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Bir,ok dostlal'O J'llstgcli)"Onım. 
Sonıyorlzır: . 

"'- Netice ne oldu?" 
Tllbii bu neticenin Ncc:veç hil. 

di&elerinc d<ıir olduğunu söyle .. 
miyo lüzunı yoktur. Sekiz aydır 
sükun içinde geçen harp pııikolo. 
jisi son günlorin sürprizli, gürül. 
tülü, heyecanlı hndise1cri ile bir. 
dcnbire ş<ıhlandı. Herke& bir ha.. 
bC4- ve netice hekliyor. Scki:z: ay. 
lık harp devresi inıanlann ıabn. 
nı ta:ıyik edilen bir gaz kütlesi 
J aline koydu. 

Mernkln netice bekleyenler, 
übır taşının birdenbire çatlayı. 
ı.·er:mesi ihtimalini hatırlayanlar. 
drr. Dudaklarda bir mcraret ha. 
lindc dolaşan harp h bf)rlcri so. 
rulan suallerin, verilen cevapla. 
rın arkasında ıöylennıiycn, foknt 
r.rzu edilen b',.. hakikat boylu bo. 
yuna yatmaktadır: 

"- Şu dünya sulha bir knvuı. 
sa!'' 

Bütün can sıklntılan, bütiin a. 
celcc.ilikler, bi.itÜn menklu bu 
nokta etrafrn<La toplanmaktndır. 
1skandinavyıı haritası üstünde 
dolatan gö:tler bir ıürii mütalu .. 
ları, bir ıüc-ü hükümleri pcılcrin. 
de sürüklemektedirler. 

lakıpıdinavya harbinin hakiki 
mahiyeti düıünülccek olur ıı o. 
nun bir sürpriz olmadığı meyda. 
na çdaır. 

Takip cıdilcn metodlar, turiıt 
namı albndıı sivil ahalinin vo kı. 
talann sevki dahtl evvelden zıq. 
redilen eaetle.rde a14ğı yumı 
izah edilmiı ıeylerdir. 

Ancak neticaler hakkında bir 
ülün gibi konuımaya imkan yok. 
tur. Çünkü bir harp içindeyiz ki 
bütGn ıartla11 bizim için malOm 
değildir. 

Şartları malum olmıyan bir 
harp ha.kkında ıimdiden bir ıey 

/ 

gÖylemek mUmkün olamaz. Haki. 
kat olan, makul olan nokta §U. 
dur: Hıırp bizzat bir ıtU1ntık ib.. 
sa11 eder. Muharipler hu mantık i. 
çinde ynşarlar. Harbi bir sta.dda 
s?or mücııdclcsi gibi seyredenle. 
nn hnkiknti yüzde yüz kavn.ma.. 
kı::-ı her z:ıman mümkün olamaz. 
Harbin mııntıijı ncleri icabcttiri. 
)'orso ona göre hareket olunur. 

Hntbin bir yandan kanla oyna. 
nan bir kumar olduğunu düı6a. 
sek bile bu kumann da bir meto.. 
du, bir mnntığr, bir usulü oldu. 
L'Unu kabul etmek iktiur eder-. 

Norveçc yapılan Alrn.-ın taar. 
r~~u, denizleri en iyi tanıynn in. 
gılızlcr tarahndao hkajaraJc, ve 
Knt.agat bo azlenm tuttuktan ve 
l&veç tamamiyle bitaraf kaldık. 
tnn sonra tamamen bJr ın;ıccra ol. 
mryn mnhkQmdur. O :zaman ne 
~slcnun, ne Bergcn'in, ne Narvi. 
lun Alman ku\'vctltti tarafrnd;m 
İşgal edilmiş olmasının manası 
kalmaz. 

Böyle bir 6eticeyi elde ebnck 
imkiinını hazırlnnuı elan bir kuv. 
vet artık sükunetle günleri bekli .. 
ycbilir. Nitekim, iki günlük bir 
deniz \ ' C hava hm'.:indc bütün 
merkez kuvvetlerinin üçte biriai 
feda eden Almanyn için bu haf. 
langrç iyi bir 14ns Mldcdilemez. 
!i~diselcı·i böylece kendi tartlan 
ıçınde, kendi imkanler.ı ile mü. 
talca etmelidir. 

Sinemelıudn birk;ıç ıaattc bir 
neticeye varan, bir ıtaddıı bir hu.. 
çuk saat içinde galipleri ve mağ. 
luplnn gözleriyle görmeye alııan 
insanlar ıahITıızlannbilirlct-, fa.. 
kat harp ıanııı henüz öyle ıür'at.. 
le kendini meydana çıkaracak bir 
ktbaldc değildir. 

Sükunetle neticeleri l>eklemek 
lazımdır. 

SADRI ERTEM 

Maarif Vekil'nin beyanatı 

ı 

Kibrıt sarfiyatı 
artıyor 

Bir haftalık va&ati ıar
fiyat 500 sandığa 

yaklaştı 
Son giinlerde yapılan lata.Us • 

tikler kibrit satışmm İstanbul • 
da dahil olmak Uzere, diğer ee. 
hlrlerlmizdc arttığını göstermek 
tedir. 

l\ ıe.~ı.a, geçen Mne 6 ma.rtta:o 
13 marta kadar bi:r balta ic;ln· 
de 105 sn.ndık kibrit satılmış .. 
ken, bu sP...ne avnı müddet zar _ 
fında 494 sandık kibrit sarf o . 
hın.muştur. Altı aylık sarfiyatı 
vasa.ti 125 sa.Drlık ola.n AnkD.r:ı· 
da bu seDe ye..lıuz 14 gtlnde 29:l 
Mndtk Mrf olıınduğu kayd,..dil .. 
niek~r. 

Di~tır t.ora!tnn mc.mlelrette bir 
kibrit buhranı mevcut olnıadığı 
gibi tnhiEıar fdııre.c;i biltün bayi. 
lere İgtedikleri kadar kibrit ı;ön 
dermc.ktcclir. 

Hômid ihtifali 
. d,..vast 

Satıe " , 
kU ce.se' dUn, Jcili uiıt.'· ) 

Dahi şair ve· büyük insanın Maznun. ·~~ıe~ <.ı 
h 

""' yeye ıntııattıd ,,,; rıh 
af ırası dün gadedildi Geçen ha:!\irJ:'~ t'' 

Bllylik f•ir .Abdfllh&k }Hı,.. yUk ve aziz b1r ziyaretgAh olacaktır. malıkenıosiJldB 53- d& ~ ~t 
mld'ln ölumunun ucunou d().. ÇQnku o, TUrk edebiyat.mm t.nrlbl u.nıa.rı b~~ .. 
nUm yılı muna.&ebetlyle dUo ~içinde muazz.a.ın blr ça:ıa.yruı ve = mıeyd JJlÜ Jllud-f /; 
A.ırl Mezarlıktaki kabri ba9n1- .onra genl§leyerek au.zup akan bir mfe, muhakc~~..,ıştJ. ~ 
da. bUyUk bir ihtifal yapılmı~ wıunandır. Bu ummanın dalıalarmda dllnktl ~ ~~uıı "ıl l 
ve xnerhumuo hatırası hUrmet. mermerlC§mlş köpeklerin 11Uk1Uıuna Mtıh~~e ıı e\"t.ıtşt 
lo yadcdJlmlştir. dalan bakı§larımu:, bu iki mıatacıa o. onda ba,şla.nıı.ın;Jlı f~"' 

llıı edebi \'C ilmi törende dlln nıın aeksen yıllık ömrünlln bUt.Un ter. Ziya önişin ,,ek ~r) 
ınbalı Anke.radan bllhnssa fh· cUmei halini okuyv.aktır: Rtıa söz aJara b~~ 
tlf:ıl için geleu l\Iııarlf Vekili "Bu t:ış c~blnlmo Mıın ı.ı aynı kedilcn 13 ıaıçlU~ıi'J 
bulunduğu gibi Vali ve beledi. m.'\kberdlr, kllde ta.kibadltf.NıcJ!.~f 1'~_. 
:re reisi Lilttl Kırdar, Parti Dıt• &Ukı'Jt ue r.Ahlr, &lenınu · 1n ı a. lJ-.,~ s> '" 

mlifettl~l Tcvtlk }ı'ikrct Sılay, ~rdlr.,, ~ ~~tn:ııştıf~3 ~,rı· 
ttnh·erslte Rcktöl'U Cemil Bu. Vek1lden sonrn söz alnn Vali da.ta.asında. ıcıeA 11 lı 
$• .. I, Polis ınuduru Muıa.Uer ve B6l6diye rillsl L\itfl Kırdar ıomıetir: ,..,1 0 ~b~ 
Akalın, profesörler. talebaler da, tetanhıılda doğon merhum "- Satle ıvkit g:~kıtıı'f 
ve Hrtnıidi seven ~:alabalık bir hakkında denılştlr J;;i: Vekili olan ~usnn Y":t?:

4 
mlincn·l'r küt.lesi mevcuttu. \'alinin .Xutkll ğişip ycri.nB P çı~~l" 

Merhumun wczııruıa 1\1aa.- '' - 'l'ilrk fikir, zokA ve edebiyat mE'.silc n1eY~dOJJf"ıı~ı·ıı ~ 
• rlf \'t~klli, Isı.an bul b lodlyesı. &ıllllUnl.o fl!l bUyWc ruınuı olan lli.. vokil A.nJcara.u.~e1' Y ı '' 

16 ya§ındaki Unh·orslte, Ankara fakUltele- mld, hUtUn TUrklycnin oldu.;,~ kadar dikodula.tı anı~ etft.'ct 
Bayan Hadi.ve rı. Tloğazici lisesi \'O blr~ok lstAnbıJlu.n da metalıJrl arasındadır. kik heyeti int!h :~~tr!) 

mektepler tarafındau çelenk- Abdillhak HAmldln doğtım yon ts. uizba.nkm S:Jtıc~ tP-~ 

Bay Ha.r'. ,. Oldlf ıer koııduktau soura, lburaıı tanbuuııır, tııtanbuı ooıcdtyesı. bUyUk kilde sa.tın sJdı ıııl ı;ııA 
\t Vekil Ha~:ın Ali YUc l açmış, l4lre M4flığrtıda bir nuunctgtıh hazlT'. mlştlr. FakS.t ~UC)S" ~ 

Sôkodcn t.edıı· HAmlclin bUyUklUk ,.o kıyma- ıam&Jc auretlylo hJzmotindo hulun. sonraki kısIJll tJ,ıiŞ~~i ~~ 
vi edilmek ümro tinden htıhSl'\den şu nutku r::öy. maktAn §t'lrel dııyuyordu; 1ııtanbul mahivot .• k~ıeri f!~~ ~· 
Gülha.r{c bastsı. lemiştlr: \11Ay~U halkı kenıllslnl bir kaç dev. bütiiıı dıgeı: cıi,,c iııt.ıol~~ 
neainc gündf'!ri. Maarif Vekilinin Xntku l'Mc Uıı;tUı-t.o mcb•ıs rıc.;runk aurcwe yollarla sifJı)'ı'lıı6Yıe.....,1~ş 
len 16 yıışında. •• - BUUID hayatı, dıwam edeıı bl.r on& k.ırtr ııayğr vo b:ığlrlı#mı iöat.or_ lfıznn;::'ClirkOll dtıl D""' ıııU 
Bu.yan Hiıdiyo ıen~llk ve ölUnula bir b&har olaıı mek fırn4Un.rmı bulmııştıı. En bt\ytlk Adliye Veki111~ııb~\·c d:~ 
isimli b'enç bir d!bt şair, lhUyar dost ve bllyUI< insan edlhlnı~ın n~ı lstanbul bclcdtycsıntn bu sıralarda ·ddetll rtc .~l 
kızın Profesör Ahdtilh&k Htlmidl, araınııdtı.n ayrıl. bir ı&DUl.llı1anberi teı!Jslne Çlll!Qlığt bu mumiliğine e~r ~ll~" 
Murad ta.rafın- maıırum uı;:tı.ııcu yllınôa ve l"bedJ kA.. Aart ınczarıı~aı memleket bU.ytlklerL ma.hiyctind~J&Cl!iıı -Oıı ~ 1 

dan ya.pılnn bir ıa.rgllhrn<!ıı brp b raber zlya~t.e roı.· ne ayrıllln kıemma gömUJdilkuıı son.. ve bunda. h?c:l.tl b{l> ~ 
muayeneyi mU- dJk. Agnr&u tı:ı11ın1 lt'•lMlh cd~rek, ra 1-'tAılb•ıl, bu §Cl"<?fll ölUnUn mllb&.. tJnıfoD Vl! l,. ı;O~ f5 'J 
WJ.kip erkek ol. ·"'-~~r.:o~~ kendini "Karlar altıncı~ Mvbabıinm rek \•UeudtınU ebedlyyen toprc.klan ba..h!!edildfkte: ·oıJlll!11 J':. 
duğu n.nla.;ılrnıstır. Şimdiki ismi ben .. diye tasvir ederken: bllmlyorum, artuımdA blirmıoUe ecll\mlanınktn.dır. tanbul nıüd eı ~ 
ile Bay Ha,di, bazı sancılar his. dU§1ın01Uşmu idi kt, bir gün bıı yu_ nurun mancvıyetının yüksek hu. denilmiştir: i derbşlerJitf' 
sett.iği için, burndrı. kurantinc muşak 1>4!yazltkl:ır, mermıırıcısder ıutunda toplıtıııp eı bııgırunak s-.ırou. "- Bu i; uctJcel.,'ft ~ 
memuru olan Bay Burhana gön· bUe, onun fAnl varlığııun &rkaaıncıa ıo hem onun bflyUk o:ı.hema, hem de rüyet cdhlt> aJl .. ~.~·ıı • 
derilm~; o da cinsiyet deı1işti • dalnııı taze, her zaman ICln aolınak. TUrklUğUn yıırabı-.ı ve büyük insan. ve bana er crcCe,.:.t ~ 
ren kızı hn.5taııoye götilıiip ya. tan ·wı bozulmaktan n1linezzcb, z1Dı111 lal' yeU§Urici kabUlyeUne kı.ır§t derin da ma.lfırna.t \ııtS tıı.13ıı:ı 
trnnıetı. Yalnız prof~ör ttı.ra .. btr hatıra. ktllncaktır. t&:iıuıerhn1ı1 arzet.ını11 bulunyotıa.,. lar belki ta.h~·lsr011'· d<'rııJ' 
fmdan yapıla.o mııuycnede va..- \•aıı~ı mllt.caldp Şehir ıut!oell!l ha.. mıığn kıı.lka. ı~ri dC 
..ı O y~rken aoğ'anlıır bep Mg olsa. 11 k t"dbit d' z:.ıyetin herhan~l bir hast.alrkla mıda.ıı Rl:'!lk Ahmet Se\'<'.D;'ll d" bir yece ., ''~ 

