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'Osıo Kapısı,; ne ele geçirmek 
ç i n 111 u h a r e b e 
1',.ondheym şimalden l 

başladı 

e cenuptan müttefik
e,.ce tazqik ediliyor 
~lverundan Renaya tardedilen 

Alman kuvvetleri 
tazyik altında ricat ettiler 

~ 

'~~ "' '' tı~~ra otu .. an 1ııglll1. ''IItll'dg" dcstroyertııin mürettcba· 
eıı. (Bu müretl<'hat 120 kişilik bir Alıruuı müfre-ıeslnl l esi< ctmlşfül 

b~.eı;e Alman 
~ Ucumu ~ok 
~~ın görülüyor 
~eı:'~anlarında tahşid edilenAlman 
~,:~! vapurlara bindiriliyormuş 

;:::. l)'Catı &lıyanrn lsveı,:e ta- Roma, 21 - ltalya matbuatı, Skan 
1-,, .\lııı~ ı:Uhakkak addcclll dinavya vaziyetini pek nazik ve cid

'ı: ltare bcrıere g!Sre Al- dl telAkkl ediyor. Messagero muha· 
~ t~' =~nda bulunan Bal birinln lşarma göre Almanlar pata· 
~ ~ \'e \ta hiın kuvvetler şUtler ile İsveç topraklanna bazı as
• ..-...~· lay PUrJıı.ra bindirme· ke:rler indirmişlerdir. lsveç bu vazı. 
~ lt.ıblt llrıu ~ hUJttımcU, • Al· yete karşı muktazl tedbirlerl almıştır. 
'~\) ~r~t 1t11ıı1 ICdlt'l cihetle, mu RO!\L\ YA ClÖRE 

lı-~~rıı~1 §lddetıendirmtş, Stokhol m, 2S (A.A.) - Attonblad 
A ttdbır~rnuınt seterbcrll · ı gazetesinin Kaunaadakl muhabiri bil· 
f\ 11 

de almıştır. (Devamı 4 ünr.i;..ı .. \ 

~~arada ve diğer yerlerde 
~i:Yram çok neşeli geçti 
"~ ~oc~k grubu Milli Şefi 

eclts reisi ile Mareşah 
zıyar et etti 

,(Y uııı 2 ıacide) 

B!rçok mıntakalar
da müttefikler 
demiryollarına 

hakim ..• 

~ırn nellioğla bugün sruıt on ii.1-l<', ~1<'ı ·c<'7. l\'.um:ı.nclanlığına te.ı.Jlnı edilmek Ü.tere, Eruniyct 
l\Iii,lürlü[,'iindcn tıkanhrken·" 

Stol<bolm, 2i (A .A.) - Allenhan· 
danya Daglight gazetesinln Trond
haymdakJ muhabiri dün Stelnkjer et
rafında İngilizlerle Almanlar arasın
da şiddetli bir muharebe vukua gel
mış olduğUnu bildirmektedir. 

Eski Kocaeli mebusu Sırrı Belliogıu 

Bugün merkez kumaı~· 
:Muhabir, Frıuımz kıtaatmm da bu 

mıntakada ıörUlmU1 olduklarını ut\ve 
etmektedir. 

danlzğına teslim edildi 
Son günleri mUthJş kar frıtınaları 

olmuş, kısmen yollar kapanmış ve 
dağtarda her türlU harekll.t 1cruına 

mani ~lmuştur. 

Sabık mebus, yoltadığı mektuplan asabi bir 
(Devamı 4 üncüde ) 

İtalya ' harp harici 
si yas atine,, devan-.1 

· edecek 

buhran içindByken yazdığını söyledi 
Emniyet müdürlüğünde kaldığı 22 gün içinde 

geçirdi sinir buhranları bılhassa ilk günlerde 
bu s·abah çıkan!irken 

Hariciye bütçesi müza
kere edilirken Mecliste 

bu tekrarlandı 
fotoğraf 

durdu ve gazeteciler in 
almalar,nı kol aylaşflrdı 

Hükumet ve ordu erkanile di paydosu zili çalıp bütün memur-
Roma, z.ı _ Korporasyon mec. ğer birçok kimselere siyaseti ten· !ar çıkıp gittikten ve işlerini ta: 

!isinin hariciye encümeninde Hari- kit ve tahrik edici mektuplar göı, kip eden halk cia daireden ayrıl • 
ciye nezareti bütçesi müzakere c dermekten suçlu eski Kocaeli mr dıktan sonra Sırrı Bellioğlu Em. 
dilirken hariciye encUmeni mazb:ı busu Sırrı Bellioğlu bugün sa<' niyet Müdürlüğünün en üst ka -
ta muharriri, İtalyanın bugünk' ı 12 de Emniyet Mücliirlüğünd~:ı tındaki odasından alınmış, ya • 
harb karşısındaki vaziyetini izalı ' çıkarılarak otomı bille Merkez •11nda birinci şube müdür muavini 
ederek demiştir ki : Kumandanlığına gönderilmiş ve ' Z~ki ve birkaç sivil memur ol· 

"İtalyanın vaziyeti, ı Eylül 1939 ı::keri makama teslim olunmuş . Juğu halde aşağı indirilmiştir. 
tarihinde kabine meclisinde tesbit, tur. ESKi MEBUS, EMNiYET 
büyük faşist meclisi tarafından Ankarada yüksek makamların MUDURLOCON DE 22 GUNU 
tasdik ve 16 kanunuevvelde konl •etkikinden geçen tahkiht evra- Nı\SIL GEÇiRDi? 
Çiano tarafından söylenen nutuk- kı dün aksam Emniyet Müdür - Sırrı BeUioğlu, nisanda girdi -
ta izah edilmiştir. Şu nokt:ıyı ha- 1 li.iğüne gelmiştir. Bu sabah Sırrı ~i Emniyet Müdürlüğü misafir -
tırlatmak isterim ki, Duçenin arzu- ı Bellioğlunun son bir ifadesi alın hanesinde bu suretle 22 gün kal· 
suna tebaan İtalya tarafından itti- mış ve tahkikat evrakı Emniyet mış olmaktadır. 
haz edilen bu vaziyet, harbin ce- Müdürü Muzaffer Akalın ve Va. Sırrı Bellioğlu, misafirliğini:ı 
nubu şarki Avrupaya ve Akdeniz li Liitfikırdar tarafından askeri 'Ik günlerini çok sinirli bir şekil· 
havzasma yayılmasma mani olmuş. r•=>kama havale olunmuştur. de geçirmiş. ve iki gün ağzına 
tur . ., Emniyet Müdürlüğü.,ün öğle çaydan başka bir şey koymamı'.'; 

Macaristan 
vaziyetini endişeli 

görmüyor 
Amerikalılara yapılan 

tavsiye yanlış tefsir 
edilmiş 

Budapeoşt.e, 2-l (A.A.) - Amerlkl\ 
sefaretinin Amerikalılan lcllen Ma· 
caristanı terke davet etmesi mUna
eebetile Macar telgraf ajansı ~ağı· 
dakl tavzihi neşretmiştir: 
Bazı ecnebi gazeteleri, Budapeşte

dekl Amerikan sefaretinin Amerikalı· 
lan lcllen Macarlstanı terke davet 
davet etmiş olduğuna dair bir takım 
haberler neşretmişlerdir. Bazt gazete 
mUtalealannda bu tedbir, Macaristan 
da vaziyet in endişe uyandıracak mahl 

(Devamı 4 üncüde) 

t:P!~lG4Y$L'fD 

Bir ltalyan vapuru Alman 
taarruzuna uğradı 

Londra, 24 (A· A·) - "İtala. Balbo" ismindeki İtalyan va
puru 20 Nisanda İngilterenin cenubu şarki sahili açığında bir Alman 
tayyaresi larafmdan mitralyöz ateşı altına alınmıştır. 

Vapurun mürettebatından birkaçı hafif surette yaralanmıştır-

Y ugosla vya da eski bir nazır tevkif edildi 
Belgrad, 2-t (A· A.) - Eski dahiliye nazın Akçlmovaç Bosnada 

kain Ragaliza'da tevkif edilmiştir. 

Belçikada askerce İşgal edilen bir köy 
Brüksel, 24 (A· A·) - Askeri emniyet dairesi, yeni emniyet ka,. 

nununun tatbikatına girişerek Strond yakmmdaki Eysden köylinU 
aııkerle işgal ettirmiş ve her tilrlU milna.kalatı keserek, ecnebilere ait 
bUtUn nakil va.sıtalarou ve binaları milaadereye ~ıştır. 

bu arada birkaç defa şiddetli ıi
nir buhranları geçinni-, hastalı -
ğından sık sık şikayet etmiştir. 
Fakat birkaç gün geçtikte., sonra 
Sırrı Bellioğlu bu hayatına alış -
mış ve ilk düşünceli tavırları ye· 
rine neşeli ve normal ~örünmeğc 
başlamıştır. Bilhassa bütün ga
zetelerde hakkınc!a yazılan yazı -
ları dikkatle takip etmiştir. 

Kansı ve kızı hemen h~rgün 
kendisini ziyaret etmişler ve ko· 
nuşmu~lardır. 

Sırrı Bellioğlu son günlerde 
memurlarla sohbetlerde bu
lunmağa başlamış ve bu sallah 

( Devamı 4 Üncüde) 

Amerikada bir 
casusluk hadi sesi 
Milli müdafaa esrar,n

dan birini çalmağa 
teşebbüs ettiler 

Va,lngton, 21 (A.A.) - Virjlnya
dıı. Ka.ntıko deniz Ussu nöbetçilerin
den biri Amerikanın mllll mUdafnası
na ıııt en bUyilk sırlardan birin\ çal
mak lçln yapılan bir te~ebbUsU mey
dana çıkarmıştır. 

Nöbetçi, bombardıman tayyareleri· 
ne mahsus yeni icat edilen nlşangbhı 
ele geçirmek için oksidrlk gaz Jlmba
slyle blr tayyare hangarının kaplSlnı 
ı!elmcğe çalı;an bir adam görerek 11.s· 
tUne ateı etmlıtır. Adam yaralanma
sına rağnıen mukabele etmif ve kaç
mağa muvaffak olmuştur. 

Polis memurları bu huswıt& bir ııey 
söylememektedirler. Usde çalı§&n a
mele aruında tahkikat yapılm&kta

dı:r. 



Poıolu. tebaası prcstiş 

Pozot ona cevap vermeksizin 
devam etti: 

- Pekfil~ bilirsin ki Pariste 
halle operada bir çıplak dansöz 
istediği gün bunu kendisine der· 
hal verirler. Bu yüzden kabine 
düşmez; hele opera aboneleri dan
sözün bu kabine için uysal oldu
ğunu bilirlerse ... 

- Bu mümkün .. Fakat ben bu
rada kendi filc..'llimden bilsbütün 
başka bir filem, onun tam zıddını 
bulacağımı sanmıştım. Halbuki 
burada da her şey komşu memle· 
kette olduğu gibi cereyan ediyor: 

Yollar sakin, çiftçiler namuslu 
davranmıyan kızlan kovuyorlar, 
gece toplantıları ciddi ve genç kız
lar şöyle böyle bir sıkı terbiye ile 
büyütülüyorlar. 

- Ev.et öyle. tnsanr hiçbir ~ey 
değiştirmez küçük. Yalnız ona, 
ba~asına zarar vermiyecck her 
türlü hareket serbexisi vermek su· 
retile hayatını biraz daha kolay 
ve tatlı bir hale getirmek mümkün
dür. Benim yapmak istediğim de 
işte bu. 
Sanıyorum ki halkı rahatsız et· 

rnemeği kendisine prensip ittihaz 
eden asırlardanberi ilk vaziikanun 
da benim. 

Filis rahat duramıyordu: 
- Majeste, demek haremde in· 

san ne isterse yapabiliyor? Gene 
bir sual sordum. Eğer beni gayrika 
bili tahammül buluyorsanız söyle
yin. Beni sık sık payladıkları için 
alışık.mı! 

Pozol: 
- Hayır, derli, gayrikabili taham
mül değilsin. Be.'1 seni böyle sevi
yorum. Umarım ki haremde mü· 

· saade edilmiyen bir şey yapmazsın. 

Herlıalde orası bir hapishane 
değildir. Kendini mesut hissettik
çe seni orada alıkorum. Gitmek is· 
tcdiğin gün bana sadece şunu der
sin: Elveda! 

- Siz de beni gitmekten menet 
mezsiniz değil mi? Ne fena! 

Pozol, Jigliyoya döndü: 
- Gördün mü? dedi. İnsan şi

kayet etmek itiyadını hiçbir za
man kaybetmiyor ve hürriyeti elde 
eder etmez ..• 

derecesinde seııerdi. 

Fakat taksi dört nala geliyordu. 
Jigliyo: 

- Havadis alacağız, dedi. Işte 

ba~aremağası geliyor. Prensesi 
bulmuştur. 

Filis sordu: 
- Hangi prenses? 
Taksi sesi yetiştiği kadar uzak

tan bağırdı: 
- Mücrimler tevkif edildi! 
- Ne? Kızuıı? Kızımı tevkife 

cüret ettiniz mi? 
Fil is yava~a: 
- Ah, dedi, ne enteresan. 
Taksi cevap Yerdi: 
- Bu cüreti göstermedim. Yal· 

nız şeriki cürümleri yakaladım; 

şurada muhafaza altında bulunu· 
yorlar. 

Bunlar köyden iki kişi. Prense
sin kaçınlmaSina yardım etmi~ o
lacaklar herhalde. çünkü prensesin 
robuyla meçhO.l adamın kostümü
nü giymiş bulunuyorlar. 

- Itiraf ettiler mi? 
- lnkar ediyorlar. Mücrim ol-

cluklamu isbat eden de bu. Haki
ki mücrim bariz bir i~etten anla
şılır: Daima masum olduğunu id
dia ile söze başlar. Polis bu ifade
yi alır almaz tevkif emrini verir. 
Masumiyeti iddiada mücrimi tayin 
için hemen hemen bir katiyet var· 
dır. Ba~a delil bulamazsam mah
kfun etmek için ben bu delili kafi 
bulurum. 

Pozol: 
- Getirin, dedi. 

(Devamı var) 

Beyoğlundaki kumar 
meselesi 

Geçen hafta. Bcyoğlunda lstiklAl 
caddeslndo 98 numarnlı Martı apar
tmnanmm üç numıırnh daire.sinde ku 
mar oynatmak zıı.nnlle zabıtaca ınııh
kcmeye verilen Belkls SUzan islmll 
bir kad.mla kumar oynadıkları iddia 
edilen s kişi hıı.kkmda Beyo:tıu Uçün
cll sulh ceza mııhltemeslnde yapılan 
muhakeme bitml§Ur. Mahkemece mıı
halllndo yapılan kc,,t! neticesinde a
partunanda. bulunanların hareketleri
nin, tarassut ed1ld1ği iddia olunan 
yerden IdyUdle gtırillcmlyeccğl anla
ıııimıg vo mnznunların beraetlerlnc 
ltarar verllml§Ur. 

/:IHUH KONTUN 
OL C>vGu ">'E:RE 
N/lri.. Ul.4.Ş-4<4 
Gız., . 1<v1.t:;,8E. 
NıN ~ Ti?-4~1W{)A 
NO/Jc 7('ıl.Fi? 

