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Yıl 1 llo. 830 - IU B•tmuh•rrirl ı ABiDiN DAVER 

Vaziyet Ciddileşti !1 

Ribbentrop, dün Berlindeki İsveç 
ve Norveç sefirleri ile görüştü 
laveç müttefiklerin notasına cevap hazırlıyor 

iımanya y ı tanil Slmltlllar, lnoııız- Fransız ıa ıa plı
Mubasara etmek rııı reddadarıarsı harp rahlmleşııcık 

Kabll midir? Norveçi~ tar~ı 
lıareketı telılı-

• _,_ HH16s ... -
IWir ı le 1ı e 1 e61•ieyı 
~ ....... .. ,..,,. .. ..,__,.,. ...... ,. .... 
• ..,..,.rİfti, ;ro•••"•'" ,_._ ... .,,,...... .,.,.. 
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keli görülüyor 
Paris, 7 (A.A.) - Paris Şoiı
zetesıain Kopenhag muhabiri 

yazıyor: 

Von Ribbent.mp buaiin öj}Jıeden 
ıronra İsveç ve NorııEç aef:rlerini 
hariciyeye çağınn:ıştır. Görüşme 
bir saat s<innüşti,ir. 

Biraz sonra Hariciyenin bir 
müttefi.kle.ruı Norve~te bir iı:ıraat 
mtlttef.klcrin Norveçte bir .icrat 
yapmak JSledi.klerine kani olan 
Alman hükQ.ınetinin Skandirulv
ya ~-aziyetinin ink.işafıru yakından 
ta:k.tıetmek olduğunu bildl!'miş 
ve şöyle demlıştir: 

•-Müttefikler Alm n:vaya ma 
den ihracına mani olmak isti -

(Arkası 3 üncü sayfada) 
Beyanatı Londrada derin bir • 

te · r b rııkan Kalıt 
~~~~~~~~~-~ 

ALMAIYA ESKi DOSTLARfll 
TEKRAR KAZANMAK iSTiYOR 

Nazi Matbuatının ispanya, Japonya 
ve ltalya lehlnde hararetli nefrlyatı 

Demokrasilere karşı lcurula
cak ceplıenin gayeleri nedir ? 

PAZARTESi • 8 • NiSAN • 1940 Tel• lstanbul llr•ni • Tel. 23300 
-

Bu hafta mü
him kararlar 
verilecek 

'Meriç Nehri de Yükseliyor 

Londra ve Pariste 
bugün elçilerle gö
rüşmeler başlıyor 

Pıı.ria 7 - l'ann lıaşlıyacak 

Edirnenin kenar mahalleleri su 
altında kaldı, bazı yollar kapandı 
Gümüşhane ve 
Sıvas kazalarını 

olan hafta, barbin iiıtioi üze • 
rinde mühim mirler yapacak
tır. Başvekil ve Hariciye Nazı· 
n B. Reynaud pazartesi giinü 
sefirlerle ıörUşmelere başlı -
yacaktır. BaşYekil, Anlumı, 
Btikret. Belırad, Budapeşte 
sefirlerini kabul edecektir. Di
ier taraftan İnıiltere Harici· 
ye Nuırı da yarın inıilterenin 
Türkiye, Yunaıilstan, Yuııos -
lavya, Bomanya ve Mauristan 

t sular istila e t ti 

ııefirlerile görüşecektir. ı 

Bu mlilikatlar ablukanın ııid· 'I 
•etlendiril-ile alirka~lanlır. 1 

Bu bususta hazırlıklar vardır. 
Ablukanın tahmin edilcliiin • 
lleJı daha mühim teııirler yap
f:ıiı ve Almanyayı müPül bir 
mevkie koyduKlı ıınlrşdmak -
tadır. Ablukanın şiddetlendi • 
rllmeııi Almany8')'ı (Ok müşkül 
vaziyete düşü:rettktir. 

Paria, 7 - Başvekil dün 
Fr_,..,m Bomanya ve Bel • 
ıırad sefirleri ve şark ordusu 
kumandanı generılll VeyJHıd 
ile görüşmüştür. 

Hindistan 
istikl81i 

Bôtin Kindlnanila 
mücadele haf tası açıldı 

Bombey, 7 (A.A.) - Kongrenin 
Bose'un riyasetindeki sag cenah 
gruoo taı:afından •Milli hafta..
nın açı..i:ınası üzerine 8 kişi tevkif 
ed 'lmist'r. 

Hafta, bütün Hindistanın i&t.ınıı
lil'i için mücadele tertrbme ma
wftur. 

Kongre, Şefler.inden Murthi 
bul ada miıllf balta:yı ~ Irat 
ettlii uırtıııkta, Hindistıana iltlk
W verilditi ta1ıdirde lıöiiln HID
dlıitanm Nuizm ve Bolşavbm wh 
llkeiHıe bı1ı koymak için ~ 
tereııJo yem bqında lııırbeckce
ı'tlnl bUdlnniftir. 

Kalklltlıda ba1iıllım !ııiifachnda 
'Ma.l-lana Awl, HinWe:ri <Jandı. 
Din eseriıne devama davet ey le • 
fnlştir. 

15 Nisanda 

Edimt>, 7 (A.A.) - Şaki ıtıli ve 
ııiirt•Joır yajtnwır ırr yü2iind.n uı,. 
şan Tunca ve !M.Eriıç neıh~ 

Ed.llll'<' m keıraı· matıalb,sh:ıtlen 
ibaz ı .:.ııno vu Edan>~ - Kara ağ~ 
Y~uınu baeını.ştıır. ~ )'ük

seltınokıte de\·aım ediyor. Ergene
~ ~ ı 'üz.iIDd~n ibu .s<:b~h 
saat· 7.30 da ,ııelmesi icab fdı n 
lkom,.,,nsiorıe! !lıeniız Edıinıeye f(Cl 
ınıemiş. p·ıYoll iısltss. nda kil:ı

llllşt.ır. GElı1t€ bu ~ ıl>u sa· 
ıbaıh Edirne - t111ıarlbul tn,ru de 
!hareket eıleıoomişt:ir. Zabııtıa su 
isı.· ıasına uğrıyaıı ve uğramaSl 
ib<1ltlenen ırnahall ırde svkı ıt•ld -
ibirl:r a hıışllıor. Kıa..-.ı ağaç - Edil\. 
ne ıırawıdiaati miituıim M dm-

Mniçmhriııe 

11W1;111Ur. ı.ısı.nca 2'Yiat yc6U'. 
Sivas, 7 (İKDAM mutıııtıırin • 

den) - Hıılftilk kamesıııt!ıe şi\:Dffl 
bbıls lkm'ların l*detıUııe Eri· 
~ ıı.E1ti.cS Kmlmıılıııi!a d6 • 

( Arbm 3üncü1Gt/fa4a) 

Meriç lıllpl'Cri.. 

Ticaret Vekili 
bu akşam An. 
karaya dönüyor 

Uz,ak Şark Davası Vekil bugün tütün 
tacirlerile göriitecek • 

Fransa 'Ve lngiltere,]aponların 
Çinde ki siyasetini beğenmiyor 

....... ., (Huud) - qt habeır 
aılıaııı mCfl'liaıde l:ıeym ~-
111'1~ ve İ111fillleft Japooı
)Wlln Çhıde talııiq:ı ~ği siyıı.
di ııasvip e'lıırıemElk.tir. Bfilıes
sa ııoıı he.d6Belenle.ıı sonra orta&a 
llııunıian Medıezi Çin ~ı'.ımai 
a:ııııaa-ı~ 'luıııı;ılaımııştıır. Tien 
çmı-ıem. Çine - y ourıg detııılr 
~ tımılbııırdmııaaı ve llilıa • 
,S Awlca va.puıru hAdiadill!rizı• 
de~ atilğı tavıır mem
~ uyıııııthnmştıır. 
~ Paıtiııteki J8POD se

t.lrirılıı, ıte,lıo 1111Nfı1ıtları kabu:l 
dl!nlt, ~ Pae.iflk'e lıep-
mili loıqııımda J~n va:ıı- - -
-«iil'ii.şilieceği haber verilmek- B. Nazmi TQJ>çuouıu 
....... Şedıı.Wnizde ıbUluıımıtia olıııı 

'Nıryo, 7 (A.A.) - D. N. B. A- 'l'icsıe't V.e!lı1lpııılz B. Harmıi 'J"ı>-
jıımı b'llııliri:Yft': ~m llıu tılııııaın Alılıılrava hıı-
Ya Çin mı:chızt ~i ,_ 

Derııılı•lll! J . niııBt akddtlr. 
•!Biiwıe 9ıJIOl1Ya tarafmdtın tltv- V&i dün ~ gö~ 
• S ._ llDl'llNa oinıık a&tiı!r> • D t~ ~~;. 
a~MD Abe, Hisiıya • Pat'la ~ bir ~ tnki 
tıetllllp eclierı v8fa 9elqıoibOW '8- fllf etıt'if1mi söy~ V lbilith•
ııamıda Anıııınm ~ vadi- de: - .. 
f. cıevaıı&a ~ şöyle dlanıi.- •- Son zanıanlaf'da lıaıııa1111 

Ruzvelt ~Ü~Ük bir Japonyamn Pcıria aefiri.. : (Arkası 3 uncü nııfada) 114Ptığı(:.,!.rıı;~~c::':::!':;:a';" 
nutuk ıoylıyecek 

~~~~~Dün yapılan Milli·Küme Maçları 
yamlecek ve RuzveLt 15 nisanda 
radyo ile bütün dünya~ a ıııeşredı.- Gal 
~olan bir nutuk sö}'iiyecek· atasaray 

Rumen havacıhğı 

30 ltalyan tayyareci 
Bükrete gitti 

Bükreı: 7 (A.A.) - Rumen he
V& nezaretinin biidizdltiııe ıöre 
Rumen havacılannı yetiftinnek 
ve bımlann İta)yııııı haV& malze
nıes He üosiyet etmeleri.ıı.i. temin 
etmek ll2ere angaje edilen İ1al· 
yan akeri tayylffCileriıniıı en ._ 
yilerinden mürekkep 30 kişilik 
bir grup BüJueşe gelmiştir. 

ve Beşiktaş dün gene mağlüp oldular 
Ankarada 

Vefa :2 
Mulıafız: 1 

G. Birliği: 4 
Beşiktaş:2 

••• l:urirde 

-Fener :2 
A. Ordu: 1 
Altay :5 
G. Sarag:4 



BOYOK : 155 Paııı=::ııı: . :::ı · .. nı"l'"ij"::~·ıı ,:::. l .. ı ı .. l .. il. ;, 
Talebenin 
harekatı kon-

'"nr·ıı ... 
.. Hut • ~u • u 

!!2 " 

Bir çok çocuk 

il> 1 ı ··· . 1 
1 lh 11111 u:: il : .. ı 

Tiyatro Tarihimize Başl ngıç 

Güllü Agop ile Mı na yan 

GUJIU Agop efendi dUlere destan olan • 
re ine rağmen TUrk tiyatrosunun temelini 
atmı' sayllamaz. Mınakyan efendinin de 
GUllüden farkı yoktur. ilk TUrk sahne sa· 

Padişa İstanbula gel'nce, saray trol edilecek 
ı değiştirdi ! 

Sers rilikten 

Kurtarılıyor 

Milli bayram
/ arda bir keşi
d elik piyango natkirı Ahmet Fahim elend.:..:ld_ir_. ____ _ 

yazan: Sel mi izzet Seı:'.e 

bendegônından bazıları Alınacak tedbirler hak-
~ bugün Partide bü
Iİ yük bir toplantı 

M. Piyango idaresi ilk 

olarak 19 mayısta bir 

keşide tertip fıdecek 

Türlt tiyalrooundan söz açıldı
ğı zaman çok uwk değil, biraz 
uzak çağlara gidebliccek yol bu
lamıyorum. !lugüne kad_ar ~ 
tiyatro muharriri diye Şı.ruısı:yı 

tanınmış, ilk tiyatro eseri olm'.ak 
da •Sair evlenmesi• ni okumllt"' 
tuk; bugünse İsmail Hilmi Daııiş
mend ilk Tlirk tiyatro muhani
rinin, müverrih Hayrullah Efen
di, ilk tiyatro eo;erinin de «Hiki
ye-i İlrı-.ılıim Paşa be-İbrahim .. 
Gülşeni• olduğunu tespjt etti. 
Henüz seksen sene evvelki larl
himiz yeni yeni meydana çık -
maktadır. 

tayı sahneye 1887 de Antuan solrr 
tu; daha evvel 1827 de kesme 
mukavva dekor Jmllaıuhnıya bat
l'adL Mınakyan tiyab:osunda beo 
böyle dekor görmediğime göre, 
Gül!ü 1!hadinin de böyle dekar 
bilmed.iki çok kuvvetle mulıte -
meldir. 

mq. 
pe 

1l!mlJ . 
Ml.I .lks.:. ... a, H yn sefo.ı•oden 

dönen .=.ısı GNııç Osro.anı Jroırşı-
1.amtiıı; U:Zoro Erume\Ye 'lıraldaır ge..-

0~1ı tar.iıhin6L ilk de.ta ola
r;ı!k •bı.r padiş.-.bm katli ve bir 
truı.-uıın<:laınn yerine C(ibıı<f!l di
ğeırt .r.Lıl c .isi• .e >J.Şarottaır O.im 
(l\I. 16~2) oor..eai ipti<liasmda 
S uı,taaı Osrrnın, saf erden avdor,.. 
le Da.vııt sarayına na:zil olup 
~taııl D..r,'13 HaJ,j,J: paşa tarafw. 
dm mııtaıatan bl.r ~ıt verldL 

'P ;~·· 
dWıcu ff(ınü (M. 1622) Davut pa
şa) g~. Mcvsiınlkıştı.. Kiı
m.ll'.'"'"'3:n:mm altlsınçh padi.şahm 
muııa:ı,toıı. a ay .ıc İs1:allbul'a gır-

i =ın kışbrllt:mştı. 
p~ büj .. 1ılir aJ..a.y f.-e 

is d:ıhı.l oldu. Ve .....,._ 
;.u. B-..ı müııaııJbetııe şe..

v ;nddı.. 
~--·· lı -nbıt.a gü gel
~ !bazı,-

1 eyl:cai. o = 
....., ,,u~ U adaımbr flllillaidı. 

"""'"''"'"'"".ıı. D.i..kver paşa, Asli. 

b r dcrcceyıe k:a.d::r 2ifı . ;:e-. 
.,,"11. oon İran <feriNle ı 

nı. .w='IŞta. l\~mru mı:met.
=~--'H 2. J e ;'C patiw:i3'

;.nre lıl. ' k:aıı:Mlllr~ , . 
ı -~=, Kıw:::ıın Ha.hl pa

en Erm.:ım i cı. Evve.ıx:e 
V€i2llna= ·• Mc.' ı:ı ~ 
yar) ~;.a ;hır mı.is!Uır.an ldi. 
HJJ'ishyaıııil:ax · .JI.~ müsaıa.de
k:ar idi. 

))(' rci<r :&.iti p::ş:ı, Tevi<ti 
IMıustafa • y~ agası Ali: 

EJkiın er'! Y.YI ·!Y'C '!'ıaoycti.tam
me ve ıii;t.lk,a' eiikan ili'. naıruıf 
müfLü Es:>d rıdi .. 
E&ıd c Cn<lı, müftillük sıht.. 

kmdisini umun> devl.elin baıı:ı ciıır 
dl::. Wllınd~ m:ıtriranc be
ıya:ıı ede ;, Padişdun biırade
riııdıı lt.ıı!lili hötkıkıın;ia .talep (ttiği 
reıbmyı Ve'l~ mtina ey""e .. 

nti$L Bu s.hep.fe ısti°rlali dkar 
bl idi. 
Rt:imell ~t Habeşi Ha

drın rrwıll.ıı Ali, Aın:I > u kazaske-
ri Tabii caıhil Must. fa efendi, 
haremi hiimayubJcı hoca Ömer 
ekndi" 

Ömer :ıfettli, veririaz.ını Ali 
naşa tarafı: si.ı.. lilldii~ hailde 
vef an a "eri ge ntştı. 

P a, k;;, d ş. .. · · a:de Meh-
mt u t·dk n e yen ve 
H ru açt r .. magrur 

•. 3'\iı Su' }..,, n aga .. 
n Osm '1lll is~Uıl:a get

ITIC~u.ı:ı.a~:n bir kaç .; evvtıl zatı 

ili"'·•-• ;c bır mc '< hiııl ola.-
' ;. ÇWJ g ci. .Bjır 

hhası da İS:."'1.burla ~,t. 
~L 

L::l "' .ır.u.'mvele ve milsaleba 
muc.:ınce gelen harp verı:ıis.ıni 
11(€ttnned..ği cıhırtı.e redıcbbnu. 

F ;:at, İı ~Jiz elçisi, d.ıvilebo 
~a başlıa:rruştı. İngiliz 

e.lıçisi, Osman 1 devleıLi.ndm es -
ki kıapit.uııas;uı.1a:rı t<O'.fit cıt.miye 
Leh"!Stan esirlednin s:ılı:v<rilrne
sin . Cezaiır, Tımuıs, Tm:l:ı ~ 
loorsanlarının men'ıni, ınü:Slün1311i

'1.arm biıldiınle İıngili:z te'beasına 

EDEBİ ROMAN: 15 

cwı.n :ıocç. ırrınısı b\'l'.Y'!Sifil ta
lep qyJ.e:njşl.i. 

1ngi.lııızı ı6Lçısi, Vlııedik Oum
lıorl) .citİIM hı;d'alanıxiaııı Fcan
sa lıilkUmal.i.ıı n son senelerde 
ugınıdıgı fa ıfı.katlerrlen. :kıll:i -
~ eri mUtcıA:ip Fransız elçisit
ınin ciırıBiOOrn.. san İngiliz sefİI'. 
1'eri Pol Peydılr i.1e Con H riJıı 
dıl.i~ dokıyı, Avnı.

pa de<v:ıectlıeri 6..Çileri ıı.ü.ümım.ın 
~ zai! ohnıış bulı.ındllğu• 

nu gördü. . 
V e-z.iriaızaın D 1 avff paşa, Inıgi.

liz elıçisinin :taJoepleı:iııe muikabelıe 
e)'Uedi. 

K;miW.liı3yoıuıc111 tecdıdirıe ve 
Tırmıs, Trabh>s, C ~&ir, Fas kor-
saolannın men'iiııe' .ımıvafakaıt 
ettı. 

LMdııı., esir Leh\:ır.in salwe
rJlmesinıden ve İngi.ia dayiııılıeciı
n!ın müıcliqı~ lx'lıısol.unnası 
n:ı aSlıııı müsaade qtımcdi. 

Hatta İ~z eefiıdne, şu yolda 
h.itap':.:a buh.ı:oou: 

- Kap~, cieviclçe 
e'''""ll:e .,wııen iıtdtiyazlardı.r .. 
. Etmu teOOi.t etımd>ll: ımahzuır 
göıımam... .~ibay'e -tı:sıad'i rur 
tııxıl!:ıy Jııl<ıt.ıc. Kı:ırııanlar ıın lı::c:ı"liiz
.er'ini men elıındk de ±mı ba.t.i ~ 
bltlır .. Bunlar yap ca:dtır. Fa

.., es ri Uıdc, İıngiliz alacalk>
l=ıo:ıı. }'Ell'lne get irncsi tale\); 
llruzlll'IJDdı 'kıomı;m:ıınıza ımıüsa
ec.: emoın ... Ded. . 

Ve sözlerme ŞUI1-3t. da ilôve 
eyledi; 

Kca:tsi.ne rÜbsat v: z.. 
evvel başk · • mm işı •9 n 

~..__.:.ı.c • ok ve imeranm 
:mı m hclakı.-

ıııız d.....g.!dir. İ.ş başında bulllW
dı'1tça bövle ha >eik • edeceğim .. 
Ded... 

Devklt.i Oemaniye; Her ne ikıa
d.ır tevaıldkııf de\-resinc gelmiş, 
&.trui booı>kkıık ar hi1ıl()ıt.'Sinıi 
yıpraimlı}'ll başlıamı.ş rdiyse dı3 

haıriec karşı azaımdl.im ka.V'betme
µı.iş buhım.ı)"l'.lrdu. 

Dllaveı- paşanın İıııgi.J:z t-içisı
me \-eni lii ceovap, o de\'irde Os
mımlı İm~ U,.."1ffill11ll hru-ici 
ıiıyascti ha.kıkıııda fılmicr V"ırd:ıl
lir .. 
Sıdtan Osman, İ.s':;mbuıla gel .. 

dilofon sonra, sık, Sik tebdil gez
an'İ\ baŞ adı. Geceleri sok:a:k v-e 
=~.nane1cTi <blaişır, bu suıxıtJe 
pal ~ gözciilüf;i, subaşıhk ''a»
fE6ıni ,göründü. 

