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Holanda ve Belçikada tedbirler alınıyor 
Yugoslav hududundaki 
tahşidat haberleri Belgrad 

da tekzib edildi 

lngUU bahriyC8imn tahtelbahir aulıyan 1ciıçük gemilerinden biıi 

• 
lngilizler Narvik limanında 
7 Alman muhribi batırdılar 

~"' ı -ı Londra, 13 (Hususi) - Belçika ve 

·~" t h ı • k J Holandada endişe hala hüküm sür -~ .. . e 1 B mektedir. Her iki bitaraf memleket- Almanlar Ruslardan 
v 

1 
I' te de, bir Alman taarruzunun vuku- ne İstemişler 

~--=-• .r bulması ihtimali gözönünde tutula -. 
l'ü.rk 1Jtatbuatinın ,·azife&i n -
!ı&n~ uyUıtk bulunmayı her 
........ batırla~ak olduğu gibi Al

~lan~n·S1jlip llerini, poltlkaı-
~. ~ eri usulleri blk -
~ · adiyen izah etmek 

rak hnzırlıkb durulmaktadır. 
La Haye'de dün Hola.nda hükü -

meti hir deklarasyon neşrederek Ho
landa hükümetinin şımdiye kadar 
bitaraf bir siyaset takib ettiğini, 
hattı hareketinde hiçbir gıllügiş ol
ma<hğı tekrar edilmiştir. 

Bundan b~ka, memleketin cenu
bu garbisinde ve şarkında bir çok 

(Somt 3 ütıcüde) 

Stokholm, ıs (A.A.) - Alman • 
yanın 1'1oskova Elçisi, Alman harb 
gemilerine Munnansk limanından 

iis olarak istifade etmek hakkını 
1'1olot-Ofdan ist.emlşeir. 

Bu haberi Kauoastan alan Afton
bladct gautesi, Abnanyarun l..enin 

grad - Munnansk demiryohmdan 
(Sonu S üncüde) 

-
l uT· . ..h. l 

ıme s,,ın mu ım ACI BİR YILDÖNÜMÜ 
bir makalesi 

Balkan ve Tuna devlet- Büyük Şair Abdülhak 
ıerinin tutacaklar• yol Hamı·d1•0 mezar b d 

Londra, 13 (A.A.) -Times gaze. 1 aşın a 
tesi, "Balkanlar da müteyakkız bu
lunmaktadır,, başlığı altında intişar 1 
eden bugünkü başmakalesinde göy- ı 
le diyor: 
"Almanyanın iki İskandinav mem 

leketine yaptığı taarruz sebebile BaJ 
kanlarda insicamlı ve pratik bir ili· 
yaset hazırlamak müttefikler için 
çok ehemmiyetli bir meseledir. 1s -
kandinavyadan ve H<>landadan son· 
ra Balkan devletleri ve Macaristan 
bitamflar arasında bir taarruz teh
likesine en ziyade maruz bulunan 
me'lllckctlerdir. 

Bütün bu Tuna memleketleri m~ 
tefiklerin davasına az çok mütema
yildirler. Bununla beraber teşebbü
sü keneilerinden beklediğimiz tak • 1 
d.irde Almanya ile olan ticaret mü • 1 
badelelerini azaltmaları için kendile
rini ikna edemeyiz. Bu teşebbüsü bi 
zim yapmamız icab eder. ı 

Filllakika bu memleketler, muka
vemet ettikleri takdirde müttefikle- · 
rin hakiki yardımlarına güvenebile
ceklcrlnc kani olmadıkça herhangi 
bir taarruz tehdidine mutavaata !a
hi temayül edebilirler. Kuvvetli kom 
şulanna nazaran silahla.ııı zayıftır. 

Bu memleketlerde büyük bir tere<l
düd hüküm sürmekte ve şüphe ve 

Maarif Vekilimiz Bir hitabede 
• bulundu merasım haz ite oldu 

HaMn An YticeZ 

Büyük Türk şairi Abdülhak Ha
midiıı ölümUnün 3 üncü yıldönümü 
elin saat 15 de Zcncirlikuyuda ve 
asri mezarlıktaki makberi başında. 
büyük merasimle anılmıştır. 

- _l 

hltabesinl irad cdemcıı 

cel ve bazı mebuslardan müteşekkil 
bir heyet, vali \•e belediye reisi Lut;.. 
fi Kırdar, Üniversite dekan ve pl"04 
fesözleri kalabalık bir üniversiteli 
kütlesi bazı liseler ve halk bulun • 

(Sonu S ünciide) 
lıferaSimde Ankaradan dün sabah 

gelen Maarif Vekili Hasan Alei Yü. 
m~. 1 

(Sotıu S ünoüM): 
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~atye Davası İran hududuna , 

Dün Yusu'f Ziya öniŞI:~ gidecek llemiryolıı 
, ;; · · Etüd mukavelesi imza-

m üdaf aaSI yapıld( '2 landı ha~1~~akkilometre 
, Ankara, 13 (Hususi lt"Uhabir~ 

D,.., l .. J .r l den) - İran hududuna yapıl~ lger maznun arın muaaT QQ arı demiryolunun etüdüne aid mukavele 
~ ,, d.. . 1 

başka güne talik olundu ; .. s: ~7ı::~~::~uı:.11t 
, .iaata bu yıl içinde başlanacak~ 

Bundan başka haber aldığımıza gö-ı 
Satienin Salıpazarındaki binasının ( 

Denizbank tarafından satın alınma
sı işindeki yolsuzluktan mütevellit 
vazifeyi ihmal ve suiistimal davası
na dün saat onda İstanbul Birinci 
Ağır Ceza mahkemesinde devam o
lundu, davanın on üç maznunu 
mahkemede hazırb ulunmuştur. 

Geçen celsede, müddeiumumi iddi 

bmunın cezalandınlmasını, bir kıır 
mmın beraetlerini istemiştir. 

Dönkü oelsede, maznunlardan mü1 
(Sonu:J~). 

/ I"' 

' re Demiryolları İdaresi Haydarp~ 
deposunu genişletmeğe karar ver • 
miş, ve bunnn için 50 bin liralık taıı:. 
sisat ayırmıştır.: ~ 

r 

SABAHTAN SABAHA : 
"~ Alınan istila siyasetinin bütün 
clijnya içia oe müthit;i bir tehlilllı ve 
felik('t olduğunu kanaat verici bir 
"Uıuh ile \icdaolarda yer~ 
lir. 

Yıuao: Hüseyin Cahid YALÇIN 
Galatasaray Macarları __ asıru .. rdederck maznunlardan IRr 

6 _ 1 magv lil.P etti Orta Anadoluda 

Müttefik~~r N orveci 
nasıl kurfiıra bilirler? A lman istilasından bah&etme~ 

~ iste.mi~ -·ı. Şüphe yok kı 
dünyaya hakim olmak istiyen ırkçı 
l>anjermanistlerin hülyaları arasın -
da Türkiyenin 1.engin topraklan da 
"::ı.rcJ.ır. Fakat vatanımızı müdafaa
dan aciz kalmıyacağımızda şüphe -
ltıiı yoktur. Onun için, bir taarruza 
Uğramak ıhtimali bi~ ürlriitemez. 
Bahsetmek istediğimiz tehlille çok 
daha ınüthiııtir ve ancak onan ta -
hakkukudur ki harici bir istiliya yol 
açabilir. 

Bu tehlikenin ne olduğunu uda
~ak için son zamanlarda cereyan e
den hadiselerin velvelesi içinde göz
den ve dikkatten kaçan bazı teza • 
htirleri diişünmek iktiza eder. Kü -
çUk milletleri yutmak istiyen müs
~evıi devletler ne zaman bir suikasd 
aıırlamışlarsa mahvedecek1eri mem 

leketıPrdc daima kendilerine Wjaklık 
euecek hainler aramL5lar ve maatte
~i!f bulmuşlardır. Avustmyada, 
Ç'~kosıovakyada bu rolii •"nuiler,, 
!IYnadı. Almanya istilMeıı evveöri 
1evte<Je onları bir tahrik ileti ola-

( 8<>1'11 s ..,..,.,) 
lltiMyill CMld YM4D1 

• 
Miıaf irlerimiz yorgun bir oyun 

tarzı tutturdular 

. ....___~~~ 

00,.JoM maçta OamcbM güzel bir ~ 

Şiddetli 
Zelzeleler oldu 

Ankara, 13 (A.A.) - Bu sabah 
§ehrimizdc 8,35 de orta şiddette bir 
yer sarsıntısı olmuştur. 

Bundan başka 8,30 ile 8,40 ara • 
sında Kır§ehir, Sivas, Kayseri ve 
Tokatta muhtelif şiddette yer sar .. 
sınbları kaydedilmiştir. 

Tokattaki yer sarsıntısından ye -

::e~u:~:~ çatla'<lıklar mü 1 

9,5 de de Samsunda dipten gelme 
bir zelzele hissedilmiştir. 

-.-... !Ol..-~11111111 ... llllıııııl-.ıı ...... 

İngiltereye yaptıracağı
mız gemiler 

Ankara, 13 (Hususi Muhab~ il::~~ 
bildiriyor) - İngiliz kredisinden yap 9ıii•l!l-~~~~ııiiılll~~~---~~~~-~· ====-~=-=9 

lngiİiz torpı7 lar:'asını ve .hlmanİarı11 nıu,, .. cıiı.eı 
tırılacak, on bir yolcu vapuru içia 
İngiliz firması mümessili ile Miiaa- ihraç noktolannı göslerir harita 

kalit VekAleti arasında yeoid'6 mil- lııgiliz donanmasının Norveçin l lı.yarak HoJandaya kadar ve sonnı 
zakerelere ba.şla.nmift.ll\ prb sahWerinde ta Şimalden baş- (Som;, i sncideı; 



MUSAl+IABE: . ) . • 

GE E NES'EY DAiR .. 
, ~ . Demirciler bayanna-1' 

Halkı neş elenmege s.eYked.en faalı- melerini dün verdiler OKUYUCU 
~ı Bir talebe tren 

altıntla can verdi 
yetlerin müsmir olduğunu gördüm 

v;azan : Semih Mümtaz \S. 
Harbi umumiden sonra Avrnpada 

da neş'eler kalmamıştı. Bir çok ai
leler babasız, ka.rdessiz, kocasız. cv
lf!dsız Jcalm..ıştı. Yüz binlerce adam 
felekzede, afetzede idiler. Bu da pek 
tabii ve muhik idi. Eaka.t hu hüzün 
ve elemin tabii oluşu kadar çocuk -
lara kadar sirayet edişinin nesli ati
yi zehirlemekte olduğundan kork -
n1ağ..ı bi'}lıyan mütefekkirler ve dik
katli adamlar gençliği kurtarmak 
yolunu aradılar. Cemiyetler te~kil 

ettiler. Fransn.da da böyJe yapıldı. 

Fransa Rei~icümhuru müteveffa 
Mösyö Domerg'in, ayan reisi mösyö 
Domerin ve ayandan Mösyö Barto
nun riyasetlerinde heyetler ve müte 
hassıslar toplandı. Arizamik dü -
şündiiler ve hu derde bir çare ara
dılar. Bu heyete mülhak bir cemiyet 
de Parise civar olan (Nevilly) de 
tcşcklfül etti. Ben de o .zaman bu 
köyde oturuyordum. 

Bu cemiyetin azalan ev ev do . 
1aştı1ar. Bastırdıkları risaleyi efen
dilerden uşaklara kadar birer birer 
dağıttılar. Ve :-Pfahen bir çok taf
silat dahi verdiler. Bu risalede ez
cümle şu cümleler vardı: 

" .... Fransızlar gibi duygulu ve 
victlanlı bir milletin efradına nasi -
hat verecek değiliz. Sizde vatan aş
kı o kadar büyüktür ki kederleri -
ınizi teselli ediyor. Ancak haklı ola
mk tahammül ettiğimiz acıları eli
mizde kalan çocuklar.ımıza aşılar -
sak korkuyoruz daha ÇQk acıklı ve 
çıkn. az bir yola sapmış olacağız. 

Bunun için si:Glerden şunları rica ve 
dikkatinizi celbcderiz ... Çocukları -
nıza ö!ülerini.&i, onl.ann vatan için 
öldüklerini unutturmamak kaydi e
sasisile evlad.Iarınızı acıklı sözlerle, 
mübki tazallümlerle telim; onlara 
hüzni.i -melali- bedbinlik ve ubuse -
ti t'elkin etmeyiniz. Daima ve mut -
laka neş'eli gibi görünmeğe çalışı -
nız ve çocukları neşeli görmek için 
de bu risalede münderiç resimlere 
ve talimata göre kendilerine her sa
bah jimnastik yaptırınız ve sizOO 
varsa gramofonla veya radyo ile 
jimnastik hareketlerini ıRithmer et
tiriniz. Bunun için her sabah saat 
yediden scltiz.e kadar radyolar mar
şımızı plaklar çalacaklardır. Hatta 
jimnastik iç.in yine radyo ile ders 
vereceklerdir. Bundan istifade edi
niz. jimnastik çocuklara sıhhat, slh
lıat gençliğe heves ve ümid, zinde ve 
sıhhatli bir ümid ise insana kuvvet 
jikirlere salabet verir ... ve ilh. 

Bu risalenin verdiği nasihatler
aen istifade edildiğini gördüm. Mu
harebede kocasını ve iki biraderini 
kaypeden bizim ka.pıcının iki cılız 
ve suratsız kızlan her sahalı jiın -
..,tastik yapmak, bu işi radyodan al -
lhkları direktifle ve çalğı ile yapmak 
sayesinde şen ve şuh oluvermişler ve 
derslerinde de muvaffak olarak mek 
teplerindcn iyi notalarla çıkmışlar

dır. Bu kızlardan biri (Lusyen) 
(Nevilly) deki ·ptidai mektebinde 
ıJru1 ve. piyano hocasıdır. Diğeri (Ho
Jet) Mişdiyer tiyatrosunda aktris -
tir Parisde. 

İzidora Dom Kan isminde bir A
merikalı harbi umumi seneleri zar
fında Jeno ile gelmişti. Ve orada bir 
mUessese tesis edilerek çalgı ile jim
nastik ve dans ritimik dersleri ver -
meğe ba.~amıştı. Az zamanda bu a~ 

1'tl~o 8-ebl 
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--ı----r-'- -~----·· 

damın yetiştirdiği talebenin göster
diği liyakat harikulade ve hayretef
za idi. En :asabi günlerimizi bu ada
mın talebesine verdiği dersleri sey
retmekle tcsclli eyledik. Ve burada 
çalışan çocuklar -gençler evlerine 
güle güle gelirler, evlere senlikler ge
tirirlerdi. Bu müessese az zamanda 
yüzlerce talebe ka~detmi~i. 

Çeklerin de jimnastikleri fevkala
de iyi neticeler vermiştir. Orada 
(SQkoles) ismini taşıyan klübün 
700.000 azası var.dır. Ve bunlar jim
nastiği bir vesile olmaktan ziyade 
gençliği üstünde taşıyan bir temel 
telB.kki etmektedirler. 

Hele ta yanı başımı/, faki Bulgaris
tanıl'! açık havalarda, tarlada yaptır 
dığı jimnastiklet·i o lr:aC.ar fayn<ı.lı 

olmuştur ki Mösyö Hit!t!ri!ı k.,udi 
ifadesine nazaran Almanl.ıır btı usu
lü Bulgarlardan a!mışlar Ye meın -
lcketlerindc tatbik etmişlerdir. Bul
garistandaki ncş'c lıuvam bu jimna:::
tik tarlalarından. <.:8en rüzgarlarla 
ihtizaz etmektedir 1 • 

Harbi umumiden ~<>ara btı son har 
be kacfar Avrupada sönen neş'eler 
zannediyorum bu ;;!hı teşebbüsler 

yüzünden salim bir mecraya girmiş 
idi. Ve yavaş yavaş ge;ııç1cri batta 
halkı güldürmüS1;;.i. Bi ~im halkevfo · 
rimizde jimnastik ve dans ritmik 
hayli terakki etmektedir; ve hevcs
leileri çoğll.ltmaktadır. Yalnız muh -
telif evlerin telim tarzı bir midir? 

Ve lıepsi birleşerek umumi tec · 
rübeler ve gösterişler yapıyorlar mı? 
Bilmiyorum. 

Fransız çocukları sabahlan gözle -
rini açar açmaz radyoların verdiği 

ders ve müEikle veya evlerindeki fo
noğt"aflarla dimna.stiklerini yaptıkları 
için günlerini çok neş'eli ve mektep
lerini zevkli geçiriyorlar ve bu sa -
yede ilmi ve medeni sıhhatlerini 

takviye ediyorlar ve vak.tinde yatıp 
rahat rahat uyuyorlar. Halbuki bi -
zim çocuklarımız yaz mevsiminde 
görüyorum. Bahçeli meyhanelerde 
gece yarılarından sonralara kadar 
süriiklenerek tahrip edilmektedirler 
ki bunun da neş'e verici bir şey ol -
madığı muhakkaktır. 

Şu hale göre biz de neşeli mi ol
mak istiyoruz ?._Evveıa ve bizzat ken 
di evimize ve çocuklarımıza .karşı ib
razına mecbur olduğumuz vazifemi
zi bilıerek, ağır da olsa bu vazifeyi 
ifanın vereceği manevi neş'e ile ken 
di vicdanımızı güldürmeliyiz. Başka 
başka derdlerimizi izhar etmemeli -
yiz. Zaten faydası da yoktur. Gös
tennc.k veya söyJemekle derd gitmez. 
(Tevekkeli Fransızlar ... "İl ne faut 
se faclıer contre le.s ehoses, elle 
n'en tiaınent aucun compte .. de -
mezler. Kabataslak tercümesi: Her 
şeye kızmayınız, çünkü kızılacak ha
diselerin değeri yoktur demektir) ve 
sözden ziya.de fiiliyata geçerek ve en 
basit ıOlan şeylerle dahi meşgul ola
rak bu derdin, fena bir itiyadın bı
raktığı bu yaranın acilen ifakati ça
resine tevessül etmeliyiz. 

1. Fransızların yaptık.lan gibi ri
saleler dağıttınlmasının faydasi a -
zimdir. Bunu mutlaka biz de yap -
malıyız. 2. Jimnastik ve daı:ıS' ritmik
lere ehemmiyet vermeliyiz. 3. Açık 
yerlerde, tarlalarda umumi jimnas
tik ve danslar yaptırmalıyız. 4. Spor 
cuları jimnastikleıini yapanlardan 
seçerek idmansızları yormakla ters 
bir iş yapmamalıyız. 5. Çocukları ev
lerden güle güle çıkarmalı, evlere se
vine sevine sokma'ııyız. Ya onlann 
gözleri kadar kulaklarını da okşat -
mak, yumuşatmak için biz ne olur<"...ak 
olalım, çocukla.rm yanında neş'eli gö 
züket'k mesela... Hele onlarla bera
ber dolaştığımız zaman bir tiyall'o
da, cenazede bulunur gibi mahzun; 
ve onun bile asabını bozacak kadar 
haşin; evimizin içinde ve dışında bir 
derebeyi gibi gazub;, hoşumuza git
miyen şeyleri telakki veya tebliğde 
mütehevvir ve mütecaviz; selam ve
rirken menhus, alırken abus; lrnnu
şurken müsteh7.i veya müteezzi bi
rer çehre ~östermemcliyiz ki çocuk
larımız ve gençlerimiz bu çirkin hu
yumuzun sirayetile musab olınasm. 

(Sonu 7 in.cid.e) 

Vekiller Heyetinin verdiği karar. 
üzerine ellerindeki demir mevcudü -
nün beyanname ile bildirilmesi hak
kındaki müddet y.arın akşam niha
yet bulmaktadır. 

Bunun için §ehrimizdeki tüccar ve 
stokçularla diğer alakadarlardan 
2-00 kişi dün Mıntaka Ticaret Müdür 

lilğüne müracaat ederek beyanna • 
ıneierini vermişlerdir. 

Mınta.ka Ticaret Müdürlüğü teş • 
kilatı tatil günü olmasına rağmen 
dün akşama kadar ·~alışmış.tır. Be • 
yannamelerin tanzimi için bu gün 
de çalışacaktır. 

Pazartesi akşamına kadar verile -
cek beya.nnaroolcrdeki mevcut 24 sa
at zar.fıooa telgrafla Vek.filete bil -
dirilecektir. 

l'lLA. YET.1E : 

İran konsolosu "!ti aliyi 
ziyar-et etti 

Birkaç gün evvel şehrimize gelmiş 
bulunan yeni İran 'Konsolosu dün vi
layette Vali ve Belediye Reisi Dok
tor Lutfi Kırdan ziyaret etmiştir. 

Ev kiralar1r''1 yUkselmesine 
karşı tedbir almacak 

Hükiımetin ev kiralarını sebebsiz 
olarak yükseltenler hakkında aldığı 
karar henüz [stanbul Vilayetine teb- ı 
lib olunmantr~tır. Buna rağmen Vi
layet, Belediye vasıtasile kararın teb 
Jiğinden sonra alınacak tedbirler hak 
kında tetkikat yaptlrılmaktadır. Be
lediy~nin şimdiye kadar vardığı ne
ticeye nazaran ev kiralarında görü
len yükseklik münhasıran bazı semt 
lerde ve bilhassa apartımanlarda 

m~uttur. Ahşap semtlerde hiç bir 
fiyat tezayüdü tesbit olunmamışbr. 

Fiyat yüksekliğinin en bariz ola
rak görüldüğü semtler !stanbulda ve 
Adalarda tesbit olunmaktadır. 

IXTl3AD IŞL.«Rl ı 

Harp yüzünden Şimal 
memleketlerine ihracat 

durdu 
'.Avrupadaki harbin şimal memle 

ketlerine de sirayet etme8i üzerine 
şimal denizindeki bütün ticari mü -
nasebat ve nakliyat kesilmiştir. 

Türkiye tüccarlannın Letonya ve 
Estonyaya olan mühim taahhüt -
!erinden bir kısmının kara yolile gön 
derilmesi kararlaştınlmış ve dün Es 
tonyaya 4:~ Letonyaya. da. 160 denk 
tütün gönderilmiştir. 

Bundan başka Fransaya 100.000 
1talyaya da 30,000 Jtilo fasulye sa • 
tılmıştır. Rumanyaya. da ihracat ge
niş mikyasta devam eb$kte ve mü
him miktaıxla zeytin Te iç fındık g.ön 
derilmektedit. 

DİYOR Kİı 
Bozüyükte eczacı neden 

barınamıyor ? 
Bozüyükten geçerken tesadüfen 

ilaca ihtiyacı hasıl olmuş bir oku -
yucumuz yazıyor: 

"Bilecikle Eskişehir vilayetleri 
arasında ve tren güzerogfilıında, 

kalabalık bir kaza merkezJ olan 
Bozüyükte eczacılar bir türlü ba -
rınamıyorlar ve bir ka.~ ayda ser
mayelerini yiyerek kaçıyorlarmış. 

Zira Bozüyükte bak.allar ve ata.r
Ja r her çeşit ilacı satmaktadırlar. 

Tartı ile her türlü müshil, Lokman 
llf'uhu, alkol ve daha çeşit çeşit ilaç
ilar tedarik olunabilir. Bir bakkal 
pirinçten, sabundan kazanır ve ila
cı sermayesine verebilir. Eczacı da 
dükkarunda pinekler dururmuş. Ta 
biatile dört beş ay sonra da kasa
bayı terke mecbur kalırmış. 

Bu vaziyet karşısında insan bu -
rnda maazallah bir krizin kurbanı 
ve müstacel bir enjeksiyon ile ge
çebile<!ek bir hayata mal olabilir. 

Buna kar§ı belediyenin bir ecza 
dolabı da yoktur. Bir kaymakam 
mütekaidi olup hem hükf.unet ta -
hibi, hem de belediye doktoru olan 
zat bu eczacı işi.le yakından alaka
dar olmamakta veyahut mahalli 
göreneğin önüne geçememektedir. 

