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SAYFA 

DaJtıc7:il dihı 

Başvekil Refik Saydam Ankara Nihat Pepeyi ve Hüdai Karata. 
c!tspresine bağlanan hususi va- ban, emniyet müdürü Muzaffer 
gonla dün sabah Ankaradan şeh- tarafından karşılanmış ve uğur
rimize gelmiş. akşam üzeri tek- lanmıştır. 
rar Ankaraya dönmüştür. Başvekil trenden çıkıp İstan· 

Baş\'Ckilin 1stanbula geli§ine bula geçince doğruca kardeşinin 
sebep, karde~leri eski mebuslar- Maçkadaki evine gitmiştir. 
<lan Hakhı Saydamın rahatsızlı- Başvekil öğle yemeğini Parko-
ğıdır. telde yemiş, bu arada vali ve be. 

Başvekil geliş ve gidişte Hay - lediyc reisile şehir işleri etrafında 
darpaşa istasyonunda vali ve be• görüşmüştür. 

İngiliz tayyareleri 
Almanya üzerinde 

uçtular 
J.ıondra, :.:l (A·A.) - 1ngntz 

:ıaYa. nezareti tebliğ ediyor: 
lngJJiz hava kun·ctıeri Cu

martesi, pazar gecesi Alnıau

yr.nın şlmall garbi kısmı Uzo
riııdc kcşir uçuşları yapmışlar. 

lhr. 
1 ng i llz tayya relerinden biri 

tissUno dönmemiştir. 

Koııcnlıng, :?l (~\.A.) - Diln 
gece şimal denizinde Toormin
dc açıklarında bir İngiliz de
ulznltfsı 2189 tonluk liugo
Stenncs Alman yUk Yapurunu 
torpilleyerek batırmıştır. Va
pur mürettebatı sandallarla. 
Danimarka sahillerine çıkmış
lardır. Kaptan lnglllz denlzal
tıs. tarafından kurtarılmıştır. -Berlin, 24 (A.A.) - D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Alman hava kuvvetlerinin yap. 
tığı uçuşlar düşmanın vaziyeti 
hakkında mühim mütemmi:n 
malümat temin etmi§tir. 

(Devamı 6 ıncıda) lediye reisi Dr. Lutfi Kırdar, Başvekile seyahatinde kalem 
parti müfettişi Tevfik Fikret Sı· mahsus müclürü Hasan Şükrü 
lay, İstanbul komutanı Hüseyin Adal refakat etmiştir. K d • F 
Hüsnü, vali muavinleri Haluk om e 1 r an sez 

Fener Beşil'-tti_şı 5-1 gendi 

Dihık-ü Fener - &§i1~taş maçından bir glJıiltıllf 

,. .......................................• ,,.....,........~ 

l Kitap k u p o n 1 a rı m 1 z ın j cumaya g e 1 i yor ~~ikan l<ır. 1,n.,M11niiaıı bir m'nıı lnııc . (Ya>.ısı 7 ndde) ' 

i ÜÇÜnCÜ tertibi l Bazı açıkgözler <jün~ !!!!":f~n :_. . 
~ Evvelce aldıkları beş li- Kah v 1 ç m e 1 n 
t Birinci ve ikinci tertib kitab serilerimizin ralık biletleri 7 • 8 lira- 9 y 1 n a 8 1 1 1 r t gördüğü büyük rağbet karşısında hunlardan ı ya satıyorlar 

1 

daha zengin ve istifadeli ol8:rak hazırlamakta (Yazısı 2 incide) 

bulunduğumuz üçüncü tertıb kuponlarımızın ' --------
bir iki gün içinde neşrine başlıyoruz. ~ r-Varm başlıyoruz-"\ 

t I kinci T ertib K uponlarımızın i İ 6 6 K ç b f 
~ Neşri Bitti ~ l ara en er fi t lkind tertib kitab kuponlarımızın sonuncusunu dUn noŞ- " ı "J 
ı rettik. Du kuponları toplayan okuyucularımıza evvelce isim- 1 ıı ç E T E s ı d t ıerlni bildlrdii!imiz kitabları yarınki Salı gllııUndcıı itibaren ~ ı 1 
• vermeye başlıyoruz. Şehir içindeki okuyucularıı~ıız, hlr haf- ~ i 1 
• ta zarfında öğlt!den ı;onraları klituphancnılze müracaat ede- : ı 
~ rek kltaplarınr almalıdırlar. Ta-,ra<lan gönderilecek kupon- • } ç k h 1 b" 
il> lar için de ınUddet on beş gUndUr· ~ l 0 evecan 1 ır 

Okuyucularımııdan bu müddetler zarfında kitapları. ~ f 
nı aldırmalarını rica ederiz. ~ i zabıta romanı 

Birinci T ertib Kuponların ı 
Müddeti Bitti 

:ıo Şubat 940 tan ıtlbaren toplanan 15 kuponlu birinci 
tertlb kltabların tevzi müddeti sona ermiştir. 

İngilizceden Çeviren 
H. MUNIR 

.... ~ ............................................... . 
~······r•eee•+···•········e·····•••···+········ 

Kahveyi nasıl İçmeli? Ağ:r a. Diyebilir. Kahve tiryakileri do 
ğır, damla damla mı? Yoksa acele bu tarzdaki iticaza §U cevabı ve-
acele, yudum yudum mu? rehilir: 

Yu.dum yudum deyince bir • - Evet, kahve İçmek bir keyf 
fincan kahveyi bi çekiş~ midele- meselesidir. Fakat, kahve zevkle 
rine yuvarlayanlarr kas<letmiyo· içilecek bir şeyse bütün hir fin· 
rum. Suyu bile içer!~en bir kn:-e canı hepbirden yuvarlamakta na· 
ağzında çiğnemek tavsiye eden arl bir tat bulunabilir? Bu zevki 
hıfzısıhha mütehassıslarına göre uzatmak için 11ğır ağır içmek da· 
bu türlü içişe kahve içmek değil, ha doğru değil midi.-?" 
intihar etmek demek daha doğru Fakat kahve içmek bahsinde 
olur. Çünkü kahveyi bu şekilde tiryakilerin haklarını teslim et
İçcn kimse için her lokmayı otuz, mek lazımdır; fakat bazılan dam
kırk defa ağzında çevirerek kırk la damfa içmek nazariyesini fili. 
dakikada b ·,: yemek yemek im. yatta o kadar ileri götürürler ki 
kansız bir §cydir. Fakat bütün buna artık kahve içmek denemez. 
bir fincan:n sıcak muhteviyahnı Çünkü damla damla dil Üzerinde 
birden midesine bo§altan adam: kaybolan kahve zcneleri damağa 

- Yahu, kahve içmek bir gıda değmeden kaybolur, gider. 
değil, bir zevk meselesidir; be· Her halde eski ahlakın itidal 
nim keyfim nasıl istene kahveyi 
öyle içerim.'' 

kaidesini unutmamalı. 
HA.c:;AN KUMCAYI 
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Harp hali yalnız devletler hu. 

ku.Kwıda yeni bir fasıl açmaktan 
ibaret değildir. Harp memleket. 
lerde fili bir ta.kmı vaziyetler 
ihdas eder. Sözün durup, ·hare. 
ketin başladığı andan itibaren 
yani darbeyi en muvafık, en 
sağlam bir eekilde indirip sulhu 
kuruncaya kadar malzeme ve 
insan feda cdcreı< zafer kazan
ma sanatı birinci pldm iage.I e
der. Katl neticeyi elde etmek i. 
çin hayatını ve bir milletin bü.. 
tiln kudretlerini düşman ka.r§L. 
sına koynn insanlar davalarını 
bir takım realitelere, hesaplara, 
zaruretlere istinat ettirirler. As
kerlik sanatı, tekniği, hatta. il
mi denen şey budur. 

Cephelerde askerl faaliyet 
başladıktan sonra zaferi ve 
mağlfıbiyeti yine askeri kaide • 
ler, niznmlar, faaliyetler budu. 
du f çinde mütalea etmek iktiza. 
eder. Fakat tarihin çok eski za
nıandMberi bir münakaşa mev
zuu olarak kaydetti,:tt hadiseler
den biri de askerliğin politika 
emrinde sade<:e bU' teknik sayıL 
ması. ve her politik harekete as.. 
kert halin intibak etmesini ar
zu etmektir. Bu arzu çok de!a 
filen orduları idare eden ku -
manda hevetlerinin mukaveme
tine uşramıştrr. 

Tarihin büyük devlet adamla
rından bir çoklarmm bizı:a.t 
harp sanatı muhitinden yetiş _ 
miş olmaları bu tezada ma.n1 ol
muş ve zaferleri anında cesur 
ka.hrrunanla.rın kucaklarına at
mıştır. Aniba1in mağiflbiyetl se. 
bebi olarak Kartaca kumandan.L 
nm yalnız teknik vasıta halinde 
kalmasını, siyasetin ve bUyük 
sevk ve idarenin !Karlaeada harp 
sanatını bilmi yenlerin ellerine 
düşmü§ olmasını ileri sürerler. 
Kartacada ilk misallnl bulduğu. 
muz bu tarihi münakaşanın son 
delillerini büyük harbi takip 
den senelerde çıkan harp batı -
ı'alannda da gördük. 

MeselS Puvnnkarenin, Ç6rçi
lin, Mareşal Foşun, general 
Hayg-'m BUyUk Harbe alt batı. 
ralarmda, Mareşal Jofr'a ait yn
pıln.n ne~yatta. Jın.rp idaresi ile 
siyasetin tezntlanna gayet kuv
vetli mlixı.ller JnWnak mtlmk\ln. 
dür. 

Politlkactla.r harbi s!yasetfn 
her zamanda ve her meklnda 
bir l va.Srtnsı telft.kk! etmltJ.. 
lerdlr. 

Buna mukabil, kumandanlar, 
harbin bir sanat oldu~u. ''har. 
bin, harp için,, olduğunu ya.ni 

a 
harbin kendine göre bir tabiatı 
ve kendine göre sırf renk ve i
caplardan terekküp ettiğini, in
sanlarnı askerlik mantı~, ya.. 
ni harbin ica.pla.rma. uymıyan 
politik sebeplerle elastikiyet ka.. 
zanmıya.cağmı ve bu yoldan za.. 
fere varrlamyacağmı ileri sür
müşlerdir. Yine bugün bir harp 
iç.indeyiz. Bugünkil harbe naza
ran Büyük Harp, muharebeye 
nazaran bir maneVZ"a gibi kalır. 

Bu noktayı işaret etmekten 
maksadnnız harp sanatmm ne 
kadar daha derin, ne kadar daha 
inoe ve §ÜmullU ihtisas çerçeve. 
si içine girmiş olduğunu binaen
aleyh bu clhazm öyle kolay, ko. 
lay kulla.nıla.mıya.cağı neticesini 
hatırla trnaktır. 

HMise böyle olduğu halde In
giltcre ve Fra.rusada gayrlmesul 
va.Jısiyetler tara.fmdan n.skerl 
cihaz hakkında yapılan tenkit -
lcr tarlhln bu ezelt derdinin ye
niden canlanmış olduğuna bir 
misaldir. 

Bir QOk polltlkacılar harp sa. 
na.tmm cahilidirler. Ha.lkm his. 
siyatmı; davalarmı ileri sUnnek 
için bir a.t haline koyarlar ve o
nun sırtına binerek dörbıe.Ia he
deflerine doğru akın ederler. Bu 
hedef bazan hakikaten vatan -
perverane bir emelden doğar, 
meselA. harbi kendi hudutları 
haricinde yapmak gibi ..• 

Baza.n malt, smat, ticarl ee. 
beplerden doğar. Harbi ktsa ke
serek iktısadl faaliyeti uzun bir 
~an eelcteye uğratmamak 
gil:ri ••• 

lnsa.na malrul görü.nen ve in
sanı kalbinden vn.kaltyan bu se. 
beplerin harp ıa.natma tatbiki 
derhal taarruz manasını ifade e. 
der. Fakat harp sanatı kendi da.. 
vasmı kendi kudretini kendi 
hacmine, kendi bUnv€Slne göre 
hesap ederek elde etmek ister. 

Bu nevi temayüller önünde
dir kl,İngiliz Başvekilinin harbin 
ihtisasa g6re idare edileceğin! 
söylemesinin manasını daha iyi 
idrlk mU.m.kUndUr. Yine lngl .. 
tiz har.biye nazın Stanleyln: 

"-Harplerin yüz.de elllal geç 
kftlmft.ktan kaybedilmlı ise yUz. 
de ellisi do e.celeden kaybedil • 
mfştf r.,, eözU de harp clhu:mm 
harbin mantığy d.Jşmda kullanrl. 
masmm verdiıfl neticelere tva
ret etm.tştlr. Harbi, harbin icat>' 
la.rmı hesaba katan, onun zaru_ 
retlerln.l önleyebilen kazanacak. 
tD', 

Sadri Ertem 

Yabancı aazetelerden iktıbaslar 

l 

le 
ırdaki Ermeni
n sıl düşünügor 

Kahirede çıkan v Ra.mguvnr 
partisi organı olan (Arev) ga
U}te,sf (Finlandiya işinin tasfL 
yesin den sonra.) ba§l ıklı bir 
b3.§mıı.ka.lesinde Rus - Fin ho.r
blnin tıı.s:fiycsl Rusyayı Almo.n 
- Rus Birliğinin faal bir safha.. 
ya girmesi için icap eden mUs.. 
takbel siyasi ve askeıi hareket
lere f§t.lrake mecbur edeceğini 
söyledikten sonra diyor ki: 

Türklyenln mevki ve vaziye.. 
tinin ehemmiyetini tebarüz et. 
terin yalnız n-azeteler değil
dir. Aynı zam.anda müttefik dev 
Jetlerin mesul şahsiyetleri de bu 
noktaya gJttikçe artan bir ala. 
ika ile işaret etmekte ve Türk 
hUkfunetinin garp demokrasile. 
ri lehine takip ettiffi dostça si
yaseti takdir ve sena eylemekte. 
dirler. Şu noktaya da işaret e. 

Ankarada bir Tıb fnkUltcsi 
tesisi hakkındaki kanuna ek 
olarak bir kanun projesi hazır
lanmış ve Meclise verilmiştir. 

Ankarada bir Tıb fakültesi 
teslslne dair olan kanun, bu 
fakülteye nlt teşkilM kadrola_ 
rının 939 senesi nihayetine 
ka.dar hazırlanarak bir kanun 
projesi halinde Meclise verfl
meelnt emretmektedir. Yen! 
huırlnnan proje ile bu mUd-

ı a ee ne k dar uza-
tılmaktadır. 

Dünyanı 'bugünkü karışık 

delim ki bUtiln bu tezahürlere 
rağmen her iki ta.ra.fm hareket 
tarzlarında hissiyatın hiç bir 
rolU yoktur. Binaenaleyh biz 
(Ermeniler) dahi h8.diselerl re
alist ve maddi bir zihnlyetle ta. 
kip etmeli ve hiç bir vlkm kar. 
gmmda hayret duymamalıyız. 

Vaziyet, şark için emniyet ve
ricl olmaktnn~ku.ta.ktır.Fin. 
laııdiva meselesinin halli, r;a.rk
ta sulh Un bozulmasını tacil ede
bilir. Bu ltibarla şarkta yaşa • 
makta ve mukadderatla.n da bu 
mmta.k:ada vuku bulacak hadise
lere bağlı bulunan gerek mün -
fent ve gerek toplu vazlyettt! 
her zamankinden daha uyanık 
bulumnn.ln.rı ve gözlerilc hare -
ketlerini bulundukları memleke, 
tin bugünkü harpteki mevki va
ziyetine uvdurmalıdırlar.,, 

' • s 
nln inşası icln eYveıce çlzllmiş 
olan programda bazı tadiller 
fere edilmesine ,.e bu sene yn. 
pılacak bir kısım inşaatın ge
lecek seneye bırn.lcılmasına se
bep olmuştur. 

23 N l SAN 
Çocuk Bayramı 

vıulyeU. .Alı ar Tib 1akUltesi-

23 Nlsnn Çocuk Bayramı ve 
busun başlayan Çocuk hnftası 
nüfusumuzun yUzde kırk btrl
nı teşkil eden mUhlm kütleye. 
yarının bUyüklorlne bUtUn 
milletin nazarlarını cekmeye 
matuf bir tcslatir, 

omedi Fransez Maarif Vekllleti
cumaya geliyor nin qeni kararları 
Bazı açıkgözler 
Evvelce aldıkları beş li
ralık biletleri 7 - 8 lira-

ya satıyorlar 
Komedi Fransez temsillerini 

Tepebaıınd.aki tiyatro binasında 
vereceğinden Şehirtiyatrosu Dram 
kısmı dün gece senenin son tem· 
ailini vermiıtir. , 

Komedi kısmı ayın sonuna ka
dartemsillerine devam edecektir. 
Komedi Fransez cuma sabahı 
Atlnadan ıehrimize gelecek, o 
gece ilk temsilini verecektir. 

Bilttin temsillere ait biletler ta· 
mamen satılmış bulunmaktadır. 
Yalnız paradi biletleri henilz 
sablmamıştxr. Temsil gUnleri 
satılacaktır. Paradi bir liradır. 

Haber aldığmuza göre ıimdiye 
kadar Şehirtiyatrosu temsillerin· 
de görülmeyen gahıslar gelip 
bilet aldıkları gibi bazı Musevi 
gençlerinin de beşer onar aldıkla. 
n biletleri Şehirtiyatrosu gişesin
den eli bo, dönenlere yalda~ıp 
beı liralık koltuk biletlerini 
7 - 8 liraya sattıkları göriilmüg· 
tür. 

Komedi Franseze karşı göste
rilen bu rağbet karşısında Anka
ra dönil§UnU müteakip 3 - 4 tem· 
sil daha verileceği söylenmekte. 
dir. 

Zeyrek ortaokulunun 
bacası tutuştu 

Zeyrek orta. okulunun baca 
kurumlan tutu.,.c:ınu.,, etraftan 
görülerek derhal itfaiyeye ha -
ber verilmiştir. Vaktinde yeti • 
şen itte.iye ilerlemesine meydan 
verilmeden yangmı sön.dilrmü.'.?
tür, 

Küçük bir kız da ilaçtan 
zehirlendi 

Küçtlkpaza.rda. Muhabir eoka.. 
ğmda oturan seyyar satıcı Ah. 
medin hasta olan bir ynşmdakl 
küçük kızma annesi ilaç içir -
miştir. Fakat 118.ç çocuğa ağır 
geldi~inden ktsa bir mUddet son 
ra. ölmüştür. 

Çocuk tıbbı adliye kaldırıla
rak tahkikata. başlanmı~trr. 

Kaynar sudan haılanan 
çocuklar 

KammPftŞada Meşrutiyet cad 
desinde oturan İzzetin iki yaşm. 
daki oğlu Salibin Ur.erine man
ganlda. kayruyan su dökillmilş, 
çocuğun muhtelü yerleri yan • 
mrştır. 

* Yine Beyo~lunda. havah05 
sokasmda oturan Dimitrinin kı
zı ild yaşmda Zolnin üzerine de 
m.anealdan kaynayan mı döküle 
rek vUeudUnUn muhtelif yerleri 
haşlanmı§tır. 

Dükkana giren 
otomobil 

Aynalı çe.~ede Tavan apar -
tıına.nmda. oturan Yorgi idare 
ettiği otoı:rıobllle Ke~lerde 
manevra yaparken birdenbire 
karşısında bulunan hurdacı dille 
k!nma ı:irmiştir. Dl.ikkanda bu
lunan Hiristfna. Yako, ve bak. 
kal Dimitri muhtelif yerlerin • 
den varalanmışttr. 

