
------ -- ~~-

HALKIN 

HALKIN 

HALKIN 

Sene 10 - No. 3610 SAU 7 MAYIS 1940 

• • 
ilh Pıyangoda kazanan nu naralar 

1 O uncu sayfamızdadır 

Fiatı 1 K~ 

Balkanlar 
Hakkında 
Mülıeggic 
Haberler 

• 
ltalrada Kral ailesi 

·bar e girmire alerhtar! 
Sofya, f.: (A.A.) - D. N. B. 

Alman ajansı bildiriyor: 

i.fd!ası Bulgar payitahtı siyasi 
mehafilinde, Hugho Knaych 

bull Hugessenin Sofyadaki vazifesi hak-
.kında muhtelif teisirlerdt! bulun_ 
ımcıktadır. Bu tefsirlerden birine 
ıgöre, Sir Hugcsscn, salfıhlyettar 
!Bulgar. mehafili ile, yeni tesis 
!dılrn Ing;liz ticaret şirketine mütcall\k 
l~ti,adi ~escleleri görüşmek niyetinde
dır. Bu şır~et büyük müşkülatla karşılaş. 
tıgından. Sır Hugessen şirkete zemin ha-
2ırlıyacaktır. Bulgarların noktai nazarı
:na göre, İngil~zler tarafından yapılacak 
t~k'i['erde, Bulgaristanın, tadil istekleri
rıın hesaba katılması lazım gelmektedir. 

Cumartesi qinü İnqiliz elçili~inde ya. 
pılan kabul resminde, Sir Hugessen. daha 
şimalde harekat icra etmesi melhuz İn
giliz orduları için, Bulgar arazisinden İn
~iliz askeri ve malzemesı geçirilmesini is-
1ed:o-; söylenmektedir. 

Akdenizde gerginlik 
devam ediyor 

• 
ita/yan Veliahdi dün Papa 
görüştükten 

bir saatlik bir mülakat yaptı 

İtalya Yugoslavya ve Yunanistana teminat vermiş 
Yunan Başvekili 

İtalyan İngiliz gemiler inin, Yunanistanın şark 
sahili boyunca yaptıkları har ekat hak. 
.kında Selanik ten gelen haberler büyük 
i:>ir alaka U):andırmı ştır. ' elçisi ile görüştü 
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. · ı· Londra, 6 (A.A.) - İstih-
ın yı iZ barat nezareti bu akşam a-
tekzibi şağıdaki tebliği neşretmiştir: ispanya ne olursa olsun 

Son :rn saat zadında, AL. b" f k ) ğ b"ld" . 
man radyosu ve Alman istihbarat servis. ıtara a aca ını ı ırıyor 
leri. Balkan hududlannda J?ek yakında 
kar ıklıklar olacağına dair bir takım şa- Londra, 6 (Redyo) - Müttefik oonan
yiaları pervıısızca neşretmcktedirler. Bu 

1 

malannın bir ihtiyat tedbiri olmak üze-
şa~·ialardan büvük bir k$mı birbirlerini r e = rkt Akdenizde to lanınal Alın 
nak etmektedir. Diğer bir kısmı da Ber- r- P arı, an 
lm n€'şredılıp, ne rlcrn n bi kaç sa- propagandası tnrafından.s.aYJlan mIDıey
at nra keza Berlinde tekzib edilmiş ha- ylç haberler hflAfına, cenubu şarki Avru. 
her erdir. pasındaki m emleketlerde büyük bir em- • 

Maksad aşikardır. Almanya, bu şayia- (Devamı 8 inci sayfada) 1talyan ııeliuhdt 
lan va~ak suretil~ kendi maksadlar~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
nın tahakkukunu kolaylaştıracak bir ka
rar,sızlık havası ya~ak emelindedir. 

Londra, 6 (A.A.) - Royter bildiriyor: 
Lpndra salahiyettar mahfelleri, İngiliz 

!kıt'a'arının Yunanistandan geçmejte ha
zırlandıkları hakkında D. N. B. ajansının 
verd ği haberin doğru olmadığıni bildir
mektedir. 

Bulgar tekzibi 
Sofya, 6 (A.A.) - Bulgar ajansı bildi

riyor: 
Yunan hududunda l'ürk kıta'larının top 

lngilterede muhalif partiler 
Başvekille i~i nazırın .. 

çekilmelerini lstiyeceklerlliiş 
lapdığına ve bunun Sofyada endişe uyan- /şçi parfilll meb' Ualarından biri: "Ç•mber/agn, 
dırdığına dair olarak ynbancı memle-
8\~tlerd'e çıkan haberler munasebetne, Con Sagmon ve Samuel Hor 
~:it::~{~~ ~!rı:;.~~ıb~j):ad~ı~ıtah~~ artık istifalarını dBşilnmelldlrler ,, dedi 
bu.na binaen bu şayialarla münasebattar ---,----
olarak yapılan her türlü tahminlerin asıl lı>ndra 6 (Hust.mi) - U.nited Press ğinden dolayı başve'kil Çem!berlayn 
ve rıstan ari olduğunu bildirmeğe me- mı.rlı.a.ibiıi bildiriyor: mUıhııülhas lordu Sa.muel Hor ve mali : 
zu~f~~· 6 (AA.) ....... Ordunun bayramı olan Avam Ka~sı muhalefet partileri, ye nazın Can Saymonu itham etmek -

• (Devamı 8 inci sa11frıda) Norveç llıarekAtının muvaffakiyıetc;izli- tedirler. (Devamı 8 ıncE sayfada) 

Norveçte son vaziyet 
tondraya gelen Norveç Hariciye Nazırı askeri harekatın hemen durmuş 
sayılacağını söylüyor, Londrada müstakbel planlar hakkında müzakereler 

yapılıyor, müttefikler üç muhrib kaybettiklerini bildirdiler 

l\Ia.yn ta.şıyan bir Alman tayyar 
intill k birçok binaların ha.rab 

·'bu' 

Londra, 6 (Hususi) -- Dün İngilte 
gelmiş olan Norveç hariciye nazırı Dr. 
Kot, bugün Lord Halifaks ve bilAhare 

. ~e ' off&letlnde bir kasal>a4a 7ere dii.şerek pa!rçala.n.mış ve neUcede vuka bulan 
• alır surette yaral&nmasına sebeb onqtu. Yukanilakl resinı 

e busole gelen tahribatı rösteriyor. 

• g5rl1fnlllttü.t'. ımiftir· Norveçte, bizzat harb cephesinde 
ile birlikte Norv•ç harbiye na bulunmtıf olan miralay Jw1gberg, mem-

alay Jungberg de Londraya gel- (Devamı 8 inci savfadaJ 

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

Ankara muhabirimizin haber rJer.Jiğine göre Milli Ş.I ismet lnönü 
dün (;ğleden sonra Mecli•i teıril ederek bir müddet orada mefgul ol 
muılardır. Resmimiz Milli Seli eovelki günkü at yarıflarını takib eder
lerken gö•teriyor. ............................................................................................................................. 

"Ynnanistanın karşılaşacağı 
her tehlikeyi Torkiy~ için de 

tehlike addetmekteyiz,, 
Başvekil ile Hariciye Vekilimiz kabul ettikleri Yunan 

gazetecisine mühim beyanatta bulundular 

Başvekilimitin Ankaraya mtıvasalatından bir intıbıı 

Atinada çıkan Ellin, Mellon gazetesi coşkunluğu tebarüz ettirmek mccburiye
Ankaraya sureti mahsusada gönderdiği tindeyim. Bay Saracoğlunun sözleri boı 
muhabirinden 27 Nisanda aldığı şu tel- lAflardan ibaret değildir. Bunu Yunan 
grafı neşrediyor: milleti iiyi bilmelidir. 

cBugttn beni k aOOl eden, dost Türk1.. Çünkü bu sözlerin arkasında. mükem. 
yenin Hariciye Vekili B. Saracoğlunun. mel surette ye~irllmiş, şayanı hayret 
Türk - Yunan mö.nasebetlerinden bahte- sübaylarile ve asrl malzemesile koca bir 
derken, göstermiş olduğu samimiyetle (Devamı 9 llncü aa1/fada) 

Örfi idare 
ananlAyihas _____ ... 

Mecliste birinci müzakeresi 
tamamlanan lô.gihanın esasları 
Ankara, 6 (Huırust) - Bugiin M,. 

ııste gOrllşülen ve birinci müzakeresi 
tamamlanan ör.t! idare kanun IAyiha
sına göre umu.ml veya ınevzi.l idaret 
8rfiye kararı Dahiliye V ekileti tara-

fından münasib vasıtalarla ilAn olu. 
ııa bilecektir. 

örtt idare altına alınan yerlerde 
umum! emniyet ve asayfie taalltık e

(Devama 8 ind sayfada) 



Her gün 
Tehlike daima vardır 
Fakat söylendiği 
Kadar yakın degil I 

Ekrem U9aklıgll ..,J 
cDalga )"Olunu değıştirdi. Tehlike Av

rupanın şimalindeydi, bırdcnbire cenu
buna indi· d~tim. 

Aradan 48 saat geçti. 
Şimdi gene sağdan, soldan gök gürül. 

tüleri ışitıliyor, şımşek ışıkları seziliyor. 
Kara haberler duyuluyor, tehdid altında 
yaşadığımızı hissediyoruz. fakat tehlike
nin söylendiği kadar ya.km olduğu henüz 
meydana çıkmadı. 

Ekrem U§aktıgil 
-----······················ ····················· .......... . 
Esnaftan 50 bin liranın toplanma 

tarzı görüşüldü 

Ec;na.f Cemfyetlerl lıastancsin1 tevsi etmek 
maksadllc esnaftan 50 'bin Ura toplanacak • 
tJT. ~ b1n liranın toJ)lanma tarzını ve sarf 
mahallini tesblt etmek üzere dün Esnaf Cc.. 
oıfyet.ıerl bina51nda., ~f şubesi müdürü 
•~JiZJmlll r Jyaseti :a~tında bir toplantı yapıl
.nll}tır. TOplantıda ce:miyetıerın rctıılen ve 
ccm:lyet mürakıbları hazır trnlunmutıo.r 

dlJ'. ' 

S ON r o sTA 

"" --~ -~ 

-

Ticaret 8Iemindc altın paranın yanında gU.müşü ve ba -
km da bulunur. 

1 ST E R 1 NAN. 1 ST E R iNANMA! 
Bu sabah şeyle bir rn~ktub aldık: 
- cMuharebenin başladığı günden itibaren mühım hAdi

selPre aid haberleri kestim, sonra bu haberleri? kendilerini 
yalgnlıyan fıkraJan ekledim. en nihayet te esassızlıkları ha
dise ile sabit o};uı tahminleri ilave ettim. Bu dnkikada elim. 

de 9 tane büyük cild te~ edecek kadar yazı mevcuddur .• 
Bize bu satırJarı yazan okuyucumuzu ilerde okuyana me

rak vcrcıcc.k hir esere başlaJlll.Ş buluyoruz, fakat ayni za· 
manda biraz milbalf1ğa .ettjğine de inanıyoru:ı, ey okuyucu 
.sen: 

1 STER 1 NA~ • . 1 S T ·E R 
' ~ ... 

l\'IayJS 1 

Bir seyyar satıcı sevdi~· 
kadını dört yerinden 

bıçakladı 
Tahtakalede dün bir kadın, sevdiği bir 

seyyar satıcı tarafından dört yerinden 
bıçaklanmıştır. 

Bu mıntakacfa mahzenlerde yatıp kalk
makta olan Çatalca ı Mehmed kızı Zey
neb, bir müddettenbcri beraber yaşadığt 
Kemal isminde seyyar satıcı ile alfikasını 
kesmek istemiş, aralarında çıkan b r mü
nakaşa neticesinde Kemal Zeynebi ağır 

surette yaralamıştır. 
Kadın Haseki hastanesine kaldmlİnış, 

Kemal de kaçll\1ştır. 

Bir kadın otomobil 
a ltlnda kalarak öldü 
Evvelki .gün Kurtuluşta bır kadının ö-

\ 

lümile neticelenen feci bır otomobil ka· 
zası olmuştur. ' 

Kurtuluş caddesinde 23 sayılı evde 0 -

turan Hatice adında bir kadın evvelki 
(gün Hamam tramvay durak yerinden ge. 
çerken. Şişli istikametinden hızla gcıl

mekte olan şoför Kemalin idaresindPki 
2241 sayılı otomoıbil kadına çarpmıştır. 

Çok şiddetli olan bu çarpma neticesin .. 
de Hatice otomobilin altına düşmüş ve 
feci şekilde çiğnenmi~tir. 

Kazayı müteakıb vücudünün muhtelif 
yerlerinden ağır yara olan kadın. imdadL 
sıhhi otomobilile Şişli hastanesine kaldı .. 
rılmışsa da bir müdrlct sonra ölmüştür. 

Şoför Kemal zabıta tarafından yaka
lanmış ve hakkında takibat: başla~mıştır. 

Şehir işleri : 

Eminönü Halkevinde konferans 

' 

Eminönü Halkevlnden: 7/ 6/ 940 Salı gUnü 
(bugün) saat 17,30 da Evimizin Cn.ğaloğlun. 
daki snlonund:ı. İstanbul v11A.yeU mektubçu. 

1 

s'u Osrim.n Ergin 'tarafından <Tnıiliıınat itfa. 
arifi) me~u :blr konferans· vettleceltU.~f 
H~rkes ee?ebilir: c • .,.. .. ;.ı ' 



Dünkü Meclis içtimaı 
• Demiryolunun petrol sahasına temdidi ve Diyarbakır 

hattı ve Aziziye tüneli hakkında müzakereler oldu 
Ankara. 6 (A.A.) - B. M. Mecl.IBi bugilıı na zaruret hasıl olduğunu ilA.ve eylemiş • 

· ı>oıttor Mazhar Germenin riyasetinde topla- tir. • 
barak celsenin açıl.masını mütea.kib Emin AJı Razi Soyer cUrta, da Abdürralıın..a.n Naci 
lanın belediye kanununun lil3 üncü Demiratın ileri sürdüğü mütalealan teyid 
madde&nin ~ ncı fıkrasının değiş • eden 1zaha.t vermlt ve Azizi.ye tüneli tevsii 
til'llmMlni 13tiyen teklifine aid Da - işine de tem.as ed~e'k dem.iŞtir ki: 
bilye encümeni muOO.tasını ta.svib etm.if ve - Bu tünel 80 sene evvel yapılmış, o za. -
J>iyarbakır ıstasyonunda.n Irak ve İran hu. manın taTZJ. lnşasıruı. göre ik:ınaJ. ed1lmlf dar 
dudla.rına. kadar yapılacak demlryoUarı ka- maıkta.ıı karma k.a.rlllk ndhılıa.nlli, muhtelif 
rıununun birinci maddesinin ta.dili hakkın • münha.nili olarak yapılmış gayri mütecanis 
daki layihayı müzakere eylemi$ir.. bir tüneldir. Bu.nun çiirüklükü malilm olmak 

Bu münasebetle söz alan Hasan Fehmi A- la beraber orada v.aryant yapılmasını ve 
taç. (Gümüşhane) Beşiri de petrol memba - tünelin tahkim edihneslni icab ettiren se!:>eb 
larının ke§fedllı:nl.ş bulunması dolayı.sile bu daha ziyade büyük makinelerimizin geçebil
ha:vza ya.kınından geçen Diyarbakır - Irak meı:ıl için tevsi am.elyesi idi. Yan!, tevsi ame
ib.attından buraya temdit edilecek bir şube liyatı yaıpm.ak lcab etti. Ayni zamanda tab. 
hattına ihtiyaç olacağını ileri sürerek bu kim edilmesi için de tertibat alındı. Tevsi 
battın ln§ası cihetinin mevzuu müzakere ameliyatı devam ederken bir taraftan da 
kanun ile n~rı dikkatte alınm~ını istemiş tahkirnaıt ameliyesine başlandı. Fakat göcill
we bu maksadla bir de takrir verm~Ur. dü ki, bu ameliye tahmin edildiği gibi 500 

Bu mütaleaya karşılık olarak Başvekil bin lira ile olmaz, hartta 700 'bin lirayı da. aşa
DO'lttor Refik Saydam aşağıdaki izahatı ve • cak. Bu anlaşılınca bu çürük tünelin tevsi ve 
rere'k demiştir ki: tahkimine çalı.şma.k.tansa takriben ayni pa.-

11Malumu Al.iniz, o mıntakaya. gittim, dola~ ra ile yanıba.şında da.ha sağlam ve matlüb 
tun ve dün geldim. (Hoş geldiniz sesleri) veçhlle geni§ bir tünelin yapılması muvafık. 
Arkada.,larınuzın bu kanun vesileslle te - olaeağı kanaatine ıvarıldı. Ve ona haşlandı. 

ına.s buyurdukları petrol havzası hakkında Onun masr.afı bir buçuk mllyon Ura değildir . 
eördüklerimi arzedeyim: Bunu ka.t't olarak biliyorum. Fakat bir bu. 

Mahallin.de gördüğüm vaziyete nazaran, çıuk milyon liraya ne kadar yaklaştığını bil
ha.ttın oraya götürülmesine henüz vaktimiz miyorum. Bu paranın hepsi tünel masrafı 
NardlI'. Sondajlar devam edecektir. Haklka- değildir. Tiinel 'büyük makinelerin geçmesine 
te.n ·bir petrol mıntak.asına tesadü! edilmiş • müsald ha.le konulurken ayni zamanda gü_ 
tir. Tabii bunun vüsaıti ve verimi ha.kkuıda zergahın ıslah edilmesi ihtiyacı da duyul -
lbım gelen tetkikatı yapmak icaıb etmekte- du. 
tur. F.sase.n Blsınll'e kadar (Henü:z hat açıl - Çünkii .Arziziye tünelinin İzmir tarafı ucu 
nıamış olmakla bera'ber) trenle gittik.. Ora - ne Selçllık ıstMyonuna yakın bir nokta ara_ 
ilan itibaren Raman dağlan istikametine smdaki bir meyil binde 30 idi. Bugün bu mik 
kadar, Eruh kasabasına kadar trenin geçme. tar azaltılmıştır. Arazi fevka.IA.de dik ve sert 
~ için lilzım gelen tertibat yapılmı.ştlI'. Ba - olduğu i"Cln blr trenle çekilen hamuleYi orada 
1.astıarı konmuş ve rayları hazırdır. Yalnız iki üç parçaya e.yırıyOTlar. EvvelA bir k.ıs -
köprülerinde noksanlık vardır. Onun üzerlıı- mını, sonra kalan kısmını çıkarıyorlar. ~ -
de de Nafia VeklUetinin çalıştığını bölğe hat l&trne masrafı da bu yü'Zıden fevkalade yük
hışıaat müdürlüğünden öğrendim. Eğer bu sek oluyor. Bu hattın ıslahına ba§lanmı.ş t_ 
mıntakada büyük iktı.sadl bir petrol sah:ısı- ken biraz da.ha. fazla para sarfederek bir 
p.a. tesadü! edecek olursak, lazım gelen son. varyant yapalım dediler. Evvelce arzettiğım 
O.aJlar yapıldık.tan sonx.a., bu hattın temdidi binde 30 ne 31 meyil münhaniler böylece bin 
lnftmkündür, esasen bu hat azamı SS...40 ki - de 23 e tndirtldi. Devlet lbu yüzden işletme 
lometre ıkadar bir yer tutaeaktır.. masrana.rmdan hiç değilse yarı yarıya ka -

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşhane), evet, zanmış oldu. Ayrıca 7 kilometrelik de hat ya 
&imdiden hük'O.mete sa13.hl.yet verelim. pıldl. Ya.kında Aydın hatıtı yeni, meyilleri 

Ba.,vekll Doktor Refik Saydam (Devamla), mutedil, muntazam ve geniŞ bir kısımdan 
~yle bir şeyin ilavesine lüzum görüyorsanız geç.m.eğe başhyaca.ktır. Maru2atım bundan 
ınuvafık olur. ibarettir. 
Başve~en sonra kürsüye gelen Re!ik Müteak.ıben kürsüye gelen Nafıa Vekili 

~vket Ince (Manisa.), Diyarbakır-Irak hat • General Ali Fuad Cebesoy verilen iza.hatten 
tının bir noktasından itibaren İran'a gide - vaz.lye.tin oldukça ıtaıvazzuh ettiğini kayde -
ııek olan hat güzergA.hının değiştirilerek bu derek Dtya.rbakırdan itibaren hattın inşası.. 
lıattm Elazığdan itibaren temdidlııe ınüte - na ba.şla.nı.rken Vekaletin muayyen bir nok.. 
Oair olan IA.yiha.nın esbabı mucibooi üzerinde taya kadar müşterek !bir kısım olarak ve ek
'durarak 1937 de bu haıtların inşası için kabul serlya Dicle nehri ıvadisinl takib eden kıs -
Odilmi.ş olan kanun ile verilen 50 milyon lira. mm güz.er,gahmı tesbit eylemiş bulunduğu
lık tahsisattan 15 milyon lirasının .sarfedll- nu söylemJ.ş ve demiştir ki: 
dik.ten sonra şimdi hat gfuı;erg3.hının yeniden - İleride yapılacak kat'i ıstikş;ı.flar netL 
tebdil edllmekte olduğunu işaret eylemiştir. cesinde eğer güzergii.hın bir noktasnıda İran 

Hatib, Diyarbakırdan itibaren yüz kü.sur istikametine de ~idilmek 7.ıümkün olursa o 
kilo.metrellk bir kısmın inşaatı tamamlanır -, vakiıt müşteı·ek kısımdan tstltade edllecek
lten ileri kısımlarda ar~i menaati, inşaat ve tir, denilmiştir. Ve o vakit tekli! edilmiş olan 
işletme masraflarının yüksekliği gibi husus- kanunla ancak bir a'Vans mahiyetinde olmak 
tar yüzünden yol güzergahının tebdil edil • üzere 50 milyon llra istenilmiştir. Vekalet 
in.ekte olduğuna göre bunun daha önceden buna istinaden işe başlamış ve ~e başladık.. 
tetkik ve tesbit edilmesi lazun geleceğini söy. tan sonra da kat'l et.üdler ve istikşafia.r ya
(iyerek bunun neden yapılmaımış olduğunu pıimıştır. Binaenaleyh eV'velce takdim eclil
oorınuş, ayni suretle Aydın hattı üzerindeki miş olan kanunun es.babı mucibelerile bu -
~iziye tünelinin 1.slft.hı Lşinde de evvelceden günkü teklif etti.timiz kanunun esbabı mu. 
~aslı bir tetkik gi~ilmemiş olması yüzün - cibesl arasında hiç bir fark yoktur 
~en fuzull sarfiyata. sebebiyet verildiğini kay. Nafıa Vekili sôzlerine devam ederek, A _ 
deylemiştJr ziziıye tüneli tesviye i.Şinl izah eylemiş ve bu 

Naci Demirağ (Sivas>, bu sene sarf edildi. tünelden Mayıs içinde seyrisefere ba.şlanaca
tl ileri sürülen 1~ milyon liranın Diyarba • ğını b!ld:irerek. Hasan Fehmi Ataç tarafın _ 
kır-Irak •hattına sarf edilmiş olduğunu söy - da.n yapılmış olan teklifi tasvib eylemi.Şt1r. 
Uyerek demf.ştlr ki: .Oraya sarfecül:miş olan Mecl!.<ı bu lzahatten sonra lAyihayı yapı. 
ll!J milyon liranın bir santimi dahi zayi ol • lan teklif dairesinde kabul eylemiş ve örfi 
sn~tır. Belki biraz da askeri mtllA.hazalar idare kanun layiılı.a.sınm ve bir idare teşkl • 
&mımam etmek ü:ı:ere Diyarbakırdan Kur _ 18.tı.nda vazife alanla.ra tamı.inat ve.rllme _ 
~la.n'a he.ttı mu.,terek götürmek, ora.dan da sine aid kanun Ilyihasının altıncı maddesl
Lirisi Irak'a dıterl de Van'a temdit eylemek ni tayyederek birinci müzakeresini bitirmiş_ 
~ası kabul edilmiştir., tlr. 

Naci Demirağ !beyanatına devam ederek: Mec!J3 Çarşamba günü toplanacaktır. 
lbattın Kurtaıan'dan itibaren Ta.tvan'a kadar 
Olan kısmının bllA.hare esaslı istik.şatı yapı.. 
lırken esbabı mucibede kaydedilen mahzur • 
iarıa ka.rşıland~ını söylemiş ve demiştir ki: d d. · 

·Hakikaten istlk§at dedim. EvvelA bu isti~ evam e ıyor 
pf yapılır amma orada•ki hakiki meyiller ve 

Holandada tevkif at 

f kuturları evvelden takdiri kabil ola.mas. Amsterdam 6 (A.A.) - Ya.hancı devletler. 
bil olsada dl.ter memleketlerde olduğu gi- le temas halinde bulunduklarından şüphe e
blzde de vaktimiz müstacel olmasa her dilen ınehatilde tevki!at devam ediyor. 
~i bir hat üzerinde iki üçı sene etüdler TeVkl! edilen 21 kişi meyanında, Nazi 

rap~p ha.kiki vaziyetleri .tayin etmtş olsak o meb'uau Rast vau Tonningenden b~ka.. ma. 
ja.man hesa'b edilecek para da.ha hakikate halli Nad şefleri. ve ltomiini3t partisinin mu 
f'aJon olarak takdir olunur. Hakikate yakm temed adamları vardır. 
Dedim, çünkü hiç bir zaman bir inşaat ta _ ~terdam 6 (A.A.) - Milll müdafaa na. 
OMım. olmadan haklkl kıymetini tayin etmek zırı, orn idare dolıcy:ı.sile, Am.sterdam, LA.ha
h.bil değll. ye ve Roterdam garnizonu kumandanlarını 
Haıtlb beyanatına devam ederek, Dlyarba- a.skerl komiserliğe tayin etmiştir. 

~rdan iıtiba.ren hattın inşaatına başlanırken (" ....................................................... \ 

&aeı sebebıer ııe ıtam oıa.rak etud ve aplika.s_ !. Ankaradan Erzuruma =.· 
ron yapılmamış olduğunu işaret eylem~ 

ıturtaıandan ittbaren kar~ııanan güçlükler Yazan : ErcUmend Ekrem İ 
~lay1slle güzergahın tebdiline lüzuım. görül- : 
"-üğii~1ü ve ortada. ?.ayi olan bir para. olm.ad~ Üstad Ercüınenct Ekrom Talu, son rtıı.-: 
f9in Iran lıa.ttının bu yenı istika.mette ya,pıl- lerde memleket l9lnde bir se,,..ıı.~ :raP- İ 

Almanlar Majinoya 
şiddetli baskınlar 

yapıyorlar 

Telgrafla da adil 
tebl_igat yapılması 

kararlaştı 
Bu usul bilhassa müstacel 

adliye işlerinde tatbik 

Sayfa 3 

• Orttı Norveçin 
tahliyesinden sonra 

E. 

Paris. 6 (A.A.) - Salihiyettar askerl edilecek Ya?Jan: Selim Ragıp Em~ 
mahfellerde beyan edildiğine g6re Al- O rta Norveçte muva.t!aklyetsizliğe uğ. 
maıılar üç gündenberi garb cephesinde Bütün medeni memleketJerde olduğu rıyan müttefik kuvvetlerin geri te -
ayni n-0ktaya birbirini müteakıb baskın- gibi, bizde de adli tebligatın eski iptidai Jdlmelerlnin husule getirdiği gayrlmüsald 
lar yapmaktadırlar. Bıı baskınların te- §eklinden ıkurtarılarak, posta idaresine tesire bakanlar mütte.ti:kleır için bu mıntaka 
kerrürüne hususi bir mana atfedilme. devredilmesi, adliye işlerimizde btiyük da dahi davanın nihayet lbulm.11;1 ~dujunu 

·· t k 1 lık t t . . Al"" 1_ sanırlarsa hata ederler. Biz'zat Ingilliı gaze-
mektedir. Bu baskınlardan evvel topçu sura ve ~.ay emın e mıştır. C;lAa- teıerinin neşriyatlle de sa.bit oluyor ki işgal 
şiddetli bir bombardıman yapmaktadır. darlar, bugune kadar alman neticelerin, a.Itı.00.a bulunan A.rızalı Norveç topra.kıarın& 
Dün Alman kolları refakat ateşi himaye- eskiye nisbetle çok daha müsbet olduğu- asker çıkarmak son derece müşkül §artla.r 
sinde ilerlemişlerdir. Bu sabah başlıyan nu .beyan etmektedirler. Yeni şekil, bil- içinde vukubulmu~tur: Bir defa, burada Al.. 
harekatın neticesi hakkında saUhiyettar bassa davalann yürümesinde sürat ve manıa.z:. bava hakimiyetını, hava meydan-
mahfellerde tafsil~t d d ~ 'ld' H _ intizam temin etıni§tir. larını. ışgal etml.ş olmakla, evvelden temin 

. . mevcu egı ır. a . eylem.ıf bulunuyorlardı. Sonra, karaya çıka-
rekA.tm şıddetine rağmen Fransızların za- . G~r~k muh~be.re, gerek~~ adli teblıgat 1 rılan k~vvetıerin ya.yılıp ica.b eden hareket 
yiatı pek azdır. Almanlar geri çekilirken ışlermın. tam ıntızam dahılınde yapılma. 

