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Norveç harbi 

bandıralı Vaşington 
runun hareketi tehir 

vapu
edildi 

Narvikte Alnıanlar 
muhasara ediliyor 
Osterdalda Norveçliler 

Almanlara büyük 
zayiat verdirdiler 

Londra. 5 (A.A.) - İngiliz radyo
su, Almanların Narvlkin §hruı.ıı ~ar

kislnde adım adım geri pllskUrtilldUk· 
lerinl bildirmektedir. Llm&n tenha de· 
nebilecek bir vaziyettedir. DU_şmnnın 
ea.hll boyunda tahaşşüt etugı anlaşıl
maktac!ır. Şehrin etrafında rnUttenk 
kuvvetleri Alman müfrezelerin~ mu
hasnra etmel<tedirler. Osterdalda Nor 
veçlller, dtişmana yeniden mUhim za
yiat verdlrmi~lerlllr. 

~4' • 

~in 
~ -
~ava Silahının 
l~emmiyeti 

No 
k rveç harbinde bir 
e,.e d h Ya a a anlaşıldı 

~ lan: HASAN KUMÇAYI 
\\,J t?ııi>trıa 
~tllııı Y'n 1'\ornçtchi harp 
~ 'eıı ~av:un kamarnsmda llaiı 
.! dikkai 1l'dl r. ı u ~özle-ri bir 
· ~loııdh llc okı.:yıılım: 
~.~il a~'llı nııntakasında mut. 
~~-~~ Uer bUyük mUşküliitlıı 
tıı, ~~l:ırdır. Bu güçlüklerden 
~ dUşn ca tayyare karargahla. 
~ıı ~~n. eline geçmiş bulun. 

v dahıı erı gelmiştir· Bu r.nrt-
ln <Jıde dilşman hava kuv
lll l'rıahnUi üstilnlü~'Ü dola. 
arın ve tankların knrn_ 

~ 1 il Ye .~ıtatanmızın cenup-
\>ellıet duşrnan kuvvetlerine 

~-~ etınesi imkfınsız olmuş-

) ehıı ~~'\"<!kilinin ağzından ı;ı_ 
~t lııı,, ,·.~r modem harpte tay_ 
~ ~~l'rı hı nın r.hcmmiyetini i"· 
'ııt~~i~ıl'rer \'r.sfkadır· l\Iüttcfik
ı.: ı ~t; ralt~ilphesl:r. halılm bulu. , 
·t~~'lıl k at İngt:ız <lP\ Jet a. 
~~ ~1 'l~dl lladele-rimlen an

ı ı;-ıı~~: Ot"\·~""e t a y )" a r c 
"'e ı:eclrmlş olıın Al. 
(Devanı 4 üncü dl' 1 

YlY~©~D©ıvy©ı©l©l 
~elfllçDük te~knncatn 

Diğer cihetten Norveç kıtaatı Gra· 
tar.ger etrafında cereyan eden rnuha
re bclere iştirak ctmı,ıerdlr. 

• * • 
Londra, 5 - Norveçten gelen 

haberlere göre Namsosdan mUtte
filc kıtalarınm vapurlara bindiril • 
mesi cuma sabahı sona ermiştir· 

Kıtaların vapurlara bindirilmesi i. 
ş'.nc çarşamba akşamı başlanmış. 

tır. Nam!os limanı geçen cumar
tesi gilnll Alman kıtaları tarafın
dan tama.mile tahrip edilmiştir· 

D:ınlmarlıaıla e":ıret hsyah: r.ir Alman nöbct~l 
Yeren Dıınlmarka a&kerlc:1 ı ... , 

-
neferine 11elam 

~ef~ırlb)err 
Yunan Kıt.alan nakledecek olan iki İn. 

giliz harp gemisi açıktA fiyorda 
beklemek mecburiyetinde kalmı:;. 

Kralı tır-

Makedonyaya gitti 
Belçika gazeteleri geni bir 
,f)e/anik ceplıesi kurulması 
ihtimalinden bahsediyor 

Demirsporla Şişli 
arasında ınaç 

Şişli 4-3 maçı kazandı 

Amerikada Demiraporla • Şişli arasındaki mU
sabaka. hakem Şazi Tezcanm idar~ln
de bu aabah T&lu!im ıtadmda yapıldı. 
Takımlar sahaya mutad kndrolarill) 
çıktılar. Oyun mUlevaı'ln cereyan edi· 
yordu. 6 mcı dakikada Dcminpor 
ilk golU yaptı. 24 lincU daklk&dıı. ~ag
dan Arif sıkı bir ~UUe Şl~llnin berıı· 
berllk gollinil attı. 26 mcı dakikada 
bir pas vuru§llc Orhan Demirsporun 
2 inci golUnU attı. 33 Uncu dnklkad 
gene Arif 3 üncli Dcmlrspor golUnU 

Musolininin 
minatına 

verdiği sulh te-

bir 

. 
güvenilmiyor 

Nf'vyork, 6 (A.A.) - İtalyaya gi- yaptı. Bu arada birçok fırsatlar d& 
decck olan Amerikan bandıralı ••Va- kaçırıldı. 4.0 mcı dakikada Şi§llden 

§lngton., vapurunun hareketi tehir, Nubar bir kafa vuruşlle Şişlinin ikin• 
edilmiştir. el golUnU yaptı ve birinci devre 3-:? 

Vapurda ••mUhim., bazı evrak bu- Demirsporun gallbiyetile neticelen.dl. 
lundugu ıöylenmekledir. ı Şi§llliler ikinci devrede iki gol da.ha. 

(Devamı 4 ür,,.;; .le) Y,aparak maçı 4.-3 galip bitirdiler. . 

.Nanlktf', fn~lb: hn1')'l ~<'mileri tarafından lıacıara uğratılmış hir 
Alman de troyerl: (Mc: 1o1l isabet eden yerler sn kesimlnln fuıtündc, 

baş tarafta., baca hizasında \ 'e ortada görülmektedir·) 

Bakırköyünde bu sabah nüfus 
sayımı yapıldı 

''Emrazı akliye hastahanesi,, nde 
2516 kişi olduğu anlaşıldı 

Bakırköylüler bu sabah evlerinden dışarıya çıka
madılar, Bakırköyüne gidenler de istasyonda 

alıkonuldular. 
Akıl hastalıkları hastahanesi. 

nin sakinleri sayım neticesinde 
2516 olarak tesbit edilmiştir. 

Bunların 1893 ü erkek, 623 ü 

kadındır. Bu rakamlara hastaha" 
ne miistahdemleri de dahildir. 

Sayım, gazetemizi makineye 
(Devamı 4 üncüde) 
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Kral, senin vazifende olan gençlerin hareme gir
mele.~ine müsa~de etmeği ve içeride geçeceklere 

goz yummagı düşündüğünü bana söyledi. 

Diyan bir aralık sordu: 
- Beni seviyor musun? 
- Evet. • 
- Beni ne kadar zaman scyc-

ceksin? 
-Her zaman. 
- O halde sana bir sır ooyliye-

bilir miyim? 
- Söyliyebilirsin. 
- Kral, senin vazifende olan 

gençlerin hareme girmelerine mü
saade etmeği Ye içeride geçecekle· 
re göz yummağı düşündüğünü ba
na söyledi. 

- .Fevkalade bir fikir! 
- Gülme .. Ben buna o kadar 

memnun oldum ki.. Biribirimizi 
tekrar görebileceğiz. Artık prenses 
ı\linin bulunup bulunmaması beni 
hiç alfıkalandınnıyor, mademki bu 
bizi biribirimizden ayırmıyacak, 
mesele yok. 

- Aşk!. .. 
- Fakat bana bir şey \'aadede· 

ceksin. 
- Ne istersen. 
-Haremde bir çok kadın var. 

İçlerinden birinin sana göz lfoyup 
koymıyacağmı bilmem. Daima 
aklında tut Jigliyo, unutma ki iç· 
!erinden ilk senin olan bendim. 
Başkalarının senin ağzından bir 
şey koparamıyacaklarını bana ye
minle temin et. Kimseyi beni ku
cakladığın gibi kucaklaımyacağına 
yemin et. Jigliyo ben senin oldu· 
ğum gibi sen de benim ol. 

Jigliyo hiçbir müskülat çıkar 
madı. Ne istenilirse yemin etti ve 
"onu te'hlikeye düşünnemek için,, 
Ye aynı zamanda rahat rahat uyu
mak için güzel Diyandan aynldr. 
Fakat bu ikinci sebebi ona söyle
medi. 

• • • 
Ertesi günü, belediye dairesinin 

koridorundan geçerken yavaşça is
minin söylendiğini duyarak başı
nı çevirdi. 

Aralık bir kapıdan, küçük Fili· 
sin yüzü görünüyordu. 
Kapı tamamile açıldı \'e ikisi 

üzerine kapandı. 

Filis: 
- Kral uyuyor, dedi. Burada 

duralım .. Sürpriz tehlikesi yok. 
- ı rasıl? Saat yanında hJUa u· 

yuyor mu? 
- Ç,Oktanberi değil. 
- Ya siz? 
- Ben mi? Sizi düşündüğüm za· 

manlar uykum gelmiyor. Bir saat
tir sizi ıbu kapının arkasında bek• 
liyorum. 

- Benden ne istiyorsunuz? 
- Küçük bir ders efendim. Ba· 

na bir ders verdiniz ve onu sürat· 
le ezberledim. Fakat bana mevcut 
kaidelerin pek azını tedris ederse
niz asla terakki edemem. · 

Jigliyo, onu çalışkanlığından 
'dolayı tebrik etti. Lakin kendisine 
oynatılmak istenilen rolü ne hos 
ne de ahlaka uygun bulduğundan, 
talebenin menfaatini de düşüne· 
rek, ikinci dersin nazari olmaktan 

ziyade tecrübe\'i 
verdi. 

olmasına karar 

Bir saat bir çeyrek sonra Jigliyo, 
Filise dostça, nazik dimağının ka
fi derecede çah)IDI'i olduğunu söy· 
ledi. 

Kız onu daha tutmak istedi: 
- Gidiyor musunuz? 
- E,·et, bu akşama kadar ... 
- Sehre çıkacak mısınız? 

- Evet. 
- Size bir zahmet \'erebilir mi· 

yim? 
- Nedir? 
- Dinleyin .. Ablam bana kar· 

şı her zaman iyi davranmazdı. 
fakat ben onu gene severim ve git· 
mi~ olmasına üzülüyorum. Siz 
çok beceriklisiniz. Belki de onun 
adresini bulabilir \'C kendi;;ile bir 
dakika konuşabilir.-iniz. 

Onu araym, beni çok sevindir
mis olursunuz. Sırrını saklayın, 

iiğrerunck istemiyorum. Yalnız ba
na iyi bir halde olup olmadığını 

söyleyin. Başka bir şey istemiyo· 
rum. 

Jigliyo cevap Yerdi: 
- Bunu bu akşam öğrenirsiniz. 
- ~e iyi ad:ırnsımz! Bir keli-

me dakı .. Onunla konu~caksınız, 
hem de çok yakından .. Sakın onu 
öpmeyiniz. 

- Size bunu vaadediyorum. 
- Bunu arzu eder gibi bir ta-

nr alsa da ... 
- G<?nç kızlar hiçbir zaman bu 

tavrı almazlar. 
- Onları tanımadığınız anlaşı· 

iıyor! 

* * * 
Jigliyo rahat rahat yemegını 

yedi. Bir tahkikat için ~ehre gide
ceğini birkaç dosta, derhal krala 
yetiştirilmesi için mahremane söy
ledi. Sonra tek ba~ına sokağa çıktı. 

Belediye daire.;i i>nünde, bir sı· 
ranın üstünde, kollarını çaprazva
ri ka\·uşturmuş ve vücudunu öne 
iğmiş olarak, bilmeksizin bir ü· 
mitsizlik heykeli için poz verir \'a
ıiret almış olan güzel Tiyereti 
gördü. Çenesinden tuttu: 

- Ne var ne yok Tiyeret, dedi. 
Ne oldu? 

- Ah efendim. Çok iş var, ba· 
şa çıkamıyorum. Bu hüsnüniyet 
eksikliğinden değil, iktidarımda o
lanı yapıyorum ama.. hesabımın 

görülmesini istiyeceğim. 
- Daha şimdiden mi? 
- Benim yerimde bir başkasını 

görmek isterdim. Arkadaşlarım da 
getimıeğe başladılar. 

Size rica etmeğe geldim: Sayıla
rı elliyi bulmamak şartile mütead
dit efendisi de olsa daha sakin 
bir ev biliyor musunuz? 

- Haydi, müteselli ol. Sana 
göre .bir iş biliyorum. Sizi saray
da hükümdar maiyetindeki asil de· 
likanlıların nezdine tayin ettim. 
Ben de bunlar meyanındayrrn ,·e 
ancak on~ kisi kadarız. 

- Eğer bu kadarsa ... 
(Devamı var) 
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HilbeT:·~: 
' 

Bir kaçakçı 
şebekes! 

Bir ecnebi vapura 
afyon verirken 
yakalandı 

imtihan günleri 
teshil edildi 

Ders kesimi 
liselerde 

ortaokullarda 2 3. 
2 7 mayısta ... 

. A!ık<.~ra, ,j (a .. ~) - Maarif Şehir ilk öğretmen okulların. 
.. ekaletındcn bıldı~~hyo;: da 27 mayıs pazartesi günü ders 
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Gilmrlik muhafaza memurları ev
velki akpm içinde Uç kişi bulunan 
bir s:ınd3lın Haydarpaşa nçıklnnnda 
bir lngiliz gemisine yan::ı§lığını \'O 

bazı paketlerin sandaldan gemiye vc
rilmeğe başlandığını görmüşler ve 
derhal rnotörle bu sandala baslan 
vermişlerdir. Sandaldakiler bazı pa
ketleri denize atmak isterken yaknlan 
mııılardır. Sandalda Uç kilo afyon ile 
birçok İngiliz cıgnralan ve A vram, 
Ynse!, ~adlr lsminrlelti Uç kişinin U
zerindo de İngiliz paraları bulunmuş· 
tur. 

Mevcu~ v~ bugW'~ ışlemekt.e ler kesilecek, 31 mayıs cuma gü. 
bulu~an ımtihan tnlımatnames~- nü sözlü imtihanlara başlana
ne gorc 193_9 .. 19~0 d~rs yıh._ha.zı 7 cak ve 20 haziran cuma günü bi
ran dcvreınnın ımtıhan gunlcrı tirilecektir 
tcsbit olunmuştur. . Bu suretle Türkiyedeki bütün 

Ahlak ve seciY8 

kusurlarımız · 

Çalışma kudretirııı· 
zı arttıralun 

Tahkikatta üç suçlunun limana ge
len ecnebi gemllcrlnc para ve eşya 
mukabilinde gizlice zehirli madıleler 
verdikleri anlaşılmıştır. 

Orta okullarda dersler 23 ma- orta öğretim müesseselerinde 
yıs per~m.bc sabahından itiba.. haziran nihayetinde her türlü 
ren kesılmış bulunacaktır. 27 imtihanlar bitmiş olacaktır 
mayıs pazartesi günü bütün IL · 

Beyoğlun<la Hayık isminde birinin 
dilkkAnmda. da İngiliz cıgnrnları bu· 
Iunmuştur.Suçlular adliyeye verilmiş· 

lerdir. 

Akdenizde gerginli
ğin piyasatlP 

tesirleri 
Yumurta tüccarları Ti

caret vekaletine 
müracaat ettiler 

Akdeniz<lekl gergin \•aziyet piyasa
mız Uzcrindc de bazı tes!rler yapmış· 
tır. Bazı banknlar tücc.:ırlarıı kredi 
vermenıeğe başlnnıışlardır. Yumurta 
tUccarlıı.rı, merkez bankasının kendi
lerine \'erllmek ilzere b:ınlmlnm Yer
diği avanslıı.rı al:ımndıklnrından tica
ret vekAletine mUracaatc karar vcr
mi§lertlir. Bu yüzden yumurta fiyat
ları .sandık ba§ına Uç lira kadar düş
mUştUr. 