1 
!ardı, tabutımun arkc.sma milyonluk ı " ,,sJtıo .ar 

K 
' 

k k 
a ikalı olm.,k~ ~n "ôk hı·1• "'ı·n i nutuk M>' U.n~rek merbunıun hn....,..tm. ına ısın. ı~" ~· t 1·•'J 

Öy "enstitü eri, me tep itap- yet hadisesi c'.Utuğ'u tesbıt'oo~: bir kUU~ takılıp yUr\.lyeeektt. Abd!ll. d:ın 'e ~11yllk lnSll.lı1ı4ıodıın ._:;~t... liatt.4 suçtuı;~t~r!\\'" 
m1Ştlr. Bıı surctJo na va.n llildi - bak lIAmld_, Ut'ı çeyrelc &llr IÇ\ııd6 )1). ""'tt.Lr. ıti :mşq(ieterle ınirıt ı;t'~ı 

1 
. f' f " b.. ...... _, k • 1 tf9~n 'l"flrl> lı'!llne . .. e.!lll~ • ,,.,_,__ •. Jı.J!: <l.!1 11 busııcun..ııı d.a. ~ı ... e fı;~ .a:.e 

a rl Vazlye 1 Ve ercu me U rosu :r"' rnewıe etı o an Sökeve Ba.y USu ............... nıımma ,."! u ,>" 1>1"' .... 
Hadi olar"k do··n"ccktı'r. • ası:ı: bir 1b ıram kutb•ı oldu. Ona Ed b tez! ere u.ıc d"'rll .11.'i!" "" ., hayranJıkJB lcvecc!lh etmemi, kalem, t>bl -at b.kUlt('.61 J'rOfesörJerlndC.n U i: •ği dtı "t~JI" 0 

faaliyeti hakkında Tren hattındakı' cdcbJyat.ıınızıu yolc {;tbldlr. Muazzam ~~.s;~!·~=n&t~;:ır~~~~~ ~=~~CJ11~iS~llg~~~" eserinin kurduj;u yarat.m Ghrnnımm " lı -'"'d"Jera e fı; ~ XShnt Tnrlnmn Sözlcrl zı ma.u "' .... rıl ,. • 
,., __ _,,. V-'·11' H ı 'i YU 1 d h 1 b l ·ı -'·ti a.rltasmdıuı ~elPn t.Ok ve k&lt1.1 sesi, ,. 'I-' biı.nka. crkaiıJ.J,:dlı,,,r " 
.IQAML.l w. \;A 1 nsa.n .tU ~ er a al!J maya. vcrı cc\;J\. r. b ı:amnnın çizcc~"'I yeıil ufuklar lçlı> - .., ~cber mU bdJlnln huzurun. l i e(}ilt>"' h~ "(< 

cel hrlmizdo yapıla.ca.k HA. Bu suretle önUmiizdcki dors ozukluk bflo ··n:ı.ı~dıı.n bı; f8,, olacaı,ur. Onu dayız. Onun yattığı makber, yanıtbğı an idd a M~ dt ııf.t;.s 
mid ihtifnlind bulunmak üzere yılı başından itibaren talebe ar. mllkb k d uı · evlerinin :k

3
P1 f!(lJl{l ~I~, 

dün .Anknnı.dan lstanbulıı gel • tık yeni yapılan ve t~dil edilen sovmt-yc ılyık o:m k lCln n:lla.mQlc ;r ·a ar Y tteı( ''O dc.ıindJr. koyarn.k crU.5 dd~ıııtı: .of~ 
mi Ur. IKcndislne Vckilct u • kitaplarla. ders göreceklerdir. Heni.iz tamamiyle tamir mo,ın~ ınubt.ııç oı nıar, henllz dot. I J~.a muht.crı:ın ~ıruırtt Vcldllmt.z za aıtmda. ınll dJS<~ıı~(..f 
mum neşriyat mUdUrU Faik Re- TERCÜME BÜROSU edilemedi nınmıı TUıl< ncstııcrt nra.1ıında da var oldu u b!lldo mlin~r.-o.r Türk dlernt tirttn~tir. ~~ p-d:,. ~ ~:! 
şid rclako.t etmekteydi. Vekil, Lisanımıza çevrilmesi karar - oıa~kt.ır. Bıı ltlb:trlıı. bir toprak y:ığt. 'burada., onun dchllııı buz·ınındıı. eğl. sonrnl~l ıasrrııbtl )<it ~,.rl il' 
dün kcndlslle görllşcn bir mu .. l~tınlan beynelmilel eserleri Hadmıköy ile Çat.alca nrnsın- nı ve bir mermer kUU h3 llnde c«ırU. ~:~:ı ~Uyın. '-:ilmldc ~krnn hllrmct. yan etmiş \'C ıak'ııdll'~_,pı;· 
haITirimlU? şunları söylemiş • tercüme etmek Uzero Mtı.arif da oollcrlc bozulan dc.rııiryohı nt>n, bAf ucımt.lıı. t.oplnnJı(;ımıı; bu ID. D unuyor ar. karışı le il!ıin tı r'11)sfl oıt· d )t 
tir: Vekaletinde kurulan tercUme bU- ta.nur cdlldig"i halde trenler bu.. 11an, bir nıAzı olduğ'u ~·adar. edoblytı.. ı..ndan :ıcı ıı M cv..·cı ııcmıı. 110 

ze. snnt içinde ~·ııttlıılt.I' ~eO f ,. 
'' 4' "' 1 Unh 1 1 d d h tınmı itin bir IM!kbn.ldlr. mln \lrlnr;nılg, Hl!m:d czlln 'O :Mtı.kbor h.,I t,c\·Idf o•I ,.,..ıa ~ıg. ~~ 
- ıstanuu o. rn anının rosu çn ışma arına cvam et • ra a.n ala büyük bir iht.iyatln. o çıl<nl(llr. a ro.Efı• 1"'", ... 1t·"" ~· 

Hamid ihU!all için geldim. Ya. • mekte<lır. Ye.kında hazırlanan gcçirilın~'kt.cıdir. I..okomotiflor ıum <lU;;Unccalııc bnyat.ıırnı tu H Sorgu !il 'rölı'İı>" ~s~ ti 
rm l\kfam Ankııraya dönece .. : esaslar program h:ıllnde n"Rre. va"'Onlo.rdıın n.yrılmııkt.a ve al' - ca.nıı &nlarmı veren baktm ~~ır. otuı.ıı u~(lw uı; ~ne evvt-1 yine yer ne fza.hııt hile ,·c ~lô i<Jji"cde 

d·ı kt· ~ o olur dn. eıtım"·-• .. n ~onrft .,,..,,....... gök blrh~tJ . ı~~nı Htıtnld öldU (Il:bo.. 1 - •ı,.ro DJl~, ctı;.uıJ " 
-· . Fırsattan istifade ederek ı ece ır. ktıla.rından iterek bu kuımı al • ULIUli 

0 
.. ,,_.,... .. ,...,. dJ lJtı td a.11 awu ~· t ~ ...,ı.- ır 

AN
r."ARA ı baldtıllt l:aıannıll7.f Snoeııı.lu3a, ..... m • çıkt.J . .. a "e''P. . c .... tıll.ı..J'. 

stanbulun maarif işleri etrafın. n. TUKUK dıkt~ sonra difcr tnraft.n b:ı.5 - 0 - yır vey Jeı-i11 11 ı•fY' 
da. al8.kadarlarln. görüştüm. · FAKÜLTESİ ka. bır lokomotif \•agonları gö _ mutena &aaUerinln lef kkilr\.loll, cın- t.ca1a il" z mili 1ı rıeıımomt"?!l ldJ V:lJll:ır vo...-ıxı~..,tıflldJ \'3P,ı~ 

Devlet Matbaasını gezerek Ankara hukuk fakültesinin türmcktedir. Lokomotiflerin çok gl.Do açılır gibi kaptınp bırnl«ln bu E\•otı Fıılrnt ae y-ı~ık kt t h'oUn bu: lun:uu§tur. ~ııırUl~ JtJr":~,rb 
yeni yıl çallflllalarınt tetkiklo de ndliyc ba.kanlığından maarif ağır olması yUzU.ndcn bu tedbir Y(l~ V(! buı~-. sd3.mı, nuıı oıur da yUk kn.nun•ını mu·t~H·:ı1ct c nJl .. ~ , tevkif kı.f ktı!lUnf $1.~ 
meşgul oldum. Matbaa mütema. vekAI tino devri kararla~tınl .. lüzumlu görülınllştUr. n.&.nlU~nablllku:ı nnı.ırsız ıuı.ıablllr? mulad<lt-r ae~u. ma:ntıkf ,,.cU 0t~ ~~ 
cU faaliyet hn.Jindcdir. Hazırla· mıştrr, Devir muamelesi tamam Ayıu zamanda., geoolori de bu llll.rrlyete "'• gU:tmcc. ruhU11u e:ıır Dizde hnktkl >acbly4d uUocddJdı da ~tkik b tJ~ •• ııtıı ~' 
nan ve tabedilmek üzere verilen lamnıştır. Bu fakülte de dört kmmdan tren ı:cçmmnesi hak • etmekten h!r &ktkA ç kinıneıut~ oıan H6.mlddtr. Kendl.ı:ı1otı c\'''3l attır, kA. reddedıln;1se.cU Jtf~1;e 1'i!, kitapları basmaktadır. Umumi - yıl olaC{lktır. Tatbik keyfiyeti- kın<laki karnr dovnm etmekte .. bu seraad lnun, luı.ro. toprakta na. tiuaıu bir hava var4, nu boğucu dur. vu.ka ;11u11I bi}) •1 _...~ 
yet itibarile çalışmalrı.r memnu.. ne yeni ders yılında ba.ı:;lamcak. dir. A \TU& trenleri gece yerine '11 yok oıur ,.o kıı.r& toprıık onım hn. • g-unluk ·içinde utıık Ul!ek hnva ccra.. mcyo ınU 1.'tı~ cıı 
niyeti mucip bir şekilde deYnm tır. Fakültö )'eni hazırlanan bi. sa.bahlnn Sirkeciden hareket et- ktkl vnrlığuu nıtıııl çlrldnıc,urebll1r? yanıarr olmadı dca"tı Fo.1<nt bunlıu IDrt•amı ~~.a~.ı'. 
ediyor." naya. geçecek \'e pansiyonu bnki mcktedir. o, btz.lm 1rönU1lt'?rınuZdc hUkUm 8Uı'tln ırttı g.-ımıyordu. :--~ ... :ııd-' > ~,.-

Maarif Vekili bundnn ısonra kalacaktır. dıırlnJeşld b!r İ'ıklr, ceı.bsdcn, Alıp ı,tc o zıımaıı uCuknıı blr tırtıııa.. ~ oh!Ul f'~~Jl1~e rnl';ır 
kendisine muhtclif maarif me _ OKULLA 'R.DA DERST...En götUron bir haya.!, I:Ur cbcrttllk ''c bir dır kortu. To~J d·ımınn katnn, bu ııurıyct bili<~ ~rı~tl).(JJC 
seleleri etrafında. sual soran ar- Okullnr<la ders }\esimi.ne ait d,,vamdır. fırtına 11ana.t nıcflUınwun tız-·rtııde t.odris MY"ı.t:ı11' tt'~ı:ıe .#~ 
kada.§ımıza izaha.ttrı. bulunmuş. program tanzim edilmektedir. 23 N' k b Dııtml hal'lltr 1:.ada.r dı~ınn. ve aurc- yUkr.eıır onu C2.cn J (lr ııc~·ı yıktı, ac. aaygıııı.rtnl ııı-..,o rY..; f 
tur. Birkaç güne kadar nlakadarlnra ıean çocu ayramı Uııe it.inalı olan Abdtılhak Il!m1ı1e. "lrdı: ı;Udl eupurdC. TCi ta§ Ul1tUndc re.r du~'\ll'""tu01~;_,,-t!r&1t' ,.,,,, ~,I 

KÖY ENST1TüLER1 bildirilecektir. Dersler maVJB mermerden de olu, ölUmUndra son"& bırruunor!r. F'aknt lllitrl~r. t.erntı d,.,_ &Jn cıııı.:nJC ~e ,eııcJ11'11ıııı" ~ 
Enstitülerin kurulma.ar hak _ sonuna kadar cicvam cdeei>ktir. 23 !'lisan ~ıık Bn)Tamı ve Çocuk tir llbss ıAumdı. Tfük halkı gll>l ~wucu bir bnvamn h<.ımtfc m11.vlllğino dı"lll 1;ır gcı1C ~~.dl· ~'' 

kmdn ha.zırls.ruın kanwı layiha. VEKİL ŞERF...F1Nf~ ZİYAFET b&rt.Mt tc>eııldarm )"nlnız tylenm<'lerl Curuburlycl hUk(ımeU <ıe. f3lmı:ıı ,.e kavuştu. ..-CMntı b1T bJtll ....rt~:":' • ..d~ 
rü d 

· O · 'te k fc;;iıı degtl, c.n mühim yurt davll3ının tın b• A rl hU ~ -rt '"" ~,,-sı maa , ahıliye, zira.at Ve •. nı.versı . re tör ve profe · srna 1 ..,r bm&n ue n rmet ve Ye itte bu(l'Uıı eı:ı bU1Uk ı;cvlnrlc l:ı.Jtt''"" n1Jı$~ -<'A ...A, ~ 
bu.,...,,. • :ı k 1 tahakkukuna hizmet maksadllo tcslı Alkk u ttbc.U tt ,.. bU k ı .. .., 11oıv- tır 