1 
se.rıbestlslni iktlsa.b etmeleıi, bu arızalı top... 

ölüleri ve yaralıları da beraber götürdük. sı için, Istanbul posta telgraf idaresi, rakların mahreç noktaları Alınan kuvvetle. 
leri için Al.mantarın zayiatının miktarı 1 haftada en az. iki d~fa. olmak üzere, köy rinin e~d~ bulunduğu için, mümkün olma
malftm değildir. Hava faal!yeti mahdud postalan teşkil etmıştır. Bu sayede, en dı. Bu vazıyet~ harbe devam etmek, mut -
olmuştur Birkaç Fr t · h tl _ uzak köylere kadar en kısa zamanda adli lak bir mağlübıyeti aramak demekti Bu 

· ansız ayyaresı a a . . . kuvvetler bundan dola.yı geri a.Iınd Heıd n 
rın üzerinde keşif uçuşlan yapmıştır. teblıgat yapılab~ektedi:" .. . bütün blı- cihan davası olan bir ~We ~u 
Fransanın şark mıntakası üzerinde de de- Alınan bu musbet netıceler uzerıne, gibi muv.a.ffa.kiyetslzliklerin kaydolwunası 
rinliğine bir Alman keşif uçuşu yapıl- adli tebligatta yeni birer adım sayılabi- olagan §eylerde.ndir. İngiliz başvekilinin in. 
mıstır. lecek bazı kararlar verilmiş, bu arada. gillz parlA.mentosunda bütün dünya efkA.rı. 

te.lçafla da tebhgat yapılması kararlaş-- na karşı çekinmeden ortaya vurd~u bu ha. 
mıştır. tikat de gösterir ki müttefik devlet1P.rl.n i. " Yunanistanın 

ktrşılaş:. cağı her 
tehljkeyi Tur:<iye iıin de 
'tehlike addat mekteyiz, 

Telıgrafla tebligat usulünün bilhassa ~~ecilerl ve mes'ul erkanı, milletlerin bü • 
. . . . .. .. ' tun .kaynaklarının bir araya getirilerek top 

m~tacel a~ye ışlerınde buyük fayda te- yekun icra. edilen bugünkü mücadeleyi, böyl; 
m'in edecegı anlaşılnuştır. Bu hususta anlıyor, ted.birlerini ona. göre alıyor ve ad.un

icab eden tetkiklere başlanılnuştır. TeL !arını bu esasa uya.ra.k atıyorlar. Norveçte. 
grafla tebligatın yapılması, adliye ve pos- ki Almıa.n kuvvetlerine .karşı bir hareket üs. 
ta tarihimizde yeni bir merhale teşkil e- sil olaraılt ele ge9ifilmek için çalışıle.n Trond. 
decektir. heim ve havali.sinden ~rılı.ş, fil va.ki asker_ 

B: 
.. .. llk bakmundan blr muvaffaklyetslzliktir, 

U!~ne kadar alınan rakamlara gore. Fakat devam etmekte olan büyük muha.rebe-
(Ba.ştara.fı 1 inci gyfada) yalnız Istanbul vilayeti dahilinde senevt Din de sa.tbala.rından biridir. Bu Mdise ile 

Türk ordusu bulunmaktadır. Bu ordu bu- 300 bin tebligat yapılmaktadır. blr safha kapanmıştır. Dlğerlert de a.çılma.k.. 
günkü Avrupanın en iyi ordularından bi- -----·-- --·- ta ve devam etmektedir. Nitekim cenubi Av. 

rid:ir. Gureşçı·ıerı·mı·z rupa la,ylla.rında bazı depr~eler olduğunu 
B S ~ı sezen mütte!iklerln, .Aıkdenize derhal kuv _ ay aracog unun bana verdiği beya-

nat aynen şudur: Mısırdaki musabakada :: !r!11

~0~n:ı=r!:b~~dau::;~ 
cEEen - Türk dostluğu, sabit bir h~ki- • • gösterir. Maa.m.aflh, bu millA.haza.ları serde. 

kat ve iki dost memleketin harici siyaset- altı galıbıyet kazandllar derken insan kar.ş.ı tarafın kuvvet ve mu 
lerine istikamet veren bir esas haline gel- V'8J'faklyetin1 küçük görecek kadar gafleı;; 
rniştir. Her iki millet te, bıı ıdeal netice-

1 
Kahire .• 6 (A.A.) - İstanbul güreş e- düşmemel~ir. Şimdiye kadar cereyan oden 

yi, mazinin acı tecrübelerinden almakta kibi ile Iskenderiye temsiU takımı ara. muha.rebenın şekli, Almanyanın mtlda.taa 

oldu~arı ibret dersine borçludurlar. 1 sında yapılan güreşlerde Kandemir, Hl1- ::~~ıe:ğibu d.::ı.~: ~!!:ı=~ı:m~ 
Türk ve Yunan ::nillet'.erı birbirine seyin ve Y~ sayı hesabı ile, Yusuf ve düdsüz dlarak icra eylediğini isbat etm.ı.,ttr. 

düşman ve alakasız oldukları devirlerde 1 Adnan tuşla galib gelmişlerdir. Mustafa Fa.kat, bu glbi mücadelelerin şimdiye kadar 
daima zarar görmüşlerdir. Halbuki mü. 1 berabere kalmış. Çoban Mehmed sayı he- cereyan eden tarihteki ımümasl.llerine ba.ka
cerreb bir dostluk dalına faydalı ol.muş- , sabile Yunanlı Lapakisi mağlOb etmiştir. ra.k den.tz Yolunu elinde tutanların niha,yet 
tur. 1 Maçlarda büyük bir seyirci kütlesi bu- makfi.cı. ~labUen tall.hi d.ahl yenmiş oldukla-

İşte bu nokta müstakbel münasebetle- !unmuş ve güreşçilerimizi candan allat- tecrınıllgll~nll.ne getirirsek, gayri müs.aid bazı 
. . . . ~ . e ...uen mutlak bir fena netice hükmü_ 

rımızın en emın ve en saglam temınatı lamışlardır. nü çıJca:rma.:mamız !Azım gellr. Bu sebebledir 
olduğu gibi. bunun inkişafına çalışmamı- t1 orta. Norveçten müttefik kuvvetlerin çekll-

za da bizi icbar etmektedir. BukrEşte müdafaa mesine ra.tmen müttefikler için bu mınta.ka.. 
Türk'er yalnız iyi gilıı dostu değildir. d.a da.bı1 davanın nihayet bulmuş olduğunu 

ler. Dostlarımıza kara günlerinde de yar- tecru•• belerı• sanmak ha.tadır, diyorum. Çiinkil mücadele 
dım ettiğimize, bütün tflrihimiz şahiddir. orada da cereyan etmekte devam ederken 

Y · t k ı d ı ğu d B.'k 6 (A.A) y kl Sal .. n ya~ yavq sıklet merkezini cenuba nakle. 
unanıs ana arşı o an ost u muz a u reş. . - arın ı gunu diyor. Tehlike Akdenize ve BaJ.kanl k 

derin, em;n ve verimli bir sevgidir. Bükreşte, mühim müdafaa tecrübeleri yıyor. Galiba, bir Fransız gazetesin;:aded~ : 
Kara gün görmememizi temenni ede- yapılacaktır. Bu tecrübelerden maksad, ti gibi.. bir kaç haftaya kalımıyaca.k, İsviç • 

rim, lakin arzumuz hilafına olarak böyle halkı, hava tehlikesi vukuunda alınacak re, İspanya., Portekiz, Flnland.iya müstesna,. 
bir günle karşıl~acak olursak, Türk mH- tedbirlere alıştırmaktır. bütün Avrupa harbe karışacaktır. Mücadele.. 
letile Türk ordusu, Ytınan milletinin ya. I ---- k~~ edill.tWP 2.e·kü~lnca.ltl 0 azlzanı::1 tart attlar teşeic. "lf S t t• f u.ı ...,.v ceyş v yewer u ulduğu za 
nı başında mevıki oJacakt•r. Çünkü Yuna- ngı ere • OYY8 ICare man kendisini gösterecektir. Ondan evveİ 
n~a~ı~ başına g~lecek her tehlik~yi Tür- anlaşması Üzerinde ~eıı: istenecek her hüküm yersiz ve r.a.-
kıye ıçın de tehlıke addetmekteyız. • ma.ruıımır. 

Yunanlı dostlarımız bunu bilırlerse de, fetkıkler yapılıyor 5 & e 
siz bir daha tekrarlaymrı. Bugün misafir Londra 6 <A.A.) - Reut.eı''in d.iı>lomatıt. •llm a9ı.fl' /H.tı' ............................................. .--.............. . 
olarak bulunduğunuz. Tilrkiye semasının muhaa:Tirintn bildl.rd.iltne göre, bir BO'vyet • 
aıtında, bu sözleri bir aksisada gibt işit- tngınz tiearet m1lı8;hedemnın akdı hakıkmd&- Resmr nakil vasıtaları 
tiğinizi okurlarınıza an1~ımz.. !ı:~t ı:~1:tt~~~~~ kanun projesi * eo.;,et teklWerlnln İngllbı hilk:Ometi tan. ~ 

B. Saracoğlundan sonra Başvekil B. fmdan redded.tldll1 Mz!rkındaıld 1-berler, ._ Ankara. 6 (Husu.si) - Remı.i nakil va• 
Saydam tarafından kabul edildim. Mü.şa. 81lımıdır. Hü.k.ittnet, bu mesele ha.lct:ında. he.. sıtaları hakkındaki kanun projesini Büt
rünileyıh bana aynen şunları söyledi: nib: hlç bir kara.r a1nut değildir. çe Encltmeni umumt heyete sevketmiştir. 

cEllen - Türk dostluğunun kökleri ta- ............................................................................................................................. .. 

rihte ve ikl milletin hısımlığındadır. Sabahtan Sabaha 
Yavaş yavaş inkişaf etmiş ve iktisab 

ettiği karşılıklı' samimiyet ve itimad sa-
yesinde, bugün ıbu iki nıillet birbirlerini 
bir tek ailenin efradı addetmektedir. 

Bu suretle birleşmiş olan iki millet, 
birbirlerinin gerek sevinç, gerekse mate.. 
mine. içten gelen bir duygu ile i§tirak et
mektedir. 

Bundan bir müddet evvel, zelzele felA
ketine maruz kaldılımız zaman, Yunan 
hükamet ve milletinin gösterdiği asil jes
ti mütehassfa olarak hatırlarım. Bu kar. 
deşlik muamelesi bizde minnettarlık his
leri uyandırırken, bütün dtlnyaya da bir 
ders olmuştw.'. 

Tarlh. ve tabiat tarafından yanyana 
ko~ bulunan bu iki milletin müşte
rek mukadderatının hislerinize uygun 
tarzda inkişafını temenni ederim.• 

2 diplomat 
Geçen Büyük llal'bJ id&n edenlerden biri olan (Loyd Corc) çiçek dikmek, me~f. 

yetişdrmekle ~ul old.al'u çifttll'lnden dÜIQ'a hidiselerln.i ta.ldb ediyor. Son 
hadiseler eski b.a.rb ve sulb kurdunu. heyecana ıettrdi ve bir İnıfilz mecmuuıua 
3·a.zd.ıiı makale ile ateşler püskürdü. 

Loyd Corca ıöre İngiltere atır •hareket etmektedir. Darbı ka.zanma.k ioin hidL 
ı;elertn peşinde ıttmek delil lıidlseled yaratmak lazımdır. İlk hamC.e avan.t&Jı.nt 
dü.şma.na. ka.ptmnam.a.k muva.ffak1.7etln biri.Dol p.rtıdı.r. Va.ırtlle Napolyonun k.ordu
tu hub plılnı el& bu idJ. Düşmanı ummadıtı 7erden ba.stırm.a.k, beklemedltı anda 
karşısına. çıknı&k, şaşırtmak n bosmak. Mısır n l.\loSkova seferleri mw.tesna ol 
mak füıere Napolyon wdulan başında reçen haya.tmda hep bu pli.nla muvattak 
olmuştu. Se>n Waterllow boq'ununa kadar Napol:ronu topçu za.bltl.iğinden lmpa.ra. 
toı1ula çıkaran QUsım budur. 

Fa.kat İngllterenln teenni ve temkin kelim.eleril.e ifade edilen asırlık polltlkası 
Napolyonun bu atılgan, enerjik pllnın.ı bozd'ulu malümdur. 

Şmıdl Loyd Corc buıünkü İngiliz dmam.da.rla.rını böyle a&.ıl«an 
siya.sol takib etmemekle ltham ediyor. Baı:bukl reçen Büyük Ba.rbde kendisi 
Ba.ı;veldl iken İngiliz ha.rb poUtlkuı rene kAn bdlm teennı ve tem.kin sistemi De 
ytirömiiştü. İna'llterenln an'ane haline ıetnı.J.ş' lharb politikası budur. Düşmanı ora
da.n Ol'BŞ& koşturmak, kunetini israf ettlrmek, enerjisini kırıruık ve tüketmek. 

fhası tasvfü olunduğunu söylemıştir. nuş, AnJ&:a,ra.dan Enuruma. g'ldip ceL- I A 1 ki 1 J 
Aziziye tüneli üzerindeki müta.leala.ra. da 

1
. mJitlr. Bu l'Üsel ~ k*8lnl tbta4m i JY8 1 8 Z8 Z8 8 

Daha Polonp. ha.rbl bqla.ncıcında ~tere ve Fransa müştereken Alma.oyaya 
b&rb O.An otttlderi zaman PavWe &oplana.n yti.bek ha.rb meclisinin karan da. ba 
oldulu hatırlardadır. Acaba lhtl,yar l&kat iş başm4a Cnadılı iç.in asa.bl ve tltb 
Loyd Cdrcun ba ithamları a.yn1 Jqt& fa.kat it bqında ol4ai'u için temkinli H 

müdebbir Çonıberla:n'hı poUt.Hruınm ıleltftlrobllecek mi? 

~eınas eden Abdürrahman Nacı Demirağ bu bU&'tilulen itibaren. neşrine ba.şladılımD 1 A.A) 
t;ünelln ıtes1sine ba,şlanırken ayni seıbeble tab 1 kıymeW :ya.zılarU.e daha J"Bkmdaıı tam.. I Ayvalık, 6 { . - Dün burada biri 
Oıin edilme.si imkft.nı olmıyan güglttklerle ! ya.oak Y9 daha ç4* 1evece'laılnk. İlk ra- 33 geçe birbiririni takiben üç saniye de
br.şılandıfını ve bunun ii2erine· bir dJler ! • bada '1 Del .,ramnd•'•· vam edan iki :ıebale oıınu,tıır. Hasar 
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SON J»OSTA 

(~~~~e~h~i_'r~~~~...__--------J 
Beşlktaşın imar 
plAnı hazırlandi 

Projenin tatbikına kadar Barbaros türbesinin etrafı du
varla çevrilecek ve önünde bir merasim yeri yapılacak 

• • 24!(! 

lııimuik edi.Zecek saha 

Suriyeli koyun tnccarı bir sene 
hapse mahknm edildi 

Bristo1 otelipde bir tüccarın 752 lirasını çalan tüccar 
bir sene de emniyeti umumiye nezareti athnda tutulacak 

Şehrimizdeki orta dereceli ekalliyet vo 
yabancı okullar mildürJeri dün öğleden 
evvel ve öğleden sonra Maarif Müdürlü. 
ğiinde toplanarak imtihan meselelerini 
görüşmüşlerdir. Hüseyin Heycfi .isminde Suriyeli biri Mahkemece, şahid sıfatile dinlenen 

koyun tüttan i.>ir müddet evvel Beyoğ- zabıta rnemurl:nı isa, Hüseyin Heydinin 
Bu toplantılarda, yabancı okulların lunda Bristol otelinde d•ğer bir tüccarın ;polis tahkikatı sırasında suçunu ikrar et

ders kesimi, imtihan. tatil, talebe kayıd 752 lira parasını çal~ zabıtaca yakala- tiği.ni söylemişlerdir. 
ve 940-941 ders yılı baş!angıç günleri tcs- narak, adliyeye verilmişti. Müddeiumumi. müta1~ ;serdede-

- _ . Hüseyin Heyd.inin duruşmasına Asliye rek, ceza kanununun 4!l2 inci ve 522 ncj 
bıt olunmuştur. B.~.ma gore, orta dereceli 8 inci ceza mahkemesinde dün bakılarak, maddelerine RÖl'e, maznun:ı e&a vctil
İtalyan mekteblennde dersler 20 Mayısta dava neticelendirilmiştir. Müddeiumumi. mesini istemiştir. 
kesilecek. 3 Haziranda imtihanlara başla- li~çe ya~ıl~ tahkikata nazaran, hüdisc- .Mahkeme. müzakereye Qeki~ ve ne. 
nacak 15 Haziranda· da imtihanlar bitin- nın mahıyetı şudur tirede suçu sabit bularak. Hilseyin Heydl .. 

1 ekı'· Geçen Şubat ayı içer~slııd~ lstanbula yi l sene miiddetle hapse, ı .sene de em-
ec ır. gelen su~lu, Bristol oteline giderek 34 nu- niyeti umw:niye cezasma mahkı1m et-

Yeni taleıbe kayıd kabulüne 10 Eylulde maralı odayı kiralamıştır. Ayni kat üze- miştir. 

başlanacak, 15 EylUlde bu okullar açıla. rind~ 39.numaralı ~ayı da Mahmud T~r- Sahte asrıiriı yaruanlar adı.veya 
kt han ısmınde İzm.irh bir koyun tiıccan ış. r• r- ı 

ca ır. . gal et_me~. Hüseyın Heyd.i, Şubatın lelim ellHdiler 
Amenkan mekteblerinde 2C Mayısta 27 ncı gecesı herkes uyuduktan sonra · 

dersler kesilecek, 23 Mayıst:ı imtihanlara yatak odasından çıkmış ve Mahmud Tar- . Aspi?n n~mı altında mahlyı;t~eri 1.S"f• 
. . . . hanın yüz numaraya gitmek üzere odası-frı malum hır takım maddelerm taklid 

b.a.~anacak. 13 Haz:randa ımtıhanlar bı- ru terkettiği bir sırada, içeri girerek ce-~tüp ve kaşe zarfiaT halinde piyasaJ1. bazı 
tınlecek ve 17 Eylulde mcktebler açıla- «etinin iç cebinden 752 lira parasını çal-1 a5~gö~Ie: ~~rafından külliyetli mncta:da 
caktır. mıştır. Suç~ ertesi günü hadise meyda. surukiu~nu ve zabrtanm da W h&dısa-

Fr ,_._bl · d d d 1 30 na çıkmadan otelden ayrılmış ve Bahçe- nin tahkik.ati~ ~k yakından meşgul ba.. 
ansız meAı.e erın e e ers er kaprda Serkis adında bir tüccara giderek, Junduğunu yazmıştık. 

Şehircilik mütehassısı Prost. Beşikta~ 1 pılacak, tramvay caddesile nhtıın arası Mayısta kesilecek, rmtihanlar 10 Haziran- 188 lira mukabilinde 10 aded Reşadiye al- Dün bir müddetten beri devam eden bt& 
ve civan için esaslı bir plm ~ude ge- park haline konacaktır. Şimdiki Beşiktaş da baş'ıyarak 22 Hazirana kadar devam tını alm.ışhr. Bundan sonra çarşı içinde hadisenin tahkikatı ~nni.,.et Müdürlöğ'il: 
tırmektedir. Bu plana göre Barbaros tür- ~kel~ ~olunun bir tarabnda . B.arbar.os 

1

1 edecek ve 16 Eyliilde tedrisata başlana- kuyumcu Armanaka müracaatla, 20,5 H- tarafından tamamen ikmal olunnr..ış, bii-
besinden itibaren Dolmabahçe istikame-, türbe.sı bınası, bir ·tarafında tarihı kadır. caktır. ra kıymetinde -bir altın yüzük satın almtş, tün suç onsurlan d~lmerile bcra~ top. 
tinde heykel müzesine kadar imtidad e. galal'ln bulunacalı bahriye müzesi bina- . .. .. . bilahare Galataya dönmüştür. Suçlu. bu- lanarak suçlular adlıyeye teslhn edilmlş-

Ekallıyet okulları müdurlerı de ders rada Halil İbrahim ismınde bir kundurcı.. lerdir. 
den sıra dü.kkAn1ar, köşedeki tarihi ha- sı bulunacaktır. kesimi ve imtihan ve ders yılı .başlangıç cıya ayakkablannın ökçe'erini söktüre- Zabltadaki ikrar ve itiraflarına Rôre 
marn ve şimdiki Beşikta~ emniyet ~mir- Şirketihayriye ilkelesı caddesi parkın günlerini aralannda tesbit ederek Maa.. rek. altmlan topuklanna eaklatmış; bu hadisenin su~lula~ bu'una!l eczacı Van• 
!iği rbinası yıkılacaktır. Beşiktaş camis· dahili yollann meyanın& sokulacak, iske- rif Müdürlüğüne bildireceklerdir. işin farkına varan bir çocuğun zabıtaya yakk •. ~at~ulı David.vrinlere :kudtucu D~Yid b: 
nin tamamen me~ana çıkması, Dolma. le, Yıldızdan gelen ve tramvay caddesıle ihban üzerine, yakayı ele vermlştır. ter ' ı rn"""<.. up1 en ınyasay 
bahçe istikamet~nden gelenlerin camii birleşen j"Olun tam karşısına alınacaktır. Ekal'iyet ve yabancı orta okulların son 1 Kendisi, dün Asliye 8 inci cezada ter- müh.im miktarda taklid madde süı:miltıt 

sınıf talebeleri kendi okullarında devre cümanı vasıtasile yapılan sorgusunda su- lerdır. ı kolaylıkla görebilmeleri için bu sıradaki Yeni iskele caddesi, Yıldız caddesinin D"w tara!t saht ka tü kllş-
imtihanlarını verdiktt•n sonra arzu ettik- çunu tamamen inkar ederek: ıger an e .şe ve P ~ 

dükkan ve mağazalarla, Beşiktaş tram- kar.şı.sında tramvay yolu ile iltisak yapa- . . • _ Ben ticaret yaomak maksadile İs- leri imal eden matbaacı David de bu Ş& 
vay deposu tarafındaki sıra dükkAn ve caktır. lerı takdırde resmı okullarda devlet orta tanbula gelmişti~. Koyun -satın alacak. kilde yüz binden fazla bse ve tüp ıetikeU 

okul imtihanına girebileceklerdir. k b ..L.. d ıı. dam b ı tabettı·"'"·nı· so .. ,vleını'ştir: evlerin yıkılması kararlaşmıştır. Her iki Büyük projenin tatbikına geçiUnclve tım. Fa at, uraui:i ara ı..,ım a ı u a- "' J • • 

taraftaki binalar yıkıldıktan sonra Beşik- kadar Barbaros türbesini muhafaza etmek İlk dereceli ekalliyet ve yabancı okul- madığun için, ertesi günü geri dönmeye Müsadere olunan bu .matbaıı k.lışelerJ 
karar verdim. Ben mem leketlmde 20 bin de cürüm deli1leri arasındadrr. 

taş tramvay caddesi yirmi beş metre ge- için etrafı duvarla çevrilecek, hariminde- Iarın ders kesimi ve imtihan günleri vi- lira'ık bir adamı~. Nasıl olur da, böyle Hadisenin adli "tahkikatını .müddciu. 
ni§Jiğinde bir yol olacaktır. ki mezarlar tanztm edi!ecek, bir araya a-ı layet tedrisat meclisince tayin oluna. işler yapabilirim? demiştir. mumi Reşad Saka idare etmektedir. 

Belediye Barbaros türbesile civanna lınaca.k. Türbenin önüne, senei devriye- caktır. 
Ticaret lşll'rl: Ask,rlik işleri: büyük ehemmiyet atfetmektedir. Türbe lerde toplanmak için merasim yeri yapı-1 Resmi orta okul ve lise müdjlrleri de 

ile deniz arasındaki geniş bir Tıhtım ya- lacaktır. bugünden itibaren gr'Jp grup Maarif Mü. 
Albn 1935 kurn•u buldu ihtiyat erahn yoklama gtinleri dürlüğünde toplanarak imtihan komis- -.-

Kurna köyündeki 
infilikın kaza es9ri 

olduöu anlaşırdı 

Zelzele mıntakasında yonıarının tesbm işi üzerinde meşgul o- mrknç gündenberi yüue:trneğe bıLşııyan a1- Fatih Askerlik şu.bc.slnden: 
Iacak!.ardır. tın fi.aıtları dün 1935 kuruşu bulmuştur. Al • 1 - Her sene mutad olan ihtiyat yokla • 

yapılacak Karol köyü tın mamulat.ta tuuanııan 24 ayar ı1rlilçe aı _ ınasına devam edilmektedir. 
• • b• Qf h ld• tının bir gramı da 243 kuruttan muamele gör 2 - Yoklamalar gene doğum doğum ~~j 
ıçın ır m e assıs ge • Eyübde numarataJ· miiştür. . laca.k ve her mükellef bizzat yoklaın 

Kartala bağlı Kurna köyünde altı ki- Romanya kralı Majeste Karo! adına Altın fiatıa.nnm ertmuı üzerine evvelce kendisi yaptıracaktır. 
§inin ölümü, hafif ve ağır olmak üzere de Erzincan zelzele mıntakasında yapılacak leCrU"J&SI• yafıldı daha uc\17ıa aldıkları aıtm mamult.tı satanlar 3 - Yoklama cum.artes.ı hariç olmak iizcr• 

· l olan (Karo!) ko··yu- hakkında teLkı"kl--de da fazla.la.şDllfbr. • haftanın her günü saat 9 dan 12 ye kad:ıl on beş kişinin yaralanmasilc netıce enen ... d ede ektir 
feci kazanın tafsilatını dün vermiş ve ha- ve hüklımetimizle temaslarda bulunmak Dün sabah Eyüb kazası aahilinde nu- Kiğıd ithalat birliği kuı ul cak e~ ~en ~a §U'bc keııdl .i§lerlle ıuq. 
dbede heıiıangi bir kasdin mevcud olma- üzere M. Kantmir adlı bir Rumen müte- marataj tecrübesi yapılmıştır. Başvekalet Diln kAtxi tthalatçıları ömer&.bld hanın · gul <Macağından hiçbir .sureUe müracaat ita.. 
dJtını da tebarüz ettirmiştik. hassısı memleketimize gönderilmiştir. M. İstatistik Umum Müdürlüğü şube mü- dıı.kl birlikler merkezinde bir toplantı yap_ bul edilemez. 

• 1 Kant · b" k gu·· 1 h · · g ·· · · • ·· - d'" ·· b ·· m14lardır. 5 - Şubed'e l.zdiha.ma meydan vermeıılel Alakadarların son vardıkları netıce e. mır ır a~ n evve şe rımıze e- durlerı, vılayet nufus mu uru u tecru.. Bu tnonJanıtıda memleketin tatıd ithalatı- - ... eıı n rl -dd t. ı.ı •~ ... ~ ft'ı. 
1 d 9 ı k A k git · h- • ~ t k~ .. .. ""!" ve mu.. e e uzun mu e .,.er&üUÇn ... 

re göre, infillkın facia kurban ann an ~e n araya mış ve u.tCume eı_ ca.. bede hazır bulunmuştur. Dunku tecrübe nı tanzım 1Çin kAtıd ıthalAıtçılannın da bir koymamak için vukubula.cak milracaauaı 
yaşlarında Hasan oğlu Sabahattinin o ge- nıle temasl~ra başlamıştır. Rum~? ~ute-1 esnasında bir nahiyede ne kadar zaman birlik haI~_nde toplanmalan etrafında gö - ga?:et.elerdetı .ilana göre yapılacaR.ından heı 
ce eline geçirdiği bir bomba ile oynama- has.sısı tetkık ve temaslarını bıtırdıktcn zarfında numarataj kontrolu yapılabile- rüşillmüştur. mükellef doğum i.ıaı:wu not etmelldir. 
sından husule geldiği kat'i surette taay- sonra Romanyaya dönece'1 "e Karol köyü ceği anlaşı!mıştır. · 200 ton susam satıldı 6 - İlln olunan doğumlulardan bqk~ 
yün etmiştir. için Romanyadan mühendis, mimar ve Saat on alt.&da vilayette Vali Muavini İmı.lrden ıoo bln kiloluk bir suam pe.rUal nın milncaaU kabul edilıem.i)"ecetür. 

