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Bugün 
9 

SAYFA 

9i 1 izler Baltıkta Mernele 
adar 11ıavn 

detli bır bo-nba dı-
döktüler 

dan sonra Narv·ke 
'iliz kıta/arı çıkarıldı 
, Alman askeri dağlara · doğru kaçtı 
~arda harp Amiral Şer cep zırh-

~.~~1:1t~ fısı da torpillendi 
~~larayak-
"'~ll~ elcetierinde 
'-.~·tabii ola. 
~ lıtd11,, F bu suali 
ı.~ ~-- •kat Al l~~\'yetlerin 

'Ttııt.i- talııidad 
· . hl .t:,,~n da Ot. 

ı.~erek Ad· 
· h:'ttıkıarma 

.. ~ htr.ler ael. 
~ Yetin ciddi 

~tiri yor. 
.... İrnarka 
:~ Plil)ı 

~ laı..::-"Ydı, bu 
~-~lf-re ve 
~ ~ etsiz kal· 
~~hesinin 

'-.~'. Üzerin.. 
"'~i. •rıeceğine 
..._tltj h. Alrnaftya· 
I~~~ baıla· 
·'ıi-,_, in Y&ptık. Ch..,.' h.a .~ıte el 

~'-.. '7 .,ı~terdi. 
~ ~ 0ıazının 
~ L' ~ havadisi 

f'"'- b ~ etten her 
;. ~lc\ıınet· . ......... anın 

-.ıq•ıine hük 
'ş· . 
~~-, pi!_ •11ıeket· 

h~~ -..rıarı t~tbi.. 
:~~ lillkıYeti te-
~~ .._,ınanıanna r 
\."'- · ~ "e adeta ~~ .._~ürat)e 

ttt-' Knl 
lı.:.' l Çekilmek 
~~ i11al 
..... ~bir ınu 

ııqat'd,, ı . ... nıiliz 

l>a~ 
\ ~ ~:•Pılan Al· 
~'~için 
~' ~azlarile ... -"'~~in 

...... ~ ~ 0'4111 .._ 

)' Jc.teıat bo
~ dar olan 

' ......... ~ tarlaJa. . ı.;~ Alınan. 
""'--"""I Ol~ arasında 
lıl..~~-

._. ti~~ devlet. 
~e;ı~~ ıiınaı 

• 'il bir ih 
\ lt~ 1"~.iliz ~ç 
~. hulcuıneti 
S:~ olsa bile 

~' .. ~rnan i1• 
\~~~ya. 
~ ~)~et~ ıeçe. 
~~'ç ltir. De· :S::"- ,_.~Oprakla. S lcaP tarafm

~ ~ h':nn;•ı olan 
~' ttl~ &raftan 

'alte.,1~. diier 
~dar erıne kar 

'-':. lcalaC: etmek 
~ ~~ •lırı br. Bu 
P ~ ~ c llıakaızın 

t.ıı.~ıepheıindc, 
~~r,._ cloiru 
~ı~ huhınrna~ 
lO,~. 

'>tı 6 •ncıda), 

Norveçteki Alman kuvvetlerı kumandanı 
bir beyanrıam!3 neşretti : 

··Mukavemet ederseniz çok şiddetli 
tedbirle~e baş :vuracağız,, 

Norveç su1.arında muva/fa7.·u;ct 1-:a:xınan lngiliz donanm.Mt 

• 
l os n ma-

yor 
Kont: C~yanonun gazetesi ş~yae dftyor: 

Norveç hadiselerinden sonra hiçbir Avrupa 
devleti harpten ayrı kalamaz 

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

. [:~.,,- .. Harp lta;lpada da . 

--..... .. ı-r>.;p;~ı- !-.! ~';~!~d~,r:~!~!!!ı~~ü~ : 
ftrm!~..ftf.4/ail 8~0 88~ lj nazırı Kont Ciyanonun gazetesi ~ bir harptir. Vatanımızın sonuna 

(S ~ Cf CJ • olan Telegrafanın baımuharriri kadar harp haricinde kalabilece. ! • * . ••., Ansaldo bugün İtalyan kuvvetle· ğini zanneden her İtalyan bata e· 

• • 

t1 · 'O.: rine radyoda bir hitabede bulun· . der, hayale kapılır. 
· ·•Sllı ı muştur. Harp Norveçte patladı, harp 

ı Amıaldo demiştir ki: İtalyada da patlıyabilir. Bundan 
•' Geçen haftanın hadiselerinden bir ay evvel çok uzak addedilecek 
• sonra hiç bir Avrupa devleti harp olan bu ihtimal belki de çok ya -

ten ayrı kalamaz. Bu, en uzak ol. kın ve hatta zannedebileceğiniz -
duklarını zannedenler üzerinde den de daha yakındır. 

Selô.niğin 
rafından 

- - -müttefikler ta
işgali halinde •• . 

( r Ql'U1 6 uıcıda J. 
lngı1izlerin Baltıkta. nerelere kadar may" döktükleri ni gösteren harita. 

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

(Yazısı 6 ıncıdaj 

~lecin peşiffdat : Japonya 
Büyük bir süper dretnot 

fil osu yapıyor 

/\'cvyork, 14 ( A.A.) - Nevyork Times gazetesinin Vnşing· 
ton muhabirinin aldığı malumata göre. Japonya büyük bir süper. 
dretnot filosu inşa etmektedir. İn şaat pek ~iz1~ tutulmaktadır. Bu 
filonun tonajı Amerikan zırhlı filosunun tonaJınl geçecektir. Mu
habir şöyle demektedir: 

"Bir kaç scnedenbcri Japonya deniz inşaatını gizli tutmak
tadır. Şimdiye kadar alman malCtmattan Japonyanm 40.000 veya 
45 bin ton hacminde ve 3 veya 4 dretnot inşa etmekte olduğu 
anlaşılmakta idi. Bunlar şimdi hizmete girecek bir vaziyette bu· 
lunmaktadırlar. Şimdi alman ma!Umattan aynı tonajda 8 ve bel
ki de 12 zırhlının inşası içın bir program hazırlandığı anlaşıl 
maktadır.,, 

Muhabir, Japonya yalnız 4 zırhlı inşa etmiş olsa bile Ame. 
rikan filosu tonajının inşa.atın seri olmamn.sı ylizünden aşağı 
yukarı Japon filosuna müsavi olacağını kaydetmektedir. Fakat 
Japonya sekiz zırhlı inşa ettiği takdirde Japon filosunun tona
jı Amerikan filosunun tonajını tecavüz edecektir. 

Polonya gemileri 
, Müttefik gemiler yanmda 

Almanlarla çarpışıyor 
1.,ondra, 14 (Radyo) - Nor

veç kaynaklarından gelen ha -
berlere göre Şimal denizinde Po· 
lonya torpido ve denizaltı gemi
leri mUttcfiklcr donarunası ya • 
nında harbetmektedirler. Bu ge. 
miler geçen sonbaharda Baltık 
denizinden kaçmağa muvaffak 
olmuşlardı. 

Ruzvelt bugün nutuk 
söyliyecek 

Vaşington, 14 (A.A.) - Ame· 
rikalılar konferansı beşinci günü 
münasebetilc yarın öğle üzeri 
Ruzvelt radyoda bir nutuk söyli
yccektir. 

Roma, 14 (A.A.) - İtalyan fi_ 
tosunun ilkbahar manevralanna 
15 nisanda başlanacağı söylen • 
mektedir. 

-- 1-1 ı_.ı -- ~ -

Açık lıesap I 
Belediye kooperatifinde auiis. 1 deiiıdir ki hakikatte hiç bir ka. 

tiınal var mı. yok mu diye bir ee. bahati olmıyan resmi makamlanft 
neye yakın bir zamandanberi ya. böyle bir mesuliyetten, tenzihi 
pılan tetkikler nihayet b:C' rapor liznndır. 
ıekline girdi. Halka ait bir hak Rivayete göre kooperatifin he. 
meselesi olan bu i~in mahiyeti ar. saplannda 1726 lira kar ıöateri1. 
tık anla~ılacak derken raponın diği halde 20.876 lira açık "'"· 
müzakereıi eınasmda gazetecile. mıı. Bu tarzda bir açığın manası. 
rin dııarıya çıkanldığını öğreni. nı anlamak mümlı:ün obnayor. 
yoruz ! Hakikaten kooperatifin kaaasın. 

Dünyanın her yerinde ve her dan para mı aımlmıt? Yolıaa ıu. 
i~te suiistimal olabilir; bundan raya, buraya yersiz yardımlar mr 
dolayı hayı-et edilmez. Hayret e. yapılmı,?. Yahut kefaletsiz ik. 
dilecek teY herhangi bir i,te sui. razlar olmuı da neticede tahsilsiz 
istimal görülürse bunun memle. mi kalımı? ... 
ket efkarıumumiyeıinden gizlen. Bu ihtimallerden herhanaiıi 
meaidir. Çünkü ıu veya bu tekil. mevzuhahis olursa olsun, mutla. 
de olan bir suçu gizlemek onu ka usul dairesinde suiistimal adı 
örtbas etmek demektir. Bu da bi. verilen ha itin hiç bir kimseden 
lerek veya bilmiycl:'ek suçlulara aizJenmiyerek bir taafiye J"Olu 
1ataldık ebnekten baıka bir~ val'Chr. HASAN KUMÇAYI 
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A.mıdin mezarı 
)..bdülhak HAmid Maarif Ve. \ Fertler böyle dütünür, d.evl.t 

kileti bir mezar yaptırdı, bu mc· böyle hın-eket ederdi. Büyük aa• 
m.rc!ıın bahsed rf<en .ne mermer natkar daima me:ı:iyetini ıöhrttia 
yığmlan altmda "tıfli ekberi" bir bagka kapısından ıirtnk lca. 
ıorg.ıya çeken ebedi gençten, ne bul ettirmek mecburiyetinde bl· 
de bu mertneT yığınlnr üstünde mııtır. 

büyük aıirumnı kaybeden Ha. nkılapçı Namık Kemal, ıair 
ııan Ali Yücelin duyduğu ncıdan Namık Kemali, MMrİf Nazın 
ölümün ebedi tahnyyül dünya • Recai Zade Ekrem Estet, tair Re.. 
ıııdan, geride kilıınm kalb sızı. cai 7..adeyi, sefir ve ayan azası 
ımdan dem vunnıyncağım. Hamid, §aİl· Hamidi konaklannm 

Ölümünün üçüncü yılrnda Ha- selamlıkla~ıooa .bcslerni§l<Tdir. 
"de Y"-Ptlan mezar neyi ifade e Halbukı hakıkatte bu sanat • 

der? • karl~r devlet rütbelerini iltifat 
Birkaç çeki mermerden ibaret beklıycn bir amatör edebiyat me. 

"lan bu ta parçalan ne bir cö - raklm gibi taltif etmi~lerdir. 
mesrtliğin, ne de bir fcvkaladeli - Hô.mide "'apılan me:r.ıtr, Hami-
iin ifndesidir. din başucu~a dikilen tas sanat • 

Hergün her yerde bir hayli taı kira gösterilen ilk u:vg( ve Türk 
Ylitlmnkt.ııdır. Ve birçok insanlar küJti:c-Üne gösterilen hürmetin ta 
taısu ınezarlannın altında bir kendisidir. Türk olduğu hlllde İ· 
tutam ot, ha güzel gelincik, bir tibar kazanmak için kendisini 
diken haline gim:1ekte tabiatm c• lranlr .diye ı-öııtennek mecburiye. 
~ tenevvü davasmda seuiz, tinde :kalan Türk münevveri aa· 
adsız, baytrakaız kahra.mnnlığmı raydan ltapıdıınrı edildiği gün • 
yapmaktadır. Hamidin başucuna ~ri onun mukadderi unutul -
dilo1en taş, ''C bu taıı yerine ko. maktı. 
YllD el bunlardan hiç birini dcğiı· Unutulmak yalnız ferdlerin 
timüı değildir. Yalnız bir §ClYı hahzasında yafıunakla önüne l'e. 
bir güzel lın§fangıcı manalandır. çilebilen b ·,. fCY değikfir. Unu -
ruqbr. Şair del'<bcdcr olacaktır. tulmakta.n ancak teıkiliıth bir ıe. 
Şair harabati bir hayatın gÜneiİ kilde millet hlifızuınd.11 yapmak 
gibi batacaktır ve battıktan sonra aurctile kurtulunabj)jr. 
bir dalut insanlar onu görmiye- Himide dikilen taı devletin 
cek, h tırlamıyacaklm·dır. Asır • kültüre olan nllikaıımr sembolize 
Iardır Gannt adamının bizde kad- ettiği için minalrdır. 
d hudur. Sanatkarlığı sanki onun 

di çileaidir. Günahını bütün Bu mana Hamidin ıairliğinden 
bayatmda li)'11katinin inkirile, veyahut dikilen ta,ın kıymetin • 
ölümünden aonra unutulmakla ö.. den daha üstünGÜr. 

derneğe mahl<um hir t ti izdir. SADRI ERTEM 

Emekli Orgeneral izzettin Çalışlar'ın bir yazısı 

u 31 mart ve Mustafa Kemal ,. 
Huflıı. l\leba5u EınOkll 0~1 1 6 - BUtün elebqı mtirtedleri tevkft 

kıetUıı 9t1ı~lar, 81 Mnrt "lS ·15aıı , ı etmek; 1 - Sefarethanc.lcrin, ecnebl. 
nkaemm 21 lncl ytldönllmll mllnası • ı lerlo bankaların ve eke.Jllyetler!Jı hlç 
~o "Ulus,, reflldmlroe H31 Ha ~t h1r zarara utrnmaması için en 111. 

Utıafafa Kemal,, bıı'lıklı bfr )Ut l ıumıu tedbirleri almak dllhlt bulunu. 
.ramıı$fn'. Orgeneral 81 Mart vnkıı. • yordu. 
amm nasıl ~1Bd1ğntr yazdıktan son. 
1"' cll,ror ki : 

,. - Jsyan vr.kaaı ta;Tada bUyillı 
bir al1ka Ve heycçan U)'&llıbrmı§tL 
Bilhassa Seldııfkte heyeca.ıı GOk blL 
yO.kUl: lt.Uhat ve Terokld OemlyetL 
nJn ve onun !ırkasmm da)ıuıdı#ı ve 
yer tuttuğu muhit SelAnfk idi. Orada 
halk yer yer toplanıp fayaıı ve lrUc:ı 
a~yhlnde mltlnglcr yapıyor. HaUplcr 
Mı'belt aerbut ııcslcrlnl yUksclUyor. 
!ardı. Tclgni.fhnntyc olan tebacllm 
ııab:ıblarn kadar l!UrmU§tU. İstanbul. 
d4 cereyan eden ahvalden tnf:;tJAt vo 
tıuııdıklarm hayatından haber ıılmak 
41ZUBU berke.si telgrn.fhaııcyo sUı11k. 

lQygrdu. 1rtanbuldan ııımrak ı;elmeğo 
ba§lıyan haberler bir takım feca.aUert 
göaterlyordu. İsyanın tıı.mamen Mke. 
ı1 b!r 1.syan olduğu, bUttın ikUdarm 
~vcı taburlarmdazı btr takını çavua. 
lıırm cıliııdo bulunduğu, bUtlln mek. 
tepll zab1Uerlıı tevkif edilerek 61dll. 
ı1UdllğU haberleri ortalığa yayılDU§tı. 
Ne ola.cak? AbdUlhamldl me§rUt1yeU 
kabul n llAD etmeğo mecbur eden O.. 
cUnd1 ordıuıvn almdi me~ruUyetı tek.. 
.rar ~a ~ Abdlllhamlt.ten 
kurt&nnaaı llznndı. Askeri bir isyanı 
gene aııker kuvvcUyle bcrtıı.raf etmek 
,.. tedip etmek zaruretl vardı. Halk 
'eya polla ~kllAUyle böyle bir laya. 
ıu ortadan kııldırm&k mUmkUn olıı.. 

maıdı. :Oı;UncU ordu kunuı.ndaru birlıı.. 
el !erik COrı;encrnl) Mahmut Şevket 
Pap ldf. Onun knrarg8.hmdn isymu 
ve lrUcru yok etmek için hemen t.o.. 
eebblla almak fikirler! asabiyetle ilo. 
rt ııUrllimcğc b:ı:Iıındı. H:umandanm 
ne dllDtlndUğU belli olmuyordu. Bu 
lııWyaUvl kim 4llacakt:? SclAnlk :re.. 
dJt tırk&:ıı kurmay ba~kaoı Kolağası 
Muata.ta Kemal ne yapılacnğını ta.. 
~lıuııl§: Blr tcşkilAl ve hnrckAt plL 
niylo w bir kurulU;J ile ordu karar. 
ı:;tınma ko.~arak tekli!lcrc bqlaın~tı. 
.Hep onun Lrafına toplruııldı. Ve ya. 
pılacak fııl r EtlraUc ve kntl)eUc tes.. 
blt edildi. MusUıta Kemalin hazırla.. 

dığl to§killt pllnmda: ı - Hareket 
ordusu namı verilen bir ted p ordusu 
te§ldll; 2 - İJ.tlııct ve dördllncU ordu. 
larta da derhal ınuhareb<ı edilerek 
bun1arDı da muzahareUııln temini. 
3 - Bu ordunu.n nl%8llllye, kısmen 

redif taburlarından ve toplanacak 
g6nlll1U mU!rczelcrlndcn vUcuda. gctL 
rllme3i; 4 - Bu U1bur ve ınUtrezcler. 
den mllrokkep fırlm, liva "'e ala;; lar 
teokf11 vardı. I-IarcltAt plt\ıımda ise: 
1 - mtaatı elmcndlferlc HndımköyU. 
ne naklederek Hadımk!Sy, Halkalı 

mmtnkll.8llldn top~amak; 2 - Yaz!. 
yete g6re lstıı.nbulu ı~saı etmek Uze. 
n ileri hıı.rckete b~lıımalt; S - Nak. 
U,..tm tem1nl f~n ıınrlt ıımcndl!t'r 

kum~"UIJlnı yardımmı temin et
mek: • - BllAhlı. ailAhsız hır tUrlü 
mukavemeU lfddaUe yok etmek; ıs -
~ı kıttı.len .s!lUıtım tt't'rlt etmek; 

Rumelldeıı trcıılcrle naklolunara.k 
Llıı.dımk!Sy ıarkmda toplanacak olan 
Hareket ordusu ne va.tiyct ve bale 
sısre UN'l harekAt ve lstanbulun ifp.l 
plAm t&zızlm ed1JmfoU. Ydda:m :mu.. 
huaran ve her taraftan tecridi ile 
A.WWh&m1dlıı nezaret altına alınma. 
st J§gal pltuuıım bagmdıı. geliyordu. 

!kıncı ordu kumıı.ndruıı Salih P• 
ve d!SrdUncU ordu kumandanı lbrlllı.lm 
Pqa Oı;Unc:11 ordunun karar ve lcma
tma mu\ıı!ık Ye mutabık cevaplar 
verdiler. lktnci ordu bir mürettep fır. 
ka ile lstanbul "llzcrlne yapılaeak ha. 
rekAtn i~UrAk edeceğini blldlrlyordu. 
DördUncU ordunun uzaklığı hOJJeblylo 
fillen ~tlrAkJnden ''akı olacak gecfk. 
ınelcr yUzUndcn onun yalnız mAnevl 
muzaheret! kM! görUlmU~tU. üçUncU 
ordudan tc!}kll edilecek kıtaların ııf
zamlye, redlt \'e gönUllUlerdcn mil. 
rekltep olması tensip edildi. 

lı!Urettep livalar ve alaylar kuman.. 
da.nlarm ismiyle yldolundu: Miralay 
Haaa.n lzuıt Bey ı.tvaaı, Blnbuıı Muh. 
ta.r Bcıy, Binbaııı Ali Hikmet Bey ala
yı gibi. 

Mustafa l{cmolin bu lqkiJAtta en 
çok dikltat cttttl nokta kumandan 
:meselesi idi. H rel,et orduıunun b&.. 
~a kim getirilecekti T Dlr de.ta ken. 
dlsi teııckkW edecek ordunun kur. 
maylığmı &lmağı t.ckllt ve kabul et... 
Urml§ti. ıı:umandruı olarak da UçllncU 
süvari fırkası kumandanı Mlrllva 
(Tllmgcncral) Sııphl Paıayı tekllf 
elU. Supbl Pa;,a Mustafa I\:cmall ı;ok 
ııcverdi; onunla rlllbe !arkı g6z~tmek. 
ıı1zin pek sıkı arkad:ı~Jık yap:miı. Za. 
teJl bUytll<, kUı;Uk herkes Mutıtara Ke. 
malin nıuhabbctlno ''O arka~ıı:ızııı 

meftun bulwıuyordıı. ÇllnkU onun e.r. 
kad&~lığı çok lklmlml idi. MfllAyA.ııl 

IA.kırdılar söylem~ı. memleket ve mu. 
let için faydalı fikirleı ortaya at.an 
cevval blr zckAom, ıcliru bir aklID, 
manbkt, pUrilzsUz bir nl\tıknnın mııh • 
8UIU sllzlcrlc konu~urdıı. Onun mu. 
habbet!ndcn herkes ho.ıanırdı. GUn. 
ilik ı;alı§manın sonund SeJAn!ğin 
lUka ve tcmız yerlerinde onu çok ısc. 

