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Moskova, ltalyanın 
harbe girmesıni 
hoş görmiyeoek 

İtalya harbe gırerse Sovyetlerin 
haricl siyasetinde büyuk bir 

değişiklik olabilirmiş 
Londra, 7 - Akdenizde tehlikeU lftmdur. Veliahtin de ha.rbe aleyht&r 

olduğu ötedenberl söylenmektedir. Bu 
(Devamı 4 Ünriide) 

Hitlerin İsveç 
krahna mektubu 

1 • 
İskoç yada Non·~te «',Slr edilen MmıınJarılan bir grup 

(ılianldıkları ı;ır:ıita.;~ 
haraya 1 

~~~-
;;:~~ Balkanlara dair 

vaziyetin zail olmak üzere bulunduğu
nu gösteren alAınetıer bellrmekt~dir. 
Bir mUddettenberi mezuniyetle Lon
draıla bulunan Roma.dak.1 İngiliz elçi
si Sir Persl Loren dUn alqam Roma
ya dönmUştilr. BugUn İtalyan harici· 
ye nazırı Kont Ciano Ue görtlşecek 
ve ne Ingllterenin ne de Fra.n.sanı:n 
İtalyaya karşı ha.smanc bir taaav
vurlan olmadlğı yolunda izahat vere
cektir. 

Siyası maha.tilde, lngilterenln ltal
yıı. ile nıünuebetlerini idam• etmek 
ve iyileştirmek istediği, Slr Peni Lo
renln bu htımısta İtalyan hUkCimetini 
tenvir edebileceği beyan olunma.kta
dlr. Akdenlzdeki tahşidat ha.k.k.mda 
tta.ıyan hUkCimeU tarafından lnglllz 
hUkCimetlnden resmen izah talep edil
diği haltkmdaki haberler, Londrada 
teyit edilmemektedir. Londra, maha.
i'llinde, Akdenlzde endişe tamamen 
zail olur olmaz, alman tedbirlerin 
lAğvedllebileceği temin edilmektedir. 
Bu şerait altında, vaziyetin normal 
hale ircası ltaıyanm hattı hareketine 
bağlıdır. 

Bitaraflığa riayet oluna
cağım temin ediyor 
Stokholm, 7 (A.A.) - İsvec 

hariciye nezareti, İsveç Kralı il~ 
Hitler arasında notalar teati edil. 
miş olduğunu teyit etmektedir. 

-
1
• ~~Yreı ! heyecanlı şayialaı 
~~ASAM KUMÇAt'l Al y . . t' b' k y 
~t~ l~~~=;:;; ; manya, unanıs anı~ ır !smını, ve ugos · 
~~t};~:~~~~ 1 laL!J.~!~~n~i~~s~h!~~~k!r!~.~~!~~~~~l~n~ı~ra~~},!;~.!!~!oT.~u~ 
\~S 1.\1.... Uorv~ için yap. nezaretı dun akşam şu teblıgı müttefiklerin Yunanistana asker tefiklerin Yunanistam gizlice iş-

t'I ıı.···~.. 1 . . k 
j "lı ı:ıa.ııca"anın talya ile neşretmıştır: ~ı . armak için uğraştıklarına ait· gal için hazırlıklar yaptıklarını 
\~ıı..._ bit İıtj~lahra vke ~kdenı: "Son 36 saat zarfında, Alman tir. Alman gazeteleri müttefikle. yazmaktadır. 

SULH LElltNDE TEŞEBBUB 
ve N1)1\1A1'1ŞLER 

Pari.!I, 7 - Romadan gelen haber
lere göre İtalyan veliaht! dUn papayı 
ziyaret ettikten sonra Mwıolini ile 
bir saat süren bir millft.katta bulun
muştur: 

Papanın harp aleyhtarı olduğu ma.-

İsveç Kralı, notasında İsveç'in 
bitaraflığını muhafaza edeceğini 
beyan etmekte, Hitler de İBveç'in 
bitarailığrna riayet cdecefini te· 
ahhüt eylemektedir. 

Bugün 
Milli Piyankoda 
Kazanan 
numaralar 
4 Uncu sayfamızdadır 

,~.~d~le ata·kared etınled ~e radyosu ve Alman istihbarat ser· J:in Yunanistanı işgal etmek ve Londranın salahiyetli mahfeııe· 
~ ı a burada kendilerine üsler hazırla- · b" ·· b h b 1 · ·1 

~ 
~i {·. ltatynn ar o fg~ visleri, Balkan hudutlarında pek rı, utun u a er erın tamamı e 
'~ h~t',tt gazet~1 erı yakında kanşıklıklar olacağına m~k istediklerini yazıyor ve İtal· esassız olduğunu ve müttefikle. 
~ ''lı~~ kııırn ;e.!'tpt~d=- dair bir takım ş?yialarr perv~sız· yan gazetelerinden bir kısmı da rin Yunanistana asker çıkarmayı 
~'·~ '413'a art k e~ ca neşretmektedırler. Bu şayıalar Alman gazetelerine bu yolda yar· hiçbir veçhile düşünmediklerini 
\ı~)lt~haıe e~r d' ;,1°)P~ dan büyük bir kısmı biribirini dım ediyorlar. Çünkü Mareşal bildiriyorlar. 
it..~ llı ilcteri •ful 

1 ~r. J°- nakzetmektedir. Diğer bir kısmı Balbo'nun gazetesi olmakla ma:. (Devamı 4 üncüde ı '*'-!\ \ha1\Qa ı:kı;:da: da Be~Jinde neşredilip, neşirlerin. 

Norveç harekatı bugün Avam 
Kamarasında münakcşa edilecek 

Başvekilimiz.le Hariciye vekilimizin beyanatı k• l~d il te.ı...... ih . den hır kaç saat sonra keza Ber-

~~~I,:: .:;;;:,,·· B::.~ u.:.::::i:.~:~::.i:. :::;:r~u Yunan, .. s tan 1 n . baş 1 na ne 1 ece k Norveçte Almanlar 138, İngilizler 

'~~~rı te'j~~:e~!~!~=~ ı ~r~~~~~~!ı~~a~~~~~~c~nuke~~~ ti 
··~ \\ ( 'f)ıe müttefiklerinin laylaştıracak bir kararsızlık ha· her t eh ı ı· k e Londm, 7 - Merkezi Norveçte-

42 tayyare kaybetmişler 

(~f.' a elrllrnı 4 üncüde) vası yaymak emelindedir." ki İngiliz kıtaatmm bir kısmı ln-
giltcrcye dönmüş ve İngiliz genel 
kurmay reisi general Ayrmsayd 

Tu .. rkı'ye ı·çı·n. de tehlı'ked'ır ~:!:~:::r~·~;~~orveçteki 
>.. harekat esnasında şimdiye kadar 
'(1bıt a_l'llt) \r • d 42 İngiliz tayyaresi kaybedilmiştir. 

\ -~4ka.ı a.zıfe ve salahiyetlerini örfi .i are Böyle bir vaziyette Türk milleti ile Türk ordusu Almanların kaybı muhakkak ola. 

' I~ iltında askeri makamlara geçıren Yunan milletinin yanıbaşında mevki alacaktır rak 138 tayyaredir· 97 tayyare 
I tL. b k ·1 daha kaybetmiş olmaları muhte. 

rtf l ~ lJ 'ık U an un l e Atınada çıkan Elinikon Mellon ga· terek mukadderatının hislerinize uy- meldir. 
ıJf' ~N ı b • ı k f k zetesı Ankaradaki muhabirinden al- gun tarzda inki§a!mı temenni ede- N AZffilNIN : , ~~ o una 1 ece ev a- dığı kaydile Başvekilimiz Dr. Refik rim.,, NOR~i'Y~ATI , ~\~. tl:..\d b . Saydamın ve Hariciye vekilimiz ŞUk- ŞUkrU Saraçoğlunun beyanatı da Norveç hariciye nazırı Koht ga-
~ ~ ·~ı'i~ .,~ irler de tesbit edilçji rU Saraçoğlunun beyanatıarm.ıncşret. şudur; zetecileri kabul ederek ŞU beya-
• • ~ ,.11 _ mektedir. "- Türkler yalnız iyi gUn dostu natta bulunmuştur: 

~'ıııı~ tlun ':: Büyük Millet yet ve vazüeleri askeri makamla· değildirler. Dostlarımıza kara gU.nle- "Norveç ordusu kuvvetini mu-, , 
,, "l ·• Orf• • Başvekilimlzln beyanatı şudur: 

ı ... bir·1,, .ı ıdare kanun ra intikal edecektir. rinde de yardım ettiğimize, bUtUn ha.faza etmektedir. Şimalde top-
h •, b .. c "- Elen - Türk do.stluğUnun kök-
,. ~'•ı'h ı rnüzakeresi Bu makamlar kendilerine inti- tarihimiz şahittir. Yunanistana karşı lanan Norveç kıtaatı en iyı" kuv. L 1 a ı. !eri tarihte vo iki milletin hı.sımlı-
,~~~. I\, .-.abul edilmiş· kal eden salahiy.et ve vazifelere olan dostluğumuz da derin, emin ve vetlerimizdir· Bunlar müstakbel " ğındadır. Bugtin bu iki millet birl-
i'· 'd· t.·· taalluk eden karar ve emirleri verimli bir sevgidir. harekatta çok faydalı olacaklar -v tl qtc· t.Ote birlerini bir tek ailenin etradı addet- . i 
~ıı 41~1 1 Clrf· • Utnumi veya mıhalli zabıta marifetile icra et- Kara giln gormememlzi temenn e· dır· Almanlar Norveçten tardedil-"' Ct· I•• mcl<tecUr. 1 ·~ qt~ •1 ta ,,e kararı Dahi. tireceklerdir. derim, lAkin arzumuz hilifına olarak dikten sonra da miltteflklerle Nor-
i a. ııı,.ı!ijn t~fından münasip Örfi idare altına alınan yerler. Bu suretle birleşmiş olan iki millet. böyle bir günle karşılaşacak olur.sak veç arasındaki iş birliği devam 
.,t~tı'i: aıı;nacaktır. Örfi de askeri idare aşağıda yazılı blribirlerinln gerek sevinç, gerekse Türk milletile Türk ordusu, Yunan edecektir. Harb bitmedik!:e Nor
t l, JCt \te n Yerlerde u· fevkalade tedbirleri ittihaz ve matemine, içten gelen bir duyı;ıı ile milletinin yanıbaşmda mevki alacak- veçin serbestisi temin edilemez.,, 
t•hitt \' ~lt"~&ayi .. e taalluk tatbike şalıihiyetli olacaktır: iştirak etmektedir. tır. ÇUnkll Yunanlstanın başına gele- Koht gazetecilerin: "Norveç İs. 

Olıtn,,1 b·i Bcvctince ı _ Göriilecck Iüwm üzerine Tarih ve t:ı.blat t:ı.raiınrlan ynnyana cek her tehlikeyi Tilrldyc için de teh· veçin yardım.mı istedi mi?,, sua.-
ıo..ı. labıta aalfilıi· (Devamı 4 üncüde! konmuo bulunan bu iki milletin mllş· ake addct.m.ekteyiz.,, • line "Hayır" cevabmı vermiştir-

Stokholmda bulunan Norveç 
meclisi reisi Hambro, müttefikle

( Devamı 4 üncüde) 

Petrol sahasına 
demiryolu 

Irak ve lrana u%anan 
demiryolları kanununun 

tadilini kabul eden 
Mecliste dün 

Başvekil 
izahat verdi 
Ankara, 7 - Büyük MU!et Meclisi 

dün toplanmış ve Diyarbakır istasyo
nundan lrak ve Iran hudutlarına ka
dar yaprlacak demiryollan kanunu
nun birinci maddesinin tadili hakkın· 
daki ıa.yihayı mUzakcre e~Ur. 

