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ETEM İZZET. BiHr'lc 

alkanlar,Oniki Ada ve Akdenizde Son V et 
ita/yan tahşidat ve hazırlığına karşı Yunanistan, Yugoslavya 
{kdeniz ve Mısır' da alınan tedbirler hakkında son malumat 
~usolini'nin Amerika'ya sulh • 

temınatı vermediği anlaşıldı 
~uzvelt, bu yolda kendisine sorulan 
bir suale kaçamaklı cevap verdi 

~kde~izdeki Bütün İngiliz ve Fransız deniz ve 
hava kuvvetleri harekete hazır, bekliyor 
~-------
Sekiz aydır 
ihmal edilen 

hakikat 
ll~er Avrupa harbi başla -
~adan önce ve hatta haşlar 
daşJaınıız Balkanlılar ken
b•lerine tavsiye ettiğimiz 

1 ıtliği ve beraberliği ordu
~ını tevhit suretile yapmış 

• alardı bugün daha kay
~ıı ve tereddütsüz olur-

dı. 

~ 
~ETEM İZZET BENİCE 
l'ı~ 
0 Pa harbi patlamadan çok 

... 

1 

isveç'in bitaraflığı bozulmıyacak 
Almanya ve Sovyetler arasında 
Moskova'da yapılan müzakere
ler neticesinde isveç'in bitaraflı
ğına dokunulmaması karar_laştı 
Neşredilen Sovyet tebliği bu kararı ve İsveç'in 
bitaraflığının mahfuziyeti esasındaki iki taraf 

menfaatlerinin tezahürünü izah ediyor 
Moskova 4 (A.A.}- Tass ajan

sı iki tekzip neşretmektedir. A
jans, evvelii Sovyetler Birliğinin 
Viborg mukabilinde Petsamo -
nun ve Aland adalnrının veril -
mesini Finlandiyaya tololi{ etti
ğine dair dola an iddi~Jarı tekzip ı 
etınektecur. -

Sonra da, Sovyctler llr.rliğinin 
geçen hafta Alman hükjprıetioe 

bir nota tevdi ederek Almanya 
tarafından İsveçe karsı yapıla
cak bir hareketin kendisince gay
rido• tane bir hareket telakki edi
lecei:ini ve Almanynnın Aland 
adolarını i~gnline nıiismaha ede
mi t-,.;eğini bilJirbiğinc tlair ve
rilen haberi de tekzip eylemek
tedir,. 

-- ------

Tass, şunları ilfıve etmektedir: 
c llakikat ~udur: Alınan -

So\·yct ademi tecavüz itilafı mu
cihiıı<C iki hafta cn·el l\loskova
da il:i taraf ara<ında istişarder 
yanılıııış \'C bu noktai nazar tea
tisi neticesinde İs\'ecin bitaraf 
kalması ıki likit heot•lın müşterek 
nıenfnatlcri il:ahından oldu~u te
zahür etnıiştir .• 

----- ~ 

orv an ar cenuba 
oğru çekiliyor 
~---...:~~~~~--------

e ı. ~ dtıc_e Balkanlılara bu sütun
~ ~ı.t•nıa tavsiyemiz, bir Bal
~~ .u kurmak oldu. Bu blok 
~~l ~ıı_ samimiyet, feragat mes· 
~Ilı 8ıılı, tam bir birlik ve tek 
\:ti . aııdanın emrinde tam bir 
\~~ti.fak olacaktı. Tek başku
~ .... n emri altında toplanacak r'' hilt edilecek 7,500,000 sün

... lı u ordunun bitaraf ve sa
trlıangi bir taarruz ve te

\':)•ttkarşı koyıruya hazır bir 
i.'ıtt • bulunmasına mani hiç
,\;~0ktu. Bilakis böyle bir 
''libıı lnevcudiyeti Balkanlar

' . . ~gi: saffıharp krnvazörlerinden müt::kkil bir ~o Kral Hak on 'un İsveç' e iltica ettiği ve Almanlarla 

Bır lngılız kruvazor fılosu da mütareke müza.kereıerine başlandığı tekzih ediliyor 

tıı daha kat'i bir garanti al
itıı 8hfuz tutar ve her türlü 
lve tasavvuru durdururdu. 

yarın İskenderiye'ye ge iyor lsveç hududu 4 ( A.A.) - Ha-
vas: 

Rosos mıntakasında bütün gün 
cereyan eden bir muharebeden 
sonra evvelki gece 100 kadar Nor
veçli ve lsveçli gönüllü 400 Al-

manı Oslo istikametinde geri püs
gürtmüşlerdir. 

Emin bir membadan öğrenildi
ğine göre Norveçliler cenup isti -
kametinde Almanları takip etmek-1I 
tedirler. 

Trondheim mıntaka.nndan ha -
reket eden bazı Alman müfreze -
Zeri cenuba doğru ilerlemektedir
ler. 

ıı 'I, 

\ b~\kan Balkanlılarındır.. J 
1 hassa Türkiyenin devamlı 

lıı, 1 ilo dost ve koınşularım1-
i:l>ıi siyaseti üzerinde hayli 1 

ida~~~~~ v:ı!~t;~t~~::::~ 
\~t~~~ı maslahata ve hiçbir 

t ·~ıçbir fayda getirmediği 
~tıı bitaraflığa sapan tesir-

Londra 4 (Hususi}- Son 24 sa
at içinde umumi vaziyetin gös -
terdiği inkişaf şu suretle hulilsa 
·edilmektedir. Bilhassa Akdeniz
deki vaziyet ehemmiyetini arttır
maktadır. 

İngiliz saffı harp gemilerinden 
ve muhriplerinden müteşekkil fi-

!olar İskenderiye ve diğer üslerine 
muvasalat etmiş bulunmaktadır. 
Bir kısım cüziitamlar da yarın İs
kendcriyeye gelecektir. 

İhtiyati bir tedbir olmak üzere 
Maltada geceleri bütün ışıklar 
söndürülmektedir. 

İtalvanın on iki adada tahşida-

~:lııi tı:'tıbassalayı vücuda geti
~d~tır. 
~.~ İngiliz kaynaklarından 

n d haberler, Balkanlarda 
..._U~ ~vlet!erinin herhangi bir 
<:tt llrşısında müttehit bir 

b;17.esnedine temayül ettik
"-""~ itmekte ve bunun sıılhn 
~~ Yo( .... d b"" ··k b" .. 't 

INorveçte'ki yeni vaziyet dolayısile 
Holanda tehlikeye girmiştir 

•ır •. ~• a uyu ır umı 
\. 

11tlni tebarüz etirmekte-

lı,~k ~ t\~ ~ at iizerinde muhakkak 
l.:.lı•nuç ~ıılınmıs olmakla bera
~'l;ı'tlıı 2 •şişten geçmiş değildir. 
~ ~tr ar bugün dahi herhangi 

'ı <l~auı ve tecavüz karşısın -
~•daıtılılığın umumi istiblas 
~ ~ ko nasını tam bir birlik ba
N'.lga:~Yabilirler. Bunun iç~n 

tii v ••tanın da dahil olacagı 
'l,.t de;ı tecavüzi bir ittifak ve 
ı ~ b~ı-·'al kurulup Balkanlar
-~~u un müdafaa kuvvetkri 
, •lec,:".an~anlık emrinde top-

1 \eç~' ınbi birliğe vcrileoek 
Aı~' e ıle de her türlü ihti-1.... qır · . 

"any ıttıhaz olunabilir. 
,~>oı ·.anın l~~ö danbcri tut
S!l•tl~~ ve a lknrdır: Küçük 
,1~ k •taraflık tuzağına dü

'-'<ı •r k •nııtdanmalarına ve 
;,q ~.a tUrnıalaraıa mani olmak 

'ls40 ~ke~ teker avlamaktır. 
"i ~ ~- lı1 Dıtıdadı içinde İtalya -

llıina~'>.. bunu yapmış, teıııi
(l) Uzeriue vererek şi -
e~amı üçüncü sahifede) 

I 

Bundan evvelki yazılarımızda 
Norveçte müttefiklerin maruz kal
duları müşkülatı şu esaslarda 
tlplamıstu: 

1- Norveç bava üslerinin Al -
manlar elinde bulunması yüzün
den uzaktan gelen İngiliz tayya -
releri büyük zorluklar içinde düş
manlarile çarpışına<>a mecbur ka
lıyorlar. Bu vaziyeti düzeltmek 
üzere müttefikler de Norveçte ha
va üsleri tcn1inine mecburdurlar. 
il- İlk hamleyi yapmış olan 

Aln1anlar, asker sayısı, csliha ve 
se\·kıılce'« noktaları tutmak ba
kmıl'l}"mdmı hatırı saı·ılır faiki -
yetler elde etmişlerdir. 

İhraç iskelelerine muntazam 
nakliyat yapabilmek pek güçleş
miştir. 

lngiliz Ba ·vekili Çemberlaynin 
Nor\ r.ç harekatına ııit \:erdiği i
zahat tahminlerimizdeki isabeti 
göstrrmiş oldu. İngil, Ba \ekili 
de N / veçtc nıaruz kalınan miiş
küliı.tıc.ı bizim yazdıi:uııız ~ckiller
de oldııi':unu bildirdi. 
Umuıni vaziyete ve şartlara na-

2araıı ortadan kaldırılınası müm
kün olamıyan müşkülat yüziin -

den İngiliz kuvvetleri Trondlıeim
den tekrar vapurlara bindirildi. 

Bundan sonraki vaziyet ne ola
bilir? 

Alırıanların maksatlarını anla
mak güç değildir. Onlar Norveçi 
tamamen elde etmek üzere şimdi 
şimale doğru varkuvvetlerile çık
mak isü:veceklerdir. 

Müttefiklere gelince; Norveçin 
üst dar kısımlarıııda tutunup hem 
İsveç demir madenlerine, hem de 
kışlık demir ihraç iskelesi olan 
Narvike hakim olmak için ihtimal 
bütün gayretlerini sarfedccekler-
dir. • 

Böyle bir pliını tahakkuk ettir
meleri ise ellerinde me\•cnt vesa .. 
ite ,.e asker miktarıııa bağlıdır. 
Belki de V87İycti oldui:u gibi ka
bul ederek Almanların Norve~te 
temin eltıkleri harn iislerinden 
İugiltcreıc yap. cakları akınları 
ı·ıne t ı:iltc.cdc karşılnaıayı da
ha lıcsan!ı hı lacaklard:r. 

Bu tB:kılird Jl iman tan are a
kııılan lllgilkrc;-e dnha yakın iis
lcı·den teHİlı edilmis olur. Fakat 
Almanlar yine İngili~lcrden fa,Ja 

(Devomı 3 üncü sahifede} 

tını arttırdığı ve balen buralarda 
50 bin İtalyan askerinin bulun -
durulduğu söyleniyor. 

Akdcnizdcki umumi vaziyet 
l\lısırı olduğu kadar, Yunanistaııı 
da yeni tedbirler almağa sevket
miş bulunmaktadır. 

(Dcvanıı 3 üncü sahifede) 
EN ON DA 

Trondheim'in 50 kilometre ce -
(Devamı 3 üncü sahifede) 

İK 
1 ._ -K...,.--I s_A c_A _J Yakın ir atide Holan 

Bi~o~~~~:'.'.e da istilası ·beklenme 
a'nın 

• e ır 
İtalya harbe giriyor, İtalya Yu

goslavya , ·c Yuna:ıistanı; Alman
~a, Ron1anyayı ve l\ılacaristanı iş
gale hazırlanıyor .. Laklldılar1 al
dı yü.ı;üdü. 