\·en arkaunııaı lylc kurdııgu 11anılml. 

yel loplantııarı At.nlUrl~Un Çanltayn 
ıo!rııınndaki fllclr ve hayatiyet mı>c. 

llslerlnl andırırılı. Her dt\fo.aında bll§
ka btı.§ka nrkadaelnr yer alırdı. Ar. 
kadaglarrna lml1Jı mlikrlm, cömert 
\"C cl\•anmcrl idi. Bu hayat her ayın 
ancak ilk haftasında de\·am edebili. 
yordu. Ondan sonra Mustnta Kemal 
görünmez olurdu. O bir hatta içinde 
sevdiği arkadtı.§larlylc memlckcUn le. 
rakkl ve lWAııma dair yaptığı temas. 
larda, muhabbet \•e mUnakn§alardtı. 
zaten az olan kolağnlık muhassaıuıtı. 
nı blUrmlıı olurdu: Paraya hiç ehem. 
mlyet venuezdL Ayın ilk h&ttaaındAn 
60nr& daireden evine J:'Cllr; mUtalea. 
De, ltttap yumakla. me.,guı olur ve 

(D!'tlQ1'H 4 iincfM"') 

Demiryolları 
idaresi 

Muhtelif işlere 8 milyon 
harcayacak 

Devlet Demiryolları Umum 
Müdürlüğü bin dokur. yüz kırk 

bütçe projesiyle gelecek se. 
nelere geçici teahhüt ve sarfiyat 
için sekiz milvon liralık bir sala. 
hiyct istemektedir. Bu paranın 
karşılığı fevkaiade menbalardan 
değil. normal varidattan temin e· 
dilecektir. Alınacak sekiz milyon 
liralık salahiyetin 900.000 lirası 
umum müdürlük binasının inşa. 
atının ikmaline. 300 bin lirası 
Sivas atölyesinde yeniden yapıla
cak l 00 vagonun imaline, 2 mil. 
yon 990 bin lirası muhtelif yer· 
lerde 100 kilometrelik hattın tec. 
dit, tahkim ve takviyesine, 1 mil
yon 227 bin lirası muhtelif ta • 
mamlayıcı tesisat ve inşaata, 9U 
bin lirası Haydarpaşa deposunun 
tcvsien inşasına 993,000 lirası 
atölyeler için tezgah, takım ve 
techizat mübayaasına, 1,5 milyon 
lirası muharir ve müteharrik 
edevat ve motörlü, buharlı nakil 
naıtalan mübayaasına tahsis e
dilecektir. 

Maa§lı memuriyetlere 
geçen mütekaitler 

Maliye Veklleti divanı muha -
sebatla mutabık kalarak tekaüt -
lerin maaşlı bir vazifeye girebi • 
lecekleri maat derecelerini teıbit 
etmittir. Maaıını almakta bulun· 
duldarı rütbe ve memuriyet de -
reeesindc bir terfi mUddeti veya 
daha fazla bir zaman kaldıktan 
aonra. tekaüt cdilmit olanlann o 
derce.ede geçirdikleri hizmetler 
nazarı itibara alınarak tekaüt e· 
dildikleri, maaşın bir üst derece. 
ıindcki maaşlı hizmetlere tayin 
olunabileceklerdir. 

Tekaüt edildikleri derecede bir 
tefti müddetini doldurmadan te· 
ka.Utlükleri icra edilmiş olanlann 
bu dereceye muadil maaşlı bir 
vazifeye tayin edilmeleri ve bun.. 
lann ilk terfilerinde tekaüt edil
dikleri ma ta gc~irdikled hı. • 
met müddetleri hesaba katı!auk
ttr. 

Bulundukları rütbe veya dere. 
ce maaşını iki aene alamamış ol
malarından dolayı 1683 numaralı 
kanun mucibince bir evelki rütbe 
veya memuriyet maa§ı ilzerinden 
tekaüdü icra edilmiş olanların 
maa~h bir vazifeye tayinlerinde 
tekaütlüklerine mesnet olan rüt. 
be ~ya memuriyet derecelerinin 
delil, filen maaşını almış olduk
ları rütbe veya memuriyet dere. 
ccleri esas ittihaz edilecek ve bu 
mu§ta ge~irdikleri müddetleri 
de terfilerinde naıarı itibara alı .. 
nacaktır. 1452.1453 numaralı ka· 
nunların meriyete girdiği tarih • 
ten evvel tekaUtlükleri icra edil .. 
miş olup da tekaUt edildikleri rüt 
be veya memuriyetin, mezkur 
kanunlarla yükselmit olan dere· 
eelerine muadil maaşlı memuri. 
yetlcre tayin edil~eklerin bu gu.. 
retle tavı:iflerinden itibaren bir 
terfi müddeti geçirdikten gonra 
daha yükı1ek dereceye tefriteri 
mümkün olacaktır. 

Otomobil kazası 
Tophanede Necatibty cadde • 

sinden geçmekte olan 1500 nu -
maratr otomobil Davud oğlu Cev
det adında dokuz vacılarında bir 
çocuğa çarparak }-aralanmasına 
sebebiyet vermiştir. Şoför yaka
lanmıştır. 

Yirmi yıl evvelki V akıt 
························~······················· 15 1' t5:uı IO:? O 

Yeni vilayet binası 
YPni vl!Ayet binası olarak Şerif l'a.. 

ea kona#ı tabsls olunnıııgtur. lfüııı 

bUtUn vlllyel dıUrclerlnl lııtlıı.b ede. 
bileccıtınden Defterdarlık dnlrl'.31 de 
oraya nııkltıdilccelttlr. Bir heyet dUn 
yeni binayı gcm1lştl r. 

Praaztesi1 )alı 1 

15 Nisan! 16 Nisan 
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tın.ık s sı 8 •o s sz a •s 

Aksar:ıyda oturan Mehmet 1 
Karaböcek adında biri ev\•elki 

1 akşam ~arhoş bir halde Haseki I 
de kahveci An1edin kahvesine gL 
derek A hmetle ağız kavgasına 

başlamıştır. Mehmet kendisine ı 
ihtarda bulunrnlara da !:arşı ge • 
!erek kavgayı büsbiitün arttırmış 
ve kahveciye hakar.etamiz sözler 
söylemişt:r. Kahveci polise mü -
raeaat ederek M elımedin kahve
sinden çıl:arılmasmı istemiş. Meh 
met. kendisini kahveden kanıko. 
la götürmek isteyen polis memu. 

ıstanbul köylerinde 9 dis~anser açılacak 
Köylerde tcsi5 edilmeaine ka -

rar verilen doğum dispan~crleri 
hakkında Sıhhat Bakanlığının 
hazırlamıs olduğu projenin ya • 
kında tatbikına geçileceği anla -
şılmaktadır. 

Köylerde kurulacak doğum 
dispanserlerinin sayıları tesbit e· 
dilmektedir. Her köyde bu dis • 
panserler kurulması oldukça mü. 
him bir tahsisata ihtiyaç göster • 
di~inden şimdilik her vilayetin 
belli başlı köylerinden birinde a. 

Maarif Vekili 
Ankaraya döndü 

Universitede bu sene ye
ni inşaat yapılmıyacak 

Abdülhak Ha:ni<l için yapılan 
ihtifalde hazır bulunmak üzere 
§Chrimize gelen Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücel şerefine üniver. 
aite rektörü Cemil Bilsel diln 
Parkotelde bir ziyafet Yermiştir. 

Ziyafette bazı profesörler de 
hazır bulunmuşlardır. Bay Hasan 
Ali Yücel dün akşamki trenle 
Ankaraya dönmüştür. 

Üniversitenin muhtelif fakül • 
telefinde yapılmakta olan yeni 
in~t için üniversite bütçesine 
tahsisat ilave edilmesi kararlaş· 
tırılmıştı. Öğrendiğimize göre, 
Universitenin daha mübrem ihti • 
ya~ları bulunduğundan bu yılki 
yeni in~aat için bütçeye tahsisat 
konmıyacaktır. 

Sıhhat Vekili 
Ankaraya gitti 

Sehrimi.zin aıhhat mücısesele. 
rini teftiş etmekte olan Sıhhat 
Vekili doktor Hulüsi Alataş tet· 
kiklerini tamamlıyarak dün ak • 
ıamki trenle Ankaraya dönmüş -
tilr. 

Cüzdan hırsızı 7 gün 
yatacak 

Mustafa adında hir l:oltukçu 
Hasırcılar caddesinden geçmekte 
olan Mehmet adında birinin pa. j 
ra cüzdanını çalm::.k iı;tcıni§ ve 
suç üzerinde yakayı ele vermi~ • 
tir. 

Davaya diin nöbetçi bulunan 
birinci sulh mahkemesinde bakıl 
mıştır. M ustafanın yankesiciliği 
sabit olduğundan ve s;ıbıkası bu. 
lunmadığıııdan 7 gün hapsine ka. 
rar verilmiş ve hemen tevkif e -
dilmiktir. 

Çocuk Eıirgeme 
kurumunun faaliyeti 
Çocuk Esirgeme Kurumunun 

1922 yılından r939 yılı somına 
kadar yapmış olduğu muhtelif 
yardımların bir istatistiği vücu • 
de getirilmiştir. Bu istatistiğe 
göre. genel merkeıin koruduğu 
coc:ık U~40,409. mülhalcat rner • 
keı ve kollarının koruduğu çocuk 
l.525.191 clir. Umum yekun 
2." 65.600 dür. 

Tramvaydan dü~en 
genç 

Edirnekapıdan Sirkeciye gel -
mekte olan on numaralı tramvay. 
dan, durmadan atlamak isteyen 
Şakir Giinaydın adında bir genç, 1 
muvazenesini kaybederek yere 
yuvarlanmış. vücudunun muhte
lif yerlerinden yarahınmıştır. Y•
ra!ı h<lstane~ e knldırılmıştır. 

çılması dü§ünülmektedir. 
İstanbul vilayeti mülhakat ka. 

zalarında 9 clispanser!n açılması 
için vilayet bütçesine tahsisat ko
nacaktır. 

Ayrıca muhtelif vilayetlerde 
kurulaca - dispünserler için ge • 
rek Sıhhat Vekilli::!i ve gerekse 
vilayetler müşterek tnhsis:lt ko • 
yarak pek müiıim bir ihtiyaç ha • 
linde bulunan bu müesseselerin 
:ıüratle açılmasına ç~Jışacaklar • 
dır. 

Dünkü hava 
Hava ciün yine birdenbire bo. 

zuldu. Öğleye doğru hafif olarak 
yağmur başladı . Saat iiçe doğru 
yağmur şiddetlentli. Gök gUrül· 
tilleri arasında fasılalı bir şekil. 
de saat altıya kadar sürdü. 

Rasathaneden alınan malumata 
göre, yağmurun gece kesilerek 
havanm açmak ihtimali mevcut 
olduğu bildirilmektedir. Mcteo -
roloji istasyonunun raporuna gö. 
re, hava yurdun Karadenizin şark 
taraflarile, doğu Anadoluda çok 
bulutlu, cenup doğusunda kapalı 
ve mevzii yağı~lr. diğer bölge • 
!erde kap;ı.lt \'e yer yer yağt)lı 
geçmiş, rüzgarlar, Trakya, Mar. 
mara havzasr, Akdeniz ve Kara
deniz kıyrlannda şimal, diğer 
bölgelerde cenup istikaI!letindcn, 
Trakya, Ege, Marmara havzası 
Akdeniz kıyılarile ve cırta Anado. 
luda yeryer fırtına şeklinde di • 
ğcr yerlerde orta kuvvette esmiı
tir. 

Karanediıude karaycldcn, Mar 
marada poyrazdan, Egede ve Ak
denizde cenuptan fırtına şeklin • 
de esmiştir. 

Diln İstanbulda hava kapalı 
kasvetli rüzgarla karışık olar.ak 
geçmiştir. Rüzgar ~imalden sa -
niyede 7 • 9 metre hızla e mittir. 
Saat 14 de hava tazyiki 906. on
da dört miliyar idi. Suhunet en 
yüksek on beş sıfır, ve en düşük 
8 sıfır santigrad olarak kaydedil. 
mi§tir. · 

Motosiklet çarptı 
Sultanahmetten Beyazıda git

mekte olan Papa Eftim oğlu Yor 
ginin idaresindeki 403 sayılı mo. 
tosiklct. Karadeniz Sekili med. 
rcsede oturan M us~fa adında 
birine çarpa rak ba~ından ağtr 
surette yaralamıştır. Sııdu yaka
lanmış. ya;·alı ~astaneye knldı • 
rılmı~tır. 

---cı---

Gözüne kanca girdi 
Küçükpazarda Tekirdağ iske. 

lesinde ha nallık yapan Hızır oğ. 
lu Aslan. arkadaşlarına balya ve
rirken elindeki kanca gö•iine sap 
lanmış. varalanmasına sebebiyet 
vermiştir. Yaralı hastaneye kal • 
dırılmıştır. 

Erbaa, 12 (Hususi) - Taşova
da 1. 3. 1940 da başlıyan tütün 
satışları c;ok iyi şartlar içi:ıde 
hızla devam etmektedir. Erbaa, 
Niksar, Tob~t mıntalcalarında 
şimdiye kadar 500.000 kilo mah. 
su) deranbar edilmiı ve tamamen 
satılmıştır. 

Fiyatlara gelince. on günden· 
beri çok yükselmiştir. Alıcılar: 
başta inhisarlar olmak üzere Fe. 
lemenk - Türk, Austro • TUrk, 
Bakcr Limited, Türk tütün limi· 
ted, Hakim oğlulları, Şahin oğul. 
lan, Şevki Önder. Mustafa Tano
ba ş!rket ve firmalarıclır. 

Mevı::imsiz olmakla berab:r 
Taşovada köy mübayaları da 
başlamıltır. 

Satı~lar müstahsil 
~:ıfta de·:am ccjyor. 
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da yazılanlar toı ı; fakat ız ara. Nurullah Ataç, Habeı·'de cı-
0 il ~aı ııa bu danı. kan yazısında: 

ııur. ~eni D ııoşrlynt " - ~cnco sanat eserlerine müır.. 
&el ın ~Ubnlı ga. tclıc1.:n olnınlt ııııı::unı dn vcımclldlr: 

tı; ı::aı ahıt ). al. çUnkU sanat nncak tnm !ılı:' ııcrbcsU, 
it r 

1
°tcslndc de '8m bir ısııı.ıcıı içinde lnklşn! edebi. 

?-; 11.ı • 1 • uı uıı •\I e~ı bu Uı, cık...1 tıı tdı.rde ahilik ,.c terlıiyc 

1 
bir hıuh lı. tnç'nı ıuc.ılığt etmeye kalkar ı.ı asıl kor. 
b tıabııı ııu da bu 1 ... uı:ıcnk §CY budur.,. 

.. lil.b b:· Diyor .• \rkadnşımızın istcdl-
11.hı·ı b~lllUharrlrl gı hak, bizim Matbuat ltanu. 

''t &orırıı. tnct bük- ııuuda uıa.ddelc~mlş olaı·nJc du
( t 'kinde ı~frodltin ruyor. Uu maddeye göre mnz. 
~ ~ ı·ıı.nor kcnlll in- nun blr eser ınuvncchcslndc iki 

Alman krtaları Şimali Avru. 
pacln harekete geçtiler. Müttc.. 
fikler mukabele ediyorlar. Harp 
genişlemiş bulunuyor. Muhtelü 
membafardan gelen haberler ha
rekAtm daha da geni~emek isti
dadında. olduğunu gösteriyor. 
Acaba Almanlar şimalden sonra 
nerede harekete geçecekler. Ba.zı 
kimseler hedef olarok şimali 
şarki A \TUpayt. buıla.n ise Ho
landayı gösterivor. Fakat unut. 
mamalıdır ki son sözü söyleye. 
cek olan umtımt taarruzdur. ı 

Alman hücumunu bir 
telefon yahut kırmızı 

bir f er1e r tıabe r 'J er ece < 

Sunt Derviş, Haberdeki fık. 
rusında eser vermeden gözlerL 
ni kapayan Beyazıt kUtUpha
ncsi mUdürll lsman Salbin 
ilmi satırlarda değil de sadırda 
bıraktığı tein tenkit ediyordu. 
Tez haklı. Fakat laman Salbln 
ıımı hnkikateıı etrafını elmdl 
keclilerln tavaf ettiği sadırda 
mı kaldı? .. Bence hayır .. 

r t a.~llıet u nhıııuış sunl sorulur: l) Gerçekten 
aıe~nın ctıntş ol- ııuıstehcen mi, değil mi? JJu 
e11l!tck ııınıuı:uın suul, bir th·ısus mevzuu değll. 

~~·"' ı, \c bu hll.di. qlr. İdraki olgun ..-c i~tlmal ter. 
~ııı t 1111 nıuııtığrn, lılycsi )olunda lıir 'l'Urk lıu uu
'~g~ll111n ~~ı! ı,ncnu- nlc ya evet, ya hurır, dlyebllir. 
~~llılşıı tı~ını ile- "Hu eser, bir saııııt ~~ori Illl. 
~ lılyc,...0~ ki: dtı-?,. t;uall, nucıık, bil'incJ sun. 
\~ tttıe:ı 1111 e Lôylc bır le: "Eh et, müstehcendir., co'lr·a. 

~U1! bit 'c cdildllt. hı almdıktan sonra E1orulacak 
~ rerıkı nıcmoıı ıcJı. ,.c lıaddi zatinde mtitıtchcco O· 

l bu~ mnbMm lan eserin ayni zamanda sannt 
ıı n.~acıetıe ·ıur. eseri olduğu dn bu ikinci saf. 
Uaır~in otoritesi hanın vukuf ehlince kabul olu

te lx:ırıc uc düşün. rıursn bu eser. müstehcen ol-
• r, llu dlişUuınUıı mrı.sınn ı·ağmen, blr sa.unt eseri 
~ ın~bu r:ı.ın böyle i<:ln !Azım olan-hu ırızum, eski 
, ~Ju;c bir tlycUn ın. ttl biı·fmfzlc, kendi mıktarınca 

&<.J,ıc acı levlld tayin olunarak - yine neşir 
~~l taz.u:ck vazı!c. SNbcstisiııi iktisap edecek, ya. 
tıt01ız:ı Ya sının ınnh. ni yalnız Nurullnlı Ata<'Jil maıc. 

~~Cilt h~ heıhanı;ı sadı doğil, ( vcı. . Nu) arkadaşı. 
~.~ Yt)ıı. n Uroct, ya. mıım dn ist<:'~i hushl hu\tı. 
~--~ ~\·a ıanevı izrnr cnktı. 

(:~·Yt !abat emeli Demek lı.nnun ilim ve sanat 
\\ı:_:ı bir "11Yctın ecre.ti nlakadnrlarıııa, müstehcen ol
'-<.~ 1 ıne

3e.ıedc halt sun olmasın. ilim ve snnnt ese
~-,, lablıaret idi. Ga. ı·inl lrnyıtsız şartsız veriyor, 
~0tı.~ua ,Meta icbar fakat bir ilim veya sanat eseri, 

k.tıı ~·u. Mc,·cut r. ti t 1 bi t r ~-- u
1
nu tabu ft'"vnl ce;er m s e ıcen r ara ı ynr-

' ""f, "~- '"' sn, onun iJJm veya sanat alıl-
!l .. _ ...... t bll' lnkı. k d b ll d ~ ·a arlarıııdan aşkası c u c 

.:t 'e al':ra:~ncnk kn. kcy! ve iştlha suiistimal vnsı
P oıu rı k arzedl. tası mahal vermek lstcnılyor: 
'l~ >"ar ve bl ·•q1ııı.ı. r vıı. Ta.bit (Vft - NQ) nun istediği 

Almanların bugünJdi halde . 
garp cephesinde bir taarruza 
geçmeleri ihtimali daima. mev· · 
cuttur. Nitekim Alman tayyare
leri Paris \17.erine kadar uçarak 
keşif uçuşları ya.p:tnışl:ı.r. Diğer 
bir habere göre Almanlar, Fran
sa ile Almanya arasına sıkışmış 
olan kUçük LUksemburg dUka.. 
lığının şark hududundaki Mozcl 
nehri U7.Crine köprü kurmakta -
dır. Bu vaziyet Almnnlan garp 
('ephesinde bir taarruz hareke -
tine ~ek ihtimallerini kuv -
vetlendiri',·or. 

