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~- Holanda ile mu

haberat kesildi 
Hariçteki Holanda Elçileri birşeyden 

haberleri olmadığını söylüyorlar 1~!~atten sonra lf.:: 
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MlYI !Mı al9>eıratı n lkeso~ masıın
<91 en e"veDD<l li'iıabarDeıre g©re . . 

Hölanda ·ordusunda ~, 'eilı~;:r=ke~r~:~: Akdeniz meselesinde 
u~LE;•••m• • üncü••' 

yeni safha 
izinler kaldırıldı 

'l'e1c .. ··z l' amu -
e'- ··z ·~ l(.emmu 

~ı" .::;:-........ tokamuııc 
~ luga tndaki farkı ispat 
~ 

1 
"'et 01 Uerden ııahid ikame

.Jlıı. tu~duğu halde sükut 
• ı ... 'l.anıu1 ve tekemmül 
bu~ l!d 1lınış bir dava şek
~ lıııılıtı:ıen oluyor. 

\.ı"~I\ bir Un nıalıdır· Bir inat 
~~ Yanirşlrğa kendimiz 

la talitn°lınıyalnn. Kelimeler 
1•iıı lü aı farkları peydn. c
d1ı illa gauetin esk'.si kadar 

Çemberlayn Musolini
ye mesaj göndermiş 
ingiliz elçisinin Romaya ingiltetenin bir 

notasını götürdüğü söyleniyor 
~ıı aa14kbuldür: elverir ki 

\i·~ be" 1i:YeU olsun! Ilunun
ı.."4t ~li~·oru §anı muharrirlerine 

1 de z kl hicri 1324 vı
~~raı· \'ri saltanatta "da
l l~g~p-e•• de basılmış bü

~'1 ~ ll:ıuha Vardır. Adı Knmusu 
\..~ ~. 'l'triri lügat üstadı Ali 
~ 8.ltı far~kA.nı.uııe tekemmül 

Ilom:ı, 8 (A.A.) - Birkaç baltalık 
bir gaybubeti ınUtcakip Londrada.n 
avdet etmiş olan Sir Persi Lorcnin 
blrlbirl nrkasından kont Ciano ve 
Musollnl tarafından kabul edildiğine 
dair verilen fakat tceyyUt etmlyen 
haber, dlplomntlk mahtellcrde alAka 
uyandırmıttır. 

Aynı ma.hlellerde basıl olan kana· 
ate göre lnglltere sefirine Musolinlye 

Londro. hUkQmetlnln mUhim bir nota-
1 d~e evfllU 0 rada da izah o

)' 'q\l!Ce'"• 8Yona karşılık tc- amı tevdi etmek vazlfesi verilmiştir. 
~ irı gösterilmiştir. Hatta. bu mahfellerde Çemberlaynm 

k~Qllsaya 5 milyon 
~~to tütün Satıyoruz 
~ h I>aristen dönen heyetimizin reisi elde 
l ijlQ edilen neticeleri anı, -~r 

k~ .. rnuka_bi_I av bar.ut~, sigara 
~ad agıdı gıbı bütün ınhısar 
·~~erini Fransadan alacağız 
lt~ PI!an aon ticaret 

"' t!ıı '1a e hıhlsarıar idaresi 
~ ~ lı tda bulunmn.k için 
~1tlteıtl'etıın.1zhı reisi Tülün 

1 ~~ lUt(ln~tidUrU CelAl Umur 
~' l§tıı 'r1nın hıırmancıba
~ tt te~ bugUtıkU Scmplon 
~ ı::~ıtı lercı.r. 
~-~-1{~ lnhlsar satı§ IU
~ ~ ~ ~ Yalter, Fransa.ya 
s~ UtUı:ııcre kıır§ılık 
ı ~ lı:ıeıerı r Zllalzemeai hakkın-

~ l>~lllt 'lııı neucelendirmek ve 
~ lı \t lta1ttııck ltıaksadile §im

\: ~ tıı1ı,., bir !Itır. 
'~tlr: llıUha.rrlrlmize §U 

Musollnlye bir mesaj gönderdiğinden 
do bahsedilmektedir. 
Diğer cihetten Slr Persl Loren!n 

dlin kont Cio.no lle görUııtUğü aynı 

mahtellcrde tekzip edilmektedir. 
• * • 

Londra, 8 - İskenderiyeye dö· 
nen müttefiklerin yeni harp ge· 
mileri gelmiştir. 

Mısırda dün hava müdafaası 
tecrübelerine başlanmıştır. Tec. 
rübeler bir hafta devam edecek ' 
tir. 

!s.kenderiyede dündenbcrl alı · 
nan müdafaa tedbirleri mefruz 
bir hali harp vaziyetini anmıştır. 

Evlerin camları ışıkların dışarıya 
sızmaması için mavi kağıtJarla 

örtülmüştür. Otomobil fenerleri. 
ne de mavi lambalar konmuştur. 

BiR TEKZiP 
İngiltcrenin İtalyada şimdiki 

vaziyette mevkiini 16 mayıstan 
evvel sarahaten tayin etmesini 
talep ettiğine dair matbuatta çı· 
kan haberler, salahiyettar İngiliz 
mahfellcrindc tekzip edilmekte • 
dir. 

FRANSIZ GAZETELERtNE 
GöRE 

Puiı, 7 (A.A.) - Havas: 
(Devamı 4 Ü?"cüde) 

~----------~~--~---~~----

t:P 42J> 4~ 'Ut!• 
Ruzvelt sulh teşeb
büsüne hazırlanıyor 
Vaşington, 8 (A.A.) - Röyter: 
Reisicumhur Ruzveltln Avrupa anlaşmazlığı ile alAkadar bir teşebbUs 

hazırlamakta olduğu kanaati, Vaşingtonda gittikçe fazlalaşmaktadır. Hatta. 
bazı mUııahltler, beyaz sarayda sulh lehinde bir hareket hazırlanmakta ol
duğu ve bu harekete Vatlkanm sulh lehinde yapacağı bir daveti ile blrlikte 
b:ı.ıılanacağı fikrindedirler. 

Sfalin ve !\farc~al Voro,nor 

Mareşal Voroşilof 
Sovyet Milli Müdafaa Komiserliği 

Vazifesinden 
affedildi 

Londn, 8 (Fransızca lıtanbul) 
- Moskovadan Tass ajansının 

verdiği bir habere göre Sovyet mil 
li müdafaa komiseri mareşal Vo· 
roşilofun yerine milli müdafaa 

komiserliğine Timoçcnko tayin 
edilmiştir. 

Mareşal Voroşilofun başka bir 
vazifeye tayin edileceği söylen· 
mektedir. (Devamı 4 üncüde) 

p lr© iP' c§l ~ ©.1 liil <dl c§l 
Berfin, müttefiklerden qeni taleplerde 
bulunduğumuz masalını uydurdu 

İngiliz Başvekili Fransız Başvekiline telefon ederek Veygand ordusunun 20 mayısa kadar hare
, kete geçmesini istemişmiş !h 

Faris, '7 (A.A.) - Resmen bildiri- dar tngfüz baııveklll Çemberla)-'tı ile ren bir tebli#' ne~retmektedlr. Alman Bu haberler, gerek hiçbir sureUe 
. llyor: ı Fransız baııvekill Reno arMmdR. vu-ı tebllgine göre bu muhavere e.ımasm.-ı vukubulmıunış otan telefon muhave~ 

lit'yetlmizln reiııi Tütiln Llmlkd Şlr- 1 Alman matbuatı, bu sabah, 30 ni- kua geldiği iddia edilen bir telefon da. Akednlzdeki hareket pldnlan gö- al a-erek mUttelik hUkQmetlere izale 
keti MUdlirli Odll Umur ı1&11da aaat 22,10 dan a&&t 22,25 e ka· muhaverealrU bUtün te!errüaUle bUdl· rUıWmU,,tUr. (Devamı 4 üncüde) 

r, ~l'o~e:ı tcık 1~ lntıb9'o 
~ ~. t> 

' atacaltı"1iatc Fraasız tU-
0:> arı tUtUnlcre da-

e"ilnıı 4 üncüde), 
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Bir saate kadar Mirabel aizi tekrar yanına alır; 
keııdiai de bir saat sonra yakalanır ve biz de biri· 

birimize bir daha asla göremeyiz 

Kömür fiyatları 
tesbit edildi 

Perakende kömür sata
bilecek olanlar belediye

ce tespit edilecek 

Parasız kalmıyan Türkler 
Bulgaristandan hicret edemiyor 

ldate • • ' ~ 
111.. - - .,,,' - .,,. 
TlllWll ..._ ... - ,,,,,, ~ ................. ,,,,,,_ ·ı ,..... ..... ---:ır.• ı···········A"Fifl.~f\i 

- Kral beni bekliyor .. Mirabel 
nerede ise gelecek. 

- Mirab:.-li görmek istemiro· 
rum. Sizden ba~asını sevmiyo
r.um. Burada kalın. Gitmenizi iste· 
miyoruın. Bana itaat edin canım! 

Jigliyo planını tatbike basla
dı: 

- Burada kalırsak her şey mah
volur, dedi. Bir saate kadar Mira· 
bel sizi tekrar yanına alır: kendi· 
si de bir saat sonra yakalanır ve 
biz de biribiriıniıi bir daha asla 
göremeyiz. Çünkü kral sizi tekrar 
saraydaki dairenize hapseder. 

- O halde beni yanınıza alın, 
gidelim. Bize kimse dokunamadan 
rahat rahat yaşıya.bileceğimiz 

baska memleket yok mu? 
Jigliyo, Pozol:ı acıdı: 
- Babaruzı seviyorsunuz değil 

mi küçük Alinciğim? Onu çok se· 
viyorsunuz. Onun bulwunadığı bir 
yere giderseniz bir müddet sonra 
buna pişman olursunuz. 

- Evet, babamı severim. Fakat 
beni neden hapsediyor? 

Eğer saraya dönersem, sizi bir 
daha göremem ve eskiden olduğu 

gibi bedbaht olurum. Şimdi anlı

yorum ki ben orada .bedbahttım. 

Evvelce bunu hissetmemiştim. 
- Her şeyi yoluna koyacak bir 

çare var. Size dün bahsettiğim e
vi hatırlıyor musunuz? Fena mua
mele gören çocukları alıp himaye 
eden ihtiyarların evini? 

- Evet. Amandin dağı 22 nu
marada .. Adresini bile hatrrhyo
ru:n. 

- Çok güzel... Oraya gidin ve 
kızlar şubesinde bir oda isteyin. 
Ben sizi oradan serbesttnize kavuş 
muş olarak çıkarmalı üzerime a
lıyorum. 

- Her zaman için mi serbest 
olacağını? 

-Evet. 

-X-

Ertesi gün kral ve iki müşaviri 
Amandin sokağındaki eve kabul e
dildikleri zaman saat dörttü. 

Jigliyo sabahtanberi bu ziyare
tin eğlenceli olacağına kralı inan· 
dırmaia, diğer taraftan da icap et
tiği §ekilde konuşmaları ıçın ev 
sahiplerine talimat vennek üzere 
gayret ve tahammül göstermi~ti. 

Cemiyetin direktörü, Pozotu bir 
koltuğa kadar götürdü, üç defa 
iğildi ve şu hitabeyi okudu: 

''- Majeste, 
Kanunlarınız rakip milletlerin 

kanunlarile mukayese edilemiyece
ği gibi Tri fem çocukları kurtarma 
birliği de diğer memleketlerin mü
masil teşekküllerine benzetilemez. 
Burada biz maddeten veya manen 
fena muamele gören çocukları top· 
luyoruz, fakat mücadele ettiğimiz 
manevi tehlike yabancı t~ülle
rin korktukları tehlike değildir. 

Bu tceşkküllcr çocukların saadetini 
bizim gördüğümüz gibi görmüyor
\nr.,, 

P01)01: 

- İnanırım, dedi. Bu sabah gelen bir muhacir kafilesi; Türkiyeye 
gelmek· iatiyen Bulgaristan Türklerinin Etibank kömür satışlarına \'O 

yet etmiş ve işi fiilen idareye baş- kartılattıklan mütkülatı anlatıyor 

1 ABONE Ş .-.ı!_. 
• ,.,.,. ıi:I'~ 1 s.tıc-ı,. tM llr. 1 ıl • 
1 •• ,.... &. ' ' • .... • 
1 1 .,hll s.M • 1.tl 

1 1 .,,.. 91 ·----·------ ,,, llaaıldı•ı Hl \~"il ltA~ 

"- Majeste, biz de sizinle cc
raber, bir gencin çok erkenden 
hürriyet için bazı haklara malik 
bulunduğunu kabul ediyoruz. C.enç 
liği yirmi bir sene müddetle baba· 
nın hükmü a'tında yıpratmakla 
A \'rupa kanunlarının eski kölelik 
hayatının köklerinden birini ya
~attığına kani bulunuyoruz. 

lamıetır. Şehrl~izde kok kömürü M h • b T •• k .1 / • 
yapan Kadıköy ve Dolmababc;e U Q C lT Q '9 ı ur Q l e e T l 
havagazi fabrikalarilc Hasköydc 6 ı-.... .. .... -
fı~::k '"~e~~~~~a~:~1::ı1~::: ;;: ' h udu t ta bekletil ig o r D og-r u 
mektedirler. Banka, İstanbul. An- ? 
kara ve lzmirtle sat · .ıcak kömlir- • Bulgari.atan Tilrklerlndcn mUrek- zın ldeta btikmü kalmamıştır. Ara- D • •ı ,,,, 

Kocanın karısı üüzerinde hakkı 
olduğu gibi babanın da evlat üze
rinde hakkı, başka bir isim altın
da, kuvvetlinin zayıfa talıakkü· 

münden başka bir şey değildir. Bu 
hak zulmün ta kendisidir \"e bir de 

ler ic;in tek fint esasını kabul et- egı _.. kep 13 kişilik bir muhacir kaflleai mızda TUrkJyeye dönmek için Uç se- ~ 
mi§tir. Bunn n:ızaran ko!< könıilrli 
lstanbulda 20 lira 19 !:uruı;, Anka- bugUnkU konvan.wiyonel trentle şehri- ne u:raşanlar \"ardır. Bunların ancak 
rada 23 lira 5G kuruş, bmirde 27 m!ze gelml§Ur. pa.ruız kaldıkları anlqıldıktan aonra 
lira 67 kuruştur. Bu sene yakın- Bu muhacirler, Bulgaristandan aey&h&t t!tmelerine izin vertlmi§Ur. 
lığı dolayıslle tııtanbula daha ziya. gUı;;lükle çıkablldlltlerinı ve uzun za. Hududa kadar gelip de bir takım 
de .sömikok ve az miktı:.rda Kara- man e\'Vel anayurda k&vupnak için mUf)cUltıt yüaüııdeD gUnlerce bekll-
bilk scvkedilecektir. Ankaraya hazırlık yapan birçok ailelerin çıkan- ye:Uer bulundugwıu sördük. 
münhasıran KarabUk, lzm"rc mli- lan nıU~itUllt yüzUnden henüz gele- 'Cunlara muameleleri noksan oldu-

bahanesi vardır: Hiır.a,·e! "' bildi ııı hal ı ı 1n bl ~ savi miktarda sömikok ve Kara • medlklcrınl aıöylemlglerdlr. r.U r yor, şa eşya arı ç r 
1 nsanların hürriyeti üzerinde b" k . d .1 kti 1 ta b ld 8 ta:um ticari evrak isteniliyor. Hudut-u • gön <'rı ece · r· s n u a Muhaclrler arasında olan Pazarcık 

serbestre hareket etmek hakkını d f 1 E "b k d 1 ta abkonulan mUDevver bir Türk al· ~ ton an nz a satış ti an epo.a- TUrklerinden Mehmet oğlu Salim ve 
haiz olmıyan, yahut ceza görmek· rından yapılacak. daha az satışlar J Mümin oğlu lemaıı, köylerinden ayrı- leıl menauplan hl.il cuırmuatafapa-
. • b ı d' in t b"t d l'rj pd& bekletilmektedir. 

