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Almanya,Hollanda veBelçikaya Taarruz Ederse 
~alya, ispanya ve Amerika Hare eteGeçecekler 

• 

ffe~sini yakmak Çekoslovakvada galeyan arttı, tevkif edilen talebe 
ren~~'!~:.· miktarı altı bini buldu, dokuz kişi idam edildi 

kitaptan için en salim 
ve çıkar yol hu olacak
tır, maarif hayatımız 
ık.inci bir hamle ve in
luıap safha~ıoa gelmi§

Nümayişçilere karşı bomba 
kullanılması emredildi 

tir. 

.!.._~: ET.EM lzzET BJCNİQ 

'IJ ı....... Catelelerln '1l bir hallalık D .. -

li., •tına bakınca umumi bir hıılil.a& ha
d.e ıu esasluı buJQor: 

ltlıo\-111uıep kltaplan halalıdır, halli, 
Uii.ııecıı. 

bırı ıı_ Yanı~ yalnız bir edebiyat klla
cı. detıı, bulıın kitaplardadır. 

fb.::- 'l'edrls usulleri ve programlar 
hca ayırun detlldlr. 

-., n._ l\lekteplerln açılma ve kapanma 
la Uerı bile maksada elverıtll olmak

tı ıı.at•--
ıı ~. 

,. ll esas ve mlsaller, 7ine aon neşrl
Cı.ı. dayanarak teakup etUrileblllr. 
&ll~"UJuyor kt, memleketimhde birinci 
bı;"<ia ve en çok değer ve emek i>Uyen 
l1tı iş Ü•erlnde, kutıur iti ıizerinde de
di btı- •lika ve hassasiyet vardır. fil
~ '•11 lealellayln bir şalı ın ortaya çı
~~ Yaıdıtı bir makaleııin süren dedi
k.., "'n ••alinde kabul ve lefsir ile 
oı..,~1 kendimizi le•elll etmek cülün9 

.,8elkJ, dik.kaili veya dikkat.sis orta
• '"l'lil 

. 
Londra yüksek harp ,lirasına lşllrak eden Fransız llomandanlan: (saf dan sola) or dıı erklnılıarblye reiı;I General Gamlen, 

deniz erkiiııharblye reisi Amlral Darlan, bava erkinıharbiye reisi General Vullmen 
)Uı tıı bir iki makale içlenlçe. :ra-
~ü p 1.aşan llJö.zmln bir derdln bulun 
d •betile, butun kusur ve hatalan Ue 
tı "llıneslne f.ınal vermiştir. Bıında.ıı 
_:, llkayel etmeliyiz, ne de endişe duy
ııı.., ı.,.._ DerUer açık konuşulduiu u
« ılır ki deva71 bulurlar. Maarif, 
ttcıı d • e bu memleketin açıklan açıfa 

••nu •••• ~ • ..,._..ı, konuşmıya mecbu.r bulun-
._•tu mesetelerln en başında relmek
"clir. • 
)t İnlw.;;,p ve Cumhurlyel Osmanlı lm-
1-ıı ratorıu;unun enkazı üzerinde Tiirk 
b l1Jeı1n1n lsllklillnl kazandıiı rıınden 
tl:llıc~e kadar en iradeli, en enerjik ve 
il., 1lıtl!lbet hamleleri Jle umu.mi kültü.r 

'Brüksel 18 (A.A.) - Belga .a
jansı bildiriyor: 

Belçika arazisi üzerinden ecnebi 
tayyarelerinin uçtuğuna dair ec
nebi memleketlerde ısrarla dola
şan haberler üzerine vaziyetin ye
niden tavzihine lüzum görülmüş
tür . 

"Son günler zarfında ecnebi tııy
yarelerinin Belçika arazisi üzerin
den sık sık uçtuğu doğrudur. Her 
defasında Be!çika hava müdafaa 
bataryaları ile avcı tayyareleri ek
seriya muvaifakiyetli müdahale -
!erde bulunmlliilar ve birçok tay
yareler mania ateşinin arasından 
geçmek veya Belçika hava devri
yelerile karşılaşmakatnsa geri dön
meği tercih etmişler.ıir. Fakat bu 
uçuşların ekseriya kısa olması mü
dahale imkanını bırakınamırktadır.

1 A18kadar mahfillerde tayyare -
!erin bir .arazi üzerinden uçma -

Holanda ve 
Belçika ya 

taarruz olursa 
Madrld 18 (A.A.)- Holanda ve 

Be1çlkanm tamamiyetinin idame
sinde alikalarını blldlrmek üı:ere, 
İspanya ve İtalyanın blrllkt.e ola-
rak Almanya nezdinde diplomatlk 
bir teşebbüste bulundui'u ha"m-
da dün Brükselde intişar eden 
haber, en iyi menbalar tarafından 
leyli olunmaktadır. l\ladrld sali
lıf.u&.tar mabfelleri, bu haberi ne 
teyit, ne de tekzip eylemektedir. 1 

