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ETEM İZZEl' BENİCE 

YIL: 4 

t lya'nın Her An Harbe • • 
ırmesı • il • 

'tvrüttef ikler mehafilinde, Musolini' iıin Amerik n selirine 
. -

verdiği teminata · pek o kadar inanılma111aktadır 
' ·------

ir sürpriz karşısında ·kalmama 
~er türlü tedbirler alın ·jıştır 

için Norveç kuvvetleri Röros şehrini 
dün Almanlardan geri aldılar 

ltcılya harbe Kral Karol hudutta YugoslavNaibi h ? ' 
azır mı • p 0 / .l . . 

ı,~lyaıımAlmanyailelıir· rens ro ı e vazıvetı görüştü 
•kte Balkanlara saldırması 
lı.rbiıı nihai neticesi iberiıı· 
!!., hiçbir tesir yapamaz. 

~: ETEM iZZ1'.'T BENİCE 
~ -
~_,:ııı meselesi hemen hemen 

·11., 111 harbe gir.p giJmiyeceği
~•tı ~•oa sılı.ı bır ıtıplomasi la-
~ ~ alııındir. Bir taraftan Jngil. 
•'>lt l>r~ıısa, bır taraıtan Al • 
~it• bu faaliyet çerçevesi ıçin-
~ '.'1ıı:uş bulunuyor. 

l ...... ~ .. Almanyanın müttefiki • 
"'~~tben. de Alruanyıı ile ber~
)_t.i1 lnuıı cmellcrı ise to.mamile 
'l, lıtte ve }'raıı•anuı aleyh.ine- j 
,~ht ııabası planını tabak - · 

'ıtt lıtı!Liım..,.ı, Axucııiz hiıki-
h •lına.ı, &hrinıuhıt..lere çık
lltl'ası, zcng1nı~esıi, ma .. 

1 l heı~c~ J ve heps.1. ken..-
llıuıtefıklaın aleybuıe sev· 

• ııcak, r;r;u ı;ın lıls 
'tt daıı çıkarıp reaıi'< etıncıı: 
'ltt t baglanuıgı için it lya 

ı,.• ~ ~uvauııesınde müttef.k· 
~~ Y. olçüşemıye~ck vaıiyette 
\' ~11~unu ıllruk ettığinden bu· 
l\ttad~ müttcillı:ler al~yhine 

1 lı.t'1ıd·e ı.-eçmcmıştir. 

Başvekilimiz 
Diyarbakırdan 
Erzincana gitti 

Petrol mıntakasında 
yeni sond:ıjlar 

yapılacak 
Ankara 2 (Hususi muhabiri 

a:nizden) - Petrol mıntakasındaki 
tetkiklerinden dün saat 20 de Di- 1 
yarıbakıra dönen Başvekil dc;ktor 
Refik Saydam, İktısat V<'kilı ve 
refakatlerindeki diğer zevat ile 
birlikte Erziııcana hareket etmiş
tir. 
Başvekil dün sabah trenlı:ı Bi:;

mil'e gitıınişler \'e oradan owmo
!Pillerle petrol .sahasına vmmoş - 1 
]ardır. Buradaki tesisat gczilmi0, 
mütehas::;ıslar1n ,-erdıği iz at 
dinlenmi<tir. ı 

Şehrin 14 kilometre 
Cenubunda şiddetli 
muharebeler olnyor 

Müttefikler Narvik ve Namsos'a 
yeniden mühim kuvvetler çıkardı 
Stoklıolm 2 (A.A.)- Norks Te

legcaın Eurcau ga~~ tCb!, Alman 
es.rlcrinin anlattıkların> göre Al
maıı kıtaatınıu Rörosdan çekilme
lerine iaşe maddclt>ri ile ıuühiın
nıat iikdanı scbcbi,\·ct vcrmi!ljtİ%. 
} il\ ~ld l{örostiakı 1 lm .. n nıüfrc
z(')eri, Alman ku\: \'C' kiuli!-e!'.ı ile 
temoslar ka) bctmi~ bulunu ur
JardL 

1 

D;frer taraftan Aln1anla_rın t).·n- 1 

!Ctli de tahi, c ctıui~ oldukları bil
djrihnektcu ır. 

Stokholn 2 (A.A.)- lh\Us a· ' 
jn ~ı ıuıo.habiTinin R.4iro. dan aldığı 
malüıııat.ı ••tfrn bildir Jdiğ.ı.e gö
re Röro,un 14 kilon lir" tenubun
da ka:n bir mevki oh n Os da Nor
veç kıtaatı ile Tyns<ti yeniden ele 
g<cirmei7e te~cLbüs etmiş olaıı Al-

manlar arasında bir nıubarebe te
reyan etmektedir. ! 

Stokholm 2 (A.A.)- Rörosun l , 
mayısta fodr vı kt; Soncç Lııaatı 
ile bu kıtaata miizahoret eden ec· ı 
nebi gönüllüler tarafından hgal J 
edilmiş oldui:u rtsnı•ıı teyit edil· 
mektedir. 

Norveçliler, Almanları T/n•et
ten Kvikneye doğru püskürtmü. -
!erdir. 

Tromsoodcki Noneç hüküruel 
raJyusunun ne,ri~ .. tına nazarau 
.ı.niittcJ.kJer, ... ·ar\.·ikc yaklaşmakta 
, . ., bütün mıntaknfarda bti~ uk bit 
hava fa lıycti ı;örülmekıedır. 

ll'GİLİZ TEBLIC. 
Londra 2 (Radyo) - Harbiye 

Nezaretin:n tebliği: Narvikteki 
lDevam .. J uncu ... :..uu•,.cl•I 

~~ ~'. ltoma matbuatının ne~ri
~ ~clak.ı faal.yet, &meya 
\~~olunan lıarp pliıııla~ı ve 

Başvc.kil öğle yemej{ini petrol 
kanuıırida vcdiktcn sonra, saat 
14,3-0 da Diyarıbaktra dönmü.~tür. 
Başvekil yol üzerine!<: yeni ya · 
pı.lınıakta olan muhacir köylerin
de de durarak. burolordaki i::krın 
vazi'Yeti !hakkında izah<ıt ah. ıştır. 

Başvekil petrol ~~ın<la~ı tel- 'Ecn :ııbi bar artist-
<Dcvanu 3 uncıı sabaf<'de ) - Sovyetler bu 

\,}ılıı 11Yasi vaz.ıyet ile Jngillcre 
ı'lirı •anın Akuenızlle aldıkları 
ı.,'-'.ıııtr lıalyanıo b.rp harici va
'llı d 1 lerketmek üzere bulun· 
t~ 11Y&ııaıınu kuvvetlendiriyor. 
,:~ita, İtalyanın bütün bun-

, ~l!lııen harbe girmiyeceğini 
l~ husule &elmiş bulunan 
~ . tekrar muv•kkat bir 
~t 'tin de oJ&a sükuna tebed· 

,'tiıini iddia edenler de yok 
t İı lakat, akııi iddia ve tah

ı,b, ."1unanl-.r İtalyanın har-
1ır.;kı bu ay içinde gıreceğiııi 
~ lıaı eıı de Almanya ilıı bir • 
~ U k~nl<Jda.ı i~c bo~lıyaca
~i. i"Ye sürmektedirler .. 
'Uiu t,Jy~ Adriyatigi bir ltal

~ lııııı halıne getirecek, Yugos-
· 1,.~•t l>alınaçya sahillerini iş-

i:l<ııı Jk ve Arnil•·utluk cenu
"'< lt a )' un•nı>tana snrkacak. 
~~•da Almanva da Macaris
~ .• tll\arıyayı v~ Yugosla"yayr 
ı_· re~~ 1taı_yan kuv\etleri ile 
i."• i Akdcnize ve Adalar de
'11 lı••ek. ,h,,, 
~~ı; ıı Almol'l'& ile birlikte 
ta~/a •oldırı.rn. ı t kariir et· 

t.!ıovı''de en akla yatan ihti· 
i.'\~ içe bir hareket t..savvuru 

ı ~ta ıı;;ıı I'oııınyn atfedilen pli
\ ' ııı {le olması bir dereceye 
\Ilı~ h ~l görükbilir. Ancak, 
:\~it Jı~!•nıle ve kağıt üzerin • 

~ol ~lldır. En önce Alman
~~llıbYca~ık ve bir hamlede 
>ı'i~ıa ıl kagıdı devirir gibi 
ı1 h 0 .~ı, koınanl ayı, :ıı"ugos· 
~ırı11

1ı:ııcy ı p gcçnusi, Italy. n 
~._~~~1\11 l..olla21nı sallıya sallı-

.,..ıı ,. av:vayı şinıaldcn ve ce
~İıı~ruyup istıla etmeleri ve 

\: ~\id ··tıa dah~·erınelcrı müm~ 
lji Ur> B ı . . d k 

ı.•i hhc ·• u uırıucı ura tır. 
~, "1ar~ Yok ki, Balkanlar ne 
t it,;~•, . ne de lıattiı Koneç 

\~· lı,j~ '•laıı degillerdir. Sa -
\ı; '' " '-Ylı Almann Bal
t'tıtı.ı &dıın attıkları gü,;- y·alnu 
~,1 bı4d•ı:•kleri memh Lctlerin 
:ıı,.hi, • naları ile kar~ıla~aca:k 
~~ •l~ıharı harbine sebebiyet 
~ ıııı11 haklardır. 
\'\· 'llu al olarak ilk kertede 
~ı. oı ~affakiyctler kay . 

ltaı; •r dahi hiçbir zaman 
(lJ a, ne de Almanya için 

et;amı üçiincu sahifede) 

İtalyan tayyarelerinin tehdidi altın da bulundulu iddia edilen ve ıki gündenl>erı İngilis vapurlannın 
g~metliiti Cebe llittt<rık boğaz.ınm kWjbakı41 bİ:r görünüsü 

Paris 2 (Hususi) - Musıolininin, ' Müttefikler berhangi bir ısürp- 1 de İtalyanın vazi ve tinin her za -
Romadaki Aıınerikan sefirine İtal-ı riz kaışısında kalmamak için la- ıınan değişebileceği kanaati varclır. 
yarım daha urun müdt!et harp ha: zırn gelen bütün tedbirleri almak- , Amerika hariciye müsteı;arL 
rici kalacağına dair verdiği temi- 1 ladırlar. İtalyarun yeni bir poli - St V ll İn '!iz f' · · k 

tt bahsed t ı bu lk - '-'b. ba 1 .1. • ımner e es gı ı;e ırını a-na an . en gaze e er, te- t a t...,,. ıne ş am""'ta oldugu 1 . . , .. 
ııninata ınanmama.kta, İtalyanın kokusu vardır. Akdeniz ve Kara- 1 'bul etmış, bıla.hare Cıırnhurreısı 
lber :ın harbe girmesi muhtemel denizdeki sigorta ..,rimlcri arttı - J ile j((irü~üı;tür. 
oldugunu yazmaktadırlar. rılmıştır. Amerikan mehafilinde l (Devamı 3 üncü sahifede) ------

E o 
Bahriahmerdeki İngiliz gemileri de Ümitburnu 

yolile lngiltereye dönmek için emir aldılar 
Londra 2 (A.A.) - Kahireden 1 mıştir. rnektedirler. 

bildiriliyor: Kalıiredekı İngiliz ·bahri maka- Bahriahımerdeki İngiliz geınile-
Porstsaid ve Süvev~ seyrısefaıiı ıınatı, Ingiltcrc hükiır , tı tarafın- . . . 

lkumpanyafarına İngiliz gemile • dan ittihaz edilrr , ol .. n t l])irlerin ı mek suretıle Inıııltercyc avdet et
rinin bundan böyle Ümit burnu Akdeniz dahilin ' tic..ıı müna- i mek suretile İngiluereye avdPt et 
yolunu taldp edecekleri bildiri) - kallıta şamil olır.a ıl.ı;u11 beyan et- ırnclcri için talimat verilmiştir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Savfamızdadır) 

HEDiYELi 

---

İtalya'nın çaldığı harp borusu 
1ıalyo bu •oıı hafta harp boru

sunu fazla iiflPnıcğe başladı. Ak
deniz taı·ajlurnıclr.ıı gelen ve Bal
kanlarda 11.!:ıslcr yapan btı sese 
karşı İnyitıereııin yeni tedbirler 
aldır; • • ıdrıraJlar bildirdi. 

marları Akd•nizden geçer. Orası 
kesilincı.; nefes alınası imkıinı kal-
maz. 

Almanya bu vaziyetteki bir 1-
talyayı yanına almakla ne kazan
mış olabilir? 

Nafıa vekili busabah 
ge;di 

Nafıa Vekili General Ali Fuat 
Cebesoy bu sa'bahki ekspresle An
ltara<lan şehrinuze gelmiştir --

lngiliz büyük elçisi 
Sofyaya gidiyor 

İnniliz büvük cicisi Sir H~cs- · 
sen bu sabahki ekspresle Anka
rııdan ~ehri:mize gelm~tir. 

Dost ve müttefik hükümet bü
yük el~isi buradan Sofyaya gide
ccl< ve oradaki İngiliz elçisine mi
ı;afir olarak birkaç gün kaldıktan 
sonra şehrimize dönecektir. 

---0<1<•--
Amerikaya ısmarlanan 

ziraat makineleri 
Ziraat Vekiıl<'ti tarafından A -

ııneriıkaya ısmarlanan iki ~uk 
milyon değerinde-ki ziraat alet -
!erinden ııni.':hi:m bir kı9rnı vapur
lara yük len erek yola çıkarılmış-
tır. • 

İngiltereye tsmarlanan ziraat 
ıınakineleri de 15 hazirandan ev
vel memleketi;mizc gelecektir. 

---00 

Bükreş - lstanbul 
hava seferleri 

Bükres - İstanbul arasında bu 
sabah b~lanma.'1 mukarrer olan 
ihava seferleri birkac ,;in sonra
}'a tehir olumrıuı;tur. 

-ouo-

Atina ajansının 

Türkiye mümessili 

Aşk ve Polis Romanı 
---YAZAN: . 

1 İskeuder F. SEaTELL~l 

B.z bumda !talı. anın Alman -
ya yanında harbe. cıirmesi ilıti -
mallerinden ziyade, girdigi tak · 
dirde Almanlara ne temiıı edebi
!eccqini tetkik edeceği:. 

Atina ajansının Türkiye mü -
1\!eı:ztıu bahis bir Balkan seferi ıınessili Naum bu~ünkü konvan-

varsa. Almanlar Macaristaııa yil- . ıı """' rnı···e tt ım·sı· 

Yakıodn 

SON TELGRAF' ta 
bekl,.yiniz. 

