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bahri harekat reis muavini söylüyor: • 
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~)'lttt 
- nıeydanmıla. merasimde Yali !lua,.._. Hal\ık NihaAl Pepeyi nutul< söylerken Te dlnllyen 

acarıstandaki Milli uAk .. imiyet 
4ıııerikalılar 

~" avrılıvorlar ve~ocuk bayramı 
''"~t ,, 
~ ~.. Yollar kapan- Beyazıtta ve Taksimde 
~, Macaristandan 

L lllaJarını tavsiye büyük merasimle kutlandı 
~~dt"- etti 
~~arktan~ - Budapeşte ve Bugün ve yarın muhtelif kazalarda müsamere-

ll.tıtcde~·elen haberlere göre ler , konserler verilecek ve müsabakalar 
~ b!'~dak· Amerika sefareti yapılacak 
~1tcr tn 1 Amerika tebaa-
1<llı la ttirıc ~ktup göndermiş ve 
~~ "ai>'e tllerikaya dönmele' 
~~dellİli etnıiştir. Bu mektup· 
~~,_il cc:obr ki: "Harbin Av-
;~ca• u u "' k" . d v > cı,.,~ına d • ~ar ısıne ogru 

~ ltt ~altıaaır malfimat mev· 
tc lcapa_'l beraber henüz 
b ltııı\>a(ıı.tnat dan hareket et-
il " 1r '' 

Milli hakimiyet ve çocuk bayra
mı, bugün şehrimizin muhtelif 
mıntakalarmda, evvelce tesbit edi
len program dairesinde merasimle 
kutlanmıştır. 

Asıl bUyük merasinı, enat 10 da 
Beyazıtta. şehir bandosunun çal
dığı ve bütün ilkmekteb talebeleri
nin iştirak ettiği istiklAJ marşı ile 
ba,şlamıştır. Meydanı dolduran bin
lerce yavrunun bir ağızdan söyle-

eliği milli marşnnız ihtiramla din
lenmiş, bundan sonra, vali muavi
ni Halük Nihad üniversite kapısı 
önüne konmuş olan kürsüye çıka
rak, çocuklara buglinün mana ve 
ehemmiyetini anlatan lir hitabede 
bulunmuştur· 
VALİ MUAV11'1NtX IltTABESJ 

'Nutuk şöyle başlıyordu; 
''Ça1L5kan ve güzel çocuklar, 

(Devamı 4 üncüde) 
~f\t ·~hah _. ---
LI 't~ti gelen Isveç 

rıar:i;a~·;~;igbr;· Eski Kocaeli mebusu 
§ kıl alacağı h k k d k . k 1 d . 

~~tı ~olunda a ın a ı evra ge ı 
~1 o~~~in dehşet veri- Sırrı Bellioğlu yarın şehrimizdeki 
l\"tcıd'" •öytedi askeri mahkemeye verilivor 
~&I an lsveç Kocaeli mebusu SitTI hakkmdakl 

'. Qetirilmek :!:!~.~:;:k~~~ra~: u:~:~~~~ 
ISf tetkikler bltlrllmtıtir. Evrak dün 

~ ,eniyor Ankaradan tstanbula gönderilmiştir. 
- Bugün emniyet mUdUrlUğüııe gele-

(l:'IQısı 4 iincücle) cek, fakat tatil olması mUna.sebetlle 

yann muameleye konacaktır. 
Bu suretle Sırrının yarın uke:rl 

mahkemeye tevdi edileceği anlaşıl

maktıı.dtr, Evrakın Ankaradnn buraya 
gelmesi de muhakemenin tıtanbulda 
yapılacağım kaU olarak göstermekte
dir. 

Harp bir deniz 
muharebesi ol rıcaktır 

Amerikan amirali· ayan hariciye encümenindeki beyanabnda dedikit 

lngiltere, Fransa ve Holanda .tfe 
Japonya\~a karşı anlaşmalar 

yapılmalı ,· r . 
Japonyanın Filipir 

adalarını istila 
etmesi muhtemel 

görülüyor 
Vaşington, 23 (A.A.) - Bahrt 

harekat reis muavini amiral To· 
ussing, ayan meclisi hariciye en
cümeninde aşağıdaki beyanatta 
bulunmuştur: 

··- Uzak Şarktaki vaziyet, 
milli müdafaamızı açıkça tehdit 
etmektedir. Uzak şarktaki vazi
yetin değişmesi yüzünden çıkma• 
sı muhtemel bir harbe sürüklene
ceğimizi tahmin ediyorum. Ja· 
ponyaya karşı tek başımıza mu· 
harebe etmek vaziyetinde katma· 
mız icap eder.'' 

Hatip, Fransa, İngiltere ve 
Hollandanın Amcrikaya yardım 
etmeleri ve Büyük O kyanustaki 
üslerinden Amerikan gemilerinin 
istifade edebilmeleri için bu üç 
devletk uzlaşmalar yapılması 
teklifini ileri sürmüştür. 

Amiral Toussing, sözlerine şu 
suretle devam etmiıtir: ı 

••- Harp, bir deniz muharebe- \ 
si şeklinde olacaktır. Biz Japon • 
yayı istila edemiyeceğimiz gibi 
Japonya da Amreikayı istila ede
mez. Fakat Japonya, Filipinlileri 
istilaya teşebbüs edecektir." 

Hatip netice olarak, Filipinler· 
de zapt ve teshiri kabil olmayan 
bir deniz üssü ve hiç ara verme· 
den yeni zırhlılar inşası teklifinde 
bulunmuştur. 

• • • 
Vaıington, 23 (A.A.) - Harp· 

(Devamı 4 üncüde ) 

f ngillr. tayynrelcrl tarafmuan müleıuhllıl bomb:ırılımanlarta lsfll"1o 
edilemez bir balo getirilen Non·cı;te Stra.nnger tayyare meydamnm 
ilk bonıbardrman esnasında bir İngiliz tayya.rcslnden alınını' rotofr&
fı· (A: Bir Alman ta.yyarCfli.nln birkaç kadem mesafesinde inflllk 
<'<len bombalar, B: Jlasara uğnynn üç Alman nakliye tayyaresi, D: 
l\anadı sakatlanan bir Alman anı tayyaresi, E: Gene kaneAed• n 
sakatlanan bir bombardnnan t.ayyaresı ... ) 
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Devesinin deniz dalgasına benziyen adımlarile 
sallana sallana ilerliyen Diyan, sol tarafına 
uzanmı§, gözleri kapalı, riıyasını düşünüyordu 

-il- - Hiç bir ~Y demekle neyi kas 

K:ralın zavallı M. Löbirbin evin 
de kaldığı üç var.o, imzalı ve el ya
ztlı bir portre ve hizmetkhlara a· 
tiyelerle i§3retlcndi. Fakat ihtiyar 
adam bir hamlede iki kızım birden 
kaybetti. 

Galatenin kaçışından ev sahibi 
ni nasıl teselli edeceğini kestiremi
yen ve çok kimselerde gururun bir 
çok hislerden üstün geldiğini in· 
san kalbindeki teaübelerile bildi· 
ğini düşünen kral, küçük Filisi 
krali~ mertebesine çıkardığını ve 
onu da beraber götüreceğini söyle
mekle M. Löbirbin kederlerini ha· 
fifleteceğine kani olmuştu. 

Kafile yola çıktı. Maviler giy· 
mi§ olan Filis bir tayın üstünde 
ve Pozıotun sağında, Jigliyo solun· 
da, Taksi ise piştar vaziyetindey
di. Daha geride ise devesinin de· 
nis dalgasına benıiyen adunlarile 
sallana sallana ilerliyen Diyan, sol 
tarafma uzanmış, gözleri kapalı, 
rüyasını düşünüyordu. 

-III-

Fili& inanamıyordu: 
- Majeste, dedi, ben de herkes 

iİbi bir kraliçe olaca~ öyle mi? 
- Evet. 
- Diler üçyüz altnuş altı kra· 

liçe eibi defil mi? Haremde yqıya
caiım. O kadar da çok arkadaşrm 
olacak. :Ah! ne ~! 

- Çdc iyi, çok iyi! 
- Benim }'a§mlda kraliçeler 

Yar mı? 
- Otuz kadar. 
- O kadar çok dn\11 Hepsi sc· 

\'imli mi? .t>IVA 1 \. 

- Çek aevim1i. 
- Biribirlerini sevirorlar mı, 

}oksa kavga mı ediyorlar? 
- Çi>k seviyorlar sanmm. • 
- Ciddi midirler? 
- Hayır, katiyenl 

Filis, bir n* çığlı~ atarak 
öıengiler üzerinde dolnıldu ve bir 
kaç defa kalkıp oturdu. Bu, çok 
fazla neşeli oldufu ıaman yaptığı 
bir hareketti. 

Jigliyo: 
- Majeste, dedi, timdi fazla, 

senedeki günlerin adedini milteca· 
\U bir karınız daha var. Eminim 
ki bugünden itibaren a§kta ~in· 
Jile hissine kapılm~ bulunuyorsu· 
mız. 

- Hayır, hayır. Kraliçe Döni.ıe 
izin veriyorum. Harem sükfuıa 
kavuşuyor. Her kraliçenin, senede 
bir defa kendini belli eden müsavi 
haklan var. Bizzat dünyamızın 
deij~erinden alınarak ortaya 
konul.mu~ bir usulü bozmak niye· 
tinde değilim. 

Filis sordu: 
- Bunlar ne demek? 
Kendisini topladı: 
- Affedersiniz Majeste. Sual 

sormamak lbımgeldiğini bana bir 
çok defa söylemi~erdi. Fakat ne 
yapayını, kabahat bende değil. Hiç 
bir ~Y bilmiyorum. 

Pozol: 

tcdiyorsun? Söyle bana .. 
- Trifem krallarının liste.sini \'e 

partisip kaidelerinden başka .. 
- Bütün bunları biliyorsun de 

mek? Çok güzel. 
- Biliyorum. Biliyorum ama 

pek iyi değil. 
- Daha fazla ne öğrenmek isti· 

yorsun? 
Bu suale Filis o kadar samimi· 

yetle cevap verdi ki Poıol irkildi. 
Mahcup olan ve gözlerini önüne 

indiren Filis tekrar kendisini top
ladı: 

- Affedersiniz Majeste. gene 
budalaca bir laf söyledim. Bunu, 
hele sizin önünüzde söylememe· 
liydim. Bir daha dikkat ederim. 

Pozol onu teskin etti: 
- Kabahat bende küçük. Sen

de sözlerini tasvip etmediğim zan 
mm uyandırdım, halbuki çok gü· 
zel cevap verdin. 

- Sahi mi? 
- Öyle sarurım. Evvela gayet 

samimi cevap verdin. 
-Ah! Evet! 
- ... Ve daima hakikati ooyle· 

mek J!znndır. 
- HattA bu hakikati de mi? 
- Bu kadmlann en büyük ha· 

kikati ve namus dairesinde izhar 
edebilecekleri en güze\ bir arzudur. 

Eğer bana heyete ve tefa 
zuli hesaba dair pek az ~y bildi· 
ğin için müteessif bulunduğunu 
söyleseydin daha az memnun olur
dum. Fakat dünyada işlerini bece
ren heyetçi ve riyaziyeci kadınlar 
olmadığı için değil, bunlar erkekle
re benzediği ve bana antipati il· 
ham eden bir insan cinsinin kusur
larını aldı1clan için ... 

Filis atıldı: 
- Bana antipatik gelmiyorlar! 
Bu sefer, genç k1zın lafını kral 

hafiflik telakki etti. 

Jigliyo, hasıl olan süktıtu dol· 
durmağa çalıştı: 

- Majeste, dedi, Trifemlilerin 
Fransızlara ne kadar benzediğine 
dikkat ettiniz mi? 

- Ne tuhaf sual! Başka türlü 
olmasına imkan var mı? Her iki 
millet de Gallo - romen ırkından .. 

- Evet, fakat söylemek istedi· 
ğim bu değil. Ben Paristen, bura· 
da yepyeni bir Blem bulacağımı 
sanarak gelmiştim. Siz tam bir in
kılap yapmış, ahlaki hürriyet ilan 
etmiştiniz ... 

Pozol: 
- Bu bir şey mi ki küçük, dedi. 

lnkılAplann ehemmiyeti, bu inkT· 
l~plarm muvaffak olmasını gecik· 
tirmekte hükQmetlerin duydukları 
al!ka ile ölçtilür. Muvaffak olma· 
srndan önce gayrimuhtemel görü
len bir tek inkılap olmuştur: Din 
hürriyetini veren inkılap... Fakat 
ahlak hürriyeti öyle mi? Ne za· 
rnan isterseniz bu hürriyete sahip 
olursunuz. 

Filis bir suale cesaret etti: 
- O nedir ki? 

(Den.mı var) 
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İDARE EVi: ıstanbııl ~--· 

Romanya.nın ihracatını ta.kyid eden 
aon kararlarından, •onra ve bazı va
ziyetler dolayısııe Türkiye • Romanya 
tıcarı mtinaaebetlerlnin yeniden tan
zimi icap etml§Ur. Bunun için bir he
yetlınJ.zln Btikreşe gitmesi kararla~

mııtır. Ticaret vekaleti dış ticaret 
dairesi rel.81 Servet Berkinin riyaae
Unde te,ekktil eden heyet yarm §ehri
rnlze gelecek ve Romanyaya gidecek
tir. 

Türk hcyetile birlikte tliUk ve ya
pağı taclrlerinden mUrekkep bir be· 
yetin de Romıuıyaya gitmesi ticaret 
veklleUnce kabul edJlnıi' olduğundan 
lhrat:at birliği hazırlık yapmaktadır. 

Bu heyet Roma.zıyada tiftik ve yapa
gılarımızrn ihraç liyatları üzerinde 
temasta bulunacaktır. 

Ticaret heyeUmlz Romanyadan a
Jacağmuz petrol ve benzinle evnlce 
yapılan anlaşmalar mucibince Ro
manya ile karuılıklı tlcart mUnaaeba
tımızda esas tutulacak her ikf mem
leketin para kıymetleri üzerinde mti
.:akereler yapacaktır. 

