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lllgar topçuları iki 
c:\yyaresine ateş açtılar 
·~~a, 21 (A.A.) - iki askeri Romen tayya- mu§tur· Bulgar hava dafi bataryalan bu tayyare- L 

Romen 

•kik: kada~ Bulgar arazisi üzerinde UÇ• !ere kartı ate::.çmıştır. on d r adan 
gılızler cenubı Norve- Italyaya · 
e de asker ihraç ettiler ·bir ikaz 
1
animarkada Alm~n- "lngiliz ve Fransız 
oatın bir hava üssü donanmalarının 
Ortıbardıman edildi kudretini ltalya bilir,, 
•lar f rondheym civarında kuvvet- ltalyan hariciyesinin gazetesi, italya-
9erı çekerek toplamağa çalışıyor nın da oynayacağı bir kozu 

~Se1 erin 1 1 s ve~ t e ._.,. .. - 1ım~,~~~~~ .~~~~,0~" filosu, -..w 
- 1 yan gazetelerinin ne~riyatma cevap Fransız donanmasının yardımllı, her 

Uç Alman tayyaresi vererek diyor ki: "Mütteflklerln Skan tarafta mUttetlklerln hak ve menfaat 
dü§Ürüldü dlnavyadakl muva!faklyetleri İtalyan !erini korumağa ve tecavüze uğnya. 

n 
~~tehdidi 

1 

lann mec;:MlU değildir. İtalyanlar, cak küçük mllletlerln yardımına koıı· 
tngflterenln 150 fı:U.SUr muhribi, :10 mata h8ZU' bulunuyorlar . ., 
kruvazörü ve blr çok zırhlw bulun- (Devamı 4 üncüde) 

~•4ta müttefik· 
~ 'azla meni aai 

~~'!lak için yapcl· 
I' 

11 blöfe benzi. 

·on·cçtekl ı' !nan ku·n·etlerl b~ 
kumandanı general F· Falkenhont 

( Yazu:n 4 üncüde) 

"Yet Rusya lngiltere 
~ ile ti~aret 
~~~hedesi yapacak 
~~~h~ hariciye nazırı, Sovyet 

ı. ının kabul edildiğini bildirdi 
~ t~~·l\·). - Resmen İngiltere hilkf.ıınet.i.nlıt Sovyetler 

~tı.· dUn Sovyet se. tarafından vukubulan teklifi kabul 
Lord Halüaks, ettiğini ve iki memleket arasında 

ticari miiMkerelcrin nasıl başh
yabileceğini tetkik etmeğe ham' 
bulunduğunu beyan etmiştir· 

İyi haber alan mahfellerde kay 
dolunduğuna göre, akdi derpiş e. 
dilen muahede, hl?"bin ihtiyaçla. 
nnı ve zaruretlerini k~ılayacak 
bir harp ticareti muahedesi ola. 
cak ve İngilterenin diğer bitaraf 
devletlerle akdettiği muahedelere 
benziyeccktir· 

İngiliz hUkümetinin salA.hiyettar 
bir mUme&"!ill Röyter ajansına yap 
tığı beyanatta, Lord Hali.raks ta • 
rafından Sovyet bUyilk elçisine 
rapılan tebligata cevap almın.ası -
na inti.zaren bu hU8U8ta ilbe edL 
lecelf birşey olmadığını bildirm.lf. 
tir· 

Norv~t~ karaya fhra~ edilen Kıt~:Walr ukerler fngllterede npura 
binmezden evvel kabartma bir :Son·cç barit.Mı üzerinde tetkikat 

· • yapıyorlar 

ingiltere sahillerine Almanlar 
mayn döktüler 

Londra, 21 (A·A·) - Alman tayyarelerinin lngilterenin cenu. 
bu .şar\[i sahili açıklarına ve şimal denizine yeniden mayn döktükleri 
zannedilmektedir. Çünkü dün batan Mersey ve Havnby isimlerinde
ki İngiliz vap~rlan bu ay içinde bu sularda mayna çarpan ilk v:ı. 
purlardır· . 

••• 
1307 tonluk İngiliz Mersey vapurunun dün cenubu şarkt sahili 

ac;ığında battığı haber verilmektedir· Karaya çıkan dokuz gemiciden 
iki.si ölmüştür· Mürettebattan 11 kişi kaybolmuştur. 

Bulgaristandaki ecnebileri kontrol 
Sofya, 21 (A·A·) - Bulgar hUkümeti, Bulgaristan arazi.sinde 

bulunan ecnebilerin vaziyetini tetkik ve kontrol etmek üzere hususi 

tedbirler almqtır. 

Fransız batvekili Bulgar ve Yunan elçilerile 
görüştü 

Parls, 21 (A·A·) - • Başvekil Reno, dün öğleden JSOnra Yuna. 
nistanrn, lsviçrenin ve Bulgari.stanm Paris sefirlerini kabul etmiştir. 
Başvekil, Fransanm eski Finlandiya sefiri Magny'~i de kabul et_ 
nüştir. 

-~ 

Son -@YDaklka 
Pazartesi gÜnÜ son derece heyecanlı, 
meraklı bir zabıta romanının tefrikasına 

Yarın başlıyor 

ANA D .OLU H i SAR 1 N DA 

sccnnay~it .... , ................................................... ~ 

lngiliz ve Fransız 
elçileri Ankarada 
ıngiliz elçisi beyanatında ordumuzun 

mükemmeli yetinden 
ha yranhkla bahsediyor 

Dün sabah Avrupadan geldikte -
rini haber verdiğimiz İngiliz bü... 
yuic elçisi Sir Knaçbul Hugessen 
ve Fransız büyük elçisi Rene 
Massigli akşam treniİe Anka.raya 
gitmişlerdir· 

İngiliz elçisi, hareketinden evvel 
bir muharririmize yaptığı dün sa.. 
bahld beyanatına ilaveten şunları 
söylemiştir: 

- lngilterede, Türkiyenin ya_ 
kın şarkta sulhun muhafazası için 
mühim bir lmil olduğu kanaati 
gillıden güne daha ziyade kuvvet
leniyor· Son seyahatim münasebe. 
tile bulunduğum İngiliz muhitlerin 
de Türkiye cumhurreisi İsmet İn. 
önil ile cumhuriyet hükümeti bak_ 
kında takdir hislerile karşılaştı. 

ğun için son derece memnunum. 
Türk ordusuna dair intibamu 

ancak hayranlıkla ifade edebilirim· 
Büyük bir itimat beslediğim bu 
mükemmel ve asri vesaitle müceb. 
hcz ordunun yalnız kumandanları. 
na değil, ~ütün asker smıflannda 
gördüğüm yüksek manevt kuvvete 
de ha \Trumn.,, 

Sir Knac;bul, son Komedi Franaez 

artistleri turnesinin memlekeUmlzde 
kazandığı bu emsalsiz muvattaklye
U lııaret ederek: 
"- Fransız kWtUr propap.nduı

n:ı. benzlyecek bir İngiliz propaganda 

(Devamı 4 üncüde) 

Casusların 
faal iyeli arttı 

İsviçre ve Belçikada 
birçok tevkifler yapıldı 

Belgrad, 21 - Eski başvekil Stoya· 
dlnovlçln tevkifinden sonra dün d& 
Belgradda ve diğer bazı Yugoslav 
ııehirlerinde araştırmalar yapılml§t?r. 

Stoyadlnovic; askert muhafaza al· 
tmda, merkez! Sırbıatar.m dağlık mm 
takumda kMn Rudnlk köyüne sev
kedllmiştır. 

Yugoslav ajansı, ı.rııa.n Stoyadino· 
vlçln evlnd:ı yapılan araştırma üzeri· 
ne bulun:ın vesikalar dolayıslle kendl
ılnin Amme emniyeti kanunu mucl-

( Devamı 4 üncüde) 

~EVA~ 
~EHDR 
Kaçakçılık şebe-

kesi nasıl kurulur? 
Yazan · Sabih ALAÇAM 

-III-



2 

-47--
Jigliyo İçeri girdi ve iyi terbiye görmemİI bir 
adam olduğu cihetJe glümseyİf!İ Diyana onun da 

rüyasına iştirak etmİ§ bulunduğunu anlattı 

Evvelft mahcuptu, sonra ciiret
k~r oldu. Kraliçerun stcak Ye nem
li vücudu üzerinde iki el hafifçe 
dolaştı. Yumuşak bir yanak göğsü 
nü oksadı. 

Sonra çapkın bir gü!ümseyiş 

Diyanın tebessümünü okşadı -.:e 
onunkine karıştı. 

Diyan uyku:,unda mmldandı: 
- Dikkat edin! 
Gene rüyasında cevap aldı: 
- Kralı i1iç bir §eY uyandıra

maz. madam. 
Kralın uykusunu kontrol için 

yan tarafına döndilğil zaman deli· 
kınlırun kendisine karşı sadık bir 
hizmetkardan büsbütün ba~ka tür
lü muamelede bulunduğunu hisse
der gibi oldu. Üç defa titredi ve 
kendisini kaybederek rüyasından 
bitkinliğe düştü. 

-DORDVNCV KiTAP-
-I-

Pantekot tanlan saat dokuz bu
ÇUkta çalrnağa başladı \e kilise 
çancıSina tenbih etmcği unutmu~ 
olan Dlyan ikinci defa olarak u
yandı. 

Acab3 sahiden rüya mı gör-
müştü? 

Evve1A bundan hiç ~üphe etme
di. Diyanm böyle rüyalar gördüğü 
çok olurdu. Bu rüyayı da ötekiler 
ara~ına ithal edecekti. Ukin bir· 
den aklına bu kadar emin olma
masını icap ettirecek sebebler ge
lince yeniden tereddüde düştü. 

Om reslerile tatlı ve ağır uyku
SUitdan uyanını~ olan Pozol doğrul 
du. Ve bira:ı: sonra dn yatağından 
indi. · 

ls1cri1c me~gul olduğu bu saat· 
ti. 

Kendisine bfr müşavir ıazım
dt. 

Jigliyoyu çağırttı. 
Delikanlı kendisini epey beklet

ti. Zira yorucu bir günün sonun
da pek aı uvwnu5tu. Evvela Ro
zina, sonra Tiyeret, Filis, Galate 
ve nihayet Diyanla tanı~ması ken-
di ini bir hayli yvrrnu~ııı. 

Bu scbeble lki buçuk saatten faz 
la istirahat etmiş olmaksmn kra· 
im e..-nrine icabet ettiği zaman }'i~ 
mi daltlka gecikmis f(ulunuyoo!u, 
Pozol yatak odasından tuwlet ka· 
binesinc gl'ÇDli§ti. 

Jigli;"O içeri girdi ve iyi terbiye 
eömıemis bir adam olduğtı cihet
le gülümseyi~i Diyana onun· da 
rüyasına istirak etmi~ bulunduğu
ııu anlattı. , 
Kısa bir ~mlık devresinden 

sonra genç kadın, bir ihanetten zi· 
JYade hırmlığa benziyen ve kendi-
2inin de pek 8Z mesuliyet hissesi 
bulunan bu macerayı mühimseme
~ karar \'erdi. 

YataiJndan, delikanlıya, yaklas
masmı işaret etti. Gelince bacağı

m '11)1ak koluyla tuttıı ve yava_şça: 
- Haydut! Çapkın! Pis adam! 

idama !Ayık birisin gen! 
Tıgli}"O uslu, bir çocuk bvrile 

mukabele etti: 
- Af (edersiniz madam. 
- Senden nefret ediyorum. 

- Peki madam. 
- Bir daha yapma sakın. 
- Bir daha yapmryacağırn. 
- Hiç olmazsa hu kadar ihtiyat 

sız davranma. 
- Ah! Pe!~. 
- Ve başka hiç kimse ile .. 
- Hiç kimse ile.. asta 
Diyan gülerek ona eliyle bir 

kaç defa vurdu '" daha ciddi:~-
rek: 

- Beyaz Alini, dedi, bu akşam 
bulmıyacartrmızr ümit ederim. 

- Ah! İstemiyor musunuz:? 
- Acele etmiyorum. 
- Pekala. 
Bir itiraflcı genç kadının hoşuna 

gitmek için devam etti: 
- Bir ikinci firari kız: daha 

var. 
-Kim? 
- Matmazel Löbirb, büyüğü .. 
- Ne zamandanberi? 
- Bu gece .• Bana düşüncele-

rini anlattı. Ben de onu gönder· 
dim. 

- Ah! ne fena! 
- Tanıdığım bir kadına gön· 

derdim. 
- Küçük haydut! Yaptığın kor 

kım~ bir §CY! 
- O kadar değil. M. Löbirb 

faaliyeti biraz ge~iş bir ahlrot 
cemiyetinin reisi. Büyük k,zmm 
halini öğrenince gayrete gelecek ve 
hayırlı maksadı uğrunda daha faz 
la çalısacaktır. 

Diyanm kahkahası, yeni banyo 
yapmıs ve bir sabah kostümü giy· 
mİ!l olarak gelen Pozol tarafından 
duyuldu: 

- Sen misin küçük! Sana söyli· 
yecek ancak iki lftfnn vnr. 

Dün, senden tafsilAtını isteme· 
diğim bir tahkikat yaptın. Buldu
ğun mektubu biraı evvel okudum. 
içinde malfunat yok. Kımnm ne 
oldı.ğunu, bugG nerede bulundu· 
funu biliyor musun? Daha fazl:ı 

malfunat istc.ııiyorum. 
Jigliyo Beyaz Alini kurtarmağa 

razı olmu~tu, fa'~t muhtelif se
.beblerle ayni ıa.!llanda ona yakl~· 
mak da isti}"Ord•L Bu sebeble, en· 
dişeden kurtarmak için Diyana i· 
saret ettikten sonra, cevap verdi: 

-Trifcmde ..• 
- Bu bana ktlfi. Bugün yeni 

bir merhale için har'1cet etmemiz 
lhmıgeldiği fik-rinde misin? Sabah 
m~virim olduğu iı;in adet }·erini 
bulsun diye Ta1tsiye de soracağım 
ama sana daha fazla itimadım \-ar. 

- Hareket daha iyi olur. 
- Hakkın var. Hareket için 

sence en milnasip zaman? 
- O~teden sonra. 
- Ne kada: mesafe katedeceğiz? 
- Trlf em dört kilometre mesa· 

fede, Uç çeyrek saatte gidilir. 
- Çok; f,,,.~ 4 gideriz. Bu sabah 

keyfim yerinde.. Haydi git ve Tak 
siye kendisile görü§ltlek istedi~imi 
eöyle. 

Taksi heyecanlı bir halde gö
ründü: 

-Majeste, dedi· bu sabah yeni 
bir cinayet i_slendi. Bir genç im: 
ailesinin yanından kaçınlğı. 

(Devmm var) 

H li B E R - 'Alişam 'Posfası 

~, ayıa,, ı · Yedek Subay okulunun yeni 
apar manında1 d.. d . .

1 Kapıcı muavini bir 1 mezun arı un an ıçtı er 
asansör kazasında öldü ı 

Vali konağı caddesinde Day ok U 1 da 
Yunus Nadmln Yayllı. aparlmıanı 
kapıcısı Etemin ynnmda çalrşan 
MecidiyeköylU yirmi dokuz ~·aşın. 
da Ömer Feyzi as:mı:örle parmak. 
lık anısma sılırşmııJ \•e beyni pat-

merasim yapıldı, 

diplomaları verildi 
layarak ölmtlştUr. · 

Sah e n1Ubadil 
bono.arı 

Dün üç kişinin evleri 
araştırıldı 

Znbrtn sahte mUba.dil bonosu 
hAdiscal dolayıailc dün Hacl Hayfk 
Peço vo Zeynel isimlerinde Uç k:L 
Etlnin evlerinde n.ramn yapmış. bun. 
larda.n Hncl Hayığm evinde Uç 
sahte bono bulunmuştur. 

