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IJiitiin gözler 
rine çevrildi· 
~iittefik donanması 
~'s harekete ·geçti . 
~i ,,.da yapılan askeri toplantıda Akde-

CUMA İLAN tŞLERl: Tel. 20335 

Akdeniz 
,, 
uze .. .. 

/ f!' silah altına çağmldı , l~a ne istiyor a T A n v A "" ıJ İnglll% fUoıu '.Akılenhe :lrmek üzere Cebe1Uttank bofa,ımırıe-ii\ ._ ......._, 

,~: HASAN KuMçArı D 16 Kral Karol ve 1 Petrol sahasında 
· 1§S~~~ Gayrimuhariplik vaziyetini bazmaya- .. . .. 
~~~ ~~~~- !!!!.~a!"!~r~~~!en~ö~}~~~~1~ Go!u~~~te~~~~~~fı 10 kuyu daha 
~~~en:m:~ :ı:-:=u!::-:::::: EE~~~=·~;:i.:;: gt:~::~dtı;0:n açılıyor 
~ ._ .............. .:- """ ._ suretle bir müddettenberl Şimal Bt1kref, (llmwıf) - Romen Kralı 

~~hıe.-..... Bununla ben.- Her kadına den.isinde mevcut lbtfyatlann bu Majeste Karol ile Alman lıl&rep.lı 

~ L ~le-~~r.u:.~ıe:; ~:!f:e ~~tlr-b~~~a~~~=~ ~~:: e::teı:.;~'!~~!~r: . Şimdilik günde 3 o o ton pef ro' 
.... ~IZlarm Akde-. güzel göğüs tin manası her ne kadar gizli tu- manya ile BalkaJllar arumda öteden 

~~det~!:: °i:;! ~=:=daiaaı~~~=etS: ~ı!r:·;:~:::ı~::7- istihsali kabil olacak 
fa .. ~. ~ muhafa.ı& Haber. Camaıteel ft Paa.rt.I bl1bae1a barb tariıftan olan Alfl· 

1 

;yetll tel&kki olunm&ktad:lr. Difer ta· 1 k 1 h d d "' t h •• · 
~ ı.... gtlnlerl kadın okuyuculanmm erinin Bertin elçiliğine tayini Ak- raftan yine Majeste Karol ne YU _ ra ve ran u u una uzayan ren attı surat• 
'~~ile lıdlyorf p ddet)e allkadar eden göjUA denizde OOzr hAdiselerin vuk11unu gMlaV Kral Naibi Prens Pollln ya.km le Beıiriye ulaıacak 
~ ~-~ ld bu .aaıe a... meselesine da1r cld4ll tet- ihtimal dahilinde göstermektedir. bir zamanda bult11malan da ihUm&l ~ 
~' ~ ~ eon.b balmek kik mablulU bir yuı sllsDeelnl (Devamı 4 üncüde) dahilinde g/S_rülmektedlr. Malatya; 2 · (A· A·) - Baevek.il \ sm, uata ve işçiler için yapılaca): 
.... ~Uldlr. Zira İtalşaıun neeredeeekür. F-.ydalı görerek Dr. Refik Saydam beraberlerinde binaların mevkileri tesbit edll.mit--

~ ~~":n~1:!'E ~.:?~:ö:t: Müttefik kuvvetler t;~ı;~?= :~!:b~"~~~,~~~.;,; 
f~ ~ ~ ~ı Akdents sattlko- tmılarmuzda buJmıacaktır. de buraya gelmiş ve ist.iuıyonda tren hattının süratle Beşlı-iye u .. 
,~ ~ t~ efıııeırtır. Bunanı. Geno kızlar, kadınlar, çocuk- ş,, l A Nı vali, belediye parti ve halkevi baş- laşmast için icab eden tedLirlerin 

,~,~ ~~ ... '°"~l'llavatluğu bu an- Jarmm göğüs sthhatlerlle al&- ıma l _orveçte kanlarile vilayet erkB.nı ve halk ta- alınması devlet demirvolla.rı umuİn 
: ıc• tı."".:' ~ Ilga). etml§Ur. kadar anneler bu böytlk bir rafmdan karşılanmıştır. Başvekili- mUdürIUğilne bil~iştir. 
~( ~' ı...~ .. ~'!gali DaJmaçya bDgf maJmıUl yazılan aJlb ne miz trenin tevakkufu müddetince 
,ı;, ~ g~::"DllUI etmek lst.edl- okumalı ve nasihatlerini tatbl- t l vali, belediye ve pa.rti rei.slerlle 

il' 1 ban ka J hdırlar oıp anıyor görllşmlig ve 10.30 da Erzincan& ~ ( " Yor· ' un- ~şma • ., r ~ 4 üncüde) mlltev<>cclhen hareket buyurmuş. 

1 b ~t)j ispanya elçisi bu Kral Hakon ingiltereye geçti; f;g:~r,~~~~= 
~~b Veliaht hareket sahasında ki?~~1:~2s~~~ b"~aşv~t 
h~Q ah şe hı• m ,· ze g e 1 d ,· Londra, 3 - Norveçteki aske- Veliaht Norveçte bulunmaktadır. ~~c:aç;~~~-i.Stasyonundan 
' \l ri vaziyet dündenberi daha vahim MOTTEFlKLERE CORE 

/ ~ bir manzara arzetmeğe başlamıı- VAZIYET GVNDE 300 TON PEl'BOL 
'ıl ile evvel yine sefir olan babasile bera- tır. Müttefik kuvvetler tabiye Stokholm, 2 - Müttefik ALINABiLECEK htk• her bura da.. bulunmu•tu planlarını deği§tirdiktert sonra ve Norveç kuvvetlerinin, Al-

~ :ı:: Tronbaym ıruntakasından geri mantarı Kvamdan püskürttükleri Be,lri, 3 - Başvek.ijimlzin pet-

~ll ıye Akdeniz ve Balkan sulhunun ~~mk~~tı~'::'.! m:'!:~J':·;,: ~ı1~::';!1: ;~k~~.:· :~::~ ~i~~yu ıe.;:~·~~~ 
"•ıahı 
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mail Norveçe almışlardır. Bu su- Cid fiyorunda bulunmaktadır. masına karar verilmiştir. Açılan 

t~~,~ ~~~~~~~!in~~ !~.~:~.!:d~:~ ~?:~:~~;:EEiı!~ ~E~d:ef~*:E ~:u~::ı :.~:~ :::::'. 
.\ı.~~" yap r - nacaktır. Diğer taraftan Amerika gün evvel ihraç edilen kuvvetler- tur. Her kuyudan gilnde 30 ton 

ill t~ Urile bu aabah kiye nezdinde temsile memur edildi _ radyosunun verdiği bir habere den bir kısmıdır. . he!abile on kuyudan gilnde 300 
"~ l,.: lt°tlaoı Ur, finden !evkallde memnun olduğunu, ·· K al H k 1 gil , <::arktan !' Ra · · l ed ton petrol alınabilecektir. Yeni 
. ~~il.Ak_ -·oaıuk erkAm tara _ 9tuz sene kadar evvel yino sefir ola- gore r a on n tereye ge.ı.. -.t ge ıp, erosı ışga en 
ı. ~~ eı~ d mek üzere vapura binmiştir. (Devamı 4 üncüde) sondaj yerlerile miltehıs -
~ ltı.".:'~"""t binaa otruca Ayas- rak buraya gelmif olan pederlle bir • 
~" 1-tııı~ Ula gitmiştir. likte §ehrlmizde ikamet ettlfinden 
~ ~)\ elı:ne1t 1tlnıat mektubu _ Türkiyeyi esk1denber1 taıınnııı oldu _ 
"~-~itecek tlzel'O bugünlerde ğunu ve kendisin! Türklere pek yakın 
~~ t l'a 01an elçiye kıl.tip addettifinl söyleınJ§Ur. • 1 

\~ ttıı~IU daıı.ııı hıı.rblnde milll İspanya hariciye nezarcU, Don 
' l tt"'l't der,,_Çalf§an ve çarpış _ Pedroyu TUrklyeye gönderirken ken

~lttt.,, Yaraıanan bir genç dlslne §unlan blldlrml§Ur: 
"'r, 

(Devamı 4 Gneüde) 

Yabancı bar artistleri gidiyorlar T unada müsellah 
Alman gemileri 

, ................ .............. , .......... . 
HiTLERiN 
O da 
hlzmetcı 
kadın ı i dim 

HabraJannr birkaQ gllııe kadar 
neşre ba~lıy:ıeağmıız Bitlerin ya
nmda oda hlzmetçillğf yapan 

Paullne Kohler 

. ı. . 

ıtaıya sularındaki lngiliz 

Londra, 2 (A.A.) - Röyter ajan _ 
smm diplomatik muhabı.rt. mUsellAh 
Alınan karakol gemilerinin moUSrlU 
mavna eekllne kalbedllerek Tuna au-
larma girdlklerfnl ve bunlardan blrka Hatıralardan bir kaç satı r 
çmm, Bulgarlstanm RW19Uk Umanm_ • 

~~:~~~~rıan geri çağuldı 
~ ~ o,dıııt A. > - Ccnovada bulunan İngiliz vapurlarma der-

1\,l lı,~ ları Ilınanlara dönmeleri için Londradan emir gel-

' ~ t ~tt arartan • 
!tıfl av , \: an6nrn adındaki Holanda torpito mWırlbine üs- , 

«et e tmesi emri verilmiştir· ' .f ~Dün ~i.d ter~edÔn 1 ~~cı arUstlerden bir grup 
ı{Yazııı 2 ncide). 

da bulunduklarmı haber vermektedir. 
.Almanların, Tuna kontrolüne işti

rak etmek fatediklerf malQmdur. Fa_ 
kat, Tuna beynelmilel komisyonu, 
Tuna aahlldan memieketlerln kendi 
sulan Uzel'indeki kontrolü kendileri 
yapmalan huswıunda mutabık kal • 
mııtı. 

Alman karakol gemilerinin Tuna 
sularına gelmeleri. .Alman hUkQme • 
tlnlıı, aahUdar memleketler otoritesi
ne ve bu komisyonun salAhlyetlne hiç 
~ıymet vermedlğtnl gösteren bir ha -
reket ıekllnde tellkkl edilmektedir. 

- Beni en-ela po!i;;; karnı.olu· 

I
• na götürdüler· Burada bir saat 

bekledim· Sonra büyük blr odaya 
ahJılıır· Orada siyah bir masada 
soğuk yüılü bir adam oturuyor
du· Ilu, Almanyada herkesin en • 
çok korktui:ru adam: Gestapo J 
!jC~ l~iml~rtli:·· • • • • .,J 

Ya r f n 
O={) A ~ ~~'©le 
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Gözleri ve ağzile gülümsiyerek, saçları göğsünün 
üstünde ve göğsünün ynn kısmı dirseğinin kıvrı

mında, Mirabcli çağırdı. 

- O halde şeffaf elbiseler giyi
nin. Size beyaz lenondan, kalçalar
da çok daralan bir rob vereyim. 
Uzaktan bu bir rob gibi görünür, 
yakından insanın ilzerinde hiç bir 
şey yokmuş gibidir • 

Bende çok ince lenon var. Arka. 
smdan gazete okunabilir. Tecrübe 
etmek ister misiniz? 

Yoksa si)'ah tül mü istersiniz? 
Fakat bu daha ziyade balo robu o
lur. 

- Hayır, hunların hiç birini 
istemem. Ketenden fidi bir eteklik, 
rııa\i bir blOz, çorap, bana lftzım 
olan bu .. Tıpkı benim gibi giyin
mek istiyen kardeşime de ayni şey
leri verin. 

- Pekfilll. Nasıl isterseniz. Size 
itaat etmek bir günah! 

Gi}•inince biribirlerinin e~i hasır 
şapkalar alıp ba5lanna geçirdiler ve 
dışan: çıktılar. 

Alin gülümsiyerek: 
- Abla, geceyi geçirmek için 

nereye gideceğiz? 
Mirabel, Jigliyonun tavsiyesine 

muhalif bir cevap verdi: 
- Otele. 
- O delikanlının bize adresini 

verdiği eve niçin gitmiyoruz? 
- Hep bir arada o kadar kız ve 

erkek çocuk beni korkutuyor. 
- Kimbilir ne kadar eğleniyor. 

Jardrrl Gidip görmek istemez mi
sin? 

- Belki bizi alıkoyarlar orada. 
Emniyet edemiyorum. Otel daha 
etn.in. ••• 

- O deli.kanlı aksini söylüyor· 
du. Hem o çok zeki... O dalikanlr 
çok sevimli değil mi Mirabel? 

- Ahi Öyle mi buluyorsun? 
- Evet. Gözleri ~ok ho§uma 

gittL 
- Benim gitmedi. 
- Gücüne gidecek bir ~Y mi 

söyledim? Bembeyaz oldun. 
- Hayır. Ben senin fikrinde 

değilim, o kadar. 
- Fakat ne kadar sinirlisin! Ne 

dedim de sana bunu söyledim? 
Affedersin Mirabel, bir daha söy -
lcmcm... Gel karanlık bir k~ye 
gidelim, hemen §imdi ... 

- Niçin? 
- Seni öpmem için, eğer müsa. 

ade edersen .• 
Karanlık bir sokağa girdiler ve 

orada bir.birlerine sadık bir şefkat 
vaadini tekrarladılar. 

Mirabel içini çekti: 
- Haydi gel, dedi. Çabuk ola -

hm, vakrt geç. .. Bize bir oda ıa.. 

zım. 

- Evet. Benim gene '°k uy -
kum var. Uç gündür pek az uyu· 
dum. Kendimi ıayıf ve kuvvetsiz 
hissediyorum ve bacaklarım kesi
liyor. Bu neden böyle oluyor? Hal 
buki çok da yürümedik. 

- BUyüdiln de ondan. Bundan 
memnunum. iyi alamet. 

Alin kendisine ne söylenilirse i
nanırdı; bu mesele için daha fazla 
endişe duymadı. 

Sessiz bir caddede çok temiz ve 
münasip gorünen bir otelin önün
de durdular. 

İçeri girdiler. Mirabel güzel bir 
oda seçti. 

Asansöre girecekleri sırada otel 
müdiresi kadın .Mirabeli bir kena
ra çekti ve uzun uzadıya özür di -
ledi: 

Otelin, yalnız seyahat eden ba. 
yanların yanında gece .hizmeti için 
altı memuru vardı; fakat otel müs
tahdemlerinin bu kısmını evvelden 
telgrafla tutmu~ olan yedi lngiliz 
kadınından mürekkep bir aile o 
gün öğleden sonra gelmişti ve mü. 
esse...~ böylece kırk sekiz saat müd
detle onlardan mahrum kalıyordu. 

Otel müdiresi, onların yokluğu -
nu imkfuı nisbetinde belli etme -
mek için iki hademe çocuğu uyan
dırmağı teklif ediyordu. Bunlar 
şüphesiz biraz gençti, fakat sevim.. 
li çocuklardı. 

Müdire bundan başka, ilk mün
hal memur için isimlerini kaydet· 
mek üzere, bayanların otelde bir. 
kaç gün kalıp kalmıyacaklanm da 
soruyordu. 

Mirabel onu dinledi ve sonra sa 
dece: 

- Kızkardeşimle benim kimı;e
:re ihtiyacınuz yok madam, dedi. 

Odalarına kapanır kapanmaz 
yorgun yorgun soyundular. Alin 
gece tuvaleti yaparken uyuyor ve 
saçlarmr çözmeğe çalışan parmak. 
lan başında kalıyordu. 

Mirabel mahzun, fakat sabırlı 

ve mütevekkil, onu bir çocuk gibi 
yatmlr. 

- Gecen 1ıayırlı olsun Mirabel. 
iyi uy.u. 

Alin bunları mmldamrken ya
nağını ona uzatmı~. fakat gözle • 
rini açarnamı~tı. 

- Gecen hayırlı olsun şekerim. 
Seni uyandrrmryacağım. 

tik uyanan Mirabel oldu. Ya -
taktan çtl..-tı, zili ~ldı ve sessizce 
emirler vermek için koridora çıktı. 

Ona çok, pek çok çiçek lftzımdı. 
Getirtti ve her tarafa, masaların, 
~nenin, divanın, iskemlelerin 
üstlerine, aynaların çerçevelerine 
\.-C kenarlarına, açık olan pencere
lerin rezelerine varıncaya kadar 
her yere çiçek koydu. IIalnnın 

üstünü, yata&'lnı çiçekle örttü. U. 
yuyan Alinin yüzü etrafında yas
tığı çiçeklerle kırmızıya boyadı. 

Alin çiçeklerin kokusile uyan -
dr. lki eli avuç avuca birleşmiş o • 
larak yatağının altında, gözleri ve 
ağzile gülümsiyerck, saçtan göğsü
nün üstünde ve göğsünün yan kıs. 
mı dirseğinin kıvrımında, Mirabe
li çağırdı. Mirabel geldi ve bir a~k 
balcsu oynuyormu§ gibi bir dizini 
yere koydu. 