? calı, hemen h~ gl.in yaya 
ol rak tebd.H Jrıy:ıiı.t!t haiinde so
k<!:o..arı., meyhan.:~ı. ka:hV\:ha
ne·::r., ~ ocı..taınru. dolaşıT .. 
!L-, ııcçlJtbkleri ""1'ba!. arı te -
IJ>E"D ırdi. Ş~. tıü:t.üın kıı !anan -
ilıara 1ı: şidıdctJc b:ı;r · t c;erdi 

S 1..ıo Osınaııı, hzs'.s~. Balı.şiş, 
ih d .> c .ııaıruyle :lumscy€ oc:ı para 
\"el'!ID ll. 

Falkat, ~ h.ll'C'm zev
ki dıc a•m'l*'ı çtkıru: ı A ~ Ru~ 
Oıl. H = · Su,'..ımn ~ci.;;;;ah ü
zer. de pek büyük mıtu.zu var 
iW. 

Genç Osma.n Iiurioyn seıfcrin
denı dol:ıryı !Me1 ıkmma Sultan 
(Ha ·i Sultan) ş; Tefi.ne ~mi.k
i er yapll} c ve <rmılharebe s"hnE<
!Jeri ilarrısh f'ttir ıyQrt:U. Batar
yalar zaptı g:iıbi cenk saıhncteri 

W.Cudc~ 
Bu <ı<nk şeıilllclıqrillde bııılunan 

ve>taiht, bir tüfeğim ansı:z.uı iştial 
eclon .barutundan yaralanarak 
vefat eUt.i. 

c. 

kında Cuma günü bir 

toplantı yapılacak 
Ma:ari:f Vekalet~ talcbeleriırnl

zin ııncldt.ep nanc:nckü<. tı.aıreket.
ler.i >lıc de ehenı:ıni'Yetle ala.k:a -
dar olunmasını tekııml orta ını.ek
tıep ve lise miiclıüclüklecinden iır 
tem.iı; t:r. 

Bu husw; ta .ilinacaık tellli.TJeri 
tespit etmek üzere her şehir ve 
kaııadaki mektc.ıı rtniidıü.rkri ile 
muall:iıınlerr aralannda toplantı
lar ynpacaldardır. 
Şehrimizdeki orta okul ve J:ise ı 

müdürleri de cu..-..a gü.nü t<>ı>la
naırak bu mevzu üzerinde ehem.
anav.ıtı. ~üş.ccekı:ıc::dir. 

Bu meyanda; ders saatl.e.-i za
manırıda taJıebel<crin paııklara, si
nemalara gıtmeleri ve ıkal1"eier 
mesek>s: üzerinde durulacak.ıT. 

Bu suretle ta!c1>eler mektep 
h:ı,ı..ı.ciııde de sıkı bs dis;.plin taht 
tutu1acalcl:ar ve '= kontrol al
tına abnacaJdard;r. 

Bu .Jrontrollerde muaJJ:im ve mü 
dfulere zaıbı1a da varoun ede -
cektiT . 

BELEDİYE 

Şehir meclisi yarın 
toplanıyor 

Şehir Meclisi varın toplanacaJ<>. 
tır. Bu iı;'.timaı:ı.a, vmve': ve bele
d: = n 1940 Hlı b: !<"<' r '>:ll de 
r:-....zakcre ol herhalde 
tııa.~larulacakt r 

Yeni memur al nmıyacak 
Bütçeden tasarruf mıa:ksodile 

halen bele<l.yede münhal olan ve 
yahut 1940 ma.!i yılında ınhı.la.I 
edecek olan memuriyetlBI'e ha
riçten hiç bir kinı.se.l'.:n "alınma
ması karaırla lırılıın.ışta-. 

ÜNİVERSiTE 

Kitap ve not derdi 
Ün:versite huku.k ...., >ktısat ta.

kültesi talebcleci kit&psı.zlıı.k ve 
notsuzluk yüzünden derslerine 
muntazam ça~ mad.ıklarını reJı>. 
t.öre ~ dekan! lclara b>ldir.miye 
lau-ar vcrntişlerdrr. 

Kitap .buhmmıya.n bazr dersle
rin fert halinde çrkanlmasma de
vam ed lmekte ise de bu .i.ş ağır 
yıiıiıdüı('..ı için tal<ebeletin cahş -
ırıa.:.ı sıok"teye uğramaktadtt. 

iKTiSAT 

Bulgıır tacirler geldi 
Dün sabab: konva.nsiyonelle 

B ulgaristand n lı<ızı B clgar ti -
czrc. mües;;eseleri rr ' ~ illeri 
Uf. . r. Bu ~ruıuz Lıc .. 
carlarile ge-iş t re• yapma.k is
tedikler ili söylemişlerdir. 

Milano ve Peşte sergi
s ı ne iştirak edecek 

heyetimiz 

yapılacak 

Şehrimiz sokaklıırında kim-
, sesiz ve başları boş dolll'lan . 

sen.eri çocukların toplattınla- j 
rak cemiyete faydalı birer un- , 
sur haline getirilmeleri ıçın 
bugün partıde büyük bir t<ıp
lantı yapılacaktır. ~ 

Simdiye kadar bu kabil çocuk- ( 
!ardan Be)oglu ve civarından / 
toplanan 62 si Zonguldağa gön- : 
derilmiı;lerdir. '. 

Bugünkü toplantıda; s<'rı.e
ri ,.e kimsesiz çocuklar için ay-

ı• rı bir mektep a._,luıası bu mek
tebin de D:ıriilaczeyc merbut 
olarak 1<.rl"pthanedeki •İrnra -
hor kö·k· ünde kfüıat olunma
sı lumırla<;tırılacaktır. 

İcabında •Çağlayan Köşkü• 
de bu ınekUıbe ilaye olunacak-

1 
tır. 

Anom1al çocuklar bu mek
teplerdeki imalatlıanelt>rde 
muhtel f işler görüp öğrene -

iı ceklcrdir. 
... 

- - jl 

Arn,..vutluğun işgali 
Arnavutluk, İtalyan 
Konsolo!.h 

toplant.ı 
nelerinde 
yapıldı 

Arnavut ' ,un İtalyanl= tara
fın&.n ı;:ı;. l ohırıi!nasırın yıldö -
nümü mtifüı.sebcUe dün Arna -
v:uti'llgun Taksiırooeki eski kor.so
l061Lı.k ve Ayaspaşad~ki sefaret 
bmal;.rma yıarım bayrak çekilmiş 
ts. üı,IOOı:n ooııra Cia se.fi~ Asaf 
Caculi eski kral Ahmet Zogıonun 
birader: Prens Celii! Zogo ile ba
z.ı eski Ama vutluk hükfımeti er
kan.;, mülteci zahltler ve bi.rçok 
Arnavutlar kendi araLarmda se
f.arethancde toplanmışlardır. 

Bu ınplantıda hitabeler irat <>
luw-nustur. 

D,..cr taraftan Arnavutluğun 
ışı,:al' münıruscbetıd! şehrimizdeki 

İtalyan ıtm\sok>sh.mesinde bir 
mer.slın yapıL':lamı.şt.r. 

ç ha eri r 
..... 

*Dun saat lJ,30 da Üsküdar Hal
ıkevınde mu"'=r Pev1'!!Tll Safa 
cTı..rk i..'lk.rlat .un net.cc!cn. mev 
z"'u bır konfe=ıs \·e...,-,:işt:.r. * Bi.ıvl.k Tü k ıMimı:rı S.n;ın 
•Çl. 'arın şehıimı;ı:de bır ı.ht.ıal 

yap·1acaktır. * Diin s:ıat 17 de Gaatasaray lı 
n uz.ı.>ven ge.rçler mc'>teplıerinı.n 
saionunda hır caz kc nscıi ver -
m.:,lcnl.r. 

M.iıno ve Peşte serg:ıeriıne g;,. 
decek olan hevct m z reisi Tica
ret Vekaleti standardizasyon mü
dürü Faruk dün sabahki ekspres
le Ankaradaıı şehıiıni2e gelımiş
t..r Faruk; kendisine refakat ede
cek olan mütehııssıs ile birlikte 
bu akşam veya yaı:ın Miliınoya 
hareket edecektir. 

* lİniversited<>, taJ.roatııamele
r ne ı:öıe bazt fakültelerde Ele
me imtihananıırlan kur'aya ta
bi ol&n· der:.ler bu ay >çer.isinde 
li olacaktır. 
+Vah muavini Halıik Niha.( Da.
belli olacaktır. 
ııere An.karaya gitmıiştir. Ça.rşam. 
ba l'iinü şehrimize dönecektir. 

1 

ha hsin aL1.ı:nda g · zl!ı bi.r ma.ksaro 
-0luµ olmadığını aın.i bı.r tefek.h.-ür
le bulup çıkarmak cıüşııncesi 

• 

raz başım ağrıyor, yukarı c;ıiop u
zana v ını ... 

Milli Piya'W> i.d:n'esi ytl başlar 
ll'!ncla olduğu eibi milli ibayraım 
Jliitnııriıld.e de 1 ~.ı:k ~ 
ilkıramiyesi piy~o :ıeııtiııı <ltlıne
yi ik::ror.J.~t~tı.r. Y~nri 'kıeşi
dleilel1iın birıncisi c 19 may1S genç

llilk ve spar baymım• şerefi.ne 
ıtıerlip olıuıııaca:kıtııır. Eln :büyıi.ik i!k
raımL;,ı.si 200 lbin lira om bu kıe
§İld"I: 19 ım~ıs lbay.raıını gi:mü, 

.Anik.:oda G€"Il1Çl:i:k s~ 
iki lbil'yıük spor bay-ı:amıai3fll ev
w. açmtita \~ stadyo:nuın• cırtasınr 
da yapuııcalktır. Fr~ns:ı·ya ısınar-
!.:mı> fbu hailta içinde sehrimize 
getirJıJ:ırri.,; olan ekib-t.r:tltli ·keşide 
dolapl..'.tn d::ı t"ik defa o'artik o 

ıı-.lın ıkılillarulocaktır. 
Bad ma ıı. ır . eşi.de bu Y ni 

usuılıe göre t!Id<ıtriik:ıe ve aıyrı, 

ayn ;ııl ay et me1ke-z.lerinC.: icra 

cıfun:ı;caktıır. 

D :r- rtısıa:ftan 120 ağustoı; tay

) ' , urfcır bayrı :1> gu · · Jı.ı 
lbLyır m şcrct;.ne ve 29 teşnmev
ı; 1 g\i:: c.~ .Oı.m:: ..;rııy<.'t bay

kıcış:d [eT 

.10TEFERRİ 

H ı ev e.rınde müzik 
.aa'iyeti 

G"'zel <;e!: er_ ve trJus...z:ıvt: sti-
datlı ol ı.rı t.'Çm• zc .,al-
kcvkr ı:.e tel [ 'u~J ' br 
y~µ, ıT .ı,s, l:~r.ıTaştınlm~ t.r. 

Ay rıc~; r-c..rş ve koro halinde 
sövlLncbil-cek ş.~rk lar bcstelıyen 
le~ arasında rrükıifaUo bir müsa
baka açılacô1.1ttır. 

Ekspires 7 saat geç kaldı 
Dün sa.a, 7 de geimes bekleni

len Avrupa okspresı, Bclkanlar
da ve bilhassa Yugos._vya, Maca.. 
nst.an ve Bulgaristaın mmtaka
lannda.ki nehirlr·r .n taşma~ı se
bebile tam 7 saat Rötar iJe gel -
miştr. 

Yolcuların anlatt klarına göre 
v2 .ın fa21a k:rlarm er.ıınesi ve 
bun arın neh rlerı faz1a besleme
leri sebcbi!e nehirler taşmı.ştır. 

Zıraat odaların n yeni 
şekli 

Z r • , o~l'l.Ildan hıçbı.r .ıstı-
facıc un o ..ilNl!lnü$ <.rı.l:ışıl-
mıııt:r. 

Bu mun:.;ebet.ıe Dcniztı mebu
su El" Arslan larafndan Bü
yı.iA M Llc. Mecli.>ine ver•len ve
ru bır kr-ıun liıyi]ıa.s,Lın muza
k<:rc ., um Jsrrıa Bliyi.ık Millet 
Mccl ,_ bıitçc enciimcn nde baş
lamlım.l.\;tır. 

Liıyiha ile z,".ıat odalarır~n şim
d''· atıl vaz ~·eti.er.nden kurtanl
ma;;ı isten lmckte ve odaıl:ara fa
al, yen. b.ır şekil veıilmektedır. 

----<>----

Tokatta tetkikler yapılıyor 
Tokat. 7 (Hususi) - Jeolojik 

tetkika.tta bulunmak üzere vila
yetimize gelen heyet çalışmala
rına devam etınıek.tedir. 

-Oklu mu? 
-Eh ... 
- Pek müşkülpesents:n! ... 

Şinasiyi ilk tiyatro muharriri 
•Sair evlenmesi• ni ilk tiyatro e
seri olarak ı;österen klisik mıı
lfunat ilk Türk tiyatrosunu da 
Padiş~h 3 üncü Ahmet devrin
de, Fransız seiaretbanC1Jndeki 
temsillerle baı;alıyor, 1820 de de 
Düziyan ailesinin yalıda tiyatro 
ovnadıklarını. 1839 dan sonra da 
btanbula sevyar ecnebi tnıplar 
geld.ğini, l\l~cit padi ahın da ti
yatrolara gittiğini kaydediyor. 

Sefcrcthane temsilleri ile er
meni ailelerinin yalılarda tertip 
e(t k.leri hususi oyımlan Türk ti
yalrosunuıı başlangıcı saymıya 

i.mkiw yoktur; ancak Mcch padi
şahın tiyatro merakını uvandır~
gı muhakkaktır. :i\lüs!ümanlar ti
ya rov g'tmcdikleri, ti ·atroya 
gi en padışaha İ(in i~in lanet et
tikleri lıalde, bu güzel meraka 
k&pılan •Hadcmc-ı Jlas.a·i Şaha
ne ınızıkacılar1> rahrmda bir 
trup yapıp tiyatro oynı:~·orlardL 

Tu. ıe ,, bu he es ni Az'z pa
c devrı l..ıraı. S dı a am Ali 

paşa, hır fen:::Jnlıı, sah e~e süf
forle oyun oynamak ııntıyazını, 
G~llii Agop n.nn ıle maruf Agop 
Vartoviıa.Ha vcrdı. 
Ti~atro tarih mh.in b,ş köşesi

ne kurulmu' obn Güllü Agop 
.EfenJi, dıl!ere destan olan ~öhre
tiııe rağmen Türk ti.) atrosunun 
temelini atmış sayılamaz. Güllü 
Agop t.yatrusunuıı o devrin asri 
orta oynııund•n başka bir şey 
olmadıgmı, tiyalronwı heı· eğ
lenceye ıııürcccalı b;r eğlence ol
duğunu süyliyen Nanuk. Kema -
lin lıir makalesinden anlıyoruz. 
Namık Kemal: •Be)oğlu müsa
merelcnııde Saralı. liernluı.rd'ı 
işitmek için göz kul•k kesilen bir 
adamı Güllii Agolıa götürmek 
mevzuu balıis dcğıldir• diyor. 

Görülü) or ki, padi~ah ferma· 
nilc sahneyi inhisarına alınış o
lan Giillü Agop Efendi, zannedil
diği kadar hulka tiyatro ~inlet
mek zevk;ni vcrcnıcnıiş, tıyatro 
kül ürüniı de pek tabiı olarak 
aşılıyamamıştır. 

1870 den ötclerıley i.z. O devir
Ier.n tiir çcsıne b r göz afalım: 

E, )Ur, u rc\b - Sl:ru;.ı 
L ... ı} or ki y ur ...eru:. ' 
Et <ç , • bahni bcrrc 
:::ı :"C.< n o • rım ki hazı kerre 
M .;erd i ruzı,._ a_ ... .scns.n! 
Ağia= der m e'1<· bar sen.sın! 
Türben ı:u unurce anlarım ki, 
Ölduır; bana türbedar sensin!.. 

Bu l{iizcl türk~enin Güllü A
gop Ucndi ile ukada -!arının ağ
zında ne hale geldiğini bi.ze ge• 
ne Namık Kemal anlatıyor, di
yor ki: •Sinıdilik benim tiyatro
muz için i.steriğiııı san"atkarlann 
teliıfiuzlannı düzeltmeleridir.• 

Agop Efendi ile arkadaljlan o 
devirde ancak münevverlerin tüy
lerini ürpertnıişler. ~lahdut bir 
zümreyi de avutmuşlardır . 

Dekor ve mizansene gelince: 

l\lınakyan Efendi de .. kendi 
tl.evirlerine göre .. Güllü Ag'optaıı 
farksızdır. Kliısik nıalümata gö
re elli yıl Türl< sahnesin4 ~ 
elmiş olan, Güllü Efendinin fer
nıaı:wıa kapılanan, Cavit Beyin 
himmeti ile Reşat pa~tan ma
arif nişant alan Mmakyan Efen
di neler yaptı? 
Mınakyan ilk defa 1860 da sah

neye çıktı, enneniceye tercüme 
edil~ bir eserde k~dın rolü 
yaptı ve 1885 e kadar, tam yirmi. 
beş sene, İs!anbulda ve taşrada 
ermeni.ce oyunlıır oynadı; 11185dea 
1908 e 1'adar Türk tiyatrüSunU.O 
banisi sıfatı ile temı.iller verdi 

Ben Mınakyan Efendiye 1907 
de ye~tinı; seyrettiğim piyes -
lerin birçoğu hatı:nm.dadır, •Bal
mumcular... •Sim.on ve • lari• 
•Ekmekçi kadm. gibi basit me
lodramlardı. 

Klasik maliıma(a göre Mmak
yan .Efendi halkunua tiyatro küJ.
türünü aşılamış olan san'atkar
dır. Bunun böyle olduğunu ka
bul el.mek güç bile olsa, n'CI va 
cerh ebnck de kolay değildir. An
cak Mın:ıkyan tiyatrosunun da 
Güllü Efendi gibi bozuk türkço 
ile manasız ve değeniz oyunlar 
oynamış olduğu ve b l tiyatro 
cereyanlarına tamam.ile lakayıt 
kaldığı, en çok •La Dam o Ka
melya• ya kadar çıkıp dekor, alı;. 
sesuar, tem il üsliıbu di)e bir 
şey bi 1 mediği muhakkaktır. 

O devirlerde barca bakarsak, 
Güllü Efendi ile Mınaky ana lü
zınnun.dan çok fazla dcğ~r ve di
ğirniz daha iyi ~nlaşılır. 

1755 de ParisUı •Çin ök,;iizii• e
serinin tenısili için tarihler ka
rıştınlnu~ Cengiz hanın otağı ay· 
nen kurulmuş, Cengiz rolünü ya
pan aktör Löken Cengizin tari.!ı
lerde gördüğümüz kıyaletile sah
neye çıknuştı. 

Antuan, yeni bir tiyatro naza
riyesini tatbik sahasına koymak 
için •Serbest tiyatro. snnu tesis 
etmişti. 

1895 den itibaren Gordon Greyg 
Adolf Appia, Jorj Fuks ile cihan 
sahnelerinde ihtilal başlamıştı. 
1898 de StanislavıJci arknda.p Dan 
çenko ile Moskova s:ıri"at tiyatro
sunu kurmuştu. 

19-5 de Meyerlıold kendi ı.is
temini dünyaya yayrwya başla· 
dı. Tatbik BRhasına konan bu 
muhtelif m~arly~er, ti(yatro~a 
bu«ünkü yüksek değeri verdiler, 
tiyatroyu bugünkü yillısek sevi· 
yeye çıkardd· r. 

Güllü Agop zamanında Saran 
Bembard'lar, l\Iıııakyan zama -
nında Coclen'ler bugün cihan 
tiyatrolarında yer tutan, cihan 
tiyatro tarıhlerinde sayfalar dol· 
duran müelliflerin eserlerini tem
sil ederlerken biz 'burada ancak 
ve ancak La Dam o Kamelya sey
rediyonluk; hem de nasıl bir La 
Dam o Kamelya... Bugün ayni 
üı;lüpla sahnede görecek olı;ak, 
bir göOOk komedisi seyredi.yor
bir göbek karneli.isi seyrediyol"" 
mwı gibi gülmekwn katılırız. 

O devrin kabahati yok mu! .. 

BAŞTA ESEN 
1 var ... 

Birci-On ürperdim ... Garip, m -
nasız bir kısk.ançiı.k bübımi sık
tı, ezdi ... 

