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:taıyanın takındığı vaziyet 
'tnuazzanı,, bir blöf sanılıyor! 
/Jllnunla beraber .' · · , ,'...,,..":~,,,-.i~~~~~ 
bcrziqet çok karışık 1 

İtalyanın gayri muhariplikten ~ 
ayrılmıyacağına dair ~ 

'!1.usolini 
te111inat 

. Verdi 111i . 
~Yan . vapurları seferlerine devam 1 
~~r, _ıngilterenin kararı Akdeniz da- ·. 

\Norvcçe sevkedllmlı otnn Fransız alp avcı kıtatannc1an bir mlllreze-, ' fi' ekı ticaret gemilerine şamil değil 
ransa da bazı 

~edbirler aldı 
~~2 - ltaıyanm harp kar- tedbirlere Fransa da iştirak et _ 

Yetı dolayısile 1ngil • mektedir. Fransa <Ja ben tedbir · 
ltlıuınıu gördüğü ler ilııiUtadır· 

Vaziyet dolaymlle Akdeniz ve 
Karadeniz için sigorta primleri ar
tınlmıştır. 

• Amerikanın Roma sefirinin dün.. 

l 
kü teşebbüsü üzerine Mwıolini ta • 

t rafından vukubulan beyanat !taL 
~e . yazını hemen harbe müdahale et -

q nız em n·ı mek niyetinde olmadığını göater -

~orveçf e Almanlar 
iaşe sıkın.fısı 

çekmeğe başladılar 
• mektedir. Maamafih vaziyet çok 

~bf' k~ıktır. İtalyanın her dakika Roros'tan çekilmeğe mecbur 
'~" 1 tehlikede ~;;:.:::~~~=~~:.::: --------
~ft· LI Müttefiklerin tedbırlert bir sürp_ kalmaları bu yüzden oldu 

Bir Alman nakliye kafilesine İngiliz tayyare ve 
gemileri hücum etti, iki vapur batırlldı 

