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BİR BULGAR GAZETESİ YAZIYOR : 
-- - -- --

• 
''Eğer Italya harbe girerse, 
Türkiye de harbe girecektir,, 

Türkiye'de bir 
Alman telgraf 
ajansı açılıyor 

Ciano'nun Arnavutluk 
seyahati manalı imiş. 

Ajansı temsil edecek zat 
1'y1ueleri halkı paaiie ilaftirmek i~ Belçikada blltün '9hirle ri lıombardmıaa etmektedir. Yukarıda Namürden üç manzara görülüyÔı bu sabah şehrimize geldi 

Bulgarlar 
seyahatine 

ltalya Hariciye Na:ıırını.1 bu 
büyük bir alaka gösterdiler 

• 
'rkiye'de lBelçika ve lngiliz ordusu şimalde 

mukabil bir taarruza geçti 

Almanyanın en büyük telıraf Londra 26 (Busu.si) - Bul&ar 
ajanslarından olan Transkontinan- sazeteleri İtalya ile Sovyetlerin 
tal Press başmuharriri Dr. Hami buııünkü harpte vaziyetlerini tah
ve refikası ve katibesi bu sabahki lil ediyorlar. Mir pzetesi djyor ki: 
ekspresle 1ehriml2e gelmlılerdir. cİtalyanın harbe &lıeceğinden 
Dr. Hanri Türklyede ajanııın bir hahsediliyor. Hatta bu ihtimalin 
ıUJıesini açacaiuıı ve kendisinin fittikce kuvvetlenmekte olduiu 

cAwupada lıitarafları üç kısma 
ayırmalı. lizımdır. Ba,(a İtalya, 
harbe &irmek arifesind~ görün • 
mektedir. Sovyet Rusyanın va:d
yeti de pek aydınlık değildir. Di· 
ler taraftan merkezi ve cenubi A.
rupadaki küçük devletler kabyor 
iti, bunlar da sonuna kadar tana 
lıir bitaraflık muhafaza etmele 
umetmi~lerdir. İtalya Almanya 
Ue müttefik ıılarak harlı• ıin • 
cektir. Çünkü lıu lnııuıta pyet 
..mı. taahhütler ahnıttır. 

iistün 
~uvvet 

~· ~.,,,<,,,_~ .... _.,.. __ __,~22-
~·Dlll tU en karışık Ye 

liıı aıılı devrinde Türlıiye
L: lıencllsinden, kuvveün
;:__o, cidifinden emin el -
'"'' liatün ku,·vetine ,.e asli 

i< ~herine emin olnıa•ındıoa· 
~~ . 

ıı1 ~~, ... ETD ........ ı İZ---Z;;. Bf.NİCJ: 

f !\1.edilirae Türki)enin lıu 
l~ın en rahat, sakin Vt 

1. biı- milleti \aziyetindt 
~tıı &örülür. 

lı.uvvetlerinin Fransa 

1 

•na ve l\lan~ sahillerwe 
~ lıalkanların inerinde 
~1~tlar dolaştıgı ve binbir 
1 11lıalin dcrpış edildiği bu 
~ ~ SiikUıı, bu huzur n lıu 
. litreden geliyor?, 
~lıizi dünyanın hor devle
ıu~""•tli ~e ht:r dcvle_tin_e 
• lı•Va ıta ıft· {aık llll &orU
t tçbir de\letin kolumuzu 

fP' ~llıııktedir olamadığına mı 
· ~thksa herhangi bir dev
ş 0 •ngi bir gün herhanıi 

't~unıuza tecavüz ve taar-
,jjf" 111i kendisinde bulamı -
91'1 tl::lı inanıyoruz'!. 
,;· ıı:ltı.h hepoine birden ıu ce
'F ~ e iJir· . ,, .,t 12. 

·<... ;;_l•Yiıı başında Türk mil-,,. ...."-;!• ~t ·~ kunetine ve kuv-
b·f' ~v tiiveni) oruL 
ı.,.. 'ı; Vetıer: 
~ ili l!i bütünlük 
,• 1t,,1li cevher, milli iraıle, 
.jı' 'Ye, milli yaratış, milli 
Jı'' ı.. 

·tjıtı ı· "- t r • · · la. ~ wwa , ne sı ıtımat 

'

JI ,"llU "" 'dıı, ı enerji, milli kuvnt, 
~'t- ınuu ıiyuet 

~et ,, ilı boyunca bilyük millet 
~";\ ~liyijk milletin, lıil.J'il)l 

&' ''bhtıtlin tecrübelerine ta• 
llıaJı:. 

' . b i --~ tı lllanevi ve madıli lılr
. . 'ilerimizle lıir arada lllç 
~~d 11tilı.ıaı harbini yaratan 

.,J! ~till bugüne kat kat mad-
r '11\H 3 üncü sahifede) 

i,,ıll-;. -

Londra H (Bullllll) - Berlin 
propaıanda ıervw milttefik lnı•
vetlerin şimalde Alınan kuvvetleri 
tarafından muhasara edilmlt ıtl
duğunu lıildirmittir. Bu iddia ta
ma:mile yalandır, lllilttefillerin 
inıalde bulunan kavvetlu:inilı 

büttln ihtiyaçları ılenizden temin 
olunmaktadır, 

Bolonya önündeki muharebe -
ler bütün tiddetile devam ediyor. 
Bu ~ehir de Almanların iddia etti
ği "İbi işgal edilmiı deiildlr. Al
manlar Kaleye dahi varmış de
ğildirler. 

İngiliz donanması Mans sahllle
riııde harekatta bulunmaia çalı -
~an Alınan ku\"...-etlerini sıkı bir 
ate~ altında bulundurmaktadır. 
Şimalde Alman kuvvetleri Bel

çcka ve inı:iliz kun·etlerinin çe
kildiği yeni menil,•rle temasa ı:el· 
nıi~lerdir. Belçikalılar bu cephe
den mukabil bir taarruza germiş
Jerdir. 

Almanlar elde ettikleri sahalar
da tutunabilmek i~in mütemadirna 
yeni kuvvetler getirmektedir. 
:Müttefikler de ayni vazi)·ettedir. 
Binaenaleyh ctııbcdcki hareki.ha 
neticesi henüz alınmış değildir. 

Kambre • Arras - Valan,hen 
mıntakasında çok şiddetli m~ha
rebckr olmaktadır. 

Bolon:va - Sent Omcr hattında 
da çok şiddetli muharebeler olu-

yor. Almanların bütün kuvvet - ı me ve gerileme vaziyeti dnam et- ı •e ajansı temsil edeceiini aöyle- 8Öyleniyor. Bazı hadiseler de bu-
lerbıl ileriye sürdllleri anlatıl _ mektedir. .,;,tir. au söstermiyor değildir. italyada 
maktadır. Harp sahasında ilerle- (DEVAMI 3 üncü ıahifede) f 1 . müttefikler aleyhine yapılan teza-Ayni trenle Çek pro esör erın- 1 hüratın arkası kesilmit dej'ildir. - - -- ı ılen Dr. Karpel ve Nisten de öi- j Hükilmetin .ın>diye kadar bu nü-

8 1 ı 1 1 d tttınen HadiJ Duban~, şf'ker tilca ma\-·i tere ses çıbrmaması, efkln u gar ar yo cu arı a ~' Ha:ui İparı~ kızı F_atma.Şa- hazırlamak istediğine atfedilebilir. 

1 

uy• İpar şehrunıze gelmişlerdır. Gazetelerin müdahale lllzumu hak· I 

b 1 d 1 
kındaki ne~riyatı da ayrıca dik -

soymıya aş a 1 ar Belediye tekaüt ::~t::
1

i!t:si de ıunl•rı •Öylü-

Bu sabah gelen yolcuların anlat& eytam_~e eramili -r ... ,,_.~..,~~'f'~;;p~~ 

J>lier taraftan Hoakovanın Al
manya ile tanı bir ittifaka ~-an~ 
mıyacai;ı anlosılıyor. So"yet d
mamdarlan, herh~nı:i bir devlete 
lıağlanmaksızın harici ııiyasctte 

(DEVAMI 3 iLncü sahıfcde) 

tıkları bir perde hikayesi Bunl~rın maaşlarına_da 

:s~ !:ı;~~~:t:::: e::~lin Topla mücehhezF ransız tayyareleri Bu Gabahki konvansiyonelle Yu
ııoslavyadan altı kişilik bir Türk 
muhacir kafilesi gelrni$tir. 

·Sutirit?o, Aris, Debre istika -
metlerine mühim ml:ttarda Yu
goslav kuvv~tlerinin gönderil -
mekte olduğunu gördfrk. Bulgarir 
tandan ııeçerken. bulundu.ltumuı 

Bu muhacirler bir mu!harriri
mize Yugoslavyadaki vaziyetı eu 
sekilde anlatmışlardır. 

Geride mühim 

(DEVAMI 3 üncü sahıjed.e) 

bir Değişiklik 
Gm·p cephesindeki vaziyetlerde ı hemmiyetli bir terakki göstere -

dündenberi mühim değişiklikler mediler. Müttefikler de Alman ktı~ 
olmadı. Manş ve şimal denizleri ışatma planını bozacak ve Amyen'le 
sahillerine ~ler_leyen Alnı.anlar ftı Aras ıırasından şim_ali_garM isti - 1 
geı;en 1ıirmı dort saat ıçınde e • (DEVAJ.'T 3 u11cu salııfed~ • ı 

n1aa§larına < c· 25 zanı yapılın ası 
bakmdaki ;·eni t..anunun bugün -
!erde Defterdarlı!.larn teblig olun
ması beklenmektedir. 

Bu zammın dc.,let mütekait ey
tam ve cra,.;1llinden ba~ka hiznıcti 
vatanİ:YC tertibinden maaş alan -
lara ,.e eski belediye müte -
kaitlerine de şamil olduğu da an
laşılmıştır. 

Binaenale~"h önünıüzdeki ayın 
1 inci gününden itibaren eski be
lediye ınii\ckait, e)· tuıu ve cramili 
de maaşlarını % 25-zamln alabile
ceklerdir. 

Traınvaydan atlarken 

Paris 26 (Husus) - Fransızlar 

harp sahasında yeni bir tip tayya-
}ara karşı i~·i neticeler rlde <'in1i~
lerdir. 

Alnı:ınlar da n1üthi~ gürültü t;ı-
re tecrübe etmektedirler. Bu tay- k• b bal k ıı · b "r.nı 0111 ar u anınaga aı;;.-

yareler toplarla mücehhezdir. Şim- lunu~:o..r<.ır. )lak~at sinirlcrı boz -
diye kadar tanklara \'e zırhlı kıt'a- 1 maktu. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü SayfarnızdadırJ 

ÇERÇEVE 

Baı· anlar 

REŞİT PAŞANIN_ HAI!_~AL~Rl 
Haydarda oturan 12 yaşında 

Ramazan adında bir çocuk Fatihte 
vatman Rnıuazamn idare'iindeki 
tram\.·aydan atlaınak bterkea, 
tram,·ayın ön tekerlekleri altına 
düşerek ngır surette yaralanm11-
tır. 

Garptc bir patırtı, bir giirültü, 
biı kt)anıet; bitim en ince da
vauıız ve beninı şalı~an ea all'~ 
iddiaın, Balkanlar istika.ınrti 
ı:OLe görüııınez oldu. 

Sizi birkaç gün en-el, iddiam 
iizerit,dC', dakikalar, saatler ,.e 
gUnleriıı hududu İ(:inde göril~· 
ıne;.:,e davel etıniştinı. :\IPr:nk ct
nıcyin, da,·etim hatırın1da. Da
kikalar, saatler >e günler bli
,·or. 

yazıncl<.nı ınal.ruın olına.t ını)- 1 

dıw'.' J:h.:n sadece ı.a,\"~f bir İ"ll
saııun vo herkes gibi hir~·ok "l:

) i bile bile, bilmmı <k tesdli ~e 
in1ti~ azına ıııu!ıtacını. 

Bu hJrp .Galkanlaı d~n gt~me• 
dik(e nkmaL ,okak içindcdır. 

Abdülhan it nasıl devrildi? 
t Yağmurdan kaçarken •. 

1 

• 

yerde 1 
tarihi 

Sultan Re~adın ltumeli seyahatin den: Meşhur Kosva meydan muharebesinin cereyan ettili 
Arnavutlar Sultam beklerken ... 

Reşit Pa~a hatıralarının ikinci· kısmına yakında ha,lıyoruz. Bn kııımda 
aydınlatan çok miihim veİıikalar ~e9redeceğiz. Bekleyiniz. 

s:ıı;t;ıi----------------_, 

Yervant adında bir gene Edirne
.kapıda kendisine doğru gelmekte 
olan tramvaydan kaçmak ister -
ken, şoför Atıfın idaresindeki 3093 
numaralı otobüsün altında kalarak 
muhtelif yerlerinden ağır surette 
yaralanmıştır. 

1 Ki SACA 1 
Gözü pek olmak ? 

Bizim mahutla konutuyorduk 
da: 

- Harbi kim kazanacak?. 
Diye sordum. 
- Gözü pek, maneviyatı dih • 

ııün olan kazanacaktır! 
Dedikten sonra, ilive etti: 
- Bu defa &arpte taarruza kal

kan Alman ordusu Alın.anyanın 
26 yıl kin, ihtiras ve intikamla 
beslenen •e 10 yıl en modern va
sıtalarla teçlılz edilen orduıud11r. 
O, mai'Hlp olunca da harp bite · 
cektir. • • 

Dakikalar ve saatler, her an 
mevcut ve patlaınası ıuiiıukiin 
olan tehlikeıuu ifadesi. Günlere 
gelince, zuhuru bence 11ıuhak
kak olan b;ldi~enin, niha:yC'( bir 
iki a~ lık zanıan kadro!)u it,: in
deki azaıni vadesi. 

1940 ilkbaharını, altı a~ l'.W

.el (korkunç ilkbahar) di)·• 
,-asıflandll'an ben, A vrupanın 
garp istikametini daima elde 
mahfuz tutulması lazım bir ih· 
tinıal, cenup doğusu Üitikame
tini de en galip ihtimal olarak 
takdim etmiştim. 

Gösterdiğim ihliınallerden, 
bcııre zayd olanı gcr~ckleşti. 
Kuvvetli olanı da bir müddet 
sonra gerçekle~irsc, ı:irift dün
ya vaziyetini ·ev\'eldcn !!.~' ra -
makta, bir takdim tehir hata
sından başka bir yanlışa düş
müş olur muyum?. 

Zaten bu kadarcık olsun bir 
hata:va düşmüş olmasa:vdım, in
san denilen, kun·eti içinde aciz 
ve aczı içinde kH,., <·f.li ınahlü
l.un bilmemek tc,elli ve imti-

1- Almanlara aske,.i ittifak 
ta;1İıhudile bai.Iı Ital~·a nereden, 
hart·kc-te ge~·cr~e gersin. Akde-
nill allak bıılla!: cimi~. duloyı
bİle Balkanla""ı pc~iııdcn hare
kete geçirmiş olacaktır. 1 

2- Garptc~i harekette ıuüt· 
tcfikler galip gelirse, birden bi
tik bir bale düşecek \'e kendi
!!İni ıne~hur Zigfrit hattına dar 
atarak olan .. \lnıan_ya)·a, soa 
darbeyi Balkanlarııı da ı<lira
kini tahrike çalışarak nırmak 
isliJeeeklerdir. ( 

3 - Garpteki harekette . J -, 
ınaalar galip gelirse, müıtt-.ik
Jerin belki de biricik ı:a~ esi, 
nıüınkün olan kuv,·cti Fransa 6 

dan çekip, Balkanları \e ılünya• 
yı karnıakarı~ık etmek olacaktıı 

4 Garpteki hareket, •uzun 
Ye yıpratıcı bir ıneyzi harbine 
dökulürse, bu defa Dalka lar 
her iki taraf için :rl'glinc t~lalma 
istikaınl'tidir. 

