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1 italyanın takındığı vaziyet 

tlgiliz vapurları Akdenizden 
üzerine 

eçrniyerek Urnitburnundan --

ı ....... 

dolaşacaklar 
Akdenizde lngilterenin 

aldığı tedbirlerden 
biri de bu ... 

Ongnonz ga~eteneırnne S9J.ôıre 

Norveç harbi 

Almanlar 
Oslodan T ronclheyme 

imdat 
götüremiyecekler Almanya ve italyanın Balkan-

larda müşterek taarruzları 
ihtimali var 

Müttefik donanması 
T rondheym kalesini 

dövüyor 
(l'nzısı 4 ün<'iidc) 

ordıı~·ımı dl\ her fbt:rn:ılc l.'lr<jl lıln·Iye E>dlyor. r.ı•s.lmcle (aJ,~J.re lutaları gr.Uttn bir Almanlara dağıtılan bir risalede ltalyan tayyare 

, ............................................ , 
Fran~ı7. harp gemlı-.lnln limana girişi gürlllüyor. lerinin Hindistan, Süvey§ ve Cebelüttarıkı . 

~&e ı er~ EBi~d~rtbı;i~ne ~ ;tf ~İ İ Vugosİ;;it ;~;;~~1;;;1'~o;erinde 
~ayı8 neden yetişmiyor? Bir günde sekiz Alman 
~~fail\ Türk kadın artistleri hu suale cevap veriyorlar: tayyaresi g·örü 1 d Ü 
ı~n: ~~~IAN Çün~ü. bar ~ahipleri ~adınları ~ahne Yugoslav hükOmeti yabancı tayyare- ı 
~ _1 ,.,.,., KuıvıcAvı harıcınde de çalışmaga zorluyorlar lere ateş açılması için emir verdi . 
\~ile ~lııden dün bay~m Barlarla diğer eğlence yerle - nanlr, dördünün Mısırlı, üçünün i 
ı~' .... 'dar el' yaya an rinde ralı«an ecnebi artistler ar· Kudüslü, bec:inin İsvirreli, 11 · Roma, 1 (A· A·) - Na.zırlar Avnıpadaki ba.ş!.:::ı Alman kolo- .f 

..... , ~I lrn bir manza- :s :s :s :s ı· · d"" bah M "~\ininin ri ru'lerine tevzi edilmekte olan haf-tık bugünden itibaren işsiz kal_ inin Finlandiyalı, ikisinin İngiliz mec ısı, un sa u.,., - i 
· b ı k d 1 162 k' · 4 ünu··n Fransız, ikı"sı·nı'n İtalyan yaseti allmda toplanmıştır· talık Alman vesikasmm 27 Nisan İ 

a,..-· ...........__lcl mış u unma ta ır ar. ış: · d b k btl tarihlı· nüshasında ew"Urnle .,o··yte ~d .. d-·"'<'lll cette bütün k d .. y ld v Her ayın ilk günlerın c u a ..... "' " e 1..,_, olan bu artistlerden 20 a arı ve uçünün de unanlı o ugu tes denllmektcdir: 
~ar bayramı- memleketlerine dönmek veya Su bit edilmiştir. Bu listeden de an- toplantılar yapılacaktır· kfh...... Alman c"phesl 1 (A A) - Ha "Alman'-·a için Norv-in ;,,gali, 

-"l riye, Mısrr, İran ve diğer şark !aşıldığı üzere Mısırlı ve ecnebi ' ' · · - "' -.,. ~ 

~ ( ~ll.İıtJer için olduğu hanendeler de memleketı'mizden vas e.jansmdan: (Devamı 4 ünc:ü~r) 
ue" memleektlerine gitmek üzere pa· 

