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Alman kuvvetlerinin 
orta Norveçleki 

f aarruzları durduruldu 
Hangi taraf daha çok takviye kuvveti 

alabilirse zaferi o kazanacak 
Dün üç Alman nakliye gemisi daha batırıldı, Londra şimdiye kadar batırılan 

gem!lerde bulu11up botulan uker sayısının 8.000 i aştığını bildiriyor 

Londra 2ıJ (Husu. ---...~..ı,........,...---.-..----iiiiiiööifiıiiifi!iiiii~lliiiiPiiiiipiiiiii 
ı") Norvı!Çtllki Al .. 
Jnan kuvvetlerinb~ 

Gudherandsdal vA • 
dısinciı> giriştikleri 
ile .. , hareketı clurdu
ruımu~ ve Ştnren -
l>0 ba; dcmiryolu • 
nurt" illisak nC'ktasını 
cin gı.:c,:irmek iizere 
sorf<'ttikler. gayret 
boşa çıkmıştır. (As • J#;N.r~ 
k rı harekfıtı takib 
i.;u., bu~uıı 'J inci say- -·-.-.~~-
fam1zoa m•şrettiği -
ınız raritay'l bakı • 
t ız ı. 

idare isteri telefonu: __, Pi.atı 1 KUl"UJ 

Resmi otomobiller 
için Mecliste hararetli 
mOnakaşalar oldu 

LAyiha otomobillerin esash şekilde tahdidi 
lalebile -encumene iade edildi 

1 Bir Me b'us "Otomobil saltanatı daha ne kq~ar 
sürecek?,, diye sordu, bir diğeri bu zamanda · s af 
ve lüksün en büyük cinayet olduğunu söyledi, bir 
başka meb'us da '' Başvekile, Meclis Reisine 
verelim, Vekillere de ikişer bin liralık birer F ord 

otomobili alalım, fakat o kadar 1,, dedi 

MeolW. düllkü .V .. k•e ve 11tiiaakaplara lttirak eden meb'mlardan butları 

liyn. Gevher ~min Sazok Ahmed İhsan R~fik lnce St.ılcl.'ı Yarqı 
Etlli Tokgöz (Yauıı 3 üncü sayfada) 

Türk petrolii 
Verilen miijde tahakkuk: 

ederse neler olacak? 

Almndarın, Osıo.. 
darı ta,•yar:? ıle Trond 
he nıa takviye kuv -
" ·tı göndt-rmek il • 
z r~ yaptıkları te - ~-.. ~ Petrolün atJ.tınlaş- nai, gerek iktısadi 

~ı ~~~ de ak"m kal. ebğı ve ~~~~Jı~! İlim adamlarımızın :~~.~: ~;~;~~ a~i: 
Sinıdi, mevzUere devre iken mem.. dma kadar açılıyor 

~er~eşmi~ bulunan ,ıjretimiwe petrol anlattıkları demektir. Hüküme ~ 
er ıki taraf için de, bulundıu. Siird vila- tin n~redeceği res -

en mühim ıneselaı . . Norveç• gönderilen l"giliz kuvveıılcri 1'apurda yetinin muhtelif k~ mi tebliği merakla 
takviye kuvveti alabilmek meselesidir.! etmit bulunmaktadırlar. \ içia tamamen aerbest Sayılabilir. Bu a • şelerin.de fışkıran bu ikıymetli mayi. beklerken. Türk petrolü üzerinde, ace
Bu hususta müttefikler üstünlüiil temiR Norv~in ıaııb sahilleri 1nüttefiıder <Devamı 8 inci sayfada) şayed rnathııb evsafı haiz. kabili istifa· le de olsa. biraz durmak Türkiyenin bu 
==-----------~;.. __ .;..-._~_.;.. ______ İıııı:=ı ____ ~ ____________ de t>ir halde ise Türkiye için gerek sı, (Devamı 8 inci 'ayfada) 

162 ecnebi artistin 
çahşmaları menedil·di 
Emniyet MiidOriJ gDnUn zabıtayı •lalıadar · 

•d•n mevzuları hallllında izahat '!~rigor 
Bir takım JlÇıkgözlerin ıchrln muay • 

yen semtlerindeKi apartımanlarn gide -
rek, bastırdıkları bası kitab vv rlıiıılele • 
ri yüksek fiatlarla ve halkın mllli hissı- l 
Yatını· tahrik efme'il wretile sattıklarını, ı' 
bunlardan birinin de Kadıköyünd~ zabı. 
ta tarafından suçüstü yakalanarak :nah • 
kemeye· verildiğini bir müddet evvel yu
:ınııtık. 

İst-anbul zabıtası halk1mım bu tarzda 
istismara kalkışanlarla şiddetle mtiea • 
dele etmektedir. 

Dün de kanunen huau!lf müsaa~e alma
dan- fane toplamak salAhiy~tine malik bu 
lunrnıyan bir cemiy<~t, cezai ehliyeti. naiz 
flrnıyan müteaddid çocukların elleri -
ne 'birer makbuz vererek para toplamak 
tr.&re bunları aoartıman apartıman do • 
laştırırken suçü;tü yakalanmı~ ve bu te- Emniyet müdii rü mcıJeamıncfe 
telckül hakkında takıbata başlanmıştır. berdar etmKi. ifimizi kolaylaıtmnak. be .. 

Bu hadise ve günün z:ıbıtayı a1akudar kımından çok pyanı arzudur.• 
'den diğer mevzuları etrafında dün ken • Emniyet müdürü, ecnebi bar ve 1&hne 
disile görüşen bir mulıarrirımize emni - artistlerinin memleketimi3dtn çıkanl • 
Y~t müdürü Muwffcr Akalın şu izahatı maları sebebleri hakkmd;ı da fUnlan ıöy. 
Vermiştir: lemi9tir: ' 

- Filhakika bazı cemiyctlt'r hesabı • c-· ·Hilen memleketimir.dc muhtelif 
l'la ve muhtelif ve-;ilelerle kanuni müsaa. mitletlaie mensub 162 bar ve ıahne ar .. 
de alınmadan para toplandığını ve lJu su- tiati vardır. Ekseriııi kadın olan bu ar • 
t~tıc halkımızın manasız yere rahatsız c.

1 
tisUerin mühim bir kısmını Macarlar te§-

tİldiğini öğrenerek Uızım gc!en tedbirleri kil eder. . ,, 
~dık. Küçük san'atlann Turk tebaamna has-

Bugün bir ceımyctin bu kabil yolsuz rına mütea'ııik olan kanun mucibince bun 
~r hareketini tesb~t ederek h•kkmda !arın batla'rda' çalıpı\aları menedilmiştfr. 

Milh Şef Fransız, 
ingiliz ve Rumen 

buyuk elçilerini 
kabul ettiler 

Ankara 29 (A.A.) - ReJsiciım

hur 1.smet İnönü buaüıı saat lfJ da 
p-ansı:ı, saat l'/ de İniifü bü.Jiik 
elçilerile, saat 18 de memleketine 
avdet etmekte olan n veda için 
. gelmlf wlunan Romanya bl)'illt 
•ini kabul buyW'ftWflardır. 

Her Uç bl1yilk elçhıtn kabulünde 
Harlelfe Vekili ~ Saracojlu 
da bam bulunnıuşklr. 

'ictbe.ta b<l§ladık. Bu yasak, dürüst bır hayat yaııyan ve . _ 
Du mesele etrafında İstanbul zabıtası ka etw tAbı olmıyarı işler. 
~ h..-s davranmaktadır. AJaea.k llallu- de. a~c~ :la aünhul& lci a1'ka-
~ da ibizi bu glbı hldiaelerden ha • •5r c\~ 

• 

Yenl evliler yan ya~a 
(Yazısı 2 nci ,sayfada) 

Başvekil Diyarbakırda ) 

Refik Saydıır.ı., Vit.•rik demir madeninde ıetkıkcıt yaparkeıı 

Diyarbakır 29 (A.A.) - Başve~il dok.' rafından. Diyarbakır istasyonunda vali, 

tor Refik Saydaın, refakatinde Iktısad 1 askeri ve mülki ~rkan ve halk tarafından 
Vekili olduğu halde. saat lR de Diyar - karşılanm~lardır. 
bakırı t<>ı::rif etmişlerdir. l B . ·· f tt" ı·ıw ......,- · · t da ac:vekil doğruca umumı mu e ışı •• 

Başvekilimiz. Osmamye ıs asyonun 1 ~ • • 
bir.inci umumi müfettiıi, kolordu komu. 1 teşrif etmi§lerdir. Bu gecey1 Dıyaroaklt'da 
tanı ve M. T. A. petrol grupu müdürü ta-I geçireceklerdir. 



Hergün 
imar hareketi 5adece 
Yol gapmak ve meydan 
lAçmakla hedefine varamaz 

!krem U•akhDll _J 
Pazar tatili bana küçük bir 

verdi. 
sürpriz 

Boğaziçinin Anadol:.ı sahilinde lssız bır 
kır kahvesinde dinleniyrodum. Toz ıçin
de bir otomobil gelip geçti. Arkadan yaL 
nız kırmızı plakasını görmüştüm. Kah
veci söyledi: 

- Valid.iı', sık sık buralardan geçer, 
imar hareketlerini tefti§ eder, yeni bir 
şey yapılıp yapılaınııyacağını araşt~ır. f 

Anadoluhisanndaydık, sahil boyu"l'&. 
mümkün olduğu kadar uzaklara dogru., 
yaya görmek istedim. Siyah, tahta evleri 
ile iç mahalle, bOzuk kaldırımlı. yokuş 

sokakları ile bir hüzün kaynağıdır, fakat 
iç mahallenin önünde hazan sahili takib 
ederek, hazan yalıların arkasından d0la. 
şarak, denizle yeşil dağ arasından geçe.1 
asfalt yol bir ümld şericli halinde uzamp 

Resimli lllakale : Biz iıteris, kararı tesadüf verır 

gidiyor. Sağda deniz, karşıda renk renk Birçok insanlar gençliklerinde muayyen bir mesleki öğ- Tanıdıklarınızın arasından laalettayın on kişiyi alınız, 
ll.umeli sahili, .1110ldıı. yemyeşil bir dağ. ta- renmek için senelerce zaman sarfederler. fakat sonra ha- hayatlarını tetkik ediniz, içlerinde gençliklerinden ihtiyar-
biatin yeryü:zıünde yarattığı bir c~nnetin yatlarının geriye kalan bütün kısmını bir başka meslekte hklarına kadar yalnız bir hedefe doğru yürümüş olan yalnız 

Yarım adam eviendi 
Dün Faiih evlenme dairesinde çok ~

yanı dikkat bir evlenme hadisesi olmm
tur. Yukarıdaki resmini de gördüğünü. 
iki ayağından mahrum Emin isminde bir 
deUkanlı Münevver ismind~ bir kızla ev. 
lenıni§tir. 

Emin halen caınbazhkla hayatını ka • 
z;mmaktadır. Söy1endiğme giirt? kendisi 
mabeynci İsmet Beyin oğludur ve birkaç 
lisan bilmektedir. 

----·- ----
Döviz musaad3leri kararname 

hükmünün tatbik tarzı 
Ankara 29 (Hususi) - Kambivo mü -

rakabe mercilerinden alınacak dÖviz mü. 
sa~desinin takas !Lmited şirketinden ge .. 
çirilınesi hakkındaki kararname hiık .. 

münün tatbik tarzını gösteren talim:ıtna
me neşredilmiştir. Talimatnamenin tat -
bikine bir Mayısta başlanacaktır. 

Zelzele mmtakasmda dolasan 
ili;n heyetimiz · 

Sivas 29 (A.A.) - Profesör Hamid Na
!izin riyasetindeki 6 kişilik heyet Zt'lzele 
sahasındaki jeolojık tetkikatta bulunmak 
üzere Sivasa gelmiş. Hafik ve Zara ka • 
zaJarına gitmişlerdir. 