İtalya lıarbe girdi~li gün Afri , 1 

kadaki müsıemlekrlerile muı:n • ! 
salcwını ka;ıbedecektir. Akdeniz -
deki müttefikler filosu ltalynn 1 
donanmasını .ııerindc saydıracak 
kuvı-ettedir. Italyanın haııat da -

rümek için ltalyan kara ordus;,n. sıyone e ..,..r ı. .,c ı, ır . 

don medet ummazlar sanırız. Çfüı- j • k -
kü büyük m~ntaatıeriıı payııışıı- Ankara ya g:ıtme uzere 
nıası pahasına lü:.ı~ olmıyan bir b mu''zı·syen geldi 
kara ordusunu peşıne ta.'<makla eş . 
Alman erkıinıharbiyesinüı kaza • Ankara gar g"zinosunda kurulan 
nacağı bir şey yoktur. orke<;traya ıınensU"P müzisyenler-

Bu itibarla, ltalyada çalınan den beş k~i bu sabahki konvan
(Devanu s üncti ,.hlfede) sivonelle ~ehrimize ııelmiştir. 

lerinin çoğu harbe 
SuJ"iyeye gidiyor, girmiyecek 

&nclıi bar artisllerinin rnmı - 1 Londra 2 (HllSUSİ) - 1 mayıs 
leket"'1lı:ode işten menolunmalan ıınünasebetile Moskovada yapılan 
üzerine dün gece ilk defa olarak · merasını esnasında Mareşal Vo
şehrimizdeki .barlar yalnız yerli ~ilof beyanatta bulunara.k, Sov
artistlcrle çalışmıslaroır. yet Rusyanın, memleketi harbe 

Bu münasebetle Bey'Ojilundaki sürüklemek için sarfodilcn bü • 
tekmil barların kapılarında asılı tün gayretlere rağmen, harbin dı
duran birçok artistlerin re6imleri şında kalınağa azmetmiş olduğu
indirihniş ve bütün camekfuılar nu söylemiştir. 

(Devamı 3 üncü sahifede) (Devamı 3 üncü ıahifede) 

ÇERCı-EVE 

Harp ve 
İçinde yaşadığımız allalt bul

lak dtinyadrn, fikir, ed~biyat, 
ilim ve fen kadaı:, mi:t.ah da pa
yını alıyor. Belki de mizah, bu 
dünyadan ~imdilik en bö~·iik 
payı alıyor. 

Anıerikoda Karneki mıi~se
sesi, Bitleri diri diri Milletler 
Cemiyetine tc•lim edecek ada
ma bir milyon dolar mükafat 
verec<ğini ilan etmiş. Gülünç! 
Bu iş icin bir de viıdc koymuş
lar: Mayıs sonu! Gülünr üstüne 
giilünç!. 

u mübarek Amerikalı seti· 
~·c>ı. ne alemdir ne alem!. Ga
rip olmanın zevki nanuna, ıltln· 
yada feda etıuivecekleri ciddi· 
lik yok. Mesela kahraman say· 
dıkları bir ölü karşısındaki hu
şü duygusunu, belki de ölünün 
burnunu cimdikleınek zevki uj!· 
runda kurban edebilirler. 

Amerikalılar, bu soğulıçn 
nüktelcrile demek istiyor ki, 
Hitlcr, kellesine bilmem ne ka
dar ı>a.ra konulan herhangi bir 
polis , ·eya jandarma vak'osı 
kahramanından ha ka bir sey 
değildir. 

llitleri bu düıı1adn belki cıı 
az seven ben olduğum bald~ bu 
nükteyi üşütücü bulma!.tan 
kendimi alamadım. 

Dostumun da, düşmanım.za 
da hürmet etmeyi, onun çapını 
dopu tayin etnıeyi bilmeliyiır. 

mizah 
Bu incelikleri bilmeliyiz kı ı• 
nunda zaferimiz zafer olsun.• 

Amerikalılar bu nüktel~r le. 
farkına \armadan, müttcfilılere 
hakaret cimi~ olu) orlar. Yani 
biitün Jngiliz \.e Fransız don:ııı· 
n1asile ordubu, nihaytt kı Iasr 
&u veya bu dri(rrde b.r e~ki)a 
reisine I.ar~ı nu t..ı~·aklnnıuıştır'!' 

Tayin edilen o vüd'-• mnytS 
sonunda biten dide! Ona o ka
dar ırüldüm ki... Acaba ni~in 
mayıs sonuna kadar! Vôffc nr~ 
hayetsi:ı olsa, yani Bitlerin ıllrl 
diri Milletler Cemiyetıne trs • 
lim edilebilmesi mümküıı mü? 

Bu ,.,:ıeyle ince bir hakikati 
bildirmek isterim. Hitler hir 
gün ele geçebilir. Fakat diri diri 
el~ gcccbilcceğiue inannlil)' an! .. 

Böyle olunca ben, Karı:eki 
ınüc~se~esinin korka korku fa ... 
yin ettiği mükiıfat şartlarını, on 
paranı olnıan1asına rağ'ml"n ve 
~·al1tnc1 cıkn11.,·acağımdan eınin 
olarak şöylece değiştirebilir-im: 

Ben. ba lRZınıo altına ıuu.a_ .. 
sını atan adam. bu tarihten iti· 
haren 50 senr Z3rfında lliHerl 
diri diri Milletler CcıııİJetine 
teslim edecek adama. ·eryüzü
nün biitün altınını vtr.anl'yi ta
ahhiit cdiyoı-um!. 

Olnuyacak scylerc fiat • e va· 
de biçnıiyelim: olacak ~eylcre 
bakalım!. 
NECİP FAZIL JUSAK6Jıı:t 
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HARP l\JES'ULt!_ 

, OP. E{,- Ülİ:;> 

ş ı de, .ı. ,n,."'ç ha.ı. !..> nİf' 1mes
ufü aromYQr. Almaı,yn, bu r&ı<bm 
me.'u.ıiyctrrli mütlcfı'klere, hal ta 
za' .. ııı Norveçe y ü k 1. ü y e>r. A:kü 
var, ya.·ıın var. diyecek.>iniz. F11-
kırt. ız gelm de A1ırum prnpagaaı.
dac ~.lr bun·u an:.at.ın: No~~\'ece 
lo m saı<I rdı. 9 Almanp d2gil mi?. 
Eve~ arrıma, •kabahat ve ms'uliyet 
y.tnc • '··n·eçte · · ! 

Ölende ml. öldüırer.de ıoni? der~ 
ler. Doıtrudur. Ü<; buçuk Norveçh 
vatac.,larıın:ı müdafaa ederken, us
tel'k, lllr de, hal'p mes'ulıı oluym'
Iar. Dohrudur: Norveç harp mes
ulüd.tir. Şu llU n "--in k.i, Almanya -
dan d:ıha kıuvve1f i obup, bir gün 
Almam ...,a saldırnımill(ı içm .. 

iNCiLlÇA VUŞUN 

MEZARI 

Firnza-g.ıda:ki mcşh~ nüktedan 
inıoiliçav~un meornı. mevdana çı
kar•laea:oınL:ı .. Bugüne kadar, ln
o.lıçcı>u.oun mezarının nere~ı <>l -
du~ d· · ar..nıp .ıoı:ulmazken, bı.ı 
havır ı hlZ'1"<'t fikrinin şımıdi ha
tıra <;!eiınesi İllltiana bıraz gı>rip gö
rüm. or. Acıı'ba, İnarJ.lçayu.,,, ne
den u ~ünlerde halı.ra geliyur?. 

Batün ihavatı, okuvvetlı esprile
nilc etrafmdakıleri gtildiimıekle 
geçen İı::cıhçavu.;, gii?ıel bı.r tesa
duf €.><.ıri olarak, ~: kı b'*'"1 diin
YA a ~ekniş doiiklir. Yok:s<ı, Beı'
lin rad;'OOUll'>Un haırp havaciis'erti. 
nesr•valJı lk.arş'91.llda n..sıl rekabe
te g iıi:ıebrlırdıi.?. 

DACMA DEÖ[ŞEN 

HADİSELER 

Y edjğiıniz l"kıneRm ç""'1Öı,-i ~ne 
cie<? ı..r mnş, iırıdrlo terkıi.p ek
me ı ı bi.Tez daha esmer yapı - ı 
v-0rn . L'lt.al'ibulım .muterr.adi
Hı> Jeğı:;en ba?.> husuıllıyetleri Va'l'-

·ı r ki, y d n mıyc .ef:lm: 
Ekm K: çe:m i, >l .vo,Jar·, 
tram\·ay duraktan, anenba •uları, 
çalgılı g..,mo iıa.tları, sokak ve 
mddcıııs>mlcri, Ka.rolwvde Domuz 
soka,'!ı ba~ındaloi isaı-et rnemurıı 
kürblı ü, Emiı>iinü m<ıvdanunın e
sas pliını ... 

Bu kadar cok c!eii'iışeno hadise'er 
orl<.SmdJ, hemeı: Rabbilrn b:zleri 
korıusun ... Bır gün gelir, lbaka.rsı:
nıız, biz de deıfişıt1iz. 

TE.,lİZLİK AMELESİ 

TAHSİ.SATl İLE 

Bazı beledıyc ::;ı,.,beleri varmL>, 
tem1zlik a.rnelooi lah=t> ıle me
mur kull n.yor, asıl liı.zım olan a
mele kulaanmıyorlarmı;;!. Tıabii 
bu yüzden, solca;kla.r layık.ile te
<mtZrenıeıruyor. Temıı.zlık ame'csi, 
yani <;UP<;Ü tahsisatile çalı;;tırılan 
elellli> nlar, çok k;yıınetl i, mü teha&
sm !oiınseler ol.sa goerek .. Ben, bi.t' 
tek şev merak edıyor : Bu mü
him tahsisatla kullanı.,,ı elemarıt
lar rerelerdc, harı.ıeı mühim işler
ae çalıştıırı lıyorlardı ! • 

llE;\r ZİYARET, 

HE.\1 TİCARET 

Geçenlerde, &>rrıanıyıwı:lan İs -
tarıbula b.r •eğlence yerler:;> mute
has.,,,. ~ım· ·ti. Bu zat, p.aj. ~· 
ııino. otel ve enlbali goıbı müesse
selerin iıstanLoulda n.&9ıl ~rul p 
ış:e111lccegmi .ı:ı,ze an.la1ıaca11<, belki 
de öğretecek, hulfu;a fakırleriınden 
i>.-tıfade edecektik. 

Şim<l. d\<YllYDPUll 'kıi, Tak:s>m he
lediyc ı:ıazino)Suı •iJ, daha "°r.ra da 
Florya pliıjlJrını hu ze·t, b•izzat 
kcndı.sı kıra la.} tp .ş >tccekımıı.:;. .. 
Oh, ne ala .. H m -r are• >em bi
caı-e: 1 KIJI'karımı. ı;irııdi bu zata, 
üstelik b:ır de müteh• ;,;ıs!:..<. ucreti 
veri .. mesin?. 

AH.\I.ET RAUF 

e e :rde f 
t 

afıa 
inleri a e' 

'· ·ti lstanbul 460 mıntakaya Yaya yolcular ve ve sa ı l[ ~le, çok şükür .. 

ı ,J 
ı .. tasar 
ngilizlere gore 

Şehrimizde son yapılan) 1 olınalı? . 
1 ayrıldı; İstatistik umum inakliye için ~eynelmi_lelj 
müdürü şehrimize geliyor kol ve ışık ışaretlerı 

Nihayet muradmıa erdiın: İs -
t• nbulda çalı~an ecnebi bar ka
dınlarınuı neden çoğaldığını, bu· 
rada ııa>ıl kazanıp çalı~tıklarıru 
merak ediyordum. Bu noktayı, bir 
iki yazıında tebarüz ettiruıb~tinı.. 

. . k'll . nası lt\' tayın, terfi Ve na 1 erın al stı~·. 
• • Vazan: Ali Kem . i j". 

tam lısteSI . . ·iıı bİl'O' 0;li 
Ingiliz matbuatı ·~ sıoda ı Jı~ 

. lar ar• . ' 
Bu pazar günü Bakırköylinde 

.vapılacak olan tecrübe tahriri nii
fus için istatistik umum müdürü 
Cemal Arbar bugünlcl'<k izmir
den ş<>hrimize gelecektir. Izmirde 
de 'bir tecrüıbe tahriri nüfusu ya
pılıınası ihtimali vardır. 

Bakırköy ta'hriri nü.J'us tecrübe
ıine sabahleyin saat 8 de başlanı
lacaktır. O gün öğleye kadar tec
rübenin 'bitirilmesine çalışılacak 
ve saat 8 den itibaren Bakırköy 
kaza merkezile köylerinde hiç bir 
k;mse d'ıı:;arıya çıkmıyacaktır. 
Banliyö trenleri de tecrübe bitin
ciye kadar Bakırköyünde hiç dur
madan geçeceklerdir. 

Diğer taraftan bütün memle -
kette te~Tinie,-vcldt• ~upılacak o
lan tahriri nüfus için yapılan ha
zırhklar da çok ilerlemiştir. 

İstanbul vilayeti bu münase -
·betle 4$0 sayını mıntakasına ay
rılmoştır. Her mıntaka için ayrı 
tahrir ve kontrol 11temurları in
linap olunma.,ına yakın<ia basla
nılacaktır. Numarasız hiç bir bina 
ve ev ka1mııması için de bugün
ler<le Boğaziçi ve Anadolu yaka
sından başlıyar:ık her mıntakada 
k<>ntrollar yapılacaktır. 

1336 Baytar Mektebi 
mezunları 

1336 yılında havlar mekte&ıin 
den m~zun olan Vl'terinerler 25 
mayıs ııünü Ankarada toplanarak 
mektepten çıkımalarının yıl dö -
n · ,, nti meı a' ırn lc kutlu lamağ'ı 
kar . la:,tırm!!jl.ırJır 

* Alanya önlerinde karaya otu
ran Deııiıyollarıııın Tırhan va.pu
ru tamir olunmaktadır. 75 bin J ira 
sarfile tamir üc ayda bitirilecek
tir. 

Nafıa Vekaleti memurları ara-kabul olundu · 
Seyribcfor mt'murlarınm yaya 

g~ektc olan halkımızla her tür
lü vesaiti nakliyeye kol veya ışık· 
la ,·enec·kkri işaretler belediyece 
lbeynelınilcl şekillere uydurul -

Şimdi bunlardan 160 kadarı gel
dikleri ıueıuleketlere gidiyor. Gü
le giile ... Ecnebi kadın, ecnebi bar 
artisti - hele bu zamanda - aklım 

· sında yeni bazı tayin, terli ve na
killer yapılmıştır. Bunlardan şeh
r>mizi alakadar edenleri yazıyo -

mu~tur. 
Yeni zab:tai belediye talimat -

namesi ile şehir meclisinde de 
:k~l olunan bu işaretlerden ba
zılar?nı herkc.ı;in öğrenmesi içıiı1 

cr1nez., 
Evvela burada çal~n kadın -

!arın ~üz'dc doksan dokuzu san'at 
kıym~li sıfır olan döküııtıi ve çır
fıı;lı makulesidir. San'at değeri o· 
lan. dolayısile rağbet bulan ve ka-

icin vazıyoruz k lk Ist b l 
H~zırol vaziyetinde dört yol ağ- zanan bir artist, a ıp an u a 

geltuez. Burada yerleşip, sencler
zında duran ·belediye işaret me-

fkl cc kalınaz. muru kollarını yana açarak u 
Zatcu İslanbulda, gece hayatı, bü· vaziyet verdiği takdirde, me- • 

f b k bar hayatı di,•e birı;ey yoktur .. Bir-ıınul'lann yüzü ne tara a · a ıyor- ,, 
birimizi aldatnuyahnı. Bu şeb -sa omdan g . len tekımil yaya .v<:ıl- d b·ı· 
rin gecelcrıni, acizane biz. e. 1 ... 

cular ve vesaiti naklıye •olduğu riz. Benim, bugüne kada_r cıddeu 
.verde duracaktır. • merak ettiğim bir nokta Istanb~l-
Döıt yo~ ağzından başka yer - da şrr,ıdiye kaılar mevcut oldugu 

!erde 'bu L~aret, j(elenlcre karşı anlaşılan· 250 - 300 kadar ecnebi 
tam cephe alı~ıp ~o} ko~unu avucu b;..ir artisti kadının, nereden, nasıl 
öne mütevecc•h bır ş~kılde yukarı hayatlarmı kazanahildikleridir. 
ka!dııımakla verilecektir. Yerli artistleri de yerli firma .. 