Uyanalı dört saat olmuBtu. Alin 
sabah kahvaltısını yatağında yedi. 
Mirabel odayı topladı, elbi!!eleri 
düzeltti. Amelt hayatı da düşün • 
mek 18.zmıgeldiğinden para cüz • 
danlarmı ziyaret ve müşterek ser
,·eti hesap etti. 

(Devamı var) 

H A B E R - Akşam Postası 

Bükreş - dana 
tayyare yoiculuğ 

nu teınin için 
Tarifeler arasında 
irtibat teminine 

çalışılıyor 

BUkrcş • İstanbul hava seferle
rini ynpmnkta olan Romen yolcu 
tayyaresi bu snbah yedi buçukta 
Yeşilköyden hnrek<'t etmi tir· 

Tayyare, yine Türk pilot Ekrem 
tarafından sevkedilmcktedir. Fa
kat gelişinde olduğu gibi gidl§inde 
de yolcusuz ve boştur. Mnama.fih 
sc!erle•e devam edileceği, şimdi
lik rağbet bulmnmnsı yeni olma • 
ımdnn ileri geldiği blldirlllyor· 

ÖğTendiğirnize göre. BUkrcş tay
yarelerile, (lstaııbul • Ankara) 
tayyarelerinin tarifeleri arasında 
irtibat olmaması dolayısile A vnı -
pa yolcularının gUnU gilnUne An
kara tayyareslle yollarına devam 
etmelerine ve vakit kaybetmeden 
Adanada Toros ekspresine yetiş -
melerine imkiin kalmamnsı da bu 
işin fazla alli.kayla karşılanmasına 
engel olmaktadır. Bllkreş - İstan
bul tayynrclcrlini işleten Romen 
kumpanyası da bu noktayı gözö
nUnda tutarak anlaşmak suretlle 
yeni blr tarife hazırlamak için te-
şebbUslere girişmiştir. · 

Kendilerinden bu hususta bir 
proje hazrrlayıp münakalat veka
letine vermeleri istenmiştir. Ro
men tayyarelerine posta ve gaze
te do kabul cdilccelttlr. Bu suret
le Romnnyadakl )ıırddıışlarnnız 
gazetelerimizi günü gününe takip 
edebileceklerdir. 
Diğer taraftan Ankara ve İzmir 

tayyareleri gittikçe daha fazla 
rağbet bulmaktadır. 

Bugünkü lzmir u:ıyyarcs!lo beş, 
Ankara ta) ya.reslle iki ) olcu git
miştir. 

Bar sahiplerinin 
itirazı reddedildi 

Bunlar şimdi Rum 
artistleri angaje 

ediyorlar 
Şchrhnlzdck.1 barlarda ''arUst'' a_ 

dı altında çalışan yabancı kadınlar 

kUçUk sanatların Türk vatanda§la • 
nna hasrı hakkındaki kanunun oıkı 

bir ıekllde tatbiki Uzcrlne kafile ka
file memlekeUerlne dönmclttedlrler. 

1çklll lokanta sahiplerinin, mUesse_ 
selerlnln bar olmadığı yolundaki mu. 
racaat ve itlra.zlan tetkik eclllml§ ve 
buralarda konsomasyon yapılması ve 
diğer bazı vaziyetler dolayısile bar 
oldukları neticesine vıı.rılmı§trr. Bina_ 
enaleyh ecnebi artist c;ıı.lı§tırmo.lnrma 
imkfuı yoktur. Ve bu husustaki karar 
kat'ldlr. Bar aah.lplerl, mUesscsele _ 
rinl kapatacakları yolunda ileri sUr
dUklerl '•tehdld'' !erden vnzaeçıniş 

görUnmektedlrler. Bunlardan birç~ğu 
şehrimizde Türk tnbtiycUnde bulu • 
nan Rum arUstıerlc multavclcler yap
DU§lardır. Barlarda numaralar yapa_ 
cak bu kadınlar arasında evvelce §öh 
rctl olup bir aralık gözden kaybolan 
bazı artistler de vardır. 

Kira. ihtikarı 
Dükkan sahibi 240 lira 

ceza verecek 
Tahtakalede Balkapanı caddesinde_ 

ki dUkkAıımm kirasını 20 liradan 27 
liraya çıkarmak sureUlcı mllll korun. 
ma kanununa muhalif hareketinden 
dolayı mahkemeye verilen Bulgar te
baasından Dragomlr Komandarcf 
dlln asllye dtlrdUncll ceza mahkeme_ 
s'.nde bir senelik kira tutan olan 240 
lira para cezası ödcmeğe mnhkQm e
dllmi~Ur. Cezanın tecil edilmemesi 
do karar. altına almmııtır. 

tab1 
blL..d~~~~-r~1 

AKŞAM pO~Mal-' 
ıSalıibi v~ f.J,.sn:::,.,, LJ!S _. 

Toprak mahsulleri Olisi 
. Hasan Ra ~nklfl ~· 
iDARE EV/: ısıan'Jıd..,.. ~2 
hs!I •ıtmt b- ı" To';'I' 238 ~ 

y ım ı;leri telcfoıı<' · ,,31v 
idare • - '. ~ 
tllrı - - ,.,. "" , 

Mütevassıtlar elindeki bütün 
afyonları mübayaa ediyor 

Tanıtın 11.ııtn "'9ji ""' ,.r"" 
o·.ııar r..ıa ·~ ,~ _..ııı: ••jl 

,.1!1<$ kıt< um:. • '~~ I 
• • • • • • • • • • ·~,AR"f'&. ı 
: ABONE ..., ı~~,. 1 
1 '""'" ı• •• J 1 ~ ... ı.ıı t.00 ıcr. f ti • 

Aıılmra, 2 (A.A.) - Ticaret Vek!
lctlnden tebliğ olunmul'tur: 
Mutavassıtlar elinde bulunan eski 

seneler mahsulU a!yonlar geçen se _ 
ne Toprak Mahsulleri O!lsl tarafm -
dan verilen rlattan daha pahalıya 

1 il myhlı 4.71 .. ..! ... 
ı ı erııı. ı..M .. I·· ,,,r 
1 , .,. .. o ·----
·--------,,.1"11~~ nUmunesl alınarak tahlili \'C bunu ı:ıaoıı:!·.;: • .' "" ı ı 61~ ./. 

mUtcakip tartısı ve katı tescllUmU ~ ,....r; 

ye tAbl tutulacak, ince ve kabıısı tef 
rlk edildikten sosra. usum d:ılrcsinde 

yapılarak bedelleri ödenecektir. .. •• _... "' 
3 - Hlkemt muayene neticesinde ................. -......... ~ 

=~::u:ıı~~~unb=~n~a~:::VS:rı~ ::::c:!~;.nn a!yonlar mUbay:ıa e. FERDiN J{ENDl 
mll,.n toplnnamadığı nnlaşılmı§tır. 4 _ Bu a!yonlar için takdir edilen SINA 

Bunun Uzcrine Ticaret VeklUetln- BA 
kıymet ince toplanmı§ olanların be- ;41 

ce, 'rnprok Mahsulleri o.ısı balen mu her morfin derecesi t40 kıı-k lmru~ Y APACAol\1 A 
tavassıtlar elinde bulunan 1939 ve Al r 

ve daha kaba topıanmış oıan1arın be_ ADALET o~IR' daha evvelki seneler mahsulü afyon -
larm peşin para He ve daha yüksek her morfin derecesi l30) kuru§tur. YANLJST , 
fiyatlarla mUbaya.nsma memur edil - 5 - İstanbul haricinde bulunan ~ ~et 

nılştir. mutavassıt ve zUrra ellnde bµlunan N ~ııuus dalma, diiıı11;:C ~~ Toprak Mahsulleri Of!atnln mUba • a!yonlarmı bizzat lstanbuln getirme- Yerinde ,.
6 

her 
'"' tin ,._., 1!"ıda gösterllml•tlr · dikleri tai<dlrde afyonlarının lpUdal • .., " 

yan ..-r rı a,,...., " · mu modestir· ,..,.··-·~ılll'~ ... 
1 Af la loJO 1 nes i mayıs ve katı tetlim ve tc.selHlm muamelesi ,..,.ıı-

- yon r l'akat i.ıizdc k,:ı.dıJl "·ddct ,, 
nihayetine kadar tstanbul deposuna bedellerinin tahsili tc;l.n noterden mu. lan <'Wn'ctlerl bir Jtlıl h"-~,ıct • 
t 11 d·ı · b 1 kt ııaddak bJr vekAletnnme ile tstanbula " ı _, es m e ı mış u unaca ır. katle twp edersen ı. ıa 

2 - Bu mllddct zarfında ,.etlrllrn münasip gönderecekler! bir mutemedi ti ,.0 11""' 
o dece rlnlz bir ne ce,, d 

afyon depoya gir!§ sıraslle muayene- vekil tayin edebilirler. nız kabil değildir· ·ı ıdı ~ıı ~ 

Ron1anya ile 
ticaretimiz 

Heyet yarın Bükreşe 
gidiyor 

Ticaret vekaleti dış ticaret dai
resi reisi Servet Berkin dün de 
tüccarlarla temaslar yapmıştır. 
Tütik ve yapağı tüccarlarını top
hyan Servet Berkin, kendilerinden 
Romanya ile yaptıkları muamele
ler ve bu yolda. karşılaştıkları 
g-Uçlükler hakkında izahat almış.. 
tır. Mumaileyh toplantıdan sonra 
diğer bazt tUcca.rlarm da dilekle
rin! dinlemiştir. Servet Berkinin 
reisliğinde Bilkre§ ticaret mUmes
silimlz Nijat, pamuk tacirlerinden 
Kasım, petrol limted §lrketinden 
Sedad vo tiftik ve yapağı ihracat
çılarından Bahri Kmaeıdan mUrek
keb heyetimiz yarın vapurla Ro • 
manyaya hareket edecek ve mUza. 
kerelerde bulunacaktır. 

Buradakiler giderken 

Bu sabah bir bar 
artisti geldi 

Burada çalı§amazsa 
ispanyaya gidecek 

Jlcmen gôreccJ.sinı ,si !'6~ 
nayctlcrin hemen be~;-~ 
cıus duygusunun bııb1 k gtbl ...6 

de~-11. sadece ku kBJlÇ 
1 ııl> dılJ" ı 

nıh~lccsine bir hodgii~r _adi 
sunılnn ileri ı;eınıeı.-t~fl o~· 

llir adıun, kcııdiu:?ııbl' ı;6 ,,,r' 
i~ln canl:ı.r \'e ban ıııt , 
ı-llr· Bu kadar bodg!nl de! US 1 
ketin yllkseklik neresil1eltJI ·'-~ 1 

Jfa.dıküyündo wı.-ııa ı; J..O~ 1 
Barlarda ecnebi artisUcrln 1:n- ya.smda. ~crcfli bi~ğii t>ll ~, 

hşmasx ya.sak edildikten sonra illt binha5ısmm da dUşiil ·c~r ,1 

ecnebt kadm artist bugilnkil kon- rcrdi~ lıendJ b~ ~~~ 
vansiyonel trenile Sofyads.n gel • dalctin ı;kmlı0-ı, ıı- iP"'" 
iniştir- onsuz zulmli ım.rşıslJl · ~ 1 

Konvanslyonelin tek ecnebi yol- \icılanım ynluyor· SS ~ı 
cusu olan bu kadm, Elena Löverdi nu bedbaht :ı:ııt. de IJl14i~ 
adlt, cenubi Amerikalı bir balet ve k&nsınm kruılar tçııı wıd~ ;,;.» 
~arkıcıdrr· nihayet Yeren adal0 ı.PI' 

Artist kendi&ile görüşen bir mu- bir clıuı.yctt daha ırt jlı1 t 
harririmize şunları söylemiştir: bulnnuyor: rıııdl >" 

- Bu, Tilrkiyeye ikinci gell- Zira 15 • 17 yn!11n. 0~ e 
§imdir· !ki sene evvel de Beyoğlu ti5mlş maBum .ı.ııın1 çııı ~ 1 
barlnrmda. ça.lrşmrştrm. Sahnede rulam,tır. Cemiyet, :ııı elJP 
hem varyete numaralan yapar, ferdin c-llnılen ken'": lll: ; 
hem de cenubf Amerikaya ait §ar- nuşhr?. iste bunun JÇ ~(t~ 1 
kılar sövleri:n· B•ı oefa yine bir AlıliHu fuclalnr ;";ıct• ~.,.ıt· ı 
bar tarafmdnn c:a,ğınldıihm için ı· lçino &'lirüklcnen fe c ttP:J \ 

"E l" "l h• d k k pasaoortumu Sof yadaki Türk kon- rını cemiyetin adalO~ ~ 'I 
ro §1 e ın e aça solosluğuna vize ettir"rek sf1va.1ıa- rck t:eref ,.e ııaınu!le.JI· ~~tt I 
eşya yakalandı te çıktnn. f stanbul barlarmda cc- l<urtarmış olnbUirlet!,.ıı(C~ . 

Romanyadan kere&te taşıyan nebi artistlerin çahsmnlnrı ya.sak disl lııin lıer şeyi Jel o,,r ~, 
Şlrketlho.yriyenin Erol ııilebl son edildiğini bilmiyordum. Burada bir nsliı blr şeref \"C adı' ~ ı: 
seferinde Zonguldağo. uğradığı \'a- ay kadar kalmak isti•·onım· Fa- ı~crdin kendi ba.~8 rııııı.ı il 
kit gümrlik muhafaza teeldlfılt ta- kat ~yet ~alışacak yer bulamaz- a.dnlct ı,to o.ncak böY ~~ 
rafından muayene edilmi!J ve §ile- sam kısa bir müddet içinde 1spnn- çinde dnnyctten, ~ğl ft t '°'" 
bin içinde sureti mahsusa.da hazır- yaya hareket edeceğim· harnmlil göstercnı [ıısr' ~d' 
!anan bölmeler altında yüzlerce Ben Peruluyum. Sahnedeki adını re bclld uğorınrındıı.1~~ çift ipekli kadın çorabı, ipekli Ro- Vulka Del Peru'dtır· tı!ılıı.nnı yu\'ıı.rla~ _ _.tıf>1" 
men blQzları, kumaşlar ve sa'r I Bul~ar!standa kaldığım üç ay : hiçbir neye yamınıızbod~tttlt1 
ka1:ak eşya meydann. çıkarılmıştır. içinde bUytlk bir eğlence hayatı- : na ncı \'O cleIJlll t?ıl" ııl ~ 

U niversiteden palto 
çalanın muhakcmezi 

Üniversitede birçok tnıcbenln pal. 
to ve eşyasını çaaln Hataylı HUsntl • 
nUn dUn ikinci sulh ceza mahkeme • 
ilinde muhakcmealne başlanmı' ve 26 
Üniversite talebesi davacı ve phit o
larak dlnle~Ur. Maznun yalnız Uç 
palto c;aldığmı !Ura! etmJ§, diğerle _ 
rlnln !a111 kendi&l olmadığını söyle • 
ml§tlr. Muhakeme dosyanın tetkik! 
için bıı§ka gUne kalmıgtrr. 

Irak ve lrana uzanacak 
demiryollarımız 

Anlm.ra, 3 - Diyarıbakırdan İran 

ve Irak hudutlarına girecek olan do. 
mlryolunun daha mUnblt vo lkwadt 
S!l.halardan geçirilmesi kararla;ımı§tr. 
Buna alt lAyiha mecllıı enellmenle • 
rlnden geçerek ruznameye almmI§tır. 

Nişan 
• Selllıııı.1 izzet S~caln kızı Nbun ile 

tl;:dnm refiklmbln yazı işleri mUdürU 
Murat ayaban'm dilıı o f&lll&ndıkla
rını memnunlyetle baber aldık. NI. 
şanlılnm IO.&detle.r dileriz.. 

na şahid oldum. Orada barlar cc- : blrçoldarmıı7~~ t!IU~ctl1, ııı'' nebi artistlerle doludur. Daha. bir- hc-nnell, <'rmt:vctf~cleıt fıı,1" 
çokları benim gibi tstanbula. gel - : !ayıp OruL kcndirnıı it 1 
mek için ht\zırhk yapryorlardı·,, ~ nn.c:ıl' lmdıı.r yuıcsctııl '' , 

ıt K&radcnlzde dört gtlndcnberl devam 
eden fırtma aUkCınet bulmuştur. 

• İngiltcrenln Ankara btiyUk elÇl-
111 'dUn akoam Sofyaya gitmiştir. BU
yUk elçi 1ngilterenln So!ya elçisinin 
misafiri olarak birkaç gUn So!yada 
kalacaktır. 

• Maliye VekAietlnce tetkik edil _ 
mekte olan su mahsulleri lm.nunu _ 
nun bir an evvel tatbik mevkline ko
nulmasını temin için balıltçılar An -
karaya tekrar bir heyet g!Sndcrmcğe 
karar vermişlerdir. 