(Devamı 4 üncüdel 
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'~~ Rill2J~ . ı 
~~~':_B.A.LARJ ... va-ıim-~z-in-ço-1c .-.i~::ı-be-tıi-1· -H-u~usi idare ve belediyelere aı·t 

1 
at·ıin~ 
AKŞAM P.09J/,Jı!' 

Sahibi ıre Neşl'ft/111' &Jf _-
Hasan R&S ~ 

İDARE EVİ: ısıdd ~ 
,_ -- .... ııı ,,,,,., '"' 

Yen ~len ıelcfonıı \ ,~ bır teşebhusu 
Diyan kendisine çok haris, Filis İse aşktan uzak G t 1 d k G · k 11 . k . 

göründü. Biri aşka yiyecekmiş gibi sanlıyor, .aze 8 er _e ÇI an ay r I m 8 n U 8 r I n Ira· 
öteki ise oyun oynuyordu. dılek ve şrkayetler . 

idare • • 'f ~ 
nan • • • • ,,_ ~ 
Tariw. a.- a.1ıf - ,,,. ,,-~ 
......, ,._..,.,...,..,.. ~ ,ı'I 

P'""' lltllt nrwt "• • 1 j\ fİll I 
············~;ı1~ 1 

i?:;: b3bamın maiyetin· =~:~:~~ :b~viyo~~n~i:: ~:::;;:;te~~r=-ı:~!::f~!~ 1 ar 1 ? a g e ç e n s e n ek 1 n -
Jig~r~ ~~n~:;.~beri .eviyo- dan t:~:re::::ahkilc d e n faz 1 a o 1 m aya c a k 

1 ABONE ş- ı~ıııı 1 
1 fwtıp ı...-: '~ 1 S.--lıll •.DO iti· 1 sf 
f e •rhla 4,15 • j,I: ~ 
• 1 •Jhlı 1,.60 • •·' ., ... 

• 1 eyıala •S ·----
·-------- ı·ıı~~"' den olan mı? 

- Evet. Girebilir miyim? 
- Kapıyı açmam menedilmiş 

ti ama .. Mademki gelen sizsiniz, 
tehlike yok. 

Kapıyı açtı ve parmaklarının 
ucuna basarak yanalimı uzattı : 

- Öpün, dedi, müsaade ediyo· 
rum. Ötekinden de.. Şimii sıra 
bende .. 

içini çekti: 
- Size söyliyecek çok şeyim 

Yar. Kanapeye oturalım. Isrniniz 
ne? 

- Jigliyo. 
- Ne güzel isim! 
Krsa bir fasıladan sonra devam 

etti: 
- Ne tesadüf! Ben de sizi dü· 

§Unüyordınn. Durun da size baka
yım. 

Arkadaşmıda gözleriniz için he
men hemen kavga ettik. Ben göz· 
lerinizi güzel buluyorum. Arkada· 
şnn aksini iddia etti. Fakat ben 
haklı imişim Jigliyo, gözleriniz 
çok güzel. 

- Gözlerim aleladedir. Eğer 

canlanıp güzelleşiyorlarsa size bak 
tıklan içindir, binaenaleyh güzel
liklerini size borçludurlar prenses. 

- Bana prenses demeyin. Alin 
deyin daha iyi .• 

Fakat Jigliyo ona hiçbir şekilde 
hitap etmedi. Zira, bu sefer yap· 
rnacık '())mıyan bariz bir heyecan 
içinde, Aline söyler..meğe layık bir 
söz bulamadı. 

Onu diğer otel odasında ilk gör
düğü gün hadiseler \'C vaziyet a~ı· 
kane bir sahneye müsait değildi. 

Mirabel hazır ve kıskançtı. Endi
~ içinde olan Alinin çehresi süz· 
gündü. Sahne çok kısa sürmüstü. 

Burada ise her şey aksineydi. 
SessizJjk içinde gözgözc ye sevimli 
yüzünün hemen yanında onu eşsiz 
buldu. 

Diyan kendisine çok haris, Filis 
ise a~tan uzak göründü. Biri <ıı.c:ka 
yiyecekmiş gibi sarılıyor, öteki ise 
oyun oynuyordu. Fakat ne birinin 
ne de ötekinin gözlerinde, Alinin 
gözlerindeki a~!a davet eden ve o· 
nu tutan alev yoktu. 

Alinin ellerini tutmuştu.Genç kız 
ise gözlerini yere indirmemişti ve 
daima hazır bir buse içinmiş gibi 
ağzı yan açıktı. 

Jigliyo ona bir şey söylemiyor, 
ne söyliycccğini bile...'lliyordu. Bel~ 
ki yüz defa tekrarladığı cllmleler 
birer birer aklına geliyor, fakat o 
bunları beğenmiyordu. 

Alin sordu: 
- Neniz var? 
- Sizi seviyorum. 
- Ben de seni seviyorum Jigli· 

yo, seni bütün kalbimle seYiyo
n:m. Sana b•ınu söylerken çok me· 
sudum. 

- Fakat ben ~izi o kadar za· 
mandanberi seviyorum ki... Bilmi· 
yor muydunuz? 

Alin: 
- Çok zamandanberi mi? dedi. 

dllıırnt1ıtı "'" , "~ 11 ... 

rum! \'ali ve Bclcdiyf' rr>isi Dr· Liıtfi 

- Bunu bana hiç söylememi~- Kırdar, hal!tm şehir iı;IPri h:ıkkı:ı. ~.1illi korunma kanunu ve l<ararnamenı·n 
tiniz? uaki şildi.yctlcrivlt (;{)~ yakıııduıı Eşya 

fiyatları 
.. k ıı·yor yu se ·ırı 

- Ccsar"t alakadar olarnk ı.tı!"I, ti gUnii gil- 1 resmi bı·nalara nasıl tatbı"k .. edemiyordum. Sizi nüne takip t·tlırn ı• • lıamr ''er • 
dü~ünüyordum, fakat ~iz o kadar miştir· Bilhat su hu maksatla bele-

yüksckte, benden o kadar uzakta diyede bir ııeşıi~at biııosu kurul- edı·ıeceg\J ·ı b"ıldı· ı"ldı" 
idiniz ki... muştur. Bugünlerde faaliyete ge. r 

Beni dinlemcğe razı olacağınızı ~~cck olan bilro mUdUrlüğilne ve-
• . • . ? ,.. • ırnletcn ınnlı;u DAn!zhank neşriyat Milli lıorunma kıınununun SO un-

cıı ın'.lildeslne göre, achlr, kasaba, 11· 
man. ıskele 'e istasyonlarda gayrl
ıucnkullenn kira bedelleri bu ka.nu-

n~:rı tahrnı~ cdebılır?ım .. (,unu~ 

1 

§ubesi aefi ve spor muharr!rlcriıı
bınnde hankulade bır talı ('seIJ den f:Şrcf Şcfiğirı gctirilnıesJ muh
olarak sizinle başb.lşa, gözgöze ve temeldir· 
elleriniz ellerimde konusabi!ecc··ı- Neşriyat bUrosu gazetelerde çı- uun tatbik mcvkllnc konmasına tn· 

• • A " itan fiildyet yazılarını aliiliadar kaudllın eden senenin muayyen olan 
mı u_mmu)ordwn. . daırelcr nezdinde takip ve t.ahkih kira bedellerinden fazla olamaz. Bu 

Alın, aşkla ona bakıyordu. Jıg· ederek bu iı;;lerin nedPn s!lrünce. htıkmUn Ankara ve lııtanbulda beledi· 
liyo devam etti; mcde kaldığını incel.yC'cek ve bir ye hudutları dahilinde vo diğer bUtUn 

_Bana inanmıyor musunuz? an evvel ııeticelendııflmr~ıi için lıc- \•llflyet merkezi §•hlr ve kasabalarda 
Ah 1 · a . 1 lt>diye riy8!3Nlnt• muııt.11.amaıı ra- tatbılti heyeti vckllece kararl:ıştırıl· 

- ~· : 
1~ . nI).~rum. por ver<'cel:tir· mıştı. 

- Sızın ıçın şıırler yazıyordum.. GnzrtPlPr'n helediye işlcrlne da- Bu hUkme göre her gayrtmenku-
- Şiir mi? Şiir yazıyor musu· ir yazılnrmLJn vpya halkm şıka) et !Un kira bedeli 939 senesinde muayyen 

nuz siz? Ben şiiri çok severim. B('· dilek!Pr nd" ~ nnlışlıklar olursa olan mlktnrdan fazla oıamıyacagma 
nim için ~iir y:ııdımz ha? sahi mi? b.unln~m d'.l P!'nslı. Gurctte dU~cl- göre hu.rus1 idare ve belediyelere alt 

Ok ak . t ... , tılmcsı dhl'tfne cldılecek, bilhassa bınnıarıiıın halen kirada bulunup da 
- um ıs er mısınız. tavzih ve tckziblerin ynnlııı olma.. nıUddctı bittiğinden tekrar kiraya ve-
- Okumak istemez miyim? Ta- ması ve tnmamilc hakikati ifade 

bil... etmesi gözönünde tutulacaktır· 

- İ§te... - --- -

Jigliyor. cebinden birinci şiir kita Ecnebi me1tte", le-
bını açtı, sayfalanm ı~arıştırdı ve ~-J 

Alin ismine ewclden hazırlanmış rı"nde ı·mtı"hanlar 
olan ~iiri bularak: 

- Okuyun, dedi. 
Alin kitabı aldı, dikkatle ~iiri 

okudu. 
- llunlan benim için yazdınız 

ha? 
- Evet. 
- Ah! ne güzel şiir! Hayatımda 

bu kadar güzel şiir okumamıştım. 
Siz biiyük bir ~airsiniz! 

- Sizden bahsettiğim zaman 
Alin! Bana ilham ,·eren ancak siz-
siniz. 

Alin onun kollarına atıldı. 
liyo adeta ihtiyatla onu öptu. 

Alin: 

Jig· 

- N'a~ıl? dedi. Siz ıbunu da bi· 
liyor musunuz? Mirabcl bana bu
nu kendisinin icat ettiğini söylü· 
yordu ... 

- Ona da öğrettiler. 
- Size de değil mi? 
- Bunu, sizi ilık gördüğüm gün 

ben derhal ke§f edebilirdim. 
- O halde beni aldattı mı? 
- Has bir §ekilde aldattı. 
- Hepsi bir. Bana bir yalan 

söyledi. Onu asla affetmem. Yalan 
söylemek çok fenadır değil mi? 

- Ondan daha çirkin şey yok
tur. 

Alin düşünüyordu: 

Ders kesimi ve imtihan 
günleri tespit edildi 

Ecnebi ve el:alllyet mektepleri mU
dUrlerl dlln toplnnarak ders kesimi, 
imtuuuı ve mekteplerin tekrar tedrl· 
Rata ba§lama tarihlerini tespit ctml§
lerdlr. 

Verilen kararlara göre, İtalyan mek 
teplerinde ders lteslml 20 mayıs, lm
tlh:ınlar 3·1:5 haziran ve tedrisata ba~
lnma ı:; eylfılde olııcaktır. Anlerll<an 
mel~tcplerlnde 20 mayısta ders lteııl

ml, L-nt1hıınlıır 2:ı mayıs-13 h:ızlmn 

olacaktır. Fransız mekteplerinde ders 
kesimi 30 mayıs imWıanlar 10-~2 ha
ziran, yeni yıl tedrisatı Fransız mek
teplerinde 16, Amerikan mekteplerin 
de 17 eylQl olaral< tespit oıunmu§tur. 
Ekalliyet mektepleri de tedris vaz!yet 
!erini bu hn!ta !Cinde maarif mUdllr· 
ll\~Une biltllrcceltlerdlr. 

---,-<>---

Sahte Asprin 
yapanlar Adliyede 

''B:ıyer,, aspirinlerinin taıtlltlerlnl 
çıkaranlar diln polisçe yakalanmış

lardır. Am~jlıı.rı itibarile h:ı.ldki· 

!erinden hiç !arkı olmıyan bu a:ıpi

rinlerl plyıısaya sürenler, zabıtanın 

tahkikata ~ladığmı haber alınca 

bazı tedbirlere ba,şvurmuşlar, taknt 
sıkı takiplerden Ro:ıra meydana çıka· 
nlmııılardrr. 

rllnıelc Uzere müzayedeye çıkanlacak 
oıı.nlar hakkında a!Akadarlara bir ta
mim gönderllmı.,ur. Bu tamimde ıöy
le t.lcnllmektedir: 

ı - Huauat !da.re ve belediyelere a
lt olup da hnlen icarda bulunan gay
rlmcnkulUn ic:ır akdini yenilemek Is· 
teulği takdirde bu gayrtmenkulUn art
tırmaya çtknnlmıyo.rak klracrsma 
müddei bitmiş kontrattaki ıartlar 

dahilinde ve ayni yol üzerinden ...-e 
kontratoya bağla.malt §artlle kiralan
mıısı, kiracı al:di yenilemek istemezse 
ll§llğı:dald madde mucibince muamele 
yapılması ıwmdrr: 

2 - Gay11menku1Un içindeki mUs
teclr akdin tecıJldlnl Lstemez veyahut 
gayrimenkul esa.acn boş bulunursa bu 
gayriıuenkulUn geı;en ı;enekl tcnr 
bedeli Uzer.inden ve 2190 numaralı 

lumun hUkUmlcrl dairesinde kiraya 
arzcdllmesJ ve birden fazla talip zu
hur cttl[,1 takdirde fazlayı nazara 
almaksızın vilAyet dalmt encUmenl 

Bir katilin idamı istendi 
Bundan bir mUddct evvel Tarlaba

§mda Evgenlya adında bir kızı öldU· 
ren 45 yaşla.nnda Angelosun muha
kemesi sona ermlı ve dUn birinci ağır 
ceza mahkemesinde mUddelumuml 
maznunun suçu taammüden lşledlğl 

sabit olduğunu söyllyerek idamını is
temiştir. Muhakeme mUdıı!aa ve ka..
rıır için başka gUne knlmııtır. 

Ekspresle gelenler 
Blr Macar motör 1'abrtkat6ı:1.l bu-

gUnkU ekspresle Peşteden gelmiştir. 
Bundan ba,ka iki tng111z ve bir A

merikan mUhcndlsl de gelenler ııra

ımdadır. 

- Sizi, arkadaşımdan daha çok 
seviyorum, dedi. 

Bu &'J>lrinlerln Vanyak adında bir l --
seyyar eczacı tarafından terkip edU- KUÇUK HABERLER 
dlğl, ambaldjlıırınm da Slrkecldo E· ---........ --------~ 

Bir saat sonra Alin itirar edi
yordu: 

- Mirabcl yalancının biridir. 
Sizi ondan çok, daha çok seviyo· 
rum. Sizi şimdiye kadar dünyada 
kimseyi sevmediğim derecede şid
detle seviyorum. 

Ah! gitmeyin, gitmeyin! 
- Gitmem Hlznn .. 

bussuud caddesinde Davld Dizenin 
matbaasmd:ı. basıldığı, T:ıhtnkalede 

kutucu Davldln de ambalAjlan yaptı
ğı ve kıllşcleri de çlnkoğra! Mıgırdıc; 
tnrıı!ından imal olunduğu ıınlaşılmış
tır. Suçlular elde edilen klişe ve ka· 
lıplar ve nmballijlarla beraber dUn 
adliyeye verilmişlerdir. · 

11 vapurun :;İparişi geri 
kaldı 

• Dolmabahçe izdiham bMlsesiniıı 
nıısıl cercy&n ettiğini tcçıt için diln 
ikinci ağır ceza azasından Halllin 
nlynbctl altında ehllvuku! tıı.rafmdan 
mahallinde bir lcc§I! yapılmıştır. 

• Ticaret vckA.letı umuml mağaza
lar mUdUrlllğU Eminönllnde büyük bir 
umumi mağaza blnıısı !nş:ısma karar 
,·ermiştir. 

• Her ay verilmesi icap eden demri 
atoku b<'yannnmelerlnln verili~ mUd
dcti diln alq;am bltmlşUr. Beyann:ıme

lcr ticaret vektı.lctlne gönderlleccl{-

ve belediye encUmenlerl huzurunda 
aralannda kur'a çekilmek surctlle 
mll§terllerden birine kiralanması 1· 
cap eder. 

SUrdUğü pey geçen sene icar bede· 
llnden noksan olan mUşterilcrln bu 
kunıya iştirak ettlrllmlyeccklcrl ta
blldir. 

3 - Eski icar bedelinden talip zu
hur etmediği takdirde arttırma ve ek· 
sııtme kanununun mahsus hUkUmle
rlne göre ytniden icar bedeli takdir 
ettirilerek o gayrimenku!Un arttzrm3. 
ya konulması lA.zımdır. 

Bu takdirde gayrinmcnkullln cvv<'l
kl sene icar bedeli mlkt.:ırıru geçme
mek tızere en fa;z;layı aUrccck olana 
lbaleat lô.zımdır. 

Eskt icar bedelln<Jen tozla olarak 
pey sürenlerin taahhüdü halinde ara
lnrmda yukanki madde mucibince 
kura çekilir. 

4 - Esaalı tamir veya llAveler yap
malc veya ihya ve frnar etmek aurc
tlle bir gayrlmenku!Un kıymetinde 

tcbeddUl b\J.IUle getlrllmfş ve bu ııe

bcble geçen seneye nazaran mnlQm o
tan icar bedelinin arttırılması icap et
m.ıı bulunursa bu gayrimenkule ~490 
numar:ılı kanunun 15 inci maddesi 
hUkUınleri dairesinde '\.1111.yet dalrn1 

Akdeniz gergı~ ~ 
muhtekirle~ı ~i 

harekete gel~~ 
Bankaların kre~~et 
meleri üzerine h';di __ ~ 

kararlar ~e ~?" 
Akdenl.zde \'aziyetııı gt Jf' 

ve aeyrise!erin mUş1<Ull-=~ fıı' 
iç piyasada tesirini 'ııJ11• ~ 
mtınlelcetımlzo dcııiS yo ı.ı• ~1 

maddelerin !lyauarı sn~, .~·ı' 
ıneğo başlamıştır. BU si ~ 
al~dar makamııır detlı ıııf 
ve teUdkata gin§ın!Jlerdl1~~~ V 

AlA.kadnr mııkı.unıarıD ,~ 
ne göre, !!yat :rukSeldfgl ~~ 
tay, teneke, clektril< ıı:ı ııJJ1 s~ 
rinde görUlmUştUr. ~ ,y.ı ,d· v. 
' liraya ytiksclml~. teJl,rtıO". ~ • 
ytızde 60-60 nlstıctillde 

41 
J". f.j 

ğer bazı e"ya uzertııde ~ ı' 
de artı;;la; görüldUğU "JJ.JP' f .,ı· 
yetlerle anlaşılmıştır·~" 

encümeni ve belediye encUmenlerl ta- vaziyetten ve tirııatta!l dil· f' 
rafından bedeli takdir ettlrllmcsl ve :uştıklnn nnl:ışıımakı-~eı;l~• 
fakat bu bedelin geçen sene ra;>1ctne te sebebiyet vl!ren ııtU~r~~~ 
mUstenlt bulunması 10.zınıdır. detıe takip edilmeleri ~~ ci st ~ 

ti - 1039 da icara verilmediğinden Diğer taraftnn ıuı' st!l.~.fi 
geçmiş sene icar bedeli malQm olmı- flyatınnnda görülen )o())t ,ıı ~i 