Mt .nurlar bu durdu.nmadan
1
• son

1
- !arını da hesaba katarsanız, müt-

ra cilerlome• L"arC'tını. evve a so h". b" . '.!' lde edersiniz. l\ıle-. ...-· .. d ~ .... k iınıe I~ ır )CAUD e 
d1r~egı one o~ru za\:1\!et a ğtc, hjzin1 İstanbul, ne ho"·arda, 
hahnde k~ldırmak ve ondan sonra ne uıira.svedi ve ensesi kahu, gö-
da avu<; yuze bakarak kolu yavaş beai okk~lı elıir imiş ki, yalnız, 
'Yava>; bı.ıolamek surelile verecek- ge~c eglencelcrile yiizlerce bar ar-
!erdir. . ti•tini doyurabiliyormuş .. 

lsaret kulelerındc kırmızı ı~ı.k Bazıları da itiraz ediyar: 
vandığı vakıt •dur! , yeşil ısık 
·• ilc.·rle! •, s.ı.rı ışık c hazırol ! ıo ma
nalarına delalet edccl'klir. 

- Efendim; iyi anıma, ecnebi ar
tistlt•r ~idiııce, İstanbulda b• rlar 
kapaııır. Nihayet kabul etmek la· 
ztnıdır ki, dünyanın her n1edeni 
şehrinde .. bar. isin11i nıiil'sseseler 
vardır ve bunlar bir bliylik şehir 
hayatı içinde hir zarurettir. 

İli, fil;) pek güzel nınnıa. İstan
bulıın, biiliin ilıtipçlarını (amam- 1 
lauııs b:r ~~hir ol<lu~unu iddia et
medik ki.. IJinl>ir ck~iği arasında, 
~;u1ddik, cb:ır. da bulunsun. 

ltEŞAT FEYZİ 

ruz: 
Yük.sek mühl'ndis mektebi asis

tanlığına 120 lira ücretle Meh -
met Fahri Tcrzioglu, yüksek mü
hendis mektebi muallimliğine 80 
lira asli maru;la Rifat Ilgar, tek
nik okulu muallim muavinliğine 
40 lira asli maaşla Mehmet Ziya 
Bahan, İstanbul belediyesi fen iş

leri inşaat şubesi müdürlüğüne 
90 lira asli maaşla Mustafa Fah
rettin Onursal, yüıksek mühendis 
mektebi muallimliğine 70 lira asli 
maa~la mühendis Rıfkı Adaman, 
İstanbul nafıa şoseler mühendis
lil(ıne 50 lira maaşla Bekir Sıdkı 
Berkman, yüksek mühendis mek
tebi muallim muavinlıklerine 60 
lira a ·li maaşla Bahri Bekiroğlu 
ve 70 lira asli maaşla Necati En-
gez,. 

TERFİLER 

30 !ıra asli maaşla İstanbul na
fıası şosdl'r fen momurluğıına Ali 
Cevat Güz~y Eminönü belediyesi 
fen memuru Abdurrahıman Şaki
rin asli maaşı 30 liraya, yüksek 
mühe'1dis m<·ktebi muallimlerin-
den Fuat Külünkün asli maaşı 
60 liraya, mezkur mektep mual
lim 1n.uavinı Enverin maaşı 70 li
ra> a. ayni JnC'l:tcp muallimlerin-

, .Meh 16t Eminin ve Hiluıı Tu
l na. ın maaşları 60 şar liraya, 
te~nık okulu muallim muavıni 

Şevketin ücreti 60 liraya çıkarılıp 
terfi cttirılmişlerdir. 

Yüksek mühendis mektebi mu-
has.pligine de 30 lira asli maaı;la 
Ali Galıp Aktaş tayin olunmuştur. 

----<>---

recedekı mevzu .. a'·~'·' .... · uıın • ~,.tasarruf mcselesı 1 
1nd• pı 

mektedir. Harp Z?ı11~~~i oıİı )~ 
nılan para harcedı 1 

1 
da~• ,ı 

bir kısmı sakla.uma ~8,11 rııl~~ 
giderek mecbur• bı:kkal ed• 
tiıbi tutulmalı?. Dı . ., 
asıl nokta şudur: uak iC'~ 

Mutlaka para r ·Hı~' dii'''' ~r 
san nıaişet seviycs.ı~iJiıltrc-1 ıır 
mi?. Hayır. Yalnız 1 

1 
tıı>•rtu il' 

lıakbk savılan c<lıc o .~ 
' bun" _,.; 

zumudur. KalıY0'. dil«"'·' ıı' 
şekilde nasıl temın. 1~crcd< ~~il' Bu mevzuda ıugı Jı•P'' rl' 
biyet sahibi olanların biıt ic'~ 

1
; 

leriui söylediler. 8~.r kı>ıo;H,ı 
tirdiği bir bal var: ı.'ıcdir· od' 
k i az para sarfctınc~ rrııf "'' 

k' ta'" kııv 
bir kısıu1 da var ~ozıııuıııl_Jııı.' 
bilecek kadar para . i,,iı J.•:ı)"' 
Harp z•nıaıımda hı( ;ı1ab I~ , 
yan bir sınıf vardır'. <'ıer• .,ıı· 
katörleri , c onların ı~ d<'''\ı;J' 
!arın kazançlnı derece aıd• $ 
sektiJ'. O halde bıı 111 ·''cb1ır 1 ~1 ,ır 

• 11 uı< ı,..,. 
.Paranın hır kmnıı kiaııl c,. 
rufa tabi tutularak s• .. ,ı,ri', f 

];<il" ~ .. lar. Harpten s~~ra. ·aı('reıı 1,,,.. 
raları iade eılılır. 1ııg w·ılı'rl 
nevi varidatı ü ıuıl>_•~inı

0

bl1 ~ 
sayılıyor. Bunuı.ı n~u ktcd 11•1r hüküıııetçe sariedıh~~' ol; ~ıl 
sanuf edebilecek ha p•'' ııl~' 
da dahili istıkrazlar~ ·iirııl• ,,ı> 

'k . ·ıcrı s '"' ,fi yatırnıaları fı r~ 1 _ t{t 1 ·~ 1 
tedir. l\leshur ıklIS• ın' ıl 
mecburi ta ... sarruf da\'8S 

11
1' 

süren oldu. . 111,gi1 1~111 
Ona karşı diger b.1' 

0
,1 J• ,/ 

tcha~~ısı. profesör f :ra ıı1U 1 11'1 
diyor, tasarruf cıı :so Giı İO• •' 
cı... ek bir çarcıJ.r. ,gııı'~i jf 

· . lift.C ,.p .. • t' cvvlla harpte go:- 1· ı.J" ..t v r ·c 1 bd" tün ~al· ret \- c faa ı) r\frC 
rece)'c cıkarn1alı~ ıı. 

0 T )' . ~ ~ sarruf sonra gc ır. .. ıet' :'" · feso« ,,. 
Ingilterııı.n pro ~dıırsUP1,,. nakasava dC\'anı ed -illt. il • ' 1 rı ,.. ı• .Y 

caret, sanayi adarn,. atasart" ııl":;ı. 
hangi bir mecbur•. doıl'u •.;ıı; 
tutulmak istcnmesı. rl•r· f{~!l,r 

Ana ve kız arasında karışık macera * İımıitin eski bı:lediye reısı 
ile da>mi encümen azaları rıhtım 
in,aatııxfaıki usulsüz ~şJf'rindcn do
layı muhakemeye verilmı.ı;lerdir. 
Mı>hak· .. Plerine vakf'l<la şe-'hri -
mizrle ba·lanılacaktır. 

ŞOFÖRLERiN İŞARETLERİ 

Ş')forler duracaklarını sol kol
larJnı, avuçu öne acık olma'k ü
zere dııs:ırı çıkarıp Yukarı kaldır
makla mon1uri.ara ve hal:ka bildi
recekıerd:r. Şoförler"~ sol "olun 
)-ana u"'atı~m~\ •sola dönece -
ğim• c, S)l kolun avuç yu;l.;1rıya 
•nule\·eccih olarak kald.rılıp başa 
dogru uzalı: .. ınıası csaga dönece -
ğin» e del51ct edcct'ktir. Sal kol 
dışarıya vı: yere dc>ı:ru taıkriben 
45 derocelik bir za\•i.\e ile yana 
uzatı!ıo arkadan ÖnP ~:toğ'ru harc
ıkel ettirilince arkadan gelenlere 
cgı:ç'. denilmek ol<lu u anla~ıla
caktır. 

Şehir tiyatrosu artistleri 
ve Raşit Riza trupu 

Unkapanı - Aksaray 
yolunda istimlakler 

Cenup vılayetlerimizde tornsil- l\L V'!ıt ydk~u·ı;ıun· bu vıl ~.rıı;.,-

f:ı fikrindt Lıulunu> 0 b<r ' ,.-: 
diyorlar. lnı?:illcrc~e ,.9rdırİı ~ 
sahasında serbestiık idd•1 ·,/ 
baki!<ateıı tasarruf• ı~uıı'~l.J 
zum varsa bu efk~ )et ~-"" 
iyice anlatılır. In~ıJııı•ril'rıı>'•~I. 

Ş~emininde bir ana. kız ara
.._nd:, ceıeJ&D eden döğme ve ha
kaı·et hidissinin muhakemesine 
dUn Sultanahmet 1 iaci sulh ceza
da bakılmıştır. 

\' ~ 'anın b~ ıcı oldukça ka
r~ıJ.. ve gariptir: l\fakbııle ismin
tl.L· bir kadınla kızı Fatma; bundau. 
7 • 8 yıl evvel ayni günde iki er
kek kardeşle evlenmişlerdir. lak· 
bulenln bu ikinci kocasından hic 
çocuğu olınanıtş, fakat Fatma ise 
ge<;en yıla kadar 7 evlat sahibi ol
auıı;tur!. 

Makbule • kocasının ısrarı üze
rine - .kızının çocuklarından hazı
lı.rını kendi doğvrlllllli gibi nüfu
sa gecirtmiş; böyle olunca da res
men bu coeuklarm anıcaları •ha· 
lta , büyük anneleri de aa.ne. o
larak kabul olunmlllitur. 

Gecenlerde, Makbulenin kocası 
ölmüı;tür. BiTıız öteberi ve Şehre
mininde de bir ev bırakmıştır. 
Fatma, bu evin .vanMnın kendi ço· 
cııklarma ait olduğunu söyliyerek 
i•tedi"i gibi yıuı hisseyi tasarrufa 
kalkı,,m15tır. Makbule buna şöyle 
itiraz etıniştir: 

- Yooo; kızım! Eğer bu (ocuk-

ı 
ları bcninı \'Ocuklarınt olarak ka· 
bul edi)-orsan, evde senln hiç bir 
hakkın yoktur. 1tok, eğer kendi 
çoeuktarın olarak sayı)'orsan, ev
de hisselni olmaması lıizım gelir. 
Beıı kocamdan kalan evi öyle sa· 
na .) utturınam!. 

iste bu suretle başhyen mü • 
nakasa giinlerce devanı etmiş ve 
nihavet evvlki giin aııa, kız saç· 
•ara basbasa gelmişlerdir. Bu ara 
Makbule ayaı(ındaki takuıı~·aları 

kapınca kızınuı alnınuı ortasına bii .. 
tün kuvvetile yap1~tırn11ş, canı )&· 

nan Fatınanın feryatlarına ko -
şanlar kavgacı kadını yakalamış
lardır, 

Dünkü muhakemede sabitlerden 
ve ayni ev kiracılarından 70 ya -
şıoda Aliye ı\lakbulenin, kızı Fat· 
mayı dövdiiğünii 'öylemiştir. 

l\Iakbule; Ali)cnin şehadetini 
kabul etmediğini, çünkii kira ver
mediğinden arasının açık olduğu .. 
nu sö~·~yioce Aliye: 
•- .Bu kaduı geçenlerde ~enç 

bir adamı dost tutup odamdan be
ni attı. Onu odaya aldı. Şimdi ben 
kümeste :rntıyorun1. İnsan künıc 

* Adanada çirkin 'bir teca>ii.z 
ılıadis;: .i olmuş, sehir meclisi azala
rından Hakkı Bosna bir yazıdan 
kızarak Türk özü gazetesi idare
hanesine gitmis. sekreter N>hadı 
dövmek istemis ve polis müteca
vizi yakalamış! ır. * Tramvay biletçilcrin<len Meh
met 1,5 yıl evvel evlenip ayrıl -
d~ı karısı Fcrdaneye ookakta te
sadüf ccfince sövüo dövdüg-ünden 
3 gün hopse ve 31 lira 1 kuruş pa
ra cezasına mahkum olun;rnuştur. * Mezbahada keoilen sığır deri
lerinin fiatı kiloda 7 - 8 kuru~ :lik
seltihnistir. * Büyük vatan şairi Mehmet 
Akifin mezarı bu :cıl Maarif Ve
kiıleti tarafından yaptırılacaktır. 

se kira verir mi?• denıiştir. 
Neticede l\lnkbulenin kızı Fat

mayı dövdüğü tcsbit edilip 29 lira 
10 kuru<;,,_11ara cezasına mahküm 
olunrnu~tur. 

Yazan : lskendcr F. SERTELLİ' 
J 

- Haydi canınn .. Bir'si ahy et
ıın4ı~'.r. o~ı:a.li ne di~ı.ı tı:ıvkif cıde
ct.ddıe•r? 

BAR ÇİÇEKLERİ 
"" Nf}l47 _ _, 

- Eğer doğru ise, meselıe pek 
müh ın. Ce al, Yılmaz Beyi ö!dür
müs .. 

Sr.llıma ilıl-:ııdini tuılainııa.dı: 

- Hayır Fabl, öğrendim. İn -
San dara gehnce ne le-r ö~ nmit

""'. h eıılflllre .. 
- De>,ğoru. Carıpazan bu. Baıri 

ben de °bin>eY alsam elime. 
S3'bahatin lııor.kı.ıoon elle-ııi tit

rnyorou. Serrıilıin telaşı. da .koı1kut
ınu.şl.u arılan. 

Zeynel derhal .aj(açJ.a.ra twma
naraı<, ı.lit kabı..Jci tareQaınln sa -
çat s<>nliı: 

- Kım var orada? Yakarını ha.. 
H · şa!Gım )'Ukt.ur ber.ıiıın. 

Arnavut bekıı;i sciyleoerek tara
ca \ a cıktı 'e e ündeki elelctcılk ıtım
ba... • et.raofa tu'!.arak b3kınıı:lı.. Son
ra Lı , en yıik>ek sesle gti_dü: 

_ Be.n r.ı:re sö'lllıeıınedı.m mı? İq

'lte, i kedi sı'llttlli.; kö:ı ıve .. Uzak
taın u=n gölgoesme benzı.yor göı>

~ ı:ıerı. 
llma da ~kılıen kendıni a.