• Belediye kooperatifi umumt he
yeU dUn ekseriyet hasıl olrnadığ'mdnn 
toplanıımamıa, içtima ı:ı mayısa bı • 
rakılmIŞtır. 

lfo Romanyanm gençlik te§kllatı ta
ra!mdan 100 Türk talebesi Romanya.. 
nm kUltUr merkezlerini z!ynrete da
vet edllmlşlefdir. 

ıt M18trçar§'Ismda isUml!k edilecek 
300 binanın sahiplerine tebligat ya _ 

i oımaııyız. pallı~.Y 
: H. . ... . ··········· ······················ 
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lngiliz Başvekilinin 

J Vanı kamarasındaki __ nu_t_k_u 
~ l;..~J. Çemberlayn Norveç harb·ın·ın harta süren h:ırpten sonr:ı, Norveç ~ ~' henüz zaptecJilnıenıişlir. 

' 

lr. MÜTI J<~FtU: DON A.X~IA 

"'°lıııı 2 5 11 ıı ı h ı ı 1 tt AKDE.."\" İZE AÇILDI ~~gög~~eernılınniisı-,anolaanyı biır_ g un 1 uk tar 1 1n1 an a 1 nu miirı:ıselıelle şu noktayı zik_ 
•.., "1,j ... "• rrdelıilirim ki, bir nıüılclettenlıeri 

~tır. :nuYadan 98G.OOO ton Şimal· ılerıiıiııdeki ihtiyaçlarımız 
""P1

• ., k<ı c h k d b" f b" Akclenizdeki filomuza tesir rlıniş •• '<ltdaıı k lnUrler, miln - en u p ar e etı• n e 1 r a ıye ara Yollle nakle olduğundan, gemilerimizin Akdeni-
"ıı - zc normal surete tevziine nıunıfr:ı-

, t~~~ııeıı 1915 senesine ka deg" İŞiklig" İ yapıldı kiyet hasıl oldu. Harp krm·azörle_ 
~u a ku ri nden ve den i:ı: tayyareleri nelen 

&.).ırk !{ ınanda etmi~ miirrkkcp bir l ngiliz YC hir Fr:ın-~ lıı,,ıı,_ err, önUmtizdekl l ·ktl k b 
" ""'Z 8 J~ondm, 3 - İngiliz başvekili ayrılmama arını geçı rme ve una sız filosu, Akılcnizin şark h:ıyza -
":"eııo\lç aatne saat 20.ıo Çemberlaynın nutkunda sarahaten muhalefet etmek, Norveç kralı ile sıncla bulunmakt:ı Ye lskenueriyeye 
"Oaııııcıa ayarıyıa l!l.lO da, söylediği üzere müttefik kuvvet- Norveç hükQmetinln ııeıameUni ve clo;:tru yol almaktadır. 

Cllttır ~'Unanca bir hita- ler Norveç harekatında bir hafta himayesini temin eylemek olmu;ıtur. Çemhcrlrıyn trkrnr NorYeç harlıi_ 
~ lı•Jtıu~,,-d evvel verilen bir karar mucibince Trondheimln zaptı, bUtUn bu hede!. ne sözü netirerek demiştir ki: e, l>nı ...., an alınan h" ,.. 
ıııııa "Otıya •• - tabiyelcrini değiştirmişler; ve ce- !ere sUratle ulaşmamızı mtimktin kl- Alııı:ıııl:ırın, efrat hakımınıl:ııı ıa-
1.ı htııu nın Almanların nupta mevcut kuvvetlerini Trond- lacaktı. yiatını k:ıtl suretle t:ıhmin cclemc-
~e.ııa :~ısmında ez - haymın cenubunda kain Andelnes Almanlar Trondhelm ve Norvecin ) iz. Fakat bu zayiatın bir krıı: bin 

taıa akoviue knh- limanında vapurlara irkip etmiş- ccnub garbisinde yegAne mUhJm tay- kişiye haliğ olmuş bulunnı:ısı liL llı!şıı. r Yalnız Almanlara ı d hl' h [ k k " ı St i 11 '"""· h:aıı er ir· Ta ıyenin iı;:bir ne er a- yare ararg .. hı o an avenger e e. zını gelir. 
b!Jdlren Veler ve lokan_ yıp vermeden yapıldığı bildiri!- rinde bulundurduklarından bu hare. HARRiN SONUXU 

bı ra.ıııa levhalar asıl - mektedir. kQ.tın tehlikeler arzetmesine rağmen, BEKl.İl:"ELİM teıakkr, iktncı sınıf va 
1 ed' - ÇE~IBERLA \"NIN NUTKU 

• v~Jaın ılmcl:ten kız - VE ASliERI \'AZİU~Tt 
oıı Şpe aınaktadırlar. iZAJU 

~ lıııı.,.11ı::I! karşı ilk harbe 
~ ~a.r11 !> rıınun kuma.ndıı.nı 
·~ arrı h 

ttıiJ • ususı bir va.-
' \'. llllş olan kaptan Ho 

:ıı ...... -ııı z -
. ""llOtt Clılnda bahriye 
i'ı bı u~una 

l'!ııcı Ve deniz ge -
azaııgına tayin e 

Çcmberlayn avam kamarasında. 
bu husustaki beyanatına şöyle baş
lamıştır: 

Avam kamarası Azasından sabırlı 

olmalarını rica. ederim. Zira, henU:ı: 

bitmemi' olan pltınlar ve harekilL 
hakkındaki lafsilMı ifşa etmek im. ııııııı~ -

t. e "o kO.nsızdır. Bugiin, ancak kısa beya-
<ıııı...,. " re, 1.Iacar nazi-
l'! "il, ~ natta bulunabilece~im. 

ılUeı; acar Dahiliye 
loıı11.ıı oya da\'et etmiş 

l.ıı. ~ bu ~~bl, Macar par: 
t.ıı~etu zat arasında 
, bir ınUnakaşadır. 
•lt:ı::·····------

' b_ ·····==·····:ı: .. - .. r .. c~baıar ........... . 

1 
tııc kı ... lindml:ır ... ! 

4it4:;RI~~ YG•n<l"··· ı 
Sırı A il 

t '~ t~elllasına it 
~ l ~l.t\ ıı 
~'at c l. 1 . PAnıar;n ıı(' :( 

Ilı~. :'inE"' • "illtı ... , •• 

~Çlik )G1l~:ılan h !I 
\' "1ıJ11 fi una ı !i 
<ıı. .. llıı111 lıııırı1 ı;örUııiiı. :! 
· "1111'-ı. but.. I' 
~a~~ı aıııı.uıı kun<'t ,.e ·ıı· 

lt ..:ı.!J.\ ı" n~ı•sınıı.. 
: l l:ıtııı~. l.l{ DEFA 

Almanya, Norvecin cenubuna taar. 
ruz ettiği takdirde, !sveçln garp sa
h.lll limanlarını işgal içıı:, mahdut 
mıktarda kıtaatın hazır bulunması, 

bundan oır ay evvel kararlaştırılmış. 

tı. !nı;-ilterenln her hangi bir hareke_ 
le geçmesi, Almanyanın Norveç bl. 
taraflığını ihlal etmesine ka.tl idi. 

Almanyanm bize nasıl tckaddtim 
ettiği sual1 irat ediliyor. Bu uzun, 
mtiddettenberl itina ile hazırlanan ve 
hiç bir şeyden şüphe etmediği için he. 
men hemen silfihsız bir millet aley
hine yapılan, bir !ha.net s.ayesinde 
mUmkiln olabilmiştir. Aylardanbcri 
Biliyorduk ki, Alınanlar, Baltık 11. 
manlarına nakliye gemileri ve kıtaat 
yığmakta idiler. Yeni bir taarruz ha. 
rcketi tasarladıkları Aı;ıikllrdı. 

hedefimize ulaşmak üzere bir hamle 
yapmaya karar verdik. 

14 Nisanda, Namsosa bahriye e!ra_ 
dı 16 ve 18 Nisanda kıtaat ihraç e-
dilmiştir. Birkaç gUn sonra Fransız 
alp avcı kıtaatı efradı Namsosa va
sıl oldular. Bu kltalarm bir kısmı, 
StenkJerde mevzi alan Norveçlilere 
yardım etmek Uzere, sUratıe o mınta
kaya ilerlediler. 

17 Nisanda Trondhelm'in cenubun.. 
da kll:Jı Andalsnese ihraç edilen de_ 
niz kuvvetlerine, 18 ve 19 Nisanda Jcı_ 
taat iltihak etmiştir. Bu kuvvetler, 
demiryolunun mühim bir iltisak nok
tası olan Dombaasa doğru ilerlemiş. 
lerdlr. Blr kısıt kıtaat cenuba doğru 
ilerliyerek orada, Norveç kuvvetıerlle 
iltihak etmiştir, 

Kıtaatımız Norvece ihraç eclilelL 
denberl her iki cephede cereyan edl'n 
muharebeler hakkında bugtin size tat_ 
silfit veremiyeceğim. 

ALMANLAR D.UL\. FAZLA 
KUV\'E'.r GÖNDERDİ 

Troncllıcinıi işı;:ale muvn ffak olrı 
m:ımaklığımız keyfiyetinılcn, alrltı

celc hiikiim çıkarmak isteyenlere 
şunu söylemek isterim: Korvrç mu_ 
harebcsinin nrticelerinc ait bir mü-
vazenc y:ıpm:ık hrnüz mevsimsiz -
dir. nu ' muh:ırrbenin ilk saflı:ısı 
henüz bilmemiştir. Uu safha esıı:ı_ 

sında hedeflerimize varm:ıclıks:ı, 

Alnıanlrırın da kendi heılerJerine 

ulaş:ını:ı<lıklarını söylrıııek ıloğnı o
lıır. Uğradıkları kayıplar, bizim ka_ 
yıplaraımızdan daha aHırdır. 

Meclise şn ciheti hrılırlalnı:ık is
terim ki, ~on·eçin ikinci clcrrrcde 
bir harp s:ıhnesi olmasına müsa _ 
maha elmrk niyetinde <lc~ i liz . Fa
kat, t uz:ığa dii5ıııek le istemiyoruz. 
1\:ılaatımızın hayatı merkezde leh_ 
likcli bi.r ı:ı:ıfa u):(ray:ıcnk clrrrccclc 
dağılmasına m:ıni olın:ık arzusun
dayız. 

Dü5manınıız mcrkrzt mevkileri 
işgal etmektedir. nbcııma hazır mu_ 
azzaın kunetlere sahiptir. Bu lıii

cuın Norvec;in miile:ıdclil cephrlc_ 
rindrn lırrlıangi lıiriııde, yılılırını 
siiralile vukıı:ı gelchilir. Alııınıı l ar 

Hol:ınclayı, ynhııt Bel~·ik:ıyı veya 
aynı zam:ınıl:ı her ikisini hirılrn is
tilrıy:ı hazırılırlar. lliç lıir k:ınm 
onları lıu lı:ır~kellen alıkoy:ım:ız. 
Y:ılı',ii orclul:ırının, Avrupa cenulın 
ş:ırkisinıleki masum komşul:ırın:ı 
:ıit toprrıkl::ıra <loğnı nkın clınesi de 
müınkiincliir. 

lıı~ b !Seırı bir filmdir. 'f 
li~·uı 1 

f• ~ flJıı:ı c bir Fr:ınsı7. :: 

; :~1!8, ~ACERAll 

Almanlar, bu kuvvetleri, FinlılndL 

yaya, 1svece, Norvece, Hollandaya, 
yahut lngillereye taarruz için kul
lanabilirlerdi. Binaenaleyh, bu mem
leketlerden hangisine karşı taarruzda 
bulunacağını tahmin etmelc imlca.n_ 
sızdı. Danimarka lle Norvecin bu ta. 
arruza kurban olacaklarını bilseydik, 
bu memlel<etlerin yardımı olmadıkça, 
bugUn vaki hnlin öntine geçemezdik. 

Bu ıruntakalarda müttefik kuvveL 
ler btiytik mtişktillltıa karşılaşmışlar
ılır. Bu güçlüklerin çoğu, başlıca tay. 
yare karargı\hlarının dtişman eline 
geçmiş bulunmasından ileri geliyor. 
du. Bu şerait dahilinde düşman hava 
kuvvetlerinin mahalli UstUnlUğU do_ 
layısiyle, topların ve tankların kara
ya ihracı ve kıtnatımızın cenuptan 
gelen düşman kuvvetlerine mukave
met etmesi imkansızlığı, birknç gUn 
evvel aşil<Ar surette anlaşılmıştır. 

lngillz talıtelbahirleriııin ve bir 
Fransız filotil~:ısırun tahakkuk ettir -
diği fevkaU\de osere ve İngiliz tayya. 
relerinin gayretlerine rağmen, Al_ 
manlar, Norvece, bizim yapabildigi
mizdcn daha geniş mıkya.sta takviye 
göndermek imlctınını bulmuşlardır. 

Alm:ınya garpta hiiyiik bir ta:ır

ruza, y:ılıut fngillercyc lrnr51 k:ılıir 
bir l:ınrruı:ı hazırlaııırkrn, bıı s:ıy
ılığım lı:ıreketlrrdcn hir k:ıçın:ı da 
t e5rl>hii~ rılelıilir . Alıııaıılrın lı<'Zİ-

'1 "-' \ tllıı d "-'~ ~· At ·LtEıa~ vo :: 
''::: .. ~l"Jı' u Jt A T H 

• ·~:::::-.,~' ~Ü7.e] bir filmr;İ 
~· ...... ····!···· 
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Fakat Danimarka ile Norveç, blta... 
raflıl<I ılannın kendlleı ini kurtaracağı
nı umduklarından tedbir almamışlar 
ve hiç beklemedikleri taarruz çok 
yaklaştığı zaman tıizi bundan haber-
dar etmişlerdir. 

Norveç muharebesi 7 Nlsantla kUL 
liyetli Alman deniz kuvvetlerinin Nor_ 
vecin garp sahiline doğru ilerletllkle_ 
rini hnber almamız üzerine başlamış
tır. Aynı gUniln akşamı, başltca harp 
gemilerimiz ve ikinci kruvazör filo
muz düşmanla l<arşılaşmak Umidile 
Scapuan ve Rayth"dan hareket ettiler. 

8 Nisanda birinci filo kruvazörle_ 
rlmlz, filomuzun diğer gemilerine illL 
hak etmek Uzere demir almışlardı. 

9 Nisanda. Alman ordusu Danimar. 
kayı işgal etti ve casuslariyle çoktan
bcrl hazır bulunun deni:z: kuvvetleri
nin yardımı sayeslntle Osloyu Sta.ven_ 
ger, Bergen ve Trondheim zaptetti. 

İHRAÇ HAREKETİ NASIL 
OLDU ? 

Bundan sonraki hedefimiz, Norveç_ 
lilere mUmkün olan bUtUn yardımda 
bulunmak, Almanların cenubundan 

?\OU.Vf;Ç'rE ÜÇ HAFTAUH.: 
IL\RH JIULAS ASI 

Geçen hafla Trondheim cenubunda 
işgal fikl"inden vazgeçmeye, bu mın. 
takalardan kıtaatı geri çekerek baş_ 

ka limanlara nakletmeye karar ver_ 
dik. Şimdi, Ondelsnes mıitakasmdaki 
bütün kuvvetlerimizi, bir tek nefer 
zayiat vermeden geri çekmiş bulunu
:yonız. Zayiatımız hakkında meclise 
tafsilA.t veremiyeceğlm. Faltat bu za
yiatın, harekfltın genişliğine nisbetıe 

a~ır olmadığını zannettiren sebepler 
mevcuttur. 
Trondhcinıi işgal imkanını bul:ı _ 

mamaklığımıza raj:lmen nıeınnuııuın . 

Zira, v:ıziyet bugüne kadar müıte_ 
tik kuvYellcr lchindcılir. · 

Alııı:ınl:ırııı, 1\on·cçtc ve D:ıni. 

markada kolayca zafer eltle etmek 
ümidini be.slcdiklcrine şiiphem yok_ 
tur. Non·eç milletinin şcc:ı:ıli YC 

miilleriklerin ~ayreti, Alm:ınlarııı 
bu ümidini boşa çıkarmıştır. Üç 

mele siiriiklrıııt•k için en nıiis:ıit 

scvkiilccyşi Jı::ırckrı lı:ıkkıııd:ıld fik
rimizi cliişm:ın:ı :rş:ı rlınck delilik 
olur. 

F:ıknl, hrr :ın 7.ıılıur etmr<;i mııh
trnıC'l, hayali rlırrn ııı iye! i lıniz YC 

lırklrnmrılik ahY:ıl knrşısınıl:ı harr
kct srrbeslinıizi i~k :il rılrhilrrrk 
şrkilıl r, kıınellrrimizi cl:ığıtnı:ımız 
\"C'ya teksir ctnırmiz cloğnı olnı::ıı. 

