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~on dakika: saat 14 

\/ "'lı,. Gf"ingfon, 1 O (Radyo) - Bu sabah ıafakla 
'tdıı ~ Yeni Alman istilası üzerine Amerikan 
~~ .. :~da bütün izinler kaldınlmıf, zabitan 

S:ihlarında toplanmı§br. 
ba.lı aaat sekizde Reisicumhur Ruzveltin 

~ l 
~l'l blO (ltadyo, ....t lS) - ı n~ Bunda escGmle 
"'-.."' 8tı..ı~ labah erkenden Ho- töyle denilmektedir: 
~~ve LUk.lemburga ta- "İngiliz ve J'ranaız hUk6metlert, 
tı..:ekeu Ur. Taarruza uğnyan Holandayla Belçikanm ufrad.ıtı 
~t: liddeUe mukavemet tecavüz kartıamda, ellerindeki bU,.. 
~ • hluharebeler devam tun kuvvetlerle derhal yardıma b.
~~ · rar vermiflerdir· Almanya bunda 
~. ~rfne yapılan taarruı: da, evvel! harekete kendqi ge~
~~rU!uıel hava meydanı rek, birçok eevkülcent üatunlilk -~ ~ edilmişti?' Kırk tay- ler elde etmJı bulun.maktadır· Al
~~ ılan bu bombardnnan manya, bu istilbma, müttefiklerin 
ti ı...: 'te ~birçok ölil ve yaralı bu memleketleri ifgale karar ver-
~b 01 rUkaeı askerl hasta.ne- miş olmalarını behane etmektedir· 
~ ~ t. Urınıuştur. Halbuki bunun aslı yoktur. Ma
~~l'}rareıerı, ayni zaman- lfundur ,ki J1e1Gika ,ne Bolaılda ;bl
~~ lki İngiliz hava ka - tara.flıklarmı tamamtyle muhafa • 
~h...~ ı...rruz etml§ler, bom • zaya karar vermiflerdJ ve mUtte-
f''l d::inı bıraktlmllJ ve bir fiklerin bu arazilerde harekete geç 