Odadan çıktık. Koridor loış ve 
kar:..nlı.ktı. önümde merdivene 
doğru yürüyen bu .ince OOlJıi, za,
r:r bdınm gözlerim T<'jn nasıl bir 
nur olduğw1U anı:.yoruın. Kıs -
kar.çlık, müphem de olsa'. kalbin 
en gızlı noktalarım, en gizli sır
linn , en gızli lııislerini aydınla-

Kıs.ık bir kahkaha ile, koşar
casma merdivenlerıi çıl<tL 

• •• 

Klasik malümata göre 1871 sene
lerinde, Gedikpaşa tiyatrosu Av
rupa sahneleri derecesindedir; 
fermanlı san'atkiırın .. her ne ka
dar türkçe oynadığı şeylcı:de yap
tığı yanhljlar saklıınır ve affedi
lir gibi değilse de - tekniği za
manına göre yenidir. 

Var; fakat asıl kabahat tiyatro
yu ellerinde tutanlarda ve tiyat· 
roya dudak bükenlenle ... Gerek 
Güllü ve gerek Muıekyan zama
nında sahne, Türk edebiyatının 
dununda kalmış, Türk edebiyatı
nın seviyesine eriı;ememiı;tir. 
Ben kendi hesabıma varım asır 
evvelki Türk tiyatrosundan şöY'" 
le bahsetmekle iktifa ediyonunı 
1869 ra Nam.ık Kemal, Ekrenı, 
Ebuzziya Tevfik, Seınsettin Sa
mi Türk tiyatrosunu kurmak is
tediler, padişahlar rahat bırak -
madı, tiyatro bir türlü tüıideş&
rne<l; Ennenilerin elinde garbiıı 
orta çağ tiyatrolarına benzer bir 
şekilde ta meşrutiyete kadar sil· 
ründü. 

1 r= KAVAKYEL/, ,. 
il 

liL -

Bı yordum ... Bil<Lf;illl bir 
ııev \ d art k: Hevlıelive geidi-
g.1, p andım. 

- Cevap nrmi. ·orsun? 
Verecek cev.ıp yoktu. Söyl:.ye

cc. soz bulıa:.mıyordum. Nermin 
ne Jeı ik istiyorduı Bunu böyle 
v r lcnb re damcLın dıışer gıb ne 
ciüe sormuştu? 
ı Ö!l::eleniyordum, ka!bi.ı:'.'de acı 
b r • urun & ,....,, keskin ucu
n nl6Se yor-aum ... 

• T el'!"Wl kimı sev.oyar.:..u? ... Saı-
h. • __ V-.)'<müwydu. yoksa be-
nimle şaka mı ediyordu?. 

Dogru mu sbylüyorsıınuz? 
- Do'-'ni söylüyorum ı.üı.'i. .• 
- Dem k.. 

IMuellifi: SELAt.,. IZZE. l . .1111: 

- Ev t ... He ••. hu hakkım de
ğil mt? 

- Bilmem ... 
Akşam, dılsiz b..r keder gihl 

etrııfımırıa s1111yvr ... D· arda rüz
gar gittikçe .lı:uduruycr ... Bıraz 
evvel açık pembe ngi1e vazoda 
kırıtan ı.Wller, bıraız dah1 koyuJa. 
!a.•.;yor, soluyor ... Büyült laC'i .. 
vert halı siyahkınıyor ... Piyano
nun ci..fil'ı. sathındaki parlak a
kisler esı:m-rleşiyor, yavaş yavaş 
siliniyor, kıaybo]Uyor ... Yıığmu~ 

1 

baş! <lı ... Ş.iddelli biır n:san yağ
muru ~ incileniyor ... 

Susuyoruz. ArUlt ikimizde söy
liyecek söz bu~ı:ruyorduk. Bende, 
hiddei!e k.anşı,k bir üzü:ntii. hu 

1 

Ya o ... Karşımda ses.>ı.z duran 
J"ldm ne düŞ'.ınu} ordu~ ... Onun 
aklından n ·er gcçı.yordu? Bunu 
h bılmek, hc:n b:ı!.nıemck .tsti
yorc..ım. Anl.mıaktan korkuyor
dwn. Eğer J<;.me t.oğaın gizli !'.!!ak
sadı mevdana C'Karm senelerden
bct. dirıi bır bı.mnet beslediğim, 
taabbüt etıığ:m bu ka=ı gonül 
kaşa s:ir.d~. t.:ıhti'ndan yur..r
laruıcaktı. I~l:ı.r hiçbir za -
man tamamilc bitaraf oJ..mazlar; 
lı<>dbiıUk az çok herkese h.ikim
dır. Karşımda şeytan~ bakışlar 
ve ~::Jüırseyişlerle beni aldat .. 
n:: a çJ.ışan bu ka<i:ıa hiiılc iıi.r 
darbe vuracak olursam, hır çöl 
kadar ku:nık, b:r ço de kadar ya
pa yalnız ita-: caktım. 
Kalktım: 
- Ben gidcyım artık. 
- Ned#m? .. 
- Bırakınız gideyı.m .. 
- Sen bilirsin... :e. •'<'im de bi-

t.ı:ı mevc. "la koyuyor. ı 
Nerrr: 'l merdiven başında, be-

lin. bukcrek döndü, elini uzattı: 
- Yu:.~n gciirsın deitil mi? 
- Err:'C(fersi.niz. 
O anda her şey;. unuttum ve 

yanda imlan Jrnnıış.marruzm vel"" 
d ,i merak Sçi:ındc bır ejderha 
g bi canlan<'b. Ncmıiıı ki.mi se
vi' 'lrdu? .. Neden sözü ya.rına bı
rakın tım? Neden gitmek iQi.n 
kalkmıştım? .. 

... Gü'c güle ... 
- ı.!ı fi~eden mi ayrılıyoruz? 
Ya~ tım, cjtikil, sol y:mağım-

clan optü: Müşfik bir öoiiş. 
- Bu çok soğuk oldu dcdı;ın.. 
&ı." yan~ da wıaıttı.ın. Bu 

sefer biraz daha devamlı, dudak
larının tenıasını hissettirerek öp
tü. 

Yagmur kes.l.m.iş, rüzgar hafif-
loemişti. Ç:.m kokuJ.arına karı._"3ll 
ıS!ak toprak kokusu cij(~rl.eıime 
doluyordu. 

Evin yolunu tutıtum. İçimde bi
riilxirine zıt duygular vardı. Mem
nl.>ll muydum? ... Derdim mi var
di?. 

Gülmek ve ağlamak, kırmak 
ve okşamak istiyordum. Eve ge
Lnce kend! ·ni balkondaki sal.uıt
cak iskem1cye attım. 

Ay kanlı bi.r gözyaşı ~:bı, İz
mit körfezinin ta nihayetrleri.nde 
göründü; deniz, bütün elemleri, 
acılan sesinde boğan bu mavi 
Sjl', bu akşam biraz hıTçın, biraz 
asabi... 

Balkonda bu ucu bucağı obn.ı
yan meçhul He, bana doğru yü.k
selmi.l"! bl:ışlıyan müphem nu -
run karşısında düşünmeyi .ta.klit 
ederek, bilin.em ne kadar zaman 
kaldım. Hİ2lnetçlıtin sesi hül!}'"'''tıl 
bozdu: (Arkası var) 

Bu nıalümatın sıhhatine inan
mak kolay değil 19-7 de Mınak
yan Eicndi, muvazi çizgilerle, 
göz alabildiğine uzun görünen 
boyalı perde önünde oynardı. 
Halbuki düz muvazi çizgilerle 
seyircilerin gözlerini aldatmak 
usulünü 1728 de İtalyan san'at
k .. '>r Servnndoni ıslah etnı.i.ı;, ma
karalı dekorları, kırıksız düz çiz
gi perpektivinden kurtarmıştı. 
Servandoni'nin perdelerine ba .. 
kıldığı. zaman sahne bölüm bö
lüm görünürdü. l\1ınakyanda bi
le pek günnediğim bu tanı Gül
lü Eiendinin tatbik edebi.imiş ol
ması şüphelidir. Gedikpaşa sah
nesinden bahseden dokt.ır Rifat 
Bey: •Bu sahnede top arabaları 
vardı, tahtadan mı, kağıttan mı 
idi bilin.em• diyor. Tahtadan ol
ması kabil de~ld.ir, çünkü tah 

Türk ti)atrosu meşrutiyetten 
ı;onı·a ke:ndiıı.e bir saha buldu, tr 
meli de Cumburivette atıldı. Jilet'" 
nüiyette Türk san'atkiırlar sah· 
neyi heniırukdi.lcr fakat sahne 
Tiirk kadın sa.n'atkfırı benimsiyo
medi. Nasıl kadınsız haynt ol • 
mazsa, kadınsız sahne de olnın:ı. 

Meşrutiyetten evvelki Türk ti• 
yatrosundan bahsedildiği zamııll 
Ahmet Fehim Efendiyi •eıanıla"' 
nıak «erektir. Ahmet Fehim ~ 
büyük Türk sahne san'atkirı~ 

SELAMİ İZZET s_wr.: 

.. 
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Va Zıyet C ı d d ı ı e Ş t 1 uzak Şarkta b.enım kıymalık e.ti kıyarken ıçe- vadı satın almak, 
(Baştarafı 1 inci sayfa.da) rı_ye ~rta yaşlı ~ır b~tu.n Ü~al~. 2 - Bitarafların .deniz aşın 

k ,. b! Şıvesınden ya Nıtdelı, ya rgup- memleketlerden ~etirnıiye ınuh-

Ribbentrop, dün Berlindeki İsveç 
ve Norveç sefirleri ile görüştü 

(Baştarafı 1 inci sayfada) 
Yor ar, fakat bizim böyle bir te
Şebbı.i.ı; kar~ısında atıl kalacağı -
mızı zannedıyon .lı aldaruyon
lar. Al ,ıııyanın menfaatleri mi1-
dafaıa ea Jecektir.• 

Londrn, 7 (A.A.) - Skaadmav
Yanın bitara!lığı hakkında gön.
derilen Fransız • İngiliz nota..ına 
dair Norveç Hariciye Nazırı tara
fından yapılan beylllıat burada 
derin bix tesır bırakmıştır. Bu -
rada hasıl olıı.n kanırate göre müt-1 
\efikler'n taleplerine karşı Nor
ve~in kat'i bir tarzı hareket itti
haz etmiş olması ciddi lhti!atlara 
sebebiyet verecek mahiyettedir. 

Amsterdam, 7 (A.A.) - Tele
Jn'af gazetes ne Berlinden bildi
riliyor; 
b. Siyasi Alman mahfalerinde, 
•tarafların .ıb'iıkayıı yapacağı 

her türlü tavızın miıtteflklere 
~ lmış bir yard.m telakki edi

eğ, kaydedilmektecLr. Alınan-
Ya intizar \"azıyetinded:r ve !s - 1 
~eçle N orv~ın Fransız notasına 
3.lşı ak.sülamellerı, ne olacağını 

hek!eınekted;r. Harb:i.rıı henüz dip-
10nıattk planda cereyan edeceği 
an 1-aı; tlw o r. 
h \'az.yet henıiz kar~tk.tır. Üç 

afta evvel Alroonya taraı.ndan 
~lanan d.pJ.omatik taarruz he
~uz .ın4sbet bir netıee vermemi~
ır. Bren~r mülakatının M~sk>

'"" He Ronuryı yak!aş.tır:mak olan ba.; hedefine Molotov'un nu: -
Pek zıva.ıe zaı·ar verm:Şt:r. 

;Stck!ıolnı, 7 (A.A.) - Reuter 
~ıa.~,, mü;tt'fikler.n S~w:lın:ı,· 
d e~Jctleı- 1m bitarafl.ııı hakkın- I 
. a ' notas.nda cevaba t'..a,r bir 

·~·"-..:ııt me. ut ~ .ı .. bera:ber 
!sveç~n bu not.ıya ce.·ap verece
ı::.nı oı"trenm ır. 

Bunynla berabc.; İ:.,•eç hüku • 
f.'et..nın evvel m·rde N<>n·eçle is
ışare edeeeJ:, v~ bll!'a b.naen 'lO

taya tlcrlıal cevap \'e.t'L: esir.e ti
zar edilmes lllzıın 1' lece' nl-
dıı-hnektea r. ~ 

Kccza İı: >ı.ı z ota müttef k
ler•n L\~ • a, ~ tedbirııcr 
iJaca ,• <'1 .:t.il'lr.ekte c g .ı;r. 

M ..... ıık ~ ı mun· r 
ki,s •-u O. 

. <=-nda :; • • • v. t.leri -
nın.Fın-Su ıet uh =u 
<ı:tdinden · ak. va y etler .:ıe 
<kr olan, nok~a. na::.u. _ te nh 
ed,~-htcdir 

S Notada, İsveç ve Norvcç.n bir 
ovyet taarrllztlll& maruz kal -

nı.ak ke>r.kusuyla A'!manyanın 
ı::arantisini .istemeler~ .İ!l'kanm • 
~an bahsediliyor. Skandinavların 
t pe b_ir hattı haveketleri müt
e •klcr.ıl hoşuna gitıniyccektir. 

S D lle.r taraftan, Sovyetleri.n 

11f ndınavya üzerinden Atlas de
l Zır.o doğru her.!ıangi bir iler -
b~e hareketi müttefikler; lakayt 

•raka.maz. 
t Demir maden meselesmc müt
.~~~leri.n notasında yalnız temas 

· d .v, bildirilmektedir. 

Roma, 7 (AA.) - Royt.er 
İt<ciıı--an gazeteleri mütıtefi!lderi!n 
al>tukayı taıkıvıye lı:ara!'lan haılo
ikıında befsiwııta Wnıınırnaııı.OO<a 
bera1ber bu hususta Londra, Pa -
ris ve Bt>rliıUe Skardirurv mem -
füketlerind'"..aı go.u.en ha!berlere ge
ıriş yıer ayumaılGtaıdırl.ar. Bu hal 
İtıaılyarnn A\'Tıtrpa vaziyetinıın in
kişafını ) a:kınıd::ı.n 'takiıp ebtiğiııi 
göste•:ımel<ıtedir. 

İta:fy aıı1 ga'ZCtelerine Burl:nd'cl<:i 
muhalbirlerlnden A:lanaın mabbu -
altı.nrlaıki aıksü :ımel!cıı~ dair tı<ıt
grafüıır ge]m~tı.r. Popolo d'İtaı:ıia 
bu haib<"fleri cAJımanya İngiliz 
ı:ı<f:;inlaırnııı taıhrip ect.oeek vaız>yeıt

tedİT• başlığı ;ı.Lwıda neşred"yor. 
Diger b:r ı;?32l.IJ de söyıle ya-

zıyor: 

_cisterling harbinin bizim için 
olan tehlikesi, Londra.ııın tazyiki 
önünde boyun eğenlere temin 
ettiği at'antajdan çok daha bü. 
yüktür .• 

Yon ıesmi Retaz:on.i İnj.~mati
on:a:t-1 mü.'Ul<.>f'.kJıerin ablukayı teş
di!t kk>ron haıkıkında yegane tef· 
sı!ı'l:..lbı bu<w ,aın g:ız<ltedir ve dJ,
yoı· ki; 

•Ablukanııı takviyesi hakkın • 
dakı Fransız - i ııgiliz planının 
fevkalade te/ı!,keli old~uııu iti
raf etmek lazımdır. lııgiltere ve 
Fransa gayri muhariperle bitaraf· 
Zarın iaşesini vesika usulüne tabi 
tutmak arzusundadırlar. Bundan 
muteessir olacaklar kimlerdir? 
Aı•nıpanın büyük bir kısmı, şi
mal ve cenup Amerikaları.• 

iBelı<T<ıd, 7 {A.A.) - müttefik
ler fınrlan İs\-eç ve Norye~ 
q. venm nota Yugoslav gaze~'~ 
!leriır na_'! ;r. Ç<Jl:mcık!eciir. 

Vrtllm ggzııt~ diyor k:. 
Mt.ttef;kler Almanı;anııı eko

nomik muhasarasına başlıyorlar. 
Zira Reyno ve Hali/aks İsveç 
ve N orveçe veı·dikleri notada 
bu iki memleketin Almanya ile 
tıcaYetlerini azaltma.lamıı iste - ·ı 
mışlerdir .• 

Gazete, bUillU \.dh.ıın h.id~elerin 
t..kip ıtmı. '"·le .intZx ~d,yor. Zi-
ra., .8CT . !<ı !ı :1b :r'lı A ın,. 
la= .. iç:::ırle <>lıl ğu.mı bı .... 
..ıu..., "1clte ve vaziyet /ii,, ..ınr.;ı ı
çıır \.ııhlm !b:ır şı:'ctl ,liıından 
Almanya !hadise ıcr; nmzıaı:.f bir 
d:ikikıJ.'!Jc takıp '1)2 meııctedir. 

Lmııdra, 7 (A.A.) - Alıw mrra 
ııleyilnııdi lkt a'bluka}"1 ş e' l2n -
dinmek ıhuıswunıda İngillteıre ve 
FI':ıınisa t:arafınl!M verilen il<W:-3!1" 
.ha'klkıında te[sirlerdle 'buiuınaın 

cSuıııday Tim IS• gazetesi Noı: -
veçll. İsveç, Almanı.ya 1.a!raiın
daın k>hıdlt echlen menfaaıt.ler ini 
kıendJ'.iklı.ırinden koıuınaık :iıltıe -
ımedil:ieri takdird., kendi] ırw bu 
zaırurete iJcına edeOOk ıtedıb"1fıar al
mak icı:ııbedcqğaıi yilZlmld<Jtadır. 

ALMANYA ESKi DOSTLARINI 
TEKRAR KAZANMAK iSTiYOR 

cJ ı>pon .1...-.parotoıtliuğı.ı, bu ma
ı:ıev:rala.rı, B. Ruzvelıt'.iı:ı ırnulaar -
.r=aıe s.yas ıtin~ı ıbıır deh ti ad -
d.etm!."lldı.r .• 

Rhclııish \•<'Stfaiısclıe 21.!L1ıuııı.ı, 
Aılınan\'=ın AVl'Upatla muzaffe
t"iym :kazJ.mr ' J &ı>.mvıuım 
menliaati oldıı~nu y<ızmalçt;ıdır. 
Nazi m~o, • , li, İtalsa1ya fazla kt.1r 
yapm:tk!ta ıı i !!unu söyl · nm mü
şa'hiıdl or, A!Jma.'l tayv :trelerin:n 
İngioliz doruınm:ısnıı fl ~oe ıığrat
tm5_ oldul'funu RiistermokBtll~ IUy
:le llt~l}<arı ~uftı.t•riz vaziyohten 
çikıaıımaık iç~ Sc:ııpa!lov'a karşı 
~-apı•.ı:n ltı..ı,•a Hücumunu tertip 
etmi > o.dwğunu ili ve &le:ınokıte -
diı11! ır. 

Ayıni -t: ah tler, Brcrıııt.. gö -
r\;.,-rnc:: dm t; hsedcIT ı< H ~fol'i.n 
M'u.."Olınive Aı!ma.ıfüır 11.:ın.f-n -
illır> İnl(ilız libahirl-cırine k"'1"'Şı 
.nö..kc. "' ul h)pclın hücumların 
İngı.L:z Anür ı ğini Akıd<>nizd i<i 
bü,.-.-tk. CÜZÜ ı!a.NT.d:ı:n· bi.r Çoo

.ittmu geri lmıva kbar edece
ğin1 ısödl:mı ş o~llunu b yan et
ımokıtediırlcr. 

•Almıan ga~ :111 <-eri, Fransızlarla 
n,ı:;füzi!ri hewımonya t~sis etmek 
ıeım'llicırinirı it.eh ~""iiıe İ'talyanın 
daha zıyade "'131ruz ıbul11."lduğunu 
ya:zına:kıt.aıdırlar 

Mtiş:ıludler, hltice olarak. Al
man)•amın Berlin - Rtınıa ve Moo
lkovayı cplütokı; ~ deı.'lo'krasilere 
ikıarşı o!:akrasiler-'n mücadelesi• 
1Um.ı ltında b:r ar:zya getirıniy" 

hır 1"'..a vl:d tınr.ı söylemek-
• i r 

cUza.k Şarkın tensıki atı r 111 ld • la 1 h tun e 
o uıru an şı an a , çen • taç oldukları maJdeleriıı. Alııııuı· 

safhaya. girmiştir. Çinin tekrar gell~rd•_ asılı o~ao. etlere ayrı ay- F e n e r .· 2 V e j a .· 2 yaya hiç bir şey saım~m•k mu • inşası bir çok zorlukfarla karşıla- rı bır goz gezdırdıkten ve bunla: kabilinde, geçmesine müsuade et-
şcıcaktır. Çunking'e karşı askeri rın bıı.zısını da parınakl:ırıııın_~cı- A o J T M h f T mek. 
mücadeleye ve bazı devletlerin !~yokladıktan sonra kasaba don- • r u : u a lZ : Bu tedl>irlerden biriucioiuin 
obstrüksiyon politikasına karşı du: . tatbiki azim miktarda, döüı ve 
müdafaaya devam ica.bedecektir. 