Diğer tarafUm bir Musevi tUccarı 
!ngiltcrcye yumurta götUrccelc bir 
vapuru k!ralamı17 ve sonra diğer tııc

carlarm ellerindeki malları ucuz fi· 
yalla toplamalt istemiştir. Tllccarlar 
alA.kadarlara §ikCl.yette bulunmuşlar
dır. Tahkikata ba§lanmıştır. 

Veni yapılacak 
asfalt yollar 

Belediye bütçesinde 300 
bin lira ayrıldı 

Belediye bir çok yolları asfalt ola
rak inşa etmek için bütçeye 300 bin 
lira koymuştur. Asfalla çevrilecek 
yollar §unlardır: 

Yedikule - Balıklı, Koca Ragıp pa
şa - Ağaç çeşmesi caddesi, Suıtanah-
met - Ayaso!ya meydanı, Sllrpa~op 

mezarlığı içindeki yollar, Taksim 
meydanını Taksim bahçesine birleş

tiren yaya yollar, Taksim • Tarla!Jaşı
Tozkoparan, Taksim - Sıraserviler -
Boğazkesen - TUrkgilcti, Nuruosmıınl
ye - ÇD.r§ıiçi - Beyazıt. 

Uç yaşında bir çocuk 
yanarak öldü 

selerde bitirme imtihanlarına 
başlanacaktır. Orta okul eleme 
imtihanlarına 28 salı günü baş
lanacak ve o gün türkçe, 29 çar
şamba tabiat bilgisi, 30 per§em. 
be matcmntik, derslerinden im. 
tihan yapılacaktır. Eleme imti 
hanları neticeleri 4 haziran salı 
s:ıbalıı talebeye tebliğ edilccek
tır. 

Orta okul sözlü imtihanları 5 
haziran çarşamba günü ba~lıra 
cak ve 28 cuma günü bitecektir. 

Lise bitirme imtihanlarına gi
receklerin adları 25 mayıs cu
martesi sabahı okullarda ilan e
dilecektir. Lise bitirme imtihan. 
larma 27 mayıs pazartesi günü 
başlanacak ve 15 haziran pazar-
tesi günü nihayet verilecektir. 
Bu imtihanların neticeleri 17 ha 
ziran pazartesi günü tebliğ edi
lecektir. Lise devlet olgunluk im 
tih:mlarınm fen ve edebiyat kol. 
farının tiirkçe kompozisyon imti 
hanları 22 haziran cumartesi, e
debiyat kolunun, edebiyat ve fen 
kolunun matematik gurubu 24 
haziran pazartesi, edebiyat ko. 
lunun felsefe ve tarih, fen kolu. 
26 ha.ziran çarşamba, edebiyat 
kolunun tabiiye ve matematik, 
fen kolunun felsefe ve tarih gu
rupl:ırı 28 haziran cuma gUnü 
yapılacaktır. 

Ticaret heyetimiz 
Dün ak§am Romanyaya 

hareket etti . 
Ticaret heyetimiz dün akşam Kös

tcnceye hareket etmlıtır. Heyet An· 
lmraya giden BUkre!J elçimizin Ro
manyaya dönmesine kadar husus! te
maslarda bulunacaktır. Müzakerelerin 
bir hafta. kadar süreceği tahmin edil
mektedir. Bundan sonra dış ticaret 
dairesi reisi Servet Berkin Romanra
tlan Cenc_vreyc gidecek ve heyetin 
diğer azaları şehrimize döneceklerdir. 

Servet Berkin Cenevrede beynelmi
lel afyon kongresinde bulunduktan 
sonra dönüşte Mo.cnrlstruı ve Yugos
lavyadıı. kalarak tcmaıılar yapacak
tır. 

Hususi mekteplerde 
verilen cezalar 

Hususi mekteplerin tc!Uşlnde tale
belere tnllmatnan.elc:-e uymiyan bazı 
cezalar verlldlği görülmUııtUr. Maarif 
\'ekA!eU al!kadnrlara, husus1 mektep 

Kasımpaşada oturan Alımcdln üç muallimlerinin de resmi mc?ctepler 
yaşmdaki oğlu Salih eline geçirdiği muallimleri gibi talimatnamelerle ve 
kibritle oynarken bunlardan biri par- meslek! lcab ve 7.aruretıerle kayıtlı 
Jamış \'e entarisi tutuşarak yanmağa olduklıı.rınt bildirmiştir. Bu kayıtlara 
ba~lamıştır. Çocuğun feryadına yeti- riayet ctmlyen muallimler hakkmda 
şen annesi bir paltoyu üzerine ataralt • lcap etlen muamele yopılacaktır. 
alevleri söndilrml'k iııtemlşse de pek 
geç kalmış ve 7.ll\'allı yavru Şişli c;o
cuk hastanesinde ôlmU~tUr. 

Riyaseticumhur 
orkestrasının konseri 
RiyaseUcumhur orkestrası dUn nk

ııam Franııız tiyatrosunda son kon-
serini vermiştir. I.3UyUk ı-a~bet gö-
ren orkestra bugilnlerde Ankaroya 
don"C°t'klir. 

Demir stoku 
beyannameleri 

Ellerinde demir stolm bulünanlar 
yarın akşama kadar aylık beyanna
melerini vermiş olacnklardlr. Bazı 

inşaat için demir bulamıyan belediye 
bu bcynnnamelere göre demir satın a
lacaktır. Yalnız bu mUbayaat hilkü· 
metin alacağı cinslerden maadası üze
rinde olacaktır. 

T rakyadan bol yoğurt 
geldi 

BugUnkU konvansiyonel trenile 
Trııkyanın muhtelif yerlerinden, mev
sim başındanberl görillmemlş derece
de bol yo~urt gelmlg ve !iyaUarı dU
şUrmUştUr. 

Bolluk dolayısile konvansiyonelde 
yoğurtlar için hususi bir furgon ilA.ve 
edilmiştir. • 

Toptan fiyatlar cinsine göre, 10-115 
kuruoa ke.dar dUşmUştUr. 
Fiyatların daha ziyade ineceği tah· 

min ediliyor. Maamafih birçok dUk
kA.nlarda. ve mahalle aralarında bir 
haylı yüksek fiyata" satııılar yapılıyor 

Galatasaray talebeleri 
bir sergi açtılar 

Galatasaray lisesinde talebelerin 
yaptığı resim ve heykellerden mUrek 
kep bir sergi açılmı§lır. Sergide 60 
yağlı boya, 60 karlkatUr, 15 desen 
\'e muhtelif heykeller bulunmaktadır. 
BUtUn eserler çok takdir kazanmakta
dır. 

Dfler taraftan ressam Ayetullah 
Sümer de istik!A.1 caddeai Piremeci so
kağındaki atelyesinde yarın 65 par· 
ça eserinden mürekkep blr sergi a
çacalclır. 

Talebeler yeknasak el
bise giyecekler 

Ma.a.rl! vekAletl kız ve erkek bUtUn 
mektep talebelerinin yeknasak elblae 
giymelerine !tarar vermlftlr, Bu 
kararla bilhu.aa reamlgeçiUerde mey• 
dana çıkan fena görUnUşUn önUne 
geçilecelc aynı zamanda mektep tale
belerini her yerde ayırt etmek müm

kün ol:ı.caktır. 
Talebelerin hangi mektebe mensup 

olduğunu göstermek için de g!igüsle. 
rinc ve §apkalarma işaretler konula· 
caktır. 

• Be§ikta§ kazası kaymakamlığı 

Dolmabahçe sarayı mll§temllA.tında.n 
olan Ağa dairesi binasına nakledil
miştir. 

• Nişant8.§mda 115 inci ilkmektep 
civarında yapılması kararl8.§an çocuk 
bahçesinin inşasına başlanmıştır. 

• Amerikadan gelmekte olan demir 
!erin fiyatı tespit edilmiştir. Bu de
mirler sUra.tıe piyasaya çıkarılacak

tır. 

• Yeni kurulacak ithalat birlikleri 
dolayısUe yarm kA.ğıt ihracatçıları 

salı gtinU de kimyevi boyalar ve kim
YC\1 maddeler tüccarları toplanacak
lardır. 

• Profesör Kfrkor Kömilrclyan dün 
yüktck iktisat ve ticaret mektebinde 
bir konferans vermiştir. Konferansın 
mevzuu yeni banka takviminin ne 
'>Uretle kullanılacağıdır. 

• Çocuk Esirgeme kurumunun se
nelik balosu 11 ma.yıs cumartesi günü 
ak§amı Tokatllyan salonlarmda verile 
cektir. 

-2- t 
Kendimize ait~ 

müşahedeler ~ 
Ahmet Mohta.r ıc~waki.,,.ııa ~ 

çıkan yazısmm ilk kmrnı, ~-· 
kudre timizi a.rttmnak ~~ 
teyit eden bazı ın~ .... ~ 
memleket dışına. aıt 0 :;r: 
lrn.ydediyordu· Makalenin ııe;..ıt' 
naklettiğimiz kı!l;mmdan '1ri ~ 
mizc ait bazı mü,a.hf'CfelC 
yonu: ot~ 

!'angaltıda, Nişar.taşıfJ ş.tf_. 
dugurn e\·lerde, bazan ~-•afi ~ 
ken sokağı süpüren a03".. P"-r 
rederim. Zavallı adaml3~BI~!~ 
henüz hastaneden çıkJ?1.;- ·e dl'.l":-t 
kuvvetsiz bir kimse g~bı ' )'eic ~ 
şevksiz, neşesiz ve adeta ıııııtl~ 
fütur ile çalıştıklarını ,·e ~'1".:.. 
evlerin ve dıvarlann ke ~ 
toplanan toz \'e toprald~~jsı~· 
tıklarım görürüm. ~~~ 
'•Böyle hergün aıacal< :ı Ji~ 
yağmur ve kar altında, ve) siP,..!ııııı 
sıcak zamanda çalışmaıc ··~~JI" 
muyor mu., dedimse.: . pe j)'İ ~ı 
olayım beyim, halimııı -o~~ 
yorsun. Bu iş kimi ~..ı;ı bl .,p_· 
yıpratmaz. Genç yaşırnıv-jji > p' 
çürüdük. Ne yapalım? b~ııı' 
mazsak aç kalırız,, cC\'3 ,. 

dun. ef! ,ı','' 
Hayli uzun öm~_.df ~t\ 

tulu ahçı kul!andıın. ~ t( 
fağı temiz tutmağa ,·e ~~· 
\'e sahanları tavaları e)!6'Aı: 
mizliğe sevk ye mecb_ur e >°'~~t 
için maddi ye rnane,·ı ~ t ııı~ 
mümkünse yaptım fak3t~'t t3 
mihmaemken temiz tıı ·ıı ' ı( 

tencerelerin, kuşh~~ t>~ 
Yaların dışlarını simsıy-01,..-ı;ı.ı 
marnağa muvaffalc . oııtı-.,ı,ıı' 
Çoğu güçlü ve kuV"eth ve ~,Jer 
lulu ahçılara ve genÇ_..;;rı teYtJ<' 
çıraklara mutfağı her~..:oe .,-e_tttıt. 
mek ve tencere ve Jcuşıi tfP;ef' 
lann dışlarını ovdurJfl~ dtO!dll' 
rafiarı, dolapları yıkd 118 gnç 
hendek atlatmaktan , ~itflo. ııi!\, 
ğuna kanaat hasıl e}dl ts'·ı~rtt 

Bütün lsta~ul 3
' ·t>i ~~ 

Jönev, Lozan, Lu~rfl gı g~...dt~ 
rinde değil köylerın~ !)it ~ı 
mutfaklar kadar teF ci,.af1 ,.e tı1'. 
görmedim. t stanbu ördilı11 t ~ 
köylerden çoğunuzd~ fv; ,/J~'I 
köylerde epey g~ it. s0k91' ~ 
muruz ve çirkefsıı b v go~-ôr 
böyle temiz ~ir t~~ ~cÇtıı l>!~ı~ 
önünden asfaıtlı )O~ ·e g~ il'" 
de asfaltlı yoldafl .1'0bit ~~ 
yerde oldukça derı':ııcurııtl (.ll>"'_, 
lundu.Q;unu ve bU ç yi11C 9.~"~ 
ile dolu olduğunu "\0ye gı ~t11 
nnm asfaltlı yotda~111uf1l \1911' ! 
batıp arabac~~ jçin ~~~ 
arabayı çıkaruı--· 13(111'1.11 611...<r' 
ları insafsızca k1:1k;nvele~ııl~_.;c· 
rüp biraz ilerdekı delil'IP .. $' 
de oturan köyü~ ts\'lfla -1e, 
gayet amirane bır 1ft. ~ 
le: ,·e ,Kail > ~ 

••Ayol; sizde c.an ız t>U ,ıı~;i 
Hergün arabaların cc bıl 1' 1>ıtl 
batıyor; siz saatle~ }-{er , f.tt~ 
de pinekliyorsunu · toP~ ~t' 
tek bir küfe taş vc,·e çtP' ·ı !)ll ~ 
bu çukura at.5anıı ·:wıC'se111 ... 111 • 
ca .biraz düzelti? çı~·-t1'i S":ı~1i' 

1 
·unut· ç...-.ı;: 

la.dan kurtu ur.- ~·rr.· bıl ·ş s·ı 
ra tekrar geJcceSdl .. ~ıtilır:1.-\ ,-e,ef. 

ve u deÔ''" ~~ 
doldurulmU~ h liniZC·• ı-ısf FL 
mezsem. v~) .. a 500r:ı bll rııı 'il 
hakika ık~. ~!1 delikaolıl~~1;~ 
dilin ve ~0.Y 0c:3yesinde 9(<ltıı':'tt" 
sıkı tehdıdım.~ iden ôij;tl 
beri köye gelıP !,ıdortıP 
battığı çukUr_1:1 ilJTl· ~.<J' 
olduklarını gard 1dıı1.:ç3 ~~ 

(Mer~o~ ya ,~şı?~:~ 'fleı'. 
yazan yırrru ~tÜJ'Jllu• di ,.e ı· 
bir hizmetkar ~o aıı gel ·~tıl 
.. k bır g hir f1 ·.,ıa.11 

lu ~enç ·~· .. ·zdefl v acıfl" ıı 
ki: ··Efendıın ~iniz: od' torstl # 
l\ Iehmcde emrod .. 5ınd9 0kt~'1 ı: 

. . ~terse •• b'ı' ""'' 
me3ın. 1' .. ,~cıp sa ) v 
tCı"se }lergun Ç. • )'3111ıı J 
rna kadar ge~sııı · 1ıı 
manları gelsı~"u ,.~ rııft 
(Dc\'arnı t pUC 

~utunun) 



H X B E R - Akprn Postan a 

IJ!ltlllBlird@.~@rmfHJlll HIDREL~EZ 
8ükı~eşte bodrumda toplanan =~~~~Ji.~--= 
___ Alman gizli teşkilatı 
~4J~ IBu te~ekkül r~dyo ha·-ı-i-ng-ilte-re-ni-n -
s ...... ,...uo>tonUuçon berlerı neşredıyormuş Ankara elçisi 
l4&, 2 bir ııa:ıendl!er kausı oı,mu~ Sofyada kral Boris 
~~Y~-~ı:=~Ur.8s ~;:~n~ Köstencede karay bir mayn vurdu, tarafından kabul edildi 
~ lldıdetıı yatmurlar yUzUnclen v ki d d 

1 
ld Sofya, 4 (A·A.) - lngilterenin 

ş·ı~~;:a:e~;ı~~~::· ~: arna açı arın a a n1ayn ar görü u ~:f:b~~y~~u~~~~n8~un ~ğ~=~ 
• • Biikrcı:. ~ı CA·A·) - Röytcr: Sakson ckalliyeUnin bulunduğu den sonra Sofyaya gelmiştir. Ken. 