l\, ~eıı llrtıimuştUr. melerine tamamiyle muanzdılar.,, 
~ :'~er_ııen bir habere gö- Holanda memleketi 
S lt~ bırçok ıehirlerde Al- bo "d 
~ ıı~ leti tarafından taar - suya g U 
"lıoııt it, bu arada Lil, Gol- N€vyork, 10 (Saat 13) - Brük· 
~~~llaı oeh!rleri bombardı- seldeki ~ikan elçisinin bildirdi 
' ' tir. ğine göre, Lükse.rnburğ hükfuneti 
'~ ta;; ıimaı sahillerinde ve haned?.n ~rkanı Alrnanyanın 
~ r~ı arelerl gcmllere taar- taarruzu uzerıne, bu sabah Fran· 
"I' :"Cilte~dlr. Bir buçuk .saat ev- saya kaçmışlardır. 
\J~e.ntn şark sahillerinde Di~er taraftan, Amsterdamda 
1 ~tedi llıfillkla battığı haber bu sabah saat ikide hava tehlikesi 
\~ hu r. işareti verilmiş ve halk sığınaklara 

~llıltfuneu tarafından va- iltica etmiştir. Holanda~a bütün 
da bir rcsmt tebliğ kanallar açılmış ve arazı su altın· 

il.kalığı bir ham-
~de işgO.l edildi 
~~ - Holanda ve Bel
~~ ~ teklifine mUttefik
' \>e r ab verml§lerdir. tn. 
~ ~ elinde bulunan 

etıerıe yardıma koş-

1 
Sotyadaki 

8~erı bayram 
~ büyük •••• .ı bay

~eıu de hazır bulunmak 
erde Sofyaya giden 
( De•aını 4 üncüde J 

-~~eteler 6 
~-.Jfaya iniyor 
& ~:~ınıza göre hliku 
~t6~U iyatını azaltmayıı 

~~ttı, : ve bu yolda mil
bi;ıer anunu dairesinde 

alınayıı. karar ver 

(~ ' Glicüde). 

maktadır· 
Pa.rls, 10 (HasaaJ) - Almanya.

nm Holanda, Belçika ve Lilkıem
burga karadan ve havadan taarru
zu ayni dakikalarda olmt11tur· Bu 
sıralarda Alman tayyareleri Parla 
ve Londra üzerine de akınlarda 
bulunmuşlardır. Akınlar Taymja 
halici üzerinde tekai! edilmekte
dir· 

• • • 
Paris, 10 - Alman ordusunun 

Holanda ve Belçikaya beklen .. n 
taarruzu bu sabah saat üçte !ecir 
vakti vaki olmuştur. Alman kıta 
ları Holanda hududunu geçmlf 
ve Holanda tayyare kararglhla
nnı şiddetle bombardıman et. 
miştir. Düşman ayni harekat 8-

nasında Belçikaya da taarruz el 
miş; Belçika üzerinde yüzlerce 
Alman tayyaresi uçarak Brtik. 
sel hava meydanına bombalar at 
mıştır. Müteaddid Alman tayya. 
releri düşürülmüştür. 

BELÇiKA MÜTTEFIKLERDEr~ 
YARDIM iSTEDi 

Brüksel, 10 (a. a.) - Belçika 
nın Ever limanı üzerine bomba. 
lar atıldığı öğrenilmektedir. Al. 

.(De ... 4 ....... ,. 

Bugün seferberlik ilan 
edilmesi muhtemel 

riyasetinde yapılan bir toplantıyı müteakip ka
ra, ha va ve deniz kumandanlan da ba§vekilin 
yanma gİtmiıler ve alınan müh.im kararlar der· 

da bıralalmJltır. 
Holanda radyolan faaliyetlerini 

tatil etmişler, Kraliça Vilhelmina 
millete ve orduya hitaben bir be
yanname neşretmiş w herkesi va. 

Jifeshrl ifaya ~-
Fransa üzerine yapılan hava ta· 

amızlannda, Belçika hududuna 
giden bir demiryolu hattı tahrip 
edilmiştir • 

hal Ruzvelte bildirilmiştir. Amerikanın bugün 
öğleden sonra umumi seferberlik için karar ver
mesi muhtemeldir. 

Holanda ve Belçika 
sahillerine mayn 

döküldü 
Londra, 10 (Radyo, saat 18) -

Alman radyosu tarafından bugün 
gemilere neşredilen bir tebliğde 
Holanda ve B"1 ·ika sahillerine 
mayn dökülmü~ uğu ve bu mın· 
takaların gemiler için tehlikeli bir 
hale gelmiş bulunduğu bildirilmek.. 
teidir. 

, 

lngilterede kabine 
takviye ediliyor 

Londra, 10 (Radyo, aaat IS) -
Harb kabinesi bu aabah as.at 8 de 
toplanmış v(> yarmı ıaat mUzake-
re.lerde b muştur· 

Kabinen.in takviyesi için temas
lar devam ebnektedlr. Bu sabah 
bqvekil, muhalefet lider leri Atll 
ve Grinvut ile görUşmtiştUr. 

Hitlerin Garp ordusuna hitaben neşrettiği emri yevmi 

""Garp or<dllY~uı lb~k~ 
De<dlöğönfi~ ~aat geD<dlfi911 

Berlbl, 10 (Radyo, ... t lS) - Hltler bugün garb ordusuna hi
taben bir emriyevmt neeret.mie ve ukerleri harekete ça.ğırmıetır. Bu 
emirde. ''G&rb aakerleri! Sizin de vazife alacağınız ve dli.gmana k&l'II 

ıiddetle harekete geçeceğiniz saat gelmJıtir! İngiltere Almanyaya 
swen sekiz defa harb ilan etm.ış bulunuyor· Bu sefer art.ık ona kar-
11 mukabil harekete geçeceğiz ve hiçbir suretle aman demiyeeceğiz !,, 
denilmektedir. 

Almanya taralJadıuı bu aabah taamıza uğrayan Hol:ında ''e Belçlkanm vazlyetlnl gölterlr lıa.rlt.a. Aym ır.ama.ıuıa lngWz nı A.1mB.ıı ban 

•• dMlz llalerl arumdakl .-afelerl de lpret eclllmlt olarak ıörecıelulnlL 
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Kralın vicdanile yalnız kalarak ahlak me~elelerİ· 
ni dü§ündüğü 3 gU.n zarfında Alin ve Jigliyo her 

gece saray bahçesinde buluştular 

- Hatime -

Ak~ üstü, ibir 5aat bir çey -
reğe yakm süren yorucu bir seya _ 
hat~n sonra, saraya dönen kral 
Pozol, müteakip üç günü düşünce 
içinde geçirdi. 

• Trifem onun hareketinden son _ 
ra mutad hayatına döndü. 

M. Löbrib taraf mdan mükafat· 
landınlrn.rı genç kadın, mükafata 
hak kazanmasına sebep olan imti· 
sal nümunesi vermekte devam 
etti. 

Pozolun kızmı aldığını öğrenin.. 
ce yeisten kaibi parçalanan Mira. 
bel, bwıa ra&tınen geceleyin park· 
taki abidenin yanına Galate ile 
bulu~mağa gitti ve filhakika onu 
orada buldu. 

Jigliyo dönüş yolunu beygirinin 
dört hamlesinde katedivermişti. 
Kendisine ilham ettiği hisleri elin· 
den gizlemek ve güzel Diyana da 
artık kendisine ilham etmediği his 
leri ifade etmek iktidarım kendin. 
de göremi~·ordu. 

Kralm vicdanile yalnız kalarak 
ahlak meselelerini düşündüğü üç 
gün zarfında Alin ve Jigliyo her 
gece saray !bahçesinde büiuştular. 

Nihayet, güneşli bir sabah, Po.. 
zol başmda tacile saraydan çıktı 
ve katın Makariyi istedi. Aynı za· 
manda sarayın bütün sakinlerinin, 
kraliçelerin, damdonörlerin, nazır· 
larm, hiL1<ilmdar maiyetindeki 
asil delikanlıların, adalet tevzi et
tiği kiraz ağacının önünde, söyle _ 
meği münasip gördüğü nutku din· 
!emek üzere, toplarunalanru bil • 
dirdi. 

Ağacın a!tmdaki tahtına yerleş.. 
tikten sonra: 

- Bayanlar, baylar, dedi. In -
sanın başkalarına iyilik diye tav
siye ettiklerini kendisine tatbik et 
mesi ağır gelir. Sevgili tebaamın 

:hürriyetini muhafaza etrneği, bu 
hürriyetin bunu veren için bazan 
ne kadar üzücü olacağını düşün • 
meksizin, mümkün sandım. 

Beş yüz bin ailenin bulunduğu 
bir memle.~ette, biraz otoritenin 
yaşryacağı bir aileyi istisna ede. 
bileceğimi zannettim. Bu ailenin 
benim ailem olacağı tabii idi. Böy. 
lece tebaama hürriyet veren ben, 
lbu hürriyetin bazan suiistimal ~ 
dilmesi tehlikesinden masun kala -
taktım. 

Kral burada biraz durdu, nefis 
bir kiraz kopardı ve meyvanm u.. 
sa.resini emerken devam etti: 

ı - Fakat kral bile yeni şeyler 
oğreniyor. Yapmış olduğum gizli 
· ı;cyahatte insanlara dair ve onlara 
lmrş[ benim vazifelerime dair çok 
şeyler öğrendim. 

! Serbest oldukları için mesut mil 
!etimi gördüm. Bana öyle geldi ki, 
etraf unda bulunanlar daha az hür 
pldukları için daha az mesuttur _ 
lar ve bu müşahade bana bir nevi 
feragatte bulunrnağa sevk için ka· 
fi... 

Bağmsmaı~r ciimlesini tamam
lamasına mani oldu. 
-Yaşasmkral! 

- Hayır! Tahttan feragat et -
mesini istiyoruz! 

Pozo! elini kaldırarak susmaları
nı işaret etti: 

- Şefiniz, yahut daha do~su 
umumun muvafakatile seçil.mi~ bir 
hakem olarak kalmakta devam e· 
deccğim. 

Fikri istirahatim için lüzumlu 
gördüğüm yaşayış itiyadlarımı 

şahsan değlştirmiyecebtim. Fakat 
yakınlarımın üzerindeki tazyikı 

kaldırıyorum. 

Taksi dostum, bize kışrn rüz.ga
rilc gelen karga gibi gelmiş oldu. 
ğ.unuz Fransaya dönünüz. Bade -
ma karılarım ve kızrm temayülle
rine göre hareket edecekler. On -
lan sizin tahakkümtinüzden aıad 
ediyorum. 

Kraliçe!er, çok güzel hediyeler 
alıp da onlara dokurunağa cesaret 
edemiyen çocuklar gibi şaşırdılar. 

Sonra ba~larmda prenses Alin ol -
duğu halde kralın önüne ,elip sa
dakatle ellerini öptüler. 

• * * 
Kızını bulmak için, ~yından 

şehre kadar katır srrtmda yedi ki· 
lometre mesafe katetmeği göze a • 
lan kral Pozolun harikulade ma -
cerası burada sona erdi. 

Bir fantezi hayal, Trifem mu • 
haller memleketi, kral Pozol da in
sanı kamil olarak kabul edilme • 
mişse, bu hikayenin okunması icap 
ettiği ~ibi okunması bilinmiş de ,.. 
mektir. , 

-SON-

iki çocuk bir tahsildarın 
cüzdanını çaldı 

Receb ve Rüstem adlarında 11-
12 yaşlarında. ild çocuk dün Yedi· 
kule tramva.ymm sahanlığında. se
yahat eden belediye tahsild:ularm 
dan Mehmet Alinin pantalonunun 
cebinden para çantasını çalmışlar
dır· 

Biraz sonra evine gelen beledi· 
ye tahsildarı içinde kırk beş lira 
parası bulunan çantanın yerinde 
yeller estiğini görünce soluğu so
kakta almrş ve bir köşe başında 
çocukları paralan pay ederken ya.. 
kalam ıştır· 

Bunun üzerine haklarında ctır
mUmeşhut zaptı yapılarak adliye
ye teslim edilen küçük hınızlar 
dördüncü asliye ceza mahkemesi 
tarafından yaşları dolaytsile gizli 
şekilde muhakeme edilmişler ve 
Receb 28 gün hapse, Rüstem de 1 
glln hapis 60 kuruş da ağır para 
ce~ı ödemeğe mahk\ım edilmiş

tir· 

Evkaf yeni imaretler 
açacak 

Evkaf idaresi şehrin fakir halk
la meskt1n bazı semtlerinde yeni
den imaretler açmak tasavvunın

dadır· Bu imaretlerde iaşeyo muh
ta~ oldukları zabıta ta.hkikatilc 
tesbit edilenlere sıcak yemek veri
lecektir· Mevcut imaretlerin faali
yetinden alman netice evkaf ida
resince muvaffak olmtı§ bir tecrü
be sayılmaktadır· 

fi A B E R - Akşam Postası 

Birçok dükkan soyduk
tan sonra yakalandı 
Polis İzmirli sabıkalılardan mil

rekkeb dört kişilik bir hırsız çete
sini yaka.lamağa muvaffak olm~
tur-

Türk-Yunan ticaretin· 
de büyjjk inkişaf 

Şebeke Mehmet Kadri, Hüdai, 
Ha.san ve topal Münirden mlitesek
kildir· İzı:nirde birçok hırsızlıklar 
yapan bu dört sabıkalı bundan bir 
müddet evel hapishııneılcki müddet 
lerinl bitirerek İzr'irden !st.anbula 
gelmişler ve bura.d'l farıliyete ge
çerek ev soygunculuğuna başla -
mışlardır· Hırsızlar bilhassa mani -
fatur:ı. eşyalarmın para ettiğini 
görerek 12 manifatura mağazam 
soymu§lar ve mühim miktarda. eş
ya ı::ı.lmışlnrdır. 

il<i · memleket, birbirinden temini 
mümkün olan bütün maddeleri yabancı 
piyasalardan almamağa karar verdi 

Bir hayli de tlitilneil dUkltiını so
yan §ebc ke efradı, nihayet evvel
ki gece Şişli Hal~lrilr Gazi cad -
desi 347 numaralı Yaniye ait tu
hafiye dükkanını soyarlarken eür
müme~ :rnt halinde yaknlanmı~lar -
dır. Hırsızlar bugiln adliyeye veril
mişlerdir· --o----
Yumurta ihracatı 
Nalcil ~üşkli!atı yüzün

den talepler 
karşılanamıyor 

Son gUnlerde İngiltereden TUrk 
yumurtale.rma talt'b ~oğalmıştır· 
Taleblerin artması ve i}i fiatlar 
verilmesine mukabü nakil mü~kil
latı da o nispette kendini göster -
mcktedir· Mmtaka Ticaret mUdUr
lUğü, ripnrlş olunan yumurtaların 
İngiltr.reye sevki imkanlarını araş
tmnaktadır. 

!ngiltere iaşe nezaretinin mcm
leketimizd~n her haftn. 5000 san
dık yumurta almak üzere yaptığı 
anla.-,m:ı.nm da nakil mü~kUlatı do
layısilc tatbikına geçilememişUr. 
Yumurta. ihracat tacirleri ~imdilik 
serbt"St piyasanın taleblerini kıır -
şılanıakla meşguldür· ---..---
Peşte 
Türk 

sergisinde 
pavyonu 

Büyük bir alaka ve 
rağbetle karşılandı 

Pcı.:tede1d beyne lrnilcl sergide 
Tilrk pavyonunun ac;ılışmC:a hazır 
bulunan lıeyetimlzin rei~i ve tica
ret vekAleti d:ş ticaret dairesi re
is muavini Celal Yerman bugünkü 
scmplon ekspresile dönmUştür. 
Macar hükfi.metile iki memlekete 
ait ticaret Lilerine dair yaptığı te
maslar ve sergi inlibalnrı hakkın
daki raporlarını vekalete vermek 
üzere bu akşam Ankaraya gidecek 
olan Celal Yeıman bir muharrlri
mize §Unları söylemiştir: 
''- Peste beynelmilel fuarı 

Avrupad:ı.ki harbe ra~cn muvaf
fakıyetll olmuş, geçen senelerde
ki sergiler kadar rağbet bulmu~
tur· Bilhassa Balkanlılar çok ııl4-
kadar olmu~lardır· 

Bir Türk mUtehaı;ısısm eseri o
lan pavyonumuz fevkalfıcle takdir
lerle knt"§rlanmt§tı. Te~hir edilen 
mahsullerimizin nilmuneleri. turis
tik propaganda malzemesi, kültür 
hareketlerini gösteren resimler 
çok iyi tertib edilmişti· 

Pavyonumuz diğer memleketle
rin pavyonlarından daha büyüktü. 
Fuvar on giln sürmliş, bu müddet 
içinde pavyonumuza de"amlı bir 
alaka gösterilmiştir . ., 

Yeni 'l'ürk-Yunan anlaşması_ 
nın tatbikini kolaylaştırmak ve i
ki memleket arasında bu e.nlaş. 
maya dayanarak eşya müba.dP-
lesini en grniş hadde çıkarmak i 
çin bir mliddettenberi gösteri
len karşılıklı faaliyet şu neticele 
ri vermiştir: 

Tid memleketin ticari münase.. 
betlerini kuvvetlendirmek üzere 
kurula.n Tlirk-Ellas sosyetesi 
ınilmessili Triand M. Fulfasın 
Yunan başvekili ile yaptığı gö
rilşmelerdcn sonra bir kararna
me !:tkarınıştır. 

Bu kararname anla§manın en 
müsaid şekilde tatbikine imkaıı 
vermektedir. 
Buğdaylarımızm kalitesi hu. 

susunda evvelce Yunanistanda. 
yer bulan fena propagandaların 
zararlı tesirleri süratle izale e
dilmiş. Yunan değirmen ve fı.. 
nnlanmn Tilrk buğdayı kullan. 

İtalya ile ticaretimiz 
Faruk Sünter yeni 

tekliflerle Ankaraya 
gitti 

lta.lya ile ticarI mün:ı.sebatxmı
zm yeniden tanzimi ve bazı mütkli
latın izalesi için temaslarda bulun
mak Uzere İWyaya gitmiş bulu
nan Ticaret Vekaleti Standnrdizas 
yon müdUrli Faruk SUnter dün şeh
rimize gelmiş ve akş:ım Ankara.ya 
hareket etmiştir· 

Standardizasyon mUdUrU, dUn 
mmtaka ticaret müdür muavinliği
daircsinde meşgul olmuş ve öğle~ 
den sonra tekrar burada muavin 
Hakkı Nez.ihi. Erksonla görüşmilş
tUr. 

Aldığının: malümata göre !talya
da yapılan temaslardan müspet ba
zı neticeler alınmıştır· Faruk Sün. 
ter ltalyıınlarm bazı tekliflerini 
hA.mil bulunmaktadır· Bunları ve -
kalete arzcdeeek ve buna göre i
cab eden tedbirler kararla']tırıla -
caktır. 

Almanbr memlekctimiz<len ge -
niş mikyasta yer fıstı.) satma! -
mak ti:!;ere ticaret vekaleti nezdin
de tc3ebbtislerde bulunmu~lardır. 

Ticaret vekn.letindcn verilen emir 
Uzerine bu husustaki milzakerele
ro memur edilen mmtaka ticaret . 
müdür muavıni Hakkı Nezihi Erk
sonla bu işle meşgul Alman he • 
rctl dün mliz'lkerelere başlamrş -
lardrr- Almanfarın mUb:ıvna edece
ği .rer fıEtı~ ı 00 bin ılı-alıktır-

--- <>-----

Bu sabah ekspresle 
gelen tütüncüler 

Amerikan tiltUncülerinden iki 
kişilik bir heyet dünkU ekspreııle 
gelmiştir. BugUnkti ekspreste biri 
Amerikalı, diğeri Holandalı iki til
tilncü daha gelmişUr. Bunlar piya
samızla temasta bulunııcaklarını 

söylemişlerdir-
.----()--

Her bahçe ve evde 
sığınak bu!un3.cak 

Seferberlik kom~syonu dUn vila· 
yelte v::ı.li muavini I-Ialiik Nihadm 
riyasetinde toplanmıştır. Dün balı-

._ çcli bin:ıl:ırda yapılm:::.sı mecburt 
Y ugoda vya<lan olan siperler ,.c sığınaklar iJ;i gö-

uh 
rüıiülınüşti1r· Keı:di binası dalıilin-

m adr geldi de bahçesi olmrya.n veya civarında 
Yugoslavyalı TUrklerdcn dokuz nrsıı bulunmıy::ı.n mal sahiblerl a

ki~ilik bir muhacir kafilesi bugün- partımanlarmın alt katında bir o
kü konvansiyonelle gelr.llı;tir· • dayı sı~ak haline getireceklerdir-

ması te'min olunmuştur. 
Yunanistanm memleketimiz

den senede 200 bin ton kadru 
buğday alması kararlaşbnlnuş 
ve ilk parti olarak satılan 4G 
bin ton buğdayın sevkine baş. 
lanmıştır. 

Evvelki gün Ha.ydarpaşadan 
5700 ton buğday yükleyen ilk 
vapur Pireye gitmiştir. Bund..n 
başka daha bir vapur Haydarpa~ 
şada mal almaktadır. 

DerincedE: bir, lzmirdc üç v:ı. 
pur ayni maksadla bulunmakta.. 
dır. 

Buğday bedellerinin yüzde 
80 ni serbest dövizle, üst tarafı 
kleringle ödenecektir. 
Komşu ve dost memleketle ti

caret münasebetimizin böyle 
inkişafı yıınanlılan fevkalade 
memnun etmiştir. 
Ç~nkü yakınlık dolayısiyla 

nakliyat masrafı az olacağından 
Yunanlılar diğer memleketler. 
den daha ucuz olarak bizden maJ 
almak imkanını bulmuşlardır. 

Türk-E11as sosyetesi mUmessilı 
Atina temaslarını müteakib An.. 
karaya giderek ticaret vekilimiz 
le görüşmilştür. 

Daha geniş işlere girişiJmesı 
hususunua mutabık kalınmış ve 
csıısları tesbit olunmuştur. 

1ki memleket birbirlerinden a 
lınması mümkün olan maddel~ri 
yabancı piyasalara tercihan mü. 
badele etmek kararındadırlar. 

J KUÇUK HAlsEHLf ti 
* Belediye Dolmabahı;e st.:-ıdyomu

na 400 ton demir tedarik etmışU. Mü
tebaki 400 tonun satış !iyatında.n yüz
de 15 fazl:ısına. belediyece alınına _ 
sınn. koordinuyon heyetince müsaa
de verilmiştir. 

* Yn.pı ve yollar kllllunun& naza -
rıın Ammeye mahsus yerler devlete 
ve evk:lfa da ait olsa belediyeye geç_ 
mcsl ı:ı.zım;;-clmekteJlr. Belediye bu 
kanuna te ·.tıkan Yıldız sarayı ve 
m~tcmilAtmın kendlaine deVrini Ls _ 
temiştir. Burası alındılclan sonra be
lediyacc halkın islliadesino arzoluna
caktır. 

* Lokantacıların belediyeye ver • 
dikleri tarifelerdeki içki satı§ fiya _ 
tıne. belediyece itiraz edllmlştir. Te
n1aslar dev.:ım etmektedir. 
~ Dcnizl::anlcın tasfiyesini ikmal e

den hl'yet raporunu llı1ünaluılat Ve • 
klı.letine vermiştir. 

* Resml nakil vasıta.lan l~yihası 

Bilyuk Millet Meclislıün bugünkü iç_ 
timaında müzakere edilecektir. 

* htanbul vilol.yetine bağlı k!Syle • 
rin muhtar ve ka.tiplerlne mah.sua o
lan kurslara dUn nihayet verllmlştir. 
Mulılnr vo M.liplere köy idaresine 
taallflk eden ameli, idari vo kanuni 
dcr:;ler varliml:;;tır. 

i: Sirl.eci istasyon karakolunJa Hu_ 
It:ısl alında bir 1,iOförU döven komiser 
Necati sekl;:i.:ıcl asliye ceza mahke _ 
mcsine veril.niştir. 

* Galata köprUsU filizi renge bo • 
yanac:ı.lıtır. Kaldırımları da dUZeltilc
cckUr. 

* Belediye havaici zarurtye pera_ 
kendo tlyatınrını haftada iki defa hal 
ka bildirme~e karar vcrmi§tlr. İk _ 
tısat mUdUr!Uğ'Unee piyasa. takip edi
lerek tesbit edilecek bu !!atlar halkın 
ald:ınmar:ıasını temin edecektir. 

"' Beyoğlu kazası dahilinde Uk tah_ 
sil çağındııld çocukların sayısı 18,932 
olduğu ıuılaşılmıştır. 

XO MAVIS - 1~ 
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Petrol 
mıntakasınd8 

20 kuyu dah~ 
açılacak 

Ş. d·1·k b"•t•• faalİf.et un ı ı u un ·tdi 
Be§İride teksif ecli ·" 

tJUllll"' 
Beşlride Raman d&#Jlld& ,.,ıı?· 

petrol mentakaamd& 20 ı,uyu 
ıı karo.rl~mx§tır. ~ ~· 

Alman mal1lmıı.ta göre, ,,;tJP_() 
ğmcla. açılan ilk .sondaJ ıt~ıs.11 ~· 
petrolü muhafaza eden kUJJl 111ııı ıl' baka.sına ancak bir ınetre Jl ~t ~ 
bilmiştir. Kum t&§I tat>ak"ııı~ • ..ı pt1• 

etı.ıır· 0 dar kalın olursa, muhataı.a !~' ; 
rolün mJktarı da o ıı!sbCtte .ıııı $1lo • • 
lur. Verilen U:ahata nUI~~ ' 
~ılıın kuyunun petrolU ııı ı.P' 
den kum taşı tabakası dıı.h~ .r' 
delinmek suretlle bu günkU f 

tabllecetldr. rdlrtd" 
BuJ;ttnkü petrol 8&ha51 su~ ~; 

Dicleye kadar uzaııma.ktA ol l~ ~ 
luğu 40 • 50, genişliği ıo ~ ıı 
metredir .İşte bu sa.hada l1 

açılacal<tır. ~ı 
ııı .ıııı. 

MUteh&S!m Cevat E)'ÜP• dl ~ 
vo diğer petrol mınta.kalat111 ~.,;, 
diye kadar yalJıız ust tB~; 
kUçük sondajlar yapıldtğınl• ',;! 
dana. ve Halayda sondajlar ~ ;'d,t 
ta olduğunu, takat bunc:IJıl1 ı;'~ 
taallyettn Ra.man dağı ~ r ~ 
hasredileceğinl, ileride diğe~ d'' 
mmtakala.rmda da .ondaJla 
olunacağını söytemi§tlr. 

ilk mel{te~erd~ 
imtihanlar nası 

yapılaca~.~~ 
nkmeltteplcrin tıntiball ' ... efJı.ıııl'I) I 

rafıncia yeni bazt karfll'lııl' tıeJ>~ ııı o, 
Bu sene mekteplerde tıLl~ıttJI~ 
vatfakıyet imkAnlarılll l ı.steıJl 1 I 
zere, her mektepte a>'»1 11 ~ırı eJil 

al teu--
linde hareket ediııne... f' , 
cektir. anJaf& ııı'~ 
İlkmekteplerde tınUb tı~ ~ 

~ .. J< .,e 's~ 
lllll 29 unda başlana..- on ııe ,P-
7 sinde ikmal cdllecel<tlr. itıltW 
fasıladan sonra bütUDleJlle 
larına bqlanacalttır. cı:tt9 

ıu:ero tıl t~;· 
lmtlhanları yapınıı.k ı:ııar ~ 

. lerde üçer kişilik koaı!S~erı ıe~ 
kUl edecektir. ı.ıumeY>' ıneı<tc~ ' 
ayru mmtakada buluPan utır• \· ıııO ı 
muallimlerinden ıeçııece gıırc, .,...,ı 
dilen mUhlm bir ltıı.yd~id ,eoe ~ 
meyytzlerln, en aıağı ,ııııtl 1~ 
Ultmekt.eplerin ı>eııinC~ıııı-1ılrı 
muallimlik yapm~ oı>ııı'' 
gelmektedir. . n1lı eıliıl lJlltl ' 

tmtiha.nlarda talebe l<ti'· ' ' dil ece • · .ııı.JI ,. 
sına nzaml ıuna c d& ~ ı: ı 
hanlara sabahleyin 8•

5 yerııeeC ~ı 
cak ö"1e va.itti nlbllYet a >~ .., .ı;oıır r 
ö~le sıc:ığı geçtlktcıı ı<tır. ııe tı' 
Uçte tekrar baş1s.nacıı tebllC el' O. 

Maarif Vek~lctl, l>ir bit e~ı il• 
talebenin vııziyetınl t~0tuııt' ~ dO' 

zere birer şahsi dO::rcı olzıl 11 ctıl; 
temi,u. Tahsil tı&Şl E-Sıtıı tcşl< ~ 
layısilc ilkmektt>pıcr b~l~ Jd• 
ğlnucn bu dosy:ııarın zşıi!aıııJI t11" 

ı tl.l1arı ce"' · .ıı• 
ba.şlanmı!itır. m al cdUC o5>-v. 
dar bu dosyalar J\.."1ll ıarıı.1< " & '" 

IY.ınin !f,lerl doldU~~onl~~ 
birlikte imtihllll 1' 0 

er ıını.w--~ tt 
rlleccktır. yUnleY~l vştıfCıi ;tP" 
talebenin sene için dilleeeıtle 
kik etmek ııureUe e çelder<Jif• 
ate göre hareket ede ~· 

ı.tı\el_~~· 
ul ~uııt ııv-· ~ı· 

ZAl!I - tstanb 1deıl!111· 
ld hususi oJ<ulıı tda~ za:Yi e•!J ıı~· 
duğum tasdlkllanıe~ ea~~ ,~ 
nlsini ~karta.ca.A'llll ıoıır' ~ 
mil kaıı:rıaınıııtır. ~ ~,.ııP' ~1',,..-J 

oa!at.a ~ıQ· Qttlıt ,ı~" 
nıını.'lJ"IMJa yAJrılen.fıı ~tıJ"t.I 
rn,alı lbn1hiD1 o~lu 
fl..Litııı.. 

l 
li 
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bnrdıman edeceği muhakknktır. 
Hadiselerin gerisinde knln ama. 
nnz lazımdır. Harekat sahasını • 
Almanyaya mı.kletmeliyiz. Al- Gntp cephesinde topçu f aaliycti· 

A~ect 6-dım.dan; 
So\>;·etıı manyanın münakalat yolarına, 

\ı 0nıiserlcri meclisi ma_ c k b • h " d • 1 ı silah ''e tayyare fabrikalarile 

-~~:.~:~ı':::~.t';. asuslu ve sa: otaı a ıse en ~~~~~:;:."::ı=~~;.~ 
~ ~t ~ l'Uksek Sovyet meclL Eksper, Büyük Britanyanm da 

~~!1i:?.i:S çıkaranlar derh idam edilecek ~~~~!~~i~:::~~?1i 
"'.lc~"- ları teklif eyleyecektir· diği kadar büyük olmıy cağını i.. 
.·~"r~"llya, çıkanınn esir Alııur.n Londra (hususi) - Almaya. si düşürüldUğU gibi,, Frunsada da 15.ve etmektedir. 

t it Or llraaznd h t nın Non·eç istilasından sonra bir tayyare mecburi iniş yapmış. Eksper netice olarak, tayyare. 
t cıa flak~ ~~:nzl.;~ y(ın! bir noktadan nıuhtetncl hU. tır. lfürettebntı tayy;ıreyl Y3.k.. terini kulu.ndığı takdirde Ingıl-

l!e b .. loto~ar ~eken bir cumuna dnir harbin sı1n ,.e uzun mışlar ve kendilerini köylil yak~- terenin hava faikiyetine malik 0 ., 
~ .... IUıclugu görillmil§tür. mUddct devam edeccğıni na2:ari laynrak nshcri makamlara teslim lacağım söylemektedir. aydanberi rn!istnhkc..-n h:ıt· 

ı:n~da bu gen~, dikkate alan hUkumet yeni bazı etmifitir. lar nsın e r 1 · l'li' • • 

, lıJr ""r;ı~;hnan koıısolosu ile harb tedbirleri ''e karn.tbn nl- iKTiSADi BiR CASUSLUK ten muharip.er m!ıayct sı.-zndinav 
..,~nt YaPDUııU· m.ıştır. Ezcümle: TAYYARE HÜCUMUNA SEBEKESI YAKALANDI cep!ı.~sind ... !.ar:.;.ıd~mak fırsatını 

ııı.l{,,..,1, htlküıneU iktisad 1) Düşman memleket ahalisin- GEÇMEK TARAFUSI Amsterdam, 9 (a. tı..) - Bu s<ı buldular. Fal at müttefilderin go· 
q ~'{ nıu den olup dn hud•·.i harici "tka- OLANLAR VAR bAnlJ ı Haılemhdc mbeydo.~a. ~ıkdanlba,n 1 rü~ilne göre bıınün hnraretlenm~r-
"'l datnn lıc.sabma ve "' ı. Londr"' (a. a.) - Tayyarecilik mnnya esa ına. ıktısa I r b 1 1 "'öh al 6 '" 
·u C:si ı · nlamayanlar hapsedilecektir. ..., · • · aşa.mı~ o an arp y mz or:: a 
bı~~ rnusıaıı ı;ın mnhniknt, 2) Dü..,mnn bir memleketten eksperlerinden biri Vilki Magazin c~susl~k nı~sel~ı nett.ccslnde, i. olmıyacaktır. Fransız matbuatı e-
~cı ... ı Slllatı zahire ve "' de ha.va bnrbindc Büyük Britan. kı kic::ı tevkif cdilmi"tir o ... .,lıca ka hesınd ~ 

ıı~~~Clt ı:ı:ı.11sa çıkarılanlar Ingiltereye döndük- "' . ti • ~ • sas ra cep en gözunü ayır-
taa~d dere ve mu- leri zaman kontrola tabi tutula- yanın ilk ~dımı atmasını tavsiya suçl~ ~lman tıc~ct b:ınkası di. mamakta ve hatta Majino hattına 

't \>lb "('lj-~,karnrnnme pro caklardır. etmektedir. rektörü o.lup m~h~ bir A~ter. karşı bir Alman. hucu.'llunu ~k 
\ 41oı .. _ -~ur. Bu cksn1 er, diuor lci: Almnny:. a. dam bıınl a.sı mudUrıvet erkanın k "--ı. ed ~w~ 3) Casusluk ve subott1i gı'bi vıı. " • " • ra m gornn;r.t ır. l'fbı .. ._- Oyl kurnp" .. 'l""'I, B"" ..., nın bizi bclki de pek vııkında bom dan olan °ahısdır , tb ask--' ::--t-b . ~ ....... CM> .... him h~diselerde, idam cezası tat. .,- !>' • .t~ynı ma uatın ı.:u muu~:.r..-