sına cezri surette mani olmanın \ 
imkansızlığına i~aret edilmektedir. 

~~~~~~~~~~~~~-

Büyük muharip devletler bile d~
manın memleketin içine kadar ha
va akınları yapmasına mani ola
mamaktadırlar. Muharip memle • 
ketlere a..'t tayyare!.erin ekseriya 
pek yüksekten w;tuklarının ve 
Belçika hava müdafaa batarya -
ları faaliyete geçer geçmez kaç
tıklarının da hesaba katılması la
zımdır. 

LONDRADA TOPLANAN 
YÜK.SEK HARP ŞURASI 

Londra 18 (Hususi) - Dün bu
raya gelen .F'rarısız Başvekili Da
ladye lmgiin Parise dönmüştür. 
Dün toplanan yüksek harp şura
sında İngiliz ve Fransız B~şve
killeri de hazır bulunmuşlardır. ı 
Fransız orduları erkanıharbiye 
umum reisi General,Gamlen, hava 
erkfınıharbiye reisi General Vuil
men, deniz ku~ıetleri erkan har-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

"ası üzerinde durmuştur. Eier, bu
~ bu memleket çocuklarını mevcut. 
) llara sıidıramıracak. kadar okumı
b • lıaheşll buluyersak, bu sırf lnluli
~ ltJ. eseridir. Eier, bul"ün bu memle
) ttte okuyan ve 7azanların sayısıru 
~I Yll önce7e ıöre _ _J'üıde albnış 
b betinde ııotatnwı corıiyoraak yine 
... 'ltıu. lnkıliba ve onun umumi kült.üre .. ,..~ 
b -.-ı ehemmiyete borçluyuz.. Eter, 
) 11Cii.n memlekette mUnevver adedi 
.. de kırk beş arlnuşsa. mekleple
~ı. okumuş, taze ue.Ulerl her yıl on 
'1) ler 1a7ısı içinde haya&. saflarına ve
) 0tsa bunu da lnkıli-ba ve Cumhurl
tt tnaarlfine borçluyuz. 

~ İtıkılip mevkli iktidarı, bu mem.Je
k eu., ınaarlfl lmparalorluklan bütün 
-~llrlan l!c, medreseleri lle, ıertat 
t 1~eleri ile ve dejenere olmuş blnblr 
L~ıt hatalı usulleri ile tevarüs etU. O 
•ot 

Almanlar Romanyayı 1 Yanllş kitaplar 
sıkıştırm·aya başladı İŞİ büyüdü 

Hi~ler Berlinde onbir 
iktısat konferansının 

devletten · mürekkep bir 
toplanmasını istiyor 

tı " mlrası. o ha.tali, kanıık ve deJe-
'te Şartları tasfiye ede ede bul'tinÜ 

(Devamı S üncü sahifede) 

Londra 18 (Hususi) - Alman -
vanm nctrol ve arzak tedariki için 
Romanyayı şiddetle skıştıırdığı ha-

ber alınmıştır. Tayyare ile Bük
reşe gönderilen doktor Klodius bu 

(DC\'amı 3 üncü ıahitede) 

' 

- MEMLEKETİMİZDE l\IÜHİ!\I BİR SAN' AT HADİSESİ -

ÇOK HEYECANLI ve ORiJİNAL BİR FiLM: ___ , __ -- - .-..._. .,.__ --
BAR ÇİÇEKLERİ 
İatanbul halkını şimdiden merak 
ve heyecana düşüren bu film 

acaba nerede ve ne zaman 
.. ·ı k?f gosterı ece .... 

Şimdiye kadar biç bir filmde görmediğiniz yeni artistler: 
Muhteşem sahneler .• Göz kamaştırıcı dekorlar .. 

Yakında vereceğimiz tafsilatı bekleyiniz! 

Bütün ilk okul kitapları 
gözden geçiriliyor 

Maarif Veknı Basan Ali Yücel 

Liselerde okutulan bir edebi -
yat kitabının yanlışlığı hakkın -
da Galatasaray lisesi edebiyat 
muallimlerinden İsmail Habip ta
rafından yapılan neşriyat üzerine 
ortaya çıkan •Yanlış kitaplar se
r.İSİ• o:ıe bir yenileri daha katıl -
mış bulunmaktadır. 

Ezcümle; lise ve orta mel<:kp
lerde okutulanlar gibi ilk okul 
kitaplarının da kusur ve noksan
larla dolu olduğu iddia edilerek 
bil_tün mektep kitaplarında bilhas-

(Devamı 3 üncü sahlf.,Je) 

Milli Şef 
Bugünlerde Hatay'ı 

ziyaret etmeleri 
muhtemeldir 

iMilll Şef İsm~ İnönünün bu 
yakınlarda memleket dahilinde 
bir seyahate çıkmaları muhtemel-

Deniz harp okulunda 
bugünkü merasim 

Sayısız deniz arslanları yetiştiren 
okulun 163 üncü yıldönümü 

bugün merasimle kutlandı 
dir. Cumhur Reisimizin bilhassa 
oon.up vilayetlerimizi ve bu ıme -
yanda Hatayı şereflendirecekleri -
zannedilmektedir. 

Dahiliye Vekili Faik Öztrak ı 
Milli Şefimizin Hatay seyahat -
lerıni hazırlamak ve ayni zaman-

1 da tetkikatta bulunmak üzere Ha.- J 
taya gidecektir. 

Sovyetlerle 
müzakerelerimiz.~·~ .... =",,,,., 

Hükiımetimizle Sovyet Rusya 
arasındaki müzakerelere bırakıl
dığı yerden ba~lanrlması için, dün 
verilmiş olan haberıer diğer bazı 
kaynaklar tarafından da verilmeğe 
başlanmıştır. Sofya ve Belgrat 
radyoları da hükiımetimize bu 
yolda teklifte bulunulduğunu bil
dirmişlerdir. 

Sofya radyosuna göre, müzake
relere Moskovada devam edile -
eektir. Belıgrat radyosu ise, mü • 
zakerelerin Ankarada devamı ar
zu edilmekte olduğunu bidirmek
tedir. 

Müzakereler için Ankaranın 

tercih edilmesi kuvvetle muh -
temeldir. 

Ancak, dün de işaret ettiğimiz 
ııibi An.karadruı ve Moskovadan bu 
hususta henüz müeyyid hiç bir 
haber yoktur. 

İngiltereye 
gidecek heyet 

Pazartesi günü Numan Rifat 
Memeııcioğ u nuıı reisliğinde 

Ankaradım hareket ediyor 
Hariciye Vek5leti katibi umu

misi B. Numan Rifat Menemenci
oğlunun reisliğinde sekiz kişilik 
bir heyet pazartesi günü Anka
radan hareketle Londraya gide
cektir. , 

Dost ve müttefik İngiltere hü
kiımcti'le akdolunan mali ve ti -
cari itilafın tatbikatı etrafında 
müzakerelerde bulunacak olan 
heyetimize Tiırkofis reisi B. Bür
han zihni ile Maliye V ekileti na
kid işleri müdürü Gıyas ta dahil 
bulunmaktadır. 

Ki SACA 

iş falcı lığa döküldü 
galiba 

1 

Gaz.ete ki.iıdının kilosu 26, matris 
adedinin tanesi 30, mürekkebin kilosu 
65, tutkalın kilosu Z45, şeritin metresi 
50 knrnş _oldııklan; llii.n ve diğer rellr
ler de yüzde elUye düştükten sonra ca
Jlba bWm cUs biraderler» işin bir çık
maza saptıtını görmüş olacaklar ki 
teselliyi falctlıkta aramıya koyuldular. 

El lalııım adını: 

- Ellerin dili •.• 
Şellllne ~evirmişler ve hllliyeye baf

Jamışlar. Bari, matbuatın bu buhran 
içinde aveuııda ne yanlı oldu!wıu da 
bir an önce söyleseler de nerlye 'Vara
ratımıu bJlerek meraktan 11.urlulst.k! 

• • 

Denb harp okulunda merasim 

Denh harp okulumuz bUKÜD 183 üncü 
yıldönümünü blllrerek lGt üneü se
nesine basmaktadır. 

Bir buçuk asrı mütecavb bir saman-

danbcrt ıerenı bir şekllde (""1ışarak Q.• 

yw.z deniz arRlanları yetiştirmiş olan 
bu kahramanlar ocağının mutlu günü 

(Devamı 3 üncu sahifede) 
-~--~~~~~~~---~~~--~--~~ 

Kış havası başladı 
Şehrimizde hararet bu sabah on 

derece birden düştü Ynzısı 

.1 üncüde 

ÇERÇEVE 
Aksiyon Serisinden: 

Maarif meselemiz 
-3-

MESELENİN İKİNCİ ESASI 

J\olselenJn lklncl esası, işi fa]ııs kadrosunun üstünde mtitalea etmektir. 
l\levcut, kurulu, verimli bir slsiemJ ş.ahsıyla berbad edecek; vrya mevcut, 

besbelll, kaskatı bir hlçllfl şahsıyla lelafl kılacak bir vekil 1<ellncl>0 kadar 1ş1 
talııs kadrosunda almak, ya dalkavuklufa, ya l"ara:ık;i.rhğa delil. 

Halbuki mevcut, kurulu, verimli bir maarif sbtcmimiz bulunduiuou kimse 
iddia cdemiyeceiine .-öre. beklcdJilmlz: mev<'ut, besbelli, k~kah bir hJı;liil 
._ahı-.ıyla telifi kılacak Vekildir. 

İşte (nesliml:ıln kıymetıendirUmesl) adlı aksiyon serisinde rnümta7t:ğını ha
ber verdilim n~llmi2:ln bir unsuru olan timdikJ l\laaril \'ekili, adanu:ta g-ore l'& 

en kolay, ya en ı;etln itada sahibi makama, umumi bir hamle mevsiminde cetl .. 
rllmiş; J'a kendisinden evvelki silik şiara uymak, yahut te-kbaşına ~lvrilml"k Kibl 
ıztıraph bir nasip lcinde 7apayalnız bırakılmıştır. 

Şahıs !ayin elmelı.sbtn ıabsı kasledenlerln hllell slslemlle. şalwı tayin elllifl 
halde ıahsı a~anlarm dürüat usulu arasındaki farkı, okuyucularım sezer. Ba· 
(Üne Jı:ad&r (maarif davası) üzerinde yapılan hücumları, Jsim söylemeblzla 
phsa batlı ı-ördüfüm tı:ln. davam ph.ıskadrosun.u aşkın oldutu hald4", şahıl 
kadrosunda cevap vermete mecburum: 

Bucünkü Vekil henüz lam ve müslıel olanı. hiçbir eser vermif dqll. Fabl 
kimseden islenmlyen böyle bir eserin verileınemesl mes'ullyelinl kendisine yülı:
Uyece,timlz zamana henüz kavuşmamış olmasından başka, l'eçlrdfil zaman içinde 
hummalı bir arayıcılık hamleslle çırpmdıfuıı açıkoa ifade elmlşllr. Be•h•lli ki 0 , 
birçok selefinin üstünde rahat rahat otnrmaktan batka. birşey yapmadıiı eeld
taşmı, varkuvvetlle omuz.1ama1ı:ta. Risk denilen ıeyl sevenler, ve onun kahFa
mantara m~hsus blr Adet olduiunu bilenler, bu riski sonuna kadar takibe mecbur, 
Bam.leden ya bir zafer, ya blr fiyasko dofacaktır. Sadtte nesllmhln bir mva 
olmak mtimtaı:lıfmı yeni ~Iaaril Veklllne vererek, uterlnc veya fiyaskosuna ka
dar beklemek icap ederken, hicbir tenkit. kıymeti olmıyan ufak tatbikler üzerinde, 
an'anel<'şmiş kabahatlerden cömlek bltiı> ona l'IYdlnneğe çalı'jm&k çirkindir. 

Akslne, l"•rpta ıark arasındaki mahsup muamelesini en iyi blldijinı iddia 
etililm benim nMll muvlanm, bütün fikir ve törü.ş sermayesini yeni Maarif 
Ve1ı:illne tahsis edip, onu nesil ifadesUe muza.Uer ktlmıya çah,ınahdır. Fikrimi .. 
&in mJ zafer kaza.omasını l!tlyonR, phsımızuı mı? Cevap! 

Davanın 115111 ve esa...a alt cephesini bôyleee lesbU elllklen BOnra, maarillnıı.I 
saran meselete.rl, _m_iıi,a)ı,has ferçeve ipinde,_ )'arından tetlyok, sırahJ'&cailDI. 

Ölçü: 

Derin bil' kompleks ifade eden davayı, kökünden ve fert kaclroıqı ti~tü.ncl• 
kucakhyamı,.anıarm ne baklllaU vardır, ne de samlmlyeiH 

lllECİB FAZIL KJSAK0REK 



fırrA. ôBL'LUN DERTLE&İ - -BİR ROJIAX lll OLDU::-

bu !IOkaklards müşlr:ülit oe:kl7or. sey
rti.J:efer l!jlerlnJ tanzim etmek l"İİf olu-
7ormu,t 

KüçDk 
vapurlar 

Çocuk 
ti atro u 

Şehrimizde yapılıp ya- Fakir talebelerin inec- Halk t 1 k ı 
1 • t · b . - . . • a sa ı aca arsa ar 

pı amıyaca~ı ecru e can en ıstıf adelerının 
edile{Ck t • • • t d• Bllb..,.. orta halli ailelerin mesken 

enıını JS en J tedarik etmek hususunda, nasıl Mil$• 

Eıski tip 
gemiler 

Bunların seferlerden 
çıkarılarak satılmala

rı kararlaştırıldı 

• 
Belçika Ho!andıı 

Almanya 
Dostum Ye ark:ıda.1rm Nael Sa4'ullab 

yine işin ,.ta tanırmd.ın alıp, :rudıfı 
b6r fıkra.Ta, fU serlevlla71 L.oym.ut: 

0İila.Dblll1111 ılerllm de reman ol•· ,.... .. 
Fakat, amıebıwn ki, aekl meslek • 

daşım, bu haldkati yeni anlamq ol
sun! İslanbulun dertleri ne zamandan
~rt blllim nsıtıan ile, loaklkaleıl bir 
rom.ıa olmqtv. Bakyna, Jdmse me .. 
&elik Ye.rb'or maT. 

Londnlı allbas>Janmız üzillmestnıer. 

hin kolayı var: Bizden mütehassıs ls
kalnler. Karanlık soltaklanla s...ıe.ı 
ıeyrü.oı:cfer nasıl mümkündür, bb. İstan
balllllar, ita ql onlara pdoili öirele· 
hlllrla. Alimallah, büUin İsıa.ıbullıalar, 
bu meselede mü&.ebassısızf 

HALİÇTE VAPURLA& 

İŞLLfiln:CEKMiş! 

İstanbula pek yakın bulunan 
İzmit köriezi ile Karamürsel ve 
civarına muntazam vapur işletil· 
mesi Unkanlar;nın arandığı bugün-/ 
lerde yeni ve mühim bir tecrübe 
yapılması kararla§tınlıruştır. 

Go;en ders yılında olduğu gibi ltfililla karşılaştıklannı, müteaddit de· 
bu sene de şehir tiyatrosu, çocuk· talar, bfreok vesilelerle yazdım. bı 

bir lçlimai mevki sahibi bir insan dü
lar için temsiller tertibine başla· ıünün_ Fakal, kazancı, nihaJel mu
mıştır. An<:ak her halta çarşamba •nen maaı veya ücret budutıan için
günleri öğleden sonra Fransız ti· dedir. Buna raimen, kendisine ikameı. 
yalrosıında verilen bu temsillerin sib olaralı 17lce bir eatuıııı aeemek ız-

Deniz yollarının Adalar ve Mo-· 
da seferlerini yapmakta olan es· 
ki tip yandan çarklı vapurların 
kadroharici edilmeleri kat'i su • 
rette kararl~mlınıştır. 

landaya verilen yeni t 
memleketin efkıirını az ('Ok 

".'ekle beraber, herhalde .,.ıl ı,ıll 
hkes1 btiabutün bertaraf edı ~ 
Jamaz. Almanya bugUJı ç~ 
alınmıştır ve blo şiıphesiz " 
harbindeki vazlyellııdeo d•lı'1ı 
dür. BllC'ünkü Alman ordUSIJ 1 

bindeki Alınan ordusu kaıl>' 
delildir. Sonra 1914 scnesfnd~ 
milJeU daha bü7kk ~lr tesaDıı 
mauld bultümetln eıratınıl> 

YANLIŞ KİTAP 

İDDiALAJtl VE çocuıı:. 

Ymlq kitap iddiaları n ririiltiile
rinJ takip edJ7orsanız, sJ~ de benim 

Yine şu meşhur Halicin temmenmesl 
hikayesi ortaya eıklı. Bir razelealn 
Yudıima ırön, daha bet eene, Bal~ 
b-.iuıltiı hallllde ltatırsa, taım.men de
laealt ve nııarlar 1'117emlyecekmı.. BI• 

Geçenlerde bu hat için tek va
pur olan U ğuruı> bozulması ile 
aksayan seferler de bilhassa va • 
pursuzluk müşkülatı çekildiğinden 
bu tecrübe ile, körfez vapurlarının1 

İstanbulda yapılıp yapılam;yacağı 

~tenilen faydayı temi.n etmediği lırıı.rıru duyacaktır. L:Uıln, bu lfl nasıl 

görülın;i•tür. Çünkü bir kere halledecelt?. Ev klralannm ne halde 
~ oJdufu malü.m? 

temsiller, yalnız, vakti yerinde 
ailelerin çocuklanna ve saniyen 
civar mekteplere münhasır kal • 
mışlır. Bu münasebetle çocuk ti· 
yalrosıınıın tekmilresmi ilk mek
teplerle ekallıyet ve hatta ecnebi 
mekteplerine de teşmili ve bu hu· 
susta yeni tedbirler alınması ma· 
arii müdürlüğünden islenmiştır. 

Bıınu teminen şehrin her semtin
deki ilk mektepler için bir sıra 
ce•veli yapılması ve tiyatroya gö
türülecek talebelerin vesaiti nak
liyede ucuza seyahatleri arzu olun
maktadır. 

Devle&, ne zamandır, vatandaflan 
kolaylıkla bir ev aahibl etmek 7olun
da, bir lalum iyi nlıet ve lasavvurlara 
sahiptir. 

Bu meyanda Halep, Basra, Bağ· 
dat ve Anadolu vapurları bulıın· 
maktadır. Bunların yerine yeni 
gemi tedariki zama-.." meselesi ol
duğu cihetle, mevcut vapurların 
fazla sefer yapmalarile noksan te
li!i olunacaktır. 

• davasında haklı oldutwı• .J 
daha derin bir lmanla JDJ.D""'" J 

B.oblııskl namında bir Alın>" ' l'ibl, herhalde, üzulüyorswıu.z, demek .. 
&ir. Çilnkü, kae l'ı.indür, akşamlan, bl· 
&im fOC9ia den ~luttıram.ı.yenrm: 

- Oilum ıu kllabııu açıp den.ine 
calışeana ... 

Diyorum •• 

K.a lannı catıyor, ters ters yüzüme 
lııakuor: 

- Ben • kitabı okımıam .. 
- Neden oğlum?. 
- ı·anlış mı,!. 

Bu sefer, ben k&$Iarımı çatıyorum: 
- Kim deırJş onu!. Haydi bakaJım._ 

otar Uıabın başına.. 

bu llavadisl bir dostumuu. 
dult: 

- i.abel, dedL 
- Neden!. 
- Çünkü, bel- sene Mnn, Balltı va .. 

purtan da, ı•tcn, lşllyemlyecek hale 
celirler, yeni vapur siparişinden kur· 
tutmuş olur. Haliçte, refüjli. bir yol 
:rapanı:, J'üriir, l'lderb. 

EDEBiYAT, EDİP, 

EDEP VE KİTAP 

te:kik olunacaktır. 
İstanbul havuzlar ve fabrika • 

lar müdürlüğü tezgahlarında bu 
kabil küçük vapurların inşası ta
hakkuk ettiği takdirde hemen tat
bikala geçilecektir. 

U~ . "t k- .. h . 1 
ıııversı e utup anesı ı 

için nıütcha!i8.lll 

Ga.zet.elerln son verdi.fi havadise gö .. 
re, Dahiliye Vekiiletl, bu hususta bir 

kanon projesi bazırlanuş bulunmak -
ta.dır. Biiyü.k ehlrlerde, haı:lne ve be
lediyelere alt bot arsalardan menafii 

umumiye namına istifade olWlmıyan
l:ır, müssJt şartlarla halta satılacak
tır. 

Burada, cmüult şartlan lbarcsln • 
den anlaşılması 13.ı:ımdır ki, dc\•let ve r 
belediyeler, halka. bir takım arsaları 

Kararın tatbikine önümüzdeki 
mevsimde başlanacaktır. 

Kadrohariai edilecek vapurlar 
lü?.umlu makine ve aksamı alın • 
dıktan sonra satılacaklardır. 

----00----

Mekteplerde diş muayenesi 

de neşrettltl .Alınan orduso• 

&ierde bu 1kJ nokıayı t.cb~:~.at 
lir. Sonnı lnıparatorluk A1l"'". 
hamlede düşmanlarının eD • 

olan Fransayı m~ğlüp edcıne!lle 
raber, bu memleketin eıı cht ıı". 
sanayi mınt:-..):alarını eline ıtf 
lunuyordu. Şimali Frans.a ısı 0 °' 
nin ımıasma kadar Alınan>·ııJI 
de kaldı. 

- Baba, kitap yanltt yazıyormuş! 
Gautelu sö1luyor. Ga:ıcte yalan yaur 
mı?. 

Goltn de cevap verin, bakalım! 

LOSDRALILAll BİZDEN 

MtlTEBASSlS İSTEMELİ! 

Bir Londralı meslektaş, harp hali 1-
elnde bulanan Louclra ve Dulla "' • 
hirlertnde!c:I bayat şartıan.nı mukayese 
ve telkit ediyor. Meseli. Londra.da, 
sokaklar, recelcrl zifiri karanlıkmı!J? 
Londrahlar, bundan dolayı üzülüyor .. 
l&rmıt! Çünkü. bu hal, pek anu ettfk .. 
J~ri birşey detilmlş! Vesaiti nakHye de 

Edebiyat kitaplarını, çocukların cta
h:ı JyJ &nlı.Y»bile«kleri bir hale sok· 
mat için f&h.,..ıyorlarmış? Da iş için, 

bir de .. komisyon kurulmuş? 
Edebiyat dedikleri şe:y nedir?. İJmJ 

edepten mi bahseder'?. Dünyada., pek 
o kadar edebin bıikum sürdüiü de id
dia olunamaz. Edepli adama edip mi 
dl.Jorlar?. Fakat, bu da, çok defa, i· 
simle cisim arasında. tezaUann mey
dana çıkmasına s~bep oluyor. 

Ne edip l'ecl.nenler vardır ki, edep
ten, terbiyeden a:ı.adedir. Ne de edip 
ol..m.ıJ"anlar blllriz ki, Jıakjkaten nea
ket mi"alldlr. ~lmdl, bu işlerden bah· 
seden klLaplar bakalım, nasıl bir bale, 
7ola kon.at.ak?. 

İstanbul ünive."sitesinde bu sene 
3 fakülteye mahsus enstitüler ku· 
ruiması kararlaşt:."llmıştır. Diğer 
taraf .an üniversite kütüphanesınin 
tanzimi lıçin Avrupadan beyne! -
rni!el şöhrette bir mütehas.;ıs da 
get!rileıcektir. 

· Enstitü1er ilmi nesıiyatıa da bu·• 
lunacaklar ve profesörler hep kon-' 
ferans verec~ j 

Yeni Beyo~lu halkevi 

Aynca mekteplerdeki fakir ve 