1 
-. Ban

1 
a şu kuzudan yarım ki· A / 

5 
G / B 

4 
altın sarfını icap ettirir; fakat, in. 

Yeni Uang • Çing • Vei Çini, ta- o pırzo a yap! .. .. .. . .. t Q g: enç er •: gilterenin yaptıjiı ı:-ibi harp za-
rihine ve binlerce senelik mede • Kasap, ona yuzuou bile don • manına mah•us ticaret anlaşma-
niyetine dayanarak istik!dle ve m< "\ n: . G s 4 B · "kf 2 \arı ile de bu tedbiri, bir dercce-
miilet!er arasında tam bir müsa- - Yapayım anıma, yarım ki· • arag: eşı QŞ: ye kadar tahakkuk ettinnek ka· 
vata doğru yürüyecektir. Buna lo kırk kuru~! • bildir. İkiMi tedbir, müttefikle-
binaendir ki Japonya Çinle olan - Neye? lzmirde An karada rin Almanya ile beraber, ona mal 
münasebetlerini konışusunun kül. - Kuzu çıktı seks.ene! ------- veren bitaraflan da abluka ,.e 
türel ve m.oral temayüllerini he- - Daha evvelki gün yetmişe İzmi.ı, 7 (Teleıbnla bı..diri.i.i- Ac.Jcara, 7 (İKDA. l muhabiri muhasara etmesi demektir ki, on-
saba katan sağlam bir esasa da- idi ya! . .. . . . .. yor) - Bugiir> milli küme maç- te) Joııla bılidi.nyor) - Mi:Ji KÜ- !arın böyle bir zecri tedbiri tat. 
yanmaktadır. Diğer devletlerin - Evvelki guo yetnuşe ıdı, dun larına Als.:uıoaık stJ.duıda devam me d\>plasm.:ı.n maçıiarı.na bugün bik edecekleri süphelidir. Esa.en 
Çin hakkındaki hattı hareketleri )·etmiş beşe, bugün de seksene!.. ..ciı.lımL,tir. Stad dl.ine na..ı:aran Q<>k dıe 19 mayıs stadyomun a devam bu ikinci tdbiJ.i, Sovyet Rusya 
bu hattı hıtreketi sarih surette ay- Nasıl, yapa.yun ını? kac.ıbalilo:ı. ecitiınıı.,t;r. BugUıı An~o<:ıralı ar gibi, ası Alınan) arı beslenıeı;in-
dınlatan vakıalara göre tetkik et- Kadın bıraz duraklıyarak: Bırinci mı.isabak.lyı dlin A..:ı • 1\.>vk.~iıiide .~Uzeı b:r spor ı.,'UlıUııü deu endişe ~dileu büyük bir dev· 
mek icabeder. Naııkin hükumeti - Yap bakalım! . noınuya ;1.nifon Galat.sarayla dalha yv.şanu~l..'.ı::dı.r letc tatbik mümkün defıildir. Böy-
birliğe ve istiklale doğru inki- .. Kasabın .çırağı, ~uzuda~ kesti· .A;,ta,y yapacal!d:l!l.'11. Talil gu:no.ın r Uıv .. n bugün- le bir ablukanıo, İtalyaya da teş-
şaf ettiği takdirde Çinin ve bin- gı yarım kilolnk pırzolalıı.:ııı de· H-:.kan l\ ı.ıs•afanm it.!aı·eo.nde kıü kar:şı..ışnı.ıbrı t_ıcp tttmek ıoiH o devleti. belki Alınanyauın 

· b ··ı ·· U k ş k · risi ile, deriye yap~ık yafılarda.n 0 , ınan bu,..."" Ga tas '~:ı·i.lar üzere SUıd:ı ~ Jcn ey.re.le:: bu - yanında harbe girıı;iye tahrik e-ne~e u un za · ar ın yenı bir kL'imıoı \"C kemiklerin Jarı - , "~~ - debilı·r. 
b ·· e · yaba c:ı d letlerı'n he 1ı"'"lın --· · •dro ıie ~ıO<tıhr'. ~Wı S:oı:..;=-:cı h!::c:ı h c dol:dur-uny sı n ev • sını çıkardıktan sonra sordu: ...,. ·- ~ ' Diner Lıraftan bazı bitaı·aiiar 
saba katması icabeden bir em- T . ·• Osman _ Adnan, Faruk, Li'.t· ıml1Şla.tl1. Takr ben 2~ b!oı ııeçen a , , 

- uz, kekik de ekemmı. bu~-• 1 utocsı oı .ln...'e .;k kar- Almanyanııı eliı l:'üzlerioe iıiı.k 
rivakidir.• ş k d k kırk ku fi, Enver, Celal - Sa'ıihıttın, ld 'l d d • ·ı Al • ı 

Alman tahtelbahiri 
(Baştarafı 1 inci sayfada) 

yet siz bl): baskın yaptıktan son
ra dönen iki Alman tayyaresi 
Firth of Forth'un Peutland böl
gesi üzerinde alçaktan uçarak is.
koçyanın en şimalinde kılın Dun· 
ca.n körfez'ndeki deniz feı:er:ni 
mitralyöz atC$ine tut.mu..,<Jardır. 
Milralyöz kurşunları bu körfezin 
25 kilometre batı - ~iınalınd<eki 
Stroma fenerinin üzeıine de 
düşmüştür. Hiç k.mse yarıtla.n -
mamı t.ır. 

Reuter Aj;:ınsın.n Fransız kuv
vetleri nezdindeki muhabirı, bir 
Fransız nl)SllnUn dün garp cep
hesinde tki Alınan dornier tay
yares: dü.şürdüi(iinü kaydet.mekr 
tedır. 

Paı"Ll, 7 (A.A.) - Akş3m teb-
1.~-: 

Garbi Vosı:eo mmtaK..ı.s. e,a bir 
kaç topçu a,eş. kardedilmL·tır. 

Müh.m hava f"aliyetı ohuş -
ter. Bıri İngilız tayyarecilerı ta
rai:.l'ıdan o :na.k ~zere 5 düşman 
t~yyarcsı duşur .ilınıiştür. 

Asılsız bir haber 
B kreş, 7 (A.A.) - Ru .. ~n er

Jdin.ıharb y es. ın A .ka ada ol -
d , cı hakkı~da b .:. ı:az telerde 
cıkan haocrler saiilh:)eth Rumen 
rr akam.t.:n tarof:naan .kat"l olarak 
tek:: 'p edılınektcdir. 

--o-~ 

Reyno Ve}"gandla 
görüştü 

Patis, 77 (A.A.) - B. Re!)"llo 
Frans=n Bc$"ad elçisi B. Bru· 
gere, Yakın .Şark ordusu b3.ş]ru
mıaındaaıı generıı, Wc')"l[ll!nd, Po
loJ1ti'3 Hariciye Nazın B. ZaJe;ki, 
F'as umumi valisi general Nogues 
ve müs~.ırn!o ıkM nazın B . .Maınckl 
fe göriişmoiişlerdir. 

---O-

Kraliçe Feridenin bir 
çocuğu meydana geldi 

Kahire, 7 (A.A.) - KraUç~ Fe
r..de biı· kız çocuğu dünyaya ge-
. tixmiştir. 

---0--

Eski Fin Başvekili 
Oslodan ayrıldı 

Helsln.ki, 7 (A.A.) - Eski Fm 
Ba:;veki.li Profesör Kajander, Fi.n 
mrııdiyaya Norveç lArd111Uilın de
vamını temln maksadile muhtelif 
teşekkülkrle temas ettikten Z()n
ra Oslodaıı Fınland;yaya hare -
ket. et.mıştir. 

Kajander, yaptıı(ı beyanatta 
henüz kat'i hicbir karar veril -
mcdiitıni bildirmı.;ıtı:r. 

Mü jı-ckenm iliinı.ndan sonra, 
Fin hükümeti Suojarvi bölg'€'siJ. 
ıın il;l(ali ü <erine Sovycıt hatlar .. 
n.n geıis'nde kalan iki bin Fin
..ılin FhııJ.aınjiyayıa gcçım~lıoı mü.
saade edılmesinl istemiştı. Mos
ko,·a bu tal<.>be henüz cevau ver
rnem:.Ştir. 

İngilterenin Ankara 
Sefiri Londrada 

Londra, 7 (A.A.) - İng;ıtere

ninAnkam büyük elçisi Sir Hugue 
Knatchbull Huge;.;en bugün tay
yare ile Londraya gelmıştır. 

Çalınan eserlerin bir 
kısmı daha bulundu 

İııınir, 7 (A.A.) - l3uıııdaııı bir 
ımüıdd .. 1t evvel Aydının Kemer 
ırnevlkıLıOO,, leSk.i ıml.'Zali~ içi.n~ 
d·l bı lunup a..<>1rıJlclığı h<a'bec alı
n.asrı a>tın ziynet eşyasından ıınü -
hım :bir •kısmı ıdaha bulıınamk , 
İıımir müzesi mü®riüğüne gön
der;'lım i.şt İT. Bı.ııiı:u;ıın Mfüı.ıtaııı 
4 ıaısır evve ·nıe 3'Vi: y ııfi <aeırler 
o'.ldıuğu mi sıı}ınalhtadr.·, 

- u a arcı eye • sııo=.>~·ı d G n~ e 7 __ 1 o u .. arın an cgı ; rııan ıı.t -
ruş p a rd·kı a onuo Süleyman, Gündüz, Bod:ıri, BÜ· • _,.,_, • ı· · k k k ·1 ı ~r ve ı eo sonr , g;h; bil) lik bT farb.;:ı; nılen Ve- asına ııgrama · ur usı.c ona ıııa 

dtu"..u1~u, kekiğini de ben e~~cek lend. fa il'e B~ik;t.>.µ ~ll.p eucn mu- satı~·orlar ki, L e J o u r n a 1 
eg'. ım ya! Elbet ekecek~ın. . Oy .. ;n Çl:Xk ;,, ' t1. ib..şı .. , •·e h.ıiız ti..lCJTU , apt-13.r gazetesinin yazdığı ı:ibi bunların 
Pırzolalar tuzlandı, kekıklcndı Gabt.ı.sar" 11.>r h~:nea oy-.wa malını almak l.temekle mes'de 

\'e ufacık b•r paket lwlinde ka· hak m ot.r.ı.K h.lcı.;mLrı:.1. s .< - Saat 14,45 de hake;- Ziya='ın bitmi, olmaz. Fih·iiki, Alıııııo) a 
dına tutu luruldu. Kadın o ufa- ..ştırmışlani r. Bı ;:,a •• z G .. ~t~- idıc ;llde OJ.' <>n b.:.l :r;:: Ql Mu- ile hudutları bulun n \'e bir kıs· 
cık paketi, elinde şöyle bir, iki s.ra) hik - ) ı \. •I ı ş,.4, •· hduirat bir ..vvclki g(aııku ık~d- mma müttefikler tııra[ıııdnn ga-
sallayıp giilüınsiyer~k tekrar ka- n~., \'C SJ.rı ~ıUZ'lıl,ı· arka ar- txıG"y>e, Vefalı.l:ıı. eıa c:'. n hı; cm ranti ,·erilıncnıiş olan bilnrnf J~v-
saba dôıtdü: bya y;:pt!klı.ırı 1!e>..!N c r l;.p- taııa.ftıldan oy.ı.ııldan <;:kar~ Sud.- Jetler Almanya ile para kıızan-

- Kuzu çıktı seksene... rıni miişh.i.l.l ~il!: haL sa'k:ırak hi 'l1J mahn.ıım o1J,a.r'1l< on kış, ıle nıak için değil, def'i beliı kabilin-
Kasap da a;ııi gülüıılS<!ııte ile birıi.ııcı O! l\TI"Yı 3 -O g'J.L p o t...r- başl.a:dıl-. den ticaret yapıyorlar. Bu sebep· 

şu cevabı verdi: r:rd>r Vefanın hı.icı.ıniy e başlıyan o- le Skandina> dc\'letleri, Baltık 
- Allah Halil İbrahim bere- mı~J. . · \.'tınun •• r dak1qlıırı du~ rıa- de,·!etlcri ,.e bau Balkan devlet-

k t . · k ı ~kınc; d ,\ e'·e A..t.ı·, lu.u· çok · ı e ı versııı ·esene. , " ra 1 d:ıha düz,,., ve d«ha \er:, lngi tere ile Frao a, kendilt-
OSllA. • CC.,L<\L KAYGILI c 1 ";ış . .ı:mı .. r ' bu can ca.. O)n(;<m y. , ıı.rıı:ı ta-zyiki rioe altın da nr:sell'r, yine bir kı-

Ticaret Vekili 
( Baştarafı 1 ine. s.ı~jada) 

daıı faz 1odır. Şımdi klırıııg he.
saµlannda afacakıı raziy1:tte ol
duquıııuzdaıı ı:alyadaıı ıtlwlat 
eşyası yetırtmek. ko:ayiaşmı, lıu

!uııı.yor. Bu itiba:·la İlal;Jaıı mü
essese! riyle teıııııs eden bazı 
ıtlıalat taçirlerımızin mal satın 
almakia güç Üge ugradıkları id
dıasıoıı var : gcirnıüyonı'lt. 

l\1allarııı ... e 'e!!ennın kl ng 
yolıyle non.ıal muddet içınje ö
dı;ıımesıne hiç bır mani olmadığı.
na gore, bu tac rlerin ltalyan 
müesoeseıerıne mal ı, de!'c, r.in 
t•aktind r d gı id"ii~sf.:J'e 
iş yapıia .nadıgını a ctm !eri 
dogru değildir. Memleket men
faat' ı e ayl··rı olan b•• /• ıre/.:e
tiıı, bazı mal fiy •ıart'la ı · ır et· 
mek gıbi 'msusi mcJ,;sa'la ya. 
pılmış olduğunu zamıed yorum. 

Bugünlerde lfa'ııadan ·gelme. 
sini be/dediğimi: bir lıeyetle pa
muk ihracatımıza. mukab'l pamuk 
lu mensı.:ca• aııı ""hakkında mü
zakereler cereyan decelctir.• 
Deını~ir 
Ticace't Vekili t~ı::..ae ve Fran

sa~-a }"apı.lacalk olnn tüti.iın füraca
ıtıı hılkkmda buil· n Tica.ret Mü
düırlüğünde ru~ün tiiccarlar.iyl.e 
bi.r toplanıtı yapa'Crukılıır. 

----0---

Meriç yükseldi 
(Baştara.fı 1 iııci sayfada) 

lkıilbn Knru ve Koçhisar ırımakfa
ru ta.şırtı.ş ve Hafik cival'l'!lı iStiJ.a 
e;ııJİmişti.r. Hafiık k~:ıb= ile 
KliZılııunl!lk aır aı>ırıd:ıok i ar.r-Ai ve 
taır ı;ıolar sular .u!tlll'd.J.<.br. Hafikte 
15 ev ,taıhl"ye edilırı.i:Jtir. Irobe
c1 ın <liğer tedbiI:..ar dcı ~ 
tır. 

Gümüşhane, 7 (A.A.) - Soo 
gihıı:ı,,roe havanın ıısmmasıı ve 
yajtmııırlann }'aJ!:m, ı yüzı.iiııı.len 
bir buçuk metred.m faz:a )"Ük
sel!. n Hcırşiıt Q'lYl ~~ ıbağlı 
Mleyllı aız ı r. P '.rahmet ve Te'kk" 
kıövlooi.nin oocı('Clcrini ııu aHı.nda 
wa:kltığı gibi şchr n So.rla ıma
ha!lcsi.rıd • w bor evvıa i>ahçe
smin ağaçbrı:ıı .. 'ilkı'.ip götürmüş • 
Wr. 

Şcılıi.r met'.<,•ziı e<k; alıw:.c -
rin ele a:) n. ı.Juiliut • ırğrıyacağı.nı
daıı . nıdışc edı:fioon havuların 
birci nbh~ soğuğa Qt'Vrilnxsıtyle 
,.ulJ.r bi:r mc!tre kadar clMı~tır. 
16 "3.'!larmıdl.ı bir dcliıkaıı.ıı Har
.;ı.t',;ı bri kolundan gC<J'111kcn 'bo
ğ'uılln-1tu1r, 

~-~-<>-----~ 

Fransa istihbarat 
nazırının beyanatı 

Paris, 7 (A.A.) - Maoibıı.a.t mu-
ımeı;ı,,illLıriıııe beyanatıta bulunan 
ıiSl i/hb..,aıt nazıırı F'roosard p:ı:zaı-
tesi .günü rady'O <ıervilsler.i haı!<
lk!ınid;A mi.ihiım k«r~c·kı.r ilıti.lııaz ect.e... 
reğmi biltlinm!ştlr. 

N alZll" muıuı:ıli.f ~ür El ırvisle
.. im.i 'lall2im ve t.e\~~ e'.ıne'k ta... 
LSl1lV\'uruıırla oldı.t~u .>öy()/:tıniş 
ve İngiliz ve F'ra.ıı:ııı.z istihbara/t 
neııaıret'lleri m-asında tesis edilen 
münaa ~uti:araıı:ı. ve yıııpılaın mü
lbıadi~lc.ı•.ırin ıaV'.ri!'ı ıııetiCEll.eri'lrl 
'fclıa.riiz atf.ımı:;ıtir 

d.e\ r-.,.n J -J.!u· J. A?ta_ya bir 11 Al 
ile "•"h"OI'du. B· a muk;;..bı. Mu- sım ına arını manyaya sata-;:;.! kaza" • .ıınuştır. Oyun 3-1 " ..,.._,, k""-d r·· k.. Al 
'lııaüczJı1,,ır çdk aı§;·r , ço:, dur- ea · . .a.- ır. ,ım u manyanın 

o.uı.ea Galata:saray da açı1 ıya k .ı. ... ı · t-"d. d k d' · 
..,~ 0-,.,.~'""ı:ırlaru.. V 1'anm bu ~ s~ ıgı .... ır e, eo ısıoe 

u-41J.illlı.ş \"e Oth.lr da mı.IJ<.ıb~ bir ;.-• .. , t ' "f • dd f • c-..h """,......~ 16 ;::cı d:ı]okasmda av an verı ını)eo ma e erı ıor-
;!ol Y""''"~k \"&ı.yot 4-1 )im" 0 

• -• -· · •- ı ka"·· ·hu·ouıı· k 
• .......,.... _, SC!"CI'C'S 'il veni . v" Sal'( dan o.~ ... a mıya uu~nuı.ı ı ı uv-

tur. ' vetle mevcuttur. Bu takdirde, İn-
tahır.:n t:Jı:ıu Vl'fı m~~z ~a-

Bu bıi) 1k farkı k pa.. iç n = , ır '.le ıbır şıi't l?OIC ('eVİ· gillere illae Fransa, bu de\ letler-
canf ;ı lba.,1!.a lw- • n ."'.! tay'J · v r l:'C"' lk t ~anır :ı bir ··cı gcıliinü deo bazı nnm yardtmuıa ya hiç 
buıgun çok bozUk a.J11' •an G la- gidemezler, yahut da, h.r hayli 
ik&:ır yın h~f .ı;. E:ınv ır ve Lütf- Ym~ı topr kları istilaya n radıktnn 
nin ccn'1hltrınd'::n kola\l:ıık:J hü- Vt'1nı'.n y"·>tıitı b:ı ı()le iki sonra gidebilirler. Lchistanııı n-

e;..:!;.ı.K.ı sım.r& MU!haf:.zlL
1 
ar mu- zi.'·etioe diış· mck, bu ınil?ctlcr ırı·n cı<.m:mı.nı ili:' afa m-.ı; "fu'k ol- .. ' 

m I:ı:: ,. oy:-..mı.ı ha.kim.yetlt'ri- k ;>elıe rner(lk. 1 -1 ,. ziyete gir- haklı bir korkudur. 
.~ı. ......, d llister Çeoıberlayn, Alınaıı~ a-n """'mu; . .u uı:r. r d b 
+~ Oyun b ır.ııbere .:;!~ ,a Vtıfa.1 nın etra ın a bir çcııı N' çevir -
+<'

0 A..tayın bu hakliü Y i ya- Su.ı:.i sabon~ n reK ta!. mınn ıniye mU\aCfak olaı.ıadıgı için, Al· 
vaş. ymra~ te:;"-ini göstermiş ve -J- "' 

·etti. Ve ov , ;!evruıin manyoııın t ın ublnkası >< rraıı-
, .~a ,Jka'Y'a d'>r; ıgol Y pan A - , __ _, b sız ~·etelcriniıı ,·ıı2dıgı wibi, """-' ı.r mıt e,·~z !l ır ı;e- ~- • • taıy' ;;r ııuıı 5-4 g:ıı!ib.wtle bı- b. d katı muhasarası ınlimku·o detril-

t IU:a' >vnm ~ k r c· '\Te .. 
Wıınrş.eıxlıx. G~aııas~ayın z- dir. Bcnun iç:n, So\•)ct Rusya, 
m:rm. iki aoet<ı r!a bır<:k\t: ' m- ' 1-l b ·~ İkinc <> ıvrqve bıışlan- ttalya wibi, dc\"letıer ba•ta olmak 

~'ı =• V [· i a ... 'le ruızaı- • ~:na ımenf dir. üzere, bütün bil:ıraflann Alınuo-
eok c:::: 1 '"~ jilı oymı - yaya karşı cephe almaları .-c Al-Fener Altrnorduyu

da yendi 
Oiııruıin Jd.noeı ım:ıçını hillke:n Fe

rlld:U idırrc,irıd F nerba:hQ'- - AJı.. 
t ~ ta:kı.mlan yapttlar. Bu
gü:ııJcti ma-ça Pcnerliler şu kadro 
i JC ça1<ım:ışla.'1dı: 

Cihad - Orhan, Ali Rı=a -
Hayati, Esad, Reşad - K. Fik
ret, Naci, Melih, Basri, Fikret. 