yan gayrimenkuller için de yukarıki lcrlnl tetkik etmekte ol ~y..-jl "'' 
maddede olduğu gibi 1939 rayicine dUn nkaam dıı. \'ııJ.iDl.llutl~ • 
göre icar bedeli taltdlr etUrllerek ki- mıntakA ticaret ruUd ~..,. 
raya çıkanlmuı 10.Zımdır. lanmıııtır. .,pıl-' "'Pi" 

İngiliz büyük elçisinin 
yann gelmesi 

bekleniyor 
Birkaç gün evvel Sofyaya gide. 

rck H:ral Boris tarafından kabul 
edilen lngiliz Büyilk Elçisi Sir Hug 
Kn:ıçbul Ilugessen'in yarın şehri
m.ize dönmesi bekleniyor· 

GcçC'nlerde Londraya giden et
çilik enformasyon şubesi mtidtiril 
meşhur dil a.limi müsteşrik Deni
son Ros da sefirle birlikte gele
cektir· 

19 mayıs için fevkalade 
bir piyango tertip edildi 

Haber Ycrildigine göre, milli pi
yanko idaresi 19 Mayıs gençlik 
bayramı münasebetile mutad keşi
deleri haricinde fevkalade bir pi
yanko tertib eylemiştir· 

19 Mayıs günü stadda yapılacak 
bayram tez:ıhilratmı takiben stad. 
da yeni kQreterle ç~kHecck bu pi
yanko, bilyük ikramiyesi 50 b!n 
lira olan 200 bin bileti ilıtiva eyle
mektedir· 

Bu ke§ide için onda bir bilet ye
rine tr.m bilet ilıdas edilmiştir. ---------
Bu sabah Ankara.dan 

gelenler 

Bıın:mııırm ıtaıyaya ~~et' 
ta ve balık ihracatın& }Ced'1'~erl' 
ue ·ııe verilen krediyi ıtfl"" il~ 
rlne başlıyan vo dlğel' ~~~) 
durmasını lntac; edeil tc.,e?> ııv:~ 
da Ankarııda yapıleJI • tı1' ~ 
tice verml§ ve bllkoıııe~r· ~~ 
diln yeni bir knr&r ~erl'fs 
bugUn bankalartı ,;e ıt61'· 
na te~Uıj-i bcl<I~IJle.J< daP 
Yugosla~Y~ 

gelenlerın 
ani attıkl•~~v 
. . Jt• d'" T ehlıkenııı 1,. l 

ziyade Alı118:"htiJıS' 
oJ. e ı 

geleceg~ ot rtf' .( 
verılıY' ~"JO"' 

,vel ~U~ıc\1 ıJf 
Bir müddet el tJ bU'IJI"" ııııJI ~ 

den lkt TUrk tuı-15 rtın!Jll' gt <fııt'" .Ji 
siyonel tren!le §Cb ıı.nı•rd• ~tf'.A 
Bunınr, son zan> j~~ ~~ 

ya hakkında b:ı:tı :ıars ıcıı.~ıtl"_"ıl 
!arı heyecanlı &1

3 >1 arı eti~ rl';J 
tekzip ederek ~~t:J]ıtl ,ı~ıı 

- Belı;redın bO uı>t•rıt' JI 
dı"' ı~adm ,.c çoc ·'"'"'.,.ııı" ıtd " 

t> • , •ug<',..... ıcııt' " 
ı,:ıkanlı.lıldarı, 1 ı;:r tJl tı1I fi: 

- Fakat niçin? 
(Devamı vaı·) 

Münakale vekO.tctı bir İngiliz firma
sına yapllnlacak 11 vap·Jrun sip:ırl~i
nl ıılmdllilc tehir clmtı-Ur. 

Snbık milli müdafaa vcitili g-enc-
tır~ M'lll k 

1 6 
ku ro.I N:ı.ci Tınaz bu eab:ı.h ekspresle 

• ı orunmn. cnnununıı. S re • Anl:ar:ıdan gelmiştir. lsvcç sefiri 

rarmdn tevıuı.uı.de ıd ıı~i~ç!t' /1,, 
alını.lığı ıuııd<ın~ sill~e sııt• ~ 
yoktur. n:cr tıır usı ~e ~c ttltı,,, 

yiye celt sııı.nı 
1 

ııatP ~),.ıl 
yol<tur. yaıun t:ıı~ıı<cJ!lll :~ııe ıJı 

Bunun başlıca bir Bebcbf de tnglllz· 
terin inşaat için muayyen bir 7.amRn 
taahhUdUnde bulwımnlt istememeleri· 
dlr. 

rulması icap eden lt6mUr satı§ te~- ve Italyan askert ataşe.si ve mc
kil1tı tamamlıınmıgtır. Merkezi Zon- ı buslarunızın bir kısmı da bu tren. 
ı;uldıılttadır. 15 mayısta 1'a.aliyete ge- le Ankaradan gelenler arasında· 
çecektir. dır. 

Anc:ı.lt ileride s-cıcC 
11dıırı 1 " 

ynde Alman.> l•"ıal' ıtof· 1 " 
veriliyor. yugOS sliYıııYo~eııfle ~ 
korkmadıldıırını girc.ıı d• ";,t:" 

Bu mernıe1tctoturl.5t.1er ~tıı' 
d ,.ıırııı.ıı ~ ...ttJtJ ıJJ ı 

sın a bl ıcrl w. de\" 
Kontrol ted r bC5usl ı<Jil' 
ber seynbtıt ser r0·tl 11111

611 
f 

tedlr ... 'f{lrlılC ~ıısJI 
YuS"oslnvYtı11 uııncif 1' 

fi k1'1llk bir ta ' el~~ 
1 mlştlr. f Je!i1 
l B' Cek f;a ı ç• ı~ 

1 

ır . ı.aı::ıll cP 
.ı\lınnnj'nıJJn 1 ıc~ıı ıştır 

uıtcc ııJJ 
ltlşilil< bir rn trcnUC gc l 
kOIJ\ anslyonol ~ l"~ e 

-- - ıe "'r 
Ayv3hkt~ l / 

• ( \• ,\· ,.i!ll 
Av,:ı!ol: .. 1 • c blrfbı 1 .. • 

rad; biri 35 S~ç..., cdt11 • 
. de"ıı"" ••• ıır 

li<; san:- c ~r ,·o·" 
olmuştur· uns... . 
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Norveç 

~ UZAKTAN 

ılrlBfB~ Kezlllan a mı:il .. .l&D!lıı. 
kıtal arı 
oplantyor' 

~ Cenuhl N rv~te de. Al:;ceb~;kı~ar:ı 
""~:, mukavem€.t kesı,mıedı çoğaldı 

iı11alde 

b~ ovyet • lng1llz ticaret mua-

l\1ıt, lı akdi hnkkmdnkl Sovyct ÇC· Naruı·k mıntaka! d ••tt f ·kı Bir Leh ve bir İngiliz ~ \t &len tnUhlcllf ll}giliz nezaret- J, ., a n1u e 1 er forpidOSU hattı ~tl'llft IIldan tetkik oıunmaktndır. 
~- •eıtıırı "!'-· k ;I h h ,. k · b · Paris, 6 (A.A.) - Salahiyettar '~ re~ıı~~Ufzı!~!!~:~! gı l çe ua a 1111 ır askeri mahfillerde beyar edil<liğine 
~le ba~ aııııa~dır. 1ngutere bu me- k 

1 
göre Alınanlar ~ç gündenb~r~ ~~l'J? 

~ ..... .w~ındn hen0z btı;bır ıınrar aı- y~.,.,· VAİ anf.VOI' 3f cephesinde aynı noktaya hınbrrını 
~6udtr. ~ ıJ·~ ] müteakip baskınlar yapmaktadırlar 

• llolan\"la Bu baskınların tekerrurüne husu~i 
' lıtı da Yabancı de\·leUcrlc tc- Londra., 7 _ Röyter ajansının halinde kafileye taarruz etmcğe baş- bir mana atfedilmemek-tedir. Bu 
' inde bulunduklarından 11Uphc aldlğı nıalüınata göııe, müttefik ınmışlar fakat ka!Ueyc -refakat eden baskınlardan evvel topçu şiddetli 
lll:ııo, ınaııatllü te\•kl,a.t dcv&m c- .ıwvvetleri, Narvikc derece derece harp ı;cmllerlnln manin nte~I o kadar bir bombardıman ya~makt:ldır .. .._ · Tevki! 
""• ~1 e.dıie:ıı 21 .Jdşi mcyaıwı- yaklaşmaktadır. mtıes:ıir olmuştur ki tayyıırcler nakli· Dün Alman kollan re a}...;ıt ateşı 
~ b..,_ıncbua~ F.o.st Van Tonningcn Hava eraiti çok gayrimüsa.ittir- ,Ye vapurl:ırındnn hiçbirine menni 1.!a- himayc"irıde ilerlemi_5lerdrr .. B~ 
ll:ı.~?"11 Jl\alıam nıızt gcllerl ,.e ko- Nar:vi.k ınıntakasmda §iddcill kar bet etUremcmtıılerdlr. Hnrektı.t eıına- sabah başhyan harekfttm netıccsı 
'· Partısllıiıı mutcmcd adnmlıın fırtınası hüküm sürmektedir- suıdn Afrldlyc birkaç bombtı Jsa.bet hakkında salfthiyettar mahfillerde 

t~ llaıttk 
~ etzn nıcnııekeUcrinde hcnUz in-
~~ ~ ekte olan en son Alman ı;n
tı Curı ava.ıc Ze.ıtungun b:ııımubarrl
~~i Van Natt geı;en cuma (;ünU 
.. ıı0ıa:Yaletlnde katlcd!bnişUr. 

Gttı idare da ınuıı mUdafaa nazın, 
~h "e dolaYJaile, Amstcrdrun, La 

~ l'loteruo.rn garnizonu kuman

'· 
1 asaerı komiserliğe tayin et-

'~ • llcıgro.d tayyare Bclerlc· 
felt l't ~la.nrnt0 ve her,gUn bu .ac-
~ tt~lt olan dört molörlU JU 
~ ""__ııı, dUn ilk dc!a olarak Bel
~qızıtır. Diğer taraftan Luft· 
t, 'ıtı.. •• ~d - Sofya - Atlna ha
bt,~tzna da başlanmL:ıtır. Bu 
lit. Ju 52 tayyareleri ~llyccck-

~a(la Brabant ha.rp divanı,, 
"ıı. '•uçlu uı: .Almallı on bcfer 

• ı:xı~m etmJ.§Ur. 

~' :ııeıırinln tamnuı U%ednc 
~~da iki b~nd ıYJIOlmış YC 

'Ilı lltı ~ lnahallclertııdcn bir .ıus-
• tna Qğnunı,ur. 

ııı. lcut 
~~ Up ıtA.,itı Frederlk Ookk A· 
~ ~l,yu Jeracydeki Po~ester 

l''ılı.ıı_~e Urnıtsız bir vaziyettedir. 
, C1&.dır. 

Ilı. 'tııg 
·""" ~~ada Tuııa nchrinlıı taıı· 
~ltt ~ e tehir -edllmlıı olan bey
-~ ~ o.vtsad zira.at ve ha;yvaıı 

lna.Yıst.a aı:Wicaktır. 

~lrııanca dersler 
~~I 1

Ylt v:e asrt •'HABER'' Meto. 
~. isr mutedil ücretle ders al
~" ?'~erin ''Almanca ötrret 

lıiGta Sinine mektupla gazetemi-
caati. 

~'tt 
,;;._~28.3 .tlcll ..,numaralı asker
~-...ı.ıne.raı zayi ettim. Y.~1-

~an e.slüsJ.nin hUlnnil yolc-

.Nar..·ikt.cki Alınnn Jrnwctlcr.inin et.:nw \ ' O g~ bir müddet ıtanr.ıı. bat- tafsllfit mevcut değildir. Harekf.t
miktannm nşnğı yukarı dört bin mıştır. 1Id dUşın::.n tayynrc:ıı dllşUr:U1· tm~iddetine rai:,rmen Fran~ızlann. 
oldul;111 tahmin edilmektedir. mU§tUr . ., zayiatı pek azdır. Alman!ar gerı 

Londra nskcri mahfilleri, bu çekilirken ölüleri ve yaralıları da 
rnıntakad:ı süratli hnrekat:ı intizar r mı ·E (ffiU::N l\tALt'TM.A T beraber götürdükleri için Almanla-
olunm:ıması, fakat bir siper har- rın .. .,,,;atının miktan malCım değil 

Paristcn gclcn mıılQmata gôre ""J' 
binin beklenmesi icnb ettiğini kay. dı·r. }faya faaliveti mahdut olmuş· 

Narı.1k .:nııntaltamıda mUttetlklerlD J 
dcylemektedir- tur. Birkar- Fransız tayyaresi hal· 

bııva ve donlz kuvveUcrly!e kanı bo.. Y 
Narvik son zamanlarda cenupta lann üzerinde ı..~if uçuş'lan yap-• l tnryıılnrınm §iddctll boınbımhmanla. ·~'-' k 

harbctmiş olan birçok Norveçli ıı.s- mıc:tır. Fransanm şar~ mınta rası rma maruz kalan Alman kıt.nları da. , 
kerler i"in bir taha.~Ut mevkii dl- üzcdnde de deririliğme bir Alman 

1' ba mllaalt p.rUar .altmda muka\'emct 
muştur. Norveç ordusu, şimalde k-if uçuc:u vap?lmıştır. 

etmek üzere dagılan ınntreze.lerlnJ ~:1 :t J 
yeniden organize edilmek üzeredir· lKl TORPİTO B.AT'l'I 

.. taplamatn le§ebbUB etm~lerdlr. :MUL Nıımsos ve Andalsncs'<le, muttc - ran·s, 6 (A· A·) - Bahriye ne-teftklcrln sovkutceyş hareketleri en 
fiklerln geri çekilmesinde siper ... .,reti tcblig- .e<li"or: 

"' mUsalt şerait altında inkişaf etmt>k. ._. J vazifesi görmüş ,olan .. .;on·.cç as - "Şim:ıl denizinde, bir dUşmnn 
kerlerinin ck:ser.isi, söylendiğine t dtr. muhare'"·ler •ftyyaresi, efrat ruıkleden bir ,gemi - 1 1 ktad Norveçin cenubunda uc .... göre, ıılmale dogru yo a ma ır. .kn.filesino taarruz etmiştir· Bu 

cereyan etmelttedlr. Norveç kttaııırı 
Narviktc fena hava şartları do. billıM!ln ôster.dal vacUalnde .,Almanla. milttefik gemi kafilesine dahil ge. 

leyW)e, iki ta.raftan da bava faa- ra kahramanca mukavemete devam miler.den hiçbirisine isabet vııki ol
liyeti ..asgariye ~Ur· Maamafih etmektedirler. Dlln Röro.s ve Störcn- mıu:nllj, fakat rcfnkat gemilerinden 
haber verildiğine göre, Narvik Bison torpido muhribi bat:mı:.ıtrr· 
mmtarr.asma :Alman .bombardıman de .muharebeler cereyan etmiştir. Tayfanın büyük bir lrnmn 1turtu1-

ta.yyarelcri gelmiştir- 11ı"ORVF.çtN AI,TL'\.LARI muştur- 'Boğulnnhmı ailelerine 
Nıırvik mıntakası dağlıktır. MU- ı haber verilmiştir.,, 

nakale vasıtaları azdır- .Alınan nJter taranan ;Norveç devleUııin Resmen haber verildiğine göre, 
boınbardıma,IJ tayyarel~ri burada, aıtm Jhtıyat!nrmm Londraya nakledil- ı Polonyamn Grom torpıdo .rnuhrllıi 
Xrondha:ıımda oldu~ gibi muvaf- mi§ bulunduğu haber verllmekt.emr. bir bomba isabetilc b:ı.tmı§tır· 
fak o1amlyacaıtlaraır- DUşman ha
va Usleri de Narvikttın çok uzakta 
bulunmaktadır. 

lsveç gazete muhablrJerinln blldlr
ıliğine gl:lrc .Almanlar Narvik mmta
kasma anı bir tanrruT.da bulunmak 
tasa V\'lJr.Ullcladrrlar. 

Muhabirlerin ltaıw.at.inc göre, ye
dinci .Norveç Jırkıuu henUz harbe iş
tirak etmJo olmadığı ve Narvikte mu 
hlm mUttc!lk kuvve.Ueri bulunduğu 1-
,ın vaziyet böyle l>lr harekete mlls4-
ft değildir. 

.BATA.'li t:-.OGtLtZ TOl~lDOSU 

lngtUz a.mlralllk makamı, Namso.s
daki kıt.alarm geı1 çekilme hareket
lerini mUtcaklp Afı1dl nıubrlblnln 

battığını t(!{!ssJ,ide .bildirmektedir. 
•'AfrJul, kaptan Vianm kwnanda

smda, diğer lnı;illz harp gemllerlyle 
birlikte Mkert kıtalan tqıyan vapur 
kafll~I .dU~man tayynrclerlne ve 
tahtclbahlrlerlne .ka~ı mtı.cıafaa c.t
mektcydi. GUn a,,"ıınrken .Alman tay. 
)'ateleri blribirlni takiben dalgalar 

Mareşal Göring'in silah 1abri
katödi olan kardeşi iükreşte ... 

lltikı-eş , G (A.t\.) - Havas ı tenüdit idare ınecllslorlnde 
Ajansı bildiriyor: oıUmessilleri vardır. GörJngln 

:Mareşal Görln.gin kardeşi arzu~~· .kardeşi Sar:ex ,şlrketl 
ve Skoôa .Iabıikalannrn direk- meolisı idaresine ..kabul ettlr
tBrU BUkreşc ,gelmiştir. mek xe ay.m zamanda, bu şir

ketin ınUmcsslll olarak Ro
manyanm en uj\31 U.l,. s.iJAh f.D.lı
rikalan :idare rne.clial rine 

Fabrikalar, bu zıy:ı.ret mtina
sebetilc, Bcrlinden aldıkları 

emkde, Gör.ingin Skoda fabri· 
kaları omanya şubesi olan 
Sarex şirketine idare meclisi 
fl.zası intihnp edilmesi için res
mi mak:ı.nıatm mm•n'fakatını 
istthsnlc davet edilmiştir. 

Du şitkot Jtomany.adaki si. 
H\lı fa brtkalarmdan ekserisi
nin hissolorine sahiptir ve mU-

bil ctm-0kt.u·. 
Sarex -ş· r.kQtinin, nazi 

nı ta.hal'lm t dtlJ nıclt • Jl 
zumlu oln.n mu and ) i l 4 r 
hUkQmetindcn istihsal cunm E.
:dlğl yo G.örlDS"in kardeşinin, 
son bir tcşebbllsto bulunmak 
Uz. re Bilkr.eşo .geldiği söyleni
~·or. 

S·· 
ltAQıt fJatıarı 

A1man~atJa &z~ 
düşmanları 

Amerjka 
erkanıharb1ye 

~erbank 'SellUl.oz "Sanayii Müessesesinden: 
bııı .ı\.q\' l . 
~ lltl.<1 a 1 hazıra dolayısiylc ham madde flatları yllkselmlş 
'.lloJb.uUğ-undan lstanbulda Yemlş iskelQsinde ıa\iıı satış 
~t bir ı, k~ıtıarda nfigarl bir balya \'C ımukarrnlarda aa
rılldC!l>aket olmak üzere, b.ndcrna ;ış;ağıda ynzılı f.h:ıtler 

ll n satışta bulunncaıktır: 
lliıı 
t~l Jıanıur ·azı ki\ğıdı 
~tu .ha.nur ~·a;ıı ,J.ağuJı 
~C!tlt~ ltnğıtın.r (ÜC.J'llZ) 
""4t ta~ ~'~"ltlar (Uoukli) 

Jillosu 50 J\unı~ 

" 
RO ,. .. 

,. 
~lı SCll.üJoz ambaluJ kAğıclı 
.Ce~.so .cı:aoı \'e yukarısı " 

~it 't .lleyı;az 80 pam<lan nşnj;ı ı ,, 
.k-~'\~ı 'l'Cıtkli Scllliloz lkfı.ğıdı .. 
)c~tt. "fJı .1.'enkll Selliiloz J., ğıdı ,. 
~~t ıuııb.nluj klij"µdı .. 
~, ~klııJJ aınbalaj Jd\~ıdı ,. 
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" .tlaJı:kr,ı kai,rıdı 
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} O ,gruıutlaıı ~ 11kııı · ı"1 " 2J .. 
{a"t 11( :ı"llı·ton J'nketl 7-0:; 

'11A!J P'..dP:: 

,, 
il " .,..., " 