Dii~ma)ln Yrızi:ıt verclirrnck iı:in, 
::'\on·eçlr, lırr fırsrıll:ın islifrıılcyc 

<lcnıın cclerrğiz. Fakat hin~ harlıi 
krız:ınılır:ıC':ık olan se\"ldikrni prcn 
sirıi gözden knçırmamaklığınıız lfı. 
ııındır. 

Çrmherlrıyıı nutkunu şöyle bilir
nıi~lir: 

Brııı hrıreki"ıt, h:ılrn terakki nıi. 
yclinılrclir. Bıı harrk:ilrı s;:irişmiş o
lanl:ırın lıaynfını tehlikryc koy:ıhi 
lrcek şeylerden içtinap rtmrliyiı. 
Rinarn:ılryh, gclrcl'k harın y:ıpıla
c:ık ıııiiznker:ıta krırl:ır, ıııiil:ıle:ıdrın 
isliı:ılılrırıl:ın tn:ıkki rlınrlrrini, 
nıN~lis rıınsıncl:ın riC'n erlerim. Siır. 
öncrılen söylryrlıiliriııı ki , hıı lıarr
kiit esnrısında husıJ<;i nı:ıhiyette miiş 
kiil:"ıt ııılııır etminccklir. 
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Bugünkü harbin esas ham maddeleridden 

PETROL 
Yazan : UGO MARALDI 

/
LK defa 0 1arak 1859 da Pen 

sil\'anyada EdYin L. Drake 
tarafından istihsal edilmiş olan 
petrolün sanayileşmesinden çok de 
fa bahsedilmiş olduğu için .biz bu
rada, bugünkü medeniyet a~emi -
nin en lüzumlu maddesi haline 
gelen bu mayii mahrukunsayısız 
Ye mühim e\'saf ından bahsedccc -
ğiz. 

Petrol e~as itibarile yeraltı ka. 
yalıklarr arasında bulunur. Bura -
!arda petrol zamanla sızıntılar ya
parak daha ziyade bir kap rnzilec;i 
gören ye kayalıklar arasında dört 
tarafı çevrıli bir havuz halinde bu
lunan daha müsait noktalara a -
karlar. Bu petrol menbaları mesa
meli kayaluıklardan mürekkep olup 
tabii bir hazne manzarası arzcder
Ier. Bu kayalık mahfazanın kalın
lığı hazan birakaç kilometreyi bile 
bulur. Petrolden çıkan gazlar ba
zan yukarı çıkmak ister ve bu 
yüzden indifalar husule gelir. Ga
zın bı suretle vukarı h"kmnası 
bazan kum \·e Çakılları da bcra -
lx~r sürüklediğinden, iki taiın bi
ribirine sürL.rnesinden çıkan ufak 
bir kıvılcım bütün petrolün alev 
almasını intaç edebilir. 

Bazan bu yukarıya f ıı;.kırma o 
kadar siddetli olur ki, mesela bin 
mctrey~ kadar açılmı-ı bir çukur -
da bulunan çelik sondaj burgusu
nu dı~arıya fırlattığı görülür. 

Vmumiyetle petrol, ~n<laj ya -
pıldıklan ffinra açılan dar kuyu -
!ara borular geçirilip tulumbalar 
vasılasile ii\tihsal edilir. I3u kuyu
lar hazan bir \"e hatta iki bin met
reyi bulabilir. Sondajda kul!anı -
lan burgunun çelik di~leri sert ka
yalıkları çok zorlukla delerler Ye 
muayyen bir hadden aşağıya ine
mezler. Bugün, petrol istihsali için 
açıl mış olan kuyuların en deri~i 
kürreiarzın kutrunun 1275 de bı-
rini geçmcmi~tir. . . 

Açılan kuyulara borular geçırıl
dikten sonra petrolün tulumbalar 
la istıhsal edildiğini söyledik. Fa
kat ilk zamanlarda bu petrol in -
sanların hiç bir müdahalesine ih -
tiyaç göstermeden fışkırır. 191G 
vılında !\.1eksikada açılmış olan bir 
kuvudan ilk 2 ı saatte ye kendili -
ği~den tam 37.000 ton petrol çık -
mış ve ilk iki sene içinde yalnız 
bu kuyudan 8,5 milyon ton gaz 
istihsal edilmiştir. 

Petrol istihsal mıntakalarında 
on bin tonluk mayi ihti\·a edebi -
len üstü\·ani şekilde madeni depo_ 
lar inşa edilir. tebahhur eden pet. 
rolün lazyikı tehlikeli bir hal al
dığı zam:ın ~azrn <lışarr çıkma~ı 
için her depo sübablı kapakl::ırlc.ı 

mücehhez bulunur. Depoların dı1 
boyası, güıı~in in"ikasım temin e
dip harareti azaltmak maksadi e 
daima beyaz olur. Fakat her türlü 
teyakkuza rağmen yalnız Ameri -
kada böyle ağır yangınlardan ~e _ 
ned iki bin ton petrol zayi olmak
tadır. Alelümum yer altından ge
çen borulardan tulumbalar \'asıta
sile \'e depo!ardan petroller tasfi -
yehanelcre Ye oralardan da aynı 
suretle demiryolu ista"yonlarına 
veya limanlara sevkcdilir. 

Kafkasyayı kateden 900 kilo • 
metrelik bir tahtelarz kanal Baku 
dan Karadcnize kadar uzanmak -
tadır. Fakat !rakı Akdcnize bağ -
!ayan tahtelarz borular 2000 kilo
metreyi bulduğu gibi !'cnede tam 
dört buçuk milyon ton petrol nak
lederler. 

PETROL MAllSULLER/ 
Tasfiyehanclerde muayyen de _ 

recede ısıtılıp buhar haline getiri -
len petrolden 220 derecede adi 
hnzin ve bundan da tayyare ben -
zini veya süratli motörlerde kul -
!anılan benzin istihsal edilir. (Bu
har soğutulup mayi haline getiril
mek suretile) . 

Bundan maada ham petrolden 
Naft (mazot) ve Dizel motörlerin
de kullanılan yağlar ye tenvir iş -
lcrinde kullanılan gazyağı e'.de e -
dilir. 

Fakat bütün bu istih~al edilen 
maddelerin bakiyyelcrinden başka 
ba~ka maddeler, parafin, bitum, 
asfalt gibi maddelerin de istihsal 
edildiğini unutmamak lazımdır. 

Almanlar petrolü ve sonra da 
benzini linyit kömüründen istih -
sale çalı~mı~lar ve buna muvaf _ 
fak da olmuşlardır. 

Büyük mikyasta linyit kömürü 
bulunan Leuna mıntakasında se -
ne\'i bir milYon ton benzin istihsal 
edilebilecek· tesbat vücude getiril
diği bildirilmi5tir. 

PETROL ARAMı1 
USULLER/ 

Bugün me\·cut cıhaz~arla yerin 
altında me\·cut petrol m:ıdcnleri, 
birkaç kilometre derinlikte olsa bi
le meydana çıkarılabilmektedir. 
Umumiyetle bu ara~tmnalar dağ· 
Irk mıntakalara inhisar ettirilmek. 
le beraber O\'aların da ihmal edil
mcme:;i icap ettiği mütehassıo;lar 
tarafından ileri sürülmektedir. 
Çünkü hazan \'a.i tahtelarz kaya -
lıkların eski de\·irlcre ait dağları 
ı::-i zlcdikleri tcsbit edilmi~tir. 

Bu araştırmalar umumiyetle e -
lektrik cereyanından, telsiz dalga -
)arından \'C cazibeyi ölçen aletler ~ 
den istifade edilerek yapılır. 



.:ıı:r::z,,::~-- ..------~----

·- - -- - -

4 JI A B E R - Akşam Postu:;ı 3 r.1 /'ı. Y I S l')~() 

Bütün gözler 
Akdeniz üzerinde 

(B:ı.ş larnrı l incide) 
MISIR IJ.\UIC'l\'J~ l'a;z.\TmTıX. 

UEJ\{ Mt'Hi~l i('Tİ~I.\ 
Kahirr, !l ( \. ,\.) - Illin haı i

ciyc nezar.:tiııJc i)a 1vek:ı Ali l\fn
hlr r.nıınnın 1 iynseti ııltıncl.ı }Jiı ir;
tima akdclmis ,.e b•ı İ• •;.11·1 a .\lı

sırd::ıki lı:gil'z !< 1ıvvı•ll"n hı$l:u 
lor" 1 ;-ı nı Si:· Pile Lamı " .ı ile Mı
sır ..... illi mü iafl\a nazırı VC' .i\Iısır 

hül .'.".mC'li C'ı kfınınc'· ' hir zat hazır 
buluı .nuı::tu:·. 

.Milli ınüıfafaa ı.azıı ı l u ko·.fc
rnnsta memlekc.in er.mi\ Nmi za
man altını nim.ık i :n illi'ır:zı ı:ı

zım olan t dbirler:n müzakere c
dilmic;" olduhtmu he) an r>tmi:ıtir-

I\onfrrr.ns nihayete l'rdikten 
sonra B . \'C'kil, c.ı 1 ıi il\'<' ııE ::areti 
erkanını kat ul l:<1crc'ı: l.r ııdı.le ri ile 
CCnl'btl"ıi,1 n°z1rrt "aıııcla bulun
dıll'tılm-ıl.ırıııı tcll"ine m:ıtuf tr dbir4 
lt~r l1 a '<lcm~ln gürüsınUşl ı.:r. 

1 Jü!ı;iıml'l bir ~:ısır fır!::L'3ının 
K:ılı ·ı ede L~h:nnııısınn kuraı· \'CT· 

miııtir. 

Di~er lnı·:ıftnn ba~"'ftkıl:n l'nly:rn 
sefiri kont T az..: lınh i l:nl•UI c ·' iş 
olduğu lıab 'r ulmmışl.ı. 

İl:ılyıı.n sefiri. r;:ıt l<'ci''rC' be
) anatt·ı bulun'lr"' k ) akında lıt'rhan 
gi hir bu· r·ı ı <'ıkacıı!;ı lı'.lkkm<la 
lıüküm tind n bir gfınn nınlfırnat 
almanın oldıt~l'nu \ " 'mdiki viı-
7.İyet karşısınC:a ;ıı.~tin t,.·: ·nciuğu
mı sö;·lenıişlir· 

Milli mii•l:ı!an n:ızı:ı t-ıplaııtr 
hakkında rlnmiştir ki: 

"Bu ic;lim:ı, p0k ya.kın bir tclı
Jike yüzU:ııkn akteililmcmiştir. 
Fa.knt ıııcmle:tdin cnır iyr :. için 
icab eden ~"cll•;l',eı i 'lldık •• 

Ayrıca l~ohlrndeki it.nlynn sefiri 
lı:ırielvo ııczar<'tine da\·ct cdilmis 
Ye kcndiailc konuşulmuştur. ,'cfi; 
mülilko.ttnn ~onm ga;: t~c::crc şu 
bcyanntt :ı. l ulu:ırnur ır: 
"- Hllkfm.r tınıd ·r. Lir lıu!".:-nnın 

arefesinde ı,uı nulduğunu zannct
tircc~:, lıi L.r i;'ar almadım· I:Ia
<lisct<'rin inlt r3(1 nil;binliklc k:.rşı
lun-ılıil<':"ğind('n eminim.,, 

~ Iııırr lı:ı..s~·ekili de gnzetccikre 
şu br~anotta bulunır.uetuı· : 

" - H:.illh , .T.!ı;;;l't tcJbirh~ri 
r.":.ır ., .•. Va:ri\• · • • :•:-t7! tehlike
ler vaı ılır. l•'alrat hunlar enclişea
\ •'r dcğildiı .... 

T'PK\ \ 1; .\ KIH;l\' t:t s t ·LKO 
ı;ır.l.~I ti.· ·~ n.\ <11.mrı' 

sö~·lcmcktedirler. 

Ncvyork Taymis gnzclesi. Va
F-ir.gtonhı noma arnsında, münasP.
b:ıtın dü~elti!mPsi h::ıklmıJn diplo -
m::lik lıir ııo;;taina;: ır tenlisi yapıL 
ıli;~ını sJylcın('kteı.llr. 

Dn gaz€'t0.n• göre. br.zı <liploına
lik m:ıh!\fil, :vrııi bir ticaret nnlnş
ma!'ı aktedik bilı>ccği z:ınnın<lndır
J:ır. 

n:ı malı1 fil. l Ö\ le bir uııl:ışma 
n1cdir1Clen c ,·vrl, hnlyn Habe ... fstım 
hakimi' ct"niıı t sdikını istd.iği tak 
dird0 ı::·rl.!. ik Amc: ikanın bu tn -
lebi retldC'tıni:'('C"ğini tahmin edi
yorlar. 

Di~er t:ırnftıın ltah·a•ım Va
ııingtoıı r>lçi~i prens l\olnnnanın d:ı 
Sumn:r \'C'isle ~örü<ıttiktf'n Eoııra 
beraberce n.uzvclti ziyarete gillik
leri lınber \'<'rilm0kl"tlir· 

Diploı;nnlik nıaıı: Jlcrd" sf'firi:ı 
ltaJ~·arıın g:ıyrlmulınriblik \'aziyc -
lindP hiçbir deği~iklik \'tıkulmlmı
yac:ığınıı dair ~fu .. olini •.ımlrndın 
verilen tcmin:ı L ı ı:uz\'l'ltc lıılüıı·c.i. 
ği f'Öj "t:nmeı,,, (tır. 

Ayni malıfcllcrdt'. Anıcrib J.";-
kümet.ini.ı A kceni?.dC'l:i J;ararsız 
Ya:z.iyPtln ır'a 'unı r ıou '· i ~iıır. 
dair 1 mayıst:ı Am01 i'.a sefiri Fi
lipR tnınfııııfaıı \' .,,, .ı .• • ı \atıılan 
beyanat i•zrrin(' bu t0'lıiıı:ı.tuı ,·c. 
rildi'i lnsriı1 Pdilm"J;t • r 

Bu mahfcllerdc ill•·" edildiğine 
göre, Philip::, 1h E:clL'1iye Akde 
nizdel:i ht:"rsı~ vn~iyet devam 
ettiği takdirde AMe:ik1 1'i.ikı.lme
tinin ha~ı emniyet t~dbirlcri ala· 
rak Amerikan vapurl uının Akde. 
nizc ~eçmclcrini mcnedeceğini 
ve bu tedbirin de e::asc:ı A!:;:deni
zi kendi ticaret gemilerine kapa· 
yan İngiltcrenin lıu kararı dola. 
yısile mutaz:ırr:r olan İtalyan 
deniz h::~'Jrı ici:ı c::d 'i bir darbe 
teşkil ccecef.i;i b:Jt'irrn:stir. 

Siya~i ll"'al:f"ll~r:ie R·uzvelt'e 
bildiri!en taliwat ile Philıps'e ve
rilen tcmin::tı ya!da'.;tırılmakta ve 
Akdenizdeki gerginlik lıiraz zail 
olmuşsa da bıı v~ziyetin Vaşing· 
ton tarafını.lan bii· i'I: lı!r alaka 
ile takip edilmekt~ olduğu netice. 
sine varılmaktadır. 