~··;HASAN KUMÇAYI ~ karşı~ında kalmak istemedikl?
~~~ nne delildir· Son gilnlerde faşıat 
\ ~~l'lle Son ıamanlardald gazeteler Akdenizin kontroluna 1 -
~ ~~ 11 hareketleri yüzün- talyanm da iştirak etmesini isteyen 
t~ ~ lle~~yett tehlikede. yazılar yazmışlardır· Diğer taraf -
't' ~;ı~ olarak ıtimdlye tan Alfierinin ltalyannı Berlin se. 
~ ~"l'lk boğazı ile Sil • firliğine tayini yeni bir politikanın 
~ "'-tretbı geçen İngiliz ge- başlangıcı addediliyor· Londra, 2 (A.A.) - İngiliz Diğer taraftan Norveç sahilleri nakliye gemilerin:n yekunu 8000 

.. , follarnı. aydmlanmasma ı İTALYAN VAPURLARI radyosu, bir İngiliz harp gemisi· açıklarındaki harekata iştirak et· tona baliğ bulunmaktadır. 
· -..Q Cmldburnuna SEFERE ÇIKll'ORLAB nin Namsosda Heinkel tipinde miş olan Shark ve Seawolf adın· RöROS'UN iŞGALi 
(~ ba§ka !ngtHzler Maamafih !talyada henUz fev - üç bombardıman tayyaresinin daki iki İngiliz tahtelbahiri, in- Londra, 2 (A.A.) - İngiliz 

'asv~~ 4 P~i~ol sa h~7ı~d~·~de· ;~:~;r~~:f :J:~.o~:~~: ~~~:;§;.~~· ::::;.;,k·l::. ~=:~~~:.!;f ~:.:!7~t;::~~: . 
(rzincana hareket etti Hıtlerı dırı yakalayıp! 

'~daY!'P'ı~a~taoıan•ondajmbu- Mı.JletJer Cemı·yetı•ne 
~ vazıyetı mutebassıalarm . 

kati ifadelerine göre • 

~t k d Bir petrol -· İeS)JID edene••• . 
t(l~ a ına mıntakasının ------
~~göğüs 1 te~ah_uru . lngiliz büyük 11 Dili) Ü O Y O ifil 
~~~·~ mahıyetındedır. I . . D O 
~~~~il daıbı r cld~igot.,t- Diyarbakır, ı (A.A.) -Şehrlml%de e ÇiSi D 'O' a 11==1 
~~'ı... r 1 1180 ini bulunan ba~ekll Dr. Refik Saydam ~ ~ U 
~ "•il', l' azı 11 

es refakatinde iktuıat vekili, birinci u- B 
~~ıe:~z g::::t- mum! mUfettış, kolordu kumandanı, ' u sabah gel d r, a a lk ~ iF it u 
'~ ~ ertnJ11 ilki U Diyarbakır valisi, maden tetkik ara.- ~ n n .§\ _§\ 
~''"Qlarteıil ~u ö:u: ma. genel direktörU ile petrol grupu Sof . d k u u u ~ ~ ~ a 
~._~ .... btaltınacakttr· mUdUrll olduğu halde bu aabah saat yaya gı ece 
~ ~~~~~!~;.u~:ı:- ~:e trenle Blmıile hareket etml§ler- t T b"yük" 1 .. s· H . Amer'ıkan Karnec·ı enstı'tu"su" bu 
&~i;" r!:,ıa';?~~ ~:~ ot::o~ı~eB~':ı~~~d~:v::V:~~;l~; g.eı~ ~u ~~ ~~ra~~n §e~- ı ı J 
~1,""''hatıcr1n1 tatbl- ve ıııat ıı de Raman dağından petrol ı rımıze gel.mıştır. Elçı b~rada~ kararını ı I an ettı 

HiTLERiN 
Oda 
hDzmetcı 
kadını Ddlm 

llatıralarou yazan : 

Pauline Kohler 

. 
llatıralarmı hirkıı_ç ~üne kadar 
neşre ba~lıynruğmnz Hltırri'l ya
nında oda hlzmetçiUI,..f yapan 

Paullnc Kohkr 

i 
i 
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Hatıralardan bir kaç satır 
... Beni cn·cli polis karalıolu

na götürdüler· Burada bir saat 
bekledim· Sonra büyük bir odaya 
aldılar. Orada ı.iya.lı bir masada 
soğuk yüz'il bir adam oturuyor
ılu· Bu, Almanyaıla herkl'.sin en 
çok korktu~'11 adam: Gestapo 
~cfl HimlcrdJ ... 

Cumartesi gUnU 
D=O A le rE IR<'©ıe dıtıa,., mıntaka.sma muvasalat eylemlıılerdlr. I Sofyaya gıdecek ve oradakı İngı. 

Burada teatsat görUlmUı ve UzerUı- liz elçisile görüştükten sonra tek· ................................................ 
(Devuıu 4 üncüde). ıar Ankaraya dönecektir. . (Y&Zllı 4 ij.ncU.de) 
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Kocalarım kendilerine karşı İyi davrandığımı, 
başkalarına karşı fena davranmam için de sebeb 

görmediğimi derhal anladılar. 

Tepeden tırnatcı güz~di. 

Kral: 
- Seni mükafatlandırdılar öy

le mi? dedi. 
- Evet Majeste, hakkımda IQ

tufkar davrandılar. 
- Buna la.yık mıydın? 
- Diğer bir çokları gibi. Ben 

talili çık.tun, işte bu kadar ..• 
- Kazanmak için ne yaptın? 
- Majeste. Ebeveynim pasta-

cdır. Dört çırağın dördü de benim 
le evlenmek istedi ve her biri eğer 
kabul etmezsem kendisini öldüre 
ceğini söyledi. 

- Müşkül vaziyet. Meseleyi 
nasıl hallettin? 

- Hayatımda hiçbir intihar is· 
tcmedim. Dördüyle de evlendim. 
Insan iyi kız olmalı değil mi Ma· 
jeste? Erkekler kapıda bırakılırlar 
sa o kadar bedbaht oluyorlar ki! 

- Bir besinci ortaya çıkarsa o
na hayır demen l~ımgelecek. 

- Ben asla kimseye hayır de
medim Majeste, benim böyle bir 
huyum yok. 

Kocalarım kendilerine kaı]I iyi 
davrandığımı, başkalarına k3.r§ı 

fena davranmam için de sebcb 
görmediğimi derhal anladılar. . 

Mahallede herkes beni güzel bu
luyor. Herkes benim hoşuma gidi
yor, demiyorum; fakat ne yaparsı
nız? lnsan elinden gc.ldiği nisbette 
hayır yapar; biz zengin d~riliz. 

Geceleri, bana elini uzatanlara 
karşı iyi kalbli davrandığımı dü
şünerek memnunane uykuya dalı· 
yorum. Benim de namus ve f azile
tim bu ... 

Porol dalgın duruyordu. 
- Eğer <!vli olmasaydın söyliye

cek bir sözüm olmazdr, dedi. Ev
lenme, serbestilerden istiyerek fera
gat demektir. Bu feragatten vaz· 
geçmek mümkündür, fakat bu tak· 
dirde de ayrılmak ltwmdrr .. 

- Biz o kadar ince düşünmü· 
yoruz. Ben ebeveynimin pastacı 

yarnaklarile evlendim. Onlar dük· 
kfuıı idare ediyorlar ben de ev is· 
lerile uğraşıyorum. Beraber kalmak 
bizim menfaatimiz icabı. Biribiri· 
mizi sevditrimiz için de her ~Y 
yoluna giriyor. 

Sabah olunca, ev i,Şlerini de bi
tirince ben yalnız kalıyorum ve ya· 
pacak bir işim de olmuyor. Koca
larım işlerindeyken ben de bir Ç9k 
başkaları gibi kapı kapı dolaşıp 
mahalle kadmlarile konuşarak 
kom~uların aleyhinde laf söyliye
bllirim. 

Ben, insan yirmi yaşında olunca 
bundan daha iyi meWJ}iyetler bu
iabilir diye düşünüyorum. Etekli· 
ğimi giyer giymez biri olmazsa di
ğeri gelip beni götürüyor, hiç ol
mazsa böyle vakit kaybedilmiyor. 

Pozol: 
- Ben ihtiyarlamışım, dedi. 

Mürteci olmağa ba~ladığmu, adet 
ve ahlakların ise ileri doğru yürü
düğünü görüyorum. 

Seni kabahatli gôrmüyorum kı
zını. Aslına bakarsan, kanunları-

mı sen bizzat benden daha iyi tat
bik ediyorsun. Halbuki şimdiye 

kadar ben evinden kaçmadığı hal
de kocalarına ihanet etmi~ bütün 
kadınları cezalandırıyordum. 

Hürriyetten, karşılıklı muvafa
kat ile de olsa feragat edilmemek 
lbun. Verdiğin misal beni çok 
düşündürdü çocuğum, zira benim 
prensiplerim sana vız geliyor ve 
dediğin gibi senin de kendine göre 
bir namus ve faziletin var ki belki 
asıl büyük fazilet bu. Ver elini, 
seni tebrik ederim. 

Pozol ziyaretlerine devam etti. 
Dükkanlara, atelyelere, girdi. Dı· 
var diplerinde uyuyan serserilere 
sualler sordu. Birçok kirli el sıktı 
ve birçok mütebessim çehre gördü. 
Kimse, hilktimete hücum edecek 
derecede hayattan şikayetçi değil· 
di. 

Belediye dairesine dönünce ikin· 
ci bir ziyarete maruz kaldı, yeni 
nutuklar dinlemeğe tahammül etti 
ve gittikçe artan bir yorgunlukla 
eller sıktı. 

Davetliler belediye binasının, 
Porolun ve gözde kraliçelerin por
trclerile süslü, salonlarında toplan 
dıklan ve kral kendisine şiirden 

bahsetmek üzere Jigliyoyu bir kc· 
nara çektiği sırada emniyeti umu
miye şefi çıkageldi. 

\'azifesini yapını~ olrnal"tan do
b'an bir gururla iğilerek şu sözleri 
söyledi: 

- Majesteye, kızlan prenses 
Alinin sağ ve salim olarak bulun· 
du&runu haber vermekle §Crefya· 
brm. 

Porol haykırdı: 
-Ne çabuk! 
- Evet Majeste. Emirlerinize 

itaat edildi. 

VII 

Alin ve Mirabel ''Horoz Ot!!li,,n
den çıktıktan sonra gecenin saat 
onunda şehre vasıl olmu5lardı. 
Güneş saatlerinde uyuyan Tri

fem grupla beralıer canlanır ve ge; 
vakitlere kadar uyanık kalır. İki 
dost kalabalığa kan~tığı zaman 
yolcularla dolu sokaklarda bütün 
dükkfuılar açıktı. Mirabel bundan 
giyinmek için, vakit geçirmeksizin 
istifade etti. 

Çıplaklığını hissetmek, o zama· 
na kadar duyduğu hislerin en na
ho~uydu. Kendisi gLbi açık birçok 
genç kızlarla dirsek dirseğe geldiği 
halde gözleri herkesin gözlerini 
kendi üzerine çevrilmiş sanıyordu, 

Bir dükkana gireli ve ne istedi· 
ğini izah etti. 

Satıcı ka<lın onu tepeden tırna
ğa l"adar süzerek: 

- Madam, dedi, bunu söylemek 
.benim menfaatime değil ama giyin 
meniz ne yazık! lnsan bu kadar 
gfutel olunca güzelliklerini saklar 
mı? 

l\Iirabel: 
- Bu benim kaprisim, dedi. 

(Devamı var) 

Milli Şef 
Dün Yeni Finlandiya 

orta elçisini kabul 
ettiler 

Ankara, J (A.A.) - Yl'nl FlnlAndlyıı 
orta elçlsl Baron UrljlS Koskinen dUn 
öğleden aonrn Relslcumhur tarllfındnn 
kabul edilerek itimat mektubunu tak 

dlm etml~tır. MUIA.katta hariciye u
mumi kC.lbl bUyUk elçt Numan Me· 
nemencloğlu hazır bulunmuııtur. 

Talebe öğleden 
sonra serbest 

kalacak 
Bu rejimin ilkmekte?>le

re de teşmili 
kararlaştırıldı 

Orta tedrisat mUcssueıerlndc ö
nUmUzdekJ ders yılı bagmdan itiba
ren ö~Ieden aonrakl mUzakere saatle
ri kaldırılacak ve talebe 11aat ı ten 
aor.r ıerbcst bırakılacaktır. 

Bu vaziyetin llkmekteplere de tco
mlll Uz~lnde vek~etçe tetkikler ya· 
pıldığı haber verilmektedir. 

Öğrendiğimize göre; ilkokullarda 
da derslere ıaba.hJeyln bn§l&narak öft· 
leye ~adar ikmal edilecektir. Öğle
den aonra talebe okulda me:;gul edl
Jecek, mualkl, oywı, resim • 1f !ııall

yetıle uğragacaktır. Bununla beraber 
talebe bu faaliyete devamda aerbcst 
olacaktır. 

İlk tedrisatta tatbik edilmesi dU§U· 
nülen bu ıcklln programı bu taUl mev 
siminde tnllm terbiye heyetince hazır 
)anacaktır. 

Orta tedrisat mUeaseselcrlndcki 
ders rejimini ~chrimizdeki ecnebi ve 
ekalllyet okulları da yeni ders yılı ba
gmdan tatbik edeceklerdir. Yakında 

kendilerine tebligat yapılacaktır. Bu 
ııuretle memleketteki bUtUn tedrlsat 
mtie.sseselerlnde tek tedrisat rejimi 
tatbik edilecektir, 

Romanyaya 
gidecek heyetimiz 
Servet Berkin dün ala
kadarlarla temas etti 
Ticaret vek~etı dı§ ticaret dairesi 

reisi Servet Berkin, beraberinde lz. 
mir ihr:ıcat birliği mUme.ssllleri ve 
ııuıllyedcn bir aZ.1. olduı;'\l halde dUn 
&ıohrimlze gelm!§tir. Servet Berkin 
dUn tıca.ret mUdürlUğUnde ihracat 
birlikleri reislerinin toplcıntısmda bu
lunmuş ve l;endllerlnden Romanya ile 
mevcut munmeleleri hakkında bazı 1-
ze.ha.t almııtır. Mumaileyh bundarı 

sonra petrol lim!ted §lrkeU lle de te
mas etrnl~Ur. Servet Berklnln rlya
aeUndeki bu heyet §ehrlmlzden bazı 

fhrac::ı.t birliklerinin mUmesslllerln'n 
de iltiha.klle cumartesi gUnU mısten· 

ce yoluyla. EUkre:e gldccek ve Romen 
hUkumeUlc temaslar yapac:ı.ktır. 

Beyazıt meydanı 
mozayık parke olacak 

Sultana.hmeUe Beyazıt arasındaki 

tramvay raylan k&.milen yenilenecek 
ve bu arada parkeler de mozaylk ola
rak değ~tlrllecektlr. Bu cihet! katı

yetıc tespit. için bugtın tramvay ida
resinde valinin relslltınde bir l~omt.
yon toplanacaktır. 

Barlardaki yabancı kadınlar gidiyor 

içkili lokanta işletenler "bar,, 
sayılmalarına itiraz ettiler 

Bu sefer de Romanyalı mütehassısın Taksim 
gazinosuna ecnebi artbt ve garson getireceğini 
ve b:ızı tekliflerde bulunduğunu iddia ediyorlar 

Artist adı altmda barlarda çalı. 
§an ecnebi kadınlar son karar Uzc
rl:1e birer, ikiler puaportlarını 
çıka.rmağa bqlaml§lardrr. Şimdiye 
kadar otuza ya.km kadm pasaport 
yaptırm~tır. Bunların <'kaerisl Su 
rlye, Mısır, İran ve diğer Yakın 
Şark memleketlerine ıftmck için 
vize ıı.lmaktadırlar· 

Eskiden eehrlmlze gelmiş ve son· 
radan işsiz kalmış bazı artistler 
t1e yol parası bula.madıklarmı söy
Uyerck öteye ;.,cırlye b:>tvurmağa 
başlamı;,lardır. 

Diğer taraftan bu at li!tl:ırın ça. 
lıştığı yerlerden içkili lokanta ıs. 
mile fa~Uyette bulun~n mUesecee
ler:n aablplerı lıtıralarmm b:ır tel'· 
miye cdilınr.dııe kar"ı itiraz etm~· 
!erdir· Bunlar hep bırıier. bir lstıda 
ile vil!yete mUracaat etm13ler ve 
kendilerlnln kanun çerçevesinden 
hariçte oldukla.rnu ve b!naenaleyb 

ecnebi artist c;alı§tırablleceklerini 
Ueri sUrmUşlerdir· 

V~ll bu lstjdayt Beyoi;lu k"yıra. 
kanılığma he.vale etmiştir- Ka~ma_ 
k~mlık buraların bar mı. l oks:ı iç
kili lokanta mı s.ıyılac:ığını tPlkike 
başlamıştır. Kaymakamlık bu hu • 
sustaki tetk'klcrin netice.sini bu -
gün vilayete bildirecektir· Eğer 
kararda buralarm içkili loııcanta ol. 
dukları kabul edilirsP. e<;.nebi ar • 
tistlcr~n ç:ılışmalarına :nüsande o
lunuraklır· 

tÇKtLt J.OKANT.\ SAHİPLERİ. 
?\°İN lDDtALAnt 

İçkili lok:ı.ntalard:ın birinin sahi· 
bi dün bir muharriri.m.ize itirazla -
rmı şöyle anlatmı§tır: 

··- KUçUk sonö.tlar kanunu yal. 
nız barlarda ecnebi artist çalışma· 
sma müsaade etmez. Biz, seneler· 
denberi resmi makamların da ka. 
bul etliği gibi içkili lokantayız. 
Barlarla aramızda farklar vardır. 
Barlar gece yarısından sonra saat 
iki buçuğa kadar açık olduğu hal. 
de biz, .eaat ikide kaparız. Farlar-

• Denlzbank zarnanmd& makine ve da yalnız konsomll!yon olduğu hal
ve ln§aiye mUhendiıl ııe 1nııı.at uıtaaı de bizde yemek vardır • 
yetl§tlrilmek Uzere Almanyaya s6n· Barlar gUndllzlerl çalışmadığ& 
derllmloken harp dolayıılle avdet eden halde biz gündüzleri de servts ya · 
ve halen ter.sanede çalı~an talebenin pa.ru;. 
lngııtereye gönderilmeleri kararla§- Kanun içkili ıo·.uıv.talard:ı ecn<'Li 
mı11 ve döviz temin edilml§tlr. &rtistlerin çahşmasma müsaade eL 

• lzmltin eski belediye encümeni mektedir· Bundan baaka bu aeldlde 
azo.lo.rlle belediye ret& rıhtım in§a&- İstanbuldakl içkili lokantalarda 3 
tında bazı usulsuz ~leri görUldUğU ld· bin kadar yerli vatandaş çal:sma:<. 
diaıslle Devlet ş~rumca mahkemeye tadır. Garson, ;aıdrop, hizınetçi, 
verllmlşlerclir. yemekçi olarak çalışan bu kimseler 

• Pazar gUnU Bakırköyndo tecrUbe aimdi işsiz. kalacaklardır· Çünk_U 

Uf 1 kt O Un biz bu vazıyctte işe devam eJ"mı-n us sayımı yapı aca ır. g ev- ~ . . . 
Ierindcn çıkmıyacak olan Bakır.köy- l yecegiz. Mtişterlh:rıır.11. ye~eklc 
IUleri !azla bekletmemek 1 in d:ıba beraber numara ~a seyretmege a-

ç lışmışlardır. Yerli artist de bı.h.ın· 
çok memur kullanılarak sayımın saat d ~ d il 1 • · i k ma ıgm an m esseı1e erımız n • 
on bire kadar ikmaline çalışılacaktır. tm x. b k 1 ~ pa a6 a mec ur a acagız. 

• Hnva okulunun gedikli kı.smma . . , 
talebe kayıt ve kabulillıe ı temnıuz- Biltun bunlardan bru;:ia en c;o.k 
dan ltlbıı.ren baolanac&ktır. Ortamek- hayretimizi mucip olan noktıı. §U -

dur· tep mezunlıı.n alınacaktır. · . . 
• B tk•-· k ak 1 11- b ,;Un Belediye 100 buılerce Um sar -e: UL' nyın am ı,.ı u., • fi . ti·· T k h h ı d 

den ltlb1.ren Beşiktaş Hayrettin deniz 1 e ın§l. ot · ;ı ~ Sı"ll .a 5t•s:n c-