~L •mı 4 ünci.ide ı saport çıkarmışlardır. Diğerleri. çıkaçaklardır. A • k t • h t 
~"''ar b nin de ikamet tezkereleri yeni - Şehrimizdeki barlarla diğer eğ merı anın ayyare 1 raca 1 
''\~ ayran11 lcnmiyecektir. Bunlar, ikamet lence yerlerinde artist namı al -
\~ tezkerelerindeki müddet bittikçe tında çalıştırılan ecnebi kadınla. 11 

~~~~~_i!e~çı:yğınordan m;::!ı:~m~:~ı:~:~~!:::k~:;~;; , ................ '.~:~~.~: .. ~ .. =~~.~~~ Uç ayda Türkiye ye bir buçuk 

HiTLERiN 
O~a 
ınınzmetcn 
kaıdıno nc1am 

llatıralarmı yazan: 

Pauline Kohleı· 

Hatrralarmı birkaç ~üne kadar 
ne~re başlıyacab'11111Z IIltlerln ya
nında oda hizmetçili~ yaııan 

Paullne Kohler 

i 
! 
i 

'~ ~;:kıbaYraınr. havanın ;ı~dis~zu~~!a~~~~~~:! ~;;\a; ~ Her kadına mı· iyon dolarlık tayyare Safı idi 
t~~~çtxı:~dı:.UZ::: e~~ ~~~~~r d:ut~~~;~~~~:~zi terke 

Hatıralardan bir kaç satır 

ilt, t1tııttı1~~~rak çiçek topla- Bütün bu suretle memleketi - güzel göğüs 
UZaııanlar görill- ı mizden ayrılacak 162 artistten 

(1).. 107 sinin Macar, 16 sınm Alman, ilah Cu _. ___ l p ~~-ı 

10 
"vllrrıı 4 üncüde l 1 O unun Romen, üçünün Lüb- er, ma.n.t...,, ,.e a.za ...... -s 

günleri ka.dm okuyucularımızı 

kişilik Yunoslav koro ~~;~:.::: • .:~::::; 

Ayni müddet zarfuida lngiltereye 
Fransaya 33 milyon dolarlık 17, 

tayyare gönderildi 
h Y neı;redeeektlr. Fa.ydah görerek "Vaşington, 80 (A· A·) _ 1940 "e Yet. b b h 1 d . lisannn17.a. naklettiğimiz bu tet- yılının ilk üç ayı zarfında Ameri-

as il 1 u sa a g e 1 ~~7.:;~ıw~=sl l~u ö:~: kanın tayyare ihracatı 67 milyon 
4\t\d

1 
tunlanmızda buluruı.caktır· dolara baliğ olmuştur. Bu rakam 

tı o} 1939 yıhnm ayni devresine naza -
t)ı-"" ban misafirler bu akşam koloniye ve Genç kızlar, kadınlar, çocuk- ran yüzde 225 bir artma göster-
~t Uata yarın akşam da halka la.rmm göğüıı fnhhatıerile alil.- mektcdir. Bu müddet zarfında 

k k:ula.r annel~r bu büyük bir Fransaya 33, Avustralyaya 18, İn-
,., 11 onser verecekler bilgi mah.cıuıu yanlan alaka ile gi.ıtereye 17, Kanadaya 4 buçuk, 

?o k llıen<Ut okumalı ''e JUl.<ılhatlerinl tatbl- Finlandiyaya 3, lsveçe 2 milyon 
' Iııı~illk ercııertnln kur- tanıtmak ve dinletmek lmk!nmı bul· ka ~ah~alıdrrlar. 

t,1ı.,,-tıv~ atn:Ltör koro heyeti dug-umuz için fevkalade memnunuz... 357 bin, Norveçe 1 buçuk, Türki-
~ h.""'I '· 1Yone1 •- ycue bir buçuk, Çine 1 milvon ve 

-~~ •e Sirk ... cnile şehri- 35 ı kadın olan misafirler, burada "'-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"-"'-"-"-'"-"-"-"-"-"-"--"'---------"' __ 
~, allıoıo ccı gnrmda Yu- Uç gUn kalacaklar, kendi vagonları 1-

, ~lt:t el~ ve konsolosluk çlnde Sirkeci istasyonunda ikamet 
~l.b.ltı~ kllllryolları milmcs- edecekler ve bugUn saat on yedide 

't.ıı.~ ~ buı ll'lılanmıştır. He- Taksim 11.blılcslne çelenk koyacakln.r-
l'a .,. lttıan lle1... d k dır. '""tler•- brn onser 

• ~ 'llelen Bayı;ıanskl Heyet ille konserini, bu akşam 
' §Unlan söylemiş- s:ıat sekiz buçukta Beyoğlu au terazi· 
~tılt.~ si sokağındaki Yugoslav birliği klü-
t ~ e\'\oe1 bUnde hususi surette verecektir. Bu 

tı!ııı ' \o\>e1~ Bulgarlstana konser Yugoslav kolonisine mahsus-
l ~ t:vveı a:tu(!a bir konser tur. Matbuat mUmessllleri de buluna· 

,,.,. Rı...... kreş \'e Atlnayıı 
.. < ....,.,! t bileceklerdir. 

• l'o •• ı._ ııtanbuJu c!a zi. "<ll"'<ln Beyoğlu halkevl yardım şubesi men 

Macaristan $1ovakya
yı tehdide başladı 

Ekallivet meselesi halledilmezse 
şiddetli tedbirlere başvuracakmış 

Felemenk Hindistanma da 750 bin 
dolar kıymetinde tayyare satıl

mıştır· 

Mart ayr zarfındaki Hıracat 21 
milyon kıymetindedir· Bu rakam
dan yalnız klnunuevvel ve kbu
nusani rakamları yüksektir. 

mr gün !ılunilı hnpi. ha.nesinde, 
benim gibi cUğer kndm malıpos
lan iki srra Uzcrlnc dizdiler· Dürt 
Nazi muha.fızı gclıll ve tahtadan 
tuha.f bir ilet getirdiler· Bunu 
cn·ela bir işkence cenderesi 1.an-

ı 
nettim. Sonra. anladım: l\leğcrse, 
kamçı ile döğülC'c.ek olanlarm el· 
lorlnf, nyaklannı sıkışhrmağa 

: yarıyan bir Aletmı~ ... 

.... ~.~~~.;,.~~·~·~·~·~·:ı 

~~ :.Ool"\ı.t turncınlzl ta- faatine tertip edilen konser yarın ak-
'Gı.rı~; do l c:nm Frn!l~T7. tiyatro'!lınc!a ''r.rilccektlr. 

ıı TUrl:lyeyc .Misatidcr cuma günU gideceklerdir. 

Bmlapcşte, 1 - Macaristan ha- ı vaziyetine dair sorulan bir suale ~ 
rlciye nazırı. liyan meclisinde Slo- cevab verirken, Macaristanm sab- tngllt('ttnln, harbin ilk aylıınnda mayna çarparak batan "Cipsi,, torptıJo =J 
vakyadaki Macar ekalliyetlerin.in (Devamı 4 üncüde) rJbt denizden ~lkarılmakta4ı.r. 
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ıYirmi yaşlarında iki Trifemli kadın, kocaman 
harf;erle bir itrıyatçı dükkanının adresini bildi

ren levhalar üzerinde vücutlarının temiz 
hatlarını uzatmışlardı. 

-VI- ganc kiracısı idi. M. Löbirbin mü 
Pozol, .belediye azalanmn ziya- cade!e ettiği, fakat bütün bir şeh

fetini kabul etti ve bagajlarını. rin f uhşiyatım bir noktada teksif 
belediye reisi nezdinde hazırlanan ettikleri \'e bilhassa rezaletlerin 
daireye mıkletirdi. düsmam oldukları için, benim 

Trifem şehrinde bir saray vardı kendi he_abıma mükemmel buldu
ama Pozol payitahtına hiç gelme- ~hım haricen namuslu evlerden bi
diği için bu eski binanın yeni bir rini idare ediyordu. Bu mesele ü
halk müzesi haline getirilmesine zerinde protestanlar. bilirsiniz ki 
muvafakat etmisti. müttefiktir. 

Yemek yenilir yenilmez, iki Kadıncağız beni sık sık evine 
günlük gezintiden yorulmamış olan alıyordu. Prensiplerimin ve saf 
Pozol, katırının sırtında, şehrin afifliğimin onun evine hiç bir teh-
a~ğı mahallelerini dolaşacağını likeyc maruz kalma.1<sızın girrne-
söyledi. me müsaade ettiğini biliyordu. 

Makari onu tekrar sırtına aldı Pazar günleri onun çocuklarile oy
\'C iki kulağını mütevekkilane in- na."llağa gidiyordum. 
dirdi. Bir gün orada, fenalıklardan 

Kral, Taksi ve Jigliyo, muha- korkmağı biizzat fenalıklan seyret 
f IZSIZ yola çıktılar. mek suretile öğrenirken, her sene 

Etraflarında halk biraz daha kendisine beş .bin fra.'1k getirdiği 

gürültücü gene sok~lan doldur- için baba~m. ~ t.~~d.ir ett.i.ği .?u 
muştu. Gene "ya~sm kral,, diye · kadı~m ı~rı. gır~ıgını gordilk. 
bağırılıyor, Pozol bunlara "bon- Uzcrınde hıçbı~ gomle: yoktu. 
jur, bonjur dostlarım,. diye cevap i\1uhteşem şışmanlıgı her şcy-
vcriyordu. den cv\'el hürmet emrediyordu. Al-

Milvezzilcr, daha mürekkebi tı çocuğa hamile oldu~ru ve hepsini 
!kurumamış gazetelerin isimlerini birden bcsliyebileceği söylencbilir-
ibağırarak kaldırımlarda koşuyor- di, göğsü o kadar geni~ti . 
lardı: Bu göğsü görünce anneliğin bir 

- Sulh! Müstakil! kadın için <'n birinci vazife ve en 
- Çıplaklık! Saat beş tabı çık- büyük zafer oldutr:unu anlamamak 

tı. mümkün değildi. 
Küçük bir müvezzi, Taksinin En nihayet güzelliğin son dere-

kulağının dibinde bağırdı: cesi o!arak (mane\i güzellik de-
- Kiralık gcnçkız/ar gazetesi! mek istiyorum) karnı sevimli bir 

hediyesile beraber yirmi be~ santi- utangaçlıkla yan bacaklarına ka-
me! dar düşüyordu. • 

Jigliyo sordu: Göğsü bir e~p, kamı bir etek-
- Hediyesi ne? lik vazifesi görmekteydi. Çocuklan 
- Gelecek pazar almak üzere bir kabahat işlemi~ olmaksızın o-

blr dakikalı\ç pir öpUcük için bo· na bakabilirlerdi, çıplak bile olsa 
no! örtülüydü. 

Küçük çocuk, bir reklAm araba- Jigliyo hararetle Taksinin elle-
sına yol vermek üzere sfiratle ke- rini sıktı: 
nara çekildi. Bu arabada }inni yaş - Ah mösyö, sizi sıkı dost ola
larmda iki Trifemli kadın, koca- rak seçmek için şiddetli b!r arzu 
man harflerle bir itrı>·atçı dükldi· duyuyorum. Zira bir kadın yüzün
nının adresini bildiren levhalar ü- den hiçbir zaman kavga etmiye-
1..erinde vücutlarının temiz hatları- ceğiz. Diğer sebeblerle olabilecek 
ru uzatmışlardı. kavgalar ise hesaba değmez bile .. 

Jigliyo: 
- 1~te çok güzel iki kadın, dedi. 
Taksi homurdandı: 

- Hata! ' JI ·' • 

- Hangi kadın sizin h<>sunuza 
gider? 

- Bir tanesi hoşuma gitmişti. 
- Ah, ne olur anlatın. Bundan 

daha garip şey olamaz. 
Kral da hemen hemen ciddt 

. Onları dinlemiyen Pozol, bir 
dükkfuun üstündeki yazıyı göster
di: 

Löbirb cemiyeti: Biiyük şeref 

miikdf atını kazanan .•• 
- Kazanan kız burada mı otu-

ruyor? diye sordu. 

lI A B E R - Akşam Postası 

Vali sehirde .. 
t~tkikler yaptı 

Gazi bulvarının devam 
edeceği saha gözden 

geçirildi 
Vali LOtfl Kırdar, dUn, belediye fen 

ve iruar mUdUrlcrilc beraber §Chlrde 
umum! bir tetkik yapmıştır. Vail ev
\•eııı. Ş~h&neden Gıızl köprUsUne ka
clır ~an sabayı tetkik etmiş, bu yo
lun yeni yapılacak çocuk bahçesinin 
yanından JtöprUyc kadar tanzimi l§lne 
Beyoğlu kaymakamının neuı.ret et
mesi kararlıııımıştır. MUtcnklben Un
:lıapa~dan itibaren Akearaydakl Gn
zl bulvarına ı,adar olan sahadaki is
tlmlll.k işleri tetkik olunmu,..lur. Du 
işlerin do Falih ve Emlnönil kayma. 
kamlan tarafından lntncr lmrarln§
mıştır. Unkapanından Pertevnlyal 
liseci önllııc kadar olan kuıımdaki is
timlAk l§lerinln de bu seneki bUtçedcn 
ynpılrruısı mmrnfılt gorU!mUştur. 

Çok işlek yollardan biri olan Mısır 
çarşısmm Sultnnhamrunı cihetindeki 
kapısının kıı.r§ısmn ro.sUıynn vo çıkın 
tı teı;;kil eden dUkktuılarm yıkılm:ı.sı 

kararlıı§mşlır. 

Adliye sarayının enlttızı sUrııtle 

kaldırılacak, Suıtanahmet meydanı 

asfıı.lt veya mozayik p ... rltc olarak ya. 
pılacakt.Ir. 

Kızılay kongresi 
Dün Ankarada toplandı 

Anknrn, 30 (ı\.A.) - Kızıl
ay cemiyeti 1940 yılı kongresi 
bugUn saat 1 O da B. M. Meclisi 
Reis vekili Aydm mebusu Dr. 
Mazhnr Germen'ln riyasetinde 
merkezi umumt binasında lctl
mn ederek 1938 - l!l3!) yılı he
sabat ve muamelfı.tını tctkllt, 
kabul ve merkezi umumı he
yetini ibra eylemiş ve 194 O, 41 
bütçesini tasdik ve ludcm sıra
sı ile merkezi umumt fıznlıkla
rmd:ın çıkmnlnrı icabeden 
BaşYekil Dr. Iteflk Snydnm, Di
YnJlCt işlcı'i rel::ıl ntfat Börek
çi, Çorum mebusu Dr. Mustafa 
Cantekin, 1sparta mebusu Mü
kerrem Ünsal lUccardan Hn
ııan Alemdarın tekrar intihap
ları ve mlinhal olan merkezi 
umumi azalığına llaşvel•~lct 
müsteşarı YchbI Demlrel'lıı ve 
tetkik komisyonu :\znlıklarma 
Kocaeli mebusu Sclfrh Yargr, 
Konya mebusu Küzıın Okay, 
Emlfil~ \ 'O Eytam bankası u
mum mUdUrU Cc,·det Gölet'in 
intihapları icra kılınmıştır. Ve 
kongre heyetinin Milli Şcfo 

yilksek tazimlerini BUyUk Mil
let l\Ieclisi Reisine, Başvekil ve 
Genelkurmay Reisine yUlrnek 
sn.ygılarınr, TUrk lıavn ve Ço
cuk Esirgeme kurumlnrı kar
deş teşkllfltma seH\m ve mu
habbetlerini arz ve lblllğa. kon
gre rlyasetlni memur ederek 
lçtlmaa. nihayet vermişti. 

Başvekilin 
tetkikleri 

Diyarbakırda maden 
tesisatı ile tayyare 
karargahını gezdi 

l\faclen, 30 (A.A.) - Başve
kil Dr. Hefik Saydam dUn bu
rndnki bakır madeni tesisat ve 
işletmesini tetkik ettikten son
ra otomobille Guemann gitmiş 
,.~ oradaki krom madenini de 
tctkili: eylemiştir. Başvekil Dr. 
R e fik Snydam bu tetkiklerini 
müteakip Diyarbakırn hareket 
etmiştir. 

DİYARBAIURDA 
Diyarbakır, 30 (A.A.) -

Şehrimizde bulunan Başveki
limiz Dr. Reme Saydam, öğ

leden sonra tayyare karargA. 
hını gezmiş ve alcşnm umumt 
müfettiş tara!ındaıı şereneri

ne verilen ziyafette bulunmuş
lardır. 

Baltık devletlerile 
ticaretimiz 

Rusya yoluyla karadan 
mal getirtiliyor 

B:ıltılı: denizinin kapanması do
layıslle şimal memlekeUerile Uca. 
ri milnasebetlerimizin durmama
sı için yapılan tc§ebbüslerden mUs
pet neticeler nlmdıb'l bildiriliyor. 

Evvelce bu memleketlerden de -
niz yoluyla gelen eşyn şlmdl Rus
yndan geçirilerek gctirtilmektedir· 
Eşya nakliyatı Rusyada trenle 
yapılryor ve Odesadan itibaren 
Sovyet vapurlarüe nakliyata de • 