~~~~~ ~~a~~~~ bik eclileeektir. kidleri, bugün, böyle bir taıunızun 
·~ü;'.'!tnı aeıme runcllyestnl Diğertarafdanl9yaşla.36yaş Sovyet - uuos av mu"zakerelerı· gı.içlüğünüka:buletmekteveneticc.· 
q, ~~~._kuyulnrdnn dörc!U arasınd:ı. erkeklerin silah altın:ı nin, bu karsılaşmada en az zarar 

\ ,<te~""1.llJl. nıiktarda. J>etrol çağınlması ihtimali kar~ısın.la görecek hatt1 sahip olan memleket 
ı., "ll' askerlik dairclerindo kny.ıd mua.. lehine <>lac:;ğını tcbarilı cttirmer 

~'.ilk.- ·· Y 1 f b f • b" J k t ·rıer. 'ı;;,~~ "'41UI Napolide deni.r.a- melesi başlamı~. Bu takdirde UQQS ay m a a 10 n 1 JO:ıf Alın 'nrm bu hu~ staki d iln· 
~~~inin liil~t rcs- 2.5 milyon genç daho askerlik 1 b b r Al-

~ ~=·lerine başlamış bulunacak.. havası ha kim tn n ~~~ a ~~ tln n her 

lt B l D y __ , il r :.ı • .1 t -c , 'ııı 6 iAŞE GEMiSi BATIRl.LDI c gmt, - uguwavyn · e sanın Yucoslavy:ıya g:ırantilerinl 
'~ ~l. S!lıtstnd• Kadıktl7 . Sovyetler Birliği araaındaki tica- vermek teklifinde bulundukları 1 l b l n n 'r h ttir. Ren 
;'lııı. &ldığnn f mcı mııf- Londra., -Kafıle halinde sey:ı_ ret müzakereleri iyi bir tarzda hakkında yabancı mcnbalardaıı nehrinin otc t.aıafmda, mımcviy:ı-

'l' talı ttı.adikııamcm! uyt hat eden 6 alman iaşe gem!sl 1 inkişaf etmektedir. Müzakereler, verilen haberlerle nlakadar ola- lı bozulmuş ve yıpranmıs bir c!üT 
)o\ tıkuracnttnnaan bt~ batınlmıştJr; I~koçyanın simnli iki veya üç giıne kadar bitecek· rak, Yugoslav salahiyettar mah· mana karşı yapıl .. .:a!<: Lir t:ıarru-

A 
tur. ~ 'l'ürOn 1 şarkisinde ae-'bır~m~n tn:yy:ıl'~. tır. Yugoslav heyetinin Moskova· felleri, böyle bir tekliften hi~bir tun muvaftakiyetle neticeleneceği 

\t 1 dan Belgrad'a 12 mayısta dönme· malumatlan bulunmadığını söy· de birkaç kere yazılmış bulunmak-
' l tadır. Bir Alman taamızu vukua· 
~anı Kamara ı tatil yapıyor sibeklenmektedir. emektedir. g~diğitakdirdeharbinbirdönüm 
~ Belgrad'clı!, Sovyetler Birliğine ALMANYA MACARiSTAN · noktasına ginrJ§ olacağına ve katı 

Ç general Maksimoviç rivasetinde DAN ASKER NAKLINl neticeye çok y:ıklaşıln~ olacağına 

l 
e ~ b l k •ı • bir Yugoslav askeri heyetinin iSTEMiŞ Mt? da aynca i§arct edilrnetkedir. 

• 1 1. er ayn çe l ırse izam edilmesi bahis mevzuu edil· , . !st!kbali kı>şfetrnck iddiasına 
('\ 1 mektedir. Eudl!~.şte, 9 - B.elgrad da çı kalkı~m:ımakla beraber hMisatı vyd c H kan Polıtıka gazetesı, Bu.d~pc~te objel.tif olarak takip edenlerin 

l'ıf o rç veya a- kanHlaarvdasa msııuhlhuanbirlnı·daemesgı·öreım·' kB~~: rnuhabidne atfen. . cvvcıkı gun. 1 kendi kendı!erl. e sorduklan §U su· 
.uı Almanyanın . l;'!"r.arıstan~~n A.t: alc bir ceYap \'erm::ğe çalı§abiliriı. !\k ları hakkında Yugcdav cflcdrınd tnan askerlerın:n ge~~esıne mil_ "Bu ccplzelnrde ne şekilde ~c 

~ ~ Baş ve k ,· ı o 1 aca k geöbreüplclenn·nndıe.knbibnı·l~iı·ğ~iı·~ •. Yen.ugoms~.a~~ saadc t:ılebett?ı~ oldu~:ınu yaz Tıanzi .vasıtalarla bir yarma harr 
\) _ • J.. mı .tır. Mac~rı.stıın haricıye neza.· keliuc girişilobilir?" 

nın Sevyetler Bırligı ıle munase· retl, bu ıayıalarln alakadar ola · 
ıı: lo fbetler idamesine bac:.lama.sıdır. rak dün ak!lam Macar basınına 
'~~Ul: - ~arbin idaresine vin, Sir Anderson ve Sir Andrew Yugoslavlayaya göre~ bu bir verdiği bir teblifde, bu şnyialarm MAJ!NO \'C ZlGFRID 
~ ~ır münakapdan Duncan'e tevdi edilecektir. "Slav himayesi'' teşkil eylemek· t:ımamile aııılııız oldufunu ve HATLARININ EVSAFI 

!ıt ~ıı~ ölrası 21 mayısta "rlMES GAZETESİNiN tedir. ' bunların sebebini fena niyetli Yukardaki suale cevap verebil· 
~·hı il.tilizı ak Üzere tatil yap· FiKRi Politika gazetesi, Maksimoviçin manevralarda aramak lazım gel· mC!k için evveli. bu iki hat hakkın· 
tt l' .~tlf §u faydasr ~laca~- Timca ıazetesi, başmakalesin· \mzasile, tarihte Rus - Sırp mü· diğini bildirmektedir. da bildiklerimizi bir hültisa edelim. 

11ıı,~tı bi tan başvekil kabı· de kabinenin tevsii iı:.lnin müsta- tlasebctleri hakkında makaleler - Zigfrid hattının inşasında takip 
~~q r tasfiye yapmak, ccliyet \re zarureti noktasında neşretmekte ve Sovyetler Birliği· r:::::=:;::::::::::::r.:::::sr:ı:::::ı edilen gayenin ne olduğunu, P..ıtle· 
~bi G. a. etınek, ya.but istifa ISrar etmekle beraber Amele fıt~ rıi, muhariplerin, Balkanlara ait rin 1W8 ~ylCılünde :Ueyli Meyil 
· b~ktaıl birini terci· kasının hükQmctin siyaseti hak· planlarında nazarı dikkatte tut·: Ilı ~llgntuıılU!DQ=~~:k:;:l\:D·.aıı .. l:UrNJkııt !iH.' .. :· gazetesinin muharrirlerinden Vaıd 
~ ~ı.ı la eceği gibi işçi kında reye müracaat edilınc&ini malan icabeden bir taraf olarak !l Pricc'a Yermiş <>lduğu bcynnat-b:' trı 8 

rı d vaziyeti da· karar nltına Aldıracak <lcrecede göstermektedir. i tan anlaya biliriz: 
(tr ta. Utalca edebilecekler' kabineyi zafa dilşürmil.ş olmasına tNGAGILRATENRTEt VVEERFMRAENDSI A !(SAKA y Sine. ıi "Biz bu hauı, hakikaten müda-

t.. •.,_ tar•"'- tee&süf etmektedir. Timeı gn.tc· =ı ı: f aada kalmak istcdi4imiı takdirde, 
-,~ ""41clil1 -ıı istifa vukua cet· BeJwra, 9 - İngiltere ve .Fran· ! nıasında :! d.. bü ·"- k tl · ~. ('_ ~ı- de k ... b 

1
• n e " 

1
• teai, bu tazyik tabiyesinin bir .. • 1• unyarun en yl.ıi: U\"\"C erme 

t~ '"il?~ \> ... ~ parlamento h'ari:>i esnasında ifa :. l tnnbUIWı lık ac.ı otarll.k n. G. • mukavemet edebilecek bir 5et hali· 
• tc!lti1· ey Lord H • etmesi lazım gelen role hiç def 1j WELLS'ln r nuınrn~o.n fütl edl !! ne getirmek için, ].:endi tnrzımıza 
~ ~~:;: yine Çörçilc uygun olmryan bir fırka :ibniyc· ı· • • b• .i 1 n ,.o UONALll YOUNO tamfm U göre in"a etmiı; .bulunuyoruz.,, 

t ta-~ alahiyetlerle ti olduğunu yazmakta ve Amele USD ininin f r :c d:ın ynratııan :: Zigfrid önünde bulwıan mayn 
l.,'llct ~~arından idamcsi fırkaa;ı mensuplarını Çembcdayn- il uc· ZELER i= tarlalannın ne kadar büyük bir 
:\\ !~ları ıt. Bu hususta ın kabinesini tadil etmesine ve so·· zu·· l!i 1 §:.;_:: tclılike atzettiğiru 1kll Oi • ıht gun· 

ltııı.ıı yazryor: daha büyük bir enerji ile vesil:· r terindeki harek~ttan öğrenmiş bu· 
<c-~ctice~ gazeteleri, dU."l sine tekrar bac:.lamasına müsait "S .. '-~t alı '" ııYARATA Adan1·· lunuyoruz. Bir tel parçası, bir taa ~,. "'Cl\ ....... •·ahin -s UK.u uma ınız. : .. :. ~ll'ıcg· ovnrg ~ C• olacak tarıda tnesuliyetlerini tet • parçası, eski bir konserve kutusu 
t\.---~ llltnn geldiğini kik ctmeğe davet eylemktdir. Roma, ~- <.~· tA·)

1 
- kVenk eddii~ U tilml To Ua\-etcn Ei bir ağaç gövdesi, mctrt1k bir ara· 

~l\ic. I>aiıy Mail ile sarayının onunc op anara en • ı :sBAH R y .., :: ba, hafif bir insan teması halinde, 
~lt le guetcleri ~af iŞÇi MEBUSLAR KABlNEYE ~ :3'lkxşlıyn.n ~alka hitaben Mu- fİ agınuru:i mutiıi i J;l{,:d~a sebebiyet vere-

li.~ l.ılıt l'alnn bir umanda GiRECEK MI? solını, 5U 66zlen söylemiştir: 1• :e bilir. 
~'l) ıa~:_ı olduğunu açık· Londra, 9 (Hususi) - Muh:ı: 9 Mayı.s, en bilyilk zaferin g\inil- 1 JI FnEDERtO MAı:oıı '"' T:ınklu."a ka~ı yükse.len hatlar 

~~ti]. -ar. lef et liderlerinden binbaşı At1i dür. Sizler, yalnız h!ldiselerin ih- i JOAN BENNETT ff arasında da mayn tulahınnın bu· 
l ~~il ~tctesi, yeni hükU· ite GreenwOC>d, başvekilin nez- lal edebileceği sUk1'.\tunıa alışmalı- j c taııı.fmdan rransıu.n Uı.m bir film • lunduğunu unutmamak lfu!mıciır. 
'~~~Ote'un riyaset e· dinde '45 dakika kalmrşlar ve ka' m~. • :m::::.::=:::::::::.:u:uan En mühim noktalard , zırhlı kulc-
~Jl"'~il l "ermekte ve Çör· bineye iştirak ıneseleslni gôrü,Ş- !erin adedi, kilometre mumbbaında 
~t1ııt ıtıuavini olarak im· müşterdir. lrılmf:lrlilliınhıumlmffirtınlll. .~Bılillllll!lllllRhllllilml'I elliye baıiğ oımakladıı. ı iç:-eden 

1 l:)~toı :Jl"atejisini tam su· Tahmin edildiğine gı:>re, iş!ii B •,JI d SADi S 1 d Lükse.-nbu .. ga kacbr hat üzerinde--
'"<, ~~ }dctcgini söylemek· mebuslar, Çemberlayn kabinesine eycg un a: Q onun afi_ iti müstahkem .mevkiler (ıırhJI 
~~~l'p ~il'.e göre, Lord iştirak etmelerine imkan olmadı· ~ (tJJ A !):( (§ ~, ~] - ıı:ulcler) bir sene evveline kadar 

'ııı baıtı ~ınesinde kala- ğmı söylemişlerdır. Başka bir c::r? 17.000 iken bugGn 22.000 e vumış 
~c ~ dtt\ıh Snıclair hariciye kabineye i~tirak lne!>elesine gelin· ~ BeslekAr M. Nafiz IRMAK - oulurunar.t~:t •• 

> ~~ tıa~ tc 'tdecek ve E· cc, bu hususta yarın partinin .Bo- ~ JÜBl'LESI Majino hattına gelince, burası 
~ ·ırıl' rı ~lataktır. urnmouth'da yapac:ığı icra ko' ,ı "Q _ da müte..-natliycn UlKvı1" ....... _., ...... 