Çok seri başlıyan q;'llna Fe -
ll1 ır!Aier l:ılımF.n ·tıak:iım otdıı.ılar. 
F:Jikııt her i.ki aç•klariyle yıaıptık
lan hücumlan haıkEl!ll ofs;ıoıtle 
dıu:~ulrıı!y'or Ve lbu suır-ıtll.e maçın 
ıı.ıddıı.i kaçı:rı_yordu. Hıı'keın in 

·'hu fena idaresine :ı:dı:rımıy'1ill Fe
nıeııliler obug'iin düne nazaran dar 
ha ,~el ve tabiyeli bir oyunla 
mütemıadi'.}'tııı ı;ıol vıııziy~tinıe" ıriJ
r(yorbr fılbt 'bir türlü sayı .va
)>3.mryo:\J.aııdı. Nih:ı.;ı1,ıt 18 i.nci 
dakikada lkıüçük Fiık:ret hir firi -
lklk ıltltş:nı a.ş;rtan.a bır vuıruş.<1. 
İıımix ka!ksine ata.rak talkıanının 
lbi.ı:incı g'()lÜllÜ } ~ı>tı. 

\Bu golü iki da!ki\oa sonra sol 
aQik Fikre:in güzel i>ir oııl!ıaısını 
Me illı şim '~ ı:ımi bir :fu1k>yışla 
yciişei-ek kafa ile ikinci ıg.:l)ü y>ap
tı ,.., biruıci devre 2--0 lbltltı. 

.İikiıoor devrede 'bütıüm enı ... jifo
rini saa-f<.d m FennıfJ•icr t\lkrar 
hak'.miyctli tı:ısisc m1JVJffik ol -
duit.ırsa da h:iilCJrı.n f ına iidal'€Gi 
y<iuünden İııııı.ir kalesmc ;, ... .e
miy>e imkan buhıım.ı,yorlard•. il\/Ia
çıııı 'başuıdanbcrı enerjileriıni tü
il<cten F·:n !ilerde yorgu.ıiolJ!k lıı:o
lirmiyc baslaaı. Bu sırada Esa.
dlın gayri kasdi olarak 'kotuna 
çaıııpan 'topa hakem penaltı ver -
<ti. Ve Altay bu fırsatı goe çe
vicettık Q)"l\.llll 2-1 oldu. TCkırar 
Feırr."11-li !er oparlaııdıılac. Bu 
ga:Jihi~' l~i lkaçıımtı.:ııınak içiJı a.za.ıni 
~-., O}ıtl'U.Yorlcrdı. Maı;ın 

oon dakiikala:rmda Fener leh ;ne 
veırilm perı.ıaltıyı B.lari d1~ı a
ıtarak lkaıçıırdı ve llru maç da ge
lllie' Fenerin galebesiyle 2-1 bit'ti. 

Almanya: 2 
Macaristan: 2 

~liıı, 7 (AA) - Bugüııı 0-
litınpiyaıt st:act'Omlında yüz i.nl 
geq:ııı ibir seyirei ö.nfuıde Ma -
C'ar ve Alman milli 'lla'kımlacı ara
sında yapı ıan fa!ibcıl maçı 2-2 00.. 
ııberlıllcle ı4.oo, :nmıŞtir. 

B~ ıı: • u M 1afız- manya, herhangi bir bitnrafa tc-
&l'!r tü:: ..ı g '-' mıs en. b•r cavüz ed~rse, onlarıo da hep bcnı-

dlı!',g.r lıtk ı;:rş go.."'.krı ordu. Mu· ber, Almanyaya karşı harekete 
hafızın bu du... gl.:ı .mu bir güaı geçmeleri lazımdır. Bu vaziyet 
evvel "!l&',ılerın. =f t.ımiş ol• ise, müttefiklerin, şimdilik tabak-
ıı:ta ın:..~ '\"V buıgun ~k yorgun kuk etıniyecck bir ideali olarak 
b-...J.ummahırrına '1.an.b:kıbi2ılırız. kalınıya mahkumdur. 

V'€'fa!ılır dıin ,eyre:ıtiğimız <>- Hülasa, Alnıaııyayı, mahsur bir 
y~ fe\ ~-titrle bir canlıl gii& kale vaziyetine sokup kendi ya-
terıyıor . .aıı<h .. Bu iiStün.:ii:k'• ri ni- &ile kavrulınıya mahkum etmek 
hııyet 35 irn:i d~ı.lr:ıda s.:ımere- ioıkiınsızdır; fakat ablukayı da-
Sİalol. v.~tii. Ve sol ll'Çığıın güzel ha teşdit ederek Alınanyanın 
lbir artasıra Sulhi kuvvetli bir mahrumiyetlerini, yoksullukla • 
şıııı!e ~:e çevıırer ık tıaıkımı ga,. rını, ıztıraplarıoı artırmak, ted

ricen maneviyatını kırmak müm-
l:bh·o:ıe yukse:ıtt~ Bu ~'fi kündür. Abluka, Almanyayı za· 
sonra iki taraf da lo;mıılıklı hü- iflatır: fı.kat yere sermez; onu ye-
cumlar1a /bir;.biırle-rini =-ladı.ar re serme1' için, harbi de şiddet, 
fakat Vefalıılaır bu haOdlı .ga,6biye- lendimıek Iazmıdır, 
tL el.lerindl ııı kaç•nnaı:Jı.1'ar ve Buouo niçin lhım oldujiu ma-
mLl:ıi künı<ıde }"er alın Vtfahlar h1m bir hakikat ise de, yarın da 
bugünıkü oyunılari<yle Anlkaralılıaır bu lüzumu izah ederiz . 
tl:rerirıdie fevkııllde bir intıl:ıa bı- ABİDİN DA VER 
ral<ltılar. Maçın hıA-<mıi karooı-..'1.-
nnda mli ddiıt ve z<lllllan za-
man halkın t:ızahfuatı <1ı<sideri 
aibl.r•ılcla kaldı. İdaresi iyi de/til'di. 

Gıinüın ikinci tk.:ııl;ı tışmasıın 
GenıQ!er Birliği .i.lıe Be.şıkta.; yap
tıl:ar. Sa<»t 16,30 da hakoın Öme
nnı iıdııuı sinde ba.Şlı!Van bu mıaça 
Geıııı;:l:ır dilin oyn:ımıyan SaJatı.aıt
lıni d. 1ıa!kı.m:arıına a.larak ç:'kt .. 
Lıır. Bcşi'kıtaş da tam k.adrooiyJe 
qynuyıordu. G<ınıı;?er Birlıği dün 
~Lp gelmesiınc na.imıC'll iyi bi.r o
yun <cy111ı~"3llll<lilnı:; w fa.kıım. ı:Nc
sanu-,tı. BugÜn Bıışikıta.şııtı1 !kar
şısında n:ınıl lbiır :ıı ıti~ a'ıacağı 
ıneraıl."la 'bdkleniy<ordu. 

Oyumm ilk d:ı'halarmda Genç
ler oo'k mü!tereddi,t oınuyoN/arol. 
Bu tereddüthinin cezasını Bı>
"'1dtaş«n Üçiİ!lcÜ da'kika.da Hakkı 
va.•ct:.ı.s?y>l-e yaptığı gol~cı çdk;ill<ır . 

Be;ıkıtaşm bücumla.rı karŞISlrr 
dla Gen<:lerJııı te.ıcdii.dl.i 10 unoo 
dalki.kaya 'kadar süırdü ve 10 Ufi" 

cu dakilııadan htibaııuı lkoodilıeti.. 
ru 1ro)>'1:ıyan Gençler de ımu!kaıbe
Jıey,e geçtiler ve oyun lburıdarı oon
na dıev1'.ıııin ooıı!;arına kad:ır çok 
seri ve ıı""'1<1li <>.vnaııııruıva baş'.la
<h. Gençler 'bütün gayretletıne 
rağımen gol yapmıya. mnıvaffalk 
<:ı11'mazken B<si.krt'aşlılw: 30 uncu 
<hkfil<ada Şen ~in ayaği.y'ıe f.."ka· 
Lade bir gol dallıa kazandılar. 

Bu gıO]den sonra ortalığı mü -
it bulan Hasan çok uzaktan 

a'iıtı.ğ.ı bir şiitae ~lıer B irlijtiniır 
aıcymıım. Y' ı v deVl'' 2-1 

rBeştkıtıa~ın lehi.ne bitt . 
:tkmci dvredie de ovun ç')k sür'. 

sıtl~ oy;n:ıı:tıY":>r, Genç ~· büviik 

tık .ga:yret _g(ist(l!'iyorla:rdı. 
Dev"Tteınin on.uıncu d;ıki.l;ıas;n.da 

yeni lbir GeDÇlıeır hücuınımda B<'
şill<.'t.aş miirla1'aıa.sımn yaptıJıı pe
naltıyı ıküçük Musl:.:ıfa ı?ilırl bir 
V1lJI1ıŞ!a gole Q€~-ircn1k ta'imm be
rabe<r:Jğ':o ~. Beş;Jctaış birm
ci devredeki oyununu kay~ 
ve tşi ~ <lôkmüştü. Buna 
mıılkıai :ı Oeınçleır d:ırli toplu lıü
ou~Nml.l rakip'lcrini zor-luywar
dı.. Iş.te bu h'i.icumJaTdaın l!nrl.!)
·~ \"e devreırniını 20 nci dakika ıır 
da Ali uz<lktan ®tığı 'bir şiltle 
Genıçlenn üçünoü galibi~t sayı
suıu yaptı. 

Bu l(Q]dlmı oonra 'B .ııikı!ı.ış ıJar 
lbiiSbüıtüıı. sinir lenm ·şl .- ve sert 
lbiır tıMyıe ~ardl. Bu 
oasa'bl Ye se:ıtt oyun taırzı ki ıııdi
lerınin ıa:Jeyh ·nıe dldu ve de>ır
renin son ctııkik.alaınııda M ~e<t 
Ali Grallerini ilıııralkaırak dışanya 
cıildı. Bu lfıorsdiit:an istif" .. ct
ıme!k .i$\:i_y<n Gaııı-;le.- muhrıcimle
ırıncten Hİİseyiiıi eliy e tut-an. l\t 
Alinin har,ketini halfa>!n kaçır -
ımıaıdı ve BüşlkLı.$a ikinci c!efa 
peııaıtı v•erdi. Bu ccıza vu:ru:ıunıı 
Hasaın go.lıe Qev"irillken M. Afi de 
ptt;!ıesto maD<aımna kaim olrn'llılı; 
fu!ere ~~ har~kı.ıtsiz ka'kb 
v~ bu suratJe Beşfutaşlıla,,- döt-
dıiiıncii goll'ii de yiyerek sahed!an 
4-2 ~lup avnldı .a.r. 
Beşik.taşın b~ü.ııkü mağ!Ul>,,,.. 

ti sırf il'fl't ve asabi ovun oynai 
ma.ktr:ı Y~dic. Maçın 
kemi cidden <1',"Unu !_vi id ıre ceı. 
rui~.r 

ADILAKBAY 
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1 ASKERLiK BAHDSLERI 1 

BASKINI ROLÜ 
• 

Hava baskınları bugünkü harbin teh
likeli ve ehemmiyetli hareketleridir 

Yazan: Emekli General Kemal Koçer 

!Baskın, düsmaru m~ulat ve 
i<?". ka..'..delik:.er karşıoında bırak
m<ılK, onun tecfo.r almasına mey
dan vermemek usulüdür. • Yıl<lı
nın• harbı h<:"mu. wfından ve 
har<lk€'.!siz.ıgmdrn, tertıf[• rin<l<" 
~ ndksaaııncfon istifade etnıe'k 
ıistı!yen ıblr ordunun tatlf.k ettıği 
bu- savaş tarzıdır. 

::lfotör !kuvveti, hayvan adıaniy
le ölçülen sür'ati arttımıu; ve 
;:,'ll<lırım ha:: bı bu kuvvet.o daıyan
inı$"JT. 

Buyük Harpte Belc:J<:ayı çiğn1-
:ı:trek geniş bır ce plıe ile ecvi<ü1-
c~»i biır ~oiı.se ıı;-J; m Alımruı 
ortl~u Fransız ordl1$una baskın 
(üıbf.rroschung) ya.pma:k fikrin -
de idi. Fa!kat, bu ordu, Fraruru: 
çe "" iradesi öniınd< _gerilemiy< 
ve wpr;ıktan kuvvet a1mıya mec
bur kaldı. 
Bazı ecnebi muharrıa<.er, İngi

Jiz.le.rm Arı burnundan a!llsız!l1 
çekı.ışine de b;r baskın mahiyeti 
vcıım.~lerdil'. 

1918 d ayla.rca hazırlanan, 

tfaıkat düşmana geçen >ki erin 
ıif~a~.iy'.e mahiyE.>ti sezilen A. -
man. ateş baskını Fransuların 
mıntaikayı tab-li}tlE riyle ·hüküm -
ısüz ·bıraikıhnış, bu suret:e bafiikı
ını ıınüdafiler y.-.ıınıışlardı. Hin -
denbur_g da ayni p.lanı tatbik etti. 

Büyfrk Harpten a;ınan dersler, 
'baskınları Jcarş amak iç!n esaslı 
lillıtem.'el' kurulmasını öğrtotrniş -
ür. Majino manzumeleri cyıldı
ırııın ha:rbi. sevda;;ına düşerılı ri 
yerinde saymıya meobur o1ıti. 

Ahnan ordusu, ufalk memld<et
~ert baskın.ar yaıınıayı tasaırla -
dıih sıraı:arda, baskınlara ka.,· 
korunmak üzere, Westval, ~.d1'
riırıl teslli etti. 

CE'kosloval<ya U:fak bütçesine 
baıkmadı, Wknik kudretiıne ve 
dostlarının yardımına dayandı, 
bürvü:k kaınşusiyle o:an sınırların
.la 900 lkEomelııc uzunluğunda 
asri tabkiımat sistemleri !kurdu, 
falkat Avusturyanın itiı:a'.iyle bu 
(e.iik duvarlax a.rka:lııırından teh
dılt edUınişti. Esasm on b n ma
ikineli ~:e mücelllıez bu kalele:nıı, 
iıradw2fcr elinde, ne de olsa, te
ısiTi d.amazdı. Çekler, baı.lrnıdan 
kurtulmaık için lbaSkına uğraıına -
rna.yı terem eıtt. er. 

Poktnya ordusu, ha..-eket ve ına
""""a kaitı ·~e "'1ıemrmyet 
:v rmiş, lb:.nlcrce kilometreliik hu
>Cluıt.!a.rının önemli bô._gelerfaıde 
lb e te\ikif s".st-Oınk.ri tes · Jıü. 
zum gônmemi.şti ve dalıa önceden 
hatalara düşmüş'oÜ. İki komşu
tiU da QOk daha kuvv t1i '" aıınan· 
Eızdı. Bu kuvvetlerden bmne 
dayanmak, Po.0J1yanın genç 
!'r dçisı iç· n mümkfüı ola.ma -
ımış, daha doğrusu vaziyEıt Po -
'loo;yayı bu .!:ıaihtsız,ığa düşür
müstü. Polonya, baskın danbe
ıi<tıin:in "Ok acı rr.l.saı ~""mi yaşadı. 

Ma.ıı.nerheim, lli<L).e arulan t.e
'"'"~ \ Üout V~l'InC'kk, asııl \.aa:r· 
rı.z iStikamotler ini kapadı ve Fin 
urousuna bin ki.omctrd:ik ·bir sı
mrda def ve .irrJk3ııf. an ha
ız.ır.adı. Fafi<at ıha.dis<>ler göster
rmşt..r ki, Fiın ordusu ası! kudre
Crıi mevrus ka!lıraımanlığından, 
vc-t:şt!ıııme metod!arından ve bü
tün buınların üstünde mi i ira
d<.'den almıştır. Bu ordu haıreket 
harp erınde 3'11Ca.k "" dalma mu
'Valfak oklu ve mütehayyiri ci • 
hana nihayet bugünkü iekni.k 
karşı.sında ÇEJik sed;'erin de de
ki , bir milletin iradesmln ıha
ltını cı.acağmı :iSba.t etti. 

Antık hei' llll".m.eket, ilıatrtii en 
kı.ıvv<ıili 'bir memleket de, sınır -
la.rının ta.ilk.imini müdafaa prog
ramının başına g~itımiştir. Ka
rol çukurunun yıkılmaz en.ı:cıJJer
le de takviye edi diği, exOctıik 
w ateşten kuvvet a:dı_iiı a.ııJa
~·lınaktadır. Hl'l' ain de si:ah 

ıtesi.:·&:i aza]tmak i'çi.ıı belıki h€1: 
ad.mda kureume c.c müracaat 
etmesi ~ ve 1erbi.vecle e€as!1. 
Şiıındı, baskınları örı.emrnın iiik 
·çares.ir, aşı.m3z maniler \"ücude 
ııetmmekten i'ba.eı _gibidir. 

Att'Ş siklet mtrkezinde oynak· 
!ık tı.anın eden motörlü harp va,. 
sııtası, ateş'.er fışkıran asri sedıer 
kar~ısınd~ ezilmi>e m;ıhküandur. 
Viııkıa, Mannerheını mınıaka.sı dü
şilrülanüştür, faıkaıt 200 bin ölü, 
bit.· hattın vazifesrni ifa ettiği
me en kuvv<llJ.i ·hır deli:dir. İh
ti.m~<L:r. Sic,gfri,d, hat.ta Majiıno
da yıkılır, fakat bu.rala.ra tevcih 
ediJ:en her mermin.n aQtığı çu -
Jcuru b:r mcz"r ,-a:rı.p geıçen ordu
yu da ma~.umyet.e mahküan ika
lbul elnn<'k lazı.ın \!:el:ır. Bllrada 
ih~k~s miı.tlefiktır. 

O Jımde Rhin boylarında ikat'i 
neticEü.ı bir rnuıharcb.o dli1;ünüle
mez. Büyük Harbin rınünieritt 
bir ikalesi .trafında dönen kan'.\ 
ma<>eTa.ar henüz u.nutul.anuş de
Rl!dlr. A~an mağlubiyetini Mar
ne ve v~rdun haızırhumıştı. 

iBir ıkaç yazımda da aırzattiğ'..m 
ı!fui ordular rkar:ıda neti<:ellli mu
harebekre giriı;amE.>yiııce, zenıı.i.n
oo meskun ve mamür rnemleıket
~erde, muhaa:ebenin 5'ık: t meDkezi 
lhavalardadlr. Hava baskınları
nm önlemnesi için alınan pasif 
ve aıktif terlııpkr nıaY.sa:dı tı<ıınin 
«ieımE<mekted:.r. Ufal: filo.'a.rın 
dü.şman hinter.andl.arında daima 
aikmlar ya'>"1ı<ır.a şaıhııtıt.r. Karar.· 
lık gro.I ere, kalın bulııt,.'aııa bü· 
rürnen ocaklar, <rıı kuvvetli def ve 
tarcı tedbir,uini de hiçe saya· 
raık, rn mühim üslere baskınl. ar 
yııpıyor. Harbi b..·s.iyen sarıı'at 
mües.;eseleri h<rııüz yer a.ltJT..a a· 
lınanamışlardır. 