~ -O· Ilı~ ı~"r h . . .. • . • . b 
~ h11 ş. irler tUccar1amnm ıstıfndcsını <emın ıcın . a-

.. lctl'rf1 blleı•i n yu ita rda _yazılı satış depom uzun adres ne 
~ lıı.tu lrnğıtıarı btldinnclcri Ye aynı zamanda k~,ğrt P?· 

h.n\'alcısi:vlc :lt..-.~ıtlan dcnomuzda a1ncalt kımscnın il •<-o r, k 
i<U{, lni dş'ar .ctmclecl 1lzım~ır. Talc]l1('r sırn,..va ·o-

~ d"POda.kf mevc,ııt nisbctindc Jmrşılanncaktır. 

Alman maarif nazırı 

! 
'~ahili dÜ§manla mü
cadele,,den bahseCliyor 

Bcrlin, G (A· :A·) -..Alman ma. 
arif nazırı doktor Rust, ıA:lman 
gençliğine hitaben bir mutuk söy
lemiş ve demiştir .ki: 
"- Cephede harbeden .aııkerlo

rin Va7Jfesinden beliti daha bUytık 
vazifeler de va.röır. Almanyanm, 
da.hllde dü§maıila -mUcadele için 
yardımınıza gittikçe dana. fazla ih
tiyacı vardır.,, 

Kıemik hastalığının 'Yeni 
bir tedavi .§ekli 

Be:-lin, G (A.A.) - Frankfurtta 
kemik hastalığı ile mücJdelc i~in 

1 yeni bir usııl bul:.ındu&11ı bildiril-
mektedir. ı-emik hastalığına müp 
tela olan çocuklara verilecek !:fit 
heraün "Oltı:a - \'io1et ..şualnra gös
terilmektedir. Doktorlar bu sütü i-
çen hasta çocukların birkaç hafta 
ııadında "vi olduklarım '-C hasta· 
lığın mündc(i oldui,runu .ınü,şahede 
etmiş1erdir. 

Ültra - Yio1et şualara gösterilen 
süt, .kokusunu ve lezzetini muhafa
za etmektedir~ 

• • 
reısı 

Ani bir tecavüze kar.şı 
hazır bulunma1ı,, diyoı· 

Ne\'voı:k, 6 O\· A·> - Ordu ge
nel kunnay bagkanı Strong Ame
rika .askeri mühendisler cem.iyc. 
tinde .söyle<ijği ibir ,,nutukta ez. 
cümle dem!.§ tir ki: 
"- Amerika cumhuriycUeri a

razisindeki üsJ.cri :zabta karar var
illi§ bir mUteamza mAnl olmak i
çhı, mahalli .k\l\'Vctlerin blrsok ah • 
valde Qlduğu gibi, Wi gelmediği 
.Pir vn.zi_yet tasavvur et.meliyiz ·o 
kardeş cumhuriyetler topraklan -
:nm 1amamiy~tini ihlalden ,.ikaye 
tedbirleri almalıyız.., 

Strong, dlişmanm ~erlC§IXlok 
maksadı tak!Jl edebileceği araziyi 
snymrıı ve Tcrnöv, Portoriko, Tri
nidnd, Nnt:ıl, Jkuba, Jamayko, Or
ı.a Amc.rika ;\·c .lle'\Wk.a ,garb sahil
lerini zikret.miştır. 

.Bundan ımnrn. clde dalına ..mü. 
hiın ,miktarda seferber .kuvveUer 
bulundurulması ıarurctini ileri sü
rerek dQğrudan doğruya Alıruın
~·ayı ...kasdetmcden ııu sözleri ilave 
etmiştir: 

••- Bir yıldırım harbini, sürat
ton ~'nna geri bırakacak ~de 
hazır bulunmallYJZ·,, 

Asaf Halet Çelebi. • 
Tarz.iye bahsi. -

Ytusuf Ahishalı' nın 
bana iltifatı. 

G ENÇLERl~ fikri ve bcdıi 
endi~crini aksettirecek, 

yenı ) ollar arıyacak sandığımız 
Jneanu-ıl:ı.r d a .birdenbıre ihtiyar
lıyıvcriyor, Keziban. Ses'e ıböyle 
bır hal oldu ... Zaten o mecmuada, 
ötedcnberi, eooliğe bir meyil var· 
.dı : şu U.limıme denen cinsten ~ır
takım vazılar naşredı:ror ve ı&ıne, 
,.gençlerİe uıl3ı:5ffiasm.. hiç de jm
kan olmıya11 .in anlar alıyordu. 
.Bu.nwı muvakkat old~runu, SP ' 
.in günden güne o eskilik unsurla
ondan silkınıp yenilik unsurları 
jle zenginleşeceğini ümid ediyor
duk. Bu ümidimizi kuvvetlendiren 
sayılar da oldu. :·..:,at .son sayısın
da !;Öyle bir şey \'~r: 

MlTESSIF BtR A \'RILIŞ 

Ac:a! H.rJ 0 t Çelebi Akhabacı1ar· 
dan Orhan Scrtiye zitt!. O~~: (Ar
tık \'Cnilikten vaz_geçtitn beni kendi 
aranıza alınız) diye ricada bu
lundu. Bu ricası ka.b.ul olunmuş· 
tur. 

Binaenaleyh Asaf Hfüet Ç.clcbi
nin yazılarını bundan sonra Eski· 
lcriu bu aydan itibaren çıkarmak
ta olduğu Güneş mcanuasm<la bu
laca!:smız . 

ünce §ot~ırdım, Kezi ban; çünkü 
her zamanki safiyctimle bu habe
rin <loğnı olduğuna inanmıştım . 
Sonra kendimi toparladım: Asaf 
Hfılet Çelebi kimseye rica «leacl~ 
insanlardan değildir; onun şiirin
den her zaman ho§lannıadun;..zevk 
meselesi! fakat kib r ve asil bir a
damdır; }cnilıkten de öyle çabuk 
~uk \'.BZg~ez. Bunları dü~
nilnce i5in aslını anladım: A f 
.HUlet Çclobinin S~s'te yazmasına 
imkan lmlmamıştı, çünkü -0 mec
mua ron zamanlarda Asaf Halet 
Çclebi'nin p!!c haklı olarak sevme· 
'.Ciiği bir üdamm eline dü tü, o .a· 
damın öle}re beriye hakaret etme· 
:sine filet oldu. Fakat gerek mec
mua, gerek mecmuanın başına ge· 
;g.?n o rı.d!L-n hllllu karilerine bö;L 
za;:ı~t:mıı~um:s·1, . t ıGel~ 
..bı'yı ku;iik düşurecek bi:" vaziyette 
t".s.ir etme;, daha münasip bul
muşlar. Bunda. mecmuanın ~ı • 
na geçti dedınim adama yaklşmı· 
yacak bir şey yok; onu nah~ti lıcr 
türlü k~üklijğe razı edebilir. Fa· 
kat mecmuanın üzerine ismini ko· 
yan Yu uf .Ahiskalt, kendine .rov· 
lenen ııözleri pek iA..Oln:namaslil.'.l 
:rağmen, ~-a~ itibarile henüı genç 
bir adamdır; o, böyle :ııeye tenez
zül etmemeliydi. Ses'te Bedri Rah· 
mi, .Mustafa Seyit gıbi civanı:ıcrt· 
likledndrn emin okluğum §aırlcr 
var; onlar cLı :\saz JWet Çelebi 
hakkındaki yazıyı hiç şüphesiz 

ıl rm -

su. 
fori talc.tl.Jrde, kendi'cri 
laı:clır. 

cd 

Ses'in bundan <;, clki ~yısmı 
okumu:;tun, Kezi ban; on<la. mec
muanın başına g~tiğini :söyJecijğim 
adamın bana, ~ahya Kemal'e, da· 
ha bılmem kimlere ~tan sözlerini 
de görmüşsündür. Bch9tt Kemal'e 
de ağır bir hakaret vardı. Behçet 
Kemal hakarete omuz silkmekle 
iktifa <etmcmi,ş, kanuni !Yollarla 
hakkını istemi,ş. Bunun üzerine ne 
olau. :bilir misin, Keziban? Ne o· 
lacak? aklına .gelen oldu: o adam 
Ulus gazetesinde tarziye verdi. 
oozlerinin yanlış anlaşıldığım id
dia etti. F.akat Yusuf :Ahiskalılıun 
onun s?zlerini ~anlış anlamı§ ol· 
'<!uğuna, onun söylemedi~i §eyleri 
ele ')'azmi§ olduğuna daır Se.s:in 

;50ıı ;sayısmda hiç bir ka} ıt ;yok. 
Verilen tarzire etrafa unuttu..r:ı.ıl
mağa çalr~1.hyor. Belki A..~f -!lfil t 
Çelebi'ye ~e, ı!{enc böyle eessız sa
dasız kapanacağı ümit edilen bir 
tarziye verilir. 

Ses, bu say.ı:s.."Ilda, Y,Mya Kemal' 
in "Vus!at,.ım da iktibas etmi;. 
1 vi · sayfaiarwa o güzel şiiri koy
ma~ lllCI"'-IlU.'1 olunacak bir §eY· 
Fakat Keziban, bunun da hesaplı 
hir şe)•, Yalıya Kemal'e bir tarziye 
olma~ı imkftnını unutma. Muhak
kak öyledir <lemiyorurn; belki o 
!:iirin alınmasını Bedri Rahmi 
~'rlyleıni~tir; temenni edelim ki ÖY" 
ledir; ama öteki ihtimal de roeV'" 
cuttur. 

* * * 
.ll ATIRLARS1N, l~ban. 
fi bir ay ev•cl gençlerin bir 

mecmuasında, l 'wi lnsanlık'ta, 
bcnım hakkımda pek 11ıeclihlwr· •• 
ne, fazla medihkfi.. ane bir yazı çı!· • 
mıştı. Gen.Çlerde lstanb:.ıra gıtf • 
ğim zamar. onu yazan Huşen Do· 
ğanay ile taru~mak istedim; ara· 
dm1 .bulamadım. Meğer müstrer 
bir isimmis ... Kcziban, 1!mı SÖ)'"'"' 
!emiyorum: o yazıyı \'C onwı sebe.b 
olduğu yazılan -<>kııduğum zaman 
içimden: •'Bunu mah us yaptıla:, 
ben ıhakarete Ub~yay:un diye }-OP
tılar; hiçbir ;adamın, ne ık~ar 
genç olursa olsun, bu kadar mi.ıha· 
15.f.'<lya diŞnesi kabil d~dir,, 
demiştim; R~ Doğanay imıa'."1· 
nm müsrear bır isim oldu{,runu öğ~ 
'l"Cllİnce 'bu aannım kuvvetlendi. 
Bir insan, gerçekten beğend~i _bir 
muharriri mcdiıederken, kendı mı· 
zasmı kor, çcldnrnez ... O adam ya 
benimle alay etmil;, y:ıhut oona e
dilecek hücuma filet olmak L.ı.e· 
mi_ş. Birinci ~ık benim için daha 
ağır olmakla beraber kendisi i,ein 
daha az şerefsiz olduğ;wıd:m onun 
doğru o!masını temenni ederim. 

Ses o meseleden de bahsediyor. 
Hem de 'usuf Abis.kalı balıscdı· 
Yor •.. Okunacak şey, Keziban. Yu
suf Ahiskalı bir ~r ba5lılık takın
mış, .gençlikle delikanlı]~ ara.>ı~da 
farklar :tesis ediyor, akılfine akılft
ne sözler (k)yl{\yoz;. fakat: "Bu 
yaygara karşısında delikanlılar 
haksız bile olsa onları tutttü,'Unu , 
ilıln ediyor ve söz~rini ı-O)le bira
ğabey ta\TI ile • itiriy.or: "Ya:.ı 
nasılsa yaz.lmış. Bır d<~ha ba~la: 
nnı Cl,§an fikirlere dtipru) eccl.Ierinı 
gcrı.;lfü r..:unına temın ediyoruz., 
Yusuf Ahiskalı'nın ,gençlik n:ımı· 
na ne hakla teminat verdiğini bil· 
mek isterdik: bize vekfilctnamesL11i 
gösterse. .• 'Ben şimdiye kadar .Y?i" 
mz kendi nammıa söz sövlcdığinı 
için, başkaları namnıa da söz <'iJY"' 
lcmeğe kiilkanlara dalına hayret 
ettim. 

Bak a\:czi!xm, Y.uauf Ahisknlı 
benim 

1

i~ ne b vuruyor: "N~~ 
lah Ataç bizde iyi bır muharriı:: 
-sayılır.,, 'Hay J~:llah :razı olsun 1 ••• 

Ya sayilinaz dese ne yapardmı? 
ı1Jk l~ 

') ! 
ca· 

ı b'r 
u...... ....... ir d elbette 
u un a. fi.ıtkiye ıçin iyi sayı-
labilcc.eğimi kasdetmi~; ben Türki
ye .için de iyi sayilınaın; .fakat Y:u· 
suf Ahisl:alı Tür.K muharrirlerinClC? 
başka acaba kimleri l.ıilıyor? Bır 
söylese de öğrensek... Bu nolt.1. 
daha var: Türk edeb·yatrnı oka
dar hakir .mi görüyor? Başka mem· 
Jeketlerde hiçbir kıymeti olnı~ya .. 
cak muharrirlerin bizde iyi :..sayıla· 
bile<rğini söylemesi icin ö~ le i>ir 
kanaatte olması lazııQgelir. Yoksa 
kendisi ·9n de bir ~t kapı~ ~ç
mak nu istiyor? Yanı acaba ıçın
dcn "Fli! bu me::nlekettc zaten bü
yük bir edebiy.,. l~\,; Nurullah A
taç ııföilcri de lqynıe.tli sayalım da 
bizim de bir kr.ymetimiz bulwulu-

di -;ı ğunu sananlar olsun, mu yor. 
Uımmid iledir 'Cihanda !Jcr Ml ..• 

Nurullah Ataç 

Esir Danima ka'da ~ayal 
Vssika usllü ·şsizlik başladı 

Brliksel, G (A.A.) - Stokholmdan 1 ve, çny, bcn%ln '\'O diğer bazı mııddclcr 

.Nntıon Bclgo gazetesine blldlri.llyor: ı ortadan Juükmı§Ur. 
Kopcnhagm çchrost ıAlman Js:ıtaıa.r.ı- -Caddelerde otomo°l'Ulcı çok 'Seyrek 

nm mıuvaaaltmflnnbcri çok d~- z:BrUlmcktcdir. Yalnız Almruı 'Ot.oma-
Ur. Şehrin dwarl:ın Alman a.sketi blllerl, tnnklnr '-e asker nakl: lm knm 
mnkarollU'UUD sa_yısız ~eriyle ör· yonltır gelip geçiyor. 
tlllUdOr. Bu a!t,,lcrdc sayuan bir çok Binlerce amı•lc i§."izdir. l§Sl.tlt:ln 
yasaklar arasında aokakluda. toplan ııeboblerlndcn biri evvelce 1.nglıtere

mak ve M.di.selcr hakkmda mllnaka.- den gelen ltnm mndddcrln YJ>l!l~u 

§alnrdo. bulunmak ,·ardır. Parolıı her- Qur • .Fabrlkn ~ı;;tlerl .zir.a.at!e :ı;nlı~· 

kesin yalnız §8.hst 1~1 n ıeşgul oı- JUak il.zen? k!U'lcre t:6n.derilmr.k1e \ 
malıındJr. resmi mııluı.mlar mUmkün olan h ' 

Vesikıı usuıu ihdas cdilnı1,Ur. Kah- \1Ulba ile .zcrtyatı arttırınıığ:ı. çalış

maktadırlar. 
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Petrol sahasına demiryolu 
~' (Baı tarafı 1 incide) 

Bu m~nasebetlo söz alan Hasan 
Fehmi Ataç (Gümüşane): Bcşiricle 
petrol membalarının keşfedilmiş 
bulunması dolayısilc bu havza ya
kınından gecen Diyarbakır - Irak 
hattından buraya temdit edilecek 
bir şı.ıbe hattına ihtiyaç olacağını 
ileri sürerek bu haltın inşası cihe. 
tinin mevzun müzakere kanuı1 ile 
nazarı dlkkale alınmasını istemiş 
ve bu maksatla bir de takrir ver_ 
miştir. 

BAŞ\."ELlNtN İZAHATI 

Bu mütaleaya karşılık olarak Baş
vekil Doktor Refik Saydam aşağı. 

'daki izahatı T"ererek demiştir ki: 
"- .Malümualiniz, o mınlakaya 

gittim, dolaştım ve dün geldim. 
,(Hoş ı;ıeldi 11iz sesleri). 

A tkarlaşlarımııın bu kanun vesi. 
}esile temas buyurdukları petrol 
haT"Z351 ha.kkıncfa gördüklerimi ar
zedeyim: 

Mahallinde gördüğüm vaziyete 
nazaran, hattın oraya götürülmesi. 
ne henüz vaktimiz vardır. Sondaj. 
lar devam edecektir. Hakikaten bir 
petrol mıntakasına tesadiir edilmiş· 
tir. Tabii bunun vüsalı ve verimi 
hakkında lazım gelen tetkikatı yap. 
mak icap etmektedir. Esasen I3is~ 
mil'e kadar -henüz hat açılmamış 
olmakla beraheı~ trenle Rittik. O
radan itibaren Raman dnğ!arı isti. 
kametine kadar, Eruh k::ısabasıııa 

kadar trenin geçmesi için lazım 
gelen tertibat yapılmıştır. Balastla
rı konmuş ve rayları hazırdır. Yal
nız köprülerinde noksanlık vardır. 
'Onun üzerinde de Nafia Vekaleti-

nin çalışacağını bölge hat inşaat 

müdürlüğünden öğrendim. Eğer bu 
mınlakacl:ı büyük iklısadi bir pet
rol sahasına tesadüf edecek olur
sak, Hiııın gelen sondajlar yapıl
dıktan soııra, bu hallın lcmdidi 
mümkündür. esasen bu hat azamı 
35-40 hiloınclrc kadar bi~ yer lu
lacaktır.,, 

Bundan sonra Refik Şevket tra.na 
gidecek hat gilzcrgıUunın değiştiril

mesinden bahsederek verilen 50 mil
yon liralrk tahsisattan 15 milyon li· 
rasrnın sarfından sonra bu değişıkli· 
ğin yapıldığına. lşare etmiş ve evvel· 
den esaslı bir tetkike girişilmemiş ol
masından fuzuli sarfiyata sebebiyet 
verildiğini söylemiştir. 

Buna Sıvas mebusu Abdürrahman 
Naci Demirağ cevap vermiş, sar!edil· 
miş olan 15 milyon liranın bir santi
mlnin bile zayl olmamış bulunduğu
nu söyllyerclt yapılan etüdleri ve son 
kaı-arm verilmesini mucip sebeblcri 
anla tınıştır. • 

Nafia. vekilinin izaha.tını mlitea-
ldp la.yiha yapılan leklıf dairesinde 
kabul edilm.iştlr. 

Romanyada ecnebi ga
zeteciler için tedbirler 
IlUlueş, 7 - Romanya. hüllümeti, 

ecnebt muhabirlerin aslı olmryan ha· 
bcrleri yaymalarının önüne geçmek 
Uzere birtakım tedbirler almaktadır. 
Bu ara.da Romanya.ya dair asılsız ha
berler neşreden gazete veya. ajansın 

Romanyadaki muhabl.rinln hudut ha
rici edllmesl tedblrl de vardır. 
~~--~~~~--~~~-

Milli pig.ankoda 
kazanan numaralar 

80.000 lira kazanan 

34.203 
20.000 lira kazanan 

20.687 
15.000 lira kazanan 

20.284 
10.000 lira kazanan 

46.487 