Almanlar Fran.saya t'larrUZ 
etmek için Majin-0 hattını nasli 
ynrabilec k!crdir. Fransız mUda
faa ku\"VetlC'rİ taarruz haberini 
nasıl alacak ve mutaarnzı de
fetmek için ne şekilde vaktinde 
harekete 2'Cçecektir. ., 

Alma.n erkanı harplerine göre 
mUdafaa. tesl.satmt yarmak için 
en iyi çare baskındır. Bu mUnaı. 
sebctle Majino hattı önünde mu• 
vaffak olmaları için Almanlarm 
baskın yamnaları ve Fransızları 
gafil avlamaları 18.zmıdır. BaS" 
km yapmak Alman stratejisinde 
mistik bir unsur vaziyetindedir • 

: ıı,;d~ulwıuyor. gibi... 
'lbııı lc!ckkür Bakıııız, VA - Nü {Diz helva 

ı. ; tllt tdeUrn. Yanl demesini de biliriz, halva de
-.:Jt at onun bö ı 

Baskın sisteminin ba)Taktan 
Alman generali Erfurth'tur. Bir 
askeri mecmuada general Er~ 
f'urth baskın için şu fikirleri mu. 
da.faa etmektedir: 
Hasmın kuvvetlerini mahvet

mek baskın ıslsteml ile pek ya· 
kından mUnasebettedir ve baskın 
yaratmak tn. bUyük kumandan· 
larm vasfıdır. Harl>in kat! netl.. 
ces1ni böyle bir hareket temin 
eder. 

Blr /ener yanıp sönmesile Alman taarruzımu haber -verdikten son.· 
nı ölflm saçacak olan Maji.ıonım içi.nden muhtelif göriınüşler 

~ "" bU Ye meslnl de) başlığı altında. yaz. 
ı._ c,l'llıı.ı ~rnıck de dır.ı :fıkrada ne eliyor? 
"'f<tt Olıtın"'ftl dı b s: tttıu _...,, 1 r. "Plycr Lulz'ln cdcbt §ahsiycUDl 

lııt:~ ltıtııtı~ h~~~': ,göklarc Qıknran Luiı K~klen tolklk 
• ~ ... makalesinde dl,yor ki: •'A!rodlt rom&. 
Ilı lt~ın ımwı" tezl.Ntdar, terzi ve emsali taba.o 

1 ~lltıı 
1 
nınhkum 1'.anın kızları arıı.smda moda oıu,·er

~ a ··~: .• ile her- mesl teessUie şayandır; böyle blr caer 
"dar ısta bakmak mahdut ınıktardn ,.e tecrübeli mUnev. 

\•/lıı c~~sı., istisna. verlere mı.ı.h.sus basılrrsa. pek muva.. 
"'tııı. it Yal~ın·- tılttır dn. ucuz ve rcalınll nQahale.rm 
•t .ta klıstlrAk için aaywz: mrktardıı. hcrkcııln, bllhamın 
tıt:lllteı:lldfslni, ya büttln ıa:ııann ve kadınların clln 

etlııcı 'tini zorla. geçmesi nrzu edllıniyecek bir ı ydlr.,. 

Kloe&viç'e göre taarruz avan.. 
tajı baskın yapmak, sUrpm ya
ratmakla mUmldlndilr. Hareke· 
ti birdenbire yapıvermek, ta.ar 
ruzuu dayanılmaz bir şekilde ol. 
ması neticesini doğurur. Gaye 
dilpanx nuığlQJ> etmek ise hem 
truuTuz etmek hem de baskın 
yapmak şarttır. 

olması, strate~iyi fil01.0fik bir 
şekilde kuran general Erfurhtun 
nazariyelerini ve bilhassa sUr. 
priz telakkislnl Bal"Sm.L~tır. 

Çiln1dl baskın eski stratejide 
laymeW olabilir, 1914-1918 hat 
lan sU.rprlzle elde olunab!.llrdl. 
.!\ Iuayyen cephe kurulmuş olma· 
. ı Erfurht tarafından tutulan 
bir ~.ekil değildir. 

Alman askeri muha.rrirlcrlnin 
ic inde en kıymetli olarak kabul 
<:' lllen bu generalin fikirleri Al· 
ınan erkAruharbiyesirJn hemen 
kısmı azamı tarafından da ?te. .. ~b~ c katacak- Biz de mcdcnl bir milletin mcnııubu 

~b. etlıe k olarak A!rodit'in Türkçeye tercllme.. 
~ ;~~ll h O.tarı Af- .ıne tnrn!to.r olduk. Fakat multannen 

Gencml Er/urth.'a gl'Jre bul olunmaktadır. • 
Majino hattı Majlno hattı hak.kında gene • ~a a oııı Ulsnydı vc-

4~{•tınr ıı. da bunun 
•I ~\it\ ··~ lı\bi tutul
<'11u lr toıUtııhuriye. 
t h; lld nıı tcş-
~b. hır . 

t<:ıı ~llctır ltıtnı> hak-
i ııı'-ı b' diye dava 
~ıı~ctıt? ~; inkılfl.p 

n aı eya böyle • ~ı:1 )•ti ~~hlııdo bir 
tıf\ lltnak 1Btl. 

r ~ c nıııaşıl. 
~ itabı 

'-tı~11.ırı ~Ustcbccn 
~·tıııu~t e lr kanun 
')~ ııuıı diyorsa hu 
~,'rıı 1~ 1 h~kılrı.p e

~'tb?lt \' n. l\erededir? 
~~ tat ı lcııı Pekiyi 
ıı.Qı<lll l tııuunu dn 

!ı.. :u, ~I ~kııtıp reji' 
.t. tı "<4Ude • • 

·~ı ııı.ııa V'I; enat-
ı,~ \\e~11 D dovırıe. 
~:t 1tıİt tabu nh
~~ Q ~ıı.ııı~~a.bın ta. 

~ •t b .ı\.tat llnr. 
~lQr lıldı.ı. ~tkun hn. 
> ~~tın '; her i kl-

• "' .lı-<lığ nıznsıyıo 
: b \·e it 

1 rnıı inkı; 
ı ~ttırı ~ltleşmcsı 

: ~ 11tle aha ta-
ııab a.nu, ı buıunnca-

~ at11 ııı 1ııtna.~11tnızdan 
t !~ı~ ctl!~ıı ınııı fev. 
.t~ oıtıtı, bİr tatııııı~ı 
~ "C)t ltı.aı lll Seyir ls
~t ıı lcıır t? 
1 t, ~ille ,: bir eseri 
3 l!ı- btr c 1nUstch. 
.~ lııtıl!~ttn~ano.t ese. 
, ''l·~''an 1 

tl'\l'lt ct
~f!tcıııacnlta .crhlucıe 
ltı 'ııa ıı~ltt 'e bu fl

~ııatılıı.r an Yakın. 
11 tı :ııo. 1'Ctcf ,.e 

tlbıUııran~ına ınu. , ''% btzılll n her ce. 
t lltıı tıu~ll ecza ,.c 
\tıı ı-ır,t ta ı;lrcn 

'"ııtır~.,,8lltunun 
• e 6~\'ke-

(Devamı 4 fincUde) Majino hattının in§a edilmiş ral Erfu.rth umwni olarak şun• . 1 lan söylemektedir: 

! 
•• _ 1 ''Kara harbinde mUdaf aa'' to 

Görüp duşundükçe _ ~~ .. ~~1:r.J:~~~ 
, _ ra. kabul olunan bir sistemdir. 

Boll,uk ı·çı·nde açlık' ~:u~~~~
1

~=11~ . • faa hatları tesis olunmuştur. 
Bunlar asırlardanberi hudutları 
tamamen mUstahkem meYkileıUen, clolu dizf;ln, dörtnal, at ÇAUo.ta çl\Uata koşan posta 

tntn.rlnrmı nrıyoı-ımı. Onlnrın ~tirdiklori hnbcrlcr, helkl btmz 
geç gclh·ı takat hiç yanlış çı:.&oııazdl. 

JCnlc ırnııılnrındnn kaBJJ'3B gibi çtko.rlnı·, uzak viUlyetler
clen, merkeze clıwnp dinlenmeden nrlzn getirirler, merkezden 
uzak ,·ilf\yctl<'r<', yalçın knlE'llere, .sınır palnngnlnnnıı ferm.an 
uçunırlnrdı. 

]~\·et işte orılan ıu·nyoı·u.m. Get'Çl snbıı"8ızlık, artık bir hns. 
tnbk heliııde<llr. Gıu:etclcre aç kurtlar glhl saldırıyoruz. Fıı.kat 
göz gczdil'incc açlığımız dinmiyor, clf\hn lı~ter bir hnlo 
geliyoruz. 

"Telgraf,. laı·ııuız ,·nı·. şurada bir küçük mnnh-cleııiıı ils
t.iinc basıp tıkıı·dutınca. sözlerimiz bnkır tclleı-c blncrek dağ. 
lardnıı, denizlcr(fon yıldırım hızlylo geçiyor. Telsizlerimiz Ytır. 
lllr ııntcnlc, hııbeı·i . lm~ek yapıyoruz. Znmn.n ve ıncsn.fo yok 
oltlu. "Tibet,, le, l\lı~ır: 1'cv)'orkln Nor\"eç, Kutnplıırln çöller 
Jrnpı koınşu haline gcl<li. 

Hir _aniye, bir haberin hUtiin tlünynyı dolnşmru;ıııa yetJyor 
Undyolnrıınız \•nr. Bu son icnd heı>stndcn daha nklll dur

gunluk Ycı·ccck fııccllklerlc dolu. Dnş \'C şnhndet ı:ı:ırmaklnrı• 
ıuz m·nsmdn. siislü bir diij;,'lnoyo şöylo bir doı..~n.ı,;, 5fT.i Paa 
ıi t<ın, Tokyoya, lstnnhuldan l\fosko\·aya, Rombaydan l.10ndrn. 
ya gl>türiiyor. • 

Hnni masnllnrda silıil'll postlnr, büyillü küpler vardır. 
J·~rcnlor, c:ıd.ılar bunlnrın fıstilııe binerler \"O göz. fllmup nçm. 
<.·nyn. kMlnr y~rdon nyo. varırlar. Radyo, tıpkı bunlara benzi· 
ror. Unu, "knl,, dan çok "Juıt,, de ıırnynn (mistik Alim) in tn· 
sM"'\'tır ettiği 0 ·rayyl mekl\n,, 1ın<1ıse ı, radyo ile bugün ger. 
çcklcşnılştlr. 

Öyle nma, ı·ıı.yolıı.l', tclgrafio.r, telsizler bütün bu kudret-
Jeı·llo hcrnber, bize mıınyyeıı blr hMlsenJn h.aldkatJnt bir tür
lii gctlrcmiyorlnr. Mcsclll: İşte son "İsko.rjnrak,, hAdlscst, bA
rn hlr ır olmnktnn çıkrnııdL Boğaz Jdmln elinde? (BoJtık) m 
nnnhtnrım klın taşıyor? lsnç, kiminle yıı.nyanadır? Hant en 
biiyük dcnlz mulınrcbelert oıorordn? .• Biç, bir deni.a kavgnsı 
bir haftn sürer mi? 

Ra.dyolnr, tclgrnflnr, telefonlar, tcJsizler, znvnllı gökleri 
hn.nınm kubbesine döndürdUler. Hepsi birden ulum.ağa. başla.. 
ymcn, ortnlık bulanıyor, fizikte gamgama dedl,rlmtz hfidisc o-
1 uyor. Bu knrışıklığm Uk lmrbıım balttkntin kendisi. lk1ncJs1 
do btziz. Çünkü cnn 1rnla.ğlyl dlnledlğlmlz, blldiklerimlzl blr
blrJnc ckledlJ;'1ınfz hnldc, hiç bir ŞCJ anlaınalt imkAnını bula
n11yor11z. Do n" n<:ı bir bolluk fı;tnao açlıktır! ... 

RqKl SliDA. Q~.tGlN 

le muhafaza etmek tecrUbeleri -
nüı malısulUdilr. 

Kloseviç'e göre müstahkem 
hat sistemi pek fazla silaha ih.. 
tiyaç hissettirdiğinden ideal bir 
sistem değildir. Milstahkem hat
lar ancak ufak taarruzlara kar• 
şı hudutları garanti edebilir. 

Eski Çin seddi bugtln nasıl bir 
biç olarak görünüyorsa, yarının 
askeri sanatı da bugünkU mUs. 
t.ahkem hatları sıfır olarak gö. 
recektir. 

Halbuki Almanya dn Fransa. 
gı1>i milstahkem hat sistemini 
kabul elmiş ve Zigfrid'i inşa 
etmiştir. Alınan erk.Snıharbiye -
sinden Lideman, general Er' 
furht'a. 6U şekilde ('.evap vermek.. 
tedir: 

Sulh zamanında harekete çok, 
ateşe n.z kıymet verilir. Hnlbu. 
ki harpte ateş birinci planda -
dır. Bu harbin ateşi de 1914 ha.r
bindekindcn çok olacaktır. ÇUn. 
ki\ harp sanayii pek fRZln mü • 
hlınmat verecek vaziyettedir. 
Sonra bu~ bir çok modem in
filik aletleri keşf olunınuş bulu
nuyor. Bu sebepler ya]fm harbin 
pek ateşli ve kanlı olacağını gBs 
terir. Taamızn gelince sürat 15.. 
znndır. Bunu da bUoofuıkü motör. 
lv temin ediyorlar. 

Majino hatbndan bahsederken 
Lindeman şöyle demektedir: 

"Garpta bUyUk hareket ve mu
vaffakıyet şansı yoktur. Çi1nkU 
eski harpteki büyük harekU ya· 
pılmasmı tamamen imkansız kı
lan modern milsta.hkem hatlar 
vardır ve manialar teknJği fev. 
kaJMe ilerlemiştir.,, 

Alman erk.5nııharplerl Majino. 

hattına bir baskın yapma.ğı dil· 
§Ül'lıÜyor ve bunun hesabım ya· 
pular. An<:ak Almanlar stirprl· 
ze 'belbnğladıklan halde bunu 
bir tUrJtı tahakkuk ettirememi6-
1erdir. 

BütUn Alman erkllmharbiye. 
sinin hayalini oyalıı.ya.n bu stir .. 
ıuiz nrtk mümkün değildir. Çün 
ldi İngiliz. Fransız sef eroerllği 
mu::uzn,m bir beton !hat gerisin
de ikmal edilmiştir. 

Almanyn geçen cylUl aymd& 
e11no geçirmiş olduğu sürpriz a.
vantajmx lraybc~"1:ir. Alman.. 
ya nilıayct mecburen mevki har. 
bl.M girmiştir. 

Alman asken edebiyatı gllzel 
hayallerden bahsedebilir. Fakat 
Aimanyanın o kadar gUvendiğl 
Bllrprlz tıanSmr kazanmak için 
evvela sulha kavu.~ası ve son
ra yeniden baskın yapmak fır • 
satım araması lfi.zımdır. 

Fakat Almanya mağlO.p olma.· 
öan sulh i~kfı.nını elde edemiye. 
ceğtnc göro buctınkü hal içinde 
bir baskın hareketi dUşUnmekte.. 
dir. Fakat Majinoya yapılacak 
bu şölen neye mal olur? Alınan
lar, unutmamalıdırlar ki Fran
sız t.oplarmm çeliği mUkemmel· 
dir ve altı nydanberl yağlanarak 
dilşmruıma. nteş edecek zamanı 
beklemektedirler. 

Almanlar ba~ yapmak de. 
ğll. başlarını kaldıracaklan za.. 
man bir telef on çalınası veya 
mUstahkem mevkilerde yanan 
kırmızı bir elektrik taarruzu ha
ber verecek ve bir iki saniye 
içinde Majino müstahkem mev
kilerinden Alınan krtalan üz.e
line ölüm yağacaktır. 

lşte o zaman asıl sürpriz bu 
olaeaktır-

Harp ni anı aldığını 23 
sene onra öğrendi 

Londradan bildiriliyor: 
~'Britiş Lejion dö Horsley'in 

Glucesterdeki sabık katibi Mister 
Viktor Hoven, bugünkU harbe 
iştirak etmemiş olsaydı, bundan 
yirmi üç sene evvel Fransızların 
kendisine harp nişanı vermiş ol. 
duklannı öğrencmiyecckti. 

Mister Hoven 1917 senesinde 
Knig Ruayal Rayflte çavu§ken, 
Vlamcntingde düşman mermilc. 
rine hedef vaziyete giren bir 
Fransız topçu bataryasının yer 
değiştirmesinde fevkaHide rol oy. 
namıştr. 

.Bu kere Hoven bir İngiliz a. 
layıla yeniden Fransaya gelince, 
yirmi üç sene evvel Fransız ordu. 
ıuna yapmış olduğu vazifeden 
dolayı harp salibi nişanını almr§ 
okluğunu öğrenmiştir, 

Onun yüksek bilgisinden 
:feyz alanlar, ilmi sadırdan n
tıra 1nUkal ctth·eıı birer vasıta 
değil midirler? .• Hangi mUdek. 
kik, hangi ilim A.şılu ona gidip 
öğreumezdl 7 'Vakıt,. da "Semt
lerin tnrlhl., ncllı terrJknmı ya. 
znrken, elll knclnr mehaz bul. 
duktnn sonra lsmall Snib\ 
ziyaret etmiştim. Sadırdan u
zaklaşırken: 

- Eğer lsmall Saibl zi
yaret •etmeseydim, yazılarım 

cok satht olacaktı ... diyordum. 
ÇUnkU o, lstanbuln ait en kıy. 
metll YO hiç tetkik edilmemiş 
yazma ve basma birçok eser 
saymış, ner~lcrde, hangi kU
tUphnnelerdc bulabllece~lmt de 
öğretmişti. 

Yazmıyordu, fakat yasdırı. 
yordu. Bu noktacln.n laman 
Snlbin flm1 sadırda bırakma
dığına kantlm. Yazsa idi, ınu
ho.kkak kl <;ok kıymetll escrlt=r 
bırakacaktı. Fakat niçin yu. 
mıyordu?. Dunu bilmiyoruz. 
Mutlaka bir hUkUın vermek 
ıa.zım geUrse bunu onun göre-
\neğlnc hamledeblllrlz. TarJhte 
mlsaU pek coktur. Ne hcznrı 
fen, :ne mUtebehhlr· isimler 
kaydedlllr ki eserler! yok. 160 
ve bir rivayete göre de 200 se. 
ne yaşayan Scmerko.ndll Seyld 
AIAeddfn, bir tefsiri bitirme. 
den g6zlerln1 kapamıştı. 

Bu veslle ile merhum& alt 
bir hatıra kayodetmek istedim. 
Ustat lbnllcmtn Mahmut Ke
mal anlatmıştı. Bir gUn mUı
teşrlklerden blrt Mahmut Ke
m.alt ziyaret ederek şöyle bir 
sual sormuş: 

- TUrkfyede bibliyografya 
Umlndo F.unt KöprUIU, tsmatı 
Efen.dl, blr de zatıO.Ulerinln is
mi o.nılır. Fakat merak ediyo
rum, hanginiz dııha UsttlnsU
nuı: 

Ust d ~u cevabı vermte: 
- Fuat KöprUlU ilmin en 

yUksek kUrsUsUndo ders veri
yor. Senelerdir okuyor ve oku. 
tuyor. lsmnll Efendi ise şu ka. 
dnr senedir kUtUphanelerdedlr. 
Hor gUn bir kitap eayfıuıı oltu
JUP günde iki şey öğTense btn
lerec ısım, binlerce ho.ktkat 
OğrcnmitıUr.,, 

Uutadın kendi bilgisi hak
kmdakl bu tevazuu ne kadar 
yUk okse, lamall Saip hak
kındald teşhisi de o derec~ 
kuvvetlidir. 

NiYAZİ AHMET 

Sari hara belerin
e araşllrmalar 

Türk Tarih Kurumunun 
hafriyat teşebbüsü 

lznür, (Hususi) - Sart hara. 
bclerinde çıktığı Manisa villiyetin 
den maarif vekilliğine bildirilen 
eski eserlerden lfilıdlerin yerinde 
tetkiki ve icabının yapılması için 
vekillikten gelen telgraf emri ü. 
.zerine mUzeler müdürü Sal!hat. 
tin Kantar Mani&aya har~ket et. 
miştir. Ve seyahatinin bapnda 
ıunlan söylemiştir: 

" Müzedeki lt.hdlcr içinde tn 
gU%ell bundan evvel Sarttan ge
len lfilıdtir. ötekilere benzeme%. 
Muhaddep bir şekilde ve oymalı. 
dır. Belki bahsin mevzuu olan 
Wıd de böyle ve belki daha gü. 
.zeldir. Tetkik etmek lazım. Sut 
harabelerinin, 1904 kadar, ancak 
mabedi ve pek cU.z·i bir kısmı 
Amerikalılar tarafından hafredil
mi~tir. Türk Lidya olan Sart ha
rabeleri, meşhur bin bir tepeleri. 
le ki Lidya Krallarının TilmUl011 
ıcklindcki mezarlarıdır. Çok ge.. 
ni bir saha ve pek ehemmiyetli 
bir mcv.zu te§kil eder. Tarihten 
evvelki zamanlardan Bir.ans dev
rine kadar binlerce senelik mede
niyet taba.kalan bunda üst Ostcı 
yığrlıdır. 

