
HAVADiSLER 

KUR US 
~-===--======================oı~-===-=----------·-========================-====s-=======================-===-i 
~: 23872 Sene: 9 - SAYI: 2939 20 N t S ./\ N - 1940 CUMARTESt İLAN tŞLERt: Tel. 20335 

"'lusolininin gazetesi 
!:!!zde · r1ıahpus 

''Akde 
kalar1ıayız ! ,, 

-,ı diyor 
-~A lb> O lUI k 
un 1te<dl lb> ö irD e r ü 

~ "nıan orüunmıa iltihak eden yedek subaylannuz bu &abalı Tak!llnı lbidcı;lne felenk koyarak bir g~lt remıf yaptatar. ı·ukaiııa 
den muhtelif lotib&l&n g6rtiyonnmuz.' · 

Kahraman ordumuza l la saban .şehrimize gelen iltilıak ec1-

ltgiliz, F'ransız sefirlerinin Yedek 
...,._gazetemlze beyanatları subaylar 
~~lıl sefiri. Londradaki sefırlôr toplantısında muhim ~arar- Bu sabah Taksimde 

~lıhaz edıldiğim ve yakında tatbıkata geçileceğini söyledt Merasimle Abideye 
e lngiliz diplomatı, harbin' Balkanlara yayılması ihtimali hakkın- · çelenk. koydular 

daki auale baıını yukarı kaldırarak §U cevabı ve~di: · . . . . · Merasim çok heyecanlı f.J l . . ·a . . ' oldu ve binlerce halk 

~ ava ar ıyı_ -g~ .· ~yor.:· ~;:;~::;_!~~~: 
~lilııiltıd harta kadar evvel celerle dönUyonım· Hariciye n~zı- ı deki İngiliz • elçilerini~· iştirakile Juınuza llUhak etmıııer41r. 
~)lı tld~ a"eli üzerine Lon- rımız lord Halifaksm 

0

riyueti at • I:,.ondrada ya.ptığmhz müteaddid' Yedek 11Ubaylar aaat dokuz buçufa 

~"h~ 1 ile birlikte bu H
Snbıt h~ gelmişlerdir· Çolc 
~ ~ ~ ~<sru ae olan lngiliz elçisi 
~:~ lfıol :Yol •en für muhan:irlmi-

.~ -;:::.~~~:~~:~~:.ı;:: bı· mı· · başla· dı ?. · 
Ötf . ~en çok iyi neti-

f ll idare bütün 
•1olandava 

't.ı~ırııı edildi 
'-t01~ llazi liderinin 

'-... hıı 1da cephane 
\~7' Utıdu 
~ )\ ~ ıı: - BUtUn Holanda
~~'tı ve Holanda nazile-

• topıanblar yasak 

l~r <ı>e..m. 6 nada) 

~~Y~tefrat 
~ ~ddeti hakkın

t' ~h u
1
nu rnecliste 

t.r~in \l edildi 

ıa can nıahkOm-
rı affedildi 1 

.{Y~ıı 2 ncide) 1 

Alman tayya.reJerlntn bllhMM fahsnu tstlhcJal' eden bombardonan lannc1an kurtulmak letn l>alnnaağa 
yer gizli tutulan Non·~ Kralı bir tayyare hüeama eeDWDda (llolancladan telsizle Londraya 
gönderilen bir nıelm-) (Yazııı 6 ncıda) 

ltalyaya "gaddarane 
bir hakaret,, sayılıyor 

Romanya ile Almanya arasında 
bugün bir ikllsad1 anlaşmanın 

imzalanması bekleniyor 
Romanyada ecnebiler hakkında fevkalade ted· 

birler alındı, Yugoılavyada eıki Başvekil 
Stoyadinoviç sürgüne gönderildi 

Roma. %0 (,\. A·) - "Mukad
derat saati" başlıklı bir makale-
8lnde Mwıolini tara!mdan tms e
dilmle olau Popolo d'İtalla gazete-. 

si, ltalya.nm tarzı hareket,tnden 
bahsederek eöyle demektedir: 

"TarihJn ortumda ve harb mm
(Denmı 6 noda) 

S _O&..OAkikA 

Amerlkaaa bu sene 25,000 
tayyare yapılacak 

l'afhıgtoa, %0 (A· A·) - Hava ve den.is bilroeunwı ıeft Johu 
Toxers, Ayan meclWnin deniz encümeninde beyanatta bulunarak de
mi§tir kl: 

"- 1940 senesi nihayetinde Amerika.da havacılık infa,atı eeııede 
takriben 25.000 tayyareyi bulacaktır·,, 

Belçikaya atılan Alman beyannameleri 
Brtlk&el, 20 (A· A·) - Alınan tayyareleri hudud clva.rmda Bel

çika aruiai.De Fransu: askerlerine hitaben yazılın11 birçok risaleler 
at.mıolardır· 

•~tanhul • Marıilya tayyare seferleri 
Bükreş, 20 (A· A·) - "Sem Nalul" gazetesinin bildirdiğine gare 

2 Mayıstan itibaren beynelmilel Romen hava yollanndan bqka "Air
Fratıce" m idareBindeki Bilkreı - İstanbul - Atina - Napoli - Marsllya 
hattı da faaliyete geçecektir· 

tlno _Y~ni Tefrikamız 

e'{!)'Orurry 

Senenin en lell, f!n hisli, en ;Dul aşk ,.e allka romtuı1 

BURHAN BURÇAK'ın 
Dtlyiik bir itina ile dlllmlze naklettiği bu roman, aenn kalp. 

J~rf tl lf.ten l&l'SMAlrtn'· 

BUGCN EAŞLADI 
--~_.,.,_,..NVVVVV~~~~~~ 
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:ı H A B E R - Ak~am Postaıı 

~~~~~~~~' __ _r~~-~-----------~ 
ihtiyat efrati Beledlyenin yeni bütçesi 

1 
Diyan, kralı, kendi §ahsında üç yüz altmış beş 

muhtelif kadını görmeğe nasıl ikna edebileceğini 
düşünürken Pozol büsbütun ba§ka 

endi§elerdeydi 
- Yann !abalı çikolatanız, sev 

diğiniz şekilde koyu olacak. Ben 
tle aynca tenbih ettim. 

- Ç.ok iyi. 
- Bilhassa, uyandığınızı bil • 

dirmek IOtfunda bulununcaya ka. 
dar §atonun bir kilise sükQtu mu. 
hafaza etmesini istedim. 

- Evet. Filhakika bu eok mü. 
him. ? 

- Oda hizmetçiniz burada. Ya
nn sizin hesabınıza zili çaldı&'Im 
saatte o gelecek. SükQtu muhafa
za etmesi için kendisine tenbih e. 
dilmesini istedim. Çünkü bu sa • 
bah canınıı:ı sıktığını öğrendim. 

Sizin için Madam Löbirbden 
iki ~ yasbk istedim. kustüyU 
yastığın hoşunuza gitmediğini bi
liyorum. 

- Ç.ok güttl, mük~el. Seni 
öpmek isterim Diyan. Gel §U al -
çak divana .•• 

Buradaki mobilye hakikaten 
~k rahat ... 

Demek Madam Löbirble epey 
JConuştun? 

- Evet Biraz da akraba olu -
ruz:. Bir doktorla evlenmiş olan 
kızkard~l üç sene müddetle baba. 
mın metresiydi. Madam Löbirb 
bunu bana derhal hatırlattı. 

- Bu kızkardeş, dul mu? 
- Hayır. Evvel~ kocasından 

hir çocuğu, ~nra babamdan iki 
o~lu oldu. 

Pozol: 
- Bu h~uma gitmedi, dedi. Ne 

den açık sözlülük edip de boşan
madr. 

- Çünkü babam da evliydi ve 
mnem aksi tabiatli idi. "taaddüdü 
zeycat'• a tahammül cdeıneıdi. 
Babamın eve metres getirdiği za -
manlar nasıl ağız kavgaları oldu _ 
ğunu hatırlarım. Babam bu yüz -
den hiı: bir meb'e!ini evde sekiz 
günden fazla tutamamr,tır. 

Poıol söylendi: 
- Sen de annene çekmişsin. 

Zavallı Döniıi ne zalimane tırnak 
lamı~. bu sabah gördüm. 

- Onu geri yol!ıı.mıstmn majeaı 
f.e. Onun hareme döndilğilnü gö -
rünce ne 8e\indim bilsenlı:. Bu se.. 
vinci.mi de hiç unutınryaea.ğun. Fa 
kat bu akşamki leVincim daha tat
lr. "1' -. ı 

Pozol elini onun emtıJW'll ıtor
du: • ~ 

- Demek haremde to1C ~z 
bir hayat ceçiriyorsun Diyancı -
ğırn. Sözlerinden bu anl~ıyor. 

- Bütün bir sene çok neşesiz, 
fakat iki gündenberi çok mesut ... 

- Çok Oıfildfim. Fakat ne ~ 
pabilirim ki? Seni fu:mek isteme:n 
yavrum; ne seni ne de diğer kan
Jamnm hiç birini ..• Haremi bu ka· 
dar sıkıda tutmam, aldatılmak 
şahsan çok fenama gideceği için
dir. Fakat kimseyi wrla tutmuyo-
rum. 

Sapsarı kesilen Diyan~ 
• -- Bana nasıl bôylc söyliyebili
yorsunuz? dedi. Demek beni pek 
az seviyorsunuz. 

- Diyan seni !eVİ}'Orum. l§te 

bunun içindir ki benden istediğin 
gün sana hürriyetini vereceğim. 

- Bunu hiçbir zaman istemiye· 
ceğim. 

- Öyle ama bedbaht olacab'Iru 
tahmin ediyorsun. 

- Evet. Fakat her senenin bir 
gününde bedbaht olmıyacağım. 

Porol tekrarladı: 
- Çok fena! çok fena! 
Muhaverenin sürüklendiği mec-

radan memnun olmıyan Diyan, 
kralr, kendi şahsında üç yüz alt
mış beş muhtelif kadını görmeğe 
nasıl ikna edebileceğini düşünilr

ken Pozo1 büsbütün başka en 
dişelerdeydi. 

- İşi be'ki de daha ileri götür
meliydim. Bunu daha evvel de dü 
§Ündüm. 

Insanm kendi hürriyeti ve saa
deti ile başkalannm hürriyet \'e 
saadetini telif etmesi ne kadar in
ce bir mesele! bu, imkansız bir ide· 
al; fedak~rlığa kadar gitmek lf!-
zım. 

Bu takdirde ise fedakarlığı ki
min yapması rnzımgeldiği mesele
si ortaya çıkıyor. 

Bu meseleyi kendi aleyhime 
halletmek isterim ama ... 

- Kendi aleyhinizde mi? 
- Evet. Bu genç kadınlan he-

men hemen bütün gen~likleri imtida 
dmca mutlak bir perhize tabi tut
makla kraliçe ünvanmı kendilerine 
pek pahalıya ödetmi~ olduğumun 
farkındayım. Onlar buna alı~yor
lar. Bunu da iyice biliyorum. Fa· 
kat bu tabiate muhalif ..• 

Bazan kendi kendime, maiyetim 
deki dcli.kanhlan hareme salıverip 
ccr"'yan etmesi muhtemel ha.disele 
re gözlerimi kapamağt düşündüm· 
se de karar veremedim. Bununla 
beraber fikrimi büsbUtün reddet
medim. 

Bu delikanlılar ~al ız çocuk· 
lar; onlardan kıskanamam. Bu i5 
oo,ıma üzüntüler getirse de bu f'C" 
kil, meselenin gene en iyi hal &ekli 
olacak. Ayni zamanda gönüllü 
mahpuslara biraz neıiC vermis ol· 
maltla sevineceğim. 

Diyan, çok konustuk. Vakit ~ 
bugün katır sırtında çok yol aldnn, 
yoI'i\lnum. İstirahat edelim. 

SabahHl SRat altısna öoğru ılık 
bir güneş ziyası Diyanı uyandırdı. 

Pozol sırtüstü, bumu ha\'2da ve 
ağzı yanardağ gibi, uyumakta idi. 

Diyan sırtüstü döndü, yumruk 
larmı sıkarak ve göğs{lnU kaldıra
rak gerindi, sonra kaştanru çata
rak kendisini tekrar srrtQstU yata· 
ğa bıraktı. 

HAli rüya mı gdrüyordu? Bu 
hemen hemen muhakk"aktı. ÇünkU 
zihni kralın son sözlerine takılmış 
eld~ halde karşısında !iU hayali 
gôtdü: 

Gecenin caklığı içinde bir ha
va cereyanı bırakmak için yan a· 
çık bırak,lmı§ olan kapı yavaş ya· 
vas açıldı. Bir delikanlı içeri girdi. 

(Denrm var) 

~91WiW:l~lU~j 
.1 

Td~i: ı::n~~:1:n~:ı~:::- Şehir Meclisine verildi 
kabul edildi 

Erzincan mahkOm
Jarı affedildi 

Anlmra, %0 - BUyUk !ı!Dlet Mecli
si dUn toplanmıo ve D.3kcrllk kanunu
nun ~ lncJ madduine: "•Talim \"'C 

terbiye ve manevra mak5:ıdlle cclbe
dflecck usta efrat, tevkalAde hallerde 
lk! nmıe kaydına bnlolmadan icra ve
ldllerl heyeti kararlle sUAh altmıı. n
lmablllr vo talim mUddetl de dört a
ya kadar uzatılabillr,, ~klinde bir 
fıkra ııa.vemio alt ka.nun l~yih4smı 
mllulkere ve ltnbul etmlııtır. ' 

Bundan sonra, Erzincan zell:eles1 
esnasında yüzlerce C!U1 kurtarmak ıru· 
rctJle yararlık vo !edalmrlık gösteren 
241 mahktımun mahl<~·mıyet milddet
lerlnln be~te dördUnUn o.ffı hakkm
dakl kanun J&yihııın, vııkl tekllt tıu
rlne n.ıuıameyc aluıarak mllukcre 
edllmlşttr. MU:ı:&kcre esnumda bu 
cez:ılarm tamamen atfı latenmı_,, ta
kat adliye encUmenl mlll:b:lta mu
ho.rrlrt ve adliye vcklllnl:ı verdlklerl 
Lı:ahat fizcrine bunun b:u:ı mnhzurlan 
olduğu anla..,ılmııı ve kanun cneUmo
nln teltlltl VC\;hllc !!U oeldlde kııbul 

olunmuıtur: 

•'Listede adları ve soyadları yl!.l:ılı 

241 mahkQmun mahktlmlyct mUddct 
lerlnln beote dördü ve hukulru Amme 
ve tazminat kabUlnden olan para 
cezalan at!edllmlıtır. Bunların mu
hakeme m&antlarlyle ia~e bedelinden 
olan borçlan da terkin olwımur;tur. 
Mab~mlyet mUddcUcrl ne oltır&:ı. 

olııut;ı btltUn mahk~mlar hakkmda 
hlil..-mea!lml~ olan para cezalan r.fte
dilmSUUr. Şu klld&r kl t.um.!nl ma
hiyeti hal.z olan p:ıra cezalan aftan 
mUste.madır. 

Bu kanun hükmi ccu.ları tamam!· 
le affedilen mahkWnl&rm mah~ml· 
yetıcrlnin yalnı:; medeni ncUcelerinl 
refeder. Cezai nct1cclerlnc :ı.mll dc
~dir. 

Bu kanunun cezaları tnmamen ıı.t
tedilmlo olan mııhkQmlar hakkmdn 
lm:ıbatt ve ldart bakımdan kanunen 
tatbll< cdllml~ ve edilecek olan mu:ı.
melc ''e tedbirlere tesiri yoktur.,. 

Hataydaki felaketzede· 
ler dönüyor. 

Hataya misafir edilen zelzele 
fe!Aketudclerinden 700 çiftçi e -
kim meVl!imi mUnasebctile ) urtlo.
rma dönmek için "ilAyetc mllracn
at etmiş, bunların sevkine bıı.şlan
zıuştır. Bugüne kadar buradan 27 4 
kişi Kızılay tarafından ErıWıcnna 
yolle.nmıvttr· 

Reami daire ve mektep· 
lerde 23 nisan tatili 
~ ııl5an mlllt h!ldmfyet ve çocuk 

bayramı mUnuebetflo oehrtnmdckl 
bUtQn reamı ve htmı31 mekteplerle 
ecnebt \-e ekalliyet okulları ve Un1ver 
itte pa.mrte3l gUnU tiğleden fUbarcn 
tatil edflecckUr. Resmi daireler ve 
bankalar da pru:arteal öğleden 1Ub3-
ren tatUe ba§lryacaklardır. Gerek 
mektepler ve gerek daireler çaıı mba 
aabahmdan itibaren tekrar tedrllıata 
ve taallyete ~lıyacaklardır. 

Otobüsçüler Ankaraya 
heyet yolladılar 

Şehrlın!me l§tlyen otobOalcrln sa
hipleri, belediyenin bUet UcreUerln
den almakta olduğu yilı:de 10 un 
kaldmlmuı tein tc~obbUslerde bulun 
mak flunı Ankaraya bir heyet gön
dcnnı,tcrdlr. 

OtobUıı1:Uior, bu dilek, kabul edil· 
mcdlğt takdirde taallyetlerlnl t.e.Ule 
mecbur olacaklnrmr, maırra.tıannm 

ıutınıı.at yUztlnden r.ararda olduklan
m iddia etmektedirler. Gönderdikleri 
heyet bugUn Ankarada alAkad41r 
vekMetc mUra.caa.tte buluna.ca.kt.ır. 

Belediye riyaseti emrinde bir hususi kalem mü· 
dürlüğü kurulmakta, sıhhat ve fen kadrolarına 

ilaveler yapılmaktadır 

Yollar için 500 bin, imar işlerine 
bin, hava tehli

lira kondu 
1 milyon 200 

kesine 25 bin 
1940 yılı belediye bütçesi daimi en

cümen tarafmdan tetkik edilerok De
hlr meclisine vcrilmi~tır. Çar,amba 
gUilU müzakeresine b&§lanncak olan 
yeni bUtçeye g<lrc, belediyenin muhte
lif tJUbe ve mU~esclerintn kadrola· 
rınA ihtiyaca göı;o lllvelor yapılmak
ladır. Bu arada lkUsat mUdUrlllğüne 
170 lira Ucretll bir mUdUr muo.vlnllğl 
ile Hale 100 Ura Ucretll bfr kontrol 
memurluğu, 15 er lira ücretli iki 
taho.kkuk §c!llği ve 50 Ura. Ucretıl bir 
e\T:ık mukayyitlıgt lhda11 ve llAvc o
lunmaktadır. 

Beledlye ıııhbat mlldOrlOğUne bağ
lı olma!~ Uı:ere 40 lira maa:ılı blr haa 
ta.neler ve lllhhl mUes:ıeseler mUdllr
IUğll ihdas edilml§ ve buna 15 ııer 

llnı maa:ılı fkl memur terfik olun-
muotur. EminönO kazasına 85 ıer 11-
ra ma~lı ikı, 'Oııküda.r can kurt.arma 
l§lerlne bir doktor ve 115 lira maa:ııı 
bir kUçUk sıhhiye momuru llAve edil· 
mlottr. 
Hıurekl hastanesine, yatak adedi 

arttınıaca.ğından bir idare memuru, 
3 hcm:ıirc, bir cezacı, ve üç mUııtah
ı:ar ve b!r karantlnecl l!Avc edfimtıı· 
Ur. Cerrahp:ı:ıa hastaneııindeld hemot 
re ve mUatahdemln adedi de arttml
maktadır. 

Beyogıu hMta~csinc bir harlcfye 
mUtehaas!Sl, bir kimyagerle lllzumu 
kadar hastabakıcı almmakta ve Zcy
nok Kıtmll b&stanealne de IIAveler 
yapılmo.kt:ıdır. 

Belediye fM mQdOrlUğU kadromına 
da. Uç mUhendlsle Uç baeıı. ko;ııtrol 

meınunı ve fntıaat rıubeıılne bir mU
heııdla ve bir mimar ve ı:ıubelcr için 
de dört mUhendls 110.ve edilmektedir. 

lmar ~Ierl mUdUrlUğQ, ııehlrcilik, 
proje, musmel!t ve tetkik ııubes1 Un
vaolıırlle ÜI: rıubeye &)'Tılmakt.a, bUt
çestne 29 bin JJra }fj,\'C edilmektedir. 
Makama bağlı olan 400 lfra ücreW 
bir fen mU~virllğine ll~vetcn gene 
'00 Ura ilc;retll bir mUpvirllk daha 
lhd&a olunmaktadır. 

Emln<lnU, Beyo~lu ve FaUh kaza. 
lannda birer belediye fUbe mua\1nll
fi lhdaa olunmaktadır. 

Belediye rly:ı.set makamı emrinde 
kUçUk kn.drolu bir kalemi mahııus 
mUdUrlUt;-U ibda.s olunmuş, mevcut 
at&Uatık ve ne;,riyat mOdUrlUğ'U t~
kllfıtmm ıslalıı teemmUl edilerek neıı
rlyııt ''e turJz;m ~lerlnln blr elden ı

dtı.rcat muvafık görUlm\1 \'O bunun 
f1:lo 2M lira UcreW blr ne~yat. ata-. 
tıaUk ve turizm mUdllrlll#U ibda.a e
dllml~Ur. Bu mUdllriyete 140 lira Uc
rcW bir neçiyat ~ğt vo %3 Ura 
maaoıı bir memur iJA.ve edllmfıtlr. 

P'evkalAde murat bütçemne vUAyet 
yollan için 607.700, k6y okullan in· 
psı için 19:!.000, hava teblikcs:I için 
2:5.000, beden terbiyesi fç!n 6•,su, 
hastane ln§aa.tı için do S00.000 lira 
konmuştur. tınar f~lerlne taha!a edi
len pam 1,201,001 liradır. • 

KUÇÜK HABERLER l Karakolda dayak 1 
• Vail LCıl!I Kırdar dUn muavini 

H&lflk ve Beyoğlu lmymakaı:nı Ah
mctlc beraber yatı mektebi yapılacak 
olan KAğıtho.nedek! Aynahkavak ku
rmı, DarUH\cezc ne ı;ocuklan kurtar· 
nu yurdunu t tkfü etmtııtır. 

• Parti tııratmdan Cağalotlunda t&o 
6111 edilen ıw: talebe \yurdunun kU§at 
rc.ınıl pazartos1 günU yapılacaktır. 

• Maarif vokAlctJ, ccncb! tcbaaam· 
dan ol&nlarm blUUatıana ancak ~e
kAlctin mUMades11e anu cltlklerl 
mekteplere kayıt ve kabul olımabll
melerlne karar vermı,,Ur. 

o Edimekapı hsrlclnde kard~t Veh
biyi yaralıyan eakl memurlardan 
BMrt Bayam dlln Udncl ağıl' ecza 
mahkemesinde yedJ ay hapse mah
kQm oımuotur. 

ıo Ka:ı:alardAkl evlendirme mcmur
luklıırmm belediye hukuk lolerl mU
dUrlUğUne b..'\ğlanm&lan kararla§tml
mı~tır. 

• Kapalrç&r§UUD tamiri için bele
diye yeni bUtçealnd,Uılımat ayır

mıatır. Tamlr bedeli blllhare çaraıda
kl dUkk!n ııahlplerlnden aımacakt.ır. 

"' Karaağaç mezbahur vnrldatm
da bu nene 118 b!n ktıııur lira tazla· 
lılt görUlmU§tUr. 

Hayvan sürüleri cadde
lerden nasıl geçirilecek 

Şehir mecllst dUn toplanmq, bele
diye zabıtası talimlltnamcalnln mUr:a
kereslne devam etm~tır. ICabul odl
len ma.ddelcre nazaran, koyun ve inek 
ııUrUlerlnln §Cblr dahilinden gUndUı:· 

lerl ge\;lrllmelerl :yaaııkt.ır. SUrUler 
geceleri ge1:irilecek ve 6nlerlnde elle
rinde beyaz ı:ıklı bUyUk fenerler ta
ıııyan çobanlar bulunacaktır. 

Sirkeci istasyon komise· 
ri hakkında takibata 

baıland.ı 
DUn S!rked lııtasyon polla momur

Iarmdan lı!ehmet, tılr mll§terlnJn ba
vulunu arabasına yerl~tlren ıotör 

HulQsinln elinden bavulu alarak ba§
ka tılr liOföre vcrmfo ve bunun 0%0-
rlne çıkan mUnakapda kendl.tı:ie ha
karet etUğl iddia.sile ı;otörü istaeyon 
karakoluna götürmtl§tUr. 

,,oför HulQst karakolda komlııcr 

Necatlye de hakaret ettiği iddlaıı11• 

adliyeye verilmtııtir. Şoför ltarakolda 
d.a.yalt yediglnl iddia ettiğinden tabibi 
adliye muayene etUrllmirJ ve dördt\n
cil ıuıUye ceza mahkemeııinde me~hut 
ıruı;lar kanunwıa göre yapılan muha
kemede okunan tabibi adil raporlle 
dayak yediğt tespit edilm~tlr. 

HAklm, §Oför Hu1C81)1 zabıtaya 

l:ıakaretten ı ay hapl:ı ve 86 Um para 
ce:ı:&BlllA mahlctım etmlo, fa.kat hldl
ııe polis Mehmedl.n yolsur: hareketi ııe
beblle vukubulduğUDdan ceu.nm la· 
katma, komiser Necatıye hakaret ııu
çundan da beraetlne, ma.mwıa. kan
kolda dayak atıldığı raporla aablt ol· 
ğuııdan komiser Necati ho.kkmda ka
nuni takibat yapılmıı.k Uıcre evrakın 
mUddelumumlllğe tevdllno karar ver
migtlr. 

İzmir belediyesinin 
yeni bütçesi 

hmir §ehir mecllsl beled.lyenin 
19(0 yılı varidat btltçesinl 1 mil
yon 512-361 lira olarak kabul et
miştir. Meclis otoblls btltçeslnl de 
519·130 lira garaj santral varlda.
brır ıs.250 lira olarak kabul ı:ı~ 
miGtir· 
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. ffi~ ~ ... U-@ m ~ ~_:Jn- ~ u H R.®· ~ - rı -~ ~;il/ ® .. Norveç 
• - · · seferi lsveç'i isti-

Amerıkan donanmasının ıa9a hazırlık mı ? 
anevraları Japonya yakının- .,f:~~~·~·,.::::.:.:::'.·\:~~·.7:~~:~ 

yC'ti cbildlj;i ycrlC'ri \"Urup ezen bir 
• mahlüka benziyor. 

d · 1 Diğer taraftan Röytcr ajansı. Sıra Danimarka \'C Norveç(' gel-

"iı ,J n=:rı a yapı ı y or ~~~c ~~~i~y~on~a~er~~~~~d~~~i~ ~n~e~7i~~;~:a se~al~~~ ~~~·~ç~~ 
~~~~ fik denizde statükonun muhafa- sademenln altında çabalıyor. 

