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llrn u 111 i taarruzları başladı 
IIarp yedi cephede 

~~,,ecin inkişaf ediyoı1 
~ 
~O petrolleri Norveçe yen iden 
~·lngilizticaret asker çıkarıldı 
1~~:!:k!::~ oi.: Müttefiklerin Osloya &O .. kilo~etre 
~HASAN KuMçAvı mesafede oldukları soılenıvor 
~~ .... ~~:rmı:::ı:c~ Hamarın alındıgtJ ı 

e.ı~ riliyor. Ha.~r ta-

~O&rk \'e Balkan •• d • 
~ ıo.::~::.;:; teggu etiz 
'atay ş i 1 e b i hA=~~n~2,.:::;:~m~~rveç ,:~~ aja~~~tı:fi~uh~~~;;:~:~iy~~an 

Alınan ~~b ztrlıhsı Amiral Şer'e muvaffakryelll bir taarruz yaparak 
Uç torı>ll atan ,.e ı;eınl)i bir~ aylık tamire mubfa9 bir hale 
getiren !ngtlb:Jerln "Spear:flsh" deınlnltı gemisi Ussltııo döndllktaı 
sonra- (K~e deıılzaltmm kumandanı)-

Norveç kuvvetleri Na.rvikten eenuba tayyarelerinin taarruzuna rağmen 

t ıı.. l'akalanacagı" _ ve eorka kadar bUtlln cephelerde bU· Strondheym istikametinde sürat s R A 1 
'"'l a... yük bir taarruza gecmJ~tir ve Oılo le ilerlemektedirler. t a lk "" &YJnca cephesinde lngill.z kuvveuerı De mUı· HARP CEPHELERi ov y e us ya m n :r Köstence- "~~::.r:.;;'7.:A.ı - Ha•a• sı-.ım, 22,~~~. 6 ~~ • 

~kaçtı? Eski Kocaeli mebusu Sırrı __ yaya zahire ambarı 
~~:3:~ Orduqu lıükiimet 
~:S??;Wl~ 4/eylıine tahrike olmak istemiyor 
~~:.::.::: teşebbüs suçiqle Moskova radyosund_a Şehrimizdeki 
~~ ~ durdurmak i. T k• h ı b 1 
~~b.:=:~ı~:~ Bugunlerde. şehrimizde askeri ür ıyeye ücum ar No~ık:~~'!::m. 
~1:.~v.~: A~.~~~e~~~emol~~h~~m:.!d~i~~e~un- birdenbire kesildi de a~=~:::;::ler 

'ti Uı 8.&nıatih öğleden göre, eaki Kocaeli mebusu 5ım mu3t~r- Mumaileyhin muhakemesi. Sovyetlerı"n ı·ngı"ltere ,·ıe tı·caret görülmedi tlnıau de mevcut- Bellioğlu hakkındaki tahkikat ev- nin a..skerl mahkemede yapılması f-

i rakı Milli MUd&faa Veklletinhı a- ~in icab eden formaliteleri ikma' Şehrimizde btilunan emuiyet umum 

Sveçte b ·, r A 1 m an ~~ıı::n b~~~:~~:iır~;~~i~:!~i müzakerelerine talip olmaları :;::::~:;: :ı=zl;: 
Mkerl mahkemede yapılacağı ta- ret ederek muhtelif ı.,ıer hakkında 

Y 
~:ı!~~~:tmiş ve haMıklara baş- şayanı dikkat görUIUyor cörtıımU,llll'. 

Ya • d • • • • • • ı d •" Bu hususta malOmatma milraca. .A..ll Rıza Çevik di§lertnin tedaWdııl 
L re s 1 u ş u r u u at ettiğimiz eehrimiMeki sallhi- Londra, 21 (A.A.) - Observer ga- 1Ürg1ln avı hallnl almıebr. Yugoe- :::.ladık\an sonra Ankaraya d&ıe-hl\I _ yettar makamlar muhakemeye bu- .zetealnln diplomasi muharriri .Avrupa lavyada eıki b~vekll Stayodinov!çin 

"6 ug k b• t db" 1 k günlerde başlanacağını, emir bek- vulyetınl tetkik ederek DU mUtaleada tevkifi dahııt dU,manlarm lzaleıine Merke.zt Avrupa ve Balkan memle-

h . a arşı ır e ır o ara le~~a:~~J:~~~~;·~t mUdUrlU- blı:.::~~~;:taratından Norveçte do~a:~~~1!a~\=dı~~ etmekle ~:ıub~~::ı;~:~::eıı~t:ı: 
arıta satışı yasak edıldı" . ğUnden aldığımız mal6mata göre. yapılan hnrekA.tın gllze en zJyade aynı 1Urette hareket edeceğini p çok klıiıaelerln hudut haricine çıkanl-

sabık vekil ve mebusun orduyu hü. çarpan neUceıl birer birer nullerln termlıUr. dılt bugtl.nlerde !ataııbulda bu gibi 
kCtmet aleyhine tahrike teşebbils kurbanı olmak mevkllne dU~en blta- Slya.at mahafllde Alınan radyoaunun U:dbirJer &lmması: mevzuubaluı olup 

~ ~· sm;u ile muhllkeme eddileceği ta- rafların nklt geçmeden harekete Norveç Kralı Hakon aleyhlııe yaptıtı olmadığını öğrenmek için maUunatma 
'!1!19 hakkuk etmiştir. Sım Bellioğlu karar verml§ olmalandır. Her mem- son hücumlar mevzuubnbJI olmakta- mUracaat etUflmiz emniyet mUc!QrQ 

. 

~ c:.'.:_lıııoı.. •h'armaa siperler b.nloyor • 

~ lııı.:.~ ~be/ - Bir lsveı; ( ol ka~ıamda bu suretle hareket etmek 
''·~Gı.... 'tttta.~ lelul Uz.erin· mccburlyetide kaldıkları zannedilmek 
~ ~~ la ucan bir .Al· tedlr. 
~~ ~ -ıe.,?&re81n.1 dUşür- İçindekiler tayyareyi yaktıktan 
~~' "'->.,._ dU er içinde Gole· aonra kaı,;mı~lardtr. 
~ ~ ~Ul ltnUıtUr. lçinde CAl!IU8LARA KA'R~L. 
~~ ı_ nıu, ve tevkif Stokholm, ıı (A.A.) - lsve~, ca.-

' ~' ~r"t suıluğa karoı ihtiyat tedbirleri alma.-
' 'it ~lebu Cotıand ada- ğa devam etmektedir. Dlln ak~m 
'tt bt~eUnde kal· neıredllen bir kararname ile harita 

arının ate- satıp yaaa.k ecUl.ınifUr. 

bundan başka sivil halkı da ayni lekette Gulshlng1ere (Norveçle .Al· dır. Bu maht111erde nazl aevkulcenl· 
şekilde tahrikten su~lu bulunmak- manlnrm i~ başına geçirmek istedik· nin Norveçle memleket mUdataa ka· 
tadrr. lerl adamı akrıı mUcndele umumi bir blliyetlnin imhadan lciz kalınca aha

Muzaffer Akalm, ecnebller hakkında 
!itedenebri tatbik edilen normal kon· 
trol haricinde hiçbir tedbir mevcut 

Yugoslav lıegeti 
Moskova yolunda 

Bükreş, %% (A· A·) - Ordeviç'in riya.setinde Moskovaya gitmek. 
te olan Yugoslav iktı.sat heyeti Belgraddan hareket et.mi§ ve dün ak
ıam Bilkreee gelm.iıtir- Heyet basından biri Havas ajansmm muha
birine Dun.lan ııöyle~tir: 

''- Heyetimizin reisi ağlcbi ihtimal Molotofia görlişecektir. Me
~ srrf iktısadl mahiyette olacaktır. Rwsya ile Yugoslavya arzu 
ettikleri takdirde toprak ve endüstri mahsullerini geniş mikyasta te
ati edecek bir vaziyettedirler. 
· Yugoslavya domuz ve tUtUn ihraç edecek, buna mukabil bilhassa 
ma.bruka.t maddeleri alaca.ktır.,, 

Heyette 1 eksper ve Belrrad ecnebi matbuat direktörU Bir&nlç j 
bulunmaktadır· 

Tunuıta ttalyanlann jimnastik tenliği 
Roma, %% (A· A·) - Bu ııene Tunusta İtalyan jimnastik eenlilı:. 

leri yaprlmryacaktır· Fransız ukerf makamlan karp§alık çıkmaaına 
mAni olmak ~in bu tesahUrata mlnl olmuol&rdm 

liyi oahıslara karoı hücumlarla kor· 
kutmak gaye.eme dUıtUğü!)U ve bunun 
bitaraflar etkAnumumtyesi için huauat 
bir ders te:ıkU ettlğt söylenmektedir. 

(Devamı 6 nc:.fa) 

olmadığını ve eaaaen ıehrlmlzde bu 
huausta fevkallde terUbat aımmur
ı:ıı icap etUrecek bir vaziyet buli1nma
dıtmı ~ylemt;tir. --

Son flDaklka 
ANADOLUHiSARINDA 

5 CÜfilc§.ly~t 
Bu ıon derece heyecanlı, meraklı 

zabıta romanına 

BugCın başlıyor 
~ ........................................ .,, 
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Kral canı sıkılmış bir tavırla Taksiye: 4 'Sevda iş
lerinde hakikaten çok cahilsiniz. Günah çıkaran 
papazlar bile bu hususta malumat edinmeyi 

lüzumlu aörürler,, 
-Ne? 
- Meçhlıl bir adam tarafından. 

Ev sahiplerinin büyük km dal- • 
resinde değil. 

Pozol kahkahayı bastı: 
-Zavallı Löbir:bl Bu iş onuft 

başına gelecekti. 
- Ben bu Mdise ile bir kaç 

gündenberi vukubulan ve hepsi kız ~ 
kaçırmakla gizlice kadınlan kan· ~ 

ft'•-dmnaktan ibaret olan fevkalade -: 
htıdiseler arasında bir münasebet 
görmekten kendimi alamıyorum. 

Kral canı sıkılmı~ bir tavırla: 
- Bu fikir müdafaa edilemee, 

dedi. Böyle bir fikri yerinde bul· _ 
ma.mak için phsan !ebeble.r gör
mekte olduğumdan ba§ka, mantık, 
bir adamın ayni zamanda iki genç 
km birden kaçıramıyacabm aiııa· 
ttr. 

Dlf!tsinin deniz da!taJt• benıi· 
yen ~dımlariZ. ıallar.a $allana 

üorliym Diytm ... 

Se\ıda i~erinde hakikaten tı>k - Nasıl, ona da mı? 
cahilsiniz. Gilnah çıkaran papazlar - Affedersiniz, onu demek ... 
bile bu hususta malQmat edinme· - Bu çılgınlık! Pis ve berbat 
~ lüzumlu görürler. bir hayvana .... 

H · bu bah..ı ka •-'- ' - Böyle bır eey söylemedlm er ne ıse iN palAWU. M . 
Verilecek ba~ , a,e..-te. 

B"rka ..::.::!'°beri~ va;_~:_ - Bu meçh~ adam ayıp!an· - 1 ~ .... JU<;n yapıuı~- • 
ta ı · tl · "-- f ili maktan rıyade aanmağa IAyık. 0 an cına~e ~ yegcuu::ı . ~ Her türlü takibata muhalifim. Bu 
olduğunu 1dd1ada ısrar ettiğım hAdiseyi kapatalım. 
meçhQI adam yakal~rurustır, yahut _ tzah edeyim. 
yakalanmak üzeredir. Bu sefer de - Yolda izah edersiniz. Çabuk 
onu tevkif için alı::in bir i~retinizi ı 'T"-ı-: o un " 4A.llJ ••• 
bekliyorum. 

- Eğer böyle ise sana o işareti 
vereyim. Bu İi bitsin artık. Müc· 
riin nerede? 

- Trifem yolwxia. 
- Yanında kim var? 
- PreDSC8 Alin. 
- Bumı nereden biliyorsunuz? 
- Bu sabah matmazel Löbirbin 

odasında taharriyat yaparken, ça
lışkan çoeuc.lYun her ıece eökyüzü· 
nü tetkik için J..-ullandıtrı §üphesiz 
bulwıan bir dürbün buldum. 

Bu dürbünü alarak etrafı tuas· 
sut etmek üzere kullandım.. Teu· 
düf bu dürbünün ellerimde bir 
k~fin Aleti olmasııu istedi. 

Trif em ylu üzerinde iki yüz met 
re kadar mesafede, esrarenai.ı ada· 
mın giydifi, adamlarım tarafından 
bildirilmiş elbiseyi riymie olan bir 
delikanlı gördüm. Onun l'alllllda 
on beş gündenberl sarayda herke
sin tanıdığı yeşil robu giymi' ola· 
rak prenses Alin ilerliyordu. 

Gayretlerimin neticesi i~tc bu
dur. Karar verme ve harekette sü· 
ratin, projeleri ne olursa muwffa· 
kiyetle neticelenmesi için, lGzum
lu olduğunu Majesteye hatırlat

mak isterim. 
Pozol< 
- Bir nokta üzerinde kararım 

.,katidir, dedi. Benden ba;ka hiç 
kimse kızımı tevkif edemez. Bu 
karamndan caymış değilim. 

- O halde derhal hareket etmek 
l~. 

- Hareket edelim. B~jlar ha· 
mmı? 

- Ekserisi hazır. Diğerleri peşi· 
mizdcn gelir. MeçhQl birinin re
zilli.ne muamelelerine maruz kalan 
Mdık Kozmonum da dahil, bütün 
hayvanları eğerlettim. 

Parmakhktardan merdivenlere 
kadar muhafızların ild sıralı dizil· 
diği avluda kalabalık toplanmıştı. 
Hayvaıuna binml~ olan Jigliyo 
mütece.ssis halka kendini gösterdi· 
ği sırada bir köylü rrupundan gü· 
zcl Tiyeret ayrıldı. 

Gülümsüyordu. fakat mahcup· 
tu. KlzM'arak Jigliyoya l'akla~tı: 

- Size t~iir ederim, dedi. 
Hepinize ~ilr ederim. 

Jigliyo sordu: 
- Elinde tuttu:un nedir? 
- Kırkıncı Wem. Sizin için, 

riıe uğur getirsin diye sakladım. 
-T~ilr ederim. Mukabilin· 

de ben una ne nrebilirim? Söyle 
bana .• 

- Maıxtrada bana kar§ı fena 
davrandılar.~ sütünü ~a
dığrmı söylediler. lki cül.rüm ek· 
sik dediler. Nihayet cebimde altı 
fnınkla yol ortasında ve işsiz kal· 
dım. 

- Fakat ıavalh Ti}1eretciğim 
benim !3.na verilecek i~ yok ki-

- Var, ben bir iş görüyorum. 
Bu m~frzlann kantincisi yok. 
I~ güç de olsa uran yok. Elimden 
edeni yapanın. 

- Nasıl? btiyor!tm ha? 
- Evet Fakat ilk ilin~ için 

bfileyi bagajlar arasında takip e
derim. Sizce efer mahruru yoksa 
beyıire daha !lônra binerim. 

- Kabul. Haydi bagajlara &:it 
\'e ö~leye kadar kendini iyice sak
la. Daha evvel ortalarda ~örünme, 
anladın mı? 

- Evet, evet. Ben bu smıda 
ortada kendimi göstermekten ~ya
de uyumak istiyorum. Tekrar te
eekkür ederim. Siz kaclmlara ka~ı 
iyi k:ılblisiniz. (Devamı nr) 

H A. B l!l R - Aqam Posta::u 

Çay e 
benzin 

Zaruri sebeplerle 
fiyatlar artt1r ıldı 

Bu defa litre ile azami 
satış fiyatlan da tespit 

edildi 
Anknra, 21 {A.A.) - Ticaret 

V ek~letinden tebliğ edilmiştir: 
1 • 2 Marttanberi cAri benzin. 

gazy~ğı ve motorin fiyatları, 
mezkQr tarihte.'l sonra Roman 
yadan gelen malüınn fiyatlarının 
claha yüksek olmasına binaen, 
muktcızi zamlnr yapılmak sureti. 
le yeniden tesbit edilmiş ve 21 
nisan pazar gilnilnden itibaren 
mcriyet mev1dine konmuştur: 

Benzin, gazyağr ve motorinin 
İstanbul, İzmir ve İskenderun de· 
po esas fiyattan şunlardır: 

Benzin, dökme, kilosu 22,90 
benzin, dökme, litresi 16,72; ben· 
ı:in, çift büylllc teneke 646, 12 : 
gouyağı, dökme kilosu 17 ,21 ; gaz 
yağı, çift bilyOk teneke sın ,31; 
gazyağı, tek küçük teneke 8 7 ,83 : 
motorin. dökme, kilosu 9,82: mo
torin, çift bilyük teneke 368. ı 9 
kuru~tur. 

Benzin ve gaı:yağı.nın Ankara 
İstanbul ve fzmirde dökme ola -
rak aı:amt &atl1 fiyattan şunlar • 
dır: 

Benzin Cazyağı 
Litresi Kr. Litresi Kr. 

Ankara 21,35 
htnnbul 19,00 18,40 
İrmir 19,05 18,55 

Ankara, !stanbul ve İt:mirde 
tenekeli benzin ve yağın azami 
aatış fiy!.tları tunlardrr: 

Ankara 
latan bul 
İrmir 

Benzin Cazyağı 
Çift büyük Çift büyük 
tcnclıc teneke 

785 725 
705 "' 615 
'lOS 620 

Gazyağı, çift küçük teneke 
Ankarada 107, fstanbulda 93, 
İzmirde 96 kuru§tur. 

Diğer yerlerde gazyağı ve ben. 
dnin aznmt satı} fiyattan, }'U • 

karda bir numara altında göste 
rilcn depo c~s fiyaUanna nakli
ye ve teslim masraflarının. ma -
hcllt rUsumun, ~irket bayilerine 
verilen k!nn ve füıtcsi Vek!lete 
teTdi edilen yerlerde ise pere.ken
dc satıcı komisyonunun il!vesi 
ıuretlle tayin ve tcabit olunur. 

Her yerde balen drl motorin 
azam! fivatlanna: 
Dökme kilo ba~ına 0,97 kuru~ 
Çift bUyilk teneke 16, 71 kuruş 
il!ve edilmiştir. 

Bu fiyatlar ;irketlerin bayileri 
bulunan mahallerdeki en büyük 
mülkiye memuruna ve mmtaka 
ticaret ve iktıııat müdürlüklerine 
telgrafla tebliğ edilmi!tir. 

Orta mekteplerde 
ders kesımı 

Maarif vek!leU ortamekteplerd.e 
ders keı51ml ve imtihan g1.1nlerlnJ te~
plt etmll§!r. Bu btmısta yalanda. mek 
teplere tebligat yapılacaktır. 
Denı yılı ba.~ında huırlanıuı yeni 

imtihan tallmatnameal Uk de!a olarak 
bu de!o. tatbik edilecektir. Bu WI· 
mstname hUktlmlerlne göre. ortamek 
teplerln birine! ve lklnd ıımtflarmda
kl talebeler mualllmlerin kanaat not· 
la.rlle ıınııt geçeceklerdir. Son ıımif 
tale~ l.se her del'8ten kanaat notu 
aldıktan sonra türkçe, tabiat ve riya· 
zlye derslerinden eleme imtihanı geçi
recekler Te diğer derslerden de §i!aht 
imtihana tabi olacaklıı.rdır. Eleme 
lmtlhıı.nlarmm sualler! veka.let tara
fmdıın göııderileeekUr. 

Müddeiumumi 
Hıkmet Onat 

Son Ankara seyahatinin 
sebeblerini anlattı 

Birkaç ı:-Un evvel Ankaraya gltmJş 
olıın İstanbul Cumburt;ret MUddelu· 
mumbi Hikmet Onatm ~hrlmlze dön 
dUğünU yaznn~t1k • 

Bu ııeyahatlnln ııebeblerlnl sor-....n 
bir mub&rririml.u mtlddelumuml Hile· 
met Onat ıul'\ları ıs6yleml~tır: 

"- Ankara.ya herhangi bir d~vet 
Uzerlııc &itmt., değilim. Uınılen vf'U
letten mezuniyet alarak gittim. ı.tall 

sene ~ yaklaıştıgından btanbul nd· 
Uyoslnln bazı lhtlyaçla.n ve butCl' 
ne ııltıkadar dl#'er bazı meseleler Uze
rlnde vckAletle t-mıı.s.Iarla bulund\:m 
ve f:ı:nhat verdim. Es:ıscn her sen• bu 
sıralıı.rda adliyenin bUtçe ile nlA.kadar 
bazı ı:ıerl ve lhtıyaçlan hakkında I· 
zahıı.tta bulunmak Uzere .Ankarn.ya 
giderim. Son ııcyahAtlmln de 11< bebl 
budur.,. 

Stadyon1 va 
hastahane ınşas ı 

gecıkecek 
Demir ve malzeme ithali 
güçlüğü buna sebeb 

oluyor 
Harp vaz:iyetl dolny1sile demir ve 

malzeme lthıı.U g1.lçlUğü ııehrlmJzin 

Lmarma alt bazı tec~bbU~lerln te.hlrl· 
ne aebeb olacnk mahiyette gllrülmek 
tedlr. 

Nitekim, ln~a.ııı lçln bUllln tedbirler 
alınmı~ ve lmnr pltlnı:nda ~n sıraya 

konmu~ olan Dolmahabllbçe ııtadyu· 
mu il• Mccldlyeköyündeki bUyUk has 
taae ve Taksim meydanında yapıla· 

etı.k ln~ııt bu yüzden seclkecektlr. 

Belediyenin fithrln muhtelit :rcrle· 
rinde ve elektrik, tramvııy idaresinin 
elinde bJr milyon ton k&dar hurda 
dettıir bUlınU§tllr. 'Büblara ~ar:ıtıli 
6-7 ytlz ton mamul demtr gettrmok 
kabildir ve İtalya btsyle bir anl:J.6ma
ya razı olmu§tur. Ancak kAnuneD 
hurda demirin ihracı memnu olduğun 
dan buna bJr çare ara.nmaktadır. 

