

~ ak is! ed2lıer. 
; Oımaın lk~ yapıtr 'c başını ~ . Miı~ 

. . Başta Dila vıar paşa 
o !U halde beş kişi bir kişi 
- basa çıkamıyorlardı. o mıan, a\ azı çıkıtı ikadar ba-
ğır ~ordu: 

- ~~. Ey ü.mrnetıi Muhaıllt
. öktüriıyar bu 'ba:ıDler .. 
~ k. r b rlıerme 

g lar ... Bribir1~ g1rt- I 
.:ı.nn.a sanlıyıar rd.ı. Canh'iTaş 

S::O :r.' duYU).U)'mdU. Kalın ka--
lıe vıa.Tl nna ksedıen sadaıkıır u-
i?u lu biT ~ile or4tada da
ğiliyordu. 

N lliayet. GeenOer lbir başka ç.a
l'e\ ~~ssi.il 6lrti. Genç Oemarı 
~;yılıe boğuşm'ke:n haya
J.anna saldı. Ve ~ .kuvvebi.Y'
ie rlatı. ZcrvaJh Oıwruın kapana 
5'LL 1 ::iştıi. Deriıal bir çıJPık ıkopa
arak y~ ~ ve lbayı.kh. 

G MTObooa~• 
brordu. o derece Aktı ici, ,_.. 
mm rıh9jıet öıdüıdii. 

H , tien:ıe~ 
sonr• ş~ öldiimıüŞ)ıı!rd. 
Denıı bir ~ aJdlbr _ nn-liJıeo 
~mnr ff.:ldüer_ 

Drmariaır .•. Genç Oııımanm 9(9 

ıve füüm sadasıru !şilın1iış)erdi: 
-Ökiüm! .. 
DWvıer ro:ısa. hamen b.~ rndıen 

ih.a.nıQ T.i ç dı. Kulaklarını :!«& 
ti. Gömleg n· ald:ı.. Ve hlr aıta bi
ner: k SllNL:Yn ~ V dıe Sul-
ıt:an ımüjıdıe J?otı.u1.iyoniu. 

D .ıaV'.;;'"T ıpaşa, sarava geldi. V.ar 
l d Su1talll bUldiu. S: ıWnQlıe tııı
zu una çtiı. Kulaiclıan vererdt: 

- t . Su !.. Dedi. 
V Su'l!ta.n, derin .lm oef.es 
~ . Se...; ıncine paıy.an yokıtu. 
Çwkü, a.tıtık sal.tıa.naıt ~ 
ld. 

'iL Birinci Sıiitıan Üsm30lll 

te6 salıtanat e:yiedijj l1'İ!n UÇ yUz 
y~ ıik X! ~ İilciJnoi Os
ıma:n, on sekiız yaışMlda ve saJJtıa
:aaıı;ınm dördüncü iiJE'll-0S bu 

~ Y oriıadan kaıl-
dlT.lTla!k. ıtıasavvuruna lkurl>an olup 
~ 

O:mraın, saıh<maflta kaldı
ih a2 mitddet ~ d:afh.ın iht=.-

, harioı:ını ımU'ha.r 1 1 er ile 
m:~ hukınduğu ıcm la'DCak bir 
ıka ın.şaaı iJıe, Kaır.a.dı Tzin g.a!'

bıid nde w sahildeo dört fersllh 
mEE.:lfede bukJneın Su ka~ 
b ti~al edebümıişh. {l] 

{1] Eski Utııai Pirgoı fimdiki 
inıi B""94Z olaa ~ 

- Bilmem, Y.C-va yakalu
mak korkusu... 

-Sahi._ 
Köşke girdik. Yailmlr .._ • 

tısı agırlaşıyordıı. Pencereyi ~
tun. Oda karanlık,, gök brahk, 
sahil ve deaiz karanlıktı. 

N.ermia Maltepe kaqmlMia, 
ftııma ertasmc1a bir Ya1U1t 1lir 
seaea deaiz fenederilte ...... 
4a pıı Nlayor. Ben Y•kanim ~ 
tiine birikmiş ltulutbıra ar.
pbn ıimtekleıini ~y---

Bir arahE 

İmpaırab:xr ~ Komne
n.n:ı. k<;;!li Sıdtan Osman.dcın da -
ha foddı:r .. ruzaoo haılkı bu İm.
par tıoru ~. parça cıtın.işt .. 

İmparaılor, rok<ııt ve tekme vu
rulaırak .mak.cmı.ından i~. 
K dın sc;: Laırmı yultlu. D şkri
ıni kı.rdl!m. Bı:r inrı. kest.ile:r. Bir 
ı?OZU .i çıbrdılaır .. 

İmoo.r.atlbr, bu hıaldıe T~ 
k ne ~la.raık bfufuü.tün ı?iin -

~ ~.z blr.ııkı.Idı. Kmk 
koı.lu, ık gözü, yolurunuş saç-
la:ı " ı günlerce k 1 kalw. 

Görü: · yor ki imoara: crr da Su1. 
ta.n Osman gib kaleye ~ürü).. 
mü$ü. 

( 1 .. ası var) 

zn ~ık, V a.:i wı Beledi~ 
i Lutfi K:mhıır ta:mfmıdan 

19 m.aıyıs günü merasimlıe temel• 
ılacaktrr. 

-·----o--~-
V 1 LA YET 

Bakırköyünde yaptlacak 
sayım tecrübesi 

Baıkırköyü!illdcld saymn ~ 
Sl önii.nıilıxf'(.;f uamr ~ü sabaıl'ı
ı.'bvln saat 8 de baş ş-acakitr. o 
gün Bakırköy !meT. ezıiy(lıe kıaz.a 

ve köy~ hiıç ti~ kınıee evm
dBı çıkm.ıvacak ve dü.klinilaır a--
cr'lırruvı.acaıkt.I:r. Otobüıs w tııenler 
oo B ikırltöye o trüın ryıolotı göbür--

miyec . Sayımın nı'fJa)~ br 
da' Ba:ku'köyünO:n de yoku alm
mı aca'lcıt.ır. 

Soruyoruz! 
Bir bina yapbrmak 

için kaç günde 
izin alınır ? 

Darüşşafakanın 

67 nci senesi 

fspanW.I• bir kifk 7 ... 
mak isüyen ntuMlaş iapat 
İçİ1a ~ p.M -- alır?- ... 
ll1ll e'lank fi7le ~ 
Köşk ,yaptınnak istiyea •* 
mmtakaiJ.DJll kaymakamına is
tida 'erecek, kaymakam iılti -
dayı baş mühendise göndere
cek, baş mühendis merken 
lriklireceık, merkez iti iaceU -
yeceL Ea u oa on bq ıün· 
de ~t imini alır veya 
mnbnır nrsa alamaz. 
E,, et, makul fekilde ve ilçii -
liı geniş tutarak, ev, kö~k, a
partıman, ban, dukkan yap
mak istiyen bir vatandaşa co
lur> veya colınaZ> cevabı Dİ· 
ha~ et on beş günde \enlir. 

H lbuki son samanlarda bir 
köşk )apmak üzere ait e>lchı -
ğu ka) makaınlığa istida ve -
ren bir vatandaşın dos~ ası al
tı aylık bir çocuk kundağı ka
dar lRiyiimüş, istidası iıçyüz 
küsur numara almış, yani ha
valeden havaleye üçyüz küsur 
elden geçmiş ve altı ay içinde 
kendisine mikpet ve menfi bir 
c,e,13p verilmemqtir. 

Belediye riyaseti vatandaş
ların en meşru haklarını kul
lana itilmek için aylarca daire
dm daireye, blem41ea kale -
me siiriimDekıe elduiunUJl 
fara.ia .-r 4eiil midirf 

IDi7• Soruyoruzl 

göz ediyor. 
Nermin giili•Mfııti: 
- Evet eledi, ibea 4e ..ıara lla

kıy--. 

Bir aa ah1•ak, IN>yno.Da mıl

mak o .U•• ağmadaa doya .._ 
ya ipmek istetlim.. Tam bu Sin-

.ta, ti -- bdar --- ltir ._ 
tek etnfı 87ilmlatta. 

- A1'f 1Wine 
Ve Jıw•-• Pili Nenniae -. 

bin.,~ -· da.ıa -.... 
x--.-....&iisr ı .__ . 

....... 1 ... 

Dün mektepte mera• 
simle tes'it edildi 
Dai-« fMı•an 67 D6 yıl dö

nümü dün sabah sa.at 11 00 met.
!lepte büyük merasimJe !lwU\rlan
mıştı.r. M\:ra5'i'mde vali ve Bdl!!
dıifıve ftfs· LUtfi Kmtar Mıe mua
vinJ.ıeırı, w.Ls müdürü ve yfuı'Jır
ce eslci Darüşşaıfaikalı hazır tıu -
1uımıuŞtur. ENvela Sabri Merih 
tarafından okulun bir taT.ihQeSi 
y~ılan . Mfö akfüen Aki!f ve 
Gündüz Nadır m kOOp ve sıro 
batıraJ:armı mtlaı'tmışlwdıır. 

Buınru. tal b;.dt:ın 103 $1' .naskrln 
Da.:rüşşaıfaıka ş-J..ııi ve mü.?i..k takip 
ıeıtm.iş!..r. Bilahare hep ib'.r arada 
D<ıriişşafakanın 'ruıevi yeım~ği 
Olanı cFıasulyı.J> ıw .p:.!:ıv yoo:ilmiş
t.T. 
Yemekt<ın SOll!'a 

~ ;r ~an )a o .. ayna-
m lar ve Bey. J?lu f ; tem-
sil kolurııu:n b r tıc--msilı.ni SE~ 
~erdiır. 

İNHİSARLAR 

Ş.rapçılaran fiat zammı 
yapmalar1 yasak 

IBarzı ıpemkıeı.nde ~ satıcıl:a
nun mh.~adann muayyen fryQ
ıtmdıaıoı Jaxlaye şaıra:p saıt.t.kl!acf 
f!öruianilştür. Bu kafb3ı kians::ılıe
rin dkrintk*i n.ihd:mmelerin 
alınm'<ISl kararl:aştı.r.ı~ı.r. 

Etrafta çıt yok; uakta fener
ler mütemaiiyen yanıp sönüyor, 
şimşekler daha az fasılalı çakı
yor, kıılniurun altında Nerminin 
kalbi daha şiddetle çarpıyor. 

Unm müddet böyle, yanan şa
kaklanm~ Nerminia serin el 
temaşıru uyarak dnJ"dum. o da 
-kon1q1DUY.ordu. 

Nihayet yavaş yavaş, titriyen 
bir sesle: 

- Osman dedi, sen birini se· 
viyonun, ~sıo seıa. 

- Evet dedim. 

- Kimi se\ iyorsun? 
- Sövlivemem ki ... 
- Neden?,. 

- Söyli~ emem işte... Eğer l1U-
nu eöylemiye cesaret edebilsey
dim... 

- Senin cesaret etmene hacet 
yok, ben biliyorum. 

Karaahkta ,pderiaia pulı -
yan nurunu görü,...._ GösM
Mkhri saaki atesbiceii... Da -

Bu yaz yeni gazino 
binası yapıl cak 

'8e'Led ece F.lıary.ada -sem 37 
ıo~i ka'l:f.ne.si w bir teraslı R&Z!

ru> rİ!niŞa-aıtma bugii.ıtle-rdıc başlaııu
!ltacaktır. 

Ayrıca bumdakt ~unb.mı 
fi?\.':O , ITilndüz kon:trol \'1:? .ik.aimet-
Perini. ıt.ıemi.n etmek üzere .Beieffi... 
~ liği 4000 l r.a. s:tTfiyie bir 
can ımur lll bimıBh ve 3000 lira 
sanrı j {! d 1 l>iır büro 1.nşa '€ıttll'
ıın.;ty'. .ka.ııanias tı.rınuş id.r. 

Y.arın bu iki ims;ı:aıt Damıt .Eıı
taraf1ndan lbiT mti:te:ilih:,.. 

de 1ecck ve hemen faaliyete 
~Çl ICj ~tir. . 
BELEDİYB 

. ' Tepe başı bahçeleri 
kiraya veriliyor 

Beı1ı..=d.YECe Y*tml:an G~ı -
bar yeri le Tepe baş! kışhık t:-:.-
~1.ınun ve ön arkatamndaki 
~.a:zıİ!lo ikısıntl annm - hurada'ki 
fmar iış:INi ~ 'Vrla ı:ı h :lr o -
bdluıf?unda.n - kiray:a ~iJiyne
si 'lınraT~ınkmştıır. 

Yalnırz; bu.rnsın.ıın 1941 dı~ iım:a
... mı her haolie 'basıaınıkı.cağından 

aınca!k 1 :v:ı1 müddefilıe JL:ra mu
kavelesi yıaıptl.aca'kıt.ır. Bir ytllık: 
ikJra ltdc1i aliarak da 5000 ıiıra 
ıtaıhmin olunmuştıu.r. 

Bak rköy Halkevinin gür
büz çocuk müsabakası 

Dünı, B~ı:nKöy Hatkevinde 7 
) aşım b ..u- Otlan yaıvru1ıa.. ar.a
sınd!a ıb T mükfr! 1ilı «'Gürbüz 
'ÇOCUk rnus~~> yap ışt.Jr. 

Öı-; :ed:.ın cv\'el de .gene Baıkırk.ôy 
Hal:.'.\:.l\fi:n.d:: t:a.iırir n~tfus cnıur-

lımna lbi.r kcıM'cırons verilm şi.iır. 
Bu kom ron'3ta memu:rilıal a; 5 
ttnıll rs günü Bclık:ı:nköy az.aı:;ı da.-

rıo'e y:ı;pı.ı;acaılc o ı.r nü-
fus ~.aııi:n ne ile İ.«a 
olunacağı ruı.btı.llm:ıstır. 

Tİ HAL 
Kıymetli sanatkar ve beste -

kir Sadettin Kaynağın Cengiz 
adlı oğlunun irtihal ettiğini te
essürle öğrendik. Cengiz dün e-

"bedi metfcnine terkedilmiştir. 
Sadettin Kaynağa \'e kederdi

ü ailesine tiziyetlerinıizi beyan 
etler.iz. 

daklarında acı bir . kıvrım var; 
acı acı giilümsüyor. 
Doğ"ruldum, kalbim duracak -

mış gibi sert sert atıyor Bağrı
mı delip dışarı fırlıyacak sanki. 

- Sahi biliyor musunuz? 
Bea ne kadar Jaelecaalı isem. 

Nermin o kadar soğukkanlı .. 
- Tabii sahi. 

- Peki kimi seviyommf 
- Nuriycı"i .•• Değil mi?-

Yal:ın söylüyor, bunu bak~la -
rmd.m nnlı~orum ... Gözlerinden 
kimi se'·d ğimi bild ği öyle bel
li ki .•• 
, Senelerdenberi gönlümde bi • 
ri en hicran, senelerdenberi çek
tiginı .ıztırap, senelerdenberi his
setf ğim hasret beni artık cÔş -
tunlu. 

pıl!m 
Bu mün 

'."l'da bek ç l 
si ır €"\ ' b ·er f ş bı Km~ 
l'an:hr. At!::? re 1<."1' 7-16 yaş 3X3r 

;:,il·~~·· çocukb.nnı bu fı Te 
"Cle · .e ·d r. Fi$J..ır mÜı'tca-

lklhcn <fxlıPlın .lmışt:ır. 
Köylerde · sa~ ım; mı.thlt.arla

rım h:tr ıv .ayn, ayn l:P Ç<r 

cı.ı:khn gö.re:rek yıarıınıalan sure-
tiyle yapıblıc:ıtır. 

Deniz Ha tJ okuf unda 
diploma tevz i merasimi 

Deni2 H~ okulunu bu yıl 
ımuıv~.:i:fo1kı,ı t'Jle ikımal e~ me -
zınıDarm diıploma 1ıevz · ır. 
'\ltl &a)Tı.hk tôro . • ım VLS 

cr~üHi~d 
lbe yaprlac*tı:r. 

Dün limanda 
kaza oldu 

Bir motörün eksoz 
borusu patladı 

Dün. lBıeş:Wataş önler.inde bir • 
niz ka?JaS1 o.lmuş, lbu civardan geç
:mıukru~ dbn 1z.nm. mctı.ÖrÜnün b.ir
darıblre eksöz borusu paıtlam.:ışill'. 
o sırada maktarede bulunan~ 
kinust Nurı.i. muhtı:.:l!if ) eclet~ı ,isa.. 
W: eden dem:ır 'Pa:rçala!i y)o aığır 
suret!J..ı y•ar.ı laıırnı.cytı:r. N url :ba.y
~ b1r h .. .kie Beyoğh.ı ~mıe
sine kalı:tınhnış, hfui.~c Ge'beb.d n 
araşlıır ıllınasına ıba-şlaaı..·mştır. 

fotöriin m.<l'itine ~s tırlıa
crrt ını pa:rQciıJJLmı.ş, fakıa.t tclareye 
lbi:r şey ohnam.ıştır. 

----o-
MOTEFERillK 

Ya1ova yollan ~'apılıyor 
Yal.ova kıa.plıcmrında yıaz ha

zı 47 ı•r:ırma ba-ş aınüıruşf.ır. Kap-
cala.; h~ aç laıcKlx

dır. 1~ isk ıle arasın.
dal .. i ....,. t şosenı n bazı kısıımlan 
da bozulımuş Jduj:,'Unıciruı bu yol 
3500 lira sarled:Jt rek ma.yısm 
15 imden sorma tam;r ohınacak>
tll'. 