'ıt~tt&"ııda \'erdiği bu haber· mitesi toplantısında karar verile' ~~...,. te:! ~ OD ~ ~ u ~ N n ·n -_ tedir. ? 1ü'lltahkcm sip!!rlcrin 200 
'>~lt: §u 'nlütalcayı bil· cektir. -J e;ıJ~~ iiii2J ~lb~ \b/J kilometreye uaııı; olo~~ bu hattn 

tol'd Salahiyettar mahafilde bu hu· p a ·ıa t BütU -- tam 75 000 tonluk dikenli tel kul· 
~~dtt Core. bugün susta aşağı&:.ki mUtalea derme· fOQl'amtn 1 V8 en: fl .~ !anıldığı sôylerunektedir. 
,~tı ~a ı-akat ''Kaplan" yan edilmektedir: güzide san 'atkar)arm İS, lira- -~ Askert mütehassıslara göre biı 
'6 ~ b d. ~at erler kabine· "- işçi mebuslara sorulan su- , hattın inşasında takip edilen gaye, 
•t ııa''rıd;\tet olundufu n- allcrin mahiyeti a_çıkça gösteri· ~ kile mevsimin en parlak ve an muhteş. em musiki _: ordunun, ilk ~~tını korumağa 

~ı t~tcJdr." yor ki, Çembcrlayn, istifası ha· matuf, stratejik bir kalkan vazifesi 
hrı~ llaıı ~r. arn le fırka. !inde biitün partileri tatmin ede· --~ ziyafeti. Klasik eserler - RAKS VARYETE ve ~- görmesini teminden ibaretti. Her 
, 1) tt il rı}'e Birinci Lor· cek milli bir yeni kabine teşekkü· mılfıilllıııllır.ul"ill'ıllıı ıııı.... Sürprı'zler. Tı.llefon.· 43776 ,ınıHıımııı1 uı::mn~~ iki hattın harpten evvelki evsaf ve 

-lto11 ~ huff Cooper, Hl imk:lnı bulunacaksa, bu istHa- ı kU U ıu 11 .,... ~ lillllillltl!I ıııı !lllll vazifeleri §Öyle tayin edilmi§ bu-
' Crınwood, Be· ya amadedir.'' lunu}-ordu: 
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Yazan : UGO MARAL Ol 
Çev.ren: ıEco· EN· i 

- Majino hattı bilhassa müd 
faa için tesis edilmı~li. Seferber e• 
dilecek ordunun harckli.tmı herha .. • 
gi bir taarn:.zdan \ikaye edece~ 
tarzda in~ edilmi§tır. 

Zigfrid hattı ise 1 er türlü ma• 
ncvra!am ur.kan hnnrl1yaaı b,r 
istınat ve hnrcl{et üssü, ileriye u.
tılmak için bır tramplen (zıp'am 
illeti) vazifesi görmek üzere in~a 
l'dilmi_şti. 

l\'EREDEN GEÇlLEBlı..lR? 

Frangzlar, Almımlann Majilh.ı 
l " b'r · ri i .. 
ç • b ı fed'l 
e t 
mtk • \e 
,_,..L,..__,." f :la e ndııerinin 

tıc Z•gfrıd ı ttnu yarabilcceltlerini 
hesaplıyorlar. 

F:ansız - AlMan hududunun 
birçok noktalan tabif man;aıar
d'Ul mürekkeptir. Bun.:ann ba~ 
casını, SQ"i a <:ı~ı. sulimmn fazlalıl.. 
ve gayet geni~iği ile Ren nc.."'u ı 
~il eder. Sar, fazla derin olma· 
makla beraber, köpriılerinin de.
hal berhava cclilnıesı bnl.fuıı oldu· 
~undan ko~a;•ca ge.çik:mcz. Buna 
mukabil Mozel vadisi güzel bi: 
geçit olabilir. Fakat bu da Siycrka 
Mosserbiling'de J\.lmanyuyı Lifü.· 
semburgdan ayırdı~ıııdan bu mem· 
lekütin, bitaraflıt'Ilu ihlfil ctme;'l 
icap ettinr. Bu Utl~dirdc rntUıitn a
vantajlar elde cdılebi1eceği inkar 

ile.._'llcz. Ren nehrinin Hola;ıca 
civarına dil~ kıınu mükemmel 
bir hareket sahası teşkil eder. 
Fransız generali Kulınana göre 

Jura dağlan ile cenubi Kosjlar a· 
rnsmda BeUord civarında (50) 
kilometrelik bir gedik bulunmak· 
ta ve buradan Paris, Dijan, Liyon 
gibi mühim şehirlere \e bilhassa 
büyük Krözo fabrikalarına doğru 
ilerlemek im:dim bulunma.~tadır. 

Fakat orada Ren nehrinm ge
ni~i.ği J2 metre ve dcrinliğı G 
metre olduğundan müdafaa mm 
nisbeten kolay olduğunu da unut
mmıak icap eder. Alınan.arın en 
~·i netiteleri Lorcnde ve Mozcl 
nehrinin garbında alabiiecckleri 
zannedilmektedir. Bu ild geçit 
müstevliye mühim stratejik hedef· 
lerc varmak imkfuuru bah:-edebi
lir. 
Mfıteamzm karşılaşabileceği 

zorhıklar müdafaa ate~inin hima· 
yesi alun<la inkit.af edecek lıareklit 
t12yesinde açılan bir gedik, mütear
rrn, ilkinden daha kuvvetli bir mü· 
dafaa silsilcsı karşısında bıraka· 
caktır. \'e burada cenahlardan ya· 
pı!acak herhangi mukabil bir t.3 • 
arruz veva bir kıskaç hareketi d~· 
maru ~k mti~ili \1\Zİ.yctte ve hnt· 
ın imha edilmek tehlilresine maruz 
hıralrobilccektir. Bu da, Majino 
hattının aşılmasının hemen tıe:ncn 
imkAnsız o!duğ'.ınu gösterir. 

ZtGFR!D HATTI DA AYNI 
IJ.r.1<'-l.C....E:DE 
MUKA VEMETLl M!DlR? 

Fransızlar buna cevap vermek 
itin Napolromın ~u nazarireslıu 
rö;:ünlıne getirirler: ''Bütün ate§i 
kalenin tek bir nokt2~ma tevcih 
eL'l!eU., "Bii defa ge::iik açıldı mı, 
muvazene bozulacağından ~tJıri 
zaptetmek işten bile de,ğlltiir.,. 
Fransız mütehassısı Dolı. b ... na
ıarıyeyi ileri sürerek şunları ) az· 
maktadır: 

"Zigf rid hattının da muvazene· 
sinin bozulmamasına imkan yok· 
tur. Hattı t~l eden müstanltem 
ı..uıeıer ele geçirilebilir. Cephane 

(Lutlen gnyEayı çcvi..'"Ü:lı) 
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Kabataş taksim meydanları 

Kısa bir yolla bağlanmalıdır 
Bu imAr bütçesine yük sayılmıyacak derecede, 

mevcut bazı yollarm ıslahile kabildir 
Dünkü yazımızda, Kabataş va

pur iskelesi mcydanile, Taksim 
meydanını biribirine mümkün oı· 
duğu kadar kısa bir yolla bağla· 
manın faydalı olacağını kaydede· 
rek bu yolun tabii bir şekilde, 
fazla bir masrafa lüzum göster
meden nereden geçmesi mümkün 
.olduğunu anlatmayı bugünkü ya· 
zımıza bırakmıştık. 

İki 'tneydanın tevsiile uğraşıl
dığı bir sırada, ıbu temenni göz 
önüne alınır da hemen ıslahına 
başlanırsa Beyoğlu, birtjok l.:ıa· 
kımdan ciden faydalı bir yol ka
zanmış bulunacaktır. 

Belediye reisimizi, lüzumlu ve 
faydalı işleri ayırıp, önce bunla· 
nn ikmalini şiar edinmiş bir 
imarcı olarak tanımamış ve gör· 
memiş bulunsaydık; şehir hesa· 
brna makiıl fikirleri tatbikten 
zevk duyan bir yaratılışta bulun
duğunu bilmeseydik sütun dol 
durmaktan çekinir, hatta bir gü 
ne yakın bir zamanımızı, mahal
linde sokak sokak dolaşarak har
camayı boşuna geçecek bir zaman 
ııayardık. 

Kabataş iskelesini daha bugün· 
den şehrin sıklet merkezi halin
de bulunan Taksim meydanına 
bağlayacak yolları, muhterem 
vali ve belediye reisimizle konu· 
şurken bunların, Gü:nüşsuyu -
Dolmabahçe yolu ile ihalesi ya
pılarak ü~t l;ısmının da ikmaline 
girişilecek Meclisimebusan yoku
~unun olduğunu öğrenmiştik. 

Defterdar yokuşiyle Sıraservi
leri daha çok Galatayı Taksime 
bağlayacak bir yol sayılması icap 
edeceği için burada saymaya 
lüzum görmeyoruz. 

Acaba, bu iki yol hakikaten 
Kabataşı Taksime bağlayan yol· 
lar olabilir mi? Du iki noktayı, 
bir kilometreye kısaltc:.bilecek lbir 
yolla biribirine l:olaylıkla bağla· 
mak mümkünken, biri en az iki bu 
çuk, diğeri iki kilometre uzun~u· 
ğundaki yollar, maksadı temm
den eüphe -yok l.i uzak l:alrr. 

M°Ç.Q.us;ıp yokuşunun üst kıs
mının fazla dik oluşu göz önüne 
getirilecek ve buranın her mev· 
6imde kullanılabilecek bir yol o
lamayacağı düşünülecek olursa 
bunun ela hesaptan düşülmesi 
icap eder, takdirde, imarı bi· 
rinci planda yer almış olmakla 
ehemmiyeti takdir edilmiş bulu· 

bol olursa herhangi bir kalenin 
dıYanm harap edebilir, iyi \'e za
manınrla \1trulmuş bir darbe hu 
!:alenin fethini ko!ayla5tırır. Du 
modem kalelerin de zayıf tarafı, 
fazla pencereleri olmamasından a· 
tı5 sahasını tahdit etmesidir. Ani 
bir ba...!·m halinde, ntış faha!arı
nın dar oluşu, bom:hardunanın 
t ahrip cd~mediği kaleciklcri zarar· 
EJz hale sokabilır. 

Netice: Zigfrid hattının aşılma· 
sı muhakkak ıbir topçu hareketine 
IJağ rdır. Fakat bu hatt ı aşmak i: 
çin müttefıklcrin kafi ce~hane!e~ı 
olacak mı? Büyük çaptakı mermı 
l erin ancak ) ağmur gibi yağdırıl
ması beton },atların yıkılmasını 
intaç', müstahkem kulelerin sustu
rulmasına iml{an 'erebilir. Fakat 
bu kolay bir ~Y <!eğildir .. 

Neıicc: 
~ Almanlar hu hususta fazla bir 
t<CY soylerniyorlar. ü ceph~de me':
cut-kuwetleri hakkında bır şey bı· 
linmiYor. Yalnız Majıno hattına 
indin.lece!{ bir darbenin bü) ilk fe
dakarlıklar icap ettireceği in!\ar e
dilmiyor. l3itamf rnem!eke~ler .toı;>
raklarmın ihlfil cdilrnesı cıhetı lbır 
tarafa bırakılırsa mütearrızın e\:· 
vcla Hen nehrini aşması icap ettı 
ğinde bütiın miıtehassıslar mütte· 
fik bulunuyorlar. Bunun için de 
çok \asi bir mekanizmanın hare-
kete geçmesi icap eder: . 

Şafakta l.eşif kollarının nehrı 
geçmesi, mu\·akkat kö~rul~r kurul· 
ması, yıkılan koprülerın ı~e yar~r 
bir hale sokulması, kıtaatın geçı· 
rilmesi gibi mühim har~etlerın 
bir topçu ateşinin himayesı ~ltın· 
da yapılması iktıza etmektedır. 

•En ı::iddetli mukavemeti berta
raf edebilecek bir topçu ateşi saye
sinde açılacak bir gedik mühim 
miktarda büyük çapta mermilerin 
btihlakini icap ettirecektir. Bom
bardnnan tayyarelerinin hare!<atı 
müstahkem noktaların tahribi işini 
tamamlamaya yardım edecektir. 

Gedik ilk çarpışmada değil, an· 
cak müteaddit muharebe \'C sav
letlerden sonra açılabilecektir. Düş
man manen ve maddeten sarsılmış 
bulunduğu takdirde muvaffak bir 
~ti~~ :\'afabilecektir, 

nan bir muhitin iki buçuk kilo · 
metrelik bir yolla bağlı kalması 
nasıl kafi görülecek? 

Şimdi arzedcceğimiz güzerga~ı 
üzerinde sayın belediye reisimi· 
zin yaptıracakları veya bizzat ya
pacakları bir tetkik bu iki buçu'.t 
kilometrelik mesafeyi kolaylıkla 
bir kilometreye indirmek müm
kün bulunduğunu gösterecektir. 

Bu yolun yapılmasından, daha 
doğrusu ıslahından İstanbulun 
kazancı birçok bakımdan da bü· 
yük olacaktır. 

Şimdi ıslah edilecek 

• yoldan yürüyclim-
Kabataşta, araba vapurundan 

çıkan bir otomobil meydanı süs· 
liyecek çeşmeyi soluna alarak bir 
kaç gün önce kömür deposu iken 
bugün tanzim itjin 1ıkılmış bulu
nan yer yanındaki yoldan Çürük 
sulu Mahmut paşa binasının bu· 
lunduğu mezarlık sokağına çık 
malıdır. 

Buradan Beytülmalci sokağına 
girecek, Beyodaları so!:ağından 
Bağodaları sokağına sapacak ve 
burasını bitirince kendisini tam 
Gümüşsuyu hastahanesi önünde 
bulacaktır. 

Bunun için belediyenin ihtiyar 
edeceği ki.ilfet, Beyodalan soka
ğına sapılırken sağda kalan ve 
Beytülmalci sokağiyle Beyodala
rı sokağını bugün haddinden fa.ı: · 
la darlaştıran bir veya iki eski 
ahşap evi ve Beyodaları sokağın· 
dan Bağod~ları sokağına sapar· 
ken de solda kalan, camiden çok 
mescit denmeye !ayık Fatma Ha
tun camiini istimlaktan ibaret 
l:alır. Bu İstimlfiklar yapılır, 
buraları yola verilirse o zaman 
ortada ne Bağodaları, ne Beyo· 
daları ne Beytülmalci sokakları 
!kalır, bu ile sokak ufak bir mün· 
hani ile bi;ibirine birleşmiş, bir 
tek sokak haline inkılap etmiş 
bulunur, aynı zamanda sokağın 
meyli en şiddetli kış günlerinde 
bile nakil vasıtalarının hiçbir 
arızaya uğramadan gidip gelebi· 
1ecekleri kadar tatlılaşır. 