Bizjm mabuda, 
- Ne det.sin?~ 
Dedim. 
- Henüz, bir§ey diyemem .. 
Dedi. Karşıma çıkan bir İtalya-

na sordum: 
- Ne dersin? 
- Henüz, birşey diyemem ... 
Dedi ve uzun uzun gözlerimin 

içine baktı. Ben, yine: 
- İngiltere ablukayı hafifletse, 

her yerden İtalyan vapurları Al
manya hesabına istedikleri hayat 
'Ve maden ınaddclcriııi ta~ısa.lar, 
Alınan menşeli malları dünyay.ı 
sntrı ya '\'e döviz getirıniye yara -
ııınkt ~ vam etseler \ c hnı·hiıı so
nunda d!\ İtal)aı·a şöı le eski A
vu tııı·yadan ha ·lııarak Almunya 
içlcrıııe doğru uzanan geniş ölçü
de arazi ,·crHsc yine bir~ey den1ez 

• • ? 
mısın .• 

Dedim. O zaman, gülerek, se
vinerek gözleriınin içine baktı ve 
şu cevabı \'erdi: 

- Galiba, İtalyanın istediği de 
buna mu~uffalı, olmaktan başka 
birşey değil!. • • 

Ruzvelt, İtalyadan itidal istiyecek 
Vaşington 4 (A.A.)- Havas: 
Ruzveltin matbuat .ııümessille·· 

rine vuku bulan beyanabndıın son · 
ra Amerikan mabfcllerinde Amt'" 

Dün 
bar 

(Devamı 

gece iki 
kapandı 

Ecnebi artistlerin ÇtKarılma -
!ar uzerı~c ycrlı art.-t bubınıyan 
Be}O "' barlarında,ı ıkisi dıin ııccc 
kaearunıştır. Ga.a. :ıray - Tıinel 
arasında bulunan bu ikı bardan 
başka t.ig r bazı bar .ahiplcr. yeri: 
artist vctıştirnıek için bir mek -
tep açrnagı düsünnıcktedirler . 
Diğer taraftan Vali ve belediye 

reisi B. Lıitfi Kırdar ecnebi artist
lerin otel lokantalarile çalgılı bah
çelerde yalnız, yapabileceklerini 
sövlemistir. 

rikanın Roma bük(lmetinc itida< sürmektedir. 
tavsiye ettiği ve Amerikanın ayni Bununla beraber iyi haber alan 
şekilde teşebbüslerde bulunm:ı - mabfellerde hô.klın olan kanaat A
ğa devam edeceği kanaati hüküm merikan diplomasisi tarafından 1-
ve diğer telgraf haberleri 3 'üncü sahifede) 
-------

HIRSIZ KİM? 
Aşk, 

l 
Neş'e 

Yazan: 

Heyecan ve entrika romanı 

İskender F. SERTELLİ. ı 
Bu romanda Cahideıtln altı ii ıkı var .. Bir balcdn Cahid nin 

kıymetli gerdanlığı çalınıyor. Bu gerdanlıj':ı acaba Aşıklarından bi
ri mi çaldı? Yoksa başka biri mi? Hırsızı, okuyucular1ıııız hula -
caktır. Hırsızı bulana kıymetli bir fotoğraf ıııakhıesi hediye ede· 
ceğiz. 

Pazartesiye başlıyoruz 



2- S O N T it L G a A r - 4 MAYIS 1940 

YA nizl:\ı ŞEHİR 

l\ILCLİSl AZASI 
Allah, hemen bızim encam~'l>lZı 

lı.a)Teyliye! Adanada V'Ukua gelen 
hadi.sevi Okudunuz mu?. Adana 
lbelt-<liye meclisi azasından bır zat, 
bır Adana gazetesinde kendi.si hak
kında çıkan bir yazıdan dolayı luz.. 
m.ı.ş, roluj,'U o gazete idarchinesin
de alarak, yazı. müdürünü tehdit 
etım~. 

Biz de, hiz.im sayın şehir mec. -
!isi azamıza arasıra takıJ.ı:y=uz. is
ter misiniz, bir gün de, bizıtmki
ler ma~baaya kadar gelsinler. Fa
l<at ben bizimk.ilerin bu makam-

' ' . dan ı;az çalacaklarını zannetmi -
yorum. Çünkü onlar tek .ma -
'kam. ın emrile otıu.rup kalkarlar. 

İNŞAALLAH BÖYLE 

ÇIKAR 

Holanda Ba:şvak:ili sıon söy !ediği 
nutukta .şöyle demiş: 

- Memleketimizi dehşetler or
tasında bir sulli yurdu olarak mu
lhaiaza edeceğiz .• 

inşaallah!. Fakat herke.si, kendi 
ar:ııınıuna bırak.salar... Görüyorum 
ıki, bu zat, pek nüsnüniyet ve Dik.
bini sahJbi! Elbette, Allah, her in
sanın gönlüne göre verir. Temen
ni edelim ki, böyle çıksın!. 

YARIM ADA..'\UN 

MARin;.'TLERİ 

Yarım adam naınile bir canlba2l 
var. Geçenlerde evlendi. Haki -
katen, bu aaamın bacak k.ınru yok. 
f .Ocaıı. canbaz .. İp üstünde yürü
yoc. I ,,·lii me.rüetler yapıyor. 

h. _ a...;.i.le ııörüşen bir gazete 
nruııarririne ııöyle demis: 

- Yolda yüriiınınk bana ipte yü
rı:.mekten daha zor gelir. 

Fena değil. Sıratkriprüsünden 
ı;eçerken ı«>laylık oluı-, şimdiden 
sta ·nı vapıvor demektir. 

ı· ııkat, ·kendi.sine bir teklifim 
var: İp ii6tünde yürüyor amma, 
l)."'1di varsa, gece, bizim evin ro
kağırıdan yürüsün, <bakalım. .. 

Al\IAN YAXLIŞLIK 

OLMUŞ, GALİBA ... 
iki gündür yeni bir gazete çıkı· 

yor. Birkaç gün evvel çı.kacaktı 
ımmıa, evvelce bildirdiğiırn gibi, 
mevlut şekerinden ba;ıka şerbet 

dagıtılınası da l;i.ı.ım geldiğinden, 
fakat, tedariki naısılt;a unutuldu -
ğundan, biraz teahhurla intışar 
etti. 

Bu gazetenin, cidden hoş olan 
bir köşeciği var: Ayni isimle, bun
dan otıuz sene evvel çıkan ceride
nin başmakalelerinden her gün 
lhir parça alıp, hat>ra olarak taiıı
dim ediyor. 

Fakat, galiba, ilk çjkan nüsha
da, tazelik neşredilen günlülk: baş
makale, yanlışlıkla, otuz yıl ev -
vellti ceridelerden istinsah edil -
ııniş .. Çünkü, tıakttk: Dil, o~ yıl 
evvelki dil; fikir, otoo yıl evvelki 
fikir, stil otuz yıl evvelki stil .. 

Yahu, bu gazetenin aklı !başın
da bir sekreteri yok ıınıu?. Böyle 
feci yaıılıı;l.ııklara meydan bırak -
ması.n .. 

NASIL ELİ 

TİTREMEMİŞ?. 

Bir Amerijralı mu.harrır, filııne 
eçkilen bir eseri için, tamam 25 
bin İngiliz lirası telif ücreti al -
ıın.ı.ş!. 

Yani, öyle llıir servet ki, !biz.im, 
bütün yazıcılık hayatıııf>ıZda kaza
nacağınuz yak:iınuın kat kat fev -
kind.e bir satvet ve azamet!. 

Bizim Babıali caddesi patron -
!arından Bay Halil Lutfi ile ge-
çen gün beraber yemekte idik 
(iKeıııd.i paramı kendim verdim. 
İkram görmediği'..'?li tavzih ede -
rim. l Hiıdisevi ona anlattmı da, 
durdu, düşündü: 

- Ben, mı.ıWıarriri hoş görürüıın, 
dedi, fakat, patron. bu kadar pa
rayı verırken nasıl eli titreme -
miş'. 

AHl'llET RAUF 

·varınki 
sa ım ~~~·:ı~:~~ ~ 

Busabah Bakırköytecrü- Kazada mevcut 17 ma Yeni §İİrler 
be sayımının bütün ha• hallenin Sekize indiril- Yeni ve genç şairlerin eserleri

zırlıklarl ikmal olundu mesı' ı'çı'n bı'rleştı'rme ni .beğenmek, onları topyeklın gü-
zel bulmak, adeta moda haline gel-

Yarın sabah saat 8 de başlıya- teklifi red olundu di. Siyasi hadiselerin bolluğuna, 

Yeni tırın 
yasakları 

Bakkallar, fırıncılar ve 
fırancalacılar için bele
diye yeni hükümler 

koydu 
cak olan Bakırköy tecrübe tahriri kanıt b··ı..·anına birka• günlük 

· d Vali -.. ....,.. ' Yeni zabıtai belediye talimatna-nüfusu için bu sabah a mu- Kadıköy ikaymakaınlığı dahilin- gazete, el birliğile, bu gençlerin 
avını. · B. HalUk Nihadın reisliğinde de i<ları' ve inzibati ış· lerle mahal- ımesine fırınlar ve ekıınek:, fran-

methiisenası için her hafta sütun- al t ı l hakık.ında yeni vilayette bir toplantı yapılmıştır. le mümessillerinin vazifelerini ko- !ar d.;Jduruyor. c a sa ı an yer er 
Dün sehrimize gelen istasittik u- Iavlaştırmak üzere bazı mahalle- hükümler konulmuştur. 

• A b d bu Yeni yazılan bu şiirlerden bir Dün şehir meclisince kabul edi-mum müdürü Celiil Y ar a rin birleştirilmesi mahalli kayıına-
toplantıda bulurunuştur. Alakadar- kamlıgın" ca kararlaştırı1ın~ı. havlisini okudum. Fakat, kendi len maddelerden bazılarıpı yazı-

b h görüşüm ve zevkim şu noktadadır :yoruz: 
Jar ve gazeteciler yarın sa a er- Ezcümle bu suretle halen Ka- T··'~" "·ınlarm her tarafı l<ıi.-
kenden hususi otobüslerle ıBakır- dıköyünde mevcut olan 17 mahalle ki, bu manzumelerin _ııkserisi, a- '"'"uı .ı..u. 
köyüne gideceklerdir. 8 e indirilecek ve İçerenköy, Koz- deta, keçiboynuzuna benziyor. O- fi miktarda ve genişlil<.te pencere-
VALİ MUAVİNİ NE DİYOR? yatai!ı, Bostancı semtleri birleş - kuyacaksınız, okuyacaks,t.nız, bir !erle aydınlatılacak ve l:ıer pence-
Vali muavini B. Haluk yarınki tır· ı·ıerek ·Bostancı mahallesi• ismi rede 2 milimetreyi geç.miyen de-

ak.kı d uh . . . takım çomkca, basit fikir, basma lildi tel kafesler bulunacaktır. 
sabah h n a bir m arrırımıze altında toplanacaktır. d ı l' ıf 

kalıp hayaller o u, ısanı zay Tekımil fırınların her tarafları-şu izahatı verıni,;tir: Ve vine bu şekil ile Erenköy ile 
b h t mısralar okuyacaksınız, arada bir run zeminleri mermer, fayans, ka-•- Sayım yarın sa a tam saa Suadiye tevhit olunarak •Suadiye d .. 

k . d b ı 't S zevk veren bir satıra raslıyacaksı- rosimen veya karomozayik ile o-se ız e aş ıyaca~ ır. ayımın mahallesi•, Göztepe ile Merdiven-
bittiği ,fabrika düduğile ilan edi - ruz. İçlerinde, muhakkak ki, yeni şenecek:tir. Ve zeminin münasip 

ikıöy birleştirilerek •Göztepe ına - yerlerinde sabit delikli çukurlar 
linci ye kadar hiçbir kimse bulun- hallesi•, Zillıtünaşa, T"'alabaşı ma- bir hava ile konuşanlar var. Fa - da 

ıkm • .,.. ~ mevcut olacaktır. Her fırın yıl duğu yerden dısarı ç ıyacagı h.alleleri tevhit edilip •Feneryo1u kat, mu""him bir kısmının karala - k 
· 2 defa muhakkak badana olaca -gibi Istanbul cihetinden banliyö mahallesi•, İkJbaliye, Hasanna•a, malarına da csa•ma. demekten oh 

· · d """' ' tır. Tckımil fırınlarda ş ir suyu trenine bınmış olanlar a sayım !kısmen Osmaniye, Acıbadem yo-
. k d d kl · kendimi alamıyorum. kullanmak ıınecbı.ıridir. Şehir su-netıcesine a ar var ı arı ıstas- !unun sol tarafı birleştirilerek 
d b kli kl dir Bu ·t·bar Sonra, aaliba, biraz da çok ve yu olmıyan yerlerde tahlil edil -yon a e yece e~ . ı r - •Kurbag-alıdcre mahallesi>, Ra - • 