kimses.z çocuklarm da tiyatrodan 
mahrum klllmamaları iıçin, okul
lar.n yardım birli:;ı veya Çocuk E
s'rgeme Kurumu tarafından bun
ların meccanen her halta temsil
lere götürülmelerinin temini de 
istenmektedir. 

ucuz fiatla, uzun vadeli tıkslUerle sa .. 
tıeakl:ırdır. Bu takdirde, herke!.~, bir 1 
ev sahibi olabilmek bevesl şüphesiz 
art:ıca.k !ır. 

Vatauda.şlar, mutlaka blr ev edin· 
mrk f('in, bu aTSa.1ard:ı.n alacaklar, ih· 
timal, memleketle, bu kanun projesi, 

ta arruf ve iktual fçfn de, c-eniş bir 
propag-anda vesilesi olacaktır. Arsayı 

alan vatandaş. üzerjne küçük vt>ya bii· 

yük bfr cah kurdurabilmck için. ka -
za.ncının blr klillllnı aı·ırmalı. itiyadını 
kaı:anacak, bu bal, dtvamlı bir heye .. 
can ve 7.C'Vk olacaktır. 

İlk mektep talebelerinin seneJikl 
umumi s 1 hi mu:ıyenelerile diş te

da.v:lerine ciılnden itibaren başlan. 
mıştır. Bu mey.ında Emınönü mın
takasının Fa•ih 40 ıncı okul ya • 
n.nda bulunan d;.ş kliniğ nde diş 
tabibi B. Hayrettin Zeki Uras ta
rafından dün 60 çucuğun dişi mu
ayene ve tedavi olunmuştur. 

--o-

Şo halde Alman1anm bartıJ tt 
masına lnıkin tasa,rvur edilt'ıı: 
manyanın yapacaiı en çok şıf 
dele:ri uzun sürdurmek ve tııı 
tayyar~ barbile inıiltf'TCYi ,.e 
Ti iz'aç el:mektt'n ibarettir. JJil 
&abiye takip edcbJlmek 1('iD dl 
tereye mümkiın olduiu kad'~ ~ 
Kelmek i.ıı:ıter. Jlolandanın ,.,ul 
savvuru bu zaruretten do{JJJıd 
cakıır. ,ti 

nu defa daha çok tehlike sıt 
hı.nan lf?landadır. Çünkü }folJ ... ı 
rakları lngilt.ereye karşı açılJP' 
hav.-. harb:,Oe pek eh.·er~lidJl'...t 
Uo:anda Almanyaııın eline ıtfl"" .ı 
hırsa, .;\iman bombardıman t~) 
yarım saat h;lnde İngilltTC' CUP' 

AIDIED l?.AUF 

Servet uğruna çiğnenen yuva 
c- Nlela mi bıl dava:rı açtım!. Ne· 1 

den mJ kocamdan avnlmak ist~orumt.

1 Fakat. bunu ah: 7alııu bana SOrm.&7mu. 
Balunız. hep ı.o.•nm;ık, islbenle.r bu-
n..Ular ... liıun koridor. muhakeme 
k.apılarınm önü cenc. ihtiyar. çoctil.Ju, 
,ocuksuz bemein .ıerlmle dolu._ 

cek olunalı:, ba erkeil onıda da röril
rilz ..• 

A7nl e-. klracw ob.n Dı:lmh beraber 
bilyllm~hık. Kısa Y•• rW:ılerinde an
nelertmtı: blıt p,tırıncıya ka.dar çamur· 
lan bat.a.ra.k, toz. toprak i~inde ma -
hallede beraber oynar; uzıın kış gece· 
ler'.nde ayni ateıfn etr~fına toplanıp 

beraber masal dinlerdik. 

Taks:ınde jandarma karakolu 
karşısındaki köşede yapılacak o
lan yeni Beyoğlu Halkevi binası 
proıesi için büyük b;r müsabaka 
açılması kararlaştırılmıştır. Bu 
müsabakada en güzel Halkevi ti
pini bulan mimar ve ressama nak· 
di mulclifat veıilıx:ektir. 

Müsabaka netieesinden sonra da 
heınen inşaata b~!anacaktır. 

-o-- ı 
Ünivers't!!'rle yt-ni kütiiphane

1 

Üniversite kütüphanesinin dar
lığı yüzünden buras:·run yüzlerce 
takbeye gayri kafi geldiği görül· 
mektedir. Bu sebeple Üniversite
de yeni bir kütüphane tes'si daha 
kararlaştırılmıştır. Kütüphane 
merkez binasının iç kapısı me:ha
linde bulunacaktır. Yeni kütüp
hanenin tesisine b3.§lan;lınışt:r. 

1 ~· ~-----~---~---~--~-
Mü~trrel; hayakmıun üçüncti yılında 

1 KÜÇÜK HABERLER 1 
* Llmanımı:za gelll'Jş olan 14 it:ıl

yan ve Ywuın bandıralı vapurla bir 
kaç gün içhıde 300 bin çiftten fazla 
balık ihraç olunmuştur. 

* Esnaf cemıyetlerl idare heyetle
ri 1940 b!i:.çelerınl bazırlamağa baş -
Iamışlar .... ır. IIer cemiyet csna.1 hasta
hanesi tahsisatını artıracaktır. * Belediye; bazı asfalt yolların in
psından vazgeçerek hemen Emınônil 
meydanının tanzim olunmasını karar
laşhnnı:;tır. Meyd~n; evvela. toprak 
doldurularak 40 santim yükseltilecek

tir. 

* Almanyada yapılan Doğu ''e E-
gemen \·apurJarımızı getirmek üzere 
iki heyet kurulmuştur. Heyetler he
men hareket ed.Keklerdir. 

Oteller, lokantalar 

Bahsedilen kanun proJeslııin bir an 
en-el Meclisten &ermesini tememıl e
deriz. 

B.EŞAD FEl'Zİ 

Günt:ş klühü hlnası 

Taksım.l~kl Guneş kulübü bi • 
nasının satın alınarak beden ter
biyesi umum müdürlüğti is:anbul 
şubeı.in:n buraya nakli kararlıış
tır .Iınıştır. 

Halen Cağaloğlunda çalış • 
makta olan mıntaka merkezi bu • 
raya taşındıktan sonra binanın 

bazı oda1annda muhtelıf spor sa
lonları da yapılPcaktır. 

Bu meyanda eskrim ve boksu 
ge~ler aras.nda teşvik için bir 
eskrim ve boks salonu vücude ge
tirilecektir. 

Ilılkimler 

ve 
ara sınıfa 
terfiler 

tayin 

113kimler ara nda bazı ta7in ve ter

tlJer yapllmıştır. Bu lbteden ş.ehrimi.ıl 

alakadar edenleri )'&ııyorw:: 

Diyarbakır ttza hlklml l\.lünlr Üs

küdar hukuk h k.tmllfine. Yal va müd .. 
1 

delnmumlsl AtUli bt:ınbul ınüddeiu

mumi mıu.vlnlJ,flDe~ İstanbul müddefu .. 

muıni muawlnJ Kemal Tan Çurum m\ıd .. 

deiumumillfine, İstanbul müddelumu· 
mi muavini Selim şehrimiz atırceza 

hi.klmUftne, b~müddelumumi mua· 
vlnlitine müddeiumumi muavinleri .. 

mlzden Ekrem, İstanbul icra memur ... 
luiuna e!.kl Silrl miıddelumumi mu

avlnJ Osman Osmal, Gebze müıideJu ... 
mumi.sl Ralfp tebrfmiz m.iddeiumumi 

muavlnlitlne, Yalova müddl'lwnumuı .. 
il.ne İmrah cezaevi müdürü llakkı şüJr: .. 
rü, Ağuceza au.mız Sureyya Giresun 
miidde.iwnumilij"iııe, ıcra mcmurlan
ıruzdan llallm Bolvadin hukuk Mkim· 
lltfne tayin olunmuşlardır. 

ucabilirJcr. 
Fakat Alman:ranm Dotanıl>:;.ı. 

etmekle elde edebllrceii fa1d 
lifi ed~ek bireok mabzurtaJ' ~ 
ılır: 

1- Evvcliı. Holandayı tstilİ 
BrJ(ik~yı c!a harekete getıreb~ 
kü llol:ındanın isLilhı Belçik W 
dafa3 sistemini zayıflahr. nı-1~ 1 
landanm ls6U;i.sı karşısında el 
bağlı olarak kahrsa, AlmanY• 
dan kendi topraklarının da. i." 
buC"ünden katlanma., sayıtabillf~ 

2- İkincisi, Alruanya, inıil 
Franqya yakın l'ltmekle tııı 
ve Fran.ı.;ayı da kendi'iJne yaklJl 
mlıf ve binnetice kendi mild•'" 
b.nda bir redlk atmış oluyor. "'1 
bııgün~en İngiltere ve Fran~a )1: 

da z~yıftır ve bu zifı &'ittikçe ~ 
lır. iki buyuk devletin budutl~'*' 
ribirlııden ayıran bu nl!VI ~· ı.ı 
bitaraf devletler dalma zayd 0 

rafın lşlne daha elverir. 

3- Üçüncü bir nokta da P 
efkıirı üzerine husule getlrecrf1 

slyondur. Her,eye ra'°mcn, ft.İ . 11 
nın bunu hesaba katmakta oldı.ı;; 
laşılmaktadır. 

Sorsanıu onlara da; nieiD buraya 
dilşıVnuı; neden evlnlzl dağıtmak, yu .. 

vanızı 71.kmak lst.11orsanlll diye!. Bak 
l'Örectk~lniı; o vakit hep a1nl. blrblrl
ne benziyeo cevabı &lacaksmız onlar· 
dan.. Hepsi aaııltl oözleşmlj clbl lck bir 
sebep, tek bir düşnuın Ustünde dura
caklar: Ondan. «Koca» mızdan kurtul .. 
mık JsUyoruz!. Bl:zl bir hayal cbınetin
den bir cehennem ba7atına, bir saa.
det rüyasından fel:i.ket uçurumuna dÜ· 

ıüren erkekten ayrılmak istiyoruz dl· 
7ecekler!. 

\·e hiçbirimiz buraya, muhakemeye 
tı.,ı., lıpı~. lsı17r lstf7e relmiş deiiJlz .. 

Buna gellf denmez. Dosdoiru cduşiq• 
dtrler!. 

1 kocamın karşısuıa çıkan bu kadının 
coşkun scvrlsl erkeğimi benden ala
mamı'f. bllikls bir lt:ıt daha yuvaya 
bailamı~h. Fak:tt onu ba~lt dö-'ie1i, fa
kir evinden, 1 anaatkir. mahrumiyete 
alı~mış karı!'iınc!an &'.\ıran raklbemin 
dotıun para (ant.liı. lüks otomobili ve 
bankadaki hesabı oldu. Bu tözkamaş-

Ba mU.terek ba7atmıa; o tahsilinJ 

bltirln<.l1e lı.adar devam etil. Fakat 
ikimiz de: çocu1ı:lu1.tan l'ençliğe atıa .. 
clılmın anclaııberl blrblrlml:ı için en 
kıymetli herşeyl olmuş; yekdlğet" . .mlzl 
fılgm l'lhi sevmlştlk.E .E!usen bu sev
rlTl saklamıya da imkln )"Oktu. Çfin .. 
kö s.enelerdenberi dutu.ncelerlmizi göz
lerimizden okunuya, mt~şterek hisleri
mizi tavırJarımızdan lit.Llneğe alJ,mış

tık. Onun için bir vu11 bana. •."rlaide ar .. 
lık. Onun için bir ııin b.ına c.:ıtalde ar- 1 
hemen cpekla olmuştu. 

tıran ıe:vler karşı"mda hancı a~ık da-
7amr, b:ınrl a~k iıztrlne kurulmuş bir 
yııvu. mukavt"mct rdrblUrdl?. Vr işte 

Otellerin, Jokant:ıların sınıflara. tak
slın cdllm.esl, her f>ınıf irin bir takım 
tartlar aranması mel<'ZUU yine ortaya 
cıktı. Ga:ı.etelerJn yazdıiına ıore, me
sela, bir ıınıf otel için m~fruşatta. da 
dahi muayyen ~artlar ve vasıtıar ara
DM"3.knuş! • Jufassal lıir talimatname 
yaınlıyormuş? 

j AVRUPA HARBİNİN YENi W.ESELELERİ j 
IHolandaya taarruz edecekler mi ? 
l s.,,. rİiı!lcrlıı b<IHbaı;lı harp ve poll- Fakat nihayet eylulde harp çıktı. 

tıka mevzuu Avrapada fu oldu: crffo.. Harp başladı b:ışbyalı Holand;ının 

Görülıiyor ki Bolaudanm ;sı#, 
m:ı.ııyaya baıı ınenfaa.tlcr teaı-1.o, 
ml·kle beraber, bu menfaatıet ) 
s.mda mahzurlar da vardır, AJICJ 1 

Evet stzlerfn, erkf'klcrfn mcs'olü ot ... 
duiunu:ı bir dlişüş ... ·.:ı.sıl ki benim de 
bu d ti.şunu"! bOyle bır erkek sebep ol· 
duysa_ 

Ta çocukluk günlrrlmin hatıralarını 
aaraıı sebepleri delerek ma:zJye döne-

.No. ·17 

İ:cd.tvan.mızd.an aonra ilk seneler çok 
nı s'ut yaşadık. KU<a<!ı dediiim eski 
çocukluk arkadaşım, g-ençliğimin hak
larını verecek kadar hl.sle. he:-ecn.nla 
dolu bir adamdı. Tek kn5Urn fakir ot .. 
ması idi. İ te bu biricik S('bep ve buna 
ln7.ıma.m edl'n bir zengin kadın aşkı 

onun )'lJVa.mızdan uçuşuna kiti l'eldl. 

öyle de o!dn: Erkeilm servtt uğruna 
ackı çf"neytp marlyl ve beni feda etti. 
O şimdi zenrtn IN•lll.tle başbaşa ya
flYOr, fakat dilerim Allah1an hlç mes· 
ut o!ma. m.. Çocukluk duygularımı. 

ıentlik rü ·aJanmı calı.P 7.f!!tirliyen bu 
adam rahat yüzü rôrm 5in?. 

HALlill. CEMAL 

,===========================, 
Mehmetçik Geçiyor - Sa1ih dayı ne güne duruyor I 

a karacş? Sız hekim is'.ediniz de 

o getirtmedı mi? 
1 

'====1[ Yazan: İskendn· F. SERTELLi ]===·-1 
- Doğru. Biz ona kızımızın has-ı -

taılığından bahsettik ve şimdilik 

düğün olamaz dedik. Başka bir şey 
söylemedik. 1 

- Gördünüz mü ya? Kabahat 
onda deği., sizde imiş. Hem bu işin 
bu kadar uzaması dışarda bir takım 
dedikodulara da meydan açacak. 
Bu, sizin için de pek iyi olmaz 
sanının. 

"Ayşe başını kaldırdı: 

- Ne gıbi dedikodulara meydan 
açabılir, hacı teyze? Ben Meh -
rnetcığin ö:ümıine inanmıyorum. 

Bu düğım §ımdtlik. olamaz diyo • 
rum. Hem bu kadar aceleye de 
ne lüzum var? Ne ben kaçıyorum, 
re de Sal.h dayı. Hele bor kere ı 
Mehmedın ölümti kat'i suretle an· 
!aşılsın Ben de biraz iyileşmiş o
lurum. Ondan sonra düğün yapa· 
rız. 

Hacı teyzenin yüzü gücdif: 
- Eh, ıştc be.1 de bunu istiyor

dum. Başka bır şey söylemiyor • 
dum ya. Madem ki hastalığı da 
ileri sürüyorsunuz.. Balıkesirden 
hemen bir doktor getirtelim. 
Ay~ cevap verdi; 

- Doktora hacet yok. Ben bir 1 
kaç güne kadar iyileşip kalkaca • 
ğımı umuyorum. Kalkınazsam o 
zaman hnber veririz .. Bir hekim 
getirtirsiniz. 
Hacı teyze k<>nuşuyordu amma, 
duinin altında gizli bir diyecegi 
de vardı. Ayşe bunu daha önce
den an!amıştı. 
Hacı teyze kalkar gibi bir tavır 

tak;ndı, sonra tekrar oturdu: 
- Az kaldı unutacaktım, çocuk· 

!ar: Salih dayı (eğer bu iş olını· 

yacaksa, benim ök.üzlerimi geri ı 
göndersinler!) dedi. Elçiye zeval 
olmaz. Benden söylemek. Hele bir 
düşünün bakayım .. Ben buraya 
iş bozmağa değil, iş yapmağa gel· 
dim. Bana kat'i bir cevap verin de 
adamcağ!Zl sevindirin. Size bugün 
iki öküz hedıye eden adamın ya· 
rın size neler bağışlıyacağ:nı bili· 
)'or musunuz! 

Ayşenin anası bu sözleri duyun·ı 
ca olduğu yerde buz gibi donup 

1 

kahnıştı. 

İki öküzü geri vermek. 
Bu kolay bir ii değiıdi, 

Öküzler tarlada çalışıyordu. 
Öküz.erin geldi!:ı günden.beri 

İbrahim ağaya da gayret gelmış!i. 
Karısı ona: 

- Allah şu iki öküzü bize gön
d<>nneseydı, ev kedısi gibi ocak 
brujından ayrılmıyacakt.k! 

Derdi 
Hacı teyze cevap bekliyordu. 
Ayşenuı annesi bırkaç saniye 

düşündükten sonra: 
- Aman hacı teyze, dedi, biz iş 

bozmak fikr.i.nde değüiz. Allahın 

verdıği nimeti ayağımızla tepe • 
cek kadar da nankör olınadığunızı 
herkes bllir. Ayşem he'.e bıraz ı 

iyileşsm.. Hemen dügıin yapa • 1 
cağız. 

Hacı teyze daha fazla oturmadı. 
Ayşenin annesinden bu cevabı 

alınca, neş'e ile çıkıp gitti. ... 
AYŞE •İNCE HASTALIK· A MI 

TUTULMUŞ .. 

İbrahim ağa.. 
Ali amca.. 
Muhtar odasında konuşuyor • 

Bu b:ıhsl, ae:~r1rr \"ar kt. dinleriz. O· 
teHtc ve lokantalar sınırllr:ı ayrll.ac.ak. 
Fa.kat. hani, n rtde, :ıe \.'.lkit?. 

1 lne eksul oteller pi'l l'C &'a)'risıhbi. 

blrcuk 1okant11laTın yt-mekleri mide re~ 
sadı içln birebirdir. 

nrRIIAN Cf:YAD 

- Ayşe nasıl oldu? 
- İyi görmüyorum, Ali amca. ı 

- Gcı;en gün tesadüfen köyü • 1 
müzden l;('Qen dokt-Ora Ayşeyi gös-o 
termiştiniz .. Ne dedi? 

- Uzun zamanda geçen bir has
talıktır dedi. İlaç verdi. 

- İlacı yaptırdınız mı? 
- Bal.kesıre adam görAierdim_ 

Yaptırttım.. Damla damla içiyor. 
- Hala yatakta mı? 
- Hayır, kalktı .. Fakat, yatak· 

ta yattığı gü.nlerden dana zayıf .. 
Daha meca.siz. Akşam üstü soluk 
yana.klan kızarıyor .. Ateş.eniyor. 

- Sonra geçıyor mu a'.eş? 
- Gece olunca geçiyor .. 
- Tuhaf bir has•alık. ı 
- Dedelerim böyle hastalık çek-

memi§ler. Gün geçtikçe sararıp 
soluyor kızcağ'zun. 

- Gççer ... Merak etme, 
- Ben de ge~er diyorum ıam-

ma.. Ayşeııin rengini hıç beğen
miyorum. 

- Gençtir onlar. Her hasta • 
l~ı yenerler. İnşallah hekimin 
verdiği ilaç çabuk tesirini gösterir 
de düğun dernek yaparız .. Unu· 
tur gider. 

- Ben de öy1e umuyorum, Ali 
amca! Ayşeyi bir kere baş göz 
etsek, bu huysuzlukları çabuk ge
çer sanıyoruın.. 

.(Devamı var l 

landa ne :-·apa<"ak? B l('jka 91t de ol- vaziyeti sık tııık mevzuu boıhsolmakta, 
da.in Cibl ba sefer de (iinemnl.ş ola- türlü endittlrr l'ÜSl.erilmekt.edir. İn • 
cak mı~.• gi!t- c frndiyf" kadar Uelandayı bl-

Alıaaı:yauın bitişik ko~usu llolan· tarafhktaıı t4ka.r-a.k diğer bir dcvlei 1 
d:ı:ra taarruz edet'ek ondan so:ıra Bel· 
çjkaya sata,ac:ıtı. çünkü İncilterc:ye 
hava.d:ın taarnu pl;inruı hayaldcıı ha· 
kika!R ~ık:ırmak Jçln llu tki memle· 
keti ~ral altına. almak lizım gelece
ğinl~ .Alman kumandanlarının karar 
verdlklrrine dair ,r;ı;inıdiye l:J1dar Av-
rupa mat.buatında neler yazılmış ise 
bunlard.u1 bah"i~djldl. Ilolanda olsun, 
Belçika o15un İnglltcreye taarruz ede· 
cckl söylenen Alınan hava kuvvetleri 
için lnlp kalkm:ı mrrk<'zl olacak dJ

yorJardı. Jlolandahlar da, Belolkalılar 1 
da memleketlerinin taarru:ıa utrama.sı 
ihtimalleri karşısında ellerinden gelen 
tedbirleri alınqJard.ır. Elden l'elen ted· 
bir alındıktan sonra düşmana röğüs 
rermck kalıyor. 

aıcJi,.JJC vazı}ci almıya teş\·lk etme· 
~iii l'ibl muhtemel bir ta.arru::ıa karşı 
ln1"iltert-nin yardurunı d:ı peş:lnden 

k~bul t-tmefc onu mecbur tutmaınL<:.·Lır. 
İn.(ll~zJcrin dalına tekrar ettikleri ıu 

oluyc;r: 

Londra hüküınetl dalma Ilolandanm 
bitaraf katması ar.ııır.;ımu iyi ka.rşıla
mı.,, buna rl:ıyet cösterıı1işUr. Sonra 

,unutmamalı ki Uolandaıım deniza.tırı 

yerlerde mü.stemJrkelerl vardır. Ora· 
ları için de Londra hükümetı ayni rf

ayetkirlık rii;termişlir. Fakat denh
aşırı yerlerde Bolandanm müstenıle

kelerini korumak hususunda İngUJ.ı; 
donanması Bolandanın müdafaa kuv
veUerlnc icabında yardım edecektir. 
Şimdi Alman7a111D böyle Holanday& 

1 

•• 1 
maı:a ıirmlş bulunan Ahnan1 

1 
mitsizl:,k içindr Hola.ndayı t-.liıi! 1 
şeblııü elme. i dt akla gelir. fa~ 
ancak Almanyanuı son kozLırıDıl 

6 
ridir. Bola.edaya k:\rşı takip t' 
hareket hattı öyle blr ,:aziyeıe 
dü~mcdiiinl bize anlatacaktır'_,/ 

İçki satanların izin tczkerl 

Şehrimi1.de inhisar içkileri ti 
tan bütün. esnafın izin teı~e 
rinin hükmü ay sonunda bi ,ı 
tir. Bu münasebetle inhisar! 

daresi yeni tezkere vermeğe J' 
şamba gününden itibaren b 
mağı kaı-ar~aştınnıştır. 

Önümüzdeki ayın 5 mci 
akşamına kadar yeniden r ~ 
name almıyanlara içki satt · Diller Rotanda arazisinin tamamı • 

yeti için Almany:ınm teminat verme
fe hanr oldufunu daha evvel sö1le
dl!"I vakii o bunu kabul elmemıtfü. 

Çünkö bir devlet ltendl arazisinin ta
mamlyetlni başka. bir drvlelle müna· 
ka~a ve müzak•re etmeğe nasıl razı 

olur?. diye diişünülmil~tür. BöyJe bir 
bahis ilerisi lçln her türlü münakaşayı 
kabul etmek olacak:J. Me~hnr fıkra
daki clbl hiçbir şey olmasa bile ilerisi 
için yoJ ola"ak diye düşünüJclü. 

taarruz ebnck nlntlnde olması için mıyacaktır. 

gösterilen askeri sebeplere l'ellnce·· 1--:==========:::;-::;:/ 
E.skot nehrinde ve Şimal denizinde m: 1 1 

İşte reçen ilkbaharda Avrupada çı
kan buhran e~nasmda Almanyanm 
kom'?u1arına teminat vermek için on· 
Jarla mWakereJtre g1~mek lstedifi 
l'ünler hatıra rellr.c::e Holandanm da 
vaziyeti daha kolay anıa,ılır. l\la.rtta 
Çeklerin memleketini Almanya mallım 