• zasını teminle, dündenbcri cidc!i Danimark:ının Alman ordusuna 

sında ciddi bir hava ve deniz har
h" nln \'Ukubulduğudur· 

Norveç meselesi halledilinceye 
kadar daha bö) le birçok muhare
belere şahit ola~ağımızı zannedi
yorum. Zira İngilizler Norveçe as
ker ihraç etmiş bulunuyorlar· 

Almanlar, çok güvendikleri hava 
kU\ vctlcrile İngiliz ihraç harekatı~ 

ti F 1 k H • d • t surette meşgul olduğu aşikar ha. muk:ı\'C'met Ptme ıı. \eY:lroaunun en eski ak- e e m e n 1 n 1 s an 1 le gelmektedir. Amerika donan. mesi gayet tabii-
1.t lllparator Fransu\'a · ması, Havay adaları garbında, ga. dir. aksi takdirde 

87 e •Crlnd n madam Kate- yet gizli şekilde manevralar yap- biltün Danimarka 

. Yazan:. 
na miıni olmağa 
çalışacaklardı r · 
Şimdiye kadar ya 
pılan muha,rebe -
nin kat'[ neticesi 
alınmadığmd a. n 

Y~ın.ııı. \ ıyanada ölmU~ m ese 1 es .
1 

b u• • y u• • y o r rr.aktadır. Zannedildiğine göre, kana bulanacaktı 
k .\.~ donanma, Amerika sahillerinden \'e müstevliler 

· ~ · !!otid .. ·eorc:, . . 
, ~ . 

le 11lsturya batıvckill Şu~i- çok uzaklara, şimdiye kadar hiç o zaman daha haşin hareket ede-
• Şu l?ıe\•kut olduğu bildiri!· b" "tmed"ğ" kadar uzak ceklcrdi· 

~e~~~h~e:::~c ka~:~r~ Amerikanın bu işle alakadar oldu fi unu n~k:a~~r~n g7~mekt~dıir. Harp ge. Halbuki Norveç ayni §ekilde ha-
b ,.:ı rnilerinde ilk defa olarak ne ga. rckct etmedi· Dağlık, kayalık, dar 

h~ b"ld" - J ı k dı d zcteci, ne de fotoğrafçı vardır. ve dolambaçlı yollara, fiyorlara hının doğum yıldö- 1 ırmesı apon arı iZ r 1 Bahriye nazırı amiral gemisinde. malik olan bu memleket karı§ ka-
• r l'a beuıc dıln bUtUn lranda dir. Harp harekatını görmek ü- rış müdafaa edilebilir· Jıılınıştır. 

ın cıı8, <!Un ,..izli celse hn- arıs, 2 - olan a vrupa- A zere u a u g ı ı ı P • O H d A AVUSTRALYA DA AL'IKA- b k dar za~a g"d"ld"g~i ilk Almanya Danimarka~·a dün~·a 
ııı ., .. da bir taarruza maruz kalırsa Ja. KADAR OLUYOR defa vaki olmal:tadır. kadar tank, malzeme ve asker dö-~. harb n sevk "e ida· keb"lir. Fakat Norveçe gitmek için 
a h!l>tum<'t tarafından ponyanın Felemenk Hindistanını Diğer taraftan Holanda Hin. YAPILACAK AMERiKAN İngiliz donanmasını hesaba katmak 
t rı04 rc:,le "e mevcudun istila edeceğini ima eden Japon distam istila teşebbüsüne maruz ZIRHLILARI icab eder. Bazıları, İngiliz donan-

ı?. &Jlp ıııımı tir. hariciye nazırı Atita'nın nutkun. kalırsa Avustralya da işe müda. Bahri harekat kumandanı ami. ması yardıma gelinceye kadar müs-
.\ı ... ~ ıaı, Berllnd ki NorvC'ı; dan doğan mesele dallanıp budak- hale edecektir. Avustralya me. ral Stark Birleşik Amerikanın, tcvlileri karaya çıkarmamak için 
~n }anarak devam etmektedir. busan meclisinde bu nokta res- 43 b" t 1 k s · · t c1-P<;ı araz.sın! terketmck ın on u gemı ınşa c m K. dayanılabileceğini düşUnUrler, hal-

. tllarını aldığını bildir- Amerika hariciye nazırının böy men bildirilmiştir. te olan Japonyaya mukabele et- lıuki Alman askerleri Norveç sa-
ar hUk 

rı Ctınçu, Bulgar istll{razı 
ecncbt hamlllerfne bu 

~ ~ell bu talıvıller bedellitı
tak de ıı tUtOn olarak 

' lalclırrnışt r. 
tıkııc Mısır • Kıbrıs a

llı! 
e P harb n bld yctlnden 

1 
ını~ olan hn.ftalık ha\a 
Ilı.ayı tan itıbarcn tek· 
ta Mısır hUktlmetlnce 
ıştır. 

1 h adam, Amerlkada 
• longııııancı demlryolu lş

r tcıt Nc,~orl tan gclmiı: 
l'ltalarını alıp götUrmUş 

t .!ltaııırdan birinin ıı;inde 

1 buıunmaktaydı. :'ı'o ıst.atyonları, Yunıuıls-
~ kal:ıne dcğlşlkli~I ola

r hnbcr ncşretmlıılerdlr. 
larnamııe asılsız olan bu 

t,kzlbc bUc dcğ"medlğl 
tllr, 

lnguız - ltalyıuı parlll
ı, ltaly:ın bUyUk elcisi 

re!ıne hususi bir ziyafet 

le bir istilaya Amerikanın ldkayt AMERiKADA mek üzere 50 bin, hatta 52 bin hillcrine çıkarılırken, İngiliz do • 
kaUımıyacağını bildirmesi Tokyo Amerikada hariciye nazırı Hu- tonluk süper dretnotlar inşa ede. nanması mayn dökmekle meşgul-
gazctelerini kızdırmıştır. Japon. lün beyanatı umumi bir tasviple ccğini, fiyan meclisi bahriye en. dü. Bunu yapmakla, N'on·eç liman
ya gazeteleri Amerika hariciye karşılanmıştır. Bi.itün partilere cümeninde beyan etmiştir. AmL larını Alman gemilerine kapatmak 
nazırının bu beyanatını Amerika. mensup şahsiyetler Amerikanın ral Stark, meclisin, çok büyük istiyordu. Vaziyet böyle olduğu 
nın büyük okyanusun Asya kıs. Felemenk Hindistanı meselesin. tahtelbahirler ve Guam adasında halde Almanlar Narvilı:'i i~gal etti
mına bir nevi müdahalesi ve A- de lakayt kalamıyacağı nokta. bir hava üssü inşasını tasvip et- ler. Llı.kin, bu limanlara dağılmış 
mcrikanın Japonyaya karşı anlaş- sında müttefiktirler. Reisicumhur mesi lüzumunu ilave etmiştir. bulunan Alman müfrezeleri kapa
maz1ık göstermekte olcluğu. Ruzvelt gazetecileri kabul ede. ı temmuzda başlıyan mali se. na kıslınlmış oluyor· Demek, 
nun bir delili addetmektedirler. rek şu beyanatta bulunmuştur: ne zarfında yapılacak harp gemi. .Almanların karaya çıkmalarına 

Japon askeri mahafili de bu ''- Bütün pasifik mmtakasın- leri için 964 milyon dolar tahsi. mümanaat etmiyerek onları güzel-
mütaleada bulunmaktadır. Filva. da statükonun muhafaza edilece- sine dair olan proje ayan tarafın- ce tuzağa düşürmüş olduk. 
ki öğrenildiğine göre Japon mü. ğini barışın menfaati namına ii. dan tasvip ve mcbusan meclisine Nnrvik limanına ihraç olunmak 
sellah kuvvetleri rüesasınırt bir mit ediyorum. Hariciye nazırı sevkedilmiştir. İnşa edilecek ge- üzere müttefilı:lerin bir ordusu ha
toplantısında Amerika hariciye Hulün Felemenk Hindisanı hak. miler arasında 50 bin tonluk iki zır olduğunu söylüyorlar. Bu ordu
n~zmnın beyanatının katiyen kında dün yaptığı beyanatla va. harp kruvazörü ve inşasına esa. ııun tank, tayyare ve diğer e.sliha 
nazarı itibara alınmamasına ka- ziyeti tamamen hul5sa etmiş ol- sen başlanılmış olan diğer 9 bü. ile de teçhiz olunduğu bildiriliyQ.r· 
rar verilmiştir. duğuna kaniim.,, yük kruvazör vardır. Bu ordu, söylendiğine göre, Pin

landiyaya gönderilmek üzere ha
zrrlnnan ordudur· Bu kuvvet tam 
zarnanındn hnrekct ederse, Al
manları, Oslo, Bergen, Trondhaym 
ve Nan•ikte ıyıce yerleşmeden, 
mağlfıb etmC'k mümkündür. Yoksa. 
nakliye gemnerimlz başka işlerle 
mi meşgul? Eğer vaziyet böyleyse, 
aradan epey zaman geçecektir. 

Kara kuvvetleri arasında yapılan ilk çarpışmada 

lngilizler Alman 
kıtalarını püskürttüler 

kuvvetleri muhtelif noktalardan cenubi İngiliz ihraç 
Norveçe doğru ilerlemeğe başladılar 

1.onılra, 20 - Norveçc ihraç e
dilmiş bulunan lngiliz karn kuv
veti.eriyle Alman kıtaları arasında 
temas vukua gelmiştir. 1lk c;arpış
ma dün Nam::: • ile 1'rondhaym 
yolu üzerindeki Orang'da olmuştur. 
Almanlar pilskürtülmüşlerdir· 

İhraç edilen İngiliz askcrl<'ri ile
ri hareket(> ba<;lamıı;lardır. Narvik 
mmtakasındn keraya çıknrılan 1n
giliz askerleri E:imalde>n, Namsostn 
karaya çıkarılanlnrı:ıR Trondhnymın 
"imalind<'n cenubi Norveçe doğru 
Herlemf'ktedirler. 