1 h ık · k ih · bu k e her yazdıklarını ımiş iyi sular istimali mec'buridir, a a · ın yıyece · tıyacının şimpaşa, :ifürahimağa mahalleleri uzun yazına v 
·· d t · · 1. d An ak mutlaka neşretmek hevesindedir- Fırınlarda dahil veya hariçten te-gun en ı:ıınını azrm ır. c ile Mecidiye, Osmaniye ve Mer-

k d b . · d • buk ··h t neke veyahut mümasili kaplarla sayımın ısa bir zaman a ıtmesı divenköyünün sol tarafı tevhit 0 _ ler. Bu, ne en. ça şo re yap-
. · ı· ı h lıklar ıl k · · ·• su taşınılması yasaktır. . ıcın azım ı:ıe en azır yap - lunarak •Yeldeg"irmeni mahallesi•, ma ıçın mı .. 
' " d f ı ·h · t t l' ı Fırınların sokak cepheleri tama-cıı.gın an az a ı tıya ve e aşa ismi verilecektir. Caferag" a mahal- Zannediyoruın ki, mese a, altı 

k d men ve 11irilLp çıkılan taraflarına lüzum yo tur. lesinin ismi de •Moda mahallesi• ay içinde muhtelif mecmualar a 
0·· 1·· d " ib" "cil · ba'kan uan ceriheleri kfunilen - tez-um ve ogum g 1 a vazı- ne, Osmanağa mahallesinin adı da neşrettikleri şiirleri, alıcı gözile , " 
ti · · ··b t · b dokt .gfı;h veyahut raflara kadar - came-yc er ıçın no e çı e e ve or •Altıyol mahallesi• ismine tahvil bizzat kendileri de bir kere oku-

bulundıırulaca-ktır. Hariç ık.aza - olunacaktır. ki\nlarla örtülü olacaktır. 
salar, çoğunu tasfiye ederler, se- KIYAFETLER VE DÜKKANLAR 1~'.da bulunan Bakı~köylüle;Uı bu- ER:ENKÖY VE KIZILTOPRAK pete atarlar, ellerinde sağlam bir Fırıncılar iş başında tekmil işçi-

,günden _evlerıne donmelenru ve_ : HUDUTLARI kac mısra kalır. !erine iş elbiselerinden ·başka tak-
ı~:'!':e~ı~ ~ere ayrıhnaınalarını rı- 1 Beldiye reisliği. Kadıköy kay - zaten, şiir, öz demek değil mi- ke ve tahta pabuç giydirIJ'eğe ve 

Diğer taraftan pazartesi gunu 
Eyüı;ı kay:makamlı~ında istatistik 
uımum müdürü numerotaj faali -
yetini tetkik edecektir. Yakında 
ı.belki <le Eyüpte de bir tecrübe sa
yıımı yapılacaktır. 

. EYÜPTE makarnlığının yukarıdaki bu pro- dir? Bu güzel mısralar üzerinde haınurkarlara da ayrıca bir de 
jesini ve Erenköy !halkının da bu önlük vcrmeğe meob:ırı:!urlar. 

·d islense, düşünülse muhakkak ki, husustaki istı asaıı mülkiye en - Tekmil francalacı, simitcı, bö -
cümenine havale elımiştir. meydana, kemmiyet itibarile az, rekçi ve pastacı fırınları dö. aynen 

Mülkiye encümeni. bu ıkalaba- fakat, keyfiyet bakımından çok yukarıdaıki şartlara uvunai(a mec
' lık ve çoık cmliiJdi yerlerde ma- kuvvetli manzumeler çıkaı·. bur tutulmuşlardır Bir fırında 
· 'tıallclerin birleştiril;.,esinin nüfus Yok, şiire çalışırken, mecmua ham francala ve hem l'Jk:mek y&p
ve tapu kayıtları ve bunlarla al;i- sahifelerini müsvedde kağıdı ad- mak yasaktır. Çavdar ekmekleri 

M k b d 11 • • • kadar muamelelerde muhakkak dedi) orlarsa, o başka .. ı·akat, bu yalnız hususi fırınlarda veyahut 
es en e e erı IÇJD karı'1klık dogu" racag-ını d;;<-;;nerek francala ve pastacı fırınlarıı:da • l ....,~. ka~ıt, mürekkep sıkıntısı içinde, 

yenı esas ar projeyi kabul etmentiştir. biraz daha insaflı olmalı değiller yapılabilecektir. 
İlk mektep muallimlerine veri- Dün şehir meclisi mülkiye en- midir?. Ekmek ve francala, fırınlarda, 

!ecek olan mesken bedelleri hak- cümeninin kararına uymuş ve şim- REŞAT FEYZİ bakkallarda ve mahalli ihtiyaçlara 
kında belediye reisliği tarafından dili>k mevcut mahalle isiımlerinin ;göre mevkileri belediyece tayin 
yeni bazı esaslar hazırlanılınıştır. değistirilmesini ıınuvafrk ı:ıörme - ===============! edilecek olan ekmek satışına a:ııah-

Dün şehir meclisine verilen bu yiıp :~rojeyi reddetmiştir_. . . sus dükıkiinlarda yapılır. Başka 
esaslar tetkik edilmek üzere mül- Dıger taraftan Ereııköy nahıyesı jKÜÇÜK HABERLERi düklkanlarda ekımek satışı yasak-
kiye ve maarif encümenlerine Jıa-. ile K~zıltopr_:ak ?ahiyesin_in E~ . tır. Bakkal diikkii.nlarında ekmek-

D 1 b h d b• k "f } k vale olurunııştur. efendi sokagı crvarındaki muH<i * Afyon mutavassıtlarının elin- ler, en az yerden yarım metı:e oma a çe e ır eşı yapı aca ... ,. •.•.•.•.•.• , •.•.• , •.• hudutlarının yeni bir şekilde tes- de bulunan 939 ve daha evvelki yükseklikte. raflı ve tamamen ca
da olup olmadıklarını tabii bilini- biti sehir meclisince kararlııştırıl- yıllara ait afyonlsrın kfunilen sa- mekanlarla kapalı yerlerde bulun-

Ebedi Şefimiz Atatürkün aziz rile kapattığını da bilmem. O ara- yorum. Benim kanaatimce, eğer mıştır. tın alınmasına hu sabahtan iti _ durulacaıklardır. Ekmek ve fran-
naaşlannın ziyareti esnasında hk Salih Kılıçla muavini Karıırunı kapı kapatılmasaydı, bu feci ha- l~;;~2iii~~~iiiliii calalar her yerde tartılıp narılı ü-
Dulmabahçe sarayında vukua ge- orada görmedim. Hadisenin kapı dise vukua gelmezdi; çünkü bil - 1 haren yapılacaktır. zerine verilecektir. 
len ve 11 kişinin ölümü ile netice- tekrar açıldıktan iki saat soııra dise, kapı tekrar açılır açılmaz ol- * Dün Üsküdarda 23 paket ero-
lencn i2diham hadisesinden dola- vukuuna göre, kapanma ve açıl· muştur .• demiştir. ini yutmak isterken ya'kaland>k - B w l d U 
yı ma!ıkcmeye verilen eski emni- ma cihetinin hadise üzerinde hiç Daha evvel dinlenilen üç me - larını haber verdiği.lniz Müzdat ile eyog UD a maym n, 
yet müdürü Salih Kllıç ile mua- bir tesiri ve rolü yoktur., murla Nesime; hadisenin kapı tek- Malııbule adliyeye verilip tevkii şebek Ve fakir sokakları 
vini Kamran.uı istinabe Dlllhake- Bilahare dinlenen o zamanki Be- rar açıldıktan ne kadar zaman son- l k ·1 olunıınuşlardır. Salih ve yankesici 
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melerine dün kendilerinin müva- ~iktaş, şimdiki Sarıyer eınııiyet ra vukua geldiği yolundaki müba- «Do aşan ah » Sabri isminde iki eroinci de dün 
cehesinde 2 inci Ağırcezada de- amiri Lôtfi de Klinıranla mü~a - vin ifadelerin telifi maksadile malı- Eskisehirde çıkan •Yeni Gaze- ımııneurlar tarafından takip olun-
vam olunmuştur. vere ıırticesinde anahtarı kapıcı- keme salonunda yüzleştirilmişler- te., cEskişehirde dolaşan katil• duklarını anlayınca AzaPkapıda 

E'·vela 3 üncü şube müdıir mu- dan alıp kapattığını ve yarım sa- dir. Hepsi de, kendi ifadelerinde isimli bir yazı neşrediyor. Çok memurlara tecavüz etmişler ve 
avini Tahsin dinlenntlş ve sara - at sonra tekrar Kilmranla görü- ısrarla durmuşlardır. mühim bir davayı ortaya atan· bu yarını saatlik mücadeleden sonra 
yın kapısını kimin kapadığını bil- şüp açtığını ve bu hususta söy- Kinıran ise Lütfi Erdoğana ka- fıkrada, katil ek.umar, dır. Mu _ tutulınıışlardır. 
mediğini söylemiştir. lendiği ıtibi yüksek bir subaydan pının kapanması için emir verme- harrir, yazısında, ayni korkunç * Altın fiatlan şehrimizde tedı:-

2 inci şube müdür muavini Tev- emir al)Jıadığını beyan ederek ha- dii!;ini, yalnız kapıyı ka.)!!llı gö - katili İstanbulda, diğer bazı büyük rar yükse1meğe başlamış ve dün 
file şunları söylemiştir: disenin iki saat sonra olması do- rünce bu tedbiri muvafık gördü- şehirlerimizde çok gördüğünü söy- ı altın 1920 kuruşa çıkımıştır. 
•- Kapı, o zamanki Beşiktaş layısile kapının. kapanmasının hiç ğünü söylemiştir. Jüyor. 

emniyet imıiri Lutfi Erdoğanın bir rolü bulunmadığını iddia et - Hasta!ı/;'1. dolayısile gelmiyen şa- Hikikateıı, kumar, bazı evlere * Geçen ,gün Midye aı;ıkların -
enırile kapandı. Hatta, sarayda bu- mı·şın· . hı"t lı"manlar unıum mu··duru·· ·· Ra- k d k 1 k 1 da karaya oturan Macar bandıralı a ar so ulan c ü S>, «eğ ence:. 
lunan bir kavastan anahtarını a- Halbuki LUtfiden sonra şahit sı- ufi !\fan~ asın refikası Lamianın isimleri altında bir kötü an'ane, Duma şilebinin kurtarılmasından 
!arak bu kapıyı kapatan, bizzat fatile dinlenen ve Kadıköyünde ve BeşiktJŞ kaymakamı Rizanın itiyat haline gelmçktedir. Dön ah- i>mit kesilmiştir. 
kendisidir. Bir saat soera açılır- . Bahariyede oturan Nesime ismin- celbi, 6 mayıs pazartesi günü saat bap bir araya geldi mi, haydi, gel- * Fenerbahçe - Galatasaray o-
ken ben kapı yanında değildim ve de bir kadın da şunları söylemiş- 14 de saray kapısı önünde bir ke- sin ooker... yuncularından mürekkep bir fut-
kim tarafından, kimin emril;ı a- tir: sif yapılması için istinabenin de- Bu nokta üzerinde diişünme - ool taıkımunız maç yapmak üzere 
çıid,l\ından matôınattar bulunmu- c- Ben, kapama açma emrini van11 10 mayıs saat 16 ya talik o- liyiz. dün Mısıra hareket etmiştir. 
yorum. Lutfi Erdoğanın kimin P.m- kimin verdiğini ve bunların ora- lunmııştur. 

Belediye reisliği şehriımizdeki 
iıazı gayri münasip sokak isimle
rini deği.rtiıımeği kararla~tırmış
tır. 

Bu cümleden olarak Beyoğlunda 
Kalyoncukulluğundaki •Fakir• so
kağının ismi •Ataman• a, •Şebek• 
sokağının adı •Kaplan sokağı• na 

·ve ~Maymun sokağı• da •Ceylan 
sdkağı• na tahvil olunmuştur. 

Dün bu karıır verilirken şehir 
meclisi azalarından bazıları, Ge
neral Besim Ömer ~alın gibi ba
zı ölü meşahirin isimlerinin yeni 
sokaklara verilmesini teklif etmiş
lerse de meşahir isimlerinin daha 
büyük yerlere takı.kınası muvaftk 
görülmüştür. 

. Yazan: fskende.r F. SERTELLi 
J 

Baf'irırndaki bereleri. 
Samih kendi kendine: 
- Bu da benim gi.bi, bağrı ya

nığın biri galiba! 

dan seni Anadoluya, dağlara ka -
çıracağmı. 

Ve Selmanın ba~ını açtı.. Saç
lar1J11 okşıyarak homurdandı: 

BUGÜN TA K S İ M Sinemasında 
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" e . Nc149 

Diyerek seviniyordu. Selma ge
niş bir nefes aldl: 

- İyi ki geldik 'buraya. Hem 
dinlenir, ham de ·biraz gezer eğ
leniriz. 

Biraz sonra otelin deniz üstün
deki gazino kısmına inmişlerdi. 
smıatı giineşi altında çay içiyor
lardı, 

Otel gazinosuda yeni müşteri -
!erden lbaşka kim<;e yoktu. 

-- Ses çıkarmayın.. Şimdi iki
nizi de ı:ıebertiriz! 