. . ı• ki gazinoya malum oldu(;'u uzcre 

iskelesi yanmdaki sa.ray mU,..tcmilıl· bir i' t · b l t ç·· kil 
tından olan bin:ıdıı. ç:ılışmağa b:ışl:ı- m ıs ecır u amamı~ ır. un 

t I burasmm masrafını gelceck hasılat 
mı~ ır. koruyamaz. Fakat sl)n ... unıer<ie 

• Mllll piyango idaresi yalnız köy- 1 R d ,_ ı · " ı bir . omanyn an şc .. r mıze ge en 
ler için :so kuruc:luk aylılt kcc:ltle bılet- t b led" e e ı ta b ld b "' "' , • za " :y y , s n u a u §C -
lcrl ihdasını dU,Unmektedlr. Dlı;er ta- kilde başka eğlence ycrl a~ılması. 
ratta.n 5 Lllet nurnaru:nr ihtiva eden na müsaade edllmcdlgı takdirde 
aylık karneler yap:ltp 9 buçu:' llrıı.ya bu ~i alabilccı::ğlııi sô;-lox;l~ Jr. IJt• 
yani yarım lira eksiğine ııatıi:ı. çıka- z:llm e:ı.rtlıı.n ıı.rnsmda, bar §eki n. 
rılacaktır. de ~letcccğl gazino için Romanya-

• Şubat ayında tramvay \"e tUncl- dan aı.1.Uıt ve batt.1 garson ı;ctlr -
de unutulan C§Y& adedi 800 parc;:a 1• tcceği vardır· Öğrendi~imlzc g5re, 
kcn bu miktar martta bine çıkmıştır. de gazino mesele.sini başındnn atıp 

• KUçUkpazarea ayrı ya~nd.ı~ı ko.· kurtulmak isteyen belediye de bu 
rısı l"erdancyl Çe~me başında döven ~artları kabule mUtemayü göriln • 
tramvo.y biletçlsl Mehmet dUn aulh mektcdir· Ualbuk~ digeı taraftan 
ecza mahkemesinde 3 'Un hapse. 31 bizdeki artistloc ! mı..J:ıa.:!ı.: veril • 
Ura para. ccz:ıama mahkQm e:illml§- mcmekledir.'' 
Ur. 

• H:ırlçten g-elmeme:ıl Uzcrl.ne sığır 
derisi fiyatları yilksclml~tir. 

• Sebze halinden ıont'a SUtlUcedo· 
ki mezbaha blnıısında da. ça tıaldar 
görUlmUş, !alaıt bunlnnu ıtmdillk 

tehlllte!i vo zararlı olmadığı anla,ıl· 

mıştır. 

13:ıhkesirde Merinos 
müsabakası 

• Hatayda Kırıkha.mn Soğuksu ç!!t 
İstanbulda maden ve. llğ'!nda &çılan eğitmen kursu tedrisa

define arayıcılar artıyor ta b:ıglamıştır. Kur:oı!\, Hntay ve clvnr 
• vll~yetlerden 200 e:ıtmcn lı;ıtlrak et-

Ealıke!lir, 1 - Merinos yctl§tlrme 
oeruğl tarafından, Merinos yctıı;Uricl
lerl nra:ıınılıı. tertip edilen ağ.l, kcs!m 
ve yetiştirme mUsabakaaı bugUn ya
pılmıştır. 

\•ıııı, kolordu kumandanı, sivil ve 
askeri erkAn Ce kalabalık bir halk 
bu mUsabalrnyı taltip eylemtDierdlr. 

Şchrlmizln muhtelit mahallerinde mi~Ur. 

maden ve define ar:ımak Uzere vll:\- • Antakya. c;:ocuk • eslrseme kurumu 
yete mUracaaUar çoğnlmt§tır. Bu 11on altı ayda. GOG taklr c;:ocu~n elbise 
meyanda BUyükada ve Banyerde_ al- ve mektep levazımı temin etml§tlr. 
tın, Bcndler civarında mnnga."lez, Zln- • B:lr.ı:a, be'cdiye rn~cllsi, son top· 
clrlilruyu civarında da zengin bir de- lantısında, eehir bUtçesinl 400 kUsur 
tine bulunduğu bllillrllmi~ ve arama bin lira olarnk tasvip eylemi§ ve me· 
m'Usaadesi lstenilmı,ur. ' aalsine nihayet vernıl.şUr. 

.. ' 

Vali, bu mUna!ebelle söyledl,li blr 
nutukta, hüktımetln, Merine.s koyunu 
ycU~irme~e vcrdlt;"I ehemmlyotl le· 
bnrilz cttırml~Ur. Öğleden sonra, köy
ıu ycli~tlrlcilcr şerefne hnllcevindl" 
bir ziyafet \"er1lmi7tir. 

EDEBtY AT 91e 
SAN'AT'fE 

DtKT A TORLV1' ; 

l XSA::i ycnlye h:: :ıJ. 
mckten kOrJall 

çln mi! . ııılıl .~ l 
Çünkü cn·cıa kendi.S , oll"'". j 

köhne o!duJ;unu ~'.1'5Ct:,. So~: 
gibi bir bclabet.e du~b coeoP-:: j 
iş bu kadarla bitmel • .0 rııb : 
ble • yeniden korku) dl) ııtrl ,.,r l 
şağılığı JıastalıkJarJndıı.11 Jd0ğı'1'~: 
dır ki onun kurbanı 0 ıJJıJ' ! 
fa.rkıncla olmıyabilir· '"1°i ~ ! zih.nj ltiyatıanmız yen) ıılY...ıd j 
y~k kadar anı.yıŞS .. .,r'~ ! 

~Q.ı • l yani kendi kusurum .,,_ 'j 
i olabilir· td ~11" 

nu gibi sebeblerJedlr 1":-"- ı 
kUltnr danyasmds cı.ı: ııı~ l 
ı.arnı pcljin ,.e yilk5Ck _,.._.c ' 
rruıJıa gfü;tcr:llmefil bir _. 

muştur· ~~ 
lliUıassa edebiyat ,·ı;.,...11""'"- • 

ruıtıa.r hiçbir kayıt.t:ın·etfll~~j 
ruhunun •"n"UZ hiırrl~ 1 

'"' " •AJ·f ' 
tı~rı en mane\'i \'C baau • • .W 1 
yet or:ıdıı ,·:mlır· !J5Sı ~ 

Son günlerde, bllhJ ff 7r __ 
yo.tımızıla yeni çığrrl•~eıct ~ ; 
!tek samı.ta doJ;rn Jı:ır1'11~,, ! 
ma 'Fa çalışıın genç ş:ılt rD,JJll111 j 
tcılen beriden, hattı ~fili"" i 
sUtun ark:ıd:ıştarıır.ıı _ _,J· • 

hllcumlar yaııı!ıyor· ııJt ~} f 
Illz, bunları, eğer 5;11 tP"' j.J ! 

slplcr:I makaddcS5C• d-' ~ • ı 
des prensipler bııkıt:l~·ctlt?'".Mf / 
zcvldcrimiıln ve z11ın ~ ,,~~ \ 

tlirliltt ı zln bir nc\·J dllrla · _.,., • 
dl' t:Y. • 

bir a.,ınlığı ma.JıJyctl~ tld~ ı11_'ıl ,. 
~mUzü, yine ınut .. -ırııJ "', 
hlirrly<"ti na.mma, ~!i il~ a-(• İ 

: I\:aJdı ki bu ge..>Jç~crıdt~I'~ "..J' 11 

re ve sanatc doı,'rd bit I>""'" 
mnısl:m ı;ol• ınüb:ırc1'ııde 1 U" İ 
olduht.an ba~kn, tı;Jcrl ı:cııı' ,c· ı 
ıa hanct ,-erc<"ek bit l"' de 

• eser• 
retleri ihth'ıı r.dcn _,.ıb ,&- , 
çllmelrtedlr· bfıe y;,ııır> 1 

N o (!hırsa olsun. rtı ıv· tıl' ı 
rünen bir ı;ırpmı~tı.~dıı.tl'~~· j 
dat1Jl3, hcmnl \'O ıs 

0
11bll •dl" ı 

"'tllıard:ığ k"'vn:un:ısı ,.,rt ı(l j' 
.J ..... 'I r " 
nl muhakeme t>tDlC~ 3-u?·;t jtl'~, 

Çok zsmnn ı lr ru ru" ııdııı,t' 1 
olm Han zlyaM bir ztıı ı.~ ,uııl• 
o!nbllcn (benliflrul ~rııtı ettı'' 
buta.mı:ıcıJ) rllv<'btH~<'e 1ı 11-1 ııtı• 
,·r:rscll"nt!on ılo rnol~;. 'fJr' f" 
•Hlc;m!'ktcn ~'ktnrnn,; ıısYt~ttll• 
i.dt mar:ı..'llyle, hlçb 41•cf' &~~ 
'1ıımmut ~tml"dlr~ırnlt ~111" tıl1 
~n ı:llzcl ":ınnH:ı.rr1'1 :ı1c ~ 1 
hl\rrl:\""dlnc hn1"""~ j 
"'n'ane ynrnt:-1•111:-· lfttl~ 

//. D~ ....... 
······························ 

·kası 
Karabük . f~!~:~ı·"' 
Çubuk deınır k iiıete I' 

da başlama ıa.ııriıı~ı 
ve çetll' deııı'·,,ıı 

füırnbUk demir J1 pıJC 1t11Ytıf 
ı,:lmdlye kadar yapıtıı. deııılri ~: l' 
başka köşebent. 1~,. "'şet ııe;, 
na da geni.§ ınlkyaslll< pıı.rtil U""'",,;ı; 
Bu cins demlrterde:1altıll~ p çil 
te verilmektedir. 1 bril'ıU';,ert ~ 
da çıkanlacaltUt· ırıııa~)( ~~ 
demir ima1Mma b~!i Ut· p ıı.d>_if' 
tıbatmı iltmal etnı_;1r. fııb~ d'JJ>', 
!malt.ta b~lıınacal• •r ce'fllC e0.:ı. 

_ _.,, deın• _.nı;d• !"" 
tanılan Divn... ııtell, ,~ ıe~ ~ 
nuı en ytık11eK l<& dtlgıı ıçltl el'~_,.ı 
herl ha \"i demiri 01 

dit· JJ ... ad".:J nel<te ır ,.... r 
de neticeler ·•erı eni detıı sO ~il 
varınd3 bulunan Y y<ııde tIJl':,tl' 
nin demir cevheri ~ııradıı 15 o1-tP 
hesaplanmıştır. o1tte ıtd 
başlanınca J{arab 

hallta.st~ ~ 
korosıJJI 

Y ugosla "1 • .,; 
konserı ı P' ~ 

ıdl1'1ır:r1t1 ıjl!etcl' ~ 
DUn eehrlıniZe ge 1ıııetı ..eti 

r slıı" ' ıı•~.:... verdiğim iZ '\'. ugo tllt ı<orO ı.>rf':. 
nln 70 klşlllk aın•d ~;,..ı 
akşam saat 20.ao ı:e-11 '~et \ 
suncla Beyoğlu aaJ bir ııo _, ıı.n• 
dım kolu ıne .... aa 
cekUr. 
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Or~~e~ç~l~i~le~r~b~i~r~ş~e~~ş~~~~~ 
G 

~lirt•nlcrin söyliycccı;i §Odur: 

ger I• a 1 d ı I ar .\~1!!~:i~~md~e~~;ı~ar~::•~ ''Seri ki ma*gz*n*~:rpre~ag~~ 
tlamın <'Yl<•nme' intlcn bahsC'di)·or· 
Bir nil<',Yİ rc~:ılıla ~c~lndircrrl< im. 

~-=::::::::~-- clnr ıı:ıra. ktz:ıııılı~ım sü~·liyen bu 

A 1man1ar1 n DO m b a S' 1 ,. ş g a 1 mcs'uıl ) :\l'lnl adam, tb.\·etlilcrinin 
Otomobil 

B 1 k 1 d tcbrilderini ~ö:ıiil fcrahi!c knlml . a an ar a etlikten sonra :\'eni kurduğu :nırn.-
BÜYfH\. Millet l\leclhinde ofo~ 

mobil israfı bir fu1ma ko. 
pa.rdı· Sa) la\ lardan biri kendini tu
tamaclı: ettl. k l er.ı· haberı· feeyyu .. t etmı·yor dolaşan Alınan ~.i,~~i;;

1

crile tı;,ıış tıınş yüriiyerck 
\'nnm atlrun mı ılc•ılim ? ... Estnğ-

k · ı • furullalı ! ... llP.şır. o, )·arım adam 
- Otomobil s:ılt:uıatıl 
Diye baırırdı· llir diğeri: 

Narvik mıntakasındaki Alman 
kuvvetleri 

kaçhğı 
kumandanının 
bildiriliyor 

I.A>ndra, 2 - Norveçtc harbeden I 
müttefik kıtaları, Almanların Dom 
bas istikametindeki ileri hareket -
!erini durdurmağa muvaffak ol -
muşlardır· Müttefikler yeniden 
asker ihracına da devam ediyor -
lar. 

İngiliz harbiye nezaretinin dün 
neşrettiği tebliğ şudur: 

··~füttefik kuvvetlerin Narvikte 
işgal ettikleri mıntakalar g<'nişle. 
mi.ştir. Harekat, müttefikler iç:n 
memnuniyeti mucip bir şekilde de. 
vam etmektedir· 

Namsosdn vaziyet değişmemiş -
fü. 

Dombas mıntakn...c;ında, kıtaatı -
mız, düşmanın şiddetli hücumları
na ısrarlı bir mukavemet göster _ 
dikten sonra yeni mevzllere çekiL 
mişlerdir· 

Dombas bölgesinde büyük bir 
cesaretle muharebe eden Britan
ya kıtaatı düşmanın bütün ilerle -
me teşebbü~lerine mukavemet et -
mektedir. 

Steinkjerin şimalinde Ilritanya 
kıtaatı devriye i.stikşafları esna _ 
sında faikiyetlerini i.sbat etmiş -
lcrdir· Düşman ağır zayiat vermiş
tir· 

Norveç sahilleri boyunca yeni 
kıtalar ihraç edilmiştir.'' 

İngiliz hava nezareti de dün şu 
tebliği neşretmiştir: 

"Dün, Norveç ve Danimarka ha
\'a üslerinde, düşman tayyareleri 
nin büyük tecemmüler yaptıklan 
görüldüğünden, İngiliz hava ordu. 
su tayyarelerinden mürekkep kuv. 
vetli filolar, dün gece, Stavenger, 
Fomebu ve Aalborg tayyare ka -
rargahlarına karşı geni...'j mikyasta 
taarruza geçmişlerdir. 

Tayyarelerimiz, hava dafi ba -
taryasının ve avcı tayyarelerinin 
şiddetli mukavemetine maruz kal
makla beraber, yapılan taarruzlar 
muvaffakıyetle neticelenmiştir· 

İlk raporlar, tayyare karargah. 
larrnı ve orada bulunan tayyare -
lerin, mühim hasarata uğradıkla -
rmı bildirmektedir· Düşman avcı 

tayyareleri de hasarata düçar ol -
muşlardır. Bunların en az Uç tane
sinin düşürüldüğü tcsbit edilmiş -
tir· Tayyareleri::ııo:<len y."?di!': bu 
harekat esnao:ıında kaybolmuştur. 

Bu sabah yeniden hava taarru _ 
zu yapılmıştır." 

R.\ Dl:O HABERLERİ 

İngiliz radyosunun bildirdiğine 
göre, Hegra kalesi Uç haftadan 
beri, Almanların tazyiklC'rinc .mu
kavPmet etmektedir. 
Almanların Snna mıntakasında 

yaptıkları ve mlitlefiklcrin geri 
püskürttükleri hücum hakkında 
da, 1ngiliz radyosu, buradaki Al -
man kıtala.rının, yakındaki koyda 
bulunan torpido muhriplcrinin a -
tc•§i himayesinde hareket ellikle _ 
rini söylemiştir. 

İngiliz radyosu nihayet, Alman 
kıtalannm ileri hareketinin Röros 
ile ::>törn arasında durmuş olduğu_ 
nu da bildirmiştir . 

TJ<:YtD ED1Lllt\'EX HABER 

İngiliz Röyter ajansının bir telg 
rafına göre ,Almanların stratejik 
iltisak noktası olan Domb:ı.sa ulaş
tıkları hakkında neşrettikleri ha
ber şimdiye kadar ne Londrada, ne 
de Stokholmde teeyyüd etmemiş -
tir· 

MOTTE F IKLE RI N YENi 
MEVZiLERi 

Parise gelen son haberlere gö. 
re, müttefikler Gudbrandsdal 
vadisinde, Dombaas'ın takriben 
20 kilometre kadar cenubunda 
Brennhhangda yeni müdafaa 
mevzileri işgal etmişlerdir. De
miryolu bu noktadan garpte An· 
dalsnes'e doğru ve şimalde de 
Stören ve Trondheym'e doğru 
ayrılmaktadır. Bu haberler doğru 
ise Almanların Domb3as'a ulaş· 
trklarını söylemek mevsimsiz 
olur. 

!sveçten gelen haberler ve dün 

ı,eceyarısından biraz evvel tn. 
giltere harbiye nezareti tarafın
dan neşredilen tebliğ, Britanya 
kıtaatının Alman ileri hareketini 
yeni mevzilerinde durdurdukları· 
nı bildiriyordu. 

Müttefik lrıtalar muhtelıt nok· 
talarda Alnıanlarla temasa geç -
mişlerdir ve Stokholme gelen son 
haberlere göre de müttefikler bu. 
rada mevzilerini pek ziyade tak
viye etmiş bulunmaktadırlar. 

Trondheym'in şimalinde Al
manların Snaas gölünün iki cihe
tinden yaptıkları hücumlar çetin 
muharebelerden sonra müttefik. 
lcr tarafından püskürtülmüştür. 

Bu cephede Fransız dağ kıta
l:ırı, Norveç kayakçıları ve İngi· 
liz müfrezeleri vardır. Havanın 
fenalığı mühimmat nakline cid
di surette engel olmaktadır. 

Kar, ağır toplarla, tankların 
ve zırhlı arabaların hareketini 
pek ziyade zorlaştırmaktadır. 

MONAKALE HATLARI 
BERBAT 

Röyter ajansının askeri mu. 
harriri Alman ordusunun Nor
veçte muzafferane ilerlediği hak
kındaki Alman nazariyesine isti· 
nat edilmemesi Iazımgeldiğini 
bildirmekte ve sözlerine şöyle 
devam etmektedir: 

''Nazi kıtalarının Störn ile 
Dombaası işgal ettikleri ve Oslo 
ile Trondheym arasında irtibat 
temin ettikleri hakkındaki Alınan 
haberi pek muhtemel olarak şu 
manayı ifade etmektedir: Alman 
kıtalarına mensup küçük müfre
zeler bu mıntakalara girmişler. Al 
man kıtalarının bin bir yoksuz· 
luk içinde bitkin vaziyette bulu. 
nan kumandanları Störn ve Dom
baas'a varmışlar ve buralardan, 
kıtalarının hedeflerine vardıkları
na dair mübalağalı haberler 
yollamışlardır. Bu, Oslo ile 
Trandheym'in arasında Alman 
askerlerinin ve malzemesinin dur· 
madan gelip gittiğini ve Trond. 
heym'in vaziyetinin sağlamla~tı
ğı demek değildir. 

Merkezi Norveçteki Alman 
münakalat hatları, birçok nokta
larda çiddi hasara uğramıştır. 
Yollar ve köprüler, lağımlar ta· 
rafından atılmış ve biribiri ardına 
yapılan bu tahribat sebebile düş. 
manın ilerleyişi pek ziyade ya
vaşlatılmıştır. Almanlar, birçok 
bakımdan N orveçte müttefikler 
kadar sıkıntılara duçar olmuşlar· 
dır ve hata zayif ve yaralanabilir 
vaziyette bulundukları muhak· 
kaktır.'' 

NARVIKTE AIMAN 
KUMA NDA NI KAÇT I 

Rarvik mıntakasında, Alman. 
ların, yiyecek sıkıntısı çekmeğe 
başladıkları söylenmektedir. Bu 
sebeple ellerindeki bütün esirleri 
İsveçe geçirmektedirler. Bu su
retle tahliye edilen Norveç esirle
ri Almanların Narvikte bir hafta
dan fazla tutunamıyacaklarına 
kanaat getirdiklerini anhtmakta. 
dırlar. Narvikteki Alman kıtaatı 
kumandanının ani surette orta
dan kaybolması, hararetli dediko· 
dular uyandırmaktadır. Kuman
danın gemi ateşçisi kıyafetine gi. 
rerek İsveçe kaçtığı ha!<kında 
şayialar dolaşıyor. 

GERt ALINAN ŞEHiRLER 
Norveç ajansının bildirdiğiııe 

göre, Norveç müfrezelerinin Rö
ros 'a girmesi üzerine Alman kı· 
taları bu şehirden geri cekilmiş· 
}erdir. Alman kıtaları, Tynsden 
de geri çekilmişlerdir. 

İzmir kız voleybol 
şampiyonluğu 

İzmir, 30 (A.A.) - Ortn dereceli 
kız ekııllarI voleybol şaıııpiyonlutı'u 

bu sene de ktz öğretmen okulu takı
mı tarafından kazanılmıştır. 

müza erecı erj clc~il! \'arım nclam, bir aile ~l'1'in-
dircet'I• ı.:ı<l:ır p:ır-.ı kn:mnaımıdığı 

-· - ı•c1{ lüzumu \'arsa ucuza bir 
For<l nln erelim! 

Sofya, 2 - Alman iktısat müte_ 
hassısı Dr. Klodyus dün Delgr:ıttan 
Sofyaya gelmiştir· · 

Romanya ile Almanya ara
sında hir ticaret anlaşması ak
dini B!ikrcştc müzakere eden 
Klodyus, oradan Budape§teye, 
Belgrada gitmişti. 

Bclgrattan hareketinden evvel 
Doktor l{)odyus da Kral Naibi 