Aziz \·e şanlı TürkiJe, bütün 
bu ihtimaller içinde kendisi İ· 
çin yalnıL hayırlı netırenin do
P.acağından emiu, saji elinde kı
lıcı ve sol elinde tarihi, bekli
yor. 
1'ECİP FAZIL KISAKÜRU{ 
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EVLENMEK 

İSTıYE, KIZ 

H nuz :.!2 ya>Iaı:ında, ıı~:•ı;, oarı-\ 
şm, güzel ,bır kızcağız gcımış ... Sır
kcc" lc trcnd·•n inerken, gazete -
cı"eı' <öyle diyor: 

- 1staobı.Ja evlenmeğe geldim. 
Knca arıyacağım. Çünkü, dünya
n.n en sakin yeri şimdi burasıdır. 

1 i, .guzel, h~umuza güti. Bız
de noca çok'. Eıbette bir delıkanlı 
kaı ısına çıkar! Fakat, bizim lrol
lar•mızın arasına atıhnak istiyen 
lbu dılber, sakın, şu mahut cıbe
ı;ln~ı kol. dan ohnasm?. 

Kh. ·oiLERİ 

BİLi '. DITELİM 

G~en gün, B\;lgarist.ında genç
lık ve ~por bayramı kutlandı. Bu 
merasim esnasında, Berlinden 
hususi surette gelen Alman genç
lık ve spor teşkilatı reisi ile ma
iyeti erkanı da hazır bulunmuş; 
bir hayli tezahürat yapılınıı;!. 

Bir mem 1ekette gençlik bay -
ramı kutlanabilir; fakat, bir ya -
<>ancı devl~tin gençlik teşkiliıtırun 
rei inin orada ne işi var?. 

Sofvalı dostlara, biraz oıl:ıeşinci 
kob a ait hikayeler anlatmak ıa
zım, ııalil:ıa!. Kendileri bilir ... 

l\IESAJLAKIN 

llOLLUCU 

Fakat, lafla peynir aemısı yü
rü:: mü?. Amerikadan Avrupaya 
gelen me6aj kağıtlarından belki 
büyük tıir dag ~ude getırilebilir. 

Fakat, çi fayda!. 

BELEDİYEN!~ 
MÜDÜRLER( -'=---

Belediyemizin bir çok şube mü
diirlcri, şehrimize ait muhtelif iş
leri takip için Ankaraya gitmiş -
!er .. Bu arada, belediye iktısat mü
dürıi de var. Bir aradaş: 

- Yahu, dedi, iktısat müdürü
nün s~vahat edecek vakti mi, şim
di?. 

- Neden, diye, oorduk. 
Şu cevabı verdi: 
- Baksanıza çilek fiatlarında 

ihtikar \'armış!. Yarın, obür gün, 
öteki meyvalar da çıkacak, ePbir
liğile, İstanbul balkının k"6eleri
ne umumi bir taarruza geçecek -
ler ... Tam bu sırada, müdafaa mev
kiinde olan kumandan burada yok! 

HAVALARIN 
GARİPLİ(Ü 

11dvıs sonuna geldik. Hazıran 
girecek. Birkaç gunciur havalar 
ne garip bir tecelli :ı.rzediyor?. An
la~.! yor kı, havalar da klasik u
sulleri bırakmışlar, yepyeni bir 
usulle icrayı hülanediyorlar, Ge
celeri, pardesünün bile az ı:eldi -
ğinı hissetmiyor musunuz?. 

"Mevsi..'ll, iklim ve hava cere -

/Yeni tahsil 
• 

şu .... e erı 
önümüzdeki ay; 81 bin Gümrüğü olmıyan veya 

ı liraya bir Beyoğlu mal kal~ırıimış yerlerden de 
müdürlüğü merkez ıhracat yapılması 
şubesi )'apılacak kararlaştırıldı 

Şehrimizin muıı\elif semtlcrin
dckı tekmil m:ılive sııbelerinin ve
ni ve modern bina\a,vja çalışma -
larını temin için hazırlanan pro
gramın tatbikıne devam olunmak
tadır. 

Program mucibince pevderpey 
tekmil şubeler için yeni binalar 
yapılacırktır. 

Bu cümleden olmak üzere Be
V<"~Tu maLrnüdürlüğil ve Beyo.ğlu 
~ner'ke;.: mo.liyc tahsP ~ubesi bina
lar :ıın önüır.üzdeki ay i(inde inşa 
olunması kararla<tırılm <tır, 

Bel'f'l!!l.unda Bcdrettin mahal!~· 
sinin Yeniyol Evliya Celebi cad
desinde in0a caılecek olan bu bi
nalara 81 bin lira sar1olunacak -
tır. İn ·aa'" 10 hazirandan itiba
ren b~şla:ı!lacaktır. 
Diğer tarafları beledi} e reisliği 

de bu yıl altı muhtelif verde :yeni 
ve modem belediye tahsil \"e ta
hakkııl< şubeleri inşa ettirecektir. 

loönü stadında inşaat 
başladı 

l ı az olmasından ;.ioıayı güm -
rilk . iatcsı acılmamıs olan ve\·a
hut <la kaldmlmış bulunan iske -
lelerdrn de ihracat vapılabiLmesi 
ka1·ar .,;:ı.., i.ırı1mıstır. 

Yeni karara l(circ; bu kabil yer
lera<•kl iııracat; gümrük muba -
faza te kilittı nıt'murlarının neza
reli altında vapılacaktır. ihraç be
vanııameleri de; bu mcvl;.•lere en 
yakın olan gümrük mJd.lrlüıde
~ıncc örıccden tavin \'f• nan edile
cek olan güınrü'.. idarelerine ib -
.raı olunacaktır. 

Bcvanna der; bu ~üınrüklerde 
muan1elP.:::i i1<mal olnnarak is.l<ele 
m ~afo.za tcşki lfıt na ..,:!Onderile -
ceklir. 

E ya beyannamede güsterilt:n 
gen:ive yiiklcııcme• vc;;;!tut baş
·ka va:;ıta~·a yuklenıncsıne l:lzam 
ve ~ cburiyet hasıl olursa muha
faza karakolu buna da müsaade 
edeıbılecektır. 

Balık, yaş mevva ve sebze gibi 
taze m:ı.ı:ldc'_r sevkiyatının; be -
vannam ı:. eden vükletilme -
lerine müsaade olunacaktır. 

---oo-

Köy işlerinde az defi.er 

Uyuşturmak için •• 
Alınan kıt'aları ile birlikte, Al

ınaa propaganda ınekanizması da 
i~livor. Garp cephesinde döğü~en 
kıfaların ve gerideki halkın ma
neviyatını bozınnk iç-in, türlü ya .. 
lanlar uyduruyorlar. 

Hususi tertip ve maksatlarla or
taya atılan haberler arasında, Al
nıanyanın Fran.saya şerefli bir 
sulh· teklif etmek arzusunun, bin
bir itina ile in;;a edilmesi de var. 
Bıı hadiseye, bittabi Paris gülü -
yor, Londra gülüyor, diinva gülü-
_yor. . 

I-laziler, istiliı lıarekctlcrıne baş
lamadan evvel de, müteınadiyea 
sulh arzus.ıu1d.1n bahsederler, her 
devlete dustluk teminatı verirler, 
biitün koınşularilc .aJemi teca -
viiz paktı. :yaııar·lard1. lleın de, ne 
u•uıı müddetli paktlar!. 

Bütün hu diplomatik nıan!\ ra
lar ve in1·ıa cı.Jil~n k3ğıtlar, anıeli
~·at ari!e&iııdc bulı.:ııan ha-taya 
~erkt:dilca kloroforından fark\ız- 1 

dı • .ulaksat. siııi.ı·Ic_~i .u.\·ı~.slurı~ak, ! 
tedbir n1uhar:yılc.'.)1ni ltor1c~tır -
nı~k. ıniidnfaa tliişüncrsini Jüzıun
sull"'~tu·o'"'ktı.: itcldnı, bu kloro
(ornıun t.irto: .. h;.in~·el••r üzerine 
te~ir ı:tti;:'ııi, n1aale1.;cf hidi~eier 
isb:ıt etmiştir. 

Su ırünlcrde tekrar edilen •şe -
refli sulh> sözleri, yine nazi pro
pa·gandası li\boratunrlarından ~k
mış bir !dorofoıııdan başka bir~ey 
de,:ildir. ~laksal a~ikiır: 

Cephede d<iğiişeıı müttefik kuv-

avacılık 
bayramı 

Ankarada olduğu gibi 
şehrimizde de hava 
mitingleri yapılacak 
Şimdiye kaıiar dört yıl<la bir ya

rılmakta olan Türk hava kurumu 
kurultayının badema her yıl top
lanması kararlaştırılımıştır, 

Di/;er taraftan evvelki gün An
karada yapıldığı gibi şehrimi2ıde 
ve di<'!"er bazı büyük şehirlerimiz
de. de ha\'a mitingleri ve havacıık 
11üııleri tertip olunması da karar
la~tırılmıstır. 

Şehrimizde Yeşilköyde yapıla
cak olan bu l.ava mitinginde kız 
ve erkek pilotlarımızın idare et -
tiği lavyareler filo uçuşları yapa
caklar ve bilahare bir planörle 
bir talebenin nasıl yetiştiğini gös-
teren muvazene, rule1 sıçrama, 
düı süıülm<' hareketleri .vapıla -
cal.tır. 

13uı• t akrobasi ve modelcilik ha
rek •l •rilc .ı= a ütıe atlamalar ta
kip cc; cc-ktır. 

Bu ~ı1c \' 8.nda par:;ı.sütc a!ıştır:l -
mı.;. olan kvvun \·e Keçi f!l.bı ~ ay
vanların r''.l tavvarelerden bırakı
lın paraşu.tilrlc Yere inınelerı _gö
rülecektir. 

Birçok halk mız n Ye gençleri- 1 

mizh !ıı.. h , .ı tezahtirlerınde bu- j 
lunn .ılarını t.ımın için o gün Ye
şilkoye ı a\·e seferler yapılacaktır. :Holanda Kraliçesi, L:ındrada 

sığ.adlğı vill.asından ta Hindistan
daki tc!baasına çok hararetli bir 
mesaj yollamış! İ.stiltlal için em
niyetim var, diyor. 

· yanları i.şlerine karıı,an hir ma -
kam ob., da derdimizi 'iiiyle.;ek, 
desek ki; 

19 rrıavıs pazar günü temeL atı
tılan İnönü >la·.luıda inşaat faa -
hyct.ne de baslanı!ıııı,ştır. 
Z3 bin se ·•rci alabileeek büyük -
lüıkte bulunacak oları bu :veni stad 
29 teşri jevvel 1941 Cumhuri~·et 
bavramına kadar tıunamlananıı; 
olacak ve o gu, acılma merasimi 
yapılacaktır. 

K,J r işlen için köy ihti ar he -
yeticı" ta. afaıdan ıni..tca<ldit def
texleı· istimal olunduğu \'e bu su
retle hem ka,nt israf ve hem de 
vakit ziyan edildiği görülmüştür. 

vetler arc.a~ını.! bir sinir ge,·şek- , -
liği \'İicude getirmek!. Açık iş ve memuriyetler 

Şimdi, şu sırada, mesaj, sempati, 
muhtıra yollamak ,selam yulla -
mak gibi alelade bir iş ve o kadar 
o~ı hır hareket oldu. Herkes, bir
bıronc mesaj, yulluyor. 

- YPnı tabiye sevkülceyş usul
lerine hic aldanmayız. Her ııörd'i
i{ünii >akallı baban zannetme ... 
güneşin ,-;uzunu JZÖBtereceksen, 
~östcr .. Yo1tsa, ~::endin bilirsin!. 

AHAIET RAlJF 
---o-

Hurda lr a'Jçuklar 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 

hı.ırcla kaurU'kların nasıl ihraç olu
nabileceğini dün bir tamim.le ala
.kadarlara bildirmi.stir. 

Bı.. mür.as..betle Dahiliye Veka
letince verılcn bir emirle badema 
tekmil köy işlerinin valnız iki def
terde birleştiril.mesi dün v !lityet
kre tebliJi olunmw;tur. 

--o---

Fakat. artık, nazi reçetelerinin 
bütün iç yüzü mevdaua çıkııHş -
tıt". Bundan sonra, ayni 18.lıoratu
arın bütün müstahzarları ayni 
şidı!etle reddediler ktir. 

lt.ESAT FEYZİ 
======-== --·---ı 

lstanbul Akşam Kız 1 

San'at Oku!unun dünkü 
büyük müsameresi ı 
i-~-abul ü.!ısa:"!"' x L :ın t l.i:ı.;lu 

talebeleri. lar•f•nııan dt_i1' saat \ 
Tekmil şehir ve kasabalarımızın 14,30 da Ist.ınbul kız be>ı ı;a:o -

yeni rnuntaıam haritaları yapıl - nun :a bu ıı:t bir ı:.asamuc ve -

Çanakkalenia yeni 
haritası 

İki katil dün 
tevkif edildi 

Bu emre göre memleketimize 
sokulacak her 75 kilo kauçuğa 
muık:.bil; kırpıntı, döküntü ve hur
da halinde bulunan kauçuklardan 
100 kilosu ihraç olunac<>ktır. maktadır. rilnıiştir. Hakaret deg"' i/, Bu meyanda Carurk!kale kasa _ Müsa.·nereye istiklal nıaroı ile 

1 
basının meskun ve gayrime.skı'.ın başlan:nış ve bilahare mektebin "k IKU"' çu·· K HABERLER kıymetli müdiresi Ba)an :'.\lücella " t 225 lıcıktarhk sahasının da önü-şl a ve inci kava tarafından bir nutuk "e-

J * Lise ve orta mekteplerde im- müzdC'ki ay içinde haritasının ya- rilmiştir. 
Hulı'.ı.ıti. Ö~ isminde bir zat Yalovanın bir köyünde muhtar- tilıan halııkını kazanlanarın isim- Niması kararlaştırılmıştır. Bunu !(en<; kızlarımızın büyük 

adli•enin ınanevt şahsiyetini talı- la kendisi.ne ihanet ettijti için, bu leri ilan edilmiştir. Yarın lise bi- 'ii~~~~~~~3'-~i~i'\ bir muvaffakivetle temsil etti-1deri 
ktr 0tıınek suçile '!IUl'hkemeye ve - ıwyden kaçıp Beiil<ta~a gelerek tirme, salı giinü de eleme imti - 1 ·hayalimi.We yarın• yivesi t:ı;kip 
ıı:. •ı.ti. Mev•kufeıı deYam eden bir evde saklanan karısını üç ~ hanlarına ·baslana<:aktır. ebmi~tlr. 
mun:Jı:emesi dün ııeticeleıuniş ve ~el bıçakla delik deşik eden Mı- * Fransız hava korunma mü - B. Sahih Gözenin yazıp B. Meh-
malı.keme miiddeiumuıınilğin ce- medin dördüncü sorgu hiıkinıli - tehassısı amiral Muren'in hülôi - met Abudun bestelediQi bu ~Uzel 
zalandorıhna talebini reddederek itince isticvabı biti.rimıi.ş ve hak- mete verdiği raporun bir sureti temsilden sonra ·lfarnıan dalı• 

A ·eri fabr> lar teknüt ;an -
dığı içın 6U sar lira ayli·k ücretli 
2 ·rr.~r a.ın ~ası kar:ır-.ıştırıl -
mLŞ"ır 

hı da ktdo bil"'.leleri icabeo.en 
talır.lcr l hnirnııa kadar Anka -
ıııds. as1;eri faorıkalar tekaüt san-
dı Tı r-vıiidürl..:e:~ne mU.racaat ede
bılect:.kler Jir. 