Stadyomun in~ıuı için 600, Mecldlye
köyQ hastane~ in:MI i<:{n de ı~ 
ton kadar demire ihtiyaç vardır. 

Hurdn demir ihracı kabil olur.sa hiç 
olma.zu yalnız stadyomun ın,aaı 

mtımktln ols.blleeekUr. HastaneJ• ııı.. 

:cm olan demirin de Amerlkadan gr.· 
Urllmemru temin için bir koml3)'oncu 
lle mll.z;akereler yaptlmaktadl?'. Ta.l:
sim meydıınmdakt ln~tın ıs .. kııtı 

surette tehlrlne zaruret basıl ol~uı:· 

tur. Şimdilik meydan açılacak ve bu
raya gen~ bir b:Ulçe yr.pılacaktır. 

Yeni bir örfi idare 
kanunu hazırcanoı 

Ankara, %% - P'evkalAde ahvalde 
tatbik edilmek Oure h9ıromet tara· 
tından bir örtı ida.re kanun proje.!!! 
bııurlanm~tu. !!ecllııe ııevkedilml§ 

bulunan bu proje alAke.lı eııcUmenlt'r· 
de tetkik edilmektedir. Yakında Mec
lisi umumı heyetlııde mllukere edflc· 
cektlr. 

Bu lAyihada, örfi idarenin hangi 
zamanlarda ve ne gibi ııcbeblerle 11~ 
edileceği ve buna ealWyeUl ınakam· 
!arla U.tblk tarr.ı geni, ııurette tayin 
ve te!!plt edfimektedlr. 

MlLLt l'tl1IDAFAA\'l KOnmıA 
KANUNU 'T.IttLL~R IIEYP.:11..'\-:0P.: 

Anlcara, %! - Milli mUda!aayı ko
ruma kıuıun l!yUııı.aı Ba§velt!lcte va
rllml~tlr. L!yiha tcrR v.-klllerı heye. 
tinde Ç'6rU~UldUkten sonra BllyQk 

1 Mıllet :Mecllsiııe an:cdileecktlr. 

23 Nisan 
Oaire ve mektepler 
buqün tatil edildi 

Bu hafta içinde 
muhtelif yerlerde 

müsamereler verilecek 
Yarm 23 nlsan m.llll htlkJmlyet ve 

çocuk bayramıdır. Bu mtı:ıasebctle 

bUtUn resını daire ve mUe&ıeşelerle 
mektepler bugün ea.at birden 1Ub3ren 
tat.il edflmi§lerdlr. 

Gerek mektepler ve gerek re!!ml 
daireler yann kapalı bulunacak ve 
dalreler çar§amba, mektepler de per
§embe sabahmdruı itibaren tekrar 
~ılarak çalıilma~a b:ı~lıyacaklardlr. 

Ancak çocuk bayramı bir hc.fta de· 
vam ellec~ktlr. 

23 nlsan bayrnmmda halktan ku
tularla iane toplamak hakla çocuk e· 
slrgcme kurumuna -.·erllınl~tir. Fakat 
bU halin uzun senelerdcnberl çocuk.la
rm terbiye ve abl&.klıı.rı ür;erlnde çok 
fena te3irler yapUğmı naı:an dikkate 
alan kurum kutularla halktan iane 
toplamak oeklinl kAld~tlr. Keyfi· 
yet emniyet direktörluaUne blldlrll· 
mi§ ve bu ııekilde para toplayanlaı 

G'6ı'i11Urse yakalıı.narak ha.kla.nnda ta
kibat yapılmııııı 1.stcnml~Ur. 

BayTam münasebetUe bugiln ö~le· 

den sonra ve yarm oehrlmlzln muhte
lif acmtlerindek\ çocuk eslrı;eme ku· 
rumu merkezlerinde veya bunlarm 
t~ebbiblerine muhteli! mah11Uerdc 
çocuklar lçin temmller, mUsamereler 
ve muhtelif eğlenceler tertip edllml;ı
tlr. Bu arada. yarın sab:ıh Fra.nsız tl
yatrosund& bir gtırbUz çocuk mtııın.bn· 
kası da yapılacaktır. Kurumun Bey· 
otlu §Ubaal de yarın Makelm ealonlıı

rmda bir çocuk balosu tertip etmt~Ur. 
Bayram mUnasebcUle muhtelit gemt
lerde fakir çocuklera ~hlse ve ayak
kabı dağ'ıtılııealttır. 

Gemi in~aiye mühen· 
disi yeti§tirilecek 

Ytık.sck nıUhcndls mektebinde yUk
sek gemi ın:aiye mUbcndbllği smı

Cmm açrlmast karar\a§ml§tır. h'U s1· 
nıtta memlekeUml..z;ln çok ihtiyacı o
lt..n yüksek gemi ln~alyc mülıe:ıdbl 
yeU~UrUecektJr. Bu 6lnıt t.&lcbeBI a
mell derslerini de ters'-Dclerde g6re· 
eeklardlr. Bu sınıf için A vrupjldan 
mubteUf mua.lllmler gcUrllecckttr. 
MUbendts mektebi kAdrosu talebe a
dedi gcnl~letıleccktlr. 

t> Devlet demtryolla.11 kadro!u 
genişlediğinden hı:ızirnndruı itiba
ren yeni memurlar alın&c:ı.ktır· 
Bundan b:;§k::. kıstm r;e!i ıretiştlrll
mek Uı:ore lise veya o doroccdekl 
sanat mektebi mezunlanndan 20 
memur nlınncaktır· 

* Beyo~lu, EminönU ''e F ::.tih 
kazalarına i.ltı.ve edilecek btrcr 
kayma.kam ve be>lodiye oubesl mli
dür muavini önümüzdC'ki a.y zar
fında tayin edilecektir· 

• Haklın ve mUddelumuml mua
vinlerinin doğnıdan doi?'ruya 33 Ji. 
ra ~la ta~inlPrl knb'l olduğu 
maliye vektJetlnden e..lAkadarlarn 
bildirllmtştir· 

* Elektrik ıda.resinm yeni k:ı.uı
nın ın yetine konmıu;ı ~i bitm1ştlr· 
Ya.kında na!la vekaletinden bir te
sellUın beyeU gelecel:. bundan 
sonra yeni kazanm ktl~t roıımi 
ya pılact.!:tır· 

* İzmir valisi Ethem Aykut 
KUçUk Menderes wnsı hav-...aıım
d:ıki tetkiklcrlnl lliınnl etmiştir· 

* Dovlt1t ba,•a yollan işletme 

rnUdilril tz:mlre gitmiş ve 80n yağ. 
murla.rdn.n bozulan Cumaovnsı ha.va 
meyda.nın1 ve yani ha.va meydaıu
nm tesis edileceği Bornovadııki 
Haeılarkrnnı gemıi~tir· 

* Geeen ay iQinde 1.r:mir lima.nı
na H3 U TUrk olmak Uı:ere 188 
v:ıpur gelm.i:ıttr. Bunlnnn tonilAto
lannın ye:tflııu 1C~·192 dir· 

Doğru 

Değj!_'!';; 
T epehaşında ~olJı' 

taksi duragı 
lazımdır 

ıııı.11' 
Dolmu3 taksilerin l;Jl 

: mlilılm blr kolaylık tc~ıııı"' 
muhııkliaktıro Netclddl cll 
ledfye de ı:örmUş ,·e cf' 
nı:ı EmlnönU llc Beyoğl~ 
t.aksilerln dolmu' )D ~ 
mUs:ı.nde ettiği bntde ~ııs' 
bu milsaa.deyl 111:ınbul ~ 

! tc~mllo J.:a.rıır ,.~,.fit'~ 
: na.kil \'ıısıfa~ı nzlıb.,11~·.ılil' 
s:ı.boıh ,-c nı.~:ınılnn .IJP"' dv1 
;;fdJş ,:e gelf~ zııınıınl~eJ 
illhamı kısmen oıson ö lf ;/ 
kmımcln.n bu kamrtn ço rı~ 
oldoi:'lJ mubııklc:ılıtır• _.\ tf1I 
bllmtfo bazı alts:ı!dıld4 6ıe 
r.\.f cdllmcsl lüztlD'IU g 1 

mnktndır· 1şı# r.' 
!I~eın. Pnn;;ııltI • ,.ı~-" 

F'..mlnönündc dolnıu5 t ıığ1S 'l 
yer ta)in rdllmls oid ~I 
Tepelın,ındn. bu yt1P~1_.;ı_# 
Tepctın,ı durağı Jk)-06' ı~§ 
fos ve yolcu lıcs:ıf ctJ lll""f 
mUhlm mcrkez!erfnd~~.~ ti' 
P:ıııga.lhd:ı.n dolınu~ ttll>"'"ıP': 1 ; 
len bir yolcu bumda l~d~ f 
bımıdnn .Ernlııöniınc b~ıf I' 
mu5 foksi yolcusu ~ :;1 (\ 
nebilmclldir- AyrJ ~~ fi'. i 
rndnn ~ bir dolntC-' p: ~, 
b:ı.sı mil§ teri amb~~ ~ ıf \ 
sen scnelcrdenbcrl bil~"'°'! 
Fn.k:ıt g:ı.yrlrcsml ııu.~°' J',j'l 
belediye, bum.da bir ~ ıfl~ 
sl yeri ayırmadığı 1 tlll - \ l. ı 
emda dolmu.ıJ tat.'5Uc ı:ıJısr ~ ! 
nlm~ı resmen mcl)lJl~e :ııt' 1 

! fcslnc blnız ful3 ti c> ~ ~ ı 
bir memura rn.sl:ı)'ll1 • .ş· 

, .. , JI 
nrab:ıdan indlrfliyor rUror ~rY 
tını.sız yere ceza gö ı.r ~~o 

l'ak.4'ilcrlc mcınur ,,c, ~ 
d:ümJ bir ltö,ckAPpl bı:I tıll il'~ 
~Unclc <lm-nm eclrıt 4' Ji' 

l or5 ttftr t bcrt:ımf ctmrk iç n ı t .ııı 
tiy:ıcı rcsmcn de wıb~ıı:ı' fi' 
dolmu" t:ııooıcr ı~ııı 1~~ .~ 
durnlc yeri n~"Jt'OU\k f.leeı0 ev. 
ht'm hfılf'lliycnJo ,·e 11e.ııı ~ &" · 
foritc!>lnl koruyııc:ılc, cııı' ~ : 
km mUhlm bir mtlf' ·~ 
y~?ctır diyoruı:: ~l f1'1~ 

Doğru. de;: ........ . 
····························· 
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HARP RUHIY ATI: 1 

Alm ... a .. n .... gıiıiııi1ıa ...... z ... e~te~l~er~i~g~e~n:2.§le~ Hak ve kuvvet 

akıl hocalığına başladılar 
Bugün medeni Avnıpada şiddeL nazari sahada ilham eserleri ola

le cereyan E'den yıldırım harbinin rak mUdafaa eden Bentlıa.nı ve 
blitün vahşi tecellilerini, bütün Helvef.iny gibi mütefekkirler de 
facialarını ve katil amillerini mü • aşağı yukarı ayni fikirleri söyledi. 
bah sayan doktrinin siyasi incilin_ ler ve tarihte "hiç bir insan dlğe. 
de aşağıdaki üç hak dilstunınu o- ri için menfaati haricinde olarak 
kuyoruz: • parmağını kaldırmaz,, şeklindeki 

~ıak 
~I Şarktaki 

Ablukanın Balkanlara teşmiline 
italya ve Sovyetler 

mukavem&t edeceklermiş 
Alman gazetesi Balkanlılar ablu

kaya. yardım ederlerse ''ceza 
görecekler ini J,, yazıyor 

nerlin, 2l (A.A.) - D.!\.n. 1 kat, lngilterenin Alman kadın • 
ajansı bildiriyor: : !arma ve Alman cocuklarm bilii. 

Berliner Bcorı;crızeltung sa- merhamet harp ilan etmesinden 
7.ctcsl, garp dcYletlerinin bal- sonra. bu masuml(lrın boğ-azlan 
kanlar haklmıdnld J>!'Ojcleri masma. bitarafJar tarafından 
ctrafrnda mlitalealar ylirUtmck vaki olacak her türlü iştirak ha. 
tedir. eu mUnnsebetle ınczkı)r rckctini, Almanyanın daha şid
ga7.ct<', balkan mcnılcl•etlcrin- detlı tedbirlerle cezalandıracağı. 
deki bllrük Britaııra elc;llc- nı cenubu şarki memlckdlcri 
rinin Londrada yaı)tıldnn ı;ti- miiclriktirler. Harp şurasmm 28 
r 11 c:mclcre temas <'clcrck diyor marttı. verdiği kararlara belki 
ki: yakınrla mutavaat etmek zaru-

Psikolojik manevralarla ve rC'tinde bulunan cenubu şnrki 
propogaııda ile. Ballrnn mlllet- devletleri, bu sebeple garp dev. 
!erinin zihinleri SJrnndinavya letkrin!n istediklerine itirazda 
hadiselerine bağlanmak ve kor- bulunmuşlardır. Onlar, sulh i • 
ku ,·ererek siyasi işlrr yapıl- c;inde yasamak istiyorlar. Ve AL 
mak tcşebb!lsüııde lıuJunulclu- mar.va ile doı:talan Balkan sul. 
ğu bellidir. ~taksat bugüne im- hu lchindedirler, zira, Balkan 
dar işlenıiycn hULUn o, nrnahe- ~mlhü aynı zamanda kendi men. 
de, garanti rn abluka tedbir- fantlcri icabıdır. 
!eri mekaııizmasıııı harekete 

Felemenk Hindis
tanı meselası 

Japonya, Amerikaya 
resmen teminat verdi 

Ya.c:lng'lon, 21 (A· A·) - Japon 
sefiri Hcrinouchi, Amerika harici
ye nazırı Hu! ile yapmış olduğ11 
bir ı;aatlik bir görüşmeden sotı.'"O. 
matbuat mümessilleııne beyan:ıttu 
bulunarak bu göriışınenin Duriık 

Okyanustaki vaziyetin heyeti mec
muası hakkında cereyan etmiş ol
duğunu söylemiştir· 

Mumaileyh, Amerika ve Japon
ya hükumetlerinin BüyUk Okya
nusta sulhün ve statünün muhafa
zası hakkındaki nuktalnazarlarının 
yekdiğerinc mümasıl olduğun:.ı be
yan etmiştir· Horinouchi, JRpon 
hariciye nazırt Arila'nın beyana
tında Felemenk Hindistanını hi -
maye etmek tasavvurunu ifade e
d<'n hiçbir kelime bulunmadığını 
söylcmişlfr. 

:Mumaileyh, diğer milletlerin de 
Fı>lemenk Hindistanmda menfaat
leri olduğunu tanımakta ve Fele
menk Hindistanı adalarının işlerine 
yapılacak hc>r ttirlü müdahale te
şebbüsü aleyhinde Hollanda hükfi
meti tarafından yaptlmış olan be
yımatı memnuniyetle karşılamış 
olduğunu ilave etmiştir· 

g-eçl rmektir. s...~0rduta petrol 
~l ~f k İngiliz ajanları, Tunn clc,·-
1' ~~k ~nalından letlerini gayet sıkı mlldafan 
~ gönderili tedbirleri almak zıırurctinde 

1 l\ 2t yor lıırakacak dercC'cde ileri gittlk-
t ~ fr· (A.A.) - Heutcr leri haldr, Çenıberlay11, Anım 
J ~ tJc~~O~: r kan:ı~rasıı~da. Balkaııla~?~ki 

lt,lıa kı h.ızılorduya lıı~ılız cl~1lerıle yaptığı gorUş
\ 1•ndan geçerek mclerc fnzla ehemmiyet ,.l!r-

Garp cephesinde 7 Alman 
tayyaresi düşürüldü 

I hatıaPurlarla petrol gem ı mez !!ilıi görUnU)•or. Çcmbı:n·-
1 1 llıutlatılarak Sovyet- Jayn in sözlerine lınkılırsn ya i
te !!it ttefikler aleyhine nız bu ~nlıanm sıılhlinden ve 

• Q 
11 

otursa, müttefik emniyetinden bahsedilmiş . fa-
\ k ~ ll k<'secelderf bin- Jrnt, elçilerin bu m tizakereye, 

I' ı 111cr Birliğinin Jn. bUsbUtlin ua~ka bir maksatla 
te e~1 <l~kl \"aziycti teh davet eclildlklcri herkesçe ına
~ 8ÖYJenmekteclir. I Hınıdur. Koıı!erıuıs, nhlukaııın 
ı 11 hirtnrı sıkıştırılması ve c·oğrafi bnloııı

" I' ha.rc1nden alınan dan rreııiııletilınesl maksadile 
'•aı· •ctı d "' · rıt lcyad er c, Sov- fazla olarnl\ snkutu hnyale uğ-

ıı ~tıca. t~' l.lonıen hn- rayan ı;arp clc,·lctleri11ln hlil\Ü-
ı 1 1lınllla.ı hklmnt .YılP· metlerinden istedikleri şekilde 

~ ltı ar, hıı 1 bir faalıyet- harbin faal sıırettc sPYk ve 1-
' a"<la b ~lrıımC'kte \'e tlnresi maksndflc yapılmıştır. 
tı ~~rın U~ ~~;~n hat llze. Balkanlar, garıı devlctlerl-
ır, ti de i~t\. tel örgU nin kun·etıni ve inıkt\.nlnrını 

'c olurı- şlınrli daha olıjektlr lılr şcldldc 

l ölçchlliyorlar. Tunaclan Ana-aht rloluya knclar uzanan blltun an de\lctler artık hıgiltercııiıı ve 

·~'ı·t ..... h..b radyosu F'rnnsanııı kaprislerini tatmin 
\ l"·•ı etmek arzus mcla değillerdir. 
~ht t Cl akşamı Balkan devlet merkezlerinde 

-"l) ara.fından ve Tilrkiyede her kes biliyor ki. 
~ a k cenubu şarkide bu neviden her 

, ~l ( ca hangi bir mane\·ra, yalnız Al. 
\. \ ) man'-'a tarnfmdan nlınncak olan ' . 1 ı· J ı cı a ;~ZP .- rnn ve ı- seri ve müessir mulmbil tedbir-

o ~I "~ılı ;'lnden çalış:ın !erile değil oynı zamanda, Bal-
( t11g. • at.'la mahsus ltaclarda .ııtılhlin muhafnznsında r. 1 onunu "4 . 

ı:ıı ta - nısan- büyük menfaati olan iki büyük 
7 a 1trı 3o 

8~onun kudreti devletin. !talya ile Sovyetler bir-
~.~~. \ızu:~~eil99 ve 19 Iiğinin. böyle bir te~cbbüFe kor. 
tıı.Jat r b e çalışa- şı gösterecekleri mulrn.vemetk 

~ ""Ça., hı ~~sa, ıırnpc;a, akim kalacaktır. Bu itibarla bu 
gılızce, almanca mem!eketlerden yalnız bir tane-

sinin. do:{rudan doğruya veya 
dolayısile, mesela, Karadeniz, 
Çanakkale veya Tuna meselele. 
rini tahrik etmesi ihtimali az • 
dır. 

Gazete. bundan sonra, Balkan 
memlekctlerilc ticari miiruıse • 
betlerin teksif edilmecıi keyfi · 

dört yetini tetkik ederek diyor ki: 
lngilterenin cenubu şa,,.rkideki 

iktısadi menfaatinin pek mcş • 
kuk olduğunu Balkan memlc 
ketleri tasdik etmi~lcrdir. Bu 
memleketlerin Almanya ile o -
lnn karlı ticari münasebetleri • 
ni durdurmak ve bu memleket 
lerle Almanya arasına düşman 
lık ve itimatsızlık sokmak iste • 
nildi~i malumdur. 

Bu münasebetle şu nokta mü_ 
şahede ediliyor ki, Yugoslavya
nm Sovyetler Birli~i ile ticari 
münasebete girmesi ve garp dev 
!etlerinin kendisinden esirgedi. 
ğini bu m<'mlekctte araması 
sırf tesadüfi bir şey değildir. 

Bu vakıalara rağmen ~arp 
dcvletl<'l"İ, c;arPsiz knlıııca Bal _ 
kanları iktisadi harbe sahne yııp 
maktan çekinmiyeceklerdir. Fa-

Müttefikler zayiat vermedıler, 

tayyare yere inmeğe 

mecbur kaldı 
yalnız iki 

l'arlı, 22 - Oo.rp cephesinde dUn 1 Bir İngiliz tayyaresi de inmeğe 

!an.llyet ve bilhassa tayyare !aallyctl mecbur edllmlşsa de pilotu yaralı ol-
!azla olmuştur. 

DUn gtindtiz ve gece mUtte!lkler ta
rafından hatların her ild tarafından 
mliteaddit keşi! uçuşları yapılmT~ u
zak noktalara kadar gidilerek :fotoğ
raflar çekilmiştir. Avcı tayyareleri 
bu harekata iştirak etmişlerdir. nu 
!nnllyet neticesindeki carpışmalıır 

müttefik tayyareleri lehine neticelen
miştir. 

İngiliz pilotları dört Alman tayya
resi dUşUrmUştUr. Diğer lld Alman 
tayyaresi de Fransızlar tarafından 

dUşUrUlmUştür. önce Jo'ranııızlar tara
!mdan sonra Belçikalılar tarafından 

kovalanan yedinci bir Alman tayya
resı Holanda tayyare da!! toplarının 

ateşi altında sukut etmiştir. MUlte· 
!ık tayyareleri hiçbir hasara uğrama
mıştır. Yalnız bir Fransız tayyaresi 
Belçika toprağınn inmek mecburiye
tinde kalmı~tır. 