Prens Pol tarafından knbul edil
miştir. 

Diğer taraftan bir Alman 
e k o n o m i k h e y e t i , Al
manyaya ihraç edilebilecek 
Bulgnr mahsull e ri kontenjnıı
larının fazlalaştırılab!Imesi i
çin, tlç haflad:ınberi Sofyada 
bulunmaktadır. Almanların ev
velce çok çabuk bitirileceğini 
söyledikleri bu müzakereler, 
gUçlUklerle karşılaşmış gibi
dir. Bulgar hükO.meti, Alman 
taleplerini kabule mütemayil 
gibi gözilkmemel{tedir. Zira, 
Almanya, istenen iptidat mad
deleri verememektedir. 

Halen Belgradda bulunmakta o _ 
lan Alman turizm müsteşarı Eggcr 
dUn Yugoslav ticare t nazırı And.. 
rcs ile bir görüşmede bulunmuş _ 
tuı-. 

Pariste bir komünist 
propaganda m erkezi 

bulundu 

Parl!'I, 1 (A.A.) - HavM: 
Polls yeni bir komünist propa.gnn

dasında neşriyat merkez! keşretmtıı

Ur. Mllsadere edilen vesikaların ehem 
mfyetl Moskova ajanlarının gizli pro
pagandasının esas leşekkUIU mevzuu 
bahs olduğunu göstermektedir. 

TeşekkU!Un reisi, komünist gcnc,;llk
lerlnln orgnnı olan "Avantga.rde,, 
gazetesinin eski mlldUrU Mıırscl Vit
tettl. 

Polis mtihim miktarda tabı makl-
ne ve malzı:ımesi, kAğıt stokları, yllz
lerce kilogram propaganda bcyanna-

kin e\"lencmiyrn 'cyahud clıı. ey
kndil,ten sonm refnhla ge~indiro· 
ml~·en lıizlrri1.· 

O. t:un adam! 

*** 
Abıhayat 

S HI:TTE maden arnshrma mU. 
hcnılisleı·i bir ikinci petrole 

dalı:ı r:ı:-.t;;clmi~lcr· Yapılan sondaj 
mU\ ııffalcıyetle neticclcnmi~ ,.o 
ı>ctrol ha\ aya fı::;!•ınnış··· 

GnzC'tcler bu mcs'ud haberi nlr.. 
nen yn1.ııı duruyor· Xcclim'in iki 
yüz bu kadar sene en·cl: 

"Sandım olmu§ ceste bir fevvarei 
abıhayat, 

Böyle gösterdi bana ol kaddi müs
tesna seni!" 

Diye anlatmıya. ralıştıih budur 
ı,t<"·· Hatta, bclld do efsanede-, 
t~kC'ndC'r Ziill\am<'yn'in ara~·ıp da. 
bulamadığı alııhnyat Ç<'tiffi<'Si buy. 
du. Uu ıl;ı tıpla onun ~ibi bin met
ro dcrinli~indeki zulemattan fışla_ 
rıyor \'e nıillctlcro hayat \"eriyor· 

Ucdi· Belki de bu fırtına bize 
lıadar gclccl'I,;. lleııim gibi ancak 
c;oımuşa biııebilcıılcr için ne ehem
miyeti \'ar? Jlo~ geldi, ı.:ıfa geldi· 
llattiı, bu sade büyük memurların 
dcf;il, ölülerin \"(' ı.;elinlcrin de ot~~ 
mobilo lıinme .... ine aleylıtarıın· n~ 

ı;ün , Anuı>a harbinde, cephelerde 
dö,·i.lııerek ölcnlero teskere bı.:lu. 
namazken töchirlcrde ralıat dösek
lc rindo ölrıılr..r i!,:iıı otomobllo ne 
lüzum \ar? Onl:ıra diirt~ollu yctar 
do artar bile! Gelinlere ~el!noo: 
l>aha ilk ndımda. aile yu\1lSIDa. bu 
f...rııf n•m:ı:lle gelmeleri lılç doğru 

değil· Eğer yııya yürütmek pek 
fü•zakeh.izlik olursa, eskiden oldu
ı°:'ll gibi bir ::.fa bindirmeli· Ilu su· 
rctlıO bihniy<'nlerle bllcnlerin 8C\i.. 

ye farkl:ın da meydana çıkar· Si. 
ı>ahl Oc:ıj;'l u.al:ırı atlarım ~hlan~ 

dıra ~ahlandıra dörtnalla JZidcrlleD 
ötekiler eğerlere yapışıp kalır ... 
Düşünüyorum: Otomobil Jıusu

mctl bendo de 'ar· l\.ıslun~lığ~· 
tlan nu? Hayır! 1ktısat fikrinden 
mi? O da değil? Cu his, hende g:ı... 

Jiba lı<'r~ün dolmu~a binmenin bir 
feyzi olacak l 

*** 
Bir tashih 

,\man, y:n·:ış söyliyclim, ~imdi 
lıiitiin dünyanın ~özleri bu abılı:ı... 

ya.Ha··· Nazar de~'lllesin! v AKIT'm (Bir İki Xokta.) mu~ 
lıarriri Iliimid ha.kkmd:ıki ya

' zıından ııu nusrnlan almış: 
··vermez bana tesliyet bir madam. 
Emrimle değil mi oldu idam." 

lhınılan şu neticeyi tıka.rryor: 
''Hiitün bu mısraların Eşbcr o

kunuı:u'!dnn ne farlu \"ardır, hclld 

>::** 

V ecize 
S l\' ASAi.. J:konoml Kummu ,·c

rl:r.elcr <lağıtıyor. Bunlar: 
Balıçenlw ı;içek ~·erine domat('S, 
patlıcan dildn l gibi _şeyler··· 

Peki, clomat.cs ,.e patlıcan diko-
lim; hatta balkabnğmm bile 7.aran 
yok, fa~·d:ısı Yar· l,'akat nrdcn ı;l
ı:ı•k yerine? Sebze muhabbetini 
besiem<'k için ı:iı:ck husumetini mi 
<'kmrk lazım? Her Ş<'y, yerinclc 
güzel \e faydalıdır· \'ed:r.c söyle. 
mck icaı> ctti,:ri zaman, bunu mut. 
lnl;a ı·unııs Emre'nin nıc-:hur mıs
mınıh\ki ~ibi iı;:inden ~ıkılamaz bir 
hale getirmek ı:art nu ! 

de Iıiı;! Bu itibarla. cı;kilcrin şcy
lıuhct dedikleri ihtiyarlık yaşlan 

bizim sanatkarlar iı;in bir :kendi 
I.cndinl taklid ya~ olu)'<lr, c}emck,;ı 
tir·" 

(Bir, 11d Nokta) muharriri mU. 
sa:ule e<Icrso söyliyc~im: \'akıa. 
Jlimid m:ıdamlan, matmazelleri 
tescili hekliycoek kadar se,·erdi; 
fakat böyle ,·czinslz mısra yaznı:ı.. 
yı hiç se\"mczdl· Uu nob.i.a:yı mutlıı.
lm i5aret etmeli.}im· Çünkü yarm 
ahrette yakama sanlrr \"e benden 

Çıktrm erik dnlma anda yedim Jı~ap sorabilir· Doğrusu ı;u ola
lizümü <'.aktır: 

J~rii::I n~"tlı;ta, üzümü kütükte 
melcrl müsadere etmiştir. ~·<'mel,; giin:ıh dri:ril ya ... çı~eğl bah-

"Vermez bana te.sliyet bu madam 
- Emrimle değil mi oldu idam.'' 

mahkcmeye teslim edilmişlerdir. bür taraflarına ekh'crelim· Birinin 
Vitlet ile beş suç ortağr ruıkcrt 1 (,'emJ:r.in bir fara.tına, sC'bzrli de ö-

Yeni bir manzume 
y AllYA Kenıal'in kaç günden. 

1 

J\levııılmln en yeni \"C gayrlmerıml vukalarl:ı dolu 

GÖRÜN MEYEN ADAM 
AR AMIZ DA 

Fransıu:ı siiılU lrnmecJl,.,inln f'C\ imli ı,ufıraııı:rnbn o!:ıcaktardır. 
HOŞ J\l .\CJm.\T..,\ R - sOnPntzLt \"AJ{ı\LAH, 

I{ \llKA1L\U S,\llSELEH ... 
ll!'ıvetcn: FOH.S JUı:~Af, ı.oıı dıinyn \C Jı:ırıı lın\-adi>.lrrl 

• ··mıınınıınııı™ııııımım.ııı ııı"ıııhalliııııımmımııınmın~'mrnnımm ıı ı.ıı~ ıı rn~ın um ımıınıııı m. ıı" m :.: "'.. • 

bert beklenen ıtri manzumesi 
ı;ıktı. içinde gül, bülbül bulunnu.. 
yan böyle bir t.ahkiyo şiiri ya7.llla
nın g-üclü!:;rünü itiraf ederim· Gazel 
tarzında \"eyahut beyit beyit yazı
lan manzumclcnlc mU\afrak ol· 
nıak nbbet.cn kolaydır· Fakat hu 
türlü bir menuu yazmağa gelinco 
i-, <IC'ğl:;iyor. Yepyeni bir tahliiyc 
lisanı bulmak, fazla sözler, klişeler 
Jmrı~tımıamak, kafiyelerde her zn... 
m:ınki titizliğini muhafaza etmek ... 
mzc Juırsı lnsafı;ızca kullanılan bu 
tarizlerin no !>adar zaruri oltluğu. 
nu göstermı•k iı;in iktibaslar yap· 
mak isterdim· Fakat manzumenin 
sonunda bir f<'hdicl gibi ~u satır 
~özüme çarJlfı: "İktibas h:ıkkı 
m:ılıfuztlur'' Şiirin pl'k <le lelıindo 

b:ılısctnıl.\'eceğimc göre durun, 
hele l\lntbunt I\anununu bir kans
t ır:ıyım ! 

Si nelT'asmda 

GÜLrviEYE 
H AZIRLANIN 

Ol / VER HARDI 
ii" D ~;;;"K"Ç"'i ., .. ; .. 6''.i O,,. lb»i 
Fi l DOKTORU& 

H üJük taklilll komedi Li=İ 
ı:ilıne 11.ı\"c ot:ır:ılc: t~G1L1Z OJ:Dl'SU n.'l. ıl hazırlanıyor - 1 
Nasıl yl'tiştlrillyor, :\lajcstc kralın önünde yııpılnn resmlg~ltler,E:3

1 3 kısımlık bü)lık harp filmi. -

I! ve F oks dünya havadis leri g 
-~ımıımıımm~mıııırnıınıııınım"ııııııııııımım~ıırn~mımmmııımıııııııı~ıu~ımıııııııım:wmJııruııı~nıııı;ı~~m~mımJıımııımııınııııımınmııım~rnı~mnııı~Jını:uım.ıım ııınm~ııı illli~~ıoo. 
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Bulgar· s'anda Rusçuğa si13hlı 
Alman gemileri ,geldi 

Londra, 2 (.\ .. \.) - Havas ajansından: 
İyi bir mcnbad:ın öğrenildiğine göre. mm·nn eeklinc konulmuı; olan 

'nıü, elliı.h birtal:ım Alman karakol g"milcri, nşaf;rı 'T'unoşn gelmifıtir. 
Bunlardan bazılaı ı Bu •:ı.ri tnııd-ı kain Rusr.uk önünde dl'mirll'mişlcr
dJr. Bu dn gösterıyor ki, Almanya kcndı karasuları ilerisinde de Tuna 
nehrinin ınzföatı \"azif~ini ü-crinc almıştır- Bu ise me7t:i:r nehir in
zibatının ant' k ne~ıri...'l ill •rindc bulunan memlc>l:Ptlf'r tarafından 
ve kendi sahilleri boyıınd temin edilme ini nfıtı!' o!nk u-.igrad ltonfe
ransı l·arnrına muga: ir jir. 

Almanyada asker :;eukiyatı 
. \lmac t"Cphe:.i, :.! ( \. \.) • • Havas aj:ınsmd:m: 
Mıi 'lhitlr-r, her sınıftan Alman krtaatmın \"cstfal!;n _ r.en mmta

kl!Jlında s mal<', H:unbur;;. Bremcn ve Danironrknyn do.ğnı mütemadi. 
yen harekette bulunm:ıkt:ı oldul:la.rını ooı;lemektedirl('r 

Bu mü-alıiUer. butü::ı Harnburg mıni:ıkcsmın Ge. ta110nun mkı 
nezarcü allınJ:ı o'tlu -unu \"<' Alman PııhilJnlind !d mlldarlnrı mahdut 
ecnebilerin kontrol aıtmda bulundurulduSıınu ilave etmektedir· 

Nor ~le man
lar · şe 
çekmiye 

( Bıış tarnfı ı incide) 
!erinden mütekkep bir müfreze· 
nin i~ğal etmiş olduğunu tasrih 
ve Röros'wı 25 kilometre cenu
bunda kain Tynsct'in de düşman 
ta.rafından terkcdilmiş olduğunu 
teyit etmektedir. ....... ... ........... 
Stokbolm, 2 (A.A.) - Röros'un 
l mayısta fecir vaktı Norveç kı
taatile bu kıtaata müzaheret e· 
den ecnebi gönüllüler tarafından 
i§gal edilmiş old:.ığu resmen te
yit cdilme!:t.cdir. 

Norvec;liler, Almanları Tyn. 
setten r:vikneyc cloğru püskürt
mÜ'jlerdir. 

ERZAK VE MUHF111AMAT 
NOY..SANI 

StoUıolm, 2 (A.A.) :_ Norsk 
Tclegram Bureau gazetesine 
Alman enirlerinin anluttıl:larına 
gôt1: Al~n kıt.alarmın Rösros· 
tan çckilm~lerine faş: maddeleri 
ile mtihimmat fikdanı sebebiyet 
vcrnıistir. Filvaki Rösr~t.aki Al
man ıi'.ıüfrczelcri, Alman kuvvci 
ldllliye~ilc temaslarını kaybetmiş 
bulunuyorlardı. 

Diğer taraftan Alır.anların 
Tyn~eti tahliye etmiş olduklan 
bildirilme!ttedir. 

ALMANI....-\R ÇEKILDlKTEN 
SOf'RA. .. 

Stolchokn, 2 (A.A.) - Hav:as 
ajansı muhabirinin Rörostan al
dığı ma!Urnata atfen bildirildiği" 
ne göre Rörcs't•n H l:"lomctrc 
cenubunda kain bir mevki olan 

Hitleri 

sıliınl sı 
b· ş adı 

Osta Norveç kıtaatile Tynset'i 
yeniden ele geçirmegc teşebbüs 
etmiş olan Almanhr arasında bir 
muharebe cereyan etmektedir. 

ALMAN NAKLlYE 
GEMİLERiNE HÜCUM 

Stolthalın, 2 (A.A.) - Tid
ningarnas Tclegrıırnbyraa, Go. 
temborgtnn istihbar ediyor: 

Harp gcmile.riniıı refakat et
mekte olduğu birta!:ıın nakliye 
gemileri f sveçin garp sahilinde 
ıkain Joern ada .. ının tal:riben 10 
mil açığ1ı1da İngiliz tayyarelerilc 
harp gemilerinin hücumuna ma· 
ruz kalmıştır. Top ateşi, dün öğ
leden sonra iki saatten fazla de. 
'\tam etmiştir. 

Hadiseyi gözlerile görmüş o· 
lanlar, bir ge:niüc: yangm çıkmış 
ve bir diğerinin batmış olüuğunu 
söylemektedirler. 

Gemileıin ekseri i şimale do~· 
ru yollarma devam etmişlerdir. 
~ tıı.rııfta:ı J\lnl nlnnn bcsliye

m!yeceklerl lçin ~l::t:'St bıraktıkl

n 1%9 tr , Uiz bnhriyelisinin üç gUn• 
denberl laveçte bultınduklan, bunlıı
rm arasınd bulun:ın bir kaptanın i
fadesinden :ı.nJ:ı.~ılmrşltr. 

Aynı kap! n, Ncrvfk llru nının ar
tık katıy u k ıllanılrn ., bir hal g~l

miş oldu11 unu s6ylcmlııtlr. ırnrtczln 

dibine batnuıı :ro knd r gr-mi v:ırdU". 

Rıbtımlnr uın:ımiUe tahrip edılmlştlr. 
10 nls:ı.nd::ı ?i:ın1':tc- b tırılımıı olıın 

5 hargon~n mU:-ctt.cb:ıtr ol:ın 1 7 kl
§lden 56 !t k:ıyıpt·r. 

(Xorw<;l' chlr ıJı~l'r tel;raflıır 3 Un
cu ~ayrıııııızd:ıılır.J. 

mükafat 
l.ondnı. l - .ı\nıerikndııki Knrneci en!ilitüsU, Iiit!Pri diri olarn.k 

'Yıık lay1p Mi11etler Cemiyetine teslım ctle1.:ck olnntt bir mil) on dolar 
'\"erlleceğini ildn etmiştir· 

Ensütll mayıs sonuna kadar mühlet \'C'ı miştir· 

F..nstitU müdürü Nevyork Tıme., gaz tf'sme bcynnnttn hulunarnk 
dtmiıtir ki: 

"- Hillcr bir mahkC'mcyc veıilecek ve muhııkrmo C'dileccktir. 

HlUerfn her şc~ i müz.nkcrc yolilc elde eclolıilmrsi kabildi· Eunıı ynp
madI· 

Sovyet Rusya Nafıa Vekili 
harbe QffiTiiyecek Bu sa~~l~hrimize 
M~rc~nl Vorc~ilof bir 1 Nn.tın \' ı.ııı Ctncral Ali Funt cc-

a l } b" } d d• bcsoy tu s:ıb;ıhkl trenle Ankaradan 
nUC:U { a ::?Y e C 1 rJChrimlzC' gclnı ştlr. \°<'k l, birkaç g'Un 

kalarak tetkiklerde b;Jlunacnlttır. "' Paı-is, 2 - Mos .. ovadan :ılınan 
haberlere göre, 1 :-~yıJ lıa;:ramı 
münascbetile cW:ı M skovada 
mera::im "c askeri gc it resmi ya- ' 
pılnuşt r. 

Mareş:ıl Vcro .. il r ı~ı rnÜn"tC -
betle söylediği bir nutultt:ı So ... -
yetler Birliginin hzrl--e kar·'lma· 
yacağını t.S! rycre~:: dcmi-;t"r ki: 

Aziziye tüneli 
tnmamlnndı 

Aydm lı..ıltı üz ~rinde' ye ılmnkta 
ol:ın AZ: iye t t' linin b~atı bit _ 
mJştfr. TiinPI l::i kn<: güne kadar 
meı::.~·mıe işl~tm ye nc;ılaenktır. 

Sirh:ecic e yeni 
istim!nldc:-

Vugos,avyanın 
Moskova ile 

anlaşn1ası Ron1ayı 
düşündürüyor 

Roma, 1 (/\.A.) - Havas: 
Roma siyasi mahfeJlcri. Sovyct 

- Yugoslav münasebetlerinin müs 
takb:l inkişafları hakkında bazı 
endişeler izhar etmektedir. 

Sovyetler Birliğini'\ kendi nü
fuzunu Adriyatik sahillerine ka
dar uzatması, italy•rnın hoşuna 
gic!ccek lıir keyfiyet değildir. V c 
İtalyan gazeteleri, Yugoslavyaya 
karsı kızgınlık alı:metleri gös· 
termektcdirler. 

MOSKOV A M'ÜZAKERELERi 
l'. lositovn, l ( A.A.) - Röyter: 
Yugoslavya ile Sovyetler Bir

liği arasındaki ticaret müzakerc
ı~ri doı;tanc bir hava içinde de· 
vam etmektedir. Sanıldığına gö· 
re, Yugoslavya - Sovyetler Birli
ğinden petrol ve pamuk satın 
almak istemektedir. 

Yugoslav hey'eti. harici tica
ret halk ko'lliseri Mikorjan ile 
müteaddit görüşmelerde bulun· 
muş ve bir ticaret ve seyriscfa
in nm:ıhcdesile bir tediye anlaş. 
masının esaslarını müzaherc eyle
mi~t"r. 

Sovyetler Birliğinin Yugoslav· 
ya tarafından tanmmast, henüz 
bahis mevzuu edilme:niştir. Fa
kat, ticaret mt•ahcdcsinin imza. 
sından sonra bahis mevzun ol
ması muhtemeldir. 

Karadenizde fırtına 

Bir ~1acar şilebi 
parçalandı 

Alemdar tahlisiyesi 
vapurun yanına bile 

yaklaşamadı 

Karndenizde fırtın:ı. haflflc:nlştır. 

Fakat son fırtına fyl bir hava.dan son 
ra gclerelc donizcllcrt gafı! avladığı 

için Karndcntz çhlltcrlndtı Lir çol: 
kıızalarn scbeb olmu,, b'lZt k:ıyıldo.r 

parçnlonm ıı;, <!Un kaydettrgtıniz gibi 
tıç motor lmrıı.y:ı oturmuLt, iki motısr 
batm~ ve dfSrt kişi bo:Ulmuştur. 

Ilundan bqltıı. Tuna yoluyla Maca
rlstandıı.n llmanrmu::ı. gclmckte olan 
1000 tonluk Mncar b!uıdıralı Duna vn
ruru l'oilima s:ıhlll rintle evvelki 
ı;ecc 1;ok tehlikeli şekilde karaya o
turmu~tu~ vapurun oturduğıı yer ka
l alık olmadı!l1 lınld~ teknenin orta ta
aafı tlclioın.i,Ur. Vapurdnkl, llınanımı
t.a ~e!nıelctc olan mnhlm mlktar<lıı lt
bnlılt eşyası <lenl.z. tarafındnn stlrilk
knınJ. tir 11Urette1mt sahile çıkarıl-

mıştır. Vaptırun kurtnrılmaııından 

Umlt yolt gibidir. I{az:ı yerine giden 
Alemdar tahlisiye gemisi bliyUlt <lal
ga.lar<lıın dolnyı Yapurun yanına bllo 
yaklapmam~trr. Dalgalar vapuron 
dlrcklcrlne ı.ndar çılrnrnlttadır. 

İstanbul • Biikreş 
hava seferleri 

başladı 
Jstanbul · BUkrcş huvn sı.-Ccrlerl 

bug-Un bıışlamı ttr. Bllkrcşt"n ilk tay
yare b ı sabııh .ınt l l, ıtı C:e Yeg!lk15-