Hususi mekteplerin idare işleri ve 
tekaüde sevkedilecek ınuallir.ıler 

Hususi idare bütçelerinden 
ilk okul başöğretmenlerine ve
rilen Ucretlerle yine bütçe
den sarfedilen müteferrik mas. 
raflar hakkında Maarif Vekilli. 
ği yeni bazı kararlar vermiş ve 
buniarı vil!yetlere blldinni~tf r. 

Buna göre bUtçeler tanzim e
dilirken bütçeye başöğretmen
ler iı;in maka.m tahsisatı kona... 
caktır. 

Yen iden veya naklen tayin O
lunncak öğretmenlere ve billuıs.. 
sa Villyet emrine verilecek öğ
retmen okulu nıezunlarma yol 
oaralarmm tediyesi ve dUyuna 
k8lma.ması için bu fasla ha.kiki 
ihtiyacı k8J'Bılayacak miktarda 
tahsisat konulmasına zaruret 
vardır. 
Öğretmenlerin ktdem ı.amla • 

rmdan, harclrahlarmdan, tecb.1. 
zat ve mesken be4ellerinden o. 
lan eflki yıllard&n kalma alacak· 
lal'J için bUtçeye tahsitsat konu. 
lara.k bu borçlann kısa bir r.a -
manda tasfiyesi cihetine srfdll -
meet muvafık f,?'örUlmtlftilr. 

Maarif teokilltmm mUmkUn 
o!dufu ka.dar l?'etıi!Jletilmeei ve 
şayet ın:-Jt vazivet dolayısile bu
na imkln görülmediği takdirde 
mevcut tcşkllitm aynen muha -
ta.zam ve işletme muraflan için 
biltGeye konulacak taheisatrn O
kulların faaliyetlerini aksa.tını -
vacak bir nisbette olması zaııı. 
ridir. · 

Bu masraflar için veni vıl büt 
c;elerine tahsisat konulmadığı 
veya az tah8isat konulduğu ta.k
diroe eekilerlnlıı 3472 ısayı ka-
nun mucibince merkezde bütçe 
komisyonunca tamamlanm881 
cihetine sndilecektlr. 
H~ mektoı>ter ha7c1cmd4 

11enl kararlar 
Tusust Türk, azmlık ve ya .. 

hancı okul1a.nnm idare illerinde 
vakit vakit bazı U8UlsllılUkler 
yanıldığı e-örUlmekteclir. 

Bu vaziyeti önlemek Uzıere 
Maarif Vekllllfi btltun okulla.. 
ra bir tamim ıröndermiıtir. Bu 
ta:mime göre muadeleti ta.edikli 
lise, orta ve ilk dereceli Türk hu 
BUSt okullarlle vardirektörU bu. 
lunmıyan lise, orta ve tık dere
celi azınlık okulla.n direktörleri 
aşağıda yazılan hususlardan §8.h 
san me.eul tutulacaklardır: 

Bu okul direktörleri . talimat 
mucibince uhdelerinde bulunan 
''azifelerden gavri talebeye Ye
rilecek karne, tasdikname, şa -
hadetname ve talebenin tahsil 
durumuna alt kavıt suretleri ile 
sınıf ge~e ve §alıadetna.me def 
terleri ve bunlan. esa.s olan cet. 
velleri; talebenin mensup bulun 
dukları askert "1belere verilecek 
vesikaları ve paso tımUhabe.rle. 
rini bizzat tetkik ve tasdik et· 
mekle miikelleftirle!" .. 

Talyebenin tahsil durumunu 
tesbit eden defterler ve kavrtlar. 
hilkumetçe mfuıeccel muallimler 
ve hUkOmctçe mansup imtihan 
mUmeyyizleri tarafından tan -
zlm olunarak idareye verilecek 
olan ta.sdikll not cetvellerine ve 
talebenin okula kavdrna esas o. 
laıı tasdikname, şaha.det.name vo 
sair vesikalara istinat edecek • 
tir. 
M aa.şları ~O liraya cıkarıkıcak 

öğretmenler 
Kanumm hUkümlerine göre 2r'I 

lira asli maaşla tayin edilen yük 
sek okul mezunlarının maaşla • 
rrnın 30 liraya çıkarılması ka -
rarla.ştınlmıştır. Ancn.k bu va· 
ziyettc bulunan öğretmenlerin 
hepsinin birden maaşlarının ~O 
liraya çıkarılmnsma bütç~ du • 
rumu rnU.c;ait bulunmadı2ı için 
kendileri 25 lira maa~1 aldıkları 
müddete nazaran srraya korunu~ 
bulunmaktadrrlar. 

.Aciclm doüı11"'11.e tekaiide 
sevkedilecek muallimler 

Acizleri dolayısile mecburi 
t.cke.Ude sevkleri icap eden mu. 
allimlerin tekaUde sevklerinde 
esas tutulan üç teftiş raoonuı. 
dan her birinin •Yrı bir ders yı· 
ima ait olma.at Devlet ŞO.rasın· 
ca kararlaştmlmı§tır. Bu.nihın 
eonra acl.zlerinden dolayı mec -
bur! tekaUde sevkedilecek mu 
allimlerln a.cizlerlnin ayrı ayrı 
yılluda ve hiç değil!e iki ayrı 
müfettfıs tarafından veıilmio Uç 
tefti§ raoorlle tcsbf t edilmesi 
Maarif Veklletinoo kararla§tı • 
rrlmıştır. 

Yedikuledeki 
otomobil kazası 

Haataltaneye kaldırılan 
laz öldü 

Feriköyilnde oturan şoför 
Yorgi oğlu lstra.tinin idaresin -
deki otomobil Yedikuleden ge
çerken Musta.t'a kızı 12 yqla.. 
rmda Hacere ça.rpuak aiır su. 
rette ~tır. Yaralı ço -
cuk derhal hastaneye kaldml .. 
Dll§S& da bir aaat IQnra. aldığı 
yara.um tealrlle ölı:rıUotUr. Şo -
föryak~anarak hakkmdakL 
nwıt taldbat& baflanmı§til'. 

Sınıfta kalan 
talebeler 

Maar11 Veklletl sınıfta üat
Uate lkl ıene kalan talebeler 
hakkında yeni bir karar ver
miştir. Bu şekildeki talebelc. 
rin ellerine bir vesika. verlle
cek, ve gelecek ders yılı sonun
da ayni sınıfın bUtUn dersle
rinden birer defa daha imtihan 
olacaklardır. Talebeler resmt 
:mekteplere ahn:ı:nıyacakları bu 
bi. sene içinde hususi mektep. 
lere girecekler! gibi kendi ken 
J.llerine de derelerine çalışabi
leceklerdir. 

Ecnebi ve ekalliyet mektep
lerinin ihzarı veya asli sınıfla... 
rında bir yıl kalan ve ikinci se
ne de tUrkce, dil, tarih, coğraf
yıı, yurt bilgisi, sosyoloji ve as
kerliğe hazırlık derslerinde 
muvaffak olamıyarak sınıfta 
kalan talebelerin bir yıl dnha 
mektebe devamlarına. müsaade 
edllecektlr. Hu talebeler üçün. 
cU sene imtihanlarını vekt\le
tın gösterdiği l'esml bir mek
tepte vereceklerdlr· 
Lağvedilen gilmrük 

memurlukları 

KISA HABERLERJ 

Samsun gUmrUğUne bağlı 
Gercze, Trabzon gUmrUğUne 
bağlı Pazar, Kars gUmrUğUne 
bağlı Badele, lzmlre bağlı Ye
nihisar ve Altınlık gUmrük 
memurluklarile Edlrneye bağ. 
h Salon memurluğu bir Nisan
dan itibaren lAğvolunacaktır. 

• Belediye !ktlsat nıUdUrlU8ü ekmek 
narhmın kaldırılması ve sıı.tışlarm 

serbest bırakılması hakltınd:ı tetkik
ler yapmaktadır. Narh kıı.ldınlması 

ile eknıok ne!aaeUnde vcı fiyatında 
mllspet neUcoler almacnğı anıa.,ııırsa 
bu hususta tecrübe mo.hlyctinde bir 
karar verilecektir. Fırıncıların reka· 
bot hlssllo daha gUzel ve ucuz ekmek 
sııtacnkları sıınılmakUı.dır. 

• ZonguldakUı. kurulacak elektrik 
sa."ltmlı l~ln1 Uzerlne alan İngiliz 11a· 
nayi grupu mümessili <IUn sabahki 
Semplon ekspresilc Londrnd:ın gel· 
m~tlr. 1n~at masrafı lılr buçuk mil· 
yon lnglllz lirası katlar tutmaktauır. 
• Melba • Uyan Cabrlkll8tlld& bulu· 

nan tekerlerin tcbrlka ihtiyacından 

fazla olup otmııdığl h&kknıda tetkik· 
ler yapan ehlivukuf dUn raporunu 
Sultıı.nabmıt üçtlncll ceza hAk!mllğ'l-

ne vermı,,tır. Rapor mUddelumumlli· 
ge gönderilmlşUr. Yarm bir karar ve· 
rllecek ve fabrika hakkında tahkikat 
yapılıp yapılmaması teşplt olunacak· 
tır. Yağcı Seferoğlu hakkında açılan 

davaya da yarm öğleden ııonra ıekl 
zlncl asliye mahkeme.sinde ba.ııtana· 

caktır. 

• önUmUzdekl 11ene Romanyada.ıı 
memleketimize göçmen nakliyatı ya
pılmıyacaktır. Bunun ıebebl §imdiye 
kadar getlrllml1J olan 104 bin göç· 
menden blr kamınm henUz tam&men 
lak!Uı edJlmemlş olmasıdır. Dellonnan 
ve Dobruca mnıtakalarmda ıoo bin 
yurtdaşımız göç etmek ırıralarmı bek 
lcıncktcdlrlcr. Bunlar ancak mUte&· 
kip eenclcrde reUrtlebllecekUr. 

Besarabyanm cenub mmtakalarm· 
da bulunan 300 bin TUrkUn ıet1rllme· 
al dıl t.aUd.lr. 9(jllmQ:tedht, 

Tramvaya çarpan 
kamyon 

Üsküdar belediyesine ait §0-
för tsmailin idaresindeki kam • 
yon Doğancılardan geçerken vat 
ma.n Hüseyinin idaresindeki 
tramvay arabe.sma. çarparak 
eamlarm kırılmasına sebebiyet 
vermiştir. Kınlan camlardan 
vatman da muhtelif yerlerinden 
yaralanmıştır. Şoför yakalan _ 
nuştır. 

Bir amele ağır surette 
yaralandı 

Maçkada siHlhhane caddesin.. 
de oturan Saidin inşa.atında ça.. 
lışa.n Andon binanm birinci ka.. 
tından düşerek ağır surete yara
lanmıo, ha&ta.ııeye kaldırılmıa -
br~ 
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ıngıliz gazetecilerinin 

~ ... ınülakatı -----~··-·' 

ı~U9Unku harp ve Casusluğa Ve 1 s' in 
.,,an S . ·t k 
~u~~~u~ ~~r;~:~~~,;~.k~ Ameri~~~i~i~ kanun l ı ya c a. ğ 1 
~~ <q lenı .... keri yardımda bulunmak hakkı kabul etti R 1 b b 1 1 
~~~~~lt!Uıdtı~.~~k·."yn~t~- ~fr.vazifesi de bu hükme dahil- Amerika Ayanr, yeni btr ka- uzv e t u k a 1 rop o r a 11 n 

~ ..... ~ Ü Meselll, 1919 tarihinde An- nun kabul etmiş Yo Cumhurre-
-t ~ letnizı:ilkYteor tant Macar ihtilft.lini boğazladı. isi tarnCmdaıı imzalanması Icin 1 1 , ı• s l " 

t 1b$~tb~alıit1.tr ~n~~~ıiblie~~i~~:l:ı~~:r~ ~~ri7~~:l~r.llcyaz Sarııyn gön- nas, yazı mas. nı er r 
~~'1: ..,,lrn hakkmı haizclik. Bu vardım dün 
~('lıQk i edi. Bu~ yanın işçi kütleleri ~tarafından Kanun, casuslu~a karşı olan Amerikaya dönmUş olan Amerikan llariclye Vcklletl 
t~ llt%tı~n dcrha1 anlas;ılır ve ha.kh görUlUrdü. FB- yeni bir kanundur: ,.e casus- mUsteşarı Mister Vela, H.clslcu~hur Ruz\'elt'e vorece~ı raporu 
~hı~~ kaydet- kat maalesefe b!z çok zayrftık. luk suçuna ceza olarak Azami nasıl tanzim edecek? Ta.bil ki, Amerikan murahhasının dU· 
·~~ \' Bugün ise J{remlin, askert bir lO ııene lınpls ve 20.000 dolar şUndUğU şekilde .. Fakat bu raporun da Amerikan H.cislcum 

Roma bol.kçılanndan biri ~r 
gün, o vakte kadar görülmeınit 
bir balık avlamııtL Balıkçı, bu 
muazzam avı İmparator Domiıie • 
ne hediye edcc-se, b!r mükafata 
nail olacafını düşünmüı, balığı 
ile Kapitülün yobnu tutmuıtu. 

M~e llaıte BeYaz bakımdan <;ok daha kuvvetlidir. ııalcdt ceza. tesbit etmel<todlr. buruna verilen her rapor gibi "Huzoylt raporu,, sisteminde ol. 
. -"'l.1·.. ık tnenı B 1 be be ' l ~Jık - ununa re r. gere.it meme· Hnlbuki bu gUne kadar meri ması Hl.zundır. 
~\:ll Cldnıevki • ket dahilinde, l!'erek haricindl! olan kanuna g-öre casusluğun Bu sistem raporda aşağıda yazılı hususlara ltlnn etmek 
u 1;t_ııi~~~n- kütlelerin itimadını kaybetmiş- cezası O.zamt iki sene hapis, şarttır: 

Uij,t 1 • tir. 20.000 dolar para cezası idl. Mister Ruz\'elt raporun mukaddimesinde bahsolunan 
~ çın ter- Ej?er Sovyet Ru~n.dn bir Sov şahsiyetle ne gibi sıfat Ye mUnasebellcrle söı·ü:;;UldUğUnUn tas-

Ya, bu vet demokrnsisi olsaydı, er'Ycr rlh olunnıasrnı ister. . 
Plflnıarı teknolojik terakki ile birlikte K ı· ı ı· s ede Dundan sonra. raporda şunlara dikkat olunacaktır: 

Domiıien balığı görünce haki. 
katen sevindi. Balıkçıyı takdir 
eıti; derhal ıurayı devlet heyeti.. 
ni içtimaa çağırdı. F evkalflde bir 
ha':iiıe zuhul' etti korku ve heye. 
canı ile toplanan heyet, İmpııra. 
torun huzurunda muazum bir 
balıkla kar91laşmca büsbütün 
hayrette kAlmı9lu-dı. imparator, 
azalara: 

sc::ıynlist müsavat ta artsaydı, ı) Mtin::ı.lrnşası en uzun suren nıovzu nedir? l\1UmkUnsP 
eğer bilrokrasi yerini kütlelerin bu mUnaku.şnnm no kadar zaınnn silrnıUş olduğunun dakika 
kendi kendini idare etmesi şek- b k ile teHbltl. 
'ine terkede-rek zail olmar'Ya baş. o s maç 1 2) MUnnkaşanın sureti cereyanı,. Sık sık kullanılmış O· 
la~vdr; M~kova bilhassa lnn cllmlelerden nıUteşekkll bariz lıir misal ile beraber .. 
en ya.kın komşuları karşısında 3) Bu esaslı mevzu Uzerinde varılmış olan netice .. 
3yle bUyük bir cazibe kuvveH Bir rahip halla getirebil- 4) !kinci dereccclo mlihlm olan meselenin munakaşa ınev. 
~österirdi ki, bııglinkU dilnyn zuu ile birlikte izahı Ye varılan netice .. 
felılketi (valnız Ukraynalılar ve mek için batka çare o) Mo\'zu harici doğan meseleler ve bunlar arasından bek· 
Beyaz Ruslar değil, aynı zaman_ b I d 1 l'k 1 l rı •fa Lehler ve Yahudiler de dahil u ama ı enmlyen, yahut hoı; bir karaktere ma ı o an a .• 

G) Du son munaknşa mevzuları Uzerlnde Yarılan netice-
t')}mnk sartlle) Polonva kUtlele· Amerikalı bir Protestan ra· lerln sadece knrakterlstlk kellınelerle ifadesi. 
rlni ve hemhudut Baltık devlet· hlp bulunduğu kUçUk şehirde 7) Resmi kabullerde ve mUzakercler sonunda kullanılnuo 
lerf kUtlelerini Sovyet Rusya ile pazar alcşamt duaları tein kll- 1 olan nezaket formlilleri.. (l\fektuplarfa olduğu gibi.) 
birlesme yoluna bizzanıre sev · sey0 gayet az tnsnn geldiğini 8) Konfor, itiyatlar, harlct tczahUrat •o mlsafiro gösteri. 
kederdi. . 1 h t 1 tl ı 

B -=ı-1 • -'' b görmekten müteessir olmuş vP en usus vaz ye er vesa re .. 
u~wdü ~unde u mUhim ih gUnUn birinde pazar ak•amı 9) Eğer görUşUlmUş ise diğer .,ahslyetler muvacehesinde. 

tiltilcQ mUdahale <::a.rt1 -eğP.r v 
mevcubıa- pek kUçUk bir mik. dualarınılau sonra kllsede bokı:; ld vaziyet .. 
vastn mevcuttur. Sovyet Rusya- maçları yapılacağını llAn et- 10) MUmkUn ise şahsi kanaat .• 
da halkın bilhassa millf ekallı- mlştlr Bu plAn verildikten eonra Mister Vela raporunu latedlll 
vetlerin zabıta usullerile tazvi. ' uzunlukta yazabilecek mi, Asla .. Mister Sumner \'ela istedlği-
kl. komşu memleketlerdeki tŞçı Tnnılmış iyi boksörleri anga. nl yazmak hakkına malik ise de raporunun !zn.011 on atlı eay-
kUtlelerlnln Moskovadan vilzçe Je eden ve kllse ortasında da tayı tecavUz etmemesi lAzımdır. ÇUnkU Reisicumhur Ruzvel-
virmeslne seben oluu. ring yapan rahip ertesi pazaı tın tnrlfeel malômdur: 
J{ızrlordunun istilılsı. muhtelif kllseye mUthlş bir kalabalığrn 1 - ÜçUncU derece ehemmiyeti haiz bir iş tein sekiz 8ayfa 

halk kUtleleri tarnfmdruı ~lmdı goldlğlnl görerek memnun ol· 2 - Ucincl derecede ehemmiyeti hah. bir iş için 12 sn)•fa. 
l:lir lmrtama hareketi olarak de- muş; cvvclft. duasını ettirip va- 3 - Birinci derecede ehemmiyeti haiz bir iş için 16 sayfa. 
.:ril, belki bir şiddet olarak göril azını verdikten sonra dindarla. Bundan başka Reisicumhur, raporlarda mUmkUn olduğu 

- Bu balığı gördünüz. Bunun 
ne ıurette pişiril~ceji hakkında 
reylerinizi bildiriniz .. emrini ver. 
di. 

Her kafadan bir ıea çıkıyor, fa. 
kat kimıe kabili tatbik bir ç.:C'e 
bulamıyordu, Nihayet tat• bir aza 
itin içinden çıktı: 

- Hafmetpenah, dedi, bu ba. 
lık oldufu gibi bir tavada k!zar. 
tılırnlı ve sofranıza o suretle gel. 
meli._ 

Güzel bir fikirdi. Fakat bu be.. 
lığı kızartabilecek büyüklükte 
bir tava nereden bulacaldardı?
Şaıı, onun da çareıini buldu: 

- Baler tava yapmak uzun İf. 

ıuvor: ve binnetice empervalist ra bir de gUzel boks macı sey- kadar çok rakam verilmesini de lstemektedlr. 
r·.~l.. I ~ haıı..... r.!evletler n dUnva efkdnnı Sov . rett1rmiştir. 
~~ J~ h~ı'll, sUn....ı vet aleyhine seferber etmeleri "I \t .'i anma •aHU kolayla..5ıyor... Bu mnclnr bUyUk rağbet Daladyenin 

Bir çömlekçi buluruz, iki gün i . 
çinde topraktan bu bahtı kız:ar. 
tacak bir tava hazırlar .. 

Toprak tava hazırlanmıı, helak 
kızal'tılmıı ve hükümdar Domiıi. 
eıı kemali lezzetle bal cı ekil bu. 
yurmu1- O günden ıonra da ıa.. 

rayda b:U çömlekçi başı:va ihtiyaç 
o1acf.'ğ1 gözönünde tutularak der. 
hal ''çömlekçi bftş·lık" makamı 
ihdas edilmi~ti. Miladın 81 yılın. 
,tan r.6 yılına k~dar imparatorluk 
eden Domiıien'in bu vakaaını ha. 
tarlatan tu: Son ayl r İçinde k~ 
nı·k dünya vaziyeti birçok kü. 
çük devl~tleri nkıbetfo'rinden ettı. 
dişeve düıürmüıtür. Bazı de.. 
!et C"eisleri, ıık 11k ka.bineyi topla.. 

~ .d ' bU dı~ı (Devamı Yaru_ı) görmeğe başlamış ve çok za-
P ~ ı 111 S ı man pazar alişamları insanla-

~~ f ~ o ını mülakatından evval ~i;:ı~~lardan çevirmek lcabet- Matmazel Lüsyen Mole 

ıı.ı/ . ıı~n h 
f~~~ arp konsevin-

~~~ler konuşuldu 
to l'lt ~~r:ıızctesin. 