"l<"' encümenlerinden geçmiş • sorıerı ve 1 şerefine bugiin bir "' 8 c o ı.. )1.1 eaJr bu i'~rtlYoruz 1d y'flk~lı CurnhuriycUml. TopınnudJl:. l o.ıfl" ~ 
Ur. Bu hafta fsersinde meclis ziyafet vereceklerdir. edilmiştir. dı§ Uıtmammda uıı:ıtaa. ıığnıtmndı. :ı:ın k ınUMV'\~r 1ıatlt Vekili l\lll. Ua!IM .ı\U ı OC" ol'~~ ..... .,, 
heycU umumlycsinde müzakere ÇOC'ut. aı;,.ırg(!ımı Kurumu Uu beyaz medfen • .A MUlh&I< H:ımldc l'lllliıdr A sonra HAnıik yapılabilecek ta{jı ..,~~ 1"11t ,r ~f,,,; 

sonra kanun meriyet mevkiinc dığı torrA#m Uatune eertımıı bir !<~. t.akdlm tçla mutı.ını de·ıet ı1ıerln.t bı. AbdUUı.al' ~~-~ tıı' 
edilecektir. M:Uzakere bittikten Kısaca: Ot>ıı•·I ıurrk!!ıl ıon ıne6ken v~ya zf!rre!Grln.tn yayıl. ilk ol6k~ vo hllnnct nıoaıuıalnf bize oln.rak dıı..rıııt bı:w.~ '~"':Jf' 

geçcooktir. Enstitüler için yıl i- Yu" z· ... e 40 k a" r ' tendir. Bu O~dl l<ararrA.h. 001\ \cU r kıı.rıık An~r~ıuı bı.ro.ya ' ımıııur. &et ylJdOllunıu" ~JJll' 
çersinde iki defn iki ytiz ellişer U f ---------------ı;Uk htr ~ctıır, takat. b1%lm tı;ın hll. Aramı.zdsdır. ~ nıuh•11rtm Vtıkfll. lrrtnJ Jıllil~---~ 
b1n lira tahsisat n.Jınmıştır. Ay. 
ne& 940 yılı bütçesine yarım Tro..bzundn çıkan "Yen! Yol' I 
~yon lira t.tıhslant ıtonmuştur. gazetesinde okunmuştur: 

OnümUzdekl yıl muhtelif vl. Ahvnl dolnvısik hariçte:: J 
llyetlerde köy cnstitUlori f'anli· memlckctimııc nus glibr<'slndcr. 
yete g~ktir. Bu enstittllcrc başka sun'I gUbrc gelmiyor, bu J 
2,000 talebe almncaktır. ilerde dn mllnhnBırtın Uç dört ki~id"ı~ 
yapılacak yeni ilaveler V" yeni ibaret bir şirketin elinde bulu 
enstitUierle bu miktar fnzlııl~ - nuyormu~. Ruslorln vnpıln.:1 b"[ 1 
t.ınla.ca.kbr. lantıvn gorc bir başkası g,1 '.re 

KİTAP VAZ1Yr..-vr1 nlnmnz. Ynni her iki bakımdar 
Öğretmen ve mUtclıo.ssıslnrın da rnklpsb:, rckn.bc~iz bir jş .. 

gönderdikleri raporlar maarif Bu şlrl{ct bu !!ene kin 30 bin c:u ı 
vekilllğince tetkik ve tasdik c • val b ~lanmış. Maliyeti ~f} bu· 
dilmletjr. KJtar>l rın bu ~ekil • c:uk \'~ nlhn. ·et ta~ catlntııt\ altı 
terde dUzeltilmcr,i \·c icap eden llrnyı bulmıyon bir cu,·oı toptnn 
aı4ll1t.m npılı:nuı için mUC!ll!f· dokuz lira ·o ımtılır. üç tı'.\'da 
fere Kl$nderllecektlr. MU"lliOcr doksan bin llro klır. fı~nkııt· bu 
bu ldtapla.rı en kısa bir :uı.mlll'lıı para. h\milen ktMllroU1ün ce . 
hazırlıyara.k \"ekllete g6nder~ - binden <;ıkıyor N'rınne l bir alı<:: 
ôekt!r. 'l'&d!U.t tetkik ve muva. veri!} değil bu .. Yazık gilnah 
f* ~dtıkU-.n ~nra k·tnplnr ı do~rıı~u 1 • 

.... 
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1
1\ bir mesafede· 

AlLMANYA 
Harbin bir an önce bitmesini kat'i zaruret sayıyor 

!Jern, 13 (AA.) - "Corriere del T icino .. gaze· 
te;;inin Berlin muhabiri, Almanyanm :'\<meçi 
i. tila için yaptı(rı hazırlıklar hakkında şu m:ılu· 
matl vermektedir: 

ması ihtimali Alman liderlerini pek dü5ündür· 
mektedir. Alman matbuatı bile ikinci bir kı~ın 
harp içinde g~çereğinden şüphe etmektedir. 

";\on·eç !'ahillerinin i~gali, birkaç ay end ha· 
zrrlanan bir plfının tahakkukundan ibarettir· Tat· 
bik edilen iktisadi ablukanın Almanvanın ihti· 
.yaçlarını temin cd~n en mühim hatları ·ciddi suret 
tc tehdit ettiği anla~ıldı~b zaman Berlinde bu pla· 
nm tetkikine bac:lanmıı;;tır ... 

Altmark hfıdi~e·i. büyük hir rol oynamış ve 
Ilitlerin kararında amil olmw~tur . 

1\ luhabir ~unlan ilfı\'e etmektedir: 

1 Iitkrin jlanma göre e,·,·ekmirde siyasi ve diplo 
matik bir Iaaliret dern~·sine girilecek ve bu dev· 
re içinde Almany;-ı Norwçte .\!manya lehinde bir 
hareket ,·iicucla getirecek \'e .\lmanya lehtarı hi: 
:'\or\'eç hükumetinin iktid:ır mevkiinc geçmesinı 
temin edecekti. 

''Almanyanın ~imdi tatbik ettiği siyac:~t tama· 
mile "harbin biran ewcl bitme i Alman için kati 
bir zarurettir.,. prensipinden mülhemdir. Çünkü 
bizazt Hıtler bile: ' ' ikind bir kı5 harp içinde ge· 
çeme1 .. <lcmic:tir. 

l\luhabir, netice olarak, kral llaakon tarafın· 
dan ittıhaz edilen tarzı hareketin Berlinde bir bom 
b:ı. tc;;iri yaptr~ını. çünkü hu ~chirde ~orveç ha· 
nedanmm ı\lınanyaya müzaheret edeceği sanıldı· 
ğım yazmaktadır. 

Dahi:de iktic:adi 'aziyet bilhassa harbin uza· 

"Balkanlarda İngiliz 
propağandcisı gevşek~, 1 

J.ond rn. 13 (,\ .,\ .) - Stefani: 
Lord Halifaks'ın rinıııı>I inde toplanan P.alkan memleketlerindeki 

lngi!iz diplomatlarınm konferansı Nmasın(in tct~ık edilen mevzular
dan biri, bu mcmleketlf'rdelci l ııgili7. propaganaJasının inkiı;afı mesele
sidir. Bu menıleketlerde yapıla npropagandanın gevşek ve tesirsiz oL 
duğu a:ılaşılmıştır-

Bir ·Alman mühimmat 
deposunda yangın! 
llriıJ,.,.eı, 13 (A·A ·) - "Suvar" gazetesinin "<'ıpen" muhnbiri Al 

man - Belçika hududu eh·nrıııdıı l}irldctli bir infilak i"'itilrliğini bildir. 
mektedr· Bir kaç snat devam eden bir çok infıli'ıklar işitilmiş \'C ynnı;rıı 

alevleri görülmüştür. 
Bir mtihimmat deposunun atrş :ıldr;:tr zanııeclilmcktP.dir. 

Barograflı bir Alman balonu Vervier!i civarında yere düşmü ' iıı 

lngilterenin 
Balkan elçileri 

lizmırde 
vıne 

...- . 
yagmuriar 
başladı 

Gediz nehri yükseldi; 
bir köyü su bastı 

Ankara haberleri 
13-1-9-10 

\'akıt muhabiri telefonla bildi. 
rİ!r'O&·: 

Para cezaları 
hakkında yeni 

bir karar· 
Maliye Vekaleti yeni bir karar 

ittihaz etmiştir· Bu karara göre 
kazai salahiyetleri haiz idare he
yetlerince verilip tahsil şekli tes
bit edilmemiş olan para cezaları. 
illi\ amme nev'indcn olanları bnp-
8C tahvil edilP.bilc>ceektir. Yine i
dare heyetleı ince \'erilen, fakat hu. 
susi kanunlarında tahsili emval ka 
ııunu rın tiÖrc tahsil olunacağı 7.ik
rrılilmeyf'n para cezalan mnhkü -
mun kabili hacz, menkul \"e gayri 
mrnkııllni olup olmadı~ı veya o. 
lanı borca kafi gelmediği, yahut 
horcıı ÖdPyrrck iktidarda bulun -
marlı~ı lıclcdiyc veya ihtiyar he '. 
:, ctlerin <"O tasdik Olunduğu t a kdir. 
de lıap11Nlilc>ceklerciir· 

Cumhurreisinin 
dünkü gezintis 

Yarın Londrada son top 
lantılarını yapıyorlar 

l...oııdrn, ıs ( A .A.) - ln~il • 
terenin Balkanlardaki diploma. 
tik mümessillerinin 15 nisanda 
Londrada son içtimalarını yapa 
caldarını, bu toplantıdan sonra 
derhal va:'.if el eri başına a ''det 
edeceklerini, Röyter ajansı sa
lahiyettar mahafildcn aldığı 
malumata atfen bildirmektedir. 

~!illi Şef .ismet İnönü bugün saat 
/:.mir, 1.1 ( A.A.) - Dün tel> · Hi,[ij te konsen·atuvara gidarclc 

rar başlıyan yağmurlar r.chiı lfac;an li'crit Alnarrn idaresindeki 
Ye ~ayların kabarma::;ına sebc. konseri dinlemiş ve daha sonra şe
biyet vermiştir. Foça ka1 .. ısı i - hir dahilinde bir gezinti yapmıştır. 
~inde Gediz nehri yükfelcrek ' 
Ercnköy havali~ini w allınd11 Beden terbiyesi 
bırakmıştır. Bu havalide bir mik 
lar kovun suvun istilii edemedi· 
ği teoelere iltica etmistir . Ber -
gama ovasında da. Bakırr;ann 
taşarak mezruatı su altır,''" bı 
raktığı bildirilmektt'·lir. Z:mıı 
miktarı malum de;':ilclir. 

. . 
nızamnamesı 

Ded<'n Terbiyeı;i genel direktör. 
Iüğünün hazırladıt':rı beden terbiyesi 
ni7amn:ımesi Vekiller hevctince 
knbul olunmuş ve mcriy~te ko
nulmuştur. 
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DALDAN DALA 
-------- Hafta Dedıkodusu _ 

Yazan: H ikmet Münir 

A !manya Danimarkayı aldık. 
tan sonra İngiltere, ora_ 

sınr da ablukaya dahil memleket
ler arasında sayıyor. 

Şimdiden sonra oraya da mal 
gitmesine mani olacak. 

Bundan bahseden gazeteler 
Danimarkanın ''hayvan yetiştir. 
mckle meşhur olduğunu", fakat 
bu hayvanların "yemini hariçten 
getirdiklerini'' yazıyordu. 

Eu suretle şimdi Danimarkada. 
ki hayvanların hali ne olacak de. 
mek istiyorlar! 

Ne mi olacak? Ölmeye yüz tut. 
tukları görülünce Almanlar, on. 
lan da ''himaye" leri altma ala. 
rak kesip afiyetle yiyeceklerdir. 

* * * 
B ir dostum, çok geçmeden 

Danimarkayı Almanlar. 
dan tekrar geri alırlarsa ne olur 
diye soruyor. 

Ne olacağını bilmem ama, her 
halde Almanlar, bizde pek meş. 
hur olan şu beyti okurlar: 
Gafl t't ile vusletine kanmadım. 
Gün bu kadaı- tez doğacak san. 

madım. 
Maamafih bu beyti, zamanı. 

mızda birkaç diğer milletin <laha 
bellemesi lazımdır sanıyorum. 
Zira harp sonunda eski hesaplar 
temizlenirken aynr mefhumu hep 
bir ağızdan haykırmak zarureti. 
ne düşecekler bulunabilir. 

Deniz Ticaret mektebi
nin ıslah projesi . 

Miinakale Vekfı.leli tarafından 
Ortaküydeki Yüksek Deniz Ti. 
caret l\Iektcbinin ıslahı için ha· 
zırlanan proje önümüzdeki ders 
yılından itibaren tatbik mevkii
İıe konacaktır. Bu proje ile mek 
lehin tedris kadrosu gcnişletil. 
ınekte ve yüksek ma~Ia yeni 
profesfüler almmaktadır. 

Avrıca mektep talebelerinin 
ameli dersler ~örmesi için bü • 
yük bir kotra alınması karar -
!aşmış ve bu iş münakasaya 
konmuştur. 

Kotra bugünlerde mübayaa e· 
dilecek, talebeler bu tatil mev _ 
s,iminde sahillerimizde seyalıa • 
te çıkarak ameli şekilde çalışa· 
cnklardrr. 

Berlin Elçimiz 
Berlin büyük elçimiz Hüsrev 

Gerede mczunen şehrimiı.c gel _ 
miş ''c sevahati hakkında hükü. 
metle temas etmek üzere Anka· 
raya gitmiştir. 

Bir Fransız tiyatro 
artisti geliyor 

Fransızların muasır en büyük 
artistlerinden ve meşhur sahne 
vazı1arından biri olan Jak Kape, 
yarın şehrimize gelecek, perşem. 
be günii saat 16 da Güzel San'at. 
lar Akademisinde bir tiyatro mü. 
sahabesi yaparak en g-üzel Fran. 
srz şiirlerinden parçalar okuya. 
caktır. 

B ehliıl'e demişler ki : 
- Suriyelilerle Mısırlılar 

biribiriyle muharebe ediyorlar. 
Buna ne dersin? 

Behllıl: 
- Harp edip ne yapacaklar, 

demiş? 

- Tabii biribirlerini öldüre. 
cekler. 

Behlül cevap vermiş : 
- Biraz bekleseler, hepsi ölüp 

gidecekler... Muharebeye ne lü. 
zum var? 

* * * 
T ramvayda, otobüste bir ka. 

dının önüne oturdunuz 
mu; her halde dönüp ona kendi. 
nizi beğendirmek için şöyle yan. 
yan bakmaya, yahut yüzünüzün 
bir tarafını göstermek üzere pen. 
cereden dışarı bakıyormuşsunuz 
gibi soğukluklara kalkışmadan: 

1) Ensenizi, 
2) Kulaklarınızın arkadan gö. 

rünüşünü, 

3 - Saçınızın seyrekliği veya 
sıklığını, 

4) Beyazlık veya siyahlığını. 
Hesap edip ona göre böyle bir 

şeye cüret etmeyi aklınızdan ge.. 
çir in. 