Mfiddclumumilik zirnat bankıı..cıı 
ile isklın mcmurlanndan bazıları. 
nm da ifadelerine müracaat etmiş. 
tir· 

Rüşvet maznunu 
polisler 

Verilen ceza T emyizce 
· az görüldü 

Galata mmtaka.ımıdaki cmatı ha~ 
ca kesmek ve rtıret almaktan suç· 
la UçUncU komiser Niyaz!, TalAt ve 
polis memuru Zckl, Ka.nl, Ktıhrnmruı 
ve Hüseyin hakkında blrinci ceza 
mahkemealnln yüz; bcııcr günlük ha· 
plıı CC%UI Temyiz tarafından llUÇlU• 

1arm aleyhine olarıık bozulmtı:ıtur. 

Dün birinci ccuı.dn yeniden celse açıl
mıotrr. Mahkeme tcmytzo uyulup u
yulmamamıı kararl&§tmnıık üzere 26 
nlıuuıa kalmıotır. 

Emniyet umum müdürü 
şehrimizde 

Ernıtiyct umum mlldUrü All Rı. 
'U\ Çevik Anknrndnn ~chrimizc 
gclmlatır. 

Galip Efgani beraet etti 
Dolandmcılık suçundan bernet 

eden Yemenli Galip Efgani döviz 
knçakçı1ığt iddlaalle aleyhinde açı
lan da\'o.da dn dUn bcraet kazan. 
mıstır. 

Hatay şilebi tevkif 
edilecek 

MUnakııle vckrucUnden nıtlsaadc 
almadan Hayfayn göttlrmck üzere 
Köstenccden kereste y1lkllycn Hatay 
~eblnln llmnnımıu!ıı.n geçerken tev
ktt edilmesi knrarlB§llll§Ur. Tevkiften 
aonra vapurun vaz:1yctJ komisyon ta
ratmdan tetldlt olunacaktır. 

Çanta hırsızı tevkif 
edildi 

Beyıızılt:a bir kadmm çs.nt.um.ı a
oırdı~ fddl edllcn Osman Nurl fs
rrunde bl.r genç dlln Sultanahmet bi
rinci mılh ceza mahkemesi. tarafm· 
dan tevkif cdllmfoUr. 

Bu aene açılacak çocuk 
kampları 

Bu aene PendUt, Eronköy, Ma1te· 
pc, Kmltoprak, Yeollköy ve Florynda 
çocuk kamptan ve Heybellndada aıı 

bir muallim ltampı nçılacaktır. 

Ekmek çe§nisinin değiş
tirilmesi için tetkikler 
Ekmek çqnl.s!nln degl§Urllmest ve 

sert buğday miktarının yilzdc on 
be~ten ytrml bc:;e çıkanlııuısı hııkkm 
dnkl belediye fkUsat mUdOrlUğ'llnUn 

tckll!l dal.mi encUm~de görU;ıUlmek· 
tedir. Bu yeni ÇC§tll ekmeğin rengini 
aımlll.§lr.'aca ktır. 

mezunlara 
Yedek subay oJ.."Ulunu b!Uron ve 

kahraman ordumuza lltihnka hazırla
nan )ten! mC%Wllar, dlln öğleden son· 
ra Harbiyedeki mektep avlusunda 
mcrns1mlo dlplomalannı almıalar ve 
and içmlıılerdlr. 

Merasimde, vaU, parti mUfctU~I, 

polis mUdUrU ve gchrlmlzdekl mebus 
lar hazır bulunmuıılardır. 

Merasime istiklAI marfl!O ba~Ja.-ı

mııı, mektep komutanı kurmay albay 
Slrrı Sever mezun senelere hitaben 
güzel bir nut.uk söylemlg ve onlan 
tebrik ctUkten sonra aö:ı:lerlnl göyle 
bitirmiştir: 

" - lsUkl!J Mva~mda babatarmı
zııı. atabeylcrinlziıı yarattıtz mucl:ı:c

len hepiniz biliyorsunuz. Onlarm ev
lltları ve karde§lerf olan alzler de o 
zaferlerin birkaç mislini yaratacağı
nıza hiç §Uphc etmiyoruz. 

Vatan mUda!ııasında Türk mllleUne 
l!yık birer subay cılduğunw:u i&bat 
edeceğlntzc, vatan uğrunda. ölmcğe 

dalma. h11%11' olduğunuza emin bulunu
yonu:.,, 

:Mektep kumandanmm çok alkJ§l&
nan bu nutkundan aonrrı mezun tale
beler grup grup, üzerinde bayrağımız 
sanlı ma.sanm ba.§ma giderek §U ae· 
kilde and fçml§lerdlr: 

"Hazerdc, se!erde, karada, denizde 

Afyon kaçıran tayfa 
Köstenceden dönü§ün

de tevkif edildi 
Llınnnrmızdan K6st.enccye giden 

Dcııılrt8§ vapuru taytaltumdan Meh
met karaya gizlice a!yon Çikanrken 
Romen mcmurlan tarafmdan yalta• 
lanmıı ve 20 bl.n ley cezaya çarptırıl-· 
mı§tır. Şchrfmtzdckt r;ümrUk muha
faza te;,kllt1tı da \'apur gelir gelmez 
Mehmedl afyon kaçırmaktan auçlu 
olarak yakalamıa ve adliye~ vennl§
Ur. Mehmet tcvklt edllmlıUr. 

-<>--

Yoksul çocuklara 
tlkmekteplerde yardım 

genİ§letiliyor 
llkmektcp yoksul çocukl&nna yar

dım ccmJyctı. önümüzdeki aenc ta.a
llyctici gen~letecek ve yardım edil· 
meml§ çocuk kalm.Jyaeaktır. Şehrin 16 
kauı.smda teaekkUl eden bu ceınlyet.
ler bu yıl 4412:5 lir& a.rfederek 10889 
çocuğa bakmır;lardır. Bakılrnalfa muh 
taç olarak daha 3496 çocuk olduğu 

tespit olunmu~ur. Bu gene bunlanı. 

dn yardrm edilecektir. 

Maarif vekaletinde dün 
yapılan İçtima 

Ankara, 20 (A.A.) - Bugün 
öğleden sonra Ankara liseleri, or. 
ta okulları ve nanat okullarında 
bulunan 360 öğretmen müdürleri 
ile beraber İsmet İ'a§Cl kız ensti. 
tüsül'\,dc toplanmışlardır. Maarif 
Vekilliği müsteşarı thsan Sungu 
ile umumi mlidürler de bu içti. 
rnada bulunmuştur. Toplantıya 
Maarif Vekilimiz Hasan Ati YU. 
cet riyaset etmiştir. Ders senesi 
baır;ındanberi tatbik edilen yeni 
talimatnameler ve imtihan §CkiJ. 
Jeri üzerinde görüşülmü~, mev. 
cut. raporlardan bahsedilmi§tir .. 
Ankara okullarındaki öğretim 
unsurlarımızın çatışmalarına ait 
müfettiş raporlan ve müdürler 
tarafından verilen maliunata göre 
ıslahı iktiza eden cihetler konu. 
şulmuştur. 

ve havada, her zama.n, her yerde mil· 
!etime, cumhuriyetlme doğruluk "-e 
mulıabbeUe hizmet ve kAnunln.ra, ni
zamlara, Amirlerime Stant, edece~me 
ve aekerllğln namusunu, Türk Mn· 

".ağınm ııruımı canımdan uiz blllp 
icabında vatan, cumhuriyet ve \"ulfe 
uğrunda seve seve hayatımı feda ede
ceğime namusum üzerine and Sı;:erlm ... 

Bundan sonra \·ali LQttl Kmln.r ta· 
nıtmdan mektebi birincilikle bitlre.ıı 

piyade smıfmdan Ali oğlu İbrahim 

Rn.dos:ı bir tabanca, ikincisi HUaa.-
metUne blr saat, U;UncU Cahldc de 
bir harita çantam \"O lev!lZim amıfmı 
blrlnclllkle bitiren Cahlde de bir port 
men hediye cdilmS§tlr. 

Müteakiben diğer mezunların dip
lomalan sınıf öğretmenleri tarafm· 
dan tevzi edil~ ve toplantıya nthn
yot vcrtlml.§Ur. 

Saat on altıda yeni merunlar rıerc
fine Orduevlnde bir çay tertip olun
mu§tur. • 

Stok demirler 
Hükiimet satın alacağı 

cinsleri bildirdi 
HllkCmeUn satın alacağı demirle

rin clnsi dUn ticaret mUdilrlil~e 

bildlrllml:ıt!r. Bun& gön:, 6, 8, 10, 1:5 
\"O 20 mlllmetrollk çubuk doml.rlerle, 
10x20 mlllmetrellk IAmo demirler ve 
20 mWmetrellk potreller hUkQrnet ~ 
ratmdan atın almacakur. MUtM!ı

hStıerle bu cl.n.s dcmSrleri kendi lıı,,a
atmda kullanmak ~ccburlyeUndo o
lıı.nlarm mallan almmıyn.caktır. 

Sırrı Bellioğlu hakkın
da yapılan tahkikat 

Po!U, eski ICocaeU mebusu Sırnnm 
mcktub ı;-6ndcrdlğl kimselerin tı.drea

lcrtn1 iııuhtcvt bir liste e'lde etlfflııttr. 
Buna göre, mektup gönderilen klrn
ııelerln çok fazla olduğu tuılll§llmıa· 

trr. An.kanıdan Sırn hakkmd& he· 
nüz blr emir gelmcmı,tır. 

• Şloll kwlay GU~ dUn Franaız 
tiyatl'OBWlda eok güı;el bir mtlaame• 
re TCrml§Ur. 

• Barsak llıracatçılan bir birlik 
kurmağa karar vcrmlgler ve dlln top 
lann.rak görUpUıılcrdir. 

• 23 nisan mUU hAldm.lyet ve ço
cuk bayramı mQna3(lbcWe resmi ve 
hıuua1 biltQn mektepler yarın öğ1e

deıı lUbaren pervembe aabahma kadnr 
ta.W yapacaklardır. Resmi datreler 
yarm riğledc:ıı. eonmdm çarpmba aıı.

bahma kadar kapalıdır. 
• Belediye kooperatif mtld!lrl!lğUne 

kooperatif yalt tabrikMI mildllrU Hay 
dar tayin cdUmtııUr. 

c 'On!veralte talebelerinden yüz kJ. 
tıfllk bir grup, doçent Muhteremin 
rtyueU e.ltmda bu sab:Jı Bursa.ya 
gttmıııUr. Talebeler s;uoamba. gUnn 
tUinece klerdlr. 

• Vali ve belediye reisi HUrrlyet:1 e· 
bedlye bah~eslnln halk& ~ı1maaı i
çin emir venn.I Ur. B hte t~mlzlen

mektedlr. 
e İstanbul barosunun toplantısı, 

gelecek cumartesi güntıne kalmı:otır. 
• Tıp takUlteal talebelerinden 125 

kişilik bir grup %3 ntMn tatilinden Ss· 
tlfadc ile dUn Ankaraya ı;ltm~lerdlr. 

o 23 nisan çocuk bayramında 
rozet dağrtma hakkı Çocuk E. 
slrgeme kurumuna verilrni~tir· 

Fn.luı.t bu tıekildek.l iane 11.'rulO. 
nUn fena tee.lrler yaptığı gısriilo • 
rek kurum rozet dağTtınaktan vaz 
ge~i~tir· 
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Gümüşi tilkil 
Memleketimizde Y 

rilmesi tecrii 
edilecek 

.Arjante. tilkilerin (~~ 
memleketlınlzde yoU' tıır 
1.spa.nya.dan, geçen sene. 
111ıı {;'eUrllm!§U. Bu mUte ııs 
ponyadn. scnclerdenberi l~ 
ve vat.anma dönm~ bullJll 
vatand&§ıdır. ıcJ' 
ŞSmdi~ kadar, meııı ttr 

birçok ham Ulkt kütkU. 
mek Sçln Almanya ,.c .JJJl 
raç olunml'Jttaydı. 

TUrkiyede bulunmı)'llll ,.t.' 
memleketlerde §lk ba)<anl J{ 
dıklan rönar Arj:ıntcıer 
da~lık ve karlı nuntaktıl 
Urllir. yt.: 

BUtUn Anadoluyu. ~ sıs 
dan Uludağma. kadar dol~ 
bu cins tilkilerin yeU§~ 
ı.ooo metreden yuksck 11 
ya.ylalarıru münasip g!S~s.~ 
Damızlık Ulkll.er KaJlll eı' 

tecek ve bunlıırı ycUgUrtıl)~ 
tak olduğumuz takdirde ,ı 
teresan bir ihracat ='1bC 

olacağız~ 

·d 
Yarın lzmire i?ıet 

Universiteli <'' 
Maarif Vekfilet.i. p3iıill 

Jeti ile tema.s ederek ~~ 
tillni İzmirde geçiı1l1~ 
150 Unlvenıite talebe o~ 
iki gecelik yııtnm ve ırtJf 
yemeklerini temin et~~ 
(;itmek istlycn taJebcl ~ ~ 
linlveıııitede bulunnc~~ 
mt katibine mUracaat 
tm1dir· 

Y ıı.rm sabah vapurl• ot' 
ya hareket edilecek ,.e ı:ıt= 
13,10 da kalkan t.reflcÜJ 
n~ vagonla~. 

Usküdar köYl~pte 
yapılan ınel<t #! 

1 
Belediye reis ın~ ~ 

maarif mUdUıil Tc-ri~tif 
mar s~ettin, Dl~ 
ça.k, Üskildar ka> dİlt° 4 vo Kımklı nahiye ıııU ~t 
dan müteşekkil bil'_~eıı61'1 kUdar ka.u.sına bat; 51 ıı' 
ea edilınekte oin.n k 
rini tetkik etmiştir· ~0>.U 1 

Bu aradn Çekı%1° dll J 
temel atma mer~ 
tır. /. 
~e~ı 

Y ot kesenle] t 
olundu;~ 

Geçenlerde suıeyıtı tılt 
raylc.r yangın yer111de atı ~ 
mu~ blr gQnlUk 11~ eııtt rJ 
duğu halde e\'1nC dönıı1 ,.ıtı 
bll.sçU Ali anune çıl\aD d'sııJ 

ve a 
tından aoyuJmuo. 

mU;,Ulr. reJtfl~' 
Al u kişi polis tJl 1J1.I01erd1" ~~ 

rak acıuyeye veril eJO• C' ;JP 
h~kimtı.gt ceınal. ıııt rtıı"' 
tln All ve Azil: ısızıııe 
·~· lulnn tevkif ctınl' , 

eııJ , 
V.l... tlerde 'f tefi 

ı aye J<tel' 
ganat ıne 1' 

açıJace..,;-1 
:Mıwi! vekaıettııfıS r6" ) ti 

ne ııı uh tcllf ,,.u!yeU:ııstl1~;t' 
ruı.t mol•tepıori ve ıııe~...o,J 

-••AJC~ bU t.f•Wr caj<tır.; v.,,. ye ,. ıcı' 
hMSts muaıUınl0~ps~& ~tıl 
Ankaradakl 15?Jlın ~ ifT o:, 
muallim ıcuın.ın eııe)-e ~ ~ 
iki seneden tlÇ 

11 
01,.e:ıJ:l ti c!J"~ 

Bu ~e nıe~n ıııtJ>"9 rt>'' 
mııt& deva.ıntt.rı ııs.tl!lttl'~ 

EruıUtUlcrle, l'.Jl4 ııt1° c'1".ı' 
dm ~kac.aklard~ıye ,r;& ııl~ 

k ıacre at!S ıııerde 
zanma n:ıtıt 
btı m"'ktep vtı ~ Jttır· 
mW ktırtU açııııcıı. 
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~~YAZ 

üttefiklerin Norveç- K~ Ek H, k n Rb'. , 
• A • • aça çı ı şe e-

f r an s l z la r da Garp ceph es,· n de Du razımda, bir eroin ı'~ke-'.~
1

:ir kimrevl bilgi ,., maharete bağ· 
nin nasıl te~kkül ettiğini 'e nasıl lıdır. Be} az zehir kaçakçıları ise,: 

asker ı· '-ra: ç ettı·ler faaliyet arttı ~~~~mağa başladığını anlataca- ~~n2ı':!~~~a~~m~~~a~~~e~p~~ n Patron - ki zabıta takibatı karsı- ler, Hatta, bu muzir ustalık bu ka-
Dün yedi Alman tayya- sında hiç ortaya çıkmadığını y;ı- da_rl~ da kalmaz. Hünerbazlık, c· 

l·ngı·rizler Nan1sosa kadar ı·ı~rledı·ıer, d mıştık ·bir köşeye istif ettiği para ~0os··ıntınen1sa1·r.tışa çıkarılm~ında da .., resi üşürüldü lan harcamağa baş1amadan evvel, t. 