300 Alman Roman
yadan çıkarıldı 

Bül.:r<'ş, 21 (A· A·) - Röyter 
ajansı bildiriyor: 

Yabancıların kontroluna dair o
lan kararname mucibince zabıt.anın 
Romanyadan §imdi 300 Almanı hu
dut haricine çıkardı~ı haber veril
mektedir. 

·Yuqns'av 
iktısat heyeti 

Dün gece Belgraddan 
Moskovaya hareket etti 

Hel~ra<l, 21 (.\. ,\.) - Sovyet 
Rusya !.le iktısadi müzakerC'ler yap. 
~ağa memur Yugoslavya heyeti 
dün gccrı Bükreş tarikilc Mosko
vaya gitmek üzere Belgraddan 
hareket etmiştir: Heyetin perşem
be günli Mosko,·aya muvasalatı 

hekl<'nmf'ktı>dir. IIPyr:ı' riyasete
den doktor Milora ('.ırrc,·i<: hnrr>
ketintlC'n evvel haı iciye nazırı Ci
nar Markoviçle görüemüştUr· 

masına rağmen kaçıp kurtulmağa mu
va!!ak olmuştur. 

Alman tebliğinde iııe bir avcı tay
yaresi kaybettikleri !tirat ve dört tay 
yare dUşUrdUkleri iudia edilmektedir. 

.Alman tayyareleri gece saat 22 
ye do~ lngflterenin cenubu ııal'kl 

sahillerine taarruz etmişlerdir. lngl-
11.z mUdataa toplarının şlddeUI lntilA.k 
ları etrafta i§ililmlş ve gök yerden 
atılan aydınlatıcı bombalarla parlatıl
mıştır. 

Bir Alman bombardıman tayyare
si benzini bittiğinden 1.svlçrede yere 
inmiş, dört kişilik mUrettebatı mev
ku! tutulmuştur. 

LOndra, 21 (A.A.) - Geçenlerde 
bUyUk gayreUer sarflle, 3 bin tonluk 
bir J\lman nakliye vapurunu batıran 
İngiliz "Senllan,, tahtelbahir! dUn ge· 
cc limana avdet elmiı;ı, mUrettcbatı 

halkın alkışlarile karşılanmıştır. 

''Hürüz, hür 
kalacağız ,, 

İsviçre başkumandanı 
ecnebi propagandasın

dan bahsediyor 

nem, 21 (ı\. A·) - İsviçre or
dusu başkıımandam general Guisan 
şu lıcyanntta bulunmuştur: 

"- Etrafta gayritabii glirültli
ler \'Ar· üç tehlike görliyorum. Ha
l'icf tehlikelerden bahsetmiyece
ğim. Dahili bir tehlike de mevcut
tur· 1çlmizde yaşıyan b:ızı ecneht
lcr vardır ki, sabotaj tı:ıreketlf'ri
nc, prop:ıga.-ıdnya ve meMlekeli -
miz alryhindeki yalan ııabcrlr.rc 
milsnl'laha et.Jniyeccğimilj nnlıyfl. • 
mıyorlar. 

Üçüncü tehlike şudur: Vaziyetin 
\•ahametini ve fedakarlıklar yap -
m:ı.k lüzumunu anlıynmıyan lsviç
reliler \'ardır· 

Ne olursa olsun lsviçrcnin bizim 
malımız kalmasını istiyoruz. Kendi 
vıırrlıımıızn hakim olmak istiyoruz. 
Bunu tl:'miıı ir:in ııeknd:ır f<'dakfLr
lık yapılsa az<lır· Hürüz, hür kala
cağız.,, 

ı - Hoşuna gittiği gibi hareket meşhur ifade ile hüliı.sa. edilebilen 
et! Adalet fikri sana endişe ver. (intifaI felsefe), (hayvani hak) 
mesin (Fac et excusa) kaynaklardan biri olm~tur. 

2 - Bir cinayet işlediğin, kom. Abüık tanımayan siyaset dok. 
şu bir milleti boğa7Jadığın takdir. trininin edebi ifadesini daha ziya
de müteamz olduğunu kaliyelle de Hegel'dc ve Nietsche'de bul. 
rivayet ve mesuliyeli istila etti- duğu tabiidir· On dördüncü Lli.iye 
ğin memlekete yükle! (Si fecisU, (Devlet, benim) dedirten ve muL 
Nega), lak Monarşinin mUdafil olan He. 

3 - Gerek devletler arasında gel'e göre kuvvetli Ye büyük m.il
ve gerekse dcvleUer içinde nizam. let daimR 7.ayıf ve ufak milletle. 
sızlığı ve karııııklığı körükle! Bıı re hi'lkimdir; çünkü kuvvet hak .. 
suretle bilahare ıztıraplarına niha. kın delilidir; zafer ve kuvvet HL 
yet '·eren bir halaskarları gibi on. hidir. Harbi umumiden sonraki 
lara savlet etmek hakkını kazan- Alman felsefelerinde bu fikirlerin 
mış olursun (Divide et lmpera). başka şekilde ve siyast tecellilere 

Bu nasihatlerde tam manasile göre değişen daha cazip ve örtülil 
bir zorbalık nıhu, beynelmilel ifadeleri hesapsızdır. 
münasebetlerde ahlak tanımayan Meşhur "Kavgam,, kitabı da, 
haşin bir Makyavelizm vardır· daha ziyade (hayvani hak) ve 
Panjcnnanist filozoflara göre f<>r. kudretin aşağı halk t.abaka.smm 
din hayat sahasında olduğu gibi haleti nıhiyesine göre bir mUda
milletlerin de yaşama kanunların. fnanamC'Sindon b~kıı birşey de.. 
da ancak biyolojik yani hayvani ğildir· Son günlerde okuduğumuz 
hak mevzuubahstır· lnsan Dar\'İn ''Bitler bann dedi,, kltabmm 
ve Spenserin öne sürmilş olduk. "klitlc ruhiyatı,. faslında bunun L 
lan hayat cidnlinde ancak kuvvet zahı çok ifadekardır. 
ve enerji ile ölçülen ve kabiliyet- Ben bugUnkU hak iddiMmı, Şe. 
!eri nisbetinde y~ama hakları o. kspirin ''Venedik Taciri,, ndek1 
lan bir hay\·an gibidir; hayatı ka. mlirabahacı Yahudinin hak telik
nunların se,>·rine ve tezahürlerine kisine benzetiyorum· Bu meşhur 
tabidir: bu itibarla ahlaki hak va haile malümdur; doymayan Yalnı.. 
müsavatın man:ı.sı yoktur; yeni di biçare borçludan alacağının be. 
ahilik biyolojiye istinat etmelidir· deli olarak kolundan veya baca.. 
HayYan nevilerini zamanla tasfiye ğmdan bir kilo et koparmak hak
eden tabii ayıklamaya ve hayat kını haizdir; mahkemede biltün 
mUcadelesine dayanmıyan ahla.ki halk ıztırnptan gözleri falta.şı n.. 
dilsturlar hıristiyanlığtn miskin L çılmış bir halde Yahudiye nefret 
catlarıdır· lnsan tarihinde zaman ve hiddetle bakmakta iken vic. 
zaman bazı filozoflar bu fikirleri danlı ve a.ktlh hikim malra.baı:a. 
cazip doktrinler halinde ifade et- eu karan tebliğ eder: 
mişlerdir. - Bir kilo insan eti hakkın. 

Bunların başında İngiliz filozo • dır, fakat bir damla kan akıtma
fu Hohbcy Yardır. Bu cUı 'elk~r mak şartile··· 
mütefekkire göre, hilkaten hod. İşte bugün de beynelmilel siya.. 
bin olan insan, eski Atina belde.. si ve iktısadi milnasebetlerde ah. 
sinde Aristonun iddia etmiş oldu • !ilki hak tanunayan (kuvvet felse. 
ğu gibi tabiatı iktizası olarak di. fesi) nin de bu aklıselim ve insan. 
ğcr insanları sevmez; herkes lık davacıliın. vicdanlı hakimln 
ba§ka.smın zararına menfaatler a. rolilnU ifa etmekte kusur gö.ster. 
ramaktadır. Herkes bu arzuda ve mediler; buna rağmen yirminCi 
hilkatte olduğu cihetle karşılıklı asırda şiddeti temsil eden "Vene. 
mücadele ve harp zanıridir· dik Taciri,. umumi ahlak tclıikklal 

Beşeri bir hal olan bu savaşta ve karan önünde serfüru etmedi 
en kuvvetli olan galebe çalacak. ve bir kilo eti koparmak hmıile 
tır; o halde en normal hak kan dökmekten çekinmedi· Fakat 
(kuvvet) dir· Hobbs'in şu düstu- çok şUkür ki (moral hak) m mil. 
ru ~ehurdur: "Homo Homini Lu- dafii ve '·iUzi olan insan cephesi 
pus = Her insan diğeri için bir de kuvvetlidir; \'e vicdan mahlı:e
kurtlur,, . Fakat insanları (maki. mesi henüz insanı adi bir hayvan 
ne adam) telakki eden ve bu de. dl'rekesine indirmiş olmaktan çok 
rece haşin bir ahlaki neticeye se- uzaktadır. Binaenaleyh kendi nef. 
bl•b;yct veren bu filosor dahi hük. sini sev<'n her hakiki insanın dua.. 
münün çok şiddetli olduğunu gö. sı (nhlnkl hak) mlicahitlerinln za. 
riince, ebedi bir sulhun tnkarrürü feri olmalıdır; aksi takdirde dün. 
için ku,;vetli içtimai mukavelelere ya ücıtilndc (ahlak ve mrdeniyet) 
taraftardı· dü!ltunınun bir kıymeti kalmryıı.. 

Kuvvetin hilkati beşerde bir ta. caktır. 
hakküm ve istila hakkı olduğunu Dr. Rasim AD ASAL 

Loid Corc'un harp 
hakkındakı fıkirleri 
Mebusluğunun ellinci 
yıldönümü münasebeti-

le bir nutuk söyledi 
J\nrnonnn, 2l (A.A.) 

Lold Corc nıllııtelıfplerine lrnr
şı lrıı.d ettiği bir nutukla mu
harebe hnkkındnki dUşUnccle
rinl anlatmıştır. Loid Corc ez
cümle demiştir ki: 

Ben lıizl harbe sUrliklemek 
bahsinde yapılmış olan mane\·· 
rnlnra ve harbe tekadcl!lm eden 
müddet zarfındaki ~·anhş hare
ketlere dair olan nıtilalcamı 
değlştlrnıi<s değilim. fakat har
bin esbabı hakkındaki mlltalc
nında da lıir telıedcl!il yoktur. 
Bizim silhhn sarılmamız çok 
doğru ve namusluca bir hare
ket olmuştur. Anupaclaki hu
ıl11t clcği!;ııııclcri lıakloııda na
zarı clikkntinizi cclbecleriııı. Bu 
harhin neticesi her ne olursa 
olsun dUnyn. haritasını ycııl

clen hnsmağa mecbur olacak
srn ız. 

Loid Corc"un hu nutku ken
disini ııarH\ruentoya intihabı
nın ellinci yıld()nlimll dolayısı. 
le yapılan bir ınc>rasim esnn
sındn irad odilmiştir. Bu mli
naselıctle kendisine Karno\'o 
ahalisinden 15.000 klşitıin im
zalarını muhtevi bir albüm 
takdim edilmiştir. Bu imzalar 
arn111m(hl muhaf!\7.RkAr ve ame
le ıırıı·filerine 1nPııs11p hir <;ole 
ıııtihlın Zc\'aln ait olanlar da 
Yardır. 

Bu sabah bir Yunan 
profesörü ve bir Alman 

iş adamı geldi 
A Una Unlverııltesl hukuk profesör· 

lerlnden Dr. Eli Anaııtasyadcs bugUn
kU konvansiyonel trcnile fehrimlzc 
gelmiştir. 

Yunanlı profesör bir muharririmlze 
,unları söylemişUr: 

·•- TOrk kanunlarını ve tatbik sili· 
temlcrlnl tetkik etmek üzere latan
bulda iki ha!ta kadar kaldıktan son
ra Atinaya döneceğim. Hukukun bil
hassa ticari me,7.:uAUle meşgul olaca· 
tım. Etüdlcrlm tamamlle ilmi mahl
ye~tcdir.,. 

Bund:ın ba.,ka bir mUddettenberl 
Balkanları dolaşmakta olan bir Al
man taciri de Yunanistandan gelmt,
tlr. 

Bu Alınan 1§ adamı, evvelce Alman 
yadan gctirtuğimlz demir ve çelik 
eşyanın bir kısmını Yunanlıtanilan te
darik etlcbllcccğlmlzl, lstanbulda bu 
işler için tcmaıılarda bulunacağını 

söylemiştir. 

Belediye kooperatifi 
ısah edilecek? 

Belediye kooperatl!inin vaziyetini 
tetkik eden koml§yon faaliyetine de· 
vam etmektedir. Alman mal!ımata 

göre, kooperaU!in ıslah ve ink1~a!ı 
için sermayesinin arttırılmasına ıu

zum görülmektedir. Belediye koope
Tati!e 15 bin llnı.lık bir yardım yapa
caktır. Kooperati! §ebrin be~ yerinde 
yeniden ıubeler açacaktır. Elektrik, 
trnrnvay, tUnrl ve su ldarelerlnln de 
kooperatife ortak eJilmelcri istenil
mektedir, 



H A B E R - Jlqam l'ostuı 

Beyenn1e ıği rolu ovnamal<iansa 

ç ~im ze 
Diş ağrısı Sır tutan 

- Kendisine mühim bir şey 
~ylcmeğe gelmez. 

- Gene mi dişin ağrıyor? 

1 

- fü·et, hem de müthi5. 

alan - Ayol senin di~lerin l>ir haf· 
tadanberi ağrıyor. O di .Jcr benim 
olsa çoktan çıkartmı~tım. 

- Neden? Bir kulağından girip 
öteki kulağından çıkar galiba? 

Peter Lor (Pf'tcr Lorrı:') u ta. 1 Almanyadu tiyatrolarda calış_ - Di~ler senin ol.a ben de çı· 
!,artırdım :ıma senin dcğıl benim'. 

- lla}1r. Bir J...ulağından girip 
ağzından çıkar. 

nır nırsm1z? Sin('ma artisti olnrnk 1 mııktn d vnm ederken r.:nzi hükü
yıı.lnıı g{Uel ltadınlat la yekı~ıklı mE'ti is ba ına gerine!.' Petcr Lor 
kndmları tanr)orsanız bu suale; ornda knlma ı mlinnsip gormiye. 
'hayır,, em"!.bınr vcrecc>ğinızc Jp j rck 1''r ll'!ava g·tti. Ornda i!I bu. 
he yo~· Fakat bir sıncmı:ı sanat_ lamndı ve in ' r r'i· Lon. 

Çocuk 

Balık avı 

Ç.Ocuk. olta ile balık tutan a
dama sord:.ı: 

- Geceleyin de blıyle böcekle 
balık tutulur mu? kfi.rrnda gU•ellığin bırinci planda drnda "lliı r. k bilen a- Kadın, çocuğunu görünce ferya· 

clı baııtı: gelmesl !hım mcz.i) etlerden olma- dam,. fi1rıli.ıd0 c....ı ecede bir 
- Bu ne hal ayol? 

- Evet oğlum. 
dtğına kani bulunu)<or ve bir ar. rol aldı. 

Ç.Ocuk hıçkırıklar ara~rnda ce· 
\ap verdi: 

- Tabii geceleri atc~böceği kul-
tıstte evvelfı sannt kudreti an)or. 

ntt Alm'.U1yadn çcvrilen "Du rL 
d!lrf \"nmpiri. fılmi ile Amerikrı
da ç vrilm 'Mister Moto,. s ıi 

filmlE'rinin mümcssıli Pctc>r Loru 
muhnkk k tamyacaksınız. 

Pet r Lor asl n Macardır ve 
d ınıarlarm n b re.z d:ı. Yahudi kıı. 
nı \' rclır· Bu Sl.'beple vaktJ e bil. 
•1il• bir şöhr('t ve servN ka~anmrn 
oldu ,u Alm nyadan, Nuzi partisL 
ııin i~ b~rr.a f!eçtiği 1932 se>nesln 
denbcti a)Tılmış bulunuyor. 

• .. 
Peter Lorun n.sıl ismi Lr.ızlo I..o

ven§tayuc:lır- Bab:ı.m Macaristanın 

kü<;ük bir !iehrinde Ucnretlc mcs. 
guldU ve ado.meıığızm arzusu og. 
!unun bllyüyüp kendisine ticaret_ 
hanesinde yardrm etmcsiycl1. Fıı
kl\t mllstnkb<'l Peter Lorun akh 
ftkri ti7> atroda idi· Babası ilo ken. 
di.sinın noktni ]'\nzarları arasmdn. 
bir yakmln~n limidi olmadığını 
görünce cilc cvınden kaçtı. 

Hcnliı: on beş ~ nşında idi· Viyn.. 
nnyn. gitti ve Lir müddet Viyana 
parklarının sıralnrmda yntmağa. 
merbur kaldı· Fakat yılmadı, nr. 
zusu blr tiyatroya girmekti· Bln 
çe11it maeC'radan sonrn bu arzusu
na crl me~c muvaffak oldu ve 
Brcslavdıı bir tiyatroda iş buldu· 

Aldığı para mneraflarmıı yetmi. 
\ ordt:· Hatta boğazından bile kıs. 
mağa. mecburdu. Bu sebeple tiyat 
roda temsillerden sonra birahane. 

re gtcll,or VC' kulaklanm tavşan 
:tibi oynatmak surctilc numarnlnr 
yap:ı.rıık hslkr cı'Uendirip birnr. pa
rn kn.ummağa çnlL51yordu. 
Yo.vnş yavc.ş ti) ntrodn ilerledi. 

Brcslavclıın ~onra Zürihe, oradan 
tekrar Viya.naya gitti. Bu şehirde 
llren Berlinin gen~ i9tidatl:ır ara. 
) an genç bir tiyatro direktörü· o. 
na. genç bir kadın tnrafmdan bir 
11iycstc b't..q-olti vC'rdİ· 

Peter Lor, bu rol için Berlino 
citttği zaman cebinde ancak on 
rt'O.rk vardı vn ilk tem.sil nncnk 
ıç hnfta sonra verilecekti· 

Bin eziyet ve yorgunlukla ha. 
:arlannn piye~ halk tarafından be
genilmedi· Yalnız Beri inin en bil. 
yUk tiyatro mün~kltlerindcn bi • 
ıi olan ·Holf NUmhcrg Peter Lo. 
run oyununa hn~rnn olmuştu. Yaz
dığı makalede onu göklE"re çıkar. 
d.t· Bu makalp. t<>sirll oldu ve Pe. 
tGl' 1: ka. ro'ler vermcğe ba la • 
<llltu'· 

Bu sırada meşhur r0jisör Friç 
Laııg, onunl;ı tanıştı RC'jisônin ga
rip bir f.ı!•!i vardı, çocuk katilleri. 
ne dair bir filn> yapmak istiyordu· 
Duseldorfda ocukl ı ı bldurcn 
2U hur katille cfkimıımurniye çok 
r.waııldtJ, bu mevzu Uzerinde ya. 
=~ bir film çok rağbet görür. 

-- Düştüm anneciğim. 
- Ç:ımura düşmüşsim. Oı;tün 

başın bitmiş. Yeni elbiı;en mahml· 
mu~. Yeni clbiscnle ~ aramazhk c· 
dip çamura düşmeğc utanmadın 
mı? - Azizem Frnv, bir dnmlıı dıı· 

- Ne yapayım annecığim. Düş· 
meder: C\ \"el reni elbiselerimi çı· lın 
karma~a \·akıt bulamadtm ki! 

un'i şarnp almaz ınısrnrt.? 

' - Fransız karikatürü -

Y ergüzündeki 

arasında 

insanlar 

aşk ve 

izdivaç garibeleri 
.. ... ._.._ ________ s;:zm..,ı .. -. .... _.. ..... EEE*mmm• 

· ilk zifaf gecesi aaetler1 aş!<ta 
hayvanları model alarak evlenen, 
kuluçka yatan, üneyen ve yılan 

gibi sevişen insanlar ... 
1 

Pnsl.llc Okııynuııta uzanan \'e ;ı.~m- ı c\•lııc ağzında (kunanı denilen bir a-
Ptıttcr J..or flln•• • i 1rn biriıı1k pin denllıp geçilen blnblr nd:ılara gi- ğacın dalını tnl}ıynrak gitmeye mec-
Rejisör ili ': ' k u ı ~ O) ununu o :ren hır in :.ın, eğer yermcı ln ha.yntı- burdur. Tıpkı ytl\'a:nnı yapan dlşl 

kadar beğe>ndi J:i. fılmin r<.'\·rilme. na Jcnrı.ma) ı bilirse, bu ~irin ndııl:ı· kuşlar gibi! 

lanırsınız, değil mı? 

Arap fıkras· 

Mıra ın tak~imindc l' ; i arasın
da ihtilfı.f çıkmıştı. !\ lc~lcri hal· 
ledemc) ince kadıya gıtti.cr. Kadı 
müracaatçılardan imine: 

- Ali, dedı, sen mirası ikiye 
ayır bakalım. 

