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RuiôrJle UiiiailMollay.a adama--
kıllı aşık olmuştu 

-~ airlektfll~~· 
rilen ~ b ... ~ lıJ. .. ~ 
bunua aellif& kıv-.nıyOn.hı. Fatrred
din Raziııin küttt~esindeki Ciz
reli bir Türk sanatki.n tarafından 
hediye dJea sat ga=e yarDmMlall 
sonra btll tl'a11411Mllllçatnnpırı ftRi. 
lenn ilR butdUllım ......,.. hliJle 
çalarlardı- 1-aB dli ı M s hat rall • 
leden a~ Or 1 • ı411bM'mm yeır 
ni teb~~ 
adlı kiula ecd''d&IV~~fal 
larıle sa,f!alanma ~ p 
dil. 

"tsmail sahalı nameem bilyiUr.. ca-. 
mıde hoqaampg llltıwnda.klldı .O.. 
sine dev~ dtL Bıeıt ~ 'aocas.mm.-

takrirlefS ft anlıama"W, 
yerlerı tlillıı8k ll'lilll su • 
suak g _..,._ • ms, 98liiW 
mi?.. m blıllfJe JMŞgQl °" 
luyordu. JVı 4lndı batll'ladı 

- V ~ V8lll e' .. <liyQr4. 
du. Bu ita .ln verdikten sonrd. eskı 
sükunetinin avdet edeceğını bantyor
du. Fakat,..,ahlaı.an gönlün gcmJen-

meeaiD I'*. gü'9""'rt ~ 
g~~-

Ak§a111 :tukfe lsıMıiın ••yunu 
:ı~mek re d!itü yakmalf. "~ 
ğın iç~~~iş d~=~laı. 

Rukiyye kandıli yaktıktan sonra 
tabağı tsmaile uaprıfa :\ 

- Üstünde ikı fillahla elması 
var. Nıyet tuttum. Bak lı n h:mgııq
m al8c:jıJat(! _. 

1smail w itinde ile~ıy .DJiiAa,,.. 
aebetin samlınıy tı ve ıc:aklı~ .kar§1_. l• lserl ve f:i J:aratöu 
dönmü gıbi eHni taba a uzattı ve 
elma ın lltrrSI t al ı. Ruki e ~ 
lüyordu• 

..._ :n.:lilnm .ol :ydı, k&.e olmaz • 
~ Beai ı.raktm, Kazvımtf>ki ni
şan 1 

-~ 

-

pena.esi =n P\:WJQ oda,t g~ 
J1lyoalu. e Jilet. gse ~ 
çemAce pencerenın önüne oturur, 
İsma-iJin çalışmasını seyrederdi. 1s • 
mail yatmadan evvel kütüphanenin 
............ geçer, beltnctaı yuka-
1'181111 8Gll* • De siler ve od'llPD& 
dtimlelt-lmatalmdl. t....w. pmf 
om,.,M.lf ...,_. clejra futmDıf göğ
llii, ......_. ı&daleleri, pürüzsGs 
cildi ~ duBarlanncta ibti • 
1'88 ..... ~~ 
aevmlM;\ ah 18;~ Jflimı kes! diye 
~"farkll deliW'. 
~a.yle balaıaDlar geçiliyor

du ki .......,parmalılanm demir c;en 
pi gibi ... 8IUJlanmD aralanna 
aokarü. bapuvda: 

- A•hw. beBl k6le yaratbn, ne 
olar ... ,._ dlil.......,... gönltl--de 
bam,.. ıt><Jllıt" lMlplfğhn mutıü 

iDlaJa4 iıbr. G&aHtm -beetisi. için
fealan Ml1iblllr. Ey tewdlann ya
ratıCISI Tanrım kime ~et ede • 
yim?. 
8&QıiyyenU.~i haij ~ 

.ltetlı1 ialb,...... ~ .... ~ 
lif aantıkUt o'kumü mibnltliıdtt. Bu 

---... ·.-. · r 
Belediye 1nşaah için:. 

deutir nıcilzeıne. 
ikıkınamıyal" 

t tanbul beledıye8P- eh 
mtlainD': ~~tı,~-...a.t . -~--dertti~ \it lltira» 

zeırıeallı ~iM güçli~ ._.. 
m~eqw. ~~a · .._.-'8&a 
tı~e•-aaMiı;~ ile teh)a ~ 
bWW-• t.i91e~ ayı..-d ~ 
SlDılll ~ etl&eeğüıt t'bil~ 
nevıler baricindekp.demlria:lltQh"" 
auktarlan Wıerinde gör öşüimüştür. 
TieaPıet Mijıllürlüjü bu\llevi demirtlp' 
4eH...,. m~dlan ftnuı.. 
tielediyeyetıbilQinnış okiuğundaD itin 

~lıı•INile ..... .,u•f-f 
tir. Belediye pıtiy,ııcıQJn l>ir klı8lnJaİ 
temi ....... tiJa~ :.mD~ 
miktarda "'demlr llıübayaa edece1ltir. 
~ 

FOAi ,.._.. ~NniJtf • 

·="~~~ mi~gtlhelltlr. ~ ~ 8'Y4-
bıdlıiiı ·-... "tel6r ec11ıaw 
ıııfSyl..,.. 

t>ibı, Tramvay, 'l'finel ve Elek
trik ~üdüıiüğütıd~ teşek1'üJ ed'°'m 
komisyon belediyeye otobüs satma.k. 
i iıı müracaat eden iki hı~ f~ 
sanın teklıflerini tedkık ederek bu 

husuı::ını~ ~;i 

~
nt f telill~~-
fık görerek otobüslerhı 'bu firma 
rafından getirtilmesini kar~a~tır-
ıştıır. . 
Teklifi katml edilı1'iyen firma A. 
. G. firmasıdır. Leyvant .,_.._. 
büsler için yaptığı fiya~ tek"'ifin .. 
son dakikada bife~!«flltlr.._.. 
ıııİwml ~elo1Jle.ic;ifı1fiNI ._ 

1 teklif etmigtir. 
~Jll' ilmdlllk .trl'IN ne 36. o, 
.... bir ..... ~. 
~ ~tllledfyeye Lon -

dt'ada tM1bD edeeektl-. 

a.,.. Denız -
yollarına devri hakkındakı muamele
leı.,;ikmal ~mi~ jiıkeijn bi • 
~miiNJııale VekB.leti tarafından 
.-- affeatlşitr. Bttgtiltlerde Şirket 

umumi heyeti Anlt&r.wJf bir toplau-

::.a1J'1 t~ WlllmA•etıeJ&. • 
Dem ve teslim muamelesi de 

Hµiraa başuıa ~~ ikmal edile -
celltü-. Jlaiiat=f\, sôtm ~ 
Bakır, Demir ve Krom isimli büyük 

qhpkrt »tllimyollanna geçmiş ola
caktır. 

"°"~ ~~!" 8/5/91() 
pazartesi tmttfBl!a~ S.Sffd& EriDiiZ 
oru.tn.aıputad oı.n~ ~ 

nl ~\VMtlsi --~"9Udat ~ 
rtcektir .. 

Aria ..,.. ~ev W.... 
J'OIAlD()an alabilirler. 
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YENİ SABAH 

üttefik filosunun Ak
denizde tecemm ··Ü iyi 

kar ılanm r 
(Ba.§ taraf' 1 tıeide) birinden aynlm~b:r. Tam bir sahil 

decet:;rı kanaati hüküm sürmektedir. muhafaza tertibatı, halyan sahille -
Bununla beraber iyi haber alan rini tamamen himaye altında tutmak 

mahfellerde haklın olan kanaat A- tadır. Sek.iz milyon İtalyan askeri 
monkan diplomasisi tarafından 1- çarpışmağa hazırdır. 
talyayı itidale sevketmek için sarfe- İtalyan Matbuata ve Norveç llarbi 
dilen gayretlerin Musolinin sarih bir Roma, 4 (.A..A..) - Hav.as ajansı 
vazıyet almasına yaramıyacağı ve bildiriyor: 
Avrupa işleriyle ala.kadar görünmek ltalynn gazeteleri, Norveç b.ar&
isteyen Roosevelt idaresinin bu ar • katı hakkındaki miltalcaların<lıı. ıı-
zusunun bu teı?ebbüsleri zayıflataca- mumiyet itibariyle, tayyare kuvvet-
ğı, hatta hiçe indireceği merkezin • lerinin deniz harbi üslerini altüst et-
dedir. tiğini isbata çalışmaktadırlar. Popo-

Amerikan efkfmumumiyesinde lo eli Roma gazetesinin lngilteredeki 
hasıl olan kanaate göre İtalya müt- hususi muhabiri diyor ki: 
tcfikler için Akdenizde ve Adriya • "Büyük Britanya hava kuvvetle-
tikte her an pek vahim müşkülat rinin modern muharebeye müdaha • 
çıkarabilecek ciddi bir tehlike teşkil lesi harb tekniğini :ve milletler ara -
etmektedir. sındaki dereceler silsilesini bilfiil 

Diğer taraftan kongre azasından tadil etmiş bulunduğunu, imparator-
bir çok kimseler, Norveçte mütte · ı luğunun menfaati iktızası, kabul et· 
fiklerm ugradığı muvaffakıyetsızli - mefidir. Eğeı İngiltere bu yeni har 
ğin biıtün bitaraf memleketlerde kikati ve Büyük Britanyanın kendi 
hissedilen emniyetsizlif;rı arttırdığı ıradesini dünyaya zorla kabul ettir-
merkezinde olan kana.atlerıni sakla - mek için vücudu zaruri vasıtalara ar-
mamaktadır. tık sahib bulunmadığı keyfiyetini ka-

Amerika efk8.rıumumiyesi Al- bul edecek olursa, Büyük Brit.anya. 
nıanhi.rın bu sene içınde kat'i bir· ne- bir çok harabilerden kurtulacak Ye 
tice elde etmek için bütün gayretleri- bütün Avrupa büylik bir haileden 
ni sarfedeceklerine innnmağa mey- masun kalacaktır. O zaman iktısacli 
yaldir. ve siyasi kudretin daha adilane bir 

Bir çok müşa.hidler, şimdi nisbeten taksimi esasına müstenid beynelmi -
yakın bir iıtıde Holandanın istilıisı lel yeni bir t~ekkülü tahakkuk et-
imkfuunı derpiş eylemektedir. Bu tirmek imkan dahiline girecektir. ,, 
hareket Almanlara lngiltereyc karşı ~ 
geniş mikyasta hücumlara geçmek Rumanya sahıflerme dllfea 
için yeni üsler tesis etın&k imkfı.nmı bir mayin 
\'erecektir. Bükreş, 4 (A.A.) - Reuter: Bet 

Ayni müşahidlerin zannettiklerine memeli bir mayn, dün Köstence ti • 
gore, İtalyanın müdahalesı bu ve- maru civannda karaya oturmuştur • 
kayJle ayni zamanda vukubulaca.k- Mayn. parça par.ça bir halde bulun-
tır. Bu hal medeni milletler için git· makta ve menşei hakkında bir işa.re-
tik,Çe büyüyen bir tehlike teşkil et - ti ihtiva eyleme.mekted.ir. Va.rna li-

'mektedir. manı açık.lanndn da bazı maynlar 
İtalyan Gazetelerinin Endişeleri görülmüş bulunduğu dA, bu müna-
Roma, 4 <A.A.) - Bütün gazete~ sebetle ha.tırla:W.maktadır. Kösten -

rin en fazla meşgul oldukları mevzu cedek:i ma.ynm, bir Ru.s mayın tar.la-
Akdenize F.ra.n.sız ve İngiliz kuvvet· sından kopmuş olduğu sanılmakta • 
lerinin gönderilmesi meselesidir. dır. 

Giornale d1taıia gazetesi, Fransa Devktte ait otomobiUer 
ile lngitlerenin, A.kdenizdeki filoları- llyJhası 
nı kuvvetlendirmek karara.nnı han -

· ınaksa.tl istinad ettirdiklerini Ankara., 4: (Husust) - Devlet mü-
gıltaı ilalrta. . h ~ anlamadı : esseeelerine aid otomobllJer li.yiha-

yan m e ının enuz ~ ...... -...ı"- . _;..;_ ha 
,ııı.._, ı . 81 uu...y;; <cLtÇW.Uenmce y'Cl.LK.llt:U -
6UUı fakat talya.nJD buna, ragmen, rin Nri=no ,,.._!..! ı• ua,., ibıerinde 
stlkfuleti muhafaza ettiğini yazma.k- zı -~m._...., .wıı:JAl a.:,,......._ 
ta.dır Bu garete d.i ki: m11him tadiller yapılmıştır. 
t~ Akdeniz.d~ilolann tecem- Televizyonda bir inkişaf 

ya, mr...-.ı~ nrllUnü ilk defa ola.ra.k gönnüyor • · Nevyork, 4 (A..A..:) - ~vu.r 
ltaıya tesir altında. kalmaml§t.ır ve YOll programında bir mesafe rekora 
milli menfaatleriyie Avrupamıı aıı kır.ıldığı blldirllmektedi · N'evyort 
ınenfaatlerine mfisrenid a:i:,a:setini tan ~ resim.ter 111& eler 
takib etmektedlr. Fakat, JIJftttdik llM kikmıetJ'eHk bir mesafede bQ. 
kuvvetlerinJn Norveçten geri ~ hmaıı Ct:ıicagodan 881"8haört aptıe • 
meleriyle ayni camanda ~f eden Mlmittir. 

Rumanyada tehlikeli 
turistler 

Bükreş, 4 (A.AJ - Reuter: Ro
manya malwnla.n "'Turist ~ 
na karşı çok şiddetli hareketlerde 
devam etmektedir. Romanya.ya gir -
mek ve memleket dahilinde ikamet 
etmeği takyidata tabi tutan nizam. 
namenin 15 gün evvel mer'iyete gir
mesindenbe.ri, 24-0 Alman tebaası -
nın ikamet tezkereleri. iJ?bı.l ed\J:miş -
tir. Bunlar arasında, Ramanfada bir 
kaç senedenberi ikamet ettikleri hal
de "Beşinci Kolon,, faaliyetine işti
rakleri dolayısiyle barice çıkanlan 
bir kaç Alman da vardır. 

Haber verildiğine göre, Romanya 
polisi, Bükreşte bir bodrumda. top
lanan gizli bir Alman teşekkülü 

meydana çıkarmıştır. Bu Alman te
tekkfilü, Rotnanya dahilinde gayri 
meşru bir tarzda :radyo haberleri 
neşrine çalışmaktaydı. 

Sak.son ekalliyetinin bulunduğu 

esaslı merkez olan Sibiu'da Alman 
kurmay subayı oldukları tebeyyün 
eden bazı turistleri evlerine alınış 

bulu.nm:.Janndan dolayı bazı Sak • 
sco:ılar tevkif edilmiş ve turistler ise 
hudut ha.rıcine çıka.rılmışlardır. 

lngifterenin Ankara 
elçisi Sofyada 

Sofya, 4 (A.A.) - lngileterenin 
Ankara büyük elçisi Sir Hughe 
Knatchbull - Hugesscn dün öğleden 
sonra Sofyaya gelmiştir. Kendisi, 
lngilterenin Sofya elçisi Rendell'in 
nezdinde bir kaç gün misafir kala • 
caktır. 

İngiltereye 10 bin 
sandık yumurta 

satıldı 
lngilterenin memleketim.izden kÜJ· 

liyetli miktarda yumurta talebinde 
bulunması üzerine bir müddetten • 
beri cereyan eden muhabere ve mü
zakereler müsbet bir şekilde neti
celenmiştir. Bu sebeble yarın lima
nımızdan hareket edecek olan 1n -
giliz vapunma 10 bin sandık yumur
ta yüklenecektir. İngilizlere satılan 
bu malla.r sandığı 23 lira gibi uygun 
bir fiyat ürerinden muamele görmii3-
tiir. 

Almanyaya satılan susamlar 
SpekilAtörler gene Anadolu 

piyasalarında görüştü 
Almanya ile yapılan 5 milyon li

ralık muvakkat anla§ma hükümle-
rine gören kontenjan listelerinde ta
yin edildiği veçhile susam ihracatı 
na başlanmıştır. • 

Bu hafta zarfında A.lmanyaya. 
06250 liralık susam yüklenm~r. Bu 
mallar ~ tarikiyle Alman.yaya 
se"\lkedilecektir. 

Bundan başka Amerikaya 60500 
liralık sansar ve muhtelif av derileri 
w muhtöHf memlek:et.Jere. mavi hai· 
bae, barsak, fıstık. av derisi satıJ -
ımştDt. Dünkü ihracatuı yekfınu 153 
bin Draihr. 