B d •• h · • -ı Pariı, 21 - Dün garp cephe· kuracağı şebekeyi, en ince tefer-e rg en cıvann a mu im meVKI er sinde her zamankinden biraz da· rüatma rnnncara kadar tasarlar. 
ha fazla faaliyet görülmüştür. Bundan sonra kendisine bir arka-

Eroin, herhangi bir ticart mal 
gibi ve piyasaya iki sekilde sürü-
lür: • 

1. Şg aJ ettı"ler Fransız topçuları Sar mıntaka. daş bulur. Bu cürüm orta~ı cesur, 
sındaki Alman istihkamlarını ketum, gözü yılmaz, hapsedilmek· 
bombardıman etmi.:.tir. Mozelin ten, zabıtanın eline dü!';mekten 

1-Toptan, 
2 - Perakende. 
Toptan satış !ıralı ile. eroinin 

kilosu 800 liradır. Fakat, hariç pi· 
yasalarda bu miktar on mislıne 
kadar yükselebilir. 

h~ı .. 
~~ıııu11, \'\ıkat Zavloviç, 
lq~t 1. Uarna rekoru 
' lı: 1.ltı bin metre yUk-
~ · )~~tı.. 

lt 'ta? r, Belçlkada An-

Londm, :t - Müttefiklerin 
Norveçteki harekatı sür'atle ve 
muvaffakıyetli bir ~ekilde inki • 
~\( etmektedir. Dün Fransızlar 
da Norveçe asker ihrac etmişler 
ve bu kuvvetler daha evvel ihraç 
olunan İngiliz kuvvetlerile temas 
temin etmi~lerdir. 

İngiliz ve Fransız askeri 
mahfelleri Norveç şimalindeki 
harekat hakkında sarih malumat 
vermekten imtina etmekle bera
ber, vaziyetin memnuniyet verici 
bir tarzda inkişaf ettiğini bi!diri
yorlar, Filhakika batı sahiller~ne 
her gün daha çok müttefik aske
ri çıkarak Norveçlilerle temasa 
girmekte ve Narvikten ötedeki 
dağlarda irtibattan mahrum ve 
silr'atle tasfiyeye mahkum yalnız 
üç Alman müfrezesi kalmış bu
lunmaktadır. 

' ,,~Cide bir banka
•• ~ da e bankanın mu 

• -0oo r tııu tehdit etUk· ,t:•nk aşırmışll\rdır. 
,. nıuvattak oJmu§ Londrada resmen bildirildiğine 

'•" göre de seferi kuvvetlere mensup 
• "'<.l.ııeu F • \.. ~lllern ciddiyetine bl· ransız ve ~ngiliz kıtaları bir ki-

• :'\t ta,r ıosyaııııt parU- ~inin bile ziyaına meydan veril -
•,ek l rnayıa işçi te· meden İskandinavyada karaya çı

•e butun partilerin kanlmaktadır. Bu hal, ı;nüttefik 
~ t bal'l§ı paroluı al- filoların deniz yollarını sıkı bir 

tlabUrUn11n ikame- nezaret altında bulundurdukları-
~ nı göstermektedir. 

'ı.. ~ 1 'tı •qlU.ıı net yıldönümU Londrada amirallik ve bahriye 
'lt ~l.ttt bUtün ltalyada nezareti tarafından neşredilen 
ı.~loıı.~ır. bir tebliğde İngiliz ve Fransız 
"'4l t t ar ta.rafından kıtalarmr taşıyan bazı vapurların 

l'lf "Pılan bir teb- Norveç sahilleri açığında batml-
'tı•r, Ilı.ela olup henllı: dığına veya hasara uğradığına 

~;e.ıu.1 olmıyan bU· dair Alman radyoları tarafından 
~ı}llrcı11tket mUd&fauı- verilen haberin tamamile asılsız 
; "lJlııel(~cı hi%metlere olduğu bildirilmektedir. 

'<ı:,l' ildir. . 
':ıı~ ~~11.zırı Budape§tc-ı· iŞGAL EDiLEN YERLER 

~'ttll rot ettikten aon Bergenin doğu - şimalinde Tar. 
"r. cl!l gitmek llzere dal'a çıktığı bildirilmiş olan İn· 

giliz kıtaatınrn çok büyük strate· 

A~ım Us, "Muhalt'fct ürnl"ği,. 
!cimli bugünkü makalesinde diyor 
ki: 
"- Hnrbin fümmdanbcri lngi. 

liı: parlamentoısunun manzarasına 
bakınca bu mc-mlekell<' bir muha
le!et partisinin varlığ'ından bile 
şüphe l'diJir. Nitekim ıııon gilnlcr. 
df' muhalif i§<;i partisinin lideri 
Atli Almanyanın l'\orvcç ÜT.erine 
yaptığı taarruzlardan bahgederek 
söylediği 1.ıir nutukta .şöyle demiş. 
tir: 

- Hftlrr cebir \'C kahir ile Al. 
man milleti üzerinde haiz olduğu 
nüfuza güvenerek Avrupayı ta. 
hakkümü altına almak istiyor· Fa. 
kat yanılıyor· Biz 1ngil~ ~illetinin 
§uurlu itaatmm Alman milleti ü. 
zerinde yapılan tazyikle elde edL 
len kör itaallc-n daha kuvveuı ol
duğunu isbat edeccğir..,. 

jik ehemmiyeti haiz bir mevzi iş. 
gal etmi~ olduğu bildirilmektedir. 

Derhal, Oslodan kalkan demir 
yolunun son istasyonu olan Fa
gernes mükemmel üç yolla mer· 
buttur. Keza dağlardan Oslo -
Bcrgen demiryoluna çok iyi bir 
yol gitmektedir. 

Bu bölgedeki İngiliz kıtaatı 
Norveç kıtaatile irtibatlarını 
Dcmbaas'da yapmışlardır. 

NORVEÇLiLERLE MUŞTE 
REK HAREKAT 

Trondheym ve MauS<ı.s arasın
da kain ll~vanger mmtakasmda 
müttefik kuvvetlerle Norveç kt • 
taatı Alman kıtalarına karşı ha· 
rekete geçmişlerdir. 

Norveç matbuatı İngiliz ve 
Fransız kuvvetlerinin Norveç sa
hillerine çıkarılmasının ehemmi. 
yetini müttefikan tebarüz ettir • 
mekte ve Norveçin şimalinde se
ferberlik ilerlediği için Norveç 
kıtalarının gittikçe büyük bir mu
kavemet gösterdiklerini kaydet· 
mektedir. Hegre kalesi halii. Nor· 
veçlilerin elinde bulunmaktadır. 

ı:ırntLtl.LER NAM ·o 'TA 

Son haberlere na%llran lngUlz kuv· 
yetlcrl Namsosa varmışlardır. ŞlmdJ 

bu ı.ıehrln §arkında mcvz.llerlni takYl· 
ye etmektedirler. 

Oslo civarı gibi düz olmıyıın bu ha
vaU dağlık ve sık ormanlarla örtti!U 
olduğundan harekAtta zorluklar var· 
dır. lngillz kıtaatmda kayalık ve or
manlık havallde yaşıyan Kanadalıla
rın bulunması mUttC'fikler için bu hu
susta kıymcUl bir )'ardım tc~kil et
mektedir 
Kış henllz ı;ılddetıldlr ve kaim kar 

tabakası yUrUyUşU zorlaştırmaktadır. 

Yollar dar pa.Ukl\lardan ibarettir. Kı· 
tıuıt krı temlzlemlştlr. 

Bir Norveçli mlllteci 160 kilometre
yi kayakla dört gUpde katcdebilmlş
tlr. Du mtiltccl yolda yalnız başlarına 
Almanlara mukavemet edemlyerck 
Namaosda nıUttefiklere iltihak etmek 
Uzerc ilerllycn mUn!erid Non•eç mU! 
rezckrlne tesadUC elmlııtır. Norveçli
ler memleketi tanımak ~lbi bir imti
yaza malik olmakla bcrabor henüz 1-
;ı.i techlz cdilcmemişlC'rdlr ve ın~n 
harp usullerini bilmiyorlar. Be.zan 
bUtUn Norveç grupundıı. bir tek tU!ek 
ve pek az mühimmat mevcut olduğu 
görülmektedir. 

ŞlDDETı.t l\IUH.\JtEBEUm 

Norveçln cenubunda Alman J11gall 
bir lnl:lşa! gösterememektedir. Bir
çok Norveç mU!rezelerl Konsvlngerin 
ıılmallnde mukavemete devam ve Ha
mar • Elverun hatlı Uzerlndc §lddct-
11 muharebeler cereyan etmektedir. 

Almanlar, Norveçlilerle yapacak
ları, muharebelerden ba§ka bir de a
halinin ve bilhassa. Oalo halkının pa· 
el! mukavemetini kırmaya mecbur
durlar. 

Sinemanın S(•hhnr 1·ıl<lı7.ı 

MELEK 
Sinemasmda 

ALiCE FAYE 

DON 
BASTER 

AL 

\"O 

AMECHE 
KEATON
COLSON 

:r korkmıyan bir adamdır. ~ 
~arkında ve Aşağı Alsasta gece 
Fransız ve Alman keşif kollan Patron. onun maddi ihtiyacım 
arasında şiddetli çarpışmalar ol- giderecek ol3n parayı, kanıksama· 
muştur. dan. yüksünmeden cebinden çıka 

Havada da daha büyük bir fa- nr ve kendisi, ewelce de yazdığı· 
aliyet kaydedilmiştir. Her iki ta- mız vcçhile, ikinci pl~nda kalır. 
raf ta k 'f 1 t Ortaya çıkan şeriki cürümdür. 

eşı uçuş arı yapmış ır. 
Almanlar şark ve şimal mıntaka- Bu herifin ilk i5i gene birkaç şeri-
larında derin keşif uçuşları yap- ri yanma toplamaktır ki onların 
mışlar, hatta evvelki gece Pariı da gözü pek takımından olması 

. ~arttır •. 
mıntakası istıkarr ~tinde bile uç ~ebeke, böylece teşekkül ettik· 
muşlardır. Bu hava hareketlerine 
avcı devriye filoları mukabele et. ten sonra, sıra, ya bir kimyagerin, 

yahut da pratık olarak eroin ima
miş ve iki taraf arasında çarpı~· lini öğrenmiş bir ustanın elde e· 
malar olmuştur. 

Fransızlar, Almanların bir ke· dilmesine gelir. Bir kimyager, çok: 
zaman eroin yapmanın usullerini 

şif bir de avcı tayyaresini Fran- bilmez. Çünkü, bu gizli sanatin 
sız topraklarında düşürmüşlerdir. kendisine mahsus bir takım sırları 
Bir alman tayyaresi de mermi i- . Püf tarafları vardır. Onun için ero 
sabet ettiği için güs;lükle Alman· in yapacak olan şahsın, bir zanati 
yaya dönebilmiştir. tetkik etmiş bulunması gerektir. 

Orta Fransada hava dafi topla- Bir çok defalarda, bizzat patron 
rı iki motörlü bir Alman tayya. eroin imalini üzerine alır. 
resi düşürmüşlerdir. Tayyareci-
ler kırlara ka!fmışsa da yakalan· Yer mesclc:ıine gelince: Şebeke, 
mışlardır. hüviyeti ve ~ah..;;iyeti itibarile za-

İngiliz tayyareleri de dört Al· bıtanm asla şüphe:ıini celbctmiye· 
man tayyaresi düşünnü~lerdir. cek maruf veya nüfuzlu bir zatın 

BiR VAPUR BA TII 

Londra, 20 (A.A.) - 5404 
tonluk Hawnby vapuru bir infi. 
Hik neticesinde batmıştır. 39 lcişi-
den mürekkep mürettebat bir 
yelkenliye sığınmıştır. 

Londrada bir 
mühimmat 

fabrikasında 
infilak neticesinde altı 

kişi öldü 
Londra, 20 (A.A.) - Londra· 

nın ~imalinde lıir mühimmat fab
rikasında bu sabah infilak vuku • 
bulmuş, G ki~i ölmüştür. 17 yara. 
1ı vardır. 

Bu hususta yapılan tahkikat 
neticesinde infilakın kasden ika 
edilmediği, makinelere arız olan 
sakatlık neticesinden vukua geldi. 
ği anlaşılmıştır. 

evini, kö~künü kiralar. Fakat, bina 
sahibinin bu vasıfları haiz olması 
kafi değildir. Tutulan ev veya k~: 
kün çok zaman bahçeli olması ve 
mecrasının kanaliza ·yona bağlı 
bulunması lazımdır. Çünkü afyon 
posasından çıkan pis kokuların et· 
rafa intişar etmemesi Hlzımdır. 
Yalnız son zamanlarda afyon posa 
sının pis kokusu, bazr kimyevi 
maddelerle izale edilmeğe başlan· 
mrştır. Bu yüzden. eroin yapanlar, 
tuttukları evin mütekasif muhit· 
!erde bulunmasında da mahzur gör 
memektedirler. 

Şebekenin teşekkülünden ve bi· 
nanın hazırlanmasından spnra i
malathane, gizli bir surette kuru· 
lur. Burası, aşağı yukarı bir la· 
boratuvarı andırır. lçeride, cam 
balonları, huniler, dereceler, lastik 
tüpler, refrejan \ e a~it asetik, ;;ar· 
bon gibi bir çok ilaçlar vardır. 
Hepsinin başında da eroin imalat
hanesinin uns..ıru aslisi o!an a(yon 
gelir. 

Beyaz zehir taciri iŞe başlar. Af
yon, böylece üç istihale geçirir. Ev 
velft modin olur, sonra bazrnorfin 
ve sonra da eroin .. 

Fakat, birkaç kelime ile hülasa 
edi\'crdiğimiz bu ameliye, büyük 

Perakende satışlara gelince: Bu, ' 
ayak _satıcılarının insafına kalını~, 
tır. Zıra, çok zaman eroin tebeşir 
tozu ve onun mümasili maddelerle' 
kan~tırılır. Böylece, bir kilosu bir 
buçuk kilo, iki kilo, hattA iki hu· ' 
çuk kilo olur. 1 ştira bedeli de 800' 
liradan, 1500, 2000 hatta 2500 li· 
raya kadar yükselir. 