İki sene evvel Bolvadine kaçan 
bir eczacının zamanında cereyan et
miş şu meseleyi öğrendim: 

Bir çocuk düşüren kadından dem 
·kesilmiyormuş. Otomobille Eslı:iı:ıe

hire gidinceye kadar hastanın ölü
mü muhakkakmış. Eczacı da san -
tlıklara ilaçlarım yerleştirmiş, er -
tesi gün Bolvadine gidecekti. Bir 
enjeksiyon ile bu dem kesilecek -
rniş. Hast!l sahibi eczacıya yalva
nyor ve sandıktan ampolü alıyor 
ve hasta da kurtuluyor. 

Bu gibi haller karşısında göre 
göre kaba tabirle pisi pisine insan 
gürleyip gidecek. 

Eskişehirden bir eczaeımn bura
da bir de komisyoncuau vardır. Bu 
ıat cam, boya, bakkaliye ve ilB.ç ü
zerine iş yapar. Herk.es onu belle
miştir. Elinde reçete ona gider, o 
da -şayet kendisinde yoksa- Eski
~ire yollar, yaptırır. Fakat teeh-
11ürle gelir. 

118.ç eczahanede, bakkaliye ise 
hakk.a.l dükkanında satılmalı ve hü 
kiJmet doktoru da bunu ciddi ola
rak kontrol etmelidir.,, 

Ekmeğin çefniai 
rfi)eğiştiriliyor 

İstanbul tırıncılanmn ekmeklik un 
!arı mii:nhas:Tan Toprak Mahsulleri 
O !isinden almak mecburiyetinde 
kalmaları dolayı.sile İstanbul ekmek 

r.6_.LEDIY~D•ı 

Mamul şeker tüccarları 
fiyatları artbrmak 

istiyorlar 

- çeşnisinde tadiJ.8.t yapmak mecburi
yeti .hissolunmaktadır. 

İstanbul Mamul Şekerciler Cemi
yeti İktisat Müdürlüğüne müracaat 
ederek §eker fıyatlarında yapılan 

%10 nisbetinde zam neticesinde ma
mul ~kerlerc de o nisbe.tte zam ya
pılmasını istemiştir. Belediye yapı
lacak zamın şümulü hakkında ken
dilerinden muhtelif mamul şeker ne-, 
ıvilerine güre değişecek bir nisbet is-
temiştir. Şekerciler kendi nraiarın. 
da kararlaştınlac:ak bu nisbeti bir 
.kaç güne kadar tetkik olunmak ü -
zere 'Belediye İktis3.t Müdürlüğüne 
getireceklerdir. 

llÜTEFERR.lX ı 

Meşhur bir san' atk;r 
şehrimizde 

Fransız muasır tiyatrosu artistle
rinden ve sahne vazilarından Jacque 
Copcau dün sabahki ekspresle şehri-
mize gelmiştir. Fransız sanatkarı ö
nüroiir.d~ki pazartesi ve perşembe 
günleri saat 14 de Güzel Sa.ua.tler A
kademisinde sanate dair bir müsa
habe yapacaktır. 

MaIUm olduğu üzere İstanbulun bu 
günkü ekmek çeşnisi %85 yumuşak 
ve 'fo 15 sert buğdaydan ibarettir. 

Halbuki Toprak Mahsulleri Ofisi
nin piyasaya verdiği buğdaylar 

%75 yumuşak, %25 sert buğdaydan 
ibarettir. 

Bu itibarla fırıncılar dışandan 

da buğday alama.clıklarına nazaran 
ekmek c;e~nisinde iadilli.t yapmak za 
rurcti hasıl olmuştur. 

Belediye yeni bir çeşni hazırlıya
rak Belediye lıimyahanesine gönder
m~tir. Talılilhane ekmeğin vaziyeti
ni yi bulmuştur. Bu itibarla bu yeni 
çeşniyi tamim etmek üzere Belediye 

Daimi Encümenine sev:ketmiştir. Bir 
kaç güne kadar ekme.l{ yeni çe§ni 
üzerine imal olunacaktır. 

Otomobil kazası 
Dün sabah saat 8,45 de Beyazıt -

tan Fatihe giden şoför Sadığın ida
resindeki tenezzüh otomobili, Fatih 
merkezi karşısında, Karagümrükte 
Kuyulu sokakta 120 numarada otu
ran Mcbmedin oğlu 9 yaşında Basa
na Garpıp başından yaralamıştır. Ya 
ralı çocuk Cerrahpaşa hastahanesm 
de tedavi .altına alınmış, şoför y3Za.
lanarak tahkikata başlnmıştıro 

l 

Evvelki akşam Veliefendi ile Yeni 
Mahalle istasyonu arasında bir tren 
kazası olmuş, 12 yaşlarında bir mek 
tep talebesi bu kazaya kurban git -
miştir. 

Evvelki altşam saat 18 de Bakır

köye gelmekte olan banliyö treni ma 
kinisti S?.ğ taraftaki hatta tren ta
rafından ikiye bölündüğü anlaşılan 
bir ccsed görmüş, treni durdurarak 
hadiseden istasyon şefliğini, istas • 
yon ~efliği de zabıtayı haberdar et
miştir. Yapılan tahkikatta, bunun 
tren tarafından kesildiği ve Bakır -
köyünde Kartaltepede Filiz sokağın
da 71 numarada oturan Saffet oğlu 
ilk mektep talebesinden Sadeddin ol 
duğu anlaşılmıştır. 

Bakırköy jandarma .bölük kuman 
danı yüzbaşı Fikri derhal tahkikata 
el koymuş, yapılan tahkikatla Saded
din.in mektep arkadaşlarında.o kü -
çük bir kız bulunmuş, bu yavrucuk 
şunlan söylemiştir: 

- Biz, Sadeddinle beraber mek -
tepten çıktık; eve gidiyorduk. Hava 
güzel olduğu için, tren yolunun üze
rinde eğleniyor, şarkı söylüyorduk. 
Bir aralık, Sadeddin benden on mct
rek adar ileriye gitti. Yolun üstün -
deydi. Karşıdan tren geldiğini gör -
düm; seslendim. duymadı. Çok geç
meden, trenin Sadeddiııi altına aldı
ğını, tren geçtikten sonra da iki par 
çaya ayrılmış olduğunu gördüm. 
Korktum, bağırarak kaçtım. 
Çocuğun söylediği saate göre bu

r.adan hangi trenin geçtiği tesbit e
dilmiş, makinisti yakalanarak sor -
ğuya çekilmiştir. Makinist, böyle bir 
şeyden haberi olmadığım söylemek
tedir. 

DEl"IZLl!RD/l ı 

Deniz ticaret mektebi
nin islahı 

Deniz Ticaret mektebinin ıslahı i
çin hazırlanan projenin tatbikine ya 
kmda başlanacaktır. Talebenin tat
bikattaki bilgilerini arttırmak için 
bu sene aynyeten büyük bir kotra 
alınacak ve sahillerde seyahate Qı -

kılarak tatbikat yapılacaktır. 

Eski Akay idaresinin mOta
selsil kefalet sandl§ı 

IAl)vediliyor 
. 

934 senesinde Denizyoll.an, Akay 
ve Havuzlar İdaresi memurları ara
sında kur.ulan müteselsil kefalet san 
dığının lağvı kararlaitll'llmıştır. 

Sandık 940 senesi başından iti -
baren lağvedilmiş sayılarak, bu ina 
kadar memurlardan kesilen paralar 
kendilerine iade edilecektir.· Memur
lardan bundan sonra kesilecek para
lar Maliye Vekiletiwieki sandığa ya 
tırılaca.ktır. 

,.OLIST•ı 

Başından yaralandı 
Sofular mahallesinde Yeni Orta 

sokak.ta 8 numarada oturan saraç 
İbrahim dün gece saat 24 de sarhoş 
olarak evine giderken düşerek ba -
§mdan yaralanmış, Cerrahpaşa ha.s
tahanesinde teda'\oi altma alınmıştır. 

Vangm 
Dün gP.Ce saat biri yirmi geçe, 

Pangaltıda Ergenekon caddesinde 
Ar~ağm 77 numaralı kasap dükka -
;nından duman çıktığı görülmüş, it -
faiye gelerek kepenk açılarak giril -
miş, akşamdan bırakılan mangaldan 
sıçrıyan kıvılcım.dan yangın çıktığı 

görülerek etrafa. yayılmasına mey -
dan verilmeden söndürülmüştür. 

Şüpheli ölDm 
Sürpagopta 1nönü mahallesinde 41 

numarada kömürcü Sürmeneli 22 
yaşlarında Bayram oğlu Hamdi ev
velki gece üzerine birdenbire bir fe
nalık gelerek di' m.. , baygın bir hal 
de Taksimde Fr "!!ıstahanesine 
götürülmüş, yap'. .1 .,":.ün müdava
ta rağmen, iki buçulc s.uıt soma öl -
nıüf,;tür. Ha.mdinlıı ölüm sebebi ~üp
heli görüldüğü.nd"n hadiseden miid
ooiumumilik haberdar edilmiş, ce -
setli muayen eeden adliye tabibi En
ver Karan ölüm sebebinin tayini için 
morga kaldırılmasına lüzum göster
m.İ€ı ccsed morga kaldırılmı§tyır. 

' 

~· 
Şimal harbinde İsveçin 

vaziyeti ... 

A lmanlann Danimarkayı istila. 
lanın ve N orveçin ccnub ve 

garlı linıanlanndan da birçocnğa as 
ker ihraç etmelerini müt.eakib husu
le gelen siirprizden .sonra vaziyet ya.· 
vaş yavaş tene,'Viir etnıeğe başla.dl· 

Alınanların ilk sürpriz anını mii· 
teakib iş~al ettiği nokt.ala.rdan ve 
bilhassa Osloda.n itibaren memlek~ 
tin i~ine doğru yürüdükleri muhak • 
kaktır. Fakat, bu ilıraç ameliyesini 
\'e Skajerak boğazına mayn dökülme
sini temin için harekete geçirdikleri 
merkez lıarb filolarının müttefik do
nanma.suun mütcadclid n<>k tala rda-n 
taa.rnnuna uğrayıp, d~ıtıldığı ve 
bir ~oğumuı ela ga.rb l.im!l.ıtlarında 

ahsur .kaldığı ela mubakkald;ır. 
Hadiselerin seyrinden müttefikle• 

:rin her ~yden evvel Norveçe asker, 
mühimmat ve harb malıemesi n::ı1':· 
ledilnıesiDe mani ohn&k istedikleri 
a.nla.şılmaktadır. Zira Almanya ile 
N orv~ a.raauıdaki muvasala batlnrı 
kesilirse, Norveçt.eki Alma.ıı kıta!arı· 
mn, kendisini topa.damış '\'e sefer • 
berliğini yapabilmiş bir kuv,·et har· 
~ısınd·ı eriyeceği aşildirdır. Bu nok• 
tai ruı.za.r takib edilirse müttefikle • 
rin son olarak Skajerak hoğuzmda., 
İs\•eç sahiline dayanarak ta llolan • 
daya kıiiltır muhtelif vüs'att.e giden 
mayi tarlaları \iicu<le getirmelerinin 
hikmeti vücudu anlaşılm15 olur. BöY 
le bir tcşcbbiisiin muvaffakiyeti tak
dirindedir ki İsv~in vaziyeti gayet 
na.7..ik bir mahiyet iktisab eyler. 

.mlhakilm, senelerdenber~ Finlan· 
diya. hariı;, lıarh 31üzü görmiyen \'0 

Umumi Harbde de bitara.fl:!<ları sa
yesinde muazzam bir servet kazanan 
İska.ndiruıv memleketleri bu lıarlıdc, 
bitaraflık mcfhnmunnn yer bulm!t • 
dığım anlamamak içi.n adeta ct"hdet· 
ıni5lerdir. İsveç bu gün, Iıfila, bit.a.
rnfh~ ınuhnfaıa ettiğini söy ı.- .. 
mekt.edir. J:4~akat o da, bu beyanın 
hiçbir fiili tesiri olmadığını anlanuŞ 
olmalı ki lima.nlar.ma mayn dökmüfi· 
ve her türlü müda.faa t.edbirleri aJ • 
mıştır. 

İşt.e, Alınanların, en son çare ola
rak, Norve~teki harekatı tesirsiz im· 
la.eak ve Alınan knvYetleri müşkül 
bir vaa:iyete düşerlerse, İsveçten yol 
ist.emeleri muhakkak bir keyfiyet o
larak kendisini göst~reeektir. 

Böyle bir ihtimal karşıaında, şü~ 
hesiz lsvc~ Baş\'eki.li B. Han.son i.rad 
eylediği bir nutukta memleketinin 
bitaraflığını muhafaza ettiği iç.in 
böyle bir ta.leh beklemediğini ve böy
le bir talebin vukubuhnadlğını, bg,t... 
ti böyle bir talt-bin vuk"UU takdirin· 
de ancak red ile karşılanacağnu söy• 
Jemiştir. Fakat ne de olsa, istiL~ya 
karşı müşterek bir ceblıe f$is ede
medikten ve müsbet bir siyaset göır
te~edikten sonra, son dakikada. a
lman ltarar -ve tedbirlerin fazla bit 
kıymeti yoktur. 

Almanya, Norveçin lima.nla.nndao, 
sevkukeyşi noktalarından, dtinyanJJI 
~ön·cii ticaret filosunu teşkil edeıt 
Norveç gemilerinden isti.iade, ve ni
hayet şimal den.izinde hakim bit 
mevkic sahih olmal< için zaruri gör· 
düğü faaliyete girişmekten çekinml· 
yooek bir sivnseti esas prensip itti.
baz etmiş bir menılekeıtir. Tabiri tll· 
ğerle, Danirn.atka ile "Y orce~i bn pro

gramın ta.tWki için nasıl istilaya te· 
şebbüs etmişse, Norveçte müşkül '\'3 

ziyete düşecek lmv:retlerini kurlar • 
ma.k için İı>veii de lüm.ayesi altına 
a.Inuık ve buruı. güzellikle nıuvaffa~ 
olımındığı takdirde t:ıilılh knvvet.Ue 
fiiliyatta bir yer ve..~eğe ~altc:;aca!c• 
tır. 

Bu scbe.bden İsve& meselesi de, bıt 
şima!de!ti ç.:.ırpu:;~rtla yalun bil' 
atide Jı:at'j mahiyetini gösterecektir. 

Dr. REŞAD SAGAY 

Armatörlerin toplantısı 
Türkiye deniz nal~liyc ialerinin teli 

elden ]dare edilmesi i(}in bir arnıa • 
törler birliği kurulacağını dünkü nli5 
hamız.da yazmıştık. Düı1 sabah ı-;eb.M 

riınizdeki bütün armatörlerin iştira· 
kile Mmtaka Linıa..11 Reisliğinde bil' 
toplantı daha yapılmış ve birliğin te 
şek.kül ve faaliyl!ti haklmıdn esas 
noktalar tesbit edilmiştir. Bu hu -
susta hazırlanacak olan proje bU 
hafta Münakalat Vekaletine gönde
rıi.lccektir. 



uzvelt yeni Alman 
istilisını taltbih etti 

------Vaşıngton, 13 (A.A.) - Cümhur
.reıaı, bu aru am kısa bir ımtuk irad 
ederek Danı.marka ve Norveç .isti -
lisını takbih etniliJ ve demıştir ki· 

Şıddet ve askerı te~viız bir k ! e 
daha lkı ku uk milleti Danimarka i
~ Norveçi vurmuştur. Bu iki millet: 
bir çok ncsillerdenberi yalnız Ame-

~ka ~lletinin değil bütün milletle- ı 
ıın hurmet ve itib ıu kazanmışlar
.dır Çünkü g rek mıUi, gerek bcy
nebnılel ul ,- ideallere hürmet göster 
'lllişlerdir. Danımarkanın ve Norve -

cin uğradıki n son ısuı;.. üzcrıne 

Bır esık amenk hukuınetı bu gayri 
mesru nüfuz icrası usulunu tasvib 
etmedigıiıi Roylemı§'ti. Hükumet hu 
noktaı nazarı aynı enerjı ile tekrar 
eder. 

Medeniyetinin mahvolması ıçin is
tiklale, tamamıyetı mülkıyeye :ve kü 
çük milletlerin kendi kendilenni i · 
daı e etmek hususundaki hürrıyetle
rine daha ıdıclreUi komşular~ tara • 
fından hürmet gosterilmesi lazım • 
dır. ··-··· 

ola 
te 

ve lçikada 
1yo 

(&ıs 

lehirlerde Alman cas ıl 

r 

)'etini durdunnak .içın idarei örf..ıye 
ili.o edilmi . . 

liolandada bütün imm.e mücsse
eelen hükfu:net nezareti altına alın -
DUştır. Bir Alınan b unı Yukuun
a.ı, momleketi suya boğmak icın mü
hendisleri ve makmisUer su 'alflan-
am b d be leınektedirlcr. 

Holruıda hukumetı mutaarnz ve 
miıs~vliye şiddetle mukabele etmc
ğe karar vermistir. 

Ahnaııılar Yedi Mahrib Daha 
Kaybettill"r 

Londra, 13 (A.A.) - Reutcr a;Jan
m bildiriyor: 

Bugün, Narvik fyonmda ln!! ,iz 
muhribleri yedi Alman mur.rı mi 
batırmışlardır. 

Üç ıhıgiliz muhribi hafif 1 • ı a 
1*ranuştu·. 1n ilizler tarafınd .. ı ın
aanca uıyiat azdır. 

Yedi Alman lJ!lU binın tayfusı 
1000 kişiden fazla oldugu tahmin e
dilınektedir. 

Amirallık, Skandinavya sul"' nnda 
harekat_. n deniz ku'\-vetiGt · ba6-
laana.ndan Amir.-J Obarles orbt!si 
fV&miral 'Whtt.w.arth'ı e bu ha
rekata iştirak eden iibaylar la cf
ndı tebrik etmiştir. 

Bc·1!.'jka.<1a 

Knl Leopol<l, dün B şvekil. Ha
riciye, .Adliye ve ~~iılli Mudafan. Ve
killerini davet ~erek son askeri ıcd
bırler hakkı gorüşmüe \'e bazı 
kar.arlar alın r. 

Radyo i tnsyonlan, nakil val>ıta -
lan büküm.etin nezareti altına .alın
ınış ve herhangi bir baskına maruz 
k !.lınmaması için bütlin tedbirlere 
~vuru mu tur. 1914 harbinden 
..Gers .atan Be!çika, hu sefer müstev
lıye kar. ı ümidinden çok daha kuv
vetli bir muk~n emet cebbesi teskil 
e<leceı<tir. 

Y .... vyaaın V..tıi~tl 
~. 13 (Hu&uei) - ltaly~ 

lazeteleri Y....-.v hüJWmet .erki -
nından salahiyetli bir zatın vermiş 
•ıW•;u llıir t.eyanatı neşPJet-*iedıir
« Bu tlıe uatta escümıe lll söaler 
llfıvl Mmekteclir: 

' YugmlaVJ'& Atiye .emniyetle bak 
11akta ve herhangi bir silihlı ihtila

fa süri:kleneceğini tahmin etmemek
'*Er. 

Bise Reı laangl Ul1' tazyik yap)ma
-.uı-. YapWığı takdirde de biikU
Jnetin ne tanda hareket etmesi il -
mnır.leceği "imdiden derpiş edilmiş 
bulunmaUacbr. 

'Mtıtıariblerle iyi miina!!ebetlerimiz 
lar. 9tunada Ahnanyamn nakliyatı 
idaro ftmek istediği haklnndakı ça
Yie.lann hepsi yalandı-... 
ınt.ler Doğra Söyllyen Bir Adamı 

Kurwana Dlzdtrttl 
1 aria, 13 (A.A.) - ''Petit Pari

a1en, gazet.cs1, Alman bududundaa 
bilclirıyor: 

Harbiye nezaretinin yedinci ıube-
111 erkinıharb zabitlerinden miralay 
Falix Von Eichhom, Bitler tarafın
dan lakandina.vyaya karşı yarılan 
lavtsketin Almanyanııı kendi kenclini 
abluka et.meai demek olduğwıu ve 
bunun neticeai Alman iktısadiyatı 
içUı feılketli olacağını aöylec:Uği i
Jin tnkif edilerek 9 l&aD4a kar-
41la ctidlmi§tir. 

lliraJay, bu hareketin Alman Diil
Jeti tuafındu iıŞleDeD 18Di bir cim-

r~·--~=...,----------~·-- .-.... ............ 
ütte ikie-rin teminatı 

Stolıholm. 13 (A A.) - lngı ~ ve 
Fransız htlkiımetJermiı Noıveç bu
l ·ım tine deı hn.1 ve mti.es"'ir suret
te yardımda bulunacaklanna \<e 

n. ttefılt rin '! • orvc~e ru:.ker ihra~ 
cd eklerme daır kat'ı teminat ver
.dık!.cri bıld.!'ilmektedır. 

1 '~ De Aynl cmim.t ~rildi 
P ·ıs. 13 (A. A.) - Salahıyetli 

Fı an ız m. hafilı lsveçın Almanya 
taraf dan ı tfüı.ya uğraması halin
de e e müttefıkl T1Il bütun kuv
vet rme y rdım .-etmeğe karar fVel'

dıl J .. nni bıldır:mcktedirler. 

yet sayılaca,ğını Ye ileride mıiletten 
bunwı hesabı sorulncağını ilave et
mıştir. 

Miralay, Bitlerin bir cmrile Moa
tıit hap. :hanesine götürülmüş ve 
ertes· giınü hapish ne .... vlusunda kur 
şuna dizrlmiştir. 

.Kral :Haatmıu.n ~'.Mah 
nk', -3 .A...A.) - ·~vtmeka 

b det , gazetesı muhabıı lenn
dı::.--ı bin ltr, 1 H on ile gorüşm~e 
muv, • olmu tuı. Kra eçen sa
lı günu vukubuu n Alman ıstilasm
danbc_.r ı biç istiıah etmediğı 'ha.ttii. 
o gündcnlX'ı i -çıır..mel rnıı bıle _,çık.ar

mP.dı,ğı iç.in yorgwıluktan bitab ol· 
duğunu ~öylcmiştir. 

H"tikümdar, bir karu: Norveç top
ra.gı mevcud oklulrea 'azifesi mem-
0.ette kalmak.olduğunu ıliıvf: etmiş

tir. 
Karala refakat etmekte olan Na

zır Lic dt'!nıı~trr ıJn : 
- Kralın yanın dt!$en 4 bomba

nın ymrca.tarile yaralanmayışı, muci
ze .k lmdcn b ı ~1.dir. Bombalar 
,du ğiı zaman kral yere _-atmak 
mecburiyetinde kalmıştır. Krala, 
Alman mitralybılerımn atcsile de 
taarruz eclilmı§.1:ir.,, 

.Alma.n ~eri Ehenm'u 
Bomba.rdıman Ettiler 

Stokholm, 13 (A.A.) - Elv€-ruıı, 

Alman tayyarelerı taraf mda.n uç sa
at bom'ı:mdnnan ecii~tir. Şehir, 
hemen kıiımüen hamb olmuftur. Fa
kat AIManlanıı muemeıımı y~ 
hücumlar Norveçlilerh.ı sarsı?maz 
mukavemeti karşısında axım kalmak 
tadır. Eidsvolt şehri de ~er ı e bir 
~ur. 

Entiddetli~-Oimı ıı 
cnrarınd 'E@1rinde cereyan .etmcke
dir. Burada Norveçlıler hır köprüyü 
tam üzerin~n Alman ~i yüklü 
bir kamyon~ tabrib etmış
lerdir. 

Şimendöfer hat1. n NOl""i'leÇ 1l'Sker-
leri tara.ftn9a.n ro 1 f yerlerde tah 
Tib~. 