İnsan yalnız kafasının ön ta. 
rafrnı görüyor; iyi kötü manzara. 
sından memnun oluyor; ona göre 
hareket ediyor. 

** * Y a arka tarafı? 
Kafamızın arka tarafını, 

on beş günde bir berberden baı. 
ka dikkatlice gören yok. 

O da mütaleasmı söylemez. 
Turp kafaya bir zeka mahfaza.. 

sı, patates başa elmas kıymetinde 
bir dehanın oyma çekmecesi gö. 
züyle bakarak - yahut menfa.ati 
icabı öyle göstererek - sizi, beni 
memnun etmeye çalışır. 

• * • 

K aramızın arka yanını gören 
diğer kimseler, tramvay. 

da, otobüste arkamıza düıenler. 
dir. 

Bunların görüşü, tabii ahvalde 
belki kusurlarımızı tetkik için d e.. 
ğildir. 

Lakin kendimize bir süs vere. 
rek ikide bir geriye dönlip onlar. 
la lüzumsuz bir münasebet t esi. 
sine başladık mı - farkına var. 
madan - çekilmez bir §ey olu. 
yoruz. 

Ve bütün kusurlarımız kendi. 
ni gösteriyor. 

* * * 
E vvelki gün bir tramvayday. 

dım. Kanapelerden birine, 
ensesinde saçları keten helvası 
gibi hem seyrek, hem lif lif kıv. 
rılmış müs~kreh manzaralı bir 
adam oturuyordu. Kulakları da, 
herkesinkinin aksi istikamette in. 
kişaf etmişti. Şapkasiyle, aaçları. 
nın keten heyvasına benzeyen 
kısmı arasında çıplak, yuvarlak 
bir beyazlık göze çarpıyordu. 

Ve ardında; kendisine ait ol. 
madığı besbelli bir yabancı ka.. 
dın ... 

Fakat adam, vaziyeti şöyle bir 
kerteriz ederek, cama akseden 
gölgelere bakarak, arkadan ırelen 
nefis lavanta kokularile iştahlan. 
mış olduğu halde ikide bir arka. 
ya doğru dönüp süzgün gözlerle 
kadına bakma yor mu; kadında 
bir istikrah ... 

Esasen arkasından seyrede ede 
kafi dt'recede nefret etmiş olduğu 
bu adamın yüzü ahu da olsa, ha. 
kamıyacak haldedir. 

Fakat, kafasının diğer yarısını, 
maalesef göremeyen öteki adam, 
durmaksızın pozlarını değiştiri. 
yor; bir defasında bir kaşını kal. 
dırarak, ötekisinde diğer kaşını 
oynatarak, gözlerini - kuvvetli 
bir müshil kullandıktan sonra bi. 
tap hale gelmiş hastaların gözle. 
rindeki fcrsizlikle - acı acı süze. 
rek tekrar tekrar bakıyor. 

İçimden geldi: Şu adamın ka. 
fasını iki avucumun arasında sı. 
kıştırıp şöyle kağırtarak döndü. 
rüp ön tarafa getirere;c iğrenç 
manzarasını kendisine gösterebil. 
seydim, diyordum ... Fakat kabil 
mi? 

Bundan vazgeçtim; evinde iki 
ayna arasına ha mı koyup riya. 
sızca. kendini bir seyretmesini 
tavsiye edebilseydim. 

Bunu herkese tavsiye ederim. 
Kafamızın diğer yarısı hakkın. 

da edineceğimiz mallımat güzelli
ğimiz hakkında beslediğimiz fi. 
kirleri bir hayli tadile mecbur ... 
decektir. 

Ve bu sayede belki biraz daha 
makul, mahviyetk5.r - kendi hu
dudu dahilinde - mütevazı bir 
adam olacağız. 



'[SAN 19/() 

Narvik'te müthiş bir 
deniz muharebesi 

Pam, l S(A· \·) - Pöli Pariz.. §Chri tah!irc ctmi~tir. Mültecileri 
'..\en gıuotcsi, Alman hududundan taşıyan 1300 den fazla otomobil 
'bildiriyor: hH·ç hududuna ~elmi~tir. 

Harbiye nezaretinin yedine! ~u- :N'OHVEÇ l\'.RAL1NL'J ATLATTICI 
besi erkanı harp 1.abitlerlnden mi- 1 TEHLİKE 
ıalay l<,cllı:: Von Ayhhom, Bitler m+ .. iııld, 13 (.\.,\.) Hclsinkl 
tara.fmdruı lskandinavyaya. kı:ırşt radyosu bildiriyor: 
yapılan hareketin Almanynnın kcn. "Svenska Dagebladet" gazetesi 
di kendini nbluka etmesi demek muhabirlerinden biri kral Hnakon 
olduğunu ve bunun neticesi Alman ile görü§meğo muvaffak olmu~tur. 
ikt.ısadiyatı i~ felaketli olacağını l{ral, geçrn sah glinli vuku bulan 
,söylcdlği için tevkif cdllerek 9 ni- Alınan lııtiliı.sındanbcri hiç istirahat 
&Mela kurşuna. dizilmiştir· etmediği hatta o gilndcnberi çiz -

Miralay, bu hareketin Alınan mil melcrinl bile çıkarmadığı için yor_ 
leti tarafından işlenen yeni bir ci- gunlukt.an bitnp oldu~nu !'öyle -
n yet sayılacağnu ve ileride miJ. mi§tir· 
Ictten bunun hesabı soruiı:ıcağmı .F'RANSIZLAR 20 HAHP 
ilave etmf3tir· GEMİSİ DAHA GöNDEn.ot 

Mirala}·, HJtlcrin bir emrile Mo- Paris, 13 ( Tlıısusi, saat t!J?) -
abit hapisancslne götüıillmU!i ıte Yirmi Frans17. harp gemisi daha 
~rtesi günü hapi.cranc avlusunda Non•eç sahilleri açığında lngi. 
kıu una. dizilmiştir. liz vo l'olonya donanmasına 

J'rALYAN' AJANSI~'A GÜRt: mensup gemilerle elbirliği et. 
VAZh'ET mek fu:eredir. 

· • ıll!il.erdam, 13 CA· A·) - Stc- Almanlara kar§ı. "orve<; sula-
fani ajansının sureti mah.susada rmdıı yapılmakta olan haı ekat 
buraya gönderdiği muhabirinin, devam etmektedir: Dün lngiliz 
.Aımterdiuna gelen haberlere atfen tayyareleri Bcrgencle Alman 
bildirdiğine göre Almnnlar O:ılo- harp ve nakliye gemilerine ta -
nun cenubu ga.rbisindeki demfryolu a.rruz etmişler. bir mühimmat 
şebekesini klimi1en ellerine geçir - · deposunu uçurmuşlardır. 
ntlşlc.rdlr. Stokholmdcn gelen haberlere 

Almanlar .Mos:ıe ve Sarsozdan 1s göre, Norveç hariciye nazırı 
veçle Norveç nrasmdak.i hududn hususi bir vazifeyle lsv~c git _ 
dOğru ilerlemektedirler. Cbri.<ıtian.. miştir. 
sand mmtakasmdn Byglnndl.sf'jord . Norveç milletinin \'C askeri _ 
de.miryolu tamamile işgal edilmiş.. nın maneviyatı mükemmeldir. 
tir. Sta.vanger :körfezindeki adalar STOKHOLM DA 
birfüirl arkasından Almnnlnnn eli- BOŞALTILIYOR 
ne dilşınclttedir. 'Amsterdanı, 1.'j (A.A. Saat 

Norveçin ecnubundn buhınan .Al. .f4) - H.andelblad ga.zetesinin 
nıım kuvvetlerinin 50.000 k.iiiden St:okholm nıuha.birilsvcç pay .. 
ifa.ret olduğu teeyyüt etmektedir. tahtının tahliyesi için hazırlık _ 
50-000 le ilik diğer bir kuvvet te lar yapmakta olduğunu l1abcr 
Danimarkadan Norveçe geçmek ~ :vennektedir. St.okholme iltica 
tadir. etmiş olan 300 den fazla küçük 
'\~la§a.n bir a&)iaya göre lngilli: Finlan~yalı Helainkiye iade c .. 
b!1ınyelilerindcn müreklteb bir dilmiştir. 
:.rru.p, Tromaoe mmtaka.smda ve !..!iman rumt.akasıncla asayişi 
Nııtvik fiyonınu kesan Lofoten a- Ft.emm ebnek üt.ere, sureti mah
dal~nnda kanıya. çrkanlm tır. Fa- ~da 6 bölük teşkil c.-dilmiş -
k&\ bu eayin, teoyyild etm~tir· · 
TAMAMEN TAHR1P EDiLEN Yabancı~arı!ı ~imana çık.mala. 

NOR\'EÇ ŞEHlRLERI n n:enedılmıştır. Stokholmde 
Slokholm, 13 ( A.A.) _ Elvenın ~den f9:z~a kalabalık bir 

!\iman tayyareleri tarafından y :AJı:n:ın kolonısı vardır. Alman 
~at bombardıman edilmiştir. Şe· ~lçilık memurları 180 kişidir. 
hır hemen kfunilen J1arap olmus- RUSYA ~tUR.MANSKDAN 
tur. Fakat Almanlann mükerreren İSTİFADE ETl'lRMlYOH 
} aptığı JıUcumlar Norveçlilerin saf. to~rh~Z!", 13 (A .A.) - Hcı .. 
ıJmaz mukavemeti kru'§ısmda il ~as tbıldınyor: 

kim kalmaktadır. }::di \'Olt h;f r Alıruuıyanm Mo:-ko~·a elçisi, 
de yer ile bir olmu~ur. " rAlman .harp ~c~~erıne M ur: -

En şiddetli muharebeler Glonıeıı' ~klı.nuuımdan us olar:ık ıs· 
civannda A ·"nde cereyan etmek- tü~e c~e~ hakkının Molotof. 
redir. Burada 'oryeı;liler bir köp- ~~~1r: niyu tam üzerinden Alınan askeri a rı ~u~tan nlan AL 
) Uklü lbir karnvon geçt'ricen tahri ton~ladet ga.zetesı, Almnnyanın 
etmi lerdir. • p Lenıngrad. -. Murmansk demir-

i>imend'f ı ti • yolundan istifade hakkını da is. 
. ı er "la an . orveç a er· tediğini ilave etmektedir 

len tarafından rnuhtelıf veri erde Rus, .. a ..,1·maı harb· · h. . · · 
t hri edilmi r . ,J • ~ ının arıcın 
a P ş ır. ~ de !kalmak hususundeki kati ar= 

Cenupta H~lden ~ı\annda 12 ZWJUnu bahane ederek bu talebi 
~ı:ıan gecesindenben muharebe .is'af etmemiştir -
ııi<ldttle devam etmekt~ir· Halk, · 

Sabaha kartı aldı'ğımız haberler 

ingilizler Narvik'e asker çıkardı 
~O,.)ork, ıa (Jtadyo) -

J..ondra.dau gelen haberlere gö
t lıugUu Naı-vik limauında 
lı{lyük bir deniz harbi olmuş
tur. lngillz harp omflcri •or
' ec kara kun·euerinln de yar
dımiyle Nlil'Vik limanına bll
~ }1 k mikyasta asker 1 hraç ~t
ıııfşlerdlr. Jngiliz .ArimnlUğinln 
. tebllğfnrı gBrc 1\nnik'rle yedi 

lman muhribi 1 nsfllz lıarp 
gemileri tarafından batrrılnırı;. 
ttr~ Bu ıgcmilerln mOrcttebntr 
11100 kişfdr.n fazladır. 

lman J). •. B. Ajaıısf l'\ar
'.i.k limanındaki hUyUk deniz 
h hini teyit etmekte, :ıncak 
~JU. harpte bir 1nglliz destroyeri 
1 r9 Jkl denizaltı gemisinin batı-

nJmış oldunuııu bildirmekte
dir. 

Ayni ajans Alman layyarc
lerlnln şimal denizinde iki ln
gillz denizaltısınt ve Trond
haym limanında da 1nglllzlc. 
riu 8000 tonluk York isimli 
kruyazörUnOn Almnn hava kuv 
vetlcrl tarafından bombalnna. 
rak batırılmış olrluğıınu bildir • 
m~klcdir. 

Norveçin Vaıington Elçisi 
Ruzvelt'lc gcriiıtü 

Yaşingtoıı, 13 (A. .) - 1 Tor
-recin Vasiııgton cicisi Morgcns
tenne, bugUn Beyaz Saraya ,gi
derelc Cumhurrelsl Ruzvelt 
il<' görUşmUştOr. 

Fransız harp komitesi toplandı 
Pariı, 13 (Sabaha kar§ı r d. 

YO) - Bugün yüksek harp komi. 
t~ Rei~ic~mhur l:öbrönün riya. 
setınde ıçtıma etmıştir. Ba vekil 
Pol Reyno içtimaa girmezden ev. 
v~ İngiltere, Belçika ve İsveç el. 
ÇUeriyle görüşmüştür. 

l>aris siyasi mahfillerinin ka. 
na.tine göre, Reisicumhur Löb. 
rönün İfjtirak etmekte olduğu cel- ı 
selerdc harp komitesi daima mü. 
him kararlar vermektedir. 

Ne,')'orcı, 13 (Huııuıi) - La 
Hey'den öğrenildiğine göre Ho .. 
laİldada Danimarka ve Norvecin 
iıralinden mütevellit asabiyet 
artmaktadır. Holandada bir be. 
yanmtme ncşrolurıarak sahillerde 

oturan halkın yaşayış tarzları tcs. 
bit edilmiştir. 

İngiltere hükumeti Holandacüı. 
ki İngilizlere memleketi tcrket. 
melerini bildirmİ§tİr. 

Holandada Örfi idare 
La Hnye, 13 ( A.A.) - Krali 

bir emirname mucibince, Holan: 
danm, cenup, şimnl ve şark mın. 
takalarının bir çoğundn örfi ida. 
re iI.5.n edilmistir. 

Belçikada Korku Ve Telaf 
Brüksel, 13 (A.A.) - Briıksc. 

lin iyi haber alan siyasi mahfillc. 
ri_. üç gündenbcri Belc;ikada git. 
ı;ıc!c artan bir endişe hissedildiği. 
ni haber vermektedirler. 