vam ediliyor· Sigorta kumpanyala
rı Rusyadakl kara nakliyatı için 
sigorta yapmağz kabul etmedikle
ri halde alakadar tacirler b~ka 
bir yol olmaması yüzünden işlerin 
kesilmemesi için tehlikeyi göze al
mışlardrr. Nakliyat yolunun böyle 
deği~mesi masraflarnı da artması
mı scbe!b olmaktadır. 

Riyaseti cumhur 
orkestrasının konseri 
Riyaseticumhur fiJdrmonik or -

kestr:ısı bu akı:ıam saat dokuzda 
Saray sinemasında bir konser 
daha verecektir. 

Konscr\'atuvar koro heyetinin 
30 ~isanda Yereceği ilan edllmiş 
olan kons~ri 11 mayısa tehir edil
miştir. 

• Armatörlerin yeni lturacağl Uca· 
rt birlik için dllıı de bir toplnntı ya
pılmııı ve birliğin i§ tevzlntı üzerinde 
görüşUlmUştUr. 

- Nasıl? dedi, beni hayrete dQ
§Ürilyorsunuz ba_şharemağasr sevdi 
niz ha? Bu da ne demek? 

Biri cevap verdi: 
- Evet, Majeste. 
Kral: 
- Nerede bu kız? 

tebrik etmek isterim. 

Eğlence yerleri için yeni 
Kendisini bir tarife hazırlanıyor 

• Mo.nrif vekAletl, mektep mUdUr
lerinln muo.Ilimlerin ancal< iki gUnlUk 
devamsızlıklarını kabul edebilecekle
rini bundan fazla mUddet dcvıı.m.sxz
lığm muUaka vektıleto blldlrilmesini 
tebliğ etmiııtır. 

• Mart aymda belediyenin piyasa.
dan topladığı hııyvant gıdıı maddele
rinin yU.zde on d6rdU bozuk çıkmı§tır. - Sevmek mi? Hayır. Ben AI• 

iahtan başkasını sevmedim, Majes 
I te bunu bilirler. Fakat bir gün bir 

lkatlmm karşxsında eseri ilahinin 
mükemmeliyetini şiddetle hisset
tim. 

Kısacası, güzellik idealimi tama· 
mile canlandıran bir kadın tam· 
dıın. Tasrih edeyim: moral güzelli· 
ğe dair fizik idealimi. Anlıyorsu

nuz değil mi? 
- Hayır, katiyen. Fakat ehem· 

miyeti yok, devam edin. 
- Peki .. bu kadın babamın ye-

M. Löbirb hazan tahakkuku u
mumt serıbesti hesabına zararlı o
lacak temenniler izhar ediyor ama 
makul düşünüyor ve etrafa yayıl
ması icap eden prensipler faslında 
doğruyu görüyor. lyi bir intihap 
yapmış olduğundan eminim. Me
su kız nerede? Kendisini ziyaret e
deceğimi haber veriniz. 

Genç kız acele drşan çıktı ve 
kralı görür görmez kendisine çeki
düzen venni~ olmak için hemen e
tekli~i ile blOzunu çıkardı. 

(Devamı vıır) 

8İlil İ.SA/iET Ot4N H4'11>i f(~l./MESi ÜlE· 
Rhı• iHSlf>I ve .s~i"" MuH~ F-ız Llllf • . 
DQ>I 8illı.SİNl/lf üı.E. R,.H, ~TIU:>!l"IJl .. r· / . 

Loko.nla, gazino vcsalr eğlence yer
lerinin fiyıı.t tıı.ri!clerlnln bugUnUn 1-
cap ve z:ırurctlcrüıc ve halkın kazanı: 
seviyesine göre ve ycnl esaslar dahi
linde tanzimi Jçin şehrimizde belediye 
iktisat mUdUrU, mıntnka iktisat mu-

• Belediye Enver paşnya Alman 
imparatoru ta.rafından hediye edilen 
dört bayva.n heykelin! satın alml§tx. 
Tabii bUyUklUkte olan bu heykeller

dilrU, borı::a komiseri, ticaret mUdUrU den geyi.l<, ltaraca. Ye boğa Taksim 
ve ticaret odası umumi kO.tiblnden bahçesine, aslan heykell de Fcncrbah 
mürekkep bir komisyon lturulmuştur. 
Komisyon ticaret odııııında dUn llk 
toplantısını yapmııı bu gibi yerlerin 
evvel~ bir !evknUı.de sınıfla Uç smıfıı. 

nynlmnsı kıırarlaşmı§tır. Heyet top
lanlılanna. dcvnm edccekUr. 

çc stadına. dlkllccckUr. 
• Belediye Bc-yazıt lnkıltıp mUzesJ 

yanında yaptıracatx prkkft.rl kahve
nin maketini h:ı.zırlatmıııtxr. Buradaki 
dUkk~lıır Ye mUzenln etra!ındald 

nhşnp evler yılnldıktruı sonra inşaata 
roatıınacaktrr. 

Doğum 
cı SUmerbank merkeT. hukuk mU§tı

\'frl \'C c.skl şeyhlsltı.mlardan Hayri e
Gazetemiz spor yeııcılarmdan fc-ndlnln oğlu MUnfp Hayri ürgilblU, 

Receb Ali Oganın dün gece bir kız İstanbul elektrik idaresi hukuk işleri 
ı;ocıığu dlinyaya gclnı1ştir· mUdürlUğUne tnyln edilmiştir. Muma
Nevuıdn uzun ömürler. ann ve lleyh doktorasını Cenevre hukuk fa-

baba.smn sa.adetler dileriz. ' ktiltesindc yapmıştır. 

1 Tercüme edilecek 
yeni eserler 

Maar if vekaleti bir 
müsabaka açtı 

Ankara, ı - Maarif veklleti §U 

eserlerin tercUmesl için bir mllaaba.
kıı. açmıotır. lstiyenler 30 hazirana 
kadar bir istida Ue vekAlete müracaat 
edeceklerdir. Fazla ta.!sllAt vekAlet 
nC§riyat mUdUrlUğündcn almabillr. 
Eserler §Ulllardır. 

Eserin adı: Mile'llifi 
Pride and prejudice 

(Jeane Austen) 
Wuthering heights 

(Emily Bronte) 
Tom Jones (Fielding) 
Seçmeler (Mark Twalıı) 
Michael Kohlhass 
ve diğer hikayeler (Klelst) 
Hikayeler (Keller) 
Germinal (Zola) 

La peau de Chagrin (Balza.c) 
Chroniques J ta.licnncs 

Buda.la 
(Stendhal) 

(Dostoyevski) 
Zamanımızın bir kahramanı 

(Lermentof) 
Decamerane'dan seçmeler 

(Boccacio) 

arttı 
Mart ayında 7 milyon
luk ithalata mukabil 16 

milyonluk ihracat 
yaptık 

Ankara, 30 (A.A.) - Ticaret 
Vekaleti konjonktür bülteninin 
son nüshasındaki rakamlara na.. 
zaran mart ayındaki ihracatımız 
16.468.000 lira ve ithalatımız da 
7.418.000 liradır. 1925 senesin. 
dcnberi ihracatımız mart ayında 
bu kadar yükselmemiı olduğu 
gibi rakam geçen senenin mart 
ayına nazaran 7 milyon lira bir 
fazlalık ifade etmektedir. 

Umumi inkişaf: • •• 
Mart ayı nihayetine kadar 

38. 7 mil yort lirayı oulan 1940 
senesi üç aylık ihracatı geçen se. 
nenin aynı devresine nazaran 8,5 
milyon liralık bir tezayüt arzet. 
mektcdir. Bu rakam, 1931 sene_ 
sindenberi en yüksek ihracat se. 
viyesini ifade etmektedir. Bir tL 
raftan ihracatımızın artmı~ diğer 
taraftan da ithalatımızın mahdut 
kalmış bulunması ticaret milvaze. 
nemizde üç ay içinde takriben 20 
milyon liralık bir aktivite temin 
etmiştir. y925 senesindenbcri mart 
ayı nihayetinde en aktif bir tica. 
ret müvazenesi temin edebildiği. 
miz 1937 senesinde bile bu akti.. 
vitenin 15 milyon lirayı geçme. 
diği düşünülünce bu vaziyetin te. 
diye bilançomuz bakımından o. 
lan ehemmiyeti kendiliğinden 
tebarüz etmektedir. 

Cemil Süleyman 
defnedildi 

Otuz yxldanberl TUrlt gazetelerinln 
edebiyat aayfalaruıı: zenginleotiren 
arkadaşımız Cemil SUieyman Alyanak 
vefat etml~tir. 

Fikir Alemimizin bu değMll uzvu 
bugllıı öğleye doğru Cerrahpa.şa bna
tancsinden alınarak Topkapx dı§mda
ki ili.le mezarlığına. nakli ve Allahm 
rahmetine tevdi edllmJ§Ur. Kendi.sine 
rahmet diler, ailesine ve Basın men· 
suplarma tazlyeUerimlzi sunanz. 

Yeni tersanenin yeri 
Y~ni tc-rsanenin yeri hakkmda. tet

kfüler yapan heyet dUn de mot.llrle 
Tuzlııya gidcrelt mllııasip görlllt'n sa
hilleri gözden geçlrml;ıUr. Heyet bir 
kaç yeri dah!I. gezecek ve bunlarda.n 
hangisinin tersaneye daha elverişli 

olduğunu tespit ederek vckı\lele bil
dlrccc-ktır. 
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destanı ( ~ 

Çanakkale ve ınuıareıte ~ 
oıyan deatanıarmda.!1 ~ 
avinimiz pir HalOk 6f 
"Wlll mücadele,, des~ 
mi§ bulunuyor. Türk d ~ 
Türk destanını yuacaıcl rd"' 
olma gibi bir tevazu pe oıı: ~ 
çıkardığı bu eserle ll~ 
peyt, Türk destanını ~ ~ 
lunmadığını takat beliti ti ",,iJ. 
bu kitabım ba§k& bir ete"""' 
mJyeceğinl ~ylUyor. ~ıdil'· 
içinde bo§ duracak de.ı;~ / 
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Bir idare adaml oJdU~ f. 
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ramanhk tartJıiınl%1D eıı. -~ 
aathasmı terennüın ed ~h 
kudretJni 14.!la değil f~l~t• ;'~ 
mJllctin ruhi tezahUrlC '
rile haykıran bu eserLtJıtJ" 
TUrk kUtUphanesıniıı ııcdil' 
biricik blr eseri baUıı~0""J fi 

Eserinin varsa no~ ı:ııı"'~ 
Hilmi Ziya.ya. attederc1' _,ı1 ~ ~ 
biz, bu kUtUk ku!tlrl~ fi ~-'1.tJ,l 
nin sezmj, bu!unduğüll ;ıf" .;-,~ 
eserini. takip edeceği.O~~ 
beo senelik sükutu .za !J11le>'' f! 
destanını vücuda get -:;; 
ce~ne bir vaat gibi # 

~mı mücadele deli~~ 
mU "Mütarekeden ~ 
kıt& ıu: 
Kwıa batumı~ olıııao' 

, .. ıı. W' 
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Geçirdim bııf~ 
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Da.ha. ilk D)J3ralat1 _ı 
sarmaktadır. NlteJdtll• .ı&t' 
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sayfayı dolduran 6>'1' 
yalnız nıısralar değil·~ 
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gururla tattırıyor. t~~ 

''Metris tepedeıı,.l bC 
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R X lJ ER - :t.kşam Postan 

iittefiklerin N orveçte 
vaziyeti düzeldi 

Almanların Trondheyme Oslodan takviye 
kıtaları göndermeleri imkansızlaştı 

Londra, 1 - Müttefiklerin 
Norveçteki vaziyetleri gittikçe 
salah bulmaktadır. üç taraflı Al. 
man ileri hareketi de durdurul -
muştur. Müttefikler ihraç hare -
ketine devam etmektedirler. Ye. 
ni ihraç olunan kıtalar arasında 
Çekoc;lovakyah ve Polonyalı as· 
kerler de vardır. 

tNGİLIZ TEBLICl 
İngiliz harbiye nezareti dün 

harekat hakkında şu tebliği neş
retmiştir: 

"Gudsbrandal vadisinde pazar 
günü vukua gelen çarpışmalar 
esnasında, tanklar ve alçaktan u. 
çan tayyarelerin müzahereti ile, 
düşman kuvvetli hücumlar yap -
mıştır. Bütün bu hücumlar, ağır 
zayiat verdirilerek geri püskür
tülmüştür. Orta büyüklükte üç 
tank tahrip edilmiştir. Gece, 
kıtalanmız, Dombası muhafaza 
eden bir mevzi üzerinde hafif 
bir geri çekilme yapmışlardır. 

Bütün gün Andalsncs ve MoL 
de üzerine hava hücumları de -
vam etmiştir. 

Namsos ve Narvik mıntakala -
rında, vaziyette bir değişiklik 
yoktur." 
tNGILIZ TAYYARELERİNiN 

FAALlYETl 
İngiliz hava nezareti de ıu 

tebliği vermiştir: 
"Pazartesi günü İngiliz tay -

yareleri Fornebu tayyare mey -
danrna müteaddit hücumlar yap
mışlardır. Hücumlara gece yarı.. 
11ndan biraz eonra başlanmış ve 
bir saatten fazla sürmüştür. 

Bir İngiliz tayyaresi geri dön
memiştir.'' 

Fornebu tayyare üssü bundan 
evvel 22 ve 23 nisan tarihlerinde 
de bombardıman edilmiştir. 

Son 24 saat zarfında İngiliz 
hava kuvvetlerine mensup tay -
yareler, Norveç sahilleri boyun • 
ca uçuşlar yapmışlar ve Alman 
bombardıman tayyarelerini hır -
palamışlardır. 

KARA HAREKA Ti 
Diğer taraftan İngiliz Röyter 

ajansı da Norveçteki vaziyet et -

rafında şu malUmatı vermiştir: 
"Trondhaymın cenubundaki 

mıntakada, müttefikler, mükem -
mel bir şekilde mukavemet et -
mişler, düşman hücumunu tar -
deylemişlerdir. Orta büyüklükte 
birkaç tank tahrip etmişlerdir. 
Müttefikler bu mıntakada şid -
detli bir tazyike maruz kalmış ol· 
duklannr gizlememektedir. Teey 
yüd etmeyen haberlere göre, AL 
manlar, Rörosu ve Störni almış
lardır. Yine söylendiğine göre, 
müttefikler Pjerkinni işgal eyle
mişlerdir. 

Almanların, cenup sahillerinde 
Gudvangene de vardıkları söy -
lenmektedir. 

Namsos mıntakasmda, mütte -
fik kuvvetler, mevzilerini muha
faza etmektedir. Bu mıntakada, 
ancak keşif kolları faaliyeti kay. 
dedilmektedir." 

Dün Londrada askeri mahafil
de alınmış olan haberlerin en 
mühimleri Stören istasyonuna 
ait olan haberlerdir. Stören, ce
nubunda Trondheymle c:>lan de -
miryolu münakalatına hS.kimdir 
ve bu istasyonun müttefikler ta
rafından kati olarak iş.gali, Al· 
man kumanda heyetinin Osloya 
çıkarılmış olan takviye kıtaatını 
Trondheyme doğru scvketmesine 
imkan bırakmıyacaktır. Halbuki 
İngiliz kıtaatı, ilerleyebilecek -
!erdir. 

lSVEÇ llEllıı"'BALARINDAN 
GELEı..~ HABERLER 

Parbı, 1 - lsveç menabünden 
alınan haberlere göre müttefikler 
yeniden iki noktaya asker çıkar
mışlardır: Nordsfjord, Sundalsf
jord· 

Nordsfjord, iyi bir yolla Dom
baas'a merbuttur· Diğer bir yol da 
Sudalsfjord'u Stoerene bağlamak
tadır. 

Diğer taraftan, Alman kıtalnrı 
da Norveçe gelmekte berdevam
dır. Fakat, bu geliş, sanıldığına 
göre, müttefiklerin ihracatı ile ay
ni mikyasta değildir. Zira Alman 
kıtalarmm ekserisi, tayyarelerle 
gelmektedir· Her tayyarede 30 ili 

40 kişi bulunmaktadrr. Denizden 
asker nakliyatı için kullandıkları 
küçük vapurlar da 50 ila 100 kiııi
den fazla insan almamaktadır. 

Alınan kuvvetleri, Narvik etra
fındaki dağhklardak.i mevzilerini 
terke~ler ve müttefik kuvvetle
rin ihracına mani olmak için ma