Cmubde Beıden (;ivaneôe. 12 ni
.a11 geeesin .. beri muaaTebe şıd -
detle dernm etmektedir. Balk r 
"tahliye ~tir. lüil~ ta.Şl. an 
1300 f ~a otomobil 1.sv.cç audn
du.-ın gtimll;tır. 

•hnawr llan J:.elüe lıilildiyat 
~&.P!Joriar 

Lcmdra, :13 (A.A.) - İyi ha.her a
lan mahfillere gelen malumata göre 
1aalıen Norwıçte JtWuMıı .Alman kı· 
talan Denjmar.i:adaıı .bua }'Olilee 
takviye Edilmekt.edir.J.eçiıı Landra 
sefiri (Alman, 12 nisanda L1ord Ha· 
Iifaks ile bu sevki.yatı durduraeak 
çareler hakkında ~. i 

.Alakadar mahf ıllerde kayde.dıldi-

cı bir 
yı dönümü 

(Baş tar fı 1 ı "ric) 
Abdülhak Hamıd ıcı pr:ll" ı Gü

zel Sanatlar Akaden ısı tara ndan 
yap.ılan :ye Maarif Vekileti ta...-a.fın
dan inrıa olunan makber çok muh
teşemdi. Makberde büyük sairin gu 
beyti y .. zılmıştı. 

Bu ta§ ccbinimc benzer ki, ayın 
rtıll1'b di 

~~ sukUn ile :zah.ir derun malı

~crd' 

:-afındnn 

a ıl ıştır. Maarıf V.ekilımıü bu en 
büyük 'l k aıri i:ıakkındrı. hazırla

dığı ok guzc:ı hitabeyi okumuştur. 
V ckild sonra V.att LCıtf Kırdar 

söz alamk bi.tyük §aırın makbe!"inin 
inşasınd \ • e a t tarafındaL gbs • 
ten en büyük ala.kaya &eh r namına 
teşekkuı ebnıştır. 

Valıden sonra soz a §ehiı mec 
ti ve daim· anclımen az.asnda.n Re
fik Ahm 

e ek 
en secme ı rınaen bılba.ssa Mak
~roen uzuı: e par · clrum tm, 

B ndar. son~ Üniverj;ıte gençle
ri · z eb~lcm e Ye ha7.rlanan ce
lenlder şainn makberi.ne brakılarak 
merasime nıhayet venlnı.iştir. 
llaw• Ali llioelin Dünkü Tetkilderi 

Maarif Vekı.· lWaıı Ali Yücel, 
d~n sabah ti ek pr e Haydaz·paşc. 
garına gelmı(; ve :ist2kbale cuı:an ka
labalık bir heyet :tar.aiından kar§l -
lam»l§tır. 

V.eltil, doğruca Abdülhak Hiı.midixı 
ka.orini ziyaret et.ınıştır. Bunda.n son 
.:ra. Devlet Matbaaaında tetkikat yap
mış Ye -kıtap ışlenle meşgul obnu&
tur. 

Bu hwıwıta. VekılımY:_ ~ söy
lemı§tir : 

''.Ma.an.f kitaplarının aeney.e yan
lışsız olarak talebelere verıleoeğıini 
ve Unıvennte.ıün mubta.c ~uğu k'
u lnrı seneye kadar temin etmek i
çit: a'7.axru gavretı osterecclLt.ır , 

Bundar. sonr Hasan Ali Yüoel, 
.Om emte H.şr.ici e .profesörü Nis -
sen ve goz hastalıkları profesar.ı 

lgrns Haymesm 'UDlven;ıte ile~ka
kalarmı kesmedikleri 1çin yerJerine 
ıyerıi -y.ırofesorler getirilemiyeceğinl 

.işaret etmiştir. 

Vekil BUyük ViUet Meclisinin ya
nnki ictimaında hazır bulunmak ü
~re bu ak.,cıam Aııkaraya hareket e
de<ıe.ktir 

Jlaarlf Vekili ncanıt itekteıbi 
Mezunta.nnın Balosunda 

Hasan Ali Yucel dün gece 'l'ıcaret 
Jıılekteb:ı JDemlllanBın l4aksı.m 8alon
larnıda ventiklff:i bir ~yıda tmlun -
mustur. Bu munasebetle gençier. Ve- 1 
kılın rrelıan aevınçle karı::Jlanıı§lar, 

ve büvbk ~hür.at yapımslardır. 

ğine gore bu sevkıyat ıçin lmllanüan ' 
tavv&Jdeı hı 80 triffiaen fazla nakıe
de~edıkJenne gc•re Tayyarelerin a-

doo ve sevkıyatın mıkdan ne olur
• oMnuı :miit11!fikıer amia yrılile 
Nol"W'ıÇe daiıa tJü.yük kuvvetler llff

ktdebilt:eek vazı:\ ette<nr c· 

A"Yfl ..nfiHeilie ülYe edildıjiH 
göre, Almanıar ağır ma.ızeme üıe 
~·i ana y.olile sedretmekıe Dü 

yük müikiliı.ta uğnyacaklardlr. 1n -
giliz tayya.relermın D~arka ile 
Nel'9eÇ ar.umdaki ı:.a - • DWl. 

olmağa çalıpraklannı · unutma • 
mak ıuu.dır. 

AJ.iı.ka&iar maiıfmerde lıe\ an edil
diğine gore Almanlar, I n. .... m2.. a
da 4 as&eıi MY& .,,..... - ve. a 3 
Mil ....... ,..-ı 

yare mısu ~ .,."'er 
IDlı1l tayyareleri ve üeleri a 
De -olmmı l.ııuL hart gem 
mayH!r "'llUlltaısile 1ngilU:lerm 
jerakta p.pt.ıWarı kontrole k 
~ oirm.~lanlı . 
~ .._. lla.riliDde Me(.0 K• 

Kn.-.a Vf'.ıdi 

GC t>' 13 fA.A.) - lki giin-
evvel Götenberg •)anada.. batan 
kıtaat yWd11 ..... ~~ 
ta_ ı olan .e timdi )' tan haata-
1 ~smde buhman '9ir ldnwn baisi-

(Ba§ tarafı 1 mdice) 
g Denrlıank Umum Müdürü Yusuf 
Zıy ön cc- ın vekilı avukat Sadi Rıza 
müdaf m yapmış, bu müdafaa öğ 
leden evvel ve sonra, iki celse de~mm 

aatlerce sürmüştür. Sadi Rı 
ın dava •a aıt ilk tah

ha rlık tn.hkikatıle ba.~la • 
t 17c t~ tinden Şakir Ke

H ·· n Çakır geldıkt.en 

~~ ...... ta başlandığını Adli -
V k et erkllnındruı birisinin 

m d iumumıye bu ısde ~.ok şıddetli 
vranması hakkınd bır mektup 

d bunun uzerine Deniz. 
ve alakadarların evle-

:. g polis bekletil-
bah 

kendılennin 

yır gı l cevab 
edi diğmı so -

evam ederek ez 

k di namu ve dırayetme ve 
arka lannın şeref ve hay

s . etin tevdı olun bu m.UesBeseyi 
~dare ecle uzun uza.d1ya 

duşunmtiştü . Y c:a. tetkiklerde i-
le" iıç noktada da sakatlıklar gor -
mtiŞtti!'. Antrepo ıhtiyacı ve bır :mal-
21e1De deposu almak Jüsumu .kendini 
göstenniştir. Bunun, nerelerde han· 
gi sahalarda olabıleceği de diışum.il
müştür. Elde bir dtistw', .bir Heyeti 
Vekile kararı vardı. Bu kararda, De
nizbank i in liman sahası olarak ne
relerinin lruHanıiabileceği tam"Jh e -
di mel.~ır. Bir ta:nıftan antrepo ıh-
tiyacı duITTinulurken. diğer cıhetten, 
malzeme deposundan Sarfınazar e -
dilmiştiı. İşte, o zaman bir' bina tek
lifi ' kı olmuştur. Bu teklif, alaka.
dar m dür Rauf Muy-...si tarai'ından 
yapılD\lşbı ve pazarlıkla. satın ahn
ana.sı takarrür et.miştiı Bu bına., 
Mi.niınde antrepo udur ve 140.00Q 
IH'aya }lQZJU'iıkla almmem iı{;in Vu • 
suf Ziye ÖOi§'e aalihiyet verilmiş -
tir. Fakat, :bu biaum ripotek olması, 
alılamaaına mani olm"§i:ur. Bu .eıra,.. 

da da, Satie şirketi S&hpazanndaki 
bDıasim :atıhğ arzetmeğe karar ver 
miş ~Uş işini Jen.ns fi.rlretine ha· 
vale etmi~ Jerans şirketi de Deniz. 
banka tCkliftc btıAmmlll)Wr. Bu ~k
nr heı cınctle etıliyet ve dira~e 
şeıcl \'e haysıyeti herkesçe müsel -
lem olan Ne .. et Kaınmgile tetkik et
tinlm1'1Ur Ncş'et K~ 4 ağus
tos 938 tarihinde. Naci adında bir 

kaybolan Almanların aded: beş lıin ı 
olarak tabının edıiebılir. 

Ol'W\lle .Alıma~ a A.M.
Muhabt>rat Münkati 

Stokholm 13 (A.A. - "Oelo...ı
takuı kumandam General ErikPI, 
Noneç kıta.lr..nnın Almanya He Gi
tün telgraf v el.. n batıannı k~ 
meğe mm affa oldukla.rlllı ıve Os
lo~ u bt>sli~ en elektrık santrallanhı 
tahrib .u.ilderini ~ ~. 

Ofil&etWn ilimdi ~ Jr&idlğ.i .aıı-
11edil tedir. 
. G ısemaıı zırblımıın Emdnı kru 

dır. 

) . z.a!n&llda .babn&dığı e
embadan temm ~ 

Alman kıt.alcı.. Halven ve Frede-
ı ı ~de faa yet-

t b nn:aU:tthrlar. Fo1ısmn ve 
L ~ e ~}er ~yan 
~i . Bunt Norvec;liler kop
nı'"'1 i>e!"h '8 ~ munffak oı
mul'ltırmr. Hal "e1l ktmüen tahliye 
~nmiştır. Hamil 1lhaınnn· t:a11yan 
2 ,){aıny-on ~ htl<Wdunu geç
meğe çalışmaktadır. 

hı~'I'a~ Paatiyeti 
Londra, 13 A.A. J - Haber &luı

.dıjuı.a göre eVVE:Hd gece lııgi1iz tay
yareleriniıı Baltik deiUJüııde y~
Jarı taan:u ffP>881nda bombaJamı 
hiabetile batan cebllaD.e ylltlü bir 

.. , beyamı1ta IJWw11oılJlf-: 

ımuaia 1980 mmn ve ms 
at "'"' uı. Bunıatm heı-i ~ • 
muştlı Batan bütlin vapurlarda 

• IAJnum vapu:randan meede., erzak 
"6dü 5.880 1ıoldü ~-bir vapur 
&I. iti 1""nba ile 'Ciddi hamnt ...ı--

DUfUr· 

\ ' 'T1mcs,,in mühi 
bir DJakalcsi 

arkadaşile beraber tetkilkerde bulun 
duktaıı sonra, bınanın 223832 lhıLya 
kadar tabammillü oldugunu ve böy
lece i tirasında mahzur olmadığını 
bildiren bir rapor vermiş, not olarak 
ta 10 senelik kira vasatisile kıymet
lendirilmesini bildirmiş, bu npor, 
ait olduğu makama ha.vale olunmuş
tur. 

Bu aralık mudin umumi Yusuf 
Zıya bir taraftan idare işlerinin tan
zuni diğer taraftan da İngilt.ereye si 
parış edilen ve milyonlar tutan ge
mıleı işıyle meşgul olarak iıç giınüniı 
Ankarada uç günınıU lst.anoulda ge
çirmektedır ve b ıslc tcşrmıevvelE 

kadar meşgu olam ıştır. 

4 teşrinıevv Sati ~Il'keti De-
nı~banka hı mektup y 
nın ııup a.l 
hnmıvac.aksa 

de venlen ızah t mut ınb, kanuru 
surahatindeı: w ke:nd tihadlann 
dan :mülhem olan ıaarE: mecJ · er -
kan bmanın alınmasına karar ver -
mı l rdır. 

Bu bınaya başk biı talih d var
oı llti mılyo:r. ııra sermavcl Umum 
Magaıalar ve Antl'epolaı Şiı ketı .. 
Bu ŞIJ'ketin mümessili Lütfı Av ıdi. 
Liltfi Ay mevhum bir aaamdır de
dilıetdi. Bu zatı rinlis arayıp hulama 
mıa, Halbuki, buraya, huzuru adale-
tinize kadar bu zatl getirerek böyle 
olmadıgını isbat etmış oı9uk. 1ste 
mııamaıa.tı fenıg.iyede bı sebeble is
tical edilmiştir Satıe bınasınm aun

maamın D88ıl mıilahazal.a.n:lan 

dugunu da .ızah edelim Ev\ 
l 9 taıihl Hey~ Vt>ltile kararur
da goeteril~ lırnan sahasınd 

duğuncıan do yı ahnin~ m 'af ık 
görülmüştür Bu knrarr. l · -
deıniye kadar olan 
Denizbank t.arafmdan caktı ve 
bu binayı Nafıa da alını lsa yme 
Deniıst:ıub laltacaktl. 

Awkat Sadi Rıza, mahkemeye 
.wJderine eebeb ohırak gosterllen dı 
ğer noktahır lizermde <le muda:fnada 
lıNlunup hareketlerinin kanuni du-

ğunu soyledikten sonra beraetlcnni 
illtemiştir. 

Saatler süren bu mitdafaadan llOn

ra., diğer maznunlar vekillerinin de 

mudafaalarm yapmaları ıçın muha
keme başka .gune bırakılmı~ur. 

:B.>.rgec Barhi 
Lolldra 13 A.A. - Amırallık 

tarafmdan tebliğ edılmilşti . 
~ana k~ Non ec P la.nada 

yapımalrta oian haekiı oevaı et
mektedir. 

Dün İngiliz tayyareleri, Bergemde 
duşman harb ve naklı g mı en; e 
tıaar.J"U& dmlflercilr. Üç büyük .ak
liye geırusi bombardıman edilıms -
tir Belge.de mr F 5him-t ciıepat;U 
1-hrib edi1P'llflir. 4ngiı· z tayyareleri 

tıir AMwı torptd ama mıtral .. uz 
ateşi açmışlardır. Hava şcraıti çok 
gayri musaitl bulnnııyardı.. B tay· 
ya.n- 1,..Jamin yakin1ndc aenıze mırıe 
Be mecbur olmuştu . 'Murettebattan 
ıkıein n tayyareyı t.erkettiıderi go -
riihlniştür Bütün diğer tayyareler 
iillenn R'f'det ~lerdir. 

Fra.nsıll! Jlarb Gemilf'rl No~ 
Slllumda 

P&.rıs 13 A.A.) - .20 tane Fran
ma harb gemim ın. Norveç 118.hilleri 
aı;ığmda 1ngı e Polonya donan • 
maııiıla men mılerle elbirlığ 

etmektk ol ver iyo.,. 

Weden Terı:n nizaır.no· 
meal eyeb "Vskite 1arafın

>Clan tasdik edlldi 
la.akara, 13 (Hususi ll.u.Jıabirimjz 

lıldirıyor) - Beden Terbiyem Nı -
wmnamesı Heyeti Vekile taıafından 
t.dik ec!ilmift;ir Bu :nu.amnamede 
Beden 'Terbiyesmın teıl1iftit 'ft ~ -

sifeleıine aıt hükümler vardır. 

(Baş taraf• 1 ifıctcrlJ 
endige tzbar edilmektedir. Kendile 
rine ~ mukavemet için ma 
nevi obnaktan daha fada bil' yar 
dıında bulunacağnnıza kanaat getm. 
meleri ica.b eder. 

--Am·ral n 
A~ karada 

J mıra wt.Kiklerinin ııetı~f'Hını bir 
rr: po h ınde Başvekalet' takdm et 
m ır. 

ı\mıral Mmcn, yann akşam Fr.m 
say. hareket t:rlecclrtu 

İpsalad se 

-·-
Balkanlar-aa bir İn~li 

hava servis· ÜJdas 
aii'"' -eK 

1-ıoııı\dnı, IS C.A.A ) - Rı 

Harb zamamnda, doğru hır ~ 
Pet lt&ttı İmkKRIU' ~~ 

~ 1sileıtde~ kattı .ile h1rt 
tinlıDeB' .Giha. pınbk •'acagı d 
llilhoektedir 

Bu ..... ,, ... 1~ ... 

• 
sıs var 

SMwp l.3 .(A.A. - Rarademz aa 
hillen k~ tur ıııu: tabakası ile or 
tülüdur Vapurlar <;ok müekillAtla 
fer ya.pı:voria.I. Dwı akşam lstanb 
da.ı.ı lımanınnza gelme:;ı beklenı 

Anl. vapuru ms yuzunden lima 
na gırl'm·verek Samsuna ceçmil' ıtiP.i 
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ihraç harekatı 
~erhangi bir memlekete ihraç hareketinde 
muvaffak olmak için herşeyden ewel çok 

kuwetli bir donanmaya ihtiyaç vardır 
F inlandiya harbinin inkişafı, 

İskandinav yanm adasında 
mühım mütt.efik kuvvetlerinin mü • 
dahalesinı icab ettirebilirdi: İngiliz 
ve Iı"Tıınsız hükumeti şefleri, bu is -
ük~ette alınmış bazı hazırhklan 

ifşa cylemeğe mecbur olmuşlardır. 
O vıı.l\..it, geniş bir mikyasta müşte
rek bir harekat serisine şa.h.id ola
caktık. Almanlar, halihazırda böyle 
bir harekatı 1skandinavyada yap • 
maktadırlar. 

Askeri ve bahri tarih bi~ bu hu
susta mütooddid misaller vermekte
dir. Bu misaller, mahiyet ve ehem
yet itibarile muhteliftir. Burada, e
sas itibarile, içinde muhtelif mev • 
cudl1t, barb kuvvetclrinin ihrac edil
mek ve askeri bir harekete giriş -
mek için denizden nakli mevzuu ba
histir. Fakat bu askeri hareket mü
tenevvi şekiller arzeder. Bazan bu 
~bbift; bir mevkiin işgali, bir fe
nerin tahrıbi, bir telsiz istasyonu -
nun ıılnması, bir rehinin elde edilme 
si şeklini alabilir. Ba.zan da böyle 
bir hareketle bir kara taarruzuna 
iştirak. bu araziyi işgal, bir 'tebheye 
çevınnck veya sadece bir diversiyon 
yapmak gayesi giidiilUr. Ba.zan da 
umumi bir deniz taarruzu planında 
muayyen bir hedefın istihsali mev
zuu bahis olabilir. Bir deniz üssüne 
taarruz etmek, bir limana iltica et
miş açık deniz filolarını tahrib eyle- ! 
mek, blr bombardıman üssünü zap
tetrnek, bu hareket ne şekil ve ma

Bugünh.-ii. karbde Mntı8 ~ eUnde ~ l~rım "°" 8'Btem 
hıarb ~um 

hiyt;t arlCderse etsin, donanmanın seferi, 1849 ile 1859 da talyan ya
bureda oynadığı rol daima fevkala- rımadasındaki harekat, 1845 de Kl
de mühimdir. Donanma, hücuma der nm seferi, l860 Çin harbi; 1863 de 
hal geçecek kıtaları nakleder. Bazan MekE>ika seferi gibi. Birinci Çin _ Ja
fe,·kalade müstahkem ve iyi müda - pon, 1syanpa _ Amerikan, Rus _ Ja
f aa edilen bir hasım sahiline ihrac pon harbleri, neticede, geniş müş-
ede.·: kara askerlerine, ilerleyişle - terek harekattan başka bir şey de-
rindı:> yardım eder. Techizatlannı ğildir. 1 

ikmal ettırir; yaralıları nakleder; 1918 _ 1914 harbi, bu noktadan, 
hazan da ihraç- noktasının civarın- deniz aşırı Alınan kolonilerinin fet
da, bir üs teşkil ederek, buradan, hi, Baltıktaki Alman harekatı, va
harekiıta girişen kıtalara, askerler, si Çanakkale ve Selinik seferleri, 
motörler, beygirler, yiyecek, mühim üstende ve Zeirberugge Alman de
mat, her nevi malzeme gönderir,, he nizaltı üslerine karşı taarnızlar gibi 
yeti seferiyenin devam ettiği müddet faaliyetleri de ihtiva eder. 

Bu müşterek hareketlerin ihti • 
rnamla mütalea edilip müteaddid ke 
reler füiyat ~uuıa vazedildiği AJ... 
manyada da, bu. mesele büyük tedkik 
mevzuları tePil etmiştir. 

Amiral Grooe, deniz "harbi., adın
daki kitabında şunları yazıyor; 
"Müşterek hareketlerin b•t§lıca 

ebemır.iyeti, nakil vasıtalarının her 
istifade edilmesinde, ve biu.at k~n
di omusunun faaliyeti lehind" d~oiı 
üzerinde nakil imkinlarmda r.ıUn • 
demi~tir. Bunun sayesinde, yüksl~k 
kumanda. heyeti tabiyesine dah;ı :.eri 
bir şekil vermek vaziyetinde bu • 

çe üs ile metropol arasındaki mü - Müşterek hareket, deni7.e hakim 
nakalStın devammı temin eder; ve olanın silahıdır. (Sonu 7 incide) 

ni~~~~z~~~rin~ri~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

lunaca ktlr .... ,, 

tini muhafazaya, onlarııı gemilere ~ ~ 
binmesini temine ve muvaffakiyet
sizlik takdirinde, hareket noktaları
na gitmelerini kolaylaştımağa mec -
bur olur. 

Bugün S A R A Y Sinemasında 
2 büyük ve güzel film birden göreceksinis. 

Umumi taleb üzerine 
SHIRLEY TEMPLE'in en 

da, küçük ve büyilkıerin mem
nuniyetini temin için programa 

ilaveten gösterilcceütır. 
Seanslar: 12 - 2.50 - 5.45 - ve 8.35 

r· n- 's-·z&a t•z-ı .... WWWLt ==s-=..+---

Gazetecilerin sokul
madığı içtimada 

neler oldu? 
--····-- -

Belediye kooperatifinin 
hesapları yeniden tetkik 

edilecek 
Evvelki gün gazetecilerin bulun • 

maktan menolunduklan Belediye ko 
operatifi Heyeti Umumiye içtimaı 
çok heyecanlı olmuştur. 20 bin lira
yı mütecaviz bir açık tesbit olunduğu 
müfettiş raporlarının okunması Ko
operatif azası arasıııda hayret ve a-
04~tyet uyandırmıştır. Çok uzun sü
ren ve ~ddetli münakaşalardan son
ra raoor hakkında bazı mütalealar 
ileri ~ürillmüştür. Bunlardan biri de 
heyeti umumiyenin teftişe 3 müfet
tiş memur ettiği halde raporda yal
nız bir müfettişin imzası bulunması 
idi. 

Bu itibarh teflişlerin yeni baştan 
yapılması kararlaştırılmıştır. Yapı

lacak teftişler için 3 kişilik yeni bir 
kadro tesbit olunmuştur. Bu kadro 
kooperatif azalarından belediye mas 
raf müdürü Avni, gaz depoları mü
dürü İbrahim ve muallim Ariften 
müteşekkildir. 

3 kişilik bu heyet 938 hesabatını 
yeni baştan tetkik edecek ve bu hu
sustaki raporlarını azami 15 temmu
za kadar ikmal eılecektir. 

Kooperatif Heyeti Umumiyesi 15 
temmuzda fevkalade bir toplantıya 
davet olunacak ve yeni hazırlana • 
cak teftiş raporlarına nazaran 938 
bilançosu hakkında kat'i kararını ve 
recektir. 

Heyeti Umumiye 939 bilan~o ve 
hesabatını evvelki günkü toplantıda 
tetkik ve kabul edert>k heyeti idare
yi itra etmiştir. 