Elektrik kab1osu 
El~ t';.k ka:blo tes oot:ırun rnın

ıta~ anmtıaka tamir ve gözden 
~f .. .ilnıESi ·~·n } pıkuı tı.ı!.kikler 
anünıasebetryU. dün sa.ast 13,15 d..:l'l 
16 vıa k.adar Cağaloğlu mınıtaka
srnd:a kısmen oct:II"\"311 .k:es.Jiıfuç ve 
fürılll.İ ameliyat :y:apihruşt.U'. 

- Evet Nermin, seni seviyo
rum. Fakat bugüne kadar bu ild 
kelimeyi gülüt'ç olmadJın sö7-
liyebilmek bana çok güç cöriinü
yordu. cSent seviyorum!... Bu 
laer erkeğin, her kaduwı atma-

.tan çıkan iki kelime iasanı bir 
an öyle giiliinç edebilir ki .. Ta
savvur et, sana: •Seni scvlyo -
rum!ı. diyorum ve sen kahkaha 

ile gülüvonun. Arkadan da do
dak bükerek: •Çocuk!> diyor -
sun!. İşte bunu düŞiinerek bu • 

güne, bu ana kadar a;öyliyeın.
dim, söylemekten kaÇ1Ddım. 

N erminin gözlerindeki afet 
söndü, dudaklarındaki gülümse
yiş silindi: 

- Nermin dettim, kimi sevdi
ğimi hila anlamamq olmana im- •

1 
kin yok... 

EJ7.ıi uza~ .ıımm okpdıı 
- Beai '"'7omm ülil mlf 

- Ben de seni severim de4i, 
ben de seni seviyonım. MiMie be
ni seviyonun. Ta bit, iJIAn t87-
zesini uvma mi? .. Ben ..
leyseQ p)'ll.ınm. 

\ (Arkaa ... ) 

Tiyatro Tarihimize Başlangıç (*] 

Darül bedai'yin 
ilk faaliyeti 

lkı sene Oç bin lira tahsisat ve tanınmı' 
ediplerden mUte9ekkil bir edebi heyetle 
çahşan DarUlbadai biri telif. olmak _uze~e 
ancak dört eser temsil edebildi. lbnırref~k 
Ahmet Nuri beyin " Hissel Şayi'a ,, eseri 
telif değ i 1 F ranaızcad • n adaptedir. . 

Yazan : Selami izzet Sedes 

Mecit padi ah devrinclen 1914 
senc~ino kndar memleketteki 
tiyatro hareke terine rağmen, ti-
:\ atronun tam nuuıasile ne demek 
~ldııguııu bılen ve tiyatro~ a lü
zuı ıu oldugµ degeri '\eren kimse
ler pek azdı. Gtillü Agop, Mınak· 
yan, Bur 1nncttın, Bu;) iık Behznt, 
Ert 'h-ul • t h iıı, Donanı ıa Ce
mi~ eti tiyatrolarına rağmen biz
de ti~ .. tro bir hcrcümerçtt. 
1913-1.,U s nelerinde lstaııbul 
Şehremini bıtlunnn Oper;ıffir Ce
mil Pa :mm bir kon ervntuar 
kurmak ıçın Fransız tiyatro ada
mı Antuaıı He nnlnştıktan sonra 
cEncu n ni emanch ten karar al· 
mak uurc y:ızmış olduğu tcı.kcre 
1914 '.\ ıl a kndnı: meınleketteki 1 
ti~atr'o me ·umunun ne dcrckcde 
oldı ünu nıc.) dana koyan ba ve-
sikadır. • 
Bakınız Cemil Paşa ne diyor: 
«. I liki m, t mcddincnin 

knff s ndc, reftc rcfte mazharı 
tarakkı} at ol~ak, el3 bvm sana
y.ii nefı (.'({ n m dud olaca'k dere
cede behre) ahı kemal olan ve 
ınaııttce f bızdc bu il.ne kadar 
he) 'ctı umrm ·~ ile, eşkili tıci
bc "e ga;) ri munas e itlıarından , 
halı kal nıyan ti)atroculuk san'a
tı mergu inin Vl. cudtmdan is· 
tifade ed l el. bir şcklusurete il
ragile, memlc etimizin bu cihet
ten olan 11okf. nı ve ves~itı tem· 
tfüıiyesinuı telafisi dahi t.asaY· 
"ur ve tasmim edilerek bu WB· 

ni)C ·n husulu için cemiyeti u
ınumıyeyi belediyeden üç bin lira 
tahs sat istihsal kıluamıştır. • 

Hazll' u 1914 de Anluan is -
taııoula geldi ve Şehza ebaşıa· 
ela Letafet apartımanında •Darül
laedaü Osmanh kurul4a. Tiyat- 1 
ro kısmı müdurlüğüııe Reşat &ad· 
van, mus~i kısmı müdiirlüğüae 
de Ali .Rıfat bey tayin edileli. 

TiJ atro şubesini yecl:i U.. •
;yu4ılar: l - K&raat, t.ıau-, 
tecvit 2 - inşat, takrir, aruz 3 -
Tarih, edebiyat, edebiyat tarihi, 
4 - Haile 5 - Dram 6 - Mut -
hike 7 - Raks, adabı muaşeret, 
iskırim, işmi'zaz (mimik) 

Nazari dram dersiıni Mı.n.Mı
yan efendi, ameli dram dersini 
Bürlı n ddin Bey, ameli komedi 
dersini Fehim efendi, nazari ko
medi dersini CcliJ Tahsin Bey 
ve.ı·ecckti. 

Bu sıralarda Ertuğrul Muhsin 
bir kaç arkadaşı ile Fransız ma- l 
harrirlermden Briö'nün cSi -
mOD> Sernştayn'iıı cLa Grif, • 
scrlerıni tcınsil ediyordu. 

Antuan bir g-ece cLa Grif> ia 
temsilini seyretti. Temsilden sen
ra Mulısin'i buldu: 

- Kaç yaşındasınız? Dedi 
Mul1sin kulaklnnna kadar kı

zardı: 
- Yirmi ~ aşmdnyım. 
Antuan Muhsin'iıJ iki eliai 

lllkb: 

[*l Tiyatro tarihimize başla•· 
gıç serisinin ilk yazısı 8, ikinci 
yazısı 15 nisan tarihli nilshaluı
mızdadır. 

.EVLENECEKLERE 

MÜHİM iLA.N 

Bir mağaza, cautelerle ta 
ilanı yapıyerda: 

cEvleocceklere •. Sayın b.,.. 
lar ve bay. nlar, Mağ;aa • 
mızdan iter türlü ibtiyaçlan -
m temin edebilir- > 

Bİınu okuyan Nanemolla, i
çini çekti. Dönclü \ir bana 
baktı, sonra, odanın içintle bu 
lunaıı diğer üç arkatlaşm yü -
zünde, gözlerini aiır aiır do
la~tırdı Hiç bir şey söylemedi. 

ÇIKAMAMAK 

MESELESİ 

• Bir akın, bir aJwa daha, bir 
i1i.n, bir ilan daha... 
- Ne oluyor?. 
- Tuviriefkir .• Çıkıyor. 
Filhakika bacünkii neslia 

ne miııHJBJ, ne te*ibini, ae 
.. m~tiyet tarihindeki ~ 
lAldi 1ıılıu e•ii böyle bir .. 
.m-ıtmek ~ o kadar ~k .. 
fit. ilin ve pMmbya ilıtiy-c 

- Bu eser, benim için, 'ben 
nıya;) ıııı diye yazılmıştı. Milel· 
lif eserini baDa okudu, ben d 
alıp dolaba attun, senelerce o· 
rada kaldı. Kendimi ne bu rol 
dar cirkin, ne de bu kadar ihti 
yar buluyordum: Bunun için s 
~clcrcc Ol tutınndım. Cesaretin 
fedakarlığına, san'atine hlllra 
mm, sen benden san'atkiırsuı 
tebrik ederim, dedi . 

Bn görüşmenin ertes· gwıii 
tugı·ul Muhsin - Antuan'ı:ı değil 
bizim idarecilere göre genç ol · 
dugu için • ~eni kurulmakta ~ 
lan Türk tiyatrosuna koınc..>d 
trajedi, makyaj ve f':riyoııom 
muallim muavini tayin edildi. 

Gazetelere verilen ilan iizcri 
n~ tiyatro ıııe.ktebine kadın, er• 
kek 191 namzet muracaat etti 
İlk seçmede bu 197 t lipt n 6 
kişi ayrılmıştı. Bunların içinde 
de en ist datlı görülen\er imti 
hanla Darülbedai kadrosuna a 
lmdı. Muallim Jıe;) eti itmam cd' 
di. 

Çok geçmeden, 4 ağustos ta ı 
ri-hl: gaactelerde, 0.ruJ~dai tler 
ferinin tasnifi ve mektebin 1 ü 
şadı ~eri bırakılmıştır dh ila 
Jar çılrtı. 

Uh. 1i harıı patlamış, Aııtua 
memlekdu1c dönmüştü, knlnu 

olsal'dt Daıiılbcdai evveli Alm 
nıuh2rrirlcrindcn Maycr Förs 
ter·n cEski Hcidelbergı. eserin 
sahne~ e ko~ acoktı. 

Antuan gittikten so~a fasıl 
ya uğrıynn tiyatro faali~ eti 191 
de tekrar canlanmıya başJndı. 
Şehremini İsmet Bey D.irül 

dai nizamnamesini ~ aptırmak · 
:zere bir komisyon teşk 1 etti. 3 
maddelik ııizamname bitirili:n 
23 Mart 1915 tarihinde Cemiyet 
Umumiyei Belediye tarafındad 
kabul ve tasdik edildi. 

Bu nizamnameye göre Darül 
bedaii idare etmek üzere teşkil 
dilen ilk heyet: Teşriiat uınu 
müdürü İ.smnH Cenan;, Sar 
Cimcoz, Celal Esat, Suavi, Ah 
met Nurettin, Hüseyin Suat Be 
}erden mürekkepti. 

İlk heyeti edebiyyeye de:: 
diilhak Hamit1 Hnlit Ziya, Cena 
Şahabeddin, izzet Melih, Müfi 
Batıp, Münir Nigar, Hüseyi 
Rahmi tayin edildiler. Aptiılh 
Hamit ve Hiiseyin Rahmi Bey .. 
ler itizar etmişler, ötekiler kah 
etmişlerdi. 

idare meclisi ilk defa 1 may 
915 de Şehuıdebaşında Let· fe 
apartımanındak.i dairede toplan 
dı. İsmail Cenani yeni rci liğ 
Salih Cimcoz Beyi ikinci rcısliw 
İbnirrdik Ahmet Nuri Beyi m 
hasebe miirakipliğine, Celil 
sat Beyi kutipliğe, Hüseyin Sua 
Beyi de heyeti temsiliy 
komiserliğine seçti. Reşat Rıd 
van Bey 2000 kuruş maaş 
dahiliye müdürlüğüne Uıy:n ed 
eli. 

İlk temsil heyeti de ŞÔl le t 
kil edilmişti: On lira aylıkla Kı 
nar, dokuz lira a,Ylıkla Adriy 

(Arkası 3 uncü sa fada) 
SELAMi. İZZET SED 

vaNa. Fakat, ilia eclilen 
seliace: 

- 8-llİ T.viriefür! .. 
Dedik. Müvezziler: 
- Çtkamadı.. 

Cevabını verdiler. 
- Neden?. 
Diye sorduk.: 
- Yetiştiremediler .. 
Dediler, tuhafı.nına citme • 

tli değil. Nanemolla, ile koııo
şuyorduk ela: 

- Belki bu da bir nkWn 
şididir •• 
Diverck, ilive etti: 
- Tabii, il8n edilen güJMie 

çıkamayınca, alakadarlar aca· 
:ba ne dive (akmadı?. Diyecelrr
ler ve kulaktan kulağa ".) aJ.a 
ynalıt bir sürü m;italea, de~ 
kodu, tefsir yayılacak ve btl 
da ) eni bir rekliuıi olacak 

Bu sefa de söz sırası baaa 
celm'şti: 

- Bu kadar uzatma üstat.. 
Diyerek, devam eUim: 
- Mesele, sadece çıkama • 

nıak meselesi. 
Malaabk ld, ittir kitini• .,. 

yinesi! A. ŞEldl' 
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ROMıl, 28 (A.A. - Teleq afo 1 

gaze•es nin tmlduru .-adyvda ltaZ. I 
11an; al lı ku tetten de_n bahse- , 
de-ı bi m a es:nd ltalya qı
b" o r mcn,!ekctın 'in"haıı• Aı:-

,a 1 arb ın d nda kal ası uı 
ıJ n o'lmrı.d gun bi1d mus ·e 

bı n · g nl rde ı el' te Gran-

di ıle Gald tardfndaııı da sala
h.yetle müşalıede t•e tesbit edil
mıs oldııı')ıınu söylem t r 

Hatıp: 

•B zım ıçiıı ta namen ha_ r ol
ma1.. ve ı•erilecek cm e ıtaat et-
1nek. me11 .. uubcJ1 stır• D "11i ~ır. 

O SULARI IZDAllL 
------' 

Suriyeliler de Müttefiklerin 
davasına bağlı kalacaklar 
Alman propagand sı tesirsiz aldı 
KAIJİRE, 28 (Hususı) - Ecruı ile Şam ehirleriııde, alchinnım 

Suriv de knrg alıklar husule getirmek teşebbüslcri11de bulunan 
bazı eşhasın idam ceza ile tecziye olunmalıırı üzerine. araplarla 
nıesl..-ün bUtün mcrnleketlcrde Fransa aleyhine fkrı bazı rere · 
l anlar husule geldiği Alman) amn »e kısmen italynnın propagnn· 
da sen·islcrince işae olunması burada hayretle kı>rşılanını tır. Su
?i) edeki arapl;ır müttefik devletlerin harp danlarına millalıcret 
ı:&.ıtcrnıckted!r. Buradaki fikir ve siya et adamları Fransa lle hal
lolunacak istiklal meselelerinin harpten sonraya bırakılma.>ı taraf· 
tarı olduklarını bildirm41er ve müttefik devletlerin harp ve wnu· 
nıi shaset darnlarına müzalıerette devam etmektedirler. 

.. . .. '"" • 

BALKANLARDA: --------------
YUNAN HARİCİ SİY ASETI 
~ TL"IA, 28 (İKDA.l1 1\luhabirinden) - Almanya ile İtal· 
~yanın Balkanlarda aı>kel"i hareketlerde bulunaraklarına 

dair oman, zaman çıkarılan haberler Atinadan başka, 

'l'esalya, Selanik, garbi l'rakya, bıitün Yunan adalarındaki halk ara
•ında sükunetle karşılanmaktadır. l\la!Uııı. olduğu veçhile Yunanis • 
tan harici siyll»etinde Türkiye ile yaptığı sıkı, ••mimi dostluk, 
birlikte hare.ket muabedelerine, lngiltere, Fransa tarafından bir 
taraflı olarak verilmi · garantiye, Balkan Antantı hlikiimlerine 
bai'[ı bulunmaktadu. Siyasi mahfllcrden ba~ka gazctelecd~ki neş
riyat, halk ara ındaki hissiyat, General Metak ·as hükfuııetlnin bu 
Yoldaki politikasıua müzahir tek kuvvetle devam eylediğini gösteri• 
Yor, Şimdiki harp haşladıktan sonra İtalya se[irile teati olunan 
llıektuplarda, iki devlet arasında evvelce akdolunmuş dostluk, ade· 
Dıi tecavüz muahedesi de teyit edilmişti. Bununla beraber, Bal· 
kanlara tecavüz vukuunda Yunanistanın mü terek müdafaa cephe
sinde mc\·ki alacağı şüphesiz sayılmaktadu. 

Tahşidat şayiaları ve Macarlar 

Köşemiz 
Amiral Horti, da,ııclcil 
ııe Na:r.ırlar tarafından 

:r.iyaret edildi 
BUDAPE:-:;TE, 28 (A.A.) - Bu· 

dape tc be) nelmilel scı\{tsi, 26 
nisanda lıü) ıik merasimle açıl
dı. Kral naibi amiral llorti ile 
llaş\ı kil, Nazırlar, kordiploma • 
tili 'c Budapeşte belediye r ;,j 
ile ıliı:er hilkiımct erkanı ııa\")O
numuzu ziyaret ettiler. Rahat.ız· 
lıgı dolayısile bulıınmı) an elçi • 
mlı Ruşen Eşref Gliııa) dm na· 
mına misafirleri el ilik h~şkati· 
hi, sefaretimiz erkanı ve seı-gi 
he~ ctı kar ıladılar. Pa\'yonun met 
halinde çok sanntkarane yapıl • 
mc; olan -cref höliiııde Atatürk 
'c bınet lnimli büstleri önlindo 
alıika ile durulmuş ve yapılan 
tertip Kral nnibi tarafından mai· 
yetindcki zernta çok iyi bir bu

IJtDAM 

r~~eıA] 
Ne ala Otobus 

seferleri 1 
Taksim • Büyükdere ı rabaları 

durmadaıı gider, ııelir. 
Eminönü • Emirgiın arabalan 

dunnadan gider, gelir. 
Sirkeci - Bakırköy arabalan 

durmadan gider, gelir. 
Sirkeci • Rami arabaları dur· 

madan gider, gelir. 
Keresteciler . Eyiip arabaları 

durmadan gider, gelir. 
Faket nenen acaba Çar aıuba • 

:\lccidhekö) ü .-c Edinıekapı • 
Clhanı:ir otobü )eri. yollarda da· 
.kikalarca durur, t11ü ·teri çağırır, 
)Olcu bekler? Yoksa bu son iki 
bat otobüslerinin canlan c n 
da ökkilcrinki patlıcan mı? ller
J,.e., d ha ucuz tramvay durur • 
J..cn, niçin otohüse atlar? Tabii 
i ;n_r, gUcilne daha rabuk git • 
mck irin .. Lakin, gelin de siz bu
nu Çar amba - llfecidiyekiiyü ve 
Edirnckapı - Cihangir otobüsle
rine anlatın! Bazan öyle oluyor 
ki, bu iki hat arabalarından ba
zılarını, kendilerinden onra ha
reket etmiş olan tram\'nylar )'Ol· 
!arda gc•''·or. Hatta, geçen giin 
bu otobüslerden birini yan yol
da germiş olan tramvayın arka 
sahanlığında duran biri otoblis· 
tckilerlc ovlc alay ediyordu: 

- Cıma ntın da peşimize bağ
hyalım! 

lu~ wy e la\Sif edilmiş lir. Pav
yonumuz ger<·k resmi ve gerek 
ziJ·aretçiler tarafından hususi bir 
alaka .-e takdir görmektedir. He· 
yetimiz tarafından panayır gazi· 
no~unda l\tacar matbuat mümes· 
silleri ve l'ürk dostluğu se\·en ' 

Bu mnıızara karşısında insan 
içinden: 

- Ne alJ, 11e tadından yenmez 
otobüs •eferlcri! 