'"'~" 

H A B E R - Ak~am Postası 

Ordumuz için 
hastabakıcı 

. Uç askeri hastanede 
kurs açılacak, münev

ver kadınlarımız 
davet ediliyor 

Ordumuz lı;ln hastabıılucı ve hem· 
şlre yetiştirmek üzere Gülhane, CU· 
milşsuyu ve Hayclarpa§n nskezi has
tanelerinde 1 hazirandan itibaren bi- .. 
rer kurs a~ılacaktır. 

nu memleket vazl!eslnl gönilllU o
lRrak yapmak lstlyen mlinevver ki\· 
dınlar da kurslara kabul edilecektir. 

20 yaşından 40 yıı;,mn kadar istekli 
bayanlar h"UI'slara girebllcceklerdir. 
Knyıt ve kabul muamelesine başlan
mıştır. Bunun için taliplerin ııU!us 

cüzJanları ve ikl vesika fotoğrllflıırf· 

J!:mlnlinü hall>evt tarafından ço<'ul•lııra ht'dl~·e dağıtılıyor 

le blrllkte §ehrlınlzdckl askerlik §U

belerlne mUracaatıarı l~ımdır. 
Kayıt muıunelest 15 I\l&yısa !tadar 

devanı edecek, cumartesi gUnleri ha
riç olmak üzere lıergUn sabahları 9 

dan 12 yo kadar, öğleden sonraları 

saat H den 16 ya knd:ır mUracaatııır 
kabul edilecektir. 

Kurs mUddetl iki buçuk aydır. Kur 
sa devam ııaaUerl taUl gUnlerlnden 
hergUn öğleden sonra 14 ten 17 ye 
kadardır. İ§Uraki ihtiyari olıın bu 
kurslıırclıı. yetişecek hııstabakıcılar, 

bllluı.a3a harp zamanında memlekete 
pek büyük hizmetler yapabilecekleri 
için vakftıer1 mll.sıı.lt olan mUnevvcr 
kadınlanmızm şimdiden bu vatan bor 
cunu itaya hazırlanmak üzere kursl:ı
n bUyUk bir alAka ile kar3ılamaları 

bekleniyor. 

Süt giiğümünde 
ayakkabı! 

insanları beygirden de 
aşağı görmüş! 

Hacn, HUscyin, Salih ve Mehmet 
adinrmdıı dört sUtçü hıfzı"ıhha ka
nununa mugayir harcl<et etmelc su
çundan altıncı ceza mahkemesinde 
muhakeme edilmektedirler. 

Bunlardan HUseyhlln EyUbUn Pi
rinççi köyünden ,arab:ı ile getirmekte 
olduğu bog sUt gtl~mUnUn içine ıı

yakkaplarını koyduğu görUlmU.5tUr. 
Mahkemede şahit ol:ır:ık dinlenen 
Eylip hUltQm~t doktoru İbrahim, bu 
vn.zlyetl bizzat görerelt tespit ettlğl

rJ, aynkknpla.rmı, sarsıntı ile arabtı.

d:ın dUıımemesi lçln neden saman tor
basına koymayıp da süt gUğUmUne 
koyduğunu sorunca HUseylnin kendl
üe: •'Eğer bunları bcrglr!n yem tor
basma ltoyarsa.m atını o torbadıı.n 

bir daha arpa, saman yen1ez!" ceva
bını verdlğfnl ve bunun üzerine ken
disinin de "ya insan bu güğümden sut 
içer mi?., diyerek haltkında zabıt 

tuttuğunu söylemiştir. 

Maznun aUtçU bu §alıadete itiraz 
etmı,, a.yakkaplarm nrabad:ı sarsın
tı ile gUğUmUn içine yuvarlanmış o
lacağını söyleml,tlr, Diğer sütçüler de 
pis ve paslı gUğümlerle süt naklctml~
lcrdir. Muhakeme diğer §llhitlerln dın 
ıenmcsl Içln başkıı gUne brrakılmıııtır. 

Şehir meclisi azaları 
hakkındaki karar 

Belediyeye bağlı ve hUkmt şahsl

yetl haiz mUessesplcrde r;ehtr meclisi 
azalannm meclisi idare azası sıfıı.U

le çalı~amıyacaklan hakkındaki Da
hiliye vekAletlnJn emri Uzerlne, şehri· 
mlzde belediyeye bağlı Usküdar halk 
trıı.ınvaylan §lrketl ile Haliç ldares!n· 
de aza olarak ifayı vazife eden gehlr 
mecliBi azalarmm yerlerine b~kııları 
tayin cdlleceklir. 

Ankarada ve diğer yerlerde 
bayram çok neşeli geçti 

Bir çocuk 
ve Meclıs 

grubu Milli Şefi 
. . 

il~ Mar eşalı 
etti 

re ısı 
ziyaret 

Milli Sef ve Bayan İnönü yavrulan büyük 
Şefkatle karşıladılar ve kendilerile 

ayrı ayrı alakadar oldular 

bir 

.Ankara, 24 - DUn sabahleyin 
saat onda Ulus meydanında ilk
mekteblerin son sınıf talebelerile 
orta ve lise talebeleri Zafer abide
si etrafında toplanmışlardır· tstik
ıaı marşı söylenmiş, abideye çe
lenkle r konmu§ ve nutuklar irad 
edilerek büyUk günün manası ve 
değeri tcbarUz ett.iri.lm1ştir· 

İlkmektcblerle orta mektebler
den seçilen çocuklardan mürekkep 
bir grup b~larmda Çocuk Esirge
me kurumu ve maarif 'Dlildürlüğil 
erkanı oldui:ru halde Atatilrkün 
muvakkat kabrini ziyaret ederek 
bir çelenk koymuşlar ve ebedi Şe
fin manevi huzurunda tazimle e
ğilmişlerdir· 
MiLLi ŞEFi VE BOYOKLERI 

ZiYARET 
Ankt:r·a, 23 (A.A.) - Çocu~ 

haftası münasebetile bugün şeh
rimizdeki ilk ve orta mektepler 
talebelerinden seçilen yavrular -
dan mürekkep bir grup başların-

~ Evvelki gün Diyarbakırda ya
pılan aktif ve pasif koruma ~cc~
besi muvaffakıyetle ve bllyük bır 
intizam dahilinde geçmiştir· 

'-:. Edirnedc birçok aileleri evsiz 
bırakan son bUyllk fezeyanın ziraat 
bakmımdan da. zarar ve ziyanlan 
tesbit olunmaktadır· Sular yer yer 
gölcükler bırakarak yataklarına çe. 
kilmlşlerdir· 

:t. Ziraat Vekaleti Muğlada bir 
ipek böceği kursu açmış ve ted. 
risata bo.{2lanmı3tır· 

Resmi derı5ler H:ılkevinde haf
tanın Uç günlinde, ayrıca ipekbö
ceği besleyicilerine de bakım hak
kında. dersler verilmektedir· Diğer 
taraftan halita meccanen ipekböce
ği de dnğıWmaktadır· 

:t- Şehrimizde bulunan Maliye 
Vekili Fuat Ağrah, jandarma u
mum kumandanı general Cemil 
Cahit ve emniyet umum mUdürU 
Ali Rıza Çevik dlin akşam Ankara
ya gitmişlerdir· 

:t- Harp malüllerinin maaşla 
tnvzifleri halinde dahi malUliyet 
maaşlarının kesilmemesi hakkında 
alakadarlara emir gelmiştir· Bun-

da Çocuk Esirgeme Kurumu er 
kanile muallimkri olduğu hald: 
Çankaya köşküne giderek Cum
hurreisi İsmet İnönüye sevgi ve 
saygılannı teyid etmişlerdir. 

Milli Şef, ve Bayan İnönü yav 
ruları büyük bir §efkatle karıtla... 
mışlar ve kendileriyle ayrı ayrı a
lakadar olmu}lardır. 

Çocukların Çankaya köşkü zi· 
yaretleri esnasında Ba§vekil Dok
tor Refik Saydam ile Hariciye 
Vekili Şükrü Saracoğlu da Reisi. 
cumhur refakatinde bulunmak -
taydı. 

Mektepliler müteakiben Büyük 
Millet Meclisi Reisi Abdillhalilc 
Renda ile Mareıaı Fevti Çakma
ğı da köşklerinde zi~et etmiş -
lerdir. "'""~" .. " ' ' ' 

YURDUN MUHTELiF 
YERLERiNDE BAYRAM 
Yurdun muhtelif yerlerindeıı 

gelen telgraflar milli hakimiyet 
bayramile çocuk haftası ba§lan -
gıcmın büyük bir sevinç içinde 
kutlandığını, yapılan toplantılar -
da en heyecanlı ifadelerle rejime 
ve büyilklerimizc sanıılmaz his • 
terin izhar edildiği bildirilmekte· 
dir. Bu mesut gün vcsilesile baş. 
ta Çocuk Eairgeme Kurumu ol -
duğu halde birçok teıekküller 
yoksul çocuklan giydirmek au • 
retile onları bu güzel bayramla -
nnda sevindirmişlerdir. Bu me -
yanda Niğdede 210, Zafranbolu -
da 7 5, Tokatta 300 çocuk giydi • 
rilmistir. 

ANKARADA ZIY AFET 
Çocuk bayramı münasebetile 

dün yilz çocuk inhisarlar V eka -
leti lokantasınm verdiği ziyafet. 
te bulunmuşlardır. Ziyafette Güm 
rük Muhafaza Genel Komutanı 
ve Çocuk E9irgeme Kurumu Baş
kanı cocuklarla beralnr yemek 
ycmi.;icr ve lokanta sahiplerinin 
çocuklara sürpriz olarak hazırla • 
tlığı muhtelif oyuncaklar tevzi e-
dilmiştir. 

d b• larrn terfi zamlan da tekaUt ma-
Erzincan a gene ır aşlarile blrlikte dUyunuumumiye 

,ŞEHR'MtZDE BAYRAM 
Dün Beyazıtta ve Taksim mey 

danlarındaki merasimden sonra 
öğleyi müteakip Fransız Tiyatro
sunda çocuklara büyük bir mü • 
samere verilmis, Maksimde gü • 
zel bir çocuk ~tosu tertip edil -
miştir. şiddetli zelzele oldu bütçesinden verilecektir. 

fü7.inr.an, 23 (A· A·) - Dün sa- :{. İngiliz firmasına ısmarlanacak 
at 14,52 de dipten gelen ve yamn 11 vapur hakkmdald mukavele 
dakika kadar sUren şiddetli bir hazırlanmıştır. Ancak \•apurlarJ? 
ze lze le olmuş ve birQ<>k evleri yık- t eslim ta.rilıleri k~t'i ola~k tes~ıt 
mıştır· Hasarat tcsbit edilmekte- ı edilemedığinden şır_ket ~ume~ss~l-
di leri Londradan malumat ıstemıştir· r· 

Tabimde abide önünde bir 
bando çalmıştır. Çocuklara hedi
yeler dağıtdmı§. Gülhane parkın 
da ve mÜhtelif yerlerde müsame
reler ve eğlenceler akşam geç 
vakte kadar devam etmiştir. 
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lngilterenin yeni bütçesinde 
Kralın 
Btzı-; ne Orhan Yelinin, ne 

de Oktay Rifııtın olmı~·an 
yeni, ama yepyeni bir sanat ()mrği 
nriyorum· Sakın, Fazıl llüsnii 
De.ğlarca'nııı (('ocuk ,·e Allah) i
simli ~lir mecmu:t'iından a.ldıın. 
sanmaşın: i fa) ır. bu daha .,u-.yal, 
bu daha orijinal bir ~air· Bunun 
-:;iirlc>rin<lc bi:ı:im haratınm:ın de
korları \:ır· tııtıdai bir ı:,örii~ ... ar
foti iı;irıtlı• mn1.i) i ranla.ııclırı~·or· 
f-.Iübu daha <;ahsi, kclim<'lerin 
nesci nele ~lındi)·e kadar clu~·mııdı~ı . 
nıız bir allı-; <ı<•1.iliyor· Büt iiıı pito
r~l< ~Ülrllilileril<'. bütün mahalli 
renkl<'rilc harikulfıdc bir ~iir··· 15-
te aynen ya:ı:ıyorum: 

azami 

~ 
h_lıtıtı 
'"\ı~ ~~ 

masraf 2 milyar 667 
milyon sterliıi ! Yüksek harp 
Milll istikrazlar bir se- konseyi toplandı 
nede 768 milyonu buldu 
Yalnız kazanÇ vergisinden bir senede 
3 9 O . nıilyon sterlin gelir elde edildi 

Londra, 23 (A.A.) - Avam J 
Kamarası maliye na::ırı Sir Jcn 
Simonun nutkunu dinlemek üze
re gelen muazzam bir samiin küt 
lesi ile dolmu~tu. 

Sir J on Sirr.on i!:inci h;::rp büt
çesini takdim etmi,li. Nazır, a 
yağa kalktığı z:man hararetle al 
kışlanmıştır. 

Maliye nazırı demiştir ki: 
·•- Geçen sene, bir milyar 93j 

milycn olan fevkaiade bütçenin 
116 milyon İngiliz: lirrsı tısnrruf 
etmeye muvalfak olduk. Fevka -
iade bütçe için 500 milyonluk bir 
munzam tahsis"t kabul edilmişti. 
Bu paradan 100 milycn artmış 
tır. 

Geçen sene 995 miloyn olarak 
tahmin edilen varichtın 54 mfl -
yon fazlasile tahakkuk etti~ini 
söylemekle bahtivarım. Mükellef 
kendisinden vasıtasız vergi ola -
rak istediğimiz arttırılmış vergi· 
yi müsareatla ödemiştir. Yalnız 
kazanç vergisi bir ı:enede 390 mil 
yon varidat getirmi~tir. Halbuki 
rekor senesi olan 1914 deki vari. 
dat 59 milyondu. 

Na.ı:rr, tahakkuku tlhmin edi -
len miktarı geçmi~ olan vergileri 
!aymıştır: Gümrük resmi 400 
milycn yani tahminden yüzcle 27 
fazla, tütün tahminden 1 O milyon 
fazla. şeker 5 milyon fazla. oto· 
mobiller 12 milyon fazla. Fazla 
kazanç taksimi şimdiden 40.000 
sterlin temin etmiştir. 

Sir Jon Simon, geçen seneki 
masraf yekununu vermiştir: 

Bir milyar 817 milyon. Bunun 
bir milyar 49 milyonu vergi ve 
takaslarla, 768 milyonu ise istik· 
razlarla temin edilmiştir. 

Nazır, mümkün olduüu kadar 
az istikraz akdetme'c li.iı:umu .• u 
anlatmış ve milli istikraz bakı -
mından geçen sene 8 milyar 163 

milyondan 8 milyar 931 milyona 
yükseldiğini bildirmiştir . 

Sir Jon Simon mümkün olan 
bütün ta:arrufun yapda::ağını 
temin eylemiştir. 

r.ıunzam vergiye tjbi olan as
gari kazanç haddi 2000 den 150J 
sterline indirilecel:tir. Tütün, is
pirto, kibrit Üzerinden vergi alı
nacak ve mektup ve telefon üc -
retleri arttırılacaktır. 