Dediler ve Sehnanın üzerine 
yürüdüler. 

Selıİna, Sabalıate: 
- İşte .. Yine o haydutlar. 
Diyebildi .. Fazla birşey söyli -

yemedi. Sehnanın başına bir masa 
örtüsü atarak ağzını kapadılar .. 

Sabahat koııkudan derhal yere 
dji.şüp bayıklı. 

Diyerek alt kata iniyordu. 
Otel garsonları birlbirine gir -

mişti. Semili ibirdeıibire şaşırdı .. 
Yerde sacl:ıoş gibi yatan garsonu 
,:ıördü: 

- Ne var? Diye sordu. 
Garsonlardan ibir kısmı polise 

ikoşuyor, bir kısmı da Semihe: 
- Pasaıın, madamı aldılar .. Ka

çırdılar .. 
Diyordu. Seıınih sendeledi.. Ga

zinoya indi .. Kız karde$: 
- Ağabey, Se1mayı, haydutlar 

şu •!!elen motörle kaçırdılar .. Diye 
bağırdı, fazla birsev söylemeden 
hıçkırarak ağlamağa başladı. 

- Seni delice seviyorum, Sel -
ıına! Eğer lıeni!rrıle yaşarsan ve be
ni •biraz olsun seversen, haydut -
luktan da. hırsızlıktan da vaz ge
çeriım. Benden kaçtı:kıca - seni ele 
ııeçiıımek, seni mütemadiyen ta
kip etmek için - haydutlukta de
vaıın edeceğim. Bağdada kaçsan, 
yine elime diişeceksin! 

Selma şaşlon şaşkın, Recebin 
yüzüne bakıyor ve söyliyecek söz 
bulamıyordu. 

Senenin en BÜYÜK TÜRKÇE SÖZLÜ 
Sergil.Zeşt: :filmi 

~IERÜÇAVUŞ 
Baş Rollerde: l-IANS ALBERS 
Şikagonun esrarengiz batakhaneleri - tüyler ürpertici ci.Rayet 
vak'aları - insanı hayrete d~ecek, merak ve heyecan içinde 

bırakacak - İspanyol rakısları - nefis musiki, 
zevk ii.lemleri 

B~ün saat 1 de tenzilatlı matine 

• el Norveç'te vaı.ıY 
ve İtalya 

,,.,,...,c 
Ynaa: AHMET şu ..... - /ıl': 

• .. c\'•ıel . 
Norveçte yirmı gu~ tak'~ p 

lıyan askeri harekat bır ~iıll'' 11' 
halara ayrılır: Bu har;otı•5'...r 
safhası, Alman) anın _ c•lll'y 
darbe ile ele geçirıneg• .

0
r >' 

sile başlamıştır. Anlaşıl!) b•r'~ 
manya, Norveçe asker' ~t1•..., 
yapmak için değil, uıeınl~ b"Pf 
taliter muharebe ile, Y~fj.r. I~ 
ele geçirmek için gitıııı;,i.ı 1 
san sabahı yapılaıı . bu te ~ 
Kralın ve hükumetin .. • ,e .,1 
Jememesile suya düşınuş şl•"' /r 
katın ikinci safbas! ~Jı'..ı 
Bu ikinci saiba d~ ~g j\IO'"'f 
hine inkişaf etmıŞ~· ıeriJI' ,, 
bir darbe ile Norveçı elb'r IJYı4' 
çiremeınekle beraber,_ .\1g,ı limanları ve Oslo şciıriJl.lrd•· IPf. 
meğe muvaffak oJmuşl• h'I F,; 
)iz donanması derhal hl"'' oi:" ... 
ti ve Alınan donaıımasııı• eti•).: 
darbe indirdi. Bu darbe ııii<1~., 
de Alman donanmasırı.ıll 

1 
:\P'.l. 

imha ed~ ve bir kı5Jll fi)"; 
harp gemileri de Nor""çııtı'· ı 
ları içinde tıkılmış kalnt b' , 

. d ıııa•I . .ı taraftan Ingiliz onan ~,ı,,... • 
beyi iqdirirken, diğer taı~ 
Ingiliz kıt'aları Norveç ıı• 'I 
rinin muhtelif noktalııt~crltl' 
ihraç etmekte idi. Bu "\ıı"6 ~ 
atle ilerliyerek Alman '·~s'J 
tında bulunan şeb~)~r 111,,~'J 
bir rabıta tesisine ınan• 0 ri if:. 

. ..k "eri< . ..1 
hır takım strateıı . , I•"".~ 
etmişlerdir. Gerek ıbraÇ 

1 
ı~ 

• ctP 1 f""_ 
ve gerek b°: l'.erlerin '~';ıc~'~ I 
kuvvetlerı ıçu.ı ka~·de İ 1 ~il~"~ 
vaffakiyctlerdir. Ve bU ~,,r<"'/ 
vaffaklyetinden soura 1' jj(I 
ikinci safhası kapaııara 1 
safl.~,ı başlamıştır. -~~ııO 1 

Fakat bütün bu baic ıı•~;,ıı 
kayd,e değer olan nokta•ı-.,,oP t 

şimaldeki müfrezeJor)e c ıo'' '• 
b" t• .,~ 

müfrezeler arasında '~or• :1 
min edilir edilmez,. • -cıl' 'I 
harekatın artık nibal , 1ıiJ;\ · 
hakkında ordularına, ne•l" tJ t/, 
yaunanıedir. Görüluı·or.. 1\1 · .< 

"tııP ılı' rerden aşağı doğru bU aJl r• ~ 
resmi mahfilleri, A)Dl .1 ı;~ • Jl"' ' JP' ... 
ve Alman istihbarat a~a ,., ;/,. 
veçte Alman zaferini bil•!• ,p • 
liz hezimetini dünyaya~•"'' f 
te büyük istical göster•" ııı' 

. ·ı·ııct• .ıı 
!er. Bu isticalde Ingı 1 

• 1,r: ~ 
yasi maksat sezmektc.uı: JıP~ · 
Jfmıdur ki İtalya, N or~·c:c lı'JI 
başlıyalı, harbin e~ıı;ıı• y• ı~ 
mektedir. Eğer Alm80 r•'' f, 
dinavyada muvaffak 01 '~01 ı '/ 
nerde Musolini tarafın ıv•'' 1 
diği bildirilen söz icab~ ıı•''.' 11 

harbe iştirak edeccktıt· rııc4 J 
binesinin dün içtiın~ .. 01

,riP0',I 
harp ve sulh meselesı. ~,1;ı•""ıı 
hai bir karar verıncs~tlei b~ 11 
du. Anlaşılıyor ki Uı·ıeriP' ~ 
yanname ile karar u ~i~' .; 
yapmak istemiştir. ~jJb:rd"ııt ı 
lcr bu beyanname ile ııııl'' 
hitap etmekle bcraucr, ~ 
muhatabı İtalyadır. . vf"r l 

l\Iusoliniye dcuıck ı•01ıııl> " 
. t ... u, ...... 

- Sıze Norveç c ~ " ıw01 cağınıı söylenıı~tıuı. l~t .1ı.ıı './ 
1 . . !iz d ııIJlO> "'' o duw. Ingi · ona kel" • f 

Jup ettim. Artık hare ·ıll 
lirsin. ..,.p 'I. . Jı•·· ~\ '.J Noneçteki askerı ıııl• r 
talyaııın va<ıil' eti ,.aras~l>~r~~ 
münasebet ·ü" ha•tııd• ııl' l 
gün daha bariz bir. ,,cl•':ıı>ıP ~ 
ları çekmekte idi. ıtııh pır- /. 

. . . b. t"ralıı . ~e . ıl 
Zar vazıyctını ır ... ,,,rı ,,, . 

· ·c<•• '' :,ı harekete geçip gcnııY. d• " r-
malfını değildir. ıtal):ıd•~~./. 
ve h: ı·p taraftarları peri ,1 

. d" ydan J .nıyor. Ve ye ı a gor<'• ,, "ı 
harekatuı inkişafına 11 ,.rl~ 1,r1 ve yahut da harp tar• Jlil ~· 

E a5'i•' ııı .,.t basmaktadırlar. s 
8
rd•. pd;~ 

harp taraftarlanna :a.eı-ı P~~ 
diye, dü!'kü beyaııo rarı -~;ı''ıt 
mişti.r Italyanın ka (,.,.. ?. · . 1 rıJ.ll 11t değil. Fakat ita ya J riP 

Iel c bif r' den demokrat ~ev j.pC Jl ~ 
rece şjiphelendiJde;.1 J;İ·-bıcİ 
olarak şu söylcneb• 1 tiitıu .~ 
!etler Ak.denizde her d~irl':li 
!eri almışlardır. BU~ ıı•~',rl11 
lesinden olmak _uıcr ılcıır•,, cı 
ve Hindist:ına gıdcn ı biıl ~~ 

Serıülı bu sırada ayağa kalka
rak 

Ha\-dutlar Selmayı kucaklayıp 
m:ıtöre götürdüler. 

Semih: 
- Aılı, şu körolası siJ(ara. Ba

.şııına ne felaketler getirdi. Keş
ike yıukanya çtkmasaydım .. 

Daha on beş dakika önce ken
disini büviik bir emniyet ve hu
zur içinde gören zavallı Selmanın 
aptallaşmamasına imkan mı var
d~? Kalamıştan kaçtıkları halde 
otel Etranje gibi münzevi bir yer
de 'bile haydutların takibinden 
tkurtulamıyan Selma artık ümidini 
kesmisti. 

cu gemileri de bundaıı·rılit• 
1
,l ( 

---- ek c . ,. ~ 

.,,ım•m••••••••••••:;:zıı••••••••••• burnuııdan geçecdbirl.,rı ,~ı 1 - Sigaramı odada unutmuşum, 
dedi, çı.kıp alayım. Şimdi gelirIDı. 

Uzaktan görünen bir motörün 
gürültüsü gittikce büyüyor, sa -
hile doğru geliyordu. 

Stunih odasına çıkmıştı. 
Uzaktan ı:örünen mıotör otelin 

iak<''c-sine yanaştı. İçinden üç kişi 
tı. Belliydi ki, bunlar çok zen

gin mü terilerdi. Otele her zaman 
ıın ,•·· rıe yeni mü~teriler gelir, is
keleden otele girerlerdi. 

- Selma çay içerken, birden
.bire titredi. 

Sıd;alıat: 
- Ne oldun? dedi. Benzin sa-

rar •.• 
Mıotörden çıJcan yolculardan. bi

ri meruven başını tutmuştu. ikisi 
tıdıancalarıru çekerek: 

GeI'<'i biraz sonra Rum garson
lardan biri hiıdiseye şahit ol -
ıınuş ve: 

- Polis .. İmdat .. 
Diye .bağırmışsa da, merdiven 

başında nöbet bclcliyen haydut 
tabanca6ınt çevirince, garsonun 
çeneleri tutu.kmuş ve dizlerinin 
!bağı çözülere-k, pestil gibi, durdıı,. 
ğu yere çöküvermişti. 

Smnih sigara kutusunu aldL. O
dasından çıkarken, kar~ıdaki oda
dan ince bir kadın sesi duydu. Ku
lak Yerdi.. Yüz.il gorüruniyen bu 
kadın, sı.cak bir sesle şu şarıkıyı 
söylüyordu: 

Gece kapladı her yeri, 
Ked •r sardı dereleri. 
Düşman değil, seııda açtı 

Diyor ve gazinonun iskelesine 
•koşuyordu. 

Oysaki, motör sahilden uzak -
l.aşıruştı.. Ve yıldırıım sür'atile 
Kartal açıJı::larına doğru gidiyordu. 

* 
Polis, imdada yetişiyor .. 

Semili, Bü} ü .. ada oolis meııke
zine koşadursun. 

Biz ;gelelim Kartal sahiline .. 
Sehnavı k ÇJran motörun ''in

de .haydutların reisi Çolak Recep 
de vardı. Receo. Selmaya 

- Sizi üç J!iindür adını aclım ı· 
takip ediyorduk, d~di. Art~· elim
den kurtulımııyacoksın! Kartal-

Çolak Recep ıınotör kaptanına: 
- Kartal sahillerine yanaşa -

cai(n .. 
·Diye seslendi. Motör kumsala 

do~IJ"u ilerliyordu. Haı•dutlar ta -
bancalarmı ceplerine sokmw;lar
dı. 

Çolak R<'Ccp sahilde bir t:ı:;;n 
üstüne atladı. O buraya birkaç 
kerr gelmiş, kaçakçılık yapını.ştı. 