IJ("kllde alıverince Avrupada telaş ve 
heyecan artmı,, Atmanyanın nerelere 
ela.ta.cağı düşünülmü~tü, O zaman Al· 
m:uıya yakınındaki komşularına temi
nat vermeie kalkmı~h. Bu ara.da Do
landaya ilfşmlyeceflnl temin etmrk 
istedi. Fabl Dolanda Derisi için AI
man1anın böyle bir taahhüdünden 
neler ('ıkaeafını da ('Ok düşündü. bu
nu reddetti. Onu gören dlier memJe .. 
keUe.r de İsvee. Norvee ve FinJandlya 
da Berllnin temln•lmı kabul •lmeml;ı· 
lerdir, 

sübahrller tesis etmek ve Flestncden 
Zebrure kadar saltayı bu surf'Ue ele 
aldıktan sonra BelçJka7a ~eçmek mak
sadı takl~ edildiği söyleniyor. Dolan ... 
danuı. ccnubundakl sahilde böyle bir 

şerit elde etmekle Alman7a erreo İn
riltereye ka111 bir harekette bulanmak 
için kendine ]lek müsall bir vaziyet. t.e
min etmek ~şünceslndedlr. Bundan 

uzun uzadıya bahseden İngiliz matbu
atı ba ta.t;avvurlan eier hakikat halJne 
çıkann04k için Alman:ya tarafından ha

kikaten Dolanda ve Belçika ırlbl bl
taraflara karşı taarru7.a l'eçHecek O· 
tursa bundan Almanya için iki türlü 
zarar cörulcceğlnl yazı7orlar: 

1- Bütün dünya efkarı umumiyesl. 
7anl Amerikalılar da dahil olduiu hal
de l'WJtiin dünya milletlerinde bu ha
rekete karşı büyük bir aksülimel uya ... 
nacaktır. 

ı.- inırııı. erkan umumiyesf harbi 
kat'i 7.afere Köttirünclyt kadar kaç se-

ne sü~rse sürsün devam tJtJrmek ka
r:ınnı bir kal daha kanelleııdlmiliJ 
olacak:hr• 

Birimizin Derdi ı 
HepJmizin O~, 

Otobüs sür'at içiı> 
değildir 

Bir oltuyacamm :rawor: ~ 

c:Bu sabah otobüsle l'etIY0rd ,. 
l\lüoterl almalt için dunıltlard• eti' 
swı mı.iddct bekll1en vfore :ııtf" 
işi olan yolculardan biri ... JJ'ı 
tL İleri geri kon~lar oldll· t~ı· 
her saman otobus 7olcuJuğll cı•I' 
iim için, bu nevi hidlııseıerln ,.,;· 
Q.Ja şahldi1lm. Bu Sf"fcr ki ~:ıtri' 
da blJetçi sür'at l!>.Uyen ı:o'1-!: iC~ 

sine dedi ki; •Ot.obUs, sür'•' ıı"' 
de!llılir, lstlrabal !~indir. ~ıl"· 
Şimdiye kadar öfrenmenlz 111-

ıb.> .~ı· 
BUelj,I mi baklı, yolcu mu ~ 

aıılıya.maıiım. 
~ . 



anhş Kitaplar 
işi Büyüdü 

(l inci sa.hlf•den d•va•) 

::Okul: türl5çe., •pedagoji ve 
aı<Jeı.ru,. uygun bulun -

~.. •pstkoloji ve dil nazarı 
bte alınmamış olmak., çir -

ı. ır. Şeklide-. tertip ve tabedil
gıbi hataların bulu:nduğu da 

lıq SUtiilmektedir. 
~7.f Vekaletioe gekl.ği gı.in-

' Çocukları.mızın eline ver-
~ liliı kitapların her bakırndıın 
ansız, temiz ve mükemmel ol
:çın çalışmıya g,eçen ve bu 

n<1a ilk mektep kitap}annın 
en Yazılması için de rnüsa -

~ açan gc~ Maarif Ve.ki-
ll. Hasan Ali Yücel bu ıd

~ \'e n nyatla yakından a
~ olarak hemen faakiyete 

~· "1!ı le dün Ankarada maarif 
~Ve terbiye dairesinde kendi 
~ llnde büyük bir içtima ya-

ve hatalı oldukl.arı ileri 
,~ bütün mektep kitapları

k.ikin.e başlanmıştır. 
u tetk.ilcler devam edecektir. 

'tarattan şehrimizde te~k.il 
ıki komisyon da ayni mev

~a!ında faaliyette bulurunak- J 

t İstanbuıl kız lisesinde bugün 
·;ı>laııacak olan l inci komi"ı'on 

edebiyat kitabını ve orta 
t kitaplarını gözden geçir
le, ikinci komısyon da lise 

~larııe meşgul bulunmaktadır. 
~ltıiayon:Jar işlerini kısa bir za-

1/ bitirerek raporlarını Maa
~ktletine gönderc<:eklerdır. 
, lI takiben de hemen tatbi

tııı geçileceğini ve hatalı kitap
'ıla derh<>l mekteplerden kal -
'la tak bizim tedris ihliyaçları
lt Uygun, en &an pedagoji ka
,_~ne göre yaıılmıış, kusursuz, 
.~ıı kitapların hazırlanma -
başlanacağı an!aşılmaktad1r. 

----.oo---
~Cld Köprülü bu sabah 

~ . geldi 
'lı'ı ~Uddettenberi Fransada bu

; a olan ve birkaç gUn ev- I 
~ r<Ulsız Cuınhurreisinin hu
~ da kendisine Pari~ üniver-

nfn fahrt doktorluk ünvam 
'% edilen kıymetli profesörü

ı""' l(ars nıeb'uı;u Fuat Köprülü 
s:ıbahki ekspresle Parislen gel

lı'. 

~~tıi trenle Karabük fabrıkasın
liı lısacak olan 8 kişilik bir İn-
. tnuh~ndis heyeti de gelmış-

~------ı 
0alkevlerinde 

' ı,r-ı,:.ınu Halkevindcn: 

~Cağı evvelce ilAn edilen tCirkçe 
~' (B) kurslarına talebe kayd~a 
~ edilmektedir Yurttaşların ı:r 

·~ rn~ oln1amak 1.çin kur~lar ge
~aoılacak \'e sonunda devam e-

birer şahadetname de verlle-
IJı. · Bu ku~lara yazılmak lstlyen
Cıı&aloğlundald Evimiz bilroouna 

fll~İJta fotoı<mtı ile miirncaatları rl-

~~:--~~~~~~~~~~ı 
Viviane Romanrr ve Jean 

Gabinhı şaheseri 

SO'I/ ŞA'l/S 

Tamamen renkli 

ZOKO İŞARETi 

~tetro Jurnal, son ha- ,,ı 
herler. 

Pazar 11 de 15 Kuru · 

'- l'.o. -ı.2 -

EN SON DAKika 
Finlandiyanın statükosu v~ 

Amerika 
Londra 18 (Radyo)- Blrlt~ik Ame

rika Cwnhur Ba,karu Ruzvelt, Nev .. 
yorll: Berald l'&zetest muhabirini ka· 
bul etrai.$ ve 1u be1anatta bulunmuş· 
tur: 

.FinlandJyaya karşı veril.mit bir 
•n.rantimiz, vldlmlz olmamakla bera .. 
her, b• bUkdmet siatüko5unun muha· 
fazasma elimizden &'eldlfl kadar 9ab· 
$acaiu:.ıt 

Çekoslovakyada idamlar başladı 
Londra 18 (Husu~i) - Pragdan 

gelen haberler, Çekoslovakyanın 
her tarafında iQin için bir kaynaş
ma olduğunu bildirmektedir. Bil
hassa gençliğin başuıa geçmiş ol
duğu bir hareket gittikçe memle
ketın h r tarafına yayılmaktadır 

Alman polisi birçok tevkifler yap
maktadır. Üniversite üç sene müd
detle kapatılmıştır. Nümayiş ya
pan 1200 talebe tevkif edilmiştir. 
Dokuz kişinin idam edild,l:i bil
dirilmektedir. Prağa yenidcm as -
keri kuvvetler getin:miştır 

Bir vapur daha batırıldı 
0!flo 18 (A.ı\.)- Bü.yük hacimde kaç yaralı "ardır. :\Iürettebattan 12 kl-

Ame Jode yük l'emlsl, Orkney adaları 
civarında bahrılmışhr. 40 ktştlik mü- ı 

rettebatından 4 kfıti boiulmu tur. Bir-

~i :Sil'kde karaya çıkarılmt!Jhr. Bunlar, 

buradan bucun Ne\"C'a!'itle ıeh"<"<"ktir. 

Uzak Şarktaki yeni vaziyet 
Vaşlıı&"ton 18 (A.A.)- ~bnerlka mat

buatı tarafından neşredilen Japonya 
namına. söz söylemeie saliıhl~ elta.r bir 
ı:atın Şanı-haydaki beyanatından anJa. 
şıldıiıoa göre Amerikil hükümeti Çin
de tahaddiıs eden yeni \•aıiyt'ti tanı-

rlciye müs&.eşarı \'ellesin caıc.·t("cilere 

yaphfı beyanat ile bir t.t-zal teşkil et
mektedir. Velles, Tokyoda Amerika 
sefiri Grev tarafından söylenen söı.Je

rln Amerika hilkfunetlntn Japonyaya 
ı-önderdlil tiç notanın ..melnine aykırı 

mak tasaV\·urundadır. olmadı.tını beyan etmi-)tfr. 
Am("rtka slvasctlnln Japonya. tara. - Bu notaların metinleri bu ekilde j 

fmdan bu şeklide- tef~lri Amerika Ha- bir tefsire lmki.n bıraknıamaktadır. 

Kanada 25 bin pilot yetiştirecek 1 

bu iş tein, ı\ .. merlka Birleşik Devletle- l 
rinden, İnglltereden ve Kanadadan altı t 
bln talim tayyaresi satın alınacaktır. 

Oıta.·a 18 (A.A.J- Azami iki hafla-
ya kadar, İngiltere, Kanada, Avust -
ralya ve Yeni Ze1inda. arasında, Ka-
nadada bir imparatorluk tayyare kurs-
la.rı mcrkeıi açılması ieln bir anlaşma 
yapılacakhr. Pek 7akmda bu husmta 
Londrada ve Ottavada ayni zamanda 
bir beyanname neşro1unacaktır. 

Kanada.da tesb tdileeek olan bu 
merkezde müttefik kuvvetler için 25 
bin tayyareci yeti~eekUr. 

Canadlan Pressin bildirdituıe ıöre 

::\olontreal Starın dediklne cöre, adedi 
yuzli bulacak olan bu merkf'zltrde ilk
ayJar iı;lndc.-, 10 bin klı;i talim göre • 
cektlr. Tallın ıörenlerin mlklal'ı, za· 
mania daha ziyade arta("aktır. 

Bu merkezlerin ilk ~eneler için Z5 
milyon doları bulacak olan masrafı, 

in,.utere ile dominyonlar arac;uıda 
taksim edilecektir. 

T ekzib edilen bir sulh haberi 
Brıiluıel 18 (A.A.) - Salahiydlar 1 

mahteller, Kral Leopold ve Kraliçe 

\'tlhelmine'in sulh tek.llfleri ileri !lllİr-

mek için İskandinav~·a devletleri refs. 
lerine fşblrllfi yapınak ~klilJnde bu· 
lundutu hakkındaki haberleri yal~n

lanmaktadır. 

Marsilya Üzerinde Alman 
tayyareleri 

Roma 18 (Radyo) - Alman tay-\ 
yareleri Fransanın merkezinde 
ve bilhassa Liyon, Marsilya ve 

Lil '!"hirleri üzerinde uarak be
yannameler atmışfardır. 

. . ~ -- -.. . .- - ' 

Almarılar Romanya'yi Sıkıştırıyor 
meseleler 
kamlarile 
maktadır. 

(1 inci sahifeden devam) 1 
hakkında Rumen ma -
müzakerelerde bulun -

Romanya ıle Almanya arasında 
ticaı·i mübadele evve:denberi de
vam etmektedir. Fakat Almanlar 
bu defa Romanyadan fazla petrol 
istemektedirler. Sovyet Rusya ise 
petrol cihet:nden Almanyayı tal
ının edemem~tir. 

Almanyada, Romanyanın petrol 
teslimatında sun'i zorluklar çı -
kardığı kanaati vardır. Doktor 
Klodius'un hukumetinin Roman
.vaya kar~ı şiddetli bir notasını ha
mil bulunduğu da Öğrenilmiştir. Bu 
notada, petrol teslimatın<laki zor-
1ukların kat'i surette izalesi isten
mektedır. 

AL.\1A'.'<Y A İKTI.3ADİ BİR 
KONFERANS TOPLIY ACAK 

Londra 18 (Husuoı) - Alman 
hükumeti, ileriki ik).,sadi ,;ıkıntı
ları önlPmek üzere, ticaret miiba
delesi yaptığı memleketlerin mu
rahhasla-;ıe bir konferans akdine 

1 . 
$l 

'\azan : RAH\Iİ \AGIZ 

karar vermiş ve on bir memleketi 

b~ ~onferansa davet etmiştir. Bu I 
hükilmetler arasında Maca~isıtan, 
Yugoslavya ve Romanya da var
dır. Konferansın ay sonunda top
lanacağı zarlJJedflmektedir. Yeni 
iktısadi an'aşınalar yapılacaktır. 

Yeni limanlarımız 
Ililkünı~t yenı yapılacak liman· 

larımtz için Mecli.-.ten 27,5 mtlyon li
ralık tahsisat istiyecektir Bunun 10 

ınilyon lirası İngilterenin açtıgı kre
diden, geri.si her sene bütçeye konu
lacak tahsi.<attan ı:.yrılacaktır 1945 
mali ~ene31 sonw1da belli başlı Jjman
lanrnızın in.şrısı bitirihniş olacaktır. 

---O-

Adama çarpmamak için i 
Şolör Bahrinın idaresindeki 2229 

numaraı otomobil tophanede hır- j 
denbire kan;ıs:na çıkan bir adama 
carpmamak için Manevra yapar -
ken elektr·k direğıne çarpılarak 
hasara uğraınıştır 

nıeden bir donla k:Lldı .. İki nelerin ft>~ 
kip deui.1.den aldıkları fım:ının bir u
(uuu beline bağladı. iki ınetro kadarını 
da elinde tut:ırak borda korkulukları· 
nıu üıerJndt'n kendini denize rırlattı. 

()•, 
0 rt nefer kazazedeyi omuzlıyarak koştura 

~u. dondurucak ha\'aya. kar)ıhk bl
ra:ı hararet .ıöstrriyordu, Suleyman 
onba..-;;ı ke:;kln kulaı,:Jar!a 10 .ıdım ile • 
ridrki srrPnlıı üzerind(• baygın bir bal· 
de duran 'e dalg-alarla. ri.ık-,elıp alça
lan kaı.azedeye docru ilerledi. 

koştura alt katta revire götürdüler 
'lt,tk.., 
lttı, ~ fu"(juvordu. Rauf kaptan de~ 

I' ~tıı. 
..... \' . 
.... "Pılar.tk bir f'Y \'.&.r' p 'il . . 
~~i tı.ı.ıık hlr cc!>art'' ve ft>rJJ"at ıne
i.11 t'lt da}anan bu j..,f yapma(iıl talip 

ton ı ı.1ı,. Ulu Viıl.r mı?. 
it.lltt "tlniıı hu söılJ, ancak nıahiyeti 
~ a or.tdJ bulunı:.n gt"micilrrin an. 

~"-.ı. :,ıtı bir hl itn;ı tdi'.''Ordu. O da şu 
••ııı 

1: Zf': atıaınak ç-ımayı bu biçare 
~- "dtn· '""'ı.ır ın btlint bağlamak .. 
l'ttt ka1ıt3n gozuııu tf"krarl.ır.ken 

lıiı; f'batıu ara!-.1ntlan bir es yut • 

~11 varını' 
!h ltıtn O" • .. , . 

ça.kh, kunyesini !>Oyhyert>k kendlc;ini 
l•kdiıu .ııı: 

- Ben: t"leodi.ın, O.:ırıcah Recep oi
lu Sulr:vman ... 

ileriye fırlıyara.k kendi!Jinl takdim 
eden bu adam, Darıcah Recep oğlu su. 
leyman, iri yapıla, yiğit t~vırlı, şişkin 

gojuslü tam bir Türk de.nizcislydl. .. 
Süvari takdir dolu bakışlarile bir Slla 

niye bu yiiit tavırh onb~ıyı sbzdı.ik· 
ten sonra tekrar emretti: 

- Yapacafını biliyor musun? 
- ı:vet Beybaba! 
- Haydi soyun! 
- Başü.sttioe 
Onbaı:ıı acele harekeUerle gömleflnl 

llamidiyeniıı gUverte..,inde duran ve 
hcycranla bu k.'-trt.a.rı!<ıl ~eyreden mü
rl"ll.eba' "i.ıbırsızhkla onba!tının hare
katını takip ediyorlardı. 

Süleym.ıu .-:nba.c;:ı 10 adJmtık ıne- ... a -
feyi 15 dakikadi.l ı.orla aldı. Kazazt"de· 
nin yanına sokuldu. Onwı be1inden ~e
reııt" baih durduğu it>i cözdu. elinde 
tuLtuKu ve belinde balh ipin 2 kulaç. 
lık kbllunı .sıkı sıkıya baycın kaı:az.e

denln beline ba~ladı. ı•linl kaldırdı, 

haykırdı: 

- Taınam ..• Haydi ~ekin! 
l\tiırettebat llamidiye-nlıı güverte"iin

de ipin ucunu hızla rektiler. Sıileyman 
onba11 Ue yanındaki kazazede sür'atle 
gemiye alındı . .-uverteye çıkarıldı .. Za
vallı adam kendinden reemi1, morar

s ı ı ü u ile · ıu 
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Almanya Holanda'ya Deniz Harp Okulunda 
Taarruz Ederse... Bugünkü Merasim 

(1 inoi sahifeden devam) 

biye reisi Amiral Da:rl.a.n Başvekil 
!la beraber gelmlş bulunuyor -
1ardı. 

Yüksek harp şurasının toplan _ ı 
\ısından sonıra. BaşYl!killerin müş
terek beyanatı n~edilmiştir Bu 
beyanatta doniHyor ki: 

•Kara, hava \'<! deniz harplerile 
iptidai ma~de ve petrol meseleleri! 
.ıakkında Ingiltere ile Fransa a
rasında müşterek bir hareket te
min edilmiştir. Her iki devlet re
kabetsız mübayaatta buhınaoak
lardır. Görüşülen bütün mesele
ler hakkında iki devlet arasında 1 

bir defa daha tam bir anlaşma mü
şahede edilmiştir. Her iki memle
ket ithaliit programlarını beraber
ce tesbit .ı;deceklerdir.• 
Frnrsız Başvekili ve kumandan-

1 
]ar Parise dönmüşlerdir. 

İNGİLTERE PİLOT 
YETİSTİRİYOR 

Londra 18 (Hususi) Harbin 
uzun sureceğine hiç şüphe <'dil -
mediğı ıçin ona gorc aLna. ted
birlere devam edilmektedir. İn -
gilteren111 muazzam bir hava or -
dusuna ihtiyacı olduğu bir defa 
daha anlaşılmıştır. Bu orduııun 
rouhtac olduğu pilotları yeti.'jtir
mck uzere. ba&t uçuş aletleri ya
pılmıştır. Her genç bu vasıtakrla 
kolayca tayyare pilotu olarak ye
tıştirilmektedir. 

Fransada da tayyarecilı~e alı
nan gençlerin yaşı şimdiye kadar 
18 idi. Bu yaş 17 ye indirilmiştir. 

İNGİLİZ HARBİYE NAZIRI 
CEJPHEDE 

Pans 18 (Hususi) - İngiliz Har
biye Nazırı Hor Belişa İngiliz or
dusunu tefti;; etmek için cepheye 
gitmiştir. Dönü:jte Başvekile mı
safir olacak ve General Gamlen 
ile müzakerelerde bulunacaktır. 

FRAJ ·srz BÜTCESİ 
Paris 18 (Hususi) - 1940 büt

çesi 70 milyar frank üzerinden 
hazırlanmıştır. 

FRM".3IN KABİNESİNDE 
TOPLANTI 1 

Parıs 18 (Hususi) - Fransız ka
bıne,;i bugün Cumhurreisinin ba.ş
karılığında toplanarak, Londra 
müzakereleri etrafında Başve -
kilin izahatını dinliyecektir. 

İNGİLTEREYE AMER.iKADAN 
400 TAYYARE GELİYOR 

Londra 17 (Radyo) - Britanya 
hükilmeti, •Nort Amerikan Aviya
sion• tayyare şirkelile Harvar ti
pi sekiz yüz tayyare satın almak 
için müzakerelere başlarnı.ştır. Bu 
tayyarelerin saatte 400 kilometre 
sür'atleri vardır. 

Bu tay.-arelerden 400 ü hazır -
r,r. Tayyareler, hava yolile Ka
nada hududuna gidecek ve oradan 
şıleplerle İngiltcreye sevkoluna -
caktır. 

S GFRID HATTI UZATILACAK 

Londra 18 (Radyo) -..Almanya, 
Sıgfrid hattını, Holanda ,.e Bel
c_ikaya kadar uzat.mıya karar ver
mi t 1r. 

DE.il ABLUKASINI 
KIRMAK İÇİN 

Londra 18 (Hususi) - Al-an 
ord.ısunun askeri harekat~ baş -
la:n k üzere o' ugu haberi ri kuv
ve lenm . ecıir. Alll'an ,aze~·Ierı, 

halkı muh:<'me, fedakarJ,klara teş
vık edict vazılar neşretmektedır. 

Deyli Mevı. gaz.etesınin vazdı -
gına gore, Almar. ar denız ablu -
kasını kıracak yenı bir pliın ha
zırlamal<t dırıar. 

BİR ALMAN TAYYARESİ 
DAHA DÜŞÜRÜLDÜ 

Londra 18 (RadYo) - İrlanda 1 

demzı açıklarında b;r Alman tay
yaresi, İngiliz tayyareleri tara -
fıPdan düşüriiıbniıştür. 

A)JERİKA HAREKET~iz 
K.\L:'ltıYACAK 

Londra 18 (Uususi)- :Sevyork Tay
mls ıazete:;I. A!manyanm Dolanda ve 
Belçikaya taarruı:unuıı lnıkansız ol· 
dutunu yazdıktan sonra diyor ki: 

«.\lmanya bu htikümetlere taarruz et
tıtl takdirde, Amerika harokelslz kal
mıyacaktır.• 

ÇEKOSI,OVAKYADA TEVKİFAT 
ALTI Bİ.1'i BULDU 

Londra 18 (Hususi)- Crkoslovak· 
yada talebe ni.imaylşleri devam ~dl -
yor. En son habt>rlcre. C"Öre şimdiye ka· 
tevklf olunan talebelerin sayıl,jı 6000 i 
bulmuştur. Görin&', nümayiş devam et
titl takdirde bomba kullanmalan için 
Alman pol~lne emlr vermiştir. 

Kış Bastırdı 1 Londra radyosu 
Uzun günlerde':'.beri. şehrimizde I Pazartesi gün Ü Türkçe 

açık ve kısmen guneşli geçmekte • 
olan hava dün gece ansızın boz - neşrıyata başlıyacak 
muş, saat l de başlLyan yağmur 1 Türk - İnclllz dO!'itlUiunun yeni bir 
hJ.13. devam etmekte bulunmuştur. tezahürü olmak üzere Londra radyo-

Yağmurla beraber sıcaklık dere- sunun kısa dalgası 19,60 ve 31.32 m•lr• 
ccsi de birdenbire dü~üştür. Ya- üzerinden, pazartesi cunünden itibaren 

bizim saatle 18,55 • 19,10 arasında 
ğan yağmur altın<\a ve sokaklarla, lurkce ne•rlyalla bulunacaklır. 
\)arklar, bahçelerdeki ağaçların Türkçe neşriyal; ilk &'iln Londra bü

rüzgiirla titre'i"rek caddelere, yol- yük elçimiz Dr. Tevfik Rü~tu Arasın 
lara düşen sarı yapraklan arasın- bir hitabe~ı ile açllacaktar. 

da İstan'bul hakiki bir sonbahar 
günü manzarasını almıştır. 