Şimdi, toptan eroin sevkiratı· 
nm nasıl yapıldığını ızah edelim: , 

Evvel§, vapurlar, trenler gibi 
büyük nakil vasıtaları seçilir. Son· 
ra, geniş geniş yer tutan ticari em· 
tia arasında, eroin için gizli bir 
köşecik bulunur. Mesern, '300 san· 
?rk şekerin, 500 çuval fasulyanın 
ışaretli bir yeri gibi... 

Lakin, zannolunmasın ki eroinin 
gönderilmesi için birçok şeriki cü· 
rürnler tedarik edilmiştir. BilflkiS, 
sevk işi gayet gizli yapılır. Mese
leyi ne o fasulya, yahut §eker tüc· 
can bilir, ne nakleden firma bilir, 
ne de bu mallan ardiyesine alan 
şahıs bilir! .• 

Sevk muamelesini, münhasıran 
patron idare eder. Hatta, ıbu husu~ 
ı:.-un şebeke mensup!an bile farkın· 
ela olmazlar. Çunkü, eroin imalat· 
hanesi mensupları, sırf kendilerine 
tevdi edilen vazifeyi başarmak ve 
meselenin üst tarafma kan.,ma· 
mak ile mükelleftirler. Mesela:.. ki· 
misi yalnız muhafızlık, kimisi, yal 
lllZ gözcülük, kimisi de yalnız af• 
:ron temini gibi i~leri yaparlar, o 
kadar! 

·Perakende satış için de, şebeke
nin ayn elemanları Yardır. 

Zaten, çok zaman da bunlar ya· 
kalanırlar. Fakat. suçluların ağız· 
farından, evvelce de anlattığımız 
veçhile, laf almak mümkün değil· 
dir. Çünkü, bunlar patronlarından 
emindirler. Arkalarındaki kuvvet, 
onl:ıra, muhakeme esnasında avu· 
kat tutacak, hap::;e girdikleri tak· 
dirde de hem kendilerini, hem de 
mensuplarım bcsliyec.ektir. 

Gelecek yazımızda da bir eroin 
fabrikasının nasıl basılabileceğini 
zabıtanın kaçakçılarla mücadele 
ıısullt>rini, misallerile beraber, izah 
edeceğiz. 

Sabih ALAÇAM 
İzmir fuarına gelecek 

ecnebilere kolaylıklar • nımrııııırııııw-n~ııım 
hmir,, 20 (A·A·) - 1zmir !ua.. 

nna fnzla ecnebi ziyaretçi gelme. 
sinl temin için bunlara her türlil 
kolaylık gösterilmesi şehrimiz ala
kalı makamlarına tebliğ olunmuş. 
tur· 

fi - Sinema tekniğinin en son merhalesi· .. 
i - Kahramanlık devrinin eşsiz destanı ..• 
ı Crdl B. Demil'in en büyük §aheseri 

1 Atlas Ekspresi 
re~!u~~~~~ pa:::~!::~ua~a::~;. 1 Barbara Stanwyck - Joel Mac C. rea - . 
vize '·.crileceği gibi k_cndileri iki i~ Akım Tamıroff 
aylık ıkamet tezkeresı almaktan -a 
da munf tutulacaklardır. :Z0.000 artlıt, 10.000 şimendifere! ... JOOO aslcer ,." 1.600.000 dolarla 

\ilcuda ~tlrilen bu hıulka 
Yunı>nistnndan fuara geleeek ., 

mlibadillcrc istisnasız \"İ7.~ verile.!= BUGu· ·N LALE sı·nemasında 
cci;i gibi bt•nlar'\ lzmirdt>n 80nrıı =i: 

1ııtanbula gitmC'l<'~inc de ~üs:u" • f;; lllH~tt>n: l'AR.\l\IU.ST ,JUflSAL dilnya rn hup ha\8d.l!ılerl 
~:a;1~~~:~j~u:~~~:c~~r.bır uıt'- 1 ~-:1nım~~l~~~'~BllHll!llll!llWill~mm1ınilllmlEIWllil~llil!ll QW~m~ [ ![• 

'".,,..Bugün TAK Si M Sinemasında .ıı1~ 
~'iiı·k nrt istlerinin ,.o 'fiirk Siııeınn 8ım'nt ınm büyük znf<>ri olnn 

-vnlLMAZ AlLö 
Oynıyanlar: Sua\i T"<lil - J'ıİ!!\'7.ad 01-c;ufil - Feride Oıınan - Refik Kemal - C'~W Ç.ıı~cıa,, - Beatrls 

JI Reji: Faruk Kenç Eser Va - Nu Prodüksiyon Halil Kamil 
~ Mo<lern TUrk pollslnln i;ıUraklle·tertlp ve tem.sil olunmu~ zabıt& ve cinayet romnnı 

ri Hınlnr, l\le) haneler, Apnşlnr, nntakhnnelcr. 
= tırıvekn: F.KU·m ,JtTHXAl, son dön~n hl\\a.dl~ll"rl. Oyun ııuntlf'rl 9 .45, 12- 2,llS • 4,30 • 6,4G. Sıınre t dB. 

11~r~ıu~ıımı11fü111nı~ mırum~ıwtimmıım~oornmı~•~ıııDll!l-~lf•Bllmı 
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gtftz:ttRH.YL't1 
Belçika semalarmda muhuebe lngi~ iz . ve Fransız 

Brüksel, 21 (A·A·) - Pali.seul mm.takasında hUviycUeri tes. elçılerı Ankarada 
bit edllemiyen dört ecnebi tayyare arasında l)ir muharebe olduğu 
mil§ahede edilmiştir. 

Son zamanlarda Belçika. arazisi üzerinden Fransız ve Alman 
tnyyareleri uçmuş olduğu için Belçikn hükumeti Frnn~ız ve Alman 

hUk\iınellerine ı;ılddcUi protesto notalnrı göndermiştir. 

Jsvİçreye bir Alman tayyaresi indi 

Lond radan ltalyaya 
bir ikaz 

(Bn.ş tarafı 1 incide ) 
ITAL\'AN'IN hO:t.U~ 

J.onılra 211 - Romaclıın bildirildiği· 

tıe söre Relazzlool lnternnslonale 

Bu fuılıat komisyonu tamamen tat· 
min eylemlıı ve reis komlııyon namJnıı. 
Renoyıı. tc~ekltilr ctmigtlr. 
MUK:ADDP:l:A 1' tTJ\L \ A \ 'O l. "GIL· 

Bem, 21 (A·A·) - Bal ~ehrl üzerinden uçan bir Alman bom. 
bardnnan tnyynrcsi benzini kalmadığı için hava meydnnma inrneğe 

mecbur kalııuştır. Tayyarenhı dört ki3lden ibaret olan mürettcba. 
tmm tevkif edileceği tahınin olunmaktadır· 

(Baıtarıılı 1 incide) 
.ıır çok kıymetli olacıı.ğt kanaaUnde
ylm, demltıUr. Pelc yakın bir 1.ııtlkbo.l 
de bu yolda neler yapılabllece~nl tet 
kik etmekteyim. Bir kU\tUr heyeti 
gönderilmesi do batıra g len tedbir· 
ler arasındadır. İngilizlere Türkiyeyi 
daha iyi tanıtmak için lngillzc bir ı 
kitap ne~retmek projem memleketim 
de çok iyi kıugılıı.nmıştır. 

isimli yarı reıımı ve ltaJynn harlcl· 
yeslnln tlltlrlerlnt ne§ıedcn !tal· 
yan mecmuası, Skam.liruıvya cephe
sindelı:l harcktıtıı tahsis ettıgi bir ma-

rnm •;NtN 0 0 'C K \l~l \ SiNi 
A~UımtR 

Londra 2 l - İ§<:I parUsl mebll8!a
nndan Dallon tngııtcrenln Preston 
§ehrlndc, ltalya hnltkında bir nutuk 
1rat ederek ezcümle demıııtır ki: Şetland adaları üzerinde bir tayyare 

)A)nclra, 21 (A·A·) - Alman olduğu zannedilen fakat hüviyeti 

tesbit edilemiycn bir tayyare dün Şctlnnd adalan §imalinde görüJ. 
nıUatUr. İngiliz avet tayyarelerinin havalanması lizcrine tayyare göz. 
den knybolmll§tur. 

lngilizler cen bi Norveçe de 
asker ih aç ettiler 

Londra, 21 - İngilizler Nor " 
vcÇin cenup kısımlarına da as· 
ker ihraç etmişlerdir. Berlinde 
neşredilen bir tebliğ bunu itiraf 
etmektedir. Alman tebliği ingi • 
lizlcrin cenupta asker ihraç ettik .. 
lcri noktanın Tranclheymin ccnu· 
bunda olduğunu bildiriyor. 

İngilizlerin Trondhcymin ce
nubuna asker çıkarmalarx üurine 
AJmanlar bu iıavalidc ileri sev • 
kettiklcri kuvvetlen acele geri I 
çekerek toplamağa Ç4llışıyorlar. 

lngili% hava nezareti in.giliı 
tayyarelerinin evvelki g~e J:?a. 
nimarkanın imalinde kain Als· 
burg hava meydanına muvaffa • 
kıyetle taarruz ettiklerini bildir· 
.uıektedirler. Bu meydan Alman· 
ann Norveçe kar ı hareketlerin· 

ije üs vazifesi görmekteydi. 
NORVEÇ TEBLlCt 

Stokhohn, 21 (A.A.) - Nor· 
eç kıtalannın yeni mevziler iş.. 
al ettikleri bir Norveç tebliğinde 

bildlrllmektcdir. Bazı <:üzütaml:u 
düjtIWlla temasa gc~şlerdir. 
Estlandet mıntakasındaki muha· 
rcbclerc İngiliz kıtalan da iştirak 
eylemektedir. Rands Fjordu civa· 
rında iki Alman tankı tahrip edil~ 
mi tir. 

20 nisanda Alman tankları 
Dombo civarında kain Renaos. 
sei'i bomb rdunan etmi lerdir. 

Son Alman paraşütçüleri, tak· 
ribcn elli ki§i, esir edilmiştir. 

lsveç istihbarat bürosu, Vam· 
land eyaletinin cenubundan ve 
Dalsland eyaletinin jimalin<len 
İsveç hududu üzerinden üç Al • 
man tayyaresinin uırtugunu bil -
dirmcktedir. Bunlardan biri 
Tro!hattan civarında tayyare dafi 
menni isabet etmiş ve Gotebol'g 
açığında denize düşmüş, üçüncü· 
sü Borlacngc civannda yere in • 
mek mecburiyetinde kalmıştır. 

HEGRA KALESlNIN 
MUKAVEMETl 

Stckholm, 21 (A.A.) - Nor· 
veç hududundan gelen malUınata 
göre, Hegra kalesi !henüz muka.. 
vemet etmektedir. Kalenin batar 
yaları Vaerncs hava mcydaıum 
tahrip etmi§tir. Kalcqe ancak yüz 
ki i bulunmasına rağll\cn Alman· 

lLAN - Çnrşa.mb:ı günil öğle -
den evvel !Kııpalrçnl1il Kavaflar so. 
bğr 32 ntımarada "Hnt.ny kch:ıp
~r,, dukltannndan palto, ceket, 

pka. ve :para. cUzdanımla içinde. 
3d yirmi beş lira ve nUfus kağıdı 
ÇJltllIIUfitI· Bunu a.lnnlnrm }alnrz 
nüfus kAğıdı ile konturutfar ve di. 
ğer evrakr posta ile adresime gön.. 
dermelerlni rica. ediyorum· Pnra 
v c saire :kendikırinln olsun· 

'celp : Sellmp:ı 3 

larm yaptığı iki taarruz da tardc
dilmiştir. Harpten evvel bu kalede 
bir tek.muhafız bulunduğu ilave 
edilmektedir. 
{Norveç hnı{,,ine drut" diğer tel. 
graflnr 3 üncü sayfamızcladrr.) 

Casusların 
faaliyetı artfl 

( Baı tarafı l incide) 
blnce te\'kİ! cdlldl~i teyit eylemek
tedir. 

Eski ba§\'ekllln hlyaneti vataniye 
cnrmııe muhakeme cdllmcsI takarrnr 
etmlşUr. Stoyadlnovtçln kardc~ de 
tevkif edllm~tır. 

Diğer tarnrt:ı:n hnlcn Zngrebdc 1ka.
m.et tezkeresiz blrknç b1n ynbancı 

bulunmaktadır. Kanuna uygun va.z1· 
yette olmıyan bUtOn bu yalıanetlıı.r 
Yugoslavyndn.n çıknnlncnk \'Cya En· 
teme edileceklerdir. 

5000 d narlık banknotıı:m taklid e .. 
den 30 kadar kalpazan tevkif edill'llif 
tir, 

m:a.çll\.:AJ)A l'Afü\LANAN 
C St LAU 

JJriiı.,cl, 20 (A.A.) - J.;ski bir tay 
yare<:l ile knrm ynbancı bir scr\"i!e 
-m.aiOm!l.t vermek 'c bu &el"V13 i<;in a
jan l"llyd tmdc sıı~ndan te\ kil edil· 
!nf;ılcrdlr. nunl!lrm hudutta kıtaat 

tn~fdlnc dair malf.lmat <'lde ct.tlklerl 
yknm kted r. Bundan ba~ m bnzı 

ajanlar da t'C\kif edUml§tlr. 

lS\ l IJ.'EllE CA t:ELAR 

neme. 20 (A.A.) - BugOn yabancı 
bir devlet hesabma c:urusluk ·yapmak 
tan suç:lu olarak Bcmdc tevkif edi· 
lenler ar:ı.sınd:ı. lsvlçrc harbiye neza· 
rcttnin hulruk mU11avlı1ertnacn biri ~e 
bulunnuı.l{ttı.clır. 

Ccnetto ltantonunun devlet koD.teyl 
Cenevre llnhcrsltes!ndc Alm:m We
bc lçı.n l"'ttip <'dilen lruralnrı bllft.mUd· 
det talil C'tmıı.rur. 

t. Yı~ç:n; 

Stokhoim; 20 (A·A·) - Polis, 
İliveç nasronal sosynli.at partisinin 
binasını basmı ve birçok ı•csiko. 
mfüınderc l'tmiştir. 

l GVAl'l>.\ 

lontc\idco, 20 (A·A-> - Pro -
fesör FC!rnandcz Artucio tarafın.. 

dan mılli mUd:ıfna nnztrrna veri -
len bir vesikad:ı. mcmlck'ette bir 
(n:ısyonal sosyalist ;UJçi }lartislnin 
mevcudiyeti bildirilmektedir· 

Btt parti Almanlardan mlltcşek. 
kildir. Partinin merkezi Almanya. 
d:ı. bulunmaktadır· Hedefi Unıg. 
\'UY milliy('l prensibinin tahribidir-

1 
antet 

Santonini havi olan bu bisküvi 
JJ rkes bllhn • çocu!,lnr tarnfınd:ın almm:ı~ı ga~ct ı.olay müe5 lr 

bir mUstnbr.nrdır. 