~t:ı~llı.ck ıı_ liitlcr 
Ctn, "le ' 

~· Ct cı 0 .. ~c Bre. 
t~l ~Ctaı orıng, .A. 
ın:5 dcıı l{eite1 
~'llı to Ilı" ve 
lcx_ Plıb Ute§ekk'l 
ı ·111d .rartılt b' ı 
Q ııı c goru ırçok 

cacıc1cr §txıUştUr. 
i~, !Unlar. 

L 1-fld• 
~~tp 1 elen 
t b ~o 
ı ''bt ııııcrı 
,1~ ~ ... ~ıcraıt evvela 

ı~~ faa ha altında 
oıdlll-Ja ttını Yar 

~ tını tetkik 

it; I~ ~~l\dl}f 
u 'l tct ı daıtnİ is. 

. tt:ld, Uııtunıu~ . 
~ t1ıı,; 1-rıtıc ~ltılttıı ""U.. 

'"'IUr tı l>clt 1 ol 
tll~t. liitıc tiyadc 

t 1 ~t:~ bir ~.bu neti. 
~tllıı ille gö'&al gör. 

~\ııı ~tır. re bazı 
1 ~t~l'tllle 

~ti~~trcı;;. ~~hr~rln 
~~ lıta ~lire ~tchas. 
~: ltt· lıııo h anner. 
~~Uıı tide ıtı attı ara. 

)Ilı dctu • Ukaycse 
ti hat dır. 
! de • tırıırı 

~'Stc ~'lllittrıd llıUstaıı. 
~ ~ tc tı csbe en lrlah. 
\'illa~ hdid· Ple tak' 
~, 'q lt'· •ne ıp 

1~ •ıı ltıta ?naruı 
~ Ilı aı~e"ltı1e~~ rn_Us 
ı ı~c ttı~~tı~daı, :~kn. 

~
'n~l'l'ıl) saır b' :ı' . 

~ tııu llt111t tr mu. 
tı, ı~t duaa hatıarı. 
~ ~L dı. V siıtemin' 

'il\> c b . 1 
tı~lı11 cır.et it u limit_ 

,,, b· tartı~ tıv"etini 
' dtıa~orduıı datıbcn 
~ un 'kat'i 

llCUceiini 

Garp Ccphcsindw 
Bundan sonra General Von 

Broçiç garp cephesindeki vaziyet 
hakkında izahat vermiştir. Şimnl 
denizinden İsviçreye kadaı vazi. 
yet değişmiş değildir. Fakat Key 
tel tarafından verilen emirlere sa. 
dıkane riayet eden Alman erkanı. 
harbiyesi ikinciteşrin ayındanbe. 
ri yeni fırkalar teşkil etmektedir 
Bu fırkalar bugün hazır vaziyet. 
tedir. 

Filhakika dUn olduğu gibi bu. 
giln de Alman kıtaları taarruza 
geçecek vaziyette hazırdırlar 

Versııy munhedesiyle askerlil: dı. 
şında kalmış olanlar da yeniden 
garnizonlara ısevkedildiklcrinden 
ihtiyat miktan hissedilir bir §C· 
kilde artmıştır. 

Benzin stoku meselesine gelin. 
cc, Alman erkanıharbiye reisi bu 
hususta endişeli olduğunu ihaas 
etmiştir. Yakın zamanda verilece. 
ği vaadedilmi~ olan ihtiyat leva. 
zımın gerikmi~ olduğu görülmek. 
tedir. 

Yon Broçiç böyle geni§ mik. 
yasta bir taarruz hareketinin mu. 
vaffak olabilmesi için, elinde va. 
sati olarak dört aylık ihtiyata te. 
kabul edecek levazım bulunması 
lazımgeldiğini bildirmiştir. 

Alman generalinin ihtiyaç gös. 
tcrdiği bu_ levazım mevcuttur. Fa. 
kat her ıeyden evvel düşmanda 
huıule gelecek rcsksiyonu ve har. 
bin alacağı gekli dil~ünmek lft. 
zımdır. Muhakkak ki mesele Hit 
lerin Alman crkSnıharbiyesint 
yapacağı talebe bağlıdır. 

Acaba Almanya bir harekete 
mi geçmek isteyecek yoksa Fran. 
sızlan garp cephesinde oldukları 
yere bağhyarak, Bnlkan1arda tc. 
ŞebbUac mi girişecektir? Hitlcr 

Fal1t..t bu suretle de rahip 
,kısa bir zaman içinde arzusu
na nail olruuş, kllsenln muhtaç 
oldu~u tfıwlrlcrl yaptırabilmi ş 
\

0 0 kUsenln clahn. birçok lh ı. 
·' :ıçlarını da tatmin etmiştir. 

6839 mektuba cevrp erdi 

Hitler yakında nutuk 
' söyliyecek 

Anısterdam, 24 ( A.A.) - Al· 
legecruen Bandele.blod gav,etesı· 
nin Berlinden bildirdiğine J;:Öre. 
Hitlcr yal:ında mtihim bir nu -
tuk süylevccektir. Nutkun met. 
ru şizpdlden hazırianmıştır. 

Di~er cihetten ö{frenildiı!ine 
"!Öre Hitlcr, pnskalya yortusunu 
Berch tcsg-aden 'de 2'C~irece ktir. 

Fransanın sabık başvekili 
l~hik harbiye uazırı Mösyö Da. 
lad venin knti bi Matmazel LUs· 
ye~ Molc iş hayatının on altın.· 
cı senel devriyesini kutlula. 
rnıştır. 

.Matmazel LUıyen Mole, 19 
Nisan 19 U tıı.rlhlnde Mösyö 
Dala.dye ile birlikte çalışmağa 
başlamış; o tarihten itibaren 
de sabık bnşvekill terketmc· 
mlştir. ' 

Mat nıazel Mole Fr:ınsız hnr· 
biye nezaretinde resmi bir va· 
zlfeei olan yegAne Fransız ka. 
dınıdır. 

Ml:isyö Daladyenln mektup-

f'ıansadaki büyük dava 

44komünist mebusun, 
muhakemesi başladı 
Parldmento reisi Mösyö Her· 

yoya ynı.dıkları bir molctupla 
'•omilnist vartlslnin tekrar acıı 
mnsını YO sulhUn yapılmasını 
ısll~en 44 snbık komünist me· 
busun mahkemesine Perşembe 
gUnti başlanmıştır. 

Mahkemenin saat dokuzda 
başlamasına rağmen saat yedi· 
den itibaren kala.balık bir halk 
ktıtlesl mahkeme salonunun 
koridor ve binasının önUne 
toplanmış bulunuyordu. 

Mahkeme halkın zannettiği 
gibi hafi yapılmadı. 

Mebusların hepsinin yanın 
cin tevkifhane tarafından ve· 
rllmlş birer gaz maskesi vardı. 
Tiepsl kendilerine meslekleri 
s rul~11ğ11 zaman: 

- Mebus! 
Olduklarını söylediler. HA· 

!dm lcendllcrine arlık mebus 
olmadıklarını, mebusluktan Is. 
kat odllcllklerlnt bildirmekle 
iktifa etti. Suçlulardan Florl
mon Bonte mcslcı?l soruldu&!u 
vakit~ 

- Şcrem Sent - Antuan mın. 
takası mebusuyum. Şimdi gay. 
rl meşru kelimelerle bu sıfa. 
um kaldırılmıştır. 

Cevabını verdi. 
Hepsi Mösyö Donne ve Da· 

ladye aleyhine olan mUdafaa
larda bulunmak istiyorlardı. 
Hepsi kendllerine tsnad edilen 
ıhanet suçunu protesto eltiler. 
Memlekete gördükleri hizmet. 
terden, ötoki harpte almış ol· 
duklıırı yaralardan, vatanper
verllkl~rlnden bahsettiler. E· 
ğer ihanetleri tesblt edlllrse 
kurşuna dizllme~e razı olduk. 
tarını söylediler. Meselenin 
esasını aydınlatmak, Daladye 
ile Bonne'nln şahit olarak din
lenmesini lstedller. Fakat mah 
keme onların çn ğırılmıyacağı
na karar verdi. Mahkömlnr
dan on ikisi nutka benzeyen 
sBzler söyliyerek samlin Uzerin
de mueaslr olmak istemişler
dir. 

Mahkome devam etmektedir. 

larlyle Matuıazel Mole meoguı 
olur. BUttin sefirleri tanıyan 
Matmazel Molc ayni zamanda 
dört devlet reisine de tnkrllm 
olunmuştur. Fransada sefer· 
berllk ynpıldığmdunberl de 
lıarbiye nezaretinin birçok iş· 

( Deuamt 5 incide) (1_,ı(tfrn !trıhife1,; cM>inniz) 

1 
düşündükçe 

"lsmail Saip,,de gitti! 
"İt;ıuıul Saıp .. to gömüldü. u:ara toprakta bir lllu.ı u;wıcşl 

du.lıa lı=.ttı. Vüne kndur lJd kJ.twı-&.&u.,., olau licya.zıt kCt ... ~~ 
u..ı.,.i, artık tekUr \'C derin b..t:;a,, a&.1.u.-1 ~u.1Jı.·u.rnıo1 a;..Ak bi1· ual• 
u..ıJ.lı·. JUitü;..ı!ıu.ıc, unca:.: uıaJ.ılıL bll'lc:;ol•t.. . .ı, lrnntlırıcı bb- uu· .. 
ua. •o i;J:ce...i:t, buiu\.l." ... u, bir aydınlık uluı·Ju. 

onu, ra.hmetU .. l\I. Covdet,. in bluııueUle tammı'>tım. Ge
olş, yüksok alnı, gür ve kı~aı bir ka~ l'<tt~.ı.~1 altında, Ud mal 
uçurumu ancıaı·an KQzlerile hcın git:ıel, hu.ua heybetlt ööı·~ı...ı'• 
"'"' 1'Uzünde me::;umatm<1an rıı;ıkıran csrıulJ bir ı~ık, ona ~ki 
u.urnsan erlerinin ruhuni nüfu.eunu vertrdl. 

u.ıı·u:;.uııda bir vcıt , ...:, .ll, bakı~laı·ıııJıt uhi bir ba,vı·an· 
lık \"lırdı. Hiç kJhlMentn sükutu. onun USU)U kadar wauu&.&· ue.. 
.,.adJ. Susuşl)·le dü;4üudürür, ı.. .. mu~mulle .k8'fa n nıhl&U'I 
t.1"11.&.'-au.1. 

..uu,, • .ml'islniıı cteklerinücn önce omu~ ba:,lııı·) yıprıır, ya.
.iuntJa.ı un:;:anlar, bu aba 1eleklertn Ustün<Je ince ttı'au.. lı.u:d 
~örürJel"(1t. Çünkü üıııta.!1111 ket.ltJerle bn~ı pek ho~tu ve onıuı-uı 
..,v., .. , ~ygısız bir mutıabbetıe omuzlınıua ısıçı·arlar, ba,-uuı·uo
u.a.u. ;-ııldtslz YIJU-atlrlaı-dı. 

J.>.;, u..:ıt, klltuı>haııesıntn kapıbrudan Glı·ince, ttolda onun 
u·fııu ot·a~ının parladığmı, ~ u.uuJa mutlaka lıh·ö.a..; aiUbll.UU~ın 
uv" tuttuklarını gürUntilnüz. ' 

lsmnll Saib ıı.:rcnc1t, lncltmJyen te\'azuu, )'aratıhı.,t&n SÜ• 
zülmilş altın nsıılettle bUglslnl ı:ıunıır, luı~hıolorlnin )a;uıu. oUıl. 
uıcı:,.U•t..ıu <.ı.U"uı. llUJ: Uu~ 11n11. 

ı:.ıı t,;etın, en uıuvu..:ıu ı.undığıuıu mcı;elelcro, Ö)'le kolııy· 
lıkla U•I' o&l'l~l \IU'ul, .u U<!;_t Uü.,)U.LU ulu.ı.·uu..ı... nele uuıı bir UBıe 
, a) 1 ço\ r..ııcrl>.on, J,;.un.lugu uu....u·U1' toıucucı·uıue..J e.u0uı111uğı 
oc.ıı, .. üökıııp,, tıı.n IJa~Ku tıcıuun luc,; l.iw etle ;.,oı·ıuoc.hıu. 

J{cn.tb.ııo atfeiliıcn bhicik. kuıı.ur "tıifulı.10 uluı;u idi. 
Jlakkmua ·so) lor, btı)Kalaı·ı uuıua.rı toJıla) ıu·ıııt ıı,;.it.ıı.p .l aııur
uu; talmt o, ya~u.ıa.ğa üşenir?,, diyenler çoktur. Hsiır u~um• 
uıc7ili. llutün bunlaı-ın toplanıp bu...,Llmaı;.a d.egert oluıa<lı~ıııa 
gcl'çcktcn inandığı içln yııı:mııkta.ıı u1ann·llı. Ya.:rA.Jık.larıru ollo 
ba.şk.alarmm a:Jlylo ne~rettiğhıl bili) oı·uz. 

Yalnız. "l{cşfizzunun,, l{Atlp Çelebinin bırakttiJ y~ 
den ba~la)'an bir "zeyl,. 1 tamamlamıştır sanıyonı~.' 

Onun gözlerini kapnması hem blzlın, hem musUşrikler 
için hfc; bir zrun.a.n telAftsıno irnkAD olmıyan bir kayıptır. İlmlıı 
batı ut oı.un. HAKKI SVHA GEZGİN 

----~~--__ (DfNamt 6 sncttlo) 

---~~~~'------~-----~----------------__J 
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Ne v ar, 
INleyok? 

·---------------------------
Katili zabıtadan faz la Holivut 

8, le')i. evvelDblt~~_az.etecjstnin 
fl:ı(EJ00® (ılU S E YAHAT i.. . . 

1 
Amerikadan gelen bir habere 

göre Şişuahua garnizonuna men 
sup Jozemartinez ismindeki mü-
lazim mutadı Ü7..Crine yine bir 
~ece sevgilisinin penceresi altın
da şarkr söylerken mahallin za_ -25-

I"°ndradn Couıelnstik adın
da bir adam vardır. Hiç kemi
ği yok glbldlr. Azası, istendiği 
şekle konuyor. Bu adam bir 
lolrnutadadır. Görmek istlyeıı 
gider bir kah,·e veya punç ıcer. 
Onu da • eyı·edcr. Bir gUn de 
ben gidip gördüm. Başka bir 
adam, lllsl!k adamı dertop e
diı> pnçn\Tn haline getirdi, son
ı·a yu,•nrJnyn enli. Hnşrıır iki 
lıacağı arkasına, C'llnrinl omuz. 
lnrıııa koydu. 

IlekinıJP.r, lıu adamı öldllk
teıı sonrn teşrih için yirmi biu 
kuruşa satın nlmışlnr. 

- Adam bir şey değllclir. bıta amiri Gilermo Argir bir
Hcr yerde bulunur .. derler \'O denbire Gtkagelmiş, 7.abit.an scy_ 
öğtınmezler. var ~arkıcrlık müsaadesi olup 

lugflizler zabıta ll.mirlerine olmadığım sormu.r-;tur. 
pek riayet ederler. Hattn. po- Aşk serenadı yapan 7.abit bir
lislerln ellerinde sllflh bulun- denbire b(iyle garin bir suale 
uıaz. Tepesinde krnllı;enin i. mi marmı: kalınca fena halde sinir. 
yazılı değnekler kullanırlar. lenmi!'I, derhal taba.nca.sım Geke
Uzaktan ,gösterince kim olursa 
olsun olduğu yerde durur. Hır- rek zabıta memurunu c.ınsız ye. 

re sermiştir. 
zısı bile tutacak olsa bu değne-
ği gösterince dıırdurur. Şefinin vardımına kosan diğer 

Bu satırlarla lngilizlerl met. bir zabıta memuru da !\fartime
hetmek istediğimiz anlaşılma- zin kullandığı tabancadan çıkan 
sın. tnglltereyc kim gitse ve kurşunla varalanmıştrr. 

olıır. livut film amilleri kntil müla -

arıyor 

mizi aramaktadırlar .. Kendisine 
derhal bir kunturat imzalatıp 
film çevirtcceklerdir. 

Ka fa kesiciler faaliyette 

Nevyorktan bildiriliyor: 
Manil'den matbuat birliğine 

gelen bir habere göre meşhur 
"kafa kc~iciler .. Filipin adala
rında ~örünmüşlerdir. 

Bir gün zarfında hıristiyan 
Slokano triyosuna mensup o1an 
dokuz yerlinin başları kesilmiş -
tir. Bu cinayetler vahşetleri dar 
bımesellere geçmiş olan meşhur 
kafa kesici Abilavlnr tarafından 
işlenmistir. 

Hıristiyan ''"rliler g-a_yTimes
kun dağlara doğ-r'lı yollar açma. 
~a başlayahberi bu dokuzuncu 
katliamdır. 

Bu müthif: cinayetlerin öniinc 
~ec:mek ic:in büvi.ik mikyasta po. 
lis kuvYeti faaliyete geçmiştir. 

Dir de ,. ok sol dedikleri bah
çede tiyatro ve cnn lınzhnne 
'ardır. Fişek şcıılfklerl, bnlo
ıa.· ynııılır. Balonlarla birçok 
ndamlnr havnlanırinr. :Meçhul 
arnzlden gelme siyah bir karı 
,-e iki erkek \·c lılr çocuk Ho
t antodnn gelmiş ciiye herkese 
para ile gösterirler. 

böyle bir kitap knlemrı al~a Bunun üzerine mülazim Mar
bundan başka surette yapa- tinez kaçın ortadan kaybolmıış. 
maz. Yaparsa ynlnn ~öylemiş 1 tur. ~imdi zabıtadan zivade Ho-

SON -------------------------------------------------------

iz mirde bulunan 

Bunların lakırtlısı ıslık gibi
dir. hıgillzler hu adamlarr 
ıunynıuıı oynatır gihl oynatır
lar. 