Kaza esnasında vücudlerlnin muhtelif malzeme gönderilerek derhal inşaata baş-' Haluk Pepeyinin riyaseti altında, Başve- aatıım)ftır. Bu atıt 16,5 kuruft,an ya.pılmı.f- 'I - Bu J1l aakerlik ~ima gtren 136 do. 
yerlerinden yara alan ve tedavi edilmek lanaca~tır. 1 kilet İstatistik Umum Müdürü. Celal, tır. . lumluların ilk yoklaması . Baztran NI •o ~ 
Qzere halen Haydarpaşa hastanesinde bu- Karol köyu- 500 evden mürekkeb ola- İ tatistik Umum Mu""dürlüğü suıbe mu-dür· Antalyadan da aynı miktarda ,. 17 tu • nuna .tadar~ edecektir. Ba dıolualulaW 

- .. . • s 'li nıştan ausam aat1JmıştD'. yokla.malan için -,a1nıs ha.ftılnm ccwı 
lunan on bir kijinin sıhhi vaziyetleri dil. cak. her turlu modem tertıbat ve tesısatı Ieri, vilayet mektubcusu Osman, harita İhracatçılar <taratmdan alınan bu malla- günleri öğleden sonra ıubeye müraca.M edet 
zelmektedir. 'ıavi bulunacaktır. şubesi müdürü Galib, Muamelat Müd'1rü rın Roman,a için okhJtu t&bmin edilmekt.e- rek 10tlama.lannı yapt.ınıcaktrr. ---------

Killti!r ıı--erl: 

l.tanbul Ôfretme.,leri Yar~ım 
Cemiyetinin ko:ı11 <aİ 

--- Zühtü Çubukçuoğlu, Dakırköy kaymaka- dlr. 11 MaJll 940 .Panriesl 
Den!% l!t!t-rl: mı Gafurun iştiraki ile yapı1an topalntı.. DOn ihrac faaliyeti u oldu 14 • • Balı 

Armatörler A ık naya 
bir hey .. t gönderdiler 

da Bakırköyünde yapılan tecrübe sayımı Dün şehr.lmlJıde mühim ihracat faaliyeti 15 • • Çarşamba 
neticesi tetkik edil.mistir. olmam.ı.ı}tır. İhracatçılar ılyast hAdJselerln 16 • .. Pertembe 

Başvekalet İstatistik Umum Müdürü lnkişaJına lnt.lzaren yeni taahhüdlere glr.l§- 17 • » Cuma 

C 1•1 b bah B ·de ek B memektedirler. 20 • :ıı Pazartesi 
l.stıanbul ötretmenleri Yardmı cemiyetin.. .. Etibanka aid ~iirlerln na.kil için aruıa- e •8 • u. sa msay~ gı . ~ ' . ursa Llma.nımı7.da bulunan İt.alyan balıkçı ge • 21 , a Salı 

den törler blrllğlle, Etıbank arasında kOOUfınalar vilayetının numarataJ ışlerını tetkık et- miler! plyaaadan baht alma.Jcta devam et _ 
eıemtyeUmlsln yıllık kongresi ıı Mayu o~ktadır. Kômürlerln muntaULman nakil tikten sonra tekrar şehrimize dönecektir. mektedlr. Dün 30 bin çift torik İt.al.ya için 

12 
• • Çar§a.Dlba 

lMO Cumartesi «fin6 saat Hı.30 da Ün1veraıt.c içın Etibank hem sosyete şilepln npurların- -· - f bin çift de YunanJatan Jçln aatılm.ı.ştır. : • • Peqembe 
tonrerane eaıonunda ya.pııacatından arka- dan ve hem de arma.&örıer bi.rl!tine dahil Hayvanları Koruma - - --- • • cuma 
da.f)arın bulunmalan rlca olunur. a_rmaoorlertn şlleplerinden istifade edecek • Vapmdan denize dilfen 2'1 , > Pazartesi 

tır. HAlen 0enız)'ollarına devir muamtlesi Cemiyeti senelik k n • .. eaıı 
K6y enatit6leri mnallim ve memur devam eden sosyete '1lepln vapurlarlle bir- bir adın kurtanlc'ı 29 , > Çarpmba 

k d h 1 dı llk vapurları bu işi muntazaman gbreceltler- toplantlsını yaptı Fatihte BUeyciler sotatmda 15 ayılı evde so Perşembe 

321 

a roau 3zır t.D dlr oturan Gevher adında bir kadın d1ln Şirke. > ., 
lılurlf Vedlet.1 Jeni tefk1l olunan köy ena Münatallt VeWetlle temaslarda bulun - Türkiye Hayvanları Koruma. Cemiyeti ay- tihayriyenin S4ı •Jl}ı q,pu:rlle köprt1ye ıe - .............. ;--.S ......................... : .. ·:···· .. ~ .. ·-, 

tttilleri muallim ve memurlarına ald bir kad k - dil ...... An.k ld lık 1çtimaını yapmıştır. Bu lçtınıada. okunan llrken, Tophane açıklannda denim dfi.şmiif- Yanı abah refıkımız 
la ma .. ınere. n a...,..m araya g en ar • rapora göre ın.w.n ayı zarfında cernlyet 816 tör 

ro hazır mı.ttır. mMörler bırlıtı heyeti bu me.<Jele hakkında hayvanı iaşe etmı4f,lr Cemiyetin müfettişleri · Yeni Sabdh refikimiz iki yaşını idrlli 
Bu kadl'OJ& cör'e 18 aded 90 Ura, 20 .aded da Veklletıe tem.aıtlarda bulunacaktır. tarafından muhtelif .yerlerde yapılan ıözet- Kaayı müteakıb vapur derhal dormut ve etmiştir Refiltimizi tebrik eder neşir ha.-

80 Ura, 25 aded 70 llra, :W aded 60 lira, 45 Birlik rebJ Rıza Sadtlrotlu Mıraaffer Pch- 1 1 d ,,_6 ha'"""nın .na.il haddinden fazla vapu.run TeSaitlle kuazede denlT.den ça - .-3- • d . • ti k. tini . .:3:ı • 
aded ~ l" .,. _ ... __. ;ı.n 11 63 ad d 35 u 11 H"-- tn ' eme er e ... .1 ·- 3 - rılmıftır yatınwa aunı muva a ıye 4U.lerız • ..., ıra, v ~ -.v ra, e ra, van, WH:Y Tarıl, Ali Sohtorlk ve Mwıtata bulunarak botalttırılımş ve ilci hayvan sahibi · 
~aded~-111~ed~~M~20~a~n~-~--~~~~~-~~~~~~ı~~~~n~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Jlra, 40 aded 15 lira ma&1lı muallim ve 14 maslarda bulunarak bilhassa komür nakliye yı esna.oımda. beledtye ta.rafından top 
aded 25 Ura, J4 aded 20 lira m&.8.§lı olmak f4lerlnln birlik tara.tından sevk ve idare me- ~~ıı~lan 384 hayvan fennt şeltilde hnha e: 
ii7.ere 813 muallim ve memu.r bulunmakta • ııeleslni temin edeceklerdir. VekAletin mü _ d'lmlş e uso .hayvan da ahlblerln1n talebi 
dır. Yalnız bu kadrodaki muallimlik ve me- &aheratmdan aorıra kömür n&kll işleri birlik tı~rlne v uyutulmqtur. ~ müddette 7f hay 
m~Uerden m aa flmdlllk mevkuf tutu- tarafından çok muntazam bir şekilde göru yakta ve 8 hayvan da hastanede t.eda-
lacü, klıMe tayin olunmıyacaktır. lecettne kanaat ft!'dır. vlan la ..+ur v o unınu~v • 

1139 ve ıtHO mali yıllarında köy enstitü - Sosyete ıilepia devir muameleaiue Gazhane yokuşundan hayvanlanna fazla 
lertnde ~11,ftınlac~ ücretli müısta.hdeınlerf ı,._ .. 1 __ ,.1_ yük yültllyerek azab çektirenlerin bu lşden 
bdrosu da icra Veklllert tarafından ~sblt U&fMIUU& menı için Beyollu tayma.tamlıtmca veri _ 
olunaıcattır So.!yete fllepln Denir;yıollan İdaresine dev- len oraya 01.r memur ikameat baktınd.ati ita.. 
--....................................................... _ rl mua.ıneleaine batlanmıştı:r. I>ev1.r mua _ rar şayanı rft,t:ran göriilnı6$ft.r .. 

S 1 k M 
•• meleııtnln Mayıa aonlannda bitırllınestne ça. ,_ atı 1 otor ...... h.tılma.lı:ıtadır. Bu yakınlarda bir toplantı ya- Denizyolları Umum M6düril 

I'" , paca.k olan EQryete ŞJJep idare heyeU tas _ 
12 kişilik. 7 mil yolu va:". B?nzinle fiye il}ertnJ sona erdirecektir. havuzlarda tetkikat yapb 
işler 400 lira. Müracaat. Te!efon 40610 Devtr muamelesinden aonn. Sosyet.e Şile- Dentzyıollan Umum MftdtırD İbrahim Ke-

pNlVERSlTELILER; GENÇLER; SAN'AT ve 00ZELL1K ARAYANLAR: 

Yarm Akşam Senenin en SAN' ATKARANE 

M E L EK EN ASIL ve EN NEFİS 
s.nemssıada ŞAHESERi 

B0~2~AN~ :rEŞ 
Biiyük dibinin HAY AT ve SEVDALARI Baı Rolde : 
CHARLES LAUGHTON REJi : ALEKSANDR KORDA 

Bu film unutulmaz bir hayat deuidir. 
pin Krom, Demir, Bakır tsmlndelti üç ge • mal Baybora. dtin havulla.ra litm.lf ve aaaı 

m1si Denlzyollan İdaresine geçecektir. 2 ye kadar tetkiklerde bulunm114tur. ~--••••••••••••••••••••••••••••• 
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Avrupanın garbinde ve 
şimalindeki muharebelere 

toplu bir bakış 
... -·-· Y A Z A N ·---·- -·---: . 
i Emekli general B. Emir Erkilet ~ 
ı "S P t k .. h · · i L .... -... ··-··-··- on os a ,, nın as :~~~~-a.:~~~-..... ____ j 

Almanlı>r O•loyu <UMr çıkıırırlarken 

Ş imdiki halde yalnız Avrupanın mek llrtemİf idi. Bu mmadla onun &- velden anlaşmı.ş ve ona b~ka semtlerde 
garbında ve şimalinde harb bil. tonya. Letonya ve Litvanyadan, müzake. mühim konsesyoniar vermı, olması iktı

fiil mevcuddur. Fakat buralarda da bü- re yollle, naal 'birçok deniz ve hava isti- za eder. 
yük ınuharib devletler şiddetli Ölüm, dl- na.d noktaları aldığl " nihayet FinlAndi- Bu tavizlerin nerelerde ne gibi şeyler 
riın harblerine girmiş değildirler. ya körle.linin fi.malinde ayni şeyler : elde olduğunu bilmek ve keşfetmek elbette 

Biliyoruz ki, Alınan orduları geçen se- etmek için P'!n.1Andiya ile nasıl harbetti- faydalıdır; fakat bu hususta her ne ya
ne Eylul ayının bidayetinde Polonyaya ti ve bu harbin neticeleri hatırlardadır. pılsa tahminin hud.Udları aşılamar; onun 
yürürken Lehistanın müttefikleri. İngil- Savyet Ru.ra Lehı.ta:nda, ve Baltık için bunlar hakkınd'I. ~jmdiden mütalea. 
tere ve Fransa, Almanyaya harb ilAn et.. devletleri sahillerile 11nllndiyada elde lar yürütmek beyhudedir. Şu anda mü
mişlerdi; fakat Alınanyanın garbda Fran- cttilf. neticelerden memnundur. Çünkü him olan şey sadece hunun böy]e oldu
sız hududuna karşı inşa ettiği -ve sonra amrl bakımdan d'Oğu Baltıkta yani Fin- ğunu bilmek ve Sovyet Rusya ne Alınan
Şimal denizine kadar uzattığı müstahkem IAndiya körfeıin!n ~imal ve cenubda sağ. lar arasında ne şimal ve ne de başka 
s~d Fransız ve İngiliz ordulannın Alman- lam w hakim bir mevki sahibi olmuştur. semtler meselelerinde şimdilik bi.r ihti1Af 
yaya girerek taarru:ı etmelerine mani ol- Fakat buna mukabil Almanya, son Dani- çıkmıyacağını kabul etmektir. Alınanya
muştu. marka ve Nor-veç hareketlerile Baltık de- nın Sovyetler Birlilf ve İtalya ile hem-

Alman ordulan Lehistan işini üç hafta nlzinin methaline hAklm bir durum al- fikir olarak yürildilğil meydandadır; bu
gil:>i pek az bir zamanda bitirip serbest l'Wftlr. Baltık denizinm methali ile tA es- nun sonuna kadar böyle devam edeceği 
kalınca da, Fransız1ann Majino hattı on- ki zarnanlardanberi ldlçük ve bitaraf şi- bilinemez. Ancak pmdilik hal Myledir. 
ları Fransaya taarruzdan menetti. İşte o mal devletlerinin yani Danimarka, İsveç Hatta eğer Almanya, Norveçe Kategat 
zamanlardanberi, garb cephesinde vazi. ve Norveçin topraklan arasında. Rus ge- ve İskajerıtk boğadan üzerinden takviye 
yet hep öyle, yani iki taraf ordularının milerinin çıkıp girmelerine açık ve ser- ktnrvetleri gönderemeyip te bunlan İs
müstahkem mevzıler gslsinde karşılıklı best bulunuyordu. Almanyanın Dani- veç üzerinden sevke mecbur olsa idi dahi 
bekleşmelerinden ibaret kaldı. marka ile Norveçi ifgal etme.si üzerjne bu yüzden Sovyetler Birliği ile onun a-

F'ilvaki, her iki tara{ hatlarının ilerile- ise vaziyet burada artık değişmiş, yani rasmda bir ihtllA.f çıkabileceğini ummak 
rinde dolaşan keşif ketllan arasmt müsa- S.land adasının kumanda ettiği Sund ve yerinde olmazdı. Alırumyanın İsveç üze
deme ediyorları bazı kere bu kollar hafif büyük Belt dar Baltt.k yolları Almanla- rinden sevkiyat yapmaması, Rusya ile 
toplarla takviye olunarak hasmın münfe- rın hükmüne girmiştir; hattA Kategat ve bir ihtiUf çıkacağından korkmasından 
rid kalmış ileri karakol postalarına bas- İskajerak boğazlan bUe Alman kontrolu değil, İsveç üzerinden asker sevkine za. 
kın veriyorlar; hattA, nadir olarak, müs. altına girm.if sayılırlar. Bir denizin met- ruret hasıl olmarouındandır. Çünkü bir 
tahkem hatların sahra ve orta ağır top- hallerine hAkim olan bir devlet şüphesiz de İsveç ile, lüzumsuz yere, harbe girmek 
ları ahengi tamamlamak için konsere k~- o denize de h!kimdlr. Almanya için büyük bir hata olurdu. 
rışıyor'ar; . fakat, hepsi bu kadardır. El- Bu fübarla Sovyet Rusya Almanların Onun için Almanya. bahu.su! mlitte-
hasıl garb cephesinde harb var amma mu- Danfmarka 1~ Norv~ iıgal etmesine na- fikler kuvvetlerini Andal.!ee ile Namsos
harebe yoktur; ve bu da ~ az değil - 8 sıl muvafakat etti diye b.tr lAhz:ı düşünüp tan çektikten 90flra, Norveçte artık ser· 
aydanberi böyle devam ediyor; ve daha hayret etmemek mümkthı değildir! Çün- best kalmış gibidir. E~r müttefikler 
b&yle devam edecek. kil Alınanyanın bu ikl memleketi işgal Narvik bölgesini ellmnde tutmak icfn 1-

Lehistan ve ordusu Almanlar tarafın- etmesi demek: icabında Rusyayı Baltık cab eden tedbirleri atıuakta çok seri vı 
dan mağh1h edilince, Ruslar ordusuz, si- denizinde hapseylem91f. demektir. Yoksa ciddi hareket etmezler iae, buradaki Al. 
lMlaız kalmış olan bu bedbaht memlekete Almanya bu şimal hareketini acaba Sta. man müfrezesinin esir olacatım bekler
müteaddid kollarla yürüyüp Alınanlarla llnle anla.şınadan mı yapmıştır?! Fakat ken, Almanların Narvf'k bölgesini tazyi
blrlikte LehiBtanın taksim işini kanama- Almanyanın. gilnırükten mal kaçmr gi· ke başladıklarını bile görebiltrb:. COnldi 
dan kolayca bitirdiler. Garb devletleri bt Ru.yanın malUınat ve muvafakati ha- onların Norveçi ufak Norveç milfreze va 
Lalıistanı Alman pençesinden kurtara. ricind~ yapacatı böyle btr hareket, bil- çetelerinden temizlemek için Mt:nn kuv-
madılar ve kurtarmak için hava kuvvet- hMM Sovıyetler Birllflnin muhalefetine vetlerini sarletmeRw t.ltiyaçları yoktur. 
ler!.ni bile oraya yollayamanılarsa da hiç ujraması halinde, onun için büyük bir Bunu bir kısım k.un'etl• yaparken müte. 
olmazsa Alınanyaya harb m.n etmi~ler ve siyasi ve askerl teblik• tefkil etmez miy-" baki kıt'alarla Narvikteki miltteftkler Ü. 
onı.ınla garb cephesinde ve denJzlerde di!! O, bilınemıiydi ki. müttefikler bu gJ. 
bilfiil harbe girmişlerdi. Sovyet Rusya bi hallerden lırtltadeye mfi.terakkibdirler 
Uıe Lehistanın doğu ve cenub kısımlarını ve adamakıllı istifade edebilirler de! 
almak için kan dökmek ş1Syle dursun, O halde Alınanyanm. epey evvel hazır-
gar'b devletlerile bozuşrn.adı bile. Iadılı belli olan fimal hareketi için Sov~ 

zerine kara, bava va hatt& denizden bile 
yürümeleri mü:mkOndilr. 

lf .•. •rıdld _ ............ -.-....---~········-···········._, 
lhlamur kn,ko civarmda 

Rtısya bu S'Uretle. Lehistanın beyaı yetler Birlf.ğfle ve hattt ftalya lle daha 
Ruslarla ve Ukranyahlarla meskun yer- evvel uyuşup anlaş:rmf olma.et lbım ge- inşaat yapllmıyacak 
]erini kolayca alıp Sovyetler Birliğine ltycr. Gerçi Ahnanlann Danimarka ve Müze!& İdanll Bef."ilwptı TbJM:n.uır köt
kattıktan yani dıoğu Avrupadaki duru- Norveçi isttlllan İtalyaya doğrudan doğ- ıkD. ile bahA}ellma 4adbS 1aJm8U tıım oldu.. 
munu takviye ederek batı hU:OOdlanru roya dokunmaz; fakat Rusya için pe'k ttmu tlert. .aıterek w abılda tım& yapılma.. 
Romanyanm tt şimalifo Macaristana ka.. m.tthfm ve hay.ti btr menle tefktl ettiği. 8ına mUsaaıdt ecınmenwtnı beıledtyeden is • 

dar sürdükten sonra doğu Baltıktaki C!ot- nt yukarıda gördük. Bu. ttf.barla Alman- temJttl. S:.. :zı = kahal 
rafi Ye askeri hudud vaziyetini dıüıeliı- yanın Sovyet Rusya ile fimal lflnı!e ev· : :.r&rlafl;ımııltWı m. o'kwna-
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1 Hidiıeler Ka'Jlaında ' 

ŞUNDAN BUNDAN 
Yeni lıöprii : 

Yeni köprünün ayaklinnın çökmüf ol
duğu, bu köpıiiden alır nakil vwtala -
rınuı .geçmeleri mümkün olamıyacağı 

haMtmda son bir iki gQn içinde çıkan rt. 
vayetleri duyanlar korıUfUyorlardı: 

- Gelen gideni arattırır, derler, bu 
doğru mudur? 

- Doğru olmaz olur mu, isbatı mey -
dan da. 

- İsbatı meydanda mı? 
- Yeni yapılan köprüden daha iyi is-

bat mı olur? Sabık U'nkapanı kl>prfisü 
ayda bir bozulurdu. Bu on beş ıtünd• bir 
bazuluyor. 

* Gelecek otobüsler ı 

lacakmış, bu fabrikada unlar insan eli 
değmeden ~lacak. hamur in.san eli 
değmeden fınnlara atılacak, ve ekmek in· 
san eli değmeden fırınlardan çıkarılıp 
makinelerle kAğıdlara sanlacakıru.J. 

Acaba biz bu ekmekleri yadırgamıya. 
cak mıyız! 

Bir fıkra vardır: 
cHamalın biri vezir olmuş, aşçısının 

pi§irdiği haşatı beğenmez: 

- Benim pifirdlğim hoşaf pullu olur• 
du. Senin pişirdiğin pullu olmuyor. 

Dermiş. Aşçı ne yapsa, ne kadar itina 
etse vezir olmuş hamala hoşafı beğen .. 
diremezmiş. 

Qünkü vezir olan hamal hamalken ho. 
şafını kendi pişirirmiş. Bir tek tenceresi 

Belediye. İngiltereye otu bet tane o- t>lduğundan temizliğe de pek itina etme -
tobüs sipariş etmiş, bu otoibOsler Londra diğindcn tencere daima biraz yağlı kalır 
caddelerinde işliyen otobfhlerin aynl ola- ve ibu yağlı tencerede pişen hoşafın üzs
cakmış. Birkaç ay sonra f.stanbula geti • rinde pul pul yağlar yllzermiş.. 
rilecekmiş. Ayakla, ene yuğurulsn, kirli tezgah • 

Bekli)'Qruz: Bizim cadde18l" otobüa. bu lara atılan, mıncıklanan. kağıda sarılmı· 
otobüsler de cac:Me gömnl.-. yan ekmeği de bizim yadırgamamız: * - Olmuyor, eski ekmc>kler daha ivi 

Değifen aokak laEmleri ı idi.. ~ 
cFakir maymun• v9 .Şabek. sokakla. 

nnın isimleri değiştirilmif. cP'akir may
mun> sokağına cl{apllllb, cŞebek• so -
kağına da cCeylln• isimlerini koym\14 -
lar. 

Bunu duyan ve bizi tanımıyan biri: 
cBurası şehdr mi, hayvanat bahçesi mi?t 
derse ne cevab veririz? 

Takılacalk başka lsi.ın mi yok? 

* Ekmek labrikan · 

İstanbulda bir ekmek fabrikuı. yapı • 

Dememiz ihtimal dahilinde değil mı? 

* Cinayet mi, muharebe mi? 

Havadisi gazeteye getiren: 
- Kartalda blr cinayet olmuş. on kişl 

ölmüş, ylmıl k4'f yaralanmış, dedi. 
- Atma, dedim, bu senin söylediğine 

cinayet değil, muharebe derler. Amma 
'muharebenin böylesi garb cephesinde bl. 
le olmadı. 

C Bunlan biliyor mu idiniz ? =1 
Buz denizlerindeki hayvanlar 

Buz denizlerin-
de garib deniz """""'---...rwııı 
hayvanlarına te.., 
düf edilir. Denh 
kurbağaları bu ne. 

videndirler. Bla ~:t:~~~~';;I 
altındaki suda bü- -
tün bir klŞ yaşarlar. Gene o havallde ay
ni tatlı ve tuzlu suda yaşayan balıklar 

mevcuddur. Bunlar yn mevsiminde de
nize, Jaş ge1diği zaman da nehirlerin 

membalanna doğru giderler. 

* Ana mektebinde okuyan büyükler 
Bu mekteb Mek 

sikadadır. Talebe.. 

öıni anne ve baba 

olacak yaşta evli 
insanlar teşkil et.

Sigara ile serinlik 
Bau Alimler si

garanın insan vil

cudündekl harare

ti azalttığını iddia 

etmitlerdir. Hatt1 
bu iddia o kadar kuvvetlenmiştir ki, A .. 
merikada bulunan bir sigara fabrikası 

cııcak havada serinlemek için sigara iç
melisinizt. tarzında aftıler bastırıp du
varlara astırmııtır. 

* Kitabı mukaddesi 
· ezber bilen dilenci 

İnsan hafızasının kuvvetine dair bir 
çok misaller vardır. Kuvvetli hafızası o. 
!anların ba.pnda Alınanyalı bir dilenot 
gelir ki, bu adam bütün kitabı mukaddesi 
bruitan sona kadar tek yanlı§ yapmadan 
ezberden okumaktadır. 

* Kristof Ko~omb'dan evvel 
Amerikayı keşfedenler 

ler. Bu derslerin ekserlainde oyuncaklar Amerikaya Hk giden Avrupalının Kri• 
tof Kolomb olmadığını iddia edenler vaı-

mektedir. Bunlar mektebde bir çocukla 

nasıl meşgul olmak icab ettiğini, çocu
ğun nasıl oynatılacağını 6ğrenmek.tedJr-

ortaya çıkar. Baba ve anne olacak kim. 

seler bu oyuncaklarla oynamak sur.tile 
90cuklannı nasıl eflendtreceklerini öl-

dır. Bunlar Krlstof Kolombdan bei yfü 
aene evvel, yani 1000 tarihinde İskandi · 
navların Amerika sahillerine -vardıklaıı. 

renirler. ru söylemektedirler. . ....................... ._··············-·-···················· ····················· ....................................... . 

Bir kadının mazlal 
Okuyucu.lanmdaa bir aen9 erke1r 

bir evlenme tae&VY\U'U mUnasebetila : 
Bir genç kadııwı muili berinde 

duruyor. Bir kocadan~· bir 
genç erkekle ilıg bet ay "viştilt ~y -
len.ntiştir. 

Okuyucum bendea .xuyor: 
Bu bahiste mm kellmeıi neyi ifadı 

eder? 

* Düşüncrne ,areı 
Mazi kellma'1ııtn stadı ettil{ mana 

meselede aJAkaıa olan .rkeğin hUBa -
siyetıi. ve.. . olgunluju derecestn• tAbl 
olarak çok d.eA1Şiv. 

Erkek ha.s:ıRl.8 ve kı.*ançtır. Alacalı 
kızın gençlik delfL 9(>0Ukluk zamanı,. 
na kadar inmek ister, 900Ukluğunda vı 
gençliğinde bir erkek arkad.ap olaht. 
leceğln1 kabulden bnttna eder, alın • 
gandır, çabuk tee.ıısftre :tapıhr. hayat1 

kendisi ve arkadafl için uhir ya.par. 
Buna mukabil bası er'kek da vardır ktı 

Bir k.u:.ı bin ltifl ister, bir k!j1 ahr 
s&dlnü dtifünilr. MaıtnJn genç kız v• 
ya kadınla taruttı.tı dakikada başladı· 
tına kanidir ve o gekilde hareket eder, 
Adamına göre, her iki kanaati dı 

tasvib ederim. Bununla beraber edile 
gelıni1 kadın hakkında. olmamak pr
ttle. 

* Kayeerlde Bay cH. D .• a: 
Ben s1zln yerinizde olsaydım Kay .. 

serlltyi tercih etmekte bir saniye dnht 
tereddild etmezdim. Ayrı ayn muhit
lerde büyümilf, ayn ayrı peyzajlan 
görmüş ilci genç arasında anlaşmak 

btraz gü.çlür. Binu değil çok g(lçtül'. 