Jamadı. P..ıkaL, Semth ter"':lrl~ 

iQiıtcie booa!ı.vw. ~özüne ııörür>en 
t1c, >rr.xuı h:zy&kıt.ınioıı ba6ka t>ı.r 
yere s:ı.Jdandı,itı şüı;ıtu;ıini bir tü:r
iü kafasmc!an söküp atamıyordö. 

Bu sııı.ada txJıc1on :ııiiinın acı acı 
hepısiıru diif>WmÜı!t' 

w.. ~:.ırııh: 

- Ccliı ldir bu mubaıkk alc. 

Diyerek tıelefunun ıbu~d:hıiiuı 
odayıa ~. 

Z;oyorı 11, üst ka.ttaki taraçada 
lomıııeyıi bıilaımavınca, lekr.aT yar 
nındaki cbt ağ.acının dall:aıl'ına sa
.,, !arak aTka bahçeye atlımı~tı. 

Acaba bu ı!'Öl'Üı1'ın ı!'Ölıı'e'hr lıOr 
ha.1....ıatıten mi ibılretıti Yoksa, 
kiişkii,ıı etrafında ha}"duıtl.aT mı 
dıo·k:iı:;wıdu? 

&ıruarı aııilııımağ& vakit kal -
maııiı. 
, Tel<lfondıarı 1tısık bit' Sll"S, sade

ce Şt.M1tlı rı sö y}edi: 

- İşle buna sıırLu.ıtü ya.!ıp giH
ımetlli Ayol, Celal, bi-ıu bu lwda.r 
dool1-Jik ~ iyihlk y~aııı bir adamı 
nastl öI.dJ,,~bi.ll!'? Hem onda adam 

ölıdıi!l:Ecek b:biliyet v.ar .mı? 
- Yok amma .. İnsa.ııbar kıa>vunı 
~ ya. Koklıama.kla an.Jaşılrnao: 
<ki. Bı~n ~eimı.\YIİIŞininı 'H..ır halde 
onüıhlm bir sJbdbi olsa I:! 'relk. 

- O h'3!1:de h.avdıJtlar b'zi lıa fı 
!takip ~.., !«es.süs eı<ii.yorlar de -
mok' Bu ~o. ba,;;mıza h'T ~laket 

gclmeden sabahı bu ~ak ne iyi 
olacak? 

Semili tıekırar te~ fona sarık:lı: 
- Pofu; müdnıi)1 ı ,nden ı~i an

lamak güç de~: 1 ya. 
Po1'is müdürünü buldu: 

•- Ceolill Bqy 1ıe'Vkif ıadildi. Ken-
ds. YılmıırLı öldürmek1e i.11liıhaım 
eıdAme ı.tı.dıt' .• 
~ telefon kapaıııd - Kiminle konlJ.'iuyorum ? .. Ha, 
Ses kesi'.ldi: ı.. siız '111'1$1niz muıwln bev'! Sırlden bir 
Stıma: rieaıın vardı: Şilnrli garip bir te-
- Celal mi kClltt!Şlıu? ).\fon haberi aJı<lıım .• Bugün vaızi-
'Di"I <N?:k ,te}efon odasına ~el _ y>Ot;iani0< ha.kkmrla nolıs müdürü-

ırnir;ıtıi. ne izahat vermek üzere İstanbula 
~ •I<:aı,1.Mı ratı:lmış, l'OO;gi m.n arkadaşını av'U!kat Celal Bey 

sa.ı>saırı otmll$1:u. !tevkif edli)miış .. Doğru mu? .. '!'u-

- Hıı;yı.c, dıedi, CıeH! d..jjil. Ga>- lıaıf şey! Celıalıın bu cioo.~ı:1i •s!e, 
jbo ~ Beoop... mesınc h!Ilk' n yoktur. Çünk:i, Yıl-

- N! ıityoraın,. Ilıeo<'!> bum.:va rnaız Bl.:ıy ~ güocliir ortada 1 ok. 
ae ~ ılıeRıfaı> ~? · Halıbuki Oek'>l Istan.bula ılk rlefa 

- Oıu1 :içıın btımlıııo datı.ı l:ıad lıut:ürı ~· PoJoiı; müdürün ün 
ne vıaır ki?. OeW giı;ıoa ~ - ı b)"1e rr.-.ıa.:;ız bi.r hall:~rı, jn<.!r:r..;ı 
llW!i). • , ı.ıııir ıziililııc o.Lına7 .ıru . .. Dem<ıK ki 

İğrenç ve adi 
İstanbulun, hazan, insana çok 

acı gelen garabetleri v:rrdır. Me
sela, bazı kasaplar, mukavva gibi 
kaim lciii;ıllar kullaııırlar. Beledi
ye bir tamim yapmış, 70 gram a
ğırlığında kağıtlar kullanan ka
saplar olduğunu, bunun önüne ge
çilıncsini bildirmiş .. 

Uidise hazindir. Beş on gram 
ka;tıt farkından (n~·da ve menfaat 
bckliyen, bu suretle, halkın ce -
binden para alarak et yerine kiığıl 
satan bayagı vicdanlılar vardır. Bu 
kadar adi, iğrrnç bir hırsızlık İl'adı 
ka~ısındo, insan ne stiyliyec:eğini 
şaş1rıyor. 

BÜRHAN CEVAT 

'la.h1' • ocl.medı ın l 'ıHyı ı eoıle
,.1;.. ı.ı." öy· • mi? .. Pekala .. Af -
Ü ı 1 ı.e:r.~z, naatsız etrt:ım sizi. 

&:ım:ıh telclonu ş;ddel\(, kap.adı: 

- &n bu kadıar .m:ıoosız bır 
t.Obir göıımcd.iın. Celali ufak bir 
şüpt-J • üzenine ~ ıvkif tllzruişler. 
ıGerQ<'kıten Yı kn.a.zın katm srfu -
\iJıe yaıkalamışlar .. 'fuhkOOı:t dteva.m 
eclıy'Oıımuş, Bu işe gülmdmek ı.;!,. 
d m g'(·\mez doğl'USu. 

S!hna: 
- VaJotaıt.; ıbu gece nıerede.vsa 

ıaıklıınu o.vııııaı!Jacal(ıım, dedi. Brr ba.
otail.anı gari.p iı.lefon haberL,,,rL 
diğe.r lıı>raflan O ilahin 'il IVkifi. Ba
llodım sabaha k!>dar daha ,.. ıJ.e.re 
~t olacağız-

Sabaıb,_t Hanıım bu haberi du
yuncıa a~lamali>a başladı: 

- Dedi.rrı ya, ben dünyanın en 
Whıtiz ~»T kaıdınıY'Jffi. Şinıd ŞU 
ba;nna l(el<"l1lıeri l(Öı ünüz mü? 

S ımdh hidd t~ ındi: 

ler vernnekte olan İstanbul ~chir 'ı • !.; lme;ı ı(.'on istimlaklere h.aızl -
tiyatmsu artistleri ıbuıgtinlerde ı-c:ndan il!:!.'>::ı.1C·n ba.şlanıhnası ka -
llala)a da geçerek .birka; tmnsil raırlı~u, :nr:ştrr 

vereceklerdir. D~ r taı•:ıJ'la'n G3'Zi ıbulvannın 
;D>ğer taraftan •Raşit RLza - Er- Un:..:;ı;ıanrndan Aksa.raya kıadar u

turul Sadi ve Şehir tiyatrosundan 1Ja11ııın kı"n.ıuı-dı da ıbu yıl ~~ak
a rılan Bayan Halide p;•kin gru-1 kak ıstımlak :muamelelerı bıtırıl -

y .,,, rdk hu kısmın açılm;ıı,,ı ka.raTLaş-
pu• da Halaydan şehrimize dön- ıtıırümıış'..ıT. 

ıınektedir. Heyet 1 anayısla Eski- 1 Dün bu mır.lak&yı gıezerı V•ali 
Şehirde temsiller verecektir. ı ve Beledıye rei.ıi B·. Lütfi Kırdar 

«Halık opereti• ile birleşı:n Se- ıF21I ih \lJ Emi11\iı;ıÜ k2~mr..kaımlia -
zai Atilla ve Muhlis Sabahad.clin ı rının; "Li1111liık ;.,iniın. sür'at.1! iık

l(ruPu da ~ kişilik bir kadro ile 
E&kişt'hirle /Iatav arasındaki şe

hirleriıınizde lc·m.sillec verecektir. 

Gureba Hastahanesi 

l ıınaJı >çın b i:OOi,·c istimlak mii -
dürlüğü ile homen teşriki mesai 
eaınt.' .1 ır ~ b:• ıd m1 i-şti r. 

-o--

genişletiliyor. \ 
Gurcl:ıa ·hastanesinin 'genişle -

ti1mesı, bu,.ı)a J:ıir mütchassı•la 
üıç hasta !ba!~ı:cı ilflvcsi ve eczacı
larla bazı doktorların nıaaslar:nın 
arttırıln1asl husu.;;1arını da havi 
olan bir kanun projesi Büyük 
Millcl Meclbine verilmi~lir. 

Beykoz spor kulübü 
Eskişehire gidiyor 
İstanbul futbol takunları ıle ci

var viid.yctl\·ı· futıbolculaı·a ara -
sında ,;ık ~ık futbol teın:1'ları ya
pılma.>ı kararla.ştınlınıştır. 

Bu cümleden olmak iizeı·e Bey
ıkw. spor ta:.>ını futbolcüleri 12 -
l~ mayı,;la &'<kişehire ·gidecek -
!erdir. 

' 

Avrt'pa Harbinin Yeni Meseleleri f , ____ _ 
Şimal harekatına dair 

havadisin kıtlığı 
Bu cihetler işle müıtefilı:ler le

hine artık el ile tutulup göz ile 
görülen müs!.et neticelerdir. 

İngiliz matbuatı bu ııeticeleriıı 
ise eınniyct ve kanaati kuvvetlen
dirdiğiııi kaydettikten sonra me
selenin diğer yüzüuii çevirerek şu 
ihtimalleri, Almanların ne yap•
caklarını şöylece gözönüne getir
mektedir: 
Alnıan bava kuvvetleri külle ha

linde taarruza geçerek mütıefik
Jerin kuvvetleri üzerine boınba 
yağdjrınağa kalkarsa bu mücade
le uzun sürebilir. 

. 'bt , .,, • 
lıyaı:;ok kendı ı ı, . ı• 
eduler. Geçen kısa b•' 304i .:;{ 
de in .. ilterede. Y~PJ1wıi ~ ~,. 
liralık % 3 faızlı • ,erıı"',ııır 
24 saıı..~ icinde kapanı t(C d 1, 
gilizlerin ihtiyarı sıı~• ,,ıe~ 
cok paralaunı harb dtl1 

tırn1aö-a verecektcrıne 
maktadır. 

J ____ _.. ...... tJpv 
Bu sabahk1 • 

keşid~Sl ~~ 
,k~ 

Yüzde 5 •raizlı . 1938 4 iifl":.# 
istikraz tah\'ilcrıntn \1 ~\ 

· · ırıor lı 
mm iye ve ~ ıncı 3

03 
~!• .ı" 

bu sabah saat 8,30 .. ,,eı ~ 
kiılctinde CumhıJI 1jcr ~ 
barrka.sı erk[ll1 l vr: JlÔ 

da yapı~mıştır ..- ., 
__,,... vl' 

1 ··tec• J~ 
ğrenç bir nı~. 0ııı~ 
sabah ta vkıt ·J~cı,,.. 

31, ır. 

G '".ıkpa .. ıda dun °ur., 
L'u ~· . L • ıoıuş~ P". 

tecavUz hilrdıscsı 0 ııı11" .ıt 
. . 23 !1 ı ' 

pa.şa caadc:,ınuc ~ · ıurf.11 jjı 

Pansiyoner olarak 0 ·ııd~ ..., 
'"l)1l :;" 

larında "'-Iuzaf(cr 1·' c•' ~ 
,,· ııl ıt il'"' 

Jetin ruhlu gcıw: .. a~·d•' l:ı>~ 
rmden ve Ak;;aı a. 9şıı?'..i çalı~n Zckıniıı 4 Y \'c ~..ılıı 

-eker ..,ıi)I"' ,_., 
Ayselı: •Sana li n• ~- IJ"I" 
diye kandınp o.Ja>l · 1 :ıde 
oıonra şenı bir tccavı A 
muştur. ·inin • ;( 

Yavrunun an 11e> I:T'" rf..ı 
zerine hü.disc an18~1 

1,. 9't,1"'. 
anüteeaviz yaka\arılll ~~ 1 

•-'--! - . d bu sll ıtır 
""" ıgınce e f.fet' ş. ıl .ı 
lunmııııtur Mıı?a ., ,e ,r · ca~ 11 ~ 
~a;keme oluna ıs;ıı 
lbale kasdetmenin ce · '! 
ırorecektir. ------- pol'. 
Tahsil görmiverı,.~~ 

f 11"'"" , ,,. l 
Bütçe t.-.cru u .., ı>' ,: 
yıl ne şehıiım"· de ~al' 1 
vilayt0erde poli:> ~ 1~d;,,'i 
l<ıararlastırılmış~~eı' ol ~' 
yen poli~ler ~ ~ rP.V' ıt·, 
kurs veı• ne AıiJ<S or",µ e9 f 

- Acan•m, ren.n. başı.na ı:ıek:•n 
lbi.r ~~· yok. Felaketin -Oüyüğıi Ce
·l'ıl in basıına gelımi~. Bu iJitirayıa 
neıxlen u.ğ-ra.dığını bir türlü aın -
hyarnadım. E"er G llat yaruımızda 
o>maoovdı, ıb •!:ki vapm ı,,ınr dı"r -
dınt. F\ıkal, hoa.vdu.tkırrn elinden 
bir.l>ktc kurLuldıık .. Buraya bera
lb~r kartrk .. Ve kaç gündür Q liii 

A\Tupa harbiniu bir hususiyeti 
daha: ıı. vadis kıllığı ... Günler ge
çiyor da etraflı nıalüm~t ahn~
ınıyor. Fakat hu havadıs kıtlıgt ı 
harp sahasından çok uzaklarda 
yaşıyanların vukuata olsa olsa an
cak merak sevkile intizar eden
lerin üzüntüsü itibarile d'!ğil. ~v
ladını döğiişmeğc yollamış mem
leketlerin helecanı ne büyük ola
cağı noktasından diişündüriicii -
dür. Müttefik memleketler mat
buatında bu ınühin1 ınescle nıev-· 
zuu bahsolurken meseli bugün 
iskandina\•yada neler olduğunuıı 
gazetelerce lal ı~ile bilineı_neınesi 
zaruri bir keyf~etıır; dıyorlar. 
Ancak emni)el ve kanaatle ma -
!um olan mühim cihetler vardır: 

1- Norveçte müttefikler as • 
kerlik itibarile en ehemmiyetli 
yerleri tutmuşlardır; 

2- Norvc( sahillerine asker çı
karmak işi esasen başlı başıııa bir 
muvafakiyet olmuştur; 

:ı- l\lüttefiklerin dcruz kuv -
,·eti ne kadar üstün olduğunu bu 
vesile ile de anlatmıştır; 

İşte mültefikler tarafıııın md
buahnda görülen ve erbabıuca et
raflı surette yazılan mütale3\ar da 
ehemmiyetle kaydedilen cihet düı,
man1 küriik görnıiyerek ona ;!Öl'~ , 
hazırlanmak ve gelecek lıerak:\tı 
kısa ve kolay olmıyacak diye he
sap .e.tıuek lazım geldiğidir. Er;er 
Iııı:ııız Haxbiye NC''8retiniu leh· 
liğleri harekata dair her türlıı taf
silattan uzak bulunuyorsa, diyor
lar, bu sebepsiz değildir. 

hine göndero:en·k (lll'~~ı 
rula.caklaTdır. J:f~ ı:ı' Ji 
mo:n.ş ool X;ler. 'Qlk. ıJ,.sısı:,.ıf 
çılırus olan polıs . 019'~ , 
nihavetın<ie ~ rel· 

k ·ı~tı ,, 
Gençlik teş 1 iıı:'ı.t.~ 

Memlekeli·rni:z.de 1~e ~ 
J(ençlik teşkilatı 118 içırı ;11,,r 
nacağını ve bunu~ını jı ,.-ıt-": 
kiklere başlanıldı ,.esi ~ ' 
mişti:k. Beden tet'bırı se'p 1 yamınndan 3vırılım3'dı. Yılmaza 

~elince, havclutların tuzağı -
na dü.~u.~iinıden o kad':tr •11Y1:ni~c. 
k.i . . 