TJprak mnhsııll<'ri ofisi umum 
'lllÜtlürl~ğiı 170 ve 140 lira aylık 
ü,rct • .c yü..\sek mektep veyahut 
lisJ m<'zunları arasından iki hu -
bı>b .. t kontr ılJ alacaktır. 

1'Lli muc>::e,clcrin kontrol iş -
]eriııdc de çalışmış olrı~ları icabe
dcn talipler ayın 31 ine kadar 
mezkür umum m·üdürlüğe müra
caat eciebıleceklerdir. 
Avrıca yine toprak mahsulleri 

ofisi umurı müdürlüğünün Anka
ra 10~ \"e şehrimiz şubesinde 85 ve 

mevkuf halılk.ında ittifakla beraat kında teV'kif kararı verilmiştir. vilavete ıı:elıni.ştir. Vilayet mute- Bir vola girse.. oynanmış ve mü.~tait bir talebe 
kararı venn.iştir. Mev'lwıf derhal Ahmet karısını kıskandığı için öl- hassısın lüzum gösterdiği işleri 1 tarafından bir keman re:'itali \"e- t 
tahliye edihnişti.r. dürdü~ü itiraf etmiştir. yapacaktır. Ü.;küdar tramvay şirketinin tas- rılmi~tir. Rescitali de, İstanbul trBu :iç memuriyet için yaş kaydı 

75 er lira aylık ücretle çalıştırıl -
ımak üzere yük.ıek iktısat, ticaret 
veyahut lise mezunları arasından 
~ehnınizde yapılacak olan bir mü
sabaka ile 3 tane mmur alınacak-

Karar --'-ahı mucibcsinde, Hu- Fene-'e de eski n;•anlısının e- *Haliçte bağlı duran eski Gül- fiyesi ile, bu müesseseye yeni bir -'«'m kız san'at okulu atclı·e - j k ı··· · c= '"' ~ l · Dahili" V k"I r ""' « yoktur. Yalnız as er ıgını yapmış lösi ön~ülün 26/3/1341 tarihli ve vın· e ~ria ~irmf'k iste~ken, buna cemal vapurunun satılmasına ka- ı;ekil veri ınesı ye e. a e ı sinde talebe kızlarımız tarafından 
'" ~ " •: D · ıı ·d ı t ı t E J o!mak icabctıııektedir. Talipler 114 sayılı ilamla Muammer mani olmaık istiyen bir komşuyu rar verilıni.stir. enızyo arı ı a- tarafından l:arar aş m ınış ır. S· dikilen elbise ve turn:etıerden 

23.000 I. nız· lir d "d · ·· b" imtihan günü olan saat 10 a kadar Camdden 1,400 &:üsur liraltk mat- tabanca ile öldüren Hüseyin bak- resi gomive ng ası ki hesaplar an, ı attnın yuz m- mÜrf'kkerı bir defile takip etmiştir. 
liıbatuu devren temellük ettiği; kında da dün birinci sulh ceza kıymet kovmuştur. !erce lira borcu var. Bunlar da ö- Müsamrede bulunup salonu dol- muracaat cdebileccldcrdir. Anka-
bu !lBanın kat'iyet kazanıp kaziv- * Bakırköydc bir otomobil ka- denecek. duran •iiılerce güzide davetli bu ar deftcrdarlı.~ı mulıakemat mü -

mahkemesinde tevkif kararı ve- ·· --' h fif al · ı kt d · '·' yei muhkeme halini aldığı, buna zası ,.üzuuu.en a çe yar anan Tramvayların ış eme e evaın tU\·alet ve elbiseleri alaka ile sey- düdüğünde münhal bır vaz .... eye 
ra~en aJacagını tahsile imkan riinıiştir. profesör Maıhar Usman tamamile edebilmesi için, mü;ıssese doğru - redcrek mektep müdiresi ile he- 120 lira avlık ücrl'tle hukuk me-
bı..lama.masın<lan mütcessiren ma- iyileşmiştir. dan doğrl'~ :ı belediyeye bağlana- ~.·eti tali:ıni«esini ve tal<>be,·i tak- zunları :llınacaktll'. Müracaat za-rülmekte ve sözler kımnen müla- lı · da ·' , 
fe\-'- bir makama ·"·a.<"et için ar- * Şilenin Alaca cıvarın sa- cak. dir ve !!'brik evlemişlır. manı, avın 28 ine kadardır 

... >"' • yian sayılma>a bile bunların u - 1 30 ı d b li d" ı t h kk k l•-==============================-zuli"l v•·•d.iiiı", anlatılmaktadır. hi de yaı; arın a, ••arı e ne Bütün hava ıs er a a u e· 
~ ~ ., mumi manada manevi şahsiyetin b -'·-'· esedi b Ik ·· ·d S• ·u ·etınde; adliyenin maliyeden karlar çıplak ir e ........ c u- derse, karşı taraf hn ına muJ e- - ~ 

h bil dei!il, ancak şahıslara matuf ol - lunmw;tur Jer ol&un dcm~k la7lm. Çünkü, 1 y 1 1 • 
sordu"'u şeylere atta cevap " du"'" ve bu yolda s.ikavetin de s k · · ·· ·· • ·· ··d·· ı·· 1 k k. b · Avrupa Harbinin eni Mese_e erı alamadığını, kaç ıaınandır işleri- .. - * ir ecı gwnruııu mu uru - saklaınıya üzum yo ı, u şır -
nin bu vüzden bir türlü yiirü.me- teşkilatı esasi-ve kanununun her ~üne Gümrük ve Inhisarlar Ve- ket normal yürüyememek!,,.dir. 

ferde •bahşettiği şikayet halcluna ataleti ;o..;;'lCÜ sınıf müfettişlerin- Belki, bundan sonra bir lıale yola ı 
<ligini ifooe suretinde tespit ettiği skandı"navya ve Balkan cü 'derin tahkiri değil, tenkid ve salahiyetine istinatla usulü da- den B. Aı:ıni Şahingra:v tayin o- ııirer. BüRHAN CEVAT 
yollu şlkayeti ifade ettiği ileri sü- iresinde yapıldığı belirtilmektedir. lunmu:>lur. 

;;,,:~;:;:,;;;,;;,,,::,;;:,~,,;:~~~-.=========================';==Y=a=h=u=t=h=ak==rk=a=te=n==b=ir==•e=v=b=ihn===e=-~=.=e,=·c=r=im=.=B==öv=l=e=o=lırrı==ro=sa=y~dı=.~b=u==su=-=ı YClfllll cıclafcırı 

[ .... il H 1Rs1 z ı• M ? il Aı. ] diği için merak ediyor. Her ne °'" alini pek m~nasız bulacaktım doi!- Avrupa uarDi garp cephesinde na calıştıklarıııı ileri sürmekten 
• .,. -..· !ursa olsun, QOcuk değil ya .. Bu rusu .. Ben bu yaştan sonra kinı - en ~iddetli bir safhasına girdij:i &eri kalmamıştır. 

kadar merak edilir mi? seve hesap vermeğe mecbur de - bugünlerde İskandinavya unu - Tayınisin Belgrattaki muhabiri 
- Ya şu sersem şairi bu derece R:iliın. tulur ı:ibi oldu. Meselelerin de geçen ::;ün bundan bahsederek Al

Yazan: Iskender F. SERTELLİ A•k ve ınarcra romanı: 20 müdafaa edişine ne dersin?! - Şüphesiz. Ben de senden he- kendilerine ınahsus ııünleri var. man tarafının müttefiklerin mak

_ O halde sen Şahsuvar: tanı- \ bile, tahkir etmek hakkmıız de
mıı·oNun, Nebahat~ Ihv'ii, ka - ğildir sanıran. 
rneriyenin altına ı:ıide n de, onun - Toprağa şalgam ekip, enı:i -
defterini söyle bir giizdtc. ;:ecir. nar btkliyen adam benim için sa
İnsan kıvafetile değil, eserlerile dece güzel bir alay mevzuu ola -
ölçülür .. Anladın mı? bilir. Ben kimsevi tahkir eıımiyo -

Nebahat mü.stehzi bir sesle gül- ru.ın. Fakat, hiç kimse de beni ona 
hürmet etme~e icbar edemez. Ta-

dü. liolerim arasında böyle bir buda-
- Siz telefonla konuşurken, ben lıının bulunuşuaa fena halde si -

o r. ıılıut defteri gözden geçirdim. nirleniyorum. Bu adama artık 
Birkaç tanesini okuyunca, hemen yüz verme, anne! Bövle serseri -
he en h<'psini blrd,•n okumus ~ı· \erle J!Örlişmek bir kücükliiktür. 
bi ldum. Yarın ailemizin şerefile oynamağa 

- O halde?!.. kalkarsa, üzerimize atacağı çamu-
- Hükmumti de verdi,-n: !)eh- ru gıiç ternizliyebiliriz. 

su ar denilen adam cahil, budala, Sadi, gece karanlığında ve ayak 
6C-.;erinin bıridir. Sözlerine kü- üst..:ııde ovn:x!ı • ı rolde muvaffak 
ÇÜ'k QOCuklar bile gülerler. o ka- olmuştu._ se,·inç kinde çırpını -
rl • sacma, o derece manasız şey- vor fakat iki tarafa da sevincini 

Bu s;rada Neriıman hamın ya _ 'ap sormuyorum ki, Hicbir şey Son günlerin dünyaca en merak sat ve ni3·eti ne olduğuna dair çı-
kam · ~rmana bır· haktkım da yok de - ve heyecanla takip edilen vekayii kardığı şayiaları anlatıyordu. Hat-va yşa\"a~ yıirüyerek, erıye - ~ .. 

aı"l mı·?. Sad~e merak ettim de. garp cephesindeki askeri hare - tıi Almanlar Balkanlarda mütte -nin altındaki felsefe defterini al- ~ ~ 
ukl b . ·· 1 Nnbahat, Sadinin nederece kıs- kattır. Fakat bütün bn işlerin bir- fiklerin harekete geçmesi için 20 

mış, \'e COC ara ırsey soy e - ~ birine olan zincirleme alaka ve mayıs tarihini de ileri sürnıüşler-
mt.>den köske dönmüştü. kanç bir çocuk oldı.ıj:!unu bili}"Or - münasebeti &özönüne ıretirilince tir. Yani eğer bu iddiaya bakılırsa 

Havuz başında konusmağa baş- du. Onlar sekiz on yaşlarında QO- İskandinavyaııın vaziyeti ihmal e- garpte müttefiklerle Almanlar a-
ladılar: cukken bile, balıcede oynarken, dilecek gibi görünmüyor. İskandi- rasmda şiddetli muharebeler olar-

- B~ün İstanbula indin mi, Sadi Nebahatle tahtadan bir at navya meselesi Avrupa harbinde ke.n Balkan yarımadası bu barbİll 
Nebahat? .vapıo, ikisi birlikte koşar .. Sonra en mühim amillerden birini tet- haricinde kalmıyaeakmı.ş. 

- Ha.\'lr. Neden sovdun? Nevzat "elince homurdanır, 0 da kil edecek. Avıısturyadaki matbuata bu -
- Sık sıJc ini,·orsun da. Nebahatle at koşturmak ister, fa- Hadisat birbirine bağlı, mes.. j\'Ünlerde hep Balkanlarda sul • 
- Kim söyledi sana benim sık kat Sadi kıskanır ve Nebahatin leler yekdiğerine merbut. İskandi- hun artık devam edenıiyeceii tu-

sık İstanbula indiğimi? yanına Nevzad1 s<lkımak istamezdi. navya yarımadası Avrupanm mu- zuıda yazılar yazdırıldığı anlaşılı· 
Annen. Nebahat bunları hatırlıyordu. kadderatında kendini nasıl unut. yor. Avusturyada eı;ki payıtaht 

Mubaliı1ta etmiş. Bu hafta Sadinin kafasından neler ı:ıeçti - turmıyacaksa Balkan yarımadan Viyana ile civarındaki yerlerin kı
içinde arcak i.<i kere indim. Be- itini sezmivor değildi. Ne yapsın da Avrupa harbinin başlangı.cm- taatı alınarak prp cephesine gön
yoi?lundrJd tel'zime gittim. Bir ~i. Nebahat. henüz kiminle ev - danberi dalına ehemmiyetle keıa- derilmiş, fakat Avrnpanın cenubu 
s: ı aya bile girme~e ,·akit bu - lenmek istedii?ini kendi de bilmi- dinden bahsettin gelmiştir. fQl"ki cihetine doğru olan demir -
la. ~ad.ın döndüm yine. yor, buna bir türlü karar vere - Şimdiye kadar Balkan memle • yolların ge~tiği yerlerdeki kıtaat 

_ Ben de rastlamadını hiç İs- mivord'u. Bu suretle bu tehlikeli ket!erine dair yürütülmemiş tah- mevkiler.inde bırakılııuştır. 
balısı. kap'"'""ak istiyordu. min, söylenmemit söz kalına • Alman tarafı Balkanlarda böy-

f 'kil ~ Cenubi Arı 
t ·uere 

İtalya - ngı 
al SL 

V azan: Ali ıceııı dl 
1 nr~•0 cıl it. 

Avrupada harp 0'tırd'ıı ~ 
kıt'aları biısbiıtun ha ıli d<'l 

• .ı,:uv'' ııJ ınamak lazım. . doh• 
1 ara~ındaki bu ha•Pb·nın ,\f 

eaktır. Avrupa ba~ 1 uıc''°n 
nakli ihtimalleri ••• .. ~ir 
çok münakaşa edilnıı~ , 
dur. ı••n· na· r de o \ Afrikanın şiın • 0 r1 ı.trıt 

b d 1 "" ue :.ııı nu un a o sun ·ıı \·efJ"" 11 "1' 
Berlin - Roma 11'j,· de ""' ~ 
tak bel A vruııa bar •: elli il'~ 

traı.ıll ' vaziyet alarağı e . li ~·aıı · 
ev\·el cr~ab.ıuı.·~ -~~~10 j .. tjr. j:ı@ 
mış, haylı soz soı l• . • isi 

kt •Ot•f ı!-
Harıı r:ktı an · k t•ln' ı' '1 

g avrimuharip -0Jar1l gccı1ıt 1" · ·ı~,e 11 de Avrnııadan o c. 1•.ırı , · · ,,uı ~ 1· ı 't 
İn"iltere i e doınuı.o ··z.iı ~.ı. !!'' .. uı. < ~:· ,, 
daki rabıtanın <.alık ıısrbt ~ ,. 
ceğini ileri sürc!·e ~ddi1151 g 
olan Alına:ılıırın bu ' al•''' it 

" •""' •·of, na inıparatorlug:U .. ııoı""'· i 
1 • ""' • AJ]ı ı. tul:tn raU!t- ,ar - ,... dı 111t~· r'1" 

faa ihti) acı, iktı~ sın• ı' 1 
dün aııııı her kıt 8 ·-rtıl' lı .. . nıır-

400 m"l onluk bır c• "bi P1 
birer un·ıı olmak f.ar i C' it, 
du\'gıolar - Anııpa ~ı-4 
kaİı aha l.ııvveılcn~, ot , 

Harbin bundan 50 ·ıiir~eJ'.till ' 
la . •. dı" cıınU ·ı··'• ra ~ırecc~ı " İı1#l lJ' 
li.ada Fran~ızl;.ı.rın. . 