Ali se\inç içinde i~ başlarken 
kadı füh·c etti: 

- Fakat dikkat et. arnlan par
çalardan birini C\'\cla :\tehmet se
çecek. 

si esna ında s nar) oda tadilat rın bin bir gece maaıılları, bin bir rU- Bu ağacın dalı gayet ncı, çok gn-
yaptırdı. P<.'tE"r Lorun rolü ikinci yası içinden kol:ıye:t sıyrılıp çıkn.- rlp, adetn çıplak ağaç mantarına llalbı~ - Ne lmdar <'rl,en gee-0 
plfindan l irind r'ina geçti. m111:. Onların nşklnrı, e~lencelerl, bcnzlycn bir kokudıı, takat aynı za- oldul 

Bu sırada Alman) ad'l iken Friç 
Langm <;e'oirdi 1 filmi Am"rikada 
yeni göstcrili)Q.1.du. Artisti çok 
beğenildi ve Holivudun (Kolumbi _ 
ya) film ~irkcti on::ı. haftad!I. hin 
dolar ücreti<> be>R sen müddetli 
bir mukavele teklif E"llİ· Zavallı 
Peter Lor rli)n ı; "rdüwtintı sandı, 
çUnkU LonJrada iken kar. .. ilc be_ 
rnber n) da j üz dolardan fıızlıı. 
hnrcnyamnmı tı. 

damı' rı, evlcnrnderl, lçlnde yn~adık· manda ıuırır s.ırlıoşluk ve keyif verici 
ları bin tUrlU garip Alem insnnı su- dfr. GUvcy, gclınlrt nğztndnn bu dalı Gaf! 
rcltll bir !ılm gibi oyrlar. alıp birkaç yaprnğmı ç ~ncr, sonra • . . , ., 

lıısan, sık sık, g6rdil@ garip garip çlğncdltf yapıııkları tclrrar "elinin h.adın bırdcnb1rr a·~ nmaga baş-
Mctlcr, qltm ycryU:ı:Unde nlabllecc- ağzımı veıir. O da bir mllddet ~lğner, ı lamı~tı: Koca'\ so~du: 
ğl feci ,•eya korkunç man~nralıır kar Bu suretle )'U\'O.nın ilk le?.zetı res- - ? Ne oldun. Neden ağlıyor· 

d h tt h t d"l men tntılmı• olur• sun. 
§Uıın :ıyrc en ayre e 1 ııer. " · - - Sen beni sevmiyorsun artık. 
Akşam kız:llığı \"UrtnU§ knynlann C:ıyct muslklşlnas olan Mlndnno- Erl~cy•in ke ·fi ka tı: 

Uzcılnde, yahut nl•rep boynuzları gi- lardıı ise bu h:ıyvnnları aşkta model S: ıi ç I Se · 
bı acnq ... <::cltlllc kan bo .. ur .. ~a,. ıılmak "det! d h l tır· o 1 i - n çı ırrnı~-.m aro . nı 

" ,. " r Sl\r " •·b " " :ı n gar P · nar Ik sevme:;em her ~k~am senin yanın· 
lan altında parıl parıl ynnan yan gelln yntnğınıı. (!ltl\lhuva) drnHen d b l k · · -l kal a u uruna • ıçın C\-.ıc • ıp can 

TE:klüi kabul cd r k Hoıh'Uda çıplak, ddcta ırlyah ,parlak bıılmumun bir deniz ku§unun lrl yumurta.sını sıkıntı ından patlar mıydım? 
.din d d B , . dan yapılmış bir delikanlı ''Ucudn korlar. Gelin tı.dctn bir nevi kuluı;kn-

gı cc ora a a, r ın:lc> karşı -
l tı w t hllk ., k I O görUrsUnUz ki dalgın dalgın kııval:ı ya yatmı~ olur! 
aş gı ı.c ·a.rm aştı: nu 
'kin . b' ll . K 1 l <F benz<'r bir şey çıı.lm:ıktadır. Ad('t mucibince Uk aulı: "'CCCSl va,. 
ı cı ır ons ar o ran.. " .. " 
k n c•· ti ·ı·) k . t• 1 Daha yaklnşınız: Hayret edecek- taktaki bu kuş yumurtasının kınl-'-'n,, .. :ıyn m m ,sı ı yar~·a · ıs •-
yorlaroı. Teltlif edi!Pn rollE"rin hE>p slnlz ÇQnkU l u delikanlı bu acı cesll mama ı lllzımdır! 
si katil \ C"lni rolleri idi· ı ımvnlı, dllnynnın her yerinde görme- Aııkta. bu nezaketin, gelinin ilk gc-

ye alıştığuıız gibi ağzlle değil, bur- ccden Urkm mesl için Adet <'dlnildiği 
Birkaç ay evvel Pari-3 'e Lon - nu lle üfllyerek çnlmaktadır! zannolunuyor! llk ?J!af gecesinin bu 

drnda sc>f let Ç"kcn, hatla karmilo Bu siyah bnlmumu vUcutıu kısa garip Met ve ncznkeUcrl .Aetal:ırda 
beraber aç kald!ğı gi.ınler çok o - nd:ımlnrın biltUn mwılkllcrlnde ı.ae daha zııllmceslnedir: 
la11 Pe>tcr Lor billun bu rolleri 
rcddctm k cesaretini gB terdi. Ver 
diği karı:.m s;:ı.dık kalıyor, yeni. 
den s fnlc~e diısmeği go~e alıyor. 
du. 

yalnız aşk vardır. Fakat bu aıık as
in. bizim nııJadıjhmız bir aşk değil

dir. 
Bu blnblr ndalnnn gerek delikanlı· 

lnrı ve gerclı: balık elli ı;cnc; kızlan 

Rol Ustünc rol reddelli ve sekiz &§kt nslıı bizler gibi anlamazlar. On
ay işsiz knldı. J..'al:at nihn>•et iste. , lar lçln a:ka insanlar değil, hayvan
diğini ehle etti. PctC'r Lor, bugün lıı.r model trşkU ederler! 
Holivudun ('n muv ffak kompozis. Mcseııı. l!ulgalard:ı nl§ruılanıın bir 
yon ı:.ktörltırindcn biridir· • genç kız, evleneceği aitpm güveyin 

Genı; gelin ve gUvey llk geceyi n.. 
ğaç UstUne konmuıı iki değneğtn üze
rinde sa.balın kadar tunlyerek geçir
meye mecburdurları 

Biçare gelin gUvcy, böyle mukad
des 1zdlvnç ağacrnm tUncğ'ind:ı böyle 
bUtUn gece sabahlara kadar, Adeta 
maymunlar gibi, blriblrlcrine ho.yrıın 
hayran bakıp durmnlan en bUyUk 
nezakettir.! . 

Luzonlann ilk zitat gecesi tıdetıerl 

ise çok daha gariptir: 

2ı 

maz mısmız ': 
1 - Deponuzda bU 

ntm alablllrlnt. 

Sarhof ·li 
Birahanede b~r ha~)'! 

ti. Hesabı istedı, P3 saJ1 
yağa kalktı, sallan~ dt. t 
gitti ve sonra dura~ 
saya geçip oturarak 
lendi; eb 

-- Bana telefon r ird 
Garson rehberi get 

k:mştmnağa ba~la~ı~am 
sonra gene rehberi 
idi. ,-et 

Garson imdadına · 
- Ne anyors~ll~ 

Size yardım edeY1~: , 
Sarhoş cevap \' .

0
rtJ1'1 

Adresimi arn .. i . ev 
Riy~zı)'u~ 

Kadın, nusarıre. ~reı111) 
nu methede ede bıt. };ıl' 

- Hesabı da ç~J.: (İ}~ 
yüyünce meşhur btf 

cak galiba. 
Çocuğa döndu: i~ 
- - Söyle ya~· 

eder? ...ı 1 • Çocuk cevap ,eru' 
-Beş! . 
Kadın boıutma~1; ~ 
-- Gördünuz ın°·11cı nılmadı, yekunda ıı. 

hk var. 

Frlç Lw:ıg ve İ'ctcr Lor anllllj -
tııar. Peter Lor sinemaya Friç 
Langm film.ile başlıyncnk Ye on • 
Qruı evvel ciçbir <ılnı çe,"jrmiye. 
odrt.J. Peter I..or bu teklifi knbul 
<:ıtti ve verdiği sözU tr.ttu· 

Fakat Fnç I..angın proJCs.ı.nı 

Gelln taze ve kokulu ağaç d:ı.llatın
dıı.n ynpılmı§ yükselt yatağın üzerinde 
yatıp uyur. Yahut uyur gibl ynpnr! 
D~:ırdıı. lmbflc biltUn gece garip çal
gıları ve dUmbelel{ ııcıılerlle beraber 
vahal bay,·nnınn taklit ederek aca-

celi 
Hes":uıt - Güz<>I poı. nldma. Fakat dalı& ne,, 

mevkil tatbike koyması için tam 
iki sene geçmesi IUznndı ve bu L 
ki sene zarfınd<> Poter Lor bir 
~k sJncrea re)sorlerinlıı teklifle -
rlle kare.ıJnştı ise> de sözlinde dur. 
muş olmak içiıı hepsini reddetti. 

Nihayet Friç Lmıgın idaresinde 
covirdiği filmin kazruıd ~'1 büyiık 

Kolay ve lezzetli bir 
yemek 

PEı"Nıcı.ı vı: ,J Arımma.u 
l'U"IURTA ·rrnu~Qt 

muyu.ffııkıyel onun beklemekle iyi 4 yumurb 2 çay 1-ıı.şığı un, üç 
yııpm.ış olduğunu isbat eLtl. Pctcr yemek kıı ığı sütü bir kabm içinde 
Lor b rkaç n}• içinde bUlün dün _ koyu bir hamur oluncaya kadar i. 
ya.da. meşhur oldu· 1 j"ice dovünUz, Sonra içine biraz ta-

Fakn• bu film, n~-ni zamanda ze peynir ve tuz ilave ediniz, sonra 
Peter Lonın i'ltikbf'li Uzerindo bir iki C:3Y finc:mmı yapa}mız bunla. 
tehlike de teşkil c.tli: Muayyen rın içine rendelcnmi'l peynirle is· 
bir tJpe mıhhnıp lmlmak ! Alman tcrsen"z iyi J·ıyılmış bir dillin kay. 
sinema ~Irketleri artık onn hep namı., janbon i'ftemrzseniz yine i
mcvnılan çocuk katillerine vf!yn :ı.i ltıjılmış i.ld dilim pMlırma veya 
her tilrlü katil VC' canilere dnir bir miktar Buı:uk ko}'Unuz hunların 
filmler tnklü cdlrorlardı Bu tek. Ustüne daha evvel h'l.:ı:ırlndığmız 
lifleri kı:.bul ederek " le para kmı;a h:ımuru döktinl\z. Bu fincanlnn içi 
na~. Ftı.kat PC'ter Lor tehli - su dolu bir kap l<:ine oturtunuz. Fa. 
kElY! gt'irerek tc>kllneri hrp reddl't kat su kaynnmnı;n. başladığı za • 
fl. man f.nc:uıl:ırn giremlyecek tıe\i • 

Babasının e.,;ndC>n kaçması, sc. yede olınıırma dikkat ediniz. Su 
uelcrce sefalet çe!tmesi hep ibda kaynnm ğa başladtl:tnn sonra bt· 
edici blr aktör olmak içindi, halkı .rnkmız, yirmi dakika dalın kayna • 
l:orkutmnk için dcğiı. Bir tek rol sm tonra bunlıı.rı çı.'t:ı.rıp bil' tııba· 
ci~ '\1lz1<'rc 1""') lb~l\ Ptrnrk r. ğın. i ·'ne d kUntiz -. ) eçU 1:1.lnUı 

11 aa idi. ılC' y ) iniz. 

Pariste son modn bir iş 

Biz A vrupadan modayı öğrenme. 
ğe çabalarken A vnıpal;lar da yap
tıkları çamaşırlnrcla yeni bir işo 
''Türk iğnesi" ismini vennişlcrdir. 
Bir nevi "Hrlsto" teyelin• benzi • 
;. en bu iş s;imdl •n zari! iç ~.:.maıır
larında görüıımekt<'clir. 

)1p ve korkunç bağ'tnrlar. Bu suret
le biçare gcllni korkulmağa çalL'11"1arl 

Tam gece ynrısı ny batıp da orta
lık zl!lrl knranlılc kesildiği sırıılıı.rdn 

gelln1n yatak odasm<ıald duvarını bi
risi yavnş yavao deler ve bu delikten 
içeri girer. 

' Gelin, bu mllddct zartmdn, hiç kı-
mıldamamnyıı, hiç korkmamaya mcc 
burdur! 

Böyle zJ!aC odnsmm dıvanm delip 
!çeriye yılan gibi ı:U:ı:Ulcrek giren ise 
gUve)1dir! Cilveyi gene usulcacık ve 
kokulu yağla.rla panl parıl yağlnn

mı,, \•UcuUu karanlıkta sUzlllerek zl· 
fa! yatnğına yaklaşır. Evvel!\ gcllnln 
kUçUk parmağını ısırır.. Celin gene 
uyumayn mecburdur! .. 

O ıı.rnlık dq:arda bUtUn kabllo vah
§l bir hayvan aUrtısU hllcum etmı, gi
bi ltorkunç velvelelerle muıı.zzrun bir 
gUrUltU kop:ırırıa ... Genç len.dm& san
ım ve mukaddes yılanı temsil eden 
.-en~ .-ııveyl rl!rllnce rellnln kopara
c•tı terya.tıarm etr&fte.n ıı1tllmcmt11 J 
için! 

elinize bir şey 'ermek liımn· 
- Ilııldıım· Ueo; ~Uz lirıılık bJr kol saati! 

Polis (nrlaıdnama) - Yardımına gltllok ~lJJI· rı1'' 
- :Btkle de resmen yardmı t leblnde ~I :rr-~rı ~· 



famdi enfes vCI mUthi5 bir §ÜUe 
çfincU golil iki direğe çarptırarak 
lıırn mrhladı· 
1liıNCİ DEVI! ,: 
Bırinci dnklknda t'lpu söken 

lam.:il attığı golün ı#dsöndo bir 
•t d:ıyar.dı· M· Ali gilçlüklo kor
"re çelebildi· Blroı: sonra Şeref 
11t:ı.peyle kaleye yak~ıp gilzel ve 
ıkı bir soll:ı. birinci golü nth· Bu 
evre BN:ikt.ıış nçık b r h!klıni. 

etle çalL51yor. 
Maamafih ı O uncu dakikada Sai. 

in c;ok geriden görerek iyi verdi
i pası bugllııün harlk2.SI Hamdi 
v.kalAdc bir sUrU§lc kaleye bin

ı iıirken HUseyi,n yerde bir pena.1-
~ ap:ı.rak topun ortayn yuvarlan. 

rıasmn scbeb oldu· Nn.mığm tııl<ı 
JtU: zmlrin dördilncil goJU. 16 
ter dakikada Hakkmın p:uımı Şe-

aaı \:) 

berabere 
a.byordu. Dün olduğu gibi bugün do 
pmıo oldul:la.n bUtün akınl rda, tep 

·ıı. k:ıleyi bUlmt)or v yahu~ k 1 el 
cdrlnln kııcıığına sıl.ı ıp J,aııyordu. 

u sureU de oyun ~eueesıı tir hal 
evnm edlyorou. Nlha.yct M !hin iki 
tuhafız mUd~fll srns:n.fan sıyrıl trk 
'lptığ, gol f!e devre l - O Fenerlıab... 
e lehim~ bitU. 

ı ._f demir gibi dayanaral: ikinci ' 
c.J.kUı.~ golilnU yııpmış oldu. Şiın
i vnziyet 4-2 ve fevknl.A.de stirat-

1. 20 inci dakikada Taci kast.en 
t "kme atl;) dışarı n~.ılmak lhlarmt 
r ıyor· 26 mcı dakikada mfisait bir 
1 -ıs yııkıılıyan Şerefin vole eUtU 
r?k havada.· Yn.nm sa.at sonra mil. 
c lfnayt haklı olarak kabul eden 
J :mır kalesi fıızh ııııkışıyor.:a d:ı. 
1 '!leci V'o bekler eayanı takdir bir 
pıyretle ka~t koyuyor· 38 inci da-
l .:knda İbrahim marke edilmeyince 
C':lüne düşen fıl'SŞ.tı iri kullandı· 
~ edıd bir at~· 'OçUncil Beşiktaş 
r '..llü· Son dakikalar görlllmeıniş bir 
ı yecan içinde geçiyor· O kader ki, 

Altmordu - 'BC' lkt:ı"' "G'.Gmı 

.Muluı.fızm Jkincl d vnıye ç k ıız 

lr blr oyunla ~ln~ığı: yıtpmn ta 
dUltu sert '"O seri lnlşlerdt"n a.nls.tı•lı. 

ordu. Nctektm daha 8 bel ıklkııdıı. 

• 'lhlnln an1 ve sıkı bir §Utllo yr-pılan 
ra bcrllk s-oın b1.:nt.ın en bariz bir de. 
ldlr. Beraberlik golUnden sonra bl. 
z dn.lııı açıla.an Muhı:ı!ız muluclml • 

f re! sinir1eri.ne ha.kim olamaytp , 
t lone attrğmdan hııkem kendisini 

Fe~er krucs1n1 ınkı bir gol çcı:bcrl 
rbin'! aldılar. Fakat, atılan bUtUı:ı 

Uer 2:5 bln kl~lyi hııyran bırakar. 

r hnrikulAdellkle oyna~an kaleci 

< ka.nyor, biraz sonra Altınordunun 
T.'erkez muhacim! de oyundan çıka-
r lıyor ve mlisabııka dıı 4-3 Altı-
r ordunun galebesile bitiyor· 

!Uavakkn.r Ekrem TAl .. U 

Ankaradaki maçlar 
Ankara, (Hususi) - ŞchrlmJzdo 

1::.ılunnn Fencrbahcc ve Galatasnray 
f tbol ekipleri ikinci ve son karoııaş.. 
nel:ırmı bugün (19 Mayın StndYo. 
mu) nda 25.000 nl mUtccn\iz bir ne.. 
y1rcl kUtıcm knr§ısmda MuhnfızgilcU 
v~ Gcncıerblrllğl lle )-nptılar. 

FENEIW.\lI!IE - ltullAFIZ: 2-% 
llk kıı.rşılıı ,a, Fmıerba.lıçe - Mu. 

hntız&Ucü ta umlnn nrasmda ldL Al. 
wşlar arasrnd:ı. btrlıktc sııhnya ı;clon 

b ı ikl güz.ide takım kın bir seremo. 
n den sonrn ye :erlnl aldıkları vaklt 
ır n • 10.cl\•crtlllerl §'il kadro lle g6r. 
dUJ.t: 

Cltınd - AH Rızn, Orhıı.n - Reşad, 

Eaad, ö ııer - Lebib, B'!lcnt, l\lcllb, 
Yuşnr, K. Flkrrt. 

Bedri - Abdurrnhmn.n, Fethi -
Noonbı, Clhnd. Hı\şlrn - Turgud, ŞA. 
lıin, Itıuı, lbrnhlm, Turhıın. 

Hııl:em, Muzatter .Ertuğ'un idare. 
sine bUyUk blr sUraUe ba.§layan oyu. 
n ·n her daktkaaı ayrı blr zevk ve 
h_yecnnla takip olunuYoroa. Fcnerll. 
ıcr, bugtın, dtinkU oyunlarlle kablll 
kıyns olmıyı:ıcnk dc~ede teknik bir 
oyun göstermekte idiler. Takımm bıı.. 
u )erlerinde de göze çarpan aks=ütlı. 
ğr. rağmen, umumiyet fUbarllc hatla. 
r. 1dnki ~henk ve beraberlik, ıı:uıçm 

k 'ldl lehlerine nctlcelcneceği hakkın.. 
d d tahminleri tnkvtyo eder mahl.. 
y .. te ldi. 

Oll!er tarıı!ta:ı MuhafızgUcU de, a .. 
r .!ı yulmrı, Fene bo.lıı;e &yarında blr 
o. uı:ı çıkarmakta ve ı·uV\ eW raldblnl 
~ zaman tclıllktıll vaziyetlere 
sr ınıab.ta idi. lkt takım dn pı&çm ne. 
U esi üzerinde mUee!'r olacıık ilk ne.. 
tt •yi elde e::!eb1lme1' fı;ln çok cnerjll: 
bl oyun oynamak mccburfyeU knr§l. 
sı ldıı bulunuyordu. Bu lUbarladır k1. 
ır. ç, gltUk'çe çok sert blr cenıyıuı aı. 
m:ıkta tdl.. Top gözle t.altib1 '1111 bir 
hı::lıı iki kn.le arasmda mekik doku.. 
~ takat, bir tQrlU lltennen nctlco 
e: e edllemlyordu. 

FencrWer bugün yalım: raklp!erl 
11 değil e•·nı zamanda, mUth!tı btr 
§·'11SSIZ1ık ile de mUtad"1oyo mecbur 

'- lıadm C'llcrl a.rnsrna s.kışıp kah. 
rdu. 

Oyun, yeniden Fenerin bAkimlyetı 
tmn gcctı. Ve Melih, Yaşnrdnn ln. 

l bir ara P38lle aldı~ topu 81kı bir 
Uc Muhafız knlcslno ııokarı:ık lktn.. 

ı Fener IJOlllnU do yap:naya mu•af-
1 it oldu. 

Oyunun bJtme&ne pek ıı.z kalmırıtı, 
• Muhatıztııar k!mdllerlntı hruı b•r 

r im ,.e ener•! ile yeniden pıırl:ıdılıı.r. 

'l Fener kalesi bu çok tehllke.ı ak.m
ı n nctlceetz bırakmak ıçın çok çal~
ı lğa ~ cbur kalıyordu. Fakat, hl tun. 
l ı Ç'll,)TCt VO Çlllı~aınr Şııhln11l lkltı.. 
< bir beraberlik s:LYl.MDl yaptığı to. 
J n Fener ağlarına talnlmMtn .. mani 
' ımadı ve mac : - 2 beraberlikll' 
ı Uoelendl; 

t 1LATASA&AY • G. ntRLtOl: 1-0 
Sıra Galıı.tasaray - GençlerblrU~ 

1 açma gelmlDtl· !kJ tckım da dü~'tU 
ı trşılıı.§~arm gallplcrl oı.ıruğund.tın 
ı çın, çol, iyi olacağı ıanned.i .. yordu. 
J n.lbukl hiç te bö~le olmadı. Bldı.y t
t seri ve g1lxel 'ba§lıyan oyu.'1, za. 
J ıınln. bu güzewıtnt kaybederek 
ı vkııiz blr çarpı.,'!lDA hallnl aldı. 

