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ı Müttefiklef- Namsosa yeniden 
t~him · miktarda asker çıkardılar 

'.'\. 

ALMAN TAYYARELERi NAMSOS'U 
TAMAMiLE TAHRiP ETTilER 
Erzak stoklarının kısmen mahvolması üzerine 

iaşe meselesi ortaya çıktı, fakat İngiliz kuman
danlığınca bu mesele d e halledildi 

Müttefiklerin kayakh müfrezeleri de 
harekata iştirak etmektedir 

Londra, 29 (A.A.) - Yeniden şehrini tamamile tahrip etmişlcr
lngiliz ve Fransız kıtaları Sali. dir. 
men Namsos'a çıkarılmış ve İngiliz askeri şefleri hava 
Steinkjer mıntakasına sevkedil· dafi bataryaları ile a~ı tay· 
miştir. Steinkjer'in şimalinde yareleri harp mıntakasında fa. 
şimdi kuvvetli İngiliz, Fransız aliyete geçtikten sonra Alman 
ve Norveç cüzütamları bulun· hava hücumlarının çok azaldığı
maktadır. Yeni kayaklı müfreze- ru beyan etmektedirler. 
ter harekata iştirak etmektedir. Namsos'un Almanlar tarafın .. 

Alman tayyareleri Namsos şeh. (Devamı 6 ne :ia) 

Yurdumuzda bir petrol Sovgetler Baltıkta 
~&efe.cifi 

• 

~ 
1.~aı harbi menbaı daha bulundu lıazırlıkgapıgorlar 
~rUünde Yeni menba. Sii~din ~'i'Ti'ERi'N .......... -., 

1~ ı~~~lenemez Senmaz nahıyes~nde YANINDA 
~- ~ · ASAN KuMçA vı Başvekil dün Elazıg'"' da tetkıklerde 

f ~ttııb~ 
! ~.\~~d~e:r: ı:~~e!~ bulunduktan sonra Erganiye gitti 

©da 
li1lD ;gmst~ı 
~a©Ionı Bdftm rıı,5 d~ııt Yenı bazı mc' ki-

rt,. .. ""1 llo)(ı Yor; yahut İngiliz. El~ığ, 20 - Gece saat 23 te Eltı-
lj 4....,.~ ~~1 J;eri ~ekildllde- zığa gelen başvekilimiz Dr. Retlk Say 

umumt mutetUş general Alpdoğanla 
l>Praber yemiş ve saat 17 de Erganlye 
hareket etmişlerdir. 

Uatmılarmı yazan: 

r •~Ut ... ~bir dam bu sabah re!aka.tlerlnde iktisat 
~ 1 ~ ~~ 01ıınu gdc bir lşa- vekili, dördüncü umumi müfettiş ve I ~ ~ )'~ Yor. Onun l~ln 

Pauline Kohlcr 
İKİNCl P ETROL MENBAI 

~rf 1._'ıı"ıı~ltı~ ... kat'i ncttco bek- EIA.zığ valisi olduğu halde otomobil- Sllrt, 20 - Maden araştırma lda
t~ \."t iib ' ••na h kiki 1 !erle Muratsuyu üzerinde yeni yapı- resi mllhendtslerinln Semmaz nahl· 
111~ ~ll~dtll eıııtıe)( ls~)·or· \ '&Z • 111.n Pertek köprüsüne gf tmişlerdlr. yesinde yaptıkları sondaj mesut bir 

'~dtt ~\'\·eı ı.ıuno iyi bil- Başvekil avdette yeni yapılan memle- neticeye ula.şmış, petrol tışkmruçbr. 
!~,_ \.:ı- ~ılen ~orve~t~ki h arb ket ve cUza.m haatanelerini tetkik et- Va-..tyet h üldl.met merkeTJne ve ahl- i 
jı 'L.. lııııe 0,~uhartplcrdcn bir tikten sonra umumi mutettıııllk bina- kadar makamlara telgraflarla bildi· J 

ı' ~1 bl 141'ak kısa bir za- smda bir müddet meşgul olmuıılar- rilmlştlr. Burada da petrol bulunması 1 

: i _ . .._._,...._,,._~ 

i Jlıı.tırnlanru birkaç güne kadar 

moda. oda hizmetç!Uğt yapan J 

~~:~iltı talebeleri, Yugoslavyada bulunan ltalya Hatıraı:rd~: ~i~kaç satır! 
~\-.. ~~arı beyannameler dolayısile nümayiş yaptılar ffiıiu~rin· Be.rht;rga~en~eki. k~ş.. ~~ .""G künde gördüklerimi, beraber 

~'lııl' (.\ A. çalıştığım diğer hizmetçilere bile ~ '~ l\liid·:~. - Telegrafo 1 ve bunun geçenlerde mecliste Roma, 28 (A.A.) - Yugoslav- İ söylememe müsaade vcrilmiyor-
tıı.~t h ku Uru radyoda İ. Grandi ile Guidi tarafından d.a yanın Lubliyana şehrinde geçen· ı du. Köşk hademelerinden dört 

"l hi lllusaıı \rvettcrinden bah salahiyetle müşahede ve tesp ı lerde İtalyan aleyhtarı bazı be- ı kişinin bir arada bahçeye çıkma-
\~ ~ l'l'ıellllabesinde, ltal- edilmiş olduğunu söylemiştir. yannameler dağıtıldığından hal. 81 yasaktı. Führer söz söyleme-
~thitıi d:etin ilanihaye Hatip: yan talebeleri bu h ususta tezahü- dikçe ona hitapta bulunmak ya. 

o~~ ~ışında kalma- "Bizim için tamamen ha.zır c" rat tertip etmişlerdir. Tezahü· sakt.I· Karşılaştıkça baş eğerek D. ~tgınr bildirmiş mak ve verilecek emre itaat et - ratta Faşist federasyonu umumi selam verilecekti ve işin tuhafı, 

ll~ij~' ti\ • g e Ce k İ meDkemmı.eşvtzı·ru. u bahistir." katibi birkaç söz söylemiştir. Nazivnri kol kaldırarak selam 
~ , 1 - --=-----------H_iç_b_i_r _h_a_di_s_e _v_u_ku_b_u_Im_a_m_ı_:.ş_tır. vermek ve Hayl Hitler! demek 

