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Bitarafhk tBir Alman cep zırhlısı ltatJan kuvvetledıil 

:;~~ :;~:; :~ı:::;: 1 lsveçten gelen iki Alman gemisi yeni İtalyanın harbe girmesi ihtimali 

~~1~[:'.~~~~~ dökülen · mayinlere çarparak battı ~I:b!~cef!~ de 4aha ..,_..,. ........ 
b· li7Jnıgeldjğini Rus gazetesi tıD-eı- 1111 1'ont Clanonun gazetesi olllll 

:~;~~;~;~:~!f:ı:: Alman donanması son zayiattan sonra Rus ..... ~ı.:=..~ 
~ •le .. tesbit etmesi onun taralla - d d d h f k ı .A '*' hitabede bulunmuştm-ıa Jl hUy\iI( bir cesarettir, Vf) a.TJll onanmasın an a a zayı a ul 1 !°'"'~ ~-•~:hA·~-ı~..:- • 

ılllıutda bii' ük bir hizmettir. ! ~ ..-.. '4oU.U1 ~uı 
• 1 

8\'estia'nın makalesinin lııtiytik clın .onra hi~ bir Avrupa deWeti 
ltt~lyeti hu mütale.an.ın bir polıe - Jwobdmı 8Fl kalamaz. Bu, en \WUt 
ittik, bir hücum ve tariz t.e§ldl et - oldlııklarmı zannedenler üzerinde bi· 
~ern~i, sadece bugünkü siyul !'&- • her an pa.thyabilecek müthiş bir 
..... kyı tekmil çıplaklığile göstııır • ltmf)diı·. Vatanımızın sonuna kadar 
•uestdir. lmp haricinde kalabileceğini zanne-
-:-_ den her İtalyan hata eder, hayale 

Y8.2aıı: Hüseyin Cahid YALÇIN bphr. 
•-. IIarb Norveçde patladı, harb ltaı-1 svestia gazetesinin çok dikkate Jada da pathyabilir. Bundan bir ay 

111 
Şayan bir makalcsitıi Tas aja,p.- nftı& c;ok uzak addedilecek olan bu 

~ ndan naklen okuduk. Burada, Rus- fftttmeel belki de çok yakın ve hatta 
kanın bitaraflık ve bitaraf :memle • arnedebileceğimizden daha yakın -
h;rier ~~~kındaki fikrini bütiln açık- dnr..,, IJtxzlyan Ba§11ektU ..._illi 
rn·· e gorüyoruz. Sovyet ga~n ====:::::;:::========================== 
bi Utaleasına göre, bugünkü barbde F.bahçe Macarlara yentldl l1>~r~Oık sözü, bilhassa küçük dev -
da erın ağzında, manasız bir iddia-

n baska bir şey değildir. 

d Ortada kıyasıya harbeden bUytik 
evıetı h er var. Bunların vakınmda ya 

n Ut harekat yollan ~rinde bulu -
a~ 1-ücük dı:vletlccin bitaraflık bay
~nı aeıp harb fırsatından istifade 
eze · -

Nardik limanına girerek 7 Alman t-Orpitosumı '-Anın ltıgilia Worapite zırhlı8'1 
it· ngın olınaga çalışmalanna. im-

İngiliz Kralının Norveç\ 
Kralına bir mesajı 

Paris, 14 (A.A.) - Fransız askeri 
mahfillerinde hasıl oJan kanaate na-

rn~n Yoktur. Çünkü bu bitaraflığı te
~n etmek kuvvetinden mahrumdur
ta ~ }duharib büyük devletler .ise bi
~:.arı.ık taıııyama lar. Onlar bitaraf 
tih abıleceklcrini hülya ederlerse in
bu ara kalkmı"? olurlar. Rus gazetesi 
di:un sebeb·ni de söylüyor. Çünkü, 
rna Or, harbin kendisine mahsus bir 
ltıa ntığı vardır ki b~ka her türlü 
lar~tıl·taıı t.j r ıdır. Muharib taraf -
'a d~~ Lıri riğc:rini boğmağa kalkar- zaran Narvik muzaffsiyeti, fliyasi 
ltıa1t 1~~r tar~f' kendi hayatım koru- Scbei"e ceb zırhhsına muvaffalriyeUi ve askeri sahada mühim neticeler ve
lii b· ıç111 h~r tedbiri ittihaz edebilir. bir taarruz yapmış ve gemiye müte- recektir. Bu mahfillerde destroyer -
ıtı.; ır ka:;·ıJla kendisini bağlı göre- addit torpil isabet ettirmiştir. leri tahrip edilen Almaııyanın do • 

Loııdra, 14 {Hususi) - İngiliz A-1 
mirallik Dairesi tarafından bildiril.
diğine göre bir İngiliz tahtelbahiri 1 
Almanların 10.000 tonluk Amiral 

~· İngiliz kuvvetleri bugün 7 Alınan nanamsınm üçte birini kaybettiği 
~~ te açı~t r:.özler; işte makul ve kaydedilmektedir. 
""'nuı-· nakliye vapurunu bab.rmışlardır. Ay . 
•1•... .,ı bı r görüşme; işte riyakar- Diğer cihetten ayni mahfillerde 
'l"U.rı nca lsveçten Almanyaya mal nakle-

ı u • ılola'lıl>a<'lardan uzak dQMloğ- düşman tayyarelerillin uçmasına 
lu le Çtplak hakikat. Rus gazetesi dm iki Alman vapuru da Baltık de- müsaid yegane hava meydanı olan 
lta tklııJcaieyi Almanyanın Danimar- ııisine yeni dökülen maynlere çarpa- Stavanger tayyare wbasının bom • 
'tbev~ r...ı:neçi i~tili etmesi müna- · rat batmıştır. Son zayiattan sonra bardımanı gibi hava hareketlerinin 
di;· t:l:.ı yu· .wı!)lır. Ehemmiyet ftr • Ahıwn donanması, Rus donanmasm- ehemmiyeti tebarüz ettirilmektedir. 
~1 Yegane nokta bu tecavüzılesı Al- daa daha zayıf kalmıştır. ·"' (BeRK 3 ii.tteüde) 
~~~mcl~clti~ y~~~a ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

tu ~Usu, elde etmek ümidine cttiştü
g~gtifadelerden ibarettir. Rusya 
~lesi.nin nazarında Almanya son 
~ld \et.ile büyiik bir çok menfaatler 
4,'l/e etrniştir Artık Norveçten ve 
~e~~e~ lngiltereye hiçbir ıteY gön
gııi eınıyecektir. Ayni zamanda ln
~i~ ~ahillerine daha kolay tecavüz 
llitrı ebııecektir. İşte Almanyayı Da
Qe":rkanın ve Norveçin istilisına 

l} edPn amiller bunlardır. 
~o etıilecek ki Danimarkanın ve 
ta~eçin kabahati nedir? Onlar bi
Ya,\' lıkiarını ilfın etmişlerdi; Alman 
te .ha karşı hiçbir düşmanca hareket
llô~ı Ul~nnıamışlardı. Rus gazetesi hu 
111~ ~rı gülünç, kıymeL11iz ve mantık
ı:ıltaduluyor. Çünkü, demek istiyor, 
~ı.;;1 ıı. bir harb var ve bu harb ken· 
tn.a:e hlahsus bir mantık tanır. Bu 
l('ı:t/1k Almanyaya harbde galebe 1 
ı;tı~ edecek her türlü çareye baş- 1 
~1 \t 1Yı emreder. Almanyanın hak
~lıtı e rnantığı <lü.c;manlarına galebe 
tı"lll ·klir. O başka bir mantık düşü
l'icı e~ Ve kendisini bu müliihaza ha-

ncl,. h · b' k ·ı b w •• ı-~ ı~ ır mantı ı e aglı go-
ez. Danimarka ve Norveç kaba-

( Som; 5 ir.çiılc) 
Düse)in Cahid Y Al~~ 

Yeni Tarihi Tefrikamız 

1 HASAN SABBAH 
Yazan : AYHAN A TIS 

Şark ismailller Dev
letini ve Haşhaşif er 
adh korkunç mezhebi 
kuran , yarım asır 
müddetle adı ve şöh
reti Şark hükümdar-

~~~ larını titreten bu müt-
, ~ ;hiş a~~W~ .harikulade hayatı 

ftt · ya · n~ Yeni Sabahta 
• ç:; ~ • ~ :1 k 1 .~ l 

. .. 

Amerika harbe 
yakınl~şıyor 

Nevyork, 14 (A.A.) -Bu sabah
ki gazetelerin 1-§hca mevzuu har
bin Amerlkaya yakınla.~tığıdır. 

New-York 'llmes gazetesi diyor 
ki: 

''Alman yama llarekeü bibu'atl&
ra intibah ia+'wnı blr@kmunıak -
~tr. . 

SABAHTAN SABAHA: -
Harbin götııt.entiği 80D inkişaflar 

Amerikayı §imdiye kadar Ktihaz et 
mi~ olduğu hattı lıareket.i yeni bir 
t.etkike tibi tutmağa sevked.er. A
merikan menfaatleri G.romJaııd ve 
·~•a.a:Ga meseleJttiniD çok fe\'kia -
dOOir. ,, 

New-York lllll'ald da tiyle yuı
yor: 

'"Bugün de 1917 de oldağu gibi, 
(Sonu 3 1'tKiide) 

Yalanın enini 
Boyuna uydurınak 1 

Amiral Mourenin 
beyanatı 

Ankara, 14 (A.A.) - . Pasif ko
runma mütehassısı Kontramiral Mou . 
ren memleketimizi terketmeden ev
vel bir muharririmize aşağıdaki be
yanatta bulunmuştur: 
"- Memleket ve halk için fayda

lı bilcümle tedbirleri, bu meyanda 
(Sonu 3 üncüde) ---····---

Yozgadda zelzelenin 
yaptığı tahribat 

Yozgat, 14 (A.A.) - Dünkü şid
.detli zelzele Yozgat vilayeti roüllıa • 
katında bir çok felaketlere sebeı> ol
muştur. Maden kazasına bağlı Peyik 
nahiye merkczile bu nahiyenin Dede 
f akılı, Karamağara, Kanberli, Kara
pınar, Karacalar köylerinin evleri ta 
mamen yıkılmış ve bu köyler birer 
harabe haline gelmiştir. Dedefakılı
da 16 yaşında bir kızla sekiz yaşın-

( Sonu. S üncüde) 

lf!itiGimiz her haber doj)ru olsaydı çoktan 
sulha kavuşmuş olacakbkl Bu haberlwin 

. bile inanmamah. ... 

Radgoların hiçbir ouilc.a mah:geti olmadıiından rtJt.t 
rahat galan neşrediyorlar (Yazısı 7 ncide) I 
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PAZARTESi: 15/4/940 
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Hayret edilecek bu sevkuİceyş ha-1 

12,30 Program ve memleket saat ayarı. 
12,35 Ajana ve meteoroloji haberleri 
12,50 MO?.ik: Muhtelit şarkılar (PL) 
13,30- 14,00 Murik: Karışık müzik (Pl.) 
18,00 Program ve memleket saat ayan 
18,05 Müzik: Radyo Caz Orkestrası. 
18,4.i> Konuşma (Urıııum1 terbiye ve be-

den terbiyesi) 
18,55 Serbest saat. 

19,10 Memleket saat a;ran, ajans Ye 

tasının son kurbanı kim olacak? 
Dmizlere hakim olmayan bir dev

letin deni7.aşın seferler tertip etme
si harp tekniği ile kabili telif ohm -
ya.n bir iştir. Şöyle tasavvur ede • 
lim: Yüzlerce gemi, içi kara a.c:;ker
lcri, nakliye ve mekkari hayvanlar,ı 
top, tüfek, cephane ile doludur. Bu 
kuvvci seferiyenin daha yolda ike.n 
düşman donanmasına tesadüf edip 
mahvolması ne büyiik felakettir: Ta
Jihin yardımı veya iyi bir sevkü ida.
rer.in mahsulü olarak bu kuvvet düş-
mı>n toprağına zayiatsız olarak ulaş-
sa bile bunların anavatan ile alil.ka
sı kesildiği zaman her saat biraz 
dııha yaklaşan bir mağlıibiyet ve e
tarete mahkum olmazlar mı? .. 

Harp bir macera değildir. Bir mil- j 
letin mukadderatının mevzuu bah
solduğu hadi~dir. Burada her adımı 
hesaplı atmak icap e<ler. Muvaffaki
yeti talihin lütfuna bırakılan çürük 
i§ler faydadan ziyade zarara haı:-ıl 

eder. Bu sebeble temelini mantık 
teşkil eden sevkulcey~ kaideleri de-· 
miz hakimiyeti istihsal olunmadan 
deniza§ırı seferler tertibini meney -
ler. 

-. 
I 

Almanlar gibi askeri kabiliyeti 
sevk idare kudreti yük~ek bir mil
letin böyle bir hataya dii~mesi pek 
gariptir. Bu ol~ olsa ya bir hidde
tin veyahut da Hiller dinamizmi -
minin garip ve he5apsız bir cilvesi • 
dfr. I>ünya tarihinde ayni halayı 
i lemilı bir çok devletler vardır. Bun- .-tl7114nya, Da1ıimarl«ı ~c 
ların yaptıklan harekatı tetkik eder ~-------------, 

Napolyonun 1798 ~fısır seferi bu
nmı tipik bir misalidir. Amiral Nel-

YAZAN: 

H. ILGAZ 
sek b"linçolarııu daima ıdyan ile ka- , 
padıklarını görürüz. 

son Akdeni?.de aylarca dolaştığı hal- :._ _____________ _., 

de Fransız kuvvei scferiyesini yaka
lıyamadı. YRkalasa idi facianın bü
yüğü a~ıl o zaman ceı eyan ede<:ek -
ti. Bu kuvvet Mılllra çıktıktan ~n-
ı a hasmını ele geçirdi. Nil veya E
bukir muharebesinde Fransız do • 
nanmasını yaktı. Franf<ız kuvvetleri 
Mısırda mahsur kaldı. Napolyon e
nerjik ve muktedil' bir zattı. Biiyiik 
1skenderin yolundan bütün Anacln • 
luyu, Trakyayı, orta Avrupayı ~;?1 -
niyerek Fransaya dönmeği dü "<'l -
dü. ( 1] Akkiıda yolunu kesen Cezzar 
Ahmed Paşaya mağlup oldu. Geri 
döndü. Ordusunu Mıı:ıırda terkcdip 
bir gemi ile gizlice Fransaya döndü. 
Fransız ordusu ancak İngilizlerle ak 
dedilen sulh sayesinde on iki bin as
kere ve Kıleber gibi muktedir bir 
generale malik olan bu kanlı mnc::· 
mdan eli bO§ olarak memleketi t•P. 
dönebildi. 
Osmanlı imparatorluğuDlıı& Girid 

seferi de vak'anın diğer mi"lalidir. 
1645 de başlıyan Cirid harbiı in 1669 
a kadnr yirmi beş sene de\·am et -
mesi deniz hakimiyeti istihsal olun
madan bu işe teşebbüs olunmasından 
bar:;ka bir şey değildir. Bu sefer es
nasında Venedik donanması zaman 
zaman Çanakkale boğazını kapamış 

[1] A1.ka. 

hem Tiirk askerlerini mab..emcsiz ,.e · 
iaS('Siz bırakmıti ve hem de ad:tyıı· · 
devamlı olarak takviye kuvv,..t1eri : 
ç.ıka.rmaştır. 

Denız hikimiyetiniıı Osmanlı! T e- · 
linde bulunmaması Silahdar Y .ı~·:f, 
Sulw.nzade Melimeıd, Deli H:i.r1.j ir. 
Vinyık Ahmed, Köpıi.Uü Mcnm{;d, : 
Fuıl Ahmed Pa.ı alan Giriddc im -
paratorluğu askt>ri ve iktısadi de- · 
rın (21 zi.fa ducar eden ~etin mü -

delelere mecbur etmifti,r. 