BARSAK SOLUCANLARINA 

Türkiye Reisicumhuru, mUttc!ıkle· 
r1n davasına olan kayıtsız \"e §art.ııız 
scmpatis!ni ve bu dıwıı ile mUtesanit 
olduğunu bana blrt<>k defalar söyle· 
mlşl<'rdir. Londrayıı. hnreketlmden 
evvel uzun \eda ziyaretimde dl'.' lsmet 
1nönll bu temtnatı lrnU ve samimi 
olarak tekrar etmlrtJ . ., 

Elçi, diğer bir suale de şöyle ce\'ap 
vermiştir: 

- lnglllz devlet adnmlarilc temas· 
lanmdan sonra tnm bir kanıuıt ve 
kati btr ifade ile nynl teminatı TUrltl· 
yeye ver<'cel< \'azlyettc olduğ"umu söy 
lenıekta tereddüt etmem ... 

Elçi sözlerini blllrlrkcn İngiliz 
milletinin harbe şiddetle devama az· 
mettlğlnl, Norvcçc mUttct'iklcrln ha· 
reldl.t ve parlıı.lt 7d-ıferlerl bunu bütUn 
dllnyaye. ~tcrmektc olduğunu i_şa· 

ret etmiştir. lnglllzlerln Dalknnlarda
ki tıc:ı.ı1 mUnascbctıerlnl kuvvetlen· 
dlrmelc Uzcrc gelec~lnl diln bildirdi· 
ğimlZ sana~i heyeti, Enko limited fir
mıısmın 11tlrnkilc ltunılmuııtur. Mayıs 
ayı içinde Anknrnda bulunacaktır. 
Diğer taraftan Fransız bllytlk elçisi 

de beyanatında bllhns!!l NOl"\'CÇ harp 
lerlnden bahsederek: 

,.... Şimalde elde etUğlmlz muvat!a· 
ktyetlcr harbin lnkl~af ve neticesi U· 
zertne bUyUk bir tesir yııpacıı.lı: mnhl· 
yettedlr.,. demi,tir. 

Hadiselerin 
lef siri 

( Baıtaraf ı 1 incide) 
zılca kıyamet nnısmdıı fıdcta l gal 
-etliği Arn&\'Utlu~ra !)3ntad.:ı keklik 
sayıyor, ~hndi bunn. ilin c edilecek 
)·eni n\'lnr arıyor· 

A lrnnnya. h:uııtc ~lill ~clirso 
,Çeillc ltttfalmı karşılığı olmnk ü . 
zere biitüu Al.denizi keodi hege. 
monya..;ı nltınn. ııliıcak; fakat daJıa. 
bürlik hir llıtimal olnral< müttefi
kinin ınnğlCıp olması da 'ıır· Jlattt. 
bu 51k lmt'iye yakm hlr lhttmal· 
O 7.aman ttıılynnm hııti nn olur? 
Tabii Mn olinl bunu dU~ünilyor

Bu takdlnlc gene ~Jlnclekl kıwuı.. 
<'J mubnfaza ctrncl:lo ~nı.ber 
mlimkiln oldub"1 kadnr fnzlıı bir 
şeyler fomin ctmcğc çalLsıyor· 
ı~e Almnnyanın l>aniına.rlm \ "O 

Non·eç Ur.mine yaptığı tUJTU:ı; , ·e 
işgal h:ırckctlnckn sonm füılyanm 
harp lı:ı.rlcl \'l\Zlyetl bırakarak har. 
bo girccckml ~ibl ta\ ırlar fukm.. 
ması lıu gayeyo ' -n.rmnk icin ~e.,·· 
rflcrı bir mn.nC\Taya benzctllcbllW 

Zira Norveç seferinin neticesin. 
ao .Alma.nyruım mağllihlyctl kat'I 
ee'kfldc tahakkuk c<lersc ltaıyanm 
glri cc<'ğl pazıırlıi:ra müttt'fild riıı 
kulıık H'rı~mc i tabiic1ir· Onun 
IÇin 1tnlyıı hcnllz ~imı:I memlo. 
kctlcriııdt'ld muhnr<"beltr netice.. 
ll'nnırdrn Almnn~nnm ~anına ka • 
tıhn ~ pnzarhktıı bir tehdit \'SSJ. 

tası olnrnk kullnnmak i Uycbillr· 
•~i:er bu ihtimal Yarid ~i•rülnıez.. 

!':O o ' ::ı.ldt ,\ lnınnya ile ha lynoın 
hirleserc-'k Ua11.anlarn tıuırruz e. 
dccclderinc hülauctm<'l• ı:zrmdıT· 
Zirıı. Almtııı)a ve H.'llya 1arafm. 
daıı Dlllkaıılarn bir faRrı uz ~ aınl • 
mndrl:çıı ınüttcflklerln S"Ifı;nlğ'e 

asker ı;ılmmııyuca~'I meydandadır· 
B u ttibarla ttıı.Iyaularm J apiıkları 
rumrlıldnr için lxp obr.ı.lc c.. 
liınlğe mlilteflltler tarnfmclan bir 
lh rnç tehlike i bulunduğunu ileri. 
yo ürmC'ICrl ailece uydumın bir 
bahn.nedir· 

JlnSAJI l\unıçnyı 

iki üç katlı bir 
apartıman aranıyor 

Tozkoparan, Ayaspn.,a. Taksim· 

Kıuıı gıı) et lrlliJlr.B:Lrs:ıJc solucanlarının bil~ il!,lcri'I l lıcUkkn!t" aclıcb 

«ılnmğt t.ehlik<'ler gflzönUn alm:ır.ılı: ııoluctm hn tnlıklnnnd:ı bunu kullıırı
m 1 n taycl:llıdır. llel<lmlerlrulzo ' lı:ıll.."'!mızn t:n ~ e edilen bu 

Harbiye, Pangaltı, Fcrlkciy, nomon· 
U, ş~ıı. Mackn semtlerinde tnı.mva· 
ya yakın iki \·~ya llç daire ı, ti.'. lsatr 
tu.m dörder veya tıt-şcr od:ılı bir e.pıı.r
tım~n anınmaktadır. Satılık malı O· 

lo.nlann, binalarına alt talsilMa, bl· 
n:ı cephcmnl.n bir fot.oarnrmı ekl"rl"'r 
se iyi olur. BU tun mnıırafı kendilcı i· 
ne nlt olmnl{ 'tlzcrc, ııı::ın !iyntlnnnı 

t İstanbul postan ı postn kutusu 214 
111. T ndrM ne lıtldlnnellditler. 

r · ·-... 1•f mD 1ahz 'r h<'r C<'z::uıcdı- lnılunur. hutu u 20 lmnı~1ur. 
~ıhhat \l'fa\lctlniıı müsaad lııl haizdir. l:t"Ç"te nr ımtıırr. 

optan satışoaposu~~HU LABORATUVARI 
bt rıb ıJ HahCC"l.npı t:cıJn. nrıl r .. ol.ııJt ~n. r. 'J'cı: 2198!) 

~ Cocuk 111'1.:ııııı 

1\1 ~~;, .. ~~~~~.!~kr~r,~~~u, 
Paz:ırrlıın rnonrt:ı hrr ıııııı 

~a .. ı ı;, •lı·ıı •Hırı l ı•lr-h•ı "'" -

knledc "İtnlyn mnıetiııln elinde do 
oyıuyacağı bir kozu bulunduğunu ve 
İtalyanın haklarını ltnlyanm sllıl.hla• 
l"I mlldafaa edeccl:-inl,. yazıyor. 
lTAJ,1' N ı·o i'.I' \ ÇAXT,\LAmNIN 

l\l Rı\KAHE 1:-;t~ lTlRAZ 
Mll!lno, 20 (A.A.J - D. N. ll. ajan• 

sı bildiriyor: 
''Rcglmc I<'n.ıı(.lsta,. gıızetcsl, lngll· 

terenin bite.raflara knı şı tntbllc ettlgi 
şiddet metodJarmıı lıücum ederek di
yor kt: 

1ııglllerc hlr tarnitnn bitaraf dev· 
letıerl maddeten ve mdnen mUdalaa 
ettiği iddiasını yUrUUırken, diğer ta .. 
raftan, beynelmilel !•er tUrlU nızıımla· 
rı hiçe 11.ıyıyor. Daha evvelki gUn, 
AmerlJ,nya giden \'C hususl nıcktııp
larlıı dolu olan ltalyan poııta çnotası 
mUsadcre cdiJnılş açılmış, sa.nsUrdeıı 

geçlrllml§, birçok mektuplar imha e· 
dilmiştir. llu mUsadt•rc Cebelllttarık· 
t.n \"e 1talyan v:ıpurlarınd ynpılmtJ· 
tır. 

Hllrrlyct goklere çıkarılıyor, fakat 
hakikatte ayak altında çiğneniyor. 

lngntere böyle hareket, etmekle, heı 
hnlde clcntzlerdckl h(ıkimlyetini 18bal 
etmelt \'C doıt ••e dlişman bUtlln dlln· 
yayı ıcendl mllralmb sl altına almak 
emelindedir. Fakat tu daha ne kadar 
zaman devam edecek.? .toglliz adale· 
tinin değil, halı:ı1.ı adaletin g Jebo çal 
dığı gUnUn nrtıl<. ) aklaşmış olmıı.sım 
temenni edelim. Bu itibarla, İtalya, 
!.ngfllz cmj><'rynllzmlnc denizde ve 
havada öldllrUcU daıbe1cr lndıren Al· 
nıan mlllcUnln knhramanlılc mCDakt
bmt bllyUlc bir scmpntı ne takfp et· 
ınektcdlr. Şimdiden g!SrUlUyor ki, Av· 
nıpada nrtık efendi 'e ltöle bulunmı· 
)'aCa.ğı devir ynJ{Jqmalttodır. 
BtR lNGtUZ NA7.IIUNJN ·UTKU 

Londru, 20 (A.A.) -lnglllz abluka 
nazın Gro38Un, Chet!lclddc 15/Syledl§f 
nutltun 1talyaya tnn•.l(ı'I{ ıden lnımıt 

9.§Rğuio.dır; 

"- ttatyıı.nın hllarn! bir memleket
ten !nrklı munmcle ~ormclt ıı.rzuınm· 
d& o!duğunu farzetmel{ içlu hlçbh 
eebeb yoktur. Fnkat eğer hal böyle ~ 
so İngiltere ltalynd ın 1 it raf glb1 
hareket etm .. slnl tııtemelldlr. f;on z:a• 
manlarda llaly ın J:'Dzetelcrl memlc· 
lteUmlze kar§ı .. hasımıne,, tavsl!tne 
hak kaznnnn blr llsan kufüınmağıı. b:ı.f 
la~lard.ır. Bu bizi İtalyanın lngute· 
reye kar§ı hattı har('kctl hakkmd& 
dll§Undlirmektcdlr. İtalya ile kavga
ı:nız )"Oktur. Sam.imi olarak dost ol
mak arzu ediyoruz. Fakat açık hare
ket ediyor 'e açık lınmışuyoruz ve 
İtalya ile vnzlyetlmlz!n ne olduğunu 
bilmek istiyoruz . ., 

GA1D .\ N IN C,'E\ 'ABl 
R oma, 20 (A.A.) - Havns: 
Sinyor Gnydıı, Gfornıı.ıe d'İtalla 

gazetesind 7ıeşrettiğı 1Jlr m~':o.lede 

İngiliz nıı.zın Cr033Un lng11ız • İtnl· 
ynn mUn:ı~bc"tlerlnc lll3.110k ed<'n 
nutkunu ••garip Ye fena Uhnm alan,, 
bir nutuk olarak \n"sir etmektedir. 

ıuharrir Öl)"Or ki: 
"Crossun be)anatı sadece Skandi· 

na\'ya muv:ı.tfakl) etstzll~nl \'e lııgi· 
llz siy:uıeUnin doğu - Cenup A vrup:ı.:ıı 
ve Akdeniz havznsı Ozerlndehi itlrn!ı 
lmkAn:ıız hed"llcrlnl glzlemcgc matuf 
ihUy::ı.tsız bir man~rndır,, 

Gayda, milttefll,lcrle ls\·l~ı e ve 
Türkiye gazetelerinin "l,nba \-C mll· 
samahn edilmez .. diye to.vs!r etUği 

"lnhrlltll.Uannt., da §lddctlc tenkld 
ctnıektedlr. 

Dl~r tarat'tnn Po;ıolo d"ltalio. gn· 
zetest, ltalyanm harbe girmesi lehin· 
de tıtr makale nC§reClerek milsamah:ı· 
sına lmkAn cörmediğl müttefik ablu· 
kıı.smm ttnıynyı r n<'ldc ctU"lııl bil· 
dlrme1rtedir. 
F'lt \ NSIZ B.\Ş\ l~lilı.lr\1N N l "'l'IHJ 

l'arlıı, 20 (l\.'\.) - Hcno, Senato 
hariciye Jcomlsyo:ıun l:ı. dış siya et 
hnkkında izabnt veı"till~tlr. 

Ilnlkanl:ı.r \'e yakm ~:ırk hn1'kında 
00.Şvekil TUı·klye llo sıkı bir te~rild 
mesai halinde blrlcşmiıı olan mUttt:!tk 
leıin doğtı - cC'llup A\•rupasındn :>'hl· 
nrz b:ın17m muhafaz;.ı.sını ve bUUio 
Balkan d-::vlctleı1 istlkl~linln tcrnln 
iı;ln çn.lı~lıklartnı tUl l 'n1ııtır. 

İtalya l!c mUnasebetlerc gelince, 
Reııo ıı·ran.o;ız hUkOmetınin 1 cylô 
939 elan ewel ve sonra ikl mcmlcltd 
araınnc!a nakıcla olan mc.ııeldcrın hnk 
kantyetll bir surette ho.llı l1:in ıcap C· 

den c: sı.nrı dostane no.tı.al n:ı:ı:ar 

teatisi ııuretllc arnmay nm de oldu· 
ğunu ltııtyan lıUk(Unetine bUdirml t • 
Bu tc~ebbUs şimdiye kadar cevapıuz 
kntm11sa da ltalynn hUkOmeUnln i..

tih!lzuıı mUnaıı.p görd l"'il h!!tlı are· 
tet Jo'r n•rn hUkt)nı('t nın t mn)h'lın· 

l tl"n hl!;blr ~eyi drğl1'llrm,.mektcdlr. 

••- İtalyanın wavvurlannda. bir 
ketumiyet vardır. Biz ise ncık konu:.. 
mağı se\'crlz. H!Ucr ve onun barbar 
a.ııkerlcrUe harp halindeyiz. Baı:k 

dU~an arnmıyonız. lfü:lmlc lttttaı: 

edecek her devleti knbulden nsla im· 
tına etmeyiz. Şunu d:ı knydod ylm ltl 
her ihtimale kal'§ı da hazır bulunmak 
tt\.Ylz. .Müttefik donanmalar• §lnıdi 
scrbtıatUr ve diğer blr nokta Uzerlndil 
toplanmnlctadır. Suı1yede kuvvetli bir 
ordu, vakay!i karııılamağa hazırdır. 
Şah~an İtalyayı çok se\·erlm. Zira 
cesur İtalyan askerleri yanında barı 
ettim. DUtUn 1nı;illzlerd<' l:Ulo ınede
niyetİl!c ve İtalyan dohu.ıruı. Jqıı)ı 
btlyUk bir ısempaU uu·dır. lngillzleı 

için İtalya ile harp etmclt çolc elemJ 
olacaktır. Eğer böyle bir harp vaki o 
lursa bUtUn 1nglllz btılkmm bu har
bi korltusuz ve tereddilt.ınlııo knbul •· 
deceğinl de unutmamalıdır. Fakat 
sannederim ki mukadderat ttatya ve 
lngntcrenln dost ko.lmıısmr Aınlrdir. 
1taıyanm ntC\"kıi barbarlığın yanmc!ıı 
deC'fidir • ., 

Bııgünkü t renle gelen 
Çek mültecileri 

lki ay evvel Almanyndan knça.a 
Çek gençlerinden mUrrkkcp elli 
kişilik bfr mülteci kafil si bugün. 
kü kon\""ansiyonel treni!!' eclıriıni. 
zo gelznj tir. 