Bugiin Deytülmalci sokağın· 
dan Beyodaları sokağına, Bağo
daları sokağından da Beyodaları 
sokağını geçerek Hacı İzzet paş:ı 
sokağına kadar otomobiller işleye 
bildiği de unutulmaz~a. külfetin 
haddi a::.gariye ineceği anlaşılır. 

Bu yolun faydalarile lüzumunu 
saymak icap ederse hiç düşünme· 
den akla şunlar gelir: 

1 - Kabataş iskelesi Taksim mt'y
danına en az bir kilometre ynkıaştı_ 
rılmış olacaktır; hu bir otomobiliıı 

bu mcsa:e Uzcrin·le ynpncnğt beş 

kuru§luk bem~in tasarrufu demektir, 
k1 be:ızinlni hariçten alan bir memle_ 
ket için kUçUk bile olsa ı .. ı tasarruf ye 
rlnde bir tasarruf olur. 

2 - BeytUlmalcl sokağmda, Beyoğ_ 
lu semtinin biricik kız lisesi, lnönU 
Kız vardır. 

Du mektebin tabele yekQnu her hal_ 
de ı:cltlz yUzden aşağı olmasa gerek_ 
Ur. Talebesinin ekserl!il lıugUn, Tak
ılın semUnden ı;elmektedlr. llöyle bir 
mektep önUndcn tenılz ve muntazam 
bir yol &eçlrmek zaten beledl~mlzin 
esll.9 vazifeleri arasındadır. 

3 - GUmU~suyu hastanesini Ka_ 
bataş meydanına en az bir kliometre 
yaklaşlırmış bulunacağız. Bu mesafe, 
zamanında bir, birkaç, birkaç yıiz va
tandaş hayatını kurtarabllir. 

4 - Bu muhit, eski ve ahşap ev _ 
!erle doludur. Yolun tanzimi, uıman· 

la 'bunların ortadruı kalknuuıını te_ 
ınln edeceği gibi, lıir yangın tehlike • 
sini de nisbeten önlemlı bulunacak. 
ve nihayet bugUn birer çöp!Uk halln_ 
de bulunan bo~ arsaların temizlen -
mesine, semte çeki dUzen vertlmeslne 
yarıyacaktır. 

5 - nu yol, yeni yapılacak stadyo_ 
mu, istenirse iki noktadan Meclisime· 
busan yokuşuna da bağlıyabllir. 

A - St.adyom _ Hacı İzzet ra§n · 
• Bağ odaları _ Yarasa _ Sa.ray ar
kası sokağile Mebusanmecllsl yokuşu 
B - Stadyom _ DUmen - Yarasa -
Sarayarkası sokağile Mecllslmebu _ 
san yokuşu. (Burada kUçUk bir is -
Umla.kle DUmcn sokağını Yarasa so -
kağına bağlamak lfı.zımgellr). 

A ve B icabında nakil vnsıtalarma 
gösterilebllece:t yedek bir yol mahi_ 
yeUndedJr. 

1~te Vali ve Belediye Reisimiz LOt_ 
fi Kırdarla konuşmamız sırasında, 

yerinde tetkik etmemiş bulunduğu -
muz için ısrarı o dakikada fıtydasız 

ve lllzumsuz lmlduğumuz dUşllnce -
!er. Kentlilerinin bunu, yulcarda da 
söylediğimiz gibi tetkik ettlrecekle _ 
rinden emin bulwıuyoruz. O zaman 

m:rmm11m-•1ııtı• 
Holanda müstemlekelerini himaye için Almanların Şimali Norveçte~ı 

Amerika . yürüyüşleri durdu . 
hare iCİe geçli Bu mıntakada Norveç askerleri~~ 

Moskova, 10 - Holandanın taarruza uğra
ması üzerine Holanda müstemlekelerini himaye 
maksadile Amerikanın Uzak Şarkta derhal fa
aliyete geçeceği bildirilmektedir. Bu sabah Va
şingtonda Amerika Cumhurreisi Ruzvelt mesai 
arkadaşlarını toplamış ve hu hususta mühim 
kararlar alınmıştır. 

Holanda va Belçikada harp 
( Caş tara rı l lncllle) 

man-Belçika huduüu üzerinde 
topçu mania att>şi inkişaf ctm<:k 
teclir. Kendini taarruza uğramış 
addeden Belçika I•'ransa ve fa1 . 
giltercdcn imdad istemiştir. 

LÜKSEMBURG iSTiLA 
OLUNDU 

Brüksel, 10-Küçük Lüksemburg 
istila edilmiştir. Hükümet erkanı 
şehri terkLtmişlerdir. 

TAARRUZ NASIL YAPILDI? 
BrUkscl, 10- IIolandaya bu ::>'.l. 
bah saat iiç<len itibaren yapılan 
taarruz şöyle vaki olmuştur: 

Evvela snat üçte Alman kara 
ordusu Holanda hududunu geç
miş ve saat 4.20 ye doğru mü. 
him mikdarda tayyare filoları 
Holanda tayyare kararguhlarım 
bombalamıştır. Bu sırada bir ~-:.k 
Alman askeri Holanda askeri 
kıyafetinde havadan muhtelif 
mıntakalara indirilmiş bulunu
yorlardı. Bu paraşutçıılar Holan 
da askerleri tarafından esir ~
lınmıştır. 

IZLANDA iŞGAL EDiLDi 
Londra. 10- Ingiltere hükumeti 
Danimarkaya tabi Izlandaya n.~ 

Sofyadakt askeri 
bayram 
(Baş tararı 1 tncl<le) 

Japon askeri ataşesi albay Tatei
şi buglinkli konvansiyonel trenile 
şehrimize gelmiştir. 

:M:. Tateişi bir muharririmlzc 
şunları söylem4ıtir: 

"- Sofyada bir hafta kadar 
kaldım. Bulgarların askeri bayra
mı münasebetilc yapılan büyük ge
çit resminde bulundum. Dulgar 
kralı da merasimde bulunuyordu. 

Geçit resmi takriben 12 fırka 
askerin iştirakile pek parlak ol -
muştur.,. 

At.ı..5e Bulgar askerlerini nasıl 
bulduğunu soran muharririmize gil
lümsiycrck şöyle cevab Yermiştir: 

- Türk askeri gibi! 
M:. Tateişi, muhnrririml:ı:in diğ'er 

suallerine §U suretle mukabele ct
miı;tir: 
''- Bulgnrlarm harb icıtemcdik

lerini ve ordularını sulhil mulınfa
za için haz1rladıklarmı zannediyo
rum. Sofyadan lıu intibala ayrıl -
dım. Fakat harbin Ilnlkanlara sira
yet edip ctmi.reccğini kcstirmcğc 
imkan börmüyorum.,, 

Sofyadaki askeri bayram m<'rn
simine iştirak etmiş bulunan Bul
garistanın Ankara lıliyük elçiliği 

askeri ataşesi yarbay Jelasko da 
ayni trenle memleketimize tlön -
müştür. 

Gazeteler 
6 sayfaya iniyor 

(Baş tarafı 1 incide) 
miitir. Kar::.rlaştınlan maddeler 
koordinasyon hcy'ctinin tasvihin 
den geçmiştir. Bütün mcmlek~t 
gazeteleri de kağıd sarfiyatınc·ı 
tasarrufa mecbur edilenler ara. 
sın dadır. 

Kararname ilanından beş giin 
sonra meri olacak ve o tarihdcı; 
sonra Türkiyede bizim kıtada o
lan gazeteler 8, daha büyük kı
tadakiler G sahifeden fazla çıl:a
mayacaktır . 

Kararnamenin bu hafta için
de neşri bekleniyor. 

göreceklerdir ki, llo.ber, muhterem 
belediye reisinden temini imk!l.nsız 

bir iııtekte bulunmnmaktauır. \'e yine 
eminiz ki, tetkikten sonra kendllerl 
de belki bizden çok bu yolun ıslahı IU 
zumuna kani bulunacnkıar ve hele l· 
mnr bUtc;eslne fazla bir yllk olmıya
cağmı gördükten \'e tesblt ettikten 
sonra sUratıe işe başlanmakla tcrcd _ 
dUt etmiyeceklerdir. İşte, lıeledlyc re_ 
islmlzln iki glizel eseri arasında im
zası ycrfnıle sayılacak \'C llelebcıl İl!· 

tanbullunun ~özUönUndc duracak 
Ca.ddo. IL\.BER 

ker çıkararak bu mıntakayı iş. 
gal ctmi~tir. 
ALMAN KITALARI HOLANDA 

VE BELÇiKA YA NiÇiN 
TAARRUZ ETMiŞ 

Paris - Alman radyolarından 
bu sabah öğrenildiğine göre Al
man hükumeti Holanda taarrL'
zunu haklı çıkarmak maksadiylc 
Holanday:ı. bir muhtara vcrmiB
tir. Bu muhtarada Holandamn 
hugiine kadar yaptığı hazırlıkhc 
telmih edilmckde \'C gerek Ho
landa \'e gerekse Belçikada bir 
çok Ingiliz asker ve zabitlerinin 
bulunduğ·u, bu suretle Alman
yaya karşı bir taarruz emeli bcs. 
lendiği tebarüz · ettirilmektedir. 
Diğer taraftan Alman radyostt 
Holanda ve Belçika halkına hi
tab ederek Alman kıtalarınn. k;ır 
şı mukavemet göstermemclerıni 
aksi takdirde· bu memleketlerin 
feci sahnelere şahid olacağım 
söyliyerek telıdidde bulunmuş_ 
tur. / 

KRALiÇE MiLLETE HITAB 
ETTi 

Nev-York, 10 (a. a.) - Iyi o:r 
menbadan bildirildiğine gör~ 
Amstcrdamdan alınmış olan h~r 
habere nazaran Holanda kralı. 
çcsi Vilhelmin, millete hitab~n 
bir beyanname neşredcrt>k: 

"Hükumetim, vazifesini göre. 
cektir." demiştir. 

"Beykozda 
bir cinayet 

Bir genç kayın 
babasını boğazladı 

Dün gece Bt'ykozla Paşnbahçe a -
rasmdaki tenha yolda lılr ku!Ube 1 _ 
çindc bir genç kaympedeıinl koyun 
gibi kesmiştir. 

Du ch·arda muhAclr mahallesinde 
Otlu sokakta 5 numnradıı oturan ve 
amelelik eden :Mehmet Balık ile ka · 
ympederi çoban Mehmedin arası açık_ 
tıır. Mehmet Dalık tlUn gece saat 
23,30 da kayuıpederlnin Beykoz ile Pa 
şabnhçe yolu tizerinde oturduğıı ku_ 
lUbeye girmiş, ve bıçağını çekerelt 
çoban :Uehmedln üzerine ntılmış ve 
zavallı adamı sırtından bir bıçak dar· 
besile yere yıl.tıklan ııonra ba;Jını 

kesmeğe ba§lamıştır. Fakat adamca_ 
ğızın acı !cryatlanna yoldan geçen 
devriyeler yetişmiş ve h~ı yan ite · 
sllmlş bir halde kurtarmışlardır. Ya_ 
ralı derhal Haydarp:ı~:ı. Nllmııne has· 
tanesine kaldırılmıştır. Vaziyeti nğır_ 
dır. Suçlu yakalanmıştır. 

Romen n1ill1 
bayran11 

Bugün Bükrcşte elli hin 
kişilik bir geçit resmi 

yapılıyor 
Bııt:;"tin dost ve mültefık nomanya 

mllll bayramını kutıayııc:ı.ktır. Bu ,.e. 
sile ile BUkreşte Krnl Karolun buzu_ 
rundn. elli bin klşinln lştlraklle lıUyllk 
bir resmi geçit yapılacaktır. şrohrl -
mlzdeki Romen konsoloslıığ"undn. da 
bir kabul resmi tertip edilmiştir. 

F ransaya inhfoar 
malzemesi sipariş edildi 

Fransaya ihraç cdec<:'ğimiz tü
tlinlere mukabll alacağımız cigara 
kağıdı, av barutu, çelik ve salr in
hisar malzemesi hakkında Par:stc 
temaslarda. bulunan inhisar satış 
şubesi müdürü l\:ennn Yalter bu -
günkü ekspresle gelmiştir. Alına
cak maddelerin miktar ve fiatlnrı 
leshit olunmuştur. nu es:ı..c;lara is
tin:ıtl!'n yakında sip:ıriı;ılerc baııla
nacaktır. 

Şimdilik iki buçuk milyon liralık 
malzeme almacak.tır. 

mukavemeti çok büyük olLJY 

isveç -Norveç hududunda b~ 
gümrük mevkileri ele geçıı 

Paris - Norveç radyosunun lngiİizlcri tenkit w• ?trnc:;~ 
yerdiği ha bcrlcre göre şimalde manen sahih degıliz· .B -ş11 r
Alman mukavemeti kırılmakta lcrden dolayı tccs~ ~c)a.)e t 
dc\·am <:diyor. Alman kıtalaı ı liriz. Fakat, Norveç~ h~şll 
şimdiye kadar nafsi Namsostaı: si kendisinden hiçbır . uı· 
daha ileriye geçememişlerdir. Du edilmemiş ve Alman iS11§,ıııl 
ileri hareket için de istifade et- evvel Norveç hakkında ı.ııgil.l 
tikleri yol çok sarp ve tchlikelu- asla oynamamış olan ıı dC • 
le doludur. munhaze etmek hakkı:rrt ıı.~ 
Şimald~ Almanlar Isveç-Nor- Bu gazete, avam k~aıc:ı • 

veç hududundaki bir çok gümrük zakereleri etrafında nıu cliS' 
mevkilerini işgal etmişlerse de terek, Çemherlaynın. ın~c~ 
hir müddet sonra bu mevkiler- zandığı ekseriyet, ~aŞ~ğliı r 
den çekılmek meeburiyetin,b ruz kaldığı manevı di) 

kalmışlardır. Norveç kıtalurı örtemediğini söylüyor ;~ttt' 
tensik edildiği için Almanlar dağ Bu müzakerelerin. ııııı 
eteği vadilerde şiddetle takib o- zurunda vo bütün diln):iıJdt 
lunmakt3.dır. Yalnız Norveçtrn besinde, aleni celse lı~jJlill <' 

· · k ı ·1· '·anı, İngiliz dcmokrn5;:.. ı-"'e Iskoçya sahıllerınc çı an ngı ız " d '-'• P.-
demokrasinin dayan ı., . .J kıtalarını karşılayan gencralln.r Jıl',, 

Norveçte Alman hava faikiyctinı sa~lamlığmı gösterir· ·dıcrc lif 
Çemberlayn te~ e~ 

teslim etmektedirler. göğüs germekten çek~J3lt V 
NORVEÇ HARiCiYE NAZI. bu da kendi lehind~dır·bir~ 

RININ NUTKU d b yle 
Paris, 9 - Kot gazetecilere be törlük idaresin c 0 ıttıır· _t~· 

ti tasavvura imkfın. ):o ııı1 ııor:s' 
yanatta bulunarak Londra. ve Pa İngiliz demokrasısı b ~!~ 
riste siyasi ve askeri makamat i- lardan zayıf ve ba.~ lldeıııo~ 
le görüşmeler yapmış ve bu g<;- 1 hZ \" 
rüşmeler esnasında kendisine l;ı_ :~~~ti~~b~:.-ı;gıkcndi ~a 
giltere ve Fransa hükumctled. kavu~ncaktır ve cv\·cJcCıe r 
nin müttefiklerin kuvvetleri ıle · b'r 11n dan daha kudretlı ı 
Non·eç küvvetlerinin mesai b~r rt 

tir· gilte· 
liklerini takviye için ellerinden Şüphe yoktur ki l~ 
geleni yapacakları hakkında tc- buhrandan, eskisine n ur· 
minat verilmiş olduğunu söyh!- kuvvetli olarak çık~cııJtritP~1 
miştir. Norveç hiidiselen. 13 ~ 