T b d 
de yasaktı! 

~~~~~bi~~:~~;a doı:1ş~ır~~~ k~~~~~~~e !.~'.;.~~; .. ~~~~.~ 
'en·1 karanlık kaldı Romanyada ht t 

~ ~bruı azanda Mektep müdürlerine tahkikat yaparak . . 1 ıya · 
( en " ı·kı· gu··n ı·çinde rapor vermeleri bildirildi tedbırlerı arttırıldı lJStt~ arıza Petrol mıntakaları ve qraf Şiir adı verilerek çok maruf bir oa- dol~tınldığma dair yaptlan ihbar d 1 ed i 1 d ·, ire a\t olduğu lddiaslle çıkarılan kü- üzerine ma.arit idaresi harekete geç- tayyare mey an arı as-

(\' türlerle dolu bir 11özde manzumenin ml§tir. keri muhafaza albnda .. 
1Qıı1 6 ncsda) mektep çocuklan arasmda elden ele ~n .. --,,; .. -~ııı ) (Yuııı 6 ncıda) 
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Sovyet donanması baltıkta dolaşıyor~ 
. Finlandiya körfezine mayn döküldü 

Londra, 28 !akanclinavyada cereyan 
eden hareka.t Sovyetler birliğini bir 
takı:n tedbirler almağa sevketml.fUr. 
Bu meyanda Lltvanya - Almanya hu
dudunda tahkimat yapılmağ"a başlan
mıştır. Aynca Polonyada Alman -
Sovyet hududu da tahkim edilmekte· 
dir. Son günlerde Sovyetlerln Baltık 
filosu da. bUyUk bir faaliyet göster
mektedir. KuvveUi bir Sovyet filosu 
son harpte Finlerden alınan Hangıi 

açıklarında görUimUştUr. 

Sovyetıcr Birliğinin tsveçe yapıla
cak herhangi bir hareket karşısında 
llkayt kalmıyacakları anlaşılmakta
dır. 

Alman radyosunun verdiği habere 
göro Sovyetıer FinUmdlya kör!ezlnt:ı 

mayn dökmU§lerdir. 
Baltık devletleri tarafından Sovyet 

Ruayaya verilen deniz Uslrrlnln talı~ 

kimine de sUratle devam edllmcl, ted.lr. 
.BERL1.~DE TEŞEBB'OŞ 

Stokholm, 28 (A.A.) - A!tonbla• 
det gazetesi tara!mdan ne§redilcn 
bir Tallln telgra!ma göre, tsveçin 
bltaraflığmda bilhassa ala.kası olan 
Sovyet hUkömeti BerlJn nezdinde bu 
hususta. bir teşl)bbUs yapmıştır. 

Gazeteye göre, bu hususta müttefik 
devletler nezclinde diğer bir demarş., 
yapılmış olması iınkft.nsız değildir. 

Riyaseticumhur orkestrası geldi 

Şehrimizde dört kon~r vettcek ol:ın rlya~tleumhur orkeııtra<ıı dün akpm• 
ld t renle Ankarada.n ,ehrlmlLe helmlo;,tlr. Orketsra azaları Ha~ darpa,:ıda şe
hir namına konservatuvar erkt\nı ve dlter :tc\·at tarafından karşılanm ı~tır. 

RlyueUcumbur orkestrası ilk konserini bu akşam, dJğerll'rinl 1, S \"e 5 m.""4 

yıs grcelı>rl Saray ıiliıl'ma.'lmda verecektir. Orkest ra bu eabah sa.at 8,30 da 
Saray sinemasında bl.r pro"-a yapmı,l:ırdır. Resmimiz bu pro\'l\ csruı.smda :ılm

mı,tır. 

ltalyadan mal getirtmek 
müşkilatı nereden çıkıyor ? 

Bu sabah şehrimize gelen bir İtalyan ma nifatura:· 
ve iplik fabrikaları mümessili son vaziyeti anlattı 

Meselenin ltalyan permi 
dairesile halli icabediyor 

1(Yaz111 2 ncidef 



2 

itaat etmek mecburiyetile kalbi parçalanan Tak
si titriyen elini cebine soktu ve bir kağıt 

çıkararak uzattı. 

Eğer mü~teri, sattığımız kravat
lan beğenmeyip de satıcr kızı be
ğenir ve bunu derhal ona bildirirse 
dükkanın arka tarafında olan bi
tenlere, hiç kimsenin kendisinden 
müdahale istemediği bu işte hüku
metin gözlerini açmasına lüzum 
kalmadan biz gözlerimizi kapaya
biliriz. 

Eğer, iki ucu bir araya getirmek 
için, sattığımız mendilleri yıkaya
rağunm da ilan edersek vergileri
mizi üç misline çıkararak bizi H
lfısa sürükleyip aynı zamanda yir
mi be5 zavallıyı mahvetmezler. 

.l\xrupamn gıpta ettiği halimizi, 
~lajeste size borçluyuz. Küçük es
naf namına Majesteye teşekkür e
derim. 

Powl: 
- Hiç muhtaç olmadığınız ıbir 

cömertlikte bulunsam kabul et
mezsiniz dedi. Fakat saraya ait 
araziden on hektarını, talisiz küçük 
esnafa bir tekaüt yuvası tesis için 
kfifi gelecek para ile birlikte veri
yorum. 

Mevcut serbestinize ufacık bir 
~erbcsti daha il§.ve edebilecek ol
sam bunu da tehalükle yapardım. 
Fakat Trifem kanunu size bir en
gel ortaya koymak hakkını bana 
vermediği gibi (ben böyle iste
dim) size fazla bir serbesti daha 
vermek zevkini benden esirgiyor. 

Nimetlerinizin hakiki birer 
nimet olduğunu söylediğinize göre, 
kadrini bilin ve ~bbüs fikirleri· 
nize mail olmağa kalkacak mer
hametsiz halefimi tahtından de
virin. 

Halk bağırdı: 
- ,Si~. d:ıima y~şıyacaksımz! 
P~~l CW,P ve_rd~: .. 
- Bundan fÜphe etmek hoşu

ma gitmiyor! 

Üçüncü bir hatıp ortaya çıktı. 
ldare başındaki sınıflar namına. 

dostlarının büyük Trifem kanu
nundan çıkarmasını bildikleri isti
fadeler dola}'Isile, krala t~ür 
edecekti. 

Fakat kral onu durdurdu: 
- Bütün adetleri ben evvela 

sizin için değiştinnedim. Kanunum 
hoşum:.za gidiyorsa memnun olu· 
rum, tikin benimle beraber teslim 
edersiniz ki, ağlamaruza mani ol
mak için yanaklarınızı ok~ak
la meşgul olmanın ihtiyaç kalma· 
dan siz de saadete ulaşabilirdiniz. 

Kanunların yükü sizin omuzla
nruzda en ehemmiyetsiz tebaamın 
üzerinde olandan daha eksik de
ğildi. Bununla beraber onun men
faatleri sizinkilerden daha önce 
geliyordu ve teeşkkürlerinizden 

mütehassis olmama bu bir mani 
t~il etmez. Siz bir insansmız ve 
bütün insanlar gibi hayatınızı is
tiklal dairesinde idare etmek hak
kına maliksiniz. 

Sizi selfimlamakla zevk duya-
rım. 

Alkışlar tekrarlandı. Pozol: 
- Güzel... güzel ... dedi. Yetişir. 

Celse kapandı Emniyeti umumiye 
şefi hazır bulunanlar arasında mı? 

ona hususi surette iki kelime ~y
liyeceğim. . ... ... 

Pozol ve bütün yol arkada)ları 

hayvanlanna bindiler. Kafile, lev
ha taşıyan kızlar. halk, bagajlar 
ve kırk muhafız, kumandanlığı al
mış olan Jigliyonun istediği bir in
tizamsızlrkla biribirlerini takip et
tiler. 

Bu sırada kral tarafından bir 
kenara çekilen emniyeti umumiye 
şefi ~u sözleri işitti: 

- Trif em kapılarını tanımak

sızın geçmeği tercih ederdim. Zira 
esrar ve sükutun ancak kolaylaştı
rabileceği bir maksat uğrunda se
yahat etmekteyim. Fakat mademki 
seyahatim artık kimseye bir sır 
değildir. hedefini sizden saklıyarak 
sadikanc hizmetlerinizden kendimi 
mahrum etmek için makul bir ~
beb göremiyorum. Binaenaleyh 
benim yardımcım olunuz. 
Sadık memur cevap \"erdi: 
- Bu• benim için bir vazife ve 

~eref olur. 
- Kızım prenses Alin perşcm· 

be günü sarayı terketti. Böyle 
yapmak için kendisi bazı sebebler 
gördü ve ben kimsenin bu sebeble
ri münakaşa etmesine müsaade et· 
mem. 

Bir delikanlı kendisine tavsiye
lerde bulunuyor, refakat ve hima
ye ediyor. Onun prensesi nereye 
götürdüğünü bilmiyorum \'e bu 
nokta üzerinde kati malumat sahi
bi olmak istiyorum. 

Kim olduğunu da keza bilmiyo· 
rum ve bu ikinci nokta da karar
oızlıktan kurtanlmamın iyi olaca· 
ğını düşünüyorum. 

- Majeste bana bu gencin eş-
kruinl \•erebilirler mi? 

Kral seslendi·: 
-Taksi! 
Taksi sapsarı bir halde geldi. 

Pozol ona yavaş sesle: 
- Emniyeti umumiye şefi, ta· 

kip etmekte o!duğumuz meçhQl 
şahsın cşkalini istiyor, dedi. 

-Ah! 
- Ce\'ap versenize ... Eşkfıli var 

mı sizde? 
İtaat etmek mecburiyetile kalbi 

parçalanan Taksi titriyen elini 
cebine soktu \'e bir kağıt çıkararak 
uzattı. Kendi kendisine "cşkali, 

diyordu, eşkali... Ah! zavallı deli
kanlı! Hayran olunacak mazlum! 
Şimdi onu derhal bu:acaklar re e
le Yer\.l de ben olacağım!,. 

Kağıtta ~unlar yazılıydı: 

BOY Orta. 
SAÇLAR Kestane rengi 
SAKAL Yok. 
GOZLER Ela. 
ALIN Orta. 
BURUN 
AGIZ 
ÇENE 
ÇEHRE 
ALAMETi 

Normal. 
Orta. 
Yuvarlak 
0\'al. 

FARiKA Yok. 
Emniyeti umumiye şefi: 
- işte bu mükemmel, dedi. t~e 

başlıyabiliriz. Kaç yaşmda? 

(Devamı var) 
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-----------------·---------------------.ıı . Ha•ar:- Fi••.-'*"'' 
Kulei Askeri lisesi 

Bu yıl Harbiyeye 
5 O O genç verdi 

iyi derece alanlara dün 
merasimle mükafat 

verildi 
Kuleli askeri lisesini bu yıl bitiren 

:iOO talebenin Harbiyeye geçmeleri 
münasebctlle dün Kuleli askeri llse
&lnde merasim yapılmış, mektebi iyi 
derece ile bıliren talebeye müka.fatlnr 
tevzi edilmiştir. 

Mera.simde vali Lutfi Kırdar. ls
tanbul kumandanı general lshak 
Avni, general Hilseyln Hüsnü ve ka· 
labaltk bir davetli kütlesi hazır bu
lunmuııtur. 

:Merasimden evvel talebe teftl,ş e
clilml~, bundan sonra mektep müdUrU 
kurmay albay Ekrem Aweı merasl
m1 açm~ ve mezun talebelere hlta· 
ben bir nutuk söylem13Ur. 

MUdllrün nutkuna talebeden biri 
cevap vermlı kendilerini yetiştiren 

bUyüklerlne ve muallimlerine teşek· 
l<ür etml:,Ur. Bundan ıonra İstanbul 
kumandanı general lsbak Avni tara
fından mektebi iyi derecelerle bitiren 
tslebcye mUklfaUo.n tevzi edilml,tlr. 
Mektep birincisi Fehmi Urala bir al
tm saat, ikinci C&hlt OüstUnere bir 
gümilş sa.at, üçüncü Allye bir kol sa
ati ve diSrdUncü Mustafaya muhtelif 
hediyeler verllml§Ur. 

Bundan sonra talebe bir geçit res
mi yapmıı ve muhtelit spor mllaa.ba
kalıırı yapılmıotır, Davetlller bU!ede 
lz:ı.z edllmlşlerdlr. Askeri füeler tale.
beleı1nln Kara ve deniz sporlarına a-
1t bir film de g6sterllmlştir. 

Mezun talebeyi tebrik eder ve ya
rının bu genç subaylarına muvaffnki
yetıer dileriz • 

"Artist,, adı altında 

Barlarda çalışan 
kadınlar 

Çarşamba gününe ka
dar hudut haricine 

çıkarılacaklar 
:Memle:•ctiın1zde bulunan ve sahne

de oynamadıkları haldo ''artist., adı 

altında barlarda ve diğer e~lence yer
lerinde konsomasyon yaparak çalışan 
ecnebi kadınların hudut haricine çı

karılmaları knrarla~tırılmı, ve ken
dilerine tebligat yapılmıştır. Bu karar 
dan sahnede çalışan ecnebi sanatklr
lar istisna edilmiştir. Memleketimizi 
lerkedecek olan barlarda çalışan ya· 
b.ıncı kadınlar 1 mayu çarşamba gü
ntıne kadar hudut haricine çıkmış o
lacaklardır. Bilhassa ıon zamanlarda 
"artist., adı altında memleketimize 
G"elen Macar kadınları tamamen gide· 
ceklerdlr. Esasen kUı;;ük sanatlar 
kanunile barlarda bu oekllde çalı§

mak hakkı yalnız Türk tebaasına 

h:ısredllml§ bulunmaktadır. 

Bakırköyde sayım 
ünümüzdeki pazar öğ
leye kadar yapılacak 
Teşrlnlevvelde yapılacak umumi 

nüfus sayımı hazırhklarmdan olmak 
Uzere önümüzdeki pazar gUnU Bakır
köy kazasında cereyan edecek nUtua 
sayımı tecrUbe-11 için dlin öğleden son
ra Bakırköy Halk partisi merkezinde 
bir içtima akdedilm1şt1r. 
Toplantıda vali muavini HalQk Ni

hat, tecrübe ımynm için Bakırköyün 
seçllmesl scbeblerlnl anlatmı§ ve pa
zar gUnU BakırköylUlerln evlerinde 
bulunmnlarmı rica etmiştir. Belediye 
muameııı.t mUdürü ZühtU de sayım 

haklrmda ml\lQmat verınlt1tlr. Sayım 
Bakırk6yünde gelecek pazar gUnU ıa
bah saat sekizde başlıyacak, öğleye 

kadar tamamlanına.ama çalışılacaktır, 
Halk sayım müddetince evlerinden 
dıaşrı çıknııyacaklardır. 

lf alyadan mal getirtmek 
müşkilatı nereden çıkıyor ? 

Bu sabah §ehrimize gelen bir İtalyan manifatura 
ve İplik fabrikaları mümessili son vaziyeti anlattı 

Meselenin ltalyan permi 
dairesile halli icabediyor 

ltalyan manifatura ve ipllk fabri
kaları mümessillerinden Ka'; nlga 
bugünkü konve.nslyonel trenlle §ehri
mlze gelm1ttlr. 

İtalyan mümemıil, Türkiye ile e11as· 
1ı !.§!ere girişmek üzere plyuan.ızdıı. 
tetkikat yapacağını, bilhassa tlyatlıır
la meıgul olacağını, İtalya tabrıkalfl
nnın mal vermekte gecllunell'rl evvel 
ce alınmıı olan slpartıılerln fRzlalıg"m
dan lleri geldiğin!, mensup olduıtu 
mUesseııelerin Türkiye Ue 1§ yap
mağl çok lstedlklerlnı bir muharrlri
mlze ııöylemlştır. 
Öğrcndl~miZe göre, ltalyac.ıan mal 

getlrtmekte asıl gtlçlük fabrikalardan 
ziyade bunların mallarını müaaadeye 
tabi tutan permi dairesinden çıkmak
tadır. 

Bu itibarla İtalyan fabrika mü-
messilinin tetkikleri vaziyeti düzelt-• 
meğe kifayet, etml~cegi, her şey• 
den evvel bu permi dalrcalle iti hal
letmek icap etUği anlaoıtmaktadır. 

ltalyan permi dairesi ise §lındlllk 

manifatura e::ıya.sını ancak pamuk 
mukab1Jlnde vermekte ısrar etmekte
dir. 

Difer taraftan bir mUddetteııberi 
Balkanlarda dolaşmakta olan bir Al· 
man 1J adamı da bugUnkU konvanııl· 
yonelln yolcuları arasındadır. 

Otto KAnglberger adını ta,ıyan bu 
Alman yolcu, teıaız telefon 1~ıer1 mU
tehll.Bl!lısı olduğwıu, evvelce de bura
da uzun müddet çaıı,tıfını ifade et
mi§Ur. 

ilk tahsil . çecukları ' KUÇUK HAdEKLtK 

Dün vilayetimizde ... 
sayım yapıldı 

1!k tahsll çağındaki çocukların 

tespiti için her sene bir gün sayım ya-
pılması kararl&§mı§tı. Bu sayımın 
ilki vlllyetlmlzde dUn yapılmı~tır. 

Hazırlanarak Uç elin evvel evlere 
dağıtılan ve aile reisleri tarafından 

doluurulan fişleri mahalle mUmesııUle 
rl ve bekçiler toplamı§lar ve llkmek
teplerde bu işle me§gul olan mua.Jlim
lere G"Öndermi§lerdir. Tasni! ııı bu
gUnlerde bitecek ve vlllyeUmlzde 
ilk tahsil çağında ne kadar çocuk bu
lunduğu ve bunun ne miktarının mek
tebe gitmediği anlaşılacaktır. 

POLiSTE: 

Pasl<alyadan çılean 
hadiseler 

Pn°!rnlya münascbetile şehri.mlı:
de dün vukua gelen Uç hi.dise~i 
kaydediyoruz: 

1 - Beyo3lunda Feridiye cad
desinde Todori adlı bir rumun o
turduğu iki katlı evin alt katında 
dün gece bırakılan Meryem ana 
kandilinden yangın çıkmıştır· 

Evin alt kat döşemeleri yandrk
tan sonra itfaiye tarafından ate~ 
bastırılmıştır. 

2 - Bliyükadada paskalya eğ -
lenccsi yapan Yorgi adlı birinin 
mütcmndiycn mantar tabancası 
patlalmasmdan rahat.sız olan kom
şularından Eşrefle aralarında kav
ga çıkmıştır· Neticede dayak yiyen 
Yorgi, ba.~a çıkamıyacağmı anla • 
yınca çakısını çekerek Eşrefi elle
rinden yaralamıştır· 

Zabıta !kisi hakkında da takiba
ta girişmiştir. 

3 - Burgaz adasında Celal adlı 
bir gene;, na~ılsa tedarik ettiği ba
rutları bir demir boru pnrçasına 
koyarak oynarken ateş almış ve 
elini kısmen yak.mıı;tır. Cctaı has
taneye kaldırılmıııtır· 

AGAÇ BUDARl\t:N 
Kazım adlı biri dlln Beylerbeyin

deki bah\es'ndc ağa~ları budarken 
yere yuvarlanarak başından yara
lanmış ve hastııneye kaldırılmıştır. 
:CtR MOT0RDE YANGIN ÇIKTI 

Mehmet kaptanın idaresinde 
455 numaralı motör kendir yUkfi
nü boşaltmak üzere dün Anadolu
hi~art iskelesine yanaşırken f'kz.oz 
borusundan sıçrıyan kMlcrmlarla 
yaııgrn çıkmışlır-

ttfaiyc silratle yetiş~. fakat 
yangının geniQlemeden söııdUrill
müş olduğunu görerek su sıkma
dan dönmUştUr. 

• Jıılllll emll.k müdUrlügU tarih! 
bine.Jar meya.nmda asker1 mUzeye de 
kıymet takdir etmiştir. Bu kıymet 
3,960.000 llradır. 

• Silivri hUkQroet konağının lnııası 
bltml§tlr. MUteahh!Ue maliye arasın
d& çıkan lhtilAfm hallini müteakip 
bina tes~Utim edilecektir. 

• DUn sabah Be~iktaf önlerinde G'e
çen •'İzmir., motörünUn egzoat boru
su paUamif vı makinist Nuri ağır 

yaraıanmı§tır. 

• Daimi encUmen tarafından kabul 
olunan yeni ekmek çeınlıinln tatbi
kine bugUnden iUba.ren baoıanacaktır. 
Yen! çt~lye 11öre eltmekler eaklden 
yüT.de 15 ııcrt yüzde 75 yumuııak 

buğday iken §imdi yUzde 25-30 U ııert 
ve mUtebakial yumuşak buğday unuy
la yapılacaktır. 

• Yüksek mühendis nıektebl talc-
• L • 

besinden 40 klııllik bir katile dUn sa-
bah 15 gUnltik bir tetkik ııeyahatıne· 

çıknuştır. Kaflle evveıl Sıvasa gide
cek ve dönUşte beş grupa ayrilarak 
yol, su, inta.at. elektro teknik ve 
elektro P. T. T. grupları aırasile Di
yarbakır, İzmir, Ankara, Kayseri ve 
KarabUke gldeceklerdır. 

• Karaağaç mezbahası paçahane 
kıammda yeni bazı tesisat yapılmak
tadır. Böylece paça ve l~kembelerden 
daha verimi! tekilde istifade ka bll 
olacak•ıı·. 

• Kıo dolııyısile tatil edilm~ olan 
Berlln - İstanbul hava seferlerinin 
tekrar başlaması için Alman tıava

yoU&rı dtrektörU şehrimize gelml~Ur. 
Şimdi Sotyaya kadar yapılmakta o
lan ae!erler lııtanbula kadar uzatıla
caktır. 

• Bük.ret • btanbul hava ııe!erleri 
lkl mayıstan ltlba.ren açılacaktır. 

• Dün Maraşta 7 ile 16 ya§ları ara· 
sınd .. ki çocukların sayısı yapılmıı

tır. Ba sayım neticesinde köy ve ka
zalar hariç yalnız Maraşta, tahliil ça
ğındaki çocuk adedinin 23tS kız ve 
3568 erkek olmak üzere 5916 olduğu 
anlaşılm15tır. 

65 Çek mültecisi 
geldi 

daha 

Almanyadan kaçan Çt>k gençlerin
den 6S kl'll1k bir mülteci kafilesi, es· 
ki Çekoslovak ordusuna mensup iki 
zabitin idaresi alunda bug-Unkü kon
vansiyonel trenlle ıehrlmlze gelml§· 
Ur. 

Bu mUıtccilerin ekwl'isl orta tahsil 
çağında 14-llS yaşlannda çoculdardan 
11;ıı.:ettlr. Sirkeci garından doğruca 

limanımızdaki Fransız bandıralı T~· 

fil Gotye vapuruna göturUlmüşler· 
dlr. Burı;ı.d:ı.n Marııilyaya gidecekler-
dlr. 

8/R TE'I( 4T'ı4 
ÇOX l-lt'Z.L/ Gl

D/L MEZ. DE"
~l L Mi?.-

_.,;:>---

J DARE EVi: lstaftbld _.· !::'72 
,_ - ıı..w ,,. ,..,.. P":. 

Y 8D itMfi tefefontl : l ~~~: 
idare • • • ~ 
ilan _ • _.-' ti' 
T ...... ·- ,_.. _. fi"' .......... ~~~.:.;ı 

,......., ~ ••'j\r·• •••••••••• •ş· ı:,:a'fL. 1 1 ABONE ,~_,. 1 • ,....,. ,.,. , ı ı 
1 e.-ııııı • ..oe "'" • , • 
ı ı a11ı1& ._n • "'s ı.1 
• 1 .,.... s... • :;,. 
• ' •)'ilk =----·----- s••'' dtuıl<lıf!I •~r \ ' "kM 1&A1' 

--~,,.-

;-- ~ 
; Dog·ru 

------- ·1 
Değil~ 

P ·· }eri çt azar gun . de,,. 
mece trenleriJ1 ,tl'ı , 
zibati tedbirler 

tınlmaJıdır· " 

DtıN - ::.l~ı 
ııcak gtınöY tiJJd«' ~ 

ı\iren blr kışm ksS'°'e~.,-~ 
tul&n btanbulluJar, aor~, 

i tıbaren ,,ehlr dı,ına• rıtrl" ,I'_ 
i muhtelif meslre ye ıııs •. -.!' 
i ctUler· Bu güzel '°: ,.P"; ~ 
i dokslarm pa."kaly~ ,d~..'1: 
i ge.ımeğe çıkanların ııııJıll '..,, ~ 
: kaç misil arttırnıll~ .,.... 
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i ıettrml~ttr· ~ ~I, 
: Bu a.rada sabah eetı l,lf_ 
i banUyö trenleri Çe;:;eıı1ctl fi 
: köv , .e Bakırköyo erdJ" ,j#jf 
i ~la bitiremet11işl_~ ,f:. 
i trenlerin bllhası>a t.~ 0111' 'tf' 
! seferleri çok kala~ı;ı.-ttı <' , 
i Dün bu hatta dı : ~! 
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! rincl ve ikinci me,·Id tıl~ ~, 
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j Ako;am 18,S•'> de 1, -1'\ 
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adam mmen de kJı 111 '~t 
nm lmcaklann• 0~,- f~ı' 1 
t.e kalmış \ '0 iti - "" 
pek rahat boJdoğU ,,41' i 
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l:"olcwar bJr h!W"' ıt1""-Aı~Jd 
eO 'P" 

\·ermemek lçln tr ~ l , 
r:ı.nu,ıar, bunu arı 11ıJJP ~ lsta~yonuna ~-aıd•~ıııofo" ~ 
bul:ıbllmltıler<llr· l\~o 'ftl

4
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d mevkide kendi!! \'eril' ~ 
ğ1 naclh'le 59rht>' 'ı. 6 Z 
dmlmı!', ·böylece :~o-~-cııı~j 
80 kiloluk bir ıcorW 'ıır" '° 
nnda ta.,lJJla]<taıı yolr11 ıfJr~ d 
d·r· AnC3k sarh01 ğı ıı:il' llfl'"~ 
ol ora.dan kaJdırJ~$r t'1 e 1; 
la Yenik:ıpıya 1 eııı1'etl 'ı41 
etmı~ mer:ıurun ıı bir t' ... 

~. ' rı• ,.. rr.cıi hld!lf:nln c oştor· ril'd" ıf 
ma'lma mA11l 01~ rcrl" ıı" ~· 

Akşllm dönU~ ıoC ..._-ırlı"4 r ııJ ~· 
fr<'nl erde blrı:ok efl """ odat~ 
ması yü.,,iindett ~c~ıret ~ 11~ 
c;elt'r olmn,tu· f'Jll tertlb' rr.ı'tı !tl' 
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Alman propagandası · KınMızı vuMunrA-PASKAL~A· 
lnıa n ya aleyhine çıktı k·r~~~E.,~:. ~:~:::.:: b~ :*~~~~2!~:t~::~1 
~ Gösterilen "vesika,, lara kimse inanmıyor ;::E:~~}~:r\~:~::~:::F :::;~b~:i::!~~!J:~~'. 

~- - Yat! ruz davalarını halletmek için şey_ 
.~ tı • [ b f/ ı k f b - Sen ya.t!.. hülislamınr, vezirlerini, kazasker. 
~ı;~t!rı~rlc~ nazın Vurgasın S Ve Ç e g Q n Q Q n m e ffl n Un 1 Q Q Un Q - Olmaz, tıış tutalım·· lerini bir mecliste toplryarak da-

tııt.Ql1 b 1Yan ruUnakala.t • • • • • • vacıları müdafaa etmiş ve hakkı 
'iltç g~g~ Budapc§tcye ge- gü Ven ip Sil Q hl Q n m Q k tan V Q zge çm ig 0 r - Çat! yerine getirmiştir· 
'etı alacaktır. Nazıra - Saymam ... Yan vurdun! Nasıl olur da (1188) 
re.'ltat §Ulıe ınUdUrlerinden - Gözüm kör olsun ki vurma. mut Ev\'el) ahdinde 

de, (M.ah. 
Kaynarca 
maddcsile ~- edecckt' Lôndra, 29 - Alman hariciye na- mekte ve siyası mahfiller bilhassa "Alman propagandası bir fare dım... muahedesinin "·edinci "" \·eııa ır. " 

~~oda l1' htı prense.ıı Jullana zm ton Ribentropun Norveçin isti- Almanyayı 1sve1:In bltnrnflığına mü- doğurdu. Ribentrop ancak bir Vurdun, vurmadım meselesi tekit ettiği ihsanlar \'e müsaade. 
""Q ltızııhaeleınenk Hlndlstanı- JA.ııı mesuliyetini muttc!iklcre ve bil- salt gösteren kısım üzerinde durmak- sürü yalan söyliyebilir ki bu ya- \'ar ... Bittabi ehli hibreye mtira. leri unutarak burayı arsa sat.ar 

ı:..ı;:u,, •. ç rclıl sıfatlle bir haasa lngillereye yüklemek istiyen tadırlar. lanın içinden harbin Baltık kapı- caat zaruri··· gibi Yahudilere satmak emelinde 
'1t ıor;;caktrr, beyanatının ve '•gösterdiği vesika- Bununla beraber §Urası ll~ve edil- }arma dayandığını ve müttefik. - Bakkal .. bak·· ~:'an değil mi? bulunabilsin? 
t ~Cı; r~ ınuhriblnden mürek- lar!.,ın kimseyi aldatmadığı anlaşılı- mektedlr kl Ribentrop tarafından ve- lerin yardıma mazhar olan Nor- - Yan da al ... Sen kötü dur- • Fakat zamanımızda bile emsali 
~Ur 0ını Kartacado.n Llz- yor. rilen teminat lsveçl bitaraflığını mü- veçin Almanya ile harp halinde muşun!.. mütevaliyen görülen hem vuran, 

'l:ıı~k Berllnden Röyler ajansına bildiri!- dalaa l1;in icbeden tedbirleri almak- olduğunu Alman milletine itiraf _ Çevir!· hem de: 
~I:ıııu allllannın Nedi Mu- dlğine göre, dün fon Ribentropu din- tan menetmiyecekUr. mecburiyetinde olan Nazi zı- _ Çat!. - Ne vuruyorsun be! 
~ lıak~Cbevt,.nın tcsldlni liyen yabancı gazetecilerle diplomat- A.'IEU1KAD.\ mamdarlarınm hissettikleri sı· - Ver!. Diye bağıran propagandalar 

•ıı y rncıa Berlln tarafın· ların ekserisi beyanatın tezatlarla do- .. kıntı sezilmektedir. . • . . • böyle iddia ettiler .. 
< Amerlkadan gelen telgraflara gore •W• · 4te ö alanların tersine ola- lu olduğu l<an:ıallndcdirlcr. Zikredilen uydurma vesikalar Ne yapalım; dövüş mevs:mi !·· Filhakika (Nikola) nm dedıgı 

ın f Rlbenlropun nutku Amerikalıları ka- k b. ı b 
t(b~-u. er canııındc büyUk Rlbentropun, bUtUn dünya. tara ın- Londrada sarih surette red ve Her zaman (iki testi biribirine zamanımızda b~ a ır suret e ~ 

..ıı,_ ~"il v d tk k ·· t 1 kabul tiyen ikna edememiştir. Ameri. · · H b. · k 1 d' - · d t. ·· t di 

. "'ll ıııc\rl•· ve ElA.skar camiln- an nu una arşı goıı erı en - k d d ı·t·k h 1 tekzip edılmıştir. ükumet mer. çarpsa m ırı ırsa ıgen o ça gos er · 
• •. "tte radyo Ue neqre- den dolayı 1:ok inkisara uğradığı bil- ara yolarınm ış po ı ı a a c- kezlerindeki aksülamel de sarih lar.) Diyecek de~liz a.. (Kamame) kili'!esini ziyaretL 

• y 1 d1 o 1 kl Al kında tefsiratta bulunan başlıca A · d b · ht k. · d b'lh ·· ·· ·ı h" .. e rı..... dlr lmekte r. yle anll\§t ıyor - surette Almanyanın aleyhindedir ynı ma ra az, aynı mu e ır mız e ı assa muşaruru ey ın ., • 
........ a ~. tc rk münekkitleri bu nutuktaki iza- • ·ıa·w· · t dil l' t .. ~ bı;anhasset körf<'zin- man hariciye nazırı, beyanata r ı işte hükumet merkezlerindeki yınc mevcut.. rı ıgı nYaye e en sa ıp en ay. 

"'tcı 
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kaza neticesinde edilen merasimin bi.ıttin dünyanın na- batı gizlenmiyen bir şüphe ile başlıklardan bir kısmı aşağıda _ - Kırığa bir ikilik vereyim nlmış bir parça olduğunu dahi 
Q lı IllU§tür zarı dikkatini celbe k.Ui geleceğine karşılamışlardır. Münekkitler dır: mi? gördüm· 

'Ybe • Tayyarenin nutukta ileri sürülen vesikaları "ahalle 1' d Bunun ne der"ce,·e kadar dogw. tbıı cte.n pil l 1 inanacak kad:ı.r ıaflık göstermiştir. İsvirrede. ''Gür inanılır bir "'' bakkallarının e ın en ~ ., 
• ? lta1 ° dikine n- şüphe ile karşılamakta mütte - ~ ' -s l b l ru bilemem,· çünkli bu Ö'·le bir ~tır .,. ınış ve nehrin aula- Alman radyosunun spikeri sıra beyanat." yumurta a an sarı!lını u amazsa ,, 

' ""lZanın sebebi mer- matbuat hUlAsalarına gelınce olduk- fiktirler. En salahiyetli spiker- .Vaşingtond,a: "Almanyanm da yumurtaya kulp takanlar da dava kil Muse\ilik va.kayi batırl~-

~J? 'l' .. 1:a sıkıntı çekmiş, Alman, ltalyan, lerden olan Elmer Davis daha bunlardır: mıyor, 1118.m, Xebii muhteremın 
~1can Danimarka ve Slovak gazetelerinin ileri giderek "Alman makamla- yegane mesul olarak kalmakta - lkiliğe vermiyor musun?.. her türlü tecavüzden masun kal. 

'"1 rı.. ork.,atruı ıen cının istila ettikleri her memle- olduğu" bildiriliyor. . 
h. "'Ul\ l3 ribentropun beyanatına nıUsait olan İ 1 d H · k' Sen bilirsin?. masmr temin için semaya refı bu. 
~ -.ırı11a,. Udapeıtede ölmUş kette Almanyayı beraet ettiren ta ya a: ayret ve ın ısarı _Ne olacak ki?· '"Uruldugunw u bildirivor! .. 
~ '"-" Jdı. tefsirlerini zıkrettikten sonra •'ulf;er "k l b 1 k . hayal " " 

1 Ya. ırı 1 memlekeller beyanatı bUyük bir aıa- vesı a ar u ma.sımn ço garıp ' - Hiç··· Zaten kokmuş!.. Hıri!ltiyanlarrn (Paskalya) ları 
" .~' "it-~ iye nazırı •'Chu- bir şey olduguw nu,, söylemiştir. Hollanda da: Alman yanın göz - Kokmuşsa no alı,·o-un '1, da Beni İsrailin Mısırdan rıkıı: " " ""l!•U ka lle karşılamışlardır., demekle lktl- b w 1 t w k · ·· " • .., " ,.. 

hıı ...... ,, r. Mumalleyhln Amerika gazeteleri de bu hu. oyamaga ça ış ıgı anaatı gos- şenliklerine karcı Cenab (Mesih) 
~~ ın hl !a etmiş ve fakat Amerika gazetele- t ·1· ,, • • • .,.. 

a yettedir. susta tamamen radyoda ileri sü- en ıyor. in öldükten .sonra dirildi~i günli 

a rtnln te!slrlerinden bahis bile etmemlıı TAYYARE İLE DA"""JTILAN (Kırmızı yumurta) modası (kili. " 

Ud rülen fikirdedirler. u tes'id maksadile tesis edilmiştir· 

P t 
tır. VESi KALAR se) icadıdır· En muteber asarda 

. eş e tSVEC)I'E Norveçin Amerikadaki sefiri n· k _ "Jia- münderi,. oldugwu üzere: Bugün Hıristiyan kilL'lcleri ara. 
D . F R'b ti re';'. 28 (.\ . .A..) .. d . . .. lı lm 

Sa neyanatta hareketi medihlerle .. ök- enorgenstıerno on ı ent- no~·ah '.·umurtalar Hıristi,·anla. sın ıı nıce nıce munazaa o uş r .c a vas.,: Bir Alman askeri tayya- " ., · · · · gls• d k• lere çıkarılan 1s"eçten b"Qka her ropun nutkunda Norveçe atfedi- . B k nn elli günden ibaret olan (pan.. ve en nihayet yıne )<endilennın in e · -... resı. u ·reş tayyare meydanı- ilt h·ı Ta· 395) 

~ 
1 yerde fon Rlbentropun beya.natı bU- len hattı hareketi şiddetle :red- na. inerek mtiteaddlt Alman lekot) ta yani büyük perhizde rarlan veç ı c mı a ı ( .rı-

a~ v<'k bir alAka uyandırmamıııtır. ıs- detmiştir. Almanların 1914 de vumurta ''emek ,·asak olduğu za. lmda (lznik) de içtima eden (Koı:ı. 

Yo .,.... .... " şahsiyetleri tarafından karşı- " .ı "' il) d · h' ı · ti d . numuz Verte bile bu beyanatın lsveçe taal- Belçikayı istila için ileri sürdük- manların yadigarıdır· Eski zaman. s e yanı ra ıp er cemıye n e 
v lanmıştır. Tayyare mUteaki- ta Ta· 196 1 d tR ) kT 

1'1 l"k eden kısımları tabii ola_ n bir vazi- leri aynı sebepleri kullandıkları· tarda perhizin ilk cumartecıi günü mı a 1 )'1 ın a i:;:. oma 11• 
• &t .a. ... ben Sofya .. ·a hareket etmi-.ıtır. · · b"t·· H • ~ ki"- 1 ~ l ~nd b yetin nıü§ahedeslnden ibaret tcl~kkl nı hatırlatan sefir Norveç hüklı- .ı -; (kilise) pek çok yumurta alıp anı sesının u un ınsuyan UDe e • 

~~dt'~ a eğenildi "edilmektedir. Bununla beraber siyasi metinin harbin bidayetindenbcri llu işin mahiyeti meçhul ol- takdis eder ve altı hafta sonra rine Ustiln olduğunu iddia eden 
• ,.Y d d makla. beraber umuml'-'etle İ''İ · k' si d (\'ilttor) ve ho"" ı., "" an ır 1 Rlb t olan hattı hareketinin bu beyana- "' J gelen (Paskal'--a) günü türlü tür_ pıs ıpo ar an -...· "' ls..,.eç mahfillerinde fon en ropun malı1mat veren bir ka,·naktan "' ı l'k ld ki t d t 

h ' 28 ( tı tekzip etmekte oldugw unu ilave ~ 1ü renklere boyandıktan sonra ço. armm sa 1 o u arı arz a u. 
b ~Pi~ ,\, A·) _ Bu- bu noktaya işaret etmi~ olması mem ö°"grenlldiğine göre tayyare dtin tulmak icap ettiği tahtı karara 
Uy ~lleı nuniyet uyandırmıııtır. etmiştir. b h cuklara, bildiklere, kilisede hizmet 
1 ijlt .sergisi, 26 ni- FRANSADA Rib entrop tarafından aber edenlere dağıtılırdı· alınmıştır ki bu karar mucibince 

~la llııı.ı.ra~erasımıc açıldı· RO:\IASYADA Yerilen vesikaları getirmiştir Fransızca (Paques) kelimesi, (21 Mart) ı takip eden (Bedir) 
h r, ~Otı:J.i liorti ile başve- Havas ajansının bildirdlgine göre Pariste çıkan Lö Jurnal gaze. Ye tayyare her Balkan merkez- muscvilikte kullanılırsa (Hamur. den .sonra gelen birinci (pazar) 
"r~1;ııl~·e P~oınatık ve Bu- Romanyada e!kl'mumumlye R!bentro- tesi nutkun akislerini hulasa Ierine bıı vesikalardan ikişer auz bayramı), llıristiyanlara ait günli olmak üzere tesbit edilmiJ. 
r~ rıa:~~l ile diğer .hü- pun beyanatına pek az kıymet ver- ediyor: n Usha. verecektir. olursa (Paskalya) demektir. tir. 
ı nunıuzu zıya- Hazreti Musa (Mısır) da yerle. Bu sebeple Paskalya 25 n.isana 

• t,ı~ [ ·ı· • H N k kadar tahavvül edebilir· !mı~ doJ g l Z Q z n t şen Beni lsraili kaldırarak (Arzı ~~ llu ayısilc buluna - n l V Q Q l r l ll l n U U Mev'ud) a ulaştırmak için bura. Şark, yani Asya kiliseleri bu 
tn.1ıaj~n }~rcf Gilnay- -- - - - - -- - - - - dan çıkmış ve Kızıld<>nizdcm g'P.Çi- karara uyamamışlar ve 14 •nisan 

~~tlıniz len elçilik baş- A 1 • · ı ı • b b d şi hatırasını ihya etmek için (Pak) Yahuda tabi olanlar (On Dörtçü. 
t!ı( lladıJa C'rkfı.nı ve sergi m an yay 1 s 1v1 e r 1 o m a r 1 m an t tesis etmişti. Dıı yortu mahut ler) Unvanını almışlardı· 

? f b ııarı:~ Pavyonun met- nisanın on beşinden yinni ikisine (Gregovar) yani efrenci takvim 
ıı Oliizıd karanc yapılmış kadar yedi gün sürer, bu sırada günlerin ihtilafı sebebile, biıiın 

bUatıe~ A~a~Urk ve İs- t k t · ı • v • h<'r aile mayaııız ekmek ile, kuzu Rumlarla Ermenileri, ve Şark 
~~Ve l' on ünde nli'lka e m e s u re 1 e ye n m 1 ye c e g 1 z veya oğlak yı>rlcr, mabetlerde memleketleri Hıristiyanlarından c i~~aıı apı~an tertib kral kurbanlar keserlerdi· Bu bayram ekseri.sini on üç glin sonraya br-
~ lı bir ~aıyetindeki ze- Beni 1srailin kurtuluş zevkile rakmaktadır· 

lır. Uluş,, dive tav- l..ondt.ı, 28 (A . .\.) - Röyter ajansı Almanların alçak bir ihanet sa- men, İngiliz kara ve deniz tay - Biz Türkler, İslamlar (Paskal. 
t... ., gayet şenlikli olurdu· 

<"iliz bildiriyor: yesinde kazandıkları avantajın yareleri son 15 gün zarfında par. '-'a) nın gelı.ş' ini ev.veli kırmızı '\."U... &c Cenab (Yesu) un güya çannı. ., 

~ •• tllıl· .... .,trl:!lk resmi zevat lnglllz hava nazırı Samoel Hor dün şimdi çetin bir muharebe, enerjik lak bir i" göstermişlerdir. Skan - murtndan, onunla beraber çıkan •.. "•-= :ı ha çekilmesi de böyle bir hamur. ka çer tarafından akşam radyoda söylcdlgl nutukda ez- bir icraat, muttarit bir planla elle- dinavyada düşman gemilerini ve · · (Paskalva) çöreklerinden, bir de 
t• \'e suz bayramında kuzu yemek ıçın " 
• •tnı;~ ta takdir go-rmek- etimle demiştir k!: rinden alınması icab etmektedir· düşman üslerini bombardıman her Paskalya günü seher vakti •ıı "- (Kudüs) e geldiğinde vukua gel. 

llda ~rafından Pana- ''Ribentrop buı;Un öğleden aonra Bu avantaj Almanların ellerinden etmek suretile müthiş kuvvetimi· ·1 b başla,·an tabanca seslerinden an. Ii .~f mişmiş! .. O asırda Musevı er ay- J 

ıt \'e 'lt aear matbuat tarraka ile ll(Uı cd!len bir nutuk söyle alınacaktır. .zi gösterdik. Stavanger, Kristi - ram münascbctile akın akın (Kıı. larız. 
\o refi.ııl:! r~ dostu mute- dl. Rlbenlrop umumi işlerde !elı\ket- Dünyanın en büyük deniz kuvve- anand, Aalborg, Oslo, Trond_ düs) e giderlerdi· Hazreti (lsa) da Hıçbir vesikaya müstenit olma-
~ l'ııUtea~bır Çay ziyafeti ll bir rol oynıyan tehlikeli bir aerı;U- ti olan İngiliz bahriyesi, dünyanın heym, Westerland, bütün bu ha- 0 zamanlarda Uusanın şeriatlle yan bir rivayete göre bu taban. 

ellltı.. • en iki kardeş zcştçidir. Nıı.muslu hl1;bir insan onun en güzel ordusu olan I<'ransız or- va üsleri bombardıman edilmiş, amel ederdi· calar, Hazreti İsayı çarmıha çe • 
t~~ o~llnı hissiynt teza- ıöyledlğine inanmıyor. Ditara!lara dusu, dünyanın en mahir ve en iyi düşman ağır zayiat vermiştir." (Kudüs) e seyahatlerimde Be. ken Yahuda ccbabiresine müte. 

Car Uştur. karşı komplo ynptığımIZI söylerken hava kuv etle · ı t ele · - İ · w · veccih imiQ ! .. ı e ,..,,.ga~et 
1 

, . k v rı o an ayyar rı- Hor, ngiliz pilotlarının başar· ni müşarünileyhin dogum yerı o. " 
'..ıı 4ıir1t1 e eri pavyon alçak1:a yalan söylüyor. Ne rıya ar- miz Norvcçin kurtarılacağına kefil dıkları kahramanlık eserlerini lan (Beytülharn) daki vaktile bir Bu tabanca atmada altı yedi 
ti~ hııtıı~Ye Cumhuriyet lık! Bizi itham eden adam Çckosıo- dirler. Kral Hakon'un kahramanca kaydetmiş ve bilhassa ekseriya ahır olan mahalli ziyaret ettim. yaşındaki çocuklar bile alakadar 