ye gclml~tir. Eltrcm ismlnd bir Türk 
ııUotunun ldal"eslnr.lc olan bu tayyare
de bir yolcu bulwımaktaydı. t tanb ıt
dan Bil!.:ı .e ilk tayyare de yann 83. 

bah 7,SO d~ Yc~lcöydcn hnrel<"l ede
cektir. 

2, 5 ınilyon lirahk 
ziraat aleti 

Amerikado.n yola 
çıkarıldı, geliyor 

Ankara, 2 - Ziraat V ekalcti 
tarafından A:r.erikaya s:pari~ e
dilen 2,5 milyon clcğerindc:ki zira 
at Sletlerinin mühim bir kısmının 
vapurlara yükienerek yola çıka· 
r.ld.ğı vc!.füetc bildirilmi§tir. Ya. 
pılan mı.:k:ıveleye göre, ekseriye
tini traktör, orak ve harn-.an ma
kineti t~~kil eden bu aletlerin 
hepsi ı S hazirandan evvel mem· 

•·- H,.r· -t-n y~">ıl"n bütün 
gayretl"rc n .. men, kırnrımız b:.ı
dur. Fab.t hudutlarım•zc.ia C:nirr.a 
ı.uvvetli ve mütcya!.:az buluna 
c.ağız.'' 

"trkr 'fo Be lr Kemal eczan si kar- ki-etım~ze gelmİ!! olac~ktır . 

-asviri Efkar 
Yeniden tntl"ıı.ra b:ı lr..ran rcfL 

ldm1zl tf'l rlk ' .. kr'!ldisinc harıı Iı 
ı:ınıY!!f nt.ı~ etler tcmcruij etl~riz. 

.!'n<l:ıl ı l ın ıtıırın yıkılma,.ı h:ın ko l >iğ~r taraftan ingiltcre:1c si. 
nulıı.n uıUmlıllt kıymetleri U%erln:ie pariş cciilen zirai aletler d:: gene 
el:ser cmlAk aahlp'erl Uo belediye ara- ı bu tarihlerde m:mlckctimizde 
smı.la. anlnşma olmu.ştıır. Binnl::ır b:ızi- bulunacaktır. lngiltcrcye sipariş 
raml;ın it!~ ar :ı yıl.ıl .• 1:ı .ı l::ı1lanac k edilen zirai ~!etlerin kıymeti ya· 
t.tr, l nm milyon lirayı bulmaktadır, 

ltalyanı takın- Roma~Y~~ 
"" . • hudut harı~ı 

dıgı vazıyet ecnebıler 
( Baıtnrafı 1 incide) 

ktılıicle bir \'nzi~·ct yoktur. 
.Amt'rıka:,n har<'ket , tmesi mu• 

k:ırrer olrn İt.al) nn Rcx tnınsat -
lantığ nin haı-ek tini ll'hir ettiği 
haklunda çıkan hnber doğru değil
dir· Vapı:r hareket edecektir· Cc _ 
nu!Ji AnH'ı ika \"e Uzaı. l}ar!c )ıostn.. 
sını yapacak \":ıpurlar da günlerin 
de hareket edeceklerdir· 

ta §ark Inglliz h:n•a Jıetcrlerl kum
pımy:ıları tayyurelerl. i;,nn ahire ka
dar ltaly:ıda tevakkuf ctm•yccckler. 
dir. 
KAH \R '11C,\ttta CıF.Mlt.ımı~r:: 

::; \MiL uı::aıı. 
Loııdrn, 2 (.\.,\.) - Kahire' len bil

diriliyor: 
rortsald \"(' SUvcyş SejTİsefaln kum 

panyalarına 1n,;lliz gemlle!inln blın-

dan böyle Uınltburnu yolunu takln 
\ \JEI:tl\.\ Sl:Fll\L'\"t; Tı:mSAT , . edecekleri bildırllınlşU ı. 

r:omn. 2 - l~omad:ıki Amcrikıı Kahirooekl lnglllz bah:-1 makama· 
s~fiıi d_~ı~. i\Iu_so~~ni i~e kırk. beı; dn.: tr, tngiltcrc hUkCımctl tar:ıfından 
kıkn goruşnıüıJtur. ı.uzvcltın cınn ittihaz edflıni« lan t dbl 1 i Aka _ 
·ı ld - 1 l b - ı · k ,.. o • e r eı n c ı c yapı ıgı an aşı nn u mu a at- nız dahilin·' .1• t ı1 u k JAt · 1 . . . uc .ı .en m na n " a şa-
ta scfır. talvnnın haı bP gırııı gır- 1 m·ı ımad,. .. _ t kt a· 1 . ~ ·, . . ı o ıt.ını ""'yan c me c ır er. 
mıycceı;I ha.;,kı:ıda ~.ıusolınıden BalTr"ah d ki 1 11 u 1 mnlümat almak istcmiıo;tir. Havas 1 mer e ng ız gem er -

. . . . , . ne Ümıtburnu julunu takıp etmek su-
l"lJansı ınuh:ıbıruun I.omndal.ı A • tll 1 ııt ·'-t t 1 · 1 l . • . _ _ re e ıı.; eı"fye a\·u.· e me en ç n 
merıkan mahafilrndcn aldıbı mnlu. ta.llm t ıı~ıru 

t . 'J 
1
• • .,_ fi a ~er •• ._.. r. 

ma n gor<!, 1 uso ını Amc>n .. n. se -
rinc ltalynnrn hattı hıırckctindc 
,rnkm bir istikbalde de ~i11i!dik ya - Loııdnı, ı - tng"fltcrenln aldığı tcd 
pılmnsmı icap ettircec>.t bir vaziyet birler hahkındn Londra mah!\fillnln 
görınedif'i .) olundrı c-C\'ap \"Crmiş -
tir. JtaJ)a şimdilik gnyri muharip_ 
lik nııı:iy('tinden nyrılmı~ acaktır· 

KOX'f C'h' \XO il.ı: MÜL l~AT 
Diğer taraftan Romıı.d:ı!ti İngiliz 

mnslahat.,üznıı da ltalyaıı l!aricL 
ye na7.uile görfüımiiştür. 

mlltalc:ı.'il .,udur: AkdC?nizin lnglliz 
Uc:ıret geınileılnc kapıı.tılnuısı, Hin
distan ve t;zuk şark yolunu bir par-
ç.-ı ı.wı.tacııktır. A vustrıı.lya yolu an
cak bir &Un uzıyncaktır. Akdenizin 
lmpaWm sınd:ın en zlyadc ml\teeşsir 
olacak hat lıı~ııt.erc ile şarlıl Afrilia 
arasındaki hattır. 

!'.'mnl!\"IJH 1nglltcre .\kdcııiun ıı,i luı.pısını, 

Rı>m:!. 1 (.\.,\.) - ltöyl-..r mu- Cetcllıttarık ve 8ilvl'yı;i kontrol et· 
habiri bildiriyor ki, Ciynno - Noel mektedır. İlal)anm muhtn.~ olduğu 
Şarl mfılakatı, l'"ok ~:ımirni bir ha- nuıd<lelerin lıllyUk bir kısmı bu kapı
Ya içinde cere)nn etmiş ye yalnız lard1L11 geçer. 
bir haber alma mahiyetini hafa Bu 'aziyetı 1t.nl.}a bilmez değildir • 
bulunmu~tur· İngiliz mnsJahatgüza_ Scynhnt yolunun uzaması ırı.zını o-
n tarnfmdan l-\ont Ciyano\·a her - l&n m ddcleruı g lınesinl biraz gccilt 
hangi bir notn verilmemiııtir· Bu tirtocektır. Fak t diğer t.araftan vn
gö~~e es~asında notı:ıar teati 

1 

purlDr <!aba ı•mln yol! ırdan geçecek• 
edilmiş oldugu h:ıklrnırl:ıkı hnber - lcr ,.e daha i)i hima)'c cdılcceklerdlr. 
!er asılsızdır. 

f'..omadıılti lngUiz malüc.lleıi şu :msmnA )ll l>AF.\ .\ 

fikirdedir ki, Jngiliz gemilerini T~nntr.LI:ıa 
Akdenizdcn b:ı,,ka Yoldan sC'vl:ct - ICahlrr, ı (.\ .. \ .) Akdcnlz ,·ui-
mek hususundaki t~giliz karnrı ne yctlndckl lrnrarııızlık scbebllc, Mıııır
!ngiliz - ltaJyan müna~lx:tlcrindt>, da bazı ınfül:ıfın tedbirleri nlınmıştır. 

no de her iki memleketin karşılrklı ISl'.\:SYA~ıx y,\ZlliETI ~ 
menfaatleri ile alfıkad:ır hattı ha.. 
reketlerindc herhangi bir deği.."1k
liği tazammun etmemektedir. 

DiğC'r taraftan Rö.ı. ter muhabiri
nin safili.} cttnr Roma mnhfellcrin
den öğre-nih~nc g"öre, lngiltere

ıtoma, t (.\_\.) - lsı.)llllya ha.va. 
mllstcş:ırı ~t'neral B:lrron trıyyanı llc 
buraya gdmi.ştir. Yarın Ucrlin~ gide
eekUr. 

P·.ırls , 1 (.\ .. \. ) - Frnnsanın lapan· 
nin aldığı 'Pni k::ırnr, ttı:mi ltru _ ya. elçlJi .Mareşal Pet•ıi'l bu sabah Pa
yn.n mahf<'llerinde hicbir hPyecan rtse gell!llştir. 
uynndırnuımıslJr. 

nCYCI\: r.tr. m.Or! 
J..ou.dr.ı.. ı (,\.,\.) - İtalyanın 

duııırnu hakkmda ileı i sürdUkleri 
ınUtaliuı.larmda lngiliz gazeteleri, 
ltaıyanm, Norveç hfıdi.sclcrinin ala 
tağı !}cklo göre bir karar ittihaz 
edeceği fikrindedirler. Taymis ga -
zetesinin diplomatik muharriri dL 
yor ld: 

1 talynn ricali tnrafındnn SÖ) le -
nen tehditkar ifadeli nutuklar, g:ı
zctclerin nlC'yhdcki nc~riyntı, ltal. 
yun talebelerln"n Yugoslav)"n nlcy
hindc yaptıkları nümayişler, sulh 
taraftarı ltalyanlnr arasında J:u...-. 
vet.li endişeler uynndırmı!jt1r. t -
talyan r:r li harbe miidahale niyo
tlndo i!cler, bu cihet, ltalynnlan 
düşündürmek iktiza eder· öteki 
harplC'rd kati limil, fngiliz bahri _ 
yeslnin faikiyeti olmuştur· 

Deyli Telcgraf gazetesi de ııöy
lc yazıyor: 

İtalyan gazctele:rinin neşriyatr, 
Nol'\•eç meselesinden dıı.'ıa HümuL 
lü bir başka meselenin her an or -
tayıı çıkması ihtimali bulunduğu 
hissini nıUttcfiklcrc vcrme"'e ma
tuf btiyü.k bir blöfülr. 

t~·GtLlz 'J',~yı·,\R:O:U:ı:l IT\l.\'.\-
1>.\ Dl r.ıun·,\c \ 

J:Oına, l ( \.A.) - ~ımdiye kııdar 

Roma.}ın uJrruna .ta olan yakm ve or-

l'~rl.c, ı (.\M\.) - Ba01H~kU Reno 
bugtln öğleden l!Qnnı, lnglltereui.u Pa 
ris bUytlk elçlııi Sır Hontıld Canpbelli 
ve bunu nllitcakJp de Fı ruıanın M:a.d,.. 
rlt bUytlk cl~lsl mare·~I Pettı.lnl kabul 
etml~lr. 

AlIET:l.ii \ Ail\'.\l 1 T.\IUl' 
ı~un·oı: 

\"u-:ın,.ton :! llarlclye mUstegan 
\'eı., d!ln ın..-ııız S:!!ırinl kabul etml§, 
Bonrn re icumhur Ruzvclt lle t;6ro,. 
ınnştur. \"els dcml~tir ki: 

"İngfltcrenin .Akdcnlzde aldığı tcd
lılrkr bl.Glm azlyetlmlzl şlmdlllk de
~tirmiycccktir. Aınerlk:ı. "at-'urları 

Akdenlze seferlerine <lcvnm edecekler 
<Ur. ?.lnıımafih vckaylf cllldmtlo ta.kip 
C'tmcktcylz. 

lllf"'llt )Jl U \I'.\ ,\ :" .\'llKl~fS 

.i\l" n~l ' 

mıhire, 2 (.\.,\.) - HıııctmC?tin, 

m!IJI mlldnfaa!iıı müteallik olarak lt
Ubıu: etmiş oldu!hı kaı Rrlar, bllhD.S3n 
lsltCI}chriyc ,.o l'orts:ı ltln l.csret ve 
mUnalmllıtının ltontrolü hakkındadır. 

l>lımrda ittihaz edilmiş olan ihtiyat 
tedbirleri h:ıkkmdıı beyanatta bulu· 
nan m!lil nıUdııtaa nl\Zll"ı, bu tedbir
lerin tam:ımıle t.eda!Ut mahiyette ol
du~u söylcm~tır. Bu tl'dblrl:n ~im
dikl beynelmilel vaziyet dol:ıyısile 

ittihaz odllnılş olup ıııemlckctin her
lıan:;;i bir sllrpriz kıır~nd:ı. kalmama
llllll teml.ııe ınatuf bu1'ınınakt.ndır. 

Başvekil petr 1 sahasından 
Erzincana arekBt etti 

( Ba tarafı t indıle) 
do etlldlcr yapıln~tir. Başvekil nU· 
mune olaral;: ktıyud.-ın çıkanlı:n petrol 
hakkmd:ı mtil!ıhlW!tslcrm 'eroUclerl 
lzaluı. tl dlnl~ miş tir. 

Ogı:ı ycmc~inl petrc.1 l,nırıpınılıı yi
yen ba.1'\'cklllml:ı:, saat 1' te Dlyarb:ı
krra. mUtı:wcccihen h:ırckct ctml~ler· 

dir. 
Gidiş ve dönU lerl esno ınd:ı. bııı"·e· 

kllln geçcce~lnl ha bcr alan köyıu:~ r 
yollara çıkmışı u· Ye te7.ah!lrııtta bu
lunmuşlardır. 

Ba.c;\'ekll yeni yııpıll!ll muh cır l.öy
lcrındn le\llkl:u{ f'd •rek ıskl.n \'i'Ziycll 

haklundıı fznl·at alrnı;Iar \"C köylulc
rin dileklerini dinlemi:)crdlr. 

S:ı.at 20 de Dlyarb:ı' mı dönen ba;· 
'eki imiz iktt:!at \ ı.ı:ı il· b.rllkto Er
zınca.n::ı. dogt-u lıJ.rcl\ct ctnılalcn.ll.r. 

n \ )\'f:Ktı.t:-.- l\IO.mıt"t 

,\nlmr.ı, t (.\ . \ .) - l'rtrol sııhasuu 
t<-Uul;: etnıclttc olan sa~ m b..'l§vcklll
miz dol:tor Re!ik Sayd:ım, nısmn.:en 
afııf!"ıdaki tclgrııft çeltmı~ıeraır: 

Ratıııın ctı.ğıtıdtl yapılınakt olan 
sondajın bugUnkU vaziyeti, mUteıuı:ı

Sll!lların ltaU !Cııdclerlne göre. bir pet
rol mmtııka.sınm tcznhllrOdUr. Mınt.a· 
kıının ıım teııcl<kUlllnUn milsait bu
lunr.ınsı bu leznhtire husuel bir luy
ınet vcrmeltle<llr. nuouu hududunu ve 
v;ırimlnl l spit için daha nıUteaddlt 
ondajlarn lbUy ç Yardır. Bundan son 

rnkl meaa.lye nıUtch sıılarcıı tespit O· 

dılrcck progrc.m dahilinde devıım e
dUecelttlr. Bu hıısusta !c:ı.p eden tah
sisat BUyUl• Millet .ıre~li.sindt'n iste· 
neccl•l!:, 

FO::ııa!l, 
l.ondrcı, 2 - dıt dı/ 

rol mıntakal:ırı_ıı ıııi ir 
nebi tevkif edıl 
çoğu Almandır. . e 

htelıl ' Aynca ınu e"l6t 
mıntakalarda 600 at3ııı: 
yapılmış ye kıstf'I' !<İ ı 
olmak üzere. zoO ır· il 
ricine çıkarıl":iıııarı" ';I 
ki "Alman sey) d gıı '3 
nın 28 bini bul u 

la~ 
- b .. J1ı' 

Sümer ~İJ\d; 
müessesele 

M··rakabs 
u . il9 

kuvvetlendır 
di r 

Sümer ::ınl< kcn ndt'~I 
mUesseselcr Utcf 111" ıı 
besini kuvvetıend ııt 
kezdeki t ııiıJıt~~ b 
lı:anır vcrrn~ \C r 
urhklnrma tıar~~ ı:ı. 

• ..., fttıtl •I 
Diger tn•- t" ;ıııı 

Eti.bankın birlC'§ ~ec ;9C 
tanzim edil rek .,nııı b 

• "h!I •• 
olan kanun 1.ı \ 1 J ıııı\ 
kanun·~ct kc.b 
şılmakt..'\dır 
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. '". . (lVIVO • mu·~trc~sanı·rnentti~.u0soem~zlcekri k'ı bhea.rul·af; çob1Juk ~r::-ça hirrı.m~t!e murada erile· 
• rtri.rı.. ~ .. -v ceğine inandlrrnak istiyordu. 
~IDın, acaba ima ettiği· l tık onu sevemem. Çünkü gözüm· Gümülcüıdiden medet umuyor, Villaya doğru yürürken, ona 

~\'af nuy unı;rı size SÖylemeğe den dü~t~, fakat ruhumda ölen, hfüa onu anlamamış, tanımamış 5öy!c dedim: 
.""'{ ~ dı. kınlan bır şey bırakarak... bulunuyordu. Fa!-:at bu l.araruık - Bu komit~ci i~!erine benim 
~~dı. SO®ın ~iizii birden· Kerim nihayetsiz bir merhamet a!em içinde bir ümit ve te~li bul· aklım uzun'x>ylu ermez. Sana yal· 
'Sııe bö duyuyordu: <luğu ıçia onu kendi ha.ine bırak· nız şu katlar söy:iyeyim: Eğer ge· 
~ zna! b~r ~u~ sordıJtrurn - ümid'.nizi kesmeyiniz yavru· tun, şevkıni kıımak istemedim. ne o mahut hürriyet ve ItiHHçılar-
'ertıleıc . gorunuz, Feride cuğum, dedı. Yalnız: la elele verecek, onlarla çalı~acak-

' ı~terseniz veriniz.. - Ben bir mektubunu, yahut da - Ziyanı yok efendimiz, dedim, san işleri yüzüne gözüne bulaştıra· 
~}~~iyetiniz, hana bir ziyaretin~ be~diyer~ b~r~da Gümülcüneli yabancı değil, böyle cağına ben şimdiden yemin cde
ıt dihr.~ hakkında teni kalmı~tım. Şımdl artık gıt.melıyım. entari ile de kabul edebilirsiniz o- rim. Yok eski ittihatçılardan elde 
~ ""''nez. Buna emin o- _ Bana mektup yazarsınız de- nu... edilmiş adamların \'arsa, onlarla 
~İtini ~ril mi Feride? - Ayıp ve müna:cbetsiz olmaz teşriki mesai ederek çalı~ac.ıksan 

tckerek söze başla· - Her zaman. Size her şeyi an· mı? .. Her ne hal i~. haydi al da belki bir iş görürsün. 
l-iiçi.:ıı latırım, belki de çocuk çok sc\'im- gel.. - Evet, Şükrü, ben de senin 

~lene SUsayun? Necip Nadi· \idir. Kim::>ilir? Gümülcüneliyi RomJ. otelinden fikrindeyim. Öyle yapacağım ve 
~tla~tanbulda Şerif bey· - Aileyi tanıyor musunuz? ? . alıp getirmcğe giderken gene dü· muv:ıffakiyet yüzde yüzdür, göre· 
"~. Ço Sonra Ankarada _ Hayır .. Yalnız Bay Nurcttı· ~ünüyordum. Bu adam sene'.erd~n ceksin. 
~ k hoşuma gidiyordu nin tstanbulda bir m:ıtb:ıası oldu- beri bizim peş~mizden eksik olma· Bizim \.ilHi.nm önüne geldiğimiz 
~~\'tnediğini düsünerek ~u .biliyorum; pek namus~u in- mı~tı. Padi~ah daha şehzade iken zaman Gümülcüneli durdu, ve: 
~ ~.crır _oluyordum. Ç:Ok za· sanlarını~; fakat ben ne g:ırip bir bile, hele hürriyet ve Itilaf fırka· - Biz Üsküpte bir kağıt hazıı-

• b..·;:')er bana güzel görü· mürebbiye olaca~ım. lnsan çalı5~ sının kurulduğu ve faaliyete geçti· tadık, ''Gümtilcüneli Ismail bey 
.~ı ""k 'd b ği, hillasa dil5tüğü kalktığı giln· . dam d .,... :"'ııc' ~v mesut hisseder· mağa mecbur oı uğu zaman u· terum mutemet a ım ır. ~ ... ere-

ZCUnan beni ~vdiği- nun ne katlar güç olduğunu anlı· !erde bile sık sık gelir efeooimizle re giderse hakkında kolaylık göste· 
~ ı..~-· • He!e son günler yor. Ben biraz resim, biraz musi· odalara kapanır, saatlerce konu~ur rilsin. Benim namıma i~ görmcğe 

~"QlltnJe alt Ye a\'uç arnç paralarını alır gidcı- dur d' A b d' 
k meşguldü. Mese· ki, biraz. da oku. yup _yazın ~an de mezun ,, ıye. ca a pa ı· 

~""'·_~an ı be di. Bütün bu tecrübe'.eıin Sultan ~:~· annı hatırana başka bır ~ey bılmem kı .. Ta e m ~ah bu kağıdı imza eder mi? 
dQ~'-uıın. Kendi kendime bende:ı rnalıimatlı çıkarsa... Yahidcttin üzerinde hiçbir tesir - Ya siftah ya kerim, hemen 
tı._,;"'1 rctr:~ cuk yapamamış olması beni c!dden \!.·~ ~ -un: "Ben zengi· - Ben sizin onun kadar ço · kağıt ma~t imzalattırmağa kalk· 

.'\"I %ı "~n~~ Nadir zengin ol· o!.manızdan daha çok korkuyo· müteessir ediyordu. Neyleyim ki da, dedim, hele bir konuş, görüş, 
!ıı,,:"' lıc ı ıstemek . ''denize düşen yılana sarılır,. sözü bakalım ne diuecek, iuice anlastık· 
~~~ • cesaretın· rum.. ~-1d·· J J ~ 

