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~ ll z ve l t italyaya 
~hareket tavsiye 

itidalli 
etti 

1 • • 

~~ . . n ~c l!it:\!«·~ilml'k üıere tnglltcrcdo \'Aputfa~ ı.;nı-;1.;~cn İngiliz a.~ktr1erlnden bir kafile~. 1 

~Qmsos cephesinden tahliye edilen 

'1'1üııefik kıtaları 
~~rveçDırO fQ)aşk~ nok'taDaıronc:la 

11
karava çıkarıldı 
~~eç başkumandanı ile erkanıharbiyesi bir İngiliz 

P geınisile 1'rneçhul bir istikamete,, hareket ettiler. 
~in T rondhaym mıntakasınd3ki 
~ - r~orveç kıtalau teslim oldulu 

• arı Norveçln ~ka noktalarında ka-

I skenderiyeye 
mütte /iklerin bir 

fil osu daha gidi1or 
Vazlye'ltln karaşık cımasnınaı ıra~men 

Mısırdaki Italyan elçisi 
hitdiselerin nikbin şekil-
,de mütaleası lfızımgele
. !ayyarelerle ceğini söylüyor 
~~~~~ra~!:~r~~.~. M O ce O C ~ ID> A 
ker nakletmek tasa vvu- e;;;;;J} 

rundaimİ§ler Asker"ı tedbı·rıerı·n 
Nevyork, S - Almanlarm Nor-

ve~te yerleştikten eonra lngiltere-

~~cr!~~k ~~h::~~=·kal~::~:; arttı rı 1 m· ası na başlandı 
bUyük tayyarelerle lskoçya açıkla-
rındaki adalara asker gönderecek • 
ter, buralara tayyarelerden pa~ 
~lltle de asker atacaklar..:ır. Bun
ları nakliye gemilerile takip etme
ğe çalışacaklardır. 

Romanyada seyyah 
kıhkh 

Aln1an subayıa·rı 
240 Alman daha hudut 

haricine çıkaPılıyor 
Bükreş, 3 ( A.A.) - Roman. 

ya gizli zabıtası, vUcudu arzu e
dilmiyen yabancıları şiddetle ta
kip etmektedir. 240 nazinin, ika
met tezkereleri ellerinden alın . 
mıştır. Fazla miktarda Almanın 
yaşamakta olduğu Silui'de, bir 
nazi, Alınan sevyahlarııu evleri. 
ne kabul ettiklerinden dolayı 
tevkif edilmişlerdir. Ve bu sey
vahlar hakikatte, Alman kur -
may subavlarıdır. Bunlar hudut 
haricine çıkarılmışlardır • 

(Devamı 6 ncrda) 

Maltada geceleri ışıklar söndürülüyor. · İtalyan 
v.: purları Mısıra sefer yapmağa devam ediyorlar 

Va~ington, 4 - Amerika cum
hurreisi Ruzvelt, İtalyan elçisile 
görüşmüştür. Ruzvelt, bu müla. 
kat etrafında gazetecilere, har
bin başka milletlere ve ba§ka 
mıntakalara yayılmamasr için 
Amerikanın gayret sarfetmekte 
olduğunu söylemiştir. 

ITlDAL TA VSlYESl 
Va§ington, 4 (A.A.) - Ha

vas: 
Ruzveltin matbuat mümessil -

lerine vukubulan beyanatından 

sonra Amerihn mahfellerinde 
Amerikanın Roma hükumetine 
itidal tavsiye ettiği ve Amerika.. 
nın ayni §ekilde teşebbüslerde 

.bulunmağa devam edeceği ka· 
naati hüküm sürmektedir. 

Bununla beraıber, iyi halx:r a
lan mahfellerdc hakim olan ka. 
naat Amerikan diplomasisi tara. 
fmdan İtalyayı itidale ıevketmek 
için sarfeclilen gayretlerin Muso
lininin sarih bir vaziyet almasına 

(Devamı 6 ncıda), 

'Küçük devletlerin ancak 
kendilerine güvenmeleri ıazımdır, 

[ 
de. n 1• 2 de .ıe:~:c~o~~l~y~A~~~~n-m~;:r~~s k~~~: :.a~ e~:~t::;~daki kuvveUeri islih· 

h\ raya çıkarılmıljtır. (Devamı 6 n~·~a) 
•ıınıy t . ı·r NvH\El}ı>AŞliUll.\!'\DASI --------------

~ e S!Z 1 \ rc~~~:~·e: ~:~·~:·: ba~~~:ı~i~·1~;~~ Beri in radyosuna göre 

Norveçteki tabiye değişikliği 
lsveçte sukutu hayal uyandırdı 

.ırkinıhn.ı-l:ııyesinin ı mayıs gecesi blı 

Vres .J ınglliz hurp gem!ıol ile meçhul bir lS· Akde n ·, z de ·ı 'K ı· F ra n s 1 z 
.lk:ımete hareket ettikl~rlııl bllclır-

• ınektcdir. 

~'~.~,.n:HAsA;J l\u:-•c~vı K:::~L~l~~::~~~~~~I harp gem·ısi mayna 
:~ • fSt.c.kholm, • (A.A.) - Norveç ajnn 
11:~ J.~ h:.~"e'-·ı· Ç be l . sı, kralrn vtı hUkCınıet erkılnının ruem 
,-:\ t "'4Utı .. ,: n;ı ı . cm r aynın ' •ı '\... "'•as d ı lckctl tcrkcltiklcrlııe dair verilen b\.İ· 

~~, .. -ıı ... A ın a.;İ beyanatın. c, arp m 1 ş • il ~"ru da tün haberleri kr.ı.liyetle tele.zıp eyJc. Pa !d harp va· 
~ 1 ~lıırı tı Yeni 1: • t rr.anzara mekted.r. 
~~o ll)'oı-: TESLl!ll OLAN NOR\'EÇ KITALUU 

~ tıı 'tt'b~ehçt; n;ütte~ik kuv. ~toklıolm, 4 (A.A.) - Sal~lyettar 
...._,. 'Rll cırn ıb Oılo r,.:ı- Norveç m a h r e 11 e r i n e göre 
~ı_~derı tt-.atuf chn h~re. müttefik kuvvetlerin rlcati neticesin
~~ ~ll'I~ '°ll.z1eçcre'< ~·m'.11 de içinde bulunduğu mUşkUI vaziyet 
ıt;" ~:"- llrad top~anı•rodar; ihti dolayıslle Almanlara teslim olacağını 

, ~il' b.._ -a tatbik edikcck b!ldirmek Uzcre miralay Getz tarafın· 
!'ı.Jıi:"-t7:!! Dlanll'lrı d 3 var. dan maiyctlndeld kıtalara hJtaben ya
~ r tti h<!l~dik~. halc!e bunun ıılan emrlyevml yalnız miralayın ku· 
\J' 1 degıl, man1asındald yani Trondheymln §I· 

Uer?in, 4 (r..ad~·o) - Alınan 
haberlere göre, Akdenizdo sefer 
yapan bir Fransız· zırhlrsı bir may-
na çarparak yaralanmıştır. Ayni 
surette bir Fransız karakol gemi
si de mayna çarparak batmıştır. 

Diğer taraftan Alman başku
mandanlığmrn neı;ırettiği bir tebli
ğe göre, dün öğleden sonra 1 1n-

giliz ağır kruvazörU N'orvcç !!ahi
line yanaşmak üzereyken. Alman 
bombardıman tayyarelerinin hücu
muna uğramış ve atılan bombalar
dan birisi geminin tam ortasına i
~:ıbct ctmi§lir· Yarım dakika son
ra gemiden beş yüz metre yilksek
ağinde bir alev sütunu çıkmış, du
man ve alev dağıldıktan sonra de
nizde gemiden eser kalmamıştır· 

itllerin oda hizmetçisi idim 
Tefrıkamtz bugün 3 üncü sayfamızda başladı Kornde ba~lıca liarb ıaba~annı &österlr hartta··· 

- ( Yaz111 6 nei'clal: 
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1 ,...,. '""'DJ 
cdildif;t g:lıi bir delikanlı ile değil, kendisinden 1 k dön Ü yor sabah yapılacak 
biraz daha yaş!ı.bir genç kız ile beraber, otelde yapı aca Trenler istasyonlarda 

bulunduğunu izah etti. İzdiham hadisesi hak- Refik Saydam dün Er- bekliyecek ve kimse 
Köyde iki gece otelde kalı~. el -

bi c alınması, çiçek!er mevcudun 
dürtte üçünü critmi~ti. 

Mirabel dalgın, muhtelif l:om· 
binczonlar tasarladı. 

Alin sordu: 
- Ne düşünüyorsun? 
- Seni... Dışarı çıkmam ıa -

z1m. 
- Hem beni dü~ünüyorsun, 

hem de beni bırakıp gidiyorsun. 

- Çok sürecek değil ki ... Belki 
iki saat... Eğer al•şam yemeği vak
tinde dönmezsem merak etmezsin, 
vaadcdiyor musun~ 

- Ah! Ne kadar canım sıkıla -
cak! Neden çıkman lfızrm? 

- Sorma bunu bana ... lkimiı L 
çin .ooyle Hlzun ..• 

Ben gidince kapıyı iyice kapa ve 
kimseyi içeri girrneğe bırakma, ol· 
maz mı? Mademki yorgunsun, 
beni beklerken uzun bir gündüz 
uykusu yaparsın .. 

Bir makas aldı, saçından bir tu
tam kesti \'c bir fir!(ete ile y:ıstr
&ra rapt.etti: 

- Kendini büsbütün yalnız his 
setmemen için i~te benden bir 

VIII 

Poıol: 

- KıZilll bulundu ha? eledi. O
nun hesabına ne iyi! Fakat böyle 
bir keşif için ne garip bir saat 
seçtiniz! 

- Ma,jesıs,4\ .. Ç-Ç>~ mahcup oL' 
dum. Fai{at biz saat1 seçme ..• 

- Böyle bir donanma akşamı, 
geceyarısından bir kaç dakika ün· 
ce, halk ve eğlenceler arasında ~
kaklarda nasıl dolaşayım? prense
sin gizli dairesine ıbizzat girerek 
onu geri getirmek gibi nazik bir iş 
için bu ne kadar gayrimüsait bir 
zaman! 

Prenses Alin saat dok.uzda ya
tar. Bu saatte muhakk.'lk uykuda· 
dır. Oraya bir cürmümeşhut üze
rine çıkagelen bir vodvil kahra
manı komik ~ir vaziyette gitmiş o-
lurum. Bunun düşüncesi bile bana 
iğrenç geliyor. 

Haydi gidiniz. Siz bir becerik
sizsiniz! 

- Fakat Majeste, bana bizzat 
muhterem mösyö Taksi tavsiye ... 

- Gene mi o? Hep bu adam! 
Ne kadar beceriksizce, kan,ık işle 
karşı~ hep onun bir mesuli
yet hissesi bulunuyor. Tahammülü 
gayrikabil bir hale geliyor ve onun 
hizmetinden bir gün kendimi mah
rum etmeğe kadar varacağımı sa
myorwn. 

Haydi gidin diyorum size, çok 
canımı sıktınız. lşi Jigliyo ile halle 
dersiniz. Ben bu rne:ıclc ile uğraş
mak istemi;·orum. 

Jigliyo, zavallıyı bir kenara çek
ti: 

- Niçin bunlan hemen gelip 
krala anlattınız? Bana söyleseydi· 
niz sizi jkaz ederdim. 

Bildiklerinizi anlatın, işleri yo· 
luna koymağa çah~mm. 

Emniyeti umumiye şefi, pren
~es Alinin, tahmin edildiği gibi 
bir delikanlı ile değil, kendisinden 
biraz daha yaşlı bir genç kız ile be· 
rabcr, otelde bulunduğunu izah 
etti. Oç saatten fazla kapı arkasın
dan dinliyen iki ajanın, i5itebildik
lerinc dair çok garip bir rapor ver
diklerini il~ve etti. Prenses birkaç 
defa vücudunun krrgınlığından §i
ld'ı.yct ettiği için, sıhhatinin her şey
den üstün tutılmasr düşüncesilr. 

süratle harekete geçilmesi lüzu· 
rnunda ısrar eUi. 

Jigliyo sordu: 
- Ba~ka bir ıiCY bilmiyor mu

sunuz? 
~ MeçhOI kadın, öğleden sonra 

dı~rı çıkmış olduğundan bahsedi· 
yordu. Eu noktayr otel kapıcısı da 
teyit etti. 

- Nereye gitmi~ olabilir? 
- Bunu prensese söylemek iste-

miyordu. Fak:ıt men~~i esrarlı iki-. 
yüz frank ve bir gün bile yanında 
tt;tmak istemh·erek satmağı karar
laştırdığı bir yüzük getirmişti. 

- Bilinenler bu kadar mı? 
- Yannki pazartesi günü gene 

sokağa Çıkacak ve dörtten sekize 
kadar gelmiyece.k. 

. - Ah! Ah! bu çok enteresan! 

Jigliyo, zabıta şefine teşekkür et
ti. Ertesi günü saat tam dörtte 
prenses etrafındaki tarassutu kes
tirmesini, bilhassa Taksi ve Pozol 
ile temasa geçmemesini emretti. 

Sözlerini henüz bitirmişti ki sa
londa bir hareket oldu. Kral, o ._sa-

·~ ~ ı t1 5' ~ a ı; ·~~ • 

balı evlendi~i genç J<ansile daire-
sine çekilmek arzusunda olduğunu, 
belediye reisine, bildirmişti. 

Jigliyo süratle geçti, kraliçe Di
yana yakla~tr ve boynunu büke
rek yalvaran bir tavır talmxh. 

Diyan. aynı zamanda gülümse· 
mekten kendisini menedemiyerek 
kaşlarını çattı ve: 

- Evet, dedi. 
Sonra ses.~zce gülerek mırıldan· 

dı: 

_.,_ Bu kelimeyi hiç işitmediğini 
.bir daha söylemezsin artık! 

Jigliyo bir saat sonra tekrar o
nun yanma gitti. Diyan, bir sez
londa onu ):>eklemekteydi. Siyah 
saçlan yanaklan üzerinde dalga
lanıyor ve kalçalarına kadar vücu
dunu örtüyordu. Jigliyo onun yü
zünün jfadesi namma parlayan 
gözlcrile nemli dudaklanndan baş· 
ka bir şey göremedi. 

- Size itaat ettim madam, de· 
di. Prenses Alin yakalanmadı. 

- Sen iyi çocuksun, çok iyisin. 
- Ne mükafat alacağım? 
- Sevdiğin ne mükafat ,·arsa 

hepsi! 

Diyarı kapıyı sürgüledi. Jigliyo 
da, yatağı yankaranlıkta bırakmak 
için yere koyduğu müstesna, bü
tun lambalan söndürdü. 

( Denmı Yar) 

-:-r-"!M DiJ./iİJVDÜ,ü1t1, 
<#ılilı •• OEMlN V!:l'fDı -

G/M T4LIM.47' ~-91/CE°- 'Hı~; BEJ((/. 
SlJııll)E ""'"E·'<er ED•-

C6J<S/Ni2 ~Ot.UJ<LA • 
~~ 
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1 ı zincan ve Kemahta kında dün bazı şa ıit e- evinden çılanıyacak 
rin ifadeleri alındı tetkikler yaptı 

1 • •Jllk ı...641 • •·'' 

t-!-8'.~--=---
T•""''~ Buıld•I• .. .,., v .. Krr M"~ ~ 

Dolmab:ıhÇede vukubulan ve 11 
vatandaşımızın ölUmllc neticelenen 
lzdlham hMiscsi etrafında dün ikinci 
ağır ceza mahkemeıılnde bir istinabe 
celsesi yapılmı, ve ilk üadelerlnde 
mübayenet görUlcn bazı phiUerin 
ifadeleri alınmıştır. Eski emniyet mU
dUrü Salih Kılıç ıle muavini mı.mrıı.

nm da maznun ol:ı.rnk bulundukları 

hu celsede polis illlncl \'e Uçllncü şu
be mUdür muavlnlerlle o zanıaııki 

Beşllttıı.ş emniyet Amiri dlnlcnmlı,ıler

dlr. 
HAdlsenln vukuun:ı aaray kapısının 

kap:ıttlarak mUthlş izdiham ve tnz. 
~ik sırasında tekrar birdenbire nı;ıl

ınası .scbeb oldu(;L111clan mahkeme bu 
kapanma ve açmanın ldınin emir ve 
tedbiri ile yapılmı§ olduğunu arn§lır
maktadır. 

Neticede mahkeme azasından Hıı.ll
lin niynbeti altında onun taratından 
seçilecek Uç yemlnll ehllvultu! ve mild 

delumuml huzurunc!a nlAkadar polisle
rin tarifleri ile Dolmnbahçc sarayı kapı 
sında bir keıJıl yapılmaam:ı. karar ve
rilınl§tir. Ke§lf ve istJnn.be ifadeleri 
neticesi İzmit ağır ceza. mahkemesine 
bildirilecektir. 

ssne hapis 12 
yatan hırsız 

Çıkar çıkmaz gene eski 
işine başlamış! 

Pol.1.9, bir aydanberi §chrln muhte
lif yerlerinde ona yalnn dUkkA.ıı so
yan me,hur bir sabıkalı hırsızı ya
kalamı,tn·. 

Erzincan, 3 (A· A·) - Başvekil 
Doktor Refik Saydam bu sabah sa
at 8 de şehrimize gelmiş ve tetkik
lerine başlamıştır. 

KEMAHTA TE'l'KtKLER 

Kemah, S ( A.A.) - Bu sabah 
şehrimize gelen Başvekilimiz Dr. 
Refik Saydam, villyet tümeni, 
partiyi, belediyeyi zivaret ettik
ten sonra yıkılan şehri gezmit:. 
ler, muvakkat ikametg~hlarla 
çarşıvı görerek halkm dilekleri
ni dinlemişlerdir. Ve valiye icap 
eden direktifleri vermiflerdir. 
Bilahara Baş\'ekilimiz evvelce 
yeni şehrin kurulacağı yer için 
tekliflerde bulunan fen heyeti
nin şehir inşasına elverieli a. 
razi olarak tavsiye ettikleri sa. 
haya otomobilleriJe giderek tet
kikatta bulunmuşlar ve avdetle
rinde kızılay sevyar hasta.nesini 
~örmüşlerdir. Başvekilimiz aaa.t 
14,30 da Sivasa gitmiflerdir. 

İKTiSAT VEKtlJNtN MALATYA. 
DAJU ztYARETLERl 

Malatya, S (A· A·) - Şehrimiz. 
do bulunan lktmat vekW refakat
lerinde enatftil mildtlrU ile vall 
Fahri Özen, belediye ve parti reis
leri olduğu halde Derme auyu atı· 
zerg&hmda bir gabıtJ yapmqlar. 
vali konağında verilen siy&fetten 
sonra da belediyeyi ve partiyi zi. 
yaret etmf§Jerdir-
İkbsat vekili meuucat fabrika

sında da tetldkatta bulunmq ve 
diin saat 16-30 da Aııkaraya hare
ket etmfotir0 

Tanınmııı sabıkalılardan KadıköylU 

topal Hıuıan namdiğeri KAzım olan 
b7' gcnÇ nenllZ :t'2 Yli§tnda olmnsma , 

Univeraite fen fakülte
sinin yeni profesörü bu 

sabah geldi 
r~en muhtelll hırsızlıklardan 12 üniverslte.ıea.taJdll"81 eca.cı4111*i· 
sene hapse m9hkl1m olmuış ve bu ispençiyari kimya kUnJft9Q için c;at
müddetınl hapishanede yatarak ikmal nlan Fransanm tanmmrıı Alimlerinden 
etmiıı ve çıkmı§tır. Fa.kat ancak bir profesör Dükenua refikaslle btrll.kte 
gUn dinlenen topal Hasan ertesi gtln- bugtınkU Semplon ekPpreslle gelınlıı· 
den itibaren tekrar fııa.llyete geçmf;1 tir. 
ve eski sanntı olan gece hırsızlığına 

ba§lamı,tır. Topal Haaan son bir, bir 
buçuk ay içinde Beyoğlu, Be~lktaı ve 
Kumknpı semtlerinde muhtelif dUk
kAnlara kllltıerinl kırarak glrml§ si· 
gara, para, halı ve muhtel!! e§ya çal
mııtır. Topal ı Iasan nihayet yaka.lan
mış ve çaldığı efiyaları sattığı adam
larla beraber adliyeye vcrilml§, mcs-

Sirkeci garında !en fakültesi p:ro
.Cesörlerl tarafından karfılanan bu ye
ni profesör, beynelmilel §Öhretl haiz 
bir Wm adamı olmak lUbarllt Oııivtr• 
site kadrosuna girmeğt kabul etme
sine ehemmiyet verilmekte ve kendi
sinden büyük lati!adeltr temin edi· 
leceğl umulmaktadır. 

ru: eşya m~dero edllm:tlr. 
1 

KOÇQ~: HA~~LE:~ 
1 

Dıl, tarıh, cografya . 19 mayıs gençlik baynmı Pror-

f kült • ramı hazırl&mmıtır. Takaim stadmm , a esı son vaziyeti dolayıalle, ~nllk. Fener 

Yeni mezunlar muhtelif 
maarif müeııeıelerine 

· tayin edildiler 
Aıııw-a. 8 (A.A.) -

ve Betlktq atadlannda )'&pdacaktır. 
• Ellerinde demli' buluoanlann ber 

ay vermeleri JAzımgelen beyamıame
lerin ilki ticaret mUdUrlUIQDoe alm
makladtr. Be7&11D&!De Terme modele. 
U aym be§hıd gUnü akpmm& ko.
dardrr. 

• Belediyenin mUra.caaU tlzerine 
vergi tadlllt komlsyonJarınm muvaz
zaf azadan tqkUI dahiliye veklleUn
ce muvafık görlllmUf ve bir ltanun 
lf.yihal!ll hazırlanmıştır. 

"' Toprak mahsulleri ofisi 931> ve 
daha evvelki afyon mabsu!Unden tUc
car \'e mutavuaıtıar etınae bulunan
ıan satın almata. buıtln bafl17acak
trr. Bwılann 2 bin andık kadar tu
tac!lğı tahmin edilmektedir. 

• :Merkez banka.ııı Ankara §Uboal 
mUdilrU C&bir, SOmerb&nk umunı 

Bakrrköyiinde yapılacak tecrü
be nüfua sayımı yarın sabah saat 
sekizde bıı.şlıyacaktır. 

Dun, gerek bu husustaki hazır
lıkla n ve gerek· Teşrinievvclde ya
pılacak umumi nüfus saynnma ait 
numerotaj fa&liyetini tetkik etmek 
üzere vilayette bir toplantı yıı.pıl

mıştrr· İstatistik umum mUdtirU 
Ce!Al Aybar, vali muavini Halük 
Nihad, şube mUdürleri, belediye 
harita mildürü. Bakırköy kayma
kamı bu toplantıya i§tirak etmiş

lerdir· 
Yarm Bakırköyilnde sayını sa • 

bah saat sekizde başlıyaca.k, sayr
mm bittiği fabrika dUdUğü ile ilan 
olunacaktır- Düdük çalıncaya kadar 
hiç kimse evinden çrkmıyacaktır
tstanbul cihetinden banliyö trenine 
binmiş olanlar da sayım bitinceye 
kadar \'ardıklan istasyonda bekll
yecelderdir· Bunun için Bakırköy. 
Jülerin yiyecek ihtiyaçlarını bugün
den temin etmeleri l!znndır· Acil 
vaziyetler için ebe ve doktor bu
lundunıla.caktn-· Sayımın on kısa 
samanda bitirilmesi için tertibat a
