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llitler, Musoliniye mesaj gönderdi, 
Aıusolini Berline ·gidecekmiş 
Göringin Bükreş ve 
Belgradı ziyafet 

edeceği söyleniyor 
1 4Inıa.nyayı iaşe müş külabndan kurtaracağı 

umulmuş olan Stalin ve 
~l~a~ .. . - Sovye~ Molotof 
ışb ı rlıgı gevşedı 

Muhtelif Alman firmaları 
~o"Yet sevkiyatının ağırlı
~dan şikayete başladılar 
~bu~ (A. A·) - Havasa- Matbuat mahfellerinde beyan e-
~"'' Yor: dHdiğine göre Göring ya.kında BUk-
Iİ..~ ~ırı ba21 şayialara göre Mu- refii ve Belgradı ziyaret ettikten 
~~ada.ki Almanya aefiri sonra Roma yoluyla Berline döne
• ~e ~abuı etmiştir· Sefir cektir· «. Sı li.itierın bir mesajmı tev- ALMAN .. SOVl'D JIBIJUJGl 
ltiı~-~ :Berunıe Roma arum- GEVŞEDİ 
~'"94 ~ti§areler yapıldığı aöy- ~. ı'7 (A· A·) - Ec-

~··.ıQ"'dir. nebi müşahitler Alman harici ai-
ııa-,.' :a.kenzenin geçenlerde yasetinin mil§kül bir mevkide bu -
'~~ "et edildiği ve Romaya lunduğunu beyan etmektedirler. 
-..:::'tlt ;'V\'el Hitlerle uzun bir Çünkü Almanyanm İtalya ile ara-
--~ ~t'abPtıtJ hatırlardadır· Bu- smdaki işbirliğini muhafaza ve 
~'""'" ly· er Yllkarda zikredilen takviye etmek için Sovyetler Bir
~,:. hı~• alan mah!eller- liği ile yapmak iatediği lııblrliğiD-

~ılanmaktadır· (Devamı 6 nc::!a) 

Amer ikanın harbe girmesi 
ihtimalleri günden 

" Uüne kuvvetleniyor' 
bı ~rtlerika bu harpte artık 
• ~raf değil gayrimuharip,, 
~ı-.~:t1 ''> ~e~ .. _'. (A.A.) - Nevyork aynı zamanda Vaterlodanberl dev&m 
~·~~ Vqington muhabiri eden dUnya medeniyetinin inhlzammı 
' ~l"bı!J4ı Vll§ingtonun siyası da mucip olur. Bizim medenlyeUmlz 
' )'tı:ı-'n .\ızıertkanm müttefik- ve müesseselerimiz de Vaterlodan son 
~tıs~'tltetı a harbe girmesi lhtimall· ra inkişaf etml§tir. Blr gUn kuvveU
~-~~ eııcııttnı çUnkü §imdik! mJzin ağlrlığmı intibak ettiğimiz dUn 
•,~ "ıııertkanın mutte!ikleri ya oartıarını do:rudan doğruya tehdlt 
~ ~tunu kaydeylemekte edenlere karşı bize azami emniyeti 

--~ 'ı-tı1t tadır: temin edenlerin yanma koymağa ka
>'ti ~ bttarar değiliz. Sadece rar verebiliriz. Birçok Amerikalılar 
il~~ b~. lllr nazl muzaf:erl- gittikçe bu kanaate l§tirak etmekte-

lıtt tı~ ve lngtıtere için dirler.,, 
illet olmakla kalmaz 

Doğumunun 
yıl dönümünde 

Hitleri tebrik 
etmediler 

Amıterdam, 26 (A.A.) - Te
legraf gazetesinin Bertin muha. 
birinin bildirdiğine göre Hitle· 
rin doğumu yıldönümünde Sta.. 
lin v.e Molotofun tebrik telgraf • 
lan göndermemiı bulunmaları, 
1'.lman wiyaıi mahfilleri için ıür. 
priz tefkil etmiftir. Berlin ile 
Moskova arasında yeni güçlükler 
çık:mıı olduğu sanılmaktadır. 

Başvekil 
Bugün demir 

madeninde 
tetkikler yapıyor 
Petrolun iıletilmesi için 

bir ıirket kurulacak 

Dlnlk, 26 (A· A·) - Başve
kil Doktor Refik Saydam, refaka
tindeki zevatla beraber bugün sa.
at 19 da Divriğe gelmişler ve is
tasyonda hükfunet erkfını ve halk 
tarafından hararetle karşılanmLS
lardır. 

Başvekilimiz geceyi burada ge
çirecekler, yarm demir madeninde 
tetkikler yaptıktan sonra Malatya 
istikametine hareket edeceklerdir· 

BİR ŞİRKET KURULMASI 
MEVZUBABS 

Ankara, 2"1 - Beşiri kazası da
hilinde bulunan petrol mcnbamı 
işletmek Uzere "Devlet petrol iş
letmesi,, adı altında büyük bir şir
ket kurulması mevzubahs olmak
tadır. Söylendiğine göre, şirketin 

sermayesi başvekilimizin petrol 
sahasından avdetinden sonra teshil 
olunacaktır. 

lnglliz tayyarelerinin mlltcaddld akmlarile bir h:ı.rabeyo dönen ~on·~te Stann~er Jıa.va mcyd:ı
nmda, bu taarruzlardan cnel Alman tayyareleri '\'O tayyarecileri 

Norveçte Alman ileri 
hareketi durduruldu 

T rondhaymi muhasara dan kurtarmak üzere Almanlar takviye 
gönderdiler. Müttefikler bu mıntakada Almanların mevzilerini 
laştırmalarına mani olm ağa çalışıyorlar. 

kıtal~ri 
sağlam-

Çetin muharebelerin asıl bund~n 
sonra başlayacağ ı anlaşılıyor· 

Londra, 27 (A.A. ) - Norv.eç. Trondheim'~e mevkilerini sağ - ı b~r vaziyetı.e. karşılaşacaklar. bel 
te cereyan eden harekat hakkın. lamlaştırmaga muvaffak olduk - kı de ş1mdılik harekatı Norve .. 
da emin bir membadan alman lan takdirde müttefikler müşkül (Devamı 6 ncıda)J 
malumata göre müttefik kıtalar 
şimdi Trondheim' den gelen de - l 
miryolunun büyük bir kısmını 
işgal etm.ekte ve mühim bir ilti. 
sak noktası olan Stören'i ellerin. 
de bulundurmaktadırlar . 

Diğer ciheten perşembe günü 
neşredilen tebliğden müttefikle -
rin Lillehammer'in şimalinde ye
ni mevzilere çekildikleri öğre • 
nilmi~tir, 

Almanlar. Oslo mmtakasında
ki kısmı külli ve Trondh.eim'i iş. 
gal eden garnizon ile temas ede. 
bilmek ümidile şimal istikame · 
tinde demiryolunu takiben iter -
lemişlerdir. 

Müşahitler, şimdiki halde kuv. 
vetleri Alman kuvvetlerinden da
ha az olan müttefiklerin düşma
nın bu tesebbüsüne mani olmak 
ıçin şiddetli bir mücadeleye gi. 
rişmeleri lazım geldiğini söyle. 
mektedir. Fakat Almanlar, 

Harpten sonra ısveçten çıkan 
ilk yolcu bu sabah geldi 

Ticaret ataşemizin zevcesi Almanyadan geçer
ken çok müşkülata uğradı 

Bütün Alman trenleri Çekoslovakyaya 
asker taşımakla meşgul 

On bir ay evvel Stokholma giden 1 hunde bugUnkU Semplon ek.spresflt 
Avrupıınm şimal memleketlerindeki gelm!§Ur. 
ticaret ataşemiz Natukun zevcesi Fer- (Devamı 6 ncıda)' 

vukuunda asker Harp 
ailelerine 

Gazeteci Kemalettin 
Şükrü vefat etti 

Gazeteci arkadaşlarnnızdan Kema
lettin Şükrünün vefat ettiğini bugün 
teessilrle öğrendik. yardım için 

Hükumet kanun 
layihaları hazırlıyor 
General Kazım Karabekirin bu bahse ait bir 

Uzun zaman İstanbul gazetelerlndo 
tercUmeler ve muhtelif te!rlkalar 
yazmı§ olan Kemalettin ŞUkrü bJ,r a
ralık meslekten ayrılmış, sonra lzml
re giderek ora matbuatında ~Lll§ma
ğa başlamıştı. Son vazifesi lzmlrde 
mUnteşlr '•Yeni ASlr., gazeteallaln 
yazı işleri mUdUrlUğüydU. 