'- .~~Purdaıı haber vcrild!line gö- Romanya makamları, "turist n.. esnsh merkez olan Sibiuda, Alman <lisi, 1ngilterenln Sofya elçi.ıi Ren 
~-.ut bir fırtına eaıwımda bir kmları,, na karp ÇQk şiddetli hıı.- k~rmay sub:ıyı oldukları teb~y- delın nezdinde birkaç gün misafir 
~ ta1yaruı Malezyııda yere dil· reketlerine devam etmektedir· yun eden batı seyyahları evlerınc kalacaktır. 
kı.._-:-_ hrçalanmıttır. Tayyarede bu- Roma.ııyaya ~k ve memlc - almış bulunmalanndan dolayı ba. Sir Knatchbull Hugeseen. bu. 
~daıı Uç kıtı öhnOftilr. tet dahilinde ikamet etmeği tak. zı Saksonlar tC'vkif edilmiş ve gün Kral Borla tarafından kabul 
ı. .... l«acar O\'a.stndaki au baakuıları '-'ida.la tabi tutan nizamnam<'nin turistler ise hudut haricine çıka_ cdilmiştir-
:~d ., AUIAX MCL\K ... ' 0 ECJSt D ... ' '-· en li.000 ev :hasara u"-ra.mı"· 15 f'riin e\'VC'I meri"ete girmesin • rılmışlardır. a:.a .,.. 

._ 
0 w 0

- ~ SOFYADA ~ ı.rın derhal tamiri için 16 denberi, 240 Alman tebeaaının J{(JsT.t.:NCEDt~ KARA \'A 
• ... t.&baiaat ayrıimııbr. ik1.D1et tezkereleri iptal edilmiştir. \'tTRAN MAl"N Solya, 4 <A·A·) - DUn sabah-s;"'--· Ro bi ]> "k 4 (A A) R"" t tanberi Sofyada bulunmakta olan ·~ya hava. naaırı, lmpara- Bunlar arasında manyada r >U rcş. ..·ı. - oy tr: 

b.:."oıııı ı.- d beri :ı--- iki · B ı· b' d"" l{'" doktor Clodius, dün öğleden son-.~ uava orcıusu talimleri bak- kaç sene en .....,.et ctt en eş meme ı ır marn. un os-
~ "- Plbı mucibince §imdi~ ka- halde ''beginci .kolon,, faaliyetine lence limanı channda karaya o- ra kral tarafından kabul edilmiş. 
~"a DrdlUIUna 10.000 k13l kay- iştirakleri dolayı.sile harice çıka - turrnu.tur • .Mayn, parça parça bir lir· Doktor Clodiııs, aynca mail 
~ bUdirmiJUr. rılan birkaç Alman da vardır· halde bulunmakta \'e men~i hak· ye ve ticaret nıwrlarllc de uzun 
~111addatt yenı Bulgar elçisi Haber verildiğine göre, Roman- kında hiçbir işareti ihtha eyleme· göril5melerde bulunmuetur· 
~ Staıot dün, hariciye nazırı ya polisi, BUkrcşte bir bodrumdıı. mektedir. \'arna limanı açıklann
S: llt.rkoViç de haz.ır bulundutu toplan:ın gizli bir Alman tc3ekkil. da da bazı maynlar görülmüş bu· 
~ Pr~ Pola itimatumuinl JU meydana çıkarmıştır· Bu Al. lunduğu da. bu münasebetle hatır-
• ltoı · man tegekkUlU, Romanya dahilin- !atılmaktadır. Köstencedeki ma\•-

Yamanlar dağındaki 
heyelanın tahribatı 

"" ~ '2lda zabıtası, mebus Rou de gnyri me§nı bir tarzda rnd,·o mn, bir Rus mayn tarlac:ından kop 
lıa lı«r otııılnglllfn de dahU bulundu- haberleri ne,rine çah~mnkta idi· muş olduğu sandmaktadn. lzmİ'r, 4 (A.A.} - Yamanlar 

dağında Çankdere mevkündc 10 ~ nazı llderlnl tevki! ctml3-

' ~ ...._.. iatUıb.arat nezareti Alaca-
~ ~ IUbeai ,efi, aabık Fr&DS?Z 
~.. O.Yiemıe, Budape,tede.n 

• ._,_. hare kıt etml§tlr. 
~"'-an Propaganda nezareti mil> & '- turt.tııı: propapnda ıert 
~ r..r. düıı, Belçadda bir
-..; b.t.ı."mro Te Berline dön-
' . 
~ - YU&'omlav ikl(ad1 mtı-

Garp cephesinde Başvekil bu sabah 
topçu faaliyette Ankara ya döndü 
PariA, 5 - Garp cephesindo 

Obrental çıkmtısı denilen bölgede 
oldukça tiddetli top atefi ve Liliee 
bölguinde, bir Franıız mevzllııe 
kar§I ufak. bir :taairuz yapıldığı 
haber veriliyor. 

Ankara, S - Baıvekll Refik Say

dam tetkik lk')ııhat!Ddcn bu nbah 
~ehriınize donmUttUr. 

B:ı~vekil dUn Sr\'ııatıı. muhtelit mO
es.sc.scJerf ziyaret cderclt tetkiklerde 

bin metre murabbalık bir sahayı 
kaplıyan heyelanrn Yamanlarsu· 
yu ve menba b~rulannda mühim 
arızalar husule getirdiği belediye 
fen heyetince tespit edilmiJtir. 
Su mecrasındaki bozuklukların 
tamiri için çall§malara faaliyetle 
devam olunmaktadJr. 

Tirede çekirge sürüleri 

~ lftünuel!ıattar olmak U-

llt°'1av aeyıise!ain kumpanya- TAl'.\"ARU-ERiN )'AALh'ETi 
...._..., ~ Pıo.tdt»a. Yuıo.ıav lıınau
. ,.. '-ı.ı ~ mua~ b6r 

bulunmuş. sonra Anknraya doğnı 

yoluna (levam ederek Kays11ridc bır 

mUddı.:t kalm11tır. 

İzmir, 4 (A.A.) - Tire l::a 2• • 

nın b:m k!:i le inde c r c r.<>
rülm~ ve i hast · çin derhal fa_ 
aliyete ıeçilmi' r . 

~ tekHt etml§Ur. 

-'rupadan bugün 

~~n~s._ ,.-.. 
~~,!~K=; 
~ ~..U, bu tabrikale.rm 
~ -1Wıe utmata bKır 
~ tıiıh-.a ~sap makine.si 

"-rbal k.areılanabllec~lni . 
~ ... 
~ &•lan bir tacırunlz de 1-

~t vulyeUmJzl ~ylc ': ~ ~l'davat, dlter ntuhteliC 

Fransız tayyarelerl, Alman ge
ri hatlan üzerlnde u~uı,lar ve 
Alman tayyareleri de §imal mın
takası, Pas de Calais ve İngil~
re cenubu üzerinde uçuşlar yap. 
mrşlardrr-

Dün geco Alman tayyareleri 
lngilterenin cenubu şarki nlıiline 
yaklaşmak için üç saat çalışmış

lar ise de Jıava. dafi toplarmm ate
şi ve neı tayyareleri tarafmdan 
tardedilmi§lenfir. Bir müddet son. 
ra Alman tayyareleri avdet etmıe. 
lene de han da.fi toplanJım !tid
detli ate15ile karşılaşlJllŞlardır· 

Yavrusunu diri diri 
toprağa gömmüş 

Çocuk kurtarıldı, annesi 
haatanede ... 

BUGCN 
iPEK 
Sinemasında 

KAHKAHALARLA 
GÜLMEYE 

HAZIRLANIN 

OLiVER HARDi 
Tarafından HarikulAde Bir Surette }'aratılan 

TORKÇE SôZLO 

FiLDOKTORU 
Büyük Taklitli Komedi. 

}"'ibne HAH, olarak: ln,.mz ordun nas:ıl hazırlanıyor. 
?\asıl )"et13tirilJ1or. Majeste Kralın önünde J&pılan re.mige. 
çitler. (3 Kısımlık Biİ)"Ük lfnrJI J<'ilmi) rn Yeni :POKS 
DC'NY A Jfnberieri. 

Knç seııadir dlk1:nt cJ:.,·J:-.::n· 
Hunu.si gUnlor arasında (HıdreL 

lez) göriln":'li::;-v• : .. CUnlerde de -
ğil, 

- '\:etı , ya Hızır! 
Diye bağırdığımız demlcrdt>? de 

mUbarE\k yetişmiyor!.. Acaba ne 
oldu!·· Bugun de eak.i günlere mi 
katıftı? l:ımi '-:ı.r, cl!::ıi yotlarn 
mı döndü? 

Belki allaha mensup gibi yanı
mızdan gelip geçiy-0r da biz anla
mıyoruz!. 

Hıdrellez!.. Evvelki baharlar 
b:ıyramı!·· Tasası bir ha!ta, on 
gün evvel evlere dii§erdi· Çocuk'_ 
ların yulıklan hazırlanır, a~ıba.. 
ı;ıının gönlü alınır, davet tezkere
leri yazılır, okuyucular dola3ırdı ! 

Bir (peynirli pide), bir kuzu 
dolınası, bir irmik helvası, amn. a
dı (Maidei Rabii)e} idi!" 

Evet, onlar ne boa gilnlerdi ! 
Arjfc.sinde akşama doğru bildik, 

misafir, ekserisi genç kadınlar, 
yet.işmis kızlar evlerde toplıınırlar, 
ortaya bir kavanoz getirirler, hi. 
raz su koyarJar, herkes kendi ni. 
yetini tutar, içine yü.ıüğünU, kUpe
sinI. düt.'DlesiW. yahut kalem, çivi, 
)süçilk sanınsak, bilezik, yıldız ta
şı gibi fCl !erden birini at.ardı· 
Tnmaın oldu mu, kavanozun ağ. 

zı kırmızı Ye) ıı sarı bir ı:az bo_ 
l anwıilc kapatılır, üste bir ufak 
a t , ..,.~z l.ıo ::ı nstn3. bir ı 

k ıt iıilip kilitlenir; fakat a-
nahtar kilit üze fndc bırakılır, 
sonra kavanotun etrafı (papatya) 
gelincik, (15ebboy), (menek!te), 
(gfil) gibi mevsim çiçekleri Ilc SÜ!-

lenfr, ak§amdan bahçedeki bir 
gUI fldanmm dibino bırakılırdı· 

Ertesi sabah açılacaft zaman 
(kısmeti çıkmayan) bir kwn ve 
yahut kllçük 1.ıir erkek çocu''Ull 
başına tutulur, ismi çağınlaralc: 

- (Filan) m kmnetini açryo _ 
nım ! Diyerek ka\•anoz açtlırdt· 

Rundan maada açılırken: 
''.Mantofanm, mantofar 
''.Manlofarın bahtı var 
"Her kime çık 
• Hll:bı\ 

" ni öyi i~e hnk: 
an e Gj> • Ya ıç-

lennden bu u.sultt tamam.ile bilen 
yahut para ilo ttttulmq (maıılci) 
denflen bir veya Jid kadın knaııo_ 
zun bqına geçerdi. 

Tertibin o giSre evveli biri: ~ 
''Minicl bqı mumı? 
"Cevahir tap mıauı? 
"Bir name eödereyim. .• 
"Bapnda tqır :mısm? 
Veyahut: 
"Minici mini getir 
"Minime mini setir 

__ ./. 
"Mlnici olduiwıu bileyim ld 
''Yedi meyva:yI bir araya getir,. 
Diye bir kıt'a okur, (minki) 

ayni hava ile cevap verir: 
"FJma, armut, zerdali 
"Dalda biter ıe!tali 
"Limon eqi. nar ta Ur 
''1lli tunınç memeli! 

~ ,._!1_ı• ve illç selirtmek 
.........._ """"'Aa .ııuscaı ... ue ya

\ıı.. ~r tuı bil' anlarma 
~~ve e~re ıı.,ıan

'l_._ ln&Qifatıına e~ lıçln 

Ankara, 6 - Burada feci bir Mdl· 
ae olmuıtur. Keçlörende nlkellj atcl
yesl aah.lbı Nihat caztın bahçesinde 
çalıpn dört kadın l§Çlden bl.P birden 
bire aancılanmı§ ve &'elen doktorlar 
tarafından numune haataneslnc kaldı-

. 
İhtirasın Ateşi. .• Aşkm Xıulretl... Kuıkantfıtın Jzhrabllc 

Çeı-çcT"e.lenen Büyiik Frnn~ız Filmi 

Bundan sonra çocuk elini ka.. 
1 vanoza. atar, ne geçerse çıkanr ..• 

okur ... 
~ .,.....'- lllrV ediyorlar. ~u 
~ ıı.,ı..tlını..ııu bekliyorlar. 
~ ,~1 •tudardlu.l)'Oft 
~ ı.ı.._ Btiııter, ltalyadakl ı. 
~ ~'4"111 ve Loı&u ıltın!ı

Ur ~ ~ memlekete 

'~ ... 
\;.s~t evveı Avrupaya giden 
~-... krıı.ıtçeıertnden Na:lde 
~ o0.a11Uc he1111fireat de eksprc3le 
~~ ~tlr. 
~ •'lıllY&nlar nra.smdıı. 

kr&üç~ de bulunuyor-

rılmI§lır. Yapılan muayenede ltaılı· 

nın doğumdan sonra ıeıen sancılarla 
kıvrandıfı anla,ıtmı§tır. Bu sırada 
bahçede talJ§au dJfer kadmlar bahçe
nin bir kö~cstnde yerden se.sler fıııt

ml§ler \'C yeni 6rtnlmil§ toprağı kaz
dıktan zaman yent dofmu§ bir çocuk 
bulmU§lardır. 

Ya\TWlUn aancdanan kadıaın c;ocu
tu oldufu ''e glalice dofurdufu PY· 

• rimqnı c;ocutwıu bu kalbaiz anne
-------- nlD tmuklarUe toprafı kuarak diri 

diri gömdüğü atılaşılml§tır. Cocuk 
sağdır. 

Kayaeride 283 bin 
ağaç dikildi 

Kay~ 4 (A.A.) - Kayseri 
de bu sene ilk yazda bir aiaç dik" 
me &efcrberlifi yapılmııtır. Bu 
seferberlik vilıyetin, bütün köy· 
lcrine kadar yayıJ.ıııııtır. Yapılan 
ağaç bayramlarında meyvalı ve 1' 

meyvasrz 283,000 fidan dikilerek •· 
bir çok yerler ağaçlandırılmıştır. ıı 
Kayserinin yakınındaki Ali da
ğında tQhumla meşe ormanlığı 
yetittirmc te1tbbüsüde ilerlemiş 
ve burada l O bin ocak açılarak 
tohum ahlmıştır. Bu dağın cenup 
sathı mailindeki sakız ağ~na 
fıstık a§ısı yapılmaSJ için tı<Uıir· 
?er alınmı§tır. 

Asgada Kopan Fırtına 
"Ccbelllttnrık Casusu", "Don Kazakları., filmleri kahramanı 

R O G E R D U C H E N E' nin 
COXUAD \"ElDT - SESSUE llAYAKAWA - llADLES 

J(QilENSOX - .&ıtşlKO TA •• AKA Glbi Bü7iik 
l."ıldıdarla Yarattığı 

Soosuı bir heyecan kaynağı ... BaşdöudUreıı 
bir aT"antUrlln romanıdır. 

nu şaheser bugün L a 1 e Sincmasmda 

"Ufacık fiske ~ 
"Yandı yüreğim bqı 
"Ne )'Ardan hayır geldi 
''Ne dindi göziim yqı ... 

• Kahkahalar Jtopar... Niyet aahl
bine sarakalar bqlar ... Çocuk yi
ne c;ekcr-. 