sızın onlara bir esir muamelesi ya- e e ıyen es ı e ecec pera- lırken maruz kaldıklan muameleler-
kendecilcr tarafından .,,.aptlacak • Bulgaristanda hiç klm.ae Balkanlar 

pamıvan ı"nsan·ar çocuk uze·· r'ınde " den •ikı\yet ederek §U malümatı ver-
J • tır· Perakendeciler dUkkA.nlannda- ,, da harp olup olmıyacatmı keatlreml-

tahakkümünü muhafaza ediyorlar ki kömilrü Etlbankm tesbit ettiği mlşlerdir: yor; takat herkealn alnlrleri gerglD-
ve k~ndisine verilen her türlü sala· fiattan satmağa mecburdurlar· g, "- Bulgartatanda Y&§&JD&k güçleı- dir. Blzden aonra yola çıkan 13 Türk 
hiyeti suiistimal etmek itiyadında t;bank bu isin idaresi için ayn bir U~lnden bUtUn Türkler anayurda dön- &U..t de, mUmkUn oluraa bugtlnlerde 
olduğu için de bu salahiyeti, diğer tc~kilit vücuda getirmif ve 250 mek llıtiyorlar. Fakat Bulprlar, an- seleceklHdlr. Bulgartatanda gu ve 

bin lira ıermaye ayırmqtır. cak paruı tükene:Uerl bıraktıkl&rm· be.uln bulunııuyor. KöylUler bu yüz-
salAhiyetleri kaybetmiş olmanın o- dan mUhlm bir kıamı henu.a yerlerin· den çok mupuı vulyete d\llmüşleı·-