teklifi muvafık görülmedi 

l Bomonti fabrikaiarının satın ahnması 

Bir mUddet evvel hastalanmı§ ve 
tstanbula gclmlşU. Gureba lı:ı.ştano

slnde tcdnvl edilmekteydi. Gösterilen 
ihtimama rağmen kurtulamamıı. \'O 

vefat etmiştir. 
Arkadıışımızın crnaze!<I bubUn aaat 

nete h::uıtaneden kaldırılacak, namazı 
Merkezefendl camUnde kılrndıktan 

sonra Mcrkeze!endi kabristanına def· 
nedllecektlr. Rahmet diler ve ailesine 
~Uuim1zl bildiririz. 

~~~~~~~"""'-~~~·~~·~~~=~~~ 
Mtınlan müldmmat..wWdtl blr Alm.aa Dlıkllşe 

\"&pal'UDUD enJma,. ' 

• 

kanunu kabul edildi 
(Yazın 2 ncide) 8aluDetll Kemalettln Şükrü. 
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Aradığımız delikanlı, beş aydanberi bütün gece
lerini, ve hatta ekseriya gündüzlerini mahvolmuş 

kızların yataklarında geçirmiştir. 

Fikirlerinize iştirak etmiyo
rum. Fakat dostlarınızın, herhal
de onları doğru yola davet için, 
büyük şehirlerimizde Kurtizanla
ra ziyaretlerde bulunma!arında bir 
büyüklük, f>Jicenabane bir şahsi 
menfaat gözetmemezlik görüyo
rum. 

- Bundan şüphe etmeyjniz. 

- Aradığımız delikanlının ga-
yesi de işte buydu. Sözlerine inan
mam lazımgelirse, beş aydanbcri 
bütün gecelerini, ve hatta ekseriya 
gündüzlerini mahvolmus kızların 
yatak.lamıda geçirdi. 

- Asil çocuk! 
- Hususi metodu, hiçbir cazibe 

si olmıyan, herbad vücudunu gös
termekti. Elbiselerini terkcdiror, 
günahkara yaklaşıyor ve: 

- Nefse rnağlOp olmak fena 
§Cydir, diyordu. Nasıl oluyor da 
iğreruniyorsun? 

- Çok kadını hidayet yoluna u
laştırdı mı? 

- Hiç birisini! Ekserisi onu çok 
cazip bulduklarını ve sarısınlan 
çok sevdiklerini (çilrikü kendisi 
sarışındı) söylüyorlardı. 

Diğer bir kısmı ikinci derece gU
ıellere de çift ücret mukabilinde 
iltifat gösterdiklerini, gWümsiye
rek izah ediyordu. 

Bununla beraber onun hakkın· 
da dil.sündüklerini söylemek için 
k~fi derecede açık sözlü olanlar 
da vardı ve bunlar daiına en genç
leriydL 

Lafr .uzatnuyalım; fimitsiı bir 
halde Trifenjen ~ideceği sırada 

prenses Alinin haremden çok u
zakta obmyan bir yerde oturduğu
nu öğrendi ve hiçbir ruhun onunki 
kadar tehlikede olmadığını düşün 
dil, nihayet onu kurtarmak ~rdi
nl kazandı. 

- Bu i~i nasıl yaptı? 
- Bu bir sırdır. Ayni zamanda 

günah içinden M irabel isimli za
vallı bir dansözü de kurtadr. 

Fa!<at bu dansözün memleketi
ne d?nerek sefahat içinde geçmiş 

Muhiddin Ustündağ 
hakkındaki karar 

Temyiz mahkemesi SUrpa.gop me
ıı:arlığı meselesinden dolnyı eski 15-
t&nbUl valisi Muhiddin UstUndaj! n!oy. 
hlne acııan davayı tetkik ederek mah 
kemenin knrannı nakzctml§tlr. Da
va mayısın on be~lnde yeniden rUyet 
edilecektir. 

Hususi mekteplerin 
İmtihanları kontrol 

edilecek 
:Maarif vekAletl ta.rafmdnn yaptırı

lan tetkikat ncUceslnde bir kısım hu
ııwıt mekteplertn lmtlhnnlarmd& bazı 
yolsu.zluklıır olduğu anl&§ılm.ı;, ve im
Wıanlarm sıla bfr kontrole tabi tutul
ması kararl:ı;mı:ıtır. 

Bndcma blltUn humst mektepler 
fçln re.mıt mekteplerden ayn .imtihan 
heyeUeri te~kll edllecek ve her mek
tebin lmUhanmdA muhakkalt surette 
vcka.Iet umuml mtlfettlşlerinden biri 
bulunacaktır. 

gençlitrini orada unutmak üzere 
k!lfı parası yoktu. Kendisine nasi 
hatlerde bulunan delikanlı ise pa 
ra vermeği hiç düşünmüyordu. 

Bu işi prenses Alin üzerine aldı. 
Bu suretle prenses ayni günde yal
nız kendisini değil ayni zamanda 
diğer birini de uçurumdan kurtar
dr. 

J~tc bu sebeble mektup yazd1 ve 
damdonör vasıtasile bildiğiniz ye
re gönderdi. 

- Şimdi her ~ey anlaşılıyor. Pe
ki, ya bulunan mektuplar? 

- Bunlar, çılgın bir hayatın 

son §ahitleridir. Mirabel evvel~ 
bunları imha etmek istiyordu, 
fakat sonra rarnirnt nedametini is
bat için bunları nasihatçiye verdi. 

- Ya bu elbiseler? Ma\"İ ceket, 
yeşil rob? 

- Fakir köylülere bir hediye. 
Prenses Alinle yanındaki kız bun
dan sonra siyahtan ba~ka bir renk
te elbise giyin."Ilck istemiyorlar. 

Taksi. Jigliyoya dikkatle baktı: 
- Söyliycceklerim dolayısile 

peşinen özür dilerim. Size fırsat 

verirsem benimle alay edeceğinize 
inanmam için elimde kati rebeblcr 
var. Lakin bugün sir.e inanıyorum; 
evet inanıyorum. Bana söyledikle
rinizi hakikat aydınlatıyor. Bunu 
hissediyorum ve biliyorum. Bunlar 
uydurulamaz. 
Şimdi kalbimde ahlaki vazifem

le idari vazifem arasında müthiş 
bir mücadele cereyan ediyor. Pren 
sesi himaye edersem krala ihanet 
etmiş olacağım. Onu krala teslim 
edersem bir ruhu fazilet ve namus 
~·olundan ayırmış olacağını .. 

Her iki takdirde de beni ce 
hennem bekliyor! 

Ne yapmalı? 
Nereye gitmeli? 
Filisin tayı bu sırada onların a· 

rasına girdi, küçük kız b:ığırıyor
du: 

-Gözleriniz hiçbir şey görmez 
mi oldu? Baksanıza... §ura ya ba
kın, yolun ilerisine doğru ... 

(Devamı var) 

Yumurta 
ticaretimiz 

İngilizler yalnız yumur
ta yüklemek üzere 

vapurlar gönderiyor 
İngiltere memleketlmlzden mllhlm 

miktarda yumurta almak lçln müra
caat etml§ ve bunun için ırureU mah
euıı~da vapurlo.r gönderileceği ve ilk 
vapurun yola çıkanlnu~ bulbduğu 
btldlr1lml~t1r. 

- Yumurta tacirleri birdenbire bQ
)1lk bir alıcı ol&rak meydana çıkan 

tnguterenln bu taleblnl kar~ılamak 
Uzere dUn iktisat veklUetl başkontro
llSrlUğllnde bir toplantı yar-.nııılar ve 
gelecek vapurlara yumurta hazırlan
mnsı Uzerlnde görll~mllşleralr. 

Gelecek vapurlar münhaıııran yu
murta yükliyeceklerdlr. İngiliz plyaııa
lannda Danimarka yumurtalannm 
yerini yumurto.lanmızm tutacağı an
ııı.,ılmaktadır. 
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ilk kira ihtikarı 
davası 

Bir dükkan sahibi dün 
muhakeme edildi 

Mllll korunma kanunu hUkünılerl

ne aykırı olarak dükltAnının kirasını 
yükseltmek suretue ihUkAr yapmak 
suçuyla bir Bul:;-ar mahkemeye vcrll· 
mlş ve ııchrimlzde llk defa bu suçtan 
dolayı muh:ıkeme yapllm~tır. 

Maznun Tahtakalede Balkapanı 

caddesinde sahıbi oldutu 11 numar;ıılı 
dUkkQ.runın kirasını bu defa kiraciailc 
konturatı yenilerken 20 liradan 27 li
raya çıkarmqı, fakat bwıu konturata 
açıkça ya.zmıyaro.k mukaveleyi gene 
20 lira üzerinden yaptığı ho.lde arada· 
ki aydn yedıııer liralık to.rkJ kiracıya 
imzalatacağı bonolarla tııhtı temtne 
almak lstcmlQtir. Bu mal sahibi ay
m zamanda, dUltlıO.ıı Rlnıamın \"ergi 
borcu veııa.ir hcrhtuıgt bir ııcbcble 

haczcdllemcmc&nl temin lçln ı;ıöyle bir 
formUl de bulmuotur: Konturnta bir 
aenellk kirayı peşin aldıjtına dalr 
ııerh vererek 1mZalnm1f :takat haki
katte para aınıamıatır. Dunun yerine 
ayda yirmi liradan bir 8Cllclllt kim 
bedeli lle ayda 7 liralık zammın bir 
senelik tutannı cemederek bu mlkta· 
n muhtelif tarihlerde ödemek üzere 
15 bonoya takslm etmiş ve bu bonala
n kiracıya imzalatmak lstcml§Ur. 
1.§te bu aırnda bu dUkka.ııda fırça tı
careU yapan kiracı Davıt Mlzrahlnln 
lhban üzerine emniyet mUdürlUğU 

kaçakçılık ıubcsl mcmurlnrı bir cur
mUıneı;ıhut terUp eder k dUkklna gtr
mJiler ve bonolarla konturatı masa Ü· 

zerinden rı.lnrak dUkkAn aahlblnl mah
kemeye verınl§lcrdir. 

Dün aaUye dör.:IUncU ceza ma.hko
mesinde y:ıpılıı.n muhakeme canasın 

mıda dlikktın eahlb!nln geçen sene de 
kira bedelin! bu ıekllde yani bono u· 
1Ulile tahsil etUğt nnl&§ılm~, eski 
bonola.ruı ldr&eı tarafından ibrazı için 
muhakeme ba.şka güne bırakılmı§tır. 

,Yerli İpekle kadın 
çorapları imali tecrübe 

edildi 
lpek ko.dm çoraplarının münhası

ran yerli ipeklerle imali 1Cln dUn §eh
rlmlzde Uç fabrikndo. mUtehassıslar Ö· 

nUndo tecrübeler yapılmıııtır. Netice
de sureU mahsusada hazırlanacak ip
liklerle çorap imal edlldlğl takdlrde 
h1 netlce alınacağı kanaati haaıl ol
mu~tur. Tecrllbelere devam olunn
cakbr. 

Hakime hakaret eden 
bir adam cezasını 

buldu 
Dün d!lrdlincli aııllye cez.a mahlte

moslnde hırsızlık sugundan muhake· 
me edilen Osman adında biri 9 aylık 
mahk1lınlyet karannm tcfhimlnl mll
tcaklp Mklıne kü!Ur ve hakarette 
bulunmu~tur. Derhal tutulan bir za
bıUa bu suçtan dolayı ackl2incl asli
ye coz:ı. mahkemesine verilen Osman 
9 aylık cczııslle bcrnber 13 ay 20 gUn 
hapse ve 9 ay 10 g1ln znbıta nezorcU 
altında bulunmağa ve 130 Ura ağır 

p:ı.ra cezası ödemeğe mıı.hkilm edil· 
mljtlr. 

Hatay vapuru serbest 
bırakıldı 

Ha.tay vapurunun vaziyeti dUn 
Uman ldnrcslndekl komisyonda tetkik 
edllmlJ1 ve vapura Köstenccyo Beler 
yapması için verilen mllsaaclonln hiç 
bir ka.yıt ve §arta tabi ve muallnk bu
lunmadığı anıaoılmıştır. füıptan Kös· 
tenccdon dahn. k&rlı bulars.k yükledi· 
ğl keresteleri izin verilmezse Ha.yfaya 
değil, bir TUrk limanı olan tskcnde
runa ~IStlln:ıceğlnl ve orndıuı memnu· 
lyet kararına girmiyen kUı;Uk vesaitle 
aktarma auretUe Haytaya göndcrece
~ni blldlrmı, ve vapurun hareketine 
mUsande eililmiııtır. Vapur pazarttıst 
g-UnU İsltcnderuno. hareltet edecektir. 

Harp vukuunda asker 
aileleıine gardım için 

Hükumet kanun 
layihaları hazırlıyor 
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General Kazım Karabekirin bu bahse ait bir 
teklifi muvafık görülmedi 

Bomonti fabrikalarının satın ahnması 1 
kanunu kabul edildi 

nVştnsnCGvıt ~ 
DARUŞŞEF ,..,/>. 
MEKTEBtNDt: 

A N K A R A, 27 - Bü
yük Millet Meclisi dün top. 
lanmıştır. Celsenin açılmasını 
müteakip resmi ve hususi daire
lerde odacı ve kapıcı gibi müs_ 
tahdemlerden askere gidenlerin 
yerine aile efradından birinin 
nhnmasr hakkında general Ka
zım Karabekir (İstanbul) tara. 
fından yapılan kanun teklifi ile 
buna aft Milli Müdafaa ve Da
hiliye encilmenteri mazbataları 
müzakere olunmuştur. 

Encümenler bu mazbataların. 
da bu mevzu üzerinde karar al. 
manm vekaletlerin salahiyetleri 
dahilinde bulunması itibarile bir 
kanun tedvirine lüzum ~lSrülme
diği işaret olunmakta idi. 

K8.zrm Karabekir söz alarak 
kanunu teklifine saik otan se. 
bcpleri ve lüzumu izah eylemiş
tir. 

Bu mütalealara karsılık ola _ 
rak ta Millt MUdataa Vekili Saf. 
fet Arıkan izahat vererek demiş. 
tir ki: 

''-Askerlik kanununda 73. cü 
maddede derpiş edilen, tahtı si
laha alman efradın allelerine 
vapılan yardım meselesidir. Ma. 
lumualiniz bundan bir müddet 
evvel bazı efrat silah altına cel
bcdilmişti. Bil8.bara terhis olun. 
du. Celbcdilcn bu efrn.dm ailele
rine yapılan yardımlar hakkın
da Dahiliye Vekili arkadaşım 

• 
Romanyada haftada • 
iki gün et satışı yok 

BugünkU Avrupa trenlerile gelen 
bazı yolcuların verd:kleri ma!Cımata 
ı;öre, Bulıa.rlıtandan sonra Roman
yada da haftada 1k1 gün et salı§ı 
yasak edilerek aarflyatm tahdidine 
bnşlanmrıtır. 

Yugoslavyada tatbik edilen haftada 
bir gün et yaııafmm da iki güne çı· 

karılacağı rivayetleri ıoıtuınııtır. 

Bir tavzih 
Ihsan Teoman ve &erll(I mUf'Sscsesı 

umumı veldll 1Sül0;yman Teoıuıuıdan 

§U mt'k""tubu aldılc 

.Muhterem razctenlzln 1-(·0!0 gUn 
ve 2920 sayılı nU8hası,nın ikinci ııay
faıının dört ve beılncl sütunlarında 

(Türk - Dulgar ticaret odası açılma
sına çall§ılıyor) ba§lı#ı altındaki ya
zınızın dördUncU aUtununun 20, 21, 
22, 23, 2• üncü satırlarlle beşinci sü
tununun 8, 9, 10, 11, 12 inci satırlo.
rınm da taratımdıuı aöylenmlt eözler 
:ekllnde dercedllınio oldufunu dUn eli
me ge~n mozkür g-azctcnin miltalea
sından anladım. 

Ben sırt Ucaretıe müştagll ve 
hlçb!r şekilde siyase tle alt'lkası olmı

ynn blr ln::an eıfo.Ulc bu gibi beyanat 
tt\ bulunmama ımıtan yoktur ve bina
enaleyh bu ynzılardan tlca.rcte s.lt o
lan kmmla.rmdan mu.dasının ıözle· 

rlmle hiçbir aU!.kMı olmııdığtnı tAsrlh 
cderlm. 

Yabancı bir devlet slyaaeU hakkm
d:ı beyanatta bulunmaya ne anl&blye· 
tLm ne de sıfatım vardır. :Muhterem 
gazetenizin muhab!rl ba ya vaki hnva
<llslerin 11rf Ucarl lolerdcn ibaret oldu 
ğunu ve dl~e?' siyası söıter\n tarafım

dan söylenmiş olmadığını arzederlm. 

tetkikat yaptırdılar. Aldıkları 
neticeye ~<Sre icap eden tedbir. 
lcr alınaeaktrr. 

İkinci mühim mesele şimdi sa
vın ~eneralin bahis buyurdukla. 
rı mevzudur. O da cephede çar
pışan efradın vakti seferde ge
ride kalan ailelerine yapılacak 
yardım meselesidir. Bunu, hüku. 
met ehemmiyetle derpiş etmiş· 
tir. Tetkikat yapmaktadır. BU _ 
tün cephe efradının geride ka -
lan efradı ailesinin tam mana.. 
sile ve tabii bütçemizin ve taka. 
timizin kaldıracağı ni!bette, İa· 
~e ve ibatesi için lazmı gelen ka. 
nun teklifleri tetkik olunmak -
tadır. Vakti geldiği zaman arze
dilecektir.,, 

Bu izahattan sonra Meclis da
hiliye encümeni mazbatasını tas. 
vip cylemiıtir. 

BOMONTININ SATIN 
ALINMASI 

Meclis ruzmaneye dahil bulu
nan diğer maddelerden Bomon _ 
ti - Nektar fabrikalarının satın 
alınmaları ve bOOellnin tediye _ 
si şekline ait kanun layihasmm 
GümrUk ve İnhisarlar Vekili Ra.. 
lf Karadenizfn talebi üzerine 
müstacelen müzakeresini tasvip 
eylemi1 ve bazı mebusların müta. 
lealarına İnhisarlar Vekilinin ce. 
vap ve izahatını müteakip kanun 
aynen kabul edilmi§tir. 

Emir Abdullah mayıs 
içinde geliyor 

Amman, 26 (A.A.) - Emlr Ab-
dullahın mayıs ayının lklncl yarm:n
da Ankarayı ziyaret edeceği resmen 
blldlrllmtştir. 

• Yeni yolcu salonu ay başında açı
lacaktır. DUn vall buraaınt l'tzcrek 
binanın etrafının tanzlml işleri U&e

rlnde izahat almıştır. 
• Köy kadınlannm ~lık. tııı:ııertnl 

arttırmnk ve onlara diki' ve nakış 
<iğrctmek tizcre seyyar köy kurslan 
nc;ılması kararlaşmışlır. 

• Ortıı.köyd~ki Enver pqa k!S§kUn
de bulunan ve eski Alınan lrnparatoru 
tarafından o zaman Enver paşaya 

verllml§ olan tunç;aıı dört hayvan 
beykellntn be.Iccııyece ııatın a.Itnınıuıı 

lıararla§mıştır •• 
• Tıbbi ve kimyevt ecza ldlıalat ta

cirleri aralannda birlik kurın&k için 
paıartcsl günü ticaret vekO.letl bnş

korıtrolörlüğünde toplana.caklllrdrr. 
• Limanlar umum mUdUrlUltl ta.ra

fından Forttan alınan Tophanedeki 
atelyeıer l mayıstan itibaren atnrcpo 
olarak aı;ılacalttır. 

• Delediyo Tevfik Ftkretın A§lya· 
nınt aatın almı§tır. İleride tanzim e
dilerek muha!:ız:ı altınıı, alınacaktır. 

• Salı günU ııaat 17,30 da Emlnö
nU halkevinde Univerılle edeblya.t fa
külte.si pro!esörlerlnclen Ahmet Ham· 
dl Twıpmar tarafından {Tanzimat 
edeblyab) na dair bir konferans veri· 
lccckUr. 

• Yugoalavyada.ıı k•lerek Beyoğlu 
hatkevl ıoıya.I yardım ıubcsl menta.
a ttne bir kônser verecek olan 70 klgl· 
ili< l<oı·o heyetinin müsameresi 2 ma
yıs per,embe ak§amı uat 21 de 
Franaız Uyatroaunda terUp cdUml§Ur, 

• KIZ KISMI 
~ D .\RÜŞŞEFAKA ~eJJlıl'ıi 

t-csl uun ıcncJer ~ 
ha!dkatcn takdlro dtğer ıeJ.-t~ 
bir faallyet lçlndo nı~ 
ea bil;> ilk bir eksiğini 10~• 
makta en büyu··k bir boŞ ıa,..; 

' rf dO""' doldurmakta, nzlyetıe "1l~· 
lo bclld do onwı ıc~ 1~· nı bulama8& tahsilden ,.. " j,1f 
tıuı mahrum kalacak birÇO uP 

'!-.ı..ı metli vat.an ı;oculdarın1 ,...- • 

rnu.tld birer uzuv oıarsk re 
yor· rı. tıol 

Propa~andasız, rekliıı>5,.ıı tr 
,.e lüzumsuz sözsüz, ınit~;.ı oflP 
kat hakikaten mUfld "e ıercJf11' 
bu milessesenln 1l%Oll ıcıı~i' -•· 
beri memlekete yetıştJr IJ1 ,0-
newcrlcrln adedi artık ı.o 1~ lay aayılamıyacak bir 
yillcsctmış bulunuyor· bO ,ıl· 

Fakat bugUno kadar ~ 
kat nılicsscse.l ma.aı-' .., 
co koll&rmı kendJ yard~~ 
ta9 olan ve tabıtUe s rcJO' ~ 
kek çocoldanna açıyo <'l'.r 
Ba,vekflimJz Ba.y Rc.flk 5:;~ 
müz:Weretı ile bu ,oııı-t 6pr,,. 
SC6inln kıa ~caldar1Jl~ 1 tılt r 
btı.rmdırabilece~ bUyill' ~ 
vinçle haber almış bnl~ ~ 

Hcmlckctte benilz k i' ,, 
Unln mcl'Ztlbah.5 o~':..,-..J• 
lcrdo tesLoı cclllmiJ bol1JP"""~.ft 
rllş~faka mckt.eblnde ~Y 
lara m.ahStL'J bir 501>ö bO tr 
[il pek ta.btiydl· ,~ • 

Fa.kat birkaç zaınan ,tst 
taııbula yaptığı bir t~t}d).,,~ 
h:ıtlndo Başveklllnılı bO tıd ~ 
seyl do ziyaret ctmJ' :ı,ı11 
ess~enln faaliyeti bak 1111. ; 
kn.darlardım izahat •~ t 

Aldığı izahata lnZ tı0 ~ 
~a.hsi mil~hedclerlle del•)'~· 
csscscnln değer ,·o JJ•1 ~~· 
takdir ctmt, bulunan ııılltP'~I 
tor Refik Saydaııı. bU c)e ti ı;.1' 
n1n Jm ~ukbrlyle ID 111' ıt' 
olmaıımı istemi,, ,.e "6~~t 
sım ~ılması için de t11I' 
vaadctml~fj. .~ı tel' 

Daı:vckillmlıiıı bo ' ıııcıı ,, 
,·o ae 

mu' bulunduğu~ 110 ,ııl~ 
mUdürilnUn An · t;teıt .~ıP 
geU§lnde ba.,ve"k.Ble gctw" .,O' 
tnhsl&atı da birUkU' ıt~ 
büyük bir se\·lntlo Ö~ ı-" 
lunuyomz· ~ o• 

ncJe.dlye 1mar ıtJerl 1~ •· t.:ırafmdan pli'ını hJ1%fl'. .,..~, 
lan mektebin ltız Jl1Soıl ~ tıl' 
nnn bir an C\'VCI ln~ tıl ~ 
''e Dariişşcfa.ka ınck: ~ ~~ 
mclttebln ~efkatlno ' ııdl ~ .. 
muh~ lnz ~1dattı1t ttlırı' ,;· 
an en'cl buraya •1~" .,ıt 
~mtn ('\(ti!mMfne bU' ....-
kaylıı tnttzıır fJ4lyoroı· Jlf 15 

Suat DE 
clııJI' 

Karaköy rneY 
açılıyor ted-

ııııı> tıl1 
t.Y~ sıD' , 

Ileledl,ye KaraköY ~tcbn.551 iÇ~ 
vo ıslahı için ııcbir ıngırJ<aÇ ~· 