Diğer taraftan kooperatifin ıslahı 
için alınacak tedbirleri tetkik ede -
cek 5 kişilik komisyona gene iza a
rasından Suphi, Hami, Kemal Hay
dar ve Arif tayin olunmuşlardır. 

=-rn:ıı::z:=.-::aw::ı::.ı::ııı...:: 

ikinci beş senelik 
sulama programı 

'.Ankara, 13 (Hususi Muhabirimiz 
bildiriyor) - Nafia Vek1leti ikinci 
beş senelik sulama programının tat
bikat sahasına c:;ıkanlması hazırlık
larını yapbrmaktadır. Bu hususta 
ki kanun yakında mecliae sevkedile
cektir. 

1 RANSAO y·. R"LE YERLEŞMiŞ' U r\. 1 

Meşhur 
Mıgırdıç 

-12 

Tokathyan 
Tokathyan 
hatıralarını 

Beyoğlundaki meşhur Tokatliyan 
otel ve lokantasının müessisi ve sa.
bibi .Mıgırdiç Tokatiiyan Efendi de 
Nis'in eski rnukimlerinden biridir. 
1914 deki Harbi Umuminin arifesiR
de, Rusya He olan münasebatı siya
siyemiz .münkati olduğu bir sırada, 
kendisinin bu devlet tebaasından bu
lunması dolayısile bazı mufrit vatan
perverler taraf mdan oteline vaki o
lan malüm ve nabemevsim taarruzu 
müteakib memleketi terkeden Mıgll'
diç Efendi, harbin bir kısmını lsviç
rede geçirip bilahare Fransaya git -
miş, ve Niste yerleştikten sonra da 
bir daha İstaııbula avdet etmemiştir. 

İstanbullularla, İstanbulda veya 
Türkiyede çok zaman bulunmuş ec
nebiler, memleketten ayrılarak Av
rupada yaşamağa mecbur oldukları 
vakit, her yerden evvel Fransanın 1 
Akdeniz sahillerindeki şehirleri inti
bah, ve bu meyanda da büyük bir 
ekseriyetle Nisi tercih ettikleri gö
rüJmektedir. Sebebleri ise malum: 

Yazan: Hikmet NİSAN 

otelinin müessisi 
efendi Niste, eski 
anlat.yor 

ayni saf sema altında bulunması, ki• 
yılannın ayni liı.civerd deniz mevce
lerile yıkanması, güneşin ayni sıoe.k 
güneş, iklimlerin de hemen hemen 
ayni iklim olınası ve bu itibarla İs· 
tanbula hasret kalanların, tabtatiD 
bu müşabeheti sayesinde bir derec& 
ye kadar tahfifi hasret etmeleri... 

İşte bu sebebe mebnidir ki, Tokat· 
Jiyan da lsvic:;renin karlı dağlarını 
bırakarak Nise gelmiş ve gençliğin • 
denbeıi kendisine yaver olan taliin 
yaı·dnnile, ~hrin en kibar mahallesi 
olan "Cimiez,, de, gerek harici mi· 
marisile gerek dahili taksimatile za· 
rif bir bina olan villasını pek mü • 
sait ~.rait dairesinde satın almış, 

orada refikasile beraber yerleşmiş-
tir. 

••• 
Nise geleli iki üç gün kadar ol • 

mu~tu. Ben de her yabancının yap· 
tığı gibi şehri dolaşıyor, şayanı te· 
maşa yerlerini geziyor, görülecek ne 
varsa hepsini görmek ve tecessüsi.i
mi.i tatmin etmek istiyordum. Bir sa
bah ::?ehrin meşhur olan yazlık çar
şısına indim. İki taraflı sıra ile di
zilen ve uzun bir hat teşkil eden seb

Birincisi, kelimenin bütün şümulile 
hür ve medeni bir memleket olan 
Fransada yn§amak, ikincisi de Ak -
denizin şark Ye garbinde iki miintc
ha noktası olan Nis ile İstanbulun (S0tıu 7 incide) 

============~=============================== 
SÜMER Sinemasında __ , 

İki büyUk fiTm birden 

1-Aşk Çocukları 
MARİE GLORY - FRANÇOISE ROZA Y 

Ve (komedi Fransezden) ANDRE BRULE tarafından fevkalade 

bir tarzda yaratılmış hissi ve müeşsir bir film .. 

2 - Montmartre Geceleri 
ALBERT PREJAN ve ANNIE VERNAY 

tarafından oynanmıştır. Şarkı ve danslar filmi. Akordion kralı AL
BERT PREJF..AN bu filminde en cazib ve en güzel havalan ve 

şarkılan teganni etmektedir. 

Bugün 11 de tenzilitl.ı matine 

Bugün T A K • S 1 M sinemaaında 
Türk artlıJtlerinin ve Türk sineme. sanatının büyUk zaferi olan 

y 1 L M A z A L • 1 
Oynıyanlar: Smıvi Teclü • Nevzad Okçugil - Feride Ca1ıan - ,86(ıtris Rcfil~ Kemal - CcU.il Çağda:} -

Reji: FARUK KENÇ - Eser: VA-NÜ - Prodüksiyon: HALiL KAMiL 
Modern Türk poliainin iştirakile tortib ve temsil olunmuş zabıta ve ci-nayet romanı. Barlar, mehyaneler, .l 

apaşlar, batakhaneler t 
lliıvcten: Eldor Jurnal son dünyabe.vadısleri. Oyun sa.ileri: 9.45 - 12 - 2.15 - 4.30 - 6.45 ve 9 da 1 

~~~~~~~~---~~-~-~- ~~~~ == ------ ·- -==-= -

BUGÜN 

1 PEK 
Sinemasında 

HEYECAN ve MERAKLA 
SEYREDECEGINIZ 

BÜYÜK BiR MAC.ERA FİLMi 
KAHKAHADAN KIRII"ARAK EÜLENECEÜlNtz 

HARİKULADE KOMEDİLER ŞAHESI<~Rl 

KRALiÇENİN ELMASLARI TUrkça 
sözlü 



MSA.N 1940 -YENi SADAK 

Galatasaray Macarları 
6 - 1 mağlub etti 

/.Aisaf ir /erimiz yorgun bir 
tutturdular 

oyun 
tarzı 

Cur.ıa günU gelecekken treni ka. -
çıtınosı ·· · . YüzUnden Macaristan şam-
pıyonu Riapeşt takımı ancak dün 
saa.L birde şehrimizde bulunabildi.. 
ve kısa b. . . 
16 i<' ır ıatırahattan sonra saat 

· da Galatasaraya karşı maç 
Yaptı. Kafile on dördü fudbolcü ol-

d~ak üzere on altı kişiden mürekkeb-
• ll', 

J)" 
"' 1 .un cumartesi olmak dolayısile, .1.a « ı . 
k 1 " rn stadyomunda epey boş yer 
a ırııştı. 
M;saf 

, : ır takını, tren yolculuğunun 
erdıi;> , 

c.• malum bozgunluktan sonra nac:a b l • 
ı_.. • aş adıgı vakit, bu yolculuğun 

Ca
!,8

1

1
1
'
1 hemen görülmeğe ba.şladı. Ma 

.. al' d" 
bir ı\ un maçın kısmıazamını hiç 
Çok· ·~rupa takımmda görmediğimiz 

B·~ıgıı· bir tempo ile oynadılar. 
• < !)1angıçta, Kispeşt oyuncuları o 
ı.aJı•ı lll" 

· ustağni bir vaziyet takın -
nıı~ıaı·dı l . . . . 
daı~· {ı Galatasaray ılk yırmı 
kaLık-ı z~rfında oyununu rakibine 
ct· 1 eltınnekte hic zorluk çekme-

ı. ı-;antrof l ~ v •• 

zeı or arının yaptıgı çok gu-
b ~olden sonradır ki Macar fud-
0Icuıerı·nı·n .. l . b" 

kilı 
0 

goz erı doyurur ır şe-
t 0Ynadıklannı görebildik. 

g ~.r!safirlerin en müessir tarafları, 
~·e·1ı <l n-ı . · er e Almanyaya karşı oyna -
18 ol&.n . v 

açık . gene; oyuncu Kinçes'ın sag 
soı . h~ç biı' akınında Galatasaray 
d >:;t-rısi tat·afından durdurulama -
k:~ :-unda biı· oyuncwıun büyük 
k.a~ı kadar Gala~tll..Y sol haf. be-
ının ace . ı..· 

d· h tnı uır oyuncu olmasının da 
a 11 vardı. 
~fo 1 

1 -.ar arın en aevşek tarafı Ga-ata,. . o , 
de ar ay açıklarını mütemadiyen 
düf\ırı_,·~e bırakmaları idi. Kispeşt 
dı n hıç de iyi bir taktik kullanma-

l7ci takını bit' at(J,(Uı 

nın ; kaz ettirici bir tesiri olduğu gö
rünmekte idi. 

Oyun nastl oldu 

Fakat 23 üncü dakikada sarı kır
mızıhlar seyrek olan akınlarından 

birinde y~re düşen kalecinin topu 
kaçırması yüzünden Sarafim vasıta-

Galatasaray sahaya çıktı. Misa - sile bir gol daha atınca daha nik -
firkr· kalın çizgili siyah kırmızı for bin ve daha şuurlu bir oyun tuttur
ma •:e siyah pantalon giyiyorlardı. dular. Bilhassa' forverd gayet kolay 
Kı8>l bir merasimden sonra oyuna anlaşıyor ve çok güzel kombinezon
Ga!atnsaray saat 4.40 da başladı. lar husule geliyordu. Ağır bir oyun 
Orta hakemi Ahmed Adem. oyıı•yan Kispeşt bir aralık Galata -

lki taraf da karşılıklı fakat ağır saray ka1esine doldu; top kaleciyi 
hücumlar yapıyorlar. Bununla be - de &~arak kaleye gidecekken tam 
raber en çok iş kalecilere düşüyor. zamnnında ka1eyi doldurmuş olan 
Bu ~ekil<le ge«en sekiz dakikadan Faruk kafa iJe muhakkak bir gol 
sonra Salim ile bir d.-..plasman yapan kurtıırdı. Buna Boduri gayet güzel 
Salalı!lddin ~üt pozi~ycnuna girdi; bir ~ape ile mukabele etti ise de 
çektiği kuvvetli şütü kalecinin göğ- çıkış yapan kaleci topu taca çıkar
sünc carparak geri geldi; zamanın· dı. B~raz sonra devre 2 - 1 Ga1ata
da yP.tişen Sarafimin kolayca yap • sarav lehine bitti. 
tığı gol oyun üzerinde sürat bakı - . iKiNCİ DEVRE 
mınd:•ıı epey müeessir oldu. . . 

ı S "~· · G" İkıncı devre başlar başlamaz, san-ki dakika sonra ar~ımın un • w. • • 

lı · düz ilt- an aşara dçe ıgı guze şd carlar hakimiyet tesisinde eüclük 
\, •ı:-ci devreye kadar rakibinin o- direğe çarptı. Bun an sonra oyun a k ed'l ~ -

1 k kt' w. .. 1 üt t trafo.farını degıştırmış olan Ma -

.,uıı ta.ı· h.. 
1 

.
1 

çe 1ı1 ı er. a ı:ını ve ku\'\"'tıı· taı·anarını ha '7ı·y,.de n... ıatasarnyın ucum arı E: 
nkıırı"k · . ~ ~ ~ u-'1 d M w v Birinci devredekinden çok daha se ~t q ımkanlarını bulmuş olan geçti. Bu ara a acar sagaçıgnm A · G 

1 ar.urlar ~.1 .1 b b' t kt'k k 1 f k t k t hl"k 11 . b'r rı ovnıyarak sık sık a atasa.ray ce-kuıı .• · , "' nıamı e ez ere ır a ı gayPt o ay a a ço e ı e ı ı ·. . . . . . w b 
1 bi ."ndııar. Gulatasaray da raki - kaç inişini gördük. Bununla beraber · za çızgısı ~çıne gın:ıege aş ıyan 

tıın tutL d - . . 1 dah . 1 tt'kl . 1 Macarlar bılhassa sag açıklarrından f · ur ua-n ack oyundan ısti- Macar ar a az ıs e ı erı so a- . . . . 
ad ı:,... , k .. 1 b' "' rt d k çok ı~tıfade edıyorlardı. Beynelmılel n.....tc•·edeı·ken bir taraftan da Kis - çı ]arının guze ır o asın an ço A • 

.- ..... ın k . k A b' k'ld k 1 d fudho1 alemınce tanınmış olan bu cek '· UV\.'ı!tli tarafını marke ede- enerJı ve serı ır şe ı e a eye a- d 
"ad b' .. .1 . t' gene oyuncu karşısında A nan ol -kı .. 1, • ar ıF;abet gösterdi. Dün san lan ruı.ntraforun dış ır sutı e ıs ı · -

1 
k k. d d 

1 
'k 

' nz l ı be 1.k- 1.. . dukr.?. zor u çe ıyor u, on an:ı a ı:>..,." 1 ı a.r kliib1erinin tarihlerine fade ettiler ve bera r ı go u yır- k d • b . t d tt'kt 
"''"-ı C~k b a .>r u vazıye evam e ı en <le· t . ır galibiyeti bu suretle el- nıinci dakikada oldu. . . 

e tıle 0 b' d" 1 K. sonra Galatasaray da yalnız Salımı ı.~ r. kadar ki altı dakikada B•·ndan sonra ıraz uze en ıs ~ .. 
-rı k ·0· 1 k 1 . k geride bırakarak dort forverdle ga -larclı ırnıızıhlar üç gol çıkarmış - pest a atasaray a esme ar a ar- , v b 

1 
dı 

• • w b 1 dı V ·· yet serı akınlar yapmaga aş a . 
BıL g1; .. 1 1 . 1 kay:ı. mmb.ege k'al ş ladı · e oyun mu- Bumm üzerine Macal'lar iki i<;lerini o.v.e oyunda zmıı· maç arı- teva ~ın ır şe ı a . . l<l 

1 -~ I gen ·ı ı ar. 
~~~oooocc>OOOOOOOO<XXX 1.8 inci dakikada Sa1im sağaçığa 
'kt J d f tb ) Jarı Salfılw.cldiıı içe geçtiler. Galatasaray " .ep er arasın a u o maç bu şekilde mukabelesi ile 24 üncii - dakikada bir kat'şıklıktan istifade 

l eden Gündüzün yerden bir şütile ü
çün1.-ü golü de kazandı. Bu gol üze
rine adamakll coşan sarı kırmızı ta
kım iistüste akınlara başladı ve 
26 ncı dakikada Salimin bariz bir 
şekılde ceza çizgisi içinde düşürül
mesı yüzünden Bodurinin çektiği 
penaltı ile dördüncü golü çıkardı. A
çık bir farkla mağlup vaziyete gi
ren Macarlar işin ciddiyetini idrak 
ed('rı;k çaltımağa koyuldular. 

-~-·---'-------· _ _.... _____ ........ _... 

Her ne pahasına olursa olsun gol 
çıkarmak istedikleri, geriyi hiç kol
lamıyarak beş forvedin hep atak 
tapnu.sından anlaşılıyordu. Fakat 
bun1..ın acısını çekmekte gecikmedi
ler ve 30 uncu dakikada Salahad -
din topu gayet güzel kontrol edip o j 
nisbr~tte güzel ve kuvvetli bir ~ütle 

1 
beşinci golü çıkardı. Yine birkaç 
hamle yapma kistiyen Kispeştin a
kınla?·ından birinde şoliçin fevkala -
de bir ştitünü Osınan birinci klas bir 
kalE:dye has bir blokajla tuttu. 

b" 
l{ir~ tııı 'taksim :stadında GalatasaraY. 
ta.n Pı"lst nıa~ı yapılırken bir tacaf · 
ligi da Şeref stadında mektebliler 
lti~t'~ dc,·aın edilmekte idi. 2500 
{{i b adaı· bir kalabalığın seyretti
Yan u lll~çlaı- oldukça zevkli ceıe -

C:tnu!'ltir. 
llo"a· · . lllt .., :tt<,•ı 3 - Haydarp~ 1 

f.>a t:ıı· ~açı Boğaziı;i ile Haydarpa
de Bo·~l_a:·ı .Yaptılar. Birinci de'fre
clal'p gazıqının yaptığı bir gole Hay 
bildi.a}a. Pe.naltıdan mukabele ede -
ına . kıncı haftaymda Boğazki ia-

111,lf> l • k. ~ 
· ıa ıın bir oywı tutturarak 

2 gol daha çıkardı ve m-açı 3 - 1 ka
~. 

Vefa 1 - Sanat MeJrtebi O 
İkinci maçı Vefa ile Sanat mekte

bi oynadılar. Vefa nisbi bir hakimi
yet t~sis ederek maçı 1 - O kazan -
mı.şhr. 

Galatasaray 8 - İstikla.l 1 
Biriud devre her iki tarafın da 

birer golü ile berabere bitmiş fakat 
Galatasaray takımı ikinci haftaym 
rakilıini baştan nihayete kadar taz
yik ederek iki gol çıkararak maqı 
3 - 1 ka?.ırnmıştır. 

42 nci da.t..:1 .. ada Boduri önünde -
kileri hep atlıyarak kaleci ile karşı 
kar~ıya kaldı, onu da geçip kaleye 
gidec·eği sırada kaleci Boduriyi a
yağııı ıJan çekti. Bu golün kaçma.sına 
::ıeyi· l'Ucrle beraber acımış olan Ga-
1 ıl .. " ray sol içi kollarını havaya 
kalctıı ırk~n süratli bir oyuncu olan 
Raı;n, beklenmedik bir ıamanda ye. 

( So;~ ; in<>ide) 

akiki tehlike 
(Başrııakaleden detYSm) 

rak kullandı. Hücum edeceği mem
leketlerin dahili vahdetini bozdu, kuv 
yei maneviyesini yıktı ve haris emel 
lerfui muvaffakiyetle başa çıkarma
ğa muvaffak oldu. 

Sovyetler Finlandiyayı istila eder 
etmez, kendi bendelerinden bir hü -
kfunet reisi buldular, onu başa. ge
tirerek bir hükfunet düzdüler ve gıi
ya Finlandiyanın meşru hükfuneti 
bu imiş te oraya insani bir yüksek 
yardım vazifesini ifa için gidiyorlar
mış gibi bir vaziyet takındılar .. ~
rada da Rusların işini dahildeki bır 
takım vatan hainleri kolaylaştırmış 
oldular. 

lsveq ve Norveçin Finlandiya is
tilası karşısında takındıklan garib, 
manasız ve kendi aleyhlerindeki hod 
gam siyaset son günlerde ortaya çı
kan hakikat ile izah edilmiş oluyor. 
Anlaşılıyor ki şimal memleketleri i
çin için giz1i bir kurd tarafından o
yulan ve yenen bir ağaç gibi çürük
tüı» Bu kurd memleketteki bir takmı 
vatan hainlerinin mevcudiyetidir. 
Alman dostu veya taraf darı namı 

a.ltında faaliyet sarf eden bu kimse • 
ler hakikatte ya bir Alman casusu, 
ya bir Alman kölesidirler, herhalde, 
İskandlnavya.lı doğmuş ve İskandi -
navya vatandaşlığ1nı haiz bulunmuş 
olmalarına rağmen, bir hainden baş
ka bir şey değildirler . 
~n gelen telgraflar Norveçte Nor 

veçıı "nazilerin,, Alman safları ara
sında vatanlarına, kurşun attıklannı 

haber veriyorlar. Almanlar orada da 
kendilerine uşaklık etmeyi kabul e
decek siyaset adamları buldular ve 
bir hükumet teşkil etmeğe kalktılar, 
Narvik şehrini vatanına hiyanet e
den bir Norveçli zabitin Almanlara 
teslim ettiği bildiriliyor. 

Belgraddan gelen bir telgraf ha
beri memleketinde Alınan dostluğu 
nu müdafaa eden varakalar dağıtıl
dığını, hür yaşamak için Alman ta
rafdarhğl yapmaktan başka çare ola 
mıyacağının ileri sürüldüğünü hika
ye ediyor. Vatanlarını muhakkak bir 
felakete sürükleyen bu satılmış ve 
ahmak hainlere ufak bil' sual sorul
mak jcab eder. Harbler Almanlarla 
dost ı.;eçinmekle nasıl hür yaşıyabi
lirler ki, bizzat zavallı Alman milleti 
esaret içindedir? Kendisi tefekkür 
hürriyetinden, söz hüniyetinden, ten 
kid hürriyetinden mahrum yaşıya.n 
bir millet başka memleketlere nasıl 
hill'riyet götürebilir? Fakat bu a • 
damlar bir akıl ve mantık münaka
şası yapacak değillerdir. Onlar sa -
tıldıkları Almanya lehinde propagan 
da yapacaklardır. Vazifeleri budur. 
Bu tuzağa diişen safdiller bulabilir
lerse, ne ala! bulamazlarsa, aldıkları 
ücrete istihkak göstermiş olurlar; 
bu da kendilerine kafidir. 

Fransada komünistleri görüyoruz. 
Bu bir felsefi ve sosyal fikir ve ka
naat değil, ecnebi bir devlet hesabı
na vatanın müdafaa kuvvetlerini tah 
ı'ib te~ebbüsüdür. 

İşte ortada umumi bir kaide ola
rak böyle bir hazırlama ve içinden 
yıkma usulü tatbik edildiği görülü • 
yor. Bu yıkıcı, sinsi ve hain usulden 
memleketimizin istisna edilmesine 
imkan var mıdır? Türk matbuatının 
memlekette vücudünü sezdikleri ec-
nebi Propagandasına kar~ hassasi -
yelleri düşmanları biraz dikkatli ve 
ihtiyatlı davraıunnta sevketti. Türk 
milleti mazide çok zaman ecnebi en
trika lan içinde ıztırab çektiği, ni -
faklara düştüğü ve bu yüzden kuv
vetini kaybederek ecnebi istilaları al 
tında kaldığı için kendisinde acı tec
rübelt!rden bir tortu gibi kalan bir 
inlibah ve uyanıklık vardır. Fakat 
ne kadar olsa in~anız. Bile bile va
tan hainliği yapacak ferdler çok na
dir zuhur etse bile, görgüleri, bilgi
leri pek gerıis o1madığı için aldatıl
maları kolay olacak insanlar her 
memlekette olduğu gibi bizde de bu-

lunabilir. Bu11lar kendilerine telkin e 
dilen ! ikir ve kanaatlerin kaynağı 

Bcrlinde olduğunu bittabi bilmezler. 
O fikir ve kanaaUeri belki bir sami

mi dostlarile vukubulan hasbihal, 
mübahase ve münakaşa esnasında e
dinmişlerdir. Bunlar zahiren masum 
görünen bin türlü kanaldan gelebi
liı' ve samimi bir çehre arzedebilir. 
Fakat hakikatte hain, mahir ve be
cerikli biı· propagandanın zehirleri • 
dir. 

Türk matbu::ıtırun \tazifesi vabul· 
daşlara uyanık bulunmayı her za • 
man }ı:.ıtırl:ıt.m~k olıiıııfo gibi Alman-

PMtaTl!!!!UÇ W 1 z 

Türkçeye Çt,vm,n: llt)SEYtN CAHlD Y~ 

Yeni bir arsa Üzerinde 
kurmak temelli ar•aya 

temel 
bi• 

yapmaktan daha zordur 
_ 188 - r.inde kıvılcuplar saçan harflerle pal' 

Korporasyon haddi zatında "sı· 

nıf mücadelesi,, ile mütel'adif 
değildir, onu kendi sınıf mü • · 
cadelesi için bir filet yapan Marks 
çılıktır. Hür ve müstakil milli devlet
lerin iktısadi temellerini yıkmak, 

milli sanayilerini ve milli ticaı-etleri
:ni yok etmek için ve hür kavimleri 
bu sayede devletlerin üstündeki ci • 
lıanşümul Yahudi maliye.sinin hiz • 
metine tabi bir esaret altına alın.ak 
için beynelmilel Yahudi aleminin 
kullandığı silahı Marksçılık yaratmı§ 

tır. 