5.000 lira kazananlar 
1763 3393 6768 

20052 40104 

1.000 lira kazananlar 
32132 6198 24845 30754 45602 
3532 31257 42056 20910 49929 
4624 4148 8507 20635 17822 

40448 23735 15816 26141 
4.2793 46695 15783 47585 33716 41357 
12849 1465 37502 23884 7167 34600 
1252 22325 17915 34314 37609 19789 

40870 7776 9945 17554 46323 12684 
2537 13459 24649 a5211 49588 36705 

60 lira kazananlar 
357 496 583 716 718 
773 860 902 1000 1199 

1240 1290 1330 1372 1432 
1491 1504 1611 1862 1870 
2126 2290 2355 2536 2741 
2855 3047 3079 3094 3193 
3314 3491 350-0 3657 3774 
39G3 4055 4180 4209 4336 
5005 5099 5232 5326 5354 
5372 5409 5431 5524 5661 
5686 5692 5763 5847 5881 
5946 5952 5957 6174 6206 
6215 6397 6418 6496 6503 
6530 6540 6569 6814 6998 
7141 7269 7352 7430 7460 
7654 8003 8072 8238 8253 
8300 8320 8351 8398 8555 
8665 8806 8836 8871 9034 
9143 9361 9366 9627 9774 
9859 9885 9885 10150 10288 

10291 10315 10707 11340 11377 
11493 11563 11789 11794 11870 
11941 11982 12318 12336 12404 
12558 12896 12921 13009 13078 
13093 13121 12126 12240 13335 
13501 13631 14012 14168 14184 
14186 14196 14265 14543 14560 
14651 14663 14778 14766 14789 
14797 14913 15186 15459 15474 
15685 15964 15980 16033 16215 
16268 16317 16340 16425 26481 
16532 16588 16703 16957 17001 
17045 17079 17284 17318 17553 
17707 17774 17916 18360 18429 
18517 18810 19173 19182 19296 
19468 19527 19543 19767 19852 
19879 20019 20024 20072 20040 
20101 20132 20138 20129 20244 
20320 20429 20520 20595 20796 
20799 20854 21021 21257 2126G 
21281 21345 21498 21593 21634 
21637 21675 21714 21884 22013 
aısı l!.3262 33306 33m 33426 33411 

336652 33690 33829 33914 33943 34161 
34168 lf188 84627 34823 34953 35226 
35473 l!M94 salS!4 35747 35877 35893 
35914 35929 35943 35945 36005 36013 • 

36303 86343 6772 36929 37059 37193 
37361 37989 37536 37671 37961 38291 
38312 38777 39004 39123 39136 39328 
39340 89348 39350 39400 39497 39545 
39555 39587 39748 39813 39918 39948 
40006 40085 40343 40357 40384 40170 
40595 40798 40809 40825 40832 40957 
41006 41146 41237 41390 41436 41467 
41789 41792 41804 41813 41842 41865 
41922 41960 42104 42144 42173 42272 
42304 42346 42371 4230 42737 42827 
42913 42957 42989 43169 43865 43980 
44049 44123 44173 44189 44434 44583 
44715 44740 44748 44757 44854 44903 
45287 45397 45449 45454 45527 45818 
45872 45875 45917 45956 46000 46078 
46236 46293 46300 46303 46355 46532 
46673 46714 46767 46885 47035 47169 
47310 47413 47511 47551 47645 47659 
47684 47801 47854 47977 48066 48146 
48263 48290 48443 48508 48621 48624 
48803 48877 48921 48983 48995 49099 
49246 49374 49470 49548 49370 49898 
49965 

Sonları (8) lle blten numaralar 
biler lira. amorti alacaklardır. 

40 lira kazananlar 
360 384 556 609 1307 

1515 1550 1637 1750 1866 
1983 2101 2152 2154 2268 
2295 2666 2682 2811 2832 
3017 3148 3272 3273 3327 
3353 3361 3410 3429 3518 
3588 3606 3634 3755 3773 
3860 3883 4208 4311 4360 
4618 4696 4773 4817 4861 
4875 5019 5278 5341 5477 
5485 5827 5900 6060 6091 
6275 6285 6420 6500 6507 
6532 6613 6748 6864 7277 
7347 7474 7527 7796 7883 
8035 8163 8180 8325 8360 
8422 8752 8779 8781 8796 
8813 8861 8882 8994 9393 
9473 9684 9858 9915 10102 

10275 10604 10675 10733 10791 
10966 10983 11186 11417 11458 
11621 11612 11632 11663 11695 
11714 11799 11904 11914 12049 
12127 12177 12237 12560 12574 
12577 12621 12670 12701 12777 
13042 13078 13143 13256 13597 
13606 13649 13709 13813 13919 
23284 23289 23354 23460 23468 23473 
23502 23560 23845 23852 23905 23910 

Askeri 
Kamus 

Herkese lazım o1an 
mühim eser 

Yeni çıktı 
Satış yeri: VARi T IUtabevJ 

Almanyada sıkıntıya 
rağmen nazi erkanı ve 

Diplomatlara 
kaymak 

bile veriliyot 
Almanyada. ticaretle meşgul olan 

.fi'ranl;;furt fahrl konsolosumuz Niyazi 
Rnpul bugünkü Semplon ekspreslle 
şehrimize gelmiştir. Yazı burada ge
çirdikten sonra. Almanya.ya dönecek
tir. 

Almanya.da yalnız yiyecek değil, 

giyecek maddeleri hususunda. da. pek 
çol< gUçlUkler mevcut olduğu halde 
fahrl konsolosumuzun pek şık glyin
miş olması bir muharririmiz.in nazarı 
dtkl<atini celbetmiş ve diğer bazı yol· 
cularla görüşmeleri neticesinde şu 
ma!Qmatı almıştır: 

Filhakika Almanyada halk, yiyecek 
ve giyecek bakımından son derece 
s1kıntı çekmektedir. Ancak nazi erka.
nı ve bütün diplomatlar ayrı bir mu
ameleye tabi tutularak her nevi lhti· 
yaçları tcmln edilmektedir. 

Bunlara Alman halkın çoktanberi 
tadını unuttuğu kaymağa. varınca.ya 

kadar btitün yiyecekler veriliyor; gi
~ ecck itibarile de mllşkül vaziyette 
brrakılmryorlar. Maamafih halk ara
sında elal undan gizlice bazı vasıta.la· 
ra. başvurarak her nevi eşyayı vesi
kasız tedarik edebilenler görülıneğe 

başlamıştır. 

Harp ha.diselerinl, neticelenmeden 
evvel, halka duyurmamak için Al· 
ma.nyada. çok srkı tertibat almnuştır. 
Son Skandinavya. harplerinin mUhim 
safhaları il~n edilmemiştir. 
Alınan halkını yiyecek itibarile çek

mekte olduğu mahrumiyetler dolayr
aile yeise düşlirmemek için, sözde 
Almanyada her §eyin mevcut olduğu 
ve ancak uzun bir harbe katlanmak 
mecburlyetile tasarrufa riayet edil· 
eliği yolunda. bir propaganda çıkarıl· 

ml§tır. 

Bir mtiddettenberl Balkanlarda do
la.şan tki Alma.n iş adamı da. bugUnkU 
Semplon eksl'f'C.sile gelmJşlerdir. 

Bunlardan biri Röntgen mütehassı
sı olduğunu, diğeri ticaretle uğraştrğı 
m ifade etmişlerdir. Bunlardan başka 
lngillzce Taymi.e gazete:sinln Tilrldye 
muha.blrl Kernik re!lkasile birlikte 
gelmi§tir. 

Hadiselerin 
lef siri 

(Baş tarafı 1 incide ) 
:sebep olduğunu bilmeyorlarmış, 
bu tedbirler sanki t edafüi mahi
yette iht iya t tedbirleri değ;Imi§ 
de İtalyanlara tecavüz için ya· 
pıhyormuı gibi mütehayyir. bit 
tıı.vır takmdllar ! Bir takım lta l· 
yan gazeteleri Akdenizin §ark 
mtntakaımda toplanarak emniyet 
tc.rt."Gıah alan müttefik donanma
la.rmcn giiya İtalyayı tehdit et ti" 
ğini ileriye ıürmeğe bsşladılar ! 

Bu manzara kaı:."ş11mda biz di
yecek bir söz bulamayoruz. Ve 
ıairin: 

Hem yakarnn ttği ı.ertizi sitemle 
a lemi 

H em yine denin ıeri kuyumda 
feryad olmasın! 

Bey tini okumtı.ktan kendimizi 
alamayoruz. 

HASAN KUMÇA YI 

Norveç harekatı 
(Baştarafı 1 incide) 

rin Norveçten çekilmiyeceklerine 
dair teminat verdiklerini söyle
miştir· 

AV Al\l KAMARASINDA 
l\IÜZAKERELE R 

Londra, 7 - Avam kamarasm
da umumi vaziyet hakkında bugün 
müzakereye başlanıyor· Bu müza. 
kere büyük bir al.3.kayla beklen
mektedir. Muhaliflerin hükfımete 
başlıca şu iki suali soracakları tah
min ediliyor: 1 - Norveçe neden 
dokuz gün sonra asker ihraç edil
miştir? 2 - Kategat boğazının 
geçilmez bir hale getirildiği bil
dirilmişken Almanlar Norveçe na. 
sıl asker göndermekte devam et
mişi erdir? 

ALMANLARIN İŞGAL 
ETTİKLERİ YERLER 

A lma.n cephesi, 7 (A· A ·) - Ha
vas ajan.sın dan: 

Alman istihbarat bUro.sunun 
Stokholmdan aldığı bir habere gö
re Alman kıta.atı, §.İmaU Norveçte 
kain bulunan Mosjoen ve Mo a.dm
daki Norveç ıı!'hlrlerlni işgal et. 
mişlerdir· 

(Norv09 hatt.mıo d&lr diğer tel
gtırflar 3 ndl a.yfamruiatlrr· J 

I~alyada sulh 
lehinde nüma_yiş 

(Baş tara.fı 1 lncicle) 
itibat'la vellahtln bu temaslarına Ro
ma.da bUytik bir ehemmiyet verihnek· 
ted.ir. 

Dün Romada, bir dln1 yortu mtina
sebetile kili.seda yapr1an a.yinde halkın 
tezahüratı İtalyan efkArıumumiyesi· 

nin de harbe aleyhtar olduğunu gös· 
teren bir delll olarak tcH\.kki edilebl· 
lir. 

Bu Ayinde ecnebt sefirlerle binlerce 
halk bulunmuştur. Papa bu mtina.se
betle bir nutuk söylemiş ve harbin 
genişlememesl ve sulh için dua. edil
mesini istemiştir. Papa sulh .sözünü 
söyleyince halk arasında müthiş bir 
alkış kopmuştur. 

İtalyan gazeteleri §iddetll lisanını 

mutıa.faza. ediyorsa da halk sulh taraf 
tarı bulunmaktadır. Napolide sulh le
hinde teza.hilratta bulunulmuştur. 

SO\ -YE11.ER1N VAZİYETİ 

Stoldıolm, 7 (A .A.) - Havas ajan
sından: 

Siyasi İsveç mahaflli, Rusların İ· 
talyanın Almanyanın. yanıbaşında. har 
be girmesini hoşnutsuzlukla karşılıya. 
cakları mütaleasında bulunmaktadır

lar. 
İyi malümat almakta olan maha.!il, 

halihazırda. Stokholmda. Sovyetlerin 
btiylik bir !aal~·et sarfetmekte olduk
larını ve Rus sefiri bayan Kollonta
inln tsveçten demir satın almak için 
müzakerelere girişmiş oldug"unu be· 
yan etmektedir. 

Diğer tara!tan A!tonbladetln Mos
kova. muhablri, Sovyetlcr!n Balkanlar 
da sarfetmekte oldukları faaliyetin Al 
manya alt!yhlne milteveccih haklk.t 

bir ekonomik taarruz teşltil etmekte 
olduğunu beyan etmektedir. 

Bu muhabir, İtalyanın harbe glr· 
mesinln Rusyanın haricl siya.setinde 
birdenbire bir değişiklik vukuuna se
bebiyet verebileceğini ilAve etmekte
dir. 

Kremlinin siyasi maha!ill, lt.ıı.lyanrn 
hattı hareketi karşısında duymaltta 
oldukları memnuniyetsizliği gizleme
mektedirler. Sovyet gazeteleri, İtal

ya.ya hUcum etmekte sakınmakla be
raber, sık sık bu memleketin İspanya 
dahili harbi esnasında oynamış oldu
ğu rolti ibhamdan Ari ta.birlerle hatır· 
!atmakta.dırlar. 

l\IISIRDA ALINA N TEDBİRLER 
Kahire, 7 (A.A.) - Başvekil Ali 

Mahir paşa, Mısır topraklarına. girip 
çıkmayı hUkı'.ımet makamlarının mU· 
saadesine tabi tutan bir emirname 
lıru:a etmiştir. 

İkinci bir emirnamede, mU.saadeli 
veya. müsaade.siz nezdlerinde müraca
at etmeleri bildirilmektedir, 

Bu emirnamenin hilAfma. hareket 
edenler hakkında ağır cezalar tatbik 
edilecektir. 

İTALYA lZAHı\.T 1STED1 l\Iİ'l' 

Londra, 7 (A.A.) - ltalya. hlll(Ü· 
metinin İngiltere tarafından Akdeniz. 
de alman tedbirlerin mana.sı ha.kkm
da Londra hUkCımetine bazı sualler 
sorduğuna dai,r dola.şan şayialar te
eyyUd etmemiştir. 

Bununla. beraber iyi haber alan 
ma.h!ellere gelen malfımata. göre bu 
ıneııele geçen hafta Roma.da.ki İngiliz 
maslahatgüzarı ile yaptıtı mUIAka.t 
esnasında kont Ciano tara!mdan mev
:ıuuba.hs edihniştir. 

Balkanlara dair 
heyecanlı şal}ialar . 

(Baş tarafı 1 incide) \ edildiği gibi Macaristan aleyhinde 
BlR UYDURMA DAHA! de tedbirler alınmıştır. Almanya -

A lman propagandasının diğer nın Slovakyayı bir alet olarak kul. 
bir uydurması da lngilterenin landığı kanaati vardır. Almanya, 
A nkara elçisinin Sofyadaki te-.. Slovakya ile Macaristan arasında 
maslan mevzuu etrafmdadrr. hadise çıkarmak, bundan istifade 
Baştan aşağı hayal mahsulü olan il.e ~mayesi altındaki Sfovaky~ ile 
bir Sofya telgrafında Alman ajan· bırl.ık~e~ hareket ederek Macarısta
sı şunları bildiriyor : nı ıstı~a etme~ v_e oradan Roman-

" Cumartesi gunu Sofyadaki ya~~ ınmek ıstıyor. s.lovakyada 
İngiliz elçiliğinde yapılan kabul mUhım Alman kuvvetlen bulundu
resminde, Sir Huggessen, daha rulmaktadır-
şimalde harekat icra etmesi mel· BÜKREŞTE MtiDAFAA 
buz İngiliz ordul.arr için, Bulgar TECRÜBELERİ 
arazisinden İngiliz ask.eri ve maı· Bük r efj, 6 (A· A·) - Yarınki 
zemesi geçirilmesini istediği söy· sah günü Bükreşte, mühim müda
lcnmektedir. faa tecrübeleri yapılacaktır. Bu 

İngiliz gemilerinin, Ywıanis _ tecrübelerden maksat, halkı, hava 
tanın şark sahili boyunca yaptıık· tehlikesi vukuunda alınacak ted. 
lan harekat hakkında S elanikten birlere alııştırrn~ktır. 
gelen haberler, büyük bir alaka 
uyandırmıştır.'' 

Y UNAN BAŞVEKtLt ITALYA 
SEFlRlLE GöROŞTO 

Atina, 7 - Yunan Başvekili 
Metaksas dün İtalyanın A ti.ria el. 
çisile görüşmüştür. Akdeniz va· 
z iyetinin mevzuu bahs edildiği 
tahmin olunuyor. 

MUHTELİF ŞAYlA ve 
TAHM1NLER 

Pııris, 7 - Balkanlara dair 
muhtelif şayialar dolaşıyor ve 
tahminler yürütülüyor· Umumi ka
naate göre Almanya İtalyayı har
be sürüklemeğe gayret etmekte
dir. Berlin İtalyayı Yugoslavyanm 
Dalmaçya sahillerini işgal etmeğe 
teşvik ediyor. Müttefiklerin Akde. 
nizdekl kuvvetlerini arttırmalarını 
bu maksatla izam etmektedir· Fa
kat ltalya şimdilik harbe girmeğe 
mütemayil görünmüyor· 

Ovr gazetesi diyor ki: 
"Almanya Balkanlarda bir ha

reket tasarlamaktadır· Almanlar 
Yugoslav - Alman hududunda. Al
man akalliyetile meskfın Maribor. 
dan taarruza geçecekler, ayni za
manda bir kol da. Macaristanı ka
tederek Bana.ta inecektir. İtalya, 
menfaatlerini korumak için hare
kete geçmeğe davet edilecek ve 
Dalmaçya sahillerine, ağlebi ihti
mal Kataro mansabına asker çıka. 

racaktır. Diğer taraftan Arnavut
luktan da Bulgar hududuna doğru 
harekete geçilecektir· İtalya müt
tefiklerin deniz yoluyla. yardnnda 
bulunamamalan için Otrant kana
lını kapıyaeaktır.,, 

Journal gazetesi de !talyaya 
Dalmaçya sahilleri ile Hrrvatista. 
nın ve bir kısım Yunan arazisinin 
vaadedildiğini Almanların Yugo -
slavya parçalandıktan sonra kalan 
küçtik kısmını Bulgaristanla bir -
leştirerek merkezi Sofya olmak 
üzere bir hükfımet teşkil etmek ni
yetinde olduklarını yazıyor· 
Diğer taraftan Macar - Slovak 

gerginliği artmaktadır· Slovakya