Mumaileyh, Norveç harbinin kfımetinin, metanet g ı:ı 
umumi harbin bir cüzü olduğunu vaziyet icabatına uyar~ ı; 
ve §imdi Almanyanm, !ccndi hu- matı da büyük bir ene~tif' 41' 
dudları haricine çıkmış olmasına etmesine imkfın verece .nıı v 
binaen, hezimete mah,kfım bulun Binaenaleyh, Alman~ 
duğunu ilave etmiştir. veçe yaptığı anı ta~ri ,~ • 

I<ot, sözüne şu suretle devam kazanmak ihtimallerın ıııı)~ 
etmiştir : muhakkak değildir· }fugil~ 

Meselenin bu safhası en mü- lan bir şey vardır: jn 0ıdı:: 
1 him safhadır ve Norveçde Al- harbi şimdiye kadar ,·e ı · 

manyay<> karşı kazanılacak bir daha ciddiye alacaktır· ıılll il f 
zafer, AJmanyaya karşı umu~i İngiltereyi mağl~b ctJtlı:ıc g< 
bir zafer J.:,zanm:ıyı kolaylaştna dar müşkül oldugunu J..ıf 
caktır. ccktir. rıııll JP 

Kot, kral hanedanının Norveç- XAR\"lKTE SO~ l / 
te bulunmakta ve kordiplomati_ Nanik, 10 (A· ı\·) 

11 ğin Norveç hükumetini takib ajansından": .
0 

ı'p ~ 
edebilmiş olduğunu teyid ctmi~- Müttefikler, NaJ"\-i~ı ıı~r,J J • 
t . ''apılacak kat'i harbıtıl 0 1111 .~' ır. ' gu r 

.Mumlıileyh, Norveç kuvvetleri ile ciddi surette rne\cııer'jtl ~ 
mıkdarının takriben altı fırka- dırlar. General Flel n \'e ., • 
dan ibaret ve ~imaldeki fırkanın mandası altında. buı.unnp0Jotl~ 
tamamiyle el sürülmemiş bir hnl sız - İngiliz kıtaatı ıle dııft tfı ·~ 
de olduğunu ilave etmiştir. cı müfrezeleri taraf~uııcı ~yı 

Norveç kıtaatının iaşesi mesc. ret edilmekte olan en• S~ı,e 
lesinden bahseden mumaileyh, fırkası, Elcvegards~~ı cuı' 111~ 
hükumetin icab eden bütün tcd ve Sctermoen'in tcş ·~dC b 1,ıı 
b. l . 1 b' k"f' dufrıı müscııes dahl_ u·ııd0 ır erı a mış ve ır sene a ı gt. :.~ ınıı " 

Narvik körfezinin ~ı ,.e"" 
lecck mıkdarda buğday stoklan afit etmek üzeredır· hfi.'li 
vücudc getirmiş olduğunu söyle. " rik ec•• d 
miştir. Almanl3r, Na~ gidC~d' 

Hükumet, şimal ile cenub ara- \'C<; hududun~) do~trC flll1:.,dıı. 
sında münr.kalatın tesisi işine hız " ııe u-• ''olunun 40 kı om ri -ıt,.. ~ 
vcrmiştir. Norveç hükumeti Jn_ ki kısmını kontro iJl \.." 

lundurmaktadırJ:ır· eıdı.tlı c ~-:ıı, 
giltereden esliha ve mühimmat Müttefiklerin h~rıe jcrt' 
satın almakta ve bir rok Incıcrıliz t ı·kı~· 

" kara ve ha\·a. ar " ' ticaret gemileri emrine ama.de kt• ..... ~"' 
b 1 kt d ı- t I · b' ce ır· • •k lw· blf u unma a ır. \.O , svcçın ı_ Müşahitler, ~an~. scbt so> 
taraflığın ı tcrkctmesini Non·e- rilmcsinin. nş.~gıd~..,~dığı1lı 
~in arzu etmemekte olduğunu ye k o ....... 

dola:rı mi.ım un till 
nidcn tcyıd etmiştir. mektedirler: tngiuıl~ 
ISVEÇ HITLERIN TEMINATI. 1- Rıhtımla~~esındc t 

NA PEK INANMAYOR bardımanları ne ~~ 
Stoklıolm. 9 (a. a.) _ Stok- le hnrab olmuı;:~ur· illf3.Ç ııcı4 

holın Tidengen gazetesi, kral 2 - Limn.n 1~0 ,0 ıtôt\,t 
Gustavla Hitler arasında teatı na müsait dcğiJdırt;lif ıni1~ 
edilip, Bitlerin Isveç bitaraflığı- tırılmış olan m~b cnicıııt ~.vt' 
na riayet edeceği teminatını ıh- mcnsub 28 gcnu 

1 
ıo gel ~ 

· kullanıJn..,n• bir ıa Jco .. rft "~ tıva eden mcktublar meselesi et ""'"'..... 0,. 

3 _ Almanlar, rıa ç c rafında neşrettiği bir yazıda: d buru ,rl'• 
"Diplomatik veya askeri basire- yukarı kısmın a •aıarı 1 
timizi azaltma,·a asla sebeb '"Ok- vetli sahil batar} tıı 

J J • d' darı tur. Zira Isvcç elan tehlikeli mm mışler ır. ıar burı 111ıı.ıc • ..f. t k l b ı " d kt d' 4 - AJrnan ' na 01 tıı"'-a ac a. u unuyor. e;me e ır. .. 
1 

müstes .,.•e ~ 
Bu gazete şu satırları ilave e- gun evve :Nar<Jl" ri l 

diyor: re Almanları ·"eccJclC r P 
I h .. k. · I ·1 kıtaatı gönderrnı;ktadırla: ıı5 sveç u umetı ve sveç mı - b ıunnıa 'l.rt1esı . .& 

leti tamamen idrak ediyor ki, bi. leasında u .. nderı ·r er 
taraflığımızı korumak için, yaL paraşüttjüler go ıniieS51 

d . 1 t'k b' b · t .. nün pek 0 kadd~!. orıar· .. ,,.ts t·O nız ıp oma ı ır asırc gos. .
1
• e e ı; ,.

1 
... ,:.ıı r 

termek değil, zaruri olan bütiin cağını ı av viye " or. ef 
askeri gayretleri sarf etmek ır.... Almanlar, tak· yol~tl ,,ııı ~ 
zımdır. dermek için denı~deftl1>'~sı 

İN'GİLTEREYİ TEBR1E !aylıkla i~.ti:ad~liz doııa~,rtl1;, 
Stolilıolın, 9 (A· A·) - Röytcr dir. Çünku n~~klrt1 l!.~~tt''.., 

·ı Pelago J" ıı ajansı bildiriyor: ma ı e ktadır. ııo'' 
İsveç hükiı.metinin organı olan kim bulunma • !\3tıil :t' 

. buralardaki . . ti Social Demokratcn gazetesi, b:ı..,. rın .1 iştır. ııırı 
k 1 · d d' k' takviye edı 111 

A ı.rıt'ıı .,, 
ma a esın c ıyor ı: Mfrı.ahitler, n·ni.tl fe ,•'' 

"Norveçli kardeşlerimiz için lllç " · t)erı fllı, 
lıir şey ya.pmıyan ve yapmamakta vikteki vazıye dayarıa 
olan biz İs\•eçlilcr, Norvcçteki ğunu ve artık dirlet'· 

wylemekte muvaffak.xyetsizliklerinden dolayı , nnı 
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AZONMEYVA TUZU 
tvlüferrih ve midevidir 

en° NAKLEDEN: 
BURHAN BURÇAK 
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lnkibaz, 
barsak 

hazımsızhk, mide bulantı 
tembellığinde, mide ekşilik 

ve bozuk ıuğunda, 
ve yanmalarında 

emnıvetoe k·uıoaınoOalQ)U U ır. 
MiDE ve BARSAKLARl temizler alıttırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markaıma dikkat. 

~ eworu~/ -26- Piyankoda kazanırsak 
0 ~ ~dür biliyordum. Kerim oevap verdi: 
~t td n~ .bir feY yazma - ~ cesur olduğunuzu görü· 

lanı etnedllll. Aldığı kızı, yonım, Feride. 
~ İrj \' Yor.uın. Hiç güzel de Feride acısını ve sırrını gizle • 

hat v t Uzun boylu, akıllı da mek için gözlerini kapadı. Bir da -
; tavrı da kibar ve asil kika sonra hemen ne.şc?enmiş gibi 