Namsosun altmış kilometrP en -
"lllhıınrh toplnnm::ıkta olnn Norv<'ç 
'tıl'nl'lrı lng'iliz kuvvetle>ril<' IC'm!ls 
t"mil)İnP ç:.ılıo:ıyorlar. Nırvik mm
t:ılrn~ınd:wsa lngılir. vf" Norvec: kı
hıları arnsındn irtibat mevcuttur. 
'\'orvN•JilPr Namsostıın lsver hudu
•hını ı·~tlıır bir müdafaa hattı kur-

Tronc'lhaym mm takasında 11-
manlarm vaziyeti çok mfü;küldür. 
runkii k~r yıı~mnkta oldıı~ndan 
Alm::ınlar tayyarE'Vlı> takvive kıf:l
ları gönderemiyorhr. E'lasen 
Trondha1'11l civnnndaki tayyar<' is
tasvonu İnl?"iliz ta\'\"areleri 1ara· 
frndım tnhrib edildiği cih!'tlt' tay-
1•rrderin rııC'voana inip kalkması 
im,•ii.nsız gibidir; 

Alman g<'nerali Fallçcnhorııt 
ı Trondhaymdc bulunmakta vP mUl

tefiklC'rin Trondha\'111 iiz0rine yU • 
rüyüsiine mııkavcmPt için hara -
rC'tli hazırlıklar yapmaktadır· 

N'.lrvikte Alman müfrl'zcleri tam 
bir bOZ$!"\Jn halindedir. Bu mlifre~ 
zelerin bir kısmı İsveç hududunu 
geçmiştir. 

XORYt;çı.tu;ntx· 11.\RJı~l\ATI 

N'orv<'çlilerin mukavemeti gün 
~eçtikç.e artmaktadır. Elvcnım'un 
cenubunda Almanlar, dağlarda 

km•vetli mevziler tutmuş olan 
Norvrçlilerle karı;ılıışmırlardır· 

devam etmekte ve Almanlara a&'1r 
zayiat \'erdirmektedir· 

Norveçliler, Almanların hava -
dan vo karadan hücumlarına rağ
men Hcgre kalesini hiila ellerinde 
tutmnktadırlar. Söylendiğine göre 
Hegre kalesinde, ekserisi gönüllü 
olmak üzere 100 kadar muharib 
'\'ardır-

Narvik civarındaki Rombar
scg' de toplanan nazi kuvvetleri 
ile İsveç hududuna beş kilometre 
mesafede bulunan Bjorsfjell'deki 
kuvvetlere yiyecekleri tükenmiş 
nazarilc bakılabilir. !sveçe giden 
demriyolunun tünel ve köprüleri 
Norveçliler tarafından berhava e. 
dilmiş ve civar arazi de tayyare 
inmesine gayrimüsait olduğun -
dan Alman kıtaatının her taraf. 
tan münakaleteri kesilmiştir. 

Elverum cenubunda hüyük bir 
. k~ • 1 muharebe devam etme tedır. A -

rnanlar, gerilerinde, büyük Nor. 
veç kuvvetlerine tesadüf etmiş. 
}erdir. Bu kuvvetler, dağ boğaz. 
lannda emin bir surette tahas
sün etmişler ve Almanları Sol. 
ver'de durdurmuşlardır. 

Her gün tayyare ile Danimar. 
kadan Osloya ve Bcrgcne gelen 
Alman askerinin adedi 2000 ola. 
rak tahmin edilmektedir. 

Halen Norvcçte 60 bin Alman 
askeri mevcuttur. 

Alman~ar. 16 yaşından 50 ya 
şına kadar bütün Norveç halkı. 
nı istihkam işlerinde çahşmağa 
mecbur etmektedirler. 

INGlLIZ TAYYAREERININ 
FAALtYETl 

İngiliz tayyarelerinin Norveç. 
te faaliyeti devam ediyor. Nor. 
veçte Stavanger tayyare meyda
nı havadan ve denizden maruz 
kaldığı mii~crrer bombardıman. 
lar neticesinde çukurlarla dolu. 
dur. 

yaresini tahrip cylcmi§ler ve bü. 
yük bir petrol deposuna ateş ver. 
mişlcrdir. 

Sekiz nisandan on yedi nicana 
kadar 63 Alman tayyaresi tahrip 
edilmiştir. İngiliz zayiatı ise 25 
tayyaredir. 

DENiZ HAREKA Ti 

Londra, 20 - Bir kaç gün ev
vel Almanlar tarafından hasara 
uğratılan Eklips isimli 13 7 5 ton. 
luk İngiliz destroyeri üssüne dön. 
müştür. Narviktc ilk deniz har. 
binde karaya oturan Hardi ingi 
liz destroyerinin sağ kalan mü. 
rettcbatı da lngiltereye dönmüş. 
]erdir. Bu destroyerin süvarisi 
ölmüştür. Bu mürettebatın ifade. 
}erinden bu harbin gözgözü gör· 
mez bir kar fırtınası içinde ecre. 
yan ettiği öğrenilmiştir. 

Bu mürett:batın gemileri ka. 
raya oturduktan sonra Narvikte 
karaya çıkınca bir Alman destro. 
yerine mensup 120 bahriyeliyi 
yz.kalıyarak Norveç polisine tes
lim ettikleri bildirilmektedir. 

İtalyan vapurlarında 
fuar için tenzilat 

h:ııılr, W (.\.,\.) - İtalyan \'npıır 

accntası fu,\r lıornltesl rclsll~lnc hu 
BC>ne fuara ı ,,.tırak etmek için ltıılya

dan lznılrc gelecclc yolcularla lld bin 
kiloyu tecavüz etmemek ~artlle nu
mune ve emtia navlunlarmdan yUzde 
em tcnzllo.t yapılacağ'ım bildirmiştir. 

İngiliz profesörünün 
teberruu 

Ankarn, lD (A.A.) - Çoc•Jk Esir· 
geme kurumundan bildiriliyor: 

TUrk - lngillz yardım ccmlyeU na
mına profesör John Garst.nğ tarafın· 
dan 300 sterim teberru cdUml~tir. 

Her geçen saat Alınanların le
hine kaydolunuyor. ~faamafih, bu
lundukları yerde sayıları artmaz
sa, iki ateş arasında kalacaklar
dır. Karadnn Norveç ordusu ve De
nizden İngiliz filosu onları m~rmi 
yağmuru altında boğacaktır. 

Norveç istilfuıı bize büyük bir 
ders vPrmiş oluyor. O da, hava hll.
kimiyctinin harb Uzerinde oynadığı 
bUyük roldür. 

Almanlar ihraç hareketini ya
parlarken, bombardunan tayyare -
!eri. tehdit makamında şehirlerin 
Uzerinde ·cC'velan ediyorlardı· Fa
kat bunun daha iyisini Polonya 
harbinde görme>dik mi? 

O Nisanda İngiliz ve Alman tay. 
yar<'leri arasında ilk hakiki hava 
harbi cereyan etti. İngiliz hava ve 
deniz donanması Bergendc bulu -
nan Alman harb gemilerine hücum 
elti. Birçok .Alman tnyyarel<'ri im
dada koştular, bulutlar üzerinde 
müthiş bir çarpışma oldu. İngiliz • 
!er birçok Alman gemilPrini batır
mııı olduklarını. Almnnlar da bir
çok 1n~i!ir. g<'milerini tahrib ettik
lerini iddia ediyorlar. Her iki ta
raf da bu haberleri az çok tekzlb e
diyorlarsa da. ortada me\•cut olan 
hakikat iki düşman donanma ara-

Memleketlerine 
giden ilalyanlar 
Normal miktardan 

fazla değildir 
Son :zamanlarda şehrimizdeki ltal· 

yanlardan memlekellcrtne gidenler 
nazarı dıkkatl cclbej'.!ecek kadar ço· 
ğaldığı ve bllhassa gençlerin davet 
Uzcrlne burarl:ın ayrıldıkları yulundn 
şa,>1nlar çıl{mışlftr. İstanbul emniyet 
mUdUrU Muzaffer Akalın, bu şayla

l:ırın do~ru olmadığı, gidenlerin her 
zamanki gibi \"e normal miktardan 
fazla bulunmadığım bir muharririml· 
ze s6ylC'nılı,ıllr. 

Karabü.k fabrikası 
Piyasaya potrel 
vermeğe başlıyor 

Ankar:ı, 20 - KarabUk fabrikası 

piyasaya demir vermek 1ı;in llzımge
lcn bUtUn tedbirleri almıştır. Kalın 

daha birçok kanlı çarpışmalar bek
lememiz lô.zımgl'liyor· 

Danimarka ve Norveçin istilası, 
bugünkü harb durumu üzerinde ne 
gibi bir tesir icra edebilir? 

:Fakat bu sualden evvel, Nazi şef
lt>rinin bu darbeyi neden ''Urmak 
lüzumunu hissettiklerini araştırma
lı· 

Almanyanın, Danimarkayı kendi 
kontrolü nllında bulundurması 
menfa.ati lktızasıdır· Bu küçük 
memleketin se\'kUlccyş bakmun
dan büyük bir ehemmiyeti vardır· 
Almanya bu sayede Baltık denizi
nin anahtarını elinde tutmuş olu
yor. 'MüttC>filı: donanmalar, Alman 
deniz SeYrlisefcrinc mani olmak i
çin Baıtik denizine giremiyecekler 
ve bu deniz bir Alınan gölil haline 
girecektir· 

lkincisi, 1914 cihan harbinde Bel
çika sahillerinin oynadığı mühim 
rolil, bu harpte Danimarka 11ahil
~ri oynıyacaktır. 

Üçüncüsü ise icabında Almanya
mn lsveç üzerinde maddi ve ma -
ne\·i taz~·ikte bulunabilmesidir· 

.Almanlar Danimarkayı elde et
meklç. bir erzak anbarı da kazan
mış oluyorlar. Danimarka bir za
man için, ablukayı hafifletebile
cektir· 

Norveç istilası ise bü.sbutün 
başka bir şekilde izah olunabilir· 

Almanlar, Norveçi tamam.ile el
de cdP-bllmek için birçok mUşkUliı.
ta uğrıynı:aklardır. Zira Norveçli
ler cesur insanlardır ve dağlık o
lan ıırazil<'rinl karış karış bilirler 
Almanlar fınt bUcumlal'ta birkaç 
§ehri istila etseler dahi, onları o
radan çıkarmak kolay olacaktır· 
İngiliz donanmasının kontrolti al
tında bulunan denir.den takviye kı
taatı göndermek Almanlar için ko
lay bir mesele olmasa gerek. Ak
lım bu sergüzC!;te bir türlil ermi
yor. Almanlar bunu acaba neden 
yaptılar? 

Bütün Norveı; sahilleri Alman 
işgali altında olsa dahi, Alman ge
milerinin o dt'.'nizlerde scyrisefcr 
yapabilmeleri im.kansızdır· 

Blhün bunlardan çıkaracağımız 
yegane netice, Almanların Non·eç. 
ten İs\•cçi işgal etmeleridir. Nor
veç Ealıillni tutmakla müttefikleri 
lsvC'çin imdadına gelmt'kten alı
koymak istiyebilirlcr. I.Jı.kin, ilci 
memleketin arazi se\;ycslnden do
layı bu iş kolay olmıyacaktır. 
Almanyanın bu hareketi Skandi

nav devletlerini müttefiklerin lehi
ne kaybPtmek oldu. Yani bu dev· 
Jetler müttefiklerin yanında AI. 
manyaya karşı cephe almış bu1u
nuyorlar. 

Norveç, müttefikleri yardrmma 
davet ederse, burası hakiki bir 
harb s:ı.hnsına dönecektir· İsveç o 
zaman Almnnyanın kucağıı;ıa düşe
cektir. ~lmanyanın gözü zaten ls
vcç demir madenlt>rinde dcpl mi? 

(llcr hakkı mahfuzdur) 

ltalya ve Maca
ristanla tıcaretımiz 
İtalya pamuk almadan 
mal verınek istemiyor 
Son anlaşma Uzcrine Macarlstana 

giden tnclrlerlınlzln bir kısmı bugUn
kU A\'rupa trcnlerlle dönmU~lerdlr. 

Bunların verdikleri malClmata gdre, • 
Macarlarla aralarındaki temaslardan 
iyi neticeler alınmıştır. 

Mncarl:ır, başla pamuk olduğU hal
de işlerine ynnyacak mahsullere mu
lmbll istenilen eşyayı verebilecekleri· 
nl bildirmişlerdir. 

Konvansiyonel trcnlle ltalyadan 
s-eıcn bir ihracat tac rlmlz, ltalyanla· 
rm pamuk almadıkı;a klcring yoluyla 
mal vermek istemediklerini §imdilik 
teşebbUslcrlııden hiçbir mUsbet netice 
çıltmadığını bir muharrlriml.ze söyle-
mıştlr. 

Bir Çek kafilesi daha 
geldi 

NorvPçliler, Almanların şiddetli 

hücumlarına Çf'tİn bir mıık:ıvemPt 
göste>riyorlnr. A lmnnlnr SolvPrdf' 
J>il!ıküı1 lilmli!)tii r. 

Alman ordusunun gerisinde bu
lunan Fossum kales~ mukavemete 

İnoiliz tayyareleri Saint Yor. Çoculc t'Slrgcme kurumu gen<'l mC'rk<'· 
c.lal v~ Varncs tayyare meydanla- zl 'l'llrk çocul(ları h:ıl<lmıc'ln gosterll· 
rmı bombardıman etmişlerdir. Bu ınl§ olan samlnıt aln.ka \'C muhııbbct 

bombardımanda be~ Alman tay. l ten dolayı te§ekkUrlertni ı;unar. 

potreller lmultı.tı b:ışlıımıştır. lmaltı.t Almımyadnn :aalkanlara kaçaa 
ıuırııretle dl'vnm etmC'kteclir. Ç'ubuk Çclt gençlerinden 42 kişilik bir muı
bdonnrıne demlıl lmıı!ine ba~laııma- J leci katllesl tıugUnkU konvansiyonel 
sı lçln de mc.531 teksi! edilmektedir. lrenile gclml§Ur. 



Amerikanın bu seneki 
en iyi ve en fena filmleri

1 

ilk aefa sınen1a 
seyreden .. 

Cahil iki Çinli salonda 
sihirbaz aradı! 

l_Ş_e_n_S_öz_l_er_ 

Çinin. Çinli harp esirlerinin bil. 1 

hassa çok olduğu Kanton r~ ale - 1 

tinde Japonlar bu esirleı i zirnat 
lş!erinclc ç:ılıcıtırnıaktn ve hn ttiı. 
lstc>diklı:riııc.• kirnlamnktadırlnr· O 
mınfaknda çiftlik icıletcn ve bu <'
sirlcrden yüz kadarını kiralamıı, 
lıulunnn bir Amerikalı tuhaf blr 
tecrübe yapmıştır. Esirlerden, Çi
r.in cn geri kalmış mmtakall\nn _ 

ÖJr!.'lml'n ta1ebeyc: 

- Bu sab:ıh neden gC'ç kaldın T 
- Merdivenlerden düştlim efen-1 elen ı:;elen, okuma. yazma bilmiyen 

hiç slnemayn gitmemiş, slnemanm 
adını bile ic;itmem~ otuz b<>ş yıı.ş· 
lnnnda kadar iki Çinliyi seyyar 
sin<>m:ılardan birine götürmüst.ür. 

:~inr>mndn Lorcl ve Hnrdinin bir 
filmi gösterilmekteydi· Zavallı 
Çinliler evvela fena halde kork -
muşlar, duvardan çıkan "ervahı 
habise" den kaçıp kurtulmak fü:e. 
t'e yerlerinden fırlamışlardır. 

Ynrı zorla gilmelcrinc mfıııi o • 
lununca bir müddet sonra alışmış
lar, nihayet sincm:ıdan zevk de nl
mağa bnşlamışlardır· 

dim· 
Mrrdh·end n dü mck iki sa. 

nl mi sUrcr? 

1\fükUftt kn n:ııı lil.mlerdcıı Allahn lsnıarlndık l\tr· Şlıı 
nıcs lll Grer (Jarşoıı ... 

filminin mU. 

Film bittiği zaman isf\ adamca_ 
ğızlar, duvarın arkasına gizlene -
rek tür!U mucizeler gösteren si _ 
hirb:ızın elini öpmel· üzere, perde
ye doğru koşmuşlardır· 

- Siı:in tıdaların du\•nrlnrı çok 
ince. nerede} se bilU;ik odada olnn 

-------------• biten 23cyleri görE"ceğim· 
Küçük sinema haberleri - ... 

Holivuddan yazılıyor: 1 O) nnnnn rollerde birinciliği ''Kıı... 
.Amcrikanm "Sinema. akademi· eırgn" filminde Tayron Pover ve 

si" 1939 sonesi zarfmda vücuda "Kukla.lamı oyunu'' filminde Nor
getiıilen fılmlerin artist \'C tek .. ma Şcri'r kauınmnktadırlar· 
nisyenlerinden muvaffak g5rdük- Don Ame.şe ile vaktilo Şikago. 
lcrine s~nelik. miik§.fntl~rmr, bire~ un aruuısörlerde çal~an DoroU 
heykelcik halinde verı:ı:ı~5ti~· .. Lıımur iyi oynamamakta inat ve ıs 

* Frnnsadn mC'şhur bestekar 
Şopcnln hayatına dair yeni bir 
film yapılacaktır. "V C'dn Valsi" 
ismini taşıyacak olan bu filmde 
Şopcn rolilnü Piyer Bla~ar tem
sil t'dccektir· Filmin rejisörü Mo • 
rl5 TurnördUr. 

• Artistler nras.ın.da b~ıncı nıu • rnr eden en fena artist olarak 
kflfatr bu sene ikı 1ngıliz kazan • .. t ilm. kt A s · il n· 

* Snşa Gitri yeni filmine bas
lamıştır· Bu filmin ismi ''füiçUk 
Köy" dür. nuntır. Bunlardruı biri "Allıihaıs- CO!! er . e e, n °".er;dnn e 1.ı.. 