kinelitüf eklerle sahile çekilmişler
dir. !ngiliz filosu, bütün büyük 
çaptaki Alınan toplarını susturmuş 
bulunmaktadır. 

Namsos dün 14 saat zarfında ye
di defa bombardnnan edilmiştir. 
Bilhassa, ihraç noktalarını hedef 
ittihaz eden Almanlar müttefikle -
rin hava dafi bataryalarının ve 
muharebe tayyarelerinin şiddet:• 
mukavemeti ile karşılaşmışlardır. 

HASTANE GEM1LER1Ntj 
TAARRUZ 

l.ondra, 1 - Norveç ajansı Al
man tayyarelerinin Norveçe ait i
ki. hastane gemisini dün Aalcsund 
açıklarında bombardıman ettikleri
ni haber vermektedir· Beş ölü ve 
birçok yaralı vardır. 

Alman tayyareleri, iki Norveç 
hastane gemisine yaptıkları hü
cumlardan başka, Stenkjer mmta
kasında, çok alçaktan uçtukları 
halde, sarih işaretleri bulunan bir 
kwlhaç kafilesine de hlicum et
mişlerdir. 

DENİZDE 
Stokholm, 80 (A· A·) - Gote

borgdan bildirildiğine göre, son 
günlerde Skajerakda mühim deniz 
çarpışmaları vuk.ua gelmiştir. Bir 
İsveç köyU halkından bir grup, on 
iki vapurdan mürekkep bir kafile
nin dağıtılmış olduğunu görmüştür· 

ALMANYADA 
MEl\L.'°"UNtYETSİZLİK 

Lo.,dra, 80 (A· A·) - Londra
daki Çekoslovak mahfcllerinin öğ
rendiğine göre, Almanyada birçok 
şehirlerde ezcümle A vusturyada ve 
SUdet mmtakasmda, Almanyanm 
NCU"Veçteki kayıpları bilançosunun 
henüz neşredilmemiş olmasından 
dolayı tC?..ahürler vukua gelmiştir. 
Asker nakliye gemilerinin battığı 
haberleri yayıldığı zaman, bu te
zahürler daha ziyade genişlemiş -
tir. 

..ıdllmım• ..... Ulkelerl 11nran ... Şııohlrlt'rl uçurtan ... 1n"1nlan p,ırtan ... BUyUk fırtına tehrlmlr.e doğru &'eliyor .. .. 
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ı Mayıs 
TAR1HLER1M1ZDE bile bir

lit;e gelemiyoruz!.. İkilik
ten, üçlükten, hatta dörtlükten 
kurtulamıyoruz. Ne darmadağın 
kimseleriz, ne periş ı:ı taliimiz \'ar. 

.!Iicret senesini, otuz bilmem 
kaç senede bir sene )iyor diye 
terkederek sıvL'jtırdık· Rumi ayla
rı yaptık· Yapm:ız olayd•:C !... Bir 
müddet bu sahte, düzenbaz. eksik, 
aylarının ismi türlü türlü lisan
lardan müstear sene ile kendimi7J, 
maliyemizi hırpaladık! · Şimdi de 
efrenci tarihe uyduk. (Nevruz) u, 
(Hıdrellez) i, (1 Mayıs) ı, (Ka
sım) ı yerinden oynattık! ... 

Bundan böyle de dört beş !\ene 
kadar ne rumi Nisanın yirmi üçün
de (Ruzuhızır), kuzu dolması, pey
nirli tide, irmik helvası yiyeceğiz, 
Ne de rumi Mayısın birinde süt 
içip çiçek toplıyacak veya bula
cağız! .. 

Kimbilir? Belki bugünleri de 
bizden eskilerin adetlerinden olan 
(sülük tutunma), (kan aldırma) yı 
unuttuğumuz gibi unuturuz? .• 
(Lokman) hekimin: 

- Haftada bir, ayda bir, ııene
de bir! 

Dediğini şimdi yapan kim? 
(1 - Mayıs) bizim mamadadıla

rm da (Arab bayramı) na ra.stle.r
Bugün (Bodongo) (1) dan sesler 
çıkardı! 

Vaktiyle görürdük.·· Şehrimizde. 
ki siyahilerin hemen ekserisi (god
ya) !arını ziyaret ederek 1 Mayıs 
düğünU hazırlıklarını görürlerdi. 

(Godya), hiç ehemmiyet verme
diğimiz bir (kolbaşı) dır ama, or
ta Afrikanın kabile reisleri kadar 
hükmü vardır. !stanbulda zencilik 
hemen hemen bunların ruhant ida
resi altındadır· 

(Godya) hanesinde oturur, bü
tiin siyah cins ona hariçten hiz
metkardır· Muhterem, vakur, mu
t:Adır. Evinde hususi oda.91 vardır. 
Orada (Venedik) sepetleri ile bU .. 
yük bebekler, sepetlerde turlU ae
kerler, turfanda meyvalar bulunur 
En mühim nezri beneksiz kara ta
vuktur. Böyle bir tavuğu bulup 
Godyaya götüren, orada kurban e
den meramına nail olur! 

Bir zamanlar Veliefendi tarafın., 
daki Yılanlıayazma 1 Mayıs diiğü
nünün en meşhur yeriydi. Sonrala
rı Çobanı;eşmesi'ne indi idi· Kağıt
hane köyü de buradan aşağıya kal. 
maT~ 

Bir Mayıs sabahı beyaz yeldir
melerle yola çıkan bu neşeli kafi
lenin yollardaki şirinliğine takat 
gelmez. Ben her nedense siyahile
ri pek severim. Nasıl sevmiyeyim? 
Kara annem, süt ninem, dadını 
hep onlardandı. Kara annem yUz 
elli yüz altmış kiloluktu. Onun 
kocaman üzeri ayrık iri çizgili, 
takriben üç okka su alacak bil
ylikltikte düz meşin bir kırbayı an
dıran memeleri arasına başrmı sı
kıştıra sıkıştıra çocukluğumu ge
çirdim! Onun yanında bulundukça 
yemişim , yiyeceğim, yaramazhğım 

temin edilmiş olurdu! 
Fakat görmeliydiniz? .. Kara an

nem o cesametile beraber nekadar 
güzeldi! .. Saçları krvır krvırdI-.· 
Yüzü enli, alnı düz, gözleri şaha
ne iri, aklan az bulanık... Burnu 
pat ... Yanakları çizik, kulakları et
li, gerdanı löp löp idi. Oturdu mu 
tıpkı (Buda) heykellerinin kaide
sine indirilmişlerini andırırdı. Pek 
ziyade halim, selim, rahimdi! 

Bunlar dilğün yerine takrm tak
lavatla giderler. İlk kafile ate§i 
yakar, tencereleri kurar. Etin, dol
manm, asidenin alası pL<ımeğe ba.5-
lar. 

(Godongo) gelen kafile)i kaI'§ı
lar: 

"Kalan ko,·a., t.at.a,, 
(Tarnf~l ~l maka" 
Kimbilir, zenciler diyarının şair

leri bununla no demek isterler? 
Bakın parmak hesabının tabii bir 
ölçü olduğu bununla da sabit olu
yor! 

''Dan dan dan kolaça 
''Kolaça kada, ki gorgonya 
''Da.hl dahi boza 
''N amazakl ~in karya 
''Dudu, d~lnaaa 
(Godongo) inler, bütün bir he

ce, bir ses, bir nağme! Fakat on
ları yerlerinde oturtmaz hale geti
rir. Hele (kabse) nevinden küçük 
davulla def. zil, zilli maşa da ara
ya girecek olursa (raksızencazenç) 
bütiln endamilc görünür· Bir ta -
raftan: 

"(Kaçıba. kaçıba, Allah)! diye 
(mamadadılar) bağırırlar. 
Diğer taraftan "Kozonwn Ko

zonzon ,, diye (Godongo) tınlar. 
Hoza : "(Yaz ka binbaşı ruhana) 

diye mamadadılar okurlar, kozon-

zon, kozonzon diye (Godo.ngo) a
henk tutar en sonra : 

''A' kdcdc ga ga Ya va 
' '.\\kdedc ga gii YaYa 

nakaratı dc,·am eder durur· 
Musikinin ruha tes irinde de ipti

dailik olduğunu anlatmak i.st.iyen 
bir müellif \'akliylc: "lki sahan 
kaııağı koca orta Afrikaya saatler
ce göbek attırır,, demi~ti· 

Burada fazla gelir! ... Bu ahenk 
arasında sa.han kapağı şangırtı:sr, 
tencere patırtısı ho§ kaçmaz! .. 
Ilakınız ağır ağır köpürenler \'ar. 
Hem gözleri dönüklerin adedi artı
yor ... Ben demedim mi? .• 

İ§te ! ... Babası tuttu!· 
Doktorlar istedikleri kadar iş.

kenbei kübradan bu hal (ihtinakı 
rahim), (kendi kendi.sini telkin) 
den ileri geliyor desinler. Kabil de
ğ-il, inanmam! .. Hangi isteri? Han
gi telkin? Bakınız (Matayiska) 
sı (2) soruyor, o gaipten haber ve
riyor!.. Sinir hastalığı nere.de? o;• 
Gizli \'e unutulmuş şeyleri hab~r 
verme nerede? Ben de sinirliyim.! 
Ne ak§am yediğimi biliyorum., ne 
de sabah ;>iycceğimi tahmin edebi
lirim ... Bunda bir marifet: 

(Çal ... ey mutrip havayı y8.rd&ı:ı. 
bir nefes söyle!) oh!... Mükerrer 
olacak! ... 

••ı·ar .. biııanana,, (3) 
'Ta Abdülkadir Geylina.,. 
Şimdiki sosyalistlerde din, iman 

yok diyorlar- Bu ak sadeler giy
miş, ~ara talili vatanından ayrıl
mışlarsa mütedeyyin, dervi§!·· 
Hem şarkı, hem zikir bir arada!··· 

"Yir binanana,,, 
''Ya Abdülkadir Geylina,, 
Bu hallere türlü türlü haller 

daha ilave edin. Onlardan muu
mane bir cO§kunluk tMavvur eyle
)in· Onu da ak§ama kadar sürdü
rün. Düğün görmüş olursunuz. 

Babası azgın tutanları wcriya 
mıhlarlar! ! ! Bu bir ıstılahtır· Mıh
landı mı bir daha babası tutamaz!. 
Bizim doktorların isterilerinde 
böyle mıhlama var mı ? ... 
Küçüklüğümde Tophaneli (Ali

ye) hanon derlerdi· Beyaz bir ka
dın, karşıki komşu Hacı nineye 
mi.safir olurdu· Kuluçkaya yata.
cak zamanı gelince tavuk namı 
gurgur ederse, o da babası tuta
cak zamanı gelince gur gur eder
di· Hacı nine dikkatli... Misafiri 
gurgura ' başladı mı, derhal mutfa
ğa iner, sahanları, kapakları de "' 
virir, atardı! ·· Bir rncdod! Gözler 
döner, saçlar dimdik olur, burun 
delikleri şi.şcr ... Ağız köpürür, el
ler büzülüp açılır .. Vücut ısedül t.a
kallfıslar \ 'O ihtilaçlar jçinde kalır
Birnz sonm nohut tanesi gibi ter
ler dökmcğo başlar. Galiba (Hact 
nine) nin bir çıkan olacak ki kadı
nın o halinde öte beri sorar, gaip• 
ten haber alırdı. Ne fayda. ki ben, 
kdrkudan on on beş gün rahat.sız 
olurdum!!! 

Hldrellezi bir hafla sonra takip 
eden bu hayam gilnü de şehrin 

manzara.u değişirdi· o zaman ev
lerde gizli kapaklı duran güzellik
Jerin hepsi çayır, çimenler Uzerl
ne, bahçeler içcrsine, dereler ke -
narına, dağ yamaçlarına, tepelere 
öbek öbek yayılırdı· Onun içindi ki 
1 Mayıs sabahr, büyük bir se}irle 
gelip gcçerdi ı.. Sütler, siltlAçlar, 
mahallebi gibi baharın gelinclkle
rinden, güllerinden, erguvant, ef -
lituni renklere karı§ık parlak san
lıklarından. göz alıcı altın, gilmUş 
5aşaalarından demet demet, kucak 
kucak, top top, yürür, durur dö
ner, koşar, yoncaları, yabani hüs
nüyusufları, hardalları, kekikleri, 
kaşık otlarını, eğrelti filizlerini, 
boya gelmiş buğday arpa taşkınla
rını yolup götürenlerin dudakların
da gezinen nağmelere, çığlıklara 
karışır başka bir tatlılık huıl o
lurdu! .. Hatta benim mamadadıla
ra bile (iki ka.\•rulmuş!) de rdik ... 

Ahmet Rasim 

( 1) Jfohak dr.nilcn s:ı:r.· 
(2) l\fahut (do!lit) muka.billdlr. 
(3) (l'a rabb<'na) ola.cakl 

Danzigi Karadenize 
bağlıyan kanal 

~lo..,ko,·n, 30 (A·A.) - Dnieper 
nehir yoluna dahil bulunan ve 
Danzig'i Karadenlzc bağlamak tize. 
re ahire n genişletilen kanal ya
kında seyrisefaine açılacaktır· 

Vapurlar bu yolla Brestlitovaka 
gitmek üzere Pinskden hareket 'et
miş bulunuyorlar. 

Kanalın genişletilme si için 15 
bin amele çalıştml:ınl§tır. 
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Bar artistleri 
..,... (Bat taralı 1 incide) 1 sahipleridir. Çünkü tuttukları 

rfn itten menedilmesi alakalı ~il· y:.n~ ~-.::~ı.. Lunu imk:m11z hale 
esıeıe sahiplerinden başka her • getirmişlerdir. 
kesi memnun etmiştir. Yetiıenler, himaye görecekleri 

Bunların işlettikleri yerleri ka yerde, sahne haricindeki işleri 
dm artisti bulamamak yüzünden yapmadıkları ileri sürülerek eğ • 
kapatacakları yolundaki tehdid • lence muhitlerinden uzaklaştırıl. 
leri tamamiyle boşa gitmiştir. mtşlar ve unutturulmu!1lardır. 

Vali ve Belediye Reisi Liıtfi Eglenccye gidenlerin ecnebi 
Kırdar bu hususta: artist aramalarının sebebi bu -

''- Verilen kararın tatbikine dur." 
mani olabilecek hiçbir şey yok _ -

8
-a_h_a_r _______ _ 

tu~:mek suretile hükfimetin al· bayramı 
dığı tedbirlerin kati olduğunu ve 
dcğişmiyeceğini anlatmış bulu • 
nuyor. 

Diğer taraftan yerli kadın ba • 
let artistleri, eğlence müessese • 
leri sahiplerinin, memlekette ka. 
fi kadın sanatkar bulunmadı~r, 
giden ecnebilerin yerini yerli ka
dınların dolduramıyacağı iddiala· 
rını itira%la, karştlamı~lardır. 

Bunlardan bazıları. kendi! .. 1
• 

görüşen bir muharririmize 
ruz kaldıkları muamelelerde.: 
ncı bahsederek a~"'1ğıdaki iz 
vermişlerdir; 
"- Memleketimizde yetir 

birçok kadın artist vardır. F 

( Baıtarafı 1 incide) 
Hava öğleye do~rıı ısınnın:n ve a<;· 

mağa başladığından ıık~am Uzcı 1 ~o
ztnUler yapmak mUınkUn olacal<ttr. 

Bayram dolayı:ıilc mcl.lepler 'ic 

reanıl dalrelcı· tntll yııpruışl:ırdır. ll:ıy
rrun çc?ırlmlzdc tl'tl ye lmd:ır sflkCı· 

netle geçmiş ve hiçbir hAdl"e olma· 
mıştır. Unyram mUnnaebctıle Türk 
maarif cemiyeti tnrntmdM rozot da
ğıttlmıotır. 

M. Duhamel seyahatini 
tehir etti 

1 lkJ •Y evvel Pariııc giden §ehrlml~ 
dek! I<'ran.sız Arkeoloji cnstltUsU mU· 
dUrU pro!esor Albcr Gabriycl bu~Un· 
l<U ııemplon ck&prcıılle gelml§tlr. Pro· 
teaör bir mubıırrlrimlze dcnılştlr ki· 

- Meşhur Franaız roma.nc111 M 
Duhamel de benimle birlikte g ıccek, 

italyaileticaretim.iz /talganııJ vaziqeti Ha~ici~ 
Bu sabah gelen T evfık . • Partı gr\IP 

(paşa) nın oğlu son (Baş tarafı 1 incide) yelle bahsediyorlar· mizi ar 
· t" l t sad~ce müttcfikleı in .Almanyayı Nlyuz h-nlng gazetesi diyor ki: leler 

vazı ye 1 an a ıyor ) andan tehJit etmelerin mani ot. "Balkanlılar hazırdır, tetiktedir. mese t 