"Bahçelerde tok ~emtir 
"Altında. kahve J>llir 
.. Yarin elinden BidiYor
''Aklmı başına deV§ir .. 
(Saraka) iDtikal eder, ka.hka. 

balar. terler, utanmalar, arasmda 
çocuk yine elini daldınr... Çetu 

' r~ra.ına. uu.,·e olara'k: mlnici olrur.· , 
1 ..._ )JüUefiklcrln Hau&da, Denizde, Karadaki Harı• Hazır- '"Usaktır seçilmiyor 

lıiı. 1000 metrelik mu.uzam 'l'ilrkçe film. "Gönllldilr geçilmiyor 
2 - l."eni Paı·aın•ol ,Jur.DAI Norn,ç Deniz Harbi. "GönUI bir top ibrişim 

~~~~~~~~~~~~~ii~~~i:~~- ".DQlqııııf açılmıyor ... 1 --- Ellwııl, bir taraftan kavanoz 
'I botaltııır, bir taraftan da :mim o. 

kur-· 
Bugün SOMER Sinemannda 

Dancı, Caz '\e 1'1Hsi.ld fifmj Oı1up güldüren ye DaMettiren 

Çılgın Oeo~lik 
Şaheserinde Ken Muray - Kathleen Kane~nin 
Me-:hur 'r.EU WEJ.~!\IS Cuı "~ D.\XSÖRI&RU.1:S iştir&kile 

l arntılım 'c l>ütiW )lodern Danam parJaklığıaı sinema · 
pcı-desiue akM.ottirea 

Bu krt.'afa.r içinde eaki ev, gö
nül ilemJerimfzin ufak tefek, az 
çok n:ı.Jm, na.Jmbit ile beraber 

11 meram anlatmada, 11achk, kadın -
larımızm kinayeli dedikleri tanda 

1, ııevimli ve .h~lan vardır. Meseli 
yakmda gelin olacak bir kızm 

il dilinden: 
ll 

"Gidiyorum elinizden 
"Kurtiılayım dilinWJen 
''Yeıil baş ördek olaam 
.. Su içmem göJtlnbden., 
Yeni hop!~ bir Ynrek fçiıı: 

Yeni SWJNG Danamı göreceksiniz. 
Görülmeye şayan danslar ... Dinlenmeğe seza Şarkılar... ı 
lla\'elen: Elde.r .Jıırml ıon dünya Ye harp havadisler!. -·-------· 

"Altm tabakta "ri§ne 
''Gtıl ,-anıını aşh ü~c 
"Bu aıskm sonu yoktur 
"Nııfile dile d:işmc,, 
Sevilen bir Sel"gilinin arandığmı 

anl:Lhın: 

"Kam üzilm aalk.ımı 
''YAr burada saklı 1lll; 
"Ya verinlı yarimi 
·Ya bozanın aklmu! 
.Aynhk derdine bireb" ıelır el&. 

~·c: 

''Karanfilim katar oldu 
"Bu aynlık yeter oldu 
"Sen orada ben burada 
''01Umden beter oldu-,, 
Veya: 
'' A benim biriciğim 
"Çok geldi i;Öreceği.ın 
"Ahdettim yemin ettim 
''Yoluna öleceğim. 
Yine: 
"Ay doğar qmak ister 
"Al yanak yqmak i.ııter 
"Şu benim mahzun gönlıiro 
''Yare ltavuımak ister,, 
Ve yine: 
"Mendilim benek benek 
"Sevdiğim huri, melek 
"Yazı beraber geçirdik 
''Kıtm ayırdı !elek 
Yine ve yine: 
"Ay doğar aşırmadan 
''Doldurur taşırmadan 
"Yarab yari.mi gönder 
"Ben a.klunı lia§ırmadan,, 
Yino ve yine: 
"Alçacık k.iru dalı 
''Altında ye,il halı 
"Ya Mubrunmed, ya A'l 
"Kavuatur yare beni 
Bunlarm (inkısar) a taallflk ~ 

ienleri de vardır: 
"Keten gömlek ild kat 
..Kes birlnl bana sat 
.,Benden ba.§ka yar severatn 
••Kallanaz dl>~eklerc yat .•. 
Ah!·· Sen ey aık balıraaI··· Var 

<>I ?.. Demek için: 
''Kayannı ardmdaynn 
''Su.tin dördllnde~im 
"He.r'kts dtlgm uykuda 
'·Beo senin derdindeyim, 
••• Jçin: 
''Tabakta hurma mıam 
"Ge.rgette ımma mısın 
"Ben burada ah ederim 
' 'S<'n orada du,ymaz n.u.n? 
R~: 
''Jıılai ~ eJt 

Yar akimu 
•-xruı damlar yilr rı. 
Şu. (sitem) ,cro ne dıyecek.sf. 

CllZ ! 

, 

"Bah~erde ıedef yar 
•'Ottıyunım medet yar 
".Ben btt dertten lUUrsem 
•'Eeeıtme ıeebep yar, 

".Karanfil kurutmadım 
"Ben sent umrtmadnn 
''Hatmm pek l!llydrm 
"0.st:Dne A'fll kokmadım 

"Elif Wilade mimim var 
•')Om tlatllDde nmıum var 
••A bema JlUlı yarlın 
"Senden lıatka ldm.bn var? , 
"Armut dalda bU 111ra 

"Yarim gitti 1ılıltra 
"Anın libi yar bullam 
"Gkle.rfm. ardI •ıra 
Tıııb•Allr ve iftiyalmıı 

mek için: 
"Karanfilim kırk budak 
"Knimıa lro,Ydum dayak 
''Deeeler )'artm ıeD,.,r 
''Koganm yalm ayak 

".Karanfil oyulur mu? 
"Yaprağı soyulur mu? 
.. İki Jıuret bir dlloekte 
"Sanuğa doyulur mu? 
Rıza ve tf>YSkill için: 
"GanWleria kalayı Tar 

''GOaellsln alayı var 
••ıtı g&.61 lıir olanea 

btıdfr .. 

"Her 18.Yin Dlayı var, 
Ktderll tUan1UJa anaıamda: 
·~u dağlar hlll kaldı 
.. Xq uçta ;yavnı bldı 
''Aaalatar yar elhfe 
"G&ılll ldlltli bkh 
"Alta.üa ellar Ple.r 
"'Yar ralli' yanar &:ide.r 
''.lllll&lı: değU meramı 
"Canımı yabr lider· 
"Ay buluta ~ 
Gözüm yari görmüyor 
"CeJdleeek dert değil 
••Kevllm •lir wrf:ror 
''Bar alı ettim clıeı ladan 
.. r .. OJD&dr yerlntten 
"~ ben aJı etmeyim 
''Yarim gitti elimden. 
Vedalarda: 
"Denir.de kaymak olma 
''Gözle &,mak olmaz 
"E-a b!r yol öpeyim 
"Yolcuya durmak ohm> 
~ tabüta iblm var 
"Sol )"Udlllda llllllll ftr 
"İstanlml ADaba emanet 
'1cinde bir Jmmm var 
"Şu dallar olmuaydı 
"CI~ ,atn ,.ır 

( Liitfcm sayfayı çevl.., 



4 HA B_E R - Akpm Postası 5 M AY I S - 1940 ....... ,,. ........ ,.. ................. ,...... • ............................................... ••••••••• llı"ffL•"TI'._. ...... ,., •• _ _...... •••• .._.. ........ il.~,.. ! .... t,..,~j""' 

Dünün ve bugünün haber ve hadiseleri 
......., .. •-••••-~.,.,...,.. •• _.........,.r, ....... _ •• ,....~.wrw •~.-F' •P 

Ablak ve seciye kusurlanmız N . kt A 1 1 mu 
arvı e man ar -

Çalışma kudreti- hasara ediliyor 
mizi artıralım 

(B!l~ tarafı 2 incide) \ pencereleri kapayıp bol (filit) ~ık-
Bu rica hayretimi mucip oldu malanın \'C kapıyı iyi kapayıp ak

ve sordum: "Neden bu hizmctka- şama kadar açmamalarını lenbih 
rın dairemde bulunmasını istemi- eyledim. ")·aparız,, dediler. Fakat 
yorsunuz?,, şimdi teftiş eyledim petrol ve filiti 

Genç kız kızararak ve epey heye buldum ve odayı temizlemedikleri· 
canla dedi ki: ni anladım. 

"Bu yaşta ıbir erkeğin, sabahtan Efendim; bu gürbüz delikanlıla-
akşama karlar hiçbir iş yapmaksı- nn biraz çalışmamak \'e biraz yo
zın .bir · sandalyede oturduğunu rulmamak için bu tahtakuru-.u ile 
görrneğe artık tahammül edemiyo- dolu bir odada yatmalarını havsa
rum, Siz çıkınca o uyuyup horlu- lam almıyor. Bu kadar tenbel a
yor, ben sinirleniyorum.,, dam görmekten sinirleniyorum. 

Bu sözler gunırumu kırdı, izzc- Rica ederim, müsaade ediniz, bu a
ti nefsimi ezdi, bütün kanim ba- damlara izin \'ereyim.,, 
şuna çıktı, kulaklarım uğuldamağa Böyle yüz de~il bin misal scrd 
başladı. edebilirim. Bu ataletin, bu reha\'e-

Otuz küsur sene mukaddem ls- tin, bu tcnbclliğin elim netice 
tanbuldaki e\imde ara sıra ahıra !erini hergiın her yerde görüyo-
gidip araba ve binek atlarııu ~ey- ruz. 
rederdim. Bazan se}' İ lcrin bir kö- Hemen hiçten dünyanın en zen
şede ağladıklarını görürdü..'ll ve so- gin asari atika miizclerinden birini 
rup arabacından birkaç tokat ye- meydana getiren I Iamdi bey mcr
di.kle.ri için ağladıklarım oğrenince hum, kendine has eda \'e ifade ile 
arabacıyı çağırur sorardım: '"Bu derdi ki: 
fakir çocukları neden dövdünüz?,, ''A'iinalannızdan hangisine olur
Ve şu ce\·abı alırdım: "Bu hay- sa olsun sorunuz: "Dünkü cuma 
vanların biri, altına kap tutulma- gününü na rl geçirdiniz. Mutlaka 
dıkta küçük ihtiyacını defetmez. şöyle bir cc\'ap alır mız: "Erken
Hepsi böyle terbiye edilmiştir. Bir ce kalktım, sokak ü tündeki oda
aı evYel ahıra girdim, en sevdiği· nm cumbasında oturdum, ~abah 
niz binek atının bacaklarının t1t· kah,·csini içtim. sonra kah\·altr et
rediğini gördüm ve derhal hay\'a· tim. öğleye kadar cumbada otur
nın idrarı birikip defcdcmediğin- dum ve gelen geçenleri scyr<'ttim. 
den zahmet çektığini anladım. Fa- Oğie yemeğini erken yiyip çıktım, 
kat seyisler kere\ette uzanıp yat- köprüye indim, bir talika araba ı
mıS}ardr, za,·allı hayvanın zalunet- na .binip Çırçır suyuna gittim, 
ten ayakiarı titrcdığini gördü.~le- ha\-uzun kenannda oturdum. Saz 
ri halde kerevetten inerek kabı tut- dinledim; son vapura bindim, hava 
maktan üşendiklerinden, hay\ana serinlemişti. Yan kamarada otur
zabmet çektirdikleri için hiddetlen- dum, Eminönünde tramvaya bin
diın ve bu insafsızlığı Ye hainliği dirn, yukarıda oturdum, e\·c varın
bir daha y::ıpmamaları için döv- ca sofraya oturdum. yemekten son
düm. Efendim, bu seyisler benim ra çoluk \"e çocuk ile oturdum, 
köyümdendir. Bunları nasıl çalış- konuştum. Geceyan~ma doğru 
tırmak kabildir, bendeniz bilirim. vattım . ., 
Siz böyle müdafaa ve himaye eder- • 
seniz ben mesuli)·et kabul erle- "Çcşnıi insaf gibi arife mi zatı 

olmaz 
Kişi noksanım bilmek zlbi irfan 

mem.,, 
Yirmi sene evvel bir gün İsviç

reli sofracıba~ı yazıhaneme gelip 
dedi ki: 

''Efendim, Hasana, Alunede izin 
vereceğim.,, Sordum. ''kabahatleri 
ne?,, 

Bu A vrupalr hizmetkar, adeta 
heyecanla ve hiddetle dedi ki: 

".Muavinim Omerle kapıcı Hü
seyin, bir odada, Hasan ıle ?\leh
met bir odada yatıyorlar. Omer ve 
Hasanin odaları temiz, hattft pek 
temiz. Hasan ve Mehmedin odala
rı, murdar ve mülevves. Birkaç 
kere odalarını temiz!cmelerini ten
bih eyledim, temizlemediler, birkaç 
kere şiddetli tekdir ettim, geı;ıe 
temizlemediler. Bu sabah bu oda
nın tahtakurusu ile dolu olduğunu 
gördüm, çok hiddetlendim. Yalı 
ahşap, tahtakurusu kaplarsa temiz
lemek pek gü; ve belki imkansız 
olur. (Fi; it), (petrol) getirttim, 
Hasana ve Mehmede \'erdim, ve 
odalarının bütün delık \'e deşikle
rini petrol ile temizlettikten sonra 

"ÖlUm Allahm emri 
''Ayrılık olmasaydı· 
Bu kıt'alar bizim bildiğimiz adi 

(mAnl) usuliyle okunur, hatta iç. 
lerinde: 

Çileği, gelgeç gönül c,;ilesi: 
"Girdim yarin bnğmn. kopartmr. 

yor (çileği) 
"Bak ne hale düş oldum çeke 

çeke (çileyi), 
Yapıncak gelgeç gonUl yapıncak: 
"Girdim yarin b:ığına. yiycm ü

zUın, (yapıncak) 
"Bak ne hale duş oldum yarin 

gönlUnU (yapıncak) 
Y~ var gelgeç gönUI yangın 

var! .• 
"Bekçiler fener almış feryat 

eder: (yangın var) 
''Ben ~anırdmı kendim yangm, 

benden beter (yangın var} 
Glbilerl de \'Ursa da lstanbula 

Rumellden geldiği muhakkak olan 
bu (mantofıır) .• eğlencesinde atııl 
olan yukarıdaki kıt'a okuyu~ları· 
dır. 

Bu kıl'alarm ekserisi bizim 
(türkU), (t.ağı), (Rumeli), (Zey. 

bek) dediğimiz tarzlarda bestelen
~tlr· Bunlar şuhnne, kalender. 
hane, hatta ekseriyetle zUrafakıl. 
ranedlr! .. Şu tclıdldo ne diyecek. 
siniz? 

"Bahçelerde zerne 
"Göntil verdim güzele 
"Vallahi kan edcrlın 
"Yarim ile gezene; 
İşte size eski bir (Hıdrelle:r.:) 

saba.hmm bir köşe~l ! Şimdi ne bu 
köae UJdı, • de orada oturanla. ... 

Allmeıt Jta."1m 

~"{'ı: liidrellcz Haydarpaşa 

olmaz,. 

Sipahi Ocağı 
n1üsabakaları 

Dünkü müsabakalar 
muvaffakiyetli oldu 

Sipahi Ocağında her ay yapıl -
makta olan deneme müsabakala • 
rının altıncısı dün ocağın açık ma. 
nejinde yapıldı· MUmtaz bir se
yirci kütlesi tarafından büyük bir 
heyecanla takip edildi· 

İlk müsab:ıka ocak talebelerine 
mahsus atıayışlardı. Buna 8 bini
ci iştirak etti. Bayan Cahide oca. 
ğın (Efekızı) ismindeki atı ile bL 
rinci. Bay Kemal (Murat} ile i
kinci, Bay Vednt (Doğan) ile ü
çüncU oldular. Şimdiye kadar ka.. 
palı manej de yapılan bu müsa. 
bakalar açık manejde de ayni mu
\'nffakıyetlo cereyan elm~tir· 

Zati hay,•anlara mahsus parku
ra yalnız bir at girmiş, Bay Ke. 
mal (Murat) ile parkuru hatasız 
bitirmi9tir· 

6 numaralı dresaj mUsabakasın. 
da Bayan Roujler (Zafer) ile bi
rinci, Bay Kemal (Erol) ile ikin
ci, Bay Kon fü;:ıincü oldular. 

1 numarafı kolay dresaj müsa. 
bakasında ise Bayan Rizo (Tuna) 
ile birinci, Bayan Hamdi (Sarden) 
ile ikinci, Bay AkgUn Uçüncil gel. 
diler· 

Bu dresaj müsabakalarından 6 
numaralıya 5, ,.e 1 numaralıya ise 
9 binici iştirak etmişlerdi· Gittik
çe artan bu binici adedi ocak mU