' · · , , ,. Pka.11iyeti §iddetle tazyµt 

Zehir kaçakçıları 
Dün dört kişi daha 

yakalandı 
Polis dün dört meşhur sabıkalı 

zehir kaçakçısını clirmümeşhut ha
linde yakala.mağa muvaffak ol
muştur· Bunlardan Kasrmpaşada 
Tahta.köprü sokağında 6 numarada 
oturan Mustafa ve Moruk Osman 
iki paket eroin satarlarken yaka -
Ianmışlar ve Üzerlerinde de 14 
paket eroin bulunmuştur. Evle
rinde yapılan araştırmada ise 100 
gram eroin, mühim miktarda af. 
yon ve katkı meydana çıkarılmış
tır· 

Sirkatten sabıkalı Ali ve arka
daşı berber Hasan da yine cürmü
meşhut halinde yakalanmışlardır. 

Karagümrükte Karabaş mahal
lesinde Armutlu caddesinde 27 nu. 
maralı evde oturan Ali Karagüm
r ükte Nureddin tekkesinde Çukur 
sokakta 9 numarada oturan sabı
kalı berber Ha.sana ı,5 kilo esrar 
satarken cürmümeşhut yaptlmrş 

ve ikisi de ele geçirilmiştir· Dört 
suçlu bugün adliyeye verilecek
lerdir· 

Otomobil tramvaya 
çarptı 

Şoför Salibin idaresindeki 174.3 
JJUmaralı otomobil Teşvikiyede 120 
numaralı Maçka - Beyazıt tram. 
vayma çarpmış, şoför Salih yara
lanarak Beyoğlu hastanesine kal
dırılmıştır- Otomobilin ön kısmı 
parçalanmıştır· 

Mahzende yatan 
Zeynebi hıçakladılar 
Süleymaniye mahzenlerinde ya

tıp kalkan 19 yaşmda Zeyneb, Ke. 
mal isminde birinin gezme teklüi
ni reddetmiş, bun.a kızan Kemal 
de bıçağını çekerek Zeynebi dört 
yerinden yaralamıştır. Zeyneb 
hastaneye. kaldmlmış, suçlu bıça
ğı ile yakalanmıştır. 

Orfi idare 
kanunu c1M) 

(Ba.~ t~a.f~. l ~yet 1~ 
meskenleri, her turlu c 't bili~ 
klüp gibi teşekküllere aı ·rdi!ıl 

f vesaı rr rı ve bunların telgra uzerle 
mersulelerini, şahrsların 11l'lk ,-e 

. .. d··z ara 1.rı 
nı gece ve _ gun u rı Ol"', 
bunlarda sübut vasıtala. bllıu 

t~bı ~ 
ve yahut musadereye a ıeJtfO· 
nan eşyayı zabıt ve radY0•uııaııer' 
ve telsiz gibi bilcümle ı:Jlicabıf.03 
vasıtalarını kontrol ve 
tatil veya menetme~- 'bat 11e t~ 

2 ~ Memleketin ınzı tatile 6 .. 

niyetini ihlal etmek sı;Ç eti tıııı;. 
bıkalı olanları ve ernn~ lurıcıP 
miye nezareti altında ~aıı yerj. 
rr ve örfi idare altına al tgaJıı \ 
lerde muayyen bir ika_l'lle0ıarı sı1. 
mıyanlan ve şüphelı ntaka# 
kimseleri örfi idare Jlll s9 
dan çıkarmak. ıı.ıııırı ı i. 

3 - Türk ceza kanun 0ıaıı 5
., 

uncu maddesinde yazılı eıerirı ~-e 
labl.arla alat ve cepha~0rııba '.-e 
dinamit, boğucu gaz, ulıribe ~. 
buna mümasil alatı ?'1 Jirıe ~ i 
mevaddı infilakiye ve ~~: tesl1~ 
rayan edevat ve vesaı lfllııl ' 
• . . 1 ek 11e 
ıçın emır er verm ( 
arayıp toplamak. sair~,,.. 

4 - Gazete, kitap ve 3 ııarı1 
buaların tabı ve neşri v~~ sırı5 
ten ithalini menetmek ııe 
koymak. 1< 1crıer,~ 5 - Kapalr veya açı erıet111 ( 
her türlü toplantıları. lfltitıİ ôll 
ve cemiyetlerin faaliYe • 

ııa~·· durmak. bira 1·e 
6 - Kahvehane, ııar ri 

- · cıtıa, rl' meyhane, tıyatro, sın ı1' ye ııı1' 
emsali gibi umuma aÇ rı a~ı ~e 
kapatmak, veya bunları ta>,jrı 
ve kapanma zamanını gr 
tahdit etmek. Jcıı;rl'l~rıd3 

7 - Örfl idare rrıırıta rıal<~~ 
rip çıkmak isti yenler k 1rııal<~yit 
takyidat ve tahdidat ~}1 ta 

8 - Geceleri dolaşıtı . tf 

veya menetmek. . . ~eY'1~;1t~ 
9 - İcra Vekıllert bli~ ( d~ir 

rafından ittihaz ve te i; ıe 
emirleri ve ilan edilen ~ I 
leri takip ve icra etrııe · ~ır;~ 
ö RFI 1DARE MAH~~ 1·rt1:~· 

Örfi idare altına a~!~~~~~;e\ 
de bu kanunun hüktJ.PJe ~f 
bik etmek üzere haze fctÔ' ~o 
Kurmay Başkanı ve se eli aı tir 
komutanhk tarafrndafl .pıı11~ 1ı11ı - ""' .... ıı . lordu kumandantıgı / ı:ol'; ~ııı: 
kumandan örfi idare 11ıııtı 'f·e 
olmak üzere seçilerek ·rı ııııJ~ııı1 
dafaa Vekaletince ta:Y1Jc0rııııtıl~Jf 
lesi yapılacaktır. J3ı.1 dar 5 ~~! 
refakatine lüzumu ka ,,.e ıııc 
ve askeri adil h§killl (3~r 
verilecektir. ıeri 3~1t;il 

Örfi idare mahkeı:1~c td . 
da yazılI olduğu şekil .,

1 
te 

edecektir : tarılı~ sıl• 
ı - örfi idare korll0ıcerıı~ ;as 

faka tinde askeri ınuiı;5 in'1 ı:~0at 
1ü kanununun 31 v-e .. urtı:l .ıı,c3r 
delerine tevfikan l~~l olı.ld \tıat1 

askeri mahkeme tcŞ 1 ıaıı 1 

tır. Bu mahkemeler to~3ı:tı!· iııi1 
mahallin ismini taşıY~eıtleJe: af 

.. • . d rrıaJ'ı" ı,c!I ,.. 2 - Orfı ı are .,5.- . ı• 
• ve" 1 rı · 

asrl ve yedek asken ıc5.tiP e crı1ef1 
1i: hakimleri, zabıt "staJıdfe ..,0ıı1 
d . - rrıll ., ıı• ~ 
ıger memur ve .. ta.!" }.·' 

Milli Müdafaa Vekıl~ca.Jctı!· bil' 
intihap ve tayin oıı;; rııa.rdarıssıJI' 
keri adll hakimler u flıar a! 
fiil hakimlik etıni.ş ola • IJııer' 
dan seçileceklerdır. arurı ~ tCe~ 

3 - Müstacel ve ı rııeıer'r ~J 
de örfi idare rrıahke tpa!tal.~rıııl'. 
süs edinceye kada! uc1de1 .ife 

· et 1'P ..;.ıı.• 
kim ve CumhurJ_Y "Jciıtıill 
rolleri asker! adlı ha tÔa~ 
sini aöreceklerdir. ı· &uçl31ıecl' 

"' 3ıı • · a e Bu kanunda Y aırııt ı' 
11 r ve ıı·ıer ,.1· 

dolayı genera e ~ ıı1uv 
umumi müfettişle~:.,ıer ve 1,jb'1 

"kı»· tll" ·~ 
kaymakamlar, ha hinde 1'iı1~1 
deiumumller a.le_Y ııer ,1ır' 
yaprlaıbilmesi vıçitlida!e~~ e, ~~i 
mensup oldugu paJ:ıılıl'.ırıiO 
Milli Müdafaa ver.11jği.flirl 

1 

yahut Adliye Ve ~ştl.11°· , 
almak şart tutult'J1 .. •• jçt~ 

1 }<oYıl • ı 
Kral Karo "heııd•5 

bir Roı:ıen· IJl: gitti Lijcli' 
ErzıncaP ~ tı cS~ 

Rorrıaıı tt!rta ~ı 
Ankaıra, 7. - nda ya1'1iJ111Jr . 

metince Er,zınc~yünii!l ? t~ 
Kral Karol ko "f ~eıı flOf.J 

va ınelll"' cıarı "'fa ı 
hazırlamag . rıarıfl. "'e ~~ ıı• 
mış Romen nııına eljfliŞ dll- l>T 
Can temiz bura~a g ınasıarJlll- gı. 
Ve kal eti erkanıle tErıiJl~ e1'31e~ 
lunduktan sonra :r-ıafi3- f'J'f>~1 

· · Kendisine · de!l 
mıştır. .. d"sJerırı ôi!· 
yüksek ınuhen ı tt'J1e!cte ı 
Arıkan refakat e J'}lb6 

11 

1 J1 ~l O tO . 
Yeni ita ya ss.00 1-ıı~ 

.A ) - ıtlaı> Cenova, 7 (A . 0eııiı . • "'trhlıSl • 
luk Lıtortc;> " ediı.ıniştıl'· 
Jarrna teslun 
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H A B E R - Aktam Postası 

MEYVA TUZU lnkibaz, 
barsak 

hazımsızhk, mide bulantı 
tembellığinde, mide ekşilik 

1 

ve bozukluğunda, 
ve yanmalarında 

Müferrih ve m idevidir emnövetOe kuODanoDalf?>DIDrra 
MlDE ve BARSAKLARI temizler ahştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS mnrkaıına dikkat. 

NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK 

-ıs-en° 
Q;~ _ tıworu~/ 
~itti.~ ~nra Kc?m Brü~· ı bekledi~i hi~ti ,.e faydayı ben· 

Sultan Vahidettinin son günle· 
rine doğru, gene dalavereli bir işte 
Gümillcünelinin oynadığı rolden 
ileride bahsc.'Cieceğim. 

nutmuş, günahları, kabahatleri af· 
Ietmişti. 

Bir gece eğlencesi 
Bunun üzerine t-.1ilanoya dönen 

U!Yiye sultan zevcini yanma ala· 
rak tekrar San Rcmoya dönmüş 

ve Ali Haydar beyi b~basma ta· 
nıtmıştı. 

Nakleden : Baki BASAK 
~"'llt> ald . ıken Fendeden bır den de bekli:YOr. 
• :ısı ola ı. Bır taşr..ı noterinin ı .. . .. _ .. 
'hn bavan Münire önce Fe- Meralle Edı.oeyı gorduğürn \e 

~ıı u~ .kızları yaşında ol· yalnız geım~~leri .. i~~n ~~.:mı re-
~ ~ Sürerek kendisini ka· 

1 
fakat ~eceğimı du~~ugum za· 

' lcızı ısteıne.ıni~ti. Bundan man gulmekten kendımı alamadnn 
~ i . atına sokakta refakat Bayan Münire hemen kızlan kadar 
~~ l:~un fazla güzel genç ,o!~uğumda? _şikayet etmi~. 
,"l/q, ta ~ surnıustü. Bayan Ah ~e~, k~~ ~yle ol~··· .!\-~e: 
~ t~ ~Ye ettiği bir km ka· ral yınnı ?ört, Edıbe de yı~ ik~ 
~1'1iin~lllenıesinden dolayı yaş~nda. Fakat ferah .. f~~ yırmı 
~ li 

1 
ıreye fena halde kızmış· sekız otuz yaşında gorünuyorJar. 

-"1 ha}·~ tttilyoner oluşundan· . _So~~ta .onl~rla beni .. görenleri~, 
,~ lrn Zehra faıla mağrur ve ıki murebbıyenın pek guç zaptettı· 

lt\ıiio U~tu. · Bayan Münire ~i yaramaz bir çocuk ıannetmele
~ Pe

1 .ahbabını kırmak isteme· rinden korkuyorum. 
~- tlde}i . 
, ~~.ır 

0 
ıster istemez kabu· 

' Uç 1 lınu5tu •• Burada e$ki· 
~:~tu~~~. eksik maas alıyor· 
l\c!il. "IUlQa Kerime ""'-'le Ya· 
~ Y"./ • 

'at il.. .ı:n b 
·11: ~ ana az geliyor. Fa· 
~~ : .. aurada korkaC41.k bir \),.-... 4;;a • 
l~ §Ulc 'I ~urettinden kurtul· 
~ın :~ırorun .. Maamafih 

~1ltı. ş ır Yer bulursam oraya 
:"'1'ill\ ~ llnd!lik memnuncm . ., 

~ 'n~' kendine düşündü: 
~-· <!Q~~1Yet acaba ne kadar 
b~ tUrı ?., Sonra Feridenin 

Edibe ailenin en l'iliel kıiları 
imiş. Mat renkli siyah şaçh, büyük 
ma\•i gözlü bir kız .. Belki daha 
f::.de giyinse fena olmaz. 

Fakat hali tavrı ve giyinişi o 
kadar sahte ve Mi ki Meral ondan 
daha çirkin olmakla beraber ... fena 
bir kıza benzemiyor. Bana karııı 
dah:ı nazik \·e samimi davranıyor. 
İki kardeş mütemadiyen kavga e-
diyorlar. Adeta biribirlerini hiç 
sevmediklerine hükmedeceğim. 

Bir öğle fütü yanma girdiğim 
zaman, padişahı bir tuhaf buldum. 
Bir şeyler söylemek istiyor, yut· 
kunuyor ama, diyemiyor gibi bir 
hali vardı. Nihayet baklayı a~zm· 
dan çıkardı: 

- Şükrü, dedi, haberin var mı? 
Bizim budalayı memleketten çı· 
karmışlar, ... 

- İyi yapmışlar, dedim, ben 
kısacık aklımla bunun böyle ola
cağını biliyordum da... lyi oldu 
böyle. O da gelsin buralara ... 

- Allah ~üst:ılıakkmı versin 
senin, dedi, yalnız onu değil bütün 
aileyi, bizimkileri de kapı dr~an 
etmişler .. 

Tekrar ettim: 
- lyi yapmışlar dob'TUSU .. Ba· 

ba burada çoluk çocuk orada .. Gü
nah değil mi? Keşki bizim evdeki· 
!eri de bu taraflara gönderseydiler. 

- Pek mi göreceğin geldi ki? 
- Değil ama, onların gelmiştir 

herhalde .• 
- Senin bir tane zevcen vardı 

değil mi? 
- Oyle efendimiz. 
- Gözleri güzel midir bari? 

Bizim villada bir faaliyettir gi· 
diyodu; boyacılar, döşemeciler, 

yorgancılar .. odalar hazırlanıyor, 
her taraf yeni baştan siliniyor, süp 
rülüyor, derlenip toplanıyordu. 

Nuri içini çekti. Sonra etrafın<1 
topl:ınan ark:ıd:ışlarına gençliğin
de başından geçen şu vakayı an· 
latmağa başladı: 

"- Nerede o zamanlar şimdi? .. 
O akşam da çakırkeyf, bir bira· 
haneden çıkıp ötekine gidiyor. 
du:n .. Saat iki buçukta Beyoğlun 
daydım. Daha sabaha epey vardı. 
Köşeden bir ses: 

- Pist küçük 1 diye seslendi. 
Ulviye sultandan bir haf ta son· Başımı çevirdim. Bir kadının 

ra, bir gün Ertuğrulun annesinden i§aretJc beni çağırdığını gördüm. 
"geliyoruz., müjdesini \·eren tel· Kalbim atmaya başladı. Ne de· 
graf yetişti. ' olsa cahillik .. Korkuyordum. Ma· 

amafih ona doğru bir iki adım at. 
Muayyen günde :Mazhar ve maktan da çekindim. 

Hayrettin ağalar gelenle:i istikbal Fakat o, sanki kırk yıllık ah 
için istasyona gittiler. Bu trenden, l:apmış gibi benden evvel yakla§· 
:ıultan Vahidettinin ilk zevcesi - tı. Çenemi okşayarak: 
şimdi 5eksenliktir _ Nazıeda sul· - Ne <>, korktun galiba? dedi. 

Fakat bu arada ben de boş dur. 
tanla, ikinci ze\"ccsi - ve Ertuğ- mayortl um. Daha ziyade sokulu 
rulun annesi - Mil\-cdd.::t sultan yordum. Konuşmaya başladık. 
ve Nadire, Berküşat, Mihri ismin· K.ndm: 
deki ~aray:ı ve kızlar çıktı. - Kaç yaşında!:m? Nerede o 

Sultanlar da, kızlar da birer tutuyorsun!. Bu vakıt bıırada n e 
manto giymişler ve başlarını da yapıyorsun? Gibi bermutat saç· 

rr.a sap:ın sualler soruyordu. A. 
birer pcnbe ipekli örtü ile sarmış· man ne güzel gözleri vardı, onun. 
lardr. Konuşurken sesine ahenk veri' 

Padişah onlan villa.da, merdiven yor, iri siyah gözlerini gözlerime 
ba~mda karşıladı. dikerek süzüyordu. Kar.şısında 
Kadınlar onu görür görmez ağ· sessiz durmamak için ben de bir 

Ja~ağa ba~lamış'.ardı. şey sorayım dedim. Fakat kadın 
buna meydan vermedi: 

Ertuğrul koştu annes~ne sarıldı. _ Haydi bize gidelim!. 
llll:t t\'\·elki hali gözü önüne 
~ ~ ıarJt \'e ahenktar tavrı 
~ llı1ı4~ıran parlak penbe 
~~ sarı saçlarile bu 

Kendilerine Paris modalarını \'e 
~ıklığım öğretmemi istiyorlar. Hat 
ta geçen giln Edibe bana ~yle söy 

ledi: 

- Siz, dedi, hakiki Istanbullu· 
sunuz. Biz de esasen sizi bunun i· 
çin istedik. 

Sultan Vahidcttin gelenler ara· 
k ld · Ben ~c:.ırmıstım. O ellerimi Ses çı armayışıma a ınna· sında sevgili ~ı Ni~ti göreme· r-;$ ~ 

~~hu~ 'I. rnürebbire ve bil· 
llı.i..de la Zda mürebbiye olma· 
il,~~ değildi. O sevimli 
' i atıyıe mesut bir genç 
~be~~~ l~radılmı~tı. 
, . §11 ~ ~UZüncü defa kendi 

Yaİlalııı lı tekrar ediyordu: 
,~ <lıı 1rırn? Böyle sıkıntılı 
b..ha~-~ bi.r dostum ol~y
-"'<a rn<t(l ~nunıe beraber o-
~ dı ve mane\'i her 

~r ~·aParun! diyebilirdim. 

~ '1 }'a~na. bilhas~ bir genç 
d\i,ı:_ «lırn edebilirim' 

t .. •11I1ce1 • • ••• 
· ~fılt erının neticesi ola· 

·~ b· arkada~ı Nuriye Ya· 

1 
&e~r Iklektup yazdı. 

bir Se kadından haber al· 
htı }·llede~n fazla olmu~tu . 
'rı ilıdıgı satırlar da eli· 
;~k. kag~ecekti. Belki de 

}bolup gidecekti. 
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't 't:ı l~~buı, 3 teşrinisani, 
\.,~ iltj ~· bana Anvcrsten 
~ ~~ltıı.. Veı rtı .aı~ım teşekkür· 
,''1~ ~ i;·j ev ı~ ıcin bile olsa 

lltt,_"' ~İrY .. Ben on gündür 
Q~ etne başlamış bulu-

'\ s,_~Gnire · 
. ~b_ nın kızlarile bera· 