Bazr yiyecek maddelerinin top 
tan ticaret muameleleri üzerinden 
yeni vergiler alınacaktrr. 

Nazır sözlerini bitirirken 1941 
martında bitecek olan bu yıl zar
fındaki masraflar hakkında bazı 
tahminlerde bulunmuştur: 

M<!sraf iki milyar sterlin ola · 
caktır. Milli borc faizi olarak 230 
milyon ödenecektir. Diğer faiz -
ler 17 milyon, askeri masraflar 
420 milyon, ve azami masraf mik 
tarı yekiınu iki milyar 667 mil -
yon sterlin (bizim paramızla 13 
trilyon 97 5 milyar 80 milyon 
Türk lirası) olacaktır. 

1 tal yanın t cslihat 

programı 

Roma, 23 (A.A.) - İtalya hü· 
kümeti, geniş bir teslihat proırra. 
mı tanı:im ve tatbik ve hava üs
lerile hava servisleri inşa ve teş· 
kil edebilmesi ici:l askeri hava · 
cılık teşkiatına 7 milyar 600 mil
yon liret kredi açmıştır. 

Meclise tevdi edilmiş olan ka
nun layihası, bu kredinin şu su· 
retle tevzi edileceğini natık bu -
lunmaktadır: 

1939 - 1940 mali senesi için 3 
milyar, 1940 - 1941 senesi için iki 
bucuk milyar ve 1941 - 1942 se· 
nesi için de 1 milyar 100 milyon. 

Paris, f:1 ( A.A.) - Resmi 
tebliğ: 

Yüskek harp konseyi 22 ve 23 
nisanda Pariste sekizinci toplan
tısını yapmıı;ıtır. 

tn~iltereyi Çemberlayn, Hali_ 
faks. Çörçil. Horbelişa temsil 
etmekte ve bu şahsiyetlere Sir 
Ronal Campbel. Sir Aleksandr 

NlKA.lI 
Yarın öğle üzeri 
Altıncı dairede 
Şehrimizin maruf zenginlerinden 
Bedestani bay ~forad :Mollanın 

torunu 
Kolonbeyuıde Bay Kudretin 

kerimesi 
K:!dogan, Sir Cril Neval. Sir Bayan BelkLc:Je 
Dudlev Pund ve Sir Edmund 
İronsid refakat etmekte idi. 
Pransayı • Reyno. Daladyc. 

Kamninçi, Lorent Eynak temsil 
etmekte ve bu ı::ahsiytlere I...eger, 
gene!·al Gamelin, amiral Darlan, 
general Vi.ilmen, general Bolç ve 

Mısır eşrafından 

Bay Sünühii Mısri'nin 
Akidlcri icra edilecektir; 
Ve nikah merasimine mutlaka 

frakla gidilecektir 
Tarafeyne bahtiyarlık 
Dileriz· 

Korben refakat etmiştir. Amin! 
Polonya ·ı general Sikorski ve tmzasmı koymıyuağım. Bu genç 

Zaleski. ~orvec;i ise Paristeki şairin arkaJk kelimeleri<' bir nl· 
sefiri temsil etekte i,diler. kah manı.arasmı ne kudretle ı;i:ı:-

Müttefiklere taahhütlerini za... diğine dikkat <'din· Nasıl bu et1kl 
manınd:ı ifaya ve menfaatlerini motifleri 1;eçi1> bir ıırayıı. ~etlrmi'i 
her türlü hasmane icraata karşı ,.c onıı na-.ıı eski hayatın ritmlııl 
müdafaa.va imkan vermek mak- vermiş· 
sadile halen müttefik hüklımet. Bir, Te' fik Fikretin: 
lerin dikkatini <;eken siyasi ve 
askeri bütün meseleler h:ıkklll- "Evlendiler seviştiler ama 
da umumi ooktai nazar teati c- mu\'akkaten 
dilmiştir. Sev(fa sukuta başladı beş hafta. 

Harbin umumi sevk ve idare. ~eçmedcn,. 
sine müteallik bütün meseleler mısralarını düı;.ünün·· bir de bunu! 
gözden geçirildikten sonra, her O, nelmd:ır monoton, nckadar kil. 
halde müttefikler arasında fili şc, nt'kadar rans11.! Bu., ne kadar 
bir teşriki mesai teminine ma.. yeni, ne l<adar taze, nckadar ha
tuf yeni kararlar verilmiştir. yat··· t~·lndrkl ı...tihz:ı. eski aile 

Polonya ba.şvekili, PoloD\·a lıü- büıı) esindeki bo:ı:uklukları ne ı;üzcl 
kfımet. ordu Ye milletinin halen anlatıyor· Artık l•afiyeli, ,·ezinll 
teşkilatlanmak üzere olan bütün maskara mısralar yazmak·· 
kaynaklarile mücadeleye devam Ama, ılurunm:, b:ışnn dönmeğc 
azminde olduklarını konseye te. başladı. nere-deyse bt>n de inana
min eylemiştir. cağım· Zaten edebiyatta delilikle 

Yüksek konseye bu gayretleri akıllılık arasında kıl kaclar bir fark 
ilham eden fikir ve ruhu ziya_ kaldı, ma.'lzallah onu da kaybedl
desile takdir ederek Polonyanın n•ıirscın··· 
müşterek davaya olan hizmetini Hayır. bu ~iir fiilin değil, l'I. -
sena ile yadeyİemiştir. Nfı'nun (Tu:ı:ak içinde tuzak) tef-

Ii'ransız tngiliz ve Polonya ıikasmdan grli<:i~üzel alnımı~ bir 
Başvekilleri Paristeki Norveç parça··· 8atırlım 'öyle a.lt alta. di
sefirini. Norveçin müstevlisine ziverdim, o l•a.<lar! 
karşı kral yedinci Hakonun sevk I Fıık:ıt n<'kadar ~·eni şiirlere ben. 
\'e idaresinde gösterilen kahl'a- ziyor dd~il mi? İnanmazsanız kar. 
manca mukavemet karşısındaki 5ılastırabllirsiniı:· 
hayranlıklarını hükumetine ib. Prki, <iyley"e Orhan Yelinin Ye-
lağ etmeye davet etmişlerdir. ;yahut Okta~· Rifatm 5iirlerlnılen 

~on·eç ek:isi, müttefik hü_ farkı nrdir! Xeden onlar güz<'! de 
kumetlt'rin Norveçe yaptıkları bu çirkin'! !\faılC'ml<i hiç bir ölçü 
yardmıdaki sürat ve müessirlik k:ıhul etmi~·oruz! 
kn dolayı hükumetinin tcşek - Türlu:enln en güzel mısraı: 
kürlerini bildirmiştir. Y:mk oldu Süleyman efendiye 

Sovyetlerin 
Balkan siyaseti 

Alman hududu. 23 (A· A·) -
' 'Havas": 

Emin bir mcnbadan alınan ma
lilmata göre Ahnanyanın Roma se
firi Von Mak~nzen şimdi Berlinde 
bulunmakta \'e Von Ribenlropla 
görii!;mcktC'dir. 

Di~<'r cihetten öğrenildiğine gö
re ~o\'yctlcrin Bcrlin sefiri Şvartz 
Kcf'in l\foskovadan Alman hükü -
met merkPzine dönme!lİ bcklen
lenmC'ktedir. Sefir Molotofun Al
man hnriclye nazm Von Ribbentro 
pa yazdığı bir mektubu hamil bu
lunmaktadır. 

1yi haber alan mahfillerde hasıl 
olnn kanaate g-örc bu mektupta 
SO\")"CtlC'r Bırliğ'inin Balkan Sİ\'.'\ -

seti hakkında malumat veril~ek
tedir. 

Olunea buna niçin Jıayran olmr· 
yalım! Artık ya\a'j yua~ prk cid
di, pek aklı basında adamlar da 
böyle Şl') l<'ri b<'~enmr~e b:ı::;lama
drlar mı! J\Ie"cla; genç bir ~alrin 
!)O satırlarmı: 

Ablacığım, nerede o günler, 
Yeşil erik yerdik sadece. 
Dersleri çabuk bitirip 
Tahrir yazardık her gece· 

"Ka)·bolmu5 clünya ~lılidlr . ., ıll
ye be~Pnmlyor muyuz! Peki, ·ny
le)·'ie? ! .. 

J\Jüsaade rd<'rS<'ııl:ı:, bu halefi ru
hi~·c)i lıah etmrk iı;in si:ı:e, (Kra
lın ellıis<'.,J) hll•iiy<'sini a.nlatnşım: 

E\\el :ı:amırn lı;inılC', y<'di clün~
lc mrydnn olm) a.n krallardan hlri 
mera..,im ~\inlerinde ~iymek lı;iıı ha 
rikuliide bir elbbe istcnıi'i· <h le 
bir l'lbfs<• ki b:ışlm kimsrde ·bir ~şi 
bnhınmrya.rak· Elle tutnlamıya<'nl• 
)\adar iıırr. gii:r.le ~iirül<'ml)·rc<'k 
kadar şeffaf, Tii~·dcn clah:ı. hafif, 
rii7.:!"arılan daha )-Umı;al<-·· 

Elbi-.e memleketin t'n hiiyük 
tl'rzisine bir yük altın mukabili ı-1-

3 

r;t•IJ[•Jr•J-41i1 
elbisesi 
ııari5 edilir· Kurnaz teni, kırk gUn 
mühlet Mcr, kırk birinci gUnU, boş 
bir ba,·uıu koltuklayıp sarnyn gt. 
rer· 
llasmctmeahın elbise ~yme me

rn.'iimini lmtlam:ık iı;in bütün Ye
:drler toplanır· Tcrı.I kr.ıldan so
~ uııma ... ını rica ooer. Cnvulu aça.r, 
p:ım1aklarını titreterek elbiseyi 
~·ıliarıyormuş ~ilıl yn.pnr, çırçıplak 
ıJııran kral kohıım knlılınr, bin iti
m~ içinde (pr:ı:i olmıyan clbi enin 
hlr lrnluııu giydirir, sonra ayni su
retle (ibür kolunu··· Uir iki ndım 
u:ı:akh~ıp bakar· Aııtalln~an ltralm 
knr'5ı...ınıla sanntlyle maı;'Ttlr bir 
tın ır alarak: 

- lla'1mctmcab, ller, görüyor· 
f.iUllUZ ya, rn kiiçlik bir pot bile 
yok. Si:ı:e ne kadar yakı~tı ! Yücu. 
ılunmdıı. hiçhir rahat'-ızlık lılsset
miyormnuz ya, C'fendimiz! 

- lla)·ır! 

- Kollarınızı istediğiniz gibi 
o_ynatmız! 

lfral c:ıplnk kollannı haYada sal-
lar· 

- Sıkmıyor ya efendimhl 
- Hayır! 

- I.iıtren biraz )iİrü)-ünilz! 
Kral birknç nclım yiiriir· 
- A)·nklannıza takılmıyor yal 
- lla)'rr! 
- l\lükcmmel ! \'ıızifcml cmret-

tiğinb: gibi )'apmı~ olnıa.Jda bahti· 
)"a.rmı• 

Kral. ,·ezir!Prinn döner: 
- J:lbi'l<'m nasıl, güzt'l mi! 
Diye sorar· l' erit' re kadar cğl. 

!erek h<'p bir<lf'n: 
- Harikulade·· Bilhassa efendl

ml:ı:e o kadar yakışıyor ki"· 
Derler. lla:;:mctmcab, c:ınlçıplak 

s:ıra)·<la dola5mıı~·a ~lar· Her gö
ren: 

- Ne güT.el elbiseniz ,-ar efen
<limiz! 

Di)·o eğilirler· 
Ml'racolm ~nlerlnde kral bunn 

~iyip meydana ı:ıkar \e herkes i
ı;in elbist'yi methetmek bir 'azifc 
olur· 

Bir ~ün kral, ayni elbiseyle ata 
hinmi~, saral·a dönerken yoluna 
bir çocuk ras~rlir· llaşmetmeabm 

elbise efsan<'slnclen haberi olmı;yan 
yanucak hn)T<'fle nğ1.1nı ac:amı,: 

- A··· der, bir.im kral hazretle. 
rf c:ırılçııılak nta binmi~ ! 

Bu söz bir ~imı:el< ı;ibl etrafı 
dola.~ır· Krnl, elleriyle liicudunu 
yokladıktan sonra: 

- Ay, hen çıplak mrymı ! der, 
scnelerdenberl bfı~·lc c:ınlçıplak mı 
dolaştım! 

Etrafındakiler baslarmı önlerine 
eğip kalırlar· 

Bu hikayeden ıı1n neticeyi çıks.
rabilirim: 

Ilelld bir ~iin, bir llkmckt.cb 
talebe:.!. bu §ilrlcrtlen birini oh'll· 
dukta.n sonra: 

- A:r··· diyecek, hu §ilr lıenlm
kilere nckadar bl'n:r.iyor! Ben do 
l"tc tıpkı lıiiylc ::nwı~·orom· 

Cebinden kcnılininkini çıkanp 

ortaya ko~·[l.('ak· nnkneağız ki saht
dcn a.rnda lıiı:hlr fnrk yok· 

O zaman biz de, kralın clbl cst. 
ni methedrnler gibi, başlarımız 

~erde ka.laeağız 1 

Orhan Seyfi ORl-''"'N 
IIAJUiŞ: 
Muzibliği seven dostlarımdan 

biri Xnci Sadullahın bana ait bir 
ihtarını göstereli· Gcc;:cn haftaki 
Haberde, Hamide ıı.it yazımda (Us
tada, ölümünden iki sene ewcl-· 
rnsgclm'ştim.) diyecek yerde (Us
tada, iki sene cvveı ... rasgelmiG
tim.) dt'yivcrmi!jim· 1 nsanlrk hali 
bu, bir kelimeyi unutmuşum· Ben. 
kendisi gibi tasfiyeci şairlerin çı
kardıkları rnccmu:ıl:ırn namı müs. 
tearla yazı yazruı genç muharrir
lerdcn değilim· Unutulmak gibi 
unutmak da biraz hnkkun· Fakat 
yine insafı cld<'n bırakmamalı· 
Hayırhah mcslckdaşıma eYvela, 
hatamı ihtar ettiğinden dolayı, 
sonra yazdrklnrımı bu kadar dık
katli okuduğu ic;:in teşekkür ede-
rim· O· S· O· 

~t~''l'ı!ıı .. ~k~rıtrlk darııı.lrırı ~-aratan bütün diln~ ·ayı bir neşe l\ b ASl', • Sa tonları en at~ll ,arkılarllı- aü•llyrn dans krah u \hu~ gih:l'l JUA~· 1'"0.STE.S'le ÇC\lrıll~I 
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Norveç seferinden sonra 

Alman ların 82 bin 
tonluk gemileri battı 
Yalnız Narvikte batırılan gemiler 52 bin tonluk
tur. Müttefiklerce zaptedilen Alman gemilerinin 

tonajı ise 114500 dür 
Londra, 2S (A.A.) - lngillz bahri

ye nezaretinin hnltalık tebliğinde ıu 
rakamlar görtılmckledir: 

Pazar gUnU gece yansı biten hafta 
.urfmd:ı. Uç lnglllz upuru kaybedil· 
ml§Ur. Bu mUddet zarfmda hiçbir 
Fmnsız veya bltnrnt vapuru batma
mııtır. 