arasından geçen bu ünüd şeridi hir gün geçirirler. bir kişiyi bulabilirsiniz. 
sağıı sonu vmaıarıa bezenerek filiz vere- Rus petrollerinin Almanyayı 

~~~~§.~ ~i:~~~f f.~~~ tmi~~;~~t ~f ~~,;!~~~ 
nunla bc-raber tabi11tin tekAmül scyrıni /nglllz kadın r··-····••U••• ................ aa.•···-···· .. ·········, lngillerede kibritler rece inkişaflar kaydetmiştir. Dört İtalyan 

biraz roı' ak çok;or değildir. Ressamlarının Hergun bir fıkra ikiye bölünttrelı ::~üv~:~y!2~::m!~~:~~~ B:de;:! 
Anadol . isarından sonra yeni yapıl. Yeni vaz:ifelt!rl - Kullanılıyor rol. Alman sarnıç vagonları ile ve Yu .. 

mış min "· ni bir bahçe. dere üzerinde Ninni ile tehdid gos1avya yolu ile Almanyaya sevkolun -
temiz bir ;.ti.nriı, sonra geniş bir çayır, !ngiJforede, 1939 harbinde '1az~fe gören S İngilterede son barb bütçesi münase - maktadır. 

-~ - esi ~ok çirkin bfr kadın, çocuğu.. ------
bi.r saray e nihayet bir plaj, muntazam. İngiliz kadınlarının faaliyeti il~ Londra na bir dadı tu.tmusm. Bir gece dadı • betile birçok maddelerin vergisi arttırıl. 
temiz, m<· ' 0 rn bir p~aj. gazinosile birlik- ve di.ı1-er --ı.irlerden çocukların tahliye • • ~. • mı<ıtır. Bu yu""zden ki"brı"tın· fiatı da ,"'rt _ 

5 y=• ÇOCtL~ ... uır11+r•n••-. r,;jtii,1·1nii~tii. Yarım '1 " -

te. Bu c , 'kada kimsesiz, tamamile ıs- sini tesbit eden reslmlerin yapılması i§i, saat sonra dadı göril1ıdii: mıştır. Dolayuıile birçok muktesid İn-g! • 
sızdır, b dinlenmek için kapının ö. 

n d b. ..1 x-. .... , 0 d a1Akadar makıı.mlarea üç kadın ressama - Bayan, dedi, rocuk bir t'iMıl u- lizler satın aldıkları kibritleri ikiye bö -nun e ır 10 geye sı5~yorum. ra a . ~ 

benden evvel gelmiş birisi daha var, k1r verilmiştir. Kadın ressar.ı.Jar, Jngıliz ka.. yumadı. lcrek kullarunakta. yani bir kibritle ıki 
!!eminin z"-'ı dığı bir teklifsizlikle he- dınlarının günlük çalışnıalarmı munta - : Ba:y<tTL yerinder, kallrmcıva hazır., • sigara ya}onaktadırlar. 
men konuşuyoruz. ı;am bir surette teı-sim edeceklerdir. f.! landı: • • 

Bu :ıı:at yazlık için Adalardan birine - Şimdi gider, bi..,. ninrıi sö1ıle·rim. 
gitmek istemi§. kullAnılan su altı ay sar. 7 500 /' d ır'f • d kf E B ı. , lfQ e5 ~fln e : - OŞt.ına y?r·ıtlmaJ'ın ııayan, U .. 
tuçta betcemiş olan, galib ihtimalle bö~ • 

Eski lngiliz ·Harb '!ye Nazırı 
ev.'en medil 

k kadın Saç.'arı !::: yum.azsa sizin gelip nmni söyıiyer.e. cekli sudur. Vapurdan sonra eve varma 
için on, on beş dakika yürümek 13.zım. ğinizi söyliyerek te kO't'kı\tm..aic iste- Fransız ga2Pteleri, şimdi Cannes'de 
Buna rağm.en dört odalı bir ev için yedi İngilterede Leedsdc 77 y~larında Ma .. : dim amma gene uyumadı. i bulunmallrta olan ·eski İngili:z harbiye 
y(iz lira istemişler. dam Şoh; isminde bir kadın bir botobüs \___ __ _.) nazırı Hore Belisha'nın. Fransız sahne 
Muhatabım Anadolu kıyısm:ı. denemiş. çarpması neticesinde yere düşüp aşın - vazıı ve aktörü Saşa Gitri'nin eSki ka-

Vapur. tramvay, yahud tren, sonra da dan yaralandığı ve bundan ötürü de saç. 15 yıl Londrada rılarından madam DelUıbac ile evlen<li-
yerfne göre belki an1ba, nihayet tozlu bir larını kaybettiği için, otobUs- kumpan • K ğini yazın~ 'Üi"l€rine, sabık nazır, bu 
•ı~ ve asfalt üzerinde içinde istirahat yası mahkeme kararile tam 7500 lirayı O- alan Brezilya sefiri h.a:'beri te-kzib etmiş ve: 

~ 

· edilebilecek bir kC\şk için söze bin lira. demiye mahkfun edilmiştir. Bundan 55 - Böyle mr şeyden malumatım yok! 
dan gi~ler.. sene evvel Madam Şo!s, daha henüz bir dem.iştir. 

Boğazın Anadolu sahiline gelince1 hu , -------
mükemmel plAj. şu geniş çayır, bu as. genç kız i~en uzlın. iür siyali saÇlarile 1940 harbinin cilveleri 
falt yol, sonra da karşıda Rumeli kıyısı. muhitindeki delikanlıların gönlünü çe -
nın renk renk güzellı~i. nihayet İstan- !ermiş . Hatta kocası Mister Şols ile de 
buldan yarım saat. yirmi dakika si.İren sırf bu yüzden evıenmiştir. Müstakbel ka. 
tek nakil vasıtası. Muhakkak ki, fstan - nsının saçlarına vurulan Bay Şols gün. 
bulun en pratlk ayni zamanda da en gü. 1erce yememiş. içmemiş. ve &i.lnün birin. 
z.el sayfiyesi burn.Sldır, yalnız.. de bütün cesaretini toplıyarak. g~nç kıza 

!Muhatabım tee~rle söylüyor: 
_ Burada da ev yok. Birkaç tane var. evlerunek tekldinde bulunmu.ş, Mad4m 

<;ols ilk önce nazlanmış ise de srmradın 

kabul etmiştir. Bn ihtiyar çift geçen ~-
mı~. tıem de ucuz. r.iz. yüz elli liraya 
tutulmuş.. 

* Asfalt y<>ldan Konclilliye doğru yürür-

ne de en mes'ud karı koca mükafatını ka
zAnmışlardır. 

Tngiliz deli!k:a:nlılanndSıı biri gönül
lü yazılmış. kendisini Fransa'.' cephe -
sine sev'k~tmişler, delikanlı: «Müthiş 

harblere gireceğim, düşmanı öldürece
ğim~» diye bByal kurar du~urken onu. 
Si.per yerine. ileri hatların civarında 
bir çiftliğe göndermişler, şiımld!i deli -
1'a.nh her sa'bah be.ş buçukta• !kalkmak
ta. emrine tahsis edilen iıki aıta yem 
vermekte, sonra sapanı koş::ırak, başka 

bir ceP'b.ede •bulunan bir Fr~nsız aske
rinin tarlasını sürmektedir. 

Muşta bir çocukla bir kadm. 
bofiu"du 

Muş, (Hususi) - Nisaıuıı 11 i11ci gü. 
nü Muştan Bu!anık kazasına çıkan posta 
sürücüsü Mikail i!e Bulanık mahkeme 
mübaşiri Ali Galıbin annesi Hüre~·man 
ve 6Ürücü Mıkailin oğlu 16 yaşlarında 
F.erzende Ebülbuhar deresinden geçer. 
lerken posta hayvanı ve yükü ile beraber 
suyun cereyanına kapılmışJar<iır. Dere 
boğazına doğru sürüklendiklerı sırada 

Fer.zende babası stı,rücü Mikaile: 
cBaba beni kurtar, boğuluyorum!> di. 

ye bağırmağa başJamı?, Mikail de çacn
ğunu kurtarmak için kendini coşkun su. 
ya atmıştır. Fakat zavallı oğlunu kurtar. 
mak im.kanını bulamamış, kendisi de su. 
ların cereyanına kapılarak uzun bir me
safede sürüklendikten sonra bir ağaç da.. 
lma yapışarak muhakkak bir ölümden 
kurtulm~tur. Bir müddet sonra y:ı}>Jlan 
taharriyatta kadının cesedi bulunmuş, fa.. 
kat Ferzendin cesedi ele geçirilememiş. 
tir. 
-··········--·········· ..... ································----

( Yeni neşriyat ) 

Milli Mücadele Destanı 
Ha!Uk Nihad .Pepeyinın yazdığı Milli 

Mücadele Destanında, mütareke devri, 
Anadolunun iş.gali, İstik.la! sav~ İnönü 
:zaferleri, Büyük taarruz, Başkumandan 
muhare-besi ayn ayrı tablolar halinde na~ 
mnla ifade edilmektedir. 

Nazma haklın temiz. bir lisana sahib , 
olan Haluk Nihad Pepeyi, bu eseril~ ya. 

ken b"rden on dört. on bei sene evvel bir 
ilan acentasında dinlediğim şikayeti ha. 
tırladım. Müte ebh;s bir zat acentanın 

müdürilne takriben şöyle söylemişti: 

"8'1kar a•ocıları,, klübıi 

Mongolistanda kadınlar toplanarak 
bir •bekar avcıları. klübü tesis etmişler- ' 

v b kın tarihimizin en güzel destanlarından 
ı ·aman ir güzellik ilô.cı ! birini ortaya koymus oluyor. Her ba1om. 

- Anadolu kıyısında bfr kum, deniz, 
plij hayatı yaratmak istedim. Mükem. 
mel b:r müessese yaptım, bütün sPrma. 
yem gitti, fakat müessese yürümedi. Bü
yük bir bahçem vardı. içine birkaç tane 
minimini köşk yaptırttım, bir de böyle 
tecrübe etmeyi ti.üşündüm, şimdi bu 
köşkler için i1An ve:rece~im.> 

Aradan on dört. o:ı bes sene geçmiştir. 
O zaman yeni köşk dört beş tane idi. bu. 
gtln dört beş yüz tane oidu, o zaman o 
semtte toprağın dönilmfı iki yüz lira idi. 
bugftn iki ilç bin liraya bulu~amaı oldu. 

Şlrketihayrlye Boğaza rağbeti artır. 

mıık için btr pllj yapmayı iyi dii ünmUş. 
fakat teşebbil31i yarım b!Takm~tır ve 
bizde belediyele-rin ticart mahiyette gö. 
rlllen teşebb<ıslere girişememe!eri bir 
eks11tliktlr. MeırelA Taksi;n emllk şirkc
ttnfn :ıoovatfaldyetinden örnek alarak 
hiç değilse emlll: işlerinde bir istisna 
g&.aetmek. bu da olmazsa belediyelerin 
.-ük fh'ketlerl tetıistne yardım etme1e. 
rtne ~ade vermek l~zımdır. zira sa.. 
dıeoe ~u yapmak. meydanı açmakla 
imar hareketi hedrfinc varamaz, aC'lan 
JIOhı. v~ya me)'danı yent binalarla süsle. 
:aek için ~naye.k olma~ ta lbımdır. 

Ekrem TJ~ak1ıg·~l 

dir. Bu klübün, Mongolistanm büyük şe- Londrada bulunan ecnebi devlet elçi.. 
hirlerinde şubeleri vardır ve büyük bir !erinin 1933 denberi duvayeni olan ve on 

rağbet kazanmaktadır. Klübün faaliyeti beş senedir Brezilyanın Londra seiirliği-
şöyledir: Klüp reisesi azalarından birini . . s· d oı· ·ra Brezı·ı 

nı yapan ınyor e ıveı yaya 
bekarlığı tahakkuk eden bir zata gönde- d"" .. tür" K D oı· err· , d"" • onmuş . ansı ona ıv a unya-
riyor. Bu bekAra bir evlenme iiltimato-

bli ı1o d'l" B k~ 'ki h ft nın en iyi giyinmekle me,hur bayanla • mu te 15 e ı ıyor. e ar ı a a zar-
fında evlenmediği takdirde esrarengiz rmdandır. Sesinin güzelll~i de muhitini 
bir surette katlediliyor. Katledilmekten büyülemiştir. Dona O!iveira Londradan 

korkan birçok erkekler selameti evlen-1 ayrılırken, Athlon kontesi k~ndisine ~ir 
mekte buluyorlar. çift elmas ve yakut broş hedıye etmıştll'. 

1 STER 1 NAN, IS TER 

Hindistanda Kalk.üta §ehrinde bir dok- dan güzel ve ateşli olan bu destan Türk. 
tor pyanı dikkat bir güzellik tertibi kütübhanesi için büyük bir kazançtır, 
k f 1 · tir B t "ıb k d ı .. Günler L- Modern Türk musikisine birçoll 
eş ey emış . u ertı a ın arın yuz- .. t 1 b tel >a 1 b tekA N guzel a:ngo ar es em.... o an es o.r e-

lerindeki k:ın§ıkhklan tamamfle izale clb eeıaı son zamanlarda kendi hayatınl 
eylemektedir. Bir Amerikan doktoru ta- terennüm eden «Günler:.. isimli blr tangayq; 
rafından yüksek bir fiat ile satın alınan claıha bastırmıştır. Elyevm görmekt.en mah
bu tertibin eea& şudur: ru.rn bulunan değerli besteklrımız b~ ~ : 

gosunda kendi karanlık Alemlnl., hüznünü, 
Kırlangıç yumurtalarının sarısı, ley- kederini çok hisli bir ifade ile notalara ve?

IAk çiçeklerinin filizleri ve örümcek ağ- m4 bulunmaktadır. 
lan süt ve limon ile karıştırılmaktadır. Biran - Gene Nedb Oelftlin bir bestesi • 

11 11 f k lAd t · · ,d ğu t :ı..·t d"l dir, Güzel bir tangodur. ctcın ev a a e esın oı u esuı e ı - ............................................................. . 

miştir. T 'A K V 1 M 
NİSAN ~ 

RHmi nne Arabi •ene INANM~I 
30 1856 1859 - Reeıni ıen:s -Niun K&11m 

Bugün istihsali arttırım.ak zarureti, hatta vazifesi kar. Mes1ekdaı;1arımızdan biri: 
MüstahsHleri nasıl lroruyabiliriz? diy·~ soruyor. Uzun 

bir etüd yapını.~, çarelerini araştırıyor. Haklıdır. Üzerinde 

ıtir~a ile clü~ünülecek bir mevzu karşısındayız 

E~nsen bu n'e~elede bükü.met hiç de IAkayd kalmadı, mu
harebenin çıkt1 A1 günden iti~baren Ziraqt Bankası vasıtas.He 

satı!amıyan malları aldı, ihtiyaca düşmüş olanları kur • 

hrdı, müstahsıle kredi verdi, elinden geldiği ka:.a:- çalış.. 

t! , dcıha da çalışacaktır. 

şıs.ı~dayız, :rıe k&dar çok mal istihsal edersek o kadar çok 
mal ~·atarız. satt1ğımız malın fazlalı~ı nisbetinde memle -
kete pnrar g•n·r, refah artar. Fakat muadel~ iki tarafüdır. 
r.u~stahsılin kaq1sında müstehli'k de vardır. hele kazancı 
mnr.dud olan müstehlik de vardır ve bu mOstehlfk hayatı 
gjttıkçe vahalılenma YQhında g&:mekted'r. Ve bize öy-le 
gehyor ki, muadelenin bu ikinci kı.mı1m halletmek birin -
cisini halletmekten daha güçtür, hiç değ!ha biz daha güç 
oHuğuna ınanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

IS TER i NAN, i STER i NANMAl 
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Panamada bir 
ihtiıaı. 

teşebbüsü 

İtalyanın Be.riin 
sefiri değişti 

ltalyan matbuatı bu ha
diseyi Alman - lta:yan 
ittifakında bir inkişaf 

e Amen"ka harbe 
gireb.'lir mi? 

Sayfa 3 

E Resmi otomobiller 
için Mecliste hararetli 
münakaşalar oldu Meydana çıkarılan bir silah telakki ediyor 

deposunda birçok Alman R Amerikan matbuatının necri'-'atı · 1 oma 29 (A.A.) - Vatikan nezdin • "<I " 

mıtra yÖzÜ bulundu deki İtalya sefiri eski halk kültüril na - yakından takib edil\tiği zaman 
Ankara 29 (Hususi) _ Büyük Millet ısarruru ihmal etmemeliyiz. Liyiha.nın encil- görülür ki bıtara! kalnııtk ta harb yap. 

ı,ır 1 p 29 (A A ) p Drı Dino Aliieri, Bernardin.) Attoliconun mak kadar güç blr şeydır. Harbin ba<:.... 
4ec isi bugu·· n Dr. Mazhar Germenin ba~ mene iadesini teklif ediyorum. anama .• -,. - anaınerika po - . İ '("-

ı_ • b b d · yerme talyanın Berıı· rı sefı"rlı"ğı"ne tayı"n lanmcındanberı· Amcrı"k., de\•]et ad"nı'a i\anııg· ında toplanarak matbuat k;.ınunu • Emln Sazak (Eskişehir) - Bendeniz. u lisi ura a gızli oır silılil deposu . keşfet • ..,. ... ... -
to obll ıs d ğillm v eye edilm~tir. Attolico da Vatikan neznindc rı tarafından ~·apılan beyanatlarla bera-

n~ b~41 fıkralar ilavesine aid kanunun ~ad:r d:::eıı.h~erdlı::.en ~nra~rınccVay miştir. Depoda .Alman m!tralyôzleri d~ İtalyayı temsil edeeektir. ber Amerikan matbuatının hfıdıscleri 
ikıncı müzakeresini yapmıştır. Müteaki- aen bu araba ile ~unu taşıdın, bunu getir _ bulun~u!tur. ~ırçok tevk.ıfat yapılmışsa Roma 29 (A.A.) _ Havas. Alfierinin tefsire tahsis ettiği yazılar, yeni dünya 
ben :müzakerasine gerilen ve re;;mi dai- dln!ıı diyeceklerden de~nıın. Ancak bu~ün da t.afs_.ıa_t .verıl.meme. kteclır. İ efkarının rnrih b:r ıkilik içinde bulun-

" 
6 B h ı ı k talyanın Berlin büyük elç\linine ta.vini d • ·· · B · ·· l"ele.r ve müesseselerle deviete aid idare bıılunduğumuz devir hakikaten naziktir. Bu ır ı tı a suı as:lı hakkında son za - ı:. ugunu gosterıyor. ir zümreye gore 

'
• k b 1 ecı k rk- u manlarda Panam d · 1 d 1 İtalyan gazeteleri tarafından, Roma ile Avrupa harbi sadece dıs sivascti alaka. e. ş.rketlerde, menafii umumiyeve ha • anun. u o .. lduğ_ u g~bl ka u. erse e nrı r- . a a şayıa ar o aşmıştı. , " 

d .J b tesir aktı B k d Berlin arasındaki mi:nıısebetlerin, İtal - dar eden bir tezahürdür. Diğerine güre 
un müessese!erde bulunacak nakil va - mumıye uzerınde fena ır yapac · u suı as geçen Cuma gec\.!si yapıla • ise ınesele, bıtarailarLı muhariblet ve A. 

&ıtaı .. . . _ Diyecek.Jer ki: cDemek Meclisi A.Ji oturmuş, caktı. yan - Alınan ittifakı çerçevesi dahilinde, 
ri ara _mutedaır ~a_nuııa ~k Uyıha UZd- ahval ve ~araltl d~ünınemlş, İngiltere haf- ----- - inkişafı için mühim bir Mdise olarak se. merika arasında müna~ebetierin tanz"mi 

nde bırçok hatıbıer soz alrrıı~lardır. tada 4:>ir defa et yerken, Almanya haftada b:r • l lamlanmaktadır. bakımından kale a'ınnıak gerektir. Çün. 
Mevzuubahs layihanın geçen toplantı yı· dera .ııüL içerken Maliye vekilimiz dövız yü. ıı nght,.._r ·~ • ı·talya fl•Ctıı,r8l 1 kü Amerikayı alakadar eden işler husu-
l 11 \J Ci Roma ~azeteLerl. Alfierinin Berlinde si mahiyettedirler ve bunlara nazaran 
ında müzakeresı esnasında verHmiş oian :ıünden iki bıiklüm iken nıot.ör münasebet e 

t k o mek •• •. 1 • birçok sağlam dostluklara malik oldıığu. memleketlerinin dahili \'~ harici siyaset-
i rirlerle encümen~ iaie edilmi~ oldu • harice verdl~imiz milyonları aşıyor. e gor• · Şme e .. ı l . "d ı k 

iuna i~ t d h t"b" b t k ~. 
1 

k! bizim mümessillerimiz i.şln !arkında değil- ~ ı nu tebarüz ettirmekte ve AlfierinLrı Ber- crı ayn ayrı t arc o unmn icab eden 
:r-re e en a ı :er, u a rır c>r ve 1 d' • lin büyük elçiliğine tayinı Alman _ İtal. mevzulardır. F kirlerin. bu in~isa.mı kar. 

uırıumi heyette izhar edilen arzuya .ıy. e~ .'.rt.• .. ı a kadaşlarunız her zaman 1'0"1rl~n baş'ıy"r ··a·· .. d h .. d f ı l ~ şısında karmakarışık bl'· vazıyctın mey. 
IUn 1 k b .. .. . . oU çe encwnen r • • ;,.o~ • v yan vtesanu unu a, a Zı) a e az a aş.ı • dana ~cldi~inden şüphe edilemez. Ame. 
.. . o_.ara utçe encumenıııde te~kıl "atmak ıztırannda kalıyoruz, bu serer de gı az kt .k · 00· 1 b d ·dl "' Londra 29 (AA . ı raca nı Y ma anır. rı a ışte ye ir c>rdE hava içinde ya-
L· 

1 ırıış bulunan komfaycnlarm uzun tet. gücüme gitti, çatmak değil de... .. · .) - Royter a1ansının 1 samaktadır. 
-.ıkter sonunda vardıkları esasları izah !Sir ses: Kavga et. resmen .?~end~in~ göre. Lord Halifaks "' Maamafih beyeti umumi •esi itibari1e. 
eyfem:.şıerdir. Emin Sazak (devamla) - Nas~ kavga ede- İtalya buyuk elçısi Bastianini ile ikı mem Bulgaristan ve resmi Amerikanın müttefikfpre mevval 

r liat bl - . b"l.h b ylın arkada.şlarımdır bize yerdıklerı esbabı leket arasındak" t " .. b . ld v .. h .. .. . v. La _ı er encurnenın ı a ara u esas - • 'k d m Orada tekli!ln ı ıcaret rnunase etlcrı B Ik lh.. o ugu şup e goturmez bır hakikattir. 
l ...!:_ı. bır tarafa bırakPrak !ayiha:ıy, olduğu . ~:c~be mazba~as~nı 0 ~el':n~ını istemişler hakkında görü.şmüstür. a, 8.D SU U Zira mevcud kanaate göre Almanya gar-

ı ~"'
1 umu.mi heyete sevketm· ş olmasının kkume

1
t tara bın an Meclis yapar hüku' me~ İngiliz - İtalyan~ ticaret münasebetlerı· bi Avrupa mcdeniyethıe karşı isyan et. 

ııah . . Ar adaı, arım, unu • · f B d · · ·· t t 
\ak ıi~ı ıste~ışler ve: nakil vasıtala.:ırı.n tın yapacatı iş delildir, hükiı.met kendi müs hakkında Mart ayının bidayetinde in • Bulgar Hariciye Nazırı mış ı_:. u ~c ::-nıyet ıse uç esas an e. 
lin~e . ve murakabes. ve tasarr~fl. uze - 'teşarına ve müdlrl umumisine karşı çıkışır, kıtaa uğrıyan dostane görüşmelere tPk • " İstı"kbalde de Balkan rekkub eder. 

ısrarla durrnuşlaıdır. Enc.umeıı na. eHnden arabasını alamaz. Meclisin encünte- b 1 •• •• • Hıristiyani ablak (etik). ruhulfen ve 
~ına verilen izahetta encümenin dahili ni ise dairelerin ihtiyaçlarını tesbit ederek rar -aş.an~~ı bu goruşmenın rnevzuunu hak üstünlüğü. Bu üc mefhum garba has 
k~zamnam~ ve taamüle ~Ö~~ yenidc>n bir bir karara varaıbiUr. Mesele hakikaten mü- teşkil etmıştır. aİ!esİnİn dÜrÜSt bir azası mevllıdat sayılmaktadırlar. 
~u~. l~yih~. hazı::lama.K huF~sunda hlmdir ve a.y;bdır. Ne vakit motöril kendi- · ·ı . . . J .., d" Simdiye kadar hicbir kıt'a hmstıvani 
nu ~ı:ını sal.ahıy.ettar __ bulmamış o duğu. miz yaparsak ve ne zaman bol petrolümüz ı ngı tere ısveçı şıddetle o acagız " ıyor ahlakla ilmi hiirri~·et ve hak kutsiyet•ni 

• ~k· ydetmış ve rnuzakereler.! rr.evzu olursa o zaman herkese otomobil veririz. nefsinde toplam1c:; tel: bir cı>miyet mey. 
\!er·:l eden noktAai naıa.rlar:ı karşı cev~b Başvekile, Mecli<ı Reisine verelim. Vekillere pr~t.o~t tt• Sof ya 29 (A.A.) - Hariciye nazırı dana getirernemigtir. Amerika için uğu-
bi.ır:~ek u~umı hc::_~tın hakc>m oldu~u de 2 şer bin liralık birer For<f otomobili ala- "' · " o e 1 Popof, g,aıretecilere beyanatta buluna - runda kan dökÜJPbilecek 0 1an yegane me-
llyiha lm1.ştir. Ve ~·~za~ereler sonuna~ lım, müsteşara gelince. ıünde dört defa oto- Londra 29 _ İsveç makamları İn<Yiliz ra4c Bulgaristamn halihazırdaki nizaa deniyet budur. ~foamafih bu kanaate 
l"~indenın evı.;b·.~lce \ e:.ılmkış ol~ndkarar dalı mobile binse ellişerden iki Ura eder. Bir gün "' rağmen Amerikanın kesif halk kütleleri. 
t ~- ve ut~e rn~za ere~ın. en ev.ve de çocukları binse nihayet üstüste ayda 75 istihbarat nezareti tarafından hazırlanan karışmak arzusunda olmatiığıru ve memleketlerinin Avrup:ı harbine karış. 
4 .. cı zımnında "'ncumcne "Crı,·e Vl'r·l • . . . cHaberler b""lt . . .. d. I·- l ·ı 1 .. :t.-tı . . B 1 tnesine .d t k .'' k "' 

1 1 , h 1 lira eder. Yayan giderse üstelık sıhhatinı de u enı. nm tevzuni un me- l\.Ornşu ıan e o an munaseuc erının a masına taraftar rlPğil1C'rdir. Maruf müte. 
ediJırıişt~ı a rır reye onu ara.< .Ka u kazanmış olur. Para d; cebinde kalır. Bu netmiştir. Bu bülten harbin başlangıcın. 'kan memleketlerinin hakiki menafiin- fekkir1erden cDavid T...awrence. aşa~ıda. 

1f..,,1. ır.C .. - t 1 "'caktır gibi makamlar ayda maktu olarak 60 llra.. danberi Stokh.olmcie dağıtrlmakt-ı idi. den mülhem bulunduğunu söylemiştir. ki esasları ileri sür<'rck bunun sepebleri-
....... ıs uma gı.ınu op an.. · d 120 11 ,. d l 1 · • • · h t l 

M. . f .1. an raya a.a ar tazın nat ver lmesl da- Londranın dıp•cmatık mahfcllerınde Nazır demiştir ıki· nı ıza e meve ra ı.ş1~ror: 
..:z.ık:rclerı:ı ta sı 41tı ha münasrb olur mütaleasındayım. Stokh l h""kA t" · A' ' · . Ameleye göre: Amerik:ınm harbe l!ir~ n . . .. . om u urne ının _many<ının te • c- K:om.şularımızı tehdıd eden ya -

l esrnı daıreler ve muesse~elenfa bu - Bundan sonra Refik Ince <Manisa>-· Res- bb"" .. .. . b k ·trh •V• mes;, ameJeve foz1a mPc::.ic:foe mukabil 
kUtıdurulaca~ ı:akil vasıt~ları hak~ındaki mi otomobil işinin bugüne kadar geçirmiş şe u_~u uzerı:ıe u ararı ı ı az ettıgın- ~ bir t~like g~rmiyor~. !a~.a'I:, is- fazla ücret temin eden v.~ W:t\'nl"r adı ve. 
tn':tluna ek layihanın bugun Me.:lıs umu- olduğu safhaları uzun uzadıya izah etmiş den şuphe edilmemektedlr. t~lde bır tehlıke ken.dısmı gosterse rilen kanunun velev mtwPkkat olc;un in. 
•a~~lıretinde ~ü~~crcsi 5ok hanı.ret!i ve hadisenin tasar~ur bakımında~ büyü~ e. . İngi~tere Stok.hoJm hükumeti nezdinde daıhi, Bulgaristan Balkan ailesinin dü- tal ~dilmesi~i intaç edecektir. Bir defa 
ıözu al~ arzetmişt11. Bu n:unascb_etle ılk hemmıyetlni tebarıiz ettirmLştir. Refik ınce şıddetlı protestoda bulunmuştur. rüst ibir azası olarak, komşularının va- tatbı~ mev~ıınden _kalkaca~. olan ve ;tc:ır. 
~ti k~ .Mehmed Aldemır (İzmır) de - !lylhanın doğrudan doğruya milletin para- zi et· . ahiml t" k , B ·Ik 1 lar suren bır mC'saı mahsulu olan bu ka-

r ı: !arına Meclis naımına mürnkabe gözün il tet- T Ü · ..1 üklU ·k • Y mı v eş ırece \ e a ana - nunun bir dnha kale alınmaması da 
bi c- Yüksek meclisiniz bu memlekette kik gözünü açan bir lhtisas encümeni bulu- U!la zar,nue y 1 1 r.ırı refahın_a !~zumlu karşılıklı itimadı miimktindür. 
d rc;bk .s~ltanatları devirdi. Fakat yıllar - nan bütçe encümenine iadesini ve Meclisin va nur hatırı ldı sarsacak hıç 1bır harekette bulunmıya.- f ş adama1arınıı gnrt1: Harbin i1anı, fi-
~n er~ Uzerindc çırpındığı, tıtrediğı hal. arzusuna göre layihanın tadilen tanzim e - tJ caktır.> atların tesbitini cıoğuraC'!:l1<:t:r. Kar zıis. 

devıre:mediği tek bir .saltanat \".lrdır, dllme.3ln1, bütçenin gelmesinden evvel umu- • B 1 rist.an Tunamk· kon~rol betleri aTalacaktır Vf' s"rb{'<ıt me.c;ai. bin. 
o da oto:mobil sa1tarıatı... mi heyete sevkinin temlntnl .ı.stemlştır. Slovak hududu 2~ (A.A.) - Havas: u ~ b" r~· ·. ~- netice diktatörlüi!<' ciawınahilen bir kon. 
b· Dahiliye Vekili yerinden: •Hayır, öyle Ahmed İhsan tOrduı- İçinde bıılunduğu.

1 
Çeko-Slovak ajo.nsı. Bratislava Jima _ ır ıgme gır 1 trol altına !!'irl"cC'kt:r. Bunun bir dil!c>r 

ır şey yok!. muz zamanda israf ve lüksun en tııiyük: ci - nında Tuna üzerınden Alma a g"dcn Sofycı 29 (A.A.) - Bulgar hükume- netice!ri de Mister RoosevPlt'jn ücün -ü 
M h ı " ·· r · · b l nyay 1 d r c- h · r v · · r· b l k -eBmect_ ~lde1!1ir dev~~la: . nayet olduı;unu ~oy ıyerıe.< resmı ara a arın iki vapurun battığını haber vermektedir. tl. kendi arazisi haricinde kontrol ic • e as tbım turAreıs :_r!ktnf" ınf ına ı . o ~cnk -

t u layiha ılk geldıqı zaman Rcfık tahdld edllmeslnı istem ş ve bu işten temin B 1 h b .. .. . . mruıi olan müsellfilı gem "le -e tır. . r.r r.s mnı a. sır nr<'nsıp ı.;a ı-
nce arkadaşım otomobil kanununa ilişik edilecek tıısarrurun milli müdafaay:ı. tahsl- un ar u u~at y~kı_u ~00 . tonluk cPr?ns ras~ ıçın 1 1 mınrta., buna t:mıftar değil<lir. 
~la~ cedvelde tadilat yapılmasını tek' if sini temenni etmt.,tlr. ~~ek~an?r• ıle muhım mıktarda reçına sahı_b olm_ama~la fberabe~ Tu~. n~hrin- Ziraatcitere. nöre: Gecen harbde malı. 
btrnış ve heyeti umumiye bu arzuyu ka - 1 Ziya Gevher Etili <Çanakkale) - Hu _ yuklu bır Rumen vapurudur. Haı:lisele • dekı seynsıefaın }<ontrolune ı:ştıraıJ< et· sul füıtlarınm hükumetçe nar~a tAbf ta .. 
f:~I ederek layiha:;·ı bütçe c>ncümenine 1 zunınuza notııırımla geldim. Ve bu notları rin sebebi sabotajdır. mesi için Mac~dst.an tarafından yapı - tulma.c;ından ~'<'ifan acı n°tiC'e'er( '!i'rmüş 
lerndermiştir. Birkaç gün evv~l g~zete - bütçe encümeninin bir aralık hazırlcunı.ş bu- ----- - lan teklifi 'kabul etmiştir. ola~lar. veni vhir h~.r~in .. Amı>rikn için bir 
trı. de bazı haberler okuduk; resmı oto _ ıunduğu, fakat huzurunuza getirmediği p:·o- Avustralya B kT it 1 - -- felııl<f"t olacactını duc;unuvorlar. 
se 0~.Iler ~hdid ed_~Eycr: ?iye ... Biz bu jenin arkasına yazmış bulunuyorum. Bu o. aş ve 1 1 a yftn K ada 9 A e 'k d . Fabrikatörle_:". aiirı•: Ame;i~flnm ~İt3. 
h··Vı?çle :ı>Utçe .e~c_umenınuı kararı_nı \'e t.omobil !,inden hakikaten y~r~un ve bezgi. mil!etinn, niç:n dövüştüğUmüzU an y m rı a a mşa raf ~alması m1~h·mmat VP sı 1~h fahr•ka-
l'i~kumetın teklıfını beklerken e11ml7t' \"e nim. Bütçe encümeninde hukumetle karşı- b·ı r . . d" edile!l yeni lngiliz tayyareleri lan ıcln Amı>rıknnm harbP j?ırmesfndrn 
d·J.n . Iayihada T{'.Sffiİ otomobillerin tah - lıklı konuşarak e.saslı bir proje hazırlandı. Bu 1 me ı sımz, 1 yor naha ka?.:anclıdır. Amprib hnrbe ~rC'rSe 
d.~1 1nı değil, bilak!s mevcudlarn ilavP e. proje 14 m:ıddellkti. Bu proje hazırlandık _ Sydney 29 (A.A.) _ Sydney radyosun. Ncvyork 29 (A.A. )- Nevyork Herald fiatlar 'kontrol altın'.\ alınacaktır. Bu ih-
tn ın.es.i teklifile 1tarşılaştı~. Bütçe l'nı::iı- tnn sonra evime mutmain olarak döndüm. da İtalyanca neşrıyatın açılması müna • Tribune gazetesine Montrealden bildi • timal. bütün mamu' eşya ic:i yapan mües. 
,..,, enının mazbatasmda. Avrupanın birc:ok ve rahat bir uyku uyu. dum. Fakat Meclis u- be .

1 
A 

1 
, rll" ses,.ler kin varidrl"r. 

~'le.tnleketlerindeki resmi nakil vasıtala - 1 numni heyetine proJenın !başka şekilde gön _ se tı e vustra ya başvekili Mem.ies ıyor: M11Yi1ır.cilere '1Örc: Ru muhit. ver(!i]e. 
'tı Vaziyetini tetkik ettiğinden bahsedili. derfldiğinl görünce iki gündür uykıılarım İtalyanlara hitaben bir nutuk söyliyerek İngiltere, Amerika ve Kanadada in~ rin mutlak surPtt~ arta,..a~ı cliic:üncec:i!e 
\' or Bi% her işde ve bilhassa iklısadl da. kaçtı. Binaenaleyh arkadaşlar bütçe encü _ ezcüm~e dem~ir ki: · edilen ağır bombardıman tayyru-elerintn l1arbe girmevi istemivnr1ar. ı !'.13~ denbe. 
~~rınuzda mu~~~a Ayz:upayı t~kl~.d et. meninin haz.rlamış bulunduğu projeyi hu _ c- Aramızda daha iyi bir anlapna ru- hava yolile nakli için tertibat almaktadır. ri ik; mislini hııhın Amı--r:lt:ı nüvunuu
tnı ge ~ecbur de~_lız. ~ızı_m kendı bunye- zurunuza bir nn evvel getirmelidir. Bu nıll- hu hAkim olmalıdı:-. İtalyan milleti belki Tayyareler Terre - Neuvede Ratties hava mum-vesi mild~r.n• artırmak surcıtile 
lcıkZc gore hı:susıye~_ler•mız ~a:dır. ~~- let.ın otomobiUne binen insanları yalnız ~ 'bizim. niçin, Almanya il~ harbde olduğu. meydanından uçarak merhale~iz 3200 ki. dol:ı.,.,n Mira kı:ıh:livPfi.n; a7.:ılfaca~1r. 
~ette, hatta en mu~tcsna vılayctlerıınız ı;ın }.)inmiyorlar. Bu sene dahl ihmal ve .Is- _,,. • • • "k t . r.·ımhtırfoPt,.11,..,.,. rıXrı•: A nıPrtlcmıın 
}·a kaıalan "ve nahi

1

veleri b~rbir.in~ bağ.it. rafın devamına rıza gösterirsek bu fakir mil muzu ogre~ek 1.s~ty~rdur. ~ız Avust~l- l~et:e katettı .ten ~onra ngllterede ka- 1ıarbı> ~irmp~l rnıo in+n•abatmcb f•rkala-
1. n Yol!arı.mız vok;cen sahıllerırnızde ış.. !etin keseslnden yapacağımız bütün israfla. yalılar İngılız mılıetın~ dahıldır. İngıl. ra) a ıneeeklerdır. Bırçok cLook.heen. ve ,. n behem"haı mağlı)bivetini intaç e. 
s.':ı"m vapu-rlar rnahdud iken bu oton;o~il rın vebali sizin üzerinizedir. tere ile yaşıyoruz. İngiltere ile öleceği.!. cHudson. tayyarel~ri munzam benzin 0~~ektfr. -
tt~~atı <!aha. ne ~adar ~evam ed\'CCKtır. Bundan sonra bütçe encümeni namına Biz de hürriyetimizi seviyoruz. Hiç hazineleri ile techlz edilecektfr. 'nn~·~"'"'' il : ... ,.; M .. rfıı.lıt) 
llıobil ada ~leklıf, ed1ıleh:ı. d~:t dm~~l~ma,Eo;~; r mazbata muharriri Salii.hattin Yargı (Koca. şüphesiz A vnıpa kıt"asına bir tek asker ............................................................................................................................. . 
b verı rnesı a ev ınuı~ egı ız. ..,.., n k- ·· ım·ş ve e.sml to b" 
t lln'arın otobüsle iitmeleri ş~hsi otori - e ı urs~~e ge ı , r " - o mo iller 1- dahi göndermek mecburiyetinde değiJiz. Sabahtan Sabaha 
t elerini, temsil ettikleri makamın otori - .şlnlğ n enc~kende 1nasıı ... !ııöı~miğe başlan- Buna rağmen 10 binlerce gencimiz cep • 
ı:!sin · , b' .. dı ını muza eren n n.... uı.r çıır.ır takib h 1 l'et vı sarsı.yorsa on.ara muayyen ır uc. eylediğini ve meydana getirilen projenıu ne. eye gitmiştir. Pi otlarımız ve erlerimiz 

«ti er~~lı ".e bn suretle. memleket~n hoş den umumi heyete sevkedllmedfğini İngiliz bahriyeli ve tayyareci~erile tfş -
lt,;~rnedığı bır mevzua nıhayet verılınc - . geniş iki" . . 
dır N be . . . k b. "Jd·~· . tarzda izah etmiştir. Neticede tasarrufu te. r mesaı etmektedır.> 

tı • e n7.ınmı çı ara ı ı,.,. ımız ve kild to obll k 
t de 1 k t' . d b"l . v. . mfn edecek .şe e o m an ununda de. 

1. ınem e e ın11z ~ yapa ı aıgımız o. ı · 1 b 1 · E · ' 
j>lll.obllleri herkesin hurda demirleri bi- ğişlk.llk yapılmasına dar ~ef~k Incenln bir Stan U treni llm8~ Udda 
e ~ôkü 1 d :w... b" • d . d b 1 takrıri okunarak kabııl edilmış ve rn.ytha bu b" v ld 
ta~ P topa. 1 ~1 • ır evır ';şuraya v u- b kımmdan bütçe encümenine tad ı ır ÇOCUQU Ö UrdU 
de a vererek ısrar yo~una gıtmek dogtu a e o un -
ıı/•l.dir. Bu bakımdan layihanın m~hte. muştur. ---- Ankara 29 (Hususi) - İstanbul mııh. 
h'ı bır encümene verilme<>ini teklif edı - K I • • telit treni bu sabah Etimes'uda gelirken 
~ın. (Doğ"ru sesleri. alkışlar). Yunan ra ımn ısım gunu dört Ya§ında İbrahim isimli bfr çocuğa 

d ernaı Akçın (Afyonkarahisar) - Ben - • ö'ü u ı. b " · . 
~tıiıin d "" . d . V b Atina 29 (A.A.) - Kraı. Georgesin isim çarpmış ve • m ne se..,e ıyet vermıştır. 

dav· mevzuu ovız mevzuu ur.v e-• • u .. .. .. - - • Bu yüzden tren Ankara)"'.l Uç buÇtık aat 
~t 1.z ınevzuunun daniskası oldugu ıçın gunu, bugun bütün Yunanıstanda bağlı- s 
~~~~~e 13Vekilimi7.deı:ı istirhamdn bnluna.

1 
ıık tezahürleri ile kutlanmıştır. Tezahü _ ~:~~:.:~ •• ~:~~!:· ............................... _ 

~ltı · unda tasarruf rn.zırrıdır, zira hen-, rat bilhassa Atinada parlak olmu~ ve a. B ·· 
el(' ~~ Petrol mevz~udu~. ymu~~ !,larb • lay, saraydan büyild:: kilise.ye giderken ugun 
tırı enıansonun sovledı~ı şu sozu ha • Ik ı t n·· ··k k"l" d H t ı d 
l~ bhrım: cBir cfaml~ petrolün, bir dnm.. ı hararetle abeışl anbmi ış~ ı~. . uyu d"lı ı~e. e a ıra ar arasın a 
~h enıinin bir Franc:ı.:: k:mı kadar b"zce bu münase t e r ayın ıcra e ı mıştır. 