Oyun, Gcnclcrblı11~ Mklml,yetl al. 
t :ıdıı. geçttğl sıralarda Galatas:ı.raym. 
J ptığı bir hUcum da. eoUç udurlyo 
~ pıııuı batalı blr §arj ilzerlne vıenlen 
ı naltlyı gole tahvtl eden Budurl, ıo 
l cu d:ıklk&cb g&llbl. 

.... u.. . \ 

Vefa - • ıtay ~mcla ''ef&lılnr 

iyesi nıü 
s· el 
ner d'yo 

"-Ordu spor talimatnamesir.i esas tutarak 
yaptığımız bu taliın tnameyi verimli b · r e~tllde 

tatbik edebilmek için mümkün ol n 
her şeyi yapacağız.,, 

cuı;tmı..-U (\'1lklt) ~ır. Ff!rnıh 1 zun ettitie meydana tire!' k 
\. Kunıtıın Ankazada Beden rerbl· sunduğumuz bu k nunu lra' ul 
~esi Genel Dlr&kWrU Oem1I Tan.erle etmiş ve bir h l'tQdıuıberl meri 
blr r..w~tı c~ynr. Sayın tene· vete girmiştir. Yalnı b:.ı iş m. 

;-olll temin ttl ve dtv- nal •por ıntı.ımneıbetl hlılUW!as lı:en· man • zemin \' \'8.S ta & muh 
1 

re a '1lt te p:> 1 ertıı!nde takım!flrm 1 dis.tne aonılıı.n ımall&N d I~ l f: taÇ O}JUğundan kanunun ttt'•ikf 
t- rtırını ınkı§t~aslyl• caıı t golıılli: "- BUyük Millet Meclisi u. ancak ynva§, vav~ nnnta .. , 
o'ara, cçU:ln::!rn Gal:ıtuaray llk A k d • Mmtaka. başhyacaktrr. Kanuru 
de den ı __: o pllp olarak çıktı. n ara a · göre 12 yaı,ııxıan 45 ya mn ka 

lı • da.r bütün erkekler mecburt 
Eh.ından ronra ~:ıı.yıı.n ikinci dev. a~!!?r, n1 ç sp:>r mülicHcfıyctiDe tnb.dir. Zi. 

renin dörtte f!til Genclerblrl.lğiııln ra buoriin mcmle'· tmk e ilk 
l 23 nisanda. Ankara.da bulunan Ca- t--~· 

mutlak b!r hlklml~U altında ı;eı:m ~ tahsil mecburi o~dufu için her 
oııruuıma rı.:=non, Galata.sarııvm 1 Uıaaray • Fener~hQI takımlan n- ilk - L ·ı Ud..;ı ti ...r 

n.gmdıı. husust bir ka~ııp.a. yapılA· ~ç t.wısı m ı.;e z::ıum-
' •ap elden bırakmaınak icln tat •lk caktı. ".i. ynni 11 ya~mn 1r dar M".Cbu. 
c ~ ku 'VOW ve ınkı bir mOd:ıt a Aldığımız habere gon. bu kar~~- rl spor Yl!.Pncalmr. Faknt 11 ~"8.
c- :ıınu k r s:nda. g-ol yapıl~ınadır.m. r•tdruı F nerbel:ıço eıırtm:ıu.r ettffl şmdan sonra ya. okuyar~k ~ n 
d n maç llkds\Tedekl ııetı yt muh~ ' avata atılacaktır. O try cnkM 
fe.rıı. •d k ı - o Ga ııtasaraym gıı.. ı,.ın Galatas&ray ayııt tarihte Demlr mesele yoktur. AkP'f h lde ...Ucu. 
llbly t1 lle bitt. ııporı:ı b1r knr~auma )npacakbr. dü ·.... :.ı~ı.caktTr. On·m için 

Allaj knleri i l/r 

Ankarada dünkü 

Anktıradıı dUr. yapılan G lata.sa.ray 
.. CiençlerbJrUCi m:ır"'~ l!()nra. so
yunma odası önUndo Gençlerb1rllğtn
den HUsej1nlıı hakem Kemalin üı:ertno 
~1lrüyt.rek toıatıa tecavlli: etmeat U· 
~er.ne b4,şlıyan hldlııe, dlger oyuncu
lara. da s1rayol ederek bQytlmek üze. 
re ikon ~lUl!lı füıUne ccı:tıebllmf,ur. 

Beden Terbiyesi Genel D1rclcWr1Uğü 
bu h diu ü::ertne derhal ba.."Ckete 
gecmt~tlr. Sucıuıarın §tddeUe c.oz.alr.n 
dmlacagı §Uphcsizdlr .. 

Beşikta§ halkevinin 

ır O"JSU 
· Beşik~ halkevi tarafından 5000 
metre üzerinden tertip edilen dör
d jn ve son kır kosu:;u dü..-ı 3-apıl 
mı~r. Müsabakaya 28 kiş! girmi~
tir. Neticede 16,32 215 ile Artan 
btrinci, 177.6 ile Huseyın ikinci, 
17,8 ile Habib Oçnncil, Yaşar dör 
düncü, Todori beşinci, Ahmet al
tmc o!muşlardır. 

<ı 

Tehir ınaçı 
DUn Fener stadınd Davut. 

aşa Yıldırım tnkımı ile Galn
ttı Gençler arasında yapılan i
kinci küme teh'r maçınd bi
rinci devre 1 - l b ~rabtr lkle 
bitti. tıunci devrede bitkim bir 
oyun çıkaran Davutpaşalılnr, 
U1: yol dP.ha tıkararak mUsa 
bakayı 4 - l C"\111' b;tılrdtlcır. 

ıpor mükellefıveti bunu harta.. 
l"llf eder. 45 ya: rna kl.d r olm -

(Devamı "! nede) 

Türki>e 

r 
Birindliği 

Anknm %1 (A.A.) - Bugt!n 19 ~ 
~ .. e Stadmdan ~Iıyaro.k yine orada 
bitmek Ur;cre Etlmesjut'a gidip ~ 
mı f2 kilometre mesafe Uzerlnde ve 
yedi bölgenin f&Urtı.klle yapıl:ul l 
~ton 'co;nıruna lıtlrt t edeı:ı bütllıl 

ko~cular yarıp bitirme a muv f#~ • 

olmu:ııaroır. Yan ~tırA.k edm böl. 
ceter .ınlardır: Anl.ıı.ra, I.i!'zurum. 
BalıkCBlr, Ça.nakkaıe, lı:tanbul, Afyon 
ve Teklrdağdır. Ko:ıud n &iman tek. 
nlk neticeler be: 

Birinci Şevki (Ankara) 3 .. 115 
daklkn !S ııaniye, 1k1ncl AU (Anka. 
ra) 3 uat 28 dakika 23 a:ı.nlye Ucnıı.. 

cU Haısa.ıı (Balıkcatr) 3 as.at 88 daJd.. 
ka, 19 rıııniye. DtsroüncU Hakkı (Ç&.. 
nıı.kkale) 8 saıı.t 40 dakika :7 19.nlye, 
Bc§lnel İbrnhim (Erzurum) 8 naat, 
~ dakika, 22 a:ı.nlye, Altıncı Ali (TL. 

ldN&ğ), S saat il d&kfka 26 cnn y-, 
Y~ci ~t (İstanbul} ' t, % 
Mk1ka 27 Mnlye, Seld%1n Z=1'e.rt..,ya 
(Tekirdağ') ( asat, 8 dıı.kika, 1 ıanlye. 
Dekuzuncu HAmdl (Atyo!ı. 

~o0u neticesinde blrlncl okm Şev. 
kiye B. T. Gene! Dirckt':Srtl Oe..!ı1ç Ta.. 
nCl' tara.tmı1an blr kup~ fle m 1t>Jye 
" :i~ ve ayrıca d rece alanlla'& da 
rı d.'l.lyeler verl r. 

----o----
s·::;klet Yarı§l n 

Deden Terbiyesi İstanbul 
n nı;esl tarafından tertip edi
le;-ı bisiklet yarıel rı dtin BU
yUkçdkmeıce - 'I'opkı:ıpı arnsın. 
c1 •apıMı. 70 l llom trnllk h 
yarışa dokuz mUsabık lı;ıtlrl:.c 
etmiş ve nt>tlccrle Halit <Top
krıpı) ~. 17 he Mrlncf. Bcret bir 
bl U • .let farkı il Udncl ,T~ 
Utltnctı olma ı-. 
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Musolini ltal yayı 
sil§.hlanmağa çağı rdı 

Orduya yapılan bir hitapta da mağlup 
olmamak lazım geld;ği söylenildi 

Roma, 21 (A.A.) - Romanın 
tesisi yıl dönümü ve iş bayramı 
münasebetile Mosolini bu sabah 
bir nutuk söylemiş ve ezcümle 
demiştir ki: 
"- Şu anda gize söyliyecek 

bir tek sözüm vardır? Silahla· 
runız ve milleti en şerefli mevkie 
yükseltmek için çalı~ınız. Bütün 
.İtalyan milleti için düstur bu· 
dı;.r." 

ALMANY ANIN ROMA 
. ELÇISl 

Ram:ı. 21 (A.A.) - Almanya· 
nın Roma elçisi Von Meckensen 
24 saattc.'nberi Berlinde bulun
maktadır. Hitler Tarafından Ber· 
line davet edilen elçi, Romadan 
oraya hususi bir tayyare ile git· 
miştir. 

H adiselerin 
lef siri 

(Ra.ş t:ırarı 1 lnclde) 
Orta A\Tupa nwyeti itin do mü
him neticeler Yerecek blr hiulise
dl.ro 

Zira, Londrn \'e ~foskm·a arosm
da TC)eTJ.J U·~j maJılyettc bir 
a.nla.5mn '"Ukua gclmesllc harbin 
ilk gtinUndP.nberl yakro şark mem-

Roma, 21 ,(A.A.) - 12 nisan· 
da radyoda verdiği hitabeden 
sonra, Ansaldo, bugün orduya hi· 
taben radyoda tekrar söz söyle· 
miş ve demiştir ki: 

"- Ge!jen pazar günü söyledi. 
ğim sözlere ne birşey ilave edece· 
gim ne de o sözlerden birşey ek· 
silteceğim. Unutmayınız ki, bu 
harbin mağlupları, sefil hayatla
rını zahmetle kazanan esirler ha. 
line geleceklerdir. Galipler, ken· 
dilerini herkesin efendisi telakki 
edecekler ve bütün dünyaya hük· 
metmeğc çalışacaklardır. Unut· 
mlyınız ki İtalyanın, yıkılmamak 
için sahip olduğu garanti bir ta. 
nedir. O da silahların kuvveti· 
dir." 

rollerinin beynelmilel ticarette 
scrhc t hlr a!ıq' eriş menua olma.
rHnda.dır· 

Şimdiye kııdar So,·yetlcr Jllrllğf 
Il:.ıkü petrollerinin lhra"a müsait 
nln.n mlkt:ınnı mUnha!lıran \hruı.n

la.rn \t.rlyorlarclı· Almanya ı .. e hlr 
tarnrtan R-Oman~·a, dlğ~r tnraft.a.n 
Uakü petrolleri ile hıırhi lılare edl
~·nrdu· llarbln Non·et topraklanmı 
sirn:n~t ctmC'SI üzerine sıkı surette 
ınllli mfülafaa tedhirleri almnj'.;-a 
liizum gören Romanya pct rol lh
rn<•mı mu\'akkıı.t.cn kesti· Alman-

leketleri ulhUnil tehlllmde gfü;t(a. yanın petrol lhthıı.eı csa.sc.n hu 
ren 6lyıı.] mliphemiyct ortaclnn noldndnn tazyllte • manızken ~imdi 
~ ola~.aktır. Sovyctlcr Blrll- . fazla. olarak Bakü pctrollcrfnln t-0-
ğlnfn beynclmllel slyn.sct :ıhasın- darfl,Jnde mli k\iliıta u~nyat'.ak o • 
da. Berllnden gel<>u harb tahrikleri- lursa Alman ordusunun tiiarruz 
ne ilet olınryacağr ve nt"ıktnn atı- kabiliyeti her gün biraz. claha 1.aa
ğa fllynsi scrbesttslnJ clino nldığı fa u'·nynrnktır· 
an1&51la.caktır· Bu \1l7.iyet zaman Ilu ,.azıyetc göre denilebilir k i 
zaman hnrhe karışmak meylini f'lmaldcn t"''CC demirlerinden <'O
gl.lsteren Roma hUkümctfni de da- nupfan BaJôJ Ye Romany& pct'rollP. 

._ha tuaınno hareket etmeğo C\kc- rinden mahrum kalan Almanya l!l-
decelrtlr- 1<-r istemez mağlübiycte mabkiım-
Anla~mnnm umumi hn.rh ,·117Jye- dur. 

tine tcsirfyso bilhassa R:ıkü pet- Hı\SAN KL'MÇA 1'I 

-~-- .. --·--... ......---..........,_. __ ......... ·- ....... ,. .· ...... ·-·· ........ -····--·· ..... a: .......... ...,: .. i1 
Dünün ve bugünün haber ve hadiseıer) . . - .. " ..-.... .............. ,,,~~·~ ........................... ~,,....... .... ~·7' 

Halk hamamları 
perşembeye 

açılıyor 
Arzu edenler 7 ,5 kuru§a 

yıkana bilecekler 
Fakfrlerln yıkanmuı için belediye 

tarafından Kaaımpa,oa ve Balatta vü
cuda getirilen halk hamamları bugUn 
açtlacaktr. 

Fakat ög"leden sonra ve yarın deva. 
irin tatil olma~n dolayıslle bu hamarg 
!arın açılııı merasimi perı,ıembe gUnU
no bırakılmı§tır. Belediye daireleri 
ve kaymakamlar tarafından gönderi· 
len fakirler ve biUUer bu hamamlar· 
da bedava yıkanacaklardrr. 

Bunlar harlcınde kendlllklerlnden 
müracaat edenler de hamamlara ka
bul edilecekler, takat adam batına 

yedlbuçuk kuru~ ücrete tabi tutula-
caklardır. 

Sabun ve pe§temal masrafı da bu 
Ucrete dahildir. Hamamlar sabah do· 
kuzdan ttibıı.r'n ak§ama kadar açık 
bulunacak, maamailh ulgm ha.atalık 
\•eya hatP hali gibi fe\'ka.IA.de vu:lyel 
lerd.e belediye reisliğinin talimatllt' 
geceleri rte açılacaktır. 

Hn.mamda 20 ııl kadınlara, 20 r;I er· 
kcklen alt olmak Uzere 40 klı.ılllk yer 
avrdır. Böylece bir saatte SO kişi yı
kanahllecekllr. 

POLiSTE: 
nHttımnııtttfttıtıı•ınuınmın 

Boş rakı titeıile sarho$ 
gezfln amelenin akibeti 

Osman f~yar adlı bir işçi dün 
elinde boş bir rakı &işcsile zarhoş 
bir halde Baltalimanı caddesinden 
geçerken muvazenesini kaybeder -
rek ~'llvarlanmtş ve krnlan şi&!'! 
parc;alarile sağ elinin bilek damar
ları kesilerek ağır surette yara
lanmıştır· Çok kan kaybeden ame
le baygın ve bitkin vaziyette has. 
taneye kaldırılmı~tır. 

Kahvede kadı'n 
· münakaşası 

Diin KumıpaşadA Uzun yolda 8 

Müttefiklerin Oslod_a büyük 
bir taaarruzları bekleniyor 

Oslodan 60 kilometre mesafede b~lun- ' şimali Danima.rkada AJber1 ~· (Baı tarafı 1 incide) 
matik N orveç mah!ellerinde be
yan edildiğine göre N orve~iler 
§imdi yedi muhtelif Ce)!thede çar
pı~maktadırlar : 

Narvik. Leva ngcr, Trondheym, 
Hegra , Stavanger, Bcrgen ve da· 
ha geniş bir cephed e. Bu cephe, 
Hönrforııdan başlıyarak P ara. 
joevik'i geçtikten sonra Hamar'a 
tloğru Mjocsa gölünü • takip et· 
mekte ve Alver unun cenubundan 
İsveç hududuna kadar uzanmak· 
tadır. 

ilk mıntaka H amardan başlıya. 
ra k Hamar adasına kadar M joe· 
sa gölünü takip etmektedir. 
Aynı mahfcllerde ilave edildi· 

ğine göre İ ngiliz lntaları Norveç 
kıtalarile birlikte bu cephede 
çarpışmaktadırlar. İngiliz kıtaları 
A ndalsnes cephesine şimendifer. 
le sevkedilmiştir. İngiliz kıtaları 
Trondheymin şimalinde kain 
Namsosda bulunmaktadırlar. 
Hegra kalesi, henüz mukavemet 
etmektedir. Kaleye yüksek tah· 
silini Fransada y.ı.pan erkanıharp 
generali Holpermann kumanda 
etmektedir. 

l TAL\'A Sl.ARA GOR P.: 

maktadır. re me"danını bombardıınan ı 
'l'E?\l İHRAÇ HAREKETI.ırnl !erdir: Şaşıran Almanlar. toP 
DUn Norveçln muhtelif mmtakala· kullanmağa bile vakit bulaıtl 

~na yeniden İngiliz aııkerlerl ihraç e- !ardır. Birkaç hnngar b0;1 )c 
dılml,Ur. Bunlar başlıca Trondhjemn' hasara uğratılmıştır· tJ~ 
in 40 kllometrı §lmalindekl Cronı; yangın çıkmıştır· rt 
fiyordu \'e 60 kilometre kadnr cenu"- Bir İngiliz tayyaresi, )'€! ıı 
bunda Ramade.te Iiyordudur. Buralp.rı mek üzere bulunan bir .A~8~e 
ormanlık \'e dağlık olduğundan çıka- !iye tayyaresini mit.ralyot 

8 

rrlan askerlerin çoğonu bu gibi yerleri lutmuştur. ·aıı5 

bllen \"e ak! ile kayan Kanadalı kıta- İngiliz tayyareleri Chrisll 
lar teDl il etmektedir. İngiliz kıtalan tayyara istasyonunu da. bO!ll et 
bu ııuretle Trondhjem'l şimalden \'e man l'tmişll"rdir· 1sta~Y0?~,.r. 
cenuptan tehdit ediyorlar. nup kısmında şiddetli bır ·b 

Şark.t Norveı;;te lngllizlerle Non·eç- çıkmıştır. lngi!izkr bundail <l 
lllerin mUııterek harek&tı mUııalt ee- hangarlara da mitralyöz ate• 
kllde lnkl~af ediyor. mışlardır· •ri!~ 

Norveç kıt.alarının Rondıı tıyordu i- Tayyareciler mııhnflll, l'flJI b• 
le, ııah!linde l fjoerse ara.~ındaki yeni ~ıı.nd fü:erinc yapılmış ol ,~ff 
mevzilerinde, kuvvetli bir ,ekllde ta· hücumunun bUyük bir n:u' J\(I 
hasııUn etmlş olduklan·haber \·eril· ynt olduğunu, T.ira bu üssUn!ııP > 
mektedlr. lnglllz kıtalarının Ağır çin mllntehıı.sındıı kfıin ~ ıı~(ı 
tanklarla mUcehhPZ olarak kısmen manla.r tarafından sık 6 1ll1 t 
yollardım kııımen ,ımendi!ı-rle o nok· nılmakta bulunduğunu be) 

taya vaaıl oldukları .,ııöylenlyor. mektedirler- . ıeri 

Al .. "A?\l.ARTX YAZl\"ETt lngiliz. tayyareleri geldtk ~_, 
Cenupta kazandıkları muvaffa- man 40-50 kadar Alman. ı::r:ıJıt 

kıyetlere rağmen Almanlann vazi. tayyare meydanının iki . t ~ 
yeti mü~küldür. Zira liimall' ı;tkmak dizilmiş bulunuyordu ve bır e~ 
ic:in takip edilecek ikA- yol vardır. de pist üzerinde hareket JıcB 
Bunlardan biri Grandclrand vadi- lizereydi· Hareknt pisti b~ıe C' 
sinden Domba! lııtikametine giden def ittihaz edilmek surc~~r • 
yoldur ki müttefik kuvvetlerin bu- kuvvetli mUteaddid bonıb3 
lunduğu noktadan gAçer· Diğer yol mıştır- 111' 
Oeater vadisinden geçen yoldur· Tııyyare mf'ydruıının cenU ıt' 
Orada mühim miktardR Norveç fında İngilizler tarafından Aııtl 
kuvveti vardır. Trondhaymda bu • olan yangın bombalarl• ıdıı~" 

.tım tarazlyeler Uerı aünnektellirler. lunan Almanlar Bork ve Gavel va- tayyarelerinin dizilmiş •
0 

,.,;; 

Hiktm olan kanaat, mUtte!ıklerin dilerinden asker sevkedememekte. mahal yakininde bUyük bır • 

Roma, 22 (A.A.) - Fraruıız kıtaa. 

tınm Norvec;te bulunması, tcıılflt mat
buatının Skandlnavya meıelelerl hak
unuakl alAkaamı arttırmıııtır. Bu ga
zeteler, 1nglll7Jerle Franııızlj\rın \'e 
Norveçlilerin elde etmek tuavvurun
ıJa olduktan hedefier hakkmda blrta-

her ıeydcn evvel mUst.a.kbel harrkAt dirler· Çünkil bütün kuvvetlerini çıkarmıştır. {et 11; 
için nğlam tisslılharekeler vücuda ge Dennosdan gelen taarruz ür..erinde İngiliz: tayyareleri. bU ~cet ~ 
Urmek mak8'1.dile Trondjhlnl ele geçir tek~lf etmek mccburiyPtindedirler. nin muvaffakıyetini i](l'1'n taJ 
m.eğe te~ebbUa edecekleri eekllDdedlr. DE ı için çok aşağılara inerek tf .!' ZDE zn!t 

Popolo d'!talianm NorYeçtekl mu- Alman krtaatmın Toronohinne mc~·danının hangarlarını 
hablrl, lngllterenin kaybedilecek vak· ceaubu garbi.sinde Orkdal mmtaka- atl'liine tutmuşlardır· ·ııı~ 
ti olmadığını beyan etmektedir. Eğer ımı tahkim etmekte oldukları ha- NorvcçtP Stavangcr il ct1 

'16 gün geçecek olursa 1nglllzlcrin te- ber almmıştır. :-;akinind<>ki deniz tayyarrl ı·:~ 
ıebbüalerlDi iyl bir neticeye iıll et- Göteburgdan gelen bir habere de İngiliz tayynrelcrinlJI ~ 
melerıne imkA.n kalmıyacaktır. • göre 1sveçin cenubu garbi sahilli'- muvaffakıyetli hilcurnlaf111" 

lngiliz.ler Almanların Trondjheil • ri açığında şiddetli bir infilak işi- kalmıştır. 
Oalo ve Oslo • Bergcn demlryollarını dilmiştir· Bu infilakten az evvel Üç Alman den1z tn)'} 

-----·ı-----------------------J.numaralı RUşdünUn kahve!lnde bir 
kadrn me~ele.~inden çıkan kavgada 

ele geçirmelerinden e\'\'cl harekele bazıları ha rb .sefinesi olmak üzere bombalar isabet etmiştir· ~\,\ 
;e(;melerl Jcap eder, 20 kadar vapurun cenub !5ahille. ,\I,~1,\::\1,ARIX EO.)flJ:\ıtO • 

~ tacifıi 
-. ~ ~ ._.__.. __ ı._:s ~ 

Fit at Hanım 
Yazan : AHMET BÜLENT KOÇU 

ZekA.ııı, tahsili, zerafeli vo şiir. 
lerile yaşa.drğı devirde mümtaz bir 
yel" tut.muş olnn, samimi, laübali 
ve nükteli fıkraları ile halk ara_ 
emda ve edebi mahföllcrde adı 
sık eık anılan Fitnat Hanım. hic
rl 1161 ytlmda şeyhülislamlık yap. 
mış olan Ebül İshak zade Mehmet 
Esat efendinin kızıdır- Babası, 
büyük babası, anasının babası, 
erkek kardeşi ve amcazadesi, muh. 
telif tarihlerde eeyhülisliı.mlık ma. 
kammo. oturmuş, filim, fazıl, şair 
kimselerdi· Kocası Dc.I'\•iş efendi 
de tlle.madnndı. 