lmnuştn-. Saymım saat on bire ka
dar tamamla.nacağı ümit edilmek
tedir· 

Yeni alınacak 

!!I DtlŞtlNDllG~ 
· ıerJ' Resmi merasıtfl ..!l;ytl1 

niçin kurban /ıtlP 
ti fi 

M . · · eıı bit~· emleketımıztıı as~~ 
belki de batb'' ':ıı 

lan arasında bas~e,~ 
yom, prevantoryOd'• ~ 
ve ilh. ihtiyacı gelir. tiıt ~ 

Bunun için meınleke ~ 
tarafında olursa oJsuıt ~ 
adedini çoğaltmak '::; ~.-.'. 
onları tekimül 1 'fiit~ .,~ 
her nevi faaliyet • .,.-
da§ları tarafından ~ C' 
ve sevinçle karşılanır- teterd' -· 

Bundan dolayı gue ~ f 
rahpa~ hastanesinde~_., 
davi gören hastalara 

1 
at-._# 

ni bir pavycnun t~e olt1J~ 
rasiminin yapıldıgın~ rsıet' 
muz z3man büyük bır u'I 
yet hi:ıscttik. ,ırsıl f 1 

Gazeteler mera 'I 
tarif ediyorlardı: .. ~J 

Hastane müdilnl e 'ti 
nutuk söylemif. ~: ~ ~ 
temel çukuruna gırer ~" otobüsler ko>:tnu.ı ve en sonra cı- _ _J. 
kesılmı§. ııotP"'.i 

Bir lngiliz firmasının o- Yapılan i§ ~U:e~.; uP r-
L~!.-I . fık Cerrahpap mudurüJl ~, ~ 

touua erı muva tiyet baıian.gıcında ~.-' 
görüldü hastahanenin yalnı:ı: ,,..,, 

tıtanbul belediyesi elektrik, devrinde bakmıa k~ i fl'1', 
tramvay ve ttlnel işletme idaresi terakki ve inkişaf et~iiıst'fi' 
encümeni dUn belediye fen heye- tini_ tebarüz. et.ti~m~ıı ~ 
tinden bazı mntehuaısla.rm iştira- rasımde valımızın ılk 

11 kile b'1'" ~~rıt~.l'• ~ ması ·güzel; fakat.~ ~ele~' 
da Jşletlleeek. otobüsler mtsel~ne isterdik, kurban nıÇ~ '4 t 
meegul' olmıijtur.'TetJdklent~üce- · ··" Hor hangi b:r va ısı'1! 'f 
sinde getirilecek olan 35 otobils 1- si bir ev y.ıptırdığı :ı:~ tedİli ~ 
çin teklif yapan müesseselerden veya bu münaseb~t!e 151'n 
Releyvand adlı İngiliz firma.sına dar kurban kcsebıhr;. ilı1 ~· 
ait A. E. G· markalı otobüslerin başladığı lir evi~ bU~ııl'f"" ~ 
evsafı İstanbulu.n iht:yacma en uy- ni bu kurban kaniylo 

1 
atdl'~ 

gun oiduğu tesbit edilerek beledi- Fakat resmi bir ~erıı~ •0-
ye riyasetine bildirilmesine karar rasiminde veya b~;;i1,!' tF 
veıilnllftir· . .. . . da la~ :1'ürkiye .. c ti~ .tı? 

·Belediye, şehrin bu mühim ihti- kOmetının rcsmı ve b ıt 1"'r~, 
yacm.ı blr a.n evvel temin. etmek murlanrun resmen bll~ fil 
üzere .ihaleyi yakında neticelendi - duğu bir merasimde 1oJ! JıC! 
rerek siparişleri verecektir· çin kesiliyor? Bir tre~, ~ 

" mektep açılır, bir ~ ,.c 'tJf:_ 
ltalyaya giden 

tacirlerimiz döndÜ' 
Bir mUddet evvel ltalyaya giden 

taclrlerimlzden bir kısmı bugünkü 
Avrupa. tnnlerUe dönmUılerdir. Bun
ların Yerdikleri lz&hata göre, ltalyan
lar demir hırdavat, makln• \•e elek
trik malzemeat Ozeriııdeki thUyac;l&n
mm kU§?Jıyabtlecektertnı, ancak et
parl§lerin derhal teaUmlne lnıkAn ol
madıtJm, mal bedellerinin döviz veya 
üredltlf yoluyla Oderımeıd icap ettı
lfnl blldirml§lerdlr. 

Taclrlerimlz bu şartlar altında kU
CUk bası slparifler vermekle kalmIJ· 
Jardır. Daha esulı slpariflere ginımek 
içtn iki hUkOmet arasında yapılmak
ta ol&n temularm netlcelenmeıd bek
leniyor. 

Bir mOddettenberi Balkanlarda do
laşan bir Alman 1~ adamı da bugün
kü koavansfyonelln yolculan arasın
dadır. 

Amerika ve lngiltereden 
alınacak demirler 

hangi resmi bir mu~ ti ,,
atılırken bunu b~r _ .. tr a" c(' 
vanın kaniyle ıu~alı~ 
reden geliyor? Buna ~ 
miyor. ~ ,ıı 

Menıeinin millid;!t-oı-J 
dini olduğu muhale "'"f 
an'anenin resmi ııı:~ 
tekrar edilmesine ne "-. 
rülüyor? ıs~ ;i 

Halbuki maalesef!: ~· 
rasimlerde bu~~\' 
adeti daima tekrar -~ , 

Yapılan hayırlı ve tf'd .J11f1 
lerin ciddiyeti ve r~~ 
kabili telif oJ.mryan ~! 
Adetin crtadan uıı~ 
memleketin bütün ~d• 
tandaşlan meı:nnunı .,,, 
yacaktır. Suat otll 

Milli Ş~ ra: 

1936 lldnclkA.ııunda tesis edilmlı o. 
l&ıı dil, t..aı1h ve coğrafya fakillteatnde 
Ttlrkolojl, SUmeroiojl, Akadlstlk, HL 
Utoloj1, Sam! dlller, Slnolojt, Hlndo. 
loji, Hungaroloji, Coğrafya, Genel !I_ 
loloji, Arkeoloji, Antropoloji, Klblk 
sız dil ve !llolojllert, Arapça ve Farıı-
11z dil ve tıolojlleri, Arapça ,.e Fars
ı;:a kUrsülerlnde tedrisat yapıldığı gibi 
1939 - 1940 yılmda !el.lele §Ubcsi te. 
sis edilerek mUeasesenln tcıkllAtJ ta.. 
mamlanmı.~tır. Bu ders yılının kıı; sö. 
mcstrl sonunda 44 il erltek olmak Ü

zere 72 talebe mezun olmuştur. D:.uı. 
!ar arasında mecburi h'.zmctlc mUl<el. 
le! kırk altı gençten on beşi ilmi yar. 
dımcı olarak Ankara .Ca.kUıtcslnıı, bi
ri lataDbul ünh•erslteılne, on biri mU. 
zelcre ve yirmisi kur•a çelc!lerek orta 
ıiğretim mUesscsclerlne öğretmen ola_ 
rak tayin olunmuşlardır. 

mfldUr muavinliğine taytn edıtmtıtır. Verilen mal\1mata güre 1nglltereye 
Prens Polii? Yl!ta,ı ' ~ 
münü tebrik~' • Tahsillerini ikmal için Almanya- mOhlm bir parti demir alpart;ıl üzerin 

ya gitmlf ol&ıı talebemizin temizlik de mutabakat h:urıl olmuııtur. Amcrl
ihtıyaçları için aileleri tara.tından ay- kaya slp:ırlş olunan demirlerin ikinci 
da iki kiloya kadar gönderilmek lıte- part!Jllni getirmekte olan vapur da 
nen sabunun 1sUsnaen ihracına izin halen A.kdmllzdedir Gelecek hafta 
verilmesi kararla§ml§tır. 1 limanımızda buluna~aktır. 

Ankara, S (A.A.l - o-~ 
lbl Prens Pol'Un yıldlSnnın te'tl ,- ' 
tile q&ğıdakl telgratıar 

u.~ ......... _.~ 
YU ~ 

d :_oı'!5J 
Alteslerinin yı1d&ltlJlltıl~t1'.'. 

tUe kendilerfno ııarare~ 
ve fahat saadetleriyle t ~ 
hı hakkındaki .l&Jlllnıl uy01' rJI J 
bildirmek beniDl için b rJ" 
ııunlyetl muciptir. 

1
...-

ı~ı.,,.ıruıs lıımd tnö11P~_...., .J 
R<.'1'1~,.~ 

l terıı~~"..# ~ Ekleltın:mıızın ly e~"' 
nl haaaatan mute~ "":.."" 
kendilerinden nıüheYY~~ ~;;,, 
ğ'ımı kabul etmelerini P' 



~iitt-efiklerin N amsostan da 
çekildikleri bildiriliyor 

~orveç Başkumandanlığı karargahının yeri değiştirildi 
t. ~OYtc . 
• "alİYct r a1ansı da Nor- ı 
\'triyor. ctr:fında §u ma. 
kıta.tar· 

~ııÇ<!kıı~nı~ .~ndalsnes böl 
lıa deJsnc esı uzerine bu sa. 
~tağı s Şehri üz:?rinde 
dııfor c da\ga\:ınmaktadır. 

~ etlişr Cphclcrde vaziyet 
l~1J\~ ır. 

1 l' İDDiALARINI •. ı:ı tKzıp 
il3ltcri 

An. 

dehnesclen İngiliz kıtalarının çe. 
kilişi esnas·nda bir mil:tar malze
me kaybedildiğini kabul etme:~ -
le beraber (kıymeti t?.kdir edil -
miye::ck cleı:tccde çolc ganaim) 
alınclı~ı hakkında Alır.anyadan 

verilen haberleri fantazi mahsu. 
1ü telakki eylemektedir. 

Avam kamara:ı;ında, Norveç 
sahillerinde ingiliz bahriyesinin 
verd:ği zayiata dair olürak Al
manlar tarafından b:taraf ır.em -
lekc~lerde ve ezcümle Balkanlar
da ortaya yayıhn mübala~ah 
haberler h"'.<kında istihbarat na -
zırına sualler sorulmuştur. 

Nazır Sir Jo!-n Reith, bu sual
lere ~u mukabelede bulunmuş. 
tur: 

•·- Alır.C?n haberleri o kat:ar 
müoal5.;;alıdır ki bitar~f memle -
ketlerd; anca!;: i:;tih::alı tefsirata 
scl:cp clabilmektedir . ., 

TAYYARE AKINLARI 

in~iJ:z hava kuvvetleri J utlandın 
şimalinde Ry gölünün sahil=nde 
bulunan, Alrra.,Jar ta~afından nor 
veç hare'•atında kıı1lamlan Ry 
hava fü:ısü ve clemirvolunu mu. 
vaffakıvetle bombardıman et • 
miştir. ·Hücumlar, dün akşam 
başlamış ve bütün g-ece devam 
eylemi~tir. 

İngili7. tayyareleri karar. 
~ahın cinlrına da <!ılılmış bir 
vazivette bulunan takriben 20 
düFinan ta yarcsini bombala -
mı~lardır. 

Tavyare karargahına ve civa
rındaki korulara. keza. tahrip 
ve yangın 1:>ombaları atılmı~tır. 
Sahanın ortasında bulunan iki 
düşman tayyaresi ateş almt!)tır. 

Stavanger hava üssüne de ~ün
düz hava hücumu yapılmıştır. 
Ayrıca Stavanger ile Forneliu 
hava meydanları geceleyin de 1 

bombardıman e"dilmi~tir. 
İngiliz tayyareleri, ayni zaman 

da bütün gün Andalsnesden ha -
reket eden İngiliz kıtalarını ta
şıyan gemiler kafilesini Alman 
hava kuvve!lerinin hücumlarına 
karşı muhafaza için de kullanıl. 
mışttr. 

İngiliz hava kuvvetleri, bu ha
rekat e:;nasında hiçbir tayyare 
kaybetmemişlerdir. 

FRANSIZ AJANSINA GöRE 

Fransız Havas ajansı da Nor -
veç vaziyeti etrafıncb §Unları 
bı~~iriyor: . 

bgiliz kuvvetlerini" Trond. 
heimin cenup· mıntakasından ge
ri cekil:r.e!!1iılen so.,ra, Norveçte
ki harek~t devam etmekterlir. 

Bu strat:jik hadiseye rağmen 
rnra·ır:ı t::bari".z ettirmek icap e. 
der ki, buE:"Ün N orv:çteki vazi · 
yet, bundan tir ay evvel Norve
cin Alman\'a tarafınc!an iı:'~alin -
den evvcl;;i v:ziyetten sarih su -
rette cok dah1 leht~clir. :l.'rütte
fikler, ·şimdi, Almanya icin haya. 

bllinılnl:r. ıııanırmt· Mükrf"ssiıı na-
1.:nlarrm onun l'n ince htıst11ioiyetle
rinf' k:ırlar nilhız etmiş \ "e hakiki 
Hltl<"fi ~iirmU~tür· 
Bn~ün, Almanyad:m k:ı~maya 

mm affak olmuş bulunıı)·orum. 

Bnnlan Fransada. yuıyorum· llü
riim ve hf"r lıııt<-dlğiml ya7.abil("('ek 
ı aziyrtt.-ytm. Blrka~ ~ün 11onra 
l<'ransa.dan Brezilyaya hareket edf"
<'f"i;iın. Bunun l~in, Fran11a gibi bir 
hürriyet memlek('tlnde hulıındu

~um şu ~ünlerdrn lıııtlfad<' <>tler<'k, 
hatıralarımı, Bitler ,." Hltltr Al
many:vır hakkında bildiklerimi, 
ı:ördükleriml, bütiin l'er~tlmle 

yHmak, bu suretle dilnyanın ha
kiki Jlltl<'ri tanıms<ıına yardım et
mf"k lsti)·onım. Hatırahrım ara
ııımıla Tiltl,.rln hususi hayatı, ka
dmlarla olan d~tlukları. f"trarm. 
dakJ adamlar, mahut Berhtf's~adt'
nln ('srarı hakkında haldkatl ~füı
t~rml'yf" ~alıı_ıara~'lm· 

Yazdıklarımın hf'J>sl ya ~iizümlf" 
~(irdiikltrimdlr, ~·ahııt ıla son dr
rPre itimadım olan klm!ii<'lt'rin ~(;. 

rüp anlattıklarıdır· Bunları naklP
ılerkl'n dt' ~on cl«-r<'<"~ objektif 
kalma~·a ı:alışaeae;ım· Çiinkil mak
<ıadım 5u nya bu srbf>ble yalan 
o;i;yıl'nıı>I• ılf'xil, hii) m, u: o;amlnıi 

bir ar.m Ilı>, Jıal.lkall lıl!ıllrn1f'l<IJr. 

J:if'r hatıralarım, lliflerdllğP 

kaNı mii•·nılf"le <"dNıl"rı-, hftldlit 
hüYlyetlıU öiretmeye blra.z dalı& 

ti ehemmiyeti haiz olan demir 
milcleninin nakline deniz yolunu 
kapamakt:ıdırlar. 

Müteaddit Fransız Alp avcı 

talxırları, h31en Norvcçteki ha
rekata r,irll"i!)l~rdir. Vaziyet, bir 
çok noktalarda, takviye kıtaları
nın ihracı ve bir araya toplanma. 
st ilerledikçe da!ıa ziyade müsa
it tarzda in!<İ~af etmektedir. 

Müttefik kuvvetler, şimdi Nar
vik mıntak'asında bütün noktalar
da Alman kıtalarile temasa geç. 
miştir. Almanlar, geri çekilmek -
tedir. Fransız Alp avcıları keşif 
kolları, 18 esir almış ve bu su
retle bir ke~if kolunun nelere 
kadir olduğunu göstermiştir. 

N amsos mı;ıtakasında hiçbir 
değişi:Clik yoktur. 

Almanlar münakale yollarını 
ve Andalsnes, Molde ve Namsos 
limanlarını bombardıman etmiş • 
lcrclir. İnı?iliz tayyareleri de 
Stavangcr, Oslo ve Albcrg hava 
meydanlarını boml:ardıman eylc
mi~lerdir. 

MÜTTEFiKLER NAMSOS· 
DAN DA ÇEKiLMiŞLER 

Pariı, 4 - Norveç harekatı 
etrafında Stokholm membaların. 
dan gelen haberlere göre, mütte
fik icuvvetler Namsos limanından 
Trondheimin 12 kilometre şima -
line çekilmi~lerdir. 

Aftenbladet tarafından ne~re • 
C:ilcn bir habere göre, Alman 
tayyc;releri, İngiliz kıtaatının 
gemilere irkab esnasında taarru
za geçmişlerse de ciddi hasarat 
yapamam:şlardır .. Bu hücum es -
n ıı;ında bir İngiliz muhribine bir 
bomta isabet etmiş olduğu söy -
lenmekteclir. h • 

:!(LMAN RESMi TEBLtCl 
B"rlin, 3 (A.A.) - Resmi 

tebliğ: 
Almanlar tarafından işgal edi

len Andalsnes şehri ve mıntaka. 
sı son İngiliz kıtaatından da tah
iive edilmiş olduğundan Norveç -
te temizleme hareketi seri terak. 
ki!er kaydetmektedir. Batı Nor -
vecinrie Norveç kıtalarının terhi. 
si devanı ediyor. Alman müfre -
zeieri bazı yerlerde henüz umu
mi vaziyetten haberdar olmıyan 
küçük ve münferit Norveç kıta. 
laı ının mukavemetile karşılaşı· 
yorlar. 

Narv;k mıntakasında düşman 
kıtaları yavaş yavaş mcvzilerimL 
ze ya:..laşmaktadırlar. Düşmanın 
burad3ki hücumları Alman ileri 
müfrezeleri tarafından püskür
tülmüştür. 

Alman deniz kuvvetleri Ska. 
jcra!•ta denizaltı takibine mııvaf 
fakıyctle devam ederek iki düş. 
man denizaltısını tahrip etmiş
lerclir. 

Alman tayyareleri 1 mayısta 
o.ı~nıan filcsundan bir grupu 
dag•tmış ve bir tayyare gemisı 

)'ıı.rdrm f'(lPbilirse ı,cndlml bahti
yar M)·a.<'ıığnn , .e BerrhtMıgaılf'ndr. 
~e<:irdiğim Mcneleıfo boşa ~itm<'
nıiş olduğunu ılüşünntk teselli bu
IM':ığım. 

1 

)lt.ı'Ntn HAPİSHANESİNDEN 

TECRİT KA'IPI:s'A 

Hitlerin, Alman mP.cJiı:•ine "Baş
vekil" stfatile J?İrdi;:i g-iin hen 
Karlsrııhede Müllerin kn1 ır.ı c!ük 
kanında c;ama~ırC'ılık edi~·ordum . 
Fakat herhalde bu b:ışvekilden 
daha mes'uttum, c;iinkli ftşıktım ! 

Sevdiğim. yine Müllrr:n diikka
nrnda rama~ırları paket edt'n. u
faktrfek i~lcr \'anan, Kurt iıımin
de j?ÜZ"I bir d<>likanh~·dı. Alman 
yada, sanki kıy:ımet kopmuş g-ibi . 
bir gürültüdür gidiyordu. Fakat 
ben, dünyayı görecek \'aziyette 
de~ildim: sevi:-·ordum \'e sevgilim 
le evlenmek üzereydim· 

On gün sonra evlendim- Kurt 
beni Rldı, balayı ~eyahatine, Berli· 
ne gittik. 

Bcrlin. mahşerdi· Fal:at biz yi
ne kendi alemimiJ.:dr. mes'ut yaşı
yor. gezip tozuyorduk. 

nıı ıı:ı.acll.'timiz uzun sürm<>di. nir 
iki giin Mnra hir t,'lı!rnf nl<lıın-

' ll:ıb.ın te' klf oollill· Gf'f. 

ile \:.ir destroyeri muhakkak ola • 
rak, diğer bir tayyare gemisini 
de rr.uhtemel clarak tahrip e~ 
:nıştir. İki dü~man avcı tayya. 
resi düşürülmüştür. 

2 mayısta Alman tayyareleri 
düşmanın deniz kuvvetlerine 
tekrar hücum etmişlerdir. Bir 
kruvazör ehemmiyetli surette 
hasara uğramıştır. Bombaların 
diğer bir kruvazöre yaptığı te
sir, sis yüzünden tesbit edileme. 
mis tir. Bir nakliye vapuruna 
bo~balar isabet etmiş ve vapur 
batmıştır. 

Norveçte ve Danimarkada bir 
kaç hava meydanı düşman tara
fından neticesiz bir surette bom. 
lıardıman edilmiştir. 

• • • 
Lonclra, 4 - Norveçte Trond

heimin cenubu şarkisinde Aes. 
terdal'da, Narvik ve Namsos mın 
takalarında, eskisinden daha şid
detli müsademeler olmaktadır. 

Narvikte Almanların sahil bo. 
yunca tahaşşüt eden kuvvetleri 
üzerine bir hava taarruzu yapıl
mıştır. 

Norveçliler. Roros' da kazan. 
dıkları muvaffakıyetten istifade 
için Asterdal vadisinde şiddetli 
muharebelere giriıtmekte ve biri 
zabit olmak üzere bir miktar e -
sir aldıklarını haber vermekte. 
dirler. 

Norveçliler, şimdi topçu kuv -
" ctlerile de techiz olunarak, Al • 
mantarın Trondheime doğru i
leri hareketlerine mani olmak 
üzere, Tolga • Tysnet hattı üze
rinde kuvvetli surette yerleŞ
mektedirler. 

Cenupta harekatı idare etmek
te olan Norveç kuvvetleri baş
kumandanr, karargahını başka 
bir mıntakaya nakletmiştir. 

Press Assocıı>.t;.on. kral Ha. 
kon'un hala N'orveçte bulundu. 
ğunu temin eylemektedir. lngi -
liz seferi heyeti askeri makam
ları, kendilerinden gerek adet ge 
rek malzeme itihar:ıe çok faik 
Alman kıtalarım bir çok defa 
hırpalamış olan Norve~lilerin 
kahramanlığını l:ck övmektedir. 

INGILlZ TEBLICI 

Diin İngiliz harbiye nezareti 
şu tebliği vermiştir: 

"Müttefik kıtaatın Trondheim 
yakınından geri çekilmeleri hak. 
kındaki umumi plana tevfikan, bu 
kuvvetler, dün gece, Namsosdan 
gemilere irkab edilmiılerdir. Ge. 
rek cekilme hareketi, gerek irkab 
ameliyesi tam bir muvaffakıyetle 
ve hiç zayiatsız yapılmıştır. 

Narvik bölgesinde ilerleyen 
müttefik kuvvetleri, 1 ve 2 mayıs 
tc.rihlerinde düşman tarafından 
mukabil taarruza uğramışlardır. 
Her iki taarruz da püskürtülmüş. 
tür ve düşman ileri mevzilerimiz. 
rte birçok ölü ve bir miktar esir 
bırakmıştır.,, 

Babnm sosyal demokrat partisi
ne mensuptu ve ateşli bir adamdı. 
Neden dolayı tevkif edildi~ini bil
miyordum, öğrenemezdim de· Zira 
babam gibi daha birçoklarının da 
te\•kif edildiğini duymuştum. 

Telgrnfı alrr almaz kocamla be
raber bizim kasabaya döndük· 
Doı!ru nnnı>min evine koştum: ka
pı açıktı V(' ic;ersi boştu. Biçare va
ziyetimi gören .komşulardan bir 
kadın, brni teselliye c:alışarak: 

- B
0 7.im eve gel, dedi· Annen 

vole. 
G/;:-;le ı im yuvalarından fırlıyarak 

sordum: 
- ~c oldu? 
Kom~u kadın başını önüne iğdi, 

ıustu. 

8onra anlamıştrm: Annemi de 
tevkif etmişler ve meçhul bir yere 
"';'Ötünnüşlerdi· 

O gündı-nbPri ne babamdan bir 
'ı.,hcr alabildim, ne annemdf>n· 

Kolum. kanadrm kırılmış bir va
ziyetteydim. Daha bir gün evvel 
kenc!isini dünyanın en mesut insanı 
~ayan zıwallı ben. şimdi dünyanın 