Diye acı arı, gülüyor. 
OS!\lAN CEMAL KAYGILI 

~uteb~r zevat.şerefin~ bir.çay Darülbedai'nin 
zıya(etı ,·erılmış ve muteakiben 

iki kardeş milletin çok samimi •ık f l• t• 
hissiyat tezahUriine \'esile ol • 1 aa 1 ye 1 
mu tur. Biltün Macar gazeteleri 
navyon münascbetile Türkiye 
r11mburiyet hükumetinin inkılap 
çı vasıflarını tebarüz cttirınekte, 
modern Türkiye hakkında resim 
ler ncşretnıekte \'C Türkiye hü
kumetinin p&\'yona iştirak sure. 
tile beynelnıilel tiraret :münase
betlerindeki an'anelerc ne k~r 
sadık kaldığını ispat etmiş oldıı· 
ğ-unu ifade etmektedir. 

Romada bir nümayiş 
ROMA, 28 (A.A.) - Yugoslav

yanın Lubliııana şehrinde g~çen
lerde ltaZyaıı aLeyhtarı. bazı be
yannameler dağıtıldıqıııdan İtal
yan talebeleri bu hususta teza
hürat tertip etm'l!lerdir. Tezahü· 
raıta Fa§ıst fed .1.ısyunu umu
mi kiit•bi bir kaç •oz söıılemişlir. 
Hic bir hcid<se vukubu!ınamış -
tır. 

----------~ 

( B<1$tarafı 2 ncidıı) 
sekiz lira aylıkla Bcatris, on iki 
lira aylıkla Eliza Binemeciyan 
Hanımlar, .cf<izer lira aylıkla Er
tuğrul Muhsin, Şadi, Raşit Riza, 
Muvahhit, Nurettin Şefkatı, ye
dişer lira aylıkla Galip, Oruıik 
Binemeci)·an, be~er lira aylıkla 
Ziya ve Kegarn Beyler. 

Temsiller başlayınca bu ma
aşlara birer miktar daha zam e· 
d.Jdi. 

30 Ağustos 1915 de dcrsltre ve 
provalara baslandı. İlk prova e
dilen eser Hüseyin Suat Beyin 
Fransızcadan adapte ettiği (Çü
rü temel) adındaki piyesdir. 

Bu eser ilk defa 20 kanunusa
ni 1916 per!jembe günii kadınlara, 
akşamı da erkeklere olmak üzere 
Tepebası tiyatrosunda temsil e
dildi. Alman:yanın • ıacaristaıı hudut ı 

larında asker tahşit eylediğine 
da:,. muhtelif ajaıı.slar tarafından 
zanıan, zaman çıkarılan haber • 
ler Macaristandaki hükümet mah
fıllerjnde dikkat ve al!ıka ile kar· 
§ılanı~·or. l\1acar hükiımeti rei· 
sinin ve Hariciye Nazınn111 bir 
lrıüddet e\·vel vukubulan beyana
tı, azlıklar ,.e arazi i tekleri hak
kında silahlı ihtilaflara yol aça
cak bir politika takip olunmıya
ca:!lllı gii61eriyordu. l\lacaristaıı 
hiil,uıneti hakikat halde Alman· 

ya n İtalya ile sıkı do tluk mü
nasebetlerini dıı'vrun ettirmek 
kararını, har ketini değiştirme .. 
miştir. Bu sebeple Almaeya ile, 
İtalya ile olduğu gibi silahlı ih
tilaflara müncer olacak işleri 

yoktur. Bu devletlerin teşvikle
rin.e kapılarak kom,:ularına te
cavüz niyetleri dahi Macar siya
,i malıfillerinde meHut def;il • 
dir. l\lacar hükiımet!, müttefik 
de\·letlerle dahi dostluk miinase· 
betlerini bozmak btenıiyor. 

!1 Askeri vaziyet 

Darülbedai için Şebremaneti
nm kabul ettiği ilk tahsisat se
nede üç bin hra idi. (Çüruk te
mel) in temsilinden biraz sonra 
Darülhedai para sıkıntısı çekıni
ye başladı. Bunun üzerine 1916 
senesi martının 14 üncü gtinün
den itibaren mu.siki kısmının il
gası kararlaştı. 

,___ 

Norveçte üç yeni ceph teşekkül etti 
(Bqtara ı ı ı c •~yfacfa) sıkıştırmıııa devam edıyorlar. 

lik daires V€stıOTden ve civa- STElNKERDE: Karşı karşıya 
rına mayn' dul.ti dıigımu ilan et- bulunan kıtaat devriye müsade-
tııeı. d r. Irıgılız ve Norveç de- melcri yapıyorlar. 
nı_ makamtarııuıaıı talımat al- GUDBRANDSALDA: H a v a 
1!ıada11 buralurda seyredecek va- k ıvvetlerınııı ve topçu ateşinin 
Pt.rlann 1.1.g.•ıyacagı kazalardan müzalı retıne dayanaıı Almaıı 
l.ı11U:eye mes'uııyeı terettüp etmi- kuvretleri Ku:anda müttefiklerin 
l/ecektir. mukaı•emetiıılc karşılaşmışlardır. 
iNGlLİZ TEBLIC/; Bu mul·avemetiıı çok devamlı o-
LONDRA, 28 ( A.A.) - İngiliz lacayı tahm;n edilmektedir 

Ha, tmıe N.~aretıııden tebl"ğ edil- STOKHOLM, 28 ( A. A.) - Müt 
ttıı tır: •efıkLerin Nort·eçteki ınuvaffakı-

DUJmanm Gundbraı sdalen ı·ıi· yetleri geniş mik!/Usta ııapılacak 
d lldekı mevzılerimıze karşı bir cok har ke~lerın mukadde-

tıgı taarruzlar piı.skürtülm~- • mes nı ıeşk"l etınek1edir. Nor -
D~mun Ha a kut'Vctleri ı- çte faalıyet bir plıin dairesin-

fından Andalrnese v muı·a- de cereyan edukerı 111üttef'k ha-
sıı/l hat arımıza karşı gôsterilen ı·a k wı·eılerınin harp gemilerinin 
lcı.ıtı.~ctc ragmen yeııı kıtaat ilı- ıı:ınayesinde karaya yeni kıtalan ı 
'Clcına muvaffakıyetle deva11ı e· ihraç edilmektedir. \ 
el.tın ştir. Dıişmaıı tayııareleri Halen Norceçte ü.; cephe te • 
Na. •ık 111111takasında az bir fa- şekkül etmektedir. Şimalde f1illet gstermlşlerse de muttefik- Narvikte Alman kıta/arı muha
e,. ıı harekatını önl,yemcmişler- sara odilm4t r. Bunlara yiye

d r. Namsos mıııtakımnda kay- cek ve sılcih göndermek imkünı 
ll leğer bir hadise olmam.,tır. kalmamıştır. Buna mukabil müt-

F'ARIS, 28 (AA.) - Bu sabah tefk pıyadc 'k,talarınııı faaliııeti-
ıaı,;h · ııetli Fransız askeri mah- ne d oııaıı m:ı da 4tirak etmelde-
~l!erinde gö.ter l•n kar.ruıte göre, dir. 

•tler hveçt hücum etmeden ön- .Merkez ikı 1ıntakaya ayrılmış-
~· muhtemel olarak Norı:eçteki tır. En l:ar şık ı·e mülıim hare-

ı'.0rekatın inki:afını bel:liyecek· kat •Nams?S• mıntakası ve 
ıt~ . 

•Trondltc"m• fıyoru mıntakasın-
h Skaııdinavyadaki Alınan ileri da yapılmaktadır. Burada müt-
Oreketi biribırine zıd tiç 1:azi- tcfıkler Steı J.:·.ıer'e kadar ilerle-

lıeı arzetmektedir. mişlerdir. 
le l .- Almanlar şimale doğru i· Cenup mıı takawıda •Lil!elıam. 

rlıııorlar. mer• müttefikl<ıin kontrolü altın 
la Z - Cenuba doiiru çekiliyor • dadır. Müttcji !er cenuba doğru r. 

3 ilerlemektedirler. 
d - f&veç hududuna doğru gi- Alman kıtaları Otta böl~esin.. 

ııorlar " 
DE ( de geri ı;-ekllmıslerdir. Nordos-

l<ı N ZDE. Bazı Alman vapur- ter t'lidi~:nde mülıım olmıyan 
rı apt d lmişt r. 

_. NAHViKDF'· llfıittef·k kıtalar Alman kıtalanııın Dovre yoliyle 
"a Kvrick e ve Ulsterg"e do!1ru ;ıil-

ıık Alman müfrezelerini '"Üdilkleri haber ı:eı·ıl nektedir. 

(Başı 1 inci sayfada) 

nisanda, Röros'u geçtiklerini 
iddia ediyorlar. Burası Oslo • 
dan 3a0 kilometre kadar şi • 
maldedir »e Dombas • Trondlı
jcm dcmiryolunun 90 kilomet
re kadar ~arkındadu. Biiyle · 
ce Alman bUyük kısmının ile· 
rı hareketi Trondhjcm'e 100 
kilometre kadar yaklaşınıstır. 

~ - Hava harbi <iddctle de
,·am etınektedjr. 

4 - lng lidere giire Narvik· 
te kayda değer bir şey yoktur. 
Fakat Alnıanlaru güre İngiliz 
donanması 26 nisa11da Narvik 
cİ»arını bombardıman etmiş· 
lerdır. Alnıan dağ ınilfrczelcri 
Narvik şimalinde, bir Norveç 
tab11ruııu imha etmi~Jcrılir. 

Hususi haberler, müttefik • 
!erin 1'orveçin muhtelif yer • 
lcrine tekrar asker çıkardık • 
Jar nı rn Fransızların Alp av· 
cıları gibi dal: muharebeleri -
ne alı mış güzide kıtaiar gön
derdiklerini bildcriyorlar. 

llliitıcU t<riıı, Almanlara 
nazaran uLak mesafeden as • 
ker naklt:tıneleri onların iza • 
lesine mecbıır oldukları güç • 
Jiıklerden biridır. Bir fikir e
dinmek i~in sövliyelinı ki, Bü
yük llıırpte, Gelibolu yann1a-
dasına çıkarılan 80,000 İngiliz· 
Fransız askerlcr;ni nakletmek 
irin, bazıları gayet büyük 108 
,·apura ,.e koranıan bir harp 
filosuna ihtiyaç hasıl olmuş • 
hı. AJrıca ı tane de hastaha
ne gemisi \•ardı. Askerin kı • 
yıya ihracı için yüzlerce duba, 
mavna, römorkör kullanılmış, 
iskeleler \"C gemi oturtmak su
rctilc mm-akkat limanlar ya
pılmıstı. O zaman, bu ihracı 
ihlal edecek lıarn kuvvetleri 
ve denizaltı gemileri yokken, 
şimdi, \·aziyet tamanıeıı aksi
nedir. Almnıı tayyareleri me-
JJk dokumaktadırlar. Fakat, 
müttefiklerin Alınanları dur • 
durmak ve Norve-:i taınam.ile 
isgal etmelerine mani olmak 
irin, bütiiu güçlükleri yene • 
rek Almanlardan listün kuv • 
»etler ihraç etın~leri lazımdır. 
Bunu yapacaklardır. 

A. D. 

Bütün bu sıkıntı ,.e gürültüler 
arasında ikinci eser olarak Halit 
:Fahri Beyin (Baykuş) isimli üç 
perdelik manzum ma alı temsil 
edildi. 
Baykuştan .sonra oynanan e~er 

ler suasilc: İbnirrefik Ahmet Nu
:ri Beyin u:ssei "uyia isinıll \.'Od· 
»ili, Tahsn Nahit Bey tarafından 
adaııte edilen Bir Çiçek ıki bö
cek isinıli koıncdidir. 

O zaman Diirülbedaide :ejisör 
yoktu. idare meclisi her piyeste 
mümessillerden birinin rejisör
lük ve eserin ınuharririnin de 
nezaret etmesine karar vermişti. 
Eu karara göre Hissei Şayianın 
rejisörliiğünii Nurettin Şefkati, 
Bir Çiçek İki Börek eserinin re
j'.sörlüı{üuü de Ertuğrul Muhsin 
yapmışlardı. 

Diırülbedayi iki sene içinde 
üçü fransızradan adapte • llissei 
Şayia telif değildir • biri •Bay • 
kuş• telif olmak üzere ancak 
dört eser temsil edebilmşti, 

SELAMİ İZZET SEDES 

Romanya 
(Baştarafı 1 inci saııfada) 

Bükreş, 28 (A.A.) - Havas: 
Bir Alınan askeri tayyaresi Bük
reş tayyare meydanına inerek 
müteaddit Alınau ~absiyetleri ta· 
rafından kar~ılannııştır. Tayya • 
re müteakib~n Sofyaya hııreket 
etmiştir. 

Bu işin mahiyeti meçhul ol • 
makla beraber umumiyetle iyi 
ma!Unıat veren bir kaynaktan öğ
renildiğine göre tayyare dün Rib
bentrop tarafından haber veri· 
len vesikaları getirmiştir ve tay-

yare Bh'lkan merkezlerine bu 
vesikalardan ikişer nüsha .-ere • 
cektir. 

Ticaret heyetimiz 
BÜKREŞ, 28 (A.A') - Bir 

Tü.rk ticaret heyeti bu akşam 
Bükreşe muvasalat edecek ve iki 
memleket arasında ticaret müba.. 
de!elerinın en iyi tarzda cereya
nını t.min için müzakereler baş
l111acaktır. 

u NI 
--

Macar hükumeti 
devletlerine bir 

bütün Tuna 
nota verdi 

BL'DAPEŞTE, 28 (A.A.) - \ 
Rcsıııen bildirili)or: ı 

Macaristan 17 nisanda Belgrad 
da toplanan Tuna konferansının , 

kararlarına bu kararları lamaınla· ı 
ınak için tekliflerde bulunmak : 
hakkını muhafaza etmek kaydiy
le iltihak etmiştir. 

Bu hakkı muhafaza eden )!a
car hükumeti Tuna devletlerine 
gönderdiği nQlabııda kontrolün 
bugünkü harbin devamı mıidde
tince bUtün Tuna dc,·letlcri tara
fından Tunanın 120 kiloıııetrf.'lik 

' bir uzunluj;u üzerinde ) apılına- ı 

sıııı teklif etmi tir. Bu kısım l\lol- , 
davya'dan Turnus Severin'e ka-

1 
dar demir kapı bölgesini \'C Tıı- ' 

nanın bu kısnıında \'apurlar için 
me\'cut iumc çıkma lesi atını ih· 
ti\·a etmektedir. Son zamanlar
da Tuna üzerinde nıkubulan ha· 
diselerden sonra, Macar hilkfıme
li hiıtıir devletin nıiinakal:itta 
»ukuu muhtemel karışıkıklardan 
zuhur edebilecek tehlikeler Ö -

nünde lntizaırun ida~csi ı~~e~uli- \ 
yetini deruhte edemıyecegını zan 
ncder, • tesuliycli deruhte etmek j 
meselesinden başka Tuna iizerin· 
de scuisefainin hlirriyetini ida
me mesl"lesi, ~lacaristan deniıe 
doğrudan doğruya mahreci olmı· 
yan \'e denize ancak Tuna hattı 
ile çıkabilen yegane de, let olma
sı itibarile, :\Iacaristan hükumeti 
iç'n bilhassa eheı',lmiyeti haizdir. 