proje ıuı.zırlatmı~l.ll'· rtıı• ~ 
de tıUml~k mutUllelıl~.~r trP' il 
caldıı.rdır. İlle oıaralcl>Örel<cl ~,tfıı 
nm bulundu:U ada uıııtllC ~ , 
dahil olmak u.zcre 

15 oıır• 40S:, Y>" 
yıı-.1acaktrr. nundlln ;aıtO~ae-1'~ 
kafmdan 1u1>aren ı< ıll' ot!J""" 1v·.-., 
§Ullndakt ada da ııU~~ta ııtls:ıfft~ . 
Belediye buraıard• .,.tın,.ıc ~ 
hasıl olacak arsaları ıııı•~• 
tstım!Ak bedelini Jtapll 

.. .aktır. ~ ... ~e 
"li•e'. 

Maltepe askerı ıı•;.ısı' . 
diploma nıer ~ >"ı 

Maltepe askeri ı1.1os::ıJ ~ 
nl mezunlar& dipJoına ıııı.dcD • .-ıtJI~ 
ya.pıtmaktadır. 24e,.S vt 1'\111\J • ,ı:ı• 
!ebe te!Uı olunacak ıı.~~ ~ 
kip bir reı:lt reaınl ~~~ r'"' 
tep komutanı aıtıaY 10-ısr .... de9 ~ 
lnmu mUtaaklp 4IP uııttıe tı' 

k uzerl dt 
Ur. J. ~am ardır. 
reketıerl yııpacakl 



• • • • 

PJt.ıTıL-<A 

.Jfrkµ;g;J Baltık sahillerinde ta.hşidat Romanya -Macar ~~;}i~~=W~.;~?::i;~\;~ ~~~.~!:~~~:~~~~~~;:::: ;~: 
03ıavya devam etmektedir l1ududu11da rın sisli ve karlı gitmesi, bize ora- şünüyordur· Başka kararlar vere -eı lcrgıl1 ~ıca~et nazırr, bey- daki hakiki vaziyeti öğretmeğe bilmesi için diğer bazı veyler de 

. ·~n ııonr:a~et etmek üzere mani oluyor· sayabiliriz· 
'~ udape~tcye git- Si Birkaç yüz Alman Almanlar Norveçe asker ihraç Birinci!li, Oslo deniz yolunun a-
"' ~"a.Ia.vya Qvakyada da Qn sınıfın silah tebaası hudut harici ettiler· Bunu herkes biliyor· As- çık kalacağını 1.annetmiş ve cenu-
x"<ll "• y llabık maliye nazırı edildi kerlerin sayısı nekadar? Rakamla- bi Norvcçe istediği. kadar aı;ker ve 

lltıır Ugosıo.vya ticaret ·,..e lf ..., ı d 1 d rın azami 40·000 ve asgari olarak malzeme gönderebileceğini düşiln-
''"'1lııe1ıı \' nıuavını Obradovlçln ri- a 1 na Ç a g 1r1 m a S 1 emre İ İ ı:rnoo olduğunu gördüm· müştür. 0 zaman İngiltereye deni-
• t "•Ya "Ugosıav iktisat heyeti Bi.ikre~, 26 (A.A.) - Röyter: Müttefikler birkaç yerde, kendi zaltı ve tayyare hücumlarında bu-

t llıenell.ikıı oımu11tur. Hükumetin her türlü gayrimeş a.~kerlerini ihraç etme<>e muvaffak lunmak için üslere malik olacaktı· 
<aı._ aoay 1. Pariı 27 - Bitaraf mem· hirkrinde birrok Alman kıtaları f ı · k ld y k • d ,., 
~ n ıst parUsi ve • :ı ru aa ıyete ar~ı a ı~ı atı te • oldular, lakin sayıları \'e ihraç Alman radyosu Bergenden ln -
ı._lanıuu :tnUda!aa nazırllc halardan rrelen haberlere göre, bulunmaktadır. Bratislavada Al. bi l k · d t 1 • d.1 · . 

'i. ... _"'8. tak 
1 

b r er pc zıya e a;<vıye e ı mış· hareketinin yapıldığı yerler h5.la ::;ıltere sahlllerine olan mesafenin 
'1ıı...._ta k rnayısta ntimayi§ Alman makamları Polonyada mu. manyadan gelen 14.000 Alman tir. itimada layık bir kaynaktan bildirilmedi· Vilhelm.shafenin üçte bir buçuğu 
~ ~ haarar Vermı§Jerdir. kim 19 yaşından 44 yaşına kadar vardır. bildirildii:ine göre, Bukovin vila· Bu mevzu üzerinde kat't ve nispetinde olduğunu ilan etti· 
~t'llı 

1
rp ekonomisi nezaretl, bütün Almanları askeri hizmete BAL TIK SA.HlLLERlNDE yetinde bir kaç yüz Alman tebaa. haklı bir ketumiyet muhafaza olu- İkincisi, Hitlerin hava ordusuna 

e 'rtallıd~lll dUn lsvlçre ile ln- mecbur eden bir emirname imza. Almanlar Memelce ve şarki sı Romanya - Macar hududu ha. nuyor· Lakin bilahare, bütün müt- güvenmesidir. Eğer güvenmesinde 
aı ı~ Berndc bir ticaret lamıştır. Prusyanm diğer limanlarında as. ricine çıkarılmıştır. Diğer şüphe- tefik kıtaların ::\orveçe \'ardıkları haklıysa müttefikler Norveçc as -
Ue lavı edUdlciinl b!ldlriyor. Diğer taraftan Alman dahiliye keri hazırlıklara da faaliyetle de. li ziyaretçilerin teb'idi de büt:.in zaman "mlihim bir kuvvet,, teşkil ker çıkarmakta, Almanların Oslo-

' l: bil aııJa r;,re nrasındıı. da buna r..azrnnm bir emirnamesi mıı::i. vam etmektedir. memleket dahilinde devam et- edecekleri söyleniyor· da karşılaştıkları müşkülata ma -
tınıı ha ~a aktcdllmlştır . lıince yabancı memleketlerde otu. nu limanlara mühim miktarda mektedir. Müttefiklerin Norveç kıtaları ile ruz kalacaklardır. 

Claıı1ırn l'pte Aiacarıstandn ordu ran 1921 sınıfına mensup bütün asker ve harp malzemesi gelmek. Romen makamları bütün AL irtibatı tcmın ettikleri resmi tcb- Lakin, Hitıerin aklında, baeka 
~ıı:ı etmı§ oıaıı ve Honvcd- Almanlar, silah altına 2lınmak ü. tedir. Askerlerin ikametine tah. man propaganda bültenlerinin liğlerle bildirildi- Fakat mevcut planlar yok mu? Ben, §unları ) a-"r a:ık J Yegtuıe ınnreşalı bulu- zere konsolosluklara müracaat e. sis edilmek üzere mekteplere ve tevziini yasak etmiştir. ~orveç ordusu seferber \•e mun- pabileceğini düllüntiyorum. 
Go in ı ozer dUn askerlik ha- decekkrdir. birçok resmi binalara vaziyet e. taza.m tE'şkllatlı bir şekilde mi bu- Eğer Alınan krtalan Norveçte 

• ~ c Yılcıonuınunu tesit et- Ayrıca lıi?tün çocukl:ır, 1 O ya. dilmiştir. Birçok harp gemisi ve lunuyor? Bunu daha bilmiyoruz. tazyike uğrarsa, 1svcç limanlarını 
ı... 11.ııYıı. •tau şından itibaren nazi partisi em. nakliye gemileri denize açılmaya Bütün askcrf sevkiyat şubeleri, zaptederck dcmiryolları n şosel er 
-~~l'arun BUk umum mUdUrlU- rine verilecektir. Aksi takdirde hazır vaziyettedir. Siville - Hitlerin sa.bık taraftarı ve kı~lalar Almanların elinde bu- vasıtasiyle Norveçto bulunan or _ 

• ,.{ ıı oıcıu umumı nüfusunun ana, babadan a~ır para cezası alı. rin trenlerle seyahat etmesi B k Al ıunuyor· dusunu besliyceeklir· 
llıaıı g ~u bildirmektedir. nacaktır. memnudur. Şarki Prusya demir ugün Ü man Bitaraf menbalardan aldığımız 1sveç hududunu geçen demiryol-
lı.a.rbtıı azetcıer;nln yazdıklanna. SLOVAKYADA yollarındaki bütün trenler, asker. haberlere naı:aran, müdafaada bu- )arı ve şoseler Almanların rliride 
~il> ltıubldıı.yeundcnbcri 23 Al- Çekoslovakya Telgraf ajansı. lere tahsis olunmuştur. Prusya ı · ı· k • t"h Junan Norveç ordusunun, araların- bulunuyor- Diğer taraftan Da.ni -

• ilıU~ttır lıabırı "düşman önün- nın verdiği bir habere göre Slo. ile Litvanya arasındaki münaka. po 1 ) asını ın 1 ar da irtibatı olmıyan ve topçu hiına.- mnrkanın bir noktası lsveç nrazisi 
.\ııı,~· vakya hükı'.'ımeti en genç on sını. !at da tamamiyle durmu~tur. yesinden mahrum, ufak kılalardan ile burun burunadır· 
.' b Yll~irıeşlk devletıcrlnt.n fın silah altına alınması icin ha. HURDA DEM1R TOPLAN- $ayıyor ibarP.t olduğunu öğreniyoruz. İçinde bulunduğumuz bu acaib 
''lıned eıçıaı, Va§lnı;tona zırlıklar yapılmasını emretmiştir. MASI Aldığımız netice, müstevlilerin a harbin diğer ihtimallerinden biri, 
r 11.lt§a en e\·vcı Molotof şcre- Almanya hesabına hususi araba. Almanyada hurda madenlerin razidC'n istifade ederek, fazla za- Nazilerin Holanda, Belçika \'l!ya 
r, •aat~k zıyarcu vermi~tir. larla kamyonlar müsadere edil. toplanması iki ay daha uzatılmış. Nevyorl<, 26 (A.A.) - "Röy. yiat ve müşkülata uğramaksızın Lüksemburg ist

1
ika.metine saldır -

• ı.,_·ltıJıtiııd iye kndar Amerfüan miştir. Vaynory hava meydanı tır. İptidai madckler istihsali ko- ter ajansı bildiriyor: cenubi Norveçe yerleşmiş bulunduk malıırıdır. Hele talya harbe girc-r-
.-·~, l!e 

1 
e kalmıştır. genişletilmiş ve meydanda bara. miserliği bütün demir parmaklık- Life mecmuası, Hitlcrin ik. !arıdır. Halbuki §imaldeki dağlık se, harbin en sansasyonel had.ise-

• ~rı._erı.tıc tad lya. arnsmda ticaret kalar inşa edilmiştir. Bratislava. ların izabehanelere gönderilmesi tidar mevkiine geçmesi için yar. arnı:i, müdafaayı kolaylal}lınnak- sini te5kil eder. 
::'4lz ha Jn ba§lanmıştır. da ve Çckoslovakyanın diğer şe. emrini vermiştir. dım etmiş olan meşhur Alman sa. tadır. İtalya son haftalarda mUttcl'ik-

l'i •ete rp komıtcsl dUn saat nayicisi Friç Tissen tarafından Almanlar, ileri hareketlerinde, ler aleyhine açıktan açığa eepho 
~ı ı:~tlııcı 8arayında relalcumhu- - -, Bitlere yazılan bazı mektupları ciddt olarak hiçbir müşkülatla almış gözüküyor. İtalyan matbuatı 

• ,, lta~arta::anmııtır. İçUma ( VAKiT) okuyucularına mu··1·de' neşrediyor. k:ıri~ıf~;:~~~ıı~üdafaa olunabile. ~~:~~~;a!~~~:~~~d~p~~:a~ ;;~ t 1.ın1 vaın etmiştir. Tissen bu mektuplarında, Hit. 
it.: lte.nıı .. Ye nazırı meclıııe bir I ı leri geçen kanunuevvelde, netice. cek mevkiler, bir tek kurşun at- man tarafını tutmağa. başlasfı· 
ı..~ .. u Proj madan Almanların eline geçti- Musolini bu harpten bir pay çı-
~ >daca cst tev~i etml~- 1 de Almanyayı mahvedecek olan Norveçliler \'atanlarını müdafaa kannak istiyor. 1.stediği ı;ey halen 

ı4 1dare; ~ıı.zetclcrınbı fikir • • E K 1 1 kararından vazgeçmeye davet e. etmek için kendilerine yürek ve - müttefiklerin elinde bulunuyor. 
~ıl-~llfutu:u kUzcrlndc ecnebi 1 Olmez serler Ü liyah o an diyordu. recek, onları teşkilatlandıracak Almanyarun ona \'Crcce.ği bir ı;eyi 

41 
"'f etınekted~.dınnak gayc- ı Tissen bilhassa Alman - Sov. Mannerh3ym gibi bir lider bulamı- yoksa da, İtalyaya istediğini al -

( D U
. . n v ) yet anlaşmalarını protesto ve yorlar- masma yardım edecektir. illan h 1 V e a r 1 n takbih etmekte ve şöyle demek. Buna sebeb olarak memlekette İtalya son harpte. iki tarafla 

arı"cı"ye tedir: doğan ikiliği gösterebiliriz. pazarlık ettikten sonra, kendisine k İtap Ser İSİ n İ ''Bugünkü politikanız intihar Son seneler zarfında, Norveç en çok vaidde bulunan tarafa geç-
~ naz demektir. Bundan istifade ede. gençliği arasında kuvvet bulan bir ti. 
ll~İi... iri 50 cek kimse, bugünkü dostunuz 0 _ Nazi cereyanı başlamı5tı. Musolini, Akdcnizde İtalya im -

..ı"'l ha.ri " . l)" ee d t • ı lan dünkü büyük düşmanınızdır. 1rigilizcc Deyli Telcgrnf gaze- paratorluğunu kurabilmek için 
'-'ah. ı_ cı Vazıyete .! uz e en z l Yeni hattı hareketiniz Alman tesi, resimlerinde Osloluların ilk fırsat kaçırmıyncaktrr. 

b QeYan tt milletini mahvolmaya sevkcde. Alman müfrezesinin §Chre gırışı Musolini, kozlarını Hitlerle lıe -
~ı· ll} a a · ı ı b · ı k • • b • k k · karşısındaki tereddütlerini bariz raber ortaya atarsa müttefikler ıtj 111• ~s llrıacak 1 e a a 1 P.C0 sınız, ır aç gu··ne ce tır.,, bir şekilde gösteriyor. vaziyetin değiştiğini görecekıerair. 
ı1 i'o (A A - Bundan b:ıcoka Tissen Almanya 0 ~·1,.}: "·'""'·) - D. N. B. " Almanlar, şimalde, cenupta ve zaman Xorveç ikinci planda ka-., k d t f · ı tarafından harp iliinının Rayştag~ _ 1 k 

L· Yt .. ,.~ a ar a Si aA t diğer birçok mevkilerde İsveç hu- aca tır. fil ·•-..;ı F da karar altına alındığr gün içti- y b 
ı "~ tı.ı,.,.,a rı . on Ribentrop, • • • duduna vaımııılardtr· azımı itirirken şunu da hatJr-

~.. "' rt mada 100 azanın hazır bulunma. ı ı._r· ko~d· Csı günii saat 

1 

,. ı · · ı 1 r· ti ı •t b t lsveç hududunu geçen bir de- atm:ı.k isterim: lspanyayı unutmı-~ ıc• • ıpı , a crt ı;azetcsıııııı o rnyucu arına ucuz ıa e o a c- dığı ve bunların yerini parti aza. 1 d . 
~. ı \'a-.·ı oınatik huzurun· miryolu vardır. Bu demiryolu c.:ok ya un; onun a ıhtira.sları vardır. ,, ~ .. y nıin etmek suretincleld hizmeti her yerden takdir ve teşvik sının işgal ettiğini iddia etmek. 

~ ı.._ 1İ'ilba .. cıet hakkında Al _ mühimdir. Alman askerlerinin 
vq ., celbetmekte <le\·am edlvor. Hemen ka" ,., 1 llı tedir. Bizzat Tissen de aleyhte ,, 1 k . Her hakkı ınahluzclur :ı A 11ıtıaca'- ?natbuata beya. " " parasının Uç- . . norveçten sveçc kaçma nıye-
" t1:t rey vermıştı. ~tL ~ll '"'aır. Bu beyanat, te birine nrilmekte olan l.rn kitablnrı edinmclc için 0 ka- ll!J 1U tinde olmadıklarına bakılır -

~ 
ıttı • dyoı dar bf' ·r k 1 · HU ·· .. Jel·· l · t ı · •· a t m<lur ki Tisscn birkaç ay sa, bu strateJ"ik hareketlere 

t, arı ile neş • • 1) ı - Jtr a' rn guru u i:l, a unınclcn c;olc fazla zuhur evvel Almanv. adan karmıcotır. 
~ , eden lrn rnı!· IJct nelicesinılc, kitalılarrn bazılarınrn mevcutlu :s .. başka bir mana veımek icab eder. 
~nı') 1 tnle!Jleri lrnrşılayamaclı; bıınlanlan nıktitHle ıııtirn<"aat eden Norveçliler, başlaruııı. lıir şef 

la
c.a il taarruz- birtakım o :rnyuculara, Vnkıt başka kitablar teklif etmek • A bulduktan sonra, demiryolunu tah-

zaruretindc kaldı. ısveç merı"kadan rib <'tmek i<.ıin faaliyete geı;:ecek-
A_ rın lerdir. Ayni zamanda çete harbi 

"l\J ~t't'L a karşı Bu arnıla birçok olrnyucular da bu tcrtiblere CDiln ve tayyara alıyor ~~h~:ackekAlelrmdı.ar~ krtalannı iz'aç e-
ı t(~.J Yarın) tere-ilme l~Ulllyatrndan da eser konulmnsı arzusunu 
"t'~ ~Cl b ·· ·· Müttefikler, Norveçlilerin bu iş-
\· ~ila.r Uun liman- gösterdiler. Ismarlanan 150 tayya- !eri ba.'Sarabilmcleri için onlara el-

ı,~ttorı gerilecek (Dün ve Yarın) t~rcüme külliyatı §İmdilik zem olan teçhizatı vermek suretilc 
~r· • ( b l b b' k h reden 55 i hazırlandı yardım edeceklerdir. 
t!ot 1.% ne A.A.) _ Ame· 67 sayıflt.ına varmış aş ı aşına ır ütüp ane Böylece Almanların Norvcçi iş-
:~' ağareti, harp vu. teşkil eder. Nevyork, 26 (A.A.) - Nev. gal etme niyE:>tleri kendilerine pa-

Garp Cephesinde 
faaliyet 

Pa.ris, 27 - Dün garb ccıılıesin· 
de iki taraf topçusu \'e temas un
surları faaliyeti kaydedilmiştir- Al 
mantar, Fransız karakollarına bir 
baskın yapmış vo şiddetli bir çar
pışmadan sonra mevziler Fransız
ların elinde kalmıı:Jtır. 

T.H'Y.\Rt: FAALtn.;rt 'btı·ı_ •ııs d •z.larına konul -1 ·' h. k ı l"h' tll k P t · R hı· A halı'-·a mal olacak \'e haı·b ha~·ıı· za-ot~ en 4 Sa'-·ısının mevcuuu ıç ·n mamıştır. En sa a. ıye yor os gazetesı, epu ıc • ., D 
le "ta 1 ızaıtı ~l · " . C k ün gece l<'ransanm şimali gar-• llıj . r erde ag arı ı- kalemlerle fikir dUıl\.'asınrn şaheserlerinden se,.ilip 'l'Urk viatıon orportation tayyare fab. man uzıyaca tır· Bu hareket Napol 

• ı. iti n k ·f ~ 1 bisinde hava tehlikesi işareti veril-
~t · r. Sa eşı rapor· ı ı:ı•t!lphnneslne mal eılllen bu kitnblar, bu vadide yalnız te- rikalarının isver. için harekete a. yonun spanyayı istila etmesine tt lı-j tın al k b.. · 4 :-ı- miı;tir. Alarm 23,55 de başlamıı:J ve 
ı,,·ı ll 22 ınaca u. şeblıüs lılrincilig'ini değil, kıymetleri bakımından da birin- made on beş avcı ta4•yaresi daha benziyeecktir· Hatta Napolyondan 

~ "'llttı· rnilyo d 1 J d h k 1 ki - geceyarısını 5 dakika geçe nlha-. 
t tcti ı:ı CdiJ • • n o ar diklerini muhafaza etmektedir. hazırlamış olduğunu bildirmek. n a ço zoru ara ugrıyacaklar- yel bulmuştur. 

~ ı~~cı_'. })as·ır1·ı_rnıştır. Bahri. (Du·· 11 , . " Yarın) tercüme kiillivatının mevcudu azalmış tedir. Bu on beş tayyar~. İsveçin <lır. Zira Fransız ordusuna mem - 1 
'l "'• b "' v A " " ~· Bir ngiliz tayyaresi, dün ş ;mal ~h Ut;: e tlas de. olmakla bcı·aber okuvucularınııı arzusunu ·verine ""elir- verdig· i 150 tayyarelik siparişe leketlerinden taze kuvvet ve er- d il , ":i' ... n li y • J " "' k . . cnizinde, iki Alman deniz tavva. \ <ı.1_ adaı man aCT1zla· aı·ttı'r Bu sı·pa · t ·ık AO t za yctıştirilwordu. n 

\ 

tt~.,.ti) .. l>arının sevkül • mek için bu kitablara da. Yakıt gazetesi.. · rış en 1 
., ayya. Almanya N~n·eçe deniz _volu ile resine hücum etmiştir· Alman de-

'·•ı ... an k k l l d 5 re esasen şimdiye kadar İsveçe niz tayyarelerine müteaddid isa • 
• , tk ta.. ama kanalı • Mütea İp seri upon arımız a yüz e O teslim edilmiş bulunmaktadır. gidebiliyor. Fakat bu yol gemilere b 
\;t'l~ •ass . etler vaki olmuştur. Alınan tav. 

~ .J Untn<ladır. tenzı'la" t temı"n etmı"ş bulunuyor. ~ıttikçe tehlikeli oluyor ve nakliye " ~ - · · 'h · d - ~ yarelcri bunun ilzerlne geri çekil-
""' Cl ,_ · h Ü JL\DİSEUmE MANİ OLllAK gemısı cı ctın en agır zayinta ug- . 1 d' 

~~ ~kçl •••Üt İş bir çUncU seri kitab kuponlarının yarın sonuncusu Valı:ıt JÇlX-· ramış bulunuyorlar- mış er ır-
1 ~ )~~ !ebekesi gazetesinde neşredilecekUr. Bu serinin kitablarını Çarşan- Şimdilik, hava kuvvetlerinden Ou:x ALMAN BAHRİYELİLERİ 
~ ı >11t-~ tta ç k ba glinil öğle sonundan itibaren tevzie başlanılacağı gibi nem. 26 (A· A·) - İsveç Tel- istifade ediyorlar- Narvik ve lskoçya sahilleri nçıklarmda bir 1tıı.. '~ l arıldı 1 '1 t t' b b graf ajansı tarafından neşredilen Trondhayma tayyarelerle mlitC'ma- 1nr•'İ!İz harb ""enusı tarafından 
l tl·k'"'~td (,\ A ) ~· ayıs an i 1 aren de dördüncü ve u gUzel vo ölmez bir kararname örfi idare devam diyem nakli.\'at '·apıldrzını ö"reni - " .. 
1 · t• a... ·~,. - Uzun 1 kUll' t •t t t·b· k 1 · - " -- ,.., batırılan Alman denizaltı gemisi ~ ~t • ·• s eser er ıya ına aı er ı ın ·upon arı verılmeye başla- ettiği müddetçe yabancı devlet ni- ''Oruz. &>v,·etlcr bu metodu F in _ ~ ~, ~ı it onra iki nu'l " J mürettebatından yirmi Almanın 
~·- '<j~ açalt yon nacaktır. şan ve bayraklarının takılmasını hlndi.rn harbinde tatbik etmislerdi· -c h Ol k Çılıgw ından d nano::ları, dün mutnd asker:i mera. 

ttt il~ı açakçı . 
0