~:tıı.nıiyeti vardır> . Bunun icindir ]d bu Kral ve başvekil Metaksas, <1rtodoks y A z AN 
llo~~u üzerinde durmak lazımdır. Bir paskalyası münasebetile, Atına garnizo. 

llhava daha ic:aret edecPğim. . nu kışlalarına giderek sübaylar ve erler 
ltıt• ateş dümıO., cihanın içer.sinde htikik - il b 1 1 d r Bu merasim de 
ht~ \'e tnilletçe alınmaSt ıcab eden.tedbiı·ıerl e ayram aşmış ar ı · 
~it ~Un radyolarımızda haykırıp dururken, büyük tezahüratla karşılanmış ve alkış -

it telkh:ıatf& bulunuıken kendiırilz ta. - l~tır. 

V.tcul 
Halid Ziya Uşaklıgil 

(Bu.gün 6 ncı sayfada) 

Yalan 
Kanetli cemiyet terbiyesi içimle yetişenler şaka bile ol<ıa yalandan nefret eder

ler. Ahli.kçıla.n, din ulemasını işe lı..a.rıttırmaınak p.rtile yalan olıun bir cemiyetin 
ruhuna yabancıdır. İsviçre, İn~iltere ve İskandinavya cemiyetleri yalanda.o 71lan 
ıörmü.t kadar tiksinirler. O ccmlyetle.rde yalan söylemek ayıb ve çirkinden daha. 
atır sayı.Iacatı ribi birine latife tarzında yalancı olduğunu söylemek te hakaret 
sayılır. 

Ticaret a emlndekl meşru )'alanlar müstesna olmak üzere üstün rarb kü!türün
de yalanın yeri yoktur. Bana karşı slhinler ele şüphenin elim azabmdan muaf
tırlar. 

Fakat yeni harb ıarbln bu en mütekamil cemiyetıerinhı. ahlaki salabetin! boza. 
cata benziyor. Çünkü (yalan) artık otoritelerin resmi atızıaınnda reçer :ıkçe ha. 
line reldl. 

Afırbaşll inı"iliz nazırlannı ~ok sinlrlenclird.ili görülen bu yalan imalatı 
(Slr Con Saymon) gibi çok temkinli bir dnlet adamını o kadar müteesslT etti ki 
son nutkunda bu resmi yalanları alrakça. tertib edllmiş birer tahrif vesikası ofa .. 
rak tavsif etti. 

Yalan şüphe yo~ ~ı zekinın iğrenç ma.hsullerind~? biridir. Gurur ve haysiyf'tin 
düpnanıdır. Killtlirlu c~~tln re4 ve nefret ettigl bir hakaret unsurudur. •·a
ka*" harbde b.lleyl meşru roreıılerhı yalanı da buna katmalaı;ı yannkl cemiyetin 
ablak cephesinde derin bir Cedlk a.çacata. benziyor. Çünkü en merdud h ek it. 
ftlyad ile makbul oımu..,ıardır. 'farlbte fuhşuıı nıergub ve fahişenin arbn e ert 
gariildiitü devirler oldalunu. unubıuyalıın. şayanı urme 



( 

hk bira birkaç güne kadal' piyasaya çıkarılacak ve 
flmd senede 4 milyon litre bira ütihsal edilecek 

SON POSTA 

Gençlik ve spor 
bayramı hazırlıkları 
etrafında ~öriişmeler 
19 Mayıs ~ençlik ve spor bayramı 

programı etralında ıgörüşühnek iiıere dün 
vilAyette ıvali muavini HalUk Nihadın 
refsllğinde bir toplantı yapılmıştır. Top. 
lantıda Cümhuriyet Halk Partisi genel 
ekrcterliğinden ~ör.derilen umumi tali • 

mat görüşülmüş, ba rrama hatırlık olmak 
üzere önümüzdeki gun1erdc yapılacak 
provalar etrafında müzakereler yapılmış
tır. 

İdman şenlikleri provaları 10-17 1'.fo -
yısta Fener staamcla. S-lG Mayısta Tak. 
f:lim ıstand1nda, 8.U Mayısta da ŞC'Tef sta
dında yapılacaktır. 

Lise ve orta okul müdürleri de ön:-ı • 
milzdeki Cuma günil Maarıf rnüdür1üğün
de bir toplantı vaparak gen~lik ve spor 
bayramı hazırlıklarım gfüden geçirecek
lerdir. 

Kuyuya düşen 
bir çocuk boğuldu 

. .. .. _ . Dün 'KnSlmpaşada bir çocuğun bo~1-
Fab"kailan btr gon.mıış ~e :fabrıkanın ustabaşısı rnasile neticelenen bir kaza olmuştur. 

Hükfune:tçe .satın alınan Bomonti • 1anru arttrr~ak .1D milyan litreye kadar Kemn:pa~da Kadı mahalle.sinde A -
Nektar bira fabrikalarının inbisarlar ida. \>ira elde -edil ceRi ttmid edilmektedir. rablar sokağında 12 savılı evde cturan 
resine intikali dolayı ile dün Bomonti Piyasaya yeni çikanlacak Bomonti bi. Fcr:idin dört yaşlarındaki oğlu 'Erdo~an. 
bira fabrikası ~azetecilere gezdfrilmiş ve raısı da cAnkara bttasıı ısmini taşıyacak- dün evlerinin mutfa,ğınd'a gezinirken 
fabrikanın !aalJyeti hakkında izahat ve - ter. müvazenesini kaybederek ağzı açık du -
~tir. •. Şimdilik tamam bdrosu 12{) ki.şi kadar ran ~?.ra düşmü tür. • . 

·Bu iznbattnn anlaşıldığın:ı gore, Bo - olan fabrikanın ileride daha Renişletlle • Kuçuğün bu suretle lec::ı bır kazaya 
rnonti fa.brik.ut b~ ay ba~nda f~aliyete Tek işçi adedi 170.180 e çıkan1aı::a'ktır. kurban gitmekte olc1~~1ınu. gören. a~nesi 
geçec~khr ve ilk b ramn ~~ç gune ka. Satın alınan ru-ari meyanında olan Erdoğanı kurtarma~ !çm bır hayh ugras.. 
dar pıyasaya :ı1tanlacağ1 ümıd edl1mek - meşhur Bomonti .bahçesi de İnhisarlar ~ ve etraftan ıstımdada ba::IamLc;tır. 
tedir. Bomont1 fabrikasında ynpılacak bL Jdaresi tarafından kırava verilmiştir Balı- Burun vardımlara ırnğmen "°ocuı,$\1 kuyu. 
ra Ankara birası Avarında olacaktır. Fab- çe iki senedenberi ilk defa olarak kendi dan çıkarmak Ye boğulmaktan kurtarmnk 
rikanın ~lik senelik ıstı"'hsal kuvveti fabrikasının çıkardığı bir yı kullanacak. kabil 01amamı.ştır. 
M milyon lftre ar~mdadır . .Biranın bil. tır. Kevfiyetten lıaberaar olan zabıta. it -
tün mevaddı yerli malıdır, yalnız maya o.. Gerek :inhisarlar Bomonti fabrikasının Cai ·enin vesaitUe kilçüifün cesedini ku -
larak kullanılan şerbetçi otu Yugos1av. ve gerekse de Ankaradaki inbisarlar fab- yudan çıkarmıştır. 
yadan getJr:llmektedir. Tilrasının bu senPki :istihsali piyasada bi _ . H~dise .ctrcı'ında tahkikata d vam e • 

Bütnn tes!!Btı ço'k mükemmel olan ra buhranını tamamen ortadan kaldıra • dılmek_·t_e_d_ır_. ----
J'abrlkarun n~ ıtenelik istihsal mik - cak ve bol bira temin edecektir. 

Şehrin büyük bir kısmı 
yarım saat 

elektriksiz ka1dı 

Ticaret if lerl: 

Ziraat Bankası yapak mübayaasına 
başlıyor 

Ziraat .Bankası 1k1 .gU.ne kadar memleketin 

Son zmanb.rda bazı mekteb tal beJerl Evvelki gece saat 2,Q ... 30 da vukubulan her tarafında ve l:ıu meyanda şebr1mizde de 
ve halk anısında q'lı:: maruf bir şaire aid bir elektrik arızası yüzünden şehrin bü - yapak müba aasına 'baş.lıyacn'ktır. _ 

Maruf bir şaire atfedilen 
bir yazı hakkında 
tahkik t yapılıyor 

olduğu iddta edilen ve ~ir adı verilen bfr yük bir kısmı elelrtn"ksiz kalmıştır. İstan- Fiat ve kaliteler etrafında mutabakat ha
kiifümamentn dolastı~ı allıkadarlarca iba. bul semtinin tamamına ve B<?yoğlu ci • sıl olmuştur. 
ber alınmış, bu 'husu~a tahkikata b:tşlan.. betinin bir kısmın ~mil olan bu anz:ı Şehrimizde 12 bin ve memleket dahillnde 
mı:,tır. yanm saat devam etmiş ve bu müddet 15 bin bal e mıktannda bır tok bulunduğu 

Maarif müd1irlüj?ii rnekteb idareler!n· :zarfında halk gaz llmbaları ve mum tc • tahmin edilen 'bu faaliyet gen~ bir miistah
den bu meı.ele 1ınkkmda sıln bir nra$1ır. darik ederek muva'kltaten aydınlık ihti • sn kütJesl ürerinde ikt.ısadi bir genişlik bu-
ma yaparak ru güne 'kadar raporlarım yacını temine ~ahşnu~lardır. stıle getirecekıt.lr. 
gooderm lerlni Ktemı..şti!'. Maarif Ve - Ayni ebebden tramvay seferleri de Sıhhi ıııü~seselerin demir ihtiyacı 
kftleti umum! müf etti<cleri de bu raporlan durmll,$, kap.karanlık sokaklarda müna - . . . 
esas tutnral: 1abkikatı tekemmül ettire • ka1at otomobil ve otobüslerle ve güçfükle temuı edileli 
ceklerdir. yapılabilmiştir. Dem1r it.hal!lt tblıllğindc dün :Mıntakn Ti-

Mevzuubahs manzumenin altındaki Arıza Silfıhtatağa e1ektn1ı:: fabTikRSın- caret .Müdurünün de ıl.ştira.Jdle bir toplantı 
maruf im1anın sahte oldu~u. imzası ko • da yeni tes:s ed.i'en ve henüz kabulü kat•i yapılnuştJ.r. 
nulan 'Şairin bu küfümamP. ile bir ala - si vapılmamış bulunan !kazanhlrda nor • Toplantıda evvelce sipariş edilip gelmiş 
kası bulunmadı~ iddia edilmrktedir. mal buhar tazyikinin birdenbire düşme- olan dcmirlenn l:htiya!) n~etindc taksimi 

Öğrendiğ1mize göre müddeiumumiHk sinden ileri p,elmlştir. Bunun neticeo:ıi o. goruşülmuş ve sıhhi muesseseler inşaatının 
de 1bu mesele ile alfikadar olarak ortada !arak fabrikadan cereyanı şehre isal e - de.!tÜ':' maızemcsı tefrik edilmiştir. 
hukuku umırmfye namına takibi icab cdP.- d n 17 ana kablodan iO ıu ~bl kabıış ve Mütebaki demirler diğer mue..;.5cselerin ib-
cck bir cihet o'up olnındığım tetkıke baş.. arı:z.a yanın .c;aat zarfmd.:ı tamL:· edilmis- Uyacına saried!recektir. 

lnmıştır. tir. E 0 thal- t b" •·- • k 1 -------- eza ı a 1r11gı uru uyor 
Şt>hlr işleri: Deniz işleri: Tıbbt eezn ve malzeme Uhalatçılarının t* 

klliUlandırılmasına kan\T verildiğınl yaı-

Bir ayda 12 bin ağaç dikildi Bir sandalcı denize düştü 
mıştılr. B nıakMdla yapılan tetkikler neti
cele.nmiş ve faaliyete g<?Çilıniştir. 

Scr.ı bir ay zartında, İstanbul vilayet\ hu- RumelfhJsarında oturan :ve <balıkçılık ya - Merkezi şehrımizde <>lınak uzerc bir ecza 
dudlan dalilltnde 3520 çam. 1175 servi, 420 pan .ArH • .Bebelc aqıklarmdan geçerken .san. ıthnlfıtçılnrı ıtıirllği kurulacak, İzmir, Anka
mazı, S500 akasya -ve l500 muhtelif cins mey- dalını bir mot.öre bağlamak isterken müva. ra, Adana ve dl~r şchirlerim'Weki bütün 
'Va fjdanı dik1lmlştlr. zeneslni .kaybederek drnlze düşmı.iştür. Arif, ec<t ithalitçıJarı şe.hrbni2.dckl ~u birliğe kay 

Ekmekler yeni -çeşni iiherinden etrartan yetışcn1er:ln yardımne güçlültle bo. oeıdUeceklerdir. Birliğin ;teşkili hakkında ~ 
çıkanlıyor gulmaktan knrttı.Tıht~Um~. rimizdc bulunan .ecza ithalfı~ılan yakında 

- KnZ'll esnasmda blr 'ha 11 sn tan bal k 1 bir toplanb yap:ıcaklardır. 
Fırıncılar, dun sabahtan ltı'baren ekmegl . _ Y yu ı c; 'Harb obaşla)ınCJya kadar rnemleketimlze 

!Yeni çeşni üzerinden çıkarmnktadırlaT. Ye • tet'!avı edtlme'k uzere lJeyotlu :ııa.rtanes1ne ithal edilen tıbbl eczaııu Ahnanyadan getı 
i ibir 1 t 1 • ı kaldınlmıştır. _ 

nl ç~ :sene evve tu u an çeşnın n ay - rllmikte !<ii. Ba.rb çıltınea bu lmkin kay _ 
nidlT. Bir n10törün benzin deposu patladı bolmuş. JCDi rdp~ler .İngiltere., Frama, .İ-

Eminönünde yapılacak muvakkat talya -ıe Amerikaya yapılıtlU} ve bu Qpa.rı; -
köpriiDiin inşasına talih çıkmadı Kuruçeşmeden Topha~eye gelmekte olan lerin bir kısmı gel.mlşUr. Sıhhat Vekaleti pl-

A:~med kaptanın ldaresındeki deniz motö- yasada mlktan azalan tıbbi eczaların ıt.r.ali 
~k.öy k~riisünun Emlnonnndekl aya. ru Kabataş onlerinden geçerken benzin bo- işlle yakından al~kadar olmaktadır. Birlik 

tı yukseltildlli ~ada yaya ve nakil vru;ı • rusu patJ:ım~. Inti~r edeil alevlerin tesirlle ıru ld ırt · Ute taları.um geçmesi lçln muvakkat ahşab kriJ>- ru u an SOTlI'a Ing re ve Frall3adan 
maklnl&t NurJ yaralallmlf1ır. munt.azamıın tıbbi ~za ~ttrilecek l'e piy&-

rü )'&pılacakU.r. Y alı '"'-1~ ted vi ed11 .. • d An b Ktiprünün J.nşa.una talib çıkmadığı lçJn ar maJLl.ll.l.'Mo a mek uzere aaS- sa a i~..., uı;ıranı lıusnle gelmesine meydan 
BellıdJ.ye Jr.öpril,0 emaneten yapacaktır. Yal tatV'Ye kaldınlmlftır. ?erilnuyeıcektır. 
IUS .tn.pata a.l.d malsemenın mllbayaa.sı ıçln Yunani,tana a milyon tOtt buğday 
etsııtme açılmıştır. i ncili Çavnşmı lDC'Zllntnn etna(ı satıldı 

Belediye ta.rafından :Eınlnörıu ıııeyı.larunda açılacak Yunanı.stanm hububat ihtiyacını karşıla-
yapüan aat.lt yaya kaldırımı .infaaLı M.a - FinLıata camlsinin yanında ftlunan in _ mak üz.ere memlelretımlıden buğday lhraç 
J1S'Ul on beşinde bitmiş olacak muvakkat . . edllm ~ d. ahe&b atöpd Atusıııea k.ııd.a.r ~mal edilmil cilı Çavuşun mezarının et.rafındaki baraka _ e ..... e ır. _ 
bulwıaaık&.u. lar yılalae11.k, lnftlLl'm etrah açılt\caktır. Be- Dün 412 bin Türk lıra.sı kıymetinde 1 mU. 

ıtara.köy kq>rllsunün Emlnönıi ayaK-ı yük- 1ed!.ye ~lıklat Müdıirlülii bu işle tştlgal yon ton inıtdaJJn ihrat mna.meiesJ yapılaılf-
.ettUıd.!kt.en <llOJlZ'a Th • . . etmektedir. tır. Bu~daylar T<ııprak MahsullerJ OflaJ ta _ 
amındekt ıoıı-m i=~~ ~esi :ı; - ra!ında.D ;atılmJf olup yüade y~ befi kle-

..._.._ ,_.ıya.c · Bu )'b buz darJıima meydaa ring ve yu2de yirmi beııi ~t dövizle ö _ 
Temizlik amelesi maaşı1e memur ftllrilmiyecek den~ekıU.r. 

çalışbrıhnıyacak Belediye, yaz günlerinde halkın buz.~uz kal -········-···· .. •••••••••••• .. ·······-·······-···- -···· 

Beledi)·~ ~inde 4tcmizllk ameıe.ı ma- mamam ıçin ıhndiden ıedbır aımaktadır. şu- Bahar Bayramı ve Osman il 
&01 lle memar ıstilıdam edilmektedir. Bele- belere gönderilen tamimde buz satan bayt_ Bankası 
dlJ'e r .ili fUbe}cre gönderditl hır tamun.. lerln Te buz bıilundurulması mecburl olan 
de ı Haz1randa.n iUbarcn tem.izll.lı: nm.eıesı yerlerin bir listesinin !hazırlanarak &önde.. Bahar bayramı rnünasebetile, Oı:man1J 
maaşfle memur çalıştırılmamasını bunlar rtım · :istenmiştir Bayi. t>u.s t.a.n 1 Bankasının Galata merkc7l iıc Ycnica!ni 
dan amele olııcaklann, temizlik İşleri kad: de buz lbulundu~ama cezaya çarpıJ~er: ve Beyoğlu şubclPri ı Mayı~ 940 Çarşa~-
roouna alınmasını bikUrm tir. tır. ba günü kapah bulunacaktır 

Nisan 30 

,..---------------------------~ Fransu Sinemacılığı en son ve en parlak znterini HAiı ediyor. 
(CEBEütlJTARIK CASUSU) ve (DON KAZAKLARI) fılmlerinin Arslan 

A SYmiıiOiR iiiEr~an DCF jjj f n A 
KONRAD VElD • SESU HAYAKAVA - MADLEN ROBlNSON -

MJŞlKO 1'ANAKA • PAUL AZAIŞ gibi bOyük yıldızlınn kudretile 
yarablan sonsuz bir heyecan kaynağı derin bir a~k romanıdır. 

Bu pheser Perşembe akıamı 

LA L E'de görmeğe hazırlanınız. 
wJ 

Yarın Akşam 

MELEK 
Sineına.srnda 

VIVIA.NE 
ROMANCE 

ta.rafından temsil e . lilen 

YARI GECEDEN SONRA 
Esnlrlı accra:11rll\ dolu Büyük AŞK ve HEYECAN 

tilıoi takdim edilecektir. 

Ayrıca: METRO JURNAL'ın son Harp ve dünya havadisleri 

ÇEM BERLİT AŞ sinemasında 
\'"'arından itibaren 

BİLETLERDE BÜYÜK TENZİLAT 
Program: S film birden 

M. M. V. Hava Müsteşarlığından : 
Eski.şehir mı.va okuluna beo Fransm:a. tercümanı alınacaktır. Bu tercümanların Fn:q. 

sızca. J.Jsanına ba.kıkile ntıl olmalan şart olduğu gfbl imtıhan neticesinde teknik isti., 
lAb.atı bilenler tercih edileceklerdir. 

Ta.tiplerin imtllianda göısterecek:leri UyalaıUerine göre azami 170 (Yfrı u-etmiş) lira~ 

kadar ücret verilecektir. Bunların Türk olması, ecnebi kadmla evll bulunmaması, sıhht 
durwmmun milsaid olması, htillnü Mıük sahibi olduğunu tevsik etmeleri ıft.z.ımcır. 

Taliplerden Ankara.da. bulunanlar mekteb şahadetruımelerl ile şimdiye kadar çal~~ 
olduğu yerleri gösterir bonservisleri ne Ankarada Milli Müdafaa Hava Müsteşarlığı za; 
.tşleri şube.sine; diğer yerlerde bulunanların doğruca ve bu vesniklerile Eskişe<hlrde hava: 
okul komutanlığına. 5~/SM() akşamına kadar müracaat etmeler! U'wmdır. İmtihan gün· 
gerek Ankara.da ve gerek Eskişehir bil:va okulunda 6/Mayıs/940 PazartW günü saat ond 
(10) yapilaıcaktır. 0915) (3367) 

Türkiye 

ZiR AA T BA NK AS I 
~ Kurulu~ tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

ıtrat ve ticart her nevı banka muameleleri 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Hankuında kumbaralı ve ihbars12 tasarruf hesablannda en 3.Z 

50 lirası bulunanlara aenede 4 d9f.a ~kile~k kur'a ile aşağıdaki pll • 
na aö.re ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Liralık 
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,, 

,, 
DİKKAT: Desablaruıdakl paralar bir ıene içinde 50 Ilradan aıaiı 

dOfmiyenlere lknuniye çıkhfı takdirde % 20 fazlasile verilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, t EyltlL 1 Birincikiııun, 1 Mart ve 1 Ha:ıi· 
ran tarihlerinde çekilecektir. 



30 ..... aox roa-r& 

Norveçleki askeri 
harekôlın muhtemel 

inkisaf sekilleri 
' ' r· - ·-· YAZAN --- : 

1 En•elrlt general B. Emir ErJdlat ~ 
L ... -......... " ~~_Posta ,, nın as~~~~-~~-~~:~~ ................ _ __ j 

N ~ aekeri harekat bir nevi 

yarlf halini almıJtır. Bu yarı~ın 
.. tice9i tabiatile ya kafi bir zaferle ni • 
lteyetJenecek veyahud müzmin bir siper 
harbine m(incer olacaktıt'. 

Katı zafer, her iki taraf için, hasmı 

Norveçten çıkarmaktan ibarettir. F.ğer 

Almanlar müttefikleri cenubi Norveçten 
yani Andalesee, Namıoı ve :i)omba,c; bôl -
,_ıerlnden tamanıile çıkarırlarsa Norveç 
bt't zaferlni Almanlar ve eğer bilikis 
mttttefiklerle Norveçliler Alır.anlan bil -
ten Norveçten çıkararak denize d6ker • 

lwse müttefikler kazanmış olurlar; yal. 
1l1Z bir farkla ki. müttefiklerm zafc..>ri Al. 
manlannkinden pek möthif ve pek tah • 
ıibkAr olacaktır. 

a::;t,. •• ,..,., '4fnlut• 

ı~} "'"-Hfıtıler 
t:;~ ' ~? . ........... ........ ' ..• • ,. o ~. 

...... 
1 1 

TEŞHİS 
- Hiç sormayın doktor. j - Bay, radyoda havadis dinlemeye 
- Neniz var? meraklı mıdır? 
' - Başım. belim, bacaklarım, kollanın. - Meraklıdır d'>ktor. Birkaç ta lisaa 

her tarafım ÇÜ{'Ük gibi uı101·. bilir. Birçok iatuyOftlardan havadis d;n. 
- Anlapldı otobüse binmişsintL ler. * - İşte neticeel. 

- Dokt.or bulün akpma doiru bana * 
bir hal oldu. - Aman doldor, ne olursa senden o. 

- Ne oldunuz, ıiklyetlniz nereden? lur. 
- Kulaklanm uğulduyor. sanki her - Ne var bayan IÖyle .. 

taraftan yüzlerce, binlerce insan batın. . - ~ olhıma her?tl& ytrmi Y8fllU bl. 
)'Ol'll'lUf gibi geliyor. tınnedi. 

- Siz Mabmudpaşadan ıeçtiniz mi? - Nesi var bayan. 
_ Evet doktor bugOn. - Hastalandı, daha doğl'U$U aklını 

- O zamana kadar btr şikayetini:& kaçırdı. 
yoktu değil mi? - Ne yapıyor, boğazınızı mı sarıldı! 

- Evet evet o zamana kadar bir ıe. - Hayır doktor. sağına soluna bala-
yiın yoktu. yor. Sonra bfrdenıbtre konUf!ll&ya başlı. 

_ Anlaşıldı. yor. Konu§tulu da hrp ayni keHmenta 
tekrarı. 

- NediT o kelime bayan? 
- c Yanlış• kelimesi: Mtıtemadiyent * -- Doktor hastamıza me getirdik. 

- Hastanız nerede? 
- İşte şu ... 
- Bir şeyi yok ıibi glldnüyor. 

cyanllf, yan1f', ' .,ıış, yanlı.- dl~ 

Başka bfr dedtll yok. 

- Sustuğu zaman 6yle fazla blr ko-
nuşmaya başlasa. 

- Konuşmaya baş 1 arsa ne oluyor? 
- Bir dediği bir dediitini tutmuyor. 

- Anladım. Si7in mahdum 10kakta 
y\lrürken, mafazalann tabelllmnı. du. 
varlardalrl attflerl okumaya merakl1m 
delfl mJ? 

- Anlıyor ıft>iyim. .. Sizin .vtnisde 
radyo var mı? 

- Var doktor. 

lhtigatlı olunu% 
Bir erkek okuyucumdan uzun bir 

mektub aldım. HWAI& olarak diyor ki: 
- cEvlenacektfk, olmadı. Vakıl bir 

müddet sonra her Udmts de birer yu· 
va kurduk. fakat o, 'bqka erkekle, bftl 
başka kadınla .. 

cTalibicnla yekcfileriJlin ayal olaaak 
ki. ikimi& de mH'ud olıııadık, ben ;le 
ayrıldım. o da ve uwı Hneler IOl\I'a 
tekrar k&r11l•ftdl. Aramızda ıimd.f 
heman&i bir muhanre ıeçmadi, yal. 
ruz ben hf.819diyonma ki. istersem ev. 
Ieneblliris. mazinin hayalini hakikat 
yapabiliriz .• 

Okuyucumu kuracaiı yeni yuvada 
mes'ud olmaa. lftM dıa mffud etmMI 
çok mümlrftnMr. J8lnız kendisini 
biru ihtiyatlı olmaJ& davet edeceğim. 
DCifönmell, e&-dftll mımzaraJ'l inoe. 
ıemeet llzım. 

İnlan ~ lllWleriB yıpra .. 
- tealri alanda deliPUJeD tek uzuv 
~- ll'akat göz iki taraftı btr a:ie. 
~ ~ •• alt, dlmağdan 

- Evet dokiıor. 
- İşte hutahfnı 11bebt. 

0.tnul ~,J&,l 

Aslın ırtiıt 

da kalbe nakleder. Dimaj ile ka1b i• 
ihtiyarlar, akıllanır, maalesef bir hay. 
li de yonılur. Ddn ~zünüziln l'1zel 
buldulunu yann muhakemeniz ku. 
.surlu g6ri1r, kalbinta soluk karplar, 
ıençlit çalı artık ıeçmiıtir. Hiç vaJr,. 
tile belendilfniı bir tip karııaında -. 
nelerce eonra: 

- Bu muydu? Dedilinizi hatırla. 
maı mıaını.z'P 

- Sonra. bir de manevi noktaya 
hatırlatmak isterim. Xocası ölmilf dul 
btr kadınla evlenen erkeğin hali, kB. 
cuuıdan ayrılmtf bir kadınla evlenen 
erltefin halinden çok farklıdır. birin
cinin dQfllnmemesi mümkQndür, u. 
nutmut da müırJdlndür, ikJnci i91 
oanlı bir heykel ile k&l'fll&şınak tehll. 
kesine maruzdur. 