.Hadiselerin 
. :ı .. ırlıı. '! < ı. ' ·> - carcnko ts _ iejs 1·rı· p:ınyol HJaıı·ı mulıııbirinc ~u ~ya. 
natt:ı. bulıınmuştı.a·: r 1 

Tuna s~lhU ile Alıdcnlz sulhU sıkı ( Ba~ tarafı 1 incide ) 
mtt'ctle blrll>lıine lı ğlıdtr. Cenup Av. la d:ı. kalmı~;o r. İ tal~·nn ~azctcleri 
rupnsı mllletleıi. birıbirlnden ne ka _ ı\kdcnizd "crlır~t dt"iifü; diyo 
da:- uzakt. ı olurlarsa olsunlar, bugün Iıer ~iiıı frq'.tıl ediyor. I~:.ı.ns:ı. hll
cynı mu:.achlcı·a:.a s..ı.hlptlrlcr ve hep- kiuneti r <> ... ~ıen Ro~ı>ıwn mür:ıeaa.t 
:ıin:n arzusu niz ııl ,·c hllrrlycttir. ederek iki ııwnı lck~t ıı r:ısında. 
.\l\DE!'\tZDI: ,\ t.1?1.",\~ ·rı:nnlHLER IDC\'C'U!. i!1Wafl ı lll&il'lf'le ı-i lıa l İ('İU 

Ul':Lt.'iH .. \O.\ l\'l l tAH':-H"\NDI ınüzak<'re açmak t rl-.lilitH1r bulu
B rl\t:sel, t (.\ . \ .) ~. Dul\ln millet, nuyor. J\lusolini ı-:ıııl i hJ vlc bir 

Italyıuıın vaziyeti netlrP.sind(', milt _ teldif yapılnı aını-;; .cihi bir 'f:lvır a

tefiklcr tnrafınd:ın A l<denlztll' r:ı.lrna:ı Jı:ror, <' C'\ a:ı ' rrrıwld Pn <,"'kiııi;ror
ihtlyo.t tedl.ıııl~rintlı:m dolnyı ıncm _ Dal1ıı doğrusu t lnhnnııı istekleri 
nuniyrt izhar clıııekkuir. P ran.::a. tarafından lıi<;' ir ~urcflo 

Bir s•Jsyafüt gazetesi, Musolini kabul t•ıliırr:>J< ·w~·l:'r olmııdığmı 
Hitlere yardıma Jmrıır ver liğ! tak • dü:-,ün('rek fırsat kol!aı:1a~ı h•rrilı 
din.le. bunun ltnı:.·a için ne kadar ediyor· 
korkunç tehlllteleri <lavet edec!'ğinl Hula•::ı. İl:ıl)·a Ak<lc>ni 1.ıle <'..,ki 
tebarllz ettirmektedir. Rom:ı. d(.'' !etinin ;\'Nini i..,tiyor ; 

Del:;ikad:ı.kl kanaate glire. Bıı~~~ik. 7.3.hi rde lıı~Htere \"!' F r n.nsuvla mü. 
sa.\ i h•ı lmk ist.edifl l'nlıh: l1aki·. J\ıt"•rilm elçısme verilen cevap bugün 

Jıu.s•ı ı bir ehemmiyet taşımaktadır. l:att:- hıı eh)\ h·tl eriıı ı\liıfoııi1.lc n
Zi:a, ttaıyıııım mcsullyetıer yUklen _ lilmlarnn t :ımnmrJt kc ... nıeğc çalı
ml'k :::ımnnt grlmi~Ur. ~ıyor- l'ı"ctt' l~im Alm?.nyıın n Orta. 
Yl'N.\ N t 1'AND .\ ~tL \ H ALTINA f\ nupnıl:ı ' (' Hıılknnhrdn istediği 

ALl :'.'li \ :"/ tH'l'tY,\TL.Aıt bmlur· t lmanynn ııt lı urbdC' galib 
ı~tina, s (:\.ı\ .) _ lül9 lliL 1,123, 1-\<'le~('ği kannalin<h • o lan Mıı<ıollnl 

rn:w ve 1!•32 il:\ 1!13 t ııınıfl.ırm:ı. m<'n lıu;ı.ü!l hnlyanııı bu maksadını a 
sııp ihtıynl zabitleri ile zalıit veidl!e- çıkça. siiy!Pmiro~n hunun sebebi 

h enüz Almun zn feıiııiıı fliltn ta . rinrJrn ınUreltkcp dört grup, ı,ır nylık • 
tıı.linı ı;ormı•k llzerıJ 7;, mayıst:m ıti.-

lxırm sil\h allına daY(:t c.lilmi:ter _ 
\liı'. 

Dörtlüneli grup, 15 ıığusloııla ı;ağrr
lneaklır. 

İT.\LY.\ TE.Ul~.\T \'l~I:tYOr. 

ı :oı:ın, ;{ - ,\rncı ilrnnm !~oma 

. efiri .lı ilips evvelki gün Musolini 
ile yap!Jhı mülllkııttnn sonra kont 
Çiano ile <le görü;müştür. Bu gö-

lıakkıık <> ltiii,ini ~ii rnıem<>-.idfr· 
11:\S \X mmc ·\ n 

İstıuıbul 

lUııhkı•mı . ind('JI : 

:Müıltlei: Melihıı 

, \ I İllH' I Hukuk 

:Müddeialı•yh: Osm.ın: tstıınbnl An
kara. caddesi Aydınlık m:ıtbnasında 
mUrettip. 
Miıddei Melih ı tarafmdaıı mGudei 

alcyh Osm:ın nl»yhine rçılan boşan -
rur;mcyi I'ıaıısız elçi.si Ponse'nin mn tla\-asma ait nnmhııl surl!tl ıııil 1 
Amerika sefiri ile yaptığı bir ko- -
mu~ma ta:: ı etmiıı. nıütc:ı.kiben 

deialcyhe tebliğ cdilmcl< U7.~rc yıı.zılı 

adresini! p{ınderilnılşse de mumallcv
hln mczkfır iknınctgiıhını teri< ilo 
semti ı!le~hule gitt glnin hcyanlle l'l
de kl.ınmam üzı•ı im• H ıılıuk usulü 
muhakrmel~rl kaıııınuııun 111, U2, 
143 \'e 183 ünen m:ıdcleleılnc tcvfi _ 
kan i::ıde !>ılınan cl3\'I\ Rrzuhıtlile lalı· 

diğer mcmk;,ı;: tı.-•r masl&.halgüzar
laı:ı un sefirlç ko:ıu.şmu~larılır. A
ınerik:ı hariciye mahnfilindc bu te
maslar:ı "it hiçbir lı:ıber mevcut 
olmadıcı söyleni) orrn da J talyanrn 
umumi eiynsl'ti hakkında ııoktaina
.ıarlar teaU cdiidiği muhaWcakt.ır. 

Hab::r vcrilcliğ"ne göre. Musoli- kikat gilnünh goslcı·ir davetiye \·ara_ 
ni Birlc~ik Amerika elçisine ltal- kasının mııbkcnıc dl\•aııhııno.cıinc asıl
J anın §İmdilik ga)•rimuhariblik nıRsınıı ve 940/36 nmnarau:ı kayıtlı 
vaziyetini de~l.irmek n"yetinde işbu davaya mfüldelal,.yhln crnı gün 
bulunmndığınn dair teminct yer- i~indc ee-:ap \'Crmeslne karnr \'eril -
miştir. mi~ \C hcrmııcibi karar arzuhal ile 

Maamafih, n.skeri ve siyasi ma- dJ.vetiye varakası mnhkcme divıınh ı _ 
hnfil. 1toJynn siyaseti Jıakkındn. nesine asılmış olmakl:ı ınumailcvlı 
tahmin ~ ürütülerniyec0ğini ve bu Osman yı,ıknrıdll ya~ılı mlllldt't zır

slyaaetin itni surette deği~cbikc • - j !ınıla <l:waya ccHıp vrr<'rl'1c tJ\hldkat 
ğlnj söylemektedirler. ldn ta~1a kılınan li r, !HO cuııı:ı 

Ayrıca Ro~a·frıki Ameıika cld- ı gllnil saat \ ıoı d-ı ro'lhkrınm·ı~ '" 
llği :mahafill, ffilips'in zlyarti ile , lıulunmm11 \eyn h::ınuni lıfr \'ekil ı:;un_ 
Akdenb:de~ !ng'li~ tetlbirll'l'i :ı_ın- 1 ~crrnosi llız11ın11 tebl'0 y.:rınc ~t:ç ıııck 
8ındıı. hir mıinar.ebet bulunmadıgmı lı;ı:crc i.lı1.ıı olııııuı-. • .. 

Müttefik kuvetlerŞimali 
Norveçle t oplanıyor 

(Baş tarafı J incide) 
1\o;\·c~ ı,m \Tllr:ri, cHiıı ~:ı:ıt 17 de 
~clıre ~i.mi~ l:u!un~ıyorlardı. 

l'\on ~: a::ın ıııııı lıir le ~.alıwla 
bu kıtnatı·1 fazl:ı ınikta;·cl:ı \':Jlı:m· 
cı gönüllüyü ihtl\·a ctti·1i ı}il:f ril
mektedır. ,\imarı ı:ı:lyo;u, oir!.aç 
;a;ü l'' n~I 'erdiğı l>'r h~tlJ~rcle. im 
kıt1hrııı f ..,, eç hmbdtın:ı Ç''kildik 
!erini bildirmi~tir. 

ı\lr.ı:ınları ıı :;.ehri pt:k a:ıi o!ara!.
terkettikle ·i \ t• mahal i re mi ma· 
kamaca, mm a-~1 1 a hatiarının ke-il· 
di.i!inC:en b::ıh·e~tikleri 'tiylcıımek
tedir. 

Diğer taraftan Alır.anl::ınn Rö· 
ros<lan çcbli~lcrinin sebebi, mü_ 
nakale hntlarm•n dal·a cenupta 
Österda IC:a J:eı;ilmi~ olrr.asıdı r. 

Sto~cholm a:;kcri cl:sperleri, 
AI:nanl.arın Norve~te münakale 
hatlarırıı çok u~alı:bra kadar ge· 
niskttikle:·i l;rnastin<ledir. Röros 
mıntakası:ıda yabancı gönii!lüler
le takviye edilmiş bir halde bulu
n:ın 1'~ orvcc; kuvvetlerinin. yeni. 
den organize edilınis ve halen Al
man kuvvetlerine karc;ı miiessir 
surette hare':<ete geçecek bir vazi
yet almt'i buh.ındıığl!n;ı. dair Nor -
vec; menbal;ırından <:lınan haber _ 
lere de bü:·i.ii.: ehemmiyet atfcdiJ· 
mektedir. 
Lc-;uh·:ı, 2 (A.A.) - Namsos 

bölgc:;ind~ vaziyet dcğiş:ncmiş 

olarak k;ılmakt:!dır. Bnr2da son 
48 sa'lt ir:in-1 eVi rarek5t, ke~if 
kclları fa2liyefr1c inhis:ır etmiş -
tir. 

Diğer tnr::ıfta:ı haberverilcliği
ne göre. lJ:uvik r.ımtakasında 
tahaş~üt etmis ol~n Norvec; kıta. 
larına general Fli~"r kumanda 
etme:;:tedir. Çok iyi techiz edil
mis olan bu kıtalar. Birkaç ay<lan 
beri bıı mıntakada bulullmakta -
dır. Bu kıtalar. So\·yct _ Fin an· 
laşma:ı:lığıncanberi terhis cdilme
mi3ti. 

SEKİZ ALMAN SEKiZ 
1NG1 LiZ TAYYARESi DOŞTO 

Paı·:s, 2 - Havas ajansı, bu
gün öğleden sonra, Non cçtcki 
vaziyet hakkında Fransız askeri 
mahfellcrinin beyanatına atfen, 
aşağıdaki malümatı ıvermekt~dir: 

Dombaas mmtakasında çar. 
prşma devam etmektedir. Bu hu
susta henüz sarih malümat mev
cut değildir. 

N amsos, Almanlar tarafından şid 
det1i sıırette bo:nbardıman edil" 
miştir. Müttefikler de birçok tay. 
yarelerin mevcut bulun<luğu haber 
verilmiş olan Stavangcr'i üç de
fa bombardıman etmiştir. Mütte· 
fiklcr aynı zamcında, Danimarka
da Alberg ve Oslo civarında 
Fcrnebu tayyare meydanları ile 
Trondheyır.dcl:i <leniı tayyareleri 
üsünü de bombardımanlara tabi 
tutmuşlardır. Hava çarpışmaları 
esnasında sekiz İngiliz tayyaresi 
düşmüştür. İngiliz tayyareleri, 
u~uş esn'1sında, aym mıktarda 
Alman tayyaresi dü~ürmüşlerdir. 
Bombardım:ınlar esnasında yerde 
t ahrip edilen Alman tayyareleri
nin mıittarı ço~ büyüktür. 

Norve:-;n cenubunda Alrr.anlar, 
Oslo ile Bcrgen arasındaki irtiba
tı temine çalışmakta ve şarktıı 
H önefos ve garpte Vosdan kalka
rak clerniryolu boyunca giislükle 
ilerlemcktec.li r. 

Fransız a!'ker'i mahfc11eri, şi • 
malde Narvik etrafmdaki harekat 
hakkında çok büyü!: 1.ıir kctumi -
yet muha[aıa etmektedir. 

Fransız askeri mahfellerinin 
ayrıca uildircliğine göre, Tron<l -
hcym 'i Osloya bağlıyan demiryo
hı dün İngiliz hava kuvvetleri 
tarafından yapık.:ı hava hiicumu 
neticesinde cok ır.ühim surette 
ba$ara uğra~ı~tır. Hasara uğra. 
yan mahal. sarih stı rette bildiril
memcktc fakat ~urası tebarüz et
tirilmektedir ki hasar o rlerece 
mühimdir ki Almanların Trond· 
h~ym ile Os!o ar<lsındaki irtibat. 
larını takviyeye muvaffak olma -
ları takdirinde bile, bu i1:i mın· 
ta!<-1 arasındaki demiryolu müna
kalat! vahim surette sektedar ola. 
caktır. 

Şimcıl üzerindeki harekat esna
sında Frans!z torpido muhriple .. 
rinden biri ağır surette hasara 
u~ramı§. karakol gemilerinden 
b!ri c1e batmıştır. Bir tahtelbahir 
de bir Alman tahtclhahirini tor -
pillem;~tir. Diğer taraftan amL 
rallık dairesinin verdiği bir haber 
de de 1190 tor..lıık Bittern isimli 
bir İn'!iliz harp avizosunun şirl
dctli bir muharebeden SJ;>nra ba t
tı~ı bildirilmektedir. 

ALMAN T EBLl (it NE GöRE 
VAZIYET 

Berlin, 2 (A.A.) - D . N. B. 
Ajansı bildiriyor: 

Ordu ba-ş!;:umanclanlığı tebliğ 
cdivor: 

!~1~illz filos~ı:~a mensup. tayya· 
re nakliye gemilc-ri ıiıı ele dahil 
bulundı ğu, oFt•!:~a kuvvetli bir 
grup mayısın Giriııci gLinü, Nor . 
vcçin garrı sahiline yaklaşmıştır. 
Bu haber alınır alınmaz, Alman 
h;1rp tayvarekrin<le:ı mi\rckkep 
bir fillotilla, Noı vecteki üssün
den hareket etmi~tir. 
Düşman avcı tayvarelerinin 

çok faal müdafaaı:r \'C bi;tiin harp 
gemilerinin teksif edilen ateşine 
rağmen. Alma.,lar vazifelerini 
yapmışlar ve clC~mamn iki avcı 
tayyaresini düsürmüşlerdir. Or
ta çapta bir bomba, lıir tayyare 
nakliye gemisi'1in bastar:ıfıı:a or· 
tal4ma i~abet etmişti;.. Gemiden 
alevler ve dumanlar yiikselmi~tir. 
Diğer bir tavyare nakliye gemi. 
sine ele muvaffa!üyetli bomba isa
betkri olmustur. ·Maamafi!1 bu j 
taarruzun tes'iri sis yiiziinc'cıı gö· 
rülrr!e:nistir. P.ııııdan lız~ka, bir ı 
tcrpido ı;.ıt:iır:lıin;n pupasma orta j 
c;ı?ta bir hom!:ı:ı is.:b:t ctmis ve 
derhal durmaya mecb:ır olm~ş • ı 
tur. 
Düşman gemi kafiksi dağıtıL 

mt!';~Ir. Earp ~crr1 1erinc .. n ekse
risi müıx:de..-ıe:len sonra bütün 
süratlerile ~arb~ do.~ru uzaklaş· 
mıslardır. 

Dir Alma:1 tayyaresi üssüne 
dönmemistir. 

BiR NORVEC GENERALi 
TESLt,~1 OLMA:\. iSTEMİŞ 
Bcrlin, 2 (A.A.) -1 mayıs ge· 

ccsi, Mören ve Romsdedeki 
Norveç kuvvetlerinin kumandanı l 
general Ilaug. teslim olrnak is. 
tediğini bild~rmiş ve kıtalarrna 
muh,s-:ım::tı l·~smc1; emrini ver
miştir. General Ifaugdan kayıtsız 
ve şartHz teslim olmaf:ı istenmiş
tir. 

Osloc1an simali Garbi istikame
. tinde ilerli}:en Alm:ın kuvvetleri 
yeniden arazi k:..zanmıslar ve 
Sogne Fyorduna varmışlardır. 

Va1dres mıntakasında evvelce 
teslim olduğu bildirilen dördüncü 
N orveç fu !r.asın-~an alınan csirle
rin "miktari 300 s~ıl..ıay ve 3200 

erdir. 290 at. 3 dağ topu ve 58 
makina!r tüfek ganaim alrnmı~tır. 

Dcmbaas·ın ~imali ~arkisiııde 
ilcrliycn Alman kıraları, İngiliz
leri bu mevkii sür'atle terke mec· 
bur ct!"!"liş~ir. Alnuııl-rın eline 
mühim mıktarc.la ı:ranai.n geçmiş" 
tir. Domb!i.as'ın 50 kilometre şi _ 
mali şarkisinde Kleven mevkiin -
de 1 mayıs akşamı mukavemet 
etmek istemiş ol:m düş:r.an müf
r ezeleri geri pürkürtülmüş ve 
300 Norveçli esir alınmı~ttr. 

MÜTTEFiK KUVVETLER 
TRONDHEYMDE N GERi 

ÇEK!LDt 
Lon<ll·a, 2 (A.A.) - İngiliz 

harbiye nezaretinin tebliği: 
Bir kaç gündenberi Tronc.l· 

heym'in cenubunda harekatta bu. 
lunan müttefik kuvvetleri, birçok 
dü~man hücumlarını geri püs
ki.irttüktcn sonra, cfü~ma:ı kuv · 1 
vetlerinin gittikce daha fazlah -
şan adedi scbebil: geri çekil mis -
!erdir. 
• Müttefik krt:ıl~r.. Andalsnesde 
ve Andalsnes civarında1;i diğer 
limanlarda tekrar gemilere irkap 
cdilmislerclir. 