Bu kibar ailenin münevver mu _ 
bitinde, ZUoo:rde Fitnat, iyi bir 
tahsil ve gayet serbest bir terbL 
ye görm~tU. Zekô. \'C zcrafeti, 
hazır cevaplığı ile ibUyük bir şöh
ret ka.zanm.ıştı. Bilhassa sadrazam 
Koca Ragıp Paşa ve devrinin za 
ıif ve eair bir külhanisi olan Haş: 
ıneUe, a.ra.larnıda birçok nUkteli 
ve laUbali latifeler naklolunur· 
bunlardan iki tanesini buraya nak: 
lcdiYorum: 

Fitnat Hanım bir kurban ba:rra
nu arifesinde nrabasma blnC1rck 
kurban almağa gitmiş· Yolda 
Haşmete raaUa.mış. Külhani şair, 
hemen söı: atmı,ş: 

-:- Hanım, nereye gidiyorsun? 
Fitnat. 18.Ubali: 
- Kurbanlık koç almağa ! 
Demiş. Haşmet, hemen takılmıs • 
- Aman sultanım, koça ne h;;,,:. 

~(it,. rı.ize ben kurban olay mı! 
Fitnat taşı gediğine koym:ız o _ 

lur mu? 
- İli.ı.hl efendi, demiş, siTJn bir 

boynuzunuz ltınlmış kesmesi mck 
ruhtur! ' · • 

Bu !tkrnnın nakledilen bir ısekli 
de §Öyledir: 
~et: 
- l\oça ne hacet, size ben kur

ban olayllll ! 
Deyince, Fitnat: 
- Efendi, eizln boynuzlarınız 

daha pek kli.cük, kesmesi caiz de 
ğlldir! -

Demiş-

D~ mumcunun gııyet gUzcl bir 
çıragı varmı'l· Fitnnt bu cocuğa 
tutulmuş. Nevclvanmr görmrk için 
her gU.n o mumcu dükkiırupın ö_ 
ntınden gec,.rnıi'!· ~"lir H.,~m"t ~" 

dükkanın müda\imlerinden, 1''itna. 
tm nlfı.kasım derhal farkctmlş ve: 

'Taklnşmıı bruın iı.k~i hilsniiınle 
yanarsın!,, 

Diye bir mısra yaz.arak mumcu 
çırağına f'zbcrlctmiş ve; Fitnal 
Hanım dükkanın öntinden geçip de 
kendisine clıkkntle baktığı zaman 
okumasını tenbit etmiş. 

Birkaç gün sonra, Fitnat görün. 
müş. Şair ve kibar hanımefendi 
mahsus kııpı önüno çıkmış ola~ 
mumcu güzelini pcrçemlerindcn 
topuklarına kadar silzüp geçerken, 
çocuk, Haşmetin ezberlettiği mıs. 
raı ok~muş: 

- Yaklaşma bana, 8.t-01;1 hfüı . 
niimle yruıarsm 1 
. Fitnat durmuş. J:'filümserruş, bu 
ışte Haşmetin parmağı oldu~unu 
derhal anlamış, ve hemen o anda 
ayni vezin ve kafi~ o ve ayni ze ~ 
rof Pt ve ntikte ile mumcu güzeline 
cevap vcırmiş: 

- Hattın ı;t>lccek, e.n de heni 
mum fa ararsın! 

Bu sohbete, Fitnat divanından 
aldığnn bir kaç §İir ile nihayet 
verm~k istiyorum : 

Ne mUmkUn pençel a.şkü muhah
bett:en ola iu.d 

Yine mlirı;ü dillin hlr çeşml ~h. 
hiı1.a slkar oldn· 

1'"<'ş' d <'amr mlihabbet le g iintil 
ciış eyler, 

Çcldlc:n dcrdü gamı cümlo fer&.. 
. mus l"yler, 

Jllr nlgehle komadı derdimi tat rfr e 

~·c~nti mestin nice 
mf'('.al, 

giıyalan hi. 
müş eyler· 

''ŞarkT., 

llıml dt>rdinlc yct~r uı.r ctun. 
Yok mu lnttn.fıo & 7Allm ır;öyle ,. . 
-. c mi meıııtln t:ihl hlmar ettin 
l"ok mu lnsafm ıı zalim 8Öyle·' 

"Bir gazelden,. 
Oka bu matla ı gel Fıtneta en-3. 

mıdrr ~imdi: 
:Efendin seyre gık ilem ı;crapi. 

:ııt>bzf'zar olrlıı, 
Atılılı ı:ııeter güller, ~int> faslı ba

har oldu· 

Niyazi adh bir gene; arkadaş Salih 
Oflu Bergüzarı bıçakla sağ elinden 
agırca yaralamıştrr. Mütecaviz va. 
kalanmış ve yaralı hastaneye gö
türUln1Uştür. 

Şarkı yüzünden 
bıçaklar çekildi 

Dün Cibalide bir ahçı dükkanın
da Fatihli Mustafa adlı bir gençle 
Arnavut Cevad, Sandalcı Reşat, 
ma~ngoz Şükrü arasında, bir şar· 
kı yü:r.Unden kavga çıkmıştır. Bu 
sırada bıçaklar çekilmiş ve Mu8ta. 
fa bunlardan biri tarafından bıçak
la sol küreğinden yaralamıştır. 
Fakat yaralı kimin btç:akladığmı 
farkedemediğinden blitün kavgacı
lar hakkında takibata girişilmiştir. 

Meryemana kandili 
y üzünden yangın 

Dün gece Kasımp141ada Servi 
sokağında İlyaki apartımanında 
lstl"pan adında birinin oturdufu 4 
n~m.aralı dairede yangın çıkmııı, 
hır 0<iadR. bu aileye ait b ir yatak 
ve bazı C'şy11. yandıktan !IOnra ateıı 
bastırılmıştır. 
Yangının. lstepanm ailesinin 

yaktığı Meryem ana kandili bir 
!'Organı tutUJtumıa.sından çıktığı 
tesbit olunmuı;tur. 

Bir kız tramvaya 
a tlarken ağır yaralandı 

SulUı.na adlı genç bir kız dlin 
Eminönlinde vatman Asımm ııev
kettiği Ortaköy tramvayından at
ı,:rken düoerek sol bacağından a. 
gırca yaralanmıştır. 

Sporcu ama daha 
bisiklete binmesini ..... 

ogrenememiş 

Dün Yeşilköyde lstanbul cadde
.sinde terzi Aleko kıu !porcu A
mr>lya'nm bindi~'İ b~iklet, Meryem 
adlı bir kıza çarparak muhtelif 
yerlerinden yaralamıştır. Dikkawz 
sporcu kız hakkmda takibata baş
lanmıştır. 

iki esrarkeş yakalandı 
Loncada Hacıall l'l'lahalleıdnde Pla

cı Mümtaz sokağında 7 numaralı e\'· 
d~ oturan Recl'p dUn esrar aatarktn 
cUrmUmeşhut halinde yakalanmı:, U· 
zerinde 115 dirhem ~rar bulunmu§tur. 
Evinde ~•pılan aramada da esrar ıı:
meğe mahsus nargile ve bir ;miktar 
dahıı e:ırnr meydana çıkanlmış ve P..e· 
cebin Na:tmlye isminde blr kadınla 
beraber 11rı r ıatıp !(tikleri ıı.nlqıl

ılıttını:fan lkl11I rle yakıılıınmı,tır. 

Bu ruetc, Norveçe ıı.ııker ve mR.lze- rinden geçmekte olduğu gôrlilmli§- e 
nıe lhracmtn Almanların 1lerl hare- tür. Bu vapurlar infilakten ııonra Dün. Norveçte NamS0
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ketlerinin Strong • Ordll demlryoluna göroen kaybolmuşlardır· Almanlar tarafından ~Iıl Jl1 " • 
kadar varmıuıından en·ei genlı mlk· t!\"GİLİZ T.\ \'l.'ARJ<:LE RlStS nı esnasında bir lngılit d~ ı 
yuta e.rttırılmaııı llzım olduğunu balıkçı gPm!sinin batırıl r ı• .,ı 

AKIXI.ARI men hab~r \·erı'lı'yor· '{U~t .. ~•r ya..zmaktadrr. ÇUnkU bu demiryolu- l "' •' -.~iV' 
1 ngillz tayyarelerinin akmlan taat zavı'at "ermemıc:tir· " nun Almanlar tara!mdan !~gali, n- " • .., 

~llzlerle Frunıızlara NorvcçlD cenup devam ediyor. Jngiliz. tayyareleri huara uğramıştır. __..-/ " 

yolunu kapatacaktır. 
MlitteJiklerin teşebbUılerlnde mu-

va!tak olabilmeleri için timai rının

takıuıına en azı 40.000 aakcr aıe\·kct
meleri ve bu kıtaat& bUyUk bir top
çu kuvveti ve tayyarelerle mı>zaheret 
te b\llunmaları !Azımdır. Bu harek&ta 
deniz cephesinde ha\'adan ve denir.· 
den yapılacak taarruzlar da inzimam 
edebilir. 

Popolo d'ltalla, mUtle!lklerln Oslo 
mmtakasmda bir hava ve Skajerıı.ı.. 

rnıntakuında da bır ha\'a ve den zal-
tı taarruzu )apnialarının muhttnıel 

olduğunu yazmaktadır. 

BİR AU\fAX YAPURU 
BATii 

Stokholm, 22 (A· A·} - "Jucr
gen 1''ritzen" ismindeki 5000 ton. 
luk Alman ticaret vapuru Stok
holmun cMubunda kain Land.."OSt 
civarında karaya oturmuş ve bat
mıştır. Mürettebatını teşkil eden 
30 kişi kurtulmu§tur. Vapur, kö
mür ;;·ük lü olduğu halde Lettinden 
Stokholma gitmekteydi· 

l.'ENtDJi:llı 811' AL~L\.S HA \ 'A 
t':ssU 1),\ HA BO~fBAltuUIA:"'\ 

r:uu.nı 

Pari.s, 22 tRadyo) - Nor\'eç ve 
Danlmarkadakl ha\·a üslerinin bom
bardrman ve tahrip olunmuı Uzerıne, 
Almanyanın Norveçle havadan da 
mUn&kale yolu kesilmiş bulunmakta· 
cıır. Bu suretle Almanya Nornçteki 
kuvvetlerini ancak pek zorlukla. beı
liyeqllecektır. 

Diğer tara!lan, lnı;iliz tayayı·eleri
nln bir diğer Alman hava UssUnU daha 
bombardıman ettikleri bllidlrilmekte
dlr. ....llJJ--

* * * 
I~ndra, 22 - Norveçtcld mUtte!ik 

kuvvetlerinin muva!JakiycUI hareklt 
lA bulundukları haber verilmektedir. 
Slokholmda •çıkan A!tenbladet gaze
teal, lnglliz \'e Fransız kıtalanrlm 

Hamarı lf&gl ettiklerini blldlrmektt· 
dir. Bu haber, Stokholmdakl Norveç 
atfarell tarafın~n teyit edilmektedir. 
(Hamar Osloya 110 kilometre meu.!e
dedlr.) 

Diğer cihetten Eh·erunda bulunan 
Alman kıtalıı.rınL"l çeldlmeğe mı-cbur 

oldukları zannedilmektedir. Bununla 
' beraber bu haber resmen teyit edil· 

rııeml~tlr. 

lng'illz ve Norveç kumandanl:ı.rının 
tebliğlerlne c15re, mUttetıklerle Nor-
veç kuv\'etlerl, !':orv~n '"rkında, 

Almanlardan kaçan Norveçli tayyarecil6' rl'"' 
Londra, 2:! (,\. A·} - Bir Norveç limanının AJmnnlsr l' ~ 

d~n İ.§galinden sonra sh'il giyinmiş olan üç genç Non·cçli tJJ~b ıı: 
bır deniz tayyaresile kaçmağa ve bir İngiliz limanına var111 
vaffak olm~~lardır. • . . ııı.11 ',. 
. Bu la.).) arecller;n 1ngılız d~nız tayyarell'rinin Non•cÇ 5\ı~ 

rınri() yapmakta oldu~ları birçok seferlere iştirak etıui;, o!dll 
ber verilmektedir. 

Milanoya giden Romanya mebusları ıı 
r. ·ik· ., > •·eb t;lf 
•t re~, ~:... (A· A·} - Romen mebuslarından mürckı' 

_yet, dün Milanoya hareket etmiştir. ~ 

Sovyet Rusya 
(R~ tarafı ı lndde) 

Sovyetlerle İngiltere ara.-,mdakl 
ticaret mUzakeratının başlamak Uze
r11 olması ihtimali diplomatik mUca
delcnln Almanya aleyhine dönmekte 
olmu:nıı. bir mlsıı.1 addedilmektedir. İ 
Milttetlkler için Sovyet lttlhad!le blr 
ltllU elde etmenln ehemmiyeti mct
dandadrr. Fllhakıka böyle bir IUltı.! 

naz.ilerin So\'yet ittihadını bir mOstem 
leke gibi kullanmak ve oradan turıu 
tUrlU iptidai ınevad celb('tm~k hUlya.. 
iarınıı. bir nihayet vereeektlr. Bu ~e
ıeled•n SovyeUer birliği tarafından 

yapılan te~ebbüı bllhuıı:ı eu noktayı 
!abat gayesini takip etmektedir, o da 
Sovyetlerln Almanya ile mUtte!lk va-
7.lyete Keçmeyl ne arzu ettikleri ve ne 
de böyle blr Iıklrde bulunduklan 
nokt.aaıdır. 

Moıkova radyosu ile matbuatının 
TUrkltııe karşı yaptıkları hücumu, 
birdenbire ke.ıımı, olmaları ve Sovyet 
birliği Jle Yuı;Olllavya arasında mUna
ubıı.tın başlamak Uzere olmıuıı aynı 

vaziyetin birer df'llll addedilmektedir.,, 

Yeni Ne~riyat 

İstanbul abideleri 
o Yed!gUn mecmuuı nqriya tı, kU-

tUph.anemtn ıil:u:l ve kıymetli bir e
~r daha kazandırdı: lstanbul t bide
leri. 

Cidden &"{1%el, cazip bir kapak için
de kütüphanemize hediye edllen bu 
e.scr milli Abidelerimiz hakkında edin-
nıeml:ı: llzımgelen malftınatı biz~. &U· 
.ut cildi fçlnde toplamıı.ktadır. ~r, 

~l'>fô,.1 ,.rlmlr. hakkındııkl nılllt\matr , 

Memleket 
1 

Çimento ihfİV8~jıi 
ele. ~ 

Bu yıl tamarncrı ııe.'" 
istihsal ile karşılıı .,e 

cır" to w s 
Şehrimizdeki çıınc.Il 1 11cr11 

t flit ) • 
!nallyellerini memlckc et rP· el' 
re arttırmak üzere hUi<Olll ııııı~' ıı 
yaptıktan tc şbbUslcrdCll ııell ıııı 
\'8p aldıklarından mu~te~r. ,f 
ıust.R. harekete gcçınışıcr ıd ,erıfı rt 

Bu elrketıcrin Frıınsadll cıııerdrp 
dar gruptle temas için geC rtJ51(-lıır' 
rlııc giden idare ınecUsl el ııu~ı ,r 
Baban ,.c !en ıno~a\'1 8 'c!IV"' 

·nılt rf.f 
semplon ekspres §t",hrı rttlır 
dir. JJluıı$l" 

Fuat Baban bir ~ 
kısaca dcmlt§lr ki: -tJe~-" 

yerli •·· ıo ı 
- Gecen sene çlllltll ~ 

mlz: 360.000 ton 1<adıır tşııı..L:ı"' 
uyııct ,,, ~ 

sal etmişti. BU, ih u1<tlıtlctl.:l ~t~ 
t:a?§ılaınadığı için h Jstl)lll~ ıt 
nu göaönllnde tutarak 'eı;tP .,,,.ıl' 

itıt>Srıa ~ •ırır 
arttıracağız. Bu to ,,,... 
ki gibi hariçten çıınen eJ& ı' 
lOzum kalJnıyacaJ.."tlt' .. , pııclst dıııı' 

ôğ'renditintlze g~~:~ıarttl r~;jll~ 
mayeclar grup, !ab k jçlll ~ıJ 
nını bu hale ı;eurrnc eıftl'~' ~ 
förillen parayı ~~IS ~-aıtıtld:sııı' 
takat etUğlnden P tlY"'' tsf· 
tedbirlerle memleket Uı ı1~•cıı1' ~ 
dahill laUhaal ile kar§ 1 

pl,ııı" ~ne 10 tll ' 
&bidelerin harf stTll J3U wYıtl.:ııe 
ne\'I ansiklopedidir. birer t 
den olcu;>'\JCUlarımtzrtı ıı:. 
melerinl tavsiye edrr 
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0 ~AKLEDEN: en BU.'?HAN,BURÇAK 

·~~ .evyoru~/· 
~ etra~leri söylerken .ıcah 
~~eri .. tekrar çırJattı. 

..._ ... ~ agzında büsbütün 

~~lkat :~~a cevap ~rd:: 
'' d ı_un ... "Çı1grn gıbi 
' ııe ~lgı;;unce insanın naki· 
,.)ı..._ }'a,, nu 0lına ı ıazrn gel· 
'1~ '°k zamanda insan 
'\ ı dıtsunın severse sev~in her ıh· 

• ekten geri kalmama· 
>tt; ... 
'~"le AYte . 
\ ~ Bt\·en n'f benim gibi ~ğe· 

..,, aQnn 1 ce ~en~er de ben· 
, Aieseıa bazla ilerlıyemedilcr. 

Ateseıl u gençler kımler? 
\ ~ tvtt, doktor .Melih ... 
~ bir ~k zekı, çok se\imli 

\' Oiabili!enç ... 
~. . .. Sonra Necip Na· 

'Sla 
~~~P~i? 
~ ~t ısın~ işitince Kerim 
~ eviı. Tıyatroda veya 
,~li N ~e birçok defa 
~ ıartı tcip Nadirin genç 

~ ~i. ~Ji derh~l ıôzünün 
~ Parı un nazık ve güze! 
~}'tn ~ btYtkları altır.da 
-....~i ı:1~l~rını durgun su 
~~alet 1ertn1 pek iyi:hatır-b..' ~la~. bazan Mkim ve 
'-.-.ıq: nıudekkik hazan 
, ~ tibj . ~r e~ek isti-

~:.~ nı~~~~· bazan da 
~ ~ 10runürdu. Fakat ö>-
~ 'l ~. bile, o gözlerde 
~~ -..,.~ ıle birlikte kedi 
~~ısus kork-wıç mana· 

~ i'Ntcip ~adirin edebi 
~ hi.ı~l'lktr etmiyordu. Fakat 
lı ~-~· zaliın, hazan da ha· 
ıq,, ~"'liı ~ıleıı ~"atılan, kullandı· 

I~ iıa; . ' nadir kelimeler• ba· 
ıı,._, ılt\ \ 

~;"" ' e sonra son derece· 
~"llıt llt( \r~ asabi o~an lic::anı 
~~· ~?halifti ve kendisini 
~ ha(iltt ırn, hayatı \'e sana· 
~ daha sıhht ve daha 
~~ anıl}·ordu. Muharririn 

ı..~ti ~nda bildiği ,.e tah· 
~~~~lerd~ onu kendisine 

• vl, ~;:.h 
tfratıcar vv rete su~yan 
~ ~airler gibi ıa· 
~~i sı, sokulgan ve kcn· 
~ti 8eve~ tavn, hakikati ve s;, 'ahtt genç mühendise çir 
ıq aJcı}'et g~Iilnüyordu. Kerim; 

~.llıİlasa '~ nıenfaat için hi· 
~ l\erj~.1d<:leUe dil~mandı. 

ku;\ik ın. zihninden gc•en 
\>e il" bır aksıni vüzünde l' cıve • 

~ elıJ;ı. etti: 
• ''Q) h &.ll;tlı b' • 
~ bi1,ır ınsan deııril mi? 

liyorum .. Belki s:ze bu gibi feylc.r
den bahsetmi~tir. Beni üzüntüden 
kurtarabilir misiniz, ''a"irctnam~ 
sini Eöylediğiniz ieki!de yaptığm· 
dan emin misiniz:? Bunu bana te· 
min edebilir misiniz? Ba~ka bir 
şey istemem. Yalnız: bunu hiieyim 
ktıfi... 