Trakyada 
yakalanan casuslar 

~~~~~. çıkarmak üzere suiistimal c-

1 

italyaya karadan den hareket edememlflerdlr. Malımı· dlr. 

Jıglıyo: •h 11 • • . 
- ~ güzel, dedi. Oyle değil 1 racat vapurun sıparışı 

mi Majeste? l l ki rı 
- Evet, çok güzel. Deniz yo ı;y a na iyat neden geri kaldır' 
_ Çocuğun ancak kendisini durdu, b lıklar vagon-

. alakadar eden arzularının ifade~i- larla gönderiliyor Münakalat vekili Ali 
ne ve bunların tatbik sahasına ge- İtalya, memleketimizden deniz Çetinkaya aon vaziyeti 

Uçü onar aene ve biri de 
8 sene 4 aya mahkUm 

oldu çirilmesine mani oluşu biz baba sa yoluyla yaptığı ithalatını hemen İzah ediyor 
lihiyetinin suiistimali telakki celi- kamilen durdurmuştur. Limanımıza 

yoruz. 

Bütün ıbedbaht çocuklara, aile
lerinden neden ıstırab çel:tiklerini 
sormaksızın, fakat aramızda mesut 
olduklarını meşru bir gururla mü
şahede ederek, yuvamızda yer ,·c
ri yoruz. Onlan mektep sınıflarına 
hapsetmiyerek kendilerinde tetcb
bü ve tetkik merakını uyandırıyo
ruz. Sevilen bir kocanın yanında 
mük!fat ümidinin c.eza korkusuna 
müreccah olduğunu müteaddit de
falar müşahede ettik. 

Bir arada terbiye edilen erkek 
ve kızlar biribirlerini tanımalı öğ· 
reniyorlar ve böylece ileride biri
birlerini zalimane aldatmak te.'lli
kesine daha az maruz bulunuyor
lar. 

Oyuna gitmek arzu ettikleri va
kit orada da serbesttirler. Kavga 
etmekten ba~a kendilerine yasak 
edilmiş hiçJir ~Y tencf füshanede 
olduğu gibi yatakhanede de iste· 
dikleri gibi gruplar teşkil edebilir
ler. 

insanların çıkardık.lan prensip· 
terden ziyade tabii kanunlara hür
met ederek talebe~erimizin hisleri
ni, sıhhatleri aleyhine itiraf etme
si mukadder, sıkı bir tazyik altın: 
da hapsetmi)·oruz. 

Pozol nutku kesti: 
- Bu çocuklar ı:izdcn nasihat 

istedikleri ~man? 

- Onlara bir tek şahısla dost 
olmamağı, müteaddit dostlar edin
meğe tavsiye ediyoruz. 

(Devamı nr) 

birkaç gündcnberi İtalyan vapur-
l:ın gelmemektedir· Şimdiye ka
dar İtalyan bahkc;ı gemllerlle nak
ledilen taze balıklar için de Pehrl
mize hususi vagonlnr gönder.ilmiş 

\"e taze balıklar ltalya için Sirke
cide bu vagonlara yüklenmeğe 
başlamıştır. ltalyaya satılan yu
murtalar da kara yoluyla sevkolu
nac:ıkt.ır. 

ihtikar yapanlar 
l':lilii kor~nma kanunu· 
na göre mahkemeye 

verilecekler 
Al;denizde vaziyetin gergin blr 

şekil a!ması Uıeri!le d"niz yolu
nun tehlikeye gird!ğl hakkında c;ı.. 
kanlan şayialar bıızı muhtckirler:n 
ı.~ınc ynr~ış kalay ve teneke 
başta olmak üzere bir kısım itha
JAt eşyc.'31nın fiatlannda ecbebsiz 
yükselmeler gör'.ilmü'it\lr. Bu hu
s:,ısta yapılan §ikayetl:.-r üzerine 
mmtskn ticaret müdürlüğü ve ve
! alet kontrol teşkilatı ehemmiyet
le tetkikata devam etmektedir· 
F'atları sebe~siz yUks::ltcnler Mil
li Korunma Kanunu hüklimlerine 
göre şiddetle cezalandınlmak Uze
re mahkemeye vcrile::el:lerdir. __ ,.__........_ __ _ 

isviçı-c ile tic~~-c~ 
anla~ması 

Tlir~:ye ile İsviçre ar~rında şeh
rimizde yapılmakta olan ticaret mll
zak<:'rrsi dUn bitmiş \•e anla§ma i
ki taraf mnrahh~ları tarafından 

parafe Nlil1'ti!$tir. Mualıcde ya
kında Ankarada imza edilecektir. -----
Tüccara · .. recii \·eril:yor 

ltaıyaya ihrac; olunan yumurta 
ve taze bıılı!: için hususi müsaade 
ile Cumhuriyet Merkez bankası ta
rafınd:ın verilen kredinin milli 
b:ınkalnr tarafından da verilmeğe 
devam edilm!"'si ticJ.ret vekale'tn
den dt::ı al:ikııdulara biluiriimi~
tir. 

8'1~ 1-1.01:' T-4. 
D.4 V~Ti.Ş •• 
811.i~ Ml"iı'.Z. 

/(/ .s~; >t ·' 

Bir İngiliz firmasına ihale edilecek 
11 vapurun slparl;l geri kaldığını 

y&Zllllftık. 

lılllnakalAt vckUl Ali ÇeUııkaya, 

İngiliz flrma:ıı mUmeıısllfle cereyan 
eden milzakcrclcri ve bu i:in ı;eçlruiğı 
safhaları anlatarak sipariş verilaıeme
slnin ııebebleri hakkında ~lan IÖY· 
leaıl§tir: 

•·- MUnakaaa §artları TUrk ve 
1n;;'lliz matbuatında ııa.ıı edildi . .Muh
telit lngillz firmalarından teklif alm 
dı. Bunlann anamda eaklden de bu 
i~e talip olan Suvan Hunter firması· 
nın teklifi cl1ğerlerine nazaran daha 
mUııalt 1;örUldUği.lnden bu firma ile 
müzakereleıe ba§landı. Ancak bu f,r
ma vazıyetı ahire dolayısile lnıaata 

başlamak Uzerc hUkfimetl:ıJen mü.sa· 
ad.:: l.ııUhsalinJe ve bllha.s.sa flyat ve 
teslim müddetlerinde l•ııtl 'li.ı aabit 
ı.nahhüdata girl~cmlyeccıt nl bildirme· 
si Uz;!rinc kaç:a mnı olaca~ı ve ne za. 
man elimize geçeceği malilm olmıyan 
neticesi meş!<fik bir ih!.l!!nln icraaı ve 
böyle gayr.muayyen §artlar dahilin· 
de bir mukave1e al<dl Mllnakallt Ve
kA.letlnce mahZurlu ı;örUlerek mllza· 
kerelere nihayet verilmlgtir. Maama· 
flh firma mümessili lngllt.ereye ha.ı·e

ltctindcn evvel MUnakaEl.t VekAletl
nln nokta! nazann3 uygun tartlar te· 
mini iç.n sarrı meAi edeceğini bildir· 
mlş olmakla beraber MllnakalAt Ve· 
ktııetl hiçbir laahhUde bağlanmıı de
tfldir.,, 

POl~ISTE: 

Bir tramva!'ı:t ka,ı:;ı 
tutuştu 

Beter .senelik hapla cezaları Tem
y~ mahkemealnce az görUlerek hak
larındaki karar nakzedilen Trakyada 
yaltalan caaualarm muhakemeleri tek-
rar yapılmış ve yeni karar tle ceza
ları arttırılmıştır. Bunlardan Bulgur 
papaz ldort.W 8 acne 4 aya, Edirne 
Edirne Bulpr konsol011lufu kAtlW 
Llmbo, ltalyan tebaaıımdan mUhen
dls yüzbaıı Sinkovlç ve Edime metro
pollthane kAtlbi Kiri onar aene hap
ae ve Uçer yıl mecburt ikamete mah· 
kiUn edilınlflcrdlr. 

.l_K ..... U~=--·u_K _HA_t:S_~R_L_ER~ 
• GUmrli!;:t.c bulunan kahvelerin !!

yatlarının l.ıiı'az arttınlnrcl< tespit ve 
şehre çı~ar.ımıı.sı.ıı temin için Anka
raya giı!en kahveciler hryetl dönmüıı
tür. HUltC.r.1et \'aziyca tetkik etmek· 
te<lıı·. • 

" Tic:ı~t veklle:.t fındık l!ıroç: ft
ya ~lnrmı eald.slnden blrk:ı.ç kuruş dü-
1Uk ol&rr.k tespit etmı:tır. Fındık lh
racııt tacirleri Anl<araya lkl ki§lllk 
bir heyet ~on1ennJ§lt!rGlr • 

• Tetri~atı d& tamamlanm:ı.!t Uzere 
olan yc.ıl yolcu salonu ayba§tnda 
açılacaktır. 

• Şehircilik mUtebuaıaı Prost Sul· 
t&nahmet parkmm ıı:ndild vazlyeUııl 
muvafık görmü,,tilı. Me)dan asfalt· 
l:\nacak, Ayasofya il~ Sultanahmet a-· 
raııı bahçe h:ı.line getirilecektir. 

• l!l:mc!;tcp t-a;:muallimlcrile ma
arl! menıurları diln aylık toplantıları
nı yap.nı~Iar ve imtihan şekillerini 

tespit etml~ler<lir. 

Dün ak~am saat on yedide Be. • TUrk ktiltUr ve yardım blrli:S ııe-
ya::ı t · Taksim hatt•nda i~lcyen nelllt kongresini bu pazar gUnU saat 
otomatik kapı~.ı bir tra~v~y :ı. 10 da Balatta varya llOkağında 9 nu
rab.-ısı Karakoy Palas önilnden maradakl merkezinde yapacaktır. 
geçerken birdenbire elektrik kon· : 
tağı olmuı, arabanın kapısı tu· • İstanbul cihetinin nomerotaj lşle
t~şm!!ş~ur. Yolcuları epeyce te· ri ikmal edilmlıtir. Beyo~lu tara!m
Hi~a düşüren bı.ı yangın daha da da merkez nahiye.sile, Ga1ata, Şişli 
ba~lang~cında sö,,cfürüler:k teh. ve Hasköy nahiyeleri ikmal edilmek 

1 tikenin önüne geçilmittir. Uzerecl1r. 
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Denizin dibiod_. 
vel üstüne bir _,.j 

ı . ~ 
Gcten sene Sa,naatr-~ 

önüne üç tane duba ~ 
Köprü dubalannı lflll'_ 
sağlamlıkta olan bu le ~ 
Uç ay kadar denize ...... ~ 
lann güneş belıyo.ıu ~ 
na yaradı· Samatyab~" 
ne işe yanyacaldanıu ~ 
yorlardı· .,,,-i 

Aradan altı ay gtıÇ:,,. ~ 
dan iki tanesi yana_...~ 
lehMğe baflad•· BaJ- 1'6'
dubanın ancak satıJııat' 1"' r 
yor. tlc:üocüsü tse saP 

J milim üş bir ,·aziyett~~ ~ 
1 JUemlelwt demir lb ~ 
1 'ılamak lc:tn Ahrrk&P1; ~ 
ı pa.,ada batmış olan 1 t/I ~~ 
çıke.rmağa uğraştı,_..--'!~ 
da hu dabalarm ~öıiSll IJI.. 
zln ~inde çüriimeleıtae ~ 
la 11eylref kalmaınal.,... ., 

~·ı ,.. 
• DoğTu del' 
I ...... ·-·--·-··-··· 

!~!!~e~~~t 
biyesi hakkınd• 

verdi 
Ankara, 7 (.-t.A.) - (;. ~ 

si Mecliıı srupu b~.ilS,;.-! I' 
s:ıııt 15 te reiıı vekıli ~ 
husu Hilmi Ur:ın'ın reisi .,JJ, 
landı. ,fl'J 

nuznamede KonY• -~ ;_,• 
Osman Şevki Ulud~ ,-:_ f' 
~erilip mekleplerdel'1 :ı,-;.ıt',,. • 
bi)•tsine ... e umunıl ıu• ~ 
li musikimize veril~~ ;,rd~,,.,ı f 
kındn lıir sual ıakrırı ı'_".t il" 

Tııkrir sahibi noktai :, ~ ~ 
fııhcn de izah etlikten 1,_ııo8~ tipler de a:rnı mevzu e rt • ti' 
y:ın:ıtln bıılunıluktan so~11 )Jl ~ 
gelen Ma:ırif \'ekili Ji~kl11~~ 
cel, musiki terbiyesi b ıoJO 7"'.",.. 
huri yet rejiminin t~\ı~ -1' 
yürümekle olduğu ıs 1tıftd 
e:mlş ,.~ ~rup umuınl ~ 
vır etınışlır. addi 

nuznamede başka rıııse>" • 
ı}ınıl:ın riyasetçe ce 

verılnıi~~.,., 

B kı k ·.ninde d 
a r Or;.-.; I•' 

ckan lağııll~ J 
kapabl•. (Jtl'J 

B k k.. iinde C\'tcfill~ 
a ır oy w -••rıtl ~ 

denize akan lagbi.ISI 
ması için alikadat.~lt ~•:...: 
ne geçen sene te~bıı; bifP'7 

Bunun üzerif\C• ~ 
bahçelerinde çukUdeli:f~~ 
mecranın yolunu ~pr ..J. 
dir. Mütebaki .e"' rdi • ~ 
buna itiraz e~tl~cd . rr"'J 

Vaziyeti tetkik arit 'dı'I 
makam itirazları \at ~~.J 
rek lağnnlann de~ ııOSSSf~' 
sı için itirazda .tu.:,._.,. 
sahiplerine polıı 
vermi!tir~. ~· 

h eti •c' 
Matbuat eY 1" ,-~ 

aktam Londr• ılf?,. 
lnglltere hükruııe:=- .,;"I' J 

ne Türk mebualarıD tıU" ıaeı".,. , 
ıertnde• ınurekkeP ,.,ıı• .i 
f&Jllkl seınplOD e~ fi' f 
hareket etrnJtUr. 11 -~~ 

Heyet. aabık uıll SIJIOI' ~ 
geııeral Naci TJD&S• ı ıo•~ 'ıl' 
mlral Fahri. tstanbU "/4#' t'.J. 

ylD csblt tlJI~~ Refet, HU.se Nee:Jllet Mt 
U• Falih RıfkJ, ?',_. ~ • E&Dler, 
Ahmet ŞllkrU .,,p.-.__,~ 
aj&Dll mUdurtl MU tibl P:.JJI 
matbua~ umuıııl ıc:durı~ sı 
matbu&t umum ısı se>,...
kJpten aıUreJdcepUr~tfr. 1 ka.clar de\"am edece 
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"ts-JORN CLAUDETI 
~ikan polis teşkilatını 1 
~· memleketleri bir 
l'ı'b· et gibi 8f1J1 bir i.fet 1 
~ saran halk dilfmanı 

arrster çetesinin enısal-

la ~ uceGarD N jl 

4ii(AZAR" ~do nAŞLIYOR· 1 
~llW ii 

Ongnnız Saşve tını dedlkD: 

ARAMIZD KAVGA 
"IKARMAKTAN ÇEKiNELiM 

Çemberlayn, müt etiklerin planının 
kamete uğramasın 1 sebeplerini anlattı 

Ttl'RKfYE S0K1'1NETtNt 
MUHAFAZA EDİYOR 

MUttefiklmlz Türkiye, Btlk1lnctlnl 
muhafaza ediyor. Mıan-, müdafaa. t.ed.. 
birlerini arttırmaktadır. Yakin ve or. 
ta farltta.kl vazlyc-tlmtz, Akdeniz filo. 
muzun nonnaı §eldldo t.aksiml saye.. 
sinde muvazene bulmuştur. (Alkışlar) 

KARŞILAŞILAN llVŞKV'LLER 
Kuvvetlerimizin Trondheiml zapta 

muktedir olmadıklarmı gördUğUmUz 

zaman çekilmemiz mi yokBa yeni IJir 
~bbüa yapmak üzere kıt&atım..ıı:r 
takviye etmettıız 1n1 "dotru olurdU? 
Fikir bu, ilk tc§e bbUaten aoara yani 
vaziyetin bitsiz olduğunu &'ön:Uikten 
.sonra, kıtaatnnızı geri ı:ekmekle doğ. 
ru yolu takip etmiJ Olduk. Pltıumı. 
zm akamete uğramaamııı lki &mllı 
vardır: 

l - Tayyare k&nı.rgAhları temlnin.. 
deki imkl.nm:lık, 

2 - Alman takviye kıt&l&ru:ım aü.. 
K1l:ı:ıttmır.ın Norve<; ccnnbund:ın raUe yeu,muı. 

tekilmcsi haberleri, 1nglltercdc ,.c Bu vaziyet :ıdrıtııwda Jrun·eUerl 
A'l'arn K_aı_nar:ısın<fa • şiddetli bir mizi Troadhelmde ıutt~uz takdir: 
darbe tcsırı yaptı (İşçı mebuslar ta_ ı de, efradı ve malzemeyi cayrt labll 
rafından al~ışlnr) .~tokholm'dt'n S<'- bir niııbet dahilinde tevzi'. mecbıırlye. 
len \'C belk1 de duşmaıı tarafından tinde kal&cak ıve IOD derece kWlJ tli 
tasni edilmiş olan hnlw-rler, asla l<uvvetıerle kar§ılaşacaktık ~ 
tahakkuk Plml~·cn bir takım ümit- kadar alın~ netwelerdeıı ~Uk.ilm :ı: 
ler uyandırmıştır. Esasen, hu ha. karmak h"-•a da t 1 1 tm 
~- ı 1 · · • hl . -...un u: a ace o e e. 
ıu.:r er, nezaret crımızın ç bin t:ı. melerlnJ liste rl .. _ _._ 

f d t •t dilm • tir ' mec n ca c....,. ...... 
ra m an eyı e emış ·•· • Almanlarm, bu muharebecleıı bazı 

Beyanatın hu noktasında Bnşve- istif d le temin tWd ri t 
kilin sözünü kesecek bazı milda- kAr~r~ ;akat bu ~s~ele~~ye k 8§1. 
halelrr y:ıpıldı~ındnn, Avam Kama_ h.,1,..,, ldtkl ' da ,.,.._,_, __ kpe pa. 

· · :.. 1k lk k b ~ .. a a an m....,_... tır. Te 
rası reısı :n :ı"a a ara u mille razln1n. hang ln • 
madl müdahalelere miisamııha ede: U k h : t::ı.ra!a eğlleceğ l kes. 
miyecrğini göylemiştir. rme en pek mevaınurtz olur. ~u-

CcmbPrlnn Miziine şö-. Jr. d . lıa.rebe :lıenUZ bltmemiıtir. Nonoeçln 
. . • ' • e-. 0 ın büyük bir kwnı, heDUz Alm&Dl&r 

~mıştır: m 
"-Bu Mılsız haberlerin yaptığı te ~e değildir. Kzal. hilldmıett. Aıı&ıı 
'irlPri akim bırakmak için elimiz Norveç 1opraklaruıd.ad&rlar. Ve mlla.. 
den ~Plcni 3•aptık, Dii<Jmıına hnkikt tevliye karıı. bizimle bir ll&ft& mUca. 
vazi:reti enlatahllccrk en küçük delcye devam etmek üzere geri .kL 
mahlmah vrrmekten içtinap ;çiıı lan .Norveç kuvvetlerini bir araya 
('Ok tedbirli cla\·ranmak z:ınıretin topla7aca.kla.rdır. 