1 
dt 

. ·l rıı ,~ 
!inde bıılıınau )fi ı••' •.;ı 

.. '7'1111~ .. ~ ruza ıı.ı:rra:vııl u~ ı...ı di'· 
den t~tkik cdilıne ' eıtt ~ 

. d .. 1 . ı sıır rı1 
Afrıka a ınu ıın ıc ~· 

1 • b "htiP1a kunel crı er ı . f, rı• b 
lcnlel ted~r. Ccn~1' 1 r: ile Şıf 
min nm da İngılle tte4it· ,. ı 

. . . zj\•e ftJW har' gmnış ' • 1 r• ı 
.nu<. .,uda Al~n 11 t,n~ıc,:.,,ı r. 
değildi. lhrbın b& 111uı~l , 
kan rue ele d:ılııı 'ı :ı •. n10 ıl • 1\ t•'" r' 
tır. Fakat ccnub• d• b•ııı: 
rııpa harbi l.> "'·ııı Jc1

1', 
1• ıc· 1 ~· mas.ı. ~z.ıııı g .. . , .. oe , 

hiikü1nct ınevkıı~rııut 
Şimdiki G~·ıer:ıl • (1,rırl ~ 
a•·l .-dımberi l• rP j\lr ~· 1 
iııe~gııldiir. Ccuubı ı;t•lc'' ııt 
,oıııı kin en Jıotır•, ,. JI· 
~ · . d uuJ ' ıı 
ihtimali Italyn .• 1 ~ 9 nl•' ili t.nda bulunan ll;j ·~i ir~ 
ve cenubi Af~ik_ıı c "1 pııt'" ,r 
nıin)onu ar:ı11!-ih1 tşJI file • 
!eri ihtimali ııal>e~ .. ,eı1'11 ..... J" J1. 
de.-nııı etıiği 9.,.ı • · l"' ı' ı 
h d.. .. · ı us ıı•. ·"' .. ep uşunu n1 ,. J:ıY' e 
radan Almanya ile ~':ııeti1'•• 
huet ittifak etıııeS1., oıı"1 ti 

· . . . Aftır_.,,., • 
bal ı~ın ce.ıubı JİI>"' ·1ı 
retle lıaLırlanın•~• ·r fıı~~ell t 

·ı ,,~t· ·...-ı• ğine karar ,·~rı n k ıo· , 
gerek ~arki ,·e ge~:JııP'\~ 
rikada ellerinde I••''' ıtıl 
çoktaııberi de\ aı~1'ı.,u,.,e ·V 
dır. Oralara oıühın• bi )%f11

1
, 

!estirilmi~tir. Cc~~,.rlı~1'1~ 
minyonu da b~ ·ılcriP ,.Ol<'i' 
rak ediyor. iııgı\. 1;3r• 
deniz havalisiııdc 1 

1 
d~ ,. 

d»P • 
terinin ba~kuınaııaİatı~ı• 
de Afrikaııı~ or iıl''' il 
\•aziyeti tetkik ell1' ıafll el'• 

Bug;in Afrik•11 "'ı;db 1' 1 · 
kuvvetli nıüJafaa ııJı• .ıa o•' 
mıs bulunuyor. ı>t<t.it· 0.ııı .. 
!ar devanı _edeceafı.ll ,.,...,.. P.: 
herhangi hır tar . l• dıJjeı! 
kadaki ôoıninyon ~i~iaı" ~ 
!erdeki İngiliz _ara ı. ,ı:ıJI ..> 
göze alabilıııe~ı ço ft~iJ! 

d
. . ,. 

mekte ır. .u~ 1 .
11 

f n crı• ·ııı 
Diğer tara ta ıı8rb 1 t<~ 

minvonu Avrttl?a Jlcti'.t eti 
fiklerin zaferi • 1~ ,,.,.,,,y ,ot 
temin \'olundof<ı_. b 11 ıuu~~l·J 
mile iştirak eııııı;. 8re'1 ~,nr, 
da en ziyade t•5)~ııt• ., 

ki 1 
'
or -<' ıne " o u. · .;• l•·,;.ıl ~ 

tayyare Y~P."'al< aıırl'" bİ 1 

tiştirmek ırın b ccuU j 
bir program va~dı· ~ıt 1 
da buna dahiJdıt. D;,a:f~ııılı ı 

Sözün kısası de 3ıorlıl ~ ~· 
d b .. ··k iıDPur ·iı 1~ 1P1 

a uyu . bllg' JC • 
müttefikler içın ııı~'' ,u; 
harbi bir ya~11 b~i 
lini alnuştır. ~ acs•I e ~ 
her çareye ınıır fili 
ı----~ sı1lll ' 

Halk balll~ ııılıı' 
Parasız 11 •. _3 ~ 

lııJI · ll"{
Beledivece a~3P ri t 

!arında yı<1<ana. ~el~,ıı ,j 
ri mahalli polıS -nl~v 

d "teV6i1< oJ:ılllY t .. •~ı~ 
an ucrc r 

ıc~ i B "lları sıze ne dıye l(etir- "'° ııuncrne~e calısıvordu. 
dı ır ~ ha ·ret ediyorum doi:rusu. Ner :nan hanmıın ca'lt Slkıl -
A • i ~ı.rda bu car-alan sizin mışlı. Şehsuvarı n kooar müda -
0 ;,. ,yuşunuza da şaşmaktan ken - faa ettiyse. Ncbahatin göx'inc ro-

tanbu <la sana! am .. _,.__ k 
· d d b ? _ Bir iki güne kadar yağlı ~ mıştır. Eğer bunların hepsi ..,,S- le bir hare et olacaiıı yolunda ri-

- Ne en sor ıın unku.b .. 1 ki va ~rtr~ı· f!o··r~'-~-• .,_,
1
.! ..,_ çıksaydı bn yarımada çoktanbed vayetler çıkarırken geçellkrde Ya-

Sadi sustu .. Havuzda i · a ı a- .. , ~··.. . ~~"""""1 .....,, ,_ b"""'"' bir h ı ·1 B d al"-
" d. ·ı·. B. ı'lmem be"enec~k mısı· ·n•. AvrupaDlll en ~- arp,... ıros avya ı e usya arasın a m uw 

buçl.l!k kurU.S . liııi; ıı~, 
Belediye reıs ~-iD 

tandaşın bil llıın'i tel'~ı> ~ 
yııkanabiJınelerıJI ıdll'G'~~ 

1 • alamadığımı sövler>cm, lıa- kamamı<tı. 

kı ıti bütün etraf le anlatmış o- \ Nebahat, Sadivi kolundan çPkti: 
lur 'll. - Havdi l(et, şu havm:un °in -

<:; 1, kisinin ara•;nı bı..lırak is- d<'kı kırmızı balıklara bakalım. 
todı Biraz ilerlediler 

_ o k • ..lar ileri !(İtme Neba,: N baha! ai;!z.nda ı::eveler ıtibi 
ı t' Şchsu,ar, ne de olsa, ı,e!lı •n, mırıldand: 
felsefe il ueraşıruş. .Jır havi'. ki- ı - Annem, tel.,f.ondan sonra 
tao okun,ı • kimse ve ben 7ıvor. "'k sinırlcnmiş .. Ya cselenm e
Heıkesın f•:·rine hurınet et ,~sek ı saı ıııı biliyor da bizd0n sakladı. 

ra bakara · ıslık ütl ürmege baş - " v bası olurdu. Fakat olmadı. Bal _ anlaşmanın akdından Bedinin 
ladı. - Ressam Sek>bin vaotığı taıb- kanların btikbaline dair etrafa lıiç memnun kalmadığını da gis-

Nebahat havretle sordu: kyu beğenmemek kabil mi? Fa- yayılan tahminlerle haline dllir leııememişür. 
-- Beruın fstanbula inmemden 'kııt ben resimde cok müskülpe - , verilen maJfuııat hep birbirine ay- Almanlar şimdiye kadar Yugos-

sana ııe?! Nereye ııitti~i - an - scn<lim .. Rmklerden baslıyarak, kırı gelmektedir. Bunun da böJ4e lavyadan almakta oldukları ma • 
nom yetmiyormuş gibi - arı;adaş- v: zc\eki çizgilere kadar kiritikler olınaR tabiidir. Çiiııkii Balkuıla· vaddı iptjdaiyeııiD çoğunu bna • 
l;ı.rıma da il· n ooecek değilim va. y~par, kusurlar ararım. $ekip g.. rm siyasi ve iJrtuwU münaseba • dan sonra alaııuyacaklarmdan eıa-

- Doj!ru. Beni affet, N<'bahat! ren vıl benim de bir portremi yap. tında ne türlli nüfuz ve tesirleria dişe ettikleri anlqılıyor. 
· <"OCU'kluk işte. Sem nekadaı- "'>k mıstı. birbirile mücadelede bulundula İşte Balkanlara dair şu son 

ııe ;d1!inıi bilirsin. Samımiyetime - Güzel oldu mu? beııbelliclu. ettnlerİD kaydeylediği dedikodu • 
•ba :ısla! LA! olsun dive sordum. - Benden başka herkes bevendl ' Alman tarafı erıret Balkan)Mm !ardan birkaçmın niinıım.i. 

- Ben de seni, biı kardeş gibi rnevamı var) • harbe gireceğini, mllttefilderin bc&- ; • • 

·· etı Jı;B Jı 
için bu ucr adertı• neli 
~tırırustır. B rııeı:C8 r 
hamamlarında 
bilecektir. cC.ı\~1 
YENİ 3 r.{E UJ\CJV' 0,aj 

AC pııS' il 
Balat ve :Kasıı:ıı g:ırır• ~ 

hımıamlarındall ~ 
Kücükpaıar "e # ol 
ha1k tıaıınanıı te 
rarlastırıhnlli1 ır · 



·,, lngilterede paraşii.tçülere karşı alınan tedbirler 
,h l'atis !G (Radyo)- Para ütçü- ı diye kadar 400~9119 ~i Y~tı~· ı l~e haber veJ'lniyc dııvet edilmit-

(! ":_t karşı koymak için Londrada Bunlar P:U". tle. ınea.len tevkif tir. 
ı 'ın tedbirler alının~ır. ŞU11· ede<-elerdir. Ahali ile, dvbal po-

rı Mısırın garp hududunda yeni hadise olmadı 
r~ ,l<•hire 26 (A.A.) - Başvekil hududunda bir bir lıOOise cereyan 
~': paşa, bevnelmilcl vaziyeti etliıl;i haberini kat'i surette tooip 
~ere etanek üzere yapılan etmiş ve mütevair.kız bulunan hü· 
~<ı::ırıar heveti toplantısından son- :kı1metin memleketin :;e!aıneti için 
, son 21.inlerde dolaşan bedbı - icabedrn tedbirleri abna.kta ol -
<aııe şayialara karşı efkarı wnu- du~una dair tC'fninat vermiştir. 
lrıı·evi teSkin edici beranatta bu- AH Mahir Pa~a. vazi.vetin iniri-
'•nnıuştur. şafından parliımentova mallımat 

yelle bir vehamet ııörüldüi!ii tak
dirde meb'usan ve ayan meclis -
!erinin müstacelen ictiımaa çağı
nlacajlını sövlcmiştir. 
Diğer taraftan haber verildi -

ğine ııöre 26 .mayısta bütün Mısır 
arazisi dahilinde. ışık.arı söndür· 
ıme tecrübeleri vapılacaktrr. 

il~wekil, ezcümle. Mı;;ırın ııarP vereceğini ilave etımi.s ve vazi -

Sovyetlerin lngiltere iie müzakere için şartları 
llloskova 26 (A.A-) - Sovyet ı neı,rcdilcn Sovyct tebliğinde, Rus- ı sinin nıüzake.elerindeu imtina e· 

"' "1tbuatı, Röyterin beyanatı etra- yanın ~üv~~ Britanyaya karsı o- dilınetek ve bu cihet, münhasıran 
' ~da mütalea yürütıııektcdır. Bu lan vazıyetı ••ah edilmekle idi. Ti- Sovyct hükumetinin salahiyeti da· 
I• "tJanatın, İngiliz bükümelinin in- c~ri müz3;1<erelcrc baı,Jaııınası için j dahilinde telakki cdilnıcktedir. Mo
~ tıı., - Sovyet nıüna<ebatıuı dü - ı bır ıırensıp meselesi ileri siirül • !oto!, evvelce SovJ·ct Rusyanuı, 
~ ilıınek hıısnsnndaki arzu.suna ve me.ktedir ve İngiliz kontrol •ervi.s- ' Sovyet menafiiue. hürmet eden hü-
• l laffo~d Crippsin ri)·u;eti altında !er< tarafından tevkif edilip ha- tün ıııeııileketlerlc ticari nıünase-
" l . kovaya bir İngiliz ticaret he· len Fransız limanlarında tutıılaa betler ldaıll':,·İne ama ık olduğunu 

~ı llönd~rilmesi ilı.tinıali_nd~n ba- Sovye.t bandıralı Seleuga ve Naya- söylemls ve Sov)·ctlcr Blr!iği ile 
I' •cnebı gazetelcrıne daırdir. Bu kovskı nmurlanııın serbc•t bıra- tıcui mün 'cb..tlcrin iııkılaındon 

1 
~'usta Londrada görü$ıneler ya- kılması ~art koşulmaktadıı,;. Di;;cr Fransa ile İDJl'iltereyi mes'ul tut-
ıl<l:ğı anla ılnıaklıdır. 22 mayısta .taraftan teblij:cle, ticaret mesele- • rnu~tur. 

Kont Ciyano'nun Beriine gideceği bildiriliyor 
, l..uııdra 26 (llususi)- A>osiya- j det etmiş olan Kont Ciaııoııun va- ı riciye Naıırı ron Ribbeutrop ile 
... t p d'"' . 