Norveç istilasının 
mes'ulü Almanyadır 

IBasnıakaleden Jeı;am) 
Alman hükumeti şuraıanı oyren
mıştir ki İng·liz ı·e Fransız hü
kumet 1. ri, 8 11 andan ıt baren 
Skaııdinavya karasulanndaki ltü
kiimranlığı yok tel<lkki ederek 
muayyen lıarel:ete başlıyacaklar· 
dır. Bu lıal, tehd.d eden bu teh· 
like hisleriııi fazlalaştırııııştır. 
Bunun ü:eriııe Fülırer mulıasım
lann Almaıı hükumetinin haber 
aldığı myetler ni kuvveden fiile 
çıkarmıya teşebbüsleri takdırin· 
de derhal müdalıalede bulut>mak 
üzere Alman J ı.eı.ıunun hemen 
hareket ni emret m4tir. 
Fılhakika 8 nisanda, Alman ti· 

caret seyrisefainine mıinı olmak 
istediğini söııliyerek, İngiltere, 
Norveç karasularının maıınlan -
masını bildirm·şıır. Fakat ha
kikatte, Norveç lirııaıılarıııa ko· 
nan maıınlar, o dakikada şimal 
denizinde ilerlemekte bulunan 
sefı;rt kuvı:etin ihracını temiıı ey
liyecekti. Stanvaııııer'i, Bergm'i 
Trondhe'm ve Narı-ik'i işgal e
decek olan İngiliz kıtaları, 8 ni· 
sanda, yolda bulunuyordu. lngi
liz Amiralliği. o zaman, Alınan 
den "z kuvvetlerinin şimal deni
zinde olduğunu öğrendi. Amiral
lik dairesi, bunu, lngiliz ihracı 
hareketi ile aldkadar gördü, nak· 
liye gemilerini aeTi çağırdı veya 
çaÇırnııya ıeşebbüs etti ve der
hal Alman filosu ile muharebe te
masına girmiye çalıştı. Fakat 
buna raıjmeıı biitiin nakliye ge
milerini geri almıya muvaffak 
olamadı. Alman bombardıman 
tayyareleri, bu nakliye gemilerin
den bazılarını buldular ve tah
rip ettiler. 

9 nisan sabahı yapılan Alman 
mukabil hareketi, Norver sahil
lerine İngiliz • Fmrısız ihracına 
mani olmak için tam zamanında 
yapıldı.• 

Almanya Jlarici\'e Nazırı, bn 
iddiayı ortaya atarken zaman ve 
mesafe mefhumlarını hiç hesaba 
katmamıı;~. Norveçin ta şima
linde bulunan Narvik'e 9 nisan 
sabahı çıkan Alman askerleri, 8 
nisanda, müttefiklerin hareketin
den sonra mı Almanyadan hare· 
ket ettiler? Bu askerleri ambarla· 
rında saklamış olan Alman va · 
nurları, tayyare olsalar, Nar,·ik'e 
zor yeti~:rlcrdi. Çünkü Narvik 
en yakın Alman üssünden tak
riben 1000 mil mesafededir. 8 ni
san sabahı müttefiklerin • 'arvik 
sulurına ma)·n dökmeleri üzcr:ne 
hareket eden Alman mulıriplc
ri, saatte 25 mil süratle seyir et
seler Narvik'e 40 saatle nrabi
Jirlerdi. Halbuki Almnnlar, 9 ni· 
san sabahı Narvik'e çıkuıc,lar
dır ve Norveç limanlorına çıkan 
Alınan askerlerinin çoğu, bu li
manlardn daha eçvel gelmiş o
lan şileplerin ambarlarında bu
lunuyorlardı. Demek ki, Alman
lar, 8 nisandan birkaç gün ev -
.-el değil, çok daha evvel btı işe 
habrlanmışlardır. Baltık liman
larından Oslo'ya giden Alman 
büyiik kısmının, yalnız gemilere 
bindirilıuesi için, birkaç gün ki· 
fayet etme•. Bu limanlardan O•· 
!oya kadar, en az 350 mil mesa
fe ncdır; 12 mil tiden nakliye
ler için 30 saatlik yol~ Müttefik
lerin mayn döktükleri 8 nisan gü
nü bitaraf İs.-eç kaynaklarından 
gelen haberle~, yüz gemiden mü
rekkep bir Alınan kafilesinin Da
nimarka ile İsveç arasından ge
çerek Kategat'a doğru ilerledi
ğini bildirmişti. 

8 nisan günü Norveçe asker 
çıkaracak olan İngiliz nakliye ge
mileri ve beraberindeki İngiliz 
donanması, Alman filosunu gö
rünce, mayn dökmekle iktifa e· 
derek kaçıı4 lamuş. İngilizler 
denize hakim olduklarına \"e Al
man jilosnndan çok kuvvetli bir 
donanmaya sahip bulunduklarına 

göre, kaçmaları değil. bilaki. AJ. 
ıııauları pataklayıp .ı. or\ c-çe as
ker çıkarmaları lazım gelmez 
miydi? RibLentrop İııgiliz bahri
yelilerini bu kadar korkak addet
, c de, herkes Ribb,.ntrop değildir. 
İng,fiz denizcilerinin ilstün düş
mana dahi hücumdan asla çekin
medikleri 10 nisan günü Nar • 
vikte İngiliz muhriplerinin Üs· 
tün Alman kuv\.·ctJerine taarruz
larile b:r daha •ahit olmu tur. 

Ribbentrop bir yalan daha 
söylürnr: Almanlar, 9 nisan gü
nü, İngiliz nakliye gemilerini 
batırını~larmış. Halbuki o gün
lerde ne redilcn Alman telıliğle
rinde, hep İngiliz hıırp gemile • 
rinden bahis vardır; nakliye ge
milerini,ıı tahrip edildiği iddia
sı yoktur. 
Almanların yalanını meydana 

çıkaran bir delil de şudur: Ma
dem ki İngiliz askerleri, ihraç 
maksadile vapurlara binmiş bu
lunuyorlardı, o halde, 9 nisan • 
dan sonra, iki üç gün içinde, de
nizdeki Alman harp gemilerini 
temizledikleri halde, neden an
cak 16 nisan günü ilk ihracı yap· 
tılar? Eğer, İngiliz askerleri nak
Jiyelerde olsalardı, nihayet 12 ni
•an günü Norveçe 'çıkarlardı. 
Müttefiklerin sekiz giin beki me
Ierine ne lüzum \'ardı? Alman
lar, o gün de bu ihraca mani ola
mlllardı; çünkü bütün Norveç 
sahillerini işgal edememişlerdi; 
nitekim olamadılar da. 

Almanya Hariciye Nazuının 

mes'uliyet nwnarası beyhude • 
dir. Nazi Almanyasının, mwnu 
yatsıva kadar bile yanmıynn eı
siz yalancılardan oldu~nu bü • 
tün dünya öğrenmiştir. Norveç 
ordusunun taınamile hazırlıksız 
»O gafil avlarıınll>iı da Ribben • 
trop'.un Norveçin de müttefikler
le beraber olduğu hakkındaki id
diasının boşluğunu göstermek -
tedir. Eber, Norveç müttefikler· 
le beraber, obaydı, 8 nisanda, Al
manlıırın yapılacağu.ı iddia et
tikleri İngiliz - Fransız ku\'\'et
lerinin ihracı üzerine, bir Alman 
taarruzuna uğrıyacağını bilir ve 
ona göre, hazırlanarak asla ga
fil avlanmazdı; Almanıar da, 
Norvece bu kadar kolayca çıka.
mazlardı. 

Hülasa, Almanya yalan söy • 
lüyor; Danimarka ve Norveçi 
sırf sevkulceyşi sebeplerle işga
le kalkı~m ·,.tır ve bunu, mütte
fiklerin mayn dökmesinden çok 
e.-vel tasmim ederek tatbikata 
geçmiştir. Nnrvik ağzına mayn 
dökülürken Alman askerleri, Nar 
\·ik limanında yatan demir al • 
mıya gelmi< şileplerin ambarla
rında, taarruz anını bekliyorlar
dı. Almanya, beyhude ·alanlar
la gülünç vaziyete düşeceğine 
yaptığı tecavüzün mes'uliyetini 
kabul etse, hiç olmazsa mertlik 
göstermjş olurdu. Fakat o yerde 
insafın namı olmadığı gibi mert· 
Jikten de eser olmadığı görülü-
yor. 

ABİDİN DA VER 

Sovyetler isveçi 
kurtarıyor 
(Baştarafı l inci sayfada) 

yasetini her istikamette ayni a
zimle tatbik emiye karar ver • 
miştir.• 

lsveç radııosu bundan sonra 
lsveçiıı müdafa eşkilcitını ileri 
götürmek hususundaki faaliııeti
ne devam edeceğine dair ba.-ı ha.. 
berler neşretmiştir. 

LiZBON, 28 (A.A.) - Dört 
torpido muhribinden mürekkep 
bir lsveç filosu Hartaca'dan Liz
bona gelmiştir. 

SAYFA-3 

• 

SlyasT 
~~va~avet 

ltalya ·siyaseti, •· 
manya, Sovyetler 

YAZAN: II .• "URI lR.1AK_ 

G e('.en a.yın l'ionlarına 

doğru ltalyaııın Al • 
manya ile nıevcut hu-

dutlarından Brenncr havalisinin 
bir şehrinde Her Bitlerle Sinyor 
Musolini ~rasında yapılan ınüla· 
katta, kararl:ırının henüz taına
mile bilinmediği bir görü ıue ol· 
mnştıL Denildi ki, llitler, So\·· 
~·etlerle iş birliği, askerı te riki 
ınesai :rapması husu una ı luso-
lini) i iknaa dahi çalıjmı . 1u· 
\'Bff k olmuş mu, olamauıı mı? 
IJiıdiscler ispat ediyor ki, mut
lak surette mm aff lu) et elde 
edilecıemi ·tir. 1,;mulabilir ki, ı:e
Iccekteki muhtemel mü clliih ih· 
tıliiflar hesap edilerek prensip Ü• 
zerinde bazı anla•nıalara ) ol a· 
çılması imkanları hu,ııl bul • 
mu ·tur. Böylece, faşizm ve komü
nizm akideleri, rejımleri arasın
da dei;il, İtal:ı:anıq ,.e So.-yctlcr 
hırligınin münhasıran gelecekte· 
ki siyasi badiselerın ınki afıııa 
gore imdiden )·alnızca sıyasi b • 
ıı yaklaşmalarının, mut· bakat -
!arının teminine muvaffak oluıı· 
mustur. Ancak bu munffakıyet
ler her ncdeu ibaret olursa, ol
sun, So.-yetler birliğinin gerek 
llitler \·asıtasilc, gerekse dojiru· 
dan Sinyor J\.lusoliniye, cenubu 
i.ı.tki Avruuada, bo~azlardo, ar· 

ki Akdeniz nııntakatarında Ital
ya\·a, açık bono tarzında serbes
ti harekat .-erdiği asla dii~ünü -
Jemez. İtalya hükiımetinin dnhi 
So.-yetler birl'ğine \'e hatta Al
manyaya, cenuLu ~arki A\ rupa
da, Tuna havzasında, Karede • 
Dizde harekat serbeslisi taahhüt
lerinde bulunduğu da idd;a olu
namaz. Hangi taraftan gelirse, 
gelsin. arazi bütünlükleriuc, mil· 
li me\'cudiyetlerine, istiklaller ... 
ne mezkur mıntakalard:ıki mil· 
letlerin me\'cudiyeılcrıne yapı • 
lacak bir tecavüzde, ~iddetıi mü· 
dafaa, siyasi, askeri birlık, İngil· 
tere ve Fransa ile teşriki hare -
kat derhaf tezahür edecek, görü· 
lecektir. 

İtalyanın arazi i~tihasını t .. t • 
mine Sovyetlerin muvafakati dil· 
şunülcmeı, müzalıerctlcri bahis 
mevzuu olanıaz. Faşist İtalya hil 
kil.metini Akdenizdc, cenubu ~llf' 
ki Avm])llda, Balkanlarda müt
tefik de,·letlere, bilııraf memle· 
kellere Almanya ile hareket bir· 
lii{i yaparak tccnüz iınatları 
vernıiyen mUhirn amillerden bi· 
risi de, Sovyetler BirlJfinin ınu· 
vafakati elde edememesidir, di
yebiliriz. Dün olduğu gibi bugün 
dahi Berlin kaynaklarındaP Sov
yetler, İtalya, Almanya J,i. ili 
hakkında, hakikaten tevafuk et
nıiyen haberlerin, şayiaların ya. 
vılmas1'!a çalşldığı görülmek
tedir. 

Kuleli Lisesi 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

olmanın miyarı intizıımdır. Dün.
yaların en büyü!; milleti olan 
yüce milletimiz; dünyanın en ka1-
ramanlarını, ııigitlerini yetiştir
mtitir. işte Atatürk, ismet ln. 
önü. 

Sizin de içinizden yarın Ata· 
tü.rkler, İsmet İnönüler niçin ye
tişmesin?. Bizim sizden böyle şey
ler beklemek hakkımızdır.• 

Bun11 yeni mezunlar ve me k • 
tepte kalan diğer taıcbek-r na rnı
na söylenen nutuklar takip et. 
m~tır. 

Bundan sonra mektebi derece 
ile b;tirenfore a<aqıdaki müka -
fatlar tevzi olıınm~tur. 

Mektep b"rincisi ı·e Ja on /ıi.
reşleri takımı kaptanı F h e 
1 altın saat, 2 ncı ı·c dlerı. 3 111-

nastik şampiııonu Ca 1ı"d tJ "i11 r'e 
bir gümüş saat, Edefıiı;at b r 'I· 

cisi Ali Erzurum bır ktap, A. 
manca birincisi ve a?Jni "'arnandÜ 
güres şampiyonu Musfofa Turç 
bir lilgat, Fransızca b"rinc;si ve 
ayııi zamanda atleı,zm l:apta.nı 
Ali Ar bak bir kılı\, Bando şefi 
Abdülkadir bir kitap . 

Diploma tevziindi'11 sonra genç 
t•e 9ürbüz Kuleli ırpDTcu 1arı, Ur. 
yüzbaşı Hü.<ameddin n ida es ıuk 
muhtelif spor hareketleri. ııap • 
mışlardır. MüWeakiben askeri li
see.- fmi <eıırounmuş ve saat 
18.30 da mcrasııııe nihayet ı·e
rilın4tir. 

Yeni ekmek çeşnısı 
bugün tatbik edilecek 

B d(!rliye İkt.ıs:tı MüdiirLıJ!ü ye
ni •.!kımek çeşnı"1ni Daimi Encü
amme ver·mış, encümen b"1lu ka
lbul eıtm şiir. Y ni ç ni buı:ü11>
d.n i>!l baııcın ckme1d:.:r vfu;de y'.ı--
ani !r.ın yi.ızde otuza kad r sert 
bu a öğüdü Jı..uş un karış-
tır k yapılac:ıtttr. 

Yand ÇCŞ!'ı ekmekler şimu..ı<=•"' 
o:ızaran biraz d:ıha s:ıırı.-ntımk o-, 
lacaıktır. 
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Ümmü Selmeyi Ayşenin sözleri, 

büsbütün coşturmıya kôfi geldi 
Ayş;n :ı1 bu sözl:.ri, Üımmü Sel- f 

mey ı ibüsbütün coşturımıya ka- l 
fi ~eM.i. Öfk den ti•trıiy<.tnJ s€si- ı 
11Jn lbütün kuvvetiyle, cevap ver
di: 

- Ya Ayşe! .. Öyle bir cema~ J 
aıt ille ütüak itditYOIIStıını ki, o ce~ 
maaıt (Ali ilmi Ebi Ta.Jı:;p) aJıeyhı
~ bya:m etmiştir ... O All ıln1 
Ebi Tali'P ki, s.\l'Ün ve lbemm zev
cı:ırrı1 ız ••• Dümya ve ah1ırette Efen
aim:z .•. V-e nıihayet ·hlôayeı: yo
lunda. ıUhıbcriımiz olım fü:sulUl
Wı onu, hiç bıir eshaibı ıi..Jıe kıyas 
ıtd:iJlmiy~tık ckrısced.e se"lıwiş:tir. 
Ona., c.Afi, bc.mtm kards~im v~· 
ıvasi!mdir ... Ar?, 'benim kardeŞ:.m
dir ... Ali, bE-nIDı kanundandl1', 
ibenılm cıisrniım<lendir, ben.'.m üm
ıneıtimdendix.~ Deımiştir. V<f. (Ali) 
~e olan muıhabbclini göstlmn'-k 
li.çin, ~rıı sevgil:. kızı (Faıtıma-) Y1 
ma ve:rımıi:şti. Saru.yorum, sana ..• 
ftesulılillaıhJmt bu •kadar yüksek 
taıkdi:r ve te-wıccühünıeı maıiliM' 
oJan ıb.ix adama, nasıl isyan VEI mu
iıaJefet ediliır? .. Ya Ayse? ... Ben, 
De halrikaıtl göram:iıyıE'cek kadar 
.budala ve ne d. iliti!ras uğrunda 
hındini kaybed€>n bİ!ı: insaın. d"ğ:
!im ... (Alıi) nin ı;-iımdiye kadar hi
:tafdt makaımmdatnı •Elaçın<lığını 
msJl ibiliyorsaım, ona Medı nede 
ne şeıki'kle bi~ ediki · ğirı.i doe. öy
;Jıeoo biıliyoıruım... Ve;yl o :insan• 
ma iki, dün (Ali) ye biat etm'e'k 
için h€I1k€sten evv<?l ıeJlel" n'. ona 
uzaıb:rfJar.. Bugün de, cBiz ona 
cıe:bir ve ikrah ilJ:e biat ettik.~ di
ye, muhal'€ıfet yoluna saparlar. 