Bugiinkü haiselere gelt>lim : ~a • ı 
lfım olduğu üzer·e Norv~ bir ,.,imal 
denizi devletidir. Şimal denizinde iı:;e • 
1ngili1. donanması hakimdir. Dani • · 
mut ka if;!gal olunduğuna göı·e bu · 
memleketten Norveçin en yakın sa
h ili seksen beş mil mesafe<ledir. Her 
halde Almanların işgale teşebbüs 

etmeden önce Skajera.k boğazını 

maynlerin kapadığı tahmin olunur. 
l<Jn büyük sahil toplan yirmi nıilden 
fazla mesafeye müessir olamaz. De
niz hakimiyeti sahil toplarının men
zilelı•ri nihayetinden başlar. Bu m<.·n 
zil dışında tesis olunan mayn mania
ları t·mniyetli [3] korunma vasıta· 
sı değildir. .:.\faynlerin taranması, 

kc>hne ve kıymetsiz tekneleıi öne 

[f) Zafa. 
[3] Mm2in. 

• 

• 

"Non•cçi !JÖ8fermc hat"ila 

~ürüp mania hatlarının yarılması 

kabildi. Ald~ haber1€-r doğru 
iııe lngiliz donanmasına mensup kuv 
''eller Oslo körfezinin ağzına kadar 
gelmiş bu işi de ' ba.şarmışbr. Bina
enaleyh mayn, denizalu gemisi, tay
yare gibi tesiri ah\:aı ve ~eraite bağ
lı "kalan silahların bir deniz sahasın
da kat'i emniyet temin ederek de • 
vamlı nakliyat yapmak imkansızdır. 
,. Bu mütaleamw Non·eçin Dani -
markaya en yakın sahilk·ri üzerirnle 
)·üıiittük. "80,, millili metiafe nil.a
yet dört saatlik bir ddıiz yoludur. 
Denirlere hakim ku\·yetler karşısın
da'' dahi bir baSkın harcketilc ihraca 
muvaffak olunabilir. Fakat Dani • 
markadan bin mil mesafede bulu-ıon 
"NarYik,. e aiti yüz mil meNıfede 
bulnnan ''Trondhem,. ,.e "Kristi1tn
sund11 a km•vetler gönderilmesi har
bi he~p \'e maıiük çerçevt.>t>ınden 
tardedip kumar şekline · dokıntkten 
baş.ka bir şey değildir. Bu hesapsız 
maceranın mazlum k uı bam Alınan 
donanması oimu§blr. Bu donanma 

·üç gün zarfında olduk<:a mühim ha
sara maruz kaldı. 

Meseleyi bir de Almanların gözile 
tetkik edelim. Dcnizlel'c hakim bir 
donanmanın düşmanın ıJna~ lıare • 
kctlel'ine karşı vazift:Si rnuayyendir. 
Bu \'azifenin ruhu ttU\ ,·etler daha 
denizde iken yakalanıı imha etmek
tir [ 4 . Sansar ki.inıese gırdiktcn 
rnnra kapıyı kilitle-mel· faidesiz<lir. 
Cerçi bu muzır ma.h1fıl· öldurülür 

meteoroloji haberleri. 

19,30 Müzik: Çalanlar: Kemal N. Se7-
hun, Cevdet Çağla, Fahri Kopuz, İzzettin 
Ökte. Okuyanlar: Mefharet Sağnak:, Azi7.e 

Tözem . 
20,00 :.•vfüzik: Saz eserleri. Ney: Hayri 

Tümer, Viyola: Cevdet Çağla, Kemençe: 
Ruşen Kam, Kuddüm: Nuri Halil Po:rraz. 

20,15 Konuşma (Fen ve. tabiat bılgi -
leri) 

20,30 !\füuk, Çalanlar: Kemal N. S~
hun, Cevdet Çagla, Fahri Kopuz, İzzettin 
ökte. Okuyanlar: S::ıdi Hoşse?S, Iladife 
Ertem . 

21,15 Konser takdimi: Halil Bedii Yö
netken . . Milzik: Radyo orkestrası (Şet: 

Dr. E. Pı·aetorius). 
22,15 Memleket saat ayarı, ajans ha -

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

22,'30 MU7lk Cazband (Pl.) 
23,25-'.!3,30 Yarınki program ve kapan~ . .................................................... " . 

Amiral Mehmet A li 
şehrimizde 

Harb filosu kumandanı Amiral 
Mehmed Ali, dün sabahki ekspresle 
Ankar adan şehrimize gelmiştir. A • 
miral bir müddet şehrimizde kala -
caktır. 

amma içeridekilerden de hayır kal -
maz. Ya keşif zayıflığından veya sev. 
hii ·idare noksanındap. İngilizler bir 
buçuk pün süren bu deniz yolculuğu 
esnasında Alman kt&·tvet.lerini yaka
layıp- teşebbüsü daha başlangıçta 

tevkif ve imha ectemtıdiler. Bu se • 
beple Almanlar harekatın birinci 
safhasında muvaffak olmuşlardır. 

İhraç hareketine mani olunamadı
ğı 1 akdirde donanmanın ikinci va • 
zifesi bu kuV\•etlerin 'ana-.·atan ile 
irtibatını kesip tak\'iye ve tcchizine 
mimi olmakır. İngilizlerin bunu ol
dukça mükemmel yaptıkları anlaşı -
lıyor. Almanları aarruz eikleri li -
mantarın içine tıkadılar. Bunu hima 
ye eden deniz kuvvetlerini , 7.ayiata 
duçar ettiler. Ancak bunl3r kafi 
değildir. Norveçin kurtulması Ska-

11 

jerak boğazında İngiliz deniz haki -
miyetinin tesis ve idamesine müte -
Yakkıftır. IşgaJi takip e<len günler
de İngiliz donanmasına mensup kuv
vetlerin Skajerağa girdiği hatta Os
lod~ki Alman kuvvetleri~~n teslim 
olmaları için no!-a verdıği rinı.yet 

olundu ise de bilahare bunu teyid 
eden ha herler zuhur etmedi. 

' Skajerak boğazı ne de olı.a dar bir 
g~ittir. Buraya pek yakın mesafe
de bulunan Alman hava kunetieri, 
deni:taltı gemileri boğaza l:akim ol
mağa <;alışan İngiliz dçmanmasını 
zedeliyecck \'aziydte•lir. Bu roüş -
lüilata ve zayiata raw.ııen lngiliz -
ler bo~azdaki hakımiyeti idame ede 
bilirse Norveçteki Alman kun·etıe -
ı iniJ! giinleri ı;a.yılı dc•mektir. 

Bu i aı eket talıaltkuk etti~ri gün 
Aimanhırın da NorYeçteki km·Yet • 
lerin ımdndına koşmak maks:ıdile 

Baltıktan 1sv~e biı: taarruz yapma
ları pek muhtemeldir. Çünkü fela -
ketin bundan baı-ıkrı tashih :ırel-'i de 
yoktur. İşte o ;:.man hayret edile -
cek bu sevkukey~ hata.sının son kur 
baHının da İı;veç olduğunu glirer<'.k 

• y 1 
• • 
ır on erı 

Ferdi Ştatzer musiki alemine yeni 
bir aan,atkar tanıttı 

Yazan : 

Piyanonun önünde esen bir fırtı
na ... Y ahud Mozarbn, Lisztin 1940 
yılında. şahlanmış bir portresi: Fer> 
di Ştatzer. 

Onu geçen senedeııberi dinleme • 
miştim. Geçen akşam, Şehir Tiyat
rosunun centilmen artistlerinden Re 
fik Kemal haber verdi: 

- Bu gece Ferdi Ştatzeriı:ı Fran· 
sız tiyatrosunda bir piyano konseri 
var. Matmazel Popi ile birlikte iki 
piyano da birden çalacaklar. 

Refik Kemale teşekkür ederek, 
Fran.sıı: tiyatrosuna koştum. Tam 
vaktinde gelmişim. Parter, galeri ve 
localar hıncahınç dolu. Güçlükle bir 
yer bulabildik. Herkes sabırsızlanı • 
yor. 

- Ferdi ~tatzerin bu gece lanse 
etmek istediği Matmazel Popi kim
dri.. ve acaba nasıl çalacak? 

Ben de ayni merakla yanımda.ki • 
lere yavaşça sordum . 

- Matmazel Popi, !!'erdin.in tale.
bcsi midir? 

- Evet., dediler. l:,tanbul konser
va tuvanndan bu yıl mezun oldu. 
Çok iyi yetişmiş genç bir san'atkfı.r
dır. 

Birinci sinili verildi. 
Salonda sabırsızlananlar 

yor. 
Sahnede bir hareket var .• 
İşte perde açılıyor. 

çoğalı • 

Kanatları a<;ılmış Steinway tipin- . 
de iki büyük piyano karşılıklı duru -

Yor. Ferdi, her zamanki gibi güler ..... . 
yüzi.le dinliyicileri selamladi ve "fra-
kını toplıyarak sağdaki piyanonun 
önüne oturdu. Yanında genç bir kız .• 
Matmazel Popı. Nar çiçeği renginde 
uzun elbisesinin içinde, kabına sığa
mıyan heyecanlı yürüyüşlerile sol -
daki piyanoya doğru ilerledi. Hoca 
ve talebe.si biribirlerine bakışarak 

gülüştüler.: 

Moza.rtın sonatası ile başlıyan 

ilk konser derhal haber vereyim ki, 
çok muvaffakiyetli ve bilhassa fal • 
soımz geçti. 

"Falsosuz geçti,, deyince, gar·p 
muskisinin büHin inceliklerini, ya -
hud kusurlarını uzaktan gören ve 
anlaşan bir musiki münekkidi oldu -
ğumu zannetmeyiniz. Yanımda tesa
uefen eski bir piyano profesörü olu
ruyor-du. Bu hükmü ben değil, o ver
di. Ve bu hüküm, şüphesiz ki, sade· 
ce Matmazel Popiye aitti. Popiyi 
yetiştiren \'e ~an'at şahikalarna u · 
laştırmağa muyaff ak olan kıymetli 
hocası Ferdi Ştatzer, böyle hüküm
lere maruz kalmaktan o kadar uzak 
lıatta kelimenin hakiki manasile o 
derece müstağni idi ki.. 

İkinci mor~oyu yani J. Brahmsın 
yariyac;iyonlP.!'lnI dinlerken, mat -
mazel Popiyi de, hocasının heycca.
nma kapılarak, enginlerde dalgala
ra gömülen bir marti gibi kaybolmuş 
yahud kendini kaybetmiş görüyo -
ruz. 
Yanımdaki musiki füıtadı: 
- Bravo Ferdiye.. Popiyi çok iyi 

yetiştirmiş .. 
Demekten kendini alamıyor ve 

n or·somm sonunda, titrek cllerile 
san'atkilrlan alkışlıyordu. 

Geııç saıı'atkar Popi 

Strawinskynin L'Oiıteau de :F'~ 
(Ateş k~u) nda da büyük bir ınll" 

vaffakiyet gösterdiler. (Ateş kll • 
şu) nu, Roi Kastchein (CehenneDI 
dansı) ndan fazla beğenenler v:ır·dı. 

Bu eser, Ferdi Von Ştatzer çok iyi 
ve püriizsüz bir Transcription (is " 
tinsah) 1 idi. 

Konserin ikinci kısmına, Ferdi 1/. 
Ştat.zcrin b1zzat kendisinin yarat " 
tığı (kompoze ettiği) Triptyque (3 
dans) ı ile lfşlandı. Ştatzeri bu es&" 
:._rinde dahile~ruiş görüyorw:. Yauıın· 
da u~tad: 

- İşte bir şaheser .. 
Biyor ve bizden, nefee almamı~ 

bile meydan vermek istemiyen bit 
sükunet istiyor. 

Konser, Lisztin Concerto Pathe • 
tique'i ile nihayet bulmuştu. ~at " 
mazel Popi bu Concertoda heyt>caOt 
mimik, san'at bakımından add~ h<>"' 
ca."lile yarış ediyor gibiydi. BaJıı1 
Muhit dalgalan arnsında mütema ; 
diyen S. O. S işareti veren bir ka7>"' 
zede gemi süvarisi gibi, duyduğııfll 

sonsuz bir heyecan içinde boğultıP 
kalmıştım. 

Mu~ikinin dili yoktur, derler. Ço1' 
doğru bir söz. 

Ne Strar\'insky, ne Liatzin, ne d• 
Mozartın konuştuğu dilden anlıyo • 
rum. Fakat onlan dinlerken, bit 
şeyler duyuyorum .. G~iba, bu duY " 
duğum şey, o bir tek diliıi adı ve ifa" 
desidir. 

Bethofenin dediği gibi: "lnsaJlt 
ze\'k altlığı şeyi, anlamış demektif·•' 

...................... .................. -·' 
Amerikalı kadm gazeteci 

şehrimizde 

Meşhur Amerikalı kadın gazeteci" 
lerden Doroti Tomson dün sab~ 
Ankar:ıd:m ~ehrimize gelmiştir. 

Bayan Doroli Tomson, Romad$0 

Ankaraya geçmiş ve orada Baş\·e: 
kil Doktor Refik Saydam ve Hudcl' 

ye Vekili Şükrü Saracoğlu tarafın ' 
dan kabul olunmuştur. Kadın uıes • 
lekdaşımız lstanbulJan doğruca p$' 
ı-ise \'e oradan Amcrikaya gidccclC ~ 
tir. • 
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[ l ] Saıı~ır. nıüteeşsir olacağız. · 

- 24 - 1 kendi me mrıhsus bir hareket ta.r· 
Veysi bunun farkında değildi. O, zı \"Ücude getirmişti. 

ek• eriyn egoist ve seıt idi. Herhan· Bu da gayet basitti. Genç adam 
gı bir şeyin veya kimsenin kendısi- bu hususta, hareket tarzını, lngi: 
QP mukavemet edemiyeceği knnna- lizlerin yıfü&•.k aılPJerinin harelcet 
.:inde idı; bilhassa yakini olan bir tarzına uydunnak istiyordu. 
kimsenin, kendi hislerine \•eya fi- Hakık:ıtte, cok genç yaşında bü -
k:ı:crine muhalif his ve fikirlere sa-. yük bır servetin başında bulundura
hıb olmasını kabul etmiyordu. rak ve İstanbulda tanınmış bir ai· 

Fakat Perihan, daha yumu;:;uk dav l<:nin son f crdi olmaktan mütevel· 
rnnmış mıydı? lıd bır vazıyet ihdas ederek, hayat 
Esasında sa.de bir tabinte malik denilen şey, lıocaı:nm zıyadesilc :.;ıi· 

oimasına rağmen harici vaziyet ve martmı..ştı. 
tavırlara büylik bir ehemmiyet at;:. Biitün bunları, Perihan birdenbi-

re farketmişti.. f eden Veysi, eski bir aileye merbu-
Şimdi, asabı diizelen genç karon 

tiyetin verdiği bir t.akıın hususiyet biraz e\'velki hareketine teessüf edi
ler, adetler ve ananelerle alude ol- yordu. 

muştu. Bilhassa E'.sk.i bir zengin ai- Kocatımd~ daha hassas ve ince 
lesinin ananeleri ~le modern haya- olan Perihan, ruhi tahlillere fazla e
un icablannı biribirine ~rek Gıemmiyet veriyordu. Saadetinin 

• 

YAZ.AN~ c -- -- --·----böyle ufak bir rnescl der:ı narsılnb:1e

ceğrni .tarkeden genç kadın dah 
yumuşak hareket etmeğe .kruar • t..
t iyordu. 

Mademki bu genç ve güzel koea
smı seviyor ve ondan nyı1lmal; ifı

temiyordu, öyle ise kendi hislerini 
E'.aklayıp, izzeti nefsinden yem baş -

fan ba7.ı fedakarlıklarda bulumnalıy
uı. Zaman kocasını, düştüğü hatayı 
gtisterecek birçok hadiseler haı.ır

Jıyabilır·di. 

lı,ıini çekerek, bir sandalyenin ü-

7.erine attığı siyah tuvaleti ile ~p

ka~tna baktı ... Sandalytınin a~ık ipek 

li kumaşı üzerinde koyu bir leke gi- ı 
bi dun1yorlardı. Bu siyah elbise, o-

nun ltetl<·rini, matemini mi gi:>steri
yoı ık:'. 