• Dıı scrllerin kuponları daha kısa mUddetıcrie tcrtib ve teşhirini ve diplomatlardan baş- Fakat şunu unutmamak lnzrmdır siınle lsko,..·anın garb sahilinde 
t 1. 1(1 .. 1.arı .... ı sı aleyhıne dil k l k kasının otomobillcrı·ne ··abancı k' • t 1 t 1 1 ki "J " ~t ··• Ştı B c ece·, rnna mu ·abil kitabların tedariki için tayin edilen • ı, agır op ar ayyare er c:ı na o- bir mezarlıg·a gömülmfü:tür. 
~~ti~ Şebek' ~nla~m mUclclot tc - okuyuculara kolaylılc olarak - daha uzun devlet hayrağı çekmesini y~ak et- lunamaz ve orada bulunan Alman- " 
~ı: •a(r da e, şımdıve 1 mektcdir. Yabancı devlet ba~·rak- ların müttefiklerin getı'rebı'lecek • KENT DÜKASI BAIIBİYEDE."\' ~r ıl" tncyd k tutulacaktır. " 

ı · İlıı ıeteı · . ana çı ·a- !arı yalnız yabancı devletlerin se- leri ağır toplara karşı dayanabi!e- A \'RILDI 
' "arq1 ş~be~ın~n en bü - Tafsilat birkaç güne kadar... faret ve konsoloslukları ile müşte- cekleri şüphelidir. J.ondra, 26 (A· A·) - Kent dil-

~f.ıı.~~~ \>e bu cnın 90 tane VAKiT kuponla k · ki milli.tında çekilecektir. Bununla be- Bitler ve arkadaşları. bunları künün hava talim kumandanlığının 
~tt0litrc arabalarla ay. rım esıp sa ayınız raber polis beynelmilel mahiyette hl'rhnlrle hrıızaplamış ve bu çeşit kurmay heyetinde vazifeye başla-

a İdi. alkoı kaçakçı. , __ ~ tezahürler için istisnai olarak mü- tehlikelerin önüne gec;mck için bir mak üzere balııiyeden ayrıldığı 
saade verebilecektir. plan kurmua olacaklardır. • resmen bildirilmektedir· 



af ada 35 dolardan Profesör, madeni cismin üzerin. 
deki dUğmeye bastı. Bir kapı a· 
~·ıldı. afta a 

AmcrlkaJa S.ıJl m::ı ) ıldızları hal
kın nhlak his!Pri..:ı r. rin t ctr.ı k 
ve "ibadet de gizli. kabahat d. :,, 
düsturuna .,öre h ı cette bulun
mak mccbur!yctindcdhlcr. Aks: 
takdirde ı::inema 1a çalışrra arma 
imkün k lma7 R zah tleıi nj ukn 
cıkan 1 !ara Bov, n"ıklarına ~vi. 
nin altın an birer anahtarını da ,ı. 
tnn Fr n I1. j ıldrzr Simon Siman 
hep bu j ı.lzd n Holivud ~film şir • 
ketlerınd~n nynlmağn mecbur ol
mı lardıt"' 

Bir z m nlar s.nemanın en 
mesh ur j ıldrzı o an Glorya Svnn

on d-ı g ne böyle bir sebebden 
dolayı "ın madan arrılmışlır. 

• * • 
1915 dr, Holivudun o zamanki 

en m hur komik filnllC'r r('Jif!örü 
Mıık S n c genç bir kız mi.ırncn
nt etıni.'I, i i tC'tni u. :r. jisör onu 
bn5tnn ) a ''l sıizmti§ \ c: 

- Sinemada muvaffak olacağı. 
nızr sanı)orum, d mi ti· Yann n:ı.
bat sa t s klzde g lin do bir tcc
rilbe yapalım. 

lsrni Mis Gloryn S\•anstrom olan 
genç kız, ertesi glinü stüdyoya sa.
at sekizle değil on birde geldi ve 

, rejisörden ~öyle özür diledi: 
- B na s·nf'mada i5 \'C'rdifuize 

o kad r s vindim ki dun nl<!Jam 
derhal mlendim ! 

Ve r j s .. rc kocasını takdim etti. 

Bu. Valas Ben idi· 
Gloryn Svnnstrom ismi Svanso -

na. çevnldi ve genç kadın birçok 
komedi filminde haftada otuz beş 
dolar ücretle çalıştı. Bir müddet 
sonrn,>. '.!. o zamanın mühim §İrkct. 
lerlnd<'n biı i kendis'ne haftada yUz 
clll dolar ücretle bir mukavele 
teklif ctu. 

Glorya bu teklifi derhal kn.bul 
elti· Kredı ile bir otomobil, pahn
Jr mobilja ve tu\aleller s:ı.tmnldı 
vo haftada ancak yUz elli dolar a
lacağı hnlde haftada ikl yüz Hm ö
demek t.aabhUdünc girişti. O tarih .. 
ten itib:ıı n Clorya Svnnson b\l • 
tün kazancından başka ustellk 
dörtle bir ve daha fazln.sım sarf et
mek itlyudmı edindi· 

Az zaman sonra Glorya Svanson 
zamnnm en meşhur yıldızı oldu. 
Çok para kcızanıyor ve çılgınca 
sarfediyordu· Hermin kuyrukların· 
dan yapılmııs roblnr giyjyor, bir 
minyntlircüye her sabah baca.klan• 
nn resimler ) aptırıyor. çenesinde 
siyah kaJücden bir yıldız ko.> uyor .. 
du. 

Holivuddn herkes ona ha.set ve. 
ya gıpta ediyordu· Çünkil güzel 
değildi, bilalas kall:ık burnu, vi.l -
cuduna nispetle bUyUk b:ı.'.'lı, koca. 
mnn ayal:larile güzelden ziyade 
çirkine :ı.akındı· Bu kusurlarına. 
r.ığm :ı kabiliyeti, bccE>rlkliliği sa -
ycsinde muvaffak olmu~tu. 

Valııs Beriden bo~analı epey ol
muştu. Bir marki ile evlenerek 
markiz unvanım nldı· Pnramunt 
rirk tinden haftada yirmi bin do. 
lar ücret vermek tekllfile bir mu
ı- v le tas\·ibinc gönderilmişti. 

Onun yerinde kim olsa bu scr
Yct ve bu §Öhrete kana.at ederdi· 
Fnk:ıt o böyle yapmadı, daha faz
.a kazanmak ve daha fazla meşhur 
olmak istedi· Yeni mukaveleyi bir 
ene sonra imzalıyncağım s5yledi· 

Bir sene stUdyolıı.rdan uzak yaşadı 
vo tekr.ır Hollnıdn. dönilnce film • 
lerinl çevirmek üıere kendisi bir 
irkct kurdu. 

bin dolara - Bay Demur. lutfen içeriye 
~iriniz! 

Jlcrb~ rt Mar nl e\'li~ di· Glorya IIanri Dem ur, profesörle birlik· 
Svnns:mun onun karısından nynl - te hm·ai fi~~in içine girdi. 
mnsınn sebeb olmasını Amc'rikalı l~·ercle fi~Ri idare edecek füct 
kndınlıır affetıncd !er. mı.dm klUb- __ _.""'""'..._, namına hiç bır şey roktu. lki kişi-
! ri Wlnrmdan blnlC'rcc> mektub Gloryıı 5', a"l<>rı:ı mc-şlıur lik, çok yumuşak bir koltuğa gö -
studyoya yağdı. Bu gllnahl:ftr kn - fllnıltrimieıı !ılrfadr.... müldüler. Profosür cid{!iyetle: 
dınm f!lminl göstcrrn 8lnemalarn - Şimdi yolumuzun açık olup 
bo\"lıot cdllrccktl· AmC'rlkada bu ı be~ imde olduğunu ;miadı \'e çekil. o'madığmı tetkik edelim, dedi. 
teı1Pkl:Ullrriıı kudr lil"i pek !'ılfı bi- meği muvafık gördU. O zamandan- - Bunu imkfı.nı mı var? Ka _ 
len r.ıoryı:ı ~\·anson mukavcmPtil! bc>ri sine>ma dı~rndn ya.51yor. maramızda ne pencere, ne de dı • 

· orveçli rin arflk 
sevmed· -i N rveçr yı dız ! 

Topr<ıkları kanlı bir harbe c:ah· 
ne olan Norve\ın ı ir de ı;ıncmn 
yıldızı 'ardır: Son) a Heni ... Fakal. 
Norveçliler :ırtı\ onu e ... ki ı hacim 
SC\mcdikle.inden, hatta onu Nor .. 
veç i bile saymadıktan ba ,ka bizzat 
Sonya Heni de bir ne\ i ''\ atansıı 
adam,. olmuş bulunma1 tadır. 

Sonya Beninin hem HolıHı ta, 
hem de ı ·orveçte e\'lerı. mal ık:..nt
leri vardır; fakat bu iki mem!cla .... 
tin ikisinde de artık kendi ini \'ata 
nmda his.;etmh·or. ]Jolırntta dai• 
ma bir ı orveçİi te:fı'.do ecli:mekte_ 
doğup bü} üduğU O:;loc!a be l{cn• 
disine "yah=ıte çıknuş bir Holi• 
''Utlu } ıldız nazarilc bakılmakta• 
dır. 

Amerikan hayatına kendisini 
adapte etmeğe çalı'3tığı halde Holi• 
\'Utta daima ecnebi kalmı.tır .• 'oı• 
veçe gıttiği zamanlar ise memlek~· 
tinde eskı şohretınin kalmamış ol· 
duğunu görmektedir. 

Halbuki patinaj şampiyonu iken ı 
Sonya Heni, meşhur tiyatro mi.icl
lifi lbsenle ve ka if Amundsen ile 
beraber memleketinde Norvcçin 
iftihar ettiği şah iretler '1rasında 
sayılırdı. Altı sene evvel onuncu 
defa olarak di.in~ ::ı patinaj şampi· 
yonluğunu kazandıf;ı zaman biltün 
Norveçhler ona mili bir kahramaıı 
nazarile bakmışlardı. 

Fakat Sonya Heni. ı;ohreti spor 
sahasından sinema saha~ına inti
kal edince artık Non·eçlileri alaka· 
dar etmemeğe ba~lamı~tır. Nor· 
veı;lilcrc göre patinaj şampiyonu 
iken Sonya bir tnne idı. aktris o
lunca binlerc.e aktriı:;ten biri olu· 
vermiş \C ehemmiyetini kayhetmi~ 
tir. Onun çok para kazanmak hır· 
sile ' ' por spor içindir .. prensipin· 
den ayrLmasmı Norveçliler affet
miyorlar. 

Sonya Heni bu vaziyete taham· 
mül edememiş ve ,.e Amerikan ta· 
biiyetine geçmek üzere tesebbilsler 
yap:nı~lır. Bu te~cbbfü,lcr müsbet 
netice \'erdikten rnnra sabık 

Non·cçli patinaj şampiyonu ya· 
l::nda Amerikan tabiiyetinde bir 
sinema yıldızı olacaktır. 

...... 

Son ya 1 leni 

Küçiik sınema haberleri 
* Her hafta Uç film seyrctmeği 

bir meslek vazifesi sayan Joan 
Krnvford geçen hafta Kaliforniya. 
Universftcsinde dünyanın en nadlr 
dört filmini St'yrctm~tJr. Bu film
ler 1911 de Röjan mejane) tara
fmdnn çcnflen "Madam San • jcn,. 
1915 de Sara Bcrnar (Snrnh Bcm. 
hardt) tnrafmdan temsil edilen 
"Kamelyalı kadın" ve ayni sene i
cinde meşhur Eleonom Duse hıra
fmdan oynanan iki fılmdir. 

* Monte I.Carlo Rus balesinin 
yıldızı !rina Baronova M· G. M· 
ııirketi t:ı.rn.fmda.n angajo edilmiş 
ve artist film çevirmek üzere Ho
livuda gitmistir. 

+:· Luretta Yung zaif endamını 
muhafazn etmek üzere ınkı bir re
jim yapmış, Fakat haddinden faz. 
in. zayıflamıştır. Son çevirdiği ''ar
zusuna rağmen bo§llnmış,, filmin
de çok ?.nif g<SründüğiinU ecnebi 
gazeteciler ynzryorlar. 

* Greta Garbonun son filmi 
"Ninoçka" geçen hııftn Pnrfste 
göstcr'lmcğe başlanmıştır. İlk ge -
cenin hruıılatı bir hıı:ı.ır teşckkUIU. 
ne veıilmf~Ur. 

BUGUN SARA V~ınemo~rn~H 
Ci ıısırlık F.ran!ız tarihini gUılcriniz önUmll) canlıındırncnk bir film.- --

SACHA GUiTRY - LUCIEN BARROUX 
\C JACQUEUNE DELUBAC flo diğer 20 Fransız yılılızı 

tarafından fc\'?uı.111.de btr turzd.~ ynrntılan 

şarsmı görebilecek bir aralık var.? 
- Sımsıkı kapalı olma~ı gayet 

tabiidir. Zira yirmi beş kilometre 
yükseklikten ve saatte iki bin ki
lometre süratle gideceğiz. 

Dcmur. dalgın bir tavırla: 
- 25.000 metre yükseklik! di· 

ve mırıldandı. 
· Profesör: 

- Bu kadar yükcıeklikte uc.mrı
mızm c::ebebi var. 

- Profesör. siz yolun açık olup 
olmadığına bakmak i tiyordunuz .. 
madem ki bukadar yUkscklikten 
uçaca~'TZ, önUmGzdc hiçbir maniin 
bulunmıracağı muhnkkaktır. 

O yilkseklikte uçarak tayyare 

Nisan ayı bilmecesi 
Bu ayın bllmcces!nl göndermiş O· 

Jıınlnr, bu hıı.ftaklnl de hnlledcrek ay. 
nı !ı;lm altınôa ll"krar gönderebilir
ler. 

Kazanmak lhtlmıı.11 hu aurctle nrt· 
mış lıulunmn!ttadır. 

Dllmecclcr, l.'n geç 3 mayı 11 cuma 
-.k§amma kadıır gönllerllml§ olmalı· 
dır. 

Resimde, bin'birlndcn farklt tu
vn.lette yirmi beş bayan vnr. Bun
lardan nnca.k iki.si ayni tuvaleti 
giymiş bulunuyorlar. Bunlann 
hangileri olduğunu renkll kalemle 
işaret ederek resmi kesip "Haber 
gazetesi bilmece muharrirliğine,, 
gönderiniz. 

Doğnı halledcnlcrdcn birinciye 
bir kol saati, ikinciye kıymetli bir 
mUrckkepll kalem. ilçüncüye güzel 
bir roman. Diğer ilti yüz k~lye 
muhtelif hediyeler verilecektir. 

n An En 
ÇOCUK SA\'FASI 
Bilmece kuponu 
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daha in~ olunmadı ki! 
Profesör gülümşecii: 
- Hakkınız rnr; fakat 25.000 

metreye çıkana kadar tayyareye 
tesadüf etmemiz mGmkün... Bir 
kazaya uğramamızdan korkarım. 
Yolumuıun üzerinde bulunn - ı 

cak herhangi bir tayyare p:ırarn -
parça olur; bu havai fişeğin tec - J 
rübesini yaparken. yolun açık ve· t...•m;;Mıliiıiii __ _ 
ya kapalı olduğunu gösteren füc -
ti efendi icad etnıemi~ti daha. Bir 
kaç tane tayyareye çarptığımız 
halde hafifçe sarsıldık. 

- Çarptığınız tayyareler ne ol
du? 

- Paramparça olarak yere düf
tüler. Sebebi anlaşılamıyan kaza
lara biz sebep oldul~. 

- Zavallı pilotlar!.. 
Profe~r ciddiyetle: . 
- llim u~runda birkaç inS<ının 

ölmesinden ne çıkar? 

- Artık hareket zamam geldi. 
Bu parlak camı görüyor musunuz? 
Yolumuzun üzerinde bulunan her 
şeyi, lıu düğmeye bastığım zaman 
göreceğiz. t ştc bastım: Camda hiç 
bir ~y gözükmüyor, demek yol a
çık. ~imdi Bay Demur, dikkatli 
bulununuz! Zira havalanmadan 
önce fena halde sarsılacağız; 
25.000 metreye çıkmak bir dakika 
sürecektir. Dikkat! 

Bir çıt sesi duruldu. MUthiç 
bir sarsıntı; Hanri kanapeye ya .. 
PI%1S gibiydi. . 

Biraz sonra herşey yoluna gır • 
di. Yinni beş bin metre yüksekli. 
ğe erişmişlerdi. Hami sordu: 

- Ke tarafa gidiyoruz? 
- Atlas Okyanusuna! 
Maki~li adamlar diyarı de· 

niz kenannda mı? 
- Hayır. Denizin dibinde. 
Hanri fazla konu~adı. gözle

rini kapıyaraJ( derin bir ıı.ıykuya 
daldı. 

!ki saat sonra profesör elini 
Haminin omuzuna koyarak onu 
uyandırdı. 

- Sizi uyandmnak lfünm. Zira 
yere indiğimiz zaman çok sarsıla· 
cağız. Sizin hclcc.-ınla uykudan u. 
yarunanızı istemem. 

- Çok uyudum mu? 
- lki saatten fazla. 
- Affedersiniz. 
- Yok canım; siz gençsiniz. 

Gençler çabuk yorulur. 

Kamaranın içinde bir çıngırak 
sesi duyuldu. 

Proferor: 
- Deniz platformunun üzeri • 

ne geldik. Şimdi 25.000 metre ine. 
ceğiz ve platformun üzerine kona
cağız!. 

Bir dakika sonra, cehennemi bir 
süratle havai fişek denizin üzerin
de bulunan bir p!atfonna kondu. 

Platforma girdiler, burası içi 
boş bir dubaya benziyordu. Profe.. 
sör, efendinin emirlerini beklemek 
icap ettiğini söyledi. 

Biraz sonra, Fram:.ada duyulan 
zmltr tekrar duyuldu. 

- Allo allo! Profesör Dren; 
yeğenime makinalt adamlar diyarı 
hakkında biraz etraflı maHlmat 
verin. 
Yarım saat sonra Hanriyi yan· 

daki asansör odasına götürün ve 
siz tekrar vazifenizin başına dö • 
nün. 

Ses ve zmltr ortadan kaybolun
ca profesör izahat vermeğe ba§!a· 
dr. 

- Size 300 metre derinlikten 

- Mektebi bitirir.re 
sın? ~ ? 

- Ke mi oıacabtıf 
Blhtiyar olacağıJll· 4 

Meli'ıhat Milciye.~~~ · 
- Dün gece IllU~~ 

oldu. Gök gürledi, şııı;rıj 
Miki: - Ynhu bC .. ,ı 

yandırmadın? Gök ~ıJJll 
man hiç uyuyaınadıı; 
musun? 

Hoca Miki karde~ ~ 
- Eğer sana cllı ıir"' 

§İne de yüz kunış ,,e 
lur? • 

- Milth!ş bir ka\i 

Kümeste bir ııı 
lkl tnvuk konu~uYo 

ki: 1" 
- Benim yurnurı

deıı daha bUyUk. 
öteki 1Urru: ettı: 
- Hayır. nenJm ;::o~JI 

ha bUyUk. leterııcn ~ ~ 
Hemen gıd:ıkl:ı.ınıı.C& ~ pJ 

kaç dıı.ktka ı:;o:::ıra ortıl~ 
koynrıık s5ylcndl: ~ 

- Bak r;.ı yuınu ,det· 
aşağı Uç buçuk ıcurııf ~ 

Öteki da.hıı ıışağı :t o p 
dl· o dn. gıd:ıkıa.d1 ''0 

bir yumurta ko)-d~)"' 
- Bak itU yunıbuynt:.u1, 

murtnndan clııJıtı ~ eır. 
se üç kuruş otuz _çı11 ~ 
Arkadaşı ıstihfıı.ı• .. ıt 

tI : rııJrl' U". 

- Böyle on P8 IJ) 
çln vücudumu )'ora 
sanıyorsunuz? 

Fakat bu arada Hollvudda yeni 
şöhretler belirmişti. Çok muvaffak 
bir filmi olıın "Sadi Tomson., bü.. 
yük bir ra,..bct görmedi. Bunun Uzo 
rln Erik fon Ştrohaymı angaje et 
Ü· Lftfiln iki m~hur artist bcra -
bor gc"incmecli, 750 bin dolar hnr
caruın fılın j anda knldr ve Glorya 
Svanso:ı kauındıklnrını böylece 
tekrar kaybetti. 

,-~------~...--.. ...... ,...-~--~---------,..,..,r-tı"a----------....,,,,..,.----

Bu sırad:ı. sesli sinema ortaya 
çıktıı19tı· Emsalsiz bir mücadele 
kabiliyetine mnlilc olan Glorya. 
Svanson mağlfıb olınağı kabul et. 
mcdi. Eml!klni anttı ve üç film 
~evirdi· 

Hali genç görünüyordu- Snnıı.t 
kabiliyetinden bir Şt'Y kaybetme • 
:nıfatl, .sesi güzeldi· :F !imleri ra~bet 
törem, Gloryn Svanson eski nıcv
ldJnl tekrar kııummnk yoluna gir- r 
df. 

Fakat hususi haj•atmda serbest 
olmnk cmcllndeydi. ırımsenin ken
'llislne kıuışnmıyaeağını sanıyordu. 
Bu znn onu yeniden dUşUrdü. Sine. 
mn sahruımda rakibesi Konstnns 
Denet tıllnden kocn.ımu alnuştı. 
Glorya Svanaon buna nldırmndr, 
çUnkll Herbert Marşale Aerktt· Bu 
~ onu Holl\'ııt studyolıırmdan ı 
uzaklaştırdı. 

Ş:ıhclt'rlndc: XV L01JlS')1 vo mctrcslc.rlnl.- IA Pompadou.r-. 
thtlUUI.- l inci ,,, 8 Unt'tl NAPOLYONU görccd alnh:. 

I>A\"t'f NlVl~'i ve (0 oyhlt ."!an Pı4lrnJy~r)-BADY JOllS 

ile hera.tw-r yıırattıklnrı frnnııızca söl!U 

Bugün ae.nt 1 de tenztllltlt matine. gP.Ce 8 ~- 2 tıını birden ırmı.Mnı:ııırllil"'' 

mıımım11~1ioom~~ın~ımı~mmııımmmıı:ın~ıwdıw~ım~ım~m,ıooıooııınaırı~ın11ijımnı,ı~1mn~Jı~ıı1 ııını~wmııını UM! 
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" Bakaral l'öprüsü ,, ... 
ı Anşk insanları 1 -·-~~:s:;~~~~~~lij,..-;~ Dünyanın en garip izdivaç fldet· 

P O r C U la r a !erinden birini de Tagalların Kil· 
·ük bir kabile.,i olan Pahulilerde 

Nas i ha t le r ı3:i~~n:ıtırn olan Hindistance-
4 ·ızini mukaddes taıurlar. Bu mu· 

~por <'n lru\,,-elll wr prop:ı .. nnib mddesliğın sebebi de gayet garip 

Gelinin 12 hindistanccvizinc ba 
sarak bu köprüyü geçrnesınde ol • 
dukça t\.lhaf sembolik bir manası 
dn var: Bu suretle evlenen gcııç 
kız kocnsına l::? erkeği dahi çiğni· 
yerek gitmek istediğini iSpat etmiş 
oluycrl Delfüanh ...... GIJmUn mu ı;m-gttbn, eni b:ılmıtian 

ı nsı~dır. ı..~crcll ve <'.em'I spo;larda ı l>ir itikattan i!eri gelir. . . . , 
Pahuliler bu (b<'...k!lret köpriisU) gcllrlıcn tcflhlr almııkb no Wu1tu 1 n.bct ctmlslm! 

ost.ır.ıen mu\uf!o.luyct mlllotıcr ara. Pahulilere nazar~n bıldığımız 
t .. ı·· ı · d' t r ler" ~l':oarlarda ınd:ı. liOn dcrcoo ecmp:ıtt U)ıı.ndınr. uy u un ıs ancc\lı ı <>ö ır. • 

92:, rnrıs ollmp1yndlıırmd~ uru,ı;ııay mey\·e ola~. doğmuş ola:ı ınsan· 
adına b1lc clıcmml)ct ,·ennJ)cn muh· larm cedlcr~?ırl lnsanla: bu .a; 
t.(>lif mlll tlcro mensup ı nlk talın • açlar~~ dunya~'~ g~ı§lerdır: 
..ıı ı, 'Crugu::ıy 1".ıtllol taı~ımnım iö•· ler hındıstancevızı, .. t~~esındı;n . a 
erdlğl ru;ı\':ı.ffnlil;>C't \O pmplyon • aca asılı Olarak buyuyen bır in" 

uı:'U k:ızannı:ısı Uuıriııo her )C.rdo nn ba~ıdır. 
öğ"illilcrindo Uruguay bnyrağmı ta • Filhakika tabiatin garip cilve· 
una m. b:ı,şlruııışlardır. leri Pahulilcrin bu itikatlarına ela 
IUr zam:uıı:ı.r ıı..nrpıuıtıyo bmlnde. yardım etmektedir. Zira. Bu dm· 