ÜMıMü SEL.'1E'Itiını CELADETİ 

Ümmü Sı~me, bu son s;)zler~yle 
(Ta!.lha) ile (Züibeyr) i ima etmek 
tsteıml-$ti. Faıka:t, d<lden garip bir 
t-Esadi.iJ e~ıridir Jd, Ümmü Selme 
&>ağır bağıra ıbu sö~lıeri söylerken 
odaya, (Zübeyr) iın oğlu (Abdul
Jaıh) oda ka:pı.sınd:an i>ç.ıri g:;rdi ... 
Tabıiıidir ki, söyfonen sözlıeri ka
m.ı!Jen Lş:t.mlşti. 

Afxiuhlah, derhal tehditkar biı" 
'7"azlY€tf: aldı. Üanmü Selan.cınin) ü
D.lne dik, diık bakarak: 

- Ey Üm<Eyye k1.2ı !.. Babam~ 
kaırşı nı.1 yağız \ı. a<lavetin \·:-.r 

ki, ooııun hakkında iböy'i': söy .. ü
yorsun? .. 

Dedi ve sonra, kj şeye dön'E'
re'k şu sözle-i ~Jave e'.t~i: 

- Ya Ay.:,;e! .. Gon1.1 v.ı. ..wı. :ki, 
müşkül b:ıt- vaz:ryefü:snı ... Bizi, 
affe!t. Eğer, Ümmü Selmı .nin böy
le husun-et göstereceğfai biflımiş 
olsaydık, s:ıni buraya ,göndermez
dik. 

Ümmü S€fJm.e, A v~ırıiın söz söy
lemesi.ne meydan vermedi. Ab
dullalh, şidd€'tlıe mukabele eııti. 

- Ya Aı~~llah!.. Baban ile 
aramda ını;;ı aı!a:k ... var kı: ona adar 
\ı:ıt veya!hut ımuhabl>: t esE-.r: gös
ierey:ım. Ben, bütün eShabı kira
ıma yaptı_ğun gfbi, ona da sa<lece 
kalıb..ımde hüı·met besledim .. Fa
kalt, iştıcı saına söylüyorum. Sen 
de git, böyJ.Ece baba.na söylıe. ki, 
haksız yere (Alİ') ye bağz ve adar 
vet gösterdiği ,gündenberi ona 
karşı kalbiande büyük biT ınf'aıl 
hissetm~lktey :m. 

Albdu1lah, Ümmü &l_Jm<taıin ·bu 
celadet: karşısında, birdenbire 
ılliıldi: 

- Yaaaı!.. D.mıek ki (A!i), se
n:n nazarnıkia bu ka<iar ehem
miyetli: biT şaohsiyl€ıt, öyle mi? .• 

Dedi. 
Üımmü Selme~ sağ EıJi.nin için~ 

~ö~.')-ür.e dayıyaırak hü:ımet1e e
ğildi. Ve bu :Jıtiraım vaziy€~Cni 
,,e;öst•:ırhıken, sür'atle cevaıp VEll' -

di: 
- Alfa.hın hf ç şüuhcsiz ki Re

sulü olan z~·\·c .lm (Hazr1;ıti Mu
hammed) iıra muhabbet ve takdi
rini kazanmış o.lan (Al') n.iını be
niım nazaırımda müh.'ım bh" şah
siy<:t olmasına niç'n U>accüp edi
yorsun? .. Resuliıllah, onun hak
kında .-Ali, h~ır rnürrJ n ve her 
anÜımitnı'.b (velisiJ dir" dı.mec:t 

.? 
mı ... 

Aib<luUaıh, biT {EJnevi) kızının 
ağzından çıkan bu .sözJ il'~ ihayreıt
ıte kaldı. (Ay'Şe) niın pınl, pınl 
parlıyan ~ yaıh .gözJ.ler ne bir na
ZaT fırlattıktan sonrra omuzları
nı ka~dırdı: 

- Ben, Rı..~ulüllahm böyle 
söyledi,l~ini :siıtmedim. 

(Arkası var) 
§!!& 7-+F* SWN 

lnhlsarlar Umum MüdürlüğUndan 
I - 26/IV /940 tarlıhı nde pazaTlJkla ~halı? oluna-cağı ilfuı ed:ilmiş 

olan 10,000 adet bi.ra sandığı ile 11.000 adet bira kasasıımın pazaırlığı 
göriikn 1üzuım üzeıı:-ine 2/V /940 ıt.ar .hdne teih r edilımiş1:ir. 

II - PazaTlığı ş:l'aiti saıbıka daı.resinde sa-at 16,30 da İstanbul~ 
da Kaba1aşia levazı.nı vı? mü:bayaat subesind.e:k ahım komıisy<mun-
b yapı.14!cağı lan olunur. (3386) 

* ' .Muhammen B. % 7,5 teminatı Eksittmenm 
Cinsı Miktarı Lira Kr. Lira Kur~ Şekli Saati 

Zamlkı axabi 350 Kg. 385 00 29 00 15,30 
lasölt h 3!!.ka 1600 ade:t 627 50 47 00 16 
ıvı: coınfa. 
Hmlava.t ve 9 kale."ll 1779 30 133 42 16,30 
ır.uaııtelli boya. 

I - Nümune vıeı müfredaıt llistıderi mucibince yukarıda C':ns 
~ı ıınillctarı yazılı malzeme açık ekt:1 •ıltlme usuliyl-e iJıale olıunacaktır. 

II - Muhammen b<"..deler:., muvakıkat ieaninatları, €ks:.1'tme sa
a.1fieri !l}ıızalarmda yazı::ıdır. 

III - Eksi'ltme 10/V /940 cuma ~ünü Kabata<:ta Irvazıfl) ve mü
l>dô"aat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaı.ldıır. 

IV - Nilımun-eler h-Eır gün sözü geçen şubede:J görüleb':Ieceği. J{İ
bi boya mii:fl'li.da:t .Ls~esi de parasız alınabilir. 

V - ist:kl lel'l'n eksiLtme iç:n rtayin olunacak gün ve .saatl~eırde 
yıüzc:te 7,5 güvenme paralariylıeı birJiL'<ıte m12•z;kur kom;SJxma müracaı-
llltilaırı. (3291) 

.. 39 -
Meyli baba, hcmşerisi Hasan 

babranın paşa takımı diye fazla: 
ve mürşitlere vakışmıyan .:hti.; 
mam ve- isti~line bdraz gücen -
mişti ... Yeni bıir doluyu gövde
sine .indinirken başını iki ya~a 
~lladı, kıenclilı ilrendisrne söylPn
di: 

- Mürşıt yananda Sulıtanla di
.lencinin farkı olmam* yolumu
ıun kaideler'ndend"r. Bunu he
pi'miz, kendi aramızda tekrarlar, 
sonra is faslında hic de tatb1k 
etmeyiz .. Paşa takımlarını husu
Bİ. şcktlde ağırlama'k, fakir mu -
hip}cre ters muamde etmek mür
titlilk şanından deği.ldiır •• Yazık!. 

fstanıbul; sade kendi kucağına 
düşe!'l safdilleri şeytanlaştırmak
la kalmıyor irsi.ılni iböyle 
(Vas:.ı ilfıllah) için. a~ılmış der-
gahlarda, mürşitlcıuı üzerinde 
de gösteriyur! 

Su Has.ın baba den"1şliğinde 
tam Hacı Bektaş f11l..-ras1ydı. Biz 
görımiyeli epey dcği'Şmi.ş .. Allah 
vere de de~ic:ikliği çok derin ol
masa! .. 

Sonraı, tlemlerur.e)bıi hız'an
dır<lirak yanı başındaki tm'lcmua 
yı eLhıe aldı .. Yapraklannı ~öyle 
b1r karıştırdı. Bır sayfarnm üze
rinde durup zydce göz gezdirdi. 
MüteakibE:n davudi, gür ses.ile: 

! 

iKDAM 

1 
Nakleden: FAİK BERCMEN 

Hukıık tahsilimi uapnıak üzere 
ailem beni Parise gö1ıdenneyi ka
Tarlaştıı mıştı. Bu mesele evde 
biT çok münakaşalara yol açtı. 
Annemin içine bir kıırt düşmüş
tü Babama: 

- Ya oğlan f1Öndereceğ'lmiz 
parayı kötii yerlerde harcayıp 

kendine bakmazsa ve sihhatini 
bozarsa .. Ben deıikanlıları iyi bi
lirim, uslu olmazlar .. Dedi. 

Bu haklı söz üzerine, babam, 
bana ma:but bir pansiyon aramı
ya basladı. Her ay ba~mda üc
reti doğrudan doğruya pansiyon
cuya göndereceklerdi. Komşu ~ 

Zardan birine fikir danışıldı, bi.ze 
hemşehrilerinden madam Ke-r
garan'ın pansiyonunu tavsiye et
ti. Babam, pansiyon sahibi ile 
mektuplaşarak mutabık kaldı. 
Ben de az sonra bu şayanı hii.rmet 
madamın pansiyonuna yerleşmiş 
bulunuyordum. 

.Madam, otuz sekiz, kırk yaşla
rında bir kadındı. Bir kaptan gi. 
bi konuşuyordu. PansiJ/On çok 
dardı ve sokağa bakan bir tek 
cephesi vardı. Pansiyoncu kadın,. 
hizmetcisiyle berabe1· birinci kat
ta oturuııordu. Dört ingiliz pan
siyoner ii.çüncii. ve dördüncü. kat
ları işgal ediyorlardı. Bana da 
beşinci katın iki odası tahsis o-
lunmuşdu. . 

Madam, bütün gün odaları do
laşır, düzeltir ı:e pansiyonerlerine 
bir ana gibi bakardı. Pansiyonda 
oturan hemşeh.rilerden dört ki~i 
ile wnışmıştım. Bunlardan ik ·si 
tıb, diğer ikisi de hukuk okuyor
lardı. Fakat hepsi de nı(ldamın 
boyunduruğuna girm slerd~; Ve 
bekçilerden korkan hırsızlar qibi 
onclan korkuyorlardı. 

Bana aelince. hürriyetimi 1ıe 
istiklalimi elden lnrakmamıya 
azmetmist"m. Eı-vcla, ,stecliğinı 

saatte daireme gdcbilece{jimi öne 
siirdiim. Z ira, madcım tc•rafından 
snn lıad saat on iki tesbit edil -
mişti. Benim bu kafa tutmama 
karsı parlak qö::ler'ni bir kaç de
fa ii:erimde dola.ştırarak: 

- Bu istedicjin'z imkansızdır, 
dedi. Dışarıda bosu bo~'ttna. geçi
rece~}iniz bir kaç dak ;ka için An
net'ı uyCLııd'frmam:a tahammül e· 
d:.mem. 

Beıı sakin, sakin CCt:Clp ı.·erdim: 

- Kanun muc:bince, bana her 
saatte kapıyı açmak mecburiye
tindesiniz. Eğer bcına kapı11ı aç
mazsanız bu hareket;nizi zabıta 
marifetiyle tesbit eder ı·e sizin 
hesabınıza otelde yatarım. Ya 
kapı veua Allah ısmarladık. 

Nihayet çarnaçar karar verdi. 
Bir maynımıcıık tedarik edecek ve 
istedUjinı saatte gelecektim. fa-
kat bundan öbür mü.şterilerin 

kaflyyen haberi olmıyacaktı. 
Kuvvetli iradem ona tesir etmiş
ti. O günden sonra bana daha 
nazik ve istisnaı muamele ya
ıuyordu. Bazı keyifli oldu~}um 
zamanlar~ onu kucaklar bounurıa 
sarılırdım, elini kaldırıp bana 
vurmak isteyince kaçar ve tokat
tan kendimi kurtarınca, öfkesini 
alamaz: 
· - Ve seni çapkın haudut seni! 
Diye bağırırdı. 

* Çok geçmeden bir mağa:ada 
!atıcılık yapan bir kızla tanış
tım. Bu küçük dostum bir aile
nin yanında pansi:ıJonerdi. Kat'. 
i1men otele qitmiye razı olmu -
yordu. Nihayet evime gelmeyi 
kabul etti. Bir gece saat on birde 
bir çay içmek için gelecekti. 

Hu do.st: 
Diyerek be-ktaşi şairleTmde 

Vasflim.inı bir gazelıini rast ma -
kamile okurnıya baş ırıdı: 
Gcldjnı de\•rana giilıarı aşka 
Oldum pen·ane ben narı aşka 
Gördüm kurulmuş dnrı «Enel 

Hak> 
Mansur dikilmiş her dan aşka 
l\lahveUi zatım ffli vuslatim 
Hal i1e geldim ikrarı aşka 
Leyla~'I vahdet rnecmmuyum 

ben 
Aklım gerekmez tiınarı aşka 
Camı cEnel hak> mest etti mut-

lak 
Mestane geldim pazarı aşlrn 
Kesret bir oldu vahdet sır oldu 
l\lustağrak oldu envnrı aşka 
Maksuda ermez alemde uşşak 
Yar olmayınca bidarı aşha 
Aşk ile doldum maksudu bul

dum 
Vasfi kul oldum Hiiokfm a~ka 

• Meyli bnbanın hafü başlayıp 
da son mısraJarınaı doj;rr.u enfes 
bir meyanla artn·dığı ses tonu, 
tekkeni'n, yemye. il bahçe ile çev
ııi1i mı'.n~mfaıa bünyesinde kapa-

Madam Kergaran saat onda ya
tıyordu. Böylece gürültıisüz pa
tırdısız maymuncu~/unı vcısıtasi
le girebilecektim. İki scwt kal
dıktan sonra çıkıp gidecektik. 

Randevu gecesi on buçıtkta 
btthtstuk. Ve tatlı tatlı konuşa
rak pansiJıonuma doğru boulan
dık. Kapıya ~Jakl~ınca lıeyeca
n.ım arttı, fakat «l\foda.nı 1o;anık 
da olsa vız gelir» diye diisiindüm. 
Bwıımla berabeı· merdirenleri 
giirüıtüsib: çıkmıya uğraştık. 

Nefes almadan çıkıyordum. Ma
damın. odasının önünden geçer
ken yüreğim a~}:.ıma 9elitıordtı. 
Oh .. Nilıauet daireme gelebildik. 
Gazda ha:.ırladığım ça1Jı sedirin 
ii:.2r:11de içtik ben telfislı· idim. 
Kendimi toplıyarak seı.:qilimm 
elbiselerini birer birer çıkarmı-
11a başladım. Fakat tam bu sı
rada kapı açıldı. Sevgilimin üs
tünde ya1mz bir kombinezonu 
vardı. Gözlerimiz kapıya. çeı·ri
lince, Madam Kergaran'ın, elinde 
mwn bize bakmakta olduqunu. 
gördük. Hapı yutmuştuk. Madam 
~imdiye kadar kendisinden duy
madığım bir sesle haykırdı: 

- Mös~ö ben evimde f,:adın is- I 
temem anlıyor musunuz?. 

- Fakat madam .• diye kekele
dim, madmazeı benim bir dos
tumdur. Bir finc<ın çay içmiye 
geldi. 

- Bir fincan çay içmek için 
kombinezoııla mı oturmak lazım? 
Ş'mdi buradan gidecek. 

Sevgilim ma1ı.:::unlaşmıştı. Ağ
la mıya basladı. Ne diyecc_(jımi ne 
yapacac/ımı ~a~ırmıştmı. Madam 
tekrar azametle söylendi: 

- G"yiıımek için mad.mazr-le 
yardım ediniz ve iıemcn onu evi
ne gi.!ti~ı-ünii:z. Haudi ('abı.J..: ı1a
ka1ım .. 

F.llu kika 11apı1ar.ak bc,Jka bir 
şey yı kt.u. Elbıscsini yerclen a
larak giydirdim. 

Bo1110ıa ağlıyorcıu. Madama 
gelince, ka::.ık gibi ayakta dııru • 
yoı· ve lıizi siizüljordu. Sevgilim 
Emma ıskarpinlerini bağlanuıdan 
fırlcıdı. Ben de arkasınclan koş
tt•m. Kapının önünde tutup ku
caklamak istedim: 

- Beni bırakın, dokımmayın 

bana.. Diye bağırıp kcıpıyı uiizü
me çcırptı. 

Çarnaçar geri dönmek mecbu
riııetiııde kaldım. l\1<ıclam Kel'Cfa
ran yukcırtda kalmı.ştı. l\1erdi -
veııleTi ııcwas uaı·aş çıkıyordıı m. 
Her 1ıcidis-~Ji so~juk kudzltldcı kar
sıltııaccık ı:e Jıer şeyi göze alacak 
bir va::i1'etteydim. Pansi.noncu -
mm kapısı açıktı. beni odasına 
çcığırdı. ikı bir lisanla: 

- Mösyö geliniz, dedi. Size 
SÖl/li11eceklerim var. 
Kc.ryolasınm kenarına. otur

muştu. Üstünde yalnız bir göm
l€k nrdı. 

- Ah, siz Mösyö, evimi umu
mi bir ev yerine mi koyuyorsıı
nuz?. 

- Fakat Madam .. Darılmama
lısmız. Bir qencin neye ihtiyacı 
olduğunu bilirsiniz. 

- Benim bildiğim bir şey var
sa evime bir kadının giremiyece
ğidiT .. Evimin şerefine ve namu
~una 1ıü.rmet etmek lcizım .. Anlı· 
yor musunuz .. Ben bilirim, ki .. 

Belki yirmi dakika bu şekilde 
kon1tştu. Kabahatleri üstüme 
yükUyerek evinin şerefinden ba
hisle bana bir sürü vicdansızlık
lar tevcih etti. Ben onu dinliye
ceğime süzüyordum. Sö1ıledikleri-

ruo kalmamış, dışarı taşarak top
ıra·k şoseyi geçmuş, civaırdaki kır
farda akis',cr b!rakara-k uzun u
zurı inlcmrışli.. 