bu deniz nümaY1ii., kaybedilen pres.. ---------------=-==-==--=---------

~~~~~ ingiliz Hükiimeti 
pacaktır. İtalya., nereden gelirse t k • d d • ı • 
~~=ti~~ tehdidi enerji ile püskür- en 1 e 1 1 y o r 

Bir İtalyan Ga.zetesinin Yazdıkbı.n 
Roma, 4 (A.A.) - D. N. B. bildi

riyor: 
İngiliz ve Fransız matbuatı, deab

den gelecek tecavüzlere karşı İtalya. 
·nın zayıf olduğunu yazmakta de -
vam etmektedir. 

Tevere gazetesi, bu münasebetle 
bır İtalyan haritası neşretmiştir. Bu 
haritada, ttalyun deniz, hava ve 
kara kuvvetlerinın bütün hudutlarda 
teşkıl ettıkleri kaleler, şema. halinde J 
gösterilmıştir. Gazete,, İtalyanın 
zafından bahseden bu te.ze ıtiraz ede
rek şoyle demektedir: 

Kapılarına İtalyanın hakim oldu
tı.ı Adriyatik denizi, tamamen kılıtli
dır. 121 İtalyan denızalbsı Ligurya 
13ahılı ıle Adrıyatık de ızı medhalı a
tasında nobct beki mek dır. Tiı eni
Yen d nız ta ~an üs ınJe bulu
n n hava kuvvctlerının kontrolü al -
tı da bır ıç denı dır. 
Mesına boğazı ıle birbıriıw bağlı 

1 b lunan lonyn deıuzi ile Tirenıyen 
· d ızınde, denızaltılardan başka, 

al buyü.k harb gemieı, 33 kruvazör, 
ll uhrib, 62 torpido vardır. Dıis
nıa.n deniz kuvetleri, Akdenizin Pan
teıerya yakınında kilitlenmesiyle bir 

(Bcış ta:ra,/11 ncta6) 
4: (A.A.) - Havas: 

Nam.sostan mUttefik kıtaıarının 

vapurlara bindirilmesi cuma saba
hı sona ermiştir. Xıta.ıann vapurlara 
bindirilmesi işine çarşamba akşamı 
başlanmıştı. Namsos limanı geçen 
cumartesi günü Alman kıtal.an ta
rafından tamamiyle tahrib edilmişti. 
Kıtaları nakledecek olan iki İngiliz 
harb gemısi açıkta fiyordda bekle
mek mecburiyetinde ka.lmıetır. 

Namsos mıntak sında, bilhassa 
Grongdan Snosaya gıden yol u -
zunluğunca kademelenmiş olan Fraıı 
sız kıtalurı hususi Norveç otomobiJ.. 
teriyle ve kamyonlarla Umana nak
ledilmişlerdir. 

Bu kıtalar Namsosa geldikleri ~ 
man kil ilk grupl r halinde müsa
dere edi en Norveç balıkçı gemilerine 
ve şalopelerine irkB..b edilmişlerdir. 

Bu gemiler, perşembe ve cuma gün
leri bütUn gün sahil ile barb gemi
leri arasında gidip gelmişlerdir. 

lrkab ameliyesi esnasında kıtaa.t 
hicbir Alınan bombardıma.mna ma -
ruz kalmamıştır. Bu ameliynta müt
tefiklerin seferi kuwetlerinin. iki 
kumandanı İngiliz kuvvetlerinin &e-

fi general Carton de Wiard ile J'ra.n. 
sız kuvetlerinin ı:;e.fi general Cadet 
nezaret etmişlerdir. 

Norwıç Başkmn ....... 
Norwıçten Ayrıldı 

Londra, 4 (A.A.) - İngiliz harbi
ye ne7;&l'etinden bildirildiğine göre, 
Norveç ordulan başktmıandam ve 
Norveç genelkurmayı, bir mayısı iki 
mayısa bağlayan gecede, meçhul tu
tulan bir mahalle götürülmek üze • 
re bir İngiliz harb gem.isine irktı.b e
dilmiştir. 

Noneç Kralı Memlekeiiui 
Terk etmedi 

Stokholnı, 4: (A.A.) - Norveç 
ajansı, kral Hakon'un ve l\torveç hü
kllmetinin memleketi terkettiğine 
dair yabancı memleketlerde çıkan • 
lan haberleri, en knt'i surette ya
lanlamaktadır.· 

Avustmalyadn 10.000 Ta.yyarooi 
y . stiriliyor 

Sidney, ' (A.~) - Reuter: A
vustralya hava nazın, imparatoriu • 
ğun hava. ordusu talimleri hakkında 
plfuıı mucibince şimdiye kadar hava 
ordusuna 10.000 kişi kaydedildiği
ni bildirmiştir-

ası 

Yazan: RAiF METO 
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1 te.lya, menfaatleri için harb e- dt ve mAnevi kuvvetlerin nmlzme 

der mi? İtalyanın yeniden ~ karşı ayaklandığı, bu ayakbmmamn 
lirmeğe başlıyan fırsatlardan istifa- gittikçe genişlemek istidadı g~ 
de etmek istiyoceği şüphesizdir. Fa- diği bir zamanda.. Almanya 
kat İtalyan politikasının, gayelerine ile bernber hareket edecek 
varmak maksadile, harbe kadar git-- İtaıya.nın a.kibeti ne olabilir! lş • 
mesi ihtimali başka bir meseledir. te 1taıyad.a ananenin muhterem mü-
İta.lyanın. harbe girip girmiyeceğini messili bunları düşünüyor ... İvte sin.-
anlamak için biraz da İtalyanın ne- yör Mussolini biraz da onun gı'bi 
den ibaret olduğunu bilmek 18.zımdır. düşündüğü, bu muht.erem makamın 

İtalyayı üç büyük kuvvet temsil muvafakati olmadan asla ve kat'a 
etmektedir: Faşizm, Krallık, Papa- bir şey yapamıyacağı için susuyor. 
hk. İtalyan mukadderatına bfilrim o-

Bugünkü ltalyada en büyük kuv- lan kuvvetlerden biri de dindir. 
vet hiç şüphesiz faşizmdir. Faşizm Papa Pios XII yalnız bir pey-
İtalyan milleti için birçok mft.nalar gam.her mümessili değildir. Ot 
ifade eder. Faşizm gençlik için Umid ayni zamanda bugünkü za.valb j 
ve istikbaldir. Yirmi sene evvelki dünyanın en büyük insanhırnı -
karışık ve tehlikeli günleri, orta.lığı dandır. Onun için de adeta bütün 
allak bullak eden sokak muharebe- katolik dünyasının elbirliğile.. kato-
lerini, komünizmi andıran tehlikeli lik dininin en yüksek makamına yük.-
cereyanları hatırlayan kanun ve an- sclmiştir. Papa on ikinci Pios, papa 
ane sever İtalyanlar için de faşizm olmadan ve olduktan sonra sulh .. ve 
rahat ve huzur demektir. yalnız sulh için çalışını.~. Papalığa 

Faşizm, kapitalitsler ve amele için getirdikten yani muharebe başla • 
nisbi bir müdafaa seddidir. Fa.._."!İZill dıktan sonra. 20 ilkteşrin 1939 da ka 
dine bünnet etmesini bilmiş, İtalyaya tolik dünyasına hitaben neşrettiği 

bir imparatorluk kazandırmış, İtal- beyannamede on ikinci Pios şu söz-
yay1 birinci sınıf devlet mertebesine leri söylüyordu: 

çıkarmıştır. Bu neticelerin ltalyada " ·- Bütün insanlar Allahın buzu- j 
derin tesirleri olmuş ve İtalyan hal- nunda müsavidir. Allah biltün ın-
kımn büyük ekseriyetini faşizm reji- sanlara biribirlerini sevmeyi emret- , 
mine bağlanmıştır. İçeride ve dışa- miştir. Barış.. en büyük nimetlerin-
rıda, manevi ve maddi sahalarda el- den biridir. Kanunların ayaklar altı-
de edilen neticeler faşizmin bugünkü na alınmasının artık bir nihayeti ol-
badirede de, İtalyan mukadderatını malıdır. Milletler tabü beynelmilel 1 
hakkile idare edebileceği hakkındaki kanunlara artık riayet etmelidirler. 
kanaat ltalyada kök salmıştır. Bu prensie ve kanunlar bütün mil • 

Fakat Krallık makam.ile dinin ve letlerin hür, ve istedikleri gibi ya.-
dolayı.sile papalığın İtalyadaki mev- ~la.ru:u Bmirdirler .. ,, 
kileri de çok ehemmiyetlidir. Krallık, Bu sözlerile papalık müstakbel 
maziyi, ananeyi temııil ettiği gibi 1- politikasını tayin ediyor, şiddet, te • 
talya.n ittihadının b&nisiclir. KraJ • cavüz prensiplerini reddediyordu. Bu 
lık , günib:ı bazı tehlikeli oe- fikirlerini kuvvetle ve alenen ser
reya.nlarına ve kararlarına karşı deden muhterem papa.. barışın temi
da bir scd teşkil ettiği için de ttaı- ni için de, diğer büyük ne kadar bü
yan milletinin, bilhassa ehemmiyetli yük bir milletin müıncssilile, reisi . 
ve hayati günlerde, büyük bir isti • etim.bur Rooseveltle elbirliği yapıyor 
nad noktasıdır. Faşizm İtalyan mil- du. Ne bu el birliği .. ve ne de bu de-
letinin bu n.ıhi düşüncesine vakıftır. rin aözler faşimıin boşuna gidemez.. 
Ve hiç bir zaman bu cereyana. kar· di ve gitmedi. Papalık.. demokrasi
~ gitmemiştir. lerie, YahudHerle, para. kuvvetlorila 

Din .. '\ile onu temsil eden papahğm işbirliği yapmaJda. itham edildi. Bü· 
da ttaıyada bÜyük bir mevkii var- tün faşist gazet.eıeri yek avaz olarak 
dır. Papalığın ehemmiyetini arttıran harekete geldiler ve ka.tolik dininin 

diğer bir keyfiyet de bütün dünyada mümessffirri şiddetle tenkid ettUer. · 
milyonlarca insanın ınetalesi ohxıa- Papalık buna da ehemmiyet vermedi. 
sıdır. Ve "Alfredo Or:i.aııi,, namındaki fa. ••• 

Faşizm.. anane.. ve din. İşte t
taıya~ idare eden kuvvetler bun
lardır. Faşjmı İtalya da kuvvetli. 
Çok kuvvetlidir. Fakat diğer iki kuv
vetin, anane ve dinin muvafakati ol· 
madan esaa1ı bir karar alabileceği
m, 1talyan milletini yalnız başına 
harbe kadar sürükliyebileceğini zan
ll('tme!idir. 
Şüphesizdir ki .. faşizmin birçok ele

manlan dihıya nimetlerinin yeniden 
payla.Şılacağı z.amanın artık hülfil et
tiğine k8.nidirler. Faşizmin bilhassa 
kızgın kafala.n .. artık ihtiyarhyaıı 

memleketlerin.. genç ve cevval insan 
lar, yeni din ve peygamberlere kar
§1 gelmiyeceklerini kuvvetle ve iman
la inanıyorlar. İstedikleri gibi, hür 
ve asfıde yaşamak istiyen milyonlar
ca, yüz milyonlarca insanın.. demok
rasiler halklarının feci akibet gün
lerinin yaklaştığına faşizmin bir • 
çok elem.anlan inanıyor .. ve ona gö
re amel ediyor. Kuvvete.. yalnız 

kuvvete .. inanan faşizm.. kuvvetin 
her şey yapabileceğine kanidir. Fa
kat faşizmin bugünkü peyganıberi o
lan sinyör Mussolini .. günlerden. haf
talardan ne diyoruz .. ayiardanberi bir 
"Sphinx,, gibi susuyor. Etrafındaki 

avaze ve velvelelere rağmen bir türlü 
karar veremiyor ve susuyor. 

ttaıyanın .. İtalyan ittihadının ba· 
nisi olan krallık makamının İtalyan 
millethıin mukadderatına dair söz 
söylemesi adet olmamakla beraber, 
bugünler ne dlişündürdüğünü ta -
savvur edebiliriz. Fa.kat Krallık 

makamı karar alacağı zaman.. yal
nız, bugünü değil, yarını da düşün -
mek mecburiyetindedir. İtalyanın 
bu kadar kazançlarını tehlikeye ko
yacak bir karara mazi ve anane 
nasıl muvafakat edebilir? Evet .. İ
talya Almanya lehinde harbe gir -
mekle beliti birço~ şeyler 

kazanabilir. Fakat harb biraz 
da talih ve kuvvet mesele -
sidir. Dünyadaki en büyük mad-

list müellifinin eserlerini aforoz et-
ti. Fafiat İtalya.da. satıfı otu% 
binden 120 bhıe yükselen papalık ga 
7.etesini:n İtalya.da sab:lmasmı menet
ti. Fafizm V'e din, benli% pek asash 
olmamakla beraber, mücadeleye gi
rişmiş bulunuyorlar. Fakat papalık 
yani ttaıyada bttyük bir DMMti sahi
bi olan din harb a1eyhhıe, nazt AJ • 
manyası aleyhine yer alınış bUhm • 
maktadır. 

Almaayanın yanında harb kara
nnı faşizm, krallık, papalık karar 
'9'el*e<'.eklerdir. Fakat hiç süphesiz 
karaz- verirken şunları d~"necek -
terdir: Evet .. Almanya hala kuvvet
lidir. 

Fakat Amerikadan bugünler si
yasi haı:,erler gelmekte .. rcisicümhur 
Roosevelt İtalyanın harbe girmeme
sini.. hem de.. israrla .. alenen iste -
mektedir. Yukarıda, şimal memleket 
leıinde yüz seksen milyonluk bir küt 
le .. Rusya.da bir muammadır. Daha 
geçenlerde onun hükiımet reisi olan 

MOıloto:f şiddetle İtalyaya hücum et
miş, Rusyanın Balkan islavlarını mü
dafaa edeceğini ihsas etmiştir. Bal
kanlarda yeni bir hava esmeğe 
başlamıştır. Şimdiye kadar görülmi
yen bir tesanüd havası oralara ya
yılmış İtalyanın .. senelerdenberi te -
min etmeğe muvaffak olduğu mev
kiler bir kaç gün içinde sar · 
sılnuş, Sofya ve Belgrad el -
ele vermiş, BaJkan ailesi zayıflıyaca
ğına, kuvvetlenmistir. 

Bu vazıyet ka~ır:ıında İtalyanın 
kolayca harbe girebıl~ceğıne in n -
mıyoruz. 

Bunun içindir ki sinyör Mussolini 
bir türlü harbe karar veremiyor .. · 
Politika ve kuvvetler müvazenesi o
yunlarile meramına nail olmağa, a· 
zaıni menfaatler elde etm - c çalışı
yor. Norveç harbini müttefiklere 'ti.de_ 
tii y rıda bu aktıracak 1 d r kuv · 
vetli olan İtalyan politikası yalnız 
İtaly::ı. monfaatleıinin koruyacak 
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Milli ananelere yapılan 

hücum 

B tr mnbanir, rosmi ~' te
mel atma gibi resmi memsim

lerdc kurbaıı kesm iürM 
ederek bu aııaııc.mn aleyhinde bulu· 
nuyor ve kaJdınJ.ma.smı istQ rek di
;yor ki: 

"Y apaJan hayırlı m l51crill 
ciddiyeti ve resnüseti ile kahili tel.ı.f 
olmıyan bu lüzumsuz" ortadma 
kaldınlmasuu menılel cön bütün mô
ncvvor va.ta.o.daşlan menınuni~eüe 

lmr§iılıyu.c:ı.klardır"" 
Ya:zı muhaniıinin, umıile şah-

si V-O lııdi bir kammtinl bütün mem-
lekctin münevverlerin reşmu etme
ğe ka.llaşma.sı her eyden e\"\el fatb

la cesaretle sö~l mni!1 hır sozdUr. 811 
noktayı böylece kaydetttkten sonra 
meselenin asıl ruhuna gel liın: 

Son senelerde bazı m V\er da--
ha doğrusu yan mÜDeVl er zümreler
de ga.rib hlr hfı.leti ruhiye helimıiş 
bulunuyor. Kökiinti daha ziyade mu
zır enternasyonal yahud hıri tİ:\ an-
lık cereyaıılarındau n hu zümre 
milli Türk ananelerin doğrusu 
Türl\ milliyet~Migine ~ Vt.'6ile ile 
sataşma~, bir adet hüknuine gctir
m' tir. Biri ~1lkar ''llilalin Türk bay
Mı.bTında yeri ~oktur.,, dem k e'iretin
cle hulumır. Biri çıkar kur ke -
menin n.leyhinde söyler. A'.\'llİ şekilde 
Hnistiynn Noelini &\.inde bir Noel 
aı:ra.cnıın etrafında tosid ( ! ) eden: 
bedb-.ı.ht Türk ailol ri ı;öriilmektedir. 
Bunlar milli Türk bayramlarının ~ 
ra.smda. yer alan dini ba3'"mlnlarmu· 
za bir 11evi istihfafla bakn.rlar. Ec • 
nebilerle OYI wneyi, yebnd kmnı bir 
Hıristiyana venn ~i tabii görürler. 

Yeni nşii üına. bulaıı nıilliyet,çi 

Türk cemiyetinin en büyük dii.,ua.n
l&n işte bu zUmrelerdir. !l'ürk :ına 
yas.asma girmiş olan lifDlıi en hoy
rat.ça istismar etmekren çekbuniyen, 
il.ide birde sinsi ve yıkıcı :faaliyetle-
rine Tiirk Oümhuriyetinbı Mil preu 
mplerlni siper yapan btı . bi
lerek yalıod bllmiyerek memleke~ 

en höyük feıaahğı yapmaktadJrl&r. 
Bir meml ketin tıeımn &-

decek olan en büyük k vwUertleıı 

biri, o memleketin mim eauelerine, 
mlllJ adetlerine bağlılığıdır. 1agruz 
kralı ba.li mua.yyen giiDlel'de, muay
yen merasiınlerde kısa. · İskoç 
elbisesini giymekten QRkinmec. Baş
ta Jo.poalar olmak {Dere modeniyet 
ve külWr balnnuncla&ı - ileri olan 
bütün memlokeöerde ~·e 
ba.i?;lılık adeta bir din lıallni tir. 
Bımlara yapılan ~ eR a.ffe-
dihniyen bir tecavüzdür. 

1şt;e kurban kemnek de biı&iıiı böy
le bir milli~. tllkeıer fet
hetmeğe gide :rurk ordalan, ıa.e. 
ketlerinden e.vvol kesilen ~ 
nıı. onlara tılsınıb za.fcr yollarım 
açbklaıma. iDamrlardı. Falih t tazı .. 
bulu zapt.etmek i~ adaklar adadı. 
Ata.türle Samsuna ayak bastığı za .. 
nıa.n, milli ordu İstanhula. girdiği 7JI.· 

m.a.n, vatanın heı- po.rçaM dü.,1Vt1an
da.n geri ahndıı!ı zaman knrb3nJar 
!kesildi. Bu"Ün de demlryôhı yurdun 
her kö esi e ulaştığı tın. yurdun 
her Jcöscslndc ~ooi bir fabrika lm -
rulduğn ~i'n lrnrbanlar k siliyor. Ve 
halk, h l ure le rapılnn iyi, bü. rijl[ 
Vf> ~i7.el ~yi takdis ediyor. 

Bu mmi :r an ye, bu mini du~"gn
:m 1 l"Ş1 ~ apılan hııt1Tt17., şüphe ~ok 
ld milli ·ccı nı ıla n d rin kö esin-
den yar nıstır. 

1\farnd SERTOÖLU 
---»ıı«---

Bulgar kraft Alm n ikh
satçısm1 kabuf etti 

·r. 
- Bİ'f'1'İ -
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-·DARüŞŞAF AKA Moskovanın iki 
tekzibi 

Darüşşa.faka binasmm yandan görünüşü. 

İlim ve iktısad sahalarında Türk - 2 
milletinın çok geri kaldığını gören 
baı.ı eshabı ga~Tet ve hamiyet 1865 
tarihinde, yani bundan 75 sene evvel 
halkı okutmak ve geriliğin önüne 
geçmek gayesiyle "Cemiyeti Tedrisi
yei İslamiye,, namı altında bir hayır 
cemiyeti teşkil etmışlerdir. Cemiye
tin ılk mücssisleri, o devirde bilahara 
maliye nazın olan Yusuz Ziya Paşa 
ile Gazi Ahmed Muhtar, Vidinli Tev
fik, Sakızlı Esad, Kamil, Süleyman, 
Rıza \'e Nazü Paşalardır. 

Yusuf Ziya Paşa, o tarihte Aksa
rayda Sofular mahallesine.le ikamet 
ederken ayni mahallede komşuları 

bulw1an "Vidinlı Tevfik,, ve "Gazi 
Ahmed Muhtar Paşa., larla geceleri 
bir araya geldikçe islim unsurunun 
terakki ve tekamülünü dU§ünmek 
yolunda birbirleriyle müdavclei ef -
tii.r etmekten halı kalmazlannış. Pa
şa, her gün evinden çıkıp vazıfesine 
giderken o civaı daki esnaf çırakları
nın çarşı acılıncıya kadar oralarda 
bekle~ip izaai vaktettiklerini görc
rak bu zamanın boş yere heder ol-
Il' amnsıru düşünür, onlara okuma, 1 
yazma, hesab ve bazı içtimai esaslar 
öğretmek emeline düRer .. 

"Cemiyeti Tedrısıyei İslamiye,. 
işte bu emeli halısın müvellicli ve 