/ imar işleri 

v aft~~~~~~~~~sta-
ne için demirin nasıl 
tedarik edileceğini 

izah ediyor 
Demir tedarikindeki mU§ktil&t do

layaile ıehriı:nizln imar plt.nına dahil 
bazı inııaatm v~ bu arada Dolmabah· 
ço stadyumu ile .Mecldiyckö.YtJndckJ 

' ıehlr haataneslnln ln~asınm teahhur 
edeceği hakkmd&kl haberler üzerine 
ma!Omatma müracaat edilen vali ve 
belediye reisi Dr. LOttı Kırdar §Unları 
aöyleml.§tlr: 

.. _ lmar hareketlerine taaıla ver
mek ııJyeUnde değlliz;. Dolmabahçe 
atadyomunun I~ lbale edilmiştir. 
Şartnameye göre, bu !na.şat için !U
zumu otan demiri belediye tedarik 
edecektlr. Ticaret veka.letl, bize lü· 
zumu olan demiri muhtelit anlaşmalar 
ve ~ebbU.slerle iki ay zarfında temin 
edeceğini blldirm~tlr. Stadyumun 
temelatma merasimi 19 may1$ta yapı 
lae&ktıı-. lll< inrıaatta hemen demire 
ihtiyaç olmıyacağı cihetle bu müddet 
zarfında l\lzumu olan demiri tedarik 
etmek lmkAnmı bulacafız. Şehir hu
tanestnln pl!\nlannı yapan mUtebu-
111 mimar bizo hastanenin keşlfna

melerinl m.a.yııı nlb.ayctlnde teslim •· 
docektlr. Bundan aonra lıı§aat mU· 
nakaııaya konacaktır. Bu toler görU
lUnceye kadar epey zaman geçecek 
ve stadyum için olduğu gibi hastane 
lçln de demir tedarik edecek umanı
m.ız; vardır. 

315 otobüs aatm aiınma.sı hakkında 
Nafia vekA.leUnden cevap gelml§Ur 
VekAlet, bu otobU.&leri verme~e talip 
olan lkl İnglllz firmaaı arasında ye
niden bir rntinaka.sa açılrnasmı emret· 
U. Bu suretle otobUıs mubayaası ba· 
kmdakl müddet bir hafta daha temdit 
edlldl.,, 

Sadi Irmak profesör 
oldu 

Tıp fakuttesİ tlzyolojt doçenti dok· 
tor Sadi Irmak proteaörlUğe terfi et
mtıUr. Berlln Unlverslteslndc 1929 da. 
tabliye ve 1930 da tıp tahsilini bltlr.
mtı ve yedi .enedeııbert Unlvcrılte<le 
kıymetli eserler verml~ bulunan yenJ 
pro!esörUmllzü tebrik ederiz. 

Macarlarla 
artıyor 

Sof yaya giden tacirlerimiz bu sabah döndüler. 
Tütün almak için bir Macar heyeti geleceh. Ma-

den mukabilinde Macariatandan 
makine getirilecek 

almadıkça İtalyanlar pamuk 
mal vermemekte ısrar adıyorlar 

Bul;arlarla. ticari mllnuebetle
rimizin arttın~r yolunda iki 
memleket tacirleri arasında başlı. 
yan temashlr çok hararetlenmiG
Ur. 

Bu maksatla geçenlerde Sofyaya 
giden taclrlerimizden altı kişilik 

bir grup bugtinkU konvansiyonelle 
dönm~tür· Bunlar, teşebbü~eri -
nin iyi netice verdiğini, Bulgarla
nn fabrikalar lÇİJ'l lUzuınlu olan bir 
çok iptidat maddeleri memleketi • 
mizden tedarike karar verdiklerini 
söylemişlerdir· Bundan başka Ma
caristanda tetkiklerde bulunan bir 
Tilrk maden müesscseeıi mUmes!ill 
de gelm~tlr· 

Macarlar madenlerimiı:e çok a
rn.ka göstennlfler ve m.&kine mu -
kabilinde bunla.n ithal edebileeek
Ierini bild.innJşlerdJr. 

Macarlar, memleketlmilden tü
tün mllbayaalarmı da arttırmağa 
karar vermfllerdfr. Macar tUtUn 
monopolü erklnmdan You'nın r1 -

yasetinde dört lti§ilik bir heyet bu 
günlerde gelerek tUtUn sa.tmalmak 
Uzere tacirlerimlzle görüşecektir· 

Son senelerde iki yUı bin li
raya kadar dUşmtiş olan Macaria· 
tana tütün ihracntmm;ın bu te
mMlarla 800·000 liraya çıkması 
muhtemel görül.melctedir· 

Yugoslavya.daki Türk muhacir
lerden 12 kişilik bir ka!ilc ve Ar
navutluğun eski Belgrad sefareti 
mensublarmdan olduğunu söyliyen 
bir Arnavut yolcu da bugUnkU lı:on
vanaiyonelle gelenler ara.smdadır· 

!talyadan gelen bir tacirimb: de, 
bundan evvel gidenler gibi ell bot 
döndUğünU, ttaıyanlarm bütün te
febbUslerc karşı: "Pamuk almadık
ça mal vermeyiz!,. diye ısrar et
tiklerini, lı:lering vuiyeti mi.lae.lt 
olduğu halde bu tarzda muamele 
yapılınaamdan tacirlerimizin mtl • 
te8'18lr olarak bilha.aaa Fransa ve 
İngiltereden mal almağJ tercih et
tiklerini söylemiştir· 

{ : KUÇOK HABERLE~ l Zelzeleden bir köy 
daha harap oldu • Ticaret oda.sı mecllllf yarın top

lana.rak ablukanm ılddetlendJrUrne
ainden dolayı taahhUUerlıı.I yerine ge
tlremtyen tUceann Lstedift ''eıl>abı 

mUcbire.,nln ne gibi t.muıer aıtm

da gayanı kabul olacağ'uıı tespit ede· 
cektir. 

Yurdun muhtelif yerle
rinde zelzeleler devam 

ediyor 
Kars, ıı ( A..A.) - Evvelki 

, .... - lnııoM r•• ,...,.., .- 13811 
Y aa ıtlen telefonu ~ .t 1,&370 
idare • • 'I ~ 
111" • • ı ---
'f ........ 9"1'f - .... ,... "' -- ........... ,....,..,........ ,,, 

,_ ._ - ••'1(11 ı 
ı · .......... .A'f:i,-&..,.. ' 
1 ABONE Ş 1.-"'! .,.,ı 

: .,.._ .. lı ':~ 11'.r. ·::=w 
1 1 aylılı 4.'S • 6.ft • 
•• •th• ~.. • • .•• 

• t eyhlr. ·-·~--------- ... r:l.Ulldı&ı Yeri VAlllT ll.&1'JJ4 " 

HARP 
VE MET AftzU' ,, 

Harp bqlıyalı .,eklr ~ ıf 
mtiddd .aıaaı.nda seçeli tı- ~ 
Lanırıçt.a ı.ususı ma1caatıa lıd1""." .. 
ve karanlık cöııterlleD ıt'" bt~ 
p a-ayret fldllen harp ~ f 
açıp \·urmaaı, a.rdıııl .~~ 
kAfi gelmtıttir. Bu lıarPie fÖ ~ ~ 
detin c1ban lıAkJ.m1yetJ ,·e d ~..d' r 
meub&laruuıı takliml oldO"';r • .,, 
beye dlltmek &rtlk caiz deJli ~ ~ 
bl baa-llnktl ekonomllt '~ ~ 
1aruı dofurdutu tabtJ ""' ,_r 
na pUnnl~rdlr. B~ _J 
metattzlld hl~ bil' ~Y ~ -

Bana ratmeu bil' eabllb tJ1' 
tlk.ra mabarrttlerlDden blrif9 ~ 
harbin komünlı.m, ı,..ısaı tdi,.ı"....,,. 
den dofdUtana ve netlo9 ~· r 
reJfm harbi oldufuna ,ayı ~ 
larm ber tiQüııil de blrd~ .. .ofl' ~ 
•7&11 mobarrtr ba tıaUllP"", 
mc.-taftzlk bir karaktıel" " 
bile ld& ediyor. ,., ,,-' 

Mevcot lçUmal nıır.aıoıo .,, ~ 
ekononılk bünyesine ~ .-~ 
blçblr ~nlllk ıeurmıyesı '-"' 

l~ .,,.ı böyle bir tarihi va~e ıJlfll .,,.,ıJ 

• Edirne poııta mUdürlUgilne bağlı 

olmak Uzere Lalapa~ada ve Kırklare
llne bağlı olmak Uaore tgnecede bireı
posta merkezi {lÇıl~!9.tlf · 

• Kugadaamm Kozpmar köyünde 
bir yürük çadırmı ba.ııan •lllhlı ve 

olmayıp bll.1kı. bunıın sı4 , ti 
•jıa I~ edinen ve bu Jtl,.,..,,, ./ 
olaıı faşt.mı ve naaıwıin dfl'J 
fikriyatının da lnNlllı1'ı ~ r 1 
Umlnl asırlarca piye •~.J'' 
o~ kadar Şovenlst. ~/ 
duğu bir bedahet. uıen tol" ~ 
lnkd.Ap mahiyeti Vf'hıDO - ~JI f 

gün saat .lw3 te Ka:rs ~er.~ez ~a. t.en ancak. ldcolojll~rinl F.JI? 
eı:ı.sını;ı:ı dıger uahı?,'e.81 koylerın~., k ' ıôie qılamak makaadiJe ,~~ .J' 
Oen Türkznen~en koyU.nde V~~a ~t ~ecllerln u)dUr~ 'i: 
gelen yer Ba.rSmtısmda bu koyun tafülk eaçmalara körU " ,; ıf 
85 evinden 72 si oturulmıyacak malda mümkün olabiJlr. 1 ~ ~ 
dereoode h:ı.rap ?.lmu~. felaket - pet Ulmlere dıı)aııa.n IJJ~ ,,ı mukell dörl haydut yakalanmışlar

dır. 

• 5 mayıa pazar ~U Mantsada 

zedeler baı;ıka koylere çıkarıl • aoayal hMlselerln meta~ _; 
mıştır. w ııı ı.:ı.maz. -t.C ~A 

GUndüz olması dolayısile in. ~ ı:ıWk Wmd c coıııU ~ ti' .. 
sanca hiç bir zayiat olmamıştır. e e v ldUI" ~.-,,,r 

HUkflmctçe lazım gelen ted. Ierlnde her zaman ° .ı~ 
birler alınmı~trr. de lrtlcaın ve ıerlllğln ,,.,11 

GüMÜŞ~"IZEDE 8Uat ı> 
Gümü~hane, 22 (A.A.) - Pa· 

z:ır gecesi $3at 21 de şehrimizde 
muhtelif fasılalarla üç hafif ve 

nonlm §trket ne alt krom ına.deni ~- dün ı:.abah saat 2,30 da da 5 saniye 
le~eğe başlamı~tır. Osmaniye mev- devam eden şiddetli zelzele olmuş· 
klındeki ma.nganea madeni de yakın- tur. Bu zelzele neticesi Çamlıca 
d& taaııyete geçecekUr. . ' mahallesinde bir ev tamamen çök· 

Sartada cumhuriyet halk parU.si Sa
lihli ka:ıa idare heyeti hlmayeainde 
bir kermes yapılacaktır. Bu kermese 
civar vtlAyet ve kazaları d:n·et edil· 
miştir. 

• Uuğlada Köyceğizin Karaağacı 

mevkllnde bulunan vıı TUrk krom &• 

• Aydın balkevl •por Dubesin.ln ter- ı miıştür. Ev eşvala:ı tamamen en-
tıp etUği em kilometrelik bı.slklot kaz a'tmda kalmışsa da derhal 
gezisi ~uvaf!akfyeUe netıcclenrni~ yeti~ilerek kurtan'mı~tır. 
ve ylrmı gencin ~Urak et.Uği kafile· Şehrimizdeki yer sarsmtılannı 
ye bedl'tı terbiyesi ııntrenörU riyl\llet tetkik etmek üıere 6 kişid~n mü· 
etmlfUr. rekkep jeoloji müteha·sı.;ları Er· 

zincacdan gelmiş \'e tetkiklerint 

Kız talebe yurdu açıldı b~~lamı~Jardır. 
ÇANKIRIDA 

Cumhuriyet halk partisinin b!ma
yellinde kurulan kız talebe yurdunun 
küşat merulml dün yapılmrttır. Va
li ve p&rt.1 reisi Ue dJğer bazı zevat 
merasimde bulunmuolardır. Yurt mü
dürü ve talebeden bir kıs nutuklar 
ıöyllyerek Partiye t~ekkUr etmişler-
dır. 

HükUmet demir 
mübayaasma başladı 

Çankırı., !2 ( A.A.) - Bugün 
eabaha kar§ı saat dörtte bura.
da ort:ı ~iddette bir ulzele ol • 
muştur. Hasar voktur. 

FELAKETZEDELRREÖKCZ 
SEVK1YATl 

Kanı, 22 (.ı\· A·) - Zelzele mm
ta.kaema Ziraat Vekaleti delaletile 
ve Kızılav hesabına eon hlr ay 
içinde 2·Z60 ökUz tıevkedilmiştir· 
Yolların kapalı bulunduğu bir za
manda yüzer ve iki yüzer hayvan
lık kafilelerin yolu açarak hiçbir 

HUk~met. stok demirler hakkında.ki nnza ve telefat vermed<'n zelzele 
kararname bUkUmlerlne göre, derh&l mmtakMına varmış olmahrt, gön
mUbııyaamıa !Uzum görülen demirle· derilen havvanlann cinı! ve kudre
rt piyua fiyatı üzerinden aatm al- tini göste~ektedir· Bu mUkemmel 
mağa baflamt§tır. Diğer tara..taıı de- çift ökUzlerinin F.:n:uruma kadar 
mir lthallt birliği hesa.bınt. Amerika- ta.şe ve yol ınaıırafla.rı dahil oldu
dıın yeni getirilen demirlerden de ı.