ı ıueohur ı nımıız boltsoril, Prııruıa.· distancevizlerinin bazan o kadar 
ya vJle mulı:ıbbct ıuıır.nndınru15tır kt, garip şekilde olanlarına tes:ıdüi 
bu bc;ks:m.ı ı;örru '' ıı;ın nıetnıctmto edilir ki.~deta kaşları. gözlen ve 
acyynlı :ıltwı bllo c.ılmuat ır. ğızlan1 burunları \ardır. O şe-

nclrlr, tek başına Alnı.ıı.nynclA, Tllrl< ilde ki bunları hakikaten, hiç ol· 
rlıı spor 1.ubllI)ctlnl ,.umnıılıırıı ırU&- n=ızsrı bir maymun b::ı~ına benzet· 

tcmılıt 'c tasdik cttll'mll)tlr. memek imkansızdır. 
Tü • rutboıcaııı nnın sddiliıct o • Işte bugünl .. ü insanlarda hal!\. a • 

lmplJ:W. aılnı:ıJ tum inde, lı;çcı,ı alarnun kamına tıpkı bu hın· 
halkı heplcmı bcllorlnıi:ıdc r.nldırr.u.. distar.ctvizleri gibi göbeğınden 
ln.r, ba.caltlannıızdn hnrl.ıı.rlıı gu • yapı~ık olarak doğmaıdadırl~r! 
rcccldcrlnl s."Ulıyorlıınnı~. bize: "ffü.ln Eskiden birer insan olan bu hın· 
t-\lcrlnizdo dörd r tııno lmrmız olur- distanccvizlerinin bugün böyle bi· 
muıı ü)lo ml1'" t.ıırundn nooylp nca- rcr kuru kafa olarak ağaçlarda kal 
;>ip sualler l\Onl;>orl:ırdı. :Ukln bir malannın sebebi, bir gUn, reisleri· 
u.ı sün s~lııC(', Türle ııporcularmın ni yemiş oımalan ylizündendirl 
~östcrdlklerı fncrllk 'o n z.nkct luır - Anla§ıhyor ki Pahuliler evvelce 
1 mda, flklrlerlnl tamıımcn cıcğt,Ur. ·amyammışlar. Sonradan yam-

dilcr. St-Okholmdekl bUyUk mnçtakl ·amhktan bu itikat yüzünden vaz 
mu\ııf.fnkıyetlmlı.1 fso takdir ederek '~İşler. Fakat dini efsancl~ıin· 
cruıdıı:n nlln5lad1lnr. de 0 yamyambk zamanlarının ızle-

ı:tahra.man U\·ıırı zııbttıcrlmWn Av ri bu suretle kalmış bulunuyor. 
nıp:ıdn, kıymetli gliroeçllerlmWıı HııI velhasıl muhterem hindistanccviz· 
mıtlArda li.:Wınmıı olduldan bDyük !eri r e i s ı e r i n i yedikleri 
~erler: doJ.uyısııo mcmlol•etımı:ıı iyi andan itibaren ağaçlarında artık 
tıı.ıut:Dlata.rı, 5Cvdlrnıtler1, bayrağı • ;uru kafa halinde kuruyarak kal· 
mm ytfüseltmclcrt hlo unutulur ma 'l mı§lar. :Fakat içlerinden bu pİf' 
sımdl bumda, dll•knt edllooek mil • manlık acısile hfilll ağladıklann· 
~ bir noıctn \url'lır. ?tllll-attalayct.. dan hindistancevizlerinin içlerinde 
ıcr .iyi neticeler verdiği gibi, gayri ta. ou gözyaşlar. oirikiyorrnuşl Hin· 
bil hcz.lmctlrr llo, o n.lsbette fena ve distancevizlerinin içlndeki sular 

· ı :msır J'Up:lr. Bunu hiçbir zaman undanmı:.>- Bu hindistancevizlen 
unutm:uııaııdır. ~vvclce kfunilen erkekmişler. 

"Spord." gnllblyet ve mağIOblyct Onun için §imdi, bir Pahuli de-
hi movma olnmaı.." lddl:w ancak likanlısı evlenecew zaman güveyin 

~p:u.o ol~t hu dıııın kadar \-&• vi ile gelinin evi arasındaki yo· 
~bilir. Bir spor cldbtnln ' 'e;>-a bir un üzerine 12 adet hindistancevi

fe.rdln gayri tııbll derecede mU\-affa· 
;:ıyctaı.zlil,rl ıse pok fena teeır yapar. ..ini birer adım mesafe ile dizerler. 
•ıtcldın 928 Am5~rdanı olimpiyat • Gelin, çıplak :ıyaklarile b~. hin· 

ııırmcıa, tutbolcUJerlrnlzln bcılmetı, listancevizlerine basarak duşnıe· 
Bcrlln ollmplyndnıda luıyaktıılannn • den, bir cambaz gibi yürümeye 
.m, çolc gWüno vo ucıMmk vnzıyete ecburdurl 
cm~meıcrı tunınmllo aıeytılınlze bir Pahuliler buna: 

falına o kadar eheımmıyet verı. ~er 
ki, şayet, gelin bu cevizlerin üstün 
de yürürken ayağı kayıp da dil5C 
cek olursa onun, \'Clev halis muh· 
ı OJ bakir" dahi olsa, kalbinin bckll.· 
eti o.madığma hükmolunur. 

Ve nikfıh kendiliğinden bozulur! 
Zira Pahulilcr pek çok keıcler tec· 
rübe etmişler ki (bekaret k®rtlsü) 
hiç yanılmazmıs .• 

Bunu bileceğinden ve nefsini öy
lece telkin etmi~ olduğundan dola· 
yı ayağı şaşırıp düşüyor! 

Görülüyor ki Pahuli vahşileri 
bizim (binefsihi telkin) dcd;ğirniz 
usulleri çoktan mahirane bir iC" 
ıtllde tatbik etmektedirler. Ondan 
kadın kalbini anlamak gibi en suç 
bir meselede mükemmel surette 
istifade bile etmektelerl 

Gizlice başkasını seven, yani 
kalbinin bekfu"otini bir b:ı~a er
keğe vermiş olan genç kız mutlafaı 
bu ceviz!erın ill.erinden düşemu~. 
Bu pek yabana ntılacak itikat da 
olmasa gerektir. . . . • 

Anlaşılıyor ki Hındıstan c.evızı 
köprüsünün kerametine in~ 
olan bir Pahuh kızı, şayet haluka· 
ten gönlünü başkasına vermi~.;c, 
ter şeyden evvel kendisini öldU..
meğc mecburdur. 

Garibi nerede: 
Bir gün Pahuliler (bekfu'ct köp

silnü) beyaz insanlarda dahi tat - . 
bik edebilmek fm.atı bulmuş,ar. 

lddia ettiklerine göre bu adalar 
civarında kazaya tıbrrıyan bir ge
miden kazazede bir beyaz kadın 
onların adalarına düşmU~. 

Pahulililerin reisi bu beyaz k::ıdı
ru kansı olarak almak i~iş. 
Fakat kabile ihtiyarları buna şıd· 
detle itiraz etmi~er. 

Pahulilerde evlenecek kızın mut 
laka kalben bakire olması şart ol· 
dutru için. en nihayet re ~ bey?Z 
kadını beldi.ret köprüsünden geçır
meıi kabul ettirmişle!· . 

Bu çare ile de bu ıvlıvacı suya 
düşürmeye muvaffak olmuşlar. 

Zira beyaz kadının herhalde ren· 
ld kadar temiz olduğunu zannMen 
reis beyaz kadının 12 hindi~ta?· 
cevizinin 12 si üstünden de dilştu
ğünil görünce deh~te kapılmış! .. -:ıro(l!lgıuıd:t. )'llp~tır! - Bekfu'et köprüsü diyorlar. 

?ıllllcUcrııra& tcm:uılar.da, r.porco • ·-=..:::::==:..:~=:...:::.:.~------------:7-:--
lann, 6por s:ı.Jınlarmdnld rollerinden Trabzon italyada Tenis Maçları 
ıxışım, oturnn13n, kalkm!ılan, tanr 
vo Iuıttketıerl, g1~1nmdcrl, yemeleri, • Ror.ıa., 25 - Btırn.da yapıl. 

İı;"mClert, l<OOfldOlalnn, lasııcn mun~ şa:npıyonu makta olan tenis şampiyonnsm-
rct ndabmıl sure hareket edip etme - • da, Stefani - Toroni çifti Hen.. 
mclcrlnin de, mensup oldııklıın mil • kel - Göfert çiftini 6-1, 6--4, 
Jete knrJI, ısilmullü bir surette, mu.. Lik maçları sona ermiş şampi. 6-1, 6--4.. 11-9. 
bet veya menfi bir not almak bakı • yonluğu 1dmangUcU kazanmıgt~r. Puncec - Pallnda çifti, Cu
mmdan ehcmınlyctJ çok bl\yUktUr. Şilt maçları devam etmekte~ır. celli - Vido çiftini 6-3. 6--4, 

nEDn.t GüRSOY Final maçı 28 nicanda Neemıati 6-2, 6-0, 6-2 mağlup etmiş. 
ile idman ocağı arasında yapıla. tir. Tek erkekler arasında: 

Galatasaray 
Klühü 

ca.ktxr. Yugoslav Puncec, Romanya -

idare heyeti istifa etti 
Galatasaray klübü idare he}'eti 

aralarında çıkan bir ihtilfil yüzün
den istifa etmiştir. Yeni idare he
yetini seçmek üzere 3 mayısta fev
kalade kongre toplanacaktır. 

Hakem kursu açılıyor 
Beden Terbiucsi lstanbul böL 

gesi fut bol hakem kıomitesin • 
den: 
ı - Bölgemizde yeniden açı. 

lacak olan hakem kursları ted
risatına 3 mayıs 1940 cuma gU.. 
nil bn.§layacaktır. v 

2 - Yaşlan 25 ten aşagı ve 
45 ten yukarı olmıyan. . 

3 - B!rinci kfüneye dahıl 
klüplerimizin birinci taknnln.rm. 
da futbol oynamış ve ha.len fut-

Trabzonda denzaporu 
Beden Terbiyesi Trabzon böl. 

gesi deniz spor i~lerine geniş bir 
yer ayırmış bu cümleden olarak 
SUrmenedcki ihtisas sahibi usta· 
Jara Karadeniz tipi on iki kik ıi· 
pariş edilmiştir. Genel direktör. 
lükçe kabul ve ıu sporlan fede. 
rasyonu tarafından 3 adet sipa. 
riş edilen bu tip kileler merku
ee Samsun, Kastamonu, Ordu ve 
Giresun bölgelerine de teşmil e · 
dilmiştir. Klüplerimi.z simdiOen 
su sporlarile uğraşacak olan 
porcularınt hazırlamağa ba§lL 

mıslardır. Yine bu işler için bir 
pla~j yapılmaktadır. Böylece bu 
sene deniz sporları f ev kala de bir 
program!a faaliyete geçmi§ ola. 
caktır. 

Ankara mektepler 
muhteliti 

bolü terketmemiş olan. 11 mayısta, İstanbul mektepli. 
4 - Orta tnlıslni ikmal etmiş ter muhteliti ile bir mUsabaka 

bişt~unkanedhebr·ı~porcu bu lnırslara yapmak üzere, Ankara mektep· 
ıra e ı ır. h li · h • • gelecek 5 _ Tedrisata B6lge merke _ !er !11u te ti ıe nmıze 

zinde b~lanncağmda.n heveskftr lerdır. 
arkadaşların kaydedilmek Uzere Bu müsabakanın revanşı 19 
bölge por servisine mUrncaat- 1 mayısta Ankarada yapılacaktır .. 
lan :rica olunur. ' 

1ı Tanacescu'yu 6-3, 6-4, 7-5, 
6-2, 6--4. 

Kadınlar arasında: Alman Bn. 
Ulestein, İtalyan Bn. Mamutto. 
yu &-3, 6-1, 6-4. 

Çift kadınlar arasında: 
fWyan Bn. Tonolli - Saiıdo

nino çifti, 1sviGreU Bn. Somogy 
- D~rescu çiftini 6-2, 6-1 
ınağlOp etmiştir. 

Atletlerimiz bugiin 
geliyor 

l\11sırd:ı yaptıkl:m müsa akn· 
tarda birçok muvaffakiyetler kaza· 
nan atletlerimizin bugün gelmeleri 
beklenmektedir. Mısırdaki nlman 
neticelerden çok memnun olan §eh· 
rimizdeki atletizm meraklıları at· 
letlerimizi merasimle karşılıyacak· 
lardrr. 

Yağlı güreşler 
Her hafta yapılmakta olan ~ı 

güresJere yamı Çıunçarşıda Ule 
bahçesinde devam edılec:ektir. Gü· 
~len: t 12 den itl'>aren b:ış'a· 
nacnktır. Mü ahakalnra birçok t3.· 

nmmı~ pehlivanlar i~tirak edecek
lerdir. 

• 

Kırk para ile .. 
Kadm, çocuk bayramı milnase

bctile, fakir bir çocuğa kırk para 
,·erdi: 

- Al sana bayram harçlı~. Fa· 
1-at pasta, çikolata falan gibı abur 
cubur §Cylerle mideni bozma. 

Soğukkanlılık 

Vapur Fransaya yaklaşıyordu. 
Güvertede piposunu içerek küpeş
teye ya.slanrn1' denizi se)•reden bir 
lngiliz yolcu, birdenbire muvazene 
sini kaybederek denize dilstü. 

Etraftan bağrı~tılar, denize bir 
flika indin1di. Araştırma esnasın· 
da, flikanm ba~tarafında bulunan 
tayfa, denizde bir insan görilr gibi 
olarak bağırdı: 

- Mr. Smil .. Mr. Snüt. . 
Denizden bir ses <:ev2.p verdı: 
- Benim. Ne istiyorsuııuz? 

- Şu adnmı görüyor musmı, 
cerrahlık 5ahasmlla müthlş para 
eawuıan bir konfeı-..nsçidır• 

- Nnn:l l-.ı.ıa:unı·"· '"t: r .... -:.yı~ 
- AmeUynt ol.amk hastalan 

konfcnıns vererek uytıLU)oı .. 
- ltalyan kaıikatürll -

Frc. ... 6IZ fıkrası 
1939-19~0 harbinın hıt.anundan 

epey sonra güzel bir yaz giinü. iki 
Belçikalı, bısikleUerile beraber. 
§ark hududunda bulunuyonlıı. Bi· 
ri: 

- Bugün ne yapalım? dedi. 
- Almanyanm etrafını şöyle 

bir dola~? 
- Fena değil. Fakat öğieden 

sonra ne yapalmı? 

Papağan gibi! 

Selim (sekiz ya~ında) - Baba, 
midem a~nyor. 

Dahası - Yeme.lt yemedin. mi· 
den P<>ş da ondan •• 

Ertesi gUn wc..k!-.(he: 
Muallim (elini alnına götilrc· 

rek) - Of! IJaşnn ne fena ağrı· 
}"Or. 

Selim - Ba~ neden ağrı 
dığını biliyorum. 

Muallim - Neden ağrıyor? 
Selim - Boz da ontlan! 

l{inaye 
Kadın - Gazetooe okudun mu? 

Mevsimde dtiğmesiz erkel-.. gömlek._ 
teri moda imiş. • 
Koca~ı - Yeni bir sey değil ki 

bu. Benim gömlekle.dm hep d 
m~l 

K6mftrcll - On "Dedir b"ra• 
ber çalıısıyoruz, zcnd olduğunu 
bugUn fa.rkctUm· 

Dek.,;ltc rob 
- Bu yaz için çok &Uzel bir f~ 

tezi rob ısmarla)•acaktım, fakat.. 
- Paranız mı kMi gelmedi? 
- Hayır. Kocam mani oldu? 
- Neden? 
- Fantezi robun fantezi kısmı .. 

nın çok, rob kısmırun ise pek az 
olduğu kanaatinde.. 

Gene bir Fransız 
fıkrası 

Berl!nde bir zat berbere girdi V4 
Uftna bir göz atınca söylendı: 

o sakal t.--aş §imdi 60 
fenik mi? 

Berber cevap verdi : 
Evet. Bir muddet "VVel 30 

fenil:ten 50 feniğe çıkardık. 
- Neden? 
- lş f azlala~tı da. 
- Anlıyamadım. 

G•rla vesikaları ve abluka do
layısile buzlar uzamağa b-.~ıadı dal 

- Benim ıctn 51me~e nm olc!u
ğuno söyllyordn· Fakat ö!m lno 
razı olmııdığmı tçln kcndlslnc ev ,. 
de ağrr l&lerl gördUrnyonım. 
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lsveçten gelen yolcu 
1 '(Baıtara!ı 1 incide) r bildirilerek tekrar trenden indirilmiş. 

Norveç ha.rbinden sonra I lsveçten Almanyadan Pe§leye ridinceye ka-
ycl& çıkan ilk yclcu olmak itiba.rile dal" daha be§ de!a tren akta.rma.ııı 

intibaları dikkate değer olan bu Tllrk yaptırılmıştır. 
kadmI, aon deniz çarpı§mal:ı.rı yil- HeJı;lnkl, Oslo ve Stokholmda çıı.J.ıı
zUııden B&ltık denizinde vapur milna- makta olan ticaret at&§emiz Natuk 
kalAtı keaUmesl dolayıslle Almanya- da on güne kauar relccek tekrar git
ya kadar aeyahatitıl ancak tayyare i- mlyccektir. Çi.ınkU §imal memleket
le yapabilml§Ur. lerile ticari mUnuebetler, Baltık denl-

Bayan Ferhunde on gUn sUren yol- zlndekı vaziyet dolııyı11Ue tamamile 
culuğunun mütebaki kıanuna Bcrlin- durmu~ bulunmaktadır. 

den trenle devam etml~Ur. Fakat e- B:ızı yolcuların anlattıklarma göre, 
llndek.i diplomatik pasaporta ra~en Norveç harbi çıktıktan ıonra Alman 
Almanyadan geçi~ esnasında çok zor istilô.!iınıı. karşı koymak için §lddetll 
luklıı.ra ugTaml§, iki &'Ün yolculuğu tedblrler allnmı§tır. 
slb'11ncemede bırakılarak küçük çocu- lsveçlller, hUkumetlerlnln ae!erber
ğlle blrllkte çok UzllntU ve yorgun- llk emrini büyük alAka ve ldeta te
luk çekmesine sebebiyet \·erilmlştir. halUkle kar§ılamnktadırlar. 

Bu TUrk yolcu Slovakya hududun- laveç ant bir baskını derhal kar-
da Noınak ,r;ehrine ı;ellnce Alman me- gılamağa hazır v~yete getlrilml;:ıtir. 
murla.rı, paaaportuna bakmı~lar, mtid- ı.rrmleketin her tara.!ı kapanmış olma 
deU geçın!ş olduğunu iddia ederek ama rağmen yiyecek ıııkmtısı olmadı
kendislnl trenden lndlrnıl§lerdir. Ka- ğı, en az Uç ııenel!k ihtiyaca kMi 
dmın diplomatik pasaportla. geçmekte muhtelit m&lzeme atakları bulunduğ"ıı 
olması dolayııılle bu türlü müşkill1· bildiriliyor. !Bveçlllerin kun·ei mane· 
tm çıkanlmamuı l~zımgeldiğinl me- ~iyeleri çok yükııekti.r. İlk hücumla
murla.ra anlatmak m!lınkiln olama- !'& u~raması muhtemel yerler boşal

mıştır. Ancak Berline mllracaat edi- tılmakla kalmıyarak tayyare hticum
lerek se!uetiml.zin müdahalesi temin !arma maruz kalacak şehirler halkı
olunduktan sonra yolcu seyahatine da köylere çekilmişlerdir. 
devam edebilmiştir. lsveçle ticaretle mcş6'Jl bir iki 

Böylece Slovakyada altı aaat fuzuli Türk ailesi vardır. Şimdilik orada ka
olıı.rak bekletilen bayan Ferhunde bit- lacaklardır. Almanyadan gelen aon 
tabl trenini kaçınnıı ve ancak a.sker yolcuların en çok dikkatlerine iliııen 
dolu bir mal'§and!.z trenlle Slovakya- nokta bilhassa Çekoslovakyadakl bü
da.n ayrılabllml§Ur. Kı.RJL bir milddet ~1lk askeri hazırlıklardır. Hemen he
aonra mar§andlz tren!nin Rusya isti- men bUtUn trenler askerlere tahsiı o
kametinde &;itmekte olduğu kendisine lunmuştur; deniliyor. 

POLiSTE: 

Peynirden 
zehirlenenler 

Dün Küçük Ayasofyada Katip 
Sinan sokağında oturan Şükrü A
drbelli, kızı Hediye ve kiracısı 
Ayşe Çarşıkapıdan almış olduk. 
lan torba peynirile hastalanmış _ 
!ardır. Kendilerinde zehirlenme 
alametleri görülmüş ve hastane. 
ye kaldınl~lilrdır. Peyniri sa. 
tan hakkında tahkikata girişi! • 
mi1tir. 

• • "'S 

Bir kızın başına saksı 
düıtü 

Beyoflunda Çorapçı sokağın _ 
da oturan Agapo isminde genç 
bir kız dün Tarlabaşı caddesin -
den geçerken bir evin pencere -
sinden ıbaşma saksı düşerek ağır 
surette yaralanmıştır. 

Kazaya sebep olan ev sahibi 
hakkında takibata gir_işilmiştir. 

Erzincanda zayiat 
olmadı 

J\nkara, 26 (A.A.) - Erzin. 
canda vukua gelen son zelzele 
etrafında bazı haberler intişar et. 
mişti. 

Aldığnmz mütemmim malU -
mata göre, geçen pazartesi günö 
Erzincan merkezi ile Tercan, Ke.. 
mah ve Refahiye ka:ralannda vu
kua gelmiş olan zelzelede insan, 
hayvan ve bina zayiatı vuku bul. 
mamıştır. 

İki Amerikalı ve bir 

Fransız profesörü geldi 
Bir müddettenberi Balkanlar. 

da bulunan iki Amerikalı profe
sör bugünkü konvansiyonel tre. 
nile gelmiştir. Bunlardan başka 
bir Fransı:r profesörü de Paris.. 
ten gelen yolcular arasındadır. 

Aln1anca dersler 
Seri Ye asrt "HABER" 1\teto. 

diyle ve mutedil ücretle ders al· 
mak istiyenlerin "Alcanca öğret. 
meni" ismine mektupla gazetemi
ze müracaati. 

Belçikada kabine İstifa
sını geri aldı 

Parl11, 27 - Belçikada isti!& eden 
Plyer Lo kablneı:I, lıti!ası evvela. kral 
tara.!ından kabul edllml§ken, sonradan 
kralın arzusu üzerine istiladan vaz
ıeçmlştlr. 

Gelibolu muharebeleri 
münasebetile Pariste de 

merasim yapıldı 

Paris, 26 (A.A.) - Müttefik. 
terin geçen umumi harpte GelL 
boluya asker çıkarmalarmrn 25 
inci yıldönümü münasebctile, za· 
fer takı altında Meçhul Asker 
mezarındaki alev, şark ordusu 
eski muharipleri tarafından yeni. 
lenmiştir. Bu merasim esnasında 
hariciye müsteşarı Şanpetiye dö 
Ribe, Türkiye büyük elçisi Behiç 
Erkin ve İngiliz deniz ataşesi de 
hazır bulunmuştur. 

--oo---

Otomobille motosiklet 
çarpıştı 

Dün Fatihte İtfaiye caddesin. 
de şoför Cemilin idaresindeki 
1781 numaralı taksi otomobili 
ile Muharrem adlı genç bir spor. 
cunun sevkettiği motosiklet çar. 
pışmıştır. MotC>Siklet kısmen par 
çalanmış ve sporcu yüzünden ya. 
ralanmıştır. 

Yabancı dil imtihanları 

Memurların yabancı dil imti · 
hanları Ankara dil, tarih.coğraf. 
ya fakülte~ile İstanbul üniversi. 
tesinde 7 mayıs 1940 salı günü 
saat 14 te yapılacaktır. 

Uç Yugoslav adliyeciıi 
geldi 

Yugoslav adliyecilerlndcn mllrekkep 
Uç kişilik bir katile bugilnkU kon
vansiyonel trenlle §ehrimlze ı;elmiştir. 