Narvik mınt3kasında harekat 
<levam etmektedir. Müfrezeleri -
miz clü~ır.anla temasa gelmiştir. 

Namsosda kay ele değer yeni 
birşey yo~tur. 

tKi SAAT SUREN BİR DENtZ 
HARBi 

Stokholm, 2 (A.A.) - İsveç 
radyosu, Kattegat methalindeki 
Gctenburg'tın şimalinde bulunan 
Kesris adacıkları halkının, iki sa
at süren şiddetli top sesleri işit • 
tiklerini haber veriyor. Vaziyet· 
leri iki ayrı kafile halinde §İmale 
doğru seyir etti~!erini gösteren 
bir kac gemi görmüştür. Aynı 
zamanda fazla mıktarda tayyare 
bu gemilere karşı harekete geç • 
miştir. Neticede, gemilerden bid 
ateş almıştır. 

Dün gece saat 21,30 da, Marst. 
rand kalesinden de, şiddetli top 
sesleri duyulmı.u;tur. Diğer bir 
gemi daha tutuşmuş ve kuvvetli 
bir ihtimale' göre' batmıştır . 

Yunanistan ve Türkiye 
daima dost kalacak 
Ankaı·a, 2 (A.A.) - lst:ınbul. demiştir ki: 

da Yunan Kr:ılır:.ın doğum bayra. "- Dugün hiz!m i~in tam bir 
mr münasebetiyle yapıbıak iste- nikbinlik varsa da. bundan başka 
nen dini ayine maham rr:emurlar_ havalarda, harb tlumanlarilc, en -
ca muvafakat edilmemesi D. N . cl"~ylc, bütün he'jeriyclin atisl 
B. tarafından mütem<ıc.liyen istis. hnkkmdaki ınuzt:ıri'> dtişüncclcri.le 
mar edilen bir mevzu haline geti. doludur. Zin, bu harb, beşeriyet 
rilmiştir. Bu neşriyata karşı va. t:ırihiniıı gördiı§;ü üteki h:ırblerin 
ki olan müracaatımıza hariciye hepsine faıktir •. 
vekilimiz, "Yunan ve Türk mil. Metaksas, ·nutkunun sonuna 
Jet leri her saadet ve felaketi ara. doğru ~öyle demiştir: 
larınd~ payla!}mrva karar vermiş- "- · Harb bizi. programımızın 
!erdir. Ve bunu her vesile ile tek. latbikından alıkoyamıyt!caktır· Fa
rar etmekte favda vardır" ceva. kat Yunanistan, tamomi~·eti ve is-
bını vermişlerdir. likl:i.li tehdit edildiği takdirde har-

!\f ET.\ f{S.\SlX utı~ ~U'l'KG be girmek mecburiyetinde kalırsa, 
büyük milli gayeler!~ harbe işti-

AUna, :! - BaşYekil Mctaksasm. rak ederse, 4 Ağustos l !l36 da çi-
1 Mayıs günü, Pirede 350 bin kisi :ı:'lı:!n programı. bu sebeble kat'iy
ka~rsmda söylediği nutukla §tı söz yen elden bıra.kmıyara.itrz. Harb 
Icr vardır: orlasmdıı bile onun talbikınıı de -

Ba.'.)vckil nuUmnun başlangıcında. 1 ~·am edeceğiz. 

Merkez Bankasının 938 
ta hvilleri ke~idesi 

yapıldı 
.\nkara, 2 (.\.ı\. ) - l\Iallyc 

Vekaleti 'l'Urkiye Cumhuriyet 
Merkez nnn kasından: 

Yü7.dc fi faizli ve ikramiyeli 
1!l38 tnhYillcrinin bugün 2.5. 
!l40 Perşembe, ~Icrkez Banka
sı binaEında :1.taliyc Vekaleti, 
Merkez Bankası ve diğer ban
kalar miimcssillcriyle noter 
huzurunda yaJ)llaıı <lüı'<lUncU 
ikramiye \e ikinci nuıorti lre
şidesintle: 
61079 \•c 176.178 nutııarnlura onar 

bin, 158.!J4lt 288.342 beşer liin, 15.808, 
lS.08'1, 70.387, J12.S'i3, 2'i3.272, 314. 
414, 411.075 biner, 0.0i3, 73.800, 
134.642, 195.606, 202.218, 207,79-1, 
2:59.087, 282.33~. 284.562, 335.452, 
351.359, 353.031, 412.6G4 Uçyüz üçer 
Hra ve ayrıca 596 adet numarnya 40 
ar lira ikramiye Ye 9570 ndet numa _ 
raya da amorti isabet etmiştir. 

Alman büyük elçisi 
Berline gidiyor 

.\nkara, 3 -- Almarıyanın Ankara 
hllyiik l'lçlsi Fon Pnpenln bu al<§am
kl ek!!presle tstanbula ve oradan Ber 
line gideceği haber Vt'rilmcktedir . 
Büyük elçi Beriinde llç dört glln kat 
<lıktan sonra avdet edecektir, 

Bu sabahki ekspresle 
gelenler 

Bir müddet evvel meztıniyetlc 
memlcket·ne giden İtalyanın Aıı
kara ~lç.iU~i deniz ata<iasi kn.pten 
Pontremolc bugüni:ü semplon 
ekspresilc ı:ıehriınize gclmi.~tir· 

l\faearistandan mal getirtmek ü
zere Peştede temaslarda bulunan 
bir ithalat t.acirimiz de ayni trenin 
rolcuları arasındadır. Bn tacir, te
şcbbiislerini Macarların pek i~ i 
kar~ılndıklarmı. klerin•: yoluyla 
makine -ve elektrik malzemesi ge
tirtilebileceğini, her hususta a!A .. 
kalılarla mutabık kalmdrğmr bir 
muharririmizcı söylemi.'jtir .. 
Fransız fabrikalarile temaslara 

girişen bir taeirimiz de Paris te}l 
dönmüştür. 

Yeni Neoı,at 

inkılap karşısında 
Akif - Fikret, 

Gençlik · Tancılar 
Tan gazetesinin ve Sabiha ZCker1-

yanın 1stıklAl ma.r~ı şairi ve lstik!Al 
ın.ıır~ında.ki ·(hi.1!1) ve (§Uheda) tabir
lerl h&kkmdaki neıriyatl.arma karıp 

Eşret Edip tara!mdan yuka rdaki un~ 
van ile cm sayfalık bir risale nc§rO
lunmuı:ıtur. 



- 1940 H A B E R - Aqam P0ttan 

AZON MEYV A TUZU lnkibaz, 
barsak 

hazımsızhk, mıde bulantı 
tembelliğinde, mide ekşilik 

ve bozukluğunda, 
ve yanmalarında 

IVlüferrih ve m idevid lr emnavstDe kulOanoBab11nır. 
MiDE •• BARSAKLARI temizler alıtbrmaa ve formu. MAZON iı:m ve HOROS markaaır.a dikkat. 

0 NAKLEDEN: en BURHA~~!!RÇAK 

. evyoru~/ 
~~daha ot d . -..1~ korkunç ve m~um iptiladan onu 
' _--u.ı:ı~ ~ u, \:ıcu.ı k ~ çal . ? H t ).ıo.ı.,..-:u tekrarlad . ·urtarmaga ışmacıı:m. aya mı 
tiı... -ıııı.ıuata dücGnceı. 'ht ' , bitiren bu fena iptiiadan niçin onu .. :ıııca rı......... ~ , ı ı~ acı . dı' N b'l · ...:ınaı bana il t sevgım kurtarama . • e yapa ı h-

' IGı m racaa d' K · ? E k '' ük' b' \'~ - ltriniz Feride' ım, erım._. n uç ır amı· 
r._-"vııJJ?ı.. Gitmeden ~-el suna mani olmaya kalkınca hür· 

''l'atıı. ~ mi? metsizlik ve hodbinlik hissi duyar-
'l~ dmı. lstanbuldan unkla§tığım 
'' itlirsiniz. halde bu rneştun hatıralardan kur· 
~ ~ bu sefer tulamıyorum. Bir daha hiç göremi· 
· biraı ~uz. Bena bu yeceğim; sevgili Dürdaneyi dü· 

-._'tide larip bulanlar olur. ,ündüğüm zamanlarda aramızda 
~! ~kendini ala· ölüm kadar derin bir uçurum bu· 
'lr lunan bir ba,kasını dü,ünmeğe 
~~·· her gidişimde başlıyorum. Artık cesaret~ kal· 
~ çikolata getinneni· madı. Bu sabah beşte uyandım, 
'' ~·· uykum kaC:•· pancurlan açtı~ ve 

rı...sı;.e çikolatanızı gön· telaar yat.ağıma uzandım. lçınde 
~ ~q ttJneYiniz. küçücük kaldığım büyük yatağını· 
~ ~t Ben mürebbi· da o kadar derin bir yalnızlık his
~ ~l nı.i? Necip Na- ~t~ ki kendi kendime §()yle dü· 

? tnektup yazar mı §ilndum: 
'~ · "Olsem ne kadar iyi olur .• Bun· 

liı.e denıin de aöy- dan yalnıı siı, m ü.ıülilnQnilz, 
~Ya.. AYrlldıktan IDnnl yalıUı &iı.. fakat tuhaf de~l mi? 
~kendine: "Zavallı Beıı ölmek is.tmıiyorum . ., Sııe da· 

S 42' 'Ye çalıpnakta elem ha ilk mektubumda çok manam 
~ hkıll!Uyor kendisi· ~ler yudıltmı görüyorum. 
~i.:' bu alır y(lklerf neşe- K~ taleban çıok. sevimli. Gü 
'~. ~--- b'tl . . zel delil. fakat sıhhatli, mütebes-

·""' 1..._ ...,""yvr. ı n . ,.,...,.ı.. H ~Neci N dl· sun, penbe yüzlü bir~-- er 
\ '- datundn. J:nbu':r : gördükçe insana öpmek hevesi ve:1 

l'ıQaı yor. Beni aevecelini eOyledilinıı 
~ ~-~n bu ıaman ne kadar haklı hnipiniı. 
"-~~ ne ka· Daha görQr g&mes .. çıok memnu· 
"' ~ .. ~ ku ile ko- num sil büyük bir çocula benıi· 
"' bir gün çok ma· ' . . bir kalbi kıracaimı yomınus!., dedi. 

bile.. Aralarındaki Sizin nazarınızda da ben bir bü; 
~~tine hükmettirecek y(lk ~ değil miyim, Kerim. 
~ ~ Sôyteznemi~ti Artık Bay Nureddinin karısı baran Sa· 
~ ReçrJıiı, Necip Na· hika herkes~n güzel bulduiu ıı:un· 

'l Uıakıa~ t . ünkil tazam yüzlu, uzun boylu, .magrur 
~~ ltıateın ~aı~ı~m bir tavırlı soğuk bir kadın ..• Fakat bu 

~:'~cağına kanidi. so~u~na rağmen son de!ece 
~ l'\ılı.u ~e~A:ie vakası Ferı· terbı~elı, hatta b~na ka~ luzu· 

~ ~ •tın ne acı bir tec· munaan fazla nazık davtanı~-or. 
1 ~P ~tu~n Feride, haki· ~ay Nurad~ine g~ince, kan.sına 
~ ~ ~dtri seviyordu. Za· hıç benzemıyor. gorQnüşQ, lısanı 
~I~ acsile beraber kaba ve Mi, maamafıh iyi bir ~