1~ 'or. ~endisine cesaret - Sekiz yaşındaymış, Kerim.. pek boş bir laf degı 1• tan sonra çıkar bu kağıdı meyda· 
)t~· .,, O d d Gümülcüneli otelinin b<!:konun· 
''iij ~ n an a)·nlmazdan Ben de sekiz yaşmd:ı olsay ım ne na .• 
~ ~~tok tatlı ve biraz kadar iyi olurdu. da beni bekliromıuş .. Daha adam· - Sahi, doğrusu da o, öyle ya· 
"' 11: bana ~öyle demiş- - Sizi çok seveceğine eminim; akıllı yaklaşmama meydan bırak· panm, dedi. 
~ d;alc .. nasıl yaşıyaca· fakat Ferid~. benim, sizin için bir madan, kollarını ka~dırmış, elle- Birlikte padi~hm yanma gir
"sil <1 t:ülerek cevap ver· af,rabey veya bir dayı olduğumu rile, "ne oldu, beni çağmycr ;yw?,, dik. Hünkfu" Gümülcüneli}i güler-

ı.... e Mers· 1• • . .. 1 . ti . diye i5aretler yapıyor, çırpmıyor- \!uz·· le karsıladı. 
~ ~İlılc b ıne ge ırsınız,, soy ernış nız.. J _ 