~~ 

~~:,~X :ci~cJ ~ ~~.~~ ~!.~X..~~;m o. !_H_a_r p-te_h_I i-k-e s-i-Bal kB 
Efkarıumumiycnin bu merakı.. lan şey Skajı:ırak ''C Kategnt oo. 1 ara yak 1 aş t' 

nı tatmin etmek isteyen ilk ha. ğazlarının Almanlar için kapan. 
berler şu malümatı \'Crdifcr: ''İn. ınasıdır. Bu iki boğaza torpil 
giliz harp gemileri Skajıırak bo. I dökmek ile hu netice hasıl olun. (na:~ tarafı 1 incide) tt f1I • 
ğazındaki maniaları aşarak Os- ı ca Almanya ile Norveç nra:.mda.. 1-ıofya, .l:~ {Hu~ll'.o.İ»- 'Ltro gazetesı 13udtıPe"' • <I 
Jo körfezine girdi, Norvcçin mcı·. ki deni1: muvasalatı kesilmiş cıh:t" lleıı aldığı şıı hııl>t'ri vcrnıclctedir: , tJCI' J?Orı' 1~ kezini i~&al eden Alman kuman. İ ve Norvcçc çıkarJ!mı~ olan Al. SC'vyorktuıı bilcliriltliğine giit'(' . ı:;.o~)elıiı' ordıı ııı 
Janına şehri boşaltmaaı için ülti. 1 man i~gal kuvvetleri ~eı·idcn mü. ıl1tllıınrlan 10 kilometre mesarcde btıyul• t ınrdıı" 
matom verdi. Bumda lngilizlc-: himmat ve cı7.ak alnmıyacakları ıııektcdir. Bu onlu ıııııumiyct.lc ınotiir!U l\I ıı t • 
ikinci bir Jütland harbi dent.l;ile. icin i~tin;ttsız kalır. Bun elan haf.. kil ve r'in cephcı::indcn na k ll"d il mir; tir. • bir ı;ur~, 
cek bir zafer kazandılaı·. Bundan ka ~imal denizine çıkmış olan Al. Di~er taraftan, Sovyctıeriu slstcmntl\oııııınr~111 ~ ba§ka şimal denizinde bütün Nor. ınan harp eemilcri <le bir daha ral.ıya hııduduna asker yığdıkları, hunun! ııırı cd1, • 
veç ıahillcri boyunca büyük bir Baltık denizindeki üslerine döne. kaıılılılcla knrşılnndığr, umumi seferberlik r ı;ı;ıe ~ 
deniz harbi devam etmektedir. ınez ve İngiliz - Fransız donan. makin bernber hC'r tarafta askeri hazıl'llldtı 
Almanfann iisal ettikleri limnn. maları tardrndan bircı:- birer av. clirilmektcclir. , f :,ısı 
lardan bezıln··ı alınmıştır." !anır. T aymi~in Mühim Bır . . ~aıI<aıı ~ 

Aı·adan bir gün geçti. Bu ha. 
herler teeyyüt etmedi. iki gün 
geçti, Yine hiç bir ses gelmedi. 
Bununla bert?oer ilk haberlerin 
muhtelif kaynaklardan ı;elmiş ol. 
masına bakarak bu kadar büyük 
bir yalanın ınüttefil: kaynakların. 
dan UÇl't'ulmu~ olm:tsına ihtimal 
verilemiyordu. 

Sonradan öğrendiğimiz malu. 
mat gösteriyor ki bu ilk habcrlcl'. 
de yı!lan değilse de bir yanlışlık 
vardır. 

Hakikaten İngiliz ve Fransız 
donanmruı Almanların hareketle. 
ı-ine k2•:~1 iptida Skajaroık boğa. 
:zındaki mnynleri tarryarak içeri. 
ye girmeye teşebbüs etmiştir. 
Fakat sonradan alınmış bir kara\" 
Üzel'İne bundan vazgeçerek Ska. 
jarak ile bcra!x:r. Katcgat boğazı. 
nı da İngiliz m.-ıynleri ile Alman 
nakliyatına kapatmayı ıı tratcjik 

bakımdan daha menfaatli bul. 
muş tul'. 

Hiç şüphesiz müttefik donan .. 
malarr için fedakarlık yaparak 
Skajarıık boğazını geçmek ve Os .. 
Jo körfezine girmek imkanaız bir 
iş değildir; fakat Osloya girdik. 
ten sonra Danima .. ka sahillerin. 
de Almanların tesis ettikleri üs. 
leTden gelecek hava taarruzları. 
tta karşı daimi surette muknve .. 
met etmek için onların da h«.ı sa. 
hada bibnez tükenmez hava mü. 
cadelelerine girişmeleri lazımge. 
Jir. İhtimal ki müttefikler donan. 
ması vaziyetteki bu mütkülatr 
düıüncırek Skajarak boğa21nı geç. 
ınckten iac bu boğa:r:ı ve bunun 
Baltık denizine doğl'u temadisi 
olan Kategat boğazını Almnn 
hal'p ve nakliye gemilerine karşı ; 
rmyn dökerek geçilmez bir hale 
koymak plaruna dönmüttür. 

BEYAZ 

Bitaraf Belçika daimi bir te15ş 
içindedir. Rral bugün Ba§vekil 
Picrlot'yr, adliye nazırı Jaunsonu, 
hariciye nazırı Spaak'ı ve milli 
müdafaa na7.ırı General Dcnis'i 
kabul etmiştir. 

N ezaretlerlc umumi binaların 
ve Brüksel radyo evinin önüne 
nöbetçiler ikame ctlilmi tir. 

Yalnız hu takdirde müttefikle .. 
rin Nol'veçlilcl'C yardım işini sü. 
r:ıtlc or~anize etmeleri şnrttık". E. 
ğer \'aktinde bu yr-.r.clım yapıla. 

nuyacak olursa Alman i~gal kuv. 
vctleı-ine kaı·§ı mücı\Clclcyc giri. 
~en Kral Haakon ınağliıp olabiliı·. 
Onun mağlup olma!ll ise bülün 
Noı·veç ile beraber lsvcçin de Al. 
man i~gali altına geçmesi netice. 
sini veril', Ondan sonra Norveçte .. 
ki Alman işgal kuvvetleri lsvcç 
Üzerinden Almanya ile geriden 
İrtibat tesis edebilir. 

Görülüyor ki Alm.'lnların bir 
gün içinde bütün Danimnı·ka ile 
şahillermi işgal etmiş olmaları 
maluatlarını temine k...l\fi gelm.i .. 
yor. Bundan sonra Norveç top .. 1 
raklarında uzun mücadelelere gö. 
ğüs germelcr:i ical,e_diyoı-, 

iki gün evvel Röyter ajan&ınıu 
a,:keri muhabiri şöyle cliyordu: 
''Hitleı· simdi iki ccpheclc harp 
edecek demektir. Almanlar bu. 
güne kadar hiç bir zaman donan. 
manın ve tayyarenin yardımı itt 
kara harbi yapmamı lrr.·clır. Bu. 
nun için tecrübeleri de yoktur '\'( 
bu İlin zorluklal'ını bilmezler.'' 
Bu mütalca yanlış .değildir. AL 
manya farkına varmıyarak ava 
giderken avlanan avcı vaziyetine 
düımü!tÜr. Norveçc çıkat'llan j§. 
gal kuvvetlerini kendi haline ter .. 
ketmek iıtemiyen bir Almany 
bundan ıonra deniz aşıı·r yerlerde 
büyük mücadelelel'e göğüs aer.,, 
mck mecburiyetindedir. O kadın· 
ki bu ikinci cephenin gailesi Al .. 
manyaya garp cephesini bile u. 
nulh'•:abilir; yahut bu taraftaki 
muvaffakı)'ehi;ıliğin acışını çı. 
karmak için garpta veya ccııuptn 
yeni yeni taarruzlar yaptırabilir. 
Hülasa Avrupa harbi artık en ha. 
)'l\retli ~afhRya girmiştir. 

Lomka, ıa (A.ı.\.) - Taymis ga:ıetesı, ınti=sr 
teyakki7. buJnnulmnktaclır,, başlığı nıtındR tı 
gllnkit başmakalesinde şöyle diyor: ınc yaP\"•' 

"Alma.nyaııın iki İskandinav meıuleket. bil' s ;e 
sebebiJcı Ball•anlardn insicaııılr ve prntlk bir f!JC (it 
zırlamak ınüttefikleı· için çok clıcn1miyet1\1. 11 n dt 
lrnndi:ım·ynd:l'ıı \'c lfollandaclan sonrıı un t~ııti1'f4 

:\Iacarlstan bitn l'a fi n ı· anısında. bir tan rnıı f 

yadc ınarnz bulunan memlekctlerclir. 'klcriP d;e 
Bütün bu Tuna meınlekctleri ıuuttefı bbusU t ~ 

!:Dk ınütcmayildirler. Hununlo. berabeı· teşe t1cıırc fi 
den hekJcdiğimi;ı; takdirde Alııınnyn ile oıazınıc'iZ· 
lelerini uzaltmaları için kendilerini ikna ede 

1 lıllsli bizim yapmamız icabc<lcr. ~ttJ};ıer, • 
Filhakili:a bu nıcmleketler, rnukaveıuet ;ilert"1,. d' 

müttefiklerin hakiki yardımlarına gu,·cnc utıı'·ıı•1 , 
olmadıkça herhangi bil' taal'l'UZ tehdidine Dl aJ'llJl 5 , 

maytll edebilirler. Ku,·votli komşularına na~ 11u1.tU~ ıs 
~·ıfttr. Bu mcnıleketıerde büyUk bir tcrcd~U diler~ıı ,ı 
le Ye şüphe ve <>ndişc izllnr edilmeldcdir. h~n ıııı bir· 
mukayemet için manc\•i olmaktan daha ~ iti 
hnlunaca~ımıza kannat gctirnıeleri icabcde\ıı ıı•ı d•~ 

:\fcseleuiıı iktısdi cihetine .geline~, ~ı.lfP 50n!·ııi,ı 1 

c.ıret nezareti lrn memleketlere bnrp bıttıkte\ıığııtl ıtl" 
ırnllerini ~atabilecekleri piyasalar temin ct111e ırııeı-e:•r'~ 
ccğiııi hiç ı:;;üphesiz anlunıışlardıı·. Zira bıt 111eccbllı' 0 1' 1 

ele te~uaı· .. Aıma~ı .ııiyasalarına. atılm?~a. nt !JtıluııJll 
kıs bır ınucldet lt,;llt :ınlaşnı:ılar tcklıfını.ie u~ 
lıir se,·dir •· ııU) aa • · · ı ı.ı r 

Biikn·~. t!l ( Jlu'.ooow .. i) - Dün lıurada hll a gl:irc, ı 
ııa dtişiil'eıı bir savia dolaşmıatıı·· nu şa,•iaııır .. ırl1 

• • "' • " • tııı::I " ~ 
hUkünıeti So,·yct Jtusyadnn bir ıırotesto ııoT~ ctrııl• de~ 
~·eı merlisi dcrllnl toplanarak ııot:ıyı tet1U ~a11ııl t 11ııı' 

Bugün yabancı ı;.ızctc mUmessillcl'l~I ot• ıı.~ 10 1 

gamla nazırı, so,·yct lıülcuınctinden hiç lJır. 11 biiliJ: 
Sovyet - Romen dn tlıı~ıında hlc tıir garrıt~ 
J;öylemi:tir. 

Amiral 
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Pv1rccrr lil:t:1ne üçüncü ıen 'ı~peş 
Genç adam onunla mUnasebe • 

tini keseli epov z:ıman olduğu 
halde ondAn hala korktuğun!l za 
bip olunmasını istemedi. 

- Ta.bit, ta.bil, lQtfun.u.z:ı. te. 

atan bu kadın acaba niçin Uııt.. 
yöniln yanında bu kndar küçillU· 
yordu'( Yumtr:ı.k tatlı bir sada 
ile bütün dertlerini anlatma.ğa 
koyuldu: 

Galatasaravın karş'sında bocala ı~<
tan SQnra m~~SJJJuı~ayı 6 -1 kaybattı 

şekkür ederim. · 
Otomobil hareket eder etmez. 

- Ah! Azizim, ben artık zan. 
nedildiği kadar mesut değilim.. 
Şimdi, daimi bir vehim içinde 
Ya.trvorum ... Evet, sizin haberi. 
niz yoktur. F"5a.Eell kimsenin ha· 
beri olmadı. Az kalsın bir çocuk 
doğuraca:Ctlm. Cok şükür, daha 
Uç avlıkken dilşUrüp kurtuldum. 
Fn:k:ı.t gUnün bir!nde gene yaka. 
!anmak korl:usu içime gireliberi 
rahat cdemlyonun. Tabit, siz.in. 
bu hususta bana tavsiyeniz tek
r:ı.r evlenmek ve çocuk doğur. 
maktır. Fo.!tat ne ça.re dostum! 
Ben zevceliğe gelemiyorum. Ben 
n.ncak bir seve-ili, vo hem de 
-beni 1yi tanıdığınız için bunu 
sizo itiraf edebilirim,- kolay 
mmenun edilcmiyen bir sevgili• 
yinı. 

• 
1 Serafin okr.ar eibi tatlı bir ses 

!e n.nlnt.mağa bll.§ladı: 

kikatcn biçare lm:cıığı.uı pek bü. 
yük b:r yardımda huJunmuş ola. 
caksınız. 

Coy Evcrarcl müte-. r.zı!nc bi: 
işarette bulunarak: 

- Haydi canım, dedl. Buniaı 
tabii şc··lerdir .•• Şimdi biz l"rn:ı 1 
evvel yola çıhraya bakalım. 

N orman pek kısa bir zzımıın i. 1 

çln Livin.,.ston ile konu?rah h~n 1 
elsine taEmat vcrôi. 

Hep birlikte yola çıktılar. Çc~ 
terin apartımanına gftmel: o ka. 
dru- uzun sürn:cdi. Normnn bütün 
)'Ol b:>yunca. cebinde b!r eliyle 
tabancasını tutuyordu. Gözleri de 
bir saniye bile d:ılmamıştı. Daim~ 
t"tr;\fı gözlemişti. 

Bilhass:ı. hcrhan11i bir di[;er o. 
tomobilin kendilerini t.,l:ip etme. 
didiğinden emin olmak istiyordu. 

Çesterin aparltır.anı, sen za_ 
mantarda Londrada da mantar 1 
gibi bitmeye başlıyan kübik bi. 