PchJh·aıılarının güreşleri de 
ncaibdlr. l•'akat bizim ~l\lslli

Ulan pehlivnnlnr kn<lnr snnatll 
değildirler. 

Ilır de başlnrıudaıı nşnğı 
saçtan blı' şeyle dentzln dibi
ne fndlklerlrıl gördUm. Ahba
bımdan bir zat merak ederek 
inmeyi kurdu. Aına inerken 
karanlık çökerek yağmur yağ
maya bnşlnyınca bağırma~a 
haşladı. Ben de merak edip str
ıllm. Pek o kadar korkunç de
ğilse de alışılmndığından insa
uı sıkıntı basıyor. 

Dlr ,glln de111lryoluna gi<leı·
ken lıl\yUk lılr aralın. gl.lrUndll. 
Herkes ynn111n gidip içeri doğ
ru bakıyordu. Ben do ı,;h\iı> ba
kayım derken llcret istediler. 
Üç kuruş vererek baktım. Her 
ııe kadar birbirine zıd hnyrnn 
varsa hepsini alıştırıp yanya
nn koymuşlar. 1\Ieseı~ fare Ue 
kedi ,kedi ile kil pek. sansar ile 
ta\"uk ,.o bunlara benzer bir
birine dllşmau hnyyanlar ku
cak kucağa .. HnttA b!rlblrleri
le şakalaşıyorlar. 

Buraya kndnr I..ondradn 
gördUğUm garip şeylerin bira
zını kaydcdebllcllm. Hepsini 
yazmak için ciltler doldurmak 
!Azım. 

Yazdıklarımı okuyanlardan 
bu gUzel beldeye gltmeğe mec
bur olnular Lulunursa hayli 
lsttradc edeceklerdir. 

Diz kalabalık bir yere ,gitti
ğimiz vakit seHlm \"ererek her
kesle konuşuruz. Onlar ise bild
kls l>ildik Ye görUştUklerl a
dnm olmadıkça ne seldm verir 
n'! do ltoııuşurlar. lfottA bir 
1'"'ransız ile bir lngillz bir yer
de otururlarken 1ngilizln ete
ği tutuşmuş, Fransız görünce: 

- Amnn erendim, ete~infz 
yanıyor .. demiş. 

üc d6rt defa tekrarlamış, 
fakat arnlarındn dostluk olma
dığı için lnglliz cevap verme
miş. l<'ransız tell).ş edince tngi-
llz: • 

- • Acayip, sen benim bildi
ğim değilsin.. Ne vazifen de
miş. Fransızıu canı sıkılarak 
sUküt etmiş. Fakat az sonra 
onun da eteği tutuşmuş ve yal
nız İngiliz ~rroUş. J.'akat ses 
çıkarmamış. Bir uşak çağır
mış· 

_:Şu znta söyle .. Eteği ya~ı
yor .. demiş. 

lngllteredc birkaç familya 
oturan bUyUk konaklarda elli 
yıl otursalar yukarıda oturan
lar aşağıclnklle, aşağıdaki de 
yukarıkile konuşmazlar. 

Jnglllz alınlislııln etvarx böy
le valışl görlirıllrse de tnmşan
Iar birbirlerine son derece hUr
met, muhabbet ve tazim göste
rirler. 

Bir ecnebi r~ondranın bir ye
rini mcthetse, 1 ngllfzler: 

yor ve dünya)"l büsbütün heyeca.. 
nn veriyorlar. Sadece İmparato. 
run '811 kabine azaıı, hükümde_ 
nna balığın kılçığt ile mütee11ir 
olnuyacak lbir tedbil' bulmuttu. 
20 nci aıırda iıe kılçık, biri.nia 
gırtlaimft aaplanacağa benziyor. 

NIYAZl AHMET 

Teşekkür 
Yarım aaırdlLll fazla Beyazıt kU

lUpb.ııneal mUdUrlllğünde ve DarUlfu. 
nun Arap edebiyatı ruUderrlııllği ile 
Beyazıt deulamlıfında hizmeti mes_ 
buk oııı.n ve 22 .Mart 9(0 gecesi saat 
on birde hayata gözUnU kapayım pek 
aevgill ağabeyimiz lımaJI Salp .Hoca 
bııkkw<la kadlr§lnas ve merh11m110 
çok sevdiği saym Maarl! Vekili Hıı
ıan .Ali YUcelln göııternıJ~ olduğu bU. 
yük nlA.ka. ve kaı.llr11lnıuılığa, ve mera.. 
ııme itina gösteren lııtanbul Va!Uıi 

LQtfl Kırdarn son veda mern.slmine 
blı:z:ıt l§Url!.k etmek lQttunda bulu_ 
nan btanbul llanrt! MUdUrU Tevfik 
Kut ile Unlverıılte heyeti tallmlyeslne 
kc.ncllllnl tanıya.n ve .ııe\'en kıymeUI 
o.rka.dıı11ları, tnlebelerlne ve kız, erkek 
munlllm mektebi talebelerine, akraba 
\'e doııUa.roıuza telgra! \"C mektupla 
tulye etmek lQt!undo. bulunanlanı. 
ayrı, ayn teoekkUrc pek derin tees
ıUrümüz mani olduğ'Undıın şükran \'e 
tnlnnetıerlml.zl takdime muhterem 
gazeteniz\ tavıuurut eyleriz. 

Karde,lerl: 
Haaan Kemal, İbrahim, Davut. 

Yeni Neşriyat 

Aksu 
Giresun Halkevlnin çıkardığı mec_ 

mua. ı.ı:art .sayı.eı da ne§rolundu. Sa!. 
Cet Tunçay (Edebi kısırlığımız) ı tet
kik ile meggul. Kcndislııco .ııcbcblcı 

şunlar: l) İdeoloji kıUığı; 2) Mitoloji 
yoksullu~; 3) Se.nbollzm denıagojlsi, 
4) ümanızmln eklilkllğt. 

BUtUn uyanıklara tek hedef Altı. 
okun yöneUldiğt hede! olncaktı. İdeal 
mUno.kaşalarına alışamıı.dık. Kemaliz_ 
mln fikriyatını almış üeğlllz. tdeolojl 
kıtlığı bu .. 

Edebi eserin kıymeti haynl serve. 
Unded.lr. Türk tarthlnl yeni öğrenme. 
ye ba§ladı. :Mitoloji malOmatımn: ge_ 
nl§ bir folklor tetkikinden doğacak
tır. Şilr lisanımız o r.aman değerini 
alacaktır. 

Rumuzlann arkaaınn. aığman bir 
edebiyat gah!t duygulara bağlı, halka 
U7.D.k kalır. 

Dünya klA.elk edebiyatını benlmse
mtı, dettllz. 

Aksunun bu sayısında. Clresunun 

12.30: Program ve memleket saat 
ayan, 12.35: Ajana ve meteoroloji ha. 
berlerl, 12.50; MUz!k: :Muhtelit ıarkı. 
!ar, 13.30/H.OQ MUzlk: Kan§lk pro_ 
gram (Pi.) 18.00: Program ve mem.. 
leket saat ayarı, lS.05: MUZlk: Radyo 
caz orkestrıı.sı, 18.40: Konuşma. (U
mumt Terbiye \'e Ilcden Terbiyesi), 
18.55: Serbest saat, 19.10: :Memleket 
saat ayan, Ajans ve meteoroloji ha-

'bcrler!, 19.30: MUzlk: Karıgık pro_ 
gram, Sa:ı: eserler! ve şarkılar, 20.15 
Konuşma (!<'en ve Tabiat Bilgiler!), 
20.30: MUZlk. Çalanlar: Vecihe, Cev
det Kozan, Reşat Erer, Ruııen Kam. 
1 - Okuyan: Necmi Rlza Ahtskıın; 
MUzeyyen Senar, 21.15: Konser Tak
dimi: HalU Bedil Yönetken, .MUZlk: 
Radyo Orkestrası (Şef: H. Ferit (Al
nar), L. van Bcethoven: Konçerto 
(Keınruı ve Orkestra lı;ln), Solist: A. 
B. Vinkler, 22.15: :Memleket saat aya_ 
rı, Ajan! haberleri; Ziraat, Esham -
TahvtıAt, Kambiyo - Nukut borsıut, 
{Fiyat), 22.80: Müzik: llindemlth -
Reııaam Mathl.a Senfonisi (Pl.) 22.1S5 
Müzik: Cazband (Pi.) 23 25/23.SO: 
Yarınki program ve kapanııı. 

26.3.940 Salı 
12.80: Program ve memleket saal 

eski eserler 
Deniz ve Toprak Tanrı

larının heykelleri 
meydana çıktı 

l:::mir, (Hwnısi) - F..ski lı.mir 
hafriyatında bulunan toprak ve 
bereket mabudesi Dcmeterle de
niz ve yağmurlar mabudu Posei
don'un hevkellerin.in restore e
dilmesine· ba§larunıştır. Her iki 
eser gayet sanatkarane hazır _ 
lanmış ve c:ok muhteşemdir. ML 
tolojiye göre, Poscidon bereket 
mabudesine aşık olmuş, fakat 
bk GOk rakip mabutlarla karşı
l~ıştır. Jüpiter GOk gil?.el o
lan bereket ilahesini altı§ar ay 
her birinde kalmak Ü7.ere Posei
don'la diğer bir ma.buda vermiş
tir. Mitoloiinin bu mevzu Ü7.e _ 
rinde kaydettifd bazı efsaneler 
de vardır. 

İki heykelin mil~ttan önce 
dördüncü asıra ve iyon medeni
yetine ait ~ldukları ve eski tz. 
mir şehrindeki Ağornnın metha 
linde bulundukları da anlaıiıl _ 
mıştır. 

lstanbul Alman asarıatika ene 
titüsü direktörü arkeoloğ ve ta
rihçi Bittel şehrimize gelmiş ve 
Efes'tc eski İ7.mir hafriyatında 
tetkikat yapmıştır. Miitchassıs, 
Egede yatan tarihi medeniyetin 
zenginliğine ehemmivetle işaret 
ederek. Roma harahc1crinin bu 
eserlerin vanındn. sönük kaldık_ 
lrırını. bunların zamanla meyda
na çıkarılacağını ve g-erek İG, ge
rekse dış turizm bakımından mü 
him kıymetleri olacağını ~öyle. 
miştir. Sözlerinin sonunda: ts.. 
tanbuldaki Alman enstitüsünün 
tzmire naklinin bile Galışma nok 
tasından faydalı olabileceğini, 
fa.kat ahvalin buna müsaade eL 
mcdiğini ilave eylemiştir. 

20 yıllık bnsın hayatı, Glreımn dil_ 
ğünlerl de yazılıdır. Bu tUrtU yazıla.. 
nn ço!'l'ıtlmasını isteriz;. 

25.3.940 Paza rtesi 

ayarı, 12.35: Ajan.ıı ve Meteoroloji h:ı... 
bcrlcrl, 12.50: Müzik: Seı;llml§ piyasa 
§arkılan, Çalanlar: Vecihe, Reao.t 
Erer, Cevdet Ko7.an, Okuyanlar: MU
zeyyen Senar, Semahat Ozdenses. 
13.30/14.00: .MUzlk: Ha(l! mUZlk 
(P1Ak.) 18.00 Program ve memleket 
saat ayarı, 18.05: MUzlk: Grieg -
La mlnör piyano konçertosu (Pl.) 
18.40: Konuşma. (Çlltı;lnln saııtlJ. 

18.55: Serbest saat, 19.10: Memleket 
saat ayan, .Ajana ve Meteoroloji ha-

berleri, 19.30: MUzlk: Kı1!'1'tk pro. 
gram (Saz eserleri ve §llrkılar) 20.15 
Konuşma. (lktısat ve hukuk san.ti), 
200.30: MUzlk: Fasıl heyeU, 21.15: 
Müzik: Küçük Orkeııtnı., 22.15 Mem

leket saat ayarı, Ajans haberleri; Zi. 
raat, E..~ham - Tabvlltıt, Kambiyo -
Nukut borsası (Fiyat), 22.35 MUzik: 
Cazband <!'l.) 23.25/23.30: Yarınki 

program ve kapanı§. 

fi ~F . .IU R 1·t YATROSU 
Komedi kısmı: 

Akıtam 20.30 da: 
Derkea Kendi ~erlndP. 

- Bu a-Oamın hayatı çok fır_ 

bnalı geçmiş. 

- Felaket mi, macera mı?. 

- Hayır. Kaptandır, uzun za· 
man K.aradenizde ııefer etmiı. 

- Bulaşık yıkarnaıını, yemek 
pişirmeııini, oda süpürmesini ve 
ütü yapmağı bilirim. 

- Öyle ise yandaki odaya ge
çiniz. Evlenme büromuzda koca 
arayan bir hayan var. 

- Fevkalade bir radyo gör· 
düm aziz.im; dünyanın her di· 
lindcn Jakırtt söylüyor!. 

Toy asiıtan (röntgenci profe
ıöre) - Rica ederim beni yalnız 
bıralanaymıı:. i.Jıeletlerden .cok 
korkarım. 

Kocasının derin bir buh
ran ı::-eGirmekte olduğunu sez -
meklc beraber merak edip hiç 
bir ı:mal sormuvor, sabır ve it.i_ 
matla bekliyordu. 

Nihayet Matvö uzun zaman -
danberi zihnini kurcalavan is -
tikbale ait fikirlerini i.1aryana 
açtı. 

-- Anlıyorum ki evlatlarımtn 
maisctini ·temin edebilmek için 
artık işe başlamak bir eser ya
ratmak icap edivor. İleride dün
yaya gelerek soframızı u?..ata . 
cak Gocukların istikbalini de 
şimdiden hazırlamak lazım ... D\i 
!=ıÜndüklerimi sana söyleyim mi? 
İster mLcıin? 

Maryan gülerek ba§ını kal -
dırdı : 

- Evet. vakti ~eldi,·s" sijy _ 
le ... Ben senin ba7.ı limitler bes
lemekte olduğıımı biliyordum. 
fakat hiç bir şey ~oımadan be'< 
l<'meı!i kendimce dahn muvafık 
görmüştüm. 

Genç adam, ani bir hatıranrn 
sinirl<'rinde uyandırdıı!ı tesir do. 
layısile sözüne şöyle bir mukad
dimevıc ba~ladı: 

- Biliyor musun ki şu Löpa
vör. takındıiYt kurnaz tavırlara 
rağmen budala bir haylazdan 
başka bir şey değ-ildir. Topra -
ihn bereketi kalmamış! Toprak 
iflas edecekmiı:;! ... Hiç bövle bir 
hezevan akla sufo bilir mi?. Pek 
tabiidir ki toprak. onu se\me _ 
sini bilmiyen becerik~i1., inatGı. 
mankafa in~anlar:ı hiı:ısiz ve 
e-addar bir üvev ana gibi görü_ 
nür. Fakat, onu hakiki bir ~cv
da ile sevecek. ona bütün \>ücut 
ve zekfi.smı vakfedecek. onu 
fennin en son usulleri le ve tec
rübelere istinat ederek işlete -
cek akıllı bir insan Gıksm da ba_ 
kalım o zaman sayısız. hesapsız 
mahsuller alınmaz mı? ... 

Ah! Bu arazide ısn~andan 
başka bir şey büyümez divenle
re ne kadar güleceğim geliyor ! 
Evet, bu toprakları vahşetten 
kwtarıp bir saadet ve bereket 
diyarına. çevirecek adam elbette 
bir gün gelecektir! 

Asabi bir hareketle kolunu 
kaldırarak bahsettiği yerleri gös 
terdi: 

- Şurada: Maryö ve Lilbon 
çiftliklerine kadar uzanan or -
manlar arasında gayet sulak ve 
g-eniş yerler vardır. O yerler az 
zahmetle mükemmel meralar ha 
tine konulabilir. Sonra, su sağ 
tarafta, kesretle akan memba 
suları bütün o vasi yaylayı kap_ 
hyarak kargı ve sazlarla dolu 
bir bataklığa çevirmiş. O mem
balara birer mecra açmakl;ı. o 
vaylii.lnr da fazla gelen sulardan 
kurtarılır. Böylece ziraatc, buğ_ 
day yetiştirmeğc gayet müsait 
tarlalar bahşedilmiş olur ... Bir 
de bu önümüzdeki Janvil sırtla
rı var. O sırtlar toprağın kuru
luğu yi.izünden hemen de kami
len ziraatten mahrum bırakıl _ 
mış. Halbuki, beri taraftan çev
rilerek sular o kurak sırtlar:ı 
g-ötürülürse, az zaman içinde ga. 
ret mümbit bir tarla daha ka
zanılır ... 

Ben bu söylediğim yerlerin 
hepsini gördüm \'e tetkik cttım. 
Tahminimce beş yüz hektar vü
sa tinde olan bu arazi, mütcşeb- ı 
bis bir adamın eline düşerse, ça.-
1 ışmak sayesinde, bu güzel su
rahn, ve <.'bedi hayat membaı o
lan giineş babam ızm ya.rdımile 
en mükemmel çiftlik meydana 
gelir. 

Matyö coşkWl bir lisanla ta -
savvurlarrm söylerken, kansı 
onn 2'Özlerile tahsin ve takdir e
diyordu . Fakat böyle bir ümidin 
azametinden ürkerek halecanla 
bu sözleri fırlattı: 

-- Hayır, ha.vır, emellerin çok 
vüksek, mümkün olmıyan şeyl<.'
ri arzu etmemelisin. Bütün bun. 
ların bizim olacağmı. servetimi
zin bu derece genişliyeceğini 
nasıl ümit edebilirsin! Sermaye 
nereden bulacaksın ve hangi kol 
la.rla bu işleri J?öreb ileceksin? 

Bu sözlerin ihtiva ettiği h a. -
kikattcn sarsılan genç adam bir 
kaç saniye sükut etti. Sonra ha... 
lim ve makul bir taVIrla gülme. 
ğe başladı. 

- Hakkın var, ben delice hüL 
valara kapıldım. Emelim, henüz 
biltiin bu havalinin kralı olmak 
değildir. :'vla.amafih bu anlattık
ln.rnn gavet ciddi ve doğrudur. 
Hem de insan, kendinde itimat 
ve cesaret vermek için büyük 
pro.ieler yapsa bile ne ziyanı 
var?... Herhalde ben bir kere 
ciftçiliği. denemek niyetindeyim. 
Şimdilik pavyonumuz etrafında 
bir kaç hektar üzerinde bir tec
rübe yapacağım. Segenin bu bir 
kaç hektarı bize ucuz bırakaca
ğmı umuyorum. Bi.18.hara top .. 
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1' faaliyetleri 

~~,j~· --------.1)l----
İ~in ~1g .. her t~rlü spora alıştırmak 

Uzel hır progr anı çizıldi 
-------~---... 

~ 
El'Ocıın 
t <ıdcı atı · Ctbi;ıeg· ı cırit ve kılıç oyunlarına ha::ırlık 

~tı....~(,._ ı kanunu ' 
;oııılij ~vlcrin • spor malzemenin miktarı aşağıdadır: 
~ t, ~ e bazı vazi. 67 güreş minderi ve burandasr, 
~rı ı._ Pah ve a ttn •ı.ctlitc 

1 
• Y açık 279 güreş pırpıtı ve donu, 8 atış 

<"' cı direı-V .. erı heden tüfek ve tabancası, 4500 atış he. 
"it Pt 4:tor)ü ~.. . t q c~ı Ograın . gu ıle defi, 72.000 atış mermisi, 5 masa 

ta tfdc .. Çızrnek su tenisi, 6 takım voleybol, basket. 
t , )il .. Jıınna . -

lıılıa tuyu stık, esk. bol teçhizatı, 15 şakuli çerçeve vi! 
rqı. §, salon 

ı1• ıq&lar oyun. atlama vesaiti, 228 talim löbut 
ı 11... ~ b'll n tertip ede. ve bastonu, 56 barfiks ve portik, 

1 ~tj b' Oktad 
~ t~c( . ırsoJc an hare. 60 tırmanma ve çekme halatı, 

t ~li kuııcrin· halkevleri. 230 siklet atma güllesi, 90 süngü 
.~)',rı:.~etir~·fardah bi. mübareze tüfeği maskesi ve gö. 

b ~ lı ''lıııtak ıştır. ğüslüğü, 8 takım cirit, 32 eskrim 
~il>. ltızıı... llsrııda • . k 
~ -..:git "OPrü }{ ıçın ılıç ve epe ve yedek namlu. 