~~~(!itte Pçı vasıflarını vakyanm, Polonyanın katili olan a- hattı hareketinden dolayı sevini- müthiş bir havada Şimal denizi Rusya çarı birinci (Niltola) (Kı- görünüyorlardı· En fakiri bile ak
rı,;<ıh t'eshıU:odcrn Türki- d:ımdır. Bu adamı yalanlarllc başba- yoruz. Hakon hakiki bir kral, ha- üzerinde yüzlerce mil mesafeyi rım muharebesi) namilc meşhur tardan eski kapsüllü bir horoz ta. 
,~ hU1tft r n~retmek- şa bırakalım da Hitıerin ve kendisi- kilti bir muharibler zümresinin şe- buzdan donmuş ve hazan da bu olan harbi aleyhimize ilan edece. banca alıp çat çut mahalle ara .. 
ilı..'llı-etı.ıe Ilı etinin pa"'-·o- nln Norveçte irtlkAp etmek Uzere ol- fidir. d h 

1 
;;ı· sıralarda: lannda patlatırlardı. Otuz kırk se. 

ıı~b b .,, yüz en asara uğrayan kanat ar n 
a.ı- ~tı" . C:fnelmilel ti- duklan cinayete geçelim. · İngiliz donanması dü<>mana daha 1 , _ Devleti fı.Ji,·e Kudüsü Yahu_ ne evveli dolma kubur sıkıp par-
~ "l'ind " ve yara anan mürettebatla kat a J 

1. ~ dılt elti ananele. Harp hayatı ve hararetli bir saf- §imdiden. bütün öğünmesinc rağ- b b dill're satmış! di,·e Rus ve bütün maklarını hurdahaş edenler, ge. r,, .. % kala mec ur olan u pilotların herşe. J 1 . 
~r. tl ifa~ ığıru ispat haya girdi. Hiç füphesi.z dUşman men gizllyemediği mütcaddid dar- h k ortodoks taassubunu ale.vhimize len geçeni yaralayan ar nadir de. 'tl "e •- ye rağmen edeflerine vardı la- w.1 ~ •l e, .. ıııektedir. merhametsiz olacak, çirkin bir suret- beler indirmiş bulunuyor. Alman . kıı>kırtmak için propaganda '-·ap • gı · 

, ~.. rını söylemıştir. - J B ·a B ı ı d k · ~ ~ .- ~ te harbe ıUrUklediğl. asırların müsa- donanması koğuklardan çıkmağa tırmıştı; halbuki (Devleti aliye) u a ete u gar ar a pe zı. 
'r'ıi, ~~ ta} naibinin lemelperver milleti cesur Norveç mil- mecbur edilmiş, muharebe edemez Hor, sözlerine şöyle devam et· nin böyle bir alış verişten haberi yade düşkün görünüyorlar. Harp 
~·~ h ld0·• .• .. letıni esirgemlyecckt!. Almanyanm hale konmuştur. Alman donanması mistir: bile yoktu. içinde (Romanya) ya gittiğim za-
'tit (A llUınu k t k rt k k .~_ istikbalde daha agvır işler ma (D b ) da (Me idi'-e) k 1 ~\> ''·J\ ) alı;akça hattı hareketlnl ta lit e me a ı uvvetli bir harb flleti değil - 0 devleti aliye ki (8GO) da n o ruca • c / L 

>'ıı.ı " • • - 'L•a •-t ı ''Uda! gemicilerin dir Alm 1 d ks · ı görmek mecburiyetindeyiz. İngi· sahasında ge"irdigwim bir (Milldı "~ıı::aıbi l> .n vas: .., em yoruz . .ıu aa.aız . an vapur arın an e erıs - (Kudüs Şerif) patriğinin, Cenabı " 
ı t ~U rena Pol'un boğulmasını uzaı,tan seyretmek iste- nin tahribi bize 7 denizde her za- liz hava kuvvetleri bu işleri kar. Farukun mezhebi müsadelerinl bil. İsa) yortusu gecesının rnüthif 
"~Ctiııc ' kral Alek. mlyoruz. Açık şehirleri bombardıman mandan ziyade hareket !3erbestisi şılamağa amadedir. Tayyareleri- diren ahitnamesini kendisine göıı. velvele.si hala hatırımdadır! .. Bir 
'~ aı. h deva d t ı ı.· Al ı k dın ve ço temı'n et · t• k. t t ··k ınt· mizin muvaffakıyetine hadim ol- sokak muharebesi bundan b .... ka ~t ~tı ~ '>'c lll e en e m yeceı.ız. man arı, a - mış ır ı s ra eJı ıyaç- tcrir, göstermez müsaidad ihsan et ...,.. 

ll lllt aı.~tıs:na hürmet et- cuklarmı dehşet içine salarak mağliıp larımız için, müdafaamızı temin et- mak için amade bulunmaktayız. miş, hem de patriğe bol bol aU. birşey değildir!·· 
~.llı~a bu~a en tevec- etmek istemiyoruz. Büttin bunları mck için bize lazım olan da tam Bütün hava kudretimizi seferber ye vermişti. Bu haller, be.şeri tabiatın zevk 
ı-."t~ cilt 11l'laktadır. Bu düşmana bırakmayı tercih ediyoruz. budur. etmek mecburiyetindeyiz. Tay· 0 Devleti aliye ki (923 ) de (Sul- ve safa, sevinç ve saadet nanJla. 
h~~.lır, ~i&r.i~ duğu kiyaset Fakat enerji, maharet ve azim inhlsa- Almanlann tesirli surette henüz yare ve motör miktarını arttır - lan Selimi) evvel gibi dünyayı rına en haşin, en kaba nümayiş. 
~1t1 <\c~a ı:ı t l~ransanın rmı ona bırakmak da istemlyoru:ı:. kullanabilecekleri başka silahlar mağa gittikçe daha ziyade çalış- İslam elml'k azminde bulunan lere başvurdukları devirlerden 
~ ~~iy rensin yalnız Müttefik kuvvetler Almanyanın ~'ardır. Hava kuvvctl~rini Norveç malıdır. Ilükümet havalara ha- bir pad:şahm saltanatı zamanında kalma adetler neticesi olsa gerek! 

tt Ilı~ lltU11 eye değil aynı Norvaç ha.va U.'<lerlle limanlarındaki sahillerindeki mevzilerimize ve kim olmak ve bu hakimiyeti de- şimdi kendisine karşı nice nico Fakat (Paskalya) çöreklerine 
~ ~~llıiı 'cbetıe;.o~şulariyle 1 ta.zylklnl adım adım tahrip etmelidir- Norveçe giden münakale yollarma nizlerde olduğu gibi havada da küfranı nimette bulunan Rumlar de doyum olmaz. Bunların, un Ye 

S:tad Olqu .. 1 ıdamesine !er. karşı kullanıyorlar· Bu hava har- muhafaza etmek azminde tered- ile Ermenilerin mezheplerine hnk innik, yumurta. şeker, tereyağı, 
-. 11Jlc ır. gu da malôm .Müttefikler mazlum Norveç mil- binde avantaj biıdc drğildir. Al- düt etmemelidir. lnr tanımıştır. süt, baharat ve saireden mürek· 
il ııı°"1bi' ;s (A Jetine düşmanı t€1pelerden, vadiler- manların üsleri var, bizim yoktur. Bc:1vekil bu azmi şiddetle ida- O Devleti Aliye ki (930) da or. kep olarak türlü türlU nefisleri 
~11a, tcrıs :·? - Yu- den, limanlardan ve haliçlerden Norveçte uçan Alman tayyareleri me etmektedir. Kendisi bu mü- duyu hümayunu, Nemse paytahtı \'ardır. 
1\ c~r c~Ctiıc J 0 1 Un yıldö- kovmak için lazrm olan silahı ver- Norveç toprağından kalkıyorlar, him anda bize lazım olan adam· nı zorlamakta vo Macari~tanı bir Bir zamanlar Osmanlı unsurları 
~tc~~\i \>u ~acar r,aze· melidirler. Bu iş bir günde yapıla- biz ise muhnrrbe ımlıncsinl' vnı·- dır. Başvekilimiz buhran dakika_ l'yalcl hükmiinde tutmakla iken ara.•Hnd:ıki i)i geçinl.ş hali (Pas. 

lt, Ytgi tt>tı~a~ yaklaş· nuyacağı gibi elwmmiyetli fednkar- mak için açık bir eteniz tizerinden ları i~in miikemmel evsafa malik, hrm bu miisaadeyi teyidrn ihean kalya) hediyelerini yüksek kıy_ 
ll'ııdini gös- lrklar ve sarsılmaz bir iman olma.- 300 mil uçmak mecburiyetindeyiz. soğukkanlı fakat seri icraatlı bir etmi~, hem df' ba§ka dileklere mette bir şekle .sokardı· O güıı 

dan da yapılamaz. Fakat bütün bu engellere rağ- devlet adamıdır." rıza göstermiştir· (Lutfen ıayfayı çev!.riniz) 



H A B E R ·- ~k~am Poıtaıı 

Nazik adam 

Tram\"ayda yolculardan biri 
derin bir uykuya dalmıştı. Biletçi 
arabanın oldukça kalabalık olma· 
~m:'l rağmen bunu farkctti Ye bir 
ara.ık uyuyan yolcunun omuzuna 
,·urarak: 

Muvaffakiyet aş Ila he 
her gelir: işte misali 

DAll \. Ft:NASI! 
Otl .. ulıın bir ses - Gelirk<'n ~ör

tlıiıı değil mi kocacı;:'lm, biz.im o. 
l<at'l ne güzel asfnltladılar. Artık 
en~ çamurlu nynl<kalıı ile ~eliıı be· 
ni sinlrl<>ndlm1iyc•rpksiıı· 

Delil 
Küçük oğlunun malCımatrm de 

nemci< btcdı: 
- Yıldızlarda inc.;an var mı? 

Çocur.: hiç tcreddut ctmcdı: 
- Tabii baba, yaktıkları ı~ık· 

lan goruronız ya ... 

Fransız fıkrası 
Köylü Pardon. Bir dakika 

arabama bakar mıc;mız? Ben şirn· 
di gelirim. 

Yolcu - - Fakat do~tum, ben bu· 
ranın mebusurum. bılrniror muy· 
dun? 

Köylü Xc yapayım, hen c;jıc 
gene itimat ediyorum. 

l• Y i;'}TTt~'< DÜSCŞ . 
- Gııl.ıta. Jmlcsfni hlr Jwrc ;<Sr. 

dıiııtiz mu b~'ii":" 
- 1~H':f. Fnkat arkn.dıı5m1 ben· 

den fnlili çıktı, l<nfıısı dumanlr ol • 
duliu lı:lıı iki tnnc ~iirdü. 

Temizlik 

Temizlikten hiç ho~Janmaz. 
Buna ra~men demir gibi bir sıh· 
batı 'ardır. 

Şu halde pa!>lanmaktan kork 
tugu ~in tcmizlıkten ho':'Janmıyor. 

(1.stanbul) sokaklarında çörekler, 
yumurtalnr, Y<'IDi.'jlerle dolu, gaz / 
boyaları, şeffaf ipekli kreplerle 
örtUIU sepctlrr birbirini takip c. 
derdi-

(fstfödat devrinde) bir (Paskal. 
arasında (Paskalya) günü lstan_ 
bulun pek ziyade tenha göründü.. 
ğUnU, bunun da sebebi ticaret vo 
(Fazlı) Pa~a merhumu ziyarete 

- Bayım dedi. uyumayınız. 
Farkında olmadan inecegınız is· 
ta yonu geçer iniz sonra .. 

Yo!cu ceYap verdi: 
- Ben urumuyorum ki. gözleri 

mi ı.apıyoruın. Tram,arda ka· 
clınların ay::ıl,ta durma~a mecbur 
kalmış olmalarını gôrmeğe taham· 
mül <,>elemem de .• 

... ------~ 

Yeni ~<·len şofiir - Ilon~en Is 
!erimi ~iirılün ii.- bayan- lliLmcU -
nlzi imimi t•tmC'dcn önre ht•nhn de 
hiLmr.tçini.-i !-:iirnwııw mü ... a:ııle e. 
cllni,. 

Mukayese mi? 

Yılncı a.mr.le - \'nrılınıınıLa tc· 
~ckkür ederim h:ışnn? 

- Ilıınıı bnşınuzclan snnnak la. 
rnıı, ıııesl<'f:,lniıı ehli ılt>j;il ! 