1 
ğu hale!<' beher ı:litı 84 liraya te

cnp ed~n kııımı hUkOmetc;e mUbayıı.a min edilmiştir. Müb:ı\·:ıat ve sev. 
olunacaktır. ltiyt.t devr.m ~tmektedir· 



''iki vadi Norveçte· 
tııubarebesi ,, başlıyor 

Müttefik kuvvetleri 
birkaç günde 240 
l<i 1 om etre ilerlediler 

ingiJiz erkanıharbi
ye kadrosu 

takviye edıldi 

T rondheyn11n şimalinde Alman 
kıtalan mu j1asara edılme ?< üzere ... 

J,,,ondm, f~ ( A.A) - Ba.şvcka. 
letin neşredilen bir tebliğinde er_ 
kanıharbiye reislerinin işlerinin 
c,:oğalması ve muhLqematm inki. 
şafı ile daha da c:oğalacağı naza
rı itibara alınarak 24 saat nöbet 
suretile vazife ifa etmek Ü?.ere 
reis muavinlikleri ihdas ve asa. 
ğıdaki tayin.lerin kralın tasdiki· 
ne arzedildiği bildirilmektedir. 

Londra, 23 - Norveç kuvvelle
rile müştcre:-en hRreket etmı>kte 
bulunan İngiliz ve Fransız kı~ala
rı, ııüraUe ilcrii;erek 210 kilomet
re meııafe katedip Oslonıın şimali
ne yetişm1şlerdir· Bu kuvvetler 
Oslo 

0

ile Trondhavm ara!.ında baş
lıyacağı anlaşılan· "İki vadi muha
rcbe"'i" ne iştirak edeceklerdir· 

Burada Gudbrandsdaal vadL<ıine 
haklın olan lfamarın istirdad e,dil
diği haber verilmekted:r. 

İngiliz ve Fransız kuvvetleri bu 
havalide Niossa gölü kenarındaki 
harb sahasınıt dn yctişmi§lf'rdİr· 
Almanların hücumları tardedilmiş

tir. Gölün garbinde Brandsfiord
da Alman tıtnklnrı tahr:b edilmiş
tir. Almanlar ıimendifer haltını 

bozmağa çalışıyorlar. 

Trondhaymm ı;:imalinde de mu
harebeler oluyor· Burada İngiliz
ler Norveçlilerle birlikte Almanla
rı muha.!lara etmeğe çalışıyorlar. 

Taymis gazeteıııi Almanların \'az.i
yetlerinin tehlikeli olduğunu yaz
maktadır. 

PARAŞÜTU~ ıMDAD! 

basta bulunan yüzbaşı Lo~ley bu 
§ehrin dtinl;:ü bombardımanı esna
ı:<ında ölmü§tÜr· Losley Norveçte 
!>len ilk Amerikalıdır. 

T.\ \'Y.\nt·; AK11'"LARI 

Tayyare faaliyeti devam ediyor. 
Danimarkadaki Alborg tayyare üs
sü ikinci defa bombardıman edil
miştir. Bir İngiliz tayyaresi üssü
ne dönc:memiştir. Tayyare meyda
nında huar çoktur. 

Norveçteki Kristiyansınd tayya. 
re meydanının bombardımanında 
40-50 Alman tayyareEi tahrib e
dilmiştir. 

!!i:i hafta zarfında yapılan hava 
hücumları nctices;ndc İngilizlerin 

D~niz erkanıharbive reis mua. 
vini amiral Tom Fiİip deniz er. 
kanıharbiye ikinci reisi tayin e
dlimiştir. 

Fransadaki birinci lngiliz kol· 
ordusu kumandam sir Con IlI 
umumi erkanıharbiye ikinci reis. 
liğine gctirilmi!)tir. 

Halen hava erkanıharbiye re
is mua\·ini olan mare-al Pevi~ 
bu erkamharbiyenin ikinci reis. 
liğint> tayin edilmiştir. 

Bahriye nezareti şeflerinden 
Sir Şarl Kromin hava konseyi 
aZ<'lhğ-ına tayin edilerek hava ne. 
z:ıreti istihsal servisi şefliğire 
getirileceği zannedilmektediı:. 

a!!gari 120 Alman tayyaresini tah- b" 
rib ettikleri tahmin ediliyor. Alman ajansının ır 

lki hafta zarfında Almanların tekzibi 
Norveçte 120 den fazla tayyaresi Roma. 22 (.\· A·) - D. N. B· 
tahrib edilmiştir. ajansı bildiriyor: 

Son haberlere göre Namıııoııı, Fransız lıükfımt>tinin, Yugoslav-
Trondhaym ve Levongı?r 1.1ehirleri yaya k:ırııı bir taarruzda bulunul
hava bombardımanları neticesinde duğu takdirde İtalya), harbe gir
birer harabe haline gelmi§lerdir. miş telakki edeceğini İtalyan hü-

Müttefikler §İmdi Oslodan Almanlarrn nevmidane mukan•me- kfımetinin b1ldirdiği hakkmdaki ha. 
Tz:>ndhayma gi.den yolları ~·e de- tinf' rağmen, mutteflk!~r~~t la • herler rl'!smt menbalardan tekr.ib 
nuryotunu tehdıd edecek val".ıyt'tte- rll.(ta ııüratle ilerlemektedir. edilmektedir· 
<lirler ve·1rattl Trondhaymta koyu----------------------------
nu tecrid etmişlerdir· Müttefikle-
rin AndalsnPse asker çıkardıkları 
Möjöna gölünün cark sahilinde 
düşmanı çevirmek için ~~e ve de
m:ryolu üzerinde Dombosa var
dıkları haberl, müttefiklerin önü
mür.rleki hedeflerinin Oslo olacağı
m göstermektedir· 

Almanlar hllf\ tan·areyle Xor
veçe takviye kıtaatı göndnmektey
seler de muharebeler ıııüratle bil
yük bir şiddet kazanmakta oldu- 1 
~undan damla damla :yeı-e indiri
len bu takviye müfrezelerinin 
bundan böyle muharebenin netice
si üzerinde ço:C zayıf b 'r tesiri ol:ı
bilir· Mütefik kuvvetler Norveçte 
manevra harbinin ilk teşebbüsünü 
ellerine almış görünüyorlar· Zira 
Norveç orduıııu artık mücerret de
ğildir \'e Heg-rada ,.e Stenhverdeki 
garnizonları Almıınların tC!cavü:r.ü
ne maru7. kalmak tehlike~inden 
kurtulmuştur. 

ısvEÇTF;N Gf:LKN 
HAIU:RU:R 

1ııveç menbalarından gelen ha
b~rlere görı> ııaraııütıe Vombas 
'aKin:ne indirilerl"k esir edilen Al
~an müfrezesi 200 kişiden mürek
kepti. Hunların üzerinde çok ağır 
teçhizatlarından başka bir de tel
siz po~tası vardı· 

Trondhaym yakininde kat'i bir 
muharebe cereyan edeceği zanne
dilmektedir. 

lngiliz kıtaatı IIarnarı iıııtirdad 
etmiştir. Bu haber kaydı ihtiyatla. 
karşılanmıştır· 

Akııa:,i ~imalde, Narvik mınta
kasında 3000 kişidPn mürekkeb bir 
Alman kuvveti bilkuvve yakalan
mıştır. 

Mıittefikler şimalden ve ce. 
nuptan kütle halinde ilerlemek 
suretile Trondheimdeki Alman 
kıtaatmı çevirmek için süratle 
bir demir çember teşkil etmeye 
çalı~ıyorlar. 

Afton Bladet gazeU>~inin ver
diği bir habere ~öre, ilk lrııgiliz 
müfn-uleri Trondheim'in elli ki
lometre cenubunda demiryolu • 
nun stratejik telaki noktası o. 
b.n Störene varmış bulunmak -
tadrrlar. 

Yol Storenden Trondhayma ı;it
mekte ve bu şehirden batı cenub
da Dombos'a uzanarllk orada 
Gudbrandedal hattma mülilki ol
makla.dır. Bu hat Oı5loyu Hamar 
üzt>rinden Romsdal koyuna bağla
nıaktadrr. 

AMER1KAX AT • .\ŞJ<:St Ol.DO 
Amerikanın StoıCholm clçili~i 

a~emiliteri muavini olup Dom-

lsveç Almanyaqı 
protesto etti 

Düşürülen Alman tayyar2lerinin 
sayısı dördü buldu· 

Londr:ı, 23 - İsveç üzerinde 
Alman tayyarelerinin uçuşları pek 
ııık görülmektedir. Stokholmde çı
kan "Stokholm Tidningen,, gazete
si pazar günü 1sveç üzerinde 28 
tayyare uçtuğunu. bunların büyük 
bir kı11mınrn teşhis edildii7ini ve 
Alman oldukları sabit olduğunu, 
llrtık bu tayyarceilcrin hepsinin de 
yollarını şaşırdıklarını iddiaya im. 
kan olamıyaeağını kaydederek bu 
Va7:iyete nihayet verilmesini iste -
mPktedir· 

hveç hükumeti, Alman tayyare
lerinin 1.ııvec: ara7.isi ti7.erinden uc:
m:ı.k sun~tile lsveçin bitaraflığını 
ihlal etmiş olmalarını "Alman hü • 
kiımeti nf'7.dinde protesto etmi§tir. 

1sveç hükumeti, bu gibi ahvalin 
tekerrür etmemesini Alman hükfı. 
mf'tindt>n taleb etmiştir. İsveç top
çuları tara(mdan düşürülen Alman 
tayyareleri dördü bulmuştur. 

lsveç hariciye nezaretinin söz 
ı1öylı>meğe salahiyetli bir rüknü de. 
miştir ki: 

Almnn tayyareleri, mUteacl · 
dit defalar arRzimlzin Uzerin
den ~eçcrek bitara!lığ-ı ihl:\l 

etmişlerdir. Du hareket tabii 
1sv<'ç htikfımetlnl Alman hll • 
kumetl nezdinde J>I·otestoıla 
lıulunmağa Ye dllnkll gUn bil -
haı-HR !azla yapılan bu uçu$la
rın tckerrlirilne ın:\nl olunma. 
sı lı;in ieahedcn blitUn tedbir· 
!erin ittihazını ısteıncğe sev -
ketmiştir. 

·~cxımıumıx :CULUX.UllYA
C.\ GI lHIXT.\K.\l,ı\R 

1sveç hükiımcti. Varınland ve 
Dal~landdıt 2:i nisandan itibarcm 
ecnebilerin ikamet edcmiyeceğini 
blldırmi§tir. \'armland doğrudan 
doğruya NorvC'ç hududu yıtkinindc 
Dalı;land iı;c ls\·cçin batı sahili 
müstahkem mıntakasında bulun
maktadır. 

TOPL,\Nı\X STOKLAR 

İsveç hlikfımcti biltün memle. 
ketlC' me,·cul 100 kilodan fazla 
kendir yağr l!toklarını bugün saat 
H ten itibaren müMdere dmiı;ıtir. 

Bilahare mc\•cut ruhsatiyelC'rc 
tevfikan alakadar makamat bu 
stoklardan bir miktarını serbest 
bırakabilecektir. 

• ~mmıımın~rıı1111111111ı111mıı•~ııımımııı:ııeım- • 
----~-~-.. '- ~10(.'UK B .\l'JL\1111 MtlX.\SEHETİLE 0 ~ 
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UZAKTAN 

Keziban'a mektup 
"Vuslat,, - Gül, bülbül ... 
- Naili' nin bir beyti -
Sokak'ın şiirleri - iki 

şikayet 

E LBETTE evveli. Yahya 

bulduğunu sordum; heyecanından 
fransızca bir kelime ile cevap \'er· 
di, Kcziban. "Bir somınet. •• ,. dedi. 
Ben de o kanaatteyim: "Vuslat., 
yalnız bizim ~iirimizde değil, dün· 
ya şiirinde bir zin·e sarılaq.k eser
lerdendir; onun yazıldığı bir de,•ir
de yaşadı~ımız için iftihar duya· 
biliriz, Keziban. 