Bütün bunlardan halka senelerm 
hisler ve tellkldler Q:r:erinde Wurt B. 
larak yaptığı de~süclıklerı de hatırla
tayım. HülAsa s ' bt"dbinllk vermek 
istemem. Yalnız ihtiyatlı olunuz da. 
rtm. 

TEYZE 
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Ayan, meb'usan, muvafık, muhalif 
herkes benimle meşguldü 

iddia makamı s uçu sabit bularak suçlunun milli korun· 
ma k.;\nunu hükümlerine göre cezalandırılmasını istedi 

En meşhur adam· Çekiçle örs arasında - Ne ka rar vermeli idi? - Ahmed Rıza Beyin 
evinde bir içtima - Talatın sitemi - Saray sigaraları - Barışıyoruz - VerHen söz 

Memleketin en meşhur adamı ben o- 1 rulımuşa döndüm. Bu, nasıl oldu? Nasıl dedi. Anladım ki heyeti vükelaya girmek 
luyordrun; ayan ile sadrazam, matbuat oldu da bizlerden gızlendi?.. için hevesi vardır. 
ile meb'usan, muvafık muhalif herkes Anlaşılıyordu ki sorguya çekiliyor. Nihayet onları yalnız bırakmak mü. 
benimle. daha doğrusu, şahilımla dcği l, is. dum: - Sizden rica etmiştim, sadrazam- nasib olacağına hükmettim. Müsı:ıade is-
mi.rrı.in etrafında deveran eden bir esas <lan ve Tevfik Beyden izahat almanızı tedim. Aıhmed Rıza ile Talat beni teşyi 
meselcsile. iki vazifenın içtima edıp ede- söylemiştim. Onlar cereyanı hali benden 
miyeceği suali 'e meşgul idi; ve bittabi 1 iyi bilirler. ettiler. Talat kapıya kadar geldi: - Ha. 
bunun hakkında bütün kalemler, bütün - Evet, dedi; fakat bir kere de sizi lid Ziya Bey, dedı: bizden bir haber al
diller durmadan işlerken, sayfalarla ya. dinliyelim. madıkça yerinizden kıpırdanmıya\"aksı. 
zılar yazılır, saatlerce nutuklar irad edı. j Anlattım. Hep, maznunun ifadesini nız, bunu bana va'dediniz!.. dedi. 
lirken bu kasırganın merke;r. noktasını dikkatle dinliyen hakimler ciddiyetile Ben .b.iraz coştnm, dedim ki: - Talat 
ben teşkil ediyordum. Asıl dikkate şayarı süküt ederek dinliyorlardı. Ben bitirince Be!:. s.ızı ~k çok severim, sizin te>msil 
c~het Asadrazamın noktai nazar~n~a ısra Talat ayağa ka'ktı ve tabakama elini u.

1 
ettıgını~ ~kıdeye de pek ziyade merbu. 

rıle ayan azasını arkasında surukleyen 1 zatarak: - Hele iU saray sigaralarından tum. Llkın ben sarayda etrafın husu
zevatın savleti idi, ve ben bu ıki kuvve. içelim! dedi. Gene alaya başlıyordu. an.! metlerile muhatırn. Aynile Hürriyetiebe. 
tin arasında, örsl~ çeki~· arasında kalmış laşıldı ki hiddeti geçiyordu. İlave etti: diye tepesine dikilen, her türlü rüzgar
~a.ziyette idi~; öyle. ki. ~ekiç. ör

1

se her - Evet. sadrazamla Tevfik Bey de böyle lara maruz bakımsız, desteksiz bfr ağaç 
ınışte darbesının ak'>ı sınırlerımac, daha söylemişler. Şimdi?... gibi... 

fenası, günden ~üne ar~~n .. k~ra.cığerin 1 Düşündü ve güleı·ek: - Şimdi ne ya- O, hemen cevab verdi: - Fakat biz 
s~~cıy~ has1talıgı~cl.~ hukmunu :er; e- pacağız?... saraya dikilen ağacın kendiliğinden mey. 
dıyordu, heue:. goruvordu elbette. fa. B b. . . 1 . vlA b ı k 1 va verdiğine şahıd 0ız· de J; v •1A 1 . • .. .. , en ıraz sınır erıme mag u o ara , :ı.. e ı ave ere. 
kat herkesten ııyade be~ ~oruyordum Kl ayağa kalktım: - Siz, dedim; haber alır rek tekrar sordu: - Va'dediyor musu-
manen ve cısıncn hasta ıdım. 1 be . . lm d.. ·· nuz? .. .. a maz ynınızaen vuru uşa onmuş. · 

Hunkar ses çıkarmıyor, başıma böyle ·· ·· 0 ·· d d b h " E ı . . v sunuz. gun en sonra a en, er saa~ - vet. dedim ve ayrıldım. 
bır ~ açtıgına mahcub duruyordu; dost. b. dah ·dd ı· · t b. b h İ ıraz a şı e mı ar ıran ır u ran ki üç gu·· n sonr"' Ah d R b 
lar bir kelime sôylemeğe cesaret edemi- . . . . ·" me ıza ana 

d ln d
. h 

1
. ıçınde kıvranıyorum. Oyle bır berzah geldi ve hüla.::atcn şunu sövlPdi· _ Ka. 

yor u, ya ız sa l'azam saray.ı er ge ı. . . d ki . • . ' v · · 
. d b h k k. . d . ıçın e arasından nasıl sıyrılmak lazım rar verdık, sadrauırrıın ve Said Halimin 

şın e ana u u ı, nazarı en vcrırce- g 1 v• k k 'mkA k B 1 
sine kendi ictihadını anlatıyor ve beni e ecegıne arar vcr·me ı anı ~o .· u muvafakatları da alındı. [Saii Halim fır-

kararı ben alamıyorum. Onu sız bana k · · b 1 rl ., · · 
mukavemete davet ediyordu. . . . . . . . . . a reısı u unuyor uJ zamanı gelınce 

telkın edınız. Ben bu ıkı vazı.feden hırını h .. kA d d ·· v · 
Mukavemet? Bu ne kadar sürebilirdı? h ttA .k. . . h k v ' un ar an a musaade alacagız. Sız ma. 

Kira ihtikarı yapmak suretile Milli ko
runma kanununa muhalii hareketten suç
lu Dragomir Komandarefın dur.ışmasına 
asliye 4 üncü ceza mahkemesinde dün 
devam edilmiştir. 

Dünkü celsede suçlunun Tahtakalcde. 
ki dükkanında kiracı ve hadısede muh -
bir olan David Mizrahi 939 yılı bede!i 
icarına aid 8 aded bono ile 933 senesinde 
yapılmış bir buçuk yıllık bir kunturat 
ibraz etmiş ve: 

- Bunlar tetkik edilirse. Dragomfr Ko. 
mandarefe hiç oir bo-rcum kalmadığı an
laşılır, demiştir. 

Suçlu, geçen celsede yeni kunturatta 
yazılı kira bedeline nisbeth adedi fazla 
olan bonoların, Davidin geçen yıldan ka
lan borcuna karşılık olduğunu söylemış • 
tir. Mahkeme, muhbir tarafından ibrnz 
olunan bonolar ile kuntın atı tetkik et • 
miş. filhakika böyle bir bcrça rast.lana • 

mamıştır. 

Suçlu da, dünkü celsede Davidin öde-
mesi lazım gelen. fal<a1. kendisinin ver -
' · ği 17 liralık bir tenviri ye ve tanzifiye 

vergisi rnakbuıuını, müdafaasına delil 
olmak üzere mahkemeye ibraz etmişt'r. 
Ancak. bu makbuz tetkik edildiği zaman. 
tarihinin duruşma günü olan dünkü ta • 
rih olduğu görülmüştür-. 

Müteakiben müddeiumumi Necati Kü. 
tükçüoğlu mütaleasım serdederek. ez • 
cümle, demiştir ki: 

Poliste: 
.. a a ı ısını emen ter etmege hazırım. . . 
Uç hafta, beş hafta ... Nihayet bi1 karar . . . .. . beyn başkıtabctındm istifa edeceksiniz; almalıydı. fakat nasıl? İki vazifeden bi. Bunu cıddıyetınd<>n şuphe edılPnı;ye- fakat hünkar, yeriniz~ bir başkasını in. Bir çocuk barutla oynarken 
· · t k d , H . . . · . cek bir şiddeti li~anla söy1edikten sonra . . . yaralandı rını er e ereK... angısını? Jkısınde de 

1
.b . . . . . . tıhab edmcıye kadar sizln gene bu me-

h
.. k. .. d. k h . ga ı a kendı ıtıkacu vıcdanımı tefsır ede. . . . . • d d t 16 yaşlarında Ce un arı gucen ırme . ususıle sadraz::ı . k . • . murıyetı ıdare etmenızi ayandan istiye Burgaz a asın a o uran · --ıAb .. re yavaş sesle ılave ettım: - Errızk.u· ı · ıaı adında bir ç-ocuk. dün nereden tedarik 

mı mag u mevkıme koyarak kırmak 
1 11 

h' cek. Bu müddet zarfında ayan içtimala-
t hı .k · d B k k k a e a · · · ettiği anlaşılamıyan barutu delikli bir de -
e ı esı var ı. una arar verme pE: T A · .. .. . 1 . • • rına devam etmiyeceksiniz. 

zordu, fakat daha zor olan bu garıb va- alat gene guldu. - Oo ... dedı, Hnlıd 1 . . . . mire doldurup oynarken, barut birdenbire 
ziyeti devam ettirmekti. ı Ziya Bey mutekid olmuş!. . Dmled~'. bu ?ır ca~promıs . [idar~i ateş almış ve bu infilak netice.sinde Celfil 

. 1 . . maslahat ıçın kaoul edılen suretı te.::vı. 
Nihayet, vukuat alınacak kararı bana \ - Daıma!.. diyt:! cevab verdim ve an. I ] .d. D·ı· . k d . · 

1 

ellerinden yaralanmıştır. . . 
1 

d k. • ye ı ı. ı ımın ucuna a ar ge1dı fa. .. h t telkın ettı. a un ı Talatla barışmısız. Gez:ndi sa- ' Yaralı çocuk ted.avi edilmek uzere as a-
Bir gün Ahmed Rızadan telefon oldu, ray s;garalarından bir t~ne daha ~!~h, kat evve.lce de kendi~i zapte~:'1~ştim, ge- neye kaldırılmı.ştır. 

beni o akşam için yemC'kten sonra evine etrafına, daha ziyade Ahmed Rızaya bak. 1 ~~ kendı davama as•.ıycr gorunme:mek Dün iki semtte yangın çıktı 
davet ediyordu. Bu davet'ıe mesel~. "ra. tı; sonra pek ciddt bana söyledi·. _ Ne 1 ıç.n Ahmed Rızaya karşı sustum. o Dün Usküdarda Sellmiyede Ecza.ne soka-

c- Maznun Bulgar tebaasından Dra
gomir Komandaref milli korunma kanu· 
nuna muhalif olarak, tahtı tasarrufunda 
bulunan dükkaru 938 senesi için muhbir 
Davide beher ay için bedeli 20 liradan 
kiraya verdiği halde; ayni şahsa 25/1/940 
günü yaptığı kunturatla mezkttr mahalli 
kiraya verirken, kira bedeline 7 lira :Lam 
yapmıştır. Ve kendis1ni cezai mes'uliyet. 
ten kurtarmak içın bir yıllık bedel kıy • 
metinden fazla bono tanzim etmiş Ye ah. 
nan tertibat sayesinde meşhuden yaka -
lanmıştır.> 

İddia makamı, neticeten suçu sabit ve 
müdafaayı gayri varid bularak Dragomi .. 
rin 3780 numaralı milli korunma kanu • 
nunun 30 uncu maddesi delaletile, 53 .nci 
maddesine göre teczi.ycsini istemiştir. 

Duruşma, rnüdefaa için, başka güne bı. 
rakılmıştır. 

Hatay şilebi kaplam hakkında 
tahkikat yapılıyor 

Müsaadesiz olarak kara sularımız ha ,. 
ricine sefer yapmak suretile milli korun
ma kanununa mııhalif hareket eden Ha.o 
tay şilebi kaptanı Osman hakkında adli 
tahkikata devam olunmaktadır. 

Diğer taraftan müdrlernmumilik adli 
tahkik ve takibat devam etmekle bera • 
ber. lşilEfuin sefere çıkmasına müsaade 
etmiştir. 

K ültilr işleri: 

Tahsil çağındaki çocukların sayımı 

tasnif ediliyor 

Evvelki gün İstanbul Vilayeti dahilinde 
Uk tahsil çağındaki çocukların tesbiti iQin 
yaıpılan sayımın tasnifine dün b~anmış • 
tır. 

Maarif memurluklarında her ilk mekteb
den seçilen öğretmenler sayım fişlerini tet. 
kik etmektedirler. Öğretmenler münavebe Ut 
ça~arak sayım işini bir kaç gün içinde bi. 
tireceklerdir. Sayım neticesi İstatistik U • 
mum Müdürlüğüne bilcllrilecektlr. 

ilk okul okuma kitablan için 
sında b~r irtibat olaca~ına hükmederek birind:n, ne öteki~den. Hele ikisinden? ı . Said p~~a. he~ davasını isbat için vak. tında Hasana al:d üç katlı ahşab evden ve 
hemen ıcabet ettim. Ahmed Rıza yalmz Ne munaS€bet? Duşmanlara bir muzaf- tıle kendısının avaııdan olmakla beraber Beyoğlunda Feridiye caddesinde 20 sayılı müsabaka açıldı 
değildi: Talat, Hacı Adil, Hayri; belki .:ki feriyet vermek hiç işimize gelmQZ. Ba. ı Abdülhamidin başkatibliğini uhtesinde Todoriye aid evin alt katından yangm çık- Birkaç yıldanberi ilk okullarda okutulan 
üç fırka azası daha .. . On'ar yemek ye- kalım, elbette bir Lesviyc sureti bulaca. cemettiğinden bahsediyordu. Buna: mış, ~.er ikisi de ma.ha.lli itfaiyeleri tarafın- ve muayyen müddeti ıbiten okuma ki tabla -
~~ler, kahve ve sigaraları~ı iç~e~te ğız. . - ~~ki hikaye! .. di~orla~dı. ~unun pek I dan suratle bastırılmı.ştır. rının yeniden yazılması için bir müsabaka 

ıdıler. Ben yemeğe davet edılmemıştım. Bana aıd meseı~ burada kesilmiş oldu. yenısı de vardı, o hıç kimsemn aklına ma bütu .. n tafsilat ve ihtimalatı ile hik§. açılmıştır. Maarif Vekaleti ilk okul progra. b d ~ mındaki mevzularla ve hayat bilgisi derslle 
un an istidl l etmek lazım geliyordu ki Ondan sonra şuradan buradan bahse ge-ı gelmiyordu. ye ettim. Onun isabeti muhakemesine alakalı her sınıf için ayrı olmak üzere açı . 

benden evvel kendi aralarında gorüşmek çildi. Herkesin neş'e~i yerine gelmişti. Abdülhamidin son yıllarından başlıya· son derece emin idim. Ve böyle hayati lan 5 cildlik bir okuma serisi müsabakası 
istemişlerdi. . . ı ~e~ yalnız karaciğerımin hain tchdid!e_ ,. rak Sultan Reşadın ilk aylarına kadar bir meselede hayat ortağımın reyini al- Mayısın 6 sında başlıyacak ve Martın sonun. 

Tal~t derhal b:ışlad_ı. Zaten dığerlerı I rını duyu~ordum. Said Paşadan bahso- Nuri Bey hem ayandan idi, hem hazinei mak gayet t abii idi. da tamamlanacaktır. Müsabakaya girecek • 
b~ 'mucadele esı;,,asında hep sustu~ar.

1 
Iun~u. Talat onun mukavemetine, keskin hassa nazırıydı. Şu halde? İkimiz bir noktada ittifak ettik. He. ler. 6 Ma~ ak.şamına kadar Maar11 Vekft. • 

So)lleşen_ ya.lnız la.ıa_tıa ben. kaldık. HE'. zekasına, yıpranmemış azmine hayran . . letine muracaat edeceklercllr. Müsabakada 

d d k A 
A Buna da: - Batıl makıs.ün aleyh ol. men yazı odama çekildım ve kararın nc. lbirlncııııı;.· k k kit b 2500 . 

men e ı ı: - zız:m, senm .. yan oldu. idi. Hatta bir arahk: - Böyle bir sadra. maz·, derlerdi elbette. . . . . . .. . ı:;ı azana.ca , a a lira lkra. ğ h be . . 1 1 b tıcesını ihtıva eden musv~ddeyı yaz~ım. miye verilecek, 3 yıl müddetle 1lk okullarda 
un a rını a ır a ma:_ _:ynimderı_ vu-=--:_amla çalışmak ne büyük bir zevktir!.. O .gün eve avdetimde meseleyi refika- Ha!id Zıya U§aklıgıl okutulacaldır. 

Dersler her hafta, inşaat meydanında, •Son Posüt»nın ed ebıA tefrı· kast·. 40 h t' Bernar'ın kendi yazıhanesinde verilmek- eye ı mnumiyesi bütün memleketlerde. 
te idi. Hemen her zaman baronla Jak, ki insanların gözleri önünde beiiren bir 

ikisi de verilen ders;n teknik ve fenni R ş VA ı• N R N M A y A N , pazıl'ın ["'*] parçaları gibi terekki1b edi. 

ta.fsilatına meraklı olduklarından, bu n yordu. 
derslerde hazır bulunuyorlardı. Bilhassa aya kim yolculuk edecekti? 

Esasen müstakbel pilot, yakında teh- A D A M T E R ... C tJ M E. E,D E N : ~ bunu düşünmek herkeste dehşetlı bir 
likeli rolünü oynamak için lazım olan ar- ' heyecan uyandırıyordu. 
zuya tamamile mal;kti. Gerek kendı em- 1--1 AL l T J: AH J:l t O ZAN SOY Yuvarlak makinenin sathı üstünde, 
niyet:ne, gerek mermi nakıl vasıtası ıçe- hem bu derece hayatı istihkar eden. hem 
r isine konulması mukarrer muhtelif fi- Yazan: Jorj Delaki de bu derece soğukkanlıJikJa ve akla 
zik kayıd makinelerinin istimal tarzına ile patlıyacak olan bu meşhur tecrübe- lenin ne olduğunun kendileri de farkın- ve tarihte daha geriye giderek, Ülis'ten durgunluk verici cesarete sahih ol::ın bir 
şiddetle alaka duymakta i<li. d~n, i!im mahfillerinde bu aralık bahse- da değillerdi. Kopernik'e, Kolomb'dan Teze'ye, Altın adam bulunabileceği imkan dahiJinde 

Fakat böyle ~ir iş hakkında son daki- ı dılmege. başla~dı.. . . A 1 Maamafih bir gün geldi ki jşin ne 01. I P ost' un [*] muzafferine kadar denizie· görünmüyordu. 
kaya kadar kat'ı bir sır muhafaza edebil- Vakıa nazarı bır sır saklanabılır, hatta duğunu söylemek iktıza etti, 1ira her şe. j rin . toprakların, yıldızların bütün büyük Maamafih onu bulmuşlardı. Bu, Asil 
ıneği düşünmek safdillik olurdu. Bu bir hangarda gizlice stratosfer balonları ye rağmen mesele bildirmeğe değerdi. kaşiflerinin macerası bunun yanında hiç ve munis tavırlı henüz genç bir adamdı 
kamyonların, makineleı;in. malzemenin techiz etmek te mümkündür; fakat payı- Önce bu, Enstitü azalarının gevezeliği mesabesinde kalımşlardı. İçleıindE>n ·bi. ve 1bütün bu neşriyat gürültüsü kendist. 
ve işçilerin gidip gelişi ebedi surette gö- tahtın en fazla 50 kilometre ötesinde ka. sonunda nezaretlerde fısıldaşıldı. Matbu. rinin, kendisini. hayatı pahasına büyük n i şaşırttığından tecrübe günü gelmeden 
ze çarpmamak imkansızdı. J in, içerisine kimseyi sokmadıkları ve dı .. ata yapılan ıbütün tebligata rağmen, ga· bir cesaretle fişekli bir arabanın iıyine şahsından bahsedilmesini jstememişti. 

Hiç şüphesiz, tecessüsü uyandırmamak şandan sıvaları üstünde 3 metre irtifam. zeteler, gizli kapalı kelimelerle. j]k ba. hapsederek küreiarzın havası dışına çı. Sonra şu haber herkesi coşturdu: me. 
için kabil olan bütün ihtiyatlar alınmıstı. daki harflerle şu temin edic; içtimai se- kı~ta çılgınlık sayılacak, fakat tahakku. kacağını ve bir daha yeryüzüne dönmek I ğer bu anda ifşa edilen inşaat mühendisi 
Madeni parçalar, makinenin akı::amı, ha- beb cumumi metalürji ve makine inşası ku takdirinde, meçhulat alemine girmek 1 ümidi olmadan, saatte 30.000 kilometre Mösyö Bernar, yalardan beri, o adamın 
sılı imali lazım gelen her şey. baron ta- teşebbüsü• cümlesi okunan yüksek du. için şimdiye kadar hiçbir insan teşebbü .. süratle yıldızlar arasındaki mesafeler kafasına bilmesi lazım gelen malUmatı 
rafından da kontrol edilerek ayrı ayrı varlarla çevirdikleri cesim bir inşaat ye .. sünün vermedigi bir merakla dünya ef- ortasına atılacağını öğrenen insanlar ade. tıkıştırıp duruyormuş; yolculuğu esna· 
parçalar halinde demirhanelere, fabrika- rinde yapı 1 makta olan işleri gizlemek karı umuıniyesini heyecanllmdırac11k o. ta heyecandan çılgına dönmüşlP.-rdi. sında, yıldızlar arasmdak! durgunluktan 
Iara sipariş olunmus ve montaj, ayrı ola- kaıbil değildir. lan bir projeden bahse başladılar. Pek sıkı tutulduğu bilinen sE>dler ara- istifade etmesi ıçın yapacağı manevra. 
rak vücude getirdikleri malzemenin ne İmalathanenin işgal ettiği sahanın ge. Daha son zamanda Belçikalı fizik ali. sından birer birer dağılan haber kırıntı. lara onu alıştırmış; ayın cazibe mıntaka .. 
için kullanıldığı metalürji imalatçılarına nişliğine göre hüküm vermek lazımsa mi Pikar'ın ilk defa olarak stratnsfer'e ları, herkesi yavaş yavaş harikuJ~de bir sına varınca makineyi nasıl tersine çrvl .. 
hiç ~iS.:ettirilmeden meydanda yapılıp burada iki üç bin ameleye iş bulunduğ~ 1 çıkışı, Lindberg'in muzafferiyeti yahud meraka düş!irmeğe başlamıştı. recek ve tekrar blk11ı harek€t ede>bile-
bitmıştı. • ı taı:avvur olunurdu, halbuki içerisinde en tayyareci Blerio'nun Manş'ı geçişi ile Hakikat parça parça meydana çıkıyor, 'f'k ~ekilde o seyyarenin toprağınn nasıl 

*** fazla yilz kişi çalış.makta idi; fakat birin- uyanan heyecan ve takdir; müstemleke inecek, hep bunlan orı::ı öğretmiş! Daha. 
Fakat denildiği gibi. ne ~teşsiz. duman, ci derecedeki ameleler, Üzerlerine ke. topraklarını araştıranların, keşşafl arın, [ "'] Altını post (ToiSon d' or): Yunan hu- sı var. ( IHkası var) 

ne de rlumans1Z ateş olur: ışte bırkac ay penkler indirilip kat'i bir sır muhafaza. ilk denizaltı gemicilerinin, iJk baloncu. rafeslne g()re, ıbir ejdeı1ıa tanı.fında.n za.pte~ ol&n ibir post kl, Jawn ve Argonotlar 
sonra bütün dünyada müthiş bir gürültü . sına tftbi tutuımuşlardı ve esasen m ese. ların halk kütlelerine saldığı coşkunluk ; tarafından elde ediliyor. 