sabakalarının biniciliği teşvik hu. 
susunda çok faydah olduğunu gös 
tennl'ktedir· 

Bilhassa Bayan C:önUJ, Bay 
Georg ,.e Bay Atıf gibi kUc;ük bL 
nlclll'rin 1;üzel binişini istikbal 
için ümitler \'ermektedir· Aynca 
müsabakalarda atlayışlarla bC"ra -
ber dresaj müsabakalannın da 
yapılması binicilerin ve Rtlartn tam 
bir şekilde yetişmelerini temin et
mektedir· 

Gelecek ayın mUsabakalan ha • 
ziranm ilk cumartesi günü gene 
ocak sahalarında yapılacaktır. 

Bir fuhu§ evine baıkın 
Beyoğlunda Abanoz sokağında Ne

dime lsmlnde btr umumi ev sahibi
nin vesikasız genç luldınları evine 
aldığı ö~enllml§, dlln yapılan bir 
bukınla iki Türk ve bir Rum kadmı 
yakalanmııtır. Ev aahlbt hakkmd& 
kanuni takibata bql&nl'Dlft.Ir. r 

( Baı tarafı 1 incide) 
trkap ameliyesi canuında kıtaat 

hiçbir Alman bombardımanına ma. 
ruz kalmamıştır· Bu ameliyata 
müttefiklerin sefer[ kuvvetlerinin 
iki kumandapı İngiliz kuvvetleri. 
nin şefi general Carton de \'iard 
ile Fransız kuvvetlerinin şefi ge· 
neral Cadet nezaret etmişlerdir . . 

!\IAH.\U.t ~lt'TAREKt; 
Norveçte mahalli bir mUtareke 

akdi için bir Nor\'eç zabitinin AL 
man makamları ile mUzakcreye gi. 
riştiğini haber alan İngiliz harbi
ye nezareti, Nor\'C'Ç ord~u başku
mandanı ile erkanı harbiyesinin 
bir İngiliz harp gemis'.ne binerek 

Sahte asprın 
yapan şebeke 

Almnnyaıhn mal g"lmem<'~e bnı
lamaaı üzerine .sahte Aspirin Bayer 
imal ederek piyasaya sllrcnler niha
yet yakayı ele vermlşler<llr. Bir şebe
ke halinde çalışan ,.c içlerlnrle bir
kaç eczacı \"e Mmyager bulunan sns
lekftrlnr ynkalanmı;lar ve Aıııplrin i
maline mahsus Aletler ve suç delille
ri de bulunmuştur. Yarın adliyeye 
teı<llm edileceklerdir. 

Yapılan tahkikatta bir kilo aspirini 
dört buçuk lira masrıı!la yapan şebe
kenin bunu piyasaya 40 liraya sattığı 
anlaşılmıştır. 

K111agecesinde 
infilak 

(Baş tarafı 1 Jnd<le) 
man ortalık ta. aydınlıı.nmıı bulunu
yordu. 

İlk it olarak yaralılar, faciaya kur
ban giden olOler aynlmı§, cesetler 
muhafaza altına alınmıı, adetleri 12 
yl bulan •tn" yaralılar baygın 
bir hlllde Haydarpaşa numune haııta
neılnl! gönderllmtıtır. Diğerleri civar 
dl.spanııerlere ya tırılm117tır. 

Kma geceııl yapılan evde yalnız ka
dınlar ve çocuklar bulunduğu, erkek
ler evin kapııındıı. toplanmış olduk
ları için ölen ve yaralananların çoğU 
kadındır. 

HAdlse kurbanlarının vUcutlan par
ça. parç& olmuştur. Ölen altı kl§lden 
iki!<! kadın dördil çocuktur. 

B•J çocukla.r 11 ya§ındll Sudi, İhya, 
MeY10t ve Cevrlyedlr.Tanmmıyacak bir 
şekilde parçalanmış olan kadın ölllle
rin hllvlyeUerinln tespitine çalışılı· 

yor. Ağır yaralı olan 12 kişiden ka
dınlar şunlardır: 

• Sami kızı MUJerre!, İbrahim kızı, 

Zehra, Mehmet kızı Şükriye, Nazi! kı· 
zı Sıdıka, :M:uıt&fa kızı Şnltc, Bay
ram kızı Me!Ahat, Mehmf'l kızı 

Muh.,lne, Kadri kızı Haticedir. 
Erkeklerden Hllscyln oğlu Suat, 

Sami oğlu Mehmet, Ali, Bur!, Ab
dullah oğlu Ziya ağır yaralıdırlar. 

Gelin ve &U,•ey hiç bir Arızaya uğra
madan kurttılmu~lardır. 

Bunlar hadise esnaıunda bayıL 

dıklarmdan facianın nasıl olduğu 
henüz anlayamamışlardır· Evin 
kapısında bulunan erkeklerin bile 
bu va1Jycte dU~meleri, infilakın çok 
müthiş olduğunu göstermektedir· 

Müddeiumumilik ve jandarma 
kumandanlığı hala hadisenin sebe
bini tahkikle meşguldürler. 
Krnagecesi eğlenli!ıini mtithi$ bir 

faciaya çeviren infilak h!dise..<ıinin, 
ertesi günü yapılacak düğüne ma· 
ni olmak istiyen bir şahıs tara. 
frndan hazırlanan bir suikast ne. 
ticesi olduğu bildiriliyor. 

:Maamafih ara3tırmalara devam 
edilmektedir· 

lnfilak eden maddenin bomba 
olduğunu t;ören yoktur· 

Bu, §İmdilik bir zandan ibaret 
bulunmaktadır. 

Gazetemizi makineye verinceye 
kadar suikast mUrcttibinin yak& -
!andığına dair malümat gelme
mişti. 

Hudiselerin 
lef siri 

( Baıtanfı 1 incide) 
man hava kun·etıertnl MıllUz mai. 
!Up edecek der~Mc ha,·a hlkl
mh·ettne mu.ilk bulunmuyorlar· 

Bu hakimiyet :Son ec:tfl tayyan. 
Ierin kemiyet \'C k<'yflyett ltlba· 
rlle df'jfl, Almanlann Non·~t4'kl 

ütıleri rle ~eçinnlş olmalan dola
yısile görtilmü,tür· \"okM. Non~. 
teki h&\"& hal'f!kltı Alman h&\'M'l. 
lığrnm hlklm.Jyetlnl lt11bat t"tml, 
deifldir. • 

meçhul bir istikamete hareket eL 
tiklerini teyit eylemektedir· 
Diğer cihetten kral Haakon, ht'. 

nüz Norveçte bulunmaktadır· Bu 
itibarla yazılan emriyevmi ve ma· 
halli bir mütareke akdi hususun
da. yapılan müzakereler için Nor. 
veç yüksek kumandanlığının mu • 
vafakati istihsal edilmi' değildir· 
J'A 1.'l'Aıa; no:un.\.RDL'\IA~L\.RI 

1 n g 1 1 1 z 1 c r, A 1 m a n 1 a rı n 
g e r e k, :N o r v e ç t e, gerek 
Danlmarkada ve Almanyada işgal et
mekte bulundullları kara ve deniz 
t:o.yyare kararglhlarını ~lddetll bor
badımanlara tutmaga devam ediyor
lar. 

Stavanger ve Fornebu, Uı;UncU deCa 
olarak tekrar bombardıman <'dllnılş

tır ve tayyare karargt.hlarına ait bi
nalar alevler içlndeıllr. 

BİR iNGlLtZ GE:'lll .st BA TllUL:'lllŞ 

Berlin, ıs - Gazeteler, 1'o.msoııda 

on bln tonluk lVr İngiliz harp gemisi
nin zlyaa uğradığı haberini ne~rct

mlşlerdir. Alman bombardıman tayya 
releri, bu 1n~llz harp gemisini bir 
tek bomba ile brıtırmışlardır. 

Bakırköyde 
nüfus sayımı 

(Ila.' taraCı 1 iuclde) 
verdiğimiz ıaatte devam ediyor· 
ciu. 

* * . 
Tcşrinien·el içer.sinde yurdun 

her yanında yapılacak olan nüfus 
sayımına bir tecrübe hazırlığı ol
mak üzere bugiln Bakırköyünde 
bir denemo yapılmıetır. 

Sabah saat altıdan itibaren kaza 
hudutları içersinde hiçbir kimse • 
nin d~arı çıkma.sına. milsaade e • 
dilmemiş, pazar olmak dolay1sile 
ibadet etmek istiyen bazı kimse
ler kiliselere gitmek istemieler
se de yoldan geri çevıilmişlerdlr. 

Balıkesirden gelen maarif mil. 
dilrü Nazım da Kartaltepedeki c. 
vine bir memur refakatinde gide~ 
bilmiı;tir· Nakil vMıtaları munta
zam surette .seferlerine devam et 
mi.şlerdir. Yalnız Bakırköyline hiç 
bir yolcu bırakmamı§lardır. Tren. 
den inen yolcular da istasyon sa • 
!onlarında kalmışlardır. 

Banliyö trenlerinin çoğu hemen 
hemen boş gidip geldi,;i halde de
miryolları idaresi tarifenin aynen 
tatbikini muvafık görmUştUr. 
Yeşilköyle Kumkapı arasındaki 

istasyonlara uğramadan l S va
gonlu banliyö ekspresi bu sabah 
sadece üç yolcu getirmiştir· Bun. 
lar da Kumkapıdan sonra trene 
binmişlerdi· 
Sayımı müteakip izdiham ola. 

cağı tahmin edildiğinden halkın 
güçlüğe uğramaması için tedbir • 
ler alındığı temin ediliyor· 
Sayımın muvaffakıyetle icra.ııı i

c;in 150 kişilik bir a.!kert müfre -
ze marüeWe bütün hudut muha. 
far.a altına alınmıştır. 
Yazım işine saat 8 den itibaren 

başlanmıştır. Sayrının hudutları 

Mahmutbey nahiyesi, Yeşilköy na. 
biyesi olmıı.k üzere iki kısma ay· 
nlmış, bilahare bu kısımlar da 
mıntakalara takııim edilmietir. 

Mahmutbey nahiy~i 49. Ycşil
köy 37, Bakır~öy merkez 237, oL 
mak üzere 398 mrntaka teabit e • 
dilmiştir. 

Her memura yazmak üzere 15 
ev verilmiştir. Bir !Aat zarfında 
16 köyün yazrmı tamamlanmış, me
murlara ilaveten kontrol memur. 
lan da verilmiştir. 

Denemeye nezaret etmC'k üzere, 
itıtalistilc umum müdürü Celal 
Aybarın başkanlığında, umum mli. 
dürlük maliye ,ubcai müdUrü Ce
mil Gökcr, fiyatlar ııubc~i müdUrü 
Şefik İnanan, ziraat şubesi müdürü 
Sabri, vali muavini Halük Nihat, 
nüfu~ müdürü Faik, Bakırköy par
ti rciı1i \'e Bakırköy kaymakamın
dan teşkil edilen heyet mUtemadt 
kontrollarda bulunmuşlardır. 

Bilhıı.&om sayımda halk gaz.eleye 
karşı büyük bir alRka göstermiş. 
tir. Bu ihtiyacı önlemek tizere 
evvelce tayin edilen iki müvez7.iye 
evlere gRzete t1atmasına ir.in veril. 
mi.ştir· 

Bu sayımın en dikkate şıı.yan 
taraflanndan biri de, Bakırköy 

mmtaka.~ı dahilinde olan emrRzr 
akliye hastanesinde mevcut bulu
nanların yazılmasıdır· 

Vali muavini ve 11ayrma nezaret 
f>den diğer zevat, timarhaneye gi. 
derek memurlar tara[mdan kovuş 
kovuş yapılmakta olan delilerin 
sayımını kontrol etmişlerdir· 

Hastane doktorları, bir hldlseye 
de meydan vermemek i1;in sıkı 
tedbirler almlflardr· 

Kontrol heyetl, Mymt fu.lly~ • 

italyaya gidecek Amerikan 
bandtrall Vaşington vapurunun 

hareketi tehir edildi 
· attı• 

(Baş t&rafı 1 lnride) 1 le Treniyen denizinde, dcnJZ gt• 
Vapurun kaplanı Harry Mann, ıe- )ardan başka, altı büyük harPhriP• 

yahati eıınaııında muhasamat yapıldı- misi. 33 krU\·azör, 1.18 :ın~eııJı 
ğt takdirde tatbik edilmek Uzere bazı 62 torpito vardır· Dlişman }cô-& 

gizli talimat aldı~ ını söylemlştlr. kuvvetleri, Akdenizin. Pan~ebirill' 
~IUSOLll\tM?li T.E~U:\'ATI yakınında kilitlenmesı~e J>ı~ı ııııı· 

K.\R~ısı~D.-\. "l\lERlKA den aynlmıştır· Tam bır sa.h!ııeriııl 
Vaşington, :S (A,A.) - Matbuat hafnza tl'rtibntı, İtalyan sahi ~. 

mllmeıWllerıne beyanatta bulunan A- tamamen himaye altında tutıııttcri 
merlka hariciye n,ıusteşarı Sumner tadır. Sekiz milyon ltalyBil as 
Veıs Avrupa harbinin yakında bll§ka çarpışmaya hazırdır.,. • Jlfjl 
mıntAkalara da ;ayılmak istidadını Yl':l\"İ BtR SELAXtli Ct.P ~· })· 
ı;osteı1p göstcrınedığlnl •orıı.n bir ga- Brük<,el, 4 (A.A·) - D· ! 

zeteclye bu husustaki fikrini söyle- sjansı bildiriyor: . f'ı1ltl
meklt>n ımtına etmi:ıtır. Belçika gazetcle.d, bır. j\JcdC· 

Sabah alınan telgra!ların vaziyeti sız - İngiliz filosunun şar~ )"il• 
dUnkunden daha başka bir §Ckllde nize gönderilmesi ve .Mıst ~U)1l)C 
ı;osteı·ip göstermediği ıuall karşısın- kın Şarkta. Balkanlarda . ıce>' • 
da kalan Stimner Yeis cevap vermek- bir asabiyet hüküm sUrmCS:ıjJd<lltı 
te tereddüt etml§, fakat vaziyetin he- fiyetine bilhassa nnzarı 

nuz pek kararsız oldugunu lift.ve et- cclbediyorlar. ~or· 
mlşllr. National Belge gazetesi, siJll' 

Musolini tarafından Romadaki A- vcçteki İngiliz muvaffakırc!arıı • 
merlka sefiri Phlllipse verfldlgi iddia ğinden sonra, harbin b~şkıı j}tJcrfll 
edilen teminattan sonra ıeı-dedllen bu fa nakledileceğini, mu.tte~ rııı•)C 
mütalea, bu teminatın Amerika hUl<<ı- yeni bir Selanik ccphcsı h~cırıel 
mttlnln Musolinlnln sulhcuyane tnrzt arzusunda bulunmaları ınu 
hareketine inanmaktan uzalc olduğu
na dair elde edilen ilk rnml dellldir. 

l "UGOSLA\.'YA \O RO:'llA:\"l'AD.\. 
ALL.'".\S Tt;outıtLF.lt 

olduğunu söylemektedir· ız 
l"AKIN SARK'l'A J~Gll• 
HA VA İrnvvETI.ERl ~ıı 

- Jia\'8 rxıJI •• ıaJll L-Ondra, 4 (A.A.) \'il"' 

Sir Arthur Longmorc, sır ı~._.uJ 
Parla 6 - Balkan meııılekellerl ted- k "' 

Mltchell'ln yerine orta ıar ııg-ııı' 
bir almakta devam ediyorlar. Yugos- hava kuvvetleri başkumanda11 .,11\J 
ıavyada Sokol' gençlik te§kilO.tı her "0 lll"'' 
ihtimale karıı hazır bulunmağa da
vet edilmiştir. 300 bin azau bulunan 
bu le§kllAt& ne§redllen bir emirname
de asker1 talimlerin arttırılması, ec
nebi ca.ııuslara karşt mUeyakklz bu
lunulma.sı bildirilmektedir. 

Romanya Tuna nehri Ozerlndekl 
bilyUk Çemavoda koprUı!lnde ve Kös
tenceye giden petrol borusunda nıllda
faa. tedbirleri almıştır. Sabotaj& ma
ni olmak lçln ı;ecelerl, sı911, Uplll, 
puslu gilnlerde Tuna nehri üzeıinde 

aeyrlseter olmıyacaktır. Ecnetıller 
hakkında da 3-enidcn tedbirler alın-

mııtır. 