l'n ımvallı, en felaketzede kadınıy
dım. 

Fakat meğer~ o ıstırab, o fela
ket hir şey dı>ğilmiş, onılan ııonra 
r:ektiğim acılar, gürı.lü~ilm a:.ab 
bunu' kal kat geçecekmi1' ... 

(Devamı var) 
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Ahlak ve seciye kusurlanmız 
Çalışma kudreti

artıralım • 
mızı 

, 

_,_ 
Yabancı memleketlere 

ait müşahedeler 
Ba)· Ahmet Muhtar Kenkibi ta

n.fııuhn ~önderilml!;tlr: 

Muhtelif ırklardan adamlarda 
meram, kabiliyet, az.im, metanet, 
tahammül, sebat, ikdam gibi ayni 
mertebede olmadığı gibi "kudreti 
say - capacite de travail,. in, "ka
bil'.yeli say - aptitude au travail,. 
ın ve "semerei say - rendement de 
travail,, ın ayni derecede olmadığı 
aşikardır. Bu farklar "kuv-
vei maneviye - force morale" 
nin, "kuvvei adaliye - force mus
culaire" nin, "kuvvei maddiye -
force phs.ique., nin ve "kuvvei mu
kaveme - force de resistance" m 
ayni mertebede olmasından ileri 
gelmektedir· 

Mesela Rus amele ne İngilir., 
Fransız, İtalyan, Belçikalı, Holan
dah, I•'inlandiyalı amele kadar ça· 
Jışabiliyor ve ne A vrupah amele 
kadar iş çıkarabiliyor. 

Eski Donanma Cemiyetimiz 
Armslrong tersanelerine OsmanI 
evvel, Reşadiye dritnotlarını ıs

marladığı vakit, Rusya hükümeti 
Karadenizdelci Rus donanmasını 
kuvvetlendirmek lizmı olduğunu 
anlayıp derhal Armstrong şirketi 
ile Sivastopol tersanesinde iki kuv
vetli dritnot inşa ettirmek ic:in bir 
mukavele yapmıştı. Bu mukavele
~e Armslrong şirketinin bütün 
malzemeyi ve mühendisleri ve us
tabaşıları lngilteredcn g~lirmege 
mezun ise de amelenin muttaki. 
Rus olmak ve gemil~rin iki 11enede 
ikmal ve te.slim tdilmek şartı var
dı· 

Armstrong şirketi bu dritnotlan 
İn§a cttirmeğc başladıktan bir ııc
ne sonra Ruııya br.hriye ne~arcti
ne müracat ederek ya İngHiz a
mele getirmeğe izin verilmesini ve 
ya gemilerin üç aenede ikmal ve 
teslim edilmesine müsaade edilme
ıini istedi· Rusya bahriye nazın bu 
talebin sebebini sorunca Armııtrong 
firlcetinin murahha.sr şu cevabt 
verdi: 

"Uslabaşılarımız, ne kadar ne
t:aret ve te~yi ederlerse eUıinler, 
fazla iş çıkaranlara mülca.tat ver
gek ve iyi ç:ılı§m.ya.nları ceza.lan • 
dırsak Rus amelenin İngiliz amele 
kadar iş çıkarı>.ıaadığr tahakkuk 
etti. Rus amelenin dyi ile bu drit
notların ilci senede ikmal edilme
•i mümkün dl!ğildir . ., 

Kuvvei maneviye, kuvvei mad
diye, kuvvei adaliyenin boy bos, 
lriyarılıkla münasebeti olduğu da 
muhakkalcattandır. 

Meseli gemiler yelkenle yürür
ken Fransadan .(Fıçı) adalarına 
uıcak üç ayda vanlabiliyordu ve 
bittabi yelkenli gemilerin mürette
batı Okyanuslarda her gün çal13ıp 
r.iyade yoruluyorlardı, fakat gemi
ler (Fıçı) adalarına vardıkları gün 
eski tabirimizle (ufaktefek) olan 
Fransız bahriye neferleri karaya 
tıkıyorlardı; ve zabitler, Fransız 
neferler ile (Fıçı) adalarının aha
lisi arasında kuvvet ve kudret mü
tabakaları tertib ederlerdi. 

Bütün bu müsabakalarda (Fıçı) 
adalarının yine eski tabirimizle 
(devasa) iriyarı zencileri, yorgun 
argın, ufaktefek Fransız bahriye
lilere daima mağlüb olurlardı. 
Hangi bir Fransız bahriyeli nefe
rin kolayca elli iki dereceye çıka
rabildiği kuvvet teramini, en cüs
seli ve en kuvvetli zencilerin, otuz 
beş. kırk dereceden yukarı çıkara
madıkları görülürdü- En iri ve en 
kuvvetli zencinin, küçük bir Fran
sız bahriyeli nefer kadar uzun 
mtiddet yük taşımağa, ve ağır iş 
yapmağa tahammül edemediği gö
rillürdii· İngiliz bahriyelileri, Ho
landa ve Portekiz bahriyelileri ile 
ıenciler arasında da dalına ayni 
kuvvet ve kudret ve tahammül 
farkı görülmüştür· 

Fransada, İngilterede toprağın 
birkaç yilz metre altındaki kömür 
ocaklarında dokuz saat durmaksı
ıın çalışan amelenin, ocaklardan 
çıkınca gayet iyi yıkanıp ve iyi te
m1zlenip ve temiz elbi!le giyip ve 
ocaklara epey mesafede bulunan 
ikametgahlarına yaya gidip hafif 
kahvaltı ettikten sonra ''biraz 
Ialıanalarımıza, prasalarımıza ve 
c:içeklerimize bakalım,. diyerek ıir
ketler tarafından inşa ettirilmiş o
lan küc:ük evlerinin önlerinde ve 
arlcalıı.rındalı:i ufak çiçek bahçe.sin. 
de ve sebzelikte birkaç saat çalış
tıklarını gördüm. 

Pııriııt~. Romada, Llyonda, Niııı
te, N apolide, Ba.rselond&. tr&m\'&y 

arabalarındaki vatmanlara ve bi
letçilere hassatan sorardım: "Kaç 
senedenberi vatmanlık ve bile~i -
lik yapıyorsunuz?" Kiminden "yir
mi sene., kiminden "on beş sene,,ce 
\":ı.bını alınca sorardım: "Bunca se. 
ne böyle her gün sıcakta ve soğuk
ta ayakta çalışmaktan yorulmadı
nız ve yıpranmadınız mı?,, 

.Mübalağasız söylüyorum, ki, hiç 
birinden: "Şüphesiz yoruldum, 
yıprandım, \."e bıktım,. sözlerini i
şitmedim; bilakis bu sualin çoğu
nun h:ıyrctini mucib olduğunu gör· 
düm; bazılarından: "Efendi, bizim 
iş "miz havasız ve güneşsiz kömür 
ocaklarında kazma ile sert kömlir 
damarlarından koca parçalar ko -
parmak veya vapurların altında a
teş karşLSında ocaklara muttasıl 
ki5mür atmak gibi yorucu ve yıp
ratıcı bir iş değildir. Temiz havada 
günde dokuz saat ayakta çalış

maktan, neden yorulacağız ve yıp· 
ranacağtz ?., cevabını aldım· 

Paristc ba1.an şafak sökerken 
bir caddedeki apartımanın balko • 
nuna çıkıp sokakları supuren ve 
yıkayan adamları seyrederdim ve 
bu adamların şevk ve neşeyle ve 
adeta zevkle az zamanda koca 
caddeyi bir köşede toz bırakmıya.~ 
rak pek mükemmel süpürüp yıka. 
dıklarmı görürdüm. Bilhassa bu a
damlardan birkaç kere sordum: 
''Kaç 1Jenedcnberi bu hizmeti yapı· 
yonunuz ?., Kiminden: "yirmi bet 
ıcncdenberi., kiminden de: "yirmi 
ıenedenberi" cevabını aldım· "Bu 
kadar zaman, bu ağır işi yapmak 
aizi yormadı mı, yıpratmadı mı?,, 

Diye sorunca, bu çalışkan adam
lardan: ''Efendi, biz:m vazifemiz 
yalnız .sabahlan caddeleri ve IO

kakları süptirmek ve yıkamaktan 

ibaret değildir. Bir gilnde daha 
nice iş yapıyoruz. Bu kadar çalış
mak bizi neden yorsun ve yıprat. 
ıın? ,, cevabını aldan· 

A vrupanın hangi memleketinde 
kaldtmsa, o memleketli ahçı kul
landım· Çoğu kadındı· Hem na.rin 
ve zarif kadınlardı. 

Bu kadınlar, mutfağı, eski tabi
rimizle {gill) gibi temiz tutarlar
dı, tencereleri, kuşhaneleri, tava
ları - mübalağa.sn: - her gün te
mizleyip parlatrrlardı· Bir gün ye
mekleri iyi yapmak, diğer gün boı:
mak gibi garib tabiatli bir ahçıya 
tesadüf eylemedim. 

(Merano) da on yedi YaJlllda 
zarif ve narin Tirollü bir ahçı; a;ık 
gümüşi keten fistan ve beyaz ipek 
kuma§tan blüz ile yemek pişirirdi· 
:n.tanında ve blüzunda asla ufak 
bir leke dahi görmedim; mutfağın 
~n kuytu bir yerinde • hassat.!pı 

aıkça teftiş eylediğim halde • ~z 
ve kir bulamadım. Bu genç TirollU 
liız ahçılıktan başka bütün apa.rtı
manı temizler, parkeleri cil8.la.r, 
sofrada hizmet eder, gümüş ve ta
bak ve su takımlarını yıkardı· Bu 
hizmetleri mükemmel yapıp bitir
dikten sonra temiz mutfakta ken
disi ve nişanlısı için (şanday) ö
rer, dikiş diker v<>ya rofra örtüle
rini ve havlularını litülerdi velh4-
sıl bir an boş durmazdı ve iş gör
mekle eğlenirdi. 

1sviçrede, Tiroide l'pey köy ve 
her köyde birkaç ev gezglın. Her 
evde çam ağacından döşeme tah
talarını cilalı denecek kadar par
lak ve temiz, mutfağr gül gibi te
miz, evleri !renklerin (grenye) 
dedikleri çatı katma kadar hayre
ti mucib olacak derecede temiz, 
yatakları, lınrenileeek kadar te • 
miz, kadın ve erkek köylüleri ye 
bilhruısa çocukları gıpta edilecek 
kadar temiz gördüm. Köylerin so
kaklarını, kahvehanelerini, küçü
cük postahanelerini, ufacık ~ledi
ye dairelerini evler kadar temiz 
gördüm. Yirmi sene evvel Avrupa
dan avdctimden sonra memleke
timde de senelerce ayni tetkikatı 
tekrar eyledlın· Kuruçeşmedeki kö. 
milr depolarında çalışan, vapurlara 
kömür götüren amelenin, lelerini 
bitil'ince halsiz ve mecalsiz dütUp 
kömür tozuyla kapkara olan ytlzle. 
rini ve ellerini yıkamaksızm ye • 
mek yediklerini ve bu halde yat -
tıklarmt gördüm. 

Hangi vatmana ve Wle~iye: 
''Her gün dokuz on saat ayakta ça
lışmak sizi yormuyor mu, yıprat
mıyor mu,, diye sordum.sa: ''Bu it 
kimi yormaz ve yıpratmaz. Ah, 
bittim beyim, bacakla.rmı.da der
man kalmadı· Bellin ağndan kur. 
tulmuyor. Zaten yedi seneden !u
la dayanan vatman - veya biletçi -
pek azdır. Şlrket, ç&ğumtl%U yedi 
sen~~ çUrUğe çıkarıyor. Allah be
ni bu işten kurtarsın,. ceva.bmı 
aldım. 

(lolla ,_.) 
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"Mavi kuş " sinemt da 
Şirky Tamıplin sinemadan çalı."ileccği şayiası Ilolivııtla rn. 

farla clolaşmaktadır. Bu §Cl'l.Ji<ilar ta1ıak7-mk ctti{ji ta1•dirıle 1\iiçiik 
yıldızın çevirdiği "Mavi K•r.·,. rsr.ri son filmi olacaktır. 

Evvelce de ya=ıldığı g 'bi ";\lam Kıt4' filmiııirı nıevzım bil
yiik edip J!atcr1inlcin aynı 111imdel.i cscrindcıı alınnı1§lıı·. Jı'ilnı 

bcışt<ın ba§Cı renklidir. Malum olclu.ğu iizerc Bclçik<tlı muharririn 
eserinde kedi ve 'köpek~ çocuk1arı ı riiyakırtnda. insan şcl:liııc gir
mektedir. Yu1can7ci resimlerde 1 ıJpek roWnil ya71aıı Ed<li J( ollins 
il-0 7;edi rolünü yapan Gal SondcrgryrtJı bıı rollerde gurüyorsımıız. 

Loretta Yung'un 
hayat tel~J< isi 

''Hayatta can ~ıkıcı "ha
'diseler de lüzumludur!,, 

'imperio Argentina 
· hayatta! 

Bir Fransız rejisörünün 
idaresinde film 

çevirecek 
l.ki sene evvel gösterilen "En 1 

dülüs geceleri,, filminde,!stanbulda 1 
büyük bir rağbet gören Ispanyo 
dansöz Ye muaggniye i lmperio 

Argentina yaşıyor mu, ölmtiı . .. ,, 
mu. 

Bu, lstanbul sinemn meraklı
ları arac;ında halledilmemiş bir 
muamma halinde bulunmakta 
dır. 1936 senesinde gazetelerir, 

~ ~"Argentina.·• is~mli ve bütün d~!l 
, •yaca meşhur bır Ispanyol danso· 

IJOrctta Yımg 
llo1ivutlttn ya:ıltyor: 
"Doktor bir kadın alıyor!,, 

isimli bir film çevirmekte olan 
olan sevimli yıldrz Loretta. Yung 
(Loretta Young) ile bir gazete
ci nynk üstü bir millfikat yap. 
mıştır. Şayanı dikkat olan bu 
ınUlakatı gazetesinde şöyle nak· 
!ediyor: 

- Hayatta her şeye tercih et. 
tiğirJz nedir? 

- Sadelik. 
- Karşımza bir melek çıkıp 

ta "Loretta dile benden ne di
lersin,, derse ne cevap verirsi. 
niz? 

- Şöyle cevap veririm: Saa
det, mümkün olduğu nisbette 
çok saadet, hep saadet! 

- En sevdiğiniz renk ? 
- Mavi. En aç:ık maviden eıı 

koyusuna kadar mavi renk ... 
- En sevdiğiniz çiçek? 
-Gül. 
- Eserlerini ooğendiğiniz mu. 

sikişinas? 
- Rimıtki Korsakof. 
- En beğendiğiniz muharrir? 
- Stefan Z\·ayg. 
- Hayata d:ıir fikriniz? 
- J."'e,·kalfi.dc, nefis bir şey! 
- C n sıkıcı hadiselere rağ-

men mi? 
- Ben bu crın sıkıcı hfı.discle. 

ri lıayatm zcvkinj tatmak için 
lüzumlu telakki ederim: Her şey 
bir kontrast meselesidir. İyi ha-

ıünün öldüğü haberini verdiğin) 
atırlayanlar "Ispanyol geceleri" 

yıldızının öldüğünü iddia ediyor 
!ar. Bu iddiayı, lmperio Argen 
tina'nın Istanbula "Endülüs gece· 
teri" nden sonra getirilen eserle· 
rinin daha eski, soluk fotoğraflı 
filmler olması teyit eder gibi gö· 
unüyor. 

Son haftanın Fransız sinema. 
:;;ı.zcteleri bu "muamma" yı hal 
leden lbir mülakat ne§rediyor
lar. ispanyadan on on beı; gün 
evvel dönmüş olan Fransız si
nema :t'ejisörü Abel Gans ile ya. 
pılmış olan bu mülakatta rejisör 
ezcilmle eliyor ki: 
"- Haziran ol'talarına doğru 

İspanyol stüdyolarında tanıdı
ğnn artistlerin en büyüklerinden 
birile bir film çevireceğim. Bu 
artist lmperio Arge tipa'dır. 
Kendisile konuştum ve mutabık 
kn.ldık . ., 

"Krisof Kolomb,, filmi 
geri kaldı 

Bir kaç film çevirmek üz.ere 
İspanyaya gitmili olan Fransu 
rejisörü Abel Gans orada çıkan 
bir ihtilfıf yüzünden daha i~ 
ba.,ıamadan Fransaya dönmü~
tür. 

Abel Gııns'ın İspanyada çevir
meği düşündüğü filmlerden bL 
rincisi ''Kristof Kolomb'' un ha
yatına dair olacaktı ve bu rolil 
meşhur sakallı artist Viktor 
Franscn (Victor Francen) tem
sil edecekti. Diğer filmler ise 
"Sid Kampeador·• ve "lnyas dö 
Loyola,,dır. 

diselerin tadını. onları fena ha. 
sclcrlc muknycsc ettiğimiz za
man da.ha iyi çıkarabiliriz. 

,,..,,.. Q' .. '• ' 

Bugün A S i sinemada 
Kadınlar saltanatı ' Vahşi Atlar Krall 
JPicıTo \Villııı - Sıu.y Pl'iııı 

tnr:ıfmdnu zengin '0 
giizı•l film. ----

Diiıı;\:111111 t•n fcvkalfult• atı 
n E x· in 

i-:-t ir:ıkilt· (Tiiı·l,ı•t• Siizlü) 

inhisarlar umum 
müdürlüğünden: 

1 Şartı1ame ve mnlbu nUmıınclerl mucibince G330 kilo mulılclll c!mı 

mat ~ mUrc ,ltcbl pazarlık! s3lın nJınnc:ıktır. 

ıı P z.ırlı t ::!O V tl10 p. zartcıı! gUnU sn ıt 11 le !CnlJ:ıtnştn le\·n. 
ım ve mu .}llnt .ıbe ınd 1 alım lt:ıml yonu:ıda yııpıJ;ıcaktır. 

lll - ş rtname "e nıatbu numuneler sozU ge<;cn şubeden pnraııız alı· 
a.bllır. 

IV - hteklll rln paZ'.lrlık !çın t yln olunan gUn V" saatti' l,.kllf l'dl'!. 
c klerl fiyat ll rınJ ıı ~ lz ~r ": 5 · nn c pııraLıı le b •• ııttw mczl,fic ko-

.}Ona mU luı ur (~371 ı 

································-···············: 

ŞAKA' 
: --···--··-···------ ..... 

imkansız 

Mektepten dönen çocu'a anne
si S<>rdu: 

- 1 lesap \ azif eııi yapmak için 
yardım ettiğimi muallimin anlaclı 
mı? 

- J Tayır anne. Yalnız. hu ka· 
clar hatayı tek ba~ıma yapmanın 
imkan ız oldu~unu Ciyledi. 

J\ 

- Cnsv .. Juk hitcli .. el('ri ~o~:ıldı. 

;;mcıanbrri hii) le ~ .. rar<'n~l.r. bir l1al 
:ıMı· 

- Fransız karikatlirı.i -

- :'\ lüexkilim anne ile ha1Jasını 
ö!dürdü. Ona. bizzat kendisinin 
kendi ine \'ermiş oldu~u cezadan, 
öksüz kalmak ccza~mclan başka 
bir ceza wrmeniz doğru olur mu? 

Solucan balıklıırn rah·art\. 
rak) - Allaha~krn::t bC'r.i şutma -
yın, iuı ~·tmin t•clerim ki. llf'n bir 
tu1.ağmı! 

Yanlış anlayı§ · 

:m:sı.ı:K AJ.I ~ı,;:.\xı.ı<a 
Teni" ~smı)i)·onu salııı nıl:ı yu. 

murta pi:;:oitiyor ! 

Zahmet etmeyin! 
~Iuallim - Yaptığın \'azifc 

hatalar·a dolu. babana hal>. r \·er· 
mek m~c.'.Juri\'etindc\'im. 

Ta!cb-:! ·zatımzt etmeyin hay 
iiğrelm.!n, bu \ azifcyi z::ıtcn bab::ım 
yaptı. 

Musiki merakı 

Bakkal. yumurtaları pahalı h~ı-
l:ın mü te ic:ine: ! 

Do ·!:-u ·ıc ·ü:ımih·o:--amtz, . 
de-ti. Fi) atlar ç,):, i;ıdi. Biı yumur· 
ta1ar. iki ~ne f\"\'Ci bir mi~li faz· , 
la fiyatına satılıyordu. 

Müc:teri c~\'ap \·erdi: 

' 

- Olabilii. fa':at o 1.rmn hı· 
rııın·ı. l:ılar çv!, daha lazt! idi. 

Hn~ii 11 .. ant t s.:10 ı la ı 

J SARAY Sınemannda 
Riyaseticumhur Filar-

1 monik Orkestra~:nın 
II.\LK FJY.\TL.\RJI.E 
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~otw·. 
lfcr .. ~ttnnz 
~ \l:;ıtıa.ıı yaptığı ;tbl, bu 11abah 
loııf\ Y a?ıat tuvaleti.ol bitirdikten 
'~arı Çıplak bir halde aynada 
~p : ~I)'Or. Balu~lan keder ve 
"'llt fi 

0 
U! ~için mı? Çünkü M:e _ 

~ ıtıd.I çok kıu. bir üman !a
~Qr: ~'l11ını, olduğu mu!yt dü~U
~: llı Yakıt göğsUnUn n-. kadar 
llı:ı(aYc~::ıgı vardı. BugUnU d1.ln1e 
•r ita Cdlyor. Ve hal De maziyi 

lttlıu ~lla~tn-l§ında yeni keder, yü
~Yor 1larıa doldunııı bir elem hl!_ 
baıı,: 

~lııe dUn denecek k&dar ya.kın bir 
~l'ttı h C' Ö : U ı d o l g u n ve 
tııl'or~ er iki gög-u.ıı yeril yerinde du
ltl( ~ .\raıa.nndakt men.le plla • 
~41 llUc kaJdeler!nin lııtedl,.. ka.. 
~- • töıı. 6 ' 
"' ha~ıtınun vaziyeti müzeler-
tltr bey]{ haYrıı,n ıcyredilen eski mer 
)bl'd:ı. lt eUcrtn göğtıalerlnl andın _ 

' bu ' 1lhat robunun &ltmda ll&k_ 
l'ıı:, 6)1 gtzıı C11zellikle öyle mağ • 
(1 '~;., lllcnızıundu ki ... Fakat ıı.m. 
~, ' bakınca göğaUnUn ağır
' &d fCllaat Çtik?nU§ m&nZ&?'Ull1 • 

'~1- UrkUyor. Şimdi sö#IUnde 
l\lfııo rn DekUU tkl l'ilzel tUmaek 
tııı.ı tb~kiıaız vo yumup.k bir et yı_ 

bttı. __ UYor. Me!Ahat göğlün-
~~ttıı~ olan bu yayılm&D.ID., se
."'.""<lıy devam edip gideceğini 
' a or. Zavallı daha tlmdiden can 
hltıı .. :;n-~a. 'ba§lıyan vücuduna bir 
:;u)tıı l Obihııck için göğıünü bir 

'~l'lindı hapaetmek lüzumu -
' 11 U. Fakat acaba bir 1k.l aenı 
~e 01l1Cak? :Mellhat o fecl da.
~ ~ ltlecegtnl pek iyl blUyordu. 
~,.f eıecek kl, artık güzeWfinln 
1'1>\ctlt 0 Pertıan olduğunu gizleyo. 
~l l<UUandıgı, ba1wrdugu bU· 
~~er faydasız kalacak. 
~ ~bu kadar endi§eye dU,U • 
~ birçok kadınların da.im! 
~ltu, it çare aradığı bir derdidir. 
~ lldııı göğıU eluıeriya a&&de • 