Diişünce 
Küçük Oğuz mutfakta. ahçının 

yapıp hazırlamış oidu!;ru güzel bir 
pa tayı seyrediyordu. Anne i gör· 
clü: 

- ı ·e yapıyorsun orada Oğuz? 
- IJü5ünüyorum anne. 
- Dü~tinüyor mu ·un? ı\kşam 

ı yemeğine hazırlanan pa t:ıyı boz· 
mağı aklına getirmiyoı:'.)un in~al· 
lah? 

- mca. ederim lwrarığım gidct
ı.cn lıiwıetçi)i k11.tlır:ıc:ık bir 5ey 
ı;öyl<', bugiin ona halılıtrı clöHlürt't~ 
<'C'l;iın ! 

IA K1<;1.ı~~t1; ••• 
- İngiliz karikntürii -

Gazetecilik 
Bir Amerikan gazetesinden: 
"Madam Luiz Consun ölümünü 

dün bütün refıklerimizdcn önce ha 
her \emıjftik. Bu haberin henüz 
mevsimsiz olduğu ela bugün, ge· 
ne bütün refiklerimizden Cince bil· 
diriyoruz. Görüldüğli vc_çhile gaıc
t("llliz ha\ adi!ileri her gazeteden 
önce vermektedir . ., 

- I\ocnnı:' bu apkııyı lıanı;iniı 
s:ıttı baknyım ·~ 

Kavgaya taraftar değil! 
l )ört arkadaş iskambil oynuyor

du. Biri bağırdı: 
- :\Iehmet hile yapıyor un! 
- Aldanıyorsun, ben hile yap· 

mıyorum. 

llnlinıtlnn ln:r.ılıl or: 
"Aşkta kaz:ınnn kumarda. kaybe. 

der:.. halk nrnsında. yerleşmiş blı 

kanaa.lc göre a.,ıtt:ı mu\·nC:aklyeU 
muhtelit şeldllerdc maddi mUşkUID.t 
takip eder. 

Bu knıına le bugUn genç bir 11§1• 
yeni ve parlak bir tekzip halinde mu
kabele eJlyor. Bu aşk, l:a.hrnmanlarI 
aynı ?.amnnclıı, sanki biri bteklslz 
meşhur olm:ılt lslt•miyorlıırmış gibi, 
§ohrcte kn\'U§aıı iki sinema urtfstf 
- Vlvlyen Leyg \ c Lavrens Ollvlye • 
olma.kin beraber, blr sinema nşkı da. 
drg11<ıır. 

Bıı iki lngıliz artisti blr!rnç ay fa
sıla ile, A ıncrılmn slnenıncılıgının en 
çolc mUnaknşayı mucip olan ikt rolü
nU temsil ctmııııcrdir. 

Lııvrerıs Ollviye "Hnuls de Hur
leven t,, filminde bnş rolü yapmış, 
Viviycıı I..cyg ise bu S"ncnin en 
güzel fılnılcrinden olduğu anlaşı
lan (fnknt lstanbuldn bu sene 
gösterilıniyen) "Esen rüzgnrm gö
tiirdüğü kadar .• filminin kahrama-
nı •'Skarkt O'har:u,yı perdede 
cnnl:mdırmışlır. 

Bu filmleri çevirmczden önce de 
iki artist sevişiyor, fakat kimse 
bundan bahsetmiyordu· Şöhretler{ 
İngiltere hududunu aşmnmıştı. '.'E.. 
sen rüzg:lrm götürdüğü kadar,, 
filmi çcvriUrken do rejisörün ar .. 
zusu üzerine bu ~k gizli tutulmuş• 
tu. 

Film kahramaııı olan kadının 
(yani Viviyen Leygln) !llmde gö
rülen l~lark Geyblden başkasına 
6.tJık olduğunun sinema mernklrla
rmca bilinmesi, rejisöre göre rek. 
lfım bakımından ?.ararlıydı· Bu se
bcblc Viyiyen Leyg, bu filminde 
Lavrcns Oliviyc ile beraber or 
nasaydı aralarındaki aşkı mevzu 
alarak bütün kudretile faaliyete 
geçecek olan Amerikan film rek. 
lamcılrğı bu nokta üzerinde sü· 
kutu muhafaza etti. 

!ki genç rejisörün noktai na
zarına sevinçle iştirak etmişti. 
ikisi el~ a. kl:ırznın bir reklfim 
rnevzuı.ı ;yapılnııısından :hO§lan• 
mıyordu. İkisi de _ yukarıda 
dediğimiz gibi • lngilizcli ve A
:merkalılar gibi hususi hayatları
nın herkesçe bilinmesinden mem. 
nun olacak karakterde değiller
di. 

* * * 
Lavrens Oliviye, uğrunda hiz· 

met edenleri ba\>a olmak zevkm· 
~1:1 m_ahrum bırakmayan İngiliz 
k~lısesıne mensup bir papasın 
ogludur, Fransıza benziyen ismi. 
on altıncı asırda Fransadaki 
Pro eı;tanların katliamı sırasında 
İngiltercye kaçmış ve orada yer. 
leşmiş olan ecdadından kalmadır. 

gitmi tim; müşariinilcyh konugma -
a) pap::ırn ı yemiştim: Müşir 1 { 

&a.nnat mahalleri olan dükkfı.nlnr - 1 
dan her birinin Hıristi)1an müessc. 
~elen olduğunu söylemişti· Ben 
PaJinnın bu sözlerini esas alarak 
gnliba (İkdrun) a: 

- - Yalan söy!iiyor un \'C sen bir 
alçaksın. Sen ailene 15yık bir aM 
dam m. baban da hıleli ifltı tan 
mahkfun olmuştu.. Alçak, rezil, 
edeb:>iz. hılcl\fff, clolandırıcr, utan· 
maz. namu uz herif! 

1907 de do~du ve dokuz ya
şında tiyatroya alaka olmağa 
l:ıaşladı. Aynı zamanda papas 
olmakta istiyordu. Biribirlerile 
telifi kabil olmayan bu iki arzu· 
dan yalnız birincisi devamlı 
oldw. 

Tahsilini, Oksfordda Sen Ed· 
var ve merkez dram mekteplerin. 
~e yaptı. Pek de parlak olmayan 
tıyatro hayatındaki baslangıcın
dan ümitleri kmlmayar~k gayret 
etti ve nihayet daha pek genç· 
ken "Binningham Rcpertory 
Company'' isimli mühim bir ti
yatro tterupuna girmeğe muvaf
fak oldu. 

- Yiiriiyorum, ;\ ürüyornm-· Ka.. 
)ıalı ı ... 1 iııc JmpaJı ... Uir tanesi n.. 
f;ık··· l.<>blC'blrl·· 1\apalı kapalı .. lm
ıı:ı.Iı ... Açık-· mııhallf'bki·· J\npalı 
kapalı.. knpalı·· hnbr<' lmıı:ılı... A. 
f.'ık Wr börekçi··· 

J~rl•ck - Arlık hiç korkma, nn· 
nenin lılzi ,;ilnnrsin<• imkan yok _ 
tur. fühlsrrııi ar:ı:ı:lyr. uydurdum. 

Mehmet. Kemal sükunetle mu· 
kabcle etti: 

- Sus yahu. biz burada oyun 
oynamak için mi, yoksa ge\"ezelik 
etmek için mi toplar.dık? 

IOir inkisar hayale uğrayarak 
hiddet icinde Holivuttan ayrıldı. 
Fakat Londra tiyatro aleminde 
avdetinin teşdit ettiği alaka bu 
acısını ona çabuk unutturdu. in. 
giliz tiyatrolarında çalt;;ırken a
ra sıra gene İngiliz stiityolar.ın· 
da filmler çevirmeğe devam etti. 

Dört sene evvel çevirdiği 
"Yenilmez Armada" filminde o· 
yun arkadaşı olan yeşil gözlü 
gene bir kadınla, Viviyen Lcygle 
tanıştı. Bu filmde iki artist, mu. 
kadderat tarafından zalimane ta
kip edilen genç bir çifti temsil 
ediyorlardı. 

Lavrens Oliviye 1929 danbcri, 
Jil Esmond isminde bir akritsle 
evli idi, bir erkek çocuğu vardı. 
Viviyen de serbest değildi, çok 
gençken Leyg Holman isminde 
tanınmış bir avukatla evlenmi~ti. 
Ondan küc;ük bir l:ız çocuğu 
vardı. 

1.kisinin tle hayatı o zamana 
kadar birıibirlerine muvazi ola -
rak aile hayatile tiyatro hayatı 
arasında geçmişti. Fakat muva· 
2ilerin biribirleri!ı: birleşmesi 
kaidesi yalnız hendesede goril. 
lür, ajkta biisbiltün başkadır l 

"Y cnilmez Armada" ikisirü 
biribirlerinin kollarına atmıştı. 
Seviştiler. Evclenmelcrine mani 
olan engelleri kaldırmak üzere 
resmi muamelelere de giriştiler. 

* * * 
Viviyen, Hindistand:ı bulunan 

bir İngiliz süvari zahitinin km 
idi. Evveln I..ondra civarında bir 
gcceyatısı kız mektebinde, sonra 
İtalyan Riviyerasında diğer bir 
mektepte okumuştu. Bunları mü· 
teakip tiyatro sanatını Paris ve 
Londrada tahsil etmiş. yinni ya· 
şında avukat Leyg Holman ile 
evlenmişti. lki tene sonra bir kı. 

, - siJille 
o;t 

zı olmuş, faka~ • 
dan çekilmemıştı· ·ıe bC 

Rober Taylcr 1 eıı) 
nadığr "Yaşasın. t~ri 
İstanbulda da .gös fak•t 
dukça meşhuroll •. '<JC}'t 

. La oJı~"-retı vrens 
kına borçludur. J• ~ 

ı:: ... ıt 
. ·ye 

Lavrens Olı"1 rafı 
ikinci bir davet tel~adıtl 
Merl Oberona ba~J-lılfıı 
rilen "Hants de ııı d' 
minde baş erkek ro di 
ne teklif ediJ:ne1cteYtered 
mczdcn evvel ep_eY yeıı 
çirdi. İzzeti nefsıııe çc 
be indirilmesinde~ 11 

Fakat Meri O ısrı '
1 Garbo gibi hUY 1.1! et 

d .. .. k ı-ab 
uşunere ve T> 

rar verdi. ye 1-
Llikin tngiltertdı! ~ 

yan bir rabıtn var i;#'l 
Onu da bernber g_.ıJI• 

.k:I" satıştı ve bu rna ,,~ıı (ıl 
ta da cevrilecelc •' 

'"t"' d'~ w •• tcada' !il ı ı go ur ugu ,, to olD 
"Skorlet O'hara ııJt ı 
.bir akrits seçilef11e.Jtıl~ \ 
kendisinin beğ~~ie&" ~ 
bulunduğunu ~.o) dtıl' 1 
aşkı kendisine ~~i1 ~ 
diye etmeği "ade 

0 
d' 

bununla bernb:r d•ğiııdt ı 
aynlmağı isteme 

1 gi~' 
rinde Holivuda 

•• 
etti. ·'1it'' ,. 

Holivutta !?.!~ ıcad~( ıı 
garın götiirdugil gilis~ •f. 
re1·i.,.öründen sC\" vı\"' 

~ d \'e 
bir randevu al 1 oe''ıct 
başına konaıı. ğiııl af\~!! 
ne zaman gcidı ,0rtıı' 
kıt bulmadan, ~ıı tl'?tıı 
Devvis ve l{atrı uııe1' 1~ 
yıldızların elde .~rııe66jllı 
tıkları rolün mu 

Ça1111 ir,indı· iıdcin ta\'niılıuş et.. 
tim·· Kıılıın.kçılar lmpalı-· liuyum. 
culnr knıı:ıJı ... 
Tarzınd 1 bir makale yazmı~lım· 

Sen misin, ~azan? Beni ynkala
~ men. götürdüler. Üç dört kişi 
toplanmı~. başkn birşcy sormuyor. 
lnrdı: 

Bundan mal.sa dm ne? 

Bu trupta iki sene kaldıktan 
sonra Londrada iş buldu ve bir 
müddet sonra İngiltere tiyatro 
aleminde meşhur aktörlerden bi_ 
ri oldu. İngiliz sinema stütyoJa
nnda da çalışmağa başladı. Sine· 
ma aleminde de meşhurdu, fakat 
şöhreti, Amcrikaya çağmlıp an· 
cak Amerikan filmlerile dünyaya 
yayıldıktan sonra duyulan diğer 
bütün İngiliz sinema artistlerinin 
şöhreti gibi İngiltere huduttan 
dahilin<: münhasırdı. 

""man~ .... 30 NiSAN SALI GONO AKŞA"' 1 ıı 
~ÇEN BERLIT AŞsinı•1 

1 ------·-------... -............... ,._..,...., ... .,.,.~_::::.:::! ,.si 
11tı yoıı i 

Çoeulc Eslrgl'me Rururnu Alemdar nahiyesi klrtı!e 11 1pı11
1' /''' -sa -.. 

Ne olacak? .. Besbelli bir vazL 
~el! Biz: Leblebici, muhallebici, 
börekçi. nalbant ... Onlar: Kuyuın .. 
cu, m:ınifaturacı, sarraf. çilingir, 
marangoz, demirci, bakkal. kundu. 
2·acr, tfrzi, Iokant.ncı, ipekçi, es. 
;vapçı, komisyoncu, eczacı ... Yani 
hlz iptidai z:ın:ıatlarda. onlar C"
ııim ve nefis sanayide! 

S:ıi:ıJn.ki - füiı>l'KlniL karnın ısınh· 
Soldal i - l'r.kfila. sizin köpeğiniz ele bf'niın karımı 1sırsm ! 

Güç hal ile kurtuldumdu- Faknt ZA Yt - DUn al~am To.ltslmdc 
bedava değil: Bizde s:ı.nayiin t~ - topçu nskcrllk terhis tc7.kcrcml, 
:rakkisl l''ibabının ihtizarı ve ı~. z.·ransız mcl{teblnden aldıb,,m şnha· 
lıimlann bu sanayie sevkl<"ri ça • 1 dctruımeml, E!ln:.tt şa.hndetnıımemi 
rOlerlnin taharrisi) ünvanile yir. ' muhttll! foto~rn!larla blrllkte zayi et
ml bu knd:ır büyük sn'hifclik bir Um. Bulanın Tophane Boğazkesende 
layiha yazmak bahasına! Vahld.n kahvesinde ttınıhlnı o~tıı 

HJç nklımn gelmemış ohn bu Bayrnnıa veyahut Haber gazetesi mU
sebeplcrle çnrcler hakkında bir dDrlUğilno teslimini rica ederim. 
llJfhada, khnbllir, ne cevahir yu.. n;1yr:ım lbrc.h!m Salih 

murtıamıotnn! § T.fmnn dalreılnden aldıC"ım reta· 
Ahmet Rasim lık cUzdımıını, nUfus kı1(lıdımla asker-

GÖMLEK ve PJJAMA 
MERAKLILARINA: 
En nefis ipek kumaşlarla. son mo

<la desen ve renkleri, Beyoğlunda, Ga· 
lntasaray lisesi kıı.!'§ıamda 178 No. 
meşhur DA VİT mağazasında bula
cnksmız. 

ilk vesika.mı zayl ettim. Ye,nlslni çı
karacıığımd:uı eııklainbı hUkmU yok
tur. 

S:ıkı o~lu mı.eli 1141117.a kııııtan 

Lavrens Oliviye, günün birin. 
de Holivuttan bir clavet telgrafı 
alınca dünyaca meşhur ~lmak 
gününün geldiğini sandı. ''Kra
liçe Kristin" filminde Grata Gar· 
bonun karşısında en mühim rolü 
oynamak üzere Amerikalı rejisör 
onu düıünmüştU. İngiliz artisti 
teklifi sevinçle kabul etti ve tec· 
rül>e için birkaç sahne çevirdi. 

Muvaffak olmuştu ve sinema 
şirketinde herkes, rolün ona ve. 
rilmcsi hususunda mutabıktı; 
herkes diyoruz, bir kişi müstes
na: Grata Garbo ... "ilahi Garbo" 
bu rolde Con Cilbertten ba§ka· 
sının oynamasına razi değildi. 

Onu ikna etmek rnUmkUn ola· 
madr ve Lavrens Oliviye büyük 

\'od\ il 2 porde 

= menCnntlno sıuuıtıctır Nııolt özcan, klymotıl oı.-u~;tır 11tııl1 

ı NAşır·ozcAN~H~;i;aı yue~ 
ve Arkadaşları 1 ..,_,u,;:.::,...,, 

-KARI ISTERiM ı K 011se 
1 sair• 
~inen1a ve 



· yine Istanbul e •• 
umt~ne 

• ce e e 

C S llulı:ıfıı:;;ilcü Jmlccbi Fethinin güzel lıir tmrfon:ı··· Gıılat.o.sııray - Genı:lerbirüğl m:ıçmWuı bir g8ıilı:Us-

ı,,,_· aray • G. Birliği Devre mütevazin bir şekilde, fn-
~I ~U kat daha ziyade Galata.mırayın hü-

~~ı...... lnıi~ellin 4 üncü hafta ikin- cuma geçme te:!ebbüslorl nrıı.smda 
·~~da ~bakalıın dün Fener nlhaycto ererken, 37 mel rlaltlka-

"aPıld da Gilndiiz mUda.filcrle beraber 
t,..~ ıha}{ I· Güntin ilk milsa-
.. ~de Gaı~nı Ahmet Ademin ida- kaleciyi de atlatarak Galatnsarn • 
~lltl:ı ... nlasaruy _ Genıılerbirll. ym 5 inci golUnü de, ynptı ve mu. 

'

c;;u ... , a sabaka 5-0 Galatasaray lehine bit-
ınıı~.b ra.,ında cereyan etti· t· 

1 "4ll aı.. t· 
o..;'rıa ı-.ayıı. takunlnr eu 
o'll~~ıknı.ııı1ar01 : 

t~ &ıııa.. Y: Fener - Muha fızgücü 
'it .... l' 
~'· AJıı IU'uk, AdnllD • E~fak. 
{1 ııl., 1 .. Hü!cnd, Boduri, 
ıı~tlerı.ı hn, &ı.ı:ıtıaddin· 

il ~Jııı uırffği: 

~ t'1• ıı;u~hnıl.'t, Nuri • Münir, 
~ S~liıtı' .. l\lu fafa • . Ali, Ali 
~a ~Selim. 

~~ıı~ıa b saat 3 tc Gençle rin 
, t ~ 1-ııııataş~dı. llk dnkikalar-

11'tat1ıu h Clllle geçirdiği bir 

Günün ikinci mUsab:ıkru;ı Fener
bahÇe - Muhafızgücü n.rasında ya
pıldı· Hakem Nuri llmıutun idare
sinde oynanan bu rr ilsabakaya ta
kımlar şu kadrolnrla çıkmışlardı ~ 

rcnerbah~c: 
Cihat • rarul;, Orhan - Ömer. 

E a.t, Lcbfü - KUçük Fikret, 1·a. 
ı>ar, Melih, Naci, Rcbli· 

a ava!andırarak kaçır-

\:lııth~c~ikada aaıatasaraya Halkevlerİ 
~ 11~darııeti d~ da GUndUz Genç
!\ tııılhı .. nı atlatarak takımı
t~lı l>ıııu kaydetti. Bu golden 

-ı. tı dahatın nıuhakkak bir sa-

koşusu 

t a kaçırdığını g5rUyo-
~Uı 

ı.~ ıo. c .. ~,,ı ~ ··aar·· \o ~ecıa· ......... er 8ag mu , ıı 
P\l aş ıne Pas vereyim der-

""-~ &ok Itt.nıa bir pasla kendi 
~~~ttte :a Gençler 2-0 mağ
~ ~oııe he tu. 
ıı ;~dll.!a 'csll'ri kırılan Genç

~ ~llıdn ~~Bu sınıdn Boduri
lt.ı. ~rn . Pas alan Salnhad
~ Uı:Uncil golUnU kay-
~~~ <>rta 
•atata!~. bir latıpdıın sonra Genç. 
l \>11 ,.-..rn~ it lıa.kimiyet kurarak 

Bakırköy halkevinin tertip et. 
tiği kır koşusu 6000 metre üze
rinden yapılmış, şu neticeler a
lınmıştır. Birinci Osman 22 da.. 
kika, ikinci Yaşlr 24,3, Uçtincü 
Nail 24,50 .. MUsabaknyı mütc. 
akip derece alanlara hediyeler 
verilmiştir. 

* (: ı:: 
Beyoğlu Halkevinin 6.000 oet 

re üzerinden tertip ettiği kır ko· 
şusu ' -ün yapılmıştır. 

Alınan neticeler şunlardır: 
Birinci Kalcspordan - TnkCor 

derece 20,35 
İkinci Kalc&pordan Yorgo dere. 
ce 20,53 

Islan ulda -------Galatasaray - Genç:erbiı liQi: 5-0 
f anerbahçe .. n uhafız : 3 -1 
lzmirde 

f?eşiktaş 
Altınordu -

Altay : ~ - 1 
Vefa: 3-2 

Gollük lıir fırsatı ".Iclilı boylo lı:ınlıınılırarnk luı~ırdı 

Muhat~ciı: gUn yapılan mnıl kOme nıaç.. 
Fethi - Abdurm mu.n, :Pethl - larınıu blrlnclsl Altınordu tlo 

P" ccabcdılin, Cihat. Aiımct _ Tur. Vern arasında. yapıldı. Vefanın 
ı;ut~ Şahin, Rl.ta.. İbrahim, Turhan· ı;nyrotll fakat sist mslz oyu. 