1da 1
• tuı ' C§an, ip. ları, 24 rift kayak ve terhizatı, 

t ~. ' eburg., :r "' 
ı2 h,~ıı •ıtaıkara -.zH, Çor. 12 takım kılıç kalkanı. 
~ c, ~i • avsa, Bunlardan başka garbi Ana. 
~~ t"iııcı ttlcde olmak doluda: Manisa. Bergama, Sın. 

baıı. e faaı· 
•ııa "C\'l . ıyet baş. dırgı, Gönen, Ayvalık. Edremit, 

lliıı ~ 11la::ıı~rı gerek bi. Akhisar, Bursa, Karacabey, M. 
~ ~ . e"ea 1 

ve gerekse Kemalpaşa, İnegöl ve Denizlide 
tıd Ve il 

~ e &a}'ıJ rzusu ba. olmak iizere ı 2 halkevi ve bun. 
0~ ~lltıı b'll ~n yerler. ]ara bağlı 60 köyde incelemeler 
~ t'r 0Ylcrd 2 halkevi. bitirilmiş ve yakında buralarda da 

er •Por en 35 köyde faaliyete geçilmek üzere tertibat 
1 \ıt Yuvc.sı açıl. alınmış. malzeme ve vesait te. 
~. ~bi /\ minine başlanmıştır. 
~~· dık0 nadoluda KöyHilerimiz ekim, hasat ve 
(t <ltltöy ~·· ncşiktaş, harman mevsimlerinde kafi dere. 

~l~r Cı:ıı1:u1c Utahya, tz. cede bedeni faaliyette bulunduk. 
~ 1

' !!: '- ' l<ara ·· ı d b ı · · bi d'I ~ıtlh Sıı;j~eh' mur. arın an un ar ıçın tat k c ı en 
"iıı~ oıllıak ı~.' Balıke. program daha ziyade bu mevsim. 

2 
baı e faal· Uzcre ke. ler haricinde sonbaharda ve kı. 

~I k() '-Cı;JctinlYete geçil. şın kahvelerde ve evlerde kapalı 
~~de de c bağlı köy. kalmayıp spor hareketleri ile me~ 

~ biz. ~akada-Yuvalar açıl. gul olmalarını temin esasına gö. 
t a~ak ayrıca Dum redir. 

~Ilı !l~hkegj~crkczi ve Bu yıl için bir başlangıç ve bir 
~ lrıı1 cıtit l:a]ı ınıntaka. teşvik mahiyetinde olmak üzere 

'tlc şi~~· • Ştnn ıner. bir de müsabaka pr'ogramr tertip 
~ bıı Olarak edilmi~ ve tatbika geçilmiştir. 

"!:- 'Por hu sene Bu müsab3kalar kır koşuları, 
t t~:ıı Cııınh~~rkezlcrine siklet atma, halata tırmanma ve 

J ırı Cdile ıyet ~laik halat çekme, atış, !!Üngü mübare. 
•,ı (' "tl.k_ n >esaa ve ıes; mü.ahakaland.,, 

~1 Qteb Qra kız lisesi 
1 ~·~ı. eteri Hatal}da 

~ tlcll ( i\.i\ ) 
Citr A.nkar · - Dün 
S k~l~cnıcr~ kız lisesi 
ı "~ ışılik ka ı~dcn mü

:ıı tcı.ıcbcı fıle maarif 
~t. ıı .. er t 

ıı~ :c !eren ~rafın· 
~il S tır. crıne zi-

~ ()~ 
ıı ta . llıcns .. 
ıL tihi ,... ller talebe 
ıt \' • '-O~ -

c kuı grafi ik t' 
faa • t\lrcı • ı-

> saı illa • durumu 
~ ı... luınat ver· 

t k .. (ltd 
t ııı· likle · 
~~ tıırı ~tchas::s sıcak ka-

~ıı ~ Czaıı.. olan ta 
1 "}°tıl ura t -
ttdi arak arasında 
" r. O İske d "tc,ı rad n eru-

t~. trd· c l\nı·a an da hu· 
'•tJı· ır. • raya hare-
l\ t teın. 
c.,ı <I ( 1\ :•ı kotu 

ı tcllı .• ..,.. ) - ..,. 
1 . "'ilfiı tıJ koı .cskişe. 

t:'ı:ı c dün li Undan 25 
tttııtrııtıda A. ata .Ya gel 
b,. \lcrd· kın piy . 

"l:li::ı ır. esı 
._ , "dan 

l~,. li.ılte . aya gide· 
,;, lttk'"i tru 1 

• ~<I 1kleı-· P arının 
~t <A..1ı.. l 

< l· larjı. .) - }.7 
l "it ,_ •ı lcoı ~alkevi. 

L lııı 'tif·ı una ~tn.. !),_,_ ı c t . lllensup 
-·ıı· ~ıt .. atıh· 

t'.la 1 ltıi llzerc ı tetkik-
t' iti "'l'lıicıı b.' Solllaya 

i <:.tj ır g • 
t111ı)trd· tserıer· . ~up ta 

"'it ~ ır. ını ınccle-
Olıuı~ 

30 kiıilik 

bir kafile de Halkevi ve köycülük 
başkanlarilc birlikte Saruhanlı 

köyüne gitmişlerdir. Kafilelere 
iştirak etmekte olan Dr. 7iraatçr, 
sporcu elemanlar köylülerle ken· 
diJcrinc ait işler üzerinde temas. 
larda bulunmaktadrrlar. 

Kny&eri Halkcvi kütüphanesi 

Kayseri, 24 (A.A.) - Yeniden 
tertip ve tanzim edilen Halkevi 
kütüphanesi dün açılmış ve bu 
münasebetle yapılan törende vali 
ile bütün Halkevi mensupları ha
zır bulunmuşlardır. 

Daladyenın katibi 
(Baş tarafı .! üncüde) 

lerl elinden geçmektedir. Harp 
n.nsraflarına karşılık olmak 
lizcrc tcrkolunan her tUrlU 
kıymetli eşya ve mllcevherat 
Matmazel Molc'nin kontroıun • 
den gf'çer. 

.Matmazel 1\Iolc son glinler 
zarfındrı kimsesiz askerlerin 
harbiye nazırı Daladyeye gön .. 
dermiş oldukları 68~!) mektıı
bL almış ve kimsesiz askerler41 
le meş~ul olarak hemen hcpsL 
no cevaplar yazmıştır. 

.Rlrçok işleri arasında feY
kalfıde yorulan Matmazel Mo.o 
le gece yarısına kadar çalıştık-. 
tan ı;;onra boş vakitleri kalın. 
ca da cephedeki nskerlerle 
meşgul olmaktadır. 
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Birinci sınıf köşesi: 

Bahar ge iyor .. 
Bahar geliyor!.. Uzun bir kış uykusuna ya

tan tabiat artik uyanmaya başlayacak. 

Yakında bütün kırlar yeşillenecek, bütün 
ağaçlar çiçek açacak, minimini kuşlar güzel ses
lerile öterek bizi eğlendirecekler. 

Bahar, insanların yeni bir çalışma ve tabia
tin de canlanma mevsimidir. Çocuklar da baharı 
çok severler. Yemyeşil kırlar üzerinde oynamak, 
çiçek toplamak, şarkı söylemek ne kadar eğlen
celidir, değil mi? 

Hayat Bilgisi: Tabiat Bilgisi: • 

ilkbahar Balıklar nas!I 
uyurlar? 

1 MONOLOG: 

FACAN 

Diinya katdan kurtulut", _, 
Yaklaıır sonra nisan! 
Bir ba~ka hayat bulur, 
Kırda gezerken insan. 
Hep bahçelerde açar, 
Türlü türlü çiçekler! 
O zaman kırda uçar; 
S~ü sürü leylekler. 
Büsbütün ıüzelleşir, 
Deniz, tarla, bağ, ova! 
Küçük kuşlar yerleşir, 
Y <miden yapıp yuva. 
Yine açılır bu yıl, 
Gönüllerin koncalan: 
Kiminin rengi kızıl, 
Kiminin rengi sarı. 
Gider hep ağlıyarak, 
Kıı mevsimi girince, 
lrmaklrl;' çağlıyarak, 
Dökülür her saniye! 
Ey sevimli çoeuklar! 
Bahar sizindir sizin! 
Kaybolunca ~oğuklar, 
Kırlarda ko§un !.. 

Şiir: -
Anadolu 

Kuvvetlidir Türkün kolu, 
Doğruluktur he\" bir yolu. 
Baştanba§a Ti:f'.'kle colu, 
Anadolu, Anadolu .•. 

Türk çocuğu küçük yaştan, 
Ekmeğini 5Öker taştan ... 
Kurtulmuştur yeni baştan, 
Anadolu, Anadolu ... 

Çalışmanın v~dır tadı, 
Tenl>elliğe alışmadı, 
Türk cennetinin ':lir adı, 
Anadolu, Anadolu ... 

AKA CONDUZ 

YAZ/SIZ HiKAYE: 

Bütün bu hayvanlar uyuduğu 

gibi acaba balıklar da uyurlar mı? 
İşte bu konuyu bütün bilginler 
incelemişler, bazıları !:alıkların 

vücutları çok ısındığı zaman dal. 
gın bir halde kaldıklarım görerek 
buna ııyuırta h,mini vermişlerdir. 
Halbuki uyku değildir. Sıcağın 

vermiş olduğu sersemliktir. Ba. 
zıları da oksijenin azalmış olduğu 
sularda balıkların esnediğini gö. 
rerek bunun uyku ihtiyacı oldu. 
ğunu zannetmişlerdir. 

Halbuki balıklar yaşamak için 
daima kaymak zorunda oldukla 
rmdan uyumazlar. 

Tarih Albümü: 

(Geçen haftad.an ele um) 
Ne dersiniz, yine insan ken

di kendine teselli buluyor. Bu 
kadar iş be da va olmaz ya?! .. 
Lt\hahavle veUl kuvve .. her be
ıa. benim başıma ı;ellr. Geçen 
haftaların bir gUnündc ımııfa 
çıkmıştım, baktım kimseler 
yolc, kararımı verdim. 

Sıraların üzerinde lıuldu. 
ğum defterlerin, kalemlerin, 
kitapların, hokkalnrın yerleri. 
ııi değiştirdim. Öyle ya.. Her 
bir yerde durmaktan zavallı
ların canı sıkılmaz mı? .. 

Yazı tahtasını en ırerldeki 
sıranın tistUne çıkardım. KUr
sUyU devirdim. Sandalyelerin 
bacaklarını (yorulmuştur) di
yerek tavana diktim. Duvnr
daki levhnlarc tersine çevir. 
dinı ve savuştum. Ders nkti 

Bu resım hangi devir 
insanlarına aittir 

·. . \ , .... 

Bugün küçük okuyuculc..rıtnmı 
geçen hafta b1şladığımız tarih al. 
bümünün ikinci resmini veriyo. 
ruz. Bu resim. çok eski cağlar<la; 
İran dağlarının doğu yamaçları, 
Kuzeyde Anadolu <.!ağlarının gii. 
ney etekleri, batı ve güneyde A. 
rap çölleriyle Pers körfezi arasın. 
daki yerler ... tllkeleriydi. 

Tarihte okuduğunuz gibi bu 

ülkelerde ya~ayan.... C'ok cesur 
ve askerlikte oldukça değerli 
kimselerdi. Sanat ve heykeltraş. 
lıkta. ilimde bilhassa yıldızlar il. 
minde c;ok ileri gitmi~lerdi. 

Harpte yakaladıkları esirlerin 
gözlerini oyarlar. onlara türlü 
türlü işkenceler yaparlardı. 
Siz, bu devleti tanıdınız nıı? .. 

srnxfa çıktrk. ŞI mdl seyreyle 
gtimblirttiyll. lıcrkcsttı bir fer. 
yat başladı: 

- Bu i~leri kim yaptıysa as
malı, yok kesmeli ... 

- Bu yaramazlık değil kepa
zelik vnllnhi, 

- Efendim, şeytanın cocuk
ları bizim sınıfta saklambaç 
oynamışlar. 

- Benim de kalemim yok? 
- Bu defter kimin? 
- Denim de kitaplarım yok? 
- Aman iftiraya uğrayaca-

ğım. Aman Allah. Bu cetveli 
buraya klnı koydu? 

Öğretmenin kaşları çatılmı!;l. 
gözleri ~teşler saçıyordu. Gül. 
ıneı::cın olmaz mı? Dayanama. 
dım ki. GUldüm, anladı. Ban::ı 
evimizi yasak etti. Kaptı. (hid
detle) ya arkndaşlarn ııe oldu'? 
Hepsinde surat iki karış! Dn-

1 lında kemer patlıcan gibi asık 
mı aşık, knrn ını kara, fena mı 
ettim?. Onlara· bir ders lrnzan
dıruıuı. Bana teşekkür etmeli
ler değil mi? llnyır, etmezler 
muııasrlcr. 

Erendim bu söyledlklerinı 
denizden blf damla. Benim ha'. 
reketsiz hiç bir dakikam yok. 
tur. Ne yapsam, kimse farkı
na varmaz. Ama şu kalbe bir 
tUrlll anlatamıyorum. Bir tUr
ıu hileyi sevmiyor. Saman al
tından su yUrUtınesini istemi
yor. 

Artık pek çok olmuştum. Bir 
gliu öğretmen beni çağırdı: 

- Oğlum Çetin! Sen cidden 
yaramnz bir çocuk oldun. Her. 
ltes senden şikayet ediyor. Bu 
halde devam edecek olursan 
seni doğrusu hiç scvmiycceğim, 
dedi. 

Bu söz ciğerime işledi. DU. 
şllndUm. neni e\·de zaten sev
miyorlar. Arkadaşlnrım ela ke
za. Bir de öğretmenim sevmez
se hunn asla razı olamam. Her 
yaramazlıktan vazgeçtim. 0-
gllndenberl yaramaz değil her 
işe yarar bir çocı.ığum. 

HlJI,OSt 
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]in)ltere ve ı:ransa "talva-Almanya v~ Balkan b" si lef şampiyonas'-
da har bın idaresı 1 Balkanlar meselası • .. ·an 

ın 

donan.ma
hir bakış 

BugUn denizlere hftkim bulu.. I dan evvel Almanlnrm Uç tane 
nan müttefiklerin karşısında, cep zırhlısı vardı .. Fa.kat Graf 
harbln başmdanıberi henilz Us- Spi intihar ettikten sonra Al • 
lerin.1 terketmemi§ olan Alman manlarm valnız iki cep zırhlı -
donanmasının vaziyeti nedir? la.n kalmıştır. Bunlar Döc;la.nd 

Alman donanmasının 1940 se- veya LUtzov ile Amlnı1 Şir'dir. 
nesi iptidasında vazlvcti bugün.. LUtzov veya Döçland 1933 se.. 
kü harbe dUnden haztrlarunı§ ol nesinde denize lndirilmlştlr. lki 
duğunu gösterir. Aimanlann on grup& ayrılmak Ur.ere sekiz Di
bin ton ağırlığmdaki cep zırh - zel motörile mUtehanih"tir. Bu 
Iılarmdan maada, iki tane 26 motörler 54.000 beygir kuvve _ 
bin tonluk zırhlıları ve on bin tindedlr. Bu motörlerin sarfiya
tonluk nim" kruvazörleri hep tı pek u olduğundan cep zırhlı-
1935 tarihli Alman - İngiliz lan durak yapmak ihtiyacını 
bahri anla.~asmdnn evvel tez- hissetmeden on bin mil, yani 
gaha konmuşturlnr. 18520 kilometre katedebilirler. 

Halen inşs edilmekte olan o- Döçland cep zırhlrsınrn husu. 
tuz bin tonluk zırhlılar, on bin slyetl ön ta.ra.f mda. bir direk bu. 
tonluk kruvazörler ve tayyar~ runmasıdır. 
nakil gemileri bu yekfına daJııl gu cep zırhlılarının silahlan.. 
değildir. Alman donanması fev. na. gelince: Döçland tipi cep zırh 
kalade bir şekilde takviye edil- hları altı tane yirmi sekizlik top 
mek istidadını gösterme~te ise ile mUcehhezdirler. Bu toplar Uç 
de harbin b:ışmdanberi bır kaç yUz kilo ağırlığındaki mcrmile
ay zarf md:ı bile bµvük .zayi~tı ri, ilk sUratl saniyede 980 metre 
vermiş savılır. Bugün milttefık- olmak üzere otuz kilometreye a
lerin mevcut dona.nmnl:ırma kar tabilmcktedirler. Bundan başka 
şı Almanlar takviye cdil~iş fi- 15 santimetrelik sekiz top, 8,8 
lolarile hareket etseler bıle yi- santimetrelik altı tane tayyare 
ne de Almanyayı yavaş yavaş dafi topu ve avrıca sekiz tane 
zehirlemekte olan ablukayı kı - 3,7 santimetrelik tayyare d:ıfi 
ramazlar. . topu, on mitralyöz, ~kiz tane 

Almanların şımdiye kadar ha 53 3 santimetrelik torpıl kovanı 
reketleri Okyanuslarda ticaret cep zırhlılarının sllfıhlarmı teş
yollannı kesen cep .zırhlılarmm kil etmektedir. ön direkle baca 
korsanlıklarmdan ıleriye git - arasında bl rtayyare uçurtma 
memiştir. Fakat bu yalnız deniz lazaı:lı mevcuttur. Cep zırhhla. 
üstündeki harbi gösterir. Bun. rı normal olarak iki tayyare ta
dan başka. Almanlar, denizaltı şnnaktadır. Bu gemilerin mii -
muharebesi ve mayn harbi yap- rettebatı 965 kişidir. 
~ışlardır .. Bı.ıgUne kadar yalnız Cco zrrhlılarmdan maada Al
bıta~a.rı fnzla.stle mUteee.slr mantarın iki tane ağır, ynni on 
e?nış olan bu muharebe şekille- bin tonluk lm.ıva.zörlerl vardır. 
nne Almanlnr .azamt ehemmi - Bunlar Am1rn1 Hiper ile Blüker 
yeti vermektedırler. dir. Bu ağır kruvn.zörler 20 san. 