Haltiki keder, hakiki matem elbi
ı:ıelerın rengınd n, tavır ve duru • 
şun<lan ziyade ruhta fırtınaları vü
cudc getirir. 

Nt•t.icede zevahire ehenııniyet \"tr 

meden acık bir elbise llt: kocaı-ının 

o kadar arzu ettiği zıya:rete gide -
mez miydi? 

Genç kadın bunları 
yenıdcn içini çekti. 

diısiinürken 

~ 'eılen imdi böyle isyankiir hare
ketlerde bulunuyordu? Böyle hare
ket ctmek acaba dogru muydu? K.o
ca81 l:>azı zamanlar her şeye haklın 
·olmak arzusunu gösteriyor, diy• 
kı?.gın bir atCi üzerine zeytin y;ıfı 

dokmek lazım mıydı? j 
Perihan bütün kabahatleri li?.e- ı 

rine alıyordu, uysal tabiati ve Vey
si. e karşı olan aşkı, bir daha böyle ı 
bır şey yapmamayı emrediyordu. 

Genç kadın buııun üzerine hi.ımd
çi kızı ~b-ırarak lıütlin koyu renk·. 
li pJbisdenni kaldııttJ. Koca.sına.• 

hos görürımeh i<;in, bütün hislerıni, 
, keder ve ıztırablarmı i~inc dökmeğc 

karar \'ermi~ti . 

Aı;ık renkli v~ ı.ık elbiseleri içın
de, hayatın tlarb ıer ne yavaş ya\'a!-l 
hedef olan Perıhn.ıı. slislü bir bebek 
olm:· k yolun, gimyordu. 

• hnOi \·l·ysınin aşkının, küçüciik 
km ıı>ının böyle hareket etmesine o 
kadar layık mıydı? 

Ruh, keder ocağında kuvvet bu
lur .. ve sağlamlaşır .. 

Bir erkek kalbi, bir kadının yap-

1 tığı fedak1rlığın kıymetini anla -

mazuan evvel, lwdcr ve ıztırab tcC" 
rübe~inden, ge\mck mecburiyetin " 
d dir. 

Halbuki Veysi, hiç ızbrab çel-: " 
memiş, keder duymamışb_. p. ji1~: 
· · } cl t' · dı111 
nın scssız ıar \C ııı m ve ver ·" 
yiiki5cl: d ·nün manasını anJ•y.ı. 1

: 

ltauar henüz <>lgııu değildi. 

Genç katlının iyi niyetlerine r:ığ' 
h •1'' men. a.yat, o l<adar neşeli v~ zc' 

li bir cihet gristcı medi. 

Veysi, karıs:nın arlık beyaz de" 
ğişik elbıscl<·r gij diğinin farkırıd~ 
degılmış gibi gorUndü. Bilakis, ili' 

.zıyaı·et mc.-selet>indc Perihanın cvd~ 
kalması. sanki araia.nnda. deği'}llıcı 
bır ı•rensip umin etmiş gibi, gezitıÜ" 
lerinde l:ı.ı·ısının beraberinde gcJrrte' 
si için en ufak bir arzu gfu\tt:>ı nıc 1; mi~ti. [DBt.ıam ı t."1f 



ener, acar ta ımı a yenildi 
Macarlar Çarşamba günü Fener - O. Saray -
Beşiktaş muhtelitine karsı ovnu._;.ıacaklar 

Macaristan liginde birinci vazi -
)'ette giden Kispcşt takımı dün ikin
ci maçını Fenerbahçcye karşı Kadı-
1köyünde yaptı. Öğleden sonra ara 
sıra bardaktan boşanırcasına yağan 
Yağın ur, sahayı oldukça bozduğu 
gibi dühuliye tarafındaki tıibünle -
rin de hoş kalm&sına sebeb olmu~tu. 

Maearlar dün Fenerbahçeye karşt 
adeta cnrlişelı bir şekilde oyu.İla baş
ladıhu· ve bu haleti ruhiyeleri ol -
dukÇa hlikm ve emin biı: vaziyet ta
kınmış olmalarına rab"Illen oyunun 
sonwıa kadar devam etti. 
Sahanın kaygan olmaoıru Fener • 

bahçe pek hesaba katmadı ve kısa 
llaslarla oynadı; buna mukabil Ma
caı·Iar hem hır gün evvelki mağlü • 
hıyei lı>riııın verdiği ikaz edici bir 
haleti ruhiy~ ile ~eri bir tempo tut
turdul~r ve şöhretlerınin ikinci defa 
kaybolnıumruıı için ellcı inden gele -
ni yaptılat·; Fenerbahçenin dünkü 
fena ve hesapsız oyunundan çok müs 
tefid olmaısına rağmen Kis~ııt takı- , 
nıı memleketinde yendiği Hungaria -
nın bıraktığı tesiı in yanında çok za-

Fenerlxıhçe - Ki:jbest maçut.dmı bir i11Hba 

yıf kal<lı. Yalnız dünkü gibi taktik -
siz değil, bilakis Fenerbahçenin zor
lu taraflarım marke etmeği düşü -

nerek oynamış olan Kispeşt oyunu 
bu ~ · yc<le kazandı ve oyun bittik -
ten sonı a raha L bir nefes aldı. 

Sahanın kaygan olmasını Macar
lar Feneı bahçeden çok daha fazla 
gvz önünde tuttular ve rakiplerinin 
tam aksine olarak uzun paslarla o -
yunu açmak istediler. Kale önlerin
uc şüt atmayışlan büyük bata idi. 

~"""'AJ"""'""'""""";v-~vv~""'""",.,,..,~~~-"''""''"'"'"' ~~ Çünkü her iki kaleci de şütlt>ri çek -

Atletizm müsabakaları 
mekte oldukça güçlük çekiyorlardı. 

Üçüncii maçlarını çar~ba günü 
ı~tanbul nrnhtelitine karşı oynıya • 
<.·ak olan Kispeştin bu sefer sahaan 
galip çıkması biraz zor olacaktır gi
bi geliyor. Avantajları sadece dinlen 
mc-k imkanı bulmuş olmalarıdır. 

Fener stadında 
mü~abakalar 

dün 
pek 

sabah yapılan 

aöniik gecti 
• 

Oyun nasıl oldu? 

Sahaya tam saat 16.30 da evvela 
Kispe§t sonra Fenerbahçe çıktılar. 

Kısa bir merasimle bayrak ve bu 
ket teati edildikten sonra oyuna Ş~ 
zi Tezcarun düdüğü ile Macar takımı 
başladı. Fener ilk dakikalarda hakim 
oynamağa ve sağ 'taraf dan üst üste 
bir kaç akın yapmağa başlıyor; bu 
arada küçlik Fikretin bir ortasını 
yakalı)"cUl Melıh topu kontrol ede -
miyerek kaçırıyor. üç dört daki,ka 
bu vaziyet devam ettikten sonra. 
Macar sağ tarafı Fenerbabçe defansı 
nı zorlamağa başlıyor ve Cihad sol • 
bekin yakahyamadığı sağ için, bir 
şütünü umulmadık bir şekilde blo • 
kt; ediyor. lı'a.kat Kispeşt seri bir 
tempo· tutturmuş, rakip wsıf saha • 
sında. oldukc.;a iş gören müsellesleı· 
teşkil ederek sıkıştırıyor. Bir aı alık 
beynelmilel sol açık Koloçayın vole 

Diln sabah Fencrbahçe stadında 
ilk bahar atll!tizm müsabakaların:n 
«vıjula.n yapılmı tır. Yarışlar daha 
zıyu.dc küc;ükler arasında olmakta 
idi. Birinci kategori müsabakaları -
na <la .Mısn·a gitmemiş olan yetiş -
ınış atıellerirnizden bir kaçı girmi!j-

lertlh. f 
Her hafta yapılmakta olan atle -

~zm hııreketleri çocukların formala 
rı üzerinde okluğu kadar:- haleti ıu
h iyeled iizcrinde <le miisbel tesirler 
Yapmakladıl'. 

Dün alman neticeler 9ıınlardır: 
100 ım. ~ i#.ıu;ü kal gori 
:iilmi 12.2 
hayri 12.2 
Mikos l.:!.2 
1.QO m. iiçüncü kategori 
'l'u .. a 'l 1 L6 
Odıar. 11.8 
Necdd 11.9 

200 m. ı inci kategori 
Şevket 2f) ı 
l'iızım 25.G 
Salih 26. 

110 muıı:ıa 1 inci '·"'ıleg<>ri 
Sudi 19.2 • 
Agop J9.7 
Bülent H>.9 

l'iOO m. I foci l\i.ıtcgori 
Artmı ı 27.9 
Abdullah 4,39,8 
Vladnıir 4. 42, 1 

1100 m. 3 ihıcii. kategori 
Orhan 61.4 

.Adnan 61.6 
Kutbi 

!,OU mö 1 i,ıci kı<ıtegori 

Kazım 58.2 
Ziya 61.5 
Hüseyin. 

500 m. 1 inci kıat1>gori 
Artan 17,7. 
Halil 18. 23 .8 
izak. 

200 trı. 3 iirıcfi 'kategO'rı, 

Turan 26 
Feı-it J6. 9 
Enis 27 

800 m. 3 ihıdi ko{e.g&ri 

Ceva l 2. 25. 8 
Hasan 2. 2 6.8 
Gelobştok 

' 

Nihayette mekteplilerin 21 alarnda bir şütünü Cihad ewela bloke etmek 

te.c;kil ettiğleri üç takımla bir bayra~ 
yarısı yapılmıştır. 

"2:h100: 

1 inci İstnnbul lisesi 49.2 
2 nci Hayclarpa ·a 
3 üncü Haydarpaşa. 
Halkevinin tertip ettiği 5000 met

relik ko.<ju da pistte yapılmıştır. Bi
rincileiği bu sene ortaya çıkan 1s • 
tan bul lisesinden Ha bip 17.45 ile 
kazanmıştır. 

Neticede derece alanlara madalya
ları atletizm ajan vekili Ali Rıza ta
raf ında.n verilmiş. Ha.lkevi koşusun
da dere<:e alanlara da spor eşyası 

hediye edilmiştir. 

istedi ise de topun falsosunu iyi he
saphyarak yumrukla çevirdi. r"ı:ne-

l in kaçrdığı iki fırsattan sonra yine 
ayni oyuncu ileri bir pasa vaktinde 

ç:ıktı ve ) aptığı kısa bir ortayı sağ iç 
pl:uıe ıle on sekizinci dakika.da Fener 
kak·sine soktu. l<'enerbah~e hemen 
kendini topl..mıık için bir kaç defa 
rakip kaleyi zı.}aret etti ise de tfa.
carlar tuttur<.lul.ları tempoyu boz • 
ın~dılar \'e Fener nıüdafansını on 
sekız içine tıktılar. Fakat bırdenbi-

eşiktaş atlş poligonu l 
----~--~------~--------------------~~---~ 

ı E yağan ,r:ı.ğmurla lı 'raber Fener 
bır akın yaptı ve Melih kar!iiı~ında 

kileri atlattıktan sonra i:'iıt çeke -
ceği sırada topu demarke ol:ı.n kü
çük l<'ıkrete 'erdi. Onun da bo~ kale
ye ektiği ~üt direğe çarparak top 
~eri geldi ve sol için cıniıne dü..:tü. 
l'"mcrt>ahçe. iki üç samye ıcinde ya
k:ı.Jadığı bu f ırsatlann üçuncüsıinü ı 

de sol ıcımn ısk, Hl ile kacırdı. Ma
carlar Frnf'rlıahc:cnin seyrek akın -
Jru ma mu1mln1 ağ1r bir tazyik yapı
yorlar ve 'sarı - Lfıciverd mudafaası 
lııi) tık gayıı•t sarfetmeğe mecbur 
oluyor. 40 ıncı dakikada sol acık 

Pıkı et ycrnıı Ba.-ıriye bıraktJ, 42 inCl 
tlakıkctda Melih santradan k;ıpttt,'l 

, topla bir cşapc ~·npt.J, fakat JS ı ın

~ 
t 

de önüne yatan kalecinin ve dn eğin 
iısturnlcn topu dışarıya attı. 

Devre de ı - O Kispeştin ler..ıine bit- 1 

ü. 
; - lkinci devreye Fenerbahçe, Bas .. 
t . riyi sol ıçc Tarıkı da sol açığa ala-

1; rak ~hıdı. Fakat Sarı • Laciverd 1 
: taJnm ~:ımurlu ve sulu :;abada yine 

kısa pa~h .. rJa oynuyor ve binnetice 
butihı toı·laı'l knptırıyordu. 

a"· ~oktan beri tesisi c!ü~ünülen alı§ Poligor.u nihayc.-t Çımğan snr:;. \ ,1• • ·, 

le.oa•lnu~ttr. Yukarıd:ı.ki ~imde ı.lüıı resmi küşaüı yapılan bu pofü;-(ınduk1 auı-:
rı g"I ıynr. l ııu:t.. 

)~aı arlar tam aksine olaıak hem 
&ri l.em de uzun ve kuY"etli pas -
1~1 l:ı oyunu <h,ıyorlardı. MUdafaa • 
nı, oldı.ı .• a bunnlmıı;: olmar:.ını Ci -

a k da 
Rusyalım fikri 

(Başmakaleden devam) 

hatlidirler. Çünkü Almanyaya kom· 
şu bulunuyorlar. Çünkü öyle bir 
mevki işgal ediyorlar ki Almanya • 
nın eline geçerlerse harbde galeb&
sine hizmet edcf'eklerdir. Binaena • 
leyh, Danimarka ile Norveç çiğnen
meğe mahkumdurlar. Siz buna teca
vüz, h;tila, barbarlık, vahşet diye -
cekmişsiniz. Nasıl canınız isterse öy
le deyiniz. Fakat bu sö7.ler, Alman
yanın bir kulağından girer, diğer ku
lağından çıkar. O kendi menfaati u
ğurunda başka her türlü müllhaza
ları, başka her milletin menfaatleri
ni ayaklar altına a!mağa mecb'Jr • 
dur. Bıınu yapmazsa hata etmiş o
lur. 

Peki, o halde bitaraflar ne yap • 
sınlar? Bitaraf kalmağa çalışedar, 
görülüyor ki, para etmiyor. Rus ga
zeteAi buna "intihar,, diyor. 

Küçtlk bitarafların ne yapmalan 
lazımgeleeeğini Rus gazetesi birer 
birer izah etmiyor. Fakat bugi:bıldi 
hakikn.ti böyle samimi ve doğra. bir 
dil ile tesbit etmesi onun tarafından 
büyük bir cesarettir, ve ayni zaman
da büyük bir hizmettir. 

İsvestia 'nın makaleı;inin büyük 
meziyeti bu mUtaleanın bir polemik, 
bir hücum ve tariz teşkil etmemesi, 
sadece bugünkü siyasi realiteyi tek
mil çıplaklığile göstermesidir. O, 
dünyanın bir kıı;un kii<~ük milletleri
nin düştükleri bir gafJeti izale et • 
mek, onların gözlerine kendi ~erile 
bağladıkları -ba.g\an çözmek istiyor. 
Bitaraflık mı? Hayır, kabil değil. 
Çünkü bu hülyaya kapılmakla mah
volacaksınız, diyor. Bunun sebebim 
anlatıyor ve ileri sürdiiğü delilleri 
hülya.dan, tasavvurdan, felseü ve i
deolojiden değil, gw.önündeki misal· 
l~rden, amett hakikatlerden, sadeoe 
hakikatten alıyor. 

Bundan netice çıkarmllı:,°'8. gelince, 
oraya karışmıyor. Tesbit ettiği va -
ziyetten mantıki neticeleri çıb:rmak 
isini alakadarlara yani küçük devlet
lere birakıyor. Bu mantıki neticelerin 
birjnr.isi kti~ük dcv~tler i~in bitaraf. 
lığın imkansız bulunmasıdır. Bugün 
bitaraf kalabiliyorlarsa buna aldan
mamalıdır. Yarın rnuharib büyilJt 
devletleri~ ha.rekat yolları kendileri
nin hududları Ü7erine tesadüf eder
se Danimarkanir. ve N orveçlıı ikıbe
tinc u){nyacakl:ı.rdır. Bu muba:kkak
tır. Çünkü, Rus ~azele~ini~ kanaa
tir1e göre, muharib taraflardan han
gi:ı;i olursa olsun, yalnız harbin man
tığına. kulak v 't ektir ve bu.mm em
rettiği şeyi ya1)..'H'akur. Bitaraflık, 

dostluk, ademi tccayüz misakı vesai
re gibi masallan tanımıyacakbr. Ar
tık bitaraflara ne yapmak kalıyor? 
lki taraftan biıini seçip harbe gir • 
mek! 