' Darüşşafaka,, da. bu cemiyetin ese
·1 güzini lır. 
Türklüğün \'tlCudlariyle iftihar e

deceği bu büyük ınsaolann memle
ket irfanına yaptıklan yüksek hiz
meti birkaç safhada mütalea edebi
liriz: 

Birinci Safiıa: Çırak l\Jekt~bi 
Te i idir 

Cemiyeti Tedrisiyei !slamiye:Türk 
çocuklarına dükkanlarında veya a
tölyelerinde çalıştıktan zaman ha -
ricindc okuyup yazma öğrenmek 
için Beyazıd civarında "Simkeş

hane,. denilen ve hala mevcud olan 
hanın üst kısmında bir mekteb aç
mış ,.e hayırkar mesaisine burada 
ı,aşlamı~ tır. Burada Vidinli Tevfik 
Paşa ile Gazi Ahmed Muhtar paşa 

ve Namık KE>ınal Bey bizzat tedrisa
;;ı deruhdc etmişler ve yüzlerce Türk 
ışçisini okutlmuşlardlt'. 

Fakat bu mytevazi irfan müesse -
sesinin gösterdiği mesai az bir za
man içinde o kadar çok muvaffakıyet 
kazanmış, mazharı rağbet olmuştur 

ki nihayet dershane mevcud talebeyi 

ıYazan: 

Muallim Gündüz Nadir 

Darii!1:;..'lfaka miiessislerinde11 
Yusuf Ziya Pru,a 

istiab edemediği için Aksaray sem
tinde bir şube açmak mecburiyeti bi· 
le hasıl olmuştur. 

Bununla beraber yeni açılan bu 
şube de bir zaman sonra ihtiyaca. t&
kabül edemediği cihetle ayrıca esaslı 
bır mekteb tesisi düşünlmüş ve bu 
mektebin de hassaten islam çoeu.k
la rına münhasır olma& kabul edil
miştir. 

"Cemiyeti Tcdrisiyei İslamiye,. nin 
birinci safhai mesaisi olarak müta· 
lea ettiğimiz bu devrin en bariz vas
fı ''halkçılık,. fıkrinin taazuv eqniş 
olmasıdır. Filhakika saltanat devri -
nin bütün gayri müsaid §artla.nna 
rağmen "Halk,. için açılan bu "Halk 
mektebi,, ile "Cemiyeti Tedrisiyei İs
lamiye., bihakkin "halkçı bir cemi • 
yet,, olmak vasfını kazanmıştır ki 
halen 1'Cümhuriyet Halk Partisi,, 
ile "Halkevleri, ,nin hedef ve mesai
leri de bundan başka bir şey olma -
dığına göre bu yolda ilk adımı atmı& 
olmak şerefini bu cemiyete hasr ve 
izafe etmek yerinde bir tevcih o.hır. 

İkinci Sa.fba: DarUş..,a.fokamn 
Tesisidir 

İlk milessislerin, ilk teşcbbüslerilıe 
açılmış olan mekteb, şüphe yok ki 
büyük ideallerin tahakkuku için ki.fi 
gelemezdi. Bu sebeble, yeni ve mu-

.1 ili 1 il l il l l lll l l il l lll l l l l l l l l l l l l l l l l l il l l llll IUlllU 11111111il111111111111111111111111111111111111111UllJ111 lllUJIUU 
Fakat bilhassa fikirleri, kalbi 

esaslı surette bir tahavvüle uğra
mıştı. Zira ıztırab çektiği için hayatı 
anlamağa başlamı§tı. 

ile dolu olarak lstanbula çı.kmı§tı. 
Halbuki bu ümid kırılmış, aşk..uiı 
tekrar duymak, ona hayat vermek 
için çırpınması boşuna olmuştu.. 

BUGÜN 

---o--

Moskova. 4 (A.A.) - Ta.sS-çrnsı 
iki tekzib neşretmektcdi.r. Ajans, ev· 
veli Sovyetler Birliğinin Viborg mu 
kabilinde Pet.samonun ve Alarul a
dalarının şerilmesini Finla.ndlyaya 
teklif ettiğine dair dolaşan iddialan 
tekzib etmektedir. 

Sonra da., Sovyetler Birliğinin ge
çen hafta Alınan hükılmetine bir no
ta tevdi ederek Almanya tarafından 
lsveçe karşı yapılacak bir hareketin 
kendisince gayri dostane bir hare
ket telikki edileceğini ve Almanya
nın Aland adalannı işgaline müsma
ha edem.iyeceğini bildirdiğine dair 
verilen haberi de tekzib eylemek -
tedir. 

''Tass,, şunlan ilave etmektedir: 
"Hakikat şudur; Almanya - Sov· 

yet ademi tecavüz itilafı mucibince 
iki hafta evvel Moskovada iki taraf 
arasında istişareler yapılmış ve bu 
noktai nazar teatisi neticesinde 1s -
veçin bitaraf kalması iki 9.k:id tara
fın müşterek menfaatleri icabından 
olduğu tezahür etmiştir.,, 

-o-
Yeni çocuk bahçesi 

15 inci ilk mekteb önünde yapıla
cak çocuk bahçesinin inşasına. baş

lanmıştır. Bahçe bir aya kadar ta
mamlanacaktır. 

TAKSİM Sinemasında 
~~nenin en BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ 

SERGÜZEŞT FiLMi 

BE~D ÇAVUŞ 
Baş Rolde: HANS ALBERS 

Şikagonun esrarengiz batakhaneleri - Tüyler ürpertici cinayet valialan -
İnsanı hayrete dilşürecek, merak ve heyecan içinde bırakacak • İspanyol 

Rakıslan - Nefis musiki - Zevk alemleri 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine. 

BUGÜN 

MELEK 
aeyaz perdenin en güzel 

ve ateşli yıldızı 
f 

Viviane Ramonce 
sinemasmda 

GEORGES FLAMANT ve DALİO tarafmda.n nefis bir surette temsil edilen 

YARI GECEDEN SONRA 
Fransızca. filmi takdim edilecektir. 

~ VETEN: METRO JUB.!.~ AL en son harb ve dünya havadisleri 
Norveçte İngiliz askerimi. - Deniz muharebesi 

Bugün saat 11 de tenzilft.tlı matine. 

S A A A Y Sinemasında 
Salonu başta.nbaşa dolduran seyirciler; 

Gülüyor ... Eğleniyor ... Al.kışlayor-. Ve hayrette kalıyor ... Çünkü: 

Sinemanın en ilk, en §en ve en parlak çift artisti 

GARY GRANT 
C ONS T A.N C E BENE T T 

Aşk maoora.larmuı. en güzeli \'e en serimlisi olan 

GÖRÜNMEYEN ADAM ARAMIZDA 
Fransızca sözlü fibnlerinde neşe ve kahkaha saçıyorlar. Görünmiyen 

8.şıklann sırrını, yalnız i§ık olanlar anlıyacaklardır. 
naveten: FOKS JURNAL son dünya ve harb havadisleri 

Bugün saat 11 de "tenzilatlı matine. 
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Çocuklarımın Almanyadan geri . 
gelmesine izin vermiyorlardı 

Bir va.kit yollar kapalı kaldı. Ne 
oradan buraya gelmenin imkam var
dı, ne buradan oraya gitmenin. 

Çanakkale hücumunda bizi evden 
çıkardılar. Kilçilk oğlumla sığına -
cak bir yer aradım. Çocuk soğuk al
dı, mafsal romatizmamna tutuldu. 
Hastahaneye yatırdım ve ben de ya~ 
runda kaldım. 

Diğer ~ocuklarımm em.in. temiz. a,.. 
sfıde bir memlekette bulunduklarına 
içimden şükrediyordwn. Ben hala 
Almanyayı yer yüzünün cennebi zan
netmekte idim. 

Çanakkale kurtuldu, harb uzak -
laştı, fakat bu sefer, memlekette ko
lera, veba, lekeli humma başgö::.1:.er
di. 

Ben yine: 
"- İsabet ki, çocuklar burada 

değiller.,, deyip duruyordum. 
Harbin o ilk senesi zarfında Bay 

Valter bir yolunu bularak AJmanya
ya gitnıi'.1ti, ve çocuklarımdan taze 
taze haberler getirdi: Gayet iyiler
miş, büyümilşler, kuvvetlenmişler, 
sıhhatleri yerinde ve çahşmalan mü
kemmelnili}. Rektör Röven.ştrunk, 

adeta, babalarının yerini tutuyor • 
muş, ve karısı da bir anne gilıi ba
kıyormuş. 

- Sa.kın düşünüp üzülmeyin! .. 
Ben de bunları işittikçe müsterih 

oluyordum. Yalnız, üç a.ytlan üç aya 
rektörün hcsab puslası geldikçe yü
reğimin yağı eriyordu. 

••• 
Çocuklar gideli iki seneyi buldu. 

Harb devam etmekte idi. Hayat. git
tikçe pahalaıuyor, paranın kıymcti
düşüyor, yarın ne olacağını kimse 
bilmiyordu. 

Bu bahis beni derin derin dü!>iin
dü1i.iyordu. 

Bu gidi."S, gidiş değildi. Dört yüz 
liraya son küpemi satmıştım ve o 
parayı olduğu gibi çocukların mas
rafına karşılık Bay Valtcre teslim 
etm:ştirn. 

Halbuki §imdi yaşamak meselesi, 
okumak meselesinden daha evvel ge
liyordlL 

Harbin devam etmesi çocukları 

AJrnanyada tahsil ettirmek mecbu
riyetinden beni kurtarıyordu. 

- Muharebe üç ayda bitecek .. yok 
altı aydan fazla süremez ... Hülyala
rına veda etmiştik. Senesi olduğu hal 
de harbin ne vakit biteceği belli de
ğildi. Şu halde en makulü Q-Ocuklan 
geri getirmekti. 

Onlar memlekete döndükten sonra 
tahsillerine mekteblerimizin birinde 
devam ederlerdi. Alman yada şu iki 
sene zarfında hakkile lisan öğren -
m~ olmaları da yanlarına kar kalır
dı. 

Bu kararı verdikten bir gün sonra 
cesaretimi ele aldım ve Bay Val
terin yazıhanesine giderek çocukları 
nasıl gönderdise öylece geri getirt • 
mesini kendisine söyledim. 

Bay Valtcr çocuklann geri gel • 
mesine fevkalade mümanaat etti. 

"- Çocuklarınızın tahsiline ma
ni olmak istiyorsunuz!. Adeta bu bir 
cinayettir .. Hasan sağ olsaydı hiç ra
zı olur muydu? İyi düşün! Nasıl 

vicdanınız bWtu kabul edecek!.. 99 
illa.hır.. l 

- Pek güzel amma, dedim, param 
kalmazsa. rektör çocuklara yine b~ 
kacak mı?.. Onu söyleyin bana? .. 

Para l.Afı olunca, herif vaziyeti de-o 
ğiştirdi: 

ı 

- Eğer mesele parada ise, dedi, 
belki hatırım için, dostum Rövenş.. 
trunk size bir tenzilat yapar. 

- Ne tenzılatl yapsa, yine iki ço. 
cuğun AJmanyada masrafları kudr&
timin fevkinde olacaktır. Hadi, dedi-. 
ğiniz gibi oğlum güzel çalışıyorsa 

onun için bir fedakarlık daha yapa .. 
yun, ka.lınn o; fakat kat'i surette kıs 
gelecektir. Tnnıdıklannızdan biri 
Almanyadan buraya geliyorsa, rek ~ 
tör çocuğu yanına katsın, yoksa doğ· 
rudan doğıuya bizim koruıolotoy:ı. arr 
tık müracaat ederinı. 

Buna artık bay itiraz edemedi ve:. 
- Rektöre ya.zarım. dedi. 

••• 
Takriben, bu görüşmemizden on 

gtin sonra. bay Valter ansızın ban11. 
geldi. Yuvarlak suratı ay gibi p:ır· 

lıyordu, ve cebinden iki mektub çı-

kardı: 

- Bakın, dedi, bakın rektör Rö
venştrunk ne alicenab adammış. O 
menfaat aramaz, dediğim zaman 
hakkım yok muydu! .. 

Ve yüksek sesle elindeki mektubu 
okudu: 

"RekWr. karısı ve kızı, sevgili 
Ferideciğin gideceği haberini alınca. 

fevkalfı.de keder etmişler. Bayan rek
tör çeşme gıbi ağlıyormuş, kızı çağ
layana donmüş, bizim Feride ise: 

''- Ben buradan ayrılmam, ben 
sizi bırakıp bır yere gitmem.,, diye 
haykırıp baJ'ırıyorınmı. 

"- Eğer, ahval dolayısilc, B:ıyan 
Saibe muvakkaten müzayakada ise, 
şimdilik yalnız bir çocuğun parasını 
versin, ve h:ırbin hitamında kalan 
borcu ödiyeceğini teahhüd etsin, Fc.
rideciğiıı hutın için, ben bu şartl 

kabul ederim.,, 
Rektörün mektubu içinde kızımın• 

da bir mektubu bardı: "Kuzum an -
neciğim, diyordu. beni aldırtma. Bi
ze burada çok iyi bakıyorlar. Raha
tımız ycrmdedir, bayan rektör ve 
Feride bi7i çok se\ iyor. 1yi çalışı -
yoruz. K~rdeşimle beni de burada 
bırak . ., 

- Ne cevab vereceksiniz buna? 

lş,re bunun üzerine kendim Alma.n
yor musunuz .. dedi, Valter. 

Bir düşündüm. Doğrusu bunu bek
lememiştim!. Çocuk kısmı büyüğü • 
nün sözüne itn.at eder kanaatinde -
idim. Kı7.ımm, böyle mühim bir me
selede itnatsızlık göstermesi, beni 
şaşırttı. O sırada hiddet etmeliydim 
ve: "İlle gelsin! .... diye ayak basına
lıydıın, doğrusu bıı imiş. 

Fakat ben çocuklarınıa karm dai
ma mülayim davranırdım. Ahlakım 

pek yumusaktı. Bir şeye - olmaz - dc-
diğim zaman, eğer onlar yalvarırlar• 
sa, dönerdim. Her annenin f eııa a· 
detidir bu. \'e bu sebcbden kızımb 
gelmesine israr etmedim. Buna ce\• ,; 
vennek için : 

(Devamı var) 
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Hala, resmin öteki parça..~ını bula

mamıştı. Bir aralık elinde tuttuğu 
bu resim parçasına daha dikkatle 
baktı. 

rafı kesmeğe lüzum yoktu. Ancak .. 
ancak, kaı ısı, resminin bu parçası· 
nı mahsus bırahabilirdi. 

Elinden kaçırdığı karısını, her şe
ye rağmen aile yuvasında bulmak ü
midile geliyordu. Zihninde, mazide
ki yaraları unutturmak için kansı
na yapacağı bin türlü müşfik ve mu
habbetli projeler dolaşıp duruyordu. 
Artık hayatları çok mükemmel ge -
çecekti. Her ilrisi de daha o kadar 
genç idiler ki.. 

Perihan iki senedenbeı i evine döo· 
memişti! 
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gün heyecana sokacak yegane va - Veysi, karısının bu resmi çok sev-1 
"Fakat fotoğraf yırtılmamış ... Bi

lakis, fena bir makas ile, yahud da 
acele kesilmişti.. .Bu da sathi bir 
nazar karşısında bir yırtık manza
rası gösteriyordu.. Demek fotoğraf 
kesilmişti... Bu da, istiyerek fotoğ -
rafın iki parçaya ayrıldığına bir de
lildi. 

Perihan bir fikrı mahsusl:ı mı bu 
nu yapnııştı? 

Bu istikamette diişündüğü nokta, 
hem müşkül, hem tatlı idi. 

Deniz yolculuğunun uzun süren 
günlerinde, genie dalgaların 8.hen • 
gine uyarak istikbale müteallik dü
ş~lerile meşgul olmuştu. 

Gizli bir hissi kablelvuku tesirile 
Perilıanın eve gelip, kendisini şim
di beklediğini adeta iman getirmifiÜ, 
Kansını o kadar dü.şünmil.~tü ki, bu 
ralıi tesir genç kadına muhakkak 
ulaşmış, ve onu evine kadar getirt -
mi.jti. Bu scbebtelı kalbi ümit, a.şk 

Açılmamış mekiub yığını karlı -
ı;nnda genç kadının ortadan kaybol
ması keyfiyetinin yegaue kuvvetli 
delili önünde bulunuyormuş gibi 
Veysi hareketsiz, bitkin duruyaniu! 

Birdenbire silkindi. Kalbini sml& -
tan bir düşüncenin sevkile söylendi. 

- Bu faydasız mektublan yırtıp 
atmalı, daha doğrusu yakmalı idi!,, 

Elleri, zarfları yırtmak illere uza
nırken, Veysi duraladı. 

- Bu kiğıdlan yırtıp yaktıktan 
sonra, fikirlerinin, daima, kendisin
den uzakta yaşıyan genç kadına doğ 
ru gittiğini ne ile isbat edecekti?. 

Bu mektubla.r, hlla kuvvetini m•
hafaza eden aşkının yegane delilleri 
idi. K:ılbi yaralanmlf, k11rısmı bir 

sıtalardı. diğini, zira kocasının gayet iyi çık-
Bunun üzerine., Perihanın kalbini tığını ve her ikisinin de güzel bir 

tekrar lraza.nmak için girişmek mec çift teşkil ettiklerini söylemş oldu-
buriyetinde kaldığı mücadelenin bü- ğunu hatırlayordu. 

yüklüğü karşısında, adeta üm.idsiz - Halbuki resim bugün yırtılmış du
liğe düşen Veysi, eski fakat antika ruyordu, Veysi elinde tuttuğu par -
bir konsolun gözlerinden birin aça- çada ancak genç kansını görüyordu. 
ı•ak, bir işe ya.ramıya.n mektubları Veysi, gayri ihtiyari, resmin di-
ora.ya koydu. ğer parçasıw aradı. Zira bu hal 

Tam bu sırada çekmecenin köşe- canını sıkmıştı. Perihanm evi terk
sinde duran, yırtık bir resim parçası etmeden evvel, bütün iyi hatıra-
dikkatini celbettL larını, hatta. aşk ve saadet günlerini 

Bu resimde. Perihan tenis kıyafe- gösteren işte bu resim gibi her şe-
tiııde giirtinüyOl'du. Suad.iyede, evli- yi yırtıp bırakmak istediği intibamı 
liklerinin hemen ilk günlerinde alın- hasıl etm.i§ti. 
mıştı. Fakat bu amatör fotoğrafın- - Evet.. Perihan her şeyi yıktı. 
da ~ yalnız değildi. Kendisi de Maziyi ortadan kaldırmak istedi. Ben 
g~ kadının yanında bulmı.aca-!'t:t· şimdi ne yapacağım? 

Alnı kırışmıştı. Düşünüyordu: 

- - Perihan, resmi ortadan kaldır
mak, bilik is kendisininkini ın:. 'da -
lamak ister~ti.~ ! .. Yalnız aksi bir ilı

timal de v~u·<lı. Kocasının resmini 
mulıafaz etmek için bu işi de yapa
bilirdi ... 

Fakat hayır!. Eğer karısı, her iki
sini de yanyana gösteren bu nıesud 
hatıralara hürmet eylemek istese idi. 
resmi ikiye bölemezdi. 

- Resmi muha.~ için bu fotoğ-

- Belki, bu harekctile, Veysinin 
nazarlarından kendisini uzakta bu
lundurmamak ve mevcudiyetini ha
tırlatmak istemişti. 

Genç adam boğazını sıkan bir he
yecan altında başını eğdi. 

Sonra, ciiıdanını çık:ırarak bu kıy
metli resim parçasını, Perihanın di
ğer resimlerinin bulunduğu bir gö
ze ycr!eştirdi. Bu resimler, Veysiyi 
bütün seyah:ıtı esnasında takib et • 
mişti. 

Soğuk ve kibirli tavnna rağme.n 
o da neticede bir insa ndı. O da, her 
8.şık Çgibi lıareket etmişti: Yalnız.

lığını, cüzdanındaıı sakladığı re • 
simlerle gidermiı}t.i. (Devamı var) 



Beyoğluspor 
Demirsporu 
l • 2 yendi 
~ Ankara sporun tcrtib etmiş oldu
gu futbol turnuvasına dün Taksim 
:adyomunda devam edilmiştir. tık 
eplasnıanını yapmak üzere şehrimi
~ geırniş olan Demirspor takımı ilk 
0
Ynunu Beyoğluspora karşı oyna

mak için şu kadroyla sahaya çık - ı 
lnıştı: 

l'a ~iln.ıi, Gazi, Şevket, tbrahlm, İb
F' hırn, Orhan, Salih, Arif, Hakkı, 
ahri, Zeki. 

n Beyoğıuspor da şu kadroyla oy
uyordu: 

11 l\si~ias, 1stavro, Cişelek, Etyen, 
).{ aruıı, Çiçoviç, Şükrü, Banbino, 

esinezi, Radlig, Filip. 
b Oyuna saat beşde Beyoğluspor 
b a laclı. Hiç de mücssısr olamıyan 
~~ıl~ akını durdurmakta müşkUlat 
ta trııyen Demirsporlular mukabil 
tu;~a geçtiler. Fakat oyun bir 

lu açılamıyordu. 
Ilı neYoğlusporun seyrek akınlarına 
Ilı Uknbi] daha çok tazyik yapan De-
0 'tsPor forverdinin sıkışık ve ağır 
~~~nu Yiizünden, rakib kaleye epey 
,, !aşmasına rağmen sayı çıkaramı
~ordu. 