Motör tasın kenarına yanaşın
ca, . ~1ydutlar Selmayı sahile çı
kruJ•lar. Biraz sonra, Recebin a
damlarından biri oocmobil ile bu
raya ı>Ei cck, ken.-!i!erl · alıp gö
türcceJ,ti. 

• (Dc,vamı var) 

B U G Ü N bunlar, ihtiyat ~ede ,.e şıı bif 
beraber, AkdeuıZ ,, b,;d .~ı 

MELEK Beyaz perdenin en gü· rupada vaziyc_ıiıı vc:;.,.r111
' 

haya girdiğinı de g 

S d 
zelve ateşli ylldızı ·i1-iııJe 

inemcısın a 1 .. ·· ehithll jıı' 

V . . R nonu ş 1,,s 1v1 an e omance yapılacak rJl~ J)J·" 
inoııLI ı .. 

GEORGES FLAMANT ve D A L İ O tarafından nefis 
bir surette temsil edilen 

YARI GECEDEN SONRA 
Fransız.ca filmi takdim edilecektir. 

İLAVETEN: MEI'RO Jl'RNAL en son harp ve dünya havadisleri 
Norveçte İngiliz askerleri - deniz muharebesi 
Buııün saat l de ten.iliitlı matine 

İstiklal harbind_e ·zin Jı~ . 
düşen aziz ölüJerifllı P" :ıı ti' 

. . · 12 111ayı5 ·· il~ 
m tebcil ıçın . . ·c bLI) r 
•lnönü• şehıtıı,ıııJlil -P· 
sim yapılacaktır. ·Jllİ~c~· . 

chf1 ·ıv • 
Bu ımerasimc ş iııt'' · " 

dan• pı -c 
karadan, Bursa da!l· ııel 
yondan, KütahY11 . deJl 
Kocaeli vHayetle~~~ 
iştirak edecekler 



Norveçte Alman ar insanca büyük z yiat verdiler 
r ~a 4 (A.A.) - Almanlar Askeri .mahfillerde beyan edil- 1 derek 14 saat süren şi?detli bir 

e:'e Yapılan nakliyo.t esna - diqine göre müttcfik1er hava ve İ boınbardırmandmı sonra. ıskel~)·ı ;re 
1~ ltısanca çok zn) int vermiş- deniz harekatına gittik-çc artan bir. limandaki tesisatı tahrıp dPreıt 
~ ı.._"<C. Jıu rnahfillerde Norveç ve şiddetle devam edeceklerdir. 1 müttefiklerin bu limanda~ !a~ -
tı'kadaki bütün mühim ha- Bir İn.(!iliz zabiti Havas ajan - viye kıt'aları göndermclerını ım-
~e~n tamamile tahrip e - sının muhabirine şu beyanatta bu- kansız. hale get~ı:.nişlerdi~ .. 
~ S{)vienrncktcdir. Bu üsler lunmuştur: , . Zabıt sunla~ı ıluvc etırnıştır: 
~ 1'4csserschırnidt tayyare - Almanların Namsos u ılk bom- •- Namsos a tank ve kamyon 

sarahaten ıfaik olduk.lan te- bardımanlan limanda ve ihraç çıkarılmış olsa idi bile yplln:· l{e-
ılll eden Hurricane tipindeki iskelesin<le hiçbir zarar husule çilmcz bir hale getirilmis oldu,i!urı
ediı:_~acrleri tarafından tah- getirmemiş ise de 2 nisanda Al- dan bu malzemenin cepheye ncık-
--.ınıştir, anan tayyareleri tekrar hücum e.- · line esasen imkan yoktu.• 

~, Almanlara teslim olan Norveç kuvvetleri 
~hn 4 (A.A.) - Snlahi - sile Almanlara teslim olacağını layın kumandasındaki yani Trond
~orveç mahfillerinde kay- bildirmek üzere miralay Getı ta- Jıeim'in şimal mıntakasındaki kvu-

. ığine göre :müttefik kuv- . . d ki k t' 1 tl . . t"hd t ktcd" l'itı rı· , ı· t • . d . . d rafından maıyetın e ı a ara ve erı ıs ı am e me ır. c a ı ne ıcesın e ıçın e 
~Uğu anlişkül vaziyet dola - hitaben yazılan emri yevmi mira - vetlcri tisiha 

ı.,,, Bir Alman tayyaresi üssü üzerinde muharebe 
~dra 4 (Hususi) - Borkun tir. İngiliz tayyaresinde.ki mit - .gilterenin cenup sahillerine bir 
~ tayYare .~ü .. üzerinde bir raly'Özcü ölmüs ve :pilot yaralan- hücum yapmışlarsa da, İngiliz av

i layyaresı ı~e uç Alınan tay- anıştır. Buna rağmen tayyare üs- cı tayyareleri derhal havalanmış 
~' atasında bır muharebe ol- .. d" ;~ t •· · k"l · · ~. Bı·r Al t · d.. sune onm ... ş ur. ve Alman tayyarelerı çe ı mıştır. -~~ man ayyarcsı u- . 
~r. DigerlPri çekilmiş - Dün gece Alman tayyareleri İn- 1 

· Papa İtalya'yı terketmeğe mi karar verdi~ 
~dra 4- Haftnlık New Re- dirde Papalık hükumetinin bazı hafaza olunuyor. Fakat, Jngiliz ri-
~ tisaıesinin yazdığına göre, tedbirlere ~nürac.aa~ ct~uc.:kte muz- salcsin.in mütalca ma v nazaran, 
~ al l\tnglione ıuusoliııiye bir tar kalacagım bıldırmıştır. Paı>a, Italyayı terketmcgc ve Pa-
\j111> ~Öndernıi' ve itnlya Al- Bu tedbirlerin mahiyeti hak - palık makamını başka bir mem -

'ttıı lehine harbe girdi!:~ tak- kında büyiik bi.r ketumiyet mu- lekete nakle karar vermiştir. 

Bir Amerikan destroyerinde suikast 
~rk 4 (A~. )- Los A~e.- ~ rette hasara uğramıştır. !\1ürettc- ı dır. H~discnin bir suikasd eseri 
l\tiı}unan bır destroyerde bır bat arasında birçok varahbr var- olduğu zaneciilmektedir. 

ak olmuş ve gO!lli ağır su- 1 

8ir çocuk davet İlk ve orta mekteplerle 
~a k ··ıd·· edilen matöuat hey'eti liselerde imtihan 

ır ~ nara 0 1 Romanya hükumetinin daveti günleri 
ltbd' Pn"ada K'·laksızda oturan 1 iizerine bir rnatb mt he~ etiıniı Ro- Ş 1 d 1 • 'Ik kt l d 

ı ~ u nıan~ aya gidecektfr. Davet edi - c ırımiı E' n ı mc · ep er e 
ıti ll üç ~aşındaki oğlu Salih leıılcr Başmuharririmiz ı:tem iz- de:r..,Iu- 1 hazııım cumartesi ,gunü 

' İli \'aknrnk oynarken etekleri zet Benice. Son Posta sahibı S<.'1iın kt• nlecektir. 1, 2, :~ \"e 4 üncü sı-
~tılıt1\~ur. • Uag~p, Haber sulıi~ Rasim Us, 1 nıflar o \r{Ün karnel..:r.Jıi alacak -
~~ k~·ıf Ycrlerimlr,.. fena halde muharrir Pc~·ami Safrıılır. lardır. 
L;'tıih_tı.çük Salih :Sil?li cocuk has- 1 b" .1 . ) 

1 
k 

0 
kull ı l' 1 ' 23 

~;:: knldırılnrak tcda\ isi ya- Heyet ağ e ı ı ıtıınn rn a ı:am rta o ar a ısc eı ae ma-
'~~ll so . . d ·ı . Tr.a. nsilvaı.1ya \'Dpurile Ronumy.ıya yıs nüniı dersler h il ~ k \e ma- 1 "t b· nra cvıne goıı crı mış F. 

~ ıraı sonra ölmüştür. mute\ cccdıen har~~ct. cdc"c~t~r .. : ısın 27 inci crunü de imtıhan-, t --ooo AnL"ak Başnıuharrırımız kendı. mı 1 Y "' •• 
Ç d işinin başında alıkoyan sebepler- larına bu~Ianılncaktır. O .gun oı ta 

I' e encümenin e den dolayı itizar bcyun etmiş ve 1 unekteplerd, türkçe, 27 mayısta 
l ~Üdafaa tahsisatı bir başka zamanda Romanyayı zi- tabii ilimler, 30 ma.fısta matcma-
k b y~re.t fırsatını arıyacağını bildir- 1 tik imtihanfarı yaoılac1k , e n ti-

a ul edildi mıştır. celcr 4 haziran a talcbe1cre bil -
~ l'llali yılı bütçe prçje ... ınin ---<>-.lJ 1 dirilip 5 haziranda da sözlü imti-
~ıstnının ımüza.~erelcrı Bü- Hırsız topal i-ıasan . ilıanlara başlan ıaca'{tır. 
b et _Meclisi butçC' encii.."lle- t k•f ed"ldı• l ı·s,._ 'oı"tir.."'"e ımtihanları da 27 ıtırılmek üzeredir. Encü - e V l l - ... 
rrı, Mılli Müdafaa Veı<aleti Dün yakalandığını h:-ber verdi-
~.li"ıüdafaa S?ruplarına aıt ğimiz hırsız şebekesinin 1>]ı•h ı - 1 
~ 1 

kabul etmiştir. smın Hasan ve Kazım ı.) ....... ..:rıle t 

mavıs - 14 ha iran ara ında ~ a -
pılacaktır. Lise devlet olgunluk 
imtihanı 22 hazir..an _günü başlıya
cnıktır. ::\fok tep müduı leri her der-:n sonra iktısat ve ımaliye tanınan Kadıköylti topal Hasan 

"<il\ 
1 

lnüzakere edilece'~tir. namile maruf oldu~u ve 12 :'ı a-
' SOnra varidat bütçelerinin ~ındanberi müteaddit hırsızlık -
h, esine başlanacaktır. lardan dolayı tam 12 yıl hapis~e 
Cltt d --<>- yattığı anlaşılmıştır. 
b e}i akıl hasta- Hapisten henüz çıkan topal Ha-
~llesinden kaçtı san bu sefer Bey lu, N1ş.mtnşı ve 

' Be~iktaşta müteaduit evler, dük-
f 

1 
n zelzelesi esnasında uğ- kanlar soyunuş bu sab<.>h adlıveve 

sin mi.ımeyyi ini ;)U pazartesi _gµ
nünc kadar sccip maarif müdür -
lüğüne bildirecc~tır. 

-o-

Memnu ınıntakada dört 
şüpheli adam 

tıı e aketin dehşetıle aklını verılip tevkif olunmuştur. Çalınan 
<l?\ nakırköy akıl hastanesine malları bilmiyerek Basandan sa- 1 
tı· ~bdülkndir Evrensel is- tın alan Kurtul usta Niko, Kuçük-

t. ırı dün hastaneden kaç- pazarda koltukçu Ş vket, Gala - ' 

Hadunköy civarında memnu 
nuntakada doln nn dört kisi polis 
tnratından dün phe iizerine ya
knlnmmşlardır. 

~i l!açkada oturan Abdül
<ırun masına basla.nılmıştır. 

tada bak..l{al Aziz ve Unkapanında 
ba·kkal 1ı.1emnun serbest bırnkıl -
ımışlar<lır . 