Yoldan geçenler tekikenin ö -
nünde duruyor, güzel s€S1e oku
nan bu gazeli dinl'i} onlardı. 

Daha gazel baş1t<ı<lıgı vakf.lt he
niir, illk kadehlerıi t.;ekiştirmiye 
bac;-lıyan Hasan babanını yanın
dak: Tosun paşa takımları arka 
ark.ava. üç kadeh yuvarlamışlar, 
bu ilahi ses tlıfamna kulak kaı.. 
ibartmışlar, · iç]ıerrnden Salıver 
han.un: 

- Amanın çocuklaT .. Ne gü
zel .oku) or blb? 
D:ye ortalığa seslonm:ş, soru:a 
yanıbaşındaki Hasan babadan fı-

sı!d'ı v<rak so-rmuştu: 
- Bu ga7.clıi: kim okuyor eren

ler? 
- Se.rvt ıi Meyli baıba .. Tekke

mu,de:• epeycılr mıihmandu-. Bu 
gec~ rr:eydanınuzda o da buluna
cak. Sabahtan demlen:iyordu. Aş
ka gelmiş O'kcak ... 

Bu ce\ ap, ~ahver hanımı tat -
mdn C;decegine coşturdu .. Ani bi.ı' 
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~ ~ \}Jl~ J Al arilar lsveçe aldar-
• okalon Pudrasını makla ne kazanabilirler? 
kullanıyorum _ı_ ________ ~ 

t't _ 1 İsveç kıyılarının mü~afoosında 
-_ 1 Aaland, Gottlond, Öland oda-
-<+~ larının büyük ehemmiyeti vardır 

PRENSES Alll 
TROUBETSKOY diyor ~ 

Son Mocln ve cuip biı co~ '* renk teri vnrdır. 
Tanıdığım bütün pudralardaa. 

1' daha hafif ve daha incedir. 
Hakiki çiçı.klerin nefis kolcu• 

'* eunu pere•tİş ediyonım. 
Bütün gün sabit k .. ldıtını gör-

• düm Bu ıınr. yani •Krema kö
pÜQ'Ü" biç bir pudrada yoktur. 
Rüzair vr yaQ-murda bile teni * tan. aermin ıre gayet ae• 
vimli muhafua eder. 
Bundan daha iyi pudra olma* dıtına. kat'iyen eminim. 

J;.., NKAMır.ı. 
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Esham ve Tahvilat 
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Tiirk bira fabrikası 

İmtiyaz sahibı ve Neşriyat Di
rektörü: E. İZZET. Basıldığı yer: 

SON TELGRAF Basımevı 

nin hiç biri ktdaaıma girmedi. 
Gözlerim, be~1az 'l:C dolgun göğ
sünde, vücudunun hatlarında ge
ıi11ordu. E\j11le yarı çıplak du
ruşu onu, on •ıaş gençleştirmişti. 
Şimdi beni seven ve düşü.nen bir 
dost gibi tatlı tatlı konıı.şuı;ordu. 

Odasından iki saat sonra çıka
bildim. Bir daha eve yabancı 
bir kadın falan aetirmediın .. 

ka.ra.rla yaıimdenı 'kal'klma.k, ser
vetle nüfuzun verdiği. !bıi:r şima -
rıklıkla .Meyli babaınıı.n yanına gıit 
mek is~edli. Hasan babaı sonlu: 

- Nereye bacı? 
- Aşağıya inip bu gazeli oku-

yan cam hurraya çağlil'acağım. 
.Muhabbetimize gazel ve nefes -
l:e-rile revnak versin .. 

Hasan baba bir el haa-eketile 
Şahvcrc duil'durdu. İlave etti: 

- Sakın ha .. Çok aks\ı1 bJr a -
damdır. Davete ftilan aldumaf.l. 
Teas bir söz söyler de sizi gücen
dirir .. 

Gazel devam ettiğ!iı müddetçe 
Şahverlc Hasan baba Meyli •ba
banın karakteri hakkında müba-
hasEde bulundular .. Hasan ba0b-a
nın ısrarile aşağı iınmekten alı
konulan Şahver, 1\!Ieyt babanın. 
gazeli nlihayet bulunca ök:.üreı:ek 
sesıini akort etti. Ortaya: 

- Öyleyse ses, sesi çağırıınmış. 
Derler. Bir' gazel de ben söyliye
yim. Aks~Iiğini ilen.. sürdüğünüz 
Henle-rlı böylece blilvasıta buraya 
çağ n.r, muhabbetjmize ortak e
dcrıiz! 

14'\ rkası var) 

--=~------------~·------------------------~--r-
Yazan : Emekli General Kemal Koçer 

A imanlar, iyi tertip e- ı 
dilmiş bir baskınla, 

· Nor\leçe hakim olabi· 
leceklcrindcıı emin idiler. İstila 
planı uzun zamanlar hazırlan • 
dı ve ah.şıldığı gibi bir fecir vak
ti tatbik edildi. Oslodan :Sarvik'e 
kadar bütlin önemli Nonıeç kı
yı üslerinin bir anda ele geçiril
mesi, gerçekten manevralarda 
da eri~ileıniyen lıir muvaffakı -
yettir. Danimarkanın ~gali de 
bu parlak hareketlerle miitera -
fiken cereyan etmi!'!ti. 

dır: liuhtelif iislere çıkan kuv • 
vetler, desteksiz, ahenksiz ve ir· 
tibatsızdırlar, akibete nıuntazır
dırlar. Yalnız Oslodan muhtc • 
lif kollaTla memleket derinlik • 
lerine doğru ileri~ en ana kuvvet. 
resmi tebliğlere s.crmayeler ver· 
nıek kudretini göstermektedir. 
cİleri! Neve mal olursa olsun!., 

Tabiat, Nonec; kıyılarını mü
dafilerin defi \'e tart planları -
Dl adeta ok. amak için yaratmıı~
tır. Osloya Sta\·enger'e Trondh
jem ve Nan:ik'e hatta zaif bir 
müdafaa aJeti kar.şısında, ayak 
basmak için büyük zayiatı göze 
almak lazımgelirdi. Yank ki, 

No:rveçJiler, yı1anı koyunların· 
da beslemişlerdi. Kale içinden 
fethedildi. 

İngiliz filosu i~in, Narvik te
şebbüsü ucuza mal olmamıştı:. 
On sekiz gündenberi diğer iis -
lerde barınan ufak deniz birlik· 
lerinin tcpelenmeleri bu kı3''ıların 
husmiyctine ,;erilebilir. 

Karaya çıkan bir nıiifrezenin 
ilk dfü~iineceği mesele, vakit ge
çirmcksh:in kU\ \·etli bir köprü 
bası tesisidir. Alınan birliklcı·i, 
vatansız bir ktıvvetin de yardımı 
ile, esasen bu emniyeti kola;} lık
la elde etmi~ti. Bir yandan (?İmal 
denizi.rıin hazırlıyacağı darbeyi 
karşılamak iizeı-e tertiplenırken, 
öbür yandan da memleket içeri· 
lerine dalmak fırsatını buldu. 
Harp, siirprizlcr iiğretmişti: Vak
tile Be !\'ika kalelerini 4.2 liklcr
Ie, Parisi uzun menzilli toplarla 
dö·rn>ek de dhanı hayretlere dii
şiirmek için değil miydi? Polon· 
·ya iı:;~ali. milmatıs ma~·n, hatta 
muba;\ :vel icatlar, hepsi hedefe, ni. 
hai zafere götiil'ccekti. Non eç 
seferi, bu yeni yıldırım hareketi 
de bir örnckf r, yarınki nesil için 
enteresandır! :NcHce meydanda -

Denizler, hele kutuplara yak· 
Jaşhk(a, haşin ve biamandular, 
Napoleomm da ta]i yıldızım söıv 
diiren dt'njz)erdi. Kara ormanda 
Pizlenen orduJar, deni'.ılerde bıi· 
kimi;)·et miiyesser olsaydı, l\law 
sın ortalarına gcı;irilecek ve dii~· 
man harekatın müdi.r dima~ı 
darbelcnecekti. Harbin yiice da
hisi. l\Ioskoval a kadar bütiin A ,, . 
rnpayı fermanına ram etti. F~·. 
kat, nihayet cSent Elen11 in esı.ıı 
idi. Bu darbeyi indiren bir kın· 
\'et de, tabiatti. 

Noneçteki Alman hareket or· 
dusıt. ikmal yoluna kıymet ver· 
medi·. «Top;) ckun haru 21 muddi 
ve Jeni Alman dininin banisi 
Ludendorf, cBuhranh vaziyet· 
lerde bir milletin iradesi bakilll 
dir. <> diyor. Norvt>çie de vaziyet 
çok buhranlıdır. Fakat Skagcr· 
rak'm korkunç vaziyeti, Rhin'dc 
olduğu gibi, nanıiitenahi iknı:ıl 
yolları ' 'ermemektedir. Yeni 'c 
nrnhtesenı bir mevkibin, Baltık 
cenup limanlarındaki ordulitl il~ 
işaretle \ 'C ~ ıldırım ~iir'~ıti ile 
İsveç kıyılarımı atamıyocaf{ındııt' 
korkul<.: bilir. 

Skandinavyanm en r\iı:lii , ·e 
teçhizat bakımından da en iis
tiin ordusu. l:;nç ordusudur. 

is,·eç kı;) ılarınm ıniidafaasın· 
da Aaland, Gottland, Öland ad:ı· 
larrnm biiyiık ehemmiyeti ,.;ır ' 
dir. Bii~ i.ik Harpte Riga körfc ' 
ziıni kamyan Öscl adalarını» 
bir hamlede işgalini tasıırfıynfl 
Alman şark ortiuJarı lrnmandnı:· 
lığı, Baltık füosuna verdiği hı: 
enı!rle buranm düşürül ınt' iı1~ 
temin etmişti. Ancak bu ada oll1' 
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1 O.Oenizyolları U. MUdUrlUQü ilanları 
29 Nisandan 6 Mayısa kadar 

Muhtelif hatlara kalkacak vapurların l•lmlerl, 
kalkıtgUn v••••tlerJ ve kalkacaklara rıht;mlat 
B.aradenb hııttma - Sa·?~ 12 de (Güneysu), µcı·.şe.mbe 12 d' 

(Tan), paz<m" 16 da (Cumhurj}et). Gıı,. 
lata ırıhtımı.ın.clan. 

Bartm battma - Salı 18 de (Ü1g1.n), cumru1\e-si 18 d( 
(Antal~a). Siı'kec.i ırıhtımm<lan. 

İzmit haıtma - Salı, perı~embe ve -paza•r 9,30 da {Uğu.r). 
Torpha.nıa rııb:tıımın.dan. 

:\Iudanya battıııa - Pazartesi ve salı 9,50 de, çürşaımba, peıt"' 

Bandırma hattına 

~ Karablıa battma 

İmroz baUma 

Ayvalık hattına 

i~mir sür'at hattına 

Mersin ba.ttma 

ş.tan'be v~ cuma 16 da, p«rzar 8,30 dıa (l\Iıt· 
ıraıkaz), cumartesi 14 dı.: \"'C paza:r 19 dıl 
(Sus). Galaıta nh:tımmdan. 
NOT: 1 mayıs 940 tarihiınden i·t'bıar~ 
(Mudanya ha.ttında yaz tariıresi tarfbı•kl' 
ne ba.şfana'caktır. Yaz tanHesiırır.:• ~öre 
vapur!Jarm istanbuld~n kallkış gün ve 
Eaa.tile-ri şöy.ledir: 
Pazaıt.t-esi, 13, salı 9,50, ça.ı: şamba, pca" 
.s~mbf> w cuma 16, cumartesi 14, -µazal° 
8,30 ve 19 da. 
Müteakiben Mu<la.nyadan cumarlesi 1~ 
d>Eı, paz-ar 8,30 ve 18,45 de ve pa2rurıtc>l 
8,30 da dönüş tenezzii'h postalan kalıdl" 
a-ılacakıtır. 

- Parz:::ırtesi, c;-ar~a:ınba: ve cuıma 8,15 dt
(Sus). Ga1aıta rıhtı1111mıdmı. Ayrıca ç<J~ 
f;ronba 20 de (Antalya), cumartes: 20 uC 

(Ü.lgen). Tophaıne rıMımı r.ldan. 

- Salı ve cuma 19 da (Seyyar). Tophalle 
rıhtıımından. 

- Paz.a,r 9 da (Tayyal'). Tophane ıı.hıtıarı 1 Jl' 
dan. . 5 - Car~aımba 15 de (K1 mıal), cumaı1.cs.ı: 1 
de (Baııt.ın). S~rk• ıeı Rıhtımından. 

- Pazar 11 d•eı (İzmir). Galıata rıhtJnlilrY 
dan. 

- Salı 10 <la (Etrüsk), cuma 10 ela {'l<oııır 
ya). Sirı·keci rııhtımından. 

ı Not: Vapur seferleri hakkında her. türlü nıaIUmat a•ağıda tele' 
• fon numaralan yazılı Acentelerimizden öğrenilebilir. ., 

(3412) 

Galata rıhtım, Limanlar urnı.ı; 
Müdürlüğü binası altında. 423 .. 

1 Galata Baş Acenteliği 

ı Galata Şube Acenteliği 

. 
; irkeci Şube Acenteliği 

Galata rıhtımı, Mıntaka Lirnall 
Reisliği binası altında. 40133 

2214° Sirke<:i, Yolcu Salonu. 

·----------------------~ 



SılbJ!lı kırlı<v""1ıtlSl!l4 baıııaklınayın, öğfüe. yEmek
:ı...ı rıde hıamu.r ışi ycıreyın. Aıkşaım )"Ern<!k1J.rinde 
ı:::lııınek Y'(trneyin ve haf ada dört gıooe yalırıı.z yomiş 
suyu iÇo;p yatın. 

Sclö:z saalıtlın faızlıa uyolru uyumayın. Saat 6 
iİ.lıle 8 a.rası j iımı.'.ıSfik yaıpın. 

Salbahl.Mı aç lranıma yol }'liirün, 

Zayıflamam;ık • • 
ıçın 

Sabe>h!.ıırı un çorbası i.Qm, gıU..-.k dönt ö/)iiiıı ye
mek ve bol e .,:1'l'(k )'ey'İn. H= . l<!'f'ine kuı\"l'Ct 
wırin. Çok yol yürünıe.yıitn V\• gıec<".Jeri oo sa;at 
uyku Ul.l'UYl111· Yeınekıben soma :ırka üstü ywlıı; blı: 
saat ıı9ti:mhat ed ... 

m:ıın:ıııili.lillil'1' 11 ' ml~T'm... ·m • :uın' 1 .............................................. 

Tayyörlere marka 
koymak modadır 
Şehdane Erkmen: Şi.fH: 
EBVap ve tayyörieriR cepleri

ne Ve yııkalarına marka işlet
nw:k çok moda.dır. Y cıpscağı
nız son tayyöre kah"" rengi 
ince koton penbe ile markaTMZı 
işleyiniz. 

Perihan: Tarla~ .. 
Madem ki esmerriniz .~akut 

kahııe rengi giıımeyiııiz. Büs
biit;,ia karanrmıoz. 

A1'1.1$gi:BURSA 
ı - Saçlanmzı dağımk lnn&

kınız. Artık toplıı saç moda de-
ğil. 

II - Eğer toplu iseniz beyaz 
giyinmeyini.z. Bu seneki mııyo
l<ır !iistiktir. Ve parlak ola•
ları tercih ediliyor. 

E:v-lr:ı.lzcle 

Mermerleri çok kolayı 
tenıizliyebilirsiniz 
Evinızdeki mermer peneere irn

l•rin'. mermer şömine iistle'l'ini 
Ve daha bll$ka yerleTde bu una" 
"'erınerleri şu şek'Jde temirliye
bılirriniz. Evveıa mermeri>< ü
Zenndeki lekeleri trebenthinle i
Y>ee silersiniz. Sonra sabun1.a 
b.ır bezj bol şekilde köpiirtür, 
sılersiniz. Sonra kurular, parlak
lık: vermek için vernikle ovarsı
nız. 

Bakır ve Bronzlar da 
temizlenir 

Bakır ı·e bronz vazo tabıık, si
rı~ra tablası gibi •eylere eski ye
•ıılik: ve parlaklıklarını v~ 
ıç;n evvela sabunlu ılık suya ko
llar ve böylece kakmalarının, tez
Yınııtlarının arasında qirm4 olan 
:oo«ırı çıkarırsınız. Sonra kurtı
ar ve bir güderi parçası ile kuv

tJetle ovarsınız. Bu, onlara tek- 1 
i~_". :ski parlaklıklarını, yenilik
"'111!1 vermek için en basit bir 
"8uldür. 

----cc----

! Çayla bera
ton sala ber yemek i-

cin kendi eli
n •Le ııaµabıle<'eg ııL: basit bisküi. 
SOo gram un, z5o gram tcreyıı
ilı B.raz tıı•, bır tane biitiin bir 
l/lt'lltt'"fa sarısı, yarım frncan süt, 
b r k7h re k~ğı karlxmat, bi
r 4 portakal kalnğu rendesi. 

YAPI ,MASI: 

~ ............................... ... .................................. .............................. .......... ~ ......... ................. 

Örme bluz 

Bu sene yaz ve k•i 6rme blu~
lar çok mDdadır. Bilkıusa tide 
tığ ile örülmüş bluzların zarafeti 
fevkaladedir. 