' 
Kerim miltebe sim bir ta,·ırla 

CC\''3p Yerdi: 

- Anla~ılıyor ... Siz menfaatini· 
zi dü~ünmurormu~ gibi gonine· 
rek menfaatiniz pciİndcsiniz. Teh· 
likesız biri~ değil mi? Çok kurnaz· 
smız, Refii ! Bu dürüst bir hareket 
olmakla beraber, mc5un1 tasavvur 
lanmzı söylerken 01 le saf görünü· 
yorsunuz kı fazla kızamıyoı um bi· 

.e size. 

Refii ne söyliyeceğini ve nasıl 
hareket e:leceginı tamamile şa~ır
mı§tı. Kerım devam etti: 

- İhtimal verdığiriiz gibi Ba· 
yan Dürdane t!ana bunlard~n b3h· 
setmiş dahi bulunsaydı sıze ce· 
vap -.:crmezdım. Fakat ~nu sôylC' 
mek isterim. Böyle bir ~}' ) okwa 
da onun Ferid~ A) tenin i stık;:;aiini 
dü~üneceğıne emınım. Ş:mdiye ka· 
da: Feriaeı; V'3risi yaptığma dair 
bana bir f>C.i söylemedı. Ben de 
kendisine boyle bir sual sonmğa 
tabii olarak csıret edemeıdım. 
Size samimiyetle temin edebilirim 
ki daha faLla ma!!ınıatım yok .. 

Ayağa kalkmt~· \'e hesabı gör· 
müştü. Şişrnan adam rerinden kt· 
mılda.mıror, mahcup \'e üzülmUs 
bir halde ba~ını sallıyordu. 

- Bu aramızda kalacak· dc~il 
mi Kerim? 

- Tabil dcğıl mi'? Merak etme· 
yiniz. Ailahamnatiadık, uizim ar· 
tık bana ıhtiyaeınız yok ya! 

Refii küçült bir· i~retle mühen· 
disi tekrar yanına çağırdı. Kulağr
na şunu fırıldadı: 

- Siz Kerim siz ... Feride Ayten· 
le evlenmek fikrinde misiniz? 

Kerim bu defa kahkahalarla 
züldü: 

- Ben ıni küı;ük Ferideyle ev· 
lenec.eğim? dedi. Fakat biçare dos· 
tum, Feric!enin hemen hemen 
doğduğunu gömıüş biriyim. Sarur-
5am bunu sôylemi~tim. Gözünüzü 
kara.--tan aşkınız si::i ~aşırtıyor .. ~ 
Hem de ben hürriyetine ~ık bir 
bckAnm, evlenmek bana ne uzak .. 

Refii geni~e bir nefes aldı. 
ı,,, • ~r tıı ~dın:ar için .. 
"it ~uz r~u nıanaya çekile- - Öyle ise Kerim, hürrirctini· 
~ sılk.rne ile cevap zin adı ne söyler misini%? 
~ ~~tri göz~ ônUn?,e - Bu o kadar çok d~i~ bir 

ıııd ~ğ1 Sö hayalın, Rcfıı· isimdir ki ... 
tıt ~u!\tı d~le~le bir rnünat1e· Şımdi artık oteller ve kahveha· 
~ t tki11 U~Untnek bile ken· ne!crin mklan yanmaya ba~lamı,· 

~· "' . -a· ınunascbetsiz ge· tı. Kerim uıakla:u. Gözleri el~n 
ı... "hili müte~imdi; Demin Refii. Fe· ·'"11 ı.· r ..•• d...ı· 
~ ~{j~ qJı, Fakat ham· rideden bahsederken zihninde eski 

~t kaJın at'kada~ırn Feride hatıralar uyanmı,tı. H~~ bu h:ı· 
biraı sa}1'..maz. tıra'amı tesiri altmdardı. Küçük 

~ . ~lenerck il!ve et· Feride kimdi? D:ıha dün kapı ça· 
~ ~}'i ha lınır çalınmaz ~ ~rak kendisine 

l\i L·~ • ~ilk insan1ar ara· "bonjur Kerim!,, di>en kızcağız ... 
iti~~· ıstercıim. Acaba Eteme söylediği gibi ona yalnız
!\,~~le ~'i~e tah51ror mu? ca Kerim der ve sen diye hitap e· 
~ t n~1~nıez. Daima derdi. Sesinde bir nhe:ık '·ardı. 