Alman donanma.aı timetl'elik toplarla mUcchhez -
:Alman donanması Umumi dirler. Bunlardan maada Alman 

Harpten sonra Versa.y muahe - tar ayrıca altı ta.ne 6000 tonluk 
desi ile tahdit olunmuştu. Al - hafif kruvazöre maliktir. Bun
manlara ycnl harp gemisi yap- lar Emden (?5'100 ton), Köln. 
mak1 denizaltı filosu ve deniz Kalsnıh, Köni~berg (32 mil 
harp tayyaresine malik olmak sürate malik olup makine kuv
hakla.rı verilmemişti. Buna rağ veti 65000 bcy~rdir), Nörn -
men Almanlar sekiz eski zırhlL berg ve Laypziı:;'dir.. (Makine 
larını elde tutmak imkanını te- kuvveti 72000 bcy~ir olup sü -
min ettiler .. 1902 - 1906 inşaa.. rati saatte 32 mildir) .. 
tı olan bu zırhlılar yirmi yaşına Bunladan Emdenin hareket 
gelmeden yenilenmiye~klerdi. sa.hası 5200 mil, l{öln, Ka.lsruh 
Filhakika harp sonunun ılk kıs- ve Königsbcrgin 9800 mil, niha
mmda bu §arla riayet olundu ve yet Nömberg ne Laypzigin de 
ancak 1928 senesinde ilk defa 7000 mildir. 
olara keski zır~ıln.n yenileme Bu tip hafif kruvazörlerdc 
ve yeni zırhlı ınşa etme işine kıç tarafında iki tane üçlük ku 
başlandı.. Eski Prösen zırhlısı le önde ise yalnız bir tek üçlU 
yeni Döçland, eskiLo~en a. m~vcuttur. Bunların toplan on 
miral Şir ve eski B~ving zırh beşliktir. Alınanlar in~tı bu 
1ı:n . da yeni Graf Spı şekline şekilde yapmakla iki avantaj 
gırdiler. göz önilnde tutmuşlardır. Bu şe-
Almanlarm harpten sonraki kilde gemi fena havalarda daha 

in§(latlan rahat seyredebilecek aynı za -
Almanlar on bin tondan ağır manda atışlarda. n18allg{l.h tan

gemive malik ola.mazlnrdı .. Hal zimi dahn kolay olacakt.Ir. 
buki 1922 Vaşington anl~ası Nörnbcrg ve Uypzlge gelin-
35000 ton ağılıi?;m.da gemi ya.ptl ce • Bu kruvazörler dokuz tane 
masma. mUsaa.de ediyordu. Bu on. beşlik top iki§er namlulu ol
takdirde aza.mı 20,3 santimet - mak tloore dÖrt tane 8,8 santi. 
relik toplarla. mUcehhez olan on metrelik ve sekiz tane de 3, 7 san 
bin tonluk Alman zırhlılnrı, ra- ti.metrelik tayyare da.fi topu ve 
kiplerinin karşısında pek ehem- on iki tane 50 santimetrelik tor. 
mivetsiz ka.l.ac~ktı. pil kovanı ne mUcebhezdir. Bir 

lşte bu ihtıvaç Alınanlarm tayyare uçurtma kızağına ma • 
başlıca yenilikleri olan cep zırh- lik olan bu gemiler ild tayyare 
hlarmm doğmasına sebebiyet taşırlar bunlardan maada de -
verdi. . . nizaltı ~aynleri taşıyacak ve 

Bunun üzenne Almanlar eski deniz.e bırakacak tesisata. dama 
zrrhlrlan tebdil ederelt yeni cep liktlrler. Nömberg tipi hafif 
zırhhlarmı meydana çıkardılar. kruvazörlerin mUrettebatı 655 
Cep zırhlıları fikrini ortaya. a. kişidir 
~ ~ Rider'dir. Almanlar AJmin donanıııa.sı, bunlardan 
cıvata yerme kaynak yap~ maada. 1801 ton ağırlığından a.1-
ve buharlı, ka.za.nlı mnkinelen tı tane torpidoya maliktir. Fa 
Dizel motörlehril~ tebdil e~erek kat asıl torpidoları Frederik -
ve en inoe ve saglam kalıted~ Ekholt tipidir. Bunlardan on al. 
zırhlar tercih ederek ibugiln~ tı tane vardır. 1625 ton ağırlı -
on bin tonluk cep ~hlılannı ın. ğmda olan bu gemiler 1935 -
§a e~tiler. ~u hafif zırhlıl~ 28 1937 senelerinde in~ edlbnlştir. 
~ntimctrelık toplarla techız e - Bmılardan sonra !Jtis tipi ve 
dilmfşlerdl. Cep zırhlıları bu t<;>P 800 ton ağırlığındaki toroldo -
larla dakika.da iki mermi ata.bıL 1 eı· Alınan donanmasında 
mektedlrler ar J! ır. 
Almanıarin en mUthi~ deniz bunlardan !lltı t~ bulunmak. -

harp silii.hı oln.rak kabul edilen tadır. ~akınelen 25000 h?Y~r 
cep zırhlılarından maada iki ta- k_l;ıvv~tinde ~lan bu gerrulerın 
ne de 26000 tonluk birinci hat suratı 34 mıldcn fazladır. 
zırhlıları vardır. Bunlar Şanı _ . ~unlardan maada. Albatr~ 
horst ile GeYEeno'dur. Bu zrrhlı tıpınde ve 7~8 tonluk altı .torpı. 
larda.n Geyseru> 1936 senesinde do ve altı yuz tonluk haf ıf tor
lnşa olunmu.stur. Sürati saatte pido ile. miktarı me<;ıhul deniz
otuz mildir .. Silahları üç zırhlı altı gemıl~ Almanvan~ donan 
kulede Uçer tane olmak hesabile masını teşkil ctmektedır. 
dokuz tane yirmi sekizlik, UçlU 
dört kulede cema.n on iki tane 
on beı:ı santimetrelik top ve muh 
telif ~aplardn. tayyare dnfi top-
1a.rıMıuı irorettir. Her zırhlı ny_ 
nca dört tayyare ta.c;ımaktadrr. 
Fevknlade kuvvetli zırh ve si. 
13.hlara malik ol!lll bu birinci 
hattı hnrn gemilerinin makine. 
leri viız elli bin beygir km·ve -
tJndcdir. 

Bunlardan oonra oep zırhlıla. 
n gelir .. 1939 harbi başlamaz -

Moskova • Sofya tayya· 
re seferleri başladı 

Sofya, 24 (A.A.) - Mosl:ova · 
Sofya muntazam hava seferleri. 
nin ilk tayyaresi dUn öğleyin 

Sofyaya gelmiş ve Rus mürctte· 
bat tayyare meydanında Bulgıır 
hava kuvvetleri kumandanı gene
ral Boydef ve diğer zevat tarafın· 
dan karşılanmıştır. 

(Baş tarafı 1 incide) Paris, 24 ( A.A.) - Fransız haz 1 r l ık m !f sa a a 
tinde b:r~ck &tokl:ır toplanuştır mo.tbu.atmca, cenubu şnrki Av - U 
Birçok şeyleri de bitar:ı!l.ır vası· rupası m 0 seleleri enternasyonal ----o -- el~ 
tasilc alıyor. Eğer harp Almnnyn ~~~~~,~~,~~J~~erinin ön Enim. Du'" n Ankarada 100 k'ııonıetr 
için kolaylıkla karşı durulur u:f:' 

rn.t~elsivor bu mesele hakkın. d 
şey oluna uzun zaman clnyanır. ı 1 

dı diyor ki: b k pı Ve biz .. imdiden lsveç demirini eş•nct· QC::.U ya ~ Finlaniiya meselesi tasfive ' ~ rdl· -·" 
kRybetmiş bulunuyOnız.'' olunur olunmaz m\ittefik!erin }"yoJ'll' •tıff~ 

Yolunda ıö:rler aöylemİ§lİr. b Ik 1 d b } ed"ld•W• . d Auk.JU'll, 21 (.ı\.A.) - Bal- eUrntle uer 1 rl ~ti' 
a an nr an a 1s ı ıgını uy AkköprU SU"'ıtı use .... ~' Bu tarzdaki tenkitler Çember. maları esasen b"ldeniyorriu. N:ı.- kan bisiklet şampiyonasına ha. fsll ıi>'• J 

laynın mevkiini sarsmadılYı mu· sıl ki de övlc olmuştur. Brenner zırlık olmak Uzcre tertip cdl- Etlmesgut a ıı.1aP1 si 
hakkak olmakln berabcır paskttl- mülakatında Mussolini ile Hit - len yarışlardan beşinci ve yUz dip geıoıo oııır~arıŞ111 '' 
ya yortusundan istifade ederek !erin BalkarJardan bal settikle. kiloınetrcli~i bugltn, oldukça lan bugUnkU l~1' tıırll ~~dl 
tngHiz başvekilinin kabinesinde rine hükmC'dilebilir, fakat Al - glizcl bir ha va Iclııde yapı im ış- metre tutan5 datil'84ereJ 1 

mnnva ile ltalva pek te muta • tır. den tam 8• 1 sarfe ııııt bazı cleği,,iklikler yapacagw ı da bl enerJ deıı " .. bık !!Özlikmüvorlar. Almanva - Muhtelif klUplere mensup ytık r , uce bil• 
anlaşılmaktadır. nm bu Avrupa kısmında büyük 15 bislkletı;lnln !ştlrtlk ettiği llyorlardı. N:ı ıurll 

111
p J 

Herhalde görülen m.anzara şu· nivetleri olmao;ı milşkiiliit k:ıy • bugUnkil koşu, c1eneblllr ki, olarak birin ııcıııcl gtl-' 
dur: İngiltere ve Fransamn kzıt'i na~ı olmaktadır. ı;lındlye kn.ılar yapılan koşula- tamamıayıın flltıaı:llel ı ~ 
zafere varmak için harbi gerp Diğer taraftan Bitlerin arzu. rın en heyecanlısı oldu. Dahn kilometrede derbll 11111 
cephesinde teksif etmeleri mi da. su her halde Moskova. ile Ro _ l•f<.ayotte bUyUk bir enerji sar. i olntaktı ki, ltıl1bil116ıııf 
ha doğrudur? Yoksa cepheyi mamn arasını bulmak olduğunu file öne gecen altı kişlllk genç ataklıırla ııcığa bllşllltııt ~ 
geniıletmeleri mi? Bu mühim l•avdeden bu ~azete ı;öyle yazı. bir gurup, yavaş yavaş Orhan feyl kapnınn ut1ııcl f&rJ 
stratejik meulenin demo!uaailer :vor: St.dn, 'l'aHH Tunçalp, Nuri Kuş, dU. Nlt.ekfın, kiıtıı.111> ~rd 
arasında henüz hl'llledilmediğini . Brenner millakatmdanhcri, Ali ve Mehmet gibi koşuculn- zaman 8•5 dt bllııııı~e~• 

k renubu ı::~:"' i A\Tlinagmın tn - rın bulunduğu gruptan ayrıl- klkayn ının J de btl 1• \ 
cereyan eden müna l\şalar gös· - . mı~.· bulunuyirdu. Netice lizo. çilncU tur 1.çınol"[lllldcıcl 
teriyor. Bunun için Finliındiyl\ sul· •. i'tP.~ ve Fransa.dan tecrit et- ı·in<le uı'l"!'"ı·ı· ol,aını~·u<'a.>:-ınn ara ınuessır ıde ...... ıııııtı~ 

nıt'k ic;in Bcrlin \'e Moskovanm ' '"'"'" ., b ~ 
hunıJan SOlll'.'a İn..,iltere ve Fran· BalKan devletlerine \'erecekle.ri kanaat getirmiş bir halde orta Nazmi bir ın artıl f" 
ıada umumi vaziyetin icaplarını sövlenilen S?arantive İtnlvavı da bir sUratle ilcrliyen şampiyon. den Hnsanda~1ıı:ıışll·1ı•4 
tetkik eden harp hiikumetJcrinin işirak ettirmek icin blöf ma _ ıar grupu, gençlerle araların- burlyet.ınde }{ }i.aJııll ıco 
her şeyden evvel bu esaslı mesele nevrası inki§af etmektedir. daki mesafenin kilometreler it. tek başını~·ıı:ıııı:lla! ,r 
üzerin.de meşgul olmalnrı lnznn Almanya, Fransız _ tngiliz llerledlkçe acıldığınn ehemmi· rinclllğl kSC•rotie ,. ll"'t 
geliyor. mifuzunu kaldırmak fçin Bal _ yet bile YCrmedlklerl gör\llll· yllk bir gn~ •ofOJ; j;I ~ ( 

ASIM US kanlarda entrikalarını ,.e taz • yordu. Takip otomobtl vo mo sııratlc llerli~ dııl.dı; ~ 

Hitler - r~lusolini 
mülakatından evvel 

yiklerini artırmaktadır. Hiç bir tostkletlerJnde lıulunao me- kiplerinden ı~ozııoıtl11 

Balkan ve hatta ttnlvan devlet raklıların blitün dikkat naznr- in hu yarışı ' • ~ı 
adamı Berlinln hed,.flcri hak - ları bu genç ön grupa çenllmiş Cnl· oJınuştur. ti 3° rr 
kmda havale kapılamaz. Al - t ulunuyordu. IIenH•n hemen Snntte vnsnıbn>·et~ı; ~ 
manva için mahut şark yolu Al. bir kilometre gihl bir nı·nltkln bir sllrnllo n teı;ıı 
manvanın ia.5e yolu olmuştur. bı.f}tu. büyllk lıir hızla llerlP.· gUnkll yarışın rs~ 
Öyle bir yol ki. Almanyanın öl. mollto bulunan hu altı ko13uc11. ı;ıuclur: (.ı\111'' 

(Ba.~ tm·afı ,'J föwücU.) mcsi veya yaşaması buna ba({lı. dnn UçU Muhaft~lı ,.e UçU de 1 - ııasnn ıJ.0 
d ldk 8 • dır. Binaenaleyh Hitlerin bu hu- Ankaragllc;lil olmak Uzere iki saat 61 a 5udll 1~o· bu hususta sırruu meydana vur

mamı~ ve bu mevzu üzerindeki 
görüşmeler kısa kesilmiştir. 

Şark Ocdusu 

Şark ordusu ve Ankara huku. 
metinin ciddi vaziyeti de müna. 
kaşa mevzuu olmuştur. Bundan 
sonra Amiral Rider denizaltı har. 
binin bir bil5.nçosunu yapmış: a. 
miralliğin yeni mürettebat yetiş. 
tirmck ve yeni gemiler hazırla
mak işiyle uğraştığını anlatmış; 

halen vazifede bulunan denizaltı 
gemilerinin vaziyetlerini l.ıildir. 
mi§tİr. 

Amiral Rider bu denizaltıların 
pek az olduğuna işaret ettikten 
sonra son olarak Göring Alman 
tayyarelerinin Skajo Flov üzerine 
yaptıkları hava taarruzunu anlat. 
mıştır. 

Hitlerin Düıüncesi 

Haber alındığına göre Hitler 
bu temaslardan sonra, siyasetinin 
muvaffakıyetle devamı için Rus. 
ya ile İtalyayı daima kendi tara. 
fında tutması ic.abetti~ine kat'i 
surette karar vermi§tiT. 

Moskova ile işbirliği yapması 
iktisadi bakımdan şarttır. Sonra 
Rusyanın Karpatlarda rol oyna. 
ma.sı da mümkündür. ltalyanm 
oynayacağı role gelince, Almanya 
İtalyanın Akdeniz yolları ve Ya. 
kın Şarkta müessir bir rol oyna. 
yabileceğini dUşUnmcktedir. 

İşte Almanyanın bu terait için. 
de bulunduğu bir zamanda Hit. 
lerle M usolini mülakatı yapıl. 

Bir İngiliz 
denizaltısı 

(B<UJ tarafı 1 incide) 
Dün gece birtakım düşman 

tayyareleri çok yüksekten ve 
bulutlar arasına gizlenerek Al· 
manyanın şimali garbisi ve Mo
selle - Rbin mmtakası üzerlerinde 
keşif uçuşları yapmışlardır. Hava 
nın müşkUlatına rağmen Alman 
hava müdafaası şimal sahillerinde 
bir tehir civarında bir İngiliz 
tayyaresini düşürmüştür. Müret· 
tcbattan biri paraşütle atlayarak 
Sapasağlam Alman topraklarına 
inmiş ve esir edilmiştir. Diğer 
ikisinde yanık ve yaralar vardır. 
Bunlarda hastahaneye kaldırıl · 

mışlardır. 
Şimali garbi Almanyaya giren 

düşman tayyareleri dün gece 
Rottereroog - Lingen hattı üze· 
rinde Holland:ının bitaraflığını 

saat 22,45 ile 2,45 arasında 13 
defa ihlal etmi~lerdir. 

İki Fransız potez tayyııresi 
Sarrc üzerinde bir ke::if uçuşuna 
teşebbils ctmişsede Alman hava 
müdafa<> ı karşısında vazifelerini 
yapamaksızın Fransa ya dönmef e 
mecbur olınuılardır. 

susta konı'r-acağı veva çii!neYe- kiti be mensup bulunuyordu· 3 - Orbnn ~4 dil{{ uıı 
ceı'V. blr şey kalma.mu;tır. Stalin Daha 20 inci kilometre bltmn- ı:li rU) 2 saı~ ~o>' (V 
Hitlerin her hareketinden ken - mlştl ki, ön grupta moraklılal'a 3 - Ali ·r iP 1 
di hissesine bir menfa.at c:ıka. _ hnvret verici bir değişiklik lııı- l•erlck rarkl 

0.f11ncıı 
rıyor. Bu vaziyet ka.raısmda suİe ı;el<ll, en 6ndc takriben llC 4 - Taıt'ıt c8rıtilc·,~< 
:\1ussolini Bertin ve Moskova. - ktlomctre bir farkla Anknra- fız) TeltP.rlekl (J\tıl:~e•1 

nm elinde oyuncak olmak iste - gUcUnl\n Hasan Ye Nazınlsl sn. 6 -- NazIP et ıGO , 
memekte haklıdır. ntte vasatt 40 kilometre bir 6 - Mebnı frıl't 

Londra. !4 ( A.A.) - Sandey l · Jlletl • 
Tayms gazetesi, Roma ile Mos· Pariste Erzincan F ela ketzede erı 
kovayı banştrrmak için Alman verilen bir müsamere 

14
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siyasetini sarfettiği gayretleri 
mevzuu bahsederek diyor ki: 

ln~lterede şu intıba mUtcma. D / d • / l S l 
diyen artıvor ki, ne ttalyn ne a a yen l ' ' e gaz 
de Rusya Berlin - Moskova - /d 
Roma ileler lttifakmı akt.ctmek j f l l Jf 
hususunda hiç te tehalük giis. • r a n g a sa . 'filr~ 
termemektedir. Bu ı)roje ikinci . Bayan RubeJ.·.~~~:ı,, ~~ 

] A t ld - ""- · R Pariı, 1z { Husuıi) - Erz:ın- ...-·""· 1"-p ana a ı ıga IA:nzıyor. usya. Atat"u'rk ve to.oll edittıcı, 
Itomintern alevhine müteve<'cih can felaketzedeleri menfaatine ~ 1 , bir siyaset uUrinc kunılan mih Buf Pariziyen tiyatrosunda Ba· rinden bah&et~del1 şil~41-
vere girmeye mütema.vil gözük. yan Rubijanski tarafından kon· malettin ga;:nı ıı;ı~ Of' 
müyor. Madem ki, İtalyan - ferans ve müteakiben bir mUsa- Konferans ıs0k1; Ş8:1'~,ı 
Rus müna.sebeUerlnin süratlc mere verildi. Türk gazetecisi ola- dan sonra L~Y aıJal.i 
iyileşmesi tahakkuk etmemiştir. rak bu konferansta yalnız ben göstelrdi. S~lıtıl . bil'' 
1talyanm dahi Ruslarla şUmul- ı dı. !1 ·~ 
lii bir anlaşma yap:nak istemi- vardım. Konferansa gelenler ara- irler söy ~ tadYeııı[,ıtl ftf 
vcccğ'i aşikardır. Binaenaleyh, sında eski Fransız başvekillerin- Başvekıl ~~et ı1leJ14ooO 
Alman propaP"andasının geçen den Pol Bonkur, Paris tsıam ens- sı felaketze e tlıdı· 1 ll' 
hafta ilan ettiği mUhim hadisat titüsü müdürü Musa, Faris baş· zayedeye çıka l ~ 
vuku bulmıyacaktır. konsolosumuz, sefaret müsteşarı- satıldı. r.1t1tl 

Bununla beraber, Alman - t. mız ve bir çok tanınmış Fransız r 
ta.lyan - Rus ağız birliği har. şahsiyetleri vardı. ~ 1 
bin yakın şarka sirayet etmesi. 1 
ne mani olmalc hususunda mev- d ~ S 
cuttur. Ve en muhtemeli her ilç A 1 m an o n an ~ .°'· (11 'ı ~ devletin avn ayrı birer dekla- • 
rasyonla Balka.ıi memleketleri _ 

~~!~~~~d~~fdi~v~~~~ zavı·atı 5000 kışıdlllll .. 6ı~ist detçe riaveti taahhüt etmeleri. v. > , 
di·r. Bu bir nevi Balkan statU -
kosunu tanımak demektir. Sov- Londradan yaulıyor: lngillz Koln sınıf~:drof31l 1 6 
yetlerce, Balkanların Sovyet Rus hUkOmetlnin saH\hiyettar bir z6r: Hazer ~ il'"' 

dall ' p ya tarafından hiç bir şeyden en- dairesi tarafından yapılan ve Mans sınıfın }lıtııı 
di~sine mahal olmadığını temL neşrolunan bir hesaba göre, yer; BebCrJnill ,ı~~ 
ne hazırdır. Bundan İtalyanın Alman donanması şimdiye ka- 283 kişi. . acile 
memnun olmaması için de hi<; clar, 61Um veya esir dUşmelcri ıtı· .ı 
bi rsebep voktur. Sovyetlerin bu yUzUnden, takriben 6.000 su- 35 denıza ·şi W 

'·eı·eceD-ı' tenu·nat R·---·a.nm Bal. k b t ı t· u rettebatı 3 6 ıcı .~. ge~1 o 
1 

l'> ........ bay ve efrat ·ay e m ş ır. u .,..... • 
kanlard:ı yayılmak • fikrincfon rakam Alman donanmasının 6 Mayo tarıı "~8 

t . drosu vazgeç ıklerini isbat eylemeğe aı.ağıda gösterilen gemi znyia- berinin kn dl 
matuf olacaktır. tına. istinat etmektedir: 60 klşl. ıııt ıçl~9 t 

Amiral Graf von Spee: Sefe_ Dutun bU zııSGrıı.f ıııı• 

İngiltereye Çin çayı 
giremiyecek 

Londra, 24 (A.A.) - İngiltere 
iaşe nezareti Hindistanın, Seyla· 
nın bütün çaylarını satınalmı~tır. 
Budan böyle ne Cava ne de Çin 
çayı imparatorluğa girmiyecek -
tir. 