Heyet bu dost memleketin değerli 

ve tanınmış h~khnlerinden Hikee;, 
Sudez ve Baglaınadan mUte~ekk!ldir. 

Sirkeci garından dotruca. Tokatıl
yan oteline gitml~lerdlr. 

I'aakalya yortularmı geçirmek Uze
re geldiklerini söylemişlerdir. Bu zi
yaretten lstl!ad.. ederek adliyemizde 
tetkikat yapmaları !htlmall vardır. 

Ocmfd - kaptan si1e bu ı:a.zet.clerl göndereli· ''F.v..-el! bonla.n 
okuyup dünya vaziyetini i)~<'ndiktcn 'lonrn. '"'H7. adalarından çıkıp 
~dmıamak htı.!lasundA karar ,·crslncr" diyor-

Norveçte Alman ileri 
hareketi durduruldu 

-- (Baş tarafı 1 incide) l 
çin şimalinde teksif etmek mec -
buriyetinde kalacaklardır. 
ELDEN ELE GEÇEN ŞEHİR 

Stokholm, 27 (A.A.) - Al • 
man kıtaları Rösoe'u istirdat et
mi§lerdir. Şimdi Rösos ile 1s • 
veç - Norveç hududunda bir 
muharebe cereyan etmektedir. 
Alman kıtaları evvelce bu şehri 
işgal etmiş fakat Norveç gönül. 
lülerinin şiddetli mukavemeti kar 
şısında şehri tahliye etmek mec
buriyetinde kalmışlardı. 

Alman kumandanı ıivil ma
kamlara bir ultimatom göndere. 
rek mukavemet karşısında kaldı. 
ğı takdirde şehrin lx:mbardnnan 
edileceğini bildirmiştir. Eşraftan 
bir kaç kişi rehine olarak alıko
nulmuştur. 

lNGlLlZLER YENlDEN AS. 
KER iHRAÇ ETTtLER 

Amıter<lam, 27 (A.A.) 
Tromsoe Norveç radyosu dün 
akşam halkı sükunete davet et
miş ve Almanların kontrolü al -
tında bulunan Norveg radyoları. 
nm neşriyatına inanmamak la -
zrm ~eldiğini bildirmiştir. 

Spiker, Narvik ve civarında 
bir kac münferit müfreze kaldı -
ğını, 'bunların da her taraftan 
Norveç kuvvetlerile müttefik kı. 
talar tarafından muhasara edildi
ğini ilive etmiştir. 

Spiker, Norveçe yeniden !ngi. 
liz kuvvetleri ihraç edilmiş oldu. 
ğunu ve bunların arasında Hin -
distanda hizmet etmiş olan ihti. 
yat ordusunun dağ kıtaları da bu. 
lunduğunu söylemiştir. 

ALMAN lLERLEYlŞl DUR
DURULDU 

Helsinki, 27 (A.A.) - Finlan. 
diya radyosu Norveçte bulunan 
Fin muhariplerinin Norveç cep -
hcsindeki vaziyeti şu suretle hu
lasa ettiklerini bildirmektedir. 

Müttefik kıtalar Trondhcim'in 
60 kilometre cenubunda kain 
Stören'e kadar ilerliyerek Alman 
motörlü lCıtalarinın Stören'e ı:i -
den yoldan ilerlemelerine mani 
olmuşlardır. 

Diğer cihetten Alman ileri ha. 
reketi Jendsvold ve Tyvold'da 
durdurulmuşt\\r. 

Alman hava kuvvetleri Gub
brauo;dal vadisinde Hin Dom. 
baas'ı bombardıman etmişlerdir. 

• • • 
Londra, 27 - Norveçte mütte

fikleri!\ harekatı, mühim şekilde 
ve müttefikler lehinde inkişaf et.. 
mektedir. İngiliz harbiye nezare. 
ti dün şu tebliği neşretmiştir: 

"Cenubi Norveçteki müttefik 
kıtaları, Dombaasın cenubuna, 
mühim düşman kuvvetlerinin cid 
ıdi hücumuna uğramıştır. Düş -
man kuvYetlerine orta çapta top 
çu bataryaları, zır\th otomobil -
!er, aşağıdan uçmakta olan tay
yareler müzaheret etmekte idi. 
~fahdut geri çekilişler icap ey -
lemıştir. 

Stenikerin şimalinde çarpış -
tnala r olmamış. fakat keşif kol, 
lıırı faaliyet göstermiştir. Nar -
vik mıntakasında işara değer bir 
şey yoktur.,, 

İngiliz harbiye nezareti. Nor. 
veçteki İngiliz kıtalarının hezi -
mete uğratıldığı veyahut intizam 
sız bir surette geri çekilmekte 
bulunduğu hakkındaki haberle -
rin hiç bir esasa dayanmadığını 
bildirmektedir. 

TAYYARE FAALlYETt 
İngiliz hava nezareti de dün şu 

tcbli~i neşretmiştir: 
''Dün gündüz ve gece bir çok 

İngiliz tayyareleri Norveç ve 
Danimarkadaki düşman üstlerine 
karşı şiddetli taarruzlarına de. 
vam etmişlerdir.Diğer hedefler a. 
rasında Oslo koyundaki Vallo'da 
benzin depolarına hücum edilmiş 
ve bu depoların ate' aldığı gö -
rülmiiştür. Ayni koyda büyük bir 
Alman nakliye gemisi de bomba. 
lanmıştır. Stavangerin şimalinde 
bazı mevkiler alevler içindecfü. 

Hava meydanına yakın bir yer
de demirli bulunan dört büyük 
vapur da bombalanmı~tır. 

Röyter a_iansının ö~rendiğine 
göre dün Norveçe İngiliz avcı 
tayyareleri gelmiştir. Bunların 
l\.lman bombardım&..'1 tayyareleri. 
nb devamlı hücumunu def için 
müttefik kıtalara kıymetli yar -
dımda bulunacakları bildiriliyor. 

Bu İngiliz tayyareleri düşma
nın baskınlarına rağmen bir N or -
veç ııölünün üzerine inerek mu
vakkat bir hava üssü tesisine mu. 
vaffak olmuşlardır, 

• 

ÖLEN 1NGILIZ TAYYARE. 
ClLERl 

Hava nezareti tarafından dün 
neşrediltn bir tebliğde bildiri!. 
öiğine göre, son intişar eden teb
liğdenberi harp esasında ölen su. 
bay ve er adedi 71 e baliğ olmak
tadır. 

FRANSIZ DONAt-'.V1ASININ 
FAALlYETl 

Diğer taraftan Fransı:r donan
masının N orveçteki faaliyeti hak 
kında da dün Pariste neşredilen 
bir resmi tebliğde şu mallımat 
verilmektedir: 

"Evvelki gece hafi( Fransız cü
zütamlan Skajerakm kontrolünü 
deruhte oden İngiliz filosuyla be
raber şimal denizinde faıı.liyetle 

bulunmuşlardır. 
Fransız torpilolnrı Alman torpi

tolariyle muharebe ederek bunlar
dan ikisini batırmışlardır. Balan 
gemiler birer topla halla birer 
torpil kovanilc mücehhez \'e daha 
ziyade lahtelbahirlerlc mücadeleye 
memur büyük hacimde sllahlı scri 
gemilerdir. 

Fransız deniz mahfellerinde be -
yan edildiğine göre Fransır. gcmi
lennden hiçbiri hasara uğramamış
tır. Fransır. gemilerinin deruhte 
ettiği kontrol seferi Skajerakta bü
tün gece devam elmiş ve Fran•uz 
filosu aldığı talimata tevfikan fe
cir vakti açık denize dönmüştür-,. 

I NORYEÇ RESl\ll TEBJ,t{it 

Non·eç ordusu umumt kara.r;ga
hmm dünkü resmi tebliği şudur: 

''Şarki Norveçte, kuvvetlerimiz, 
dün, Rtnedal ile cenubi Aurdal a
rasındaki Hallingdal vadisinde ka
in Gulsvik mcvkiinde ve Gud
brandsdal vadisinde kiıin Kvam 
mevkiinde düşmanın hücumlarını 
püı;kürtmüştür· Düşman kuvvetle -
rine, topçu bataryaları, tanklar ve 
tayyareler yardım etmekteydi· İn
giliz kıtaları, iki Alman tankını 
tahrib etmişlerdir. Osterdalda mo
törlü kıtalar Kvikre ve Roerosa 
doğru ileri hareketlerine devam 
etmişlerdir· 

Alman hava kuvvetleri, cephe -
mizin gerisinde münakale hallarını 
bombardımandan fariğ olmamıştır· 
Bir Alman tayyaresi düşürülIJ)ÜŞ -
tür· 

Garbde Ulvik ve Ride'den gelen 
Alman kıtaları, Voos istikametinde 
ilerlemektedir· Garbden gelen Al
man kıtaları da Bergen demiryolu 
boyunca yürümektedir- Alman top
ÇU!!U VoMu, Alman hava kuvvet
leri de Rideyi bombardıman etmiş
tir·,, 

1SVJ<:Ç MEXBı\I,ARIXDAN 
GELE:\ UAill<~RLER 

Pa.ri", Z1 - Norveç har('katına 
dair İsveç menbalanndan gelen 
haberlere göre, Sterdalendeki Al
man kuvvetlerinin piştarları Rö
rosdan birdenbire 25 kilometre 
geriye çekilmiş, Os'da ve Tolgada 
siper kazmakla meşgul bulunuyor
lar· 

Almanlar Rörosun ı;imalinde 
Norveç kuvvetleri tarafmdıuı püs
kürtülmüşlerdir· Almanlar bu böl
gedeki seri ileri hareketlerinde 
tank, zırhlı araba ve motosiklet 
kullanmışlardır. lki tank bir mu
harebede Norveçliler tarafından 

tahrib edilmiştir. 
Daha evvel de bildirildiği veçhi

lo müttefikler Rörosun ıoo kilo
metre şimalinde vo Trondhaymın 

50 kilometre cenubunda mühim bir 
demiryolu telaki noktası olan 
Störnei zaptetmi~ler ve bu ıııuretle 
Usterdalenin ı;imalinde geçidi ka -
pamışlardır· 

Halen mukavemet etmekte olan 
Hegra kalesi, Alman hava kuvvet
lerinin en mühim harekat nokta
larından birini teşkil eden Valmcs 
tayyare meydanını her gün mütc
marli surette bombardtman ctmC'k
tedir· 

İngiliz harb gemileri Trondhaym 
koyuna girmişlerdir· Almanların 
koyun daha içlerinde birkaç hafif 
kruvazör ,.e destroyerleri mevcut 
oldu~fo bildirilmektE.'dir· Bunl!IJ' 
Stenkjer bölgesindeki !nınıız ve 
Norveç kıtal&nnı ya!ldan bombar
dnnan etmişlerdi· 

lng'liz avcı tayyarelerinin hare
kete geçti~ vrı bir Alman bombar
dıman tayyare!! dlieürdükleri bil
diriliyor. 

AJ,:'\lA~T,ARI:'{ 1'"0RY'EÇTEKİ 
TA Y'L.\ RELERİ 

R-0ma. 26 (A· A·) - Popolo di 
Roma gazetesinin sureti mahsusa
da Norveçe gönderdiği muhabiri 
Norveçte Alman kumandanlığı em
rine verilen hava kuvvetlerinin 
1300 tayyareyi bulduğunu bildir-
ınelttcdir. Bunlardan 800 ü aia: 

bombardıman tayyare~i. 200 U ha
fif bombardrman tayyaresi, 300 ü 
de avcı tayyaresidir .. 

PARİSTF..N YER1LI:N 
!\IAL{)MAT 

i 
' 

Parl!ii, 26 (A· A.) - Fransız 
askeri mahfellerinde haıııl olan 
kanaate göre Norveçteki harekat 
şimdiye kadar pişdar müfrezeleri 
tarafından yapılan manevra ve 
keşif safhasını takip eden temas 
safhasına girmcğe b~lamıştır. Bu 
müfrezeler şimdi mütekabilcn yer
leşmişlerdir. Muhasımlar !iimdi 
karşı karşıya bulunmaktadırlar· 
Tahmin edildiğine göre bilhıuısa 
Almanyamn Baltık limanlarında 
tahşid edilen Alman kuvvetleri ls
vec;i denizden istila etmek için de
ğil, Norvec;e ısevkedilmek üznrc 
hazırlıınmış oldukları için vakında 
çetin muharebelerin vukuu~u bek
lemek lazrmdır· 

Ayni mahfellerdn yapıl:ın tah
minlere görC', ııimaldr, İngiliz ve 
Alman tcbli.~lerine bakılacak olur
sa, Alman kıtalan ricat etmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. 

Fakat bavalıırın fena gitmr~i 
.r~zünden harekat betaclle yapıla
bılmektedir. Sühunet ııııf1rrn altın _ 
da 1.3 santigrattır. Şiddetli kar 
fırtınaları hüküm sürmektedir. 
Trondhaym mıntl\ka~rndıı. !;teink -
jer muharebe.oıinin bir pişd:ır mu
harebe8i olduğu kllt'i .ııurette tc -
bey:rün f'tmiştir· tici taufın kuv
veti şimdi Trondhaym fiyoru ile 
Snaasvatan arasmda karşı karşı -
ya durma ktadrrlar. 

Cenupta mühim miktarda takvi
Y.e • cdilrn Alman kıtalarr tazyikle
rını arttırmaktadırlar. 

Harp karşısında 
Amerika 

( Baıtarafı 1 incide) 
Muhabir bundan ıonra Amerikanın 

harbe ıUrüklenmuin~ m~I placak 
unsurları ıaymakta n ,,cıyıe devam 
etmektedir: 

"Bugiln kongrede ekseriyeti kazan
mıyacak olan şu Uç tekli!! derpı,, et
meldiğimiz lAzımdır. 

1 - Müttefiklere kredi açılmasına 
mani olan John.son kanununun llgMı. 

2 - Totaliter devletlere mensup 
filoların !aaliyet!nl azaltmak Uzere 
.A tlantikte ve bUytik Okyanusta bir 
karakol acrvlsl ihdaır. 

3 - Avrupanın harp mıntakaları
na tayyare ve pilot gönderilmesi . ., 

Muhabir reisicumhur intihabı mU
cadelesi lle slyaııet adamlarmm çe

kin;:enliği Amerikanın ileride nazan 
itibara alınma.<n IAzımg-elrıı bircok 
şeylerin meydana <;ıkarılmll~ma mani 
oldu:-Unu llhe eylemektedir. 

Bir İşçinin iki parmağı 
kesildi 

Fatihte Malta çıır~ısında bir ma
rangoz atelyesinde çalış.an l"çllerden 
Cel!I dikkatsizlikle elini makineye 
kaptırmış, iki parmağı keııllml§Ur. 

Bu sabah Usküdarda 
yangın çıktı 

Bu ııabah ııaat dokuıo;a do~ru üs
ktidarda Kaptan pllfa ıokağmda Ma.
rl adlı bir kadının kiracı olarak otur
duğu 3 numaralı evin baca.!ındaki ku 
rumlar tutuşarak yang-ın çıkmııtır. 

İtfaiye ıüratıe yetiemlş ve ate§ln 
bU;·Umeııine meydan vermeden aon
dUrmU~tür. 

Rusyadan çıkarılan 200 
Rum geldi 

Rusyadan ı;ıkanlıı.n ontoıılu Rum
lardan 200 kişillk bir katile dlln Sov
yet bJuı.clırıılı g,·anetyr. va.purlle llma
nımn:a gelmiştir. Buardıı.n Yunanlııta

nıı. gideceklerdir. 

Bu sabah Y ugoıla vya
dan 80 muhacir geldi 
Son 7:Amanlard;ı Balkanlardan ge

len Türk muhacirleri çoğalmı,tır. 
Yugo.<ılavyalı Türklerden mürekkep 

80 kişilik bir katile iki vagon dolusu 
eşyalarile birlikte bugünkü konvansi
yonel trenlle gelmiştir. Gelenler 20 a
iledir. Bunlıı.r Yugoıılavyada mutat 
harlclnde h!çblr muameleye u~rama
makla beraber ıırf ~a vatana ka~
mak a.rzusile bu ııeyahatl yaptıklan
nt, daha birçok muhacirlerin de gel
meğe hazırlanmakta olduklarını bir 
muha.rrlrlmlz& ıöylem~le.rdir, 

Hitlerden 
MusoliniY6 

• 

mesaJ .~ 
ıJı 1 ı~~ 

( Baı tar fedsY 
den geniş ntlkyasl.A-dit· 
yapması Jazımgelınektc ıı~e 

A · .. h'Uerı·n kıınıı ,.,,_ yru muşa 1 y1 eı.ı·· 

re Alman zimaınd<-ırlB ib etJllA 
bu iki şıktan birini tere jtıl}.y . 
dir. Çünkü Balkanlsrdıı ~11e~ 1 

melleri ile Sovyct te~~) ııııl~ 
lif cdilcmiyeceği nrlll' 
tır· . di ı&".'. 

Alman siyasi vo ıktı>l ıurlıı 
!erinde Almanyayı hCf ıılt o'~ 
endişelerinden kurta';!~in "' 
man - Sovyet işbirlİ~"~ 
~i mü§ahedc C'dilmişUr·ıd ııı'ı 

Son zamanlarda nıı do. b 
Sovyct yardımı he.kk11\aıı; 
ümitler izhar etmC'ktcn 
tir. ,. usııı.rıı' 
"Kölnişe Çaytung rt 1 ı:ıtP 

U altında bulunan pctr0d~C c• 
nin işletilmesinde tCSS uıırıcteı:.: 
müşkülattan hil:ı bah~~ıı.tatl • 

Mtthtelif Alınan~ fı ~~ 
yet sevkiyatrnm aı;ırlı.,nıt !.rJ 
yet etmektedirler· J){ir<'ıı P' · 
mahfellerinde hükÜn'l 5t1,_,~1"1 

·s .,. r 
tc göre Sovyetıcr ~ 111c:ı:u 
nakliyatı ıslah etme~c rJtıi:1 ) 
lan Alman tckniıtc;ıle ııtııd~ 
mcsini kolaylaştırın8~t1'C )1 

!\lUSOI.tNl nt~G ., • 
GİDl~CJ·:I\ · d 

Berli:ı, 27 - _vurııd~ııf, 6 r 
bir rivayete göre ı.ıuso cdt'J~ 
yısta Berlini ziyaret 'ci ııı~ 
Bu rivayeti teyid .cdi 0peı9".: 
yoktur. Yalnız Bcr~~ si11111 ~~J 
Con~e di Cavur pı)e yaFıJV~ 
için büyük hazırlıld?:if.itl ıl~. 
\'e bu tcmı:;il Musolı edıf· tf' 

ile ata kadar görülrnclt~sıı'°' ı ' 
gazeteleri İtalya il~ ~z;ıııtlıı 
smda teşriki mesa.ı 1 ,or. 
barüz ettirmektedir· ~ \1' • 
IW~IAXl'ADA JUı\ı,f; ·~ 
Ilükre~. 27 (,\. A·? ıi1.şr'1 

Göringin Kral ıçarolil ~r}· 
eeğine dair ecnebi IJl re 
bir 'şayia çıkmışsa dıt 1~,ı 
fellerde bu hususta ııııı. r 
cut değildir. d1i • 

Bükre<o ?7 - Jı!~ ... , ,., lJ" 
mahafilinin mareşal 

1 kında Roro:ınyaya .gc f. ~\ f' 
malümatı yoktur· h.rııl ~ı~d f 
gün Macar hududunds.ıı J.r' 1 

lometre uzakla buıunıı!l ~ 
rine hareket edecek ,·c 
or:ıda geçirecektir·. ~ıı'"!' 

I~R.\:>.'SIZ - !1\'fl 
!UO~ASl';JJ tı• ~ 

Roma, 26 (A· A·) ~c1'l' 
zeteleri Fransız J3ılr~ ~ , 
no'nun Fransız - tuı >111111 ~ 
betleri hakkındaki be~ıııııııtıl t ' 
hangi bir tefsird.e ntı J\~ f. 
neşretmektedir· \ ıı\rsl. , 
nonun Telgraf gazc ·rıde (· 
nun Akdeniz sahlJICr cııfıı•ı; 
milletlerin meşru JI'lıııı".'.# ~,. 
ahenkli bir hale ko;; ~~ıt , 
tarının bulunduğund ğıı ~,u$ ti 
kümelinin emin ol u tc' ıv· 
ki cümlesini bilh:ıS53 f 
tinnektedir· • \)dl•f 'ı>(, 

1TALYA::"i v-,!\ oO ~ 
MÜSTt-:ŞARl1'".,.,.. ı;:ıı t 

Roma 26 (A· .r\·) uıre! ,-f• • . b .. J. 
meclise nezarctın şnr'• 0 
eden dahiliye müstc zb'cıjll ı~ 
nın şimdiki acıklı '~ıı ,-şJı~ C 

nüz mevcut olan 5~ ı;U1'0~1' 
daha nekadar zarnıı, irıl ı: ııiP' 
muhafaza edebUccc iJıt'; tC 
söyliyemiyccnğinl ,.~crctt'1} , 

hususta teminat ' fiti 
söylemiştir· t sC 

S "ye , Sofyadaki 0 gitt•ı, 
Moskova1"'ıcı so'1~ 

f.)'lldll ııv~·. 
Sofyıı, 26 - so uı~csl eı? 

slle Sovyet askeri n11~ı;ct ~· 
surette :MoskovnY3 btl ıııı.~,' 
dir. Hiç belt1cnnı!Ycn1 ·et ,c I 
telif tefsirlere scbeb ~ i' 

..--0- !t!Z'o! d 511 
Romanya a 

1 
f! 

çıktı ..,.,. ı~rf f 
- ( !\ J..) (e f 

• Dilkre§. :1.1 ' • 11uz;ııt ff't 
cı.:ıhllfndG !C -"'" memleket •a.ptııP ustt'' 

temin maksadilC ;) ıct ıl1 ıJ'"' 
nm ederek rnUc~~111ı:ı ııt 1:tıf• 
yaııl suç mahkıını JJllıııl"tll j 
bl.r at kara~iit~ef 

Bulgar askerdildi ~ f 
kabul c.,.,,. O· 
2" (A·"-·) ~ 

Sof ya, ". • 1" ı 
ajan.;ı bildirıyor ~ar~ı11 JcJtJ~' 

Parlamento: . ·ra.ıclıı of". 
askeri bütçeY:. ıt~cı>etlt oıs 
miştir. Bu 111~erıera 6,ı:~ 
harbiye naz~~irıcar ;ııti~·. 
hakkında t~. ıaıı 9, ı 
lenmiştir. Soz a ~uııı 0r k ve v ıc 
riçten gclece llctdcJ f ' 

·ht"le ka • " c tarını ı .. a bbusu11~ ~~l· 
her türlu te~e ... uıcıı 

·1"hla , •. 
dusunun sı a d't 
~. . .. ıeınişler ı • 
gını soy 
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~~'-vyoru~/ 
~ ~ ~larnu oku _ na girdiler. Feride belendiği ııer -
t4r.lllri ._,. İtfn yazdığı danlıl<lardan başka bir de §apka 
.._l(. ·O kadar güzel iğne.~i aldı. Dükkandan çıkarken : : 
...._ ~ - Ben daha baıı ~yler alaca -
~? . · Ba}'!n Rabıa ğım, haydi Keri

0

m fU tarafa Cidc-

NAKLEDEN: 
.. BURHAN BURÇAK 

-s-

[)a,.,._ lim. Biı bugün gitmi)·oruz. Ha .. 
~~ Yazılaca.'t beriniz Yar mı? 
~ Vlrdr. Kendisi • - Ya.. ne zamana kadar bu • 
~dal İçin kaldı. Sa- radasmu? 
' ' ~Slnanıa ınüsa _ - Obür gün ak~:ını üzeri Ş~ri f. 
"ı taııı Sıı Necip Nadiri )erle birlikte gid~ı. l~te Bayan 
~0rsunuı? Ac:ıba Dürdane Mylecfü, hemen fikir de-

~~ı....-n. mu? ıır · t" • 
~~ıs 5ışmr. 

'6,; ~ .. ı.".:vt?iraz teroodüt 
ık"t ~ 1 SÖylemeğe a- Genç kızın resi birdenbire mah· 
~. ~ §1.l cevabı Yerdi: ıunla~mıştı. llave etti: 

~ına gitmi _ - Ah o kwnar ... Dün yine ka. 

ı..,.~ .... ~ryordu. Kazandığı zaman ne 
l1ill? fi kalmıştı: " kadar da memnun olur. Müthiı 

lıL. _ ~e tordu. 
~ ... t-... ~ bir jptila ... Sanki kazandı~ı para -
~Ut etti. His • ıun onca ehemmiyeti varını' gibi ... 
'ek 'Yt ~ c:ı - O da benlm gibi kaUyen paraya 

· !on ten korkuyor - kıymet \'ermez. 

lııı.ı.~ ~nda fevkal~- Kerinı bahsi değiştirmek Feri· 

~~ ~ ~:ırr~! denin teessürünü biraz ol:ıun gide· 
~~hususunda ko. rebilmek için şunu sordu: 
~~~ - Sizin parara kar~ı o kadaı 