lt.aıyada ııçıl:ın ~111Ano sl.'rgi ınc &I mak ,.c mustakbel 1 ıanların tatbl. Balkanlılar, Norvec;: drvarrna yaztl- ı fıa 

den taciri ıınılzdcu cs!tl ~allı nzaın kt için A'rnnnlam üssülhnrckclcr mış olan kaderin hUkümleıini oku- za 
1

' 

Tc\•fılt ı p.ı.~nıııın o lu Ali S ,ııi, bu· tt•mın clmC'k ve IJillııı.es'l A tlns Qk. masını bilmi<~lf'rdir· Balkanlılar, SO ıf..JIH 
glın~.u s ıııplon ekspresllc d .nmUıtUr \anusıı ist kam ti ıdfl hava \'e de· kendi kislinglerini tcmlzlC'mekte, Ankara. ıısl 
Ali Nurl lı r nıuhnrrlrlnılze §unJıırı nlzaltı tanrnızlnrı lçln milracaat hudullarmr tak\iye etmekte ve B. ?ıl. ){cc

5
aat ~ 

soylemı!)tır: cdilmlıı bir ''nsıtnclan ba~kn bir !W tehditlerle ~'ıkılmamaktadır· Bal - "~~ 4/940 • 
11 

JllP!:• 
"- Jtnıra ııeyulıallındcn çok lyJ dr~ildir .. , kanlılar da mlic:ıdeln C'tmek isti- kılı TrabZO s ti• 

intıb:ılarlu donuyor ım. M ıl~no ser bi· 1 tıı !yan tnn arclcrinin Hindu· yarlar. Sak n nın rlY~8 Ja 
sindeki kUçUk, mUl v. zı, tnknt ll\zım· tan, SUn\f;ı ve C brlüttnrık üssü. Bu Balkan d<'vletlcrinin nrkasm. H uznanıc Jtl 
gel n her ~eyi nıutıl vı 'Nlı k ııa' lyunu bahı il<'dı.i ıclıdid etm 'kte oldu- da cesur ve bnhıdır muhnriblcr hatmdaıı ı.ıaş 
çok bcgcnıımıv ve bU~Ol< biı ıll ka ile ~unu işaı-rot ellen bu ,·cslka, 5unhı memleketi olan TUrkiye vnrdır·,. değildi. söl ,Jtf. 
l<arşılıınnuotır. ltal.)R ılnnn tnkdlrler- rı llil\e cdi)or: h-nlng Standard ga:ı:t'tesi de ŞÖ)'• llk defa u sa 
ıc bnhsctttı.lcrı bu ı \t)ontla 1\lrkl· ··sı nndiııa,yn haui t>lrriııin ,. le yazıyor: veldll ŞUkr tfplll 
.> c nıah ullltı cok i) ı bir ~f!l<itde teı· bcnımiyetl. bu ho.df cl<'ı in dlğf'r .. "B.alkıınlıla.nn e~ büyü'{ ü~id! umum 1 _rıe) e il 1 
hlr edılnı ş tıuıunmaktn\lır. devletler \'C bıl ır.s a duı t bUyUk Turkıyenln sıyasctındedir· TurJtl. daobcrı get. -

Temas cLtl;,ln.lz Cn!Jrlkııl:ır, ııır.e IS· bitamf el \'let, yı.ni ftnl~ n. Rusya ye. dostu lıulundui:ru IJL!tlin Balknn hf'dis olan s~ fi 
tedlğ"lnuz tılıtun ın'l.llo.rı, \ r Clk \'&.· Jnı ?n\a ,. Amcri':a üz rinde le. dcvletleıinin 1 Urmctini üzcrind enli lrnkkın ı'ı 
:ı:lyette oldultlarını, ) nınız tcdl} e me· rn c>d cc • i t slrlı-rdc mUndemiç. toplıımıR bulunmnktadır·,, kiye siyaset fi dır 
aelcsinln hallın! t,ekledlltlcrını. bu tir,. Ak11n.m r,uzelc)C'ıi de, bir lccavü znktıın nJ4k11 111ısff 
hususta ) .llcında nı:ı,okları tnllmııtla * * * ihtimallno karııı Balkan memlr. ler tızeriude U 
l§e bn§lıl ııcııklnrmı bildirdiler. Ueklo· J.onılra. 1 - ltnlynn gazt'lelc- kct!C'rinin aldığı kat't hattı han. hattı buJundU· ff 
nen tullm!!.tltı tıcnı1 mUbadelclcrln rlııiıı mUtt< fiklt'.'r nlC'yhındc>kl ncf ket iizeıind,. tefsirler ) Urütmekt Du iılhatta:, 
klering yoluyla .)apıımnııı tcmln edile· ri} atı ve bar.t 1tnlynn hilltümet a. ve Sknndlnavya cll"rsinln Balkaı meseleler dol il 
ceğlnl anlndık. tttılya1nn lht1:ıacım12 <iamlnrının manidar nutukları, lıı !arda çok ivi arıla,'jıldığını ve Bal bazı hatlplorl 

1 
.-! 

olan roaı,ıncı rl de ı;ctlrtcbllcccğlz. glllcre hlikumctini, ftnlraya ka~ı kan dc\•lf't ndamhrının memleket- ıendiktcn soıırt 
ltalynoın her turatındıı bUyUk tılı u:.aıl'k buluıımr.ğa se•kc..tmiştir. lerinin İ"ti'tlalini muJıare.za l~ln cı. Iantrya ııibllfe 

tnallycte ~ahit olduk. Ticaret hayaatı Bu hususta İngiliz Rö~ tc>r ajan· terinden geleni ~ ııpmakta oldukle..-
fc\ kaırıuc canlıuır.. sı .şunları blldirmrk F dlı : nnı tebnrllz ettirmektedir. 

''Yilksck mes'ullv t makamları. tTAJ,\'A!\IN l'F~Nl ZIRHLISI 

Macar;stan nı Lqgal eden llr.·~··nlnrın söyledı- Roma, 30 (,\. A·) _ 35.00 
ğf nutuklnr 'e ltaı ... :ı.ıı m ·' uatmıo tıJıı'·ık dört zırhlının birincisi Vi'

bir kısım bar sahiplerinin J 
hareketi bunların sahneden l 

latmasına sebep olmus ve y 
]erinin yetişmesine imkan « ·
rakmamıştır. Patronlar mi" 
selerinde çalısmak isti" 
lann yalnız aahnecle r 

latanbul ve Ankarada iki konferanı ( B!lJ tarafı 1 Jncide) 
verecekti. 1''akat b'rkaç gUn evvel rı tükenmek Uzcre l)uhınduğunu ve 

aldı~ı hattı hvı·ckı>t, son znmanh·- ı to• • Vencto :ı:ırlılısı Triyestede 
da öyle bir mahi} \ t •,Jn.ı:;c.r ki in 1 \mle ltah·an deniz makamla· 
glliz btikiımeti. A.•rcnızi kat 1 ~l'lslim cdllmf:>tlr. 

makla kalmıyarak kr 
n1ecbur tutmak suretu, 
lerle yakından meıgul < 
<la şart koşuyorlar. Pel ii o 
larak çatıımağa muvafakat etn c. 
diklerinden barlarda iı bulamı -
yorlar. Bu yüzden i;siz kalr-ış 
birçok Türk kadını vardır. Hal· 
buki Macarlar ve diğer ecnebı 
memleketlerden getirilen sözde 
artistler bar sahiplerinin sahn: 
haricinde de çalışmak teklifleriui 
l:abııl ettihlcrinden Türk kadınl~ 
rına tercih ediliyorlardı. Hakiki 
bir s:ınatkdr kadının hem sahne. 
de, hem de l:onsomatriı vaziyet
te müşteriler arasında çalrıma • 

kendi.sinden aldığım kısa bir mektup- Slovak) nda :. [lfjl) an ;Macar ı>kalli
ta ıtmdlllk gelemlycccğlnl, Türkiye yetinin hukukuna rbyet (}Qjlmezse 
aeyah:ıUnln birkaç ay ııonraya kaldı· Bratiıılo.va hüku:nctlno l::nrşı §ld
tmı, hareket zamanını ayrıca yazaca• 1 detli tedbirlere tcvosslil edileceği. 

cek Jngiliz gemileri hnkkııı • 
ıhtiyat tedbirleri aın Rk 
hissct.mlııtlr· J ngillz hülr 
tedbirleri lüzumundnn fı 

D•1rt motör battı 
4 kişi boğuldu 

fmı bildirdi. Bunun 1ebeblnl heuU: 1 ni ve Macari.stanln Almanya ara-
bilmiyorum.,, smdaki dostlui;'Un ı;ok sıkı olduğu· det idame niyetinde at' 

şurasını ümit etmektedir 
bahis me\·zuu olan lcdbiı 
kın bir atido gcıri nlınma 

1 
nu beyan ctm'ııtir· 

Irak erkanı harbiye reisf &~vekil kont Tcl,.,ki, dün Al· 
Ankaraya geliyor man - Macnr cemiycti~in reis\ g~. 

Londra 80 _ Bnğd:ıttan bildirll n~ratil Glelsc Horslcnau u kabu e • 
kUn kılacaktır.,. 

Verilrn haberlere göre /: 
de alınan ı;ımniyot tedbirıı 
smdn, Ccbelilttarık - SUvc 
nu takip eden lngillz vııı 
bundan sonra Akdcnizd"
yerck üm"lbumu yo 
etmeleri de vnrdır. 

KaradenJzdc devam eden 5ld
drlll. frrtına dUn gece Boğazda ba. 
• ı kazalara sebebiyet verml§lir· 

mı§ r. 
dlğlııe glfre lrak erkAnıharblyc rela. General birkaç gUndcnberi Bu· 
1&kmda Ankarayı r.lyaret ettecektir. dapcqtcı.le bulunmo.ktadır. 

Hasan kaptanın ldareı!lndeki lS 
l1.nluk İhsanı Hüda motörü yUklU 
:arak limana gelirken Alacalı sı -

hilindc kuma oturmuştur. 
M ·ı Bclgrad, J - Almnn iktısadı 

arsı ya konşoloıumu· mllzakcrclcr mliteh:ı.ssısı Dr· Klo· 
zun mühürü çalındı mı? 1

1 
diu3 Budapeetede Başvekil ile gö-

Osman kaptanın idaresinde Bar
tı ı llmnruna mensub 28 tonluk 
\i •sut motöril Zonguldaktan yUk-

1ğl maden kömUrUnti İltanbula 
J:irkcn Adacıklar eivarmd:ı bat

ı ı , tayfadan Davud oğlu B ' ır 
sına imk&n yoktur. 

Biz artistiz, bagka iıler yapa· 
mıyız. Bu ıebcple yetipiı Türk 
kadınları itıiz ve ckmckaiz blrr
l&rkcn yenileri naııl yetişebilir? 

Bu itibarla eğer bugün ecneb" 
kadınların boş bıraktıktan • <'ri 
itgal etmeye kUi gelecek ~ cıli 
kadın artist yoksa, buna ır..:'bcp 
olanlar gimdi şikiyet eden JJ .. r 

Ankara ı - Marsllya bll§koruıo• 

loeluğumuzun resmi mUhUrU, çalmdı-
tı kanaatini .hasıl, ettlrecelc ~artl&r 
tçlnde kaybolmu,tur. B~konsoıoaluk 
gtıntlık munmelıttınm durmamasını 
temtnen ,.c hariciye vekAletlnden ye· 
nl blr mUhUr gôndcrlllnccyc kadar 
zarnıı.n temhlrc mntısu.s m\lbrünU 
!<11U&nacal<tır. Keyfiyet sUmrüklerl· 

. we \"C dlC'er aUı.knclarlarıı t !diril• 
m "}Ur. ,_imi 1111-11, 

B k d itıbaren her ak-
U Q Ş Q m Q n ~am ıstıklat Cad. 1 

BELER OTELi SALONLARINDA 
K:El\lANl NECATl TOKYAY • PlYANlS'f J:"El'Zt Alt l.ANGU. 
ve arkndal)lanna lllhe~ ~ekeUmlıdn l.'n kıymetli ba~a oku),ıcu

lanndaa . 
FAIDE - SUZAN - NEVZAT - GOZIN ve SAADET'1 

ın~-~~~ıı~ı- • 
~imdi>·• kadA• gü'111- bOytık hl• ~••"'"' nın.ı 1 

BERi ÇAVUŞ ı 
TAMAMEN TCRKÇE SOZlb.ıı::J 1 

Hugü:ı matlııel ·rılen lt.fbnrt•ıı 3 ı-·lf .. '1 HllUJEN 

ı - nom~ n uu.or - ııı::t.A u oo t \e n \S1L oırrııı:uo!ım 
~lbl llç büJ ılk 3 ılılrun ):ır:ıttıl;'ı hr~ı·raııla dolu R'tırhırrn 

bil~ Ulr harikll'tl 

FRANKENŞTAiNiN OGLU-
11- HINDiSTAN CEViZi 

M~:IE ~.~~:~~~~ -'.''~.~~~~:.~:~.~:~La::~~~~ı~I 
berke.in gô&lerinl k•mn-,tının 1 

KABARE DANS AN 

rilştüktcn sonra nclgradıı gelmiş, 

Yugoslav ticaret ve hariciye na· 
zrrlaıile görü~mliştUr. Yarın bura. 
dan Sofyaya gidecektir· 

;\llSm ı st;\'Kımt .• 
l\ITALAR 

Diğer taraftan lngillero <iı.n 
Sü\•eyşe .rcnidL'n asker çıkannI§tır. 

Norveç harb•I Bunlar zırhlı otomobil, topçu ve 
istlhkAm kıtnlarıdır ve ltfflY' 

Londı-a, ı (A.A.) _ 1ngifü İngiliz mUstemlekf'sir.dcn gönderil 
radyosu Domba:ıs • Störcn de- mi§tır. nu kıtnl;ırın büyült bir .lQ" 

mı orta ıı:ırk ordusuna illih:\k edc
miryolu:ıun müttefiklerin elindf.: cektir. 
olduğunu bildirmektedir. 1 t ı J ı NG 1 't. G \Zf<:Tt:LER N N 

Cenuptan g~lecek taarruılara t' 
k k . . . "k kı M T.\U: \LARI 
arşı ·oymak ıçın müttcfı tn· lngtr7. ~aıı:>lrleri, ltalynnın son 

lan bu hat uzanluğunda muhte • za.manlıırda aldı~ rnzh"cti tebarüz 
lif k~_?emc~er teşkil ~~me~tedir. ettirmekte ,.e Alm:ı.n dostu olar&' 

Dtger cıhetten muttefık harı tanınan Alfiverinin Berline ltal
g~milerin!n Trondheym civa~ındı yan elçisi tıı~·in f'dilml"ainl manidar 
im kaleyı lıomhardıman ettıklcrı 1 bulmaktııdırlnr· 
bildirilmektedir. 1 Taymis gazetesi. Roma - Berlin 

iDAMLAR . . mihverinin işlemesi etrafında ya-
Kopenha1r, 1 (A.A.) - Politı pılan güriiltUkrc kul:ık asmamakla 

ken gazetesi, Alman taarruzWla beraber, Akdonizd<' u~ nnık bıılun
karşı durmuş olmakla itham e- malt lcnh edeccl';inl ynı:ıyor· 
dilen birçok Norveçlilerin idama Deyll Her:ıld, Almanynnm Mae:ı
mahkCım edil~iş olduklarını ha • riatan ve Romany:ıya l apactığ'ı bir 
bcr vermektcd1r. taarruza muva:-i olarak. ltal\·anm 

(tlorvcç harbine dair diieı da Yugoslav\a\'a taarıuzu ihtlma
tellrl"aflar 3 üncü aayfamızdadır.) linden bahsetmekte. fakat, bunun, 

S d d -- derhal 1tnl:> nnın, mUttcfiklere 
atye avasın a ıon kartı hnıımnne lıir har<.>kC'ti ola -
müdafaalar yapıldı rak telakki edileceğini ve bundan 

l&kınılmasını ltal~t'yn ihtar et"S:ıtye"' nin Fındıklıdaki blnuı
nm Denl:ıbank namına satmalınma
ıımdan cıknn danı:> a dUn birinci a
ğıı-ceuı mahkCmC!lindc dcvıım edil
miş, Denlzbank crkdnı ilo diğer 
maznunlar son müdafaalarını yap
mı~lardır. MuhakC'mı•, karar ha • 
zırlRnmak tiz<'re 5 lfaziıan saat 16 
ya b~rakılmıştır. 

Almanyada sabun 
sıkıntısı da var 

Almnnm l.ı zırııat tııhalUnl llmıal 

ed n t .. lcbemlzd ·n Sal rl SlrLn buılln· 
kU semplnn ekspresi e rn mlel<,.tc dön 
mU,tUr. Yol~utarın \'<'rd '.lerı nıalCı· 

maln gö~. Almıınyad ı yiyecek. gl)·e· 
ecl; ~ sal)un ıl.ıntısı artmı~t:r. 

mektedir· 
l'UGosı. \' Yı\ t'::ımıxm; 

ALM,\N TA \'Y.\l:EJ.EUI 
BelKrad, 80 (,\. A.) - Rö)'ter: 
HUkCı.met Yu:;osla\· hudutlnrmda 

uçacak yııhnncı tayyarelere dafi 
toplarmın ntPş ac;m:ısınn karar 
vcrınlı1tir. Bu kararın Amili, son 
yedi hafta zaı-fınd:ı YugoqJ:ıv ,ı. 
mal hudutl .. rı i"%erinde mtikerrcr 
surcttC' Alman t:ı,n ar leı inin uç-
masıdır. / 

Bugtin ö~rcn ldi~iM göre, .Al· 
man, ltnh-nn \"O Macar hiıkfıml t
leri bu karardan gN~en perııemhe 
gUnU haberdar e lllmişlt•rdir. 

Daha eon z·aaıuı'aıda biı gUnde 
8 Alman L·\\yarl". i huJudu gN•mi -
tir. Bunlnrın i\t.ik P. f ,·,ızi:'<'silc 

IJr,gulrouş, diğer nltr kişi kuı .ı. 
µııştır. 

.~çWµc~ ~~pta.uın !_dar 
ı~· tonluk ~ ecmi 1aUkbP. 
)".elken g misi Şileden 1s ı ... 
gelirken Alacalı sahilinde 
tnyfalar kıırl.nrılmışlardır. 

hnut limanına mcnsub .\ 
kaptanın idaresindeki Serer rn 
motörü odun yUklU olarak J 
dan limana gelirkrn Gelııri ,. 
larında rırlınadan kayalara çı...ı ,ı l• 
rak parçalanmıştır· 

Mehmet, Ahmet ve Hasan adla