Kandilli rasathanesinden saat 
11 de aldığımız malumata göre 
dün şehrimizde 19 dereci! olan ha
raret bu sabah saat 7 ye kadar 
10 derece birden düşerek 9 san -

tigrada inmiştir. Gecedenbf.'ri ya
ğan yağmurun miktarı 21,5 mili
metredir. Ve rasatfiane yagmu - 1 
rı..n devam etmesini çok muhte
mel görmektedir 

---0-

Çek başvekili a~ır ha~ta 

Londra 18 (Radyo) - Başvekil 
;... ha'l'ın a:ır surcttehasta oldul!u 
Praı'dan bildiriliyor. 

Rauf kaptan t>mir verdi: 
- lh·men revir(" ( 1) alın bunu ... 
Dört ı cfcr kaıaı.ede.) 1 omu.ıhyarak 

koşlura koılura alt kata, re\'ire ı:-ö -
tUrduJ("r. 

llamidiyenin bekiıni kazazcde,·i soy· 
du, :run par~·aJarlle tt"kmil ,.UC'Udüne 
de\'amh m:ı aj , .... sa'.":.tlc:ee süren bir 
sun'i trnf'fftis harekl'tlııe ririştı. 

Fırlmanın dch1ft;Je m("şgul bulu • 
nan murettebatta artık ne.- denizin, ne 
de dağ"l.ır gibi dal,ıaların bir manası 
kalmamı~tı. Bunlar, yiğit arkadaıjlarl 
Süle.>·man onbaşıyı tebrik rttikten 5on· 
ra vardtyataı-uun ba,,ma dönmu.-.ler, 
SÜ\"ari ilt' arkadacoları da revire ı-ide

rek hekimle 1;oriısmuslt":o, Raur kaptan 
hekime-: 

- ~a ... ıl duktor .. Öimu... mü? 
Di:re sorınu ... tu. 
llekim i~ile utrai41rak cevap verdi: 
- llenıiz ölmemiş, Ölmek üı.rrc iken 

imdadına ye>th:miş ... inlz!. 
- . ·e vakit ayılır! 
- Bakalım, masaj ve sun'i tt"neffüs 

uzun sürte-ek!. 
- Ne kadar? 
- Bir k:tç s.aat! 

Gl'mL ın .ı. ınılckl hastah.ıneye 

Romanya ile Polonya 
arasında treoler 

Faris 18 (Radyo Paris) - Cer
moti'den bildirildiğıne göre Ro
manya - Sovyeı Rusya hudutları 
yeniden münakalata açılacak ve 
ıki memleket arasında trenler ~ 
liyecektir. Alman gümrük eksper-, 
!eri Sovyet Galiçyasına gelmiş -
leı- ve Rumen hududunda bulu
nan Sovyet memurlarile temasa 
geçm~lerdir. Alman - Rus eksper
leri yarın Rumen arazis;ne geçe
rek Rumen memurlarile, Rumen 
emtiasının .3o~·et Polonya arazi
sinden geçirilmek suretile Alman
ya_\·a nak 1i i.'eselesini görüşecek
lerdir. Karakuvi - Lovov • Sniatin 
Ye Cernot i nrasında yolcu !'akliyatıj 
,·akında başlıyacaktır. 

- Peki, asılınca bana habtr \·t·ı •• 

- Başlis,ünt! 

Rauf kapta.n revirdtn ayrıldı. Tekrar 
kumanda me-vkiine döndü. 

~lürettebahn ne·f~si avdet elmiş, 

btiylt> bir havada t("k ınsanı denizden 
kurtarmak irin g-a) rc.-t sarf eden gönül
drn bağlı oldukları ~U\"arl1rrlnl metih 
Vt' takdir ediyorlardı. 

Dalgalar. dajlaşan heybt"tlerile ku
duran denİ1:in yüzünde koşuyorlar, f. 
klnt•i l'Ünün akpmı da böyJe geçiyor· 
du. 

('ok geçmeden rece bashrd1 .. 
Karavana borusu ('alınıp mi.ırett.eobat 

mangada ycmej"e oturduğu sırada Rauf 
kaptanıt1 kamara katn';ı vuruldu: 

- Giriniı:! 

Açılan kapıdan bacoçarkçı I\lu.,.t.afa. 
kaınaraya girdi. süvariyi selimladı, 

Rauf kap~an ... ordu: 

- Ha:vrola Mustafa Be7 ne var? 
- Bryefendl kömür var:iyrti? 
- Anlamadım!. 

- \'rd("k köruürluk1erimizdekl kö-
Jni.lrlerimlzi kullanmaP. başladık! 

- ~ebc.-p? 

- KömiırJüklrr bo aldı • 
- l\;fçlı1 bu kadar çabuk kömür bl-

(1 inci sahifeden devam) 1 mi ·Hr. Bunu en ı-enç 'alrbtnin nutku. 
takip etmiştir. 

mektepte büyük mtrasimle tes'it olun· Bundan sonra hep berilber rnekt.ep 
muştur: 

Sabahleyin saat 8.30 da köprüden 1 

adalara kalkan vapurla Hcybeliadadakl 1 

mektep bina~ına elden yüzlcrre yeni 

ve eski mezun ba.. ta müdtir olmak ti

zere heyeti talimlye ve talebeler tara-
fmdan karşı1anmılilardır. 

Bu ara; ayni çah altında mu terek 
tahsil yıUarı ge('irm.İt olanların uzun 
seneler sonra blrblrlerint> tekrar ) ıne 

mektepte te adUfleri; e~kl arkada Jarın 
birbirlerile samimi kucakla~mal:ırı ara· 
sında talebelik anlarının hatıraları cıan· 
landırılmı · ''e her scnt> bu törene j..,tf. 

rak ederken imdi arhk tbtdl)lete göç

mt4 olan en eski ve Hıtiyar mezun 
lla.mit . ·acinln co:ıya~ları arasında ha· 
tırası anılmı tır. 

Saat 10.5 diı\ İstiklal ma~ı il(" mer!I.· 
Simf'" ba lanarak miıteaklbC'n en kıdemli 
mezun llü nlinun bir hltab~I dinlen· 

bahf'esindekl Ebedi ~("f Atatürkun blls
tUne ~\dilerek büs'! bir hUrmet ,., ta. 
zim çell'naci konulmu \"e bilihare ha
yatlartnı valan ve vaıiff'lerl utruna 
feda eden aı:h: deniz ebillt"ri i('in de-

nlze bir çelenk bırakıldıCı ribt, hor 
dönüm yıJmda fi.det olduğu \'eçhile: 
16<1 uneü bakla da deniı:e a.tılmı hr. 

'leın imden sonra davttliler. yeni 
ve e~ki mezunlar htp bir arada mek
ttbiu ytmrkh.ınesint'" g-eçmi ler ve :şen 
latifeler, mı•ktt"p hatıraları arasınü 

deniz harp okulunun an'anevi ~:emeil 
o1an «fasulye yahni i, kızam1~ etli 
patates, kadaydı. ı Yf'mı l<"rdir. 
Yemeği takiben de trnerfuo;haneye 

Kidilt"rt'k kısa bir i Ur:Uıat de\"rcsinde 
("!o.ki mekh·p oyunları O\'nJ.nmı~ \ e '-OD

r;ı; okuJun 1&-& .) ılda yaı,tığı mu'\":ıl• 

faklyet1ı rah mayı \"(' denh:<"ilik sev
rtslni tf'barüı ettirt"n bir tt-msll z -vkle 
5eyrolunmu~tur. 

epsini Yakmak, Yeniden Yapmak .. 
(! inci hileden devam) 

buldu. Burun berrak bir ca) t", aı.·ık 

bir htdef Uzerind~yiı.. Zorluk maksadı 
tesbit etm«·k, hedefi çizm<·kte idi. Şimdl 
bu buhınınuştur; 

ınkılapçı ve A- Turk çocuğunu 
milli bü.nyf·mfz içinde ko) den şehre 

kadar )"ÜLde yıiz okutmak istiyoruz, 
B- ~llua ır hrr tı..irhi bil&"İYi Türk 

çOC'uiuna vermek i!.'>tiyoruı:. 

C'- l\lua ır medeniyet ve kulı.urUn 
fevkine yükselecek Türk çocukları ye
tiştirmek i ... tiyoruı.. 

Arhk bu açık, <4iki.r -ve sarih olan 
hedefler uı("rinde neticeye ulaşmak 

tayin edlleu veçhf" ıi.ıerinde aTının 

pet("k doldurma.·ı gibi ıı:ten çalııtmak, 

imal \"e inşada mu\•affak olmak Sll"&Sl 

gelmi':'tir. 'latbuatt:ıki ş;ikiyetler lşte 

bu afba ti:ıl'.riııde tek.lsiif etmektedir, 
..ı\nla~ıhyoı· ki, hcdc.-fi tcsbit ettik, yo. 
Jun içinde ve ıiı:erindeyiı:, fakat ~ür'aUe 
neticeye vasıl olabilmenin şartlarını 

k.iİ.m.ileo mücehhtz bulunmuyoruz. 
Bize öyle celiyor ki. şikayet ve ten

kitlerin haklı ve hakSlZ olduktan ta. 
raflar "\'ard ır. Teferrüata saplanacak 
değiliz. Fkat, kanaatimizi açıkça sö1-
lemiye de mecburuz. Bir an evvel ba
şarmak, en iyiyi, en olgunu bul.ın&k. 

ihtiyacındayız. Bunun için de lnlulip
çı vasfımı:ıdaki hamle ile maarifte 7e
ni \·c dinamik bir hamle yapmak ıa

zımdır. İşin sakatlıjnu ve bozuilufu
nu tamirle uğraşmamJz husule cetirl
yor. I\-laarlf Vek3.tetinln bu.-ün başında 
bulunan ve bizim neslimizin kabine- ı 

deki tek mümesstll olan Hasan ill 
Yücel lnktl;İ.pçıhtrnda ~ mimi ve lnkı
Jipçılıiın rniımcyylz vasfı olan dlna -
mizmi boluboluna bimll bir l'enç ol· 
dutu ı-ibi bu işi selıimete çıkaracak 

ehliyet, irfan ve tecrübe ile de mü

cehhezdir. 

Ancak omuzlarına almıt bulundutu 
hizmet çok aj'ır, çok daiınık ve çok 
emek sarf mı icap ettiren ve 17 ,000,000 
un her birini şah.'>en alii.kadar eden bir 
iştir. Bu itibarla, her işten zor, zortutu 
nisbetinde de çetindir. 

Bizim, şah.si kanaatimiıe ,-ore bU.
tü.n şlkii.yetleri durdUJ'aCak, noksanlıırı 
l'iderecek, tf'nkit -ve münakaşaların ö
nüne geçecek tek şey şudur: Her türlü 
idarel maslahah ve tamiri, tadili ya· 
kadan sllkınek maarllln bunyeslnde 
"\·ücude getirilen inkı1;ibı, şimdi y&)"l· 
cıhk ve hedefe ulaşhncıhk sahas1nda 
da tazelemt>ktir. Bunun iCln de yık -
mak, yapmak; yakmak, yeniden Y•~· 
mak l:izımdır. Bu lntikal için de Jiak.ıl 
tki yllhk bir devre l;izundır. 

Türk çocutuna ilk. mektepten, Uni· 
verstı.e &onuna kadar lıi.zım olan bütün 
kit.;ıplan en mUmtaı; müteha ıstardan 

tt'"kıl edilecek heyetler bütün dünya. 
mektep kitaplarını ve tedris usullerini 
de tetkik ederek bu intikal devresi es· 
nasında ku ... ursuı Wr halde hazırlıya· 
bilr<'eklerl C'lbi, yine bu intikal devresi 

mu'ltum. İki g-Un ~v\"el aldıiım cevap
ta da: 

- AdrlyaUke kadar g'idlp dönmeie 
yetecek kOmürümuz var diyordunuz. 

- Evet .. Öyle idi. 
- Pek.tla. şimdi de kömürluklt"rin 

bo-µ.ldığınd:ın, yedek kiimürlüklere el 
uzattıim12da11 bahsediyorsunuz!. 

- Beyefendi. iki ~ün süren fırtına 

dehşetli kOnıür iliraf ettirdi. Hesapta 
bu vazist>t yoktu. $imdi vukuatı siıe 

ar-zedlyorum. 
- Burada nasıl ve nereden kömlir 

tedarik edebiliriz? 
Carkçıba~ı omuzlarını silkti: 
- Onu bilmiyorum efendim.. Hani 

zatıaliniz J'ine Portsaltte iken i"itanbnl· 
la. muhabere etmiş, Malta ile Tunus a
rasında, açık drnlı.de rrkinıh:ırbiyece 

cönderllecek bir kömUr cemlsl bula· 
cağımızı söylemi tiniz? 

- Evet! 
- işte ondan istifade mec.-buriyetın. 

deyisl 
Rauf kaptan dışarıya seslendi: 
- Posia! 
İ('t:ri ıelen Poşta neferine emir Vf'rdl: 

- Adil Beyi ~atır! 

Biraz sonra Adil Be7 de (;Üvarl ka
mara,ına girmiş, Rauf kaptanı ~elı\m· 

esna. ... ntda maarifin ic p ettirdıff her 
turlu usul Vf' te:-:.kilat da kkarri.Jr etti
rilebilir "\·e bir hamlede, loptan yeni 
kıtap, yrni u:-,ul. yeni el man, yeı.ı te~· 
kilit ve şarUa ise ba lanır \'t ht"r turhl 
llıtiyaeı kavnyao bu umumi shıtl'm sa
dık bir jstikrarla hiç ohna.ı l!'>t lıtr dev· 
renin lam ,·erimi ile teerube f'dilir. 

Bizce, maarif hayatımız bu iklnri lh
tiyaç \"e ikinci hamle safhasındadır. 

ETE:\1 İZZEr BEJliİCE 

İtalyada yeni bir zırhlı 
denize indirildi 

Paris 18 (Radyo Parıs) - !tal -
yanın 35,000 tonluk İmpero zırh
lısı dUn sabah denize lndirilroiı; ve 
bu mı.inasebetle büyük bir mera
sını y apılmı.ştır. 

j __ A_s_ke_r_lik ___ İş_le_ri_ 
Be.şiktaş a kertik şubesinden. 
1- Heatu askere çagırılmarnı~ 334: 

doğumlu ve bu dotumlularla muan1e
Jeye tabi diğer doğumlu eraUa kanuni 
herhailii bir sebeple geriye bırakılmıl 
veya çatu:ı.ldıgı halde gelmiyerek ba
kayada kalın~ olan 316 ılfı 333 dahil 
dotumJu piyade sağlam erat. 
ı- Yine 331, 332 doğumlu ve nu 

dtgurnlularla muameleye t.Abi diğer 

doğumlu eratla yalnız marangoz, du
varcı, betoncu, sıvacı, terzi, saraç, kun
duracı, demirci, elektrikçi, ahçı gibJ 

san'atlara ılolna olan 333, 334, 335 do
ğumlu. ıayrilslAm saillam erat. 

3- Geçen celplerde bedel vertp sevk
leri geri bır&kılan islAm ve gayr!Jslıl.m 
eratın 24/ll. T~./939 cwna güniı sevk
lerine bo.~lanarak 25/ il. Teş. Cı11nar· 
te-~i gilnü akşanuna kadar deva'll edi
lecektir. 

- Bu kabil eratın çağırtlan günde 
behemehal şube merkezinde bulun -
ınaları ve f!'elmiyenlerin cezalandlrıla
cagı ıl.:ın u. nur. .. 
Eminönlı askerlik ~ubbinden. 
939 teşrin, ikinci celbi için i!fa;?ıda 

doğum ve sınıtlan yazılı erat sek\·cl..ı
nacaklardır. 

1- Şimdiye kadar askerlik ya:11na
mı.ş olanlarla. yoklama kaçağı cezalı 

bakaya ve tebdilihava erattan 316 llA 
334 dahil doğumlulardan mü.c:ılim ve 
gayrimüslim piyadelerle harp sanayii 

sınıfı ı.;evkedileceklerdir. 
2- Evvelki celpde bedel verıp şevk· 

leri bir mıf2!! 940 tarihine btrak.ılan 
bilümum mü:;I un \'e gayrimüslim bedel 
er..ıtı dahi sevkedileceklerdir. 

J- Toplanma güııil 24/ il. Teı'939 
cuına gt.ı.nü saat 9 dadır Bu doğı.ımlu 
eratın mezkı."ır gün ve saatte şubede bu
lunmaları il n olunur .. 

Bcyoglu yerlı askerlıK ul>csındcn 

1- J\.luvau.afhk. hizmetını tıent: y;.ı; 

rıamıı; 316 ! J34 (dahı ) .oğuml ce a
lı ve ceza ız pıyadc1 erle ıkı ne hız -
rl ete tabi h.nrp sanay.ı ve ·ııı ka er
leri \C 316 332 { :lahıl) do umu gay
r lam cezalı \·e c z.: t p ya e r r1 
bu de a a k('t'e se\ kcdıleceki.e· d 

2- IslAn \: gay ı ı· pıy d ~ 

hn\·atebdiı Qlup gunu dolı u ol~n
larla gayrı l~m 333 ve "134 o pi
yadesinden cezah ol a b dPfa 
sevkP.d..;:eceklerdir 

3- Evvelce bedt"I er de sevkleri 
940 nısan celL ne bırakıl ı olan l~n1 

,e gayr ısl. ın butun nakdi bedel ertrrı 
de hı.. celpte C\ kcdı!etcklcrdır. Bı n· 
Jann namıı a davet pusulası çıkanlma
m.ı:$tır Bu erlcı .seı. ked ~meıc üzere 25/ 
ır ·re ./9:'9 curr,artcı;:i öğle iızen şu

beye muracaat c<ieeeklerdir 
.ı Bu ce 1te f;f"Vke tAbı f'rattan nak 

dı bedel \erırek ıs• yenler n bedellPri 
kabul dılmiyecekt.ı 

::i- Bu defa caj'tırıı.J.nlard::ırt harıç §U 
bt>!eı· bo1geler1nrle bulun nlar bulun
duklJ.rl yerın as erltk ubesinc derhal 
mU.n:ıcaat cdeceklf:rdır 

6- ~u"edc toplann gı nu .ı IL 
Tc~ 939 cum.n gu-ıu b hırlır 

7- Çağı an bedri ız ve be ~ cı E"r· 
lerın tay edıl ıunlerde nu hil-
\1yet cu danları C? beye ı clcri 
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( BERLiNiN GÖBEGiNDE... 1 

KARİN HAL. 
Göringin 1 numaralı sığınak yeri -10 metre derin

likte odalar, 150 metre uzunlukta bir tünel... 

l KIŞ MUSAHABELERİ 1 
Yazık_ oldu bizim paltoya 
ve gün doğdu terzi Mantoya ! KIZIN NAMUSV 

Harp başlamazdan evvel Ber -
lmde bir yerde, iki metro murab
baı bir sahada bir muharebe sah
inesi seyredilirdi. Küçük tay)'1lre
[er havalanırlar, biribirleriıri kova.. 
Ull!"lardı. Bazıları ateşler içinde ye
ıre düşerdi. Üç santimetre büyük
Jiiğüırıde tanklar biribirlerine çar
par, bazıları tuzaklara düşer, ba
zılırrı obüslerin tesadüfü ile par
çalaınırdı. 

Geçen kışa doğru yaptırmış ol
duğum paltoyu, kışın şiddeti ge
çinciye kadar, diğer bir palto iie 
nöbetleşe sırhmda taş;dıktan son

Yazan: -ı 
Osman Cemal Kaygılı 

geçen kış dünyanın parasını ve -

rerek almış olduğum bu yeni pal
toyu, bir hafta sonra tornistan e
dilmiş olarak giyeceğim! 

1 Nakleden: FA İ K BE RC MEN 1 

Bu harp sahnbi ancak üç da -
kil<a sürerdi. Seyirciler büyük bır 
heyecan içinde, iri yaprak siga:ra
darının dümanını çekerler, koca
man bardaklardaki biralarını :çer
lerdi. 

- Hakıki harp s•hnesinde'1 hiç 
ofaırkı yok ... 

- Bu mak.ne)i yapan cıd<ie-n 
<lcha sahibi ... 
Mareşal Görirıg bu soz!erı ışı

tınce gururlan.rdı. Çünkü bu ma
!kuıeli harp sahnesi, onun konağl
:rım bahçesinde ;di. 

ZIRHLI KÖŞK 

Führer, Bavyera alplerinin sık 
aıgaçlı tepe-lerinde ikamet e-ttığı 

halde muavini, üç senede-nberi yer' 
altında ikameti te-rcih etmektedir. 
Mareşal G<iring, ilk haremi 

.Kavin fon Fecht. in ismine iza -
felen Karinbal namını verdiğı ko

nakta oturur. Herman Göring cad-ı 
desinde bulunan bu bina, zengin 
bir adamın konağından farksızdır. 
Gotik tarzında yapılmıştır. Etrafı 1 

kahn parmaklıklarla çevrilmiş bir 
bahçenin ortasındadır. Haricen dık-ı 
kat nazarı çekecek bir busıaiyeti 
yoktur. Fakat içerisi bir alemdir. 
Holün ortasındaki bu kapak açı- 1 
lır ve asansörle aşağı inilir. Mare-

a1, harp hukUmeti merkezini ye-
rin altında tesis etmiştir. Buraya 
Sir Nevi! Henderson ile bazı d 't>

omatlardan başka yabancı ginne
mışt!r. 

YER.L-.. 10 METRO 
DERİNLİGİNDE 

ra bahara yakın kaldırmış, çen- 1 halıya kaçaT. Çünkü yenik yerle
gele asmıştım. Çengele asmıştım \, rin her biri birer onluk, hatta yir
d•iyorsam, bani, tam altı ay yaz, , :milik kadar .. Bunlar en aşağı ya
onu olduğu yerde öyle<!e kendi ha- nmşar liraya örülse hepsi on lira 
Jine bırakmamış, arasıra havalan- tuta>r İyisi mi azizim, sen buın.u 
dınnış, rüzgfırlandınnış, güneş - götür, Bit pazarına okut, yerine 
Jendinniş ve bol bol naftalinle - bir başkasını al, daha iyi! 

ani§tim. Doğru söze ne ooniı·? Haydi 
Fakat ... Fakat bır de bayramın bu zavallı kazazede paltoyu sırt

ilk günü, mübareği olduğu yerden layınca örücüden çıkıp doğruca 

dndi<rip ona alıcı gözile, şöyle bir Bitpazannın yolunu tutalım der
bakınca ne görsem beğenirsiniz? ken adamcağız seslendi: 
Tam yirmi yerinden ,l\·e yeme- - Bit pazarında da buna şimdi 
miş mı? Hem de kumaş. ı •-< yu- pek ölü fiat verirler. Orun için 
muşak ve tüylüce olduğu için ye- sen bunu bir terzıye götür de içi
zit hayvan, bu yirmi yeri öyle ke- ni dış·na çeviri, daha iyi! Çünkü 
'lnınniş ki asl•nda kopkoyu ve (güve yenıklerini elile göstererek) 
yekpare lüci\"ert olan bizim pal- .guve kumaşı tamamile del~memiş, 
tocuk şimd, adeta, alaı:a, bulaca yalnız bir tarafın tüy ve havlarını 
v külüstür bir İskoç kumaşına, yemiş, içi dışına dönünce bunlar 
yahut ta yamalı bohçaya dönme- kaybolur, göziikmez! 
miş mi? Bu sefer katkLk, terzin;., yolunu 

Şimdi siz işin .garibine bakınız 
kı ayni terzide ayni meseleden do

layı tornistan edilmek üzere böy
le ilç palto He bir de kadı>; man -

tosu vardı ki onlar da adına .güve 
denilen bu yere balası ziyan.kar 

hayvan tarafından bu yaz kalbura. 
döndürülmüştür. 

Bizım bildiğimız, eski güveler 
naftalinden, hatta ispirto, gaz ko
kusundan kaçarlardı. Şimdiki gü

velere is~ ne naftalin hayrediyor, 
ne iiJ,t, Il<.' de açık hava, ne de 
sımsı'k1 kiLt! 

Ne yapsak acaba dersiniz, zi -
yankarlıkta hazan güveclen geri 

kamıyan karga. çekirge ve sivri -
sın<·k mücadelesi gibı, <.mumüzdeki 
yaz, İstanbulda da güve mıicadelcsi 