'Bu hakikati bu kadar açık bir BU· 

ı ette ıları ~tt iğ inden dolayı biz ken- ı 
di hl'snbımı:ır.a Hus gazetesine !.eşek· 
k üı· ecıeriz. 

H ıiM'l)in Cl\hid '\' ~ 

hadın bir güz<.'1 pJonjt:n ve blokaj • 
ları telafi edıyor ve Fe-nerbahçe bü
yük bir gayret sarf<..>deı.:k oyunuu 
cereyanına hakim olan Macarların 

tazyikind<'n kurtulmak istiyordu. 
Mubarim hatunda Mehh bır aralık 

§ahsi gayretlerin rneı e vereceğini 
dü;:ıünüyornıll nıb) l1ir Yazıyet a1dı 
ve her kaptığı t pla k~u<'ye dalmağa 
kalktı. K~çük F1krctJn kaleye bir 
akışı e&?a8ın<la top cıJ bekin eline 
caı ptı fakat hakem pc naltı vermei. 
Oyun devrenin' ilk çey1 egınd n son
ra tam:ımıle nıütevazın bir şekil al
dı; Ft>nerbalı e d Macarlann bu 
yavaşlamasından istifade etmeği dtl
sunerek mı.isavi akınlar yapmağa 

kaclar varab1hli. li'nkat bir ta.rafdan 
temposunu yavaşlatmı~ eılan :Kispeşt 
diğer taraftnn Fcnerbahçenın dah -
cı forvcrdi Melihi marke cdıyor ve 
tutmağa kolayca muva.fialc oluyor • 
du. 

23 üncü aakikaaa Meıih yine şahsi 
bir gayretle on seldz içinde dalar • 
ken iki kişi tarafından iavulla du.r· 
duruldu. J<'rıkiki liüçük Fıkret gü • 
zel çekti. Fakat kalenin üst kö§etün
den k,\leci tO})U kornere çıkardı. On 
dakika kala Macar takımı oyununa 
yine sürat Yerdi ve sağ taraf vası-

• (Sot11t 7 w~) 

Markaizln arasııfaa· .. , 
ı,. 

Nazizm ile 
mücaclele ve mÜIKl1eret 
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Fakat böyle bir kaide üzerine o

turtulmağa. llyit hiç bir Jlafa tam
madım. 

&?ynelmilel korporasyonla.rda va.. 
sa ti kaf alanlan fazla. bir şey bu • 
lunmadığı yolunda. bize mukabele 
etmeğe kalkmak tamamen yanlış o

lur. Bu si\z hakikatte hiçbir Jllaua 
ifad~ etmez. Çilnlcü o koı'pCJl'&SYon-
lar tc:ı:ıis dunduklan zaman,. bu zor 
bir iş değildi. Bugün Naa lareketi. 

çoktanberi muazzam bir temel Ü?te

rinde mevcud bulnnaıı. ve en küçük 
teferruatına kadar her tarafı ta • 
mam olan müdhia bir teşkili.ta kar~ 
şı mücadele etmek mecburiyetinde • 

air. Hücum edoo, galebe çalmak is

terse, daima müdafiden daha dahi

yane olmak lbmıdır. Korporatif 
Marksçı kalesi bugün basit allam&

ler tarafından idare edilebilirler. On 
larla ancak üstün bir adamın vab§i 

enerji& ve dahiya.ne ik~idan sa. • 
yesinde hilcum ile zaptolunabilirler. 

Böyle bir ~dam bulunmıyacak olur

sa, mukadderat ile boğuşınak bey • 
huJedir. Hele daha iyisini insa.ya. 
kadit' olmadan mevcud bir vaziyeti 

alt üst etmeğe kalkmak bütün bil • 
tün minaszdır. 

Burada.. hayatta, bir projeye, i
ca.b eden kuvvetlerin fıkdanı yü • 

züııden, yalnız yardım yahud fena 
bir surette sarılmaktan ise onu bir 

tarafa brakmak ~k kere vahim o
lacağı fikrine bir kıymet vermek 
mtiDasib olur. 

Hiç de demagojik olmıyan diğer 
bir mölihaza da. buna inzimam e • 
der. O zaman bende kat'i bir kanaat 

vardı, hala da vardır: 1ktısadi şey

lere büyük bir siyasi mücadeleyi ka 
ı ıştırmak tehlikeli olur, diyordum. 

Bu bilhassa bizim Alman kavmimiz 

hakkında doğrudur. Çünkü, bu tak

dirotı, iktısadi mücadele derhal si

yasi mücadelenin bir mikdar enerji
sini kendisine alacaktr. İnsanlar, 

tasarnıf ve iktısad sayesinde, kü
çücük bir ev sahibi olabileceklerine 

kanaat getirirle~ artık yalnız bu 
gayeye rıefislerini ha.sredeceklerdir, 

Güniin birinde o biriktirilmiş pnra

lan §U veya bu suretle ellerinden -
al.ımyı dlişütıen kimselere karşı siya 

si mücaileleye vukufları kalmıya • 
cakur. Siyasi kaYgada kanaatleri ve 

fikirleri uğrunda. mücadele edecek 

yerde, tamamen "dahili ko1onizas • 
yon,, fikrıne gömülecekler \ e, çok ke 
re, iki iskemle arasına oturacaklar
dır. 

Xazi .hareketi bütün mücad<.>lcsi

nin başlangıcındadır. 1ptida ideali

nin büyük kısmını vücude getirmesi 

Ye ona bir şekil vermesi Jit.zırudır. Bü 

yi.ık idealinin nüfuz ve hülülü 1~in 
bütii~ encrjisile mücadele etmeğe 

mecburdur. Muvaffakiyet anc.ak bü· 

tim kuvvet bu mücadeleuin hizme
tine hiç tercddüdsiiz arzolunmak 
eart ile mut:u:.avw~ı dil·. 

Thtısadi mesclclerle meşgul ol • 

mnk faal kavga kuvv tini fehc uf1-
ratnbilil. Bugiln klasik bir kavgnua 

bunu goz(miınde görüyoı uz: 

l 918 t<.>şrinisani inlnliı.b k rpo

rn yon1ar tarafrnJan yapılmadı · onla 

ra ~men apıldı. Alman burjuvazi
si Almanvnnın istikbali iç.in hiç bir 

_iyasi müc. d •Jeye girişmiyor. Çün

kıi 'apıcı ıı· tısadi mesai içinde bu 

i:stikbalın l:afı deıecede temin edil -
miş oldui;,ru J aıı:ıatini besliyor. 

Bu gibi te\.·ıuı: lH b ze ders olma
lıdırlar. Çünl\ l ı· de de başka türlü 

ccrey:ı.n ~tmiyc, ·ktir. Hareketimi • .. 
zin bütün h.ıV\'etini siyMi kavga Ü· 

zerinde ne kadar teksif ettirecek o

lursak muvafakiyeti o kadar çok Ü· 

mid edebilir~z. Vakit.siz surette kor

porasyon, kolonizasyon ve emsali 

meselelerle ne kadar çok me.şgul O· 

Iursak davamıs uğtır~ m' 
tice o kadar az mtıhfla ~ı 

" çibıldi bu meseleler ne4ad.ar ~ 
mühim olsalar da biz ancak siywıl 

niifm ve kudreti ele ~ 8()111 

ra halledileeeklerdir. ~ 

O 7.aman& kadar, bu meseleler haoı' 
reketi felce uğratacaklar.dır. Hare'W 
ket onlarla vaktinden e"'9el me,ugtll 
olursa, siyasi ideal daha çok mini .. 

lara tesadüf edecektir. Korporatil 
hareketin siyasi hareket taralındma 

tevlid edilmt:kten ise bunrm aksi va
kua gelmesi kolayca kabildir. 

Gerek hareket için, gerek kavmi
miz için hakiki bir kar ancak ba.şb

e& korporatif hareketinden çıkabilir. 
Şu şartla ki bu Nazi korporatif h• 

reket bizim 'ui fikirlerimizle ku"'° 

vetli surette meşbu olmalıdır ve 
Markaçl yollara. düşmek tehlikesin • 
den artık kurtulmuş bulunmalıdır. 

Çünkü k'endi vazifesini yalnız Marka 

Çl korporasyona rekabetten ibaret 
zanneden bir Nazi korporasyonu hit 

mevcut olmamasına nisbetle daha 
zararlı olur. Nazi korporasyomı 

Marksçık orporasyona yabıız teşki
lat sıfatile değil, her ~yden evvel. 
fikir sıfatile muharebe ilin etmeli • 
dir. Onun s·"'l"f mücadelesi ve ınıf 

fikri mübeş5iıi olduğunu ilan etmeli 
ve onun yerine Alman bu.rjuvazumıU. 
mesleki menfaatlerin himisi olmalı-
dır. .., 

Bütün bu noktai na.zarlm-ın vaktl
le partiye hns korporaoyoıılaı- tef • 
kili lehinde birer delil teşkil etmil 
oldukları ve elin da ettikoleri bana 
bedihi görünür. Meğer ki birdenbire 
bir kafa zuhur etsin de tam bu me
seleyi halle~meğe mukadderat tara. 
fından daYet edilmiş olsun. 

Bin enale)h, artık yalnız başka 

iki ç:are kalıyordu. Y& parti arka • 
da§larımıza korporasyonlarda.n çık

malarmı ta\•siye etmek yahut şim
diye kadar mevcut olan korporas • 

yonla~·da mijmkün olduğu kadar yı. 
kıcı bir teı:;ir yapmak için kalmak. 

Ben but ada umumiyetle, bu so11 
çareyi ta\'siye ettim: • 

Bilhası;a 1922-1923 seiesinde, btt
nu mahzursuzca yapmak mümkün.• 

dü. ÇünKÜ infilation zamanında kor
pora yonun kendi sınıfları içinde c&

be atabileceği kar azalarının mikta
rının mahdutluğu hasebile hiçti. Vak 
tile, muvnffakiyet-.izlik ihtimali gös

teren tccriihelere girişmekten imti • 
na etmif'tim \'e azalarına faydalı O• 

lacaklanna ihtimal vermediğim bir 
müesseqe lehine bir amelenin zaten 

tenzil edilml~ ücretinden bir parça

sını almayı rinayel telakki ederdim. 
Eğer yeni bir siyasi parti birgüıı 

yeniden C•rt:.ı<lan kalkaı sa bunda pek 

zarar yoktur. Daima bir kardır. Kim 

senin Lu yüzden şikayete hakkı ol -
ma.z. Çiinkü ferd siyasi bir harekete 
\'Cl ecefö f'e) i ka~ bolmuş na.znrıle 

bakaı ak verir. Fakat bir korporas

yona aidat tediye eden bir himse 
bunun mukabilinde kendisine garan

ti edilmiş bir ücrete lın.k ı>eyda eder. 
Buna ehemmiyet verilmezse, bö) ffl 
bir korporasyonun müessisleı i ya .. 

lancıdırlar yahut, hiç değilse me .. 

sul tutulmaları icab eden beyinsiz 

insmılardır. 

!ştc biz l 922 sen<'Sinde de bu nok· 

tai n z ra göre hareket e~tik. Baş ~ 

kaları b':ınu besbelli daha iyi anlıyor-o 

lardı. Onlar sendikalar tesis ettiler. 
Senlik, la~ın fıkdanından dolayı 

bizi miiah:-:.ze cdiyoriardı. Bunu mil. 

t.aleaıruzın dar olduğu kadar da ha• 
talı olduklarına bir delil addetme~ 

istiy< dardı. Fakat bu icadlar da or• 

tadan lcalkmakta gecikmediler. Ne • 
tice, son tahlil de, bizdekinin aym 

oldu. Yalnız şu fark ile ki biz ne bat 

kalarını aldatmıfitık, ne do kendi • 
mizi. ( 

[Dt!L'101,ı varl 



a ya 
Yazan : Nurinni a DEGERMEN 

Süheyla iri sıyah gözlerini uzakta 
aı.ybo ikı genç kızdan ayınp, 

röskün pancurlnnnı kapadı. Bugün 
o mm::uıkin en dah ziyade mü
~rdi Baharın başlaması herkesi 
güldürmü neı; elendirmiş, U}'U§an 

tabıati ca..11lanaırmıştı. 
Genç grup ar yeşil çayırlara dağı

lan cıcek demetlen gıbi serpilmişler, 
hayatın taamı fazlasıle çıkarıyor -

Su -~Yl nr. derin içini çekti. 
Ah .. O cin onla.nıı gibi eğlene bilse, 
on lnrm g:: kır k up oynıya
oi: ... Falm t bunun imkanı mı var
dı? O ışte bütiin hcyatını, yazın bu 
köşkde kı§ın kapall bir apartmanda 
genç hanımlarının isteklerini yerine 
getir:melt için vcrmiyecek mi idi? Ne 
olur, omm da bir annesi olsa. idi? O 
zaman. hayatın butün güçlüklerine 
gogU.s gercce:tltı. 

Henüz yedi ya51nda idi. Önünde 
kim bilir n<: erle dolu uzun bir ya-

devri \ardı. Bo_,. le yatın bit
mesınc o, b gün razıydı. Fa t her 
eey onun isteği il olsa; bugün an
nesinin dizleri clib:nde her türlü fe
nalıkl .rdan, sefaletten, açlıktan, ezı
yctten azade yaı ıyacaktı. 

O, Yunanlılaıuı 1zmiri i-=gali es -
n.asında babasını, ve annesini kay -
oetmiı;ti. Babasını gö7Jcri önünde 
öldürmüşler, annesini alıp götürmü~
lerdi. Sühe) lü o 'akıt hen uz dört y -
91Dclnyclı. Kendi nasıl ktırtulmu~tu. 
Bunu 1~~cc h:ı.tı-rlıynmıyortlu. 
Bır ~baı onu bu köşke evladlık 

verrrıi lerdi. ı~tc Süheylünın o gün
en onra dudak.arı gülmeyi unut-
11uş pembe yanakları solmuş. lrlçük 
m<.suın ba ı 88.o~ doğru hafif mey -

tmeyi adet dinm4ti. o <(!\•dehı kü
;ül· anırnfarırun giydikleri göz Jra
as.tırıcı elbiseleı e kendinden ge -

crek derin bir lıayranlık1a bakardı. 
:>.um da böyle güzel elbiseleri ola -
::ak mıydı? SühE:yla hep s;islü ha -
;raLer kurar kendisini resimlerdeki 
"l .i ihtic;:ı..--nıle siısler sonra pek kü
~kken lr.e.>ıd:sini şımartan komşu a
inb . ;si Nejadı elb:se'erir.e, güzel -
ığın hayr"'n bakarken gorürdil. Bu 
.iblo muhaniletinde o kad:ır yer 
~isti J;:i, rüyıı.la~d..,, pile büyük 
fe 'il çamlam çcrccvclediği g@iş, 

xy crz ycşll pancurlu bir kö kün 
'il r n r mcrdh'enlcı inden bazan iki-
i o aber inerler. Bazan da Sühey
ii g('nıŞ etekli mavi elbis~lerinin e
eklcrini uçurat-ak ona kapıyı açmak 
çir' uçar gıbi koşardı. 

Subeylü yine bunları diişünüyor -
lu. Fakat birdenbire kendini üze -
rinde eski yırtık elbisesinin yan çıp 
nŞ mnuzl<>nn~. yırtık terliklerine 

.J<.. tı. O vakit gözlerinden yaşlar bo
m aı. Hıçkır ::ı.hıclrıra. kü~ük omuz
arı sa.roıla sarsıla ağladı. Ah .. xeşki 
.ı..-ıyatı hep riiyalaı ınclan, haya.Ucrin-

n ibaret olsaydı? O geceleri sev -
Jıği .kadar hiç bir ııeyi &vmiyordu. 

bcc. eski y.atağında yatarken, u
~k köşklerden birinden gelen kita
"a sesinin ruhnni havası içinde asıl 
.tc•dini unutur, hayalind"ki genç, 
güze'1 Süheyla olurdu. 