rındaki tayfalar boğulmuıslar, Ah -
met kaptanla diğrrlrri kurtarılnuız. 
!ardır. ~ 

Alman malümntn naznran gene 
geç \"akit Şile nı;ııklıırındnn da is
tim~ad s sleri duyularak derhal 
yardım gonderllml so de ka.zanm 
mahiyctı hakkında henUz maldmat 
almm:unıştır· Şiddc>tli fırtına de
vam ediyor· 

Aç kalan bir adam 
Bir kadının Çiln:asını 

kapıp kaçtı 
1'ıı.sınıpa.ada. otuıu.n V.ısılikı ia· 

mlndc b r kıu.Ln t:uncl ın blı kaı; gün 

enci Silrurl )Ol·U{-Undan Ueyoğluna 

çıknrltcıı blr<l~nblrc }anınu yaı,ıaoan 

lıtr o.dam elınJckl ç nt;ı~ını l.eparak 
ltaçınıştır. 

\ a likln.ıı fl'ryadı lli:"rine etraftan 
koııın•ar hır ııı tak p etmi"tersc de 
}il <al. }anı ını~lard.r. Zabıta. yaptığı 

tahkikattı\ bunan !?j ya,.ıarın la Bildi 
hım nd ııabıknsız t r ı: hır ol Juğuııu 
nıamıı, ve dUn r.UAtı yakalam11ır. 

Suçlu, bundan bir mUdücl l'\ v 1 e;n
lışr.uı c l zere Yoz.;attan İstaııb ıla gel 
dığlni !ukat lı!çblr yerde 1, bııl unı)a· 

rn: cç knldığını ~c nihayet guzı.1 ka· 
rarar k bu l,.i yııptı0 ını a;Jyle lft.r. H lkıı \•eıılcn s:ıbu:ı nyda eli! grama 

lndlrllml tir. Bu ua ıar değ'II ı!ahıı zı. 
yed" kiJle karılJık, k<lpUnnez bir nıad
dcJır. 

~.:ccllef o\dultl:ırı tahmin cclıli- Bükre~ . İstanbul hn.v'i 
Alman ııçu !arının <'kf'cıirj Al • seferleri yarın 

Hurda dem:r 
Ziraat bankası dün 
mübayaata. ba,ladı 

JI\ı tClmet, rnamuı dl'mlrlerd<>n •on 

man ekalli~ etinin meskun ve Nıızl· ba§lıyor 
propaganda mın cnı i olduğu nnı -
ribor mıntaku'!t lızcrindc ,·ukubul- DUkrc;, - lııtanbul ilk ) olcu tay. 
muştur. Yug sl:w.r"nın ı·ıagen- )arcı! )ann aabah Ycşllköye gc -
forttaki kon oio. u mnhnlli makam- lccektir. Tayyare buradan cuma 
lar nezdıo:le protefitoda bulunduğu g11nU. ~Ukre§e hareket edecektir· 
z:ınıan. bu ma:tamlar pilotların ta- ş. hnnur.lc Ankara, ~dana ve lz

ra mcmldtctlıı her tnrafındn tıoı nılk· !im yr.ııarkc n ro·ı. rını Fa ırdıkları mır .araıındo.ld tay~are ıeferlerl, 
tanla tu'un-.n \ ' çllri.lm .tc olıı.n huı ccvnbıııı ve:-mi 1 r<lir. · I bugiln bahıır bayramı olmak mU-
cln. li mırı rı de mlib.."l)aaya ı.arıu B<'lgr'""""da .,., ••. r·ı· 1 • nnsl"b tile yapılmam11tır. 

.. .. • H\ .. ı .,,r me- T 
v rmıJ 'c lJu hu:ıu.ta Zıruut bnnltası· mur bur;lin Cöyt "r ~ja. ,.1,,3 

lıf'.l~ a- ayyareler yarın sabah mutad 
nn eı lll' ı;vn~ l':lml l r. Unnl,ıı dun· nntta bulunar:ık bu f'aı-tkr d;h!- zamıınlnnnda kalkacaklardır. 
deıı IUIJnren tonu ıs lira an hur la ıı .ı B ı "k • l 

n ... ,., e çı a, holanda \'<' .ııv c; Maraıa ceviz büyüklü-
dcınır'erı ı.ıuba~uya oo,1amı,tır. gilıl d ğer Lltara'" memle:crtlerde 

ı nil:ll.'rd b tmı.1 dunın f.C'mll ·ı olduğu verhilc Yugosl.-ıv lıl;kfıme- iünde dolu yağdı 
1:ılmrılaca~ı gibi Haliçte ııen ı rdcn ti tarafında 1 alınan kd')irln do 1" lr•:f· ıı:ı (A • .\.) - Diln aaııt ı~.30 
beri ı;:Jı-Oyüp glc:cn t lrnelcr \O dt'nız. pek tab.i oldu,.unu bil ·i~i Ur· da b'-ı'ı~an ha!l! tir ya.tmuru mUte· 
Yolnrınm lrndro hnrkl ettı·ı ıırı;ok fXGILIZ G'7.F.TELU:J \'E aklp c vlz ceumeUnde \'e ılmdlye 

UAI.t' ·.;;,,u: kadar M&rafta tc1&dU! edilmımlı bir 
1 ondra, 1 - • İngi iz g ~€1tclcı i lı lllkt dolıı J ıığnııaı lıe de ı;ok de\ :ım 

B lkıın :.rda!.ı '~:·ycttc:l ehemmi· ctmcnıı L!r • 1 
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eworumı 
-12-

'~ , S ~ anc Ferideyi çok Odaya bir sük\lt sinmişti. Içefr 
~ Olan ~r istikbalini temin ye güneş girmesin dire panjurlar 
ltıı.,, bir tiirJa vasıyetnameyi yazma- kapatılmıştı. Bu karanlık Kerime 
~~ l\ _muvaffak olamadan çok dokunuyordu. Bir müddet son

~ &örij:~ ~.irkaç gün e\'vel ra Feride sözüne devam etti: 
_:-ıııı ar,.,.~~ınustu. Bayan Dürda - Bana bir yer teklif ettiler -
~ \'ari7ıınu bilen ·bu adam ye· dedi. lki ay kadar Zonguldakta bu· 
~ 1 olan Yeğeni ile ko- lunacak bir aile küçük kızlarını 
~ bir \'e hiç olmazsa Ferideye gezdirmek, biraz da çalıştırmak 
f...~ak.aı..~: bırakmasını söylemiş· için bir mürebbiye istiyormuş. 
.""'lllt batıa Otuz SCncdenberi ken- Memnun kalırlarsa sonradan tuta· 
~ ni,, ... ~n maaştan bile vaz· caklarmış kabul ettim .. 
~~Yar "k'1.1~ değildi. Kerim, Feridcnin küçük, beyaz 
~~ f\.. adın Ferideyi hiç sev· elini alarak bir kelime söylemeden 
tii.. VIJa kend' h o··ptu··. ı:1 ta~becı .1 akkını ve mev-
~dı, ~ en hır düşman gözüyle 
~ faJciro~e §Unlan söylemişti: 
~~olan ır. kadınım. Teyzem 
~ ~ek . lll_irasındn.n beni mah 
~'lığıstıyorcıu; Cenabıhak 
ıw.._~ a ~Ydan bırakmadı,. 
~ donu her ne kadar ih'llaa 
\ ~ bundan hiçbir fayda 
~'a ~ S~. Esasen Kerim 
~""lllltltye&oruşrnus ve aym soğuk 
~ CUıtııel lllaruz kalmıştı. Hara· 
~'~ er ve mtikni sözlerle 
~ abtuga uğraştığı halde şu ce

h Ştı: 
~~ . 
~ ır .. !l'ten çalışsın. ekmek 
\' ~ın. O da bir çok 
~-~~genç kızlann, hatta u· 
k!1 tibi e hacet yok, annesinin 
'1~ <l~aP3ın ve aç ka1rnasın 

tOrdu atıe ihtiyar kadına 
'~ı· ~bir ~ dünyada en iyi ve 
,,b~aledir, - dedi. Fakat 
~ ~~ı,Iar için, çalı~-

\ it ıeııç, §!ar için değil .. 
~ ~ bir g(izet ve çocuk ka· 
~~ feı kızın hayatta maruz 
k~Iİıtiı~tleri tasavvur ede
,~ . 

f ~un üzerine bir mtid

f4;1. ~ &tlctıl·l<:erim nihayet mer-1. ~"' <liltri ıne hükmedecekti. 
~aıa ıene ooğukk::ınlılığını 

1 ~ ~~rek. şu cevabı verdi: 
~ fttıa.İııc u hır kız, önüne çı
~trı:~ lardan hiçbir zaman 
~ kıldır. ~iem ben öyle g& 
~ ~ Ferıde, kendisini bu 
~~ ~le ~üdafaa eden dost 
~z h,ı_ .çbjr zaman valnız \'e 
~~. -
'~\kadının fena kalblili
~ ttııı'akat ;uı:ıtıak ihtiyacını 

~. oııu.n erJdenin daha bir 
~ 1sin le Y~ında kalacağını 
~ etldıni gü~zaptederek 

h;ti ... ~da 
·~ ~~U ~e~ kız kapıdan içe-

'~ ~ı k~erime uzatarak, 
~ıı· l\tr·e aldı: 
~ ... ~:~ ne iyi ettiniz de 

tahfl 
~ ~ <!aha atıuştı .. Siyah elbisesi 

'~· ıllc:t natuf ve ince gös
l' b(ı~~C§en Yüzünde, gör 
~ ~}'atırı • daha ateşli görü
~~-~ darbelerile pek er· 

~ ~laıc b~Üçük başına altın 
~. lctrj ır ~Üzellik veriyor· 

'~ '-n mı bayan Dilrda· 
~ oturduğu yere 

~~}'erde <l • 
~ ~~ isr ~una bir dost çeh
~ ... ilcla 1~01lırn. Yeğeni ka-
~ "'ili 'do... • oturmasına hiç ta· 
~~ b·~Yonun . 

~~l\i. ır isıt . dedı. 
\' etnleye oturdu. Dir· 

ııı..· cfa}'<l(iı l.• • 

'1 ~?r'du. · ı;.ll~ıle ince çene
~ ~ :rım, onun p:ır· 
Jt~u <>ld arken, onların, 

>t.._~ ;"\QJ( F ~ğunu gördü. 
, ~ L ki e~~em.. O kadar 
ı...~·~İıtıe ~ızı teselli için s6y· 
,~ ~a~a Ularnıyorum .. Böy 
~ ~ Olu~ kadar da hece· 
, 1 ~~ .,..~ l'Uın. Fakat emin 

'~il k e §u dakikada bu 
~ ~~'~ "albi kadar sizi kim
~,. et~s··ı ... 
~~·~tir. ur erınıze ış· 

~"' · ~;: _lctnar 
1;.''ti~ ~~ le ında pırıldayan 
~ :lınış bir billfil 

' 'VaSÇa cevap ver· 

ltt:iın. 

- Beni en çok üzen nedir. bilir 
misiniz, Kerim çalıı,;mnya mecbur 
oluşum değil, istediğim gibi ağla· 
yamanıdır. Ben tecssürümle yapa· 
yalnız kalmak istiyordum; halbu· 
ki Allah bana onu da çok gördü. 
İhtiyar bir kadınla me~ o!mak· 
tansa bir çocuğu ~rcih ederim. 
lhtiyar kadın görmek beni bilseniz 
ne kadar müteessir eder. 

- Böyle sakin ,.c rnüteevkkil 
olmanız bana üç gün evvelki çılgın 
hıçkınklarınızdan daha çok doku
nuyor, se,·gili yavrucuğum; size 
bu yeri kim temin etti. 

- Bayan Rabia ... Uç hafta ev· 
vel Cöyle bir ~Y olacağına hiç ih· 
timal verir miydim, Kerim? Ba· 
yan Zehra benden kurtulacağı için 
çok memnun. 

- Bu çok alçak bir kadın; çok 
fena bir kadm ... 

Feride mahzun bir tebessümle 
ilave etti: 

- Onu seVJnemenizin sebebini 
anlamıyor değilim, Kerim ... Bütün 
servet ona kaldı diye değil mi? Fa· 
kat bu onun hakkı değil mi Kerim? 

- I!a)'lr onun için değil Feride. 

- Bana yaptığı fena muamele
ler de sizi kızdırıyor; fakat kusun. 
na bakmayınız.. Y egfuıe akrabası 
teyzesinin bütün muhabbetini ay
nı zamanda servetini gaspeder:ık 
olan yabancı bir çocuğu nasıl olur 
da stvebilirdi? 

O zaman ben çok, pek çok sevi· 
len ve her istediği yapılan mesut 
bir insandım; o ise fakir ve ihmal 
edilen bir akraba idi. Ben bunlan 
niçin hiç hatırıma getirmedim, ni· 
çin düşünmedim; Kerim? Halbuki 
şimdi beni sevecek hiç kimse, siz· 
den b:ışka hiç kimse yok ..• 

- Her şeyi bu kadar izam et
meyiniz, Feride; Kahraman dev 
yegane samimi dostunuzdur; fa
kat sizi düşünen b:ışka dostlarınız 
da var. 

- Hayır, böyle söylemeyiniz 
Kerim; filhakika bir çok tanıdığı
mız, birçok ahbablanmız var; fa
kat hakiki dost hiç yok, hiç ... 

Kerim bir şey söylemek istedi; 
fakat genç kız asabt bir ha:-eketle 

buna mani oldu ve sözüne devam 
etti: 

- Kerim, siz bir genç kız sev· 
serdiniz ... o da benim bulundu
ğum mü~ül ve feci vaziyette ol
saydı onu bir hafta böyle sabırsız 
bırakır mıydınız? Onu görmeğe 
gelmez miydiniz, doğru söyleyi
niz, Kerim? 

Feride gözlerinden bo~acak 
yaşlara mani olmak için sustu. 

- Siz bana bakmayınız, Feri
de; çünkü ben ne herkes gibi dü
şünür, ne de herkes gibi hareket 
ederim. Bazı umumt nezaket kaide
leri vardır ki onlara aldınş etmem. 
Çünkü ben yaJ1şi ruhlu bir ada
m.un. Hem -belki de aşktan bahset· 
menin şimdi sırası değildir. Şilp· 
hesiz o da düşündüğü için sizi ara· 
mamıştır. 

1 

Feride sözünü kesti: 
- Rica ederim, Kerim, zavallı, 

kimsesiz kalan bir çocuğa: "hayat· 
ta yalnız değilsiniz, sizi seviyorum., 
demek kederine hürmetsizlik mi· 
dir? siz, bunları söylemek için bil
hassa böyle bir zamanı intihap e
derdiniz. 

,(Oevanu var) 

tt X B E R - Aqam Poıtuı 
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Her ne kadar saded harici ise de 
sual ettiğin için cevap veriyorum: 
Evvela. geçen seneki oyunlar scbe
bile yazılan bir mektup sahibinin 
endişede bulunduğunu yazmışsın. 

Ben lstanbuldan çıkmadan evvel 
bu gibi evrakı tamamile mahvet
tim. Asla meraka mahal yoktur. 
Saniyen biraz müddet için hiç kim 
seye muaveneti nakdiycde bulun
maklığun mümkün değil, katiyen 
muhaldir. Beyhude ihtar etmeyin. 
ln~lah imkAn hasıl olursa (ki ü
mit ediyorum çok sürme%) tesviye 
olunur. Salisen ailenin celbi bazı 
esbabı hususiyeden dolayı bir 
müddeti kalile tehiri llzun g':liyor. 
Bundan sonraki mektubumda bu· 
na dair beyanı malQmat edeceğim 
güz~lim. 

Baki o güzel yüzünü, ve gözleri
ni takbil ve şiddeti taha~ürlc de
raguş eyler ve kaffci ahvalde yedi 
kudreti Kibriyaya emanet ye tev· 
eli ederim. Benim sevgili Sabiha
cığım meleğim. 

Hamiş: 

Sen Remo 
Villa Notl 

Pederi 
hasret keşin 

M. V. 

(Nesli~) m beni tahattur etti
ğini resmime bakıp mütehassis ol
duğunu yazmışsın. O minimini 
me.eğin hali ruhisi beni de ağlat· 
tı. Ama tatlı sızlayış, bilyük baba 
duygusu .. Acı değil. Hemen Allah 
bağışlasın, başka türlü ağlatmasın. 
Benim tarafımdan vekaleten sev, 
okşa, öp, kokla nurum. 

ErtuYul sevgili ablasına tazim 
ve muhabbet, fotofrafilerini tak· 
dim, hüsnü kabulünü rica eder, 
(Neslişah) ın da gözlerini, yanak-
lannı öp güzelim. 

M. V. 

Padişah bu m~tubu bitirince 
tekrar okudu. Bazı yerlerine do· 
kundu, s...nra, koltuğuna iyice yas· 
lanarak, 

- ElhamdülillAfı ... bu i' de bit
ti. inşallah kazasız beHlsız Sabiha
cığımın eline varır .. dedi. 

O günlerde Mısırlı Aziz paşadan 
başka, sultan Vahidettine yeni bir 
ahbab peyda olmuştu. Sultan Ha· 
midin h:ıriciye nazırlarından Sait 
paşanın oğlu Şerif paşa. Hani 
meşrutiyet devrinde (boş heriO di
ye adı çıkan adam. Zaten Monte 
Karloda oturan Şerif paşa sık sık 
San Remoya gelip padişahla baş· 
·ba~a kaparunağa başladılar. 

Ne konuşurlardı; hiç farkında 
değildim. Padişaha bir yolunu ge
tirip sonnağı lüzumsuz saydım. 
Neme gerek ne ederlerse etsin:er, 
mühim bir şeyse elbette kokusu 
çıkardı, Nitekim çok geçmeden 
mesele anlaşıldr. 

Yalnız bir gün padi~ Şerif 
paşaya fena h:ılde sinirlenmişti 

Sebeb de sakal meselesi! 
Sultan \'ahıdettin Mekl::eye gi· 