.ınarladık Mr· Sips" filmindeki tem- Gard Grın. z!'rrcce. ıstı~~tlıırı ol • 
sili dolayısile Rober Dona, diğeri rruyan arlıstler dıye ılım olun • 
"Rüzgiırm Götürdüğü kadar'' fil. maktndır. 
minin mümessili Viviyan Lcygdir. 1939 senesinin fC'na filmleri nm· 

-t:· Fransız rejisörü Marscl Lcrbi. 
ye Romada "Saadet komedisi'' fil· 
mini ~evirmeğe baıılamıştır. Bu 
filmin artistleri arasında Amcrl • 
kadan gelen Rıımon Novarodan 
ba§kn Mişel ~imon, Jül Berri, Jak 
Katlen de \'ardır. 

"RUzginn Götürdüğü Kadar'' mnda en berbad \'C' fccii ise _ bu 
filmi bu sene mükli.faUar re-koru .. gençl~rc göre - "Vizard of Oz" 
nu kınnı;;tır. Bu filmin artist , dur. 
teknisyenlerinden on ~i mUkllfnt --------------------------
almLSlır· Bunlar arosmda filmin a. 
rnW, rejisörU, operatörü, dekupaj· 
cısı d vardır. 

Senaryocular arnsmda birinci 
mükUf tı ''.senenin en güzel se .. 
naryosunu ynzan" J .. evis R· Fors· 
ter "Mr· Smit Vaı;ingtondn" se. 
aaryosu için yazmıştır. MalUın ol• 
duğu üzere bu senaryo ile maruf 
rejisör Frank Knprn güzel bir film 
\apnuştır. 

MUktüatıarm tevzii mUnascbetL 
lo verilen ziyafette lıindı>n fazla 
d vetli bulunmuştur. 
Anıerikanm 1939 senesi zar • 

fındn \i.icude getirdiği en iyl film. 
ler bu mUkAfatla.rlıı anlnşdırken 
c.>n fcn:ı1armı dıı. H&r\·ard Universi-

1 geneler! tarafından <:ıkarıln.n 
ılr gaz.ete illin etmektedir. Bu 

genc;ler 1939 senesinin en fena on 
filmini ilan etmlşlerdir· 

ARAV sinemasında 
Büyük bir aşk:. 

Zafer dolu bir hayat ... 
Sevilmiş büyük bir ~dam:. 

LINKOLN VATAN KURTARAN 
ADAM 

rraıı:mc:ı öuil bllytlli nhC'ACrln lı:ı~rollcrlndc: 

HENRY FONDA - ALtCE BRADY 
Amrrlluınm muht.eı;cm dckorbrı •rL,mıl:ı. ı;eTrllen hn bllyük :l'llmdo 
J\BRAIIAM LlNCOL.."°'un luıyıat \C n<Jlnm göstermcl<tedlr. ('tddl"n 

gö~ğlni:ı; , .e nrkndaşl.vmru. d:ı t:wslyc ecleooflnb; htr mm. 
lllh"Cten: J'OK JURNAi. ı;on dünya \ 'C hnrp hn\"Rdiıılt'rl 

•for••r.M"'•" __ _ 

nuı;ün !!:ı:ıt ı \r. 2.su <'b ten7Jlı'itlı matinclcı ~ 

Gene bu geıu.;lere göre en :fena _________ ı . ~ ;ı . "' ı !ill.E . 
- Sinema tekniğinin en son merhalesi· .. 

' 
'On iki kadın,, 

Fransada yalnız kadın 
artistlerle bir film 

yapıldı 
l"ransada rejisör Jorj Lakomb 
rafmdıın "On iki kııdın" isimli 

biı• filin l apılm~tır· Scn=ıryosu İv 
ırand tarnfmdan yazılan bu fiL 

riıin hususiyeti eı:;ha.sm yalnız kıı -
atnlaroan ibaret oluşudur. Mevzu 
zanıanmnzda Fmn.sndn geçmekte 
\G yq, muhit, karakter itibarile ı 
blrblrlerindcn fıırklr on iki kadr • 1 

:nm harbin çıkmasile altilst. olan 
hayatıarınr hikfıye etmektedir. 
Filmde bir tek bile erkc>k rolü 
:'{Oktur. Rollerin ekserisi büyUk nr 
ti.stler tıırnfmdnn deruhte edilmiı:;· 
tir. Bunlann nrnsmda Gabi Morle, 

• Fransunz P"'z"', Simon Berrio Bet. 
ti Stokfeld de vardır· ' 

- Kahramanlık devrinin eşsiz destanı ... 
Cecil B. Demil'in en büyük şaheseri 

Atlas Ekspresi 
Barbara Stanwyck - Joel Mac Crea -

Ahim Tamiroff 
20.000 nrtı..t, 10.000 ,ımf:ndlfcrd ... 1000 askl"r \C 1.500.000 dolıırln 

\'ÜCUd:ı. getirilen bu harlkn 

Bugün La e sinemasında 

UGÜN S .. M ER Srn:ı~:~ 
ll:ıktkateu :örlılnıı-ğc "' yun \O nCrC. • HAYA'l' olan bir film 

Otelci: 
- Komşunuz glirültii mU yapı

yordu? 

- Bv<'t ! Ben horladıkçn duvarı 
yumrukluyoıdu. ---

- Ne o, bfıla kaybettiğin ı:ı:ım
yı mı arıyorsun~ 

- Hn) ır, I>"-r:ı~"t ktı.rdc~im bul
du· 

- O hnlde ne arıyorsun? 
- Kardeşimi· 

Nisan ayı bilmecesi 

Resimde. biribirinden farklı tu. 
valettc yirmi U('Ş bayan \'ar. Bun
laro:ın nncnk ikisi ayni tuvaleti 
giymi.5 bulunuyorlar. Bunlarm 
hangileri olduğunu renkli kalemle 
i§aret ederek resmi kesip "Hnbc.r 
gazetesi bilmece muharrirliğine,, 
gönderiniz. 

Doğru lınlledcnlerden birinciye 
bir kol saati, ikinciye kıymetli bir 
milrckkepli knlcm, üçüncüye ~zel 
bir roman. Diğer iki yüz kiııiyc 
muhtelif h<'diyelcr \'Crilecektir. 

il A R I~ I! 
ÇOCtm S.\ \'FASI 
Bilmece kuponu 

20 NiSAN - 1940 .................... !. 

• A TT.E tKt nt:s )UJ.O~mTım 
fradesinin fevkinde bir kuvve. 

tin te.siri altında kalan Hnnri De
mur noterin yanmdan nyrılarak 

sokıığa çıktığı zam.nn. garilı bir ha
leti ruhiye içinde\ bulunduğunu 
gördü· 

Efendisine gitmek icab ettiğini 
biliyordu. La.kin, onu nerede hula. 
cnktı? Rn!gele yürümeye ba.şladr· 
Kendlııini gayet normal buluyordu· 
Aklında hiçbir gayri tabiilik yok-
tu; lakin kendisinde, efendi.iline 
gitmek için bir mecburiyet duyu. 
yordu· 

l{aldırımda daha on adım yürü
mcmi.,ti ki, yanmn bir otomobil 
yaklaştr İçinde, blnız evvel, no
terde görmilş olduğu ııdam vardı· 
Adam gelmesi için işaret etti "e 
Hanri Demur otomobile binerek 
esrarengiz odamın yanına oturdu. 

Dem ur sordu: 
• "- Makineli adamlar diyarına 
gidiyorsunuz, değil ma ?,. 

Sesi çok sakin ve tabii idi· Es
rarengiz ihtiyar ce\·ab ''ererek: 
"- Evet, geceyarısmr lam beş 

dakika geçe,, dedi ve sustu. Hiçbir 
şey 8Öylemlyordu artık· 

Otomobil mUthiş bir sUrntle gidi
yordu· Hanri ner<!de bulunduğunu 
merak ntmlştı. Fakat. dı arsnu 
görmek mümkün değildi; otomobi
lin perdeleri indirilıni§ bulunuyor• 
du ve şoförle arnlarmdaki cnmm 
perdesi de indirilmişti· 

Otomobil yanın saat sonra dur· 
dU· Esrarengiz adam, Ha.nri ~ 
mum. inmesini söyledi· 
Hanıi indi ve karanlığa rağmen, 

et.rafında nğaçlıklı bir park bulun· 
duğunu gördil· Biraz ilerde, pence
relerinde ıııık bulurumyan bir kÖ§k 
Vardı· 

Heyccıınlnnıruısı icııb eden Hanrl 
Dem ur çok s~ndi· • 

1 İhtiyar, bir el hareketiyle oto
mobili uzaklaştırdıktan sonra Han
rlnin kolundan tutarak köşke sil
rUkledi· !htıyıır lı.ni bir surette ko
nuşmağa başlııdı: 

••- Lutfcn oturunuz bay De-
mur; hareketimize yarını saat 
var daha·,, 

Bulundukları oda çok ıü.ıc\ dö
§enmişti. Hanri cevab ırerdi: 

"-:Maalmemnuniye ... ., 
. Ve bir koltuğn. çöktü· 
"- Biliyor musunuz Bny Do

mur; sizin iradenize hakim olabil. 
mek çok müşkül oldu: elek • 
trlk cercyanınr l 00 000 voltla kut. 
lruunak icab etu.,. 

''-Ne demek istiyorsunuz!,, 
"-Kendinizde bir tuhaflık hia

selUniz ya, onu irade makinesi sa-

,,.ıı _,,d 
I - Kcşit plı\n \'C ,artnameıı! :txıUClbince fdıı.reınizfn Ci r,Sr)'f." 

Trnnstormatör bloasr ln~utr 1§1: açık tkslltme usullle lhal• 01"1ıttıJf' ıı - Keşit bedeli 7846,19 lira muvakkat temlruı.tı :;ss.45 1.1P 
Ill - Eksiltme 2/V /9-tO Pervcmbo gUnll sa.at H te KSbS .tJ 

, \'e l..lQbs.yant 1Ubeslndekl Alım Komlııyonunda yapıtacaıctır· si~ 
IV - Şartnamesi sözU geçen I.evuun Şubesi \'c%Jleıl.nden 

kabilinde almıı.blllr. ttı' ,.,,, 
V - lstcklllerin eksutnıc lçln ta.ylıı olunan gün ve .,.. 1'~ ~~' 

(F) fıkrasında yazılı \'eııalk ve tr., 7,5 rtıvenme para&lc birli ı 
misyona mQrıı.caaUnn. 

IK D Z 1 
TÜRKÇE SöZLO VE T AKLITLI JCOMED~ 
AynC4: FOKS DO.NYA llA \'AntSLERt QAZJ'j"l'J,:S 

Dr. NECAETTiN 
ATASAGUN 

. , • , ffi Uugün saat 1 \'e 2.30 cı..-. teııtllltb matfılı9 4' 

,.- Bugün TAK Si M Sinemasında Sabahları 8,30 a kadar. Ak· 
GllDllan 17 den sonra Laleli Tay. 
yare Ap. Onirc 2; No. 17 d(' 

hastnlnrını kabul edc-r. 
Telefou: 28953 

~~~~~-~~~ 

Dr. Ahmet Akkoyunıu 
Taksim • ralımhone Pıılas No 4 

Paı.ıırdun ıu:ıııda her ~uıı 
at 1~ den ~ıonra. J clrlun 1 , , ., 

'iliı ............. ...a ... 

RAII\1U ve JACQUELiNE DELUBAC 
tarafından fr.\'krAlı\4 bir tanda yamtılan bu tah~rde: 

\.,kın "" oldu~uıııı_. Bir erkc~lıı 11oknt. ba,ıud:ı pusu lmrdııfu iclı-
111.t• ... Ot'f;'C'll bir kndırı ... nlr ı .• ı l ... Hir lhtJynr ile lılr cenı; araıınııfıı • 

hnlmr, %0 _:1 ll'°<l:trrnd;ı hir l,nduı .. Jlnna:ltıini l'ldc od bllrocek ... 
ı~tc bu mr\'nıda olruı kn,,,,.uı \'e hareketli bfr flJmdjr, ııa, l4!11: 

EKLEtı JURNAi, son dllnya ve JU\rp hal"adlslert 

1'öo•k nrll<'1rd,,;n "' 'l'iirk ,.;;!"'"" Snn'otuuu ••iiylllc r.&feri 01
"" 1 

VOILMA~ A~--....... ., 
o~nıy11ııl:ır: ~ıııni 'J'('dii - Xe\x.'ld okcuğll - J•'crlılc Cıuıan - :Rt.tu.:: .... mal - Crl&l • J(.atfl' 

Reji: Faruk K~nç Eser Vci - Na Prodülıaiyon Halıl t roııı•111 

Modern TUrk polisinin tştirA.klle tcrtlb olunmu, zabıta ,.e clo&Y• 'I' 
Bular, IeyhD.neler. Apaşlar. Batal:haneler. 6 ıs. ~ n~veten: EKl.;ER JURS'.ı\J. n dilnyn bn\'adlsleli. OJ'WI IUOerl lJ -!,15 - 4.10 - • 
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Q·· 
~" ~Yiik felaket 

'i&§ara.k elektrik süpUr· 
() a çall§an seyyar ko • 

~t \' tUn ilk gitti•'tl evde 
e~cek bir ackllde kar-

t 'tv !ahibi ihtiyar kadın: 
~t et et, diyordu. 
~ ~teli aatıcınm bu dert. 
'~tak~· Hemen kolla· 

~ııu; &lmayıntt dedi· 
~ de l'dil\ do bl; tce • 

au'/trzı. Birçok bayanlar 
iııPlirg~w. fnydalr ol • 

' l!ti~adıklan için alnu • 
~"AU tecrUbe edince un 

it' olduğunu anlıyorlar· 
lıol'Ua~ cbne:,-ince hemen 

haıt VUrarak çıkan ku • 
~U, llııtUne yııydı· Duvar. 
~~~t parçalaruu ufalı· 

dO(tu ı.n ipek kum~ı Us • 
lop~ l3ahçeye ko~up bir 
~d k aldı ve toprağı halı· 
~ eki klUııınıara UA.\·c et. 

bıı • 
~... ~ler olup bittikten 
~ dö11dü: 
&•lındl elektrik eüplir

' tr.~ ı iki dakikıı. içlnde 

Merak etmeyin! 
Kadın - Doktor rica ederim 

bana ~eker hastalığının te,hlikcleri· 
tıi söyleyiniz. 

Doktor - Fakat madam .. 
Kadın - Merak etmeyin, tehli· 

ke~eri hiç·~ekinmeden s<Mirebilir
~iniz: Hasta olan hen d~il, ko-
cam .• 

Alacaklılar 

Adam itiraz: etti: 
Se..'1 ,ıldırdm mı? Bu kadar 

alacaklımız \-arken r:ayfircyc git· 
mek olur mu? 
Kansı mukabele etti: 
~ Onları da ~ötürclim <lcdim 

mi, kocacığım? 

Siı htn Yı:·~tıcak· Priz; nere. 
\:" ~ a I'rız1 gösterin· 
~ )'o!211k? Ne prW? Bu evde 

- Eser ftl!klcrlnitin parrum 'trmcı!!cniı hemen bir poliıt ı:n~· 
nnm. 