~~~~etreaıdir. Bozulan göttıale _ 
tt ~ llltal kadınlar& çok zor ve 

bıt ıotı CilrüııUr. End11e ve ıztırap
• ilk \re hnktnsrzlık nilbtiUnde 

tı, n 
~ 'ı.ıı Iltnaıı? Acaba kadın ıuzeut.. 
~ tö~r:tı&ctt llUZ'ltte tehlikeye k~ 
~ btctnımıikleri k&r1ımıda 

~le"leıc:eda, ederek, bu act neti • 
~ lllle kal'fllamaktaıı bqk.& 
\'lr. ~"!: l'!y yok mu? 
~~~n bir kAbuatan ful& 
~ ~ Jneaeı~ hallinde bugü • 
;::ı ~ V'e lcknlğt tclz değtldir
ıı,,_,~enı dll§manı yenmek için 
~~ l'lnt toplamı§, alllhlarnu 
~aaıı. lftır, 
1-te ? 

i? c~bl'atılarda bu ''naaıl ?" BU&. .,._t tııı vermege çalıpcağlz. 
~'bu derde deva olacalt çare • 
~~-~ ~~a. bqlamadan evvel, gö-
~ ~ bııın \aizllklerin neden ileri gel 
~ lt tk Çok llzondır. Çünkü ya_ 
.,.. t~t't d tlavı tarzı, &nzanm men~· 
Q~~r 

'ltıttt 'Yh kadın göğüıılırinde hu.. 
l :t ~lltı lrıta.ı.a.nn, muhtelif tekil _ 
~iten k tdeceğiz. nu tetldkleri 

11 <>kuyucuıarm kendt tnza 
-:ı ~tı. Uert geldlğtnl kolayca 
~~ erı tçtıı ilmin, y&lnIS ken
~' it larnıa httap eden ll.l&Dmm 

"lcre cıııU§lutumwı kelimelere de 

~' ce~. Ve ondan aonra da 
~lllı, 11: lrıza.ıar11an nuıl kaçma_ 
~ ıı kurtulacağını anlataca. 

~ ts :e 
"l~ A.~..\N l'ENA. \'E 

tı_-tıttla Ş.\11' ~DF.n -

r;a:_ ı._11~dl~ıııız gudde kam bUlfi 
u~ batı ılt hlalerl.nl duymuUe tn_ 
~ ~ar. Bu 1nltl§af birtakım 
~ tvv '1rtahklann teıekkUlUn

~ 11ılıtııtı ~ baolar, diğerlerinde bu 
~~ hı P eder. Bazılarında ise 

btr ı; husuıe gelmez. O vakıt 
:tlc ttkek çocuğun göğlll gibt 

tıı.~ lıır dilındüz veya buna çok 
it~ do~ltllae kalır. Bu çe§id gö _ 
~ "'l'ıtı torıar "çocuk cöııü'' i11-
t lltı;d~flerdtr. 
~'ıı 11 tabıı ol:ın bu inkl§afmı 
:ııı:ıııı llııı~ba nedir ? 
sıt ·~!:bilmek lçln ııu noktayı 

'llıııtıl dır: Genç kızlığa lnUk&l 
lııtbı birkaç ay evvel yumurta-

ııı iç 1tra2~1 
honnonlan ihtiva. eden 

lltt~ç lt neıreder. Bu urazın ga. 
lıı.4~ rıı lıhlt devrealnin tAll a.ııı. • 
~ ">'dana çıkartmak ve bu 
~~ ır!0bU te~ekkUl ettirmek 
~ liı- 2 bozulduğu takdirde ııs

dt"' ~· t> 'Urrnez ,.e çocuklulc. 
~ ""it 

·~ "q 'ltaı . 'llltı de husule gelebilir. Şun 
ı .~ ho llltı, ~ uygun olarak. 

< t ;ı, rlla.~oıı1u iç ifrazı çıkarma 
t:ıQ btr Olur. Bu takdirde ıae 
1 ~urıı Yaşta otan kızle.rın ııs-
4lı. Utıuan Cazın ve ga.yrl t:ı

~ıı.buk 
lnkl~at eder. Buna 

doktorluk dilinde cııddevl dahanıe 
derler. 

Çok yakı.ıı bir uı.m.ana kadar ten 
bu hala ya.laı& bir çarı göaterebUlyor_ 
du: Operatörlln mUdah&lesl yani a -
meliyat. 

Fak&t yeni keıltıer ayı&ndo yu -
murt&lıkl&nn ta.zıa. t&&llyetini tadil 
etmek, durdurmak l.mk&nları elde t. 

dildi. Bu ıatırlan okuy&nlar arum
da bu yüzd'!n u;tırap çekenler varıa 
teaelll bulabilirler. Bu derdl.n devala _ 
n mevcuttur. Bu ya.ı:ıları oltumakta 
devam ederlerıe bu çareleri birer bi
rer öğreneceklerdir. 

Kezalik yeti§kln kn:lan olan anne
lere de, kızlarının geng kızlığa luti_ 
kal devrealnde, b11Ahar& çok buret 
çekecekleri göıtüı &i!ZelUklerinl temill 
ve muharr-:ı Çl\?'eler!nl de uulı bir 
'ekildi anlatacağız. 

Gafstln tılt etııkto.:r ll"'2dıfl takdlrdo 
ap.#ldalU kısımlar görUnUr; · 

1 - rnıttıa &"Uddeel. Bu &"Uddenln 
fizyolojik vultesl .UUt1 btr mayi itra. 
r:ıdır. Bu &"Udde !us ı.mı verilen ve 
kQçülı: üzUm e&lkımlann& çok benze• 
yen 15 - 20 Alkım tekllndo görilnUr. 
'(A) bu fUddenl.n lçerlalnden IJUW. söt 
sün baJDla götUnın kanallar geçer (B) 

2 - Yat nemln. Az miktarda mun 
um neace kanımıı olan bu ne.le 
derinin &lbnd& bulunur. ~ağı yu • 
k&n r;ısttıa &"Uddeaine ambalA.J kl#ldı 
vazitea1ni görür. (C) 

s - lılunza.h neılc göğaUn &r· 

ka.mıd& bu ne1ic katınıa,ır ve bir hllz 
me halinde köprücUk kemttlnln alt 
bqma yapııır. GISf•Ul gergin tutan 
Ya# yalnJz bu ribattır. (D) bu hal 
J:'Ö#lün ellatiklyetinln niçin ça
buk bozukluğwıu 1.ı.ah eder. 

4 - Deri bUtUn bu kııımları kap • 
lar. Ve tama.mile göğüs ~klln.e 
1ntlbak ederek bir derec(lye kadar 
munzam nuctn vazlfealn& yardım e
der ve rö'8U gergin tutmata ya
rar. (E). 

CH!ğüa tıpla bir nntuı:un' ~ f'ibl 
bUyUk göğütı adalen üzerine intibak 
e~ur. (P') 

ooans BAZAN ZAAFlTET 
l"EYA Stl''E VEHME 'YOZONDEN 
FAZLA BUYOB 

Kadınlar bazan zayıflamak ve bu 
wreUe ı:nodaya uymak için bir dok -
torun tavsiye.sini &imadan veya fe.n. 
ntıı tavsiye ettiği U1Ullerln d.ıfmda bir 
rejim takip ederler. Yahut bir haıta· 
Jılc neticesi olarak t&bll §ekilde zayıt. 
larlar. Veyahut anne olmak saadeti. 
ne k&V\Jl&rak yavrula.ruıa ant vor!r. 
Bu Uç haldı dahi, evveJA ılımit olan 
göğlla, zayıflık veya .Utün keaU
meal neticesi gevıer ve eskl ellaUkl. 
yeUnl kaybeder. 

Bu sebep yüzUnden husule &'elen 
ıııına blçlmslzllklerlnln 6nUne goç -
mek için &"Uddelerin. fa&llyeUnl artır
mak, adale elyafını, ve kanı kuvvet _ 
lendtrmck ltzımdır. 

Doktorlukta :Ptoz • lUbat ıcvıekll_ 
ğl tam.\ verilen bu a.ıuanm derecesine 
röre birçok tedavi usulleri mevcuttur. 
Zayıt dereceli ptozıar harlcl bazı 

vuıt&larla., Blyo-Şlml.k but madde -
lcrle, mesell .. Kala.Buat&" .Udil• te_ 
dav! edilebilir. Daha fula llerlemJı 
Pto%lar içl.n.ae, hır va.kıt Umlt edil • 
mlyecek derecedo iyi neticeler vermif 
olan elektrik tedavl31ne bıı.ıwrmak 

lUımw. 

FAZLA Sl'O& 
GOGSU BOZAll 

BuJ(lnkQ hayatın lcap etUrdJft ray 
rltablt ıartlar ıöflla güzellljtirıin e -
13slı dU}manlandır. BugUnUn kadıu -
!arı hu.-uu n1cuUarınuı mukavemet 

H A B E R - Alqa.m Poeta~ a 

Krıstcf Kolomt>~ 
<. 

Vumurtasına Coğru,,a. 

Nevyorkta otLJz erkeğe bir 
kadın isabet eden mahalle 
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Beynelmilel binicilik müsa k arı 
Musolini kupasını Almanlar kazandılar 

Ynzan: Vasfi Rıza Zobu 

Çin mahallesinde dol:ı§trken, 1 - Vay zavallıların ba§ınn ge -
tercüman seslendi: len! 

- Dikkat edin· Blribirlnizden ı . . 
JLynlınaym. Burada hesabsrz: serse. 1 . - Çınl~er, hemen hemen, hiç 
rfler \•ardtr· Bir kö~ooen, yahut bır vakit )e~ bir mezar tqı yap. 
bir pencereden; hiç farkma var- tırmazlar. Ar.u~t~mel moza= ta~ı 
mazmıız bir bıçak atarlar· ÜstU- satarl8;1"· ÔIU ıçın taş_. kira ıle alı
nüzde bir dolar da bulsalar onlar nır. lkı sene mezan ustUnde mcr· 
bu serveti klfi görGrter. Bunun i- h~un nö~t.ini bekler. Sonra 61U 
çln de sizi öldürmekten hiçbir va- , Çıne scvkedılınce, taş da tekrar 
kit çekinmezler!. • uttt ~ahalline gelir· Mezar taşı-

Nevyorkun ortumda bu ne vah- nı taksıtle alanlar da. bulunur. za. 
Et bir çete teşkilA.tı ı .. Bu haberi manmda taktıltlni ödiJ emczlenıe, 
herhangi bir adam vel'leydl, "mil- taşçı, iki sen~enln ~o.nunu bekleme. 
bal!ğa" der geçe~m· Fa.kat ba. • dlil me~rlıga gı?ıp, ;ahm~tllye 
gmda kasketi gögaUnde markası b9'hacız koyuverır, kıtabe~l de 
hüki'lmetin mİHıaa.desile tercll.ma.n~ yerinden sökünce altr götUrilr· 
Jık eden resm.t bir memur ika.z etli- - Demek bizim kefen soyucu· 
yordu· Şakayn gelmez, "güt,. de • larm bir başka türlüsü ... 
meden gurbet ellerinde terki ha • - Efendim. ne dedlııiz? 
yat ederdik! .. Bu korkuyla hepi • 
miz etek eteğe tutueup, biribirl
mizden aynlmamağa. ~ayret ııarfe
diyor; gözlerimizi de dört açıyor • 
duk· 

Tercüman iu.hatmda devam edi~ 
Yordu: 

- Hiç, s.i.z anlamazsmu;. Bizim, 
earka mıı.hsus bir nevi tlcııret ec1t
lindcn bahsettim· 

ııoma 3 - Roma on bc1tncl bey. 
nelınilel konkuripikleri 27 nil!A1ldıın 

beri dovaın etmektedir. Dün yapılan 
'il\ mUhlm mUs.-ıba.kalard.a Musollnl 
kupası CÖ)le bır netice vernıi§tlr: 

Biıincl: Almanya 8 pcnallte, 
lklncl: İtalyan 12 penaUte, 
'üı;llneU: Romanya 32 pen:ıllte, 
DördilncU: lııviçre, 

l3c;ıtncı: Macıı.rlııtan • 

Aynı zamanda milleUer lmpa ı adı 

verilen bu mllsabakny& yukarda ytW· 

lnn 5 milletten dörder subay ve dörder 
at i!jUrak et.ml§tir. 

Her mllsablkm aynı beyglrle lkl de· 

ta k~tuğu ıa.hadtı. en az pennllte 
kaydcttırcn cldpln birlnc! gelmesi o.
det olan bu mllııabaknlann ıon bir 
ka.g aer.ellk biltuıQOIU gudur: 

1933 do .Almı:uıya tnkrmı 8 scno 
1lstllatc lmznndığl mllsabıı.kalarla ve 
Dk dQfn olarak Muııollnl kupaamı 

almt§t.ır. 

Ondan sonra sıra.aile 193' de ltal· 
ya, 19~ dG Frıı.nsa, 1937 de ltaıyn.. 
1938 de Tllrk.Jye, 1939 da. ltaıya, 1940 
da Almanya. tarıı.tmdan kazanılan mU 
aab:ı.kalar henllZ kupayı ba§ke. bir 
mm to t:ı.aıp etmem.iştir. 

D.ı mQsab:ıkala glrmek için ttaı .. 
yayn TUrlt ekipi gitmemişti:. 

- Çinlilerden biri burada ö
lll.rse, onu bir tepere (il'm.ini de 
aöyledi ama, ezberllyemedlm) glS • 

Umumi ha.rbden sonra dünya 
yüzünde erkekten çok kadm nflfu. 
su olduğunu söylerlerdi· (Hoş, 
şimdi de öyle olacak ya. Yaıııyan. 
lara ne mutlu)· Fakat bu ölçü, 
Nevyorkta.ki Çin mahallesine hiç -
bir zaman girmemiştir. Dünyada 
rahat huzur görmiyen bu millete 
Tanrmm hmcı ml var, nedir; bu 
uva.llılıı..r burada da hayatın en 
zevkli bir lezzetinden mahrum ya
§ryorlar· "Nedir?,, diye merak e
dersiniz. Söyliye.}im: "kadınsız
lık!,, Bu mahallede, otuz erkeğe 
ancak bir kadın dUşerml.ş! Bunu 
duyar duymaz, onlarm nfun.U hı>..sa. 
hına b:ına bir hüzündür çöktU. 
Kadıruıız hayatm ne acıklı bir şey 
olduğunu (ne saadet olduğunu bil· 
dikleri gibi) bellilar, çok iyi an
lamışlardır. "Bekarlık eultruıhktır,, 

l!!Öztlnil, Çin mahallesinde herhalde 
erkekler değil, kadınlar dillerine 
''lrd Eıt.miş olacaklar· Otuz eı k ğin, 
etrafında döndüğilnU gören hir ka.
dm kendini sultan değil, mabud 
gibi de gör.se yeridir· Konfuçyüs 
mezhebi saliklerinln ibadet etlik -
teri mabede girdiğim zaman, iba· 
dethanenin rahibi bana bir davul 
göstermiş. demişti ki: 

Futbotcuıerinıiz diin bareketten evvel 
merler. Bu ceset, o mezarda tanı 
iki aene ya.tar· Müddetin hitamın· 
da, koneerve kutusu açar gibi, me
urı kazarlar. Kalan kemiklerini 

1 
çıkarıp Çine. memleketlerine gön. 
derirler· 

em•llni çoktan ap.n bir ıekllde ça_ 
lıfttlak, kuvvet aarfetmek zaruretinde 
kalıyorlar. Zamıuımunrı kadım d&l • 
ma yoraımdur ve vücudunu, ntabetaiz 
bir ıekilde zorlaYJfmm cezumı, 1fra% 
gııddelerinln bozulmaıilc ôdUyor. 

Hele bu hayat yorgunlu#Una bir de 
aporun itratmdaıı doğan yorgunluk 
U&ve edilecek olursa tam mlııulle 

ıürmenaj hu.eulı gelir. 
Fazla yorgÜnluktan Dert gelen ıe

kll bozuklukları bilhassa vUcudun en 
narin kwıu olan i;'Öğtııto görünür. 
Fazla aporcu cenç kız vo ki.dm &'Öf
sünün bozulmafa, yıpranma#& bqla
dılmı çok çabuk farkeder. CH!ğBll 

mu&llAk. tutan rtb&Uar geyter n gö-
ğül guddeleri bo§ bir torba içerlalnda 
n.Uanıyorlarmı§ gtbl bir manzara a_ 
Jır. 

Bu tcct netice nereden geliyor? 
Bu neticeyi Ud ııebep doğurur: Ev

vcll, sporcu kadm veya ku fula a... 
dall faaliyet ısarfediyor demektir. 
Bu faaliyet, çah§an vücut parçaların· 
da kan deveranmı hızlqtmr. Fakat 
•liter vücut parçalannda kanın do. 
1.afm&II yava~lar, Ve kan terkibl bo
zuıur. 

Saniyen apor harekeUerl bilhaaııa 

iıırat edilecek oluna, sinirleri çok 
fazla yorar. Sinir yorgunluğu bütün 
hormon lfrazlan üzerine tealr eden 
aı mQhim sebeptir. 

Bu vazlyeUerden dotan aekll bo
zukluklarında dahi elektrik bızır glbt 
~porcu genç kızın veya kadının yar • 
dnnma yetı,lr. 
YAŞ DA NE.fillCLERt 
fJEVŞETlR 

Muayyen bir Y&ftan sonra göfUate 
'fUcude gelen blçl~lzllğiıı aebebl ile 
ya.ğtanması yüzünden huwlo gelen 
§ahnıl zaham.eden ileri gelir. 

CH!ğlliıte, lnco blr 1'114Yl mukaU al· 
tnıd.a yat hücreleri blrildr. Bu yat 
hücreleri bizzat göğU. guddelerlnin 
l!razı olduğu için göfU.ııte fazla ve 
ç.ıbuk toplanır. O vakit göfU.ıı gayri 
tabil ~kilde büyUr ve ağırl&§tr, bu 
kadar ağır siklete tahaınmnı edemi
yen rlbadlar da gevıcr, Bu sureUe 
u.rkar. 

Kan deverantİ.rı bozuk kadmlarla 
d&iına aynı vnziyette çalıpn kadınlar 
l:.u çqid Ptozlara çok mU.talttirler. 

Bu vaziyette göftl.I kan deveranı 1-
lçln çılan.aç aokak halini t.lml§Ur. Kan 
buraya çok gelir, takat $1' deveran 
oder vo "eçerken lbUva. ettiği bütün 
yağ hUcrelerlnl burada bırakır. 

Yat hücrelerinin blrtkmealnden 
veya Y&ftan Ueri selen göğtıa bozuk
lukları yalnız amellya.tıa izale edJllr. 

•• * 
Bu .aatırlan okuyanla.nn birçoğu 

bu kaa tarınerde kendi 1rualarını, 

cndifelırlı:Wı aebebini bulmUJlardır. 
Biz bu e:ı:ıdi§elert ortadan kaldır -

mak için uğrattık, b!lgllerlınW bir 
araya topladık. Ana. kltapla.ra mUra. 
caat ettik, blrçok güzellik mUeuue_ 
leıile muhabere ettik, bu as.hada fÖh· 
rtt almıf doktorıann rıytnl sorduk. 
1ıte bu danı§m&l&rd.an, bu mu.tı&be -
reltrdtıı bu yazıla.r meydana pldL 

.Ar&§tırma.lanınızm, tetklklerlml -
?.ln neUcelerlnl buıUnden iUbaren 
paı r.a J>ar1:a !ize llUtıtnnQo. baflıyo • 
ruz. 

- Bu davula. bir defa vuranın 
e\•lenmek için krsmeti açılır· 1kln· 
ci defa vurmak aile saadetini tak
\.iye eder· Üç defe. vuranlar, boşan. 
m.ak için temennlde bulunanlıırdrr· 

Bu sözleri <linlerken, gö:z.Um 

F utbolcülerimiz 
gitti 

Mısıra gidtcek futbolcülerimiz 
dUnkü Romanya vapuru ı:o ha.ro
ket etmi5lcrdlr· Takım bir kısmı 
clemanln.rm izin meselesi son da.ki· 
kaya kadar halledilemediğindcn 
Enver ve Salimden nı::.hrum ola· 
rak gitmiştir· Galatasaray idarecı. 
lerlndcn Muslih de izin Bla.ma.dı· 
ğmdan kafileye refakat edemcm.i§· 
tir· Kafileye futbol ajruıı Hasan 
KAmU riyase• etmP.kte, ynrdmıcı 
ola.rnk da Niyazi gltmektedJr. 

-----<>----
alatasaraylılar 

Bir yüzme antrenö
rü getirdiler 

Denizcilikte ötedenbcrl en ileri 
safta bulwan klilplerimizden b!rl 
olan Galatasaray bu yoldn bir n
d.nn dalın atmış oh:yor. 

Yakm zamandn muntazam bir 
programla donizcilik mevsbnini a
ç:u: k olan Ga.Iatuaraylılar, bir 
mUddet evvel Mac:ır mım kUrc.k 
talmnmı çclıştırn.n antrenör Pol 
Bodayı angnjv etmişi rdlr. 

Bu antrrnörün i'i:ıresinde mun
tazam bir e Ude çalıt!l.Cak olan 
Galo.tasaray denizcilerine muva.f· 
faloyctler dileriz. 

Konfuçyili5ün maymunlarına ilişti. 
Gülilmısilyorlardı· Erkeklerle nlny 
eder gibi insnnm suratma b:ıkıyor. 
Iar. Öyle ya, şu UQ temenniden 
ilk ikisi için bil' hayli Çinli kadın, 
d&vulun tokmağını ömrUnde kal • 
dırma.mıştır. Bu :mahallede kadmm 
kmmcti ve aile saadeti o adar 
müemmen ki··· Bu hususta onun 
ne korkusu olur? Kısmet için otuz 
erkek bekliyor. Birinin nikAhı·al • 
tındayken, aile saadetini bulamaz· 