Oyun Muhafız1ılann süre.ili bir nuna bl\.klm bir oy •nln muka
hUcumuyis. başladı. Mukabil bilcu- bedele bulunan Alt morduluiar 
ma goçcn Fencrbahçeliler ilk dak:i- ilk devreyi 2 - 1 galibiyetle 
kalarda hissedilir bir üstünlilk bitirdiler. lklnci de.rede, tn
kuı-Jularsa da devam ettiremedi- kımlar karşılıklı olnrak birer 
ler. 10 uncu dakikada Mu11a!ız sol gol dahn ynptıltlnrır..dan maç 
açığı Turgut geriden aldığı bir 3 - 2 Altınordunun lehine ne. 
pas'a ve sıkı bir §iltlo taknnmm tlcelcndl. 
yegane go!Unü atmnğa muvn.ffak İkinci karşılaşma. Beşiktaş -
oldu· Oyun ço)c sUratli oluyor. Altay arasında idi. llk devresi 
15 inci dakikada bir Fener hUcu- ı - o Beşlktaşın Jcblnde biten 
munda lfellh RGbilden aldığı bir maçın tkincl devresinde bera
pa.sla Fenerin beraberlik golünU berllf;l temin eden Altay, bO
attJ. 1ki dakika sonra yine Melih tun oyun mUddetince bAkim 
önü boş kaldığı halde çok gilzcl bir oynamasına rağmen sahadan 
fırsatı kaçırdı· Akmlar kal"§llıklı ı - ı beraberlikle ayrıldı. 
olarak blrlbirinl takip ediyor· Fa.- Beşiktaş, Altayın tehlikeli 
kat kale önünde Muhafttlılar mu-
vaffak olamıyorlar- Ellerine geı;cn hUcumlarına karşı koyabilmek 
birçok gollük fırsatlardan istifade için Hakkıyı da müdafaaya nl
edcmiyorJar. mak mecburlyetinde kalmış. 

Nihayet 3-l üncU daJulı:ada yine 
Melih biltiln Muhafm mlldafllerini 
atlatarak lı'enerin ikinci go!Unü de 
yaptı ve devre 2-l. Fenerbahı;e le
hine bitti. 

1Kt1'CtDEVRE 
Oyuna Fenerliler ba.şladJlar. Mu

hafız muavin hattmda kcsUen bn 
akmdnn sonra Gilçlillerln akmmJ 
görllyonız. Çok çalıştyorlar, bllhas. 
sa kalecileri Fethi muhakkak gol 
olabilecek birçok tehlikeleri mu • 
vnffnkıyetle atlatıyor ve bir hayli 
alk~lanıyor· Nihayet 15 inci da.ld
knda Muhafız kalesi anüııut:ki bir 
knn§ıklıktan istifade eden Naci m-

le.rdr. 

Basketbol maç1arı 
Basketbol maçlarına dUn Be

yoğlu Halkcvi salonunda devam 
edildi. Kurtuluş ve Beyo ~ıu spor 
birinci takımları arasında yapılan 
ilk müsabakada Kurtulu yetmi§ 
dokuza kar§t 19 la galip geldi. 

Galatasaray - Kartal taı.1mlan 
arasındaki ikinci mUaabakadA 
Galatasaray 49 a kar§ı 34 le mil.. 
ubakayı kazanôı • • 

~bıı \'azı alcsı önüne yerleşti
~r;eıı 'kat ~et uzun mUddct slir

~lerıı alatasnrny müdafaa 
l' ~e birı:oı atma fırsatı ver: 

t:hlııc bet devre 3-0 Galata. 

Üçüncü Muzaffer Beyoğlu 
Halkcvi 21,10 

Mektepliler bayrak koşusu finali 
kı bir ılltıo Fenerba.h.;enin UçtlncU 
golilnU de a.ttı ve mllsnbaka neti
ce deği§meden 3-1 Fenerbahçe 

Bölge serbest 
güreş seçmeleri ' lehine bitti· 

lzmiıdc: Beden Terbiyesi tsta.nbnl Bölge. 
fr.mlr, 28 (Hususi) - Bu- it Glirea ajaıı.lığmda.n: 

itti. 

lf\t~ 
• 01 D1'~YRI~ 

• e 
~. il Oalatas 

ı.. ıı d arayın akmıyln 
• h <ı:ate 0 e'"te Gnlntasaraylılar 

lıı ~~lar~ndc Yerleşerek gU
" ~ ltCi ~ladıJa Gençler kalesini 

~ dak· r. 
\ liıı dc~a yine Gündtiz, 

bit lakrı:nltıı lttısı arasından sUzü
l ~ n 4 Uncu golilnil do 
~~ a ıo 
~ ~~lkt bir hUcumda Fa-
\ h1t-ı:ıra 0 Mustafa bayıldı. 

~ llctıaı ençler lehlne olan 
~ı:ı halk lı.Yt hakem görme

%t~et Ill Uzun protcstoları
Vordı. 

Ankarı.. muhteliti 
Atinaya gidiyor 

Ankara muhtelit! önUmUz
deki ay itinde Yunantstnnn 
giderek Atlna muhtelltl fle bir 
müsabaka yapacaktır. MUsa. 
paka tarihi 18 May1s olarnk 
kararı aştırı lmrştı r. 

Anka&·a at yarışları 
Haber aldığım1zn göre An

kara IJkbahar nt yarışları 5 
Mayısta başlıyncnk ve dokuL 
hafta devam edecektir. 

l\lcktebiilcr bayrak kosusun~ 
Mektepliler bayrak Icoşusu 

finnll dUn sabah l\'.adıkör sta
dında yapılmıştı!'. 2 O kllomct-

giren atletler lılr nrada-.. 

A~nkara Spor mecmua- re üzerinde yapılan bu mUsa-
• • ... • bakaya 4 O ar kişi olmak şar-

Birinci: 53,45,6 ne Kahatnş 
lfsesi, ikinci: 59, l o,G ile Hay
darpaşa lises i, UçtıncU 55,H,4 
ile lstanbul lisesi, dUrdUncU: 
Gnlatasarny, Beşinci llölge Sn
nat ve altıncı DarUşşafaka ta
kımları olmuşlardır. 

smın tertıp ettıgı tiyle altı mektep talumı lştl-
.naçlar ı rAk etmiş ve şu neticeler alın. 

Ankara Spor mecmuasının m_ıe_t_ır_: ______________________ _ 

deplasmanlı olarak Isto.nbulun 1 p f / •• / 
kurtuluş, Şişli, Beyoğluspor TO e S y 0 ne g Uf e Ş e 7 