//d taTrır.ı maçfttıı cvuel b:r arada ... Sa1d1uıddin 
,·ak.ip mild-0fcıa önıindc uğra~ıyor 

nal::trdandı. Antre:;inden içeri gi. Ma i 
rince bir serinlik hisscclilivordu. Dün ~ehrimi7.e gelen car s-
Drş:ırmm sıcağına nisbctle. bu ce. t.anrn kuwoUi takı.mlarmdan 
rlnlik Norm2lntn pek ho~uıu oit- I'işıxışt ilk macmı Taksim sta • 
ti. .. 6 dmd:ı. 4 bin kadar bir sevirci ö. 

nünde Gn.latas:ıravla yaptı. 
Az. sonra üçü birden rr.uhte .. cm Ma.ca.rlar dUn ciddw ~Uzel ov. 

bir asıınsörün için<le üçüncü kata nnyan san lnrmızılılar karşısın
çıkrnaya bıı~ladılır. da 6 • 1 g!b! aejık bi:- farkla ma~

:Oçüncü k3ta gelince, Çestcr <>- lt1p oldu. Şunu da Hlıvc ed_ elim 
ne dU~tü. ki M.acnrlarm bu ka.Cbr a.cıl< fark 
Yumuşak hal• dö~enmlş bir ko. la. ma.,<Jlüp oluı:lıırmm sebebi Ga.. 

ridordan ge~rek kendi daire3i. latru::ırayın güzel oyunu olmakla 
n!n kapısına geldi. b~ra.bcr yol yorgunluğunwı da. 

K:ıpınm kilidini açarken cUe~ wlrldir. 
titrlyordu. Açtı. Sonra bir l:cn - Oyuna ~t ta.m 16.~0 da ha~ 

ıı.: ra ~ekilerek Nornı:ın ile Coyun kem Ahmet Ademin idare"llnde 
'Ilı \> ( ~l girmesini bekledi. b:ı~landığr va.kıt iki tnkrm da şu 

'dtrıı:ıfon nu. - Mis Meri her halde ön tıı.raf. kad.roln.rmı ır.uha!a.zn ediyorlar. 
't~ tcle!o.. t:ıki odada olacak, diyordu, §im. dı: . 

ı\. ·· ~, Jr dl k~ndis!ni görUrilt. Kf.!~t: G<Jrql> Rotkay, ô. 
~'' onu~u. Coy içeri girdi. Norm.an ve nodi • Odry, Zo7cr/, ~si • Ki. 

tttı&: . • Çt'ster onu takip ettiler. noso.!, O'l&ka, Ulwkô, Dhı Ka 
~OL- ~L 

•c ""?: li qdar gc. En &On giren, kaınyı hentU le.?. Galat<JSa.rayı Osman • Fanık, 
~ ~ rtldi kendi.. pam.ıştı ki, önden giden Coy, içe. Adnan • Mu~a, Enver, Bedi! • 
> ~dtı. }l~Yctte rl girdiği odanın knpısında b'r ta. Saliılıadıd.!11. Snlim, GUndilz. Bo 
\~•\.~lkat tada hiç banca ile kar§ılaıı:-ı· da li d ı'fıırl. Sara( m. 
.~ "'\:t, '-nlnlyct. Siyah şapkalı bır a m, e n c. l\·1 CTN TAFS'L!TI : 
~~ ~t Jalnız kal. ki tuttuğu iri brovnig t:ıbanca&ı. İlk altını Galatasarıw yarıtı. 

·~tt\>~"·.. nı uzatarak: G:•- •·· .. ed' w• ,... ' "t' w' 'UZUll uzun vr l'{l pas o::a. 
~ 'lııı . doa\ttrdi: - Eller yukan Coy 1 (diye hay lahnddlne (.{elmedeır :Macar mü -
~ dı de~ Nor. kmıuş ve onun ardından) Sen de· nn.filerl tarafından geri çevril • 

i,,t~ .. ~lk:aı oraya Norman 1 Sen de Cester... Eller dl. Bir müddet. k~Ihklı a 1;m • 
tı•t" hiç sUnne. yul:arı ı Yokea bn ı:,zcağızın göğ. lnrla cerevan eden cı•'l.ın 1 O 11ncu 

'bir 1~erak et. aünli delerim. dakikad:ll1 sonr:ı. Galntns:ırav 
-.~.~~ Zede ta.. Bu tehdit karJıı1nda zavallı 'eh:ne b'r iııki...-::ı.f hkln ctmP~e 
~~h· lıtu Çcsterln eli ayağı kesilmit ve hMlaclt ve 13 i\.,cn dakik~rla Sa. 

Sarafim tabiri caiz..qe ok 2ibi bir 
şiltla ilk ~olU Macar ağlarına 
taktı. 

Bu ~olden sonra ovun daha 
fazla siira+ıendi. 20 inci dakika
da sold:ın Galata!!arnv kalesine 
inen Macarlar santroforları va. 
sıtasile nefis bir ~ol yaparak 
berrherli~i temin ettiler. 

38 inci d:ılrikaoa Bodurl ya • 
kından fcvk.-l~de bir ı:ıütle 2 inci 
ı::-oll\ yaotı. Biraz soN-a da dev. 
re 2 • 1 san kmnızılılnrın gali. 
b!vetl1e srnn erdi. 
tKi 'Ct DEVRE : 

Bu dcvr.e tamamen Galata•a 
rnvm hald'lllvctl altında <'ere • 
van e+tl. Eııı:ıc:ıen yorının oları 
'Macıırl~r tnktl"'llT"l'Vn bu ~ze1 
oyµn11 knrcı,smda bUFhüti'n yor. 
1n1n dllr.tU't"r ve Rırn ile GlindUr 
Bcxlurl, ~a1fiba-1c1in. ~alim vası -
ltı."lle V2T)Jlan b!ribirin1en gü • 
zel 4 ı:role mal"i olamıvnr:ı k sa. 
hadın 6 _ 1 Jrib; arrk bir farkhı 
mr~1(\T) 01.,,."'l{ ıı••r1ı.:ı111r. 

T J c:.n .. OY!'' ı' nır .AR? 
~fıırar t.al·rmı pek haklı ola 

rnlc eso:ıs ovurıı•,,u p-öf:tPremcdl 
Içlerin~e en ro!{ rnnva ffı:ı lf oln1' 
sa~"1kl.,l"T Pe solir'eri idi. 

Ga'i" G'll..,tı:ı.,~ ..... v talumı dür 
tam mn"'""ilf' f•·tbol oynıvara'· 
~p1;hiw•+i h., ·~ttl. 
• tsbı,.,bul11n mP~ı ı•r Maiinom• 
dUrı h!r tı'"'"m"ot. Hilcl'm hat 
tmda d:ı Fodıırl hnr11ta d!'ncce1

• 

bir oyun "vnndı. 
Ilayrettiıı BAHTOGLl.J 

~~ltildl, tıdan Adc. derhal kendinden geçerek )'ere lft.haddinin uz:ıktan rcl-tiö-i cok 
li. 'il ti\ aıı:. yuvarlanmıştı. Fakat yere yu"ar. ~·1u tıtıtü knJP.d lrarı:•lııdı. frı 1<at 
~o~U~0~aror gibi: le.nırken, Nonnamn kolunıı yapış. bloke edemedi. Slirntlo yeti~en 
\. \('. ~ b~n karde. mış, adeta ondan imdat bekle- --------''--------

' ~ ttttı~kveiyi mi~~rman. bileğini ondan kurta.. rı ektep'ıler fuibol müsabakaları 
h ~ dostum. np tabancasına sarılacağı sırada, 
~ dar ora.. arkadan iki kuvvetli el onun bi- Boğaziçi küme şampiyonu oldu 