~an: Rahmi Y AG_g 

Donanma 
~~~.. k 1 .. d \lııüzdeki sevinç hare et erınız en ne 
~estirmek lazım olduğunu anlıyoruz · 

:~~d~ &el şurada holde birer 1 - Ooo .. Demek onu bu kadar 
( -ııı~~·· ' takdir ediyorsunuz?. 

\ ()ı~t saatine baktı: - F,vet.. Cidden takdir edile -
1 l \>~ terziye inecegim .. Dalıa 1 cek bır delikanlı dogrusu .. Ya -
ı~ l Var. şından umulınıyncak kadar ted -
~ .. i ~ ~j't&ona çay söyledi .. Ote· birli davranmasını biliyor. Ona 
~ ~·a llıiyelerle loşfaşruış lıo· nasıl kavuştum sana anlattıın mı? 

' t. "lt köşeye kar<=ılıklı otur - H ' 
1 \.il 1 ~ - avır .. 

\ ~tı Y.aırını içmef:e başladı • _ Öyleyse anlatayım .. Seninki-
( J)ıta, .1lk yudumu alır almaz nin onu lu p ettiği gece izini kay-,, .. ıştı: 

'\, betmiştim. Halbuki cl'tcsi giinü 
~Ilı kadar mes'udum bilsen bana randc\ usu vardı. Gelmedi. h .. 

q\t Hatırlarsın t ..:il mi J. .. il1c .. Bana er-
b~'-·kYiiziinüzdeki sevinç iz- tesi giimi Lobonda rnslamı~, se

ll.iı:ı e ellerinizden kestirmek ııinkinin onu hap ettiğini söyle -
~~h~b· . . miştin. 

1nı de kcşfodebilır mı- l\Iiloviç süıe katıldı: 
~a111 - Evet, evet.. 
\';ı 1~ es~f ha~·ır! · _ Derhal faaliyete geçtim. Be-
~ l'ıts Uhıııtcki gece eğlence - nim Krala (1) koştum. Neticeyi 
\hı?~eldiğhniz genç kaptan biliyorsun değil mi'! Tepeden in-

~. · ll lı· me bir emirle cici kantnıı koyu· 
"ı tı.." ~ ııitnkinin hırslnnıp da verildi. Yalnız, delikanlı gerek bu 
l ' "-1?, atar \'erdiği genç kap - mnlıpusi~ ctın tesiri, gerekse za-
."ı l~"et nıanın gec'kıııesi yiiziindcn bekle-
\ ''l:ti~ .. O~uııla hemen her gün diP.iın yere gelmedi, gelemedi. İzi- ı 

"''"" .. klıılsen I..ibe; ne zeki, ııi de ka~ bcttim. Nilın~ et iki hnI-li ~\:(! b" 

Ali, A vram, Nesim ve Seyfi ad
larında bulunan bu adamlar bu 
sabah istic\'DJ> olunmuşlardır. 

ta evvel, bir gün Galata rıhhmına 
iruniştiın. Korkovado (2) vapu -
runda bir znnili görecektim. Va
nura do{:-ru yiiriirkeıı göziime bi
r isi ilisti. Haklını, yüre~iın Iıoı> · 
ladı. O, ~enç kaptandı bu .. Laci
vert denizci k~tmun içinde tıpkı 

• sivah kadife ınahfo:ıaıııu ortasın
d~ pmldıyan nndide bir pırlanta 
du.ru,~ ar.i3ediyordu. Hemen ya
nına sokuldum. Beni görünce ~a
~mlı. Ilcyccandan nutku tutuldu. 
Uzu.hıııyalım; ben göreceğim za· 
bit. bulmaktan, o da sefer dönü~ü 
cv:nc gitmekten va7.gcçti. Buraya, 
otele geldik.. İ~te, o gün, bugün
saadelin tam manasile hazzını sii· 
rü:;orum. 

Miloviç güldii, tebrik etti: 
- All::ıh nnz::ırd::ın saklasın da 

saadetinde devam et. Seni tebrik 
ederim azizim!. 

İki kadının bu mevzu etr. fın -
daki konuşması bir saatten fazla 
siirdü. Milm·iç, Da,'ustun Bay -
ramzadc tarafından hapsedildi -
ğinin ertesi günü Löboııda rasla
dığı Lena Bıırtleyc mcsdeyi an
lattığını. Lenaııın Enver Pa~aya 
müracaat ederek gen(' kaptanı tah
liye ettirdiğini, şimdi hatırladı. Bir 
taraftan. bol kahkahı-1larla saade
tini ilan eden ınulıibbesinin halini 
kıskanırken diğer tarafhın da Bay
ramzadeniıı bir aylık Berlin se -
ya]wtine sebeı1 olan Lenaya kin 
bağlı~·orcu. (Devamı \•ar) 

\~ a ır delikanlı.. 1 
'tşı.ılk r-knda~ilc ala~ eder gi- (1) \er P41Şa.} a Lona ou ..... ı· 

\erdi: v~""' 

Yeni ve hayı1lı 1 

bir l<eş·f 1 

Firenginin beş günde 
tedavisi mümkün 

oluyor 
Fl·engi bastalığınm bir dnhn 

niiksctmemck iizerc knt'i tedavi 
usulünün 7 yıllık bir mesaiden 
sonra Aıtıerikalı doktor l\I. Uyman 
tarafıııdan bulunduğu Amerika 
hiil,lımeti tarafından resmen ilim 
oluıımustur. Bu yeni ve hayırlı 
keşif sayesinde en müzmin frengi 
5 günı;le iyi olmakta imiş. 

Mevkuflar için yeni 
bir kamyon 

Mahkemeye getirilen maznun
ların sokaklarda .kelepçe ile teşhir 
ıolunmamalarını temin için .şim
dilik müddeiumumilikçe bir kam
yon daha satın alınıp maznunlar 
bunlarla naklol unacaklardı'r. 

Diğer taraftan a\•tıkatlarm şi
kôyetleri üzeriene hukuk muhn -
kcmelerinin bulunduj!u eski Şu -
rayı devlet binasının da tamirine 
başlanılmıştır. 

AG ·I 
Hay J. O. C. Yazıyor : 

Eksc..ıriya okuyoruz. Tedavi gören 
ilaçlar varmış fakat, ALLCOCK 
yakısınd~.n hahsediJince, kat'i:'J"}l'ç"!l 
miı.ba:iığa değildir. Bir zat a!A.Şam 1 
ta.trok ettii;,ri b'.T ALLCOCK yakısı, 
b,T gece zarfında tesirini göstere
rek ve devamlı sıcaklık tev'li.d e
der..;k ağrıyan mahalli 1.eskin et
miştir. 

ALLCOCK, romatizma, lu:mhago, 
siyatik, delikli ALLCOCK y.akıla
rile ş'.:fayap olınuşlımlır. 

ALLCOCK yakı 'arının t.evlid et
tiğı: sıhhi sıC'akhk, OTOMATİK BİR 
MASAJ _gibi hemen ağrıyan y.erin 
etrafını kJ.plnr. ALLCOCK ya!Gla
rmdaık,: kırmızı &ire ve kartal re
simli maııkasma dikkat ediniz. Ec
zanelerde- 27 burul: kıınıştur. 

• 1 anla ve Dl 
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orve 'te Alman~ar 
a çek

0 o 

yo 
(1 inci sab.lfedcn de:ıı~) J 

nubu şarkisinde kam Dolbu nun 
Almanlar tarafından işgal edildi
ği zanendilmektedir. 

NARVİK'DE ŞİDDETLİ 
MUHAREBE 

Stokholm 4 ( A.A.) - Af ton -
bıadct gazetesine Grong'dan bil -
diriliyor: l 

Nan:ik mıntakasında şiddetli biri 
mu.harebe cereyan etmektedir. Al
manlar şehrin cenubu şarkisinde 
geri püsl~ürtülmüşlerdir. 

Müttefikler görünüşe göre Nar
vik'e karşı kat'i bir hücuma geç -
mck için takvitfe kıt'alarının gel
ntesini beklemektedirler. 

N1lMSOS NEDEN TAHLİYE 
EDİLD!? 

Groııg 4 ( A.A.) - 1lskeri müt
tefik 1~a1ıJillerindc öğrenildiğine 
güre, Narıısos, Alman bombardı
manları bu limanı işe yaramaz bir 
Jıale getirdikleri için tahliye edil
miştir. 

daha fnl dalı olabilecekleri dığer 
bir mıntalm~ a gönderme) i lüzum· 
lu bulmuştur. 1''akat Norveç kıl
alarından ne kadnrınm hangi mın· 
1akalnra gönderildiği henüz ma· 
lüm dc~ildir. 

Norveç ordusu başkumandan • 
lıl"r 1nın İngiliz kıfahırının geri a
lı~nıas;ndan haberdar edilmediği 
ve Norveçin Almanya ile bir mü
tareke imzası için miizakerelcre 
giriştiği hakkındaki haberler bu
rada tekzip edilmektedir. 

Resmen beyan edildii:rinc göre, 
Norveç ordusu başkumandanı çor· 
şamba akşamı bir İngiliz harp ge
misine binmiş bulunmaktadır. 

NORVEÇTEKİ ı_\SKERİ MÜD~-
IIALEl'E HAKiM OLAN t'IKIR 

TERKEDİLI\IEMİŞTİR 

de son v • 

Bununla beraber Norveç'in şi
malinde müttefiklerin mevzileri 
zarar görmemiştir ve İsveç demir t' 

mad_ .i yolu müttefiklerin ablu -
kası altındadır. Botni körfezinin j 
buzları erimedigi müddetçe bu 1JOl 
miittefilerin ablukası altında ka
lacaktır. 

Ayni mahfilLerdc kaydedildiğine 
göre .4Z1 .an donanmasının ücte 
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Paris 4 (llususi) - •• iüttcfik 
kuvvetlerin, Noneçteki bazı mın· 
takalardan geri ı;ekilıncsi, İngil
tere ve }'ransanın Norveçte as -
kcri ıuiidahalede bulunmak için 
, erdikleri kararda hakim olan fik
rin t~kcdildigine bir delil teşkil 
etmemektedir. Bugiinkü vaziyet, 
harbin dii!er safhaları gibi yeni biı 
safha tc kil etmektedir. Hareka -
tm arkası kesilmiş dc&>ildir. Müt
tefikler Narvikte mühim tc.rakki
lcr elde etmişi rdir. Dif!er mıntn
kalarda da tahaşşiit et .. ektcdirler 
KRAL HAKON NOUVEÇTt..~ 

AYRILMADI 

·z inci sahifeden devam) 
Romanya ve Yugoslavya son 

derece tcynkknz içinde bulun -
nıaktndır. 

RO. 'fANYADA VAZİYET 
Romnm ada bulunan Alman te

baasının pc~·derpcy hudut harici
ne çıknrılınasma dev.un edilmek
tedir. Ycnid n 210 Almanın ika
met hakl~ı kaldırılııııştır. ~nbit ol
dukları anlaşılan bir l ısım Alman
' r tarassut Lltmda bulundurul -
ı • \todır. Emniyet ıııcmuı·lnrı ca
suslukta mc~,,.ul bir nnzi kşl iJü
tını mcydnnn çıkarmışlardır. Men
supları te,·J.if cdilınistir. 
Alnımı ckalliyetinin kesif bu -

lundnğu Silin ımntnknsındn, Al
man se:v~ alılnrıııı evlerine alnn -
l.ırdaıı bir kı ııu tc\'kif edilmiştir. 
Gelen se~ yalılardan bir kısınıııuı 
Alınan erkanıhnrbiye zabiti ol

duf,u anlaşılmış ' 'e bunla · derhal 
l.udut haricine çıkarılmı~lnrdır. 

r.ıarc, .ıl C...orin ,in ikı l •. re eşin
den biri~i olan Alfred Wı'l-ıng Bük
rcsc r,dmiştir. Göriııgiıı 1 nrd •şi, 
Skorla fdbril "lSının hir miimc sili 
olarak ı:;cl ı; i, \: e Si.oda n· Ro -
man: da a<:4cnğı şube i ·in müza-
1 relerde bulıınacnğı SÖl lc11mek
fcdir. 
Roı.um~ n lıiıl,fımcti btıgclay ih

rac •• ıı m~ııedcn l.anırıı.ııneyi rcs
ını .,.nzefo ile neşretmiştir. 

Dün ak::;aııı J{ıistcncc~vc gelen 
gemilerin kaptanları Rumen su -
lnrıııda bir mayo gördüklerini lın
ber vermişi rdir. Filhul a yapı
lan araştırmada Vnrn.ı ı.c rös -
tence arasında Acicen lıınanı ntı!:
lnrmda bir ınayn imi mnıuştur. 

MUSOLİNİ TI:. N AT 
VERM.EM1;; 

Cumhur reisi Ruzvelt dunkü 
ımatbuat mü'.messilleri to lantkm
ıda, harbin diğer memleketlere oe 
sirayet etmemesi için Amerıka -
nın elinden geldiği kad.-r gayret 
oRÖstenmekte oldui{unu sb~ len iş -
tir. 

Ruzvelt, Amerika hüklıınt•tn in 
bu arz.usunun, evvelki ,gun yapı
lan mülakatta Vaşingtondaki İl'ıl
yan sefiri prens Kolona'ya bildir -
mi~ olduğımu ilave eylemiştir. 

Gazeteciler, harbin genişleme
sinin önüne geçmek için, Ameri
ıkanın ne .gibi te<.~Jirler tasavvur 
ettiğini somıuşlardır. 

Ruzvelt, 'hükumetin bu J?aycye 
vanrnak için her türlü çarelere mü~ 