, klUplerl ile Ankara.nın Demir- • 

~~~;~d~~~ar:ıı~~~a:~~ı:r~un~ Ou" "ku·· mu"sabakalar lto"r do"g .. u"şu .. 
Ankara ve lstanbulda deyam il 

edi~~~~~~İ~nki musabakada halı'nde coreyan ettı' 
Şişli - Pera l - ı berabere U 
kalmışlar, Ankaradakl Demir· 
spor - Kurtuluş mUsnbnkasını 
7 - 1 Demlrsporlular kazan
mışlardır. 

Adanada spor 
hareketleri 

Adana, 28 (A· A·) - Se;>•han 
bölge şampiyonu Seyhan spor ta.
kuru Konya. Gençlcrbirliği ilo maç 
yapmak üzere Konyaya gitmlşilr. 

ÖnU.müzdeki ay Hatay ve Seyhan 
sporcuları arasında muhtelif spor 
temasları yapılacaktır. 

tık ziyareti Adana sporculan 
Uatayn yapacaklardır· 

Bugtin şehir ipodromundn atıcı
lık nıüsnbaknlnrı yapılmT§tir. 

Profesyonel güre.:') müsa.baka- 1 seyin ile Ka.ra Ali güreeti. Bun. 
!arma dün Taksim stadyomunda la.rın iddialı güreş yapa<'.aklan 
başlandı. Sahada u~ bine yakın ! ilan olunduğundan seyirciler bü
seyirci vardı. Seyirci sayısı git· ~rük bir merakla güreşi takibe 
tikçe arttı. Bwıun da scbe.bi yı. 1 başladılar. Kara Ali Tekirdağlı· 
kılmakta olo.n kısımdan içeriye 1 ya meydan okumasına rağmen 
gözcüler konmasına rağmen bir ecnebi güreşlerinde olduğu gibi 
çok kimsenin bedava girmesiydi. hiç te atak güreşmiyordu. HU. 
tık olarak .Manisalı Omerle Ali seyinin bir kaç sıkı tutuşundan 
Ahmet güreşti. Sekizinci da.ki. sonra da minder dışına kaçmn. 
kadıı Manisalı Ömer sahadan ya ba.~la.clı. tık on. beş dakika 
~ekildi. Kara Hüseyin ile Pomak gayet ağır bir surette yapılan 
Mustafa berabere kaldılar. Ham hamlelerle geçti. İkinci on beS 
di ile Kasım Tafari ( !) gUrcş- dakikanın bitmesine do.ı:.rn Te -
tr. Hamdi yenildi. Villi Marn kirdağh l<ara. Aliyi sıkı bir kol 
ile Manisalı H:ı.lilin güreşleri çok ka.pı~ını milteakip yere yatrrdı 
sıkı oldu. Berebarc lrnldılar. ve iki omuzunu yere getirdi. An.. 
Bnnlar<lan sonra Tekirdağlı HU.. cak vUcudiiniin yansr dışandn 

1 - Kirkpmarda yapılacak o-

Hus•ısi maçlar • lan Tilrkiye Serbest güreş birinci
llklcrlnc lştlrnk edecek olan b5lgo 
tnknnmı seçmek llzero 4-5-1940 
cumartesi günU serbest güreo seç
me mllsabakalan yapılacaktır· 

F enerbahçe B-Alanspor 
Milli kUme ma.clarından ev. 

vel Fcnerbah<;e B takrmr ile 
Akınspor takımı arasında yapı 
lan hueust karşılaşmayı Akın. 
sporlular 2 - 1 knzanmışlnr. 
ılır. 

Barutgücü s±~md:-. 
B~lcırköy BarutgUcü taknnı, 

Borzkurt i!ı..: karşuaşm'f, Barı.ıt
B. 'taknnlarmda 7-3, A takmı
larında d:ı. 5--1 tribi açık !ark
larla _gelip gelmif;tir. 
VSKUDAR. ŞİŞLİ HALKFr\1 B 

TAKIMLABI MAÇI 
Dnn 'OskUdar Ba.;l:ı.rb.,.gı saoh

smda 'OskUdar ve Şişli Halkevlerl 
B takrmları arasında bir !ut.bol 
mfümbaka.sr yapılmıştır. Oyunun ilk 
devresi 1-1 beraberlikle bitmla ve 
her iki tar-ı! ikinci devrede de ikJ
şcr sol daha atarak mllsabakayı 
3-3 beraberlikle bltinnJelerdir-

oldu~ndan hakem dildük çaldı. 
Tekirdağlı bu düdUğU tuş üze_ 
rine çaldığını zannederek aya. 
ğa kalktı. Hakem ise bu düdüğü 
dışarı çıkbklan için çaldığını, 
t~ olmadığını söyledi. Kare. Ali 
de tuş olmadı diye itirazda bu
lundu. Bu suretle iki pehlivan a
rasında. ihtilaf <:ıktı. Halk ta tu& 
olmadı diye bnğ:nyordu. HUse.. 
yin sabayı terkediyordu. Önllnc 
geçildi "Ben yendim. güreşmem 
artık,, diyordu. Onu k&ndirma. 
ya <:alışırlarken Kara Ali: ·~ 
pehlivan ailreşten çekinirse ya
zık! Ben de g'Jres:mem., dlyerelr 

d.,n avnldt. Onun da lSnUn~ 
gc<'ildi. Yapm" etme denildi. Fa· 
kat razı olma.dl. Netice olarak ta 
'fckird~lI galip nan. ed.lldt. 

2 - Bu mllaaba.kalara her mk
lette tlllplerden yalnız birer gU. 
rcşcl kabul edllecektir· 

3 - Sıkletıcroe hlr kilo tolc
~ Vllrdrr· 

4 - Tartı saat 18-19 ıuıuıtnda 
~·apılacıı.k ve milsabaka.la.ra saat 20 
de b~anacaktır· 

6 - Mfüıabaka halı:emllklerine 
Ahmet GUrkan, Vefik GUrkıınlar, 
~edad Şahin, Refik BUkUlmez, 
Reşat Tunçkol, ve Hııylnı Biçer se
çllmi3lcr01r. 

GündUz Galata&ataym gcllerln4eıı 

blıtıd böyle ;ra;mıııtt 
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Müttefiklarin Amerikadan 
aldıkları tayyareler 

NevyorkJ 29 (A· A.) - Nevyork Herald Tribün ga.zete11ine Mont
realden bildiriliyor: 

İntiiltere, Amerika ve I\anadada. inşa edilen ağır bombardıman 
tayyarelerinin hava yolile nakli için tertibat almaktadır. Tayyareler 
Ternövde Rattics hava meydanından uçarak merhalc.11iz 3200 kilo
metre ktettikten eonra 1ngilterede karaya ineceklerdir· Birçok Look
heen ve Hudson tayyareleri munzam benzin hazineleri ile teçhiz edile
ceklerdir. 

Gazete, Kanadada inşa edilen Handley • Page ve Hampden tay. 
yarelerinin ayni şekilde İngiltereye nakledileceklerini yazmaktadır· 

lngiliz; istihbarat bültenleri l sveçte yasak edildi 
Londra. 29 (A· A·) - 1svcç makamları İngiliz istihbarat neza

reti tarafından hazırlanan "Haberler bülteni" nin tevziini dün menet
miştir. Bu bUltcn harbin başlangıcındanbcri Stokholmde dağıtılmak
taydt. 

Stokholmden gelen haberlere göre menedilen bültenin nüshası, 
"Hardy" muhribi mUrettebatmdan sas kalanların Londrayll avdeti 
mlinasebetile Vinston Çörçil tarafından söylenen nutkun metni ile İs
veç başvekilinin bitaraflık lehindeki son beyanatına dair tefsirleri ih
tiva etmekteydl· 

Londranrn diplomatik mahfellerinde Stokholm hUkfımetinin Al
manyanm te3ebbüsü üzerine bu kararı ittih:ız ettiğinden şüphe edil
memektedir· Ayni mahfillerde İngiltere hilkümetinin ı;tokholm nez
dinde enerjik blr protestoda bulunacağı 1.anned:lmcktedir. 

Hint Müslümanlarının rı~rJjhferi karar 
Londra, 29 (A.A.) - IX>hliden brdlrlllyor: 
Müstakil Hlnd müıılümanları kon.cransının komitesi dün ittifakla bir 

karar ııurel ka.bul ederek Hind mUıdümanları birliği rei11l Jlnnah tıuafmdan 
yapılan teklif kabilinden Hlndistanın slyaııeten parçalanmıuını istihdaf eden 
her türlü te§ebbUsU reddetml§tlr. 

Karar ııuretlnde Hlndlııtanm, heyeti umumiyesi muayyen co~n ve aiya 
at hudutlar istediği, onun rrkl ve dlnt ne olursa olsun bütUn vatand~larm 
ttü§terek yurdu olduğu kaydedilmekte ve mUslUmanlarm da Hindistanm di -
ğer ııak.lnleri gibi mesullyetleri olduğu ve memleketin lstlklAli için !edaklr
lıklara ka.tlanmalan lflzımgcldl~ kayücdilmektcdir. 

A m erikadan nazileri itham 
N11"jork, 20 (A.A.) - Ayandan King, blr nutuk irat ederek nazilerl be

oenyetı esarete mahkQm etmek ııuretlle medeniyeti ilk haline irca etmek 
istemekle itham etmLıUr. 

Taksim gazinosu Hadiselerin 
ve Florya plajları tefsiri 
Bir Romen grupu işlet

meğe talip oldu 
Romanyada bazı eğlence yerle

rini İşletmekte olan mütehassıslar
dan mürekkeb bir heyet Tak.sim 
gazinosile Florya plajlarını işlet

mek üzere belediyemizle temasa 
ıelm{ştJ.r· • • 

Vali•V&- belediya..r.eisi LOtfi Kır
dar, bu hu.susta heyet reisile gö
rUşınü§tilr. 

Romen mütehassıslar, bu ~!erle 
elde edilecek randman hakknıda 
tetkikat yapmaktadırlar. 

Romen grupunun işletmek iste
diği yerlerde yapılacak eğlence 
eürprWeriyle yalnız !stanbulun ih
tiyacı temin edilmekle kalnuyarak 
bilhassa Balkanlı turistlerin de a
lakaları çekile<:eği umulmaktadır. 

İzmir elektrik şirketinin 
satın alınması 

lzm!r havagazı ve elektrik şirketi
nin .satm almması müzakerelerine 
nıayıs ayı lçlnde ba§lanacaktır. Nall
a vek~etl 11irketln ııa!Ahlyetli mümeıı 
sillerlni Ankaraya davet etmiştir. 

Hariciye encümeni 
reisliği 

Ankaraı: 29 - Sa!!et Ankanm 
mllll müdafaa vekAletlne tayini üze
rine açılan meclis hariciye encümeni 
relsligi?ıe mazbG.ta. muharriri Mazhar 
Göker ve mazbata muharrirliğine de 
Şllkr'll Esmer ııeçllrnl§lerdir. 

Jktisadi devlet teşekkül
lerinde çalışanların 

tekaütlükleri 
Ankara., 2'7 - lktlsat vekA.letl, ma

den tetkik ve arama eııstitUııU ile 
yüksek mürakabe heyeti de da.hl! ol
mak üzere iktlsadt devlet teşekkülle
rinde çalışan memurlara tekaütlük 
hakkı vermek maksadlle bir kanun 
projesl hazrrlanu§tır. Halen Ziraat 
banka~ı milBtcıına olmak Uure d!ğer 
iktisadi devlet teşekküllerinde çalışan 
lar tekaüUü:ı: hakkından mahrumdur
lar. 

Yeni vergi zamları 
Ankara, 29 - Vergi zamlanna alt 

kanun lAyihalarmm iktisat, gümrük 
ve inhisarlar \'e adllye encilmenlerln· 
de mUzakerelerl bitml§tlr. LAylhalar 
maliye ve bütçe encümenlerlnce de 
müzakere olunduktan sonra. umumi 
heyete verilecektir. 

Bu sabahki ekspresle 
gelenler 

.Almanyanın Ankara. ııefare!.i askeri 
at&§Psi alba.y Hana Pude bugünkü 
Semplon ekspdPsile Berllnden gelml§· 
Ur. Amerika askeri ata§esl b!lba~ı 
Klu.s da. aynı trt'nlo gelmiştir. 

Her ikisi de bu akşam Ankaraya 
dönec:eklerdir. 

Dört lnglllz mUhendlsl de aynı 
trenin yolculan arasındadır. Bunlar 
ç~lik mUteha.s~nsıdırlar. Buradan Ka
rabük fabrlkalanna. gideceklerdir. 

(Ba, tıırarı 1 incide) 
doğru değildir· Çünkü harbin ınk· 
let merke7.l garb cephesinden ~i
mal cephesine intikal etmiştir. Al
manla.r .Noneçi terketmemek için 
bütün J..-unetleriyle çalı~ıyorl&r· O
radaki lş~al kun·ctıcrlne mümkün 
oldui;ru kadar dcnl1.den \'C ha,·adan 
yardım göndcriyorJar. Buna muka
bil İngillıler de ih~ ettikleri kuv
' etleri arttırmakta deYanı etmek
tedir Ye edecektir· Hatta N or\'eç
liler mücadclcdrn \az~eçerek Al
manlara teslim ol:-.alar bile yine İn. 
gllizlerin, Fraru.ulann geri çekil
melerine imkan yoktur· 

Hakikat bundan ibaret olunca 
günlük tebliğlerin ifa.de ettiği ma
halli hadiseler tabii olarak ehem
miyetini kaybeder· A;.keri \ al.İlet 
esas itibariyle Almnnlıı.nn a leyhi
nedir; İngiliz donanması tehditleri 
altında ve mayn tarlaları arasında 
büyük fedakiirlıkhm göze a larak 
Alınanların denJzaŞırı yapacakları 
~e,·klyıı.tıa. Norveçtcld müttefik ih
raç kunetlcrinl tamamen imha. et
me!-tl mümkiin değildir. Bilakis 
müttefik kuvvetler nihayet bura
daki Alm..-ın l~~al ku'' etlerin[ yok 
edecektir· 

Unutmamak la7.tmdır ki Şimal 
memleketlerine Almanlann yaptı
ğr taarruz müttefikler kadar Ame. 
rika efkarı umumiyMinl de heye
cana getlnnlstir· Şimal ceph~inde 
bunrlan ı;onra. harbin J:,ö-;tercceği 
lnkl.sar afhalan ihtim:ıl ki Amcri· 
knnm da mücadeleye iştirakine ıe
beb olnbfJJr. 

HASAN KUMÇ..\.U 

Çatalağzında yapılacak 
elektrik santralı 

Çatala~mda büyük bir elektrik 
fabrikasının in§aalt için Etlbank, 
Mctropollten • Vlckera Electrical 
Export Company Limited Lonrlan ile 
l,:S00.000 İnglllz liralık (7,850,000 
T\lrk lirası) bir kontrat akdetmiştir. 

İzmirde yeni İnşaata 
başlanabilecek 

İzmir, 28 (A.A.) - Belediye 
t4rafından inı:._=l ettirilmesi mu
karrer olan Şehir oteli bu sene 
yapılmağa ba:şlanacaktır. Bunun 
için lazım gelen malzemenin bil· 
hassa demir aksamın temin edil. 
mesi işi kolaylaştırılmıştır. 

Şehrin büyük bir ihtiyacını 
kar}ılayacak olan hu binanın 
imkan bulunursa bu sene itma. 
mına da çalı~ılacaktır. Gene be
lediyenin basmahane civarında 
inşa ettireceği merkez halinin 
inşasına talip çıkmamak yüzün
den vuku bulmakta olan teahhü· 
rün de bertaraf edilmesi için e. 
tüdler yapılmaktadır. İnşaata ta
lip çıkmaması bina planındaki 
bazı aksamın inşası için mevcut 
zorluklardır. Belediye bu kısım
ların tadili mümkün olup clmı -
yacağmı tetkik ettirmektedir. 

Müttefikler Namsosa yeniden 
niühim miktarda asker çıkardılar 

es., tarafı 1 in cide ) niha.t zaferden emin olarak devam 
dan bombardımanı esnasında 1 e~ileceği ~yni mahfillerde ilave e-
erzak stoklarından bir kısmının dilmekteclir· 
mahvolması üzerine iaşe mesele· PARİSTE.~ GELEN 
si İngiliz kumandanlığını düşün· MALÜMAT 
dürmüşse de bu me~ele de ıür'at
le halledi_lmiştir. 

* * * 
Londra, 29 - Norvcçte mUtte-

fikler her gün yeniden aaker ihraç 
etmekle beraber muvaffakıyetli 
hareketlerde bulunuyorlar· İngiliz 
harbiye nezareti dün şu tebliği 
neşretmi~tir: 
"Düşman Gudbran~alen vadi

flindeki mevzilerimize ka~ı yaptı
ğı taarruzlar püskürtülmüştür. 

Düşman hava kuvvetleri tarafın • 
dan Adalsnese ve muvasala. hatla
rımıza karşı gösterilen faaliyete 
rağmen yeni kıtaat ihracına mu
vaffakıyetle de:vam edilmiştir· -Çüş. 
man tayyareleri Narvik mıntü:a
sında az bir faaliyet göstermişler
se de müttefil.derin harekatını ön
liyememişlerdir· Namsos mıntaka.. 
sında kayd11. değer b;r hadise ol
mamıştır·,, 

NORVEÇ TEBLiGİ 

Norveç b~kumandanlığı da şu 
tebliği ncşret.miştir: 

"Cuma günü doğu Norveçte 
Hallingdalda, Etnedal ile Andal'ın 
cenup kısmında ve Kvamda Gud
brandsdal vadisinde muharebeler 
devam etmiştir· 

öııterlandda Alman kıtaatı Röro
sa varmışlardır. 

Alvdalda, kıtalarunrz Almanla
rın Folda.la doğru ilerlemelerini ve 
Tynsetten gelerek Kvikne üze -
rinden lnnset'e doğru yürüyen düş 
man kıtalarrnı durdurmuşlardır· Bu 
kıtalarm büyük bir kısmına top -
lar, zırhlı arabalar ve tayyareler 
müzaheret etmekteydi· 

Alman tayyareleri cephemizin 
gerisinde münakale yollarının 
bombardımanına devam etmişler -
dir· 

Batı Norveçinde Alman krtaları 
Voss istikametinde ilerlemeğe de • 
vam etmişlerdir· 

Trondhaym bölgetlride Alman 
krtaları Steinkjer'i işgal etmişler
dir· Bu bölgede Norveçliler İngi
liz ve Fran11ız kıWariyle teşriki 
mesai etmektedirler. 

Şimalde, Nanik bölgesinde Al
man kıtaları tecrid edilmişlerdir 
ve ancak hava yoluyla yiyecek ala
bilmektedirler· Bu bölgede İngiliz 
bombardıman tayyareleri bazr Al
man tayyarelerini düşürmüş ve 
baulannı da inmeğe mecbur et
mişlerdir.,, 

YENİ ıL\.YN TARLALARI 

İngiliz amirallik dairesi, Vest. 
porden ve civarına mayo döküldil
ğünU ilin etmektedir· lngiliz ve 
Non•eç deniz makamlarından tali
mat almadan buralarda seyrede
cek vapurların uğnyacağt kazalar
dan kimseye mc.s'uliyet terettüb 
etmiyecektir· 

YÜKSEK MECLİSTE 
J{ONUŞULANLAR 

Londrada iyi haber alan mahfel
lerde söylendiğine göre 27 nisanda 
toplanan yüksek müttefiklet" mecli
sinin müzakereleri esnasında bil
hassa Norveçteki vaziyet tetkik 
edilmiştir· Norveç ceph~inin bazı 
noktalarında S<>n iki gün zarfında 
kaydedilrn muvalfakıyehıizlikle -
rin ııebcbi meclisçe ara§tmlmıştır. 
Bilhassa "Domblla.S" m cenubunda 
"Oester" vadisi uzunluğunda gay
riktı.!i olan Norveç kuvvetleri Al • 
mıı.n kuvvetlerinin Trondhayma 
doğru geçm~ine mani olamamış • 
!ardır. 

Ayni malıfillerde beyan edildiği
ne göre müttefikler mümkün ol
duğu kadar süratie Norveçe aııker 
ihraç etmektedirler. A11rl mesele 
avcı tayyareleri meselesidir. Çün
kü Almanlar bombardıman tayya • 
releri sayesinde taarruzlarında bü
yük üstünlük temin etmektedirler· 
Avcı tayyareleri Alman bom bar -
dmıan tayyarelerinin faaliyetine 
mani olmaya Çlllı!!acaklardır· 

İngiliz mahfillerinde hakim olan 
kanaate göre avcı tayyarelerinin 
Norveçte bulundurulmuı meaele~i 
de yüksek mecliste görüşülmüı ve 
Norveçe yapıla.n sevkiyatm bilhıuıı
sa malzeme ııevkiyatmın tacili için 
tedbirler almmrştır· Mecllıı Norve
çin muhtelif noktalarında mütte • 
fiklerin hareketini tanzim mesele
si hakkında da kararlar ittihaz et
miştir. Asri meselenin müttefikle -
rin Norveçe ayak hasmı~ olmaları 
olduğu V'e malıalli muvaffakryebiz
liklere rağmen başlanan harekata 

Pari5te iyi bir kaynaktan öğre
nildiğine göre Dombas ile Stören 
arasında demiryolu üzerinde kain 
olan Hjerkin mevkii İngilizler ta7 
rafından sağlam bir surette işgal 
edilmektedir· · 

Stören de İngilizlerin işgali al
tındadır. Malum olduğu üzere bir 
Alman müfrezesi dağlardan bu de
miryoluna doğru yürümektedir· 

1SVEÇ ME!ll'BALARINDAN 
GELE.'\ HABE RLER 

Stokholm menbalarından gelen 
haberlere görey.se Alman kıtaları 
müttefiklerin demiryolu iltisak 
noktası olaıı Dombas'a ilerlemui -
ne mani olmak için hiçbir eeyi ih
mal etmemiş olan İngiliz!erin taz
yiki altında Otta bölgesinde geri 
çekilmişlerdir· 

Nordoster vadisinde mühim ol -
mıyan Alman kıtalarının toplandığı 
ve ön müfrezelerin Trondhaym 
bölgesindeki Almanlarla temaııa 
girmeğe çalışmak üzere Dovre yo
luyla Kvrickee . ve Ulsterge doğru 
yürüdükleri haber verilmektedir· 

KITLIK 

l.sveç gazetelerinin Norveçte 
btıılunan ve bu haberleri veren mu
habirlerine göre, Oster bölgesinde 
kıtlık başlamıştır· 

Norveçteki Alman komiseri iaşe 
vaziyetinin Norveçte pek vahim 
olduğunu beyan etmiştir· 

OSLO TAYl .ARE MEYDANI 
BOlUBARDllUAN EDİLDİ 

İngiliz tayyareleri Oslo hava 
meydanını şiddetle bombardıman 

ederek tahrib etmişlerdir· Birçok 
Alman tayyareleri hasara uğramış, 
bazı tayyareler de ağaçlara çar
parak hizmet haricine çıkarılmış • 
tardır. 

Alman kumandanları hava mey
danını genişletmek ve "Skeje" 
"Berı.fiord,, ve "Fredikstad,, mm
takalarında yeni hava meydanları 
tesisi için Oslonun bütün belediye 
amelesini seferber etmişlerdir. 

Stokholmde radyonun bildirdi~i
ne göre, Norveçte Voss etrafmda
ki muharebeler ayni şiddetle de • 
vam etmektedir. Bir Alman tayya.
resi düşürülmüştür. Üç Alman tay-

Talebeler arasında 
(Baş tarafı 1 incide) 

Şiirden ziyade bir kü!Urname ma- ı 

hiyetinda olduğu söylenen bu manzu
menin imzaın .sahte olduğu, l.ıımi 

4
ko

nul&n ıalrln bununla hiçbir al!kuı 
bulunma.dığı, böylece kendisinin §&h· 
siyetl ileri sürU!erek tesir yapmak ıra
yesi takip edildiği iddia edilmektedir. 
Mektep müdUrlüklerine bu huıusta. 

sıkı ara,ştırma. yapılarak iki gün için 
de raporlarını göndermeleri blldiril· 
mi~tlr. 

Maarif vekA!eti umum müfettişleri 
bu raporları esas tutarak tahkikatı 

tekemmül ettireceklerdir. Kü!Urna
menin, talebe eline nereden ı;-eçtıgı 

araştırılmaktadır. 

Di~cr ta.raftan kü!Urnamenln halk 
arasrnda. dolaştığı da. ~ayi olduğun

dan işe müddeiumumilik de el koya
rak ortada. hukukumumlye namına 
takibi icap eder bir vaziyet olup ol
madığınt tetkik etmektedir. 

Tuna üzerinde seyri
ıefer anlaşması 

Budapefte, 28 (A.A.) - Tuan 
üzerinde Yugoslav mıntakaların· 
da seyrüsefer meselesinin Macar 
mıntakalarındaki seyrüsefer me
selesinin aynı olmadığı siyasi 
Macar mahfillerinde beyan edil
mektedir. Bu itibarla Tuna hak. 
kında Macaristan tarafında Tu· 
na hükumetlerine gönclerilen tek 
liflerin müsait bir şekilde karşı
lanacağı ümit edilmektedir. 

A sker i rüştiyelerde o
kuyanların tahıil 

vesikaları 
Askert rü4tıyelerde okum~ \•e 

bıh.sil veııikalarmı kaybetmlt olup da 
kayıtların mahfuz kalmamaıı yüzün· 
d,.n yenilerini tPdarik edemlyenlerln 
tahsHlerinl fRhitle ltıbat eylemeleri 
genelkurmay ve m!Jll müdafaa vekA· 
!etine~ muvafık görülmedlğ"lnden M:a· 
arif vek~letl, askeri okullarda oku· 
mu~ olanlarm ııahlt dinletmek husu· 
ııundaki milracaatlarmm maarif mü-
1..hlrlliklerlnce aalAhlyetslzllk ileri ıü· 

rülerek kabul tdilmemesln1 alAkadar
la.ra tamim etmiştir. 

yaresi de mühim hasar ile yere in
meğe mecbur edilmiştir: 

ÜÇ CEPHE TEŞF;KKVL ETTİ 

Halen Norveçte üç cephe teşek· 
kül etmektedir. Şimalde Narvikte 
Alman kıtalan muhaııara edilmiş
tir. Bunlara yiyecek ve silah gön
dermek imkanı kalmamıştır. Bu
na mukabil müttefik piyade kıtala
rının faaliyetine donanma da işti
rak etme ktedir· 

Merkez iki mmtakaya ayrılmış· 
trr. En karışık ve en mühim hare
kat Namısoı mıntakası ve Trond
hayın fiyordu mmtakılsmda yapıl
maktadır. Burada müttefikler Al
manlarla irtibatı temin etmişler
dir· Bu sonuncu mıntakada mütte
fikler Nam!!Os ile Trondhayın ara
sında kain Stenkjaere kadar ilerle
mifilerdir· 

23 Nisanda Alman hava kuvvet
leri bu şehri tahrib etmişlerdir· 

Müttefikler eimal ve şark isti • 
kametinde tahaış(iüd etmektedirler· 
24 Nisanda karaya çıkan Alman 
kuvvetleri bu şehri zaptetmişler • 
dir· 

Cenub mmtakasında Lilleham
mer müttefiklerin kontrolü altın
dadır· Müttefikler Almanların id
dialarına rağmen cenuba doğru i
lerlemektedirler. Bu teşebbüsün 

muvaffakıyeti iki tarafın buraya 
getireceği takviye kıtaatma bağlı· 
dır· 

Havas ajansmın muhabiri Al
man kumandanlığının müttefikle -
rin kontrolüne rağmen Oslo fiyor
duna iki vapur Alman a&keri çı -
karmaya muvaffak olduğunu hatır
latma:ı.tadrr. Bu vapurlar kulla -
nılmıyan hatlardan geçmek sureti. 
le Osloya gelebilmişlerdir. 

ÇEMBERLA YN İZAilAT 
\'ERECEIC 

Londra, 28 (A· A·) - Çember
laynm bu hafta avam kamarasın
da Norveç harekatı ve pek muhte
mel olarak son yüksek harb konse
yi içtimaı hakkında beyanatta bu
lunması beklenmektedir. Salı gü • 
nü, muhafazaklr mebus yüzbaşı 
Pluggle, başvekilden, Norveçteki 
Alman kuvvetlerinin Alınanyadan 
mühim miktarda takviye kıtalan 
almaları karşısında İngiliz hükfı -• 
metinin tedbirler alıp almadığını 
soracaktır. 

Çarşamb:ı. vo perşembe günleri 
de Sir Con Simon. avam kamara
sında bütçe hakkında yeni izahat 
verecektir. 

Bükreşe giden 
ticaret heyetimiz 

Henüz Ankaradan 
hareket etmedi 

Bükreş, 28 (A.A.) Bir 
Türk ticaret heyeti bu akşam 
Bükreş'e muvasalat edecek ve iki 
memleket arasında ticaret müba
delelerinin en iyi tarzda cereya· 
nını temin için müzakereler baş
lıyacaktır. 

* * * • 
Dün ak~m BUkreı radyosunun da 

verdiğ"i bu haberin tahkiki için ma-
10.matına müracaat ettiğimiz a!Aka
darlar, heyetimir.in henüz Ankaradan 
hareket bile etmediğınl, Btikreşe ne 
vııkit gideceği ,ımdıllk katl olarak 
billnmedlğini söylPmltlerdlr. Anlıı~ıl· 
dığma gore, heyt>tln gidişi daha bir 
kaç gUn gecikecektir. 

Garp cepheıinde d ünkü 
faaliyet 

Pariı, 2.8 (A.A.) - 28 ni&an 
sabah tebliği: 

Cephenin muhtelif noktaların
da devriye ve topçu · faaliyeti 
kavdedilmistir. 

P aris, 28 (A.A.) - Akşam 
tebli~i: 

Vosges"in garbinde girkaç topçu 
ateşi ve mevzii müsademe müs
tesna olmak üzere kayda değer 
bir hadise olmilmrştrr. Düşman 
bu müsademede zayiat vermiş • 
tir. 

Suriyede ida ma 
ma hkum olanla r 

Kah.ire, 28 (A.A.) - Ahram 
gazetesinin Beruttaki Fransız 
mahfellerinde edindiği mallımata 
göre Şam divanı harbinin yedi 
Suriyeli nasyonalist hakkında 
verdiği idam kararı kat'i değil
dir. Mahkumlar geçen tem
muzda tevkif edilmişlerdi. Yirmi 
Suriyeli de devletin emniyetine 
karşı suikast tertip etmek suçu 
ile aynı zamanda tevkif edilmiş
tir, 

Dün geceki elektr• 
inkitaı 

~ ~l· 
buçııga .• ;.e 

Dün gece saat on. ·erlel'V"' 
ru şehrimizin eksen . 1~iştir; 1, elektrik ~reyanr kesı ı;naııııf1e: İstanbul tarafında t~eıı t( 1 
Beyoğlu cihetinde kıs I<al~tl 
ve sokaklar karanlıkta) tstaı1 
Köprülerdeki Himbalar ~rırniıf1Gt 
cihetindekiler de /~ şiırtll ~ 
tnkita yarım saat ıca .~ e tıl 
tür. Tahkikatımıza gor ilz ı;ı 

11 cereyan kesilmesine hel"I ola.!\ 
muamelesi yapılrnarn\oıııl~ 
lahtarağa fabrikasına taı}1 
yeni kazandaki buhar ~ 
düsmesi sebep olrnu~t~r. taıf) ~ 

İşletme idaresi, şehrıll ı;ııe) 
le elektriksiz kalrnasıı:a "8ıi~f.' 
verebilecek tehlikeli bı~azelt 
önlemek için bu arıza 1111 ıcı:~ 
ccye kadar mevcut 1 7 a ıctSll"', 

y;ırıı 
nun onundan ecre "le 11 ı~ıı ı( 
bu kablolardan el~kt;ı ıcalt11ı1' fi' 
tün semtler elektrıksıı: ehri~ ~f' 
dır. On birden s<>ııra § edrıl 
viratı normal bir hale g r . ~ 
tır. eıde!l "f. 

Birçok kimseler e"" 6ebe ı:ıı 
lenmiyen bu arızaııın.ıuı a~1 ~ 
bilmediklerinden cere) ta••a 0 

te ' 
c~!'a k~dar epeyce ff. 
muşlerdır. asıııd3 al 

İnkita müddeti csıı j~le>" 
tanbul tramvayları da ~ 
miştir. tıfle:ıı 

- . e ~· A tckcrrur 
rızanın alı!l 

1
•1r. 

ıçın sıkı tedbirler ,ere 
El k .k .d . göre. dı·' e trı ı aresıne it e ~" 
kesmeden de arıza tarrd' ş\ı~ 
lirdi: ancak bu tak .;ebile'~rı1 
cok haifi bir ışık .. ~~(~iiş, ~e ,ıı· 
Bu, mahzürlü goru ıeıı 1'';ı:v 
bazı yerlerini mu.;akkllt dııt' . ,, 
lıkta bırakarak vazı) 
miştir. 

Yeni 
çöküyO~ı~' 

Demirler iğrildi, '~-t 
. ti~ 

kırıldı, yenı çad 
ha5ıl ol tl , ııı <' 

dC t~ 'J~ 
Haliçteki sebze hallll ,ııt et" 

d ~ru ıı "' . dettenberi denize ob ı:u:ı , 
·e bU Ş• 

ma mevcut oltiuğ\I " r',ı; 
sinde binanın bazı ;rerıcrııdur· ~· 
!ar husule geldiği ınnlı1 -ıı 1'~ 

!nşaat esnasında. bııııı> cıe şı> 
ıa.bet temin c,ıcccl< 9ıııJ rl 

e.11111 ,~ • 
iyi malzeme kullanıl~aPYct 1 r 
geldiğl söylenen bu ' bıııtell ı;ııç '. 
ta. içinde artmış ve te b8ft' 

11
,t 

me ba§lamıştır. ccçcll uytılt "".J 
halin altında bulunan b ,.,_, ı;' 

çcVC tY' nenln dcstel< ve çer }\Jıırı ...cı: 1. güren demir parmaıdı butıııı r ıcJ1I 
ticesinde lğrilmll} ve urutlll ııe ~ 
camları büyük bir g rd~ 11ıııY1 
mıştır. Yağan yağınurııı ıııııs1 ııl ç' 

. 1sııı ~c .ııı 
havaların blrdenbıre r ,-e ,,,,.v . 

A zalll ı:;...-
birçok yerlerinde rı 1 tır· "'" A' 
laklar hus:ulc gcUrtn ~ı.ııdell t ı;c·· .. 
bazı kapıları da yerl~arıtl ııl ctf!l 
işlcm~z olmuş ve k9 P 11a.sıl ~ 
ları kesilmek zarureti -et 6 • 

~) ı;~ 
tur. . ·u blntt ııo 1,-Bclediye !en he) e p edeıı 11,P 1 
tetkikat yapmış ye ıc:sı ıçlft 1~ 
Ların tamir ve tak''1Y 15ıı:uı• 
dtğı r:ıporu belediye re 

tir. • at 
·11tı1. 

Ron~any~da r~tı rıl~ı 
tedbırlerı ~ ····-::"'" 

Bukrc,. 28 (.\J~.) urııııı>1..ttıı'~~ 
,..eneli< ıJl' ı 

nom1.nya ., rtııl 1ııı:ı" • 
ve murakabe tedbirle ının tJU 110ı:LI , 
tadır. Petrol ku>'\lıar 11tcllf cd!1 ~ 

· · de ı:rıu e .ı.-ef• Praho\·a vadısın jl<llf1l y f° 
·ıahıı müfrezeler ltgıı.ırı c ~v 

ra 111 .. k btl ıı uıtı"'• F' 
ve ilk defa. oıarıı ıan J3 ~I t 
muha!az~ edilecek o rınıı d 

etr• yare meydanının 
konulmuştur. 

d~ 
. r j rle.ıı 

Londraya b~cı·1~ot . gı J ıl'' heyetı •rl•ıı ~ 
..,.,... > rt'· 

(AA·) ,.,e ,~ 
Londra, 28 · F>'aıı. ıJile ~ 

nın ziraat nazırı ·ıiı r1' ıi'' r 
tngı deıı 1' 

nazırı Lernas._ dar e .. ıı.ıcer' ııa 
memleketi alaka da ı:tlut 11 ~~ 
mesclder hakkınuzere ~ıerıl~ı· 
de bulunmak t edı:Ce efl'. -s· 
Londraya hare~e açıM rt1 e:1 fi) 

M üzakerelerın 1rı ~ ç• 
ne dominyonlar naı: ıııl'' . V' 
set edecektır. tar fil 

trlandalı na;~detl(e. ıcsl\ ' 
bıılndukları m~ .. ıni.iıt3 ,,ı;I' 

k deni.. ..<, 
iaşe, erza • . le görıı, 
ziraat narıları.Y 
dir. 
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o en, •NAKLEDEN: 
BURHAN_ !JURÇAK 

-ıo-

B. fVJYoru~/ 
ı1tta' icin .. 

:~~~~i.~~~ 
-115- Kırrnmzı Nihayet ı;ok iyi bir tesadüfle, ne şebih) kavurucu sıcağında ha-

Mısır cıgaralan arasında padişa- zırlop yumurta gibi pi;miş bir di-
ğüiler 

Nakleden : La 16. ~ bazı acı· ~uıeı bir kadın, ha· 
• trderı • Uiklerden ve çirkin· 

~~Yo1:::evr olanlarından 
ltt ~ 01,..,..~_ • _ nıasun olmak i
~tııi ~'klll1alıdır. Ne demek 

,~rrı.:a~z tnı, azizim? 
11., "~ Q" lldis Sabah.ki korkula· 
vqtr<ıeıı ~litıceıerini halleden bu 

~~~lıı ~~ nıeı:nnun kalmıştı. 
tdane SÖzünü kesme-

t "Cok .. 
~ öıi: d.uşündüm, Kerim. 
~ .~ .. llıın:n o kadar korkuyo
tiıL~, ~trrıma getirmek 
~~.fakat Ôlunı rahat bir ııeY 
~ lıaQar beni korkutan ölün· 
~· • hal' g~ecck o ihtizar dald
ıı.. ~:ı,:t ile ölüm arasındaki 
~ .,. "'IJ.lt 11.. . 
'"'!nıcı~ <:! • .. ~vıanasız ıbır şey. 
~tt1laıtı ~gıl, §imdiye kadar 

~' '~ Yapınadım. Fakat 
~~ clö ertniş bulunuyorum. 
·S ~~ noteri çağırtarak 
~t ~tir~~e ev!At edindiğimi 
~~ ltaı~· Uzun seneler
'~d Uttin kızi olan .bu Ç(r 
~ ' i sonra resmen ve ale--

' ra::acalttır. Bunu yaptık· 
~~" .~IU~0 t edeceğim. • 
~ hllrırıe~Uz ki size çok de
~, ~P(,ıı der tlın vardır. Bu kara
\ a(at ececıe memnun ol 
, ., b~n:denizle ha~im 
, '\l~ ed . Y hatırlatacagım. 
~ 't~e ~· Kerim. 
~ ~ bir;ıu ~e?m bu tedbir 
~ ılıııış <>! ~betın düşüncesile 
~s:un· Ferideyi evl!t ka· 
~ 1~ İciıı ier"ek sizin ve gerek 
\ ~6~_ ... ~ Son der,.~A..ı . . b. 
.~'1 ~. p ~e ıyı ır 
41.: ~~ ~t Yalnız sizden 
·~~ kad eQlyonun. Bunu kabil 
~ ~ ar .. 
\ . etidey· gızı.1 tutunuz. Bu su-
~ler 1'~ l ~n sanmıyanlar 
~ l<'etide ~etini göstereme· 

'r~ ~ t ~~ isti~. onu 
h_ <111.)r, .. _ 1Yıneti ıçin alsın. 