açsak? 

* 
Alman Ha.va. Mart!Ja,li h'rşe:yden evvct 
taryare tnarnıılannda.u korunmayı 

d\l tinmu,tür 

Bunun üzerine, tabii gelsin ba- tuttuk. 
kalım, bitim eski ve emektar pal- Biraz soma terzi .,,;tarı söküp Palto için bana: 
to diyip bayramı onur.la ge- kumaşın iç tarafını yoklayıp ta - Geçmiş olsun! 
çirdik ve dün de o t~.ıı yirmi sakatbğın o tarafa geçmediğini gö- Diyeceksiniz. Fakat, sız şimdi 

salonfarı vardır. Bunların etrafı yerinden güve yeniği yeni! palto- rünce: b<>ni bırakın da bızim 3el:imi İz-
betonla çevrilmiş, çelık levhalarla yu alınca doğru örücüye yan~ - - Olur, güzelce bir tornistan zcte geoçmiş olsun! Diyin .. Çünkü 
kapanmıştır. Hariçle muhabere te- tık. Adamcağız, bizim mübarek yaparım amma, yedi buçuk ka - benim paltoyu, nihayet güve sa
iefonla yaoılır. Bombardıman vu- paltoyu bir hayli evirip çevirdik- ğıdını alının. katladı. O .zavallının ta.m (125) 

kuunda 15() metre- ileriye çıka - ten sonra: Dedi. Vur a.,;ağı, tut yukan a - liralık parclesüsünd ise, arife ak-
bilmek için genış bir de tünel ya- Bu, dedi, pek adam olmaz. damı beş buçuğa razı edip paltoyu şamı astığı yerden kalk gidelim! 
pılmıştır. Olsa da yüzü astarından çok pa- bıraktık. Şimdi kısmet olursa, ı dememi'jler mi? 

Karinhal'de otuz afü metre mu-ı~r;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. 
rabbında brr harita vardır. Bu ka-1 , 
barıma harılan :'l üzerinde Alman- ı 
yanın, harpten en-elki arazisi ile 
Fransa, Belçika \"e Luksemburg 
hudutları göri.ilmektedır. 

Bugün MELEK Sinemasında 
MUSJKİ - RENK ve GÜZELLİK FİLMİ, .SM'AT ŞAHESERİ 

SEV İŞ T İGİM İZ GÜNLER 
Bundan ba~ka Mareşal Görin -

gi.n kurşundan yapılmış yrrmı beşi 
bin askerlik bır oyuncak kollik-
sivonu vardır. Bunu, Amerikalı biri JEAN ETTE MAC DONALD ı "ELSON EDDY 

Konağın bütı.in kapılarına, isle- Bugün saat 12.30 w 2.15 te tenıilıitlı matineler. 

Jak Aluray, bir çiftlikte seyls "Olarak 
çalışıyordu. Henüz yirmi besini aş:na
mış, uzun boylu, iri yarı çam yarr 
gibi bir dehkanlı idi. 

Jak o yaşına kadar bir dC'fa bııt~ ha~-' 
talanmamış ve yatağ<c du~ınen1i§u Faz
la yemek yedigi zamanlarda hazım

sızlık veya şişkinlik hü;sederse derhal, 
bu 5rıuıyı şarapla gidermenin yoluna 
il.akardı. 

Bir .s.abal1 yatagından ko:ılkLJ;ı za -
m<ın kendisinde acaip bır g..ı)TiWbiilik 
hisscttı. Sanki birisi, kızgın bfr ig:neyi 
durmadan çenesine s<.ıplıyor gibiydi. 
Bu ağn ve zonklama gitgide de art-
makta idi. 

Önce bll agrının, ak~;.ın1 ;.ık<1la;ırken 

yt'<l.ı;i y un1ruklardan ileri geldjğini zan 
et• fak~ıt o vak.it böyle bir acı duy
madıgını hatırladı. Kalktı; kalktı <ımma 

her kınuldadıkça bu sı.... aıa)a(';.ıg n. 
çogalıyeırdu. 

Yuzuntin ve çene8nın agrıın.. na 
r1.1ğmcn gUnluk işlne başl1.1dı. Atları tı
mar etti, eğerledi; fakat ş ona ağı·ıyı 

unutturan1dctı. Lftnet olsun. dişi müthiş 
bir surette sızlıyor ve bu sızı onunla 
sank alay .ed<·r g1bi durmndan zonk-
luyoı eh. •• 

Jak. herncn her zamankı tedavi u
sulüne müracaat etti; bu u"uJ sayesin
de biraz rahatladı i~e de aradan pek az 
bir nli.ıdrlct geçince yine e"ki haline 
döndü. 

~1üteakıp üç günu ıztırap ve agrı i
çinde geçirdi. Bu hcıle deh~etli ic,-crli
yordu. Ba::afı,. takati fil.3n kes.i1mi~t ; 
bundaıı baı:;ka da kafat..ı~nnın parça 
parı:-a aynlrlıgını his!'ediyordu. 

Bu li.(,· gün i~·indc ağzına viskiden 
bu~ka bir~ey koymamıştı. Onun halini 
gör('n tırkadaşl<ırı na~ihat vennege ba~
ladılar. Stanley. bn agrının, yirmi yaş 
di~inden ileri geıdığiııl ı-üyliyerek ~u

nu iJ3Ye etti: 
\'u:ıdt'ki b11 şiş inmez'-e iş fenaya 

\·arır~ bir !'enerlE" "bile geçireınezsin 

!'tınre:L • l!emen iyı bir cloktı•ra koşma

h~uı! 

Tom da arkadaşının ~iş ydnagın;ı u
zun uı.un baktıktan sonra St:ınh,yin 

ta\.'tiyelerini yerınde bnlm;idı. •Stan
ley hır c<.,ıeklir> mukaddiJT•t'Sİni y<.ıp -
tık!;:ın oı ra 

- ;\1eı.el<' ce""aha1in onuru: ge\ .ek
tcd:r. <lf'di. Böyle l ·r y rmi y~s d~ı 

yUzünden benim an1('a1n gt·nç yo:ışında 
ölup gıtın~tl zav~ıllı. O zanıanlar, or
t<-ıdii bir lC'k doktor yoktu. Hava taarruzlannda, Alman şeof

lerinın ~ığınabılrnelerj i~in hazır

ımuş otuz oda, yemek ve sigara 

m.ilyarderden satırı almıştır. ! Filme ilave olarak: Yenı f'ox dünya havad•sl~ri Sean lar 12,30 - 2.15 - 4.:JO - 6.30 n 9 da 1 
nildii(i zaman ~ıddetli bir elektrik ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!':~~~~~ 1 
cereyanı nrılebildiğı de söycen - -

Ji';ıka.t Jak, sen işi geciktınne, neden 
ka!'alı •• la g~dip bır ciııkto1;:l lıaşvurınu

ı yorsun> mektedir. On giındenberi butlin İstanbul 

Bugün SARAY Sinemasında 
CAROL LOIVıBARD ve JAMES STEWARD 

Gülünüz ... Çocuklarınızı da güldurüı nı ... Kalık.a!ııı Kralı 

EDDİE CANTOR'un Son Filmi 

Ali Babanın Mirası 
Türkçe Sözlü ve Şarkılı Büyük Komedinin 

SAKAR YA Sinemasında 
G<ird~u rağbet hasebile BİR HAITA DAHA gösterilecektir. 

Mevsimin en ne~'eli, en eğlenceli ve en kı..vvetl• filmidir. l naveten: Foks jurnal. Bugün s:t 1 ve 2.30 da tenz 15.1 1 ı matineler. 

------
Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma' 

Ne~ralji, kırıklık, 

- •icabında 

ve bütün ağrılarını:tı dt'rhal keser. 

günde 3 kaşe alınabilir. • -: 

LALE 
Selonh-11 ın1 alk ıitan f;aı~ıyor ... 
TakcUrden çınlatıyor ... 
SinPına aıeminin eşsiz ınucizesi 

ERROL FLYNN - OLİ'.'İA DE 
HAVİLLAND 

Buyuk kudretlerinin öln1ez temsili 

gibi ikı me-şhur yıldız taraiınoan fevkalade bir tarıda yaratılan 
yenı ve müessir bir mevıu ... IzcL rnçla?' ask ... ,.c ızdıvaç 

haricinde ~kı ... Tasvir eden 

• 

Bir Biri için Yaratılmış 
1 • 

Fransızca sözlü filmini mutlaka görunuz. 

Ü<:tincu bı: arkadaşı rla ıhlnmur çi
çeı::-i ka:)"J"l<ılıp JÇ1"",eslni ta\ ıye ettı. 

Buııu t~:n·sıye C'den o ciyarda gUzeı .. 
ı lig. lt· ta ıınr.ıı" lıir kızdı Şüphesiz ki 

onun ~üt.leri hepsinden makuldü; fa
kat n<·th:n~e ıhlan1ur çic,:cgi de, suyu 

- da po.ıra etnıed:. 
Böylece dördünc.:ü gün geLnce, Jak 

şehre gıtmektcn başka çare kalmamış 
old:ıgı.ınu anladı. 

• ... 

VATAN 
KURTARAN 

ARSLAN 

BugGn. saat 1 ve 2.30 da tenzilatlı matineler. 1 
Iliı\"eten FOKS JURNAL son dünya ve harp havödisl<'ri. 

İ--~------~~-~--~ 

~ehrf• gelince, ilkön<·e bir doktora 
koş<:1cağına ~olugu Oliver barında aldı. 
Bu •nyarı, boJ.,ra gibi ve birşeyden kork
mıy:ın delikanlı, doğnı~unu j~ter~eniz 

dc•klordan korktıyorrtıı. •Birkac- §İşe 

bo$nllıp kendimi kayLetnıeliyim, ki 
doktor n karşısuoa cıkabil<'yim> dıyor

ch. •• 

Bu f 11m bu sene Beyoglundoıh baş
k.ı hu; bir sinemada gosteril. .iye

C!'k.tir İJJv!'ten. F.n son gelen 
~IETRO .JURNAL. Bugün saat 11 
ek \'C 1 ele tenztlatlı Halk mat.ne-

leri suareler nun1aralıdır. 

Telelon: 435~5 ----·--·· 

Parjsin lüksiuıü... Ncş'esını .. 
Sincmar>ın 3 büyük ) ıld.ıı olan 

SACHA GHj1'RY - GABY MORLA Y - JACQUELİNE DELUBAC'i 
Bır ;uaya toplayaTJ. buytiK komed. 

KAD L~--
Pek L A L E Sinemasında 1 

yab.ında 

iiiıı111111111111111111~111111ı::ıııı111111111 .. 111111ıııı:ı1111111111111111111111:111111111111111 .... ııııı1;: 

Barın bir kOşesıne büzülerek otur
dL. ,~ nıba~ınc\ak1 n1"sada bırkar kişi 
yük'-t k ~M-h' konu~uyorlarrlı Kulak 
kabarttı; ~if'likteki güzel kız .ırkiirla

şınctan boıhsediyorlardı. İl·lerinden bi
cır: ız bı ı, l: ız Çin c1•ıp tutuyordu. Bu 
da Jük. gitıı irıya ı bi adamdı; \"<' kı
ı.ın ır~yart adam.ar<ı bayıldığın anla
tıyordu. 

Bu ı-:özlf't, ,Jakın k01n11H beyninr sıç
rutrnaga k;lfi geldi; heıncn :ıüşfik ve 
iyi arkadasını hatırladı. lfE>lf• ıhlamur 
(,'ireğı tav<:::lyes.ini. .. Bunun tizerine ye-

rinden fırlıyarax. nerıfı boksa Ç~ 
Bir liihzada dişinin ağrısını fiJliJI uJI -
muştu. Kızın namusuna d.ilu:ıataO 
serserinin hakkıı:ıdan gelmeliydi. J'' 

Çok sürmedi. llk yulJlruğu ata• )ll' 
hasmını yere devirdi. Fakat berilli 
men yerinden kalktı ve bir J>8'!! 'ıff>* 
Jakın üstüne h.ücum etti ve yüı ıJ'> 
şiş tar.ıfına mUthiş bir yumrıJ~~ 
O zan1an Jak şendeledi ve hırl~ rt1 
basladı. Cö:z.leri korkunç bil' SL

1 V: 
yerinden fırlaını.ş, yüzü mosrnor )c f' 
mişti. O anda elini ağzına götürdllı 
cuna parlak bir cisim düştü. ,c:ı' 

Bu beyaz. yuvllrlak cisim ba~1'ıı , 
ğının hrnagı kadar bir büyüklilktt 
lan az.ıdLŞı ~di. B:ı dişin yerindell ~ 
n)ası iJe t;enesJndeki bütün agrı tU 
ğıln1ış gitnıi.şti. ?ı 

~u. vaziyf"t km:..:ı::ı~ında ~cn1_i_nJd rı" 
detını unuttu \·e güleı· bır yuzlr 
mına yaklaşarak: 

· Tcı;-ekki.ir cderiın, 

Sonra da üstelik ona 
derli. 

bir vJSk-i l 

ikraın etti. ..J 

======="'A' 

Neye delalet 
ederler? 

~IOBİLYE ('ITJRTILARI 

~iı· ~oltuk veya kane~~nin, d-0Jıl~ 
saırenın f;ıtırcladıı,'lnı ışıtmek: )!: 

d Jl'l"l' günü müh lın bir haber alınaca ... 

YAPRAKLARJ.N lllŞIRTISI 

Gizli pr<ıj<·lerinizin meydJna 
cağırıa. 

YANIKLAR 

Bı ye ·inizuı y<tnn)asına ıhti)'flt 
Jığınıza 

KAŞıNTJLAR 

Burnunuzun irerisi kaşınırsa: ~i):' 
helı bir tek~:Je manız kalacağınıı.8' t!' 
lağını:ıın ıt;erısi kaşınırsa: Tetıli1' it' 
duşlccğınıı.e; başınız ka:ınır ,a: t1 .,! 
:ıe az bir para gcçccegine: yunınıı r 
tiınıı~a Çok para nlaca~ını1.a; btı<' 
!arınız kasınır a. Dokt ı ıa mlir;ırttf 
zım gclr!iğıne. 

DJ.!. mek tnl vkııı ı ~in sar ,,c 
dchld .. Dusı "Jck ve gülert·k k ı1k1 

İşleı nı rı duzeJcccg1ne. 
Bt .. · 

Yüzdf' nltn·sa d.-ıınıi sıkı .. 1tıya. , 
cudün sag tarafında olurı;a: 1·;:ıil 1 fl0 ' 
çıklığına; \"Ül'ııcHin sol tara!ırıdtı 
lurs;.ı: Çok para kazanılacagınll/ 

G;ı ata tar.ıh ade:n, al az olmuşt .1 •• 

Kayıklar, küçıık gemıler b1r yandan 
adan taşıyordu. 

f"S....ı: ... m::&ıtıın tiı.:;:ıretı başlanıı ~: Bu 
tiçarC'tı Bizan.st.ı yt•rleşmış olan Y~ıhu
diler yapıyordu. Galatadan g~en Ya
hudilcı· de ı;;ehrin meydanlarına gele
r€'k ticarete koyulmuşlardı. 

\ ın ahıbi olan!c.ır, ev1eı inı .nu7a fera
ne bir surC'tte işg3l erlenf' ikram ve i
zo.ııda bulunuyordu. 

8okaki~·da, Lıkıncı as.keri devriye 
geziyordu. l<'akat Türk a~kerinin yağ
m<.1sınn, işgaline \·e keyfine kat\yyen 
kanşınıyordu. 

1 mübedin gükglırler gibi a;eda Yl'1d 1
" 

ISTANBUL KAP!l! 
BliANS SARA 

No. 146 Yuan: M. SAMl KA.RA:ı!U. 

Çok geçmeden şehrin bütün evleri Üzerinde 
• Türklerin bayrakları dalgalanıyordu 

Çünk-. orta yerde on bıc ·< k•
Oın ve coluk çocuk \'ardı. İtalyan ve 
Rus Şö~alyeleri Türk askerlerinın 
geldiklerini gürtince (·anlarını kur
tarmak ve bir an e""Vel gemi1ertne 
kacıp kurtulntak ıçın rıuhı:ı.rebl'ye 

tutw;tular 

Ilır t~yan kuma..,.danlar, askerlerl
nı ileri sUn.ıyl)rlar, kenrl....:cri açtı ·dık
ları kale kapılarından, yahut surları 
aşar>k koyıklara bınip karşıya g<'çı

yorlarc'ı. 

Tu: ' .. a~ke .. leri, Hın'>t.yan a'>kerle
ri t.ıraftndan ü·cı 1crtne .ııaıı is1imol 
edildi~ni göriinet'. toplanarak hücu
m~ geçfl€ Ve orta~ '<ta .... c kadar 
e-cnebi askc \'aı ıa bı c... da temizle-

diler .. 
Fakat: Hırıstiyan askerlerinin ku

mandanları bu, ,ı;okak muharebelerın
den istifade ederek kısnlcn canlarını 
kurtarmışlardı. 

Sehir ahalisı, Halicuı surlarına 
çıkmışlar, ecnebi gemılere ve kayık
cılara bağırışıyorlard.. 

- Canım!.ıt kurtarın'. 

Kayıkcılara gım çıkmıştı. Bir ada
m belki bir torba altına ve bir tor
ba mücevhere ka,ıya geçiriyorlar
dı 

Haz et. Fa~ıh, tcıratınclan isttklAlle
rine dokunı 1mıyacağJ vAtledilen Gala
tanın müstnk 1 Cenevizlileri (İtalyan
lar) bır yi.indan soyuyorlanJı. 

Gr.mici olan Cencvızlileı- zengin ol
ml.!Şlard . Ahaliden bin,:ukları İtalyan 
gemilerine hücum etıılişlerdi. 

Bu gürültü esnasında fır:-;attan isti
fade ederek biı·kaç gemi zincir harici 
çıkarak kaçabihnişti. 

Ti.ırk aşkerleri, ~ehrin her bir e\·ini 
i.şgJ1 ediyor ve üzerine bir bayrak di
kiyordu. 

Çok gcc,·nıeden, yani, akşan1;ı doğru 

şehrin bütün evleri üzerinde TUrk as
kerlerinin orta bayrakları dalga!anı -
yordu. 

Türk askeri, eve giriyor. Evi içinde 
bulunanlarla beraber teslim alıyordu. 

Artık ne var, ne yok onun oluyordu 
\"e evin d<!mına da bir b01yrak a!ıyor
du. 

Bayragı gören Türkler, evı ışgal e
d ıniş addederek gelip geçiyordu. 

Bu s •retle bütün Istanbul şehri he
men, altı yedi saat içındc bayraklarla 
donanm tı. Her asker bır eve eahip ol
D\u~ .ı. 

Tur't askeri, yığınlarla esir alıyordu. 
Genç kızlar, genç kadınlar, gene; deJi
kanlılar e3lr edi~ti. 

Ev er, e ı lerle dolu idi. Bir anc.la. 

Türk askerleri, aldıkları e~drleri bu 
ıneydanlara getirerek clegerine göre 
satıyorlardı. Yahudiler, aldıkları esir
leri Galataya geçiriyorhır ve yahut yan
larında alıkoyarak biltıhare bunları 

kurtaracak olan akrabalarına on misli 
yüz misli fazlasile satmak İ\'İn bekle -
tiyorlardı, 

}fer Türk askeri, bir Yahudiye eı-;ir 

~attıgı zaman kendi imz...ısile bir kfiğıt 
veriyordu. Artık, bu esire kimse do
kunamazdı. Çünkü aldıgı esiri satmış 
ve azat etmiş bulunuyordu. 

Bu esir alımsatımı orta çağın iıdetle
rindendl. O devirde hıri~tiyan orduları 
da bir yere girdikleri zaman böyle ya
parlal'dı. Bu yalnı7. Türklere mahsus 
bir hu usiyet değildi. 

İkınci Murat u::-rıanında \tarna mu
harebesinde e::;ir olan TU.rklerı, hırıs -
tıyanlar ayni şekilde haraç etmişlerdi. 

29 1nayıs 1453 günü akşamı olduğu 
za:nan bütün Ti.irk ordı_su şehre yer
leşmıs gibiydi. 

He e\'de o gece cünbtlş va1·dı. Zafer 
nflr!\la:rı orta-~ ,;ı: 1a .. yordu. lJer e-

Yagına.; esir alma; eglcncl' \ e ı.e\"k, 

tam üç gün üç gece de\·am etti. 
llnzreti Fatih; 29 mayıs 1453 Türk. 

ordusu öğle tizeri şehre dahil olduk
tan sonra; ikindiye doğru §ehre girdi. 

Padiı;ah; maiyetinde Karaca Paşa -
nın akıncılarından mürekkep yüzlerce 
süvari ile vüzera, ulema, kumandanlar 
oldugu halde, debdebe ve saltanat ile 
Topkapıdan şehre dahil oldu. 

Hazreti Fatihin şehre dahil oluşu çok 
debdebeli idi. Yeniçerilerden bir kısmı 
y~ıya olarak yürüyordu. 

Akıncılar ,iki bin atlıdan nli.irek -
kepti. Her biri pulat gibi olan bu as
kerlerin heybeti İstanbul halkına deh
.şet veriyordL 

Hoş, İstanbul ahalisinden ortada 
kin1secikler yoktu. Heınen ekserisi ki
liselere kapanmıştı. Ve yine birçokları 
evlerinden çıkamamışlar, Türk asker .. 
lerinin ~ehre dühulüne seyirci kal ... 
mışlardı. Bunlar da evlerini işgal e
den Türk askerJerinin himayesine gir
ntişti. 

lfazrf'ti Fatih, şehre girınedcn ev\.·el 
Karnen Paşa akıncılaı-ı ı;ehrin bütün 
geçitlcrır tahtı inııbata a1rr. _,tJ. 

Yalnız, şehir dahilinde asayiş ve in
zıbatı tesise nıemur olan okıncıltır, el-
1erinde kılıçları at üzerinde sokakları 
dolaşıyorlardı. 

Karaca paşa iki üç ı;aat içinde şehri 
zaptürapt altına alınıştı. Zaten; orta
llkta Türk a:ıkerine karşı koyacak kim
seC'ikler kalmamıştı . 

Tüı·k askeri, Eminönü, Sirkeci, Ci
bali taraflarına indiği zan1an ahaliden 
birçokları korkularından Galata ta .. 
rafına geçınek için kendilerini boş bul
dukları sanda1lara atmışlar ve birçok
ları bu suretle telef olmuşlardı. 

Ayaso!yaya yığılan otuz kırk bin kişi 
Türk askeri şehre dahil olduğu zaınan 
kapıları kapatmış çıkac"k halfı.sk;jr 1 

meleği bekliyorlardı. 

Heyhat!. Ne melek çıkınıştı. Ve ne 
de hiçbir şey?. Papaslar, durmadan 
dini ftylnlerine devam ediyorlardı. 

Ayasofya kilisesinin kapılarına da ... 
yanan kuvvetlerin ba'-ında Karaca 
vardı. l\.1'1iyetinde bulunan süvari1er 
&ehri tarıyordu. 

Karnca, liipodroınu ge•,;ert•k Aya -
sofyrıya dahil olduğu za;-ıan bu ~zim 

duydu. . ~ 
Ayasofyanın içinde bulunan <' 

kırk bin kişi hep birden a)lJc:ı.şı;ı.· 0' 
yüksek ._e~ıe dua ediyordu. J"1 

Bu gürültü Karacayı durdurd1 ı. 
~a. ınaiyetıııe en1ir verdi. 

- Dur!. . ... . ,.fl°' 
Akıncıları gürültünün gf"ldıgı ·d#~ 

dönnlü~lerdi. l\.luharebe meydanıP ~ 
yeni çıkan bu kanh ve yarah asıc:ct 
olduğLınun bilmiyorlardı. ııoııl' 

Karaca; Ayasofyada toplanmıl3 ti" 
kütleleri oldugunu anladı. zaterJ'.tttt' 
knklarda. Hipodroında kim~eC1 ı.J 
yoktu. Herkes kaçmış bulunuyord ;f 

Yalnız; bazı büyük ve kü("ült 11\,r 
danlarda Yahudiler e!'iir alıp ,,·et'~ 
lı~ı. . 

ltı' Kan:ıt·a; l;lkun ağasına eslf"Jl . <i~ 
t>ıl. 

~ Ağ: burnsı Bizansın r.11 ~ 

kilise:-1idir. IIalk bur~ya topt<ınrrı15 

liba ... Gür\iJfti bu ..• 

- ·--······ 
- At Jn' •. Kumandac.:ı \:er' 
Ağ c"lt·ıhal kum:.ndayı \·erdi; 

- At in'. 11. 

Klrırı1zı kul5hlı, alcH'ıcaip C~~ r " 
laı a benzıyen Türk ak ncıları lıtf 
de henu!- attan irdiler ~"'' 

(Deı:am• 



1 Boğazın kuytu bir köşesinde 1 

-htiyarların gençleştiği 
kursta geçen bir saat 