Kemal'in "Vuslat,.ından 
bahsedeceğim, Keziban. O şiiri bir 
haftadanb<.'ri mütemadiyen okuyo· 
rum Ye her okuyuşumda bir kere S OKı\K mecmuasının ikinci 
daha hayran oluyorum. ~imdiye sarı~mr gördün mü, Ke-
kadar birçok mısralarını, hatt~ ziban? Daha yeni çıktı. Bilmem 
tamamını Yahya Kemal'den din· ben o mecmuayı ~evdiğim için mi· 
lemi~tim; fakat bilirsin ki şadece <lir? nedir? onu daha ev\'el bekli· 
dinlemekle pek anlamam, şiiri de yordum; hatta 6Ccikince artık çık· 
bir kere olsun kağ'ıt üstünde gör- mamasından da korkmağa başla
me!• isterim. Benim gibi bildikle- mı~tım. Az mı hücuma uğradı! ..• 
rıni ancak kitaplardan öğrenenle- Yeni şiirin, gençlerın her yeni ham· 
rin, kulaklarını terbiye etmemiş lclerinin aleyhinde kim \'arsa ona 
olanların hazin bir kere çatmağr 
hali!.. . Ne güzel Yazan : kendine borç bil· 
şiir ... Onun böy- 1)1 Ataç di. hmindetı tut 
l~ güzel olduğunu I ı uculla/ı da içinde man· 
dınlerken de sez- zwn, mensur ne 
miştim ama, doğ· Yarsa her ~y bir 
ru u, bir harika olduğunu farket- ta~a. çirkin bir tebessüme \'esile 
memi~tim. Hani Fram.ızlarm bir oldu. Halbuki ne kadar sevimli 
Lama;tine'leri \'ardır, medhedcr mecmua!... Ben ikinci sayısını bi
dururlar; i~te o, bütün ömründe rincisi kadar, hatta belki daha faz· 
bu "Vuslat., şiirini söylemek iste- la canlı buldum. Bittabi bilhassa 
miş, bir türlü muvaffak o'.amamış- şiirlerini okudum. Bana bir hal ol
tır. ~adullah Paşa'nın türkçeye du. Keziban: ne$rİ pek zor okuyo
tercüme ederken büsbütün zayıf- rum, pek SC\'diğim romandan bile 
l:ıştırdı~ı '•Le Lac", bu "\'uslat,. artık haz duymaz oldum; Dickens' 
;:;iiıinin ~luk bir mfrweddesindcn in bir romanını günlerdenberi e
ba~ka bir ~ey değildir. !imde taşıyorum da bir türlü biti-

Sana ço!~tanberi mel.tup yazma- remiyorum; ak~am'arı: "Hele bir 
mıştım, Keziban; onun için belki az .:\aili, Baki okuyayım da 50nra 
sen beni ha.1<1 e~kisi gıbi romantik Dickens'i okudum,. diyor.um \'e 
şiirden ho~larunaz, romantikleri ~azellerden bir türlü ayrılamıyo
~\·mez ~aııır~ın. O gençlik ukala- rum. l\aili, Baki, Nedim, Villon, 
lıkların<lan artık "vazgeçtim. (Şim- CJıarles d'Orlcans ve yeni· şairler ... 
di de belki yaşlılık ukalalıkları Bunlar dururken, roman da olsa, 
gclmi~tir ama o başka mesele!) mensur yazıyı okumanın manası 
Gönlün co;;mak ihtiyaçlarını insa· mı var? Sen de, Keziban, bu n?\k· 
na zaman daha iyi ö~retiyor. Artık tubumu çabuk bitir, istersen bıtır
yalnız llugo'yu değil, Mu .. sel'yi meden yırtıp at da bir şiir kitabı 
bile ~\erek, se\•inerek okuyomm; aç oku. Yahut beni dinle, Cahil 
daha Vigny'ye alışamadım; belki Külebi'nin ~a şiiri bak r.e kadar 
bir gün onun da . ıra::-ı gelir, onun ~üzel: 
şiirlerinde de, böbürlenmeler altın- YA L N I Z L I K 
da, bizi ta i~·inıizden rnran sesi 
duyarım. Bütün bunlar Yahya Ke
mal 'in "Vuslat.,mm romantik ol
duğunu söylemek için ... Ama Yali
ya Kemal' in romantikliği; ~iirin 
bilha..'><:.a ~ekil oldu~unu, hiçbir 
co~kunluğun ~ekle itibar etmemeği 
mazur göstermiycce!tini bilen şai· 
rin romantikliği. Her mısra~ bizi 
kaHıyor; her mısrağda: "ln~an 
ezeldenberı işte bunu söylemek is· 
tiyordu; işte bizim, yani insan oğ
lunun sırrı!,. diyoruz. "Vuslat .. bi
ze, bütünü ile de, her nusrağı ile 
de, liizwnlu, zaruri bir eserin doğ;
muş olduğu hissini veriyor. Bil
miyorum zaman bu 5iir için ne di
yecek? Fakat zaman bu şiiri be
ğ'enmiyecek olursa kendisinin hak
~ıı hükümler \·erebileceğinden baş
ka bir şey ısbat etmiş olmaz. 

"Vuslat.,ı birkaç gençin yanın
da okuyordwn; biri: "Güzel ama 
hata mı gül, bülbül bah.,i?., dedi. 
Kimi ~iirde na ırı, kimi de gül ile 
bulbülu istemez ... Höy.c ~ikayctlcr 
kar~ı.;ında in~n bunalıyor. Şaire 
ne karı~ırlar? neden isterse ondan 
bahseder; ~iirın hududu olmadı~ı
nı, bülbülü de, gülü de, nasırı da. 
makineyi de içiııe alabileceğini ve 
birini alırken ötekileri atmağa 
mecbur olmadığını nasıl anlataca
ğız? ... Şiir ne biılbül ile s:ülde, ne 
de makine ile na. ır'Cladır. Keziban; 
şiir ancak seste, bize sahih bir his
sin, sahih bir \"ecdin if ade::-i oldu
ğunu sezdiren şekildedir. Şairin 
malzeme~ine, ranı kullandığı keli· 
mrlerc karı,mağ'a hakkımız yok
tur; bizim ondan bekliyebilece~i
miz ancak chanl'dır. Bu chant'ı 
duyamıyanlardır ki şiiri manada, 
kelimelerde arama~a kalkarlar ve 
bir ad<>.ma na~ırdan bahsettiği için 
~ir de~il. yahut giilden, bülbillden 
bah~ttiği için modern değildir 
derler. 

Abdülhak Şinasi IIi ar'ı tanır
sm; onu tanımamak şenin için bir 
bedbahtlık olurdu. Geçen ona tele· 
fon ettim. Naili diYanım okurken 
beni hayran eclen bir beyti, "Ka
küllerin ki çin-i cebin üzre buldu 
tab - Gö terdi cezr ü meddini 
derya-yı iztirab,, beytini ona da 
söylemek istiyordum. lm.an böyle 
güzel bir fCY öğrendi mi, onu he· 
men do:itlarma, hele güzel ~yleri 
anlayıp se\·diklerinden emin oldu
ğu dostlarına bildirmek istiyor. Ço
cuklar mektepte öğrendiklerini e\
de tekrar etmek i-tterler mcseia: 
".\nne, biliyor muc:un? dünyada 
beş kıta varını~.. derler; inqnda 
bu arzu, ya-:;landıktan ronra da 
bü;;bütün mahvolmuyor; beni, Na
ili'nin beytini Abdülhak Şinasi'ye 
söylemek için telefona ko~turan 
da hiç şfıpher;iz o arzu idi. .. Çok 
şükür ki Abdülhak Şinasi: ''Ben 
onu çoktan biliyordum,. demedi; 
bilrıkis kcndi-::ine de biklirdi~ım i
çin memnun oldu~unu söyledi. 
Sonra kendisinden ''Yuslat,,ı nasıl 

Ben yalnızlığı 
Göklt uçar gördüm 

Ben yalnızlıtı 
Garip naçar gördiim 

Ben }'alnİzlığı 
Gelip geçer ı-gördüm •• ı. 
Evet, Keziban, biraz kolay bir 

fiir; fakat gene güzel değil mi? 
Benim h~uma gitti; ama doğrusu 
Cahit Külebi'nin Sokak'ın birinci 
5ayısında çıkan şiirlerini, ikinci sa· 
yıda bu ''Yalmzhk·.la beraber çı
kan ''Masaldaki çocuk,, ile "Ya~
mak,, şiirini daha çok sevdim. On· 
lan mecmuadan oku. 

O sayıda Sabahattin Kudret'in 
"M. de Cointrc'ye şiirler,. ini de 
bulacaksın. Sabahattin Kudret, 
Orhan Veli'yi taklit ediyor; mu· 
vaffak oluyor, oluyor ama bence 
hata ediyor: onun söyliyecclc km· 
dine mahsus bir şiiri \'ar, onu soy· 
lesin. Sana Sabahattin Kudret'in, 
gene Sokak'ta çıkan isimsiz, kü
çük bir ~iirini okuyayım: 
Bana kocaman bir deniz lôzımdır 
ı1rada sırada düşünmek için 
l' e omm karmakarışık havasında 
Gemiler, insanlar sarhoştur 
Uzundıtr dire.kleri gemilerin 
l nsanlmı mahztm 

Bunda da Orhan Veli'yi hatır
latan-bir şey•\'ar ama bu daha ho· 
şuma ı:it ti. 

il. 1. Dinamo'nun "Ağaçlara, 
i im!i güzel şiirini de buraya al
mak i terdim ama mektubum za
ten çok uzun oldu; bir şikayetim 
\ar, ona yer kalmıyacak. 

Ş 1KA YET1~1 de Sokak 
mecmuasından. Benim Al· 

t.an Sunar için yazdığım yauyı 
almı~. iyi etmiş; fakat benim yazı
ma Üç taJl{' lüzumsuz parantez ila
\'C etmiş. Parantez bir cümlede o
kunmaması da caiz olacak kelime
ler için kullanılır, halbuki Sokak 
o i~rcti has isimler için kul!anı· 
yor; kendisi ne yaparsa yap~m a
ma benim yazıma kanşma?ın. 

1 
IIatta tavsiye ederim. kendisi de 
yapmasın. 

Bir şikayetim daha var: Sokak 
muharrirlerinden biri, Ali Ölmez
oğlu, Keziban'a mektuplar yazı
yor. Gerçi Keziban ismi benim im· 
tivazım altında dcirildir; dünyaca 
senden başka da Keziban'lar \·a:-
dır, I~eziban, hatta çoğu seni.ı ::i
bi yalnız vehimler aleminde de de
ğildir; fakat Ali ôlmewğlu bu is· 
mi bana bırakabilirdi, ben or. ~ 
yıldır K eziban' a mektuplar yazı· 
yorum. Ba~ka isim mi yok? .. An~
yc, yahut Zeyneb'e mektuplar :1C 
güzel olur ... Fakat hoşuma da gıt· 
medi değil: benim on beş yıl bul· 
duğum bir serlc\·hanın bugün bir 
genç tarafından da beğenilmesi ho· 
f<'l gitmiyecek şeylerden mi? •.• ZU
ııettiğim kadar ihtiyarlamamı~DD, 
Keziban; daha baharlar wnabili-
rim. Nurullah AT AÇ 
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Pariste 74 kisi , 
tevkif edildi 

Parls,, 23 (A· A.) - Paıis zabıtası, gizli bir komünist tcşkilalı 

meydana çıkarmıştır. Bu tc~kiliıtın mlihim harb sana) iı müesseselc

nnde müteaddid fiUbelcri vardır. 74 ki.,i tc\klf edilmiştır· Mc\•kuf
Jarın Jıcpsı de askeri mahkemeye sevkc<lilmi !erdir. 

Alman tayyarelerinin İngiltereye akını 
l..<>ndrn. 23 (.A· A-) - Afoınn tayyarelerinin dün altşanı fııgilte

rcoin cenub sahillerı üzerinde uçuslnr yapmıı:ı oldukları haber veril

mektedir. Mitralyöz sesleri ı-o:itılmiş ve bomLa infilaklarının neticesi 
olması muhtemel bulunan bü) lik alevler göı ülmü15tür. 

* :;: * 
l.ondra, 23 ( \. A-) - Ha\•:ı nezareti aşağıdaki tebliği neşretmclt-

mcktcdir: 

Dün nkş:ım lngiltercnin şark ve cenubu şarki sahilleri açıkl:ınn
da. mütcaddi:i Alman tııyyarelcri görtilmUştlir. Bunlar ihtimal ld Tay

mis ve Humber nehirleri mansa.blarıruı mayn kaymağa teşebbüs edi
yorl:ı.rdI· 

Hava da.fı bataryaları Ye lngiliz harb gemileri birçok yerlerde a

teş nçml!jlardır· Projektörlrr gökyüzUnü nydmlalmışlar ve lngiliz a\·
cı tay,>areJeri, düşman tayyarclcıini yakaiamnk için hnvalanmışlardır. 

Belçika üzerinde yabancı tayyareler 
l!rüli el, 23 (A· A·) - hfllj müd!lfaa nczarcli, Neufchatı>au üze

ıindcki tayyare uçuşlarından ve orada vukun gelmiş o:an h:ldiscden 

ayrı olarak birçok ecnebi t.nyyarelerin dün BelçiJrn arnzisini:ı bitaraf

lıgını fülal ctıniş olduklarını bildirmektedir. Bu tayyarelerden ikisinin 

Alman olduğu nnln!jılmı"tır. Tayyare dafii toplar, mütc~ddltl cl~fnl:ır 
faaliyete geçmiştir. 

Bir Belçika tayyaresi düştü 
Hı:ük!'!el, 28 (A· A·) - Bir Bel~lka askeri U:tyyaresi, Sternok -

Kcrzecl yakininde dli -müştür. 1ki yaralı vardır. Tayyare, mühim su
rette ha~ar:ı u"rıı.mı§' ır· 

Romanyada petrol istihH.ki tahdit edilmiyor 
Tiiıl,rrş, 23 U\· J\.) - Petrol i§leri komiserliği. dün nkşam bir 

teblığ neşrederek dahili petrol ticaretinin birtakım tahdidata tabi tu

folmuıı olduğuna dnir memleket dahil ve haricinde dc\'ernn eden ~yi
alan tekzib etnıişhr. 

Bu tebliğde r:.om:ınyanm müstehlikleri tahdlclata tabi tutmasına 
mahaJ bırakmıyncak miktarda petrole malik olduğu ilave edilmekte
dir· 

isveç mrslahat
. güzarı geldi 

On gün- Hatlar evvel İtalyaya 
giden 1sveç ,sefareti matlahatgü· 
zari M. 'fiber bu sabahki Semp· 
lon ckspresile şehrimize gclmİ§ -
tir. 

M. Tiber, kcndisile goru en 
bır muharririmizin sözlerine şöy· 
le cevap vermiştir: 

"- Avrupaclaki harbin nasıl 
bır şekil alacağı hakkında düşun· 
düklerimi söylemek istemiyorum. 
Çünkü bunlar dehşet verici şey· 
lerdir. Şim.ıldeki harbin yakında 
1sveçe geçmek ihtimali olup 01· 
madığını da kestirmeğe imkan 
göremiyorum." 

lskajarak boğazı kapanmadan 
evvel yola çıknn İsveç vapurların· 
elan biri limanımıza gelmiş \'e bu
:raya kağıt, sellüloz çıkardıktan 

' onra tekrar Akdenize gitmiştir. 
Daha iki vapur gelmesi beklen· 

n:ıektcdir. 
Fakat şimaldeki deniz harpleri 

başladıktan sonra isveçin deniz 
yolu kapanın ş okluğundan bu 
vapurlar geldikten sonra tsveçle 
ticar.i münasebetlerin çok güçle· 
şeceği söyleniyor. 

Bir kısım tacirler şimdiden 
bu vaziyeti gözönünde tutara.l.t 
İsveç mallarının kara yoli}•le 
Litvanya gibi Rusyadan geçirile· 
ı:ek getirilmesi için teşebbüslerde 
bulunma~ı zaruri görmektedir. 