~ ~~ tibi ~durur. Yaramaz Hafif pelte.'clikle konu,urdu. Bu 
~~ t' °hıa akta geleni söy· şekilde konu~ayt sanki annesinin 
v~~~ ... r, ~er yer, danse· kucağında öğfcndiği ilk kc'.imelcr
\ ~ k~biı d ?'\.e düşündüğünü den benimsemişti. 
'. ~ ~ı, ~ıldir. Bazan da Feride ders oda"mın kapısmı 
~~.bir ~.Yapar. Mesela açıp penbe yüıünü gô·terin~ E· 
~~~ bi •ence plA.nı yap· tem kızar. fakat Kerim müsama· 
~' r~t~enbire vazgeçti ha gösterirdi. ç.ocuklan bir genç 

'tıı~ !Öyltdi. Bazan baba şefkati ve ihtiyar bir büyük 

S ~htb Ce5aretinde bu· anne %aafı ile &!\'erdi. Feride ken· 
~~lir.~~ 1erini anlıyor disine (kahraman dev) adını ver 
~!iııi . ,, Öyle geliror ki. mişti. 
;ıı.. ~~ ~\' düşünmeden 
;-__ · l\erı trecelc birine kis-
~1 bir Ôl'lt zannediyo-

~ı ~~t . -tj'h~11:ı: du~undükten 

~' \ ı:.l'aı, Dü 
~dır B rdane.nin si· 

· unu pekaUı bi· 

(Devamı nr) 

Z.A Y1 - Kuruçay a.ııkerllk ıubuln· 
den aldıp aakerlllc tezkerem! &ayi 

etUm. Ye.ııfıdnl r,:ıkarae&ğmıdan eııki· 

slntn hUkmU yoktur. 
Danıd ldJytlnden sıs teın llütlli llü· 

.,yl• oflu AJı.met • 

H A B E R - Akttam Postası 
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- Ne o .. 1talyada memuriyete 
ginneğe mi hazırlanıyorsun? 

- ·Efendimiz ~a~ ölsun .. memu 
riret berum neyime gerek.. 

- Horozların ötüşüyle sabah 
karanlığı rahatsız oluruz. sonra da. 
tanıkları a~ırmalt niyetile dadana· 
cak hırsızlar y:ırın eve, odalarımı 
:a da musallat olabilirler, \'azge; 
böyle netam:li i~crdcn, diyordu. 

Nakleden : Baki BAŞAK 
- Sahi Şükrü, ben ölürsem ne 

yaparsmıı? 

- Ne yapaca~ız, dileniriz. 
- Yok canım, pa~alarclan biri-

nin yanında çah~rrsın. 
- ll!hi efendim, dedim. onlar 

benden e\"\0el keşkül açarlar. 
Su~tan Vahidettin sustu ,.e dal· 

dı. Sonra inler gibi mırıldandı: 
- Ya Nimet Sultan ne yapar? 
Sonra sust ı.. • 
Otelde de odac;ına kapanan sut· 

tan VaMdettin. yemeğini bile oğlu 
Ertuğrulla birlikte orada )'iyor, 
merak edip de şehri göreyim, dire 
olsun sokağa ~ıknuyordu. 

Bu Miramar otelinde 6 giln kal· 
dık. Hareketimiı günü padia~h 
bana: 

- Git dire',törü gör. hesab:m11z 
ne:;nıi' anla da parasını Yerelim, 
d~i. 

Bere~;et \•ersin, ora~-a \'3.rdığımtz 
gün, tü;k~e bilen bir ermeni ga~ 
~n bulmusJardı. Onun yardımı· 
le derdimi an1attnn \'e hetap pusu· 
!a sını a!arak padi~ahı götürdüm. 

Hünkar k~;!ıd:ı ~öyle bir baktı. 
gözHiğünü ciüzeltcrck iyice bir da· 
ha baktı: 

- Ne diyors'.ın Şükrü, diye si· 
nirlendi, bu herifler biıi ~ymak 
istiyorlar. Altı günde yüz yirmi 
Türk lira!=t .• Günde ne ecler bu? 

- Yirmi lira .. 
- Çoktur .. 
- Ama kaç lril'iyiz efendimiz .. 
- Çoktur dedik a .. 
- Biz de çokluğuı da hani •• 
-·Sen bir bak, iskonto, tenzilAt 

falan ~-aptırabiHr misin .• 
Durakladığtmt görünce, fikrin· 

den caydı: 
- Sahi. ayıp olur dclU mi? Os 

manlı padişahı paıarhğa girişiyor 
derler .. Olmaz, olmaz, vazgeç, 
al götür parayı .. 

Yüz yirmi 1irayı avucuma say· 
dı. 

Sultan Vahidettin parasını kim· 
seye emanet etmezdi. Hesabını 
kendi gôrür, masrafını kendi ya· 
pardr. Ha!is miydi h!ll farkında 
dc~lim~ Bann beş k"UtU,un he!a· 
hını arar ve bunun için kıyamet· 
!eri kopmrdı, baıan olmadık l'e" 
re, bir hiç i~n a\.ııç dolusu para 
verirdi. San Remoda bile Gümül· 
cüneli İsmailc böyle nice paralar 
vermieti. 

İtalyanlar biu husust bir tren 
haı:ırlanu~!ardı. Ona b1ndik ve al· 
tı sa:ıt ötedeki San Remoya gittlt:. 
Damöt Ferit ile Tahir bey de bi· 
zimle birlikteydiler. 

San Remod:ı ba~ta mutasamf 
ve !:>e'ediye reisi olmak Uure bir 
sürü lrnlyan memurlan tarafmdan 
kar=ıl3.ndık. 

Oturncağnnıı köşkün kapısına 

da iki karabiner yerleştirilmi~ti ki, 
bunlar padi~ ölünceye' kadar 
gece gündüz nöbeti~ beklediler. 
durdular. 

Padi§3.h köşkü pek beğendi ve 
hepimizin aynı binada ikamet et· 
memizi münasip gördü. 

Orada ilk günleriıniz: gayet sa· 
kin geçti. 

Fransaya giden Damat Ferit 
paşa bize Paristen Bolulu İbrahim 
usta isminde mükemmel bir ahçı 
ba, bulup röndermişti. 

Sultan Vahidettin buna da pek 
sevindi: 

- Ya siftah, bize hffilen bir gU· 
zel mahallebi yapsın bakalım dt
di. 

Zaten burada yapacak başka iş 
yoktu. ~n. bahı;ede, i~ olsun. 
\"3kit g~in dire tavuk besliyeyim 
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kupuı maçı olarak yapllan bu lmr· 
tıl&§lll&d& Per,ıtlar mtlAb&kayı 3-1 
kuanmıılardır. Bunuala bera~r Kur 
tuıuı oyunun ekMrt samanı ba.ldm oy 
MtmJ takat muhaelmlvtnlıı bej9rik· 
11IZ11Ai yU.zUnden rol yapamıyarak 

ma:ıcp ohnuılur. 

Biz de sabah ak:am deniz kemı· 
nM iniyor, tı0kaklardıt. dola,ıyor, 

can sıknıtısını geçirmeğe tıh~I)'OI" 
duk. Hünk!r ıene kendi Aleminde, 
dü~ilne dil~üne bahçede dola:-nıak· 
tan ba,Şka bir ~Y }'aptığı yok. 

Bereket Yersin, birkac gün ge· 
çince Mısırlı Aziz pa,a isminde 
biri perda oldu. 

He'e, bu zat akra:aıanndan bi· 
rinin b:ıhçe3İnde ydiştirilmi:s bam· 
}alardan gctirmcğe başlayınca pa· 
dişahla biısbütün dost o!du. He
men r.e.<nen hergiln gelir, ~atlerle 
otururdu. Padı~ bir ,ı:ün itilerek 
~yle demişti: 

- B·amyayı da arayacağımı, ve 
bulunca sevineceğimi hiç aklnna 
getirmemiştim. Bu frenklcr de hn· 
kikaten ağızlannın tadını bilmi· 
yorlar. Ne olur bol bol bamya ye
ti~tir5Cler .• O:ın:m htanbulu nasıl 
arnm~ın .. 

Gelgörki bamy& yemekle ve bol 
bol dü~üıımekle vakit kolay ıeçmi · 
y~r. Nihayet pa~li~ah b:ınun !ar
kına vardı galiba ki bir giln gene 
beni çağlrdı: 

(Devamı var) 

Narı c;lçeklcrlnl suladıktan ıııonrn 

tozlu elle:ini ovu:;turdu. 
Natl b:üıce.sine dUs::ün bir adam· 

df. b U y U k bir iptılA ile her 
ıun ubahtan akıa.ma kadar tarhlar 
aıasında yorulmadan u~raşır ak~am 
<b:erl lolnl biUrd.lkten aonra bu &'ilul 
1nanz&rayı ııeyredecek yerde ya !!alo
na cr;ara lçmefe, yahut caddelerde 
dela;,mafa çıkardı. 

Bu gllı:el mıyıa akıamında bahçede 
Mutatl.&n bir 11&&t !ula kalmıotı. 
mvıerin kapıl&r.tıdakl kadmlar, ılık, 

tot.lu kaldırmılan eerin ıertn yatakla· 
nna tercih eden er :uklarla doluydu. 

Nafi: 

- Hanım diye baC'trdı. Den biraz 
çıkıyorum! 

Demir parmakliklı kapıdan çıktı. 

A~r a:ır yUrüme~r ba~ladı. 

Bu akin mayıs ak§ammda. penbe, 
l!l.n renklerle örtUlen CÖk UfOUD U• 

mandanberi yıldrı:ıru;::Uı. Fakat yer
)1lzllndı 11.mb&lar birer blrer yanma. 
ta ba:~:yorl B&hte ltanape1ertn.1n, 
ı;akll t~ <!6;eıt lmmcrlyelartn üzerin 
de btllb'.lller ötüyordu. 

N&tl 'bahtetlnC!ı <!erin btr ses:ı!.zlllt 
ir,ıtnde uyuklıyan tek katlı bir evi btr 
dost bala~iyle ııüzdU. Pencerelerinden 
yalım: bir t&nesl kırmızı bir &tiz pbi 
parııYordu.. Blr<Ienblre b&11 açık h1r 
rene tırladı buradan; arkasmdu da 
kapı !ımsta ~rpt.:r. P&rtayan pencere· 
ye kar&nlık b!r baqla bakarak dur
du. Bay Na.fi g1llilnuedl, llatıtc;e o
auzlarmı ailkU: 

"lote bir drara d:ıha! Daha ilk ba· 
kıııta ne olJuğu heme.o anlA.rJzverl· 
:,·or: On ae!nı:, on dokus Yl1 ndıı.sı· 

Beden terbiyesi genel direklörü 
Cemil Taner diyor ki : 

"-Ordu spor talimatnamesini esas tutarak 
yaptığımız bu talimatnameyi verimli bir şekilde 

tatbik edebilmek için mümkün olan 
her §eyİ yapacağız.,, 

(Baıtarah 5 incide) 
sı da askerlik miikelle!iyetl fca.. 
br iktiıa.stdrr. Ordu bu yaş dıt .. 
bilinde her M vat:ı.nla~lıı.rdıı.n 
istifade edilme!i icin onlarm 
sıhhatte o}m~rnı hster. l§t;e bu 
sıhhati de l!lpor mlikellefiyeti ka· 
ııunu meydana getirecektir. 

K.dınlıı.r da keza 12 den 35 
yllşma kadar bu kanuna ta.bi. 
dir. 

MU.kellefiyet da.hilinde 2 tUrlü 
spor var: 1-Mecbur!,% - th. 
ti yar!. 

Mecburller: Jimnastik, atle.. 
tir.m, hendbol, voleybol, ba.!ket
bol, Yilzme. izcilik, atıcılık, dağ, 
kavak. • 

thtlyarller: Futbol, ~re~. 
boks. bif:iklet, motör, tenis, es. 
krim, yelken, l.."'Ürek. gillle. 

Bu milkellefivet ı~inde bulu
nan her vata.nd~ sıhha.tç sroğ. 
lam olduğu her &n. mecburi spor 
lann hcnsini , ihtiyar! sporları 
da istediğini i!t:ene V&pacaktır. 

Bunun için tef'.kllAt trpkı u. 
kere ıtlms. gibi nlaeaktrr. ltal~·a 
ve A1manyad11. filvaki bövle bir 
teşkfllt varM da bizimkine hic; 
benzemez. Onlann b~lannd& 
Hker vardır ve ô!'du okuld!l bu 
teşkilat icindedir. Halbuki bf:r;d~ 
okul - ordu hariçtir. 

MemUTlar SPOr milkellefiye _ 
tinden vekAletJerin vereceği ce. 
vaba g5re hıtifade edeceklerdir. 
Meeel! s1bahlan f~ ba.tııla.m& • 
dan önce spot miliehwıslan. 
nm ner:a.reti a.ltmd& eerbest ~a.. 
lı~abilirler. Veyahut devamlı bir 
~alışma eonu ·vazifeden 80nr& 
her mU~!!eee eiva.rma yaprlaeak 
8nôr e~len~ yerlerinde meı,nl 
olurlar. Köyler de bu f~e eğit. 
menler nezaretinde, ilgili bulu. 
n.a.nla.r ve vil!ketlerde spor k!Up 
leri vapar~k?11.rdrr. Burada. bir.: 
Rtuılarm u~IUnil U.rcih ettik. 
Yani devamlı <-alı~p erken tatil 
olun eoor ~·anmıı. 

Bu kımun Ur.erinde eôk durıt
caP.ıı ve verimli bir P..ekll alm!.. 
sı ic!n de ben ve arkllda~lannı 
mümkün olan her ~yi yapaca • 
ğır.. 

Spor mUkellefivetl kanunu • 
nun feıtp <'ttirdi~ snor t.Allmıtt· 
nıımeıııi zi1'1'edilmcve ıt~vıı.ndır. 
Biz bu talinuıtnamevi tama.men 
ôrdu P.nor talin'!atnamesinl esM 
tut.ftrak '"'D:lCıtT1!.. Yani nta.n. 
dıto:Tnr hilr~ .. M f!en"ler: 

1l 12. 13. H ya!llftr 
2) 14, 15. 1~ :yaşlu, • 
3) 17, 13, 19 yaf}ar için. 

Ayn tafünatns.m.elerle yetiş • 
tirilh> ıt..Skerliklerinden BOnra. 
~ka bir esaela çall§brıla.ca.k. 
la.rdrr. Bunun i~in her ne ka
dar kapalı salonlar bulunmuı 
icap ediyorsa da k&pa.lı salon • 
ltr yapılmeaya kadar a.~ık hllva.
da yapılabilecek sporlan yap -
rn&d!n ba~ıyaeağu:. 

Meseli atletizm, yilzme gibi. 
Ben pheen bu kanundan ~ok 

memnunum, zira vatanda~ların• 
hesa.bma bu mükellefiyet ~k 
iyi bir t~bbilstUr ki faydalı O· 
laca)ima !}imdiden eminim.,. 

General Jstanbulda yapılmak. 
ta olı.n katıalı salon ve !tadyom 
hakkında da rJunlan söyledi: 

••.:.. Dolmabah~e ya.pılacak 
stat i~in maliyenin kıt!.rsive de.. 
t'l~U tahliye edilmi~ir. M. f. 
V. hayvan hnstanesl de tahliye 
edilince derhal in.,Mt b~«Iıya. 
cakt.ır. Ka.tıslr 5!.lon kin de tet
kikler bitmek Uzeredir. Ya.km • 
da. in~t bitecektir. Salon kat. 
sı.z olactktır. 
Ü~ §eY eıııı.sb ça.lıema yerleri 

olaca.ktır: 

1 - Kapalı salon !!poru ve mü 
~aMkalan için 5000 - 7§00 ki 
şllfk bir yer. 

2 - Kapalı vUıme havuzu. 
3 - Esketint{. 
Biz kapalı yUzme havuzundan 

başka beynelmilel mUsabaka.Iar 
i~ln Adana. Be.lıke9lr, Ankara, 
tzmirde de birer havuz yaptır _ 
dık. Balkan vilzme birinciliği i. 
çln de f rmir Fuarmda ayrıC3 bir 
yU.r.me havuzu yapılacaktır. 

'Bir Balkan olimplvadı olmut 
hu sene fikir ha.tindedir. K11.bi1L 
veti tatbikl)'e'İ maltlm değil. 
dir ... 

,, t!1l"f1ih, A. ır UM 

·Ankara da 
Atlcıhk müsabakaları 
Anltara. %1 - Bir aydanberl 

aut poligonunda devam etmekte 
elan atıcılık teşvik mllsabakalan. 
ınn lldneisi burün alhayetlenmlf· 
tir· 

Milsaba.katara 80 bayu •e bay 
i~Urak etıniş ve etuıar puvanla 
bqta ıelen il!: atlcı arMmda yaııı· 
lan final P.'lilsabakaiarmda 52 pu. 
va.ısla Zekt Kuter blıin.el, Nuri Vu. 
ral ikinci plerek :mUkltatla.n po. 
ligon b1ruısmda bulunan kalabalık 
bir ecyircl. kiltletı.l huzunıııda me. 
:rubnle v•rllıaJttir· 

ı:u:. Hayatta tul.11!."'unu:u kop:ı.rcu:.k , 
serbest ya:amnk isuyorrunuz. Evdt 
k&\·ga etUıılz. İ§ittt:;1n~ ~irkin eöJ:. 
ltrd:ıı aonra kapıdan tırlıı.dn:u:. \'• 
hemen Pioman old:muz, gen dönmek 
lııtfyorııunuz. Fakat cururunu.z bırak· 
tnıyor ah! Genem:!., 

Bay Na!i ytıkeck Kale tekrarladı: 
- Ah! genc;llk! dedJ. 
Geng ad&m topuklarmm llJ:erindı 

döndU. Ka~ıamda.kl beyaz: saclı lbU• 
yara pek de h°=ianmryacağı bir baleli 
la bakmıDtı. Bay Nafi bir ~ aza. 
metil• elini pencereal aydmlaıuxu~ evı 
uzatarak: 

- Slzin bulunacağmtz yer burası 
değil, delikanlı craaı! dedi. 

Genç adam t ıtredi, bir adım kadar 
c-erllecll. Dalgın bir ta VTTla: 

- Oh! baytr.. deai. 
Bay Nafi cevap verdi: 
- Evet, evet.. daha l:ı1ran evvel 

geri dli:ımek la\edlğtn!%1 inkAr mı •· 
dtcekBtııU T 

1rt ılyah gözleri, ll%eri hentlz tuy· 
ler. "er.ı.ı~ du;lakları ha;Tetie açıldı: 
Ned~ •• 1\ed:::ı b1Uyorzunu.z T 
Eııy Nıı.:t bir rı~a.mber tavrlle eli• 

nl ~ç adamın omuzuna koydu. 
- Sua. dellk&nlr, dedi. Bon halden 

anlarım. Geri dönmek &T%\1%1UZU yeri· 
ne retırememeltle bUyUk bir hata iglı· 
yersunuz. 

~ep•arı kesilen genç yalvarır gibi: 
- istemiyorum, tstemlyorum.- d•· 

dl. 
Bay N&ti ell alaylı blr ııulo: 
- Hayır, bunl&mı hepsi lA.tl Zaval 

h c:ıcuk ! 1:tlt aıLm ötede sizi, ılmdl 
berunı ;ya:um~a durduran kuvvet ge• 
ne dur U.'"&e&k ve ıl.ze haykuıı.cak: 

''Geri döıı ben haldkatim! ben.-n diye. 
Dellkaıılı Bay Natınm ctımleatıd il· 

mJt dolu, tar1t .ı!l.lmez btr b&kıfla 

keserken del! rfbl J1lldil, ve eve dot· 
ru atıldı. 

Bay N&ti arkaaından memnun btr 

tavala: n:Bravo!" diye bağırdı. 
Kapanan kapmm •esfnden .1onra 

ince, kısa, ııankl buat ııe botuımuf 

blr ı:ea ~itti. Omuzlnmıı hatitc;e allk
U. Uzakla§Dl3ta hıwrlandL Fakat 
k&pı sen• birdcmblre a.çtldı. 

Gene adam netea neteae, ihUyarm 
kollarına atıldı. 

Bsy Nafi~ pyrllhUya.rl g6rllneıı yem 
)"e:IIl. mUtekallla bir yüzU vardı. Ak
mayan ya~larla dolu gtizlerl ufuktaki 
kmllıkta.rı Bay Nafie, bay Naflda 
bülbUllerln kondutu dallara pdlp s•· 
llycmlu. 

- Slzla aayeni%de... Slzin aa:reııtz· 

de.. - diye kekeledi. 
- Ben buna. ıayık defillm, eocu· 

tum ... 
Ellorinl l"lkarak ıı8ztınn kestl: 
- E•et.. Evet.. oldu. sl%lıı aayenlr:· 

de oldu. GUnlerden, batta:lardanberi 
cea.ret edemtyordum. Ona o kadar 
merbuttum kl her oe~ katlandım. 

Bent aldattığmr, hem de ber sece al· 
dattıtcıı blliyordum. Yalııız, ceaaret 
edemiyordum. Fakat a1ze ruqeldlm. 
Hw:r &ibt imdadıma. yetııtlnia n ba· 
na yol ı&terdinlz. ötrettinis ki 
kr.çı:nak h!çblr oel e yaranuyacak T 

Bu amp benimle beraber dalma 
ya:ıil acak. BMA ruıl:ıttmm: ki kurlu· 
lu~. hu:.ur ... oh! nih&yet huzur! Bu 
harel:ete ba~lıydı. Terekktlr ederim .. 
lstedlflnlr.I yaptım .. Te:ıekkilr ed•· 
ı1m. 

Bay Nafizin ellerini brraktı. Bapta 

n yUzUylr, kanaUanmıı gibio sc.uts 
B&duız ko,,mağa b:ı.,ıadı. Bay N&tl· 
z1n kalbi durmuı ctblydL AlmııJ, de· 
llka.nlmm • el mkı,tle nemlenen elleri· 
nl kurutmak lgln mendilini cık&rdl; 
fakat yU.tünı rıstUrllrken mendlllD il· 
zerinde, dellkanlmm parmaklarmdan 
bula:ımr:ı krzıl izler cördU. 

latıuıbul ullye ~tıncll bakuk hA· 
ldmllğlndm: 

Beyoğlu laUklll caddeaf İmam Ad· 
nan sokak 4 numarada ztver oğlu 
lamail Hakkr Hakver tarafmdan Bey
oetunda. HUaey1n-ta mahallesinde 
Saksı •ok&k No. 1' de Nlkola Bo· 
J'&rlnof km Alık-.ndıra aleyhine n· 
ttlu U/1739 numaralı lbtar dava· 
mnda mer:bure kocufle b!da~tl teelı· 
hUlQnde bir aene ltadar be:-aber ya~11. 
dılctAn aonra billııebcb mublk hancı 
zevclyetl terkeyleml~ ve o tarlhtenbe 
r1 btr daha eviııe dönmemi~ oldrığun. 
dan kanunu medentn!a 132 inci mad· 
dul mucibince bir ay zarfm.da evine 
Hdet etmesi l!lzumunun me%bureye 
Dıtanna 2-11·939 t.arlhlııde karar ve 
rtımlı ıcatmlen &dnete yapılan tah· 
ldkat ıııttceıd bö;1e bir phuı olmadığı 
anla§Ilmlf olduğu beyanlle la,de edil· 
mff be ~e evvelce g8nderllea dava 
arzllhallne verflea me~tta me.z· 
Jmr ikametplu terketuğt dheUe 111· 
nen tebliğin• kua.1' ve.rllm1ft1r. ll&.tl 
ta.rlhl.ndcn bir ay zarfmda mQra.caaUa 
UAıxµ te'bellUğ otme.ı !Uzumu tebUt 
olmrur. (14113) 
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J.!CJ!.;.}ıkvi a ayan, Aje..ns 'Ve mıte. 
ero. J liberJırl, ısı.•o: 1'11%ik: Ça. 
lanlar. Vah ~ :Vernn, R<ınk Fın:uı 
Re;at er. l - Ol:uyl'ln: Necmi Rı • 

Kan, uvvet, lştiha Şurubudur 

.Alu&k • 1:: &t ÔZ"'"""e.S, fe lr, 
k onU§m~ (i1•n v tabiat bllr;ilını, 

:eo.ıo: M.ll.ı:lk: Çala.n1u: Kcnaı N. 
l!I yhun, Fahn Jı.:op._ lu:etUn ökte 
Cawet C "'1&, ::ıı - Okuyan: l'Jelek 
'!'o45z. :MuıWa Çeğlar, 21 00: MiL 
:ıdk: :ııcarac:on!Ji n ha.va.lL!i türkü ve 
•:vım t.:ı.valar:, Jluu.!!er !"ıratlı ve 
Kam0I1ı;a Haau ~r.: rf, ~1.15: Kon. 
ırer T&kdlm!: H&lll ~1 Yönetken, 
lttttik: P.adyo orkestrası, 22.16: 
~r.ntaket ~a.at ayan, .A.j:ıruı haberle.. 
~; mrH\ ha - Tahvil t, Kam. 
b1yo - Nukut bot'&U1 (F1ynt), 2%.80 
J!~k: C.:band (Pi.) 28.25/%3.80: 
'J'annk1 pro~am vı ka~. 

obt b.ısyonlarmı:la Tür~e 
• riyılt 

Bclgrad: Saat 19 ıda ktsıı dal 
48· Parla: Su.t ısı.fo do krea dal· 
ııı ~o. or~ d lgu 2~5; T' :m: &
at 20.15 de kısa dal a 50.55 dt" 
Roma: Eut 21-30 da orta dalg-a 
250, ı..o~d a t 18,55 d kr.:a 
<lnliP- 20, ı .. 

Beyoğlu Halk Sineması 
Bıı:rilr. matineden lUbnron 

2. B:lyük D'Unı Birden 
1 - ()LDt)F. ZE1l 
2 - Ma.cualıır Kralı BUFALAnn.. 

(Tu. ,çe e<:dll) 

Göz Hekimi 
Dr. Mur t R. Aydın 

Beyofla • P:ırmal:kapı, imam 
ıolu.k No. 2. Tel: 41553 
Maay ve bu türlu göz 
aıneJiyatı fı nı İçin parasız.. 

is nbul • T. il Udürl ğündan 
ı re ihUyncı lçm &O il.det cadtrm BlmJna.sı ~ık elaıfttlll\eye koaulıırıuo-

hın Ek11!ltm &·"° euma .eaat 16 d.a B. po!ltanı binam 1ılrtne1 otta Telgrat 
~ımv!.ııl$ d& tq,lua Qdllrlllk &1 B&tN& kom18Ymııı.da yapı-
bıQktrr. 

!.i e. bea_. '000 nı., UT&k'1mt tem d 899 Hn.dn'. '!'aliplerı. 

olbsbtald fenni vı latltme ıartnamılertııı gl!rmek ,.. ra~vakkllt teminatla
nm 'VatırmrJt llzere caJ,ı:ıma ci}nlırlndt mıı:ldll' mUdUrIOk fdart kalem Ieva
ıam k a ıb!ltmı l:ÜD T ıu.atuıdı dı IMO eenm l~a muteber ticaret e
«uı: T..nta.ft nkka.t temlıı t aklıwıu nı knallyna allraeaatlan.(31%1) 

1940 Küçük Cari 
Hesaplar 

kr ;ye Planı 
ı •d•t 2000 ı:ıra. • 2000.-nra 
'3 " 1000 .. - aooo.- • 
l e ,. IQ aooo.- .. 

\lSI ., :150 ., 8000.- .. 
'll 100 • ... tOOO.- .. 
111 ~ .. - nıo.- .. 

210 ,. " 152SO.- ,, 

K ,tdefer: 1 Sebat. 1 Mn.. 
yıs, ' !Ud~. i lkincite§l'in 

· pılır. 

Kan çıbanları, her tüırlü yanık
lar, arpacrlr, ıiyjlcc, koltuk alb 
çıbanlan, ıirpcnçe, traı yarala 
n, piyodermit, dolama, alıne. 
Ier, ergenlikler, meme iltihab. 
lannı ve çatlaklan konjoktivit 

şark çıbanlan 

En erken ve en 
min Tedavi eder 

Cerahat yapıcı bütün mikrop
ların yaıamasına mAni olur. 

hisarlar um 
mü OrlüğO • • 

Clnııf Mlkdıın Mob. n.3 '7,15 teminat l!:lt.siltme ~idi Saati 

Llm Kr,ı. Lira K~ 

Tulumba ve leııaznn 17 kalem 1'123- 114 22 , Açık ekaııtme 1~ 

Etiket kurutma ara.. 10 adet 12ı:i0- 94 - Açık eksiltme Iri.SO 

bam 

I - Şart name, kroki ve mU!rcdat llste!erl mucibince yukıı.rdn cins ve 
mlkdarla.n yazılı 2 kalem mab:eme nçık eksiltme UBUllyle ııo.tm almıı.caktır. 

II - Muhammen bedeller!, muvakknt teminaUuı, eksiltme a:ıatıeri 

hlzalarmd& yuılıdır. 

m - Eksiltme :O-IV-!140 pazartesi günü hlzaltu'llld:ı yazılı gaatler. 
de K.abata§ta Levaz;ım ve Uubayaıı.t §Ubt.!!indckl alım komlsyonunıfa yııpı
l&cıı.k trr. 

IV - Şıı.rtnııme ve mil!red&t listeleri 55zU geçen oubeden parasız alı~ 
n&blleceğl g'ibl krokiler de tetkik olunııblllr. 

V - Tulumbe ve te!errUa.tı f§ine girecekler fiatsız fennl teklif ve kıı.. 
taloğlarmı ek81ltmc ~Unden blr batln evveline knd&r !nhlsarlar Umum 
MUdUrlUğü Tuz Fen ~ube.slne ''ermeleri ve teldi!lerlnin kabulUnü mutazam. 
mm vesika almaları lUrmdır. Bu ve:ılkıı.yı almryanlar ekıılltmeyc gireme:r;
ler. 

VI - lsteklllenn eblltme f~iıı lnyin oltıllAll g-Un ve aaaUerde ylli:dıı, 

T,15 gtlvenme paralarlyle ~lrlikte me:r;kQr komisyona mUracaatuı.n. (2943) 

• • • 
I - Ke~lf plM ve ~rtname:ıl mucibince ldıı.remtzln Clball tnbrlltMı 

1"ranstormatör binası ln§ııatı l;ıl ıı.~ık eltıılltme u3\lllle Uınle olunacalttzr. 
ll - Ke:ııt bedeli '1840,19 Ura muvakknt temlnAtı l>!!.48 llradır. 
m - Eblltmı %/V /040 Per:ıembe tPlnU ea.at 24 tc Kabata:ıta Levımm 

n M:Ub&yaat cubulndekl Alım Koml.!)'Onunda yapılaeıı.ktır. 
IV - Şartnamesi ııaz:n ~çen Levaı:rm ~ube:d vıaıe:ılı:ıden 39 kunı:ı mu. 

IL:ablllııdt &lmabll1r. 
v - bteklUerln eksiltme lem tayin olunan g{1n ve aa.atte şartnamenin 

<F) fıkrasmda yazılı vesaik ve S"°• 7,5 gUvenme parasllıı blrllltte mez:kQr ko. 
misyona mUraeuUan. (:!081) 

Devlet Demiryoltan ve Lim nl ,n 
işletme Umum idaresi ilAnl n 

Muhnmmen bedeli 180.000 lira olan 16 kıılem vagon vo tender bıuıd&:fl~· 
n S1·5·940 cumıı g{l.nU l!aat 15 de kapıılı :ı:art usuıue An'kıı.rııda fdare blna
smda satm almaeııktrr. 

& ~ıı '1.rmek bUyenlertn (10250) Umlxk muvnkkııt teminat f!e kanu
nun taylıı ettiği veslkalan ve tckll!lerlnl ııynı gUn u:ü J4 de kadar komisyon 
rel:ıllğlııe vermeleri IAzımdll'. 

~rtnameler (900) kuru~ Anlcarn ve Hayd&rp~a vemclerlnde ııatıl· 
maktadır. (29~1) 

stanbu e erdarhğından : 
Muhammen s:ıtz: muvakkat teminat 

bedeli 
Lira kuru:ı Lira kuruş 

Ceulrll hanmda mevcut ve lııtlm&lden kaldı-
rılmış 6 adet camekAnlı bölme 113 adet ah,ııp 
kapı 715 parça ah:ap pencere çerçevesi ıs parç:t 
a~p cıı.mek8.n eab:ı 150 00 ı2 00 
Fmdıklıdıı. l!Uheytlbey mahalle.slncle ve kolor-
du daire~ k~ı:mıda maJll inhidam 14-1~-lS 
numAralı b1nıuını r..h~ep enkazı sı:ıo 00 ~o 00 
Ahırkapıda edım de~da mevcut mUıtamel 
hlr adet pres ınaklne11De çamur kan~t.ırma. 
mnklne:lnlı:ı 11atJ::ıı ı:o eo !) 00 
Dclmabahçede mutp E3t&bUAmlre a.nbarmda 
mahtlu m~t ve lmtadyeyc alt yedi ktı.lcm 
hurda e,»'&J!m u.tıııı 4 1n o fO 
Dei'terda.rlık blnaııı avlu:ıunda mevcut mU:ı-

tamcı Fort marka bir kamyonetin ııatı§t soo 00 .22 l50 
Uııklldarda Seld.ml AU mahalleslaln eltAhtar 
ııekfl#mdll mUbadll Pra~Icüv& lcu::ı Katlnndan 
hazineye kalan ğı ter~ Klrkor zevce31 ar-
:ıaeı solu &:!maelyaıı Slrop vcre!eslnln ar~ 
arka!II ClriUI Nurettin deııdl vcreııc31.nlıı hıı-
ııe~ ve u1r1uml yolla mahdut bir kıta lıane 

arıııı.:!mt11 tamamı 15' @9 12 158 • 

Yukarda mevkll ve tvsaf\en yal!:llı ıne:akul!t n l'ftyif Hkul 81.~ f. 
ulıı.rmda yaıalı rııubammcn bedelleri Qz:crinı!B agık arıtınca sur.ile ayrı 
ayrı eatılacaktır. MCJıkullt ınt!D lf9dtTier!. •&kllts v Je:iJttndlr. Ga;:rrtm • 
kul :ıat.ı:ı bedelleri nakden ve~nut !'ıdzıei tertlp mllbadU tun:ro ndku!lı d 
ödenebilir. lh11.le .2·15-!HO tarihine mQg(!lt p:~'"znbe g-UnO uıı.t 14 te detter
darlıl{ mllll emlft.k mll<lUrlUğUndıı mU~ckldl koml3yonda. yapılıı.caktrr. Ttı.· 
llplerln h1utlarmda g!SstcrJlen muvakkat temlııntıa muıı.yyen gUn ve Mattc 
komisyonda hnzır'bwunmalan. (80:58) 

Ankarapalas- zrrı ir 
TELEFON : (343~~ 

1z:mirın en modern. en temız ve en munıa.za.ıı:ı IJl1<' 
yuvasıdır. Konfor, tenıızlik. u<.'U.Zluk noktasından 
ra Palasm fevkırıde JteJ yoktur. • gı. 

Banyolu. knlorifcrli, mUteaddıt firışerli old~c ı;ı. 
bı nt:fü: yemekler veren lokantayı, pastaha.neyı, 'it 
·aathaneyl ha vıdir. 

e-..., 
BOMONTI BAHÇES 

AÇILMIŞTIR 
13t!t 

Eskisi gibi bu sene de (Frigorifik) te soğutulmu, TAZ5 .., 
gerek kadehlerle ve gerekse KUÇtlK FIÇILAR derunund;ie:ıe 
terem mü!terilerimiı emrine Amade bulundurulmaktadıt• 

~----~--~~~~~~~be-~-tt-ir_·~~-----~ 

tanbulB 
ı ı an ı 

1 d ıy egl 
arı 

Senelik İlk , ,.,.. 
klrA.!'l tem.J.natı 1 /) s 

A.rn4Yut.. 'Malı. KUtUkıısamıa so. l 
72,00 15,'40 JcöyUnde LQt!lyC: • .'·- ., ,, ı• tf 1 

120,00 o.oo " .. s 
86,00 2,70 .. .. " " ,, j 

'lZ,00 MO ,, ,, ,, ., :: ı;~) 
(8,00 ll,GO ,, ,, ,, " 6 

!0,00 6,00 " " " " " s. ~ ,, •t' T2,ô0 15,40 ,, ,, ,, ı 

G0,00 4,150 ,, ., ,, ,, ,. . . ' .• ,ı ' !!~.oo 1,20 .. ,, .. 

60,00 4,lm " " •' 
7%,00 15,40 " " 
1%,00 ıı,te ,, 
4s,oo s,eo 
t8,00 3,M 
4S,00 3,60 
ııı,oo ı,10 

72,00 li,4.8 
eo,ell 4,H 
eo,oo t,50 
se.co :,10 
eo,oo t,t10 

eo,eo '·~" 
-4~.JlO ıı,ee 

.. 
" 
" 

.. 

" 

.. .. .. 
" 

.. 

.. 
" .. .. 
,. 

.. 
• 

" 
" 

" 

Elçi 

AralıJı 

" 
" 

ön 

.. ,. ( 
,. j' ' 

,. $e '' 
,, ıftıfı 

• l 

,, ~· 
,. •'~ 

~· 'f1 ,. ~~ 
,, 1ı ı 

.. , ' 
~1 .. ,: ·~ 

.. ,o ' .. ,,"9 
.. ',, 
•• 1 , 

•' A 
M,00 4,50 

•• •!c. 
.. " ıu ,,>f. 

36,00 %,70 ., ., :raır.cı ~ '/' 
ıtard~) çf' 

Yıllılt kira multa?11mcnlen ile lllt tcmlnıı.t mlkt_arlan )'1l ~ ~·~ 
rtmenkuller 1 1lft. 3 aene mUddeUe kiraya verilmek Uzc:e a~ 111o..U f' ,ıl 
tmr.ıı.ya konuJmuotur. rtnameler u.blt ve mu~me!At nıOd ~ıı:ıtı'd" ı;1f. 
de g'OrOlecektlr. İhale 8-rı-IHO cumıı. gU?IU saat H te d&inıl ene~~ rf> 
calrtır. Taliplerin ilk teminat mıı.kbu% veya mektuplıı.rlle tbale 
ellltte d&ml encümende bulunm&.lıı.rı. (3015!>} 

111: teminat 
El~ ııcnellk 

7,ZO 

10,150 

G,30 
'l,20 
2,215 

,715 

S,M 

1,M 
ı.~ 
8,71$ 

S,60 

1,80 

13,110 

17,:!:S 

!en elik 
ki rast 

U4,00 

84,00 
tıe,00 

M,00 

l0,00 

,S,00 

18,00 
18,00 
150.00 

4S,OO 

.24,00 

180,00 

230,00 