1914 DE İLK TOP NE ZAJllAN 

ATILDI? 

Pariste ada 
şef.eri 

uharebede güveı cin 
postalarının rolü 

Um~. harpte .ilk ~op'. 1.914 se- Fransız merkezinin P.a.sif Ma iino hattına gönderilen yüz bin 
nesı agus.osu.n. 4 uncu gunu sal>a- korunmasında en mu hım - • 
hı saat beşi 15 geçe FHipivli bom- 'f . j . _ J 

1 güvercin . mühim Vazıf e aldı 
bardıman eden Alman korsan kru- vaz ı eyı a an ınsan ar 

essiz sedasız çalışan Beden Ter biyesi Spor Eğ·itmen
leri Kursunda otuz altı l-lergül yetiştiriyoruz 

vazörü •Goeben• üzerine atılm~
tır. 

İlk gülleyi atan bu top 190 ça
pında idi ve 1870 tarihinde dökül· 
müştü. Şimdi P ariste harp müze
sinde bulunmaktadır. 

IY•:ı:an: HALUK mıAL 1 
~._ SaiJam ve cenç vllcudün duruşu, 
~a~ en muhteşem dekorlarından 

2l1'ade ıöz okşuyor!• 

ra:,~iktiyünde; Boğazın yeşilliklerine 
~ UIQ ..ıti bir yalının kapısından (l-

en böyle dilJtinuyordum_ 
1 .. S.ğlam fikir, sağlam vücudtin ma
~ırı 

ıo,, ~ler, . Bu vecizenin derin şümu
l; U anlamak için şu bir saattir ara
~tn.da. bulunduğum, derslerile, ye -
ltr kler1Ie, jimnastik ve pratık mesai
~· aralarına kallştığım 36 s:ığ ve 

LONDRADAN SİNGAPUllA 

İngilterede avam kamarasına e
dilen müracaat.ar arasında ilir iki-' 
si var ki aşka ve izdivaca taalluk 
ediyor. Geçen ay Mis :R4ardson 
isminde genç biır kız tayyareye 
binerek Sin·gaporda bulunan ni -

· ı şanlısı.ıı.ın yanına· gitmek ve ora-

l 
da evlenmek istemiş. Fakat İn -
giltere Harbiye Nezareti tayyare ı 
ile Singapora gidilmesine müsaade 
etmemıştir. Şiır.di mis Rişardson 

arn gencin görıilmesi kA!idir 

~Sağlam uzuvların, gürb(lz ve adall 
ı. "1tların trapezde, balkalar<la, para
kıe ve barfik>'de eğrilip büküluşlerl 
~ !lUskin seyirciyi coşturan bir hava 

lnde göze çarp1yor. 

bV •lliköytinde •Başvekile! beden ter
~,~~ Spar eğitmenleri kursu> nun ge-

!
Beden terbiyesi eğitmen lı:umı laliın heyettnden bir rrup: (Soldan sah doğru) 
Doktor emekli alba1 Faik. idar e mtid Urli Nttatl, 60 ya mda emektar jlmnasllk 

m ualllmi Faik Cacapa 

avam kamr.as:na müracaat ede
rek meb'usların hüliiımetten sor
malarını istiyor: Neden bu kızın 
tayyare ile S·ngapora gitmesine 
müsaade edilmemiş? diye. 

Bunun üzerine meb'uslardan 
'l\foris Harb!ye Nazın Hor Beli - l 
şadan soriı'mak üzere biT sual ha_ı 
zırlarruş'ır. İzdivaç için vuku bu- 1 
!acak hava seyahatl,,rine müsaade / 
edilmesini istemiştir. 

Junnastik salonwıda bu prl.zi in

~U derin bir tesir halinde kendi ben
""'lıde his.'>ettim_ 

lar ltursta 36 talebe var ... Ders zaman-
ının altıda bt::şini bitirmıs. son ola

~k aylık kayak ve kış sporu devresi 
b~ .~Uludağ> a gitıneğe hazırlanan 
le gürbüz vüMıtlu, sağlam yapılı gcnç
d t; her gailenin dışında kendılerini t 
ersıeıine vermişler, çalışıyor; çalısı-

)'orıar. 

'l'aUnı heyetinin !aal unsurlarını, 
~ un yardirektörü yüzbaşı llusamet

lle 60 yaıun çoktan aşmışken; hAIA 
~ta Jimnastik aletleıfade 20 y~n
ii"' del kanlıları imrendıren çevildlğl 
~ &özQ çelen kıdemli spor hocaların:;n Galatasa':"Ylı Faık, idare müd~rü 

t·""8tı, Zeki, Ihsan Halim, Hikmet Üs
Undai ve Eşref Şefik tamamlıyor. 
Burada ilk g!ize çarpan şey; bakını. 

b.bR:~rSUn sevimli doktoru eski askeri 
aıı,bıye mektebi mudürluğünden emekli 
~ l~ Faik Berkol bunu ıoyle anlatı... or~ 

C$a ~ l!.tüessesemlz.in sıhhat vazJyeti; 

manda tam 18 kilo sıklet kazaruruştı. da tam 9 çilt ayakkabı verilmis ... Her 
Doktora sordum: jım.nastik için de 9 apayrı bır kıyafet.. 

- Peki bunları nasıl besliyorsunuz? 
Doktor emekli albay Faik söı;den zi

yade işe ehemmiyet veren bir adam ... 
Bu sualim.ize; yemek tablolarını orta
ya koymakla cevap verdı. 

Aldık, baktık!. Size yalruz u haftalık 
sabah kahvaltısı lisetesini bu hususta 
en açık bir vesika olarak veriyorum: 

Pa.2artesı: Sütlü kakao, tere) ag, re
çel, yumurta. 

S~h: Zey+Jn, çay, tereyağ, reçeL 

Ç~rşarnba; SUtlü kakao, rctel, pas
tırma. yumurta. 
Perşembe: Çay, Kaşarpeyniri. tahan 

htJvru.ı. sut. 
Cuma: Sı.it, reçel, sucuk. ywnurta. 
Cumartesı.. Çay, tereyağ, peynir, re

çel. 
Paz<ır: Sütlü kakao, reçel, yumurta, 

tereyağ. 

Sütü adam başına günde 600 .:ram
dan, tereyağı 100, peyniri 80, et ve 
pirinci de 2.50 grama yakın hesap edi
yorlar . 

Noksansız malzeme u.:>ulU.nü de tat
bik edrn Türkıyenin bu ilk beden egit
menleri kursunda talebelerin iızerın

dckl intizam da insanı imrendiren bir 
cazibe ile yüze güliıyor. 

Köı·olası muarız karakterim sat.aşı

lac<lk bir nokta bulaınadıgı için gözle
rime çatıyor!. 
Noksansız bir bakını. gece, gündüz 

devamlı bir muallim mürakabest, ~po
ruo faydah tesiri bu otuz altı gencin 
kLıraktcrini bizntihı tas!ıyeye tabi tut
nı~ .. llepsinin twıç yı.izi.ınde Turk ka
rakterının mertlik i!arlesi parlıyor. 

Kur>ta guğsü ($. E. K.) harllerini 
içine almış bir beyazı müscllcsle örtülu 
Ll.cıvert spor elbı.scü talebelerin• yüz- ı 

rne, <f:ı:a tırmanma, hcndbol, futbol, 
eskrim, tenis. jimoaslik, koşu ve diğer 
beden ululiyctlerini geliştiren spor 
hareketlerine mahsus kostünılerlc de
ğiştirdikleri klya!etler de o kadar te

nuz ve yeknasak k.i-4• İnsan imren.bini 
saklıyamıyor .•• 

Talebelerin nazarı ders çantasını aç
tırdık. Burada da derin bir intizamın 
yüze gülen apaçık manası belirfyor. Blı
talebe izahat veriyor. 

Ucuz bir 
musiki aleti 

Ada şefL.. Paris halkının diJ.in.. 
den düşmiyen bir kelime... Ada 
şefi nedir? Korunda, belediye ta

rafından v<?l'ilmiş san bir bazu· 
bent, elinde nikel bir düdük ile 
sabah tan akşama kadar mahalleyi 
dolaşan bir adam. .. 

Ada şelliı.iı;i tanıyor musunuz? .. 
Ala ... Faka~ bunların vazifesı ne
dir, biliyor musunuz? Paris, 4,960 
aaaya ayrıımış!ır. Her bir adanın 
bır şefi vardır. · 

Ada ne demek ml? İzah edclım: 1 
Mesela opera tiyatrosu bir ada
dır. Ruvayal sarayı, Luvr sarayı da 
bir ada.ciır. Büyük apartıman.ar -
da birer ada addolunmuştur. Her 
adaya bir şcl tayin edU:ınıştir. 

Vazifelcrı? ... Adalarındaki bü -
tün evlorı b.lmek, bu evıerde o- 1 
turanlan t:ı.nımak... Ev -erın al - 1 

tındaki mahzenleri gezmek, sığı- ! 
nak hal;ne getirmek. .. Büyük, yo
rucu bir ı: ... Ruv~yal sarayı civa- I 
rında buyuk iht.la! devri'lden kal-

ma b:nalar vardır. Dunların a;t -
larında üstüs.e birçok mahzen.er 
mevcu:ıur. Bazıların.ıı kapıları 

yüz sen~drnloeri açılmamıştır. 

Bunları temız.emek kolay mı? ... 
Sonra, her adanın bır bckçısi v~r

dır. Vazifes ı • ava h<.icur.·u...~nda 
'Y~Jl çıktı reı, derhal itJiaiyeye 
haber vermek ... 

rosıa rilverclnlerl 
l.Lı >jclle:.ı.ınin baş:;anru Jtaşı

~fajino hattına 100,000 güvercin 
mıya va.kıt.eri yoktur. Hemen her 

gt:ıd. "'•<'ıgın. Par.s gazete><'rin -
gü.ıı. b<"leo..ye reisi sorar: 

~ naklen yazmıştık. 
- AdıuLZdalu evlerde ne ka -

dar çocuK var? Y~lı erkek veya ,:,eneıerdenben kufc !erde bes-
·kıidın çok mu? .. Sakat ve hasta o- lcnı:.en, ı.ı ... n ve teroıye eo.ılen ou 

glıvercın."r hasır sepetler içinde 
·!anlar var mı? .. Meı<tebımz açık 

cepheye, vaı.üe görmıye gittiler. 
mı? Çocuklar için sığınak yerleri ı 

Bu.ıı.lar; gü.vcrcinliklerde, tıpkı 
tedarik ettiniz mi.. Nas.!, sı,Sıııak 

, kışlaknlakı as.<er><>r g.bi tawn 
'YC'ri yok mu? Hemen bulmıya ça-

görmü.şlcr, tayyareciler gibi uçuş 
hşınız, yoksa çocukları ev_eıille 

tc-cruuE.eri .~.pm!'şiardır. Birçok. 
gön<lcriıniz ... 

ğltk 8ağlarnlıktadır> sözilnil apa~tl< 
&'Österecek bir mtikenımr.:lfyettcdir. Size 
lalebeıertn geliş zamanlarındaki kilo -
laruu gösteren şu gr•!iklcri bir örnek 
<!iye takdim edebilir'm. 

Ve_ önUınüze uçlarında birer totoğ
~ ilişik, ustü cetvelli kartonları koy
' u. Baktık. Geldikleri zamanki duruş
:~e iındiki vaziyetlerinin apaçık sağ-

İşte 4 ayda 5 - 18 kilo kuvvet ka
:z:anma~tn hem de yaj::;u, safi adale 
bir ı.:Ucu t so:ı.hibi olmanın birinci sırrı 

bu metodda kendini gösteriyor!. 

• 
Kayakçılık dersinden nazari bir sat

ha görduk. MuaUım Hikmet Üstündağ 
Aletlı.!ri göstererek bunların potine na
sıl ba~I:ınacağını anlatıyor. 

- Şu plan; acele bir stadyomun pro
jesidir. Yani; kursu bitirip Anadoluda 
valiler~ t.spor müşavıri> olardk d.ığı

Jacağımız vilayetlerde mimara muhtaç • 
olmadan çizip tatbik sahasına koyabi
lecek bir şekilde hazırladığımız vazi!c-

Amerika1ı küçük bir çocuk, çokl 

ucuz ve çok oriJınal bir musiki ii
le'i yapmıya muvaffak o:muştur. 

Yalnız mektep çocukları içiII de
f~l~ aaada.ki tiya~rolaı-, sin ma -
lar, borsacılar, bi.ıyük tıcııre ev -

1leri memurları için de sıgınacak 
yer.er bu.ınak Hizımd.r. Bu, ada 
şefinin en müh:m vuzife.e:ın<len 
birıdir. 

k.mscler: •Adam sende, radyo var
ken bun.ana ugra,manın faydası 1 
ne? .. • d.yor.ar.ıı. Bunlar, bazı mü-ı 
him anlarda radyodan istifade ka-
bil olm~d,ı;ını, muhaberenın an - ı 

can: güverc.nler vasıtasile temin 
edwdiğıni bilmed..kleri için böyle 
söy .üyorlardı. 

i!adesi doktorun sözünü isbat ede
:~ tnahiyetteydL İçlerinde 4 ayda 5 

Uoctan 16 kiloya ltadnr ahnış babti -
;"tlar vardı. Hele Ziya 1sm ·,~de eski 
rilı-kcye rekortmeni bir atlet; kilo al
JııaQ,. da rekoru kırarak lasa bir za-

Serbest ders sistemındeki der::;hanc
de cankulağ.le ötrctmenlcrini dinliyen 
36 genç, buyük bir meslek iştiyakı ile 
takriri talc:p ec:..iyorlar. 

Muallim Faik Çagana bizi talebe do
laplarına götiırdiılcr. Seçmeksizın ras
gele biriıı.i a_çtılar- Her ta.lebeye bura-

nin bir parçası .. 
Fazla dinleıniyoruz: 

cBir görüş bin dinleylşe bedeldir> ata
lar sözüne uyarak kurstan ayrıhyo .. 
ruz. Hem nasıl biliyor musunuz? Tıpkı 
gördüklerinin faz.lahğından başı dö -
nen bir adam tavrile ..... 

8 
Şirin Boğazın kuytu bir köşesinde 

On iki boş şişe a~, bir sicim 
i~e tahta bir ç.:rçeveye bağlamış. 
Sonra şışelere, seslerini değişti - ı 
recek derecede az veya çok su 
koymuş; küçü kbir ~imşır değnek 1 
ile şışelere vuruyor, en çetin par
ça,arı ça:ıyormuş ... 

Hava taarruzunda, maiyetinde 
•bwun.aıı don:torlara, hasta bakı -
ıcılara, itfaıye neferler;ne dırck -
tif verir. Adasındaki her ş-y<len 
mes'ul odur. 

ses:._ z, :::eda. ız ça~ an ve dnh. bclkı bır !====~===========! 

Bütün bunlara karşı 5aatte 20 j 
kurt~ al•r. Yol masrafı alır. Yal
nız tehl-'ke ış' ...retı ~er d.g.' vh tch-1 

Bu 100,COO guvercinın hepsi •as
keri güvcrcinıu<..er• de yetişliril
m. , tal m ve terb;ye edilmiş de- 1 

ğild.r. Fransada birçok .güvercin 
ıı::u.fı.pl<.:-ı !e<lıorasy..ım.i• vardır. 

Harp ı;.ı.< 'ı+..nıl guvcrc..nlerını or
du emr :e ver der 

Bu fE c:ısyor- ;ı,rdan birinin re
isi e. !atıyor: 

çoğumuzun mevcudiyet ve gayesını bı
le btlmediğin1ız be. kur u, ılk nı'.t..-zun

larını öo..1.mılıdeki aycL, verecek ve 
talebeler AnkaroUa Beden Terbıycsl 

lı".llum ınüd.Url ğunde kı a bır st J 
gordük:tcn &..nra viliıyctlcre c por mu
ş:ıviri> olJrak dagıtılarak her türlü 
sporu köyle.re kadar yayoı.aga ujra
~acaklar ... 

Daha ziyade bir ebeden ens\i.tüsü> 
deınenin yerinde olduğu kursun ilk 
mezunlann.ı da diğer tara!taıı yeni alı ... 
nacak namzeUcr doldurup ayni mukad
des gaye üzerinde yeti~mcğe çalışacak
lar .. 

l ......... 41ap n ırilrblb talebeleri, maalllmlerl B, Falk'ln nezaretinde bir flcrsto 

Bize, idari malümatla birlikte bu 
te!errüatı anlat.an genç idareci Necati, 
doktor Faik ve 60 yaşındaki dinç spor 
hoeası F~ik Çangadan ayrılırken on-

:Sen de ş~ırm:ştım: 
- Bağdada sen nasıl gidersin? • 
Dedim. İlkönce omuzlarını silkti: 
- Hiç ıı.asıl olacak. Basbayağı. Kol koa verip 

gideceğiz. 
Dedi. sordu: 
- Sen de gelirsin değil mi? 
- Alayı bırak canım. 

Dedim. 
- İşine gelmiyor galiba~ 
Diye gülerek devam etti: 

. - Mfu;teşara zaten ült.matomu dayadım. Tas
dıkten çıkmadan evvel teşebbüs edin, geriye ge
tirtilsin. EJe.;· bcnl nezarette fazla görüyorsanız 
1
•Yin edJeceğ.m !başka yer mi yoktu?. Dedim. 

:Sana feragı.tten, fedakarlıktan vatana hizmetten, 
l!e1>ç ve münevver valılerc ınem'.ekelin ihtiyacın-
dan bahse!!!, bir süru nasıhat verdi durdu. • 

Rem anlatıyor, hem kızıyordu: 
<liı -:- Blze ders verecekleri yerde biraz da ken

erı fedakar olsalar ya? 

1 
Acaba Nazır ,bc).efendi hazre1!lcri bir dcla 

0
. sun Çatalcaya kadaT gitti mi, İstanbu!dan ö'.e -

~'.1:' gördü mü? T avsiyeler hep bize. Hem, benim 
~n hava hoş. B ir defa içine girmişiz. Cehenneme 

ı -i t seni ne 

ğ'.m?. Beraber götüremem. B urada kalmana ben 
ta•:ammül ecW!mem. İstila etsem yazık. Bunca sene 
heves ettiğim, emek verdiğim meslekten olacağım. 

I!em, ben başka ne işe yaranın?. Bundan sonra, ye
n: bir işe atılamam. Ticaret yapamam, bir ışirkette 
memur olamam. Vali, müdiri umumi muavini, şu 

bu ol da soMa gel bilmem hangi frengin ağız ko
kusunu çek! 

- Fak1t, valiilik senin için hakikaten terfi 
drğıl mi?. 

Dedim?. 

- Evet hakikaten terfi. Benim y~ımda hiç 
yok gibi bir şey. Vali olmak için eloğ.u kırk s<ne 
bekliyor. Benim için b u büyük bir takdirdir. 
M;Jkiyıeyi bitirmiş, Avrupada tahsilini, stajını 

tamamlamıj bir genç için yeriınde bir taltiftir. Ayni 
zs manda devletin gençleştiri:rnesi yolundak i te-
ebbüslerin de tabii neticeleri böyle şeyler ola-

laro ve alelıelerine da .mi muvaftaki - •.: 
yet dılcdJtten sonra bıricık end.şcmi ılike devam ettıgı mildde çe .•• A-

cG zel h va ·arııil; pazar C'..llllı -temenni çerı;cvesi ıçinde bıldimıtıkten u ır;;ef.~r~ .. in '\'Ulf "Sİ fahrd r. Bır 
kcn .in1i n madım: 

_ İnşa ah, gençler; sart'luınnn e- çnKl~rı zcngtn v.,, emlik s2..htbi °'"' • !"l rrus btlta r yapıl,r. GL.;ver -

cin. rın n , · , ıçan. •.i. seç 1 • Buo
Ia~n. t p!u cins yarı at an ı;'.bi 
Ş{<::Creler. tu'uh .. r. Bazı guvcı-c n
lerin .kıyme.i yüksekt..r. Ç:fti bin
lerce (ra~a alınır, satJır. 

meği ve kazandıkları kilola.ı 1 vazıre al- l bu eflcı., be ediyen - v '""di6ı 
1 

dtkları vil.~etlordek.. öz!u çalışmnlarıle bı; parayı Salibi ahmere ter1.e - I 
oderlor.. mı~lerdll'. ---1 Ben; kursa alınan her talebenin tam 
10 saat sıkı bir naı..ari ve ameli imti-
handan geçirildikten sonra seçildiğini Ct:rı·ahpaş:ıda yeni bir klinik - İyi bor posta güvercini yetiş

tinn k için bu müsabakalar kil-
mt.ışahedelerime de iliive ederek hatır· 
!ayınca bunun böyle olacağından a;üp
he etmiyordum ... 

Memleketimizde ilk defa böyle fay
dalı bir teşekkülle spor hayatımıza fe
yizli bir istikbal hazırllyan Beden Ter
biyesi Umum ?.tüdürh:ığiine memle -
ket hesabına sayısız teşekkür .•• 

Cerrahpaşa hastanesinin, geniş
letilmesine devam olunmaktadır. 
Ezcümle birinci şirürji kliniğinin 

f . ., 1 
L mı... ~ 

- Hayır! Bunun. için uzun müd
det çalışmak !3zımdır. Her güver
cin •askeri hizmet. e yaramaz. I 
Bunlar bir heyet tarafından tec- j 

de sür'atle ikmali karaıı:aştırıl -

mış~ır. Bunun için 6400 lira sarf 1 
olunacaktır. 

bilir. Fakat, bütün bunlar seni tanımadan evvel 
olarak işlerdi. Şimdi imkanı var mı ki ben. seni 
b:rakabileyim? 

Bunlar. söylerken sahiden gözleri yaşarıyor, 

sesi teessüründen titriyordu. En ihtiyatlı o'.mam 
liızım gelen bir andı. En basit bir sözüm, en kü
çi.ık b.r hareketim onu kırabılir, aleyhime fena 
hükü•ıılere sevkedebilirdi. Hem ben de samimi bir 
kanaaı halinde bunun böyle oluşuna üzii!nıüş~üın. 
Uzu.:- uzun onu teselliye çalışttm. 

- Ben de çalışırım Hayati Beye söylerim. 
Diğer tanıdıklardan rica ederim. Sen gitmem. 
Der! kten sonra kaybetmeyi göndermeye tCTcih 
etmezi er. 

:::>edim. Ve .. Hakikaten karar verdim: 
- -Sah.ıh O:ur olmaz. Hayati Beye bütün ta

nıdıklarıma bu işe mani olmalarını söyliyeceğim. 

Ve .. Her halde sen gitrniyeceksin. 

D;ye, onu temine ç~tım. Hem, ilave de e
diyorum: 

- Gidersen beraber gideriz. 
Bunu hı.ç ak4 al=yordu. Üslüste bir kac de-

fa sordu: 
- Sahi mi? 
- Gi !eı misiniz? 
- Demek, gelirsin ha.. 
.Sen de her s'?ruşunda: 
-Sahi. 
- Gido-iz. 
- Gelirim.. 

Dedim. Ondan oonra, neş'elendi, her 
cici, sevimli, şuh, yaramaz Nusret oldu! 

* Hayati Beye telefonla söyledım: 

vakitki 

- Kuzwn, Nusretı Bağdada gönderiyorlar 
m:ş. Çok ıyi bir şey amma, ben istemiyorum. 

Teklifimi gayet iyi karşıladı. 

- Hay hay hanımefendiciğim. Vazifem. Elim
den gelen gayreti gös'eıirim. 

Dedi. Ayrıca, hariciye müsteşan Şekip Be~ 
de söy !edim: 

- NusreU iBağdada göndertmemek içiaı. sen 
ae ~alış ! 

O d a: (Devamı ııar) 

ommtara 

rübe olunur, seçilir. Temmuz v 
Qğustos aylar.nda talim ve terbı 

ecLlir. Evvela 5 ki.cmelrelik b 
dairede uçuş tecrubeleri yapılı 

Bu mesafe hergün biraz daha ar 