Müessif bir irtihal 
İstanbul .M iiftiisii Bıw lt'ch· 

nılnln hirndcrf, ı:nzctcc·i nl'kn.· 
(laŞl.armu:ulım 'fnlllt M. Hcııı. 
Şerfnin clnyı ı, Ahmet 1lı nn 
lhatba.n ı nlnk ldnr<· ınfülfü·ii 
:tmin ı~ınnll, ıliknı· olduğu 
Jıastaııktuıa kıırtulnmıl nrnk 
ilün frt.Jhnl etmiştir. 

OenazC' i lıugfüı l\:urtulu~ta
~ ~\inden lmldırılnrak ccıınzo 
*1-a.mazı :tJdm.11 'nkti n~ynz1t 
tanıllıulc c<ln cdlJdiktC'n sonrtı 

eı-kczcrcncll nw7.:trlığma drf
rte'dilmiıtir. 

:Emtıı l nınll ıııecırıııncıhkta 
'.\' mathna. iclnrcrlliğl Jşlcrimlo 
ınuvattakıyct JI ~nlışnın lnıile 
tanınmış çok kıymetli lıiı· nr 
Jpldaştı. Ahmet İh nn mntbnn. 
~akl işini hnstnlıf,"'In amnn-
511 atcşteı1lc mücndclc etle C"de 
)·atai'a <liişcccf,ıi fınn ı~nd:u 
ferketnıem<>k surctllc ~şsiz lılı-

Hatay 
kayıplara 

şilebi 
karıştı 

HükOmcUmb:deıı mUsaııdc nlma.-
d:ın füisteııceden yükledlgi kereste 
hamuleslle Altdcnlze gfdecell'l nnln~ı
Iarak tevkifine karar vcrllrn Hatay 
adlı Tllrl< ıllebl henüz Karadenlzden 
gelememlıtır. Liman idaresi, Uç 
gUndenbcri beklediği bu ~llcbin Kös
tencc(len hareketinden Eonrn ne oldu
ğunu, ııımdlyr kndar Karndenfzdc 
neden kııl\fığıııı imdlllk tespite im
kan bul mnmıotır. 

Gemin n hanıuleıı!nl bo~altmak Ye 
müsaade almcayn kadar bel•l~mek f. 
çln geri du:ımU11 oldu.;u zannediliyor. 
İli gltllkte daha esrarlı bir ı,ekll al
maktadır, 

Bir kız arkadaşını çakı 
ile yaraladı 

Üsklid:ı.rda S~lmıınnğa mahalle· 
sinde Sclmnnpt'lk caddc .. lnde 126 nu
marada otu .. an Haygam kızı Mari 
ve Beatrhı isminde iki lu:ı: arasında 

kavgn çıkmı, bunl:lrd3n neatrls 
Marl.>i çakı llc yarat mıştır. Yıırnlı 
tedıwl altına alınmış. ınıçlu yakalan
mıstır. 

Bir tahsildar beş seneye 
mahkum oldu 

Vakıflar lılnresl Bakırköy sabılt 

tahsildarı lbrnhlm Haklıı Taner 
zimmet \'c lhUl!ls mırctlle 15 lira al· 
dığmdan ikinci ağır ceza mahkemesi 
tarafındıın 5 sene 4 ay ~ g'Un ağır 
hapse, 3 ııene, 10 ay 20 gUn memur!· 
yetten m:ı.hrumiyet cezasına, lhtil§.s 
ve zimmet yekOnu olan ı~s lira :;t 
kuruııu tnhııil zamanına kadar yüzde 
beı fıılz yUrtitUlrrck ödemeğe. 4l il· 
ra mahkeme harcı vermeğe mahkflm 
edllnılıtır, 

TEŞEKKUR 
OSMAN MÜRTEZA SEYNUR'un 

vc!aü mUnnsebctUe dllemlzlrf büyUI< 
kederini, mektup, telgraf veya ticek 
göndermekle \"e cenazo mcraırlmlne 

gelmekle payln§a!l blleUmle akraba 
ve dostlarımıza derin mloneUenmizl 
sunar ve sağlık dileriz. 

ltlerhunrun aileel 

' 

Ni§antaşında bir 
kadının elinden 

Para ve ınücevher 
çantasını kaoıp 
·kaçan çocul< 

Nihayet dün İzmirde 
yakalandı 

Nl~antaşıncla bir nkş• rn c ı.lur or-

Bugünkü bayram 
(Bas tarafı 1 indde) r Merru;imc istirnk eden talc>bc ve 

Bundan tam )irmi sene <'vvel bu maarif erkanı bundan sonra oto -
gün, bilyük Türk milleti ebediyete mobillcrle Taksime giderek ı\bide
kauar sıın:rek olan ınılli hiıkımiyc. ye çelenk koymuı:ılar ve burada ela 
tine kn\•uşınuqtu . Bu büyük gl.iniin nutuklar söylenmiştir. 
bayramınıza b:rnlangıc; olııınrıı ka. E:\IİNOXl) J~AZASll\"D.\ 
dar manalı bir ee.r ,·aı mıdır? Ernlnönü knzası dahilindC'ki llk-
Çunkü sizler hu hakimiyeti ve o· mekteb yawulan da, ayni saatte 
nun netıc<'si o' n cumhuriyeti s:ığ· Divanyolundaki çocuk klitü1ıhnnc
l:ım omuzl:ıımızdn taı:;ıyacıık en a- sinin önlinde ıoplnnmışbrdır· Ay-
ziz \'arlıklarımızsınız.,, ni zamanda kazanın coeuk bakı -tasında bir ka.;Jmm elindeki çtmtayı 

Vali muavini "yavrularımızın sc. mevi binasında. çocuk bakımına :ı
kaparalt k~çan lG-ı 7 yaslarınd:ı lıır \'İmli, dinç vUcutlarilf' şimdi bir it bir de sergi açılmışlıı. Burada 
çocuk tzrnıı ele Y knlnnmı tır. Uıtll çiçek bal1çesi kadar süslü olan bu çocuk lrn tüphanesi korosu tar'a~ 
isminde olan bu hıısız 53bıl,ıunzdır. meydanda evHlcP yapılan kederli fından muhtelif konserler veril
Birkaç gün ~vveı bir :ık~aın snut 20 ı toplantılardıın klsaca ll:ıhscttjktcn miştir. 'falcbeler bundan sonra 
sırıunrın<Jn Nl:mnla.5ı~da lpck r"ilm sonıa. ilk okul yardım cemıy<'tlcri- Gülh:ınc> p:ırkma giderek mcıasim. 
studyosunn giden genış caddeden geç- nin fa:ıliyetini anlnlmıctır· le oradaki abideye çelenk koymu!l
mcktc olan mlihendl Hasın Hayrinın 
baldızı Mncar tebar- ından Clan:ının Uundan anlıyoruz ki. şehir için- !ardır. 

delti ilknı('ktcblcırde okuyan i4488 ım1 O<"ll.Ul'\Dı\ 
üzcrıne atılmııı \ ' C blıdcnbirc cllnclcki 1 "kl"l 

talebeden 14<l26 sı yııı dıma muh - su a caddesindeki Frunsız li-çantnyı knpnyv.rak oıtaı.lırn lrnybot- t • 
mu~tur, Kndınııı. feryadına ko,anlar 
ve hattll caddede hO.dlseyl görenler 
peşine takılmıolımm un l..Olfl b3hçelc
re ve bo.stnıılarıı. dnl:ıı ılt kaçıp Ktt
miı;ıtlr. 

Zabıt:'l, kalabalık b r c dJede bu şc 
kıldc soygunculuğu mahi,>cti ltlbanlc 
ehemmly tıl gorınUş f icat yaptıjjı bU 
tUu aramalara rağme:ı LJtflyi yal.a-

l hyamanııştır. Nihayet Lütiinln Jz
mlre kaçtığı nnlaşıli:ıral' ora zabıtası
na bildirilmiş \ ' c Uıtfl İT.mirde yalrn· 
lanmıştır. Şchrımlze göndernecelttlr. 
Dfğer t:ı.rnrt:ın Lütfinın blrknç kişi 
ile ortak oldut;'11 ve clnlma böyle lmptı 
kaçtılık yaptı~ı tcııp t cdllmi tir. Son 
kurbanı olıı.n .Macar k:ı.dınının çanta
ıında f>O llra para ile bir mlktnr dn 
':lıilcevh,.rat olduğu nnlıışılmı~tır. 

Polonyah n1aruf 
bir fabnkatör ge:di 

Polonyada müthiş bir 
kıtlık başladığını 

söylüyor 
Lehlstanın l,gallnden .sonı-a başlı· 

yan Polonyalı teknlı!ycn ve fııbrilm

USrlerin gcll;:I devam ediyor . 
Avrupıımn sayılı kumaş !abrikn

törlcrlnden mUhendl.s Şltıtcr de bu
g~nl\U •ıMJplon C-'kaprc le. g,:Jml!Jllr. 

Bu mütehassıs, <cncirııfndcn evvel 

ğe1cn oıtıu glbl Stlmerbnnk mUl'ssese· 
terinde çalışmıılc arzusundadır. 

M. Ştatcr, Jccndlııilc göıl.ı en bir 
muharrlrlmlzc Polonyadnn blrkı:ıç gUn 
e\'vel ayrildığtnı, orad:ı artık ı, yap
mnğn, normal §artlurla çalı,mnğa im 
ktın kalmadığını., dnh.ı tıirçult Po
lonynlılarııı hicret etmek istediklerini, 
eski bollu!< memleketinde şimdi 

mütlıi' bir hayat pah:ılılıgı Ye kıllık 

hUltüm sUrdllğünU söyleml§Ur. 

Şimdi ve kadar liç 
bin Çek ınültecisi 

geçti 
Almanyndnn knc;ıı.n Çek gtnçlerfn· 

den 51 ı,t~lllk ı..ır mllllecı kafilr.sl bu
günkü kom·anslyonellc gelmiştir. 

Bunlar d ı Frans:ıya g1d celclerdlr. 
Uöyl cc kı a bir mllddet transit 

kalrp l tnnbuldan geçen Çel.terin mlk 
taı ı haı lıfn baıındnııberl 3000 1 bul· 
muştur. 

Fakat, bu ralmm Ballta.nların muh· 
telif yerlerine Utlcn eden fırarilerln 

pek az kuıııııdır, 
.Almanynuan kııç:ı.ııların lu0.000 

den fazla olduı;u soyleniyor. Bunl::ırın 
mU!ıim bir lıısmının da b11ylecc parti 

laçtır. On iki sene evvelden başlı- ya rosundr.. ügleden sonra ı•ocukla-
~ on yardım işi, gilııch·n güne ge • ra iki temsil verilecek ve pasta, 
ııi§lı) C'rek 7i25 çocuğun bakılması- çay ikram edilecrktfr. 
nı temin <'ylcmektrydi· Yurdnna Yarın, ayni yerde hir de giirbüz 
muhtaç tal('b~ miktaı ının yarısı o- ~ocuk müeobakası \'ardır. 

· lan bu rakam, p.ırli merkezinde, Bugiin Makslm salonlarmda da 
ilk o!:ul çocuklnrınn ) ardım birliği bir c;ocıık balosu \ Prilccektir· 
teşkililC' 10869 a kadar :. ük!'clmfş. Bu hafUı içinde şehrimizdeki bü
tir. Ayrıca h r k zndn dn yardım tün knza. ve nahij c mrrk<"zlcrinde, 
biı likleıi bu yoldald faaliyetlerini çocuklar ic;in muhtelif ınüssmcrc -
arttırmış bultııımnktndırlar. 20 95 !er, eğlenceler ter tib C'dilmiı, bu
i.ızası bulunan birlik bir sPne zar- lunmnktadır. 
fındn 551 H lira to laınıştır. Resmi daireler yarın, mektcb-

Halük Nihad. bu husustaki yar- lcr perı;~mbc ıınbalıı nçılacaklRr
dımlara bii~ ilk bir ~Pvkl~ şitab e- drr. 
den İetnnbul hnlkın11, ı nıti ftzaln- (OGllK ESIRGft~'\H~ 
nna teııekkiird' buluıı<luktan ton· l\GJHJ!\IUNUN Tmmııu 
ra. çocukhrm ba~·ram1111 tebrik e- Ankara. 2~ C \. A·) - {,:0cuk 
derek sözler'nC' nibaYel v<>rmiştir. bayramı dolayısilc çocuk c>sirge-

\.ali muavininden ·sonra. munl - mc kunımu bütün Tlirk yevrulerı
lim Ahmet Halid, <'ocuk Esirgeme nı şu suretle kııtlulamnktadır: 
kurumu namına doktor Fethi E- Tlirk yavruları. bayramınız kut. 
ren, l}ızılav genc;lik teşkitiı.tı namı- lu olsun. 
na doktor Ralim Ahmc>t, talebeden Şefkat kayna~ ulusumuzun yar
Yıldız, Tevfik Cumhur dn birer hi- dırnile sizin refah ve saadetinizlc 
tabc irad etmhıler ve gc>nc talAbe- çalısan coeuk esirgcımc kurumu 
den Eşb r asker ko mnsı, Hakkı ;l'nel merkezi bayramınn:ı kutlar 
Önder de 23 nisan isimli ı::ür!eri 1 ve yurda favdalı uzuvlar olarak 
okumuşlardır. yeti~mcnizi ister. 

Norveçte ~'iki vadi Bulgaristan harbe 
.rnuharebesi,, sürüklenecek mı 1 

Jıa ş JJ y-0r. 
1Müttefik kuvvetleri bir 
·kaç günde 240 lcilomet

r.e ilerlediler 
Stı..l.holııı, 28 ( \ .. \ .) Dag-eus 

Nythcr, mUtttfıl,lcrln kıtaıı.tı ile 
Norveçlllcı·ın Nanllttc bu un n Al
manian 'embcr lçlne ııll'ıış oldultln
rını bilclırmekte<llr. 