[ "'*] İngilizce puzzle: kesilmiş resim par
çalarından şekil yapma oyunu. 
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.ı-----. Mİ z ·A .H .r-------. C Kitabla.r arasında =:J 
"Halide Edib ,, , " Zola 

• 
ve" Istanbul Abideleri 

Tanıdıklarımızdan biri: 
ince eleyip sık dokuyan 

---------~· Yazan: ismet Hulfısir--.-------... Yazan : lbrahim Hoyi 

' ' 
'' 

Eline elek almaml§tır amma ince ele. f 1 Son haftalarda kitab dlünyamı.zda gene 
ıne.kte birincidir. Kumaş d-0kumamı§'ft:ıır • \ l f l~ coşkun bir faaliyete şahid oluyoruz. Gün 
~a sık dokum.akta ondan üstünü yok. . ~ geçmiyor ki Ankara caddesini ören fi.kır 
"l.U' ~ü~a~lannın vitrinlerinde yeni ve çe _ 

İşte bu yi.iulen ~a. ine& e:l.eıyjp sık do- §ıdlı kitabJar görünmesin. Bunların ara-
kuyan adını verın4J.erdJr. sında, hiç fi.i.phe yok ki tercüme edebi -* yatı en ön safı ~gal ediyor. Hele. Remzi 

İn<:e eleyip aı.k d'Okuyan in~ana heT Kitabevinin büyü·k bir gayret~ kırkıncı 
1aşta tencınf edilir. Ben bunlardan an. eayıs:ına ula§tıxdığı dünya muharrirle -
~k bir tek :oümune alacağım ıçın, yedi- rinden tercümeler serisinde Norveçli ro-
deo yetm:ife kadar o.J.ıın tombala rakam. mancı Knut Hamsun'un Keçi ayaklı ilMı 
larını bir terbaya dolduruyorum. Elimi adile dilimize tercüme edilen Pan roma -
&okuyorum. Bir tane çıktı, c2fh. O OD Q O n~ tercüme kitabhanemiz için en büyük 

~nce etey;p sık dokuyerı yır.mi sekiz o a a DO bır kazancı teşkil ediyor. Gene ayni seri-
)'aşında erkek te olur kadın da .. fimdl ne den çık~ Rus Çehllfıun kıymetli dostum 
Japalı.m? Buld'um buldum ... Kolayı var. O Q OD D Hasan Ali Edizin üstad kaleminden oku-
lreıe cebimden ufak para çantamı çıka. ~ , duğumuz Altı numaralı koğuş'unu bilhas 
tayım., ifte bir eski yirmilik. yazı gelirse ~r~/7, sa zikretmeliyim. Bu iki eserden ayrıca 
lK-' t-•-n•- '.O"~u bahsedecegımv · . HaHde Ed~b 
<ır44•.uı &ellU.ilA kadın. t\lra gelirse yirmi '.4'~ lıeki:z:l1k erkek. r~ Büıtün dünya ile beraber bir buh • ederek çalışmasına hayran olduğum 
Atıyorum, pat düştil .. tura .. . İnce ele- ran devresi geçirdiğ!miz bu sıra- genç muharrir Hüsamettin Bozok da Zo-

)1p 6'1.k dokuyan yirmi ıekizlik bir erkek - Hasta!arı :buraya mı geliyorlar? 1 gibi gör~~· Ha~~katen şaşı :mı, yoksa larda fikriyat sahamı.z_ın _hiç de çorak ·hır lanın yüzüncü yıldönümü münasebetile, 
lhndi ortaya çıkaeak. - Hayır. bana mı oyle geldı. .. . manzara arzetmemesı ılerisi için bize bu meşhur Fransız muharririni bize da-

'I'ahııili.Ai bffiMTii<> Bir i•"' - Ya gelirlerse, bunların arasında ... Konuşurken ağzı biraz çarpılıyor en. büyük bir ümid kaynağı oluyor. Ay _ h tr f1 
...,. --·-r .,..... girmiştir. deli denecek derecede sinirlisi varsa, ya ·b· ı ı a e a . ıca tanıtan 48 sayfalık bir kıtab .. -a--·..1elim ki, gı ı o uyor. . . . .. nı zamanda ha·dıs· elen· azamı· bır· soğuk _ tt· (Z 1 ) h 

... 4C'U meınur · · · d' d t..~ t d" f _ neşre ı. o a yı azırlaı'.ken müteaddid 
İşin dm mer ıven e J.Xlna esa ü eder de boynu. . . . Tuhaf şey demın saga çarpılıyor kanlılıkla seyir ve takib eden Türk oku-

)'(l e r Jnce eler, rık dokur .. ve bu ma sarılırsa ... Alt katta kim oturuyor? gibiydi. şimdi sola çarpılıyor gihi. ) ~cusunun cKitab, okuma:. ya hiç de bi- kaynaklara başvurmaktan üşenmiyen Hü 
ıden her if1 uzatır: Bir koyun tüccarı - k lm samettin Bozok, realist muharririn haya-
- Evrakın :pulu tamam mı - · ... Vücudünü ben mütenasib gibi gör. ' ga~e a adığını ·bütün azametilf!! gös _ İm2 - Koyunları apartımana getirmiyor müştüm amma değil galiba. . . terıyor. tını, ilk eserlerini. onun empresyonizm 
• • · a1ar doğru mu? ya natüralizme karşı aldığı cepheyi anlatı • 
• • • Sakın sahte olmasın. ·· . . . Vücudünün belinden yukarısı biraz . * altın d . h Apartıımana koyıl· n getır· 1·ı·r · d ? s yor, evrıni ülasa ed iyor. 
• . . Bu fotograf ibu adama aid. - · 1 mı e · fazla uzun olmasın. on günlerde çıkan kitablar arasında - İnsanın aklına bin türlü şeyler ge- bug·· b"lh ·· ' Hüsamettin Bozok. Zolayı coşturan ve 
... Sakın uydurma olmasın. l" B"t" "k rt d kimJ .. . Yok belinden aşağısı fazlı:ı uzun. 1 un , ı assa uç tanesinin üzerinde du ona mecııhur (I.tham ediyorum) ı·sı·ınıı· 
~nce eleyip 3J.k dokuyan sokakta da ır. 1 ı şıı apa ıman a er var. Kendi kendine kaldığı zaman müstak.. racağım. Çeşni itibarile birbirlerinden ;,'· 

' Ynidir. - Bir avukat. bel nişanlısının fotografını karşısına alrr:,11 t~amile ~Y:_ı o:a~ bu eserlerin ilk iki- açık mektubunu yazdıran Dreyfus mese-
- Tramvaya bineceğim. - Sakın bu avukat o olmasın. _ Fena değil. sı ımzalı, uç-uncusu anonimdir. İlki, Ba- lesini de etraflıca tahlil ediyor. ZoJanın 
Tramvayın üzerini o.-ur. - O kim? Bir artist fotografı ile yanyana koyar: ı ~~ Dü~deri~ kıymetli edib ve romancı, san'atine dair 

01
an kısımda, bu realist 

•Beşiktq • Fatih:t. - Bir tarihte ·benim bir davam vardı. _ Greta Ganbonun bakışları daha ma-ı unı~ersıte. !ng~liz edebiyatı profesörü muharririn edebi hayatında geçirdiği bü-
- Acaba hakikaten Fatihe mi gidiyor? Mukabil tarafın avukatı idi. Davayı ben nalı. Halıde Edıbı, ıbıze tanıtan bir eseri, ikın- tün devre1eri, Fransız edebiyatındaki 
Vatırn.ana tora:r: kaybetmiştim. Oysa im.kan yok, onun o. Bir başka artist resmi bulur: cisi. Hüsamettin Bozok'un, ölüm dönü _ haklı yerinin sebeblerini bütün azameti-

- Bu tramvay Fatih<!! mi gidiyor? 
- Evet. 
- Depoya gitmesin? 
- Yok beyim. 
İn<:e eleyip ınık dokuyan, kenaıne bir 

flft çorap alacakt11'. 
~nür: 
- Acaba nasıl bir çorap alsam! 
· •. Kahverengi kostümümle de giy

b:teliyim. İcabında llciverd kostümümle 
de .• 

1. ~· • • Acal.Mı. han.gi marka daha dayanık. 
~ırı 

Arkadaşlarının fikirlerini alır: 
1ta - Ben bir 90rap alacağım, hangi mar. 

Yl tavsiye edersinll? 
O gün clilkk!n dü.kkln dolaşır ı 
- Bana çorap çıkarsanıza. 

•.. Bu sağlam lDl? 
• ·. Çabuk eskimez mi? 
•. . Bir matı olınuın? 

·ı.._ • •• Hele dursun. bir başka dükkAna da 
ue.k.ayım da .. 

DükUn dtlltkan dolaşmaktsn ayakla
~a kara su inmiştir. Nihayet bir tane. 
IUıde karar kılar. 

- Sağlam ya?. 
•.. Bir de ben bakayım. 
··· Burada iplik kaçını' gibi görünü~ 

)oı-. 

·.. Kaçmamış öyle ı;ıi, yalan söylemi_ 
loı-sunuz ya!. . . 
Yarım saatten fazla süren bfr rnuaye. 

l'leQen sonra kararını verir: · 
- Pek fazla beğenmedim amma zarar 

)ok: alayını. 
Otuz kuru~ verir, çorabı alır. 

t İnce eleyip sık d<>kuyan bir apartıman 
ltalıyacaktıı-. 
- Acaba hangi semtte kıralasam ~ 

. l!'i.~An le'Illt in çamuru. falan semtin gü
~ltüru. filanca semtin dedikodusu üze. 
l llde uzun uzun düşündükten sonra fa
ll.tı<ıa. semt muvafık!a görünür. 
:&oş bir apartıman bulur: 
- Sağlam ya:pı mı? 

· · .- MetelA bir yang.ı.Rda yanmaz mı? 
•·· Bir zelzelede yıkılmaz mı '! 

··· Ya istimUke Ubise. 
,~A~artıman hakkında bu tarzda ince 
~~ sık dokuduktan sonra apartıman 

ıhı hakkında da ince eler, sık dokur: 
- Huysuz bir insan olmasın. 

~ · ·· Ya beni apartımanında rahat o. 
l'hnazsa. 

'1ltltom.şuiar hakkında da gene ince eler. 
dokur: 

- Üst katta kim C>turuyor? 
Cevab alır: 
~ Bir doktor. 

erak eder : 
- l:>.oktor, ne doktorudur? 
- Sinir d-0ktoru. 

turduğuna bitişik apartımanda oturmam. _ Doroti L amurda daha başka bir gü. m~nün ~züncü .~lı . münasebetile yaz- le görüyoruz. Eserin bence en enteresan 
İnce e'eyip s1k dokuyan nasıl evlenir. zellik var.. dlgı Zola nın tah1ılı hır etüdü, üçüncüsü kısmı: (Dilimizde Zola) başlıklı bölüm -

Hele :bir de onu gözönün~ getirelim. Elini şakağına koyup düşünür: ~e. Yed~günA mü~~esesi neşriyatıı:da çı- dür. İşte Hüsamettin Bozok'un s:stemli 
- Evleneceğim. _ Acaba karar vermekle hata mı et- an ha~ıkulade guzel ve san'atlı (Istan _ ve yorulmaz çalışmasının en mükemme) 
Der .. düşünür: tim. bul abıdeleri) isimli cAbide, dir. örneklerinden birini teşkil eden bu bö _ 

- Kimi almalı? . .. Daha iyisini bulamaz mıydım ki!.. Halide Ediıb (1): Değerli bir öğret • lümde, Zolanın Türkiyede ilk nasıl ta _ 

. . . Zengin mi olmalı , zenginliğe bak- Ayrılmadığını tahmin ediyorum. Fa. men olan Baha Dürderin titiz bir itina nındığını, ve ilk tercümenln de BPı::ir 
ile kıymetli roman b"t'" ı · --:t mamalı mı? Güzel mi olmalı, güzelliğe kat ayrılmış olması yeni ba.,tan bı>ı:oka bi.. . ' <::ının u un eser erı- Fuat tarafından yapıldığını öğreniyoruz. 

"' ~ nı hakkında 1 b··.,;; nk" bakmamalı, okumuş mu olmalı, okuma. rine karar vermış olması da muhtemel- k' .. yazı an u ...... n te ıd. ma- 1 (Sahife 39). 
. . . ı ale ve mutaleaları gözden g · k · · · · mış olsa da zarar yok mu, iyj huylu oL dır. Fakat ınce eleyıp sık dokumaktan 1 h 1 d ğ eçırere Dılıımzde ılk defa olarak çıkan ve bir 

malı, insan bir kadının iyi huylu oldu- vazgeçemez: ı 
0 
.. a1~~r a ı dı bHu 1~ sayfalık kısa fakat devjr açmış realist Fransız muh,anirini 

ğ 
z u eser e allde Edibi m··t dd; d .. ·· · · 

unu nasıl anlar, ya fena huylu -0lur da - Benimle nişanlanmadan evvel bir c heden t tk"k d b . ' . uA ea ' butun husu.sıyetlerı ile anlatan (Zola) 
· · h ı ·· ·· ·· b k .

1 
. ep e ı e e 1lmek ımkanlarıru .b. h . ıyı uyu .gorunurse. ya s.mradan huyu aş ~sı .e. nışa~anmış ~lmasın, şu husu. buluyoruz. Şuurlu ve ciddi bir emeğin gı ~ a~ acımli fakatu ç~k. kıymetli bir e -

bozulursa ... Az kalsın unutuyordum. Sa. su ıbır ıyı tetkık etmelıyım!.. 1 mahsulü olan eserın· 0.. . ... d d serı bıze kazand'ırdıgı ıçın Hüsamettin 
rışınca o a ı, esmer mı o da mesele. Ya . . . Benimle evlendikten sonra ya ben- ladıguımız gibı· B h 00. d zo u araretle tebrık ederım. 1m 

, . ı n sozun en e an- Bo k' h . . 
h k'k . . • a a r er, mevzuunu . 

a ı atte sarış: değıl de boyalı saçlı ıse I den bıkar, •başkalarile alaka~ar ol~rsa:·· işlerken şu dört ana hattı gözönünde tut Ista~b~l Abidel~~. (3): Yedigün mü 4 

nasıl a1'1-amalı.... . . . Bend~n h-0şlanmış. benı sevmış go. muştur: essesesının neşrettıgı (İstanbul Abidele-
Eşi d06tu tavsiye ederler: rünüyor. Ya zahiren böyle de hakikatte ı - Hayatı. ri)ni ziyaret ettiniz mi? Türk matbaacı -
- Filancanın ·kızını alsan. . be~den hoşlanmış, beni sevmiş de~ilse. Bu bölümde, Halide Ediobin hayatını lı~:na yo~ulmaz. gayreti, ince zevkı ile 
... Falan bayan. s~~'.l d~~ktır. Onu 8!· I . !ince e!eyip sık dokurken, hesab bah. okurken, kendisinin 14-15 yaşlarında ya- mutemadıye~ hızmette bulunan. ayni e -
... FaJ.ancayı gördun m u, pırlanta gı- sıne de temas eder: zı yazmaya başladığını, ve zamanında nerji ile de Irfan kütübhanemize Elli 

bi ~ız .. hıç ~açırma. . 1 - Onu aldıktan sonra masraf çoğala- harikulade denebilecek bir şekilde alaka Türk büyüğü. Kaşifler ve ~ucidler gibi 
Ince eleyıp sıık dokuyan, gene ınce ele .. cak. uyandıran (Harab ma.bedler) deki cEl _ eserler kazandıran Sedad Sımavi bu se -

meye, sık dokumaya başlamıştır. . .. Ben şimdi güç geçiniyorum, ya o leni o vakit yazdığım anlıyor, ve kıy _ fer de, (İstanbul Abideleri) He bütün 
- Filancanın kızını alsan, diyorla?', zaman nasıl geçiniriz. metli romancı ve edi,bin edebiyat ne at dünyanm gözbebeği eskilerin (Mecmuai 

amma filancanın kızının tahsili biraz az. ... Bu iş böyle olmıyacak, sorup öğren. başı koşturduğu politika hayatını safha Ezdad) dedikleri Tutanbulun gerek san ... 
mış. 1 meli. safha takib ediyor.uz. at, gerek tarih bakımından en değerli ve 

. .. Falan bayan sana denktir. diyorlar! Tanıdığı evlilerden bfrin bulur: 2 - San'atine dair bazı sözler: belli başlı abidelerini bir araya toplayan 
amma, burnunun sağ yanında bir ben ' - Karının gı~~ masrafı olarak ayda Bu bölümde, muharrir hakkın~~ tanın 1 bedii bir abide vücude getirmış bulunu-
var. . 

1 

ne kadar para gıdıyor. n:.ış k~lem erbabı tarafından . fOyle~~n yor. Filhakika 'bajjtanbaşa bir tarih ha • 
... Falanca için pırlanta gibi kJz, hıç Muhatabı şaşırır: sozlerı okuyor, bu suretle Halide Edıbın zinesi olan 1stanbulun bütün eşsiz ve her 

kaçırma dediler amma, pırlanta gibi ol- - Ne bileyim ben. • san'at hüviyetinin edebiyat alemindeki birisi Türkün asil ruhunun makesi. ifa -
duğu ne malı1m, ya değilse. ;_ Hesablamadm mı? akislerini öğreniyoruz. desi olan abidelerini bilmemenin tanı -

İnce eleyip sık dokuyan yolda tesadüf Hayır. 3 - Kitabların mevzuları: ' yamamanın imkansızlığı içindeyiz. İşte 
ettiği ev:enecek çağdaki genç kızlara alı. Hata. Peki giyim rna:.rafı? Bu kısımda Baha Dürder, bir edebiyat (İ&tanbul Abideleri) bu imkansızlığı or _ 
cı gözile bakar: Tabii var. etüdcüsüne yaraşan, bir ciddiyetle bize tadan kaldıran, bir kültür kılavuzumuz-

dur. Abideler hakkında v2rilen malumat - Bu gu·· zel aımma, sadece güzel, baş·ka Senede ne kadar? Halide Edibin 18 eserinin mevzularını 
bir şey bilroiyorum ki. fülmem oldukça tutar. kısaca, fakat bütün özünü muhafaza ede-

k k l 
özlüdür. Resimler gJzel, fakat ~zdır. Ben, 

.. . Bu da güzel amma, kirpikleri siyah, - Oldukça ne deme , elli ı:ra, yüz re an atıyor. Dördüncü kısımda da bu bu eserde tarihi m: bedlerim1zden bazı -
saçlan kumral. .. Halbuki kirpikleri de lira. eser!erin metinlerinden, selim zevkini 
kumral olmalıydı. - Çık. gösteren ve san'at mehengini ölçen bir 

. . . Hele bu görünüşte hep3inden ıyı - İıki yiiz, üç yüz, dört yüz. titizlikle gayet güzel parçalar veriyor. 
amma saç tuvaleti bir acayib, saçlarını - O sularda.. Baha Dürder yalnız edebiyat merak -

!arının daha ,büyük resmini de görmek 
isterdim . 

Her bakımdan bir güzelli.k mecmuası 

olan (İstanbul Abi<ieleri)nde kü~ük bir 
ensesinde top1 aınış, ya ensesinde geçmi- - Fena. Dur bir şey sorayım, §apka Warma değil, hele bilhassa orta mekteb 
yecek ıbir çıban filan var da onu kapı. modası sık sık değişirmi~. ve lise talebesini ziyadesile alakadar e - kusur daha var: O da esere fihrist konnl-
yorsa. - Orası öyle. den. onlara eşsiz bir crnalzeme» teşkil e- 1 maYI§ı .. Böylelikle herhangi bir abi<le 

Günler geçer, nihayet eş dost, akraba Gazetelerde karikatürler yapıyor- decek olan bu eserile hiç şüphe yok ki hakkında malumat edinmek isteyince, 
taaUUıkat fazla tesir yaparlar, kendinin lar. büyük bir hizmette bulunmuş oluyor. 1 bütün sayfaları karıştırmak mecburiye • 
de biraz aklı yatar, gördüğü, görüştüğü Bundan hana ne, ben karikatür Zola (2): Sistemli ve vesikalara istinad tinde kalıyoruz. 
yüzlerce genç kız arasından birinde ka. yapmam ki. (İstanbul Abideleri)ni bütün okuyu 

(1) Halide Edib (Hayatı, san'aU b:ık~ın-
rar kılar: - Sen karikatür yapıyorsu?'l demedim. cularıma hararetle tav~oiye ederim. da) Haur1a.yan: Bah a Dörder. Çığır Kl -

Gazetelerde çıkan karilratürlerden biri t abevL İbrahim Hoı;i - işte onunla evleneceğim. 
Nişan hazırlıkları başlar. İnce eleyip 

sık dokuyan nişanlısı hakkında ince ele

aklımda kalmıştı· Adam koşuyor. bir ar. (2) Zofa (Doğumunun yüzüncü yılı ) Ya _ 

kadaşı görüyor, neye böyle koşuyorsun, zan: Diisamettin Bozok. Sebat basırnevi. 
diyor. O da cevah veriyor Karıma s0n nas1l para yetiştiriyorsun! yip sık dokumağa başlamıştır. 

Kar.şı karşıya geldiklerı zaman 
katli dikkatli bakar, tekkik eder 

dik. moda bir şapka aldım da. modası geçme. İnce eleyip sık dokuyan, daha böyle 

- Saçları bu tuvaletile güzel görünü
yor, fakat saç tuvaleti modası değişirse 
ne olacak. Ya saçları o modaya uymaz da 
çok çirkin görünürse? ... 

•. . Yana bakarken gözlerini biraz §aşı 

den kendine götüreyim, diye koşuyorum. birçok ciheti lnce eleyıp sık dokuduktan 
- Böyle karikatür ben de gördüm. 
- Hakikaten şapka modaları bu ka-

dar çabuk mu geçer. 
- Hemen hemen. 
- Öyleyse karına ıapka almak için 

sonra nihayet, nişanlanır. nişanlısile b;ı-. 

likte nikah memurunun karşısma otu-

rurlar. Nik§.h latı kıyılır. 
Aslan gibi adamlann evlendikten i.OD-

(3) ista.nbul Abideleri. Yedigün neşrt~'atı. 
.. --

ra kuzu gibi nlduklal'1, aksilerin, birer 
muti ·bende halin2 geldikleri, titizlerin 
pasak] tlaştıkları malfımdur. 

İnce eleyip sık dvkuyanların da ekse. 
risi evlenir evlenmez, her şeyi olunma, 
bağlıyan birer ~eniş yürek1i kesilirler ve 
artık ince eleyip sık dokumazlar. 

f smet I-1 u ! asi 
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Alman kuvvetlerinin orta Norveçteki 
taarruzları durduruldu 

Türk petrolü 
(Bqtarafı 1 inci sayfada) - Irakta petrolün bulunduğu mıntaka U.. 

sahadaki vannı yoğunu hesablamak herhal- çuncü denin lklrrei nısfına aid neojen arazi
de faydalı olacaktır. İktısadcılar, müstak - dir. Bizde petrolün bulunduiu söylenilen kı. 

(Bastarafı t iMl aylada) 
'\'antajdan istifade cde.n milttefikler, her 
gCln Norveçe yeni kıtaat n hub malze • 
meii sevketmektedirler. 

Almanların. cenubdan Baltık yohı il• 
Jaı>tıkları nakliyat ise, K.atteııat ve lka
ferakda dökülen maynlerf Pl temi&l•nrnif 
'?imasına rağmen, bQyük müıkttltt ve 
tehlikelere maruz kalmaktadır. 

Almanların nakJıyatı. İngtlis tahtel -
bahir ve tayyare!erı tarafmdan mötema.. 
diyen iz'ac ve tehdld edilmektedir. Bu -
cün üç Alman nakliy~ gemı.i dah a batı • 
rılmıştır. 

Ayrıca, cSa~deı Jımd. tipinde bir İngi
liz tayyaresi, son sistem bir cMenerımit 
ııo . Alman tayyaresini düifirmüştür. Di 
jer bir .Sanderland. da bir Alman tah
telbahirini batırmıştır. 

Norveç harekatır.ın başlangıcındanbe. 
ri 28 Alman nakHye ve levazım gemi~i 
batırılmıştır. Bu g~milerden baika diğer 
on gemiye de torpil isabet etmi1 ve bun. 
Jar da pek muhtemel olarak batmııtır. 
Ayrıca cMaine> V3puru da mürettebatı 
tuafından batırılmıştır. Alman sefert 
kuvvetleri, Almanyanın İskandinavya ser 
t(izeştine başladı~ındanberi, mayn tar -
lal!lrı yüzünden de ayııca başka zararla
ra uğramıştır. 

Batırılan bu 40 gemiden yar1.sının as -
keı· taşıdığı farzedilirse, beher g~mi için 
vasati 400 asker he.sabile simcliye kadar 
denizde boğulan Alman a"kerlerinin sa • 
yısı 8000 i bulduP,u anlaşılır. 

lngiliz tebliğleri 

Trondheim.in C91lUbunda Störende vazi. tedir. lUlen Norveçte mühim miktarda milt- bel petrolfuuüzün iktlsadl ıntişafmıız üze - sun da bu arazln!n devamıdır. Burada petrol 
yet alıntf olan kuvv~tlerden ayırmaktır. tAınk kıtaatı ve malzeme bulunmaktadll'. rinde yapacalı tesirler hakkında ne dll§Ü - buluna.cağı tablidir. 

Öfrenild1~ne göre, Dombası Störene mirler? Jeoloğlar tabiatın bu mtfünden Bl7ıde petrol ötedenbel'i, zaman zamtın fa.-
ballı~ demiryolu (berindeki Jherkin Noneç hükumetinin beyannamesi emin midirler?... sılaya uğramakla beraber :ısrarla aranmak.
bö1ceılt kuvvetlt tngllis müfrezeleri ta - Norveçte bir noktadan blldirlllyor: 29 (A. Dün, Universltcmirln tedris kadrosundan tadır. Ma.rdinde daha eaki arazide araştırıl
ratından f.wral "tdllmfftir. A.l - Norveç hükümeti neşrettiği bir be _ üç genç doçent lbu suallerimizi cevablandır - mış, 14-00 metreye kadar inilmiş fakat bulu· 

Dokuda Alınanlar Trondheimin 100 ki. yannamede Almanya ue harbin gasıblar ta- ml§ bulunuyorlar. Unlversltenln jeolo~i pro- namamıştır. Van mınt~kasınd~ Muradiyed• 

ı tr d A- b d k" Rö b"'l mamen Norveç topraklarından kovuluncı fesörlerl zelzele rnıntakasındadırlar. Unlver- Adanada mlosen arazisinde, Mureftedc arat-
ome e O,çU cenu un a ı ros c Re - • 1 1 tırmalB.il' yapılmıştır Har.bi Umumiden ef-i ı rt N t k' h k"tl · · ya kadar devam edeceği bilcUrllmektedir s ten n genç dOQentleri onla.rı aratmadan · 

s n o a orveç ~ ı are. a arı ıçı~ u - .. . .. . mevzuun tecessüsünü tamamlle glderdıler. vel Amerikalılar alakadar olarak bir takd 
rnumt kararjllh yapmak fizere tahkım e. Norveç ltukumeti, mucadelesinde kendisi- BI blr ni"kl i i h t kl d" sondajlar yapnuşlardır Biı de muhtelif a
diyorlar. ÖSter vldi!inde Alman kıtaatı- ne yardım eden Fransız - İngiliz ve Polonya h: d r ~d~ ~r ~ta ı;a ~ ıyoriu\. raştırmalar yaptık. MÜsbet bir neticeye va.o 
run y~lpaze şeklindi! dafıldı~ı görülmek. h~kumetlerlne te~ekkür etmekte ve hak ve .. . de ad k nıı:'lml ısu_.a . "temlrn' tyedı ramadık. Temenni edelim ki bu defa yaka· 
tedtr hürriyetin nihayet muzaffer olacağına iti- uzerın e urara suw nıversı e K ısa . , 

• 17 • doçenti Orhan Tunaya tevcih ettim. Genç lamı.ş olalım. SondaJlar çok paraya iht!yaf 
Diler ~araftan Rörosun 8 kilometr: ş?. ımad~ bu.l~ndu,.unu Ub~ ~ylemektedır. doçent şöyle düşünüyor: . gösterir. Dalına devam etmesi de IAzımdıt· 

mallnde.kı Orvro3a karf! olan Alman .lerf lngılız gazetelerının neıriyah •- Bizde petrol araştırılması, petrole du- Fazla ma&raUı olmasına rağmen hindi ge-
hareketı Norveçl!Jer tarafmd-an durdu - L d yulan 1.§tiyak yeni değildir Osmanlı İmpa _ len yerden tavuk ~irgenmlyeceği içln çe • 
rulm~tur. Norveçliler Golma nehrin:n kotn rala29 CAA.) - HA.d bir .devreye gir - ratorluğu zamanında da ~uhtelif mmtaka- kinmemek icab eder. Petrol daima gaz fi 
ka rüt .. h tm k t'l sr· me e o n Norveç harek!tı lngiliz gaze - il be b ı.IL P erınt ava:ra a a sure ı ~ . o - tel . i . larda nraştırmala.r YQJ>ılm!4tır Siird vilfı • su e ra er bulunur. Antiklinal ve Sen1'ır 
rene giden hattı ke!mic:lerd!r. b edrın ı.ş.gd al eden başlıca mesele olmakta yetinde petrol 91ktığını memn:untyeUe öğ _ naı denilen arazi mıvalarında yükseklikler· 

Lo . Tr d er evam ır. Bu neşriyattan şu netice çık. de 1 tiklin ıı . llt 
ndra 29 (A.A.) - Rovtenn on - maktadır· Me k h ind - ıt f"kl renmiş bulunuyoruz.. Fakat temenni edelim • yan an a erde kesafeUeri ıttbar 

heim şimalinde.ki nıüt~t-fı!<: ku\-'\'etler nN! Jçln bf ~k ,; le~ cep:; ; mu e ~ er ki, bu petrol yüzümüzU güldürecek mahiyet. sıralanmış bulunurlar. Su hepsinden ağıt 
dindeki hu.susl muhabiri bildiriyor: • r . ,. r u . ar arz en orveç m ca. te olsun. Her yerde petrole tesadüf edilir. olduğu için <1ibe çöker, gaz en üsttedir. :Pei-

Müttefiklerin harb mekanizmnsı. delesi azamı ~erjı ile ya?ı:malıdır. Ve Daily Fakat pek azı ika:blll i.5tifadedir. Üzerine ya. rol _ortada bulunur. Sondajlarda şayed te .. 
Trondheimin ııfmallnde bütün cephe üze. Mail gazete.sının dediği gıbı- harbin nihai <>- pılacak tesisatı karşılryamaz Petrole hangi sadüf edilirse evvelft. gaz çıkar, ıblla.h.ıı.re peto 
rinde kolavlık1a \'e mOess•r bir surette lo.rak Fransa cephesinde kazanılacağı ne millet lft.kayıd kalablllr. P~trol bulunduğu rol f14kınr. ~trolün 1ktısadi kıymette olıı.-
işlemektedlr. .kadar doğru ise, Norve9te bir mağli\biyetln haberinin uyandırdığı alaka elbette yerinde- bilınesi için çok fazla olması lfızımdır. ,.._ 

Sfmdiye kadar 'Tamsoı;!l binlerre f rı Almanları takviye edeceği de 0 kadar doğ • dir. Bugün yapılan ıharblerin bir petrol har. masrafı korumaz. Böyle petrol olduğu yer• 
giliz ve Fransız a~keri c

0

ıkmıs ve ~essiz. ru<lur. Bu~a. binaen ya~. tedbirler alınma- bl olduğu ~alüm. de kalmağ~a mahkfi~~ur. Bulunduğu bllc1lıi
ce Steinkjer etrafındaki hnrt-ket nt-kta- malı ve_ luzumu olan ~utli.n kıtaat ve nll\l- O&nanlı 1mparatorluğu Mw.ul petrolleı-ln- len petrolun .kendisinı ık.uı-taracak vaziyetti 
larına yollanmı~tır. zeme gonderilmelidir. Inglllz parlllmento n- den maalesef istUade edememiştir. o zaman °~1 şayanı temennidir.» 