Medeni muıhariplerin ya·.nız as· 
keri üslere ve- rrnü~sesekıre satc 
clın:far yapacaiklarını bir .'ahza 
kabul ecleTim. Bu teşı:bbüslerde 
mırlıari'P olmıyan arın da _göre -
O(ojti zararlar rneyd"11d:ıdır. Cep
heyı 'brn.ıyen kaynakların kuru· 
tulm.ası gaye o.tlu.itıına gôre, ) <. 

rın bu önemli hede~.errn sürek -
li taarruzlara maruz !kalıınıyaca
ğını Jclmse garanti edemez. $: t'( 
sayısı otuzu gecm ;yrn 'bir fılo 
binden fazla bomba düşürmiiş -
tür. Darüssınaolar şehir .• cr leş-

eden maımureleı·dir. Bura!' arı 
hava kU'V\'l(ıtlerinin gözleri önüne 
serı1miş haritalar gibidir'..ex. Bu 
baskınlarm ver<lireceği zayiata 
biır had çillınek de J>;aıbil ci'eğil:
d.\r. 

Dün, bir ınütehassısla ı::örü.~ü
YQrduan, dedi ki: 

.Bugünkü vaziyet, tedafüi ha
va s"asıı:ii takp ediklü#ınıi göste
riyor. Havalarda kıııiı tr bir te
fevvük e tı'e eden, taarrll2i hava 
siyascıtine muvaffak ol.an net.:ce
yi az zam:ında alacajtıııda ŞÜ'Phe 
etıniYorıı.m. Çal '11r.a:aıın ölçüsü
nıi, ka) na.le> ın ze ·nliii;ini ta
yin etmek de güç d· [(ıldir; Yarı
nı bek .ı~el:ım .... 

Hareke<.sız geçen yedi ay bazı 
siır>i:rkıri geıımişLr. Esasen siper 
hayatı da 'bıktıncıdır. Fakat ıınes'
u'.~yo:ıi deruhte eden askerlerin 
rner.fu.un zaımanı b<~k1i·yc>Ccklcrini 
ve hava itirazına da göğÜs r::rr
m'"'.}-. bi.ecekleri ~üphesizdir. 

Bir harbi 1-ıarolc anlıyarıf.,.. 
idare eder ve iışi s1laha havare e<t
tiktrn wıı.ra siya&-.ıt dı.: susar. 

Evet yarını emn-ye~.e b<ikle -
ım«k dçın smlJI' kuvvc•ti!. 

Hava baskın.an mem ekoller 
zaptını kmin edemez, dcnJ;iyor. 
du. Cepheyi besliyen ka;narkJar 
kuruyunca, cepheyi tutan ruhun 
da kırı!' <lığını ye.kın tarih _g&1.er
mişfa. HaTbin siklet merkezi ar
tıik hava.ardadır V< !JUgünkü du
nmı, bu .ddiaya kuvvet verm<ik
tedir. 

Devlet Limanları İşletme l/mum 
Müdürlüğünden 

Evve1ce Alını.aın)-.adaıı:ı c.fbedficn ve ha~ ın Sınt: cicle 4 No. Jı aaıt
r•ııoda lbuJ. .r daremıze ail;t 214 ba'!!.;c nçcru;nde ~fi •Otıuz bın 
l' yuz .k-ı• k .ıo &ıhiie haii.Dde ı:a:z:e kiıgıd•;• e otlara matı. 

ı..ç } uZ kifu :Ya.it • s i<s n beş 1cilo kırnıızı :ntirt'kk€p karpalı 
za r u wli.ıı._ ve , alnıl ""(~ye üc:ı.\14 cm ••• a 't oml!Gt ve 
~< resnm.c ~ \ .ırg " rn ııı.t arı müşter.. tarafındah ö
dilnı: !k şa.ııt.ıv.e E.i İ ;ter~ .. ı s- ık"'~t.r. 

'. :..l " , 15/4/940 t.::r To tlı'.>an ı>auırt ı<;nıu saat Oll beş-
'tc G ı:ı.ta U ' .un rru • .ıırlt:ı.ı: b.m ında phıneı:ak oLın alnn sa
t. , k.am . onu

0 
• '" pılaca..'tt.r. K.: t VE mikclo'.k p!J .n muham-

11 ı:ı 1 c60_J. ı.n: c88· kur:u;ş ve !"'. vaıak~ ter. ır.t c45h liiro 
.94 ku.~ ur. s~ ış ş:ırtn~-; . gönnek vt =-:x.~ C'ııs ve evsa
fı h~ nda fazla m.::.fm:l.t al=!< için Jıc:r_gün sözü """rn ıkoıın· . mu lu ... "'. . ,,_, ıs}wıa 

r. , o oo v "' •f moktuplanm .. bileli n:Lın vaikitten en ıı~ 
lnr evY€...:r..c ;,... · kombyoo re!s1"ııııc 'kvdi ,~.._,... ' 
~ r:. ....ı..ı.4<;;"~ ... " .azım-

• 12424) 

Milli Piyangoda 
Kazananlar 

33069 numara 150,000 
lira kazandı 

. 

Anikara, 7 (İKDAM mum biri 
tclefoııla bildirivıcrr) Milf i pi· 
yan·gonun ıbirinci teıı!ip ü~ncü 
IJı:~ı.o: <>İ Ha!kevinrle bugün çıs
llollldi. Kazanan aıQtmırraılan bi:c 
diriyoruım: 

150.000 LİRA KAZANAN 

33069 
50.000 LİRA KA~AN 

16260 
20.000 LİRA KAZANAN 

32889 
15.000 LİRA KAZANAN 

"6007 
12.000 LİRA KAZAN.Aı'l' 

46580 
6.000 LİRA KAZAN.Aı'<LAR 

29544 9234 18904 24858 
4.000 LİRA KAZANANLAR 

27869 18854 16118 13504 20450 
38408 

2.000 LİRA KAZANANLAR 
26258 15696 6158 6758 8374 
30119 42093 3582 

1000 LİRA KAZANANLAR 
1105 3989 6593 8422 8816 

10354 12994 16790 19843 2189.2 
23605 25970 27415 31240 31629 
43446 44598 48755 2124 5133 

7394 7745 11137 12515 20510 
21277 28861 29744 32363 33664 
35392 37391 43001 44055 44342 
49484 . ... ~ ... . . ... . .. '"' 

Amortiler 
Saııf aırı O, 2, 4, 8, 9 la bilten bl

J.reıtlı:r b!rer lirrı: aıınOl't. ;:Jacak:.ar
dır. ...... _ 

15o LİRA KAZANANLAR 
642 669 738 lOC8 s211 
539 78~ 814 6183 342 

8139 9383 10~03 10376 10631 
11030 11748 12998 13142 13609 
15130 16240 17389 17758 18390 
20314 21415 21536 21~3j 21979 
22906 24182 25592 26:Jl5 26396 
27155 3()336 31442 32102 33255 
33843 35009 35297 35569 3624~ 
36567 37427 38451 33592 39613 
40400 41100 41563 41833 41938 
42634 42889 42995 4:~697 43910 
4J997 44031 44087 45491 45960 
46326 47324 48652 48913 54 

79 139 244 2554 2597 
3473 347·! 4842 5091 ~484 
7471 9535 12023 13229 13923 

14100 14485 14703 15684 16096 
19036 19472 20167 21484 22719 
23336 23392 24087 24981 25603 
28357 28784 28960 29340 32843 
32.929 33048 34394 34733 34841 
3.'523 36547 36589 366277 36847 
36914 37581 37911 38285 38336 
38769 39689 41334 41572 42530 
43048 44047 44717 46276 46453 
47267 47492 48889 49230 49613 

50 LİRA KAZANANLAR 
19 33 134 150 

307 311 489 592 
676 743 817 1183 
1321 1344 1355 1519 
1753 2016 2048 2089 
2310 2329 2353 2461 
2622 2820 2970 2985 
3147 32().5 3243 3314 
3354 3423 3459 3542 
3610 3736 3760 3803 
4054 4070 4086 4163 
4185 4212 4286 4372 
4476 4517 4.565 4584 
4597 4708 4718 4762 
5004 5132 5287 6464 
5604 5671 5803 6094 
6238 6256 6462 6610 
6768 6785 6801 6895 
7123 7230 7309 7380 
8527 7546 7660 7677 
7748 7789 7825 7830 
8058 8085 8229 8384 
8525 8562 8576 8739 
8970 9007 9079 9080 
O?Jfl q252 932.1 9403 

215 
611 

1281 
1631 
2203 
2520 
3096 
3344 
3543 
3902 
4176 
4412 
4595 
4841 
5562 
6200 
6744 
6897 
7482 
7716 
7980 
8401 
8914 
9183 
9405 

Asker ik işleri 

Askere [ avet 
Eminönü Asker:ik şubesinden: 
940 rıııisan ce1bi içôttı jandarma 

,.e gıİ.n14'ük 1E111leri.ıı.den aske1iliik 
Y"-J'.llil"'.J!UŞ ve her hangi ·bir sı.~ 
lbeple SC\ ~ • kliJcım>yen :ırokıla.ma 
lk~çakll.li; ·ııcJ<..n e:.dc edLlenf<ırle 
ı i:>ttil J1avah, ~}.,~, Tıormaıl o
lanL:.rtbn 316 la 335 da.lıil db. 
ğuırr. ,ı.ı:;ara lkıadar seviked lecek
i\i.r. 

Tc p.l:anma günü 19 ni::an 940 cu
ma gLıı.ü 'ııt 10 da <".ıiİ '•" cüz
danlan:v' lb ı1 ·:1te şıibed<' ~
makn. Gclını) nJ if:ı· lcl<J. Ja ka. 
nurıi mt atme e yapı : .. c~ğı i!:~ o
Cıunu.ı·. 

İmtiyaz sahibi ve Neşriyat D;. · 
rektörü: E. İZZET. B.r.sıldığı yer: 

t>QN TELGR,\F B=evi 

İKDAM 

TARiHiN ~ÇBNDIENI 

F c 1 ŞIM l 
1618 de Macaristanda vuku bulan 
sema hadisesi nasıl tefsir edilmişti? 

Gazeteler, yazdılar. Anadolunun l 
muhtelif yerlerinde, oldukça mü
him bir sema hadisesi zuhura 
gelmiş ... Bu hadisenJn vuku bul
duğu :yerlerden nelen telgraf -
lMda, görü'~n hadiseye cFecri 
şimali> adı ver:Jiyor. 

Anadoluda vukua gelen bu ha· 
<liseye (Fecri şimali) adının ve
rilmesi do.iiru mudur, değil mi
dir? .. İhtisasım dahilinde olıma
dığı icin buhususta, h:ç bir şey 
söylivecek değilim. Yalnız, ge
çen asırlarda zuhura gelerek 
devlet kayıtlarına geçen birkaç 
mühim sema hadiselerinden balı· 
sedeceğim. 

Osman ı tarihi tetkik ed.lirse, 
:muhtelif devirlerde, Anadoluda 
ve Rumelide zuhur etm::; olan 
bir takım sema hfıdise:erile bunla· 
rrın halk üzerindeki tesirlerine 
da'r. bir hayli f;kralara tesadüf 
edilir. 

Sema hadiselerın:n halk üze
xinde husule getirdiği fena te
sirlere, en ziyade cahil softalar 
sebebiyet verm.i.slerdi.-. Ve bun· 
lar, uydurdukları brr takım ya
lanlarla, masum halkı dehşete 
düşürmekten daima gizli ve sin
si bir zeV'k hissetmişlerdLr. 

Meseli'ı, senelerin muayyen za
man!annda görünmesi mutat o
lan !Kuyruklu yıldızlar) ı, (Se
mada iırtisam eden ateşin bir kı
lıç) diye telakki ederek bunları 
ya.kında vukubulacak büyük mu
harebelerin b:rer deli:i olaıak gös
termişlerdir. Paxlak kehke~anla
rı (Cennet) in yolu, vakit vakit 
yıldızların teka~üfüııden ilen ge
len hadoseleri de (Gök kap;sı) di
ye tefsir etmıı;lerdJ-. 

1618 tarihinde,Macaristan ha
val:sinde. müh:m bir sema hadi
sesi vukuı ı<ddi. Bunun üzerı
ne, (Bud.n) vali ve . muhafızı 
(Karakas Mehmet Paşa) tar;, -
fından (Babıali)ye şu resmi fui
z;. gönderildi: 

(Evasit: Şaban da, Hunı:orya 
ş:rııalinde,, dıyarı N emçcden Mo
ravya ülk<o.nde, vakti asırda bir 
oiyah müdevver bulut zah.rr o
lup, andaıı kan yagdı. Ve b'r sa
ikai azime kopup buluttan, salip 
şeklinde bir ateş göründü. Ba
dehu bulut müçtemi o:du. Azim 
duhan (1) çıkıp int;şar etti. Ve 
derakap bir şedit sa.ka dahi çat
ladı. Işitenlerin aklı gitti. Dışa
rıda bulunan hayvanat, dizleri 
üzerine çöküp başlarını göğe kal
dırd,lar. Ve sonra, sahrala1'a ka
çıp dağı'dılar. Müteakiben gök
te üç sayhai azime (2) i!;itJdi ki, 
heybet:ndcn zehreler çi'ık (3) o
lurdu. O bu.luttan sıyah ve mü
devver gülleler inip, bir bucuk 
zürra kadar, üştükleri yere !(Ö • 
müldüler. B.ızısı taırtıklı. Üçer 
kantar geldi.) 
Kcrakaş Mehmet Pru;anın bu 

resmi arizasında, bir hayli mü· 
balaga oldugu muhakknk ... Çün
kü, buluttan :kan yogması, o kor· 
kunç sesten öderin patlaması, 
gökten düşen siyah ve müdev
ver güllelerin üçer kantar sikle
te malik ol.ması, kolayca jnanı
lir şeylerden değild.r. Çür.'kti, bu 
hadisen.n bütün mahiveti, niha
yet bir (Haceri semavi) düşme
s;ııden füare!Lir. Böyle olnıakla 
beraber. Karakaş Mehmet P::. -
şanın mübalagalı arizası, o~duğu 
gibi hükumetin resmi kayıtları-
na _geçmişLr. · 

• •• 
1866 senesinde, (Şarki Rume-

li vilayeti) dahiJliııde de bir (Şe
hap yağmuru) hadisesi vukua gE.>
liycır. Bu da. ayn: resmi lisan ile 
şöylece Babıa.Iiye aksediyor: ' 
(İ~u 121!3 senesi Recebi şe. 

rifin altıncı ve teşrinisani ayının 
ik:nci çarşamba gecesi saat sekiz 
raddelerinde, semada bulunan 
kaffei nüccum harekete gelerek 
arzdan bir minare boyu yüksek~ 
liği kalıncıya kadar, gökten yağ. 
mıµ- gibi akrruş ve bazı ~k yıl
dızlar dahi fişek gibi yanıp di· 
rek kalınlığında gök yüzünde kal
~ .. Ve bununla beraber (Bucak) 
Jcasabasına iki saat mesafede va
ki (Uzun İsa) karyesinde bazı 
zevatın müşahede eylediklerine 
göre, o gece semada mor renkte 
bir büyük yıldız peyda olup işbu 
yıldızın resmi bir kel p ( 4) başı 
suretinde olup olhalde kuyruğu 
dahi hasıl olarak mezkur yıldı
zın kuyruğu tedriç ile uzayıp 
başına kıvnlıp ihata edince etra~ 
fında bulunan ufak yıldızlann 
cü!l'les. bunun üzerine doğru 
uçrr."'l .. ve işbu alaiıni semav:ye 
üç ,;aat kadar mümtet olduP;u 
halde, sabaha yakın şafak vakti 
zaıl olduğu cümle tarafından re
yülayin müşahede olunmuş ol
makla, beyanı ha 1e iptidar kılın
dı.) 

G;;zctecilere (.MübaJa_ı:acı) der-

Yazan: ZİYA ŞAKİR 

kr. Halbuki bu hfıclısekrden bah
seden o zamanın g&zeteleri, f'es
mi tahr'ratkrdan dalı<. sükfır:et
le havadis ,·eriyorlar .. 

Ceridei havı.d:s No. 537 
Bu da, başk;,. bir gazete hava

disi: 
(Mahı ha1n 6 ncı çarşamba ge

cesi, saat 9 radde'.€rinde, Seia
niğin canibi şi;mal.sinde bir c•sa
meth'.ı ateş zuhur edip anı müte
akio ruy; deryaya ve derunu şeh
re tadadı niikabil ltföliyetli niic· 
cum hareket ve nüzul eyledöği.. 
Y_e ateş meydan alclıkça, ben•k 
bır ız bırakmakta bulunduğu gi
bi kah kayıp ve kah zahir o.arak 
bir saat kadar cevelan eyley p 
gcçmis .. Ve o saatte uyamk bu
lunup gözlerUe görenler, korku 
ve telôş ile lerzcnak olmu<tur.) 

Yakcn zamana kador ayın ve 
güneş:ıı tutu'rrasma da çok bü
yük ehemm yet atfedifü, batıl i· 
tikat sahipleri tanfo:cfan türlü 
türlü manalar verir;.ıerd .. Bereket 
versin iti, günden güne artan ilim 
ve irfan Juıvveti, a.-tık sema hadı
ı;elerinin en tabii şeyler aras:r.a 
kanştığını herkese öğrett:. 

ZİYA ŞAKİR 

(1) Duman 
(2) :ç,üyük ve korkunç bir ses. 
(3) Odlerin patlama<ı. 
(4) Köpek. 

Bu basit ve kolay 

Güzellik 
reçetes·ni 

tecrübe ediniz. 

Ayni ırenç ltı:zın 
t•daviden •VVel 
ve aonralti re-

aimlerine ba. 

Bayan M. S. 
ch·nr ki: 

cKK ınrlirm' 
ayn,;ıda gfuıclüğiim w.'kıt, ade
ta gözlerime iJJanamıyarıırm. Cil
d"1ı evvcllkinden da.ha güzel, 
daha yu:mıı.şa.k ve da<ha n<ırm'n, 
bütün aı1kadaşlarını teniıniın gü
zeJiği.ne gıpta nazarlar yl! !Ja
hyorlar.• Siz d<1, yenı ve t~ze 
bir oiıde, şi'ıyanı hayrr.1 bir t<rııe 
malik olla.bilirsi.niz. H' !l'en bu -
'günden bu genç kızın tatbik dt- -
ği ayni basit ve kolay _güze lik 
reçetesine başlayınız: Ilu gece 
yatmazdan evvel yüziinüze v, 
lboynU'lluza cilt un.suıru olan p. m
be renkıtl'ki Tdkalon kremini sü
ııü.nüi. 

TerJc.ilinrde Viyana Ün v<rrsite
ısiınin meşhur bir profesörü taa:a
ıfından k>:şif ve cBİOCEL. tabir 
edileııı kıym ~ i ve caz:p ı::enclik 
cevheri . vardHr. S z uyurken, 
cil<lmiz bu kıyrrı itli cevhcrı mas 
edecek v. her sabah daha genç 
görüneceksiniz. Erlcsi sabah yaf<
eız b.~~z rer.ıktE>ki Tokalon kre
m ni kullanınız. Bu da, siyah ben
leri exitccek ve açık mesamr
lm sık astıraealotır. Avni za
manda cildi yumuşatıp bCyazla -
tacaktır. Bu tanı tedaviyi tat
ıbik eden (gün.de 3 dakika) hcır 
ıkadın, .kendisini b x çok 6Ene genç
leşmiş bu]acak ve yeni güzellik
te bir t~ThE• ma.ik olacak! r. TO
KALON kreminin müsmir neti
celeri goo-.ant dir. 

~ - . fSAN 1!1411 

.,_..._ ırarlllııl tefrika: 
ALLA HIN ARSLAN/ 

~--·AL ö- l 
..,_ li'2s 20 . - . 

Resulü Ekrem, Aliyi daima sağa 
ve Ömeri de soluna oturturdu 

BE~:ncisi - ~ ü Ekııı ım:n 1 
lfın !has m~av.ı.lerir.dencU. Bir 
mecl:i&'..e ot ınclduj,'u zıaman Re · 
sui ü Eıkr\ im clamıa kendfuı ni sağ \ 
tarıafırııa otu.ıııu:r, (Ömer) e de 
so< taırafında )~l" gös1erı'1' ;. 

Ve ıni'hayet ... Resulü Elkı' 1111 E· 
fer..<ii:im;z aırt;ık lıaya!tının ron _g'ij; -
Ji:.rincJıe (İmemtt) ımcıv'kbıre biz
zM: kuıdıs ni ~illtntlk ark<:ı>ın · 
da o:llayı sa:lat etımi.;ti. 