~ it l! - Gelen polbin benim he :ı umı ödl'l)C<.'t'ğiuo k3.ııiscniz c.ağırın. 
- ltalyıın kn.rikatUrü -

~~~~~ 

D<rıstof Kolomb'un 
Vumurtasırıa Coğru .•. 

Çin mat ailesin
de bir gezinti 

- t~2 -

~ /JJ 

~ ~ - Allaha UkUr ki 
' Cl>U~rden '\ergi almr.. 

'l ,~ A,. ~Yan ~ıuikatürü -
~~'2ı ~nsor 
~ ~ ~:1 U!ıt katına çıkmak 
~ ~- ~U§tu. Kaf>ır:t çal· 
~ t~ . ~ nefcso idi· ıu. 
\l~~~'Viıı 8ahibi onu bu 

~ '-aıısörc binmediım? 

~ ~~ "'1'li: 
~ teld~ ama kaçırdım. 

b~? ;6un ırrada hııreket 
~l\t &ti!e~ı do bilml .. 
~e~Jc beklerim diye 

C.:ılonaft tercih et. 

Bl%htt blldiğimlz; H9% de Krlıtot 
Koloınb, Hindiataıını ııark tarafı zan. 
ncdo:-ek, gidip Amerikayı k~!et.miııU. 
Fakat bazı rivayeqollor, onuncu urr
d& da Amerlk&nm malQm oıcıutunu 

tıöylerler •• 

"Ley! Erlkloıı., iaminde bir Nor· 
\'CÇli b!.1 loprak!Ara kiıdar gltmııı .. 
IIatt& orada 1lz:üm battan da var• 
~. Bwıdan dolayı adaıncağ'ız. imıl· 

nl bilmediği bu topraklara ••Vinl~d,, 
Clerml:. Günahı boynun.ıı.; doğru mu 
~-alan ını bllm•m. Yalnrz bildiğim bir 
~oy varsa., Krlatot Kolomb da bu dl· 
yara bfr 1aim -..ermeden aıkuıtı içinde 
ölıntıı cttmı,U. 

Ondan ~nra bu dcnl2! yolunu takip 
edip, gelip gidenler ;ok oımuı .. Nlha· 
yet 1407 de 11.Anıerllo:.o Vcspuçl., hı· 
mlnde blr adam da pupa yelken ora• 
ya \1Ll't111~ • .A.vrup&daki eı ve dostu 

11.& da bir 1kl m.ktup yazmııı, ora ah• 
vallnden bahaebnl .. Bu meçbQI ıuem• 
ıekctte.n gelen mektuplan okuyan 
"Valdaec .W:Uller,. talmll bir muallim 

1 Cl'9 •'Amerlko,,nun mektubunda. oöyle 
yazıyor, "Amertico,, mektubunda böy 
le dıyor, falan derken, kltanuı laminl 
.Amerlk& diyo koyuvermtıı • Bu kıta· 
nm, A.sya Ue tıır ill~lği olmadıltn da 
•fıya bu "Ameriko., meydana koym.Uf. 
Pekli& da e~ •• 

ı,te bu dev ;lbl •eyyablardan Av· 
rupaya. gelen haberlerle, oranın tU· 
kemncz bir tabiat zen;lnllğlne m&llk 
olduğU dilden dile d:>laomı§.. .Az. za
ma.nd& her tar&!a yayılıı.n bu bavadia 
tan sonra, oraya bir muhaceret akı· 
nıdır başla.mı" • .Avrup:ı, .A.8ya ve .Al· 
rikadakl 'bir ııUrU lııun ayaklanmış

lar: 1.§lcrtni, ıUçlerlııJ, ovlo.t ve aytıl· 

\
'0.. lerinl bırakıp bu göz kamaotmeı ı:en· 

cinllk dly&rma. hUcum ctmeğe ba§la· 
~ mıolar. Büylece akın akm toparlanan 

l '; " bu !mıanlar, yarmın "Amerikan ne.eli .. 

•• ~. 
'· nl kurmak için oral&r& yerlC§IP ıo ve 

arazı aahlbl olmuıl&r. Bunlar, latik· 
lAllerl için na.aıl mUcadclc etmloler, 
.ı\\TUpa de\'leUerlnin esareUnden na.. ...-._ § aıl kurtulup blr Amerikan devleU kUr 

~ <!::> ınu~ı,. r, ınalQm ... Fakat bun& rağmen 
.:.::'-~ Nevyork, beynelmilel bir ~ehir gtbt· 

dir •• Bugün dahi bu ko .. ıı memlcıkctte 
\. . ._...,, tam yetmlo ıekiz Usan konuşulur. 
~ ~ Bunlann en başında. İtalyanlar, b· 

.._- (h.J,,_,, . . panyollar, Almıu:ılar, ı-~r&MU:lar ve 
~l.ll~ arkada" • Çinliler g lir •• Hepalnin ayn ayn ınıı.• 
~f Gf')<'DJ taıunm halleri va.rdtr. Hatt.t. lcarctbanele• 

~ l'-' ~~ ' rl, bUrolan hlle ayn ayn mahalleler• 
'sı"'-'~ lt hrlkııtllrü - dedir. Yalnız Nevyorlt §elırlI!1e ild 
~~ısa ~rın Yaşı ıntlyon 1taıyan vardır. 
~-~~ QJ~ ~last.ığı halde Ordularuım r.abltlerlntn ekserlst 
.'<Ilı~ ~tı b ı b le pek guı; Almandır •• Daha doğrusu: Amerika· 
~ ttt·t)\ bira~an, hır ahbabı· WS§tnı~ Alman soyunun cYIAUarıdır. 
~ lı: lanıdıklanndan Bu nılllet çocuklannm içinde kendi· 

~ 4bö;~lctt. . mllliyeUerlni )aybetmlyenler V&rB& 

'~ tı adam! Bana d& ekl!ler1*1niı1 de eo):larilo bir al~kass 
lb..~ı 1-ı t tahta çıktığı kalmamIJtır. Mueı.t. tıuınn. nazı prt)o 
ıı:; il:ıt? ' olup olmadığım ı paganduı ıcm bir çok >.ıman bu §tb· 

'.1 ~ ~'l re ııolculup etratı kundaklamakla ıneı 
t, li'lalt14i ~t" .. dj: 1'111 olmağa çatıoırkea, bunlarla mUca 
l~ı aırll'lrıı erıa bir maksadı dele eden &abtıa memurlan da Alman 

1 
{il' b~ın. ku\\ "tlı olma J neslinden ı-etmtıı Amerlkıılılardan mll 

lllıyorchı! tr,"l,kführ. 

azan: Va:Jfi Rıza Zobu 
Nevyorkun en ent.ereaa.n lkl tnabal· 

leal vardır. Jjwıl&rdan blrınl Çln111er, 
dlg-erını ~encllcr l~ı:aı ederler. Çlnll· 
ler, .,ehrln aarkmda, deniz tarafında 
oturuyorlar.. Kendl memleketıerlncle 

namı ya31yorlar, na11l glylntyorlar ve 
ııe yiyorıaraa, burada da aynıdır .. 
Benelerclenberi Amerika havw, Nev
york medeniyeti onlan blr zerre ka
dar hile deg1§tirm..U,Ur. 

Da mıı.hıı.lleye yalnm bqına gidip 
cczmek gayet tehllkellyml§ .. Bir do
lar için adam ~ldtlrUrlerınl§ .. Onun 
için grup halinde bir ıcce ziyareti 
yaptık. Ben iBUyordum kl akıam gl· 
delim, yemeğimttl de orada, btr Çin 
lokant.umda. )1yellm.. Bunu duywıca 
lercuın&nmUJl, klrll bir manu.ra gör
muo gibi yüzünü buruıturdu. 

- Plıllkten mideniz bulanır, aonra 
gilnlerce yemek )1yemezlinlz. Oranın 
pt:;Uğlnc t&hammuı edilmez.. EUerl, 
bıı.lıklan kokutup yerler.. Buz dolabı 
rıcdir bllmez:ler.. etlerf, l.:cndllertne 
mahsus bir bo)'& ile boyarla.r. Çen· 
gellcre aaıp gUnlerce bn'akırl&r. Ko· 
kuttuktan sonra plflrlrler. Dar .o 
kaklard&kl evl ~ pe:ıcorelerindoıı 
cöplerl, pl.aliklert .okafa dökerler. 

Bunlan duyduktu .wıra, o akfam 
Amerikan lok&nt&l&nAda bile yemek 
yemeden yclla çıktım.. Dolu midemin 
bulanmumdan korkmuetum. 

l.lahallede, ilk ;ird1fi.m1z yer bir 
l'.adcthano oldu .. Buraya lb&CS.Uıa.ne 
ınl, yo~ batakba.ııe ml domek da· 
a do~ bilmem •• KötU, pla bir sokak 

içinde, &dl, tahta k!lpılı bir yerden l· 
çart girdik. Heme.ıı bir be ba.amak 
nıerc21vendcn lndlktea 110nra ıenl§Qo 
bir salonda kendlmlı:1 bulduk. Bir .U· 
rU adam. ıeı &'ibi kolrulu bu salonda 
&ıra aıra oturm~lar, ellerinde bir ta
ır.nn k&ğıtlar, hep bir atızısa.n, ma .. 
ka.ınl& bir 09yler okuyorl&r. lbadeL •· 
diyorlanıutI lbadetten eoııra da bop-
l daha &f&A'I kata blerler, imaretten 

yemek yer1ermlo •• Zat.en bu ibadet ta, 
o ima.ut hatırt için yapıl.ıtmtf •• 

lmaret aalonu dalı& pi.il, daha kor
k.uııo bir halde.. Btr klJlııln r.orluklt. 
eıkab!leceği, c!4r, berbat. tabla bir 
.ıerdivenle, mlna.redea iner gtbl luv
rıla kıvnla gtdUJyor .. Yerin altm& le· 
tadut eden. rutubetıı, taııammuı edil· 
ıniyecek kadar pla kokulu bir yemek· 
hane .. Tahta sıralar ve bir ocak •• Ya
kın uımana kadar burada gtzll afyon 
ltfllrmte .• Pollıı tarafme!an bir baskın 
olurl!a, yanlardaki kemerl rden kaçı· 
lır ve bir tünele &'bilir, btr müddet 
80nra da bu tUnellerde.n mahallenin 
;tüt blr semtine (tkdırmı17.. Polı. 
nihayet bu tUncllerl keştedlp kemerle· 
ı1n1 tuCla ile ördUrmU~ .• Zaten bura· 
ya inilen merdivenin bu kad:ır dıır 
olmuı da baııkmm birdenbire yapı• 

ıamamuı IÇ!nmio~ Teker teker tnebl· 
len pollıılerln elinden kolaylıkla kac· 
\üa.k, )'ahut U1enlere at~ etmelt için 
l epne çare .. 

nu murdar yerden keııdlmS ıokata 
dıı.r attım .. Boı mideoı bile bUlanmrı, 
bn,ıma ağrı glrmı,U. A 

'..n R. 7,ont: 

ltalyada l/zmirli fut bolcular 
~~.:..~~~~ · dün geldiler 

Bugün ve rartn ııehrlmizde 13c
Uk ınaçıan ıgıttlkçtı dahıı ent.ercaan ~q ve Vtıfa ~larmrttlıı '?11ll
bir mahiyet alın&JCtadir. Bu.ı hldiıte_ 
ler, mıı.clar halclandald btıtun tahmin· lf lrilme 'lr.J!~§nl&SI ~"t(paeak olan 
ıert aıuıat ~tincktedir. lt&lyada klllp· İzmirln Albnorl:la v A'ltay taltmı
Jere pr.otuto hakla verllm,. olaUğwı_ lan futbolclileri ann ll§nnl gel
dan, hemen biç :tıir pazar yoktur k1, m1§lerdir· Ba seyahate .Altır.ordıı 
protestosuz ge.,.."1111§ olı:un. Fakat tiu ı 3 Altay 14 "!"U!lCUYla ~tirak .et. 
teamüle kaı'§t artık her tarafta ııu. mişUr. Alta~·L Icial'\.--ci olanılc -Caz! 

Kemal. Alt.morau .. ·a .!:. :.:~~. :..: ... 

bu maçları ıııeı:-retmok tçin hmir
d~ 50 kadlU' meraklı gcl:niştfr. 

h:nıır 'idarecileri btanbuldb.b ~i 
~t... ... .. , füj tclt!crını taJu.llı:ı et. 
mektedl?'ler· 
İzmir taknn!erı Ga1aL'1.Sart1S ı ye

nip Fcnerba.hç:eye ae az bir farkla. 
msğlüb oldukfanndnn bugilnk!J TO 

\-ar.:ıki maçlar mu1ıitte büyG.k bir 
alA.ka U}andırmnktadır· 

re.z sesleri yUkSelmektedir. HalcemlD. ~ 
kıınırma 'kU'§1 yapılan proteatolar met tjya.eet -ctxnekt<'dir- Aynca 
lılo ııazan fUb&ra almmamalcta, 
yalnıı oyuncuların veya aeytrc!l.etln 
hrırekeUerlnc karısı l'apılan pr<>Wto· 
lar tetkik edilmektedir. nunuıı lçln 
rutbolle alAkadar mahtellerln bllytlk 
btr kısmı prouat.o UIUlünlln lmlkm&. 
cm& braftardır. K&1dı kl. proteatoda 
bulunmak keyfiyeti de ucuıı btr nıe. 
sele de#\ldlr. Her~ klUp prota· 
tosunu ,,·erirken tederuyoıı& ~ U • 
ret ödemek mecburl>-.tinded11'. Fede. 
ruyonun verdltl karara lUraz edl • 
Unco aynca 1000 liret ödemek mec • 
burtyetl '-ardır. 
ı.tcaca :MUA.no • Bolonya maçm_ 

dan sonra ııeytrcUer oturduktan yer
lerdeki minderleri Abaya tırlaltıkla· 
n için Bolonya federuyona bir pro .. 
testo \'trmifUr. Beyircilerln böyle blr 
harekete teve.uUl etmı., olmasına se. 
bep olarak lıt.ktmln h..Uız bir karar 
verınlf oımaat ltllkklc!ndeı:ı. Uerl ıel· 
mloUr. Fakat oyun nomıa.l ıektldc 
2 • 2 berabere bttmlf ve oyuncular • 
dıı hlç bir hA.diae çık&rrnaadn ııalıa. 

d&n aynlmııtardil'. 
Yapılan proteato ııeUcıestrıda saha 

sahibi MilA.no klUblln• 10.000 liret pa
r& ce:ı:aaı verildiği &1bl Mll!no tut. 
bol ektpl do mailCp 11An edilml§tir. 

Du iki puvanı kaybetmek MllA.noya 
çok ağır gelmiş, oyuncul:ı.ruı haleti 
ruhiyelerbi bozmuıtur. 1' akat MıiA • 
nolular •on yapt.ıklan bir m • 
kada protesto yüzünden knybeU • .;ıd • 
rl lkl puvaı\larmı yine protesto a)·e .. 
alnde kaz;anmıoJardır. 
HAdiııe ,aylo olmuıtur: 
Miltuıolul.ar Venedik takmılle kar

§1laım11lardtr. Bu maı;ta bugüne ka. 
dar .henüz b1r efln• ruUanmıyan ac
ldldo hldlMler oere7an etmfJUr. 

\'onedikll oyuıı.cuıarıa. hakem ara. 
!!'!.llda ıtddeUl b~ ınllnakqa bafladı· 
ğutd&n oyun muuJtkaLen taUl edil. 
mıı, hakem oyunculardan blrtnl sa • 
hadan çık&rmıı ve diğer blrlııo do 
ayın ihtarı yaptıaı halde O)'WlCU sa. 
bayı tcrketmemlpUr. Bu anda r)ir· 
eller arasından b grup 1!3hanm et • 
ratmı çevlrr t. lörgtll rı a,ı:ırıı.k h • 
kame aaıcınını,ıar vo im te.-nU ' • 
mU~lerdlr. llu v ) t kılr :nd 1 ' 
polia vaziyet e~ ve ıı;,ytrcU r1 
hadan ç:kanıı~ır. O • O ra • 
bere bittiği h~de ba lıM V nedU. 
t.akırnma ikl pu\'an& m&lolınuıtur. 
:nuııunla d& iktifa edilnıl,Yerek klUbe 
ts.000 llttt para c:asuı. 6 oyuncuya 
da boykot verllmlllir• 

Çekyada lik maçlan 
Çekyada llk maçla.n sona yak~· 

tıkça.. en bUyUk 1kl raldp olan Slav• 
ya ile Sparta diğer takımlar ile ara• 
larmdald mesafeyi gltUkçe açmak • 
t&dır. Bugün baft& giden bu ik1 ta· 
1tunla UçUncU meTkllndo bulwuuı 
l'aradubıce araama& 9 puvanlılc b1r 
!nrk vardrr. Llk maçlannm neUce • 
sinde d&ha 7 tur oldafwıa göre, bu 
farkm kat kat bQyUyeceğtne ıUplıc 

yoktur. Şimdilik Sparl& r&kibtnin pe_ 
ntnt brrakmamakt.adır. Fakat, Slav .. 
yalılar puvanla blrllkte ka.z&ndıklan 
gol adecfuil de ınUtemadlyen büyüt • 
mekte olduklatmd&ıl. Spartanm pm 
piyonluğu muvatt&ldyeUe mUd&!aa 
etmek ihtlmall gittik~ uaımaktadır. 
Spart& Slavya ile yapacall .ıoo ku
aıl&§maanıda tkl puvanı teıuı etae b1 
ıe, gol aayumu Blavya znem~ 
r;tk&rmUt iıı:ıkinstZdrr. 

btaııbul AaUJ"e Mabkemt'$1 t UDCll 

Baktık H&ldmllflndelı: 
Nuret.tln Alt.a:ı tara!mdan Beyot· 

ıu Tarlab&fı Yathaıı• .akak 80-82 
numarada oturan lııluzıı.!tcr aley?ı1ne 
m&hkcmonin 9'0/375 No. at Ua açmıı 
olduğU flvlAUtk ra.tnt.Nmm refl talebi 
hakkmdakl davaamm :r•pılan teUd· 
katı netıceıılndo ınOMelaleyJıe 10 g1ln 
urtmda cevap verilmek üzere ıcn~
tllen dava arzuhali blll teb\ll iade 
olunduğ'u ve mUddeelaleyh me.zktll' lk& 
met.;Ahını terklle Ankaraya gtt.t1gt 
ve yenl adre!l bilinmediğinden DAnen 
\ebllıat )ııpılmacn& ve eaaa davaya 
karıt 20 ifilı ıe.rtmd& cevap TermO
ılne ve t&ta!larm a-&-940 t&rlhltı~ 
saat 0,30 da mahkemeye davet edfl· 
Tnelert.ııe davet.iye Jle dava arzuball• 
nln rnal:ı.k•me diV&nhıuıealn• talik Te 
ıuetalerle dı lllnat lcraam& karat 
.erilmiş olduğundan ot bt.btakl kamr 
a;ureti t!blll' makamma kaim olmak 
~l'rô mı.n olunur. 

Ha; p ba~ladıktan sonra 

Deglan'ın ilk güreşi 

Jlanri Dcglin 

FranllIZ aerbcat ıttreı p.mpfyonu 
Hıuıri Daglan çgvuı olarak kı~ 
UllhAk elUkten oııra ringdtn n.vrıı., 

DU~tı. 

llanri Degla.n, Vagram aalonwıda. 
me§lıur M&cnr eerbest. gılteıı ıampl· 

k al C, 

.1Ln4.1 

'Wl m b .. tl :ı 

:r:ı çı olacıdtb. 

il r p.mp u r;c;c:ı meva1m 
içinde magıop edllememtı bir eüref. 
çtydl. 

Maç ~le. atcill oldu. Bir •a&tten 
ruıa bir zaman Hanri .oeı;taıı'm ta.. 
ta knpma.lan, burgu takmaları, ayak 