Nazi korporasyonu, bu sebebden, 
milli iktısadi hayata iştirak eden mu 
ayyen grup1arın teşkilatlı toplanma· 
!arı sayesinde, milli iktısadın emni
yetini yiikHeltmek, milli halk bedeni 
üzel'inde tahripkar bir surette tesir 
icra edecek her türlü mania,ları ber
taraf ederek kuvvetini arttırmak la
zımdır. Maksad da birtakım mania
ların devJete zarar vermelerine ve 
nihayet. bizzat iktısad için bir fe1i
ket ve bir bozukluk teşkil etmelerine 
meyd-ın bırakmamaktır. 

Nazi korporasyonu için grev mil
li istihsalin bir tahribi ve sarsı1ma
sı vasıtası dE:'ğildir, anti sosyal ma
hiyeti dolayıl'lile halk kütlelerinin 
ilrtısadi terakkilerine mani olan bü
tün engellet·e karşı mücadele saye
sinde milli iısUhsali <;oğaltmak ve 
sürmek vasıtasıdır. Çünkü her fer
din faaliyet sahası iktısadl ame1i
yede aldığı umumi sosyal ve huku
ki vaziyet ile daima eser ve müessir 
alakası içinde bulunur. Bu ameliye 
karşısında tuttuğu hattı hareket bu 
vaziyetin tedkikinden çıkal'. 
Noıi amele milli iktısadın ı-efalu 

kendi maddi saadeti demek olduğu-
nu bilmelidir. 

Nazi patron bilmelidir ki amele
lerinin saadetini ve memnuniyetini 
kendi iktısadi rnfalı \'e saadetinin 
viicudüııün ,.e inkişafmın en birinci 
şaıtıdır. 

Nazi ameleler ve patronlar halk 
cemn.atinin heyeti me<:muasının de· 
legelcri ve ma.ndaterleridirler. Bf'al 
ve hareketlerinde onlara bahşedilen 
büyiik nisbette ııahsi hüıTiyet bir 
kimsenin hareket ,.e icra::ıl kabili -
yetinin yukarıdan yapılmıya icbar
dan ziyade hürriyetin genişletilme
sile çok daha artması keyfiyetile i
zah edilmek lazımdır. En mahiri, 
en muktediri, en çalışkanı ileri sev
ketmesi lazımge1en tabii ıstı.faya 

engel vücu getirilmemelidir. 
Nazi korporasyonu için, grev, bu 

sebeble, ancak ırkçı Na~i devleti 
mevcud olmadığı zaman ~ullanılma
sına cevaz ve mecburiyet bulunan 
bir vasıtadır. Doğrusu, ırkçı N<J;;.i 
dev1et, patronlardan ve proleterya
dan mürekkeb iki büyük grupmanın 
istihsali azaltmak suretile daima 
halk. cemaatine zarar vermek neti-
cesini gösteren muazzam kavgacı 
yerine herkesin hakkına hürmet tel~ 
kin etmek vazifesmi denıhde etme
lidir. Ticnn~t odalarına terettüb e
den vazite milli ıktısadi faaliyeti 
idame etmek ve bunun noksan ve 
kusurlarını bertaraf eylemektir. 

Şimcli milyonlarca insanı kavgaya 
sevkcden şey, bir glin, meslek oua
Jarında ve merkezi iktıs:ıcli paıfa -
mentoda hal çaresini bulmalıdır. On 

Jarla, patronlar ve ameleler ücret 
''e tarife müca<lelesi içinde bfribir
lerile aıtık boğıı§maınalıclırlar. Çün 

kün bu her iki tarafın da meseleyi 
halk cemaatinin Ye cleYletin ha}rı 

uğrunda mii.<ıterck surette halletme
lidirler. Devlet fikri her şeyin ü:1.e--
ların istila cmrl'rı :.,i. pı>!ilikalannı, 
takib ettikleri ı ,u lcı·i bıkmadan, 

mütemadiyc11 iz .. ıh etmek ve Alınan 
istila siyasetinin bütün dünya için 
ne mUlhiş bir tehlike ve felaket ol
duğımu kanaat verici bir vuzuh ile 
vitdanlarda yerleştirtnektir. Bir se
neye yakm bir ;ınmandanberi durup 
dinlenmeden bu nokta üzerinde ıs -
rar etmemizin hikmeti işte budur. 

Rli~ Cah\d Y ~iN 

lamalı dır. 

Bund~ da, her şeyde olduğu gib~ 
en iptida, partiden evvel, vatan gel· 
diği pı:enaipi hüküm sürmelidir. 
Na~ korporasyonunun vazifesi 

su suretle tarif edilebilecek gaye uğ 
~da terbiye ve ihza.rdan ibaret • 
tir. Kavmimizin ve devletin em.ni· 
yetinin idame&i hususunda herkesk 
unüştereken ça~şması. Bu da lf 1·1 
ferdin doğarlcen nail olup halk ce .. 
nıaati tarafından tekemmül ettiri
len kabiliyet ve kuvvetlerine tevfi· 
kan vukua gelecektir. 

Dördüncü suale: Böyle korporas
yonlara. nasıl muvaffak olacağımız 
sualine vaktile cevab vermek ~ort 
derece zor görünüyordu. 

Yeni bir arsa üzerinde temeller 
kurmak, esasen temelleri buhman 
bir arsada temel yapmaktan, un'u
miyetle, daha zordw'. Müte~ass~11 
bir mağazanın mevcud olmadıgı bıı• 
yerde kolayca öyle b.~r ~ğa~ ~~ 
na edilebilir. Fakat muşa.bili bll' mu
essese me,·cud ise bu iş tlaha zor, 
ve, bundan başka ahval ve şerait yaJ 
nız bir mağazanın ileri gidebilme -
sine ınüsaid olan yerlerde ise gayet 
zor olur. Çiinkü burada nıüessisler 
yalnız yeni mağazalarını müşter~le
re kabul ettirmek değil, yaşıyabıl -
mek için, o zamana kadar o mev
kide yaşamış olanı da mahvetme~ 
meseleı:ıi karşısında bulunurlar. 

Bir Nazi korporasyonu diğer kor
porasyonlann yanı::;ıra manasızdır. 

Çünkü "kor·porasyonlarda müşal~ilı 
yalıud hiç de düşman olmıyan tlı -
ğer t~ekküllere karşı müsamahasız 
sıılık hasebile samimi surette meşbu 
olmak icab eder. Bu dünyada umu
mi bir vazifedir fıtri bir vazift:Jir. 
O korporasyonlar kendi şahsiyetle
r ini müdafaa ve takviye mecburi .. 
yetindedir1er. Bu kabil temayüller 
arasında hiç bir uzla.5ma, hiçbir an
laşmı:ı olamaz, yalınızkat'i ve nefse 
has bir hakkı muhafaza Yazifesi 
vardır. 

Binaeraleyh, bir neticeye varma -
nın iki yolu vardı: 

ı - Bir korporasyon teşkil et • 
mck ve sonra, yavaş ya1raş, beY:1el
milel markaçı korporasyonlara karsı 
mücadeleye girişmek. Yalıuf\: 

2 - Marksçı korporasyonlara gir
mek ve bunlar bizim yeni idealimi
zin aleti haline kalb için yeni bir 
ruh ile doldurmağa çalışmak. 

BL.inci Yasıta fena idi. Çünkü 
mali zorluklanmız o zamanlar he
nüz gayet Yahim bir halde bulunu
yorlardı. Mcm balarımız mahdud idi. 
Yavaş yavaş, gittikçe fazla bir su • 
rette intişar eden inflation Ya:iyeti 
daha valıimlcştiriyordu. O seneler
de, korporasyonun azaları için el ile 
tutuJ.abilecck surette maddi bir fay
dasından pek bahsolunanıazdı. Ame
lenin bir korporasyon için aidat \•er 
meı:;ine hiç bir sebeb yoktu. H:ıtta 

Mark~cı fikirlere taraftar buluııan
Jar, bile, Iluhr'da M. Cuno'nun da
hiyane icraati saye::;inde ceblerine 
milyonlar doluneıya kadar, bitkin 
bir h::ı ide idiler. Bu milli Reiclı şan· 
söliyesi Mark~ı korporasyoniarn. 
1ml.'.hıkfm telakki edilmelidir. 

Biz o zamanlar bu türlü kolaylık· 
lara güvencınezdik. Hiç kiınse icin 
ma!i zatı müessiriyetten hiçbir fay 
da al'zedemiyen bir korpor:ı..:>yona 

girrnek cazip birşey olamazdı. Di· 
ğet• taraftan, böyle yeni bir teşkilfi t
ta az çok münevver fırsat beklcyi· 
ciler kin ufae;ık bir peynii· parç!l.-,ı, 

bile )aratmamış olduğumu mutlak 
sur <'tte söylemek isterim. 

Bilhaösa, şahıs meselesi bıında 

gayet mühim bir rol oynayordu. O 
zaman hü kudretli i!?in hallini ken
disine tevdi edebilecek bir adamım 
bile yoklu. O zamanlar sınıf mücade
le müessesesinin yerine Na-:i korpo
ratif fikrinin zaferine yardım için 
Markı;çı korporasyonları gerçekten 
mahvedecek bir kinıse, kavmimizin 
bfrinci büyük adamları sırasına gi· 
recekti ve heykeli w~lde, müs
takbel ne~.!~ için Ratisbunne 
Walhall$>.'sında dikilmek lizımgele ~ 
cetti. [Dcpamı oor] 



ASI EVLAT 

-riNt SABAH 

Almanyanın 
• 
ilkbahar Taarruzu 

Müttefikler Alman manevralarını boşa 
çıkarmak için Balkanlara yardım ede
bilirler ve etmelidirler. 
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Sanki allı saat güreş yapan o de- 1 
ğildi: Sofranın başına bağdaş ku -
rup oturdu. Kollanın sıvadı. Orta
ya !.onan kızarmış bir kuzuyu y_e -
meğe başladı. 

Neşide, ilç yapıdaki oğlu Seda
ın. elinden tutmuş, ılık güneş altın
& mm gezdiriyordu. Sultana.hmed 
iŞilesi i;nünde durdular. Sedad o 
:Şincye sokuldu. 
SıraJardaiı birinde oturan il:tıy.u, 

ilzii buruşuk bir kadn, Neşi:.Mıin 

ğzınd& Sedad ismini işitince k-alk
N ıde, yaldastı. Bir ona bir de 

.ıcuğa bah.'i:.ı. Bu sansın, zeki ba -
:.şh çoruja gözlerini dikti: 

- Melek kalfa, dedi. Sttreyya Bi
zin de o~lunuz demektir. Görüyo .. 
rum ki &dadı da torununuz kadar 
seveceksiniz. Onu ilk defa gördünüz. 
Bir daha gbrmek istemiyecek misi-

. ? 
nız ... (Eski İngiliz Bahriye Nazu·ının bir nıakales1) 

Sofrada on kişi kadar vardı. Güıı:el 
bir kuzu kızartr,nışlardı. Geniş bir 
bakır sininin üstüne uzatmışlardı. 

Alıço, yorgun olnuyan adamlar
dan daha ziya.de iştiha ile yedi. Son
ra. bir köşeye uzanarak yaslandı. U
ytıklamak 18.zımru. L8.f değil, saba.
ha yine güreş vardı . 

- Swnd, senin babanın im:ni ne 
mınım? 

Diye sordu. Genç kadın, bu ihti
arın alfı.kasını hayretle takib e-li
Jrdu. Sedad, kendi kendine rr.~ş-

1ıl olduğu için ihtiyar kadının yü-
me bile bahJnadı ve '.Ne~ide: 

- Babasının adı Sürı:yyadır. Ne
.m sordunuz efendim? 
D'y~ müdahcleyc mecbur oldu. 

·ir.eyya ismin· işıtince kadın küç_üğe 
rıldJ: 

- Süreyya? .Ah yavTucuğum, ~!i
yya nın ya ·ı-usu ha 7 .. 
Di•re onu öpmiye, ok9aııı1ya ve 

jzlr.ıri yaş içinde mınldn.nmıyu baş
dı 

- - Demin önümden g erken şüp
.:lf.ındim. Ne kadar benziyor" ... Bu 
um yavrusu, Süreyyanm de,: ıI n i ' 
tı y.avrucu[jum ... 
İhtiyar kadin Sedatlı kı ca.ğına al
ve b ~ sı a.la.rdalı biriııe. götürdü. 

U'aZ sonra kım olduğu.en sô.}ledi: 
Süreyyanm dadı t Mdek kalfa ... 
.ıreyya onun elinde bh'y.ümüştü ve 
·r zaman ondan. bu.hsederdı. Neıide 
ı ismi pek iyi tanıyor ~u. Kocrı ::ı

n bu kad r S<hdiği ihti~ar kadının 
1Cuğın ım.itıemıssiranı: SL'tt'JlTşı da 
eşid yi mute.bassis eci"ym .. tltı. Fa
ıt k sının ailesine kı. ,ı. duy.hı

t i 0 mr.ar yüzünden, d d1ya da ihli
:: i! b-ktJ. 
B ı ihtira. Melek kalf, da t1a. var
. E"r müd • t, Neşıueye bakmadı 

h. b etmedi. Y:ılnız acı göz ya.ş
rı nere Sedadı ae\di .. 
- Ba.bana ne kadar ben?Jyorsun 
• a 7 Tıbk1 Süı eYJ a ... Gözleri. :kaş 

hm, ağzı, çe.."'le i... Tab:ati.. 
:re •• o. ben m elime geldigı z:ırr.an 
m kadardı. Onu ben büyi.ttüın, 

mm c endı has~ idi. ÇocuJt•na 
kamıyordu. Ben senin babana: ana
' elı.mı. 
Nedd<:. ihtıyar dadıya ya.n gc?le 

karal,: l 
-· SilH:yya, babaFıııd.ın. ann !Sin -
n cok sizd~.n bahseder. Her vakit, 
•i goreceğı gcld1f,ini söyler; ve si
ıle nasıl gorüşebilcceğıni dtişü -
ır. 

M0l :ı: kalfa, mendfüle gözlerini 
ere.: 

, c.ıl i mi? dedi. Banu daı gın 

• ~. t.: neden dargın olsun: ... Sü
yya kım'-'eye dargın de;ıldir. Yal
v., bDı;kalorı Stirt?yyaya darılmış

!'. E\ l:ıtTiannı tanımak istemiyor -
r. 'L'orunlarmı görmek istemiyor -
r .. 

:M ek Kalfa, bu noktada birden 
.: l mı "ildi ve sert bir sesle: 

A..si C\ !adı h~n de olsaydım, 

:ı de> U!nıına.tdım. Bir evlid, ba -
'!.s •un ,.e , nasınm istemediğini ya
rs.'l &si olur. 
Ne jde, ibtiy2.nn bu sözlerine hiç 
· 'ı \Tnr.••meyi tercih etti. Güle-

k: 

B ınu hiç h&.tır.ım.ız&' getirmez-
k: .. 
-B •n pclci!a tahmin ediyordum. 

, b : i ın ı:onunda bir- ka.şka-

Mu-

ız ı do • ı uz· n ü d :,·" ... kC"1, ~ a. 
<' -T:.rmz i·lerin mnh'yc:ti baklanda 
, ı}C"T(' kapılor.ı.k mübnlagalı mü
hM-c: ıer yapıyorduk: 
Müdire aramızda icli. muallimler 
·Uartmıza girmişlerdiı biz yedi genç 
.... 0 giin, siyal elbiselerimizi sır
maian atmı[?, renkli k\UllaŞ}arın 

ne gO.mübnil§ı.iik ... Hntta yüzümü-

Melek kalfa, Sedadın saçlarını ok
eıyara.k: 

......_ Bilıyoruın. Bır daha rastge
lirsem belkı... Bugün şubeye aylık 
almıya gelmiştim. Kim bilir; belki 
bir gün yine yavrumu görürüm. 

- Aman .kalfuc:ığnn ! ... Bu kadar 
sert kaIOli misiniz siz de ... Bu yav
rucuğun ne günahı var? Haydi Sü
reyya bir kabahat işledi; aılesinin 

istemediği kızla evlendi! ben de bir 
günah 1şled1m, sevcıiğim adaırıa var
dım. Fakat ~edactııı günahı nedir? 

&ıbahtanhcri koşmaktan yorulan 
Sedad, Mclel· kalfanın kucağında us
lu, uslu olunıyordu. Kalfa, kalbi -
nın en nazın yeı·iıı<lcn yaraJanmışti. 
Yavas yavaş basını çevirdi. Uzun 
kirpı1 leı ini uzaklara cevırnıis olan 
bu gu,,.t;], temiz yuz ü. va.kur kıya
fctlı gen kadını ık defa gôn.iyor
du. Dıkkatle suzd : 

- Nerede otunıyorsu.ouz? diye 
sordu. 

- Burada, Eı:ıkizabtiye civarında. 
- Sil Pyya evcle mi şimdi: 
- Hayır, ışindc ne.ı:d ise oğle 

yeme0 me gelu. Ouu dn görmek ıs

ter mısınız.~ Ne kadar memmm ola
cak, ı>cvincmden < elı ·ecc.k ... 

Me1ek knlfa \ı.zun bır tereddüd 
g ·ird . Ya efenc neri duya.-sa. Fa
ka nereden duyacakla=7 .. 

Sedad onı f>liııd cektı ve küçük 
apart.manlarna Ira r süriiklea!. -Me elr kalfa bu S!cak. sevım.r a
partmanın sanllm_ muhıtind& şasr.c
dı. P.eie Purcyy::ı:vı gcirduk+..en, bü -
tüu maziyi, oumw gc~en gurıle:nni 

1Ivt~kaıtlıktc: sonra degıştı. Sanfü 
uyandı, bn:::.butün haşkc:ı bır ~1eme 

girdı .. 

Yeme'.hni pıı::iren, (•ocuguna oa - 1 

kan \'e terteımz bi. sofra kuran ı 
gen'< kadllll si.ızerc1: Sur.,yyaya: 

- Ne kuuar cldaumışlp.ı; dedi. 1 

Ben dt onlalın ~uz ne mıSJ. kaı.• -
mışım .... 

~.Iel<>lt kalfa, işhıe gjtmiye hazırla
nan Surc·yya<ian &:dadı. akşama ka· 
dar i~.t..:dı: 

- .A.k~ı ÜRlÜ yine getiririm, an
n~ine teslım e<lc:ı iıı .... 

Dedj, Suı'l;!yya ı cclcl~derne<li. 

Akşam, ge~ vakı t. i:>e&.da.an haber 
çıkmayıhca ana bııba ınerc:ı.ka baş

lamışlarclı. Süreyya: 

- Annemle-babam torunJ...ı.rnu bı
rakmak istememişlerdh bel.ki .. 

Dedi. Neşide teliş içinde idi.: 
-- Ya. ilıtıyax ka yokia bir 

kazaya uğrndıse... Hem ne ae olsa, 
bir haber gonderirlerdi. 
~ vakıt kap.ı.an acrbmlı. Kapıcı 

olduğu· anlft• ılan lıı: d.clı...m Sw i!Y) a
ya bir mektııb uzntu. Heı.oen al]tı

lı:ı.ı ve im2a: "Dadın Melel , . 
Kan koca baAbaş ve telfıfj içinde 

şu sa.tırlaı ı o!.11 ul. · 
"Süıeyya oğlum· annen ve bat•an 

Se.i::uh b1ral ımwıla.r; gelônler ken 
dıleri alı-unlar, dı. cırJnx-. Sedac ~i,;i 
bddivor .. , 

::iüı·eyya gmıi1" bir nefes alarak 
J,ar11mıa baktı ve gülclü. 

Ilı lırei ROSA 

•. llJt: {tl b n ufak .konfe 
r:ıns ::;akıııun« gıttik. B12 bahçede 
dolamı kcrı dısarıdan bıı: sür:ti ziya· 

retçi gelnıif1 meğeı... Üniformalı za
bitler, siyah t:lbmeli baylax, nazır kl· 

' lıklı, hclı fellı "1.::.b.ır genç gllz'"· 
' tecrübclı y::ı~I 1 · mJa.r ... 

Biz sak.na gırıni'e heıısi birden a. 
yağa k?Jlrtmı:r.. Ve bızı uzun 7 1 

alkışl.aclıiar oniermden geçerek UC' -

de b.zı.. tahc- edılfın ve3· gıdi iyt.: 
kadaı. b ,J]\ıı:; rlevr....r etr.:. 

Ben art1~ · ııJ YuJıt!~~m sıralarda, 
birkar • c·f, Cl:ı( bın h.mıcr.ığır.:ı r;a

ikler a,tJııdc.ı polı t· h t,aı uğra -
dığu. ı.:.1 lwurlıyoru. O :t.:aman da 
he're an <iuv.ınuş bcn:i lılınay.e etlen 
kadm'il. "oto/1u1<- nbaruw"' kend.mi o
nun vi.ıcudim.Un i~ne uuzmeğe çalış
mıştır.o. 

pudra ve boya sürmekte mahzur 
.aadığtnı da ifa.ve etmişlerdi.Yarım 

• _.w:: foQ1lJ'& tekrar wplanaralı, b\ıc aıe- t 

Fakat bu seierki heyecan o çeşid 

heye<·n.n değıldl. JtluZiffer bir 1mman 
danın, bil' şehre aaıkerınlıı başınQ.a. 

Sabık İngiliz Harbiye Nazın Hore 1 

Bclisha dün akşam geç vakıt gclmi§ 
olan Paris Soıı ga.:ı:etesinde ya.zmı.ş 

olduğu bir mal,alede milttefilderin 
abluka kıskacı arasına. sıkışan Al -
manyanın ilkbahar taarııızunu garb 
cebhesinde deı:,"iJ Balkanlarda yapa
cağını kaydetmekte ve şöyle demek
tedir : 

"Balkanlearda Almu:n:iar ta.rafın
dan tatlım edılcn tabiye nedir? Ev
velü. bu smue cevab verelim: 

Almanya bu lıı:ı.valiye ticaret sim
sı:ı.ı·ları gonderıyor. Bu tellalların e -
linde bır takım resmi ve Slyasi ve
snik ve tavsıycnamcler de vardır. Bu 
sayede bunlar Alman olımyan mes -
lekdaşlarına kı:ırŞl bir faikiyet ve 1 

rüçhan temm <'derler. Bunlar bedel- · 
Odenecek Alman 

. ve lelerinden. gel-
mal satın alırfar. 1 

ık.arı ım:Jlc:nn be -
de•ıcn bH Ke .... a." ula.rak s::ıtıcıların 
ala,.aklı ht:s ... p1arı. da binkir durur 
ki b d:ı. sab ı an aıacakls.nnı tah -
sil ea~bilmel ri foın mümku olduğu 
:Kac ar fa.zln Alman malı almaf,""a ic
bar eder. 

İste bu ma ıevr" Hayesinde Ba.1 -
kan pıyasn ar:ı Alınanlara inhisar et
tirilmiş olın ve mamul Alman emti
ası da kendine kolayca bir mahrec;: 
teskil eder. 

Bu usulün en cok t.atbik edildiği 
memleket Rumanyadır~ Bu: ülkede 
.A:lm:ın alıs vcrıs fileminin bM.kuman 
dam Dr. Kloc'ül ticaret>me_vdan mu
lıe.r.ebel.ermde ınrıl elbiseli mUtehas
lllS! ahzuita crıtaruhar.blerınin yardı
mı ile icıwı.yı ha.rekat etmekt:edir.. Al-

Srvas viliyet. jandarma 
kumandanhğ1 

as (Hu~usi) - Vazifo şehidi 

Asur. Vardard.m açı t kruan vi!aye· 
timı Jandarma alay ku_ımı.ndanlığı
na Mamaki seyyar birinci jandarma 
alay kumandanı muavini Yarbay 
Refik Köstem tayin edilerek şehri~
mizc gelmı!=! vazifelenne baştamış -
lardır. Kendilerine hoş geldilıiz der 
muvaffakıyetler diJerız. 