derken sakal bırakmış, ondan son· 
ra da hiç ke:;memiş, hep sakallı 
kalmış, sakallı ölmüştü. 

Şerif paşa da padişahın sakalını 
hoş görmüyormuş .. Laf arasında 

hünl~fua: 

- Efendimiz, demiş, sakal sizi 
pek ihtiyar gösteriyor . 

O da sinirlenmiş: 
- Bundan ne çıl~ar, bu yn~•:.r. 

ronra genç görünmeğe heves ede · 
cek değiliz ya. 

Şerif paşa, susacağına, bir çam 
daha devirivermiş: 

- İyi ama. de.'Tliş, iadei salt:ı· 
nat meselesinde bunun ehemmiye
ti vardır. Sizi bu halde görürlerse 
korkanın ki sultan Reşada benr.e· 
tirler .. 

lşte padişah bu sözü hiç affet
miyor, ve aklına geldikçe asabileşe
rek: 

- Tevekkeli herife, bo' heriş 
dememişler.. diye söylenip duru· 
yor, fakat karşı karşıya gelince, 
gene paşanın yüzüne gülüyor. 
ona soluk davranmıyordu. 

Bir gün birdenbire kral Faysal 
sultan Vahidettini ziyarete geldi. 
Onu biraz istirahat etsin, diye bü· 
yük bir salona aldık. Fakat kralın 
halinde bir rahatsızlık Yardı. Biraz 
~nra se!:ebini başmabeyinci Yaver 
paşaya açmı5: "Ben demiş buraya 
şapka ile geldim. Şimdi huzuru şa
haneye elbette başı açık çıkamam. 
Lutfen başıma uyacak bir fes bw
sanız ..... diye. Yaver paşa da beni 
çağırdı, meseeyi anlattı, ben de 
gittim, villa.da ne kadar fes varsa 
hepsini topladım getirdim. Kral 
Faysal fesleri birer birer ba~ına 

geçiriyor, fakat bir türlü bir uy
gununu, münasibini bulamıyor, ki
mi kulaklarına geçiyor, kimi tepe· 
sinde kalıyordu. Nihayet ister iste
mez bir orta hallisinde karar kıl· 
dı ve öylece padişahm yanma çık· 
tı. Kapılar kapandr ve !'aatlerce 
başbaşa kaldılar. Diyebilirim ki, 
sultan Vahidettin San Remoda 
hiç kimse ile bu kadar uzun görü;· 
mcmi~ti. 

Bir gün şehirde dolanmak üze
re. kö~kten çıkını}, gidiyordum 
arkamdan hizmetçi kızlar seslendi· 
ler: 

- Zeki bey sizi çağırıyor!.. diye. 

Döndüm, Zeki de merdiven ba
şına inmişti: 

- Yahu, dedi, haberin var mı? 
Gümülcüncli lsmail gelmiş.. 

- . Hoş gelmiş beş gitmiş ama, 
bundan bana ne? 

- Roma otelinde seni bekliyor
mu~. haber geldi. 

- lnnallalie maassabirin .. Bu 
adam hrua peşimizi bırakmıyacak 
mı bizim. Bunca ettikleri yetmiyor 
mu? 

Zeki koluma girdi, beni bir ke
nara çekti: 

- Öyle söylenme, padisah da, 
gitsin görsün, bakalım ne istiyor 
dedi. 

Bunun üzerine döndüm, Roma 
oteline gittim. Gümülcüneliyi bul· 
dum. Ba,tadı anlatmağa: 

- Romanyada oturuyordum a
ma vaziyetim pek iyi değildi. Hat· 
t~ bir haylı sefalet de çektim. Dün
yada insanlık, vefa kalmamış ar
tık. Şimdi kanaat getirdim ki p:ı
dişahın iadei saltanatı için çalış

mak zamanı geldi. 

Yalv:ırdım yakardım. dahiliye 
nazın Mehmet Ali beyden Uskü· 
be kadar yol parasile, şu arkam
daki elbiseleri alabildim. Uskübte 
de eski tanıdıklarım yardım ettiler. 
Yedirdiler, içirdiler, cep harçhğı 

ile tren ücretini de verdiler. lşte 
böylece buraya gelel>ildim. Cümle· 
nin sehi.mı var. Efendimizin C!ckle· 

rinden öptiy0rlar. Bütün hakiki 
'!'ürlder Ye • lı.itlümanlar dört göz· 
le p:ıcli~ahımıım tekrar tahta çık
ma.mı be!:liyorlar. Git keyfiyeti 
padi~-aha hah..."r ver .. 

- Padişah biraz rahatsız. şimdi 
bir ~ey diyemem ben. 

Gümülcüneli yerinden oynadı: 
- Ç:Ocuk musun a Şül~rü beyci

ğim ... Bu müjdeyi ver, alimallah 
bir şeyciği kalmaz, derhal ayağa 
kalkar. Haydi gözünü seveyim va
kit geçirme. Zaten bende de bekli
yecek takat kalmadı .. 

- Bugün bir şey diyemem hiln
kii.: a. Keylfsi:= .. Yarına b:rakalım. 

Gümillcüneli ellerimi tutmuş, 
yalYanyordu: 

- Allah ve Muhammed aşkına 
hemen şimdi git söyle, kendisini 
derhal görmek istediğimi bir lisanı 
münasiple anlat, çoluk çocuğunun 
b:ı5i için beni kırma Şükrü beyci
ıı;.; 1 !i.m. 

Ya sabur çeke çeke villaya dön 
düm. Padişaha keyfiyeti arzeyle
dim. 

- Görüyorsun hastayım, iş te 
müstacelmiş, o halde yavaş yavaş 
giyineyim beni 

( Dennu ..,.,. ) 

1 

HARP EDEBIYATI 

Canını kurtaran kurşun 
O gece de bir cehenneme ben

ziyordu. K-orkunç bir fırtına kop· 
muştu. Şimşek ve gök gürültüleri· 
nin devamlı dehşeti a.tmda se.~iz 
on Fransız askeri kendilerine veri· 
len oldukça güç bir vazifeyi yap· 
maya uğraşıyorlardı. Evvelki gece 
bir nehirden geçmek maksadile 
Almanların kurdukları ktiçük bir 
köprüyü berhava etmeleri lazım· 
dı. Fransız topçusu bütün gün onu 
tahrip etmek için boşuna gayret 
sarfetmişti. Oğleden sonra gönde· 
rilen birka; rasıt köprünün yetin· 
de olduğunu söy:emişlerdi. ;\u hal 
de onu berhava etmekten başka ça 
re kalmıyordu. Bir çavuJa on as· 
ker, mutlaka ölüme doğru gitm~k 
demek olan bu müşkül ve tehlikeli 
vazifeyi üzerleriı1e aldılar. Bunlar 
arasında Piyer l\Ieyör de vardı; 
Strazburgta doğmu~. son on sene
sini Almanyada geçirmiş, harp 
patlamadan birkaç gün evvel de 
Fransaya kaçmı~. 25 yaşında bir 
gençti. 

Son senelerini geçirdiği Kolonya 
şehrinde birçok Almanlarla tanış
ını~. hatta bazılarile ahbap bile ol· 
muştu. Fakat her şeyden evvel, 
kaloi, Henin sarışın dilbcrine, El· 
zaya armağan edilmişti. Kimbiiir 
onu bir daııa göreı>ilecek miydi? .. 
Bu dü)üncc uzun zaman onu i~gal 
etti. 

Şiddetli fırtına ortasında küçük 
ke;il kolu binbir tedbirle ilerleme· 
sine dcrnm ediyordu. 

Askerler köprüden takriben beş 
yüz metre uzakta, vazifelerinin en 
tehlikeli kısmını ifa için kuwet \ 'C 

c~aret almak üzere hiraz durakla· 
dılar. 

Hemen aynı dakikada duyulan 
gürültü ile beraber dü~man mer· 
milcri kulaklarında vızıamaya baş· 
ladr. Askerler, gittikçe daha sık 
düşen Alman mermılerinden kur· 
tuımak için yere yattılar. Bazı ya· 
ralllarm iniltileri arasında çavu· 
~un ağzından ağır bir küfür du· 
yul.du. Heriıangı bir ricat teşebbü· 
sü intihardan başka bir ~y ola· 
mazdı. Oldukları yerde. dü~man, 
ateşi kesilinceye kaoar, mümkün 
olduğu derecede kendilerini koru· 
mağa gayret etmekten ıba~a çare 
yoktu. Kurtulan kurtulurdu. 

Jki saat sonra çavuşla askerler· 
den üç kişi bir Alman grupu tara· 
hndan esir cdi'.miş, küçük köprü· 
nün üzerinden geçıyorlardı. Arka· 
daşları ya ö!mü5 yahut ta ağır ya 
ralarumşlardı. 

Piycr, esirler arasında değildi. 
Başıııa bir düşman kurşunu ye
mişti. Alman sıhhiye teşkilatı ta· 
rafından hastaneye nakledilirken 
\'aziyeti çok ağır görülüyordu. Şim 
di cephe gcrisu:de bir hastanede 
yatıyordu. Bezlerle sanlı ba~ından 
yalnız ağzı ve burnu görünüyor-
du. Hala yarı baygm bir halde .. 
Sarı~ın bir hernJre gece gündüz 
başucunda durur, kendisinı kimse· 
niıı göm1eclığine emin olduğu va· 
kit iğilir, onu solgun dudal:ların· 
d::ın öpcrdı. Yara~ı Fransız aS:{erl, 
~<enin sarz~m dilberi: Elzanm, 
başıucundan bır dakil:a bile aynı 
madığını, ve c;.di~e ile ajır vazife 
sıni ta!dp ctt"ıı nı bıLe)-dı ne k: 
dar ::ız acı duyac.ıktı! , , 

Yan ba) um b.r 11ald' Piye 
tam ıkı ::ıy y~~tı. Dır gun J:..14-<.. 
müm!;:ün old~u :a:lar lakayt biı 
tavır takınmağa çalışarak asker. 
doktora: 

- Bunun \·aziyeti nasıl? diye 
~orabildi. 

- Kurtuldu. lki, azami üç gün 
de gözlerini a~ar. 

Elza bunu işitince ürperdi. 
"Gözlerini açacak!., o zaman! Ken 
disini görc.:e!~ti! Tanıracaktı! 
llatp fcıi..1.-.dı .\vrup.ıd.ı o.m1 ı~r 
ıamarJrır !. dı·ın... . ,. dıgı 
Latıı wzlcrı .. ıudı t~ ~r .u. ıc.m~ 

Nakleden : lba lL. 
-- Geç mi? Ne demek istiyorsu· 

nuz? İzah ediniz. 
Elli yaşlarında, iyi katbli ve 

ciddi amirine, Elza büyük traje
disini arJattr. 

Başbemsire elini uzatarak altın 
saçlarını okşarken: 

- Cesaret, kızım, diyordu. Şim 
di odanıza gidip dinlenin. Öğleden 
sonra dördüncü salonda hizmeti
nize başlarsınız. Kimbilir? Bir gün 
beJd ikiniz de onu, daha feci bir 
fikibetten esirgeyen kurşunu tak
dis edersiniz .. Şimdilik bir Alman 
kadınıa yal(IŞllb'I şekilde vazifeni
zi yaptınız. Metin olunuz ve sab
redin. Dü§manlık ve kin uzun 
mudOet hüküm sürmez. 

On gün son..~. Elza, salonun 
penceresi önünde ayakta, hasta· 
hane avlusundan uzaklaşan birkaç 
kişilik bir grupu gözlcrile takip e· 
diyordu. Yaralan tedavi edilmiş 
beş-altı Fransız askcıi üsera karar
gfilıma sevkediliyordu. Aralannda 
Piyer de vardı. Elza gözyaşım si
lerek mırıldanıyordu: 

- Güle güle, Piyer.! Seni daha 
korkunç bir fildbctten kurtaran, 
o mukaddes kurşun, bana da, yü
zünü bir daha görmek saadetini 
\'erdi. • 

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi gö· 
ren ilaçlar varmış fakat, ALL
COCK yakısından bahsc<lilince, 
kat'iyen mübalfiğa değildir. Bir 
zat akşam tatbik ettiği bir 
ALLCOCK yakısı, bir gece zar
fında tesirini göstererek ve de
vamlı sıcaklık tevlit ederek ağrı. 
van mahalli teskin etmi~tir. 

A LLCOCK, Romatizma, Lum· 
bago, Siyatik. delikli A LLCOCK 
vakılariyle şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarının tevlit 
ettiği sıhhi sıcaklık, OTOMATİK 
BİR MASAJ gibi hemen ağrıyan 
verin etrafını kaplar. A LLCOCK 
yakılarındaki Kırmızı daire ve 
Kartal resimli m:ırkasına dikkat 
ediniz. Eczanelerde 27 buçuk 
kuruştur. 

&yoğlu dördUncU sulh hukuk hA
klnıliğindcn: 

940/74 
Beyoğlu lsUklrıı cadde.si if7 nu

mıı.rn.lı apartımnnm bir numaralı dai
resinde oturmakta ve terzilik yap
makta iken 3-4-940 tarihinde ölen Co
n1 Rosl tcrcltc:ılne mahkemece elko-
'1Ulmu~tur. 11~ tarihinden başlamıık 

-: c nl c:ı. < verecek ve sıı1r suretle 
l. '.aJ:ı ·I:mn tir ny znr!md:ı. Beyoğlu 

JördJ.ncU sı.ılh hukuk Mk!mllğ!ne 

mUrncaat etnı lerl mUddcUndc mUrn-
cııa t ctmlycnlcr hakltında ltnnunu 
ıncdcninlıı 561, 569 uncu mnddclcr! 
hUkUmlerl tatbik edileceği il~ olu
nur. (14683) 

Beyoğlu 1-lalk sineması 

Bugünden !Ubarcn 2 film birden 
ı - 'l'nrz n nncıynr. 
: - C ) lr llııt:ıl l::ınCl!I. 

ı stı} ec.e1.tı. J•lan goulcrmı, kıp •• ır "'l'l•mmı•mu•••••ı• 
mızı dudaklarını gene öpmek is ~:, 9Vf -
liyecckti. Fakat, heyhat! Bu ol· 
m<ımalıydı! Kendisıle saadet yuva
sını kuracağı Piycr, sevgilisi. Ya· 
tanının dü~amydı ! Kendisinin 
düşmanıydı ! 

Aym gün Elza, başhemşir~ye 
müracaat ederek kendisini ba~a 
bir kı$Jl1a nakletmesini istedi. Baş 
hem5ire: 

- imkansız! diye sözünü kesti. 
Sizin bulunduğunuz kısımda hasta 
bakıcılara daha fazla ihtiyaç var. 
Birkaç gün sabredin. 

Birkaç gün mü? Hayır! Asla! 
- Buna rağmen bu isteğim; 

yapmalısınız. Yarın belki geç kal
mış o!acaksınıı! 

Askeri 
!<.amus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
lt.ll yeri: VAKI'I Kitabevi 
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Fu'bolcu Bekir Kız mektepleri arasında koŞu ve 

~ Tekrar eski takımmda 
oynamaga başladı atme müsabakalarının finali 

Uzun zamandanberi sahalar -
da görülmeyen Bekir, tekrar eski 
kfübli olan Karlsrul1e takımında 
oynnmağa başlamıştır. 

Merkez muhacim olarak ov
nnyan Bekir 1~. F. V. - Fc. FtL 
niks karşılaşmasında iki gol at. 
makta takımının çok kuvı:etli o
lan r;ıkibine karşı beraberliği 
temin etmesine amil olmuş
tur. nu ilk karşılaşma 3-3 be
raberlikle bitmiatir. 

·----t-. 

~~ıs;ra gidecek 
futbolcular 

Mısıra gidecek futbolcl.ıler kat'i 
olarak seçilmişlerdir- Bunlar C:ıla
lasarnydan O.:ıman, Fanık, Adnan, 
Salim, Busa, Iloduri, Gilndüz, En
ver; Fenerbahçeden de: Cihad, 
Küçük, Fikret, Bnsri. Melih, Esat, 
Naci, Ömcrden mUrckkeptir. 

BALSAMIN Kremleri ?,'. 
BALSAMIN Güzellik 

eksiri 

1 
.. ~~ ,.. . ' .... ,. ··~J 

Kafile 3 Mayrs cuma günü saat 
13 te 1skcnderiyeye hareket ede
cektir. Yukarda isimleri yazılı o
lan !utbolcülerin perşembe günil 
nk&:ı.nuna k:ıdar bölge spor servi
sine müracaatlan bildırllmektcdir· 

Dün ~·n::n~an hız mc-!•tc>lıl<'n atlc!i:r.m müc;abalmları fi ·,-ıliılllc 
Ereoköy kız li..esl t_:.:mıı 

--- ~~ ------- "tjjıl 
En Kibar Mahfillerin Kullandıkları ..,e sıı 

--- -<"-·---

Klüp değiştirenler 
Fenerbahçenin eski merkez 

muhacimi Semih Ankaradaki va -