İkinci kız size saadet getirmez sanının, 
g&i1. dalına arkada kalacak ve kulağı 
her vakit bir baaka ahenk anyacaktıJı, 

Tf>JYZE 
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Fırhnan ı n d inişi - Bir gece buhranı - Çar lstanbula mı gelecek ? - Çar va 
Almanya imparatoru - Beylerbeyi sarayında hazırhklar - Yı l dız sarayı 

Hafta~arca bütün memleketti? çalka -ı bahı hümayundan odamda ayrıca perhiz J met etmek lüzumuna kara ·ı · t· 
k b .. tü b h • . k d r verı mış ı. 

nara·, . ~ n mat uatı, atta tu_r çe en yemeği verilmesini emretti; bu suretle Bilvasıta haber verilmiş idi kı Çar ve Ça-
başka ınt.ı.şar eden. evrakı havadıse ka - ı mabeynin umumi sofrasında refiklerimle riçe Boğazıçini tercih edeceklerdi. 
dar, dolduran şu ayan meselesi, birden- 1 birlikte yemekte bulunmak cümbüşünden 1 İkinci Nicolas'nın ahvali h · · 
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Erkek yıldızlar kadınların 
nelerinden hoşlanmazlar? 
r ···············-·· .. ············· .. ··--···-- .. ···-····-·····--............. __________ , 
s GaTy Cooper kadınların allık ue ruj kullanmalarına tahammül ede- İ 
~ m ez. Roberi. 1"aylor ise vilcudlerini güneıte yakan kadınlardan nefret ı 
! eder. Neu on Eddy göz kapaklarının boyanmasına dehşetli muarızdır ( 
'-·-..... .--.......... _.._...._____ I ---· ........ - -............................................. , 

b. · ·r ··t k.b d · b ··k· 1 ususıyesıne ıre, ısti ayı mu ea ı erın ır iU uta de mahrum kalmış oldum. Nihayet bjr dair mevcud maluma~ onun leh· d d _ 
t ki k"' t . .h ın e e er· ~ev. ı e tı; o tar.ı ten. son~~ .buna ge~e evde, gece yarısına doğru, müthiş ğildi. Esasen malUl olan bu hükümdar 
d~ır hıç .kı~ed.en tek ~lr kc:~me ışıtılme- I bır buhran başladı. Bunu be~ bekliyor - şunun ·bunun. hususile zevcesinin telki
dı. Ha~ta hunkar, hatta sadıa.zam, .ve fır. 1 d.um, faka~ n.~ ka.dar beklenırse beklen- natı dairesinde hareket eden yumuşak, 
ka erkanı ban.a bu.ndan bahsetmedı, .artık sın evde büyuk bır telaş baş~adı. Saraya uysal, iradei şahsiyeden mahrum, evha
kasırga geçm.ı.ş, bırden havaya rakıd ve haber vermekten, oradan tabib istemek. ma, batıl itikadata tabi bir adamdı. Kim 
sakın bir nefes yayılar~k .dava unutul .. - ten çekindik. Ailenin ötedenberi çocuk. bilir nasıl bir telkin üzerine izhar olu • 
mu~ o:du. Bundan belkı. bır buhranı vu- ıarımızla meşgul olan hususi bir tabibt nan bu İstanbul misaiereti belki de öy
kela zılhur edecek. belki İttihad ve Te - vardı: Luici Terceman. Ona haber gön - lece kalacaktı; fakat hazır bulunmak la _ 
rakki sukut edecek ümidini besliyerıler derildi. Derhal geldi. Yapılacak yegane zımdı. Onların ikametı için en münasib 
de o emelin tahakkukunu başka bir !ır- iş müsekkin şırınga yapmaktı. Bir, ikj, yer Beylerbeyi sarayı idi. 
sata talik ederek gene mutad olan zemin. belki daha ziyade ... Buhran durdu; derin Ba:şmabeynci ile başkatibden, ikinci 
de muhalefet tezahtir!erme devam etti - bir uykuıya daldım. Ertesı gün gözlerimi mabeynci ile hazinei bassa erkanından 
ler. Artık her iş ötedenberi alışılmış dan açınca Dr. Luici'yi yatağımın yanında müteşekkil bir heyet sarayda tetkikat ic
cereyarunı takibe koyulcıu. Yalnız bir nöbet bekliyor buldum. ra etti. Burası müştemilntHe beraber Ça
yandan ahvali dahiliyenin ~Cn-işe dünmek Bittabi saraya haber verildı ve hemen rın ve maiyetinin ikametine elverişli id.J. 
istidadı, başlarında Nazım Paşanın bu - o gün aralarında Cemil Paşanın, mabeyn Perdeler, kumaşlar, değiştirilmek, mü • 
Junduğuna dair sözle-r işitilen muhalif etibbasından Ha~rri ve Ahmed Beylerin de nasib şekilde yatak odaları ihzar olun _ 
z~bitl~r~en .. müteşe~kil ha!askara~ .ce. - bulundukları kalabalık bir müşaverei tıb mak. ufak tefek tamirat yapılmak sure
mıyetının gunden gunc artan tehdıdı, bJr J biye neticesile karar verildi ki ben uzun tile, oldukça ağır bir masraf ihtiyar olu • 
yandan da Balkanlar barut fıçı.sının pat- bir zaman evde istirahate mahkumum. nacaktı. 

lam~. ihtimali .s~drazaı:u~ ~i~. vesile bJ. Bu karaciğer hastalığının sonradan En mühim ~sarayın §ark usulünde ha 
lup ıstıfa etmesı ihtimalını gözonlinde bu- bir takım netayici oldu ki zaman müsaa- mamlarından başka yenı tarzda bir istih
lunduruyordu. Zaten Saıd Paşa kolay ko- de eder de sırası gelirse hikaye edece • marn odasına ihtiyacı idi. Buna da çare 
lay noktai nazarını değiştirir, kendisini ğim. düşünüldü. 

herhangi bir münakaşada mağlı1b mev - * Artık misafirlerin ziyareti tafsiJatı an. 
kiinde görmeğe rıza gösterır bır btratta Tarihi tamamile hatırımda değil, ga- }aşılınca her iş tamam olmuş bulunacak-
değildi; bu istifa meselesinde bana bir liba sarayda tekrar vazifeye başlamak tı. 
itirazda bulunmadı, lakin elbette kendı - mümkün olunca iki haber aldım: 
sinin içtihadına tercüman olan, pek zen. Bunlardan birincisı Rusya çarı ikinci 
gin irfan sennayesile mücehhez güzide Nikolanın yaz mevsiminde uzunca bir za. 
bir sah;1bi kalem evsafına dıı. malik bulu- man için İstanbula gelmek arzusunu iz -
nan büyük oğlu Ali Namık Bey fransızca har etmiş olmasıydı. Bu, pek müphem. 
bir makale neşrederek bunda bahasının pek ziyade ihtimalata tabi bir haberdi. 
noktai nazarını müdafaa etti ve bana da Tarihte birinci defa olarak vukua ge
istifaya kararımdan dolayı nazikane si - lecek olan bu misaferet enine boyuna 
temlerde bulundu. Her halde iş bitmiş türlü türlü tef.sirata müsaid bir hadise 
demekti. idi. Çarların İstanbul h:-' ~:ında amali 

İkinci ha·ber: * 
Hünkar bu yazı Yıldız sarayında ge -

çirmeğe karar vermiş. Bu, daha zor, da
ha karışık bir ~ti. Gene ayni heyet Yıl -
dıza da giderek her tarafı gezdi. Yalnız 
mabeyn halkı için değil, haremi hüma • 

yun için de tertibat almak lazımdı. Bu 
ikinci cihet için bir ikinci tetkik esnasın
da sermüsahib ile kadınefendilcrin, şeh

zadelerin başağa~arını da beraber almak, 
onlann reyine de müracaat ederek ona 
göre karar vermek Jazımdı. 

Yıldız sarayı bir saray cıeğil, çeşid çe
şid, kfilı mükellef, kah istanbulun iç ta
raflarında emsaline tesadüf olunan eski 
konaklar kabilinden sade, hatta loş ve 
ratıb binalardan mürekkeb bir mahal!e 
demekti. Abdülhamidin kalabalık sara • 
yını istiab eden bu mahallede Sultan Re
pdın basit s~rayı bol bol sığışabilirdl. 

Mesele yerleri tayin etmekten ibaret 
kaldı, yerler tayin olununca tefrit me -
selesi mefruşat idaresine aiddi. Yıldızda 
o kadar bol e§ya vardı ki bu da hiç zor 

Robert Taylor, iki yıl evvel ölen Cin Harlov ile bi-t filmde 

Şimdiye kadar hep kadınların hoşlan- ~u noktalara dikkat etmelidirleı-: 
dıklan erıkek yıldızlardan bahsedildi. Fa- Bu san'atk~r kadınların allık, far, ruj 
kat bu aan'atkArlann n& tip kadınlardan kullanmalarına hiç tahammül edemez. 
hoşlandıkları hiç söylenmedi. Biz. bugün Kadını, olduğu gibi görmek ıster. Nıı.za. 
de bu meraki tatmin edeceğiz. rında böyle bir kadının itibarı pek yük. 

Kadınların büyilk bir ekseriyeti tara- sektir. Fev'karnde ahvald3 pek az allığa 

tından beğenilen Gary Cooperden başlı. cevaz verir, o da daimi olmamak üzere ..• 
yalım: Kaşların alınmasından hiç hoşlanmaz. 

Gary Cooperin hoşuna gitmek, onun Kaşlar tabiatin yarattığı gibi kalmalı. 

taraiından beğenilmek jstiyen kadınlar (Devamı 11 inci sayfada) 

namile anılan cesim bina Abdülhamid • ı telgraf ve telefon merkezi buraya yer • 
den kalma mükellef bir binadır. Bunun leştirildi. Mabeynin umumi sofrası için 
yukarı katı metruk. orta katı erkana mah de .gene burada bir mahalli mahsus ay -
sus. altı katı da karanlık. müteaffin, içine I rıldı. Nöbette kalacak olanlar için yatak 
girilince yürekleri kasvet basan bir acayib odaları ihzar olundu. Başmabeynci ne 
halde idi. Buna sebe-b de bu alt katın or- başkdtib için de, sarayda gece!emelerj 
ta kısmmm tahta bölmelerle kahve o • icab ederse Çit kasrının müntehasında 
caklarına v-e odacıların barınmalarına iki yatak odası yapıldı; neticede her i§ 

tahsis olunmuş barakalar nev'inden in - / yoluna girmiş oldu ve yazın Dolmabah • 
şaata boğulmuş ol:nasıydı. Her şeyden ev çeden Yıldıza naklolundu. 
vel bunlar kaldırıldı, havaya, ziyaya ge- Halid. Ziya Uşa1:lıgil 
niş bir cevelangah verildi. Eski mabeyn- Tash ~ h 
cilere mahsus alçak pencereli, hava~ız zi- u··stad Halı'd Ziya Uşaklıgil'in yazılarının 
yasız oda~ar tefri hedildi; velhasıl bu • neşri sırasında bir hat.aya düşülmüştür. Bun. 
ralan binanın o kısmını evvelce görmüş dan evvel çıkan ve Yıldız sarayından bahJs 
olanlaı;ı şaşırtacak temtz bir hale getiril- olan yazı .bugün_ koyduğumuz yazıdan sonıa. 
di. neşredllecekti. Ustadın her makalesi l.ıa~lı 

Orta katta hünkara erkana, yaverana, başına •bir mevzuu havi olmakla. beraber bun 

Bana gelince: Ben büyük b;r hastalık- malum o1 duğu gibi bu an'anevi emelin 
tan çıkmış gibiydim, lakin, diğer bir ikinci Nikola tarafından şiddetle takib o
hasta 'ık, karaciğer hastalığı hemen her lunduğuna da herkes vakıftı. Diğer bili
gün sinsi sinsi başlıyan ve saatlerce kıv- 1 nen bir şey daha vardı: İkinci Nicolas ile 
randıran sancılarla beni hırpalıyordu. Sa- Almanya imparatoru ikinci Wilhelm ara.. 
ray hayatının müziç üzüntüleri ve burada sında sıkı dostluk münasebetleri. .. 
mevkiin icabatından olarak bana tevec. Öyle ki iki hükümdar arasında daima 
cüh eden kinlerin, hasP.dlerin, iftiraların hususi bir muhabere cereyan eder ve 
ardı arası gelmiyen savletleri bende hiç imparator büyük bir birader sıfatile na
neş'e bırakmamıştı, bunlar günden güne sililik mevkiine geçerek her vesile ile Ça
beni siyah bir adam haline getiriyordu; ra vesayada bulunurdu. Kendisi ıki kere 
sonra buna inzımam eden ayan mesele- Abdülhamidi ziyarete geldiği gibi belki 
sinin buhranı gösteriyordu ki hastalık şid Çarın da buna iıntisalen yeni padişaha 
deti gittikçe mütezayid bir seyr takib e - misafir olması fikrim telkin etmişti ve 
diyordu. HünkAr hazan doğrudan doğru- elbette bundan beklenen siyasi bir mak
ya. hazan vasıta ile hastalığıma dair ma- sad da olacaktı. Yahud hiç böyle değildi 
lumat alıyordu ve sıkı bir perhiz yaptı. de Çareviçin malO.m olan muhtel sıhha -
ğıma da vakıf olunca hergün bana mat- tinden dolayı İstanbulda bir müddet !kn. 

' lar arasında gene sırasile neşrınl icab etti. 
değildi. katiblere odalar hazırlandı; koltuk ka • ren bir rabıta ve münasebet de mevcud bu.. 

Mabeyne g::ınce: Hamid.~y~. camisinin ı pısmdan girilince. s.oı taraftaki d.airel~rd~ ıunmak~a~ır. Bu itibarla yanlışlığı düzelti., 
karşısında kam olan ve buyuk mabeyn münasib olanlar ıçın yerler tefrık ed1!d1, yor ve ozur diliyoruz. 

Doktorların ölümün sebebı hakkında «Son Posta» nm edebi tefrikası: 4 rak Naciyenin yanına girdı. O, elindeki 
yaptıkları tahkikat, cenaze merasimi, Na kağıdı göğsüne bastırmış, bir sinir buh-
ciye ile yapayalnız kalmalarına karşı ah- ram içinde ham gülmekt~ devam eiliyor-
bab ve dostların gösterdikleri samimi a.. !J GI e l!I du. Zeynebi görünce gözlerinden muzaf-

lôka, buna mukabil o deh9etli günlerde ~ a I ' " " ' B ~ z "il" ~ u a l/ll fer bir ışık taştı. 
hakikt ve candan bir şefkatten mahrum ~ ft ~ IU (91 (gl UJ K UJ W{P UJ 'WJ /A "5J - Bütün miras bana aidmiş kızım. İşte 
bir vaziyette şaşkın ve zavallı bir hayat 91 şu kağıd her şeyi isbat ediyor. 
yaşamaları ve ancak emektar dadılarına Zeyneb ilkin bu sözleri? bir mana vere-
dayanmalan ve bütün o korkunç günlere medi. 

Nakleden: Muazzez Tahıin Berkand aid teferrliat Zeyneb için ömrünün so - - Ne demek istiyorsun Naciye? Elin -
nuna kadar titriyerek düşüneceği kor - müşfik 'bir kalb bulamadı. Naciye zaten ı lmca bütün çekmeleri, dolablan açar, an-1 Ertesi gün erkenden annesinin odasına deki o kağıd nedir? 
kulu bir rüyaya benziyordu. ötedenberi onun güzelliğini ve zekasını nemizden kalan paraları, elmaslaxı ken -1 kapandı. Elmasların bu1unduğu çekme -1 - Seni annemin ve babamın parasına 

Nusret Çelikkanad, aslen bir Anadolu kwkanmakta iken öksüz1ü!{ teessürile ' dine maledersin değil mi? Yağma yok! 1 ceyi alıp kendi odasına götürdü. Sonra . dokunmaktan menedecek bir vesıka ... 
çoculu idi ve İstanbul3 yerleştikten s~n-. a~lası.~d.7n .. daha .ziyad.e kaçma~~· . onu e. j Kardeş~nin ~u alçakça sözleri Zeynebi da. her zaı;ıan ~ilidli. duı:·an bir dolab.ı a. Genç k~z hala ~ir şey anlıyamıyordu. · 
ta da bir9(>k hususi sebeblerle kendi aı - vın buyuğü ve bınnetıce kendısının va -ı nefretle tıtrettı. 1 çarak emlaklerme aıd olem senedlerı o- - Yanı annemızle babamızın bır vasi· 
lesinden uzakta kalmış, onlarla araların. sisi tasavvur ettikçe ona karşı adeta bir 

1 

- Ne ayıp Naciye! Demek sen beni bu 1 kumağa başladı. Bir ara, sıkışmış bir ka- yetname.si mi demek istiyorsun Naciye? 
daki münasebet resmiyeti aşmamıştı. düşmanlık beslemeğe başlamıştı. Naci - derece yaban~ı bir kız bellemişsin' Benim ğıdı çekerken gözü dolabın içinde. mev- Onlax, herhangi bir sebeble benı miras
Saide Hanıma gelince, onun için bütün yenin bu tarzı hareketi, esasen annesinin parada gözüm olmadığını bilmiyor mu- cudiyetinden haberdar olmadığı gizli bir !arından mahrum mu ediyorlar? Ziyanı 
dünya, kocası etrafında toplanırdı. Esa- ölümile hırpalanmış olan Zeynebin has - sun? İstersen annemizin odasına sen gir, göz görünce hayretle durdu ve tecessüsü. , yok yavrum, belki de, senin küçük cldu
sen evlendikten az zaman sonra kendi a- sas kalbini büsbütün yaralıyordu. dolabları, çekmeleri aç, diledığin şeyleri ne galebe edemiyerek bunun anahtarını ğunu düşünerek anneciğimiz baz! ted -
na ve babası ölmüf o'dukları cihetle uzak Naciye tabiaten haşin, kıskanç ve kinci al Zaten benim kalbim o odaya girmeğe araştırıp çekmeyi açmağa muvaffak oldu. birler almak ihtiyacını duymuştur. Pa -
akra-balarile görüşmesi büsbütün seyrek- idi. Bazan öfkesine kapılarak karşısında- bile razı olamıyor. Hayret! Burada bir tek zarf vardı ve rada gözüm olmadığı için buna pek e ... 
leşmiş. ömrünü kocasile çocuklarına has- kini kırıp geçerdi. Ablasının evdeki ha • - Sahte tavırları bırak! Pekala, ben 

1 
zarfın içinde de bir t~k kağıd 1 Kalbi he- , hemmiyet vermiyorum. 

retmişti. kim vaziyeti onu fena halde lurçınlaştır- yarından itibaren annemizin odasını dü-, lecanla çarparak bu kağıdı okumağa ko- Zeynebin mağrur bir eda ile söylediği 
Bütün -bu sebebler. Zeyneble Naciyeyi dığından, ilk patırtılı günlerden sonra o- zelteceğim, kağıd1armı. evrakmı tanzlm yuldu. Okudukça gözleri açılıyor, bütün bu sözler Naciyenin kibrine dokunmuş

akrabalarından daha ziyade uzak yaşat • na karşı serkeş bir tavır takınma~a ve edeceğim ve ondan sonra rahat gönülle vücudü titremeğe başlıyordu. N1hayet, I tu. Bir kelime ile onu yerlere S(!rE'bile -
mıştı. Zeynebln ömrünün yarısı leyli onun, mektebe dönmesi hakkında yaptı- mektebime döneceğim. çılgın bir kahkaha !Je k~ndis ini bir kol - ceğini düşününce içinden bu mağrur kız-
mektebde geçmiş olduğundan bu eksik - ğı ihtarlara bile kulak asmamağa başla- - Ne halin varsa gör- tuğa bıraktı. dan intikam almak arzusu taştı ve elinde 
I!ği ancak tam bir genç kız olup evde o· ı mıştı. Hatta bir gün Zeynebin: İki kardeş arasınd~ geçen bu ağır söz.. - Demek böyle ha! Demek Myle! tuttuğu kağıdı ablasının suratın~ fırlata~ 
turduğu zaman farketmiş, fakat mühim- - Sen bu Pazartesi günü mektebe git lerin. Zeynebin hayatında yapacağl ha- Zeyneb kardeşinin bu odaya girdiği da . rak bağırdı: 
semiyerek arkad~larile beraber neş'eli kardeşim! rikulAde tebeddülti bilmiş olsaydı belki kikadanberi, anlıyamadığı bir tesirin al- - Küçük hanım, paraya ehemmiyet 
bir hayat sürmekte devam etmiştt. Sözü, onu çileden çıkarmıştı: de Naciye, bütün fena ka1b1iliğine rağ ·j tında sofada durmuş, gezlerini kapıya di- vermiyormuş öyle mi? O halde yn buna 

A!lnesinin ölümü birdenbire onu ta - - Evet, ben mektebe gideyim de sen men, annesinin bıraktığı kAğ:ıdları ka - kerek onun çıkmasını beklemişti. İçer1. ne diyeceksin? 
amile alnız bıraktı. Dadısından başka evde :istediğini yap öyle mi? Yalnız ka: . n~tınnazdı. den delice bir kahkaha işltilince korka - (Ar7rnsı ı•ar) 
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1 Tanıdıklarımızdan biri 
i Dimyata pirince giden 
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SON POSTA Sayfa 1 

MEMLE 
fRCUt\tND f:KRfM TALU 

Erzu.ru.m y .olanda 
···-·-.. ······-·········--·-... ····························································--... -···························· ... ......_. .................. ·-··---·-··-··-···· ' ,~ : 

• Kartımda kahvaltı iç:n ne arza eylediiimi .armak üzere dilıilen yataklı vagon garıonana yanılıp ta: j 
· · · b' baı. ' · O üdd t zarfında da koıucu atlara ; «Semaverı ındırt ,uracıkta, fa alaç altında ır M n çayı ıçeyım... m e . : 

E ıoluk aldırıın!» diyesim geliyor. Vakt:le Trabson yolile Erz.uruma dokuz ıünde bin meıakkatle gıden j 
i ben o yolculuğu da bilirim. • 

\. ---·-·······-·· ..................... .,/ "'•• .................................................................... ·---··---·····················--·· ..... -----...._ 
Erzurum 23 Nisan 9~0 - Ankarnnın,' ,.. 

hükumet meydanııı,ı karşı. meşhur bir .. 
havuzlu kıraathanes: vardır. İçi geniş, 
aydınhk ve ferahtır. Nargile meraklıları 
ile tavla şampiyon namzedlerı serbest 
saatlerde burada toplanıı lar. Eğlf'nceli 
partıler ve hoş sohbetler olur. 

Buraya hazan ben de uğrar vakit ge. 
çiririm; sevdiğim kimselerle karşılaşıp 
görüşmek fırsatını bulurum. Geçenlerde 
b'r gün Erzurumun öz bir evladı olan 
Bay ... ile buluşmuştuk. Kocaelinin kıy. 
metli meb'U.5U İbrahim Siireyyanın İs-

~ •. 
' 

tanbulda sureti n~ahsusadn yaptırarak 
Dimyata pirince giden~e~ •• ocuklu~ za: j Bir kere daha boyandı. bir kere daha nargile tiryakisi arkadaşlarmn dağıttığı 

manl.anndan tanıhm. Bın enek oteki kıvırttı . . gümüş sipsiden oır nefes tümbeki daha 
kızdı. . ı - İsted!iğim renge yakınlaştı amma, çekip: 

Dimyata pirince &"iden kız çocuk çıko. gene olmadı. _Yahu! dedi; sen artık seyyahı Alem 
lata severdi. annuila 90kağa çıktığı :za - Dedi. Bir kere daha boyattı, bir kere oldun. Evliya ÇelPbiyc taş çıkartacaksın. 
man şekercinin önünde durur: daha kıvırttı. Gene geçenlerde Mersin, Adana.. dola. 

- Aı:ıne .~a çikolata_ al: . . - İşte oldu. dedi. istediğim renk buy- şıp durmuşsun. ' Enuru.m yo!u.nda yni ~ eı~i devirlmn k6pnlleri yanyana . .. 
Derdi. Bırlikte tekercıye gırerlerdı. O du. _ Öyle oldu dostum: Anadoluya do. . -~ı. • . 

0 
müddet tına ver· fU kilımi de iki kat edıp ustU. · ı · · ·· " .. S ld ~ ' · altında bır .--ı çayı ıçeyım.. ' 9ıkolatalara bekardı: Elim başına goturdu. açları o u~u yamıyorum .. ne yapayını? tl luk aldının! me ört .. oldu, bitti!. 

- Bu küçük çikolata olmasın? gibi elinde kalmıştı. Çünkü birkaç defa _ Oldu olacak· bir de bizim taraflara zarfı~ da .kOıfUCU a ara 80 ı Yı0k! Kondüktör de. tiril tiril beyaz 
- Peki kızım biraz daha büyüğünü a- üstüste boyanan saçları yanmıştı. Altın git bari ' 

1 
diyesım geliyor: • .ııı.. da blliri Manzara keten yastık ta hakikat. Bozuk bir yolda. 

· k k · k d · ' · · Ben ° yoı.ouı..... m. b · · k b ğ hrım. . ~· - N; l b.. .. 1 r~nahgmdd: sarıl ıvırdcı sdaç ısı tP.rkten, en ı 1 - Gerçek .. yirmi yıldan ziyade var kil ıssı.zlqtıkça etrafı kollıyan nazarların,' adı yaylı olan ve o~udlmuhş ·ub a aas.a 
- Bıraz ""'yu6 

.... o maı. anne, en uyu- sıy uz saç arın an a o muş u. Erzurumu görmedim. . bod b' a4a gövdui- benziyen arabanın içın e, e~ esıne Y 
i'ünden isterim, hem bir tane de olmaz, Dimyata pirince giden genç erkek ev- _ İşte §imdi git gör. Tam sırası. Ha. il~rıde kurumat. h ur lan ır bi; harami !anıp uyku çekPreken buralardan gelıp 
üç tane, 10.k beş tane iaterim. · lenmişti. Karısı fena değildi. Fakat y~ni valar yumuşadı. Haftada üç gün yataklı ru, yol kemıeğe ~yü:tü devirleri aeçmif insanlar ne zavallı imış1er1 

Annem kızardı: taşmdıkları evin karşısındaki evde otu • ve yemekli tren isliyor. ~abahleyin bu- aanıp ta d8t~~ ll kr bU çıyanlı Acaba hilA medemyete düşman olan, 
- Hı·ç alnuyacaömı iııte. k d k d

0 

k nda daha gu .. z 1 ~ h · hatırlarım. ı ' are ' a e ' · t· · k. d · Canavar> 
• .,. r~n .. ~. ın den0ı. ant 

51 
. 1n 'd e radan binersin, ertesi değil, da a ertesı han köşelerinde, akpmdan, tahtalar \\. medenıye ı ın ar e

1 

en, ona. • 
- İsterim, ieterım, on tane isterim. gorunuyor u. ımya a pır nce gı en onu sabah Erzurumdası.n. diyen insan var mı 
- En küçüğünden bile bir tane al - e

1

de etmek istemişti. Karısı evde yokken _ İyi hatırlattm .. gideyim, dostum! İki kompartiman ötemde, sabahtanbe. 
mam. pencerenin önünde oturuyor, karşı e\·e Kararımı vermekte gecikmedim. 1.tq ri, başını elinde gazete ve ::necmualardan 

Dimyata pirince giden on tane büyük bakıyor. Ka~~n .. ba~~~~a çıktığı, ~ahu.d da gün sonra yatakhda yerimi tutmuş, ba- kaldırrnıyan orta yaşlı znt ile ahbablık 
çikolata isterken bir tek küçücük çikola. pencerede gorundugu zaman elıJc ışa • vulumu hazırlamı~tım. Geçen Perşembe ediyoruz. Kendisi Erzurumlu, st.rbcst 

tadan da mahrum kalırdı. retler yapıyordu. sabahı dokuz buçukta Ankaradan trene meslek sahibi imiş. Bir saat, bana. tr~-
Diınyata pirmce giden erkek çocuğun Sağ elini kalbine götürerek bindim. nin Erzurwna kadar uzatılmasından dog-

yirmi tane %lbzıbı vardı. Fakat o yirmi - Seni seviyorum. Sanki bir Avrupa seyahatıne çıkıyor. muş, biribirinden ehemmiyetli faydaları 
zıbzıbı az görürdü. Kırk tane, elli tane, Demek istediğini anlatıyor. Elile buse dum. Ben ki, bundan yirmi beş yıl evv'!l, sayıp döktü. Nihayet: 

altmış tane, yüz tane olsun isterdi. gönderiyordu. . meşhur Kop dağını aşarnk, '!'rabzon yo.. _Erzurum, işte şimdi Türk~ük c~mia. 
Zıbzıblanru cebine doldurur, sokağa çı- Kom.şunun karısı bu ışaretlcre aldırış lile Erıuruma dokuz günde bın meşak- sına fiilen dahil olmuştur! dedı. E kıden. 

kar, sokaktaki çocuklara: etmiyordu anuna, o: katle gidebilmişti'll.. şimdi, kenarında merkezden ne kadar uzak yaşıyorduk! 
- Haydi. yutmacasına zıbzıb oynıya - - .Ben an~ıyorum gönlü var amma bir- [Sivas _ Erzincan _ F.rzuruml levhasını En taze memleket havadi~~ bize on bC:ş 

lım. denbıre bellı etmiyor. taşıyan yataklı vagonun koridorunda ge- gün sonra ulaşıyordu. Bugun. kırk sekız 
Derdi. Onlar oynamak Uıtemezlerse on- Diye düşünüyordu. Karşı karşıya ser - zinirken bir rüya görür gibi oluyordum. saat sonra herşeyden haberdarız ... 

lan zorlar, kandırır oynarlardı. Fakat o best serbest işaret P.debilmek için kendi 1 Erzurum .. yataklı vagon .. Ankaraden Anadoluda bahar ne kadar güzeldir! 
y.:irmi zıbzıbını yüz yapmak isterken, ya- evde ka1mayı, karısmı sokağa çıkarmayı 1 kırk sekiz saatte varış .. konaksı7., sarsın. Ovalar yeşerm~. sürüler, yeni doğan ku-
nJ dimyata pirince giderken, evdeki bul. tercih ediyordu. Karısı da ikide bir so'ka- tısız, korkusuz. zaptiyesiı .. sıcacık resto. zularla canlanmış. ağaçlar çiçek açını~ .• 
gurdan da olur, arkadq

1

arı yirmi zıbzı - ğa çıkıyordu. Günün birinde bir dostu ranın penceresınden dışarısını seyrede demiryolu kenarında, geçen trene . sel<ı. 
bını da yutarlar. Zıbzıbsız kalırdı. haber verdi: ede .. Babam bütün bunları duşunda gör. ma duran Türk yavruları neş'e ıç.nde .. 