;zmirde tenis kfilbU 
İzmir, (Hmmm) - Küftiırparkta 

yenı tenis kh.ibu ınsaa.tı ıkmal e<lil
miş, mefru98.t ve mobilyesinin hazır· 
!anmasına baslanmıst::r. Teı!s kltl
bii. 1 mayıs saat 17 de m -a.smıle 
Beden Terbiyem Umum 
Gener:.ıl ~'Dl Taner ae me -
rasır:ıe dava• olunacaktır. Kül -
tiir}J rkta faa rye gnstermek üzere 
şe!u·.imizcle bir tenis ldtibü tesis e
dilm'stır. Kıu.c i ·ın ·dlayete usulü 
dair:esinde mtıra!:ııa+ edılerek kanu
ni Iciisaa.de a .,.ım!~tır. Miıessisler 
yakı ı<l toplamı. a.ı; )cta.J'€- heyetini 
senecEıkı er? ~ • 

Danfatirl& iutbel mClç~arı 
Denızli. Hurıusi - Dc.-'flizlıye da 

~ l edılen Nazilli Stlm sporJa De
nizi~ spor k:lub.ıcr:ı 'E, rakl.mları a
r..sınd.. 7 ~ l Mi paza gmıi:ı:. bir 
Bıac yapılım netlcey' ınfıra. kar· 
ş1 dört sayJ ilf> ı•enız! ka:ınnnnstı.·. 

man ilkbahar taarruzunun bu ticari 
hareldt..ım:ı sahne olarak neden do
layı Rumanyayı intihab etmiştir. 

Rumanyunııı petrolü, buğdayı ve Al 
manların muhtaç oldukları diğer 

mahsulleri boldur da ondan ... ,, 
Sabık İngiliz Harbiye Nazırı bun

dan .soımı H.umanyanm coğrafi va
ziyetini tetkik etmekte, Balkan Paktı 
tlolayısite Balkan devletlerinin biri
birlcrine kar11 derulıde etmiş olduk · 
1 • taalıhüdleri güzden geçirmekte, 
Ruınanyaya müteveccih bir A.lmaIJ 
taarruzu basladığı takdirde Alman
yamn mü,k:il bir mevkie diişece~'fuıi 
ve bu ıtıbarla nazilenn Balkanln.rda. 
mu ellal bır ihtilaf hudusünü arzu 
~ emıyeceklerin.i söylemekte ve de -
melrtc::lir kı: 

An.karada imza edilmiş olan an-
h ;'.lfla]aı ::ı mP!fttf biı protokokla. Tür 
kiye, imzn cdileu taahbtidlerin ken
dısini Rurıyn ile müsella.h bir ilittlil.
ia sev.kedcmıyeecğiııi tasrih ctmış -
tir. Anc:ak AJmaııyaya karşı hi.iyle 
bir kaydl ihtiyat yoktur. Blıı:t• na -
le. h. Rnnı:uıy:ı Almanya tarafından 
kend <;mİ silah kuvvetiie müdafaaya 
mccbıır b1.rakaca.k surette sıkıştırr -
Jacak olursa !ngiltcrenin. Fransanın 
ve Türl<ıyerıın fiiH müıaheretlerıne 
ve Balkan itilafı dostlarının da bıl -
vasıta muavenetleriııe istimı.cl ede · 
bilir. MUttef;klerm ve Türkiyenuı ya 
kın ı:ıarktn hiıtüıı taahhütlerini ~yer
lerine getırebilecP.k mühim kuvvetle
ri vardır. Bu yiızrlend:r ki Almanya 
b1ı Jmvvetlerırı kefüli aleyhine hare
kete o;{'cmelerını~ fırsrıt vermem(•}{ i- ! 

çin proje1enni kan dökülmeden ia.t
bıka c·ahsacaktn. , 

DenizlidQ ccrit teşvik 
ediliyor 

Denizli, (Hususi) - Halkavi vt: 
kornıte bafkanlan 7 /4/1940 g\inü 

Karahayt köyi.ıııe gıderek rnüstahsi.
le pamuıt yetiştirilmesi hakkında 

konferaDs vermişler ve TürkJeriİı 
eski bir sporu olan atlı ciridin te -
şekkül ettırilınesi için bir idare he
yetj kuı·muşiardır. 12/5/9•1.:0 pazar 
günü için hır müsabaka t.ertib edil· 
miştü. 

Harıçten iş talepler. 
lzmir, <Hususi) - V:iyanada 

bir firma üzwn, incir ve kum ırıey 

va.lar satın a1ma.k istediğmi, Filıatin 
de bir firma buğday, yine Filistinde 

başka bu finn::ı. beya2. peynir satın 

almak istediğıni Ticaxet oda.awa bil

dirr...nişlm ve tüceal'l:ufa ia.wştırılma 
larmı isteuu§lerdir. 

Pırede bu firma İzruirde sünger 
ticaıetl yaıunak arzusurıda,.;olduğunu 

ve bu şırke-t tesisi için Ofümın bu 
husust.aki izahatını ri@ etmiştir. 

Ja:ponyaı:la bir firma inc1 ger -

dnnJıl;: yüziikleı, dıKış makineleri 

satmak istediğini, PaıiRt.e bir firma 
pt rtdtı! karyolalaı 8.'lt.tnak arzusun-

da bulunduğıınu ve acf'.nte aradığım 
Ti<:4Yet OdaKtna bildit:ııı.iştir. 

Aliço, biraz konuştuktan soma, 
uyudu. 

Adalı da, Aliço kadar .zor gör -
müştii. Hatta, onun kisbetini ayağın 
dan çıkarmak daha güç oldu. Bal
dırları dnha fazla şişmişti. 

Adalı, kavi bir adamdı. O da ye
meğım bolca yedi, üzerinde yorgım. -
luk eseri yoktu. Yemeğıni yedikten 
110nra. o da uzanıp yattı. 

Çaaırlanna çekilen binlerce seyir
ci gö.."ldüzkii güresin dedikodusunu 
yap yordu. Hele. Gilmillcüneliler ile 
Edirneliler arasında debsetli müna
kaçala oluyordu. EdirneHler, Gü -
mülcimclilerc şöyle diyordu: 

- Gördünüz mü pehlivanımızı? .. ı 

Tam alh saat meydanı dar getirdi 
AJıcoya! .. 

Gi.iınülcünelilcr de: 
- Kım kime meydanı dar getir

di •ı. 
Dıyor3ardı . Hakilrn!en .Adr lı Ha

lil Alırnya iyi dayanmıatı. AJiç.onun 
karşıf'mda hiç bir pehliya::, bu kadar 
muh:ı.vcmet gösterememişti. Ayni 
7.am~.nda müdafaa gürc,,.ctjnden ziyad3 
taaı:ruz güreşi yapmı:ftı. 

Çingeneler ihtiyar cazgınn başına 
toplanmış sonıyrırl:.ıniı: 

- Usta. yarın ne olıı.cah. dersin ? . 
- BelJJ olmaz.. .. 
- Hele söyle ... 
- lumin ;,.J ıtğlna kiııbet girerse 

o, gure yapacak, derim ... 
- Bu da ne dem€k? 
- Ha, bak söyliyeyim ... Her iki-

sı de tırpanlarla biribirlcrini şişir
dileı·. Bu gece sabaha kadar vuruk 
y.erlcri daha ziyade şişecek ve çürü
yecek. bu sebelıle kisbetleri ay:.:.kla
rma olmaz olacak.. dedi. 
Cazgınn yamnda bulunan genç bir 

pehlivan: 
- u~-ta. acab~ kimin ayağına kis

beti olmıyac::ı.k der.sin usta! .. 
Alic;'Ollun ayağına ola~,nı bili

rim ... Fakat, Adalıdan şnp.hcliyim, 
dedi .. 

••• 
Pehlivanlar bolca uyumuşlardı. 

Sabah güneş doğduğu hnl<le horul. 
horul uyuyorlardı. Öğle yaklaştı, A
Jiço, neden sonra kalktı. Adalı, daha ı 
bala uyuyordu. 

Alı~o, olduğu yerden doğruldu. 

Hınçoğlu, ustasını bekliyordu. Aliço 
kalkaı kalkmaz şakaya başladı .. 

- Tehey! .. Saat kaç Halil be?. 
- Öğie oldu usta .. 
- A.uu:na, uyumuşuz be! .. 
- Çok .. 

- Yıkanmak için su va.r mı be? 
- Var usta .. 
- Oöğünelim de aklım ba.ıj4ma 

ıeWn be! .. 
- N€ O, aklın başında değil mi 

ll8ta ? .. 
- Hept.eıı yorulm~um be! .. 
- Jhtiyarladık usta! .. 
- A be! .. Acı patlıcanı kıra çal-

maz be? .. dedi. 
Gerilerek hasırın ~rinden kalktı. 

Soyundu.. vücudlinü hareket ettirdi. 

Birn;i, bil" başkası, bir üçüncüsü 
sahneye çıktılar ... Hep biribirine ben 

ziyen sözler söylüyorlardı, Büyük 
1 ) -. 1 Britan) a, kudret, satvet, hakimiyet, 

~;~_;j CA.S U .S ROM A-N l ke!imeıeri, bu sözlerin arasında en 
;!,b~~~~~..,;J/.:=:=:;;;; çok tekrarlananlıı.rdandı. .. 

Tefrika Ne: : 8 :.-;ıhayet siyah elbiselerin içinde 

iiını t.a.hm!n ettlcim 1 
B:'.irany-. oi7.C'lml h 

; uk hızmetlm: oelf emffieV 1· • 

dar buyük n.111! t·u lrn.ct 
s~ on a < l d:u.."'.lll:lı-..r m::. d! . 
bi.:ı ôe ~aman ınsanla.-dLlı. 

J ı ışlar diı:ıiiiği .zarr.ı<m eLafuna. 
baknıa.bıldim. 8'.uon IDl1ger çok k~
la.baJı kmı~ ... 

I~ın tuhat.ı 'burada ne olacağını 

biz<' lııldırmemışlerd.i. İçımde birme
rak var.dl .. 

Derken sahne)le bir yaşlı zat çık
"'· ııutlrn benzer bu- şeyler sövledi; 

V( ırwr.asinını aı.;1lıJ.r•agını haber ver
CL. O ~nroada lrnlund:.ı i<Ltcu kafa pa

zuhendı olan bir zabıt yazmnıza gel
d 

- ~ınırl yool gl'.nç kız ayağa kal· 
k cali: (:kı<l r:ave the kih::ı:'i o ) o
kuyac:ılmımz dedı. 

Banuo hs,şhymı~n biz de a~ra 
kalktık, w ciğerfennıızin bütün kud 
retilc bir c"zlw.- vı.• veı:d h;in<le btı şa.r 

kı.ı,ı ı,;öyle<1ik ..• Artı1~ lıen etrafımı da 
g<>renliyorduııı. Bu k:ıd:ı.n:ık bir he
Y<!Caıı Iıeui mııllıı.le etmişti. 

bir a.dJ m dalıtt kürsüye çıktı: 

~n~ bir adam. Beni te<lavi eden 
ve bu mesleğe sürükliyen doktor. O 
bepeinden raz.ı.~ alkışlandı... o da 

mnvaffakiyeümh1mı emin olduğu~ 

na dair srı._}(o , ' . Ve neticede 
de: 

- 'falt:lıc·ll'r:. ı '. · j emin ede-

ceklerdir, dedi.. '.Mezuniyet te dere
ce sırasilc isimleıfoi okuyacağım. 

- Emma Stram.bel!.. 
Ben yerimden kalktım, kalbim ar-

tık bu kadar heyecana dayana.mıya

caktı. Muhteriz adımlarla sahneye 
~1 vürüd.üm. Bacaklarımda ke -

YAZAN : M. Sami KA.RAYElı 

Soma, soğuk su döktü. H&lile d
rek: 

- Halil, şu yağ ıbriğini geti1' 
dedi. ~ 

Maksadı, vücudünü HınçoğllJlll" 
oğdurmaktl. Akşam güreşten ao~ 
da vücudünü mükemmelen oğdut ' 
m~tu. . , 

Halil, ustasını zeytin yağıle gii 
zelce ve dikkatlice oğı:nağa başladlı 
Aliço, demir gibiydi. 

Hınço, ustasının daha hal.. çeı' 
gibi gerili olduğunu görünce: ·..i< 

- Usta, buglin, dünden daha ll!'. 
sin! .. dedi. 
Ali~ gülerek: 
- A be kızan! .. Şimdiv k~ 

., .Jt ' 
hayatta b'"yle bir sıkı idmaı ulw 
ğım var ın ~ dı be? 

Diyerek . · yle."ldi. Hakürnten, J;'J 
çoya böyle sı1u b· ... idman vr ~ 
pehlh'an bile bulunma.zclı. Adaııot' 
sıkı güreş:, ona idmırn y.erirıc ge9 ' 
miı::tı. . 

A.fü .. '<> yarım sa.at kadar oğu~ 
Ondan sonra vücudünu bez.le ~ 
tel' sonra gi:, indi. 

Gümülcündiler, pchliva.P- için ~ 
ca kahvaltı hıızılamı<:ılardJ. Fakat, Cll 

leden. sonra güreş olduğundan All1 
az yemek mc'{:bur.iyetinde ifö. ~ 

Nitel{]m, b·ıkaç yumurta iç ·. ::1P 
ve yoğurt yrdi. Bolca da teJ'eyagı 1' 
kn)m:ık a~ı"tırdı. 

Halil söylcniyordu: 
- Usta, neye yemiyorsun 7 • 

Dur1<ım ı ,,.tl 
...... r.~SL••~•S••····--·~~a.e51•a•.a••a•,.,,, 

!htjyat yoklrunamna c]a~1ct 

Fatih Askerlik ~ulıt'l!!loimk:·.:-: . .J 
1 - Her sene mutao olan , tı)'P' 

yoklama ın;ı <ll:van. edılmektt:l ll • 

2 -- YolJaın:llar yme doğu;1 ~; 
ğum yaplllil.cak ve J {'r ·miilwDf'f ııi' 
.zat yol~l:unu~Hil J <:.."loi.·i y4ptm1~ 
tır. <İ 

&- Yoklama cumartesj lwri f 
mak !.izere haftruuq her gun ~,at 
dan 12 ye kadar devam e<leccld~ft 

4 - Öğleden sonra rnb" kendi 
lerilc me§gul olacaimr. r•iı,; o:r ti 
re~e mür3.caat k::~bu.~ cd!jomcz. ~ 

<:> ·- Şub de ız.mn n. n f"'i-.tJ 
vermemek ve mfü.ellefl~r· m.~n 1fP' 
det islerinden alıl! ymamak içın ~ 
kulıul.ı.c:ak müracaat "" 2 tek~ , 
ilana göre yapılac::.f ınt:.l..:~ h<; ~ 
keJlef doğ ura ilanın. ı:K t ellY. • ı:-

6 - İlin olunan doğumn · . , 
ba..<ıl5asnun müracaati kabul edild' 
yecektir .. 

7 - Ba yıl askerlik çağımı ~ 
33G doğumhıJarın ilk yı klrurıa:.,ı .~ 
ziran 040 sonuna kadar <lcvani ~d 
cektlı. Bu doğumlular yeıklan~~ 
için ya.lnız hn..ftailL"l ''cuma11 guw:, 
öğleden sanı a subt-ye mür~a· eJI 
rek yokluma!arıru yaptıracaktır• 

317 doğaı:ulula.r: 
24: Nisan 940 Çarşaınba 
25 ,. 9'40 Pel'şembe 
26 ,, 940 Cuı:oa 
318 do!'urnlula.r: 
29 ,, n4 O Pazartesi 
30 , , 940 S:ılı 

2 MaYlS 94-0. Perşembe 
319 dobwnlular: 
3 ,, 940 Cuma 
6 ,, 940 Paza rte.si 
7 ,, 940 Salı 

320 ~ula:': 
8 ,, 940 ç, 1 Ş<ııl:lba 

9 ,, 940 Per~mbe 
10 ,, 940 Cuma ~ 

- , 
siklik vardı. Y üziırr.ıe hararet ~ 

..:.ft' 
D~mek bu mekteb6en ben biı.,.. 

cilik ile mezun olmuştum ... Oh .. °1; 
şimdi sahnede idim. Bir alh~ t,ıJ 
nıdır koptu. eti 

- Bravo, Emma. yaşa~ .. c:eSl 
kulağımı, benliğimi doldnroyord~ 

Doktor ellinden tuttu, Ben nııf. uf 
na k!4'a. bir l'E"\-erans yaptığımı J1~ ~ 

lıyorum, herltcs ayağa ka.lkınl' ~ 
ğer benim meşhur doktor sert ~ .; 
beni ikaz eLmeseydi, ıüy:undsı:ı> 
yananuyn.calttım. g1 

- Şiındi yemin edeceksin Eıtl 

- Edeyim.. " 
Bunun üzerine doktor yMÜJl i 1 

mülünü ta.ne tane okwiiı, befl ; 

tane tane tf'krarladım ve ~-lı. 
tim. Artık 'lılüyük Britan}'a UPr ~ 
torluğunun bir ha.dimi, mutenıed ,~ı 
şahsiyeti olmuştum lL"'w·ıııı tJlll" 
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t8-§ tttN/ı .+ ii'ICMde) 
• "~•eyya ıwd*i. iJo.eaıv.ai tür· 
111 çiçek sergileri arasında etraf una 
... a baka )'jitüyptdwn. Xaıışuna, 
bir elinde file. di.ğerilllde dolu b~ ke-o 
1e kağıdı, Tokat\iBan: .Efeııdi ıçıktı! 

:::;a&ıibirtmı e Niate, Qüıusus çaııpda 
l'astgelmek, ne onun, ne de benim 
aklımdan flÇIDediği için ..ilıQmia de 
d'Qraladık · gözl~rimizde - Acaba o 
-.U ? .• dıyen bir bakq vardı. Bir kaç 
'8aniye ~ı ter.e4dlld devrmsinden 

nra eeJimkltık ltle kenutmağa 
lltatıadık: 

- N yap&)'Xn, dedi. Eski fulet; 
~r sabah buraya gelir, evin iaşesi 
~ l~Qlan. şeyJeri keD<lim alının. 
.Bem c? ha MCıız -alının lıeın ıde sıa-hn . ' 

ıy ini intihab ederim.. ayni aa-
~ fak, ek gezinti ele oluyor._. 

- Mıgıro·ç Efewii, lıiç ihtiyarla
~ ınız, sizi lstanbulda nasıl bi-
-..rors y· ·· 1 · · ıne oy esınız ... 
4i - İhtiy~Jadun, fakat buraya gel 

gtmd nb ri yay~ yavas gcnçleşi -
Yorum H .. 

•• :'ı: a1 gwıeş, meyva ... «n· 
ilet gıbı bir )'er ... 

Uf k bazı aluJyeri ten son-
ra, z öt.ede duran otomobiline 
Paketleri yerlf"stirdi ve beni de öğle 
Yeme~ ne c'lvet etti: 

- C rbunya. aldım, canlı canlı; 
:ıe o.ol rı benim usulde pişirteyim 

e goı unüz, hem yeriz, hem konuşu
tuz ... Mı.ı.d m da memnun olur ... 

Şehrin k !abalık sokaklarını geçe
rek vm· ını ·· :: ... ..ı- d ı:duk Zarif d.. n Oll~ U • 
OŞenını. , bir &ntreden sonra salona 
~· Aleliıeul .getir.ilen yoqwıluk 

\' ı ı iç "k ... 

lan- Ben mutfağa gideyim de: balık
Y. ı>tır: ymı, siz balkonda ıbeni 

beş dnkıka bekleyiniz ... dedi. 
Ycınck odasındaki 1-Jkonun camJı 

~Pısını açtı, hasır koltuklardan bi
rine~ ~i ıoturttu. Odadan çıkarken 
~ı;ı11a rakı t:etinneeini de tenbih 
etti .. Bir.az sonra karşı ltarşU'a o -
tuz..ıu , içkilerimizi j~yor.duk._ 

••• 

~ ~ın...baaisliiimıien..4•Jiah
.aeıılerler ..• 't'.Bu da :iküuı1& ııi•t "9t
tiğimden kinayedir. Otel - lokanta -
pqtahaııe 1\rMlftda istihdam -ettiğim 
ıleksene vakuı kadın, erkek memur 
ıve~~in bizzat başında 

jttımuaydun, oıUann .b.ar.ekctlerini 
tetkik ve kontrol etmeseydimt yani 
i>ütiin gijn binaaıntlaer 1«inde hazır 
ve nazır olmasaydım, düşünün, bu 
halkla i>aea çakılabiür miyıdi? .. 

- Evet, hatırlanın. lo~ta sa • 
lonuad:ı siitu.ıann -arkasmd.a ~ 
nir, garsonlann harekatını takib ~ 
der, k.ıısurda bulunanı da l'alaminüt,, 
tokatlamaktan kendinizi alamazdı • 

1l!Z .•• 

- Öyle icab ederdi •. Başka türlü 
bııalan lt«kut.mak kabil_ıQeğildi .. On 
ların ufak bir .miinue~. en 
ebem.tn.iyetsiz akBUiıklan hem ttıüş
teriyi kaçırır, hem de ot.Mn şerefine 
halel getirirdi... Girdüğünüz takım
lara gelince. \Dir kısmını beraberimde 
getirdim, bir kısmını da bilahare ge-o 
tirttim. Hayatımızın son yuvası o -
lan şu evciği kunluk ... 

- Lokantacılığa .nasıl baMıdı • 
tm? .. 

- .Lokantacılığa ben de hemen bil 
tün lokantacılar gibi, aşçı yamağı, 

garson, metrdotel gibi mealek:-:ıner -
diveninin bütün kademelerini derece 
derece aşarak... Kolay bir şey değil. 
her halde, buna emin olunuz.. Çok 
çalışmak, çok üzülmek ve çok sebat 
limm .. Tali de yardJnı etti. Ticaret -
.haneme bildiğiniz tekli verdik .. 

- Sizin de o deYirde yaşayan ve 
:göze çaı:pan kimseler gibi hatıraıan
.lllZ variır tabü, Dualardan bir ilci 
taoesini n:ıkleder misiıliz?.. Meseli 
saraya ait alanlan .... 

- tstibdad devriııde sarayla bir 
ali.kam olmamıştır, sebebi de o va
kit verilen resmi büyiik 3'fafetler 
için Jizmıgelen tertibatın nefsi Yıl
dızda ıne~ud olması, ve ~arioin her 
\ürlil yanıiımından müstağni llulun
:maıudır. McşrutiyeU.eıı :ı;onra bir iki 
defa Sultan Rep.da bianette 1"alun
dum; bili.bare bu gibi qleri Le boa 
deruhde etti. Ben lilhassa Yi.ikeli, 
vüzera :dllğUnlerini J.lllll,PLrC:bın. O va
kit bu eibi toiJilpıtıJar, şimcliki gibi 
otellerde~, konalrlan:la. olurdu. 
,llallıın ya, .kaç göç v.ar .• gayrimüs
limler bile düğünlerini evlerinde ya
par.laı:dı... Böyle zamanlarda tabak 
~t, bardak ve giiarii§ takmalan 
eepet)erle bir &ün en.el -ev.Jere ı:ön-
8erilir. mutfeia .aid:-tniyjik tellcere 
-vesair ıe.am ıda qçı ile ..bember 
~ ---'-"-·~~: 1"lıa..ll:.:' gü .mu...,..a ~-w .... ..,...,il! -

llİl ~ 8el'rit'gnlpU...1lllıbah
Je:riıı edamden .ile -..U, yemekler 
Jııtir Mr&fta pi1rd1•w, Aijer ı.rat
Jıea.da bllalar •frayı tertib ed4rler, 
oiOeıWeJ'i,. ıılleriemtleri t.amıjm tıder

ier, davetlilere .balar ~lar
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(llaf. Mro/t ... ~) 
Ba laaaJdt luan~iyet

sizlik de tieokil etse, Wiseleıin in
ki§afında;.derin t.ir tesir. iıusule geti
rebilir. Metbu!'\ lııgiliz deniz t:ırih
çisi Corbett, hıgili&ler için bir ade
mi muvaffakiyet teşkil et nı·:-sine 
raCmen J8()7 deki Wal-Oheren he· 
)"!ti seferiyesinin, Napolyona tilu· 
ı:u.um müdafaa sisteınini ~eğiştırtme 
ğe &evkettiğini y,azmaktadtr. Napol
yon. Anvers, ve--Toulon sabit ıniida
faa mevzilerini takviye i~ın nıuaz -
r.am mebllglar sarf etmağe .mecbur 
olm.~tur... Bizzat imparator, nak
liye gemileri ile ihrac ed:len 30 bin 
aak~in, ordusunda 300 bin ki§iyi 
felce uğratmış oldilğmıu beyan et
mişti. 