'k "ij,~aıı ."'ıttlelQ.-1.> , tttf tJurd ~ maksadım .. ,) 
, A~ Söliin~ anladığım işa· 
,\ ""l!ad tt kesti: 

~'"at, ~~ !{erim, dedi. Hak· 

"~ t' ~ ben de biliyorum. 
~ ~ıcıt, ~ tliı. Müteyakkiz dav· 
eir~· <ie Çok, çok teşekkür
~du ~bite .. 
~· \le~ ~lı.nı dUdaklarma gö-

"1 a~~a ~~ susmasını işaret 
\ a~a ~ eride giriyordu. Ke-

~.~~· !{~~ ~er ikisine de . 
~:1~ da ~ . hır ışi vardı. Za· 
ıı,,ğ l'lflerıe birlikte ara· 

~ ~ :.tıkacak!ardı. Bayan 

~'!\ · ~. ~. ır ay sonra sizi An· 
!iti ~'Yol'!,_ 

,, tı~t eb;' Orada birkaç 
; tll 11etirıı ş olursunuz. 
~ k ~~en çok mütehassi

~': ~.~ l'ı<ıl'Q tır ederim efendim. 
-t~. ô~~eqe u: . 
" ~~u llıi~ stıınıe görüşebile
~ı hta' 
~ tol{ SYQnda teşyi edemi· 
ıı,'4ı~~.da\letı~~teessifün. O gece 
ı-.'~.~t laJıı~Y~. Kabil olursa 
"1 ı..."l.ltQıı ~ Ugtar g·· ·· ·· 
ı~ 'il~ "- l.lt\tıı .• , orunun. 

1
• "il bltlll?ı mu Ya Kerim.. Ya 

IJ atnryacağız. Ke-
'Cç, haı<ie 

t\io.. Parkta g" .. ·· ·· 
~llrUı. oruşuruz. 

~~· '4-
~ ·~ ~ ~Yıı~ hab 
~ '1ta:.~~ b~ı. lstanbulda do-
~~~l<fa e~~ l{ıbnslıydı. Ge
~~~ i Ittbrıs~nerek kısa süren 
~- . ~ ~ tar..:>q geçirmişti. 
~'. ~t~s~l<llnile babasının ak
~ ~tlitıi <la doğup büyü· 
~h.~~tl~ ~etnı· 1:arnanıtamak için 
.... , ·"'' l§ \'e , • • 
~~' ııı·:'ll~tı. b 1§1 ıcabı ora· 
~\}l!lı~ell(!is aha çok genç ya
·~ ~t.ı:ı b~' ~llı-a Illektebinden me· 
\~tl.i~t tayyar transa ya gitmiş 
r~ 1 l>~~~eJt ~k e Inilhendisi ola· 
S 1 

le:sis ra~ lstanbula dön 
~ ltsıl\~ eQılen ( 

~11ıı n 11ı.-~ &ittn· . ...) tayya
ı.ı.. .• Ilı_, "'<l.\t'ı~' ıştı. 
lı ·~:r'<llt b· ~ııat1 k 
·tıı· 1ni ıJıı-ıİ)> ' eskin zekası 

ltj,.._ ~ ~ en f ı· . ·ı ·ri ı. ~anı,. aa ıyetı ı e 
11eıı..ı .. tı.da . 

1.1isin<:1e .. tanıtmıştr. 
• ışınc ait en 

güç ve karışık meseleleri derhal 1un kullandığı harmana uygun bi~ · mağm mahsulü ancak bu kadar 
kavrayan bir anlayış, bir kudret rini buldum. Keyifli keyifli hirlca~ olur, mazur gör. 1\Ifüaadenizle kendimi takdime-
sezrniş!erdi. Bu namuslu, kuvvetli nefes çekti ve arkamı okşryarak: Hassaten rica ederim, meleğim. deyim: Nuri Biler. Daha genç de· 

Af · K.a · · gül" u·· ~eıdı· melrt··'-um· u dikl· ratle okul. necek bir ya~la ve dinç olduğuma ve vazife 8.şıkı adam vazifesinde erın yserının •" . ~ wu ~ 
derhal yükselmio:: ve hürmet kazan bugün tam manasile ıbir tütüncü Aman ge~en defaki gibi gene rağmen tekaüt edi1..rııiş ~bul':1nuyo· 

mıştı. 
~ ıba"'I oldugun-u isbat ettin .. Bravo . B d rum. Bir trarnvay.duragı cıvarrn-

~ suite!ehhüme kapılma! un an da, havadar bir apartnnanda kira· 
Kerimin dört sene içinde 

işleri .düz elmişti E· 
peyce para kazall!yocdu. Kıbns· 
tan annesini getirterek tstanbulda 
yerleşmek arzusunu duydu ve bu· 
nu annesine bildirdi. İhtiyar kadın 
oğlunun yanında bulunmaktan 
büyük bir zevk duyacağını yaz
dı. Kerim, sevincinden bir çılgın 
halinde, tıpkı K.Ebnstaki evlerine 
benziyen bir yuva hazırladı. Ne ya 
zrk ki annesi oğlunun hazırladığı 
bu yeni ~vaya geleceğine yakın 
bir soğuk algınlığının zatüccenbe 
çevrilmesinden kısa bir zaman 
sonra öldü. 

Kerim öksüzlüğü asıl o zaman 
hissetti. 

Aradan altı sene geçti. Annesi· 
nin görmesi nasip olmıyan evde 
her zaman ondan bahsedilirdi. Ke
rim iki yatak odasından küçüğün
de otururdu. BüyüğünU annesi i· 
çin vaktile annesi için hazırlamış· 
tı. Köşede hfil~ onun için hazırla· 
dığı yatak bile durµyor hiçbir za· 
man gelmiyecek olan ,a~ini bek-
liyordu. - , .. 

Evin ıbütün hizmetini, bir köy
lü kadım olan Fatma görürdü. 
Her taraf misk gibi l~vanta çiçeği 
kokardı. Parlak ve tertemiz eşya· 
larda ve yerlerde b:r zerre toz bile 
göımek kabil değildi. 

Kerim her sabah işine gider ve 
bütün gün fabrikada çalı~dı. Ak
§am üzeri İstanbulun ortasında 
Krbnstaki evini' hatırlatan sakin 
V'! sevimli yuvasına dônmekte tat· 
lı bj{ ~~.Y~ ~U.Y~~~ .~~ve ~ur: 
mettar köy ~larile süslü yemek 
odasında ara srra yalını başına ye 
mek yerdi. Bu rahat ve asµde be• 
kfu" hayatına çok alışmıştı. Evine 
hiçbir kadın gelmezdi. Arkadaşı 
Kadriye bile sevimli yuvasını tanı 
mazdı. 
Hayatına hakim olan çalışma· 

sı arasında, Kadriyenin muhab· 
beti içinde duyar ve yazı odasııun 
pencerelerinden küçük ba11çenin 
biricik büyük ağacznı ve her mev
simde değişen şeklini seyrederdi·. 
Bu ağaç bazan solgun yeşil, bazan 
koyu nefti renklerle süslenirdi. 
bazı mevsimde de al tm ve sırmalı 
bir elbise yahut ıbeyaz · bir kürk 
giymiş hissini verirdi. 

sana. alt.dem son derece yeis ve asabiyet· ladrğrm tek bir odada yapayalnız 
Bu neşe ile o da, ben de Zeki le hemşirene yazdığım bir kağıtta otururum. Hiçbir arkadaşım yok· 

belasını unutmuştuk. sana. ait ~ir çümleye bambaşka tur. Hiç kimse ile ar~z<la f~r 
Ertesi günü. Melik Hüseyinin bir mana ver.erek vaveyla kopar- . m,utab~atı olmaz. Bu yüzden ~ım 

. .. ·. seye yanaşmaz, tramvay duragın-
Roma elçisi Liıtfullah bey paclişa- mıştm. Sakm gene ~yle olrn~sm. daki küçük kıraathanMe kendimle 
ht ziyarete geldi, hükümdarının Ben Sabihamı nasıl ınsan şeklınde münakaşalar yaparım. Vaziyetim· 
sultan Valıidettine bağladığı 200 bir melek olduğunu bilmez miyim? den memnunum. 
lngiliz lirası aylığın bir yıllık tu- Değil yalnız benim için, herkes i
tan olan 2400 altunu getirdi, pa· çin hayırhahhğmı, icabında feda-
dişaha teslim etti. karlığını takdir etmez miyim? 

. Böyle mi sanırsın nurum? Sen· 
ce de malfundur ki hemşirene·biraz 
rnuğıberim. . 

Yeis ve f eU!.ketin asabllllô. ver· 
diği zaaf tesirile hasıl olan suizan 
ve serzeniş ona aitti. Her ne ise 
geçti güzelim ve hem de ödeştik. 

Bundan birkaç yıl evvel bir gün 
durakta bekliyen küçük bir ·kızla 
mürebbiyesi gözüme ili;,ti. Tram· 
vay hattındaki bir arıza dolayısile 
geç kalan arabayı beklem~ten yc
rulunca ihtiyatla ve mahcup bir 
eda ile bana doğru geldiler. 

__. Biraz oturmamıza müsaade 
eder misiniz? Bitik bir haldeyiz, 
dediler. 

Melik Hüseyinden Sultan Vahi
dettine gelen ilk ve son akça işte 
bundan ibarettir. Ondan sonra, 
hatt! vefatını r:üteakip padişahın 
ortada kalan cenazesini kaldıra.bil· 
mek için vaki olan müracaatlara 
bile Melik Hüseyin hiçbir alfika 
göstermemiş, cevap vermemiştir. 

Artık bu bahis burada kalsm, - Hayhay! Buyurun, oturunuz. 

LJçi LQtf ullalı bey. padişahın 
tavsiyesi üzerine bir müddet sonra 
bizim miralay Tahir ·beyi Rom<ı;ya 
davet etti. ve dolgunca bir aylıkla 
Hicar hüktlmeti Roma ataşemili 
terliğine tayin ettirdi. Böylece bi· 

Biraz allvali umumiye ve husu· Yanıma oturdular. Garsona ses· 
lenerek mürebbiyeye ıbir kahve, 

siyeın hakkında rnünl\asıran malfi- küçükğe de bir lokum getirmesini. 
mat vereyim. Gerçi vereceğim ma- söyledim. Bu suretle onlarla tanış· 
l(tm.at maalesef pek muhtasar ola· mış oldum. O günden sonra tram
caktır. Arzu ·ettiğim ve ettiğin gi· vay .dur~ğma giderlerken w orada;ı 
bi tafsila.t ve izahati lazirneyi muh· geçt~klen zaman. onlaı:ı çagı:,ır bır 

. d :ıı.·ıd· . C-'--b "cb' . şey ikram ederdım. Bır gun kız 
zim konaktan bir ağırlık eksilmiş 
oldu. 

tevı e5ı ır. vc:UQ mu ır ıse ev· bana: 
velbeevvel mezahimi seferiyenin - Sizin çocuklarınız yok mu? 

Saıbahleyin erkenden hamamını 
yapan sultan Vahidettin, belki de 
bnyonun tesirile pek ne§eli. uek 
§endi. 

dimağıma verdiği ~b sebebile diye sordu. 
çok yazı yazmağa tahammülüm . - Ah, kızım,bayır ben evlenme 

yok. Saniyen şimdiki !lramgAfum· dim. Dünyada yalnız mı yaşzyor
da kalıp kalamıyacağım sabit de- sunuz? 

- Bana hokka kalem getir •• Kı· 
mn dün gece rüyama girdi, zaten 
kaç gündür niyetleniyordum, ona 
bir mektup yazayım bugün .. 

ğil, meşkQk. Binaenaleyh yakın bir - Şimdi yalnız değillın, yanmt· 
zamanda hu tahakkuk edecek. ben da sen varsın. 
de dinlenmiş olacağım. inşallah - Fakat ~.~ize a.rkadaşlık ~
bund sonraki mektubumda iste- decek yaşta degılım kı. Daha ku-

w. an. . . çüküm. Sonra. beni ayda yılda 
- lyi ama, efendimiz, mektu· diğın gıbı tafsılat bulacaksın ku- bir defa görüyorsunuz. 

bu Istanbula nasıl gönederereğiz? zum. 
Gelelim şimdilik edeceğim hik~-

- Yolunu buldum ben.. . h f 
l ilah 

ye; hal ve mazıye; Cenabı a iZi 
- nşa ·•• lak 1.. h d ük' 

1 
_ ~idik HüseY\13ın ~~roa elçi; , mut a ~~ezaran am.. ~e ~ ran 

si L1ltfuliah be · bu i · üıeri~ alı- . hedhahlannnzın her tU!'l.u .. __ ışaala· 
l"'""'·"1 Y . şı _,_.._d lar nrla rağmen manayı hakıkisıle .sıh-yor . ......,...UAlarınuz men:U!.'-U ır . . . M . . 

Hakkımızda 'türlü türlü haberler hat ve afıy~tt~yım. ucı~ ne.~ın-
ık ".1. kimbil' el azılır den olarak ıhtıyar ve nah.ıf vucu· 

.ç auı ır, ır n er Y • d dd' i h t.. 1 .. 
Oldük mü kakl.ık mı, neredeyiz, um ma ı ve manev • er ur u 

hi,. rnalQmatlan yok ve her guna taab ve alama muka-
ne yapıyoruz ır ' . i ed" Yalnız 'd 
doğru değil bu. Hele getir baka- veme~ ~tt ve ıyor. şı -
yı:m kağıt kalemi.. detle ıstirahate muhtacım, o kadar. 

Masasını da, daha aydınlık diye Herkesten ziyade sana · ıpa!Qm· 
pencerenin kenarına Çektirdi. Bir, dur ki, Istanbuldan · nasıl bir mec
küçilk kadeh konyak da içtikten buriyeti elime ve mücbire ile çı:k
sonra Jstanbuldaki kerimesi Sabi· tun. Müfarakatim esnasında nere
ha sultana (1), işte §U mektubu ye gideceğim bence mukarrer değil, 
yazdı: meçhfildü. lngilizler bir zaman 

• • • 
Bu sevimli malılQk benim için 

bir teselli kaynağı oldu. Kendisi
ni pek az görürdüm. Uk.in her 
defasında içi.mi hayatla. neşe ile 
doldururdu. Yanımda bulunmadığı 
vakitler de hep onun hatırasile ya· 
şardım; kulaklarım onun güzel 
sözlerile çınlardı. Önümde . onun 
küçült kara gözleri canlanırdı. 

Aradan gtinler geçti, onu görme· 
dirn. Çocukcağız hasta falan ol· 
masın dedim; bu düşünc.e ile içim 
ürperdi. Komşulara sordum. bir 
haber alamadım. Küçük, meydan~ 
da yok. İsminden başka bir şey 
bilmiyordum. Adı Aytendi. Ama 
hangi Ayten? Aytenler çok! Hafta 
lar, aylar geçti; ne kız. ne de mü· 
rebbiyesi göründü. Endişe ve me· 
rak içindeydim. Nihayet, artık 
onu göremiyeceğimi aklıma koy· 
dunı. Buna alışmak istedim. Fal{Clt 
elimde mi ki? Bir türlü kızcağızı 

nm. Benim de bu dünvada kimse
ciltlerim yok. Yalnız btr kız karde· 
şim o da evli ... Taşrada şimdi. Se
nelerdir kendisini gôrmedmı. Onun 
artık kocası, çocukları var, beni 
mi düşünecek( 

Bunun üzerine annesi sö4e karış 
tı: 

- Artr.k yalnız değilsiniz, bura
sı kendi eviniz gibi.. Madem.ki Ay· 
ten sizi b.u kadar çok seviyor, iste· 
diğiniz zaman evimize gelebilirsi
niz. Dede sıfatile değil tabi .. çünkü 
daha gençsiniz .. 

Böylece benim de bir evim \Tar; 
vaktımi aile saadeti içinde geçiri
yordum. 

Fakat saadet, geçici bir şey .. Bir 
gün kızkardeşimden mektup al
dım. Kocası ölünce, beni hatırla· 
mıştı. Rahmetli, ailesine para ye· 
rine bir hayli borç ve iki çocuk 
bırakmıştı. Kadıncağız acınacak 
bir haldeydi. Vicdanıma tabi ola
rak ona gitmeğe karar verdim. Te
kaüt maaşımla iyi kötü nasılsa ge· 
çinecektik. 

Evden ayrılırken Ayten.le veda
laştım: 

- Bilhassa, senden uzak ölrn~ 
ğe mahkı1m olduğum ir;in mütees
sirim. 

Merak etmeyin, daha çok yaşa· 
yacaksmız ve tekrar biriıbirimizi 
göreceğiz. Size "dede,, dediğim i
çin ihtiyarladığmııı mı zannedi
yorsunuz. 
Ba~angıçta Ayten bana munta

zam mektup yazardı. Sonra mek
tupları yavaş yavaş seyrekleşti, ni 
hayet hiç gelmez oldu •• Birkaç se· 
ne böyle geçti. Bir gün, hususi ba
zı işler için Istanbula gelmiştim. 
Tesadüfen yolda, Aytenin müreb~ 
biyesile karşılaştım. Beni tamdı. 
Hemen sordum: 

- Ayten ne oldı.ı? Evlenmi~tir 
tabii! •• 
Başım kederle salladı: 
- Evet. dedi, •• toprakla evlen· -

cll. . .oı 
Yıldırnn çarpau§a ~@il!Jn.. 'f~ .... w· 

kelime söyliyemiyordum. Sonra 
sordum: 

- Nasıl oldu? 
- Birisini sevmişti Fakir oldu-

ğu için evlenemediler .. Darbe müt 
hişti. Zavallı mum gibi eriyip git
ti. Son zamanlarında ne dedi bili· 
yor musunuz? 

-Ne dedi? 
- Dede ne yapıyor acaba Der-

dimi, felaketimi öğrenince kimbilir 
ne kadar müteessir olacak. Sevdi
ğim erkeğe varamadım, hiç olmaz• 
sa dedem şimdi burada olsaydı, te 
selli bulurdum. 

Mürebbiye ile birlikte gidip gül 
satın aldık. Gül, kırmızı güller ... 
Sonra. beraber, gözyaşlarile bunla
rı mezarına serptik .. 

Fakat neye .yarar? 