Süheyla ne kadar dii~iinmü~tü. 
V ,Jnt öğleye yaldaşıyordu. Gör:.i -
ee<.:k i er~ vn.rdı. T~lıkl:ırı silecek, 

getirecekti. Eline kendinden bil -
vük testileri alcil ç~ me yoluna <lü -
züldü. Testileri henüz doldurmuş 

dönüyordu ki uzaktan annelcrile 
birlikte gelen küçük banımlarmı 

gördü. 
Eyvah.. yapılması teııbih edilen 

işleri bitmemişti. SüheyJ.a. yorgun -
luğuna. rağmen son bir gayretle tes
tileri yak::ı.ladı. Yırtık aya.kknbılarını 
sürültliyen ince dermansız bacakları 
bu yan cansız iskeleti zor taşıyordu.. 
Hanımlanndroı önce köşke varmak 
için ufak admılı:rmı oon haddine 
kadar açarak yurumeğc ba.S}adı. 

Ywru o kadar ağırdı ki bac:ı.klan 
biribirine carpıyor, il:ide bir dügecek 
gibi oluyordu. Dinlenmeden köşke 

varnmıya.caktı. Testileri yere bırak
b. Lakin işte büyük hanımın hırçın 
sesi kulağında çınla.dl. 

- Kız Süheyla ne duruyorsun, 
eğlenmescne .. 

Sühey!a yorgunluktan titri)en kol 
lannn bal.b, bu sese çaresiz itaat et
ti. Ufak si!C · ş ellerilc testileri kal
drıdı. Ufucık k::tlbi hızlı hızlı atıyor, 
dnr gö;;~u kafes' e sanki sığmıyor
du. crdıvcnlcri henüz çıkmıstı ki 
ayaklnrı çarpıştı ve testilerle birlik
te yuvarlandı. B"yük hanız U?..&ktan 
bu halı görmüş büsbütün sinirlen -
mişti. Söyleniyordu: 

· - Dur, ben imdi sann te. tileri 
kırmayı gö.,,teririm. ,Şişman v:uc~\ 
ellinden umulmaz bir çevıklıkle koş
tu, Sillıeylayı kalın kuvvetli l·ulla -
ı ·ıe kuı.:vetle itti. Süheyla .hızlı bir 
yu-varlanma ile bahçenin çakıl taş
lan üzerine krnclindcıı geçmiş bir 
halele yU\·.,.rland.ı. Başından kanlar 
akıyordu .. 

Süheyla kendine geldiği vakit kar- 1 

şısında yine ufak bodrum pencere -
sini, altında kemıklerı ba.bp vücu -
dfüıü acıtacak kadar ince, yırtik 

yatağını buldu. Kendi kendine karar 
verdi. 
Yarın sabah erkenden Aliye tey

zenin c\ine gidecek, kendisini ba§k:a 
bir e\e vermesi C'

0

ll yalvaracaktı. 

Hanımın buudan hiç haberi olmJya
caı~tı. 

••• 
Süheyla yatağmdan fırhıdı, ayak

larının ucuna basa basa basa yukarı 
çı\-tı, salonu en küçük bir güı:ültü 
bile etmeden geçti. Kapıyı araladı. 
Henüz gü.ueş dot'.llltUlllşt:ı. Gecenin 
en soğuk za.ırumı. B raz titredi. Bir 
şey "'iynıek için döndü. Fakat nesi 
vardı? Hızlı hızlı koştu. 

Kapısı ç lınan AJiye teyze hem 
bu vnkittc kim gelcbılır diye düşü
nüyor, hem -de merdivenleri korka 
korkn iniyordu. Kapıda küçük Sü -
heyhlyı göriınce: 

- Ne var yavrum? diye şaşrarak 
sordu. Süheyla. ağlıya ağlıya isteği
ni ::.nlattı. Aliye teyze: 

- Olur yan'Ulll. lstanbıılda.n zen
gin birisi sen.in gibi güzel bir kız 
istiyorlar. Yarın.seni vapurla götü
ıiirüm. Ha.. bak bugün talihin de 
var .. vapur var. 

Aliye teyze böyle konuya kom~u
ya hıınıetçi kız bulurdu. Mukabilin
de bir kaç kuruş alır, bunwıla geçi
nir.di. Süheyla onun işine çok yarı
yacakb. 

••• 
Süheyla tstanbula yakla!':ırken 

hiç gönnediği bu diyara ne güzel 
yer diye bakıyor, kendisine gülmi -
yen hapta karşı detin bir kin du -
yuyordu. 

Nihayet vapurdan alelacel indi -

YENi SABAH 

Fransız artistleri 
Adanadan geç rke~ 

Yari Bel Adam i8tasyo"1uıdG 
arkadaş'Unile gezerlren 

Adruıa, (Hususi) - !stanbnl Ye 
Ankar.ı.da temsiller Terdiktcn sonra 
Beruta gitmek üzere §ehrimizden ge 
çen Komccli Franscz artistleri mem
leketlenne dönerlerken yine §Chri .. 

mizden ge.çm'şlerdir. Gönderdiğim 

fotcğraflar Fra.nsız sanatkarlann -
dan M.ari Bel ve B. Yonel'i Adana 

garında gezerlerken göstermektedir. 
Kıymetli sanrı.t.'tfi.rlarla görüşen ''Ye
ni Sabah,, muhabirine '.Matmazel 

Mari Del, ve B. Yonel memleketim.iz
h kkınduki ihtisaslannı, intıbalarmı 
anlatmışlardır. 

.Matmazel Mari Bel, İstanbul ve 
Ankarada kendilerine gösterilen aliı.
J:a ve ıltifattan fovkalade mütehassis 
olduklarını ve Türkiyeden unutulmı
yaca.k hatır~lar ve ihtisaslarla ayrı!
makta bulunduklarını söylemiştir. 

Bundan sonra Adanadaki havanın 
güzclliğindcn, güneş ve yeşilin bollu
ğundn.n hayranlıkla bahseden artist

:ler Adanad:ı, bliyük bir sahne olup 
olmadığını c:ormuşlar ve: 

"- Adıı.n!:da da bir gün kalarak 
bir temsil vermeyi çok arzu edcrclik. 
Gelecek defa, yapılmakta olduğunu 
söylediğiniz Halkevi salonu herhal
de bitmiş olur da A.danadn da bir 
temsil vermek imkanuu buluruz,, de 
m.işlerdir. 

Sanatkarlara teşekkür ederek ay

nlırk~ Mari Bel Türk artistlerini 

ler. Aliye teyze verilen adrese göre 
evi bulmuş fnka.t tcbdilihnva için 
.Modadaki köşklerine indiklerini söy
lemi§lercli. 

Derhal vapura binip Modaya git
meğe karar verdiler. Haziran ayı -
nın ilk günleri, yaz girmemiş olnı:.ı.
sınn rağmen çok sıcaktı. Vapuı ıın 

güvertesinde Süheyla Aliye teyze -
--:nin Ofl'.luzlarına yaslanarak iki gün
lük yorgunluğunu gidermeğc !"alışı

yordu. Aliye teyze: 
- Knlk yavrum geldik artık, de

di. 
Süheyla mahmur gözlerini güneş 

ışıkları albnda yeşil zümrüd gibi 
parbyan hafü ılık rüzgaıla şıpırclı

yan sularda dol:ışbrdı. Onun için 
yeni bir hayat başlıyordu. 

Kö;ke yaklaştılar. -Slihcylanın git
tikçe hayreti artıyordu. Bu kö~ ha
yallerine ne ka.cla:r benziyol'du. Yük
sek çamları bu beyaz köşke sevimli 
bir parıltı veriyordu. Geniş beyaz 
merdivenleri çıkarken Süheyla bu 
kadar güzel yerin hanımının fena. 
huylu, haşin olabileceğini hatırına 
bile getirmiyordu. İşte gülen bir yüz 
onları karşıladı : 

Adana Halkavi 
T akd!r edi 1 di 

Admıa, (Hususi) - C. B. Partısi 
Genel Sekreteri Dr. B. Fikri Tüzer 
Adana Halkevine bir mektup gön -
dererek metodlu ve verimli ça.lı~a
la.rmdan dolayı burada çalLsan ar -
kadaşları takdir etmiştir. 

Halkevimizde feragatle, bflgi ile 
pbşa.."'l bu genç ve münevver intaır 
lann önümüzdeki senelerde daha. ka 
la.balık bir kütle haline geleceğini 

ve memleket için bi.iyük ve daha fa.Y, 
d:ılı işler göreceğini ummaktayız. 

Adana Hnlkevi temsil §Ubesi ele
manlarından bir grup Konya ve N"ığ
dcye turneye çıkacaklardır. 17 ni • 
sanda başhyncak olan bu turnede 
Vedad Nedim Törün "Kör., piyesl
le İbnürrefik Ahmed Nurinin "Seki
zinci,, ve "Himmetin Oğlu,, isimli e. 

&yahate çı1;cm Hcilkevi gençlcrinde7ı 
bir grup · 

seri oynanacaktır. • yrıca. Konynd::ı, 
Çocuk Enirgeme l{urumu menfaati
ne de bir temsil ve:rılecelıtir. Coşlo.ın 
Güvenin rejisörlüğü altında çok mun 
ta.zam bir disiplin ile provalarına de 
vam. eden gençler hakikaten iyi ha
zırlanmışlardır. 

de Fransaya davet ediyordu ve: 
"- Sizi de bekleriz. Türk mille -

tine büyük hayranlık Ye sevgilerimi
ti lfıtfen gazetenizlc de bildirin,, de
di. 

f f Ayh:m 

- Buyurun. eman ne !'jeker ,...o -
cuk .. 

Sülıeyrn. bu ee ... i tanır gibi oldt: . 
Bu üç SC.."re e"·"e} Yun nlı.an., alıp 
götürdükleri annesi değil mı)'di? 

Fakat annesi cok gencti. Bwmn al • 
nında kırış1klıkln.:· nrdı. 

Yabancı kadın: 

- Bana bak ya vruın '1c'1i. 
Süheyla aradığı şefkati bulruna • 

mak korkusile ba.,,cwıı kalı\trdı. Da -
ğınık siyah saçları yarı çq.lak omuz
la.nna dckülü}or, solgun yi\.zü onun 
bir sefalet diyarından gddığini ifa
de ediyordu. 

Kadın birdenbire bi.r ç1~lık ko • 
pardı: 

- Allahım bu benim dü§r".an e -
linde kalan yavrunı! Yavrum adın 
ne senin? 
- - Süheylfı. 

Fatma Hanımın gözl.-.r:nden se -
vinç ynşlaı·ı bosanı~ ot iu. l'üŞPian 
eline düştüğü gece kendisini bugün
kü kocası ka~ırmı ... sonr..ı onun zen
gin bir tüccar olduğunu anlamı.~. ta
lebi üzerine evlenmişti. Süheylf:.yı 

kucaklıyor, öpüyc.•ı, göğsüne bastı

rıyordu. 

ı· 
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Fatma Hanımın ha.yau mu. effeh 
denilecek bır şekilde gt:cmekle bera
ber ÇOCUo"ubnun yoklugu rnu pi'k 

çabuk yıpratmışu. Sourı.. yine an -
nesini, babasın~ kayl;>eüen NeJadı 

kendisine evliid edınmi"tı. 
El'an Sühf'yl&.sın: gö0rune bas -

tınyordu. Her ikısi geri dom·n ha -

yatlarının ilk güm.in kutlu~·or!rı -dl. 
Fatma Hanımın or·r de dırilen yav
rusu, Suheyl:i.nm amıesı '\'ü.rdı. 

• • • 
Bundan on dcirt sene l:Onra Yeni 

Sabah gazet:esmde şunln.rı o-kuw vruz. 
"Kimyager Sulıcyüt Ön• erle kıy

metli gcrıçlerım.zden istaLbuı leı~c.-!i 
edebiyat mua1hmı Nejad Erd -netin 
evlenme torenleri perşemae gunü 
Modadaki kö. i:krindc ıcrr. edum.i c -

ti. Genç evlilere raadeUer temuıni 
ederiz .. , 

Galatasaray batosu 
Galatasaray spor khibiınun sene

lik ha losu 27 nisan cumartesi güı:ıü 
Beledive gazinosunda ,·erılecektir. 

Balo için bir çok sürprizler ha -
zır lanmıştır. 

YAZAN : M. Sami KA.RAY.EI; i 

- A be, yoksa gitti mi Inzg,ncd 
be?.. 1 

- Tehey ! .. lyi bir idİnan yapımı, 
6lZ dtin be!.. J 
İhtiyar~ mukab 1 etti: \ 
- Belki, baldırına kisbct uydur.., 

ma.ğa çalıaıyoz:dur pehlivar ... dedi. j 
Aliço; alayı artbrdı: \ 
- Raragöz, ne o, ödült. pa_y}a.§3" 

madınız _mı: I 
- &erun o~ yerde ödw paY,~ 

l&şılır mı? 4 
- A ıbe, hepten alıp yutmak isti 

yo:su~uz be! ı 

- Nesini yutacnğız.. yin" ~enk1ıb 
lı çıkacalrrlın bu işden.. 1 

- A k.>, neden kiırlı çikacak IDl• 
şnn be'!.. ( 

- Bir güJ"eş ya.p1p iki ~rü= lira 8' 

lacaksın ? .. ( 
- A be Karagöz, kar güreş ya-

~aktıı_ ya... ı 

- Hizt görmü} r mu"'ur, ifaŞJ 
kurtarın ;ı:r için üc gilreRJ • :pıyoru~ ... 

- BcJ:n be! .. Ben ham lmıvı:n 
be! .. .5eı1çJc uç kere bile s yunma.o 
be~ .. 

Deyince, Karagöz dalın~ bmme'k' 
için: 

- Oyıe: mma; bak el<ıfü aaamn 
~~ı Jstü:!U: güre.« atJvo 

- Baxa. O, idman b , . d di. 
Aliço; Mı yere gcldil.·e'! sonrs; 

artık orad':l. alaydan, gillm •: 1 r.n baş• 
ka bır şe,> olma?.dı. Çoı\ Per.: adaın· 
dı. Tnm mı nasile sportmen Keder 
nedir bdm~:di. 

Edirncl.:er, Miçonun. Au il<> o.· 
layın1 dayanamadılar. A'alarcıa.D 
biri: 

- Usta, şimd.i} e kafü.r altı sa.nf 
~ 5 yaptığın var m,ıydı ? 

Deyince, mukabele-ini y, ı tJ: 

- A bt.: ağarrı, ghrc m. yaptılZ 
znnııecliyo.~.ııı ?. td.11and1 o be?" 
Hele. şu paracazları bugün eldeı: gc 
Ilı!, dedi. 

• • *. 
Adalı da, nihayet l•alltmı<>u. O da 

bir iki gerindi. Vücucfünti ufdurdu, 
K<ı.1vııye dü~tü. Asıl :tl<'y cimcli ba: 
iamıştı. Ad:ıh da tıpkı Aiiçc- gibi şa. 
kacı idi. Lfı.f mı esirgem d •. 

Adalı da çc.lik gibi g ·leli, bir kÖ4 
şeye oturdu. Ayakl..rı ı..n ~(.rinde 
idi. Merhabalardan sonr:, Alıço, 1§. .. 
fı açtı: 

- Adalı be! .. Biz seni buı. yr~ geı 
lemiyecck zannetmıştıi: bf:. ~ .. Aiexiii 
lnznıı be!.. dedi. 

Adalı, gülerek: \ 

- Neden gelemiyecck mı Jm bu 
raya usta be? 

- A be, baldırcazla"ın ö.ı ur Dl'1 
yerinde be? .. 

Dt'yince; Adalı alaylı bir tarzla 
mukabele etti: 

- Usta, bu, ihti~·ar baldırı ruıği1 
genç baldırı. dedi. 