Bunlarm hll5lnda e.ski Çe1ı: or. 
dusu erkanından bir kumanaan 
bulunmaktadır· 

POLiSTE: 
uım mmı11Hıumuaıtt11 ımn 

iki yangın 
başlangıcı 

Dün nkşam Beşikt ta bır semt 
halkını cpl:'yce heyecan ve telaşa 
düşüren bir yangın olmuştur. 

Balmumcu dClposu arknsmdaki 
4i numaralı eigorta.eız bilylik ııh • 
§ap e\·de oturan Kerimin gelini 
Şadiyenin bıraltt1ğı man~da.n 
sıçrayan kıvılcrmlar bir duvarın 
bağdadi taht:ılnrmı tutufi.turmtı§. 
tur. 

ltf::ı.iye sürnUe r<:'tişerek iki oda 
~andıktan sonra . ·::ı.r.gmı bastır. 
mıcıtır. 
Yangına dikkata.izliği yi.i:r.tinden 

sebep o!:ın gelin sorgu nltma nim. 
mıştır. 

Dün Topk:ıpıdıı Kalburcu soka • 
ğında Nuriye ait pn.ınuk fabrikası 
nın depo kısmında da ynngın çık
mıştlr· 

Depoda bulunan p:ıca,Talnrm 

bir sigara atılması yüzünden tu • 
tuşs.rak yangın çıkardığı tesbit c. 
ciilmiştir· ttfai~ c süratlc yctieerek 
ateşi b:ıstırmı~tır. 

O tomobil kazası 
Dün :Fatihte !!Oför Salfıhnttinin 

idnresindelti 22 ııumnralt h• su s· 
otomobil Donnn adlı b;r çocuğu 
b:.ı.şındnn ve sol n)'Ob"İndnn ynro_ 
lam ıştır. 

Tavanı temizlerken 
Dün ~nrşnmbada l5 inci ilkokul 

h!ldemesi Hüsamettin, mektebin 
tavanlarını tcmizlerk~n nılivr.zcnc. 
sini lmybcderek ~ U\'arlanmış 'e 
-sol ko!cı kırılmıştır. 

Arabacılar arasında 
Dün SÜ-kcri o arc.hn 'apuru i". 

kelf'sinde arabacılardan Ahmet L 
ı~ Ömer arafrındn bir ala.c:ık mesc.. 
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~~ ~woru'"/ 
~ını biraz hayrette 

bir dr-..-:'"Yan Dnrdane Daver 
~du. Pek nazik ot· 
~ bu nezakete hazan 
~hazan da biraz huşu 
~ • Çok iyi bir ka1bi S ıı:tndisinden hOrmn· 
~ f~ttan istifade 
~ Da· Su •ıahatı verdi· 
llı:ıti~er ıle hemen her. ak· 

hazrrlanmak için 
~Ben o zanıan memle· 

taPa\· Uz g"lml~fm. Istan· 
ıı.t. • alnrzd•m A 
ııı I} • • nnem o· 

't taı ~l~~un dibinde be 
Oy ~rını düşti•Jnek için 
~ zannediyorum ki 
~ Daverin teveccii· 
~huı . a \"e evine bir dost 

tır..:~ tdiltneme sebeb ben" ~1111c 1ehrin , ım 
~ }'a tehlikelerine ma· 
stıda bir büyük öksili 

kadar. u~ seneler o feci 
bir • ° C\1n daimt ve 

t\'tt, b' rnüdavimi oldum. 
~leır~azan patlamıştı. 
~ ı arneıe parça par
~ Ne kadar feci bir 
n siz §lrndi de bayan 

l'lbit e Rörü~üyorsunuz? 
t~ .. liattA beni da\'et bile 
~unun ölümündenbe.; 

SOka~ındaki evinde 
' Ancak ara srra uğn· 

~ ~ ~ öyle söylediler .. 
~~ • kı~ da Ankarad;, 
~ • Bu ra,ta bir kadı· 'bu derece dG~kilnlüğü 

k., '1 . dtğn mi? 

.~ ele ~ bir jptill değil.. Es· 

• ~ ~iyetsiz bakara 

~' tı.·l8.ı.~ Daver hararet 
~~ lçj:1--acıre teessilriinü 
~ ~'1<alanrun eter ve 
.... t .;ibi o da kumara 

~ keııcıinden geçmesi 
~ r \'asıta ..• Bereket ki 

~ oYnınnıar zengin o
~ 8lıi t k~Ian kapatır. 
~ ~.;.~~ Ba>-an Dilrdanc 
\t ~ bilmiyordum. 
tM....~ ~ de kendi kendi· 
O:"'t>iııt alakadar etmesi· 
~ ~~Yorum. Siz ban:ı 

Crtlcn bahsediyor· 

~· ilin l>Cİıbe M •• • ı' . Ytt • yuzu gız ı 
ı.-- '11fade ediyordu 
.. &a~i ~ti: 
~ ~ıı Ihlamur soka· 
~bir tnUdavimisiniz, 

°"İt~ A. Davtrin manevf 
~~ tanımnıı ... 

S ı."~ri mi? 
\ ~: ~nden yerinden 

-~~!~ada· 
~ l>:.idty; mi? Kaliyen 

'"il ~ t o daha çocuk .. 

~ .. o ~a. ben ise 
ili 8on larna ÇOcuk de~l.. 

~ ~ M nlarda hiç gör· 

~ ~~~ı--c ne Ankara 
~ h~ bcı Ydılar. O, te 

~tı YUk bir dil!m 

~GJ:Plyordu. ~ 
ıı....~ e Yemek yiyen 

~~ bir )'aramaz, fakat 

daima bir esir, ben de onu 1rurta· 
racak bir dev olurdum. Bu kOçükle 
dostluAumuı .• çok eskidir; melde· 
be girdilim seneden ba§lar. O D· 

man yirmi yaşmdaydun, timdi ~ 
otuı birinde bulunduluma ıöre 
artık hesap edinir. 

- Sb kablettarih devirlerden 
bahsediyorsunm. O zamanlardan
beri Feride Ayten elbette deği~ 
tek. . 
- Buna ~ilphe )'Ok .. tabii çr>k bü· 
yümü~tür. Fakat gene o eski ince 
ve n*li mahlCıktan baışka bir ~Y 
o!nuyac.ak .. Küçük Feride, san~ın 
ve penbe bir Japon kmna, yaea· 
mak-tan memnun güıtl ve mesut 
bir küçük mah!Qk.a benzer. Benim 
mazideki küçük ve capkın arka· 
daşım.. Ona evlenecek bir genç kıı 
nazarile bakmamı nasıl hatıra ge-
tirebilirsiniı? 

Kerim içinden de :unu söylOyor 
du: 

"- Nasıl olur da sana ona la· 
yık bir zevç iözüyle bakabiliriml,, 

Birdenbi~e bu fikir, Refii Lemi 
He küçük Fendenin iıdivaa filui 
ona. o kadar garip ıöründü ki 
n*1i ve samimi kahkahalarla, ıül· 
meğe başladı. 

Rcfii Lemi devam etti: ' 
- Fakat dünyada çocuk tabiat

li, hatt! bebek tabiatli bir kadın· 
dan daha se\imli bir ~Y tasavvur 
~itebilir mi? Bana çok alır baş
lı bir zevce mi münasip ıörürdü· 
nfiz? Muvaffaklar anneme tanrt
mı~lar, o da derhal Bayan Feride 
Aytenin bana pek münasip oldu
ğunu dü§{lıım~ 

- Feridenin anneniıin bu dil· 
~üncesini kabW ecle.celini sanıyor 
musunuz? 

- Ne diyeyim, amim? Daha 
henb ortada bir ~ JOk.. Eaa9en 
annem ihtiyata çok riayet etmemi 

tavsiye etti. Ben ne zenıin:ne ~ ıü 
ze1 bir adamun. Ayda yımu bet 
lira gelir neye yeter? Feride Ayte-

nin mevkiini de dO§il~ lhtm. 

- Neden? Bil!kis .. Feridenln 
anne!i bir muallimeydi. Etem Da
vere hususi hocalık yapan babası 
Macit çocuiile birlikte yapayalrm 
kalmıştı. K~palaıı salgını nrasm· 
da Elemden hastalık aldı ve ö!dO. 
Küçük Feride" zaman Oç yaşında 
idi. YapayalruJ kalmıştı. O aman 
Dürdane yanına aldı. Şimdi bu 

manevi evlldmı en müşfik bir an· 
nenin sevgili bir kınna baktılı gi· 
bi sever ve şımartır .. Herhalde onu 
evlendireceği zaman cihumı da 

dilsDnecektir. Hattl rivayete na· 
zaran oğlu Etemin 6lümünden 8011" 

ra varisi kalmadılı için bütün ser-

vetini de ona bırakacak. Umamn 
ki bu ihtimal sizi qkınııdan ııo
ğutmaz. 

Kerimin sesinde hafif bir istı'h· 
za 9eıiliyordu. 

- BilAkis azizim .. Feride Ayten 
§Üphe yok ki bOtOn !ttWti bir 
göm.ekten ibaret olan bir kıı gibi 
alınamaz. lnsanm )-alna bir esva· 

ba sahip olabilme!i, bu elbisenin 
yirmi beş liradan ucuı çık-mag 
Feridenin hatırından bile l'ÇIDt" 

miştir. O her isted'ii derhal yapı· 
lan kCçük bir sultan gibi büyDmO~ 
tür. 

R "K B E 'R - A k~m Postıa 

SARAYDAN SAN REMOYA-· 
-SAN REMODAN MEZARA 
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Padi§ahın odasına daldım. B~ 
berba~ı Mehmedin kucaiında se· 
rilmi~ yatıyor. Burnuna da bir fe} 
ler koklatıyorlar. 

Melik Hüseyin. h3st.ahğı haber 
alınca biri lngiliı, biri Turk ikı 
doktorla kosup ıeJdi. 

Muayene eden bu doktorlar: 
- Derhal vapura bindirmelisi· 

niz, burada bir -gün bile kalması 

caiz değildir, dediler. 
Bizim doktor R~t paşa ise; 
- Daha bir hafta kalalım. ha· 

kalım ne o!ııe.ak; yolda ölilrse da· 
ha fena, diyordu. 

Bunun üzerine R~t paşa ile 
ba~abeyinci Yaver pap arasında 
~iddetli bir mUnaka,i oldu. Niha· 
yet ertesi gün Mısıra hareket eden 
Hidiviye vapurile citmele karaı 

verildi. 
Padi~hı kollarına cirerek vaptı· 

ra götürdük. 
Bu hastalık meler (Meleke 

hümması) imiş. 

Vapurun üst güvertesinde • dô!c
torlann tavsiyesi veçhile • bir ya· 
tak yaptık. Sıcaktan nefes al~ 
)"Orduk. Hele rutubet canmuıt çı· 
karıyordu. 

Sultan Vahidettin boyuna: 
- Aman kaptana söyleyin, bizi 

B\}radan biran enet kurtanm. 
çabuk gitsin, helik olaalım. diyo
du. 

Halbuki vapur tam bet c\lft, bu 
cehennem sibi byJJann bOtiln fr 
kelelerine uinYor• sanki KQrth.
ne safasma c:ıkmllıs sibi dolqtp 
duruyordu. 

savene kadar Y')t marafımm 
Melik Hüseyin ödemişti. 

Nihayet ıüçbell Mısır topra~· 
na ayak basabildik. Süv~te bizi 
t ngiliz konsolosu kar§ıladı. Tre.n 
mahsus da huınmf. Padiph da
Aten yolda iyilepi§ti, bemm tre
ne bindik ve dolnı lskenderiyeye 
gittik. Orada lltif blr k~e indik. 
Fakat tskenderiyede biıi istikbal 
eden falan olmadı. Padiph ba Jıa. 
le ehemmiyet vermedi. Hattl mem 
nundu: 

- Burası pek cQsel .• artık yer 
1*1im, burada kalalım, diyordu. 

Get ıelelim Qçündl g{lnQ ı ngi· 
liı kon90losu bir kötO haber ıetir
di: 

- Y ann sabah hareket edecek· 
siniı. Maalesef fa.da kalama.mruı 
burada. Kral Fuat çekiniyor lir 
den, "halifedir, dolnı otmu Mısır
da ikameti,, diye. 

rupaya gidelim bari, kısmet, mu· 
kadderat diye kendi kendini tesel· 
tiye uğra~ıyordu. 

Bu vapur Cerıovaya gidi)-o:ınuş. 
Tabii biz de orada çıkacağiz. 

O kadar telaşll ve pal:?s pandı· 
ras bindik ki. biletleri bile vapur
da aldık. Padişah bütOn seyahat 
esnasrnda hiç kamarasından dı~· 
n çıkmadı. Oğlu Ertuğrulu yanr
n.a .çağırır, onunla konuşurdu. Ve 
iltnfhaye Mısrrda otunnağa ka· 
rar vermi~ken bu kapı dışan edili· 
~ne !İnirlenir dururdu. 

Dördüncil günil tıabahleyin Ce
novaya vard1k. Rıhtıma yanaşıyor 
duk. Padişah da ilk defa güvert~ 
ye '1kmı,, şehri Beyrediyordu. O 
sırada Mazhar ağa padi33ha yak· 
taştı: 

- Efendimi%, dedi, görüyor 
musunw:, damat Ferit pa~ nh· 
tımda ... i~ Yanında da biri var 
ama, farkedemiyorum. 

Biru daha ~a.klaşmca gördük 
ki bu vaktile üç ay kadar Beyoğlu 
muwamflıimda bulunan hillfet 
ordusunda da Süleyman Şefik pa· 
pnm erklıuharp reisi olan miralay 
rahir beydir. 

Sultan Vahidettin; Tahir beyin 
orada bulunu~u hoe görmedi. 
Fakat aee de Çikarmadr. 

Vapur yanaşınca damat Ferit 
yammm pldi. Kendisi Nis ile 
Monte KarJo arasında Kaptay de
nen yerde oturuyormu§. Bir gün 
evvel Cenovaya plmie. ltalyan 
hüldlmetine müracaat etmiı biıim 
için de burada ikamet müsaadf.8i 
almq. Padiph: 

- Hele bir nefes alalım, dü§ii· 
nürilı:. dedi. 

c.enovada Miramar oteline in· 
dik. Ve uzun uzadıya mü.ıaker~ 
1erdesı 10nra (San Remo)da 'Jef'9 
leemrie karar wrildi. 
Damat Ferit paşa, italyanca bil· 

dili için Tahir beyi oraya ıönde
rip milnasip bir k~ hazırlamalı 
memur etti. 

Her eeyden nem kapan padiph 
kuekuJandı: 

- Simdi komisyon alac:alım di· 
ye bin liralık kÖf}dl kimbilir kaç 
bin liraya ~ çekecıekler, ama 
oldu bir kere. bu i~ seni memur 
etmeliydim, diyordu. 