~ ', ~· kitnsesizliği de his- ma benziyor. Kızını çıtgı™'.3 sevı· 
~~~~~arın hepsi yetmiyor· yor. Bana karşı da pek nazik dav
~ bİr \'e 5arnimi kalbile raruyor. Küçük LeylA ile benden 
~ ~~i sevmi~ onun bahsederken "çocuklar .. diyor. Diln S ~ )a ... ~lip ha}:~tta ü· her ikimize de şeker aldı; fakat bu 
\ leı~ dı~Yalıuz kalmak ıstı· insanlar bana ne kadar yabancı ..• 
~' ~11tlu~tu. Artık bu ka· Elemleri.mden ve ıstırablanmdan 
~"'~elem bu çocuk için ne"kadar haber3iz ve kayıtsızlar ... 

>ı.., SC>k fazla değil miy· Allahaısmarladık, ~··Yazıla~ 
~ t . nma sizcfon cevap ısterun. Güneş!ı 
~ ~~Yle Necip :Nadirin mavi deniz :.'mdi yavaşça uzaklaş· 
~' Q(u "lllUrıc:hıklanna Adeta tı .• Aramızda parlak san bir kum S ~~~Ordu. Şu dakikada tabakası var. Ufukta denizle g~ 
t\ı~-~ dönerken gözü ö· biribirinden farketmek kabil değil_ 
~ i...~t Çoc~ hayali Denizde yelkenlerin \'e gökte . kuş
~ ~'Qine sıiman mahzun Iann kanatlan biribirile kan§I}'OI' .. 
~ ~I' ~ Clıalsın diye elinden Beni her zaman seviniz ,.~ ~ü5ü· 
'~diri Yakalar, Feri· nünüz kahraman dev! ellennııi sı
~ ~e çare ki bu mu· kamn. 

elinde değildi.. Feride 
-s_ Zonguldak, 20 ağustos 

~ ~Nda Benimle konuşan, beni azarla·. 
~p t 18 alwtos yan ve beni se••en me!dubunuza 
~ l'aınıarnı tenbih ve sbe ~ür ederim, sevgili 

~ ,~ Bu tenbih pek Kerim. 

~~ ~ buraya gelip Demek öyle ha! Demek biraz 
s~ ~ nam odama de~il. çok Pek çok müteessir ola· 
S'-~ kon kaıemı elime al· caksmu, öyle mi? Bana cesaret 
~ 'b.~ ~ başla· tavsiye ediyorsunuz. Hakkınız var. 
ta:\~ c:aıc çok ~Y yok; Mademki va.ıifenm ya~. 
~ ~rıız, o kadar kim· Olürnü düşünmek dolru değil.. 
l' ~ ~·~ ~i... Bana her Bana diyorsunuz ki .. hayat bizi 
~~'-""Ilı: · 8U!ısiYah görünü· sürüklet, g6tilriir- Yolumuzu ta· 
~''"""" dott lbesafenin çoklu· kip etmeğe, yürQnıele mecbunıı. 
~~ . ibti kalbinizi yanım· Mezarlann Onnnde uzun ıaman 
~ ~.,ıııhif ~ Yacını var. tevakkuf etmele hakkmuz l'Oktw'-

~ ~ !~ft~üne 1:s~ı·m. Kıymetli bir hazine gibi hatıralan· 
\ ~ .... ~ .. mızı muhafaza etmeli, ve sevgili 
~ ~~ Uz, bana tebes· ululanrnızı kalblerimiade yaşat· 
q \ S ~:~~U diyarın· malıyız... Ba:ıa acıyomınuz, Ke
~hı.~ ft i""'- lınız gün._ O rim.. Sizin tarafmudan acmmak 
~' ~1>"0rdu-n. Bel· bana o kadar fyi geldi ki- ''Sizin 

'-..~ 'tinu düşündük· ya~ daima ümit etmeli, her 
~ ~ ~~Yordum, fakPt §eye rağmen ümidi kesmemelidir,, 

'~·· ıtlnıiyordu. diyommtı!. 
u. .Niçin bu (De-ramı var) 

- 19- , 

- Ne verdi? 

- Kn1c altm.. Dilşün bir kere, 
bu kadar muazzam bir işe başla· 
malt için kırk altın yeter mi? 

- Nereye böyle .. f\hbab çavuş· 
Jar, ne yana? dedi, 

- Buyurun paşa birlikte gide
lim, deniz kıyısında biraz dolaşa· 
cağız, hava almz. 

- Doğru, az vermiş ama, ~· - Bu memlekette hava yok .. 
di l~f aramızda, mademki o ka~ı- diye yürüdü, haydi güle güle .. 
dı, yani o açık bonoyu imzalamış, ı Gittik, geç vakit villaya döndü· 
evelallah sen gene i~ini mükemme· ğümüz zaman, kapıdan girerke:l 
im becerirsin! haber verdiler: 

- Yani biraz daha almak için 
sen kendisine bir sey diyemez mi
sin? 

- Münasebet almaz. Padişah 
belki seni tecrübe etmek istiyor; 
sen hele bir ~ler yap, bir parça 
kendini göster, ondan sonra Allah 
kerimdir. 

- Peki, ben dôst eöıü dinlerim. 
Ve göreceksin bu sefer seni de mah 
cup etmiyeceğim. 

Oteline uğradık. Birer kahve iç
tik. Sonra vedalaetık. O derhal 
Rornaya gidecek, oradan da ailebi 
ihtimal teşkilAt yapmak için Ro
manyayı boylıyacaktı. 

Ben bu işlerden hiçbir §eY çıkmr
yacağmı, burada ecıelimizi bekle
mekten başka yapacak bir ieimiz 
kalmadılım bilmiyor değildim. 

Kendl kendime; dostlar alış verişte 
ıörsün. diyor ve gözlerimin önün· 
de cereyan eden bu komedyanm, 
günün birinde bizim ke~zıe de 
dokunacağını hiç aklıma getirmedi· 
lim için i~ alayında idim. 

Dolrusunu istenıeniz, İstanbul· 
da kannca yuvası gibi i§liyen sa· 
raydan çıkıp böyle ku~ uçmaı ker
van ıeçmez bir k6§ede inzivaya çe
kilmek, buna katlanmak pek güç 
olduiundan, insan ne olursa olsun 
bir faaliyet. hareke de isemiyor 
değildi. Gümillcilneli ıittikten son· 
ra gene bizbize biribirimizin yüzü· 
ne bakmaktan b.ışka ne :,.-apabilir
dl.k? Bereket versin, nranuzdak! 
geç!awılikler bitip tükenmiyordu. 
O uysal,babacan hamnağalanna bl 
le bir sinir, bir huysu.ıluk, bir baı· 
kalık gelmişti. Hele Reşat pap Ue 
Zcld bey biriblrile hiç geçinemi· 
yorlar, dunıp dururken meaelr üzıe
rlne mesele çıkarıyorlar, padlphı 
bile rahatsu ediyorlardı. 

Mesell Zeki bey tutturmu,ıu: 

''Doktor ~ın kahvaltısı, y~ 
il neden odasına gidiyor da, ben 
cemaatle salonda yemek yiyorum. 
Ben ordan a§311 mıyım. Ya o da 
bizimle beraber sofraya oturacak, 
yoksa benim yemelim de odama 
getirilecek!,. 

Bu J{lıilltQyQ duyan padiph 
beni çalmb: 

- 'Vallal l ba~ alıp aidece
ğöm. Bu huysuıluklardan artık el· 
aman .• Villayı tirnAfhaneye çevir
diniz, Zekiye söyle, çenesini tut· 

sun, rahat otursun, doktor pa~ayı 
da çileden ÇJkarmasm !,, dedi. 

Padi§3}1 bu iıte haklıydı. Çünkü 
Z3'Vallı doktor pa~ zaten kaç gün 
dür bir tuhaf olmuştu. Dalgın, dil
JiinceH, kederli, sessiz bir hali var· 
dı. Bir kelime ile biçareye milthiş 
bir vehim gelmiıti. 

Bir gQn param kalmıştnn. Ay 
bqma birkaç iUn kaldılı için -
ıaten ödünç vermesini ve çentikli 
hesabı hiç sevmiyen - padişahtan 
istemeli muvafık bulmadım. Dok 
tor paşadan yQz frank borç fst~ 

yim de ayhlı alınca veririm. de
dim. 

Berberbqı ne aPlt inerken, 
meıdivende doktor papya raatgel· 
diın. lstiyectktlm, ''Akpm dö
nü,te odasına çıkar, hem çan çan 
ederiı, hem orada isterim, daha i· 
yi ... dedim. 

Doktor pa;a biıi töriince durdu; 

- Doktor paşa intihar etti. Has 
taneye götürdüler. 

Şaşırdık, kaldık. lr.san r.e de ol· 
sa her ,eyden evvel kendini dü,ü· 
yor hani. "Ne olurdu, merdiven 
ba~ında rastgeldiğim zaman şu yüz 
frangı isteseydim, ne halt ettim 
de akşama bıraktım,. diye ü.zülü· 
yordum. 

Doktor paşa meler \illinın ten· 
balığından istifade ederek, salona 
çıkmış, aynanın Jiarşısmda geçmiş 

ve tabancasını beynine sıkıvermiş. 
Ortalıkta kimsecikler bulunmadığı 
için de tabanca 9eSini duyan ol· 
mamış. Adamcağu o~duğu yerde 
yıkılmış kalmış. 

O sırada sokaktan gelen Zeki 
kapısı o salona açılan odasına gi· 
rerken doktor paşayı yerde görmüş 
ama; "aklına e::miş, uzanmış yatı· 
yor,, diye ses çıkarmadan geçmif, 
odasına girmiş. Tekrar çıkarken 

merak etmit doktor paşanın yanı· 
na varmış, bir de ne görsün: A • 
damcaiu kanlar içinde can çekişi· 
yor, ~ırun ucunda da bir rO\·~J
ver. 

Zeki hemen dışarı kOfar sat.l 
sola seslenir, yukardan lnerler, te· 
lefon ederler, hastaneye, doktora, 

hiik11mete haber verirler. Müstan 
tik, müddelı.~.umt falan g~ir, ve 
henGz: ö.memi§ fakat soz söylc.me
fe mecali ~ kalmamış olan doktor 
pap}-ı hastaneye kaldırırlar. 

Pap ır.eğe· gündüzden bGtun 
qyasmı, bir tarafa gidiyonnuş gi· 
bi, toplamIJ, hamlaMU§. Tra, da 
olmuş. 70 lngiliı lirasından ibaret 
olan parasını da uçkuruna bağla· 
mı,, oracıp (ben intihar ediyo· 
nım!) dlye bir de kqrt yazıp bı· 
rakımlo ııonra bu i§i yapım, .• 

Adamc:alı~ gece hastanede vefat 
etti. 

Padiph çok milUessir olmuştu. 
O gece odasmda bir ~ bir yu· 
kan dolaştı. Hiç yatafma uzanma· 
dı. Birkaç defa beni yanina çağır
llllf, ve her ııeferlnde: 

- Böyle ölmemeliydl, hem km
dine yazık etti, hem de bizi müş
kül bir vaziyete soktu.. diyordu. 

Bir aralık ben: 

- Mukadderat, demi~tim.. E· 
cet.. Alın yazısı ·bu imi~ ... 

Padişah buna kırmıştı: 
- Uf bunlar... Adamcaiızı o 

Zeki edebsi.ıi bu hale getirdi. Di· 
vane etti, nihayet işte kanına gir
di. 

Sabahleyin hepimiz hastaneye 
gittik. imam falan yoktu. Bir san· 
dık yaptırdık. Cenaze arabası da 
geldi. Biz de takıldık peşine ..• Bir 
az yürüdükten sonra haremağa· 

lan, Zeki, Mahir bey \'esaire "'biz 
>·orulduk, daha fazla gidemeyiz.,, 
diye döndiller. Arabanın arkasında 
iki lta!yan bahçıvanla ben yalnız 
kaldım. Boynumu büktüm, mezar
lıla &ittim. Orada tabutu bir oda· 
ya yerleştirdik ve döndük vill~ya 

Padişah hAli müteessirdi: 
- Ölüm fena şey, Şükrü, hele 

böyle ıurt;ette, böyle kimsesiz, 
yapayalnu can veriş çıok hazin bir 
,er •.• Aman yarabbi, diyor ve ila· 
ve edirordu: 

.( O.vatn1 var) 

Karşıki komşu 
Nakleden : L. L. 

Penceremden_ UçUnca kat kar- sesini duyduk· Ruhiye ııa.şırdı· Te~ 
ıııınızdaki apartmanın Lıı o:fasını J:lşla gidip ltapıı deliğinden baktı 
bu odada güzel, cazip b'.r kadın gö- ve: 
rilyordum· Evli olduğu belliydi; - Kocam! Mahvolduk! diye ke· 
çll.nkU sabah, öğle ve akşamlan o. keledf. 
rada bir de erkek dolaşıyordu. Fa· - Şimdi ne yapa.cağız! 
kat bu adam ya midesinden muz • Ruhiye fevkalade bir soğukknn· 
tarip, yahut da evlendiğinden mem Wıkla: 
nun değildi· Dalına somurtkan du. - Beni kurtarmak için, dediği. 
ruyordu· mi yapacak mısın? 

Ve, mutlaka bu kadm kocasın - - Tabii, yapacağını!" 
dan memnun değildi- Bunu ona bak Bu

0

duarmdan bi: kaç mUcevher alrp 
tığım zaman bana daha fazla bir acele ile cebime ~ktu. Gerdanlığt
ısrarla bakmrya başlamasından an. nı da elimde tutmamı teklit etti. 
!adım· O andan !Onra ufak bir ba • Şapkamı da başıma koytluktan son. 
hane ile penceremin önUne geçer, ra tec~sUsUme dikkat elmckslzln 
caz'p kaclmın da kendi penceresin· haykırdı: 
de görilnmeslnl beklerdim; o pen. - İmdat! .. Hırsız var!·· 
cereye gelince, hemen faaliyete Birdenbire kapı açıldı içeriye 
geçip, manidar bakışlarla yüksek Maclt hücum etU. Beni bir yum • 
maksatlarmıızt Hadeye başlardık· rukta • hakikaten çok kuvvetli a. 

Bereket venıtn karım blr şeyden dam - yere sererken Ruhiye kor • 
eilphelenmemişti· Yoku pencereyi kusundan tltriyerek bağırma.sına 
kapatrr, yahut mıhlar, belki de devam ediyordu· Nlraları konu)'u 
başka eve taşınmaya kalkardı· kolll§uyu ayağa. kaldırmıştı. Usul· 
Gözlerimin büsbütün de kör oldu • lacık açtığı kapıdan odaya girer _ 
ğuna söylemek ıstemJyonım· Fa. ken etrafımı almışlar, beni parça
kat o farkına varıncaya kadar bis la.mıya hl.zır ve n!zır bekliyorlar • 
bakışlardan tebessUmlere, tebes • dı· Bu ınrada Macit: 
silmlerden de el ip.retlerine ge~ • - Nedercn girdi? diye ıordu· 
miş, d11arda randevumuzu tesblt Ruhiye cevap verdi: 
etmiş bulunuyorduk· - Galiba kapıyı açık bırakm111-

Bir gUn akşam saat altı buçukta tun. Çok unuturum?... (Bu haki· 
tayin ettiğimiz yerde buhışttık· katil). Kanapedc uykuya dalmış _ 
Ç<>ktanberi birbirini tanıyan lkl ah.. tnn. Şllphell bir hıvtrtı ile hemen 
bap tavrile aellmlaşarak bu ro - uyandım. Bana taarruz edeceğini 
mantik idili tertip etmek arzusun. göıilnce haykırmaya başladım· Ah 
da bulunan mukadderata tqekkür Macltçiğim, vaktinde yetişmese~· • 
!erimizi üade ettik. Sonra va.kıt din mahvolduğum gündü!" 
kaybetmemek için hemen isimle • Bunda,n sonra ağlıyarak koca.sı -
rimlzi söyledik· Ruhiye: . nm kuca.ğma düıtu. 

- Acaba benim i~in ne dUşUnQ· Arkadaşlar, söyleyin bakalıın, 
yorsunuz, diye söze b~ladı. Tanı • ıiı benim yerimde olsaydınız, ne 
madığı bir komşusu ile anl~n e,._ yapardınız? Hakikati mi söyleme
li bir kadın! liydlın? Bu alçak$a bir hareket ola· 

Namus korkula.mu teskine çalış. caktr· Bana kartJ o kadar fedaklr 
tmı: ve lyt kalpli c1avrıınan bu kadmı 

- Sis de benim fçin aynı ıeyt çok mUşklll bir vaziyette bıraka • 
dllf1lnllyomınwı. Çünkü ben de ev- cakt.mı· Bunlan dU17Unerek su~lu 
llyim ! tavn takınmayı tercih ettim: 

- E\"et, faknt e!z erkeksinh- - Evet, b:ı ·lar! .. Ça'.mak malt· 
- Siz de lcıı.dmsmız. Znten bu Jdile gi.rdhu· Şimdi rica ederim, 

sebeple lllllS{itık ! sız de her halde 1 polisi ~eğırrJcrln··· 
benim gıbi, cvlendiğtnizd n mcm • Ric etmekte müna voktu. Polise 
nun dPğilslıtlz··· habe>r verilmi45U- Poil.51er ve apart. 
Ba.~ı mUsbet ıeldldo wladJ. man lıalkt ile b rllkte merdivenler

Sonra asıl mllbim mc.~le geliyor. den merruıiml mahsusa ile iner • 
do: Hayata daJr mlltallalarnnw ken dışarda merakla bekliyen bir 
~ylemek lı;ln ne zaman ve nerede insan mah.,crile karşıl:ıştmı. Benim 
ıörUşecektik· büyUk tezahilratl:ı karşıladılar: 

- Suna ıöyliyeyim ki, ben d~- - İçeri tık hırsızı!-
nya çıkamam. Kocam çok kıskanç - Tuu! Ayıp be! Ne de eık gL 
tı,.. Bugfln ona bir §ey MSyleme • yfnrn.fş. 

den Çtktım ! B~ka bir ses işitince daha çok 
- Peki ne olacak? itklldlın. !ki kilometre uzaktan 
- En Jyi8t, evimde görU~eUm. duyulabilecek tiz bir sesU: 
- Gllz@l, fakat o-- - Ayol, bu herif, şu ka?1lki ev· 
- Maclt mi? O her zaman geç de oturan Bay Şenol! .. 

geUr. On birden sonra· Cürmümeşhut daire.sinde sorgu. 
- Ya b ' zl görürlerse! ya çekildlın· Bittabi suçumu itiraf 
- Böylt' bir tehlike yoktur· A • ettim. Hatta bana karşı atılan ifti-

partmanın on iki odası var. Orada rayı sağlama bağlamak için: 
muayenehanesi olan bel doktordan - Evet, dedim· Evim onun kar· 
herhangi blrls'.ne gittiğinizi s:ınır _ §ısında· Onun sık sık güzel mil _ 