Tilrk tarih kurumu, Sa.rt haf.. 
riyatını teknik ve metodla b!r 
ıekilde ynpmıtk d.~Un~r. 
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akeme erinden sonra 
(Baş tarafı 3 üncılde) rfyet adliyesinde bir masuniyet 

Ye makul blr ı.ılktnrda basılarak dl. yoktur. ''Afrodit" i de, herhan
ter kitaplar anı0ma sıralansın için... gi bir eseri de knnun takip, 
Fa.kııt hudutsuz derecede sntılırsn mahkeme terbiye edebilir. 
•:ıı.rı .zelzele fE.'IAlcctzedclcrine gitse Böyle bir eseri asıl ınahkQm 

..ııc bundan vıı.zg çtllc.,. edecek halkın vicdanı ve ahll\-
Tcroyiz rnahkcmesl mabkc- kı, kurtarnca'Lt kendi sanat 

menin bcraet kararını tasdik kıymeti \"e snnatkAr adaletidir. 
etti1:>ten s..ınrn. !'c1 et.ı. nıUc.lafna. Böyle bir ht\diı;cde rejimin a. 
sında pi5nı11n olmuş ı;örUnen lflknsı vnrsn bu kaydrn serl.ıest 

fener I<. işpeşte mağliip 1- O 
arkada..,ımı.. lıı tıı larlnr ki lşliycbilıııcsindedlr. 
mahkcmeııiu 24 ~ul.ı;ıt (;dscsln- .\1uhakeıoe devam ederken 
de mUddelumuıni ıııı,mct o. elimize geçtiği halde, hültimle
nntın da söylediği kendisinin rin kunaatrnf tamamen üztldc 
bu lstecliğlndun il.ııırettı. ''Eser bırakmak iı;iu y~zma1ıgımız 
uıU ... tc!ıceııdir; olsa olsa aHika- lıir yazı şuradn durnyoı·. 
d ı ... rın kü'tiııh:uıelerinde t.ıu. Anıalı.lo Prnkknroll adında 
Junrturu!:.bilir ... cl\ınlest Luiz bir Jtnlyan muharriri bizim 
J<okl~n'inkmc bcııziycıı muta- mr.hut Afl"o<llL davasının ma
leul U'h ııı tı<'ac ecıc ıı uzun blı· lıiyetini (eser klüsi k eserler 
m :ıfaaııın Fon ctını!Psini teş- aras111n girecek bil' kitap Hren 
kil eı:ı.iyorJü. Hatta taliıı1 ve lıunu halk kitabı yaııınal1: iste. 
terbiye heyetinin kararındaki ınek) aleyhine bir teşebbüs 
son söz de, aşağı yukarı. bu şekllnde hl.Jldsa ettikten sonra: 
idi: Tuıt ıı '° terbiye C:"Seri ''Bizim bildiğimiz bir şey rnr
mli..ıtche ı bulmndı·ını söyle- sa Afrotlit denilen fubuşhaııe
mcl,Je t ı .. ber mu.hkeruenin nin henUz İtalyan sınırlarnıdaıı 
diğer bir sualine: "Meli.tep ta- lç:eri sokulmamış olnıasıdır.,, 
]cbc~ino de t:l.\slye olunanııyn- diyor, hatta. llll\'e ediyordu: 
l'a ı,, <'C'\"n JJnı Hrlyordu? NI- ".Uu eserin Türkçe tercümesini 
<in! Lunuıı lz.ıhatını görme- ı;örmedlk. Görsek tc anlaya. 
('ik. :Manrıtı.ı talebeye ta,·slyc ınıyacağız; lakin Afrodilln 
ı de .... 1 J-it:>J>lnr ders kitapları- nıuhtevı\sını çok iyi hlldiğimiz 
nı ~ .ıkm .nıı :ılıllrndar eden l~iıı burada Cumhuriyet mUd
mahdut c r, •r olmalıdır. dU- <...elumuıntslne dUşen vazifenin 
. l! rns1 d l tı.ıl, ~ ol:Ja bir ese- inkıll'lbı korumak ollluğunu nn
ı i :ı.nııt olduı>uııu, edPbly, t üı- Jıyoruz. Evet; inkı!Abı koru
rlhlıı' ti.'. llu~ etJ"inl ı esmen yor. Memlekette Moral'ın dUş
ı:abul cttıl.lerl bu kiabın - U- memesine, aile yuvasındaki 
zerinde durulan yerlerinden müesses ahH\k lrnldelerlnin 
doı. ·ı dahn ı.olaylıl.ln talebe yıkılmamasına çalışıyor.,. 
cll'le geçmesini resmen teyit Afrodlt davasını Cumhuri
edcn Lir kfığıdıı. imza koymak- yet aleyhinde bir hareket te
tan çek.ndıler de ondan ıııı? H\kkisi hissettiren bir hUkliro 
Acaba "KUçUkleri muzir neş- yanında Afroditl sınırlarından 
rly:ıttan l:orumn,, knnununu.'1 dçeriye sokmayan bir memle
blr tatbik yeri gelmişl{Cn me- ket muharririnin bu hUkınUııU 
selenin umumi tcUı.şı arasında karşılaştırmakta yalnız bir 
gözden mi kaçırılmıştı? 18 ya. maksadımı:r. var: Bir adliye 
şın:ı. kadar olan kUçUklerin memuruna. kanunun muny
mtmeviyni.ı üzerine tesir icrn yen İıoktalarıda verdiği takdir 
edeceği anlaşılan kitap, mec- hakkı bir eserin mUstehcenll
mua., bUtUn risaleler, resim ve ği zan suretinde kullamlmış 
levhaların bu kanunda tarif ise buna hiç bir mazeret kabul 
edilen usul dairesinde tahdide etmeksizin lnkıltıp aleyhinde 
U\bi tutulması bir mecburiyet- • bir renk vermenin doğru olmn-

' Ur. 1 dığınr söylemektir. 
Korkarız ki inkıla.bı mus.

1 
Buna cevaz vermek inkılüp-

tehccn cserleı in mUdafnncısı ta softalık yapmak ve ayni ke
yolunda göstermenin asıl za- ı llmelerl söylemek caizse bizzat 
rıırı takip ccsarellni kırmasın? ı inkllı\p aleyhinde hlr harekete 

Yorl Y(} y..abancı muhnrrlrler vUcut vermek olmaz mı? 
,eya mUterclmler için Cumbu- "il\ t s 

"31 mart ve Wustafa Kemal,, 
(Ba.'J tarafı 2 ncide) l ra~ayı tercih ve tensip etmişti. Ga. 

<;alJı.,rdı. Kc.lağtırrı :Mustafa. Kcmalln ripUr; Suphl Pıı.şıı Sillcyman Şefikten 
bl..rçok yrıları ve nskert kltaplan .sonrn kuvayllnzlbatıye kumandanlıg-t. 
Yardır ki onlann hepslnl vazife harl.. nı deruhte euen generaldir. Bunu nl
dncle evinde geçirdiği zamanlıırda çln yaptınız? diye sordukl:m zam:ı.n 
çnlı/Jarnk yll%1ru§tır. Mustafa Kemale mağlOp olmak ıctn 

!:tc tıaylo satnlmt ah~ıtkı ve kuv. cevabını \'ermletı. HUsnü Pil§& dııha. 
vcUl zckA.!11yle bUyUklerine de yUk. yqlı ağır bn§lı ve kib:ır hissiyata 
ı:ekllğt:l tasdik ettlrdlğl için Mwıta. . alışık bir zat idi. Zaten kolağaSI Mus. 
fa. Kemal, Suphl PB§a ile birlikte 41D tata J{emıı.lln asıl komutanı da bu 
öoğru kararlar almıı.lc ve en seri ve idL Mustafa Kemali çok severdi ve 
canlı icraatta. bulunmak mUmkUn o. zckt!.sma, malQmatmıı cidden iUmat 
ıaca~m:ı kani bulunuyordu. Ancak, 
~k nQzlk bir mesele olan lstanbul 
irUcaını tedip f§lnde 4t~ln bir .zckO. 
\'O !aallyetin Suphl Pa~ıı.nın mo.hlyeU
nl lmvrnmnması muhtemel birtakım 
pollUk ve ırlyasi vaziyetler üzerinde 
fazla bir tesir yapması zan \•e tahmln 
cdlldlğindcn Uı:UncU ordu kumandanı, 
Harclcct ordusu iı;ln Selnnik redif fır. 
kası komutanı Fertle Hllseyln HUsnU 

ve hllrmet gösterirdi. Blnnen:ıleyh Uk 
Hareket ordusu luuıırgfthı bu suretle 
HUscyln HUsnU !'aşanın kumanda.. 
smda Mustafa l{emalln kurmay bn§. 
kanlıgmda pek mııhdut subayları.lan 

te§ekkUl etti. Du harC'ket ynlnız 

memlekette değil, tekmil Avrupnda 
lıatta. bUtUn dünyada mUhlm aldıler 

uyandırmıştır. 

çekm e ceye 
(B<l§ tarafı 2 tıcidc) 

kaldırıp koklamıyorlardı bile ... 
Musevi vatandaşla ilerledik. Sol. 
da nihayetteki bir dükkana doğru 
yürüdük. Arkamızdan bir hayli 
ikalabalık geliyordu. dükkanın sa· 
hiplerl ellerinde geniş ağızlı bı· 
saklar kapıya sıralanmışlar, biz. 
lcri bt:kliyorlardı. Kendilerine 
yaklaşınca: 

- Hoş gelOiniz hitabcsile kar. 
şılandık. Ben, Musevi vatandaşın 
nam ve hesabına: 

- Kuzu l:aca dedim. 
Ne cevap aLnm beğenirsiniz? 
- 60 demesin mi? .. - ...... 

Başka Küçükçekmece var mı ya? 
- Peki fiyatlara ne buyrulur? 
Musevi vatandaş dükkandan 

çıktı, nereye gidiyor diye bak -
tım. Karşıdaki çeşmeye gitti. Ka· 
na kana su içmeye başladı. 

Diğer dükkanları da dolaştım. 
Fiyatlar hep aynı idi. Biraz ten. 
haca bulduğum dükkanın sahibi 
ile görüştüm. Şöyle dedi: 

Şehrimizde bulunan Macar 
Kişpeşt takımı dün ikinci kar· 
ştlaşmasını Fenerbahçe ile yap. 
tr. Havanın sabahtaoberi yağ. 
murlu olmasına rağmen sahaya 
üç bin kadar seyirci kütlesi top· 
lanmu•tı. Macarların bir gün 
evvel~ Gala tasaya 6-1 mağlup 
oluşu herkeste Macarların bu
gün de mağlup olacağı zannını 
uvıındırmıştı. Fakat netice hiç 
tc böyle olmadı ve müsabaka. 
1-0 l<işpcşt lehine neticelendi. 

MAÇIN TAFSiLATI 
Her ecnebi maçından evvel ya

pılan mutat merasimden sonra 
mücabakava hakem Şazi Tezcan 
idaresinde başlandı. Takımlar a. 
şağıdaki kadrolarla cıkmışlardı: 

Fcııerbahçc: Cihat - Şmı
l:ct. Orhan - Mehmet R~şat, 
Esat. Hayati - KitÇiik Fikret, 
Naci. Melih, Tarı1;, Fikret (Bas
ri). 

J\işpc§t: Gerqö - KtWdi, Pa.. 
lckai - l'ig, Zalay. Odry - De
ri, Uliç, Olaykar, Kinçcş, Kala· 
rayi. 

Oyuna saat tam 4,35 tc Ma· 
carlar başladılar. llk dakikada 
Fener aleyhiM olan bir korner
den istifnde edebcdiler. Bundan 
sonra Fenerliler muhakkak bir 
kaç ı:ol fırsatı kaçırdılar. Oyun 
mütevazin cerevan edivor. 10 
uncu dakikada Cihadın f evka -
iade bir kurtarıışmı ı:ördük. Sa
ha çok çamurlu. top kontrolu çok 
güç. Buna rağmen Macarların 
dünden biraz daha düzgün oy -
nadıkları görülüvor. Paslaşma. 
tarı muntazam. Nihayet 20 inci 
dakikada Macar solaçığmm or
taladığı topa yetişen merkez 

muhacim oldukça. sıkı bir şilt
le sağ zaviyeden maçın yegiıne 
golünü attı. Bu gol Fenerlilere 
bir kamçı tesiri yaptı, ve biraz 
canlandırdı. Hatta bir kaç daki· 
ka hakim vaziyete de geçtiler. 
l.<"akat biraz şanssızlıkları ve bi. 
raz da beceriksizlik bir çok gol 
fırsatlarının kaçmasına sebep O· 
luyor. 

Her zaman güzel ve ahenkli 
oyunu görmeğe alıştığımız Fe
nerbahçe forveti bugün ortadan 
silinmiş, bunda haf hattının bü
yük tesiri olduğu görülUyor. 
Muavin hattı her zaman güzel 
oyn .. ıvan Esat müstesna berbat. 
Hele Havati sıfır. Devrenin or. 
talanna doğru, sakatlanarak ye. 
rini Basriye tcrkeden Fikretin 
oyundan çıkışı Fenerlileri olduk
ça aksattı. 

Bu bir kaç dakikalık Fener 
hakimivetinden sonra Macarlar 
yiM agır ba.smağa. Cihada ol. 
dukça tehlikeli anlar geçirtme. 
ğc başladılar. 

Bir nralık Macnr kalesinin ö
nü kanştı. Küçük Fikret eline 
~eçen fırsatı kaleci yerini ter -
kettiği halde gol yanamadı. Bir 
kaç dakika sonra bir frikikten 
de istifade edemediler ''e devre 
netice def?'işmeclen 1-0 l\1acaı· 
lnrın lehine neticelendi. 

- 50 y~ de var beyim 1 
Bizim Musevi "atanda~a fena· 

lıklar geldi. Et ı ıyma makinesi -
nin 6apın:: } ap·~tı. I ;tzı açık kal. 
mıştıl 

- Geçen haftalar et burada 30 
kuruşa kadar düşmüştü. Fakat 
bu hafta çok pahalı ... Biz tstan -
buldan gider hayvan alır, getirir, 
burada keseriz. 1stanbuldan ek -
seriya 10 - 15 kuruş noksanına 
veririz. Halk buraya cumartesi 
ve pazar günleri çok gelir. Kimi- lK1KCl DEVRE: 

- Dana, dedim 1 
- 35 
- Sığır? 
- 45 kemiks!.::. 
- Koyun? 
- 50 ... 
Bizim muhavereyi geride, elle. 

rinde çantalar sıralanan halk bil· 
yük bir hyr:ı•1hk ( !) içinde din· 
liyorlardı. Bunlar arasında gözü. 
me istasyondaki kadıncağız ilişti: 

--Sizhı ko:nşunun ı.cuz et al. 
dığı r bur4'.!I: m C"dım. 

ı.... Burası olacak evladım, dedi. 

' 

si yarım kuzu hatta bir kuzu a - lkinci devreye Fenerliler baş. 
lır, çantasına doldurur, götürür !adılar. Misafir takını muavin 
bir kaç kiJ..o alan pek farktan ka. hattından geri çelinen topu a. 
zanmazsa da çok alan kazanır lan :\fncar sağaçığı az daha bır 
tabii!.. Yazın ise şu gördüğünüz g-ol yapıyordu. Bu andan sor.ra 
sırtlar insanla dolar. Buradan al· Macarlar 15 dakika kadar b'.r 
dıkları etleri muhtelif şekillerde üstünlük kurdular. Fakat onlar 
pişirip yerler ... Duranın adı çık - da beceriksiz. Fenerbahçcrıin 
mış efendim, adı .. Yoksa. ta İs. , bütün yükii kaleciye yüklenen 
tanbuldan kalkıp buraya bıraz et zayıf müda!aası önünde bir ne· 
almıya gelmek ne zahmete, ne de tice alanuvorlar. lki güzel açık
masrafa değmez... lnrı \•arken onlar da nedendir bi. 

Müşteri!eri trer:e yetiştirmek linmet mütemadiyen merkezden 
üzere kalkan bir arabaya atla · hücum ederek sıkışık bir oyun 
dım. Torbaların dibinde duran oynuvorlar. Bu arada müsaba. 
paketlerden ne kadar alı~ veriş len bir kör dövüşü halini alıyor 
olduğu belliydi. ve her iki taraf oyuncuları da 

YEKTA RAGIP topu gelişi güzel sağa sola. atı· 

·································································································· . . 
~ Oyunun yegane golünü misafirlerin san-j 
i traforu birinci devrenin 22 inci dakikasında i 
i yaptı. Esat hariç, Fener haf hattı çok bozu il bir { 
i oyun çıkardı. Fener hücum hattı da çok fırsat! 
~kaçıran bir oyun çıkardı. i . . . . · ................ ·~·····································....-..···································. 

' Fcnerba7ıçc 7,YJ.7c,,.isi Cilıadııı qiizel lJir 7•ıırlanşı 

yorlar. Bu arada Fenerin ka · 
Za.ndrğı bir frikiki Kürük Fik. 
ret atıyor. Macar lmlecisi bunu 
ancak ko~re atmakla kurtara. 
biliyor. Fakat bu kornerden de 
bir netice alınamıyor ve devre -
nin bundan sonarsı zaman za -
man Fenerin ve Macarların ha. 
kimh·eti altında ge-çivor ve neti. 
cc de;;.işmcden müsabaka 1-0 
Macarları n ı::-alebcsile bitiyor. 

R.IJ. 

ikinci küme 
Şeref Stadında yapılan 

lik maçları 
Dün Seref stadında ikinci 

küme lik ;'.uaçlarına devam edildi. 
İlk maçı Beyoğlusporla • Davut· 
pa~a klüpleri oynadılar. Beyoğlu. 
spor iistiin bir oyundan sonra 
m;lcı 2 - 1 kazandı. 

İkinci maç Anadolu ile Galata. 
~ençlcr ara:.ında cereyan t tti bu 
maçı da Anadolu klübü 1 - O 
kazar.dı. 

, e oğlu halk~vınin 
Bc11oğlıt halkcvhıiıı kır ko. 

§ıt8ll: 

Bcvoğlıı halkevinin tertip et
tiği kır koşularının üçüncüsü 
dün sabah Şişlide g~en hafta • 
lardnn dahn kalabalık bir atlet 
grupunun işlirakile yapıldr. Mu
vaffakıyetle neticelenen miisa • 
bakada şu netice elde edildi: 

1 - Osman (G.S) 10,:l2 
2 - Takfur (Kale). 
:1 - Galip (B.H.El. 
4 - Rüstem (B. IIalke,·i). 
rolcybol: 
Gnlatas:ırayın tertip ettiği üç 

grup Uz.erinde oynanan voleybol 
müsabakalarının beyaz grup fi. 
nali bugün Beylerbe)'İ ile Fener
bnh "'e nrasıntln: ovnnnacaktı. 
Fencrbalıce gelmediğinden şim
diye kadar yaptığı karşılaşrna
lıı.rda Altmtuğ. Alemdar, Beyoğ. 
lusporu yenen Beylerbeyi li'eneri 
hükmen kazanarak grupunun bi. 
rincisi olmuştur. 

Sarı grup müsabakalarında 
da, Bcşiktllış Topkarııya, Sülcy
manive Bobzicine. Altmok Eyil· 
be. Alemdar Doğuspora, Aitm
tuğ Eeyo~lııspora hükmen galip 
gelmiştir. 

Ba.s1:etbo1: 
Her hnfta büvük alaka ile ta_ 

kip edilen Beyoğlu halkcvi bas. 
kctbol müsabakalarına dün de 
B~yoğ1u halkevi salonunda de
vam edilmiş şu neticeler elde e· 
dilmiştir: 

Çenpelköv - Galatasaray 
(Yiiksel) i hiikmcn venmiş. 

Deniz - Yıldırımı 32-6 ka
zanını-:. 

Tc:.vfun - Kırmızı maviyi 34 
-28 lc:ızanmıfı. 
Çcn~elköy deniz muhtelitf -

lstnnbulspor K. maviyi 26-14. 
Galatasaray - Beyoğlusporu 

güzel bir oyunla kazanmıştır. 

Dün yapılan milli temas 

italya Romanyayı 2 -1 yendi 
Dün nkşam saat G da bilen 

bu beynelmilel temnsla ltalya 
milli tal{ımı, Ronıanva milli ta
krmmı 2-1 venmi~tir. 

Bir"nci <lcwe 0-0 lıcrab rt
neticelenmiı;tir. 

• 

!kinci dC'vre başlar ba~lamaz 
RomC'nuer 1 ~ol atarak (>'alip va
ziyete g-eı:miı::ler&' de ttalvanlar 
bnna iki [?'Ollc mukııbele ederek 
mils"bakavı 2-1 galip bitirmiş. 
!erdir. 

Jhlkl'\ 1 tnr!lfı,n n ş ... : Stıı 1ıh b t-'cılıı Nlll~ıı Po~nıtaıı 

ınrrllölıııl dillı ~ np im , •• r. :r: sın!ml:ı 1'..ıllgvııda ;) oıııtnn 
ilk utı~lan g\.ışkrınektöıllr. 

kl• b 
Norveç ktı · · 

re•11 

KuisliO 
ki rrıdir . 