AJiço; ihtiyarlık lafımı f. zlaca i• 
çeı liycn bir adamdı. Üzer:ınc ıhtjyal'" 
lık tozu kondurmazdı. Derhal kaşla" 
rım çattı ve: • \ 

- A be, genç oldunuz da rıe yaP
bnız be?.. Hepten cttildcriıı~;:. bir çt1 
kur doldurnıru: be! .. dedi. 

Laf lafı ac;tı. :b.)1eyce sohbet cıJdtl• 
Çardak kaln esi :Aliço ''"<? A<lalı içill 
<kıhıp boşalır hale t,"Plm'~J. 

Nihayet, davulcubı, zurnacıl~ 
gözüktii. Başpchlh·nıılaı ı n!ır mey • 
dan yerine götürecekti. Ç'ünku, gU' 
reşler başlıyacalüı. 

[D ra r.ı 1ıarJ 

~~~~~~~~~~~~~~~!'!!!!!!~!!!!!~!!!!!!!~~~~~~~2'!!~~~~~"'!!!!!!!!!"'!!!!!!!~~~~~~!!!!!!!!!!!!!~~~~~~!""!"""---.rn~~~~~~~~~~'!"""""'-"-""'r.tı:•~ 
Yemi • bitince, doktorun yüzüne 

::ı:ı.tt=n. O beni l:endinc doğru çekti, 
ctliıım.dan öptü. 

- Memnt.n musun benden Emma, 
d'~e f'«"'lf'İ!.l. 

-- ~ize :ninnettarım. .. 
- iıwiltere <l'"' sa.na minnettar o-

tt·r. B.ma. kaniim. Diğerleri için 
)~ni merasim cereyan etti.. ve 

... r,uriiltü önünde hepimizin kalbi
, < ımağını, ruhunu fethederek ne-

ı 1· : €. ıu ... 
1K: gün onra mektebi tcrkedcrck 
rb tlıniıe kavuşmuştuk. Ben tali

.n~ t mucibince E'akill~cye kaydol • 
mur ,.e orada da Toıny ile :tanış -
n <;tr. ı. DJğ~!· tar:ı.ftan da iş'arı ahi
re d ~n emı"imi beldiyordum. 

Bu bay.at .. g~~erimin önünden 1 
dur·~ue akıı,. g tiği esnada kapı vu
ruldu. Başımın altındaki dijğgıeye 

bastım, acıldı ... 
- fomy ... 

- Enıma.. .. 
- &:n misin canım. 
Uzandığım karyoladan kalkma -

dıın, gerindim. Tomy yamma sokul
du, diz çôktü, beni kucakladı .. Ha
kikaten seviyordum .hu oğlanı ... Sarı 
... açl:ırmı parmakhr:ıma doladım ve 
c:ınını acıtacak kada:- çektikten son
ra boynuna sarıldım ... Toıny'ye, sev
gilime kendisinden ayrılıp gideceği -
mi nasıl söyliyecektim. İşlerin en 
7.0ru bu idi. Evvela hakikaten fa.zln 
üzülecekti. Sonra da kendisine bazı 
yalanlnr atacaktım. Ne yapbğımı, 
ne yapacağımı, vazifemi elbet anla
tamazdım. 

Biran diiaünqüm... Nasıl olşa ay
rılacalttJ!·. Bu t§i Cierhal a~ ge
ceyi Qna da, kcqdin:ıe de zehir etme
nin manası yoktu... Onun için swı -
mayı tercih ettim. 

Beraber yemek yedik, yemclrt,en 
spnra birnz çıkgk. Bir revü h\:yeti
nin numaralarını seyrettik ve tek -

CASUS R01'1ANI 
Tefrt-ka No ~ 9 

rar pansiyona döndük. Fakat doğ
ı-usumı söyliyeyim, biltün bu gezin
tiler ~snasında hep o iftirak r.:ese -
lesi aklımı kurcalıyor, zihnimi oya
lıyordu. Bu halim Tomynin de na-
7.arı dikkatL'li celbetmiş ol~cak ki... 
Bir ltaç kere bana: 

- Emma, neyin var? diye sordu. 
- Hiç ... dedim 
- Peki, neye u · • 
- Senin yanında ı ı m da 

ondflll. 
Oh yarabbi, bu "mes'ud,, aösün • 

den de nefret ediyordum. Esasen sa
adetini gilnünü gün etmekte buln.n 
benim gibi insanlar için bu ı::.izün hiç 

manası yoktu .. ve hele her hareket
lerini s&1detc hamleden insanlardan 
sinirleniroım. Görürdüm, saadetten 
gülerlerdi, yine saadetten gözyaşı 

dökerlerdi. Saadet onlara durgunluk 
v rirdi, <>a.adetten sapır sapır titrer 
lerdi. B n d<: ayru ağızı kullandım. 

- Saadetten d. lMnım, dedim. 
Nitekim oa , oöndükten ve 

lambayı söndlıroul:ttn som·a, içime 1 

bir hüzün çöktü ... Kokusuna, ncfe- 1 
sine alıştığım ada.nn yatakro, göğ - ı 
sümün üzerinde hissedince, avrılık 
hlssi de ruhuma çok ;:ığır r 
gözlerim yaşlandı 

'for.ny saçhJrımı ok5uı·Jı 

- Emme ağh~ or musun? 
Hiç ccvab 'erm dlın. 
Başını yastıktan kaldırcb. 

- Dcrdin n ? .Nıçın ağlıyorsun, 

söylezenc? 
Ayni müstekreh yala:Ll t.ekrar et

tim: 
- Saadetiınôen .. . 
Se~im titriy rdu ... Tomu b~ ~-

muzdaki lamba~ yaktı. 

- O.... O Enınıco sen bu halde 

h olur:Jar. 
romantiklığim 

B n ağlarken gilldum c gülerken, 
üzüntü duydu, ve bu fırtın cin böy
le geçti . Sabahleyin kalktıbrıın z::ı- ı 

man, kat'i l:arannı vermıs ınsank - 1 
.. ı süufuıetile giymdim. Oteline git

ti. Beı: de hazırlıklar için J.·cl... Çiri • 1 
tlm. 

lki gün eonrn her ::::~vir t11m:ınl' 
dı. Entellicens Servisin . merkeziııeı 
benimle irtibat temin eden rrıiil9.zİ' 
me gittim. Öniinde bir zar. dwmıot 
du. Bana uzattı... • 

- İşte, dedi, talimatın hep•· bU• 
raua, oku ve sonra mcktı.lı ı YJrt. 

Mektupta şu satırlaı yazılı\ ru: 
"EA. I. şifresilc telgraf v~ mclf• 

tup yazacaksınız. Sizi Am r.Jı«Y' 
göt~...k olan \•apurun içiı ( a1J 
Alınan casu~lan var. Buniar fü·Jlcf 
economique mevkünde yer t~tn. ıŞ' 
lardır. 1I:isi Jrndın olmaİ• ın- re ,10rt 
kifJidirler. Amllan Alman Gl:ın ::ıı' 
şahıslar, Frnnsız pas~portu ılc .:<" 
yahat etmektedirler. lfadınl .. nn ı1'ja 
si de san~ındır. Erkekler de arışJil' 
dırlar. Birinin boyu 1,75 Jruaar vat"', 
dır, diğerlerinin daha uzundtır. V " 
zun boyluslinun a.yak nwnw-:ISJ 44 
tür ve ~ ı.iya.<le d1şur.1] a aogfll 
basar. • \ , 



YENi SABAH 

Bergamada 
Atatürk günü 

Sayfa: ' ) 

!Ad ş h. M ı· . d SABA~TANSABAHA ana e ır ec ısın e Yalanın enini 

Fener, Macar 
Takımına yenildi 

Bergama, 14 (A.A.) - Dün Ata
türkün Bergamayı ziyaretinin yıldö· 
nümiı olduğu için eski yıllarda ya
pıldığı gibi hugün de spor alanında 
Atat.ürkün ;Ik ayak bastığı ve üze
rinden orduya tatbikat yaptırdığı 
taşı muhit dan sahada bir tören ya
pılmı~tır. 

ağaç katli meselesi boyuna uydurmak 1 
• • • • 1 • Son del"ece mübaliğah Jalan«;y • 

(Baş tcrmfı 5 incide) 
ta.sile Peı. ~r kalesini yoklamağa 
başıaal. 

El t.opu: On lbinleree halkın i.§tirak ettiği 
bu törene b".iklil marşı ile başlan - . 
mış ve kaymakam Şevket Kançar 
söylc-.iiği bir nutukta Atatürkiin ha
yatını ve basardığı inkılapları hatır
latmış ve aziz hatırasını anarak, 
Milli ~ef İnönü'ye karşı bağlılıkları
nı ifade eylf"ır.i~tir. 

Okaliptüs ağaçlannın sebebsiz yere kesil
mesi bir kısım azayı tenkitlere sevkettıı 

Adana, (Huswd) - Adana Şehir 
Meclisi nisan devresi toplantılarına 

liyen bir babaya oğlu na!lihattıe bu • 
!unmuş: 

- Baba, ya.lan söylüyonmı. bad 
yalanın enini boyuna uydur. 
Demiş. Baba, razı olmuş ve pek 

- mübalağa ettiği zaman, öksörerek 
ihtar etmesini oğluna söy)emie. BU! 
gün adam itiya.dına uyarak dostla .. 
nna: Bu anlarda Fenerbahçe galibiyetr 

ten ümidini kesmiş ve Akıbetine ra
zı olmuş bir vaziyet takındı. Yalnız 
Esactın ve M:elihin canlı oyunlan ta
kıının ara sıra parlamasına sebep 
oluyor. Fakat bu tla çabuk sönü. -
rordu. 

3 dakika kala Melih E.c;addan. al -
dığı Lır ara pasile ·iki bekin arasın 
~ fıdadı. Çektiği şilt kalecin.in 
gögsüne çarparak geri geldi fakat 
bu.ııu bekler kornere çıkardılar. 0-
r.m. da. Macarların 1-0 -galibiyetile 
ıtti. K:ıspeşt ıbir gün evvelki takımı

nı muhafaza ediyordu. 
Feı r.ba.bçe: 

Cih d, Şevket, Orhan, Reşatl, E
sad, Hayati, Fikret, Naci, Melih, 
Tarık, Fıkret {Basri). 

Yeni maçlar 
Tak · de sabahleyin Şişli A Gala

tasaray B takımını 5-0, Pera Kurtu
lu§u 2-1 mağhip etmişlerdir. 

Şeref stadında yapılan Pera - Da
\rtıdpaşa ikinci küıne maçı 2-1 Pera 
lehine bitmiştir. 
Cemil ile Eşfak beşiktaşa 

Bir müddet evvel Galatasaray 
futbolcülerden Eşfakın klübünden 
ayıidığını yamııştık. Bu oyuncunun 
Beşik.taşa girmek üzere olduğu ta -
hakk.uk etmiştir. Yine ayni klüp 
futbolculerinden Cemilin de Beşa.k -
taşa gireceği -söylenmektedir. 

llalatasaray Ankara maçına 
hazırlanıyor 

Galatasaray takımı gelecek hafta. 

1 

Yapa.cağı milli küme maçı için çar -
§arnba günü Anka.raya büyük bir 
~adro ıle gitmek niyetindedir. Sarı 

ırnıızılılar perşembe antrenmanını 
.A.nkarada yapacaklardır. Milli küme 
nıaçJarından sonra Fenerbahçe ve 
Galatasaray ekipleri 23 nisanda 
.Ankara.da bir maç yapacaklardır. 
~~unla beraber Fenerbahçe klübü
nun bu hususdaki muvafakati henüz 
alnnuş değildir. 

Ankarada atletizm 
müsabaka:a~ı 

1 -
Bir Türkiye rekoru kırıldı 

Ankara, 14 (A. A.) - Havanın 
liddetli muhalefetine rağmen "19 
~Yls Stadı,, nda yapılan bugünkü 
atletizm teşvik müsaba.kalanndan 
tabınin edilmiyen iyi neticeler alın -
~tır. Talebeler arasında ya.pıla.n 
lntısabakaıarda., .kızlar arasındaki el 
to:pu ferdi atışında Kız Lisesinden 
?ı(e\'lôdenin 59.31 metre atma.k su -
l'etile yeni Türkiye rökoru tesis et -
lniş olması hazır bulunan seyirciler 

::-ra.f~an yapılan şiddetli alkı§ ve 
&abura.ta vesile olmuştur. 
bölge miisabakalan: 

ıoo -metre &-iir'at: 

1 - Nanni "B. T. E.,, 12/1 saııi
Yede. 

2 - Halirl "H. 0.,, 12/ 4 saniyede 
3 - Muammer A'B. T. E.,, 12/6 

&ani yede. 

400 M. : 

l - Fahir "G. S . ., 55/7 saniyede 
2 - Abb~ıs "H. 0.,, 57 /7 Sani -

Yede, 

3 - Nazmi "H. O.,, 58/00 sani-
Yede. 

800 M.: 

Beşer k~ ekipler arasında 
222. 70 metre ile Kız lisesi birinci. 
196.15 metre ile !smetpaşa Kız Ens
titüsü ikinci olmuştur. Ferdi atışt.a 
Kız Lisesinden Mevlude 59.31 metro 
atmak suretile yeni Türiliye rü.koru 
yapmıştır. 

Erkek talebeler arasında: 
100 m. sürat: 
1- lbrahim "Er. Lis. 13 sanfye,. 
2 - Hikmet "G. r.;. 13/6 saniye.,, 
3 - Nuri "M.. G. L. 13.7 saniye.,, 
400 m.: 
1 - Reşid '"T. G. L. 57 / 1 san.,, 
2 - lbrahim "E. L. 57 / 4 san. 
3 - Ahmed "'G. L. 58 san,,. 
1500 metre: 
1 - Cevad "G. ı .. 4.42.4 daki.., 
2 - SabahaMin "lnş. Us. Ok. 

4.48 daki..,, 
3 - Bülend "E. L. 4.57.5 daki.,, 
4X100 bayrak: 
1 - Polis koleji 50.1 
2-!brj.nn 2 - Gazi lisesi 50 /3 de. 
3 - Erkek lisesi. 
Gülle atma: 
1--Muzaffer. Ş.P. Kol.12.26metre 
2 - Reşid "iıış. Us. Ok' 11.97 m. 
3 - Ahmed-&n. Ok. 11.87 meter 
2 - Hikmet ''G. L. 13 6,, 
1500 metreyi Muhafızgücünden 

:Mehmetl 4.29.9 da koşarak birinci, 
yine Muha'ftzgüciinden Kenan 4.38.8 
ile ikinci ve A. G. den Osman 4.49..4 
ile üçüncü olmuştur. 

Üç adım: 
l - Basri B. T. E. 12.58 metre~ 

lıyarak birinci gelmiştir. 
Cirid: 
1 - Haydar H. O. 45 m. 
2 - Suad D. S. 44.95. m. 
3 - Balcı G- S. 43.20 m. 
4X100 bayrakta: birinci 47 sani

ye He birıinci t.akım, ikinci 48.8 sani
ye ıile ikinci takmı, üçüncü 49 saniye 
ile üçüncü talmndır. 

Ahş mOaabakaları 
Ankara,1 4: (A.A.) - Havanın 

müsa.desizliğiDe rağmen yaı>ılan bu
günkü atıc1lık teşvik müsabakaların
da xüzgfı.nn hedefi fazla sallama.si 
yüzünden 30 puvanlık rekorlar üze -
rinde bir değişiklik olmamıştır. 
21 nisan pazar günü finali: 

Final müsa.bak&Jan 21 nisan pazar 
günü yapılacaktır. 

Bisiklet 
Müsabakası 

Beden Terbiyesi 1 stanbul BOlge8i 
Bisiklet Ajanllğvula.n: 

1 - Beden t.erbiyesi İstanbul böl 
gesi bisiklet ajaalığı tarafından 
21i i/1940 pazar giinü bir bisiklet 
teşvik müsabakam tertib olunmuş
tur. 

2 - Müsabaya tam saat 9 da bq· 
lanac:aktır. 

3 - Yarış yolu Topkapı - Silivri 
yolu üzerinde •e 70 kilometrelik bir 
mesafe dahilinde yapılacaktır. 

4 - Bu yarışta birinciden üçüncü 
ye kadar derece alanlara birer ma
dalya verilecektir. 

5 - Y arı§a ifürak edecek olan bi
sikletçilerin IDWılyyen vaki~n ya.
nm saat evvel hazırlanmış oldukları 
halde koşu yerinde hazır bulunmala
rı ve isimlerini hakem heyetine kay
deWrmeleri lbundır. 

Kız Muallim Mektebinde 
verilen müsamere 

Bun·.:.an sonra Atatürkün Berga
m.ada ilk ayak bastığı ve üzerinde 
orduyu tef~ ettiği taş merasimle 
bir arabaya konmuş ve araba halk 
tarafından çekilmek suretile Halke
vi bahçesinde hazırlanan yetine ge
tirilmiştir. Burada Halkevi Reisi de 