de kaldık. - Almaııya mükemmelen mücehhez, 

GEIJBOLU ldC~T1NE 
BENZEJIEZ 

Xon·ec cenubundan geri çekil.it 
b:ırekefi, Gelibolu ricaliJe kıyas c. 
dilemez. 

Non·cç ccnubuna ıönderilen ku" 
;etlerimiz ehemmiyetli değildi. \'e 
fı:ıkik:ıtte, lıir tek Cırk:ıclan ibaret
ti. Elratca 1.ayiahmız ağır olma. 

-••11ım1•• 

bllyük orduıart)·le o kadar 1)'1 blr va. 
.zJ)-eUedir ki. her an, bafka .noktalara 
taarruz edebilir. Tarnız nereden re. 
lirae ~elslll götüs •ermeye hazır oL 
.mak azmlodeyi%. HayaU ve mlllıJm 

.mwle h&zır bulıınmamu.dadrr, 

ALINACAK DEBSLEB 

h.imAHAK ME\'tıbdNtN lLK ŞEREF P&OGBAJD: 

Yarın matinelerden itibaren 

Norveç harbinden alına.ca.k bir 
çok de~er va.dır ki, bu derBler. 
den istifade etmeliyiz. Norveç harbi, muharebelerin nıe kadar 
sUratle sahne değiştirdiklerini 
göstermiştir. Xıtalanmızı, düş
manın maksatlanna hizmet ede
cek tekilde daiıtmaktan hazer 
edelim. Ara.mu.da kavgalar çı • 
karmaktan ve tefrikalar yarat
maktan hu.er edelim. Kavga e
decek :zamanda değiliz. Mütte • 
hit olmamız, saflan sı'kla§tmna
mız, dişimizi :sıkmamız ve bütün 
kuvvetlerimizle, bUtttn oesare -
timi.zle, silahlanmaya, gulebemi. 
zi temin edecek siWılan hazır
lamaya çalrşmamız lli.zımdır. 

L A L E Smema.sında 2 Süper 
Fhm Birden 

1-RADYO SARAYI 
~en sllzel teaonı (~'1 BEIUmJ \'e en atıe,U l 'dclw 

2 -H-üöü i'C ASu SLAR ı 
barbiııuı bi.ııbir cıırar \"e entriltalarile dolu en heyecanlı 

'-:lllaıı bUyWc !nuuıız !llmJ; 
ıae,. hntta :Z .Jurnal: ParanlUnt .ıul'Dtll (franınııca) 

,...,. Biıtt., lurıwl (ttirkt"e) 

ZAYl 
Fatih askerlik fUhetıinden aıcıı

Cım 11üfue teüeresiyJe ukerlik 
terbia veeikasm.ı .zayi ettim. Ye· 
nilerini aldığımdan akilerinin hiç 
bir kıymeti lcalnıannştrr. (1471J) 
328 doğumlu Yasefoğlu Mı,on 

Harp faciaları 
ve hastalık 

Narvikte Alman
ların vaziyeti 

fenalaştı 
Cenubi Norveçte çete 

harbi yapılıyor 

Londra, 8 - Röytcr Ajansının 
aldığı haberlere göre mUttefikler, 
Narvikte Almanlan tazyue devn.rn 
etmektedirler. Bununla alfıkndar 
olarak, alınan haberlere göre, 
Norveçliler, Narviki 1svcıç hududu
na bağ~-an maden deıniryoluna 
va muşlardır. 

Narvikte varoşlara taluı..ssun et
~ olan Alman kıtaatı, müttefik
lerin caubdan çckllmlıt olmaları 
dolay1.11ile, o taraftan tak\•iye ümit 
etmektedirler. 

Bir İsveç menbamdan alman ha
bere göre, müttefiklerin taz)ikin -
den kurtulmak için, Almanlar, &i
mali Norveçe durmadan tayyare 
göndermektedir· 

Steinkjer cephes.indeki Norveç 
kuvvetleri Narvik etr&fmda faali
yette bulunan nı.Uttcfilc kuvvetıe
ıilc irtibatı tesis etmek üzere Mos
joen, Mo ve Bodö iatlkametinde i
lerlemektedir. 

Ayni.zamanda Alman kıta.ıan da 
ayni mmtakaya doğru ilerlemck
tedlıier. Bu y~ neticelerini 
(limclideıı tahmin etmek milmkUn 
değildir. 

DfGER MINTAKALARDA 

No"eçin diğer kıeımlannda, 
Norveç müfrezeleri mukavemete 
devam etmektedirler- Bunlar Roc
res ile Stoeren arasmda.ki G~I va
diaini ~iren dağlarda, ncvmida -
ne ı;:arpı!JU'.aktadırlar.· Norveç kı
.talannın 3000 Almanı püskürttük
leri ve bttnhinı. "Kğtr uyiat ver
dirdikleri eöylenmektedir. Roeresa 
Alman takviye kıtaatı eevkedildiği 
ve bu kıtaatm Stttrene geçebU
mes.i için, tahrib edllmif o1an kö~ 
rülerin tamir edildiği de haber ve
rilmektedir. 

Cenubi Norveçte ~ harüniıı 
.devam eylemekte olduğu bizzat 
Almanlar tarafından da kabul o
l urunalrtadır· 

Trondelog ile Norland eyaleti a
rasmdaki hududu henüz bfr tek 
Alman askeri aşm11 defildir. Bu 
hudut Nam.sosun şimali şarkisin.de 
Naıu vadiainde llajaıuı'm cenu -
buna doğru Jmtidad eder· 

ALMAl\'LARA TUZAK 
Stören'in cenubu earki&lıı 

Rognea j}c Singsas ars5mda • 
detli bir ç:ı.rpışma olmaktndzr. Nar
veçliler, .kendi me\'zil rina ynk
lqmak istiyeıı Almanları bir tu. 
7.&ğa diifilımu!j olduklarını b 
mektedirJer. 

HASTANE GEMtl..ER1.'IE 
HCCUM 

Hum deyince ilk safta yan-

i gın harabelerine dönen 
beldeleri ve bunların içinde kollarr 
ve bacaklan uçarak veyahut gö?.le-

1 ri ~ukurlarından iırlıyhl'9.K (ynra-
lr) etikotile ölen zavallıları gözö
nüne getirir ve kafamttda dehşet 
verici bir harb faciası hayalini ku. 
ranz. Bu afaki görüş ilk nazarda 
doğrudur: çünkil tarihin n1uhtelü 
aafhalnn .. .lıı. h.r.rblıı dehşeti altın
da mahvolan meşhur mamurelerln 
:mil....t.clıaselcr.i gözönflndedir. Şair 
Omiros bize Tnıvn hallesin! hAlA 
ayni ze\•kle okutmakta, ~ 1r:ın 
ordulannm acımadan b:ıltayla de -
virdikleri Akropol mabedi bara.bi
liğine rağmen l ine bir f;!a.heser 
hfl§metile bizi bedii vecde dli§Ur
mektedir· Hugo, en canlı harb aL 
irinde Vaterlo harb sa.Juwnın bü
tün cehennemi manzaraların:, ha
ris bir t&cidar i ;in şeh\·et derece
sinde bir zevk i~ aL.e§e atılan ve 
.ıea\Tuk et ldilçelcr.!l"' ~ı:- ~- ı-~ .. ., 
leşlerini meha.ret!e cnnlandrrmış

tır. Büyük , "=-"!" uzun menzilli 
Alman toplarının katedralini uçur. 
duklan R\!.ıcıs kilisesi, bombalar 
altmdıı §Öhretçe can veren Atkıwır 
ve Elhrunra mabetleri önünde göz 
yaşı döken hassas insanlar çoktur. 
Koca tarihi P!)l"~··ıı •n ammli111~ 

b:r esaret ve açlık zindanına dö
nerken Chechostowa mukaddes 
kn.sabn.smm dini eserleri için h:ı.
z~n mersiyeler yazan şairler var
dır. Helsinki ve Viborgda masum 
çocuklarlle cayır ca~ ır yanarken 
ayni derin ıstrrablar duyuldu ve 
yıkıcı ve öldlirlicU yıldıran harbi
nin yn.nnld kurban in.sanlan ve 
şaheserleri için de her yerde bol 
gözyaşı dökülecektir. Ben bütUn 
bunları §airlere ve tarihe havale 
ediyorom-

Harbin ya.kından görülmi} en ve 
e:ıirlere pek de ilham kaynağı le;s. 
kil etıniyen en korkunç faclalarm
dan ve 8.k.ıbeUerinden birl de (has
talık) ur. Gerçi bazı romancılar 
harb hatıralarından olmak Uzere 
hastane köşelerinde cereyan eden 
trajedUcrc temas etmişlerdir; fa
kat bunların ~~.ı niha)et fante
zik ve hayali birtakmı aşlt hikl
yelerindcn ibarettir. Bir vmıanlar 
Ronald Colman ile Wilma Bankiıdn 
bize gözy:t§I döktUnnU~ olan (Oıtlın 

"'ris") filmi bU!'l"'ııinn biridir· 
(G b cepJıeslnde ııükune .. var!) 
romanında hP.~" yaralanan he
sapSTz insa.nlann hastanelerdeki 
ıstırablannı bira.z daba :reallmnle 
okur gıDi oluyoruz, fakat ruha.yel 
bu da siya.st bir nıakaat güden ve 
samimi olnuyan bir amıf romanr.. 
dır. 

Harbin ha.atalık cepheahıdcn 
mucib olduğu zararla.n anlamak 
it;ln h:ı.yaU eserlere müracaat et
mek lUzumsuzdur; bu hUSU9ta en 
müapet ve ilini deli.Uer askeri ta
babet tarihi, mHpbedelerl ve iata
tiatikleridir· Birçok büyük ve ta
rihi harblerd;:ı muhtelif hutalJkla.. 
nn ve bilhassa rantaıılann öldUr
m ·~ oldu u a.: r \ ya vil h -
·m, d - rodan oob l s:ıv: ~ 

d nrm.da ca!l 
U' 

, torp· ' • n 
o ığ . uı· .. 
t ra.k ı ımdllr 
tifüs, vcbz, .ko~ern dizanteri, tifo 
gibi salgın hastalıkların silip sU _ 

.Almanlar, hastane gemilerine ve pUrdüğü kurbanlar.ı. nazaran da
yoleu vapurlarına hUeumlanna de> ııa çok değildir. 
vam etmektedir· Tarihin .kaydettiği birçok eski 

Yeniden b3yle üç va.pur bom- ve yeni harblerdo bulaşıcı haata
bardıman eclllmiştir. Bwılardım lık, kuvvetli dll§man allihmdM zi
blrls1, Dronninı lrrlaud hastane ge- yade mağlilbiyet ve tesll.mlyet A
mJaic!f.r. Bu gemiye lld bomba iaa- mili olmuştur· Serahsm kumand&. 
bet .etmiş ve 27 hutabakıcı ve smdald dev İran o:-d.U3U Yunan 
hasta ölmtlf ve yaraJanml§1.Ir. 1- topraklarında hparta ve Atlna. 
çinde bir kısmı .F1nllndiya muhacl.. muhanölerinin fedakirliklarr ka
ri olmak Uzere kadın ve ı;:ocuk bu- 1 dar <'H7.anterl ve veba salgmlann
ltuıan tUcllk Tordeu.ıs Xiold vapu- dan yılarak ka~. Harb tabi
ru da 'bombardmuın:ı tAbi tutul- ycs!nin llstadlarmdan saydıfmnz 
mtı§tur. Diğer bir yolcıı vapuru- Kartaca kumandanı Anlbal Alp 
na da bombalar atıJmıvtır, fakat dağlarmc!a ordwrunun mnhim bir 
insanca za:ıriat yoktur. kısmııu h88talıklar yüzünden tay-

bctmişti. 1741 de F.ra.tı.SIZ ordus 
içinde müthiş bir tifüs sal 
çıktığı Prag şehr'..nl .A vwı 
lardn.n kolaylıkla almıştı· Cih 
Napolyonun Rusya sefc>rinde Uf 
lüüs ve knnlı bast:rd!lll kınlan 
kerlerlnin feci akıbetini kim b 
mez? .. 1846 - 1847 Meksika har 
binde Mck~~·:. {f..den yUz bin 
eflllc ordudan (1600) kişi yaralar 
d:uı öldüğü halde, leheli h 
çiçek ve dizanteriden on bin 
fazla insan ölmU...,tlir· Cemanı>rı 

müttehidenin meşhur sivil harble 
rinde iki yiiz bin vatandaşm 
tahklardan ve on bin insanm 
yarnlardan car. ,•erdiğini daha d 
resmi bir Amerikan tıb mecmua 
ı>:nda okuoum· Umumi harbde d 
AvrıT~yn r;ı.:ıcn Amerikan asker 
!eri al'a.lmdaki hast.alık zayla 
harb ve mermile.."1.-ı intaç ettiği 
lülerden çok daha yUksektir. Bi 
zim yakm sa.vaşlarmuz da v 
mis.,llerle doludur. Balkan 
Türk ordusu lc;in sa•,gm has 
ve öllim ha!"bi olm~tu; ko1e 
musablarla hastanelerimiz dol 
\"O ~.;:!erce insan bir gllnde ö O. 
yordu· BilyU.k. harbde bfilı~ 
cephesinde tifüsten vcnlig~ 
leree kurban arasında birçok d 
larmırz ve yakmlanmız, best. 
hekimler dahi vardır· 

Harb ayni zamanda. yo 
muztarib ve yarı aç halk kiiUe 
rinde, uzun mUddet fena prt.lar al 
tmda. yaşıyan kapalı siper at.ke 
lerinde muhtelif hast.alıkla.rm 
ribat y:ıpmemna mü.ııaııde 
bir .hldisedir. Büyiik cihan 
nin milyonlarca insanın haya 
mal olan lspa.nyol nezlesiııi 
hatırlamaz? Siper hmmnalarz, h 
gUn ara.mı:zda insan heyulAlıın 
bı 8ilrilnen 3ğrcnç bekiyelcrin1 
dilğilmttz uyku hastalığı hep 
bin yadlglrlandır. 'Muharebe m 
nasında ve cia:h.& sonra mi1ata1t m 
san1arda lıa!"b heyecanlarmm 
vcvklerinfn doğurduğu birçok 
tetevvUtler ve cbı.netler, 
tereddiler aynca tafsile d efer 
n1f bir mevzudur; bunu bq'ka. 
muaahabeye bırakıyonım· 

Tababet ~ zamanlara ..,,.,,,,._ 
bilhassa salgtn hastallltlara. 
yepyeni 11eromlar, qtlar ve mit 
rob öldnrtıon !l!çlarla mUc,,.hbes 
dir· Daba ha!;arda ordU!ar tif 
d!za.nterlye, menenf;te lı.aı'fı 
lan.maktadır; bn itibarla mhht 
JdlAb mtıkemmel olan bir ordu 
tık modem harblerde daha ri 
öldlirilcU, yakıcı, boğucu llil1h 
davet ettiği ağır yaralardan k 
ba.nlnr verecektir· Bununla berabe 
harb sUrprizlerle doludur; ~ 
lobetleri bilinmez. Bhıat$a!eyh f 
na §artlar, mahrumiyetler, w. 
yUrilyUfler ve siper harbleri 
gö&terluce o niepette piliük ve 
laymlyle mikrolı ve haşarat 
mUsa.it zeminler doğar. İtte bl 
naklettiği t.ifüg dain?s eındJeey. 
le k&J'll].anmakta ve takip 
mektedir. Bunun içindir ki ~rl 

t • Uk 

ta 
basn:m ya.n'!Ulla?ı 

ordunun mruıe..t kuvvetleıinl 
•bilir; ve bugüııtın ırk! kabiil 
lerl, mQd;ıfaa te§kil&tI; Wim 
terbiyesi. fll'hbt dururG.u yerin 
olan bir ordunun ıııhl enerjfsi 
milkemme1dlr demektir; bu 1tib 
la (Binir harbi)nin Nıllln tec 
rlne kartı çelik bir bil-O halin 
dir· 

tııt'l haddi mtmda be§eıi s
ai sulhçWflkten ibaret o~ 
t'&ber be§er bllkatinde bir tema 
yUI diyebildlğ:im.lz harbiere 
da daima tetik bulanan Tnrk or. 
uusu diinyanm bu mUltemmel or. 
dulanndan blrldlr ve Türle Ta 

da bununla mllftchirdlr· 

, ' ' ı, ,ı' ı' ' 'I 1 1' l ı ' ' ı ı I• ' ~ 111 , ı " ı ' ' ,. , 'UI, I' 1 I• l'j 1 
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' Vnivenltelller; Geaclerı Sanat güzellik arayanlar : 

BU AKŞAM Senenin en sanatkarane, 
MELEK en aşf[ ve en nefis 

ıahaeri Sinemasında 

BÜYÜKATIŞ 
(AEMBRANfOlr) 

BilyUk CWdnln hayat \"fi sC\·dalan 

BQfrollerde: Cuarle11 Laughton 
Reji: Aleksandr Korda 

Bu film 11D11tulaıu bir hayat denJdho· Metro JarıW'de 
N ARVİK't"" Mlrtlk denb malıa.rebelll 

1 1 ıl lı ,1jf1 q' 1 ı'i dlıı ıjıı ıfl ı tı !ı 'ljjlo ljl ıl ı i: 'll]rl ' ,! !• t 1 'I ,ıı ı ',' lj~ı )ı ., ,ı .JhJ, 'ı ı:ı ' 
' ' ! 1 ' • '1 



• 

H A. B E R - Ak§am Postası 8 M A Y I S - 1940 

liman ordusu Holandaya yürüyor 
Fırınlar para ile 
kapatılıyor mu ? 

Yaşingfon, 8 (A· A·) - Harici- \beyanatta bulunarak demiştir ki: 
e ve harbiye nezaretleri Alman "- Her an yeni hadiselerin 
iJULlarmın Holandayı işgnl ctlik
tlrine dair gece Nevyorkta ncşre
ilen haber hakkında ma!ümatları 
Jmadiğmı beyan etmektedirler. 

Bu haberde bilhassa şöyle denil-
n ::ıektoydi: 

"Bremen ve Dusscldorfdan ha
eket eden iki Alman yürüyüş ko
~ Levarden ve Arnhcm istikame
inde Holandaya doğru ilerlemck-
edir· Holandanın geniş mikyasta 
ıskeri hazırlıkları ile münakaliıtm 
bkıta.a uğraması Alman kıtalan
j.ın harekete geçmelerine sebcb 
lmuştur.,, 
Holandanın Vaşington sefiri Dr. 

..oudon, Havas ajansına bu husus
a demiştir ki: 
"- .A.ssociatcd Press ajansı ta

afmdan bana telefonla verilen bu 
ıaber hakkında hiç malumatım 

rl ·oktur·,, 
TELEFON .l\IÜKALE~IEI,ERİ 

ri Amsterdam, 8 (A· A.) - Dün 
•ece saat 22 de Holanda ile ccne
i memleketler a.rn.smda. telefon 

,nuhavereleri inkılaa uğramıştır. 