Müşterek hareketin .muvaflakiye
t.e ~rişmesinin ilk unsurlanndan bi
risi de, denizlere hakim olmak, hiç 
değilse hareketin devam eylediği 

mtid<letçe, bu hikimiyeti elde tut -
mak lizımdır. Eskiden, gayrikabili 
münakaşa bir bahri hcg'"nlCınya 
mümkün olduğu ,zamanlarıia, faik 
bir r.ıuharcbe filosunun işe rnUJahe
lesi yalnız başına muvaffaıöyet te
mini için kafi idi; bugün dcniılere 
hikim olmak, daha başka harb va
sıtalarına, mesela denizaltı i'em 1~ 
rine, tayyare bombalanna, maynlcr~ 
hücumbotlarına ınalik olma.yı da 
tazs.w.mun etmektedir. 
Müşterek harekat, tarihin sey • 

rind<>, üaerinde hala hiküniyet mü
nakaşası yapılan -denizlerde de \'U -

ima geldi. Napolyonun Mısır seferi 
muvaff akiyetsızlikle neticelendi ise 
bu, Franmz donanm8.8lnın Aleukir"de 
Nelson tarafından -tahribinden M\Jn
ra, İngilizlerin Akdenime hikirrı ol
malanndan ileri gelmiştir. Fransız
lann lıalüMl'eye mütaclciid ihraç 
teşet:büsleri ~kseriya bir felaketle 
neticelendi, .zira Fransa ıniiteaıadi
Jm denizlerde faik değildi ... Alman
lannda İngiltereye kal"§! ileri aürdü 
ftı iddialar, m üncü Reieh, daha 
kuvvetli bir muharebe dorıanm.u.nı 
~e muvaffak ı.alama~ bir 
.-vaffakiyete g(tf;üı'eoek .mahiyet 
....ıemiyeoeldenlir • .Bıllıaı.Wraf -
fak olmak için de daha çOk uzakta-
4uiar. &Is - .Japon llarbiade, Ja -
ponlar, Port - Arlhur'da bir Rmı ft
loaunun ve Vla.di~ok'da da kruva 
.lli5rier bulunmasına q.jıqen Kore ııa
ldlhr.ine ve Liao - Tauııg yanmada
_..ıri'b iılaraç kuvwıüeri cıkar

dıJar. Ayni zamaada, Kırım heyeti 
aeferiyeai, süitdlabil bnette )ir 
Rua fileeunun Kar.adeıW.de bulun -
muma rağmen, lngiliz - Fransız fi
lolan tanlfından bu deni7.e nakle -
dildi. 

.Bazı 91w.Mde, irwerıde bir,kaç 
diİ!fman gemisinin vücudü bilikis 
asker .nakliyatını lceımıeğe kl(i gele-o 
'bilir. 1914 harl>iude GOeben ve .Bus 

Jav'.ın l.aaliy<.tleri titt tiuaaata bir 
aiaialir. ~ İspanya - Amerika 
~e, Birleşik Aıxıetik& yeni Or· 
leıa.o:l, Q.aba'ya yap.tt,ları ;asker Jl&k 
liy.atmı, Atlantikde Cervera'wn meY 
eıldiyetieıi haber ahnca, ~ut
tu. 

Esas itibarile, böyle eir ,buekete 
t.eşel)büs keyfiyeti, "lıedefiııe taal-
1Uk eden :nokta bekkmda mutlak bir 
v.uzuh gö&tcrmesi lizuDdır. Mutlak 
bir ııetice a.Wıacak veya bilakis mu
ayyc..ı bir .zorluıa t.eeebbüsü icra e
dilecek ise bunun bilinmesi iktiza 
eder. 

Birinci takdirde, kumandanlık ga
yet dikkatli hareket edecek ve hare
katta. gl1Jilik ~ktir. Çanak
.kale haıııekitı, bu baehca prensi.pin 
gözonünde tutulmaması halinde ne 
gibi felaketlerle karşıl~cağını gös 
termiştir. Hazırlk devrinde Rusya • 
nın talebi üzerine girişilen heyeti se
feriye, Boğazların açılması ve İstan 
bulun zaptı gibi kat'i bir hedefe var 
mak ıstiyen bir hareket şeklini al
dı. Fakat miittcfik hüklımetlerle ku
manda heyeti, daha biaayetten mu -
.azzanı bir müşterek hareket te§eb • 
büsü nin mevzuu baheolduğunu anlı
yamr..rnı§lardır. 

Bunu müteakib boş yere sırf do -
nannıanın Jı:uvvetile Boğazları geç
mek tC'!'lcbbüsü 18 mart 1915 de ne
ticekn ince girieilen büyük hareket, 

6ek bir plinın ademi mevcudiyeti, 
.aürpdze uğnyan w.neura aldırma -
mazlıkt büyük maddi organizasyon 
hataları, demode bir deniz malama 
ve vnsıtalarınm istimali eeniz top-
larının kara istihamları -üzerinde te
sirlerine fazla ehemmiyet vermek, 
mahalli kumandanlık ile metropol 
:ar.asındaki irtibatın :mevcudiyetsizli
ği yüzünden muvaffakiyetsizliğe uğ
radı. 

BiHikis 1918 nisanında İngilizler, 
Oste:-.de, ve Zeerbrugge'deki Alman 
denizaltı üslerine yapacaklan taar
ruzu gayet fütitnam ile hazırladılar • 
llabıuki l>u harekete her µ.pten yüz 
Sirk _.xıi .:iiUrak ~ti. Heyeti 
~)'eye i§tirıak 4'lıecek askerler, 
her ;.ıeyden tecrid edilmişlerdi. Ayn
u ~u haırelretin hakiki hedefi hak
ıwıw. :ıral11M1J1e yalan haberler ~ 
.edilw.iiti. 

Daha geoeııalerde Finlaadiya buh
ranı dolayaile .&eyecana iiii§en Fran 
lllZ ve Jngili& ~yesi,. Fin
<ler !ehiııe, m.ilfterek bir ıJıareket §ek 
li altlllda ar m4jdehaleain w.ıkuunu 

Jstboı:lar,dt. i'ı&kat,..QQılarJn 80Q,.,?. • 

mawarda B. CA~ile B. Da-
~di'!ı t.aı:afıı:adan bejaıı ~en ve 
iMu:ıtket_ .içil\ ıbltidlun tedbirlerin 
'lıÜeat ve lima)inden .erre ;ikadar 
haberleri yoktu. 

Bu husuıst.aklmr ~melen sak 
ıl&wıııştı. 'k. x~ .. 

dı. :&zı :haremlere cinaek ihtimali l=============;:::;:==;:::;;:===~---.==I 
.ıtlfBAHTAN ..SABAHA ------------- --

vai'dı.. fa.kat t.Zl )'eMre.de c.ireıııez
mn. '1'eftil jçin .kaduı:.dfettiş var
dı, o giGer, Jizımplen ...uieri ve
rir. miiDa88bttsiz hallerin v.ubunu 
.ğalerdi ••• 

MDtlef iki er Norweçi nas ti kurtar.abditler ? 
Biru ~sonra: 
- Vallahi b11güa lWlnada ~ğil. 

bilmem lııİllİn clüjiİllii için yüz yir
mi kitilik )'inek. WMnlenmştı. Dü
ğiıı Pllü hiç beklmmiyen teııaeüm
Je gelenlerin adedi yüz sekaeni buJ
JllUj.. ben lıer ihtimali düliinerek 
yemeWeri daima fula yaptınnm, 
fakat uada debeetli fark var. Ba
na adam gönderiyorlar, saat on bir 
buçuk. Hemen l~en tedbirleri 
ahyorum. Otuz beş kişilik mur.ata -
:zam aofra için lokantadaki yemek
lerd n gönderiyorum. Saat yanmda 
herkes sofraya oturuyor .. ev sahibi 
de bu suretle mahcubiyetinden kur
tuluyor ve bizzat gelip beni tebrik 
ve takdir ediyor. servis için de §8.· 

hane bir bah§iş bırakıyor ... 

O vaktin iki üç türedi derebeyle
rile de oldukça uğraştığım olurdu. 
Bll.l'llar parasız kaldılar mı, bana 
para istemeğe gelirlerdi... Vermedi
ğim v.akitler, "Tokatliyan otelinde 
son günlerde Rus Ermenileri içtima 
ediyorlar .. ,. tarzında Yıldıza jurnal 
verirler, birkaç gün otelin et1"8.fı ha 
fiyelerle dolardı. Vaziyet had tbir 
devreye girince, Beyoğlu mutasarrı
fı Hamdi beye giderdim, o işi düsel
tir, hafiyeler de ~hrdı: .. !ite o 

( Baf lıa1VJf• 1 · ia ıli re) 
.sa~ bGğaauıa girelek Katega
na kadar bütün bu denbleri torpil
lemesi mühimdir. Makaad .Almanya
mn orveçte dağınık ve sayıf kuv
vetlerini IDllVasaladan mahrum et -
mek, yeni Alman ihracatına mini 
olmaktır. Fakat Almanya Oslo 
körfezi ve civan yollarile Norveçte
ki kıtaıanna miinimat yollıyamasa, 
buraya takviye kıtaları çıkaramasa 
bile İsveç yolundan istüade edebilir 
ve tuna İngilizlerin mini olması 
şimdıtık mümkün değildir. Çünkü 
Almanya Baltık denizi ağızlarına 
hi.ld:ndir. İn iliı:ler Baltık denizine 
giremeyince Almanlann İsveç yoli
le Norvcçc scvkiyat yapmalarının ö
nüne geçcmiyecektir. 

Almanya, bu Norveç baakırunı ya 
parken ne ümid etti? Anlaşılıy r ki 
Ahnan erkiwıharbiyesi lngilterenin 
büyük deniz kuvvetlerini üslerinden 
117.&kta böyle kat'i bir ha&rekct icra
sından mahr.um aanmıştır. Osloya 
girerken hemen bu denizi torpil ağ
larile Qpayıp 1naiüzlerin <leğil Ka
tep.ııa, hat.ti SQderak bQjazıoa bi
le aokulaımyaQltğw. Waqia et.mietir. 
Vüı& lna'iliz donanmıaa ıbemeıı ye-

devirde J>u türlü ~~. birçok var- eebat.. bu. bet .bUmeain .Mığııdiç. e
talar atlattık ••• Bucünü bulduk... fcmdjpin bilÜiD ÖPH!Ünii taVBif ve tel-

Tol , Uiyandan aynhrken, sau.a.t 
1 

his ett;iibıi l>~ defa. da.ba Juııııdi..ağ-
lllkı. t.ef8bbüs, emaret, didinmek, pndag öğrenmie oldum ... 

iilmeseydi bu cıvardan AlmuJıarb 
gemi.le.rini 1ır-•ldaptnp .funaalara tı
-kaınasaydı, Almanyanın bu tahmini 
de doğru çıkacaktı. Dünkü günün 
..Ualerde hiçbir harb kaydetmemesi 
Skajerak ve Kategatta Alman do • 
-nanmam.bdan eser göriihnemesi yü
zünden idi. Buna mukabil, İngiliz
lerin Norveçin ti. timalinden Baltık 
ğın ağzı oJan Katega.ta .kadar soku
larak her tarafı .maynlerle kaplama
ları denizlerde ne derece serbest ol
duklarını gösterir. 

~lelim Almanların Baltık denizin 
den v~ lsveçten asker çıkarmala -
rına: 

Alnıanlann Norveçe çıkan asker
leri, maalesef dahilden, Norveç na
ziJcr"nd n de yardım görmü.5 ol -
makln beraber zayıftır. 200 bin ki i 
olduğu söyleniyordu. Son tahminler 
bunun mübalaga olduğunu ve iki 
fırkayı, yani 30 bin'ki§iyi geçmedi
ğini gö$teriyor. Bu kadar bir Jruv
vct, Norveçin zayıf orduswıu ilk 
günlerde, ya.ni henüz Norveç ordusu 
hazırlıkta iken nagibinl baskınlar
la .;lagıtabilir; bir yıldırmı siiratile 
içeriye atabilirdi. Halbuki böyle bir 
gey olmamı&, Norveçliler tutunmıya 
bqJamıtiaroı. iiaıdi Almanlar için 
yeni takviye Jutalanna, mühimma -
tm ~devaınh sureUe.te
ınine kat'i ihtiyaç vardır. Bazı ha ,, 
herler ba ımwasaJanın tuıwWerJe 

=---- ' MUSAllABIE: 

( &Jff.ara/t 1 *1Ne) 
7. '1ılGnoton ve melankdlik teY~ 
mutlaka ka~ınmalıyız; çocuklara ve 
gençlere neş'eli sözler ve neş·~ aar• 
kılar .söyletmeliyiz. Bunun igin de 
aoka.ldan ve meydaolana:uzı h'&'ad
larile boğan radyo ve gramor.lan- ı 
mızı daha çok hafif perdelerden yü
rüttürerek intihab edeceğimiz-suda 
veya şarkılarda neş'ell besteleri ter .. 
cih etmeli ve ettirmellyiz. (Mii8ali
ğuız ve samimiyetle söyli)'Ql'llPL 
Y eAYı..ıt bir beste ve ntUtlaka O&
ğıran biır.aeemutlaka müpkidir. Hele 
can verir, kalbi ve dimağı yorar). 
"Le ranz des Vaches,, lsviçre.11in bir 
nevi çoban havasıdır. Bu d~ 
tepelerde JcavaJlarile çalan çobaiılar 
hayvanlarım bu havalarla ~ 
dumrken İsviçreyi istila eden Fran
sızlar insanı cinnete veya intihara 
sevkedeeek kadar kalb ve kulak yır
tıcı olduğunu anlar an~ ~n 
menctmişlerdir.,. Bizim radyoda ve
rilen cura ve kaval sesleri ve bun
larla beraber söylettirilen hüzünlü, 
ahlı, vahlı besteler cidden kasvetli 
oldukları için progrundan ÇlkanJ • 
malıdır. 8. Biz ~ocukken seyyar aa
tıcıları mallarını şarlalarla satarlar, 

aekktll ettiımeli ve :bunlaı1 lstaltbu
IMn l»i.iıiik meWelerimde, ve Aeı! IJ.1, 
bir yerinde dala§tırmalıdır. &riısia 
Jaenasine -..hl!IUS ar puan •ardır 
ve seyyardır. On iki -ay ııai'fmda.~ 
navebe ile bir yerden diğer yere ko
narak be§ milyon nüfuslu ~ eğ
lendirir ve bu ~a Ger. şeJ: 
~- -()yııWar, ell'\Mklar, JllU

karalıklar, tatlılar, 'fUI'lP ve -prap • 
lar, atlıkanncalar, nişan -oymılan, 

sabtlk ~ya vesaire vesaire gibi. Btı 
pa.Jann Paris .halkı için ve seyyar 
esnaf için ,ne kadar faydalı ve ,nq' e
li olduğunu Parisi görenler ~r 
ve ppta ederler. 13. Veneciikte- lıili 
K11runu Vustadan kalmış (gondol) 
lar vardır ve bu kayıklar Venediğin 
Adeta bir gururu ve bir zevkidir ve 
o gün bu gün sevile sevile y~ 
duruyorlar. Ben AVJ"lU)adan avde • 
timde.aberi henüz bir sandala -:bin • 
medün. Bir de.ta e8k.i hamlacılar gi· 
bi emniyetba.hş küııekçüeri g&oemi • 
yonun. Sonra da şimdiki sandallar 
eski karpuz saadallan gibi pejınür-

ı de bir kıyafette. Hele ka:rık hi~ kal
mamış. Ha1buki Boğaziçinin bir zev• 
kl de bunlardı. Y ahıız .kar.alanıluzda 
mı ya. deııiı.Jerimizde de De:t~li ol • 

ve şarkılannı eöyliye eöyliye ma - mak istiyorsak bu mesele ile de meş 
halle aralannda dolaşırlardı. Al;Jani gul olmalıyız. Ve unutma~ ki 
sarıklı revanici Arif usta gibi. Di - seyyah celbi jçin, o_.Qlan bura.da tu· 
ğerleıi de keten helvacılar. JJUŞJr b.uğ ta.Qıi,ln:Kık için Boğa'Liçi.®e uawna ı~
dayı satanlar, simitçiler hatta bo - yık bir alem yaratmak tneQburiyetin
zacı ve leblebiciler kendilerine sah- deyiz. Yani Boğaziçi alemlerini -öl • 
aus. eiııer .nağme ile mahalleyi ve ev- diirmemek ihtiyacındayız. 14. Yem
leri haber.dar ederlerdi. K~rihieM.vt ba sulanmız ve onların bulunduk • 
<>la'nlar acayib sakallı ve kıyafetli ve Jan mahaller dünyanın hiçbir yerin• 
sırtlannda küfeli portakalcıJ.ar ve ıde bulUDllllyan nadirattandır. .sen 
yangın bekçileri idi ki bunlardan Wz bir Büyük Çamlıcanın mislini bütün 
ÇOcuklar, kor,kardık. Ve bu .adamlar lsvıçrede göremedim. Fak t bizim 
alelekser azarlanırlardı. Zira ha.ki - C&IDlıoar,un bu bildiğimiz halini de, 
katen .kork\lDçtular. ~elt'meri :leıtan- halırizliği .li de bir yer.de görmedim. 
dinav ve Alman esatirindeki çirkin Yuşa, Küçük Çamlıca, üskUdarda 
ve m:ıhut cücelere benzerdi. B.ah- Sultantepesi ve emsali gibi yerler i· 
risefid sahillerindeki ~birlerde .sa - cin de ayni geyi söyliyebilirim. Pa ~ 
tıcılar daima. gijldürücU 9al'kı1ada rJat.en meseli Sen. Jermene giden yo-
müşterileıi memnun ıederler. Biz de lun kenarlannda ve (Sen) neılır_iQiu 
eski ve tatlı usulümwru unutmıya • tttsız ve tussuz sa.hillerillde öyle lo
rak seyyar -esna.fa~ ve neza- ka.ııt.alar ve ı.Aveler v.anlır ki ,in. 
ketin ve neş'enin l\iz.tmıunu öğret - saru cezbedcr. Aldatır, eğ'Jendirir, 
~z ve ilb ... 9. Çoçukla.rwıızı Jıtek net'~i...:- ı:.l&IUUıtı bız Çamlıca • 
\ebe Yolılaı'ken lwMi.imizi illerja.ize mızda da mahzun ve melül bir çehre 
aüriiklerilen, evimitrde çıkar ~kmu ile gezeriz. ÇilnkU bu yerlerin bikes· 
sinirlenmemek, neş'enıizi veya rdt1 - liğini sezeriz. 
şüncelerimizi bulsın~,'"'P~ \Çlll Aradığımız neş'eyi gösterecek ve 
vesaiti nakliyenin dahi mutlaka ıa· temin edecek daha yüz tane mahal 
hat (Qlma&l lbımdır. :Bili tı'&IDWly- ~k v•aıiaal vermek isandır. 
lanmuun ~ginde asılı mrer levha -var Ve bu ea)1dddanmın hiç birisi için 
dır ve bu levhada aynen ~ ya- fazla z.ahmet ve :t>,iı;wnete ihtiyaç ol-
zılı: "'Oturacay yer 18 - içe~ a- m~ da. Pil gibi işip.rd.ır. late 
yakta durulacak yer 3 - ~da f&Y&m ~ ,Qlaq,_• b\ldur. »ii,yük 
al{akta durulaaak yer 7,,. 'Ja ~ lev- büyük imarlardan evvel bu lıiiGük 
halan indirip halka js~nia. Wibi .küoiik ,eyler yaplner.Qıiş olsaydı. 

Uiırılluıız demelidir, yahut ma-. .ki lfeadimiM mahaus 1lfak ufak eğlen
o levhalar insanların nakline tahsis ce yerleri Beyoğhmwı o dar SQ)iak
olunan arabalara talik o\llnmqştur Ja:nı,ta sogla.ca..öuıa Rhrin. ~a.. ve 
vo insanca seyahat ve hareketin ıuı- müstesna mahalleJ(ine ~...,. 
cak böyle olacağı k.abul ~-W-ir- -~. "zan=Mrim,. ,büyük. illeti da.
Şu halde ahkamı tat;l>ik ~-~ır. lsa gok 11ı11'e ve .keyifle görmek va 
He~ ne paqneuıa oluısa. o*1nr. M&lda göstermek keyfiyeti daha çabulC 
ısrar ebnelidir. 10. Otobüs DllBll .a1- mümkün ve müyesser ve halkın da 
-bnda dolaşan (telleıJlekli dolmuşa kendisine göre bir rahatı ve bir 11eş.. 
binmiş tekneleri) lstanbul ._,i bir esi olurdu. Baha.ti olurdu. zir& gide. 
şehre kelimenin hangi manaeile o • cek yer bulurdu. Ne,'esi Q).u,W14 zi.. 
lursa olsun liyık olmadlklan için ra o yerde konfor (ve ti.bir~)] 
bunlara nasıl olmuş ta miiuaıde o - ve fosior .bulurdu... 1 
lunmuştur dE"meyi bir u.man ıaut· Siaek uf.aktır amma mide bulaa ~ 
mıyarak bundan sonrası için-: mut • dırır derler. Bu şeyler de ufak şey• 
laka dikkatli bulumaah ve bu nevi leN.ir amma neş'eyi bozuyor ve: De
oirkin manzaralardan, ~vk ve neş•e- vası o kadar da basit ki, çaresi o ka; 
yi kaçıncı tablolardan halkı kurtar- dar kolay ki!.. Acaba bundan dola
rnalıdır. Çünkü gözün de öze tesiri yı mı gözükmüyorlar?! 1 

vaı»ır. 11. Her medeni ~ette -.. • • •nı • ·-·-·--
olduğu misilli apartunandaki gürültü G. saray Maca .. •arı 
saatlerini tanzim etmek ve geceleri t ·;f 
saat ondan sonra radyolarını hızlı 6 1 mag._ lub ett ı· 
konu§turnnlar sureti kat'iyede me- • 
nedilmelidir. "Avrupada onu beş ge- (Baf tamft 5 tncide, 
<:e polisin müdahaleye kanunen hak- tişerek altıncı golü de çıkardı ve ~ 
kı vardır.,. 12. Seyyar pazarlar te _ yun bir dakika sonra 6 - 1 G 1 ta .. 

sar~yın za.fc .. 1e bıtti. 
ya.pıl "ığını gösteriyor. Tari:areile Galatasaray_ 0f.man, Faruk Ad 
ya.pı\acak muvasala pek mahduddur. .nan, .MUS!I., Eı ver, Bedii, sar 1 d _ 
Almar. ya, İsveç yolundan ist.ilade- din Salim, Gü Uz, Boduri, Sa.raiım. 
ye lnahkfımdur. Hatta dün bir tel- Kispe"'t _ Gergö, Ratkai, On di, 
grafta Almanya.run lsveçJe de harbi Odry, Za.lay, Vig, Kinceş, Ol llar, 
göze alarak Norveçteki ordusilemu- Ulickn, Deri, ralaçay. 
va.salayı temin c ece.ktir. Bwıun da 
kendisine ne ı 1 lıy .n ı 0 _ Bugünkü m Ç K -
lacağıJU herk r i cd bilir. Qiin dıköyünde ol c k 
kün İsveç Non 1 ı i mi 'i ilfusa 
ve kuvvete maliktir. 