oyunları halk tarafından "1ddcıt1e al· 
kiflandı. 

llk devre kırk &ektz dak1k& 11 aa .. 
niye sürdU. lkincl dcvro ısa H dakt,. 
ka 45 saniyede bltam buldu. 

Mo.o sonunda Hanrl Doil&n halkm 
flddeUi alkı1Ian arumda maçı sayı 
heaabUe kazıındı. 

Bugünkü ve yannki 
maçlann fiyatı 25 ve 50 

ln•ru§ 
Bu sabah ha.her aldığmuzıı 

e~re Beden lei'blyeal umum mU
dUrIUğilnden relen bl!' run1r Quri-
110 bug{lnkQ ve ya.rmld nıaçla.rm 
flaUan ~ ve 150 kurue olarak tes
blt ~tfr. 

Mektepliler bayrak 
koıuau seçmeleri 

Dtln Tabluı 8tadmda ~rkGk mek· 
tebleri at'UIJ1dİl yapılan 20 kilo
motrelfk bayrak koşuları netice. 
ılnde ildncl gruptan Galatasaray 
ff.37 dakika ile birinci, Darilşşa
taka 48 dakika fie ikinci, Boğıu:!çl 
OçUncO, Işık dördUncn olmuola.rdrr· 

3 üncU grupta.ıı Kaba~ -«1,,2 
dakika ilo hlriııcl, Balge a&nat 
mt.ktebi 48.2:S dıı..ldb il• ikinc•. 
Pertevnlyal UçtlncU, erkek muallim 
ınektcbi dördUneU, Şbıli Tera.kld 
beginci olmuşlardır· Bu k~l&n 
400 nıektebll atlet fltlrak etmlttJr· 

.tkt hattadanbcrl ya.pılına.kt& o
J&n bu kMuJııuın finali 28 Nisan 
p&zar rtıntı Fenerbah~ ıta.dmda 
)"apt1acakttr- Finale Haydarpa"A, 
fatıuıbut ttseııt, Calataursy, Da.
rtışşııfakn, Kabatq 11$eler!JP B· 
Mnat 111ektebl tAJı:mılArt i~tlmk e-
df'('ekletdfr. 

F cncrliler Mısır ıeyah • 
ti İçin Ga.latasaraydan 
bir kaç oyuncu istediler 

1'"utbolcWerimitin Muııra çafc~ 
nldığını ve bu dav ti Fenerbahçe
nin kabul ct4"üi Ya.%mI§tık. Fakat 
Fencrbahçelilcr Ga.latasaraydan 
birkaç oyuncu alarak takviyeli bir 
ecklldo Mısıra gitmek temekU
dirJcr. Bunan için futbol Ajanı Ga-
lat.asara.ya birkaç oyuncu vennes.a 
için n:.Ura.caat edecektir· 

Bu takdirde onUmilzdeki hafta 
Mulıa.fızgUcU ve Genc;lcrblrllği ile 
htanbuJdıı yapılncak Ca ata!! ray 
ve Fcnerb:ı.hçc mU ~al !'! t<.!ıit 
edilmek zarureti has;ıI olnuu.tndır· 

Yağlı güreşler 
Ymı Kasmıpaşada Geyikli Wnl!• 

mumda yafh gilre lcr y&.pılacak
trr. Mllsabaknlnra b1rcok tanmm~ 
pehlh•anlnr işUrak edeceklerdir· . 

Futbc! Ajanı 
Ankaraya gitti 

1ata.nbul balgcsi futbol ajanı Ha
san K~roll dUn akşam Ankaraya 
?itmiştir· Ajan orada futbolcUlcrta 
Mmr seyahati hnkkınfüı icnb ed 
direkUflorl alarak ~chriinize dönf"
eelı:tfr. 
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Hindistana tam 
istiklô.l Verilmiyor Musolininin gazetesi·"Akden.izd 

mahpus kalamayız !,, diyor Hintliler "sivil itaatsizlik,, kararını tatbik eder
lerse İngiltere §iddetle mukabelede bulunacak 
Londra, 20 - Dün, Hind kon

gresi fdarl komitesinin Gandinin 
de iştlrakile "sivıl ademi itaat" 
karan verdiğini ajanslar bildirir -
ken LondraclA da. Hindistan işleri 
mUsteşa.n Sir Hugh Oneill avam 
kamarasına Hindistan hakkında bir 
karar sureti Yermiştir· Bu karar 
sureti. Hindistan nazın lord Zet
Jıı.ndm bugün lordlar kamarasına 
~ereceği karar suretinin aynidir· 

Karar suretinde, on bir mecusi 
vilayetinin yedisinde bugünkü ida
renin ipka edileceği bildirilmekte
dir· Bu \"ilayetıerde Hind milli 
kongresi naurlan vazifelerini ifa.
dan isUnkı\f etmişlerdir. 

Sir Hugh Oneill demiştir ki: 
"-Gandl ile umuml va.il arasın

da.ki konferansın aklın kalma.snı
dan dolayı Hind.iat.a.nda milyonlar
ca kimse inkisara uğramıştır. Bu 
akamet hiç §ilphes.iz kongrenin ta
uvvurlarmn muhalefet eden me
cusilerin ve bilhassa 90 milyon 
mll81Umanm temnyü.Iatmı takviye 
et:mişt.ir. Kongrenin tam istiklal 
baklandaki istekleri İngiliz hilkiı -
meti tıı.rafmdan kabul edilemezdi. 
Hilkflmet kongrenin dominyon sta
ttısUnU veya iınparatorluğun bün -
yesile telif edilebilir diğer bir st:ı
tilyU kabul etmem.iş olmasından 
dolayı mUteessir ve milteessütir. 

Kongrenin talebin! kabul etmek, 
Hindlatanm imparatorluğun diğer 
akıuımne iftira.kini tamamen kes
mek ve milslilmanJarla diğer akal
llyetlere, mecwd prens ve prenses
lerine kaıvı olan t.aahhilt ve vecl
belerinıJzi suyn dil§Unnek olurdu. 
K.ol:ıgrenin Hindlstaru mmtakalara 
ayırmak projesi ise Hindistan bir
liğinl tahrib edecek~. İııgi.lizler bu 
bklfği tedricen ve büyük· gayret
lerle tesis etmlşlerdir. 

Holandada örfi 
idare 
(Bqtarafı 1 incide) 

Poıt. dlUı: 'ö!llıa.Ma Braba.nt ve L!m· 
bourg eyaleUerlnde birçok arqt:rma.-. 
lar yapIJU&ıtır. 

Ballıca ar~tırma naayonal - aos
yallat mebualardı:ı.ı:ı Holanda nazi li
deri :Mwısorttı!l ba§muavinl kont 
Merchant • Dauaemburguı:ı ııato.!Wl
da yapılmıııtır. 

L!mbourgda. bulunan bu ptoyu po
liıı muhasara etmJıı ve Jçlnde esaslı 
b1r ara,,t.mna yapm~lır. Kont, ııato
d& bulunmamaktaydı. Fakat Uç ııaat 
süren bu &ra§lırmada hazır bulun
mll§tur. 

Breda. ve Bois • Le • Duc'de de araıı 
tmnaıar yapılllll§tır. 

Telgnıt gazete31nin bUdlrdiğine gö
re bu &r&§t.lrmalar emumda ııllAh 
bulunm&Dıl§, fakat bir mJktar cep
hane mllaadere edllmlotir. 

Tilburlyde nasyonal • ııosyall..ııt par 
t1&ııiD llderlcr1ı:ılıı evlerinde arB§tır
malar yapılmııtır. 

Jngiltereye bir matbuat 
heyeti gidecek ı 

:Ankara. 20 - lngiltere hUk1llneU 
t&ra.fmda.ıı wkubultuı davet üzerine 
mayıs ayı: içinde Londraya bir mat
bua~ he;yetl.mlz gidecekUr. Heyetin 
bqmda HUaeyin Cahit Ya'ıçm bulu
nacaktır. 

Müddeiumumi bu 
akşam geliyor 

Blrka.ç güııdenberl .Aııkarad.& bu· 
lwıaıı mUddehımumı Hikmet Onat 
bu aqamkl trenle ııehrimlze dönecek 
tir. 

Hale n va7.i) <'t mü~küldür ve 
tehlikesiz değildir· Kongre sivil i
taatsizlik usulüne müracaat ettiği 
takdirde, Jngiliz hükumeti buna, 
bilhassa harbdo olduğumuz jçin, 
şiddetle mukabele edecektir. Tek 
Umid, Hindlilerin kendi aralarında
ki ihtiliflan izaleye çalışmakta ol
malapndadır. Hindli!J?rin kendi iş
lerini kendileri idnrc edecekleri 
giin gelecektir· Fakat hiçbir lnği
liz hükfım.eti, bu kadar geniş bir 
memleketi ıs inci ve 19 uncu asır
larda içinden çıkardıkları keşme -
keşe aüşürmiyecek bir Hind hükü
meti mevcut olmadıkça kendi ha
line bırakmıyaeakhr· Bununla be -
raber Gandinin ve kongre rei.'!inin 
akalliyetler hakkmdaki beyanatla
rı bazı tadilat imkanını derpiş et
tirmektedir. 
' Her sınıftan ve hC'r teliı.kkjden 

bUtUn Hindlil<>r hUniyet aşkına bir
liktlrler ve uğrunda harbettiğimiz. 
hedefleri tasvib etmektedirkr· Bü
tün Hindliler Nazi rejiminin pr<'n
sip.lerinden nC'fret C'tmektedirler. 
Hindliler ketıdilerindC'n harbde yar 
dmı istediğimiz zamgn buna parlak 
bir şekilde mukabele ettiler. Bu 
hal levhanın parlak tarafıdır ve 
ergec; bir çare bulunacak olan va
ziyetin °l"ndişe VC'riei Uırafl:mnın 
t~rini izale ediyor.,, 

HillmlSTANDA ~IR TEVKlF 

ratna.ıı, 19 (A· A·) - Röyter a
jansı blldiriyor: 
Geç~n ay milli Hind kongrel'li ic;

tima halinde bulunduğu sırada 
Ramgarhda toplanan Hind anlaş
ma. aleyhtarlığı konferansmm mU
rettibi Sara.svatl tevkif edilmiştir. 
Sıını.svati. Ramgarh konferansı re
isinin sağ kolu mesabesindedir· 

Göz-tepede bir 
otomobil kazası 

Bir eczacı ehliyetsiz ola· 
rak otomobil 
kullanıyormuı 

D!ln akpm Ciöztepede bJr otomo
bil kazası olmuııtur. 

P'eneryolu eczaııesi sahibi Fazıl 
Korukan idaresindeki yedi numaralı 

hurJııt otomobil Çittchavuı:lar cadde
ainden geçmekte Jkcn birdenbire kıır· 
oıama çıkan bir motoatklete çarpma· 
mak için direksiyonu yolun sağma 

doğru sUraUe çevirmiıı ve orada bu· 
lunan 4328 &yılı elektrik direğine 

çarpmıııtır. Bu çarpma neticesinde o· 
totnobil kısmen parçalanmııı, içinde 
bulunan .Meserret adlı genı;; bir kız 
ba§mdan yaralannu~tır. 

Kazaya aebeb olan eczacı sorgu al
tına alınarak tahkikata ba§larunıştır. 
Kendiıılnin ehliyetnamesi olmadığı 
anl&§ılmı§Ur. 

1Kt.NCt KAZA 
Bundan bqka Sirkecide §Of6r Ari

fin aevkettlğl 1646 nwnaralı otomo
bil de .Mehmet Ali adlı bir adamı sol
b&cağmda.ıı yaralanıı§ tır. ,. -

Zehir kaçakçıları 
yakalandı 

D!ln alqam Kumkapıda. sabıkalı 

eroin kaçakçılarından eıkiya Kemal 
ve mot.örcü Zeki auc; Uatünde zabıta 
meruurlan ta.ra!mdan · yakalanmı.1lar
dır. Bunların bir gence. ııatmağa te
ııebbUıı etUkleri iki gram eroin ele 
geçlrilmi§ ve bundan ba§ka Zekinin 
evinde yapılan araı~rmada ~ gram 
beyaz zehir bulunmu§tur. 

V AKIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
e·dip 

yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmu.a, gazete basar, 
Tabiler namına dizği işleri alır. -

Ankara Caddesinin en işlek yerinde 

Kiralık dükkan 
Vakit Matbaası ıdaresine müracaat 

(Bat tarafı 1 incide) 
takalarmm ortuında bulunan İtal
yan milleti gibi lir millet, netice
de her taraftan darbe ~iyen sulh
çü milletlerin vaziyetine dilşmeden 
ebediyyen atıl kalamaz. Bizim mil
letimiz gibi büyük bir millet kendi 
evinde kontrole tabi tutulmağa hiç 
bir zaman razı olamaz. Şimdiyse 
seslenen ve arayan. durmak emri
ni veren, garantiye tabi tutan, 
kontrol eden ve bu ııurelle çabuk 
bozulan eşyanın ziyaını mucib o
lan ablukanın eziyetlerine katlan
madan Habeşistanda. Massuadan 
Triyesteye gitmek, ltalyadan ltal
yaya geçmek memnudur. 

altmoan daha kıymetli olduğunu yan ediliyor ki İtalya, diploma -1 
rih alkışlarla. yazılmaz. Biz kılıcın 1 ltalyan siyasi mahafilinde be -

ve hiı;; kimsenin kavi bir kalble tik harekdi sayesinde Avrupa 
tehlikeyi göze almadan tarihteki harli.nin Akdenizde ve Balkan _ 

RmlANY,\NIN ni:R ~. 
Bükre,, 19 (A· .A·? iJ'İ 

yctli Romen mahfellerı. k 

keti ayıran Dinyestcr ~"'" 

Bu gaddara.ne tedbirler ltalya i
çin bir hakarettir· ltalya. güneşin 
batmMı ile çıkması arasındaki za
man zarfında araştırma yapılması
nı meneden beynelmilel kanunların 
bahşettiği imtiyazdan bUe ~ahrum
dur. Okyanmılara açılmış kapıları 
bulunmıyan bir millet büyük bir 
millet değildir· Bu hususta Porte
kiz ltalyadan daha serbesttir·,, 

I'opolo d'ltalia, İtalya milletinin 
Akdenizde mahpus kalmamak için 
en bUyük fedakarlıklara kallanma
ğa muktedir olduğuna dair Musoli
ni tarafından söylenen ,sözleri ha
tırlatmakta ve ııöyle demektedir: 

"Biz emellerimizin bu tan.da ifa
de edilmP-sini alkıeladık· Fakat la-

altından daha kıymetli olduğunu 
mevklini muhafaza cdemiyeceğini 
biliyoruz-,, 

ALMANYA BEKLiYOR 
Amsterdam, 19 (A.A.) 

Niewe Rottcrdamsche Courant 
gazetesinin Berlin muhabiri ya
zıyor: 

Almanya, İtalyan vazi>·ctinin 
aydınlanmasını sabırsızlıkla bei<. 
!emektedir. 

Berlinden bildirildiğine göre, 
İtalya henüz kati bir hattı hare_ 
ket kabul etmemiştir ve Duçenin 
30 nisanda söyliyeceği nutukta 
mühim kararlar bildireceği ümit 
edilmck~edir. 
tNGILIZ AJANSINA GöRE 

Roma, 20 (A.A.) - Röytcr: 
İtalyan siyasl ma.hafili, Çemb<'r 

1ayn'in· <iün Avam Kamarasında 
İngilterenin Balkanlarda sulhu 
idame etmek arzusuna tercüman 
olan nutkundan dolayı memnu -
niyet beyan etmektedir. Maama· 
fih aynı mahafit, cenubu şarki 
memleketleri nezdinde bulunan 
siyası mümessillerin iştirakile 
Londrada yapılan son konferans. 
lar ÜT.erine nikbinliklerini ıizlc • 
miyorlar. 

Yeni bir deniz harbi 
mi başladı? 

t;tokholm, 20 (A.A.J - DUn deniz
den gelen. top sesleri tıitlldlği lsveçin 
garp sahilinin birkaç noktasından 

haber verilmektedir. Beş ııa.ıı.t kadar 
devam eden top aeııleriı:ıln Pelago ta· 
kını adıı.lapnın cenubundan geldigi 
zanned.ilmektedlr. 

· NOR\"E'.J OFÖRLERt.~E 
t • /- \ 'EJ{!LE;..'li EM1R 
Oslo, 20 (A.A.) - General fon Fal· 

kenhorst Norveçli kamyon ıoförleri· 
nJ cepheye Alman J;trtaatı t&§tmap 
mecbur etme.ktedir. 

.Müteaddit ııoförler bldürlllm~tUr .. 
Bu Osloda tiddeUi bir heyecan uyan· 
dırmaktadtr. 

General, ne§retUği blr tebliğde 
bu kabahaUn çeteci diye t.a\"ııit ettiği 
Norveç askerlerine terettüp etUği.n.1 

beyan eylemektedir. . 
LO~'DRAYA GELEN tNGtLtZ 

BAHRn'l'.:LU..ERt 
• Londra, 20 (A.A.) - "Eclipıe,. v~ 

"Hardy,. isimlerindeki !ngillz muhrip 
lerlnin deniz mU!rezeleri dün Londra 
ya gelmiıılerdir. 
Vinıton Çörçll, amirallik bln&111 ö

nünde bahriyelllere hitaben birkaç 11öz 
söylemJı \ "O Londralılar bahriyelileri 
a.lkııılnmııtrr. 

Bu müfrezeler "Hardy,. muhribine 
mensup takriben 60 kişiden ibaretti, 
muhribin ıUvarlıi Nıı..nik muharebe&! 
eıınumda ölmUıtur. • 

Çörı;il ezcümle dem~Ur ki: '•Gece 
gündüz; ııı.hillerlmlzde ve ecnebi ıahU
lerinde dolaıan kahraman flloUlltıarı 
mızı temeli eden ııiı:leri ıeltunlıyoruz. 

Siz; bizim nı mUttefildmlı: Franııızla· 
rm \'iklnıı toprağmı. NorY.et te>pra
tmı nui zulmünden kurtarmak için 
ı.-unanacağlmız ordulum p~tarlan· 

amız.,, 

NAR\"tKTE YAZ1TET 

Stokholm, 20 (A.A.) - Nuvikten 
gelen !sveçlılerln ıö)1ed1ğine göre bu 
§ehrln Norveçin diğer kısmı araamda 
trUbat kuilmioUr. 