S. ııtlı bir sİl(aıra yaktı· 

(Dc\·anu var) 

4- Eğer bundan sonra da icap 
ederse müttefikler malik olduk
ları biivük deniz kunetlerini is
timal edebilecek bir mevkide bu
lunuyorlar. 

Bugün Norveçte ilerliyen hare'. 
katı uıttak edildiği kadar ortalı
ğa yayıuak dü~ınanın istifa'"l~~inc 
ıniini olınak suretile bir mi.ddet 
içjıı doi:ru ~orülmüyol'. 

•• 

Yeli· izcilik i.!;Jerırı• · ..tC . . --'er""F 
re;i içın yenı feu ,ı 
kararla.<tı.rmı;;tıL ~e ~' 

Bu idare reislığı tıll'• 
mal tayin olunın~ 



Yugoslavya kendisini müdafaaya hazır 
~ ~a 2 (Hususi) - İtalyan bu :ı><Üzden Yugoolmryaya kafliı iğ-) D'."'rm·nig ı;chrine ~ele~ H~rvat 
I· ~)'!. ~· Yug:"'lavyanın Mos~ - birar ar~makta ve .qazeteler doku- ıkoylu fı.nkası u.nmmı . k.atıbı. hır 

"'li ~ ndcrd .1 tıcaret hey~tı ı~~ naklı neşriyatta ·bulunmaktadır. nutuk soylıyerek demı.ştır kı. 
lıı: ,,,1 hı-ıaktan zıvade .~ıyast mu: Bütiin Yugoslavyada askeri ted- •- Harp istemiyoruz. Fakat. ta-

; erın dcva111 ettıgı kanaatı .bır· !er son derece k V'Vetlend'ril arruza u<>rarsak, kanımızın oon · Sov-retlt>rin, Adriyatiğe u ı - ,.. 
.,,;~ lliiiuz11nu te••sı t tmesine ani.şiir. damlasına ~adar memlekctı ırnü-

Zaınan razı oincıyan Italyada, Dun Dalmaçya sahıllcrindeki dafaa edecegız.• 

, Bir lngiliz mayn tarama gemisi kayboldu 
"llldra 2 (A.A.) _ Mürettebatı 1 iresi tarofından bildirilmiş ulaa ati, 16 mildi. Dört inGlik bir ve 3 
~ı ı 2<ıbit ve ~4 neferle birhkle Dunoon adındaki marn . taram,a inçlik bir topla mücehhezdi. 

İtalyanın, herdn harbe r 
girmesi muhtemel 

(1 ınoı uhlf.-den •enm) lıir deği iklik vaı>mıya~atıu ılair 
Velles beyaz saraydan çıktııktan teminat verdiği sö;rle?'.nistir. 

sonra demiştir ıki: Bundan ıııaada lngılız nıasla -
·İngilterenin Akdenizde aldı.ğL b'atgiizarı da Kont Ciano ile gö -

tedbirler bizim vaziyetimizi şim- rü~mii~tiir. İngilterenin nota ver-
dilık değiştirmiyecektiı·. Amerikan di~i tekzip edilmektedir. 
vapurları A.kdenize seferlerine de- İngiliz vapurlarının Akde11izdea 
vam edeceklerdir. Maaınafih ve~ gecmiyerek, Ümitbıırnun.u dolaş

ınalart bakındaki karar, Jtalyan -
kayii dikkatle takip etmekteyiz.• İngiliz münasebetlerinde hiçbir 

Blum •Populer• f?3Zele>inde n~- değişiklik hasLI etmem~tir. 
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Refit Paıanın Ha·· i·atı 

AKE NYA A JEŞLER · İÇİ DE 
\"aza•hlr: 

ltkender F. · SERTELLi Cndet Retlt YULAR KIRAN, - - -
Beyanname meselesi bir hayli 

telaşı mucip olmuştu 
rettiği bir makalede; İtalyada Mu- Bununla beraber yakm ve orta 
oolini ııibi düşiirımiyen siyasi ri- şarka işllyeıı İngiliz yolcu tayya- İperanoyya Teotolro namı altın
eal anevcut olmakla beraber, Mu- relerine de yeni emre kadar, ital- da Mılıal1lro ~kıonı&:S 711ana.;tm-
solinı.bı·r ddfa karar verince, bu • 1 cı·ı · 1· c--deki e--" -~vkufesı-

v ~·aya ugraınaına arı emre ı ınıs ır. nın """~ ... ~ ......... ':' 
karar tasvip edilmese .bile, itaat l\IOSKOVAYA GİDEN nin Jıtiyacatı muhtelifesıne. me, -

ı ~lınuş okluıtu amiralli.· da· gemisi, 710 ton hacınınde tdı. Sur-

4giljz fil osu Alman nakliye gemilerine hücum etti 
1 ~10kholnı 2 (A.A.)- Tidningar- kiin joern adasımn takriben 10 Hadiseyi gözlcrile görnıiiş olan-

edileceğini yazımaktadır. YUGOSLAV HEYETİ 1 da.r o.lmak ımaksadi"le haım !:i Kor-
KRAL K A

0 "'L PRENS POL • kıi Hı'""•lo Serez saneagı mullıaka-~"" - l\loskova 2 (Radyo) - Burada •= ·t· .. ede k ivar·n 
l\1ÜLAKATI bulunan Yugoslav ticaret heyeti, tmd<ı keş IJ?UZar .re 0 .. e 'ı 

Londra 2 (Hususi)- Bükreşten 8 10 ·· d b k 1 kt l\ı·· abalii hrristryamyesme muracaa -

relte ve bundan ımaa.da e:;ascn hı. 
,,lıi muarne tat >'C hareki tının c»
babı muıcibe!llm dahi araetnıı:-k 
hususundatkendlmllıi vazifcdar ad
dederek ben·echial! ı.zahı keyfi -
yete mübaşeret eyledik. Mu: .ıra 
merkumun muamelat \'e harıckiıtı 
mezkureye cesareti ancak s~v~n 
muteadiı:.lide ile ma!ttıloelerımıze 
dühul >le is~iraha.t ve asayışperver 
olan ahahi Ruımiyeyi ifsat etmek 
maksadL fe.sabkaranesınde bulu -
na. aınirlerinı n teşvil<ıüe basıl ol
muştur ki •bu da yevmi mr> kürda 
vulou bulan ·bahi.de meııkür vak'a 
esnaöUltla Bulgar dava vek' li Kırç 
vah ı,.ııoyan Yuvanın \"ak'adan 
h:ııberdc.r olur ohn.•ı hemen ma
ha.lı vak'a olan Buls;ar meııtebme 
lüşar:ık orada merak sai'kasıle 
tecı..'ffimÜ etmıa; olan ahali .. • ve ka. 
pınm ~çer.sinde o!urmaıkt:ı. olduk
ları Bulgar mektep ve kwı.clos
hane mu~ı:;ırlarını gani.ne' mer
kunıanı ibraz elımis oldukları :ı.h
hrkı fcsatkaranel~rindcn na~. tek
dir edecek yerde bilakis 'e.vret
mek üı.ere Lecemmü etm ~ ·Jlan 
Rum ahaliSiınden cıtı on be:; kişi 
ka~il ve telef cın·ek mecburi\ e -
tinde bulunduk n,.nı ken-li ktı -

1!\i~ 'l'eıerraın~aa Goteborgdan mil 31;tğında İngiliz tayyareler ile lar, bir gemide yangın (ıkmış ':_e 
- ıtun a a a aca tr. uza- ·-' rilecek (ihtiyari 

bildirildi/Tine göre, 200 Alman ka- kereler dostane bir bava içinde la taraflarır.uan VE .• ed" 

ff.~'lr ediyor: ' harp genıilerinin hücun1una ma .. bir diğerinin ~atmı~ oldub"lnıu soy- filesinin daha hudut harici edil - devam 'ediyor. Yugoslavlar petrol, ianatmm tderoıne ıınu;;aade u-
nıeleri hakkındaki kararname im- pamuk, buğday ve bakır almak is· mesi. '~tp ı:eıuilcrinin refakat et .. ruz kalnuştı~ .. Top atc~i, diin öğ.. söyltnı~1ek.tedır.. . .· . .. .. 

t. 11/ ~ld.uğu bir takım nakliye leden so~ra. ıkı saatteıı fazla de- , Gemılerııı ekscrısı şını~le do.g 
tlerı, Js\'cçin garp sahilinde vam etını~tır. • ru yollar1·11na dc'\·aın etmı.şlerdır. 

zalanmı.ştır. Bu Alınanların, pet· tiyorlar. Şimdiye kadar siyasi nıe- Metrepolıit velkili Lıondius 
rol mıntakasında ve diğer stratejik selelere dair görüşmeler yapıl 

Alman kuvvetlerinin yeni hareketleri görüldü 
'~an ceplıesı 2 (A.A.) _ Ha- men ve Daruınaııkaya dogru mü- zarcti altında olduğunu ve Alman 
ı..:i•nsı.ndan: temadiyen harekette bulunmakta sahillerindeki miktarları mahdut 
·~hitıer, her :;ınıftan Alman olduklarını söylemektedirler. . . 
~lJı.uı Vestfalya - Rhin mın- Bu mü:;alıitlcr, büt~n Hamburg ecnebıle:ın ko.n:rol altın~a bulun-

ll<la şimale, Hamburg. Bre- mıntakasının Ge$tapo nun srkı ne- duruldugunu tlave elmcKtedLr. 

Ruscuk önünde müsellah Alman gemileri 
~nura 2 (AA.) - Hava.. a - ı J<iıin Ruscuk önünde demirlemiş-
! tıdan· ı ro· ~i bir. .." . ·- · e ır. 

ti, tnemba<lan ogrenildıgınel Bu da gösteriyor ki ALmanya 
,.: llıavna şekline konulmuş ' . · · · 

ı..""liah b. k Al k k 1 ı kcndı karasuları ılertSınde de Tu-

hir inzibatının ancak nehrin sa
hillerinde bulunan momleketler 
tarafından ve kendi sahilleri bo -
yunda temin edı1mesini 

lan Belgrat konferansı 

natık o-
karart na nıa''" aşağı Tuna'ya gelmi~tir. na nehrinin inzibatı vazifesini ü-

~"1'41 . ır La ıım •man · ara o 1 

"dan bazıları Bulgaristanda zerine almıştır. Bu ise mezkur ne- mugayirdir. 

J\sker Gözile 
~ (1 inci sahifeden devam) 

boru~ırnun Balkanlarla alô.
llj,, Q.'~eri olmaktan ziyade siya
•' dı>•eb·1 · · •eık· • ı ırız. 
~,!.de. kafi neticenin alına -
~91 b.uyük bir taarruzu mas
)""~ •k ıçiııdir. Yalıut Almaııya 
~'ıı,, boylarında kolay kazanıla -
~t hiikmettiği galibiyetl~rle 
il ıı, hıılkını avtıtmak iizere ltal
\1, 18temiyerek söz birligi et-
)~~ . 1 
',:__ııe olursa olsun ltalyanın 
\'iq ·vylarında Almanyanın ya -
~'il ııer almasile bir kış daha 
"\>, .. •ııedeıı harbin bitirile11•iye
ij'4•. 
~buk; Almanya pisikolojik 
i~ •den ziyade kat'i netice ve-

Cumhur riyaseti orkest
rasının ikinci konseri 

Riyaseticurnhur filarmonik or
kestrasının ikinci konseri de dün 
l'ece muvaffakiyetle Saray sine
masında verilmistir. 

Orkestrayı Hasan Ferit Alnar 
idare etmiştir. İlk olarak Betho -
fenin 5 inci senfonisinden Vagne
rin Tristan ve İsolde'den Aşkın 
ölüımü, parçaları çalınmış ve Ba
yan Seniha Berk.soy muhtelif şan 
parçaları okumuştur. 

Konser fevkalade muvaffak ol
mustur. Üçüncü konser yarın ve
rılecektir. 

Ecnebi artistler 
(1 inci ~.ı.hif~deu devam) 

bomboş kahnışlır. Yalnız Galata
sarayda tek bir barın hala dün ge
çe de ecnebi artistlerin resmini 
asması nazarı dikkati c<'lhetmi~tir. 
Bazı barlar ise müesseselerin -

den danst kaldırarak lokanta ha
line ifrağ olunmuslardır. Dün ge
ce tekmil 'barlar çok sönüktü. Bar 
sahiıpleri bu vazi \•etin deva-mı ha
linde anüesı;eselcrini kapatmağa 
karar veıımişlerdiı·. 
Diğer taraftan ecnc'lıi artistler

den birço_i;l dün gece ve bu sabah 
da Toros ekspresile şcıhrimizden 
Suri veye müteveccih~n ayrıLmııı -
!ardır. 