\lft.kadar mahfellerde muhavere
erin bu sabah tekrar tesis edile-

n eği beyan edilmektedir· 
11 Saat 23.45 te yaptığı neşriyat 
rı •snasmda. Holanda radyosu alın
P sa. karar verilen askeri ted -

hakkındaki tebliği bir kere 
neşretmiş ve halkı vazifeleri

ıe dönen izinli askerlerin naklini 
~ şkA.l etmemek için şimendifer yol
:! !Uluklarmı tahdid et.meğe davet 

'lylemiştir-
D Londm, 8 (A· A·) - Dün gece 
I :iolanda. ile telefon muhavereleri

.Un temini hususunda güçlilk c;e
illmiştir. Muhaverelerin inkıtaı 

1 akriben saat 22 ile 24.30 arasında 
rokubulmuştur. Telefon muhave -
·eleri henUz tesis edilememiştir. 
Resınt mahfellcrde telefon ça-

1 ;trmalarmm inkıtaa uğradığıno. n 
::Iolandn. ile İngiltere arasında ir
lbat temin edilemediğine dair ma
Qmat mevcut değildir· 
VAPURIARIX GtREMİl'ECEK-

LERt .l\IDiTAKAl,AR • 
Amstcrdam, 8 - Orduda ve do

uuımada, Adi, müstacel ve fevka
Me bUtUn izinlerin kaldmlmasm
lan dolayı, bugünden itibaren Hol
andada şimendifer nakllyatt tah
:Ud edilecektir· 

Seyrisefaln UJD,Uın mU!.etU:I, bu 
~den itibaren Krovne tarafın -
:lan Rhln nehrine va.purla.rm i;ir
nesi memnu bulunduğunu ilan et
.rniştir. Bundan sonra ahvali ha\'a
ye raporları da. neşrcdilmiyecek -

Ur. 
ORDUDA f zt~'LER 

KALDIBILDl 

Lahaye, 7 (A· A·) - Orduda 
biltiln izinlerin kaldırıldığı mı
men bildirilmektedir· 

Yalnız bUtUn izinler ilga cdil
melde kalmnmı§, Wnli t>frad kıi.
mllen kıtalarma iltihak emri al -
mışlardır· 

ALMAN A.T.\1'SINA GORI~ 
Am.cıteruam. 7 (A· A·) - D. N. 

S. a.jan.smm salahiyettar bir kay. 
naldan aldığı bir habere göre Ho
landa ordusunda izinlerin kaldırıl
ması beynelmilel vaziyetteki kn -
rannzhk dolayısilc alınmış bir tc~
birdir· 

L'\"GİUZ AJA1''Sll"'A G0RF: 
Lo.hayc. 7 (A· A·) - Röyter 

nja.nsı tebliğ ediyor: 
Ordu izinlerinin kaldırılma.sına 

sebeb olan vaziyet hakkında kat'i 
bir şey ııöylcnınem~ktedir. 

Son gilnlerdc, bir nazi taarruzu 
korkusu nrtmakta. olmakla bera -
'her, bu tedbirin ittihazı. Holanda
da hayretle karşılanmıi.ktadır· Bu
rada bazı hadiselerin zuhuru ihti
mali her zamankinden daha fazla 
beklenmektedir. BugUnkü Alman 
matbuatı, iri başlıklar altında neş
Tettikleri yazılarda, yeni hadisele
rin pek yakında zuhur edeceğini 
haber vermektedirler. 

Hamburger Fransdenbladet, mü
him kararlar verilmek üzeredir., 
dedikten sonra, Büyük Britanya. -
nın bltaraflar aleyhindeki kasıt -
larmdan bahsediyor. 

Bu neşriyat, naz.ilerin müttefik
lerden evvel davranmak ü2cre ve
ni teşebbti.slere hazırlandıkla~ı 
göstermektedir. 

CASUSLARA KARŞI 
TEDBİRLER 

Aıruıtcrclıun, 7 (A· A·) - Ho
landa, casusluğa. · karşı ~iddetli 
tedbirler almakta. devam ediyor· 

Holanda makamları, casuslukb 
suçlu bir kadnı ve bir erkeği daha 
tevkif etmişlerdir. Erkek, söylen
diğine göre, bir mUddet ewel Ho
l:ında bahriyesine ait vesikaları 
Almanyaya if§a etmiş olan e~ha
em cUrUm orla~dır· Kadınsa, .rine 
casusluk suçu ile Belçikada tev -
kif edilen Jjmoidenli bir iş adamı
nm karısıdır· 

RUZYF...LT YAZtn·;Tt 
TEIII .. 1KELt G()RÜl'OR 

Londra. , - Tatilini yarıda bı
rakarak bugün Vaşington& dönen 
Cumhurreisi Ruzvelt. gazetecilere 

zuhuru ve Avrupa harbinin yayıl
ması muhtemel bulunduğundan 
V~ingtona dönmeğe karar ver • 
dim.,, 
llOL.A:ıo;DA~IS .\~IERlKA SEl'"l
Ht~F. FEKı\L.\DE S.U.Allll'ET 
\'a~inı;-tAm, 8 (A.A.) - Holanda hU

kCımeti, Amerikadaki sefiri Dr. Ludo· 
na. fevkalAde ahval zuhurunda Holsn
ıla htikfımetinln ecnebi memleketler
deki mUmesaillerine her tUrlU tediya
ta. bulunması için emir vermiştir. Bu 
emrin Holandadan alınan heyecanlı 

haberlerle alA.kadar olduğu zannedil
mektedir. Holanda ııeflrl geı;:en cu
martesi gtinU hariciye nezareti erkA· 
nı tarafından kabul edilmişti. 

Vnşlngtonda bulunan Holanda dip· 
iomatlarmdan biri demiştir ki: 

- Alınan tedbirler tecavUZ olduğu 
takdirde çarpl§acağımızı gösteren kati 
bir delil addedilebilir. Alman propa· 
gandası Holanda bir tecavüz karşısın· 
da kaldığı takdirde mukavemet et· 
miyeceği kanaatini Amerlkaya yay
mağa çalışmaktadır. Vaziyetin böyl• 
olmadığına şüphe yoktur.,, 

Fransaya tütün 
satışımız 

( l! aş tarafı 1 incide) 
ir görü§tük. Fransızlar tütünlerimlzl 
fevkaHl.de b<>ğendllr.r ve şimdilik mev
cut tüttinlerlmlzden be~ milyon kilo 
kadar ııatın almağa karar verdiler. 
Bu miktar, Fransada blr ııenede ııar

fedilen tütünlerin yüzde onunu teş

kil ediyor. Maama!ih ileride memle
ketimizden daha fazla tütün almaları 
çok muhtemeldir. Bunun miktarı, ye
ni aarflyata göre tayin edilecektir. 
Orada Fransız ttltUnlerile tütünleri· 
mizden yaptığımız harmanlar Fransız 
mütehassısları tara!mdan takdirler
le karşılanmıştır. Bundan sonra tütün 
harmanlarma ehemmiyetli ııurette 

Türk tutunu katacaldardır. 
Fransaya ııatacağımız ttitlinleri 

yalnız Türk tUtUn limited ıirketi \·e· 
recek değildir; ihracat tacirlerimiz 
de bu igle me§gul olacaklar ve ııab~
lara l§tirak edeceklerdir. Teslimata. 
bir iki aya )tadar b~la.nacaktır. 

Tütünlere mukabil Fransadan si
gara kAğıdı, av barutu, ııarap tankı 
1rlbl lnh!aarlara alt malzemenin mü
bayaa.ııı husuııunda mutabık kalın

mıştır. Bunlardll.ll başka amyant k~
ğtdı ve bira yapılma.oıı için !Uzumlu 
dığ'er malzeme ve maddeler de Fran
aadan getlrtUecektir. 1nhi8arlar aa
tııı mtidtirü bunlann mtibayaa.slle mcş 
gul olmaktadır. 

Memleketimizden muhtelit mahsul· 
lerimlzi satm almak Uzere yakında 

Fransadan bir mtibayaa heyeti gel
mesi muhtemeldir. Harbe rağmen Fran 
sada hiç bir sıkıntı görmedik. lkUııa
dl vaziyeti normal seyrinde bulduk.,, 

CclAl Umur, Paristo neticelendır

dlği 1.§Jer hakkındaki raporunu hUkO
mete vermek llzere birkaç '1}ne kadar 
Ankaraya gidecektir. 

Voroşilof 
(Baş tarafı 1 incide) 

Mareşal Voroşilofun vazifesin· 
den affı, Sovyet · Fin harbi hare· 
katı esnasında ileri sürülen bazı 
tenkitlerden ileri geldiği Londra 
mahafilinde zannediliyor. 

SOVYET AJANSININ 
TEBLlCLERt 

Moıkova, 8 (A.A.) - Tass 
Sovyetler Birliği yüksek Sovyet 
mccfüıi riyaset divanı, müdafaa 
halk komiseri mareşal Voroşilofu 
bu vazifesinden af ederek Sovye!· 
ler Birliği halk komiserleri mec· 
lisi ikinci reisliğine ve halk ko· 
miserleri meclisinin müdafaa ko' 
mi tesi reisliğine getirmiştir. 

Kiev hususi askeri mıntakası 
kumandanı mareşal Semion Ti· 
moçenko da Sovyetler Birliği mü· 
dafaa halk komiserliğine tayin 
olunmuştur. 

Moskova, 8 (A.A.) - Tass 
Sovyetler Birliği yüksek Sov· 

yet meclisi riyaset divanı, birinci 
sınıf ordu ıkumandanlarından Se· 
mion Timoçenkoya, Grigori Ku· 
lik'e ve Boris Şapoşnikof'a Sov· 
yetler Birliği mare~li Unvanını 
vermiştir. 

Müthiş bir yangın 
103 ölü, 125 yaralı var 

Belediye bu husustaki 
neşriyatı tetkike başladı 

Sabah gazetelerinden biri, son 
zamanlarda şehrimizin muhtelif 
semtlerinde birçok fırınların ka -
panması, ekmekçiler şirketile bun
ların 11a.hibleri arasında rekabete 
meyd:m vermemeği hedef tutan 
bir anlaşmadan ileri geldiğini, şir
ketin bu işe binlerce lira sarfet
tiğini. hatta ekmek çıkarmağa te
şebbüs eden bazı simitçi fırınları 
sahibleriylc de ayni şekilde uyu
şulduğunu iddia etmektedir. 

Bu sabah ma!ümatına milracaat 
ettiğimi,; belediye reis muavını 
Lutfi Aksoy, bu neşriyatı ne te
yid ne de tekzib ederek sadece tet
kik edeceğini söylemiş ve fırınla
rın kapanması me.'!elcsi hakkında 
şu izahatı vermiştir: 

"- Şehrimizde ihtiyaca kafi fı
rın işlemektedir· Bir ekmek sıkm
tısı olmak ihtimali yoktur· Fırın

cılar, aralarında anla.'jarak bize 
haber vermeden fırınlarını kapa
tamazlar. Fırmını kapatmak isti -
yen fırıncı, bir ay evvel beledi~e
ye ihbar etmek ve bu müddet ge
çinceye kadar eskisi gibi ekmek 
çıkarmak mecburiyetindedir. Ak!i 
takdirde takibat yapılır· Böyle bir 
vaziyet olursa daha fınn kapan -
madan bPlcdiye icab eden tedbir
leri alarak halkın ekmeksiz kal
mama.cımı temin eder.,, 

Türk - Bulgar 
dostluğu 

Bulgar ordusunun yıldö
nümü merasiminde bir 

heyetimiz bulundu 
Sotya, 8 - Bulgar ordusunun 

yıldönümü milna.ııebetile, Svilin
gradda yapılan merasimde bir 
Türk zabitan heyeti hazır bulun
muştur. Türk zabitan heyeti, Bul
gar arkadaşlarını tebrik eylemiş
tir. Müteakiben Svilingradda. Türk 
zabitleri 11ı:;refine bir zi_Y.afet ve -
rilmiştir· Bu °'" ux eza.hUratı , 
Türk .. Bulgar milnasebetleri-hak
kmda son günlerde Alman propa
gandası tarafından çıkanlan şayi

aların e.%~sız1Iğma ve Türk • Bul
gar dostluğunun ınkılığma bir de
lildir· 

Balkanlara günde 
15 Alman 

turisti geliyor 
Bu sabahki ekspreıle 
şehrimize gelenler 

Bugünkü semplon ekspresile 
memleketimize altı ecnebi gelmiş
tir. Bunların ikisi Almandır. 

Alman yolculardan biri, bir 
müddet evvel Sofyaya giden Doy
çe bank müdürü Vaytmandır. Di
ğeri in~aat işleriyle meşgul olaca
ihnı ı;öyliyen bir mühendistir. 
Bunlar memleketimize gelenlerdir· 

Bugünkü Avrupa trenlerine Al
manyadan gönderilen yataklı va
gonlarla katılıp da trenlerden da
ha evvel inerek Macaristan, Yugo
slavya ve Bulgaristana giden Al
man yolcuların mikdan 20 yi bul
duğu bildiriliyor· Ekeerioil turi.'lt 
olduklarını söyliyen bu yolcuların 
neyle meşgul olacakla.n malfım 

değildir· Balkanlara giden Alman 
yolcular günde 15 ten aşağı düş
memektedir· 

Semplon ekspresinin getirdiği 
diğer dört yolcu İngiliz mühendis
leridir. Buradan transit geçerek 
Toros ekspresile earka doğru yol
larına devam etmişlerdir. 

ilk tedrisat 
meclisinin kararı 

27 mayısta ilkokullarda 
dersler kesiliyor 

1Jk tt-drlMt mecliıi bu aabah va-
il m·ıavlnl HalQk Nihl'ldm rlyuetlnde 
toplanarak ilkokulların kapanıı ve 
imtihan günlerini ttsplt etmııtır. 

B"I ııını!lı köy okullarında 20 ma
yısta dersler kesilecek, 1 haziranda 
dil imtihanlar bitecektir. Dört smı.Clı 

Holrnt:ı, 8 (VrnPıiif'lla} _ San- köy okulluı 13 mayısta tatile ~lı
dona belediye dairesin<l~ mC'ras·m yacaktır. lııtanbul dahilindeki okullıır 
vapılırken \'angın çıkmış ve halk da ise 27 mayuıta dersler kesilecek 
~rasında mUthiş bir panik başla- ve 22 hnziranda imtihanlar bltmlı o

mıştır. Şimdiye kadar 60 t çocuk 1 lacaktır. 
olmak üzere 103 ölil \'e 125 yara- önümüzdeki ders yılında 16 eylülde 
Jı çıkarılmıştır· Telefatın dahıı. kt!.},tlar açılacak ,·e 30 eylQJlie tedri· 
fazla olduğıı tahmin ediliyor· a.ta b~Ji.naca'lı!tır. ' 

Prapaganda harbi 
(Baş tarafı 1 loclde) 

edilen niyetler bakımından, tamami
le yalandır. Çoktanberi, Alman pro
p&ganda.sı, kendi usullerirlin bu dere
ce mllkemmel bir nUmuneıılni verme
ınişti r. 
Diğer taraftan bu mahafil, Alman 

menbalarmdan tereşşüh eden ve ltal· 
ya Lleyhlndcki birtakım risaleler neş
teullerek bunların Yugoıılavyada tevzi 
edilmiş ve İspanyol Fasından anormal 
birtakım aııkert harekAt görUlmüıı ol
du~una dair olan şayiaları katl eu
rette tekzip etmektedirler. 

LO~DRANIN TEKZİBİ 

I.ondra, '7 (A.A.) - Sallhlyettar 
~nglllz mahıı.!ill, Çemberlayn, ile Re
no araııında tf'lefon muhavereııi yapıl· 
m~ olduğuna dair olan hlktyeyi tek
-ılp etmektedir. 

Bu maha!il, böyle bir görüşmenin 
herhalde tayda.ııız olduğunu, çünkü bu 
tkl devlet adammm yüksek askeri 
meclisin içtlmaından iki gün evvel 
buluşmuş ve noktal na.zarlarını teati 
etmlş olduklarını beyan eylemektedir
ler. 
ALMANLAJtL'l UYDURDUKLARI 

MASAL 1'ED1R? 

Berlln, '7 ( A.A.) - Çemberlayn 
lle Reno arasındaki telefon muhavere
elne dair olan Alman tebliği şudur: 

:;o nisanda, garbt Avrupa saa.tııe 

22.10 da Reno, Çemberlayn ile bir te
lefon rnükA!eme.si yapmıştır. Reno 
ma.U meselelere temas etlikten .sonra 
;eneral Veygandın, emredilen hare
ket lçin bütün h&ZJrlıklarını 15 mayıe
ta. ikmal edeceğini kendlııine vaadet
tlğlnl ııöylem~ ve Çemberlaynm, bu 
tarihi harfiyen kabul etmemesi !Azım 
geldiğini, çünkü bir gecikme ..,."Uku
bulablleceğlni 11Ave etmiıtır. 

Bundan memnun olmadığı anlaşı

lan Çemberlıı.yn orada, ıuzuınundan 

Cazla bir za.mandanberl beklendlfi 
cevabını yermiştir. 

Reno, bundan ııonra, ba.şarılma.ııı ik
tıza eden güç!Uklerden bllha.'!.Sa Tür
kiye ile olan mllşkUIAttan bıı.hııetmlş 

Akdeniz meselesi 
(Baş tarafı 1 incide) 

,..,.,,, 1tjlya .• Almanyayı takip ede· 
cek mi? Fransız gazeteleri, öu· 
gün de bu suali sormakiadıt. 

Umumi kanaat şu merkezdedir 
ki Almanya, İtalyayı kendi izinde 
yürümeğe sevk için şiddetli tesir 
icrasına devam eylemektedir. 

Populaire gazetesinde Leon 
Blum diyor ki: 

"Fikrimce, Musolini, Avrupa. 
nın cenubu şarkisinde, }!itler ile 
tam anlaşma halinde bulunmadan 
herhangi bir teşel\büse geçmiye· 
cek ve İtalyanın Avrupanın cenu· 