Batan Uç lnglllz \•apurunun mec
mu tonajı 11.352 tondur iti, harbin 
bqlıuıgıcmd:ınberl tesblt edilen hat
t&lık vaaaUnln yll.l'lmdır. 

MezltQr hatta zartmda Y.aptedllen 
veya batınlan Alman vapurları: 

:.?5• tonluk Rhcln bahkçı vapuru ııe 
4465 tonlu!~ Torgen Frltzen vapuru. 

İngiliz denlzaltıları da aşağıdaki 

Alman nakliye ve lnşc vapurıarmnı 

ba tınldığınt bildirml§lerdlr: 
J3 nl.ııanda takriben 3000 tonluk 

bir vapur, 
14 nlsnnd!\ bir katllcyc dahil d!Srt 

vapur. 

l:S nisanda da Narvlkde batırıldığı 

blldlrllen Alman vapurları şunlardır: 

1177G tonluk Jan\·eııem, 
8096 toı1luk Muenfels, 
6888 tonluk Aaachcn, 
ri892 tnoluk Altona, 
4952 tonluk Bo<:kenhelm, 
5879 tonluk Flsser Martin Hendrtk 
4339 tonluk Frlellnghııus, 
583G tonluk Hclnhoyer. 

YekQn: fi2. 108 ton 

Bu hesaba gClre Almanların zayiatı 

450.000 tonıı b:ı.11~ olmalttadır ki, bu· 
nun l14,500 tonu ıs nisana kadar 
zaptedllmlş, 2110 bin tonu batırılmı17 

veyıı lntlh:ır eylemiş, 30.000 tonu ise 
13 nisandan sonrıı denizaltıları tııra
fmdan babrılmış ve :12.000 ton Nar· 
vikte tahrip edllml3tlr. 

lngillz ticaret gemilerinin za)iatı 
Isc 672.278 tondur. J{ntllelere d:lhll 
hiçbir İnglllz vapuru batmamıştır. 

Almanyaya şiddetli Ticaret işlerindeki 
bir hücum güçlükler 

Eski İngiliz bahriye 
nazırı bir nutuk söyledi 

L<:nulra, 23 ( A.A.) - Dini ' 
bayram mi.l.nasebctile Londrada 
tertip edilen ziyafette bir nutuk 
söyleyecek olan Çörçil meşguli. 
yeti dolayısile hazır bulunamt • 
Y.acağından dolayı telgrafla iti
~ etmiş ve yerine ziyafete iş. 
tırak ctmia olan eski bahriye na. 
:z:ırı Duf !Kuper kadehini lngil -
t.erentn (\an ve şerefine kaldıra. 
ra.k demiştir ki: 
"-Bugün muharebeye ti.tmlş <>

lan gençlerin heyecanı acı bir 
tehevvür ve arzunun, sarsılmaz 
bir azmin tevlit ettiği heyecan
clır. Bugün dudaklarnn1zm ucu. 
na g~len~oomle '§udur: 

Bundan böylcı hiç bir milletin 
dünyayı luırp içinde iboğmasma 
mUsaa.de edilmiyecektir. 

Avrupada deh§et tevlit eden 
rlna.yetlcr serisi yalnız bir ada.. 
mm veyahut .J..iiçük bir caniler 
grupunun eseri değildir. Bütün 
bir millet tarafından irtikap c· 
dilen bir cinyet mevzuu bahistir. 

Alman hükfımetile Alman 
milleti arasında. bir fark göre. 
tilmek isteniyor. Bu ancak teh. 
likcli bir temayüldür. Alman 
milletinin mağlt\p olduğunu an
lıyacağı ~Un manasız sözler ve 
~..ahiti vnitlerle ynklaşac.ak de _ 
j;-illz. Onu muharebe meydanın.. 
da rnağIOp edeceğiz. ' 
Almanyanın yüzü mazide de 

bir çok defalar çirkin olmu.stur. 
Fakat o c;ehre hiç bir zaman bu
günki.i elleri tam kanla boyan. 
mı~ cruıller çetesinin id.nresin. 

'deki kadar nefret uyandırıcı ol
mnnuştır. 

E tibank isviçreden 
makine getirtiyor 

Etlbnnkın lsvlçreden getirteceği' 
:tıı.brika makineleri hnkkmd:ı. alil.kn.
dıırlar nrasmda bir anlaşma yapıldı~ 
haber 'eriliyor. 

Makine bcclellerl memleketimiz 
mabııullerile Cldenecektlr. 

İki ta yyare mühendisi 
geldi 

lkl Fransız tayyare mlihendlsl yapı
lan davet üzerine bugtınkU scmplon 
eksprcslle Parlstc-n §C'hrlmlzc gelmiş
tir: 

Açık konuşma 
Biz<', kı:ıı hııldcmda mclctup ynrnn 

ul,nyucurnuuı: 

S6ylecllğinlz mahzurlar bnl}~öster

.mlyecek ıeklldc amellynt yapmalt ka
bildir. YUz cı:ı llrn kadar masraf var
da', Bize adresinizi l.ılldlrlrıırnlz adres 
\•erebiliriz. 

Bu sabah Avrupadan 
gelen tacirlerimiz son 
vaziyeti anlatıyorlar 

Avrupadald harbin ticaret ~!erin
de c;:ıkardığl gUçlükler ve !'!on zaman
larda iktisadi mUnnscbctlerde vukua 
gelen dcğl§lklUtler dolıı.yıslle nıuhteııt 
ecnebi memlekeUerc ı;lden sanayicl 
Ye taclrlerlmlzln blr kısmı bugUnkU 
aemplon ekspre.slle dönmli§tUr. Bun· 
lar at11.E:nda fabrlkatörlerimlzden Cu· 
dl Nusret İsvlçrede tetkik ve temu
Jnrdıı. bulunduğunu, İs\•lçre mUes.seııe· 

lerinln ancak mukabl11nde hububa.t 
ve bilhassa buğday almalt ıartlle mal 
vereblleceklerlnl blldlrdllderlnf, l s
tanbulda, yapılmaktn. olan mUzıı.kere
lertn netlcelenmeıılnl b<'klemek Uzere 
IJ1erin duı'durulduğunu bfr 'm\ıl\:ı ı-rirl
.ınfze slSylem!ştfr. 

Londrad:ı.n gelen İstanbul tlc:ıret o
dıın crktınındıın Doı·nıen de şlmdillk 
birçok fabrikalardan mal almak 
mtımkUn olmııdığun bir muharrlrimlze 
l!ıı.de etınl§Ur. Avrupanın hemen her 
tarafında fabrikalar daha z.lyade harp 
hazırlıklarile m~gul olduğundan bun
ların ekserlslndeltl slp:ırl;<lerln yeri
ne geUrflmcsi için bir müddet gecik
mesi zanııi ı;örUlmektedlr. 

l!Uhcndls oldu~unu ve memleketı
nıl.ıdc ı;ııll§ncnğını söyliycn bir Al
man io adıımı da zevccsllc birlikte 
bugUnkU ekspresle gefmlştır. Dun
dan başka iki Polonyalı teknisyen de 
gelmiştir. 

Maruf bir Fransız edibi 
şehrimize geliyor 

Fransa akademisi azasından tanm
Jnl§ 1'"'ransız edibi Jorj DUhamel b1r 
hafta sonra §ehrimlze gelecelıUr. 

Kendlııine İ!tD.nbul Frııruıız nsarlaU
ka enstltUsU direktörü pro!esör Gnb
rlycl t't'!nkat etmektedir. Edibin şeh
rimizde bir konferans vermesi muh· 
1emeldir. 

Sümerbankta bir istifa 
Sllmcrbank umum mUdUr muıı.vlni 

Osmıı.n Nuri istifa elml§ ve yerine 
Merkez bankıı.sı ı:ıcflerln<lC'n Cabir 
tayin cdılmi~tlr. 

Almanların bir tekzibi 
Sofyndakl Alma:ı elçiliği Bul

gar matbuatına verdiği bir teb
liğde Yugoslavya, Romanya ve 
Türkiyeden hiçbir Almanın hudut 
haricine çıknnlmadığ1 blldirilmek
tcdir· 

Avrupadan gelen 
Türkler 

A vrupanm muhtelif yerlerinde 
bulunan 'l'fük nllelcıinln bir kısmı 
ııon gUnlcrdc m"mlckcttmlze dönmllş
lcrdlr. DugUnkli ekspresle de iki Türk 
l:admı grlmlştlr . 

lstanbul Belediyesi 
ilanları 

Karo.ağaç mUcaae2tı için !Uzumu olan 2 adet vinç ı adet fkl tekerıekli 

demir araba, 2 adet demir ayaklı çlnl masa, l adet dolap açık eksııtmeye ko
Wıllınu3tur. Tahmin bedeli 1000 lira ve ilk teminatı 75 llradır. Şıı.rtname za
t.ut vo muamelAt müdUrlUğU kaleminde görUlecektır. İhale 26-4-9:10 cuma 
gUnU aat 14 te d:ılml encümende yapılacaktır. Taliplerin Uk teminat mak
buz \'I)'& mektupları ve 940 yılına nl t ticaret odası vcs!kalarlle ihale ~tinli 
muayyen .s:ı.atte cl:ılml enc!lmendc bulunmalım. (2670) 

Sovyet hava 
kuvvetleri 

Uzak şarkta büyük 
manevra lar yapıyorlar 

l\losliO\"ll, 2 1 (,\. A·) - "Stefa
ni ajansından'': .Moskovnnm siyasi 
mahııfilindc Vladivostok yakınında 
yapılmakta olan Rus lıavn nuı.ncv
ralarrnın elrnmmiyct ve manasına 
işaret edilmektedir· Filvaki Sov
yetlerin llil>ük Okyanustaki bUtUn 
filoları ile l:ıU> ilk bombardıman ve 
istikş:ıf hava teşekkülleri bu ma
nevralara iştirak etmektedir· 

isveçe Ahnan 
hücun1u yakın 

( llaş tarafı ı ineid~) 

diriyor: 
Almanlar Baltık denizinin Alman 

eahlllerlnı lo bUyUk askeri hazırlıklar 
yapmaktacıırlur, Almanyanın başka 

taraflarından Memel arazisine ve do
tu Prusynsına mUhlm miktarda kıta
:ı t ve muhımmat gelmektedir. Bu 11-
manlıırdn bulunan ve şlddetll nezaret 
altında tutulan sh·ll ahali uzaklaştt· 
nlmnk üzeredir. 

Muhabir ı:ıunlan llL\vc ediyor: 
Bu hazırlıkların hP.defl meçhQl ol

ınıı.kln beraber, Almanyayn kOm§U 
Baltık mcmlckcUen Almanlar tarıı

fmd:ın kendllerlnc karşı hiçbir hare
kette bulunmıyacaeına kani oldukla
rı için hiçbir endişe gasterm,emekte
dirler. 

AUlı\N Hı\D\'OSUSU:S 
JIÜCU:\I LA RI 

B ertin , 23 (A· A· ) - Alman rad. 
yOflu hugiln tehditkar ifadelerlo 
laveçe hücum ederek demiştir ki : 

Almnnya, İsveç matbuatı tara. 
fından ordumuzun şerefine halel 
getirilmesini cezasız bırnkmıya
cakttr. 

Svenskn Dagbladct ismindeki 1s. 
veç gazetesi, Alm:ın tııyynrelerinln 
Trondhayrn clvanndaki bir köyde 
Norveç kndın ve cocuklıı.rını mer~ 
hamotsizcc mitralyözden geçirdiği
ni yazmak klistahlığında bulun. 
mu!jtur . 1svcç matbuatı, son za
manlarda memlckcUınlzo karşı 

meydan okuyan tccavUzlerde bu· 
lunmakladır. Almnnya §imdiye ka · 
dar bunu kayı tla iktifa ctmi!jtir. 
F&lcat 1sveç matbuatının fjimdi 
dehııetli propagandnstnn sayfalar 
tahsis ettiğini görmektedir. 

Almanya askerlerinin 3erefleri-
nln kınlmasınıı cevnzsız tahıımınUl 

etmlycccktir. 
.Almanya lsveç makamlarmm bu 

vaziyete nihayet vereceklerini u. 
mld etmek istivor. 
son r.11.;ım ıi;n':çtx t sTl Ll\sIN
DA~ l\Jf:!\J.SU'i 0 1.1\Jll'A('AKI.AR 

l'ıırlı 21 - Mosko\•adan gelen ha· 
bcrlcre göre SO\'yct gazeteleri, ilk za
manlarda Norvcçe l<arşt Alman teca
\'UzUne mUıı:ılt bir vaziyet almı~ iken 
§imdi llsanlurını değl§tlrmtş bltnrnf 
bir vnzlyet ıılml§tır. Almnnynnm ls
veçe karşı teenvUıU ihtimnll, Sovyet
lerl dllaUndUrmcktcdlr. Böyle bir teca. 
vUz. SovyeUcri memnun etmlycccktlr. 
ÇUnkü Alnınnların Slcandlnm'j'aya 
barp sahaııını gen! letmek lstcmelcr,t 
Sovyctıerln emel \'e plf\nlarınıı. uy· 
gun de ,lldlr. 

Bir Yunan seyyah 
kafilesi geldi 

Tacir olanlar p iya.sa
mızla temaslarda 

bulunacaklar 
Yunanlı seyyahlardan nıürekl<ep 

50 ld~lllk blr kafllr, paskalya yortu. 
farını şehrimizde geçirmek üzere dUn 
Trakl vapurilc gelmiştir. 

nu seyyahlar arasında marul baı:ı 
Yµruı.n fırmaları mUmc:ısillerl, me
murlar \'O evvelce memlekeUmlzdcn 
Yunanlstana gitmiş olnn 20 kadar es
ki mUbııdil Hum da b:.ılunmaktndır. 
1stanbuldıı. iki ny knd:ır lıalmalart 
muhtemeldir. 

Tacir seyyahlar, memleketimizi zi
yaretten lstırado ederek piyasa ile de 
temas nl.}etindcdlrlcr. Ycnl anlaşma 
üzerine iki mcnıleltel ticaret mlinnse-
1.ıctlcrlnln çok nrtacn~ı umuluyor. 

Hatay silebi d ün tevkif 
edildi 

TUı it kara ııulıı.rı hnrlclne sefer 
yapacnl• 'c.p.ırların mUsaadc almıı.lıı.· 

rı hakltındakl karnmıımc hUkUmlerl
ne nykırı olarak Köstenceye giderek 
Haytaya g6tUrmck Uzere eşyn yUkli
yen vo bunun için Br>ğ:ızdnn •gcterken 
le\·klfine karnr \•erilen Hatay ı:ıllebl 

nlhayet dUn öğleden sonra Boğazdan 
girmi~ ve BUyUkdercdcı bekli) en me
murlar tarafından tevldl olunarak 
Salıpazarı önünde clemlrlctllmlştlr. 

Şilep ımhlplerlnın bu hnrC'keti hakkın· 
<lll tnhkllw t y:ıp•Jmnktudır. 