l."lJNA.~ KKALI 

Atına ıs - Yunan kralı dün akşam 
Atinadan Makedonyaya hareket etti. 
Şlmtnd!Cer hattındaki yenl tulsatı 
ziyaret edecektlr. Kendisine ıimendi
!erler nazın ve harbiye mllıte,şarı re
fakat etmektedir. Kral hareketinden 
evvel başvekil ile cörüımllştUr. 

iTALl.ADA OıtDUYA YE~t 
TAH~1S.\T 

fümıa 6 - ltalya, ordu !ı;ln yeni
den 8 milyar liret tahıl.at vermlıtır. 
Bunun yansı bu sene, yarl8t ı;elecek 
ııt'ne içindir. 
tSKJt:XDERtl'EYE GİDEN ı·tLO 

tRyln edllmlşUr. Arthur, • 
vaziteıılne ba§lıyacaktır. 

HARP (..'lli.\tı~.A t•.\l'~ J( 

PORTEKlZF. Gtoıı;ct ıır 
1 lJt&l'' • 

Th?rn, 4 (A.A. ) - '" , 
glme Fasclsta ı;azeteslndc f' •'~v 
nln papalık makamına kil~~ ,IY 
kindar mUcadcle)i çok ciddi} • 
tadır. tıııı' I' 

Balede ı;ıkan Nntıonal zti ,J.:ıır 
zetcslnln tyi btr kaynaktan _ıı;:., 
bir ha~re ı;öre. İtalya har~,-fllJI' 
takdirde, Papa Romada~ / 
I"'orteklze gidecektir. __.,-/" 

Kadınlar şık ~ 
kunya ~iyiyor~, 

(Baş tarafı l 111 ~· 
rine devam etmelerini uıcdlrl• 
ladıklarınt blldlrq:ılşlt'rdlr, std ı 

Yenl bir taarruzdan bell ,--r1 
ve cenupta asker ta~ıdııtJU# d'~.1,,rı 
na dair hiçbir aIA.met glirıı1 )~ p 
Harp sahalarından gelcll ~ ıe • 
g;öııtermlyorlar. Harp dO~~r. ~~f 
manyada işsizlik kalmııfll ş ecıııı ~t' 
!arın hepsine çalı§mıık ~ ı:1"' w 
konulmuştur . .Bunlar asıce Jl'ıtJ r 

Londra, ' (A·A.) - Röyter a- or1sr· ıP rin yerlerini dolduruY r110 ııııl • 
jansının !skenderiye muhabiri, bir lebclerlmlzclen geçim tll~.ıııı'f rtP .. 
müttefik filosunun lskcnderiycye klll vaziyette ve parasız ("ı t>Jldl .~ 
gelmesi, Bliyük Britanyanın, şar- nanlara iş verebilecekler n rıııe ıJ) 
ki Akdenizdeki hukukunu icabın. !erdir. Bunlardan mcsıcl<l:.ııJdJ!· ıı• 
da müdafaaya sadece kadir değil, olan ı:ıeri kabul edcnıer ıS'\_,,ı 
ayni zamanda azimli de bulundu • Bilhassa kadınlar ıçı~, ı~ iY 
ğunu iııbat ettiğini bildirmektedir- buhranının önUne geçJllC~ .ııGV:_., 

Röyt€'rin bu muhabiri, filonun Almanyada bu tl\kunya) rıııı•t 11~· dl' 
zırhlılardan. kruvazörlerdcn, muh· karpin! Tamam.ile taJıtB• rpıııle~~ 
riplerden, denizaltılardan \'e mü - ıık ve afüılll olan bU ısbıclar ıstl'ı 'ııııt 
himmat nakliye gemilerinden mü. e il 
rl'kkep olduğunu haber vermekte. rl olarak yalnız ınce Jlll1l' ' r" .n 
dir· tevkaıAuc iyi karşıla yı şildi ,ılll 

Almanyada bu takunYe aıd1 ,,ıJ" 
iTAI,YAX GAZF.:TEU~Ri.l'O·~ oımuştur· d-', ~ıt 

GORE karplnler moda ıc ıcB ııı'll"' 
devam ediyor. ôlml>-ecc ğ1 ılıl1 ti~ 

Roma, 4 (A·A·) - D· N· B· a- cek verilmektedir. )"'a ..,.u1'l&r' 
janM bildiriyor: ,-e ,.,... 

İngiliz ve Fran.~ız matbuatı, de- •lltıer yalnız hasta ııtlf 
nizden gelect>k tr.cavüzlere karşı 111 olunmuştur. ııd ti' 

ha!tB(1!l ıteıı , 
ltalyanın zayıf olduğunu ,yazmak. Et ve yumurta 1yrııır ı.ıo!#' 
ta devam etmektedir· yeniyor. Almanyad~ ıılC ıcıdJ~> .. ~ 

Tevere guetesi. bu münasebet. vuluma bile bakmı)ac ıs'-iç ,ot 
le bir İtalya haritıuıı neşretmiştir. !ık göstcrdller. yaınız bl ıutulıl) ~d' 
Bu haritada, İtalyan deniz, ha.va denler ıııkı kontrole ıs :'& >~1~ 
ve karıı. kuwetlerinip bütiin hu - • 0sıa'·yt') ıed?Jil ııı" 
dullarda teskil ettikleri kaleler, Almanyadan 1' ug 00ırol 111" d" 
şem11. halinde gösterilmiştir. Gıu:e- trenler fevka!Ade k r· ~u~ ~ tıl1" 
te, İtalyanın zaafından bahsedC'n altında bulunduruluYo ;eıcıı d~e 
trr.ı> itiraz ederek ,öyle demekte. murlan pasaportuı:ıı;utll" 1"rı•'' 
dir: !a kontrol ellllcr~eıe ıörO ~ 

"Kapılarına ,İtalyanın hikim bu. aynı vekilde roua \'.ı\ıl ~ 
Junduıh.ı Adriyatik denizi, tama_ BUUiAR1STA~ı>·' • dJ ııııl f 
men kilitlidir. 121 lt.Alyan deni1.RI- ri 50!> 8 eıı"'l' 
tm Ligurya ,.ahili ile Adriyatik Bir mUddct~cıı~ıe>-e Jl\ ıştJr• 
denizi ml"thali arasında nöbet bek- ve yllksek bır un geıııı .. ı11 I' 
lf>mektndir. Treniyen denizi, !tal • TUrk kadmı da bU& ıı-1t1'"" 111' 
yan Ü!!lerinde bulunan hava kuv. ıstsnd• ret1' ~ 
vetlerinin kontrolü altında bir iç Bu yolcu, 13uıgar k sı1C1 11~ı.I ı f 
denizidir. MeAina boğazı ile birbi- kl defa et yaııa!1d~;unu• ;~ıııı ~ 
rin~ bağ-h bulunan İonya denizi i- h!k edilmekle ası ,ısyte tılt d 0 

lerde et saUltn ıddeUl °"' ~ 
med blle il tııı )dl ~-., 

tind~ bir aksaklık görmemiıtir· )'enUme dud1g-ıııı, e f'\l:l ol ,ır'' 
gayım. yapıhrkf>n timarhanede bir le temlknrt~n otuz J<U ....,,. 11

0 
f 

xıu '- 1 va (ta 1 ,.uaw· ıı 
u m va .. a.'lı o muş ve uzun 1.L ddeıer f Y dl! o 1,ı~ 
mandan beri burada tedavi edil- diğer ma ıan zş.ın yU;e taı1' rl~ f' 

mekte olan Ferhatzade ticaretha. sonra y~P~ır santim b nd1rııd 1' 
nesi muhasebecisi A vninln 70 ya. nu, tak~ddetle cezll18 pll~ıı 1 
şındaki babası Mehmet birdenbire esna! 1 pıımadığ1ll1' ııı JO f 
ölmliştür. l lhtıklr ya eıane! ııe 

t ımadığını, ....ır{lll 
Ceset, t11tyımın t!Onuna kadu eu 0 bir ıııuııaı-•-

muhafar.a Pdilml,, billhua. defne. sabldıltnı 
dllıneelne izin verilm1ıtir· mı.,tır. 
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evyoru~/ 
l~ll.~n b' · " 
~ leJ ır 1SC Yaramıyorum ki.. I gülmemek kabil değildi. Fakat 

trar ~ürler ederim. Kerimin canı hiç gülmeJ< istemi-
Fcride yordu. Son derecede öfl\eliy<li. Si· 

* * * ~-lrl. 9 eyJUJ, Zonguldak 
~n" Bay 'Nureddinden bah· 
~\·ar. ~u kıskanıyor bir h:ıli

~Pecil\ahr':-'l1an de\•) in mev-

~~'> Beceğ~nden mi lwrku-
~· .... · u hıc kabil mi? Bura· 
1 ada:a?nın Yegane amili bu za· 
ıc.ı,.d ~cağız... Leylamn beni 

t ~I ••• 
~i l nı bı!ıyor. Belki karı~ı-
~t~~bula dönü5lerindc de 
~ı ağ! 1tın kandırabilir. 
~ııa \>aramıştım. Bay Nurettin 
~ll üı dı ~:.derhal birinin be

._1ıanr _rnedı.gıni sordu. 
~l: Se ~e<lım. Birkaç ay evye' 
· ka 'en ve büyüten manevi 
~ l'bettim ve hayatta ya· 

ll.llıd katd.ım. Teessürümün se
tçi ~an ıbaret.. o da beni tc

.u Yol<.I::ı. bir c.e\·Jer ı;övle· .. . . 
+ lial'•tta ''al d Y.'J • • 

ıı ... b' J nız ee;ı sınız. 
'" lrl'k ı:'lle 1 te yanımdasınız. 

r~11 ?ne ut olacağınızı temin 
:--..... 
~ıuıı .. . 
tııtt \lzerıne Bay Nurettin ,u. hani müteessir oldu· 

• ~n sizin yaptığımı gibi.. 
U )ab,ı derhal elimi çektim: 
h~ tabncıJarın bana dokur.ma 
~.ı 1~ül edemem. Ken
~'h~•itltur ettim. Yeni hir 
~\'•ta ad... . 
~i b " nırn ıgım ıman· 
~ a~tan beraber ya~a

~ana pek güç gelecek. 
~ .~Yladan ayrılırsam 

tr.•ıtecs · -t l\ . sır olacagun. 
er.... k . --ı ·r.. 

:ııı ~u ı;o · ısk"U15ım ve 
• ~ rrıe ut hM:.ıe vuku bu· 
~ :an LeylMan müteessir 
~ ı!ınm. Mes\Jt h5di~ 

·tt·~. ' ~ ıguni pek iyi anlar· 

~illl 
ııı : benim htı.Ja saadet 
t:t~r~ garip d~ğil mi? 
lbilb· hıç bir şey olmadığı 
• ile ın Çı1gın bir ümidine 
~1~tuhaf! 

rladık, biricik clos-

~:tnn ~,ı lanıamile anlarsa· 
'l r Ya hiç hakkınız ol
or~k. 

:tt~d' sıniz. Birinden şu 
~ , ı: "Bu !;adın bir 

, ~\t la~dı,, benim için de 

~ied7bilir!er Kerim: 
mı dostluk için Y-

y Jı yakanın yanında daha beyaz 
\'~ daha ince duran güzel enseye 
bo.kınca o ad:ımm hissettiği arzu· 
nun pe!" de toş olmadığını anla· 
dı. Bu vakanm bütün kaba' ve 
maddi çirkinliği kar~ısında kadına 
\'e genç kıza karşı beslediği hür
met hisleri isyan ctmi~ti. Yüzü 
sert ,·e bir::ız solgundu. 1\Iütcmadi· 
yen dudaklarım ı-:ırıyordu. 

- Ah. Ferideciğim; o alçak a
dama iyi· bir ders verebilsem! ... -

dedi. 
Feride tebessüm ederek: 
- Oo, hiç merak etmeyiniz, ben 

ona öyle bir ders verdim ki... Çok 
adi bir adam imic:. Ne de~e beğe-
nirsiniz. Daha öpmemiş .. Tokatım 
yersizmiş. Hakkında neler dü5ün· 
düğümü söylediğim vakit. ö~~e 
mahcup bir ta\'ır takındı kı gor· 
mcliydiniz .. O kadar kızdım. o ka
dar öfkelendim ki o dakikada onu 
dövmek sonra da hıçkırıklarla ağ· 
!amak istiyordum. Kendimi çok 
valmı ve kimsesiz hissettim. Ben 
~ilesiz bir f:ı~rir mürebbiye olma· 
saydım, beni müdafaa edecek bir 
babam, bir kardeşim olsaydı o a· 
dam buna cüret edebilir miydi, 
hiç?. Ona böyle söyledim. Af dile
di. Be:-ı de omuzlarımı ~Hkcrek ve 
o• u halft tokatm hararetile kıpkır
mızı ,.e mahcup bir halde bırakıp 
odadan çıktım. 

A!ı ne alçak, ne namussuz bir a· 
damrnı~. Kerim! 

- Fakat :Lcridc-... o gilnden e\'· 
ve! halinden hiç böyie bir şey ya
pacağım anlamamış mıydınız? 

- Hayır .. Hiç farkında değil
airn. Bu adamıını bann fu-,Ja dikkat· 
li bakmasındaı:ı.. kızjylç oynamak· 
t:ın aldığı zevkten, şimdi mana çı· 
ka:ıyorum. Beni ikaz ettiğiniz za· 
man bu sözünüz bana o kadar ma· 
nasız -örün-nüo;tii ki kendi kendi
me: "l~ıskanç bir nişanlım olsaydı 
o da ar:cak böyle düşünürdü! .. de· 
mi~tim. Fakat o günden sonra 
Kurettinle yalnız bulunmamağa. 
gezerken bir yerclen atlamak veya 
inmek için bana uzattığı elini tut· 
mamağa b:ış'::ıdım .. 

PAULiNE KOHLER 

-2-

O anababa günlerinde. bazı !'Ütü 
bozuk insanlar, vaziyetten İ'tifa· 

deye kalkmı~lardı. Bunlar ~unu bu 

nu curnal ediyorlar, polise tuttu· 

rup sürdürüyorlar, ya yerlerine 
gc_çiyorlar. yahut mallarına. mülk· 
!erine koııuyorlarcl~. . · 

Bizim de bir <lii~manınuz \'ar· 

n· A B E R - Akşam Posta!\ 

Ben, Gümülcüneliye, padişahın 
red cevabını, emrettiği şekilde ya
zarken, meğer o, Avni paşayı yanı· 
na çağınnı5, ve beş yüz lirayı ve· 
rerek, derhal Triyesteye gidip bu 
parayı Gümülcüneliye teslim etme 
c.;ini irade buyurmu~ .. 

Ertesi günü ben keyfiyeti haber 
alınca beynimden vurulmu,a dön
düm. Fakat ne yapabilirdim ki. 

Kırk sekiz saat sonra Triyeste-
den dönen Avni paşa padişahla o· 
daya kapandı ve uzun boylu görüş
tü. 

Nasıl etsem de padi~ı. dü~tü
ğü ~u tuzaktan kurtarabilsem di
ye dü_,ünürordum. Elimde GümUl
cünclinin mazisinden başka bir de
lil ve isbat yoktu. Ona da p:ıdişah 
aldın5 etmiyordu. 

Gümülcüneli, Avni pa~dan p:ı
raları alınca, atlamış Romanyaya 
gitmi~. bir hafta sonra da Mehmet 
Ali , .e Mustafa Hayri efendi ile 
San Remoya gelmi~ti. 

Villaya varır varmaz beni bir 
kenara çekti: 

- Şeyh Sait Türkiyeyi istila e
dede \'C hü"umcti ele alacaktır. 
Oyle nazik ··e müsait bir zamanda 
bulunuyoruz ki derhal filiyata geç 
mezsek bu fırsatı bir daha ele ge
çirmemize imkan tasaV\-ur edile· 
meı. Şimdi arkada~lar oraya gider 
ı;ı;itmez, şeyh Saitle görüşüp zatışa
hanc namına tesis edecekleri hüku
meti ilan ve padişahımızı davet e
deceklerdir. 

Bu sefer ~rtık sen de bir mebus 
olur, yan gelir safa sürersin, ihti· 
yarhyorsun istirahate ihtiyacın 
\·ar. 

- Meclisi mebusan tekke ima-

reti mi? 
- Ayan ön ö1abilirsin, nasıl o~-

• a mevcut kaQunlarda esas.ı tadı-
fıt yapılacak. 

- Ha bak bu iyi, hem maa~ı 
bol, hem de rahat bir .iş !\yanlık. 
Doğrusu buna hayır, dıyemem. 

- Bu sefer benim niyetim de 
.\Hupada bir sefarete geçmek. Bu
raları pek sevdim. Hele insanın 
parası olursa ömür sürülecek yer· 

ler vallahi.. . 
- lyi söyF.irorsun, ben de ayan 

olacağıma, buralarda bir vazife· 
re gekmeı miyim? 

Neden geiemiyecckrnişsin, 

i~tersen seni müsteşar alırım. 
Demindenbcri kahkahamı zor 

tutuvordum zaten, artık sabrım 
tüke~di ve Gümülcünelinin iki ya
kasına yapışarak: 

- Bağlarım alim:ıllah, diye ba· 
ğırdım. yahu sen sahiden kaçır
mışsın. Deni?.Ceki balığı mı taksim 
ediyor~un, rüya mı görüyorsun, 
yoksa a[yona mı alı~tın? 

Şaşkın ~aşkın. bön bön yüzüme 