~'t l'a""' ile SÖylemeden eli· Feride tebessüm ederek e1ini du. - Nerelerdesin canım, hiç ara· 
~'a ~IQ ~ öptü. uzattı. - Haydi in aşağı.. Efendimiz yıp sormazsın, hele otur baka· 
·ı.a~ ersine geldi mi? - Evet, b5yle demiştim.. seni bekliyor! diye seslendim. hm ... diye de iitifatta bulundu • 
• t~ .. geı ..... r. · b' Lahzada geliverdi yanıma. d 1 1 b k ak v;ıll:a ha ..... e6ini haber ver· - Oyle ise, dayınızın, sıze ır Ben e on an yanız ıra ·ar • 

a " d cd' · - Ne dedi, geldiğime memnun d ıkt . Ilı, OnJ an DUrdane ..• i~te sual sormasına müsaa e ınız. ı~ ç un. 
~ u o gUn cenaze Yabancıların yaruna gideceksiniz oldu mu? Keyfi yerinde mi? Bir O gün padişahın yanında bir 

'~ ~t~t ~OrdUnı ve çok sevin yavrucuğum. Biraz olsun paraya şey oordu mu? Hemen ka'>ul ede· saat kadar kalan Gümülcüncli er-
"""llra 'd 0 cek mi? diye soiuk almadan söy· · .. dah t · ·· t t:ı._, ··· göremedim ihtiyacınız yok mu? Fert em 3aa· test gun ve a er esı gun gene 

·'~, 
1 
·bJ:~~a d<?~ildir.. de ediniz de dayınız size biraz pa· leniyordu. geldi • 

.t ~ acı oken &ozlerde o kadar ra versin. Bu ona borcunuz o1sun. Nihay~t dayanamadım: üçüncü gün padişahın yanından 
ıo_, 1tttıı~ Uı~u~·ordu ki Kerim sonra ödersiniz, olmaz mı? - Hele, dedim, a~ıl di1inin u· çıkınca Gi.unü cüneli beni bir kö· 
~ ı \r:~ ~lY~cmı duydu. Genç kız mütebessim ve gnyct cund:ıki son suali soruver, "para· şeye çe!,eıek: 

'~ k~ ecıp Bizi rahatsız tabii cevap verdi: ı var mı, yok mu?,. deyh-e:-sene.. - Şükrü seninle görü~.mek iste· 
ffıl. ~h. ~~tur. _ Sizden her şeyi kabul edebi· - Yok vallahi.. asıl m:ıksadır.ı rim, haydi gel beraber çıkalım, de-
yi tt-,ı ~ d böyle olsa .. Fakat lirim, Kerimt Fakat ihtiyacım iadei saltanata çalı~maktır, Ba~ka di. 
> rt ~ • ~ ıeır eiil.. Akla çok fe· yok .. Elbiselerim için yalnız t>es bir emelim varsa gözlerim ~ör ol· Ve sokakta anlattı: 

ır~,0~· .Belki de benim yüz lira harcettim. Bayan Dürda· sun!.. - Padi~cll o kağıdı çok dilşün· 
~il. ı~ıtt.ikten sonra... ne bana çok para verirdi. Olümün· - Yok öyle büyük }'emin etme! meden ya!mz bir besmele çekerek 
~ O!q ~:tmdcn bu fik· den Oir gün evvel de vermişti. Kırk kişi}•iz biribirimizi biliriz. imzaladı. ''Haydi, göreyim seni, 
~'ll bir \l~'Unu Sôylemesini Bir hıçkırık sözünü kesti, sonra O, Mlft teminat veriyor, ve be· bu sefer muvaffak olursan artık 
~ ~i i~"?rla baktı, fakat gene devam etti: ni, bu sefer çok halis emeller ve sırtın yere gelmez .. ,, dedi. Gclgele 
~dtr,'l . ~a 'lmek cesareti· _Artık bir ~Y söylemeyiniz, m~satlarla işe girişti~ine, efen~~- lim verdiği para pek az. Orada 
\'!f ~ •1cın sustu. Kerim .• Sonra kendimi zaptcde· mızı tahta çıkarıncaya kadar mu· kendisine bir ~y söyliyemedim, 
tıltı~P ~adir h:ıkkmda mem ... Çok a~'.amn. J cadeleden vazgeçmlyeceğine, ahva· utandım. 

doğru çıkarsa ar- (Devanu var) !in de huna çok müsait olduğuna, (Devamı var) 

l\uvvet verecek yemekler 
İnsan herhangi bir Lsto uzunca 
m!lddet çalışmaktan yorulur, ya
hut uzunca bir mUddet ııUren bir 
hastalıktan kuvvetsiz kahı" O za
man yeniden kuvvet bulmak ister. 
Kuvvet verecek birçok ve türlil 
tUrlU ilaçlar vardır. Fakat llô.ç ne 
do olsa kuvveti kendi kendine ya
ratamaz. İnsana kuvvet veren ye-