~Una mukabil Beyoğlu spor ilk on 
tır dakikadan scınra anı şekilde De
~~tspo: kalesine dayandı ve bir da
çı a suı en bir tazyikten sonra sola
a~n 01 tasımı. güzel bir kafa şütü 
~n Ratııf , asıtasi~ le ılk golii çı-

dı. 
c·· 

i . ~Zel hareket, Beyoğluspor sağ 
a ~ın Soliç yerinde mevkı alarak sağ 
ı:n ortasına güzel bir kafa şütü 

k ~ i oldu .. Maamafıh Ankaralı 
~ ~1 de güzel yer tutınasiyle gole 

1ı. 1 olmuştu. 
0~ o~ beş dakika gectikten sonra 
a.t gozle göı Unür bir şekilde sür -

;ırıişti. Demırspor mütemadiyen 
ıı:. :ı.n iniyor, fakat Beyoğluspor 
~ daraasını geçmek Ankaralı oyun
~r tçin biraz m· kül oluyordu. · 

l !>o 'lr~nin yarısından sonra B~yoğ
t r ıki icini g ri oynatmağn ve 

ü.aİlnaktan ziyade, gol yememek 
tı llcesiyle oynamağn koyuldu. 

~tat.llıtın tabii netice i olarak da An
~ ır takımı sıkı mıyor, bilakis rakıb 
l d Sahasına ycrleştıkçe yerleşi -

u. 

b ~alll.afih bo,ıunn bir didismeden 
~ ~ bır netice vermeyen bu halin 

a: Sonuna kadar devam edeceğini 
oan bemirspor, sol hafbek kü -
~ "hanı solaclğa geçirdi. 