racaat ettiği yolunda cevap ver -
miştir. 

Cumhurreisine şöyle bir sual 
daha sorulmuştur: 

- Prens Kolona, Musolininin 
şimdilik İtalyanın harbe ~irmiye -
ceğine dair tominat verdiğini size 
teyit etti mi? 

Ruzvelt bu suale karşı, Ameri
ka hiikfunetinin sulh davası için 
ij!ayret sarfetmeğe devam ettiğini 
söylemekle iktifa etmiştir. 

A!MERİKANIN ALTIN 
İHTİYAT PARASI 

Londra 4 (Hususi) - Amerika 
mali.ve müsteşarı Mol'gantau, A
ımerikanın 18 milyar dolarlık ih -
tiyat altını olduğunu, bu paranın · 
harpten sonra husule ~elen tah - · 
rfüatın tamirine sarfedileceğini 
söylemiştir. 

İSVİÇRE, HOLANDA VE 
BELÇİKADA 

İsviçre hüktiımeti yeniden ibazı 
efradı silah altına alacnktır . .'Muh1 
telif esnana mensup olan bu sınıf
lar ay sonuna kadar kıt'alarına il
tihak etmiş olacaklardır. Bu su -
retle isviçrenin silah altındaki as
keri varım milyonu bulacaktır. 

Belçikada da büyüık bir teyak
kuz hakimdir. Devriyeler, süt nak~ 
leden güğumlcr içinde Alınan ü
nifoı:maları bulmuslı:ırdır. Dün de 

biri iml a edilmiştir. 
Belçika üzerinde hüviyeti m<.'ç-hul . Londr:ı 4 (Hususi)- Norveçte, 1 
tayyareler t,!:!Öriılmüş ve ateş edil- Norvc~lilcrin miittefiklerlc bir -
miştir. 1 m te ··+istilderi askeri harekattan 

Londra 4 (Hususi)- Stol.holın
deki Norveç scfarethaııe inJe be
yan edildiğine göre, Km Hakuıı 
ve hükumeti erkanı halen Norveç 
topraklarında bulunınnktndır ve 
memleketi de tcrkctmek nb etin
de değildirler. 

Holandada yabancılnrın fotograf pek balıscdiin1iyordn. IlL giin ge -
Jrnll ıımalrrı vasa\ edilıni&lir. len ın:tlUn nt.:l .~ire, İngiliz kıtaatı 
İTALYANIN YENİ BERLİN 1 1-.umnndanlığı, Norveç a kcrleıini 

SEFİRİ ======~~==-===============================-
İtalyanın Berlin sefiri Alfieri, 

15 mayısta Berlinde bulunacak ve 
20 mayısta itimatnamesini Hıtlere 
takdim edecektir. 1 

BİR FİLO DAHA 
İSKENDERIYEYE GELİYOR 
Paris 4 (Hususi) - İs :..end ri -

yeve saffı harp .gemileri ve muh
riplerden ba ka bir kruvaror filo
sunun da \'ar n ~elmesi b"'klen -
ımektedir. i ngiliz filosu bt1ıgün 
Maltadan daha emniyetli üslerde 
bulunmaktadır. Filo tamamile ha
zır bir vazivettedir. Hava kuvvet
leri de ayni surette hazırdır. Ivlı -
sırda çöl mıntakasındaki kontrol 
şiadctlendirilmiştir. 

YUNAN SEFİRİ AMF.".RİKA 
HARİCİYE MÜSTEŞ \.RI İLE 

GÖR ÜSTÜ 
Vmdngton 3 (A.A.) - Yunan el

çisi Dimn.ıntopulos, Akdt>nizdeki 
umu"'Yli vazivet VC' İtalyan deniz 

1 
kuvvetlerinin Oniki adakr sula- ı 
rında tecel'Mlliiti mesel si hakkın
da Sumner Wc•lles ile görüşmüş -
tür. 

Hala d istila 
te .. il{esinde 

(1 lrıcl satıilcd n drvam) 

l ı itidale se\ kctmek ıçin sor· 
.. ı ga~ retlerin l\1u o\;uinin 
s.. b"r ''azilet alınası :ı lara -
mı.' .ı • i.'.ı 'e A\'rupa işlorilc :llfı· 
kadnr güı·i.inmeınck isti~ n Ruı. -
vclt idnrcsiııin bu arzusunun bu 
tcşcbbiislcri zayıflatacağı, tı •• a 
hiçe indireceği m erkezindedir. 

Amerikan efkarı umu · i•ıcc 
hasıl olan kanaate göre H 1

) ,, müt
tefikler için Akdcniztlc ve Adri
:\ atikte her an pek vahim müşkü
lat çılmrabilccek ciddi bir tclılikc 
teşkil etmektedir. 
Diğer cihcttc.n kongre azasından 

birçok kimseler, Norveçte miitte
fiklcrin uğradığı muvaffnkiyctsiz
liğiıı bütün bitaraf memleketler -
de hisscdLc.:ı emniyetsizliği arttır
dığı merkezinde olan kanaatlerini 
saklamaııınktadırlar. 

Amerikan efkarı umumivc.si Al

Asl<er 
Ce 

Gözile 
he~er 

cı ıncl ı; hıfedcn devamı 

ucınn a mecbur k:ıl rlar. Norvcç
t • <-nti üç l üz mil uz.nl.taki ln

r ıuanlnrma kadar gitmek \C 

c. da dôğii tüktcn sonra tekrar 
~ .l mesafeyi dönmek kolay de
. Idir. 

Almanya İngiltere~ c Non cçtcn 
'l aklaşıiıak imkanlarını bulmuş 
sn~ ılır. Şimdi İngiltc>..rcnin ccnu
bund~ıki l"rnıısa He o1nn cıı :} akın 
ı lU\ a5aln yollarına dn l altlaşarak 
hava silahının tehdidini daha mü
essir bir hale ],oymak i• ti~ ecektir. 

İnl!iJtercııin cc.nubunn yaklaş -
mak j.-jo de HoJandanm isgali ln
:ı.ın1dır. 

Non·eçteki ~eni vaziyeti b(iylece 
tahlil ettiğimiz içindir ki, veni Al
man taarruz ihtimnlinin Hol,ında 
üzerinde toplandıi:'lna lıiikmeoi · 
yor uz. 

---00,__ 

İTALYADAKİ AMERİKA..~ 
TEBAASI 

, maıı]arın bu sene içinde kat'i bir 
n<'iice elde etmek için lıütüıı gay
retlerini S<lrfcdeccklcrinc inan -
ınağa\ meyyaldir. 

VaşinP"ton 4 - İtalyadaki Ame-1 
rik'1n trba<:.ma bu memleketi 
terketmcleri kin henüz emir ve

Bu sabahki trenle 
gelenler 

Bu sabahki Avn.pa c.~ l'C'. ile 
rilmiş aeğildir. 

ekiz aydır 
ihmal 

edilen hakikat 
(Başmakaleden devam) 

ınaldcn cenuba kndar lıiitiiıı Jdi -
çiik de\•1etlcri bitaraflık afyoııu 
ile uyuşturmıya ve hareket.siz bı
rakmıya çalısıııışlardır. Eğer, bu
gün Balkanlarda hayat ve istiklül 
nıiıdnfaıısını birinci planda tutan 
tedbirli ve temkinli bir harek\!t 
göze çarpı)'orsa bu birinci dere -
cede Türkiyenin Balkanlardaki 
diplomasi faaliyetinin eseri, daha 
sonra da bitaraiların başına gı.:Ien 
son darbelerdir. Muhakkak ki, 
daha sıkı bir birlik ve her veçhifo 
mütesanit bir hareket tarzııım siir
atle başarı sahasına konması he
men faydalarını gösterecek, Bal- , 
kanlara vaki tecavüzleri - eğer be
hemehal mukarrer ise - durdura -
masa bile herhalde önliyecek, Bal
kanların ne Danimarka, ne de 
Norveç olmadığını isbata kifayet 
edecektir. Bitaraflıktan medet u
man Balkanlı hala varsa emin ol
malıdır ki, bitaraflık asla kendisi
ne yar olmıyacak, o da bitaraf ol
mıyal\. kadar harpten ve harbin 
neticelerinden müteessir olacak
tır. 

Zafer ve kurtuluş artık cbit;9 -
raf> !arın olmaktan çıkmış «bir 
taraf> ların lıakkı olmuş, hasmı ve 
tecavüzü elbirliğile yenmek dev
ri gelmiştir. 

ETEM İZZET BENİCE 

Elektrik 
tamir 

kablolarını 
ederken 

Dursun adında lbir elektrikçi 
IKnraköyde ele'.ktrik kablolarını ta
mir etmekte iken, başına kaldı 
rım taşı düsere.k yaralanıml.5tır. 

Birçok miişabitler. şimdi ııi be-
teıı yakın bir atide Ilolmıdanın is- U~vers~te kim).a pr f.e~rü M. 
tfüisı imkanını derpiş cylemek~e-
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Duk~noı şehrımı~e. ırel •• ıştır .. Kon 
dirler. Bu harekat Alınanlarn in- vansıyonel trenı ıle de Surıye) c 
giltcreve karşı geniş mikynstn hü- ı giden 42 Çek mültecisi 2'6 İngilız 
cumlara geçmek için yeni ü ler tc- teknisiyeni, 3 İngiliz tayyare mü
sis etmek imkanını vcreccl tir. Ay- hendisi gelmişlerdir. 

ı-ni miişnlıitlcrin zannettiklerine 
gfüe İt::ılyaııın miidahalesi hu ve
kn~·ile ll) ni zamanda \ ukubula -
<.-aktır. Bu bal medeni milletler i
ftiıı gittikçe biiyüycn bir tehlike 
teşkil etmektedir. 

Makedonyn c.teşler içinde 
Tefrika.mızı yıı:ıl:ırımızm cokluiım

dan derl'edemedık. ÖZür dllerl.z. 

Bugün saat 18,30 da 

SARAY 
Sinemasında 
RİYASETİCUMIIUR 

FiLARMONiK 
Orkestrasının 

Halk fiyatlarla Son konser 
Fiyatlar: 100, 70 ve 50 kuruş 

• YENİ PROGRAM 

Anneler ... Babalar ... 
Erkekler... Genç kızlar ... 
Gençler... hepiniz bugL· n 

SAKARYA 
Sinemama 

gidiniz ve CECELİA PARKER 
ile ERİC LİNDEN tarafından 

yaratılan 

GENÇLİK GÜNAHI 
Fransızca sözlü fihnini ı:;>rü -
nüz. Aşk kelimesinin bütün 

kuvvet ve sevimliliğini 
anlıyacaksınız. 

İıtanbulda ilk defa 
~terilecek muhteşem bir fi -
limdir. İlaveten: Gene büyük 

bir Fransız filmi 

AŞK ve MACERA 
EIDWİGE FEU,İLLİERE ve 
JEAN MURAT tarafından oy

nanmış güzel bir filim. 

SARAY Sinemasında...: r Salonu ha tan basa dolduran seyirciler; 
Gülüyor .. Eğleniyor ... Alkışlıyor ... ve hayrette kalıyor .•• 

Çünkü: Sinemanın en şık, en şen ve en parlak çift artisti 

6 AR Y 6RAN1· ve C OH S TAN C ( 8 ENET T 
Aşk maceralarının en güzeli ve en sevimlisi olan 

GORONMEYEN ADAM ARAMIZDA 
Fransızca sözlü filimle.rinde ~cş'c ve kahkaha saçıyorlar. 

Göriinnıiyen &şıkların sırrını, yalnız iışık olanlnr anlı,l acnklardır. 
İlavctc:n: FOKS JURNAL son dün,·a \:e harp hav~di leri. 

Bugün saat 12 ve 2 de tenzil:itlı matineler. 
iwiaı••••••-•• D.iğer saatler saat 4 ve O da C1a:3IDams1111:~111i 



H 1 KA l'Eı,: 
SELMA GİTTİ 

l1~~-Y_a_za_n_~~R_E~Ş~A_T~_F_E_Y~Z_l~~' 
Aıııni Pala, evine misafir gelen Böyle bir hayat çerçevesi içinde 

arkadaşı Kiımil Çakara ra.lq ona- oğlumla fazla yüz göz o1mağa gel-
sası başında şöyle anlatıyordu: mez,di. Kadriye her ay kafi para 

EREGLi KÖf. ÜRLERi iŞLETMESi 

Kömür Satış Şubesinden: 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Satış Şubesinin bilfunum 

mevcudat, taahhüdat ve matltıbatı bütün hukuk ve vecalbile 
3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 
3 sayılı kararı hükmüne göre teşkil edilen 

«Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliğine» 
Devredilmiş olduğundan alakadarların her türlü işleri için 

15 Mayıs 1940 tarihinden itibaren Merkezi ZONGULDAKTA 
bulunacak olan adı geçen Satıs Birliğine müracaat etmeleri. 

·'----------=--------------~ 
Şile İcra Memurluğundan: 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Hevralii, Kırıklık ve ~ütün ağrıları derhal keser 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir. 
Taklitlerinden sakınınız. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. 