bir ' ~a1.at elli bin lira 
1 

gülerek ilfıve etti: 
ttı~1Y0n lira da miras - K~~":· şayet romanlar~ . oL 
da~ . ~ı var. Ona duğu gıb~ ~natl~na. evl~. ıs~
~~~ d~ıl mi? seydim, bınyle. ızdıvaç edebılırdım 

%~A,..1n bır sesle teesı:ü • ve evet dcscydım bu olacaktı. Ha-
t..:. ··~e taltŞarak anlatı _ bcriniz var mı? 
,~: - Bana bunu anlatmadınız? 
~lil' - Ba5ıma gelen şey, hiç de hos 

1 }'a,,..,,_ be . 
~ l'-e inal·· \.Ull, dedi. Ben bir şey olmamakla ~raber nı 
' r' 1 Olduğunu esasen eğlendirmekten de ~en kalmadı. 

fıid1llct <lkat Yine tıuna rağ. Birkaç gün evvel Edibe ban~ ken. 
~ ~ harr:t ettim. disine bir talip çıktığın_ı magrura. 

~t hır tavırla i!Ave ne anlatmıştı. Otuz sekız, kırk ya· 
~ . şındaki bu adam onları bir misafir 
~b~~ lli~an1 k- .. ~ ~ .. , :"111 ~ andıklarını yaz· likte görmü5 ve en ·uçugunu son 
· '~kudu. derecede bcyendiğini \'e muhale • 

· ~ ıre: "A ... Necip Na . kak almak ibtediğini söylemiş. Bu_ 
&u f:ôUt ıtlUharnr evleniyor" nu haber alan Bayan Münire der 
~Ut~len duyar duymaz hal tiyatroda bir loca tutarak kız.. 
~lrlı. 0lUrd.uğum sandal _ larını götürmeğe karar verdi', A -

~'la ~nki derin bir uçU- dam da orada bulunacak, hem~ 
~'<>~ nl)orrnuşum gibi bir söz kesilecekti. Edibe_ bana geldı. 
~: tôy~ O &ece rahalc;ız Kendisini süslem~ ncasm~~. bu -
l ' ııt'r~ Yemek yeme- lundu. Ben de el_ımden geldı.gı . ka.. 

C kınısc şüphelen - dar çalıştım. Tıyatroya gıttıler. 
~\'al11 Fakat bir daha bu meseleye dair 
'ni 'd.• tavaııı Ferideciğim konuşulmadı. Ben de bir §eY sor -
S~lt r:k bir dostunuz bile madun. Küçük hannn!arla ~aya -
~.~ run yüzleri o kadar asıktı kı, bun· 
l~~tiıı· ~ecipten üntldi. dan muhakkak bir ~Y olduğunu 
~ ~ama. bana söyle - tahmin ettim. ?-,lhayet Geçen gün 
'lllldinı hissediyordum. muanuna hallolundu. Mani pana 

'lk. ~i ~~r. İçimde öyle bir hemşiresinin inkisarı hayalini ve 

~·'ltıı heni 1 sevd~~nc, _her ~- vak' ayı olduğu gibi anlattı • .Me -
'Q. ~. ~ • Sevdıgıne manı · ğer adamcağız küçük hanımlar -

bir ~lttı t~zn ~u kadar sah. dan en küçüğünü istediğini söyle • 
~ . htç}( trniyor. miş. Aynca zayıf ve sarışın ola • 
t~t> ~ ~ Stsini keSti. nını beğendiğini de ilave etmiş. Şiş 

btt f~Y~ değildi, Fe. man olduğunun farkında olnuyan 

. ~iln rnı açıkç~. söyle- ve kendini sarışın farzeden Edibe 
\.. ~i hlUt de ?u şeKılde ko bunu benimsemiş. Meğer adamın 
~ ~. l"trt~sır, etmekten kasdettiği benmişim. Sonrad~ bir 
\ ı~ layık l avrum, bu mürebbiyeyi -Oceğndiğinin ve ıste

il:ı itin iiıülın olmadıktan diğinin farkına varınca fikrinden 
\ha ene de değ· vazgeçmemi' ve "zarar yok, ~ 

1tnı kaldır beğendim, onu alaca~rım eğer benı 
~ı, arak cevap kabul ederse... Lüzumu kadar da 

~' var zenginim." demiş. Buna ne dersi. 
~ lllus~ Keri.m. Bir niz Kerim?. 

~~ .. uz, sıze Ne • Akıl! b' .ı~--·c:. rnuhak· :'!it h....': duştıi~: d - ı ır au..u11«u,,. 
~~'lllll iç· '"6Ll gün : kak ... Belki iyi kalplidir de. An • 
~ ~1.t'lnı ~~l on~ :.evm V !attığınıza göre cevabınızı daha 
~ ~ ~t ttznisti ... emBışö 1,m

1 
· b. c söylemede:l tahmin ettim ..• 

~ ..... \: e ır ek · temed' 
\....' . ruhwnd - b' - Ben sacc evlenın ıs ı. 
~~ıı, ~· ~ecip N ~n. ır ğimi söyledim. Garibi §U ki, Edibe 
~ . ~ernem a ;ö~: ile Bayan Münire bundan mem -
~ birni 0 gül· d.'. d- nun olaca!t yerde fena halde kız • 
~ ~ }'a ur u. 
•,"il~. -~ . . . dılar. 
~~in sı ' §ı~.1 sıze - Bu pek t:ıbit bir şey .. O ada· 
ıı.~lln? l rası degıl. A - mı beyenmedini.z mi? 
."q) ı.. nsan on dokuz 

k ~t~ daha d - Hayır ... 
~ı,.,... tler· sonra a (Devamı var) 

Allah bilir ya, elim ayağım tiL 
remeğe başlamıştı. Böyle perişan 
bir halde huzura çıktım. Sultan 
Hamidin ilk sözü şu oldu: 

- Hani neden Esat gemedi? 
Esat, Vahidettin Efendinin ıa.

l~sı, yani bizim kfilıyanuzdı. 
1-Azırngelcn cevabı verdim. Bu· 

nun üzerine Sultan Hamil beni bir 
istintaka çekti: Babam, anam, 
memleketim, ailem, ebeveynim 
ne yapaılar, ne kazanırlar, neden 
tekaüt olmuşlar, niçin lstanbula 
gelmiyorlar •.• Bir sürü ahret sua. 
li vesseıamı 

Bu iş bittikten sonra zatı ~a. 
ne bana bir zarf uzatt: 

- Al bunu da, senindir! dedi. 
Döndüm yalıya geldim. Vahi • 

dettin Efendi zaten merakla beni 
bcl<liyormuş. Olanı biteni anlattım. 
"A}nlırken bu zarfı da verdi. Aç
madun korkumdan" dedim. Efen. 
di gülümsiyerek zarfı açu: 20 adet 
Bankı Osmani kaymesi ki yüz al. 
tın lira eder. Vahidettin Efendi 
kaymeleri yanında alıkoyarak: 

- Şükrü, dedi. Sen bunları kaş
la göz arasında yer bitirirsin. Ya· 
nn vereyim de götür bankaya ko. 
Bir gün belki ıaznn olur. 

Ertesi sabah Sultan Hamit gL 
di~ müdürü Mahmut Be>i Vahi • 
dettin Efendiye göndermi~ti. Bu 
zat bir müddet e!endi ile görüştük 
ten sonra (Mizan) gazetelerinin 
bulundu~ kapı ve pencereleri u • 
zun uzadıya tetkik etti, kilerci ls.. 
maili bir temiz sorgudan geçirdi, 
Vahidettin Efendiye de 1000 altın 
bıraktıktan sonra döndü Yıldıza 

gitti. 

Vahidettin Efendi bizim akşam. 
ki İhsana elli altm da kendi ekli
yerek bana 150 altın verdi ve ''b.u· 
nu, santimine dokunmadan götü • 
rüp namına bankaya yatıracak ve 
makbuzunu da getirip bana gös. 
tereceksin! •• dedi. 

Şimdi San Remoda, bunca yıl 
evvele ait olan bu hatırayı yade -
derken padişah gülümsedi: 

- Fena mı etmişim Şükrü? de
di. 

- Efendimiz, dedim, p:ıra cep
te gerek, onun sıcaklığını koynum. 
da duymadıktan sonra tadı kalır 
mı? Maamafih bendeniz ... 

- Eee? .• 
- VMesi gelirgelmez o l'ÜZ elli 

lirayı yine hemen oracıktan alm~. 
icabına bakıvermiştim efendimiz. 

- Bak saklamış olsaydın, şim. 
di... 

NasıJ boş bulundum, Mla şaşa· 
mn. Ağzımdan şu laf kaçıvermişti: 

- Evet şimdi Gümillcüncli ls· 
maile verir, deve yaptırırdım! 

Söylediğime söyliyeceğirne bir 
anda pişman olmuştum. Padişahın 

L ~~bu kı ıantanıa unuta. 
~'\. ~ g a?'1mnaz sanılan - I Kastncrin Alman gizli polis le§· \ ,~ik~ tedavi olur •ı , k.ilatına mensub olduğunu öğrc-
~. ~ hiSsik <>lunuz ki bütün nlnce aklıma ilk gelen fJÜphe bu 
, "a ~ clak· ablelvukularnna oldu. 

~l?l\ .'katarım oldu ki Olabilirdi. Beni daha yakmda.n 
;ı_ sııe • . 
"~ getırecektım. tetkik etmek ve nazi aleyhtarı olup 

}~ ,~. Sôzünu k~: V'AN 1 N "A ~~:a~:ı d:!:ı!yi =~.a::~ 
~~ '~aı·d bahsetmiyelım 1 J IJJ-\ hizmetçi olarak göndermişlerdi· 

ıs.ıı <ıııu d
1 
... en bahsetmiye- ETıC s o·M t Fakat sonra, §Ilphcm zail olda· 

~·tı,U~Untnemek, u • ODA HIZM 1 1 1 1 Evde mevk.ilm iyi idi· Ka.dmla pek 
'9.." 1 tara Bu izdivaca bu • • --- iyi geçinemiyordum ama, pek ala 
11~fı~~ ~verildiğine çok ANLATAN: kam da yok gibiydi· Gece, gündüz 
\L \'~ bet <>ksa ben yine fltTLERlN ESKİ BlZMETçtst vaktini dışarda geçiriyordu· Her 
~ ~~ ~e ~}·e rağmen ü • P AULINE KOHLER Kastncri belki ondan çok görüyor. 
~~it iıı~1rni alamaronn. _ 7 _ dum· 

~: ~ ~~r' ~k fena edi - - Ne! dememle, elimdeki ta- Bir gece madam sinemaya mı, 
~ ~ihırn görüyorsu· bağm yere dUşllp bln parça olma- tiyatroya mı, bir yere gitmi5ti. 
'•-". ~D aı an hasWanan 61 bir oldu. Mösyö evde yalnızdı. Fakat her 

lı: da(i~nan bir hasta Adeta kendimi kaybetmi§tim· r.amanld gibi yazı od.asma kapan-
~>ttt ,r, ~?cniın duy • Zihnim alt Uat olmuş, bqon dön- matlı· Yatak oduma gitti· Biru 
~ ~ S o.>cn ~ur ol • meye, gözlerim kararmaya. bqla- sonra zil çalıp beni ça.ğırdı ve: 

' rn }{erim. DlJIU· - Bana, dedi, bir aUtlU ka.bve 
~ Yaılar boşan- Burada da mı bir k.&.pana ıtirük- yap. 

leı:ı.mietim t - Peki ttezıdim, dedim, flktmı.. 

gazaba geleoiinden ödüm kopu • 
yordu. Fakat hiç de tahmin etti • 
ğim gibi olmadı. O, nasılsa, işit -
memiş sdhi davrandı. 

ııı • * 
Bizim villa.c!aki sultanlarla kız

ıar sakin bir hayat geçiriyorlardı. 
Zaten dediğim gibi Nimet Sultan. 
dan ba,.c:.kasımn ehemmiyeti yoktu. 
Diğerleri sessiz sadasız yerler, içer
ler, yatarlar kalkarlar ve birer göl· 
ge gibi dolaşırlardı. Yegane eğlen. 
celeri akş.ını Uzerleri deniz kena • 
nna inmekti. Orada kanapelere o
tururlar, piyasa edenleri seyrede -
rek, hazan nadir tanıdıklarla üç 
beş iM ederler, sonra ağır ağır vil
H\ya dönerlerdi. 

Bu tanıdıklar arasında mahlO 
Mehmet Ali Şah da vardı. Ara sıra 
villaya gelip Sultan Vahidettin ile 
de görüşen, tavla partileri yapan 
Mehmet Ali Şah Sultanlara rast • 
gelince, hal hatrr sorar, Azerbay • 
can türkçesile güzel güzel konu • 
şur bir hemdert ti: ''Oıüm de vatan 
cidayem, · hilda cümlemize sabır ve 
sıhhat vire. Ozüne bir şey dilemek 
akıl ve fikrimden geçmiyor." derdi. 

Sultan Vahi<lettin San Remoda 
ilk defa Mehmet Ali Şahın cena· 
ze merasimine iştirak için sokağa 
çıkmıştı. Orada da cenazenin ar • 
kasında şalım evinden kapıya ka.. 
dar yürümü,, nihayete kadar takip 
etmiyerek villasına dörunüştil. 

Padişah ikinci defa da, İtalya 
Kralı San Remoya-Musolini ile be 
raber geldiği zaman • onu belediye 
dairesinde ziyaret için dışan çık· 

mıştı. Bu kısa mülakatta Damad 
Ferid Paşanın üvey oğlu Sami ter. 
cümanlık etmi~tL Sultan Vahidet. 

tin ltalya Kralının iadei ziyaret 
için villaya gele~ni ummuş ve 
hazırlık yaparak bir hayli bekle • 
mişse de, Kral bir türlü gelmemiş
ti. 

* * .. 
Romada Rus kontlarmdan biri 

peyda olmuştu. Şimdi ismini ha. 
tırlıyamadığım bu zengin adam 
Bol§eVikleri devirerek Çarlığı iade 
etmek için çalışıyordu. Bu işi se -
zen bizim Gümülcüneli Ismail so. 
luğu derhal Rom.ada aldı. 

O sırada bu konttan da Sultan 
Vahidettinc ır.a.hrcm bir m~ldup 
geldi: 11Teşriki mesai edelim, bir -
tikte çalı~hrn, evvela siz Tilrki -
yede muvaffak olun, 1stanbula gi 
dip tahtınıza oturun, biz de oraya 
gidip teşkilatımızı yapalnn. Bu şe· 
kilde d3ha '.olay ve çabuk emeli • 
mire kavuşabiliriz." Mealinde idi 
bu gizli mektup. 

(Devamı var) 

Kahveyi götUrUp masanın U.Zeri
ne bırn.kar::ık çıkacağım sırada: 

- Buraya bak, Pavllna, dedi. 
Gel §Öyle otur, seninle biraz konu
şacnğun· 

Evvela, o.klnndan hiçbir fenalık 
geçmedi· Adamı, ellisini geçmiş, 

o.ltmışma merdiven dayamış bir 
ihtiyar sayıyordum. Onunla ah
bablığI daha fazla arttirip, diğer 
Nazi §efleriyle tanl§Dlak ve bu su. 
retle kocamı kurtarmak yolunu a
ramak o zamanlar tek emelimdi· 
Onun için, a.d::unm arzularına da 
fazla mümıı..na.at etmedim. 

Fakat, bu iş benim Kastnerlerin 
evinden koğulma.mla neticelendi: 

Bir iki giln sonraydı· Mösyö ile 
madam milthiş bir kavga ettiler. 
Seslerini içcrki odadan işitiyordum 
ve neye dair olduğunu anlamıyor 
değildim: tkldebir benim ismim 
geçiyor ve kadın bana atıp tutar
ken adam müdafaaya çalrşıyordu. 

Fa.kat, kan koca kavgalarında 

Nakleden : Baki BAŞAK 
Şefik Kara sofradan kalkar 

kalkmaz doğru kanapeye çöktü. 
Bacaklarını biribiri üzerine ata· 
rak o günkü gazeteyi açtı, göz 
gezdirmeye başladı. Kansı sofra· 
yı toplayordu. Şefiğin gazete o· 
kuduğunu görünce seslendi: 

- Pi}'ango numaraları mı? Ay 
sen bu sefer de bilet aldın mı? 

-Aldım ya, geçen salı aldım. 
- Aklına şaşayım, paran çok 

galiba! Numarası kaç? 
- 9499, 
- Dur hele, bir bakayım. 
Şefik Karayı talihe inanır bir 

adam zannetmey,in. Metelik ver. 
mez o böyle şeylere. Karısı altı 
aydanbcri piyango bileti aldığı 
halde şimdiye kadar bir kere bile 
numaralara bakmamas ıonun ala: 
kasızlığını mükemmelen isbat e· 
der, değil mi? 

Fakat bugün gazetede okuna· 
cak havadis mi yokmuydu, ne 
her zamanki gibi omuz silkerek 
çekmedi. Üçüncü sayfayı ehem. 
miyetle açtı, cetveli buldu. Par
mağı rakamlar üzerinde gezdir· 
meğe başladı. 

- A ... İş .... te 1 Hi~t Nazire 
9498 var. 

- Yalan. 
- Vallahi billahi tallahi ild gö· 

zi.im çıksın ki var. İkinci sütwıun 
hem de başında. 

- Ama benimki 9499. 
- Canım acele etmesene sen 

de .. Ananın karnmda dokuz ay 
nasıl durdun? Elbet o da vardır. 

Şefik Kara eline güzel bir o. 
yuncak verilen kundakta bir ço
cuk gibi sevinmişti. VücudWlda 
tatlı bir ürperme dolaşıyordu. 
Gazeteyi ellerinden dizlerinin 
üstüne bıraktı. K.aiasıru kaldırdı. 
Kansına güldü. Karısı da ona 
güldü. Gülüştüler. Biletlerinin 
numarasına yakın bir numara 
görmek onları nedense sevindir· 
misti. 

Şefik uzun bir sükQttan sonra 
sözünü tekrarladı: 

- Şu muhakkak ki, bu numara 
bizim numaraya yakın .. 

- Of be Şefik bak kuzum fU 
numaralara. 

- Azıcık sabret yavrum. Yok 
yere neden telaş ediyorsun?. Ya 
yoksa.. Bırak da birkaç dakika 
vardır Um.idile oyanalım. Bak bu 
biletin ikramiyesi kaç, biliyor 
musun? 7 5,000 lira. Nazire, karı· 
cığım ya biz kazanmış isek ... Ne 
dersin, ha? 

Kan koca yine gülüştüler ve 
sonra tekrar uzun bir sükıit oldu. 
Artık Nazirenin aklına da numa· 
ralara bakmak gelmiyordu. 

- Eğer biz kazanını~ isek, Na. 
zire ... Eh gel keyfim gel. Düşün 
bir kere öyle ya 7 5,000 lira az 
para mı? sat anasını be harp 
zen.~foleri gibi trkrr tıkır yeriz. 
Yok öyle pek h:lr vurup harman 
savurmak da akıl karı değil. 
Muktasidane harcarız karıcığım, 
muktasidane. Ha bak azkalsm 
unutuyordum. Bilet senin. Eğer 
o benim olsaydı ilk işim ... İlk 

ekseriya olduğu gibi, parti)i ma
dam kazandı ve mösyö dışarı çıka
rak: 

- Pavlina. dedi, bugUnden iti. 
haren bizim evde artık işin yok ... 

Ne yıı.p3bilirdim? Pılmıı pırtımı 
tophyarak arabayı çekmekten 
başka yapacak bir şey yoktu. 

Yine sokak orwmda yapayal