14: bı <I<:.\ika kala oyun lıiıd derece
t 1~ tur'at kesbetti ve Beyoğlu -
~ 1 iı:ı~r da sağdrm ve soldan tehli
.., b ı.ı leı e başladılaı. Bir tarafm

~~~iği temın etmek için uğraş-
~ q~fler tarafın da maghib vaziye
} ı n Dcmirsopr rakib kaleye 

b ınekte giiçlük çekmedi: bunun 
~ te~ber neticesiz geçen bu taz -
"it ttk sonrı:ı BeyoJlusporun yaptığı 
~., 1 ı.ncıau birinde Banbino çok 
~ ı-u1 hır kafa ile topu kaleye göıı
t.;, 1 ~:akat direk Ankara lakı -
~trı· nci golden kurt rdı. 

( le ~ı;Por tazyıklerine devam et-
ltı . Usur etmedi: fakat bu di

~" bır ~e rağmen ancak soliçin gü
~ eli afaPınd:ın başka bir is gö

ka · l'io a gıdcn bu tehlikeden bir 
ı 1 ;onra Beyoğlusporlular ceza 

ahılinde bir hendbol yrı.ptı -

~altıyı Şcvl•et yerden bir §iit
~ irı ~"İldi. (Dakikn 331 . 

~ r acı dakikada Demirspor sağ 
~ ltıt~ b l'u PasiyJe topu kaleye soktu. 

~tU "1tel'l1 ofsaydı zumanmda gör 
~· 
~ thıcu 
~ ~ıç1 el dakikada Bcyoğluspor 

ııı~1 e hafif bir ofsayd vaziyetin-
:ı ~)11~0lduğu topu biraz sürdük
.r ... der.gnzel ve kuvvetli bir şiltle 
~lı.tu.:· 0 1arnk Demir.spor kalesi-

' ·ı ~le~ b·. 
'" 1 ırınri devdre 2 - 1 Bey
~ C::hine bitti. 

/. '"k"' ~ 'tılt(tr. ,,.ınar gUreş lerl l 
tt. • ~e yi.l, 4 <A.A..) - Bu sene E

'i tlıı.,..!\ abı)ılacak olan Kırhıııua.ı·b mı··-
1 - ~k . \ ctteı~ .. alarıua beden tcrbıycsi 

._k "torı; ~.. .. , . d . 
~ <:!de,. 1 ueıı gur~ ı.~:-ı e ış-
;;ı, ~r~ ti( r \ e yağlı güreşlerd~n 1 

~~r ~ k~t güı·c~ nıü~b:ıkaları 
l'ıı aı'dır. 

~·e gi" 
ur ~ç.in etr fmn gc -

:Mektebler Maçı Finali 

Galatasaray- Boğaziçi 
berabere kaldılar 

Akdenizda 
İtalyan T ahşidatı 

----O-

( Ba§makaleden devanı) 
maları suretile tefsir edebiliriz. İ
talya, ihtimalki bazılan.ııın arzusuna 
göre, çabuk bir karar ittihaz etmi
yerek tereddüd ediyor da onu harbe 
kerışmağa mecbur etmek için böyle 
hadiseler icad etmeyi düşünmüş o
lanlar bulunabilir. 

Maç esnasında Galatasaraylı 
açık Bülendin ayağı kırıldı 

sol ' Her ne olursa olsun, biz rastgele 
şayialarla itidalimizi, sükfınumuzu 

kaybedecek insanlardan değiliz. Tür· 
kiye zaten buhranın başlangıcından
bcri kararını vermiştir, hazırlığını 
yapmağa ba~lnmıştır. Her ihtimale 
peı-vasızca göğüs gerebilir. 

Galata ·arny ,.e Bo~azif;i list-leri fudhol takunl:ırı ma~lmı evvel 

Dün öğleden sonra mektepliler 
liğinin final maçları Şeref Stadında. 

yapılmış maalesef en mühim müsa
baka olan Galatasaray - Boğaziçi 

maçında bir oyuncunun ayağı kırıl -
ması gibi müessif bir netice de ver
mıştir. 

Bununla beraber bu sadece bir ka
za eseri olup hadisede hiç bir kasit 
yoktur. 
Ayağı kırılan Biilend, hemen im

dadı sıhhi otomobiliyle hastahaneye 
kaldırılmı~tır. 

Galatasaray : 1 Bol)aziçi: 1 
Günün en mühim maçı birincilik 

için yapılacak olan Galatasaray Bo
ğaziçi oyunu idi. 

Müsabaka ehemmiyeti ile mütena
sib olaı ak büyük bir heyecanla 'baş
ladı. Bu heyecan oyunun sert bir 
şekil almnsile had bir raddeye ge
liyor ve her iki takım da azami gay
ret ve sür'atle oynuyorlardı. 

llk anlarda Boğaziçi takımı ol -
dukçn nğır bastı. Bu arada Tes'id 
~ok müsaid bir fırsatı kaçırdı. Bu
ntuı akebiııde yakaladığı diğer bir 
fırsattan gene ayni oyuncu istifade 
edemedi. 

Yavaı.:; yavaş açılan Galııtasarayın 

sıklasbrdığı akııılardan birinde Bo
ğaziçi aleyhine 26 ıncı dakikada bir 
frikik oldu. Çekilen bu ceza vuruşu 
nu sağaçık ortaladı; bundan istifade 
etmesini bilen sağiç Aydın güzel bir 
.sütle takımının ilk golünü kalenin 
sol köşesinden yaptı. 

Biraz sonra oyun bu şekilde bitti. 
İkinci devreye galıb ba~layan 

Galataısaray bu üstünlüğünü garanti 
etmek için seri ve §uudu bir oyun 
tutturdu ve binnetice Boğaziçi kale
sine dayanmakta güçlük çekmedi. 
Bu hakimiyet devam ederken 14 -
üncü dakikada solaçık Bülend aldı
ğı müsaid bir pası kaleye doğru sür
dü. 

Çıkış yapan kaleci, Bülendin ayak
laı-ına sırt vererek bir yatış yaptı .. 
Her ikisinin de kaçırdığı top diğer 
tarafta oynanııken her iki oywıcu 
da yerden kalkamadılar, yerden ilk 
kalkan kaleci oldu. Bülendin sol a
yağı diz kapağının altından kırıl • 

Bu kaza üzerine bir müddet tevak
kuf eden oyun, kazazede ve genç füt
bolcü hastahaneye gönderil<likten 
sonra tekrar başladı. 

On kişi kalan Galatasaray, eski 
hakimiyetini tesis edemiyor, bir ta
raftan da bu hiidisenin gerek oyun -
ctılar ve gerek seyirciler üzerinde 
yaptığı aeab bozukluğu oyunun zev 
kini lmçırıyordu. 
,. ............. . 
len ve bir çoğu Halke\'leri mensubla
ıı. olan halk gi.ir~~ilerinin, güreşle
rin de·ı,m1 caiği günlerde. Erdirne
dc &liı ıh! Halkevi tnrafıı~dan mi
safir cdilmelerı için Cumhuriyet 
Halk Pnrtisiııcc tedbir a:ıım-:.stır. 

Ayrıca yağ!ı bri.ircJte, h.~r sik!ette 
Li: inci \'e ikincilere ve ~~l"l~t.ıt gi.i
ı·e:.le ~Jiı·incilcre "l{trkpın::ı.r gJ.reş

let i C H. P. armağaııı 10 5 940,. 
ya;:.ılı cttp s:ıatlcri Mdi~ edile<.ıtıktir. 

20 inci dakikada Niyazinin yerden 
bir şiltle attığı golle Boğaziçi bera -
berliğini temin etti, oyun da bu neti
ceyle bitti. 

Beraberlik halinde temdid edilme
si Hizımgclcn oyun seyircilerin faz
la asabiyet göstermesi ve hadise 
çıkarması ve oyuncuların fazla sert
liğe kaçması üzerine hakem Sami 
Açıköney oyunu yerinde bir kararla 
uzatmadı. Bu maç tcsbit edilecek bir 
ta.rihde tekrarlanacaktır. 
Galaüısaı"!ty: Necmi, Ali, Talat, A
bid, Halil, .Mahmud, Mustafa, Ay
dın, :Muzaffer, Nuıi, Bülend. 
Boğaziçi: Halil, Süreyya, Rahmi, E
nis, Osman, ıTecdet, Sabri, Mustafa, 
Tes'id, Niyazi, Nusret. 
Haydarpaşa : 3 Hayriye: 1 

Birincilik maçından evvel üçün • 
cülüğü ve dördüncülUğü tayin etmek 
için Haydarpaşa. ile Hayriye karşı -
laşt1lar. Haydarpaşanın bariz ha • 
kimiyeti ile geçen oyunda lbrahim, 
takımının ilk golünü çıkardıktan bi· 
raz sonra Memduh ikinci sayıyı da 
yaptı. 

Bunun üzerine bir taraftan şaşı -
ran, diğer taraftan kendini topla • 
mnk isteyen Hayriye bir penaltı ka
zandı. Bunu Orhan güzel bir şiltle 
gole çevirdi. Haydarpaşa kalecisi bir 
aralık sn.katlnadığı için penaltı esna
sında başka bir oyuncu kaleyi mu -
haf:aza ediyordu . 

Devre sonlarına doğru Nevzad va
sıtasiyle Haydarpaşa bir gol daha 
çıkararak devreyi 1 - 3 galib bitirdi. 

lkinci devrede Hayriyeliler hiç 
olmazsa beraberliği temin etmek dü 
şünccsiyle oynadılar. Haydarpaşa 
farklı bir galibiyet elde edecek va
ziyette olduğu için kendisini pek sık
madı. llk anlarda beraberliği dü -
~ünen Hayriycliler yavaıı yavaş bu 
ümidleıinin kırıldığını gördüler. O
yun da ikinci devrede sayı yapılma
dan 1 - 3 Haydarpaşanın galibiyeti 
ile bitti. 

Haydorpo.,,~r: 

Sabıi, Sadeddin, Niyazi, Orhan, 
Tarık. Kemal, Suad, İbrahim, Mem
duh. Müjdad, Halid. 

Hayriye: 
Nevzad, Mustafa, Galib, Necmi, 

Faruk, Arif, Salih, Tevhid, Orhan, 1 

J\'.ac!ir, İsmet. 

-BugUnkU futbol maçları 
İkinci devrenin bidayetinde gerek 

Demi! r, gerek Beyoğluspor for
vedleri güzel oyun gösterdiler. Fa
kat tam nihayette Demirspor mu
hacimleri topu fazla eziyorl<ı r, Bey
oğlusporlular da rakib ceza çizgisi 
içine giremiyorlardı. Bu anlar da ye
gane, yalnız bir farkla elde etmiş ol
duğu galibiyeti sigortalamak teşeb
büsü oyunun biraz da sert cereyan 
almasına sebeb olmuştu. 

Kısa bir müddet bu şekilde geçen 
oyun nihayet birinci devredeki vazi
yet bozulmadan, yani 2 - 1 Beyoğlu 
sporun galebesiyle bitli. 

Bugiin saat 17 de Şeref stadında 
ikinci küme grup bidncileri, birinci 
kümeye terfi etmek için bir müsaba
ka vana<'aklardr. 

Buhranın vücudü inkar kabul et
mez. Asıl dikkate şayan olan nokta, 
ınevcud buhranı izale edecek hiçbir 
JrelJmenin alakadar ağızlardan çık -
mamasıdır. Son günlere gelinciye 
kadar, Londra mehafili İtalya hak
kında hatta dostane denilebilecek 
derecede mülayim ve mütemayil dav 
ran.yordu. Kömür kaçağı meseleleri 
bile vahamet kesbetmeden halledil -
ıniş görünüyor, yeni ticaret müza -
kereleri mevzuu bahsoluyordu. İn -
o;Jterenin birdenbire müdafaa ted • 
bir~eri ittihazına meyletmiş olması 

içln pek ;saslı fatihbarlar ve tah -
minler mevcud olması iktıza ederse 
..:!.:- lıunlarD dair resmi kaynaklardan 
hiçbir .. zalıata tcsndüf edilmiyor. 

ltalva ise kat'i bir dilsizlik içinde
dir. Şi.mdiye kadar İtalyan matbuatı 
bundan çok daha azgın neşriyat ile 
ortalığı velveleye verdikleri halde bu
gUnkü buhranda adeta donuk kalı

yorlar. Matbuata akseden mühim 
şayiaları, asılsız gorUyorlarsa, tek
zib etmek devletler için pek tabii bir 
anane olduğu halde, ltalynya böyle 
mütearrızane niyetler atfeden sözler 
bütUn dünyayı doldurduğu ve kendi
lerini tecavi.ize maruz farzeden dev
letler ciddi müdafaa tedbirleri al • 
dıkları halde, İtalyan resmi ve sa
Hihiyettnr makamları kat'i bir tekzib 
newetmedilcr. Sanki İtalya dünyanın 
bütün dikkatini kendisine in'ilaf et
miş olduğunu ve "güntin adamı,, ha
line geldiğini görmekten pek derin 
bir zevk ve gurur hissediyor denile
bilir. 

Akdenizde İtalyanın harbe gitme
si yeni bir Cihan Harbinin bütün 
düııyay. tutuşturması demektir. Me
suliyett balısetmeğe lüzum gör .. 
miyoruz. çünkii mesuliyet fudbol to
pu gibi hiç kimsenin !,abul etmiyerek 
karııısındakine fırlattığı bir oyun -
cak lıoline gelmiştir. Ortada yalnız 
mağlubu bekliyen ceza mevzuu bah
solabilir. 

İtalyanın harbe girmesini döküle
cek kanları düşünerek hic temenni 
etmeyiz. Son dakikaya kadar, ltal -
yanın zeka ve muhakemesinden ü
midimizi kesmiyeceğiz. Fakat bu bel
ki de mevcud buhranı kısaltmak gi
bi bir netice hasıl edecek ve bu 
yüzden, iste:miye istemiye, beşeriye
te bir hizmet etıniş olacaktır. İtal

yanın harbe girmeı>i Avrupa ve dün
ya tarihinde yeni bir devre açacak
tır. Çünkü Almanya ile garb demok
rasileri arasında.ki mücadele mevzii 
kaldıkça elde edilecek neticeler mah
dud olmak zaruri idi. Fakat İtalya
nın harbe girmesi Avrupayı baştan
başa bir yangın yeri gibi harabeye 
çe,irccektir. Bu harabenin üzerinde 
yeni ve hür bir beşeriyet doğmak 
mukadderdir. 

lliiscyin Cahid YAJ..{)h~ ......................................................... 
lkinci kümede1d iki grubun bi

rincileri Beyoğlusporla Beylerbeyi • 
dir. Bu maçın galibi birinci kümeye 
terfi edecek, birinci küme sonuncu
su Hilal da ikinci kümeye inecek -
tir. 

Diğeı· taraftan Taksim stadyo
munda da enteresan maçlar vardır. 

Sabahleyin Demirspor - Şişli ile 
ikinci maçını yapacaktır. Her iki ta
kımın da kuvvetleri göz önünde tu
tulursa, yunun sıkı olacağı anlaşılır. 

Öğleden sonra Galatasarayla, Ga
lataspor gençleri karşıalaşacaklar -
dır. Nihayet saat 17 de Galataı-::aray 
ile Vefa takımları hususi bir maç 
yapacaklardıt . Milli kümeye dahil 
olan bu iki klübümüzün oyunları he
yecanlı geçeceğe benzemektedir. Ga
latasaray Mısıra nltı oyuncu gönder
miş olmasına rağmen, birinci takım 
dakilerin yerlerini tutabilecek de
ğerde yedek futbolculara malik bu -
lunması takımı pek te zayıf bırakma 
n1aktadır. 

Türkçeye çeviren: HOSEYİN CJABlD YALQl!f 
~ . ~ .. 

A lman 
olan 

milletinin değişmiyecek 
ebedi • • 

vasıyctnamesı 
209- ---

Bu büyük mühim vazife ka~ısın
da eğer Nasyonal - Sosyalist hareke
ti bütün bol~ hülyaları bir tarafa atar 
da artık yalnız aklı kendisine reh -
her edebilirse 1918 felaketi kavmimi
zin istikbali için halft. büyük bir ni
met vUcude getirebilir. Filhakika bu 
yıkılma kavmimizi harici politikası
na yepyeni bir istikamet vermeğe 
sevkedebilir. Bundan başka, dahilde 
ahlılki yeni nazariyelerle kuvvet bu
larak hariçte de siyasetini kat'i su
rette tesbite muvaffak olabilir. Ni
hayet, 1ngiltercnin malik olduğu se
ye, Rusyanın da vaktile malik oldu
ğu şeye, Fransayı, son tahlilde, dai
ma müttefiklerine muvafık tedbiri 
aldıran şeye, yani bir siyasi vasiyet
nameye de malik olması mümktin
dtir. 

Hariçteki tavn hareketi için Al
man milletinin siyasi vasiyetnamesi 
ebediyen ~ olmalıdır: 

lli~bir zaman Avruııada füi Av
ruı>a de\ lct inin t cşekkiilüne miisau-

1 
de etllleoıck. Ahruwya lmdudlunıı

da ikinci bir askeri de' lct teşkili 
teşebbüslerinin kfıff esini - bu böyle 
bir suret iktisab etmeğe kahili -
~·etli bir de,·It-t şekli nltmda olsa 
bile - Ahnanyaya bir hücum telakki 
ediniz. Her c:areye baş \11rarnk ica
bında sllfıha sarılarak, borle bir de\'· 
letin teşekkülne mfıni olmayı kendi
niz için, ynlmı. bir bak değil bir \"1\

zife biliniz. Eğer höyle bir dC\ let 
:;imdiden mevcud ise onu maJı\edi

niz. l\lcmlekctimiır..in şevket 'e sat~ 
vetinin l\a~nağı müstemickelenle de
ğil A,·rup:ıda, ,·atan toprnklurında 
olmasına itina gösteriniz. Hiç bir za
mruı Reich'ı, nsırlnrc.a müddet için, 
lmnnirnizin zürriyetinden her ferde 
toprnk hi esini vermediği müddet
~. garanti altında telakki etmeyiniz. 
lli~·bir 7.anıan unutmaymız ki bu dün 
~·adn en mukaddes hak bizzat zer
edilmOk istenen toprak üzerindedir. 
PcdakarlıkJarın en kudslo;i hu top
rak uğrunda dökuten knndır. 

4! .. 

Şu dakikada bizim için A vrupada 
mevcud olan yegfıne ittifak ihtimali
ni bir kere daha göstermeden bu mü
lahazalara nihayet vermek istemem. 
Alman ittifaklarına aid bundan ev
velki babda, hatta büyük gayretler 
pahasına kendilerine sıkı sıkı yak
laşmakta menfaatimiz olacak yega
ne iki devlet diye İngiltere ve İtal
yayı işaret etmiştim. Şimdi burada 
böyle bir ittifakın askeri ehemmiye
tini de tebarüz ettirmek isterim. 

Bu ittifakın akdi, gerek heyeti 
mecmuada gerek teferruatta, askeri 
bakımdan Rusya ile olacak bir itti
fakın neticelerine tamamen zıd ne
ticeler tevlid edecektir. İptida !iU e
saslı l<eyfiyt't Yardır ki Almaıaya ile 
İtalyanın yakmla!:;imalan lıi~ bir su
retle bchenrnhal bir lıarb tchlil<csi 
nnetme'r .. Bu ittifaka karşı Yaziyet 
alabilecek yegane devlet yani Fran
sa, bahsettiğimiz ihtimalde, bu teh
likeyi göze alamaz. Halbuki ittifak 
Almanyaya Fransa ile bir hesab gör
me mnksadile, icab eden ihzari ted
birleri böyle bir ittifak ~rçevesi i
cinde, rahat ralıat ittihaz etmek im
kanını ,·erir. Çünkü böyle bir itti- 1 
fakta esaslı ve mühim olan cihet 
yalnız Almaııyanın ittifak aktedilir ! 
edilmez birdenbire bir düşman isti- j 
lasına maruz kalmaması değil düş
manlarımızın ittifakının, bizim için 
o kadar menhus neticeler tevlid et
miş olan o itilafın, kendi kendiliğin
den yıkılmasıdır. t~te bu tmretle mem 
lcketimizin can düşmanı olan Fran
sa ~>«ki edilm.iı:; bir hale düşecek

tir. En evvel bir manevi muvaffnki
yet mevzuu bahsolsa bile, bu Alman
;:a.ya bugiin hiç fikrine sahih olmadı
ğımiz bir hareket serbestısi vermeğc 
kafi gelecektir. Çünkü sjrasct salıa
sında te~bbiis ktı\T~ti artık Fmn
s:ı.mn ı•lindı> defi! A \'rupada.id yf'ni 
lııhiliz - Alman - İtalyan ittifakının 
eHnde buluna{'.ı"•lctır. 

Bu movaffaldyetin şümufü bun -
dan çok daha \'3.bİ olacukh. Çüı1!iü 
Ahw;.nya birdenlıirc o :;:ı~ ri nıü.sa.id 
ıttra.tejik \ lW) oö.ııd-cn kurtl1laca.ktır. L 

Bir taraftan, müzaheretleri.u en liuv. 
vetlisi, diğer taraf tan da yiyecek ve 
ham maddeler itibarile iaşemizin tam 
surette temini: İşte kudretlerin yeni 
tertibinin hayırlı tesiri böyle teccl.~ 

li edecektir. ~ 
Fakat yeni ligin tekaik ~ 

da.o. birllıirforini lknıal eden evlet.lo-. 
ri ihth·a etmesi keyfiyeti ilıtinınlld 
daha !:Ok ehemmiyeti haiz bulun~ 
caktır. nk defa. olarak Almanların 
müttefikleri bizim kendi iktısndıya .. 
tınuz Uzcriude yaşıya.n sülükler ol .. 
nuyacnklardır. Bilakis, t:eknik toohi .. 
zatımızı zenginleştirmek ve tamaru .. 
lamak için onlar da bir hisse getir .. 
meğe kabiliyetli bulunacaklardır ve 
bwıu yapmaktan geri kalmıyncnk .. 
lardır. 1 
Unutmamalıdır ki heı· iki ihtımaJ,. 

de de Türkiye veyn Rusya ıle Wç 
kıyas kabul etnıiyecek miıttefı.klcr 
me\·zuu bahistir. l~n büyük bir dun· 
~ a clevlcti, hir de -refola we temkki 
içinde milli bir de\.let bir Avırup~ 
harhi i~iıı Alınanyanın biriruıi rh-o 
de ittifak etnıiş olduğu çürünıu!f 
d vletlerin 1 ada\Talil.nndn.n mutfuı 
hüfün b ~kn membalar 
terdir. 

Şüphesiz ki - bundan evvelki Jab
da bu nokta üzerinde ısrar etmi~ .. 
tim - böyle bir ittifaka nıfuıi olan 
birçok zorluklar vardır. Fakat iti
lfı.fın vticude gelmesi daha az çetin 
bir iş mi oldu? Kral yedinci Ed u .. 

nrd'ın - h men hemen kısnıe.u ·eıuli 

menfaatlerine mugn.yir olarak - YEL-

llabildi~ri hir ŞC) e biz d muvaffu.l< 
olmalıyız \'e olacağız: Eğor bu. U,.. 

l<amiilün lüzum ,.e zarureti lıa.ldurı
daki knnnat bize, kendi nefsimiz ti· 
zerinde mnbiraue bir galebe re:nln 
cttfüten sonra, hattı hareketimiz u .. 