lar- Bcn!ın od:ımm kaprmıdan gi - cevherlerine bakarken g6rUyor • 
rerken de sizi kimse g6rmez. dum. Bu manzara iştahımı açtı; 

Teklif, lnakul ve pratikti. Erteai çok g~meden tclmde ç:ılmak hınıı 
g1lnden itibaren ziyaretime başta _ uyandı ... 
dnn. Kapıcı nereye gfttlğtml sor - Polis beni §Uphe ile silzüyordu. 
madı. İnlp çıkanlar çoktu. Bu su- İtirafımı imzalamak için kAğtdı u. 
retle aralık kapıdan Ruhlyentn zatırken: 
oda.!!ma ghiverdlm· Hayatnnm iki - Tuhaf şey! diye 8i>ylendi· Bu 
ml!'fı'ut aaatJ orada geçtJ. 'unıızhk vaka.sı bu kadmm odasm-

A}Tildığun zaman kalbJm aı;k ve da yapılan te3ebbtisler!n UçUncüsU· 
neşe ile tqıyordu· dUr ! .. 

Yaran saat sonra, on bire çey. BUtlln hırsızlar ona göz dikmlıt 
rek kala oturduğum pencereden, olacaklar! 
Rtihiyenln odaemda Macidin silue
tini gördUm. O gece çok rahat u _ 
yumuştum. 

Ta bit, diğer günler de ziyareti • 
me devam ettim. Evimden on met· 
re mesa!ede bana birkaç ı:aat me. 
sut yaşamak fırsatını bahşeden bu 
&Gk muvaffakıyetimden no kadar 
mesut olduğumu sö:rlemeği lU:r;um
BUZ buluyorum. Hatta birçok defa _ 
tar, o ııaadet yuvasından, zevce • 
m.in koltuğuna uzanınış, sabırsız • 
!ıkla beni beklediğini seyrediyor _ 
dum· 

.. "' 
Şimdi alnımda on aylık bir mah. 

kumiyet damgaslle hapiste yntıyo· 
rum. Yalnız değilim· Arkadaşlaron 
çoktur. Hepsi l~i kalpli ı:ocuklar· 
Tanıdıklarım beni artık tancnu 
oldular. Karmı, zavallı, hazan ge -
lip beni görür· Omrllne bereket. Be 
n'm yüzümden çektiği azabı dlişU
nUvorum hırınznı kansı! Otek!ııin 
berlklnln' dedikodularını ifitmemek 
için başka bir eve tqmdığmJ !ISy· 
le dl. 

Her defasında bana &cırar: 
• • • - Peki yahu, sen bnnu neden 

Yine böyle bir sarhoşluk lnmda, yaptın? Söylesene! Fa.raya ihliya. 
kıskançlığı hakkmda birçok sözler cm olsa yanmam!-
işittiğim Macidin lnt dönUştlnU he- Bereket versin, avukatım, beni 
saba katmamıştım. Maamafih ola. mahvettikten sonra, ben de. olduk 
~n ıeyler değil mi? Ya Macit bir ça ceııaret verici blr sebep keşfet· 
glln muayyen saatinden biraz ev • tJ: Hırswık hastalığı. tktısadi ba. 
vel döneb'lir, yahut ta ben nor • kımdan milreffeh olduğum halde 
mal zamanımdan biraz daha gec;e bir iki mncevher a~ırmak te~ebbU
kalablllrdlm. Jşte bir akşam, l.klıı4 8ilm ba§lra tnrın izah edllmlyordu. 
clsl oldu· Aek hakla.nmmn tahsili- Bu hastalık ta bende kapalı ve giı· 
rıo d&lmııkcn dış kapl'da anahtar • · (Lutlen uyfa;rı çevirini7\ 
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elit t kın11 nasıl kuralnn 
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Kömürleri Satış Birliğinden : ıl.1.1.: 1. 

3870 numaralı kanuna mlistRnlden 2/12891 numaralı kcramameııln S 

l :::: :::: 111:ıy11ı k:lr:1nna göre teşekkül eden .... 
'~~i! ' ' Ereğli Havzası Kömür leri Satış Bi rl iğ i ,, m: 

Merkezi ZONGULDAKTADIR. ~~; Galatasaray - Fcncrb.ıhçe muhtc _ lan &ilim, Bocluri, Glındilı Ömer, fi~i 

illi bugun KahıreJc harck .. t ediyor./ Basri, Naci, ırnçült Fil.ret'" .o.ueJ.h. mrllktcn kömür alm.'ll< ıııteycn mUstehllldcrln 15 mayıs 1910 tarlhlne ~fü 
I>:adrosu lçlncle 8 Galat:ısaraylr, 7 den te,kil ctmcğe uğraşacn~ız. kadar tstaııbııldn Tophanede iskele cnddeqlnde Z8 numarada ve 15 ma_ ·::.::.:::: 
Fcnerbnhçell tutbolcU bulunan muh - ômeri haf hattı için bıı·akırsak tam ~ıs !HO t.ıırlhlndrn itibaren de doğrudan doğruya Zonguldaltta S.\TI!j 
telite Has:uı Ka.ru11 riyaset etmekte • mUhaclm olaralc 7 oyuncu ela var e - ntnLtGl merl<ezlııe müracaat eylemeleri lılzundır. ~m 

-:ıır. limı~de. KOMUR SA TIS ŞERAiTI :m 
.Muht('lit takJ'1lr:mza her §eyden ÖD İşte mesele. bu 7 oyuncu içinden en # : m: 

CA ı-ahl ~ ff k t t i iyi bl hil h lt t kil t ıs- ~ 1 - KömUr ıılıcılıırmın kömür bedelini pe"1ftcn ödemeleri •:n-tttr. •••• 
.., " rocıe mu-.a ı:ı. ıye emcnn e_ r cum a ı c. t m «>c Ub- J'U' y ı ·.=:=: •• =.·.=:. 

derken, bn.zı noktalara. da. ilişmeyi ra§rnaktır. Bu hUcum hattında Melih, 2 - KömUrlC'r llllH.ada F. O. B. olarak teslim edlleceı,tır. 

fa~~~~ b:::~ islmlerlnl "ÖZ - :du;~~;lZ~eB~c,~~ri:;:n~~çbl~~:::::~ rcl~raf adresi: ZOXGULDr\K - S.\ TIKÖ:\fCR TC'IC'fon: :::_zonguldak m~ ., -------------------··•ı•ıa•••• :::: den ge<'lrlrsck kaleci, bek ve ha.f r.aL hacum hattının Uç ortnsmı teşkil et- :m 
larınm yalnız b:.ı iki klilpten değil melidir. :::: 

POKER 
T ra' bı~.aklarmda 

lllç zam ynpılmamı,tır. 

r lya.sanuzda dıı1ma mevcuttur. 

İstanbul hatta. Tilrkiyedcn çıkanla - Pil' =~ • ı 1 ::::::ı-.. . .: 
cal: en güzel oyuncular tara!mda.D Kaldı fül aç!klar, ve bu mevkiler ı_ !&+.i!!l!!:!!:ri!J:!:54iı;S#lSl!r;!IWl'l!'IE!•D••••m•••m•maıa1111ı ml!l''••-

<loldurulacağuıı görUrtiz. çf~:::· ;~;~:· 13s::1cı~ce ~ac;;dlr. il E K z A M 
Clhııd - Farul<, Adnan _ Musa, En_ Y!I. sağaçık kimi yapalım? 1 

ver, Esat .. Şck'lndo yapılması en ma. 1 
kul ol-.n bu lıaUar, şuplıcyok J,l, en Salimi mi, Fikrcll mi, Nnciyl mi? .. I 1 Tu·· rkı·ye Cumhurı·yetı 

• 
kuvvetli § !dini bulacaktır. Cilndllz iç OJLarsn, ıı.nlll.§ma nolttnl 

Gelelim hll:um hattına... nazımndıın Selimin, açık oynaması EKZt:~NIN lLA(.)IU IR 

bu~:a:lU~~c~nV~ı~:a::::l:~ ~~~:::.~:~~:l;:ı:::~~~:ç8:::: 'iİlllV•a·ra·'··~.ç.ı·b·an·l·a·rd·a·lru·fl·a·nı·lı·r· • • ".~~-C •. <'.z.an·t'd·e·k·u·tu·ı;·u-50&Cllk•u•;ll:lı'llş.tuar.a1fte• z 1• r a at 8 ia n k 8 
hatsızlık ve lzın almama.n.sı y'.lzUn _ yuncu talcımın snğ cenahında ya çok U 
den bu scynhnt 1ştlrak cdememeler, Heri kaçarlar, yahut da geri kalır _ 
Galn.ta83ray • Fcncrbahçe hUcum !ar. Bu takdirde Filtret yahut :Naci Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirtll' 
hattının kuvvetini, m!ln."'lkaşs.sız, ya. 
rı yarıya kuvuttcn dtlşUrUr. 

Bu vaziyet karııIBında, gide.'!. oyun
cularla (mükemmel bir hUcum hattı) 
teşkil etmek mürnkUn değildir. Bu -
ııunıa beraocr, çalr,:lcnk ve bir aeylcr 
yapacak hUcum lınttmı, elimizde ka _ 

daha lüzumludur • 
GörUIUyor ki ııağaçık me\•ldl tama

mile Kahlredekl vaziyete göre doldu_ 
rulacaktır. 

Takımımıza Kahlrcde bir kere daha 
muvaffakıyet temenni ederiz. 

Sacid Tuğrul ÖGET 

Şube ve Ajana adedi: 265 ~ 
Zirai ve ticari her nevi banka muaırıele 

Kahiredeki güreşler 
Takımımız ilk müsabakayı 

4 - 3 kazandı 

Eski ve yeni romatizma 
Siyatik - Lumbago - Omuz
Arka - Bel - Diz - Kalça ve 
Soğuk algınlıklarından ile
ri gelen şiddetli ağnlarını 
TESKtN ve tZALE EDER. Kahire, 2 (A.A. ) - Diln ak

r;am Kabirode yapılan İ stan
bul - Knhlre ekipleri gUreş 
müsabakaları neticelerinde, 72 
kiloda Kandemir ve 56 k iloda 
KtiçUk HUseyln, puvan hesabl
ıe, 87 kiloda. Mustafa tuş ile, 
Çoban, rakibinin müsabakayı 

bırakmasiyle galip gelmişler-

istantiLil atletizm 
bayramı 

dir. 
79 kiloda Adnan, Gl k iloda. 

Yaşar ve G6 kiloda Yusuf pu. 
van hesabiyle mağlüp olmuş
lardır. 

T i.Irk gilreşçilerlnin k las 
yüksekliği, ekser mUsabaka
lard a kendisini bariz s urette 
göstermişti r. 

Golf müsabakaları 
Bir müddet evvel şehrimizde 

teşekkUIUnil yazdığnnız golb klü
bünün tertib ettiği milsabakalara 
devam edilmektedir. Milsabakala-

tstanbul atletizm bayramı bu ra iştirak eden sporculardan şiın
: ym nihayetinde veyahut önümüz- • diye kadar otuzu elimine olmuş 
deki aym bidayetinde yapılacaktır. · ve Zeki ile Reşad finale kalmış
Bu nıilsa.bakanm seçmeleri 12 Ma.- lardrr. 

Para biriktirenlere 28,800 i.fl 
ikramiye VeriVor ~ 

~~"'· yıst.a yaptlacaktır. Bu bayram için 
alakadarlar hariçten de atlet davet 
ctmeği dil§Unmektcdirler. 

Ga latasaray klübünün 
kongresi 

Galatasaray klübünün fevkalade 
konı;resi bu akşam saat 18 de 
klilb merkezinde yapılacaktır. 
Toplantıda yeni idare heyeti seçi
lecr~inden. iizAnrn muayyen saat
te k!Ubde bulunması rica edilmek
tedir. 

-Su sporları istişare 
heyeti 

Su sporları federasyonu yeni 
mrwsime girerken bu sporla meş
gul olanlardan mürckkcb bir isti
şare heyeti seçmeği dil5ünmüş ve 
hazırladlğı bir listeyi umum mil
dUrlüğe vermiştir. 

Bu heyete Galatasaray dcnizci
lerindPn Bekir, Suat Erler, eski su 
sporlnrı federasyon crkanmdan Ri
za Suerf, Ethem, eski denizciler
den Galatasaraylı Kamil vo inşaiyc 
miıhendislerindcn Harun seçilmiş-
lerdi.· -

li bir bald.1 imiş.~oi'1rt!su iyi yakış_ 
tırdılnr. Ben de onbrı ya1nncı ç. -
ka.rm :nak iı;in bu hllkümleı ini t.~
ylt ediyordum. Mesel& ktymctsiz, 
kUÇUk b:ızı geyleri: J>ipo, mecmua, 
Remsiye, kal ... m aşırmak eskiden
bcri ho~uma glttiğir.i y~ni arkadaş· 
lanrna nnlatıyordum. Avukatım, 
bunl:!n ileri sUrcrc•k mahkemeden 
cezamın ı:ızalttlmasını is iyccck-. 

Rt:hlye beni unuttu. Bir defa bL 
le beni görnıiye gclmrdi ! Zararı 
yok· Sağ olsun. Karekoldan bcnlın, 
biri anfo., b'rl de rıo~il o'malt ü
zere ı:ektirdiklerl ve 8176 numara
yı taşıyan fotoğraflarımın ve pc.r
mu L1 r:rrb bırer nUmuncwjni is 
teyi;> lı:cndı,,lne göndermek üzere 
nrkruımna t. n kelimeleri vaznca _ 
ğnn. 

''Sevgili Ruhiyeme unutulmaz 
hatrra ... " 

İkinci küme şampiyon
luk maçları 

Ziraa t Bankasında kumbaralı vo ihbarsız taS"~iJd , 
ı·mda e n az 50 lirası bulunanlara senede -' def 

kur'a lle aşağıdakl p lAna güre ikramiye da 
~ İki grupa ayrılr.rak yapılan 

ikinci kUme lik maçlarının 
şampiyona fin ali önUmUzdeki 
P azar gUnU Şe ref Stadmda oy
nanacaktır. Milsabaka iki .grup 
şampiyonu Beyoğluspor - Bey. 
lerbeyt takımları arasında ya
pılacak '\'e milsabakayı kaza- , 
n an takım ikinci kilme şampi

4 

' 4 

Adet ı.ooo Uralık c.OOo ,, .. 600 .. ı.000 " .. 250 .. ı .OOo " 
40 100 •• ~000 " 

100 60 .. a.000 " 
.. 40 .. 4.800 ,, 

.. zo " a.IOO d• JO 
120 
160 

yonu olacaktır. 
MUsabakanın hakemi Tarık 

Ö zerengind ir. Oyuna tam saat 

ıçl1'. ,o 
DiKKAT: Hesapl arırl'dakl paralar bir se~~ırd• ,,_ıoı 

liradan aşağı dUşmlyenlere ikramiye çık tığı tara: 1 ••''' 
fazlasiyle verilecektir. K uralar senede 4 de çeııtJIC 
ı BlrlnclkAnun, ı Mnrt ve ı Haziran tarih:;§ 16 da başlanacaktır. 

Küçük atletler arasında 
müsabakalar 1 

Küçük kategoriler arasındaki 

a tletizm müsabakaları önümüzdeki 
pazar gilnU Fenerbahçe stadında 
yapılacaktır. 

3.5.940 Cuma 
-----------~ 1040 l K R AMIYEIJERt: -

ı adet ıooo Ura. = 2000.-ııra 

T ·ış Bankas• 3 .. 1000 .. _ 3000.- .. 
12.30: Program, memleket saat 1 1 6 .. 500 " • SOOO.- .. 

berlerf, 12.50: JdUzlk: Muhtelit earkr. 40 " 100 .. - 4000.- .. 

Ankara Caddesinin en işlek yer.ıııd8 
Kiralık dükkil~ 

U··racs 
Vakıt Matbaası ıdaresine ~ 

1 Beyoğlu Halk sineması ( 
Bugtınden itlbaren 2 film '>lrden 

1 - Tarzan Kaçıyor. 

Z - Cezayir Batakhanesi. 

ayan, l:?.35: Ajlı.n.e ve meteoroloji ha. ' 12 " 250 .. - 3000.- .. 

lar (Pl.) 13.30/H.OO: JdUzlk: Kanşık 1940 Küçük Cari 75 .. M .. = :i750.- .. 
mUzlk: (Pi.) 18.00: Program ve mcm_ 210 .. 25 .. .,. 5250.- .. • •Dr Kemal Ozsan ~ 
leket saat ayarı, 18.05 MUzlk: Bir Hesaplar il 

konçerto (Pi.) 18.40: Müzik: Saz e. I Keşideler: 1 Şubat, 1 Ma. ıı ıdrar yolları hastahk-
serlerl, Çalanlar: Ru§en Kam, Basri 1 y 11, 1 Ağuıtoı, 1 tkinci teşrin 

Otıer, Cevdet Çağla, Refik Fers:ın, ' - ikramiye Planı ta rih lerinde Vl'tpılrr •• ları mütehassısı 
Nuri Halil Poyraz. 18.55: Serbest sa. ı _. Ji 
at, 19.10: Memleket znat ayan, Ajans 1 Beyoğlu tstiklil caddesi No-
ve meteoroloJI haberleri, 19.30: Ko. ft 880 Buna Pazan tlattl Ohonyan 11 
nuşma (Milli kahramanlık menklbe. (Fiyat). 22.35 MUzik Cazband (Pl.) 93!)/9 Kokordato ii apartman· Te l· 41235 :t 
lerl), lD.45 .MUzlk Çalanlar: Cevdet 23.25/23.!:0: Yarınki program ve ka_ tstnnbul km HAklmllğlnden: 11.::::::::a::::::::=-:::-.::ı:u:::::. 
Çağla, Kemal N. Seyhun, Fahri Ko_ panı,. lstanbulda Yenlpostahane karşısın r .. ::=:::-··-·-.. ··===--..... 
puz, İz::cttı.-ı Öltte. ı - Olcuynn _ da Vlora hanında 15 numarada mu: ıı:-· ·-.. ·-- ··--- ı 
Mustafa Çağlar; Azize Tözen, 20.30 Ecnebi L<itMyonlannda Türt;~e kim tüccardan Mehmet Uzunluluya 31 Göz Hekimi 
Müzik Çalanlar: Fahire Fersan, Re- oc~rlyat icr:ı. ve lflAs kanununun 287 lncl mad- lfi 
fik Ferwan, Vecihe, Fahri Kopuz. 20. Belgrad: Saat 19 da kısa dalga desi muclblnce verilen konkordato ak- sı Dr. Murat R. Aydın 
30 ı - Okuyan: Meleke Tokgöz: A. 43. Paris: Saat 19.45 de kıza dal- di Uzcrlne mumnileyhln alacaklılarlle ı 
tize ı;cn"cz; Mefharet, 21.15 Ş:ınuş. "::ı. 40. orta rlal"a 255· "'""n: Sa.- akteylediği konkordato lstanbul Asli_ ::Beyoğlu - Pannakkapı, imam 
ma (l31blly ~rafya), 21 ao M' zil<: Irn. :ıt 20.15 dP k•"'l. d'\'p:ı r:n "'5 ı:l ye Dlrlncl Ticaret mahkemes!.nln 940/ n•okak No: 2• Teı.: .~1~3 
çUk Orltc.,tra. 22.ı.:; 11 .ı •. c.t Saat j Ro:rıa: Snnt 21-?0 dn , '"'" 'r.l"n l 137 ı:~yılı dosyası• .. 15_.ı 9•0 tarihinde ::Mua~ene ve he~ . turlu goz 
ayarı, Ajaruı h:ıbcrle.i; 7..r:ut, Eslı:ım 250, Londra: Saat 18,::iJ c!e km;:ı f tasilik edllerelt l:c:.bl katı;, et etml§ oı_ 1!iamelıyab fıkara ıçın parası:ı •• 
• Tahvilat. Kambiyo • Nukut borsası dalga 20, 31·5- duğu ilan olunur. "il:::ıı:::::ml""'"" #iOiol il Mili 1 