bakıyordu: 

- Korkarım efendimizi de bu 
çeşit ıarıarla. bo~. m~nasız, gülünç 
sözlerle efsunladın .. Her iı;imiz bit· 

bahçeye çıkmak üzere yanımızdan 
geçiyordu. Durdu. 

_... Hayrola, dedi, safa geldin 
Gümülcüneli .. Fakat Şükrü ile mü· 
naka~amz nedir? 

Ben hemen atıldım: 
- ... lsmail bey, dedim, trende 

rüya göm1üş de, onu anlatıyordu. 
Gümülcüneli de dayanamadı; 
- Efendimiz, dedi, Şükrü bey 

bugünlerde pek bedbin, gözle görü· 
nen hakikatleri bile rüya sanıyor. 
Padi~h asabi bir hareketle kol· 

lannı devşirdi: 
- Pek haksız da değil.. lşte 

şimdi gelen bir telgraf, yarım saat 
e\."\·eline kadar bel bağladığımız 
~eyh Sait budalasının sersemce bir 
kapana düştüğünü, ihata edildiği· 
ni bildiriyor. 

Ben gayriihtiyari, afallamış o· 
lan Gümülcüneliye döndüm: 

- Eyvah, dedim, bizim ayan· 
lık gürültüye gitti galiba! 

Gümülcüneli ilk şaşkınlığı ge-
çince, çok müteessir bir halde pa· 
dişaha sordu: 

- !hatadan kurtulamaz mı der
siniz? 

Hünkar hiç cevap vermeden a
ğır a~rır yürüdü ve ileride durarak, 
eliyle Gümülcüneliyi çağırdı. Bir
likte uzaklaştılar. 

Anla5ılıyordu ki şeyh Sait isya
nı Sultan Vahidcttine bir ümit 
vermişti. bu da eskidenberi etra
fında dolasan serseri ,·e tufeylile
rin yalan ve dolanlarile böyle olu· 
yordu. 

Beş yüz altım cebine indiren 
Gümülcüneli, bunun iki yüz lirası
nı l'vlehmet Ali beyle, Mustafa 
Hayri efendi~·c ve bir hafta k::ıldık
lan Roma oteline. yoi. masrafına 
verdığini sÖylüyor. Geri kalan üç. 
vüz lira için de; 

- Zatışahane müsaade buyu
rnrs.ı. bu para ile Paristc bir gaze· 
te çıkarmak istiyorum, diyordu. 

Padi~ah bu fikre pek taraftar 
görünmüyordu. Pariste çıkacak 
küçücük bir g:ızeteden ne fayda 
beklenebilirdi? Bu ı:ıeboble. Gü· 
mülcüneliye; arta kalan üç yüz 
liranın kendisi, l\1ehmet Ali bey ,·e 
Mustafa Hayri efendi arasında 
taksim edilrne~ini söyledi. 

Gümülcüncli itiraz etti: 
- Hayır, günahtır, diyo:-du, on

lara ben Romanyada otuzar lira 
\'erdim. Buraya kadarki bütün 
masraflarını da ödedim. Şimdi ne 

diye para Yerelim. Bu üç yüz lira
nın ben bile santimine el sürmiye· 
ce~im, onunla Pariste, efendimizi 
müdafaa ede 1 bir mükemmel gazc· 
le neşredece~im. I\fademki şeyh 
Sait ihata edildi, biz de bir taşka 
şekilde mücadeleye devam ederiz. 

Padişah da bu sözlere inanıver
miş; 

-· Pekala .. münasiptir, deyiver-
ti, ~imdi de... mişti. 
Lafım ağzımda ka'.dı. Pa&~ah 

dı. Benim ve kocamın çalıştığımız 
mağazada Kurtu kıskanan, onun 
yerine göz dıken bir çırak \'ardı. 
Bu kargaşalıktan istifade ederek 
gitmiş karakola, kocamı "nazi düş 
mam., diye ispiyonlamış. 

Gece kapının hızlı hızlı vurul
ma:ı ile uyandık. 

- Ki.m o? demeye, kalkıp kapı
yı açmaya vakit ka~madı, kapıyı 
tekmelerle, tüfek dipçiklerile kır· 
dılar ve içeri girdiler. 

Bunlar, "hücum kıtaiarı,, deni· 
len teşkilattan dört kişiydi. Biz, 
neye uğradığımızı şaşınnı~. yatak· 
ta doğrulmuştuk. İçeri girenler ü· 

zerimize doğru yürüdüler Ye bir 

tanesi benim üzerime atılıp ağzımı 
kapamaya çah~ırken diğer biri 
Kurlu tuttuğu gibi yalaktan ÇC'k

li. Sonra dördü bir olup, zayalhyı 
ite kaka, dı~an çıkardılar, bir oto· 
mobile attılar, götürdüler. 

i\'crere götiirdüler? Oıfu ela 
bil~iyorduİn. · . 

(Devamı var) 

Dünyada yapayalnız kalmıştım 
,·e babamla annemden sonra koca
mr da kaybetmiştim. Artık kolacı 

dükkanında da çalışmak istemi· 

yordum. Hele kocamı cuma! edip 
onun yerine geçen adamı gördük· 

çc boğazına sarılacağım geliyor
du. 

Fakat ne bağırıp çağırmanın, ne 
de ağ'.ayıp sızlamanın fayda ver· 

miyeccğini anl::ımı~tım. Istırabım 

söylemek, dert yanmak da artık 

Alman~'ada bir suç olmuştu. I Ier 

kes içi kan ağlarken gülmeye çalı

şıyor, kan kusarken kızıl şerbeti 

içtim diyordtı. 

Karbruhcden kalktım. Mün\he 

geldim. Orad:ı tanıdığım bir aile 
,·ardr. Naziliğin beşiği olan l\lü 
nihtekilere daha fazla itimatla ba-

kıyorlardı. Ben de bu Münihli 
tnmdıklann 'Selye~inde kendime, 
hel hağlayahilcccğim bir iş bulup 
yanııımclan emin olarak ya~) a-

s 

Amerikan hikayesi 

içki düşmanı · 
''Yukon" nehri kıyılarında, me· 

deniyet merkezinden kilometre· 
lerce uzak olan bu yerlerde ada
let çok iptidai bir tarzda tatbik 
edilirdi. Orada adalet demek 
"Obrien" demekti. Obrien ma. 
denci arkadaşları tarafındc:n reis 
ve hakim olarak seçilmi§ti. 

"Obrien" in adalet tevzi ettiği 
"kırmızı • İnek" kampında iki 
türlü cürüm olabilirdi: 

( 1) Hırsızlık, 

(2) Adam öldürmek. 

Sarhoşluk, kavga, gürültü ceza 
görmezdi. 

Fakat hırsızlarla katiller tek 
başına bir kayığın içine konula
rak "Yukon" nehrinin sularına 
terkedilir; ve akıntı kayığı "Beh· 
renk" denizine kadar götürürdü. 

Böylece aralarından kovduk1a. 
n mücrim ~ayet hırsızlık yapmış" 
sa yanına on beş günlük erzak ta 
verilirdi. Bu erzakla, buzlu sah
raları aşarak hayatını kurtarabil
mek için, nncak yüzde bir ihtimal 
kalırdı. 

Katillere gelince, bunlar bir 
lokma ekmek bile almadan ümit.. 
siz bir halde suların akıntıs:na 
bırakılırdı. 

• * * 
Altın arayıcılardan "Jak Ari· 

noza'' arkadaşların"· birini öl· 
dürmüş; ve o gün "Obrien" 
bütiin altın arayıcıla .'1 huzurun
da katili m:ıhkt1m etmişti. 

Akşam olunca "Obrien" bara 
gitti. Tesadüfün güzelliğine ha. 
kıo ki, mf'yhanec.i de henüz bir 
saat evv!l bir c:ski viski kasası aç 
mış bulunuyordu . 

Meyhaneci l:urnaz tilkinin bi· 
riydi; ve çol.lanberi, Obrienin 
' C§fettiği zengin bir altın madeni 

·----ını or.ıın elinden koparmak 
için fırsat gözetliyordu. 

Viski bardaklarını üstüste ik
ram ettikten scnra, Obriene keş
fettiği arazi için 10,000 dolar 
teklif etti. Bu sırada meyhaneye 
Obrienin iki ortağı da gelmişti. 

Onlar da bir hayli viski şişesi 
boşalttılar. 

Nihayet gürültülü münakaşa
Jarc'an sonra Obrien madeni sat· 
mıya razı oldu ve mukaveleyi im· 
zaladı. 

Ort:::kların üçü de kör kandil 
kesilmişlerdi. Meyhaneci üçünü 
de ite kaka dışah etti. 

t 1c sarhoş sağa sola yalpa vu. 
rarak nehr:n sahiline doğru iler· 
l:diler. 

Obrien hcpsitll <.n çok içtiği i
çin iki arkaclası onun kolların2 
girmişlerdi. 

Bu sırada birinin aklına bir 
şı:ytanlık geldi. 
Ağızdan kulağa bir fısıltı: 
- Reisi kayığa bindirip nehre 

bırakalrm mı? 
- Çok hoş olur, alimallah!." 

Ne de güleriz ya!... 

* * * 
Obrien ertesi gün kayığın için. 

bileceğimi düşünmüştüm. 

Hitlerin iktidar mcvkiine gelişin· 
denbcri bir iki hafta geçmişti. Fa
kat bu müddet zarfında epey ~Y 
öğrenmiştim. Bunların ba~ında 

bilhassa şu geliyordu: 

Nerede olursa olsun, ne zaman 
o'.ursa olsun, hiçbir suretle, ağzımı 
açıp siyasetten bahsetmemek icap 
ediyordu. Bu, nazi Almanyasmda 
her vatanda~ için en esac:lı bir kai· 
<le olarak kabul edilmi5ti. Başka 

türlü emin hir hayat yaşamak 

mümkiin değildi. Vakıa höyle 
hareket edildiği zaman bile insan 
kendisini gene emniyetle s;ıyamaz· 
dı. Fakat hiç olmazsa günah biz· 
den gitmiş olurdu. 

Münihte o tanıdığım ailenin ya· 
nma hizmetçi girdim. Frav llom
bah iyi bir kadındı. Beni kızı ~ibi 
~e,·iyordu. Fakat ona bile başıma 
gelen şeylerden hiç bahsetmedim. 
HaW't c\·veıa, e\'lendiğimi bile 5öy· 
lcm~lim. 

(Devllmı var) 

Çeviren : C. E. 
de uyandı. Midesi fırın gibi ya· 
nıp kavruluyor, başı çelik bir. 
çember geçmiş gibi ağrıyordu. ' 
Sinekler, bütün gece yüzünü gö· 
zünü ısırarak davul gibi şişirmi • 
lerdi. 

Göz kapaklarını zahmetle açın· 
ca şaşırıp kaldı: 

- Ben miyim, değil miyim? 
Diye düşündü. 
Ellerine baktı. Bu eller Obri· 

enin elleriydi. Bir de etrafına 

göz gezdirdi. Tuhaf §ey kayığm 
içinde ve nehir sularının üstün .. 
deydi. 

Şaşırdı kaldı. 
- Eyvah!." ·dedi- Anlaşılar~ 

sarhoşken bir adam öldürmüşüm! 
Evet, adam öldürmese, böyle 

yapayalnız ve erzaksız nehre bı. 
rakılmasına imkan tasavvur edi· 
lebilir mi? 

iki gün ağzına hiç bir şey 
koymadı. On beş gün sahilde 
bulduğu yabani ördek yumurtaıa· 
rile geçindi. Daha sonra yumur. 
talardan vazgeçerek şimalde av~ 
ladığı fok balıklarının etile karnı· 
nı doyurdu. Nihayet bir sena 
sonra bir Amerikan yelkenlisi 
onu aldı ve ''San.Fransisko'' ya 
getirdi. 

• • • 
-

Altın arayıcılar reislerini bey· 
hude beklediler. Hala da, ara sıra 
ondan bahsederler. 

" Obrien" e gelince, o şimdi 
müthiş bir içki aleyhtarı ve me§
hur bir konferansçıdır. 

Her konferansına şöyle baılar 
ve şöyle bitirir: 

- Kahrolsun içkilll 

5.5.940 Pazar 

J:?.30: Program ve memleket 11&11.t 
ayarı. 12.35: Ajans ve meteoroloji ha • 
betleri, 12.riO: MUzik: Çalanlar: Re~at 
Erer, . Ruşen Kam, Şerit lçll, Huan 
GUr, Olcuyan Muzaf!er llkıır, 13.15: 
MUzik: Halk TUrkUlerl, A.zlz Şen.ses 
\•e S&rı Recep, 13.30/14.30: Mllzilc: 
KUc;Uk orkestra, 18.00: Program ve 
memleket saat ayan, 18.05: MUzik: 
Ii:an,ılc program (Pi) 18.50: MUzlk: 
Raclyo caz orlcestrası, (Şef lbrnhlm 
ÖzgUr), Soprano Bedriye TUzün'Un 
lştirA.kUeı 19.25: Konu!ima, 19.(fı: 

Memleket saat ayan, Ajans ve Me. 
teoroloji haberleri, 20.00: MUzik: Ça. 
!anlar: Reı:ı.t Erer, Ruşen Kam, Şe. 
rif İçli. Hasan GUr. ı - Okuyan: Mu. 
za!ler tıkar, Müzeyyen Scnar, 20.4ı'i: 
Konuşma (Tarihten sayfalar), 21.00: 
MUzik: Seçilmiş Eserlerden mUrekkep 
program. Okuyan: Sadi Hoşseıı, Çıl

lanlar: Re§at Erer. Ruşen Kaın, Şerif 
teli, Hasan GUr. 21.30: Müzik: Halk 
SanatkArı Bayram Aracı, 21.(5: MU. 
zlk: Mitil.at Fenmcn tarafından plya. 
no resitali, 22.30: Memleket saat aya_ 
rı, Ajans haberleri; ziraat, Esham -
TııhvilM, Kambiyo - Nukut borsası, 
(Fiyat). 22.(5: Ajans spor servisi, 
23,00: Müzik: Ca.zband •(Pl.) 23.2U/ 
23.30: Yarınki progrıım ve kapanış. 

Ecnebi i ·tasyonlarmda Tilrkı;e 
neşriyat 

Belgrad: Saat 19 da kısa dalga 
4.8. Paris: Saat 19.45 de krsa dal
ga 40, orta dalga 255; T'ran: Sa
at 20.15 de kısa dalga 50.55 de· 
Roma: Saat 21.30 da orta dalga 
250, Londra: Saat 18,55 de kıfkl 
dalga 20, 31·5· 

Beyoğlu Halk sineması 
BugUndrn itibaren 2 film birden 

ı - Taran l\açıJor. 
2 - Cemytr B..'l t.akhAnesl. 

-•ACELE .. 
Sablık veya kiralık 

l'l·ndlkt~ denl:ı: lccn:ırm<la garaj, 
b:ığ, bahçe, nıcy,·a ağ':ı~larmı ba
\l kö~lt. 

l\lliracaat: Telefon UOS6 ... ............ .. 
Almanca dersler 

Seri \'e asri ''HABER" Meto. 
diyle ve mutedil ücretle de~ al· 
mak i::;tiyenlcrin "Almanca öğret 
meni" ismine mektupla gazetemi
ze müracaati. 



Ankaradaki Milll Küme maçları 

M. gücü Altınorduyu 
5 - O, Gençlerbirliğ i 
Altayı 5 - 3 yendiler 
Ankara,-~ (Hususi) - Bugün 

19 mayıs stadında milli kiline 
deplasman maçlarım yapmak ü
zere şehrimize g-elen lzmirin Al
tay ve Altmordu takımları ilk 
müs:ı.bakalarını Gençlerbirliği, 
Muhafızgücilc yaptılar. 

lerbirliği • Altay takımları ara
sında oynandı ve Gençlerbirliğı 
hakim bir oyundan sonra 5-3 
galip geldi. 

İkinci müsabakayı Muhafız · 
~ücü • Altmordu takımları yap
tılar. Muhafız~cü bngün çok 
güzel oyunlarından birini oynı -
yarak Altmorduyu 5-0 mağlup ' 
etti. 

Baş~. diş, nezle, grıp, romatiıı:. 
NevralJı, Kırı klık ve bütün agrı larmızı derhal k 

İcabında günde üç kaşe alınn.billr· 

Taklitlerinden Sakının!% • 
H d 

• ıı-
er yer e pullu kutuları ısrarla iıteyill :...ıııııııı 