zifesinin İstanbula nakli dolayısi
le tekrar Fenerbahçede oynrya • 
caktır. Galataı:aray merkez mu • 
hacimi Cemil de klübünden is
tifa ederek eski klübü olan Alta
ya avdet etmiştir. 

is~1~nya - Romanya 
Futbol ekipleri 
l arsıfo.~amıyor 

Dül:re:ı, 30 - İspanya f ede
rasyomın•ın, enternasyonal res
mi karşıla."maları şimdilik ka
bul etmemekte olmasından dola. 
yı Romanya federasyonunun ls. 
pazıya milli takımı ile bir karşı
laşma yapılması hakkındaki mü
racaatma rcu cevabı verilmi.~. 
tir. 

Arnavut millt 
t kımı 

Kız mektepleri arasında 3 haf· 
tadanberi yapılmakta olan atış 
ve koşu müsabakaları finali dün 
Şeref stadında yapılmıştır. 

Dünkü Voleybol 
müsabakaları 

Bölge voleybol ajanlığı tara. 
fından tertip edilen voleybol 
müsabakaların3. dün devam e
dilmiştir. 

Dün akşam Galatasaray klü
bü lokalinde Süleyrnaniye - AL 
tınok takımları karşıla.c;mışlar 
ve müsabakayı üç sette Altmok. 
lular kazanmışlardır. 

Voleybol ve basketbol 
müsabakaları 

Bc<la>ı Terbiyesi lstaııbııl böl· 
gesi voleybol _ l.ıasl;ctbol ajan
lığından: 

1 - Aşağıda gösterilen gün
lerde yapılmak üzere bir bas -
ketbol teşvik müsabakası tertip 
olunmuştur. 

2 - Müsabakalar Galatasa -
ray spor klübü lokalinde yapıla. 
caktır. 

3 - I\.lüsabakaya İ§tirak e
decek klüoler oynatacakları o
yuncuların isimlerini havi fo -
toğraflı bir listeyi müsabaka. 
lardan evvel ajanlığa tevdi ede. 
ccklerdir. 

4 - Ilan olunan saatte müsa
İtaly .. ' davet edileli baka yerinde hazır bulunmıyan 
T'rana. 30 - 1 .. rnavut milli takım hükmen mağlup sayıla

futbol takımı. iki maç yapmak caktır. 
üzere, İt.!ı.lya federasyonu tara- 3-5-940 cumn günü yapıla. 
mdan da •et cdıuniştir. cak müsabakalar: 

lta.v fed<> ... asyonu, bu te- Galatasaray - İstanbulspor 
mas!arile. ımparıı.torluk milli saat rn. Bcvoğluspor - T. Y. 
takınıı için yeni istidatlar ke:ı. Yıldız sa::ı.t 20. 
fetmek rnaksadile hare.ret et- 8-5-940 carşamba günü ya-
mektedir. pıl:ı.cak müsabakalar: 

Arnavut milli t.a.knnı ile yapı- lst:ınbulspor T. Y. Yıldız sa-
lacak olan karşıla~malann ta. at 19, Galatasaray - Beyoğlu -
rihl~ri 5 ve 9 mayıstır. 1 spor s:ı~t 20. 

20-5-040 ruma günü yapıla. 
- - -~ ca': müsabakalar: 

1 0) lstanbulspor - &yoğluspor 
ı~lef.i~~~~-~ sa.at 19.30. Galatasaray - T. Y. 
~ Yıldız saat 20,30. 

2.5.940 Pe:-~crnbe 
- Okuyan: Necmi P.ız. Ahısk:ın, 

Uzevyen Sennr, 13.:lO/ lf.00: Müzik: 
~fi! L1Uz!'t (Pi.) 18.00: Proırr:ım, 

emlek"t :ı.at aynıı, lS.05: Müzik: 
dyo caz orkc~trası <Şe!: lbrahlm 

Z"Ür), Sop ano Bedriye TUzlln'ün 
tırakltle. 18.40: ı:onuşma, 18 55. 
erbcst sruıt, 19.10 :Memleket sant 

Uruguay - Brezilyayı 
4 - 3 mağlup etti 

Rivodöjaneyro'da v::ı.pılan mac 
ta Uruzuvay Brezilyayı 4-3 
mağ1Un etmiştir. 

Bn Uru~uvav takımının son 
zanıanl:ırdn kai.anmış olduğu 
büvük bir muvaffakp·cttir. 

yarı, ajans \'C tn"teorolojl h'lberleri ş· d" k d ee' b. A ., . ım ıvc ·a ar nu ı me-
1!> • .,0: Müzik: Çcln:::ı'a:-: Vecıı.e, Cev. r"kacl U A · t• . 1 ı a ru1uvav. rJan ın ve 
et I.ozaı:ı, Ru;;;cn Kıını.. 1 - Okuyan: Brezilvıı arlrn.s :ida ikinci dere. 
ustn!a çağlar; P.::ıdlrc Ertem, 20.15 ccde bir rol o·rn:ımakta idi Bu 
onu;,ma (Sıhh'lt sn::ı.tı) 20.~0: Mi\zık kere Bre?ilYa Ur11g11vny ka~liı -
nsıı heyeti, 21.l5: ?.'il::!lc: Nc!ad smda ma~m!l olmu~tur .. Bu a. 
klpck t::ı.ra!ından keman solo.arı c~ba Uru'!'uvav futbolünün ve _ 

1.40: MUzlk: Senfonlk mllzllt <Pi.) niden canlandığına bLr i:1ret 
.15: Memleket saat ayam Ajans midir? 
bcrlerl, zlra.'lt, e ham - Tabvill\t, 

am,.,'yo - ul. ıt borsası (l>"lyııtı. 

.30: ?.iilzik: Od:ı. Mil::lğt (Pi.) 23.00 
Uz!k: Cnzband (Pi.) 23.!?5/23.30: 
annkl progrnm ve kapanı~. 
F..cnebi lstasyor. • -ındn Türl•te 

ncşriynt 

Belgrnd: Saat 1!J da kı.sa dnlga 
. l'aris: Saat 19·45 de kısıı dal-

40. orta dalga 255: 'J' ---n: !h-
20.uı de kısa dalga 50.55 d"· 

torna: Saat ~ı :o d'l orta dnlf;a 
O, Londra: Saat 18,55 de kı!'a 
lgn 20, 31-5· 

. r\llaca.r. stancfo. 
lik maçları 

Macar ~amyonası için geçen 
hafta yapılan marlarda Uypeşt 
ancak bir beraberlik kazanabil· 
miA, buna mukabil Ferenc;varo~ • 
fücne"t: 5-1 ribi arık bir fark
la m:ıı{hln etmi,,tir. Bu vaziyete 
göre ~imdivc kadar Hungaryaya 
kolay bir vem olM 14ampivonluk 
ortada do!a~ıyer ccmcktir. 

Atışta Kız Muallim Mektebi 
birinci, İstanbul Kız Lis:::;i ikin
ci, Kandilli Kız Lisesi üçüncü 
olmuşlardır. 

Ferd itibarile birinciliği 54 
metre atış yapan İstanbul Kız 
Lisesi takımından Müeddep ka • 
zanmıştır. 

Düz kosuda Kız Muallim 
(l,lcktebi birinci, Erenköy kız li • 
sesi ikinci, Çamlıca üçün ... ü ol· 
muştur. 

Manialx koşuda Erenköy Kız 
Lisesi birinci, Kız Muallim ikinci 
Çamlıca lisesi takımları üçüncü 
olmu~lardır. 

Dünyaca Tanınmış Sıhhi Güzellik 
Müstahzarlarıdır. ~ 

. . -:::ııt 
l Iç ve dış BASUR MEM ELERtNDE, f:lt~· 

memelerinin her türlü iltihaplarında, C b' 
1-IA TLENMiŞ FtSTUL LERDE, kanaYıırı 

... _.. • ....._ •. -.:: .. ,..:.,:.>. .. ' :; " ' • ' ~ . 

lzmir at yarışları 
hafta müsabakaları 
çok güzel oldu 

Son 

sur memelerinin tedavisinde 

PATI ŞiFAYI TEMt~ 

lnhisar-lar unı&J 111 

lzmir, (Hususi muhabirimiz. ikinci gelmiştir. 
dem) - İlkbahar at koşulannm Beden Terbiyesi lstan1ml böl-
sonuncusu, dün, kalabalık bir ge~i futbol ajanlığından: 
halk kütlesi önünde yapılmıştır. :3 Mayıs cuma günü saat 13 te 

B!RtNC! KOŞU: fskendcriyeye hareket edecek o. 
Hiç koşu kazanmamış yarım- lan isimleri ~da yazılı id

kan !r:.giliz taylarına mahsustu. mancıların perşembe akşamına 
Bu ko.41uda Fevzi Lfıtfi Karaca- kadar behemehal bölge spor 
osmanoğlunun l\lehlikası birinci, servisine müracaatları lüzumu 
Tasviri ikinci, ve Ahmet Papa- tebliğ olunur. 
rın Dolol'u üçüncü gelmiştir. Fencrbahçe: Cihat, Küçük 

' müd0rlüğündel1• / 
I - Şartnamesi mucibince trun tı:-chlza.tıı ı adet çekUrıne 

..sil 
}<Bk'-

tKl:NCl KOŞU: Fikret, Basri, Melih. Esat, Na. 
tık krrşun koşusu adını taşı.

1 
ci, Ömer. 

usulile s:ıtın alınacaktır. ıırfdıf· (f 

II - Muhammen l.ıcdcll 7250 lira muvakkat teminatı :1•3.75 ıe~ 
III - Eksiltme 16-V-!HO perşembe gUnü saat ltl te Kabata:ıta 

yan bu koşu sa.fkan Arap tay. Galatasaray: Osman, Faruk. 
!arına mahsustu. Mesafe 1200 A~na~, Salim, Musa, Buduri, 
metre olan bu koşuda: Gunduz. Enver. 

mUbayaat §Ubeslndeki alım komisyonunda yapılacaktıı. ~. 
IV - Şartname sözU geçen şubeden pnrasız alınabllır. ~ ~~ 

V - Münakasaya girmek lstlyenlerln teknelerini ınUnak .pt'et 
evvel Llm:ı.n heyeti fennlyeslnc tetkik ettlrlp rapor ve takdiri :ıtı ,ıf 
tası almal:ırı l~zımdır. 

1 
,.e {eD ~ 

VI - 'l'a.llplerin mlihUrlU teklif mektuplarını kıınunl vesaik ı.eıııııı• ~· 
tının muayene raporıle takdiri kıymet mazbatasını ve yuı:de 7•5 nı ıtı'1~ı$ııı' 
veya bnnkn teminat mektuplarını ihtiva edecek kapalı zarfları ıııı~t<' 

Albay İsmail Tekeç'in Tuna- -------------
sı tek başını. rekor için koşmuş. İzmitte bisiklet yarı~ı 

ÜÇÜNCÜ KOŞU: /:;mit, (llususi.) - Bisiklet a. 
Bu koşu, dört ve daha :vukarı janlığı idaresinde 87 kilomet. 

yaştaki yerli vanmkan tng'iliz relik bisiklet yarışı vapılmıştır. 
at ve kısraklara mahsustu. Me- Bu yarışta 2 saat 55 dakikada 
safcsi 2400 metre olan bu koşu. Kağıt.spordan Milat birinci. ay
ya 4 hayvan i~tirak etmiş ve ne. m ?..amanda Sükrü ikinci ve Meh 

Undan l>ir s.-ıat evveline kadar "14 de kadar,, mezkOr komısyotl 
makbuz mukabilinde vermeleri ı~zımuır. (3515) 

ticede: met üçüncü gelmiştir. 
Fevzi Lutfi Karacaosmanoğlu

nun Nirvanası birinci, Vagano
fun Frufru'su ikinci ve Ali A. 
mnsvalının Akını üçün.eli gel. • 

____ ~ __ lstanbul Deft~rdarhgından J<\lı ,,~ ~:; 

miştir. 

DöRDONCü KOŞU: 

Dört ve daha yukan yaştaki 
yerli halis]rnn İngiliz at ve kıs
raklarma mahsustu. l\Jcsafesi 
2400 metre olan bu koı:ıud:ı Lut
fi Karaosmano~lunun Yatağanı 
birinci, Halim Ares'in Şipkası 

Hakeme tecavüz 
meselesi 

Evvelki hafta Ankarada yapı
lan Galatasaray • Gençlerbirliği 
müsabakasından sonra Gençler. 
birliği oyuncuları tarafından ha
keme yapılan tecavüz hadisesi 
genel direktörlük tarafından tet • 
kik edilmektedir. Bu hadisenin 
merkez istişare heyetince de tet
kik edileceği haber alınmıştır. 

İtalyan likinde 
İtalyan tiki şampiyonasında 

Ambroziana takımı birincilik 
vabiyetini takviye etmiştir. Ce. 
nova ta kımmı mağlüp etmekle 
Ambroziana mühim ve tehlikeli 
bir rakipten kurtulmuş oluyor. 

Fakat Ambroziana'nm en mü. 
him rakibi olan Bolonva da Cc
novavı mağlup etmiştir. Puvan 
vaziyetinde Ambroziana iki pu
van i!eridedir. Bu vaziyete göre 
P.olonya - Ambroziana maçı 
İtalyan likl şampiyonunu mey. 
c!:ı.na l:oyaca.k demektir. 

B d k \'115.yet hUkillnet l:onnğının 139!:Ul5 tin Uç yUz doks:ın dO ılt cıl'~ t ursa a çocu s:ın beş kuruş l;c~ım elc!ttrfü tc:ıtsatının tadil ve ıslahı;: l:r:te )111
1 

t 
ltonulmu:tur. Eks ltme; 16 mayıs 940 perşembe gUnU sn rUle 

esirgenıo klırumu mucıurıuz-uncıe toplanacak olan komi:ıyond:ı yap:1aca1ttır. res1ııde ı6 . 
l " 'U ı.ıukavele, ekslltme r.artııamcsl ve keşif mllli emlı\k dal oflJ ~: 

f 
• lir. ı.ıuv:ıkknt t<:mlnat 103 liradır r:ı ,ı: l Jsll"1 men aatıne lı;teklilerin; muvakkat t"min:ı.Ul~ l.ıcraber bu fŞC bcnzcr

1
;1llndClJ t~ 

!ık l;ı yaptı.,'lll.-ı d:ı!r ldarelerlndcıı almış olduğu vcslkalarl' 1 ı.ıııJllŞ rr-JS~ 
gu••resler bul vllO.yctlne mür::.caatıa eksiltme tarihinden 8 ı;Un_.eır:.cl ~tte J.-0 

_ ve 910 yılına ait tıc::ı.ret odası vcslkaslle muayyen gun .,,o 

Bursa, (Hususi) - Pazar gü- :~1~_cı_erı_. _<32_:ı_ıı _____________ -:::::::::;;;;iıi ... 1911'.....-
ı. ~., rlf!J!"f:f~""· ·~····. • · · •· ·. nü Atatürk stadyomunda Ço

cuk Bsirgeme Kurumu menfaa-
tine çok heyecanlı güreş müsa. b 1:151 
bakaları yapılmıştır. Bu müsa~ v A K 1 T mat ao. 
bakalara 14 güre.sçi iştirak et-
miştir. Amatörleden sonra, on •Je fi 
binlerce halkın sürekli alkışları K ,·ta P k l s m z n 1 gen 1 
arasında. sahaya çıkan profes-
yonel güreşçilerden l\.1olla Meh. l ıT 
metle Babaeskili İbrahim karşı- 1 t Q n Z İm edip Q Ç m l ş 
!aşmıştır. Fakat, bu esnada faz-
la yağmağa b~lıyan y~ğmur- K · l basar• 
da.n dolayı bu karşılaşma sonra. ı ıtap, mecmua, gaze e . 1 r· 
ya bırakılmıştır. Tabiler namına dizi!i islerı a 1 

ikinci müsabaka. Bulgar şam. <: 
piyonlarıntlan Fcriştanofla, Mü A C E L ı;. ~ 
layim, karşıla.5mıştır. 41 daki- ,.-Dı • şb~,,} a 1'•t f!'~ •. ka süren çok çetin ve hevccanlı ~ __. - Satılık veY 111 ı1ıı --"' ıı' 
bir mücadeleden sonra Mülayim B B 1 Pendikte drnl:ı Jif'rıa~r;ı-rv-
peh1ivan kuvvetli hasmını yen. , ayan V~ ay ara bağ, bahC'', rn«'Y'a tJ ~ 
mege muvaffak olmuştur. °'" 

Güreşlerin en çetini meşhur 1 vı kö.,k. ıetoıı 4
' ;~ 

Dinarlı Mehmetlc, Hırvat tskro- KIYMETL KUMAŞLAR l\lilraenat: 'fe #' ·~ıı 
bi arasında yapılmıştır. Bütün Mcvı:imin en kıymetli kumaıt· •. ~:s=· 
halkı müthiF bir heyecandan hc- ı 'JI :;:::::::::::::........ .,....,· ., lan. Yünlü, ipekli, Sporlar, n ı•· 
yecana sürükleven bu müsaba - Kazmirler vesaire. Bu kumaı- u G .. I-1eld dıf1 
ka "19 dakika" sonra. Dinarlt. ı lnr Finc:ıncılnr Rızapaşa Yo- n oz R J.'/ 
nın galibivctile neticelendi. kuıu Şrr-k Han albnda 25 n Dr Murat . ,,,,,.~ 

Spor bölgesi ba!3knnı vali P.e. 
1 

:: • 1<kıtP" 4ı~.I fik Koraltan. şehrimiz sporcu la- No. <°la kıymetin.den çok aşa- :18 -ı parf118 ı · ~o-
ğı fiyatla ıahhr..aktadır. Fır- H eyokg UN· . 2. 1e ;,J~ 11 rını vetiştirmek üzere Dinarlı ı:aoka o. tıı• ....,s . 
saltan istifade edir.i-. • her ~·--Mehmetle bir anlaşma yap- 1 ::Muayene ve içİ" I' 

mıştır. Değerli pehlivanımız bu MM• •w- Dmll •••• ~ ::ameliyatı fıkars 
yeni vazifesine b:ışlamış bulun. 1 li -?o'!.~ 
makbdır. ıs::::=::::::~ 