bu şarkisindcki herhangi bir ha· 
reketi, Hitlerin garp cephesinde 
kuvvetli bir hareketi ile tevhit 
edilmiş bir halde kendisini gös· 
termiyecektir. 

Fikrimce, Balkanlar - Tuna 
veyahut Hollanda - Belçika şık· 
ları karşısında bulunmuyoruz. 
Bu iki tehlike, biribirlerinden ay
rı değildir. Bunlar biribirlerini 
itmam edicidir. Eğer birisi yak· 
taşırsa, ötekisi uzak olmıyacaktır. 

MISIRDA YENt KARARLAR 
Kahire, 7 (A.A.) - Dün Baş· 

v~kil yeni kararnameler imzala· 
mıştır. Bu kararnameler, Mısırda 
yeni emniyet tedbirleri tesis eyle· 
mektedir. Bu kararname hüküm· 
!erine göre, Mısır makamları, hu· 
susi ikametgahlarda araştırmalar 
yapabileceklerdir. Süveyş kanalı 
mıntakasında ihtiyat tedbirleri 
alınmıştır. Kanal sulan, muhte 
mel maynlara karşt, daimi surette 
taranmaktadır. 

Bundan böyle, hiç kimse, hu· 
susi müsaade almaksızın, Mısır'a 
giremiyecek veyahut Mısırdan 
çıkamıyacaktır. Silaha, infilak 
rnadd~lerine veya buna mümasil 
maddelere sahip olanlar, 15 mayı· 

s;ı kadar bunları alakadar ma· 
kamlara bildireceklerdir. Aksi 
takdirde, sekiz seneye kadar hap· 
se mahkum olunacaklardır. 

6 mayısa kadar yapılan 
Mısır vizeleri muteber 

değil 

Mısır k·onııolosluğu, hükumetin
den aldığı eıpir Uzerine, 6 Mayısll 
kadar yaptığı yolculuk vizelerini 
iptal etmiştir· 

Bu vizelerin, Mısır askeri heye
tinin gösterdiği lüzum li1.erine ilga 
edlldiği ve bundan sonra Mısıra 
gitmek i.stiyenlerin yeniden kon~o
loslu~a mUracaat etmc1eri la:r.ım
geldiği bildlriliyor· Bu tedbirin, 
son zamanlarda Mısır hükumeti ta
rafmdan ecnebllcre karı,ı alınan 
fevkalade tertibat arasında olduğu 
anlaşılıyor· 

ve bu münasebetle ıu cümleyi kullan
mıştır: "Talepler, gUnden gilne artı
yor,.. 

Çemberlayn, bunun üzerine, Türk· 
terle bir kere daha görüşeceğini va· 
adetmiş; fakat, orada, hodblnliklere 
ve gurura nihayet verllmedikçe, katı 

hiçbir şey aöylenemlyeceğinl ifade et
miştir. 

Reno, manevi güçlükleri halletmek 
için ellnd"n geldiği kadar çalışacağı
nı söylemiştir. Bunun üzerine Çem
bcrlayn, hazırlıkların sonunu en geç, 
ayın 20 ııine kadar kendlııine bildir· 
melerlni Renodan A.mirane denecek 
bir eda ile istemiştir. 

MtlkAleme, ne7.aketli sözler teati· 
sinden sonra, 22.25 de bitmiştir. Söze 
nihayet vermeden evvel, Çemberlayn 
Fransızlar tara!mdan gene ihtiyatsız
lık yapılmaması için icap eden ted· 
birlerin alınmasını Renodan istemiş
tir. 

PROPAGA.."lllDA FAALlYETl 
BPrn, '7 (A .A.) - Hal'BS): 

Ba.scler Nachichten gazetesinin 
Berlln muhabiri, Alman mah!ellerln· 
de hattalardanberi ilk defa olarak ye
niden garp cephesinde bir taarruz 
ihtimalinden bah.sedildlğini kaydeyle-
mektedir. 

Muhabir, Almanya ne zaman baş
ka istikaml'tte bir hareket hazırladıy 
sa Berllnln böyle §ayialar çıkardığını 
i!Ave etmektedir. 

Muhabir, aynı zamanda birkaç gün
denberi Alman propaganda.sının ka
r~ık ve korlmlu bir hava yaratmak 
için bUtUn gayretlerini ıar!ettlğin1 

kaydetmektedir. Çıkarılan ~ayiaların 
içinde Çemberlayn ile Reno arasında 
yapıldığı iddia edilen telefon muhave
resi bUhu.sa nazarı dikkati celbetmek 
tedir. Berlindeki ecnebi muhabirleri 
bu şayialara Macaristanın ismi karı§· 
tırılmadığmı ve Romanya hakkında 
da ihtiyatlı bir 11.ııan kullanıldığmı 

müşahede eylemektedlrler. Bulgaris
tan l11e bilA.kls Yugoslavya ve Yuna
nl.sta.ndan ziyade "buhranın teh!U<e 
nokta11ı,, olarak gösterilmektedir. 

Hadiselerin 
tefsiri 

(Baş tarafı 1 incide) • 
haym cephesinde İngiliz Mkt'rlerl
nin çekllm~lnln Fransa.da. ta.<nib i
le l•a~ılandığmı, TUrklyenin de tn
~11.crcye karşı itimadı cıa~ılm.a.dı

ğını ifade etml5tir· Harbin ne de
mek ol<lu,"llnu bil<'nler harb hare
ketlerinde ba1an ha.ta olabile-ceğini 
de kabul cderl<'r; bu hareke tin bir 
hata olduğu anlaşıldığı dakikadan 
itibaren derhal lkin<'i bir hareketle 
tashih <'dJlm"'I şartı ile··· Kaldı ki 
Almanya.nm Non·f'ç Ü7,erine yaptı. 
ğı taarruz bir yıldırrm hareketi ol
duğuna. ~öre ı:cne yıldınm harekc
tile yBpılan ani bir mukabele mev
zubııhs olduğu için rnktindc ta.<ıhih 
edilf'n Trondhaym hareketi bir ha.
ta ldiy'\e bundaki mazeret meydan
da.dır. Bu itibarla rn küçük zayiat 
\"erlJmekslzln Alman hava ta.arruı.
lan altında. bu mmtaka.nm bo-,altı
labllm~I takdirle karşılanmak Ja-
1:un~ellr· 

Vakıa Çcmberll\)'nı tcnkld <'den 
l.A>:l'(l Corc ''İngilt<"re Almnnyaya 
tak&<hlUm etmrliydl,. di;yor 'e bu 
111özü ile Almanyanın Non~e yap. 
tığı taarruzu dahl\ en·<'l yapma
dıj:;"T için İn~lb; Ba5vekilinl mes'ul 
hıtmnk ı,tıyor· Bize kalınıa. a.cııl 
Çcmberla.ym f('nkld e<1<'nlf'r böy
lellkl<' büyük bir hata.ya. dil'}ilyor· 

Iln.kil<at.f.n İnJ:iliz ordusu daha 
ewel Non·eçl hgal etmllf olcıa.ydı 

belki Almanların tcca.\üzlinü ön
lemiş olurdu; fakat bu defa İn~l
t.ere <'ihan erkan umıımiyc'lindc 
beynelmilel hukul< kaid<'lerinin 
müdaru olmak dna.cımı luı.yhf'tmiş 

olurdu· Fıkrimlut" Non·~I kurtar
madan t>lde cdilttek m<'nfaat <'1-
han efkarı umumiycslnl kl\ybet
mcktcn müt~wclllcl zararı asla te
lafi ctmn. 

HASAN KtıM('AH 

Bükreşte pasif müdafaa 
tedbirleri 

Bükrcş, 7 (A · A .) - Bir hava 
taarnızu esnasında halkı li.ni vazi
yetlere alıştırmak üzO?rc, bugün 
BUkreşte pMif müdafaa tecrübele
ri yapılmıştır. 14 Mayısta vilayet 
şehirlerinde de ayni şekilde tec
rübeler yapılacaktrr. 

İzmir ve Ayvalıkta 
zelzeleler oldu 

lzm:<', 8 - Evvelki gece saat 
1,40 da Dikilide. üç saniye süren 
hafif bir zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. 
Ayvalıktan bildirildiğine göre, 

evvelk~ gece 1,35 de Ayvahkta 
biribifini takip eden uç zelzele ol-
muştur. HaMr y6ktıii. 11 ~ 

Kırkpınar güreşlerr 
Ankara, Istanbul, Sıvas 
ve Eskişehir ekipleri 

bu sabah gitti 
Edirnede Kırkpınar panayırında 

10-11-12 Mayıs gP-celcri yapılacak 
serbest güres birinciliği müsaba
kalarına iştirak edecek olan ama
tör .ctire~çilerimizden Ankara. İs
tanbul, SivM ve Eskiııehir ekipleri 
bugünkü trenle Trakyaya hareket 
etmişlerdir. 

Her ekip yedi güreşçiden ve 
ayrıca mUteaddid idarecilerden 
mürekkeptir· 

Ege, Kocaeli, cenubi ve şarki 
Anadolu ekipleri yarın şehrimiz
den geçerek Edirneye gidecekler
dir. 

Müsabakalara 56 güreşçi iştirak 
edecektir. 

Bunlar arasında milli takımımız
la Avrupa ~ampiyonalanna girmiş 
olan güreşçilerimizden Ahmet Işık 
ve Celal Atik de bulunduğund:m 
karşılaşmaların çok heyecanlr ola
cağı bildiriliyor. 

Bir genci yılan 
soktu 

Dün şehrimizde nadir görülen 
bir vaka olmuş, Zeki isminde bir 
genci yılan sokmuştur. 

Vaka şöyle olmuştur: 
Üsküdarda Solak Sinan mahalle

sinde Kösedayı sokağında 4 nu
maralı evde oturan bu genç dün 
akşam yatarken bir yılanın hücu
muna uğramıştır· 

İlk şaskınlık ve t~Iaıı içinde ne 
yapacağını şaşıran Zeki ancak yı
lan kendisini soktuktan sonra deh-
1'et verici hayvandan yakasını kur
tarabilmiş ve sokağa fırlıyarak 
feryada başlamıştır. 

Etraftan yetişenler tarafından 
Haydarpaşa hastanesine götürülen 
gencin yılanın zehiriyle tehlik~li 

bir vaziyete düşmemesi için tedbir 
alınmıştır. 

Şehir Meclisinde dünkü 
müzakereler 

Şehir meclisi dün toplanuak 
yeni belediye zabıtaııı talimatna. 
mesinin müzakeresine devam et
mi~tir· Kasap dükkiınlarında etle
rin teşhir edilemiycecği hakkında
ki madde bazı azanın itirazları ü
zerine kabul edilmer.ıiş. seyyar 
kasaplığın menine dair olan mad
de muvafık görülmliştUr· Bundan 
sonra balıkçı dükkanlarının zemin
den iki metre yüksr.kliğc kadıır 
fayans, mozaik veya çimento kap
lı olması, su deliği \'C saire hak -
kındaki maddeler kabul olunmu§
tur. 

Eski Macar artisti 
Fatma oldu! 

Evvelce memleketimizin muhtelif 
barlarında çalışmış olan genç bir 
Macar kadm artisti bu sabahki kon· 
vanııiyonel trenlle Peşteden gelmiştir. 

Türkçeyi öğrenm~ olan genç ka· 
dm yolcu, bir muharrlrlmizc şunlnrı 

eöylemlştlr: 

- Artık .sahnede ç~lışacak değilim. 
Bir TUrkle evlendiğim için TUrklyede 
yerleşecl'ğim~ Sahnedeki l.smlm Rojl 
idi, şimdi Fatma oldum! İstanbul o 
kadar güzel ki dünyanın hiçbir tara· 
tını ğözüm görmüyor!.,, 

Denizyolları kooperati
findeki işlerden dolayı 

adliyeye verilenler 

Denizyolları kooperatifinin ge· 
çen seneler zarfında yaptığı bazı 
işlerden dolayı gördüğü zararla.r, 
kooperatif heyeti umumiyesin.ın 
son toplantısında protesto ıl~ 
karşılaşmış ve bu işlerde mukav.e 
leyi yapanlarda bütün mes'ullcrı~ 
adliyeye verilmesi takarrür et 
mişti. 

Yapılan tahkikat sonun?a 
mes'uliyetleri görüldüğü iddı;: 
siyle sekiz zevat adliyeye verı 
miştir: .. U 

Sabık Denizyolları nıüdur 1c 
meb'us Sadettin Serim, huk~ıc 
müşaviri Emin Ali Murray. sa pe· 
Akay müdürü Cemil Enarun, ·• 

. 11 . 1 .. d .. ü ZeJcerı 
nıryo arı ış etme mu ur . 'fC• 
ya, muhasebe müdürü Enun f11Ct' 

gay, levazım müdür~ :Muafl1Ba1' 
Kunttan, baş.mühendıs Sırrı ··dU' 
baba, sabık Deniz Ticar;t rn;.,,ııi 
rü Müfid Necdet De~ı:: Fa111it: 
Sertel, Kooperatif müd~ru aııfl'I 
Alsan, Maliye V ek3leti ~ .. eErııitı 
Umum Müdürü Harn~d·'r ıffıı· 
Çap, Limanlar umum ~u ~eııit• 
avini Hamid Saraçog~u, BorııJc: 
bank erkanından tbrahıın uouril 
Dcnizbank muhas~be. ın-yeııJll· 
Fuad Mürsel ve Ulvı 7.ıya 
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'l::ı... tarzda du .. su··nen daldannı buz·· creK' ~arlarımı brı·· mı efendimiz.. k' · · M Atam y h t tk ı i 3"0 l' "<1 • - ır hoş bir çocuktu. ıncı ve yıne · a.nm nvuzu ma sus u. ı-am yes - ıra, me. 
gaı·:1an size bir fikir yantin ile koyulatmamı ve kızlan - Nimeti oraya getirtip, buraya UçüncU olmuştur. Mü§terek bahis- safesi lGOO metreydi· Çok heye. 

1 a .• Sanki bir bü- ile gezmeğe gittiğim zaman kendi· birlikte... Padi~ah onun da babasının ya. te ganyan 575. plase 270, ve 145 canlı geçen bu ko~uda startla bc-

dYUatşıyorl.amu, gibi... sinin bana vereceği bir şapkayı Hemen sözünü kesmcğe mec· nında bizim villada kalmasını kuruş verm'ştir. raber Baskın ane dliştil, fakat bir 
llluh ı 1!.ind l<oşu (Ii~iörcn koşusu) az sonra Berceste derhal ba.'.in geç-

\'e d . ıtlerinde geçen giymemi tavsiye etti. Nezaket'<~ bur oluum: münasip görmil~~ü. Üç ve daha S-ukarı yn.'.itaki halis- tf, fki yüz metro sonra da Poy-
en edtkodulardan baş- fakat kati surette saçlarımı koyulat - Aman efendimiz, Allah nzası Nedim, muv.ıcalatının üçüncii kan İngiliz at ve krsr::ı.klara mah- raz besini geçerek birinciliği aldı· 
ın·?aberıeri yok. Şimdi mıyacağımı söyledim. Fakat ver· için kimse duymasın bu sözleri.. günü fümetin kardeşi Ne::;rini sus handikap. Mesafe 1600 metre, Berceste ikinci, Alceylıln ü11üncü 
~~ni beraber ge· diği küçük şapkayı kabul etme- - Neden, ne var ki, ~vmek görmüş, biribirlerini beğenmişler ikramiyesi 350 lira· oldular· Müııtcrck bahiste ganyan 

~ ır·r·ehbcr aldım. Ge· memekte ısrar etmedim. Site itiraf ayıp mı? ve çok geçmeden de mercimeği Güzel bir koşu ile Özdeınir bi- 260, plaseler sırasile 155, 390 ve 
"' ,rr • d h ı k · I · 1 rinci, Dandl ikinci, Komisarj Uçlin- 225 kuruş verdi· 
b
• .. t.Undüz onlara an· ederim ki, Kerım er a şap anın Haşcl ama, zatışahanelennin ınna vermış er ... cü oldular. Zaman 1.45 dir. Müşte- Dört ve beşinci koşular nrasm-:raz zahmet çekiyor· şe!dini <le~fütirerek giye'bilecek bir bir Simet için, onu bulmak için, Öyle ya, i~ yok, güç yok, hava rek bahis ganyan 390, pl!sa 150, daki çifte bahiste Poyraz. Misket 
:~ de görmediğim hale sokacağımı tahmin etmi~tim. Ingiliz'.er hoş görseler bile, bu ka· güzel, yermk bol, bu vaziyett~ 185 ve 525 kuruş verdi. çiftini bulanlar bir liraya mukabil 
" 0I'tnekten bu"yill· .... b·ır Orasını burasını çekerek yassılta: mık zamanda diyar diyar dolaı;ına 'Oçüncil koşu: 570 kuruş aldılar-
rı.... ~ ateşte barut halindeki iki gen:; D -----------

n 
.... bn. Fak .. at küı-ük ha· rak tanınmıyacak bir hale sok· . n nasıl olur? ört ve daha yukarı yaşta va Yenı· ı'kı· talı'matname 

y b ve güzel insan, aynı çatı altında hiç ko6u kazanmamış haliskan A-
u guzellikleri gör- hmı. Ba,mda bunu gören ayan - Onu beyhude yere bekliye Ayn.araz keşişleri gibi dua ve ni· rab at ve kısraklara mahsustu. İk-

aı· Münire müstehzi bir bbcssüm ile bekliye ölm:~ıktense,,, yazla vakıt g~irecek değillerdi ramiycsi 255 lira, mesafesi 1600 
~ dostum, zannet bana §()yle söyledi - Fakat Nimet sultan pel' ya· metreydi· Bozkurtla Selin iştirak 
a an şikayet için - Size verdiğim ~ap!rnyı giyme- kında muhakkak buraya gelecek.. yaİiiedim, Nesrini uzaktan sev· _et_tiğ_i _bu_k_o_ş_u_d_a_s_ta __ rt_tan __ i_ti_bar_ en 

13u. garip halleri beni ğe ttneızill etmediğiniz için çok Yıldırım çarpmış gibi ~arsıldı ve mekle iktifa etmediği i~in bir ge. Külahyada futbol lik 