Bana resmı:>n bildi.rdilt-r kı. müttefik. zasının ~aşvekllln Salı günü pek muhtemel ne işlettik, ne lşlettirdik. oenubl İran pet _ 1ürkiye. coğrafyası doçenti Besim Dar-
ler, Steinkjer Alman vanj?ın bombala • olarak g~i c_e~e yapacaı beyanattan ö~- rollerini, İranlılar işletmlyorlar, fakat İngt • kot da~ ızahatı verdi: 
rile tamamile tahrib ~di'miş olduğundan rerunek ıstedıklen .şey de budur. llz.lere vermişlerdir, istifade ediyorlar. 192.6 • - Memleketimizm etrafında en zen. 
bu şehri J?;eçen bafta tahliv,,. mecburive - Tim.es guet.eı\l Trondıhelınln mütte!ıkler da Musuldan sarfı nazar etmek mecburiye- gın pet~ol sahaları bulunmaktadır. Me • 
tinde kalm~tır. Bununla beraber bir~k tarafından derhal i§gallnJ ümld etmek is - tinde kaldık. Bu mıntakayı almış olsaydık seIA. dunya ıikincisi Kafkas petrolleri. 
müttefik ve Norveçli kıt'alar şimdi sch • temiyor, fakat bu limana bir deniz seferi bile, kolay kolay işletemlyecektik. Zira o za- muhakkak ki çok zengin olan Irak, yanl 
rin şimalinde vazivet almıc: bulunmak - mümkünse bunun ya şimdi yapılması veya man için sermayemiz mevcud değildi. İktı- Musul ve İran oetrollcri, garbde de RıJ • 
tadır. Son günlM"d" Steinkier. Nam.sos hiç yapılmaması ~cab edeceğine kanidir. sadl tıartxte yenilmemizi temin mauadile manya. : . Bu kanar zengin petrol mem -
volunda kuvvetli he~ıf faalivetlcri ka\·de. Deyll Ekspres gazetesi mütterıklerln Nor- bize karşı boykot yapılmış bulunuyordu. Hiç l~ketlerı arasında Türkiycnin de nasibe' 
di1mfstir. Bural~rdq kavaklı Alınan as. veçteki icraatlarının genişliğinden şüphe ~t- bir mUlet blııe para vermiyordu. Ancak Mon. sız olmadığı düşünülebilir. Bilhassa buıı. 
kerlerine Tasfüı.nmıştır. Bu vol üzer:nde mlyor, fakat çlmdiye kadar yapılanın a _ t.roden sonra keseleriııl açmata başladılar. lar arasında bizi .Musul petrolleri alaka.-
keşif devrivesi ~~zmekte olan beş düş - zımsanmasm; tenldd ediyor. Lakin elbette b~ün için mucızzam blr dar ediyor. Çünkü, bizim Diyarbakır ha.o 
man motosikleti! askerinden ikisi esir ~- Deyli Telegraf, Norveç harbinin bütün servete malik bulunacaktık.. Ne i.se, bunu val~ind~. de Mu~~. ha':a~isindeki ayni a-

Londra 29 (A. A. l - Bahriv,, nezare - dilmic:tir. cephelerde harbin şiddetleneceğini &österdl- kapıyalun. Bu t>aş~a bir bahis... razı s.~rısıne tesadur edılıyor. Musulda v• 
tinden teb1i~ edilmiştir· Almanları" 'rnlla.,dıkları teknik ği ve Hitlerin kıştan evvel bir karar umi - Benim ttkrlme gore, Sllt'dden çık~n ~tr~l ~.erkukte petrol iht~va eden arazi üçüıı. 

Yeniden üç Almırn iaşe ~cmisi hatırı). dinde olduğu !kanaatini g&teriyor "\'e ı::llyor ~.uazzam mikyasta olınıyacaktır. ?unku bu. cu zamanın ikinci kısmına aid tabaka • 
mı.ştır. Londra 29 CA.A.) - J:lteuterln askeri mu - ki: yuk pef::oi damarlan fa.ıla derinlikler: in - Iardır. :Miosen devrinin Fars serisi deni • 
~n iki ~n .zn!'fmda 5 İngiliz kruva - hablri bildiriyor: « . • meğe !uzum kalmadan bulunurlar. Turkiye len katı .. Bu tip arnzi bızde de Mardifl 

zörıle 13 naklı\•<> vapurunun batınlıiı~ı Almanlar, ıimdi Norveçte, Polonya seferln sö ~ıiler Brennerde Mu.ssolınlye d~ bunu ihtiyacına kfıfi gelsln, yetişir. Blllyorsunuz civarında ve bunun daha şarkında bu • 
yeyahud ağır bac;nra uğrahldı~ı hakkın- de kendllerine muvaffaltlyet getiren tekniği Y e.mlş ve hatta kwnen ikna dahi etmiş. ki, son zamanlarda gerek demir, gerek de- lunmaktadır Ancak etrolün te ekkü • 
daki A 1man iddiası tamamen asılsızdır. taklb etmekte ve demiryolu iltisak nokta - tir. Norveçte blr yıldırım zafeı:_ı elde et.sey. mire müteallik maddeler, petrol flatları yük lünden zam~nımıza kadar kaJ!bUınesl 

Hammon ismindeki 1n,glll7. balıkcı v"- 111.nnı -ve limanları bombardıman etmek su- ?1• Macarlstanla Roman:aya hucum edecek, aeldiği gtbl takas, kontenjan vesaire sure - için derinlerde iyice muhnfaza edılmı• 
puru batmış ve Larwood balıkcı r,remlsl.ne retile mi.ıttefiklerin münakalelerlni ke3mek ı:aıya ise Dalma9ya sahillerini işgal edecek. tlle değil, döviz mukabili verilmektedir. Dö- olması lazımdır. Binaenaleyh petrol var
!e yangın bombaları isabc>t c•tm; tir. Ikl ümidinde bulunmaktadır. Bunun için, Al - t . .1 • vız vaziyetimiz de malfun. Sıkıntı çekiyoruz. sa, kendini muhafaza eden tabakalar a. 
vapurda da insa!lca hiç bir r.ayiat yok • manlar alçaktan uçan bombardıman tayya- L~ndra 29. <:dı..) - Tun~ gazetesinin as- Petrol, döviz mevcudümüzün mühim bir kıs. rasmda olacaktır. Bu tabakalara b::ı;.sfl 
tur. releri de kullanmaktadır. Bu tayyareler, le- ken _ muharrırı yazıyor: mını kemiriyor, büyük bir kısmından feda. yd;derce metre derinliklerde tesadüf ~ 

Lo~dra ~ .. (A.A ·- İn~lllı harbtyıı r.e. vazımın ve takviye kıt'-.ları~ın mahallerine MuttetUtlerin, pl~~ını tadl~ m~cburı • kll.rlık yapmağa .. mecbur edJ,yor. Mall bakım- dilir. Memleketin bu kısmında petroliill 
zaretı teblıği. ... . . vasıl olmasına m!lni olmak uzere baraj ha - yetln~e oldukları but.ün açıklığıle itıraf e _ dan olan bu ~~kil.l vaziyete harb bakımın. mevcudiyetinden çoktanberi ~üphe edı • 
v. Gud~erandsdfıl, vadıs•rde \'a;•ıyet. <le- llnde bomba atmaktadır. Almanlar, her şey. dUebıllr. Trondhelrnln derhal zaptı imkanı da~ olan lhtıyacı da llA.ve ederseniz Mdi _ liyor. Hatta 14 sene kadar e\·vel Frano;ı, 
gışm1>mış olarak Kalmaktadır. 'den enet. hedenerlnl bulmak. \i-ıere alçaktan zall olmuştur. Bununla beraber müttefikler senın ehemmiyeti daha ziyade tebarüz eder. mütehassısı Leon Bertirnn Van mınlakB• 

Düc:man. lıa':a kuvye~le~i .~ndalnec: ve ! uçmalarını imkflrunz bir hale k:oyan hava ve Norveçlller harbe fasılasız devama az • Yanılmıyorsam va.satı senede 200,000 ton sında bu bakımdan bır tetkik seyahati 
Molde ~c:ehırlenn~ muhım hucumlarda bu dafl toplarmın ihracına mani olmak lste - melmiş bulunmaktadırlar. petrole _1htiyacımıs Tar. Silrddıe bulunan pet. yapmıştı. Sonra da Amerikalı mütehas ~ 
lunl'T'ıı tur. . . • . lmekt.edlr. Fakat alınan aon haberler şu el - Bu mücadelede kendi zayicıtımızı tesblt ve rol bu ihtiyacı _lcar§llıyacak ınisbette olBa ge- sıslar dolaştılar. Sondajlar çok masra.flJ 

Nan:ı~os vAd~c;ınd~ ~e ~arvık mınhıka heti göateriyor kl, mi1ttefikler Norveç sa - ilAn imkanı mevcud olduğu halde düşman ı.s ne fevkalAde bır oey .. Türkiye sanayi saha . olduğundan bu .İl ya devletin. yahud ser' 
~anda ış are (iocrpr yem bır "'=ey yoktur. hlllerinin muhtelif noktalarında bir çok ba- tediğt tadar kendi zayiatını &akluın ver _ sında llerledlkçe daha fazla petrole lilzum rnayedar bir c;irkctin müdahalesi olm:ı • 

No?"veç tebHği taryalar ~erleı,tirmde muvaffak olmu~lar. dlği zayiatın ekseriya tahminlmi:aden de çok duyacak, bu miktar da ltlft gelmlyecektir. dan halledilemez. 
dır Bu bataryalar müttefik iislerinln vazi- f la . Şunu da ihatırlamak .IAzımdır ki, etrafı çep. M d tk"k . .. .. baı 

Faris 29 (AA) _ Norver ajnnc;ı Nor · • az olduğu muhakkaktır. Filhakika bu Nor ,...vre ~-l membalarile mu.ha• bul bl a en te ı ve arama cnstitusunc 
• • ... • r ' 

4 
• yetini g"-tlkç.e daha ziyade takviy~ etmek - rgü ..+J Al l d ... ~... " unan r 1 b" p t l t . ihd e-

veç bnşkwnandan'ılt.nm son tebliğleri - edtr . veç ı;e ze11v. man ara sa ece bahriyesi- memlekette ~etroie muhale.kak raslanır. Bi- ı. ı: «. e ro ııraş ırına s~rvısıı. ~ as t 
nin aşa~ıdaki hütasasını ne$T~tmişt;r· t · nin uğradıitt zayiat ve Kattegat ve Skaje _ zlm de her tarafımız pet 1 tak 1 11 dılmıştır. Araştırmalar Mıdyat cıvarınd 
Alm~n tayya~leri. Molde üzerin·d~ u. Namsos nuntakasında, Almnn ta~viyelerl, 1'1lk dibinde bata~ lbi~~rce askeri na.zarı iti- çevrilmiştir. Bir tiırafta ır: t::ı 8 :ıie; ve. Siir~ bavalisinde yapıldı. ~er bir .soıı· 

ç.araı, şehri bombardıman etnıişJnd 'r, levazımı Te mühimmatı, ~ok yavaş ı;e pahalı bara alınsa da.hı butun hllelerlne rağmen ıtarafta Kafkas v.e Romanya bulunu~or. Coğ. daJın bırk~c ay devam etmesı ve ara'itıfr 
Maddi hasar mühımd'r fakat insan za bir vasıta olan hava yolile gitmekte oldu - pahalı.ya. mal olmuştur. Almanların Norveç ·ar bakımdan bö le dört t 11 ma sonda] arının vasati olarak onda b 

• • - ~ .. A b kAd 1 bir Alman tazyik" ı . ı y yanı pe ro e .çev. tr 1 t a•• t t o "ht" 1' b 1 dt.l-yiat1 yoktur. Bir Alman tayyaresi dfü:d- ...,un ..... n u cepı.-; e yen 1• cenubund:ı. kazaruı!bllecekleri muvaffaltiyet rilen bir memlekette petrolün bulunacnğı pe 0 e .. esa u • ~ mesı J ıma. 1 u tın • 
rülmüş ve at~ 11lmıstır. Bu tavvaren.inlpek az muhtemeldir. ne olursa olsun, münakale vasıtalarının ve gayet taıblldir. Maden Tetkik ve Arama Ens- ğuna_~ore: ~u ışın derhal netıcc "errni 
rn~ret~ba~dan iki kisi ö'mÜ". dijterleri Muhakkak olan bir ~ varsa _Nar~llt et- kıttıat yüklü vapurlarının tahribl ayni te - tltüsü faaliyetine devam ediyor. Ya Dlvrik- _Y~C~ı. a.şıkardır. Bazan 1100 metTe~ ' 
esır Pdılm:ştlr. Aah<>undda birc?k Almanı rarında müttefiltlerln nzıyeUerlnın gun .. geç yakkuzla. ayni .ş!ddetıe devam edecektir. Bu te demir cevheri bulduğu gibl tesadüfen, ya. mıldıit.~ halde petı;>l 1?u~unamaz: B_u ~efd' 
~yyarelerı yere inme~ mı>cbur edilmi~. tikçe daha ziyade kuvveUen<ll~klir. ~w1a. dar .sularda <lenlz nakliyatını tamamen dur. hud devamlı çalı.şmaları netice.sinde bizl 1000 kusur metre a~:ınlık.to ~a~ıll ıstifıa f 
tir. Breda1da iki İngiliz tavvarcsi van - kallt inkitasız ~evam etmekte ııe ta.kvıye bu durmak mumklln otinasa bile, denizlerdeki tatmin edecek petrolü bulacaktır. Bulunan petrol bulu~d~~J oğrenilmıştir. Hat8 
mıştır. Denizde orve:- gt"n> 'leri Alm~n suretle genıı bı.r surette temin olurunıJ.Ş bu- haklmlyeUm!z bu nakllyatı git.tikçe daha petrolün memleket sanayilne büyük tesir - ana vatana ıltıhak etmeden evvel. başı;: 
gemi ve tayYaf""leri arasında çarpışmalar lunmaktadır. tehlikeli ve daha şüpheli bir hale koyacak _ lerl olacağı şupheslzdir. Bilhassa kara nakli n:11S olan arastı~.malar;ı. dev:ı~ edılec~t· 
olmuc: ve bir Non·cc vapurunda yangın Fransızlara göre umumi vaziyet tır. vasıtalarında tesirleri görülecek; harice tır. Trakyada M~r~fte ~avahsınde ele ~it 
ç.ıktnı!;tır. Parls 29 (A.A.) - Noneçtekl vazlyet şu - muhtaç olmamak başlıca faydasını teşkil -e. rol bulunması ıhtımalı çok kuvveth}J• 

Alman teb liö-i d·- ·. S' h" ·· · · · 1 decektir. H.ülisa bu ıbizim memleket için Ayrıca Erzurum ya~lll.~nda Tercan. tr"· 
~ ... IV3S Ş8 lr mac iSi IÇflma 8rl kal M h t a ınd da pP "" 

Berlin 29 (A.A) -- Ilec;mi tebli~: Alman kuvveUerlnin ilerlemesi. gerek Ged bir saadet, ikLısadi tıayatınwıda bir dönüm ~ t ffl• ama ad1!{-? cıv r a 
Karada muh:ırebelerc iştir:ı.k eden bmndsdar'da Kvan öminde ve gerek As - Sivas (Hususi) - Şehir rnec.Jisi noktası olacaktır. Petrolün bulunması kflfl u un Uf;u zanne ı ıyor.> C 

düşmanın gerilPrind~ münaka1ntı k .. s _ t.erdal'de durmuştur. Rörasın şimalinde, Nor 940 yılı bütı;e müzakeN-1erine ba~- değildir. İkt.ısadi blr şekilde l.şletllmeğe değer N. S. · 
mekte olan hava kuvvettermin mUzah• _ Teçliler, oslo _ Trondheim deıniryolunuıı şe. lamıştır. Şehrimizin imar i.şlcri olması da lA.zınıdır. Yalnız bununla da kal- Kanada Başvekili Amerika 
reti ile, NorveçtPki harekAt, tecrbi~ edil - laleli Glommen nehrlni üzerinden katettıll'l il k k d ı~k d maz, en yakın Umanlara, yahud demir yolu 

& e ço va ın nn a ıı a ~r olan kıv- ·· -.... -~ .. 'i ı-'" ed De ı 1 d U 
miş bir plan i1e d0 va.m ctm,..ktedir. yegane kopruyu berhava. etmişlerdir. Dom _ . • . . . . . • guzeı:gu.uına •uuu ~ er. m ryo u a. Hariciye Nazırile nörüşl 

Norveç dahilindı:? teskin faalivt>ti. de. b.9.as • .St.ören demlryolu üzerine çıkmak ü. metlı belcdıyc '.fı~ısımız ArlıJ Tarkan bu ima pahalıdır. Limanı tercih et.nıek zarureti :S 
vamh teTakkiler kaydeylemektedir. Al - zere dağlık araziyi .kat'a başlıyan iki küçi.ılt bütçe müzakeı-elerinde de bllyük bir has- vardır. Bunlar sonra dil§ünfilecek şeyler, bl- Vaşington 29 (A.A. )- Kanada bııŞ ~ 
man kıt'aları, mühimmatı ilP beraber 24 Alman kolu müttefik kuvvetlerlle temcısa sasiyet göstermektedir. Günden güne ar- ze diiııen hükumetin resmt tebliğini bekle. vekili Mackenzie Kıng, bugün harici~ 
toptan mürekkeb G yeni batarya elde et. gelmişlerdir. tan şehrimizin medeni ihtirarJarı bu sa- m~~tir.» nezaretinde Cordell .!I~ll ~e .. Sunııı 6' 
~tir. . Demek oluyor ld, nz~t aydınlanmak yo. yede bütçenin irudreti nic:brtmde kapa- U~i~e1:6ite ~yat Fakültesi ootrafya \Vells· ı"le yanm saat gonışmuc:tur. Bu ~ 

MPrkezi Norveç sahnierinctr• iki Inı:iliz !undadır. . . . enstıtusu umumı coğrafya doQenti Ahmed ""' ,,.. 
kruvazörüne, orta "anta bombalar tam nacağı muhakkaırtır. Beledıy~ reısıın:zin Aroel, petrol bulunan .mıntakanın Irakla rüşmede King, gaıetecilere beyanııtta 

" ,., Müt;tefıklerln asker ihra.çları, daha seri b · t d ff k ı ·· d ·· h kt · · l "şti surette isabet ehnıştir. ı ! nakllve aemf. u ış e e mu va a o acaf{ın an şup e yakınh~ıru ~aret ~ı-ek şöyle diyor: lunma an ımtına ey emı r. ~ 
"' bir ahenkle devam etmektedir. _ 

sine. ağır bomba'ar düşmüstiir. Bunlar - Narvik'de vaziyet değlşml* gibi gözük - etmiyoruz. 
dan bir kısnu ?atmıştır. İki Alman tay • melttedlr. .. ..... ................... ....................... - .......... . 

yaresi üssüne dönmcmistır. Trondheimin şimalinde Stelvlcjer'de, mu - s • t a" lemı•nde 
Garb cephesinde iş'~ra deo~er bir şey hasım kuvvetler, sık .sık çıkarılan keşif kol- .._. ) }' a Se 

yoktur. larlle teması muhafaza etmekle ikLlfa ey • 
Trondhaym ceph~sindeki lemektedirler. Bu k~f kollan faa:Hyetl., şıı-

har~kihn tafsi'atı rada burada ibazı çarpışmaları intaç etmek
tedir. Norveçte bir noktadan bHdiriliy.or 29 

(A.A.) _ Tronclheim rcnubundaki da~ _ Nihayet, Norveçın cenubu garbi.sinde, Nor-
fık bölgede tn~iJız ve Norvl'C kıt'aları veç tebllğlnde zikredlklıği g bı Hone!bdd 
muhtelif istikametten yapılan Alman hü. mıntaka.sında, Bersen'ln şn.rkuıda VQSS mın
cumlarını püskürtmüşlerdir. Başlıca harb takcısında ve Stavanger mıntakıısında çar
sabnC'sinin daimn Kvam olduğ•ı anlac:ıl - pışmalar vukua gelmektedir. 
mak• dır. Kvam müttefiklerin askerlikte 60 Alman askeri esir alındı 
<SÜr,gu• ismi verilen bir mevzii ele l{e - Stokholm 29 (A.A.) - İsveç .radyosunun 
Q.lrdikleri Gudbrancl vAdisindı:? iki dağ a. bllcUrdığlne göre Aalesutı<i clvnrındn esir 
rasınd~ kiı!n bir köy~ü;. l\'lattefıkler, e - edUen 60 Almnn' askeri, Aalesunda gethil _ 
hemmıyetlı Dombas ıltı!';alc noktası \ize • miş ve mekteblere yerle.ştırUmi§t!r. 
rind n bir ~eçid açma~a çalışan Alman - M·· fikl · k" 
lann şiddetli hücumlarını bu noktaci.an utte erın sev ıyatı 
~sktirtmüşlerdir. Bu aradn Almanların Norveçte blr noktadan bildiriliyor 29 <A. 
Ost<."r \ 5disind~ Domb:ısın c:imnllnc dol{ A.) - Aske.r ve malzeme nakline ınô.nl ol -
ru iki müfreze gönderdikleri bild rtlmC'k- mak için Alman 'h:ıva kuvvetleri tnrafındnn 
tcdir. Bunun lıedcfi K\•nmdaki müttefik yapılan bütun 'hücamlar defedllml tir. Her 
kıt'alara arkadan hiicum ederek bunları gün muntazaman nakliye yapuparı gcllnn1'-

<Ba~tarafı 3 ü nci.i sayfada) 
Demokratlara pöre: Bu fırkanın politi. 

kacıları da Amerikanın harbe girmesini 
istememektedirler. Kanaatlerine.- ha.ı b, 
fırka gayreti ınevzuubahs olmaksızın iş 
basına bir takım mi.ist~kil kimselerin ge!.. 
mesini ica'b Pttirecektfr. Bilhassa bu ba
kımdan harbin aleyhindedirler. 

Bunların haricinde b;r de muhtt>lif 
Avrupa memleketlerinde akraba1arı olan 
aslen Avrupalı Amerikalılar vardır ki 
bunlar da Am,...rikanın harbe ginne.ı,mi 
istemezler. Çün1<ı.i: Bizzarur Amerikalı
lıklarına rağmen bmnetic" ana vatanla
rile silahlı b'r :nücadel<!\'"? sürük1enmiş 
olacaklardır. Atr.erikada harbe giı i.p _gir. 
memek hakkındakı umumi kanaat sımdi. 
lik bu merke7 1cdi.r. 

5aliın &a"'.1'-1" e,ln"fl 

Devlet demtryolları ve limanları işletmesi 
umum idaresi ilantarı 

....... 

1(5/940 tarihinden ltibaren: 
sahiplerine nld ve idare malı sarnıçlı vagonlarla .nakledilecek mayla.tın asgari ıı:: 

mule ve nakil şartlarında tadilft.t yapılmıştır. Sahiplerine ald sarnı~lı vagonlarla na~ tl 
dılen benzinlerin ssgari 13 ton olması kaydı kald?ırılmış, nlelfunwn nakliyatta vıı4°ı1J 
hacimlerini ifa<ie eden rakamlar, benZin nakliyatında hacim rakamlarının 0,70 ile 'h~ 
zarbı ve :ispir.to, petrol, mazot, motorin, h mız cAsıt», makine yağı nakliyatında bil "' 
ı·akkamlarnun 0,80 lle hasılı 2arbı asgarı hamule ıtonu olarak tesblt edilmiş ve tJJ' 
şartlar hususi mahiyeti haiz olan idare malı sarnıçlı vagonlara da teşmil edllın1GW'· lıl 
sılı zarblarda'kl. lte.sirlerln 'Yarım ton ve daha fazlası bir ton sayılır. Fazla tafstlAt iC 
istasyonlara müracaat edilebilir. t1949ıı <1344311 

•' Mnhanuneıı bedeli 12.500 lira olan 50 000 Kg. bemln 215/ 1940 Perşembe gunl ~-' 
cı:>,301 on beş buçukta Haydarp:l.§a<la Gar binnsı dah"lındeki komisyon taraft11" 

k palı zarf usullle satın alınacaktır. ~ 
Du işe gim1ek 13tiyen!enn 937 lira 50 kuru.-;Jul: muvakk:ıt teminat, kanunun tayltl p 

tığı Yesıtmıarıe. tekllfierini muhtevi zarnarını <ı.yui rün saat 04,30) on dört 'burıı 
kadar komt..-y-011 Rels1iğine vermeleri Hlzımdır. 

Bu i.,,c ald şartnamrler Komisyondan p.ı.rasız olarak dağıtılmaktadır. (3067) 
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Yalnız 7 &ün zarfında / S PO R ı 
BU ŞAYANI HAYRET . 

o E G i ş 1 K L i K ı Kırkpınar gareşlerı 
seçmeleri yapıltyor Baye1n D. BRAMALLE, bir haf. 

ta zarfında tecrübe ettiği bu yeni 
güzıellik tanı tedavinin cazib tesi· 
•inden -hayrette kaldı. 

Beden Terblylld İstanbul Bo'lgut Ofıreş 
Aj anlıtından: 

-5on PoMaıt aa ~rihl tefrikaaa: 42 • 

IAYIAIS 
Yaan: U.... A ..... Gts 

Hükümdarın atkı 1 - Kırkpınarda yap~ ola.n Ttlrtlye 
se~ güreş blrinclliklerlM i!JUrü edecek 
olan bölge takımını seç:ma üzere .,,i/9'0 
Cumartesi gilnO aer.best 1filNt seçme .mti&a- Acaba onun Aliettini ziyareti ile, Zeli- yini almadan bu i~eri yapmak hem benim 
baka.la.rı yapıJaca.ttır. han.~n Nmettüıle sevi§mesi .sadece bir te- için büyük bir mes'uliyet hem de dU,. 

2 - Bu müsabakalara her aıklett.e tıtib _ sadüften mi Jbaretti? Yoksa Seyfemn manlarım için kaçınlmaz bir fırsat olu._ 
!erden yalnız birer 8Ül'eŞ91. kabul edı1ecek - Kutuz o kız vasıtasile toy sultanı elde e- Sürmek istediğimiz insanların birini oı:ıe 

inanılacak 

'81 .-eğil, diyorsunuz • 

BİZZAT TECRÜBE 
EDiNiZ 

tlr. derek kendini devirmek için bir plan mı du, ötekini bizzat oğlunuz tutuyor. Bu 
3 - Sıkletlerde bir kllo U>leraruı vardu. hazırlaml§'tı? kadar kuvvetli hamileri olan iki .şahısla 
4 

-: Tbar:ıa'~ l8-19 arMında yapllaeak İkinci ihtimali daha lruvvetlı bulan şu aciz kulunuz nasıl çarpışabilir? 
V@ musn a ......... •at 20 de ~anacaktır. ş f . . . . · • 

6 - Müsabakalar Sül aniye r kltlbü ere ettm ~ ~W:tinin anasını kan- - Öyleyse ben Melik hazretlerine la· 
salonunda yapılacaktır eym spo dırarak vazıye~ hak:ım olmak ve Alaet- zım gelen öğüdleri veririm. Oğlum mu-. 