~~~ ~ıktıkları zaman 
ı i:.~k ~ırn. Bayan Mü· 
~~ eski e\ini ve eşya· 
~ ı\b:ı:~rek bırakım, ls· 

~Y' ak lifunid cadde· 
t... • ı }'cp'·e . b" ~;ııı~. lo'aı.; " nı ır apartı· 
~i . ·~t burasını kızla· 

• ~~ttc ~l\in zevki ne göre 
:~.ı Çirkin \"n •• bet 

~
\le 11~ .. munase 

\IQ~.. • 
uıeı ·~ı~ .. t nsan ken· 

l ~·e ?':l~ ~nnedivor. Fa· 
'ıı -~"'- . !ktc ()nllnd11:n burasını sev· 

;.~11• kut\ik ~: tıpkı köyde 
~ ~tlinlre ır ~hce var. 
~ ~l> b' ~nkı bu YUV3'"'a til it k . ./ 
~.lli, ka _u~ .. Uzun, za· 

ı.. t. · Si}·a~ ~aşında olduğu 
.'t!ı >ı~·()r tı dantelden bir 

~:Qu r~ ·~ta nun. hangi devre 
ı; ı... tje ı... aıt oldu"u ne 

vqt "'lt~aı 0 

r,ıd' 1t~ d1: .ar~ bıiir. Tav-
il , 1-ıqll·-ça İ~j ı~rıf. Dununla 
~b lta ba bır hali \ 'ar: 

ı~.. na ka b'I ~ "ı d r~ı ı e na· 
~ tı~a <ı"'ranıyor. Ben 

Ditra ,'I 11Pkı diğer c~va· 
• ~ t sa .... 

1
• 'l'll. D :ın aldı~. bir 

ıger ~yadan 

rruş gibi, kendi kendine söylendi: f yince sap5arı olmu)tU. Adeta du· tutmuNaydi, haydi, diyordu. N~ 
- Nimet de geliyor .• Nimet de daklan titriyerek, Nazıeda sulta· riüşünüyorsun. 

geliyor! na yaklaştı ve daima ona hitap et· 
Ben de gülerek cevap verdim: 

,,.. ~-1 ~ 
Ben de bir şey işitmcmi' gibi tiği gibi: 

- Ben hakiki bır İstanbwlıi de· ' yavasç.a odadan süzillüp çıktun. - Bizim bacı, dedi, hani Nimet 

ğilim ki ... Babam öyleydi. Fakat 
annem ... Ben daha ziyade anneme 
benzerim. Bazı ai.bablanmız bir 
Japon kızma benzediğimi söylerler. 

- Ne olursa olsun o kadar ~ık· 
smrz ki ben de sizin gibi olmak is· 

terim. 

Bana belli etmek istemiyorlar, 
ama herha'de gerek giyiruşlerinde, 
g~ek başlarını Lanziınde beni tak· 
!ide çalıştıkları pek a~ikk. Onla· 
nn fikrince tl)tanbullu bir kadın, 
güzel ve zarif olmak için yapılma· 
sı I~ olan her şeyin sırrını bi· 
lirmiş. Bana ba~kalannı belki 
kızdıracak derecede gülünç ve ma· 
nasız sualler soruyorlar. Ben bun· 
\ara o ka::!ar ~k gülüyorum ki ... 
mesela ~unun gibi : 

Meral - Saçlarınızın rengi f ev· 
kaltıde güzel.. Neyle boyadınız? 
Benim bir arkada~ım oksijen sür· 
dü. Fakat bu kadar tabii bir renk 
bulamadı. 

Ben - Saçlarımın tabii rengi 
bu. Ben sarışınım. Hem bence si· 
ya!l saç sarıya mürecca!ıtır. Fakat 
her ne renge olursa o!sun manevi 
annem saçlanmı boyamama kafr 
yen müsaade etmezdi. 

(Devamı var) 

• 

1 iT 

• * • 
Istanbuldan evvela, Sultan Va· 

hidettinin kerimesi Ulviye sultan 
geldi. Biz lstanbulda iken Ismail 
Hakkı beyle evli bulunan Ulviye 
sultan bizden sonra bu zattan ay· 
rılmış ve Zülüflü Ismail p:ışarun 
mahdumu Ali Haydar beyle evlen· 

mi~ti. Bu işe fena halde canı sı· 

kılan padişah; "ben Ulviye sulta· 
nın yüzünü bir daha görme!~ iste· 
mem. Hanedan kan ağlarken, ba· 

bası menfalarda dolaşırken, bir kız 
boşanmağr aklına nasıl getirir, bu· 
nu asla affedemem ... derdi. 

Şiindi aksi gibi de hasretle geçen 
bunca aydan sonra ltalyaya gelen 
ilk küçük, hanedan kafilesi Ulviye 
sultanla zevci Ali Haydar beyden 
ibaretti. 

Ulviye sultan bir kurnazlık edip 
Ali Haydar beyi Milanoda bıra.k
nuş ve yalnız kalkmış San Remo
ya ge:mişti. 

Ne de olsa baba. hem de, dedi· 
ğim gibi saray h::ıy:ıtın:ı alıştıktan 
sonra Allahm Lir garip diyarında 
dört drvar araşında yapayalnız kal 
mış bir insan olan sultan Vahi· 
dettin, kızı boynuna sarılıverince 

dayanarnamı~. kendini tutamamı~. 

gözya~lan arasında da her şeyi u· 

hk bir gün görmemişti. Yüz elli, 
iki yUz kadm kadar vardık ve 
yüzde dok.san.muz o ay içinde hap. 
sedilmi§U. 

Yine çoğunun suçu, herhangi 
bir şUphe veya iftira ilzerine bap. 
sedilen erkeklerin karılan olmak· 

)J'AN 1 N DIA. 
~ ~~a;!ti·ç~n1~{~..:uy:;: 
du· Zira ben. Hitl~rin aleyhinde 
söylemi§tiın ! 

1, Ql'\ A H IZME TCISI 1DİM 1 Bütün kadmlar ayn ayn hticre.. 
VI'\ tere kapanıyordu· Beni bilcreme 

- - --- - götürmeden evvel, her yeni gelen 
ANLATAN: gibi, tıbbi muayeneye scvketUler. 

UlTLERIS r;SKt IItDIETÇISt Burada genç bir doktor vardı ve 
ihtiyar kadmlan hemen hemen 

P A UL tNE KOHLER 
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hiçbir muayeneden geçirmediği 
halde, genç kadmlara karşr, mua. 
yene behan~tıe, tUrlU kUstahlık· 

tarda bulunuyordu. 
Haplsh::µıeye geldiğimjı:ı dördün

Münih hapillhaneıdnin kadmlllr cü gUnilydU· Hepimizi avluya. çı. 
kısmı. ömründe bu kadar kalaba· kardılar \'e ıki sıra lizerlne dizdi-

sultan nerede? 
- Bilmem aslanım .. Ben arka· 

nızdan gelirim, haydi size Allah 
selAmet versin, dedi, kaldı 1stan· 
bulda. 

- Gelmiyecck mi yoksa .. 
- Gelır inŞ3llah aslannn! 
Sultan Vahidettin hemen o gün 

Istanbula, Nimete (gel seni ~kli· 
yorum) diye ilk telgrafı çekti. Ve 
bunu diğer biribirinden uzun tel
graflar takip etti. "Nimeti tir da
ha göremezsem .. ., diye kendini 
yiyordu hünk!r. 

Nimet sultan ise hiç oralarda 
değilmiş gibi bu telgr.ıflara hatta 
cfvap vermiyor. verdiği tek tük 
cevaplardan da sadra şifa verecek 
bir mana istihracı padi~ça müm· 
kün olamıyordu. 

Bizim villa beş hatunun iltiha· 
kile biraz şenlenmiş, harekete gel· 
mişse de, sultan Vahidettin: 

- :\imet gelmc~se. ben de ba~ı
mı a'.rp dağlarda ya~rım. Ben bu
güne kadar on::ı kam~mak ümidile 
:;abn sebat ettim, bekledim. Daha 
.azla intizara takatim kalmadı, di· 
ycrck beni müteessir ediyor ve bu 
teessürle teselli verecek !;ÖZ bul· 
maktan aciz kalıyordum. 

(Devamı var) 

!er- Biribiri.miıe: 
"Ne oluyor? Ne var!,, diye, ta. 

bil soranuyorduk· Zira, neredeyse 
nefes almak için bile ağy,ımm aç
trrmıyacaklardı. Yalnız, bu suali, 
gözlerimizle soruyorduk, o da ka
çamak! Farkına vardılar mı yan
dık demekti· .. 

Avluda ne gibi bir merasim ya
pılacağını ve bizim oraya niçin top. 
landığmıw çok geçmeden anladık: 

EvvclA, içeri dört haki gömlekli 
geldi· Ellerindeki kamçılan, sanki 
sırayla hepimize vuracaklarını, gi
bi sallıyorlardı· 
Arkalarından iki ki§i daha gir

di· Bunlar, cendereye benzer bir 
şeyi tutmuş getiriyorlardı. Bu, 
tahtadan bir aletti ve yakına gel
diği zaman hakikaten bir nevi iş. 
kence !letl olduğunu anladık· 

Sonra, cezaya çarpılacak olan 
kadmr, elleri bağlı bir halde ge. 
tirdiler· 

_ ,, • 41 ••• 

- Ya, demek beni sevmiyor· 
sun .. Yazık, aldanmışım .. Halbu· 
ki ben seni ilk görüşte sevdim. 

Bu "seni sevdim" sözü zih. 
nimde birkaç defa bir sual zenbe· 
reği gibi dolaştı. Ben susuyor ve 
sükutun manasızlığını anlayarak 
birşeyler söylemek istiyor, fakat 
söyliyecek söz bulamayarak yine 
susuyordum. Nihayet: 

- Sahimi, beni seviyor mu· 
sun? diye bildim. 

O, muzaffer bir eda ile: 
- Elbette, dedi ve beni sürük· 

lemeye başladı. Kadın Sıraselvi. 
!erde oturuyormuş. Kapıdan içe· 
ri girdiğimiz zaman koridorda 
tası kırık bir masar.ın üstünde 
şiŞesi islenmiş bir lamba yanıyor· 
du. Bu manzara karşısında derin 
bir pi~ma.nlık duydum. Fakat ne 
faydası vardı. İ;:işten geçmişti. 

Cebimde yirmi lira kadar para 
vardı. tki lira çıkararak kadına 
uzattım. 

Elimden kaparcasına aldı. 
«· * * 

Ben odanın bir köşesinde ço· 
raplarımı çıkarıyordum, l:adın da 
biraz ötede ellerini beline daya. 
mış, bana b:ık1yordu. Sordum: 

- Birşey mi bekliyorsun, yat· 
maya niyetin yok mu? 

Güldü ve: 
- Şey, dedi. Çok duracak mı 

sın? 
- Nerede?. 
- Burada .. 
- Öyle ya.. Yani ne demek 

istiyorsun?. Yoksa deminki sev· 

Bu genç bir kadrndı. Sonradan 
öğrendim: Suçu, o küstah dokto . 
run muayenesinde fnzla ileri gi -
den herüc mutavaat etmemiş olu
şudur. 

Zavallıyı evveli ellerinden cen
dereye soktular. Sonra, bacakları. 
nı aletin altındaki kıskaca geçirdi· 

ler. Kadıncağız, bir işkenceye ta
bi tutulacağmı ancak o zaman an. 
lamı.ştı ve, son bir gayretle, ndcta 
son nefesini verir gibi bir çığlık 

kopardı· 

Başındaki eli kırba!,;lı adamlar, 
yırtıcı bir mahluk gibi atıldılar ve 
zavallının entarisini, içindeki göm
leğini ve kombinezonunu paralıya. 
rak sırtını açtılar ve buraya kam· 
çılar blribiri arka.sına inmeye baş· 
ladı· ·· 

(Devamı var) 

• 
ginden eser kalmadı mı?. 

- Y oook canım, bak neler dt.ı 
düşünüyorsun. Ondan değil .• 
Şey .. Annem gelir diye korlriıyo. 
rum. 

- E .. Sonra .. 
- Bizi beraber görürse i' ber"' 

battır. İstersen sen bu gece git, 
yarın gelirsin!. 
Kadın bunları söyliyerek müte· 

madiyen gülüyordu. 
Ben meseleyi anlar gibi olmut· 

tum: 
- Pekfilii ! dedim öyleyse ver 

paralan geri. 
- Ne parası? ..• 
- Demin verdiklerimi? 
- Ne yapacaksın? Bir ba§ka 

zaman mahsup ederiz ... 
- Ben öyle mahsuptan, falan 

anlamam ver paralan. 
Sözlerimi evvela gülerek dinle. 

yen bu kadın birdenbire parladı: 
- Ahmak, dedi. Ben senin 

parana muhtaç değilim. Yarın iki 
ile üç arasında gel hesaplaşalım, 
olsun, bitsin. 

-Ben paralarımı istiyorum .. 

- Hay Allah cezanı versin. 
A1 elbiselerini gel aşağı da he· 
saplaşalım bari. 

• • • 
Bir dakika sonra kunduralar e· 

limde, karanlık merdivenlerden 
aşağıya iniyordum. O önden yü· 
rüyor ve bana yol gösteriyordu: 

- Doğru yürü, buradan şimdi 
sağa sap .. Haydi yürü korkma. 

Vaziyet korkmayacak gibi de. 
ğildi. Bir elimde elbiselerim, ö· 
bür elimle duvara tutunarak yü· 
rüyordum. 