Bütün bwılara rağmen .Ad111ula
rın t~veçten vey& ,ınayn taz:l.uuıı ta
rayıp Skajeraktan Norveçteki Juta
larını takviyeye can atacaklarına 

şüphe yoktur ve bu vaziyett• mütte
fikler için Norveçe asker üan.ç ede
rek orada bir hücum tellia clmeleri 

~spo§t, ,bugün .ikinci mar:uu aaat, 
16.3') da Fenerbahçe stadında Fener 
bahçe takımile yapacaktır. Dünkü 
mağlubiyetinden sonra Macarlı:ı.nıı 
eamoiyonJuk unvanlar.ma !lakıaır 
bir maç çkaracakJarı ümid edilmak~ 
tedir. Sabanın Gemen olması Qqil.n 
Macularıtı Jlebinenal&iıığu;..k&duıgü-' 

.aQb> fıudl»olt... .. .......... , 
~-
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1 B ir Haftalık Radyo Proğramı } 
/" PAZAR! 14/4/840 

!%;30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajabs ve meteoroloji haberleri 
12,50 Müzik. Çalanlar: Fahire Fersan, 

ltdik Feaıan, Fahri Kopuz, Basri tuıcr. 
01tu:yan1ar: Mel.S Tokgöz, Necmi Rıza 

~. 
D,30-1•,30 MQzik: Kfiçük orkestr~ 

• Şeb Nc.cib Aşkın) 
ıa.oo Program ve memleket saat ayarı 
18,lr.i Müzik: Radyo Caz Orkestrns.ı. 

1
18,30 Çocuk saati. 
18,55 Serbest saat. .-- • 

19,10 Memleket saat ayarı. ajans ve 
meteoroloji haberleri. -ı. J· 

19,30 Müzik: Fasıl heyeti. •F' 
f U,15- Konuşma (Tarihten sayfalar) 

20,30 Müzik: Çalanlar: Fahire Fersan, l 
BefUt Fersan, Fahri Kopuz, Basri ttfier, [ 

1 Okuyanlar. Semahat özderıses. Mustafa 
Çağlar. 

21,00 MOzlk: Halk: türküleri ve oyun 
)ıııı~ Aziz Şenses, Sadi Yaver Ata -
man, San Recep. 

' j 21.15 Müzik: Walter Ge.ı::hardt ve Ge-
maı ~ tarafından. Keman ve piyano 

. 8Qlla1;lan. (Bach, Fatn:e). 

22,00 J.ftlzik: Melodiler (P1.) 
D.15 Memleket saat ayarı, ajans ha • 

bederi, ziraat, eshınn - tahvilM, kaınbi-
70-nukut borsası (fiyat), 

r. 22,30 Ajans spor servisi. 

22,40 lılüıik: Cazband (Pl.) 
23,.25-23,30 Yarınki ı;ırogram ve kapanış . 
:f~ PAZARTESi: 15/4/940 

[ 12,30 Program ve memleket saat ayarı. 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri 
12,50 MUzi.k: Muhtelif şarkılar (Pl.) 
13,30-14,00 MUzik: Karışık müıik (Pl.) 
18.00 Program ve memleket saat ayarı 
18,05 Mt'ızik: Radyo Caz Orkestrası. 

j 18,4i> Konuşma {Umumi terbjye ve be
den terbiyesi) 

18,55 Serbest saat. 
19,10 Memleket saat ayarı, ajans :ve 

1neteoroloji haberleri. 

1 19,30 Müzik: Çalanlar: Kemal N. Sey
rtımı, Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, tz.zettin 
lOkte. Oliuyanlar: Me:tharet Sağnak, Azize 

f.rozıe:ın • 

1 
20,00 Müzik: Su eı:ıerleri. Ney: Hayri 

Tümer, Viyola: Cevdet Çağla, Kemençe: 
Ruşen Kam, Kuddüm: Nuri Halil Poyraz, 
1 20,15 Komışma (Fen ve tabiat bilgi -
Jeti) 

20,30 Müzik, Çal.anlar: Kemal N. Sey
hun. Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, izzetlın 
Oktl!. Okuyanlar: Saclı Hoşı;es, Radife 
Ertem. 
1 21,15 Konser \akdimi: Halil Bedii Yö
netken. Muz:ik: Radyo orkestrası (Şef: 

Dr. E. Praetorius). 
32,15 Merilleket $ttH "7"'r' a ıans ha -

berier.i, ziraat, esham - tWıvilat, kann,,i
~-nukut borsası (fiyat). 

J2,30 Mü.ıik Cazband (Pl.) 

, ~23,SO Yarınki program ve lutpaWQ 

~ SALI: 16/4/940 

ı l 12.30 Program ve memleket saat ayan 
J2,35 Ajans ve meteoroloji haberleri k: Müzik. Çalanlar: Cevdet Kozan, 

Kam, Reşad Erer, Vedhe. Okuyan-
lar. JııfllZa.(.fer Ukar, Safiye Tokay. 

f 13,30-14,00 Müzik: Karışık hafif mU ~ 

: ıik (Pl.) 

i [ ıa.oo Program ve memleket saat ayarı 

~ 
18,85 Muzik: Bebussy - Kuartet (Pl) 
1'40 Konuşma (Çiftçinin saati) 
18,55 Serbest saat. 

ı 
19.JO Memleket saat ayarı, ajans ve 
~i haberleri. 

19,30 lıfüzik: Türk musikisi ve Yahya 
Kem111, lnşad: Necmettin Hali1, Musiki: 
Koro, ve küme saz heyett ldare eden: 
Jıle8ut Cemil. 

1 20,15 Kenuşma (tktiı::at ve hukuk sa
ati). 

, 20,lJO Müzik: Fasıl heyeti. 
: 21,15 Müzik: Küçük orkestra (Şef: Ne
;!:ip Afkın). 

1 D.15 .Memleket saat ayarı, ajans ha -
betleri, ziraat, esham - tahvilat, kambi
J'O - nukut borsası (fiyat). 

i :a,35 Mü:ak: Ravel - Sol El için piya-
no kooıertosu (Pl.) 

\ 22,50 Müzik: Cazband (Pl.) 

: 23,25-23,30 Yarınki program ve kaparuş 

" 1 
ÇARŞAMBA: 17/4/940 

' 12.,30 Program ve memleket saat ayarı. 
~ 12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri 

'" . \' 12,50 Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.) 
13,30-14,00 Müzik: Küçük orkestra: 

:(Şef: Necip Aşkın) 

18.00 Program ve memleket saat ayarı 

18,05 Müzik: Çalanlal·: Refik Fersan, 
f'abire Fersan, Vecibe, Cevdet Çağla. 0-
.tu,yanıar: Müzeyyen Semu-, Mahmud Ka
rındaş, Semahat özdenses. 

l&,50 Müzik: Halk türki.ıleri. Çalanlar: 
Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, lızettin ök
te. 

19,10 Memleket saat ayarı, 
ıneteoroloji haberleri. 

llJ,lO Konuşma (Dıs politika 
leri) 

aµns ve 

hadise -

PeftŞEMBE: 16/ 4/ 940 

12,30 Program ve memleket saat ayan. 
12,35 Ajans va meteoroloji haberleri 
12,50 Müzik: Çalanlar: Ruşen Kam, Ve-

cihe, .İzzettin ökte1 Okuyan: Muzaffer 
tıkar. 

13,Hi Muzik: Adana, Mersin ve hava-
fuıi türkülerinden örnekler, Ziya Işın. 

13,30-14,00 MüZi.k: Karışık Müzik (Pl. ) 
l!t,00 Program ve memleket saat ayarı 
18,05 Müzik: Radyo Caz Orkestrası. 
18,40 Konuşma. 
18,55 Serbest saat. 

19,1() Memleket saat ayıRı, ajans ve 
meteoroloji haberleri. 

19,30 Müzik: Çalanlar: Halda Derman, 
Şerif tçll, Hasan Gür, Hamdi Tokay, 
Basri üfler. Okuyanlar: Sadi. Hoşses, Sa
:fiye Tokay, Mahmud Karındaş. 

20,15 Konuşma (Sıhhat saati), ~ ! 
20,30 Fasıl heyeti. 
21,ıs Müzik: Rı.dyo orkestram JŞd: N. 

HEıfYEMEl<TErt ~ 
~ULLRNtNlzj -
.S\HH~T1NIZI ~ \ 
t<ı:lZANIR.SIN~ 

": ' 

Biga Asliye Hukuk Bdkinnliğin
den: 

Eybekli köyünden Hüseyin kızı 
ve Zakir kansı Sabiye. 
Kocanız Zakir ta.rafından. aleyhi -

ni.ze açılan ihtar davanızın yapllan 
muhakemesi sonunda= 

:Aşkın> L======================::::==== 

Muhik bir sebeb yokken koeanızm 
evini terkederek semti meçhule git
tiğiniz anla§Jldığından medeni kanu
nun 132 nci maddesi mucibince işbu 

.22,05 Müzik: Solistler (P1.) 
22,15 Memleket saat ayarı, ajans ha -

berleri, ziraat, esham - tahvilU, kambi
yo - nukut borsası (fiyat). 

22,30 Müzik: Haydn - Kuartet (Pl.J 
22,50 Müzik: Cazband (Pl.) 

23,25-23,30 Yarınki program ve kapanış 

CUMA: 19/4/94-0 

12,30 Program ve memleket saat ayarı. 
12,35 Ajans ve meteoroloji haberleri 
12,50 Müzik: Muhtelif şarkılar (Pl.) 
13,30-14,00 Müzik: Karışık Hafif mü-

zik (Pi.) 

18,00 Program ve memleket saat ayarı 
18,05 Müzik: Karışık müzik (Pl.) 
19,40 Mü7.ik: Saz eserleri, 
18,55 Serbest saat. 

19,10 Memleket saat ayarı., ajans ve 
meteoroloji haberleri. 

19,30 Konuşma ( Milll kahramanlık 

menkıbeleri) 

19,45 Mtizık: Çabınlar: Refik Fersan, 
Fahire Fers:ın, Vecıhe. Okuyanlar: Mü -
ı:eyycn Senar, Melek Tokgöz, Radife Er
ten. 

20,40 Müzik: Çalan1at': Cevdet Çağla, 
Fahri Kopuz, İzzettin ökte. Okuyanlar: 
Necmi Bıza Ahıskan, Mefharet Sağnak, 
Mustafa Çnğlaı, 

21,15 Konuşma (Bibliy<lrafya} 
21,3<> Müzik: Küçuk orkestra (Şef: Ne

cip Aşkın) 

22,15 Memleket saat ayarı, ajans ha -
berleri, ziraat, esham - tahviUt, kambi
yo - nukut borsası (fiyat). 

22,:Js Müzik: Cazband (Pl.) 
23,25-23,30 Yeırınki progrmn ve kapanış 

CUMARTESi: 20/4/94-0 

W t•, hükmün size ilanen tebliğlııe ve teb-
Gü!;lülderle Na.ifil lfücadele 

:Edilir? liği tarihinden itibaren iki ay zarfın-

Ya.zıan: Herberi N . GM80tı da kocanızın evine avdetinizin ihta-
Bu asırda Ga.sson:tın eserini 0 _ rına ve bu ihtarın ikametgahınızm 

kumamış iş adamlarına muvaffak meçhul buhmınası dolayısile gazete 
ile 1• 1~mna ve 400 ı-.-... harcın da 

olmuş gözile bakmıyorlar, bu ese- 14 
......... ~ 

sizden alınmasına temyiz yolu açık 
ri mutlaka okuyunuz. o1mak üzere 15/12/939 tarihinde ka 

Fi'!jah: 50 Kııruş rar verildiği tebliğ makamına kaiın 

lllS•a•tllı•ş 11
y•e•nll· :•m•ı•••••••ll! olmak üzere ilan olunur. .... lstanbul, tn;!;ıab Kitabevi ..... 4529 

DİKKAT! MÜHİMDiR ! 
Ankaranrn 

YAYLA MAKARNALA RINDl 
Kalöri pirinçten fazladır. O halde midenizi 
yormadan tam gıdanızı. almak için yemek
lerinizde PLA. V yerine dalına YAYLA 
:MAKARNABINI bulundurunuz. Bütün 
bakkaliye mağazalarında bulunur. 

Mektub Adresi: Yayla Makarna Fabri
kası, Ankara Maltepe. 

Telgraf: Yayla - Ankara. Tel.: 2195 

Devlet Demiryolları İlanları 
Muhammen bedeli 1230 lira olan muhtelif cins, miktar ve eb'atta 39 kalem Ame-11 

rikan makkap kalemi 24/4/1940 çarşamba günü saat (10.30) on buçukta Haydarpaşa
da gar oinası dahilindeki komisyon tarafından açıK eksiltme usulile satın alınacaktır. 1 

Bu ;.şe girmek istiyenlerin 92 lira 2:5 kuruşluk muvakkat teminat ve kanunun tayin 
ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona müracaatları lazımdır. 

Bu ~e ait GQit,nameler komisyondan parasız cıla:rak dağıtılmaktadır. (2721) 
• • • 

Baş, diş, nezle, romatizma, siyatik ve kulun9 
al)rılarmr geçFı'(r, gr ipe ve soğuk algmlığma karfl 

iyi bir iUiçtlr. GUndo 2 • S aded alımr • 
Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. 

YENİ CIKAN , 

SAHİBiNİN SESİ 
PLAK L ARI 

Senelerdenberi memleketimizin yüksek rağbetini muhafaza eden 
kıymetli muganniyemiz Bayan HAMİYET'in en son okuduğu plak~ 
ları muhterem halkımıza tavsiye ederiz. 

Ayrıca Bayan 8EYY AN, BiRSEN ZEHRA BiLiR, NEVZAD SUAK, 
StJHEYLA BEDRiYE ve D~rbakırlı OELAL'in plakları int~ 
etmi§tir. 

~..,_~ 

HAMİYET YÜCESES: AX 2227 
Deli gönül (Allahın Cenneti filmin~n) Beste Saddeddiıı Kayrı.cık 
Benim yarim gelişinden bellidir. Beste Sadeddin Kaynak 

A X 2232 Hele hele bana bir yan bale. Beste: Dra:nwl~H. 
Cefası çok vefası yok. Beste: Dramalı Hasan 

S E Y Y A N 
AX 2223 Dudakların ne ince. Müzik: Zeki Duygulu 

Git artık seni istemem. Müzik: Dtam.alı Ha8'.l1ı 

BİRSEN 
Guroet Tango. Müzik: Fehmi Ege 
Ayşe Tango. Müzik: Fehm·i Ege AX 2222 

ZEHRA B İLiR 
AX 2231 Hop hop nanay. Halk türküsü 

Yeri dilber yeri töremiyesin. Halk türküsU 

NEVZA T S U AK 
A X 2230 Ne hal oldu bana. Beste: Dram.alı Hasan 

Bir başkasının sevdiğini. Rast neva gazel. 

SÜHEY L A BEDRi Y E 
AX 2225 Tokatlı kız. Beste: Kemani Salih 

İsterim bfr !ahı.acık. Rast gazel. 

D İ Y A R B A KIR l I Celal 13,30 Program ve memleket saat ayarı 
13,35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
13,SO Müzik: Serbest program. Çalan -

lar: Hakkı Derman, Hamdi Tokay, Hasan 
Gür, Zühtü Bardakoğlu. Okuy.anlar: Sa
fiv Tokay, Cclftl Tokses. 

Muhammen bedeli 1834,4-0 lira olan 8600 Kg. dökme ve 50 çift büyük ~ke petrol A x 2224 Deli gönül melfıl olup ağlama. Halk türküsü 
açık eksiltme usuille satın alınacaktır Uiinıaıcasa 25/4/940 perşembe günü saat 11 de Bu dere buz bağlamış. Halk türküsü 

14,30 Muztıt: RJ.Ycı;:,e ......... .A.<.... ....~ • .2vou 

Sirkecide 9 .tsletm'" 11wcısmcıa A. E. Komi.syonu tru:a!ından yapllacaktu-. tsteklilerio lll&mıamma•mmmm:m:ımı.m=:mımamm•mmmmım••"" 
ı..dııonı vesaik ve 137,58 liralık temirudla ayni gün ve saatte kom1ıiyulld ınllıacı;.atlan 
ıazımdır. Şartnameler parasız olarak komisyondan veribnektcdir. (2824) (Şef: İhsan Künçer) 

15,15-15,30 Müzik: C<ızbruıd (Pl .) 
18,00 Program ve memleket saat ayarı 
18,05 Müzik: Radyo caz or~ı. 
18,40 Konuşma (Yurt bilgisi ve sev -

gisi) 
18,55 Serbest saat 
19, t O Memleket snat ayarı, ajans ve 

meteoroloji haberleri. 

19,30 Müzik: Yeni ~lalar ve saz eser- , 
leri, Çalanlar: Hakkı Derman, Hasan Gür, 
Hamdi Tokay, Zühtü Bard.'.\koğlu, Oku -
yanlar: Me!haret Sağnak, Tabsin Kara -
kuş. 

20,10 Konuşma (Günün meseleleri) 

20,25 Müzik: Fasıl Heyeti. 

21,00 Müzik: Halk türküleri. Sadi Ya
ver Ataman ve Aziz Şenses. 

21,15 Müzik: Küçük orkestra (Şef: Ne
cip Aşkın) 

22,15 Memkket saat ayarı, ajans ha -
b-erleri, ziraat, esham - tahvilfıt, kambi
yo - nukut borsası (Iiyat). 

22,30 Konuşma (Ecnebi dilleı:de, yalnız 
kısa d.ılga postasile) 

22,30 Müzik: Caı:ban.d ({Pl:.). (Saat 
23.00 e kadru.· yalnız uzun dalga posta -
sile). ~ · 

Ankara Borsası 
ıs Nisan 1940 

İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
ı - a5/Ill/940 tarihinde kapalı zarfla yapılan eksiltmesinde talibi bul.ı.mmıyan 

bir ad.et sondaj alatı pazarlık suretile satın alınacaktır. 
lI - Muhamrrnın bedeli sii 6000 lira, muvakkat teminatı 450 liradır. 
nı - Pazarlık 27 /IV /940 cumartesi günü saat 11 de Kabataşta Levazım ve Müba-

yaat i\li>eSlıadeki alım komisyonunda yapılacaktır. . • 
IV - Şartnamesi her gün sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
V - isteklilerin fiyatsız fenni tekliflerini münakasa tarihinden evvel tnhlsarlar 

Umum Müdürlüğü inşaat şııbesine tevdi etmeleri ve münakasaya ~tirak vesikası al
maları, pa:z.arhk için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 güvenme paralarile birlikte 
me:z.kılr konusyona gelmeleri. (2942) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vekilliği Köy öğretmen Okulları için rışağıda miktarı yazılı uzun konçhı 

çorap pazarlıkla satın alınacaktır. Tahmin ~en bedeli 1035 lira 40 kuruş ve teminatı 
155 lira 31 kuruştur. tstekliler bu çoraplara ait ~artname ve nümuneyi Maarif Müdür
lüğü Yardirektörlüğünde görebilirler. Pazarlığın 17 Nisan Çarşamba günü saat 16 da 
Maarif Müdürlüğünde toplanacak komisyon marifetile yapılacağı ilan olunur. 

eşyanın Cinsi .Miktarı Beher düzünenin fiyatı YekQn 

Uzun konçlu siyah renk 334 düzüne L. Krş. L. Kf'1. 
çoı·ap (4008 çift) 3 10 1035 40 

(2988) 

BiBliY06RA'i) Ankara da 
Fly11.tıan Kapanıı 6 Nu. Koğuş 

LoDdra 1 Sterlin 5.24 Büyük Rus ediplerinden Anton AKBA 
New-York 100 Dolar 150.35 ÇEHOV'un c.n tanınmış, en meşhur ı· 
Pa.rlıı 100 Frank 2.96875 bir eseridir. Bütün dünya dillerine 
Milarıo 100 Lıret 7.5125 çeşrilroiş olan "6 No. Koğuş,, mu· 
Cenevre 100 tav . .Fr. 29.355 haırir arkadaşlarımızdan Hasan Ali 
A.msterdamlOO Florin 69.5875 EDİZ tarafından doğrudan doğruya 
Berliıı 100 Rayişııark --. Rusçadan dilimize çevrilmiştir. E -
Brükael 100 Belga 22.1575 serin başında, mütercim tarafından 

Kitapevi - Kağıtçılık • Türkçe 
ve yabancı dil gazete, mecmua, 
kitap siparişlerini en doğru ya· 
pan bir yerdir. Erika ve İdeal 
yazı makineleri satış yeridir. 
Telef on: 3377 

....... l ........ Bn!1111118i Atina 100 Drahmi 0.97 yazılmış, Çehov'un hayab:na ve Rus 

Sofya ıoo Leva 1.795 edebiyatı.na ait üç formalık bir ön- I Or. H-afı ız Cema .. I , 
Prag 100 Çek kronu -. söz vardır. 
Madrid 100 p ...... ta 13.61 "Remzi Kitabevi,, nin "Dünya Mu 

v,.- Dahiliye MütehasslSI 

T. iŞ BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hcsablar 
iKRAMiYE PLANI 

19,45 Müzik: Fasıl heyeti. 
Vuşova 100 Zloti harrirlerinden Tercümeler serisi,, n-

1 Buda.--a+.. 100 Penaö 26. 7075 de çıkan bu eseri, bütün edebiyat me Lokmau Hekim la det 2000 liralık = ?000- L. 
' 20,15 Konuşma. r''ii""" • 00 

20
,
30 

Temsil: (Yemen) Yazan: Ahmet Bükrel 100 Ley 0.625 raklılanna ısrarla tavsiye ederiz. Divanyolu 104 3 " ıo0J ,, = 3000
0
- ,, 

Namı. ..,.---a. ın-1...--;t 100 o· 3 47 r ' Muayene saatleri pazar hariç 6 u 5 ,, = 3v0 - ., 
~ ~ r:.·~ uıar · t " 250 3000 

21,30 Müzik: Riyaseticümbur bandosu Yokoba.ma 100 Yen 34.6325 BULGAR SADIK her gün 2,5 • E salı ve cumartesi "' " " = - " '(Şef: thsaı:ı K" ) Is sabah.la.rı 9 _ 11 ha.kiki fıkara 40 ,, 100 ,, = 4000- u 
, • unçer Stokholm 100 veç kr. 31.0975 7S ,, 50 " = 3750- " 

22,15 Memleket saat ayarı, ajans ha - Molilkova 100 Ruble -. Ya.kın Tarihin e n esnırlı çehresi kabul olunur. T. 22398 210 ,, 25 ,, = 5250- " 
berleri, ziraat, esham - tahvilat, kambi- fütap balind~ çıktı 
7o~nukut borsası ~fiyat). E8BAH VE 'rAllVt.LA.T Fiyatı 100 Krş. - Sahibi: A. Cemaleddin Sa.ra.coğlu K.eşideler: 1 &nbat, 1 mayıs, 

22,35 Müı.ik: Güzel sesler (PL) Eı·gani 20.06 tNKll..AP KİTABEVİ _ İstanbul Neşriyat Müdürü: MB.cid çET.W 1 ağustos, 1 ikhıclt.eşrin tarih-
23,00 Müzik: Cı.zband (Pl.) c-ı.-ı. (erimle ya.pıhr. n-~·•.._gıw yer: Yem· ~Matbaası 

ts,25-23,3-0Yarınki prcıgram ve Aapanı.t-l~::===:::::::::::::=:=:=:::::::::::::::=:~~~~====~====~~~~:::::::::JL.::.uaenu=.==.___:• _: _____________ ~~----___J~--------...:._------~--------:..._------~------------------------_jl 