Na.rvtk panlk halinde kaçan .Alman 
kıta.lan tara!mdaıı 13 nlaa.nda tahll· 
ye edilmi§tlr. 

OSLODA KITLIK TF.HLtıtı;St 

lit<ıkholm, %0 (A.A.) - Oslodan 
gelen haberlere göre, Oslo kıllık te.h· 
llke11l altmdadır. Ekmek ve ıüt ta
ymları çok azalm~tır. Et. hiç yoktur. 

(Son~ h&rbfne dair diğ'er haber
ler a Uncu uyfanm.dadır.) 

• 

lngiliz ve Fransız 
sefirleri geldiler 

./ ( Ba,tarafı 1 incide) 
toplantılarda Balkanla.nn tıulhünü 
koru.mağı, bu memleketlerle iktı
udi münasebetlerimizin artmasını 
hedef tutan mUhim kararlar itti
haz edilmiştir· Yakmda bu husus
ta tatbikata gt'çileeektir· Böylece, 
t>a.ziyetin Balkanlar için daha mil
sa.it bir hale geleceğini umuyoruz· 

lngillz milletinin mUttefik ":.~ 
dost Tiirkiye hakkmda. besledigı 
büyük sevgi ve sempati hislerinı;ı 
bu defa.ki seyahatimde de yakından 
~ahid olmakla bahtiyamn· Bu ak-
eam Ankarııya gideceğim·., • 

M· Hugessen, harbin yakında 
Balkanlara geçmek ihtimali olup 
olmadığı hakkındaki sual Uzerine 
gülilmsiyerek gözlerini gökyllzilnc 
kaldırmış ve sadece: 
"- Havalar iyi gidiyor!···· diye 

cevab vermiştir· 
lr.giliz diplomatı bunu müteakip 

ıu sözleri i!A.ve etmiştir: 
"- Herhalde biz Balkanlarm 

harb tehlikesinden uz.ak kalmuını 
istiyoruz.. Ve bunun için çalışıyo-
ruz .• , 

M· Hugessen, kandisinl karşılı
yan konsolosluk erkluıile birlikte 
doğruca Beyoğlundaki sefaret bi
na.sına gllnılştır. 

Ayni trenle gelen Franıııı: bU
yük elı;lsl Mıuısigli, Sirked garmda 
baekonsolos, sclaret askeri atJ1.4e-• 

istikbal edil.miJ ve kendi.aile görü
§en bir muharririmize Pari11 seya
hatini hUlciın;letile temu için yap
tığını, yeni başvekil M· Reno ile 
görüşmelerinden çok memnun ol
duğunu, billhare Türk matbuat 
milmessillerini toplu bir halde ka
bul ederek bu hu.ııU8ta daha fula 
izahat vereceğini \'e bu akpın 
Ankaraya ha.re.ket edeceğini söy
lemiştir· 

Bir: müddettenberi Avnıpada bu
lunan Fransız askeri ata.şe muavini 
bin~ı kumandan Lölö de bugün
kü konvansiyonel trenile dönmüş
tür· Sefirle birlikte bu ak§a.m An. 
karaya gidecektir. 

Öğrendiğimize göre, m erkez.t 
Avnıpa ve Balkan memleketleri a
rasında emniyeti takviye, Balkan
larda mevcut Alman ıı.jartl&nnm 
propaganda faaliyetine karşı mu -
kabil tedbirler almma.ııı, ablukanın 
Balkanlard&n .Almanyay& eşya 
sevkine meyl.ia.n venniyecek t.ar:zda 
genişletilmesi. Balkan memleket -
lerinin ihl'B.C3t mallannı Alma.n
lardan daha mü.sa.it eartiarla satı
naimak Uzere mUbayaa. heyetleri 
gönderihnesl de Londra \'e Pam
te yapılan ae!irler toplantılannda 
kararlaştırılmı:ı ve bunlann en 
mUessir eekilde tatlıikı esaslan 
tMblt oluırrnu~tur· Bugtlnlerde 
mübayıuı. heyetlerinin gelmeleri 
beklenmektedir. 

!ara sirayetine mani olmağa mu
vaffak olmuş ve bu suretle Avru. 
panm bu kısmı ne Almanya ne de 
ttalva tarafından tehdit edilme 
mcktcdir. Binaenaleyh bu maha. 
filin o;öylediğine göre, İngiltere -
nin han~i tehlikeye karşı tedbir_ 
ler almağı deroiş eylediğini an · 
lamak müsküldür. 

nmrANYA.:. Al,MANYA 
iKTISADl ANLAŞlfASI 

Hükre~, 20 (A· A·) ·- Röyter: 
Doktor Klodyüsün ri:vaseti altın

daki .Alman heyl'tile Romf'n ma
karnalı ara.'!ındaki mliT.akereler 
bitmiştir. Bu hususla bir anlaşma
nın bugün imza ~dilmesi bekleni
yor· 

Mezkur anlaşmanın şu aşağıdaki 
noktalan ihtiva edeceği zannolu
nuyor: 

1 - İki memleket arasında ııim
diki ticari muamelelerin ve tediyf 
anlaşmalarının. Alman himaye ida
releri de dahil olmak üzere tevsii, 
Polonya hundan hariçtir. 

2 - Bir taraftan Romanva, di
ğer taraftan .Almanya. BohP-mya 
ve Moravya ara,mda gümrük re
simlerinin tevhidi. 

3 - Romanyada, ihracat ya.sa
ğından ı>vvel imza edilmiş olan bli
tiin bu~day mukavelelerinin tatbi
kma dair mukavele. 

RO~ANYADA AT.lNAN" 
TEDBİRLER 

Bükre~. 20 - Romanya. hüktı
meti bUtün ecnetf!P.rin ikamet ve
sikagmı iptal etmi(ltlr. 

Herke!I için ferdf tahkikat yapı
lacaktrr. 

Dünden itibaren, bütün silih ta
şıma ve fotoğraf kullanma müsaa
deleri iptal edilmiştir. . 

R.ômanyada bulunan yabancılar 
üç gün zarfında. polis ve jandar
ma karakollarına, ail!hlarmı, harb 
malzemelerini ve fotoğraf maki
nelerini teslim edı-ccklı?rdir· 

Memlekete gelen yabancılar, -.;1-
lahtarmı, harb mah:emelerini •ve 
fotoğraf makinelerini hudud polis 
karakollarma hrrakacaklardır· 

·nl cı·...rindc hadiselere m.a cır. 
Sovvetl<'r Birliği ile Jt r.: 
rasr~da kıtaatm 10 JdlO .. 
çekilmesi hakkmdıı bir ıd 
imzı. ediloiği hnkkınd:tı 
kat'i olarak yalanlıunn 

»ı\'' ı:SKİ 1'1JGOSLA V n) 
TE\'l\İF J~l}IJ,ı• 

D İ1' r\ Eel~rnd, 20 - t it ) 
tırmalar "·apılan sab1 

,, di o~ 
B<ışvekili B· Stovn ·ııtaıı 
edilmiş ve orta S1r~11 ur \ 
nik köyüne sürülınii~~·ııo 
malumata göre Stoytl ~ 
darbei hükümC't ind~r:"~ı, 
deydi. Sırb - Hın•at ıtıii ·b 
metin dahili siyascli alt'.'~ıır 
<;ok bı?yannamele~ . ~ •} 
Bevannamelerd~ vUk5 

J • ..""r 
şahsiyetlerine karşı a{;-
Ier bulunuyordu· ~ c 

Stoyadinovid n kurdt~ 
dikal partisinin merke_ı16 çok do'3tlarmın evlerın 
mı-lar ,·ıı.nılmıı:ıtır· . d"' ~ 

Eski Başvekilin e''111 ~ı 
nin iktidar mevkiinde bl' 
?amanki harici müntı5~ 
vesikıı.lıı.r da bulunduğll 
mf'ktedir. .. ~ 

Alman aj':l1'.Sına gorc ıı ,-e 
lar esnasında elP. gete tJ..f 
ko,iç - l\.façek hükiıllle tCJ 
ııiyaseti aleyhine mütc~ıı< 
beyannamelerin yugoS 
sek mahkemesi hm:urtl11cı 
ı.•a mevzuu teşkil edrct' 
yor. Jl' 

MAC:'\RtST.c\~ 
~ 

Bud:ı.pE>,şt~. 20 - "' r -f 
"ci ' zarfında lellı.ş ven ~ 

habor!E'r neşreden 
te,•kif edilmiştir· Yab~ 
~ust suretle kontro~·~rt 
etmektedir. Polis mu 
günlerde gelPn baZ1 iııı 
ve bilhassa hirc;ok "/.. 
leri"

0 

nin hüviyetıerııı 
.meşguldürlPr· ,. 

Budapeştede hulunıı.JI f' 
kellerin merkezleriııde 
riyat yapmıştır· 

Yedek subaylar 8b
11

1 
deYe çelenk koydu!~ 

:Milli Şef İsmet !nönUD~ ~· 
kurmay ba.§kanı ?JCU'eş •• r~~ 

(Baıtaralı 1 İncid.) 
dofn.ı lr\,untazam kıtalar half.ııde mek 
tepten yola çıkarak Taksimdeki Abi
deye gitmJ§lerdir . .Alaym önünde aıı

kerl mızı.ka bulunuyor, bunu baıta 

tayyare yedek ıubaylan olm&k üzere 
okulun genç mezunları takip ediyor
lardı. 

Caddenin iki tarafında toplanan 
halk tara!mdan ıiddeUe alkı§lanan 

y&dek subaylar, çok güul bir )"Ürü· 

yüıle, lbideye gelerek etr&tmda uf 
lar te~kil etmek aureWe yer aldılar. 

lıstanbul kumandanı general lııhak 
Avni, yedek 1Ubay okulu kumandanı 
albay Sırn n ııehrlmlzde bulunan 
dı.ğer ba%I ukerı erkln da meraııiıµde 
haıınr bulunmak üzere gelmlıılerdi. 

Binlerce halk yekpare bir 1evgl, tak
dir bağı gibi genç subayların etrafını 
ıı.rmıııtı. Tam saat onda yedek ıubay 
lar namma lbideye bUyUk bir çelenk 
konulduktan ıonr& iıUklll maroile 
merasime baıı!andı. Büt!ln yed'k ıu
baylar, herkese heyecan \"e ııevinç 

veren gür ıeılerile bir ağ?Zdan !atik· 
ili mar~mı söylediler. Bunu müteakip 
meraııim direğine bayrak çekildi \"il 

,,1amlandı. Bundan ııoııra mezun genç 
ler namma bir -tayyare yedek subayı 
çok harareUi bir nutuk söyledi. 

Genç ıubay Ebedi Şef AtatUrklln, 

gllf""' eW mag-ın tuttukları ve ,.af.;.! 
da yürüyerek vatani ttlrJI· 1 
pacaklarmı tebsrUZ c 11).U" 
ŞiddeUi alkııılar ,.e b ""ı:tt' 

t.ı-ll ... lerle ka.rıılanan nu ~ 
mandanlar Abide de!te 
lar. e ıt"l 

Yedek subaylar gcıı ıııı?'i 
• ı rel<• .. kıtalar haltne ge e 1 y• 

n huzurunda geçit r~ (' 
.. dilltf· 

-reule mektebe dötl eı-tell' , 
Genı; mezunlar ın ,.ı;eW 

methaldekt AtatUrle ııe ıı 
ladıla.r. dıırıtcJ! 

Bug!ln gaat on ,.lşr' ' 
mektept.e yedek sub&· ]'ti~ 
yet diplomaları ,en:tcdlt· ı:•~ 
huzurunda vcrilıne 

1 
,ııt :,t)" 

Gençler dıploınalll;~i!elet ~ 
lerinc verilen \'&tan 'nııe ff' 
na. kadar ita edccekle 

tedlrler. •JÔ 
iıl 1 • 

B. aıneleJ1 ·ıd• 
ı.r ... 1'eı• 

parmagl ~t '° ~ 
D!ln Galatada J3e ~1"ıı "ıııY 

tıçı tabrikuında ~ eı.lııl ,, 
Koço Pukalidi, sa rııtııı1 ıı 
kaplırmıı ve iki P~dırı~ 
Yaralı hastan•Y0 

Pazartesi gunu ıon derece 
meraklı bir zabıta romanının 



R A E E R - :Aqam Postan '1 

BO:~~Eı?J:CAK SARAYDAN SAN REMOYA liöbrokl••":;~:;ı:::':.~~.~:;!·~~~~:"tcı~astahkların 

orü~/ 1:.4~·~: ~-~~~.~u~~E~~~~~!ZARAı He IHEffi Öanb le u 
~~l~ . CI KISIM 

'lbı.._~ 
da ha~ N . . 1· ).. btın ·.. e 1yı t:ı ı· 

birj ~~da rast gelmek 
· • 'Waf!a o da muhak· 

~i,...b··'· 
~ ~ ""' yürüdüğü. 
~ tı h~tı YÜrüdüğü, ~~rr 

'ic'• .. ı.ut .. •. k ta( .. <ı<ı soy.ıyece • 
~~ olduğu ıaman 
~onu~r. kullandığı 
:ı~ tııs kelirn~ler te' Af fu· 

'rt~tdU:Una daha tuhaf 
ı. 

~ünün zarafeti bo· 
''~I ... ~ ~ ıgrnı örtmüyor· 

~ ''t tan, cildi çok pen· 
köın&tk bıyıklarına rağ· 
~ b' Yeni l'Ikannu~ ne
~ ır_ ÇOCUğa benziyor

~.: l\crirnin k~ısına 
~ııo ~ 
~Va giden cadde or 

gdcnin g~in otu,, 
~a . :ordu. 
~Çın geldiniz Ke· 

.. ki n dcğilsiniı ra? 
11 

1 tayyare müsa· .. 

dam arasındaki derin uadı daha 
çok merd&na çıkarıyordu. {Don 
Ki:ot ile (Sanşo)yu, bu tmht çifti 
JY'...k b.'ıriı ve biraı da tuhaf olarak 
hatırlatıyordu. 

Fakat Kerimin zihni bu muka· 
yese ile ~ değildi. Rdii 
Lemi canını sıktı~ ıçin ondan 
kaçmak i5tiyordu. Bayan DilrdMe 
Daverin Ankarada bulunduğunu 
bi!ntiyordu.Kendisine clün rast gcl 
mi~ti. Ankara oteline u.,~yarak 
bir kart bırakmak isti}·or fakat 
bunu sôylemcğe de bir türlü cesa· 
ret enem~·ordu. Çünkü Refünin 
''Ben de sizinle gelirim .. 
diyeceğinden hiç §Üphesi yoktu. 

Refii umi tanıdıklarından her
hangi birini "vay aıizim., diye ya· 
kaladı mı. ondan kurtulmılk artık 
imklnmdır. tnMna tıpkı dc.ııiıde 
boğulan bir adamın tahlisiye s:mi· 
dine yapı~ma!ı gibi san!ıp kalır; 
Sö,·Jedik~erini dinlemeğe razı ol· 
~ktan başka ~olamazdı. Ke· 
rim de çaresi~ katlandı; İstanbul 
pa~tane!ine oturdular. 

Artık ak~ olmu~tu. Fakat 
henüz daha ana caddelerde ak~am 
piyasası devam ediyordu. 

Öğledenbtri havara büyük bir 
sıkıntı \'eren frrtına bulutları da· 
ğıl~tı. Sanki bütün insanlar ve 
at.ı~ar fenıhlamı, gibi caha ra· 
hat nefes alıyordu. Hafif bir rüı
gAr etrafa ince ve tat]ı bir toprak 
kokuru dağıtıyordu. 

Kerim içini çekerek: 
- Ne güıel, dedi.. Bu he°' ıhk. 

hem de serin koku bana çok e!ki 
yaz saatlerini hatrrlatıyor. Krbns· 
ta eski evimizde küçük bir bahçe 

-
Cuma günü de, tıpkı İstanbul • 

d!ki gibi sel!mlık reınıi ~'llpıldı. 

Melik Hüseyin yine kapıda bek. 
llyordu. Sul~n Vahidcttin bu te. 
vuua hayret ediyor; 

- Melik Hüseyin benim ya • 
nunda, memleketin hükümd:ın ol· 
dUo~ halde, bir sadl1lzam halini 
aldı. Bu derece n6%2..l.-ete bir tur!ü 
bir ma.na vere.-niyorum, hem but • 
beyi de yine be.nim namıma oku. 
turor, sakın bu i~erin n'tında 
gi~li bir mak~t olm:ıı;ın, diyordu. 

Cuma namazmd:rn sonra odasr. 
na çekilen sultan Vahidetlin ma· 
sn5ının üzerinde bir ıarC buldu. 
Bana: 

. - Aç bakalım şu zarfı. imza r 
na bak. kimden? ... Dedi. 

- Mahmud Mahir ... 
- Bu adamı taruror musun? 
- Tanım.'\, Ç',anakkale muta; 

·mıflığınca fa!an bulundu. Arap. 
ça. framııca. bilir. Yalnız biraz 
tahtasr eksikmiş.. Refi C'.evadın 

baha'I Muhiddin Pa~ya da bir 
mektup yarmı,, buray3 gelmek 
isti}•ormu~ .. Ta\-a~ut dileyor, ~ün
kü Hicaz hükfımeti gelme~ni he, 
gö:müyormu~. 

- Git Muhiddin Paşaya sor, 
naıııl 2dammı$ bu? 

Muhiddin Paşa Şaba.n ağa ile 
başbaş.ı vermi~ çene çalryordu: 

- Zati şahanenin sel~mı var, 
Su Mahmud Mahir Bey .• 

- Anladım, dedi, fena ad.ım 
değildir. 

-
geçemiyor, padi~ arabadan inip 
ata biniyor. arabayı da bedeviler 
sırtlarında ta,ıyıp o netMneli yer • 
!erden geçiriyorl:lrdı. 

Taifte bizi .&.li Paşanın konağı 
n:ı misafir ettik:. 
Dokuı:uncu günü Sultan Vahi • 

dtttin artıl· da~1anamadr: 
- Btn burada otw.ramam, pek 

v:h~t bir ye; burası. 
Derneğe ba;1adı. 

Halbuki asıl sikfryeti bu değil· 
di. Onu da bana neden ~ra iti • 
raf etti: ''Vehabilerin hücum et • 
me:k ihtimali ,·a.·nuş, nemize ge • 
rck, elin ka,-ga~ına, gürüitüsüne 
karı~lım. bir de .durup dururken 
ba~ımııc"l clerd açalım.. Ben işte 
bundan korktum·• deıni~ti. 

Ertesi giln derhal Mekkeye dön· 
ıi'ik. Bir hafta kadar kaldık. Pa • 
d',ah yine şikayete ba~ladı: 

- Anlaiıldı diyordu. Burada 
fazla kalamıyaca~. Yemek bile 
rahat yenmiyor. Ba,rmm ucunda 
yelpsıe sallamasalar pilAv yerine I 
ı:inek yiyeceğim .. Meded Allah! .. 

Bunun üzerine oradaki müıikai 
hümayun kumıtndanı Ztkiyi Cid • 
deye gönderdi. Oradaki İngiliz 
mümessiliyle görü~üp Filistinde. 
Hayfada ikamctimiıe miL~ade al· 
sın db•c. 

Neden!e tngiliıler bu i~ nm 