~• ~ res .muhabirinin \'er ıı:•. ma- . kında Berline giderek Alman Ha- fYilrüşecektir. 
·r" •ta gorc, bu oalıah Ronıaya av- ' 

~ Her iki tarafta 
f ~llvvetler yığıyor' 
il" . ( l mcı salnfedcn d~a-r;ıJ 1 
6 -, & lil!efikJcr, .~lmanJ,.ra .bır ıp-
1$ "1 ~ .•·ermemek ıçııı, harckilt h2K- 1 

, da_, tohli'•lcnndc ' ızı ketuını-
11 1 r 0 

• · ı t •er muhafaza etmeyi lıirnın u 
J , r ıektedır. Almıınlaru1 ınuba1a
~ rl ı;; lı iddialannın ıııiitt fi~lcri soz 
r' tıı' 1. cg~ icbar etmek ı~ııı oldu-

•lcri ürülınektedir. 1 Ilı lcnupta Se an mıntaka ınl.ı da 
~ Uharebclcr olmakla ı'e de bura
.._ lı.i ~rpı alar dıg<"r cephelere 
"'<iırao, halli eçwe.ı<tedir. . 
ı., Uııanl:ı.rın garp .:epbc.siııd~ bu
"~ kozlarını Q.)'nadıkları ve onu· 
~ u~dcki kı~lım evvel ınuhareb,.yı 

1 
11•111e"e ralı•tıkları k,.ndi ula· . ı h '\. 'il , 

Y{:ttar ınakauıiarı tarafu1dan Ua 

1rl'1 f olnnnıu~tur. . .•. .. 
. ıı , llu nınkamlaruı bild<rrlıgıııe go
,r l!I~ haıen I"ransa:ıın şiınalindc ve 
•' ; lçıkada de•am eden nıubare!ıe

ı · l 'I' ı · >L • ı ıtleriu tam·ruı; p anııı.a;t ıt.&. 
' ı lh d" Ik' · b' '-! a~ını lc'ikil ('fn1cktc .!r. ~-ıncı 
fi~ q;h, •un da tatbik nu,.·kııue ~ ona: 

Aı!R~ıÇı;~~-t:,,,,,~. • .-~~ 

Asker gözile 
(l inci sıımjedeı. det•anı) 

kaırıetınde scvkolunaıı nıutorıze 
1 .. ıt ı..Lları d rCuracak: bır 11Lukabil 
taarruza 1 eıı...z b.ı la ı.cıdu.ı.r. Bu 
ıt.baria harekatın cu t..,:hlikeLi ııe 
1~a- k ce1-1ıesindeki 1:azıyetin bır 
~an eır..:,)kı. nı.U.yrıe1n.ı4ı:tı ıhi.Jtu -
faza eıtıgı ~byı yelmırı... 

Surn cc,ıhe ına "'J\.ı ı:a ,ı, te qe
LnceJ bu ılda Fı·a ı.z ı.: t cuuro~ın 1 

Almanla, 7ırın garµ ıakalarııı-
dan attı dan a ... a,,' ""r. Ilafıf ı 
11ıoı ">ri::e kıt 'alan1ıı cephe 9cri -
ten ne ırnrM"ek iş qorcn Alma ı -
lora karşı elde edilm~ bu ~·zıi 
muvafıakiyetin elumımiııeti ı·ar· 
dır. B ı11durı ;;orıra Soı'l üstünde~: 
hafif moıori.ze kıwıetlerle teşeb
bt. ecWecck bir 11arnıa lıar.,>l,eti 
iki tarafı ayıran nehir 1ıi4.zünde~ 
Y,ılçleşın,*ıir. 

Eğe. Italya 
harl.>e girerse ... 

(1 hıcı sahi;ecl·'ıt devam) 
sf:'rbcst k:ıiınak i~li~·orlaı·. B~n c•t- 1 

al<"yh İtalyan - Ahnan İ\tif·ıhı ı!e 
So\·yet - Alr.ıaJt do:')tlu,..u ~ra:.uı
d.1 '-t.ı:ıua bü)ü.k bır ·ar· hu\ .ı.ı
caktır. So\·yctlcriıı bu vaziy~ti, 
llolvanın ınut.leınd n:.üı!ah~leM
nc rugıucn. Iı.l.l.t:.ınlar<la ulhuu 
n1uhafaza:>ı iç,ı. bir nevi tt:ıniııat 
tC'skil ed<.'r. ()11 ·n ııt.;nt.tr ki, Al -
ıu:.ıu}anır.ı nı.ut .. clikı oian Jtalya, 
ol::;a ul~.a gurııtc harı.:? ... ctc gc~c -
tektir. 

. Io kova hLiktimetinCn, yak .ıı 
ş;..;rk sulJiunun i!ıi;.;.,!uc sL·yir\! · ka
İ<)lil(\· U a;:ı hal .. knı..:uki lht"ıı ~~ı
n1ı italyaya dcgil, ayrti 7.ı1mnnoa, 
Tıirki,·eyc de mütcvccc:ihtlr. Tiir-

Türkiye' de üstün kuvvet 
(BaflDB)ı:al..,.fen devam) 

dl vasıtalarla teçhiz edilen or<lu
larınuza da gü veaiyornz. 

Atatürkün en büyük daV1tSI! 
- Yurtta s..ııı, @landa salh~ 
İdi. Biz, bugün bu dllkikada da-

hi bu dava ve ana prensipten ay
rılmış değiliz. Diirüst, açık, değiş
mez ve sarsılmaz politikamıs Bal
kanlarda ve dün) ada ayııi kanal 
U;inde ve ayni he-;lef üzerinde iş
liyor, İttijaklanınız bu esasa da
yaıııyol\ d°"'thiklanmız bu esas 
dahiliude inlJsaf ediyor, münase
betlerimiz bu prensip yolunda hız
lanıyor ve yayılıyor. 

Buna rai;"nten ı:üaün birinde 
herlıalli(İ i>tikamettea olursa ol
sun vatanımıza bir taarruz 1. e te· 
cavüz vaki olu_r~a o zanı.an da ue 
yapacağımızı yüksek ı Iillı Şef İn~ 
nü bize g<~eu ytl bir ıLıina;ebelle 
•iiylemb, hulwıuyor: 

•- Sutiı ve terakki yoluna 
bütün gayretlerini asil bir su
rette vakfetm;,ş olan milleti
miz medbur ()lu.rsa, kendiı;ı ve 
ı;anlı ordwsu geçmıı; kahra -
manlann lıayranLg:nı celbe· 
decch yeni kahramanlarla do
lu olan fedas..iır gOğsünü en 
parlak zafer !erle ,LisJeıniye 
.ı.zm:lır. 

························ ...................... 
Türk milleti; bu.,. ;cad.·lede ı 

kena u1e dli.şen Tıt 1C'nıs et \'(' t 
ın.~uıyet vazifesmi kah"a -
noanca. hıç t~reddi:t et. eden 
ve hiooir ticlu,elt"n uı km len 
hakkile "" tarnamile yapacak-
t r .... 

Göıulüvor ki, .r\\·rupayı dokuz 
aydır kana, drh.şt·t \·e olUı:ıe, ıztı
rap "\ .. ) ant..ı.r~iye boğan harp mu
hakkak !'i. 'fürki)·er.iıı kııııılarını 
t~lnınkta d:ıi'ua düşuuc il. dat .a 
t(.~Jnkrn!i. dainıa hes~'ph olnı.ık 
ıılcchuri,l c-t · drfttlir. 

IIer ·ı'iiı!'" rocu~u her )ahah gü
ne.::? ı do 1.:uşı.;nd tulufata sabıp, 
ı;ıaı ıı ra ı.akinı kendi bayrağını 

Güvencini ~ntin boşluğun
da gurur ve iftiharla ciğerı..n.. 
sindirebilir. 
Dünyanın haline baktıkça hıılı:i

katon kendimizle, Tttrldtiğıinıüz
le, tarihimizle, belimizle, asil lam 
ve cevherimit:le iftihar ve gunır 
duyuyoruz, 

Ne mutln Tiirlriiın .. diyebilene.. 
ETEM İZZET BENİCE 

Bulgar memurla
rı tren yolcularını 

soyuyorlar 
(l inci sahifeden devam) 

vagonda, i.ki pencerenin perdesi 
oJ.:rıadı~ını bahane eden Bulgar 
meıınurJarı Tıirk J"Olcularıruı. bu 
perdderi çaldıklarını ve i:ki yüz 
leva verilmediği takdirde hepsi· 
nm de hapU; edilt!Cel<lerini söy -
liyerek tehditte !bulunmuşlardır. 

Yolcular perdelerden haberleri 
olmadıklarını söylemişlen;e de, 
BıılNrlarm ısrarı üzerine yolcu -
!ar bu parayı vernıeğe .mecbur ol
nıuslardır. 

YolcuiJr, Bul.gar memurlannın 
para çekmM için, bu perdeleri 
ev\'eı<lt'tl kl'l'dilerinuı kaldırdık· 
1c-.r ve Ju .,;.>y.ı:::uııculugun sık sık 
lt.:.c.errür cLnıc..kt.e olJu[ıunu da ilil-
ve et.nıi.,ı.eruir. 

Bul;ıari tan Ttirklerınden de 
altı ki ili>: bir :.afi!e ıı:,n.ı. trenle 
g<'lımiştir. Buılar aa Bulgaristan
da iµızli~ııı fazl.:ı üldug .nu, bir 
kısı ü Turklorin - ·ı Ttirkıyeye 
,gelmege ıınzıu "'Jıl:clarıni · yle
ımişlerdir. 
BİR MAC.AR RE ~. II GELDİ 

Yi ~ avni tr rl~ 11"',,..,.h.ır ,\fa -
cnr re<;;am'arın<'an Emil H:>!'\ drt, 
r\. • a•t·.t ik1: ,:.at doktura::.ır L ve
ren O,.man Nebı ·ehıinm:e ıı .1 -
mistir. 

Osm n ebı Alma;: vada bulu-
s. Ll.11la~ kcn: nan talebe • i7J.n tca il~enne ue -
1- Tıirkirc bıiJ •k devi •ttir ı ' etmekte olı.iı.ltlarııı, sofi~ 
2- l~ "'' n Jlcti bU, iık nullt•ttir 
3- fü;:k n1:1lrti c~~i.z hutiuıiuk-

te~ir 

4-- TU ·k di.namizıni vr cn.:rjisi 
h ... r~ ~ve l·iikiın~Jr 

5- Turk 3·enilmcz, yılıuaz, kah
rarr..aııJ,' .. tn örn~k m.111-ettır 

G- Iıirk hütünliigii, hır ok gi
bi her hedcfo nııa.sız, ilıtilafaız, 
tck lı:ı>, ve tek vürnt ;rihi, tek ku
n1an1a ile ftrlawıya lıazır ve k..ı
dirdir .. 

n11 tir. 
BlR <EK KAi'iLESİ DAHA 
B • ~ ·; konvan,i. on eli 41 

ki•i'ik llır Ç ·k kafi! • rtaha el· 
rr.istir. B•ıniar şehriıı'izd •'d bir 
Çek ırcmuru taraf ndan kaışılan
~l;i ve kmse P.e .. onusmıılarına 
nıevrlaıı \·eril!"":eden ~5Ll.lru1.mus
lerdir. Bunlar 'ia Suri\'e volile 
Frans.ıya gidecek!<' ·ir. 

'\. v ni trenle P()l ., ı alı oır rnü-
1 eııtlıs ile reflbsı da gelmi;ıtır. 

Devlet Demiry~lları ve ~imanları lşletm~ r 
U, idaresi Hanları 

li' ~' ;:izlcnıncınektcdir. B~ ı~cı 
ı ~!.\ dognıdan doğruya Jııgıltc· 

~',ı- f; 1 ıı istilasını istilıdaf etmekte -
• 1 " 
1~1 ı ~·uer l Vcygand yük.sek ~~ -

' t k •da heyetinde ınulıim dcgı ik
i~11 aiti·'. Va!>mağa lüzum g-örmüstur. 
,r' !\ı tuınlcdcn olarak on be~ ;:ene
r~ ~ ltunıaııdanlıktan uzakla~tınl
~~· 'lır, Bunlar ara•uıda or u ku
~ . , llJa !arı, kolordu kumandan
#'~ ~ ıühiııı rüzütauı şclleri ,ard~. 

Lil, Dı..e, Kamore, Aras ~elıır - 1 

lerın, takibe1ı derin bir kavis ua
puu ccphcdekı çcrp >nalar :;id - ı 
detını nıuhaıa::a edıuur. Şnnali 
garb ye tevcih edıl nıiş Alınan ıa- 1 

arru.,.ia.ı u,,,, uıafsal,nı te~kıl ederı 
lıu l;ıı~sin Almanlar i~·ııı bır ıeıı • 1

1 
l.kc ıe;;kil ettiği mulıa/d;al.ıır. 
Ccrıttpta Scukante1ı 0Ue1~ ve onıın. · 
fl1r.a1nıde Kaıı,breden 1 . .:ı" ·'·klı 1 
yapı 0<.ak ı.avı•ctı. vır ıaa;ru=la 
.btı~ıku~!d~;~i lngilizlerle l•~ran:sızlar ı 

ki~\·c, C'ğer İtul~a İngiltere\ e ı:·ran
saya karsı lıarLe girer<~. 13 teşri· 
niev\·ı.:I 19:;9 paktı n1uc!bin~c, bu 
de...-letle.c Akd.,oizd .. taarruza uğ
radıkları takuirtlc ınüttcfi.Wcrıu 
ya;1aıda harbe girrne;ri taahhiit cl
ıııi~ bulunmaktadır. Çünkii it !
yanın islirak edeceği bir harp ise 
dalıa ,irad~ AJuicaız ıuuharcbesi 
olaraktır. 

!i akat bu sahadaki tah111inlcr 
k:ıt'ı öl '1Jnaz .• 

l't'AI.YA .Jt\l O. 'YA İLE BJR 

Muhımunen bedelı (4000ı lira olan 10000 kilo akümüliıtörl<'r için 

saf harnızı kıbrit 5/6/19·10 ç' ,amba gunu saat (11) on birde Haydar-
1ı;aı;aua gar bina;;ı dalıilındekı kmni3yon tarafından açık ek>ıltme usu
Jile satın alınacaktır 

~ 1ınan zuyiatı her saat muıhış 
O ~~ •.kilde kabarmaktadır. Pam 
rı' ıı.,t~• nıehafili, Almanların nıo-

< ~ " kıt'alarınuı ia,e \"C ıııahr':' : 
~,,ti ~.ıı·~ı güçlükle temin cttiklerını 
-ııı l l;i~'ınektctlir. Çünkü tanareler 

tııı n Alınan ıaşe kolforını ,.e bcn
-.;l' hterkezterıni. müteınadiyen bom 
fı~lO:tan etmektedir. 

~•I 1 tıan tebLğJe-rioe göre ise. mo
'· u fırkalar pek çetin bir nıu-""'% d .. )\t e en 5t>nra Esko cephc.:tı":ı 

o ı,, arak, Ostand iotikaıuetinc dog-
,~ hlU•ümeğe başlamışlardır. 
t ~0bö i ile V alan.iyen ara"nda 
~,of'. ,t, ":.ir alınmıştır. Burada .on 
(C -~-.'•lu fırka harbediyordu. Yıııe 
:,o ~· lebligle~e göre, Alman .piş -

t;1 •rı kaleyı muba<ara etmı<ler
~, l\inıa~lar, General Veygan .~ 
\~0ın - l.iaz ve Sen hattında mu
lit; . vaziteti alnıağa karar ver-

~11ı ~· de iddia etmektedir. 
ı r• \ llıantar i. gal ettikleri yerle-
:.1',ı 1•ldon santrallarını ele geçi-
1 ~ ote)'e bedye kumandanlar 
,ı~~ it ı.'..~ emirler ve talimat verme
'~ı foqtanu~lardır. 
e"·, !it.._... .. lıük-\uneti, bir beyanna-

d I; ~c~rcder k Alımı.nların gerek 
(ili ıı.tıııclerle, ı:erck telt'fon mü· 

el !illi leri!e aahte ewirlu \erdi· 
IJJ lo14.\·e .hall.ın da bu nokta> a bil· 

'ı. ; dıkkat etmesini illıı etmiş· 
·~ .1 •aıısız makamları be> anna· 
~ 1 e eıuir \'C'rın~digi gibi, lnız.a

"'ııir de tchliı: etnıemcktcdır. 
1ı "!terede de her türlü ııwlıs· 
1 , •cdbirlcri arttırılıııa.ktadır. 
lltj • reııııı bugün •ilah altında 
lı 1•11 «USU 2 rnıl) O!lll yahla~· 

ıı· Su..!ı z nıauıııda iyi l<"çhiz 
•llş ve talıru görmı4 --.uv' etler, 
, •uJc el,rdc.n gelen \'e gel -

1 •e ola,ı binleıce asker bu ye-
l ~ ~;ılıiJ değildir. 