~~~~~~- ~ 
Öci nici---~ 

•H•e•rk•e•s• b•il•h•as•s•a ç:uklar tarafından alınması ga-I 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak . Solucanları~~ 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve ":.. ~ 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklatl 

kullanmalan faydalıdır. , 116' 
~ekimlerimize ve halkımıza tavsiye edılell 

müstahzar her eczanede bulunur• 
.Müsabaka sa:ıtine kadar stadı 

binlerce seyirci doldurmuştu . 
günün birinci müsabakMI Crl?nç-

~------

Mekteplıler futbol şampiyonası j 
Galatasaray - Boğaziçi 1 - 1 

Galata!'Jaray - n~ğazlçl liıtrlcrj tn!aml:ırı bir ara<fa 

· .~~!~;!~~ 3?.,_ku~0ştu.r'. ~ 

l K~~~~v-~awo-ı6 
TRAŞ YARALARI } 
ERGENLiKLER 

berabere kaldılar 
DUn Şeref stadında mektepli

ler ~ampiyonası final maçları 
yapıldı. · 

llaçların ehemmiyetine bina • 
en sahaya büyük bir seyirci top 
lanmıstı. Seyircilerin ekserisi ta 
le beydi. 

H. P Af}A - HA YR!YE LiSESİ 

Günün birinci müsabakası ü. 
çüncUJük için Hayriye ile Hay -
darpaşa liseleri takımları ara-
:,tnda apıldt ve Haydarpaşalılar 
çok hakim bir oyundan sonra 
müsabakayı 3-1 kazandılra. 

G. SARAY • BOCAZİÇİ 

1 ıtanbul mektepliler şampiyo
nunu tayin edecek bu mü.saba. 
kanın ba.şlruna saati geldiği za
man seyircilerde de heyecan 
arttı. Müsabaka hakem Sami 
Açıköneyin idaresinde oynandı. 
Her iki takım da sahaya aşağı
tlaki kadrolarla çıkmışlardı: 

• 
GALATASARAY: 

N ecmi • llalil, Talat - Abid, 
Ralil, Ahmet _ Mw~tafa, Aydın, 
ı\/uzaffcr, Nuri, Billend. 
l30<1AZ1Çt: 

Halil · - Süreyya, Rahmi - E. 
min, Osman, Necdet. Srıbri, Mu. 
'i:aff cr, Tesit, Niyazi, Nu.<tret. 

Oyuna Galatasaravın bir hü
cumu ile başlandı. Birinci devre 
tamamen Galatasarayın hakimi
yeti nltmda geçerek 1--0 Gala
lasaray lehine neticelendi. 

Devrenin sonlarına doğru Ga. 
lat.nsa:ray solaçığı Blilendin, ra. 
kip takım k::ı.lccisile bir çarpış -
ma neticesinde ayağı kırıldı ve 
müsabaknvı terketmek mecbu -
riy~tinde kaldı. 

1K1Nct DEVRE: 

İkinci dc\Teyi Galatasaraylı -
lar on kişi ile oynamak mecbu. 
riyctinde kaldılar ve bu de\Te 
baştan M:ıa kadar Bo~azi~inin 
hamiveti altında geçti. Boğaziç.. 
lilcr 21 üncü dakikada Niyazi -
nin ayağır 'lnn beraberlik sayıla
rını r,ıkardılnr ve müsabaka ne
tice dc~ic;:mP.den 1-1 beraberlik. 
le bitti. 

Beyoglusptır. Demirsporu 
2 - 1 yendi 

Ankaradn.n Demirspor, Fahri. 
kalargücü takımlarile Tstanbul
dan Beyoğluspor, Şişli, Kurtuluş 
arasında yapı!ıın dcp!asmanlı 
futbol müsab:ı.ka!armm ikinci 
haf ta karşılaşmalarm::ı. dün Ta!c 
sim stadında devam eıiildi. 

Dilnkil müsabaka Demirspor -
Beyo~lu.spor takımları arasında 
oynandı. ~taç saatine kadar sa. 
hayı ilç bine yakın bir seyirci 
doldurrnu.1:1tu. 

Mtı.sabaka hakem Nuri Bosut 
idaresinde oynandı. Takmıla.r sa-

haya aşağıdaki kadrolarla çık _ 
mışlardı: 

DEM!RSPOR: 

Hilmi· Gazi, Şev1.:et - lbrnhim, 
ibralı.im, Orhan • Salih, Arif, 
Hakkı, Fahri, Zc1;i. 

BEYOCLUSPOR: 

Ksi.dya.cı • Stavro, Cfrc1ek • E
tiyen, Maruli, Çiçovif - Filip, 
Raktlef, Mesinezi, Bambino, 
Şükrü. 

Müsabakaya Beyoğlusporlu • 
lar başladılar. Bu ilk akından 
sonra Demirsporlular vaziyete 
hakim oldular ve beş dakika ka
dar Beyoğlusporluları kendi nı. 
srf sahaları içine hapsettilerse 
de, gol çıkaramadılar. Bundan 
sonra oyun mütevazin bir şekil 
aldı. Bu vaziyet on beşinci da -
kikaya kadar devam etti. 

İki taraf da e'il7,el fırsatlar el
de ediyorlar, fakat kale önünde 
müessir olamadıklarından gol 
c;ıkaramıyorlar. Nihayet16 mcı 
dakikada Beyoğluspor solaçığı 
Şükrünün bir ortasından istifa. 
de eden Ratklif güzel bir kafa 
vuru.şu ile Beyoilusl')()run ilk ı:ro 
lünü atmağa muvaffak oldu. Bu 
golden sonra Beyoğlusporlular 
büsbütün açıldılar, mütemadi -
yen Demirspor kafesini sıkı~tırı. 
yorlar. Bilhassa soldan Şükrü 
vasrta.c;ile vaptıkları akınlar De
mirsoorlulara bir hayli tehlike
li anlar geçirtiyor. 

Ara sıra Demirsporlulan da 
hücumda görüyoruz. Fakat ka. 
le önünde topu ayaklarında çok 
tuttuklarından bir türlü 2'0l çı
karamıyorlar. Dakika 31. Beyoğ. 
luspor kalesi önünde bir karışık
lık esnasında top ceza çizgisi 
dahilinde bir Beyoğluspor mü -
dafiinin koluna değiyor. Penal. 
tı. Demirsp0rlular bu fırsatı go
le tahvil etmekte güçlük çek _ 
miyerek beraberlik savıla:rını bu 
şekilde kazanıyorlar. İki dakika 
sonra soldan inkişaf eden bir 
Beyoğlus-por akınında Ratklif 
Barnbinodan aldığı bir pasla Bc
voğ'lusporun ikinci golünü de at
tı. Ve birinci devre netice değiş. 
meden 2 • 1 Beyoğluspor lehine 
bitti. 

1 iNHiSARLAR 
Cinsi Miktar 

Teneke knpak 5000 A. 
Rakı mantarı 10.000.000 .. 
Şarap mantarı l.!500.000 .. 
Zımpara ta~ı 250 " 
Bakalit kapak 200.000 " 

llayrlye - llaydarpıışa takımları maça ba5Jamadan ~n·d 

tKf~CI DEVRE: 
O~a Demirsporlular başla. 

dı. Üçüncü dakikada Arifin gü
zel bir şütü Beyoğluspor kaleci
sinin ellerinde. Oyun birinci dev 
reye nisbetle daha süratli gibi. 
Bu arada Bambino çarpışma ne. 
ticesinde sakatlanarak bir müd-

det için müsabakayı terketti. lki 
taraf da akın yapıyor, fakat gol 
çıkaramıyorlar. Devre sonlarına 
ioğru Demirsporlular takımla. • 
rında ufak bazı tadilat yantılar
sa da neticeye müessir olamadı 
ve müsabaka 2 - 1 Beyoğluspo. 
nın galibivetile bitti. 

Beden terbiyesi Kırkpınar güreşleri 
istişare heyetinin Ankara, 4 - Bu sene Edlroede ya-

pılacak olnn Kırkpınar gllrcş mUsa-

d • w • k bakalarınıı. beden terbiyesi genel dl-ver IQI· ar ar rcktörlUğil gUreşçileri de iştirak ede-
cekler ve yağlı gilreşlerden başka ser
best güreş müsabakaları da yapacak
lardır. 

Ankara, 4 (a. a.) -Beden Ter 
biyesi Genel Direktörlüğü isti. 
şare heyetinin 29 nisan pazartesi 
günündenberi devam etmekte O

lan toplantıları bugün sona er
miştir. Bu toplantılarda tahsisa.. 
tın sureti tevzii üzerinde kara. 
lar alınmış ve bütçenin federas 
yonlara ayrılacak olan tahsisa
tın ne suretle taksim olunacağı 
ve hangt işlere sarfedileceği mü. 
zakere ve tesbit olunmuştur. 

Merkez isti~re heyeti bun
dan başka, Beden Terbiyesi ve 
Spor mükellefiyetine dahil ola. 
cak bölgelerle mükelleflerin yer. 
teri ve yaş hadleri hakkındaki 
düşüncelerinin ve bu mevzu ü-
zerinde çalışmak üzere, "jimnaS
tik ve izcilik" adiyle yeni bir fe_ 
derasyon teşkilinin başvekalete 
arzını kararlaştırmıştır. 

nu toplantılarda, sporcuların 
sıhhi muayenelerine, cezalandı
rılmalarına ve merkez teşkilatile 
bölgelerin hesab işlerine dair o. 
lan talimatnamelerin gelecek 
içtimaa kadar hazırlanması için 

Edlrneye gUreş için etraftan gelen 
ve bir çoğu halkevlerl mensupları o
lan halk güreşçilerinin, güreşlerin 

devam ettiği günlerde, Edirnede Edir
ne halkcvi tarafından mlsaftr edil
meleri için cumhuriyet halk partisin
ce tedbir alınmıııtır. 

Ayrıca ya~lı gUreşle, her alkleltc 
birinci ve ikincilere ve serbes t gUre~
te birincilere •'Kırkpınar güreşleri C. 
H . P. armağanı 15-5-940., yazılı cep 
saatleri hediye edilecektir. 

hususi encümenler teşkil edilmiş 
ve genel direktörlük merkez tcş. 
kilatınm vazifeleri, ecnebi spor
cularla temas ve milli olimpiyad 
komitesi talimatnameleri üze 
rindeki tetkiklerini bitirmiştir. 

Vekiller heyetince yeni ka
bul edilen nizamname hüküm
lerine göre her ay toplanması ik. 
t11.a eden merkez istişare htyeti, 
müteakib toplantısını haziran ba 
şında yapacaktır. 

1 H
Oakkskür1e nı e re Katr~ Hakkı Ekrem 

Katran Pastilleri de vardır 

UMUM MÜDÜRLOGONDE~ 1 
Muhammen B. % i,5 Teminat Eksiltmenin 

lira Kr. Lira Kr. gUnU Şekli Saati 
462 50 34 68 14/ Y/40 a.çık E. 14 

20 .. pazar 14,:ıo 

" 
pazar 15 

387 50 29 
" " 

açık E . 15.10 

" 
pazar 16 

I - Şartname ve numuneleri mucibince yuknrda cins ve miktarları yazılı 5 k:ılem malzeme hizalarında gös
terilen usullerle satın almacaktır. 

Il - Eksiltme ve pazarlık hlzalannda yazılı gün ve saatlerde Kabataşta leva.zmı ve mUbayaat şubesindeki alım 
komisyonunda yapılacaktır, 

m - ~rtcamclcr sözU geı;cn §Ubeden p:ı.ra'JIZ alınabl!ece ll-l gibi nUmuneler de görUleb!llr. 
rv - İsteklilerin eltsiltmo ve pazarlık için tayin olunan gi.ln ve saatlerde y'J.zde 7,5 güvenme paralarlle birlikte 

mczktl.r konWıyooa müracaatları. (3641), 

ViROZA ARPACIK 
StVILCE 
AKNELER ,t 

DOLAMA -----v--8- o"t' ŞiRPENÇE İ /) 
PtYODERMtT 

M EME iLTiHAPLARI ve ÇATLAK~ 
HER TURLU YANIKLAR 
KONJEKTiVIT .ŞARK ÇIBANLARI ~ 1 
KOL TUKAL T i CIBANLARI 1'~ ~ 

ViROZA ~~1!M~~~:o>~ 
EDER. ..ı · ~;J 

-~ 
Köprü lnsaatı ilAnı . ; 

Nafıa Vekaletinde~ ~-
1 - :M:Utcahhldlnln vefat etmesi Uzerioe yanın ıcaıaıı. ~ ~ 

dahilinde DUzce • Hendek yolu üzerindeki "MerkJcmeleJl'' ;ııİıt" 1 
mali inşaatı l<apalı zart uaullle eksntmeyo çıkanlmıştn'· ~O 
bedeli "fi500" liradır. ~ .~. rr A 

2 - Ekıılltme, 13-Mayıs-940 tarihine mUsadit paSll:,. ~ t'. 
''15" de Nafıa VekAletlnde Şose ve KöprUler Reisliği ~ ı "1' ,i 

3 - Eksiltme şartnamesi ve buna mUteferrl diğere~ ~ıv,. 
muka bilinde aılı geçen relsllkten alınabilir. 0~..ı: • ~ 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin "3562,:50" ııralJI< ~ -O~ 
nat ile 24.0u sayılı kR.nunun tayin ettiği vesikaları ve eJcll ııı•ı:1" • ..1. 
en az sekiz gl\n evvel Nafıa VekAletine mUracaat edUIP .ı ~ 
hllllk ehllyet vesikasını hamil bulunmaları !Azımdır. de .,.-r.ıt --~ 

5 - Tallplcrln 2490 sayılı kanunun ta.rlfatı daireıln ,tıUo' ~ 
kapalı ve mUhUrJU zarflarını lkincl maddede zikredilen el< tJi]IJld• 
bir s:ıat evveline kad:ır komisyon reisi iğfne makbuz ıııul<a 
muktezidlr. (1849) (3249) 

in hi sa rlar 
mO dOrlü ğ 