6 _ Mıisabaka ihake~erlne Ahmed 0 .. tinin kızı ıle Kutuzu zararsu bır hale ge- hakkak sözlerimi dinler. 
kan, Vefik Gürkanlar, Sedad Şnhln; l\.e~ tirmek için bütün gayretinı sarfediyor- - Allah ömrünüzü uzun etsin Melike 
Bükülmez, Reşad Tunçkol y~ Hayım B~çer du. Zeliha ile Nurettıni Alinin sevişme - hazret1eri! Hem beni, hem devleti büyült 
seQllınişlerdlr. sini, Seyfettin Kutuzun ihtıraslarile ka- bir çıkmazdan kurtarmış oluyorsunuz. 
Galatasaray -Fener muhte1itinin rıştırarak genç .ultan aleyhine hazırlan- Yalnız bu lutfunüzü vakit kaybetmeden 

• mış bir suikasd masalı fekline sokmuş ve yapmanızı rica ederim. 
M:sır seyahati bu yalanla kandırdığı kadına aşağı yu- - Peki siz burada bekleyiniz. Ben Of 

Ancak bir hafta zarlında, bin. kıymetli unrur şimdi, pembe .İki maç yapmak üzere Mu.Ya gidecek karı şunları 8Öylem~ti: nunla konuşmaya gidiyorum. 
)erce kadınlar. butün buruşuk. renkteki Tokalon kreminin ter. olan Gala.ta.s~ray -.. Fenerbahçe muhte.litlne ~ - Genç sultanın hukukunu §iddetle İhtiyar şarlatan gözlerinde yenj bh' 
lvklarından kurtuldular ve bir kibinde mevcuddur. dnhil futbolciller dun aqam mınten mer- 1 rnu'hafaza ve müdafaa etmem Kölemen- zaferin ümidi _sevinç ve riya dolu hare. 
çok 1ene gençleştim·. Alimler, Her akşam yatmazdan evvel :kezinde lblr toplantı yapmışlardır. lere pek ağır celiyor. Onların sultana ta- ketlerle • kandırdığı kadının ayaklanıul 
yaş ilerledikçe buruşuklukla. Bu kremi ku:llarun17_ Siz U'cur. Galatruıaray - !"ener.bahçe muhtemı bu - hakküm etmek ve .arzularına boyun eğ- kapandı 

d . 1 J gün yapılacak son toplantıdan sonra te~bit ecr w. takdirde h 1,. kadac 'tmek ta · 
nn mey ana ge diğlııi ke§fet- kcn cildinizi besleyip gençleş • edilecektir. m ıgı a ıne gı -
mişlerdir. Çünkü, iht !yarladık- tirecek V'e buruşukluklannızı Futbolcülerimlzln Kahire veya.hud İsken- savvurunda oldukları muhakkak gibidir. 
ça cild birçok -kıymetli umur. derlyede hangi takımlarla maç yapacatı Bu gayelerine ermek için evvela beni 

-4-

]arını kaybeder. Bu unsurları ia. giderecektir. Ancak bir hafta malüm ~tUdlr. devirmek istiyorlar, sultanla aramızı a-
deeediniz; cild yeniden tazele • zarfında senelerce ge:rıç gfüü~ Muhtelit takun Cuma günü mıat ı de ha- çacak iırsat ve vesileler yaratıy<>rlar. 

İLK AŞK 

fir ve canlamr. ncceksiniz. Güncfüz'er için yağ- reket edecektır. Seyfettin Kutuz gene ı?ski bir Memlfık Aşk için söylenen sözler büyük bir te-
İfte. Viyana Cniversitcsi pro- sız beyaz ~nkteki Tokalon kre- Be vl Ha 'k · k · olan Aiaettin1e birleşerek onun kızı va- zad silsilesi teşkil edecek kadar dağınıW 

ksörii Doktor STEJSKAL'ın mini kullanınız. Siyah benleri JOg U 1 SYI IS rım Sltasile ~elik bazretlerini elde ediyor. ve muhteliftir. Bu mevzu üzerınde heıı. 
pyanı hayret kesfj de budur. eritir ve açık mesameleri sık • mUsabaka1an Desisekar kız, türlü fettanlıklarla safde- kes istediği gıöi bir fikir yürütebilir. 
Genç hayvanlarm hüceyrele - laştırır. Birkıııç gün zarfında en Beyotıu Halkevinden~ .Bvlmizde .Ulm run delikanlının kalbini kazanıyor ve o- Şaşmaz ve değişmez olan bir şey vardı» 
rinden istihsal ve .. BİOCEL. sert ve en esmer bir cildi yu. musabakalan yapılacaktır. nu balmumu gıbi yumuşatarak istedıği ki ilk aşk insanların en unutulmaz bir 
tabir edilen cildi ihya eden bu muşat:ıp beyazlatır. ı - 5 Mayıs 9tO Pazar siini saat 10 da kalıba döküyor. Teblıke meydandadır. hatırasıdır. -

süngü mübarezest. Tam manasile sultanın kalbini kazandık- Hayatın ilk karışık badisel'i karşısında EREGLt HAVZASI 2 - _12 Mayıs MO Pazar .Unü uu ıo aa tan sonra, .sizin analık hukukunuzu. be- kalan gafil insan uğradığı büyük sadı. 
~;:ı epe musabakası. _ nim ı:asilik vazifemi bertaraf ederek oğ- 1 menin çarpıntısını ömrünün her safha. 

K •• •• 1 • s t e• ı • "' • d 3 - 26 Mayıs NO Paıar sunu aaat 10 da l l l k h . ted k om urıerı a iŞ tr 1 ıarın en: kılıç müsabakası. u~u~ avuç arına a aca ve ~ ıs l - sında ve en ufak bir vesile ile yp.pyeni bm 
:> . _ lerını yaptıracaklar. Fettan bır kadının he ecan eklinde tekrar du abilir 

3870 numaralı kanuna müsteniden 2/12691 nwnarah kara!rnamenin ' Mlisabakalarda t>ırlncl, ltlnd 'ff üç;bıcl .- nelere muktedir olduğunu peklli bilir- yy •
1 

ş··zı·· .k N . YAlln: :n.ı 
1 k .. t ;ı.ıı.-ı ed luğu kazananlara mukataı .,erllecelrtlr. Mu- • . . . . • • f .:. ~ go u ı.z, urettm ın U111 

sayı L aranna gore ~e~u en __,_, smız. Nıteltim .merhum zevemızın el.- kıd f"l . b 'lk - .. 
1 1' I . sa.bakaya iştirak edeceklerin ı:m.ıu.iı .spor k . d beb 

1 
bö 

1 
b" k d aş ır ve ga ı ınsan u ı gonu ma~ 11 EREul HAVZASI KO ÜRLERI SATIŞ BIRLl~I ,, şubesine muracaat edeııek taydolunmalannı d:tıne1 ~ dse :ıh} ~ ~d~' Ye ır a ınm cerasında daima budala, mütereddİd ve 

rt d 1 uzen en e6 , mı) ı. be ·ksi.zdir· 
Merkezi. ZONlı'lJLDAKT.' .. DIR. ca e er 'Z. cerı . 

.n ·························································-··· basmBilhassla bu 
0
sözlle ~uyn ~ kdamann_• Bazan en cılız ümidlerden hız alarall 

.Birliikten !kömür almak istiyen müstehliklerin 15 Mayıs 1940 tarihine ka
dar İstanbulda Topha!nroe İskele caddesinde 28 numara.de ve 15 Maya 
94<> tarihinden itibaren de <loğnıdan doğruya 7.onguldakta SATIŞ BİR
Lt{;ı .MERKEZINE müracaaıt eylemeleri lizımdır. 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAIT1: 
1 - Kömür alıcılarının kömür bıtdeılini ödemeleri şarttır. 
2 - Kömürler Havz.ıada F. Q. B. olarak teslim edilecektir. 

Teiaraf adcesl: ZONuULDAK - SATlKÖMt)R - Telefon~ 145 ZONGULDAK 

Nafıa Vekaletinden : 
2'rt5/940 p~zarte&i eünü saat 18 da Aııkarada. Nafia Veki.let.l blnuı lçlnde malzeme 

.adildüiii odasında toplana.n mabeme eUlltıae komisyonunda 5940 lira muhammen 
ltedelll ~ adtK! ieliraf maltıne&lnln kapalı zarf usulile eksiltmesi yapılacaktır. 

astltme ııırtna.mesi ve teferrüatı bedelsiz olarak malzeme müdürlütünden alınabillr. 
Muvakkat teminat. 445 Ura 50 kuruştur. 
i.tetın-rtn tekm mıettubla.nnı muva'Jtbt teminat ve ıar,tnameısinde JUl}ı vesaik ile 

birlikte ayni gün saat 15 e b<hr meac6r laanlSJQna matbua mutabtunde wrmelerl lA.. 
'-du, (lQ'l) (2'1'1ıl) 

lstanbul ' Mıntaka Liman Reisliğinden 
Ballç1oe ~fer.in aellmetine entel t.eokll eden Arzuhal taşının parçalanarak lh

l'lıeı 111 a.çıt eJr.slltmeye konmU§tur. 
'l'ahm1ni -.seı 2500 Uk1 bin bet yüz) lira " '1.6 temln&Q muftkkate 18'2 (yüı aetsen 

1'dl> Ura M ~- İhale U/"9t0 Pazartesi saat (16) tedir. 

"bU.pterlD tMniNıl:ı munttate meJl.ibm '" t.nta mettıapıarı, mali ~erile blr
illldıe mı tt• cin ,.. eu.Ue o.lata rıh&um 'heriDde iaaobaı ımnt.ab liman ıelalill 
la&m alma UmlıQoıDUD& n tart.nuDerl almak ~ idare .....- :müracaaı -
ı.r. ilin Ghmar. (Jll'lt) ... ,... .... ..... u--. .. 27 

Ankara borsası 
-·-

Açılış - Kapanaş 29 N.la.n 1HO JiaUarı 

ÇEKLER 

~ı.llf.Kapan 

LoDdra l Sterlin 5 24 

New-Yort ıoo Dolar U9.30 
Paris. 100 F.rant '2.994'1 
Mlllno 100 Liret '1 5950 
Cenevre 100 İ.nıç. Fr. 29.2721 
Amaterdam 108 Florin 4'1.5576 
Bruksel 100 Belp. . 25 2:191 
Atına 100 Drahım 0.97 
Sofya 100 ~va l.1!125 
M{ldrld ıoo Pe-çeta 1843110 
Bud~t.e lGO Pengil 2'1 ısso 
Büla'!ış 100 Ley 0.625 
Belgrad ıoo Dinar 3..5175 
Yokohama 100 Yen 35.0471~ 

Stokhdlm lt!O İsveç Kr. 3Ht05 

f)sham ve talavilit 

Erganı 

Sıvas.Erzurum 1 
&vas.Erzurum 1 
81-ra.&-Brzurum 3 
Sıva.s-Erzurum 6 
İş Bankası nama peşin 

19.111 
19.5"1 19.58 
. w.u 

11162 
19.82 
aııı 

ış o uyor. y e ya. OAsa ocası gı· "ddi hül' al k ba -.:~ . . en cı y ara oşar ve zan en .w.u" 
ı bı oğkı da mı bır kadın fendıne kurban h " fırsatlan - 1- b" t _.ı..ı.:~dle '--
,gidecek? ıın gu unç ır ertı:\Aftl .._ 

Birden analık hırsı. analık prunı, i- çınr. . . _ . 
çinde bir kanad g.bi çırpmıyor. Yavru- .. Nurettin ~ bugun bu iki batanın da 
sunun ibir .ba,u dışi mab1ük tarafından huıı;rarunı çekiyor. 
kapılması ve ona aid olan bir kalbin bu- O. Jeli! gözlü laza bir at ıezintisinde 
lunması. rasgelmişti. Hemen her ilk 8§ltta old\JllS 

E ki L-dınl b·ı ı........ b. "-- gibi O da tanışmadan, konUflD8dan. ... n sa n ... an ı. e ...... ~m ır .... y- . 
j nana yapan daima bu miifıit analık his-1 rüpneden ve ilk ~kışta sevdi. Kız c:ea. 
sıd;r. Siyasf düşüncelerden ziyade bu 1 ret YEime.:K belld aylarca ~uşma" 
lıisle kaygılanan kadın her zaman zeki ~~vaffak olamıya~b: ~ısa :bır ZBIMJl 

d. ·~-- :1..- L-•ri.ıı.. ihü içinde onun da kendismı aynı hararetl• ve rrayewuc nayran AAJ~A yar şar-
latana 30royor: aevdiğine kanaat getirmi§ti.. , . 

- Çare Şerefettin? Ojlumu bu apfte- O bir sultmı oJ.mua bu bır mes ud .pi 
den kurtannamn çaresmi bull olacaktı. 

O artık vaziyete hikimdir. Ne yazık ki omuzlarında saltanatm 
- Bu me.selenin iki basit çaresi Tal' alır yükleri. boynunda teşrifabn km1. 

- diyor - evvıell kızı babasile .Kahireclen mü zincirleri vardL 
u1.aklaştırmak. 80N'8 . Kutuzım icabına Bir Mısır sultanı hem de hür olmıYBJlt 
bakmak. Yani onu da bir tarafa teb'id anasının ve Atabeyin vesayeti altında 

etmek. Bunlan yapmak için de Melik yapyan bir Kısır sultanı nasıl otur -
hazretlerini Uma etmenız .icab ediyor. herhangi bir kızla sevişip evlenebilinBt 

- Siz vasi ve Atabey değı1 misiniz! Bu bygu altında hüviyetini gizledi ~ 
Oğluma haber vermeden bu i§leri yapa- kendini Tekm isimli bir Kölemen genci. 
bilirsiniz. olarak tanıttı. Aatba Zeliha bu ~ 

- Maslahat zannettijiniz kadar kolAy kandı mı. bnmadı mı? 
değildir llelike hazretleri! Sultum re- · (Aıbm wr) 

derim ki, kasanızı soyan esmer. tıknaz bermutad kolları sıvah olduğu balete' - Ne oJdU Salomoncuğum! 
vücudlü. sağ 001-uzu daima aşağ1da bir rahat w koltuğa ıızarımeir ve seıvgili - Ne olacak. mahVoalk! 
adamdır. kBT1S1 Bebeb ile ~*1annı seyret - Kadln elftim. y""""'*ta olduıla 

Cemel Giindoğıdu. keder-U balufları- mektir. Sa1m bu tmaepdan müs • mi pap1an attı: 
nı müiet1ifin :yüt.ünde ~ IOl'- tesna bir ~ duyar. Karlı geçen bir - Ağzını hayıra aç. neye mahvolu .. 
du _ günün alkşamvıd'a kansının pişinli~ yoruz! 

- Bunları nereden k~? nefis yemekleri yedi'kteın sonra ço!uğHe Salamoın 'kansı.na işlerinden baha&. 
Yazan: lıas.n Arif - Biraz ilenimle ~ ~ ~ çocuği1e meşgul o1ma1t ona o kadar tat. meyi sevntıefJdi. Hele sıkıntıh. DIWa 

Bet cWriPı sonra &uınbulun meşhurl Bu efiki sistem bir pencere idi. Bir üzerindeki izlere bakımz. Bu 1-na bir lı gelir kL. Geceleri sokaja çikarak iş)E!'l"den bametmenin !rendi~ ne lm
'-ktl Holmeei ~ )'flziıımeden bıçakla mlayaa açılır ve ymanya doğ- fikir Yemliye ~r. . cğleDmek maksadile para sarfetmekten dar pahalıya mal olduğunu b~k de. 
'9.t pvı. · ru 6ÜrÜ:lebilirdi. Pencerenln altında bir - Kafam ~eıımyor. ı:!ır ş~ anlıya- miitıhiş surette nefret eder. falar tecrii:ııe e~i. !Mı çevırıne1 

il'Nveli valk'a etrafında urwn u.zada.- sed ve bir su olutu vardı. Buiılar, pen· mıyonmı. Benı mazur görlnü7 • Acaba İşte. bu akşam da yemeğini yemiş. istedi: : 

h izahat alda. Sonra oda~ ve kas81Jı ceı-eye kadar Ç'lkılmumı kolayt~~ı - hırsı& ~~l~ mı? koıtutwıa çıettilrniş ~ Cumartesi - Bir ıey yGk ciğerim· İş hayab, 41-. 
..... ~ )'Ql-du. Eğer~ ~yı soyan amat?r hır- -: şuphesi~lM, 'i &r ıopb- günü alınış. faıkaıt okuna,,a vakit bula- caret hayatı maltim! 

" - mç '*' is ~ Kaa ~lanm&Dllf- == !: :aydı m::::ıe~ yaibilir mi=? n marru.ş olduğu gaeetesini gözden geçi. Rebeb. 'kendisiuclen btr şey saldw . ';;!::' :::.:.: lanaca!lttı~ Fakat. ~et ~ur~- - Hay hay!~ •?tik mi taciz ıiyordu. Çocuklar çoktan yatmışlarch. rnak istediğiai faıketmişti. Kaşlarm 
- Ben! tavsızile her tarafı arqtırdJiı.balde bir etmiyecıeliz. BıeOeka da kal'flSlnda d'ikif di~rdu. çatarak: 
- Kaptş-ı. .wıtarla açaratk mı gir- parmsk m bulamıyordu. Bu iş. :rantı>- Haıımet. note'in yamhanesinden ay- ltadıncağtı. Gir aralık kocasının: - Lifı !ğzmaa geveleme SalalllQDı 

'-rz? Yoksa açık mı ibuldı.muz? rna Hü.9eyinin marifeti idi. O hiç bir nlarak polis müdüTi~tine geldi ve en - Eyv~ Ben dolma yutmam. Ne varsa. olduıi'I 
- Evet! Her zamar&ıi gibi anahta - uunan .thtiyatsızlıkta bulunmazdı. açıkgöz taharri memurlflrınıı odasına Diye ibağırdıktan sonra yerinden fır- gibi söyle bana ... 
~ kapıyı açtım. fçerJ ginJlm ki bir Haş~t. to'Zlu ~l~ ürzeıindelki ~zı iz- çağırarak Fantama :flseyin)n derhal !adlığını gördil. ArL daha korkudan ödü Salamonun yüzü yemyeşildi, ga:ıete-
t& 1ıe göreyim... leri ~ geçırdilkten sonra döndü: yakalanmasını emre . tl rdu Koca ka ında saçlat-1 . .. t k· 
"-inıet ~tlbe Mr81'Dmm işaret etti. - Hmnz, şu sizin ilitiyar kitiibin bo- Müeevıheratçı Salamon tam mAnaslle ~ ıyo · ~ın rşıs . Yl gos erere · 

"~n:ye gide& c1ııpnmw tetkike }"tlA'llda poswda bir adam! Fakat tellş hayattan memnun bir adamdır. Onun dilken diken, y\izü ~olmuş vazı. - Dur, okuyayım sana ... 
~ etmeyin hınız ~dır. Ve iddia e- Ell büyillk zevki yemeklerden sonra yehe gören Rt:tbeka telaşla sordu: (Arkası var) 
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(Memleket llaberleri) 
Y enişehirde kalkınma Oltud~ heyelanla bir 

· köy yokoldu 

Eliz1ğ muhteşem bir 
şehir haline geliyor 

Çok yeni bir şehir olan Elizığda hergün yeni bir eser 
canlanıyor, ıu derdi de ortadan kalktıktan sonra 
Elazığ P.Şağı doğunun en mükemmel şehri olacak 

Ekseriyetini çiftçiler teşkil ede ı halk kültürel sahada 
inkişaf ediyor, şehrin mazis ·ne aid derlemeler yapılıyor 

Yerıi:.;ahir betecliye M na.n ve parkı 

Oltu. (Hususi) - Yasemin silsilesi e.. 
teklerinde ve killi arazi üzerinde güzel 
btr manzara içinde kurulan Örük köyün. 
de iki gün evvel ant olarak bir heyelAn 
vukua gelmiş ve hAdtse kaymakamlı~ıı 
blldirilmiştir. HeyclAn o kadar tesirli ol· 
muştur ki, binalar görünmez olmuş, arazi 
de istifade edilmez hale gelmiştir. 

Derhal köye giden Kızılay heyetile bir 
jandarma müfrezesınin çaJışmalau 

sayeeinde insanca hi~l:>ir zayiat ol-
mamıştır. Kızılay fel!kete uğ • 
nyan köylülerin iaşe ve iba -
tesini temin etmiştir. Bu at>ada kırk sığır, 
yirmi koyun toprak altında kalmış veya 
suda boğulmuştur. 

Yerüşehird'en )ıazılıyor: Bursaya ederek. şehrin hususiyetlerini fot.oğ • 
elli bes kilometre mesafide bulunan rafla ,fıesbit etmitl.eııdıir. 

Kaymakamlığın müracaat! üzerine Kı .. 
zılay merkezinden derhal 500 Ura gcnde
rllmiştir, Örük köyünden başka Dölgah, 

Lisbik ve yukan Penc11gert köylerinde de 
heyernn aUmetleri görüldüğünden tedbir 
alınmıştır. 

Yenişehir tarihi bir kazadır. Spoc ve mt.mk şubeleri de faaliyet-

Geniş ve verimli ovalarında har tür-, lerine devam e~ktedirler. Kiteıbsa .. 
lü mahsulat iyi kalitede yeti~iği için ı ray~ mevcuıdiyetı, halkta okuma ze:v
halkın ekseriyetini çHtçiler teşkil eder. 1clnın yayılmasında Amil o~tur. 
n"h ~- pirinrv-iliıı,.;le mec:: • Halkevi azaları tarafından sık. Sl'k 
.->l• assa .l\.aızamı:z;. n ts 1 

..- ,..,,, 1, k<S ·ı.rı W> ı.ar ·ı t 
burdur. yatAUan y gezı , y : e emas 

. . .. . bsıkımın<l'anı ~ faydalı Mtio.ler ver. 
Bilecik. Ezıne. Lnegol ve dığer kaza- me'ktedi.r. 

lara munta.zc:lm bir şose ile bağlı olan ----------
Yenişe~ir ~u ~s:kımda? m~rıkezi bir K ongada bölge 
ıehemmıyeti haıroır. Münevver ve .ça- Fufhol şampiyonası 
lı,;jkan halkımız kamnın bu huswıye. . 
ıtiDden tamamen istifade ederler. Konya ( Husust ) - Bölge futbol 

Di iTer taraftan Halıkevimiz de muhi- şampiıyonası için üçüncü defa olarak 
ıte ve° gençliğe faydalı ıbir surette hiz - ka1"J.llqa.ll• lise v: s~'dt okull!n ara. 
n1M etmektedir. sm.daki maÇlı Myu.k hır halk tabakası 

, Münevvıer gençlik muayyen iş za merak ve lh~yecanla tıakiA:> et~iştir. 
l hari 1 d H ık i 'zi 1 Bu maçı lise, sıfıra kal'fl bir gol ata. ntfln arı c n e a ev mı n nur u aık 'k: ın.ştır 

·~ı altında toplanır, buıra<!l ilmt mü- r ~-~zaıı.b . ~ ·n • ....:ıf..l! .... d' 
~O":' sn ıvır .unua.ı yıızun en oyu-

aselerle faytlalanırlar. bi+--~-tn do·1- -1'...A-:~- k nun ı.ıı.ı.=:ı e IJ\.UZ u~a var en . 
. A!ni: ~amanda. Halkevi tarih kolu, sanı'• okulu futbolcuları sahayı terket. 

1Yfırlışehrin zenğin mazisi hakkında m1şlerdir. · 

esaslı oorlemeler yapmıştır. Bu suretle esasen galib vaziyette bu-
Bu ma:ksad:la. dil. edebiyaıt ve tarih lunan liseliler bölge şamplYQnu ilan 

hJ!lan qi.wrda birçdk lfeZiler tertfıb eıcUI.nUtierdtr. 
t 

c Yurdda 23 Nisan bayra_m_ı __ ~) 

Yurdun birçok yerlcrind1 23 N>san Ç oouk ve Mill1 Hakimiyet bayramı 00§ • 

lwn tezahüratla kutlulanmıştır. Yukand alçi resimler Sıvas, Gemlik, Adapazarı 
vt Polatlıdaki bayramda görünen sporcular v• miniminılerdir. 

----------
Gemlikte spor 
faaliyeti arttı 

Ezcümle, fabrikada tenL~, voleybol sa. 
ha1arı yapılmış, çalışan gençlerden, fut. 
bol, atletizm, denizcilik vesair spor sube.. 
leri için kabiliyetli gençle: daha şimdi
den ayrıldı.klan sahalarda geniş ruikyas. 
ta çalışmağa başlarr:.ış bulunmaktadırlar. 

Bunlardan başka, keza fabrikadan bir 
kısım gençler, hafta tatiUerindcn istifa. 
de ederek yürüyüşlere çıkmakta, spor 

maksadile yapılan geziler esnasmda yol. 

!arda tesadüf ettikleri köylere d~ uğrı

yarak, köylülerle temas, umumi yaşayış 
ve içtima! durumları üzerindt? tetkikler 

yapmak imkanını d:ı elde etmekteı:iirlcr. 
Resim Sunğipek f utbo1cu larından b;r 

kaçını gösteriyor. 

Pazar Ola Hasan Bey Diy:>r ki : 

- Hasan Bey, nihayet 
.bu i~ do hallolundu. 

. . . Bar ve gazino gibi 
eğlence yerlerinde çalı • 
şan ..• 

... Ecnebi artistler mem 
le.ketten çıkanlıyormuı .. 

Hasan Bey - Bar ve 
gazıno sahtblerini teseJli 
etıneliyiı. Yüz kuruşluk 

içkiyi bin kuruşa satmak 
için bir başka vesile bulur
lar inşallah! 

Eldzığdan gü zel bır görünüş 

r 

Gelibolu (Hususi) - 1934.1935 se-ısusı tedıbirlerle liman ~törü 18 i bul
neleriınin e!kimi ile 1938-1939 yıllan • muş. tonajı da! 700.800 ü bulmuştuır. 

nıın ekimi aTasındaki fark ölçtil'emiye.. Gene iç ve cLış pazara takrirben. nakL • 
oek d'ereced'e yüksektir. Yalnız buğday yat yaıpan 50 ye yakm

0 

yelkenli milte • 
9000 dek.ara mukaıbil 36 bin dekan bul- mad'i faaliyettedir. 
muştur. Zirai istihsal.de okluı-;.ru gibi Trakyanın belli başlı tek ihraeil is
ıkıtisadiyaıtta da fazlalık vardır. 19 3 7 kel esi olan Gelilbolu ayni zamanda. Ke. 
senesi iç piyasaya ( 1787) ton hububat şan, İpsala. ve Mal~ara için de bir lske
ihraç eden Gelibolu bunu 1939 yılı le, Çardak ve Lapse'kinin bir nevi Jktl. 
6719 ıtina çııkarmıya muy(l(ffak olmuş - sadl pazarı ve merkezidir. Trakyanı.n 
tur. Dış piyasaya 1928 yılı 1 782 ton. bu kazaları ihracatta olduğu gibi. Ulıa-
19 39 yılı ise 2490 ton ihracat yapılmış- ıattıa d.<i bu yoldan istifade etmekte -
tır. Ayrıca 2000 •baş hayvan ve tonlar. dirlcr. 
ca ta!ııe balık doğrudan doğruya Yuna
nl.stana ihrac edilmiştir. 