t -;_~ '8 tri~eyi pek lakayt olmadığınızı sanıyordum. 
~ ~~ bQ ~.hiç şüp. - Para- sarfına ba.yıiırım. Pa· 
~ tt.1! tun ınsanlar- ravı değil, onunla alabildiğjm şey· 
"-·ı '"~l miydi? Ne- · 1 ·~ı \ıe leri severim. Para düşünm~. son 

h....~ Y{1zQ h~una ra da onu kıymetli bir ş~ymi~ gi· 
"'ti"'- ına dair verece. , 
~ uır hi1kzn bi saklamak .•. ne 'irkin ~ey. 
~ ~ Ü hangi ha· _ Doğru :Feride ... Ben de sizin 
~· 11ıuı:ti. gibi parayı eevmem. Fakat sizinle 
~ ·~ ~· diyen gülen bir yerde aynlıyoruı. Para ile ött 
~u. beri almak benim tçln bir ZC\ ı~ t~~ 

R&tı n dökül~ kil etmiyor. Şum: da itiraf e<lrylm 
~ llıi~~tki neşeyi kı, hen, doğ•~ıığ.:rr. ~~nderı·cr: pJ· 

ıJ .<ledi .. r3}'J dQşünmek zaruretinde kaldım. 
>~l>!rfııi . Cünkü ta - Ne yapayım ki :ren&in doKıntıdım 
~ t~ı..... n tamamiyle - Azıcık sabırlı o malısınız. 
~M:~ ediyorwn: 

\. -..cq Pek S!z zengin olabilirsiniz. 
~"'t lıaı.L aa taıuyo- _ Öyle mi sanıyorsunuz? 
t.:,~ var. Onu ta • _ Nect;n ~:~ıı!" . ~!11J~ıyor· 
~ :'leıt hQıcÜQd • Uılnµ"': • 
~ ~ ... er :veretit _ ''alıp.alil y;ıinn ha}~tımı 
~ ~ uc kendisinde " 
~ ~~itim. Fa. ~azar.dın)'()r. } ~ 'ta bu his geçti. Kıy:netli eşyalarla süslü came· 

t..... COC Yakıeıyor, lcıirJann önünoen geçerek dol3ştı· 
~~ ~ tar. Feride mağaıala.rdan birine 
~ 'ah, ne ~yle dQ • girdi. Fiyatlarını sormadan beğen· 
~ llt '~ Feride- diğl birçok eşyayı aldı. Pocırasım 

' ~ ~.tutkun... ödemek için kasaya yak:11~tığı za· 
llt\>i birıne sevin man kendisine: 

~ ~en b&haet· _On altı lira hanrmefendi.. de· 
ta~t ~ t Yazık ki, diler. 
f.ı.::.11l""'-• SOrtnamıştı. 
l ~-~ıe parlı)'an 
"-~olma. 
,~ \ot sustu. 

(Devamı var) 

H A B E R - Ak~m Postan 

- Efendimiz, dedim, görünme· ı - Pa5<l. dedim, bu Zel~i Cidde. 
yiniz, münasebet almaz. den ~!ısını. dönerken pacli~aha 

- Ne var ki? .. diye sordu. d::ınlmı~. başını almış. defolup git· 
- Ne olacak, bizim Zeki Bey.. mit~i. Onu arayıp bu)an, başımıza 

Dememe kalmadı, padişah kapıya tekrar musallat eden sen değil mi· 
ynkla~tı ve manzarayı g~tdü. sin? 

- Tuuu ... Allah mü,.tahakmızı Lafı ağzında kalan do:.tor paşa 
versin sizin, bu ne hal böyle ... Bu· lah~\·lc çekerek yanımdan uzak -
ra mı panayır yerine çe\irmi~i - !astı. 
niz de haberim yok. Keyifsiı, ~z bir a~a~ı bir 

Kan beynim:! çıkmı~tı. Bu halt- ~>ukarı dolaşıyor, tadı kaçan bu e-
lan yiyen bil miydik ki?.. 'in içinde ömrümü nasıl g~irece-

:Fakat hünkar öyle~ine kızmı~h ğimi, fıkıbctimiıin neye \'aracağı
kl, sesi.mi çıkarmnmağı tercih et - m dil~Unüyordwn. '1\rtık İstanbu· 
tim. Hızlı hızlı döndü, gitti. lu, çoluk çocutru. eşi dostu hiç mi 

Zeki ise padişah tarnfmdan gö • göremiyece.ktik? Bural:ıron, dilini, 
rütdü~r\inün farkında bile <leiildi. adetini, huyunu suyunu bilmediği · 
&na ~eslcndiyordu: miz bu insanların orta~ıncia birer 

- Şükrü Bey, gel bir konyak gölge gibi gezecek, sonsuz los bir 

da sen iç!.. odanın sessiz bir kö5~sinde. damat 
- Ertuğrul da babasının arka· paşa ~ibi eriyip bitecek miydi!;? 

smdan gitmi~· gölden kaybolmu~- Mazhar ağa merdiven ba§ından 
tu. Ben de daldım onların yanına seslendi: 
\" Zekire: 

- s~ uğursuz elini sürmezsen 
§U ma,·i ~özlünün elinden bir kon
~'llk içiveririm. O:du olacak .. 

- Ne oldu ki? 
- Daha ne olsun hünkar seni 

de gördü bunları da ... 

- Canım bunlar göm'.~çi kız. 
lar .. 

- Deli gömleği mi dikiyorlar? 
O serada kızın biri bana kade· 

hi uzattı. Kony11~ yuvarlarken, 
sordum: 

- Kaça dikiyorlar bunlar g5m· 
leği? 

- Yüz elli franga .. 
Yüz el!l frank mı? .. 7~ki Bey 

sen kaçırdın mı? Efendimiz bile 
yctmi~ be~ franklık göm'ek glyi -
yor. Sen :rüz elli franga nasıl göm 
tek alırsın? 

Zeki yerinden fırladı \~ kade -
hini kaldırarak: 

- Yasasın Monte Karlo! diye ,, . 
b_al!)rtlı. , • ., " .. o .,.. .. ... •• ,, ... 

Anlapldı ki, kumarda kaJan -
mıitı. 

Zekinin odasından çıkmca mer· 
diven ba~ında doktor R~d Paşa· 
ya rast geldim. Her halde padl • 
~htan papara yemiş olacaktı. A -
le, pQskürüyordu : 

- Bu Zekinin yaptı~ rezalet 
artık haddini aştı, Padi~ın e\in 
de, onun salonunda bu kepazelik 
yapılır mı? 

Baktım kl doktor paşa da bana 
çıkışmağa hazırlanıyor: 

- Şükrü bey, efendimiz .seni ça· 
~nyort 

İçimden "mutlaka gömlekçi kız 
lann hesabını soracak .. , dıycr· 

dum. 
Anlaı;ılan hırsından ne yapaca

ğını şaŞmnı~ ki, daha ortaiık ka-
rarmadan padişah entarisini giy
mi~. elirıde bir' tespih, koltu~'UJla o 

turmu,, ba~mı da pencereye ;evir· 
miş, sanki denizi seyrediyor. Ya· 
mna ) akla~ıp, kar~ısında dU!dum, 
Mc dönüp de bakmıyor. 

Boyle vaıiyetlerde huzurunda· 
kiiere, eziyet etmek islediği zaman 
lar ses '°ıkannak çok tehlikclidi:. 
):r·lece put gibi duracaksın. ta!!!.. 
Uaşını çcvirıp de sana bir laf edin· 
ceyc, yahut e:ıyle "çık, git., işareti 
verinceye kadar ..• 

Bir dakika, Uç dakika, be~ da
kika ve daha fazla böyle geçti. 
Ama biliyorum, o da eziyet çeeki· 
yor, boynu a~rı:ı~cak. Hafif tertip 
bır öksilrdUm: Gen&.oral~a değil.. 
Nihayet, neden !<>nra• fakat gene 
ba~mı pencereden çevirmeden: 

- Şükrü, dedi, ben mütaassıp 
bir adam mıyım? 

- Harır, efendim!z. 
- Ben müstebid miyim, ben 

ıalim miyim? 
- Hfrşa .. Estağfurullah efendi· 

miz. 
- Ben saz, söz, kadın ve neşe 

düşmanı mıyım? 

(Devamı var) 

dohı :~:ıc~ pJ,A.NŞ 90 o 

4. tGNEDA..'\LIK (iğne -
yastığı) 

4- F: la pelote 

4. t: the pin - cushion ~ 
4. A: da.s Nadelkissen (Nih-

Jdssen) 

S. TOPLU [iğne] 
5- F: l'epingle f· r 
5. t: the pin • 
5- A: dle Stecknadel (Glu!e) 

6- NAKIŞ llA.KASI 
6- F: les ciseaux m. a broder 
6 t: the embroldery scissors 
6- A: die Stickschcre 

7. TEYEL MAKARASI 

9. İBRİŞiM MAKARASI 
9· F: la cigarette de soie a 

coudre (voir 31) 
9· t: the spool of sewing - · 

silk (cf. 31) 
9. A: das Niihseidenröllchcn 

10· ZDIDA MAKARASI 
(kalıp veya ~kle göro 
delik delmek itin) 

10· F: la roulette (pour lt. 
petf oratıon des trous ln. 
dlqua.ııt le desetn ou la 
!orme) 

ıo. 1: the dot - wheel or 
pricker (the pricking, or 
dotting, wheel; for prlck
ing out lhc pattern) 

10. A: da.s Rlidchen (filr das 
DurclıdrUckcn dcs Mus
ters) 

7. F: la bobine de fil A. !au
filer (a bii.tir) (le fau
fil) 

7. t: the reel (the bobbtn) 
wiUı the baating thread 

7. A: dio Rolle mit dem 
Reihgarn (Heftgam) 

ı 11· PATRON DEFrERt (öl· 

S. OLÇV (~rit metro) 
8· F: le cenUmUre (le metrE!. 

ruban) 
S. t: the t.ape meuure (Uıe 

mcasurlng - tapa; a met
cr • tape, an lnchtape) 

8· A: das BandmaA (M@e-
blln4; ~ln Mtt.ermıı.B) 

628 

çtl deft.eri) 
ıı. F: le cahter l p:ıtrons 

11· 1: the pattern • book 
11· A: das Schnittnnısterhcft 

12- PATROS (biçki kahbı) 
12· F: lo 1'atron (pour la 

coupe) 
12· t: lhO pattem (!or cut

tlng-out J'IUI'J'IO!letı) 

12· A: der Schnitt ( fUr dM 
Zuııchnel~en) 

' 

Bir yanlışlık 
Nakleden : Baki BAŞAK 

Ona, yine dalın. dün ak§am hidcnin arada sırada ona ba.lıçc
b:ı.hçcde rasgeldim. Allahım! O ilen meyva koparıp Yerdiğini bi
ne güzel er.dam ... O ne- edalı yü- liyorum. Elife karı5ı merh:ı.mcti 
rüyüş ..• Bir asker gib!, öyle ta- va.rclır. 
!imli adım atışları var ki.. Ade- Bu sabah evde kimse voktu. 
ta, bu yaştan sonra içimde as- Oğ eden sonra verilecek bir mcv
ker olmak arzusunu duyuyo- 10.tta bulunmak için Rumel!bisa-
rum. nna gitmişlerdi. Elifi yukarı 

Bana, biitün arkadaşlarım: çağırdım. Şuradan buradan der-
- Sen çok çırkinsin! ken Nahidc)i sevdiğimi ve o-
Divorlar. Halbuki, Nahice ... ı nunla bir ~"CC buiu~mak istedi-

Ah, Nahide ... Bu sevimli malı- ğimi anlattım. Kocako.n evvela. 
h1k, bana o kadar iltifat ediyor bwıwı gUnah olduğund&n bah
ki, işte herbsin çirkin demesine setti, kendisinin böyle bir şeye 
rağmen dün 9-kea.m dil sehhar llet olamıy&<'.amnı ileri sUrdü ... 
nazarlarını bı,. yıldırım süratile Fakat sonra, nh Jm nara neler 
bana çevirdi \<.'! b..ı.luş l arı bakış- yapmaz! Avucuna birkaç lira 
larımla birkaç saniye birleşti. sıkışt!Mnca: 
Eğer bizim suratsızda.n korkma- - Peki, ne istiyorsun? 
mı§ olsam, "birleşti., yerine Jıa- Dcmeğe b~ladı. Ben de fıt-
kiki mana.sile nazarla.rımız •'ö- sa.ttnn ietifode ederek hemen bir 
pilştU., dlyecektlm. pusul:ı yazdım: 

Bizim karının piyano muallimi - Şunu sevgili Nahidedğime 
Kudretullah şair ve filozof bir götUr ve kendi elinle ver. Bana 
adıımdır. Bizimki ona, galiba vaadi va.r, yarın geoe arka kapı
Nahldeyle aramızdaki münase • yı açık bırakacağım, doğruca 
betı hissettirmiş olacaktı ki \'e serbestçe odama crelsin. Onu 
• maamafih onwı eski tabia.ti - sa.bırsızlılda bekliyeccğimi söy -
dir: boş atıp dolu tutma.k ister! - lemeği sakın unutma, iyi mi? -
r.avallı Nahidcn.in çapkın tavır- dedim. 
lariyle mahalle erkeklerini baş- Eline birkaç lira daha tutuş-
tan çıkaracak kabiliyette bir turdum. Elif sevindi: 
kız olduğundan b&hsederek ve - ~kkUr ederim, merak 
bir filosof eda.sile: etme! dedi. Pusulayı avucumda 
- ı~an bir ağaçtan ancak bü.ktil ve aşağıdan gelen bir :ı

bir, meyvll kopaıımalı ve kopar- ya.k sesi üz.erine derhal odam
dığı rneyvayı iştih~ ile yiyerek dan çıktı. 
Allaha §likretmclidir. - dedi. 