-{)--

Misafir ile kanlı kavga 

mıntakalarda altı vüz evde yapı • ınamtştır. 
lan araştırıııal•r üzerine memle- l'IALYANIN BİR İSTİLA 
ket dtşrna çıkarılmalarına karar PLANI ELE GEÇİ İLMİŞ 
verilmi; bulunmaktadır. İngiliz istihbarat teşkilatının İ· 
Roıncnyada m•ktarı )irmi bin- talyanın bir btila planınt ele ı:;e-

den fazla tahmin edilen Alman çirdiği bildiriliyor. Romadaki Al-
turistlcri meselesi hükünıcti son ınan aja~larının da işaa cttikleri-
derecc me~gul etmektedir. Bunla- ne göre. Italya ı~ mayc;ta Alman· 
rın takip ve tarassutları İ(İn R<>- ya lehine harbe girecek.ıniş. 
men polisi takviye edilmiştir. Alman.~ a arasında yapılan bir an-

Yu.-osla\·)·ada da vaziyet ayni- laşmıya göre, İtalya Yugoslavya • 
dir. Eükrc~tcn gelen bir habere nın Dalmaçya sahillerini ve Yu -
göre, Kral Karo! ile Yugoslavya naııis!aııı, Almanlar da J'lfacaris-
Kral Naibi Prens Pol hudutta bir tanla nomauyayı işgal edecekler, 
yerde buluşarak, bu nziyct kar- Bcsarabyayı da So,·yetlcre vere-
sısında itt.hazı münasip olan tcd.. ceklcrdir. 
birleri görüşınü~lerdir. İki Bal - İtalyanlar ilk hamlede Adriya-
kan dedet reisinin bu görü~nıe- tikte İtalya ile Arnavutluk arasına 
lcrindc diğer bütün ınc~elelcre de ma,yn dökerek, donann1asını içeri-
temas ettiklerine süphe yoktur. ye alacak ve btırasını bir İtalyan 
'Belgratta olsun, Bükrc;te olsun ı:ölü haline getirecektir. 

relsnıi daireler >ıkı bir polis ve . Arnavutluğa çıkarılacak yeni 
a:!!ıker ıııuh: fazası alhnda bulun • Italy2n kuvvetleri ve cenuı)tan 
durulınaktadır. Tiryestc ntıntakasından da simal· 

Bi.ikre~tc hüklluıct, ınüddrtlcri deu Dalnıaç)·a sahillerini i~gaı e .. 
on beş günden on be~ güne biten dcccktir. A, ·ni zaınanda cenuba 
ikamet tczkereleriııi tecdit etme- sarkacak bir İtalyan kolu da Se -
mek surctile, bu Alman turistle - limiği tutacaktır. 
rini pe)·dcrpey memleketten çı ital)·anlar Yugoolu<vyada Al • 
karmak niyetindedir. • manlarla biTlcşerek, ınüttefil<leriu 

J\1USOLİNİ AMEiÜRAYA cenuptan yapmaları muhtemel bir 
TEl\1İNAT VERDl ihraç hareketine kar~ı cephe ku-

Paris 2 (Hususi) - Roınadaki rı>eaklardır. 
Amerik;,n sefiri Vilyaııı filips dün ~talya, Alplarda ıııuhleınel bir 
l\lusolini ile İİ( çeyrek saat de - Fransız taarruzuna karşı da tedbir 
vam eı!en bir mülakatta bulun • almıştır. 
muştur. Alrikada askeri hiçbir harekete ı 

Amerikan sefiri beynelmilel va- geçilnıiyecek, buralarda müda • 
1 

ziyetin, bilhassa Akdenizdeki va- faa vaziyeti ıouhalaza edilecektir. ı 
~iyetin son inkişafları kar~ısında FRANSIZLAR DA İHTİYAT 
ltalyan hükumetinin niyetlerini TEDBİRLERİ ALIYO.R 

Blratejik seferlere muhtaç-
öi!renmek istemiştiT. Paris 2 (Hususi) _ Fcanstz hü-

Ku.m'kapocla oturan Hasan adın- Bu mülakattan sonra, Komadaki kümeli de Akdenizde bulunan va- 1 

- İkinci beyanname -

Scrczdeki cemaati hıristiyaniye 
ile ileri ıı:elen hıristiyanlar ile ke
şişlerine ve kocabaş<larına: 

Be ıı.inmıde cari ad'a f.ı.rmz veç-- 1 
hüzer" metrepolıl.haııenin emr:ni 
müı;taship İ!yo Kal üs maıı.:ıstırın.n 
Serezdeki ınetuhun<lA kullanılan 
bu mektı!bu hamil Kôrkio Hırist<ı 
mcz·kUr manastırın ihtı·yacatına 
ımed.ar olacak ahalinin ianatı ile 
ıın.rtat ... nıza ınazhar kı...ıonımastna mü
saade ıolmımaı:;ı. 

Katlk.omenos Makat'.Oöl 

(Aslının aynen tercıimeS'i) 
Liva tercumanı Selim Sırrt 

Be)·anname m.,se'esi bir bayii Jaklari!e" i:;itmu; orada ha~ır l>u -
telil!,ı mucip olmu~tu. Fa at, bun lunan •~ah.iri "ıhane hastalar -
dan da bir netite elde edilen1c • a~ası Haci Sall!'~ Bcvclcndı .::icr,::.z 
1ni~ti. Bir taraftan metrepolit v~ bc!cd.ye h."'Gn1is~.ti ısma,! Bt?ye-
kili. bir taraltan da Yunan erka- fendı, Terokepaznr_nda boi<kJı Na 
ıııharp yüwaşısı olduj!ıında şüp- şo yeJedi lstcr;o, Eg ·çınar ma -
he kalınılan (Male) iaen topla- halleo;inde ber>er Afi Hiıse;·.:ı, 
makta ve çeteleri takviye etmek- Hacı Gabrinoz ır.a1'ı.lleı,inrl~ Dra-
te devam ediyordu. gat Yusuf, Keınanıce malü 1 '"'n-

Bütün bu vesaik de - ne yazık ki- • de Yorgi Hırisan Rakıcı Kcmanicı 
kafi bir delil teşkil edememi~ti. mahallesinde suvari Yorgı Ku -
Arlık Reşit Paşa da anlaıııışh ki, laksız Kem:ı.nice mahaılcsil!de 
Sclanlk valisi iane meselesi U.c- bahçevancı Yorkı Similyani jan-
rinde fazla durmanın siyasi malı- <Lruna neferinden Kalendereli 
zurlan olduğuna kanidi. Papaz oğlu Dinga nam kesan hu-

Halbuki, iane meselesinin al • ı zurunda söylenmesinden tebey -
tınd• ı: ç<kacak çapanoğlunun ne- yiin eder. Mubasstr dahi buna re
ler doğuracağını kimse tahmin e-

1 

v"bcn ben de bunlardan yirmi ta
dcmemekle bc-rabcr, Serezdeki ha- ne tel€! etmezse 1l yediğim ek -
fİ)elcr hadiseyi sara)a bildirmek- mek bana haram olı;un ~bıooa 
ten de geri kalmamışlardı. Ab - l ~ulunmuştur. Elfazı meııküre bar 
diilhaınidin bu işe ne kadar e- , lada esaınıst mttlıarrer sahıdan 
hennnjvet verdiğıni biraz il!'"ride ı mahz.arında irat edıldiAınden bun 
gOreceğb:. larıın her ık.isi yanı mubassır ve 

.... merkum dava vek.ıh e~ho;.sı mu ... 
lo, 

\ ~!@ di4ü.ndüğiimüzden ltaı
~ 'P borusunun Akdenizden 
~-~ aa~p cephesinde dikkatle 
'"'>tı "'•8tnin da1ıa müncuip o!a

Diğer taraftan Y u.goslav Müna
kalat Vekaleti san'atkiırlarmdan 
mürekkep şehrimize gelen 70 ki
şilik orkestra takımı da dün ak
şam Taksim Cumhuriyet abide -
sine merasimle çelenk koymuştur. 
Yugoslav san'atkarları l>u ak.~am 

saat 17 de ilk konserleri"; Fr n -
sız tiyatrosunda vereceklerJır. 

da ,biri ile C'Vine Beyoğlundan mi- Amerikan sefarethanesi ınehafi- purları için lüzumlu tedbirler al
safir olarak gelen arkadaşı Halil linde, Musolininin şu günlerde i- mıştır. Fransız vapudarı müsaa- ı Onlardan yirmi kişinin 

1 • • - • 

zırı a olduikları vazıha.n anla ·ııldığı 
cihetle mal11ıa mesa.I< mübıde ıca
dile islıiorahat rn asayişı LJmumt -
veyi ifsat ve ihlal etm<'k makı;a-
dıle mahallelcırmıize dllhııl etmek 
te'!flbbusünde bulunan c~hası mw 
zı.rrai meJkurenin tedibı ve IOO 
yüzden ikat melhuz olan tehalükü 
adidemn önünün alınına.-;ı husu -
suntla hJnıemı all\'yele ·noıı GCl'

kar bu\ urulın""ı z;mn.nda key
fıyct bertafsil arıxılunur. Olb:ıpl<t .. 

ile aralarında kavga çı.lmnt';hr. talyanıu harp harici vaziyetinde desiz seyrüsefer edemiy~c ktir. 
Neticede her ikisi de .birbirlerini i .. ==========~=======;;,,=~~~;;;_;,;;;,;~,:;;,:;:~,. 

'<ınıyoruz. 
aftır surette yaralamışlar ve has
taneye kaldırılmışlardır. 

w 

Yarı?. matineden TAK Si• M 
ıtıbaren 

Sinema-
smda 

İnsanı hayrete dü~ürecek, merak ve heyecan içinde bıra
kacak ınaccralar - Tüyler ürpertici cinayet vak'aları, 
Şikagonun esrarengiz batakhaneleri. 

il Norveçliler bir şehri 
geri aldı 

(I ;nci sahift>den devam) 

Kuv\rctlerimi.zin hareki.tı ~ayant 
memnuniyet bir surette devr 111 et
mektedir. 

gcrülmemi§ büyük sergüzeşt filmi 

Dombastaki kuvvetlerimiz Al • 
manların faik kuvvetlerle ve tay
yarelerin, ağır tankların hinıaye
sile yaptıkları şiddetli taarruz ü
zerine evvelce ihzar olunan nıüs· 
tahkeın mevzilere çekilmiştir, 

~ıan: Rahmi Y AGIZ No: 98 

Donanma Geliyor 
Ilı - Şu siyah pardesülü, koyu ıapkalı 
'~ını buraya çağırırmısınız? 

b\' ~ 
IL'tlt V~elce kararlaştırdığımız Davust'un yeni macerası 
"'~i ~dtın .. Sultanı iyice tahrik I 
'S., z.. Lena Bartley, kapıdaki garsona 
\, Uta? 1 haykırdı: 
"İL ıııı İıık 1 · • h · · - Şu siyah pardesülü, .koyu şap-
ı..·"'lt . eın esmı arp zengını- kal , 
ı:'• tf Q~na ;uice yaklaştırdL Ağ- ı Madamı çağırınız •• 
~~ l~ndısinin kulağıııa ycpış- Garson yaydan fırlıyan biT ok 

ı.:ıtı.ı.,d.ıtika kadar fısıldıyarak 1 bızile sokağa f.ırladı. Bir dakika 
ı:~ ı~,· anlattı. Bayramzada din- ı sonra olelin holüne giren sar,,.ıo, 
ii!· ~.~nden kah hayrete diisü _ levent boylu çok şık ve çok güzel 
,'\ "" h bir madam, karşc;mda Lenayı gö-l, ~- L azla tebessiiıu ediyor, d 

~'t; .""~ın 1 sallıyarak tasdik va- rünce bir sevinç çığlığı kopa
1
r L. 

•Ost · 1 Koştu. iki ecnebi kadın kucak ı;şı. ,,.._ ."". •Vordu. 
•it' .. , tılar. Lena iki kucaklaşma arasın-
;"'.;v.,ı.80llerini bitirince tekrar 

·~ da söylendi: 
· lıay ~a tavrırıı takındı. Bek- _ Cok ha nrsız ltir arkad•şsın 
11,;tıı'•ınz~de konuştu: · doğrusu.. B.u memlekette ayni 
()H •k ıkı gün 1>0ora öyle mi? ,.ıııtte oturduğumuz halde böyle 
~tlt~ ?•)'efendiciğim!. bir tesadüf bckli)erek mi görüşe-

. ~itıı~~·:· Bir isteruğin var mı? ceifiz?. 
~~ lıayd~lık sağlığınu efendim. öteki cevap verdi: 
'I ~,l ı oy le i•e Allah muvaf- _ Ah libe .. Benimki Bcrlinden 1 hıı,v•>sin. Sah ak'?'lını seni döndii. Bir dakika yanından ayrıl-
t.11~ •da bekli) eccğtmM sam kıyametleri koparıyor. 

~~ıtıı 'btiıne efendim!. Lena omuz silkti: 
~~dı 0darp zeugininin yanından - Kabahat sende .. Bu kaba, bu 
~"'ıı ı.~r a kap1.>ından çıktt. içe- hovrat, bu hotkam adama çok yüz 
,~ dıı)~r Plağın çiftetelliye baş- veriyorsun!. 

4 bz ~1 urken dalkavuı. ku - - l'llttbunım Lena ... 
ltı.laştı. - N ast! mecburiyet bu? Bir * türlü anlamıyonım. Gencsiıı. eıu •. 

= 
salsiz bir güzelliğin var. Etrafın
da fırdöııen, bir bakı.şıua servet. 
lcrini, ·nüfuzlarını israf eden bir 
sürü de aşLkın var. Buıılarm ara
sında sana denk sayılacak genç -
leri, körpe ve güzelleri de mev
cut. Neden !:aliı bu adama satıl
ıuı.ş 11ir odalık gibi bağlı kalı) or
sun? 

Sarısın kadın• çapkınca bir göz 
kırptı .. anlattı: 

Dom bas - Störıı ho ttnıı el'an 
muhafaza ediyoruz. 

Nan·ike diin de mühim kuvvet
ler (ıkardık. Şehir ve liman mu • 
hasara altındadır. Tathirata devam 
olunuyor. 

Ha\•alarda: Düşman bombardı
man tayyarelerile avcL tayyarel~
rimiz arasında ınuharebeler olu -
yor. Dün gece, Oslo tayyare mey -
danı şiddetle bombardıman edil
miştir. Bu meydan köstebek yu
vasına dönn1ü~, işe yarar y~ri kal-

Başvekilimiz 
Erzincana gitti 

,· (1 lnci ıahift-deo devam) 

- Hakkm var Lena ... Görünüş
te benim hamakatime hükmetmek 
18.zım. An1n1a &ana .şunu ifşa ede
yim ki, etrafımda dört dönen bir 
sfirü adamın arastndaki genci de, 
ihtiyarı da, paralısı da, otoriteri 
de onun yanında hicbir mana ifa
de etıpez .• Ben, bütün bu insan
larla dost geçinmek, hep•inc gii
ler yüz göstermek mecburiyetin
deyim. Türklerde bir söz var: Ki- kikleri 
minin devesi, kiminin duası diye.. lkarava 
Bunda, heın deve, h~nı de dua . . 

hakkında Bismil'den An
aşağıdakt telgraf, gönder-

mcvcul. Daha a<'ıkcasını söyliyc- ı· ımıştır: ... • 
yim mi? Bayraınzadeniıı rakam bu- cRa"1an dagında yaptLmakta o-
dutlarwı aşan servetinden zi)·ade lan :;onda jın bıwünkü vazı yeti, 
erkekliği, hoyratlıi(ı çok ho~uma mütehassısların kati ifadelerine 
gidiyor ve .. onun yanında buJun
dui>-ıım miiddctçe, eski Türklerin 
niçin bir harem dolusu genç ve 
seçme ka~dını yanlarında taşıdık -
larının sebebini anhyoruın. 

Lcna, Miloviçin söziinü kesti: 
- Nedir bu sebep kuzum? 
lmlovic çapkınca bir göz i~areti 

daha .vaptı, ilih"e etli: 
- Oh Libe .. Ayak iizeri izah e

dilemiyecck bir sual sordun. Bu
nu sepin ferasetine bırakıyorum .• 
Daha mühim konuşaraklarımız 
'\'ar .• 

(De\·nmı •·ar) 

~re, bir petrol mıntakasının teza
hürüdür. Mıntakanın arzi teşek -
külünün müsait bulurunası bu te-
zahüre hususi •bir kıymet vermek-
tedir. Bunun hududunu ve veri
mini tcsbit için daha ınütt>addit 

sondajlara iiıtiyaç Yardır Bundan 
sonraki mesaiye müte:lıassıslarca 

tesbit edilcc,,;, proı:ram dahi\ınde 
deYaın olunacaktır. Bu hu"tlsta 

1 icııhed~n tahsisat Büvük Millet 
~kclı..• ndcn istenect>ktır • 

n1an11stır. Yeniden ll ta' yare tah-
rip edilnıiştir. · 
Alınan tayyareleri, birçok Nor

veç ~chirler'ni ve bilhassa Mol • 
devi boınbardın1an ctınistir. Buna 
rakrnen maddi hasar cü~idir. 
.. Da~ıimarkadaki Alman ta~·yıue 
uslerı de bombardıman edilmiştir. 
Yedi tayyarcıniz dönınemi~tir. A .. 
iman fotoğraflardan mühim tahri
bat .'·apıldığı anlaşılmıştır. Bu 
fotograf!?r da neşredileccktir. 