- Efendimiz, dedim. dilini bil· 
mediiim elin ıtwru ile ben nasıl 
puarbk ederim, nasıl anlapbili· 
rim ki ..• 

Söyle durdu, alaylı alaylı yüzü· Böylece o cennet gibi yerde an· 
mt baktı·, cak üç günceiiı kalabildik, \'C Q· 

ı(l]e üzQle gene pfakla bttaber, - Hey Kayserili, dedi, bana mı 
herkes uykuda iken\ gönderilen söylOyoraun bunu, sen Mitl Sinyor 
otomobillere bindik. bilmem kime, Papaya bile küllh 

O sabah sultan Vahidettin oda- giydirebilir, Musoliniyi bile kafe
smdan çıkarken çok mOteessirdi; se koyabilirsin .. 
"Haıreti Musayı geçti birim bu - Musolini de kim. efendimiz? 
eeyahatimiı,, diyordu. Çünkü Musolini o sırada yeni 

Böylece biıl, m:amıı hillfma. çıkmı~tı ortaya. Ben adını işit
Adeta yaka paça nhtundaki bir l· • memiştim. 
talyan vapuruna dtular. - ltalyanm en büyük ·adamı .. 

Padişah: 1 dedi. 
- Ne yapalım, millk sahibi bi· - Belliyelim, belki !hım olur .. 

zi istemiyar, vehme dü?ttil,, Av- (Dnamı "l'lll') 

1 
Oksürenıere Katran Hakkı Ekrem -
Hakkı Katran Pastilleri de vardır 

it 

Nakleden : Baki BAŞAK 
- Hişti Galip! 
Çağrılan döndil; kar§ı kaldı

rımda binbafı Vasıfı gördi.ı. Geri 
dönerek ona doğru yüriidı.i. 

- Merhaba, binba~un. Sizi 
rörmemi~tim: mlıur görünil.ı:. 

- Hayret ettim. Gilllc götürü. 
yormut gibi gidiyordunuz. L!tlfe 
bertaraf, ,böyle acele acele, ne· 
reye' 

- Ben mi?.. Hiç!. Rutgclc 
gidiyordum. 

- Biraz hareket etmek !!um 
değil mi?.. AlA ... Fakat biliyor 
musunuz? Çok sıhhatli görilnil· 
yorsun uz. 

- Allahn çok ~Ukür ... 
- Tebri~ ederim... Hastalık· 

tan ıonra pek çabuk toparlandı • 
nız .• Ben nckahetinizi adım adım 
takip ettim. Hergiln ha~tahaneyc 
uğra yordum. 

- Söylediler, binbaırm çok te· 
ıekkür ederim ... 

lHnbqı alelacele: 
- T~kkür edecek bir§ey yok. 

Yaptığım pek tabiiydi.. E •• yf 
Artık iyile1tini%, ha?. ama, ıöz 
aramuda, çok tehlikeli ra.manlar 
ıeçirdini.c. Gitti gidecek diye 
bektqtiler, hep. 

- Fark:mdaynn, binbaıım.. 
- Öyleyse, aimdi hayata ye. 

ni ıelmenin zevkmı ıUrüyorau· 
nu~ değil mi? 

- Evet.. Elbette .. 
- Tuhaf bir tavrrla söylüyor· 

ıunuz .. 
- Ben mi?. Yook .. 
- Öyle, 8yle •• Adeti iyilqti· 

lfnlse pifman gibiainic. 
- Memnun olmam icabedudi, 

ama ... 
- ... Ama değilsiniz öyle ıni?. 

NaaıJ da ketfetmifiın?. İyi ama 
ıebep ne? .. 

- Ben de bilmiyorum ... 
- Yok canr.n.. .• 
- Doğrusunu isterseniz, ölU.. 

mil yakından ıördüm de onun 
için galiba? .. 

- Ne ~buk blribirinbe IUn • 
dmu?. 

- Ah f Binbatıın bilsenis... 
-Neyi? 
- Söyliycceiim. 
- Bir fel!kct mi var? 
- Hayır .• Yahut, daha dofru· 

ı~ bir fellket var, var ama yal· 
na benim içimde .. Hutalıfım aı
ruında öyle bir an otdu ki artık 
iyilqmiyecefim sandım.. 

- Doğru .. Hakikaten h~mi· 
zi en&ıeye diltünnliftünlU.. A· 
ma iyilqemiyeceiim aandun der
ıeniı .. 

- Öyle aandrm, binbaftM .. 
- Peki, <Syle olıun. ne yaptı. 

nız o zaman? 
- Tahammül göatertlim. ö· 

lllmden serre bdar korkmadım. 
- Bravo 1 Metinmipini.c. 

- Fani dünyaya vcdl bana 
mantık! ve tatlı bir mecburiyet 
gibi göründii. Ama o anda hiç 
birşeyin beni rahatsu etmemesi· 
ni istiyordum. Halbuki kanmın 
gizliyemediği, gizlemekte rorluk 
çektifi kederi, ao'].dakikalanmın 
silk:ununu tehdit 41t'iyordu. Ben 
istiyordum ki bu ulnnılmu f eli· 
ket Jcarıısmda o da bendeki te
vekkülün aynını göstersin. Onun 
için ölümümden her an her dalri· 
ka bahaetmeğe b..tladım. 

Günde belki yiU defa bize lut· 
f ettiği audetten dolayı Allaha 
tlikUr etmeğe ba!l&dım. Allaha 
isteğine hürmet etmeğe mecbur 
t'ldufumuzu, buna mlni olama· 

.. 

yacağmuz:ı, boyun eğmemiz Ji.., 
zımgeldigini aöylUyordum. Hu· 
lha, elimden geldiği kadar onu 
teselliye çalı~ıyor ve yavq y&Yaf 
da buna muvaffak oluyordum. 

- Gördünüz mil? AlelAde sa· 
manda ... 

- Y~tağımın bat ucunda me
yus tavırlar, bot teselli aözlcrile 
hatmmı ıoran akrabalarıma, 
gelince: Hepsini dudaklamnın Ü. 
zerinde g:ıkin bir tebeasilmle kar 
şılayordum ... Bana vedia ıeldik· 
lcri için neı'eli neı'eli tC§CkkUr 
ediyor, ayrılmaya hazır fakat aa• 
mimt bir tavırla onlara veda edİ· 
yordum ... Makudım onları miltcp 
esair etmemekti. : 

Bütün bunlar bana, bu dünya· 
dan öbür dünyaya aamlmadu 
geçmek için lhrm ıelen nıb aG
kö.nunu veriyordu. • 

- Siz ölümüniUU pyanı ha)' 
ret bir tarzda yoluna koymUfU Jt. 

nuz. 
- Evet, fakat bu olllm bir tar

lü gelemedi .. Yavq yavq temine 
muvaffak olduğum bu ruh dke
nu ııhhatimde ilk allmetleri do. 
ğurdu. Az ıonra neblıet denr 
sine girdim .. Ve nihayet bOa~ 
tiln iyi oldum. 

- Bravo! ... 
- Teıekkilr ederim, blnlMt-.. 

Fakat aiz bu mumfaloyet8lSlili 
al kıılıyoraun ur. 

- Yok canan!.. 
- Tabit._ Bakın niçin: Artdt 

ölümden uaklaıtıfımı w Allllblıl 
yeni bir mvkavele imahı"'lla 
mecbur kaldılnnı g&rdillilm sa• 
man karımın, akrabalammn. ~ 
lanmın yiizGne babına• oldu. 

- Hoppala!.. O neden o?. 
- Keııdlmi e&ünil tuftmı""lı 

botuna prlatanlık y&pnuf, br 
pamdakilerle alay etmit bir ~ 
ıibi 15riiyordum. Herkell aJddo 
mııtım. öJümUmden eoara • 
yapılmuı 1hım geleeellnl ince • 
den inceye huırlamlftım. Fdıat 
timdi yihümden. ıö.dcrimdea 
aıhbat fıfkmyorclu. Baastıa artlk 
Jranmı gBrmete tahamiDOl ede· 
miyorµm, ,Unku eminim ki o da 
beni ıörmefe tahaınmUJ edlllll· 
yor. 

- Su dellainiı 1 Misin ö,s. 
olaun? 

- Öyle anıyorum ti bnılnl te 
•e11i ettifim için bana pru ı.r 
lıyor. Haıtalılrtan eonra yeniclea 
yaıamafa bqladılun andan iti• 
haren, benim için klfl derecedf 
glS~t döktllfilnil g6atermelin• 
fıraat bırakmadıp için beni al
fetmiyor.. Aramuda herpy kı
nldı. Evimden u~tım. ...... 
di seraeriylne dolqıyonım. 

Bin bap Vusf: 
- Doltum. dedi. Öyle .ıa,... 

rum ki hatalık dimaimm bir 
parça l&nlmf.·· Aubmu bosul· 
mu9. Smn fdl bir hayata Dı~ 
cınıı: var ... Yann 1-na edin.. 8'. 
ı:e tehlikeli bir İl ar&J1P bala• 
lun. 

Sıhhatini.c için ba ıtmndır,, 
- Tehlikeli mi, hinbep7 .. 
- Tabii ... Fakat mm cfbi bir 

adam için tehlikenin ne eh..-. 
yeti var değil mi artık... Zaten 
ölmek iatemiyor muydumu. & 
vini.cden bunun için aynhmdmas 
mı? 

Şöyle bir an düfiindü. Sonn 
"uyudan celen bir aeaJe ı 

- Hayır, dedi. Evime danmeii 
tercih ediyorum. •• ÇilnkO • Nad 
ıövliyeyim ?· fimdi, ben, at timden 
korkuyorum ... 

~" l>~k hali \'ar• ~n tanıyıp tam· 

·~-~~ Bü>1id0· 
~ ~)t~ 1 • ~ yalandır •. 
~-~ ~ bahsettiğiniz 
·~'O ~ tl\re daha çok 

- Para kıymeti bilmez. Ben Fe- ------•-•••İİıi•••••llliliıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiJ 
ridç.Yi yüz, iki yüz bin liralık ...- ı 

~ r ki masat dinli· 

velimle bile alsam, Bayan DQrdane 
ölüverlr!e ne yapanın diye cfflf(l
nilrüm. 

Zavallı Refii!.. "Çr'gm sibi,. 
sev<l:liniz ne kadar belli .• l 8g • O, "Ylınlarnnızda 

~veci ve tornacı aranıyor 
• ~ r 1" GJIYare F alniluw Direlıtiirlüiin

~~--aoo..,..,.-,.n.ı.ı __ ..... _ 

(l>ewmaftr) 

~ "'-n:..li-·t tto ~mba gtıııll Mat ıe da lmtıh&alan ,.._ 
~ !Setlktatta. Nuri Dem1Nf 'l'a~-.r• J'a'brlkamıa. 

{31'4) 

Eski ve yeni romatizma 
Siyatik • Lumbago - Omuz· 
Arka • Bel • Diz • Kalça ve 
Soğuk algınlıklanndan ile· 
ri gelen tiddetli ağnlannı 
TESKiN ve iZALE EDER. 



• 

Milli kümenin Süocü haftasında.o 
Ankara da .. ~ ~ --:._: 

Galasaray Muhafıza 2 -
Fener Gençlerbirliğine 2 - 1 
lstanhulda 

O galip 
mağlOp ·oldu 

Beşiktaş Altayı 5 -
Vefa da Altınorduya 4 

Vafa - Altmordu 

O yendi 
- 3 galip 

1 12 inci dakikada tehlikeler bir l başladılar. Nihayet 8 inci dakf. 
lzmir hücumunda sol açık Namığrr 1 kada Hakkı Şereften aldığı bir 

Jıılllll kl!menln U!;Uncü haftasının ortasını Salt yetişerek gole çevird 1 { pasla Beşlktaşın. ilk golUnU 
ilk günü lstanbulda Vefa - Altm. Oyun bu golden sonra canland attr. GolUn akabinde hUcuma 
ordu, Berıikta.ş • Altay karşılat. lr:mirliler Vefa nısıf sahasın~ 1 ·f'çen İzmirliler De~iktaş kale
malarlle geçti· 10 dakika oynadılar· Fakat bi , i önUnde bir şey yapmağa mu 

Glinün ilk maçr Vefa - Altmor. netice alamadılar. Vefalılar tekr- ı nffak olamadılar. Biraz sonra 
du talrımları arasında hakem Ah. toplanrp bqlangıc;takl rahat ' ~ I Vahabın bir favul atışında 
met Ademin idaresinde tam saat sıkmtııu.z oyunu elde etmekte sce. '"hmet Ali topıı anC'~k korhe-
3 de b~ladı· ciltmediler. re atarak bir gol tehlikesini 

Taknnlar ıu Dekilde: 
Vefa: Azad - Vahit, Garo -

iileyman, Hakkı, Şükrü - Ne. 
cip, Hllııeyin, Muhteşem, Hilmi, 
Mehmet. 

Altmordu: Necati - Melih, 
Ziya - Fethi, Adli, Nurullah. 
Namık, Salt, Mazhar, Namık, Ham 
df. 

Oyun Vefalılıınn hUcumile baş. 
tadı. lzmlrliler haf hatlarında 
kestiler- H~men sağdan Sait vasr. 
ta.si!e, hakemin görmediği ofsayd 
vu!yetindon tehlikeli bir akın yap 
tılar· Fa.kat Vefa mlldafaası kes. 
u. 

Bu hOcumdan sonra Vefalılar 
tekrar misafir takım sahasına in
diler· Onların da haf hattan kes. 
u. 

başlıı.dılıı,r. Altnyn ı yiııe kendi 
oyun tarzlarını kabul ettirerek 
hAkfmiyetlerlnl yine kurdular. 

Dakika 34: Hakkının çekti
~! bir şUtte top ceza çlzğisinln 
içinde Ömerln koluna çarpryor. 
Penaltı. Hakkının sıkı bir şU
tlyle dördlincU Beşiktaş golU. 
Nihayet H Uncu dakk1td., Be
dii güzel bir deplasmanla Hak· 

hmlrlDerln hUcumlan aeyrek 
olmakla beraber, tehlikeli··· Fakat 
Vefa mlldafaast bu hücumları 
mU,tUlit çekmed

0

en durduruyor. 

~ 

AJtaylılann B<-~lkta, kalcıılne bir lıftM1mo 

İlk sekiz dakikayı Vefanın lehi. 
ne kaydetmek -icap eder. Bu za. 
nan zarunda. fznıir kalesi iki teh. 
l lı:e geçirdi· 11 inci dakikada Sul 
ıirıbı gllzel bir alltunu İzmir. kale
cisi kurtardı· 

13 üneU dakikada Muhteşem 
lftbetahı bir \"UrU)la çok müsait 
bir fırc...atı dı~arı yolladr. 

19 uncu daklkadn Hakkmm 18 
llzerinden sıkı ııUtUnn lzmir kale. 
cisi kemere atarak kurtardı· Kor. 
nerde netice yok. 

23 llncU dakikada Altmordunun 
çok te~!!kell bir a.kınmı Vefa kor. 
nerle keeU. Kornerde netice yok. 

Oyun, ni&bi Vefa hlltlmiyeti al. 
tmda cereyan ediyor. Fakat her i. 
ki ~ ortalan yerinde değil .. 
Herkes topu uzaktan kaleye ha
vale ediyor. Ve kaleci de tabif 
rahat rahat topluyor. 

2:5 inci dakikada Aut Saldin 
ayağmdan feda.kAr bir plonjonla 
muhakkak bir uyı kurtardı. 

27 inci dakikada Vefanın sağ. 
dan kazandığı korneri lzmirin sağ 
beki güzel bir kafa ile çıkardı· 

30 uncu dakikada 40 pMtan 
bir f&wl ~~ı kazanM. Vefa, SiL 
lC'yır.anm bir ııütUnden kaleciyi 
atlayarak i'k golUnU kazanıyor. 