Resimde gördüğünüz bluz dört 
renk ince yünden yapılm~tır. 
Yaz ;ç;,, ipe1<ten. de örmek müm
kündür. Renkleri zevkinize giire 
intihap edebilir>-i-rıiz. 

FAYDALI 
BiLGİLER 

• 

• Odalara sinen sigara koku -
snnun önüne l:"'Çmek için bir fin
can tabağın içine biT kaşık amon-1 
yak tozu ile 15 gram Iavanla çi
çeği •san.smı karıştırarak koyu
nuz \'"e orada bir yerde bıra.k:m.ız.. 
Ayni zamanda sigara artıklarını 
sigara tabaklarında uzun miid
det saklamayınız ve her gün tab
lalan ırıkaııuuıız lizınıdır. 

Sizin 
--:: içi ını •• 

Genç almanı 
on sırrı!. 

A merikıılı Edna Walace Hopper 
doktorların bile gençliğin nasıl 
muhafaza ettiğine lıa11rette kııL
dık!an bir ka.dındır. Bu kadın • 
şimdi 75 yaŞ<nda bulunuyor. Hıi-
14 qenç, güzel ve sıhhatli kalıı
bilmuini bilmiştir. 

Biz burada. inıınılmıııacıık bir 
şekilde gençliğini muhafaza ede-
bı1m.iş olan bu kadının genç kal-
mak için kımdi hayatında tatbik 
etfüii şeyleri asağ111a ııakkdi110-
ruz: 

1 - Da.ima m$'elı, keyifli ol
mıya dikkat ediıı'.z. -

2 - Her qiin jir.ı.......tik yapı

nız. 

3 - Ha~ada bir kere muhak
kak açık havaya çıkıııı.z. 

4 - Her gece erken me•elıi se
kizde yatmıya d.kkat er!inız. 

5 - Haftada bir kere çok upu
yunıız. Y a.11i yataktan geç kdkı
nız. 

6 - Her 9ün sevi?tet"ck, ıuı bir 
sekilde heyecaıılanııcak sebepler 
arayıp bulunuz. 

7' - S'nir!e1"r.izi yaNtmnak 
için her ~e yat aıı evııd bir 
bardak siit için· z. 

8 - Asla al1col kullıınr'lymız. 
Az et çok sefJz t'e meyva yeyi.
niz. 

9 - Siqara asla içmeyiniz, 
10 - Kudretinizin ye miyeceği 

güç 4lerde asla çalışma-Jınız. 

Temizlik 
sıhhattır 

• Duvarlara sıçrıyan yağ le
kelerini çıkarmak icin lekenin ü
zerine bir parça mürd<kep kurnt
mzk için kullandı~ papye b11-
\'ardan koyunuz . ve üzerinden I • 
kızgın bir demir ıe<iriniz. Kiğı- 1 
dı dci\"iştirerek bunu birkac de-
fa tekrar ediniz. L<kenin çı.lı.hğı-
nı göreccksini z. 

• Kuınaslara dökülen yal[ le
kelerini çıkarmak için Etere ba
tırılmış pamukla lekeleri iyice 
siliniz.. 

"' 

29 Nisan Pazartesi 
12,30 Program ve mem<eket 

saat uyan, 12,35 Ajans ve mete
oroloji haberleri, 12,50 Müzik: 

Küçük 

Hikaye Kar niçin beyazdır? ,Ç_ocuklara tilrler: 

Vapur 

Muhterif şarkılar (pl.), 13,30/14.
Müzik: Ka~k müzik: (plJ. 

18.- Program ve mtmleket 
saat ayaTı, 18.05 Müzik: Radyo 
caz orl«strlısı (Şef: İbrahim Ö~ 
gür), 18,40 Konuşma (Çocuk E
sirgeme Kurumu tarafından) 
18.55 Serbest saat, 19,10 l'ıfenıle
k t ıw.at ayarı, Ajans V? mete
or;ıbj, hnber!cri, 19,30 Jl[~k: 
P'yasa şarkı'arı, Çıılan'ar: Veci:
he. Cevdet Kozan, İzzettın Ökte. 
(Yaylı tanbur), OkU7ıan: Miizey
yen S •nar, 20.- Müzık: Malatya 
lıclk türküleri, Malat.~alı Necati 
ve Sadı Yaver Ataman, 20.15 K~ 
n~= (fen ve tabiat bilgileri) 
2030 Mi.iz k: _Çalanlar. Fahi e Fer 
sı.. , R ad E•er, V ccılı.e. O' u ,cm: 
Mı '.lffcr 11k:..r, Semahat Ozden
scs, Ne.::rr.i fü,a Ah •kan. 21.15 
Müzik· Senfon k mu-ık (pl.) 
Takdım ed r.: H'l'iZ Be-:lıı Yonet
ken. 2" 15 Men e cı saat avarı, 
Aians Jıaberıerı zircıGt, esham -
tıılı ·ıat, Kam'ııııo - n kut 1JOr

sası (fiyat). 22.30 Müzik· Caz 
bant (pl.). 2325/23 30 Ya nki 
pf'ogram ve kapan4. 

Askerlik 
Bahisleri 

Tanrı, otları, çiçekleri, ağaç -
lan ve onların güzel kokularını 
ve güzel renklerini yarattıktaA 
sonra, riizgıirı ve suru lıalketti. 
F~luıt bunlann hiçbirine renk 
vermc-Tnişti. 

Kar, bunun için si.kilyde, söy
lcnmiye başladL 

Tanrı: 

- Sen çok ziyankiı,rsın! Eğer 
giit:el bir elbise istersen beğe.u
diı'!in rengi ara ve bul! .• 

Dedi. 
Kar, ota gitti: 
- Sana yalvannm! Dedi. Ye

şil renginden bana ver! .. Fakat 
onun kulnğı sağır oldu kann yal
van mı i:,itmcdi bile ... 

O akil kar, giilıin belki daha 
merlıaıııctli olacağını düşündü: 

- Senin Jl<lınhe reııg'nden ba
na bir part:a verir misin?. 

Db e sordu. 
Ondan da bir cevap alamadı. 

Kar kederli b'ir halde yoluna de
vam etti. Karşısına çıkan biitün 
çil;c dtrdcn renk istedi. Bunlor 
da karı sc,·m iiklcri 'çin surat 
eltiler. Her ci<'cklen reci cevabı 
alan za' a!lı kar, utancını gi7lc
m.k itin lıtr ormaıuı gitti. Beyaz 
çiçekli (K rdelcıı) otunıoı ya
nına oturdu. Acılannı, lıüyilk ke
derdini-.gir.zyaı;ları içinde ona an
lattı: 

- Hiç khıı..'ic, dedi, eğ'~r ren -

ginden verm.iyecek olursa tahkir 
edilmiş olacağ;nn. Artık ne olur • 
sa senden olnr, bana acı!. 

Ormanların nazik çiçeği karın 
haline acıdı. Okşar gibi bir sesle: 

- E(er benim sade mantom 
sana hoş göriilıüyorsa, ben onu 
sana veririm! Dedi:. 

Oooh!. Kar ne büyük bir S&

vinçle bu güzel mantoyu giy -
m.iı,ti. Ve o günden itibaren bu 
mantoyu asla tttketnıedi. Fakat, 
öbür çiçekkre karşı daima ırefa.. 
sız kaldı. Batır saymadıkları için 
her fırsatta onlardan intikam a
lıyor, hıncını alıyonlu. Kardelen 
çiçeğini ise çok seviyor daima o
nu muhırfaza ve hlmfye ediyor
du. Bu, çiçeğin sayarlığıru iyi bir 
hediy"5i, güzel bir karşılığı idi. 
................................................... 
Yavrularım! Biribirlni:ıe yu

dnn ve h-ilik etmeyi ııeviniL ÇÜll
kü bu dünyada herkes biri.birine 
muhtaçtır. İhtiyaç olmasa iıısan
lar böyle büyük büyük şehirler
de•bir rada yaşamazlar. vahşi· 
ler gibi .dağlarda, hayvanlar gi
bi kovuklarda, ormanlarda v• 
kitlfilini öldül'eTck yaşarlardı. 

Kendi cinsinden oI.ınlann ihtiya.. 
cı.ııı gidermek, faydalı olmak, ica
bında onlara yardmı etmekten 
daha tatlı bir şey olmaz. 

MASALCI BABA. 

Bir kall11>M'8 çalıyor, 
Artık hareket yakın. 
Vapur demir alıyor, 
Pervane döndü bakın! 

• •• 
Mendiller ııalıa..ıyor, 
Gödar y~larla dolu. 
Aynlanlar yanzyor, 
Bu yol bir hicran yolu. 

• •• 
Mai!'rur mağrur bakarak, 
Bin bir dalga aşvll, 
Sular gibi akarak, 
Sahiller dolaşacak.. 

• •• 
J>aiıtattk beır yana, 
Y o&culan, yükleri. 
Biiriine:rd< dumana, 
Dönecek eeııe geri. 

HASAN NAHİT 

Şen fıkralar 

Lokantada 
Lobntadıı yeai işe l>aşbyuı 

8'IÇl, g&l'llODlara S&rdu: 
- Siz, keçi etini koyun etin

den. nasıl fubclersini-L? 
Garsonlu hep bizden güliiştB

len 
- Lokantadan ~ W

rer ikişer ayaldarmı kesC!qe ... 
]ıy<ırnL. 

(B~ta.rafı 4 Ü'lcUde) 
d.Wlermin ma.nevı kuvveti es -
sen bozuktu ve Alnun donanması 
Baltı;:a tamamen hak.imdı. Soıı 
za'\iattan ~onra Aloınn arnıad .. 
sımn, hatla bu denizde , e h eç 
deıııiz kuvvetleri karşısında, lıarn 
kuvvetlerine güvenerek bt< ılıra
cı ıız :r yi tla ~bileceği zan
nedilemez. 

fı2~ ~n ~~ 
Jf;~ a~~ırt • 

nn" FENN 
""" E c;LE N C ELER 

ıs, eç ı;ı;ali den i tmdaf ed. len 
gaye, N on·eı hareket ordusu -
no.n tak,;y si, Sk:ıru!inavya nıe
nabiinin elde edilmesidir. is,•eç 
ve Norveç, ayrılı:aaz birer llizıın· 
dırlar. Skandlna vyaya ~·eı:lcşen 
bir ordu Tiotni garp parçasını el
de b 1undurmıya nı~cburdnr. 

İsvece karı;ı taarruzi h~rckiıt i<:n 
eden bıı or<lllllun, buralnroia ce
velin ic;:in tam bir serbeshli haiz 
olduğu halde, Sund'un karşı .sa
hil i,r ·ne, )"Ukanda adı geçen a
da rda üsler tesisini öntedr-n 
dii.,Wımek şartile, ınukalıil yalı-
lar· ati m islemesi kuvvetle 
muhter.:eıdir. 

İs1cç kı 'lforında bugün en •on 
sıst ın s' 1ahla mücehhez, ynrım 
mılycıul bir orau.nı.n kllllu 
~ urt Cdev ;ni y p.nıya hazır bu
lun ı..~ da ş plı~ yoktur. Ufak 

;r,tıcrııı katlanı• 
~ına, bükülüşü -
ne ve bir kn • 
yık oluncıya lrn
dar ldığı şe -
killere dikkat e-
diniz. 

bir ın:ıl n r<e n sın.n o.,lo f:l nm ' / ::~=ı 
d · '- menkıbes~ hc:ıt z ha- ' -ı;;ı;ll 
t.r1 rc3ılır ıs~eç ı1 na m ının ~I / . 

Kayık l·ap -
ınak icin knt · 
!adığınız bir ka
ğıt parr• sından 
küçük canta, bir 
rnf bir ı>eııc< re 
\'e daha buna 
b nzcr bir çok 
~eyler yapılır. 

'ı, üst>ıhkem üslere d ıstın:ıt o/ 
~ , ~ ro ünı:;ı ifa ed t6·i mll
hakkaktır. 

K · çiik çGcuk. 
ları eli)erine a
l~tımınk v~ u.ıu 

dırmuk için lk 
önce el oyuııla
rınden dcroe baş 
lamak liızımdır. 
Çocuğa uzun za-

macera çok kanlıdır ,.e u
znn s ır 'e müteşcbln> or
d.ıyu "Jprata ilir. Belki isvec; 
yıırdunı!a.n hım pa?,al nn (•~-
11enmcsı de mu!·addcrdır. Anrak 
bu ta ınlıhların tes ri rnenii-
dir. Dc.,ımıC!lğ"ı iiki!:et ise, arzı 
iftıkıır ·l·n ıs,·eç ka,·nal:la..•-
nm kıqı:ıtılınası ve yıldırım or-
clusuııo.n şimdiden hududu tayin 
edilemiyc.n zararlara uğrama~1• 
dır. 

l!zun baffalatca sürecek olan 
seferde esasen Norveç müstevli
leri muharebeden hariç bırokıl -
mış olacaktır. 

Bu harbin faaliyet merkezllli 
bütün Skandinavyaya intikal et
tirmek Alman Strateg'leri için 
yeni b'r hatadır. Bir hata ki, yal
ıı.ız orduyu kanatmıyor, istikbal 
yollarmı açan ve bin bir güçlük
le edinilen harp ve ticaret fil..
sunnn da belkemiifine bir darbe 
indirmiş oluvor. lngiliz azamet 
tarihinde Trafnlgar zaferi bir dö
nfün noktası yaratımslt. Skandi
navya <efcri ılc r:tanya i~li te
ranesine aztık ve ebecliyyen biti
me çekecektir! 

29 Nisan 
p ZARTESİ 

Hicri: ıın &ilmi: wt 
4 üncü ay Gün: 117 Nisan: ı.:ı 
Re :ül vvel: 18 Kruııın: 111 
Güneş: ii,06 Akşam: 19,80 

man uğraşacak 

ve canını sıka . 
cak m o d e 1 -
Aler verm·::meli
dir. Küçükler 
yaptı.lclan ışın 
neticesini çabuk 
görmek isterler 
ve görii nece de 
sevlnirler. 

Elişleri küçüklerin dikkat ve 
zekıilannı inkiı;aıf ettiren en gü
zel ve en eğlenceli bir vasıtadır. 

Çocuklar 
Ay sonuna kadar, biriktir -

diğ.lni:ı bilmeceleri göndermi
ye başlavını:ı.. N~ bilmece
ler.iıniz tamamlanmıştır. Bu • 
gön yeni bilmece neşretmiyo • 
ruz. Bilmeee zarflarına 30 pa
rahktan fazla pul yapıştırma-
yınız. 

Çizgi ile resim dersleri 

--

Burıulıı 3 M 

lan nısmi mo -
ddi va:r. 1 nuına 
ralar daima ta 

laklardır. Üs.t sı
n«a asbn sakia 
ve uslu d unt

yor, düz çizgi -
lcr fazladır. Sol 
ve ynkandan a
,.wı olan sırada 
atlan ıhılaa ..... 
reketlidir. K117· 
nık, bJça ... 
aya)dımla dihı 

~:ızalmış. 
tır. Salt sırada 
ise düz çizgi yal 
nız taalaklanhı 
vardır. Aslanın 
her tarafı kıv -
rık QP.ııı:idh, hırt. 
tA yıNesi bile.. 
Bir resim. ya -
parken ta.4ail 
mıabua'1Jl ... 

dliz çizgilerle kıvrık çiqiler anııuıcla bir ahenk bahmdurunya py. 
retedin. Yııkardak.i r...rmleri tlıkr ııırbyarak J"l{lm. - ..... - -- _____ _,;;, __ ..;._:=_ _______ _ 

Fif ile çocuk 

C-.k - Baltıım bana •bii • 
yükler ya:raıııazh.k yapmu.. ç.,. 
b1lk büyü de adam ol!. dedi. Sen 
varam8%lık yaptm da mı kapa
dılar lrnı:aya? 

Fil - Evet. Hortuı11:ımıla bl-
' 

Etajer 
Bir metz-e u -

zunlağmı.da ve 
yanın noetaı ,,,.. 
ni\tii!tnde ili. 
tahta k....minis. 
Bh:~ met
re 11Sl1Dlnğwlda 
da d&:1 H'ş ±wı 
de bİftır direk ei 
bi dtirt köşe bi
rer buçuk ah -
mz. Bımlım mıh 
~~ 
iıılre\eth>i bır -
ıfnktpp senn. .taklanııa istadl-
liııD lııadar • 'a veya tahta • 
... :nftlır 4izelriHniaİL Bu raf
ıan -..~~ 
birer çivi ile kolayca ııııttanl.aJr. 
tan sonn milkenımel biT etajer 
sahihi olursunaz, 

riıd ısWtnn Cesann (ekiyonım. 
SHm 9eD de Mnim pi ~ 
syup kimseyi ..ı.tma, :rawum.. 
Kode9ıe giru sin sonra! 

• ı:; t•e unun ortasını açarak 
'.r-ıte agı koyunuz, iyice yu

ve yumurta ile sütü ilıi
~" edip hamur haline getiriniz. 

0 nra kuçiik kücük parçalara ayı· 
rın ıa.rrnı ıaaı dınlenmiye bırakı

Yan11• saat sonra elinızle yıı.
~arlırıarak uzunlıımıınna sigarı; 

• Derileri temizlemek icin kö
pürtühnüş yumurta !ıeyaz.ı· bire
birdir. Yılan derilerini i"" reçine 
yağı ile iyire silmek lazımdır. 