sa, daha yirmi dokuz ki.si avcı za. Voleybol nıaçlan 
ğan gibi nöbet tutmakta· Kadına lstruıbul voleybol ajanlığı tara. 
ancak. ''boşanmak., ıçın davula fmdan tertib edilen milsabakalnra 
vurmak duası kalıyor··· diln nk§am da Galatasaray klUbll 

Herhalde, hiçbir devirde ve hiç salonunda devam cdilmi§tir. DUn 
bir diyarda, kadm yanmdıı. erkek Altıok - Beylerbeyi taknnlan kar. 
bu kadar ac~ ve z:ıyıf bir mevkide ı eılaşmışlar ve neticede Bcylerbey-
kalıruı.nuştır. lller (13-15) ( 15·13) (15.12) kıı· 

Vıı.sn Jt. ZOBU zanmışlardır. 

Maarif Vekilliğinden 
l - 1-2259 sayılı knııunun tatbikine da.lr olan tnllmatmuneye göre ilk 

okulla.nn be§ amıfı lçin ayn ayn birer kltap hallndo yazılmak üzere bet cilt,. 
ten müteıekl'.11 blr okuma kitabı serisi yazılmuı mll.sabakaya konulm\11tur. 

2 - Müsabaka mUddcU 6·V-19t0 dıı.ıı 'ba§lamak ve 6-m·ltlil perpmbe 
günli ak§amı bitmek üzere on aydır. 

3 - MUsabaknya i§Ura.ko karar verenler 6-XII-1940 cuma günU akpmı· 
na kadar bir latida llo Maarif vc.kllllğtnc müracaat ederek bu mtlııbııkaya 

girecekler defterine adlannı yru:dtrarak btr num.am alacakl&rdır. 
'4o - Müsabakada. birinciliği kazanan lt\tap acrtsl üç yıl IJUre Uo okullar

da okutulacak ve mUelllflno her yıl içln 2500 lira tcll! hakkı vorllecektlr. 1· 
kinci çıkan kitap eerlainl yazıma bir defo.ya mah.lua olmak üzere btrlnclnln 
müellifine verilenin bir yıllığt, Uı;üncU, dördUncU ve ~el çıkanlıırn da b1· 
rer detaya mahsus olmak Uzero biner llra mUkAtat '\"Crllecektlr. 

5 - MUsabakaya gireceklerin e.scrlerinl Uçcr nUsba olmak üzere mnk.1-
ne ile n kAğıtlarm yalnız birer yOzUne y87.ılmıo olarak Maarif veldlugt nea
'llyat müdUrlUğtlne makbuz mukabilinde vermeleri veya g&ıdemıelerl 1A.· 
zımdır. Kitaba konulncıı.k rt'slm \•esaircnln aınllarm.m yalnız bu nllah&lar-
dıı.n birinde ve yerlerine konulmug olarak bUlunmnsı kA.ftdlr. MUaaba.kaya bn.
sılmııı bir k.Jtapla girenler de ldtabm uıı nUshnsmı verecek veya göndere
ceklerdir. 

6 - M:tllabakaya girenlerin eser nıUsveddelerile birlikte eserlort kabul• 
dildiği takdirde eserlerini ll!n edJlen telif hakkı mukabilinde ve her UlrlQ 
tasarruf hakkından vazgeçerek mıı.arif vckWlğino Oç yıllık bir devre için 
tcrkcttil<lerinl ve kltabm o devre fçindeld her bsı!ı~m 5on te.shlltlerhıln 
kendileri v~ya kendi mesullyeUerl albnda tayin edecekleri diğer bir .ut ~ 
rafmdıuı yapılacağını glSııterlr noter lkten tudlkll btr taahhQt aened.l de 
vermeleri l!zmıdır. 

7 - Kitaplarda buhınmuı lA.zımgel'n pedagojik 'H teknik yutflan göe· 
teren şartname ile noterllğo tası.ilk cttlrllec~k tıı.-ıbhUt senedinin formlUU 
marif vekflllj11 ncıırlyııt mUdUrlUğt.lnden alınablllr. Mektupla istlyenlerin altı 
kırnıflıık bir posta pulunu da birlikte gtsnrlermeleri H\zımrlrr. (1812) '(2781)J 

Demirspor bugün 
Beyoğlusporla 
karşllaşıyor 

Demirspor taknnı bugiln ilk 
karuıla§lll8.Sll1I Taksim stadında 
Bcyoğlusporln yapacaktır. Bu ik1 
kuvvetli takım arasmdakl mü.saba.
len muhJtte büyllk bir aUika uyan .. 
dmnıetu. Maça aaat 16 <la başln
na.cnk:tI:r-

Galatas ray - Vefa 
Jilll!J kfune mllsabake.laıı tehir 

edlldJ:;bde?lı yarın öğleden sonm 
Galııtasa.ray - Vefn tıılmnlan Tak. 
iJhn stadmda htıSUSi bir mil.sn.baka 
ynpıı.c:ıklardır-

Dört l·lüp turnuvası 
Taksim stadı ida.resinco pa.znr 

gUnleri oynanmak ilzero G~ata
GaraY, Vefa, Beyoğluspor ve Sloll 
takınılan arasmda hususi bir tur
nuva tertib ~Jr. 

Bolcs ajanlığının tebliği 
eden Tcrbtr t ~anbul im 

aj:nhJ;mdn.n: 
1 - Mcmleke · ye. 

nldcn Jhyns:ı dllı. , lm· 
ele Sıraservller cs.dd de kılin 57 
aumn.rolı bölge biıınsmda tanzim 
olunı:uı idmn.n salonunda ooks 811· 

trenma.nlarmn ba§lanııc.akur· 
2 - Antrcnma.nla.rn 6.5-19'0 

Pa.uutcsi gUnUnden itibaren her 
aq:un sant 18 ile 20 ara.smda dc
vnm olu.nacltl:r. 

3 - Antrenmıınla.ra memleketi
mizin tanmmrş boksörleri nezaret 
edeceklerdir. 

4 - Bu işle ilgisi olup d:ı 94 
mak ifltJyen her sporcu WUbllnden 
alo.cağı reslmli bir Yemkn ile mU
sabaka saatlerinden evvel ajanlığa 
mnrac~t ederek :Wmlerinl kay
det tlreceklerdir-

5 - Hiçbir klilbe menırub olnu
yan boksörler ikişer fotoğra.flıı 
birlikte mtıracaat etmelidirler· 

Yağlı güreşler 
Her hafta ynpılmakta olan 

yağlı gilreıılerc yarın dn Tahtaka
lede Uzunçarşı Ule bahçesinde 
devam edilecektir· 

Galatasaray kongresi 
Gala.ta.saray klUbü fevhlıldo kon
greelnlıı dür. toplanacağını yazmış. 
tık· Fa.kııt ekseriyet olmadığından 
kongre diln tcplana.nıamrş ve 10 
Mayıs Cuma gUnU saat 18 e tehir 
edilm.lştir. 

T oni Calento - Coe 
Luiz karşılaşması 

Me§hur ookal>r Toni Clentonun 
menccerlnln lSUlmU üzerine Coc 
LuWc yapacağı mil.sabaknnm EUya 
dlif Uğü Nevyork ma.hfcllerfndc 
! !Sylenmekteydl· Halbuki Ton! Ca· 
lento rneneccrinm ôlmU§ olmasına 
rağmen müsabakayı bu nym 29 
unda yapacağnu, tehir için hftbir 
sebeb olmadığım blldlmıiştir. 
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evletlerin ancak . Büyük Millet Meclisinde R it •t 1 •t• d 11 HA d. l ,;n 
.. enmeleri 13z ı nidır Teşkilat kadrola- uzve ı a ya~a ı ı ~ 1 a ~s~ e , 

.. :ı~.~;,. (A.~hro ::;:j~~ ı !!~ıı;::;;~.~·y~~;,~i na ..... ~ .!:~. _a~~,!~~~~··- , h a re ket tav s ı ye e tt ı / 
e Is~~' taraf• ı 1.ı'::"'i~ 

kendiler· e 
Norveçteki vaziyetin inki~flannı dan, İngilizlerle Fransızların, ll!ıi diln toplanmış ve celsenin açıl- , (Baı tarafı 1 incide) idare, dün geceden itibaren yeni 2 - Müttefik de~ e har9 ı1: 
tetkik ederek diyor ki: daha bidayetten beri, hemen he. masını müteakip ruznameye dahi yaramıyacağı ve Avrupa işi erile bir i§'ara kadar gruplıı tulu ara- )'anın Berlin ıefaretıne ~ de~ 

"Çemberlayn, sükOn ile ve tam men başarılamıyacak engellerle bulunan Ye ornı::n umum müdürlü 1 alakadar görünmemek istiyen srnda ıı;ıklann söndil.rühne!lı emri- rattarr yeni bir elçi ır ,Akdi: 
bir sporcu nikbinliği ile, hakika. lcarşılaştıklarım söylemek doğru ğil ile sıhhat ve içtimai muavenr Ruzvelt idaresinin bu arzusunun ni vermiştir· Bu tedbirin halkı ka- clınaııından kuşkulanara ecfbirlefl 
ti İngiltereye bildirdi. olur. \'Ckaleti vakıflar ve posta ve tek bu.teşebbüsleri zayıflatacağı, hat ranlığa alıştırmak üzere alındığı niz muhitinde ihtiyat. t tıılJ.,-

En saçma propagandalar haki. İngiliz "'e Fransız milletleri, fon umum müdilrlükleri te~kil: 1 ta hiçe indireceği merkezindedir. sô)•leniyor· aımağa başladılar: Sır ;..t.~ 
kati .gizlemiye çalısırken, İngi- talisizlik karşısında boyun eğ. kadrolarına ait kanun layihaların· Amerikan efkarıumumiyesinde lJALYA!'f T.\H~t;>ATIXA DAİR ti·ard gemilerinin y~lun~.,,,.~~ 
!iz hüki1metinin reisi, tesadüfe memeli ve cesaretlerini kaybet· k ı ·ı · 1· B 1 • ı ı k .. ı l Rl\'.\ Yt:TLER nizden Umit burnu ısl müza crcs ne geı;ı mış ır· un ar 

1 
ı~ası o an anaate gore, ta ya aftan " 

bırakılacak bir teşebbüsün arzet- memelidirler. Şimdi, onlar harp dan orman umum müdiırlilğü tcş müttefikler için Akdenizde ve l,ondra. 4 - Muhtelif kaynak- çevirdiler, diğer tar JıJ 
tiği tehlikeleri milletine bildirdi. te~kiliitlnrını kuvvetlendirecek· kilat kadrosuna ait kanun layiha· 1 \driyatikte her an pek vahim l:ırdnn gelen haberler, İtalyanın Akdeniz mıntakasma .Fd:: rııil' 
Bunu yaparken gösterdiği sami. lcr ve başarılması icap eden mü. smın müzakeresinde !!C'z alan hn- '".,ltülat çıkarabilecek ciddi bir On iki adada mühim tahşidat yap- İngiliz harp ~e~ilerı~ 0ercfilt'' 
miyet takdirlere layıktır... tcakip vazifelerini ifaya hazırla. tipler kadrolarda eskjsi gibi daimi · • .e teşkil etmektedir. tığını teyid eylcmektçdir· rckkep yeni bır fılo gon sa"1!1.J: 
ROMANYA GAZETELERiNiN nacaklardır... hizmet mukabili birçok vazifelerin )iğer cihetten kongre azasın. Bu hususta alınan mUtemmim 3 - İngiltere ve f~rı ~~ 

TEFSiRLERi "ARTIK KEND1M
1 
İZE ücretli olarak bırakılmış olduğuna 1 birçok kimseler, Norveçte malfımata nazaran, İtalyanlar On dıfı ihtiyat ted?irl.:rırıda ihti~ 

Bülac§, 3 (A.A.) _ Romen COVENMELtY Z,, nazarı dikkati celbederek bu ile- .. •fiklerin uğradığı muvaffa. iki adada 50 bin asker tah§id et- C'laral: Yı.nanıstan . "''lP'~ 
matbuatı, İngiliz ~ıtaatının ce- Stokholm, 3 (A.A.) - Mütte • retli hizmetlerin de maaşa kalbi"- tsizliğin bütün bitaraf mem . mlıjlcrdir· Ayrıca bu mıntakaya unıfl<\rın~an mühim bır '1ı~ 
nubi Norveçten geri çekilmesini fiklerin İsveç şimalinden çekil· dilmesi lazım gele.ceğini ileri sUr- ·tlerde hissedilen emniyetsizli müteaddid İtalyan tahtelbahlrleri silah rıllına çağırdı~ İ.tıat. 11 

müsait karşılamakta ve Büyiık meleri hakkındaki yazılannda, milşler ve bu mevzu üzerinde dev- arttırdığı merkezinde olan gönderilmiştir· fevkalade askeri tedbır 11 tdı. , 
Britanyarun kuvvetini kaybetme- bazı İsveç gazeteleri acı bir su. !et memurları maaşa tının tevhit vıaatlerini saklamamaktadırlar. İlalyadaki İngiliz lebaıı.smm o- zere askeri ictimalrıır yapı tMı ~· 
diğini, zuhura gelecek her hangi kutu hayal gösteriyorlar. ve tcaılü!Une mütedair kanunun Amerikan efkarıumumiyesi Al· radan ayrılmaları konsolosluklar Süpheli ha'reketleri ile .,ııe~ 
yeni vaziyete karşı koymaya ha- Stokholm Tidningen diyor ki: müzakeresinde mecl~te izhar edil- ıanların bu sene içinde kati bir tarafından emredildiği söyleniyor· lü te.IJir lerin alının~~,n~1u,oljııl 
zır olduğunu yazm3.ktadır. ''Biz, küçük devletler, artık miş .bulunan arzu)il kaydcylemlş- etice elde etmek için bütün sa da bu haber heni.iz resmi mah- olan ttalya ba,vckılı .. cıı'tıl" 

Romen gazeteleri, Çember. kendimize güvenmeliyiz. Bütün lerdır. ayretlerini sarf edeceklerine i- fellerden tahkik \'e teyid c<lilemc- Amerika sefi~i~in .ı;:t~~i "~ 
Jaynin nutku etrafında mütalea- bu işlerin tonu nereye varacağı. • Mecl~ bütçe e:ıc!lmeni ve al~ka- l"nmağa meyyaldir. miştir. karşı hrr.p harıcı vazı . de oll"" 

Jar yürüterek Almanların ?'or- nı henüz anlayamıyoruz. Şimdi. a:ı~ \'ekıller tarafm?~n ne ~·~ı ~<'· Birçok müşahitler, şimdi nis. İXGtı,tz A~~~~U !\";\ZlRL'\"L'\" dilik,, terketmck n!Ye:ı~·eJ11'İ~,_, 
veçte son sözü söylemekten ıı- Norveçteki vaziyet bu derece ~aıt a~tında bu&'l:ln ı:;ın ~adrc.ıarJa bcten yakın bir atide Hollanda. dığı hakkında temına aJcilcl' 
zak olduklarını haber alan hal- karışınca, yeni bir harp sahası ucre~lı daimi .~:zmet~~rın . maaş.ıı nın istilası imkanını derpiş eyle· Londra, 3 (A· A·) - DUn Lon- thti."Tlalki ltalyanın ~·r ııif" 
kın memnuniyetine tercüman ol- aranacak gibi görünüyor... tah\·~ı edılmedıgınc mutedaır verı- mektedirler. Bu hareket Alman- drada bir nutuk söyliy<'n adliye harbe girmek yolurıdıt. 'ı uıb''d~ 
maktadır. De~on Nyhter de şöyle diyor: len ıza~at di~lc~dik_ten sonra ya- lara İn.,.iltereye karşı geniş mik. natırı Klngsley Vud: "Yakın ve ti yoktur; ihtimal kı ce ıJ ~ 

• J b t ki C ti b ı t> orta •arktaki İngiliz ordusundan .. "I .. · l 11adc bil' "Trondheım, cenuptan zapte· pı an ır c ı z~:~ne me\•zu a ıs yasta hücumlara geçmek için ye. ,.. goru en numayış er faıl• 
''TALlSIZLIK KARŞISINDA dilemeyince, şinulden zaptedil· kanunların başvckun huzuru ile ... 1 t · t ek imkanını ve· bahsederek demiştir ki: ıelerden istifade ederek .ttt'~r 

BOYUN E;ı.ME"·•T:"Ll " k l k • U nı us er esıs e m "- Bu ordu hfrbir kimse"i teh- k 11""' tı • 
\.a uu:. ,, mesi de daha müşkül olacaktır.,, muza eres ne arar vermııı r. recektir. " J menfaat koparma 'btı:-et,.. 

N rk, 3 ( ) b d N "k dit etmiyor· O kendisine tevdi edi- .. · b' bl"'ftcn ı t ,. evyo A.A. - Ncv· Svenska Dag la t da .arvı F p Ayni müc.ahitlerin zannettikle- muıtcnıt ır o 'hlİ.,. ~:ı 
k T . . i . h b . on a p en " lecck herhangi bir vazıf eyi ifa için k bö 1 d 1 1 rd.,,.": yor ımes gazetesı, müttefik zaferine ve ngilız ta tel ahırle. rine göre, İtalyanın müdahalesi Fa at "'y e e o sa A lı . 

ku orada bulunmaktadır. Bu ordu i.}i d · b-t"'n r jJıt•' vvetlcrin Andalsnesden çekil - nnın Kattegat ve Skajerakta bu vakayile ayni zamanda vuku. basiret kai esı u .u
1
• L her ı :. · h • • Id • dostlarımız Türkiyeyi \'e Mısırı ld aı• . ... meleri hadisesi hakkında müta. Alman nakliye gemilerıne kar~ı şe rımıze ge ı bulacaktır. Bu hal medeni mil. devletlerinin e c sı rı.-Jl•••:-1ıı 

1 . takviye edecektir· Bu ordu impa- b lu u...- ... .,. ea dermeyan ederek, bu ricatin, kazandığı rnuzafferıyete rağmen, Alman büyük elçisi Fon Papen bu- letler için gittİk«ie büyüyen bir ğ male karşı hnzır u,.,. 10tirı~ı" "tt f'kl · t"'l · d b 1 '1' f'l N sabahkl ekspreale Ankaradan •ehrirni- ratorlu un münakale halları ara • d" H 1 ı••u etr. mu e r erın pres ıJ enne ar e ngı ız ı.osunun orveçe mun. ,, tehlike teşkil etmektedir. şındakj irtibat emniyetinin zıman cap e ıyor. e e . t ,. f 
vurduğunu ve müttefik scvkül- tazaman Alman kıtaatı nakledil- ze gelmiıtır. altma alınmasına hizmet ede<:ek • Amerika sefirine te.r,n•!'~ull,ıııı" 
ceyşi için lbir mağlübiyet teşldl mesine mani olamadığını kayde - BUyUk elçi burada birkaç gUn kala· AMERtKADAKI YUNAN EL· ken 11şimditik,, tabinnı • ..:ı, 
ettiğini söylemektedir. diyor. caktır. Berllne gideceQi hakkındaki ÇlSlNlN TEŞEBBOSO tir·,, olması: dd" 
-..:;_-~--------....:..._~---------- be 1 ·" t 1 ti V · t 3 (AA ) y nan Al.MAN RADl'OSUXUX t l .n1rırı 

Fren · ·n günde tedavisi 
müm "n müdür ? 

Kolumbiya üniverrıite.sinin bir profesörü, 200 
müteha~sıs doktor önünde, yaptığı tecr ül:- t lerin 

muve.ff akiyetle neticelendiğini bildirdi 

Prof esti ulosi Behçet ''kati hüküm 
vermek · çi 1 be lem ek lazım ,, diyor 

Neı.7orktan bUcınldiğlnc göre, A· • ta dola§tmyor ve frengi mikroplarını 
merikalı doktorlıırd:ı.n Kolombiya U- yakalayıp öldürmesine ,·aaıta oluyor. 
nJversltesl cilt ve zUhrevı hastalıklar Ancak bu teda\·i sisteminin hcnUz her 
profcsörU Tomas lliman !rcnglyl beş yerde tntblk edilcmlyeceğl, bunun i
gUnde tcdıı.\:i edecek bir UAı: bulmnğıı. çln dahıı mUtcko.mll bir teknik yar
muvııftalt olmuştur. Nevyork sıhhiye dım '-asıt.asına lüzum olduğundan, bu 
komiaerl tararındıın mUteh:ıs ıs dok- noksan tcmln edlllnceye kadar ancak 
torlo.r ve matbuat mUıne sili rl huzu- frengi hııstnnelerlnde t.ntblk eclilebile
runda dUzıyaya ildn edilen bu tcdııvl ccktir. 