Dimyata pirince giden kız çocuk bü - - Senin karını karşı komşunuz er - se hayra yorar mı idi, acaba?- Yeni nesil medeniyeti alkışhyor! .. 
yümüş. genç kız olmuıtu. Nişanlanmıştı. kekle kol kola gezerlerken gördüm. Ankara şehrinin ortasından geçerek, Her tarafta, göuı carpan bir faal•yet 
Nişanlısı fena delJkanlı değildi. Fakat ni- Dimyata pirince giden, karşı komşunun Dil. Tarih Fakültesini solda. Siyasal Bil- var. Köylil, Ziraat Vekilinin geçenki be· 
pnlısının arkadaşları arasında ni~anh - · karısını elde etmiye çalışırken kendi ka- giler okulunun muhteşem ve munis bi. 

1 
. lil hitabına cevab veriyor: cKorkma! İş. 

1U1dan daha çok yakıpklı olan bıri vardı. rısından olmuştu. xıasını sağda bırakarak şarka doğru ko. Errurumun ~fhu.~ Tortu~ ~ut etı te tarlamın içinde, sapanımın başında. 
Genç kız bu delikanlıya fazla iltifat et • Dimyata pirince giden kadın Beyoğ • zerine uzanan wcudün ertesı ıabah da. yım!• 

. şuyoruz. d ıt. ... d · · d. miye başlamıştı. Nişanlısı iJi hisseder gı- lunda bir camekanda bir çanta görmüştü. Bahçeler .. tarlaiar .. muntazam bir fO- ha yorgun uyan ıaw.u. enemıtun ır. . Şu demiryolu sıyasetinin o kadar .a-
bl oldu ve nifanı bozdu. Çanta çok güzeldi, hoşuna gitmişti. Fa- d . yolunun geçmesin: kolaylaştır- - Bayım! Rahat etmek iatersenız, ınze leyhinde bulunanlar oldu .. gelip te gor. 

Ni§anhsından, daha lyi~ine iltifat eden kat pa~ası ~~k~~mamış. alamamıştı. Kendi :~k 7ç7~r yapılmış koprüler, açılmış yar. bir yutık 91karayı.m.. . . sıeler: Lokomotif ı!e ~agon İç Anadoluya 
ıenç kız ni§&nlusmı da elınden kaçırmış- camekanın on~nden ayrılmıştı amma, ak- malar .. sıra kavak ağaçları.. yüksecik C<ırnhuriyet rejiminın dev adımlarıle ne tilrlü feyiz rJetirmış! 
tJ. Jı gene camekandaki çantada kalmıştı. k 1 ilerileylfine, akla n hayale sığmaz ba. 1stasyonlarda. tıkhm tıklım dolu yük 

Dimyata pirince giden erkek çocuk, Yürürken düşünüyordu: a~a ar.h in varoşu sayılan Ka~.: ta iki ıarılanna on bet- on ai.tı yıldanber: daimS katarları, Türk yurdunun, henüz onda 
büvüınü~. bir yeni~ memur olmuştu İşi -Ah o çantayı alabilsem. d k·~ kr bir v&Jde .. kırk dakik'l sonra l'W'ette phid olmaIIllf olsanı, yata.ıdı va- biri işletilen zenginllğini adamm yüzüne 
ıy!ı.ıı, çallfl'S'l Wfl ..ı~ muhakkak1~1· Tramvayda otururken düşünmüştü. ı.:ı~:~day•z. &ki zamanm yaylı araba. ıon lwndGktllrllnlln bir hayalet oldutuna haykmyor. . _ . 
Fakat 0 bir an evvel yükselmek. mild!.lr _ Ne güzel çanta, o çantayı ko!umun b a aba kaç saatte vrırdı? ve bu hayaletin de benimle alay ettığını Erganinin bakırı.. Dıvrığın demiri .• 

' G l' gü düzlü k k · ·· ·· sı uraya c h 0 b 1 •lh- · ürlı b ·· olmak hevMfne kapıldı. ece ı n altına alJp sokağa çı sam, her esın gozu K da kahvaltı için ne arzu eyle. ıa ı o ac-6"'"'· Karadeniz havzasın n köm .. ugun-ldıı Öt arşım ' ı: 'd" ı 
düf(lndü "ntlıayet JU çareyi bu · e- bende kalır. di,ğiıni rmak üzere dikilen terbiyeli - Yahu! Ben rzuruma gı ıyorum .. ltik bunlar. Fakat y: rın, bu vagonlar, ge. 
de beride mOdtirOn aleybind~ söz söyler, Tramvaydan inmişti, yürüyordu, her. 

50 ılıp ta· Sen hanıi nlıattan, hanlf yastıktan ne bu yoldan, fılan vilAyetimizin gümil. 
onun de»--'z btr inan olduğunu ortaya kes de ona bakıyordu. gar.sonsa, yaanen· ind.irt ınıracıkta, fU ağaç bahRdiyonwı?! Şu heybeyi baıımm ıl· şünü falan kazanın nltımnı d.ı taşıyacak. l§""~"'' • - em v ' ... - ' yüklü koyar. ayaftını kaydırır. kendi yerme ge. - Acaba neye bana bakıyorlar. Bu katarların arasında, petrol sar-
çerdi. İcraata ~t. ötede brride sövle- Kendi de kendine baktı, koltuğunun --- -- nıçlı vagonlar da göreceğiz. Mılstehlik 
dt ve dfnliyenler onun hakkında şu hük- altmda çantası yoktu. Fakat o koltuğunu tehirler dedikodularla çalkanadursunlar, 
mü verdil« çantası varmış gibi sıkı sıkı sıkmıştı. Her- • mü.tahail çalı.pyor. 

_ Herkesin meıvkiinde gözü var, hiç kes bu yüzden ona bakıyordur. ~ _ Şurada, otuz yıl evvel, eşkiyalar, 
ldmseyi çekemiyor. Dimyata pirince giden, aklı camekan- , Sivas valiaini yoldan çevirmi§l~rdJ .. 

Adı çıktı, terfiden mahrum kaldı. Fa- daki çantada iken kendi çantasını btr yer- Pencereden dı~ya bakıyorum. Tap. 
kat gene huyunu detfştirmedi. Günün bi- de unutmuştu. ta?.e, §irin bir koylü kızı. tarlada çalışan 
rtnde tahammOl edilmez btr ha1 aldı. Ko. * ağasına, babasına iletmekte olduğu su 
tundan tutup ~inden attılar. Dimyata pirince giden genç erkek te- testisini yere itoymuş, bizim geçişimizi 

Dimyata pirince ~den genç kız niha- sadüfen bazan kendi gibi dimyata pirince 

1 ı aeyrediyor. yet evleneblhnifti. Fakat huyundan cay- giden bir genç kız bulur, onuna ev enir. Hani ya, buralar eşkıya yatağı idi? Bu 
manuştı. Tuvaletine düşkündü. Tuvalet Her ikisi de dimyata pirince gitmek' kızcağız korkmuyor mu? 
bahsinde de dimyata pirince gidiyordu. merakında olduklarından evdeki neler - Hayır! Neden korksun? O cşkiyalar, 

Siyah ve düz saçlan vard•. Halbukı o den nelerden olınazlar. kendisi de onlardan pek farklı olmıyan 
..,-ıannın altın rengind~ sarı ve ayni za- Karı koca: saltanat idaresile birlikte çoktan tarihe _, d _ Bı'zi kim görse, ne zengin insanlar 
manda krv:trcık olmasını iıtlyor u. göçtü .. masal oldu!. 

Kadın berberlerinden birine gittı. Sa. ne rahat vaşıyorlar. Tarlaların ortasındaki patika yoldan. 
çını sanya boyattı, kıvırttı, aynaya bak- Dlve düşUnsUnlet" isterler, birçok para etrafı çevreleyen dağlar gibi dimdik ve 
tı: sarfedip kendilerine en iyisinden. en ıı- <Devama ı ı inci sayfada) 

edi ed .ğ. kından gı·yecek tedarik ederler. Tren Erzunı ma girerken - Olmadı, d , tam benim jst ı ım -61H1a) 
altın sarısı delil (Devamı 9 uncu •,-11 

• 



8 Snyı. SON P<()STA ~JS 7 

• 
Norveçte son ·vaziyet Örfi idare kanun ltalyada Kral ailesi harbe 
{8aştarafı 1 ıind sayfada) ı rini toplaınağa teşebbüs etmişlerdir. Müt. - layihası e • 1 h t ' 

. . . . t.e!lklerln sevıltülcen lbareketlerl en nıti.~aiö gırmıye a ey ar 
lehtının !azla arızalı .arazısı hakkında §eralt altında inktşa! et.mektedlr. (Ra~t~raft 1 inci sayfada) • 
mütehassıs sWıtile mal·-.- t - · · 1 

r . A ı.uu~. verecegı gı- Norveçın cenıı'bunda muharebeler ceı:eyan den ve İcra Vekilleri Heyetine·:? tayin . . . 
ıb1, NC>r\F,eçteki ıharekatm mustakbel plan. etmektedir. Norveç lot'aları bilhassa ösLer. ve tesbit olunan zabıta sa!Ahiyet ve vazi- (Bqtaraf-. J ıncı ıayftıda) Bayan Tabo\lis, Oouvre cazetesinde dıyor 
larını hazırlamak hususunda da mühim dal vadisinde Almanlara kahramanca mu- feleri askeri makamlara intikal edecek- ni>:et ve .inşirahla kaqılanmııtır. ki:. 
bir ftmil olacaktır. 

1 

t:avemete devam etmdct.edlrler. Dıin Roroo ı tir B k 1 k d·ı . . ika1 , Italyan matbuatı ve faşist erkAnı bu lt.-alya, hattı hareketini kat'i surette tayin 
L d d k . .1 b'. . ve stören'de muharebeler cereyan etıni§ - · u ma anı ar en ı erme mt e- m·· be 1 . etmeden ve bunun ha.kkında tam kn.rarıaS 

on ra a ı tema'ilarını ıtırdıkten tı den sa 'ahiyet ve vazifelere müteallik ka- unase t e müttelıkle!" aleyhindeki vermeden evvel b;ı.,;ııc b" taıib t 
P · 'd cek l D K b k r. · h- ' ....,.. ır me a propa,. 

sonra aı:ıse ıgı e o an r. ot, u a • ı· ı rarlar:ı \'e emirleri mahalli zabıta rnari- neşrıyat ve ucwnlarına devam etmekle ı gandasına. &trlşecektir. Bu propaganda, Al • 
~m gazetecilere :beyanatta bulunarak, AJman ieb if !etJe icra ettweceklerdir. beraber. gerek kral hanedşnı, gerek umu. manyanm yanıbaJJında harbe ıtrınek fik • 
cenubi Norveçte askeri harekatın he:ncn Alman hududu 6 CA.A.> - Havas: }{.._~ .d lt . 1 d k mi efkAr İtalyanın bu harbde mutlak w- rine hftld ziyade.sile muhali! ı-0laıı italyan eı. . . vnı ı are a ına aıman ''er er e as e. A- - • 
duımuş sayılabileceğim fakat şimald• Ylıksek Alman kumanda heyetinin t~blı. • . · b. rette 'bitaraf kalmasını ve Almanya uğu kcwı uzerlnde tesir ıcnı.:n edeil.ni güdeccır_ 
mühim miktarda taze Norveç kuvvetle~ 1 ti: n ~d~r~ aşağıda ya~ılı fevkal.Ade ted ır- runa har~ .sürüklenmenıesıni istemekte: tir. İtalyanın metalibatı 1blttııbl çok genJf 

. . Naıwlk anıma.kasında dün ımühlm rnuha • lcrı ıttilıaz ve tatbıka sal:lhıyetli ola- . H blnnetice kabul edl.Jm blr nıablyette o.. 
rtnın tahaşşud ettik1enni ve bu kuvvet- k dirler. la .... B nl . . . ~ . cebeler o!mı:ı.mı,ştır. Düoman .şimalden topçu ca tır: . .. caMır. u arın ın!l-ttdlkler ta.rafından 
lenn harbın müstald>el inkışafı ttzerınde takviye ımvveUerf getirmektedir. 1 _ Görülecek lüzum üzerıne mesken. ıİtalya veliahdı ıle karısının bugun Pa·· reddedllınesi üzerine, Italynn hükümetl, İ . 

~üessi~ ~acak vaziyette bulunduklaı:ını Alman .hava kuVTet1eri bir harb gemisi- leri ve her türlü cemiyet. klüp gibi teşek- p~ya yaptıkları ziyaret İtalyada büyük :~an e!karına şu ~he~ı .inandlrmak Jmlı:f.-
söylemıştır. ne 'blr <bomba J&a:bet etttrme~e 'Ve bir askeri küllere aid binaları ve bunların müşte- hır alAka uyandırmıştır. :Bu ziyaretin ta- b bulacaktır ki eğer Jtalya hnrbe giriyor. 

K Ç berl · ıı: • b" ·ı · . h' 1. d sa u .sır.r, plutokrnsı ıdevletleriııln doyma • ot. em ayn ve Halıiaki He Nor. ampa taarruz ederek bır cepane deposu - milatını ve iş mahalleri :ile sair kapalı I mamen ır cemı e zıyaretı rna ıye ın e mazlığı sebebil b ğ 
veç iharbinin müstakbel sevk Ye idaresi nu lnfil~k ettlrmeğe muvnffak olmuşlar - 1 . kt b t 1 f · •·· olmadığı bildirilmektedir V:eliahd bilL du' e mec ur oldu undan dol~ 

dır yer erı ve me u. . e gra vesaır mer.,u. · . 
hakkında görüştüğünü de ayrıca HAve et- · leleri, 1:ahısların :ilzer]erini gece ve gün- hare V:atikan hariciye nazırı kardinal Jour .ga.r:etesinde F:ornand Laurent dtyor 

. . Alman kıt'aları oronc'dan şimale doğru ~ M l" 'yi d · t · R ki· 
mıştır. düz aramak ve bunlarda sübut vesikaları ag ıone e zıyar~ etmiş ve omaya · llerlemektedlrler. Nornc;in cemlb ve mer - d' B d 25 · 

Narv:ikte ılc:eı: kısunla.rında te:mızıeme hnrekeUerl umu- olan 'Veyahud müsadereye tAbi bulunan önüşünde Mussollni ile bir saat süren un an se~e e~el, tam bugün, Ita11a. 
. . bir müIAkatta bulunmu tur 1914 harbine mtittefıklerln yanıbaşında gtr... 

Londra, 6 (A.A.) - Royterin askert miyetıe blt.lr!hniştir. eşyayı zapt ve radyo, telefon "\re telsiz gı. . . ş . . mlş bulunuyordu. İtalyanın ınt.ıerle blrD 
muharriri yazıyor: Hegra kal~ Alman hlınaye kıt'alanna ta bi bilcümle muhaberP. vasıtalarını kon- . Akdenızdckl vazıyetln bu denızde sa- olması netıcasinde, yalnız düşman adedi bir 

llm olrnu§tur. Bu ikıt'alax şimdi Röros•un şer trol ve icabında tatil ve menetmek hill oJan diğer memleketlerdeki akisleri- fazla olmatıa kalmıyncak, fakat bütün ha 
Narvikte fena !hava §artları dolayısile, kında İsveç hududu cinnnda bulunmakta.. 2 _ Memleketin inzibat ve emniyetini 

1 

ne .gelince onlar da ~öyle sıralanabilir: IJcilltü_r, bütün bir medeniyet yıkıla.caktır. Fa. 
iki taraftan da bava faaliyeti asgariye in- dır. ih1A1 etmek suç1arile sabıkalı olanları ve Yıunan baıvekili general Metaksas, bu- kat. Italya §urasını iyice bllmelldlr k1 e~ 
miştir. Maamııfilı haber verildiğine göre, Norvepin şimalinde Noı-veç kara sularında emniyeti ıumwniye ne7.areti altında bulu. gün >'\tinadaki ftalyan elçisini kabul et. oon ıa;mrıar arifesinde, .Mussollnl Rublconu 
Narvik .mıntakasına Alman bombardıman demirli bwunan iki İnclllz deniz tayyaresi mi tir geçmese karar verirse, Itaıya, knrşı sahil • 
t ı . . ha.sara u'"'at:ı.ım"'tır. nanlan ve ör.fi idare altına alınan yerler- ş · de müteessir fakcıt aziınk•- oıa-k ce'a.b avyare en gelmiştir &" ..,. 1 ! h'U-1\_ t' . h b' .. t k • cw ._.. 

v T . • Blr mayne çarpan.k l.hasara uğrıyan bir de muayyen ikametgahı olmıy~nları ve ~ny:a M.11.umc ı ıse, ar ın mu;. a - vermeğe hazır müttehid bl~ 'hal<!9 müttefik.. 
N.arvik, s~ zamanlarda. cenubda h_a~b İnglllz ta.htelbahlr! 11 M&yısta Kattegat'da. ! şüpheli olan Mir kimseleri örfi ıdare mın- ı bel ınkişaflan ne olu:s" o!8un, kat ıyen teri kar.şısında bulacaktır. Italynyı bundan 

etmiş olan bırçok Norveçli askerler ıçın Alman tayyar~i tarafından zaptedllerek bir takasınd'an çıkarmak. bitaraf ka1acağına daır müttefikler~ te- haberdar etmek, kendis.inl hu a.ne ktıdar an. 
bir tahaşşüd mevkii olınu~tur. Norveç Ahnan IJmanına g6t.Orfllmfi.ştür. Tahtelba • a _ Türlt ceza kanununun [89 uncu 1 minat verm~tfr. lıyanlar ve sevenler ~ln, !bir dosta yapıla • 
;orduS'.ı, şimalde yeniden organize edil- hlrin kumnndanlle blT küçük za.blt e.slr edil- dd • d 1 olan silMüarla alet ve Mısır ihtiyat tedbirlerıni tamamlamak- cak en mühlın hizmettir. 

ek ·· · , mf§tir ma esın e yazı 1 Epoque gazetesinin diplomatik muharrırt 
m uzeredir. Namso. ve Andalsnes te, · . cephanelerin ve dinamit, t-oğucu ,gaz, ta ve 1-ıer 'ihtimale karşı hazır bulunmak. ise <bir dal" hart '""'" ~-"" ,.._ 

füt rkl ' · kfun · · i Terschellina civarında 2 IngUiz tayyaresi t d • ,.. aya ........ ar, ~Çl'C, uıveÇ, Fll' 
~" ~ 1 

.. erJ~ ger
1

1 çeN esmae s pe.r. v~ dfişürlllmü.,tilr. Garb cephesinde lcayde de- bomba ve buna mümasil alAtı muhribe a ır. landlya, Pmtckiz ve İspanya hariç, büttı.r 
..uesı go:r:m.uş o an orveç askerlerının ,. bi '-t ve mevaddı infilakiye ve müşteile ve Mı•nrda tedbirler diğer Avnu>a mlllet.ıerlnln har.be clnneslnhs 
eks · · ö 1 d"ğin ·· · 1 d ğr .,er r şey Yor. ur. ü k- b 1 
. er~ı. s y en ı e gore, tımD e o u Bir İngills muhribi battı bunların ihzar ve imaline yarayan ede- Kahire, 6 (A.A.) - Akdenfzdeki ger- nı m un u unmıwndan korkmaktadır. 

) ol a.maktadır. vat ve vesaitin teslimi için emirler ver. ginlik dolayısile eksperler, iht:IAf halin- 1 
N ik tak d Tr} kt ,..,.... k , Londra 6 (A.A.) - Amirııllık makamı, k OQ

0ll\8r8d8 ffiUhal.lf nar\"ıler arv .:muı ası 8 .s 1 ır. """ıuna a...ıe N 'd ... k t• 1 . ...,._ ha k t mek ve bunlan arayıp toplama · de Süvey:ş Hmanının kesbedcce,.ı ehem- il" 

1 
amsos a ... , ı narın ~rJ ı;e ... uıue ıe e _ ıs 8a k'IJ "k' 

vasıtaları azdır. Alman bombardıman ıermi müteıı.kıb cAtrtdb muhrtblnln ibat<ı. 4 - Gazete, klta.b ve saır ma.tbuaıann miyeti nazarı Jtibara alarak bu limanda ŞVB I 8 1 nazu~ın 
tayyareleri, bur.ada. Trondheimde oldu-j tını tees.<;ürle bildirmektedir. tabı ve neşri veya haricden ithalini menet - bazı fennt tadiltıt yapılması imktınmı k" I 1 · · · ti ki · 
ğu gibi muvaffak olamıy.acaktır. Dll§man . mek ve matbaaları kapatmak ve matbuat ve tetkik etmektedirler. Ç8 1 m8 erini IS yeC8 armlŞ 
h .. sl . d N "kt k . kta b Batan Frum:ıı mıilmbi telgraf :ve ınck.tub üzerine sansür koymak. ava u en e arvı en ço uza u- ha u Hükfimet makamları Kahireden Sü CBastarafı l inci sayfada) 
l k•n-1-- Parls 6 (A.A.) - Babrlye nezareti tebliğ 5 - Kahvehane, b1rahane, mey ne, - • A · ..rı-+ile ibu 1 
uruna .... w.ı. . y ediyor: yatro, sinenın ... bar ve emsali umuma açık vey§e giden demiryolunun çift hat ola- ynı Pdl.'ı. r azası. na7.ll' arın 

Londra, 6 (A.A.) - .Royterın aldıgı ş· 1 d -'-lnd ·"ir d"" t 1 yerleri ita.pa.t.mak ıveya bwıla.rın açılma ve rak ın~asıru ..m..nnmektedirler. millet hU7'Untnda he&a!b ve.ımeğe meo-" . ıma euu. e, ., uşman ayynres ' k. li' ... ~ 
son haberlere gore, müttefik kuvv~t1erı, etr.ad nakleden tb1r gemi kafilesine tao.rruz kapama zamanını tayin ve ta.bdid -etme tn..:ıt 1tnl bur olduklarım ve hareketlerini mu • 
Narvike derece derec yaklsşrruıktadır. eLmiştir. .Bu müttetıt 1eını katile.sine dahll a - Örfi .idare mmtaka8ına girip çıkmak gu. ere ve ya ihlık gösterecek: iıldıat veremedikleri 

Narvikteki Alman kuvvetlerinin mik. gemilerden hlçblrlsine isabet vaki olmamış, 1.st.iyenler halttunda ta.ıcyide.t ve tahdidat Londra, 6 (A.A.) - Royterin bildirdi- takdirde istifava davet edileceklerini a-
tannın aşağı yukarı dört bin olduğu tah-1 fakat refakat gemilerinden a:"'Bfsonıı torpido koymak. ,......,. t ğine g-Ore. İngiliz denız cüzütanilarmm rııkça sörylemeİctedtrler 

7 - Geceleri dol~ya ta..,, .... veya mene k . . 1 ~ . 
min edilmektedir. 1muhr1bi bnlımı§tır. Tayfanın büyfik blr kısmı A denizde tah§ıdlerı hakkında talyan İşçi partisi meb'uslann<latn Moriron, 

Londra askeri mahfelleri, bu nuntaka- kurtarılmıştır. B~ulanların ailelerine haber m:k.._ İcra Vekilleri heyet.l te.nı.fında.n itti.. hükfuneti tarafından İngiliz hükömetin- Soutihemptoru:Ta irad :ettiği bir nutuk_ 
<la süratli ilarekatıı intizar olunmaması verilmiştir. hıı.z ve tebliğ edilen emirleri ve .il n edilen den Tesmen h:ahat taleb edildiği hakkın. ta.. ezci.im1e demiştir ki: 
fakat b"r siper harbinin beklenmesi ıcab Batan Leh .;muhribi saır tedbirleri tatbik ve icra etımek. daki haberler, Londrada bu dakJkaya ka- Qemb l O S S 
ettigı~·ni kavdevlemektedir. Lonclra 6 (A.A.) - Resmen haber vertldi- Ötfi :idare altına n.lınD.n yerlerde bu kanu- dar teyid edllmemektedlr. -l U'~ .~ R)ist~·.f ~- :~ndved;ıa-

J J· •• n hükümlerini tatbik etmek üzere hazar. İ . '1.. "WI\ • • İ . mue u._.r ıçın. ı a.uı.n :rn.ıJ\ı~ı:n a ·u -
:Fransu:I .. ğıne gore, Polonyanın ı:Grom. t.orpldo muh- nu f d B ngilız ;n{h.umetının siyaseti, talya ile dii.n ..... .o!.. alkf artılk 1...,..;...+· 

ara ı-ore rlbi blr bomba iSabetlle batmıştır. Bu muh. da Genel Kurmay Başkanı ve se er e a.t - ·münasebetlerini idame etmek ve iy .leş- ..,......u."'""" v ı ge .... ,ll>l~ır.» 
Parls 6 (.A.A.) - Salllltyett.ar Fransız rlb, Norveçtc :ya;ulan aslteı1 nakliyatı hl - komutanlık tnra~ından en a: kolordu komu- t' kt' E 1 b"ldhildi . b! Ak- Londra 6 (HU5\.IS1) - E:flkan :umu-

rnahtellerlnde sıhhat! tahakkuk etmı. malü- maye eden filo arasında bulunuvordu. tarill~ı ynpmı.ş ..bı.r komutan o~fi ldare komu- 1~ ır.' . vve ce ı . ğı. gi ' rnfye. ıharoin seyri 'Ve bilhassa Norv€'9 
ımo.ta ıs•Jnnden rbu sn.balı şöyle denilmekte • ta.nı Olmak üzere seçilerek Muda!aa Vekı\ - denızdekı ihtiyat tedbirlerı. bır kısım !- harekAtı ti lerl ha.'klk n<l b 
idi: " Almanla:nn :reni tah idah ıetlnce tayin muamel i ya.pılaea.k., ıbu .komu- talyan matbuatının kullandığı 'lisan ve . a nın ıne ce 1 a aş • 

Narvik mmtakasında müttefiklerin hava .IA>ndra 6 (A.A.) - Daily Express gazete- tanın refakat.ine sübay ve askerl, a.dlt hlkim yüksek mevki f§gal eden İtalyan siyasi vekıl Çemberlayn tarafından yar,ın A-
ve deniz kuvvet.leme kara bataryalarının .sinin Am.sterdllll:Il muhn.'blrlnln siyas1 bir ve memur verilecektir. örn idare ~ahke • şa'hsiyetlerinin beyanatı ilzerlne alın- vam Kama!rastnda ve~e'k olan ızahıv 
şiddetli bombardınıanlanna ına.ruz kalan AI- menbadan n.ldığı blr habere göre Memelde meleri aşağıda yazılı şekJlde teı}ekkul ede - t tı sa;bırsıızlıkla beklemektedir. 

n1n ıA • ktlr rnış ır. mnn ,kıt'alan ıdaha m~ şartlar altında ve Baltık den!zl d,.er bazı lımanlarında ce : Başvekili müteakib. muhalefet lider. 
mukavemet etmfik üıCl'e da,tıl&n mütrezele. Alman kuvvetleri tahf1d edilmiştir 1 - Örfi idare lkomutanlıtı ırefakatinde Mezuncn Londrada bulunmakta olan l . Atr A iha1d S'nlkle . <l sö 

n.skerl ma.hkeme usulü kanununun 31 inci İngilterenin Roma büyük elçisi Percy en ı ve ~ ' 1 nn .. e • 

Ca~vekilin son seyahatinden intibalar 
ıve 35 inci maddelerine tev:tıkan lüzumu ka.. Loraine vazifesi başına hareket etmiştir. alacn1kları anlaşılmaktadır. 'Muızaker&
dar ask.eri mahkeme teşkll olunacak, bu malı Sir Peı-::y bu akşam Ro.maya varmıı ola- lerin 2 güın devam edeceği v.e bu müd-
kemeler toplandıkları mahallin ismini ta - kt det zarfında ibahrlye nazın ,-.,;;,l'W"il ha-cn ır. vv-ıs • 
şıyacaktır. I . . va nazın Soonuel Hor ve lharlbiye nazın 

f"rl '!"i 

.. 