tınlıT, 300 - 350 kilometreye ka 
çıkarlar. Bu tecrübeler kat'idiı. 
Bunlarda muvaffak olankır ord 
hizmetıne alınır. 

- Ya askeri güvercinlikler? 

- Mazur gÖ'l'Ünü.z, bu husus 
bir şey söylemem. Bura:arda y 
tiştir•len güvercinler için 500 

lometrelik. bir uçuş ufak bır g 
zınti gibidir. Bilhassa g<cc uç 
fanna al.ştırılır. Fakat, u..TJın b 

mesafe elde e'.mek güçtur. Çiın 
gJ.vercin.:er gece uçmıık is'.eme 
Jer. Ekserıyetle bir yerde konu 
!arlar, günduz olmas nı be Q', 

Güvercinlerle gönderılen tel 
graLarın nasıl yazıld ğı, guv~r 

nin. vıicudune nasıl bağ.and 

sonra hanların nas.! halledııa 

hakkı da çoK şey.er soylcmex 

bi d.r. Fakat, asJt_ı esrardan 
dugu ıç m.ızc.r gorur.uı_. 

Yanız, geçen harp e uç gı.,ve 
ciLn hıu.etındeıı. tı:ıhsed<c•._ 

Frans. zlar 191~ le &as n:...ıı 
rebeil ı:;nasında T rı t ko) 

zaptetmişl rJi. 50 gonüllud~ 

rekkep b;r müfreze Suşe do 
iler..lyordu. Bir çıftliğın yaki 
de düşmanın taarruzuna uğra 

lar ve hemen çiftlığe girdiler. 
cak birkaç saat mun:avemet 
bi.!eceklerdL Düşman ku\' •:e 

mühimdi ve şiddetle hücum e 
yordu. Eğer imdad gelmezse 
llın olmaktan veya ö.mekten 
ka çareleri yoktu. 

Ordunun büyük kuvw!leri 
uzakta değildi. Askerlerden 

!lin sırtındaki kafeste bulun 
güvercinin ayaklarına alö 
yomdan kü~ü-k birer tüb ba 
dılar, birer çeyrek ara lle s 
verdiler. Bir saat sonra bır 

taburu imdada yeti§tL 
kaçtı, müfreze de kurtuldu. 

vercinler vazifelerini yapmış 
dı.. Bunlardan ıkısi, alay k 
hındaki güvercinliklerine gi 

lerdı. Üçüncüsü, hiç şüphe y 
bir dü~man kurşununa kur!Y 
mişti. 

Majıno hattın& gönderile 
100,000 güverc;nın, 1914 - 18 
ler gibl hizmet edeceklcrıne 
yoktı.ır. Günün bırinde sem 
sadüf edecekleri sulh güver 

nin kendi:erir.e: •Haydi, y 
run ... Beyaz kafcslerınize d 
nüz ... Harp bitti. Sulhu iaJ 
bana ettiğiniz hizmete 
ederim... diyeceği muh 
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HASAN MEYVA ÔZÜ 
inkıbazı defeder, iştahsızlık, hazımsızlık, şişkinlik, bulantı, gaze 

karşı faydası vardır. Her yemekten sonra bir tatll kaşığı yarım bardak su içinde köpürterek alınabilir. 
' 

Şişe 30 iki misli 50 dört misli 80 kr. HASAN ismine ve markasına dikkat 
HASAN DE OSU YENi ADRESi: B HÇEKAPI Beyoğlu Tramva) 

durağı karşısında 

ı. GENÇLiK il İstanbul Defterdarlığından : 
2. GÜZELLiK 
3. SIHHAT 

İşle J'iiksek bir kremde 
&ranan bu me:dyeUeri.o 

hepsini ıize 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

1- KREM PERTEV: Bir 
tuvalet müstahzarı

dır. İnce bir itina ıe 
:yapılışındaki bususı

:yeti itibarile yüzi!•ki 
çizgi ve b=uklukl•· 
rın le$ekkülüne mlını 
olur. Deriyi genç vu 
ıera:in tutar. 

Adı 

Ömer Nuri 

Reşat 

Hüse:ylıı. 

! Dursun 

D. Abdullah 

işi 

Ressam 

:Müteahhit 

Otelci 

Kahveci 

Hanende 

rnahelle 
Hocapa~ 

Emir 

Karakl 

Karaki 

Firuzağa 

sobk No. sene Hüliisa 
Kahraman z. han O 929 Matrah1n 60 liraya indirilme ... 

sine dair olan 3/8/939 gün 
ve 52392 sayılı itiraz komis
yonu kararı ve şube temyiz 
Uyih~5'. 

Nurhan l 

HüdavendigAr 10/8 

Demirkapı 6 

Acıhamam bUA 929-30 

933 

930 

932 

% 20 zam yapılması için tem
;yiz korrjıs:yonunun 13/9/939 
1ln ve 6401 sayılı bozma 
kararı 

Matrahın 1302.60 liraya ta - 1 
diline dair olan 14/1/936 gün 

ve 6290/70 sayılı Üskildar 
itiraz komisyonu kararı. ı 

Verginin 1/3/931 - 9/5/932 
müddetine göre tadiline dair 
olan 27/2/939 gün ve 4754 
sayıh itiraz komisyonu ka
rarı ve şube temyiz lfı.yihası. 

Gündelik gayrisnfi kazanc 
üzerinden tckli!ine dair olan 
22/8/939 gün ve 52794 sayılı 

itiraz komisyonu kararı ve 
şube temyiz 15.yihası. 

:1-- KREM PERTEV: llir 
Gi.ızellik vasıtasıdır. 

Genişlemiş mesama tı 
s~tırarak ciltte.i..:l 
pürtük ve kabarcık
ları giderir. Çil ve l~
keleri izale eder. Teni 
mal ve ıeliat bır hale 
getirir. 

3- KREM PERTEV: Bir 
cilt devasıdır. Deri 
guddelerinin ifrazatı

nı dUzeltir. Sivilce ve 
siyah noktaların teza
hürüne mani olur. 
Cilt adalesini besliye
rek kuvvetlendirir. 

Hocapaşa maliye şubesi mtıkellenerinden yukanda adı, lşl ve ticaret adresleri yazılı olanlar terki ticaretle yeni 
adreslerini bildirmemiş ve tebellüğe salAhiyetli bir kimse de göstermem.iş ve yapılan araştırmalarda da bulunamamış 

olduğundan hizalarında gösterilen yıBara ait kazanç, buhran ve zam vergilerine ait komisyon kararlarının tebligi mümkün 
olamamıştır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ildn olunur. 9492 

Kuru cildler için yağlı ve yağlı ciltler için ) ağsız ı 
husu~i tüp ve vazoları vardır. 

İLANEN TEBLİG 
İstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: 

Be:yoiJunda Tarlabaşında Çakmakçı sokağında 209 No. da mukim iken halen 
<!resi meçhul Mar:yanU'ye: 

1- Vakıf Paralar Müdürlüğünden 23573 ikraz No. aile ve mukavelename
nde yazılı prl!ar dairesinde ve 2i/6/930 tarilunde borç aldığınız (975) liraya 
ukabU birinci derecede ipotek gösterdiğiniz Kurnkapıda Muhsinebatun mahal
~in Şa.kirefendi çıkmazı sokağında 26 No. Jı kArgir evin, borcu müddetinde 
jemem.iş olınanız dola:yısile alacaklı Vakıf Paralar İdaresi tarafından rebnin 

raya çevrilınesi yoUle satışı lstenmiıtir. 

2- Borcun takip günü olan 30/3/938 tarihinde baliğ olduğu miktar (1178) 
ra (26) kUrl13 teslimat çıktıktan sonra (792) lira (97) kuruş olup mezldlr ta
:lıten sonra her gün için faiz ve saire kar5ılığı olarak borca (27) kuru3 zam 
1.llecek ve aynca bilümum icra ve siaorta masraflarile takdir olunacak ücreti 
ekfılet de tarafınıza ait olacaktır. 
3- Bu uarun neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında bu borcun tamamına 

eya bir kısmına veya yapılan bu takibe k~ı bir itirazınız varsa dairemizin 
138/1667 No. lı dosyasına :yazı ile ve :yahut §ifahen blldırmcnlz ve yahut da yine 
u müddet z.arlında borcu tamamen ödemeniz )Azımdır. Aksl takdirde birinci 
lırada adresi yazılı merhun gayrimenkulünüzün dairemiz marileWe paraya 
vrileceği tarafınıza ödeme emri ve senet sureti tebliii makamına kaim olmak 

wzere 26/7/939 tarihli icra Mklmllği kararına tevfikan bir ay müddeUe ilfuı 
hınur. (9518) 

\ __ ı_n_h_is_arlar U. Müdürlüğünden: 1 

P A Ti KULLANINIZ 
Her türü yanıkları kan çıbanlarını, meme iltihap

larını ve ç:ıtlakları, koltukaltı çıbanlarını, dolama, 
akneler, ergenlikler, ç"ocukların ve büyüklerin her 
türlü deri ııtihaplarını tt>davi eder. 

Beykoz Kaymakamlığı ve Belediye Şube 
Müdürlüğünden: 

A. Hisarında Göksu mevkiinde Küçüksu caddesinde ilk mektep ittisa
linde Abdülhamit Kavasoğiu ile Nazım Olcaytonun müştereken mutasarrıf 
oldukları 5611 m2 ar~dan haritası mucibince 2604/46 m2 1 ilti 9 53.)'ılı 

yerin Posta Telgra:t U. Müdürljiğünce yeniden inşa ettirilecek posta. telgraf 
binası Jçin mena.lil umumiye namına istimlakine karar verilmiş ve ehli vu
kuf mariletiyle arsanın beher m2 na 175 kuruş ve arsa dahilinde bulunan 
binalardan birisine kairncn 800, diğerine de 100 lira kıymet takdir edilmiş 
keyfiyet ~1ayıs ve Haz.ıran 939 tarihlerinde 8 gün müddetle Yenisabah ga
zetesiyle ve ayrıca da mahal1ine 8 gün müddetle asılarak ilftn edilmişse de 
arsa sahiplerinin kanunl müddet zarfında takdir edilen bedele itiraz etme
leri üzerine keyfiyet ViHiyet Daimi encümenince tezekkur ve yapılan tet
kikata müsteniden bu arsanın civarına pW.j ve saire inşası dolayısıyle kıy

metinin tere!t'ü etmesinden beher metre murabbaına 3 lira kıymet taktir e
dilnüş, arsa üzerindeki binalara da evvelce taktir olunan kıymetlerin tez
yidine bir sebep görülmediğini İstanbul belediyesi daimi encümeninin 8172 
No. 15/8/93g tarihinde karar verildiğinden 1295 tarihli istimlak kararna
mesinin sarahati dairesinde sözü geçen arııa ve binaların islimU\k bedeli o
lan 2604,46 ~<3+soo+100=8713 lira 38 kuru0 bedelle alınmasına P. T: T. 
U. İdare encümeninin 25/9/939 tarih ve 1028 sayılı kararına binaen a13ka
darlarca malı'.im ve tebliğ makamına kaim olmak üzere ilti.n olunur. (949n) 

ı- Şartname plAn ve keşifnamcsi mucibince Ankara Bira fabrikasında il:l- 1 1 
veten yapıınıacaıı: inşaat ~i kapalı zarı usuıne eksutmeye konmuştur. Devlet Demlryolları ve Llmenları 

II- Keşif bedeli (144.078,89) muvakkat teminatı 8489,04 liradır. ltletmtt u. idaresi 116nl8rl 
IH- Eksiltme 1/12/939 Cuma günil saat 16 da Kabataşta Le\"llzım ve Müba- , _____ ..., ____________ , __________ _ 

yaat eubesındeki alım komisyonunda .. yapılacaktır. . . ..- , 17650 lira muhammen bedeli olan 585 m3 me..-.e azman kapalı zarf usulile 
IV- K~ ve ıartnameler her gun (720) kuruş mukabılınde sô u geçen ~u- mübayaa edılccektir. Bu işln muvakkat teminatı 1323,75 liradır. 

beden aiınabılır. 2 939 .. .. t 15 d s· 1 'd 9 ı· 1 t b' d · . 1 1 lm <l kl takd. d Münakosa 1/1 / cuma gunu saa e ır cecı c . ş e ınc ına~ın a 
V- Iaoteklilcrin yüksek mühendıs veya mJ.;t)akr odma. anb, o daa bı :unrıd acaırke A. E. komisyonu tarafından yapılacaktır. İsteklilerin ayni gün saat 14 e kadar 

yni evsafı haiz bir mutehassısı inşaatın sonuna a ar ış ın u ur - k 
· . t 1 · . (75 000) li kapalı zarflarını komisyona vermeleri UzımdJr. Şartnameler parasız olarak o-
.anın noterlikten musaddak bir taahhut kfığıdı ile teının eme erı \C • - . __ .,__ llmekted· (93&9) 

dukl ·ı "ka vermeleri mısyu.uu...ı.u ver ır. 
ralık bu gibi bir inşaatı muvatfakiyeUe yapmış ol arına aı ve<>:ı _ 
lAzımdır. Münakasaya iştirak edecekler yukanda yazılı vesikayı eksiltme gunün-

den c.3> gün eV'leline kadar İnhisarlar Umum Müdürlüğü İnşaat Şubesine ibraz 

tıbneleri l.Az.ımdır. 

vı- Mühürlü teklif mektubunun ve V nci maddede yazılı kanun! vesaik ve 
teminat parası makbuzu veya banka te ,minat mektubunu ihtiva edecek olan ka-
1181ı zarflar eksiltme günü ihale saatinden bir saat evveline kadar :yukanda adı 
ıeçen komis:yon başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri Jfunındır. (9441) 

İstanbul V akıfl.ı.r Direktörlüğü f ıanları =ı 
·;akdir edi· 

len kıymet 
Lira Kr. 

350 00 

350 00 
(50 00. 
450 00 
t50 00 
450 00 

cinsi 

DükkAn 

• 
Mesken 

• 
• 
• 

Kıpı 

NJ.SU 

15 

17 
18 
20 
22 
24 

adresi 

Küçuk Ayasof:ya mahallesi Mehmetpa
şa :yokuşu 

• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

• • 
Su teraz.isi 

• 
> 
• 

> 
> 
> 

• 
> 

• 
> 
> 

Yukarıda adresleri yazılı binaların Vakıflar Başmüdürlüğünce istimlfilti ta
tarrur etmiş ve Belediye Daimi Encümeninin 20/9/939 gün ve 9374 sayılı ka
arile heyeU muhammin• tarafından takdir edilmiı olan k.ı:ymeUerle istirnWı: olu-
• j:J oekU gün müddetle il5n olunur. (9347) 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarı aşağıda yazılı 1 ve 2 No. lı 

listeler muhteviyatı çam tomruk ve azmanlar ayrı ayrı ihale edilmek üzere 24/ 

11/1939 tarihinde Cuma günU saat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare 
binasında satın alınacnktı.r. 

Bu işe girmek lstiynelerin listeleri hizasında :yazılı muvakkat teminat ile 

kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komis
yon reisHğine vermeleri IAzımdır. 

Şartnameler 511 kuruoa Ankara, Es IUşehir, İzmir ve Haydarpa~ veznelerin-
de satılmaktadır. (9206) 

Liste 
No. 

1 

2 

Malzemenin isıni 

Çam tomruk 
Takriben 5071, 599 m~ riıuadlll 

11700 adet 

Çam azmanı 
Takriben 2377 m3 muadlll 5300 
adet 

Metre mik'abı Muvakkat teminat 
muhammen bedeli 

Lira K. Lira K. 
35 00 10125 30 

43 00 8360 55 

Salılp ve neşriyatı idare eden Baımuharrlrl 
ETEM İZZET BEN1C• 

Buılıhi' ıer• SON TELG&AF llatb-

PETROL NiZAM 
saç bakımı güze !iğin en 

biıiııci şartıdır. 

Üsküdar Sulh 1 inci 
Hukuk Hakimliğinden: 

Üsküdar Acıbadem İshak paşa 
köşkünde mukim Fahriye. 

Hazine tarafcndan sizinle diğer 
müddeialeyhler aleyhine ikame 
edilen 244 lira alacak davasından 
dolayı gönderilen davetiyede ika
metgahınız meçhul bulunduğu ge-ı 
rek müb~ir tarafından ve gerek- ı 

se zabıta tahkikatmda·n anlaşıl -
1 

mı~ ve on beş gün müddetle ila
nen tebligat ifasına ve muhake
menin de 6/12/939 çarşamba 
günü 10,30 a talikina karar veril
miş olmakla yevm ve vakti ınez
kürda Üsküdar sulh hukuk mah -
kemesine gelmeniz lüzumu dave
tiye makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 939/119 

Mantarlı mu.şrunbaJar, storlar 
perdeler ve ,-"lir her türlü 

TEFRİŞAT 
Levazımatı, B•yoğlunda BAKER 
mağazalnında her yerden müsait 
şartlar ve ucuz :tiatıarla satıl -
maktadır. Beyaz eşya dairemizde 
haseler, yatak çaqa!ları ve yünlü 
:yatak Hrtillcrlnln fiauan kıyas 

kabul etmez derecede ueuzdurlar 
ve rekabetten Aridirler. 

Satılık apartman 
Aksaray Gazi cadde~ine on metre 

mesafede Tiryak:J Hasanpaşa sokağın
da sencvt 1032 lira kira getiren dört 
daireli konforlu 9 numaralı apartıman 
maktuan dokuz bin liraya satılıktır. 

İkinci daireye mUracaa t. 

ZAYİ 

İstanbul Askeri San'atlar Okulun -
dan 929 senesinde aldığım 148 numa
ralı şehadetnamemi zııyettim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olmadı-
ğını llAn ederlın. Mustafa Sabri 

'-'' I ., ... - : ~ _..ı_ ı.;,•.·::::;,~. ' - _, 

Kullanmıga 

Yalnız bir tüp kullan
dıktan sonra ayna

ya bakınız 

RADYOLiN" 
i 11 

Mükemmeliyeti hakkında eıı 
son ve doğru sözü size 

o söyliyecektir. 
Bembeyaz pırıl pırıl parlıyan diş· 
ler, tatlı bir nefes, pembe, sıhhatli 
diş etleri, temiz bir dil, ınik -

rops= bir ai':ı~... İşte 

Radyolin 
in eseri 1 

Bugünden İtibaren sabah, 
öğle ve akşam her yemekteıı 

sonra 

Qünde 3 defa 

• 
1 

Başlayınız! 

Londra ve Parisin en meı;hur Fabrikalarından gelen 
BAYA.l\/LAR için de son moda ve Yüksek Fant;J:i 

IVUŞAMBALAR Ve MANTOLAR, 
Beyoğlunda B A K E R Mağazalarında 

Teşhir edilmekte ve gayet müsait şerait ve ucuz fiatlarla satıl • 
m&ktadır. Çeşitler tüken ıeden evvel ilıtıyacınm 

şimdiden temin ediniz. 

Üsküdar Sulh 1 inci 
Hukuk Hakimliğinden: 

Adana jandarma merkez birli-
ğinde Şerif oğlu Nafiz. ANKARA RADYOSU 

Hazine vekili tarafından aley - _ DALGA UZUNLU~U ~ 
hinize ikame edilen 320 kuruş a- ~ dr 

. " ı 1648 m. 182 Ke/s. ı20 1'" 
lacak davasından dolayı ilanen ~a- 1 • A. P. 31.7 m. 9465 Ke/s. 20 1' 
ki tebligata rağm&n muayyen gun-ı 

de mahkemeye gelmcdiğinizden 

hakkınızda gıyap kararı verilmiş 

ve davacı vekili tarafından ibraz 
olunan vesaikten dolayı 20 gün 

müddetle ilanen muameleli gıyap 
kanırrnın tebliğine karar verilmesi 

üzerine muhakeme 6/ 12/939 çar -
şaınl>a günü saat 10,30 a talik kı

lınml§ olmakla tarihi ilandan iti

baren müddei mcı.küre zariında 

itiraz etmediğiniz surette bir daha 

mahkemeye kabul olumnıyacağı

nız iliinen tebliğ olunur. Muame
leli gıyap kararıdır. 939/524 

1 

GÖZ BEK.İMİ 
Dr. Murad Rami Aydın 

B7oflo - Parmakkapı, İmam solı&lı: 
N. 2 Tel. 41553 

1357 - I UH Rımıl 
Şevv&I t. el Teşrin 

6 5 
1939, Ay 11, Gün 822, Kasım 10 

18 İkinclleşrin CUMARTESİ 

Vakitler vasati Ezani -- Sa. Da • Sa. Da. 

Güneı 6 51 2 02 
ö&ı. 11 59 7 10 
İltindl 14 33 9 44 
İmaalı; 16 48 12 03 
Akpm 18 24 1 35 
Yata 5 08 12 19 

Her gün yalnız kısa dalga 31,7 Jl'.I• 
9465 kc/s postamızla neşredilmekte O" 

lan yabancı dillerde haberler saauetl 
aşağıda gösterilmiştir. 

İranca saat 13,00 ve 18,45 de 
Arapça > 13,15 ve 19,45 de 
Fransızca > 13,45 ve 20,15 ete 

• 
18 Program. 18,5 Memleket saat ay.,.Sı 

ajans \'e meteoroloji haberleri, ıs.25 
Müzik (Radyo caı orkestrası) 19.00 
Türk müziği: &ki i~tanbul şarkal3"' 

nndan nümuneler ve saz eserleri. 

Anka.ra radyosu kiline okuyucula:fl 

ve 18 saz bir arada. 2.0.00 Konuş~ 

20.15 Türk müzici: Yeni şarkılar. O• 

koyanlar: Radife Erten, Sadi Hoşse!• 

Çalanlar: Hakkı Derman, Şerli jçJI, 
Hasan Gür, Hamdi Tokay. 21.00 

Müzik (Küçük orkestra - Şd: Ne
cip Aşkın) ı . Alols Pacbern•ı•' 
ViYANA ıu!U: a) Küçük l'eçil res· 
mi, b) Operada bale muzlj!I. e) ()rt.• 
ben'de gezinti, d) Prale('de Mlı • 

Karınca. 2 - Ernst Sor.re: Köy evlı1"' 
de ışıklar (vals), 3 - l\.lo2art: Re JJ13'"' 

jör divertimento'dan meoüet, 4 .. J..e'"' 
vine: Bümoresk, 5 .. l\lannfred: Slt 
karnaval hülyası (Ent.ermczı.o), G '* 
1\-Iendelssobn: Söısüz Roman&, '1 - ~
letter: Çobanın sabah şarkısı, 8 - prl"' 
co: Esmeralda haletinden aiır v•19ı 
No. 3J 9 - Saint-Saens: KahraınaDl.ı' 
marşı, 22.00 J\.lemleket saat ayar:, 
Ajans haberleri, ziraat baberıer • 
22.15 Konuşma (Ecnebi dllltrd•) 

'Müzik (Cazband - Pi.) 23.25/23.'• 
Yarınki pro&'l'&m ve kapanış. 