~rı~·.lladıc leklerlne yapıçtı. 
~~~t de Az sonra da, bir çelik kelepçe. , Galat-u:~ay • İstikliil 3 - 1 rn fnnııtı 1 • O Ve.Ddi. 

;t:ı )ııtdıı ll:ıentnunı. nin bileklerine gc~tlf,!ni hissetti. Şeref stadİndaki rnet:tep mnı;. BOCAZ1CI .3-Ff.1YD.ARPAŞA ~ ? ~ay~ Milte kıbcn bir el, c.cbinl yok. ln.rmn devam edildi. İlk macı 

~ Qi)c, gl~cek tadı ve iç"rdcn Norn1anın tab:ın. Galat3.Sarcy · l::tik!:ll lise!cri oy. GiinUn en mUhim mUsabnka 
ı-.. ordu. Ha cas•nı ~ekip aldı. nadıla.r. · smı Bo;;nırir·I ile Haydnrp:ışn li· 

11. • ~ • • !lk devre ovun her itd tn.rafm s.01,.rı ovnn1ıJqr, 
~liı:tlttıda du~ımdi şöyle bir ses duyuluyor. ka.rşıltklt '"ıntı'tları ~ollerıe 1-1 Bo:'nzi"i m 1"'"1erini rnlıat bil 
ı. ~e !iOllB erdi. ll~inci devre n~ılan ovıı:r..:ı<ııı f"'"'nra 3 - 1 vcrıdi ve b11 

~iı~t l"t - ller §ey tamam Valt ı .. He. G ı t 11 c::... Bil •.11re 1e <'1 l"r""'T"".' kil
0

me ~. am"'ı' .~ ()t)o ri!in takne<ısını da aldım. a..n. asatay 1 ar 'Fhap vo - ., · "' ., 
.. ~tı~~'ltıtı~u tem. Kendisi.ne Valt diye hitap edi... Jent \•a.sıtn.!lle 2 gol daha ab _ vcınıı oldn. J-Ta"r"'rpaea 2 i:r:ıei o 
"'lb..-."11 d u.ıs. gUnu rnk sahadan 3 • ı galip avrıldı- !arak sırava ge"tl. 
'~~ Oktortu~u" len ve tabancasını Coyun cöğ::ıU. 

~ti oYn ne tutan adam: lor. VE1i'A. SANAT 1-0 
~. · bir !}·arak - Peküla Corc, diye cevap ver. 

~ ı. iccc ge. di. Fakat sen yine tabııncayı o. GUnUn i!dncl knreıla~mMı Ve 
<1cı.-_ n e l ökU de avırır.a Se fa lle Sa'!'\nt li!eleri arasında (',e. l\bt -,,. tc>lün. un cns : n n r . .. . 

d. ~rrtlt Y to}" rlnlik verir... rcvnn etti. 
ı;t ll oıı:n Undeki (D<.ıha var) Vefa ü!'tiln bir oyundan son • 
"'t~t l.l fllU U§lar ve 

~ t.ı_ naaebet. 
l. '<lıı:d' • '"""t' , ırını ve 

t ı~ b~i kaza. 
~ttcrc1cr Şefkat 

14.4.~40 Pazar 

Salıpaz~rı aç~ darında. 

bir lcnza 
Evvelki akşam Salrp:ırarı açık 

J::ırında bir deniz kaz?sı olmuş 
l{aU:avanoğulhrmın Nazım va. 
puru sulııra kapılarak Denizyolla. 
rrrun Trnk vapuruna çarpmııı 
kı~ t raf nd ı..; puntd ticmirleri 
ni parcal.,uıktan b:: .. kn diğer h~ 

~.~t hlrtct t 'avi. 
\:ııtı~ . ~taı \>c oı. 
'~ 'Ur, ar narnı. 

\L. ~ ttı·· 

12.30: Program ''<! memleket s:ı.at O!I, Sıı.di Yaver .fi tan::..ııu, Rnrı ne:ıep, I tnrat ela yaT')'nışt:r .. Kazova, Na. 
nyan, 12.35: Ajnns ve mctcorol<ıjl ha.. 21.15: :MUzlk: Valt.cr C.-:rhardt ve Ce- ıım \'np~ıru kaptanrmtı eul:ın ivi 
~rlcrl, 12 50: Müzik: Çalnnlar: Fn- n\o.l Reı:lıJ taro.!ınd:ın, h m~ ve: pL hc<ııp cdcmivcrck vapurunu Tral· 
hlrc Fcrsnn, Refik Fcrs:ı.n, Ftı.hrl t•o. yaııo &ODıılları, (Bao.ı, (Jı~nıı.c). 2z.oo vap~·rLn ı çoİt ) oıkın de:nirkıncsi 
puz, Bnm üfler. ı - Olmyan: Me. • Müzik: Yelodılar ll-'l.) !?2.15: .Mem. s:b:p olmuştur. 

- Ah! Azl~m. bir kaç daki. 
'ta b~imle başbnşn kalma~a. ra
:ı olmakla bih=en!z beni ne kadar 
nemnun dtiniz. Siz hH ıamar 
)ellden uza.kla.~mn.k ister gibi 
~örilnliyorsunuz.. Korkmavm 
zorla Ut.erln':r~ atılacak değilim. 
Evet itiraf ederim ki, he.ya.lile 
~ıtın mtitelczziz olduf{um o ta.t. 
'ı sıııtU~ri va~a.rr:ak fırsatını bir 
ı.U,..,dl"t hradı.m. Fakat şimdi o 
eykrdcn nok uzağt7;. Emin olu 
•uz, b•.ından bövle si~nle arka. 
ta§ olma1<tmı başka bir emelim 
roktur. Siz ben!m kalbimde iyj 

ver tutan biricik erkek!lniz. Bu· 
nun için, kimseye, vani hiç blr 
kadına a~mac.lılYım eırlarımı size 
söylo.."llek isterim. E~er benimle 
samimi' blr tırkadaş olma vı ka. 
')ul edersen!z c:ok bahtiyar ols 
ca~m. 

Hakikaten eoe:v mUtee~sirdi. 
Erkeklere k~ı hiç merhamet' 
olmıvan. ve onlan zevkine alet 
ettikten sonra merhametsizce 

Askerlik i:anları 
İhtiyat yoklamasına 

Clavet 

Fatih Askerlik Şubesinden: 
İhtiyat yoklamasına davet. 
1 - Her sene mutad olan ihti. 

yat yoklamasına devam edilmek. 
teclir. 

2 - Yoklamalar yine doğum, 
doğum yapılacak ve her mükclle! 
bi.zıat yoklamasını kendisi yaptı. 
racaktır. 

3 - ·Yoklama cu.marte~l harl-. 
olmak üzere haftanın her giliı aa. 
at 9 dan 12 ye kadar devam ede. 
cektir. 
·· 4 - Öğleden sonra tube kendi 
itleriyle me§gul olacaktır. Hiç 
bir euretle mUrııcaat kabul eaiie.. 
mez .. 

S - Şubede izdihama meydan 
vermemek ve mükellefleri uıun 
müddet i§lcrindcn alıkoymamak 
için vukubulacak müracaatlar ga. 
zetelerdeki iltna göre yapil:ıca. 
ğında:-ı her milkellef doğum il1nı. 
nr not etmelidir. 

6 - Uan olunan doğumlardan 
ba~kasının müracaatı kabul edil. 
miyecektir. 

1 - Bu yıl askerlik çağına gi. 
ren 336 dc-ğumluların ilk yokla. 
ması haziran 1940 sonuna kadar. 

•devam edecektir. Bu do~umlular 
yoklamaları için yalnız haftanın 
(Cuma) günleri öğleden aonra 
şubeye milracaat ederek yokla. 
malarını )'aptıracaktır. 

317 doiwnlular: 24 Niaan 940 
çar~.amba, 25 Nispn 940 per§Cm. 
be, 26 Ni&an 940 cuma. 

318 ÖOifumlular: 29 ~s.ıın 940 
puartesi, 30 Nisan 940 aah, 2 
Mayıı 940 per§cmbc. 

319 d~ğuml:.ılar: 3 Mayıs 940 
cıımn, 6 Mı:ı:rıs 940 pazartesi, 7 
Mayıe 940 salı. 

320 dotrurr.hlnr: 8 Mayıs 94C 
·arşam1:a, 9 :Mayıs 940 perşembe. 
ı o MayJs 940 curn:ı. · 

* il' * 
Eminönü Atkcrlilı. Şubesinden: 
Yed~k sc:dzinci aınıf hesap mc. 

muru tızet o~lu 1311 doğumlu 
Ahmet (35581) vaziyeti tet!:il: 
edilmek üzere çok acele şubeye 
mUracaatı. 

* * * 
Eminenii Aal;crlik Şu besin.den: 

336 doğumluların ilk yoklama 
gı 30 haziran g4o tarihinde aonıı 
crccckt:r. Bundan sonra 336 do. 
ğumlukrın yoidarnalnrı yalnız 
p~rçembc günleri 5aat 9 dan 12 
ye kadar yapılac.ahtrr. 27 hn.ıiran 
940 perçembe p.i.nü al:tn~nmn ko 
dar yok!a.,..,a ~ J~elrnivenler bak. 
kında askerlik kanununun 83 Un. 
l'il maddeel tatbik edileceği ilnr 
olunur.· * ft ~ 

Şakrak ~ilUşü, alev renkli do.. 
li saclarının çcrçcvc!odiği beyaz 
yilzUnUn bir an evvelki endişeli 
imasını slldi. Gözleri saygısıs 
bir ~h\'et ateaile tekrar parıl. 
da.mağa ba.§ladı. Hakikat §U idi 
ki, sinni ilerledfüçe Sera.Cinin 
şehva.nt meyilleri artıyordu. O
tuz beş yaşında olduğu halde blr 
mermer heykeli aııdır:ın omuz. 
lan ve gerdanının o muh~em 
gilzelliği henüz hiç bozulmamış. 
tı. Yaşını pervasızca söyler, re 
hatt.A: şimdi her va.kitten daha 
~enç, dalıa sıcak ve arzulu oldu. 
~u küstah bir eda ile iddia 
etmekten çekinmezdi. Asıl e.n
d işesi ihtlvarhk değil, gebelikti. 
O gUne kadar, cemivct hayatlll
da zen11n dul sıfntile kendine 
hilrmet ettirme~e muvaffak ol
muştu. Her taraftan hüsnU ka. 
bul gCSrüvor, ayda bir, baza.ıı 
iki, ve baza.n da altı Aşrk dcqıa· 
tirdiı'H halde kimseve bir °§ey 
sezdirmiyordu. A1ızd:ın a'}ıza 
dola~a.n bir rivayete göre. hay. 
va.ni hislerinin nek ziyade gale· 
yana geldiği b:ı.zı J?eceler hi7-
metçl kıvaf etine girerek fena 
mahallelerde dola.~ır, kendini 
kaba adamların vahı:ıiva.ne mu
amelelerine teslim etiermll'. "Bit
t.a.bf. hfç nezaket bilm!yen sar
hoşlarla yapılan bu çıl!?lll altı.. 
bandalar esnasında eebelik teh
likesi bir kat daha. fazla idi. 

Bu itiraflardan evvelt bir 
,~a hayrete düşen Matv<S, ta
l)iatı aldatmal!a yeltenirken nf
havet kendilerlni t ıza~a kaptı. 
ran Serafin nevinden bln1eroo 
insant dii.,Unerek mHUmsedf. 

- Tedb!r!er:ntzden gnvet e
mind1niz. Simdi na ıl olnvor da 
1Uphe edivorsunuz? dedi: 

- Hiç bilinir mı? Bazı ah. 
va.ide tedb!r almomadııfuıda.n 
rnaacta. bir cok de!a12.r övle be. 
erilrnizlere tesadUf olunur kl !.. 

füıdt1'1tlYmr b\\sbUtUn unut
m~tu. Ofr>mobil içinde tmkı iki 
erkek varını~ cibl acık açık g~ 
rUAOIU,.ordu. Serafin hnyret ve. 
""if"i hfr cllretle. bl'tiln muhteris 
•a.b:b.,tını ortaya koyan eu sö~ 
'eri ilAve etti: 

- Esasen ben o tedbirlerden 
nefret ederim. Bundan daha iğ
renç ne olabillrT Ssvişmek rev
'rinl öyle tnldm eeylerle berbat 
etme?•te mo.nn ne? tkl ii~tkın en 
bas döndilrilcü bir arda nefis. 
lerln! zapta c:ıılısmalnrı, blribir
'erini somınn kndar tevememeM 
'eri kadar feci bir şey olabilir 
'l1İ? 

(Da1Mı var) 

er ıı· lla rı <ef let 
sandı ı ~a veu ih •or 

934 senesinda Denlzyollan, 
!\kav ve fa.brike. havuzlnr idare
lerinin memurları tarafından 
lturulnn milte!:elsil kefalet sa.ı:ı.. 
~ı"hnın lfi.,':y1 kararlnşmı~tır. 

' ~ tQ b:ddeti 
\ ıı.llıi: b ıtil'or 

ı ~~ 1.tlıın 
!ıı-~~' tı ~ anların 

tek Toks;oz. Necmi ruza, ıS.30/H.SO: ıokel &Mt,.nyurı, A!!lll8 hıı.bcr!eri; r:L Dcnhvoll11rı K"'ll:avtnlaroar 
MUz k: I{UçUl: orlcc~n, (Ş:-t: Ncclp rtı.At, E3hıun - TahVllM, Kıımblyo - tr-..minat i!:ıtemcl:tcdir. 

Eminönü A=ılccrlik ~ubdn.:fon: 
7 Nisan 940 günlU celp iHinınr 

~ktir: 

Sandık 1 ltünunmmni 940 tn • 
rihhı:le lr.ğvedilmlş sayılacak 
ve bu mildd t.e kadar memurlnl"' 
dan her av kesilerek sandıkta 
t-onlanmış olan vüzde ikiler ken-
1ilerine iade edilecektir. Bunun 
'cin Denlzvolları idnrC3inde bir 
•~<>fi "e tıe•·e• i ltt'rı• 1 acnl:tır. 

~ "ttı .c:IJ\tıat·Lll:ı'1nıc 
ıı ~ tatil 

1 ~arar. 
~. -~ 1't llak gunleri 
;,_<.tıı t<~ ~a:n bi. 

t f at4 kadar c.. 
~ tduıı~C:nıir bu. 

U:llr Vakıf 
• '°cr~tt ?nUdfir 

~ ~~. c l l&ırzn: 
ıı..._~ ~oo w 
·~ IQ~{ be. 

tlttadır. 

Aşkm), 18.00: Program ,.e memleket Nuirut borsası. (1'"'.iyc.t). :?:? 30: Ajans 
sn.at ayan, 18.05: :UUzlk: Radyo caz Spor servis!, 22.4.0: Mllz!lt: Cazb:ıud, 
orkestrası, 18.SO: çocuk ıınaU, 18.5:!: (Pi.) 23.23;23.30: Yarınki proırro.m 
serbr t saat, 19.10: :Uemlcl;ot saat ve kap!lnr,. 
nyarı, Aja:ıs ve mcteorolojı hllbcrlerl, 
19 30: M~llc: Ftl:Sll hcyeU, 20.lll: KD. 

nu§ma (Tarihten aa)•faır.r), 20.so: Beyoğlu Halk ı:inemrun:: 
Mllzik: Çalanlar: Fnlılro Fcrsan, ne. 
tlk Fersan, Fahrt l~opıız, Dasrl üfler. 
ı - Olruyan Scrr.~ t öz:Jen"'cı; Mua. 
tata ÇD.f!lar, 21.00ı MUUk: Halk tür. 
kUlerl, ve oyun hııvaıur, A.zl.a Ştn.. 

2 FlLU: 
1 - lntllmm Dur:.od 

latııı.ıbuldA W,; d~fa. 

---<>-c--

n·ı- mıh c bono tjuç!usu 
y kalandı 

S..,ht~ TY'flhnt)lJ 'lvlnosu sudu • 
l:ı.rmrlan f.li PuPd a1rr~1 ı blrlet 
,,,,,'\ vnl·-ıl ,.....,,., d ;ıı ıın11ı·evE' 

""v'·"d'l"re't 1'ir' ı o•·'h CM'." 
lıf'ı 1:imi t.a.rıı.fuıdı:ı.n tc~ ki! edil • 
mi3tir. 

TopJo.nma !'Ünü 19 nl!:::n 94C · 
.. Unü olarol: ilfin edilen hl-- arl:er 
lik etmemiş 316 - 335 (da:1il) do 
f:umlu jandarma ve r,ümrük sınr 
hna mensup e'ratın içtima güni' 
25 n1oan 940 per~mbe olarak de 
..;· tı .. uml .. tir. 
Şub~mizc r.ıen"ıtn i:ınd·rra vr 

~Um ii': ıw•ı'•na r.- ... -u"l erA~•r 

mezkfır günde saat 9 dıı şubede 
haıır bulunmaları 'illn olunur. 

1 kanunusani 940 tarihinden 
·onrn k0 sPcn vUzde ikiler Maa.. 
..if VP tli'eti milteselsil kefalet 
"'!l.Ildtr'?tna devredilecektir. Bun • 
1an "'nrn da vaz!,,et b•ı ~ldlde 
ieva'll e<'erc'ctir. Bn Uç de4ı~de 
""l'ICl"'lıır i!·"n muh•,,.ı=f s"be..,lerle 
.. ,.,;r ... .,;,.,:ı.,,, n··r1""·cı nıemur • 
•.,r cln l\ıtı EC""AP"'l.b"ri m <ı"1a • 
rmdnn her av ı·csilen vllzde ild. 
teri geri alabileoeklerdlr. 



14 NiSAN 1940 .................... ~. ~ 
• 11h te.-ı '# 

F O S F A R S O L, Kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarla cıklan tazeliycrek çoğaltır. Tath ııt ~ ' 

... ·~o( ~· "\:. • ~......... .. • • -

Vücude devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabi buhranlan, uylcıııuzluğu giderir. Pd • , 
hazlarda, banak tembelliğinde, Tifo, Grip, Zatürrieyt:, Sıtma nekahatlerine, Bel gevıekliği ve ıdell" ..Jd 
kilo almakta pyani hayret faide ler temin eder. fil, ,_ıJV'" 
F O S F A R S O L'ün diğer bü~ün kuvvet ıurublanndan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETTE l{A ~I 
lŞTlHA TEMiN ETMESi ve ılk kullananlarda bil~ tesirini derhal göstermesidir... UR ~ • 

şurubu Sıhhat Vekaletinin resmi musaadesmi haizdir. HER ECZANEDE BULUN -AN, KUVVET iŞTAH 

. 
Xorh-ı.ınç bir geceydi; yağmur, 

olukları ta.~ıran, patlatan bir 
şiddetle boşanıyor, seller • bir