"Oslo Kapısı" ı ele geçirmek 
için muharebe başladı 

Gürbüz ço
n1üsabaka5ı 

yapıldı ,ı 
ı11eııı 

( Bat tarafı 1 incide) menilerini takviye ettiklerini, Pa- İstanbul Çocuk ~ gıırb 
Aynı muhabir, Alınanlıı.rın sMl a.- ri.s askeri mahafili, teyit eylemek. munun tcrtib ettiği h St 

hallyl de bombardrmnn etmiş olıluk- tcdir· müsabakaları bu sab:ds) 
Jarınr blldlrmektecllr. lngilizlerin bu cepheye muvasn- d:ı 1'~ransız TJyatrosu 

llir Alman t.ı:ıyyaresl, mecburi su . latlanna büyük bir ehemmiyet VC• tır· {İ\'Ült ~~ 
rette yere lnml Ur. hlurette~:ıtı sivil- rllmektedir. Tjyatro salonu. b • !JIP'.'~ 
ler tnıa!ındaıı 7~ptedllmedcn c\-vel F'ransız askeri rnahfellcrindc ln- ile knJ1iılauan bu ınU~~rı 
tayyarelerin! yakmnğn mu\•atfnl• ol- giliz kıtalarının Oslo'nun şimal recek çocuklan gc 
muşlardır. mınt.aknsında Xon·eç kıtaları ile erkCnd<'n dolmuştur·uteb.;' 

A!tonbladet gazetesinin muhabiri, beraber faaliyette bulundukları da. .Müsabakaların n1 ·ııri 
Rorosdan istihbar ediyor: leyid edilmektedir· torlardan mür< kkeb J s 

"Oslo Kapısı,,nı ele geçirmek içln Salahiyettar Fransız mahfcllc- reisi Dr. Ali Şilkrii b~ak~ 
merkezi Norvcçte Elverun, Hamar rinde Norveçtc vaziyetin pek mü. evvel çocuk bakımı 
ve LU!ehamncr arasında ı;iddetll bir sait olduğu kanaati izhar edil· konferans vermiştir· c e 
muharebe cereyan etmektedir. Ha. mekledir· Norveçtc ve Danimarka- Bunu müteakip hC) ~ 
mar, mUtte!lkler tarııfınd.:ın lsli.rdat nm şimnlindeki Alman hava mey- len gürbüz çocuklar tc 
edilmiş değildir, fakat lnglllz kıtaatı danlarımn lngili7. tayyareleri tara· tir· oeult 
bu mıntııkıı.d:ı ı~rlenıektedlrler. fmdnn bombardıman edilmesi üze- :MUsabakaya 200 ç 

Bu muhabir, Almanların lddlıı.ları rinc Almrınlarm hav:ı fanliycti miştlr. Bunlnr arasın~ı: 
lıllı1!ınıı. olarak Lillenhıımner §ehrlnln diln azalmıştır. Müttefik kıtaların seçilmiştir. Bu kırk çoc cısll 
pazartesi gUııllnrlcııl>erl !nglllz _ Nor karaya ihracı normal bir eekilde kura ile Uç yaş gruPun 

veç kıtaıı.tıııın elinde olduğunu bildir- devam etmektedir· cuk ayrılmıştır. rtıı' 
mektedlr. Muhabir, lnglllzlerin Moel- Bu kıt'aların ilerl hn~cketi tesbit Kura neticesinde bi şuıı 
be kadar ilerlemiş olcluklarını ve mut edilen planlara göre inkişnf et- Uı;UncUlUğU kaznruuıl:ı.r r o 
tefiklerln Bcmbnas dcmlryoluna hA· mcktedir. l den G yaşına ıcndıı el 
kim olup bu tarikle r..nıanhamnere Nan•ik rnrntakasında bulunan .smda blrlncl sevıı:n. 11'1ıı 
tıı.l{vlye kıtaatı göndermekte bulun- münferit Alman müfrezeleri şimdi çUncU Türlter. d r 
duklarını, Almıınların da ltezn ayn. . tamamiylc muhasara cdilmi~tir· 1 den 3 yaşma kB :.dııı 
noktayn takviye ltuvvctıeri göndere- İS\'EÇ IHE:\'l t \ LARIN DAN smdan birinci Ane u 
rek ııtddetıl bir mukavemet göııtcrdik- ı GEi.E N IIABt~RLER Sedat DUzyilrek, üçuııcr 
lcMnl 1111.ve etmektedir. Lond.ra, 2 l - Norveç harbine 3 den 7 yaşına ıcad ı 

denıır. 

1 
dair Stokholm rncnbalanndan ge- birinci ~lçuk aY \",ııt * ~' * len haberler §unlardır: Benice, UçUncU .AdnaJl rıııı 

Londrn, ' 21 - MUtte!lk kur- tıc- Norvcçin şimalinde, Almanlar Bunlara muhtelif oY 
rln :-.'orveçtekl hnreltdtı sUratıe ınlt•· Elverumun ~O kilomrıt,rc §imalinde ye edllmlştlr. it 
ııaf etmektedir. DUn I..ondrada lı::m- I kain Rena istikametinde llerlc.- plıı 
biye nezareti tara!ınrlan ı:;u teblllt • mek:tedirler. Macarı·sıa. 
neşredilmiştir. ı DUn Oslo mcthalinde muhare-

••ırnttcriklcr, Norveç kuvveUerllc beler ~ercyan etmiştir· ' • ti 
mUştercken askeri harekAtıı. <levam 1 Birlikte hareket eden İngiliz ve v az ıye ı 
ediyorlar. Norveç kıtnlan diln Llllchammerin · _,.fı 

Cenupta Non·cçlllerle be._ ~ ns· 50 kilometre cenubundaki Hamar (8•ttır;"1 
kerlerlmiz Almnn tazy!klne l ıkave- istikametinde taarruza geçerek Al. yettc olduğu suretıııJt 
met etmektedirler. mantarın eiddclli rnuka\'emctine Ur. olıl 
Tronhaymın şimnllndc kıtaatmuz rağmen .Mölvc varmışlardır· Sal!hiycttnr bir lllt.ıı 

mukab11 tanrruza. geçml§ ve bu hare- N orveçlilerin şimdi müttefikler rildiğlnc göre .Anıcrl~t 
keti ııfddetll blr mUs:ıdeme takip ct- tarafından ,·erilen tamamen mo- mcrlkalılnıa henU.ı ~ ~ 
ml§tlr. dem silli.hlarla mücehhez oldukla- mevcut iken Anıerilt11~ 

l\rtJTTıı:ırtıH.Elt I>l" .. MHffOI.LA- n bildirilmektedir· mUnasJp olup oıınıyııc 
JUX.\ JlAK l l\l Elverumdan Hcnaya doğru tar- bilmeleri fçln her ı;cıı: • 

dedilen Almanlar şimdi İngiliz ve tıımlmler tevzi etnıe!C 

1 
Namshostdn klo.ralya lçıkallrlzılmlf ~~ Norvcı;: kuvvetlerinin ta:zyikt altın. t'CY yapmamıştır. 

arı mu eme. 0 an ng '"0 ..,~...,. d& ricat ctmckt"'dirlcr· tl 
1 t t ..... k u rl ı t " Amcrlkıın sefnrc • ... sız rı ıı.a r, ~,orveç uvve e ye e§· 1n ·ı· k t t R , • ,,_ ıı.,.. 

gı ız ı aa ı cna nrn şuna~ tevzi ederken A vruP , 
:rlki mC'sııl ederek Trondhaym istika.- 1 de Tron<lha,·m ile Elverum ara. lerl için ciddi ecbcbl 
metinde cenuba tloğ'l'ıı llcrlemelctecliı.... ~da.Jti. -ryolw.ıa g~lcr,elc Elvo- Jar dan başkalarını Ş"!_~ 
ler. nım istlknmctlnde tanı-ruzda. bulu- -rııP"' 

.Aynı menbadnn blldirlldlğlna _gör~ 'lı'U~wı~. Tt ~~~=a:~~:~:~ı • 
mUtte.!lkler. Almnn tayyarelerlniıı A yni zamanda, diser lnglliz kip ctmemlştlr. şu ıı• fi. 
bomb:ırdımar.ı ''e mltrnlyözlerlnln il.· kuvvetleri de Littlchamar'& gele· füreU taratınd:ırı ııu ıı 
te~l ile iz'aç edilmekte olmnlarma rek Hamar istikametinde taarruz edilme 
rağmen halihazırda bUtUn demlryolu· edi , la nılmler tevzi uııı tl 

' d . 1 ,,,,,, bUtn• ~ or r. 1 kQn ve asayişin hUI< ._., 
nu ve rron hO)m!I. g den "'ı>cr '"' AL:\IAX P.\P.A :)ÜT(l()J,ERtNt\' ,.sJ!r 
yollnrı kontroller! altında bulundur- • • ğu .Macarıstanın ?ıt'ç 
maktadır. l·AAUl ETJ 1 yan113 neticeler fJtl 

:Müttefiklerin mengenesi, §lmalden vcA;uddablsrnccmss'ddeanl'dBconmbgacnlsc'na d~?:1 olmaz. ı·o~" ltl 
ve cenuptan Trondhaymı sıkıştırmak taıJ.U - l 1 " 
tadır. yolu kiı.milen müttefik ve Norveç s 88 

!yi bir menbndan hnbcr almdığına kıtaalınm elindedir. 1 ırrı 
11 

l 
göre Nan1kln ele geçirilmesi i!;ln Bütün §imendiferlcr ve yollar •'J> 1' 

muhafaza nltındadır ve Almanla. ( Ba~t e0• l) 
yakında bir muharebe vultua gelecek· rı '°J.1-
Ur. Buradıı şehlr dahilinde binden nn demiryolu üzerine pra§iltle kı· hepsiyle ayrı j{ı.,ı.1";' 
biraz tnzııı. Almo.n mevcut bulunmak· taat indirmek te5ebbüsü tamamilo SIRRI B jl'O~.·~e 

akim kalmıı:ıtır. N c D ... eli 
tadır. Narvlkln gıırbındıı. lsvcç budu- " ~ ~ ltC'" 

Stokholm Tidningen muhabirinin Sırrı BeUıoglu "i bıı}ııı<1lt .iJ 
dunun çok yııkınındn Almanlar, demir bildirdiğine göre, Bombaııs'a de. 1 b .• asa" S"' e'":..ı 
yolunun u!ak bir kısmını ellerinde mı·'"'-·olu kolunu tahrlb etmek i,.ln şen ere u ı~ı tı1'ılll .,ııııs 

•.; ,. t icesinde yap 0 ı.il". ,. .. 
tutmııktadırlar, fakat canibinden Nor ı>a .... "litle inen bir Alman mlifrez"'- ka ı•" J:''" 

ı ti ı t r d il at edil · ..,,. "" Kendisi le baş. rıı 0.a 60 veç tuvve cı ara ın nn 1 n • si imha cdilmi.,tir. d - ~ 
m•~ b 1 ı lakası olma 1f!:,1 

6 .. ıı t" ' 
'"il u unuyor ar. Alman paraşütçüleri, talim yap. :653 " ı;e" 
Yari resmt bir menbaclo.n bUdlrll- makta olan Norveç askeri mckteb bg~l~~~:i~~!~ Sırroı ~ sillırtı 

dlğlne gBre sevkulceyşi chemmlyeU talebeleri tarafından "'Örillmtia \'C - da ~ ,. · 
k bu Uı 1 B ... d 1 dlsi t ., "' son zamanlar tcted1.r'. .. e 

pe Y t o ıı.n ranu.<ı 8 va • ıı.· bunlar derhal takviye istemişler- nrcıe fi•' 
mamlylc nılittetiklerln ellndcdır. dir. Kendilerine hemen b'r Norver- ğu da söy1_; Jk J'artı-... ıf 

l iılz k t t Lllı h ' k d " Bir ara na ar 111~ ng ı aa ı r ıımnıere n ıı.r li kauak müfrezesi göndcrilml<ıtir. l<r p · 
.; •. ....., caat ederek te sır!1 .ı•tı' 

llerlemlşlcrdlr. Almanlar civardaki bazı df'tliklerc erı 0 " 
" di olmak isteY ··:eri"~ 

t'ç A n:ı Mrıı \ımnc 

' Stikles and, \'ncrdal \'il Arrrlalsl'O· 
rad:ı Uç nyn muhıırel.>c cereyan ettiği 
Trondhaynıdan bildiriliyor. 

Vncrdal bir bölge, diğer lltl isim bu 
b~Jge clvoııııtla kAln iki lmsııb:ı.dır. 

Londrad:ı. sal!'ı.hlyettar dcn!z mah· 
!illerinde Norveçe nslter taşıyan hiç 
bir lngtllı vapurunun b!llmadığı bil· 
dirilmektedir. 

sıb'lnmı3lar ve beraberlerinde 50 nun bu h[idise u cJoit' 
kadar sivil götürmüşlerdir. Almnn. sinirli bir hale ~ ,.1;,f~ 
lar Alman karnrgidıı ile muhnbe· Grv.:; 
rede bulunuyorlardı. tayyareler rnüştür. f 010 ;ı.11' 
çiftlıkler üzerindo uçarnk orada GAZETE J{OJ.,..4 )ı 
bulunan Alman ı1araşUtçüll'rinc ~!. RiNA bil ~ııl' 
yccek atmışlardır. Almanlar tay • Sabık rneb~~ ıııerd1 ı•ff 

1 . - • "d" lu·· ,.u ııtıJP ı1 vare erın attıgı yiyecek pnkcllcri- yet l\-: u ur " ıııe dil 
nin toplıınmasını Sı\·ilJerc emret- koltuğu altıtı~~e•İ 0~ ete 
mlfilerdır· dığı yazı malcı ad• ~011rl ımxız n.umi l\Jl': inmiştir. Bu 51.ı;,tr.tııb11ıerı TA\'\"A ıteı .. ımı~ ı · \ \ Uu;·ı t ~toldıo1m, 2~ ( A · A·) - BugUn rafçıları Em0 .> otoffl0 ııııt1~ıf 

İngUlz tayyarelcı·ı, gece Alman lsveç sahillerinde lddetli top ses- pısı örıündek~eııioğl~,.ıı!P:'. 
kıtantının t§gall altında bulunan Nor· leri işitilmiştir. Sahilden bütUn hı- alarak Sırrı ~ 11a:ır ,rı 
vcç ve Danlmarkadııkl tıı.yyare lstruı· zıylcı Uroholı\1 acıklarınd;ı ateş C· resmini aıınag;aı-at s eı f 
yonlarmn taarruz etmişlerdir. dPrek gıdcn on vapur farkcdilmck- lunuyorlardı. ıir 11e~ ve 

İngiliz hava nezareti dün şu tebliği leydi· Ayni zamanda ayni alıvaldo lu. kapıya gc görıflıJ~eS ~ 
ne:.;retmt Ur: birçok tayyar~lcr de ı;örillmUşttlr· cıları heıncn raıııt t t ~ 

'•En·ellti gece lnglllz Uıyynreleıi Bombardıı~nn tayyarclerilc avcı durıır~~ ra~:;.ıa~ur~:rrı 
Non eç ve Danı markada bul:ın:ın dUş tnyyurclcn ara~ında muhaı ebeler mclerını ko3rı 50rı~~dıJlll' .ı 
man bn..-ıı Uıılerlne yenıdcn tnnrruz cereyan ettiği göriilmektl'ydi. ler ;:ıhndıkt Jat"S ıı1 " 
etmııııcrdlr. . 1 Strönıstaddan Oya Dnbbist Alle- lu fotoğrafçbıir jld ııl<dı pot' 

Oslo clvurındıı. bulunan Kjcller ve mnncl3. gazetesine verilen bir ha- sormuş ve dı.ırarıı 
Fornebu havn meydanları boınbardı· bere göre, Alman nakliye tayyare- 'Sonra tekrar ff1ptıı1t 
man edllml9llr. Yangın bombalan lerinrlcn milrekkcp bir kafileye ~ir. ra otOıı;ıl'ı' ~ 
f<"ernebuda birçok yangınların çıka· Ingiliz vapurları hücum etmi1;1tir. B odan son "A ·ıi 
masııuı ıı beb olmuştur. 