atan kendimi bu teessüf ederim... elimi tuttu: • ee odama gelmiş: 1 
r, faJ<at biraz müz'iç Masum bir nazarla kendisine - Kim söyledi sana, çabuk tıöy· _ ŞükrU bey, demişti. Seni maç arı 
~t .,., __ ....ı 1·uorum. baktun "e cevap verdim: le, nereden haber aldın bu müjde- baba bil. · · · Kütahya bölgesi 1939.40 mev. l(fe -..u&e:U ~ • ırım, onwı ıçın sırrımı 

büsbütün rnetrO.k _ Giydiğim sizin verdiğiniz yi.. senden saklamayacağım. Ben simi lik maçlarının ikinci devresi 
ak ya cağ k ded'm Bir gun" evvel 1stanbuldan almış 5.5.940 pazar günü sz.at 16 

şamıya tm. şap a ... • ı · bunları istanbula kaçıracagv·rm.. d h' d d 
ll h' ld ğ ı t b b' d Ik a şc ır ata yomumuz "' dört bL ıç beklemedikleri Bayan Münire evvela hayret o u um me < u u ce ım en ç ar· d . . Ut emı~tı. ni mütecaviz bir seyirci kütlesi 
b.lar. insanın bire· etti, sonra öfkeli bir sesle ilave et· drrn ve bu müjdeyi ihtiva eden sa· (Devamı ...ar) önünde Simav Gençler Birliği -

ır ılhassa da kendini ti: t! ·an kendisine okudum. Se\'inçten Uşak Turan idman Yurriu takrm. 
atkada~ı olması ne _ J:amyamadım. Sizin başınız· deliye dönmü~tü: tarı arasında yapıldı. Turan !d. 

.t ~Yan Dürdane 1 da ba~ka türlü duruyor.. ......,.._ - Şükrü, dedi, kÔş bana bir'.Ka· man Yurdu ma~ı 7 - 3 kazandı. 
,;1ı:nt Rörseydi kimbilir Hamdolsun yarabbi,' ya 6ndaki deh konyak ~etir .. :Ş!md! dü~üp maçın her iki devresi d" büyük 
"lllrd· ilah. bir dikkat ve alaka ile ta\ı:ip olun. 
k. li. !\evse simdilik rribi dursa-..·dı!.. Allah rahatlık yer· bayılacağım \'a ı ... 
~ık ~ - c:ı ; muştur. 

tıı, }(, ~linizi muhab- sin Kerim .. Saat on iki oldu, uyu· * ııc * Simavlı gençlerin nefr.s kabili. 
erun. ya.cağım. Mektubum bu sefer pek Filhakika oı. gün kadar ~nra yeti ve enerjileri ve sonuna kadar 

~ ... L Feride sa~a oldu, kusura bakma... Nimet, hemşiresi Nesrinle beraber Bu 1 muş aynı hız ve imarıla oynamaları 
k:~ 10 teşrinievvel Daima sizi düşünen San Remoya çıkageldi. bilhassa takdirleri cell.-etmiştir. 
,."""lllı b Turanın teknik ve hakiın oyunu 
~ aı' U sabah bir Feride Ye o gün bizim villa "bir düğün seyirciler üzerinde güzel tesirler 
ltiıı §'kdnn Mektup yaz- /stanbul 18 teşrinictıvcl evi havasına bürünerek, i'k en ~en A G R 1 bırakmıştır. Haftaya Turanla 
~:~~~Y.et ediyorsunuz. Aziz Kerim, günler geçiyor. Hep gününü ya~dı. Kütahya gençler birliği bölge 
"rj ~~ gittiğiniz bü· si biribirine benzemiyorsa da gene Ben artık, eskisi gibi padişahın şampiyonluğu için final maçını 
!ıauıı; ~lllı§, sizi bulama aralarında bir mü~abchct var. Bir odasma zırzır giremiyordum. oynayacaklardır. Halk Myük biı 
cı..- ·~ a·t 0 C y sabırsızlıkla bu müstesn;ı kaqı.. 
t
.'llt r..ı,, • 1 güzel kartlar az filozofra dü~.ürunesem \'e arada Ertugvrulun bile "abucak ~bu. Bay J. · • azıyor: 

'""" Y x r- laşmayr beklemektedir. Maçın 
~, rırn. Meral ile E· sırada bana her şeyi güzel göstc- cu dama atdnuıtı. Yalnız arada yapılacağı yer henüz tesbit olun. 
t~ fı()ıu hayran oldular. ren neşeli hisler duymasam çok fe- arrada, bilhassa grup saatlerinde, Ekseriya okuyoruz. Tedavi gö· mamıştır. Bölge başkanl•ğının bu 
:ıı ~~ trı~·orıar. na olacak. Fakat bunlar bana ha· yukarıdan onların odasından ince, ren il§c;lar varmış fakat, ALL- gerckteki emirlerine infrzar olun. 
'i. ~~ llternadiyen kart \·atı tahanunül edilecek bir hale narin, sıcak bir ses gelir, dalga COCK yakısından bahseıdil~nce, maktadır. 
ı."' dı'>;• . ~etiriyor. Q!çen pazar misafirliğe dalga etrafa yayılırdı.. kat'iyen mübalağa değildir. Biı 
"ı~· t>lJll b zat akşam tatbik ettiği bir 

ı. G!ize ır dostum. gittik. Dansedilmedi ise de ~rkt Bir gün bu ses de i~itilmez ol· ALLCOCK yakısı, bir gece zar· 
~ 1 bir koleksiyon söylendi, çalgı çahr.dı; oyunlar ınuştu. Padi!aha müthiş bir kıs· fında tesirini göstererek ve de· 
l~: ~ oynandı. Oradaki gençler, bilhassa kançlık gelmiş, Nimeti hatt! ken· vamh sıcaklık tevlit ederek ağrı. 
ıı::' 0nlara baktıkça içlerinden birisi beni çok beğendi. di gözlerinden bile kıskanmağa van mahalli teskin etmi~tir. 
~ot\ıın seyahat etmek his- Demek ben daha beğenebilen bir başlamııtr. Vt o, artık hiç görün. Al.LCOCK, Romatizma, Lum· 
~Ilı h •• eu daha iyi.. genç kızım. Öyle Kerim? demek mez, varlığı bile sezilmez bir hal bago, Siyatik, delikli A LJ.COCK 
'tl ·~'t' ~ vak1lariyle şifayap olmuşlardrr. 
'~ lj~ Ye rağmen fena alnımda, başkalarının yalru.z ge~- 1 alınıştı. ALLCOCK yakılarının tevlit 
·.~ h..~.ı;ok neşeli olu· memesi için nezaret eden, bır mu· Pa1işahın o sırada birkaç ~arkı ettiği ınhht sıcaklık, OTOMATİK 

~ ~ ~ıun tabiatim de rebbiye olduğum yazılı değil .. Ba· bestelediğini bilahare işittimıe de BİR MASAJ gibi hemen ağrıyan 
~ ;~~sır.:alara&eçirdiğ~ bütün yan Münire daima yüzümün mcv- bunları görmek, dinlemek müyeı; verin ctrafrnr .kaplar. ALLCOCK ,. '' ·'° - ~ .. yakılarındaki Kırmızı daire ve 

Dii 
1 

ragmen ru· kiimle mütenasip olmadı6.nı şoy· ser olmadı. :... "'"il Kartal resimli markasına dikkat 
'"l~ ~ere ait biraz gu-• tu··.,·or. Bu sözler beni kızdırıyorsa Sultan Vahidettinin, sıhhatine ,, edirtiz. Eczanelerde 27 buçuk 
l~' §. .. Genç oldu· da büsbütün hoşuma da gitmiyor 1 bile tesir edecek derecede artan kuruştur. 
ho. Uı de gül' - wı k k ı w .ı. d "'ittı & • up ege- değil.. ıs anç ıgını, o ıır&Uiıl mey ana çr 
-~ ~ikte tıpkı ye· (Devımu var) kan y~ni bir hadise de bil.abütün 

--- knrak kendimizi tuttuk· Yalnız, rtlkliye eUrUkliye götUrdUler. 
ben, kendi beeabıma, zavallı kadı· İdare Am1rl yine bize dandQ: 
nm sırtına her kırbaç inişinde te- - Bu, dedJ, böyle bir suçun en 
peden tırnağa kadar titrediğimi hafif cezasıdır. Zira, emniyette a
vo bayılacak gibi fenalıklar geçir- aayiş mlidaiilerine karşı gelmenin 
diğimi hatırlarım· Ce7.a8t idamdır. Fa.kat bu kadına a

Cez.a csnasmda başımızda idare cıdık ve bu eeferlilt kendisini en 
amiri de bulunuyor ve iltide bir: hafit bir cezaya çarptık· I.Ald.n, bu 

- işte, diyordu, saayif ve hu- sizin hepinize dera olmalıdır· Eğer 
kukun rnlldafilerine kar§t koyanla. lllz de onun gibi bir suç işlerseniz, 
mı Akıbeti budur· unutmaynı ki dayakla kurtulma -

On iki kamçıdan sonra cendere
den çıkanlan kadın, baygın bir 
halde, yine hW gömleklilerin el
lerine teslim olundu· Bunlar zaval
lıyı, o çıplak llTrtı ile, soğuk t&6· 
lamı üzerine yatırdılar. Biri gitti, 
bir kova su getirdi· Suyu kadının 
üzerine boşalttılar. Kadıncağız, 

birdenbire gözlerini açarak uyandı 
ve bu eefer, kan içinde kalan sır. 
tmm acwyla inlemeye bafladı· O 
%aman. haki g~m.IeJdller kadmı 

lrollanndan yakaladıklatt. gibi, ~il-

nn ihtimali yoktur. 

Bir müddet ııonra MUnih hapis
hanesinden çıluyordum· Fakat, 
serbest hayata kavuşmak üzere 
değil, Dahnav tecrid kampına 
gönderilmek Uzere. 

Dahruıv tecrid kampının, Al
manian nekadar korkutmuş oldu. -
ğunu anlatabilmek için yalım ,u. 
nu &aylemek. k4!idlr sa.nmm: 

Almanyada aııneler çocuklaruu 
bu(Üıı: 

''Umacı geliyor:,. 

"Yahudi geliyor!" diyo değil: 

''Seni Dahnav'a gönderirim!., 
diye korkutuyorlar· Dah.nav kelL 
mesl Almanlar için on korkunç 
mana üade eden kelimelerden biri 
olrriuştur. 

Bununla beraber, Dahnavda ben 
korktuğum kadar bUyUk bir işken
ceye uğra.mıidon. Fakat bunun se
bebi, oradakilerin arlık işkence ve 
zulmü kesmiş olmaları değildi· 

Ben, kendimi evvel& arkadaşları -
ma, sonra bizi kontrola memur 
kimselere sevdirmiş ve bilhassa, 
itimat kazanmıştmı. 

Dahnav kampında beni himaye 
eden şe.Mm kim olduğunu söyleml
yeceğim. Zira, bugUn eğer bOJA. o. 
r:ıdaysa, muhakkak, bana· merha
met göstermiş olmaktan dolayı i
dam edilir- Beni kamptan kurtaran 
ve elime serbesU klğıd.mı verdi -
ren d..e bu ıaııu olm~tur. 

°" ,. (Dttamı \-ar) 

Gençlik spor bayramına 
iştirak edecek sporcular 

19 Mayısta Kadıköy ve Şeret 
stadlarmda yapılacak gençlik ve 
spor bayramına klilblerden asgari 
ôn sporcunun iştirakine karar ve
rilmiştir· Bu sporcular Kadrk5y 
sahasındaki şenliklere iştirak ede
ceklerdir· Ayni gilnde Dolmabah
ço stadmm temel atma merasimi 
de yapılacaktır. 

Beykoz takımı, Eskişe
hire gidiyor 

Beykoz futbol takınır Cumartesi 
ve pazar günleri iki maç yapmnk 
Uzcre Eskütehire gidecektir- Bey. 
kozlular iki idareci vo 16 futbolcu 
ile Cuma günU hareket edecekler
dir· 

Salimle Enver bugün 
gidemediler 

Galatasaraylı Enverle Salimin 
ve idarecilerden V:ualihln bugün 
Toro! ekspresilc Mısırda.ki !utbol 
kafilesine iltihak için hareket ede
ceklerini yazmıştık· Fakat vize a
lınamadığından gidememişlerdir. 

Bu ü~ sporcunun cuma günli ha
reket edecek vapurla gönderilmesi 
muhtemeldir· 

Ecnebi futbolcular 
Bundan bir mUddet evvel ecne

bi futbolcillerin klilb takımlann
da resmi müsabakalara iştirakini 
ve klilblere getirilecek bu futbol
cülerc verilecek ta.hsi.sattaiı yarı
sının beden terbiyesince ödenmesi 
hakkında futbol federasyonunun 
umum mildilrlUğe 1.ıir teklif yaptı
ğını yamuştık. 

Futbol federasyonunun bu tekli
fi merkez istioare heyetinde görü. 
amerek kabul cdilm~tır. 

Beden tt!rbiyesi genel direktör
lüğü merkez teşkilat talimatname
si mucibince eski federasyonlara 
mllşabih olarak her SJ>Or şubesi i
çin bir teknik müşavere heyeti 
te§kiline karar verilmiştir. Bu he
yetler ait olduklan federasyonun 
davetlle içtima edecek ve federas
yon reisi de bu heyetlerin tabii fi
zft.sr olacaktır. 

.Merkez istişare heyetince de 
sporcularmıınn ecnebt sporcularla 
temasına ait olmak Uzero bir taı:. 
matname kabul edilmiştir. Bu tall
matnameye göre, acele haller müs
t~na. olmak Uzere bundan sonra 
bu gibi temaslar için vukuundarı 
on giln evvel bölge vasrtasile mli
saade istenmesi, klüblerin memle
ket dahiline çağıracakları ecnebi
lerin 18.yıkr veçhile ağırla.nmaları 
için anl~ma. hüklimlerini ifa ede
ceklerine dair birer taahhiltnamc 
ve kefaletname vermeleri karar 
altma nlmmıştır. 

Bu Pazar yapılacak at· 
letizm müsabakaları 
Beden Terbiyesi lstanbul Böl. 

geıi Atletizm Ajanlığından: 
12 - 5 • 940 pazar sabahı Fe. 

nerbahçe stadında saat 9.30 da 
yapılacak halk atletizm müsaba. 
kaları programı şöyledir: 

100 metre K. IV 
200 metre K. III 
400 metre K. III 
800 metre K. I 
11 O manialr K. I 
Gülle atma K. IV 
Gülle atma K. I 
Disk atma K. III 
Uzun atlama K. IV 
Yüksek atlama K. IJ.( 
Üç adım atlama K. J 

Atletizm telmik müşa ve
re heyeti azalıkları 

Mtinhal bulunan atletizm teknik 
heyeti Wlrklarma atlet Fin.ıznnla 
Deniz harb okulu spor muallimi 
atlet Tevfik eeçilmişlerdir. 

-~---

Boksör Melih geldi 
Amerika.da bir~ok muvaffakıyet

ler ko.zanan boksör Melih §chri
mlze gelmiştir. 

Bahar kupası maçları 
Galatasaray, Fenerbahçc, Be

gikta.ş ve Vefa bu hafta Bahar ku
pası nıı.mı altında bir turnu\•a ter
tib etmi§lerdir· 

Cumartesi günü Vefa Fenerle, 
Pazar günü de Galatasaray Beııik
ta.cıla kar§rla.~acaklardır· 

---o---
Cenub.gurubu güreş 

külübu 
J\lc~ln. 7 - Cenub grupu .scı -

best güreş birincilik milsabnkala
rı, pazar gilnU ec.brlmiz atadyo· 
munda Seyhan, Konya, Antalya. ve 
tçel bölgeleri gilrcşçilerinin iştira
kiyle ve kalabalık bir halk kitlesi 
huzurunda muvaffakıyetle yapıl
mıştır. Neticede Seyhan birinci, 1-
çcl ikinci, Konya da üçilncillilğü 
almışlardır· Yedi gilreşçl Kırkpı
narda yapılacak giireşlere iştirak 
etmek Uzere dün hareket otnı.i.ş
lerdir· 
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reğli Havzası 

Kömrrieri Sa ış Birliğinden: 
8780 numaralı lmn;.ıııc mUstenidı>n 2t12h!J!.I ııuın:ırnlı knnırnamcnln S 

li'.l,l,lı l<:ır.:rma ı;-ure tcşekkUI eden 

" Ereğli Havzası Kömürlerı Satış Birl•ği,, 
~Jlerkezi ZONGULDAKT ADIR. 

8lrlık~eıı köıııtir nJııırk isteyen mUst<•hliklerln 15 mal'l'I llHO tarihine 
!uıdar l tan!ıulfl.l Toııt-:ıncı:e lsl:ele cadılC8inde 28 numnradıı \'C 15 ma. 
l•S 910 tarlhlııden itibaren de doğrudan doğruya ZonGUldnkta SATI~ 

ntr.I.tGI nıcrlcezbıe mllrııcaat eylemeleri IAzmıdır. 

KOMUR SATIŞ ŞERAiTi: 
ı - ırnmlir nlıcıl:ınnın kömfır bedelini ~inen ödemeleri ,nrttır. 
2 - Kömlirler ILın:u!a F. O. B. ol:ıral< tC611m edlleccl•tlr. 

Telg-n:ıf ndrcı>I: 7.0NOULO Ut • SATiliô:UUR Telrfnn: I~~ 7.on~ldnk 

........................ imli ............ , ...... 

p _ . • ....._'":'".:.-41ı. _ ~-··. a > •• ·~· • - .. ----
V AKIT matbaası 
Kitap 
tanzim 

kısmınz 
edip 

yeniden 
açmıştır 

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

Jilllll!i!i!!!'!::ml .. l!ll!lllllllm!!lllllm ... 

8.5.940 Çarşamba 
1 iNHiSARLAR 

HABER - Akşam Postan 

l:reğlı Kömürlerı işletmesi ı 