zerinde hfi.klm olaca]{ derecede bizo 
bir ilham im~ nnğı teşkil ed ıse. Se
faletten ders alır da, geçen nsnn ga 
yesiz politikası yerine, kalbimizi rab
tedeceı;rimiz yegane bir hedefi şuur-

lu surette takib edersek bu kabil o
lacnkbr. Bizim harici ııolitilmmızın 
ist.il·bali Garb yalıud Şark istikıım&-
Uni tutnıııktn dcbrildir, Aluuın lın.vnıi 
için clzcrn olan topraklan ele ge{'.ir .. 
mck miinasmdn bir ark (lOlitilmsın.. 
dadır. l~nkat hının ~ apabilooek kuv· 
\·ete malik olmnk i<'.a.b ettiği, kavof 
miıni7ln can dü§Jllllnı olan Fransa 

in nfSlz surette boğadarmuza sarıl
dığı Ye bizi bitkin hale ktuğu için, 
Fransanın hegemonya t.emnyüll ri
ni imÇıaya yardııu edebilecek bütün 
feda:M'irlıklan yüklenmeliyiz. Bugdn 
Avnıpa liıtasında Fransnnın h go
monya ihtirasım, bizimle birlil'tc to.
lınnımül edilmez bir şey gihi tclfıklü 

eden her <levlet bizim tabii mUttdik· 
lerimizdir. Uöyle d vletıerden hirisino 
karşı ~·apılacak hiç bir müracaat tıi· 
zc çok fazla acı göriinmenıelidir. Bi
ze bu ka(far azgın 6Urette kin besli· 
yen dü.smanı nilıay<"t yere ~mı 1C 
imkanım 'erecekse lıiçbir feragat 
bizce imkfin ız addcdilmemelidir. Erl 
ağır yaralarımızın üzerine kızguı 

demirler bastırılarak yaralar knpa • 
tıldıktan sonra, hafif yaralarımızın 
iyileşmelerini z:ı.nıana terkedebilıriz . 

Tabiidir ki bugün dahilde kavmi
mizin düşmanlarının kindarane hav
lamalarına maruz bulunuyoruz. B z 

Nasyonal - Sosyalistler yolumuzu 
§aşırmıyalıın ! En samimi kanaatımi~ 
ze göre behemehal elzem olan şeyi 
ne~ir ve ilfından geri kalmıyalım ! 
Bugün °bizim için vatanl!.l.Şlarımıım 
hayalat.a düşkün :.ihniyetleriııi elınd~ 
illet gibi kullanan Yah~di habaseti

nin beslediği efkant•mumiyeye k rf!ı 
diılldik kesilmek lazımdır. D:ıl~alar 
eıtrnfımı7.da kudunn&larln, şiddet ve 
coşkıınlaklarla birçok defalar 1 ırılıp 
parı:;alanacaklardır. Fakat süriıkl nip 
gidenlerden ziyude akıntıya kar ı 

!'iİzme3c çnlıı;anlal' dikkati cclbcdc:·
leı-. Bııgi:rL bizlcı· bar!t bu er başak 
halindeyiz. Birl;aç $ene son:-a, mu • 
kaddernt bizi bir s .. d yapabilir, her 
dalga bunun üzerinde lı.mlır ve yeni 
bir mihraba akmak nı~lm:-iyı•tınt!tt 

kalır:. 

(Dc:'1C:mı Wı) 
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' inkisarı hayal,, 

Yazan : MUALLA YAKAR 

Beri& nibay~t karar vermişti. 

Ayla.rda.nberi tasarladığı plaru tat
bik edecekti Görmeden, tanımadan 
bir muharrire işık olmuştu. Bu sev
gi onu o kadar üzüyordu ki, adeta 
gündeııgüne eriyor saranb, soluyor
du. 

Onu muztarib eden bu amansız 
derdden kurtulmak için bir çok ça
relere baş vurdu. Fakat, ne yazık ki 
hiçbir netice alama<\ı. Yalnız bir tek 
çare vardı; o da muharrire bir mek· 
tub yazarak içmde bulunduğu mU. 
kül vaziyeti anlatmaktı. Beria sev
gilisine uzunca bir mektub yazdı . 

Fakat aşk ve sevgiden bahsetme
dı, yalnız yazılannı çok beğendiğin -
den dem vurarak, kendinin de genç 
ve gü?.el bir kız olduğunu US.ve etti. 
Bena günlerce, aylarca düşündtik -
ten sonra isteğine erişmiş muharri • 
re güzel ve hisli bir mektub yollaya
bilmjşti. 

Şimdi Beriacık, sonsuz bir heyecan 
ve sabınnzlıkla mektubuna cevab 
bekliyordu. Bu arada, hayalhnesin · 
de ne güsel bir erkek tipi cıilandır -
mıştı. Uzun boylu, siyah saçlı, kaim 
gödttk camlan altında derin bakışlı 
koyu kahve rengi gözlü bir genç .. 

Beria daha mektub almadan genç 
muharririn kendisine bir aşk mektu
bu yollayacağını tahmin ediyordu ... 

Daha doğrusu kendi kendine gelin 
güvey olmuştu. 

Nihayet çok bekleyib üzüldükten 
aonra, mektbun cevabı geldi. Beria, 
zarfın arkasın.da ".M. Eroğlu., imza -
aını görünce sevmçten adeta küçük 
dilini yutacaktı. 

Muharrir yazılannı daima böyle 
imzaladığı için Beria, mektubun sev
gilisinden geldiğini derhal anladı ve 
elleri titriyerek zarfı parçalayarak 
açtı. 

Gayet güzel ve işlek bir yazı ile 
yazılmıştı, Beria sevinçle okumıya 
basladı: 

"Bayan Beria; 
.. tltıfatnamenizi aldım. hakkımda 

g6P.termiş olduğunuz teveccühlere 
bizzat ~ekkür ederim. Yazılarımı 

zevkle okuduğunuzdan bahsediyor -
sunuz, bu sizin için bir zevk ise be -
nim için de büyük bir şereftir. Yal -
mz daima ıztırab terennüm edişimi 
hiç hOR bulmadığınızı yazıyor; "sizi 
üzen bir derdiniz mi var ki daima ya
zılarınız aeıklı oluyor,, diyorsunuz .. 

Hamdolsun, bu ana kadar hiçbir 
derdin esiri olmadım. Yalnız bir mu
lumir, her vakit için aynı tonda ya
m yamıaz. Bunun içindir ki bamn 
8*den, ve t8ll8düf olan.k çok k_.. 
ler de ıstırabtan bahtıediyonım. 

Mahna, emriniz iiserine ilk yazı
mı neşeli bir mevzudan alacağım. 
Son yazdığım hikayedeki e!'keğin ti
pini, kendi tipimden ilham alarak 
aüsledığımi tahmin ediyorsunuz . 

~ağıda vereceğim izahattan bu 
tahmımn çok yanlış olduğunu öğre
neoek ve belki de mkiaarı hayale uğ
rayacaksınız. 

Bayan Bena, sizin gibi birçok o
kuyuculardan aldığım mektublardan 
vardıgım netıce şudur. Hemen hepsi 
gen kız olmak şartıyle bütün oku
yolculann benım genç ve güzel bir er 
k k olduğumu zannettiklerini, yolla
d klan mektublardan anlıyorum . 

Her salon gibi rolet masası da 
~o kalaba ıktı. Oyuna derhal ve 
yti k paralarla girmeğe başlayın
ca derhal nazarı dikkati celbbettim. 
Yilksek oyun ara dayanmıyan oyun-
cu r bırer bırer masadan kalkıyor
lar ı. Bır anda önüme göz ka~tı
rı ı bır servetin yığıldığını, yine bir 

a rv ın eriyip k ybolduğu.nu 
. Fa at masadan kalk· 

ta ısrar edıyordum. Az sonra 
gillümsüyo~. az evvel 
lan dol lar, ı 

onümde bir yıgın 
du. 

n 0-
numde b k bır yı - n t kili anda 
ilk defa o arak tek gözünü kaldıra • 

Fakat ne yazk ki ben romanttk 
tipli gtnıel bir erkek değil, tabiatın 
gadrine uğraılll§ çok çirkin bir kadı
nım. 

Ve size çok küçük bır tavsiyede bu 
lunmama müsaade edin. Dalına ve 
her zaman hayalperest olmaktan 
kaçının. Sizi bir abla veya anne şef
katile kucaklar ve bir daha bu kabil 
inkisarı hayallere uğramamanızı 
candan dilerim. 

Mwra.!sa Eroğlu 
Gens kız mektubu bitirdiği vakit 

hıçkırıklarla ağlıyordu. 

Partinin musiki 
teşviki 

Haber verildiğine göre 
0

Cümhuri
yet Halk Partisi, Ha.lkevlerinin mu
siki çalıfınalarma yeni bir hız ver
meye karar vermiştir. İlk olarak ko
ro çalışmalan alınacaktır. Koro ve 
ses faaliyetine esaslı bir surette m.
lamak için bir ' ses ve koro repretu
varı,, meydana getirmek lizım ol -
duğuna göre Cümhuriyet Halle P&P
tisi, kompozitörlerin bu neviden e
serlerini teşkil etmiş olduğu küride 
tetkik ettirerek muvafık olan.lan, 
telif hakkını vere.rek alacaktır. Telif 
hakkında mukab"l eserlerin parti ve 
halkevi gayeleri içm bastırma, plik
lara ve filme alma hakkı partiye aid 
olacaktır. 

istenilen eiel"ler şunla.rdır: 
yonlan. Türküler iki yoldan armo -
yonlan, türküler iyi yolda.ıı armo -
Dize edilebilir. 

A - Sade armoniaasyon. 
B - Tevsili armoni.lasyon. 
Sade armonizasyonda türkü bir 

defa armonilenmekle iktifa olwwr. 
Türkünün muhtelif güfteleri bep q
ni iekilde söylenir. 

Tevsili armoniusyonda melodinip 
her tekr&rl yeni bir armnnilame tek
li arzeder. Bundan ba3ka bilfarz tür 
küye bir ~ç bir. enterlüt ve 
bir final iliveai l&zımdır. Veya me
lodi bir tem olarak alınır, ve bwı1111 
üstüne variyaayonlar yapılır. 

İstenilen şekiller şunlardır: 
İki seali türküler aade veya tewili, 
üç ,, .. ,, lf 

Dört lj ,, " ,, 

Ses ve piyano için armonozasyoıı • 
lar sade veya tevsili, 

Koro piyano için annoııiıasyoalar 
sade veya tevsili. 

Ses ve oda musikisi içiıı U'JDOni. 
zasyonlar sade veya tevsili. 

Koro oda musikisi için armoni"81-
yonlar sade veya tevsili. 

Ses ve orkestra için annonir.aa -
yonlar sade veya tevsili. 

n Şarkılar ve marşlar: 
Bu prkılar ve mari1ar piyano re

fakatile veya yalnız koro için ola -
bilir. Piyanolu oldukları takdirde 
koro için de tanzim edilmeleri lizım
dır. 

Bunların dışında konwozitörleriıı 
lied gibi ses için veya koro için ori
jinal kompozisyonları da isteumek
tedir. 

Eserler bir mektupla birlikte An
karada Cümhuriyet Halk Partisi 
Genel Sekreterlipne gönderilecek -
tir. 

rak bana baktı. Ve bozuk bir ~ 
leizce ile: 

- Bu iece çok şanslısını.ı madam. 
Talihimi denemeye yarın gece de -
va.m etmeme müsaadenizi rica ede
rim, dedi ve ayağa kalktı. 

Bu tek gözün sert bakışı, gayri 
ihtiyari üaerimde kuvveUi bir tfl8ir 
yaptı. Likayd bir seale: 

- Nasıl isterseniz mösyö! di,e 
mırıldandım. 

Ve likayd bir hareketle önüme 
yığıla.p parayı, krupyeye büyük bir 
bahşiş ayırmayı unutmadan geniş 

çantama doldurdum. 

İhtiyar adam devam etti: 
.:_ Majam galiba yalnız seyahat 

ediyorlar. Eğer kendilerini sıkın 
sam benimle bir viski içmeği tek
lif ed bılir miyim? 

Ve sonra ilave etti: 
- İsmim baron Von Blündcn. Bir 

Alın ~ isanatika mütehas sıyım. 

Bazı eski asan tedkik etmek içııı 
İst bula gidiyorum. 

Harbe rağmen lzmitin 
ilerliyor • 

ıman 

lzmit belediye raisile eski encOmen 
Azası mahkemeye verildiler 

İzmid, (Bwnıst mu.ha.birimizden,) 
- lzmid Belediyesi şehrin imar ve 
inkişafı için gilzel bir mesai sa.rf et
mektedir. Çok dağnık ve işgal yıllar 
nnda baştan başa harab olan şehri -
mizin iman müşkül uartıar içinde 
tahakkuk etmekte ve fakat azimle 
devam etmektedir. 

bmid belediyesi ilk önce l8hrin 
çok muhtaç olduğu su işini hallet
miş, fenni tesisat ile meşhur Çene 
ve Paea sulannı §eh.re isale ederek 
balkı su derdinden kurtarmıştır. Ki
ğıt fabrikasının kurulUiwıda.n son
ra şehrin nüfusu çoğalmış ve mev
cud su ihtiyaca tekabül etmez bir 
mahiyet iktisab ettiğinden, yeni bir 
su getirtilmesi de belediye mecliai 
tarafından karar altına aJınmıetır. 

Belediye, elektrik işini de hallet
mi§ ve şehre kağıt fabrikası santra
lından elektrik temin ederek, hem 
ucuz ve hem bol bir cereyan v~ 
tir. 

Şimdi, 1zmid pırıl pınl nurlar için
de yanan bol ışıklı bir beldedir. E
lektiriğin kilovatı 12 kuruştan veril
mektedir. 

hm.idin bir ziyneti ve süsü olan 
baştan başa dört sıra ağaçlı dem.ir
yolu caddesi de belediye tarafından 
asfalt olarak yaptırılmıştır. 

Mahalle yol ve sokakları da tamir 
ve ıslah edilmektedir. Şehri ağaçJan
dırma faaliyeti hararetle devam et
m.İi ve etmektedir. Eski ismi )'eli! 
c»an lmıid, tekrar bu aafatı ilrtiaab 
etmektedir. 

1mtid belediyeainin güllei Mel'le -
rilldm biri de minup' Y auen tan.fm 
du ~ tatbikine ~ilen ae
bJr plimdlr. lımirde bu pltnııı çizil
mesinden 8Qllra 'riieud bulan evlerin 
-.y1e1 iki binden fuladJr. Ve il'lp.at 

bulüktt db.ya ahvali aartlan ~
de bile dıeYUll etmektedir. 

1aaid 8elediyesi .tehriD ea gümJ 
-.ti olaalt.Da ~n meUe1e ft 

molos içinde kalan eahil boyunda bir 
nhtım inşaatına başlamıştır. Bu sa-
8il, nhtmım w ... mden m çok 
cuib ve Iİlin bir renk alacaktır. Y• 
ni Halkevimiz bu nhtun boyunda 
yöbeı.ektedir. Beledi)"e reiai ile, 
ealri belıedb'e -.cUmen ualan, n.b
tıaı inp.a.tına usu1aüz bqlaıüku 
ve mtinakaSB açmadıkları .için Dev
let Ştıraaı tarafındaa, hakJarmda 
liimmu ımılaakmıe karvı verüııııit -
tir. Mahkemeleri lstaııbulda ..,. 
leaeıktir. 

bmid belectiye8İDill 9U aydıis 
fultyati halkı eok memnun etmek
tedir. o kadar ki, b8'ediye intiha -
bıada halk reyiarini ittifakla KeıD8l 
öz ve arkadqlan .lelUae Wıl'Blil, w 
memnuniyetini bu veaüe ile de is1*' 
eylemiftir. 
1mıid belediyesinden bugün iateai

lell büyük ifler var: KuaJi?.asyoo, 
ikinci su ia&leai, ps.rk ve saire. fibi.. 
Bunları barb aoouna bırakmak ta
savvuru akla uygun gelmekde ve 
yalnız tehciıı taniılijiue ehemmiyet 
verilırıesi, bay&t pıaha.bhğı ve ihti· 
karla mücadele eailmeai temenni • 
dilmektedir. 

llallıııevl Tem&il Kom ..._..... 
bmid Halkevi Temsil kolu evvelki 

gün Kandıraya gitmiş, erada İs

mail Hakkı Baltacı oğlunun yazdı-

ğı Andavalpalas iab:nll eseri muvaf
fakıyetle tem.sil eyl~. 

Başta Kandıramn faal kaymaka
mı Fehmi özatm ve genç C. B. P. 
başkanı İsmet Yelkenci olmak bere 
bütün Kandıra balkı, 1mıid Halkevi 
temsil kolu mensuplanna samimt '\ile 

çok sıcak bir kabul göstenniitir. 
Akşam oereflerine kuzu ziyafeti 

verilerek meşhur Kandıra yoğurdu 
ikram ediJmietir. Temsil kolu genç
leri, Andaval palası muvaffakıyetle 
temsil ederek çok çok alkıfianmıglar-
dır. 

Gençler, neşeli bir seyahatle gece 
geç vakit lzmide dönmiillerdir. 

(). Y. 

Kayseride ağaç dikme 
faaliyeti 

Kayseri, 4 CA.A.) - Kayseride 
bu sene ilk yazda bir ağaç dikme se
ferberliği yapılmıştır. Bu seferberlik 

vil&yetin, bütün köylerine kadar ya
yılml§tır. Yapılan ağaç bayramların

da meyvalı ve meyvasız 283.000 fi
dan dikilerek bir çok yerler ağaçlan
dınlmıştır. Kayserinin yakınındaki 

Alidağmda tohumla meşe ormanlığı 
yetiştirme teşebbüsünde ilerlemiş ve 
burada 10 bin ocak açılarak tohum 

atılmıştır. Bu dağın cenup sathı ma
ilinde sakız ağaçlarına fıstık aeun 
yapılması için tedbirler alınım§tu'. 

lngifiz ticaret alafesi 
lzmirde 

İzmir, 4 (A.A.) - İngilterenin 
.Ankara büyük elçiliği ticaret ata -
.-i dün şehrim.izdeki lngiliz gene
ral konsolosu ile birlikte beJediye 
reisini ziyaret etmiş ve fuara iştirak 
iti u.erinde görüşmiı,tiir. 
Ataşe bunda.n eenra Fuar w Kil

tür park sahasmı gezmiş ve bazı 

plAn)ar almıştır. İngiliz hWıiimeti -
nin bu sene biyük ve mttkelmnel bir 
paviyon yaptıracağı zannedilmekte
dir. 

Yamanlar daOmdaki heyelAn 
bmir, 4 CA.A.)-Ya.nıaaıar daim 

da Çankdere mevkiinde 10 bia met
"~lık bir mayı ~ 
bey-Mnm Yamaıılar wya memlla 
ve bonılannda mtıhim anmlar bu -
Ale getirdiği belediye ı. bej«ince 
temt ediJmiftir. 

Bu mecrumdaki boaıkluldaruı ta
miri ~ ~ .......... faali,eüe de -
9lllll alunmaktadrr. 

Buru Halkevl Aydında 
Aydın - Memleket ioiDde bir tıa

ail tılrMli yapmakta olan lkrsa 
BalkeYİBia temsil kolu azalan dm 
Nuilliden plıriınDe ~r ve 
i8tasyonda halkevi measuplan tara-

1 
fmdan ~. Geee balkeıria
de şereflerine verilen ziyafetten 
80lll'8. kalabalık bir se,irci kütlesi 
karşısmda Bunalı geaçler Hiseei 
Şayia ve Yqıyan Ölti piyeslerini mu 
vaffakiyetle temsil etmişlerdir. · 

Tire kazasında çekirge 
lmıir, 4 (A.A..) -Tire kneBlftm 

bazı köylerinde çekirge görillmiil 
ve imhası için derhal faaliyete ~il
mi§tir. 

fB~~~~gCASUS ROMANI 
Tefrika No ~ 29 

- Bana sadeee Alis diyebilirsiniz .. 
Kocam altı ay evvel öldü. Mişiganda 
doğdum. Fakat annem Almandır. 

Bu sö.zleri gayet selis bir Almanca 
ile söyleyişim, baronu memnun etti. 
Yiıni güldü: 

- Sizi tanımış ol akla çok bah· 
tiy rım, dedi. Yeni dünyaya hicret 

ed Alman ırkının orada benligini 
k y tmemesı, dılıni unutınmaması 

as 1 vata ı ç u n ı ço mem
nwı eder. Demek Mı ·g11nlısınız ? ... 

Çok güzel .. Memleketinizın güzelli
ğini işittim. Fakat oraya kadar git
mek kısmet olmadı. Ha, durun size 
katibimi takdim edeyim. ikimiz 
yalnız ae s' et ediyoruz. 

Önümde sapsan, i.deta beyaz de
necek kadar açık saçlı bir genç e
ğildi: 

- Her Fritsch .. İyi İngilizce bilir. 
Ondan Anı ık.ada çok is fade et
tim. Bozuk İngili cemi Am.enk l lar 

defa anlayamadılar .. 
Beraberce Transatlantiğin ban

n doğru il rl dik. B raz sonra yeni 
ta maınız erefine ilk viskileri içi-
yorduk. 

Baron pek neş'eli idi. Bana Ame
rikada yaşayan Almanların hayatını 
sordu. Bu vadide uzun uzadıya ko
nuştuk. Mevzu döndiı dola,ştı1 harı. 
intikal etti. Baronun derhal yiitü 
kırıştı: 

Madamlar ve matmar.eller bayıl -
mıştı. 

İki pehlivan pek basunana boğu
pyorlardı. Hele, Ti1rk pehlivanları
nın niraları kadınlan büsbütün he
yecana getiriyordu. 

Bir aralık güreşin on beşinci da
kikalanna doğru, Koca Yusuf, paça
larına dalan Hergeleciye, boyundu • 
nıkla mukabele etti. 

Hergeleci, paçaları eline ge<$ireme· 
mişti. C)yle olduğu halde Yusuf 00. 
yunduruğu gaddarane ve zoglu ola • 
rak, öldüresiye boğarak çekiyor • 
dıı. 

Hergelecinm gözleri kan çanağına 
dönerek, bebeklerinden dışarı fırla -
m13tı. Ağzından. salyalar akıyordu • 
Derin ve boğuk sesler veriyordu. 

Yusuf hasqnm, bitab düşftrmek 
için hiç bir şeye kulak asmıyordu. 

Bu hal, binlerce seyirci üzerinde 
derhal tesirini yaptı. Herkes avazı 

çıktığı kadar bağnyordu. 
Ortalıkta sükfuıeti muhafaza eden 

dört beş kişi vardı. Bunlar da 
hakem heyetinde oturan Filibeli ile 
Kara Ahmed .. Onlann yanlarına doğ 
ru oturan Filiz Nurullah ile Kara 
Osman .. 

Diğer binlerce ecnebi baygınlıklar 
geçiriyor, avazı çıktığı kadar bağrı· 
yordu: 

- Öldürüyor .. 
- Boğuyor ... 
- Kurtarın! 

- Günahtır! .. 
- Vahşilik bu .... 
J're.nsız ve ecnebi pehlivanları da 

heyecana gelmişti. Fransız pehlivanı 