Aalborgn yenld n t.ıı.arruz rdilmiş· 

lir. Evvelki gece yapılan akınlar es
nasında dört lnglllz tayyaresinin dU· 
ııUrWdUğtlne dnlr Almanlar taratın· 

dan verilen haberler doğru dC'ğlldir. 
Yıılnız bir tayyare UıısUnc dönmemi§· 
lir.,, 

J>,\UJSTfü'\' AU NAN 
11 \IH<:RI,1m 

Parh .. , 2 t - 1 ngili7: kıta:ıl ının, 
Non l'Çlll ccmıbıındnki Noı Vl'Ç 

Ureholm, SkaJ'('rak sahili Uzcrindc u urlara ...,ob1 

rek mern oto"" kôindir. · ,.e 
dık" deınıŞ ı 

Amerikalıların 
sattıkları vapurla r 
Ncvyork Times gazetesi. har

b1n bidaycUndenbm i Amerikanın 
712 bin tonluk JS~ \'apur sattığını 
\'C bunun !H inin batı devlctll'.'ri 
tarnfmdaıı alını.lığını bildirmekle • 
dir. 

~fl -··ste~ 
Sıhhiye 1110 11,ı ffl 

ld\Ietl Jll r. 
Sıhhiye ve. rcslC /< 

bU s::ıbıı.b e~ ıJ 
ı ... ı ur. 

1 im!ze gc '" I< ' 
ı·ııl c 1 

iki Uç ırtJıı li ı ı 
ıınzı !) ·ıln t 

tır. 
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141(4.YDAN San "R_emoya 
San~emoC/an ~EZAAA 
'--------Anlatan• V•h·•HfJ,,.•,,, T.,l&;ncuh;;ı~ıs• K11"S*'rh ŞUKRU 

- 11 © c:::::a Lüzumlu bir koltuk 
brr Ser"nrak sesıyle havaya r Kerim: 

1-,,, Baya~ R..ik ?ir leta:et veri· ''Küçük Feride galiba başka bi· 
~tığı SC!nd a,bıanın bıraz ev· ri~ini saymayı unuttu!,. • diye dü· 
'~lldine h aıye}·~ d~ğru koş· şündü. Fakat bunu anlatmadı. 
acallla sa as sevımıı tavrile - Ç.ok müşkülpe:entsiniı, Fe· 
•elen ~·en n:1a1Yeyj götürmesi ride. Doktor Selim hoşunuza git· 

il1Jerek l§aret etti. Bayan miyor mu? 
kolundan çekiyor, 

- Ke~ki yalnız hoşuma gitme· 

Or:ıdan sordursun. Sultan e!cndiyi 
ben bittikten sonra l::uıada bıra ~
rruı.sın, mutla\.a yanına aldırsın. 

Ç-Ok rica ederim, her ne balıasma 
olursa olsun Mediha sultanı (1) 
Saminin falan yanında ve tahak· 
kümü altında terketmesin. Hane· 
danı saltanatın şan v.: ~refi, hay· 
siyet ve itibarı namına bu noktada 
senin de efendimiz nezdinde ica· 
bında tavassutta bulunmanı dile· hıe b 

urava t 
... dıy0rd am terasanın 

mekle kalsa.. Sıkıyor. Kendi kTy· rim Şükrü .• 
:~~ \ u. 
'· ·ek 

metinden, tahsile sarfettiği mazisin - Merak buyurmayınız pa-

~ I(e · ara~hğın ve benim 
~kutrun. §trndi haydi biz de 

den, ilme hasredeceği istikbalınden ~m ... 

~ u \• . 
ı':ide ,, crırni ze ... 

t> birdenb· 
•\triın .•re karşısına çı· 
ıe &irınıgen~ş .ve aydınlık bir 
ıl. <.c ş gıbı bir his duy· 

cm.in ve mağrur biri .. O kadar ki 
bana budalalarla konuşmağı tercih Damat Ferit paşa yatağında 
ettirecek akıllı adamlardan ... Ken· şöyle bir parça kıpırdadı, ve ya· 
disine artık beni gazinoda göremi· . vaşça yana dönerek; 

ı.. n~ k1z b 
·t 'eviınlj . ın u akşam çok 
~~ güıe~ır ?ali vardı. Uzun 

~ıı e~t · bır elbisc:;i vardı 

yeceğini söyledim. Herhalde ya'an - Bal;:, g· rüyorsun, dedi, orada 
değil.. Esasen bu ak~ beni her· iki çanta var. Biraz canlanabilir· 
kes sıkıyor, Kerim. istisnasız her· sem onların muhteviyatını bir da· 
kes.. ha gözden geçirmek niyetindeyim. 

Gr.~.• Unznu!\ gibi ö .. .. • Bu sözler Kerimin hoşuna gitti. 
'ol( ~ b" • g runu Gülerc!;: sordu: 

8arı sa :r §ap~a J;:mrcık 
İia!Q ~arını gölgelendiri· - 13en de gideyim mi, Feride? 
c~Ur! ~1nda tatlı bir masu· - Siz mi? Ama yaptınız .. Siz 
bir}~ biiyiik gözleri ve re Kerim herkes <ieğilsiniz ki. .. Siz 

' varcı1• benim bir arkadaşun, bir büyük a· 
k kendi · ğabeyim, bir dayım .. daha ne bi· 
:'C!lı s· · sıne bakıyordu ıe~·im, bir dostumsunuz.. içimi ' ızın h • ,, 
~ n a~11 ' ern gölgenin hem sıkan imanlar sıra~ında sizin ne 

~hı :ri""). sl ~anı.anda nasıl dos . . . ,.ar .. ,, ışınız .. 
~ ız bı:. ~fak perisi· 

tıırıu} b.Uı. butun renkleri· Kcriın Feridenin önünde iğile· 
'~ ır şafak perisine.. rek: 

1 lllUitefts· . - Teşekkür ederim! dedi. 
atınız d .. 1 mız, Kerim... Bu sözü büsbütün doğru de· 
'tli Oğrusu beni çok ğildi. Çünkü bir erkeğin bir genç 

~ı i t~'.Be.n fevkalade güzel kızla dostluğu, ne kadar samımı 
~ı~~· .Hani ormanlar· o'.ursa olsun, boşuna gitmezdi. He· 

~ı~ıbı ... Bir bakışta le akratası olnuyan güzel bir genç 
~ k en ve bir daha u· kızın kendisine d-ıyı veya ağabey 

t~ı o• abil Olmıyan kadınlar nazarile bakması katiyen .. 
tı... ~ isterdim. _ Doktor Selime mi rastgeldi· 

bi;~ siz tehlikeli ve mc· niz Kerim? 
~,:"lllıı o'1 ... ~ı . • - Hayır Refiiyi gördüm .• 

f(~.. '"l<llt ıstıy'Orsunuz .. 
H~ - Refi .. zavallı Refi... 

~il ıı aJtınd k' 
1 ~~~dı. K a ı sandalyelere 
~h"llara erim gazinonun 
• ~•}·0r~rnı kendi k~in· 
~l'tlcr u. Damıar, dr\'ar· 
~ tı·a İle ka_r::nlıkta iyi seçil· 
~!er h;ı <lızılıniş renkli kü· 

/bi ~5/'~li bir şeklin çiz· 
~rdeııb·Unuyordu. Sük1net 

~tri. daıg:~ nıu~ikinin hazin 
l 11 ~l'l c <Uıdı. 

IJ· ıgara 
'~cıııa <la . nızı attınız, Ke· 
1tııı cie h hır tane \'erir misi· 
~~ illıı. u gece cıgara içmek 

- Zavallı Refi.. onun da, siıe 
akıllı adamlarla konuşmağı tercih 
ettirecek budalalardan olduğunu 

.. l d~·ı '? ·sanırım .. oye ""6 1 mı. 

- Herhalde benim Refii Lemi 
ile evlenmemi istiyemezsiniz değil· 
mi? 

- Ne Refii ne de ba~kasile ... 
Feride siz henüz daha çok küçük· 

- •• 1 sunuz. 
Feride bir müddet dalgın sustu. 

Yok emrihak vaki olursa sen bu 
çanta!an alıp Sultan Vahidettine 
teslim edeceksin. Anahtarları da 
sultan efendidedir, haberi vardır, 
sana verecektir. Bu çantalarda çok 
mühim vesikalar ve mahrem evrak 
mevcuttur. Bunların efendimizden 
başkasının eline geçmesini istemi· 
ı·orum. Günün birinde l~ım ola· 
caktır. Bu sebeble sen San Remoya 
dönme. Burada kat. bir müddet 
beni be!de. 

- Emredersiniz paşam .• 

- Zaten San Remodan emin bir 
adam isteyişimin sebebi de budur. 
Beni ve bilhassa bu çantaları bek· 
!emek. Onları şimdiden de seninle 
padi~a gönderebilirdim şüphe· 
siz. Ancak, dediğim gibi, belki bir 
aralık gözlerimi açabilirsem, son 
defa bir tetkik ve tasnif yapmak 
niyetindeyim. 

- Kalkarsın paşam, daha çok 
raşarsm, öyle fenaya yorma .• 

- Ecelin başımın ucundan ay
rılmadığını biliyorum. Bende müt· 
hiş bir mide kanseri var. Doktorlar 
açıkça sö)'ierniyorlar ama, ben Pa· 
riste bir mütehassısı sıkıştırarak 
hakikati itiraf ettirdim. Bu hasta· 
Iıktan lnı.rtulrnanın imMm yok. 
Müthiş bir azap çekiyorum. Sade, 

Cenabıh:ıktan hiç olmazsa bir haf· 
ta:ık sı! :ıat ve afiyet öi' i~ ornm. 
Duny:ı i:e al[ıkc:nı ke~me~c vakit Nakleden : Baki BASAK 
bulabilmek irin. lşte o kadar. n··kk" h.b. · · · ·· ı • 

~ 1 • ı~ an sa .. ı ı, ıçcrı gıren muş-
1 

suz ~ey. Neye yarayacak, bilmem?" 
Dam:ıt Ferit büsbütün vorgun terıyı tebossumle karşıladı: * * * 

,.e m~calsiı bir halde uz~n<lı \'e •• - ~e~ik. Bey, dedi· Tam istedi- Yaşının geçkinliğine rağmen 
gınız gıbı bır şey Yardır· gayet cz.zip bir mihraba sahip olan 

gözlerini yumarken, hafifçe sözünü Müşteri, dühkancmm arkasın - Refik Beyin karısı Şayeste Hanmı, 
bitirdi: dan ilerledi· Birlikte mağazanın kocnsınm bu antika merakmdan 

ııihayetine kadar gı'ttiler. Orada f""ltı. milcıtekiudi ,.e hi"'bır· f..-.. tr 
- P~ki C:ükrü .. Haydi git. sen ~ " J "' .. .,... ~ bulduğu boş bir iskemleye çöke - kaçırmıyarak hnreketlerini tenkid 

istirahat et, fakat sakın buradan rek oordu: ederdi· Fakat bu merak, Refik Be-
uzakla;ma .. 

- Baııüstüne paşam. 

- !\asıl buluyorsun uz? yin bayntU:ı. yegfuıe zevkiydi. Bu, 
Refik Bey denilen bu zat, mo- §Uphe yok ki, yaşı kırktan uzak -

bilyeye, alakr.dan ziyade sanat Ia:ıtıkçıı eğlencelere dil.şkUnlUğü 
Paşanın odasından çıktım. Dı· gözilc bakıyordu· artn.n Şnyestcnin dört günde bir 

~anda salonda Tahir bey beni - Pek mühim bir şey değil, de- değişen §.şık serileri yanında diln
bekliyordu, yanında da bir Fran· di· yanın en az gUno.hlı bir meyli ad· 

- Böyle söylemeyiniz allah~- dolunnbilirdi· Fakat Şaye.stet kalp 
sız do!•tor Yardı. Bu doktor Tahir kına. Sizin gibi meraklı bir adam çarpıntılarının geç farkına va.rm.I§-

beye: "pasanın on beş gündür ölü· için ayıptır. Senelerdenberi tecril- tr. Ve bir defa bu yola düştükten 
münü bekliyoruz. Tababet ilmi 

1 
bcle.rim bana zevkinizi öğretti· Si- sonra arlık onu, bu inişten aşağı 

bunu sövlcr. Fakat hayret edilir ze la.zım olan şey, başkasında bu- yuvarlanmaktan hiç bir kuvvet 
. - . lunmayan, bulunmıyacak olandır· menedemezdi. 

bır .ıı:ıukarnmetle bu adanı. fennın Onun içindir ki, size bu koltuğu Refik Beyin aldığı koltuk eve gel 
hanemde yaşıyor. Maamafıh daha tavsiye ediyorum. diği zaman Şayeste Han.un böylo 
çok uzun zaman dayanamıyacağı- - Ben bunda hiç bir fevkalA _ bir haleti ruhiye içinde, birkaç 
nı zannederim .. , delik göremiyorum· Galiba meşe gün evvel tanıdığı bir gencin gön. 