Erdııcanda yapılmakta olan banblan teWk 

ln"u iı.ta.ı.yonunaa a'llt~ teltif 

2 - örtı idare mahkemelerlnln n.sıı ve ye_ taJyada müttcfıkler aleyhıne 01· St I•P' d ht }'f ist' hl 
k .... _ ..... hll.k1mlerl, .zabıt .kltfbleri ve ıver an J ın e mu e ı ıza ara 

dek as eu, ııı.u.u .nümayiı "'"""le . ol~ıı...- 1., ___ ,_._ 
diğer memur ve müstahdemleri Milll Mü _ <.'e\·ab verec\:!l\. n ı.cuııuıfn Oı•uııııua.zH-u -. 
da:faa Vck11l .ta.rafından intihal> ve tayin o- Roma 6 {:A.A,) - Ha.vaa: dır. 
ıu.mcıı.k. askeri adli hakim bunlardan bllruI Ml.lAno'dan .ha.ter verildiğine göre 3 Ma - MulhafazakAr ıpartisi.nden eS!rl hatbi-
h0.1tlmlik etmlş olanlar a.rasından seçilecek- yıs akşamı 100 kadar talebe F.ra.nsa ve İn - H n-ı· "il'\- H 1..a 

glltere aleyhinde nümaı:v1'te bulunmuştur. ye nazırı or ~ ı.şa • .ıJmery ve aro u: 

t1r:i _ Müstacel ve 711ruri hallerde örfi lclare Talebeler Frnnsa ve İngiltere aleyhinde ba- Nikolron''U:!l da htilkfuneti tertlJdd edecek 
mahkemeleri teessüs cjinalye kadar mahnl_ ğınp çağıraru Te bu 11r:1 memleket aleyhln. leri ctnlaşılmalktadır. 
U hik1ın ve CümhuriHıt .Müddelumumlleri de hnmnnne ih.lsle:r izhar ederek eokatlardan Lordlar Kamarasında 
askeri adil hfıkimtn ' zifesini göreceklerdir. ge~erdlr. Londra, 6 (A.A.) - Çarşamba günü 

Bu kanunda ya'Zllı ~.ıç1n~an _ dol~yı gene. Fran.ız gazetelerinin ıneıri} ab Lord Strablgi, Lordlar Kamarasında, bir 
ralle.r ve amirallerle umu:mı mufettışler, va- . .. 
lll e kaymakamlar htı.kimler ve milddet. Plll'ls 6 (~.A.) - Havas: takrır vererek muzakereyi açacaktır. 
W:~er aleyhinde takibat :yapılabilmesi Ordre gaze inde Pertinax, tJDdeniz me- Lord, takririnde. umumiyet itibarile hnr. 
için ıher ıbırtn:ın ane.nsub olduğu idareye ıö. sele.sinin bugünkü vaztyetınt ııöyle hfilft.qa e- bin .sevk idaresine ve hassaten Nor'1e9 

re M1lll Müdafaa veya Dnhll.lye veya Adliye ~C:~ . d , . b" hA.dlse vukua elmeml§ harektıtına nazarı dlk'ltati celbedecek " 
Vekilinin iznini almak şar.t tutulmuştur. enız e Jenı ır g - bu hususta vesaik istiyecektir. 

tir. En diklen.Ut miişahldlerln söylediklerine 

Balkaniar a aid 
muheyyic haberler 

(Baştarah 1 inci . aylada) 

Batnt - Oeorres günü roünasebetile ıgeneral 
Da.ska.lof, beyanatta bulunarak demi§tlr ki: 

- Bitaraf, tanuımlle hltarat kalmak iÇin 
cınnıwu ne gelirse yıı,pa.cağız. Bulgar mll
leti isf;tklAUnl ıve sulbü müdafaa etmeğe ha
zır ol.mal.ıdır.• 

Genenı.l. ikrnlın e hfildllnet.ın mümessil. 
!erile wert ı:ve iilvll erkfı.n önünde harbde ö. 
lenlerden slteylşle bahsetmi§tir. 

Bol'Ja fi AA.) - Bulgar ajansı bildiri _ 
fOl': 

Ordu bayromı, !bugün kutlanm.t§br. Evve _ 
ll büyük kilisede, kral ve tnllçenin, kral 
nllest erkAnmın, htlktlmet a.zMımn. meb _ 
USlann, ~aına.tlğln, ataşemııtterlerin, 
yüksele devlet memurlarının huzuru ile dl
n1 :tcy.1n ~.ilm~ 'Ve m liteakıben garnizon 
kıt'ala.rı. büyük l:>lr ıntn:amıa, traı.ın önün • 
den geçın1§ttr. 

lKnJ. ve dc:rall:çe, askerler.in ve halkın ha
raretli alkışla.rtıe ve candan baflılılc teza • 
hürlerlle ka.rtılan.m)ftır. 

göre, İtalyan gazetelerinin ve radyolarının Çörçil'in salahiyetleri genişletildi 
bağırmalarına, mühim B8ker1 ve 4:>aht1 ha • Londra, 6 (AA.) - Daily Telegı:aph 
zırlıkla.r rela'kat e.tımemekıtedtr. Bundan baŞ- ile .News Chronicle, barbln idaresine md-
ka, 2 Mayı.'lta, Roma hükOmetl. kendilerini . 
tehdld altında görmekteD faril olınıyan Yu.. teall.ik kararları tanzim ve tatbik etm&. 
nanistana ve Yugoslavyaya niyetleri hak _ -si için Churchille dnha geniş salAhiyetler 
kında. teminat vermLŞtir. verilmiş olduğunu bildirmektedirler. 

lstanbul Defterdarlığından: 
Üsküdar Vallde bağında.ki prevantoryom talebe ve öğretmen rSall1lıtaryomunwıun 

60698/54 albnıt altı yüz dok.san sekiz Ura. M kuruş 4.:e§lfll lk.mal inşaatı kapalı zarf us~ 
ıue eksiltmeye lkonulmuttur. 

Eksiltme, 13/Mayl8/19-40 P628.I'teısi günü saat 15 de İstanbul Defterdarlı~ı Milli Etn. 
lft.k Müdürlüiünde toplanacak ola.o komisyonda açılacaktır. 

'Mukavele 8lcslltme, bayındırlık 14lerl umuml, hususi ve fenni ~eleı1, proje, 
~ hülll.sasile bwıa müteferrlt evra.k 350 Jr:uruş mtika!>lllnde 'İsta.Iiıbul :Mlll1 ~U: 
Müdürlüğünden alınablllr. Muvakkat teminat 4284/93 dözt 4>1n f!d y[lz seksen dört lira 
doksan üç Jtunı§tur. 

İsteklilerin; teklif mektublarını ve bu işe benzer en az 50,000 elli bin llralık i§ yap. 
tığına da1r .lda.releı1nden alın14 olduiıu vesikalara. .istinaden İsta.nl>ul vilft,yotine müra
caatla eksiltme tarlhinden 8 gUn evvel alınmış ehliyet. ve 940 yılına '8Jd Tlcarct odMı 
vesikasını havı kapalı za.rflnnn lS/,Mayıs/940 Pazartesi günü saat on dörde kadar İstan
bul Defterdarlığı MUll EmlAt Müdürlüğü od.asında toplanan bmılsyon relallğlnc sıra. 

nwna.ralı ma.kbus mukab111nde ;vermelBl"i lazımdır. Teklif ımcktubla.rı; eksiltmenin açıl,. 
ma .sa.at1ncien bir sa.a.t evveline kadar yel;ifmek üze.re iadeli ta.ahhüdlU mektub şeklin. 
do g6nderllehmnır. Bu takdirde dl.O zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olması ve 
talibin fsm.ile &Qık nd.r'eWıln ve t.ekllf melı::tubunun hangi işe aid Glduğunun yazılmuı 
JA2ımdır. Pmtıada olacak reCHaneieır abul .edilmez. (8316} 



Mizah : Tanıdıklarımızdan biri 
Dimyata pirince giden 

(Baştarafı 7 nci sayfada) Birkaç gün geçer, bir çaresine baka -
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AY Al 
Yazan: Hasan Adnan Giı Fakat kendilerini göstermek için gi • mazlar. Otomobil haczedilir. neleri varsa 

yinip sokağa çıkmıya vakit bulmadan, haczedilir, maaşlarına haciz konur. 
evlerine misafirler gelir. Üstlerine baş - - Şimdi ne yapmalı? 

Galatasaray - Fener 
muhtelitinin 

Mısırdaki maçları 
lanna masraf etmekten evlerine hiç bjr Bir yere gidecekler, tramvaya binseler cuma. günü MlSlN. hareket eden Chlata.. 
teY alam~!ardır. Misafirler etrafa ba- de gidebilirler. Fakat hacizden para art • saray _ Fenerbahçe muhtellti ilk m&Qmı CU
karlar. Evin içinde eşya narruna gördük. manuştır ki tramvaya binebinsinler, ya- martm günü fs1tendenyede yapaca.kttr. 

Müt~iş bir tehdid 
leri, iki kırık sandaly~. bır çürük masa ya yüriirler. Takım oradan Kahire e giderek Pazar gü_ - Sen lafı uzattıkça ben de korkum- t Şarab ve beyaz ten işte çevirdiğim büttln 
ve bir ot minderden başka bir şey yoktur. Dimyata pirince gidenler, husw;i oto _ nü ikinci oyun~nu oyru~. dan :cel terleri döküyordum ya Mansur. desiselerin gayesi. 
Misafirler: mobilde gezmek isterlerken tramvaya da Vaktile Turall§ahın sarayında Kutuda 1 Soluk yüzlü şair koynundan çıkardığı 

- Ne fakir insanlar, ne kadar sıkıntı binemiyecek hale gelmişlerdir. Bisikletçilerimiz bu hafta kaç kere karşılaşmıştık. Eğer biraz. 2eki bir parça afyonu yuttuktan sonra: 
içinde diye düşünüyorlardır. .Pim.yata pirin<:e gidenler ihtiyar olur- Romanyaya gidiyor ve .hafıza sahibi bir adam olsaydı. siyah 

1 
- Kadın, kadın! - diye inledi - Iüzu-

Dtmyata pirJnce gidenler, zengin ve Iar, saç.lan beyazlaşır, vücudleri iki bük- sakallarınuza rağmen bizı tanımakta güç. mundan fazla kullanU.ımş bır kelime. Be--
rahat yaşar görünememişler, fakir ve sı- lüm bir hal alır. Fakat huy canın altın. Romanyada yapılacak .sürat ve mukAve - lük çekmezdi. J yaz et ve şarab; ruh alemindeki sonsua 
kıntı içinde görünmüşlerdir. dadır. Canlan çıkmadığı için huyları da ! met biSi'klet yanşla:r~ iştiraJc edecek .ırpor- - Daha fazla temasımız olduğu halde lezzetin sırrına eremiyeu yarı hayvan • 

Kış geçmiş. bahann son ayı geL'lliştir. baki kalmıştır. cul~ımız bu hanta Bükreşe h:a.reket edecek- Şamda iken Baybars bizi tanımadı da Ku-1 lara salya akıttıran iki kelime. Kadın, caııı 
Dimyata pirince gitmek isti yenler karşı Karşı karşıya oturmuşlardır. lerdır. tuz nereden tanısın? Aradan bu kadar nımı sıkan şey.. nihayetinde bezglıılik 
kar~ıya geçer konuşurlar: - İ'kimiz de epey yaşlandık. Takım 12 kişillk blr tatile olarak aeyaha- zaman geçti. Turanşahın eski toy ve hop- : veren kudurma. Ya Mansur ben kadın • 

- Bu sene bir sayfiyeye gitsek. - İki ayağımız çukurda. te çıkaol.kt.ır. pa nedimleriniıı bir gün isimlerini de - dan hala bir şey anlamıyorum. 1 
- Evet evet, mesela Erenköy. . - Şurada kaç günlük ömrümüz kaldı 1 g Mayıs şenlikteri ğiştirerek uslu akıllı iki elçi olacaklarına Melik NasrrU: sahtekar sefiri: 
- Erenköyü istemem, Suadiye. kı. .. kim ihtimal verebilir? Herkes bizi ~ok • - Fena ahlaklı esrarkeş - dıye ho • 
- O da olabilir. - Doğrusu cenaze alayımın çok par - 19 Mayısta yap~~k JimnastJk şenliklerine tan unuttu. Aklın vars:ı şu buzlu ~erbeti murdaııdı - bu afyon sevdası ile o köttt; 
- Amma hepsinden iyisi Büyükada, lak olmasını isterim. her sene ~duğu gı.bı bu sene ın~kıt.eblllerden iç de keyfine bak, eskiden bize diş biliyen huy sende oldukça hiç bir zaman kadın 

Büyükadada bir ev tutarız. Hem şöy!e - Ben de öyle, en aşağı otuz otomobil maada klubler .de ~~ak edeeek·tır. A:rnf ıün kölemenler şimdi nasıl ikram edecekle - denen varhğm manasını anlamıyacaksuı,. 
görünü.şlü bir ev olmalı. olmalı. btr sene zaırtında mükafat ve kupa .bızan - rini bilmiyorlar. Yavaş, yavaş keyfi gelen Haldun şi.m)ıl 

- Ben bir beyaz kostüm yaptırırım. - Otuz az, elli olmalı. Cenaze otomo- mL1J bulunan 'klüb v~ spoır~ula.ra bunlar me... _ Bu muvaffakiyetimiz hakikaten şa- di bir kedi yavrusu gibi yerde yuvarla • 
- Ban~ birA iyi, bir de şöyle böyle iki: bili d'e hani o yeni ~slü bir otomobil var raslımle verilecektir. hane oldu ya Mansur. nıyordu. 

yaUık elbı.seA lazım. ya o olmalı. Ankara muhteliti Suriye - Hangi işe el attım da muvaffak o'a- - Sen öyle sanarsın ya Mansur. Barı 
- Mayo lazım. - Cennette gene birbirimm buluruz. L d ' H ld ? B . k . vl ı.. ı hayal fileminin miracını görmüş bir w 

Pl
A' ' k' • , ve Ü n .:a•1a gı·decek ma ım ya a un. enım urun og u o 

- aJa Jnme ıçm ayn bır rob yaptır- - Cennetler de bırkaç tane imis •• dcıv b'"- · B b 't ;ı.., b 1 1 . sanını, kadın benim i ... in bütün muhteviıı. . ·.· gurnu ıursın. a am opra5 • o .o - ır----

malıymı. . - Tab~l en !lbında. ~kara <H'" d) - Beratte.ki mımı spor sun cesedinde şeytan ruhunu gezdiren bir yatını bo§altmış bir torb:adır. 
- iBen bır panama şapka alırım. - Tabıf tabil kluıbil, Ankaraduı seçilecek ;JrnvvetJ.i bir insandı. . Titrek elifo havada helezonlar çizerken 
- Ben de... Ecel gelir, onlan alrr. Dörd~ ltişinin futbol tak!mı ~nderllmesini Bariclye _ Onu bı!e mağlub ettin ya Mansur asabi bir sıçrnyışla doğruldu. Kapı VUıJ 
- EvvelA bun lan almak lizım. omuzunda mezarlığa götürlllürler. Vekilliii. v.asıtasile Fu11bol Fe<'lerasymundan . . · rularak dışarıdan bir ses ~; ı.....~1""'işti 1 _ _ . . . - Meydanın bana kalm:ısı ıçın onun "~.. • 
- Evet atmalı. - Ya Qbur dünyada ne olur? rıea etm.ıştlı'. :i"Ppıla.n davete :nazaran SurJ. . . • . _ Size bir mektub ya seydi 
Ellerinde bir miktar para vardır. \Bi~- O dünyadan bu dünyaya haber gel - ye :ve Lübnandal:i turnuva 15 gün devam y~lumdan ~e.kilmesı lazımdı. Her ne ıse.. Mansur k ak köl . .' · - · 

Jikte sokaıı-a çıkarla Eller' d ki b"tü· i ki tl t f d tt .ıı1.d edecek ve k.a.!ile ıs ldş:lden müre.kbb okc»-k- Şımdi mazıyı karı.ştrnp canımı ~ıkına. El- oşar erun getirdigı mek. 
6 r. ın e u n m yor , cenne er ç n e cenne ad sn tır rl d -· . ff k' . b. ,_ tubu aldı 

parayla yazın Adada gitmek için tasat' • ı baskasmı istemiyenlerin hakikaten cen. B. d ti ,. b 
11 

...,.;ı;,.. edilm' ~~· e ed ece~z m~vda .. ~. ryetm ıze .ıı.ı.ı • • 

ı ki 1 E 
. .. . . ks u aıve n aa: 1 ÇU.LU.J.I ıy~ı ve zan ıracagı servetı uşun. - Kim getirdi bunu? 

adı arı eşyayı alır ar. vlerıne dondük- ı netı al~ da mı, yo a cehetmemde mi ol- oraya. hangi taJrunm gönderileceği henüz _ y H lA...t\ rb r ? - Zenci bir köle. 
leri zaman neleri var neleri yoksa kapı duklannı bilelim. lsmet Hu1ı1.ri belli deıı-<'dir. a e 6 ... ga_ı ge u-se · ,.,. O ban ı Onl - Bir .şey söyledi mi? 
lSnünde bulur~ar, şaşınrlar: - a vız ge ir. . arın boğuşma. 

- Bu ne hal? Do'm:::.bahça izdihamı sı bitene kadar biz çoktan alacağımızı a- - Hayır. söyliyemezdi. 
Ne tıal olduğu çabuk anlaşılır, aylık larak bir tarafa savuşmu~ olacağız. Bi - - Nasii? 

ve~kleri için ev sahibi onları evden 2lın gibi adamlara daima muhtaç olan - Söyliyeınezdi. Dilsizdi çünkü. 
çıkarmıştır: Nasır budalası muhakkak vadcttiğ~ pa ~ - Garib! 

_ Şimdi ne yapmalı? rayı verecektir. Daha olmazsa Helagfı • Köle çekildikten sonra hayretle me.Ic ~ 
_ Adaya taşınacaktık ya... nün hizmetine gireriz. Zaten Şamda ıken tubu açtı. Keyfi başına vuran Haldun a-
- Öyle amma, Adada ev tutmak için onun casuslarile münasebette bulunup sabiyetle haykırıyordu. 

de para lazım. bir hayli parasını çekmiştim. ı - Hızlı oku ben de merak ettim. 
- Bütün paramızı Adada giyeceğimiz - Bundan da hiç haberim yoktu. Sen O kaşlarını çatarak yüksek sesle oku.. 

eşyaya verdik. hakikaten müthiş bir adamsın ya Man _ 1 du: 
- Şimdi ne yapmalı?.. sur! c- Eski dostum Kemaleddin Ömerfn 
Dimyata pirince gidenler, Adada köşk - Ya sen Haldun! Sen de ço1< yamnn Kahireye avdeti beni pek sevindirdi. Keıı 

tutmak isterlerken, şehirde oturdukları bir şairsin. . \ disini derhal ziyaret etmek arzw;unday• 
evden atı~ olurlar. İki arkadaş kahkahalarla güldüler. Ka- dım. Fakat bazı mühim scbebler buna 

Dimyata pirince gidenler, tramvaya zanacağı servetin hayalatma dalan M:m- 1 mani olduğu gibi ismimi dahi açığa vur-
binmek istemezler, tramvayı adi bulu - sur artık eğlenceli şeylercien bahsediy.:>r. I maktan çekindim. Kıymettar d'ostum e-
yorlar, taksjıye binmekten hoşlanmazlaT: du. ~ ğ:r b_ıı aqaı:n tensib ?1~~ ~ckHde beni 

- Taksiye binmek de blr şey mi her - - Bir kere. Nasırdan paraları çektik gormıye gelırse kendısı ıçın çok faydalı 
kes taksiye biniyor. nü ondan füe kolay - diyordu - zatC'Il o!acağun. Tensib olunan şekil akşam eza. 

- Kendimize bir otomobil almalıyız. yanmıızda da külliyetli :para var. Şam _ I nı okunurken dilsiz bir kölenin getirdi~ 
- Taksitle de veriyorlarmış. daki eşyaları da saiaı·, harbden uzak bjr t arabaya binerek ziyaret mahalline gel • 
- Oldu olacak alalım, ne yapar ya • Ke.§i.f yapılırken diyara meseIA Yemene veya Tunusa gi _ meıkten ibarettir. Zeki bir adam olan Ke· 

par öderiz. Dolma:ba.hçe sarayındaki lzdilıam h&- l,larile, bitaraf'lbtr ehlihlbre tarafından fa- deriz. He1e Bizans bana pek cazib geli • malettin Ömer eğer hayatım tehdid edeıt 
Taksitle bir otomobil alırlar. disesinin mahallinde tetkiki ıiçin, hmit cianın vukua geldiği yerde keşif yapıl- yor. Orada~ şarablan gövdeye çeke- 1 bazı gizli tehlikelere karşı koymak istt-
Bir iki defa bu otomobille gezerler. Ağırcezasından gönderilen ıtaJimat üzeri- '!.. A .:ı:-- . ekli t ıl rek 0 zambak kadar beyaz tenli ve sarı - yorsa muhakkak tek başına bu. davete 

. lilJ§ ve iiıau.ıı:.t:run cereyan § anış ır -
1.'Rksit vlitl gelir: ne, bır keşif yapılm8Sllla karar veril- şın 'Rum güzelleri arasında coşkun saat- icabet etmelidir. Aksi takdirde ne olabLıı 

- N8Sll vermeli. mişti. nuştır. ler geçirmek; oh ya llaldıln hlllyor mu ~ lec~ğini pekaltı tahmin buyurabilirslniz, 
- 1Bilm.em. Dün saat 14 de saraya gidı1.erek. 2 inci Keşifte, Emniyet .2 inci ~be mildfir sun? Hiç lbir .zaman kadına ve şaraba B~i seıam ve meveddeb 
- Hele birkaç gün -geçstn bir çaresrne Ağırceza hlkimlerinden Halil Ceysey ve muavini Tevfik Doğan da hazır bıilun- doymnyonı.m. SenelerdenbeTi bu uğur. ı Mansur sapsan bir mlndere çôktil. • l 

t>a.ltanz. müddeiumııı:nl muavini Turgudun huzur. muştur. da kaç yüz K:ee yüz bin dinar haTcadım. ( A,.Jcaiı. oor) ~ 

I KELiMENiN 
E~R>AQI 

mi Kadı:i :Jıcli. Meslek~ .ona Aftm ve Jror!kımuryorsah şu (Yarasa) ha1&Jn.. bilmiyorum. Yarasa haftrkında beıkeB 
diş Kadri derlerdi. O da ıkeıx1:i:sini ıms- da 'bana m~lftınat ver. bir şey ~lıölyoT. Faik.at. k:i.a:nsenm haki· 
kelem.iye 1ıüızıı.ıım gördüığıü yerrerdle Kaıd:riniıi gfr4eri parladı: ikati 'bildiğine emİil değilim! 
Kudret AHuığ ismiıni kıuJlaoudı.) - Muhterem Jbıayınn! Ym.-.asanın çir- - Çdk ganı'b şey. 

Genç serseri asıl ismini OOJUD.ca kin bir ıbayvmı o1dt.ığuınaı bilmi~r mu- - Hatta. daıha ileri giderek diyebf • 
gayri ihtiyari Oir ıirlk.ikH ve gaaıteciye suırruz? lirim ki, Yarasanın cinsiyıeti haıkkında 
garib bir ~I'.7.da Ellr:Ittı. - Ben saına hayvandan bahsıemii!O- da kimsenin doğru olarak bir şey bildi• 

Yımm: ~ At"if - Kadri. ben ~ bir yandmı .rı.ım. Şu .şıeytan gil:>i ikenrlisi.ni hiç kim- ği yoktur. 
- Nasıl amııı .ederseniz. J miş, ~s~ say.esiınıde ihiırçoğıunu mu - belkliywum. 9eilin gömnediıği esrarengiz .adamdan - Nıe dem~k istiıyorsıın, bil bir er • 
Birer sigara yalktı1ar ve Büyıükdere- vaffa~tle atlatmış. fabt beş on kere - ~:z paşam! ba'hsediyorum. kac değil mi? 

ye kadaT havai.yaıttan ioorıuştıuJar. de ya1katvı ele veıtriişti. Polis. unıaı tehll- Şu:rasm1 S't>Y.lemelk. lh:mntbr ki, Kad- - Ha şu mese1e! iEvet o bir şey.tan- - Gören ydk ki ... Bir kadm da 
Büıyıüıkderede iskele civarmdaııti lo - keli bir ser~ri diye tanı.yor ve daima ti. ha.1dıkaten 'ip, kibarlbir.aflenJınrçocu- dıır. Ve tabmıin edersin Qd şeytam ben olabilir. Faıkat., !ben onun erkek olduığıı. 

kan'talarıdan birine girdiler. dleniız fue- taıld!b edl.:yorou. H.ele, sem vak'asında az ğludur. Nasıl. serseri ol&ıığ!uınu kendi- de görmed.1m. na eminim. Zira. bdınlar araSJndan 
rine ıuzanımnş tahta se.laşm ıta ucuna daha adamalk.ıllıı okıkcı.nıın altına gide _ sinden ıbaŞka ıkimse 'bHmez. Fo.ıkat onun Y~. Altındiş Kadri ıile !kom.şur- müthiş 'katiller çık.lığını biliriz. Faka.it, 
dt.uırtlufar. Yıılma'Z, ilki ibira :ısmarladı. cdktf. sıerseriliığinin de g.arib tarafları vardır. 1rem -omm polisin V'3kııf bulunmadığı onlar, bu •kadar esrarengiz bir t.eşkilü-
Btrçdk kimseler tarafından '(Kıudrei Y1l!maz bu S€Ireriyi. polisten tanı _ H~r zaman terbiyeli ve naziktir. Dost~ bi.rçdk mıühim esrara saıhfil:ı oldıu.ğımu la çal:ışnnya muktedir değildirler. 
Altuğ) is.mile ta.ını1an şık genç, mü:te - yartlu- Onun fuızla vak'alanrıda göB'ter- lanna kat'iyen fenalıık eı1ımerz. İş ortak- ç-ok iyi biliyordu. Fakat, a~, bildik- - Evet. şayanı h.ayr€t bir insan bu! 
ressis na-z:arlarile etrafı süzüıyordu. Bu d'iği rrınh~et ve inceliği tafkxilr ediyur- la~ma karşı ~ namueldr davranır. l€rlni lbir ga2'etedye söylemek · işine Ben -de <mu gpren ve taruıy3n kimseye 
genci tamımyan onuı miras yemiş bir du. Ve ze!kasJru cemiyet zararına kul _ Hiley1 se~ez. h.alksırz.hğa daima isyaın ~ rni? t 'adü1 tmed' . . ka.clıı . 
pa.~d'e sanırdı; Geniş alm, zekaSl 1.anmak vaıziyetiınıe dlüşmıüş olan bu eder. Kendisine yaıpılaın. iyilikleri de Altmdiş Kadri sinsi sinsi güldü: es e. .m ~ıye r 
h.aadlaında iyi bir not say:ı.lalbillrdi. Her adama aCll}'QI'du. Onun için sırasına. gö- k~t'~y~~ unut:naz. Yılmaz, bir kere ona - Aca.ha ıbn (Yarasa) asmi takılan ~ltlı?ldı.ş Kadri; lbi~1 bir_. nefeste 
zaıma.n ıbaıyıgın gföi baıkan iri Siyah göz- re, :kıe:ndiSiıne doot muıamelESi ediıyordu. hır ıy:ılik etmi.ş; bahıtt yıere kodesi boy- insa!n ıkimdiı'Y içti, ve Yılmaza kendisine egılmesiru 
lerl keındlslil'le ca.ziıb bir hal \Veriyordu. Bunun" ~a faydalan da vardı. Yıl _ larlken polisin elinden. k!urtaıımıştı. Kad- - Bu suali bana ~mıana ha~et cdi- işaret ederek dedi ki: 
Şılk ve genç olmasına rağmen mppece mıaz, :polisin lbi1e ıba0aını i~indıen çılkama~ ri, ibu iyiliği hiç 'bir~ ıınıu.tamazdı- yorum. Herlt ıherhclde lbir ibanka mil - - Onu ancak, çok yakini olan ve 
hiç blrihali yoktu. Haıtta yaşına nazaran d'Jğı hlrçOk ımüib.im hOOi~lerin esrarını Binaenaleyh. .mıulkalbeley.e hazıırdı. düre veya bir tüıcca:r değildir. tamamen itimadını hafahuhınan birka9 
fazla vaikur ve ciddi .gıörilınrüıyordu. Onu böyle serserilerdan öğreniyor<lıu. Gaze- Yılmarı, eğilerek serserkıin bılağına - Ne malCim! Omın ille olduğunu ı..~ bilir. Bunlar Yarasava bir ma:buda 

flsildaıd'ıı- ı.:- bili' 'I..::,. ~· ' 'J bllmiyen .~ ...... ,.,. tam lbir oonıtilmen1 :. Cft- tecilik't.dki an'llMaffalk.i .• ,,.,,+; .... d ıı..~-,..,. .J~ • .IUl.U yuı- uu._.. +..ır.., 'b' ~ rl ~·d 1.3-11...-1. "'l""' • J .... WAJ& uu ..... ua '"".t""'r ı """t'a ar. ~ı: an a Ul!K.la 
yebilirdi. Halıbu'kl, ibu z.at, 1stanbuıl po- buın.J.ara medyruıadu. - Ben senden namuslu adamların - Haklısın! Fakaıt sana ·bunu soru - . gı . . . n 
listnJ.n sabıikahlar ntıısıınnndıa ~ bir Yılın~ ldkarnıtanın t.anha bir erine ~parnııya1cağlı bir şey~ Eğer şumun müihim lblr sebebi vardır. ~mukaddes bır ~ıfey: if.a eder g11. 
dcıs'y" ruam - y vıcdanen razı ollll'8an t.ek1ifirnıl R:abu] - Şuna tama.men emin olaıbilirsiniz bı yaparlar ve •başka hıç bır şeye karışı-
~ . .genç ve a:tıa.A.llf bir serseri otua:ımuş olanaları:na ragıınen y&'V'QŞ hir eder, istediığiml yapaı:şınl ki an.un hakfk:ma bir şey lbilmiş olsa?- mazlar. Onlar harice ikarşı bir mezar 

tdi. Ş.i:ntiyıe"Jk~: ~ 00.laındın- sesle kmııuşmayı tercih edtyordıa~ - Hay hay! dım lbunu size ımıt:ıt1aka söylerıdim. Fa- gibi sağır ve kebuımdurlar. 
cıılı?ık, sahtekıarlllk gıbı yuzlerce suç işle- - Evladım Kadri (rerseıintn asil is- - Eğıer. Viodaırun m&aa<re ed:ey-o:rna kat si~ iaydaaı dokunacak hiç bir şey (Arkası var) 
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(Memleket llaberleri] 
Ödemişin çok . güzel bir Güzel ~ir n_ahiy~ 

, merkezı: Çüngüş 

h • • K ı R A z Çüngüş (Hususi) - 380 haneden ve na ıyesı : 1700 küsur nü~tan rni.irekkeb olan ka -

Tabii güzellik:e. le dolu olan bu nahiyede caddeler 
açı!dı, yeni bina:ar yapıld~, modern çarşı'ar kuruldu 

Ödemiş (Husust) - Sizi bu mektu -ı çıldığını görmek insana inşirah veriyor. 
bumcia İsviçre köylerinden hiç te geri ol- Bu şirin nahiyenin Fehmi Önder ndm
rruyan bir Türk kö~Jnde, Kira7. nahiye - da çalışan bir müdürii var. Bu zat Kiraz 
sirıde dolaştırmak isti yorum. Efeler di - nahiyesine gelince az, fakat iyi i~. c:.ı fa
y.arı Ödemişin doğusunda ve 30 kılomet- kat iyi inşaat üzerinde tevakkuf etmiş, 
re mesafesinde bulunan bu güzel ve şi - asri fırın. asri ve havadar kahvehaneler, 
rin nahiye, tabii güU3lllk1crile, mümbit a- hal, manifaturacılar çarşısı, hayvan pa -
ra.7.isile, mamureler!le, değme Avrupa zarı , kasaıblar çarşısı tesis eylemiştir. 
köylerinden hiç te geri değildir. Ben Kira?Jda sokakta yerlere tüküren 

Ben Kiraz nahiye merkeziM birinci • tek kişiye rastlamadığımı söylersem bu
sfnde dört sene evvel ge'miştim. Kiraz na be!ki de şaşacaksınız. Sokağa hiç kim.. 
nahiyesinin çok ileri düşünen halkı, o za- se bir parça kAğıd, bir kibrit kutusu fır -
zaman nahiyelerini daha çok gilzelleştir- latmağı Jhatınndan geçirmiyor. ~linkü 
mek için içlerinden ya!')ıcı bir belediye her iş hesablı, her şey düşünülmüş ve ha
reisi arayıp duruyorlardı. Şimdiki Kiraz zırlanmı.ştır. 

sahamızda, baglı bulunduğumuz Çermik 
kazası kaymakamı Hakkı Türmen ve na
hiye müdürümüz Zeki Önenin gayretle -
rile günden güne artan bir imar faaliyeti 
göze çarpmaktadır. 