Jcll''\'t 

Alman. iş~:~te Jc~ ' 
fmdan :-.;o~ t re 

h··kuJllC 
kukla u. dir! 
J{uisling ktJII e9 sD~ 

Bu suali lı~ ~Jeıı 
Kuisl~ ~,eıce !!ııı 
ti · ev• e>'" me nın . bİ1' J1l _, 

olduğu eskı ııı ~ 
. ,. ıı alııU1oldıJi11 

Kuislınt!. 1 erde ...... ur 
da tmkI }iıtl ) \rş.Jd'.'; ~ 

rçem (rneş ~el . 
pe k .. iktid1lrll 1JJll,.ıı 
mev ıı . de r> ,ı 
J 933 senesın 5.;o'D 
sile Norvec na ııftıır· 
partisini kU~ Jc ~ı' 

• bt1' 11' -~ 
Dina.mık. gııisl~ı ııl! 

halkı acrıın 0ıaıı 
dan kuruı~uş"e o 
rn.ıtbct e~ış Nor''eÇ cft 
manva ıle rtflııl ,. ııı 

.. sebat JIO j"'fi 
muna rfSİ l"""~ 
Kuislin.g Pd~si~e zS 
nnda ken 1 

bulmuştu. ttlıİP 

O OOo nıUn bir ıı1 
1,24 ' bÜ)rUJc &e ~ 

bu rak:ı.n:' dC v{tl~-et ~ 
zetmez ısc raJf alc • 
· · bir mu' ıçın b f 
tır. r ·c':Jilt~f•~ 

Fakat N°1"' J1lll 1 
• • • btı r ,-e 

partisının 1şts ~ 
ivi karşıtan:a1~~ P •et 
~ "nd J{uıs 1 ·ııt11 nesı e 

19
,13bl ~ 

1500 rey toP >,1Ul9"D) 
kü o tarihte . bSğ!Jl' 

dak• veç ara.sın ~ 
bulunuyordll· stıı"D~ <f 

Hitler eski. do .. ı1'1u~ 
yetini de ıcaf ı ~ndisiJlı ~ 

le ıce eÇİ,, 
fat oıara d ;.:ol"'' ırtfl'• 
harekatın. ~ ,,,9ptı11• 
kümet rcısı ~ .J. 

·dır 
b rtı ı 

Bir ta u ı O 

Lord Gorl u, ;ıı 
··~ı.·t 

Bir yo""ll"" dı 
. aıılst' 

nı~ ·ıı~"-' 
ıetı fi" 

aıete ıııılıl 
Fransır g sacJa (}; 

na göre frarı Jcıı~l 'f 
liz kıtaıarı 'fdll ıııf' 
Gort'un kızı u yUı tıf 

Vereker, t~~1:ın~f '' 
Sidneylc nı . t>tş >'' ı9 

. rıt1 ı ıcet 1, 
Halen Y,1 ,;ere Jil1 

Mis Jakelırı ıatct ~ 
b·nba~ı çurııctı :,.'f nesinde 1 r . ~,ıır..: 

· · almıştı · Jcetı'' 
mını . Ja rtll' 
kızı olan ~~r ıab'I , 
müteşekk11 

11 ~ 
mdır. •1 ııı~, 18dıg a1' ~,1111 

Harp baŞ ...apıl ıııırr 
d nda ı . ıa 

mey an.ı J ıcelııt 
çitte Mıs ,!j.;ti. 
takdim et"' ' 



ziraat tecrübeleri 

çiçek merakı/ 

rim. P'akat bunda utanncali 
blr t1eY yok. Kazaen olmuş. 
Sen hiç merak etme şimdi be
raber gider yeni bir saksı alı
rız. Yarın sabah hem öğretme
ne söylerim, hem yeni saksımı
za. sen bakarsın olmaz mı? 

Haydi şlmdi gidelim. Söyledi
ğine çok iyi ettin. Babam her 
zaman bana söyler, yapılan bir 
şeyi gizlemek en bUyUk kah~ 
hattır. 

lkl arkadaş sevine, 
sokağa çıktılar. 

Bahar gelirken 
Bahar herkesin sevdiği en 

gUzel bir mevsimdir. Kışın ka. 
ranlık gUnlerlnden kurtulmak, 
bahara kavuşmak için, insan
lar ve bUtUn tabiat sabırsızlık. 
la bekleşirler .. 

Bahar, çocukların da en faz. 
la özlemini çektiği mevsimdir. 
ÇUnkU kırlarda koşup oynaya
caklar, çiçek toplayarak eğle. 
neceklerdlr. 

Bu özlem kuşlarda. da var. 
dır. Onlar da baharda, soğuk
tan ve yemsiz kalmaktan kur. 
tutacaklar. Yemyeşil ağaçlara, 

renk renk açmış çiçeklere ko_ 
narnk öteceklerdir. 

Kış uykusuna. yatan bUtUn 
hayvanlar bahar geldiği vakit
te bu derin uykudan uyanacak. 
lardır. Koyunlar yavrular, çlfL 
çt tarlasını sürer, ekinini eker. 

Her şeyde her yerde bir 
çalışma. göze çarpar. O halde 
biz bahara, titr çalışma. mevsi
mi de diyebiliriz. Çocukların 
bUtUn bir kış çalışmalarının 
da sonlarıda bu mevsimde belll 
olur. Sınavlar başİar, bllgllcr 
ölçül Ur, 

YAZ/SIZ HiKAYE: -

Tlirkiyenin komşuları ___ ..... _________________________ _.._, ,,._, --- ,,_, ~ - -
i R AN 

Dost ve komşu 
tarih ve coğra/ ya 

Iran memleketinin 
bakımından değeri 

.....,.. .... ~- ._.. r • _,,. 

Bugünden itibaren sizinle 
birlikte Türkiyenin komşu dev· 
ltlerini dola.şmağa başlıya.cağız. 
Bugün ilk olarak doğu komşu.. 
!etlerini dolaşmağa başlıyacağız. 
Bundan sonra da sırasile diğer 
komşularımız ülkelerine j?;idcce. 
ğiz. 

!ran çok eski çağlarda kurul. 
muş bir ulustur. ti-anlıların ilk 
atalarına Arya derlerdi. Arya
lılar Pamir yavlalarmdan çıka· 
rak bugünkü bölgelerine yerleş.. 
mişlerdir. 

t 

Tarih clerslerinde okuduğumuz 
gibi !randa türlil c;ağlarda bir il 
çok sillaleler yetişmiştir. Bunlar 
arasında Keyhüsrev, Keykavüs, DUJllll&J 
Dara gibi önemli krallar da. bu. J 
lunan sülalelerde vardır. man sava§lar ya.pı!dı. Bugün 

Tarih :Albümü: 5 -İranlılar vakit vakit doğuda Türkiye Cumhuriyeti ile lran 
Afgan, Bülilcüstan ve Hindistan iki kardeş millet olarak biribir
üzerine seferler yapmışlardır. lerine bağlı yaşamaktadırlar. Bu 
Fakat onların en önemli savaş- bağlılık ittifakla. yapılm:ışt.Ir. 
larr, batıda yani Anadolu ve Ira· Bu a.nıt, nerede ve 

kimler tarafından 
yapılmıştır ? 

ka. olmuştur. 
Hintliler, Lidyalılar, Yunanlı· 

lar, Asuriler, Babilliler, Mısırlı. 
larla kanlı savaşlar yapmışlar. 
dn-. !ranlılar o ~ağlardaki en ö
nemli devirleri birinci Dara za. 
manmda olmuştur. Hudut, Hin· 
distandan Trakyaya kadar uza_ 
mı.~tır. Sonraları üçüncü Dara 
zamanında lskenderle yapılan 
ve (Midya) savaşlarmm sonun· 
da. lran tamamen parçalanmış
tır. Bundan sonra !ran Sasaniler 
zamanında yi~c kuvvet bulmağa 

İran Büyük Mya; kara l>&rça
smm kuzey batısında oldukça 
geniş bir ülkedir. Kux.eyinde 
Türkistan, Hazer denizi ve Kaf. 
kasya dağları; doğusunda: Yine 
Türkistan, Af ~anistan, Bülü
cistan. Güneyde Hint denizi ile 
Basra körfezi, batıda: Irak ve 
Türkiye vardır. Genişliği 1 mil
yon 645.000 kilometre karedir. 
Nüfusu 12 milvondur. Bunun 8 ., 
milyonunu 1raİılılar, 4 milyonu
nu da aslen Türk olan Azeriler 
teşkil etmektedir. 

IJ)aştaar. Fakat Araplar İran üze. 
rine akın yaptılar, daha sonra 
Gazneli Mahmut 1ranı kendi hük 
mü altına aldı .• Cengizin idare. 
sindeki Türk orduları da !ram 
zaptettiler (13 • 14 üncii yüz 
yıldı). Daha sonraları Osmanlı 
imparatorluğu ile de uzun za. 

Benderabbas, Benderbuştr gi .. 
bi iki mühim limanı vardır. 

!ranm etrafı dünyanın en yük
sek dağları olan İndülruş, ve 
!Kafkaslarla çevrilmiştir. İran 
bunların arasında kendi ismile 
anılan bir yayiadır. Artek, Kızıl
özcn, Arkas gibi büyük nehir 
lcri vardır. Bu sayede arazisi 
çok vorimlidir. 

· 1randa her türlU hububat, seli. 
ıe ve rneyvalar hem bol hem de 
gayet iyi yetişir. 

lranm seccade ve halıları bü. 
tün dünyaca tanmmış ve pek 
büyük şöhret kazanmış sanat e
serleridir. 

İranlılar muhtelif çağlarda. 
büyük bilginler ve şairler yetiş
tirmişlerdir. 

1ranm diğer bilyük zenginlik· 
terinden biri do petrol memba. 
landır. 

Coğrafya ve Tarih Al
bümünden hediye 

kazananlar ......... 

,Yukarda göranımnız resim, 
1{ Uncu yUzyılın başlarında. 
Avrupaya yapılan ve TilrklUğü 
takvlr.e eder bir ulusun bu de .. 
virde vucuda getirmiş olduğu 
kıymetu eserlerden blrldir, 

:A:nadolu.,, TUrkler tarafın• 
elan !!!tllA: edilmiş yilılerce yıl 
onun medeniyet Ye escrlcrlylo 
yükselmiştir. Acaba siz bu dc,·
Ietin lıangi devlet olduğunu ve 
anıdıu nerede oldutuJıu lıu
labilir misiniz? 

Tarih albllmU mUsa.bakaL1:~ 
oda bu resimle tamamlanın ı 
bulunuyor. Şimdiye kadar top
la.dığınıı beş resmt ou beş gUıı 
zarfında. blze gOnderlıılz. On 
beş gUn sonunda evvelki coğ. 
rafya. albUmU mUsabakasının 
neticeleriyle birlikte UAn ede. 
cetız. 

Birinci sınıf köşui : 

-------------------
Ninni 

Devrimlerin gülüsün, 
Ne mutlu yavrum sanat 
Benimsin sanma bütün, 
Emanetsin anana! ... 

Ninni güzelim ninni, 
Ninni emelim ninni. 

Cumhuriyet neslisin, 
Senin bu cennet vatan t 
Uıtündesin herkesin, 
Dünyada tektir ATAN! ... 

Neıeyle çiçeldiyor 
içimi yavrum ıesin t 
Ulus seni bekliyor 
Uyuki büyüyeain ı .... 

Senin her §Cy, ufku, ün, 
Ne mutlu yavrum ıana 1 
Baştan başa Ulküsün, 
Ni§anlısın yarduna 1. .. 

f 

Ydıbi C.. J\ŞKUN 



e-VAlCIT 15 flı"f SAN 1940 - .ttd 
i ·ı· 1 8 1 kf M 1 1 isveçteki Naziler F •1 k 11.,, ngı ız er atı a eme e· faaııyete geçti . ransız pası oru t 

kadar mayn döktüler =~!~it:f~~!::!:!f mütehassısının beye"' 
~ 14 (A-A.) - Yeni ( Alman lataları Iave,..A leket dahlllnde faaliyete '* k ,,ati 

s-- Dıi91erdlr. Boden'den gelen Te T k k h 1 ' nıayn t,arlalan, Almanyanın bü • yakla§IYOr kendisine zabit &Usll Yeren bir rı ür iyede pasif orunmayı azır ama .,.~ 1 
tUn Bal~ sahillerini ve İsvey su~ St-0khohn, H (,\.A.) - Ha· adam yeni bir teşekkül \'llcu- ..,..,, li' ~ 
ı~ı: ~rıç olmak üzere Balbk de- \"as muhabiri hilıilrlyor: da getirınek maksadtıe lşıdzle- 1 .. k 11 t 1 1 . 1 . . .. k erıı•'' ~ 
nızırun. cenup J:1smıru ka~~ak. Almanlar, lsvec; hududuna r1 angaje ederken tevkif edtt. j e m U e e 0 an art n iŞ erin 1 m U ,, rdÜI" 
~ve §ımalc; dogru, Mcm~~ ~ ı;ok ynkrn btılunmaktadrrlar. mfşttr. gO 
nben 12 mıl cen~btuıda .aın nr Alman kıtaları, lsvccte kAhı Yapılan nraetırmalar nett. bildıklerini Ve hararetle çalıchklarınl , ...... •! 
noktaya k~dar gıtmektcdır. Kongs,inger'e \'armak iıste- ce~inıie blrcok risaleler ele ge- 'it 1' u,.. ır ~ 
. Bu yenı mayn tarlalan, Ska · mcktedlr. cirllmlştir. Bu riealelerdc iş. -------------, Ankara, U (A.A.) - Pasif setırnınesl çar.ıet1:,~ 
Jerek ve Kattgatda .en:cl~e kon- Almanların Holden şehrini sizlere bir bııcuk kron yevmi- Herald Tribun korunma mUtehassm Kontra.. tedbir ''9 dar ııı• eıd 
m~~ mayn tarlaları ~~c .ırtıb~~ ~~- aldıkları müteaddit defa söy- ye Yn.rlcdtlmoktedlr. mira! ~1uren memleketimizi tein ,.azife 11ııııtS 
mın etmekte ve ku~Uk buyük Jcnmiştır. Bu haber, artık doğ- A • k gazetesine göre terketmedcn ene! bir mu bar- dım ctnıe911rıı. ıt ı 
beltlerden geçerek asıl Balağa ru tell11tkl edilebilir. Buna mu- merı a H A . ı·lrlmlze nşağıdakl lıcyanatta ret edeccğ blt pVtı·~ 
kadar çıknı;ıktadır. kabil, Non·eclllcr I<:ldsrold'da arp merıkaya bulunmuştur: :MUesslr lllul:ı' c"~ 

Baltıktakı mayn tarlaları, ha - muvaffakfyct kazaomıtılar ve Müttefiklere en &Üratli Memleket ve halk için tay. lcln Jcabe~;.çı•r•, ~ 
len, bütün J\lm~ s.1hülcri?i ve Alman kıtnJnrrnı cenuba doğ- tayyarelerden verecek dalı bllcUnılc tedbirleri, bu teaddlt lh tııb•ııı 
A.lmanyanın. ı~g~li. altmdakı Da· ru tek ilmeğe mecbur etmişler. Y~lngton, u. (A.A.) "Reu. ki kt meyanda pasif korunma leşkl- mek için ıııdıt· pıl-' 
nımarka sahıllennı kaplamakta • dlr. ter,. - Haber alrndığına göre, ya aşma a H.tınt nllikııdar eden todblrlerl elblrlfğl JAZ'rııı t•Jll 
drr. AI d Amerika ht1kumetl mllttetlt- 111 de tılnııık hUllU611ild COk mu. Sığınak~baı•r10 ,'il. 

Fevkalade eilretk!r bir hareket man onanmasının lerln Amerikaya ycnl tipte teya.kktz buluban TUrlt hUkö- yangın bO ·ardıııl ~ (f 

olan Baltık denizinin bu mayn _ üçte biri battı Duglas bombardıman tayyare.- Bugünkü harp Amerika mıU. tıu paslt korunmıı husu- ne karşı >
5
1 ıtt>14,ıııı 

1anmasz hareketi, bugün ~afakla Pari • 14 (A.A.) - Fransız ıerı de sipariş etmesin o mtıeaa- menfaatlerini aund" bir .I•'ransrt ntUlöhtıeıu- 1etiştfrll~~ııı >'~f itf<' r 
nihayetlenmi§tir. askeri mahatlllnde beya.n olu'Jl. de etmiştir. nu tayyare ter sa- tehdit ediyor ımın rnylne muı·ncnat ctmoyt ıneseld ha eseıe~, ~ 

Londrn, 14 (A.A.) - İngiliz duğuna göre müttefiklerin Al· attc 680 kilometre s\lratle git- fn.rdııh gl.)rmUşlUr. Bu husus. zuubahs ınsı et id 
a.mirallı& dairesi, Baltık Dcnizile man donanmasının htc değilse mektedir ki, ağır bomhardr. Xc,·tork, lf (Sabaha kkro- ta. tıw.zlf edllmlş olmamı bU- etmiş oırn•ısttf,,d~J 
bu deruz civarında a~ğıdaki yer. Uçto birini imha etmişlerdir. man tnyyıı.relcrfnde dllnyada fı) - Berllnden gelen hııbOrlc· ~·Uk bir ljercf nddcucrluı. Bir- kendisinin ııer gö 

11 
e~ 

lcre mayn konulmuı bulunduğu. Öyle zannetmiyor ki, Al- bu derece sUratli hiç bir tay· re göre H.eUıtcumhur nuıvet- kac hafta iknnıetlnı esnasında. yUk hlznır 1c1ıcl• ııct J 
nu tasrih eylemektedir: mantarın Norvecte takriben yare yoktur. tin, Almnnyanın, Dnnlmarka. Tllrk maknmlarııın mUtc\·azl yetıerdek dil~ffl~ı~;,ıı 

ı - a)Poziyosunu: 51 derece as bin askerleri Yardır. l(ısmı ve Non•eç işgalini taııınınmuı ~·Atdıınlardl\ bu\uunblldl~lm- mek cınr~ıraU' t' 
imal tulü, 10 derece 26 dakika küllisi Oslo clvatında bulup.an B 

1 
Alman siyası mnhaflli tarafın. dcın Clolllyı bUrUlt bir memnu- mumt ten dbırıeıi' rl~' 

§8.rk arzı. bu kun·eUer Uç istikametten alkan arda har11 dan hiddetle karşılanmıştır. lıfyot dU)'mllktB)'lfil. fre gibi tc t.ıJllO f't,4~ 
ı - b) Pozisyonu: 51 derece İsveç hududuna, Bersene ye t' Bu mahnfillıı kanantlhe g(). nu yo.rdunrn mtıhl;retini ve lince taına dır• S11bıt1'.ıt 

~im.al tulü, 12 derece 24 saniye Trondhem'e dolru ilerlemekte- tahlı" kesı· var mı?. re lluzyelt Ameriknnm ulh tevlll edeceği isUtadelerln ne mest JAZl~ret ted sll'?ı 
şark arn. dlr. •lyasetlni bozmağa çalışmakta. o!acAfrlU söylemek bani\ t!Uf• basit ernıı de1'1 11 ı ~ ~ 

3 - c) Pozisyonu: 55 derece Alman tebliği (BQ.f tarafı 1 incide) ve mUtteflklerln ,gayesine ta- met. t .. aknt mnalmemnuntye TUrk~~:d• !:~ııJ1 
JO <lakika §imal tulü, 14 derece Berltn, ı.ı (A.A.) - Neı,re- Norreçteki Alman ihraç ku• • ıaftar görünmektedir. blU:ac umumt mUllhaza •er. #l şu uııe " ıııre 
ZO dakika prk arzı. dilen bir tebliğe göre, tngillzler Yetleri için ancak havadan tayya• :sev:rork, 1 l (Sabııha kar. dectebllirJm. Aynı zamanda eı:ı hUsnuka~e pstıde~D 4 

- d) Pozisyonu: 55 derece bUvUI" dcnJz kuvyetlerlle Nar· hllerle aldbilecdderi yardım ki. fi) - Ncvyork Iler:ıl1 T~tlblln gUzcl şehirlerinizden bir kaçın. vekfllO 'du~uııı e•I' 30 d k'k · 1 tulU 21 -' ~ " gazetesi başmaka.lcsiJ\ue la' ma.. k 1 dU)' " ttıl .ıt a 
1 

a şıma · verece vlk ko,_·unn. taarruı ctmtaıcr. fi değildir. Bu kuvvetler er, g~ da. kısa da. olsa. ikamet etmık· arş de e '· 
t1t. S dakik k v ll Avrupa. harbi Uo .Aroerlka.. .1ı b hl h d t krar ifil t• 0

• ·a şar arzı. dlr. Buna rağmen orada bu. Norveç ve müttefik kuvvetleri ten ... olnyı UyUk r az UJ• e ıı• 1 
" B c D · -•~ nın vazi,·etinl tablll ötmekte d k 1 1 t••Jl ""' ~ • • ve · pozııy~ ıunmakta olan JıntJl Alman karımnda eriyeceklerdir. Nor - " duğunrn ita e etme ster m. r:m. rıı .... "'" 'ı' 

bin'birlne bağlıyan hatlarm cenu· gemileri muharebeye ,girişmiş- •eçle herabeı- hveçin demir ina. ve şöyle yatmaklo.dır: Zamanı birçok harplerin Diğer ~~11ıI•"' O'' t 
bunda kfiln bütUn Baltık sulan ler ve hen Uz katı neticesi alın- denleti de müttefikler eline ıe • Sırn bugUn G roenland'da. gıknıası .rnaen ayanı esef lso vaziyeti f kortıll ,rf'-• 
ve civan, dökülen maynlar sebc- mıyan bu muharebe esnasında çecektir. Almanyanın timal me.m. 7arın Kürtı.reo Olacaktır. do, hlr bakıma bu harpler pa,.. Ur. paas: ııı slf ~' ~ 
hile tehlikeli mıntakalardır. biri Crossok torpidosu olmak leketlerinden gördüiii her türlü Almanlar mUtt~flklcr kar. 6if korunma noktasındnn mU- almak ç ebırıe~orf11 f'.J 

Amirallik dairesi, İsveç kara· üzere !ki lnglliz destro'-·eri ba. )'ardmtlarm bu aurctle keaibneai ~ısında. mu-..artak: olurlar, yok- teaddlt bilglierln elde edilmesi- muhtelif J,şaıı 0 r el r 
ular 1 

w d LD " sa bir de5 1lse Atlantllt Oltya.. 1 t Dl kJvetle çıµ b"rat>' .•• ,ı•~ ' mın mayn anacagmı a "' • tınlmıa ve dl~er mUteaddJt L-- i"indo olan Alman ordusa " fl> ne medar o mue ur, naenıı- J .. ., 
..ı:--1~ d" v a --.. " nusundn mUblm sttntcjlk meY• k hrı.ftıı. olOl :.ı ·11 uu~ı;e ır. destroyerler hasara u~ratılmıt- i..-i .. telafi ohmamaz bit- mahru • leyh bugUn bilinmesi ve tatb!- ac ı.:ll 1 t' ~ • N · k h • • ...--· kiler işgal tıd~rlerse Amerika- b in çok zc" 0ıııı r ·" arvı e rı yanıyor tır. miyet tetkil eder. Bundan aonra kl IAzım gelen lr takım esas- c ıst• re l".J.f', 

N d H 'tJ • h · d b"..ı..- nrn menfaatleri tehlllte:ye gl- Iar ve ameıt kaideler teshit et- ra, Jzınfr, ebirıe ..,,tJ~ ~ evyodc, 14 (Sabaha kart• Diler taraftan Schetlan a- ı enn garp cep esın en •·~ recektlr. Hollanda işgal olu- ;;.i ıı ş dş ,... ı• 
nı.dyo) - Jngı"lız" dcnı.z" Jru ... •etle. daları civarında. bir Alman de- miJwon asker ayırarak Balkanlar mck mUmkUndUr. ettlb ın uır ,,r 

• • J nursa KUrareo ile harp Pann- h .. bura .... ~ f' ri §iddetli ıbir muharebeden sonra. nlz altısı Cglaıscov tipinde bir üzerine üamıza geçmcıi rnecnu· Türkiyedo pasif korunmayı ass... fl%''µ.o ıı 
Narvik körfezın" deki A 1--- ae. tn...ı"ı kruvazörllnll torpllle- nane bil- hzl!'eket olur. maya kndar gelmiş olacaktır. hazırlamak vazifesi ile 01Ukel- tlrllen 1J1Uiosli8 t .. r 91,1. 