yaptığı bir hitabede taşın Bergama
lılar için ifade ettiği yüksek manayı 
anlatmıştır. Merasime alayların yap 
tıklan geçid resmi ile son verilmiş 
tir. Bu güzel yıldönümü münasebe
tile her taraf bayraklarla süslen -
mişti. Gece de Halkevinde yapılan 
bir toolantıda kesif bir kalabalık hu 
zurunda muhtelif hatipler ta.rafından 
verilen hitabelerde Atatürkün haya
tı, fedakarlığı, hizmetleri, inkılapla
n izah edilmiştir. 

-·-İzmirde H3mid günü 
lzmir, 14 (A.A.) - Büyük Türk 

§airi Abdülhak Hamidin ölümünün 
yıldönümü münasebetile dün akşam 
Halkevi salonunda bir ihtifal yapıl
mıştır. Resmi erkin ile münevver 
ztmırenin hepsini bir araya toplıyan 
bu tören Makber mübdiinin vecd ile 
anılmasına fırsat vermiştir. İhtifali 
Kültür direktörü Ali Rza Özkurt aç
mıştır. 

Bundan sonra edebiyat muallim
lerinden Murtaza Gürkaynak Ha -
midin hayat ve eserleri hakknda bir 
müsahabe yapmış Finten ve Mak -
berden bazı parçalar okumtı§tur. 

Yine edebiyat muallimlerinden Ala
eddin Erdemir Hamid hakkında 

muharrirlerimizin fikirleri mevzuu 
üzerinde söz söylemiş bunu ~herden 
ve Tankdan okunan parçalar takip 
etmiştir. İhtifal Hamid hakkında 
.düşünceler mevmu bir konferansla. 
son bulmuştur. -·-

ltatyan filosunun ma~vrnı 
Roma, 14 (A.A.) - İtalyan filo -

sunun ilkbahar maDevrala.nna 15 
nisan.da haıl•n•c.ağı söylenmekte -
dir, -·-

Mısırtn yeni Elçisl 
K&hire, 14 (A.A.) - Jlısır kralı 

Farukun kayınpederi Uusuf Zülfi -
kar P8§8., lılısınn Tahran büyük el -
Çiliğine tayin edilmiştir. Yusuf Zül
fikar Paşa, bugün yeni memuriyeti
ne hareket edecektir. -···-Rusyamn Rumanyaya nota 

verdiOi doOru değil 
Bükreş, 14 (A.A.) - Hariciye 

nazın Gafenco, gazetecilere beya -
natta bulunarak Rumanyaya Sov -
yetler birliği tarafından hiç bir nota 
tevdi edilmediğini ve böyle bir no -
tanın tevdi edilıniyeceğini ümid et
tiğini söylemiştir. Rumanyamn kom
şularile münasebeUeri iyidir ve or -
tada Rumen halkını endişeye düşü -
recek bir~ yoktur. 
~ 

İzmirde aijaç bayramı 
lr.mir, 14 (A.A.) - Ağaç bayramı 

diın öğleden sonra Kültürparkda. ya
pılmıştır. 

devam etmektedir. Azalara, azalar 
mey.anında bulunan Bay Recai Tarı
mer tarafından Belediye Reisi Bay 
Kasım Ener'in babasının ve teyze· 
sinin evlerinin önündeki emri mah
susla kesilen ve budanan okaliptüs· 
lerin acıklı manzaralarını gösteren 
fotoğraflar dağıtılmıştır. Bunlardan 
bir tanesini de "Yem Sabah,, a gön
deriyorum. Gönderdiğim bu fotog
ra.f Belediye Reisinin babasının evi
nin cephesinde bulunan ağaçlardan 
bir tanesinin bugünkü halini gö~ter
rnektedir. Bu hususta Belediye Rei
sine sualler tevcih eden Belediye a-

.. 

zalarına Bay Reis cevab vermekte 
hayli ter dökmüş ve bu ağaçların e- ı 
lektrik tellerinden birini koparmış 
bulunduğundan ölüm tehlikesine biz r 

zat maruz kalmış olduğunu ve bu 
sebeple kesiJmelerini emrettiğini söy 
lemiştir. 

Katledilen zavallı ağaçlardan biri 

lanll'!lı;, ahvali hazıranın icablarına 
uyularak otobüs biletleri ücretlerine 
zam l;abul edilmiştir. 

Belediye riyasetinden bütçe encü
menine ha vale edilmiş bulunan oto
büs ücretleri işi hakkında bütçe en
cümeninin hazırladığı mazbata okun 
muştur. Mazbatada, otobüs yedek 
parçalarile mazot fiyatlarının yüksel 
mekte devam etmesi nazarı tcdkik
ten geçirildiği, gerek otobüs yedek 
aksamının bir misli yükselmiş bulun 
ması ve gerek mazot fiyatının tonu 
64 liradan 109 liraya çıkması he -
sab edilerek otobüs bilet ücretlerinin 
artunlmasına lüzum hasıl olduğu 
bildiriliyordu. 

Azalar arasında çok hararetli bir 
münakaşa mevzuu · teşkil eden bu 
mesele karşısında azalardan Bay 
Nihad Oral: "Okaliptüs mevzuu şah
si bir işdir. Zira, ağaç meselesi bir 
memleket meselesi değildir. Müna
kaşaya değmez,, demiştir. 

Azadan Bay Haum Savcı ve Be
lediye Reisi Bay Kasım Ener bu 
meselenin gerek mahalli ve gerekse 
taşra gazetelerinde uzun uzun mü
nakaşa edilmesine tahammül edemi
yeceklerini ve gar.etelerin meclis ko
nuşmalarını aynen y~yarak tah
rifat yaptıklarını ileri sürmeleri a -
zadan ve Türksözü gazete ve mat -
ha.ası müdürü Bay Coşkun Güven: 
"- Herhangi bir gazete, herhan

gi bir meclis konuşmasını bütün taf
silatile sütunlarına geçirmeğe mec -
bur değildir. Bir gazete istediği ha
cimde yazı yazar. Eğer yazılan ya
zılarda bir tecavüz ve tahrif varsa 
Belediyeyi temsil eden makamı ri -
yaset mahkemeye müracaat eder. 
Halbuki şimdiye kadar böyle bir mü 
racaat vaki olmamış ve belediyenin 
ıhiçbir tavzihine rastlanmamıştır. Ax 
kadaşlar, unutmıyalım ki, içinde bu
lunduğwnuz ,şehir meclisi ne bir di
vanı haysiyettir ve ne de herhangi 
bir gazete hakkında hüküm verecek 
bir mahkeme . .,, 

Belediye irasmmn bulunan Elek
trik şirketi sekret.eri Bay Şekip Be
rikerin her iki vazifeyi uhdesinde 
bulundW'&IDlyacağı, zira belediye me 
murlannın ayni zamanda belediye 
Azası oJma1anmn doğru olmadığı 

hakkıada takrir veren aza • 
dan ve elektrik şirketi ikinci reisi 
&y Recai Tarımer, kanaat ve mü
lahazasında yanıhnış olduğunu bila
hare meclis arkadaşları tarafından 
verilen malfunatlarla teslim etmiş -
tir. 

Bilhassa ağaç, kağnı ve su, elek
trik meseleleri üzerinde Adana ef • 
kan umumiyesine hizmet eden ve 
Adanalıların minnet ve şükran his
lerini mucib olan "Yeni Sabah,, , 
"Son Posta,, ve "Cümhuriyet,, gaze
telerinin neşrettikleri haber ve ma

kaleler burada bir kısım belediye a
zaları arasında bir bomba tesiri yap 
maktadır. Bu sayın azayı kiramdan 
bazıları adeta kılı kırka yararak va
ziyeti tevile uğraşmakta, belediye -
nin yaptı~rı bir çok nahoş icraat do
layısile Ada.na münevverlerinin has
sasiyeti önünde efkarıumumiyeye 
fili, pire .kadar küçültmek istemek -
tedirler. 

Şehir meclisi azaları arasmda ge
çen hasbilıallerde, bütçe encümeni 
adına B. Galib Sezerin ve azadan B. 
Suad Yurdkorunun verdikleri izaha
ta ilaveten belediye reisi meclisi ge
niş surette tenvir eylemiştir. 

Dr. Behçet Uz izahatnda karşı
laşılan müşkilatı gayet beliğ bir şe
kilde üade eylemiş ve bu iza.ha.t tas
vib oıunarak meclis kat'i bir ittifak
la otobüs ücretlerine -zam yapılması
nı kabul eylemiştir. 

Şehir dahıli hatlarında tur.istik 
yollar vergisi dahil olmak üzere beş 
buçuk kuruş olan otobüs bilet üc -
retleri altı buçuk kuruşa, nunf bilet 
ler yüz paradan üç kuruşa, İnciraltı 
10 kuruştan 12 kuruşa çı.kanlmıştır. 

Meclise gelen evrak arasında be
lediye memurlanna havagazi mas -
kesi satın alınması ve Veremle Mü • 
cadele Cemiyetine yardım edilmesi 
teklifleri aid oldukları büdç.e encü
menine havale edilıniştir. 

Meclis, haftaya perşeıiıbe günü 
bü.tçe müakerelerine başlıyacaktır. 

• H 

Sivas Vilayet 
bütçesi 

Sivas (Hususi) - Vilayet Umumi 
Meclisi, Vilayetin yeni yıl bütçesini 
tanzim ederek içtimalarına son ver
miştir. Bu yıl yine bütçede ayrılan 
tahsisatlarla vilayet ve çevresin.de 

.nafıa, maarif, sıhhat, ziraat, baytar 
işleri üzerinde büyük çalışmalar ~ 
lıyacakt.Jr. 

Bütçeyi a~en bildiriyorum: 112 
bin 621 lira 50 kuruşu adi, 3458 li
rası fevkalade olmak üzere 116079 
lira 50 kuruş hususi muhasebeye, 
32783 lirası adi, 140844 lirası fevka
lade ')lrnak üzere 173629 lira nafıaya 

1 - G, lib ~'D. S.,, 2.14.5 de. 

2 - Halid "H. 0.,, 2.21 de. 

3 - M mer "Muhafız G.,, 

h bil;-eı müsabakalar, havanın mu -
lt. alefetı olayısıle yapılamamıştır. 

eki:t'pliler Arasındaki l'.lüsabak&lıar 
}{ııı r ara ında: 
-81) .metre siir'at: 
1 - Mevllıdc "K. Lis.,, 12 sa.niye 

: - Melda "K. Lis,, 13/8 saniye 
.... - Feriha "K. Lis,, 13/9 saniye 
20XGo Bayrak: 

İstanbul Kız Muallim Mektebi son 
sınıf talebesi bir veda müsameresi 
tertib et.nıistir. Müsamerede muhte • 
lif milli danslar oynanm1ş ve 3 per
tlelik Fatma isimli bir komedi tem
sil edilmi~tir. Müsamerede muallim
ler ve talebe velileri bulunmuş ve ta
lebe muvaffak olarak alkışlanmış -
tır. 

Trakya hattı tamir edildi 
Son yağmur ve feyezanla.rı.n: Trak

ya demiryollarmda husule getirdiği 
tahribatın losmen tamir edildiğini 
yazmıştık. Hadunköyle Çatalca ara
sında hattın 200+55 kilometre üze.. 
rindeki kıe;mmu:ı da dün tamam~ 
tamir edildiği anlaşılmıştır. Bu se -
heple bugünden :itibaren 'Sef{!rier ta
m~ akta.rıum D:a edileeeetir. 

V.ali !Etem Aykut belediye reisi 
doktor Behçet Uz, orman müdürü 
devair rüesası, mektepliler, matbuat 
mensupları ve kalabalık bir halk 
kutlama bayrama iştirak etmekte 
idi. 

Bu sene fazla tuz 
jstihsal edilecek 

İzmir, 14 (A.A.) - İnhisarlar ida· 
resi Çamaltı tuzlasından bu sene 
fazla tuz istihsalini temin edecek 
mahiyette tedbirler almaktadır. Nak 
liyatı kolaylaştırmak için ikinci bir 
dekovil hattı döşenmektedir. Sofra. 
tuzu fabrikasında da bazı tesisat 
vücude getiri~tir. 

Ercümcns Ekrem Talunun "Ben 
imi~im mürteci..,, başlıklı son maka
lesi Adana halkının hislerini ve ka
naatlerini ifade ebnesi ve Adananın 
en mühim bir meselesine temas et -
ruesi hasebiyle halkın ve gençliğin 
üst: d Ercüroend Ekrem Taluya olan 
hUrmet ve sevgi duyguları bir kat 
daha kuvvet lenmiştir. 

235442 lira 50 kuruşu adi ve 55000 
lira da fevkalade olarak 290442 lira 

50 kuruş maarife, 114446 lira zira
ate, 6625 lirası adi, 1500 lirası fev
kalade olarak 8125 lira baytara, 3 
bin lira da halı imalatına aittir. Vi
layet sıhhat işleri için 23146 lira tah
sisat ayrılmıştır. Muhtelif ve mUşte
rek ınasmflara 85530 lira tefrik e
dilmiştir. Bu kısmın içinde bulunan 
vilayet matbaası kin tanzim edilen 
kadroya 6150 ·ra tahsis edilmiştir. 
Bunlar ayrılan l.ıhsisatlarla vilaye

tin her sahadaki faaliyet ve çalış -
maları yeni yıl ile birlikte daha ileri 
bir varlık gösterecektir. Vilayet Da
imi Encümenine de Kamil Kitapçı, 
"Sivas,, Şakir Turna "Gürün,, Tahir 
"Divrik,, Melek Ttlrkistan "Zara,, se 
çilmişlerüir. 

~ - Kız Lisesi takımı 3.16. 7 de, 
- İsınetpaşa Kız Enstitiisü \ao.ı -de. 

Avr.upa. ebpresi ıihtiy&ti bir teElbir 
oima.k üzere yine sabahiarı hareket 
elleoektir. 

Yusnf Ayhan 

• R 

Şehir Meclisi otobüs 
tarif esini yükseltti 

İzmir, (Hususi) - Şehir meclisi 
dün öğleden sonra saat 16.30 da reis 
--... BehQet Uz'un başkanhğıruia 11ep Neş'et NAfis 

- Bizim Ad.anadaki çiftliğüı u " 
zunluğu beş yüz bin kilometredir. 

Diyince oğlu öksürmüş ve i.htiyu 
hemen işi farkederek: 

- Eni de yanın metredir. 
Diye iliYe etmiş. Dinliyenler haY. .. 

ret etmişler: 
- Bu nasıl §eY ? .. Beş yüz bin ki"' 

lometre uzunluğunda bir çiftliğin eni 
yar:ım metre olursa bu çfftlik değil. 
§erit olur. 

Demişler. İhtiyar biddeHe oğluna 
dönerek cevap vernıiş: 

- Ben çiftliğe benzetecel-;tim am
ma bu yumurcak mini oldu. 

••• 
Radyolan dinlerseniz bu yalanla .. 

rın emsaline rastlarsınız. Kendileri 
ni hiç bir kayıdla mukayyed görmi• 
yen isyasyonlar propaganda nam ve 
hesabına her türlü yalanları dünya
ya yutturmaktan çekinmiyorlar. liı:e.. 
le Bedin radyosu. 

Bu garip propaganda istaıJyonu 

acaba Tıürkiyede bir çiftliğin eni 
ile boyu arasında bir nisbet olması 
lazım geldiğini takdir edecek kimse 
bulurunadığına mı kani? Bilmiyo • 
ruz. Eğer onun her sUzii doğru olsa 
idi şimdiye kadar İngiltere ile Frarr 