Yeni yaptırı1an beş sınıf lı ilk okul bl. 
nası cidden güzel bir eserdir. Şehirlerde 
25,000 liraya çıkabilecek olan bu bina en 
zl yade halkın yardımı ile ve pek cüz'i bir 
para ile meydana gelmişti r. Bu <-ene bah
çe ve çamaşırhanesi de ikmal olunacak
tır. 

Kasabamızın patikalardan ibaret ol:ın 
yollarının açılmasına ve köylerin tele!ım 
şebekesine bağlanmasına ve kö:v kanu -
nunun tatbikine bilhassa ehemmiyet W"!

rllmekte, çarşı ve hamamm ıshh ve ta -
rnirile su ihtiyacının temini üzerinde du
rulmaktadır. Önümüzdeki yıl halk o • 
dasına da kavuşacak ola~ nahiyemizde a. 
sayi~ işleri pek düzgündür. 

nahiyesini gezenler, o zaman aranan Günün muayyen saatlerinde süpürü -
r c"5in büyük bir isabetle bulunduğunu , len sokaklar tertemizdir. Kirazın halk o- Kırkpmar gUreşlsri hazırlıkları 
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Milli piyango 
ikinci tcrtlhln birinci keşidesl bugiin Ankarada 

gapıldı. K:. zanan numaralar şunlardır 

80.000 lira kazanan 

34203 
20.000 lira kazanan 

20687• 
15.000 lira kazanan 

20284 
10.000 lira kazanan 

46487 
5.000 lira kazananlar 

20052 40104 1793 3393 6768 

1.000 lira kazananlar 

5005 
55.24 
5881 
6418 
6814 
7460 
8320 
9034 
9829 

10707 
11789 
12404 
13078 
13501 
14196 
14708 

5326 5354 5372 5409 5461 
5661 5682 5692 5763 5847 
594.6 5952 5957 6215 6397 
6496 6505 6540 6569 6530 
6998 7141 7269 7352 7430 
7654 8003 8072 8232 8253 
8351 8398 8806 8836 8871 
9143 9361 9366 9627 9774 
9885 10150 10288 10291 1031~ 

10728 11340 11377 11493 11563 
11794 11870 11941 11982 lkll8 
12558 12896 12921 13009 13045 
13093 13121 13126 13240 13335 
13631 14012 14168 14184 14186 
14265 14543 14560 14651 14663 
14766 14797 14913 15186 15459 

15964 16033 16215 16268 16317 16340 
16425 
17001 
17774 
19182 

16481 1~532 16588 16703 16957 
17045 17079 17312 175~ 17707 
17916 183ô0 18517 18810 19173 
19296 19468 19527 19543 19767 

19852 19879 20320 20410 20429 20520 
20595 20796 20799 20804 21021 21257 

hemen anlıya biliyorlar. 1 k~ma odesı, büyük bir ihtiyaca cevab ve. devam ediyor 
Hergün seri adımlarh Avrupalaşan bu nyor. 49588 36705 

Türk köyünün tertemiz ve çalışkan bir j Nahiye müdürü pratik bir adam oldu~ Edirne (Hususi) - Kırkpınar güreşle- 33716 41358 
42793 
12849 

46695 15783 

21266 
21637 

47585 22157 

21281 21345 21498 21593 21634 ' 
21675 21714 21884 22013 22047 
22183 22262 22299 22339 22538 
22840 22868 229·10 23065 23123 
23319 23344 23599 23688 23691 
23772 23887 23880 23900 23941 
24177 24295 24710 24712 24749 
24832 24840 24847 24980 25424 
25705 25796 25942 26070 26119 
26387 26495 26503 26952 27761 

halkı, çok azimli ve koyu milliyetçi in - ğu için, i~ kanun yoluna dökmeden kah- ri~in son günü olan Pazar günü Sara~ ~ 7167 34-600 
sanları vardır. Hududu Alaşehr·~ kadar 1 vehanelerde her türlü oyunları menetti. ~ç~nde açılacak olan ehıt hayvan sergısı 37609 13700 
dayanan Kiraz nahiyesini ihya eden Kü- Şimdi kahvehaneler. halkın radyoda ha- ~ın ~e hazırlıklar.~ .. devam olunı:ıakta - 17554 46323 
çUk Menderes çayıdır. Bnsta tütün ·mah. vadis ihtiyacını temin ediyor. d r. l~kylayı ve butun memleketı yakın- 35211 20635 

1252 
40870 
12684 
17822 

1465 37502 
22325 17915 

7876 14:n 
2537 13559 

40448 23735 
24845 30754 
20910 49929 

23884 22795 
34314 3305 

9445 23703 
24649 24004 
15816 ~4763 
45602 25677 .. .. · . . d"ğ . . an acı a andırmakta olan ve her yıl bü- 26141 32132 sulu olmak uzere hububat. ıncır ve ı er Kirazın ~n büyük noksanı elektriktır. yük b. h 

1 
• . 6198 

42056 · ·· h 11 · b ·· ı k .. ·· ·k ·~ ır eyecanla .cesıf bır kalabalık ta_ 3632 31257 bütun Ege ma su erı u guze oyun ı - Yakın ıbir zamanda elektrıge de kavuşa- f d t k"b edil K k .. 
1 

4624 26449 
· d 1 ı . ra ın an a ı en ır pınar gureş e - · 4148 85-07 tısadı hayatın a ayrı ayrı ro oynuyor ar. cağına şüphe etmediğim bu güzel nahf.. . . k ük 

1 
. . am1ı 28147 28166 28312 28339 28393 28707 

. ~mm ço m emme ve çok ıntız ol. 60 P• k ı 
Dört sene evvel Kiraz nahiye merke- yeden ayrılırken bend~ kal.an hıs, tak • ması için hummalı bir gayret ve faaliyet [ ıra azan an ar 

zinde rastlanan inşaat hatalarının orta - dir kelimesile ifade edılebilır. ~ze çarpıyor. Amorti kazananlar 
dan kalktığını ve mükemmel caddeler a.. A. B. Seyircilerin istirahati için 500 kiş\lik ::~ :: 1~: Siirdde postalar intizama Trakya köylerinde köy tribünün yapılmasına başlanmıştır. 1aao 1372 1432 

716 
1199 
1491 
2290 
3079 

718 
1240 
5504 
2355 
3094 
4336 

773 İkramiyeler çekildikten sonra sıfırdan 
1290 d'olvuza kadar olan on rakam do\;lba kon 
1611 muş ve bunların içinden biri çekJlmiştin 
2536 Çıkan ( 8 ) rakamile nihayetlenen 
3193 5000 bilet (10) ar, onda bir hesabile (i) er 

1 Ehli hayvan sergisi de 12 Mayıs Pa -
1862 187

0 2126 SOkUIUyOr mUzelerİ 8ÇI ıyor ra günü açılacaktır. Muhitimizde büyük 
2741 2855 3047 Siird (Hususi) - Yeni valimiz Re • Edirne (HUSlai) - Trakya köylerinin bir rağbet kazanan ve hayvan yetı~tir -
3309 3314 3491 4

055 
c~T&~i i~ ~~~~ı gündffib~i ytl- 5 ~~hl~ köy ~re~n~ ~tlmafil ~ ~ h~n~ ha~ımıu t~~e ve~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
maz ve yorulmaz bir raaliyetıe şehrimizin mumi müfettişlikçg kararıaştırılmı~ bu .. oıan bu serginin dtğer yıllardan aaha Askeri ceza kanununda iki lsveç kralile Hitler arasmda 

4927 lira amorti kazanmışlardır. 

imarına çalışmaktadır. l kt dı K.. .. . l k köyler zengin olacağı muhakkaktır. dd d ..,. t• ·ı· teati edilen mekfUb 
Va1imizin bu alaka ve gayreti ilmrana u~a a r. oy muzes.ı açı ~ca Bu suretle, Edirne di~er yıllardan faz. ma e 8QIŞ iri IJOr 

~k muhtaç şehrimizi ihya edeceği glbi meyanında Havsa, Pehlıvankoy de da • la bir meraklı kütleslnl Kırkpınar gü - Ankara, 6 (Hususi) - Askeri ceza ka- Londra 7 (Hususi) - İsveç ve Alman 
h ·ıd· dd 1 ı · resmi ajansları tarafından teyid olundu irdlileri de ziyadesile sevindirmekte - ı ır. reşleri ve ehlt hayvan sergisi münasebe- nununun 47 inci ve 148 inci ma e er nın 

M li ğuna göre, geçen Nisan ayında İsveç dir. Kış imtidadınca zaman. zaman k3rla Köy müzesine konacak eşyanın top • tile sinesinde toplıyacaktır. değ;ı:.tirilmesi hakkındaki layiha ec s 
~ kralı Güstav ile Hitler arasında birer kapanan Diyarbakır yolü havaların mü- ıanm.asile bizzat umumt müfettiş General Güreşlere ve sergiyP. gelec~klerin is - ruznamesine alınmıştır. Teklif edilen ta-

k ·· mektub teati edilmiştir. said gitmesinden tamamen açılmış, kam- Kazım Dirik meşgul olmaktadır. tirahatlef'inin temini maksadile beledi • dillere nazaran Türk ceza anununa gore Kral Güstav mektubunda İsveçin bi _ 
vonların seyrüseferine elverişli bir hal ye ve Çocuk Esirgeme Kurumu Edirne verilmiş bir mahkumiyet kararı asker! 
" K"" ·· ı · k k k.. lü k b" taraflığını, Hitler de bu bitaraflığa riaye*-almıştır. oy muze enne onaca eşya oy - şubeai her türlü tedbirleri almaktadır. suçlardan dolayı hükmolunaca ır ceza-

edileceğini teyid eylemişlerdir. Bu sebeble teahhürle gelip giden pos- müzün şimdiye kadar evlerinde ve işle- nın teciline mani olmıyacaktır. . _ -·--

ta servisleri intizama girmiş bu'unmak- Denizlide yeni bir cezaevi Bundan başka Türk ceza k:mununun Amer'ıka ordusunun manevralaı tadır. rinde kullandığı şeylerdir, mesela bu a. 141 ve 142 inci maddelerinde yazılı olan 
Maamafih muhalefeti hava dolayısile rada muhtelif cins yayuclar, çömlek, yapılacak cürümleri ordu içinde veya ordu mensub. başlıyor 

badema postaların ~ektPyc uğramam:ı.5ı desti gibi toprak masnuatı, demir ve a • Denizli (Hususi) - Geçenlerde De - ları ve askeri fabrika ve müP.sseselerde- Nevyork. 6 (A.A.) - Amerika ordusu 
fCin müsaid mevsimlerden istifade ede • nizliye gelen Adliye Vekilimiz Fethi Ok- ki müstahdemler veya işçiler arasında iş- nun büyük manevraları 15 Mayısta baş. 

"'aç sapanlar yiyim ve giyim malzemesi { k h ll k 2 M b. ı. · Man r ek münakalatın icab ettirdiğ i tedbirleri ~ ' yar, Denizli cezaevini te tiş etmiş, asrt liyenlerin muhakemeleri seferberli a lıyaca ve 5 ayısta ıtecer.tır. ev. 
almak ıazımdır. de vardır. bir cezaevi yapılmasına lüzum görerf'k mevcud olsun veya olmasın askeri mah- 1 ralar Luizyanada 70 bin askerin işt.irakil6l 

I mahallinin tayin ve tcsbitini istemişti. kemelerde yapılacaktır. Bu cürümler se. yapılacaktır. 

C Samsundan kUçük h. herler ) '(Koçuk memleket haberleri ) Hususi ~ir k~rnisyon tru:a~ından .bir ~~~ ferberlik zamanında ışlenirse ceza iki --- --
- _ _ yer tesbıt edı1erek krokısı tetkık ıçın misli olarak hükmolunacaktır. Irak ta Fırat taştı, birçok ekilmiş 

Partililerin tanışma. toplantısı * Samsunda 19 Mayıs günü mera.3im1nl~ Vekalete gönderilmiştir, arazi SU!ar altında kaldı 
Halk partisi üyeleri arasında geçen Çar - her senekinden daha parlak· olmasını te-?'ı- VekAletçe şehrin imar planına göre Haydarpaşa ve lzmir Bağdad, 6 (A.A.) - Fırat nehrinin 

şamba günü akşamı bir tanışma toplantısı nen. ~lı~ar~ başlanılmı.,ıU:. Bu mes .. ud Sırakapılar mahallesindP. ayrılan 19855 5 
yapılmış ve samım1 h!l-'bıhaııerde buıunuı_ yıldonumunun programını tesl>it et.meıc u - .. ~ .. • gUmrUk ml!dUrlUkleri mütemadiyen yükselmekte oıan wıan. 
ttıuştur. Vi.IAyet idare heyeti reis vekili bu j rere valinin riyasetindeki komisyon, Perşem- ~;tre murabbaı. yer .. muv~fık. goruldu : sedde rahne açmış ve ekilmiş geniı arazi 
toplantıda 6 ok mevzulu bir hıısbıhal de Y1P- be günü toplanmış ve icalı eden kararları ğünden havalesı gonderılmış, umumı Ankara, 6 (Hususi) - Haydarpaşa sular altında kalmıştır. Hükfunet me-
m.ıştır. vernı.J4tir. menfaatler namına istimlak muamelesi - gümrüğü müdürlüğüne gümrük müfeL murları, hasaratı tahdid ve köylüleri hi· 

Gaz.i parkında. umumi k.~~r * sa~unda son ~ta 1_~1nde _havalar bir. ne başlanmıştır. tişlerinden Suphi Okay, İzmir gümrüğ~ maye etmek için seri tedbirler ittihaz et. 
Gazi parkında her pazar gunü Halkevi denbire soğumuş ve bil' müddettir sıcak ha- mild'ürlüğüne gene müfettişlerden Nacı 

bandosu ta.q.fından wnumi blr konaer .~eril- T~~ alışnış olan halkı .hayrete c:tüşi1r ~ Çukurovada namuk ihracatt Selik tayı"n olunmuşlardır. mektedirler. Çiftçilikle meşgul olan mın· 
mest ıca..rar.Ia.ştırıımı.,tır. Bilha.ssa yaz gunlerl muştur. Bu sene, Jr:ı.ş mevsımlnin lı::ala.y kO- t' taka halkı, süratle bolunduklan mahal-
fevkalide kalabalık olan parkta bu .kon.c;er- lay uzakla.şmağa niyeti oJmad.ıtı anla.§ılmak Adana (Hususi) - Adanadan dış . Yıld ve bahçesinin !eri tahliye etmişlerdir. 
ıerin çok faydalı olaea.ğı tabiidir. tadır. Halbuki geçen hafta yaz günlerinden memleketlere pamuk ihracı hususunda ız sarayın.ın d'l k Naibi hükumet ile başvekil, felil:etin 

Tohumluk yardımı . . farksız sıcaklar h.lssedilmiştı. . . Çukurova pamuk ihracatçılar birliğinin bir kısmı beledıyeye devre 1 e~~~ vukua gelmiş olduğu mahalle giderek · i-
Vfüı.yetimizde zelzele felaketzedelerı ıçln * BaUl3un yolcu iskelesinin tamiri bele - f 

1
. t· . k" f d . . . b ıld ~nna. aid binalardan bir AJ&llJl 

11 d . t ıı ... ~&"el 1 bU ok i aa ıye ı ın ışa evresme gırmış u - Y ız saıraJ. • t cab eden ve ittihaz olunan tedbirlerin tat. Kızılay umumi merkezinden tohwnluk m - ıyece yaıp ır ını'i'.ır. ~ en n. ç yer Ue bahçenin bir kısmı Maliye Vekfile i ta -
bayaa edilmek üzere sekiz bin liralık tahsisat MkiınJ.ş bulunmalrta. idi Belediyeye ald vin- lunmaktadır. ra.tlınd?an beledi,yeye ~ileoekUr. Şehircilik bikına bizzat nezaret etmeğe başlamış-
g~l.ştlr. çarşamba mıntaka8mda tel8.kete cin de tamirine ba.§lanılmı.ştır. Macaristana satılacağını daha evvel - mütell.a&ısı Prost, bahçeden ve binalardan lardır. 
Ulrıyan çiftçiler için tohumluk mısı.r ve ta- * Geçen hatta Ankaraya gitmiş olan Par. ce bildirdiğim. pamuklar Mersinde depo halkın ne şekilde istifade edebileceğini etüd Şama giden başlıca çöl yolunda müna-
sulya da mübayaa edllecektır. ti müfetttti Erzurum meb'u.su saıım Altuğ, edilecektir. Bu pamukların bedeli Ziraat etmektedir. kalat kesilmiştir. 

Havzada. konier~_n.s Samsuna avdet etmiş ve teftişlerine başla • Bankası tarafından derhal tüccara tediye • • · · - -----
Havza kaymakamı Sa.di Suer tarafından mı.,t.ır. . k . B d Ad . k' Genç bır kız havagaı:ıle zebırlendı R d T 1 l 

. . dd . ind bul d .. ~..... .,,,d edılece tır. u meyan il anaaa 1 omanya a una aş 1 Ravza Halkevinde <Ilttisadı işler> mevzulu * Boyaba a ıç e un "'6 .... uuz , .... a . . . . Evvelki gece Lfi.lelide bir genç kızın hava_ 
tr konteraruı verilmiştir. yenlden 25 ilA 30 köy mektebi açılacaktır. stoklar da ıhrac edılecektır. gazinden zehirlenmeslle neticelenen bir h~ Bükreş, 6 (A.A.) - '.l'una nehrinin taş-

Pazar Ola Hasan eey Diyor ki dise · olmuştur. ması üzerine Galaç yakınında iki bend 
L~ellde SeÜmpaşa sokağında 12 sayıda yıkılmış ve şehrin kenar mahallelerinden 

oturan Recebin 17 ya.şiarında.ki kızı Meiek, bir kısmı su istilasına uğramıştır. 
dün sabah odasında baygın bir halde buiu- _ ---- . __ 
narak keyfiyetten zabıta haberdar 01unmuş.. Kemik hastalıkları için yeni bir 
t~apılan muayene neticesinde havagazin - tedavi usulu bulundu 
den zehirlendiği anlaşılan Melek berayi te - Berlin, 6 (A.A.) - Jtrankfurtta kemik 
davi Haseki ha..<:tanesine kald.ırılmı.ş, hadise hastalığı ile mücadele için eni bir usul 
etrafında tahkikata başlanmıştır. bulunduğu bildirilmektedi . Kemik has--

talığına müptela olan çocuklara verile. 
~ l:d amele iskeleden dü~üp yaraland, cek süt hergün Ultra-violet ,şualara gö~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Fatihte Hua~ı Karaahm~ ma~lles~~ ~ri~ck~d~ Dok~rlu bu ~ın ~en 
- ' Elvanzade sokağında. bir ev inşaatında ç,a - hasta çocukların birkaç hafta zarfında iyi - Hasan Bey bugün bir 

Clo.stum söyledi .• 
. . sahte a.sı:>irin yapan bir 

~ke .. 
. . . bunları piyasaya çıkar

madan ctrvel yakayı ele ver. 
miş .•• 

Hasan Bey - Ceza olarak lı.ş-an amelelerden Alı Ue Mehmed kurduıc. - .. 
lan ıs. ı..eıen 1· 11 çökmesile 8 metre yu·· ksekllk _ olduklarını ve hastalığın mundefi oldu-başlarını ağntmalı, ondan "' 
ten yere düşmüşlerdir. ğunu müşahede etmişlerdir. 

sonra da bu saht~ hapları Bu sukut neticesinde ağır surette yara.la- Ultra-violet şualara gösterilen süt. ko-
kendilerine vuttur.:nalı! de. nan her iki amele de tedavi olunmak üzere kusunu ve lezzetini muhafaza etmekte· 
rim. cercahpa93- h:t3tıanesine .kal<iınlmtlardır. d' 

ır. 



ay ıs 

a 

1 
1 ~0' y 

eleri den 
z a adınların 

şlanmazlar ? 
(Baştarafı 6 cı sayfa ) rfuıce tiksinirim. Bu tırnakları hunhar 

!(aşlarını yolan ve incelten admlanfan hayvanların pençelerine benzetırim. 
llefret eder. Genç ve güzel kadınların tırnaklarını u-

Gary livantalardan hiç hoşlanmaz. zatıp sivriltmelenn! hıçbir mana vere. 
l.dvanta kokusunu hisseder etmez hemen mem. Ben böyle tırnaklı kadn. görür 
'humağa başlar. onun bu ltı.vanta düş- görmez. hemen bış.."Ill çeviririm ..• 
llıanlığım büyük sinema teknis1anleri da Tırnaklan hafif surette boyamalarrna 
bilirler. Bunun iç~n bu san'atkarm :film bir şe~ demem. 
~Vireceği sıralarda stüdyoda hiçbir Iro.. iİkincl lbrr nokta daha vardır ki o da 
k-u bırak:ılnıaz. 'kaşiarmı tamınr:ıle traş edip onlıırm yer. * lerine iki ince siy;Uı çizgi ikame eden ka.. 
Kadınlar tarafından çok sevilen dınların haleti ruhiye!erid'r. Bunun ka-

~rt Ta;> lor mak-y.ıj hususunda biraz dar saçma bir şey dünyada olam::ız. n ca
bıtisa::ıdekardır. Hattci makyajdan hoşla. mm kaşlan ~ ettirıp mcr mor kal::ın 
l'J.ır da .. fakat bunun ifrata varmaması yerleri üzerine sıva boya rnrmck k:v:ht 
lat"t.iıe... nbes bir şey tasavvur edebilir m'c::l.n\z? 

Onun en fazla nefret ett•ği şey '0Jcud. * 
lerıni. yüzlerini yaz mevsiminde güneşte Clark Gable'e gel ce. bu Ean'ntkaT 
kı~rtan kadın arnır. bdınlar güzel ~··rurunek gayes'le yap. 

Bc\•az. pembe tenden hoşlanmakta ol- ma..ltta old::.ık an m::ıkya 'lan, boş g-~ek-
du unu a ~ ından düşiırmez. · teclir. Diyor ki: 

:Eı1 ziyade hoşlandığı noktalardan biri - Kadm1ar benim velinimetimdirlP.r. 
de bt>Vaz tenli kadının yüzündeki çiller-. On1ara ka:ıit blf ~ dl~ Ancnk 
dir Çı1l'i ~ ve g'"ınel kadınlardan ziy::ı. san'atk:Arlığiıriı b1 !dılhnı zaman düşün. 
de_,fle hazzeder. (celerimi açıkça ~yebTrlm.. 

R-0\x>rt Taylor tarafından beğenilme:~ * 
a~sı.ında bulunan kndmfar onun ze,·ee- Amerikad&-- ... .rs~bete. 
8i Barbara Stanwyck'ten örnek alabi - mazhar olan san• tkar .Tam.es Ca~ney 
1 tler. feyles>fça ce,vab verm.işt..Ir * - Kadın var makvaj ile gü~ ka-

A tlctik vücudile kadınlar nnza:-ında dm var ki mak-ya.JS!Z gijzel öriinilr. O i~
büyijk bir alakn top1ıyan Johnny w·eıss. lere ben ne diye Icl!I'lsayım1 
~ <'T avnen şu fik rded·r: * 

- Ben fıkri:mi size k!snca ~öytiyece- Neloon Eddy i:-e mnkvain cevaz VPT-

R-i Her türlü mak: ajda.n sem derecede ~ni. fakat göz k.."'paklarmın boyanma. 
~er C't e>W<rim_ K t clduğn gibi sevC'. smdan nefret etti~'ni söylemi~tir. 

G ·z 'l k tcrtıblerin" rağbet e-d.en. L hf 
bu 1ara ah an .ıradın artık güzellığ"ne 1mlekcrt me_1'tu art 
\>eda IC'mic; telakki cdılebiiir. CBaştarafı 7 :rıci sayfada) 

J :Jınn • \Veis<muli"r söz.leı:ini filli,yat vakur, iki tane atlı jandarma geçiyor. 

B · r d t r n g · IUk 
ı otlar ndan 

Gençlerde görülen 
Baş ağrıları 
Talebe arasında sık sik baş ağrısından 

şl.k.Ayet edenler oluyor. Bu b~ a~arının 
SC'beblerini n.mştırnınk J!zundır. 

GenQlerde şebabet. ~ının h~ ge. 
tlrdiği bü:yUk buhranlar meyanında bu
nun fevkalfıdo ve nni bir surette uzaması 
neticesi vücud, mütea.ıdm. fosfat. ve ki
reç yan! ka.JSyam 1stoklnrını sarfetm!yc 
bn.şlar. Bu !stoklar umumiyetle a.lı:e\ğer

Icrde Te sinirlerde bulunur. Bu sebeble 

çocuklarda umumi bir zaaf, knn.c;ızlık ve 
bunun neticesi b::ı.ş ağrıları gorulür. Bun
dıan maada her başı ağrıyan çocuğun mu
hakka.k btr defn g&lerlnl m1Uehtl.S81S 

1 

tarafından muayeneye l!evketmelldlr. 
Orta mekteblerde birdenbire inkişaf eden 
blr 1.pe.rmeLropl ynnI yakından görme -
mek. vcyahud mlyopi yani ırza.ktan gö_ 
:renıcmck veyahud ')"aZ!la.rı karışık ve ıı.lUı 
ilstlü gö.stercn astlğmatizm glb! görme 
kuvvetine nid olan llııtllfttat ta şiddeUi ve 
devamlı baş ağnlanm meydana getirir. 
Bu gibflerJn, müteh.ru!.sısla.r tnra.fından 

Terilecek gözlüklerle derhal rahat ettlk
Ieti görülür. Bıındnn maada bazı Webe
nin kabiliyeti bedeni;.Ye ve ~i 

kendJ ~ıttmn ders 8e'Vfyestne mOt.& -
hmnmD d~dtr. Bl1rJI<b ':{ da.hll 
~ktur. Çok 'Ç&lı.~rrlar, az QOk m.unfrak 
olurlar. İstirahat .w.atlc-rinde, ~ m.. 
manl:nnn<ln bile meşgul olurlar ve. niha
yet taab1 dl:mal1 net.ıces1 b~ ağnları 
meyd11na geUr. Elhasll genç delikanlılar_ 
da thtııamı leyU Tcyahud '8tlmna 
dnlaylSile husule gelen b1 :t.a.baı:riişler 

net1ce.oı! de baş ağrılan cSık sık görlllllr. 
Bunları tetkik etmek mualllmle.rm, mU
re-bbllerln, aile rrisle.rin1n ~n b1rind Ta. 

zıteleridlr. 