nız k:tlmıştmı. Bereket versin, 
Kastner bana karısından gizli bir
kaç para vermişti· Onlarla orta 
hnlli bir oda tutup bir mUddct ya
şıyabllirdim· 

Arası çok geçmedi. Bir gUn 
Kaatner beni yazıhanesine çağırttı. 
Evvel!, gideyim mi gitmiyeyim 
ır.: diye (iüşündilm· Sonra kararı
mı verdim: Gidecektim ve beni L 
şimden ettiği için kendisinden b~
k& bir ife koymasını istiyecektlm· 

Bunu ben :söylemeden evvel o 
llÇU: 

,(Denmı nr) 

işim ne olurdu.. Durbakayun.4 
Buldum. Evvela 25,000 lira verir. 
bir apartman satın alırdım. Sonra 
10,000 lirayı da fevkalade maa· 
raflar için aymnm. Ö}'le yn ba· 
raya eşya lazım değil mi? Der· 
ken bir seyahat, borçlarımızın te. 
diyesi falan. Kaldımı geri 40,000 
lira onu da doğru bir bankaya 
yabrıveririm, olur biter. 

- Vallahi fena düşüıımeyor
sun, hani. Evet evvela bir apart• 
man satın almalı. Bir apartman 
ama ıöyle münasip bir yerde ol" 
sun. Yazın tekrar sayfiyeye çık. 
mağa lüzum görmeyelim. Şehrin 
eteğinde falan. 

ikisi de düşünceye daldılar. 
Evet böyle bir apartman aatm 

almalı. Hava ne sıcak ne de eo
ğuk, ılıkca olacak. Şefik Kara bu 
kfi.şanede her gün kendisine tit 
kebabı, rakı, mezelerle gUzel bir 
ziyafet çekecek. Sonra deniz e· 
narına gidecek. 

Ha ya iyi ki hatırına geldJ. J;,. 
partman mutlak deniz kenarında 
olmalı. 

Şefik burada bir ıhlamur afacı· 
nın altına oturacak, çocukları et· 
rafında koşuşacaklar, anlar VU1l. 
dayacak, kuşlar ötecek, kelebek· 
ler uçu~acak ve bütün bunlar a· 
rasında Şefik Kara yava} yavaı, 
aheste beste uykuya dalacak, ne. 
fis bir şekerleme. Ne bugünil, ne 
yannı, ne öbür günil düşünme
den apartmanda, yazıhanede, 
tozlu sokaklarda çalışmadan ge· 
çecek rahat, endi~esiz, kaygısız 
bir ömür, dansı dostlar başına. 

Bu ıhlamur ağacı altındaki uy. 
ku faslı bittimi bittt Şefik hemen 
kalacak. Günet guruba yakla~mıf. 
Haydi ondan sonra ya ormanda 
mantar toplamaya, yahut da de· 
niz hamamına. Gurup kızıllığının 
aksi ile penbeleşen suların içinde 
küçük balık sürülerini kovala· 
ma.k, sonra yıkanmak, yıkanmak, 
yıkanmak .•• 

Şefik Karanın içi bir tuhaf ol • 
muştu. Gıcıklarur gibi bir fCY· 
Bulaşıklı ellerini bitab bir vazi· 
yette dizlerine bırakarak yanma 
çöken karısına yakla~tı, kolunu 
boynuna doladı. Sonra yutkuna 
yutkuna: 

- Ne iyi olacak biliyor muıwı. 
Nazire, dedi. S<minle şöyle bir. 
Avrupa seyahati de yaparız. Fra.n 
saya, İtalyaya, hatta niçin gitmi· 
yelim Hindistana gideriz. 

- Hincllsta.na değil ama Avru· 
paya giderim. Fakat Şefik Kara 
bale canım sen şu numaralara ..• 

- Biraz müsaade gülilm 
şimdi. 

Şefik Kara ayağa kalktı. Elle. 
rini arl;acına bağlayarak odanın 
İi!nde bir a~ğı bir yukan gezin· 
meğe başladı. 

Demek ki o Avrupaya gidene 
karısı da arkasından gelecek. 
Ne yapışkan şey Allahrm. Ne olur 
bıraksa da o bu seyahati rahat 
bir nefes ala ala, gönlünün çek· 
tiği yosmalarla birlikte yapsa .. 
Kansı kansı. Eh ne olacak? 
Haydi diyelim ki beraber scyaha· 
te çıktılar. Rahat edecekler mi, 
iyi eğlenebilecekler mi? Yooo. 
Ne gezer. Ay aman çok para sar. 
fcttik, ay amilll çocuklar kaybol· 
du, Şefik §U pencereyi kapat, al 
şu çıkınları elimden ve daha bil· 
mem neler de neler. İstasyonlar· 
da haydi yallah aşağı. Ne o ha
nımın başı ağrıyor, sıcak su getir, 
çocukların karnı acıktı simit al. 
Hay geri kalsın, yerin dibine bat
sın böyle seyahat. Gönül eğlen • 
dirmek mi, işkence çekmek mi 
bu? 
Hanım Avrupaya gidecrk iyi 

ama abe kadıncağızun sen kırk 
paralık bir şey alsan kesenin ağ· 
zını acarken yüreğin tir tir tit:.. 
rer 1 Ô mükellef otellerin ücreti
ni, tiyatro, gazino paralarını na· 
sıl verirsin? 

Şefik bundan sonra, hayatında 
ilk defa olarak kansının artık ih" 
tiyarladığını, çirkinleştiğini, ye.. 
mek koktuğunu velhasıl kendisi
ne münasip olmadığını da dilıün· 
dil. Evet o ihtiyarlamııtı. Halbu· 
ki kendisi daha on bet ıene ev. 

( Lutfen sayfayı çeviriniz) 
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~;E~oı~ Her yemekten sonra günde Uç defa muntazaman dişlerlnlzt tırçıılaymız. 

lsta.nbul futbol ajanlığmd.an: 
11--5--940 tarihinde yapıla

cak maçlar: 
Taksim Stadı: 
Fencrbahçe - Vefa saat 15 

hakem Ahmet Adem, yan ha
kemleri Fikret Kayral, Eşref 
Mutlu. 

Galatasaray - Beşiktaş saat 
17 hakem Tarık Öı.cren~in, yan 
hakemleri Bahattin Uluöz, Se
lami Akal. 

12--5--940 tarihinde yapıla
eak maçlar: 

Taksim. Stadı: 
&yoğluspor - Kurtuluş saat 

10 hakem Şazi Tezcan, yan ha
kemleri Ziya Kuyumlu, Sadık 
Ceylfuı. 

Turnuva mnğlQpları maçı saat 
15, hakem Sami Açıköney, yan 
hakemleri Ihsan Bayrı, Halit Ü
zer. 

Turnuva galipleri maçı hakem 
Necdet Gezen, yan hakemleri 
Fahrettin Somer, Sabahattin Ya 
ram an. 

Fenerba.hçc Stadı: 
Beyoğluspor - Beylerbeyi 

saat 17, hakem Ahmet Adem. 
Yan hakemleri Bahattin Uluöz, 
Ne.!'}et Şarman. 

10.5.940 Cuma 
l:?.30: Program vo memleket saat 

ayan, lZ.35: Ajans ve meteorolojl ha_ 
berleı1, 12.50: MUzlk: Muhtell! §arkı_ 
lar (Pl.) 13.30/ 14.00: Müzik karı~ık 
proı;-ram lPl.) 18.00: Progrnm ve 
memleket sa.at ayan, 18.0:i: Mtizik: 
S..o\lsU"r ve Melodiler (Pi.) 18,30: 
Hıı.t'it mUzlk ve caı:ba.nd (Pl.) 19.10: 
MUzik: Çalanlar: Fahire Fersan, Re.. 
tık Fersnn, Fıı.hrl Kopuz. ı - Oku
yan: Radife Erten; Azize Şen.ses, 

10.rn: Memleket es.at ayarı, Ajans ve 
meteoroloji haberleri, 20.00: Müzik: 
N1§aburel{ !ııslı, Çalanlar: Fahri Ko
puz, Cevdet Çağla, Hayri Tümer, 
7.U ıtU :Cardal·oğlu, Cel~l Toks s, Mus_ 
tafn Çnğl:ır, !:O.SO: Konugma (l\Illli 
mı.'ırııma.nlık menldbclerl), 20.45: 
?.Iilz!lt: Saz e:ıerlcrl ve münferit ta.. 
gan:ı!, ::ı.ıo: Konu§rna <Sıhh<>t saati) 
21.::0: Mliı:ik: KUçUk orkestra, 22.30 
Mem!ckct sa.at ayan, Ajans haberleri 
Ziraat. E~ham - Tnhvlltlt, KambL 
yo - Nukut bors:ı.nı (Fiyat). 22.50: 
Müzik: Caıb:ınd (l'l.) 23.25/23.30: 
Yarınki program ve knp:ı.nı,,. 

Ecnebi lst:ısyonlı\r:ndn TürJtçe 
nc~riyat 

Belgrad: Saat 19 da krsa dalga 
48. Ptıri.s: Saat 19.45 de kısa dal 
ga 40, orta dalga 255; T·-:m: Sa
at 20.15 de kısa dalga 50.55 dr 
Roma: Saat 21.30 dn orta dalga 
250, Londrn: Sant 18,5G de lm::ı 
dalga 20, 31·5· 

Beyoğlu Halk sineması 
ı l•'tLM BİRDEN 

1 - F.sr:ıreııgl7. ndı ın. 

% - (lklr.l"r) ~r,•I l:lnrdl 
T( JfüÇE sl'ZLÜ 

velki gihi taptaze, dipdiri, aslan 
gibiydi. 

- Ne halt ctmcğc gelecek be· 
nimle A vrupaya bilmem ki ... Ah 
ah! bilirim... Mut1::1:e bana rahat 
vermemek içindir. Ben eminim, 
paralan alır almaz kilit kilit altı· 
na .. Bol bol, akrabalarına yedire· 
cek. Bana gelince aah. Ver baka
lım her metelik hesabını ayrı 
ayn.'' 

Şefik Kara, gezinmesine ni· 
hayet vererek kansına baktı. 
Fakat bu bakış deminki gibi sev· 
gi değil, kin doluydu. I~rısı <la 
ona bakıyordu. Onun da bakışla" 
rmda biraz evvelki tatlılık yoktu. 
öyle ya sanki o kocasının nesine 
bakacaktı. O kadar parayı elege_ 
çirdikten sonra bu sümseke mi 
bakacak, gönlünü onunla mı eğ
lendirecekti. Neden sonra Şefik 
Kara, istemiye istemiye, gazeteyi 
yine eline aldı. Numaralara bak" 
tı. 9498 den başka yakın nwnara 
yoktu. 

Ne olurdu sonundaki 8, 9 
oluverseydi? Olmalımıydı? ııa· 
yır ... Olmadığı daha iyiydi. O za_ 
man bu rahatı da elden kaçırmış 
olacaktı. 

İçinden: ''Oh'' dedi. Zaten ka· 
rıs1 ~ "oh" u çoktan basmıştı, 

Yoklamaya Davet 

Saç boyaları saçla
rın tabii renklerini 
iade eder. Ter ve 
yıkanmakla çık
maz, daima sabit 
kalır. Kumral ve si
yah renkli sıhhi saç 

DOLAMA 
ŞiRPENÇE 
PtYODERMtT 

Emlnunu Yeril Aslterllk Şubceln.. 

den: 
1 - Şubemizde kayıtlı ihtiyat era

tın ıenelik mutat yoklamaları içln 
26 Mart 940 &ilnUnde yapılan 1L1na 
ektir. 

MEME iLTiHAPLARI ve ÇATLAKLAfl.I 
HER TURLU YANIKLAR 
KONJEKTJVlT ŞARK ÇIBANLARI 

Vf""OLı.TRUKAOLTIZÇIABAN~!~~ EN ER1'~1 2 - Yoklamalar s:ıat O de.u 12 ye 
kadar devam edecelt, Baat 12 den .ııon.. 
ra gelenlerle kendi doğumlarına mah.. 

sus gUnlcrdo gclroiycnlerill mUracaaL 
leri kabul edllmlyccektlr. 

boyalarıdır 
lNGtLIZ KANZUK 

ECZA~"'ESt 

Beyoğlu - tııtanbul 

EN EMINTED~ 
EDER. ~ 

POLIVALAN ve POLIMIKRO~ 3 - Yoklamalara nUtus cUzdanlan 
ve askert veslknlıuile behem ehal her 
ı;ahL9 kendisi mtiracnat edecektir. 
Muhacir ve sair suretle ııubcye kayıt
larını yo.ptırmaml(J olanln.rla bakaya 
kalını§ olanların kendi doğumları gU. 
nUnde mUracaat etınelerl 

l!f8!!!lıl!ll!ll!~ı:::m3rımı::m!IZ&llll~-----mEIB!MmM -11-~· 
Ereğli Havzası mı . 

·5iiınmill 

821 dot;uııılnlur: 
15 Mayıs 940 Çarşamba günU 
16 Mayıs 940 Per§cınbe günU 
1 'i :Mayıs 940 Cuma. gUnU. 

322 do&umlular: 
20 Mayıs 040 Pazaı·tcsl gUnU 
zı Mayıs 940 Salı gtlnU. 
22 Mayıs 9~0 Çaq;:ımba gUnü. 

S23 Do4-ıım!ulıır: 

23Mnyıs 910 Per§cmbc günU 
24 Mayıs 940 Cuma 
27 Mayı.s 940 Pnzartcııl 

SU l>oğu.mlular: 
28 Mayıs 940 Çar§amba 
29 Mayıs 940 Çarşamba gllnU 
30 M.ayı.s 940 l'eriembe. 

325 dotumlular: 
31 Mayıs o ıo Cuma gUnU. 
3 Ha.zlran 9!0 Pazartesi günU 
' Ha.ziran 940 Salı günü. 

320 doğum!ular: 
5 Ha.z1ran 940 ~~ari&mbıı. S"ilnU. 
6 Haziran 910 Pcqıcmbe ı;UnU 

7 Haziran 9i0 Cunıa gUnU. 
92'1 doğu.ıulular: 

10 Ha.ziran 940 Pazarteat g11n0. 
11 Haziran 940 Salı günü. 
12 Hazı.ran 9'10 Çar§nmba gUnU. 

S28 doj';'1lmlol ::ır: 

ıs Haziran 940 Pcr§embe gtlnU. 
14 Ha.zlran 910 Cnuma gUııU. 
17 Ha.ziran 1140 Pnzartesl gUnU. 

329 dofunılul!ır: 
18 Haziran 940 Sa.it günU 
19 Haziran 940 Çar§aınba gUnü. 
20 Haz1ran 940 Per§cmbe &fuıU. 

830 do;;;"\lnı:uıar: 
21 Haziran 940 Cuma gUnU. 

24 Ha.ziran 940 Pazartesi gOnU. 
25 Haziran 9 ıo Salı gtlnU. 

ssı doğıımlulıır: 

26 mı.ztrnn 040 Çarşamba ı;UnU. 
27 Haziran 9-10 Perşembe gUnU. 
2:: Haziran !l40 Cumn gUDU. 

Halkevinde ııarasız 
nıua ene 

Emlnönu lJalkc\mclcn: 

Evimizden gönderilecek muhta<: 
hastaltırı parasız muayene ve tedaviyi 
kabul eden sayın doktorlarımızın 

ısım, ihtlsns ve günleri ıışa~ıd:ı. ı;ös
terllmlatir. 

Bu doktorlarımızdan herhangi birlnc 
muayene ve tedavi olmnk arzu cdıın 
hastalar Ev BOromuzd:ın pusula ala_ 
rak gidebileceklerdir. nu hus•ısu sa.. 
ym halkımıza iUın cd:ırken E•lmlzden 
kıymctu yrı.rdıml;lTını es!rgcmlyen 
değerli doktorlanmızn bir kere daha 
alenen tcşckkUrU borç bll:riz. 

Doktorlarımızın ismi, ilıtlsası mua
yene gUn vo .ıı:ı.ntıerl a;a~ıda. g8ste_ 
rilmektedlr: 

Dr. Cevat Kerim 1nccc!:ıyı: (Cilt ve 
Frengi) Pel'Şembe gUnU saat 15 ten 
18 ze kadar, Dr. Fabrcttin Kerim 
Gükay: (Asabı hastnlıkl:ır) Pcr~embe 
gllnU sual 10 dan 12 ye lta\lar, Dr. H. 
Ccmnl Lokm:ınhekim: (Dahili hasta.. 

:::. 

Kömürleri Satış Birliğinden: ~~I 
J780 numaralı kanıme mUıırenldMı 2/12899 nıımarah karamanı~nln ş mı 

•: •• ·:.ı. ıı!lytlı kıır:ırın:ı J:"(ıre tcşclıklll eden .... :::: 
'' Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birlıği,, 

r..1erkezi ZONGULDAKT ADIR. 

. :::: :::: .... 
:.:: 
:i:ı 

8irllk~n künı~r a.ı!nınt~ l!\te)Cn milstRhllh.lerln ı~ mayıs 1910 tarihine g~! 
kttdıır btnnbnJd:ı Tophanede iskele caddesinde 28 numarada ve 15 ma :m 
yıs StO tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zonl:"uldnkta SATIŞ mı 

•• :ı BIRLlGl me:rkeı:lne ml.lrncaat eylemeleri IAzımdır. 1 m: 
KOM UR SATIŞ ŞERAtTI : l~m 

1 - KffmUr ıılıl'llarının kömUr bedelini peşinen ödemeleri prttrr. m:· 
2 - KönıUrh:r llın7ada F. o. B. olarak• tctillm edlle""'ktlr. :::: 

Telı;r:ı.t ndrP!ll: 7.01"GTTI.OAK - Jö;ATınôMtJR • TelPfon: ~5 Zonguld.llk ~m 
lızı111•Z?;C::a:i!'S:i~im!lZ:E~maııı•mB•••••ı••·•-- •••• ,. w . mi 
--------------------------- :::: :::: 

, .... ~--~s:all----------------

............................................. 

T. iş Ban ası 
ıo.ıo tKnA~lfYEJ,"Emt:-
1 adet 2000 lira. = 2<.ıOO.-llra 
s .. ınoo .. ""' sooo.- .. 
e .. ııoo .. .. sooo.- .. 

12 .. 2~0 .. - 8000.- .. 
40 .. 100 .. - 4000.- .. 

!ıklar) Cumartesi gUnU saat 9 dan 1940 K iiçüh cari 
11 e ltııdar, Dr. İhya Salih ln::uıt 
(Kulak, Boğaz, Burun) Salı gUnU sa.. 

15 .. ~o .. = a1so.- .. 
210 .. 25 .. - 11250.- .. 

at H ten 16 ya kadar, Dr. Mehmet Hesaplar 
Osm:ı.n Saka (Göğüs ve Dahlli hasta_ Keşideler: 1 Şubat, 1 Ma. 
lıklar) Cuma gUnU saat 13 ten 15 e ikramiye Plunı yıı, 1 Ağustos, 1 tkinciteşrin 

tarihlerinde yapılır. 
kadar, Dr. NaJire Sadi (Do~m. ka.. 

dın bastD.lıklarıı çarannba (.'Üllil saat ı-·-1111--=----------------------• 
14 ten 18 e kadar, Dr. Nihat Töz:;c 
(Cilt ve !<"rengi) Sıılı gUnil saat 15 
ten 11 ye kadar, Dr. Osntnn Şerafet- 1ml'I 
Un Çelik (Bakteıiyoloğ ve sart has_ ! EY' 
talıklar) Pa?Jlrdwı mııa.da her gUn 
aaat 14 ten ıs e kadar, Dr. Pakize I 
tzzct Tarzl (DoğUm, kndın hııstalık.. 
ları) Çarşamba gOnU saat 14 ten 18 e 
kadar, Dr. H.ab1a Rahmeti Arat (Da.. 
hill hastalıklar) Perşembe gUnU saat · 
H ten 17 ye lta\l:ır, Dr. RUştU Recep 
Duynr {Sinir hastalıklar!) ~rşnmbn 
günU saat 15 ten 16 yıı. kadar, Dr. 
Sani Yaver (Kul:ık, Boğ:ı.Z, Burun) 
Pazar~sl gUnU s:ıb:ı.htan akşam:ı ka
dar, Dr. Necaettln Atasaı!Un (Çocuk 
hastalıkları) Pazartesi ve Perşembe l 
günU saat 17 ten 19 za kadar. 

----!! 
VA KIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmını 
edip 

yeniden 
açmıştır 

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

OKER 
Traı bıçaklarmda 

m9 zam yapılmamqtrr. 

Plyaaamıuıa dalma mevcuttur. 

istanbul Beled 
i ı an ı 