usuıu öted.nberl frenrrtıU r için kulla- Ş hrfmlzdo ıienüz lşl daha fazla 
nıl:ın Eµı!enJklc vUcuda ı;etirllmi§ ye- izaha yıı.rıyacnk ve teyit edecek tıbbi 
n1 bir ilft.cm, kol damarlıı.rınıı. ı:ırmgıı mıı!Qmat yoktur , 
c<1Hmesi surctllo yapılnuıkt.ndır. rnml"Esön uuı.'Ost nr::HÇETl:-ö 

lddlnyıı. gore tedc.vi usuıu [ibyle- l'ıIOTALEASI 
dir: 

HAstanm damarına soltulıuı §Irmga 
ile Uç sruılyed:l bir iki damla illlç 
scvkeclilı.r 'ıie b:.ı hareket robahın sa
at scki%lndcn gece ynrısmıı kadar oı
malt üzere hiç lte .. llmedcn bcıı sUn dc
:yaın ettirilir. 

llöylcco ha::tanm kanına geçirilen 
12 litre mııhlfllde 1-00 millgrnm arse
nik mUrcltltebi bulunmaktadır. Doğ

rudan doğruya Arsenık ~lddetll bir 
zehir olduğundan b:..ı surcuc teslrl ha
ıınewerek devamlı kullanmnk iml:tuıı 
bulunmuttur. 

Üniversite tıp ta.kUltesi frengi \'C 

cilt hnstalıklnrı ordlnar;1ls profeaörU 
doktor HulCW Behçet, yeni bulun.nn 
11A.cıı. dalr malQmatı olmadığını i§a· 
ret cdercl< lus:ıca demiştir ki: 

••- Mesele hcnUz tıbbt gazetelere 
inUkal etmeden ve dilnya kllnlklerln
de tatbik edilmeden katt bir fikir 
söyllyemem. Maıı.nıa!ih arsenlkln nü
fuz kablllyeU pek fazla UZ\'l bir ter
kibi bulunabilirse böyle bir tedavi 
yapmak fmkAnı vardır. lşl tetkik fçln 
beklemek IAzımdır.,, 

Milli müdafaa bütçesi 
encümende kabul edildi 

ha rler e mdllik teenut e me.m e r. aşıng on, · ·Akd .ud UYDURMALARI - Hayır, ta ya J-ktir l·ı• •. ,, 

B k 1 k elçisi Diamantopolus enız e • öbcr.l{Ün harbe girece .. ttil',1" 
U.. reşten ge ece · · ı 1 d I.ondra, 3 - Alman rad"·olan f d so kı umumi vazıyet ve ta yan e. ~ G:Jbi bir mana i a. ett-' ı.ı w •k • 'k' d ı bu gece İngiliz donanmasının ~ar- .,.. ,. tayyare gecı tı niz kuvvetlerinin Onı ı a a ar aöre, zihinlerde emn•Ye ,,,t' 

· ·• 1 • ki Yunan sularmda tahşldat yap- .. 1 ı Bugün on bir buçukta Bükre~ten sularında tecemmiıu mese esı de emniyetsizlik hava• ~· 
hakkında Sumner Vels ile görüc. tığını, bu vesile ile Sellnikte ve "O'r. · • ... gelmesi beklenen Romen yolcu t&yya- ':l Yunanistanın diğer şehirlerinde " ı .,.,... ...,. 

reııi tO dakika geç kalarak ancak tsğ- müştür. * * * halkın endi.şeye duçar olduğunu Bununla beraber ÖY.elilt ">~ 
leden sonra gelcbllmf§Ur. haber \•ermek suretile, 1tal"a ile yoruz ki bu emniyeU!:t. ıit' _,,. 

B ık t 1 R Londra, 4 - Şarki Akdenize " • ·· · ektır. es· . u gec meye, ayyaren n oman- Alman"·anın Akdenizde ''eni bir resı uzun ıurmıyec te • 
1 k be zl t da kJ 1 ln ""Önderilen 1nmliz ve Fransız harb " " d · • t• ·ı Nor"eÇ .A yadan ayrı ır en n n e rı !: 0 

.,. hadise hazırladıklarını il(m etmi~- cnız vazıye 1 1 e · \'fl"I~ 
Balçık istasyonuna inmesi aebcb ol- gemilerile tayyareler dün öğleden !erdir. yan eden muhar:ebelerıl'lb'r ~ır.~ 

sonra lskenderiyeye muvasalat et- - . · d kı ı mu~tur. Alman rady~lan, mutadları ve<4-~ gı netıce arasın a sı ""' -c~\\J' 
mi~tir· Hafü kruvazörlerden mü- hile mes'uli~etlerini ba11kıılarına ıe'bet vard ır. Çemberlar1.,,,-.., 
rekkep ikinci bh:ı filo da yarın ge- -,. '7 ; , , k • d 1 • be 8tııt""' e • 
Ieccktir- Böylooo Akdenrroeki i&"ran Y,~kl9tlllek mş.kııadile 1ngil!zler!n ': a~a~aıın aıu yanNor"eçt el' 

1n se, .. ,.ah adile Yunanistana ltUlli"et- yet bır hafta sonra .. ~ v 
ıız ve giliz donanması Maltadan "J J k rur ırr 

Sil-·', s (A· A·) _ Son vag·an li miktarda asker rıkannış olduk- ke. ri .. vaziyet.in te .. ar A ı. J•ıt1 1.~iıt .ru " daha kuvvetli \"C daha emin stra- " ,.,,.er ... 
yağmurlann tcsirile Şirnakta Cudi tejik bir mevki lıjgal ediyor· Filo larmı da ilave etmektedirler. n~ ıoylemeıı.ne ~.or;, 4e,~~--
dağı eteğinden geçen Ceffan suyu tamamile hazır bir vaziyettedlr. Salahiyettar İngiliz ma.haiili, bu ~· .. bu.. e~ıyetsızl~k. de . ~•it• 
taşmış ve bu yilzd :o döı t köy eu Hava kuvvetleri de ha.zır bulunu- şayiaları en kat'i şekilde tekz.ib et- onumuzdekı hafta ıçın rilelJll'"" 
istilasına uFramıştır· Razı binalar yorlar. mektedir- raf olmasına ihtimal ye rıt?fl 
yıkılmış ve bir miktar hayvan su- ~lISIRD \ ASiKt'Rl TEDBİRLER H an J(u 

~~sç~1 ~!~~~~y~~~~~~ım;~~d~e~~: ~:~~~~fr~ ~~:~;iBıl~~~~~~:~rm:~i~= Romanyada seyyah as • 

mi.'.itir. ata §U beyanatta bulunmuştur: k 1 ki Al 1 h rbl 
Bir Çek kafilesi daha .. _Bütün emn1yct tedbirleri a- 1 1 1 man ar Norveç a 

lınmıatrr. Vaziyet gerçi tehlike ar-
Almıuıyadan kaçan Çeklerden 42 zetmektedir. Fakat bu tehlikeler ( Baştaralı 1 incide) rJdt) 

klşllik blr mlllteei ka.!ile~ · bugilnkU ne tel;lşa düşürücü mahiyettedir, Emniyet memurlarının. Bük. (Ila:; tııra.fı 1 !~ 
1
,
1
• 

konvaruılyoncl trenlle gelmiştir. Bun· ne de yakmd.ır·,, • reş içinde, casuslukla meşgul I>EnlN BlR ıslil~of"°'' .• P 
ıar arasında. çocuk denecek ya§t& bu- • bir gizli nazi teşkilatı meydana SUıldıolm, 4 (<\. •• \. .) -- ·~ır ııo;c1· 
lunıınlllr da vardır. J{a.hil'C, 3 (~\ .A . ) - 15 Ma- çıkardıkları söyleniyor. s:rat ajansının ne.ŞretUğl dı ııı,.,eJI 
Diğer taraftan bus;ünkü trenle Uç yısta yapılacak olan tayyarolc- KRAi"\ SUtKAST Ş,\ \'J..\.l,ARI Norveç. hürriyetlnin ıstJr~:c eııvet· 

klşllik bir Yugosla.vyalı Türk a.llesl re karşı müdafaa manevraları, Cükreş, 3 (A· A·) - Rador ajan- dcleslnln ilk ıı."l!hasuıdıı ~.,. te\'llu\ıe
gelmlştır. Bunlar, daha 30 muhacirin sahil bataryalarınııı topçu gece sı bildiriyor: neticelerin derin bir iııltl~ ııı ,r.• 
yold" olduğ\lnu ıöyleml§lerdir. atışları ve karanlık talimleri 7 Romanyada bir suikast keşfedil- ugı, fakat Norveç ınuıct0drlllı\tı ,,

11
• 

Mayısa alınmıştır. 1 diği hakkında yab3ncı kaynaklar- !lklarln maruz kaldığı ııı ... 
0
•
1 
..... ııı.s.r Romanya ile ticaretimiz ·;.; d k · ı l k ı K ı ~ ..... . Dıber taraftan ı;abotnjlara an çı an eayıa ara ra aro ve lllmağa gayret etUli kB) dl 

T• t h ı· • ve casusluklara knrşı idam cc- Naib Pol.arasında gizli bir müla- dır. ~eııe~, 
ıcare eye ımız zası derpiş eden yeni ~anunun kat vukuuna dair olan haberler Saltlhlyettar Norveı: r:r1plll< ıır!ll , "d milstacelen çıkarılması Ayan- Romen resmi mahfclleri tarafından Norveç kıtalarınm ınulı ıııcl~ ...,11 g 1 l"yor dan is~ tenmlşllr kafi surette yalanlanmaktadır. Bu 11 "'.,.. · · yeti baki oldugu ve ıso ıcılJlletııı ..... c11ıd ı Jngiliz !;efirl Sir Milcs Lam. kabil şayialar tamamen hayal mah Xon·cç mllletınlıı \'8 :tıU 11u~4ı$1 

Romanya ile ticaret ışlerimizin da! pson ile Mısır bnşvekili \"C or- sulildür. cadeleye devam etmek ~ıı.tııl" 
ha i)i yUrümeel fı;ln temularda bu· du şefleri arasında bugiln :re- &ULGı\RİSTAXDA ALI.!11 • .\N az.mini hiçbir veçhllC zıı> 
ıunma.k üzere Bükre~e gidecek olan nl bir mUIAkat vukubulmuştur. TEDBİRLER beyan edilmektedir. ...,,\ 
dış ticaret umum mUdürU Servet MUIU<alta nttııı mllclafna hak- Sofya., 3 (A· A·) - Bulgar a- sJJ'i ' '' 
Berkinin riyasetindeki heyetimiz bu kında alınncak bUtUn tedblr- jansı bildiriyor: NAR\'l K MLVJ'Afi,\ 4,ı 

!erin alınmış olduğu ye ~trsırın Dahiliye nazırı Gabrovski, mec- \'A7.JYJ':':. .1-ııoıı~" akşam Romanya vapurlle Köılenceye 
hareket etlecektlr. Heyete petrol 11-

; lıa.ç, yirr.ıl senelik tecrUbelerln 
mAhsulU bulunduğundan ciddl olduğt.ı 
5 gü.nJWt tedıı.vile frenglnin tnmamllc 
gec;:Uğl temin ediliyor . .Arııe:ıik, fren
gi tcdıı.vislndc dah:ı. evvel de kullanıl
nul}, fakııt bu kadar kıt:ı zıımand:ı 

teıı!r yapabilecek miktıµ'mı hııstnyn 

\'ermek mUmkUn olmamı~tı. Şimdi 1-
ıa.cı böyle deva.nılı olnrıı.k dıı.nınrlıır

druı geçirtmek hıı.stnnın luuı cercyn.nı. 
be.o gün mUtemadlyen arnenllti vUcut-

Anlmrn, 4 - BUyUk Mlllet Meclisi mited müdürü Sedat Kantoğlu da re· 
bUtçe encümeni yeni aene bütçe fakat etmektedir. 

her ihtimale karşı hazır bu- liste, b'.r mebusun Bulgaristanda Stokholm, 4 (A.A·) udırill>-o~;; ı:!f 
lunduğu ittifakla nıUşahcde ve ecnebilerin vaziyetine dair sorduğu gaıeteaine Grongdan b ,ıcldeV'~ 
tesbit edilmiştir. • bir suale şu cevabı vermiştir: Na.nik mıntaıcasın~ •• uıdit'· ;.rl rll' 

projeBlnln masrnt kısmının müzakere- Dun mezuniyetle Romanya.dan ge-
slni bitirmek Uzeredir. len Bükrco elı;imlz Hamdullah Suphl 
EncUme:ı dUzı Mflll mUda!aa vekA· Tanntsver heyet reiaile görütmü' ve 

!eti \C milli müdnfan. grupln.ruıa all 1 akşam trenite Ankaraya hareket et
bütı;elcrl mUznkere \'e kabul cıtml§· migtlr. Hamdullah' Suphl bir ha!t& 
Ur. ııonra Bükreşe dönecektir. 

Liseler Alım, Satım Komisyonu Reisliğinden : 
ı,.:tn51 Beherlniıı T. B. lliktan Ekıılltme gün ve 

Kunı11 saati 
kilosu 20 KJlo 85000 • 24/5/940 cumıı. G. 

"11k T. 
Lira 
523 

Ekallt· 
menin Şekil 

Kapalı 

Mısır hükfımeti, her türlü ihti- .. _ Yabancrlar hakkında daha muharebe cereyan etıııt:.J'ııı.de 't 
ma1e karşı alınan polis tedbirleri mtie!!~lr bir kontrol icrası için Bul- lar şehrin cenubu şa.rid.5 ... .uı• 
cümlesinden olarak, Kııhlrede bir g:ıristıında da baııka memleketler- dl ?\f.•. ı,ı:ı 

de olduğu gibi tedbirler alınmı"tır. kürtU!müşler r. göre • iÇ 
Mı.sır fırkası talı;,idine de k.trar ,.. Müttefikler glirUnU~ gcçıııel< tı'td" 
vermiştir· Kat'iyetle söyliyebilirim ki, mem- karşı katt bir hUcuınıı .... csıııl 
)USIRD.\ lTAI, \' AX l :I.ÇfSİLE lekettcki ecnebilerin gerek sayısı, takviye kıtaıarınm ge ... •· 

~IUL.\K\T gerek vaziyetleri normaldir. Son mektedlrler. _ .n:I).,; 
Şurası da kay6:ı la)'lktır J..i. lıd!i· Uç ay zarfında, BulgariRtana ce - ~ 'l'~ 

\•ekil öğleye doğru İtalya orta. el- ınan 3284 yabancı girmiş ve ayni :SA!\ISOS 11ı-Y.DE· 
çisi kont 'ı.ıa.uoliniyi kabul etmiş- milddet zarfında 3265 yabancı çık- EDILD1 'l ıııuttl' 
tir· Sefir b~vekilin odasına gir- mı;stır . ., " ) - J.11ıcerf e s8.:! Grong, 4 (A.1>• ııd!BiıI rı ıır 
meden önce matbuata yaptığı be- tik mahtellerlndc a:~rdı~'tıc61JC' 
yanatta, bükümetinden herhangi Altı İngiliz mühendisi bOın-- ıe 

~ bir buhran tasavvuruna imklı ve- d h · ld• Namsos, Alman blr ıııı.19 
't - a a ge 1 limanı 1§8 yaramıız ıcıtl.r· ,..,,,.ıı.ı:ı· 

• recek mçbir iş'ar almadıgını ve L l•rl irin tahliye edllın,0 .. _,ar'., ~, ..... ..ılf' 

saat 14,~o ~ _ 
sut kilosu 14 K.Jlo 50500 ) aaat 
Ktıao yoğurdu ndcdl 6 Adet 12500 ) ,. 14,45 de 5!!7 Kapalı 

Zeytin kilosu 30 Kilo 10000 ,, 15 de 225 Açık 

Reçel k!lo:ıu 45 mıo 7000 ,. 15,15 de 237 Açık 

ı.uı.ngaı kömUrU kilosu 5 Kilo 38500 ,. 15,30 ela 145 Açık 

Odun tekisi 2i0 Çekisi 1155 ,, 15,(5 de 235 Açık 

Komisyonumuza b:ığlı Galııt.ıı.sıı.rııy, Haydarp:ışıı, Kabataıı erkelc ll11eterile Ç&tnlrca, Kandilli ve Erenköy kız 11-
eelerlniıı m.ayıı/l9U sonuna. kadar ihttyaçlan ol:ı.n yoğUrt, ıUt ,.o ka.se yoğurdu kapalı zarf uıuıue, zeytin, reçel, 
ve mnhrukat nçık el:.alltmcye konmuıı tur. 

Eksiltme Beyoğlu fst.ikllU caddesi No. 34!) Llacler Alım Satım Komlayonunda yapıla.caktrr. 
l.atcklllcr kapalı z:ıırtıar fı;ln Uk teminn.t mnkb:..ızu ve 1940 yılı ticaret oda.sı ve:ıikalarUe 2490 sayılı kanunun 

tari!a.U &J.res!nde hazırlıyacnkları tekil! zarflarını yukarıda hizalıırmda g&ıterllen saatten bir aa.at evveline kadar 
.azu ceçcn komlayon rclsllğino makbuz muknblllnde vermeleri. 
~ ekalltmcıcr lçln tcmlne.t mnkbuzu ve 1910 yılı ticaret odMı ve lkaılle hlzalarmda gösterilen gUn ve aaat· 

tıe !:om.lsyond& bulunnuılan. ' 
~roneyt ı;örmek vo temtnııınbrmnlt. istlyenlerln Calntasaray ll3elllnde kom.lıu"On 

mUrı\ tlM"X. !SSSU 

ınglll :ı: mühendüı ve teknlılyenlerln- ~ .. , . ..,,...... r_, hldiselerin nikbin bir şekilde mU- Bununla beraber l' ri t> ...olıl 
taleası icab edeceği k~naatini mu- den altı k~ilfk bir ıııme bugünkü me\-zilC cle.ııl '~ 

k - bild' ~mplon ekspresile ıebrlmlze gılmi•· de mUttetlklerln ~ır ıııa df.ıv 
haf aza etme te olduı;unu ır- mem•mtlr ··e ısveç delil' .ıtııl ~ .ıri • U Ur. Karabüktekt ı;ellk ve demir fabrl- 'il • .. ~ 
nuş r. kalarında mUteh.uaıa olarak çalışa· mütte!ıklerln abluıcası1ııt1 erltll blıl' 

İTAL \ ' A~ VAPURLARI caklardır. Botnl körfezinin b~:etıJ<lcrtıı " 
FAALİYETTE Şimdiye kadar Kara büke getirilen müddetçe bu yol ın:tır .....uıe ıd 

Fakat Kahiredo dola.şan• haber- tngii!a mühendia ' 'e telmisiyenlerin kıısı Aıtmda kalae& ·cledllOJ&~ jjllo' 
!erin hilAfına olarak İtalyan deniz- ık·-- 300 Ü b t t Aynı malı!ellerde ;JtŞY urttl b 
yollarmm faaliyete devam edecek- · m ...... umuş ur. re Alman doııaıını~ ~ -~P· 
!eri haber verilmektedir. ev 

J.foıır ihraeatıJ\m durdurulduğu- Dikilide zelzele oldu ha edllml§tlr. d beYJ!\ ~e 
n3 ·dair verilen haberler siyıı.si ı:wıır, S (.\ . A·) - Diln sabah Askeri nıah!ellerr·~er J1J"~t•ıı 

• • .. ınütte 1 '1< e • 'f 
ınııhfcllerde tekzib edilmektedir. aaat 4.-50 de Dikilide altı sa.niye dığınc gore: gittı Ç ıerdl • 

MALTADA ALINAN TEDBİR suren orta e.lddette bir zelzele ol- deniz harekatına edeCel< 
Difer tara!tan Maltad& mahalli mt11tur. Hua.r y9ktur· bir fiddetle d~ 

Sı~i 
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H A B E R - Aqam Poataıt 

en° NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK 

-ı~ 

l~~ı~ evyoru'"/ 
~ ta. bır ~Y ümit edip 
~ tiinıe:ılrn'.Yoruın. Fakat 

Kil ~ &eçıyor \'e ben ya· 

ı :e!t~~~:J;:~t~ 
-20-

- Allah etmesin, ~n buralarda f sapladık. Uakat, fakat acele ola· 1 
ölürsem... Şükrü, beni sakın öyle rak be, yüz İngiliz Jiragma ihtiyaç 
meıarbk odalarında falan bırakma vardır. Bunu ya ba:ıka ile Triyeste· 
yımı ve sakın buralarda gemUp ye leffettiğiın adrese gönderiniz ve 
de terketmeyini:P:. yahut emir buyurunuz bizzat San N~Gk .~Ylayı çok sevi· 

\ilk İ}'j ' ~zleri ve buseleri 
~ ,_ telıyor. Onunı be . 
~ 11erıarrllda a ra 

ha!lkadar oynuyoruz. 
ıltaYe!e; ~en Ckahraman 

"Clığa (kaıı nt anlatıyorum. 
~ ba rarnan dev) ma· 
~ §ka ne öğretebilirim 
't- ~k sıcak ~sase ··· O da biraz 
~ ""' n ben Çoeuklan .... az o •«ıl~tın.. .. ı. J 

~ ila fen~ .. J<U{ taraftan de· 
t~~-, nunıara vermiye 
~1 Dün iml!smda 

$ Yaptı~ hald , . 
Ertesj " e ıyı 

)'aPtı. Ann .gun elli altı 
~ <la esı ona bu kadar 
~\'tanQıiun için beni a· 
nut..._.Yalan Sô:rlememic: 0-
~ .. _"<:lllz bu y 

•. ~ ~ kadmm güzel 
~~~ ne ~zlerj .w: hiç deği~ 
·~İln ki dar ıçımi sıkıyor. 
~'rı d bu halinden do· 
'lı to' a canı sıkılıyor; 
~tlacı~ 6a?ırl.ı bir adam •. 