Tahir beyle sokağa çıktık, San 
Remoya Padişaha telefon ettik ve 
keyfiyeti anlattık. O da: 

- Tahir bey buraya dönsün. 
Sen orada kal, damat pa~ya da 
geçmiş olsun de ve se!amlanmı 

söyle, buyurdu • 

Allah bilir ya, damat paşanın 

bir zaman daha ya~amasma dua 
ediyordum. Çünkü burada iş yok, 

gü~ yok, karı~an yok, görü~n yok. 
Hele ikide bir gidip geldiğim Mon-

te Karlo pek hoşuma gitti. Çatra 
patra fransızca da •becerebiliyor· 
dum. Kumar oynıyanları seyredi· 

yor, kaybedip de yananların hali· 
ne bakıyor, kazananları gördükçe 
param olsa da ben de oynasam. 
diyordüm. Hatta bir gün birisi bir 

ağacından··· derdiği blr telgrafı evirip- c:evir ~ 
- Hayır, cevizdend.ir· Fakat mekle meşguldü· 

sağlam bir şey. Methetmek için ne Koltuğu eve getiren hamal, kol-
söylc~em az. tuğu Şayeste Hanının. teslim eder-

Refik Bey, söylenenlerden kol • ken. o ds. hararetli 8..şıkmm gön ~ 
tuğun meziyetini hfila anlamamış - derdiği telgrı:ıfı kalbine basını,c,: 
tr. Dükkancınm kendisile eğlenip ''- Gel, gel de mesud olalım!" 
eğlenmediğinde tereddüdU vardı· diyen bu mektuba: 
Endişeyle tekrar sordu: - Hayır gitmiyeceğim, gider -

- Ortada bu kolluğu satm al- sem delilik olur! demekle mes -
mıya flcbep olnco.k bir şey yok· guldü· Bir elde telgraf bağlan ı,;ö~ 

- Öyle ise söyle bir oturunuz. zillen dizlerini dinlendirmek için 
Refik Bey, nğ:r vticudunu, sa~ hamalın getirdiği koltuğa oturdu· 

trn alrnnıasmda ısrar edilen koltu- Bu sırada Şayeste Hanrmm başmıı. 
ğa yerleştirdi· Fakat bu sırada ga- hiç Umlt edilmedik bir hadise gel
rip bir şey oldu· Koltuğun kolları, di· Biraz evvel kocasrr.a olduğu gi
geriye bUkillüyormuş gibi arkabğa bl koltuğun kcnarlan kalktı Ye 
yap:ştr. Öyle ki, koltukta oturan kendi.sini sıkı sıkı sa.rdJ; hapsetti· 
Refik Beyin kollarile vücudu san
ki bir kafese girmiŞtI. Dilkkancı 

• * • 
gtilüyordu: İki sant sonraydı ki Refik Bey 

- Şimdi kn.lkmıya çalrşmIZ ba,.. evine döndü· Uzun zaman kapıyı 
kalım. Mümkün değil muvaffak o- çaldıb'l halde açılmadığını görünce 
lamıyacaksınız. Eğer istersem, bu- pencereden girmek mecburiyetir..i 
rndn. saatlarca, hatta günlerce ka- duydu· Karısmr, koltukta. g11rip 
hrsmtz. bir vaziyette bulılu. 

Maamafih, müşterisini endişede Elinde !şıkmm gönd~rdlği i~ler 
bır:ıkmamak jçin koltuğun arkasın yakan telgrafı vardı· Aldı, okudu 
dakl bir <lUğmeye bastı. Refik ve hiç bir soy ı;öylemc.den dlığmc
Bcy içine düştüğü cendereden kur 1 ye basarak ka:-ı11rr.1 koltuklan kur
tuldu· tardı. Bundan sonra bütün söyle

kendine: Refik Beyt faydasız değil, bill -

Biraz sonra koltuğu satm a~ ~i söz, ş:ıhadet parmnğifo sokak 
ve hatta pişman olmuştu. Kendi 1

1 

ltnpısmı göstermek oldu· 

"-Yine blı.imkini kızdıracağım, kis çok faydalı bir mobilye aldığı
(Devamı var) diyordu, n.I, al, al bir alay lüzum- nı anlamıştı. 

yığın parayı avuçlayıp cebine indi· 
rirken o kadar iştah!andım ki, ken· 
dimi tutamıyarak: "vay canına, 
herif 18.hzada zengin oldu. Dansı 
başımıza!,. deyivermiştim. Meğer 
yam ba~ımdaki genç te bir Türk· 
müş. Güldü. sonra kim olduğumu 
sordu. 

~ töııetj S() 
~~.ıt Yale Ylerken genç kız 
'· ışrnı ıı Ut iiil .Yan neşesiz bir 
'~l'ır du. 
·· Ya'-. ·' 1.1c:uğum.. ver· 
\• . 
~t:inlı • 

Sonra kahkahalarla gülmeğe baş· 
ladı. Bu gülüşte o .kadar saf bira· 
henk vardı ki Kerim gayriihtiyari 
şunları tekrarladı: 

- Henüz daha küçük pek kü· 
ç~ ... 

- Kerim size çok münasebetsiz 
bir hikaye anlatacağım. Bir gün 
neredeydi hatırlamıyorum. Ben 
henüz on beş, on altı yaşında var 
dım. Bir kadını öpmek istiren bir 

Serbest güreşte 
Meydan o k uma lar 

Futbolumuzun yükselmesi için 
Alınan mühim ka~ailar 

ı.. b.ı .l\eri.... be . . "l:'l ·'<lıı sar ..... n sızın 
.. l}eı-,._ · ıştn tu··t·· - ·· ·· ''ri: :.'il?!. ı-~• . ununuzu 
b~ .. <litıiı ~den bana cı· 
~~·~U1ldi niçin \'er· 

'" Uz.? l::ir;~ uard 
'~"~· 1-'ak anenin yanında 
~ hır k at burada kati· 

'( ~ böl'~trıın, bilhassa bir 
~ ~'!Csilli! k ~Urni yerlerde 

t ~ iatıyen taraftar 

"ııı;a de &ıı 
"-tdu, ~ s:uştu. Bir müd· 

hi ~t a1'\n Dürdane· 
~.:lı)-1'1.. tafsilat ı· ... A ed" 
~ .~ vrdu k' .,ı..cm ı. 

lb~.' bir ta 1 bu saatte o 
, ~ ıııa otnıdık muhitinde 

~t l-'erı~rrnu~. kendim 
' kadı e annesi yerin· 

baıı~.nt1 n bu çirkin ip· 
il ..... 'il <)"'"• 

ı "1~ ~ ıgıni istemez· 
~~h \!I~ • 
"~·~tiz· 
~ bl'ord~n ielmiyeceği· 

~,~· tırı\ı . Feride.? 
vı ~ıc1 kını .,;t •1 . 
~ ıc .""'~ edı. 
r~~ h~li.~lığinizin met. 

ı..Si~? ıi . 
~ t"?~ ~·ha? ~ısi acaba? 

~i~! ır SUa1 :rı bd~ı· kati-
% ıatıka a ı ıyorsu· 

ıı·_ 1 
asabi b' 

·~~ ~ ır hareketle 

a ~ ~.l'ltıa 
~., !'h... Yınız L· • 

Cır ~'llı ~sa<l • ~~un. 
t:.._\ ~? e ırn, Reru mi, 

'Qk ~llılda 1Uıu anlamak 
~arı11eQ ~ururıanacak 

erını. 

erkek gördüm. 
- Tuhaf şey ... 
- Kadın çok güzeldi.. Adam 

güzel miydi, çirkin miydi bilmiyo
rum. Fakat o sırada bir çocuğu 
diri diri yemeğe hazırlanan vahşi 
bir kurda benziyordu. Ben o kadar 
J~orktum ki hemen kaçtıın. 

- Çok iyi ettiniz. 
- Bayan Dürdane bunu işitin 

ce beni bir azarladı, bir azarladı 
sormayınız.. Fakat sonra gülerek 
bana şunları söylemişti:. ''Sana 
bu bir ders olsun. yavrwn. Sana 
biri evlenmek teklif ederse onu o 
kurda benzet.. Onun taraf mdan 
yenilip yenilmemenin hoşuna gidip 
gitmiyeceğini dü5ün. Kalbin ''ha· 
yır., derse sakın evlenme emi ço· 
cuğum .. ., siz, Kerim, Refii Lemi· 
yi kurda benzetmek ister misiniz .. 
Ben bunu dü5ünek bile istemem. 

- Ben de öyle .• 

Feride gülüyordu.: 
- Refi iyi bir adam, Kerim. 

Pek iyi.. Fakat ben onu ~.evemem. 
Çünkü ben çok, hatt.A lüzumundan 
çok sernıek isterim. 

- ln)allah lüzumundan !;Ok sev 
mczsiniz, Feride .. 

- Niçin? 
- İnsan ıstırab çeker. 
- Siz hiç lüzumundan fazla 

~vdiniz mi, Kerim? 
,(Devamı var). 

Kara Ali Cak Şeri ile, Manisalı Halil F erİ§tanof 
la , Somalı Fethi de Dinarlı ile güreşmek iistiyor 
Birkaç gün evvel Cak Şerinin 

İstanbula gelerek burada Tekir· 
dağlı HUseyinle bir mü.sa.baka ya.
paeağmdan bahsetmiştik· 

Eski b~pehlivanımız Kara Ali 
dUn matbaamıza. gelerek Cak Şeri 
ile evvel& kendisinin gUreşmck is
tediğini söylemiştir. Kara Ali di
ğer taraftan Tekirdağlının yersiz 
saydığı bir teklifine de şu §ekllde 
ceva.b vermektedir: 
"- Tekirdağlı Hüseyin Cak 

Şeri ile gUreşmek hakkmı bana 

lzmitte spor 
hareketleri 

/::mit, ( Husıısi) - İzmit bu 
hafta büyük bir spor günü ya
şadı. Bütün İzmit halkı bu ha
reketler ve neticeleri ile çok a.. 
laka.landı. Vaki olan davet üze. 
rine şehrimizde bulunan Bursa 
güre!'! takımı ile şehrimiz gUreş
çi leri arasında biri serbest ve 
diğeri de Greko.Romen olmak 
üzere iki karşılaşma yaptldı. Ne
ticede gerek serbest ve gerek 
Greko.Romen takmılan arasın.. 
da yapılan müsabakalar ikisi sa
yı hesabile ve 12 si tuşla olmak 
tizere lzmitli güreşçiler tarafın. 
dan kazanıldı. 

Bütün müs..ı.bakaları kazanan 
takrmnnız Beden Terbivcsi u. 
mum müdürlüğünce doÇudan 
doğruya Kırkpınar güreş müsa
bakalarına iştirak ettirilecektir. 

bir şartın bırakabileceğini bildirdi. 
Evveli kcndisilc bir müsabaka 
yapmamı ve şayet müsabakada 
galib gelirsem ancak o zaman Cak 
Şeri ile güreşmek hakkının bana 
nit olabileceğini ileri sürüyor· Ben 
de bu hakkı kazanmak için Hüse
yinlc gtireşmeyi kabul ediyorum .. , 

Diğer taraftan Manisalı Halil de 
memleketimizde bulunan Bulgar 
pehlivanı Feriştanofla gUreşmek is
tediğini söylemektedir· Somalı Fet
hi de Dinarlıyı defi etmektedir· 

Hırvatlar Macarlarla 
karşılaşacaklar 

Hırvatlarla. Macarlar 2 mavıs 
tarihinde Bud1oe~tedc karsıla -
şacaklardır. Aynı gün bu iki 
memleketin B ekipleri ZaRrepte 
bir maç yapacaklardır. 

Bu maç muhtar Hırvatların ii. 
çünci.l rPS?ni maçı olaca1<tır. Hrr. 
vatlar ilk maçlarrru Z1~rcnte !s
vigre ile yanmışlar ve dört sıfır 
krı z.ı.nmı~lıı. rdı. 

Lik Maçları 
Lik maçlarına bu hafta da 

yeni stadvomda devam edilmiş. 
tir. Birind müsabakayı !z:nit id. 
m:ı.n vurdu - Gölcük takımları 
yapniışlnr VP. idman yurdu ııa -
kim bir ovtından sonra bu mnçr 
3-2 kaıanmıı;ıtır. 

Akyeşil - Adapazarı idman 
yurdu müsabakasında Adapazar 
hlar gelmediğinden Akyeşil 
hükmen e-alip e-elmiştir. 

Gelecek hafta Gölcük ile Ak. 
yeşi 1 takımları karşılaşacaklar. 
dır. 

Anka.rn, İzmir ve İstanbul fut
bol ajanları Ankarada toplanarak 
bazı mukarrerat ittihaz etmişler-

dir. Bu arada hakem meselesinin 
halli için 1ngiltereden bir hakem 
getirilerek. bir l:urs açılması Ye 
bu kursta hakem yetiştirilmesinin 
temini kabul edilmiştir. Diğer ta
raftan da ruıtrenör olarak getiri
len ecnebi futbolcülerin kendi ta
kunlarmda lig maçlarında oyna. 
malan csasr da kabul edilmiştir. 
Ancak antrenör olarak gelen bu 
futbolcliler kendi taknnlarmdn 
oynıyabileceklersc de futbolümüze 
muayyen bir sistem sokmak gaye. 
sile gelecek bu oyuncu ''e antre
nörlerin ayni memleketten olması 
~arttır. mübler bu şekilde ancak 
Uç eleman getirebilecekler ve bun
ların mnaşlarmın msfr beden ter-

F utbolcularunız 
Mısıra 

gidecekler 
Futbolcularımızın Mısır seyahati 

için icab eden bütün tedblrler ıı,.. 
ltnmıştrr. Bu seyahate yalnız Fe
ncrbahçe değil, Galatasaraylr fut
bolciller de iştirak edeceklerdir .. 
Milli küme maçlarının teahhura uğ- · 
rn.mamn.sı için takım bura.dan üç 
mayısta hareket edecektir· Bu şc. 
kilde milli kiline deplasman mn~ 
lanna halel gelmiyecek ve yalnız 
mahalll maçlar tehir edilecektir. 

biyesi umum mildilrlilğü tarafm
dan verilecektir· 

Galatasaray 
Ankarada 

3.2 mağlup 
Ankarıı., {Husu.si) - Galataaa

ray flc Ankaranm en kuvveUi tnkım
lanndıı.n biri ol:ı.n Demirspor dUn 
23 Nisan §erc!lne 19 Mayıs Stadında 
bir huıust ka1"§1l&§ma yaptılar. Btad. 
da 10 bine yakm ıeyircl vardı. Daha 
evvel Galatasaray ve Ankara teka. 
Utıcrl karoıla~tılar. Mo.çı 3 - !? An. 
ko.ralılar knza.ndt. 

İhtiyarlarm oyunundan 80llr& asıl 

maç baoladı. Oyun hızh başladı ve 
kısa lılr z:ıman zar!mds. .sertlC§tl. 
Dcmlrspor bir müddet sonra da hA
kimlycti ele aldı. Galatasaraylılar da 
çok iyi müdafaada bulunuyorlardı. 

Dcmlrspordan Orhan U7.nktan çek.. 
l!ltf bir ~Utıe ille goıu yaptı. Galata. 
sara)1ılar mukabil hücuma geçWerse 
de biraz sonra. Orhanm ikinci bir §ti.. 

t.U ile lklncı gotu yediler. Fa.kat ha. 
kem bunu o!sayd saydı. Bundan aon.. 
ra oyun kısmen Galatasaray lehine 
dl:lner gibi oldu ve neteklm hücumla. 
rın sıklaştınlması neticesinde Güııdüı 
\·e Süleymanın ayaklariyle bir gol at. 
tılar. Galıı.tasaraylılar halkın müda. 
halesini lcabctUrccck derecede !avuL 
ıu oynuyorlardı. Demlrspor da ayni 
şekilde hareket edince Galataaaraydan 
Envı.:r snkaUıınaralt ~an çıkanldı. 

Devre ı - 1 beraberlikle blttJ. tkincl 
de\Tenin Uk dnklkal&rmda GllndUztln 
ay:ığtyle Galatasaray Udncl gollinü 
yaptı. Dcmlrspor bu devrede Ud sol 
daha çıkardı ,.e bu aureUe maçı 8 - 2 
kıı.uı.n dı. 
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Ziraat Bankası 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramiye Veriver 
Zlr:ıl\t Ilanktı!!mda k ımharıılı ve ihbarsız ta.sn.rruf hesaı>la. 
ı·ında cu nz r;o lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek 

l::ur'n ile nşaf,"ldnkl plana göre ikramiye dağıtılacaktır. 