sa çoktan pes diyecek ve dünya çok .. 
tan sulhe kavuşacaktı. Fakat AlmaD 
sulhune .. 

Şimal denizine, Atlautiğe Alman 
tahtelbabirleri bilimdi. Ingili2 bah· 
rl ticareti mahvolmuştu. İstedikleri 
gibi hareket etmek serbestisi yalnız 
Almanlarda idi. Alman orduları her 
teşebbüse giriştiler ve müttefikler 
bu teşebbüsleri elleri böğürlerinde 

seyretmekten ba.§ka bir şey yapa .. 
mazlardı; yapamıyacaklardır da. 

Üç beş akşam evvel Alınanyanm 
Türkiye neşriyatında şu sözleri işit
tik: 

"Bitaraf bir memlekette oturaıı 
bir İngiliz, İngilterenin ticaret ser.• 
bestisini kaybettiğini, hiç bir yert 
ihracat yapamadığını ve yanlış yola 
saptığı için akıbetinin fena olduğu "' 
nu söylemiştir.,, 

Bu İngiliz kimdir? Kime, nerede 
bu yalanlan söylemiştir? Belli de "' 
ğildir. Amma Alman radyosu pro .. 
paganda yapıyor! 

Böyle propagandanın dünyanı.ıl 

her yerinde olduğu gibi Tür.kiyede 
de dinliyenleri güldürmekten başka 

işe yaramıyacağını söyliyelim. Şüp .. 
he yok ki Almanyada bunu takdir 
edenler vardır. Fakat .anlaşılan yala
nın enini boyuna uydurmak tavsiye
sini dinlemiyen ve çütliği şeride beu 
zetenler de ek.Sik değil. 

Yunanistandan bir firma 
sünger ticareti yapacak 
İzmir, (Husuai) - Yınıanistanın 

Pire liDWJında mühim bir firma 
'· Türkiyede sünger ticareti yapmak 

için lzmirde bir satış yeri açınak 
istediğini ve bir şirket tesisi ar.ru • 
sunda bulunduğunu şehrimiz ti< a • 
ret odası reisliğine bilidrmiştir. 

Odaca, bu müesseseye verilect ic 
cevab için tedkikler yapılmaktadır. 

Bizden köpek balıöı derisi 
isteniyor 

!zmir, 14 (A.A.) - Gazetelere na 
zaran bazı Amerika firmaları köpek 
bal~ derisi almak için müracaatta. 
bulunmuşlar ve bun.un üzerine yapı .. 
lan tetkikat neticesinde lzmir körfe
zi içinde pek çoğalan bu balıklardan 
ihracat ~ apılabileceği anlaşılnuştır. 
Bilhassa körfez içinde köpek balığı 
pek ç<>.c,ö-almı lır ve bunların kolayca 
avbnabilmeleri de kabildir. 

Yalnız bunun için beş bin lira ka
dar masraf ihtiyaçlarına ve bazı te .. 
sisata lüzum görülmüştür. Bu para. .. 
nın İzmir balıkçılar cemiyetine kredi 
surctile verilmesi için Münakaiat Ve 
.kfileti nezdinde bazı teşebbüsatta bu 
J.wıulmuştur. Müteşebbislerin Veka. 
lcte zönder.dikleri ııaporda köpek ba 
lıklarının kurutulmuş etlerinden e11 
iyi cins tavuk yemi yqmak,111ümküa 
olduğu da iearet edilmiştir. 

... 
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SOLDA NSAC: 

1 _ Hiç bir şeyden çekinmiycn. 

2 - Güneş ışığı. 
s - Faideli bir müessese. 

t - Bir isim. 
5 - Sıra - Başına 111,, harfi gelir

se mimarlar yapar - Arapça 

"Su,,. 
i _ Rusça "üç,, - Dilsiz. 

'l _ Bır incir ,ıev'i - Uzak. 

8 _ Bir nota_ Tckeıielder yapar. 

9 - Taktir ileri. 
ıo _ Bir nota. - Gemilerin tamir e-

diidikleri yt:!r. 

YUKARIDAN AŞA~IYA: 

' Küçük çocuklar giyer - Bir hay-

van. 
2 - Fiyaka - Zıplama.. 

3 _ Artistlerin oynadığı yer. 

4 - At satın al - İnce ip. 

5 - Herkesin sevdiği bir fiCY • 

Bir Uıim. 
6 - Lekeli. 
1 - Cariye. 
8 - Bir nota - Fasıla. 

9 - Yazı. 

ı.o - Bir nevi çalgı - lhtiyar. 

r 
Bulgar Sadık 
Yakın ıadlıL, c.n esrn.rh ~lırcsi 

Kitııp halinde çı1.-t1 

Fiyatı 100 Kr§. 
.... ı~ıU Ktr.AEEvt - lstanbul • 

'NBNI SABAH 15 NİSAN 1\Ht ' ==--
Dairenizden yorgun argın çıkıktan sonra fazta yürümek size zarar gelir. 

F 
BİR KAÇ F AZl.A ADIM 
SİZEBİRÇO E F T . fl. Sİl!Kt:ci >'E1t/cA11I -

• 
1 

s 
Bütün Amerikan, Avrupa parfümörü mallarının hakikatlerini ' yerli ıtri
yatın en mükemmellerini toptan fiatlaı ından bile aşağıya satmaktadır. 

HASAN Deposu: tramvaylar durağı 
karşısında 

Ji· O S F A R S O J.,, ifanın en baJsG tısını ol:ın kımıızı ymrarla.cıklan ta7eliyerek ~oğaltır. Ta.th i. tah temin eder. 

v·ucudc devamlı gen.elik, dinçlik • Stııirlen csnlandımrak asabi bulırantan. uykusuzluğu giderir. Muannid in-
lnb:ı.zlardn., barsak tembelliğinde, Orip. 7..atürrieye, Sıtma neka.lıetlerinde, Bel gevşek~i "·e ademi iktidarda 
ve kilo almakta şayanı hayret f tnnin eder. 

FOS FARS O Vün: Diğer btttiin blnet şurııblanndan üstünlüğü D•JVAMl.J BİR SURh'Tl'E KAN, KUVVE'\', 
lŞTİIIA TEl\lİN l'J.f...ffESl \'C ilk arda bile tesirini derhal göstermesidir ... 

Sıhlınt etinin nsmi müsaadesini hai7.dir. Ilcr ooı.:uıede bulunur. 

Röbroklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mfüroplanıı• 
kijkiinden temizlemek için llEL.,IOBLÖ kulmnıw;r .. 

ROMATiZMA, BAŞ, DiŞ, SiNiR AG ILARI 
GRiP, NEZLE, SOGUK ALGINLIKLARI 

Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkrk idrar zorluklaıını. cS 
ve yeni bclsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozt111 

ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. İdrarda kuf11 

[ Askerlik l~leri ] 
Eminönü Askerlik Şubesinden: -7 Nisan 94-0 gün1 il cclb iliuıına ek· , 

tir : 
Toplanma günil 19 Nisan 940 gü

nil olarak itan edilen hiç askerlik et
memiş 316 - 335 "dahil,, doğwıılu 

jandarma ve güınrUk sınıfına men -
sub eratın içtima günü 25 Nisan 940 
perşembe olarak değiştirilmiştir. 

Şubeı.aize mensub jan.d.nrma ve 
gümrük sınıf1na mensub eratın mez
kur günde saat 9 da şubede hazır 
bulunmaları ilin olunur. 

••• 
Eminönü Askerlik Şu'i>csinden: 
336 doğumluların Jlk yoklaması 

30 haziran 94-0 tarihinde sona erecek 
tir. Bundan sonra 336 doğumluların 
yoklamalan yalnız perşembe gjinle-
ri sa.at 9 dan 12 ye kadar yapılacak
tır. 27 Haziran tMO perşembe günU 
akşamına kadar yoklamaya gelmi • 
yenler baklanda ~rlik kanunu
nun 23. maddesi tatbik edileceği ilan 
olunur. 

••• ' ... ... 
Emhıönü Aakertik Şubeslnden:: 
Yedek seltimıci sınıf hesap me • 

munı !u..et oğta 1311 doğumlu Ah
met .. 35581,, vniyeti tetkik edilmek 
üzere çok aceJe gubeyc müracati. 

Gözleri yakmaz. su ile ~· 
Kirpikleri dC.kmez. 

Terkibindeki BALG&MlN cev
heri sayesinde kl'"Piklcri besler I 
ve uzatır. Siyah, lfıcıvort, kum-

ı/ 

ral, Yeııil renklorinin bak~! 1 
füsunkiu- cazibesi şayan.. ı• 

hayrottir. 

Derman kaşelerile derhal geçer, İcabıntla günde 1 • 3 kaşe almn'. 

1 Ü tane~i 15 kuruş 
Devlet Demiryolları İlanları 

Muhammen bedeli 3500 lira olan 10.000 Kg. Gres ynğı 30L4/940 salı ~ .. t 
(10,30) on buçukt.n Haydarpaş:ıda gar binası dahilindeki komisyon tarafından pm:a' -

hklıı satın :ılımıcnkbr. 

Bu. işe girmek istiyenlerin 525 liralık kat'i teminat \'e kanunun t.nyin ettfil wa
ikle birlikte pazarlık gunu saatınc knd:ır komisyona müracaaUı:rı ltızımdır. 

Bu i:e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (!961) 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İşletmeleri 
Umum Müdürlüğünden : 

ı - tdnre ıbtlyncı için 500 adet demir konsol, 900 det muhafaza bonu;u 100 
adet plakn satın :ılımıc, ktır. 

2 - Muvnkknt teminat ınnktuan 250 liradır. 

2 - Pazarlık 24/4/940 ç:ırş;:ımbn gUnU s::ınt l5 de Metro hnn binasının ~ ka
tır.da toplıınacnk obn nrttırına ve eksıltme komı ,yonurıcl ) npılncaktır. 

4 - Bu işe ait şartnnmcler idarenin le:\az.ım mudurluğundcn parasız tedadk: cı,.. 
lebi\ir. 

5 -- Tcklıf mektuplarının 24/4/940 saat 15 e kndal' 4 üncü kattaki komiQ'aD, tt
ti~nc ımza muknbılın<kı verilmiş olması lazımdır. 

G - Jstcklılerin kanuni vesikaları ve muvakkat 1.cmimıUan ile ilıln edilen YC 

"*~Uc ruınıisyonJa ha:z.ır bulunm:ılnrı. CZIG'l> 

nn. mesanede taşların teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: llELl\IOBLÖ idrarınızı tcmizliycrck mavileştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatrfil haizdir. HER F...cr.w\NEDE BULUNl.Jl?. 

İstanbul Belediyesi İlanları 
22/4/940 pauırtesi günU smıt 15 de İstanbul Be?cdiyc inde Daimi Encumen dd· 

sında mecmuu 56,000 lira muhammen kıymetli 8 adet :ırnzoz ve 8 adet k;ım röıllor 
mübaya'.ISının kapalı zarf usulile eksiltme .. i :ynpılacaktır. Muk ·de, ~ ıllme ,,; c it 
şartnameleri 140 kuruş mukabılinde Fen tşlc17 mudürluğilnde verilece ~ur. Muvtıl' 
teminatı 4050 liradır. tsteklil teklif mektup! rıru bu ı~le ıştigal eden bır ınu 
senin sahip veya mümessili olduk !!~ vcyn bu gibi 1Şler~ rnutcveg l uıunduı<l 
müsbit vesaik ve 940 yılına alt Ticaret Oclası vesik:ıl.ırile inat makbtu. mektUP ' 
ya 2490 sayılı kanunun teminat gustcrllıncsmi knbul ettigl diöer evrar;. vcsoik ve 
zalı şartmımclerilc 22/4/940 pazartesi s\inü saat 14 e kadar Daimi .Encum0 ne vrJ!f 
leri. 25ü0) 

• • • 
Erenköy - istasyon arkası yolu esa!lı t:ımirat~ a~eksiltmeyc konutmuştur. J{t 

bedeli 594 Um 89 kuruş ve ilk teminatı 44 lira 62 kurustur. Şartn.tllle Zabı~ \'C ~tt 
meiAt Müdürlüğü kaleminde görülecektir. lhnle 22/4/940 pazartesi wnu saat 14 de 
bnl Encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz ve1n mekruplc1r1, ihlllc' 
8 gün evvel Nafıa mudürluğiine muracnatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yı:ı·•:ı1 
Tic:nret Od.ısı veırikalıırile ihale günü muayyen saatta Daimi E:\(;t\• .. cnde buluııı1'111 

('.t73cll 

• • • 
l\dalar mıntakasıııdaki yollardn kullanılmak üzere lüzumu olan 250 metre ııı1 

iri daneli Kapanca kumu açık eksilbncye konulmuştur. Tahmin lıcdcli :·.o ;ıra ' 
teminatı 56 lira 25 kuruştur. Şartname Z.bıt ve Muamellit Mudllrlüğü kaıeminM 
rülecektir. ihale 22/4/940 pazartesi günü saat 14 de Daimi Encomcnde yapılBc:I 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya mcktuplarile ihale günu mwın~n saatt.cı Da1Jl11 

cibnerıde bulunmnlan. (2734) 

• • • 
1 

Taksim garinosu için 442,45 metre murabbaı tııhm!n olunan muhtelif parça fi~ 
satın alınmak üzere kapalı zar! usulile eksiltmeye konulmuştur. Hıılılıırın tnbmiıı ı 
beher m~tre murabbaı için 14 lira ve ilk teminatı 4G4 lirn 57 kuruştur. Şartnnın"
ve MunmelUt mQdürlUğü kaleminde göriıleeektir. th:ıle 25/4/940 pc~embc. gunil sıı 
de Daimi Encümende yapılacaktır. Tnlipledn ilk t.cminnt makbuz veya mel:tup1ıır1,. 
yılına ait Ticaret "Odası vesiknlarllç 2490 numaralı kanunun tarif~u çevresın.de ~ 
lıyncakları teklif mektuplannı iruıle gilnO sn.:ı.t 14 de kııdıır Dair!'li Enc:ımcne " 

leri. ~-
=================================-=--~ 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğiııden ~ 
l ila 3 adet motör makinesi mübayaası talibi zuhur ctmedığlrıdcn keyc;yct ıc • 

uır( usulilc 15 gün temdid edilmiştir. Tahmin bedeli e3~0 llı:ı, "'(, 7,5 temınnU ff'ıı 
kat.esi 626 lira 25 kuruştur. ihale 18/4/940 perşembe gün(ı saat ıı dcöJ: 

1steklilcrin mezküı gUn \'C snatte teminat ımıltbuz \"eyn b:ı.rılı:a meıctuplafl• 
ve ticari vcsnlki mutebercleri ve MiınakaUlt Vekaletinden al•cal;ları ehliyet ' 
larilc birlikte Galatasada rıhtım caddesinde ıst.ınb'.11 l\lıntnka Liman h.<!,sligfne 

111 

cantları nan olunur. (2597) ; 

~· ı~--aa:ım11111mm ....... .._. .... uanm~~ilE•""" 

AnkcJ:;·ada 

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

. - .. ~ "" .,,-,· . 

Dr. Hafız Gsmal 
Dahiliye l.\tüteh:ıssısı 

1..okmıw u:t>Jof11 
p1 

Divanyolu JÇ 
Mu~ycne El\atleri pazar h~ 

her gün 2,5 - :;; rnılı ve ruınaf ti 
sab:ıhla.r. 9 - ı:;. lı~kiki fıl-'ll 
kabul olunur. T. 2?5· 

Sahihi: A. Ocrım.k-ddin Snrnr.~, 
Neşr;yn.t ~IUdiirii: l\tnc'd çf{,,
&mhlı~ yer: l"cnl &hah ltfl)t 

J 