~ • &4'" Harp yaklaşmaktadır. 1''1lhaki- 1 i ı ı-• hJ ıerin ı fJJl' -milerile 8-Lı"J bata~'·-· eus _ mlatlr. Fazla olarak ıimal memleket • 1 cf olan otoritelerin ş er '" r rJll 
1 
.. ııı cuı •J-u..& v ka Amerikan halkı bugün 191 b fyctlC tb" tt ~ turmağa muvaff·'- o._uı - ... t.. Bundan ba•ka Staıerak'da lerinde büyük bir hezimete ug" - dl mUkcmmelen bildiklerini ve zt n ,,c tı\ 1)5 Jr 

.- 'ıuı ..... ~· y deki gibi harp istememekte r. b -'tn ·ıı ' ıeP rJ 
ri Almanlardan istirdat etmi§ler. lklsl dUn ve Uı,:U de btıgUn o\. rayacak bir Almanya ltalyanın Fakat hugUnkll harp Amorl. aı·aretlo ~alı~tıklar.ını mUtıa. tanı..ı scJl' et f~ 
dı·r. mak Uzere be• tngmz denlzaı- da kendisinden uzakla•hamı ıö. hede ettim. bUytil• b.

0
18 ha1•tl>' .. ~~;ı' 

v :ı • kan menfaatlerini 1917 den , p ..... ır iBU mütht.!l t..-rpte ..a-L. ..... ) _ •-- batrrılmıştrr. recektir. ltalya yü%de yu""z mu • dl Bununla beraber bu korun. Jrlrk teııı•r' r•' .ı 
y lUl UQll;U., .ti. waı daha fazla tehdit etmekte r. J klfl. t' J JIP .. nıan destroyeri Fonberlige ı·simli İngı'lı"z amirallıgı"' nın nifak olmak ümidi olmadıkça ve 1 1 ma tedbirleri kendisi için lttl- ran ı btrlt ,-_ 

.1.,_1 ...:n,.1 ; bilh Akd • d "'tt-1!'-' Bu tehdidin ?.ail olması c n ha.z olunan halk zUmree!nln bUyUk P erd•ıı6' .• ~11 '~r J1.4A il bır Alman gcmiai resm"'ı teblig"" i •11
• e:nız • mu cıruuer Almanların ezilmesı h\zımdır. 11' ı .. ~-

L-tmı.+.r. donanmasma kartı dc:rıiz bakimi. i d kendisine dUşen vazfteyl ve eserler c\Jt o ucı. ıı- r ~3 L ( ... A ) A ·raı NcYyork Tayms gazetes e ıne"' fngilı"z ••yı.a" tı blr des .... oyerlc ~rtı, 1 ı n.. • - mı • 7etini eline alabileceğine kanaat d k e aslı prcnf'lpleri bilmesi ve barış ttlrll· y 
bir tane d~emır" • .::~1n ıg~cmı··dir. lık dairesinin resm1 tebliği: •etinnedik,.e Balkanlarda yapr - umumi Yaziyetl tahlil e ere lüzumlu teşkllt'tlın meydana ~ahedO e v6 

;........ r .. -. ...... ba. ..•. N 'k' htl • -s şOyle yazmakta.dır: 1 
Aynca iki İsveç gemisi de bat. Y'Ws><"'" ~u nrvı e • lacak bir Alman tu.nuzunu hoı BUtUn bltaraflar Alman teh- S 

•- cum eden 1ngıliz filosu, burada.. ..ftremez ve bu taarruu kolayca 1 . , . k 1 rnlfuı. Jd d'" bl k tmist" ·- didl altındauır. tsnıç filhakika n 1 n Bugu··n Na-..:k -'-rl y---t..: • lL51llatıt a u a e ~ ı. itL!-'- edemez. . 1 n g 1 1 z ra 1 • ... en 44
UUC1& 13 · .. -1 d - V uraa bltnra!tır. Fakat ~oğrafı ,·az • ta-'-. Şch'ırdcki 13000 kı"tı.ilik Al- rusan og eye ogru, ar.. Buna mukabil Almanların Bal. 1 . Al f 1 wı :r ·ıe h · · da yeti Ye askeri zUı svec;ı • -an kuvvetin" den haber ....... w..... &pl arp ge.mısı, ynnm mayn kanlar üzeri.ne yapacam bir ta.ar- h it a 

... J'-'A...... dökm" eı.ı ti . ·ı .. ehh Ü ... mnnyanın bir mahpusu a ne k 1 r ~ 
Ancak bunlann tepelere doğru e a e en ı e muc ez m • ruz ile siya.eten veya ikbaaden sokmuştur. Balkanlar ise git- ra l ı na te g rd' k ki . lil . t teaddit torpido muhrlpleri ol· _ k··-• ... •mna da akıl enne:z. açtı an gör mtl§tür. ngilis d w h ld b" k ..... ---.. - Ukro Almanların iktısadl taı-
1 "- . ugu a c, ır ısmı csa.sen Bil'' kere Bal'---Jar Danı'markaya " er ~,enüz vazıyete tamamen h! • L--- - 1 N K.an ylkl altına girmektedirler. Bal 9 ,.:_ ~ra ugramL'.i o an \'C ar .. ve Norve,.... L...----- Alman • y 
AAUJ olamamıılardır. Fakat va.z:i. Vik'e ilt'ca eyi 1 b 1 AL. ~-~ kanlılar bu tazyike ınuka\'e- "N b .. tu•· n Almanı . • 

1 
em ş u unan trsftın bu mıntakada •• - .......... g- orveçe u 

~- ar ıçın tAmamen ~t = i~~i~~~~rcig~~~ ~~t: ;d,"ilmesi için, yukand:'i;;t e~. :e:e~d~~~!~~· ~~!~~ ~':r m ~~: k •• ere"i6t 1' 
Norveçtelri Alman ge- haline doğru Jlerıem.ı,tir. tiiimiz gibi, bir, iki milyon as - kanlara hUcum edecek ve kuv- verme uz J 
neralinin beyannamesi lskandiya.nya. sulannda haro· kerini cenup hu~kutlannddan Sha • Tetıl ordulariyle Ballcnnlıın iş- . g ~ pı 

kAtta bulunan İngiliz deniz kuv- rekete geçirmesi 1 tır.a e er. on• gal edebilceklerdir. L()ft()ra, 14 {A.A.) - İngiliz NorveÇi.tl 5aı~~#.! Nevycırk, 14 (Sabahn kartı vetleri başkumandanlığmdan a.. ra bu aıkct" daha Macaristan hu. 1talya ile Rusyaya gelince Kralı Corc, Norveç Kralı Haako· bu irntih~ bit •eftel 
radyo) - OşJodan bildirildiğine mirallık dairesine gelen haber. dudun~n geçerken Romanya.da• bunlar tehdit altında bulun- na aşağıdaki tel~rafı göndermi • kar~ı öeriJ1 tc f1"J, ~ 
.göre, Norvcçtelri Alman i§~ tr.. lere göre, visamiral Vhitvorth, iri petrol kuyulan tahrip oluna • muyor. Harp ile sulh nrnsında tir: bassis ola~~iıı' ~et ill' 
talan kumandanı General Von Varspite'e flilınasmt çekmiş ve caktır. Bundan batka ıimdi Tuna tercih yapmak Yaziyetintlc bu. ''Almanyarun taammlite ve za. teı:nin ed uıc~ ,,U' ,d 
Jolkeno! bugün Norveçlilere hi. hücum emdni vcnn.iştir. yolu ile Batumdan Almanyımm lunuyorlar. ltalyn lınzı emelle- limce harbi memleketinize yay • Fransıı: ~0~eÇ~t· taben bir beyanname ne~retmiı,. Düşmanın mukavemeti, mah- aldıiı petrollu de duracaktır. Tini tahnltkuk ettirmek gaye. dığı bu tehlikeli saatlarda, ma .. - halinde, el< il~ Y-JJ 
tfr. ~?_e~ccde şiddetli olmamıştır. ~!~yeth Bal~nlarda ~çtlacı;kd bir sile harbe sUrllklenmok istemi. jestclcrinin ve Norveç milletinin nunı ve;r!ıı : . .,ıet• ııı'~, 

Bu beyannamede Norveçlilere ~k'm ateşi sayesinde, Al • •uv.11 cep eaı ıonu ge mez e a • yor. ltalyamn \'azlyetl Almnn- gösterdiği vakar, cesard ve ik - Non-cÇ aıtetl""', pt IJ.' $·/ 
>Jmanya ile gulb münasebetleri ınanlarm sahile yerleştiııniş ol- karlıkla.r iıtiyec:ektir. yanm murnffal' olup olmnmn. damdan dolayı, majestelerine biz. ederelc. ~Jın'rıl• 

0 
~ ~)tf"/ 

t-! t:ıml • ta · 1 _.,__ dukları obüsler susturulmu.şlur. Bununla beraber, ~san Al. sına bağlıdır. zat benim ve bütün Britanyanın kentiği, ... ,. i•e d" " çaıl e en vaıyc 0 
u .... _..., Dört Alman torpı'do mtıhrt'b"ı, man mı"lletm' rn' muk:.ddcratm.a ·aP'" " ...... e 

abi halde Almanların §İddet kul N Ilusya. iso Almanya ile as- derin hayranlığrmızr bildirmek bulc J yardı,.· d~ 
la.nacaktan bildln1mektcdir. arvik koyunda tahrip edilerek hak.im olan Hitlerin bugünkü ka· kerl mllttefik oldu~unu ı;östc· isterim. ~lnıege 

1 

~ 
batınlmı§trr. Diğer üç Alınan ran bütün dünyaca malum olan rir hlr harekette bulunmuş de- Ô 

Bu beyannamede şöyle yazıl- torpido muhrjbi, Nar\'İk ızehri • manlıki usullerle tayin ve t.alcdir ğildir. 1 e ti 
nıaktachr = nin arkalarında 8 ila '° mit u _ etmeğe imkan bulunmadığı için y 0 z g atta k ·

1 
z e ı 

.,Gayemiz Norveçi müttefikle ~ Z'lmluğunda bir körfez teşkil e- Balkan milletlerinin ve devletle • ı d d 
ri.n taanıula.nna karşı korumak- den Rombalı fiyorduna iltica rinin de .. imal memleketlerinde Kars çayı da taştı v trr. Norveç halkı memleketlerinin et:mi ı d t ·1· h :r O 
sclAmetini istedikleri takdirde . şerse c, ngı ız arp gc • ba1lıyan hareketlerin Balkanlar" 5 k o· • y harap t4 (~~~;/,~ D • k d d mllerl bu torpido muhriplerini yapac.air teair kati surette Mla • Birçok evler sular 

anunar a a ol uğu gibi bu be. de takip eylemiş ve bunları da ıılıncaya kadar çok dikkatli ve u. -
yannamedeki tavsiyeleri yerine tahrip etmiştir. yanık bulunmalan tabii ve zaruri altında 
getirirler. Bu memleketlerine Deniz harekatl de,·am etmek. bir vazifedir. ASI MUS j Yozgat. Jı:ele • çoıc p. P, 
karşı bir borçtur. Aksi olarak tcdir. J\nr ... H (A.A.) - Darboğaz M ·· ttef k 1 \'- s I"' 'ddctli ıe cıa ııır.aod ~' 

ukn t d d . Ü 1 u 1 e 1 e a- 1 ~ını:t u·· Jhal<aı~rtu"tur·, .:, .. 11'~-~ .. m veme evam e erse vazıyet ç noiliz torpido muhribi, mi, ve bir torpil isabet ettirerek ,.c ~nrıkamışUın selen kar su- , .. :J ,.. ,. ,.., 

kendileri için çok vahim olacak h~if surette yaralanmıştır. ln. ya;alanmasına sebebiyet vermiş- yunun knrışmnslylo Kars çayı -.; . . 

1 
sebep o ·ıc rıa11 ıcıll• f 

Almanya çok şiddetli çarelere baş gilızler tarafmda çok az ölü taşmış n şehirde 4. 00 den Caz. nıg 1 ışga ederse.. bağ~r P~~ı pede!~a?~ 'ı• 
vuracaktır. vardır. Diğ'er taraftan yedi Al· tirStokholmdan gelen haberlere la f'\" ve dük 1~ün sular altmdn ı • • nahıyen berJİ. J<: "ıetı tıı 

Gisling hükumetinin man torpido muhribinin miirct· göre, Almanların Liskil isimli im.im ıştır. Bunlardan ı 2 ev ta- Sofya, 14 (Husuıi) - Utro ra, ~-~~ıerirıİfl e.ı;rl'~e~e 
~ebatrnm bin kişiden fazla oldıı· nakliye gemisi garbi İsveç sahil· memen ve lü ev de kısmen yı. gazetesinin Roma muhabiri ltal· far ]<o} btl 1' ·r. v ~ıl (f 

f aveçe beyannamesi gu sanılmaktadır. )erinde maynlara çarparak bat • kılmıştır. yanın siyasi vaziyeti hakkında yıkrlırı~i "~eırrıi~~~IJ ~I' ( 
O JQ, 14 (A.A.) - GJsling, Amiralhk dairesi. i~kandina\·. mı~tır. Yaralı ve ölülerin suların Dlil{kflnlaı·tlan ı 00 si tnnııı- şunları bildirmektedir: be hahıı~a bit' ~ar' !)it'' 

İsveç hUkômetlne bir beyan. ya sulanndaki İngiliz deniz kuv. .. . d .. d"kl · .. "l ·ı men. cllğerleri kısmen su nltııt· Roma mahafilinde, Balkanların 
16 

yaşın ..rulc• . u 6tf. 
name neşrederek kanunu <>sn- \•etleri başkumandanı amiral Sir uzerın e yuz u crı gonı ml s - lln bulunmaktadır. tıısanca za- uğrıyacağı bir taarruz karşısında da bir çı.--;.11erıl1;r'ı: '· 6 
tn!n 41 inci maddesi mucibin- Charles Forbes'i, visamiral tür. Dü~ilrifüm tayyareler ylat yoktur. On kadar hayvan İtalyanın hareketesiz kalamrya • J{anberli ~da ~~~ft!İ,•, 

ce yeni hlr emre knclar NorYcç \:n~tvorth'u, ve Norveç sahille· Londra.1} (Radyo)- Norveç boğulmuştur. Maddi znrnrlnr cağı, mesela SeJaniğin İngiltere arılcat altı ar~ı.-" 11".
1
, 

krallığı niyabctlni deruhdc el- rm~n bu mmtakasındaki vazi · lebli~ine ~öre bugiln Norveç mii tcı1bit cdilmeklcclir. En·eıcc n- ve Fransa tarafından işgnli gibi 
141 

kişi de J.r1l•~i!· ,.,,ı< 
tığinl bildirmiştir. vcti aydınlatacak mahiyette bu da.faa vasıtaları ile Uç Alman lınaıı haberler snyı>sinde e,·ı.cr bir hadise üzerine İtalyanın ·mu. ağır ı .,ıer ıf\'I c' 

Gfsling ~azetecllerc beya. l lunruı bu deni?. hareketine işti • tayyaresi diiı:ürülmüş mürctte tııhliye P.dilmlş sn.l>ahn k.adar hakkak harbe ~ireceği kanaati dan · e0ilr"1 ystı!'fe c' 
natta bul~ııınrnk lsknndlnav- rak ~;-lcnıiş olnn sub:ıyları \'e battan vedi kişi esir edilmiştir. tombnzlarla su içındc l,alnıı dolnşmaktadır. :;~~";starı~e 15 ;: jıts.'' 
yaya yapılan Alman ınlldnh n- bahrıyc erlerini tebrik ctrni~tir Londra, 14 (I'.,a<lyo) - İngiliz aileler~ kurtanlmıştır. Diğer İtalyan matbuatı italyanın d t;a. ~ 
lesinin Norveçln b!Uıı-nflı •mııı CEP ZlRHLISI DA ha•·a kU\'\"Ctlcri bllc,<YÜn Norve~tc ı sulaı· harsın içinde lıulunnıı böyle bir 'harekete sevkulceyşi ~ı::;c:0yıkt11;1':." r ~ 
lnglllzlor tarnfıııdnn lhlnliniıı TORPII.CENDI ki ~lovan~er "hıwa kar:ırgahmı 1 I\ordcreyi rle tnşıı·n11ş, giil YC· bakımdan liikayt kalamıyacağını at ,..ımarn .. ,i' {,.ifl 
'bir n!'lkc 1 olduğunu sli~ kmlş- J: ondra, 14 ( Sııhllha kartı rAd· bombalanıışlRr bir han~An ve Al 1 ri dolmuş. < h·nrdnkl r.v ,.e dU':- • tebarüz ettir.nektc ve yabancı bir ~ . ı• uıoi.IV 
tr. yo) - Amiralliğin tebli~ine gö maıı tıl.\'varelerini tahrip !'tmiş kA.nlıırdan iicli tamamen ye 12 j kuvvetin Balkanlarda ycrlc~mesi ccyşl Jc•Yf1"::1 'öt' 

Gslltııg", söyledlC;l htr nutııtc. re, Sperfiş İ'\İmli fngili.r: deniıal. 11'.'rdir. Ayrıcn Hofştrıt Alman 1 si kt5tnf'n yıkılmış 'e l 3<1 II r. I ne müsaade edemiyeceğini. rira bar1' 
ta No"eç1Uer1 yeni hUlt!'lm~te tı gemisi AlrMnların Amiral Şir deniz Uı.yva.relerl ü~U de İngiliz 1 ~a ev vııı dUkkln da. au altında Seltnitin İtalyan menfıtatleri 1 - :t~~~t~ir. 
ıranh'm ~tm .. l':e da"l'Pt ptml<:tlr iııimli cc-p rırhlrsına taarruz et . l"r l:.tr<lfmdan bı.:ımh:ılanmıstrr. kalmr~tır. 1 çin ne kadar büyük bir &evl:ul.. 



:umat aldık. Pek usta, pek hile. 
raz bir şey olduğunu söyliiyorlar. 
O kadar ki meşhur Hudini senin 
yanında solda sıfır kalırmış ... 
Kendini bir de benim knrşımda 
göster bakalım. Eğer muvffa'~ o. 
!ursan bir püro hakkındır. 

- Ben püro içmem. Sigara i.cc. 
rim. 

Bu arada Corcun sesi geldi: 
- Vakit kaybediyoruz, ahbap. 

Böyle güpe gündüz burada daha 1 
fazla oyalanamayız ya ... 

Her iki serserinin de yüzünde 
zafer alametleri görülüyordu. 