- Daha çok var mı? 
- İşte geldik. Kolunu uzat. 
- Nereye? 
- Hay Allah ..... Nereye olacak 

ileriye!. 
- Pekfila .. 
- Uzattın mı?.. ' 
- Evet .. 
- Kapıyı buldun mu?.. 
- Evet .. 
- Çevir tokmağı .• 
Tokmağı çevirdim. Fakat bir· 

dcnbire de neye uğrlldığımı an. 
layamadım. Kafama iki müthiş 
yumruk indi.. Sersemledim.. Bir 
daha ... Bir daha ... Artık yıldızları 
sayıyordum.. Birdenbire bir tek· 
me darbesile kapıdan dışarı 
fırlatıldım. Ne oluyordum.. Hfilıi 
birşey anlamamıştım. Şimdi bir 
viranelikteydim.. Başımı kaldır· 
dım.. Gökyüzünde aydede sanki 
halimle eğlenir gibi görünüyor. 
du. 

Etrafıma baktım. İçi bir kapt 
haline konmuş, bir çöplükten açı. 
lan metruk bir ocağın önündey· 
dim. Gözlerim yıkık duvarın üs· 
tünde duran levhaya ilişti: 

''Liva sokağı .. " 
Demek liva sokağındaydım. A· 

yaklanm çıplak.. Gömleğim ko • 
tumda ve Liva sokağına doğrusu 
tam uygun bir vaziyet. Açıklar 
livası... Birden kendimi kaybe • 
derek bağırmaya başladım: 

- Hırsız.. Hırsız .. Ver parala· 
rımı .. Alçak, şıllık, çirkef.. 
Ağzıma gelen bütün küfürleri 

ı;avuruyordum. 
Bu hal böylece beş dakika de· 

vam etti. Nihayet ü~Uncü kattan 
bir pencere açıldı. :içeriden bir 
baş uzandı: 

- Artık yeter beyahu, hala 
susmayacak mısın? 

Başınu kaldırdım. Takkeli bir 
herif dışarı bakıyordu .. 

- Kime söylüyorsunuz? de. 
dim. Ben sizden birşey istedim 

•mi?. 
- Hele şu terbiyesize bıkın !. 

Şimdi aşağı inersem kafanı kıra· 
rım. 

- Sana da ne oluyor. Ben 
çalınan paralarımı istiyorum. 

- Bana ne. Bağırmadan istiyc· 
mez misin?. 

- Nasıl istersem isterim, sen 
ne kanşıyorsun !. 

- Bekle öyleyse, şimdi gele· 
yim de o vakıt daha iyi istersin. 

Herif çekildi ve bu sözleri bir 
kadın kahkahası takip etti. 

Gecenin karanlığında bu a.ea, 
(Lütfen snyfayı çev;c-iniz) 
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Rad yodan aldığımız 1 
tafsilii .nnı veriyoruz 

Evvelki gi1n Milanonun San Si
ro stadında yapılan Almanya _ 
İtal;ı.a milli futbol maçmm radyo 
ile aldığmuz mufassal tafsilatını a
şağıya naklediyoruz: 

Türkiye saatile trun 16·40 da 
başlıyan maça taknnlar şu kadro
larla çıkmışlardı: 

Almanya: K lod - J anes, Bll
ma.ıı • Küffer , Röde, Kizzinger -
Lener, Hanessian, Binder , Urban. 
Pesser· 

İt;a)ya. : OUvicri - Font, Rava -
De Petıini, Olıni, Kamp&telli -
Piola, Biyavati, Bertoni, Trevlşa.n, 
Kolaossi. 

BlRtNOl DEVRFı 

Oyuna güneş altına d~en İtal
yanlar başlıyorlar. 4 üncü dakika. 
da lehlerine olan kornerden istifa.. 
de edeimyoorlar. Oyun müsavi su
rette devam ederken 10 uncu da
kikada Klod güzel bir gol kurtarı
yor ve alkışlanıyor· 15 inci dakika. 

da da Olivieri, şahane bir plonjon
la muhakkak bir gole mani oluyor· 

17 inci dakika: Biya vati sola 
bir pas veriyor. Kolaussi sıkı bir 
şiltle ltaiyanm ilk golünü atıyor· 

Alman takmıı bu golün tesirile 
büyük bir azimle beraberlik go!U
nü atmak için mukabil hilcumlara 
başlıyor. Fakat İtalyan müdafaası 
bütün tehlikeli akınları durdurma
ğa muvıüfak oluyorlar. 

22 inci dakika: Biyavati aldığı 
bir topu Alman kalesine doğru sü
rerek sağ içe pas vermeden kuv. 
'etli bir şüt çekiyor· Fakat Klod 
ı u .sıkı şütil iyi yer tutarak kurta
rıyor. 2fi inci dakika: Bertoni aldı
ğı bir pası sıkı bir şiltle Alman ka
lesine göndererek fevkalade güzel 
bir gol ya.pryor· 

27 inci dakikada Alman Binder 
müdıı.fileri atlatarak Oliviyerinin 
solundan topa hafifçe vurarak bi
rinci golü yapıyor· 

Bu golden sonra İtalya hakim 
vaziyette, mütemadiyen Alman 
kalesini tehdid ediyor. 35 inci da
kikad1. Röde hir çarpışma netice -
sinde oyundan çıkıyor, iki dakika 
sonra tekrar giriyor. Oyun bu da
kikalarda biraz sertleşiyor· Bir. 

deminki katlının sesini o kadar 
andmyor<lu ki, dinledim: 

- Bırak şu ser~c.riyi, diyordu, 
sıcak yatağında rahatına ha~. 

ikinci bir e~rk <l:ıha yeme· 
dense aklım b21tmda bir ricati 
terr.ih ettim. 

Y..a!~.r·=-m 1ıir köşesir.e otur· 
dum. Kunduralarımı giymiyc 
baş1ad m Karanlıkta bi.r türlü 
bağlanmayan fotin bağhriyle uğ 
ra!lrrkcn bizim gece dilberinin se· 
si kıvrak krvrak şakrayordu. 

kaç dakika sonra Urban'm sıkı bir 1 yor. Fakat hakem korneri tekrar 
şütünü İtalyanlar ancak kornerle ettiriyor· 1kinci şüt havadan gidi
savuşturuyorlar. 40 ıncı dakikada yor. Fakat hakem bu sefer de Al
Klod tekrar güzel bir gol kurları- man oyunculardan biri, şüt çekiI
yor ve topu ileri atıyor. Bu esna- meden evvel bir İtalyan oyuncusu
da iki oyuncunun biribirine girdik- nu tutmuş olduğundan korneri 
leri görülüyor. Etraftan ıslık ses- tekrar ettiriyor· Üçüncü defa ola. 

Ieri yükseliyor· Hakem derhal AL 
manlara favl cezası veriyor. 42 n
ci dakikada İtalya aleyhine verilen 
bir favl atışını Oliviyeri yumrukla 
kurtarıyor. Top ileri gidiyor· İtal
yan muhacinılerinin tehlikeli bir 
akmmı Alınan müdafii favlle dur
duruyor. Çekilen şüt neticesiz. 

44 üncü dakikada Haneman'm 
bir akını karşısında OUviyeri mu
hacimin ayaklarına kapanarak mu. 
hakkak bir gole mil.ni oluyor. Bu 
devre hakim oynıyan takını İtalya.. 
dır. Ve birinci devre 2-1 İtalyan
ların galibiyetile neticeleniyor. 

mtNCt DEVRE 

Bu devre tam Türkiye saatilc 
17,42 de başladı. 3 üncü dakikada 
Almanya aleyhine yapılan bir kor
nerde Biyavati topu kaleye soku. 

rak atxlan korner bir kargaşalık
tan sonra avta gidiyor. 

Altıncı dakika: Oliviyerlnin bir 
hatası üzerine Binder güzel bir 
şiltle berabelik sayısını yapıyor. 

Bu golden sonra bir müddet İtal
yan müdafaası bocalıyor· Foninin 
ikinci bir ha tası az kalsın bir gole 
daha sebeb oluyordu. Fakat yine 
Binderin çektiği şüt avta gitti. 

10 uncu dakika : Rava Binderin 
akmmı durdurmağa muvaffak o
lamıyor. Bugün çok güzel bir o 
yun çıkaran Binder, kaleciyle 

karşı karşıya kalınca sıkı bir şilt 

çekiyor· Fakat top Oliviyerinin e . 
linde kalıyor· 

11 inci dakika: İtalyanın bir a,... 
kını Alman kalecisi Klodun müda
halesiyle aklın kalıyor. 

Güreşçilerimiz iskenderiyede de 
galip geldiler 

Kahire, 6 - İstanbul güreş eki
pi ile İskenderiye temsili takımı 
arasında yapılan güreşlerde Kan,. 
demir , Hüseyin ve Yaşar sayı he-
sabile, Yusuf ve Adnan tuşla ga
lib gelmişlerdir- Mustafa berabere 

İstanbul lisesinin 
spor bayramı 

İstanbul lisesi önümüzdeki pa
zartesi gilnü Kadıköy sahasında 

bir spor bayramı tert:b et.ıniştir· 

Öğleden sonra yapılacak olan bu 
spor hareketlerinder• bütün tanın
mış hakemlerimiz vazife almışlar
dJr. 

Bayrama evvela bir geçit res. 
mile başlanacak ve bu geçit res
mine izciler, atletler, futbolciller 
iştirak edeceklerilir. Bundan sonra 
atletizm ve futbol müsabakaları 

yapılacaktır· 

Salimle Enver yarın 
T oros ekspresile hare

ket ediyorlar 
İzin alınamadığı için kafileyle 

beraber gidemiyen futbolculardan 
Galatasaraylı Salim ve Envere ve 
idareci olarak gidecek Muslihe izin 
alınabildiğinden bunlar yarmld To. 
ros ekspresile Kahireye hareket 
edeceklerdir· 

kalmış, Çoban Mehmet sayı hesa
biyle Yunanlı Lapakisi mağlfıb et
miştir. 

Maçlarda büyük bir seyirci küt. 
lesi bulunmuş ve güreşçilerimizi 
candan alkrşlamI§lardır. 

İ stanbul - Ankara mek
tepler muhteliti maçı 
İstanbul ve Ankara mektebliler 

muhtelitleri önümüzdeki pazar gü~ 
nü şehrimizde karşılaşacaklardır. 
İstanbul mektebleri lik şampiyo -
na.smda Galatasarayla Boğaziçi 
berabere kaldıkları için ayni gün 
muhtelit maçından evvel ikinci 
karşılaşmalarını yapacaklardır· İs
tanbul mektebleri muhtelit takımı 
bu iki takrmın maçı dola.yuıile di
ğer mekteblerin futbolcularından 
seçilecektir. Bu maçların hangi sa. 
hada oynanacağı henüz malüm de
ğildir· 

Bu ha fta yapılacak 
milli küme maçları 
Ankaranm Gençlerbirliği takımı 

ile Muhafızgilcü takımı bu hafta 
milli küme deplasman maçlarını 
yapmak üzere 1zmire gideceklerdir. 

H akem kursunda 
derslere haşlanıyor 

Bir müddet evvel bu sene tek -
rar açılacağını yazdığımız hakem 
kursunda önümüzdeki cuma günü 
derslere başlanacaktır. Dersleri 
Kemal ffa.lim ve Nuri Bosut vere
ceklerdir· 

13 Uncü dakikada Urbanın sıkı 

bir §Ütü avtla nihayet buluyor· O
yun mütevazin cereyan ediyor· 
14 üncü dakikada Biyavati çok 
mahirane bir sıyrılışla ve sıkı bir 
şiltle ltalyanlarm Uçüncü gollinü 

1·" 
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1940 Küçük Cari 

Hesaplar 

i kramiye Planı 

3 .. 1000 .. ... 3 ()00· ..... , 
6 .. 500 .. "" 3 ..... , 

12 .. 250 .. "" soO~· ..... ' 
40 100 .. "" :~50> , 
75 50 ... fil "' , 

210 .. 25 ..... 5ıı ' 
~1-

t ı ·~ Keşideler: 1 Şu~ 'cite~rl 
yıs, 1 Ağustos, 1 tkııt 

kaydediyor. Bütlin oyuncular arka. 
daşlarını kucaklıyarak bu golü tes. 
it ediyorlar· 

Bu golden sonra canlanan İtal
yanlar birkaç tehlikeli akın yapı
yorlar. 18 inci dakikada Biyavati 
muhakkak bir golü avta atarak 
kaçırıyor· Oyun ekseriyele Alınan 
nısıf sahasında cer eyan ediyor. Fa

ıa.öbleri:: v•3ı 

iEK-z A ·M i ~, 
kat akınlar neticesiz. Biraz sonra 
Almanlar ağır basmağa başlıyor -

EKZEMA'.NIN lLAClDIK 

fara ve crhanla.rda lmllaodn. Der e<"Zanede kutusu 
-..... ıımıı .. a.iiDi111m .. mmr:mama..:ı .... ~ lar, fakat neticesiz. İki taraf da 

karşxlıklı birçok frrsa tlar kaçırı • 
yorlar ve müsabaka 3-2 İtalyanın B 
galibiyetile bitiyor . rlf" -Oyunda Almanlardan kaleci, ı 
mUda.fi Janes. ve orta muhacim ' 
Binder, İtalyanlardan da Oliviyeri, 
Rava, Kampatelli, Kolaussi mu -
vaffak olmuşlardır· 

VAK I T matbaası 
Kitap kısmını yenideP 
tanzim edip açmıştır ihtiyat yoklamaya 

davet 
Fatih askerUk şubesinden : 
İhtiyat yoklamasına davet. 

Kitap, mecmua, gazete basat• 
Tabiler namına d iz iH isleri aht· 

1 - Her sene mu tat blan ih. 
tiyat yoklamasına devam edil
mektedir. 

~ - Yoklamalar yine doğum 
dogum yapılacak ve her mükel
lef bizzat yoklamasını kendisi 
yaptıracaktır. 

3 - Yoklama cumartesi hariç 
7 .5.940 Salı 

olmak üzere haftanın her gün 12.30: Program ve memleket saat 
saat 9 dan 12 ye kadar devam ayarı, 12.35: Ajans ve meteoroloji ha_ 
edecekt ir. berleri, 12.50: Müzik: Çalanlar: Ru.. 

4 -Öğledensonra şube kendi şen Kam, Cevdet Kozan, İzzettin ök. 
işlerile meşgul olacağınd.an hiç e. Okuyan: Sadi Hoşses, 13.15: Müzik 
bir suretle müracaat kabul edL Halk Türküleri, Azize Tözem ve SadJ 
lemez. Yaver Ataman, 13.30/H.OO: Müzik: 

5 - Şubeye izdihama meydan Karışık program CPI.2 18.00: Pro_ 
vermemek ve mükellefleri uzun gram ve memleket saat ayarı, 18.05: 
müddet işlerinden alrkoymamak Müzik: Bir konçerto (Pi.) 18.30: Ço
için vuku bulacak müracaatlar cuk saati, 19.00: Müzik: Ankara rad. 
gazetelerdeki ilana göre yapıla- yosu kilme ses ve saz heyeti, İdare 
cağından her mükellef doğum Eden: Mesut Cemil, 19.45: Memleket 
ilanını not etmelidir. saat ayarı, Ajans ve meteoroloi ha. 

6 - İlan olunan doğumlula,r- berleri, 20.00: Konu~ma: (Çiftçinin 
dan başkasının müracaatı kabul saati), 20.15: Müzik: Fasıl heyeti, 
edilemiyecektir. 21.00: Konuşma (İktısat ve Hukuk 

7 - Bu yıl askerlik çağına gi- saatıı, 21.20: Serbest saat, 21.30: 
ren 336 doğumlulardan ilk yokla Müzik: KUçUk orkestra, Soprano 
ması haziran 940 sonuna kadar 

1 

Bedriye TUzün'Un iştiraklle, 22.ao: 
devam edecektir. Bu doğumlu - Memleket saat ayarı Ajans haberleri 
lar yoklamaları için yalnız haf- Ziraat Esham - T~vilAt Kambf~ 
tanın (cuma) günleri öğleden yo _'Nukut borsası (Fiy~t). 22.50: 
sonra şubeye müracaat ederek Müzik: Cazband CPL) 23.25/ 23.30: 
yoklamalarını yaptıracaktır. 

321 d.o.iiumlular 
13 mayıs 940 pazartesi, 
14 mayıs 940 salı, 
15 mayıs 940 çarşamba, 
16 mayıs 940 perşembe. 

322 doijumlular 
17 mayıs 940 cuma, 
20 mayıs 940 pazartesi, 

1 

21 mayıs 940 salı. 
323 d-0{jumlular 

22 mayıs 940 çarşamba, 
23 mayıs 940 perşembe, 
24 mayıs 940 cuma • 

324 d.ofjumlular 
27 mayıs 940 pazartesi, 
28 mayıs 940 sah, 
29 mayıs 940 çarşamba, 
30 mayıs 940 pe~be. 

Yarınki program ve kapanı~. 

Ecnebi istasyonlarında Türkçe 
neşriyat 

Belgrad: Saat 19 da kısa dalga 
48· Paris: Saat ıg.45 de kısa dal
ga 40, orta dalga 255; -r·ran: Sa.. 
at 20.15 <le kısa dalga 50.55 de : 
Roma: Saat 21.30 da orta dalga 
250, Londra: Saat 18,55 de kısa 
dalga 20, 31.5. 

--~~-- ' 
" 

Beyoğlu Halk sineması 

Bugünden itibaren 2 film birden 
ı - Tarzan K~ıyor. 

2 - Cezayir Batakhanesi. 

'Je çııp/ o 1 • 

1 Gözlcci yaJc:ına:tr 1 ~ılr 
Kirpikleri dökrtıeZ· 8;\ıS~ ~ Terkibinde~ide ıcirPi1'~~~1' ~ 
cevheri sayeııırı Siyahı j:ııit' , 
ler ve uzatır· erı"Jel' • t''f' 
kumral, yeşil,~ r~,ı 
kıştaki füsunkiı' 
hayrettir. 