~1 " ~ilalaı· hari<:c jş yapnıaınak
~~ 14tc '1adi)eu millı müdııfaa i
~ 1~ aı. 1'.aktadır. Bı; "uretle müt-
1~ ıı,·?rdu) a muhtaç olduğu &ilah 
~lııi~lıı.uııınt çe~it .eşit ve bol bol 
!4 olunmaktadır, 

~~i!fli~ tan·areleı i dün Dolanda 
:ııtt, ••ıııd~ bir Alınan muiı ibini 
1•ır "•laını~lar "c batırmai(a mu· 

3 0lnıu<larılır. 

ırle~cbılırlerse, denize t'aruu.i o
lan bütün Alman kıı'alarının rıc'a
ıı kesilm;, olur. Ernseıı Almanlar 
da_ bu telı1ikel/i anlad.ldarıııdan 1 
buyuk zaır.aıa rağmen o kavsı da
ralt aqa çu!ışıııorlar. 

C.'.epheierdcki harekatın t•isbe -
ten duraı~laınıJ Qöru..1~Ju~1 u Uu sı
rada ceplı e ark.a.srnda nı tl.hinı l>tr 
de ·ışıklık uldıı. F'ra>1sız kmıırwda 
heııetmdeıı l>Uyük ruıbelı ııun
lerdeıı ve generall€rdl'n ço!iıı a.::· 
lcdtıdı. Bu hadi.Be çok mantılar -
dır. General Veyqa,ıd'ııı 11aptıgı 
b.u ta. fı.v". bareketı ıl;ı sıırcııe tef
nr edılebı!ir: 

1 - Alrnan hücu1n kol!arnıın 
Fransız topraklarına giru:e..;;ine 
sebep olan Sedan mulıa~ebeterııı
d~ ve Möz nehri i~tiı.ndeki köp
rii.lerın atılamamasında mes"ul o
lanlar cezalandınlm!f.ır. 

2 - Şimdiye kadar General 1 

G~mlen'ın müdafaaya istinat edeıı 
planına U!ftllllş lıul1tnan o kuman
danlarla biıııük bir ıaarruz tıe ha· 
~eket ha;bmi" bllfarılamıııaca -
gına yenı ba;kumandan kaııi ol
dugundan onlara i.,"ten el çektir -
mıştır. 

f!u ta.fıye şu ikı ihtimalıle de 
muııefıkler lehtnedir. Fakaı ak
lımıza daha uııııun qden /arazı • 
11eııe gore, Fransız kuın.aııda he _ 
yetirnteki bu buyuk tosfiye hare· 
keti bir taarnız ba:;~nngı~ua de
lıldir . . Çünkü. şu_ son 'Üç !limlük 
harekô.ııa tedafüı muharebeleri 
oldukça idare ed:". lnı kuri.Uııdan-) 
lann toptan deq,ştınlmesi hare -
kat.ıı bıırıdaıı B<>ııra daha başka 
tarzda idare edilmek istendıqine 
de!ıi!et eder. O b~kcı tarz do ·olsa 
olsa teda•ui mulıarebenin bırakı _ 
lıp taarrtızt bir sistemin hukim 
kılın"no.sıdır. 

Bir!lZ da1ıa bekliyelim; her hal
de Fraıı<a ı.ıı şimaıind~>k; mühım 
mevkilerirı cirer birer Al·.nanlara 
geçmesine müttefıklc• ıaı;ı.uman
dam seyıı·ci kaımcık n'.yetınde de
ğildir. Almanlar da bu müplıem 
ve k~rıştl; ıııı::iııetin müzminle6-
mesine razı ı lanıazlar. JJıı bakım.. 
!ardan cephenin bir tarafından 
gen4 ,,. fi ıı. bir tactı•ruzuıı pat -
la1: 1~,nn.:~·1nı pek u::-a:C ııönnü. -
-uor"':. 

ANLASM.\ Yll.l'IYOR Bu iş<' girmek i'tivenle ın (300) liralıl, muvakkat teınınat ve kanu-
:ıTis 26 (Husmi) _ Roııı~daıı 1nun tayin etlı~i vesalkle birlirl:te eksiltın ~iınü saatine kadar '<o

bifdirildiğine göre, lii!l,·a, japaıı) a nus\··ı>na n:ur.ı.--a<.ı.Uarı laz~:ndır. 
,.e !aııçııko ara'lnda bir mliddet- 1 Bu işe ait '<artnameler J<J~ıwyon:lan paras-"z olarak da~ıtılmakta· 
tcııberi devanı eden miiaıkereler •dır. (4110) 
neucelennı~k Ü'l{'rctlir. llab<.."şi - -----------------------------
lan hakkında j;.poııya ile bir mu- ~Z:::!!:llll LA L ı=" r-11a:;mıı:;;;ıı:ıııı=:z::ıa;:::ıı:•mı:m:m••••il'.'ıl 
ka..,ele imzalanacaktır. İtalya ile il' &;;. "' 
llabe~!stan .arasında ınıinuknlc 1 
aııişkiilatı çıktıiiı takdirde iaııoıı-

1 
.va Habeşistıma enılia, gd.a ve ip
ti<laı ınaddc ;;~tndcı·ecektil·. 

KON'T LİAt.;o, ·ux AR.'i\VliT· 
LUK SEYAHATi 

Sofya 25 (lJu,usi)- Bıılgar ga
zeteleri, bugün Komaya dönonek
te olan Koni Cianonııu Arnavut
luk !)CJahatiuJ.en cJ,(·nuııiye(le 
balı .\!tmC""kt ~dir. Gazeteler b~l !iC

;\·ahati Italyanıu .reni hir harekete 
geçmesi ile aliık:ıdar gormcktedir. 

ÖL Ü Ni 

En ku\rvetH filmlerile YPtıl oır sıneın...ı. mc\·.::;imi yaratıyvr. En 
güzel \'e en ktıv\•elli ):!iirühıe:nış 2 Fra•ısızca film birden: 
l - Amenkamn en parla1: 'l/I!iızt (CLARK GABLE'ııin binler
ce güoel artist ve savuız miltıonlarla hazırlacLqı muiııeşem fih". 

ti A 6 i L - K A B i L 
2 - Sm•di'le kadar ıı~anan heyl'canl,1Tın "" h•rretlisi ve qörii· 

len jim.l.erın en fevkalüdesi. 

MAHKUM "'ADIN 
i!ıivet~ıı' Diinııa hal>erleri; BRİTİŞ NYÜZ (Türkc~l 

Paramıcnt Jur al (Fransızca ) 
Bug~n L A L 1: sinemasında 

Seanslar: 

•• 

Habil-Kabil: 12,30 - 3,30 - 7 ve 10 da 
Mal>küm Kadın: 11-2,--5,30 ve 
3,30 da 

Mer.ıifoıı eşrafından nıerhurn 
Bay :\1.urat Fereudeei oğlu ve lıp 
fakult~:»i 4 üncü sörue~tr talebesin
den Sıtkı Fcrcndcci kardeşi Abbas 
Ferendeci müptel.i olduğu ha~ta
lıkt:ın reha bul:ınuyarak \'efat et· 
mi.;ti.r. 

•Bugün SUMER Sineması • 
Cenazesi 27 /S/94" paıaı·tesi gü

nü ögle nan1azını müteakip Üskü
darJa, Doğancılar traıııay du -
rağı ı..an.ısındaki evinden kaldırı
larak. Karucaahmetteki medteni 
mahı;u~una le •di kılınacaktır. 

e•la aile.sine \e dostlarına •a
hır \'e saği.ık ihsan el,ln. 

DEVREDİLECEK İHTIRA BERA Ti 

·Mah!Wler iç risindPJti Anion -
lann mü!ıa<lele \'e izabesine mah
sus u•ul ve ameli~'Ye• hakkında -
ki icat için iktısat V ek:ilctinden 
istihsal edilmiş olan 18 mavıs 1938 
tal"ih ve 2596 Na. lu ihtira bera -
tının ihtiva etti~i hukuk bu ker
re başkasına devir veyahut icadı 
Türkiyede ıırıevkii fille koymak 
için icara dahi verilebileceği tek -
lif edilmekte olmakla bu hususa 
fazla malf.ı:ınat edinmek: istiyen -
!erin Galatada, Aslan han 5 inci 
kat 1 - 3 numaralara müracaat ey
lemeleri ilan olunur. 

tarafından hazırlanan güzel ve 
.nalkı tarafınd"" rnuliaka 

M:adın ihmal 
edilince 

GAiL PATRICK -
vtlLLIAY.: WARREN 

tarafıntlaıı ovnanrrıı$ FraJısızca 
•Özlü film. Yobnu şa.-ran bir 
kaciını kocasuun öldıirmiye 

ha ı var mı? 

• 

mükemmel program bütün :;ehir 
se.vredilmiye ,,avaııdır. 

Hollywood 
Revüsü 

Hollywod'un bütün lüks v ~ 
musikisi, bütün dans ve cazı 
ile varyete revüsü. Baş rolde: 

· JOHN KING 

Bugün PEK Sinemasında 
Haftanın en zengin programı 

1-Gençler sevişiyor 1 2 - T ARZAN 
VE 

Neş'e zevk ve güzellik filmi 

1 

O ;ıt.. L LJ 
MlKEY ROONEY - LEWİS U 

STONE tıe JUDY GARLAN Tiiık:rçe sozlü 

3. Ankarad Millt Şefin huzurunda 
yapılan 19 Mayıs bayramı 

--::.....__...__ -·--
ON TEL-GRAF'ıa tarihi tefrikaaı: 73 -- .. _.._ 

Reşit Pafarun Hatıı atı 

MAKEDONYA ATEŞLER· iÇi DE 
Yuaalar; 

~ F. S.ERTEU.l Cevdet Retit YULARKIR~, 
=---- - A.~ • 

Fransız gazetecisi ile Mihalaki 
arasındaki konuşmalar 

Mö3Yiö jımııı bir..,ydeıı toaı.eri 
yoktu. O, suyun sat.kında dola
ve Makedonyanm içyfuii hakka> 
da ufak bir fikir ve maliımab bile 
olmıyan bir muharrirdi. Bu 5Ual 
Frıımız gınetcdsini ılruşkulandır
ılı: 

- Abdülhamit aleyhinde calı -
şanlann btırada ne isi var?. 

- Makedonya, Türkiyede dönea 

1 bütün siyasi entrilılann kayna
ğıdır. Her~ey burada halledilir-Ko
mitalana silah depoları, gizli el
bise ve erzak ambarlan, ~ephane
leri, kundak{lları, gözcüleri hep 
bııradadır. 

- Ben {K:traca.köy) katliimı 
etra '. ıda tııhk:i.kat yapm2iia ~ 
dizn .;JlJtlHL. Blil'ada duydu~ ve 
sezdii:iın şeyler (Karacakov) uk
asını unutturacak kadar müWm 
görünii 'Or hana. 

- E''"'- Hem d~ talımininiı:dea 
cok fazla ınühimtlir . 

Bu kı:ı·a kon mad.an sonra. ec -
,acı Milıalaki, Fransız gazeteclıiila 
dostlaı:u ilerletiyor. 

"ıiilıalalôn in - ıüpbesiz ki - bil
diği ve .. r "··gü L.:r('Ok nıübim ve 
Uiahrenı şe;,·lcr \'ar. O zaten bu 
gibı i~krin p~nde kosan sadık 
>aray hafı) lerı.udeıı biri degil 
IUİldi?. 

• lihalaki bir ı:ü , tekrar. Fran
~ız "1Zt'tt·eisi ite bulu~tu. l\lüsüö 
jan ou~ ~unları "'ordu: 

- Iluradaki m tnsarrıf, l\bdül-
h:..mitl.n nrlaruı lllJ<lır?. 

- Hayır ... 
- Ya kitniıı? 
- Selaniı:in-. 
- .Sdi:nikte kiın var? Siiphe -

siz l.:!, untuıni ıuüfetti.s Hütiıeyia 
Hilmi l'il$ll) l J.ır.ıtedİ)"Ol'>llllUZ? 

- ifa} :r. Reşit l'li$11 bir ferdiıı 
adamı d~~il.. O. Abdüllıamidi )ık· 
mnk isti~ en cıthli koll1ita. (1) ya 
mensuptur. 

l'cansız caıetcris.i· 

N~ diJor>-unuz. Burada Ab
diillıantit gibi kuvvelli bir hüküm
darı yıkmak istiyenler de var de
mek, Ülle mi? 

oldukça yerinde idi. Bir hafta içia. 
ııle Serezin ne esrareııciz bir ıneı. 
leket olduğuna, tamanıilc a 
mam.ışsa ıu,te, kısnıcn olsu.n ~ 
bilmişti. 

O, böyle - Mihalaki ,ı:ibi - bir 
adamın ifadesine göre ı::azeldiBe 
m Ümat vermeyi d'>ğru bulınu • 
yordu.. Bnnu bir kere yapıııış, h• 
disat kendiı;iııi tekzip c.ılince, llem 
mü~ül uziyete d~n:ı~. h m de 
badema daha U}lllllA Ye ıiht.i. allı 
buluııruıya karar vcrmisti. 

Maamafih Serezde !Uösyö jam 
ilkÖIKe Mihalaki ııyandırmı~tı

ıbalaki, !Fnuwz gaz tcriı;i!c, hcı 
tema• ettikçe ko uld sa
ra} a bildiriT rdu. O gunl rde Ru-

liılcn - denebilir ki - , ihaLaki
dt-n fazla onraya j nıal agdır1111 
ha ka .bir kimse yokt11. Selinik , .• 
eh-anada Pacii,ıahın hafiyeleri 
d :ydu .• Fak t. bnnlarııa hi\biri 
M la.ki kadar, ~eriıı '" li 
eli rin içine girmeı."' muvafbk 
olamamııtı. , 

' iıı..Ja.kiain bıı lıu~1!51.aki m• 
vaf!ak:i eti ve beceri. il '1 mili 
edilcmi ett · kodar bü ii.ktu. O, 
son ~eler i · e sı'~ ., bil. ilk 
yararlıklar golSteriy r ve sık ..ı. 
lıa yııraclıklannın kar wı:mı ı:ö· 
niyordn.. .ı. ·a~nlar, uı3clal)·•lilr, 
takdirnameler \'c na di ihsanlarlu 
bergüıı taltif edilt'ıı Minalaki ı:ü· 
nüD eıı mi.ıhim aıla!Dl ol tu. 