·Garp cephesinde 
(Baş tarafı 1 incide) 

na keşif tayyareleri göndcr
mişlerdl r. 

Frnnsanın şark krnmı Uze. 
rinde Uç Alman keşif tayyare
sinin uçtuğu gürUlmUştUr. Üç 
tayyare de tngllteronln cenu
bu şnrkt Rah1llerı nçı~ıuda gö
rlllm Uşttı r. 

Dlccr cihetten tnı;iliı tnyya_ 
releri şimal Denizi Uzerin.de 
ucuuıa.r yapmıelard.ır. 

rl kadrosu takriben 1600 kişi. manlar yalnız bir dlltl'l~J/. 
Leipıig: Hazer kadrosu tak- destroyer, o~ı:nıı geoi''t 

rlben 615 kişi. altı mayn tar tıneıttC 6,~ 
atını tUraf c örUtl• etli 
zlg'in kru,·ııZ tılıı. g !'1't Hollanda üzerinde 

meçhul tayyareler 

Amsterdam, 24 ( A.A.) - Dün 
rrcce saat 23 ile gece yarısı ara 
~mda bir çok meçhul tayyareler 
Hollanda üzerinde uçmuştur. 

Tayyareler bilhassa. şimali 
Hollanda fü.erindc müşahede e
dilmiştir. Bunlar garpden şarka 
doğru olduğu gibi şarkdan garbe 
de uçmuşlardır. 

Nafia Vekilinin 
tetkikleri 

İzmir, 2:l (Hmmsi) - Nafia 
Vekili Ali l<'uat Cebesoy Mani
sa ve SalihlJdekl sulama tesi
satını tetkik ettikten 5onra bu
~Urı h:mlr• döndü. 

' tnre. ı.ıil" ıı 
terle nıaYP dtıll Jllıı ıı O 
mUrettebatııı 01ı:nas1 11crlt 
kurtarııoıış p gct11 9 c J. 
ise do, bu beSıı 1 ıııt1' 11ıt fi 
fer kadroların utrıı1 ~$' 
ğl gibi hasarı°' ınsllıı ıştıt· 
gemilerlndelC 81tJ1ıııı'I ..r 
nazarı iUbllre ft J' 

23 N 1a5 <ft°'ıı'' 
k ptJ.J l 

ÇocU 1ctl 
~ııflll" ı; ~ 

TkArct ııtıı•O ~ çocıl ıı 
ftııld ·16' Her tara .,3 !" ı1'·1 

mo J{urumlnrı,;ııı>ııı. ~I 
Bnyranıı bn:ırtıır· ı;f'ııı f 
gul oıoıaktll vıtrl11 l' ; 
mesut günde dircC6

1( P1r cukları tıgUeP çocıı ıJl1 
hazırlamanız~arJıfll 
m• Kuruuıt.ı 



lim, CUndUz, Cemli, Salahattin, 
Sarafin, 

lstspor, Fikret, Hayri, Faruk, 
Fahri Emer, Seyfi, Buhran, Ci· 
hat, Bahri Süleyman. 

nayan Enverin gUzel pastan teh- ı Topkat - Hillıl: ~-O 
likeli olmaya ba§ladılar. Nitekim .. Taks!m stadındaki ilk biri~cl 
ı g uncu dakikada En verin Sarafi- kuıne lık maçını Tokap ile Hılal 
ne yolladığı topu Sarafin ortala.. oynadı. 
dı, Cemil de gayet güıel bir şc· Hakem Ahmet Ademin idare. 
k·ıd . -'--ak 3 il il sinde ta.knnlar şu şekilde saha.. 
. ~ .~ topu gen iU4U ne go- ya çıktılar. 

!unu attı. Topkap: 
Oyun da bu iki tarafın .mıı~~ı Süleyman, Hil.!to, Hakkt, Sey. 

anda 3.0 Galatasaray lehıne bıtti. fi, Hamit, Ali, Sezai, Seldhattin, 
Hakimin idaresi fena idi. Kdmü. Fuat,, Salahattin. 

Beykcn - Süleymaniye 2-0 l 
Taksim st:ı.dındaki Birinci kü. 

me tik rr..a;larının en mühimi Bey 
kozla, Süleymaniyc arasında oy. 
nandı. 

Hakem Halit Galibin idaresin 
de takımlar §U tekilde sahaya di· 
zildiler: 

ii 

kaptı, bekleri ve kaleciyi de at
la•arak kaleye rahat rclıat girdi: 
ıkind gol.. 

Oyunun bundan sonraki kıs. 
mı Beykozun hakimiyeti altında 
devam ettiyse de netice değişme • 
di. Beykozlular da sahadan 2·0 
ıatip gelerek ayrıldılar, 

Oyuna Galatasarayın ortadaı 

:nldşnf eden fakat lst spor mua 
vinin hattında kesilen bir biletim 
larlle başlandı. Oyun çok seri o · 
!uyor. Her iki tarafın enerjik ça· 
lı§malan oyunu güçleştiriyor. Bi· 
-inci dakikada sağdan inkişaf e 
len bir Galatasaray akınında Sa 
tim avuta attı. Daldkalar ilerliyo• 
fakat daha henüz netice d~ğ·ş· 

medl, nihayet 20 in dakknda Sn· 
lim evvelki hatasını tamir ede 
rek Galatasarnyın ilk golUnü at
tL 

Şeref stadı Hil&l: • 

ık. . k'. } Murat, Akif, Koço. Feyzı. 

Beykoz: Sefa, Halit, Bahadır, 
Mustafa Kemal, Mehmet, Turan 
Cahit, Şahap, Kamuran, Kizım. Fener Stadında: 

ıncı ume maç an Muammer, · Niyaz!, inayet, lı • 
Şeref stadında büyük maçlar- han, Orhan, Rıüıtcm, Nimet. 

Süleymaııiye: Hadi, Ruhi, Bur 
han, Mehmet, Orhan, Hilanct, 
Süleyman, NaY.n, lbrahim Danu, 
Süreyya. 

dan önre yapılan iki ikinci milsa· tik devre her iki tarafın kar· 
bakasında Anadoluhisar - Davut· şılıklı a.kınla.n ve çekişmeleri 
p~avı 1-0, Beylerbeyi de Eyübü ile neticeniz sona erdi, 
1-0 yenmişlerdir. İkinci devre başlar başlamaz, 

Oyuna SUleymaniye başladı . 
hemen akabinde hücuma geçen 
Beykozlular, siyah beyaz kalesini 
sardılar. Sllleymaniye kalcai çok 
ııkı~ık ... 

tstsporlnr bu gol üzerine bl· 
raz açıldllnr ve hatta Cihat sa
vılık iki f ırsa.tı heba etti. 

30 Uncu dakikadayız, · top Se. 
lahattinden GUndib:e geçti, Giin. 
dUzde Salime geçirdi, Salinln or
tası kaleyi kavu~turdu. topu ya. 
kahyan Salim Açık bu o!saya· 
dan 2 inci golü attı. 

Her iki tarafın gol çıkarmak 
için çalıştığı bir anda birinci dev
reyi bitirdi. 

ikinci küme 
Taksim Stadında: 
Beyoğlu Bpor - .Anadolu 1--0 
Taksim stadında.ki ilk ikinci 

köınc maçını Beyoğlu sporla A
nalolu takımları yaptılar. 

Oyun başlarbaşlamnz Beyoğ
lu snorlular hakimiyeti ellerine 
aldılar. Cula.finin enfes bir goln 
vaziyeti 1-0 yapınca, Anadolu. 
lular açıldılar. Beyoffelu spor ka
lesini epeyce tehlikelere soku. 
yorlnr. 

ilk devrede 1---0 Beyoğlu spo
nın lehine bitti • 

İkinci devreye nisbeten daha 
sert oynayap San siy-1ılılar, Ga. 
latasaray kalesini abluka içersine 
aldılarsa da fmattan istifade ede. 

İkinci devre Anadolu oyµna 
hakim başladı. Raklulerlne A
man vermiyorlar... ikinci devre 

mcdiklerinden netice deği~medi. de bu suretle neticesiz geçlnce, 
Mukabil akına geçen Gala· , Bey~lu soonın ilk devredeki 

tasaraylılar buglin çok güıel oy. ı yaptığı bir golte oyun sona erdi. 

Topkaplılar açıldılar. Hilal ka _ 
lesini sıkıştırmıya başladılar. 

5 inci daktkada SeWıettin ilk 
golü attı. 

7 inci dakika.da Klmil ikinci 
ve gene 9 uncu dak!ka.da Kamil 
Uçüncü golü attılar Hilalrler kı. 
ra.sıva oyn1mava başladılar 

Devrenin bundan sonra.ld kıs.. 
mı Topkaomm hakimiyeti altın· 
da cereyan etti ve oywıu Top -
kapılılar 3-0 oyunu kazandı • 
lar. 

Ovun bittiği za.man da HllAllf. 
ler bUyUk bir keder içinde fdL 
ler. 

Birinci kUmede sonuıvm olduk 

Bu arada K!muranm gtlzel bir 
~utu, avutta .• 

Samıiyahhtar gol çıkarmak 1. 
çin çok uğraşıyorlar sa da, hiç bir 
netice alamıyorlar... Bu suretle 
ilk devre O·O ıona erdi. 

fklnei devre Beykoı yine ha. 
kim, artık ne olursa olsun gol a· 
tacağız ümlidi ile oyuna devam 
ediyorlardıŞahabm şahsi bir hu
cumunda gene gol yok .• 

lan için gelecek sene ikinci kU- 13 UncU dakikada Klmuranın 
meye dü.&mok hepsini ha.klı bir çektiği korneyi Kemal gilicl bir 
kedere göınmUştU. 

HllAl ta.kmımm oo.,. brraktı~ vuru!la ilk gole çevirdi. 
ver, Beyoi!Iusoorla Bevlerbeyi • 24 üncil dakikllda Cahit çok 
arasında. navlaşılacak. Ba.kalmı gUzel bir gol attl. Fakat hakem 
onlardan ha.n~isine birinci kU - bu golil Faul verdi, 
meye yükselmek nasip olacak. 37 inci dakikada Şahap topu 

Birinci Balkan kır koşusll 
Dün yapı lan koşularda takım itibaıile ikin ci 

olduk . Ferdi tasnif le üçüncüyü z 
'HugUn burada birinci Bal

kan koşusunu açmakla babtl
yarım. Sayın Vali Lt\tfl Kırda.. 
rm mazereti haseblle buluna
maması ve acışın bana nasip 
oluşu şahsım tein ayrıca bir 
mnzharlyettlr. DUnyanın bu 
buhranlı devrinde bu hAdlse
nln cereyan edişi Bnlkanlılarııı 
sulh ve spora olnn bnğlılı~ını 

\ gösterir. Bu hareket ıcsanU
<Hln bir remzidir. 

DUn7d1 vorı§fcın bir gBrllnü-!I 

Birinci Dnlknn kır koşusu 
dUn gUzcl bir havada, Heybcll
adadn yapıldı. Dalın müsaba
kaların başlamasından blr saat 
evvel merasime ve koşuya baş
lama mahnlll olan Deniz Harp 
Okulu UscsJnln bahcoslnl bin. 
lcrco davetli ve koşu gllzergft.
hınr da binlerce meraklı dol
rlurmuştu. 

Taın saat 15 te atletler her 
cklpln önUndo bayrağı olduğu 
halde sahaya tıktılar. EvvelA. 
şehir bandosu Dalkan marşını 
r;aldı ve Balkan Dirliği Bayra.. 
i;ı şeref dlreğlno ceklldikten 
sonra sıraslte Bulgar, Yunan. 
Uomen, Yugosla.v vo TUrk 
nımt mnrşlan da caırnarnk 
bayraklar şeref direğine çe
kildi. Bundan sonra Valf na-
mına muavini Halt\k Nihat Pe
Pcyl hUH\snsınr aşağıda der. 
cetUt;lmlz güzel bir nutukla bi
rinci Balkan koşusunu açtı: 
"~m ml.u.Ur va daveUJler.: 

lstnnbul şehri bu btld!seye 
s:ıhno olmalc.ln bahtlyarclır. Vn. 
ll mUmcı:sııı sıfatllc bunu ae
''lııclc hisseder, mUsrıbnknlnra 
şeref \'eren mlsarırıcre hoş gel
diniz der vo mu\•nffaklyetlcr 
dilerim.,, 

HnlCık Nlhadın bu acık sBy
lcvinden sonra atletizm !ede. 
t-nsyonu ikinci relsl Dol>tor Ad· 
nan HUn misafirlere boş geldi
niz demiş, Yunan ve Yugoslav 
kafile relslorl do bunn muka
belede J>ulunınuşlnrdır. 

Yunan kaClle reisi yalnız 
TUrklycdc gördUğU wionflrper. 
vcrllk \'e semlmlyettcn değil, 
fal(nt ayrıca dn koşu mahalli 
olarak seçilen bu güzel yerden 
dolayı teşeltkUr etmiştir. 

Du açış merasiminden 10 da
klkıı sonra koşuya başlandı. 
Oc takımı teşkil eden ntletlcr 
hep bir arada toplu bir şekilde 
koşuya başladılar. Birkaç da
kika sonra birinci merhaleden 
haber geldi. Yugoslnv Ketnlk 
baştn gidiyor, Morropostolos 
ikinci vaziyette. Rıza Maksut 
tn onu takip ediyor. ikinci 
merhalede Rıza Maksut bnşn 
geçmiş, Kotnik ikinci ve Mov
ropostolos UçUncU, Nihayet U. 
<:Uncu merhalede Kotnlk, Rıza 
Maksut. Mavropostolos birbir
lerini tak.ip ıdi,yorla.r ve ko~u-

yu KotnJk başta, onu takiben 
Mavropostolos vo Rıza bltlrl
yorlar· 

Çok he)·ecnnlı cereyan eden 
koşudan sonra, fert itibarile 
birinci: KotUk, Yugoslav 24, 
40, 6-10, ikinci: Mavropostolos 
Yunan 24,56 3-10: UcUncU Rı
za Maksut 25,20 1-10 ve sıraslle 
Ralls Yunan 25, 36, 8.10, HU
eeyln TUrk 25,54, 111 o, nru
ta.n, Yu osln\' 25,59,2/10, llô
noz Yu.;oslav, ~6,3,1/10, Mus
to.Ca Tllrk, 26,18,4110; Kuvas 
Yugoslav 2G,::O.l/10; \'nrtaltlf 
Yuan, 26,GG,2110, Artan TUrk 
26,67,1110; He.dalfos Yunan, 
sukatlıındığı ıcın koşuyu ter. 
kctmcğe mecbur oldu. 

Takım itibarile 

Yugoslavya: lklnclUğl Tll rltlye. 
Takım ltlbarlle btrln<'lllğl 

UçUncUlUğU Yunanistan almış 
oldu. 
Koşular bittikten ·sonra her 
eklpe birer kupa \'e atletlere 
de mndalyelcri tevzi edileli. BI. 
rlncl gelen Yugoslevlarm mHll 
marşı <:alındı. Bundan soııra 
Burhan Felek aşnğıfa hlllö.sıı
sını yazdığımız gUzel bir hltn· 
bede bulunarak birinci Balkan 
koşularını kapadı. 

"Arkadaşlar; 
"Şimdi Balkanlar arası bi

rinci kır koşusunu kapatıyo. 
ruz. Otedenberl Balkan spor 
tezahUrntının kapatılışında gU. 
zel btr itiyada uyarak ben de 
Ballrnnlılık kardeşliğinin ve 
Balkan sporculuğunu yaratan 
arkadaşlığın derslerinden bah
sedeceğim. Balkan dostluğu. 
arkadaşlığı ve kardeşliği itin 
burada koşan, çekişen, geçen 
ve gettlen fakat dönUp dolaşıp 
;rine ayni yere &elen bu &ene-

D:ı1ı1.-Ci 7.."1r 1'.t)Jıt7arın~ıı kaza.. 
nanlara n ı.{ f atları ccriliı'J;cn 

ter 45 milyon Balkanlının .be. 
yecanını taşıyorlar. Bu gUzel 
ders bize Balltaultların yolln· 
rının bir olduğunu, dönllı> do· 
in.şıp onların ylno nynl yer, 
geleceğini \'C ayni yerde top 
lanacnğmı göstcrmeı.ted!r. \ a 
şasın sarsılmaz Balknn lttlfn 
kı, yaşnsın Balkan lrnrdcşli~ı. 
yaşasın Ualkanlı sporcu genç. 
!iği ... 

Burhan Feleğin kapanış hl· 
tabcslnden sonra. bando tek 
rar Balkan Birliği Marşını çal
mış ve Balknn bayrağı direk· 
ten lndlrllerelt merasime nthn 
yet verilmiştir. Dundan sonrıı 
mektebin mUdUrlyet dairesin 
do hazırlanan büfede davetli 
ler ızaz edilmiştir. Gece de sn· 
at 9 da Vali ve Belediye reisi 
Doktor LOtfl Kırdar taratnı 
dan mUsnbalralara lştlrdlt e. 
den sporculara Tokntllynn o
telinde bir akşam yemeği ve
ı·Ilml~Ur, 

\'ela • Kn.sımpru;a: :? • ı 

Fener stadında ynpılnn bu 
macta llk devreyi takımlar 
ı . 1 berabere bltlrdllor. 

İkinci devrede uzun bir za.
mnn berabere dc,·am eden oyu
nun sonlnrına doğru 1 gol da
ha o.tan Vefalılar macı 2 .. 1 
kazandılar. 