Loran, olduğu yerden kalktı. Hakem 
heyetinin önüne gelerek çık:ı§ır gibi 
söylenmeğe başladı. 

Filibeli ve Kara Ahmed fran811JC8. 
bilmedikleri için herifin ne eöyle
diklerini anJamıyol'lardı. 
Reşad bey heyecanlı, heyecanlı 

hakem heyetine doğru geldi. O da, 
heyecanlanm13tı. 

Çünkü, pehlivan Berge&eci boğu

luyordu. 
Fransız pehlivanı, Loran, koca 

pYdıeıiini hakem he,..nnin m•usı 
üzerine yaslamış. söyleniyordu: 

- vahşilik bu. .• 
- lıılenediniz. .• 
- Öldürecek.. 
Kara Ahmed, .m.z bir adamda .. 

Böyle .gürültülerden hol}lamııazdı •• 
Fransız peblift.Dllllll aöylenmesillıe 

bağırmAJ51na i~. Türkoe mu -
kabeıe etti: 

- A be k&fir .... m,lenirsin be!. 
- Tehey, bu TUrk güreşi be! 

,....__; -ı•.-.i-• tin ~' -~·e.._...""S' ........ mume .., .. 
Olduğu yerden ayağa bHap ı..mı. 

mı göpOne day&adı ve: 
- Haydi, ,... git otar be! de

di.. 
As kal81Jl, Loru ile anJannda 

kavga olacaktı. Berebt 1ll8l'lliıı ite -
tad bey yetişmişti. 

Kara Ahmed R8ead beye d6ne -
!'ek: 

- Ne eöyleniyor bu gavur be? 
Diye eöyleniıace, Reşad bey, bir 

gtirilltü çıkmasına 1ne7dan verme -
mek i~ telişla: 

- Ahmed, aslanım .. Aman sus bu· 
rası ecnebi memleketi ayıb olur .. 

Ahmed, Reşad beyin bu llflanna 
kızmıştı: 

- A be beyim, ne yapbk ki, ayıp 
olsun! .. Biz bu, givurlardan mı ter
biye öğreneceğiz be!. 

- Bundan hiç bahsetmiyeliın, de
di.. Harb, asıl anavatanı, Almanya
yı muztarib ediyor. İki oğlum cebhe
dedir. Ne olacaklannı Allah bilir .. 
Ben şahsan harbin aleyhindeyim ... 
Harb bence bir takım kendini bilmez 
diplomatların işledikleri feci hatala
rın eseridir. Diplomatlar olmasa 
dünya ne kadar rahat ederdi. Dün
yaya ebedi sulhu getirecek olan an
cak ilim adamlarıdır. 

Bir m iıddet hiç konuşmadık. Harb 
bahsi üzücü ve bulanık bir hava ih· 
das etmişti. Bunu dağıtmak için ye
n den bir kaçar Yiski içmek icab et
tı. Baron bu esnada i§inden uzun u
za ıya bahsetti: 

- Belki Amerika gibi yeni bir 
kıtada bir as rı tika müteha sısının 
ne arndıgını merak edersiniz. s·z A
mcrıkalılar, memleketinizde her şey 
yeni olduğu iç.in eski şeylere mec -
lfıb wıuz. Her e Avnıp ya mil -
yon arca Amerikalı seyyahın gel
mesinin sebebi de budur. Eski şey- J 

- Tebeyy, görmez misin. h~ 
gürültüyü yapan onlar be? 
Reşad bey, Ahmedin kızıp 

lendiğini görünce, ellerini ufrt-ıstı~• 
rak: 

- Aman aslanım, ayıptır ... 
18.fı lron'lJillla ... 

Deyince, Ahmed, büsbütün 
Ve, bağırarak: 

- A be, ne istiyorsunu be'! 
- İşte güreş oluyor be.... defllii 
Reşad bey, yalvanr gibi: 
- Aslanım, pehlivanını .. Se . 

lerin bağırmasının sebebi var. 
mü.yor musun, boğuyor, old 

Ahmed, büsbütün zıvanadan 
mıştı. 

- Abe, boyunduruğu yiyen 
bağırmıyor da size ne oluyor 
dedi. 

Fransız pehlivanı, daha bili 
leniyordu. Ahmed, ona da 
rak: 

- HaY.di be, bu sizin kOçek ... 
fji değil be! .. dedi. 
Reşad bey, Ahmedin ahn•191"' 

söylediklerine içerliyordu. 
pehlivanına dönerek: 

- Bir şey yok mösyö .. .Af:lt'elllllll' 

aiz .. 
Diye· baştan savmak istediyt18 

Ahmed, affedersiniz sözünü · 
ayaklandı, Reead beye be.ğınl' 
bi: 

- Ne bu be! Ne yaptık ki. ıl 
lersin heriften be? 

Diye çıkıştı .. Hakem heyeti .• ~ 
sının önünde gürilltü büylimuır. 
Olan olmuştu. Yusuf, bovuradt.11~• 
nu çekeceği kadar çekmiş ve 
bırakmıştı. Güreş normal 
devama başlamıetı ... 

Fakat, bütün gürültülerden 
pehlivanları hiç bir gey anla. 
lardı. 

Ne oluyordu? GUrilltüye sebili 
idi? 

Türk pehlivanl&n boyun 
dolayı güriiltü olduğunun 
değillerdi Çünkü, boyund-
zorlama pehlivanlarımızın :tıel' 
kit gördükleri ve, yaptıklan 
idi 

Ortalık durulunca, bu seffll' 
beli Kara Ahmed, Reşad beY'8 
du: 

- Neden eeyirciler b6~ 
- Pehlivanu.ı, nasıl ba -

lar .. Görmediniz mi boğu}rorci" 
Deyince, Filibeli: 
- A be beyim .. TUrk gürefİ 

dir .. 
- Amma, ecnebiler böyle 

hammül edemezler •• 
- Abe, Türk güreşini ga • 

keyfine göre mi yapacağız bl · 
ruı meydan yeri be! dedi. 

Kara Ahmed de, Fransız 
mn ne söylediğini sormuştu. 
bey: 

- ÖldUrüyor, ayınnız eti 
dedi. 

Kara Ahmed, açtı ağzını 
gözünü: 

- A be beyiın .. bu nasıl .• ti 
ket be? Hiç güreş görmeınlr't 
be? Bunlar nasıl güreşiyo~., 

Diye söy1endi, durdu.. .1r-: 
rullah, Kara Osman gülmed~ 
yotlardı. Bir boyunduruk. 
bu hale koyarsa kiınbilir d.all' 
olacaktı .. 

Çok geçmedi. Bu sefer 11 
İbrahim, Koca Yusufa bir _.,.. 
ruk geçirdi. (De'VJIP"'" 



.. (Baş ta.rafı 4 ende} 
n;: essese o1an "Galata.saı:ay sultani
ın.ı ne nıulrnbil !stanbu1 semtinde 
Öksiiiıere .münhasır bulunan bu mec· 
~UlJİ abide, D gün .nlduğu gibi bugün 

e en miineve.r insanları yetiştirmiş 
~lınak §erefiyle ebetl beka bir baya
ıs e.t Yaşamaktadır. 

tJiincü Safha.: ak Talebede 
Araııa.n V ası:flar Meselesidir 

:. Oen:ı:ıyeti Tedrisiyei İslamiye,, nin 
llıil ssısleri, buradan yetişecek ıın
Sut rla memleketin istikbalme miifid 
0lı:ıı: Yl gaye i ttiha.z etmişler we bu 
~ b hle alınacak çocti.kların anafum, 
abadan mahrum kalm.ı§ -dlmalan e

s Yle beraber iıtreten zeki, aslı 
~esli belli, karakteri yükseli: :yar.a • 
ın s. :olanlardan segilmesmi değiş
d ez bır .kaide ol~ va:zeylemı..<Uer-

d MüeSSisleriıı bu :noktada göster -
t'l derin hassa.siye: bır misal 

:a.rzedeyim: Bir gun --zannının sa.d
~ :.ı "Mahmud Nedım paş ,mn bu 

ryen evsafı ı.:aız lm15 n bu ;ço-
: k~bıfül :hakkında verdiö-ı '.€mre 

nıuessıslerderı Yusuf Zıya Pa
en: 
rası mil 't ta:naf aa yapıl

·r müesses sı iZmıycd 1. $adıYC
bııra_ya ilahm nizama 1ııu1uılij 
~r s · eıı ir değ 1ıı tUi rwa 
·y bi demez. ceyabım ver

~ ır. İşte l!>arü§ŞnfrJranın Salili 
1 ierı., Mehmcd iEmmleri, • 1ehmed 
ın ı tleri, Fahrilen, F.erıdlen, Ah
':(;;f!d Rasimleri Safaları, K8.mileri 

bunlara benzer nice münevYerleri 
t ( tirip memleketin .en lıaındar bi
çı~ -Uzvu mi.ihimmı alarak meydana 
t <trrna ında bu Cartı hassasiyetin 
\• 0:Icrı nıiindemıçtır. 1.'ahsılı kuv-

1 terb>y.csı kuvetli bir "D ı üş -
d. aka,, bütün kuvayı mane\"l) esini 

ep bu. esastan alır. 

1~ l?1cü ·sa.fha ~ llaıiıs afak nın 
"' la<Ilarınn Emanet Edilmc!-ii 

1) .. ~I~lesiclir 
ı r ruşsafakaıun muhteı em bani . 
o 1 hayatlarunn ani oldugumı lbi1 -
t er-i içm bu büyük mtlesseı:>e) ı bu
etı n Yetişecek evlatlarına emanet 
lrı k Yı .düşünınüslerdır. Bum n ıein 
ta ~eb~n bütün <lalıili mzamlarında 

~yı bıı·bırınc ve hepsını de eıı 
1 

Ve samımi vıfak ve ıttıhad ile 
Pkrıne baglayacak esaslar 

~ 1U§lardır. 

1 
tıun neticesı olar. k D, ri.tş. afa
ar c1aıma yüksek bır t~rl)ıye ıle 
asıf olmuşlar ve ) cl·pare bir 
halınde her zaman her ycr
ılet \c ıstıkamelın mu esscm 

ı- rn k 
1. ı .. 
" 8 Uph vol tur lci 

'ı kur :n "nn f 
tıesıl, 

ı ye 

' lıl 

orveç ek· .ı g,i z -ı ı=UylUı .ır=Dk~~Umll~ sK;~·AN S 
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mandanı i e mülakat ürklerin ecne ılerle Gündelik gazetelerimizde eski' 

General Carton de Wiart nikb'indir ve : "Yakında 
büyük şeyler olacak •.. ,, diyor. 

''Paris • Soir,, 
gazetesinin mütte
teffiderin NOITeç
te. Trondhjem'de
ki "UIIIumi karar-

bulu-

:tüle gazetesine ya. 
zıyor.: 

Ve bana efr.a.dmö.aın. "N amsos,, da 
ve "Steinjker,, ıde .düşmanın müte.
macli hava ihucumlarına maruz kalan 
efradlndan bahsedivor: 

- Emin otun ki bi.Zimkilerin rtilıi 
haletleri en ıelıenmuyetli ıtlir fudliol 
maçı sıra.,qnda!ki ~Ummalı ,fa.aliyeti 
gölgede bırajıncak derecede hara • 
rctlicliı·. Askerlerim intikam arzusi-
le yamp tu.tuşuyQl"lar ... ,, 

evlenmesı. dog"" ru udur? ::~~~!~~:~~eç:w:;·:::: 
1 rın doğru düzgün ç,ıktığı bir i~tisna. 

(Ba§ tarafı ı incide) teşkil etmiye başladı. Vezin di.i§tik .. 
zuun ve davanın ciciden mülilinsen .. lüğü muhaklm.k gibidir. Satırlar ara,.. 
m~ tayik oldiığ:wıu ve anketimizi sında yan~ bir ve~ g()rüp de: 
alaka. ile takib ettiğini söyledi. Ko .. ''Kalem olsun eli ol katibi bed 
nu~n, insam, tatlı bir samimi .. tahririn ... ,, .f 
yetnı zevkine vardıran bir tebesüm, Diye söylenmiyen \'ar mıdır? J 
yüzünde ve gözlerind.e daima eksik Vakıa bu laübaliliğe bizim nesli • 
değil. miz içinde de ra.stgelirdik. Mesel&; 

Değerli bukukçumuz, f;Uallerime, Abidin Daver dostumuz... Fakat o-
hukuki bir meselenin pürüzlerim e· nun iki günde bir t rarladtğı: 
ınine boYJUla ölçüp biçer gibı az çok "Hazır ol cenge eğer ister isen 

\l"ak.it gece ya
.nSL fııg'iliz umumi 

!ka.rar.gihw.ın bu- M~~~ 

İngiliz geueralinden sonra 
Fransız Jnımanıfanila <görütmlm. 
zat beni yemeğe alıko~,du 'Ve: 

mütereddid değil, senelerin tecrübe· sulhu salah .. ,, 1 
bir ıenJe kök~şen bir kanaati ifadeye Mısramı artık doğru dürüst yaz. 
Bu 'has bir tereddüdsüzlük içinde şöyle dığmı görüyoruz. Binaenaleyh genç-

.'iunduğu abşab bir 
köş1d:e_yiz. 

Norv.eçteki L
giliz lruvvetleri 
başlmmandanı ge· 
neral Carton rle 
Wiart bir salı.n

iCakh is emleye o
turmuş, ayakla
rında :terlik önün- &mera2 Wiar.t 

delti haritaları, vesaiki tedk.ik edip 
auruyor. 

Kendisi bu halile 1ngilteredeki 
köşlfünae vakit geçirmek .için lfüab 
okuyan mütekaid bir generale ne 
kadar 'benzıyor. 

Lfilrin ara sıra general başım kal
dırıyor ve orada hazır bulunan SÜ· 

baylardan bir şeyler soruyor ve o 
zaman azim:kar konuşıış arzı. nafiz 
bakı~larile cete muharebeleri kah
ramanı tecrtibeli gener.al nazarlarda 
canlanıyor. 

Bu eskı nıuharib: 
- Size ikram edecek bir içkim 

yok ki 1 diye nezaketle söze başlıyor. 
İngilteredeo o kadar .-çabulc hareket 
ettik ki kilerimizi beraberimizde ge
tiremedik ... 

Ve kuvvei seferiyenin a-zak mese
Uesine dair mukadder sualimi tefer
rüs etmiş olacak ki suale. meydan 
bırakmadan hemen cevab \'eriyor: 

- 1aı;;emizi temin için zorluklar, 
daha doğrusu iktihamı imkansız 
zorluklar me\.,,ımu bahis değildir. Bu 
mesele ae bir iki gün iç.inde halledi
lecektir. Norvec seferinden size nik
binlikle tı hsedebilirim... Vaziyet 
f;imdi bir hayli iyileşmiştir. Efrad 
ya\•aş yavnş muhite intibak ediyor
lar. 'lnıda:a irovvetleri de intizamlı 
ve sürekli bır sekilde gelmektedir. 

Aceleye, sabırsızlığa lüzum yok. 
Seferm bu ılk srı.fhasmda vusatli ha
reki.ta ·ntizar etmemelidir. Ancak, 
muhaklrnk dlan bir şey varsa o da 
yakında büyi.fü şeylere şahid olaca
ğız... 

nJ sunları da i -ve edjyor: 
- MU~ rin bav.a dii.fj te ki-

"tı e a cı tnyyarclerı iıatb mın a
kasında· faahvetc geçtikten sonra 
Alman hava 1riicumları çok azaldı. 

!Mesela dört giindenberi "Namsos., a 
karşı <rlüı:ıman lıava taanuzunda bu
lunmadı. Bır Alman lceşif tayyare.~i 
ehrin ü tiinde çok yükseklcrd<!n uç

tu İki diisman bomb '<lunrul tay -
:ı:resini de avcı tayyar !erimiz dü • 

şür.düler. 

ıa: 

ı dan çıkan ~u zabit 
ilk mukte ır bir ço<"uk. rtliyor, la

kin kar fırtı!1'l!'iının nasıl olup da tel
siz .merkezinin 11eşriyatını alımunıza 
mfmi oldu; una dair verdiği izahatıru 
bir türJ"' kavrıyamalhm. Halbuki 
kıl:ıatım icin bana mutl.ıka günlük 
bir bülten liizım ... 

a1111••••••w •-•••••••••••••••••..,,_-••• 
bir eseri kerem ve ~aye göster • 
mişlerıdir. 

Muhterem Başvekil l])oklor R-efik 
Saydam tla müessesenin .büyütülmesi 
ve buraya ayrıca bir de "kızlar kıs -
mı,, nuı ilave edilmesi için 'hor yar
dırnın esırgcnmiyeceğini ıviı.d bu -
yurmuŞlardır ki bu, D~c:;afaka 
için bir mnzhaTiyet olduğu kadar bir 
liyakat manasını da ifade eder. 

••• 
Müessislerini hürmetle anarak a

ziz hatıralnn önünde ~telim. 
l7azan~ Muallim Gim&öz Na• 

- Size Fransız ordusunun eski an
anesine mu'halif olarak şarab yerine 
su ikram e.tt · ğimd.en doılayı aff ınw 
dilerim .. diye söze 'başladı. Norveç
lilere ~·11.rr±ım iein o ok.atlar acele wola 
çıktık 1kı şarabı ü~ünmedik bıle. 

Maamafih birkaç güne kadar kıtaat 
bermutad şarab tayınını alacaktır. 

Fransız .zabiti bana etradın t-ec· 
ıhiza.tı.ndan tla tay~le bahsetti~ 

- Her 't'lelfere normal lhalü i.inifor-
masından başka yünClen bir kazak, 
boyun atku;ı, cldiYeıı.leJ'., isi kürkl.ü 
bir kaput ve knkı.rleteli bir peleran 
verildi. 

Her nef-etin geceleri knllanılnıak 
üzere su geçmez bir mantosu var
dır . .Çanta1ar hafif Noı:veıc; çantaları 
sistemindedir Ye otuz .kilo sıkleti a
labilmektecl irler. 

Bütün bu tcçllizat yenidir v~ Fin-' 
landiya .;;efer.ı i)ın Jıazır.la-r.imıştı. Bun 
lar ~frb.dın o kadar ınakbulüne geç
miştir ki bazı ncferleı; ÜQ cıört geoe
yi kar üstünde yatıp uyumak sureti
le geçirdilt>l~ri f:ıblde Jnicuk bir şildi.~ 
yette bile bulltntntı.dılıı~ .... ,, 

Denizcilerin te'tfi imtihanı 
Ka,ptan, makinist ~·e çarhçıların 

terfi imtihanları varın sabah -Orta
köydeki Yüksek Deniz Ticaret mek
tebinde y.ap).lm~a dlaşHı:ynoaktır<. im 
tihanlara 50 kadar deni~cl a15tirı!k et
mistir. 

Teskil edilen imtihan kamrsyonun
da Münakale \~f!Ae.tinden de birer 
aza bulunacn:ktır. .İmUhmı .netıceleri 
Vckfilet taıqı.fınd.an t~clil'& -ed.ildık • 
ten sonra kazananiaı birer der.ece 
terfi ed.eceklerdiı. 

Kaz · namıyanlar birinci teşrinde 
bir daha imtihan edileeeltlerdir~ 

ş 

1 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseny okuyoruz. Tedavi gören 
ılfıçl~r -ronm roktt; Al..IJCOCK ya. 
lasmdan b dilim; , kat.iyen mü -
ba.18.ğa degiüli:r. Bir zatın akşam tat
bik ttiğı bfr .AL.ıLCODK (y,akısı, bır 
gece .aa.rf.ın te&ir.in.i göstiefure1ı: :ve 
aev.nmll cak k kivlid te.derek :.ağrı
yan mah:ılli 1.csliıin etm.i r. 

~-OCK. Romatizma, LumbagQ, 
Siyatı \ yakı aril 
şif ~a 

AhLOOCI 

cevab 'Verdi: lerden ayırmıya mecburuz. 
- İstisnai hali.er 'kendi mevzu~ Durup dururl<en bu .aruz \'ezni 

dahilinde ayrı ayn. tedkik ve hüküm nereden aklımıza geldi? 
n~ nrtile te.fnX: edildikten Şair Orhan Sey.fimn hır yazısını 

.sonra,, sureti umı.ı.miy,ede taraftar 
plma.dığlroı ooyliyemli:rim. 

- Bir IDür'k kadınm ecnebi ile ev· 
lemnesini farklı bUlur musull'Uz? 

- Erkeğe nazaran mı? 
- Evet.. 
- Bence mlUiy~ ıc.amiaş i(iDdeki 

i.z'divaçların en "fenası mldur. 
Öyle zannediyorum ki, erkeğin ec-ı 

nebı 'kadrıila iia.iv.acı kocanın idare· 
si, muhitin tesirleri gibi muhtelif~ • 
m,ill.er He yabancı kadını az çok Türk 
ta.mi.asma r.apreder. v~ l!>E>.llti deı ka • 
zandırır. Fakat cliğ-erinfü!, hem ksaı
nı, hem ae 'O izdivacın mahsulUnü 
kaybetme!:c daha ziyaae muhtemet • 
dir. 

- Böyle bir aile Tür& r:ıam1ın:ma 
f~d;iJ.ı ohm mu? 

- Bu sualiniz ecnebi kadınla ev
lenoo erkeğin 1ıe§k.il ei\iği aileye 
matuftu~ değil mi? 

- Ev.et. 
- Aile böylece teslı;il edjldikien 

sonı:-aw.ekfiliı. Türk caemiıretine faytlalı 
<da olabilir .. Ancak erk~n btı hare
keti kamsı da Tür.k. olan bir ailenin 

1 liu.rulmasıua nıaıü tepkp etl:\ği i~n 

~~ :besş.b.ınaı bir r.aı;ar .hasıl ol • 
~ da şjil}hesizdir~ B~ zararın t.p· 
rpadi ~dece& teferruatını ~a kaydet
mek liı.zımchn 

- ..Bu §ekilde kufl\lm;ı bir ailede 
s~ı.nimi bir. ahenk l.' g çim olur m ? 

- Geliniz bunun cevabını ik.i~·e 
ayıralım. Genelik .ateşi ve olgunh.ı.k 
devri diye bir taksim y?!Jalım. Bir 
genç erkeğe izdivaç :;ır4ularını ~el
}tin ve Uitbık ettırecek t-emız hıs er, 
şüphe yok lô, samımiyet ve a 1 ntıi 

ae tel'i:J..in -eder. Falrtı.t unutman hc'hr 
1ö, butün o ı.hislerin d "amımı. ra-ğ • 
men uza}"lp giden y:lllar, in:s di
mao~da derfa-akisler biralar. 
gün gelir ki itiraf etmek .mtemed ği 
halde kendi ıyı.rnasmda y rjıyarun ~a
bancı olduğunu hissetmekle rulıen 
eza duyar .. 

İste o za.m.an devamı ist~nilen şa
miıniyet ve 3.hengin temini .adeta fe
da karlık derecesini bulur. 

- .Söy,le bil' aile.den ~'o~acak o -
o.ukla,ı:ın ınilliy~tı~~ t ~Mınıi gö • 
..riilınez mi ; 
.- tA,~viZJl\i ~.ımıtmamalıyız. 

ıı.uula beı;a:ber ~cuğ:µn illıı: t i (l· 
"'( 

y,i 2,ıından alacağı mu4akk old • 
zöre, :bu tarz 

l\U-;;;uJ.U rei~ yani e 
i>lırı ~ a, çoc ğu 

1e~r o'lmağa, 1'\ b 
y......,..........._, 

- Böyle bir izdivaç~ 

- O... Beşer duyır: 
nurlu köşeı:ıi Bu bahs' 
zaıuna, velhasıl lıay 

dediğımiz kısımdaki 

ve.. tam bir vahdet · 

1 .. ? u. 

mesi lazımgelen aite ye
ri ve tesiri büsbtitün lm$aıhr-. Di-
yebilirim ki izdiv~ · ai teş-

kili m~elesinde eıı:ı. fazla ·· dı du-
rulacak noktalardan h. · · bı.ujur. 

Tarafların kültürü l~r •i.ik-
s1k o'lursa olsfın, .. 'r1 . ·u ,I11.1su

siyetlerine ne kadar lı'Ü;ru)etkar@lur
ılar.sa olsunlar, ıbıu. noktadaki rıb

ğı -bkleştirmeğe, .onıw. ıtevlid \flt,tiği 

yabancı bb§lıığu dolthlr.maga :imkan 
\'tasa.vvur etmek :pek ~. He
le bu bahiste en~ va~'° ai-
lenin ç~ 1tekis1iif ~ğJ ta· ı 
bildir. 

- Bu bususta söyliy~~niz di· 
ğer~? 

- D' üncemi Uöylooe ffaoo ~ttik