• • • 
l'a ris, 23 ( .\ . \.) - ~orvrı;tc vazı. 

yet, mi.itı.cc.ı-ıcr lehine lnki~:ı. ctınck
tcdir Üç hnrp ccp~'31 m~vcutt!Jr, fa. 
kat NorV<'!:Iİ el\spcrler, .Alm::ın mulm
venıctınin b1r iki glln Z'lıfındn kırıla 

cağı mUtlılea~ıııda buluıımnktadır· 
lar. 

Nan lk, tnhliyc edilmiştir. Nnrvlk, 
müttefiklerin eline geçliği zaman Al
mımya, knli f!Urette demir madenin
den mnhru!ll olacaktır. 

Dığer tıtra!Uın Nnrvlk ch·armda. 
bulun:ın bazı Almnn kıtalatı her tUr
ın malzemcdcn ma1ırum bir halde 
knlmı~lardır. 

Alırıın kıtaatı, nlcl~cr.le lstıhkA.m

lar in n etıneğe c;:aıı,m:ıht&drrınr. 

(Xcınr!,! h:ırlıiııe ılııir cllğı•r tcl;:rnf· 
l:ır 3 ılndi ~·~ fnmızılnüır.) 

Pa~if müdafaa için 

Bulgar Başvekili bu 
suale hayır cevaoını . 

verıyor 

Sofya, 23 (A.A.) - Bulgar a· 
jansı bildiriyor: 

Bulgar başvekili Filov, halen 
eyaletlerde blr tetkik seyahati 
yapmaktadır. 

Filov, Şimali Bulgaristanda U
garçin köyünde binlerce köylii 
önünde bir nutuk söylemiş ve de· 
rni"tir ki: 

··- Dünyanın trajik hadiseler 
geçirdiği bu zamanda. bizler, 
Ilulgaristanda. inhiraf ctmeksi -
zin sulh ve bitaraflık, yaratıcı 

ekonomik faaliyet ve kültürel te· 
rakki ve milli birlik siyasetini 
takip ediyoruz. 

Memleketimiz, ba~lamış olan 
harbe sürüldenecek mi? Herke· 
sin bizden sorduğu sual budur. 

Aziz köylüler, size şurasını te· 
min etmeliyim ki, yalnız Bulga· 
ristanda değil fal:at. Balkanlarda 
da daha uzun müddet sulhten 
istifade etmek için esaslı ümitle~ 
rimiz vardır. 
Şundan katiyetlc eminim ve 

bunu bilhassa tebarüz ettircbi!i· 
rim ki. bizim için ıulhün bozul· 
masını intaç edeceginden korku ~ 
lacak her hangi bir şart veya hd." 
clise mevcut değildir." 

parti gelmeleri bcl;lenıyor. 

Mezarhklarda 
An1erika-Japonya siperler kazılacak 

Bulgar başvekilinin bu sözleri, 
binlerce köylünün şiddetli ve ha· 
raretli alkışlarile karşılanmıştır. 

Zehir kaçakçısı Haydar 
yakalandı (Bat tarafı 1 incide) 

ten kacınılmıyacağına dair To. 
ussing tarafından yapılan beya· 
nat, Amerika hariciye nazırı Cor
dclJ Bull'ün nazarı dikkatini ceı· 
betmi~tir. 

HuJI, matbuata beyanatta bu· 
lunarak hilkCımetin iyice tayin et· 
miş olduğu bir harici sivasct ta. 
kip ettiğini \'e Toussing'in her· 
halde şahsi kanaatini izhar etmi5 
olacağım söylemiştir. 

Y atalClı vagon kondük
törleri askere alındı 

Pasif müdafaa mütehassısı A
miral Muren, ge~enlerde lstanbu· 
lun hava tehlikesine karşı olan 
müdafaa vaziyetlerini tetkik ede
rek tfr rapor vumişti. Alınan 
malumata göre Amiral raporun
da demiştir ki: 

"Belediyenin aldığı miidafaa 
tcdb:rleri prensip itibariyle doğ· 
ru ve yerindedir. Şehrin 20t000 
ki§i istiab edecek Bintıirdirck, 
Yerebatan sığınakları vardır- Fa· 
kat son tecrübeler sığınmanın 
pratik bir tedbir olmadığını gös -
termiştir. 

Meşhur eroın kaı;akçılarından Hny· 
dar dUn ı;-eco al kıı.dıır memurlar tn
rafından yakalanmıştır. 

nu adamla ~rabcr &:ıbıkıılı kaçak
çılaıda.ıı Recep ve Marmara Basan 
da ele geçmiştir. Haydarrn 7.Chır ka· 
çakçılığmdan lıinlcrcc lira para kn· 
zandıtı anıaıııımıgtır, fıılmt altı y!lz 
bin liralık bir servet elde etUğl yo
lunda b.:ızı gazetelerin verdikleri ha· 
bcrler 6ofru değildir. 

Letonyanın Türkiye 
elçiliği 

. 'a.zttcşlno lık örm·brf gi\st er· 
:rıllftl. OUlmfi, 'riirk nınt.baac:ı. 
ltll 1çtn blr zıya.dır. 

Bugün gelen A vnıp:ı. trenlerınde yn 
taktı ı;agonlara mahsuıı crncbl kon
dUktörlcrln ı-kıcrlal hUkOmellcrl la
I'8ftndlln ani olıınık Mkerc nlınmııın 

BAY AN ve BAYLARA dotayısue ,.azıtdert tıaıındn bu1una

Hnvadnn düşen büyüle bombaların 
l•alın dı\·aılı f!tğınakları irile tahrip 
cttı~i görüldll. Jloyle bir sllAhn karııı 

tanuımt-n masun luıımak lmko.nııız

dır. 

J:iga, :?3 (A.A.) - nclıicumhur, 

Lctonyanın 1'ilrkiye orta elçiliğine 
Luavlgscküıes'i tayin ctmiıUr. Orta 
elçi Dlikrcştc ıltıtmcl ctmoktedlr . 

~ eenabı hnktnn 
ı a 4111er, ltederH ailesine 
titıtrtlel'tmld •tmnrız. 

mamıeııırdır'. nu vaziyet yUzllnden 
Çe~izllk en son rob dö ıanıbr Ye Semplon cltsprcsfnln hemen hemen 

ıo ç:ınıqrrlan, Beyôğlu, Galatuaray bUtUn Mrvlslerlno tren şefi bakmaı~ 

llııesl kıı.rşısında No. l iS ıneşhur l meebuıiyct ıtılc hnlıtıı~ ve lnU .. ın lıo· 
-------------- ı DAVlD rnnğnuı11111dıı lJ\ılac.'lksıııız. zulmuolıır. 

Maamafih dUııtUidcrl zamıın etrafa 
savurdukları parçalıırdan korunmak 
mUmkUn olduğu lçln buna lcsrşı ko
runm:ı c,:arclrrl nlmtlk elzcmcllr. nu
na karıı en iyi Leclbir d ıiıı slııer Jmz-

makür.,. 
Belediye, bu rapor ilzerlne ıehrln 

lıUytlk meıarltklırmJa, rnryd:ı.n \P 

yangın yerlerinde .ııtııeı !er kıızınaya 

ltnrn r n~rnılşllr. 

ması üzerine 
nasıl l<'hdid 
ispat cdor· 

Meseli SundaY 1 
üaha g<.>~en hafta el' 
çıkıntı: olduğu ııa~. 
fa olnrak cıkIJl1~ 
mlizdeki hafta 8 

caktır· 
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AZON MEYV A TUZU 
~Qferrih 

lnkibaz, 
barsak 

haiımsızhk, 
tembellığinde, 

mide bulantı ve bozukluğunda, 
n1ide ekşiltk ve yanmalarında 

ve. midevidlr. emnıvatoe kulDanuDalb>un~. 
MiDE ve BARSAKLARI temizler alııtırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat . 

0 NAKLEDEN: tn BURHAN
4
BURÇAK 

~'~oru~/ 
141?.AYDAAI San ~moya 
San 'R.ı!mo'dan ı+lEZ~ 

~ ~ riden masal
~ tUrıa ı~t eder, bu oyun
~ ~ ttırıa isimler alır-
~) her zaman (kah· 

lOlüna O}'Jlardı. o 
>\bir ~ar onun vazi· 
~O. F . ~:a bir san-

. ~nın çocuk 
bıı dıı...ı- · canız bir surette 

N~ lnuhakkak. Keri-
~ir hilc4yede bulun· 
ı.ıde tlrt ~her OyUna i~tirak 
1't \'t ~u. Devin yap-

' lııarifetıer sarısız ve 
\'trecek ş~kil!erdey-

~ ~ F .. ~.ıe b"" - b 
l. ~t bul '"""" utun un· 
~ ky· Urdu. <Kahraman 
~Yapmak kudretinde 
~arını k'lnk oyun-
SQsı Yapar. basit oy-

~,.~· ~~ Yelde~irmenlcrini 
~ ırat kestanesi, bir 
S-ti~~ızb bir k~ğıt par
a.: bir Yıı% atını, bir kel~ 
~ ı.-'ti~ olurdu. O za· 
h.~~ n ınemnuniye

llıesut, sokulgan ~o-
' İ§itrneliydi. A
~ lh. .. ~ ~Oteessir o-

. ~~ büyük 
ı '~ ta.':~. hıçkırıklar ara-
o '~i et (kahraman 
'k~kibeni 

sevmiyor, dcr-

~~: ••n-~ 
~ ~ 4.ICll küçük lnzlar-
~ ~ aenç adamla oy· 

~ biri~ Yahut ''Ke
~~ sevgili dostum 

.4ı a~ kUUanm:tı. Böy
tıı ~~ . ~e Kerim gene 
~ bı~ci~ değilse de 

~ \'t ıyı bir dostuy-

~ ~ gılc ıro~n1., .. l 
'""' ~ ,. . ~qnuyor ar 

'rat?nen samimi-.\te, §, ~tluklan es-
S~~tlı §eklini boz-

~~·~nu~lan da 
l~ ı Olu kadar sami

' >'ordu. 
iôrrn~trirn Ferideyi 

tı.::. taq U~tü. Sürümü~ 
'~~it kendine mahsus 

1, ~Ybetmemi~ti. 
11 ~ti ılından değil, 
~· ~ geliyordu. 
,~. ~ sesini mu· 
~~Unun tazeliği, 
~ Ve mesut göz 

~-...... --__,-A,.fel•": V•lt.~M',,. 'Tt.hJ1t~uh#tlll l(~., .. -1, Ş(IXRIJ 

-9-
temiz, giiJel tavla bul. Fakat dik- Damat Feridin hastalığı padişa-

- Haydi bakalım tez cl<kn bir 1 bitirelim de hazırlan, yola çık. 

ıaldığmı düşündü. Sigarasını yak· kat et çok pahalı olmasın ..• emrini hın keyfini mi kaçırdı bilmem, 
mak için bir kibrit yaktılt sırada verdi. hep kötü zar atıyor ve ben kaza· 
yanı başında berrak bir sesin: San Reıno kazan ben kepçe. fa- ruyordum. Neticede lirayı öpüp 
''Bonjur Kerim,. diye batırdığını kat tavlayı koydunsa bul. Benı başıma, sonra da cebime koydum. 
işitti. Kibrit söndüğü ha:de karan- pek becerikli sandığı için bir türlü Damat Ferit paşanın oturduğu 
lıktaki çehreyi hfila farkedchiliyor- gidip "bulamadım efendim,, de di- yer bize tren:e bir saat uıaktaydı . 
du, mütehayyir ve memnun ee.var remıyorum. Padişah dört dıvar a· Tahir beyle birlikte kalktık ora-
verdi. rasında kapalı yaşadığı için her ya gittik. 

- Bonsuvar küçük Feridt .. Su· yen tstanbul sanıyor. Neredeyfle Fakat ikimiz birden paşanın ya· 
rada böyle yalm~ ne yapryorsu· ''git bana bir Beykoz paçası, ya· nma girince, §Öyle bir düşündü ve 
ruız? hut Eyüp kaymağı, Karaköy 00- Tahir beye; 

- Yalnız değilim. Bayan Rah.a taçası getir,, de <liyecek. - LQtfen bizi Şükrü beyle yal· 
ile beraberim. Bakınız, benim bir . ümidimi büsbütün kestiğim bil nız brrakmız. diyerek ona yol ver 
erkek hayalilc konuştuğumu göı- ıırada ahçıbaşı lbrahim usta im- di. 
dü. Yerini ka}·b~tınek kork:.ı~unu dadmla yetişti. Paristeki ahbabla- Damat Feridin beti benzi uç-
unutarak k~ koşa bu tarafa ge- rından bırine telgraf çektik ve mü- mu~tu. nk sözü: 
liyor: Onunla aramızda bir Cinla~- kemmcl bir tavla getirttik. Padi- - Ben ölüyorum ... oldu. 
ma Yar. Bu kö~eyi çok sevdi~im ta}ı. tıpkı Istanbuldaki gibi keyif· - Bir şeyciğiniz yoktur inşa!· 
için burada oturmama konseri t:.u· li keyifli tavlanın başına geçti, al lah ... diye kekeledim. 
rada dinlememe izin \'erdi. tına bir lira koydu. -·" Zaten yaşamıyorum ki ... 

Rabia sesindeki tatlı bir ahenk:e - MalOm ya, diyordu doktor Efendimizin ellerinden öperim, 
Kerime e:ini uzatarak: Re~t paşaya, yenen lirayı ahr. he!e yaklaş biraz Şükrü .. dedi. 