'

ar. c:.. • Kerım beni ça· 
"'l:Oırtı · ~ . o.acagıma söz 

Sı,. 
•I '1l ı 

ııııabbet l d .. .. F • e uşuncn 

~ • eri<fe Aytt>ı 
~ . .. 
.·~ıudak 
~ bıi.ada • 27 ağustos 
~ 'tin r n:''"!taıam cevap 

de &j~Ur ederim Ke 
~ l~_.Uzun \'e güzel 

~ t~:etj'<ıak isterdim; fakat 

0~ d Serbest kalabiliyo· 

%""% l'h a ~ün vekayii 
ln,,~Or ki ·~yetsiz ve ma· 
:ı ~ . Urıları size anlat· 
~örmüyorum. Çok 

~''?1b· i~ln saat dokuz· 
'd~~Yatıp uyuyorum. 

, öh.,. &İriyoruz Ona 
~ -..ı}·o , 
~ 11ırn. Herhalde iki· 

~ ~ \'itr~~cıı ÇOk yüımeğe 
~'atııy <l2an da uzun kır 

n <le b' ~ruz. Ekseri Bay 
L lıırn\ 

"'< "<liı ve ta e geliyor. Bu 
, ~:; fak \'rı kibar olmak· 
.q~ b at hiç olma.ısa 

b;ıl'a unun içindir ki 
~.... nın., t . 
b~ " ercıh ediyo· 

~' h:~ının ir-i b' k t • ık ~Y, ~ ır ço u 
~ di~r ~·er ve hkralarla 
~f nlt anlatıyor ki 

111. .• ınee ha 
·"'llııı . • Yanın sözle· 

, ı,. 'erd·~. 
ın.~'bi Olı.ı. • ıgı ~·orgunl uğu 
·ııaa11 v }onun. Geceleri 

, e ben oyun oynu· 
~iı: l\ 
~ s~ ç~~rn, hayatım bun 

lter Çatıştığının söy 
Sah~t. ta . 

"<l!l yYarenız· 

le bira: uçurormuşsuruız. insanın 
kanatlan olması ne iyi şey Kerim, 
sizi ne kadar gönnek isterdim! Sizi 
çok seven küçük arkadaşının unut· 
maymıı. 

Feridt 
• • • 

- Böyle ~yleri düşünmeyiniz 
efendimiz, Elhamdillill~h sıhhati· 
niı, !fiyetini.ı yerinde ... 

Remoya geleyim. Pek münasip 
olan \"3.kti Cazla tratarak geçirme· 
mek için r~vabmıza dört göı:le 

29, ağustos - Sen bir de kalbime sor .. diye· muntazırım ... 
Se...•gili Kerim, ne tuhaf düşü· rdt salondan çekildi, gene odasına Götürdüm mektubu p::ı.di~aha 

nüyorsunuz. Hakikaten erkeklerın kapandı. verelim. Okudu; 
bazı pclc g:ırip fikirleri var. Bay _ Ben beş yüz lirayı nereden 
Nureddinin benden fazla hncfan· Bizim villaya bir ölüm ha\"ası 

~~ km ·· D b'.ılat<!ğım. Üç beş liramız kaldı, 
masından korkuyorsunuz ve tara ! çö. .üştu. oktor pa~a bizim de:t 
müteyakkiz davranmamı tenbih e- Jenmıze derma:ı bulacak yerde, o da bitince ne yapacağız? Gümü!· 

1 
k . .-ı: cüneliye yaz, maa1esef şu sırada 

diyorsunuz. Benim (kahraman ·e. INJne. etmiş, bôyle_c:! topumuzu 
b d b k_..ı b~ bu pa"ayı te-:larikten acizim. 

dev) im siz gaiiba rıldırdınrz. Bay ı ır en ıre ·c...ı~re :x>~.ı;tu. 
ıt Ol~ vallahi \'erirdim. 

Nw-eddlnin ciddi, evli ve benden Allalltan, o sırada Tnye;;teden, • 
on yaş büyük hemen hemen ba· Gümülcüneli lsmailden bir m~· - Af buyurunuz, d''Ciim, olsa 
bam yerinde bir adam olduğunu tup aldnn. hakikaten verir miydiniz? 
unutuyorsunuz. · Unutmuştum söy!em~i; Gü· - Ne olur, neden vermiyeyim? 

mülcüneli, San Remodan ayrılır· - Fakat Gümalcüneli, bizim şu 
Böyle düşünmeniz hakikaten 

rnıd ken gideceği yerlerden göndereceği ~,Uardanberi taıudığım.tz meşhur 
pek manasız_ Ben onun naza a kt 1 be · · · 11 bu · Le 1 ~" b" b-yük b" çocuktan mc up an mm ısmımc yo a· Gümülcüneli parayı ytyecelc .• 
b ~ a..,.;." 1 r:1~ ~· ır Mü t 'h f ması kararlaştmlmıştı. Padişah - Yok canım .. 

a a ır şe.} e ım~ ~ er~ l böyle münasip görmüştü. Bu, işte .. 
olunuz, Kenm .. LeylA çok sevımlı.. C" ... .. 1. . b 1 ·ı_.J g··n - Demek dalıılıve nazın Meh· . , . _ . umuıcur.c mm u şc cı -.:e o. • . . • • • .. 
Ben~, ç<?~ ;~~ıror ve tıe~·enıpı:.1fk;: <lerni;i m~ me!•tuptu. A5ll p3<li! ·:. 1 met Aiı ıx:yıe, Ş~rhıs;i.:1 Mustafa 
na dün} a .. m en gfı~I se\ ımıt 

1 1 
, ~ bu d .1 b" Hayri cf, ndlnln kellcle'"l koltukla· 

1 ğum h , el· m vı..n cce.1' mMtu a :-ıçı.ı~ ır • · . . 
kIZJ., odu u er zam:ın t ~r:ı.r f k . . . ' ta d rın·n <dtma a1:lt"a.i{ Türktyl!yc gırc· 
)ar durur zar a oymu~ ve bınncı zan a • . 