Üzerinde kıymetli ne ·varsa. 
hepsini almıslardı. Bilhassa oto -
matik ç:ıkmağını, tehlikeli za • 
manlarda ço kişe yanyan çelik 
bilezikli saatini, çantasrnı, pJatin 
sigara tabakasını hep almış ve 
bir ma~nın üzerine yığın halinde 
koymuşlardı. 

Valt ba ganaimi gö7den geçi • 
rerek: 

- Mükemmel şeyler, diyordu. 
Her halde bunlar için epey para 
vermiş olacak. , 

Valt bundan sonra. sigara ta -
bakası ile otomat!k çakmağı ken
disi aldı. Kol saatini de Corca 
verdi. 

Bu esnada Çe terin bulımduğu 
yerden bir ses işidildi. 

Çcster de, iyice bğlandrktan 
sonra içeri alınmış ve bir yığın 
halinde bir köşeye bırakılmıştı. 

Gittikçe asabileşen Çester bu 
rezalet karşısında artık taham · 
mül cdemiyerek bağırıyordu: 

- Sefil köpekler! Cehennem 
.zebanileri ... Bana yaptığınız şan. 
tajlar yetmiyormuş gibi, bir de a· 
dam kaçırmağa rru kalkıyorau -
nuı. Bana yptıklarınıza 'mani ola• 
mıyorum .Fakat arkadaıılanmın 

kabahati ne? 
Hele. Mis Langforda ne diye 

zulmediyorsunuz? O kızcağız si. 
ze ne yaptı? 

Haydutlardan Valt sırıtarak: 
- Haydi be, dedi. Senin de bir 

şeyden anladığın yok ya ... Ne 
zannediyorsun? Seni dağa mı 
kaldıracağız sanryorsun? 

nl 
iZ 

bir müsa
kazandı 

Amcrikaııın en giizel ta ilieı marttaımt tia JreUme • 
kız-ı An Şeı·idan nin tam manası a.raşt.ınlma.kta.. 

An Şcridan yeni ibir mUsaba- dır. Holivut hak.ika.ten bu vas .. 
kada d:ı.ha Amerikanın en gilzel fm (Şcridnn) a verilmesini ka
kızı seçildi. Kendisini intihap e.. rarlaştmnıştır. M~ur sinema 
dcnlcr bu müsabakada öteki yıl- muhan·irlcrinden Gene bu keli
dızlarm itirazl:ırmn ve şikayet.. meyi: (!{adın ırözlerinde bulu • 
lerinc ehemmiyet bile ''ermedi- nan ga.yrika:bili tarif bir §eY) 
Ier. Amerika. şimdiye kadar diye izah eder. (Grahambcrk) te 
böyle bir kıza malik değildi ve diyor ki: (Bir sedefte inci ne ise 
belki de nsla malik olamıya - bir kızda omf odur). (An Şeri
caktır. dan) mektepte iken verilen tem. 

lkl sene evvel sinem& !temin- sillerde muvaffak olamayınca 
de CKlara Bov) diye tanılan (An aktris ola.mıyacağmr anlamış ve 
Şcridan) B sınıfı filmlerde rol • muallime olmak için kolleje gir
yapan meçhul bir yıldızdı. Ni _ miştir. Fakat Holivuda J?irebiL 
sanda. çıkan (Yeşil rehber) mec- mek için Jftzını olan güz.ellik, ,nl
munsı (Şeridan) ı (Harlov'dan 7.el ses ve dansing gibi evsaf (Şe 
sonra en cn.zip k:r7.) diye selamlı. ridan) da tarnamilc mevcuttu. 
yor. Amerika :ırgo lisanında. bu- Biraz sonra antrenman yapmağa 
lunan ( om.f J tabiri ( Şcridnn) başlamış ve çok geçmeden Ho _ 
dan evvel nadiren kullanılmak .. livudıı kabul edilmiştir. 

Sütnine/ere de ~ 
artık iş kalmadı 

Amerikada çocuklara ç ikolata 
gibi paketle süt veriyorlar .•. - Başka ne fikirde otbilirsi -

niz? Zorla evime girmişsiniz ..• 
(Birdenbire Mis Langforda dö .Amerika her şeyde fenden ia-

ncrck) niçin niçin bize haber ver. tifade yolunu bulduktan sonra; 
mediniz Mis Longford... artık süt ninelere de iş brrakmt. 

Mari Langford, bulunduğu yor. 
yerden kısık bir sesle: . ~iden, siltU gelıniyen veya 

- Yapamadım efendim. ?ed.ı. az gelen yeni anneler çocukla.rı
Habcr veremedim. Herhangı bır na bir sUtnine tutarlardı . .Şimdi 
gürültü yapacak olursarn, beı;i siitnine yerine en yakında.ki bir 
öldüreceklerini söylediler. Mıs eczaneye mUra.caat ediyorlar ve 

1 d" abone oluyorlar: Her sa.bah ço
Coyu da öldüreceklerini söy e ı· Cllo~ "anne" sUtil paketler için-
ler. Hatta haykıracak olursam. de geliyor. 
evvela onu öldüreceklerini söyle. Bu da sivri a.kıllı Amerika.lı-
diler. lardn.n birinin icadıdır. Bir dok. 

- Fakat nasıl olur? .. Ne za - tor olan bu zat şöyle dilşü.nmüş: 
man... 1 BI •A-~ - Mis Coy telefon ettikte~ ı- :-... q.uta, aUtU ~ anneler 
hemen sonra gelmiştiler. Yrır.ı var. B!r ~:fta da 5utü v~vnı
burada oturuyor· bekliyorJum. I suna ~e~ı~ artan bcreketlı an-

' neler. Nı<'ın biririnin sUtilnU ö-
( Da1uı t:t?r) tekine eklemcmeli? Ve bunu 

12.30: Prognı.m ve memleket saat 
nyıı.n, 12.gs: Ajana ve meteoroloji hn
bcrl<'rl, 12.50: lılUzik: Muhtelit §ttrkı_ 

lnr: (Pi.) 18.30/14.00: MUı:ilt Kan~k 
mllzik: (Pl.) 18.00: Program ve mem. 
lckct saat aynn, lS.05 MUzlk: Rndyo 
Caz orkestrnst, 18.40: Konuııma (U. 

N. Seyhun, Cevdet Çnğln, Fahri l{o. 
puz, lzzettln Okte, 1 - Olmyan: l\lef. 
hnrct Sağnıık; Mlze Tözem, 20.00: 
Müzik: Snz Eserleri, Ney: Ha)Tl Tü. 
mcr; \"iyolıı Cevdet Çağla; Kemençe: 
Ruııen Kam, KUddUm: Nuri Halil 
Poyraz. 20.15: l{omı§ma (Fen ve Ta
biat llılgi eti), 20.30: ?r!Uzlk: Çalaıı. 

lıı.r Kemal N. Seyhun, Cevdet Çağla, 
I<,ahrl Kopuz, 1zzetUn Okte, ı - Oku. 
yan: Sadi Ho§ses: Radlfc Ertem, 
21.lCi: Konser Takdimi lialll Bcdll 
Yönetken, MUzlk: Radyo Ork<'strnın, 
<Şc!: Dr. E. Prcaetorius), 22.15: Mem 
lcket snat ııyan, Ajans habcrlcrt, ZI. 
raıı t, Eshn.m - Tahvl!At, Knmbiyo -
Nukut Bor1&st (Fiyat). 22.30: l!ll-

15.4 .940 Pazartesi 

zlk: (Pl.) 23.25/23.30: Ynnnkl pro. 
gram, \'e kapan~. 

16.4.940 Salı 
12.30: Program ve memleket Ba&t 

nye.rı, 12.35: Ajans ve meteorulojl ha... 
berlcrl, 12.CiO: MUzik: Ça.laıılıır Cev
det Kozan, Ruşen Kanı, Re§llt Erer, 
Vecihe. 1 - Okuyan Mu.zat!er 1lkar: 
S:ıt'iyc Tokıı.y, 13.30/11.00: Mlizlk: 
ı-:arışık ha!i! mUzik: (Pi.) 18.00 Pro. 
~am, ve memleket sna.t a.yan, 18.05 
J.IUztk: Debussy • Kuartet (Pl.) 18.40 
Konuşma (Çift.çinin Sa.atı), 18.55: 
Serbest saat, ltl.10: Memleket sa.at 
ayarı, Ajans ve meteoroloji haberleri, 
19.30: :Ml1Zlk: Türk nıusUdsl ve Yııh.. 
ya. Kemal, lnpd, Necmettin Halli, 
Muslkl Koro, \•c kUmc sn.z heyeti, 
İdare eden: ı.resut Cemil, 20.15: Ko.. 
nu~ma: {lktıaat ve Hukuk saaU), 
20.30 Mnzık: ıras11 heyeti, 21.15: ııu. 
zlk KUçUk orkutrn, 22.15: .Memleket 
sut ayn.rt, .Ajans haberleri; Zlraıı.t. 

Esham - TahvllAt, Kamb1Yo - Nu. 
kut Bonıa.st, (1'~1.yat), 22.3~: .Müzik: 
R&vel • Sol El tçtn plyano konçertosu 
(Pl.) 22..50: MUzlk: C&zband (Pt) 
23.%3/28.80: Yaruıkl program Ye ka... 

:rıaıııa. 

y~ız sütü fazla kadmdan alıp 
sUtU az kadının çocuğuna götür 
me~ şeklinde yapmamalı. Zira, 
ı;clıırde aynı zamanda bu gibi 
kimseleri bulmak mümkün oL 
maz. o halde, sUtlin saklanması 
Ja.ztm. Bunun için de bu.r. usulü 
ile f<'nn1 muhafaza çarelerin~ 
baş vurulabilir. 

Amerikalı doktor, düşündilf:rii
nU derhal tatbike başlıyor. Sü· 
tU fazla bere!tctli gene anneleri 
-ta.biri mnzur görün_:_ sağmal 
inek gibi sağıyor, sütleri şışcle.. 
re dolduruyor, Iaboratuvarnıa 
gönderiyor. Ora.da bu sütü don. 
d.U:U'P buz parçaları haline ge
tiriyorlar. Doktor, t;ehrin en iş
lek bir yerin<lc bir mağaza. a~r 
yor: 

"Yeni doğmuş çocuklara nııne 
sütü., diye reklfi.mlar yapıyor. 

Yeni doğmuş bir ~uğa, an. 
nesinin sütU kafi gelmiyor mu? 
Hemen bu mağaza -veya. on • 
dan sonra açılacak ve da.ha da 
a~ılacak olan diğer dükkanlara, 
e~neler.......__ koşuyorsunuz. Ço
cugunuz sanki büyümüş de ona 
çikol~ta al.~y?rmuşsunuz gibi, bir 
veya ıki kilçUk paket silt alıyor
sunuz. 

Bunları eve g-etirip kayııatı -
yorsunuz ve yavrucuk, annesi • 
nfn memesinden emer gibi bu ı. 
lık sütU yudum yudum içiyor ..• 

SUtler fennt usullerle muhafa
za edildiğine göre, bu sütle bil. 
yUyen çocuklar her halde ''sütU 
bozuk" olma?Jar ..• 

• 7 - VAKiT 111 lfl!D 
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Wt, geçirmiş olduğu dUşUr

Fe va.kuma çevirerork: 

- lşin fenalığı şu ki azizim, 
lblr çocuk dilşUrmek içimi dar-
1ma.duman~(}tti. Içimde bir uzuv 
yerinden oynamış. Bundan son. 
ra gc ik ihtimali kuvvetli imiı;. 
Bu daimi tehdit altında yaşa
mak kabil mi ! ... Şimdı dokt.o
,rum bir kilçük nmclivatt:ın ball_ 
!lCdiyor. Çok korkuyorum! 

• 
Soğuk demirip hayali genç ka. 

dmın atc-.şli ' gözlerini bulandrr
dı. Gebe olmaktan kurtulmtı k 
hulyasiyle ameliyat korkusu di
mağında çarpışıyordu. 

Mn.työ: 
- Bu ~ibi ameliyatların ek. 

seriyn talihe bağh olduğunu L 
şittin1, onun i<:in mübrem bir ih
tiyaç olmadrk<;n yapılm:..ma1ı, 
dedi. 

Scraf in hnlecanlı bir sesle: 

- Emin olunuz ki mutlak su. 
rette lüzum görülm~eydi ben 
bu işi aklımdan bile geçir mez.. 
(lim. Hem de bu ameliyatı yap
tmruş olan bir kı:ı.ç kişiye danış
madan knra:rımı vcnniyeceğim. 
Dokt.orGodbugünlerdeMuano
ınun kızlarmdan birine ameliyat 
,Yı?.pacaltlllIŞ. !cap eder-.,e o kız.. 
J,ian malumat ala.cağım. 

M.atyö hayretlE1 kaşlarını çat
tı: 

- MU11J10nun kızlarm.dan bl .. 
ri ! Mulıa.kkak Sesil olacak. Bir 
mUddet onu bize yardım etsin 
diye çiftliğe almıştnn. Çocuk 
pek ala işe yarıyor ve gürbUz. 
leşiyordu. Fnknt bu kadar bir 
kısmete sevinmeğe vakti olma. • 
dan menhus bir ur o zavallıyı 
yatağa düşürdü. Hakikaten çok 
evladı ol bazı ana. babalar ço. 
cu1darmdnn hiç saadet göremi
yorlar. Bu keyfiyet beni mille· 
essir eder. Çünkil aileyi azalL 
mak taraftarı• olan sizler, içti. 
mai f}artlnrın fen alığım ve ferdi 
idaresizlikleri görmiyerek bu 
gibi vaziyetler karşısında kendi 
gidişlerinizin doğruluğuna htik
medersiniz. 

Seıiifin kendi derdini unuta
rak neşe ile gülüyordu. Birden. 
bire otomobil durunca: 

-A! Ne çabuk istasyona. gel .. 
dik, dedi. Halbuki sizinle göıil• 
şecek daha nice ~ylerim. vardı .• 
Ne ise, eimdi anlaştığımıza çok 
bahtiyarı:m. Eskiden ne idi o 
hal yarabbi! Samimi bir arka
daşlığa. kabiliyetim yokmuş gf. 
bi daima. benden kaçryordunur-
Şlmdi artık bütün dertlerimi 
dinliyecek bir arkada.snn oldu
ğuna çok SC'<iniyorum... Haydi 
azizim, şöyle doı;tça bir el tutu
şalım! 

Hemen ertesi gün, Sernfin 
doktorunu Sesil hakkmda m.alfl· 
mat alma.ğa gönderdi. Bu anıe. 
liyatm neticesini öğrendikten 
sonra kararını verecekti. Ara-

- Nnsıl? Bunun içtn aflarur 
mı! 

Ma.työ, tebess\lmUn\1 güç ıa.tr 
teden bu r.cvkpcrest kadma. doğ· 
ru dönerek ciddiyetle: 

- ı.~,ret! dedi. Meğer dilnya 
yüzilnde pa.rnsızlıklarma, sefa -
Jetlerine ve hastalıklarına nıt
men ana ola.mıynca'klanna ya
nıp nğlıyan kızlar da. varmış! 

Bu aralık salonun içinde bir 
sevinç oldu. Mutat vizitelerinden 
haric olarnk sık sık hastala.rmı 
yoklrunağn gelen doktor God ka
pı cı:ıiğinde görlinmliştü. Yanın
da Saray isminde, şişmanc:&, 
basık ve kaba vüz.lü. kurnaz ba... 
kışlı bir muavin vardı. God. yl)
kışıklı uzun boyu, geniş omuz
ları, dikkntlc tnr'l.nmı; sarı snç... 
lnrı, VU\'arlnk :vüzli, şen gözleri 
"e nnb?zt;:irnne nUktclerlle e~ 
fına zckn ve kuvvet L5ıklan sa
cıyordu. Hastalarından birinin 
ağlamakt.'t oldut;runu görünce o 
tarafa doğ-ru ilerliverck tecssü
rünün sebeb~ni nnİamak istedi. 
Meseleyi oğre-ndiği vnkit, tatlı, 
müsamahalı bir gülü.c;lc: 

- Hiç sıkılma krzım. Çabuk 
teselli olursun, dedi. Bu öyle bir 
şeydir ki g-ayet kolny unutulur. 
BiL'ibara. göreceksin. 

Kendisi, l.nsanlarn karşı duy. 
duğu nefret dolayısiyle hiç ev
lenmemişti. Her zaman kum .gi
bi l·aynays.n !iU zrpır ve haydut 
nesli ne kadar nT..3.lırs:ı. o kadar 
:iyi olacaktı. Binaenaleyh bu f e-
na. soyu daha yumurta. halinde 
iken boğup ö!dUrme1de kanaatL 
ne uygun lbir iş yaptığına inana
ra.'k övUnUyordu. 

Sesilin doktoru onu bir kena
ra çekip kendisine Madam La 
Baron dö Loviksi takdim etil. 
Gül\Lqneler ve tazimli sözler te
atisinden sonra. gelecek hafta. 
meşhur cerrahın evinde bult$. 
mağa ka.nır Yerildi. 

Ses.il M.la ağlıyor. ktmsenhı 
18.fmı işitmiyor, kimseye cevap 
vermiyordu. Onu kendi halint. 
btra1anak lô.zım geldi. 

Matyö Serafinle beraber dı:e.a
n çtknrken: 

- Kara.rmızr verdin~ gıı.lf.b&, 
dodi. Mesele mlihim. 

- Ne yapaynn, her gün Dltr· 
:rap çekmektense bir an evvel 
olsun bitsin. 

On beş gUn sonra, Seraftne, 
ra.'hibeler tarafından tutulan 
bir mannstrrda ameliyat yapıl
dı. Godun yanında yalnız buıt 
yüzlü, koca kn.fnlr muavini ba.. 
lunmu.~u. Bitta;bi, ameliya.t u. 
mulnıaz derecede muvııftalayet
li oldu. Çıkarılması matlQp olan 
uzuv bir çırpıda alınmış, uçu
rulmuş, yok edi1misti. Sera.fin, 
bllnyesi sağlam olduğu için. ~
çabuk iyileşmiş, ve Alp dağla. 
rmda kiir yapan neşeli ve sı!:ı
hatli bir insan gibi tekrar sa
lonlarda görilnmeğc başlamıştı. 

(Daha. ııar) 
dan Uç hnfta geçti. Bir sabah 
doktor gelip Scsile operatör Go-
dun kliniğinde ameliyat yapıl- r 
dığmt ve kendisinin neknhat 
devrine girdiği bildirince, Sera_ 
fin onunla birlikte genç kızı gör. 
meğc gitti. 

Hasbne.niıı büyük beyaz sa
lonuna girdikleri z:ı.man Matyö
yü &si liri ba.ııucur.ıda buldular. 
Genç adanı runcliyatın yanıldı. 
ğmı öğrenince 7.avallı kıza· kar. 
ııı clerlıı bir acuna hissi duyarak 
onu ~örmcğe gelmi ı:ıti. Sessiz ve 
harel~etsiz ayakta duruyor, ya
tağmda hıçkırıklarla a<rlıyan 
Sesile merhametli n:ızarlarla ba
kıyordu. On yedi yaşmda epey 
boy atml3 olan bu kız daracık 
omuzları, ince gerdanı ve cılız 
koll:ırile na.hif, solgun bir nıah. 
ICı:ktu. Kc<ler ve ıztıraptan üze
rinde çukurlar hasıl olan zayıf 
sarı cehresi, titrek dudakları ve 
kanlı göz.lerile ~ıu kabul et
mez bir Umit.sizlik buhrnm için
de hıçkırıyordu. 

Sera!in: 
- Niçin ağlıyor? Ameliyn t 

fena mı oldu? lztırabı mı var? 
diye sordu. 

Matyö: 
- Hayır. hayır, ameliyat ga. 

yet mükemmel oldu. Adeta bir 
şaheser! Hatta biraz evvel hiç 
bir n.ğn duymadığını söylüyor. 
du. 

- O halde neye ağlıyor:' 
Mntyö ufak bir sükuttan son

ra rikkatle: 

- Şayet giinün birinde evle
nirse çocuğu olmıyacağmı ken. 
disine söylediler de ondan, dedi. 

Sera.fin hayretle Sesilin yüzü. 
ne baktı. 

Gazetede c;:ıknn bUtUn )'BZI •e 
resimlerin hukuku mn.htuzdur 

AntlSJ'; l't\JUH~:l 

Memleket M~mleket 
lı'lnde dışuıda 

A~ lık tl"i iv~ lü. 
:ı Dl lık 'ZliO 4U ,. 
6 il} iti\ 416 820 
1 3 ıllıl< \100 IGOO ,. 
Tnrlfc len B lkıın lllr11SI ıc;ın llY~ 

c:ı otuz kuruş dilşillUr. Posta birli. 
ğino gtrmiven yerlere ayda yetmı~ 
be er kuru, zammedilir. 