ROROS SEHRİ GERİ 
ALINDI 

Paris 2 (Radyo)- Stokhofm • 
den bildiriliyor: Röros, dün sabah 
Norvec kuvvetleri tarafından is
tirdat olunmuştur. Burada bulu
nan Alman kuvvetleri şiddetli bir 
mukavernetten soura .şehri terke 
mecbur kalmışlardır. 

Havas ajansı muhabiri de bu 
haberi teyit etmekte ve Almanla
rıo 40 kilometro geriye çekildik -
lcrini bildirmektedir. 

Sovyetler harbe 
girmiyecek 

(1 inci ıllhlfedea cı.,...ı 

Merasim bu sene wk muhteşem 
olmu•tur. Şeref tribününde Fin
landiva harbinde madalya almııı 
olan askerler de vardı. Stalin, Mo
lotof ve di.ğer yüksek zevat ile 
birlikte öğleye doğru tri-büne gel
mistir. l\1are.;al Budyeni 'kıtaatL 
teftiş etmiş ve kı.sa bir hitabede 
bulunmuştur. 

Leningrat, Kiyef, Minsk, Viborg 
ve diğer şehirlerde de büyük ge
çit resimleri yapılm~tır. 

Bir Macar vapuru da 
karaya oturdu 

Son fırtına dolayısile Macar 
bandıralı Dona vapuru fırtınadan 
Midye yakıı ıaıında kumlu.i(a o -
turmuştur G<'minin bugün kur -
tarUınası beklen~tedir. 

oaşını yıyecegım 

Bu sır .... da, ~ehir içinde, Kutu • 
Bulgar miioaı,batını da gö•den 
gc~irnıek lcizıındı. Bu hususta C· 

saslı hir fikir edinebilmek için, 
her~c7t·dcn cv\'cl, SC>rcz Bulgar 
mektebi kavasınıu sebebiyet \'eT· 

diği ufak. fakat çok ehemmiyetli 
, .. e en tere ·an bir bidiscnin içyü .. 
zünü telkik edelim. 

Kavas İbr him badiseı;i hak -
kıuda Screz mctrcpolit vck.üıı -
den mutasaı rıflığa gelen bir muh
tıra bu hoidi,,cnin ıç)·u:ıunu en 
meraklı saflıalarile göı.termekte -
dir. (Vesika: 44) 

Serez mutbarrıfı Re~it Paşa 
llazretlerine 

( l\lalırcnıdir) 

~ehri hali ruminin on yeıdı lCi 

pazar günü Bu~gcr mektebi n.u- ı 
·bassın İbr.alüm nam lrnnesncııın 
~ehr;ımiz ıınulebe1·amndan ve Rum 
millcthıclen olan Gl"bekibe .ma- ı 
halle>-lnde E.i(rlçınar .wkağmda 
hakka! Yınıi veledi Kosbıyi şiilu
mu gaLza te\·effühile beraber fe
na sure~te darbeylediği bittabi 
mesmuu ai.ileri o.lmuşt.ur. Bittal>i 
hükumeLı seniye merkum h:>k -
kında lazJm gelen anuame!ey.i .ifa 
edeceğlnden her ne kadar emni
yeti tammımiz varsa da lreyfiyeti 
daha mufa....a.I ve daha vazih su-
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\'ekili lll•.'trepolıt Sı:-rez 
(Mühür) 

(DevamL nr) 

······•••ı•••••••••ı• •.•• 
harbe Italya 

hazır mı? 
(Başmakaleden devaıu) 

nıukadder olan nltıai neticc)·i de· 
ğiştirmiyecek ve İtalya Akdcnizo 
açık bütün biiviycti, Fran.saya 
ba~h karası ile belki de Alman -
yadan önce ve Almanya ile kıyas 
kabul etnıiyecek derecede ıuahv 
ve harav. olacaktLr. 

Bu noktanın idrak edilebilmesi 
ve müttefiklerin iyidm iyiye te
raziye vurulıııasL ümididir kı, he
nüz İtal.yanın Almanya ile birlik
te harbe gireceği hakkında kat'i 
hüküın verilmesin~ mini teşkil 
ediyor. 

ETEM İZZET BENİCE 

Asyadan Avrupaya akan ... Şehirleri aleve... İnsanları hayr.te 
dü~üren büyük fırtına 

.Cebelüttarık Casusu., <Don Kazaklan filimlerinin 
eşsiz kahramanı 

ROGER.DUCHENE 
Sinenıa tarihine dain1a Şaheserler yaratan: 

CONRAD VEİDT. SESSU lIAYAKAW,\,, .:llADELAİNE 
· ROBENSON, MİŞİJCO TANAKA 

gibi büyük Yıldızların son zaferi olan 

ASY ADA KOP AN FIRTINA 
Derin bir aşktan, çıldırtan bir kıskançlık.tan, büyük bir avan

tür, sonsuz bir heycanda,.n kudretini alan senenin ln LüyUk 
süper filmi 

Bu Akşam L A L E Sinemasında 
Prllg"rama ilave olarak: l\lüitefi kleriıı karada, denhde. ha,·adaki 
harp hazırlığı 1009 metrelik türkce ,ö.Iii biiyiik harp raporu. 

Ayrı~a: PARAMUJııı'T JURN .\L'da, Norvcc harekatı. 
Numaralı yerlerini•i evveld<'n kapatınız. Tel.,fon: tı5!15 
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: . ·~ F O S 1' A K S O L, Kanın n lıayett kısmı olaıı lmmızı yuvarbıalla n tuellyaek eoğa}tır. Twth ipalı temin ede:r. Viletıde dl!'ftmlı zençllk, dinçlik verir. Slnirle:t1 ~ ~· 
4&ank ııufıt lıuhranlan, aykusmluitt ıideri:r. Muannit inlubazlaft!a, barsak teınlıelliltnde "nr.ı, Grip, Zatttrrieye, Sıtma nebhetlerine, Bel~ekliii tt ademi U.tidatb 

• 
kilo alıaakia "8]'nı hayret faydalar temin ede:r. )ıil• 

I' O S I' AB S O L'ün diğer bCWin kunet f11naplumclaa mtiielilitl DEVAMLI Bİll SlJRE'l"l'lt KAN, KUVVET, İŞTİBA TEMiN ETMESİ ve iJlı: lnılla~da 
tesirini 4leıılıal &ictenıııaldir. 

KAN, KUVVET, İŞTIHA Şurubu Sıhhat Vekitetlnin resmi müsaadesini haizdir. Her eczahanede bulunur. 

Balsamin Kremıerı - J::Salsamin Güzellik Eksiri -
Balsam in Rimelleri - Balsam in Pudraları -

Balsamin Rujları - Fard Balsamin 
En kibar mahfillerin kullandıklan ve bütün 

diba7- taDIDllUf uhhi güzellik möetabzarlandlJ'. 

EREGLİ HAVZASI --· Kömürleri Satış Birliğinden: 
3879 aumarah kannna möste Diden 2/12891 numaralı kararna

menin 3 sayılı karanna göre tefC kkiil eden 

« Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği » 
Merkezi ZONGULDA .TADIR. 

Birlikten kömür almak istiye n miistelıl ki erin 15 Mr yıs 19·10 
tarilıiıle kadar İstanbulda Tophanede İskele Caddesinde 28 numa
rada ve 15 Mayıs 940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya 
Zonguldakta SATIŞ BiRLi(it MERKEZİNE müracaat eyleme
leri Jizımdır, 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ: 
1- Kömür alıcılarının kümür bedelini pc~inen ödemeleri 

...-ıtır. 
ı.- Kömürler Havzada F. O. B. olarrk testi ı edilecektiT. 

Telgraf adresi: ZONGULDAK • SATIKÖMÜR Telefon: 145 

--ı------ ZONGULDAK _ _.. 

18/4/1940 ~ yapıl.arı eıkrı ııESi i'eSlıedilıni.ş ola.n ve mu-
l~n bEtl.eAi 32195 ln. ol<m 18 kaılem rnuhteH aıınpu"':er 9/5/194-0 
ObŞl'lıf:,::o günü eam 15 4lf.o kapak zarf usu1ü i.e Ank.arada idare bi.
oosmda satın aılınacail<ltll'. 

Bu iııpi< ~ 'iut.yenlıeriı:ı (2414,63) lralJk muvakkm teminat ile 
kaııunıuı taıyin ~ vesiioalan ve tekliflerini aıyni gün saat 14 d.., ka-
~ l<uııiııym res!.j!ine vermelıeri tazımdır. 

Şarin.ameitr (161) ilrunl.\IQ Ankkara ~ Ha~ Vlt'melerinde 
.tı"bnıııl<tadır (3261) 

• ERE'3Li KÖMÜRLERİ iŞLETMESi 

Kömür Satış Şubesinden: 
Eftili Kömürleri İşletmesi Kömür Satış Şnbesinin bilfımum 

mevcudat, taahhüdat ve ma1lubatı bütün hukuk ve vecaitıile 
3810 numaralı kanuna müstenideb 2/12891 numarah kararnamenin 
3 sayul karan hükmüne göre teıkil edilen 

«Ereğli Havzası Köıaürleri Satış Birliğine» 

Devredilmi., olduj{mıdaa aUkadarla.rın her türlü işleri için 
15 Mayıs 1940 tarihinden itiba:ren Merkeııi ZONGULDAKTA 
ltulun..,aı. olan adı geçen Satış Birlii!'ine müracaat etmeleri. J • • 

Sahip ve ueşiryatı id .... eden Ba§lınıhaniri 
ETEM İZZE'J' BENİCE . . 

U...ıldıgı yer. SON TI:LGRAF Matbaa11 

~o.289-47 

Cem sultanın ilelebet hapishanede kalması da 
Sultan Beyazıdın "işine gelmezdi · 

- Gmel.. I disine kuşı artık t«avüz etmesi 
-Yüz bin altm Ooriyi kazan _ holı:im haricinde idi. 

mak için İspaayol kaptan1D1n bu Fakat; Cem Sultanın ilelebet 
mahpoııta blması da Snltaıı Be • 
yuıdın işine gelme2di. 

ifli ba~aracağına mtinim padi,a .. 
hım!. dedi. 

Sultan Beyaz.ıı, Sultan Cemin 
bir an evvel zehirlenerek vücu • : 
dünün ortadan kalkmasına dua 
ediyordu. Yaksa, Cem, hayatta ol
dukça kendisi içhı rahat ve hu· 
sur olmıyanılrtı. 

Sultaıı Beyazıt, şimdilik Rodos 
fiivalyelerile yaptığı muabededen ı 

4oia71 emindi. Panı ile Cemi, ile
lebet mahpusta tutabilecekti. Şeb
sa<le c-ia wa+a Jtqyle Jı:.aa -

Çünkü, Sultan Cem, mahpıısta 
bulunduku müddetçe clevleti aliy- ı 
ve, dÜ4manlarının metalc'batın
dan kurlulamıyacaktı. 

Bu sebeple Sultan Beyazıt. Sul· 1 
tan Ceınin zehlrleoımesi etrafında 1 
fazlaca ıncşgnl olu:ronhı. ı 

Rodos şövalyelerini - ik ta&. 
•in edip Sultan Cemiıı ilelebet ı 
Framacla mahpua blnıamıa mn
vaffılk olan Sultan BevuB artık 
emindi. Şimdi, ç~ --· 1-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İç ve dıt BASUR MEMELERİNDE, b."411
' 

memelerinin her tür!fi iltihaplarında, CER..\• 
BATLENMİŞ FİSTÜLLERDE, kanayan ~ur 

27 Nisan 1940 Vazi eli 

.cASA: 
A K T i F 1 • ._ P A Si F 

...... Ser.a7• 
Lira 

15.000,000,-
memeleriaia tedaviainde 

'11m: s.ıı ld1-71.i21.238100.88l.855,16 
BANKNOT 1"/,510.89~.- hıtiyat Ak~ 

120.282.014,l8Adl .. ,.,._ 
H..-

'01' AJtLIJ[ _;,l ;;·88_9_._26 __ 5~ 6.188.666,1 
6.000.000. - 12.188.666,, 15 Da hilcleld lltdr.ahmt.I -

370.324,01 .370.324,01 Tedavilldeld Banlmotlwı 

Denıbcle - -

1 

REKTA PATI 
aalı:diJ'e 15&.7-tı!.S63,-
Lt.rıunua 1 - 1 lDel ......._ 

llarl~ JlsluıWrlen 
tllm: Seti ldJolram 6. 121.641 8.614.798,21 

<klerlr.e ı.t"111<aa hul-Altına lahvW kal>U Seı-
ciövlzl.- 36.466,97 ae laratuıdaıı rtld te-

d!J'at 18.879 ~79,-

37·15027°'84 ıı.n.ııd• ..w. - - 1 lnhisarl•r U. Müdürlüiünd•,,: 
rıaltdl1e balt17""'1 139.868.987,- i __ .::,:.::.:.:::::.;:.:=:...-::.;:_..=::.;:;;;.::.:::.:..;:.::~.:;..---
Ka,.ılıtı ı.mamtn alim e"silt_ ııı••" ..ı 
~ ııa- teda.,.. Ci•&i mikdarı moha• 0/87,S tc- ~ ' 

men B. minıb ~kh 
le vu..ıu.a 17.000 000,- Ura Kr. Lira Kr. 14 
._oat aublıW na. ıJc 
- lfid.oY111• ...-ı.ı.. 160000.000.- 316.868.987,- Gakvaıııiız !bidon 500 ...ıet 15000 - 1125 - ~zrl ıt 

Diler - '" Borçlu 
lıllrina baldJ'elerl 28.499.005,8• 

Buia• Tahvilleri• 

ı:ı.r..- - nnıln --diye ltaqal1ll ısa 748.563.-
ıtanunun 1 • 1 lnd aadde-
lertne tevfikan batirıe tara-

- nlrl ı.dl7a\ 18.879.576,- 139.868.987,- ME\DUAT: - Sarı ya.itin m;,t.al 4-00 boi>n • miiteehlıidi neınına ıJJI 
Tllrk Liram 63.375.714 6~ k8:Aıdı -~-'~"""eh .. . . .., __ .. tı'k~ • .J 
Al ""' 9 7 2 99 882 55 I - Şowılrıame Y.11 ..,., .... A""' ı>nm111D<111il mucı"""""" ·' - aP'" tı • S.Klg. s ....... 1. 30 8.1 -i.167 141.4 • , ve mkta.n yazılı eşya hizakrmd.a gıöst.er'.il~n usuller!<? ;;$."' ~ 

'M~.234.425,96 Oövbı tu.hlaildatı: 
cakıtır. . sa 

'l'tCARİ SENEDAT 24'2.234.425,.2!_ 

t.ı... Te TuYUit Clla.Ülll 
CDeruhd• edilen .....c 

Aıtuuı t.ah...W lı:a.,U d&risllr S.034,61 il _ Bidon rnuhamınıen beıde)i, muwı'lduıt teminatı .. ~ ~ 

yu.k:and-a yaııılıdır. .. .. . ı.f· \ o{': 
Dltr dhtııı- w d=" JII _ Pazarlık 6/V /940 pazarW• f{Uıuı Kaha;t.aşta ıeva~ ~ lı. - (naltdıyeııirı ltartılıl' 