meklerdir· na.cm fayda.9ı ya ye
meğe iştahı arttırmakta, yobut 

ı ~ yemeklerden gelecek kuvveti fa;r-
t 11.ıı için dalı hale ko;ınaktadrr· 

~ lıı~~eltJ~tilhUYnı; zamanında tatbik etmek ti.zere, kuvvet ve
~~~ ltı.ı hatırda tutmak lUzumsuz bir şey sayılamaz. 
~· ~tece~eUn yemeklerden geldiğine röro çok yemenin çok 
\t.~ı~titı~ lanttedillr. Fakat kuvvet yemeklerin miktarında 
~~:t. eıcl'iııı.ıedJ.r. Her yemeğin vereceği kuyvet, kalori yapa
q~~ ll~ \'ltaminlerinln ve madeni.erinin clnıılerlne göre 
> oı~. · Ir\.t\>vc hcrblrini ayn ayn hatırda tutmak, tabii, lm-

tl. ~tt t verecek yemeklerin adııu unutmamak daha ko-
'<I~ ll~v-t··1 ~ &ı, aııu 
~ b~ U Yemekler, yumurta, tatlılar çokça kalori ver-
~ r.~t;,o'c ~ l' kuvvet yemeği demektir. Fakat et kuvvet ver
"<l~lıtı ,,;

0
;-nrnr. Ancak et yemeğinin pişirilme tarzının 

~ ~ ı.~~~I 
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1 Vtı.rdır. Haşlama yahut kıyılmış etlerin haz
~~ ~'<lllr. a?hcıı olduğundan insana kuvvet verecekleri do 
~et ., ~~ ır et Yemebrf çlğ ete nekadar ya.km olun1a yani ne 
~ l!l'tııcıc ~lursa o kadar kolay hazmedilir ve o kadar çok 

~lllr. Unıau olur. Çiğ ete en yakm olan da ta.bil az 

Yazan: Dır. G. A. 
Şu h<ıtdc en kolay hazmedilecek ve en çok kuvvet verecek o

lan ~iğ et d.:ıme"i!tir· Çiğ et yemek - belki yamyamları hatırlattı
ğı için - insanailkinı:;arib GÖrUnUrse de onu yiyenler sonradan pek 
mtmnun görUntirler· Hatta mldelorl bozuk olanlardan bazıları ~lğ 
etten başka bir !JCY hazmedemezler ve çiğ et yem.eğe razı olunca 

. çabuk kuvvet bulurlar· 

Çiğ et yem.ek zannedildiği kadar da güç değildir· Tabi! çi~ eti 
çatalla tulup ısıra ısıra yemek değil. Fakat koyun etinin hiç yağ
sız taraflıı.rı:ndan yüz gram kadar etl kUçilk küçUk parçalara ayır
tarnk o parçalan ııcak sıcak et suyunun içerslne karıştırdıktan 

sonra her '·aşıkta, et suyunun arasında bir parça çiğ et yutmak 
kolay olur ... Kim!.s! çiğ et parçalarını patates püreal, bezelye pU. 
resi, fasulye püresi içine kanııtırır ve pllrenin a.ra.mıda et lokma
sını da birlikte yutar ... Tabiatten bahsedilmez, bazısı da çlğ et par
çasını reçel içinde yemeği tercih eder ... !ki ekmek dilimi arasında 
çiğ etten sandviç yemeği sevenler de vardır ... 

Yemek arasında ıarab, çok olmamak şartile, gllndo yamn lit
re, i;i bir kuvvet il!cı olur. Su ile birlikte, fakat garabı suya ka-

rıştırarak değil, arn ayn bardakta bir yudum §arab, UstUne bir 
yudum su. 

İyi bir kuvvet UAcı olan fosfor, aUtt.e, slltlil yemeklerde, yu. 
murtada, beyinde, havyarda, kemiklerin il'ğinde, kakaoda, ni:ıasta
lı kuru sebzelerde, elmada, üzümde, birada bulunur-

tod balıklarda· Çelik Ispanakta tereotunda, kaba tuzda, 1.1ğır 
etinde, yeşil salatada, yumurta sarısmda, gene kuru sebzelerde, 
kuııı UzUmde, elmada ve armutta. 

Sabahleyin ıuca.k bir sütiil k:ıkao içine bir yumurta sansı kır
dırarak bolca. şekerle içmek kuvvet verecek iyi bir kahvaltı olur. 

G· A· 

s 

e e r· 
Futbol ml.isabaka arının finali 

Mektcp!cr arasında lik şa.m
piyon:ısmın finali ünümüzdeki 
cumartesi günü ~ercf stadında 
yapıbcaktır. Evvelce Taksim 
stadında yapılması kararln.stm. 
lan müsabakanın kışla duvarla.. 
nnm yıkılmasından Şeref sta -
dında yapılmasına lüzum hasıl 
olmuştur. 

Birinciyi tavin edecek olan 

Dünkü müsabakayı Da
rüşşaf akalılar 3 - 1 

kazandı 
Dün bahar bayramından isti. 

f ade edilerek Bey kozda Darüş. 
~afaka - Beykoz takımları a· 
rasında hususi bir futbol müsa 
bakası yapılmıştır. Bu musaba. 
kaya Darüşşafakahlar mutat 
ka.drolarile, Beykozlular da tam 
kadroların.dan müdafi Bahadır 
ve kalecileri eksik olarak çık. 
mışlardır. 
Müsabakanın birinci devresi 

mütevazin bir oyundan sonra 
1-0 Beykoz lehine neticelenmiş
tir. 

İkinci devrede enerjik ve gü
zel bir oyun oynıyan Darüşşa _ 
fakahlar arka arkaya 3 gol çı. 
kararak müsabakayı 3-1 ka -
zanmışlardır. Beykozun ~olünti 
KA.zım, Darüşşafakalılarmkini 
de Turhan, Nihat, Celal atmış
lardır. 

Haydarpaşa: 3 
Darüşşafaka: 2 

Bevkoz karşılaşmasından ev. 
vel Haydarpa~a lisetıi futbol ta. 
kımı ile D:ırüşşaf aka füesinin 
diğer bir futbol takımı arasında 
yapılan mtlsab:ılı:ıı.yı Haydarpa -
şahlar 3-2 kazanmışlardır. 

Sipahiocağında binicilik 
müsabakaları 

Şimdiye kadar her o.ym ilk 
cumn.rtesi gecesi Sipahi Ocağı
n n kapalı manejinde yapllmak. 
fa o!a., binicilik müsabakaları· 
önümüzdeki cumartesi günU sa
at 17 de Sipahi Ocağının açık 
sahasında yapılacaktır. 

l
c::::::m::ı::::::::r:m:::::::::::::::::::ır: 

G.. H k. . r. oz e ımı ~ 

Sı Dr. Murat R. Aydın ;i ., H 

~
f!Beyotlu • Parmakknpı, imam!! 

sokak No: 2. Tel: 41553 •• 
Muayene ve her türlü göz 

!!ameliyatı fıkara ic;in paraıız •• 
1
• 

&! ! 
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maç Bo;1aziçi - Galata.saray li
G~!eri nrasmd:ı oyn:ınncak bir 
müsnbakavı kaz:ınan t:ı.lum Is. 
.ruıbul mektepliler futbol şam • 
'liyonu olacı.ktrr. Hayriye lisesi 
takımı ile Haydarpa~:ı lisesi tn
inmları arasındaki müsabaka da 
üçüncUyü tayin edecektir. 1\lü. 
sab:ıkalara saat 15 te başlana _ 
ca.ktır. 

istişare heyeti · 
Bundan böyle her ay 

toplano.cak 
Deden terbiyesi genel dircktörlUğn 

mcrltcz istl~nre heyeti bundan ııonra 
her ay toplanacaktır. 

Bu suretle direktörlük tara!mdo.n 
hazırlanan ta.llmatnnmelerlıı tatbiki 
esaslan sık mit glSrUşUimllJ olnealc 
ve biran evvel !illynta geçilmiş ola
caktır. 

Demirspor geliyor 
Milli küme haricinde kalan .Aııkanı 

ve İstanbul klUplerinden bazıları ara· 
amda maçlar yapılmasma. kıırar veril
m!fti. 

Bu müsabaknlarm Uk1 geçen hat
ta Ankıı.rada Kurtuıu, ile Ankara. ta
kımları a.rasınd3 yapılm~tt. 

Bu hafta da. Demlrspor takanı eeh· 
rlmizc &cleNık Beyoğluspor ve Şl§li 

ile knr§ıl&§acakttr. 

Vefa tzmite gidiyor 
lzmitte yapılan yeni spor saha.smm 

resmi ktl§admdn bulunmak ve İzmit 
muhteUU ile bfr mll.sab3.ka )'apmak 
üzere Vc!a klübü lzınite davet edil· 
mt~ur. 

Müsabaka ve resmikü:ıat günü ltı 

mayıstır. 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım olan 
mühim eser 

Yeni çıktı 
tı, yprlı YAKfl h.ltabeYI 

'1s1 +epe ?i#\$AIMIQM' 

11•SCLEVMANiVE•• 
Deınir işleri fabrikasından : 
Fabrikamızda ç~ '~mak üzere ;yi TESVlYECl ve c;o 

CUK DEMiRCiLERE ihtiyaç vntd r. Talip olnnlann vetikalıı 
r:ıc biı·hkte Fabrika Müdür!\..ğüne müc;ı.cautlan. 

lnhişarıa 
müdOrlüğOn 

I - 1-VI-940 tarUıtnden 31·V·9U tarihine k:ı.dnr ld:ı.remlzln Clbnll fnb 
rlknsmda çıkacağı tabmln olunan 10.000 kUo kııbıı talil§ pazarlıkla s:ı.tıın

cnktır. 

n - Pazarlık 8-V-940 çar~mba gUnU snat 16 da Kab!l.ta.şta levazım Ye 
mübayant şubesindeki sntı' komlsyonund:ı. yapılacaktır. 

m - NUmune Ciball tabrlkıı.smda görUlcblllr. 
IV - lsteklllerin pazarlık fı;ln to.yln olunıuı gün \'C saatte yUzde lG mlk· 

tanndo.kf teminat paralarlle btrllltto mczkQr komlsyo:ıa mUracaaUım. {32~) 

Köprü inşaatı ilam 

Nafıa Veka etindeıı 
1 - Müteahhidlnln vefat etmesi Uzorfne yanın kalan, Bolu vflayeU 

dahilinde DU:r:ce _ Hendek yolu Uzcrindekl "ı.!erklçmelen" köprU.sünUn ik
mali mııaa.tı kapalı zarf usullle ekalltmeye çıluı.nlm~ttr. KöprünUn ke§if 
bedeli "'7500" Uradlr, 

.2 - Eksiltme, 13-lılnyıs-940 tarihine mtWıdif pa.za.rtesf günü saat 
"15'' de Nafıa VekAletlnde Şose ve Köprüler Relsll:t od:ı.smda yapılacaktır. 

a - Eksiltme p.rtnameal ve buna mUtefcrri diğer evrak "238" kuruş 
mukabillnde adı geçen relııllkten ıılmab!Ur. 

4 - Eksiltmeye girmek ı.ııteyenlerliı "3562,50" llralık muvakkat temL 
nat ile 2490 sayılt kanunun tnyin ctUğ! \"esUuı.ıan ve eksiltme t.arlhlndcn 
en az sekiz gUn evvel Nafıa \'ek41cUne mUrncaat edlllp &lmacak mUtenh. 
bltllk ehliyet vcsikasmı hamll bulunmalan 1&%mıdn·. 

5 - Tallplerliı 2190 ııayıJı kanunun tarifatı dıürenlnde hazırlıyacaklan 
kapıılı ve mUbUrlU za.rflannı llllncl maıMcde zikredilen ekatltme ıa.nUndeo 
blr saat evveline kad:ır komlayoı:ı rol.il ~e makbuz mukabllindı voımeloı1 
muktezldlr. (1849) (3249). 
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Beyoğlu Halk sineması 

Bugtlnden fUb:ıren 2 film birden 
l - 'rru7.:w ltuı;ıyor. 
2 - Cezayir Bııtnkhaneııl. 

, 
şehirlerinde. 

M 

Y a[,.ız 7 gün zarfında· f 

Almanca dersler 
EN Bi~INCI 

' B U Ş A V'A N 1 H~~ ~ ~f ~q11 degışık , 1 Seri -.e asıi ''HABER" Meto. 
diyle ve mutedil ücretle ders al
mak istiyenlcrin ''Almanca öğret 
meni" ismine mektupla gazetemi-

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur , ~r~ 
~ ~ ~ . 

.Bayan D. BRAMAL~~i 1711 ~ 
ta zarfında tecrübe ett~g casiP 
güzellik tarzı teda'1irı; 
sirinden hayrette ıcal 1

' 

ze müracaati. ---~~·-•••••~!!!!!!!!!•~•-••••••••••••••••••••••••I 

· Ereğli Kömürlen işletmesi 

Kömür Satış Şubesinden: 
EttlU Kllmllrlerf lşletmeal Kömllr Satış Şube81nln bfülmum mevcudai, 
taahbUdat ve matıftbatı bUtun hnkuk ve vecalblyle 8870 numaralı ka. 

nmıa mUatenldeın 2/12891 nomaralı kara.nıaınenln S aa.yılı karan 
hllkmüne cilre tefıkll edilen 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ,, ne 1 
J)n\T(; H!mlf olduğundan Bllkadarlarm her turfll J,Jerl Jçln 15 mayıs 

Uııo tarlhJndcn ltibaren merkez! ZONGULDAK.TA bulunacak olan adi 
ı;-eçcn a:ıtı, blrllğlne miiracaa.t etmeleri. 

1 
Oksürenlere Katran Hakkı Ekrem 

.Hakkı Katran Pastilleri de vardır 

Devlet Demiryoltarı ve Limanları 
işletme Umum idaresi ilanlar1 
, 

Muhammen bedell 15841 lira olan sekiz kalem amyant ve lcUngrit mal
zemesi 10-G-94.0 pazartesl gUnU saat 15,30 da kapalı zart usulllc Ankarada 
idare b.nasmda satm alınacaktır. 

Bu işe girmek i.stlyenlerin (1183 Ura 08 kuruşluk) muvakkat teminat ile 
kanunun tayin etUğl vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat H,30 a kadar 
komtayon reisliğine vermeleri 14.zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dalreslnden, Haydar· 
p~ tesellüm ve ııevk tefllğindcn dağrt.ılacaktır. (3260) 

* * * 
Ankara fstc.syonunt3A ln§a edilmekte olan D.D. umumi idare blnasmda 

kaloriler, su \•c sıhhl tes!.saUarm boru şebekesinin yaptırılması kapıı.lı zart 
uaullle ve vahidi fiyat Uzerfnden ekafltnıeye konmuştur. 

l - Bu tests:ıt.uı kc,,lf bcdell 85943,70 Uradır. 
2 - lstek!Ucr tu işe alt ıartname ve sair evrakı D.D. yollarmm Anka· 

ra ve Slrkecf veznelerinden 4.80 kuruı1 bedelle atabilirler. 
3 - Elt:ıiltme 2·5·910 tarihine mU.Sadl! perşembe gUnU saat 18 da An

kara.da D .n. yolları yol dairesinde toplıınacak merkez ı inci komisyonunda 
yap.tıne:ıktır. 

4 - Ek.nfltmeye glreb!lmek lc;ln lsteklllerln teklif mektuplan ne blrllk· 
te apğıda =.·azılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar komisyon relıı· 
ligine vermeleri IA.zrmdır. 

a) 2490 No. kanun ahkimma uygun 5548,50 liralık muvakkat teminat. 
b) nu knnımun ta~1n ettiği vesikalar. 
C) Bu !,, lı;ln MUna.kalAt vekAJeUnden verilmiş ehliyet vcsikast, ehliyet 

Tesi!t&SI lc;in lbııle tarlhlnde:ı en az 8 gün evvel bir istida ile MUnakal4.t ve
kAleUue müracaattan ve bu gibi tesisat lşlerinden en az 25000 liralık taah· 
hUdU hllsııU suretle ifa ettiklerine dıtlr ellerinde mevcut resmi vesaik! istida· 
Janna rapteylcml:ı otmalan. (1860) (3252) 

* * * 
Ankara f"tnsyonun:Ja yıı.pılmaltta olan D.D. Umumt idare blnıısınm elek· 

tr1k ve zayıl cereyan tesisatı kapı.II zart usulile ve vahidi fiyat üzerinden 
eksilt.meye lto'!lmu,t~r. 

l - Bu tc~s:ı.tın ke;ılt bedeli 85000 liradır. 
2 - lsteklllcr bu ı,e alt şartname vesalr evrakı D.D. yollnrının Ankara 

ve Sirkeci vczneıertn1cn 425 i<ur.ış bedelle ala.blllrler. 
3 - :cır. !ltmc l!l-~9'0 Uırlhlne m:lsaclif cumn. gUnU saat 16 dn Anka

rnds D.D yolları yol daircsı.nde toplanacak merkez ı inci komisyonca 
yapılacaktır. 

4 - F~ıuneye g!rebılmck için isteklilerin tc'tll! mektupları ile birlikte 
~ağı'1a yazılı temin t ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar komisyon relsll· 
ğlnc V":T.'lC!erl l:Z mdır. 

n) 2'l90 No. k:ınun nhkAmma uygun !5500 llralık muvakkat temlnat. 
b) Bu kanwıun tnyin ettiği vesikalar. 
c) Bu ııı ıı;ln lIUnalmlM vekı\letlnden verilmiş ehliyet vesikası. 
''Ehllyet vcslkıısı için ihale tarihinden en az 8 gUn evvel bir istida ile 

Mllno.d&at. "kllııtine murncaatları ve bu gibi tesisat işlerinden en az 30.000 
Ural::k taahbtıdU hU~nU ımretıe ifa ettiklerine dair ellerinde mevcut reamt 
ves:ıiki isUdalarma rapteylemlş olmaları. (1859) (32111) 
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ENDINE HAYRAN 
Çünkü tenine en uygun rengi bulmuş 

iDELiNEKHVU~MU~IUR ·I 

inanılacak 

şey değil, diyorsunuz • 

BİZZAT TECRÜBE 
EDİNiZ · 

~ 
• tıi~ s 

A b. h b' . . d b\l ~ı~'f ..ı(• \:;~ 
ncak ır afta zarfında ın- cıldı ihya e en tcte~ ~11t~1 ~ \...' 

lerce kadınlar, bütün buruşuk- şimdi pembe . r~:Oe ısı e~~ ~ 
luklardan kurtuldular ve birçok kreminin terkıbı tıı"dıts dil' ı ~ 

l sene gençleştiler. Alimler, yaş i· Her akşatn ya Sil tire'' ~ 
1erledikçe buruşuklukların mey· kremi kultanııuı· ef1Çtefe',~( 
dana geldiğini keşfetmişlerdir. cildinizi besleyip g gider".~~ 
Çünkü, ihtiyarladıkça cild birçok ve buruşuklar1111:;,fı~d· ow~, y 
kıymetli unsurlarını kaybeder. Ancak bir hafta ıcsinıt· reP.~ 
Bu unsurla.rı iade ediniz, cild ye· ce genç görün ece t>eYı' ıııS Sl l' 
niden tazeleşir ve canlanır. ler için yağsı_t i ıcııttıtl'e~ 

işte, Viyana üniversitesi pro- Tokalon kreırun açıtc ı!1 11~ f 
fesörü Doktor STEJSKAL,ın şa- benleri eritir ~e gii'1 cildi 
yanı hayret keşfi de budur. Genç sıklaştırır. Birkaç er bit 

estll 
hayvanların hüceyrelerinden is· en sert ve en tı!· 

----------------------·~--~·------------------------~--t_ih_sa __ ı_v_e_'_'B_t_o_c __ E_L_" __ ta_b_i_r_e_d_il_en ___ m __ u~şa_t~ıp:...-~a~, ~ 
'JGılılye l:umhurı1et Merkez Hankaııı 271 41 1940 vcıziY~ıııot' 
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A K T 1 F P A S 1 F ;,1 1s.OoO· I 
Ka3a: Sermaye • , , • • ~ı!A.ıS 

Lira 

Altın: Sa.ft Klogram 71721878 Thtiyat ak('esi: sS-fi"" 
Banknot , , 1 , Adi ve fevkalade , , , , 6.188.666,15 1ı.1 

100.881.855,16 
17.510.894,-

Ufaklık , • , , • , Hususi • , ., , , , 6.ooo.000,-:::,. , 1.889.265.02 120.282.014,13 
Dahilde'Tn Muhabirler: 

Altm: SafJ Kilogram 
l'ürk Lirası , • • ı 

Rariçteki Muha'birler: 
Altın: Safi Kilogram a 12ı 641 

Altına tahvili kabil !erbest 
dövizler • 
Diğer dövizler ve borçlu ' 
KJiring bakiyeleri . , , 

Razine tahvilleri: 
Deruhte edilen "'vralo 'lali. 
dive karşılıı'h . • 
Kanunun 6 • R maddelerine 
tevfikan Razine tarafından 
vaki tediyat • • ı 

Rencdat cftt:danı: 
l'irari senetler . • ı • 

E.'tham ve frıhui1dt cf1.zdatıt: 

f Deruhte edilen evrakı n:ık. 
A divcnin karşılığı ~aham ve 

l tnhvilat itiharl kıymetle 
B Serbest esh:ım ve tahvilat: 

A. uanslar: 
Hazınevc kısa vadeli avans 
altın ve döviz Uzerine • • . 
Tahvilat Uzerine , • , 
Hıssedarlar , 
Muhtelif • 

• • 1 • • 

• • . ... , 

370.324.01 

8.614.798,21 

36.466,79 

28.499.005,84 

158.748.563,-

18.879.576,-

242.234.425,96 

47.887.544,36 
8.395.970,86 

9.269.000,-
47.188,65 

7.848.773.40 

.... 

l"ekan 

370.324,01 

/ 
37.150.270,84 

ı 

139.8~8.987,- ' 
1 

242.234.425,96 ' 

56.283.515,22 

17.164.962,05 
4.500.000,-

22.148.049,36 

640.002.548,62 ı 

Tedavüldeki Banknotlar: 
Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6 _ 8 maddelerin tev. 
fikan Hazine tarafından vaki 
tediyat • , • 
Deruhte edilen evrakı nak. 
diye bakiyesi . . • • • 
Karşılığı tamamen altm olarak 
ilaveten tedavüle vazedilen • 
Reeskont mukabili ili.vten te-
da. va1.ed. ı * • ı , 

MEVDUAT 
Türk lirası 
Altm s. Klg. r;5 5U mm 
Döviz taahhüdatı = 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer oövizler ve &.la.caklı Klf. 
ring bakiyeleri , , • ı • 

Muhtelif • • _ı ı ı ı ı 

158.748.563,-

18.879.576,::. 

139.868. 987.-

17 .ooo.00o,-

1so.ooo.00oc 

63.375. 714,65 

78.124.1~ 

3.034,61 

36.902.818.1!, 

· yekitrı 

1 Teınmum 1938 tarihinden itibaren: İskonto haddi % 4: Altm üzerine "% 3 