Alonc knydmı Llldlren tnehtup 
ve telgraf OcrcUnl atıone pnramnm 
posta vcyn Lankn rıe }Ollama ı.c. 
retını \dare tendi ıızerine alır. 
Ttlı1,h•cntn her pm!tU mr..rkt"a:Jn4't' 

\' \Itl1":\ nbCJllc yınıtır. 
Adres dcğ1ııtirıne llctell 25 K~. 

lLAN OCHETLEHI 
rıcnret uruıınnnın an.ntlıo • 88-

llM sondan itibaren lltı.n aaytaıa. 
rındu 4.0, iç ı;nyrnınrôn ôO kuru:, 
dördUncU c:ı~1ndn ı; tktncl ve U· 
c;:UncUde 2. birincide 4; bıışlılt yanı 
kesmece " liradır. 

BUyUk: tOI( devamlı, l'IU§ell, 
renkli u~.. verenlere ayn ayn lD
dlrme'er yapılır. Re.sm1 lldnlann 
:ıntlın saun 40 hunı§tur. 

firıı-1 l\hıhl~rtı4' (.lnıı)~ 

fitlçOk ll!'ınll r 
Bır d ta 30 lkl cıerııaı ::ıo, Uç de. 

hw G5, dürt d ıam 1Ci ve on dctuı 
100 kuruştur. üç aylık U!n vcren
't!rlo bir r1cfnaı bedavadır. Dart a&. 
tın gc~en illmi nn rnzın 53tırtan 
be~ kuruşta.o bcs:ıp edilir. 

\'akıt bem do~dan doğruya 
kendi idı>re yerinde, hem Aııkara 
caddesinde Orhıınbcy hanmda KE. 
MALEDDIN lREN nAtı. Bllro9a 
f'llyle llluJ kabul eder. (Bllnmım 
~lefonu: 20833). 
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(ÇlL\VI; LE;KE;LE;Qf tZAL~. ·~oı;o 
if:'Ni ı iZt;t DAiMI BiQ, TADQVl;T Vt;QiQ. 
VAZO VE; TOP .Ş'KiLLl;;Qt VAQDIQ_. 

ı hisarlar umum 
OrlüğOnden: 

Cinsi 

Kıyım Bıçağı 

Vakumyağı 

Tahta KUrek 

Miktan 

100 adet 
5000 Kg. 
6000 adet 

Ekl'lltn:ıe ŞekU Saati 

Pazarlık llS,30 

" 16 

" 
16,30 

l - şart.name ve numuneleri muciblnce yukarda clns ve mlkdarlıın 
yazılı 8 kalem malzeme pazarlıkla satm almacaktır. 

2 - Pazarlık 19/4/9!l0 Cuma gUnU hizalarında yazılı saıı.tıerdo Kaba. 
tqta Lcvıızrm ve MUbııynat §Ubcslndekl Alını Komisyonunda yapılacaktır. 

3 - şartnameler sözU geçen şubeden parasız almab\leceğl gibi tahta 
kllrck kroktBI ve Kıyım bıçağı numunesi de glSrUlebillr. 

4 _ tsteklUerln pazarlık için tayln olunan gtın ve saatte teklit edecek. 
lerl fiat Uzerlnden % 7,5 gUvenme para.sile birllkte mezkQr Komlsyonıı. mU. 
raca.ntıan. (2594) 

1 
lstanbul Levazım Amirliği satınalma ı 

Komisyonu ilAnları 

~------' Xuta.n miktarı 
cinsi 

1100 kilo 
600 " 

3/14 makine ipliği. 
9/14 " " 

lira. 
3245 
1.770 
4071,60 325,728 metre 1,25 sitil ipi. 

28,80 
3723 

1,200 
85,000 

,, 2,40 tepe urganı. 
,, 4,38 gergi ipi. 

12838 40 . • . 
Yukanda. cins ve miktarı ya zılI jp ve urganların ken<iirı cı

neti askeriyeden verilerek imal ettirilecektir. Pazarlıkla eksilt
mesi 16/4/940 Salı gUnU saat 14 de Tophan~? Lv. fı.m!rliği sa7 tm nlm:ı. komisyonunda yapılacaktır. Hepsının t~~n bcdelı 
12 838 lıra 40 ilk teminatı 962 lira 88 kuruştur. Şeraıtile bera· 
~kendir ve ip nümuneleri komisyonda görülür. İsteklilerin 
kanuni vesik:ılarile belli saatte komisyona gelmeleri.(786) (2908) 

• • • 
5000 liralık toz fiCker alma.caktır. Pazarlıkla eksiltmesi 16 

Nfaan 940 salı günU saat 15 de Tophanede Lv. amirliği satın al
ma Ko. da yapılacaktır. Kati teminatı 750 lira.dır. Nümunesi Ko. 
dn görUIUr. İsteklilerin belli saatte l~o. na gelmeleri. (..'188) (2910) 

**il: 
1.8 000 metre k~viçe alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 

16/4/i1o Salı günil saat 14,30 da Tophanede Lv. amirliği satın. 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 6300 lira ilk te
mir.atı 4 72 lira 50 kuruştur, İsteklilerin nUmunelerile beraber 
ibelli saatte komisyona. gelmeleri. (790) (2912) 

* * * ... 

'.Alüminyum erkekli dişili bil. 
yUk ka.pool. 
Köpr'Jlü memeli çengelli toka. 

Miktarı 
Adet 

480,000 
85,000 

Tutan 
Lira 
9600 
3400 

Ilk teminat 
Lira 
720 
255 

YU:kanda. yazılı iki kalem malzemenin pazarlıkla eksiltme. 
si 19-4,-940 cuma günü saat 14 de Tophanede. Lv. ~irliği 
satm alnıa komisyonunda yapıla caktır. Nümunelerı komısyonda 
görülür. İsteklilerin !belli saatte komisyona gelmeleri. 

,(794) (2990) 
* • * 

Kilo 

2090 9 No. çivi 
500 11 " " 
Yukarıda yazılı kundura çivileri 19-4-940 cuma günü 

saat 15 de Tophanede Lv. amirli ği satın alına komisyonunda. pa· 
zarlıkla alınacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 1529 lira kati te... 
minatı 229 lira 35 kunı.~tur. Numuneleri komisyonda görülür 

Cinsi 
• • • 

miktarı 

Kııpsoı. adet 1,445, 000 
Kabara. kilo 5000 
'.A~ çivi " 1500 
6/lG baP.,srz ~vi. tel. .. 900 
28/'10 başlı çivi ökçe. ,, 2100 

tutarı 
Lira Ku. 

650 25 
2125 

900 
450 
945 

(795} (2991) 

İlk teminatı 
ı.ira Ku. 
48 77 

159 37 
67 50 
33 75 
70 87 

Yukarıda yazılı ~ kalem liundura malzemesi alınacaktır. 
Paznrltlda eksiltmesi 19-4-940 cuma günü saat 14,30 da Topha
:ncde Lv. amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. NU
muncleri komisyonda gön.ilür. İsteklilerin belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (796) (2992) 

lf. • • 

1 250 ton fmn odunu nlmacaktır. Pazarlıkla eksutmest 19.4.940 Cuma 
BUnU sa:ıt 15,30 da Tophanede Lc"a.zım Amlrliği Sntınalma Komlsyonunda 
ynpılo.calttır. bteklilcrln teminaUarlle belH saatte ko:nlııyon:ı gelmeleri. 

(797) (2993) 

:Adet 
38 Vennorel cihazr. 
25 Deri önlük. 
25 Çift eldiven. 
Yukarıda. miktarı yazılı üç kalem mnlzcmc 18-4-040 pcr. 
~ gUnü saat 14,30 da Tophanede Lv. Amirliği Satmnlma Ko. 
:mılçonund& puarlıklr. sa.tın a.lmaca:ktır. Tahmin bedeli 2367 lira 
• ~ :ta.tr temfnatl ~ Jrrn 12 kuruştur. Verrnorel cihnzı nU· 
mun Marltndn. Gaz deposunda, 8n1Uk ve eldiven nümunesl ko
m!syond. görüllır. (77) (2958) 

Devlet Demiryoltan ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlara 

Muhammen bedell 19000 lira olan 25 adet pill.ıometnı 30.15.SHO Peqembe 
günU aaat l:S,30 da kapalı zart usum ile Aııkarada idare binamıd& antm 
alınacaktır. ' 

Bu fııe girmek istiyenlerln 1425 llr:ılık muvakkat leınlnat ile kanunun 
tay:ln etUğl vesikaları ve tekllnerlnl aynı gün saat 14,30 a kadar koml.syOD 
rclslfğ:lne vermeleri l!zırndır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydar. 
paııada TescllUm ve Sevk Şefliğinden dağıWacaktır. (2898) 

istanbul ·aeıed iyesi 
ilanları 

Açıklığı l500 metreden fazla olan KöprU başlarmn sıklet tahammUlUrlU 
göstermek üzere konulacak 43 adet lpret levhası açık eksiltme suretile yap. 
tırııecaktır. n:eıılf bedeli 10!H lira 35 kuruı; ve ilk teminatı 82 lira 8 kuruş. 
tur. Şartname Zabıt ve Muamellit Müdür!Uğil kaleminde görilleccktir. İhale 
18.4.940 Per§crnbe günU saat 14 cfo Dalmt EncUmende yapılacaktır. Talip. 
lerln ilk teminat makbuz veya mektupları, ihaleden 8 gUn "evvel Nafia. :MU. 
dilrlUğünc mUrncna.Ua alacaklan fennt clıliyct ve 940 yılma alt Ticaret Oda.. 
st veslkalarlle lhııJe gUnU muayyen saatte Daimi EncUmende bulunmalnn 

(2603). 

• * • 
Ke&lf tık 
bedelt t.emlnat 

41578,20 348,39 Nı~ta:mda. ıs ve 52 inci ilk mektep bahçelerinin 
tanzimi. 

1249,00 93,75 Karaağaç mUcssesatı ka.nalir.asyon maklneslnln tamiri. 
598,25 44,87 Karaağaç mUesseııatmdn. yaptmlaco.k Benzin Tangı ve 

buna mUtererrt tulumbanın takılması. 

l{eıılt bedelleri ile llk teminat mlkdarları yukarda yazılı l§lcr ayn ayn 
a91k eksiltmeye ltonulmuştur. Keolf ve aartnn.meler 7..abıt ve Muamelat MU.. 
dUrlUğü kaleminde görillecekUr. lhalc 26.4.940 Cuma günU saat 14 de Dal. 
mı EncUmcnde yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan, 
ihaleden 8 gUn evvel Fen l§lerl MUdUrlUğtlnc müracaatla alaeaklan fenni 
ehliyet ve 940 yılına alt Ticaret Odam vesikalarlle ihale günU muayyen sa. 
atte Dalml Enetımende bulun.malan. (2880) 

Yeni Neşriyat 

6 No. Koğuş 
Büyük Rus ediplerinden Anton Çc. 

hov'an, en me§hur bir eseridir. BUWn 
dünya dillerine çevrilml§ olan 6 No. 
Koğuıs, muharrir arkada§lamnızdan 

ll.al>an AU Edlı: tara!mdan, doğrudan 
doğruya Rusça nalından dilimize çev. 
rilmlştlr. 

Eserin batında, Haııan .All Ediz ta.. 
ra!mda.n yaz:ılmıa, Çehov'un hayatına 
ve Rus Edebiyatına alt Uç formalık 
bir ''Ötuiöı;,, vardır. 

Remzi Kitabevlnln "DUnya muhar. 
rirlerlndcn tercUmeler ııerisl., nde çı. 
kan bu eseri bUUln edebiyat mernklt. 
larma tavsiye ederiz. 

*** 
Siyasi ilimler Mecmuası 

Her ay muntazaman neoredllmekte 
olan Siyası 1Umler "M'.Ulklye,. mee. 
mua.smm 108 inci ''Mıı.rt,, nU.hası da 
çıkmt§lır. 

Profesör Aııdre Slegtrid'iD, ''Slyıı.st 
nımıer Tedrisatı., ya.zısile ba§lıyan bu 
nU.shada; Hasan Refik Ertuğ•un, 

''Matbuat ve Efk4n Umumiye", Fuat 
Bayramoğlunun ''Mllliyetçlliğl anla. 
mak lçln'', Dr. Nihat Erlm'in, "Alman 
PozfUvl.st :Mektebi', Dr. Hamdi özge. 

rcl'iD, '•Vergide Dl.akriminlsyon kaL 
de.si'', Dr. Ccmnl Tukin'ln, "Tarilıt 

Vesikalar,, baıılıklı yazıları ile gUnUn 
iktısadl ve mali hA.diseleri vardır. O. 
kuyucularımıza tavalyc ederiz. 

• • • 
AKSU - Giresun Halkevi Dil, Tarih, 
Edebiyat kolunun çıkardığı bu mec.. 
muanm 1 Nisan ıı:ı.yıeı gelml§tir. Bir. 
çok yazılar içinde folklor üzerinde 
gUzel bir tetkik vardır. 
ARAMAK - lzmlrln bu gene mec. 
muası ll inci sayısını ne§retti. Tav_ 
siye ederiz. 

* * * ç:ıaın - 7 _ 8 ine! eayıeı çıkını,. 

tır. Tezer Ta§kıran, Samat .Ağaoğlu, 
SUreyya Anamor, Remzi Oğuz Arık, 
Kemal Ünal, Ahmet Kudsi Tecer, Ce
mil Sina Ongun, Rl!at ngaz lmzıı.lL 
rmm zevkle okunur yazıları... MUt&. 
leasını tnvslye ederiz. 

* * * KAlt.U::.OIAS - Zonguldo.k Halkevi 
dergisi olaro.k çıkarılan bu gilzel mec. 
muanın ikinci sayısı bU)1lk emek ve 
fcdaktırlılc mahsulü olnrıılc neşrolun. 

mu~tur .Tarlhl kıymeU haiz birçok 
resimler ve \·eelkalar buluyoruz. Tak.. 
dlr ile tıı.vsiye ederiz. 

. - ~· ·~ ı ·.• .... '. . ~ 
• • • 1 • '·· 

Ankarapalas- İzmir 
TELEFON: (3438) 

1z:mirin en modem, en tem.iz ve en muntazam aile 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktasından Anka. 
ra Palasın fevkinde otel yoktur. 

Banyolu, kaloriferli, müteaddit firı§trli old~ğu gi. 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastahaneyi, ve kL 

~ ra•lhaneyl havidir. _, 

Zayi 
Amasya Şehir Yatı sanayi okulun. 

da.n almı§ olduğum §&hadetnameml 
zayi ctUın. Yenlslnl çıkartacnğmıdan 
eskisinln hUkmU yoktur. 

Moll:ı. Şaban oğullarından Arif 
oğlu Mehmet Zengtlr No, '7S 

r • • 
Dr. KEMAL OZSAN 

Urolog Operatör Beyoğlu Is· 
tiklal caddesi 380 numaralı 
Ohanynn apartmanı Buna 
Pnzan iiıtü. Tel: 4.1.2.35 . ·-------

* • * -~ 
kÖ1 .. :..ı 

Tahmin edilen bedeli 799 lira olan Bak~çık -::.1 
arazisi dahilindeki otlar bir sene milddetle 1 ~· 
le edilecektir. Arttırma, Tophane Sa~~/41~ 
yollamasında.ki satmalma. komisyon ~at 
saat 14 de yaJ?llR;caktır. ~~~li~~~;'l ınuvtıra.rsk 
lirayı herhangı bır mal mudurlugune Y9-__;8~ buzla birlikte mezkur gün ve saatte ~~ .. 
twtname her gün komisyonda görülebıllr. . . :;: * ı:: 

os<> :ın JJ'I • s Ton 5 illi 5,5 mm . .kutnında n ,.. acıı1' 
rckilmiş C'lva çcıır.·t nlın "ıs dfl-. 
" ~ IS UA "' _ 1io# Tahmin edilen bedeli (24000) lira olan 8 ton bril<S.-

mm. tulUnde parlak~ekilml§ cıva çeliği ,Askeri Façat1"ııı .. 
ğU Merkez Satınalma Komisyonunca 17/4/1940 01,.raıı da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 2490 
Tallplerln muvakkat tcmlnat olan (1800) Ura vedlltlSrd' 
2. ve 3. maddelerindeki vesalkle komisyoncu olrll~asııe 
dar tüccardan olduklarına dair Ticaret ocı..sı v 
atto Komisyona mUracaaUan. 

• • • llt 
l.'tlüt.calılıit narn n hesabına 250 ton El~~!°ı:ı 

Tahmin edilen bcdcll(l715.000) lira olan 25 Jllld 
ahhlt nam ve hesabma Askerl fnbrlkalnr uınutn t :ı• ,, 
alma komisyonunca 18/4/1040 Pet'§embc gtınU 8~1.D.de 
edilecektir. şartname (8) Ura (75) kuru§ mukab e 2490 
Taliplerin muvakkat teminat olan (10.000) ]lra ~ı1'l•rııı' 
2. ve 3. maddelerindeki vcsalkle komisyoncu olın~ıca1Ue 
dn.r tUccardan olduklarma dair Ticaret OdASI '\·e 
atte kom.lsyon1t müracaatları. 

* * * ,.det 
Nümune ve evsaf şartnamesine göre 6~<1& ~ 

Tahmln edilen bedeli (23.750) llra olan yu sstııı' 
Askert fabrikalar Umum MUdUrlUğil Merkez ib•ıe ":..-& 
17/4/940 Çaroamb:ı gUnU saat U de pıwırlılda rııu~, 
parasız olarak komisyondan vermr. Taliplerin un 2. \'t 
(1781) lira '(25) kuruş n 2490 numaralı kanun cıar t~~ 
vesalkle komisyoncu olmadtkle.rma vo bulrılealAlc: JCO~ 
dair Ticaret Odaın vcsikasile mezkQr gtln ve saat e 

. • • • :ıoO ti!' 
Mütenh.Wt .nam ve lıcsabınak ~ 

HamJZI Azot alına<"-" ,-_ 

toıı ııe.ııad'~~ 
Tahmin ecllcn bedell (26.000) lira olan lOO dUrluğil 

nam ve hesabına Askert Fabrikalar Umum )IU 
12 

de 
Komisyonunca 20 Nisan 940 Cumartesi gUnU .sae.:ıııı:ıdC 1' 
Jecektlr. Şartname '(l) lira (30) kuru§ muka ve 2490 fllJI. 
Taliplerin muvakka.t temlnat olan (1950) ııra. ııı:ıadtltl~, ıf 
2. ve 3. maddelerindeki vesalkle koml.syoncu 0 ~·~1',,_-
ltadnr tuccardıın olduklanna. dair Ticaret odası 
saatte komisyona mUracaauarı. 

* * * ~· 
60 Ton Yerli IJntera Paınu~ Altll ~ 

60-
Tahmin edilen bedeli "18.000'' lira. 01~ rJ~ ~ 

pamuğu Askeri Fabrikalar Umum MUdiirlU ğuıı1! 
Komisyonunca 25-Nisan-1940 perşeıtıbC 0 tat,- "' 
zarlıkla ihale edilecektir. Şartn~me paras~~g5'>) ~ 
verilir. Taliplerin muvakkat temınat olan .. ;ıcl~ 

k. ves.... ~:;,; maralı kanunun 2 ve 3 maddelerinde 1 0ıd ~ 
madıklarma ve bu işle alakadar tüccarda.Jlıte lC 
caret Odası vesika.sile mezkur gün ve sa.B 
en.atları. (2937) 

"' .. 
150 Ton Mazot Aiınacalf. fi.* 

150_~ 
Tahmin edilen bedeli (23.670) lira. 0

: $8-~dJ 
keri Fabrikalar Umum Müdürlüğü ~{~~~a.at 14·~ 
nunca 25-Nisnn-1940 perşembe gunu :ı.k ı.otfl~ ~ 
ihale edilecektir. Şartname parasız olar ura ez::,. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1 ~75~ki veSS';J.ı! 
numaralı kanunun 2 ve 3.· maddeterınd rd 

11 
old~A 

olmadıklarına ve bu işle alakadar tücca :ıe J<oıı:ıJ•r 
caret Odası vcsikasile mezkur gün ve ı;a.s. 

atları. (2939) :;: * * ırs.U ~ 
•adında ç ,, 

500 Adet 9,50X0,22X0,16 M. eb ,, •'_uf 
150 ,, 7,50X0,16X0,14 ,. '' ,, .,., 
125 ,, 2,20X0,25X0,25 " '' ,, ; 

4350 ,, 4,00X0,25X0,065 ,, '' pı..b ,, 
300 ,, 2,00X0,14X0,14 ,, '' ,, .,ı '() 
200 .. 1,ooxo,1oxo.10 ,, '' J. ~ 

·. ıaııci~~ 
Tahmin edilen bedeli "35.833" lırs..A.~ıceri fa~ 

tsrı yukarda yazılı altı kalem kere:te ~ıı. ~ . ~ 
Müdürlüğü Merkez Satımı.ima Ko?1ısyo~ıect~~r ~ 
şamba günü saat 14 de pazarlıkla ıhale ... erııırg.,~ 
lira (80) kuruş mukabilinde koıxıisyond~~ -.•c 24 

1 
"!';.t/

vakkat teminat oln.n (26S7) lira <4.Sl k~ırıisYo~cıJ~.A 
nunun 2 ve 3 maddelerindeki vesaıkle cıs.ır 
ve bu işle alakadar tüccardan, olduk~arın:s_ ;ıııUJ'8 · ; J 
vesikasilc mezkur gün ve saatte kOJ1lıBY0 ll5iJ 