4 sene evvel bir saç motörle ithalAt 

Bi~kaç sene evvel !bir iki kam:yona 

inhisar eden nakliye işleri de bugün 

ve ihracatı. idare eden liman bugün taıkriben yirmi kamyo~ çllkmıştır. Re-
hinterlandım genişletmiş. alma.a hu - slm GeliJ;ıilu Umanı~ gösrermektedir. 
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Aktif 
Kaıa 

Banknot ·····················•·••··•········ 
G41.müş •••• ıl .................................... . 
Uialılık 

Çekler ........................................ . 
Ecnebi paraları ........................... . 

Munzam ktuft]ık 

Dahili Mahabir Bankalar 

MaJiallt Bankalar nezdinde mevcut nakit. 
Dahili Bankalar nezdinde vadesiz ala-
cak1ar ...................................... . 
Dahlli Bankalar nezdinde vadeli ala-
caklar ...................................... . 

Harici Muhabir Banha!ar 

Harid Muhabir Bankalar nezdinde va-
desiz alacaklar ............................. . 
Harici Muhabir Bankalar nezdinde va-
deli alacaklar ........................... .. 
Harici Muhabir Bankalar nezdinde dö-
viz röporu 

Senedat Cüzdanı 

Vadesine 3 ay kalan ....................... . 
Vadesine üç avdan fazla kalan ...... .. 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı 

Borsada Kote olanlar ................... .. 
Borsada Kote o1mayanlar .............. . 

Avanslar 

Esham ve Tahvilat mukabili avanslar: 
Borsada Kote olanlar . . .. . . . . . 80.276,47 

Borsada Kote olmayanlar . . . 578,30 

Emtea ve vesaik üzerine avanslar .... .. 
Senedat üzerine avanslar . . . . . . . . . . ... . 
Sair mütenevvi teminat üze...'i.ne avanslar 

Borçlu Hesabı Cariler 

Açık kredi .. ~ ... , •...•.....•.....•••..•.... 
Kefalet mukab;Ji .......................... . 

ipotek üzerine avans 

l Sair Muhtelil Borçlular 

Muhtelif bor~lular ................. ...... . 
Muhtelif hesaplar ...................... .. 

lıtirakler ( hiHe ·senetleri) 

Menkuller (1) 

Makineler ) 
Kasalar 
Tesisat .......................... ···· 

Mefruşat 

Gayri menkuller (2) 

Banka bin.alan ............................. . 
Diğer gayri menkuller ................. . 

Teminat Mukabil Borçlular 

Nazım Huaplar 

TUl'k Lirası 

1232.625 68 
4.400 '15 

157 03 
16.746 57 

8:>9 57 

791.962 54 

190.004 04 

214.135 76 

69.277 87 

44 \423 73 

5lİ.3:lO 

1.212. 734 28 
29. t 11 61 

99.983 06 
314 39 

80.855 ·)~ 
wı 

2.36.;.ııoı ~ 
471). t ö3 46 
782.( 6. 8 

691.806 5(1 

943.7X2 76 

l:f/8.835 66 
2. rn 1.4· 2 4 

85.215 79 

7.61d 20 
140 19 

Türk Lirası 

2. ~54:. 239 50 

616.32:) 85 

ı. 196. 103 14 

663.051 60 

1.241.845 89 

100.297 45 

3.702.683 14 

1.635.589 32 

3. 07'1. 248 20 

'7.41:16 51 

35.215 79 

7.768 39 

2.113.080 15 

10.847. ı 17 35 

Sermaye 

Kanuni ve Ni%ami ihtiyatlar 

Muhabir Bankalar 

Vadesiz alacaklar 
Vadeli alacaklar ........................ . . . 
Döviz röı><>ru ••..•••••• , ..•.••••••••••• ~ ••• 

Ticari Mevduat 

Vadesiz ..................... 2.904·.534.09 
Vadeli . . . . .. • .. .. . . . • . . . . . . . .. 1.335.222.63 

Taahhüt mukabili ....................... . 

Ticari olmayan Mevduat 

Vadesiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bir ay vadeli •......•................... •.. 
Bir aydan bir seneye kadar vadeli .•.... 
Bir seneden fazla vadeli ................ .. 

Memurların ihtiyat ve Basiret Sandığı 

Tediye Emirleri 

Sair Muhtelif AlacaklılaJ' 

Muhtelif a' acakhlar 
Muhtelü hesaplar ....................... . 

T ahuis edilmiş karıılıklar 

Teminat Mukabili alacaklılar 

Nazım Hesaplar 

Km 

1939 muamele senesine ait kar ......... 
1938 muamele senesinden müdevver za-
rar 

··~······································· 

Tark Lir. sı 

262.956 70 
1.446.406 38 

53.291 97 

4.239.806 72 

1.313.925 61 

1.412.243 20 
56.876 8'.l 

340.136 46 
159.292 94 

ı33. 102 47 

2.566.828 35 

86,605 06 

83.298 98 

' 

Pasif 
TUrk JJrası 

1.658.000 

76.210 96 

1. 762.655 05 

Sayfa 
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v 

AGRI 
l'ay J. o. G. Yazıyoı: 

!!k.'!eı1ya okuyoruz. Tedavı gören Uaçıu 
va.rmış faka~. ALLCOCK yamından balı. 

a8d.ıUnce, klat'lyen mü.balll.ğa de~lldir. Bir 
ıat aJt:ıam tatbik ettiği bir ALLCOCK yakı.. 

sı, bir gece zarfında tesirini göstererek Te 
de7amlı &Jcaklık tevlid ederek afnyan :m.a.-
hallL ttsklu etmi§tir. 

ALLCOCK, romatiı:ma, lum· 
bago, siyatik, delikli ALLCOCK 
yakı1arilc şifayab olmuşlardır. 
ALLCOCK yakılarının tevlld ettiği sıhht 

6.553. 732 33 sıeakllk. OTOMATİK BİR l\IASAJ gibi he .. 
m~m ağnyan yerin etrafını kaplar. Atı;. 

COCK ya~9.l'ındak.i kırmızı daire ve ka.r

1.968.548 40 

237. 785 21 

26.889 86 

2.699.430 8:2 

877.210 3ıJ 

2.113.080 15 

10.347.117 35 

3.206 08 

tal resl:nll mar.ka.mıa dikkat edlnlz. Ecza. 
nel .. rd:: 27 buçuk kuruştur . 

• • ' .; -ı • '::ı : .. ,. ';•. ... 
r 

Bir doktorun günlük 
notlarından 

Asabi çocuklarda 
SebDtsızlık 
Dikkabıizlih 

Buna imtabllite derler. Bu ya hareket 
şeklinde veyaJıud ruhi şekilde görülür. 
Blrinci halde tamamen bir teheyyüç ha
lidir. İkinci halde ise bu öyle bir ruh! 
bozukluktur ki çocuğun melek!itı akliye
sinjn inkişafı üzerine çok fena ve menfi 
akisler meydana getirir, herkes bilhassa 
bu ruhi ve akli kararsızların muıı.llimleri 
ve mürebbileri ne kadar meşgul ettiğini 
bilir. Mekt~blerde ve diğer ilmi müesse
selerde tallın ve tedris me.sleğlle alaka
dar olanlar ıbazı çocukların blr nokta. 
üzerine dikkatlerini teksif etmenin ne 
kadar müşkÜl oldılğunu pek iyi bilirler. 
Hat.ta bu dikkati teksif gayret! çok kısa 
bir zaman için rnüm'tı:ün ve muvaffak ol
sa bile hemen derhal kay.tolur; en açık 
ifadelerle en güzel tarzda takrir edilen 
dersler bu f(Orukların ruhlarına bir türlü 
nüfuz edemez. Ve nihayet derse başla -
dıktan yarım saat geç:er geçmez artık 

çocuk menu ile hoca ile alakasını tama
men keser; sonsıra pir rüyaya dalar adeta 
kay~lur; 'bittalbi hafıza kuvveti boylece 
pek fena i.şlediğinden derslerden alınan 
randıman da feci bir dereceye iner. 

CeTab istfyen okuyucularımın pona 
•ulu. yollamaJarını rica ederim. Aksi tak. 
dird• ilftekler.I mukabelesiz kalabWr. 

Norveçtel<i askeri harekAt1n 
muhtemel inkişaf şekilleri 

(Bel§ tarafı 5 inci sayfada) 
de küçük ıbir Hegre Norveç !kalesi var-

27.323.866 51 (<~)>~~·~, Türk Jırasıaa sigorta edilmiştir. YEKlTN YEKÜN ......... 1 27.323.866 61 il dıırtkitmaekğldbtedi .ihtEimlı..al hılenTroüz-~ırlra~~ " 
&. "<"""" ,, .. ,, .. me e ır. ~ıası ilUJıei.m a:en 

._~==~=~=~~=~=====~===============3==9==================:!:::::======~~=-=========d! hareket eden diğer bir kolun Stören'i 

Zimmet 31 Birincikanun 19 Kar ve Zarar hesabı Matlup alıp Rörosdan- gelen Alıman müfreze-
i=======================;=::::::::=====::===TI===========-======11:::a:===========;=======:::;ı sile temas ettiğini yukanrla yazmışfo:ııi. 

Ttırk Lirası Tnrk Lirası Bunkrzıd.an anlaşılır iki oon ibaftanm 

Maaşat ve ü~retJer ...................................... . ..... . 232. 7ti2 

İdare masrafları .............................................. .. 91.692 

Vergi ve :hnrç.Jar •.•••.•.....•••..•.........•..•••.• , • , ......... . 23.926 
Muhtelit masraf] ar · ............................................ . 7C.187 

Muhtelif urnrlar "-• ........................................... . ~6.18!\ 

Amorl'Wn:aı:ılar ............................... , ................. - 4.193 

Verilen faiz ................................................. . ... . 357.758 

Verilen kom.i.syonlar ........................................ . 22.894: 

62 Alınan faiz ve kom~on ...••••••.•.• , ......................... . 
06 Barika hizmetleri mUkabilinde alman ii.cret ve komisyonlar 
38 Kambiyo kArı .•.•.•••• .-.................................................. .. 
93 Muhtelif k!rlar 

78 
56 
i2 

humm.ah ~eri 1!_arelretleri şimdi Oslo 
ile Trond'hetm -ate&mdadrr ve yukarı. 
da "'SÖY,l~i.z gi1bi müttefiklerin huc 
:hareketlerde tefuV'trük v~ galel>eyi ka· 
zanmalan Namsôs JJ:e. An~1sn~ mev • 
kHerine :Yeni ve ~ 1i kiltrv-et -
lıer getirmelerine mütevakkıftır. 

Almanlann diğer harekatı Bergel} -r 

Geçen seneden müdevver bakiye ......................... .. 
K. ) 1939 muamele senesine ait kar ........ ~. .. ?6.505.06 

ar 1 1938 muamele senesinden müdevver zarar. 83.29a.98 

88.298 

3.206 

98 

08 

ile Stıava:n:ger bölgelerinde olup Nor • 
V€Çlilere kıar.ş:ıdır -ve mahallklir. Bun- · · 
lann Trondheim hare!katına ıbir tesiri 

"Y':El{~ ••••••••• 922.105 71 ırE:Kf.Tl'ı ••·•··•·• 

I 

ı~----~~•---n . 
922.105 11 yddur. H. E. Eıkilet ,. ....................................... ,. ......... -.. ....... . 

.. 
ilan Tarifemiz 

Tek ıiıtun ıantımJ ........................... 
Birinci cahile '100 . HIU'll' 
llrinci. ıahile Z50 » 
Üçüncü srıhile 200 )) 

Dör'diincii sahile 10() )) 

/ç .alıileler 60 » 
Son sahile 40 1) 

Muanen bir miiddet n.rrında. w.. 
ıaca miktll.rda tltr. yaptıraC2kla" 

~ 
\ı 

~ 
~a temUl.tll tartfemlzden utUadcı ) 
edeceklerdir. Tam. Jarım Te çeyreL 
ıayfa llA.nlar için ayrı bir tarlte deıpif 
ed.llmiıtir. 

son Po.st.a'n.ın ııcarı ilAnlanna ai4 
lfler 1çı.ıı iU adrese m \iracaat ed,ll.. 
tnelldlr. 

ilancılık ~ollektlf ilrketil 
Kahramanzade Ban 

Ankara ca4._1 
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Baş, Diş, Nezle, Grip, Romatizma 
Nevralji, Kırıklık 

TRAS BICA<il 
e I. 

/ ve bütün ağrıları· 
nızı ·derhal keser. 
icabında günde 3 kaşe 

Rahat ve seve seve traş o~mak ancak Hasan traş 
b :ç =• ile kab]tJir. Her yerde arayJnız. 

Merkez depo.>u : Bahçekapı, Beyoğluna gi:len tramvay durağı karşısında - Şubeleri : Ankara, 
Kara köy, Beyoğlu - Satıı yerleri: İzmir Kemeralb, Karııyaka. Beyazıd, Üıküdar, Kadıköy, 

Eskişehir ve sair Anadolu ıehirlerinde. 

alınabilir. 
Taklitlerinden sakınıntL 

Her yerde pullu kutulan 
ısrarla isteyiniz. 

. ' 
• ~ \. • • ..... • • - ~. - ' 1 • 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblannı 
kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

Böbl'eklerın çaıışmak xuaretini arttırır. Kadırı. erkek idrar zorluklarını, eski 
\'C y~ni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar bozmak 
ve oozorken yanmak hallerini giderir B0l !drar temin eder. İdrarda kuml.:l-

rın, mesanede taşların tC;şeltkülüne mimi olur. 
DİKKAT: HE L M O B L Ö idrarımn tcmizliyerek mavileştirir. 
S·hhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

·4) . -. . . . - • . • _,; > . ~ • 

Tra~ bıçakla:·ın la 
Hiç zam yapılmamışhr. 

.... ~.. . .. ·....:-~ ... .,- . 

Piyasamız .la daima mevcuttur. 

~ 
BALSAM iN Kremleri - BALSAM iN Güzellik eksi
ri - BALSAM iN Rimelleri - BALSAMIN . Pudraları -

BALSAM iN Rujları - FARD BALSAM iN. 
En kibar mahfillerin kullandıkları Ye bütün dünyaca ta:ıınmıt 

sıhhi güzellik mü.stahzarlandır, 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları 

Bir ec~acı alınacalt 
OölcUk deniz fabrikaları if91 revfrinde r.alı~trnlmak üzere bir eom.cı alınacak ve 

~ndlslne mahiye 100 füa ücret verUeeektlr. Taliıb olanlann İ:stanbul Deniz Komute.n. 
hğına, Ankara.da. oeruz MüstefarlığınQ müracaatları. 0916) f3Sı68> 

Müflis İBRAHIM ETEM iflas idaresinden : 
Müflise ntd YUNLU, PAMUKLU ve İPEKLİ MALLAR perakende sureUle 1/51940 

Çarşamba günü saat. 10 dan itibaren satılacaktır. Satış akşam saat 18 e kadar de
vam edecektir. İstiyenlerın Mahmudpaşıl üst ıbaşında eski Zaman mağazası olan 
39 41 No. lı mağazada hazır bulunmaları ilA.n olunur. 

inAs klare .azaları : 
Avukat Rf)f&d Aıabek n Marko ı.mu 

'l uvr.let niz, yaparken 

Pudra allına daima 

K R EM 
PERTEV 

silrüııllz. Pullrayt sımsıkı' tutar 

v" akmıısıaa nıll ıi olur. Yağlı 

ve y.ı{!sı7. olan tüp ve • 

v •. zo.urı vardır. 

Amirliğinden Verilen 
kıtaatı ilanları 

lstanbul Levazım 
Harici Askeri 

Aşağıda yazılı maddeler sa.tın alınacaktır. Pazarlıkları Edlrnede eski mü.şiriyet daire
sinde satın alma komisyonunda hizalarında yazılı gün ve saatlerde yapılacaktır. :istek
lilerin koonlsyona gelmeleri. Evsaf ve nümuneleri komisyonda görülür. 061H-340'1) 

Tahmln bedeli teminatı miktarı 
Lira Lira Kilo Cinsi İhale günü ve .saat 

10,625 1594 8,500" S:ı.de ya~ 7 / 5 / 94-0 Se.lı 11 

2,313 347 11.500 K. Fasulya 7 / 5/9'W Salı 14 

23,680 1776 74,000 Pirinç 11/ 5/940 C. ertesi 10 

1,800 270 5,000 Sabun 4/5/940 C.ertesi 11 

5,400 405 15,000 o.bun g/ 5194-0 Perşembe 11 

** Tümen blrllklerinin ihtiyacı olan sığır etleri kapalı zarna ek.->ltıneye koıunuşt.ur. Ver
miye talih olanların şartname ve evsafı hergün Vizede askeri satın alma koınısyonun
da görülebilir. Teklif mektupları a!}ağıda yazılı ihale saatlerinden bir saat evvel komıs-

yoııa verilecektir. Eksiltme yeri Vizede ukeri ~tın alma komisyonudur . 0808-3459) 
Tu!.Qrı Miktarı İlk teminat !hale gün ve saati Teslim yeri 

Lira Ton Llra 

49,500 
49,500 
49,500 
49,500 
49,500 
49,500 

150 
150 
150 
160 
150 
150 

3713 
3713 
3713 
3713 
3113 
3713 

20 5 940 
2015/940 
2() 5 940 
2()/5104-0 
21 5/940 
21/5/940 

10 
11 
15 
16 
10 
11 

Demirköy. 
Vize. 
Babaeski 
Kızılcık Gere. 
Pınarhisar. 

Pınarhısar 

~ i p~ * * ,..~ ôa tı il ( 1van0 ~ Evsaf dahilinde 6/5 940 Pazartesi günü 1 komisyonlarında gönilUr. Muhammen bedeli . . J saat 16 da pazarlıkla 40 ton kuru fasulya 17,391 lira; ilk teminatı 1630 Ura 41 hruştur 
• tSleckıı markalı yenı bır piyano satı- . 1 t 690 1 adtr Tahmin'Ek.:;Utmesı 16/5/94-0 Perşembe günü saat 11 
' , t 1 :ı.lınacaik:tır. Dk tem na ı ır . 

lıktır. Beyo!lu ~yn~~ılÇ~::jıne Pli a ı~n 2 bedeli 9200 liradır. İsteklilerin Çorluda Kor de Konyada asken satın alma komisyonunr;ia 

1 
numaraya ergun o' e en sonra mura- satın alma koml.5yonuna gelmeleri. yapılacaktır. İsteklllerih 16/ 51940 günü saat 
caat. • 10 n kadar teklif mektuplarını komisyona 

~--••••m••••••- Evsaf dahilinde =940 Pazartesi günü vermeler!. (1607) (3458) 

... ------------·--• saaıt 15 de pazaralıkla 4() ton sade yağı alı- . . ~ .. 
İstanbul Komuıan . ığı nocaktır. İlk teminatı 3750 lira; tahmin be- 500 çıft demır altlı ustıu karyola pazarlık

dell 50 000 liradır. İsteklilerin Çorluda kor l:t satın alınacaktır. Muhammen bedeli 19, 750 
Satına lma Komisyonu satın aİma komrsyonuna gelmeleri. lira; kat'i teminatı 2463 liradır. Pazarlığı 

4/ 5 940 Cumarte31 günü saat 10 da Ankarada 
ilanları 1 M il~ e i 1000 aded ki- M. M. v. Hava satın alına komls10nw1da 

Pazarlık a ars ya ..,enz r l kt Şart f ü esi 
remlt alınacaktır. Tal~lerin 215 ' 9.W Per - yapı .~ca .. ır. name, ev~ ..... , ved n mörülu_n .. 

Kırklareli için dört yüz yirmi yedi ili beş .. .. t 
11 

d Ço lu kor satın alma hergun oğleden sonra kom..,.ron a ı ur. 
yüz metre ınikfı.p muhtelif eb'a:tta beyaz çam şembe gunu saa e r İsteklilerin kanuni belge ve teminatıarlle 
kereste.5i ile iki bin kilo Qlvi ve iki bin kUo komisyonuna gelmeleri. belll günde komisyona gelmeleri. (1603-3454) 

on yedi numara bağ teli 6/ 5/ 94-0 günü saat _,,.,._ . * 
on beşte pazarlıkla satın alınacaktu·. Mu - Pazarlıkla 20 aded miğfer .~lı.nacaktır. Is- 160,000 kilo koyun etinin kapalı zarfla ek-
hammen bedeli yirmi dokuz bin lira olup teklllerln 2/ 5/ 94-0 Perşembe gunü saat 11 de slltmesi 14/5/940 saat 15 te Ankara Lv. Aınır. 
kat'i teminatı dört bin üç yüz em liradır. Çi- Çorluda kor satın alma komisyonuna gelme- liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
'li ve •bağ ıtell lle kereste ayrı ayrı tallplere Ierl. Muhammen bedet1 83,200 Hra; ilk temlnıı.U 
ihale olunabilir. Hu.su.si ve Iennl şartname- ,.,,,,.,,. 5410 liradır. Şaııtnamesi kom.lsyonda gör\llür. 
leri görmek l9in her 1.§ günü ve pazarlığa işi- Komisyonda mevcud nümuneye göre pa - İçinde kanuni ve Ucaret odası· vealta.sı da 
tırll.k içtn muayyen gün ve saatte F:ındıklıda. zarlıkla 675 aded tabanca kılıfı alınacaktır. bulunan kanuna uygun teklif mektupları 
komutanlık satın alma komisyonuna müra-: İsteklUerin 2/ 5/ 940 Perşembe günü sı:.at 15 sa:ı.t 14 de kadar kabul edilecektir. 
caatları. c3419• de Çorluda Kor 88ıtın alma k<nnlsyonuna (1605) (3456> * gelınelerl. * 

Ciheti askeriyece seyyar fırın ve seyyar 
mutbah yaptırılacaktır. Talib olanların bun. 
ıarın nümu~m-Ini görmek ve .ne kac1ıı.r za. 
man zarfında kaç tane fırın ve mutbah ve_ 
r~ileceklerini ve beherini tahminen kaç ll.. 
raya yapabileceklerini Fındıklıda komutan
lık satın alma komi,yonuna hergün müra
caatları. c3lg6o 

* 

,.,,,,.,,. ıKolor:du. amb:ı.r.ında mevcud aşağıda razıU 
Çorlu garnizonunda mevcud 2239 ve Mu. r,eni bakır ka.p,ıa,ı:ın . kalaylattınlınası pazar

ratlıda 461 çlnt ıköhne ıkuhdura lle 6 çift ye- lıkla 2/ 5/ 940 Perşembe günü saat 15 de 1half 
meni pazarlıkla satılacaktır. i<ıteklilerin 215/ edilecektir. · İstek'lllerln belli gun ve saatte 
94() Per.şembe günü saat Jl de Çorluda kor Çorlutftı Kot t;atın alma komisyonuna gelme-
satın alma komisyonuna gelmeleri. lerl. (1804) (3458) 

""""""' Aded Aded 

Çorlu tamirhane binruJı., lok-0mobll daire.si, 22 Büyük kazan. 
dizel motör temeli ile büyük dinamo temeli M Küçük 11 

25/4/ 940 münakasa. günü tıallbl çıkmıyan ile su depasu çimento şap ve tecrid :l.şlle bu 61 Kapaklı bakraç. 
Rami kışlasında ema.netıen ya.pılmnkta olan. işe mütealUk noksanların ikmali ınrıatı 35 Karavana. 
tamirata. sarfo1unmak U2ıere lüzum ola.n 6/ 5/ 940 Pazartesi gilnü saat 15 de Çorluda 15 Süzgeç. 
malz.elne paza.rbkla. satın alınacaık:tır. Müna... Kor satın alma komi.'!yonund& ihale edllecek- 30 Yağ tavası. 

27 
9 
9 

saph ta.s. 
Kepçe. 
Kevgir. 
Büyüle taz:ıll 

kapağı. 

tasMJ.na 2/ 51940 günü sa.at ~n dört~. ba§la. tir. Keşlt tutarı 975 lira 82 kuru'; Jlk temi- 2 Kü9{ik kazan kapağı. 15,000 bakır aahall 
nacaktır. Muhammen bedeh bin dort yüz natı 74 liradır. Keşlt ve şartnamesi komi.!- * 
dolcBan sekiz Lira doksa.n sektı: .. kur~~t~r. yonda görülür. İsteklilerin kanunun 2 ve 177 aded çlf.t atlı araıba pazarlıkla 3/ 5/ 941 
Şartna.meai komi3yonumu1'Cla. hergun gorille 3 cü rnaddele:r.lndekl belgelerlle komisyona Cuma günü saat 15 de Balıkesirde kor satıtl 
bilir. İsteka.ilerin be!lıi Pin ve saatte kat'i te_ gelrnelerl.(1602-7453) alına komisyonunda yaptırılacaktır. Nüın~ 
m ina.t e.kçele~ bera.ber Fınd))dıda Kom!!- * ne ve şartnamesi hergün komisyonda görU.. 
tanlı« Sa.tı.naınıa. ;Komisyonuna müracaat. 1 023 ooo kllo Yef(l ha.sil kapalı ?.arfla ek- lür. Muhammen bedeli 24, 780 lira, ilk tenıL 
lan. •

3377
• silbneye konmu§tur. Şartnamesi Ankara, natı 1858 lira 50 kuruştur. 1steklllerin ıneı-

Eyüb Sulh Hukuk lllldmlifinden : İstanbul, Konya Lv. Amirlikleri satın alma kO.r günde komisyona gelmeleri. (1589) (3408) 

Pakize tarafından, kocası Haliç Fent:rinde 
Abdi Subaşı M. Sofukyulumba 8. 10 sayılı 
evde ikamet etmekte iken h~len ikamelgahı 

meçhul bulunan !Mustafa Salarkayak hak -
kında ye.pılan muhakeme sıraaın<la hMi -
senin ehll vükufa. havalesine ve dava bitim 

Ereğli 
Kömür 

Kömürleri İşletmesi 
Satış Şubesinden: 

Ereğll KömUrleri işletmesi Kömür satış şubesinin bilumum mevcudat, 
teahh0d8t ve nrntlObutı hUlün huk uk ve vecaibiyle 3870 num8ralı kanuntl 
müsteniden 2/128~1 numaralı kttrarnttmenin 3 sayılı kararı hOkmUne göre 

Teşkil edilen 

EREGLI HAVZASI KOMORLERl SATIŞ BIRLIGl 'nı 
devredilmiş' olduğundan alakadarların her turlu işleri için 15 Mayıa 1940 
tarihinden itibaren Merkezi ZONGULDAKT A bulunacak olan Adı geçeıı 

Satış birliğin~ mnracaat etmeleri. 

derecesine gelmiş olmasına binaen gelme -
dlğlniz takdirde veya bir vekil göndermedi
~inlz surette her türlü itiraz hakkından \'aZ
geçmiş ve nafakayı kabul etm4 sayılacağı
na ve keyfiyetin on be4 gün müddetle ıııı. • 
nen tebliğine mahkemece karar verildiğin • 
den yevmi muhakeme olan 17/~/940 Cuma 
eaat 10,30 da mahkemede lsbatı vücud et -
mediR'lnlz takdirde yultarlda yazılı olduğu 

veçhile karar verlleceRt malftm olmak üzere 
~-••111!1••••..-ı•••••••••••••••••••••r* ilanen tebliğ olunur. 94-0/2'1 