Ben, e\'Vcl! ucunun ba.na do
kUDacağmm 'f arkmda. olmıyarak 
Kudretullaha: 

- Peki üstad, doğru söylil
yorsun ama, a~açta.n kopardığı 
meyva hoşuna gider de bir daha 
koparmak isterse ... 

Bu söz piyano mualliminin a
za.ınetine do!ammu., olacaktı. 
Birden as~an gibi kükriyerek la
fımı ağzıma tı:kadı: 

- Sus ı cahll, dedi. Sen1ıı böy· 
le f nce ~cylere aklın ermez! Sana 
ne söyıtlyorlarsa ona. dikkat et .. 
Bak meclisimizde kadın varı 
Gözlerin k& mil? Birnz na.zik 
ol.. 

Diye beni blr çoCuk ar.arlar 
gibi azarladı; bir dövmediği 
kaldı! 

Acaba hakikaten görnıüyor 
muyum! diye ~ôzlerlmi uituştu
rarnk otrafımn bn:innma.ğa baş
ladım. Odada kırk yıllık sur&t· 
sız karımdan başka.. kadın na
mına kimseyi ~örmedim ve he
rifin daha f ula hakaret ve mü
nasebetsizliğine uğramamak i -
çin kendimi sokağa dar attmı. 

* * * Bizim hizmetç.1 Elif elli betlik 
sal bf r kadındır. ·Komşu kızı 
sevgili Nahideyi çok sever, Na-

. . .. 
Gece saa.t on iki oldu. Ah, ne 

saadet, yarabbi! Bu gece sevgi
llme kavuşacağnn ve onun pem
be, yum§a]c göğaünde yataca
ğım. LB.mbayı akşam.dan sön
dürdüm. Bizim karının adetidir. 
Geceleri odamda lamba yandığı
ıu görünce kalkıp odama gelir 
ve ne ynptı:ğımı öğrenmek ister. 
Ldmbanın söndüğünü görilrse, 
zıbarır ... 

Kulak verdim, merdiven b&
şmda haf it bir ayak sesi vardı. 
Nahide z:ı.ten böyle uçar gibi, 
bir kelebek kadar hafif ve sessiz 
yürürdil. Evet, mutlaka o sevjmli 
melek olacak! df;qiı~h Y&v~ 
kapıyı a.rala.dnn, gece · perisıne 
benziyen siyah ~lgeel odamdan 
içeri giroi. Yavae yavaş yatağı
ma doğru götUrdilm, karyola -
mın kenarına. oturttum. O, be6-
belli korkmuş olacaktı. Heyeca
nından sözlerime cevab vermi -
yordu. Yalnız yumuşak parmak
lariyle S?Jcı sıkı ellerimden tut
muştu •.• 

- Ah, ne saadet Allahmı ! 
Parmaklarım sevgili Nahidenin 
ellerinde dolaşıvor ... 

Diye seviniyordum. Kalbim 
gittikçe çarpmağa başlamıfb. 

(Lutlen sayfayı çev:riniz) 

O ••rapların «::••"''•' bakıl"'••• (tadı im•••> ı 
ıırı ~• d•gu•La&ıon d•• vlnaı ·ı Wıne. Ta•tlngı 
Aı Dl• welnprobe 

ı. MAJIZENct (mahzen 

lahlbl) BtB Plr.ET (bo· 
ru) lLE ŞARAP N~IU
NF..SlNl ALIRKEN 

J. F: le caviste (maitre de 
cb&l) prcnant un khan
Ullon de vin b. l'alde 
d'une plpette 

ı. 1 ı the cellarer drawing 
the wtne for taatlng 
(sampllng the wlne) 

1· A: der Kellermeister 
beim Abhebcrn des wcin~ 
zur Prfil'ung (bel der 
Probenahm,.) 

2· ÇEŞNiCi (~arapt.an an

lryan adam, tadıcı) 

2. F: !(' connnisscur (le de
gustatcur) 

2· t: the wine connoisseur 

[thc doelc-glaaa - a 
large gla:ıs tor winetas
ting] 

2· A: der Weinkenner 

S. FIÇI (varil, bilyllk fıçı. 

e ye bak) 

3. F: le !Qt (le lonneau, \·oir 
c) 

!· l: the cask (the bam~!) 
(. t: the plpette 

S. A: das Fa13 

(. F: Ja pipetle (la tCıte-vin) 
4, t: the ptpcttc 
4. A: der Hcbnr ( oln Stoch-, 

Weinhebe>r) 

5. F: la toile d'araigııee 
5- F: la toile d'aralgnee 
ı;. t: t.he cobweb (lhe sr>t

der•enct) 
S. A: dlc Spinnwebe, -netz) 

E .,, •• rnahaenıı " Le caveau a bouteı •••r 
11 •h• aottıe ceı erı Aı Der Fla•c"•nkeller 

1· ŞIŞ~l.tK (tl!!O ıtözlcri) 

J. F: le porte-boute111es (le 
caaier l bouteınes, le 

cwer porteboutcllles) 
1· l : lhe blns 
ı. A: da.s FlaschenıeateU 

"' 
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:•ı H: E HAYA 1 ·ı· i =· Ji! 

TUrkJyed.ı nefaseUle şöhret bulan 
hakiki VI' eııas YEı-.'l HAYAT kare
mcıaıan blr<l'r. O da ABDU'LVAH1T 
TURA~ markasıdır. l{ahvecller için 
nefiı lokumlarımız vardır. 

.... .... .... .... .... .... .... 
nı···: . : 
ua= 

Adrese dikka t: Galata Necatıbey 1. caddesi No. 92 Telefon: 400118 

:.:i .... 
i1!i 
ff n 

• iın!r::!:::!!F.::Ei!!:C-T.i::=::::-::ii?.::k:§iiW-•::::::::::~· 
··~······-················--·--· .... ·-······· ..:~~ .......... ~ ; ----· ,. _.. . ... . .. . " -

VAK 1 T matbaası 
Kitap kısmını 
tanzim edip 

yeniden 
açmıştır 

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

............ tm::!Jll ......... llmll ...... 

Ankara Caddesinin en işlek _yerinde 

r 
Vakıt t\~atbaası ıdaresine müracaat 

,, .. . " ·. ... ~..,·~ . ·- . ... ... . .. ... ' . -· ~ . 

K:ı.nsına ihanet eden kocaların 
acaba hep böyle kalpleri çarpar 
mı? diyordum.. 
Artık tahammülüm kalmanuş.. 

tr. Nalıideciği.mi ~öyle belinden 
k&vnvarak aç gözlü bir ~ocuk 
dilş1--ilnlüğüyle y!lnaklarmdan öp 
meğe ba.sladnn. İrademe sahib 
olamıyordum, kendimden geç-

. "Nerede o arkadaşlar? 
Ç ... 'idn Feridi gelsinler de kimin 
kolları arasın<ia nafes aldığını 
görsünler!,, 

Demek istiyen bir edayla gu
rurlanıyordum. 

Bu srr:ıda ne oldu, bilmem? 
Odamın kapısı birden açıldı. 
Lamba yan,dt ve karımı kapı e
§iğinde gördUm. Ş:l.,ırmıştım, u
ta.ncmıd'ln gözlerimi açamıyor
dum. O havkırdı: 

- Ferid! Utanınryor musun? 
Bunu ümit etmezeim. Yaptığın 
işi beğendin mi? 

Karnnm yi.oo:ek sesle bağır
masına. rağmen halinde telfiş ve 
hcye<:an eseri yoktu. Korkum
dan titriyoruum. .ı:'•e olursa ol-

O vakit karnnm kahkahası, 
her şeyi meydana çrkardı. Artrk 
sevgili Nahidemi unutmak me<:
buriyetinde kaldım. • 

Ah, ne olurdu, bu yanlışlık ol
masaydı. 

__ ,.ACELE ~ 

Satılık veya kiralık 
Pcndlkte deniz kenarında garaj, 
bat, bah~, ID('lyva afaçlannı ha.
~! Jcöıık. 

l'lltiraooat: Telefon 44086 .................... 
1t•Dr· Kemal Ozsan ~ l idrar yolları hastalık- il 
1 ları mütehassısı li 
İ Beyoğlu İstiklal <'addesl No- N 
ıı 880 Bursa Pazarı listU Ohonyıuı :: 
ı:c apartman. Tel· 41285 Ei .. -·---··---····----·-·-···· ... .................. -.......... -.. .-... ..• 
~ ................ ... 

Çocuk Hekimi 

mm, kırk yılda bir defa evimire Dr. Ahmet Akkoyunlu 
gelen ~evzili Nahideye fona 
muamele yapmam~mı rica ede- rakslm • Talimhane Palııs No. 4 
<:ektim. Gö:ı:lcrimi açtım. Bir de Pazardan maada her gün 
ne gCreyim? Demindenberi ö- ,aat 15 dt>n sonrıı. Telefon 41112-; 

püp sevdi~im kadın, bizim hiz- J ill•••••••mr + 
metçi Elif d ğil miymiş! .• 

'22 
23 

a 
c..:...;E? a) 28 

24 t o 

25 o 

• 

H A B E R - :Ali,am Postası 

*. ı -~ 
Kömürleri Satış Birliğinden 

İstanbul ve Zonguldakta satı§ birliği te§kJlltında ~ıthşmak Uzere 
imtihanla muhasip, muhabere memuru ve dakWo alınacaktır. Talip olan
ların aşağıdaki §artları haiz oımuı lAzmıdır • 

A - Türkiye cumhuriyeti tebaaamdan olmak 
B - Askerliğini ikmal etmJ§ bulunmak. 
C - .A.ııgart ortamektep mezunu bulunmak. 
D - HUsnUhal ve tercUme1hal varakalan ibraz etmek. 

Yukarıdaki evsafı halz olanların 29 nisan 1940 tarihine kadar vesa
iki ile birlikte mUracaatlan llzımdır. 

iMTiHAN GüNLERi 
Muhasip lmtıb&m 30 nlaan 1940 salı gtınU saat 9 da, 

Muhabere memuru ve dakWo lmUhanlan aynı gün l!fleden .sonra 
~aat 111 de yapılacaktır. Lisan bilenler tercih edilir. 

İmtihanda muvaffak olanlara barem derecesine göre Ucret verilir. 

Tophanede Devlet denlzyollan karl!wnaa iskele caddesi 28 No. daaır . 

ESKl ve YENi ROMATtZ'1.A,SlYATtK 
OMUZ - ARKA - BEL - DiZ KALÇA ve 

Soğuk algmlıklanndan ileri ıelen ıiddetli 
ağrılamu 

TESKiN ve iZALE EDER 1 ---------
İstanbul UçUncn noterliğinden: 

Ka.ınmpaşad& Havuzkapt caddesin
de34, 36 No. da odun ve ktimUr tlca
retile iştigal etmek Uzere Mustafa 

Çini ile aramızd& mUnakJt ve İstanbul 
UçUncU noterliğinden mu.saddak 14/11/ 
938 tarih ve 431/2180 sayılı mukave

lename ile tesis eyledlğhnlz husust 
ıılrketimlzi ahiren mezkQr noterllkten 
musaddak 1-3-940 tarih ve 478/922 

No. lı mukavelename ile feehettlğiml
zl ve tııbu mukavelenamenJn seklzincl 

maddesi mucibince flrketin maUQbaı
tınm tahslll ve dUyunatmm tesviye-

si mumaileyh Mustafa Çiniye ait bu
lunduğunu UçUncll §ahıslarm malQmu 
olmak Uzere llll.n ederim. 

Adrea: İstanbul Aamaaltı 21 No. da 
• l'llehıru't Fatih Gergerli 

• 2:5 nisan 1940 
1m.za 

211 naan 940 tarihli bu beyanname 
altma konan imza p.hs ve hUvtyeti 

marut Mehmet Fatih Gergerllnin im
zasr olduğu tasdik olunur. 940 senesi 

Zayi ruhsatname 
MUmesslllerl bulundufumuz Pariste 

kAln R6ıınla Laboratuvarlan namma 
SACLIK ve SOSYAL YARDIM BA
KANLIGINDAN alman 22-1-1929 

tarih 37 /10 sayılı GYTOBİASE COli
POSE nam mU.atahzarm ruhsatlyesini 
zayi ettik. Yenisini çıkaracağımdan 

eskisinin hUkmU yoktur. 
Laboratolres R~unJles 

TUrkJye vekili 
EMEK ECZA DEPOSU 

rı1Ba.n aymm 211 ıncı perşembe gUnU. 
BahçekApı dördUncU vakıf ban 

htanbul UçUncU not.eri 
Bllla.mcttın Haydar Çamer 

MUhUr ve lm7A 

Bu suret 211 nisan 940 tarih ve 
( 4859) yevmiye No. Iı asıma mutabık 
olduğu taadlk olunur. 940 senesi ni

san ayının 25 lncl pcrııembe gUnU. 
Bahçekapı dördUneil vakıf han 

htanbul tıçUncll noteri 
Büsamt'ttin Haydar Çamer 

482 ,859/ 1839 

. . 
BALSAMiN Kremleri - BALSAMtN ~ 
eksiri - BALSAMIN Rimelleri .. ~J-11 ' 

• Pudraları - BALSSAMtN RuJ 
F ARD BALSAMtN. ~ 

En kJbar mahfillerin kullandıkl:ın ve bütün dUny&ca 
gü:ıelllk mllstahr.arlandır. 

Tabletleri her · eczanede b"'"n"r 
Pnııta lcutuıu 1255) Galata, lıwıbısl 

I - 1-VI-940 tarihinden 31-V-941 tariblne kadar fd~.ııJ' 
rikasmda çıkacağı tahmln olunan 10.000 kilo kaba tal8' P""'. 
caktır. t1I> 

II - Pazarlık 8-V.940 ça.roamba günU saat 16 da J{s~ 
mUbayaat şubesindeki salı§ komisyonunda yapılacaktır. .,,~ 

m - NUmune Clbali fabrikasında görUiebllir. ıtt' ~ 
rv - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gtın ve ~ oıt'" ~ 

tarmdakl teminat paralarlle birlikte mezk~ komisyon& JJ1 

Böbreklerden idrar torbasına kııdar yollard"~c' 
· mlkroplarmı kökünden tcmfzlenıe1' 

HELMOBLÖ kullanınız. 

~. 
Böbreklerin çalışmak kudretini arttırır. l{e.d:ıı• 1 ~ 
zorluklarınr, eski ve yeni belsoğukluğunu, ıııe r1''ıı ~ 
bel ağrısını, sık sık idrar bozmak ve bOı~, 1'11 

hallerini giderir. Bol idrar temin eder. !drıı~ 0ıııt~ı 
mesanede taşların tcşekkUIUne lllAO ıc ıı>" 

DİKKAT: HY.~I~MOBLO idrarınızı temizllyere dit• 
Sıhhat VekA.lctinln ruhsatını ba.IZ 

HER ECZANEDE BULUNUl?· 

ıı 
21.4.940 c' 

~ısı 
13.30: Progrsıı19 ,-e ~ 

ayarı, 13.3:> : M:uıll<: " 
bcrleri, ıa.:ıo: yııııtl• ~ 
1çll, Kemal ?\. se_ oJll ,ı 
izzettin öktC. 1 ~· ol, 
K:ırındaş; >.zlZC zl$ ~~ 

Planş 90 Halk tUrkUICriı }. 50: )!~ 
ı4· _,. 

Yaver Atamıı.11• 
511 

cŞc>' ıı: 
Kadın terzi ve makastar 

l"ı La couturlOre et la coupeu•e pa~ols ıa 
tallıeu•eı (voır au••• plan:he 91) 
lı The Seam•tre•• and Dressmaker 

Ucum.bur baD~080 ?;JuP"' 
çer), ı:>.15/l::I· grııffl 
(Pl.) 18.00: pr;. )i#~ 
sa a t ayarı, ıs:o:. ~~~11,0 
orkestrası, JS. u t~ ~ 
Esirg eme kuru~ 1o: )l ıD1 
Serbest· saat, 1 :..etc0,c ti. 

(er. Plate 91) Aı Ole Naherin uno Schne. 
lderın (Vgf. dle Tat'eı 91) 
Kadın terzı makas~ar t91 Pi. da bak(. 

1· KADIN TERZİ (terziha· 
ne, dikiş atölyesinde) 
MAKASTAR (biçki atöl. 
ycsinde) 

ı. F: la couturiere (dans 
l'atelier de couture), la 
coupeuse (dans l'atelier 
de coupe) 

1· 1: the seamstress (in the 
the sewing - room), the 
dresmnakcr (in the drcs
smaking - room), the 
machinist (whcn wor

king the sewirıg - ma
chine) 

l· A: die Nii.herin (in der 

Nıihstubc), die Schnci
derin (in der Schneidcr
stube) 

2· DİKİLEN ŞEY (iş) 

2· F: l'ouvrage m. de cou
ture 

2· İ: Uıe needlework (the 
sewing) 

2· A: dic Naharbeit 

S· DİKİŞ 1PL1Gt 
S. F: le fil [a coudrc] 

S· 1: the sewing cotton ( tho 
thrcad) 

3· A: der Nii.hfaden (Zwim) 
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ve w ,·e 
ayarı, AjallS fıı.sıl :ııt trıJ.:;; 
19.30: MUzik! ıııestıe\?"ı 
nuşma ( GUnil~I ccvdt ,-11~ 
tanlar şeri! tç j ::O:· St 9" 
tın ökte, KeJJUl ~rteıı: . .J' 
kuyan: nsd!!C , ~ J>P"~ 
''l ıs· :MUzik: J3ll~,eııı!Jll :..ı .. · · ı.ııo,,. ::r 
tarafından bir rl<cstt" ıı• 
Müzik: l{UçUk o J.J~ J> 

t -rı· ,ıııt. f leket san a..- 'flllll ~:·:.6 
raat, Eshıııll -(Ji'i)'1St)-(1~J 
Nukut borsa:; dıııerd"o : >'~ 
ma - Ecne ~2.S e 

... Qııc>• oO .ııı" Dalga pos..- ast ~3· ty 

band (Pl.) {$ g& f'°' ~ 
nız uzun - dDl rO~ ~ 
:!3.30: Yar.ııı~I p / fP' 

yoııl ~ 
Ecnebi 1.st-:e,rl>" J~ 

j9 ~';;. 
Belgrad: saı;\9·~: '( 

.ıs. Paris: 5~1gll ~."' ,,, 
"'a 40 orta il d~ ııı·ıı 
~t 20.15 de ıc:ı.3o "~e.~ 
Romıı.: saat "Sıı't 
2~o Londrtl: 
i)' ı!5 

dalga 20, 3 · · 