:·u<'Udu i<ıl eldi'Venler/.;; cmm ' Öğle: 12,12 yaı.ı: 29,40 
İkindi: 16,01 lmsiık: 3,12 

ltTı daha ince bi1- şekil veriıW: 
Ve Yağlanm~ tep:ri'lle dizmiz. Y ıı
:•ı.rta 3<ll'\Sı114 Woerine sürdükten 

1 
onra Ü.Zerine tuz ekiniz ve orta 
11'lndıı pişirıniz. 

•Beyaz deri eldivenleri ıe.nWr.
lemek için benzine lüzum yok • 
tur. Oıılan sırak suda Jüb sa • 
bunile yıkaymız. sn,.... İçİae lııir 
yummtaıı.uı dövülmüş beyaamı 
ve birkaç damla amonyak ataa
n.ız faydalıdır. Yıkadıktan sonra 
eldivenleri gölge bir yerde ku
rutmıya &kat ed.i.ım. 

;ıımır. Bizde pek çok ki~ı kese 
kull<ınıı-. Kese.un yeriBe kıl eı. 
div~n kullanılmalıdır. 

A 1!C4k kıl eldivenle viicut!ıın-
nı uğuşturanlıır yıkandıktan son
ra uğuşturuyorlar ki, bu yan
l'f"ır. Vücudu~~ 
kıl eldiııenle iJıice ovmak zıınm.. 
dır. 

BATA VW~ 

Diin, lstanbulda hava bulutlu 
geçm4., rüzgarlar gıırpten saniye
de 1-3 metre hı.da emıiştir. Sa
at 14 de hava tazyiki 1011,3 m~ 
bar idi. SükuMt en yübek 24,3 
ııe en düşük 7,7 IWliigrat kayde
ditm4tir. 

Silindir dayı, bilininiz Ü, çok 
k:ıırnudır o ~ 80.laıkta bay JıııııD. 
tenkel:eye rm;tlad.• .Ben ı.ı
glrerlın ki, dedi, sis lmrw\ıın fil 
paetenin üstihlıe atb>'mıazsm•z!• 

;.,,'.;..---.~~~-".-Aı~~~~~~~~c 

Bay k.ertenlııııie fena halde k:ıs
cb: •Bumı btuıa mı söylftyobun1' 
o- Bedin ~ at
lanıa ........ u Jnrdnn • eledi. el -
ıemı.i kdlıNı.. 

- İşie, ~rum.. 
DiJ>e bağırdı ve cuuup .• 

Atladı amma, artık serırveaia 
sonunu tn tamamlayın! ... 
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Serbest Fener Muhafızı,G.Saray 
Güreşler gençler bir 1 iğini yendi 

T. Hüseyin - K. Ali 
maçı neticelenemedi 

İzmirde Beşiktaş 
kaldı, Vefa 

berabere 
mağlup oldu 

Dünkü güreş
i er dolayısile 
Türkiye ba~pehlivanı 
T ekirdağil Hüseyin ile 

aleni hasbıhal 

Y•.s•n: Efr•f Şefilı, 

D 
üııkü &Ureı;lere seyir
ciluiıı çoiu Tekirdaii· 
1ı ile Kara Alinin, alı· 

baı><a elaa da, karşı.laşınalannı 
cörmiye ıehnlşlertli. 

Telrirdajj:lı Kara Ali.,,; miode
rlıı kenarında çevirirken hakem 
Kan Alinin vücudünü minder • 
4en ~ gördü ve iki rakibi a
:rınnak üzere diidütünö çaldı, 
Hüseyin Ulı.em.ia clüdüiünü Ka· 
ra Aliııia :re-ikliğine hükmede· 
ırek kalktı- Bir dalla ııtireş tut
mak isWlıedi. Hakem nizamdan 
filin bahsetti amma Hüseyin• 
meramuu diıılelemetü. Bu &ii
rl!J!I dolaylllile ljlll'ada ahbaplığı • 
mu yerinde olan baş pehlivanla 
b;r daha açılın konuşmayı mü· 
nasip gördüm. 

A Tekirda&lı Hüseyin! Bilir -
sin ki. m:üdafaa edilecek zamruı
lıır ve vak'alarda senin tarafını 
tutmakta tereddüt etmedim. Am
ma haksız oklutun ve ~pehli
vanlıl:a sığm.ı.yacak gil>i teklif
lerle iııallaştığın :ıaınanlaı:da fik
rimi açıkça yazmaktan eekinme
diın. 

Bak, dliııkü ıüreşin i.çin de iü
ru edeceğim. KlDIUI, danlma, 
pcenme .• Bir b~peblivıın peb
livanl$ıı bütün erkin ve ada· 
bııu bilmelidir. Bak senden ev • 
vel.ki bqpehlivan Kara Ali ne 
ağır başlı, ne kadıır olgun halli: 
cl.ır. Senin akran ve emsalin am
llllldak.i kuvvetine itiraz etmek 
ekhmızdan ıeçmez. Kırkpınu 
güre;;lerini haklı.ile kurtanyor • 
•un. Dilnkii vaziyetine bakarak 
bu sene de ayni Kırkpınar çayı· 
rmda başpehlivanlıp hakedece
iiııi ıtimdiden tepşir edebilirim. 
İdma'1.ın tam kıvamında görünü
)"Or. Vücudün iyi hazırlanmış 
pehlivanlarda olduğu ı:ibi hafif 
sarımtırak, ııözlerin ateşli ve ca· 
ııın tuttu{:wıu kopGrmak istiyor. 

Ba taraflann iyi amma, eu 
dünkü ııüreıteki ahaliyi &iiceıı
ılirmene akıl udiremeclim. Bi
liyonun ki, Taksim stadına ge
knler yıuıınşar liralarının hiç 
olmazsa otuz beş kuruşunu seni 
seyretmiye vermişlçrdi. Kara Ali 
ile öyle tehlilıeli bir güreş de 
tutmıı,yordun. Ahbapça alt üst 
oluyordı.-uz. Sanki ııe olurdu, 
ahalinin arzusunu yapsa idin de 
ııüreı,in yarıda kalmasına sebep 
olan inatla.$mıya ba,,lamasa idin. 
Hem Kırk11.ınar irin yirmi dakika 
fazla giireşınen daha yarardı.. İd
manını artırmı~ olurdun. 

Hem şunu bil ki, böyle giir~

Dıtn de milll kii:tıe dl'plıi.smaıı 
nıa.çuınrıa FeMrbalıçe stadında 
devam cd idi. Giirıırn ,ık. ma,>ı bır 
güıı evvel Fenerbuhı;eye 3-1 !ie
nılmis ol'"' Gençlerlıirl.ği ile Ga
latasaray ara.<ında yapıldı. 

GALATASARAY: Osman -
Ad1tıın, Faruk - Musa, Enver, 
Eşfak. Bülend, Boduri, Gündüz, 
Sal.alı.ad.din, Salim. • 

G. BİRL1Gİ: Rahim - Ahmet, 
Nuri - Münir, Hasan, Halid -
Selim, Selim, Ali, Ali, Mustafa. 

Oyuna Galaıasarayın hücumiy· 
le başlandı. Ve ortadan ilerliyen 
ilk GclaüısarG11 hücumundan 
sonra Gençler mukabeleye geç -
tiler ve bilha.ı.sa sol cenah1ariyl<ı 
Galatasaray kalesine inmiye bao· 
!adılar. Fakat Gençlerin bu seme
resiz ik; hüctı.murıdaıı sonra Ga,. 
latasaray mukabil hücuma geçti. 

2 nci dakikadn Galatasara11lı 
Gündüz ortadan sü•erek götiir
düi; u topu müdafileri geçerek ye
ritıde bir şütfo gole çevirdı 

1 O uncu dakikada Galatasaray 
GençleT kalesine hücum "ederken 
Gençlerbir!iği sağ hafı kalecisi
nin yerini hesaplamadan verdi.ği 
geri pası Rahimin elleri arasından 
Gençler kalesine girdi. Ve Gala
tasarııy bu suretle rakibinin aya
ğındaıı ikinci golünü de kazan -
dı. 

15 inci dakikada saqdan iler· 
lizlen biT Galatasaray hücumun
da Salahaddin Gençler kakcisi· 
ni gafil avladı. Ve attığı şüı; G. 
B" liqi kalesine ver lefti. Ve Ga
lııtasaray golleriıU ii(:e c.lko.rdı. 

Ve biri~ devre 3-0 Galata
saray lehine bitti. 

ikinci devreye Gençler ba.şlıı
dılar. Devrenin btı<larında bir iki 
hüetı.m ııaı:><ın Gençlerden sonra 
oyuna gene G. Saray hıikim oı
mıya ba~ladı. 

5 inci dakikııda gene Giindiiz 
dördüncü golü de yaptı. 

37 nei dakika.da Gençle-rbirliği 
müdafilerinin biribirine ikram et
tiği bir pası Gündüz kurnazca 
yakaladı ve müdafilerden. sonı·a 
kaleciyi de çalımla geçerek Ga
latasarayın beşinci golünü yaptı. 
Ve maç da bu nıretle Galtasara-

ı yı.n hakimiyeti altında 5-() gale
besiyle nihayetlendi. 

F e. bahçe . M Gücü 
Giiııün ikinci mııçını Fenerbah

çe ile Muhafızgücii yaptılar. Fe
nerliler dünkü takımlarından sa
katlanan Reşadla Basriyi çıkara
rak şöyle dizildiler: 

CiJıad - Orhan, Faruk - Ö
mer, Esad. Lebio - Kç. Fikret, 
Yaşar, Melih, Naci, Rebii. 
Mu.hııfızgüeü diinkü talcımın • 

daıı kaleciyi değiştirmişti. 
Oyuna Muhafızın hüeumiyle 

başlandı. Soldan inkişaf eden ilk 
hücumda Melihin NaciJle 1:erd'ği 
gol fırsııtını Naci boş kaleye ata
madı. 

l~in neti~iz kalması istendigi l!llmi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l I 
vakit daha alullıca bir sebep bu-
lunur. Sana birka kereler soy-
lediI:im gibi, yağlı gW:este ne .ka· 
dar ;vi ve becerikli isen, a!af • 
ranga, prop-amlı güre leri ica-
Lıı.a göre neticek..,di.rmekte o 
kadar becerikı.İzfiin. Bir iki sene· 
d.r beveslendiğJn, yahut bilraz 
clalıa fazla para kazanmak ınec-
buriyetile yaptığın dünkU. tertip 
güreşlerin icaplanna bir türlü 
aklını erdlıemiyorsun. Sana ah· 
bapça aaıillıatim olsun, o tertip 
ııüreşlerde ilk dikkat edeceğin 
..,y, ahalinin verdiği para ka-
dar heyecan uyandırmak ve bal 
bol oyun ve ıüreş göstermektir. 

c Ya bu deveyi gütmeli, yabut 
bu diyardan gitmeli, diye bir 
ıöz vardır. O tertip ı:üre !eri ter
tioliyecek halde değilsen vazgeç. 
Sade· kıran kırana yağ güreşi 
yaı> o zaman itibarın daha artar • 

• •• 
Dün yapılan diğer güre~lerin 

neticeleri: 
İlk güreşi arabacı Mehmetle 

Kumkapılı Bilal yaptı. 
Kumkapıh B:Ial üç dakikııda 

rakibini yendi. 
İkinci gtirqi, Ali Ahmet Mani

•h Ömerle tullu. Ali Ahmet atik 
hamlelerle l\lan.isalıyı sekiz da-

Yazan; Ad.'i n ın 

J\fulıu.j _1ııı.rın c ı ını 11 ap11ıak 
ı.stt dıklerı luic:1l1nu 1-.. < nerlt 'er de 
Mthh vns-ıta.sıy'e uıukabt~leue 

çull.{ı!Jorla dı. Bu sırada ust ·..s:e 
ı1L ""anı.er ka.2.anan 1''l'""lt:ıl~ 1 cr 

inıa:urdun ısı fade eaeıı .. ·d,ler. 
12 ncı dakıkada M ulıafl?lt Itı

zanın v2rdiqı güzel bir paS> sol 
açık mükemmel bir ~ütle Fmer 
kalesinm alt direğine vurdura
rak gole çev;rdi. 

16 ncı dakikada Reb,inin yerin
de bir ortasını Melıh güzel bir 
şii.tle Muhafız kalesıne atıırak 

beraber lığı temirı et ti. Oyun büs
bütün zet•kli ve o rıısbette sü1"'
atli oynanıyordu. 

35 inci dakikllda Fikretiıı M.,.. 
lihe t•erdigi pası Melilı iki Mu· 
hafız müdafiinın arasıııdan sıy
rılarak gole çevıTdi. Ve bu mret-
le Fenarl>ler ikinci golleriıd de 
yaptılar. 

Böylece bırincı devre 2--J Fe
nerin lehine bıtti. 

İKİNCİ DEVRE: 

İkinci devreye Fenerliler baş
ladılar. Fakat M uhaf ızgiini Fe
ner müd.afılerınfo aksamasından 
istif&de ederek 1ı iicumlanııa de
vamla Fener ka!.ı;::iııi tehd;de bas· 
lcıdı. Buna mukabil FcneT hü -
cum hattı du Muhafız kalesini si
kışı ırmıtfa başladı ve. bu suretle 
oııım ıniıtcuaziıı blT şekil aldı. 

16 ncı dakikada FikTEtın orta,. 
ladıgı t.opu Melih Nae-.ye verdi. 
Nacinin çok güzel bıT şütil Fener
lilere yeni bir gol kazandırdı. 

30 uncu dak.kadan itibaren o
yun Fenerin luikimiyeti altına gir
d:. Ve maç da Mu.hafız nısıf sa.
hasına yerleşti. Vo bu Ş( kilde 
devam eden oyun da Fenerlilerin 
3-1 gıılibiyet':i11l'! sona erdi. 

İzmirde yapllan milli 
küme maçları 

1ZMtR, (Telefonla) - Milli kü
me maçlarına bugün Alsancak sta 
dında bü1/Ük lıir kala.ba4k i "iıı
d.e devam ed"ldı. Günün ilk mü
sabakası Vefa ıle İzmir şampiyo
nu Altmordu. arasında yapıldı. 

Çok çetin ve o nisbctte heyecanlı 
geçrn bu m<lsabakada Altın.ordu 
rakibini 3-2 yendi. 

tkinci mü.<abaka Altay ile i .. 
tanbul şampiyo1!u Be~~ktaş ara,. 
sıııda yapıldı. Büyük bir heye
caııJa takip edilen bu müsabaka
da her iki ta"1m çok güzel ve can
lı oynadılar. Bütünı çalışmalara 
raı/merı biribirirıe tefevvük ede
miııen takımlar neticede sahadan 
1-1 beraberlikle ayrıldılar. 

Ankara spor kupası 
maçları 

Mılli küme harı::-ındc kalan iki 
Ankara klü' ii ile tsıaıı~ul Ekall'
Jlet klüpkrı 1-ıra .nclan tertıp ' 
cdıten maçlara dun de •am eclil
mrştır 

Aııkarada bır giin evvel An.
kara Gücüne mağltlp olan Kur
tuluş dii ıı cbJ Demirsı:ıorla kar•ı
laşmıs ve 7-() gibi ııçık biT 
sayı farici'.}le mağlup olmuş.. 
tur. 

Dün &abııh Taksim •tadmda 
yapılan Beyoğlmpor - Şi§li ma
çında da her iki taraf birer sayı 
ile berabere kalmışlıırdır . 

' . '" " .\ ,. 
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1 Mikyl'<s Le: ıoo _=::ııoo ___ :ıolf_ ... J 

lllORVEÇ 
DENiZİ 

• 

Y.• 

Norveç topraklarında ve ka
rasularında başlıyan muharebe 
bütün şiddetilc devam etmek - 1 

tedir. Almanların, İsveç'in ce 
nup sahillerine çok yakın bulu
nan hudutlarında tahşidat yap-

Maarif Matbaası Müdürlüğünden: 

a - N'İSA..>f 1MI 
5 

! 

N©>ırveç 
................................ ______________ ___ 

ve n~veç 
.,,.... ............................. ..,. ..................... . 

ması bu memleketin de tehlike- ! tün şehir ve kaftbalarını gösteren 
de oldui:'unu ıösteriyor. Okuyu- yuka:rdaki haritada harp vuziye
cularunız bil iki memleketin bü- tini kolayu takip edebilirler. 

Cinsi Miktan 
Tahmini 
Tutan 

% 7,5 nıtı.vakkııt Böbreklenlen idrar torbası.na lı.adar :rollarclak.i hastalıkların JDilmır 
pey ~esi lanru kökünden temizlemek ~n BEl.MOBLÖ Jmllanınız. 

-------------------

CUd17• ve IDrev!Fe mlltehaSIW 

Adre1: JJabt.&U catalotlıa 

yokuşu töt .. tnde No. U. Tel. !389' 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunfu 
Taksim-Talimhaee Palas No. 4 

Pazardan maada her ciln aaat 

15 den sonra. Tel: 401%7 

Böbreklerin çalı.şmak kudret:n.i aırtt.ırı:r. Kadın, erkek idrar zorlıukla
nnı, eski ve veni belsoğukluğunu, mesane il1ihabı.ııı, bel Gğrısmı, sık 
sık idrar bozmak ve bozarken yanmak ha.ilerini '1iderir. Bol idrar te
mm eder. İdı-.ırda kuınlıaırın, mesanede taşlann te:;ekkii!fu:ıe mfuıi o]aır. 
· DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı tımıizliyerek mıwileştirir. 
Sıhhaıt Vekalet.in.in ruhsa.tını ha.izdir. HER ECZANEDE BULlJNUR. 
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