( Dcı:amı var) 
LJ ... ' E~V~RE=n""ı~· L""'E""c'""E'""K°"'i_H_T.,.İI-~ BERA 'I 

cMootôrlt!l'e ahsu. ıdrokarbür 
cinsinden yakma ya,i:ılıl.rında da
hat• hakkındaki icat i,in İktısat 
Y k:iletinden istihsal ediLrr.i;ı olan 
22 taınınuz 1936 tarih ve 2204 No. 
lu ihtira beratınııı ilıti\"3 eltıiti 

hukuk bu kerre başb ına devir 
\'eyahut icadı Türlciycde mevkii 
fıil" koymak için ıcara dahi ve -
rilmesi teklif edilmekte o!ınakla 
bu iı us usa fazla malCımat edin -
me'k istiyenlerin Galat:ıda, Aslan 
han 5 inci kat l - 3 o .. lara mü
racaat eylemeleri ilim ohınur 

Denıiş \e haJrctinden ağzı hı
laiıi.larına. ,·arıuıstı. 

DEVREDiLE>CEK İHTİRA BERAT! 

Mihalaki, il.eşit Pasadaa hınç 
almak ve hdiseyi harice aksettir
mek suret !e Abdülhamidin ku -
lag-ına er' tİTıp, Reşit Paşayı bu 
suretle Serezden uzaklastırmak 
fıkrinde idL 

l\iösyö ja.ı, iter ket \"Cr>in ki, 
çok zeki bir adamdı. Anlayışı ııl• 

(1) Meşrutıvetin ilanına tekad· 
düm eden ııünlerde faalivetini i
lerleten (İttıhad ve Terakki ee
mıyeti) nın halk arasında.ki adı .. 

•Nitrat Amoııi.k imaline mah -
su8 ameliyye• hakkındaki ihtira 
için İktısat Vekaletinden istihsal 
edilmiş olan 30 mayıs 1931 tarih 
ve 1689 No. lu ihtira beratının ıı. 
tiva ettiği hukuk bu kerre başka
sına devir veyahut icadı Türkiye
de mevkii fiile koymak üzere ica
ra dahi verilebileceği teklif edil -
me.k.te olma:ltla bu hususa fazla 
maliımat edinmek istiyenlerin Ge
latada, Aslan han 5 inci bt 1 - 1 
No. va müracaat eylemeleri ilAn 
olunur. 

İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 1 
l - Karaağaç m<.iesseı.eleri buz fabrikası ve soiıuk.h:n·a depalımo· 

da ralı•tırıl ak Ye ileride ihtisas \•a mAk için A\Tupaya 1ıönderilrnelı 
üzere mtisabal<:a imtihanı ile memuralınacaktrr. 

2 - Aşağıda yazılı :;arparı haiz olanların 12/6/940 tarihine tesadüıt 
eden çarşamba ııünü belediye u.ımımi meclis salonunda mii&abaka .im
tihanları ıcra olunacaktır. 

A - Teknik okulu, yahut Robect loollei mülıendis kı.ıonu ıneumu ol· 
ınak. 

B - Askerlil!ini yapmış olmaılı::. 
C - 30 ·aşından yukarı olmamak. 
D - Müsabaka imtihanında muvaffak olanlar arasında ayrıca oıı

dikleri bir dil<ien (fransızca, i.nf{ilizce, almanca) imtihan yapılacaktır. 

İleride Avrupaya gönderilirken kendilerile aktedilecek mukaYelename
nin sureti şimdiden kendilerine ııösterilerek muvafakatleri almacak:tır. 

E - Taliplerin polisçe musaddak hüsnühal ilmühaberi, üç adet ve
sikalr.k fotograf, hüviyet cüzdanı, melde" şehadetnamesi ve soğukha
va mahzenlerinde çalısabilecek kudreti bedeniyeyi haiz olduğu anlaşıl
mak üzere zat isleri müdürlüğünce hastane heyeti sıhhiyesinden rawr 
alınmak için muayeneye sevk edileceklerinden yukarıda yazılı Yesa
iltle birlikte 25/5/940 dan 10/6/9·10 ::rk•amma udar belediye rivasetine 
vazılım1' bir istida ile Beyazıt beledh·e binasında zat işleri mii.dürlii.
ğüne müracaat etmeleri. ( 4356) 

Saç Eksiri 
Komojen 
Saçları betler, köklerini 

.kııvvetlendirir. D6k.ül

meeiııi önler, kepekleri 

giderir • 

1 g 'iz - Kanzuk 
Eczahanesi 

Beyoğlu - lıtanbul 
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'-SOW TSLGa.&r-26llAYJS ... 

MAZO ~E~Vf 
Müferrih ve midevidir 

:DEMEK 
n'if!s bJr.J: yemen 

Bir "omprime Hayat Karşıltğıdır 
Jln daı>* ııanaoda size en bü}'Ük }'al"dınıcı.dır. 

Kalori, ııd9, lezzet ve nefaset balımıından tatmin edici mahiyeti ve 
yüksek evsafı haWtir. 

Mercimek, iıe'zelya, bujioday vesai:r c;orbalik ilcomı:nme.erimizi 
mr yerde bulabilirsini:z. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 

Kadıköy Sulh Birinci Hu
kuk hakimliğinden : 

Aksarayda Kücü:klanga cadd<' -
sinde 28/1 No. da iken ikametgahı 
meclıul albay Cazım'a: 

İstanbul defterdarlığı mulıa -
keınat mıidıirlüı(ü tarafından mah
kemenin 939/18 No. lı dosyasile 
aleyhinizde ikame e) JC'digi birin
ci c.ag alayının 928 yılı acığından 

, d~an yüz bes lira kırk altı kuru
şun tahsili talebile aleyhimizde aç
t!Rı davanın gıyabınızda icra kı
lınan rnuha.kmnesi neticesinde taf
silatı zabıtnamesin<ie yazılı oldu
iıu veohile hazıneye zarar verdi -
j!iniz ibraz edilen teftiş cetveli ve 
du~a safhası rnünderecatile 1 
meydana çıkan altmış beş lira alt
mış kurusun dava tarihinden iti
baren ',, 5 niz=i faiz yürütüle
rek « 10 ucreti vekaletle birlikte 
tahsiline ve bilcümlcı muhakeme 
masrafının size aıdıyetinc 10/5/940 
tarihinde karar verilm~ olduğun
dan tarihi ilandan ibba.ren işbu 
karara karsı temyiz etmedifiniz 
takdirde iktisabı .kat'iyet edece.l!i 
ve ilan suretıııin r.~ahkeme divan
hanesine de a ıl<lır.ı teolıg rr, ..... a
mına kaim olmak üzere ilan olu-

1 
nur. 939/l!l 

Üsküdar hukuk h~kim
liğinden 
İstanbul maliye muhakemat mü

dürlüğii tarafından Evrediki aley
hine açılan taslıilıı kayıt davası ıi
:.erıne mıidcıc ;ı;u yhanın lkamet
gihının m~ulıyetı hasebilc ila
nen vapılan tebligat üzerme malı
'kemeye gelmedi;ıinden gıyap ka -
rarı ittihaz ve ta.lıklkat 9/7ı940 
&alı 10 ona bırakılmış olup mual
lMt olan gtln \"C saatte yine ııelıne
diiti surette gıyabında tahkikata 
deva."J'l!a icırbeden karar verilece -
j!inc dair yazılan gıyap kararı 
malıJccme divanhanesıne asıldı.l{l 
i:ibi !keyfiyet tı>bliğ makamına 
ııeQmek üzere ayrıca ırnzete ile de 
ilan ohmur. 939/1190 

._ NtJaİ ÇAPA Kuruluş tmhi: 1111 İstanbul asliye 12 inci hukuk 
mahkemesinden: 

' lnhlarlar U. MüdürlüOünden: l 
Mlklm Muh. Bede. •/1 7,5 

le111iıııtı 
Ura Kr. 

E~ailtmeaia 
Şakli ıaab 

'..6stlı: kayış trapes 30 ııdet 
!kat 150 lı:ilo 

Ura ü. 
370.-
240.-

27 76 Açık ek, H,30 
1a Müteahhidi namı- 15 

na pazarlık 
I - Şartname, kroki ve Fluat nümunesi mucibince yukarıda ya

:Jh 2 kalem malzeme bizalıırmda gösterilen usullerle satın alınacaktır 
Il - Muhammen bedelleri, muvakkat tem.inatları, eksiltme saat-

9ri hizalarında yazıhdır. 
III - Eksiltme ve pazarlılc 3/Vl/94-0 pazartesi günü Kabataşta le

.IUllll ve mııbayaat f!Jbesindeki alım komis onunda yapılacaktır. 
IV - Numune ve flU'tnarneler ııözu ııeçen şubeden parasız alınabile

~,(i Rihi !istik traııes krokisi d< tetkik olunabilir 
V - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tay.n olunan gün ve sa

ıtte % 7,5 ı;ıüvenme paralarile birlikte mezkfır i<oır.!s~ ona muracaat-
arı. (4154) 

FRİGİDAİRE yeni dört gözlü bir dondurma maKmesıle bi~ buz 
dolabı terki ticaret d<ılayısile satılacaktır. Taksimde Cumhuriyet 

aneydanı. Abide karsısında Tütüncü Bay Fl!ride müracaat. Tel. 4153' 

!'lo.230-68 Yazan: M. SAMİ KARAY&.. 

Cem Sultan bağırdı: «Vay kahbeler vay: 
Demek ki bunlar casus imi§ 1 » 

- Ne olacak, §Ö\'alye doınuzla
rmın işi!. 

- Acaba, Türk beyi bir boşbo
iazlık etmesin?. 

- tmı..aıı yok.. 
- Savualılar aereeleD haber al-

clılar dersin? 
- Şövalye casusları, Türk be

ıinin gemiye ıelmesinden fiiphe
ye düştüler herhalde .. 

- Ah paralar gitti değil mi?. 
- Ne gitti!. Görürsün bak şim-

di ne yapacağım?. 
_ Se yapabiliriz artık .. İş işten 

deceğiın .. Orada Venedikli kaptan 
Anderya ile buluşacağım. 

- E, ne olacak? 
- Daha hili anlamadın mıT. 
- Hayır •. 
- Anderyaya meseleyi a(aca -

jım. Onu S11vuaya yolhyacaiuzt.. 
Türk beyine de bir mektup ve -
receğim .. 

- Ha., şimdi anladım. 
- Anderya ka(ırır .. Biz de tle-

niıaşırı bekleriz .• Payunızı uhrız. 
- Oldu .. Fakat bakalım l\ndcr

ya liorsikada mı?. 

Müddt:i: Hanife 
Müddeialeyh Osman: Yereba -

tan cadde6i cami karşısında !'lo. 
23 ha.nede. 

Müddei Hanife tarafından müd
deialeyh Osman aleyhine açılan 
boşaıuna davası i(·in müddeialey
hin 24/5/940 cuma gün:.. saat 14.30 
da mahkememizde hazır bulun -
ması li.ızumu ilanen tebliğ edilme
si üzerine mumaılevh~.., o gi..ın gel
memesi ,·eya bir vekı. j!onderme
mesine mebni hak.kında g:\ ap ka
ı;arı ittihaz olunmuş ve imla kı -
lman bı kararn ait ihbarnamenin 
bir nüshası da mahkeme dh'an -
hanesine asılmış ve -· yfıyetın 
on beş gün , ~udetl ıl.ır.i için 
tahkikatıı, 1 7/94 .be gıl-
nu saat 9,::ıo a ra: · "ldul(U 
te"lıf1 vuıne f'P mc uzere ilan 
olunur. 9~0 449 

Sahıbi ve neşri11a•ı idare eden 
Baş muharriri 

ETE:\I İZZET BENİCE 
Son Telgrnf J\latbaıw 

tirdi. Beyin önün• koydu, Elini 
kalçasına koyarak: 

- Türk beyi, kMfadarınız gitti, 
dedi. 

Sülel·man Bey, meyhanecinin 
ne demek i. tcdiğini anlamanıı.ııtı. 
Çünkü, kaptanın gidebilecei;ino 
kat'iyyen bükmedemezdi. 

Bu sebeple sordu: 
- Hangi kafadar bu ... 
- Venedikli zevzek kaptan!. 

· Deyince, Siıleyman Bey, yine 
birşey anlamsdL Zannetti .ıu. kap· 
tan meyhanede iken gitmiştir. 

Tekrar sordu: 
- Nerede ise gelir .. Oturamaz 

o, gemide?. 
- Yok beyim!. Gemiye değil. 

Büsbütün gitti. 
- Neriye?. 
- Bilmem?. 
- Gemisile beraber mi gitti! 
- Evet .. 
Deyince, Süleyınan Bey, liay

retle: 
- Zannetmem. İmkiın yok .. ele-

di. 
J\leybaneci, yemin and ediyordu: 
- Vallahi ı:itti .. 

; ,. f , I"' il .. 

' ı lı ı 1 ıJ n '-, fı~-·--··;ıı· n L I .ı u , ... 11ır • ) 

i E M ö E L l i G i !l " ~ 
ve e o z u K L u 6 u ~ n A, e AR~ Al 

YS y AH t ~ A LA R 1 N DA emn~~!~:~;ııa-
Miilr BUlANTi 

fr.ŞiliK 
alıştırmaz ve yormaz. MAZON isim ve HOROS markasına dikkat• rıli.DE ve BARSAK.LARI temizler, 

lstanbul Golf klübü r 

Ana .izamnamesi 
( Dünkü sayımızdan devam ve son ) 

ll. İDARE HEYETİ 

Klüp, umumi hey'eti ta.rafından bir sene için intihap olunan 
sekiz azadan mürekkep bir idare hey'eti mari!etile temsil ve idare 
olunur. İd;;re hey'eti azalar intihap edildikten sonra ilık içtimala
rında aralarından bir reis, bir katip, bir veznedar ve bir kaptan 
intihap ederler. İdare hey'eti azasının tekrar intihapları caiz oldu
ğu gibi tekrar ayni vazüeye seçilmeleri de caizdir. 

Umumi hey'ette sıra ile en çok rey alan azalar idare hey'eti aza
l.ıkına intihap edilmiş olurlar. Müsavi rey alanlar bulunduğu tak
dirde, idare hey'eti azalığına intihap olunanların adedi sekizi dol
durmadıkça müsavi rey alanlar idare hey'etine intihap edilmis sayı
lırlar. Sekizinci azalık için müsavi rey alındığı takdirde bu aza
lık için müsavi rey alanlar arasında kur'a çekilir. Kur'ada ka.anan 
idare hey'eti iizal!ğına intihap edilıni.,; olur. İdare hev'etı iıcaları a
rasında vefat, istifa vcsair suretle inhilal vukuu halınde idare hey'
eti daimi azalar me.vanından birisini intihap edeceği gibi idare hev"
etinin müteııkip üc içtimaında makbul bir sebebi olmaksızın ha= 
bulumnıyan azanın yerine başkasını intihap eder. Bu suretle inti
hap edilen aza umumi hey'etin senelik adi içtimaına l.adar bu vazi
feyi ifa edecektir. 

12. İDARE HEYETİ İÇTİMAL.AR1 

İdare hcy'eti rehn dc.veti üzerine ıçtima eder. idare heyeti a
zasından en az iki zatın talebi halinde reis idare hey'etlni fevkala
de içt!maa davete mCC'burdu~. İdare hey'eti içtimalarında azadan 
l)çünün hazır bWuması ile nısap hasıl olmuş olur. İdare hey'etince 
kararların ittihazmda ekseriyet nısabı mevcut azanın nısfından bir 
fazla.siyle hasıl ohır. Tesaviı hiı halinde reisin bulunduğu taraf 
tercih olunur. 