(!:ah•m ve TabvWıt) 
(İUbarl ltı)'Jnetle) 47.887.S.C4,3ı 

ltll..U.. bokl7.ı.t ~ 902 111' 17 36 905 85?,78 bayaat şubesinıH<l alı:ııı Joorn.isytmuııda yapılacaktır. ., ııibİ 
lllllıl•llfl 117.5.u.160,H JV - Şartnamelıer sözü g,çen ııaıbeden parasız aJı.ıı.ab:·l·ce" 1! 

t.ütY1Ut , 8.395.970,81 S6.283.S 15. 22 munekr de görülebi1ir. . .. tıerd'!' ~'41 
V - :lsıt.eoklikrin paza!"bk için tıayırıı olunan ııun ve ısaa (3:11"" 

lhanslar. 
Hazineye Jıı:ıu vadeli ••am 
.\Jtm ..,., DOvi:z uuruıe 
Tahvil~\ üurlne 

9.269.000.-
47.188,65 

7 ıı ' 8. 773 41 17.ırı4.9'? o~ 

4.5CO.OOJ,-

1 penme pa:ralaril" lbirl-ikftı ma.Jôır 11ıan l!IY'"Vl<l müraoeaıırtJııı1"~ 
• 

,.., BİR SERMAYEDAR ti' 

1
, Sınai lşlerile ııııeşgul ve işlerini teV6i etm'."k i.stiyen lbİ~y~,r hioseürlu: 

llılallWU: 

Yekh 

1 T~mmuz J 9;JR tarihinden 

22.J 4S.OW. 0 6 

64'J.002 5 '.85 • , _______ , ...... 
itiharen: ta"'ontn haddi 

Yekt" 

ti,<(, altın ıu:.,rioe 

_, ____ , katörle te.şri·ki ımesai etmek arzueun<fadıı-. Talıpler .Sc!Yll 

~ Ot?. ~48 6l rumzı~~-~le~1~76~pos~t~a~lru~t~u~suıı~a~muı:~·~-~1~ca~a~t~e~y~l~eım~el~e~rı~· ~m~e~r~~~~r~. ~ 
•• 3. 1-~ 

==A1.=ğ8ı.z~=lbaş:.l=u.fı;=u:.v=e:d:iş111l=emı=· -=== r--= ... = _= _= _= _= _= _= .... =-= _= ,,,,=..,,= ,..= ..,,= ..,,= ..,,= ,...= ,.,..= .. =-===:...-'=-·· .. = .....,......,,.,....,.,....... i·ı ~; B !< ~ V 1 Ç , ::.'f ~ 
nasıl temizlenir? İstanbul Belediyesi llanları ve fUrekası A.Lı;.J.:.A.~ ~ 

Dişler ve diş etleri, evveıa ıı.. .................... ._.'-_ _.. ..... iiiiiiii_.. ..... _._,.. • ..._.._ _ _,__..= .... ~ ı Hellenic . 
mfuaniki surette yani fırça ile Cerrahpaşa ve Hasel<i ha.stanelerile ZeyneJ'.l'kamil doğum evinde ı M d t ~ Dalga UzunJıığU· ı'"' 

(RIDA Di~ SUYU) u, tedavi yerleri inşa ve tesısi işi açık eksiltmeye konulmuştur. K~şi:C e arran~an 1 1648m. 182Kc/S· :ız~oı'~ 
bedeli 7511 lira 22 louruş ve ilk teminatı 563 lira 34 kuru.stur. Muka- Lı nes P. 31.7 m. 9465 ı<c/;~ z& 

Mahl ·";hne batırılarak temiz- vele, eksiltme, bayındırlık işleri genci, h\l$Usi ve fenni şartnameleri, Yeni ve muntazam postası Q.19.75m. 15195 J{c · · ıı'/ 
lemneli sonra dil, yanak mu- proje keşif hulasasile !Yuna ;müteferri diğer eyrak 38 !kuruş mukabi-: her hafta Salı günü akşamları 9 74 P1'jl 
halı gt;aları ve boğaz bu tinde Fen işleri müdürfüğünden verilecektir. lbalc 6/5/940 pazartesi Muntazam haftolık pos..a Her gün, öğlenleri 1 · ı.>' ~ .,-
ma'lıl(ıl ile çalkalanmalıdır, günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat olarak 15195 kilosikl TAQ "Ü.; ıı•f~-

'-••••mıı••••ı•mrt1' makbuz veya mektuPları, ihaleden 8 gün evvel Fen işleri ımüdürlüğü- Andros ve Thraki 31.7 metre/ M65 kiJos , vıl"' 
ne müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası 68 dalga postalarile ,. 

------------- vesikalarile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunma- Binnci sınıf vapurlarile doğru olan: Jlft!'.ff 
lan.. (3206) 1 P.re, İskenderiye, Portsait, Ya,. ECNEBİ DiLLERD~,,_V'- . 

- Çocuk H~ldml ITT * * ı' fa, Telaviv, Hııy:Ca, Beyrut ve LER NEŞRİYAT Pl'"" _.ı~ 
D Ah d Akk 1 Kıbnsa haıeket edeceklıerdir. · cı "'j;. r. me oyun U Temizlik işleri için imal edflecek el arabalarına muktazi mutıtelif 1 Yolcu _ Eşyayi ticariye _ Tn· Birinci servis iJ<ıll ı 1 I 
Talı:slm • Talimhane Palu No. t deımir ve sair malzeme açık eksiltmeye ikonulmuştur. Tahmin bedeli riz \m . Her türlü esbabı İranca Saot 12.00 S-: :~~ 

Pazardan maada her gün ıaat 2496 lira 20 kurıu; ve il:k teminatı 187 lira 22 k~ruştur. Şartname zabıt istirahet, zengin ve Arapça • 12.15 ', I!~ 
-..15 den aonrL Tel: 40127.._ ve muamelat müdürlüğü kaleminde ~rülecektir. thale 13/5/940 11azar-1 mükemmel mutfal: Ellence • 13.45 ~ 

tesi günü saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. ' lHüııaid fer&İt Fransızca • 14.00 • 1'f! -------------1 Taliplerin ilk tcmınat makbuz veya meiı.twpları ve 940 yılına ait İn~lizc:e • 14.15 , 

1 
ticaret od&'Sl ve.sikalarile iılıale günü muayyen saatte daiıml encümende Bi~i.di.sna Yunanistarun bil • Bulgarca • 14.30 ,,t) 

1 ı.ıs;!:"1 bulunmaları. (3365) ~;~~~k~=!r~.:. 
18 

__ Prog!n~ :~~ 
19 fst. Bölge San'at Okulu Arttırma, Eksiltme to verilir. soat ayan, 18,05 M Jb~~~~ 

U5t fficrl 1 Bct.iülevvel 
24 

l!MO, Ay 5, Gün 123, Kasım 177 l Haııtiı;: ANDRCS vapuru caz orkestrası, (Şef:. tıı-•1ır 2 llayıs PERŞEMBE ve hale Kol'lisyonundan : Pireden hareket ederken Kıl>- gür), Soprano Bedn!le ~ 1 ti 
rıs, Suriye, Filistin ve Mısır i§tirakiyle, 18,40 K~~11,,.ıe1"_'..ıl 

Vak.itler Vaaad Eaaal Şekli ilk F.kııltmuin Monaın- miktarı clnlİ hattını ve THRAKİ va-:ıuru ise Serbert aaat, J9,10 "'~eıt""'.JI· 
----ı Sa. D. ı la. D• teminat Tarih Gün Saat men YckOn Mısır, FJistin. Sıniye ve Kılı- at uyarı, Ajam v~ ·ıe· ç'-.1 

Gb.. 4 57 9 51 Ura kr. Kuruş.S. ns hattını tak.ip edeceklıerdir. haberleri, 19,30 MüZ' ~ ~ıl' 
....... _ 12 11 ~ 05 Tafsilat için Gal&tada Frank Vecihe Cevdet Kota ' ÇH_; 
~""..ı 16 03 8 56 

Açık 77 8/5/940 Çaıışam'lıa 14 10 25 10000 Birill<!i Ekımek hanında umumi acentasına Te- Kam, Okuyan: Mustaftoıı11 
... lefon : 44703 ve Galaia rıhtı • Radife Erten. 20)5 ,,:·_.ı.; •!' 
Aı..a- 19 06 12 00 l - Bölge San'at mektebinin yukarıda yazılı ekmeğin ihale rnında 25 No. şubesi ANDONA- (S h ) 2030 ...,~:;ı ':# 
Yataı 10 50 1 44 müddeti 29/4/940 tarihinden itiiıaren on gün uzatılml'ştır. RO yıızrlıaneıdne müracaat. ıh at soati , . !itİ"".ıoiı>",; 

2 - Eksiltme yüks~k mektepler ımu.haseıbecili.ginde yapılacaktır, Tclefon: 43717 heyeti, 21,15 Mü.ıık: 1, ~~-~ 
Smaak 1 02 7 56 İstek:Jilerin f!ÖSterilen saatte muhasebeye müracaatları . (3532) pek tarafındaıı ke71~~ vılP-· tır~ 

21,40 Müzik: Senfoııı ya"' ıl 
22,15 Memleket saat :a,.,. ·.,;-• 

zırladıll'ı zehirleme planı üzerin
de yürümek lazımdı. 

Fakat, bu :ı.ehirlemc planı, Ro • 
dos 5övalyelerince mümkün ol -
dutu lı:aclar gidi tutulmak ikti:r.a 
ederdi. 

Sultan Beyazıt, sabırsızlanıyor-
4n. Bir cün Çakır Etttemi lıımı • 
ruaa clavetle: 

- Ethem, d .... hpanyol kap(• 
mndan haber yok mu?. 

- Hayu padi.-hım!. 
- Mesele 112uyor.. N., yapsak 

acabaT. 
- Yakında hdıer alırız pad~

llım!. 

- Çok w:nyor .. 
- Uzaması !layı:ra clelillet eder 

padişah.mı!. 

- Neden? 
- Herhalde Fransada teTti-batla 

me--uldürler de onun icindir pa· 
disıdıım!. 

_ Ah, muvııifalı:iy&tli bir ba • 
ha- .:else .. 

- lnşıılliıh!. 
- Sell, İspaayol kapta.,..dau 

eminsin 4e&il mi?. 
- Ytbde ytb padiııalıım!. Bwır 

- .... eaalm Jı;oraanlu.. 

- Rodos şövalyeler;ni atlattık 
demektir. 

- Evet padir;ahım!. 
- Heriflere ebedi mahpusiyeti 

kabul ettirebildik .. 
- Bu, büyiık muvaffakiyettir 

padişahım!. 

- Fakat her ihtimale karşı Ma· 
earlarla uy.....,.hdır. Onlarla da 
bir muahede aktolunmalıdır.. de
di. 

Ve Çakır Ethemi, İspanyol kap• 
tanıncfan gelecek habere göz ku· 
lak olmasını sıkı, aıJı:ı tenbih etti. 

Sultan Beyazıt, Sultan Cenıin 
zehirlenme planını hiç lı:imsecilı:· 
lere açmamıştı. 

Hatta veziriazam bile Sultan 
Cemin zehirlenme planında ha -
benlar değildi. Bu sebeple Çakır 
EtheJ!!.C, Padişah sıkı sıkı tenbi • 
hatta bulunuyordu: 

- Ethem, ağzını 11kı tut ha!. 
- .... 
- Sonra, kelleni ,111,.urnm. 
- Padl~hım canım yoluınııuı 

fedadır. 

- '!rerin kulağı vardıL. Bir Al· 
Jab, bir ben bir ele seo bilmeliı.in. 

Sultan Beyazıt cesur ve harp il· 
mine ""'1ııf -8llJDID u yüksek 

bir tirendazı olduğu !uılıle lab'an 
harpc:u değildi. 

• 
Artık Sultan Beyazıt, Sultan 

Cemden emin bir hale gelmişti. Ro. 
dos .,Pvalyelerini "bol~a ~· ile 
gardiyan haline getlrmisti. 

Cemin Rumeliye ~P İll7u ~ 
karması suya düşmüştü. Falat 
Cem Sultan hulya ile karışık bi:r 
kıorku içinde Adalar deni:tini aşıp 
gidiyordu. 

Sultan Cem, Antıdolııılan aya • 
ğını çektikten sonra isyanlar ya • 
tışnııştı. Çiinkü, tahrik6tçıla•ın 
vücudii ortadan kalkml!Jtı. 
Karamanoğlu Kasım Bey SuJ. 

tan Cemin halasından nevmit oJ. 
muı;tu. Bütün planlan mya dü • 
şen Kasım Bey ne ya~1 .,. 
şımıı~h. 

Karamanoğlu, Sultan Cemi Ru
meliye geçirip isyanlar tertip et
mesine delalet etmişken tiİJndi İll• 
kisarı hayale uğramıfh. 

Cünkü, Kaııım Bey Bocloıs ilÖ • 
valyelerinin abitlerinde, mısaltna
melerinde hı.vanet yofona ııaptık. 
lannı haber almıştı. 
Kasım Bey adamları vuıbcik 

Sultao Beyazıdın Rodos şövalye • haberleri; Ziraat, es ıcııt fi"'~ 
!erile Sultan Cem hakkında uy"'° vilat, kambiyo .. - _ n~ oıJa fi'{;_ 
tuklarına vakıf olmuştu. (fiya~), 22,30 Mu.ıil<C ılı"ıı.!J ~ 

ArtJk Sultan Cenıin :Macaristan (pi.), 23,- Müzik: 11 ol'. 
vasıtasile Rumeliye ııeçip isyanlar 23,25/23,30 Yarınkı 111 
tertip elm"5i tamamile ve .. at'i • I kapan~. 
yetle ortadan yolı: oln11L• savıla • ı_......ı,__ _____ _ 

tıi~aneilıı Jlasım Bey,~ il Diş T•bİ:ofl~ 
41Övalyelerine :ka1'$l kindar bir Ratip Tür ,vJ' 
\'ııZi,.Yet takınmıştı. Hatta, lala • Adrea: Slrkedde VIY ..... ,, ~ 
1anndaa birini aJ..licele Roduı lrirlDd pi rıo- ",;' 
iiivalyeleri reisi Diİbo88ena yol • llua1onc -u: öiıedd' 
ladı. 

Kasım Beyin elçisi şövalyc.ler -
den Sultan Cem hakkında ma)fı. 
mat alacaktı. Elçi Dilbosson ile 
lı:arşılaşlığı saman ilk sual olarak: 

- Reis efendi .. Misalmameye ve 
ahde vefasızlık yaptığınız ııörülü
vor. Bilmenı ne dereceye kadar 
doğrudur .. İııah buyurur musu • 
nuz? 

Deyince, Dülıooson, sarararaJı, 1 
1ıüziilerek sanki ortada hiçbiT şey I 
yoi<m114 &lbi ee.ap verdi: 

- m~ ıureile ahdmuzda ve· 
fuızlılı: ~ değili%. 

- Fakat, Cem Su.Jtanm ırJela • 
tele ~ya tönderilmesi?. 

~nr) 