(A i) ı:in hi.lôfclırr.ıe t.aruftcr o
lanlar iSe, W ı:a iddiaJM'lr» şu 
ndktaıl<ır üzer, el. ~t e<Jyor-
1aır<l:ı: 

1 - (Ali) d~m d<.,ha üstün ah -
Jük \1~ faz (t ~;1ıi G~ür.se yok
tUT... O, hu kest><:ın: evvel (Re
sıı.ulkh) a ıre.m e'ttı. Ve R su
lftllah ptı}: kıiiı;ük yaşmciaııı lt..ba· 
re.', bk an ıı .e yıı:nından a~·ır -
ıın • .1«. ak, moa (K•tabu~ıılh) ın ve 
(iııliimi}1 ~) in bütün b'}mı:~t ve 
fels 1e • ıc • ö)'.:'ll;ltti. 

~ - (Ali), R<: ulul a:hın en c~r...
da.n sevı::ilst ilir. Çünkü, en )~ın 
~ôcbas; o..ır.akıfa lıeJ'dib<ır, ha
ya1ıının en i!Il'Ühim, en k'hLkeli ve 
mı. iztoııaıı:ı günleri, (All) ôle ay
ni çatı <Jtmda, ayır.:. du,ygufar:a 
~;>çm:işti.r. 

3 - İslf.ımh1.ttin Uk inrL ı:n se
n foııin de, mü< lkilcırden gördüğli 
muh.a.lefot \'e şid<ı~<<len buına -
ron (R!.ısuliı' ·ııııh). bir gün bütün 
akrabalaırmı Ebu TaEp' n ev.İlll2' 
<kvm etıti. Ali maksaclınıı i.za'1 
at.t.iikrt1e11 ~0111!"a: 

- Sizi, dilırıya ve a:lıiret.te seıa
ıınot ve hid'ayeü vasıl «lect-k o
kn t:ı· (din). e dl.1\' t ediyorum. 
İc;iruzde, harııgiırıı z b:.na yar<l\ancı 
o.acaksınız? .. 

Dcmişt~··· Bu sua,i herk. ·1 C;.zim 
biır suklıt i...e k:ı.r~ılöan.ştı. Fa. 
'kzt (A!i) bu korkakça ıükiı1a d.<.· 
)•ndr.<ım;;ş ... Alk,in b r lisan ille~ 

- Ya REsu.l' o:h! .. Ben, b!ll'a
da h.au bulunan (Haşimi) lr
rııirı •n küçtigü o.aı:n:kla be r.;,be , 
scnıcien <iynlmıyı c,ğ'Jm. İcabeder
se, tek ba ·:ma s . .nın whirın oU.-
cc:..ı{lm. dlın:c...-nfiıaırın 
dişi r '.1i · ca/;mı. Göz!c'Tiru çı
k!ru.'Ucagım. Kr.!'ın1 aı:"C. 1 )lfar<.c::1:, 
lkaf~ 1 ,nm purçc.. -ncaJr...ın. 

D:\e t>a< nn ~;. 
(A..J) ~· 11 bu sözll'lıi, hcn.1'·.se <lc

rı.n l::r h, yırct \'e te.~sür venniş
to. Res-·lu · 'ı s.>, büyük bir EE• 
va>ç .çıı1'1E sE·v.ı:ılıi ye~ıııoı"n boy
nt,..... ~ sznr ~rak: 

- İş!<' ... İ\>I''!Zdc bu ber,tim va
S"~)im \1 h '!feırC. r. 

i}(1ffi• S L}. 

4 - (A1i) - A,,._. dıın çQk za
nm~ geçrnnden-ReımJu.laha kar
şı !Y.Ei! d.?i bu büyük iman ve 
s.adak..ii f: n ·<rot e~ti ... Hlcret 
gecesi, (RI sulu lalı) M<'kkeyd ter· 
hrleıtt::ı, OC'Un hıırk ına ~YC'llllık 
yart'1J'.""9 .ı:ird, O gece, R=h11-
1aıhı &JJli:ımwk için teırtip o1uaıan 
su.kast•a kurb•n olmayı. büyük 
bir ''"';ı'.ın ve hır:uT i~ beki eclıi ... 
Bu had'B rle ölüm o 'kadw mu
tıal,lkaik i<i1 ki, ond:an (Al'i) y, 
ancak t Iiin ~ lfüui ve müsaade-

. kur.cı::-· b '.di. 
5 - Ilı<:, ~:n 10 ımcu senesi, 

(veda h~C<:'ı) nıdım dön.üsle, Re. 
su[UJI ah (K2ı:l!ri Hum) mevUin· 
d ı·o:r ~I< '' illlnİ~. Dcvc5irıı se
rnl'Tl<'<'iıe<kn vücı;clı ııetirileı:ı bir 
miınber üzenine cıkarak, r;ıshrub1-
nıa karşı wr hıııtbe söylernnşti. 
Bu hutl;ıı rde, maılum olan emia ve 
tavı;ıiyı:ncrde bul: un<lu;ktan sonra, 
ezcümh: 

- Buı;fu',. şu mevk de, son va
zıfemi ifa ediyorum ve size, ben
den sonra. din iş <ı:ınde reh1*ır 
olacak b:rini vasi,1.t eyliyorum.. 
Sıze tavsi";e E.'1.tiğim kıiıınsc, is· 
Iami·~·et u runda hıc bir zaman 

= 

haıı;..,:.ını €s';'f'€'Ill.tmlS Cjii/11 (A;.i) 
di.r ... A i, ılim ve fazi~'I> her· 
k :ı.n :i>tündür .. AJ, benim sev
ğli.cm, ~cmmn oi;lu ve k.aırd~şlır.
d.ır. (Ali) nır; ııe._i, b.ınim ne:f
sıındiır .. Alıinıin ~ti, benim <!t.ım .. 
Alinin k<.ını. bE'!l:..m kaınıımdı.- .. 
H • .r:kim ld (.A! ·ı )·e '%Uchm cdxor· 
se, ba= yanlım <rtımi · <l""11Joik" 
tir. Her lcim kı. (A.i) ye feınalık 
cdt-rse, bara ferı•tl'' k c-tm~ş aıdde
di!i.r .. 

All:Jıı wııı:ın. (A.i) yi de se
ver. AI;yi sewnıyer• 're, Al"la -
hın ve benim clüşma:nıımdır. 

!Demişti. Ve soma bu 'lmtb• -
yj; 

- Ya fü:b! .. &nı (Al!) yi S<V·· 

(Ali) yi SE\'1lli:V uıi s<.~ıım: ... H<.t 
.k1 ıın iltl (Afi) Ye yardım edeı-&e. 
sen d~ an.: yard :n et. Her ıkiall 
(At) Y<. fonalci<: ve hak<ın:t e' 
derse, Sf'r. d, rom h:ıkir ve zelil 
ey(lc. 

Diye, (Ali) h:il:kıı;c! .. ki dtıa u.
lkip eyl€lll.işti. 

füsUfü Ek:reımin hutbe ve du.
ası biter bitmez, arada bulun<ifl 
eshap dWhal oı;'U'n el.hır ne ı.a
nllınışla:r, tebrike başlamı.,Jaroı. 
IBuoıf.ann an-asında, heyecan rçiırı<·6 

!kafan (ÖIDıEr) de vardı. Örı10', 
Res.ullı'.ı.Ilahın söı.lk:ri kııırış.ıı,ınd<' 
o kad'a:r kendinckın geçmiş idi JC, 
son d>e~ecede sevdiğı (Ali) n< ıı 
ıeU .ıeırine sarık ak: 

- Ya Ali!.. Sıa:a, mu-ıro.ek 
olsuını... S.111, b ıni.m... Ve eri<.E'l< 
kadın bütün müıı:.ümnnhırın (Vt• 
li) sisin .. 

iDeımi.şti. 

6 - Hicreti sooiyıyeyi mıi11"ıalk 1' 
(ResuJU!lnh), ME<bıı<d< tııan lıir 
iıtti:hat ve sükun hu~ırle ı:Etimıc1t 
için, muıhocu~crden her l:>riııi, 
Med'.alklik<rd€n biri ile )ıı:lkdii(ef'"' 
ne k..-dcş €-tın.işi. 
F~at, (Alı), ikardeşs'.z kalını~ 

tı. (Rcsulfillallı) ona; (falan ve
yahuıt filan i' e kard-eş o1) diyBı 
lbLr tınılı' ve tavsıyed'.e Jrullıuruna.' 
ımış!ı. iBu hal, Aliye ı;arıp ı:ıe!d~ 
Mür.as!p b ır fırsaıt ı;:eıfüuck: 

- Ya R.esula:ılah ! .. B:ıııııı ruiçııı 
oıir ikaı deş göstırırnniyornun. 

De<! .. R< ~'lllill:Oa!ı; (Ali) ııİfl 
>.:>u sualine karşı tebessüm et~: 

- Ya Ali!.. Sen, benım !kaırdC' 
~ırnsın. 

Diye, cı;.n, .. c,p ve;-.di. 
7 - Resulfıliıı'h, (Ali) y<, eti 

ııevgili ıkızı (F<ıı:nna) yı U>zviç t:!
.ti. O Fatıma il< , Resulı'.ıl1ah on1ll1 
üzeııine tit.rer, hayatıınıda aıının k~ 
dar hiç kimseyi se\ıınedığin~ sıi' 
sık SÖ)'~\ırtli. İşte, !bu büyillk ırıı'l1' 
halbbetin <saııiclli k• , bir ı:ıün Jte' 
sulü Ekrem Fatmnayı, Aliyi, (}İf' 
san) ile (lfüseyın) i etrafına f.09' 
ladı. Hf'psini biTdeın lrolkınn~ 
arasına ve A/b:;smın altına ald> 
Onifan (Ali A'lıa) d:ye tavsif t! 
d€'I"ik, bu clört mul:ıteı·ern vijcU' 
du01 k aıtı.· nefsinden ayın b'la ıt 
~ahsl)C't <im;a.:J;kJa=ı ac b;a afi' 
lattı. 

8 - ResuJuilah, (Afıi) n in ,ı;ııı 
ve fazilc~'ıii d'e. muMeliI zanı::ıı' 
J~a. muh'!.e(if v 'lel ır1e taa<Jlı 
et!'. 

(B .. n, lim.m Medir.r.:~ (}"~ 
şellıri) )".an. Ali dE, cmıu.n kapı s1 
Wr) De.eli. Ve 'bu sözleri!'fle eli• 
Aknin. :k>.mdi .i!.İ!lll ve fazilet t.11' 
zinesin n varisi olduğunu !J(>l~ 
se bildiırın~k i !ltf di. 

(Ali) taıııaftaııılarmın, cm.un ~~ 
ın:ını yıü'kseilitm.ık için, sadece tı 
ma.dlleleri iler sürm' ıkfıe 'in•~ 
yora ... Ahni.ııı yüiksek vasıf!,; 
ve sa;yıı;ız lkaıh.ramanbl<ılaırı >ı:ıı ,. 
lk.ınıda, bun ara daıha ~ir çak ~" 
ler ilave edcyorla.rdı. 

1 
(Arkası~ 

inhisarlar Umum Müdürlüğünden 
I - Nü.."!lum~ı mucibince 100 adet ;rczistaır.s açılk eksiJ<tııre " 

J;i,yle satın aılınaca.kt>r. 

II - Muılıarııım•u b<deli 365 lira muvaıkıkat tbınilıı® 27.37 e;~ 
III - Eksff.'l:me 10/IV /940 ç<; şaıınlba .ı:ünü saı;ı.t 16,30 da ~p 

taşta levazım ve mübayaa,t şubesiııde'ld alıım kotmis\w,ı.m& yı:ıl'> 
celktı.r. 

IV - Nümuını her gün sözü geçen şurbe-de ııürültfbıli:r. 
V - İste}:lilı Q'iıı e'.ks :Jıtıme için tal%n edikn ı:ün ve S2Ja1fe Y 

dre 7,5 güvcn.-:ıe p::raadyl, birlikte mcz'klır !kaın.syona miirac' 

ıaır.. (272.V 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden : 
1 >a 3 a.,ret motör maılcinesi mü!Jı~y.r..~ı ta' bi zu:'ıu.r ct!JlıJ 

ğ'iJıd n k ~·f'}~ it k:<p-::lı zın usui.iyle 15 gür 1cmdıt =ım. lıil· 't; 
mı n bedeli .8350 lira yüzdL 7,5 temm· tı muwılklka1.esi 626 ,;rt. 
k'U~~tur .. Ihwe 18/o/940 .. perşembe günı.i saa~ 11 dcllir. ı 

ls'ldldiler.ı.ııı m<ezkıır gun ve swaıtte ~CmUıEt m:ık.buz wıı 3 ıı 
ka me!ktuıpla.TI mali ve Lcari ves.aiıki mu~ebert'kri vr münal< 
ve!kfık<t:nden alacıı:kı:aırı dıliyı.~ Ve6'1<a!ariylı. biır:lil<te Ga:~·rdtı ~;. 
tım cadd.E rde lı;taı-.bul Mımll a Linıı;n Re:sli~i:ııc rmür:•& 
i.k'al oilıımı.r. 9.b91' 
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~ık ve masr fsız g"yin"niz ~a:;n~ NAZAN .s. SEDES! Her şey para ile değildir 

islemeli Masa Ortüsiil 

8 a zlll1llf "Ve eıl< mma dI1tü (namin) fuıtüne 
liş:~. 

Bu ş"ıeıneuôtıı b1yill1filmüş bic şeklini ie
tifaıclaE buldıtığı..aı:ıu2 iıCirı kıarilıtinıirlıe veriyururı.. 
Açık \-e kv)'l!I yeııil renkle!- dıal:ıa faıı:ia b'~ 
melttectir. 

işlemeli Bahçe Örtüsü 

K ~~~UdnıOOtd!fi~Y-~ 
masa "",.....,.. ornegı V'e'l">yaru2. -~ 

bahçelcrmzde'.ki. ırnaaa..\:ıır.a örteceğintz bu ı;ıüzdl 
örtüler, :ka''lll lrobenn üstıiine i;jleni!yar. Bj!]bassa 
mavi, aıçık yeşıi!! yalhut '!Xanl:ıe tercih e&lıyoc. 

IBDLEvo EN 
LsoNMODA SllfCc~ J I BEY AZ ETE~ 

KIRMIZI BLU~ 
Çiçeklerin çabuk 
solmaması için 

N erimıın l çli: Samsun. 

IK:D.&M 

:>ALGA UZUNLUGU -

A.Q. IU7 a. Ults a'.OI. it &w. 
A..P.J107ta. HllJı:a lt&w. 