- Siz söyleyiniz Bay Kerim, Yenilen bahtına küser kalkar gi· Yanı başına sokuldum. Elleri, 
dedi. Hiç buradan ınusiki dinlenir der. lstanbuldaki Adetimizi boımı- dudaktan titriyordu. Gözlerimin 
mi? yalım .. ,, içine bakarak kesik kesik roylilyor 

- Benim güzel \'e inatçı karde- Bir gün beni kar,ısına oturt· du: 
§im. Kerim bile burasını seçmiş si· mu§ ve zarlan henüz atmıştı ki, _ Ben bitiyorum işte .. Bu ya· 
ıe nasıl hak verebilir? haremağası Hayrettin hünkara taktan ~ağ selamet kalkamıyaca~r 

Kerim tebe:;sümle cevap verdi. bi°r mektup uzattı. mı, son nefesimin pek yaklaştığını 
- Bu söze ne denebilir? Bu mektup damat Fedt paşadan hissedh"Orum. Efendimiz sağ ol
Çok !:af ve çok sadık olduiu 1 geliyordu. sun. inşallah pek yakında iadei 

göı'.erinden belli olan yaşlı kadın Padişah onu dikkatle okuduktan saltanat ederler. İyi çalışılırsa bun 
senelerdenberi Bayan Dürdane Da- sonra; dan da eminim. Kendilerine tara
verin yanmdaydı. En büyük me.zi- - Damat pqa hasta imit. hat· fmıdan söyle aman yabancılara 
yeti, birkaç saat mütemadiyen ti ağırca imio. "lQtfen bana emin kapılmasın. Ben ecnebllere çok al
yüksek sesle kıtap okuyaoılme .. i bir adamınııı gönderiniz, söyliye- dandım, sakr.ı inanmasın onlara. 
vesair zamanlarda da başkalarmı ceklerim ve teslim edec~ emanet- Dir de en büyük kabahatim; insan· 
yormamak için susmasını bilme- le..-im var .. diyor, kimi göndersek lan tarumıyormu~u.m. Hürriyet ve 
sindeydi. acaba? ltill.ftan olan o bir takım abuk 

_ Bence bahçede konserleri - Siı bilirsiniı efencJjmiz. • s:..buk· saçma sapan herifleri, o a· 
uzakia:ı ve biraz mübhem bir su· - Doktor· pa~ayı göndtrsek fe- Iel4caip hacıları. hocaları, şeyhle-
rette dinlemelidir. Müzik da~mk na olmaz.. Hem doktor, hem· de.. ri, pehlivanları, soytanlan bir da
parçalar, karışık ve kesik nağme- Ve bir tama düşündükten 90n- ha yakla5tırmasın ya.nrna. Bu de
lerle hiçbir yere bağlanmadan, ne- ra; diklerimi unutursun belki. yaı bir 
şeli kelebekler, mahzun dü.şünce'.er - Yok, yok, orada doktorun yere. Belki bir daha ne görüşmek, 
gibi orada burada dolaşmalıdır. kıtlığına kıran mı girdi. Seni gön· ne yazrp çiwek Jcıqnet olmaz. E
Ben öyle isterim ki gözlerimi ka- deriyonım Şilkrü. Yalnıı dil bil· fendimize gene arıet tarafımdan, 
padığ:m zaman gece karımlı~ında mediğin için yollarda müşkülata üç bankada pa. am var: Bankaları 
yolunu kaybetmişe benzeyen bu uğramıyasın diye yanına Tahir c':ı direktörü de bilir hil.nkk 
seslerin nereden geldiği anlaşılma- beyi de katayım. Haydi tavlayı (Devamı var) 
sın. Çünkü o zaman insan nerede 
bulunduğunu da çok iyi farkcde-. 
mcz. Her şeyi tiyatroda imiş gibi 
tama.mile işitmek istiyor. Nerooe 
olduğunu bi!medikçe ve beni de 
bulunduğu yerden görmedikçe ra
hat edemiyor. Zavallı Rabia ... Hem 
mademki Kerim burada. benim i· 
çin üzülmeye korkmaya lüzum 
yok ... Müziğe biraz daha yaklaşa: 
bilirsiniz, hattA tamamile geliniz, 
sizi ben yerle§tireyim .. Siz de ba· 
na yardım ediniz! 

(Dnamı •ar) 

....... ~,,-~~-:;~ -
Atlellerimiz · Mısırda büyük 

muvt ft akiyet kazandılar 
Rıza Maksut 1500 metrede Türkiye, Mısır ve 

Balkan rekorlannı kırarak birinci geldi bııJ~ ~ . arkada~mı 
~ ~ tenuz, serin ve 

~ ,!:tri.ıeı. .. naha Güreşçilerimiz 
hı.:: aar,,.:qaı>!ar, alçak 

liahlrt', 22 - Di1n, burada TUr. 
kiye • M"tr atletizm mUsabalrala
rma büyük bir seyirci kütleli 6· 
nilrıde devam olunmuştur· TUrk at
letleri bU"Uk rnuva!fakıyetl"r ka· 
zanrnr~lardtr· 

Balkan rekorlarmJ kırarak birinci
lik kazanmıştır. 

400 metrede Gören birinci, U%un 
atJAm&da MuzaffAr birinci, Faik 
flçtıncUdUr. 200 metrede Faik ikin· 
eililı: Jı:aıannı.ıştır· Sırıkla yUksök 
atlamada Akm tlçUncU. dilik atma
da Arat yine llçllncUdür· 

~' ~ bir haldeydi. cuma günü ~ ~ kıız kendine 
• ~~ndtn belki de ' • 1 

~,~ı kütük Feride. QllllVOr ar 
1 ~ (fr._ ediyordu ... Kü· Mısıra gidecek olan güre§Çileri-
ı..:'1! ~~l Parkotelde t.e· miz önümüzdeki cuma günU moni
"lt b. .. , 1 ekıne~ini yer tör Salınin başkanlığında hareket 
~, ~. bı'rıetirdi, Bu ço- edeceklerdir· Takımda hiçbir değ! • 

."it.le le\ §ildik yoktur· Takım Hüse~in, Ya. 
~t.. tıas l ·ce gibi iste- şar, Yusuf Asl:ı.n. Kandemir, Ad-
·~ bi '2-

1 
kabil olurdu? nan Mustafa Çoban Mebmetten 

tattı: "°icad · le§~kkUI cbnektedir· Antrenör 
~~ · 4\şı Kerimi sine· J Pellinen do kafileyle beraber git-