• y 

1 
ak 1 bana hitaben bir baska k~t yaz;· bilec:eklerin~ ve orada btr ~y!er 

Bu ÇOC\4.'U azar am · '"C ça ış· 'a b'lece' l rinc inan"'orsunuz 
tınnak benim ir-in im.'dnsız bir cı,oy. mıştt, bunda hüibaten ~yle diyor i pa ! ;c e •J 

)' .,,... efendimiz? 
Havalar cok güre! gidiyor. Ley· du: "Rica ederim, ıatışahanere 

la ile geıiy~ruz,· bazan a"•" hava· yazdığım mektubu dikkatle oku, - Neden yapma.smlar? 
lr4A - Vallahi de yerlerinden kıpır· 

da gülınek, koşmak. eğlenmek ba· ve meşrebine uymıyan nok 
na kederlerimi bile unutturuyor. ıJUlursan ya sil, yahut tashih damazlar, billahi de bir ~Y yapa· 

Şimdilik Allahaırmarladık. Ke· edilmek üzere bana iade et. Bir de ma.ıl~ana böyle bir hiımeti mu· 
rim. mektubwnu sa.l\in, neşeli bir za· 

Feride manında takdim etmeği unutma. kaddese teklif edilse, yahut ben 
Bilhassa mektubumun padişah il· emretsem gitmez misin?? • * • 

' 
6 eyltU Zonguldak, zerin~ nasıl bir tesir yaptJ~ını da Padişahın yüzüne ~. hid· 

Kerim, sevgili dostwn; doğdu· 
ğum günü hatrrladıl;'Inıza ne mem· 
nun oldum! Bu sabah Bayan Dür· 
daneyi düşünerek çok ağlaıltıştnn. 
Art.tlc bu kadar teessüre, _ taham· 

j ~ ı.... • u.n~ll~J.• 
müt edemiy~mı ıannernyor· 

dum. O esnaria mektubunuzu al· 
dmı. Hayatta zannettiğim kadar 
yalnız olmadığunı anladım. 

bana serian yaz ki ben de ona gö- detti, haşin değildi. 
re hareket edeyim.,, 

Gümülcilneli padişaha yar.dığı 
mektupta şunları söylüyordu: 

''Romanyada dahiliye oozm M. 
Ali ve ~ytıiStJm Mustaf~ Hayri e
f endilerle görüştüm. Burada uzun 

. uzadıya müzakerelerden sonra her 
ikisinin de en kısa ıamanda Suri
yeye, oradan da hududu geçerek 

- Emrinizi, iradenizi yerine 
getirmek için giderim ama, ilk !ı
kıyı görüşte kaçarım gf.bi geliyor --- 'f'... •if 
bana.. . 

- Seni tabansız seni.. Demek 
sen ~ahını bu kadar seversin .. Ben 
de şeni bir meta sanmıştun, diye· 
rek gülmeğe başladı. 

lnsanm (kahraman dev) gibi 
bir dostu olması ne iyi §eY" Leyli 
doğd~ günü unutmamış; baba· 
si!P. beraber bana güzel gütler getir 
diler. Kocasilc kızının bu nezaketi 
Eayan Nureddlni pek menınun et· 
medi. Benden hoşlanmıyor diyebi· 
lirim. Kerimciğim, korkuyorum ki 
iki ay sonra kendime başka bir ka· 
pı aramak l~ımgelecek ... 

gayet gizli bir surette Türlciyeye ' Hülasa, ben ne dedimse para et· 

" 

girmeleri aramızda kararlaştırıldı. metli. Ve padi§ah adeta büyülen· 
Şark viUiyetlerinde çalışacak olan rniş gibi, o hakikaten dar zamanın· 
bu arkadaşlar, mümkiln olan her da gene Gümülcüneliye kapıldı, o 
·şeyi yaparak oralarda ıatı~hanele na avuç avuç paralar vennekte te· 
ri namma bir hükfunet te5is ede· reddüt etmedi. üç beş kuruş vere· 
ceklerdir. Teferrüatile tespit edilen rek Tilrkiycye bir iki kişi gönder
bu harel:ctin biran cwel hakikat m:c-:dc tac ve tahtın ı ele geçirebilc· 

(Devamı var) 

lıaiine g?tirilthilmesi iı;in i~p cdc:l c~ğini $andr. · 
zaruri masrafları <l;ı aramızda he· 

PLANŞ ~ 

:!+ t: the bodkin (for dra. 
wing through elastlc, 
ete.) 

:?i- A: die Durchziebnıtdet 
{filr den Gummitug tl· 

dgl·) 

25. ÇENGELU tONE (ır;ütui. 
ne wya. lngUlz iğnesi) 

2:;. F: l'epingte I· de sürete 
(I'epingle angt~. re. 
pingle de nourrice) 

ı;;. t : the snftty - pin 

ZS. A: die Sicberheitsnadel 
Z6- MEKİK a. lpllk ma.suı 
2G· F: la navette (le sabot) 

de ta machlne A co,udre 
(une na.vette vibrant.e) 
a ta canette ,Cvide) (la 

ca.nette dn fil de des
sous) 

!G· t: the shutile of tbe ~
wing - maehine (whicb 
catches the Joops; a Iong. 
shaped shutUe) 
a tlıe (empty) spool 

(the under - thread 
• spool) 

Z6· A: daa Schiffcben der 
1-."ihınuclıbıe (der 
Sch.lingeıüa.nger; 

lanpchif fchen ) · 
ein 

1
. a d:e (leere) Spule 

(Untertadenspule) 

· 27· l'"OKSVK 
f ~7· F: le d~ 
1 ~i· ı: the thimble 
1 ~j. A: der Fingcrbut 

;g. EtÇKt (dlkf') MAKASI 
ıs. F: fes elseamt m. i cotıper 

':8· t: tıimmers ( cutting - out 
Sci!.'JOrs) 

'8· A: dic Zuschneid~chere 

29· JLtli l\fAKASl . 
ıf>. F: les eisca.tı..~ nt· a bou, 

tonnie~ 

'9· t: buttonhole sci.cısors 
29. A: dle Knopftoehschere 

SO· MAKAS 
30· F: les ciseaux m. (unc 

pa.ire de ciı!eaux) 
30. t: dress sclssors 
30 .. A: die Handschere 

U· MASIRA (ibrişim bobin~. 
tt) 

Sl· F: la ciga.rette de soie a 
e-0udre 

81· t: the spool ot uwing -
sille 

il· A: das Nih.se[den.röllchen 

(Dev:ımı var) 

'i 

' •"! • • - • • ; .. ' "( .. , • tT" • ~ - .,. "!' " ' :"' 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve bütün agrılarmızı derhal keser 

kabında ~ünde üç haşc nhnabiliı'· 

T aklitlcrinden Sakınınız 
Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 

1 
Ereğh Kömürlen işletmesi 

Kömür Satış Şubesinden: 
Cretıt Kömürlcrı İ'jletm~l Kömilr Satı!j Şubc.,inin bl1Qmu.m mevcudat 
!:ıahblldat ve mnl!Qbatr bUtün hukuk \'e Vl'C!\ibiyle 8780 numaralı k:ı. 

nun:ı mllatcnldeu 2/ 12899 nwn:ıralı karam:ımcııin S .!Ulyılı karan 
bUkmllne göre teşkil edilen 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ,, ne 
.>evrcdamı, olduğundan alAkndarlarm her tUrlll işleri i~ln 15 mn.yrs 
19-iO tarihinden ıttbal'f'n merkezi ZONGt'LDAKTA bulıınacak ofan adı 
~cçen ısatış blrll~Jııe mür.ıeaat etmelcrl, 

* •""?fi ... 
6öbrcklcrd<'n idrar t-Orb&.'lma katlar yollarda:d hastalıklann 

mikroplanru kökilnden temizlemek itin 
HEf-'~iOBlıO kullnmnız . 

eu 
Böbretderin çalışmak kudrotini arttırır. K~dın erkek idrar 
zorluklarım, eski ,.e yeni bclsoğukluğunu, mes~nc iltihabını, 
bel ağrısını, sık sık idrar bozmak YC bozarken yanmak 

halJerinl giderir. Bol idrar temin eder. !drarda kumların, 
mesanode taşların teşekkillUne m~nı olur. 

DiKKAT: HELMOBL-0 idrarınızı temizliyerek mavileitlrir. 
Sıhhat VekAletinln ruhsatını haizdir. 

HER ECZANEDE BULUNUR. 
- ' 7. . ·.• ~ .,.,...... .... . • . ' .":··- . . 

BALSAMIN Kremleri- BALSAM iN· :-Güzellik 
ekairi • BALSAMIN Rimelleri • BALSAMtN 

.Pudraları • BALSSAMtN Rujları • 
F ARD BALSAMiN. 

F.ıı ldbar m:ııımlerln kullandıldarı \ e hülün dllnyac.-ıı t:ı.nmmış 111lıht 

zUzelUI< mllst:ıJ.t:ır'undır. 

3· KUMAŞ 

13· F: l'ctoffe f· 
13· t: the materüı.1 (the !luff) 
ıs. A: der Stoff 

11· Bt(TKt ~IASASl 
14· F: la table d~ coupe 
14· t: the sewing - tablc 

(the work - table) 
1 

a imi 
lı DUl l:a.r:\ 

c iplik 

m 

<1 3.Y:lb'lJl Ü.,{ U('U (g ye 

bak) 

c iplik koln 
f iplik geren 
g ayak 
h kum1lşr yüriifon dişli 

11· A: der Schneidertisch 1 
• 

15· PARÇALARI (kırpmh- 1 

i aşar \ idası ( diki_,in s:I< 

n~y:ı !;t'rrck olıruıeıı i~ln) 

k masrr sarnn yer (~6 a 
lar, pa~nalar) 

15· I•': lcs morceaux m. (les 
bou~ m. d'Ctoffe, les 
morceaux de recoupe, 
Jcs chiffon.s m.) 

13- 1: thc serap of cloth (lhc 
serap, the rag) 

15- A: das Abfallstück (der 
Abfall, Fetzen, das 
Trumm) . 

16- KUHAŞTAN KESİLEN 

ŞERİT 
16- F: la hande decoupee de 

t.issu (d'etoffe) 
16- t: the width (the width of 

cloth; a cut • out picce of 
cloth) 

ıs. .\: die Balın (Stoftba.hn; 
ein zugcschnittenes 
Stück Stoff) 

17· DlKt~ MA1i1NE!ôil 

y:ı. bal') 
l çark (l'Oli'in) 

m ayak tablası (m:ı.~) 
n ~~kmcsl (diki~ iifC'tl<'rl 

'\.C yroek parı;alnr i!:İn) 
:ı n;rnk (~a."li) 

p k:ıyışı (srnm kayış) 

q \·ol:ın (çark, perrnne) 
r k.'l.p:ık (elbise rnulı afn-

7.ası için) 
s pedal (ayale b:ı..-;aca.k 

yer) 
li· F: la machine n coudre 

:ı le bras 
b la bobine de fi1 r de 
des.eıus] 

c le fil de des.'3us 
d le presse - etoffe 

(,·oir aussi J:) 

c le porte - fil 
f le tendeur 
J?: le pled - de blcb@ 
h le pince • etoffo (1e 

ı ., . 

-• 



00 
IR 

benden ç ıkl l ••• 

Dersem inanır mısliıız? 

Lafa gümrük almayorlar ya! 
Farzediniz ki benim 

gişemden çıktı 

lle!MJ~I .fi5(. SAF 
4.5.940 Cumartesi 

13.30: Program ve memleket saat 
ayan, 13.3:'l: Ajans ve meteoroloji ha.. 
berlcrl, 13.50: Müzik: MUntehap §ar_ • 
kılar, Çalanlar: Ruşen Kam, Vecihe 
Reşat Erer. Okuyan: Nuri Halil Poy_ 
ru. H.20: Müzik: Halk tUrkUlerl ve 
oyun havalan, Aziz Şen.sea ve Sadi 
Yaver Ataman. 14.30: MUzlk: •Rlya_ 
.seticumhur bandosu, 15.15/ 15.30: MiL 
zik: Ca.zband (Pi.) 18.00: Program, 
ve memleket 88.a.t ayan, 18.05: MUzik 
Radyo caz orke.struı, <Şet: 1brabjm 
özgür), 18.•0: Konu§ma (Yurt BiL 
gi.sl ve sevgi.si), 18.M: Serbest Saat 
19.10: Memleket saat ayan, Ajans ve 
Mt-teorolojl haberleri, 19.30: .MUzlk: 
Fasıl heyeti, 20.10: Konuşma (GünUn 
meseleleri). 20.25: Müzik: Çalanlar: 

N RMAL GIDA 

Yeni tertip biletinizi 
derhal aralanmak için 
K A KOŞ;4. 

Ruşen Kam, Reşat Erer, Vecihe, şe_ , 
rit İçli. ı - Okuyan Muzaffer tıkar; 
Müzeyyen Senar, 21.15: AiUzilt: Siret. 
Tayfur tarafından Gitar Havaycn 
Soloları, 21.30: MUzllc KUçtik Orltcs_ 
tra, 22.15: Memlcltct saat ayan, A
jans haberleri; ziraat, Eıı'JAm - Tah_ 
vllAt, Kambiyo - Nukut borsası ( lo'L 
yatı. 22.30: Kom.:,ma <Ecnebi diller_ 
de - Yalnız Kı!!a - Dnlga PoııtasUe ı 
22.30: Müzik: Cazband ı Pi.) (Saat 
23.00 e kadar yalnız uzun - dalga 
posta.sile), 23.25/ 2330: Yarınki pro_ 
gram ''e kapanı§. 

Ecnebi lsta."yonlannda Türk~e 
neşriyat 

.___·E I ALINIZ· 
I 

Belgrad: Saat 19 da kısa dalga 
4.8· Paris: Saat 19.45 de kısa da1 

ga 40, orta dalga 255: .,... · :ın: Sa
at 20·15 de kısa dalga 50-55 dr 
Roma: Saat 21-30 da orta dalga 
250, Londra: Saat 18,55 de krr:ı. 
dalga 20, 31-5· 

GiŞESi 

Beyoğlu 

Şubeye Davet 
Kadıköv Mkerlik şubesindett: 
Kadıköy şubesinde kayıtlı Ka_ 

dıköv Cevizlik Keresteci Aziz 
sokak 42 sayıda oturmakta iken 
şubeyi haberdar etmeden mm. 
taka haricine giden ve adresi bi
linmeyen yedek istihkam teğ
meni Murtaza. oğlu (42214) A. 
ziz Börünün 48 saat zarfında 
müracaat etmesi ve t~rada iı;:e 
adres.ini telgrafla şubeye bildir. 
mesi tebliğ m~~a;nma ilan olu-

*** Eminönii. yerli Mkerlik şube-
sinden: 

.••• f .... :::: "{ ls ' 

1 
Pirinç unu • Mercimek - Bezelya • u 

ÇAP lM~RKAMus"TAHz~~11 , 
Kurulu, tarihi 1916 1\1. Nuri Çap6 ~ . ···-····-_. .............. _.. ... .. . ....... .... . ...... •:::: ··········-····· .... ····-.. ...: ....... ı ... "'x •••••• ••••• ..... l'ı••········-··· ·······-ıEB==:& .... 1. ···················=.: .... ı ................................ . ....................... . 

Ereğli Havzası . 
!~~rtür!er! s!ıış Birliği~· 

3'780 nonarah kanune mll•t.enldım %/ 1%819 numaralı 'A' 

GRtP - NEZLE - NEVRALJi • SOG.UK ALGINLIKLARI 
veAGRILARI 

İsimleri aş~ıda yazılı tüfek. 
çiler askeri vesaiki ile birlikte 
kısa bir zamanda şubeye gelme
leri ilan olunur. 

ııaytlı ksrarma J"Ol'e tqekkW e,den 0,,ıı~ltl 

•• Ereğli Havzası Kömürleri Satış ~· 
Merkezi ZONGULDAKT ADI_ .. ~ BAŞ - DtŞ - KIRIKLIK 

PLA.NŞ 90 

tra.nsporteur) 

J la vi.s de r~glage 
(pour la largeur du 
point) 

k le dispositif pour bobi
ner la canette (voir 
26 a) 

ı le volant 
m la tablc de la ma.. 

chine 
n le tiroir de la machine 

(pour les petit.s outlls 
de couture et pour les 
plcces de machine) 

o le pied (le chassis) 
p la courroic (une cur-

roie cuir) 
q le vola.nt 
r le protcge _ vetement.s 

s la pedale 
17· İ: the sewing - machine 

a the arm 
b the spool !or the uppcr 
thread (the reel of thre
ad) 

c the uppcr thread 
d the pressure - bıı.r (the 

prcsser; er. also g) 
e the takeup lever 
f the tension dlslta 

(dlscs) 

g the pre~er - foot 
h the feed 
1 the stitch regulator 

(the adjusting scrcw 

IV 

whlch altenı the length • 
of stitch) 

k the bobbinwinder för 
the undert.hrcad spool 
(cf. 26 a) 

l the balance • wheel 
m the machine top (the 

table) 
n the drawer (for the 

small tools, accessories, 
and attachment.8) 

o the stand 
p the belt (a leather 
beıt) 

q the band - wheel 
r the drcssguard 
s the treadle (the pe. 

dal) 
17· A: die Nihmaschine (Ma.. 

schine) 
a der Arm (Oberarm) 
b dle Oberfadel'8pule 

(Gam., Zwirnro!le) 
r der Oberfaden 
d der Sto!fdrilcker 

Stoffpresser; S· auch g) 
e der Fadengeber 
t der Fadenspanner 
g da.~ FilBchen (der 

PresııerfuB, Sto!!. 
drückerfuB) 

h der Stofüıchieber 
(Transporteur) 

i der Stlcbsteller ( die 
Stellschraube tür dic 

' 

iMA 
1 - Sınıf 7 tüf ekçi Abdullah 

oğlu 1304 doğumlu Bekir (316-
23) 

,,,.... ,, ~ 
Blrliktt'n kömllr almak isteyen mUstt'bllklerln 15 rn&)'19 ,...- (1 ._, 

kadar tstanbulda Tophanede lskele cadde.inde 28 nuJ!IS 1;,..ı

2 - Sınıf 7 tüf ekçi Osman 
oğlu 1308 doğumlu Mustafa 
(332-92). 

)"18 910 tarihinden itibaren de do~nidan doğruya zonl11 ,_.,,. f 
BtRLtOt merkezlne müracaat f'ylemelrrl ıtı 

KOMUR SATIŞ ŞERAiTi : ıtri,,#· 

TESKiN EDER 
3 - Sınıf 8 tüfekçi Marker 

oğlu 1308 doğumlu Nazrct Div. 
rik (328-3). 

ı - Kömllr alıcılarının kümUr bedelini peşinen ödl'~,.ır· -~; 
ı - KömUrln Havmda F. O. B. olarak tesllın edi1• 1~ 'fll#~ 

Telgraf adttııl: ZONGULDAK ~ SATmOMUR . Tf'I r;. 
4 - Sınıf 8 tüfekçi Hurşit oğ

lu 1298 doğumlu Hurşit (322-4) 
4 

PLANŞ 9t 

Stichweite) 
k die Spulvorrichtung 

für die Unterfaden
spule (vgl· 26 a) 

1 das Schwungrad 
m die Nahplatte (der 

Tisch) 
11 die Schublade für daa 

kleine Handwerks
zeug und für Maschi
nenteile) 

o das Gestell (Unter. 
gestcll) 

p die Schnur (der Rie
men; eine Ledcr
schnur) 

q du Schnurrad 
r der Kleidenıchutz 

j 

s der Tritt (FluOtritt, 

das Pedal) 

IS. YACDA .. ,'LIK 
18- F: la burette 1\ huile (une 

burette a jet) 
18· İ: the oil - can a (~uirt 

oilcr) 
18·. A: das Ölkii.nncheh (cin 

Sprlukannchen) /' 

19- MANKEN 
19· F: le mannequin 
19. f: the drCM !orm (the 

ma.nnequin) 
19. A: die Schneiderpuppe 

(der ManneQuin) 

. · 

v 

'!O· St!SL-0 Y.\PR.\Kl.l 

NEBAT 
20· F: la plante a feuillcs or_ 

nementalcs (un aspidis- \ 
tr:ı) 

20· t: the foliage plant (here: 
an aspidistra) 

20· A: d:e Blattpflanze 
(Schildblume) 

~1· ÇİÇEK SEUPı Si 
21· F: le p!ed a fleur 
21· İ: the flower table 
21· A: der Blumenllich 

22· DIIUŞ tGNEŞt 
22· F: l'aiguille f. a coudrc 

2· l: the (sewing) needle 
2Z. .ı\: die Nlihnadel 

23· R()PRİZ tGNESt 

a '''ilenin ~ÜLÜ 
23· F: l'ıı.iguillc f· n repr1scr 

a le chas de l'aiguille 
'?3· İ: the darning - necdlc: 

a the eye of the needle 
(the eye) 

23. A: die ~topfnadel 
a das N:ı.dclöhr (Öhr) 

. 
21- ŞERİT GEÇUtEN (!;;~. 

tik n !Wre takmak t~ln) 
24· F: le passe - lien (le pasııe. 

lacPt) (po11r passer l'e

l:ı::tique par cxemplc) 

G::l 