Bu sol Vefayı harekete getirdi· 
Hemen BOidan Mehmet vasıta.sile 
hileuına geçen yeell beyu. yarım 
dakika sonra Sulhlnln nefis bir 
ıiltllnden. ikinci golU kazandı· Bu 
ıolde İzmir kalc~i hatalıdır. To. 
pu )'UDl.nlk!a kornere defedebllir
di· 

Altmordu boımldu. Vefa abanL 
yor. tkJ Uç ıtıt d~uıda ... 

Hücum hattmda Muhteşem ld. 
l!U!JWS bir manzara arzcdiyor. 
38 incl d:ı.kikada Namığm sıkı bir 
tUtUnD Azat g-"Jzel tuttu. 

40 mcı dakikada Muhteııemden 
yerinde bir JlU alan Sulhi knleclle 
~ karşıya ... Fa~at zıkt şUtü ka
leclnir. g3f911nU bu uyor, Vefa mu. 
hakkak bir te.yı kaçırdı. 

Oyunun IOn dai:ikalan Ve!anm 
hücumlan arasında bi.tl· :Bu dev • 
re .Vota rahat bir oyun oyMdı. 
Sulh! her poslsyonda şUtçu .. Fakat 
merkez muhacim ve sağ iç hlicum 
hattmda hl<; müessir olamadılar. 

• lKtNct DEl'RE 
Vefanın hUcumile bıı.tladı· Vefa

lılar daha birinci dakika do!madan 
ilk 10111 kaçırdılar. . 

15 1ncd dakıkada llOl açık ?ıılehme. 
cUıı ha!lan ıeçerek ortalnd•ft to • 
po 1af agık Nralp Y•tietf. Ve cU • 
ael blr 't'Ole Ue V at&IW\ l~llnctl 
ro"1ntl )'&ptı. 

21 inci d~ikada '40 metreden 
kaptığı topu Hüseyin blitün oyun. 
culan atlattıktan sonra 4 Uncil 
Vefa golUnU yaptı. 

İzmirliler yorulmuş bir tarzda 
oynuyorlar. İki cenah halının ile
riye yardımı ııillndI· Zaten geriye 
de faydaları yok ki··· 

27 inci dakikada Sait kaleciyle 
karşı karşıya ... Çektiği şUtU, ken. 
dini yerlere ıı.tarak Azat tuttu. 
Fakıı.t aradan fırlayan topa Ham. 
di yetieerek lzmirin ikinci golünü 
yapıyor· 

32 inci dakikada Saldin güzel 
l)ir ıısUtil drşanda ... 

2 inci devrenin son ı 2 dakikruıı 
tmıirlilerln hlkimiyeti altmda geç. 
ti ise de takımda adamakıllı gözü. 
ten yorgunluk birçok fırsatlarm 
kaçmasına vesile oldu. 44 Uncu da.. 
kikada Sait güzel bir ara pa.sm -
dan 3 üncU İzmir go!Unü de ynpm. 
ca oyun tamamile İzmir hA.kinıI • 
yetine girdi. Fakat vakit buna mü
saade etmedi ve mac; 4 - 3 Ve. 
fa lehine bitti. 

Saelt Tuğrul Öget 

Beşiktaş - Altay 
Bu maç hakem Nuri Bosut 

idaresinde oynandı. Takımlar 
aşağıdaki kadrolarla cıkmış. 
!ardı: 

Altny: İhl'ahlm - Ali, Mt-h
met - Tcdik, ömcr, 1'1ch
met - Saim, llyas, Vahap, Sa
lAhaddJn, Hakkı. 

Beııslktaş: Mehmet Ali - Ta
cı, Hüsnü - Hü11Jeyln, Rltat, 
Ferzi - Hayati, Hakkı, Bedii, 
Şeref, İbrahim. 

Oyuna Altaylılar başladılar 
tik daklka.dakl hücumda Saim 
Mehmet Aliye korkulu bir an 
geçirtti. Fakat bundan eonra 
Beşiktaşlılar dUzgUn akınl:ırla 
tzmlr kalesini sıkıştırmağs 

Almanca 
dersler 

Seri n t1rt ''HAEER" 
lletodiylt n mutedil Uc. 
retle dtr9 almak ietiy•n· 
lerin ''Almanca 8tretm.
ni" imn• mektupla c•· 

atlatabildi. Fakat bu korner
den lzmlrliler istifade edeme
diler. 20 Jnci dakikada İbrahim 
sUrdUğU topu ortalamak iste
di, top falso yaparak kaleye 
girdi, Beşiktaş da ikinci golU
nU bu şekilde kazandı. Oyun 
çok seri geçiyor. Denenin bun
dan sonraki kısmında her iki 
takım da sayı çıkarmağa mu. 
vaffak olamadıklarından bi
rinci devre 2 - O Beşiktaşın 
galibiyetiyle bitti. 
lKfNCt DEVRE: 

Oyuna B~şiktaş başladı. Dev. 
renin bidayetinde İzmirli Saim 
yUzUne top çarptığından sa
katlandı. Altaylılar on kişi oy. 
namak mecburiyetinde kaldı
lar. İkinci dakikada Hakkınm 
gtızel bir şUtU İzmir kalecisi
nin ellerinde kaldı. Ara sıra 
lzmirlilerln de şahsi hUcumla
rmı görUyoruz. l"..:kat netice 
yok. 

12 inci dakikada bir Beşik
taş hucumunda Hakkı soldan 
bir pas aldı. İzmir mUdafilnln 
iyi yer tutamamasından isti· 
fade ederek gUzel bir şiltle U
çUncU Beşiktaş go!UnU de at
mağa muvaffak oldu. Dirknç 
dakika sonra Hakkının yine 
bomba gibi bir şutunu görUyo. 
ruz. Fakat avut. 

Bu dakikalarda lzmlrlller 
takımlarında bazı yer değiştir
meler YaQtılar. Vahap mUda. 
faaya, "sol müdafi Mehmet de 
forvete geçti. Bundan sonra 
lzmlrliler Beşiktaşlıları mUte. 
madlyen ofsayde dUşUrerek 

fazla gol yememek tabiyesini 
kullanmağa başladılar. Du O· 

yun tarzından ofsayde düşme
mek tehlikesi ile Beşlktaşlıle.r 
mütereddit bir oyun oynamıığa 

pı 

kıdan aldığı bir pası bir plAsP 
ile Altay ağlarına taktı ve mü
sabaka 5 - O Beşiktaş lehine 
bitti. 

NASIL OYNADII;AR 
Altay: Altınorduclaıı claha 

derli toplu bir manzara arze. 
diyor. Takımın en göze çarpan 
oyuncuları Vahap, Ömer. 

Beşiktaş: :Mehmet Ali gUzel 
oynadı. HUsnU ile Taci de ça. 
lıştılar. Haf hattında IIUMyln 
güzel, Rifatla Feyzi biraz ak
samalarına rağmen vazifeleri
ni yaptılar denebilir. Forvet 
beş gol çıkarmasına rnğmen ı. 
yi bir gUnUnde değildi. 

E· n. 
ANKARADA: 

Ankara, 20 (Hususi) - Milli 
küme maçlarını oynamak üzere 
şehrimize gelmiı bulunan istan· 
bulun Galatasaray ve Fenerbah· 
çe futbol takımları ilk karşılaı
malarını dün 19 :rr..ayıs stadyo
muncla yaptılar. Tril::ünlere 20 
bini mütecaviz bir seyirci kütle· 
si toplanmış bulunuyordu. 

Galatasaray- M. guçu· 
Günün ilk karııla§masım yap· 

mak üzere halkın sürekli :ılkışlan 
arasında birlikte sahaya çıkan 
Galatasaraylı ve Muhafızgüçlü 
oyuncular kar§ılıklı olarak şu 
şekilde sıralanmıı bulunuyorlar· 
·clı: 

Osman - Farult, Adnan · Muaa, 
Enver, Eıfak • Salim, S.lahattin, 
Gündüz, Buduri, Sarafim. 
Muhafızgücü h: Bedri - Fethi, 

Abdurrahman - Haıim, Ahmet, 
Nebi • Şahin, l~, Rıza, 
Celil, Turgut. 

Hakem İhsanın idaresinde baJ· 
lıyan oyun gerek Ga?atasaray 
ve gerek M uhafızJÜCÜ heyecan -

Tı•a•ın ••la aiHwt*" ....... ..... 
llutu ..,. ... .,... ............... .. 

..... ,..... ....... llllt ........ . 

...... 
l.felımet Alinin bir kurt.a.np / 

dan mütevellit Asap bozukluğu 
yüzünden bir türlü istikrar bula· 
mıyor ve top gelişi güzel vuruş
larla taçtan taca gidiyordu. 

Maç, bu şartlar altında devam 
ederken, Galatasaraylılar, bu faz
la gaytet ve enerjilerinin ilk mü&· 
bet neticesini 41 inci dakikada 
elde etmeğe muvaffak oldular: 
Gündüzün, Muhafız kalesi önle. 
rinde Salime geçirdiği bir arapa: 
sını çok iyi kullanan Salim, topu, 
sıkı bir şiltle Muhafız kalesine 
sokmakla takımına ilk golü k.l
zandırdı. 

Muhafız~ücü ikinci haftayıma 
daha enerjik ve daha şuurlu bir 
oyunla başladı. Top, ilk dakika -
Iarda mütemadiyen Muhafızlıla· 
rın ayaklarında dolaşıyor, ve Ga. 
latasaray müd"faasmı cidden 
müşkül vaziyetlere sokuyordu. 
Fakat, Farukun, kendini yerden 
yere atarak canla başla çalışması 
neticesi olarak, gol ypmağa mu· 
vaffak olamayan M uhafızlı akın· 
cılar nihayet bu nisbi hakimiyeti 
Galatasaraya terke mecbur kaldı. 
lar. Mukabil hücumlarla Muhafı.? 
kalesini tehdide ba§layan Galata· 
saray, yine Salimin ayağiyle ve 
12 nci dakikada ikinci golü de 
yaP.mağa muvaffak oldu. 

Yanılan bu ikinci Galatasarav 
sayıs;ndaıı sonra, her iki takım 
da yeni bir gol yapabilmek azmi. 
le hareket etmiş olmasına rağmen 
netice üzerinde müessir olacak 
yeni pir sayı k'1ydedilemediğinden 
maç 2 - O Ga1atatıarayrn galibiye· 
tile nihayet buldu. 

Gençler - Fenerbahça 
Günün ikinci karşılaşması bu L 

ki takım arasında yapıldı· Oyun 
başladığı vakit Fenerbahçelller le. 
hine bir inki"af göstermekte idi· 
San IA.clvcrtliler rakiplerine na
zaran daha şuurlu bir oyun çıkan. 
yorlardı. Fa.kat gençlerin enerjik 
oyunu karnı!mda gol yapmağa mu 
vaffak olamadılar· Ve birinci dev. 
re O - O berabere neticelendi· 

lIUNCt DEVRE 

Fenerbahçenin bu devre ağır 
ba.Mrak sahadan g:ılip ayrılacağı 
tahmin ediliyordu· Fakat vaziyet 
hic; de böyle olmadı· Fenerliler bu 
devrede çok durgun görUnüyorlar. 
dı· 

Bu fırsatı nimet sayan Genc;ler 
birlii!i kendilerine has bir canlılık
la v: süratle akarak daha ikinci 
dakikada Alinin ayağından birinci 
gollerini kazandılar· Bu gol Gene;. 
!eri büsbütiin çoşturdu ve Fenerli. 
ter bir müdafaa oyunu tatbikine 
bul adıl ar· • 

Fenerin bu b<>zuk oyunundan is. 
tifade eden Gençlerln merkez 
muhııcir.li Ali 14 üncli dakike:da 
takımının ikinci go!UnU de yaptı. 

Bu golden sonra oyun mUteva • 
zin bir cereyan aldı. Fakat Fener. 
lilcr bir türlü gol çıkaramıyorlar. 

Nihayet oyunun bitmesine Uc; daki.. 
ka kala sağdan KUçük Fikret va • 
sıtasile yapılan b:r hücumda ~il -
sait bir vaziyette topu ayagma 
geçiren Melih Fenerin ilk ve son 
golilnU attı ve müsabaka 2 - 1 
Gençlerliğl lehine neticelendi· 

Atletizm mü f 
Dun Beşiktaş şere 

kalabalık bir atlet •, 
lştlrAk ettiği atuı& "

6
1 

milsabakaları fcra 8 

Kalabalık atıe\}e,. 
ancak 5 hakem nıO 

1 idare etmeğe geJnılf 
Birinci sınıf atl8 

Mısrrda bulunması~ 
yctıe UçUncU ve dö 
atletlerin iştirA.k et 
saba.kalar uzun sU 

Alınan dereceıer 
tur. Genç atletıerlrO 
bizlere iyi istikballe 
yanlar da mevcut 
c·ok memnun kaldt 
· Atletizm ajanını• 
nın gösfermlş oldd~ 
ten kendisini bur•~ 
meği~ 

Serbest güreş ~d 
Kırkpınarda yap~~ 

serbest güreş biriJl ~ .,a 
rak edecek takımın prılll 
ak,am yapılmıştır· ,_ - .. 

Müsabakalar son~,c, ...it! 
Hakkı, 61 k:Joda )ıf Jl~ll 
da Hasan, 72 kiiodS

1 
~;. 

kiloda Hasan KoÇ· 8 cıe 
dar, ağır siklette 
Ahmet seçilmiştir· 

21.4.940 p~~ 
Müzik: KUçUk orke;::-~ ~ 
gram ve memleket ~ '' 
MUzlk: Radyo e&S ~ _..~ 
Çocuk saati, TUr~_.w'~ 
okulu talebeleri &e: B"',b 
müzikli ıarkıJar. 18· ,. .._, 

19.10:.Memleket ~ J,...~ 
Meteoroloji baber >'_.: ~ 
Fasıl heyeti, 20.00: eeatl ~ 
kUlerl, Kalatyall ~ Jt<llP"': .. ! 
yer Ataman, 20.15 •• ~ 
ten Sayfalar), 20~'-. 
program. (Dört 0~ ~ 
!anlar: Hakkı De ~ 

Gül'• dakoğlu, Has&Jl t -..-
Okuyanlar: ıı~, ~.J, 
Tokaes, satıye • .,ot 
kuı. 21.15: ~~~_... 
Zahld Sezen ~-(l'J.) 
zlk: Dana uıuslll ~ 
leket saat ay&rlt 'fab:,.ı.r. 
raat, Esham - --t»· . ...... ( .. ..,-........ 
Nukut bo fP! ~~ 
.spor .,rvı.s. 22- • 't~. 
(Pi.) 23.~/28·30• 
vekapanıf.~ 

F.enebl Is D~ ~ 

19 ~ "...J 
Belgrad: ~ı.9.45 ~1'~ 

48- p&r1s: eaa '55• rA 
ga 40, orta aalP blP ~ 
at 20.15 de ı;-.,a b. 1118 ~ 
Roma: Saat saat p...-
250 Londra: 
daıca20,~ 

Beyoğlu a::. ~A 
8dcDD ... J'lldl P"' . 

lırlnd deT1'9 Vefaltlar daha ııeı1 tttemi.1ıe mUracaatı. 
bir o,. -anyorlAr· Bunun için 
~ ba devresi ilkine nazaran 

HELIDS MÜESSEÔTİ~tA- ISTAlllL 
2. suytıl' _...,_,,. 

ı-OLD~ ~il) 
ı - )laOe~ .,.....-, 

dalsa uviı:u ..• . . ... . ... ·,,,~ -. ..,. .. -
• 