Bisiklet teşvik 
müsabakası 

28 bisikletçinin lştlraltlle 
dUo Topkapı - SIJh•rf yolu Uze
l'lnde 110 kilometre Uzerlrlne 
ynpılan mUsnbakalarda Osmnn 
(Eskişehir) birinci gelmiştir. 

(Derece 3,22 saat). • 

2 lnci Sabnhattln 
3 Uncu Paik 
4 Uncu Ali 
6 luci Klrkor. 

Bu yarı; ta iyi derece alnn. 
lar Ankara.dakt knmpn seçllo
ceklcrdir. 

Eyüp Halkevinin 
tertip ettiği 

EJ fip Hnll·ıwl ,oşn"ttnnn 

bİl'W< • A 0 loı 1 

EyUp halltc\ inin tertip ettl-
i l~ır koşusu dUn EyUp hnlke

\ I önUnden gecerck Babnrlyc 
·~ ddcslnl takiben Slldhtar 
köprUsUne kadar ı;idiı> gelme 
(4000) metre Uzerlnde yapıldı. 

Herkes tein serbest olan bu 
müsabakaya 12 atlet lşUrfik 
etti, 

MUsabnlrn sonunda 23 dakl
knda B~ik.tnştnn Todorl An. 
lonpdls blrJncl; 

Mehmet lldncl: 23,30, Recep 
l!çllocU 25, DördUncU Şnklr 
:!6,20, Bahaeddin beşinci, Ne
•noddln altıncı. 

MUsnbnka sonunda. derece 
'llnn dört atlete mUlıAfatlart 
crHmlştfr. 

Birinciye btr kol saati, lktn
clyc bir madalya, UcUncUye bir 
dolma kalem, dördUncUye blr 
madalya verilmiştir. 



D""v1et Demiryoltan ve Limanlan 
işletme Umum idaresi ilanları 

Kesik baş 

'Muhammen bedeli 1800 llrn olo.n 2000 kllo tahta ve karton bltUmc üze. 
rine ve 1000 kilo beton üzerine karton bltUme yapıştınnak için tutkal f;/4/ 

1940 C:ıma günU s:ıat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar blnruıı dabllln. 
deki Koml.'lyon tarafından açık eksiltme usuıııe satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin l 35 liralık muvakkat teminat ve kanunun 
tayin ettiği vcsııiklc birlikte eksiltme gUnU saatine kadar Komisyona mu. 
r:ıcaatlan l!lzımdır. 

- Kolet. 
- Frnns11az ... Ah, olıır şey 

dc•:·ıı. 
K ucaklnştılar. 
-- Caııııuın içi. Ne kadar gU

zclleşnıi~siniz. Fa.knt tatilden 
döndllnUz mu:' 

- Hayır; yalnız iki gtln için. 
DUn l\lidi'dcn geldim. Yarın da 
Solognc'ya gld.} oruuı. Fakat 
siz? 

-- Aynı şey. Jak profesörile 
diğer iki dolctor arkndaşınr gö
recekti .Uuraya kadar uznnı
vcrdilc. {inUmUzdekl c.;arşamba
ya biz de ltalynya gidiyoruz. 

İkisi birden söylendiler: 
- F.Lkat .Ağustos ayında Pu

riste karşıla;;tı k. N' c tesarl [I r. 

J.'rnnsuaz ilrt.ve etti: 
- KtiçUk Kolet'lm; sizi ar

tık bıralcmam. Bu akşam bera
ber yemek }iycceğlz. 

- .Memnuniyetle zaten apar
timanda yalnızım. 

-- Peki; saat sekizo doğru 
size uğrarız. Kocamın belki 
bir iki arkadaşı da ,gelecektir, 
fakat bu sizi sıkmaz. 

- Olur sevgilim, görUşUrUz. 
- GörUşUrUz. 
Kolet; hayat ne tuhaftır? 

diye dUştlnUyordu. Franeua.z 
onu kucaklasın, yeıne!e davet 
etsin? ne garip. 

Giyinirken, çok uzak sandı
ğı ve bugUn her şeyden yakın 
hu1duğ'u, mazinin hatıralarına 
dalıyor, fikri ve hatıralar Uze
rindc dnldan daln. uı:an lrnş gi
bi birinden ıllğerlnc atlryor:du. 

Jo.k'ı değişmiş buldu. Evvel
ki neşe ve sıhntı kalmamış cl
blydl. 

- Jak; sizi iyi görmedim. Bi
raz dnlgm Ye yor,gun görUnU
yorsunuz. Diye söylendi. 1'"nkat 
bu sözleri söylerkeıı ka!asm
tlnn geçenlere tercUnıan olma
dığını hissetti. '"Ne cocuklar; 
diye <llişUndU. Hallıuki ben on
ların ynnmlla ne kadnr iht\ya
rrm.,, 

Yemegin sonlarma doğru 
muhavere daha clddt bir cere
yan aldı. Her şeyden lıahsedill
yordu. Fnknt Fransunz kocası
nın kendlslle pek meşgul ol
mndığını gözden kaçırmadı. 

üc doktor nrkndaş şimdi mes
lekt tecrübelerinden, lştlrAk 
ettikleri tehlikeli ameliyatlar
dan bahsediyorlar, birbirlerine 
en ince teferruatı bile anlat
mnı<lnn ,g-eçmiyorlnrdı. 

Fransuaz birdenbire bağırdı: 
- Aman ne iğrene şeylerden 

konuşuluyor. Henllz yemekte
yiz. Eminim ki Kolet şimdi fe
nalık geçiriyor. 

Kolet cevap vereli: 
- Hayır, hayır .. ricn ederim 

de\"am ediniz. 
Jak mUhim bir ameliyattan 

bahsederken Kolet, gözlerini 
kırpmadan, bu güzel ~ehreyi 
seyrediyordu. Nasıl olmuştu 

da, zamanında, onn ehemmiyet 
vermemişti. Bu ince ve muota
:ıam çizcllcrlc, bu sıhhntll ten
le, zoıdı. parlayan keskin ba
kışların. nı UYaf!akiyetıcrden 

ba.heedeu Jak şUphesiz eskisin
den dalın parlaktı. Kolet ,göz
ıerlnt bu gUzcl çehre.den ellere 
doğru lnclirdi. Du eller ameli
yat -esnasında yaptığı ba1·eket
leri şimdi ne gUzel taklit edi
yorlardı. 

Jak'ın sıcak sesi kulakların
da. çınlarken, gene kı.dın, bu 
uzun parmakların inc.e hare
ketlerini takip ediyordu. Par
makların o kndnr hafif ve has
sas oynayışları vardı ki, temas . 
ettt~l şeyler sotra örtUsU, bir 
çatal; blr ı.;:çcl: değil, etinin bu 
parmakların tuttuğu hir neş
ter altınun bUzUldUğUnU hisse
.diyordu. 

Erkenden ayrıltlılar. Genç 
kadı\ gece yarısından evvel 
yatağına gireli. Pakat uzun za
man, acık bıraktığı pencere
den, bulutsuz gözyuzunu sey
retti. Nihayet ağır bir uykuya 
daldı. 

Korkunç bir rUya Koletin 
tizerinc çöktu. Bir çok karışık 
şekmerden sonra. kendi başı
nın ,g~vdesindcn ayrılarak ye. 
ro yuvarlanmış olcluğunu gör
dU. Başsız göYdesl ayakta du
ruyor ve kan dalgaları kesik 
boynundan fışkırryorrl u. 

Dir fikir, kr.tiyen acayip bir 
flJı:fr, dimağında belireli: ''BU-

tün bu kan bonim kanım. ~a
) el bu kanı uurdurmazsaın 
t;üphcsiz öleceğim.,, 

Bu düşilucc ona yere düşen 
başını alarak boynu üzerine 
koylllaı;rnı ve bu suretle akan 
kanı durdurmasını emrediyor. 
du. BUyUk ıztırap içinde bUzU
lllyor, fakat yere rlilı;;en başıuı 
alwak için vUcudU eğilmiyor
du. Eğilmek, başını yerden al
mak nasıl mtlmkUn olacaktı? 

Oh .. diye dUşUndU. Eğilmek 
için başımın ağırlığının Ytlcu
duuı u yoro doğru sUrUklemcsl 
Jılzımdr. Artık hiç eğileıniyece
ğim. Aslrt.. ve öleceğim. BUtlln 
kanım akacak.. Ah .. Hiç ol
maıRa bir .rarıdınıa. gelen ol
saydı. İmdat .. lmdat.. Öltlyo
rum. Sesimi işiten yok mu .. tm
dnt ... 

Uzaktan bir zil sesi işitti. 
Kalbini sonsuz hlr Umit clol
durdu. Komşular sesini i~it
mlşlerdl. Şimdi gelecekler, onu 
hayata kavuşturacaktardı. 

Yaklaşıyorlardı. Zil sesini 
daha ku't"'fetll duydu. Kesik iki 
zil sesi.. Sonra sUkO.t .. Yeniden 
iki 2il .sesi. 

Telefon. Telefon çalıyordu. 
Uyandı, titrek bir olle rescptö
rU aldr. 

-Allo. 
- Allo, Kolet. Ben Fransuaz. 
- l<'ransunı, sevgilim. Tele-

fon ettiğinizden dolayı teşek
kür ederim. Ah bilmezsiniz; 
beni nnsıl hir kAbustan kurtar
dığınızı bilemezsiniz. l<~lt\n si
nirlerim bozuk. Başım kop
muştu: bUtUn kanım akıyor
du. 

Serbest olan eliyle elektriği 
yaktı. Ohbh .. Korkunç bir kA-
1.Justnn sonra samimi odasına, 
ılık yuvasınn knvuşmak ne 
bahtiyarlık. Saate bnktr. Dör
-0 il on geçiyorrl u. 

- Allo l<"ransuaz. ~ant dördU 
on gec.;lyor. Salıahın bu saatin
de ben\ neye nradm. Bir şey ml 
rnr. Allo .. Allo .. 

Kimse cernp vermiyordu. 

Bu işe nlt şartnameler Konıfsyond:ın parruırz olarak dağıtılmaktadır. 
(1{136) 

~ ... :ı(. 

Muhammen bcdcll 2360 lira olan 1000 metre kömUr sulamak için dış 
kutru 31 m/m iç kutru 15 m/m beher rulo 10 metre eb'admıla vo 12 atmos. 
fer tazyikn dayo..nır bezli lAsUk boru 12.4.1940 Cuma ~Unu s:ıııt ( 11 ı on birde 
Haydarpaşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açık cltslltınc 

usullle satın alınacaktır. 
Bu işe girmek lstlyenlerln 177 liralık muvakkat teminat ve kanunun 

tayin ettiği \'csalltıe' blrllkte eksııtme .s:-UnU saatine kadar komisyona müra. 
caatlan lAzımdır. 

Bu işe alt şartnameler komisyondan parasız olarak dıığıtılmaktadır. 
(2233) 

* • ... 
Bedel! TUrk - lııglllz. kredi ıınlaşmasmdo..n ted.lye edilmek üzere mliba. 

yaasr tekarrilr eden takriben 1.043.747 kilo Iokomotit bandajı pazarlık su. 
retlle ve mUnhasırnn İngiliz firmalarından satın alınacaktır. 

Bu hususta tanzim edilmiş olan 11artnameler Londradıı. TUrk Ticaret Ate_ 
feligindcn ve Ankarada Devlet Dernlryolları Malzeme Dairesinden tedarik 
edilebilir. Şartname almak istlyenlerln bu kabil mo.ızeme imal eden bir ln. 
gillz !abrlknsmı temsil ett\klcrinl firma ismini vennek suretilc blldlrerek, 
tahriren veya §l!ahen yukarda sözU geçen yerlere müracaatları IAzımdır. 

Verilecek tekliflerin en nihayet ~/5/1940 tarihine kadnr Ankaradl\ Dev. 
let Demlryollnn Merkez. Dolmzuncu Arttırma Eksiltme ltomlsyonuna tevdi 
edllmlıı olması lAzımgelcceği llAn olunur. (2096) 

Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Satın 
Alma KomİsY.onundan: 

ı - şartnamede her çeşidinin cins ve mlkdar ve evsa!ı yazılı yirmi yedi 
kalem ~eşiUI santral, telefon makinesi vesaire toplan ve her çe§lt en ucuz 
fiat tekli! edene lhnle ed.llmek hakkt Komutanlığa alt olmak şartlyle kapalı 
zarf usul1yle 5/4/940 Cuma ı;UnU satın alınacaktır. 

2 - Her çeşidin tahmin bedeli yazılı olan ve tamnmına 70.IS8 lira flııt 
tahmin edilen bu alıma alt şartname 351 kuruş bedel karşılı~ındıı komls. 
yondan alınabilir. 

3 - Tamamını almak JaUyenlerln 4760 lirnlık ilk teminat ve şnrtnnmede 
yazılı belgeleri muhtevi tek!IC mektuplarını ve satın alınacaklardan ynlnız 
blr kısmım \"ermek lstlyenlerln bunların tutarlarının ytlzde yedi buçuğu de
recesinde teminat \·e eksiltmeye girmek istediği makine ve teferruatı isim. 
teri tekll!l muhte\'l iç zar!ı üzerine yazılı teklif mektubunu bclll gUn sant 
dokuza kadar Komisyona. vermiş olmaları. (2169) 

Bununla beraber teıeron kapa- • 
tılmamıştı. Karşıdan sesler, a
yak gUrllltUieri geliyor, tele
fonun çok ynkınmclnn heye
canlı nefesler işitiliyordu. Ses
lendi: 

- Fransurız .. l<"ransuaz .. Ne 
oldu? 

Donuk ve titrek bir ses ke
keledi: 

- Kolet geliniz, geliniz. O 
kadar yalnızını ki .. 

- J.'aknt yanınızdan sesler, 
gUrUltUlcr işitiyorum. 

- Ah. Iluular öteki boriki. 
Jak öldll. Çabuk geliniz. 

Telefonu kapattı. 
Kolet, deli gibi, elbiselerini 

acele ile giydi. Sokağa fırladı; 
bir taksive atladı. lmkrmı yok, 
Jak öle~czdf. KAbus devam e
diyordu. Fransunz onunla alay 
etmişti. 

Sabahın çok erken bir saati 
olmasına rağmen nııartımnnın 
önünde bir kalabalık Yardı. 
Korku ile titredi. Kapıcı }{en
dishıi önledi, yaşlı gözlerle an
ı attı: 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

l adet 2000 Ura. = !!(1()0.-lira 
3 1000 = 3000.- .. 
6 ,. 500 ez 3000.- ,, 

l'..! .. 2:i0 .. = 3000.- .. 
40 IOQ CI 4000.- .. 
•ıs 50. .. c::: 3750.- .. 
2ıo 25 .. = 5250.- .. 

- Acele bir m Udahale için, 
saat Uco doğru telefonla dok
toru aradılar. Odasından fır
ladığı zaman daha yeleğinin 
dUğmelerlni bile lliklemcmtştl. 
Asansöre atladı, ıdUğmeye bas
tr. AsansörUn barokct edip et
mediğini anlamak için eğilcll. 
Fakat, zannodiyoruın ki, bu 
esnada minUtcri söndU. Asan
sör yedinci katta idi. Öyle bir 
tağırış bağırdı ki. .. Kafası a
snnsörll n dışında kalarak lce
sllmiştı. 

Kolet uzun bir Urpcrmcnin Keşideler: 1 Şubat, 1 Ma. 
kendisini !stili\. ettiğini his. yıı, 1 Ağustos, 1 lkinciteırin 
setti. Koşarak, mer<ll\"enleri tarihlerinde yapıhr . 
bir nefeste <;ıktr. Kapı açıktı. 
Fransuaz'ı antışambrdn. bir is
kenılo üzerinde oturur buldu. 
Hıçkırıklar arasında onu ku
cakladı. Fakat gene dulun 
gözlerinde bir damla. yaş yok
tu. Kolet bu solgun çehreye, 
bu dalgın ,gözlere bir dakika 
baktı. Sonra onu kollarlyle o
muzlarından ynlmladı, başını 
onun göğsüne koydu. 

Bu anda telefonda duydu~u 
donuk ve titrek sesi duydu. 
Fr:ı.nsuaz mırıldanıyordu: 

- Onu eH\n seviyordun clc
~il mi KoletT 

Çeviren: /\. SC~n~RCAN 

. "' ,.,.., - ... , . '·'. · ..... 

VAK 1 T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Ti.biler namına dizği isleri alır. 

.. .................... ilmlllllli .. ... 

Sokak 1·•·nld •n koııula<'al< l"o"-ıık 

Xo.111 <oo'uık 1 lmlrrl ~O.l!l --1 A vcılnr sokağı JO 
2 lç sokıı.lt 11 

3 Meydan sokağt J!? 

4 Efeler ııokağı J3 

5 Cami sokağı H 
6 Mektep sokağı 15 
7 Dirsek soka~ı J6 

R :F\ıatpaşa solmğı 17 
{I Ye~Uyurt caddesi ( 

ııP 
• • • • ıJJ s9 

okB~ s~.ı Cihangir yangın yerinde Tanık çıkma.zt 8 -nhs\I .. r 
bblll ~· , .• 

numaralı, ı,90 metre yUzlil ve 3~ metre mura 
11 320 Jlrt' IJIJC 

re nc;ık arttırmaya konulmuştur. Tahmin w.ıe ğU l<aıeıtl tf>d' 

llradır. Şartname Zabıt ve MuıımelAt MUdUrlU 
1 
ı-;ncllpO 

1lınlo 28/3/940 Perşembe gllııll SD.At l4 ele vatın 1ııaltı 
Taliplerin ilk temimıt makbuz '\"Cyt\ mektupıanle 
~tte Da.lmt Encümı>nde bulunmaları. 

tlan 

Sl\rı~·er :sulh lcra.o;ından: 
Ayşenln Hanlfo ve Nuredilln lle 

mutasarnf oldukları BUytlkderede 
Bllytlkdere caddesinde eski 30!1, yeni 
297 No.lı ve Sanyer Yenimahalle cad. 
desi numara taj 71, tapu kaydına nn. 
zaran eski 76 yeni 57/1 ~o.lı dUkkln. 
ıo.rın ııuyuunun izalesi zımnında açık 
nrttırmaya çıkarılmıştır. Birinci art. 
tırma 24/4/940 çarşamba gUnll saat 
14 ten 16 ya kadar mahkeme binasın. 
da icra. olunacaktır. 
nırlncl n.rttırmada muhammen kıy. 

meli yUzılc yetmiş bc§lnl bulmadığı 
takdJrde ihale on beş gün daha uzatr. 
tarak en son arttırmanm taahhUdU 
baki kalmak şartile 9/6/940 l'c?"§cm. 
bo günU aynı saatte ikinci arttırması 
yapılacnktır. 

Gnyrı menlnıllere nlt §artname: 
30/3/940 tarihinde mahkeme divan. 
ha.nesine asılacaktır. Arttırmaya gir. 
mek isUycnlerin bedeli muhammene. 
nin yüzde yedi buçuk nlsbetlndc pey 
akçesi veyahut milli bir bankanın te. 
minat mektubunu ibraz etmeleri IA. 
zımdır. 

Blrlkmlıı vergiler ve tanzifat resmi, 
evka! icıı.rest hissedarlara yirmi sene. 
lik taviz bedeli ile dcllAllyc rUsumu 
muııterlyc aittir. 

MezkQr gayri menkuller üzerinde 
ipotekli alacaklılarla sair lrU!ak hak
kı sahipleri ol:ınlann ve husuallc !aiz 
ve masrafa dair olan iddialarını i!An 
tarihinden yirmi gün zarfında icranın 
940/376 sayılı dosyasına mUracnaUa... 
rı, aksi takdirde hakları tapu slcllll 
He sabit olmadıkça paylqmada.n ha. 
rlç kalacakları llA.n olunur. 