ten sonra bunun tef~tTOat.ı ktmtlili -
ğinden t.Cöellür eder. nnun it.in taf
ıY.Ok ·k\ herkesin şı:unim vicdanında 
yok ki herkesin sahih vicdanında 

meknuzcMu·, Ne zevcıw. karısına, ne 
d€ zevtenm kocasına öu noktadan 
söyliyccck bir ~eyi olamaz. Buna 
rağmen zaman zaman y~kdiğerine 

· y$anc,llqşn.n iki şansiyet. .Dlinaktan1 
~ kurtµ)amıy~J<lar.ı.na süphe yok
tur. 

- Zevcin veya zevcenin yabfmcı 
· oklu~ b\r' Türk aıle§ıne Ti1rk ailesi 
denır mi? 

- Bir TüFk erkeğini ve onun teş
kil ettiği aileyi bu vasıftan ayıra ak 
hiçbiı kuvvet tasavvur edemem. Bu 
hıssen, ruhen böyle ölduğı'.ı gibı ka
nunen de böyledir. Birliği temsil eden 
koc dır. Aifenin ıcısı kocadıı . .K dın, 
<>nun ismini tası ı~ı.: "'gibi, bx1 vacı 
kabul o.tlnelde e. ttc onun 
ila )~if:l 1~m1::Ylır. 

- 'Ytt'füı.nl!ı hır .ana ve. l5abadan 
dünyaya gelecek ocuk, bir 'fı'irk 
yavrusu mudur? 
-Bir Ti.'rkün eviadı elbötte Hirt'fürk 

yavrusudur. Demin arzettiğun gibi· 
henüz h~Ikme tabi, hntt{ı ınuhta~ ol
th\ğu ·ya. ta hususi bir ıhtimam g.ös
t~rılroek 7;f1I.W'eti ayıl'l bir hadisedir. • 
Fa at, 'Cf,kek yaıba.ncı olduğu tak • 
dircle bu n ticeyi almak müskiıl oln-
cağı gibi 'buna muti t yabancı1ıgı da 

-inzin c ıtı etk"?'SC, artık o çocuğu ısın
dırmak çok müşkül olacağını kabul. 
etmek l ıımdtr. 

- il:' lJ ı lıı.rla evienen 'bir Tlirk 
g ı ' ya kızı, bu hareketlerile 
Türk C?ffiiasına k :rşı ıtııı.nevi hır suç 
ışlemiş olurlar IDJ? 

........ .M.eml ket sen etinden y b(lfl • 
cıya pay ayırmak doğru mu y.a 0

,. 

eoo1 SAN Y 
BtR D i.~E:C'l'l\l;E 

~ahreddin J{erım Gôkayın düu ,an
.Ş.Ct,imize v~r.:ciiği cevaWa "miJl'yet -

fikirıltıriıri.n · · af otırı.edigi de-
d , ınle ind 1 "nulliyet~ihk,, 

"~ enilık , \ e "ciyadetinı muhafaza et 
ıms bir 1i"ktır,, cüm1e!!lındeki "cıya

det,. sehven "cinayet,, Çiye çık,nıış

tır. D" ltir :ı.•c i.>zü dileriz. 
__ ...,'ili«..,.....--

·mrhan rogramı 
----O-.-----

(Baş { 1'Djı 1 iru(dc) 
şanma tahiat bilg i 30 per.şembe 
matematlk dcrslerinlien lrntilian ya
pıiacakt:r .• Eleme ımtilıanlan neti -
cej ri 4 hazır;;ı.n ştıh sabhl» talebe
ye teblığ edilecektir .. 

Qrta /$ul wzlij imtil..~lan 6 ha
ziran çarşamba gilııu lba~yacak ve 
28 cuma .gılnııi bitecektfr. 

Lise bitirll.le imtihanlarına gıre • 
cekfottn adları 25 pıayıs cumartesi 
sabahı okullarda ilin oc,li},ecektir, Li
se bitirme imtihanlarına 27 mayıs 
pazaııt~ günü .başla.na~ ve ı~ ha
Zira.n pa.zantesi günü nihayet ıveri.le
cektir. Bu imtihanların neticeleri 17 
h-ıziran pazartesi günü tebliğ edile
~ektir. 1..J.se de.vlet Qlgunluk imtiban
la.rlı.ılll Hlı \le e~bi:mt .kollarJnın J 

okuyarak oğrendik, kı ~akıt gaze. 
zetesinde bir gene arkada:-. Hiimıdın 
şu mısralarındaki; 

''Vermez hana tesli~l!t ı mi\tlıım •• 
Emri c değil i oldn .idam,, 
"Bu madam,, ı "bir madam~. yap· 

mış. cıkmıs 'İfjın içınden ... 
Hamidin başına gelen edebı fclfi.

kefi Orhan Seyfi mutlaka tashıh et· 
miye mecbur oldugunu ~·azıyor \'e: 
"Çünkü. di~r .. Xaı ın ahrette yaka· 
ma sarılıl: ı~ benden hesab ı,;orabi· 
lir!., 

Vakıa rahmetli dalımin hiçbır e
seri doğnı <'Jkmamışbr. Sahaflaı da 
basıl ~.:ı ve satılan Eşbcn, 'I'ezeı ı baş· 
tanbssa yanlış içindt."ıhr. Hamid 8ağ 
ik~n bası.lan yeni tabılar: nl:la da h:ı~ 
tasızı yoktur. Fakat biitiiıı buııla.r, 

hakikaten tcrtib hntnsıdır. 'Muıcttib 
ve musahhihler Bamiclm eserle-Fmde 
ne l'e in ne ınana bırakmJ§lardır. 

Ancak, her hatayı rnüı ettib \ c :mu
sahhıh re yuldemekle bıraz insaf • 
lı olm. k d... liı.zım gelıner. nıi? l\t e
la, .i:.şte Vakit ınuharrırı de "B1r ma
dam., hatasını müı<·ttıbe atfoiliyor 
Ye Orhan Seyfıye: "K ndi mı rnıııın 
bir mürettib selwi \re bır nıt hhih 
dikkatsizli;'ae kurban gıtti ı bi
lecek k dar Hamid kibardır. Ahr t
te değil dliııyadn yaknnlza yapısmış 
ol n Nu uUah Atadan kurtulmanın 
çare n· 'l"l !. 

Ta\'Siyçsinde bulunuyor. 

BizcE' hem Orhan Seyfi. hem Vakit 
mı.ıh liri tlaıııyor. Hamid sağlı
ğ\nd hiq bir ıe erin ıı ~ u dllr t 
Çlkmatl nuı gormUş ıken kımsenin 
yakaC!ına yapışmanuştır; abrettc mi 
hakkı u arıyacak? Hayu ,.. liamjd 
hak'k t rt itibar ad mdır. Yine hoş 
görecektir. 

Vakit muhaTririnin iddıasına g~lin 
ce, Hanndm basma gelcı:ı ta.<>hth fe
laketlerine karşı tenıkiQini muha • 
faza ~tın i kibarlı"mın bit'- delili o
luy t YµruHah ~t ç'ın çıııWJ. -bu
nun yakasına yapısması neye atf o
hma il r? 

Hayır, bizce Nurullah AtaG d rr· 
tak olnmşına rağmen J{jbaı· aÇt 1 • 

dır; kımsemn y~k sına. ~apı az. 

4ydm Beladjye mec,isi 
. içtimalaııı 

~dm - Ni:5~n d r ı 
ııw m kta ~an belediy 
ıbel dıy: n.tıı :ve elektnk m · 
ııin 9 O mali yılı bi.it nm m 
resiıft b tir rek de\ re m sa isi 
h ) t ' mişij.r. Kabul e n 
bel Jıye bütçesinin yekfmu 3.500 li· 
radır. 

rGençjerbirliği galib 
Ankaı a, 4 (A.A.) - B nkü 

~8lJ o.ela G,:;nC' rbjrliği Al yı 

3 - 5 yenmiştir. 

tı1rk c kompozıı:>yon ımtıhanl rı 22 
hazira~ cumart.c;;i, e .eb'yat kolunun 
edebiyat ve fen kolunun mqt,cmatik 
grUJn-! 24. h~ir~ PAZ4rlqşi. ed~bi
yat l·oluııuQ f e)§efe ve tıtrıih, f n ko
lunun tabliye Ye fiziic ıgmnl rı 26 
hazir:ın çarşamba, edebiyat kolunun 
tabi.iye ve matematik, fen kolunun 
felsefe ve tarih gruplaıı 28 haziran 
cuma güni) ya,P.ılacaktır. 

Şehir ilk öğretmen okulların<l,a 27 
mayıs paı:-Mtesi günii cjer:slcr kesi
lec.ek. 31 mayıs cuma gj.inü sözlü im
tihanlara başlanacak ve 20 ha:ıiran 
cuma günü bitirecektir. . 

Bu suretle Türkiyedeki bütün or
ta öğretim müesseselerinde hazi,ran 
nihayetinde ~er türlü imtihıml.ar bit
nıi .. olacaktır. 
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5/5/1940 PAZAR 

12.30 program ve memleket saat ayan. 
11.35 Ajans ve meteoroloji haberlen. 
12..50 MOzik. 
Çalanlar: R~d Erer, RUjeD Kam, Şe

rif tçli, Hasan Cilr 
Okuyan: Muzaffer 1Th r. 
13.15 Milzlk; Hal' türkülerı. Azize Ş.

aes ve Sarı ncceb. 
13.30/ı4.30 MUZi Kuçfüı: orkestra 

(Şef Necib A ın). 

t saat ayan. 
(Pl.) 

ı 

r.~~P«tr<>~l ( 

Bedriye Tüzun 

t ayan. ajans ve 

Kam, Şc--

, Muzcyy 

mu. 

, R D Kam Şe-

Bayram 
Ara ı. 

21.45 Mu Mıtat F n tarafından 

p yano r Uılı. 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans ha
berleri, zira t, esham - tah .. i14t, kambı
yo - nukut borsası (Fiy '). 

22.45 Ajans spor servisi. 
23.00 Müzik: Cazband (Pl.). 
23.25/23.30 Yarınkı program ve ka-

panlf. 

6/5 1940 PAZARTESİ 
12.30 Program ve memleket saat ayan. 
12.35 Ajans ve mııteoroloJı haberleri. 
12 50 Müzik· Muhtelif kılar (Pl.) • 
13.30/14.00 :Müzik• Karışık program 

(PL). 
ıt• Pıocram ve memleket saat ayan. 
ıa.05 Milzık. U-vertilr 'e opera arya. 

lan. (Pi.). 
ıa.JO .llü k· Radyo caz orkestrası (Şef 

1bnbbn 01.aüı). 
. wı 11w. ...._ 811Çlt kameri - a 
. ~mr.ı e. 

C,Janlmo: Kemal N. $hbun, Ru,eıı 
Kam. Cevdet Çailar, Fahn Kop\JZ, Hasan 
Qiir, tzzeddin ötte. 

19A5 Memleket saat :ıyarı, ajans ve 
1allıanloji habederf 

20.M llüıik: Fasıl ht7eti. 
21.M oKnuşma (Umumi terbi,e ve be

dm fatM7esi). 
a.t5 llüzik. 
Ç«brh-: Re1aıi Jtnr, Kımaa1 N. SeT

bun, b:lıeddin Olrle, Fahri Kopaz. 
Okupıı: Nebile Raif. 
21.11 KonUllU (Fen ve tablaf bllgf

leri). 
ııa S.... talalbnl• llatil Bedii YG-

netlra w Kadlc Oda mQzlll - BeetbO
..es Y117b azlar kuarteti (Opus 16 Fa 
~. Ulvi Cemal Erkin: Ya,-h sazlar 

~-
22.31 11ernı..ı uat ayarı ajans ha -

berlerl; siraat, eıabuı - ıahvillt, kambf-
70 - ...ınat borsası (l'iyat). 

D..50 llüzit: Cazbend (Pl.). 
D.ant.30 ~annki proıram. VJI ka.,_., 

1/5/1940 SALI 
12.11 Procram ve memleket saat ayan, 

· ı:us Ajans ve ~ojl 'haberleri. 
12.50 llQzik. 
Çalanlar• Ru~ itam, Cevdet K.ouD, 

tzzeddln Okte. 
Okuyan: Sadi Hopes. 
13.15 Muzık: Halk turkuleri. Az.ize To

zem ve Sadi Yaver Ataman. 
13.30/14.00 Müzik: Karışık program 

(Pl.). 
18.00 Program "e memleket saat ayan. 
18.05 Muzlk: Bır kon~rto (Pl.). 
18.30 Co uk saati. 
19.00 Müzik: Ankara r dyo u küme es 

ve aaz heyeti. idare ed n lesud Cemil. 
llt.45 Memleket saat y rı, aıan ve 

.mete.orolojı haberleri. 
20.00 Konu a (Çift ı ın saati). 
20.15 M ı F l heyet • 
21.00 Kon şma (1 t ad ve hukuk 

sa ü). 
1.20 s t 
J.30 Müz.i K k or tra (Şe 

c Atkın). Sop no Bed ye TOzün 
iştjrakile. 

22.30 Me ı ke( t aya ı, ajan ha-
be eri, zir t, esham - ta lit k 
vo - nukut borsası (F.ıy t) 

22.50 Muzık C32!b nd (Pi.). 
23.25/23.30 Yannkı pro :un ve lta

pruus. 

16.00 
ı o 
18.30 
ç la 

Fahri I 
OXU) : Na ı 

19.00 ~o .ışrr.a 

ıeri). 

ıuo Muzı 
Ca!aN:ır Kemal N. S yLurt, Cevdet 

Callar. luedd1n ökte, Fahri Kbpuz. 
~ ~-t özden.ses, Muzaf• 

ı.erv..-
ıuı Memlek4' saat Wj'!lıae.-MS 

m.ctecıroloıl1 luılııldert. 
,, l ıe.ai lılüzlk: 1'11111 ..... 

%0.35 Temsil: Arık.ara. Yazan: Tunaa 
Nüzhet Unat. 

21.35 S rbest saat 
21.45 MLzik: Ri;rasetlc6m1ar bllD&mı 

(Şef: ıru n Küncer.). 
22.30 Memleket ıreat ayan., a}ans ha -

berleri; zira t, esham - tahvilat, ka wı
yo - nu ... ut ~ası (Fiyat) 

22..50 tilzilt: Cazband Pl.) 
23.25/23.30 YarınkJ program ve ka· 

9/511.940 PER.SEMBE 

Koz.an, Ruşen Kam, 

k (PL) 
ı. 

l - 3J/1V/940 tartımda tOOO kilo ~ t.klH olanaD ~ 1*ldl :a&,yık 11-
rGlmecUlfnden paurlltı tıeblr edi1mift1r 

n - Pazarlık l/V/..,, peqem~ ıomı eaat 14 de Kabatatte Lnazmı ve maabe-
7Ut ~ aım. ~ 791>'1...-kbr. (3682) -

.. . 
r 

~-·RADYOLiN 
-~· ,. ~· ' . •. ' . 

" ... .. q • • . ! . .. . .. . 

• 
ile sabah, öğle ve akşam 
ler yemekten sonra günde üç defa muntazaman 

"islerinizi hrçalayınız 
f~.---.. -..u .... m9ii ... ~ ....................... .. 

jan e 

Şerlf 1!,i! 

20 30 Konuşma, 
20 45 l\Iuuk. 

Mahmud 

Ç tanlar Ruşen Kam, Cevdet Kozan, 
tzzedd n öktc. 

Okuyan: M zeyyen Sen r 
21.10 Kon ma (Bıblıyocrafya), 

21.30 Muzık· Radyo orkestralı (Şef: 

H. Fend Alnar). 
22.20 Müzilc: Melodiler (Pı..). 

22.30 Mcml<'ket a t ay n, ajans ha • 
berleri, zır:ı t, e ham - tahvilAt, kambi
yo - nukut borsası (Fıy-.tt). 

u..50 Muzlk: Cazband CPl.), 
23.25/23 30 )"arırıki program ve .,. 

panış. 

10 5 UMO CUMA 
12.30 Program ve memleket saaı a,ran. 
12.JI ~ ve lılfteoroloii mberıert. 
12.50 Mü2ik: Mı$telif şarkılar (Pl.) • 
13.10/14 00 Milzik· Karlflk ~at'll 

(Pl.). 
18.00 Program e memleket saat •J'Wl. 
ııf.05 :Muzık• Solistler \ e melodiler 

(Pl.). 
18.30 Mtlzik: Hatlf müzik ve cUbalMA 

(Pl.). 
11.10 llQzUE. 
Çalanlar l'abire .l'aaan, Befik ....... 

Fahri Kopuz. 
Okuyanlar: Radife !!rten, Azize Şelı*. 

meteoroloji haberleri. 
19.45 Memleket saat ayarı, ajans ve 
2o:tt ~ ~k faab. 
Çalanlar: Fahri Kopuz, CeVdet Caiları 

llQri Tümer, ZOhtü BvdHıollu. CeW 
1 Ue9. MUltıtfa CeiJar • 

2CUO Konutma CMillı kahramadk 
menJtıbe}Pri) • 

20..ts Müzik: sa Merleri ve m6ııferld 
tqannJ. 

21.10 KQJlupna (Sıhhat aaaU). 
21.30 Milzik: ~ orkeltra <Şet lf+. 

clb A§km). 
22.10 Memleket 1aat ayarı ajans ba • 

-beriııri, zlraat. esham - tahvilAt, kam
bfyo - nqq& bonam (n,Yat). 

22.50 MOlilt: Cazbad (Pi.), 

23.26/23.SO Yarınki proıram ve U-

pan11. 

11/5/1940 CUllAJtTESI 
13.30 Program ve memleket saat ayan. 
13.35 AJans ve meteoroloJı haberleri, 
13.50 Muzlk. 
Çalanlar· Fahire Fersan, Ref!k Fersm, 

Fahri Kopuz. Basr t.tner. 
Okuyan: Semahat özdense«, Mustafa 

Cntlar. 
14.30 Müzik· Riyasetıcumhur bandosu. 

(Şef. thsan Ktincer). 
15.15/15 30 M k. Operet potpurilen 

(Pl ) • 
18 00 Pro r:ım \e me 1 ket sa t ,.an. 
18 05 Mı ık· Senfon mllzi (Pi.). 
18 30 M k R dyo caz 1»·kestr (Şef 

1brah ö gür). 

Wlgisı ve sev-

Ahı .1, M 1 le 

19.45 Meınlek t saat ayan, ajans ve 
meteorolQjı haberleri. 

20 00 M ılt Trabzon ve h valisi oyun 
havalan - H~an Sözer!. 

20 10 Müzık· .H lk tu .. kuleri ve k3ilk 
havaları. Sarı Receb, &ıdı Ya,,.er Ata -
man Azi Ali SrbaJ. 

20 30 K nu a (Gunun mcselclen). 
20 O M k. 
Çnl rll r Flihtre Fersan 1'ahri Kopuz, 

B ı Ofla·, Re k Fer an. 
Ok ·anl r· ~ t.afa C jlar, Seır. hat 

özd. 
üc· Soprano llUdadat Şalr..ia-

ta f d ~ıı oloları. 

21.45 M zik· Küçük oı k~tra (Şef: 

Nec b A ın) 
22 30 t ml 

be!'l rl; ıraat 
yo - nu ut b (t~ıyat). 

2 50 Ko u~ ('Ecnebi dillerde - 7Ü· 
nae k a - :Uca pmtaıılle-). 

22..50 Mt. Cazband (PL) (Saat 
23 2 kadar lnı& uzun dalga lle). 

., 123.30 Yarınki p~am ve ka-

parus. 

Toprak mahs ileri ofisinden : 
\)Heri elinde bulunan 1939 'e daha evvelki seneler mahsulü at-
to mabsUllerl ofisınee aşacubki eartlarla ve ~ı para ile 

~ayaas:t11• r verilnııştir. 

ı 9'>111 seııesı Mayıs nihayetine kadar 1stanbul deposuna te9Hm 
c kt ı. . 

ud 1 t zarfında getırllen afyon depoya giriş sırasıle muayene,-e tibi 
ın ve k b ı tefrik edildıkten sonra u ulü dairesıncle nüıınunesi alınarak 

v urıu mi.it kfb ta tJsı ve kat'I tesellümü yapılarak bedelierl ötlenecekttr. 
C - H kemt muayene neticeQ.D.de mağşuş bulwıan alyoolar mutı.ayaa edilnıi7e

cektir. 
D Bu atyonlar ıı;ın tak.Cır edilen kıymet ince toplanmış olanlann beher~ 

fın dereces (40) kırk uruş ve kaba toplanmış olanların beher morftn den!ces1 (SO) 
ot•ız kuruştur. 

ıı: - t tanbul hari 1 lde. bulunan mutavassıt veya wrra elleriAde bulunan afyon-
• ıannı bızzat trtanbula getırmedl;derl takdirde afyonlarının iptidai ve k.at"l ıeaum 

ve ıcselliim ıuuamelesi. bec! Uerının tabaili için noterden musaddak blr vekAletname 
ile lstanbuld .. milnı ıb &öreceklen bir mutemedi vekil tayin edebillrler. (9620) 

SWtanabmed Birlnd Sulh lhkwk 
MabkeawMndea: 

Baki ve Feth" ve öıtt Vehbi kansı 
Rem%iyc ve Piraye ve ~ümer ve.Fat
ma Zehra ve Ra.hiıi'le"" Fahriyenia 
pyian ve müşterekeıı mutasarrıf ol
dukları~~ Balka· 
panı hanı dennu da birinci katta 

1 
192 kilttlk ve 285 aı1a Ye ?:I par8el 
ve eski ve yeni 8 k'pı numaralı 800 

PEUGEOT 
BISIKLETU:Rt 

Ura kıymeti muhammineli bir mağa· l~~~~~~~~~~~~~~I 
za vf! yine TahtakaJıede Balkapanı I · 
hanı derununda birinci lratta 200 kt1 
ttık ve 285 ada w 3ıi po.ı'Sel ve eeki 
ft yem 1'1numaralıve600 lira. laJ'· 
aıeti muflannnlaeli tıir •.P- ft 

calt ve o glhı en çok arttıraDa ihale 
edilecektir. 

İpotek sahibi alacaklılarla dlPI' 
alAkadarlann ifbu gayri menlnilltr 
öserindeki haklarını hususile fail ft 
murat& .dair blaa iddialannı evnlm 
m~e 20 gtln içinde bildirme-

leri ll..Wr, Abi halde h&k1ari ta
pu llicllleri1e aablt obn~~ ... 
'11 htfeha pql• .. •=mkn bUiç ... 

T. İŞ. BAIKASI 
1940 KllçUk 

Cart Hesaplar 
IKRAMlv&l>LANI 

Yalova kaplıCaları açılıyor 
3 :U.,.uııtaD lw.. 1im4"tik 7alnız Çınar oteli ve Çınar banyolan ...-.-. 

ı;-tATLAR 
Tek 7ata1W oda-· ......... r 220E.UllUI 
Sld ~ odada ... ~ •.• 115 " 

Otel flyaOaı • ...,. a;rı zmimda % 'to tenzilM ~atı 

YEMEKLER -
s.a-ıı laıbva--. 1ı1Je ve aJqam 1.W'-'Me mürekkeb tabldot 

y.aa&z, kahvalll •••. ....•........ ·····-·-·-· .. ····•·•• 
Yalas ille v..- ...... ~ ........................ .. 
Dilet ..._.in .... wamanlariyle tarifeleri 1l7™& ilin ed.iJıeceldir, 

yine TahtakaJıede Balka~ hanı de 
nmunda birinci küt& 203 ldltük ve 
.285 ada ve 38 parsel ve eeki ve yeni 
11 numaralı ve ~~ kıymeti mu
bısmnındi Mr ...,. ...... ~
talreıede Balkapem ... ...,....... 
birinci katta .206 kiitili ve 285 ada 
ve 4:1 parsel ve eeki ve yeni 21 kapı 
numaralı " 800 lira laym.etl muha• 
mbıeU bir mağaza ki d6rt bab ma
ğaıanın ilalel fU1UU mmNla fU • 
nıhtu telrarriir ederek ayn ayn 
müzayedeye n..oh• ........ 

~· 
)(tlterakim bi~ vergilıM' ~'5iiiiiii~~~~~~~~~~~iiiiiiiii~ 

lan nisbetinde hWeclariara ve dlıll. 
llye vı valaflat"'bmm.li miıClbiw 
ve mömemil ~ 20 eerslt 
taviz. bedeli ve ihale ~ tapi 
......ıı.n ~ &iddtr. Aıtbrw 

'8irinci açık artbrm&lan 16/5/940 
tarihine mllsadil pe,.embe gü.ntı sa· 
at ondan on albya kadar icra oluna
caktır. Kıymeti muhamminelerinin 
9b 75 lnı bulduğu takdirde en son 
arttıran~ taahhUdil ba1d 1talmak 
ilr.ere 15 gtln müddet1e teadid edile
rek ikinci ac;ık aıtmmalan 31/6/940 
tarihine müsadif cama gthıU saat 
ondan on altıya lla.daı' lwa 1ıabıııa • 

ma f&l'bıamalerl ifbu Uln t&rlbindiD 
ttibar9 mphlgege Qivan&JWine ta-
lil Jolmml(ltlr. Talib olanlaı'Ul -
taetl muhemmh!leıinhı % 7.5 ... 
Dlehetbıde pey akçesini Mmilen o 
gün ve saatte lstanbul Divanyolım
cta dairei mahauaaamda &ıttanah • 
med birinci Allı hukuk mahkerMr' 
hlıfldtabetine 939/37 nmne.ra ile 
mtıracatlan ilin obmur. 

EMİ iKTiDAR 
••1.erve•ecLıeıN• _ 

HO MO 1 
l.f• .. tterl her eczanetle buhıaut 

\ ........... ll!S) 0.W.. l.eıı\•I _ 4 
' ·- _.. ( 

~: Ahmed Cemaleddin SARACoGLU 
!fepipt ...,...: Jlaeid ÇE'l'tN Baulchp yer: (Yeni Sabah 