' Adet ı.ooo Liralık ,.000 Lira 

' 600 .. 2.000 .. 
' .. 250 • 1.000 .. 

•o .. 100 • 4.000 • 
10 .. 60 .. 6.000 .. 
1!?0 .. 40 • ,.800 .. 
160 • ıo • uoo • 

DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan aşağı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fnzlaslyle verilecektir. Kuralar senede 4 defa: ı Ey!O.l, 
1 ntrlnclkflnun, 1 M:ırt ve 1 Haziran tarihlerinde çekııecektir 

~~*ll!EK'Ell~h~t~ACt#:S:Zt~·~illllmilBl .. 1119 ........................... ... 

Nafıa Vekaletinden 
ZT-4-!HO cumartesi günü saat 11 de Ankarada Na.!ıa VekAlett blna

smd."l. Malz:ıme :MUdllrlUğll odııımıda toplanan malzeme eksiltme koml.ayo_ 
nunca vagon içinde ve Ankarada teslim edildiği takdirde cem'an 19200 Ura 
muhammen bcdelll çıralı çam ağacından 400 metre mlkQ.p kerestenin ka.. 
palı ::arf usulıie ek.slltmesı yapılacaktrr. 

İstekliler Anadolu hııttı Uzerinde olmak Uzere teslim istasyonunu de. 
ğişUrebll!.rler ve t::ı istasyonda yine vagon içinde tesllm ı:ıartlle verecekleri 
fiaUe.rm ne suretle hesap c/.leceği §nrbınmeslnde yazılıdır. Muvakkat te· 
mlnat 1440 liradır. 

Eksiltme şartnamesi ve te!errüatı Ankarada Na!ta Vek!letl Malzeme 
MUdUrlUğündcn parasız alınabilir. 

tstelclilerin teklif mcktuplarmı muvakkat teminat ve ı:ıartnameslnde 
yazılı vesikalarla birlikte aynı gUn saat ona kadar mezkür komisyona mak. 
buz mukabilinde vermeleri U\zmıdır. {1672) (2889) 

'il 

24.4.940 Çarşamba 1 

4•Dr· Kemal Ozsan ~ 

idrar yolları hastalık· 
ları mütehassısı 

Kadıköyilnde .Modada Devriye sokağında yapılacak kagir istinat dıva

n, kuyulu men.ez ve tretuar inşaatı açık eksiltmeye konulmuştur. Keşif be· 

1 dell 851JO lira 52 kuruş ve ilk teminatı 644 Ura 29 kuru;ıtur. Mukavele, ek

siltme, bayındırlık işleri umuın, husual ve tennt §arbıamelerl, proje keşif hU

lll.saslle bunıı mUteferrl ı.li~er evrak ·i3 kuruş mukabilinde fen işleri mUdUr-

1 

lüğUnden alınacaktır. İhale 27-4-910 cumartesi günU saat 12 de daim! encU

mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale· 
1 
ı ılcn 8 gUn evvel !en işleri nıUdUrlUğılne müracaatla. alacaklan fennt ehliyet 

! ve 9-&0 yılına alt ticaret od:ı.sı veslkalarilc ihale ı;UnU muayyen saatte dai

mi encümende bulunınııları. (2904) 

• • • 
Belecllye motör!U nakil vasıtaları için !Uzumu oJan muhtelit ebatta 39 

dı!I ve 39 adet lç IAstlğin kapalı zart usulile eksiltmeye konulmu!;jtur. Mec

muunun tahmin bedeli 5207 lira 80 kuruş ve ilk teminatı 390 Ura IS8 kuruıı· 

tur. Şartname zabıt ve mu:ımel!'ıt müdilrlUğU kıı.lcminde görUlecektlr. lhale 

26-4·940 cuma giınil sa.at 15 de dalnll encUmende yapılacaktır. Taliplerin ilk 

teminat makbuz veya mektupları ve ll40 yılına Bit ticaret odası veslkalarllc 

2490 numaralı kanunun tıırlfatı çerçevesinde ha:r.rrlıyacaklan teklif mek

tuplarını lhlllc gUnU saat 14 de kııd:ır daimi encUmene vermeleri. (2378) 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Planı 

1 adet 2000 Ura. ""' 2(100.-ltra 
3 .. 1noo .. ... 3000.- • 
6 .. '500 .. - 3000.- .. 

12 .. 250 .. ... 3000.- .. 
40 100 .. - 4000.- .. 
75 .. M • ... a7:SO.- ,. 

210 .. 25 • ""' IS250.-,. 

Keşideler: 1 Şubat, 1 Mil. 
yıı, 1 Ağustos, 1 lkincite§tin 
tarihlerinde yapıhr. 

. * . ,ı.' "· ..... ----
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BALSAMIN Kremleri 
BALSAM 1 N Güzellik 

eksiri 
BALSAMIN Rimelleri 
BALSAMIN Pudraları 
BALSAMJN Rujları 
F ARD BALSAM iN 

En Kibar Mahfillerin Kullandıkları 
Dünyaca Tanınmış Sıhhi Güzellik 

Müstahzarlarıdır. _A 
1,rı 

Devlet Demiryoltan ve urnar8'1 
işl~tme Umum idaresi na~ı 

Ankara istasyonunda yapılmakta olan D.D. Umum! ldare
1 
.,.t ~ 

trlk ve zayıf cereyan tesis.atı kapalı zarf usullle ve vahidi ! Y 

eksiltmeye konmu§tur . / 
1 - Bu teslsatm keşll bedeli 815000 liradır. U~ .ıf 
2 - tateklller bu işe ait §&rtname vesalr evrakı D.D. yo Y.ı 

ve Sirkeci veznelerinden 425 kuruş bedelle alablllrler. t ıe~ 
3 - Eksiltme 10-5-940 tarihine müM.dlt cum& gilnU ~ JI""" 

rn.da D.D. yollan yol dairesinde toplanacak merkez 1 iti ı'~ 
yapılacaktır. 1,ıı O' f' 

4. - Eksiltmeye g!rebllmek için isteklilerin tekli! mel<tuP~ 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı gün saat 15 e kadar 1' / 
ğlne vermeleri ltznndır. ı 

a) 2490 No. kanun ahk&mma uygun MOO ıtraıık ınuvakldl O' 
b) Bu kanunun tayin ettıtt vesikalar. / ~ 11 
c) Bu ıı:ı için MünakalM vekA.Jetlnden verllml§ ehliyet " tıfl' ·' 'I A) 

.,..·el ..,. ,.. fi" 
''Ehliyet ve.slkuı için ihale tarihinden en az 8 gün e deli v 1 

MUnakalAt vekAletine mUracaatıarı ve bu glbl tesisat ışter!Jl ~e~ 
liralık taahhUdU hUımU suretle ifa et:.l.klerlne dair ellerinde 
vesalkl isUdalarm.a rapteyleml.ş olmaları. (1S:59) (3251) 

• * * 4 
ıd•tf,, 

Ankara Uıtaııyonunda ln§a edllmektc olan D.D. umurnl ~ )1 

kaloriler, au ve ınhht tesısauarm boru §ebekesinln yaptml 
wıullle ve vahldl fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. I 

1 - Bu tesis.atın keşif bedeli 8594S,70 liradır. ıı~ f 
2 - !stek!Uer bu işe alt şartname ve sair evrakı D.P· 1" f 41 / 

ra ve Sirkeci veznelerinden 430 kuruş bedelle alabilirler. _.t '·~ 
8 - Eksiltme 2-5·9·10 tarihine mUsadlt perşembe gtıııll 1 .,.otP' .A 

karada D.D. yolları yol dairesinde toplanacak merkez 1 iJlC il' ııııı 
yapılacaktır. ktuPl~w~ 

t. - Eksiltmeye girebilmek için ı.steklllerln tekllf Dle r ıcoY · 
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki aynı giln saat l:S e k&.da , 

llğlne vermeleri lA.ztmdır. ıı:'t ti 
u\<&I' 

a) 2-t90 No. kanun ahk!mma uygun 5:548,50 liralık ın i 
b) Bu kanunun tayin ettiği ve.sikalar. ~l<~ı1 

c) Bu ıı !çln MUnakal!t vekAletlnden verl\miıı ehll>'!l\18 ~~il-~ 
vesikası için ihale tarihinden en az 8 giln evvel bir ısuda 25()()0 I~ 
kllletlne mUracaatıa.rı ve bu gibi tcslsat işlerinden en az ıııl ,-e 
hUdU hUsnU ıurelle ita ettiklerine dalr ellerinde mevcut res 12,80 Proğram ve memleket saat 

ayan, 12,25 Ajana ve meteoroloji ha· 
bcrlerl, 12,~ MUzlk: Muhtelit şarkı. 
lar, (Pl.), 13,30 • 14 Müzik: KUçük 
orkestra. 18 Program ve memleket 
sn.at ayarı, lS,05 MU::1k: Fasıl heyeti, 
18,55 MUzlk: Okuyan - Mahmud Ka· 
nndaı:ı, 19,10 Memleket saat ayarı, 

ajans ve mcteorolOJI hııberlerl, l9,::0 
Konı:ı:ıma (Dış politika hftdlselerll, 
19,4!'i Müzik: Çalanlar: Hakkı Der • 
ınan, Şerif İçli, Ha.san Cür, :ıı.ramdl 

Tokay, Basri 1J!lcr. 1 - Okuyan: 

Beyosln lstlkli.ıl cadde. l No. 
38. Bu~a Pazan üstü Ohanyoo 

apartman. Tel· 41235 ·----··-... -· -----1 
V A K I T mat b a as 

1 
,.,m.,.p .. , •• mı, .w.,.,,. ('": ~3,:2) .....• 1) 

Muhammen bedeli 158U lira olan ıeklz kalem amY ufllııı• 

Sadi IIo!!ses, R'.\dlte Erten. 20,15 Ko
nuşma (Çocuk F.slrgcmc Kurumu ta
ra.tından), 20,30 Temsil, 21,30 MUzlk: 
RlyııccUcumhur bando u. 2~,15 Mem. 
leket ~t ayarı, ajans haberler!, zl. 
raat, esham, t.nhvll1t, kambiyo ve 
nukud bo::sas: (f!ya~). 22,35 MUzlk: 
Cazband CPJ.), 2.1,2.'} • 23,30 Yarınki 
program ve kapanı-,. 

Et"nebi lst:ıı.ıyonlar•nıJ:ı Tarlıçe 
ncşriyııt 

Bclgrad: Saat 19 da kma dalga 
48. Paris: Saat 19.45 de kısa dal
ga 40, orta dalga 255: T" ·an: Sa
nt 20.15 de kısn dalga 50.55 d,. 
Roma: gaat 21.30 da orta dalga 
250, Londra: Snat 18,55 de k1ı:3 
dalga 20, 31.5. 

Beyoğlu Halk Sineması 
9u&i!a sm ... ea ttfburı.'n 

2.. BilyUk Film Birden 
ı - 6LDUJIZllıi zr.nın 
% - lbMralaP Krnlı BUFALAB1L 

(Türkçe Sözlü) 

··-----·1 .. -,. (;oruk Hekırnı 1 

ı~~~,n~~~~ı~ıh~~kP~!~~~U .ı ; 
P:ıutrrlıın nıııuıla hn ~ün 1 

~auı ı:> rt,.rı -1111ır:ı. l t'lt•lon 1111·• 

lıll1111•m•mı1&:~:::.••tt•mr •nsı::ı•ş• 

r.-.............. _ ............... -..... ... ···--·········-.. ··-········ ........... --:: 
~' Göz Hekimi n 
H H :; Dr. Murat R. Aydın :s 
1 i ~:Beyoğhı • Parma~ck:ıpı, imam i! 
jisolrnk No: 2. Tel: 41553 :: 
:!Muayene ve her türlü gö2 i 
f:ameliyatı fıkara İçin pıır:nı2 •. :: .. .. 
~ n 
ıa::::::::::::::::::::::::::::::::r.:::::::ı:ı 

! , -------- . ---~ - ' 

1 

Dr. NECAETTIN 1 1 

ATASAGUN 1 

k l s m l n l gen iden zemesl 10-6-940 pıızartesl günü saat l:S,30 da kapall zarf ~ 
tdare bln:ı.smda satın alınacaktır. ttat ı• r-

d 
ınu"'a.1' ' sa • 

Kitap 
tanzim e l•p Q ç m l ş t l f Bu işe girmek l.sUyenlerin (1188 lira 08 kuruşluk), ııs"t ). • J 

kanunun tayin ettiği vesikalan ve tekllfierlnl aynı gU1l ,v; 
Kitap, mecmua, gazete basar. komt,yon reısıığine vermeıerı l~mdır. dııırcs1llcıcıı· 

Şartnameler parası:r. olarak Ankara.da malzeme ·O) J 
Tabiler namın.'\ dizP.-i isleri ııı.lır. 1 paşada tesellüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. cszu ,,o~ 

•eıım~Dllllll•a•mmili!lm:m•ll . * * * deınırdeıı ~ ti 

inhisarlar · umum 
müdürlüğünden: 

I - Kc§lf plAn ve şartnamesi mucibince ldarem!zin Ciball fııbrikası 

lrıınvformııtör binası inşaatı işi açık eksiltme usulllc ihale olunacaktlr. 

II - Ke~t bedel! 7846,19 lira muvakkat teminatı 588.46 liradır. 

III - Eksiltme 2-5-940 perşembe gllnil saat 14 te Kabataşta levazım ve 
mUbayaat şubesindeki alım komlsyonunu:ı. yapılacaktır. 

IV - Ş:ırtnıımesl sözU geçen le\•azım ,ubcsi veznes!.ndcn 39 kuruş muka
b!llnde alınabilir. 

Muhammen bedeli 1120 lira olan 70 adet döklll• dtı~~"' 
dirhem 30-4-lll4.0 salı günü sa.ııt (11) on birde J{aY 18tııı ' ~-1 
dahilindeki koml.ayon tarafından açık eksiltme usuıile t ~ r 

t ııılll' yv-
Bu ıııe girmek isteyenlerin 8~ liralık muva'kka.t d; ı<O~ # 

tayin ettiği veaaJkle birlikte eksiltme gUnU aaaUne k& ıııı•~) 
caathn lltztmdır. ak ıt&l1tı (tfj 

Bu i~e alt ıartnameler komisyondan parasız 01ıır 

~-------~,i, 
Ankara Caddesinin en işlek yeA ~ 
Kiralık dük1'9,ı Snbahları 8.30 a kador. Ak 1 

·~:ımlan 17 den !Onrn r.ıııeıı Tay. , 

1.r:ıre Ap. Daire 2: No. 17 de V - tsteklllerin ev.sillme ıcın tayin o!unan gUn ve saatte şartnamenin 
1 hastalarını kııbul edPr. 1 IFı !ıltnısında yazılı ,·eı:mll< ve yUzdc 7,5 suvcnıne parasne Llrlikte mezkür 

~f'!••fo11: 28!l,";~ • ~~~~lıilı ltoınlııyona mUracaatııı.n. l30S1J 

··rac9 
Vakit Matbaası ıdaresine nıu 