1111 a. 1U ~ Ut w. 
~~~~~~--~~ 

8 Nisan Pazartesi 
12.30 Pr<>gl'am ve mer.1'letke' 

saaıt ayarı, 12.35 Ajans w m. te
OIULJJi ıhab r r., 12.oO Muzik: 
Muılitıdfü ş Tar: (pi.), 13.30/ 
14.- lviüzı!k: Karrşı;k muz,ıc (pi.) 

18.- Pwgrom ve nemi ıket 
saat ayarı, 18.05 Müzil<: Radyo 
caz oııkesL.I"a"ı, 18.40 Ke>nüŞIDa 
(U.mwııi L, iliıye "" bedffi ter
biyesi), 18.5Ci Serbest saat, 1\1.10 
M.e-!ıı!ek ıt s~~ ayarı., Aıarıo; ve 
metıeor.OJlC>j- haıborl.a:i, 19.30 ü
~: Cakın.ar, . Cevdet_ Çaf{la, 
l a.tııri Kopuz, lzZC'tıtMı Okte, Ke
mal N. Seyhun, 

I - Olouyan: Sadi Hoşses. 
1 - Ut taksimi, 2 - .L,mi · 

Hiiıca'llk:iir şaıı'lu: (Son aşkınn can
hıınıdıran), 3 !lic::ı0kar türldi: 
(İ:ıımiıriını için.de vurd'U!laır b<.-n), 
4 - R.J:i'k Fecsan - rast şarlu: 
(Af eyle suçum), 5 - Talyus -
Rast şnıı1kıı: (.leyi la'lın.e), 6 -
Tat:yıos - Raat ~'"az Slmaisı, 

II - Olmyan: Senuınat Öz -
deru>es. 

1 - Sa.i~ha~hn Pmar - Eviç 
şaırtlu: (Göz yaşlanıuz), 2 - Bedi
!!' yf:J Ho~gor - Evı;; şo.ııkı: (DÜSÜ,,,. 
ıınek isLerımı, 3 - Ru:neli •viç 
tl!üıı.1kü: (Yüırüdiiloçe sel"\: boy.ııım) 
4 - Ş.'Vki Bey - tlicaz şarkı: (Kı.ş 
.,,elid'i fuak) ' 

111 - 0&.L>yan: l\1aiı:mut Ka • 
:rıırıdaş. 

ı - s..:a.ıı .ııttiııı.- Pınar • BJY -
ıti Ş&lkı: (IkJsm d.ıl;i .ı:ıönkı:.nl. 
2 - Sa i>h:ı:ıt.n Pırınr - B:ı<:ı ı A
rıı!b<m ş.:.rkı: (Görünce b<.n <"lli), 
3 - S~..:>. ın Pmar - Ka. cıgar 
şım:ı: (Sana~cinü wniım), 4 -
Kııırc ,ar okıöç,ık: (P=. ın b:şm.
da). 20.15 Konu;ma (F aı ve ta
lbia bll.pı: r ), 20.~0 Muz.;ı:: Ça-
1= ·: s.,r;f lçlLi, Fa ı..re F ''• 
R~.L:e Fers.an, 

I - OL•ı. ·n: Mus1a a ç_., :. 
1 -- Kv ·:ıılırc•• Z. H· ' - Hu

z:un ıb _..,tc: (Al \m l .ı i>· :ç<:
m n), 2 - Şev1ti Bt-y - Hcızzaım 
ş::..ıikı: (G;mı d;Jcıeriz), 3 - Ah
ın.~ Ruoiın • Seı:,iilı ş.ı kı: (Be -
niaıı se.ı ıw111>i.n), 4 - Hacı Aı.f 
bey - Hüz.ıı:ım :ı::xııa: (Kı~;ade 
Cnıliim)' 

II - Oltıryan: R:ıdi:fe Eııtc-n. 
1 - Suphi Ziya - Kürdili H. 

şaıikı: (fük4m e1 ncl nı, 2 -
Udi İbrahim • Kilı~uı, H. Şar
k>: (Sarı bir .gül tıibi), 3 - Hacı 
Axi! Bey - Küırdi.li H. Ş:ın'kı (Ni-
çin t <C:Vl-!)'ip gi11t n),: 4 - Şev
iki Bey - Kii:..ıdilı H. Ş:ıırıkı: (Saf
:hti afikmn), 21.- Müzik: S:ız e-
s-t :,J.-ti, 21.15 K•)n ~r ı~ • · 

\Halil Bc;dii Yönctlt,ın, M'üz !<, Rad
'.YD oıikestırası (Şcl: Dr. E. Pract.-1 
orliuıs), l - füchnrd Waflll1 ~:Le>
ihanıgrin prelüdü, 2 - Riclıaro I - Çiçeklmıı ç<ıbuk solma.. 1 

ması için su!fl<nwı içine yarım-- l 
ıar aspirin atın. Her zııman
lciııden fazla dayandığıııı göre
cek$miz. 

t .
1 Waıgoer: Ldhengrin op·ıı-u.>ınd.ın 

Elsanım vü:; ası, 3 - RichaTd W g
ner: Tııınııı..1-ıauser pre ü:dii. 4 -
Riclıwd Wıgn r: TarJr.ho.tıSeT er 

• .t.. 

Yazla befoaber, et14Aoiı:ne :z.aıma
tıı da gıeldi.. y~ esv~ 'Jil.. 
llİVenfıtıior. tl'stürdki yapr~ 
bel"aııldvr. Emprimel.erde bi)e bo

km Qok ~- Buom.ı mo
d lkleırı dıe ~~Ji nDnöz. Bu eıJ
v ""'lın W:ırooumıın ön k.ısını ve 
k r arımn kenım ince plise il! 
s lıeııorı>i~tir. 

* Empenneab!iyi ılık sabunlu 
•uyun içine batıT1nız. V., lekeli 
~ rlerini hafif hafif ovuşturonuz. 

onTa çalkalayınız. Çalkalarken 
•dn suyun içiııe biraz siıke il<ive 
e ıniz. 

~ Yü i:.nü-e süreceginiz kremi 
t kk.ııtle seçmeli ve sık s:k ba,ka 
L cruo 1"re girişerek paranı=• 
t ş ııere sarjetm•melisiııiz. Son-
a kremini..""i, yahut yüzünüze r '~Ce!Jiniz siit, losyon gibi şey

i! sıcak yer?erde, bırakmayı
ıl z. Çünkü. krem ncak yerler-

e çabuk bozulur. · 

11t Yüz sabununımm h.-uru bir 

0a_k!e .m~l'.af~a edilmesi, ondan 
""•lı ısı fade etmenize ya -

tıır. · 

Yr Sar ıırınızın rengini açmak 
~ ·Yorsanız, bir bardak SU!JtLn j,. 

!."lııe b:r kaç dıımla oksijen ve 
~ınonyak koyıırak fırçanızı bu su 
ile ıslatınız. Ve ıonTa saçlarınızı 

il - Sararan >"tLralıinizin di
bini temizlemek için tuzlu sir
ke ile yıkfl!lln. Sürahi beya=·a
mr. 

111 - Sık= ayakkabını:ı ııç
nuık içın kolay bir usul tarif e
deylm lı er halde faydasını gö
rünitnüz. 
Ayakkabının içine nemli ga

zete kağıdı doldurun. Kendini 
ıs ak bir bez iistii.ne koyun 24 
saat o vaziyette du.rsun. Ka
ğıtl«rı <~karıp hemen ayağınım 
giyin. Açıl1ııış olduqunu görür-
sünüz. 

Suat Yaka!: Beyazıt. 
I - Gümii,1 çaydıınlık, şeker· 

lik ve saire eşyalcrınızı qümi4 
tozuyle ovmıya mecbursunuz. 
Aslıı kaul veya başka r ~ rlatıcı 
maddeler sürmeyiniz. 

11 - Beyaz yıığlı boya kapı
lar vim!e tabii temizlenmez. 
Vim boyasını alıT. Eğer kapı
nızın boyalı kalmasını istiyor
sıınız Arap sabunu ile temiz
lemek kafidir. 

FAYDALI-ı 
:..__ BiLGİLER 

fırçalayınız. Sonra saçların kır
çıl ve sert bir hııl almamaları için 
de başınızı 111kamııdaıı evvel saç
larınızı iyıce yağlayınız. * Di§ fırçalarınızı dişinizi fırça
ladıktan sonra kuru bir hııviu ile 
iyice sert bir şekilde kurulııyıp 
kaldırmayı ihmal etmeyiniz. Is
lak bırakıl'sanız çabuk bozulur, 
kuUanıZmaz bir hale gelirler. * Bazı tırnaklarda beyaz, küçiik 
lekeler h<isıl olur. Bu beyaz le· 
keleri geçir.,cek bir çare yoktur. 
Bazan zaman.a kaybolurlar. Yııl
nız tırnııkta görünmelerine mani 
olmak için t nıakları koyu renk 
bir cil<i ik boyıımak fena olmaz. * Bahar geldi. Artık kısa kollu 
elbise giyecekriR&z. DiTseklerini-

' 

j 

• 

Geçen h.<ı.i1ıa da bahseilıtSi!im gir 
bi eOıGc, il:iluz, cıikıet ayırı. :nctikıler>
de ~'Yor. Sizlere modıelnı"' 
veırliğiıniz bu ı:;i.zel. etek IJ:ıı:'.)'atl 

yıünMOOrımr. üslıündııiiti hkız 
kııııınızı maırdlronıdmı ve dıüi\ıme
leri kaıidi ,kumaş;ndıaırıdac. 

zin bu şekilde görünmesi oldukça 
çirkin bir manzara hasıl edecek
tir. Bunuıı öııiine geçmek için 
biT limonu ikiye bölünüz. Dir· 
seğinizin her birine yarısını ko
yunuz. Limoıı'ukta sıkar gibi su
yunu sıkarak dirseğinizde bü
kii.niiz. Soııra dirseklerinizi yı • 
kayıp biraz krem süıilnilz, eski
sine nazaran ne kadıır i11i bir 
manzııra aldığım göreceksiniz. 

*Bluzunuza mürekkep mi dam
ladı? Derhal !ekenin iizerine 'Nr 
kaç damla limon sıkınız. Bluzu
nuzu yıkadığınız zaman lekenin 
kayboduğunu göreceksiniz. 

* Limanlarınızı muhafaza için 
onlan bir kaba koyunuz ve yarıya 
kadar kabı ıu ile doldurunuz. 
Ve suyu lıer giin d.eği<tiriniz. Kul
lanmadan evvel de bir dakika ate
şin iizerinde tutunuz. Kııllıındı

ğını:ı: zaman suyunun iki mioli 

fazla olduğunu göreceksiniz. 

perıısııııcl:ın E!isabo ih'. ~ . lt::sl, 5 -
Riclıwd Wagrıet": Tr:st:an !$)],. 
ıdemın prc'!ürl ve liıoldı 'nı n -:1k 
öfüımü, Saın S= '.ha Be ~. 
SQprano. 22.15 M<mılekcıt sa,~ a
yarı, AjQl'IS habeıtl n; ziraat, ffi
iham • taıhvilfıt, kambi~ . TI'"~t 
fborsası (fiyat), 22.3fı Muzik: Caz
lba<rıt (pl), 23.25/23.30 Yarınki 
'Pro/lT'.l'ffi V(' !< . paını.ş. 

TAKVI va ~:t ıl 

8 Nis•n 
PAZARTESİ 

Hicri: 1359 Rumi: 1351 
1 4 üncü ay Gün: 99 Marta Z& 

Sefer: 29 Kasım: 153 
Güneş: 5,33 ~: 18,41 
Öğle: 12,16 ~atsı: 20,15 
İKindi: 15,56 imsak: 4,48 

- HAVA V .\Zf\I l l 
Yeşilköy meteoroloji istasyo -

nrnıdan oJınan malCı.mata göre 
hava VU{duıı doğu bölı:clerile 
Karadeniz kıyılanıı.ın ve orta A
nadoLunun şark tarailan ve Ak
deniz kıyılarında çok bulutlu; or
ta Anadohınun ve Karadmı.izin 
J?;ırp taraflarilc Egerun cenubllllr 
da kapalı ve mevzii yağ~ı Trak
ya Mıarmararun ş:ınaı Jcsımların
da yeryer yai(ışl:ı geçmiş ıiizgiir
ııar ekseriyetle cenubi istikamet
ten Eı;e ve Marmarad.a yeryCT kuv 
vetlı orta Anado)uda kuvvetlice 
di.;:er yerlerde haf.f Eı:e \/'!! Mar
mar.ııda fırtınıa şckl.in.de csmıştir. 

Dün İs'.anbukla ha\'a kaıpalı 
ve yrJ(ışlı geçm~; ruzgarlar ce -
nuptan saniyw.e 2-4 metre hız -
la esmiştir. Saat 14 de hava taz
yiki 1014,7 mil>b<ır idi 'Suhw:ıet 
en- yüksek 13,7 ve en düşii:k 8,8 
santigrat 'kaydcdiılım'-ti.r. 

Çocuk insanlann çiçeğidir. 
Seviniz, okşayınız fakat öp
meyiniz. 

Çocuk Esirgeme Kurumu 
Geael Merkezi 

Sı!TFA - S 

Hav•cılık: 
Dünya 

Gocuklar 
1 

Olunuz 
Uçman. 

Elsl<ıi savaşlar yan:lıe ol~ 
tllcı. Ş:.md'.i'ci!Tıcr havada a..a -
c.'.1k.tıT. çünl\lii uça!k buJ.ırrnınış
ırur. 

Bunwı. içm her meım 113l<.et 
uçalk:Jıa.ı•nı çoğ'alıtıvor, uçııııkl il<" 

QO,ğ.ııdıkça onıları .;d;ı;.1 ıdcc& 

UıQmanJm- da vardır. 
Bizrl€ yurdıuınuzu ku:Mıa.mıak 

dçin Q<Jk u<'ak ve uQm3.11 lfızım.. 
dır. Cııım'ıhuriyet O:!iırı OO!i.leH 
dalııa on bcs sene olmadı,ğı. ha-.
~ h eT tar ~ta fall:ıı'.ilkals.r kurU>- ı 
...,-orwı:. Bu arada bır iki scne
ve kıaxkı:r dliinvanın n 21 ~ n 
demir fcl>ri ıl.ırrmU!m biri o-

Küçük kardeşin"ze 
f!IP PECETE ÖFll'<F(';f 

Bu s-Y ıım~ia " ı el , · .ık. 
B:iikıın küı;ük ı. ... ...ı. şlcr 

·. ı. rr. m~ dlıbnı ' 
gtı:-,d lf· pt'çetc ı;• \ 
ruz. Ann.'ll' " du; na.c...n nu 
dkuki.2~li öwıetme:niruz _· sorun, 
\l! gi.z!,:ce küçUk k&·ıi şır.:.7,m 
boynuna ba.ı.ı vm. Alllll niz kim 
bil ;,,. ne karlar sevfne<:e-k. Soru-a. 
bu yalmz peçetcy degil, cep ii&
t.ün.., rop w çanta ü tüne de ~ 
ll-aıehilir. 

Eski Çinde) eni adet er 
E&:ıiooı Çmdc bakınız ne tu -

had" ceıı:ılar ver...ıyordu: Bt ko
ca, .!<=sının komşu ıkadın - a 
~-ıvczdıık ıtnüye ıPttt;liind ı:örur
se kc lJınm ay. \cl •. 1nı:n '" ....,.ıa 10 
oopa vua-aca:< \'e kaıu,,n!Jl burır.ıu
nı.ı r. :<Şİ:n bir burı:ncuık ııe~ .. ıt.'C lk 
lkrdın bu l:ıurunc'lllkla üç gıün 
gezeock. Oıxlu komuıta.m, Çince 
adı L:e Ta:.kiyrun, bu ce:z,ılaxın, 
bugüın rlı. \"<."l'J ıecLtğ;ini söylüyor
mus. 

Si-Kuyon-Fu Şehriın.ıe gid.n 
g<.'Zginler, buırunl:ı.rınd.a mc.;in 
buruıa:uk taşıyan kadınlara ra&t
Uıyor1anımş. 

Çi:nrk a· le.er ar.ısında dd bir 
ta.kıırn ı:ıariP cczaJaır w.rdır. Bu 
cezalJaıra haıa ,·ast.ı.aruyor. B;r bar 
'ba, çocuğuınu uzun müddet hap
s:ıtrolıiliyw. Ve o !babaya kiım~ 
ımüoohal, etmiyor. 

Kuş için basılan pullar 
Cenup Aırrnrlkasını.ıı rampao.:a.

rivle, yani UıÇSl>Z bucaksız ovafa
ri,~e tanınmış küçüık bir mcm!e
lkc.Af varoır. Uruguay. Uruguay 
dıa inıııaı:ıın oras11U burasııu ısı -
ram., Vlzlıyım pis si:rııdld'ıcr~ do-

RESİMLİ 

1 ...:. Emine bacı, M ere an usta-
ya kızdı: • 

- Nedir btı haliniz, diye ba
ğırdı, pis ayakkaplanmızla <!... 
min sildiğim merdivenleri kif.. 

!ettiniz ...• 

!mı K.a.-a.bük f.abııikası kıuru:.un
aa, bi'ıı m için demirden, <P
\iilkruen ~ ve sav-aş ı:ıerni
:Jıeri. yıapacağı.:.. o halde iiki üç 
rene S0111ra yunlıı.mıuzıd:a büyük 
uçaık faıbrikaJıaırt açtlacall< ve 
Tiır1ltiy>e kııcada ve den ~kıi 
sa\•as;Jıa,rdaın daiıma l<ıa:uır.dıi(• 
gıiıbi ha.va savaş<ınnda da en 
lruvvelıli bi:r marnlak<>t, o'laca!k'

tır. Sizler de uçak mühendı sıl, 
uçman olmrya ça. . .:;ın, vuııdu

nuızu kuvv<.-t cndirınış olumı-
li:UZ!. 

Uçman Agabey 

Dünya - Swr~ınıa 'ba.'<, sti n
güye d.:rv<"a.n.!. Dcrlil<>lll!ri ben o[l... 
sam g<ırek ! .. 

Dev Adam 
- Caııııbaızhanenin dev adamı 

si:zsiıniz ha?. Nasıl olur? Boyn.ı• 
nu:z benıdeaı bıılıe kıısa.. 

- Ollaıbi: . r. Çürikii ıbeıı d:ün
~ anın en kıüvük d ıv aıitamtYllll ! -

4 

FENNi 
"9e,EGLECVCELE R 

Çizgi ile resim dersleri 

Ç ni mürekke
İ>i ile yapılan 
ve \ J:nrz .ıh 
ol:ın bu kı: -e
,ı ecri ı ı. <ıl 

dettr ımt ' r. 
ola') rr. Dekor 
yap;rak ay:ı. bir 
sana tt:r. Ve cie
k<lra ,öre y_· · 
dekor y..,pe:ı n
s rı.a lazım olar 
b '"assa bu şe 
kıJde'kı gib, ko-

yu renıklcrle r 
:y-irc!lerı n dık-
katleriru yap • 
tıklan dekor Ü· 

:<ıe<r: nıcl0 tı:ıpJ a -
m.:ıkt>r. Bu ders
te, dit': er Qizg. 
usulile yapılan 
bir başka şek Un. 
görüyo.rsıınuz. Bundan önceki derslerde geçen resiım,lıerde bor çoğu
nu da boyamak şartile bu şekle sokmak miimkW>dür. Elverir ki 
sivah ve beyaz hangiSi ol.ursa olsun aslına benzemiş bu~. 

udur. Fa:k t "tabıatın iy:lı ba-
m l<i, orada Tcrii-'1l:ru adı ve

ril ~ bir kuş vardır. vıe hu ku.şun 
;~.:.C"1e ycyc---hı de bu s . ' eri 
doyuncıya kaıd~ ) cm ·rti:" 

Tt>rü-Terü Uıru,.,•Tııa;ı ı.I mı !bir 
~ıırıc.ıs.=. Bun ı dii.::"" U
rııı!!U :ıy h ükı'.ı.ınct.i ; 'It ını-T C'rii 'nün 
şer ıfiıne yeni pasta pulımı bas. 
twmı:Şbrdır, bu ~laırın frzıe
rındıe Tcııü-Teııü'lcrin resiıınic.
ri vaırdır. 

Srz, bu işe ne dıcırsiariz?. 

Yeni keşif 

NİSAN BİLMECESİ 

Yukarıdaki resimde köpeı)in 
kovalııdığı kedi acaba nereye ~ 
landı? 

(Bulduğunuz yeri boyalı ka
lemle boyayınız!) 

• Iual . .im ~t dıersinde enılıar Bilmece müddeti ıWan sonun4 
tıyo.-: ~rdır. Nisan nihayetıinde 
•- İnsan ooı:Jıktan ti1ıl"emeındt toplmıacak dört bilmecemizi bit--

için, dişlıeırini sıkm;Lı!• lılcte matbcııımıza gönderiniz. 
Cevat mrdctepteıı çlkaır çıil.ııınM 1 H d · 1 · · Birinciye 5 eve koştu: , e ıye erımız . 

..,...__ ., ~~' lıra 
- .D4U<l mur-. 
- Ne var r:>ğ1urn... Kitap üıc- Bilmecelerimizi doğru bulan -

n.ıtleırinıin ucııızLadığ'ını mı söY1I>- lardan birinciye 5 lira, 2 nciye 
~~o!ksin. zarif biT şapka, 3 ÜRCÜye bir el 

- Ondan mühim. Artlık 'kl$lıık çantası ve aynca 100 okuyucu -
oduna, kömüre hacet vok. muza da muhtelif hediyeler vere-

Mutl:ııka yeni ıbtr k!.'.şif vaa:?!.. ceğiz. 
- Evet. Bundan SOO'.Ta d".şi!nizi 

sıik:maık'1a UitremeK!ten kw"ıuıla -
cağız!. 

HİKAYE 

2 - Sen misin bunları Mer
can ustaya söy~... Bakın o, 
Emine bacının sildi,,_ merdhıen
leri Jcmetmemek için ruıs1I in -
di?!.-

Küçük fıkralar 
AN 1' E - Alı yavrum, şeker

lemeleri ni~-in bu kadar çabuk 
yiyorsun, daha çok var, bU • 
mez. 

ÇOCUK - Buiyorum, onlar 
bitmez ama onlar bitmeden ev
vel iştaııım bıter diye korkv.-
yorum. 

* ÇOCUK - Büyük a.ııne sen 
Abdü..lıamit devı-im biliT mi
sin? .. 

BÜYÜK ANNE - Elbette .. 

1 
Görüyorsun ki altmış ya.şuıda
yım .. 

1 

ÇOCUK - Ben ~ altmlf 11.,,.. 
şına geli.nce o vakit hattrla ~ 
yım a.caba?! .. . _ _. 



• 

SAYPA-• 

Uğlb!lırDlb!I EDDü Nömet Alb>Da 
Şimdiye Kadar işidilmemiş bir 

TALiH REKORU KIRDI 
En büyük ikramiye olan 150,000 LİRA isabet eden 33069 No. lu 

biletin sahibi iki müşteriye birden 

150,000 Liradan Ta 300 Bin li-ra kazandırdı 
Ni ET GiŞESi 

Sc§lltilölbö UğlYltrDlYI IE:DDö 

ET ABLA N • 
1 M 

Daima dafrayu •öyliyen uturlu 
elli Nimet Ahi' 

Bu en büyük iki ikramiyeden başka birçok ikramiye daha verdi. 
I' • ın nıııııııın•nıııııııın•ı •nıııııınnaınıwmın m , ınımııınınuıınnıoııınııuı ııınmnımmııımınıııııımıı:ruııımınmnınııııııııııoıııııııııımııııııınuınııııııımmıınoınııuııınomııııııııımııııuıııınınııımııınımıııınnıııııııınmmnıuımmnınımıuıııııııııınııııııııııııııııuıııııııuııı 

Bu işidilmemiş ve misli görülmemiş muvaffakıyet gösteriyor ki Nimet Abla gişesinden bilet alan ve i 
1 inad edercesine sonuna kadar takip eden sa.qın müşterilerine günün birinde kendilerini de ; 
1 zenginler ve bahtiyarlar meyanına katabilmek ümidini vermektedir = 

.•m mmm ıınuıı~ıııuuınııııınm mnıu wııınıınınounıııınuıll!inmımı:ıııııınıuıınmnııııuıwııuonıwu ı · wmmını11ııumııı1 ~tııınım 11.:uımınıuuıımııııııııııımnıllllllilıınaımttmııımıııııııııuııl!lllnuuıuıuıuııııttmuıııııııııııııııııuıııuıııııııwıımııııınuıııınınıuıınnıınınnıuııumıııınııınımnıın•-' 
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Birinci 150,000 lira Nimet Ablanın uğurlu eliyle 
verdiği 33069 G. No. biletle Bay David'e 
İkinci 150,000 lira yine Nimet Ablanın uğurlu 

-- eliyle verdiği 33 6 9 H. o. lu biletle Kara güm-
rük Cad. acı S. 1 0.'1 o. da Ba an Leman'a 
kazandırdı e ara arını ta _aı ıen verdi 

2 nci 150,000 lira lr•zanan Bay David'in afurlu 6iletı 1 inci 150,000 lira lrazanan Bayo.n Lemo.11 

50,000 Lira 
Yine Nimet Ablanın uğurlu eliyle 
verdiği 16260 No. lu biletle Meci
diyeköyü Belediye Yollar şubesi 
Garajında amele Bay Mehmet'e 

15,000 Lira 
Yine Nimet Ablanın uğurlu eliyle 
verdiği 6007 No. lu biletle Kadı
köyünde Pazar Yolunda kundu-

racı Bay Koço'ya 

12,000 Lira 
Yine Nımet Ablanın uğurlu eliyle 

verdiği 46580 No. lu biletle Bayan 

Müberra' ya 

Bunlardan başka3adet 6000, 2 adet 
4000, 5 adet 2000, 21 adet 1000 
liralık i ramiye vererek şimdiye kadar 

Biiyiilı ilıro.miyc lı•:zano.n Tramvay 
6iletçiai l>ay Arif 

işidilmemiş bir muvaffakıyetle ikra
miye dağıtmak rekorunu kırdı Büviilı ilrramiye lrazanan Kartala, Tro.mııay 

ntona bay Ahmet 

Nimet Abla talihli müşterilerinin evle_rine bizzat giderek müjdeledi ve paralarını tamamen verdi. Adresi olmıyan müşterilerin 
de biletlerini getirip paralarını almalarını rica ediyor. Hiç bir nam ile on para kesmiyor ve bahşiş dahi almıyor 

N ID) Ü lk lk @) t ~ a ı Yeni Biletlerimiz gelmiştir. Son günlerin izdihamına kalmadan 
<{U ~ i8U lr 0 ~ a biletlerinizi Nimet Ablanın Uğurlu elinden alınız. 

Adres: lstanbul Eminönü Tramvay Caddesi 29131 No. da. Hiç bir yerde Subesl yoktur. 

NiMET GiŞESİ ls_~-hfb~üf NiMET ABLA 