Lı _E_m_n.iy_e_t_s_a_n_d_•ğ_ı_ı_ı_a_n_ıa_r_•_I 
0/o 5 faizli ve sekiz 

emlak 
sene 

satışı 

taksitli 

Semti Cinsi 

Erenköyünde Sahrayıcedit ma - Üç katta on yedi odalı yedi 
hallesınde eski Halı.mağa yeni sofalı terkos ve elektrik te
Kavaklıbağ en yeni Tellikavaık sisatını havi maabahçe ah • 
sokağında eski 27, 28, 29, 28, 34, şap bir köşkün tamamı 

30, 32 yeni 8/1, 8/1 en yeni 8/1 (mesahai sathiyesi 13833 
metre murabbaıdır} 

Üsküdarda Bulgurlu mahallesin- 1ıti buçuk katta sekiz odalı 
de Üçpır.ar sokağında eski 1, 1 maabai( ve müştemilatı ah· 
yem 18, 18/1 No. lı şap bir köşkün tamamı me-

sahai sathiyesi iki hektar 
(7570 metre murabbaı) 

B.eylerl:ıeyinde Burhaniye 
hallesınde Halitbey, Bayır 
~ın ,a eski 2 Mü. yeni 25, 
No. taı 25 No. lı 

ma - İki katta dokuz odalı ve e
soka- lektrik tesisatını havi aJışaP 

25/l bahçeli bir evin ta.maaııı 
(mesahai sathiyesi 4179 
metre murabbaıdır) 

SaJuzağacında Bri buçuk katta altı odalı Bakırköy ünde 
Taşhan c-.ddesinde 
8 No. lı 

eski ve yeni ku)-usu ve elektrik tesisatı 
olan bahçeli ahşap bir evir• 
tamamı (mesahai sathi) esi 
157 metre mura'bbaıdır) 

Üsküoorda 'Kısrklı ınahalleşinoe Maabahçe ahşap hane (me
\·e soka.iiında eski 25 Mü. yeni sahai sathıyesi bir hektar 
27, 29 No. lı 1757 metre murabbaı) 6(100 
Mahmutpaşada Kemerli soka - Dört katta on iki odalı ter
ğ:ında eski 3 yeni 16. 18 No. lı kos ve elektrik tesisatını 

havi kiırı<ir bir evin (tapu 
kaydında kargir nnalatha
nooın tamamı (ımesalıai sat
lıivesi 225 metre murab • 

İdare bey'etincc ittihaz olunan kararlar tarih ve numara sıra ile 
karar defterine yazılı ve altı hazır bulunan azanın imzaları ile tas
dii< olunur. 

baldır) \ 
l - Arttırma 3 ha 'ran 940 ta .. hine düşen pazartcsı l(\inil 58~, 

! ten 16 va kacı . .r yapılac k ve gayri menkuller en çok bedel 'eren 
uzcrı,.,~e kalacaktır. 

1 
~ - Arttırmaya gırmr<k için mı.hammen kıymetin % 10 nu ı• 13. İDARF. BEYF.Thi°İN VAZİFE VE SAI.AllİYETLF.Rİ 

A) Umumi bey'eti adı ve fevkalade içtımaa davet etmek, 

B) İçlerinden vazife • hiplerini tayin etmek, 

C} Umumi hey'ete tevdi edilecek ruznmneyi tanzım etmek, 

sendik rapor ve bil.'ın,o_, u ve gelecek sene büt<e mı ta'· ım 
evlomek, 

D) Klübü mahkemeler, meclifile.r, daireler ve şahıslar nezdinde 
temsil eylemek, 

E) Klübün emvali menkulesinde tasarruf et:mek klüp bina61 ve 
oyun mahalli için lazım gelen verleri i.sticar etmek, varidatı 

toolaınak ve ma.sarifatı ifa eylemek. 

F) Klübün müstahderninini tayin ve azletmek, 

G) Tensip edeceği veçhile klüp azasının adedini tahdit, ka"a:.,·e 

tesbit ve ailelerin senevi verecekleri aidatı tenzil etmek; 
Şu şartla ki, kaydiye ile aidatın tutarı senevi 120 T. lirayı 
gecmivccektir. 

H) Azalar ve misafirlerin oyununu nô.2.ım ahktmı Ye niza.mat 
tanzim etmek, 

I) Kanular ile i<;bu nizamnamenin idare he "etine tevdi ctti~i 

vazife ve salahiyetleri velhasıl klübün idaresıı c ve maksat 

\'<' mevzuunu temine müteallik bilumum muanıeliit ifa et-

· mek . 
idare hcy'etı i bu v~zıfe ve sala.Jıiyetleri bizzat ifa ve istimal 

edebilecegi gibi bun!ardan bir veya bir kaçını aralarından veya 
klürı a>ası mevanından hır veya bir kaç k~iye bahs ve b.ı salah;· 
\"etleri ıstıı-da edebı!ır. 

14. KLÜB N VARİDATI 

KhibWl sen k a catı ~ı·kekler için altmL< (601 Turk lirası ,.c ka

dınlar kın kırk ( 40) Türk lirasıdır. Burada mulmn cılnııyan 

muvakkat azalar içın aylık aidat erk~kler için on (10) ve kadınlar 

icin sok iz (8) Türk lirasıdır. Oyun o\ nıvacak misafirler için yevmi-

Yazıı.n: Rahmi Y AGIZ No: ııs 

Don nma Geliyor 
Ani bir aksilik bizi bugün müŞkül bir 

vaziyete sokmuş bulunuyor 
Dedi .. Beraber çıktılar. Karşık.i 

babrenin önünde kapalı bir oto -
mobil bekliyordu. Ona doi(ru iler
lediler. Mamad 0 çıkıştan sonra 
bir d aba otele dönmedi. 

- Ootomobille mi gitti? 
Garson tekrar omuz sillı.ti: 
- Otomobille gittiğini görme

dim. Yalnız o giindenberi kaybol-

du. . . . .. 
- Polise haber vermedınız mı. 
- Heuüz ortada polislik bir ha-

dise görıncdiVimiz için bu lüzumu 
hissetmedik. 

- Otomobil nasıldı? 
- Siyah boyalı, uzun ve kapalı 

artistin ortadan kayboluşu, arka
sında hiç bir iz bırakmadan bir 
tarafa savtliması merak edilecek 
bir isti. Maamafih, elelikanlı kay
bedecek zamaıu olmadığı için gar
aona bir bahfiş vererek otelden 
avrıldı .• Yine günlerdir ihmal et
liği elildadeııi Ayşe Sultanı bul -
mağa karar vererek eve elöndü. 

Evde, yeni bir fena haber deli -
kanlıyı karşıladı. Saraya gitmek 
için elbise değiştirmek lüzumunu 
duyan Davust, kapıdan gir.ince 
Biristo, telaşlı bir tavırla karşı -
mıa dikildi. Anlattı: 

- Kaııiten, kötü bir haber var. 

tındc pey akceci yatır;nak lazımdır. . se 
1 3 - Arttı~ma bedelinin dörtte biri peşin ve geri kalanı seJcıı 

1 
de sekiz taksitte ödenir. Taksıtler 'i- 5 faize tabidir. . . . de 

4 - TaKsitler ödeninciye kadar gayrimenkul sandıl!a bırıncı 
1 cede ipotekli kalır. 

3 
5 - Bınaıarın fo\.oı;ırafları ııand>k dahilindeki satış salonu~9) 

hir olunnıa-Ktadır. Fazla tafsilat içinburaya müracaat edilir. 

ye ücret idare heyetince tayin edileeelı:tir. 

15. KL'ÜBÖN EVRAK VE HESABATI ıJı 

Klübün evrak ve he5abatı 7 teımnuz 1938 tarih ve 3512 ~u· 
Cemiyetler Kanu.nunun 6 ncı maddesi bii'kiimlerine tevfikan 
la.cak ve muhafaza olunacaaı.tır. 

JST AN BUL GOLF KLUBÜ 
...c.hl• 

i.ıare Hey'eü isalarırun öz ve soyadları meslek ve ikaınetıı-
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kağıdı ı:ö~lcrile içercesine okudu. 
J\lektunta şu satırlar vardı: 

c- Kapiten! 
<Ani bir aksilik bugün bizi m4-

kül bir vaziyete sokmuş bulunu -
yor. Osmanlı polisi evvclJ..i akşam 
Galatadan dônüşte Todori ile Di
mo.vu yakalıvarak tevkif etmiş ... 
Tevki{ sebebi de bir kadının 'l'ak
aiın meydanında tabanca ile y&J"a
lannıaları imiş .. Adamlarımız ~im
eli polis müdiriyetiode bulunuyor
lar .. Endişemiz, tazyik karşısında 
bazı itiraflarda bulun1ı1alaruıdaa 
dolayıdır. Vaziyeti arzediyorum.• 

Antipa 

Bu kısa mektup Davustun aldı
•• baıpndan alacak kadar tiddetli 
bir tesir meydana ıretirdi. Deli -
kanlı oracıktaki bir koltuia yıiı
lırken mırıldandı: 

- Aksilikler birbirini kovalı -
yor. Hepsinden kötüsü su mck -
tupta haber verilen tevkil mese
lesi. Todori ile Diıııonun ufacık bir 
söz kaçırmaları hepemizi mahvet .. 
meğe kiı!i gelir de artar bile ... 

E · · cı· Od ·ına ,,ı,tı·.·1· mrını ver ı. 8?S "t' P 

sni masa~ının bac;.ına g~( ~it 
pkağına dayıyarak kolu 
tünce kuyusuna daldı. dııt k 

Delikanlının bugüne k 9 et 
disi gibi ırüzel talii. yardı: bull 
fakat şu anda her ı~ alla 
olmuştu. sıl 

Davustu şüphelendiren ';..aPl 
him mesele, karşısı~da O•ıııııP 
Alnıan müşterek istıhba1'9 8pıP 
farketmesi noktasıydı. L~ jJe 
tomobille kaçırılışı, Tod~r:jlı 
monun tevkif edilişi bu .15 r 
tın vücudüne delalet edıY0;tıı 
lik yakın bir tehditle J)aV 
tehlikeye d~ürmüş bulull.~ 

Halbuki Dimo ile Todorı 
killeri biç ele delikan~jııııl 
Di &ibi bir aeticeye bal ı 

1 
.ıo 

ıe(tı... . 
_ Geı·medı daha.. Çok )·ollar 

\•ar .. 
_ Delisiıı ~en kaptan?. Bunun 

) olu kaldı mı" . 

- l."oksa, nereye gittığini ora· 
dan anL:ır!L .. Biz de gidcrıı, dedi. 

S le) man Bcı, mücHlıeratı, µa
ral rı hazırlaınıştı. Kuns('~ '-' !ı.t'7.· 
dirıncdcn yol hazırlığını ılıizıniiştu. 

Şovalye casusları, me)·hane -
niu bir kô~csinc oturmu~lar, Sil .. 
leyınan Be) le, meyhaneci arasın
da geçen siızleri tetkik ediyorlardı. j 
Me~ hanecinin, hıçbir ~e) den 

haberi yoktu. O gclişigtllel konu
~u) ordu. 

bir otomobildi .. 
- Numarasını biliyor musunuz!. 
Garson bu sors:u 5eri~h1d"n sı- ı 

kılmış gibi kaşlarını kaldırdı: 
- Milr,;tcrilC'rin1izin hu usi ah -

velini ı:-özctlemck iıdetimiz değil
dir. Bana \•erilen 'Vazifede araba 
ve otomobil numaralarını da ez -
berlenıek l>ulunmadığı için lii -
zunı görmedim.. 

- Ne haberi bu? 
- J\lösvö Antipadan ıreliyor. Si· 

ze bir mektup var. Bana da mek
tubu getir~n arkada< haber verdi. 
Toc!ori ile Dimo yakalanml!jlar. 

Hıristo, derin bir sükut içinde 
put gibi dikilerek efendisinin kar
ıpsında boy gösteriyordu .. Deli -
kanlı artık ne Ayşe Sultana gide
bilecek, ne de başka bir mesele 
ile meşgul clarak halde değildi. 
Şimdi bu en yakın tehlikenin de
fedilmesi için seri bir (Bre bul -
mak lazımdı. 

Bundan birkaç ay e.vve-ııı;ı 
Fethinin idaresindekı b ııtel 
tihbarat servisine uıeıı•U:StuP 
bir sabah Taksimde 1>~1' jjJdii1 
rarı üzerine taban•~. ı ;

0
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mek istenmişti. Bu ı, 1 • 10 jııl 
Dimo yapmışlardı. llı_r• 51<tiflr 
arkadaşına verdiği dır< ula" 
ziveti idare etmis. faka.~:~rııJ< 
ıunlar genç kadını 0 • 

~ad ece :varalamı .. tı. ih ed1 

:Melek, kendisine teV~nrııfıJI 
bu suikasdın Davust daıl 

. - alilı" • p 

_ Sen. , uz ellı sene daha yaşa-
san kor on olamaz.sı.n? 

- Korsanlık para eder mi bu-
11a.. . .. 

- Sen, , alnız iyi bir ı:emıcı.ın. 
Öte i lok!. 

- ~Ü~ le bakalım ne yapacak -
auı?. 

- Şimdi doğruca Korsik:tl a l(İ-

Akşanı iistu. me' hunc\ c (elip 
kaptanla bir daha buluşmak ve 
son olarak konu mak lazımdı. 

Sülcyoıan Be~, it. am Ustü 
meybanc»e g-eldi. Bernmtnd ın•'Y
haneci ile şakala_ tı. Bir desti p
rap ısınarladı. ilet \

0

al<itkint\en 
fazla şen ghrünüyordu. 

J\leyhaneı:i şarap destisini ıı:e-

Sülevwan Bel· beyninden vu -
rulnıu;.ı döwnüştü. Derhal kafa
aile şu bükmil verdi: 

- \'a1 alçak Venedil<li .. demek 
ca'-u. iıni!S .• S rrıınızı, mak"adıını
zı <ıi\ alydP.re sattı. 

(Devamı var) 

Bu haber Davustun adamakıllı 
canını sıkmıştı. Leııanın kıymetli 
nüfuzundan tam istifade etmeyi 
kararlaştırdı)': bir sırada Alman 

Davusl kulaklarına inanamıyor
du. Delikanlının giizel )ÜzÜ bu 
ihbarla bir anda karmakDn~ık ol
du .. Kasları çatıldı, gfüleri yuva
larından fırlıyaraklarmış gibi iri· 
leşti. Haykırdı: 

- •·~rede mektup, ver baka~·ını!. I 
Riri to m~ktubu uzattı .. Deli - ı 

kanlı zarfı yırttL. _jçfoden çıkma 

Da,.ust bitirin bir 'aıiyetle ye -
rinden kalktı.. Süriıklenircesine 
merdi\'eul~ri cıktı .. llıristoya: 

- Bana, yukarı yemek getir ... 
u, unıa. ısık Jakına. Her dakika 
bir ba.>kı.na J.ar~ı lıaıır bulun .. 

tertıp olundugunu cJl( ~ 
l'~cirmiyordu. Yalnı~ frı.cıı ır 
İlk kurşunla yer~ serıl ·1< ,ır 

d k" pa"' I< vay istasyonun a ı •li"rr• 
11111da tabaııcasını. ate ui:rıı 1<n 
ra,cniler caddesıne d. ·i ıı•'~ 
mağa ('ah~a~•Y.a!1 .Todor;~sıı•dII 
onun eskahnı ıyıce ka 

zetniişti. rveı·aı»' ' 