~' ti~e(lj,' Bütün ıs- mektcdır_·---o----
~~ ~' e(iı, Gazino-
~~ ~t~ v~ ziya dolu Be§ klüp karşılaşmalan 
~~~lt. ~a s~~rahatıe siga lstanbuldan Beyoğlullpor, Şi.,ıı, 
~ ır kö<!"' ara-

~ Kurtuluş ve Ankaradan da Anka-
~ baıı ra~cü ve Demlrspor klübleri a-
~ s~~Ordu. Kerim rasında tertib edilen futbol maç. 
L""q·h·~İ a..::.. ta nihayet- !arma bu hafta başlanacaktır. Kur 

~~Ui~ctç kokuları tuluş ilk deplasman ka~ılaşması 
'Oqtn ~<>rdu. Kerim. içl:l bu hafta Ankaraya gidecektir. 

._,_~ı·11... a;;ı_ koku ile ct-
;~~ ı,-1: ~~~arasında Eskrim klübü 

lllca~l'tt. Sebetıer ara· Bundan evvel teşekkül ettiğini 
ıı 11.tı~·ahakikt \•e me- yazdığımız 1stanbul atlet.izm ve 

nlaıın ""'k ... güreıı kliiblerindcn Mnra bir de 
t"-' "' e:ıkriın klübü ·kurulmaktadır· 

110 metre manialı koeuda Faik 
birinci getın~tlr· 

1500 metre kotUda Rla M:alıııat. 
ayni zamandı Mmr, Türkiye ve 

İtalya yeniden oyuncu 
ithal etti 

Bundan blr mtlddet evvel İtal
yanm ceoubt Amerika.dan bet ye. 
~i oyuncu getlrtmiş olduğunu yu. 
mışllk· Öğrendlğiıni%e göre !tal
yanlar son olarak cenubi Amcri
kadan on O)'UDCU daha get.Irtmlıı
lerd.lr· Gelecek mevsimde oynıya.. 
cak olan oyunculann isimleri ı,un
tardır: 

Ds.kinto, Vallnto, Spinetıi, Brio· 
ei, Skavon, Koao, Natino, An· 
drcys, Val ve Pazetl. 

Zingelar iyile,ti 
Macar mllU takmımm ve Macar 

Üypeşt takırnmm en kıymetli mu
hacimi olan Zlngclar, gecen ~onb:ı. 
harda ba.eak hnıi#i ~tJa.ınak su
re ti! e aakatl.aıı.mıştı· 

Son günlerde tamamen fifa bu
la.11 Zingelar ge~en paut gtinll 
Oypoet talnmtndaki yerini tek~r 
alm11tır· 

Şimdiye kadar yaptl~n milsab:ı. 

kalarm umumi tasııl!inde TUrk e
klplnin altı birinciliği vardır. Halk, 
TUrk atletlerini şiddetle alkıı:ıla
mqtrr. 

F. t. F· A. nın içtimaı 
Bevnelmilel futbol federa.syo. 

nu icra komitesi 11 ve 12 mayıs 
tarihlerinde Montröde içtima e. 
decek ve F. 1. F. A. n.ın gelecek 
l<:timaı i<:in tarih ve yer tesbit 
olunacaktır. Mal6m olduğu üze. 
re bu içtimam evvelce LUksem
burg'da yapılması mukarrerdi. 
Halbuki dünya vazivetinin do . 
ğurdu~u mecburiyetler i<:tima • 
ın I.,Uksem burı?da y:ı.pılabilmesi 
lmk~larını ortadan kaldırmış 
ltr. Simdlki halde ispanyanın 
Barselon ~rinin tercih oluna -
ea~'l ve kon~nin teşrinisani a. 
vı ic:inde toplanacağı 7.annedil • 
ır.ektedir. 

Bu içtimada 1942 dünya ku
ouı mf'sele!i müzakere edilecek
tir. Bu o~izasyonun bir ee
nubl Amerika mE'm~ketine \•e -
riimesi için temayül vardır. 

• 

Gecenin zevki 
Nakleden : Baki BAŞAK 

Yatağmda doğrularak dirseği
ne dayanan Nemide, yanında 
horlayan kocasına baktı. Loş o· 
danın basık tavanında ince par· 
lak bir nokta titriyor. Herşey 
sakin ve sakit. Eğer yanında ya. 
tan adamın kendisini rahatsız e
den horultusu da olmasa, insan 
kendini mavcrai bir hayat yaş-ı
yor zannedecek. 

Nemide, aırtlistü yatarak, öt· 
müş gibi ağzını açan adamın her 
an canlanacakmış gibi garip ses. 
ler çıkaran hançeresine bakarak 
mırıldanmaktan kendini alamadı: 

-'' Yarabbi, ömrüm böyle mi 
ıeçecek?" 

Bu uzun yolu bu şekilde kate
debileceğine bir türlü akıl erdire· 
miyor: 

Bir gün önce daha bir gen~ 
kızdı. O gün bin bir maceradan 
sonra tali onu işte yattığı odaya 
kadar sürüklemişti. Herhalde bu 
odadan içeriye giren, kalbi sevgi
le çarpan bir lm: değildi, yarın 

sabah çıkacak kadın ise. hayva. 
ni bir tahakkümün cebrine maruz 
kalmı!, midesi bulantılı, tuzağa 
tutulmu~ biçare bir mahluktan 
başkaaı olmayacaktı. Muleaef, 
çok istediği halde bir türlü ağla
yamayordu. Gegen hldiselerin•do 
~;urduğu oeriu hayret içi:, kendi· 
ni kaylbetmif, kulaklarının di
binden müteıradiyen yükselen ı;ü
rültüden yadırgamış, kendisine 
tamamen yabancı hissettiği ada· 
r:;a sürünmemek için yatağının 
kenarına çekilmiş bir ha!i vardı. 
Yalnız bakıyordu. 

"Biltün hayatım bu milste'<reh 
bu gürültü, horultu içinde C\!· 

:ek!" diye .ııdanıyordu. 
Gecenin saat biri oldu ve za

man geçti. . "' . 
N emide, yirmi ıene hep böyle 

a:eceleri kocasının horultusunu 
dinlemekle vakt 'll geçirdi. Ev
lendiği uman bütün ümidi ko· 
casrnın daha cok ka:anmasma, 
daha iyi mevki sa..'1ibi olmasrnı 
katmıştı. Böyle olursa bir parça 
dw refaha kavusacak ve bu au· 
retle yatak odas~nı. kocasının. 
kinden ayırabilecekti. 

Kocasının buna pek muvafakat 
etmek istemiyeceğini de bilmiyor 
değildi. 

Fakat bu imkana kavu§abllir
lerse istediğini yapabileceğine 
emin bulunuyc-rdu. 

BUyilk bir tehalükle bc!tlediği 
zaman gelmi§ti. Fakat bayat o 
derece vUcutlarına kenetlemişti 
ki scnelerdenbcri oturdukları a
partmandan ayrılmaya imkan bu_
lamadı ve böylece aynı ıztıraplı 
havat devam etti. 

Bazı geceleri, odada dclaşmak· 
la geçirdiği oluyor, içinde koca-

Frencvaroş Hun
garyayı 2 - O yendi 

Bundan bir müddet evvel mem. 
teketfmizc gclmi~ olan Jıfacar 
Frenc;varoş takımı, yine bir mUd
dct evvel o}'UDunu seyrott.4,~iz 
Hungarya takımını sıfıra ka.'1!1 iki 
sayı ile yenerek Macar Dcrbiııinl 
kaz:uunıştır· 

Bu maçta yeşil • beyazlılar hak 
edilmiş blr muvaffakıyet kazan
mışlardır. İki golden birini Finta 
ve diğerini Getvay atmışlardır. 
Fakat Hungarya bu mağltlblyete 
raı:rmcn şampi::;onanm b~mda git
mt-kte ve Üypeşt iki. Frençvaroş 

da 3 puvan farkla ikinci, üçlln
cU vaziyette bulunmaktadırlar. 

Şa.ınp!yonluğun bu üç takım n.
rasında payl&§ılacağı muhakkak
tır. DördUncil vaziyette bulunan 
Ki:pcşt geçen pazar da mağlüb ol
m~ ve ıa.mpiyonluktan ümidini 
kesmlııtir. 

Holanda - Belçika: 4-2 
Amst.erdam, 22 (A- A·) - Olim

piyat atadmda 4~000 se;1rcl önün
de yapılan Holanda _ Belçika fut
bol maçı Holanda.lıların 4-2 ralibi· 
yeUle rıeticelenmt.,ı ir· 

sını tokatlamak için derin bir ar. 
zu duyuyordu. Bazan bu işkence
den kurtulmak :çin salona geçe
rek başının altına bir yastık sı
kıştırıp bir kana.peye uzandığı da 
çok oluyordu. Fakat bu da onu 
tatmin etmiyordu. 

Bu seneler zarfında insanın sü
kuta varacağı ve istirahat edece
ği zamanlardan başlayarak ~
bahlara kadar devam eden bin bir 
perdeli kollekaiyonunu dinlemek· 
artık tahammül edilemez bir 
tekil almııtı. Ncmide aevdiği bir 
adamla samanlığı seyran görebile 
cek bir kadın-31. Fakat ne yap
sın ki kocası, onda en ufak bir 
kalp alikaaı uyandırmamııtı. 

Çaresiz kalınca gönHinün be
gendifini arayıp buldu ve on iki 
sene, kadınlığı ilk defa kendiaine 
hissettiren Kerimle yap.dı. Bir 
gün, kocası Naıit aoğukaldı ve 
kısa bir hastalıktan sonra öbür 
dünyayı boyladı. Nemide zahiri 
kurtarmak için bir müddet yallr 
göründü. Sonra aevgilisinin evine 
göçetti. Burası tek gözlü bir be
kar odasıydı. Fakat N emide bu 
odayı scnelerdenbcri biliyordu. 
Küçüldüğü için endiıeye lüzum 
yoktu. tki sevgili bu tek edalı 
yuvalarda, bir aık hayatı Y&!&dı· 
lar. 

Sonra zaman geçti, yava~. ya
va, o eski hararet sükfın bulmaya 
Nemidenin kalbindeki ateı sön· 
meye baıJadı ve bunun yerini tat
lı bir rehavet kapladı. 

Her gece, müthiş bir yorgun
lukla kapanan gözlerini sa'bahın 
J§ığiyle açıyor, geceleri artık uy· 
kusu kaçmaya bqlayorğµ. Bir 
gece yine böyle yatağında dC>ıMr
ken kutağma garip bir gUrültti 
geldi. Dinledi. Bu ıea yanında· 
ki sevgilisinin gıitıağından çıkı
yordu, bu bir horultu defi!, 
mUthiı bir ıürültü, dit gıcırtıla
riyle karı§ık feci bir §eydt Kor· 
kusundan tüyleri diken, diken 
oldu. Derhal Kerimi dürtüp u. 
yandırdı: 

- Ne oluyorsun, dedi. Hasta 
mısın? 

- Hayır, ne var, bir ıey mi 
oldu? 

- Ne bileyim, garip sesler çı
kanyorswı da ... 

- Birıey değil, dedi. Son za· 
mantarda ekscriy• böyle yapıyo. 
rum. Uykuda gayri ihtiyari di§
lerimi gıcırdatıyorum. Doktora 
gösterdim, ainir hastalığı dedi. 
Şimdi N emide için, kendiaini 

gcçeleri yoracak yeni bir sevgili 
buluncaya kadar, işkenceli ve ta
hammülailz yeni bir hayat baı1a
mıı oluyordu. 

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
Bııy J. O, C Yazıyor: 

Ekseriya <>kuyoruz. Tedavi gö· 
ren ilaçlar varmıı fakat, ALL· 
COCK vakısından bahsodilincc, 
kat'iyen mübalağa değildir. Bir 
zat aktam tatbik ettiği bi: 
ALLCOCK yakısı, bir gece zar
fında tesirini göstererek ve de· 
vamh sıcaklık tevlit ederek ağn. 
van mahalli teskin etmi,tir. 

At.LCOCK, Romatisma, Luııg· 
bago, Slvatik, delildi ALLCOCK 
vakılariyle ıifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarının tevlit 
ettiği ııhhl sıcaklık, OTOMATiK 
BİR MASAJ gibi hemen ağnyan 
verin etrafını kaplar. ALLCOCK 
yıkılanndaki Kırmızı daire v~ 
Kartal resimli markuına dikkat 
ediniz. Eczanelerde 27 buçuk 
kuruştur 
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n ·sarlar umum 
müdürlüğünden: 

ı - 1-Vl-940 tarihinden 31-V-941 tarihine kadar idaremizin Clball fab 
rlknsmda çıkacağı tnhmln olunan 10.000 ldlo kaba talil§ pazarlıkla. s:ıWa

caktrr. 
11 - P:ızıırlıl~ 8-V-9'0 çar!}amba günü saat 16 da Kaba.taşta levazım ve 

mUbayant şubc'tlndcki Eatış komisyonunda yapılactıktır. 
rn - ı-:um;ın;,ı Clb 11 f tırlknsında glSrUleblllr. 
IV - bteklll.,rln pazar ık için tayin olunan gUn ve saatte yüzde 15 mlk 

tanndakl teminat p:ıralarllc birlikte mczltQr komisyona mUracantları. (02;)8) 

. 
ana Belediye Riyasetinden 

l - Adana belediye ~zlnosu için 10 bin adet gazoz şlı;esl ve 900 bln 
adet gezoz kcpsaıu pnzcırlıl~la. Mbn alın:ıc:ıktır. 

2 - Şl!"elerln muhammen bedeli (7) kuruş knpsUliln beher bin ndedl 
(225) k•ıruştur. 

:: - şı,,.· ı rin muvakkat teminatı (52,5) kapsUlllcrin muvakkat teminatı 
(152) liradır. 

4 - Paznrlılc 20 mayıs lHO tarihJno kadar her hafta sah ve cuma gUn
lcrl ı;ant 14. tc belediye encUmenlndo yapılacaktır. lsteklllertn o güne kndar 
her hafta ~lediyc encUmenine müracaat edebilecekleri i!An olunur. (3247) 

Ankara Caddesinin en işlek yerınde 

i{ a kdükkôn 
Vakıt Matbaası ıdaresme müracaat 

1 Gözltri y:ıkmaz, su ile çıkmaz. 
.Kirpikleri dökmez. 

Terkibindeki BALSAMlN 

MiDE BARSAK ve iÇ 
llnstalıklnn muayenehanesi 

Or. iB AHiM 
DENK ER 

3irlnci sınıf dııhiliye nıütehnssısı 
Beyoğlu Ağacami, Sa.kızağacı 

caddesi, Çöplüçeşnıe sokak 
No. 13 - Telefon: 42468 

KcndJ liiboratuvıırmda hastala.-
rmm röntgen ,.e seriri muayene 

• 

\'e tahuıi,t: d 
........... wm .... r ... _____ w, 

Çocuk Hekimi 

Dr. Ahmet Akkoyunıu 
!'aksim • l'alinıhane Palas No. 4 

Paz:ırdan m:ıada her gün 
sant 1 :> den sonra. l'r.lelıın 1111 ·•-

H "fti. B E R - :Atişam Postası 

T esvi veci ve tornacı 
. 

aranıyor 

Eskişehir Tayyare Fabrikası Direktörlüğün
den: 

l - Fabrikaya 2:50 - 500 kuruş yevmiye ile l - 2 sınıt tesviyeci ve tor. 
nncı alınncnktır. 

2 - İsteklilerin 24-4-940 çarşamba günü saat ıo da. imtihanları ya
4 

pılmalt Uzere vesikal:ırlle Beşlktaşta Nuri Demirağ Tayyare Fabrikasına 

milrııcaatlan. •(3164) 

.. • J •• ~ '- , •• J " ·~ ·~ı '.!. • .. • .~, .... • • ..: • -·---.. , . 
VAK ı ·T matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 

edip 
yeniden 
açmıştır 

Kitap, mecmua, gazete basar. 
Tabiler namına dizği isleri alır. 

limı ... 1m11asım .. 1&&11ii11111111 ....... .a11111 .. • 

lstanbul Beted iyesi 
ilanları 

Keşi! bedell ilk 
teminat 

29i7.84 223.31 
3686,78 276,51 

Floryada yapılacak bUro l~aatı 
Floryada yapılacak memurin binaet ln§aatı 

Keşif bedelleri ne ilk teminat miktarları yukarda yazılı inşaat ayn ayn 
açık eksiltmeye konulmuştur. Şartnameler zabıt ve muamelflt mild!lrJUğll 

kaleminde görUlebillr. İhale 30-4-9!0 salı gUnU saat H te dalnıl encümende 
yapılacaktır. Tnllplcrln ilk teminat makbuz veya mektuplan ihaleden 8 gün 
evvel fen işleri mUdilrlil~Une milr:ıc-;.-ıtın aıacakl:ın :fennl ehliyet ve 940 yı
lına alt ticaret odası vesikalarile ihale günU muayyen saatte daim! encümen
de bulunmaları. (2904), 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

1 adet 2000 lira .... 2Cı00.-llra 
3 .. ınoo ,. ... aooo.- .. 
6 " 600 " ""' 3000.- .. 

12 " 250 .. """ 3000.- .. 
4'0 ,, 100 ,. e:: 4000.- ,. 

75 .. :;o .. ""' &i5o.- .. 
210 " 25 .. .,, 5250.- .. 

Keş ideler: 1 Şub:ıt. 1 Mıı. 
yıs, 1 Ağustos, J tkinciteşrin 
tarihlerinde yapılır • 

1 E KZ A.M .. i cevheri sayesinde kirpikleri bes
ler ve uzı:ıtır. Siyah, lacivert, 
kumral, ye§i!, renklerinin ba· 
kıştaki füsunkar ca:z:i.~si ıayanı 1 
ha}'t'eltir. 1 EKZEMANL~ ILACIDIR -

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ia~ ~e~banlarda kuhanılrr. u~r ccıaned~ kutu•• 

2'>.4.940 Salı 
12.:IO: MUzik: Çalanlar: 

Ruııen :Kam, Vcclhe, Ce\·det Kozan, 
Reşat Erer. l - Okuyan Müzeyyen 
Senar, Muzn!!cr llltıı.r, 13.30/14.00: 
MUzik: Sinema ııest (Pi.) 18.00: Pro
gram ve memleket saat nyıın, 18.05: 
Müzik S enfonik mUzik {Pl.) 18.40: 
Konuı;ma (Çlfttlnln saati), 18.55: Ser. 
best saat, 10.10: Memleket saat aya.. 
n. Ajans ve meteoroloji haberleri, 
19.SO: MUzik: Şarkı, divan, ve sema. 
flerde.n mürekkep program, Ankara. 
Radyos-:.ı kliıne ses ve s:ız heyeti, 
ld:ı.re eden: Mesud Cemli, 20.15: Ko. 
nuşma (Çocuk Esirgeme kurumu ta. 
rafmdD.n) !!O.SO: MUzllt: Fasıl heyeti 
21.15: Milzlk: KUçUk orkestrn, 22.15 
Memleket saat ayarı, Aj:uıs haberle. 
rl; Ziraat, Esham - Tııhvllc.t, Kam. 
blyo - Nukut Bor&3.SI {Fiyat). 22.35 
MUzik Cazband (Pl.) 23.25/23.30: 
Yarınki program ve kapanış. 

Ecnebi lstnsyonlarında Tilrkı;c 
ncsrlyat 

Belgrod: S:mt 19 da krsa dalga 
48· Paris: Sa.at ıg.45 de kuıa dal
ga 40, orta dıılgn 255; T'ran: Sıı,.. 

at 20.15 de kısa dalga 5-0.55 d<' • 
Roma: Sant 21.30 da orta dalga 
250, Londra: Sa:ıt 18,55 do kıe:ı 
dalga 20, 31·5· 

----<>--

Beyoğlu Halk Sineması 
Bugün m.-ıtlneden itibaren 

2. BUyUk Film Blrclen 
l - ÖLDUUE~ ZEHİR 
2 - Macernln.r ltr:ıh UUFALABtL 

(Tllrl«;o Söı:IU) r-·-'" . y , Dr. KEMAL ÖZSAN 
Urolog Operatör Beyoülu Is· 
tikin) caddesi 380 numaralı 
Ohanyan apartmanı Bursa 
l?nzan iistii. Tel: 4.1.2.35 

-~-IEıl-ll!!&!llllm- 8 &• , -~-, 

tll Dr. NECAETTiN 
ATASAGlJN 

Sıı~:ıhlan 8,30 n kndar. Ak· 
şanılan lT dw eonnı Laleli Tay. 
yare Ap. Daire 2; No. 17 de ) 

hut&l&nnı kabul eder. 
l'clc:fon: 2~S.' • .1 
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Türkiye Cumhuri)'etl 

Ziraat Biinktt8 
Kuruluş Tarihi: 1888 . tıl' 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Ltf 

Şube ve Ajans adedi: 265 ıete 
Zirai ve ticari her nevi banka muarrıe 

~ ·ra 
Para biriktirenlere 28,800 Lı 
ikramiye Verivor 

r••' "._.. t 115ıır ~,.-Jo 
Zlrn!l.t Bankn~ıncln kumbaralı ve ltıb:ı.rsız j (!cf~,,c'JP'" , 
ı•ınıln ~n nz i>O lirası hıı 1 unanlarıı scnc~I~ cııığttJ 

kul''a lle R!;iıtğıdnl;..i plfrnıı güre tkrauıı) c a.Jrf 

·1 

ı 

40 
Jlll) 

12.1 

IGO 

4,000 " 
ı .oco Llralıl< ı.o00 " Adet 

.. ooo 1 .c:ıt1 " 
" 2~0 ,,oco " 

ıoo c;.ooı " 
lifi 4ı3C1 " 
40 s.zc:ı 41 

" ıo ıcııı 
11" .At 

t• r !'IE' dırv 
DIKKAT: Hcsaplnrındnkl pnrnl"r,.tığ• uıl<. 1 c 

lirndnn aşağ ı clUşmiyenlerc ıı,raınlyc -.:1•· 4 decıı.~}{ııe 
fazlasiyle verilecektir. Kurnı~r sene~~ıerJndC ç 
1BirinclkAnun,1 Mart \ 'C l Hazıran taı 