Cevab l!Uyen okuyueutartmm posta 
puln )'1Jll.a.ınalarını rica ederrm.. Aksi tak. 
dirde t teklert mukabelcsh kalabillr. 

\. J 
···················-· ... --··-·--·--··--·-

Savh l 

KAGı FiA 1 
SOMER BAN~ SELLOLOZ SANAYii MOESSESESINDErl: 
Ahvali hazıra dolayısi!e ham :madde iiaUan yükselmiş bulunduğund. n ts

tanbul'da Yemiş iskelesınd~ küin satış depomuz, .kağıtlarda asgari bir ba \a 
ve mukavvalarda asgari bir paket olmak üzere. badema aşagıda ya;ılı f .atlar 
üzerinden satışta bulunacaktır: 

Birinci hamur yazı kiiğıdı 
İkinci hamur yazı kağıdı 
Biletlik kağıtlar (Beyaz) 
Biletlik kağıtI:ır (Renkli) 
Bir taraflı Sel'üloz ambalaj ~~ıdı 

beyaz 80 gram ve yukarısı 
ı 80 gramdan aşağısı 

Bir taraflı ro..nkli Sellüioz kağıdı 
İki tara!lı renk!! Sellüloz k4ğıdt 
Kraft amb:ılaj hftğıdı 
Kraft taklidi ambalaj kiğıdı 
Şren:ı bakkal kağıdı 

Kilosu 

• 
• 
> 

• 
> 

• 
> 

• 

50 Kuruş 
39 > 

39 > 

42 > 

39 
46 
48 
54 
39 
35 

,. 
,. 

70 ve 110 gramlık > 25 • 
110 gramdan yukarısı > 24 > 

Beyaz karton Paketi 705 > 
Gri kart.mı > 545 => 

Diğer şehirler tüccarlarının istifadesini temin için badema bu gibi!erin yu
karıda yazılı satış depomuzun adresine istedikleri kağıtları b" ldirmeleri ve ay
ni zamanda kağıt l:>edcllerinin hnva esiyle kağıtlan depomuzda teslim alacak 
ıldmsemn isim ve adresini ış'ar etmeleri lazımdır. Talebler sıraya konulacak 
ve depodaki mevcut nisbetinde karşılanacaktır. 

Amirliğinden Verilen 
kıtaat. ilanları 

lstanbul Levazım 
Harici Askeri 

.A:snğıda cl:D&lerl yazılı yağla.r 8/5/940 Çarşamba günü hlzalarında yazılı saatlerd() 
pazarlıkla aıınacaktır. İsteklllerln Edlmede eski Mi'ıştrlyet da.lresinde sa.tmalm. ko -
n:ıJs;yonu.na gelmeleri. İE'\ISl.f ve şn..rt.namelerl komisJQnda görülür. 

Benzin Vakum Gres Valvalln Gaz Temin.atı Tutarı İhale saati 
kilo tto mnıo kilo kilo Ura lira. 

13,609 
8,615 

920 
671 

109 
130 

1.99 
13-1 

6800 

750 
465 
2G5 

5000 
3100 
1768 

14 
15 
16 

Bir aded portatif sinema makinesi alınacaktır. Pa-znrlığı Edlrnede esk.l Müşiriyet 
dairesinde Satın Alma Komisyonunda 9/5/94-0 Perşembe günü saat 15 ted.lr. İste:kllle -
rın ıkntaloğları ve teklif mektubla.rlle Sözü geçen günde .komlsyona gelmele:ri. 

(1655-3696) 

** ~e de ~bat e' lem'c::t r. Buralarda emniyet va!' .. 
İlk o k bir g c k1 übünii idare et- Buralar. Türkiye Cümhuriyetinin hü- İstanbul Komu ~anlığı 2000 aded tap cepbanc sem.eri pazarlıkla Pasa.rhğı l0/5 940 günü sınt. 15 de İzmltte 

in te o~ n jaebbn A ad nda bır kşçlın 1 kti:m sürdüğü yerlerdir . S ti l v , • s:ı.Un linaca.ktır. PaZatlığı 2315/940 Per;em- Tümen ~alma fı::amisyonmıd& yapılaca.k-
ile evlC'nmişti. Somadan bu kadını boşa. :Bürrıltıtt1n hôr.tir var, baıııhynn bi-r 't'E\;. a na ma .1'.0.JlllS _ O J U be7gfinil ~ 15 de Kar satuıalm:ı. tır. Beher kilosuna. 95 ~ 49 &ı.ntim .flnt 
)arak mn hur· ıı.ırr.'- ka . zelı' Lun::ı. "'"' .. i h ''al'. . i'lfre fey%in1 gös eren ~ İfa" n}an kdınisyonunda ys.pıia;caktır. NUmmıe ve prt t.-ı.hmın edllm!ştir. Tutan 1%,851 linı. 4 ku • 
) " __,ı..r" :-. '""" ·~" nrunesi .kamlsyonda görülllr. TaJmıin bedeli ~. muvakkat temln:ıtı 964 Un.dır. 
ez ile mH birl ·rm·sb Fakat bu medeniyet var. ~000 lira. katı teminatı 9600 llrndır. istek- (1654-8695) 

iki kadının _ft,,......i .t;;..ı..;;nlükleri ~d.ıı Biraz evvel ge~\tğimiz yolda bunun. teminat * 
Ll..«<nJ!... ~~ ~-dük Kavak '8keles1 clvarınaakI iblr binaya lilerln ticaret odnsı vcs11tnla.rı ve 

~k bü,"Uk bir n uvmıdlrmıstır. B'r akla hayret. veren dcli~erlni gw mevcud malzeme ile ııaratöner tesisatı ya.p_ malt'buz:larllc belli gün ve saatte komisyon. Şerali ve ev nan dahllinde c.şağıda mik. 
ıltl\ldcıl't nra bu k2~ da boş3mı.ş. tL Fabrikalnrile, düz ve mu~tazam okakl~- t.inlaca.ktır. ""Bu 1$1ii paznrliti 10/5/94-0 d3 bultınmnl:ı.n. {1651::.3692) tarJarı yazılı sadeyait)arı olına.cıct.ır. Knpalı 

llctl deia olarak &ı.n Fr:ıns' .. kolu güzel rile. modern. tell'iz yUzlu evlcrlle. zari! onda. ;yapılac:ı.ktı:r. Mııh:ınmıen bedcH yüz * z:ır!la ekslltmesr 15/5.194D Ça.rşamba gilnu 

e 3P<'rcu bir kız olan Bcryl Scott i1e ev- m~'iebi ~ı: .. ~ü~.in, kı~·ai;:~;b~~ç c~~~~ :Um::~ ~ oı:ı::: ~i~ Komisyonda mevctld nümune;e göre pa. -~ ~ ~ e=::r::!\!:~= 
t S'tir. Beryl Scott tam m::ınasi1e n 3 - re}ı ahalisı 1 e ycp) en,' _ ' in de belli gün ve saatte ıkat'i temlnııtla.rile bir- ~rlıkla 675 a.ded taballt!a ~ü'ı aıın:ac:ı.ı.ttrr. yon.da gÖl'Ülür. İsteklilerin kanunl vesıkala. 
Ur~ı bir ızd r. O -in kocası kadar mak- bır mamure: Kırıkkale. Yen! Türkfyen ııtte .Fmdıklıda ikamııtan.lık Sa.tın Alma. isteklilerin 10/5/94.0 Cuma gunü saat 11 de tile bember ihale rinü ihale saatinden e 
Cl.id'an nefret edet". henüz birkaç yılbk. if ilinr edile"'ek ~ri.. KomisyOnuna müraeaıt.tla.rı. •3709 Çorluda Kor aatınalma komlsyonuruı mü - geç bir gaat evveline kadar teklif mektub-

S * . ···-··-·········~ ..... ~:.~;-.':~.~-~!.~~ .. :.~!.'~.... * mca:ıtıarı. UMS-36891 mnu 1a>m4syona vermiş oinınıarı0;~~~· 
on seneler içindeki eksantrik rolle- r y '"'\ * Mlktn tn.n Teminatı İhale ~aatl 

ri ile lbilhaı:-sa teınavüz eden F:-~nchot e'ti neşrİT1'at J Toıla!.d fa:ı1ord:mu f~ 1k1 -b1n üç yüz yirmi Aşı.ğıcta ~ ma~zemeler ntimtt%lelerlnc n Tn ron ı w \._ - bir kflo va.ku1nt iki YlJ2 otuz iki .kllb ln.IIn, göre 1015/940 Cfuna günü ~t 15 ele pazar. Kik> Lira Lira. 
aı <!un en ziyade nefrnt ettiği şey bı. S vaş - Vat:ınseverllk ve kahrrunnnlığa 1kf ;pim otm W tno gr~ ,ağı orijtnnl amba- lık1a nlınnca.Ittır. ııı:ıibmnmen bedeli 659 lim 7800 9594 720 
ın1arın uzun tırnakla .. "'tdTT. dair şilrlerlle hitabeleri, nskert ba.hlslerl Ih.- lajlı ola.ra.k 9 5/940 günü es.at on. beşte pa.... 16 bruş temlnatı &O liradır. fstekınerln beDf '1SOO 9594 720 

11 
11,30 
15 
15,30 

O bu hususta diyor ki· tıva eden bu kıymetli .mecmuanın 4. üncü zarllkla satın elınncaıctır. İ.steklilerin belli g11n ve saatte Çorlud!ı. Kar .satınalma ko • 7800 9750 '131 
1- Uzun v-e sivrl tırnaklı kadın gö- a3Y?Sı da ~n mtmderiaLtb ~ gün ve saatte Fındı.klıda Komut.anlık satm mfsJonwıa mt\racaatlan. flMD-3690) '7800 9750 731 

~ Alma Kom'8yonuna müraca.atlan. c3710a .AAied ClıW * 

* Yalova Kap 

Fiatlar 

açılıyor 
Tokad JIQloırdmu lçin tı bin kilo benzin, 

tın.eye ~ • altı yüz k.nO Tabım, altı .Yiiz ltfio valvalln, 
nltı yü2 kilo gres, yfi.z kilo tistUpü or15inal 

BüyEk 1ı:dnk :tllın.. 
Küçiik kürek tJ.lı:tl.. 

Makas kılıfı. 

Kazma t:ıhfl. 

235 aded normal ~?'Yoln veya. portatif 15 
&ded 62 Teya 80 s::ı.nt.imlik uzun şaryolu 

cem'an 250 aded yazı m:ıkinesl 10/f>/940 Cu. 
ma. günU sa.at. 10 da Anb.rada M. M. V. satın 
alına komisyonunda pazarlıkla satın alına. 

ıı..mb:ıllı.jlı olarak t/5194{} gftnü saııt on dört- * caktır. Normal saı;ıolu makinelerin beherine 
te pa.zarlıkln. satı:ı:ı &Jm:ıcaJrtı:ı:, İsteklllerln 210 portatlfle:r :iÇ1n 125 • oı ı 
belli gün ve saatte Fındı:klıda Komutanlık .&lnğıda ~ 10 btlem mal?emenln kelif . ve uun şary u aı: 
Satm Alına Komisyonuna gelmelen bedeli 600 Ura <ıhıp 10/51'940 Cuma günü ı5:ıa.t için beherlne 550 lira f1at tahmin edllmlştir. 

· 15 ~ 'Pn.Z:ı:rlıkls :sırtın a.lmacaktlr. :t.tekıne- .lıla.JLS li43 ~ rnfmda ed~ surc.tto 
11°3'7lb n Çorluda. Kor aatınalma mm.bycmı.nA bel_ ellainde ya:zı matinesi olııı:ıla.rın verebllcceil * li gftn ve 3:13tte m11racaatJ&n. U.851U09U lert m.a.Jdnelerder.ı birer .nnınune ile birlikte 

Kamutanl'ık hayvanla.nndan ~ilrllje çı _ 7D 9ded MIIl1 liriş. ve 8260 llralık :tat:ı temi'l-.,,tlarlle pazarlık 
Jrırılan on lı:tyT&n B~ıM<t gWıll l!ğleden ev- B!l DaŞıeme ta'ht.&SL gün 'Ve aaatmdıt Anka.rada M • .M. V. aatm 
vel Topçular. mevlôınde sa.1nlticaktır. İstek'. • 1 : ~ aPes• a.lma ~unda. bulunımı.la.n. Bu k; 
l~rln muayyen zamanda yukarıda J'BZılı 4 • 2 ııtm. pl..anisll saç Mha nelerin bepsln1n blnlen eJmması miimküı 
mevkide bırlu:rrmıı.la.n. •3712o 9 t:Uo 5 • .. :11 • amı&dlğı tak.dlrde beşer ve da.ha yukarı par 

,. ya oda ----··-·-····-·-····--··· 2%0 ~ 
1kı µ.taklı odada tJ!r ta.1t ·-·-··-···-·- 165 • 
<>ter ııa.tWmd3.n ps 8Jl z:u:ftnda '1r 211 tı:ııznıt llacatı lfbf IJr1C& d& " ıo da 

Yemekler 
b.?ı~tm,. ijğte Upm. ~ müttkke talıldal Dl Kf. 

-···-· .. ·--···-··----····· -·····--··- -·-·· SQ K§. 
TC'J2' yeıretfa'l -· - "-·-·---······-······--·__:- 85 ~. 

Ctl~tin açih1 nmımia.riJe ~ aynca ll1n edilecet:tlr. cM'Tlh 

9 6 
.. 

11 
tDer balln4e &Yil"l ayrı tallblerden de &lınab!le 

Ô H * • 7 • • cetmden 1steklllerin verebDecekleri mil.tar. 
~ ksürenlere: Katran akkı Ekrem :> Komutanlık için k1 yüz otuz ibeş ıtra.ıık 1: ~ed 6 : : ~ ~ J.arda.n yuka.nk1 tahmin riatları üzerinden 

yemek kazanı ile beheri beş yilZ klloluk fiı; 
10 6 5 

demir ~ ueu temınatıamıı cett.rmeıen. (1535-JGlll 

Hakkı Katran Pastilleri de vardır. ~ ~~ülb~~::afkiıı:'~ll :a:r~e ~~ 10 : 7'11 : : demiT matkap:: * .. 
k__, ll ca.kt. Brm.l ta.Ubl rd + 90 WI1 10~ ıt.apalı zartla. 17 '5/IH.O günu 

:ıı:billı: ırh·-~"~1 ayn ~~o "_: en de Btr kısrak b!..nek hayvam aatıı:ıcaı:t.ı:r. Pa - a.&t is de Ankara Lv. !mırllği sat.ın alma. 
- ~r n,. 10 ..,.orz gu.ı4a Te aaat lmmisJ'ommd& lhalm )"apll:ıcal ır Tıılı.mln 

Deniz Levazım Satınalma Komisyonu ilanları on binle Fındıklıda Kam.tıb.nlık Satın Alma za.ı:lıkln a.rtt.ırma.sı B/5/HJ Çarşa:mba. gtı.ni? bedeli ~ lira ilk teminatı aB., Ura 5 
Koni'isyonuna Kelı:nelerı.. c.8'Z13ıı saat 10 da F.dir:nekapı barldnde Topçularda .....__._ ~........ ~ --•--- a .wıboln. 

Atpazarında ~- TBllblerln Atpaza ·-~ ........ ._....,anı_ ~......, ~uuulll 
! ..._ Ta'lmıin edilen bedeli d'T,000. ııra elan .:20,000. ınetre §ayak kum~ın 22/Mayıs/ * rmda mcmnnma müracaa.tlan. İçinde Jca.nunl ve ticaret vesilaı1 ızı buluna 

tarihine ra8t.ı.ıya.n Çar.şambıı. günu kapalı zarfla ek.Siltın.esl Ya.pıla4:8.kt.ır Komuta.nıık hirllklerı ihtiyacı tein 2/5,114a 0652 36931 kanuna uşgun teklif mektublan s:ıat 14 d · 
ı _!Ik teminatı ri600> .llm olup şartnamesi hCigün komisyondan ~ kuruş bedel glmü pazarlığı yıı.pılınak üzere ilft.n edilen * kadar b.bul olunur. (1611) (3431) 
\ltab ind& ahnabiib'. bm altı yüz seben kalas..ı. mezkftr gfinde w.. * 
ı - İsteklilerin 2490 sa.yılı kanunun tarlfa.ı~ dahfltnde t:ımtm edece.kler1 k;:tp:ıJı lib ç~ ifbu b.la.s?ann paz:ır!ığı 2288 kilo merclmek kaınprim~ paz.arlılda Şartname ve evsafı dahilinde blr m 
~r mel..-tublnnnı en geç belli gün ve saatten bir saat t"VVeline kadar Ka.qı.rnpaş:ı.da 11/5 940; gwıü s::ı.at on birde Ytı.pılacaktır. 10/5/940 Cuma günft saat 15 de Izm1tte Tfi- kllo buğday kırdırmak suretlle mı ynpılac[ 

'nan komisyon tJ®kanlı~ınn makbuz mtık:ı.billnde vermeleri, cr366h İsteklller:i.n belli gün ...e saatte ikn.t'i temlnat men satınalmıı kamf.syanmıd:ı. :tm alına. - tır. Kırdırma llcretimn toplu Wta.n 25,0I 
~ 'f. akçeler.ile blrl~te komisyona miintcaatiarı. caktır. Beher kilosu 110 :ırnru., ilk temfnal:.1 lira ilk teınin.:l.tı 1875 liradır. İhnl~i 8/5/94 

,371411 23t liradır. isteklilerin belli gün ve saatte Çarşamba günü t 16 da pah zarfla yı 
....._Tahmin edilen bedeli clftSO.o lira olan 1 - Tahmin edilen l>Odeli c584011 lira olan * komisyona gelmeleri. (1653-3694) pılacaktır. İsteklilerin 1ha.le günü ihale " 

aded battanlyen!n, 18/.Mayıs/940 ta. crl0.000• metre y~takhk dokuma bezin 18/ . . * tinden bir saat evvel teJtl1f ııar1lannı 
" :rastııyan Cumcı.rlesl günü at 11 de Mayıs/ 940 tnrlhine rut.ııyan CUmnrtcsi gü. IZmlr tUme.ni için D/a 940 günü saat onda • ;13 ~8 kilo konserve balığı pazarlıkln satın rwn Lv Amirli~l satın alma. koınisyor. 

. nü saat 12 de kapalı zarna eksiıt.mcsl ya.pı. pazarlıkla otuz altı bin paket çOıiıall.t mer. l • eakt K bahkların beh k el ri_ ~ ........ ..-.sı mr" ..... 1...,_ d ö 
~ ı zartla ek.'!iltmesı yapılacaktır. lacaktır. clmek ~omp:rimesl ile iki yüz elli gramlık on ::ı. ına ır. omerve ın er u- ~~ e ....,..... ... ._. ---·~,.vn a g ı 

..._ İlk teminatı Cl476D lira &nD kUr\lŞ ~~ A<>O ll , bnt bln beş ..il~ kutu zeytin ya.ıöıı ~ft~A f u} t\IStl Safl 250 gramd:tn a..µğl olmıyne~. }ur. (1580-3273) 
2 - ..u& teminatı,......,, rn olup şartname. ~ ,,....,. "" ~ as -

Şartnamesi her gun komisyondan para. si her gün komisyondan Para.sız ola.rak alı- ya De nynl mikta.r ton. balığı satın nluıacnk-
~ Olarak alınabilir. nabllir tır. Şart.name ve eTSaf lwmisyonda. hergün 

-..... İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tari- 3 _·İsteklilerin 2490 sayılı kanunun tarı _ gorülebllir. Çorbalık komprime ile dlğe;r kon_ 
dahıllnde edecekle:ıi kapalı t&.. f _.. d hlll d t nzim edecekl serveler başka başka talfplere de i:hale edlle-
ltıekt~ım ~ gec; belli "te uatb:;ı P- n n e a ..._.,.. ~ bpalı tek. bilir. tsteklllerln şartnameyi görmek ftzcre 

::ı paırım en ~ ~ ....... Te atten hergün ve za:rhğ~ ,_.,,,.it 
'au e:TTeline kadar Kasımpaşad:a bıliıı - bir evveline kadar Kas~d2 bulu pıa ,. ~""'"' lçin de bellı ~ 
ltom.tsyona makbuz mukabUinde verme- nan kmnis.yon ~tanlıQ:ına ZD&kbus Jnuka= ~:~ ~t ~eleri ile birlikte 

•3499• billnde vermeleri. c349h nunL ~eleri. .36'5• sa alma liniuo. 

Gümrük Muhafaza Genel Ko. lstanbul Lv. 
Amirliği Satınalma Komisyonundan 

ı - 223 lira 15 kurq muhammen bedelle 123 tane .kaput bezinden eyer takımı tor ... 
baaı 10/Mayıs!M) cw:na gfinü Ba&t 16 de Galata.da Mmnhane caddesinde İlrah1m Rlfat 
b:anmdaki kooılsyonda paza.rlıltla almaca.l!Jr. 

2 - Nüml&Dı& bal ve ~ ~onCacbr. Hacün eörilebllir. tae.) 



t 2 Sayfa 

İle sabah, öğle ve akşam 
Her yemekten soııra günde liç def• muntazaman dişlerinizi fırçalayınız. 

BALSAM İN Kremleri - BALSAM iN Güzellik eksi
ri-BALSAMIN Rimelleri - BALSAMIN Pudraları -

BALSAM iN Rujları - F~RD BALSAMIN. 
En kibar mahfillerin kullandıkları ve bütün dünyaca tanınmlf 

sıhhi gl.:zellik müstahzarlandır. 

SON POSTA 

Son Posta 
YevmJ, Slyast. Havadl!i ve Halk ııazetesl 

Yerebatan. Çatalçefme sokak, 30 
İSTANBUL 

Gazetemizde çıkan yazı ve 
resimlerin bütün haik.ları 

mahfuz ve gazetemize aiddir. 

ABONE FIATLARI 
1 6 

Sene Ay 
Kr. Kr. 

3 1 
Ay Ay 
Kr. Kr. 

TÜRKİYE 1400 7ö0 4UIJ 150 
YUNANİSTAN 234J 1220 710 270 
ECNEBİ 27JJ 1400 bOO 300 

Abone bedeli peşindir. Adres 
değiştirmek 25 kuruştur. 

Gel•n •vrall geri verilme%. 
ilanlardan meı'uliyel alınma2. 

Cevab için mektublara 10 kuruşluk 
Pul ilavesi lazımdır. 

, .............................................• , " . 
; PoBta kutıı.su : 741 Istanbul i 
! Telgraf: Son Posta 
i Telefon : 20203 ,. . . 
~ ... ········•··································· .,~ 

Tesis tarihi : 1888 

• 
İdare Me.rıkezi : İSTANBUL (GALATA) 

TU.rldyeJeki Şubeleri ı 

İSTANBUL .Galata ve Yenicami) 

MERSİN, ADANA Bürosu 

Yunanutandaki Şubeleri ı 

SELANİK - ATİNA 

• Her nevi banka muameleleri 
Kiralık ka.salar servisi 

I 

/ 

İsta.nbul asllye üoüncü hukuk mahkem.,_ 

sinden: 
Hayriye tarafından K.a.raJc.öyde Şerbetha -

ne sokaiındaki 26 Nolu evde sakin iken halt 
hazır ikamet.gahının me19hul oldu#u taayyün 
eden Mustafa aley'hine, mahkemenin 939/ 
U86 Nolu dosya ile açılan boşa.mna davası.. 
nın muhakeme.si oon.unda. ıkanunu medeninin 

~-------:m1111•--------------•-•11ıı.. lM, 1.36, 142 inci maddeleri muciıbi.nce taraf

.------------ 1940 İKRAMİYELERİ: --

ı T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Carı Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1 a.ded 2-000 liralık = 2000.- lira 
3 • 1000 " ""' 3000.- • 

•s ,. 600 ,. = aooo.- ,. 
12 » 250 ,. ""' 3000.- il 

40 • .wo ,. - 4000.- • 
'75 )) 50 l) = 3750.- • 

21() » 25 » - 625-0.- • 

Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 
1 Atustos, ı İk.lnolteşriıı tariıh .. 
lertnde yapılll'. 

ların boşanmalarına. ve ka.ba.batlt. kocanın 
bJr sene evlenememesina ve 10()2 lcuru.ş m.a.h. 
keme ma.smtırun ı1rıen.d1sine aidiyetine kabili 
temyiz olmak llime 10/4/940 ıta.r:Lhinde karar 
wr~ ıve y~ :IJAm mahkeme divanha
nesine W1k ~ olıdutundan mllddelaleyh 
Mustafanıın 1lAn taırihl.ru:l.an. ittba.ren 15 gün 
zarfında. temyiz!. dava edebileceği ilA.n olu
nur. 

DOYÇE ORIENT BANK 
Dre1dner Bank Şubeıi 

Merkezi: Berlin 

ra,lı.iye ıuhclmı 

Galata - İstanbul - f zmf.r 
Deposu: 1st. TU.tün Gümrüğ(l 

* Her tilrlli banka lıi * 

ilan Tarifemiz 
Tek sütun santlmi ···················· ..... . 

sahile 400 lıaruı 
sahile 250 )) 

sahile 200 )) 

Dördüncü sahile 100 )) 

iç sahYeler 60 )) 

Son sahile 40 )) 

' 

Muayyen ıb!r müddet zarfında faz. 
laca ıınikta.rd11. ilAın yeptıra.caklar 
ayrıca. tenzilatlı ta.rifeınN.den ıstıtade 

edeookle:rdir. Tam, ya.rmı ve çeyrek 
sa.yfa. ilanlar için ayn bir t.a.İ1.f e derpiş 
edilın.lş.tlr 

Son Pos.tanın ticari llanlanna aid 
işler için şu ~ müracaat edil
melidir. 

İlinoılık Kollektif Şirketi 
KaJı.ra.ma.nzade Han 

Anka.Ta caddesi 

Son Posta Matbaası 

Neşriyat Müdü.r-ü: SeUm Ragıp Em.eç 

. . S. Ragıp EMEÇ 
SAlllPLERI: A, Ekrem TJŞAKLIGlL. 

Mayıs 7 

.. C1)Giı7<i, I ----· Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay ıpüessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlanna 
karşı gayet tesirtidir. Barsak solucanlarmın büyüklerd~ ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler gö:ı önüne abnarak solucan hastalıklarında bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczanede bulunur. . 

Kutusu 20 kuruştur. 
S thlf v .. ~.~· ,. ıı,, ır, m:ıo•Attml fn ir-i•• n--~t. ~ ı. uttlıl", 

Gazel 
Olmak 

için 
Her şeyden evvel 81h

hatli ve parlak bir tene, 
lekesiz ve düzgün bir cil
de malik olmak lazımdır. 

si:ıin de cildinizi gD
zelleş tirir, guddelerini bes
liyerek canlandırır. 

40 senelik bir tecrübe mahıultl olan KREM PERTEV tertib 
ve yapılıı tarzındaki incelik dolayuile, tenin fazla yağlanma
sına mAni olur. Yağıız olarak hususi tüp ve vazolarda sabhr. 

n,K te i 
s _ me Gtllüm 

İstanbulda Yeniposta.ne sırasında Bolu - Kastamonu oteli eski müşte-
ciıi merhum Ziya mahdumu Fuaddan Tosyalı tüccar Güliimzade Bay 
Ahmede devrolunmuştur. İçi ve dışı tamamen tamir ve her türlü ihti

yaca _cevab verecek şekle konulmuş ve mobilyaları yenileştirilıniştir 

Türkiye 

ZiRAAT BANKASI 
Kurulu11 tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk Lirası 
Şube ve ajans 11ded.i: 265 

Zirat ve ticari her ne-vı banka mua.melalerl 

PARA BiRiKTiRENLERE 28.800 Lira 
iKRAMiYE VERiYOR 

Ziraat Bankasında kuınbara-h ve ihbarsız tasarruf hesablarında en u 
'O lirası bulunanlaTa senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki pli • 
na iÖre ikramiye dağıtılacaktır. 

4 Adet 1,000 Liralık 

4 " 500 • 
4 " 250 " 

40 " 100 " 100 " 50 • 
120 " 40 il 

~ 160 " 20 ti 

4,000 
2,000 
1,000 
4,000 
5,000 
4,800 
3,200 

Lira 
,, 

" 
" ,, 

" 
" 

DİKKAT: HesablaruıdaJd paralar blr aene içinde 50 liradan apta 
diifmıi:yenlere . ikramiye çıkhp takdirde % 20 wlasile veiilecekttr. 

Kur'alar senede 4 defa, l EJlAL 1 Blrine.lklııun, 1 Mart ve 1 Bul. 
ran tarnılerinde pktleeekttr. 

• 