olmadılar. 

Padı~h: 
- Öyleyse Mı~ıra gidelim, 

başka çare yok, dedi. 

. a· 1 ld d . . miı vardı. Içinde!<l bir tek ıhlamur 
..,f O U a Si?? • 

, ~ • ağacı bana akla hayret verecek 

Sultan \"ahidettine bunu haber 
'-erdim, o da: "Bir münasip \'3 • 

kitte Melik Hüseyine işi aÇByım, 

hatınma getir" dediy~ de bu iş 

bir daha ne benim aklıma geldi, 
ne de ba5-~asının. ÔYlece unutul • 
1u gitti,. ~l} 

Yine kafile düzüldü; Melik Hü. 
seyin de bizimle beraber Ciddeye 
geldi. Fakat mu\•asaJatımız günfi 
padi~ birdenbire hastalandı . 
Sece3decibl'ı Ibrıhim geldi: 
·~rendirriiz yatağa düştü. baygm 

~ tdi • kadar ~üyü~ gorü~Ordü. ihtiyata 
~ ıop11~k hır ~Y de· ı çok riayet eden anı:ıem bunlan her 

Bit Mt-ldtede iki ay. kalcbli:. r-.a. 
kat bir till'lü ha.vasile imtizaç ede· 
medik, hepimir. hastalandık. J\i • 
hayet "Taifin havac.ı pek güıel • 
dir, yayladır, 5erlndir, ·latiftir, bağ 
lık bahçeliktir" diye 01'8}'1 U\"Siye 
ettiler'. Melik Hü~eyinin büyük 
oğlu ,·eliahdi Emtr Ali ile b!rlikte 
~ yüz ki~ili" müse!lah bir kafile 
halinde kalktık Taife yollandık., 

·yatıror" diye feryach4>asfi. Mer. 
diven. başında doktor R~d Pasa. 
ya tesadüf ettim: t ~ antııarda me~hur temmuz top?atırdı. Kışın azıcık 

~ ~f .mühendi le_re hasta olsam bahçenin ?ütün çiçek· - Bitti!.. diyordu. 
?ıı 

11 
ıibı §(>hrctsız Jetini içiyorum wmedıyordum. 

ı 1 ~ Clıa~ dikkati cel· Refii Lemi dalgın dalgın tebes-
(Devamı var) 

>'aııt~bıt değil mi? süm ediyordu. Birdenbire ~unu sor 
'ti t. . Bense tar du: 

(1) Fakat bilc1kart1 Sultan Va
l:idtttinin bu wtı. /sltcndtriytdc 
tavliyt! tdilm mtşhur .,.,.·tı1Tr.s Bt.yi 
{gençtir) d: )'t beğt1tmiyerrk, ôfllıı 

Ertuğrula mruılli"ı seçtiğini ı•e 
birlikte Sarı Re1noya tötürdiiğümi 
yin1. tiiW""übıt$t -5iiftrü ~öy1t1Hİl
tfr. 

:ıı 1 • ı..1::1c. sıze pek şöh· _ Kerim ... Siz Etem Daver ~·e tey 
lilı~ --.,,1.~,... 'l'~· z"zadem L!mi ile mektepttyken 

• fabrikad;ı m•· B:ıyan Dürdane Daveri ziyarete Mekkeden Tai~e araba ile üç 
gün üç gecede gidiliyor. Yolda ~
~leri yine çadrrda kalıyorduk. 

. gündüz de bau yerlerden :uaba 

gklar miydiniz? 
Her znman .. 

(Devamı \•ar) 

PIANŞ 8!1 JY 

8 cend•r• <••"'"~ '"a~tn•sl. bu uduQ•ı ntaht•"• 
l't L.• prcııaısoir <•• ee Uer)ı t T'fttt Prea•ıng ot' 
the Grapea ,Tho Prtt•s·Shed) A: Dl• Kalterte 

l· (,"lı;!\'D?mE (n.mc 
kl11f!8i) 

J. Fı le prcssoir 
1· t: tbe win~ • pres! 
1· A: die :Kelte" l Traubon-

2. şmANIN (üzfun tı5a?C• 

~hıln} AKMA (~:ı.lma) 
DORUSU 

2· F: le tuyau (d'ecoulement 
(d'~va.cuation) du mo\ıt 

(du ju.s de ralsln) 
!?. t: t.he outflow of t.he g1°Q· 

pejufoe 
'?- A: der Ausfluf3 de!I Trıu 

bcnsaftcs (Most~s) 

:;. CİBRE tçtN TEK.ER. 
U~KI,t rARMAl\LII\ 
( ezmo nınu11u1titıl kulll\. 

nılmak itin) 

g. r: la d&fe clreulaire [tı 

roulett~) pour lo marc 
(pendant le preuıuragc) 

S· t: tho prcts .. vnt (for 
holding t.hc mash aftcr 
thc grapes have been 
:squerızcd in the wine. 
pre!s) 

s. ı\: der PreBkorb (zur Auf .. 
nahmc dl'lt M:ılsche; 
beim Prc:ıııen in der Kel· 
ter) 

O şaraıt rnah•enır P' t.a eav• a vın ·Le chal' 
ıe chal•>: n The wt'"• -:: na- (T'h• Wıne-Va• 
uı~•. Th • Sh•d••H Aı Oer welnkeller &'-•••r., 
l"'•Rk•· er; 

1· PiÇi (\'ft.ril, lıüyülc fıçr, 
fı~) 

1· F: le fftt (la pieee, la bar
rique, le tonneau) 

1· t: the wlne • cask ({he 

wine • \>al't'tl) 

l• A: daı; La.g'f'rfa6 

2· KEMER 
ı. F: la vof.ıte 
2- t: the vault 
~. A: du Gcwolb~ 

,, 

B6breklerln ~alışmak kudretini arttırır. Kı:.dtn erkek !drar 
zorluklarınr. e8ki ve yeni be1ı;oğukluğunu, mesane Utfh&bını, 
bel a;rrsınr, sık sık idrar bozmnk ve bozarken yanmak 

hallerini gldertı-. Bol idrar temin eder. tdrnrda kumların, 
me!'lsnede taelarrn te~ekkUlUne mAnf olur. 

DlKKAT: HEJ,MOBLO idrarınızı temlzlly<ırck mavlleştlrlr. 
Sıhhat Vektilctinfn ruhsatını hnlzdf r. 

HER ECZANEDE BULUNUH.. 
. . . • "'. :. . • 't. ,, - . • ' .'.,.. • . . • . 

TURKiYE ŞEKER f ABRiKALARI 
Anonim şirketinden : 
A,afıdakt ı,ter mfuııalı kkllttc bulunacnk ls'teklllcre ihale edileaektlr 
l - b.ınlttl'n lst.anbu~ d~lz yoluyln. eeJ.-nr :nnkll. 
ı- Samsunda vapurlara şeker tnhmfll 
ı - lstanbuldan fabrlknbrnn!T.3 ınn.cıornccck muhtelif ~t eıya

•ı naldi. 
4 - Sirkeci. Derlncıe, lı:rnfr \ e S:ııMun llJMnlanna gelecdc eJan 

maden k6mllrlerlnln ı1'bU,_J. 
Bu lelere tnllp olanlar prt:ı:ıamclerl Taohan ~cll kattaki btln.

mtndall alAblllrler. 
~kt'r nakline ve tabrnlllnf'ı6Jt tekllftM: ! msyt9 19!0 pe11t'lnbe ,onn 

muht..llf es-a nnklJ~atlle kömür tahliyesine alt tt .. kllfier de 6 mayıs 19'0 
par.art.esi gtlnll ssat Jl c kadar bUromum \'t'rilmellcllr. 

Nafıa Vekaletinden 
27--4-UO eumarleai ıunıı uat 11 de .A.nkarada N&fıa VekAletl ~na

•ınd& Malzeme lfüdUrJUğü edumda toplanan ma~e eksntme kom.l.Byo_ 
n11nca va,on içinde ve Ankara.da tesllm edildiği takdirde cem'an 19200 lira 
muhammen bedelll çıralı çam ağacmdan 400 metre ml.klp kerealeııin ka
palı &ar:f usuıııc eksiltmesi yapılacaktır. 

lateklllcr Anadolu hattı Uurindc olmak üzere teslim lıtu1011unu de. 
#~Ureblllrlcr v bu lstuyond& yine vagon lçlndo teslim prtilc verecekler! 
fiatlann ne sureUe beup u':!eceğt prtnamealnde yıwlıdır. Muvakkat te· 
minat lHO Uradır. 

Eka11tme oartnamc.!l ve te!errilab Ankan.da Nafıa VeklleU Malum• 
lfQdOrlOğtınden para.sız almab!llr. 

lırteklUertn teklif mektuplamır muvakk&t teminat ve prtn&mesfnde 
yuılt vuikalarla birlikte aynı gUn au.t ona kadar m~r komiayon& mu .. 
buz mukablllnde vermeleri lUımdır. (11172) (%88P) 

Devlet Demiryoltart ve Limanları... 
işletme Umum idaresi ilanları · 

Muhammen bedeli 1120 Ura ola.n '10 adet dökme demirde tıO Jdleluk"' 
dirhem 80-4--19•0 6&11 gtınU aaat (11) on birde Hayd&rpap.d& pr b!nuı 
dahilindeki komtayon tarafmdan açık eksiltme usuuıe satm alma.caktır. 

Bu l§e girmek isteyenlerin Si Un.tık muvakkat teminat ve kanunua 
tayin ettiği vualkle birlikte e'k.!fltme gUllU aaa.Uoe Jtadar komtayona mnra. 
caatıan lAzmldrr. 

• Bu ~· alt ~artnameler komisyondan param; olarak dafltllmakt&tıır. 

ZA Y1 - 13" / 13SG dnıı yılında Sa· 
nytr rnekteb!nden almıe aldutum 
oahndrtnamtıml ı:tıyl ettlm. Yenisini 
tıhracağımdan eıs'klsinln hUkmU yok· 
tur. 

?\l,ıuıta, Ko<Iamaıı ao'kal< No. ~ 
lbralılm HüaeJin \'amalı 

ŞARAPÇILIK 

(2918) 

Beyoğlu Halk Sineman 
Uu;fin matineden itibaren 

2. Bfly(lk Film Birden 
l - OLDOREN zı:ıI1K 
Z - Maceralar Kralı BUFALABl'L 

(Tilrk~ SUr:TB) 

Planş as 

A ••Ohk <b•O•••: f'ı Le vlgnobl•J 1r wıneyard• 
,Wtne.Growlng Ol•trıc~ . Aı Da. w lngeıand• 

l· BAO BOZUMU?+."DA BAG 

l· F: le \.ignoble pendruıt 
les vendanges ou la ven
dange 

ı. t: the \ineyard (the plan. 
tation _of grape - vince) 
during the vintago 

1· A: der Welnberg (Wcin
gartcn, Wlngert, Reb
oorg) wiihrend der Wcin· 
emto 

!?· F: la malsonnette do 
vigneron 

2· 1: tbc eott&ge of tbe ov:
ner of the '1neyıı.rd 

%· A: das Wlnzerhauschen 
(W ef n 1'tl'g'lllı i utıchen) 

ıı g. BİR ŞATO IIARABESl 
(iuı.rabe lıallncle bir ı;a· 
to) 

8- F: Jes rulnee /. d'un 
cMteau (un cblteau • 
fort en nıines) 

s. ı: thc rı.ıln (tho casUe 
ruin) 

~. A: dle Ruine (Burgruine) 

4. YOL KENARINA İN~A 
EDiLEN HAÇ; TAJ\"LI~ 
OLARAK (('All"&ire -
t.cpe UF.erine yapılmı 
ha!;) DENtt..MEKTE1>11t 

4- p: la croix ~rlg~e au bord 
du chemln, s.ppelEe lm· 
proprement le clavalre 

4· t: thc waY!ide cnıcI.fix 
4· A: dıuı Wegln-euE -
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•.. n·-····-·-····· ·:m· •••••••••••••••••• ·u·-.. ······-·····--·· .. ·······ı:=a • 
r~SEN=l~YA'T--=~·*~·e= 1 

Tllr1dyedc ne!aıseUle ~öhret buları ;; 
baktkt ve esaa YEN1 HAYAT kare- ;;oı;.ı; 
melalan blrdlr. O da ABDÜLVAH1T 
TURAN markaındır. J{&bvteller itin 
nen. lokumlıınmız nrdır. 

Adnao dik.kat: Galata NecaUbey 
cs.ddıı!l No. n Telefon: 400.~ 

RALSAMIN Kremleri. BALSAMtN • Güzellik 
eksiri - BALSAMIN Rimelleri - BALSAMtN 

Pudraları - BALSSAMtN Rujları -
FARD BALSAMtN. 

F..ı:ı ldhıır m:ı.hflllcrln kulln.ndıklım n bUtUn dllnyaca tanmmıı aıhht 
gtiuJUk mtıatallmrlanclır. 

püliiiiiiiiiiiiiilii:iiiiiiiiiiiiiiiiDiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. iiiiilİİİİİııliiilİİİİİm<•••iiiii1• 

lÇ ve dr' BASUR MEMELERiNDE, B:--ur memelerinin 

her türlü iltihap1annda, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan, 
basur memelerinin tedavisinde 

EKTA PATI 
ŞlFAYl TEMİN EDER 

A EMİ İKTİDAR 

Tebletlerl her eczanede bulunur 
Pnıota kutusu 12S!ı) Galata. l.tanbul 

PLANş 89 

6· ırüTVK (eotak) 
a 
b filiz (sürı;Un) 

c ııtiJUk (çengel) 
d üzüm (a.snın) yaprağı 

e ilrum salkımı (ürum) 

6· F: le cop (lı:ı vignc, le 
plant de vigne) 
a l'cclıalruı m. (le paLıı-

seau) 
b le l'!arment 
c la vrllle 
d la feuillc de vigne 
e la grııppe de raisin (le 
ralııin) 

i· t: the vine (thc vinc -
plant) 
a the post (Uıe vinett&

ke, the ııta.ke) 
b Uıe shoot 
c thc lendrfl (the cla:ıp

er) 
d the vine - leaf 
e the cluster o! grapea 

(the buneh of grapes, 
the gn.pe.3) 

g. A: der Welnstock (die 
Wrıinrebe, Rcbe. der 
Wein) 

a der Pf!.hl (Rebstek

bn, Stl>ckel) 
der lAngtrieb (Scao&, 

elle Ranke 
i das Welnblatt 
• dit Tnube Wcintrau-

&22 

n 

be, der Wein) 

G· BAG BOZIDIU tt,p; 
IIEŞGUL BAGCI; (bağ 
bozuyor; elinde bir bağ ... 
bı~ağı tutuyor) 

g. F: le vendcngcur en train 

de vendanger (il fait I& 
vendange; en main, il ti
ent unc serpette) 

a. t: the vintager (the gra

pegathcrer; at the vin
tag~, in the ııea.son of 
gathcring grapes), in his 

hand the pruning - knif9 
(the bi1!hook) 

s. A: der Wtinl~er (Leser; 
bei der Weinlese, Trau
benlese, Traubcnemte, 
dem H~rbst), in der 

Hand da.s Lesc.-ne!lser 
(R~bme&-1er, die Hippe) 

7. Tl!STİ 

7. F: la cruche 
7. t: the stone jug (jar) 

7. t: d·e Kruke 

g. nAG 'BOZUCU 'ft.bt KA

DIN 

~ 
g. F: la vendangeu"• 
B· t: thl! (feıule) vinta~cr 

(the ~Uıcr~r) 
g. >.: ıfü Weinl •erin (Le:ıe

rin) 
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9. KVFE (ktifön) 

9- F: la botte 
9. t: the high tub (for carry

ing on the baa) 
9. A: die Tra.gbütte 

ıo. GERDEL (bağ oozumn 
ı;crdeli) 

10· F: la comporte (le b:ı.

quet a vcnda.nge) 
ıo. 1: the ıımall tub (for 

gathering the grapcs) 

10· A: die Sammelbütte 

11· BÜ1:1)K GF..RDEL (frı;ı) 

11· F: la bıılonge (le grand 
baquct) 

11· t: the maıh vat 
11· A: die :Ma.LschbUtte 

ı:. EZME HAIUNESt 

1~ F: le fouloir 
12· t: thl'! wine - prcsıı (the 

grape-press) 
1%· A: dic Traubenmühlo 

(Traubenquetsche) 

13· ŞffiAYI (lizUm c;uyunu) 

m 

HÇIV A BOŞALTA.ı.V 
BAGCI 

13· F: le vendangeur versant 
le mout danıı la tonne 

13· 1: tbe vineyard boy pour
ing in the mıuıh 

13· A: der Winzcrbursche 
beim EingieCen der · Mai~ 
sche 

14· FlÇI (frçrh araba) 

U.· F: la tonne {la volture iı. 

tonneau). 
14· t: the transport cask 

14. A: das Transportfa.fl 

15· BAÔCI (b:ığ yeti~tircn, 

b:ığ sa!ıibi) 

l.'.i- F: le vlgncron (le ,;ticul
teur) 

ı;;. t: the owner of the vinc

rard (the \'ine - grower, 
the vinlculturist, the Yiti
culturist) [vlntner - wl
ne merchnnt, winesoller l 

l.). A: der Winzer (Weinbau
er) 

,-o ti> 
13.30: Progrıun , .. 

a~ an, 13.3S: Aj:ııı!uı!1': 
haberleri, ıı.so: ?>! Jl,ıı~ 
grn.m, Çntanıar: fi~ • 
Hnmdl TolınY· şıııst= ~ 
BD.rdnkoğlu, OkUY :ı' 50· I• 
kay, ccıa.ı ToıtseJ·cıoS" ~ 
ynscticumhur J3V.U.so ~ ~ 
Kllnçer), ıs.ı5/l5·;rroı;:ıııı 
b:ı.nd (Pi.) ıs.oo: 

8 05: ,ı~ 
leket saat ayarı. 1 40: J{~ 
Caz orkestrası, 15· :ıs ıs:ı: ~ 
bilgisi ve sevgtsn•a&t J)~ 
ıo ıo· Memleket 

11 rl '' · · ıe • ml'tcoroloji haber~ ~ 
Yeni §ıırkılar ve Jl~~:I 
Itır: lialtkı Dernııı.ll·~f'I ıf.1 
dl Tokııy, zubtU s-r,ıı 
ynnlnr: ucnuıret -~ c...., 

l •onllF r. 
rakuş. 20.10: ~ uıfl': r" 
leleri), 20.25: ıJ ıı· .pi 
:?l.00: MUZik: ı-ı:ıı ·,..ııs,1 1 
Yl'vcr AtntnlUl tfll• A 

J<C!I Jı• 
Mllzlk Kllr;Uk ot .t-Ptı' 
ket ı:a t ııyıı.rı. ll''Jl~tA,.ı 

- 1'1l ,, -rnıı.t, Esham fl)'ııtl·~~.J 
Nukut bors:ı.st ( dt ,,... ,sv:.ı 
ma (Ecnebi dııtcr 2ı:.so: ı:1 
Dnl"a. Postnslle)•., oO e ' 

t 2.>• 
bıtnd Pi ) (588 ı.Jtl .il 

ost.a!! ~ 
Uzun Dııtr;a P -111 ı<' 
Yarınki progr:ı.nı 

rı1~
•tı111J t 

Et'nclıt tdıı~~ rl>' ~~ 
n j9 cl~e ~ 

BC'l,..md: sıı:ıt\9 4;.: 1 
1 8 P · . ~a:t ,,r;., 

4 . nrı.5. ~ ıı:::ı "' 0 
.,.3 40. orta d:ı. cıııl t 
nt 20.15 de krt,,o t!'ı: ~ 
Roma: Snat • 2 s~ııt j 
250 Londrn· 
dnlgıı 20, 31·5· 