Kerimin sarp adını verdiği bir 
de kôpeği · vardı. Ah o köpek. •• 
Bir akşam sokakta arkasına takıl· 
rruş ve onunla beraber evine kadar 
gelmişti. O günden sonra küçük 
köpeğin sahibi meydana çıkmamış 
tı. Kerim bu sarı tüylü ve siyah a· 
yaklı sadık köpeğin efendisi olmuş 
tu. Evde sessiz sessiz dolaşrr. biri 
konuştuğu zaman anlıyormuş gibi 
dinlerdi. Hatta bazan sadtk gözle· 
rinde kendisinin konuşamamasm· 

Benim melek haslet Sabiham; 
Nisan beş tarihli mektubun pek 

çok seyahatler yaparak nihayet ha· 
ziranm sekizinde yedime vasıl 
Qlabildi. Bu ana kadar kilreiaw 
dan hariç bir seyy3.rede ikamet e
diyornıuşum gibi mek!tiıbe milin· 
kün olamıyor, aileye mektup ya· 
ZlP cevabını almak laakal bir bu· 
çuk ay sabra muhtaç kalıyor ve 
bu mUşkülita ilaveten benim bir 
yerde durmayıp tebdili mahal ve 
mekan edişim büsbütün muhabere
yi işkal ediyordu. 

muvakkat için Maltayı münasip 
gördüklerini bana yolda iken haber 
verdiler. Zarun muvafakat ettiın. 
D~a Maltaya muvasalat etmemiş 
tik. Vatanı azizime avdet ihtimali· 
nin husule ve o am mesudun hulO.· 
lüne kadar haysiyet ve sıfatı husu· 
siyeın icabı mernaliki ecnebiyede 
bahusus maaile ikamet münasip 
olanuyacağından Ravzai mutahha
rei cenabı risaletpenahiye ilticayı 
ve vakti müsaadeye kadar müca
vizi sırf hissiyatı diniyemin sevki· 
le münasip ve muwfık buldum. 
Kalben ve vicdanen karar verdim. 

.unutamıyordum. Acaba ne oldu? 
Belki de başka mahal.leye taşın· 
mışlardır. Kışın uzun gecelerinde 
onu daima yanımda tahayyül e
der, sevimli sözlerini duyar gibi o
lurdum. Kendi kendime: "Ayten 
şimdi büyümüş, tam bir küçük ha
nım olmuştur,, diyerek seviniyor-• 
dum. ..,.,.=--............. . 

dan dog ... an gizli bir elem sezilirdi. Bir türlü mektuplar ~ bulamı 
yor. ben ise mektuplan elde et· 

Kerim yalnızlığı severdi. Henüz meğe muvaffak olamıyordum. 
şöhret bulmamış.çalışkan bir a· Hamdolsun şimdi (eler cilvei- ka· 
damdı. Tayyare gezintileri siraSın' der bizi başka muhite sevketmeZ"" 
da gökyü.zünd.e yapyalnız kalmak 

(Devamı var) 

(1) Sabiha sultan şimdi zevci 
son hatife Abdülmecidin oğlu F(JI" 
ruk efendi ile Mısırda yaŞamakta· 
dır. 

ister ve yanına hi~ir yolcu almaz se) küreiarz dahilinde latif bir 
dı. Kalabalıktan kaçardı. Bedbin memlekette arAm etmekteyim. •• ----------
olmamakla beraıber hiçbir eğlence- Mekatibe on.ve on iki gün zarfın· 

da mümkün. Hemen ailemi ahval· 
ye iştirak etmeroi. ·den haberdar kılmak üzere iken 

(Devamı var) 
senin doktor paşaya yazdığın ki.· 

A 1 d - ,. e 1• ğıt geldi. Okudum, o esnada başım manca ers r mahut nevraljiden mu.ıtaripti. 
Seri ve asri "HABER" Meto. müsareaten bir şey yazamadım. 

diyle ve mutedil ücretle ders al- Evvelisi gün ise altmış üç gttnlük 
mak istiyenlerin •'Alcanca öğret. mektubunu alınca gayretimi topla 
meni" ismine mektupla gazetemi- yıp perişan bir fikfr ve- raşedar el
ze müracaati. ıer yadımile bu ktğrdı karalayıp 
tıı=ı:::::::::::=:::::::=.-::::::=::::::::::a= postaya vereceğim. Bilmem ki mek 

· Göz Hekımı ·ı ı mecmuundan bir meal istihraç e· 

KANZUK 
MEYY.A 

;: TUZU 
MEQ YEMElCTtH .SONQR 
KULLANINIZ 
SIHHnTINtZI 
KAZANll'.l.SINIZ. 

': 

1 
. . i ı· tubun muhtevi olduğu keliınltlerin 

Dr. Murat R. Aydın debilecek m1sin? Esasen·melekesiz-

IB 
.. 1 p kk. 1 ı lik sebebile kudreti tahrir \'e inşa"• ~ 

eyog u • arma ap • mam • . d · -
sokalc No: 2. Tel : 41553 dan aciz kaleımı.m ıle btr efa . 
Muayene ve her türlü gô:ı 1 Mekkenin (hamam harareti diye· ,....gn 
ameliyata f1kara İçin parasız.. ı mem, zira hamam hararetinde ru-

n::::s::c:ıw=ı:::ııı tr"m,,,.1 tubet var<lır. lıncak fmn harareti· 

O günlerde süt kardeşim öldü. 
Onun da adı Nuri Bilerdi. Cenaze
sine gittim. Mezarlığa geldiğimiz 
sırada şaşakaldım. Ayten, ağla· 
maktan kıpkmnızı gözlerle ilerle
di, taıbutun üzerine ıbir kırmızı glil 
attı. Çehresinde derin bir acının i· 
fadesi seçiliyordu. Yanında gene 
mürebbiyesi vardı. Dayanarna • 
dım. Yanına gittim: 

- Ayten, seni kaybettim, bunca 
·zaman neredeydin? · 

!kisi de bir kork.u hissile ve hay
retle bana bakıyorlardı, Mezarlık 
tan çıktık. Meseleyi anlaımştrm. 
Kızcağız gazetede süt kardeşim~ 
cenaze ilanını okumuş, beni zanne· 
derek mürebıbiyesile birlikte cena
zeye gelmişti. 

- Demek beni unutmadın mı? 
- !yi kadınlar hiç unutulur 

mu? 
Bu suretle biribirimizle daha iyi 

tanı~ş olduk. Evine gittimi ora· 
da annesini de tanıdım. Babası 
ölmüştü. Bir gün bana dedi ki: 

- Size dede dememi ister misl 
niz? 

Canın nasıl isterse öyle ça
ğır, yavrum. 

- Hayatımda baba okşayışı 
gönnedim... Ben dünyaya gelme
den baıbam ölmüştü. bir annem 
vardı. Evimiz erkek yüzü görmedi. 
Onun için müsaadenizle size dede 
diyeyim. 

- Ah kızım, ne kadar bahtiya· 

Ş i FA 
Bulmuş 

A G R 1 
Bay J. O. C. Yazıyor: 

Ekseriya okuyoruz. Tedavi gö· 
ren ili~lar varmış fakat, ALL· 
COCK yakrsmdan bahsedilince, 
kat'iyen mübalağa değildir. Bic 
zat akşam tatbik ettiği bir 
ALLCOCK yakısı, bir gece zar· 
fında tesirini göstererek ve de· 
vamlı sıcaklık tevlit ederek ağrt. 
van mahalli teskin etmiştir • 

ALLCOCK, Romatizma, Lum· 
bago, Siyatik, delikli AT.LCOCK 
vakdariyle şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakılarının tevlit 
ettiği tuhhi sıeakhk, OTOMATiK 
BİR MASAJ gibi hemen ağrıyan 
yerin etrafım kaplar. ALLCOCK 
vakıtanndaki Kırmızı daire ve 
Kartal resimli mıı.rb.aına dikkat 
ediniz. Ecnnelerde 2'7 bu.çult 
kuruştur. 
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Kömürleri 

H A B E R - Ak,am Postası 

" -.-~ 
HAVZA I ·~ Bayan ve Baylara 

Salış Birliğinden l .~;.~r:ı !~.!~~~-
, 

hta.nbul ve Zonguldakta satış birliği teşkllA.tmda çalışmak üzere 
imtihanla muhasip, muhabere memuru ve dakUlo alınacaktır. 'l'allp olan
ların qağıdakt şnrtıan haiz olması IAzımdır. 

! lan. Yünlü, İpekli, Sporlar, 
Kazmirler vesaire. Bu kumaş. 
lar Fincancılar Rızapaşa Y o· 
kuşu Ş'°ıı-k Han altında 25 
No. da kıymetinden çok aşa
ğı fiyatla satılmaktadır. Fır· 
&attan istifade ediniz. 

EN Bi~iNCI 
A - Türkiye cumhuriyeti tebaaımdan olmalc , 
B - Aakerliğtnl ikmal etmlıı bulunmak. 
C - Aagarl orta.mektep mezunu bulunmak. 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubud 
O - Hümühal ve tercümeihal varakaları ibraz etmek. 

Yukarıdaki evan!ı haiz oıanlann 29 nisan 1940 tarihine kadar vesa
iki ile birlikte müracaaUarı IA.zımdır. 

iMTiHAN GüNLERi 
Muhasip lmtihAnı 30 nisan 1940 aalı günü saat 9 da, 

Muhabere memuru ve daktllo lmtihanlan ayın gün öğleden sonra 
saat l:S de yapılacaktır. Lisan bllenler tercih edilir. 

İmtihanda muva!tak olanlara barem derecesine göre Ucret verilir. 

MüRACAAT ve iMTiHAN YERi 
Tophanede Devlet oenlzyollan karşısında iskele caddesi 28 No. dadır. 

,------------, 
Türkiye 

Zr 
Cumhuriyeti 

an kas 
Kuruluş Tarihi: 1888 

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

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28,800 Lira 

ikramiye Verivor 
~ıra.at BankMrnda 1..-uınbaralı ve ihbarsız tasarruf heso.pln. 
l·mda en az 50 lirası bulunanlara sene<le 4 defa çekilecek 

knl''a ile aşağıdaki plana göre ikramJye dağıtılacaktır. 

4 Ade! 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 " 500 .. 2.000 " i " 21SO 

" 1.000 " 40 .. 100 .. 4.000 
" 100 " 50 .. 5.000 " 1%0 

" 40 .. 4.800 .. 
160 .. 20 .. S.200 " 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 
liradan nş~ğı dlişmiyenlere ikramiye çrktığı takdirdi? % 20 
!azlnslylc verilecektir. Kuralar senede 4 defa: ı Eylfll, 
1Dlrlnclkılnun,1 Mart ve 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir 

lilm ............................. I .... .. 

11-:0 ~~ ı !•tanbul 8'llyo mahkemotod :: il :_ rinci hukuk dairesinden: 
1stanbulda Cihangirde Sormagir 

29.4.940 Pazartesi sokak 102/4 numarada mukim Lam· 
bert Llapi tarnfından Beyoğlunda 

13.30/14.00 MUzik: Karı. 
şık m!lzlk (Pl.) 18.00 Program ve 
meml:ıket saat ayan, 18.05: MUzlk: 
Radyo caz orkestra.ar, (Şe!: İbrahim 

Özgür) 18.40 Konuşma (Çocuk Esir. 

geme kurumu tarafından), 18.55: Ser. 
bes:: saat, 19.10: l!cmlcket saat aya. 
rı, Ajaruı vo Meteoroloji haberleri 
19.30: MUzik: Piyasa şarkıları, Ça.. 
!anlar: Vecihe, Cevdet Kozan, 1:z.zeL 
Un öktc (Yaylı Tanbur). Okuyan 
Müzeyyen Senar, :?O.O:>: :Mllz.ik: Ma. 
latya halk tUrl:lllerl, Malatyalı Necati 
ve Sa.dl Yaver Ataman. 20.15: Konuş. 
ma (Fen ve Tabiat Eilgllerl), 20.30: 

Taksim Smıselvllerde 147 No. lJ 
Hilmlbcy ıı.p:ırtım:ınmın 4 numaralı 
dalreıılnde Andre Jorj aleyhine açılan 
ve 1125 Uranın tahsiline mütesalr bu· 
Junan davadan, mUdeaaleyh!n haliha
zır ikametgdhmın meçhfillyetlnden 
bahisle gönderilen dava arzuhallnin, 
mübaşiri tarafından iade edilmesi U
zerine ilA.nen tebllgine karar verilmiş 
olduğundan ua.n tarihinden itibaren 
mtiddeaaleyhln on gün içinde cevap 
vermesi JUzumu ve mahkeme clivan
hanesine talik edilmiş olan dava ar
zuhallnin kendisine tebliğ edilmiş sa· 
yılacağı llA.n olunur. 

Ecnebi lııtaıııyonlannda Türk1:e 
nesri yat 

Belgrad: Saat 19 da kısa dalga 
48- Paris: Saat 19.45 de kısa dal
ga 40. orta dalga 255: T·~'ln: Sa-

.._ .. _ _. • ._. ____ a 

Köprü inşaatı ilam 

Nafıa Vekaletinden 
1 - Müteahhidinin vefat etmesi üzerine yanın kalan, Bolu vilAyetl 

dahilinde Düzce _ Hendek yolu Uzerindeki "Merkiçmelen" köprUsUnün ik. 
mali inşaatı kapalı zart wıulile eksiltmeye çıkarılmıştır. KöprUnUn ke§if 
bedeli "47500" liradır. 

2 - Eksiltme, 13-Ma~940 tarihine müsadi! pazartesi gUnü saat 
''15" de Nafııı. Vekdletlnde Şose ve KöprWer Reisliği od.asında yapılacaktır. 

3 - Eksiltme ııartnamesi ve buna mUtc!erri diğer evrak "238" kuruş 
mukablllnde adı geçen reisllkten alınabilir. 

4 - Eksiltmeye girmek isteyenlerin ''3562,50" llnlık muvakkat temi. 
nat ile 2490 sayılı kanunun tayin ettiği vesikaları ve eksiltme tarihinden 
en az sek.iz gün evvel Nafıa VekAJetine müracaat edilip alınacak mUteah_ 
bitlik ehliyet vesikasını hamil bulunmaları IA.zımdır. 

5 - Taliplerin 2490 sayılı lcanunun tarltatı dairesinde hazırlıyacakları 
kapalı ve mühür!U zarfiarıru lklnci maddede zikredilen eksiltme s:-ıatınden 
bir saat evveline kad:ır kombyon rclsl iğtne makbuz mukabilinde vermeleri 
muktezld.ir. (1849) (3249) 

ıstanbul Belediyesi 
ilanı arı 

Flordaya sıra kabinelerde yaptırılacak tesisat ve mUte!errik işler kapalı 
zart usulile eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 21648 lira 43 kuruş ve ilk 
teminatı 1623 lira 63 kuruştur. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri umum1 
hususi ve fenni ııe.rtnamelerl, proje keşif hültısasilc buna mUtc!errl diğer 

evrak 108 kuruş mukabilinde fen işleri müdUrlüğUnden verilecektir. lhale 
2-5-910 perşembe günU saat l:S dl! daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin 
ilk tPmlnat makbuz veya mektupları, ihaleden 8 gün evvel fen ı:ııeri mlldUr
!UğUne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 910 yılma alt Ucaret odası vc
sikalarile 2490 numaralı kanunun taritatı çevresinde hazırlıyacaklan teklif 
mektuplarmı ihale gUnU saat 14 de kadar daimi encümene vermeleri. (2826) 

• • • 
Mecidiyeköyü • Maslak - Hacıosman - Kefeliköy yolunun katran kapla

ma işi kapalı zarf usu111e eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 12330 Jlra ve 
ilk teminatı 924 lira 7j kuruştur. 11.Iukavelc, eksiltme, Bayındırlık işleri ge
nel, hususi ve umumi şartnameleri ve buna mllte!errl diğer evrak 31 kuru., 
mukabilinde fen 1.§leri mUdilrlüğUndcn vcrllcceklir. lhale 2-5-910 perşembe 

gUnU saat 11> te daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektupları· lhaleden sekiz gün evvel Fen işleri mUdUrlUğUne müra
caatın nlo.caldarı fenni ehliyet ve !HO yılma ait ticaret odası veslkalnrile 2490 
No. 1ı kanunun tarlfatı çevresinde h:ızırlıyac:ıkları teklll mektuplarını ihale 
günU saat U de kadar dalınt encümene "vermeleri. (303i) 

T. iş Bankası 
1940 Küçük Cari 

Hesaplar 
ikramiye Plaru 

1 adet 2000 UrL ... 2000.-Ura 
3 .. 1000 

" "'"SOOO.-,. 
6 .. 1>00 .. .... 8000.- .. 

12 .. 250 .. c:;: 3000.- .. 
40 100 .. .. 4000.- .. 
75 .. 50 .. ... 3750.- .. 

210 .. 25 .. -52:50.- .. 

MUzik: Çalanlar: Fahire Fcrsan, Re. 
fik Fersan, Re~d Erer, Vecihe. 1 -
Okuyan: Muzaffer llkar, Semahat, 
Necmi Rıza, 21.15: MUzlk: Senfonik 
Mü.zil: (Pl.) Takdim eden Halli Bedil 
Yönetkı>n, 22.15: Memleket saat aya.. 
n, Ajana haberleri; ziraat, Esham -
TahvilA.t, Kambiyo - Nukut borsa.ar 
(Fiyat). 22.30; Müzik: Cnzbnnd (Pi.) 

23.25/23.JO: Yanııkt program ve ka. 
p&nlf. 

at 20-15 de kısa dalga 50-55 d"' · Keşi deler: 1 Şub::\t, 1 Mil. 
Roma: Saat 21·30 da ortn dalga Yll, 1 Ağustos, 1 lkincite1rin 
250, Londra: s~ 18,55 de kıaa tarihlerinde .Y•.Palır, 
dalga 20, 31·5· 

Ankarap la - · 
TELEFON : (343 

lzmirin en modern, en temiz ve en mUD~ 
yuvasıdır. Konfor, temizlik, ucuzluk noktası.Dda.D 
ra Palasın fevkınde otel yoktur. 

Banyolu, kalorüerli, müteaddit fin~rli old~ 
bi nefis yemekler veren lokantayı, pastaba.neYlı 
l"aathaneyi havidir. .. -
işletme Umum 

Ankara istasyonunda yapılmakta olan D.D. Umumi ld•';ı,,.t 
trlk ve zayıf cereyan tesisatı kapalı zart wıulUe ve vabJdl 
ekslltıneye konmuştur. 

1 - Bu tesisatın ke§ll bedeli 85000 UradJr. 11.,.aılll 
2 - İstekliler bu 1:,ıe alt ıartname veaalr evrakı O.O. yo 

ve Sirkeci veznelerinden 425 kuruş bedelle alabillrler. t ı6 fJı 
3 - Eksiltme 10-5-940 tarihine mUaadif cuma günil -:ı 

re.da D.D. yollan yol dairesinde toplanacak merkez l ı..o 
yapılacaktır. ı~~ 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekltlerin teklif ınektı.ı:C)JlllN lla 
aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayın gün "saat l:S e kadar ~: 
ğlne vermeleri lA.znndır. ıııc-t tt 

a) 2190 No. kanun ahkAmma uygun 5500 liralık ınu•• 
b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. ~"_,,. 
c) Bu iş için Münakallt vekAlctinden verilnıı, ehliyet ,,dl. 

'/\'ti aıır 
''Ehliyet vesikaaı için ihale tarihinden en az 8 &'Üll e <JeO eli t 

Münakala.t vekG.letine müracaatları ve bu gibi tesisat işle~ ııı•~'ıı 
liralık taahhüdü hUsnU suretle ita ettiklerine dair eııeriııd• 
vesalkl istldalarına rapteylemlı olmaları. (1859) (325ll 

* • * 
, ı~~ 

Ankara lsta.syonunda lnga edilmekte olan D.D. um~ ıı• 
kalorifer, su ve sıhhi tesisatların boru şebekcalnln yapt 
usullle ve vahidi fiyat üzerinden eksiltmeye konmuştur. ~ 

1 - Bu tesisatın keııi! bedeli 859i8,70 liradır. 
0 
pil•~ 

2 - 1stekl1lcr bu ille alt ıartname ve aalr evrakı p. ' 
ra ve Sirkeci veznelerinden 430 kuruş bedelle aJablltrler. 

11 
,.-t 

3 - Ekslltıne 2-5-940 tarihine mUsadlt peroeı:ı:ıbe gUJlı..ocl ıı 
karada D.D. yolları yol dairesinde topl:ınacak merkez 1 

11, U 
yapılacaktır. ııtuPtat' :rı· 

4 - Ekslltmeye girebilmek için isteklilerin tekllf ~:dat ııo ' 1JI 
te aşağıda yazılı teminat ve vesaiki ayın gün aaat 15 e t tlll'f.( 
Uğlne vermeleri l~ımdrr. ıııu~•• 

a) 2490 No. kanun ahkA.mma uygun 5:J48,:SO ıı.raıık ~ 
b) Bu kanunun tayin ettiği vesikalar. et ~ ___ ,... ... . 
C) Bu 13 için Münakalat vekAleUnden verflınif ehli~ ııe >"~ 

vesikası için ihale tarihinden en az 8 gün evvel bir isti :z:sOI>° 1·.:,ı.ı 
kAletlne mUraeaatıan ve bu gibi tesisat ışıerındell eıı as~ 1" 
büdU bUsnU suretle ifa ettiklerine dair ellerinde ınevcut 
!arma rapteylemiı olmal:ırL (1860) (3252) 

* * • .A~ . t.,,, ,j 
Muhammen bedeli 15841 lira olan sekiz kaleırt arnY:: u,ıJlD' 

zcmesi 10-6-940 pazartesi gilnU saat 15,SO da kapalı sa t 
idare binasında satın almacaktır. ınu"•ıc1'44 ,a ' 

Bu işe girmek latlyenlerin (1188 lira 08 kUruşluldtın •llllt J. ' lif 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini •yn• g ,ıı ıflf 
komisyon reisliğine vermeleri Jdzımdır. daireaıııd ' 

Şartnameler param:z olarak Ankarada mal%eıne sıe<>>. 
Pll§ada tesellüm ve sevk §enlğlnden dağıtılacaktır. ( 