~~~~.~~ .. ~~~!~ .. ?.~~:~~~d:.~ .. 
.ıahhüılat ve nmtl(lbatı bütün hukuk ve veıcaibiyle 8780 numaralı ka. 

nuna miisb'nldı>ıı 2/12899 nwnaralı kararnamenin S sayılı kamrı 
bülcmline göre te,kU edilen 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ,, ne 
Oevredilml~ olduğundo.n aUlkııdarlarm her tUrlU l5lerl için 15 mayı• 

1910 tnrlhlııden ltlbnrcıı ınrrkezl ZONGttLDAKTA bulunacak olan ad 
geçen satı' blrııı:;-ıne rullracaat etmeleri. 

ŞiRKETi HAYRiYEDEN: 
Boğazın muhtelif mıntakalarına göre 

Yüzde 25 ten 50 ye kadar TENZiLATI HAVI 

1 ve 3 ayhk kart abonemanlarımızın 
Yenileri mayısın 11 inci gününden itibaren 

mer'iyete konulacağından muhterem yolcu
larımızdan almak istiyenlerin şimdiden ida
re merkezinde Kontrol kalemine ve Köprü gi
şelerine müracaatları ilan olunur. 

..-r- • • • - • 'ı • • • 

UMUM MÜDÜRLOGONDEN 

8 

Baş, diş, nezle, 

BALSAMIN Kremleri 
BALSAMIN Güzellik 

eksiri . 
BALSAMIN Rimellet1 
BALSAMIN Pudralar' 

BALSAMIN Rujları 
F ARD BALSAM iN 

12 30: Program ve memleket saat 
ayarı, 12.35: Ajans ve Meteorolojl ha.. 
bcrleri, 12.50: ::MUzlk: Muhtelit aarla_ 
lar o(Pl.} 13.30/lÜO: MU.zlk: KU~Uk 
Ork,.str:ı., ıs.oo: Program ve memle
lcct &<ı.at ayarı. 18.05: Milzlk: Oda mu. 
zlğl (Pl.) 18.30: MU.zlk: Saz Eserleri, 
Çalanlar: Fnhlrc Fersan, Refik l<'cr
aan, Fahri Kopuz, l - Pe&rcv: 2 -
Su. Scmnlsi; 3 - Sirto. Okuyan: 

Clnsl Miktar Muhammen B. 
llro. Kr. 

% 7 ,5 Tcmlna t 
Lira Kr. 

34 68 
günU 
14/V/40 
20 

Eksiltmenin 
Şekil 

açık E. 
pazar 
pazar 
açık E. 
pazar 

Saati 
H 
14,30 
15 
111.10 

16 

~ 
~~~~ \ 

Teneke k:ı.paıt 

Rakı manta.n 
Şıırııp mantarı 

Zmıparn. tqı 

B:ı.knlit kapak 

5000 A. 
10.000.000 .. 

l.500.000 .. 
250" 

200.000 .. 

462 50 

337 50 

•• .. 
29 .. " .. .. 

I - şartname ve nUmunclcrl muciblncc yukarda cins ve miktarları ya.zıh 5 kalem malzeme hlzalarmda gös

terilen usullerle satın alınacaktır. 

--=::::::-~.~ .·.~~ , l~ 

'--~~~~~~~~~~__:~·--===--~~~-;.-..'~ ~ 
En Kibar Mahfillerin Kullandıkları fi ' Nccml Rıza Ab.Iskan, 19.00: Konuş. 

ma (Dış politika hAdlselerl), 19.20: 
19.45: Mem!clcet s:ı.nt ayan, Ajans ve 
mcteorolojl haberleri, 20.00: :MUzlk: 

rr - Eksiltme ve paznrlık hlznlarmda. yazılı gUn ve saatlerde Kabataşta. levazım ve mUbayaat §Ubcslndekl o.lmı 
komisyonunda yapılacaktır. 

m - Şartnameler ııözU geçen ~ubedcn parasız almablleccği gibi numuneler de görUleblllr. Dünyaca Tanınmış Sıhhi Güzelli1' / 
Müstahzarlarıdır. _A ~ Fasıl HcyeU, 20.35: Temsil: Ankara, 

Yazan: Yunus Nüzhet Unat, 21.35: 

rv _ tsteklllerln clcııutme ve pazarlık için tayin olunan gUn ve saatlerde yUzde 7,5 gUvenme paralarile birlikte 
mezkQr komisyona mUracaatlan. (36U) -·· 

Serbest saat, 21.45: Milzlk: Riya.seti.. 
cumhur Bandosu, 22.30: :Memleket sa-
at ayarı, Ajanr. haberleri; Ziraat, Es_ 
bam - Tnhvll t, l\'.ıımblyo - Nukut 
borsası (Fiyat). 22.50: MUzlk: Cru:. 
ba.nd {PJ.) 23.2ö/23.30: Ynnnkl pro_ 
gmm ve kapnnı§. 

Beyoğlu Halk sineması 

l - Esrarengiz adam. 
2 - (lklzler) Lottl Harıl! 

TÜRKÇE SÖZLU 

.Ecnebi lstasyon1nnnda Türkre 
ne riyat 1 at 20-15 de kısa dalga 50-55 df' 

B"!grad: Saat 19 da kısa dalga Roma: Saat 21°30 da orta dalga 
4$. Pa.rls: Saat 19·45 de kısa dal- 250, Londra: Saat 18.55 de kır:ı 
ga 40, ortn dalga 255: T'ran: Sa- dalga 20, 31 ·5· 

~--------------------~~ 

,,----------=--------------------..... --, 

------------ ıoto IKRA:'\IİYELERt:
l adet 2000 lira. cı 2000.-llrs 
3 .. 1000 .. ""' 8000.- .. 
6 .. 000 " ıc: 8000.- .. 

12 .. 250 .. s:: 8000.- .. 
T. iş Bankası 

40 .. 100 .. ""' 4000.- .. 
75 60 c: 3750.- " 

210 .. 211 .. ... :1250.- .. 
1940 Küçüh Cari 

Hesaplar 

ikran1iye Planı 

Keş ideler: l Şı.:bııt. 1 Ma. 
yıs, 1 l\f;ustos, l lkinciteşrin 

tarihlerinde vnıı:lır. 
-;....,._.11Zı:ı:c:::m:::..::;:::::a::ı:m:::ıı:s:zııııam .. :.. ... 11111E .. 11:111m .... mıım1m::ı 

* * * 
I - Şartname ve matbu nUmunelerl mucibince 6330 kilo muhtelit clns 

matbaa mUreltkebl pazarlıkla aatm alınacaktır. 

~ nje 
Ankara Caddesinin en işlek ~O 

n - Pazarlık 20-V-910 pazartesi gUnU saat 14 de Kabata,,ta. leva. 
zım ve mUb:ıyaat §Ubcslndeld alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartn:ı.me ve matbu numuneler sıszu geçen şubeden parasız alı· 
na bilir. Kiralık dükkil,, 

mu··re.a• IV - İsteklilerin paz:ırllk lçln tayin olunan gün ve saatte teklif ede_ 
ceklerl fiyat Uzcrlndcn yüzde 7,5 gUvenme paralarlle blrllkte mezkilr ko
misyona mUracaatıarı 110.0 olunur. (3371) 

Vakıt Matbaası ıdaresine 

İstanbul defterdarhğından : 
Sıra. Mülcelle!ln adı 

No. ve işi 

1 Albcr şapka tamlrclst 
2 Ağa Ilaba oğlu Ali: kııhvecl 

3 Ali oğlu HUseyin: kahveci 

4 Osman oğlu İbrahim: kahveci 

5 Mehmet oğlu Halil: kahveci 

G Nikola Kııllodls ve oğlu deri ve 
kösele ticareti 

7 Cemal Savasman pasta. ve bl
rahanc. 

8 Ali oğlu Hüseyin: kahveci 

9 M. Ali ve orta.klan: kahveci. 

10 Osman oğlu Ali Duşbaşı: ahçı, 
11 Raşit oğlu Osman: kalıveci 

12 Yusuf oğlu HUseyin: kahvecl 
13 Yemen oğlu Vehbi: kahveci. 

14 Ahmet oğlu İbrahim: kahveci 

15 Mustafa Şakir lcahvecl 

16 Mehmet oğlu Halil kahveci 
17 Salih oğlu Mehmet Abdullah 

ıs RUstem oğlu Osman: kahveci 

19 Mehmet Ali kahveci 

20 Hacı Nurl: kahvecl 
21 Hasan oğlu Rasim: kahveci 

22 Abdurrahman oğlu Muttııılp: 

ve İbrahim Halil: kahveci 

23 Manucl oğlu Senyo terzi. 
24 MUmtaz Kanl kokkömUrü ko-

misyoncu 

25 Hasan oğlu Mehmet: börekçi 
26 Ali Rıza: plşlrlcl fırmı: 

27 Muratyan: pastırma lmalL 

28 Sıı.11haddln: sobacı, 

29 İsmail Ramazan: kahveci 
30 İsmail: kasap, 
31 Halli: sobacı. 

32 
:ı:ı Andon: GU!yağcı 

Mahallesi sokağı No. 

Şeyhgeylô.nt YenicamJ cadde.si 82 
.. YahklişkU co.d. 3ü/i 

" 
ş. G. EmlnönU han blltl. No. 

., Mita.tpaşa hıın. 1 

,. KöprUIU ban 13 

,. Hamidlye cad. 28 

,. Meymenet han 3 

,, Rıhtım han bil1 No. 

Ahi Çelebi fmn sokak 3 
.. Peynlrcl sokak Havan 

han bllA. No. 

Şeyh Gey. Arpacılar 30 
,. Helvacı .sokak Yeni han bi!A 

,. Niğde han 

,. Peynirci sokak 8 

,. Mitatpa,,a han ı 

A. Ç. Ahi çelebi taşçılar 18 

,. Fırın sokak 5/1 

.. Limon is. 19/2 

ş. G. Sana..saryan han 3 
A. Ç. Yemi§ iskelesi ı 

,. KöprUaltı 31 

Ş. G. Tahir han 
,. 4. va.kıt han 

T. K. Ekmekçi han 
R. P. Hasırcılar 

,, Laz han 

Sobacılar 

T. K. Kahvecller 
R. P. Asmaaltı 

., Uzunçarşı 

.. .. .. .. Papazoğlu ban 

11 
25 

1 
14 

4 

8 
26 

1 
361 

17 

Matrahı 

L. K. Kazanç Buhran 

185 83 
198 00 19 80 3 DG 

36 00 

36 00 

37 50 

322 50 .. 
750 00 

36 00 

24 00 

12 90 
36 co 

90 00 
36 00 

24 00 

285 00 

37 50 
67 50 

27 00 

21 00 

135 00 
27 00 

135 00 

82 50 
2:l6 25 

43 20 
810 00 
72 00 

51 00 
135 00 
135 00 

DO 00 

00 00 
2 32 

3 60 

3 60 

8 09 

16 12 

47 75 

12 60 

8 40 

:ı 60 

D 00 
5 06 

2 40 

7 33 

3 75 
6 75 

3 3! 

2 70 

13 50 
2 70 

13 50 

10 37 
39 87 

11 88 
162 00 

2 16 

15 30 
29 Ol 

1 00 
27 00 

1 20 

72 

72 

ı 62 

3 22 

9 55 

2 52 

' ı 68 

72 

1 80 
1 01 

O 1S 
1 '47 

o 75 
ı 35 

67 

2 70 
o 5i 

2 70 

2 07 
7 97 

2 73 
32 4t? 
o 43 

3 06 
6 67 

20 

Matrahı ka.zanc; buhran znm 
cezası 

3-l Omnipol §irketl Ş. G. Taşhan 13/14 2420 44 206 Ol 244 37 4Şl 64. 

Zam 

27 81 

l 46 

8 59 

2 27 

1 51 

1 93 

l 31 

l 81 
1 ıs 

l 78 

4 3IS 

o 4.3 

936 

" 
" 
•• 
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,, 

,, 
.. 
.. 
.. 
•• ,, 
" 
•' 
" 
•• 
,, 

" 
" 
" 
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,. .. 
"• 

,. .. 
" 
.. 

~5 ,. Taşlıan 13/14 2420 4i 980 
MUvazeno Hava Scnesı fiti'. 

196° 70 4.8 93 936 14/73 - 15/6 blrlncl ihbarname fll!Ş <' " 
. ri ı b1Jdlrfllc ~ıcrıııl "r))I 

Emlnl:SnU maliye şubesi mUkellenerinden yukarda ndr, işi ve tlcarel{;lıhlan yazılı §ahtslar terki ticaretle yeni adreııle n b rı.n verr ~ ti 
hlyetll bir kimse gl:Sstcrmemig ve yapılan ara.,trrmada da bulunamamış olduklarmdan hlzalarmdaki yıllara alt kazanç vo bU :no ıovtli' 
nr hn•1 ihbarnamelerin b!Zzat kendilerine tebll!tf. müınkUn olamamıgtır. Keyfiyet 3692 sayılı kanunun 10 ve ll Jncl ınaddele 
geçmek Uzcrc 110.0 olunur. (3767). 