denb:re su basmış kuru bir dere 
gibi - rasts:;eldi"i kaldırım taşı. 
ııı sürüklüyordu. 

Kapkara gök, şarapnel taar· 
ru.zuna uğramış bir kuma.'i par. 
çası gibi, dört bir taraftan ça -
kruı şimşekle sık sık parçalanı
yordu. 

Gök gilrilltülcrinin hızını kay· 
oodip uzaktan uzağa. vo boğuk 
boğuk homurdandığı dakikalar. 
da, coskun sellerin caddedeki a. 
nalai:'1lllında fokurdadığını du
yuyorduk. 

Bu gece, bu çatı :ıltınıda topla· 
nan beş arkadaşın mevzuu, san. 
ki kudurrn.u§ tdliattan mülhem
miş ~bi, hep l.orkunç bahislere 
teınn3 ediyordu. 
İçimizden biri, ~imdiye kadar 

dinlediğimiz cinli, perili ev hi
kayelerine lbir yenisini katıyor
du: 

tstnnbulun bilmem hangi -sem. 
tinde, zengin bir kuyumcu, on 
beş 'bin liraya varan servetini 
yatlra.r:ık oldukça muhteşem bir 
apartman yiikse!tiyormuş. Ku· 
yunıcu, gününU peynir ekmekle 
öldüren tama.kar bir adammış. 
Her cimri gibi o da, şeytani ibir 
7.ek1ya sahipmis. Menfaatlerin -
do metelik sektirtmemek için, 
saatlarra. kafo. patlatır, içinaen 
güç çıkılır hesaplarla lalı kırk 
yar-..;.rmrş. 

Günün birinde, bu cimıiliğin 
ce7.asmı övlc bir ~kmiş ki! Ba • 
kmız nasıl: 

A~~m:ı..nın iru a.atı sür.ı.tlo 
ilcrlivorr .. 4, temellerin atıbşm. 
da.u bir ay sonra, iş dahili aksa.. 
ma - kapıların, pencerelerin, 
döşemelerin - yapılmasına gel. 
mi~. Ve işte bu sırada, o sem
tin h!llkı ar2Smda korkunç bir 
~yiıı baş göstermiş: 

!{uyumcu ''x" nin apartmanın
da cinler, periler dola.sıyor ! 

!nşnatt:a <'al~ ameleler ak. 
şam iizeri paydos edip, kapıları 
iyice k:ı.pavarak çıkıp gittikten 
saatlarca sonra.. gecenin yarısı· 
na d0<Jru, n.partmruım bazİ kat -
lB.J."Il do. ışıklar yanıyor, derin -
den derine gelen boğuk gürültü. 
lcr ı~om:..';!!ıı:ı.l:ır duyuluyormuş. 
Batıl inanışlı safdiller ve çocuk· 
lıır, yeni kurul.m.n.kta olan bu a
paı h!ı.,n.rı y~, önünden 
ge<>~mcz olmuşlar. Bay kuyum
cunım yolunu çevirenler, iirke • 
rek, çekinerek apartmanda dö· 
nen esrarlı ıh.a.disclerdcn bahse. 
diyorlarmış. 

1çl<>rinde, inşaatı paydos c -
dip b;.:ıayı yarım bırakmayı tav. 
siye üdenler bile vnrnu.s. 

Cin, peri ııayialan • tuhaf de
ğil mi - cimri kuyumcunun adc. 
ta keyfini getirmi6. 

Onun, n*lcnınekte hakkı 
vnr: Çilnkil, <:trııfa çıkarılan 
ıivayetkr, hilesini bir hayli ko. 
layla.ştrrmış bulunuyormuş. Ge· 
ce ya...."l:ıno. doib'u başlayıp s::ı.. 
baha kn.ıoı biten takırtılarm, 
tokurtularm sebebi meğer §Uy
muş: 

Bay kuyumcu, hilkfunct ma. 
lcamlarınJan gizlice, geceleyin 
de amele çalıstırnralt inşaata 
!levanı ediyor, biran evvel apart· 
mam bitirp kimya. vermek ga. 
yesini gildüyormuq. 

Derken efendim, bina tamam
lanmış ve kapısına müteaddit 
1'.kiralık kat" tabelası asılmış. 
Fakat, az tama çok ziyan geti _ 
rir. J-;te tam bu anda, işlediği 
azinı hata knfnsma dank etmiş: 
Cınli perili apartmana, bu asırda 
bile, hnngı akıllı girer? 

Ba.ı:ımı yerden yere vurmuş 
ama, ne fayda! ... Şimdi, bomboş 
durn.n apartmanda, kendisinden 
başka oturn.n yokmu-. 

B":r aralık söz, cinlere, perile· 
re inanıp inanmamağa intikal 
etti. Beş arkadaşın içinde en 

" - .. ... 

matlı bir gençti. Arkadaşları a· 
ı-asında cesareti ve soğukkanlı. 
lığı ile tanınmıştı. . 

Grupun en tabansızı Fikret. 
cin peri efsaneleri konu.'.:}ulur -
ken Memduhun muhakkar gülii
şünü bir türlü hazmedemez. için 
için sinirlenirdi. 

.ı. 1itekim bu gece de öyle oldu. 
Ve, Memduhun hurafeler karşı· 
smdaki cesaretini imtihana. çek. 
mek fikrini ileri sürdü. 
Yağmur delicesine yağmak -

ta., gök uzun uzun homurdan -
makta devam ediyordu. 

Delikanlı, kayıtsızca omuz 
silkerek kısık bir kahkaha ko • 
pardı: 

- Cesaretimi nasıl deneyecek. 
siniz bakayım? 
Yağmur olukları bir anda yo

lunu deği~rmiş ve sırtına bo
şanmış gibi, Fikret ürperdi. Ar
kadaşları soruyordu: 

- Söyle Fikret ... Nasıl imti • 
han edeceğiz Memduhu? 

- NasJl? 
- Nasıl? 

Öfkeli bir sesle anlattı: 
- Benim bastonumun ucu de

mirlidir. 
-E!? 
- Memduh onu alacak ve bii-

yük mezarlığın en ortasına sap· 
layıp dönecek. 

Memduh, onu çileden çıkara • 
cak veni bir kahkaha salıverdi 
ve imtihanın basitliği herkesi 
güldürdü. 

Memduh alay ediyordu: 
- Dostumuzun zekası evvel -

dcnberi müscllcmdir. O, beni bu 
müthiş yağmurun altında ah • 

·maklar gibi ıslatmak istiyor! 
- Korkuyorsım, dedi Fikret, 

yağmur bu korkunç gecede me· 1 
zarlığa gitmemek için gfuel bir 
bahane ... 

- Mademki ısrar ediyorsun, 
bu imtihana bir şartla razı olu. 
rum: Dediğini yaparsam beşli
ra verir misin? 

Fikret böyle bir J:mhse gir~ti.. 
ğine çok pişmandı. Memduhun 
ne maddi ve inadcı bir adam ol -
duğunu bilmiyor değildi. Fakat 
arbk bu bir izzctinef s mesele • 
siydi. 

- Kabul ediyorum! 
Dedi. 
Memduh, uzun ve sağlam mu

§alnbasım sırtına geçirdi; Fik _ 
retin ucu demirli bastonunu ka· 
parak, çamurlu sokağın karan. 
hklarma karıştı. 

On dakika sonra, kasabanın 
büyük kabristanındaydı. 

Tuhaf şey: Memduh, garip bir 
hissin tesiri altında ürperdiğini 
duyuyordu. 

Gürleyen gök; çakan şimşek; 
fırtınanın biribirine kattığı yük 
sek serviler ... 

Kendi kendine gilldü. Muşam.. 
basının et.eklerini toplayıp al • 
çak duvarı aştı. 
Düşmemek için ihtiyatla i . 

lerliyordu. Buna. rağmen, baca
ğy, şiddetli yağmurun çökertti. 
ği bir mezara saplandı. Bacağı· 
nı kurtarmağa uğra.şırken bir 
iskeletin korkunç dişleri par • 
maklarrnı acıttı. 

Bir kere daha ürperdi. Bir ke
re daha kendi kendine güldü. 
Fakat, mancvivatının gittikçe 
bozulduğunu hissediyordu. 

Dönmek ve bu korkunç yer -
den bir an önce kaçmak istedi. 
Fikretin hmç ve alay ifadesi ta· 
şıyan kilçük gözlerini görür gibi 
oldu. 

Bir mUddet sonra. kabrista • 
nın tam ortasını bulduğu.na kani 
oldu. Rast.geldiği hendeğin içi • 
ne girdi ve elindeki ucu demirli 
bastonu bütün kuvvetile topra • 
ğa sapladı. 

Ve, çıkmak istedi. Çıkamadı. 
Meçhul bir el, eteğine öyle sım· 
sıkı sarılmıştı ki!. .. 

* * '* 
materyalist M:emduhdu. O. ilim O, gece, dört arkadaş, Mem . 
adamlarının "metnfizik" namı duhu beyhude yere bekledi. Fik
altmda mütalaa c.ttil-leri ccrar. ret, Oc!-; lirasını kaybetmediği i. 
lı M.d~Ierin hiç birine inan - çin memnundu: 
mazdL l\'emduh, otuz yaşında, - Korktu, diyordu. korktu ve 
·ri boylu, ı;üçr ı uvvetli, kafası 1 gidip evine yattı. 
<.lıı rtıcudu kafüı:r sağlam, malft. Diğerleri, korkaklığı Memdu· 

.............. ~ ......................... ~~ 
Jandarma Genel Komutanlığı Ankara Sa

tın Alma Komisyonundan: 
1 - Aşağıda clna ve miktarları yazılı on be§ çeı;it tele.ton işletme tesis 

tbılr maddeleri açık eksiltme wıulUe 20.4.940 Cumartesi gllnU sa.at ıo da 
satın alınacaktır. 

2 - Bu malzemenin toptan veya her çeoit ayn, ayn en ucuz fiyat tek
il! edene ihale edilecektir • 

3 - Şartnameaı paraaız komlayondan almabllecek olan bu eksiltmeye 
girmek lstlyenlerin tamam.mm veya eksiltmesine girmek istediği kısma ait 
hizalarında gösterilen teminat sandık makbuzu veya bıı.nka mektubu ile 
şartn:ı.mede yazılı belgelerle birlikte tam val<tlnde komisyonda bulunmıı.lan. 

Miktar 

ı - Voltmetre. 300 
2 - Palanga takımı 400 
3 - l{U!!kU. '00 
4 - lzolabant on ve ylr-

ml be§ metrelik. 400 
5 - Karga burnu. 500 
6 - üç çeşit eğe. 600 
7 - Burgu 10.12 No.: 500 
8 - Kcsgl "penae,, No. 7. 500 
9 - Keser saplı No.: 1 400 

10 - Tel bükeceği. 600 
ıı - El mengenesi 500 
12 - Kepce, 600 
1-: - Destere. 400 

H - Palanga ipi 400 
15 - Kemerli mahmuz. 400 

YekQo: 

BORSA 
- Ankara 13-4·940-
1--ÇEKLER --

l ~Letll ı (loı1Jh) r..:zı 

ı 00 l>olu ( Aıı ıerlka ı 130.S.> 
100 Ff1\rıan Franlu 2.9687~ 
100 Llret ,!t.al.ra) 7.61%.> 
100 ln iç -1! 1' 'Tuılıu 29.S~IS 

100 FlorltJ (Felemenk) 69.687.> 
ıoo Kal amar'k <Aı-n ı 
100 lkJı.ı (Belçika) 
100 Dırahml (Yunan) 0.97 

100 Leva USuJıar) 1.79S 
ıoo Çekoalova.t- kutooı. 

100 Pezef.ft ,b;wıya) 18.61 

100 ZlJoU (Leblatan) 
100 Peıııö (Macar) 26.7075 

tOO Le)' (Romen) 0.625 

100 Din r (Yoıoaıavı S.47 

100 Yen (Japon) Sl.6825 

100 lav~ ıtaronu Sl.0975 

100 Robll' CJ:.ı•ı.J 

- Esham ve 'Iah"!illt -
Erp.ni 20.06 

(1505) (25i7) 
Tahmin bedeli 

lira . 
ili< ~mlnat 

3900 293 Örneği var. 
2200 165 örneği var. 
3600 270 ömeği var. 

200 15 Örneği var. 
500 ~S örneği var. 
540 41 örneği var. 
550 42 Örneği var. 
750 56 örneğl var. 
400 30 örneği vnr. 

1200 90 örneği vıı.r. 
1315 99 Omeği "ıır. 
2100 157 örneği var. 

500 38 Vasıt ve ör-
neği var. 

600 45 .. .. . . 
6000 31~ örneği var. 

23855 14!>0 Umumi t~. 

mlnat 

MEŞHUR 

FA~OS 
Saat fabrikasının birkaç 

çeşitleri: 

DAKiK, ZARiF 
DAYANIKLI 

ZİYNET MAôAZASI 

L 
İstanbul, Yenicami caddesi 

Uin Makulyan Han No. 45 

Eyüp Sulh Hukuk Mahkemcalnden: • ••• 
940/109 A. Ş. 

Eyüpte Düğmecilerde, Oluklubayır 

sokak, 12 No.lı evde otura.n 1.6.13'1 
doğumlu ölü Mehmetten olma. ve ölU 
Fatmadan doğma Saklbo Nimet Dl. 
Umsere ayni evde oturan kar
deşi Makbule Dillm8er tarafın. 

dan küçük Sakibe Nimete vasi 
olmak üzere verdiği istida üze
rine yapılan tahkikat ve muhake. 
me sonunda mumaileyh& Makbulenin 
ve.al olmaya ehil olduğu ve va.sayeU 
sulisUmal etmlyeceği ve küçük için 
bir vasi tayini faydalı bulunduğu ve 
ktiç;üğün hakkına tecavüz eylemiye. 
ceği istıma kılman gahltlerin gahadat. 
ve zabıtadan gelen cevabi yazı mlln- I 
derecatı \'e nüfustan mevrut cevabı 
yazı mcfadile anlaşılmııı olduğwıdan 

ablası Mnkbulenin kabili 
0 

ltlraz ve itL 
~ olmıı.k üzere vasi tayinine ve u. 
sulen JIAnat icrasına '.kııblli itiraz ve 
illzar olmak üzere 6.4.940 tarihinde 
verilen karar sekiz glln müddetle ilAn 

~ ................ ~r:lll!!~ 

Dr. Hafız Cema• 
LOKMAN HEKiM 

Oahiliye mütehassısı. 

tstanbul Divanyolu 

No 104. TcJ: 22391-
.......... mııı ....... 

SAHtBI: ASIM US 
qasıldığı ver: VAKiT Matbaası 

Umum Neşriyatı idare eden. 
Refik Ahmet Sevengil 

1 i~HiSARLAR 
Cinsi Mlktan 

l\:ereııte 11M3 

.. . uıırse-
En kibar mahfillerin kullandıkları ve tıutün d 

gU1,elllk müıtabr.artıındır· 

UMUM 
Muh. lxıdcli % 7,5 temlnııtı 
Llnı lir. Lira Kr. 

470 35 25 
olunur. (32024) 

ha· yakıştıramıyorlardı: 
- O budala. değildir? 
Yağmur delicesine yağıyor, 

gök homurdanıyordu. 

Lokomout alev borusu 
LokomoUf manometresJ 
Lokomout au tesviye gi.§esl 
J<ıyım bıçağı 

2 takım 
2 takım 

24 adet 
2t00 atlet 

•• 
•• ,. 

"MUteahhltlerl nammıı.. _..ı ı 

* * * Ertesi günü, kabristanın e • 
mekdar bekçisi zabıtaya koştu. 
Mezarlıkta garip bir cesed bul· 
duğunu haber verdi. Gelen po -
lisler, !\lemduhun ölüsünü bul· 
dular. 

Elindeki ucu demirli baston . 
la uzun muşambasmm eteğini 
toprağa saplamıştı. Kaskatı su· 
ratmda tekerlekleşcn gözleri, 
büyük b:r korkunun ve cehdin 
izlerini taşıyordu. 

Adliye doktoru, onun korku· 
dan öldüğünü tcsbit etti. 

REŞAD ENiS 

y,..,. 
ınlıtt•ı1 ti' 

1 - Şartnıı.me, kroki "e kereste eb'ad listesi mucibince yukarda cins ve ı,,e\# 
lılzıı.larmda gösterilen usullerle satın alınacaktır. ·ab3tl\~t$ 6ıııl 

Il - Eksiltme 24/JV/940 Çaraanba gUnU hlzalanndıı. yazılı saatlerde }{ ııcctı1 t 
Şubesindeki Alım komisyonunda yapııacaktır. nJıfll'b ııl'ı ,ç 

ara.sız ' III - Kereste eb'ad listesi, bıçak ş:ı.rtnam,.si eôı:.ll geçen şubeden P ıa.rll 

görUJeblllr. e pııJ'l •• 
7 5 u,·cnf1l •• 

IV - İ!<teltlllerin Cl(si!tmc için tayin olunan gUn ve saatlerde % , g ~ 

komisyona mUracaatıarı. ~ 1 

Zayi 
Devlet Dcnlzyolları umum mUdUr

lUğUndcn ihtiyat gemi dol~toru Ali 
Lütfi Dikmen namına verllartş olan 
8t6 alcll numaralı hüviyet varakaını 

Z&)i ettim. Yenisini alacnğımd:ın es. 
kisinin hUkmU olmadığını illin ederlm. 

Ali LQtfl Dikmen (32014). 
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