~ ... "!r ... J • • ·~ .ı ~ " •• ~ı -:.--:-- - .. " -- Şeytan kulağına kurşun, ba· veriyorum. Elh, hamdolsun, üç beş 

şandaki kadını defettim. Bütün kuruşumuz var. Kazanıyoruz, ge
derdim, endişem bu kadındı. Dü- lirim.iz var .. Ne iyi çocuktur am
şiin bir kere, tamam beş sene var ma, bilsen, terbiyeli, edepli bir 
.ki beraber yaşıyorduk. İnsaf et.. delikanlı .. Sana bir şey söylesem Şilede mukim kömür ve zahire taciri Mehmet Güle borçlu Şakirinı r 
Sen olsan bıkmaz mısın?. Faka!, inanmazsın .. Selma ile beraber o- u

1 
hdedi tasMarahkrıııfund".__,,oı_updma7h7c1uz bulunan Şifllenin ŞHackıkasımd mahal-
esın e eme """agın a 79 No. lu tara arı: ar an A alı oğlu 

Q0J< eğlenceli, zevkli günler df' ya- turduğumuz beş sene içinde, bir Hafız arsası, garbcn tarik, şimalen Kayacı Hüsnü arsası, cenuben el-
şadık .. İlk tanıdığım zaman. onu gün dahi, yaşadığım kadını gör - . 
adeta sevmiştim. Daha çok genç mek merak ve arzusuna kapıl - ye;;:ı d~asan ve ~i, !ü~yman ve Ismail ~üşte\ek fırı~l~ilc, m.ahdut 
güzel bir şeydi. mamıştır Bir ııün dahi apartıma m a ema mu ter ane arsası maa ba çe e yevm ev anı uç oda im · . st. 0 •1 1 

haf· bir sofa tahtan! bir dükkfuı bir mutfağı müştemil yeminli üç ehli vu-
Fakat, son zamanlarda, ayni ka- ~~ !:ayye~~- ,!"fuı v! '::.t~~rind~ 

1 
ktı.f ~arafından. (2000) lira kıymet takdir olunan bir bap han.enin maa 

dına bağlı kalmak canımı sıkıyor-
1 

d b 
1 

.. ' dükkan babçenın tamamı 2280 No. lu kanun ahkamına tevfıkan açık 
du. Karım değil ya .. Evli olsam, muayyen ver er e u uşuruz, go- arttırma ·ı t 1 k "-' t· 
h di . Oh . d' rü'";"ÜZ .. ş· imdi iki seneye yakın . ı e sa. ı masına arar veru.uuŞ ır.. . .. . 

ay , ne ıse.. , şmı ı, ra.lıat, •- Ev t h _. ""° ik k t od b sof b 
serbest ve hürüm .. Meğer, dünya zaman var ki, o da pansiyonda - ın vazıye ve azıras>: • .....,..p ve ı a uç a, ır a, ir 
varnuş .. Ne karışan var, ne görü- dır. Ben de onun pansivonuna taşlık zemın katı ve mutfağı ve sarnıcı ve bahçe derununda ahşap ve 
şenim .. Biliyor musun ki, böyle f!]tmem .. Ne işim var, değİı mi?. har~p bir ahırı :ı:nüşten_ıildir. Zem.inkat sokak kapısından girildikte _ze
kadınlar, insanın nikahlı karısın- Genç bir adaımın pansiyonunda ":'-~ çımento doşeli bır taşlık ve bır mutfak de oc~ mahalli ve ıçe
dan daha kJskanç ve mütehakkim b .. banın bulunması doğru değil.. rısınde sarnıcı ve bahçeye çıkılacak kısımda bır halası ve bir merdi-
oluyorlar .. Geç geldin, erken git- Oğlanı rahatsız etmek istemem.. ven altı ile bir hanıanılı.ğı ve sokak cihetinde bir dük.kanı mevcuttur 
tin. Bir sürü lakırdı .. Bütün bun- Yalnız, arasıra, içimde bir üzün- Üst kat: Ahşap merdiven ile çıkıldı.kta bir sofa ve sokak cihetin-

i ed k ğim? Seb ? tü belirir. Oğlan birisine kapıl - de denize nazır iki oda ile arka cihetinde bahçeye nazır bir odası olup 
arı n en çe ece .. ep... d · ·h dclti h ld Hi masın, tutulmasın, diye .. Bakar - eruz cı etin · odalardan birbirine geçilir. Da i en kapısı ve ayrıca 
1'rl.:adaşı, Azmi Palaya sordu: sın, bir aşifteye gönül kaptırır.. sofada bir hala ve musluk mahalli olduğu gibi aııka cihetinde balkona 
_ Onu nasıl atlattın? Almağa kalkar .. Sonra? .. Genç ço-1 çıkılır bir kapı ve nuıhtacı tamir ah.<ap bir balkonu ve oda derunun

cukların bu tutulma halinden kor- da müteaddit dolap ve yük mahalli vardır. Bina umumiyet 1tibarile kul-
- Sorma; bu, ayrı bir hikaye.. lkarıım .. Gel, ge;; sevdalara amen- lanışlı olup cüz'i tamire muhtaçtır. Bahçede !küçük harap ibir ahırı 

Yalancıktan, ben de ıbir takını na ... Yapsın, hakkıdır, gençtir. vardır. 
kıSkançlık hadiseleri ortaya attını. F k b 
On .bes gün kadar evveldi; bir ak- ~ . at, enim oğlan akıllıdır. O- 1 - İsbu gayrimenkulün arttırma şartnamesi 3/5/940 tarihinden 

HER TÜRLÜ YANIKL 
KON.JEKTİVİT ŞARK 
KOLTUKALTI ÇIBA 

ViROZA 

AR 
ÇIBANLARI 

NLARI 

PATI EN ERKEN VE EN 
EMİN TEDA vt EDER. 

POLİV ALAN ve POLİMİKROBİYJ.<:N AŞI 

şam eve gelmiştion. Selmayı bu- na ıtımadun, var._ Zannetme:n ki, itibaren 939/291 No. lu dooya ile Şile icra dairesinin muayyen mahal
Jamadım. Oturdum, bekledim. Ge- hayatını. bovle_ bır kadın ugruna tinde herkesin görebilmesi için açıktır. İlfuıda yazılı olanlardan !l'azla ----------------------------
ce, saat on bir •buçu.kta geldi. cNer- mahvetsın, ha<rlansı:ı,. kalsın.. malıinıat almak istiyenler işbu şartnameyi 939/291 No. ile memuriyeti-

d idin 
Azmı Pala, kadehını boşalttı. ınize müracaat edebilirler. Devlet Denizyolları İşletme Umum 

e · · • diye sordum. ·Sinemadan s b" · ak 
geliyurum• dedi. İşte kızıl kıya - onra _ır .sıga~a Y - tı. Epeyce ke- 2 - Gayri menkul 6/6/940 tariMnde perşembe günü saat 14 de Müdürlügu Ü llanları 
meti koparmak için bir vesile.. yifleııı:~tı. Agır agır tekrar de- Şile adliye binası dahilinde Şile icra memurluğu odasında üç defa ba
IBastım yaygarayı .. Yalnız, sine _ vam e · ğırıldıktan sonra en son arttırana ihale edilir. Aneak arttırma bedeli -'tınek • H - Bu gece için Kadriye söz de muhammen kıymetin ',"o 75 ini bu'-az veya satış istiyenin al"-'a<lına maya ft1 , gece yarısı... ayır, d" O"I be · ""'' "' 
iBu olamazdı.. Derhal, evimi ter- ver mı. " an, nı, ne zamandır rüçhanı olan diğer alacaklılar bulunursa bedel onların o gayri menkul 
~etmesi la:znndı. Sahiden lkız:ıruş- pansiyonuna davet eder, gitmem.. ile temin edilmiş alacaklıların mecmuundan fazlaya çıkmaz-

Biliyor musun, çapkının, hususi tmı. O, beni ikna ve tatmin için sa en çok arttıranın taalllıüdü baki kalmak üzere arttırma 15 gün 
izahat veriyordu. ev havatını da öyle merak edi - daha temdit edilerek 21 /6/940 tarihinde cuıma günü saat on dörtte 
~artımanın üç numarasında o- yo~~ ~~P düsündükten sonra: tekrar müzayede yapılarak arttırmabedeli sat~ istevenin alacağına rü.ç-

turan bir tüccarın karısı Bayan _ İster misin, Kamil, bu akşam hanı olan diğer alacaklıların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacak-
Belma ile gı"ttig"ini anlatıyordu. b" . !arı mecınuundan fazlaya çıkmak şartile ancak teklif olunan tahmini 

şu ızı.ın oğlana bir baskın vere
Ben: •Bayan Belmaya da itima - fan .. Pansiyonunun adresi bende kıy.metin % 75 ini geçmediği taıkdirde 2280 No. lu kanuna tev.fi.kan sa-
dım )'Ok .. • dedim. Bana: •Sen çıl- var. Yalun, şurada, Parmakkapıda tış ııeri bırakılır. 

Dülr.k!n Mut.ammen lr.ira Muvakkat . 
No.su bcdtlı teminat 

L. Kr. L. Kr. 
1 174 17 13 06 
2 211 11 15 83 

3 116 12 8 70 
4 131 90 9 89 , 
5 126 67 9 50 
6 126 67 9 50 

9 126 67 9 50 dırcbn mı?• diye cevap verdi. oturuyor.. 3 - Arttırma bedeli peşindir. Arttırmaya iştirak için yukarıda 

<Fazla ileri gidiyorsun. Bunları Beş dakika sonra, Azmi Pala ile yazılı bedelin % 7•5 nisbetinde pey akçesi veya ani1li bir bankanın İdaremiz malı olan ve Büyükada iskelesi üzerinde Hin bulunan! 
söylemeğe hakkın yok .. • dedi. Kii:ın.il Çakar sokakta idiler. Kad- teminat makbuzu tediye edilecektir. 
Uzatmıyalım, o gece dargın yat- rinin pansiyonunu buldular. Zile 4 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal ve yukarda numaralara yazılı 7 bap dükkan 10 mayıs 940 tarihinden 

. 

tık. Ertesi sabah, kendisine, der- bastılar. Koşan bir iki ayak se _ ya v<rilen mühlett lçirııde parayı vermezse ihaıle kaıran feSholunara..1< ken,. 31 mayıs 941 tarihine kadar açık arttırma ile kiraya verileceklerdir 
hal o l!iin toplan1p gitmesini söy- sinden sonra .kapı açıldı. Kadri, cfs.ind.n evvel ~n yükook tekfa:f<le buıltman ikiIDSl' an.etmiş oldu- Dükki'ınl ın senelik muhammen kira bedelleri ve muvakkat teminat 
ledim. Garip değil mi, fazla mü- karşısında babasını görünce, boy- ğu bedelle almağa razı olursa ona razı olmaz veya bulunmazsa hemen larile numaraları hizalarında yazılıdır. 
teessir ve meyus görünmedi. Bi- nuna atıldı. Baba oğul sarmaş do- 15 gün müddetle arttırmaya çıkıu1lıp en çok arttırana ihale olunur Arttırma 10 mayıs 940 tarihine müsadif cuıına günü saat 14 de 
lakis, amuz sillciyordu. cPek.'ili'ı.. Joo oldular. İ.ki ihale arasındaki fark ve geçen günler için % 5 den hesap olunacak 
G

'd · dedi ~ afi h' _ alım satım komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin tayin olunan gün ve 
ı crnn• . İçerive girildi. Güzel döşenmi• faiz ve diğer masr ar ayrıca ükıne hacet kalmaksızın memuriyeti 
Akşam eve döndüım: Yoktu.. bir odaya alındılar. Kurulmuş bİr mızce alıcıdan tahsil olunur. saatte muvakkat t=inat akçelerile komisyona müracaaları. (3308) 

İstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 
Selma gitınişti.. Biliyor musun.. nı.asa vardı. Azmi Pala ile Kii.nıil 5 - İpotek sahibi alacaklılarla diğıc<r alaca.llcl1la:rın ve lı"tifak hakkı 
Yalnız Selmadan bıkmadım. Bir Cakar gösterilen koltuklara he _ sahiplerinin gayri menkul üzerindeki halclaTllll lııusuısile faiz ve mas· 
kadınla daimi surette beraber o- nüz oturmuşlardı ki mor, ipekli rafa dahil olan iddialarını ,:ıayri menkul üzerindeki haklarının ilan ta
turmaktan bıktmı.. Artık yaşımız bir elbise giymiş, uzun boylu, gü- rihinden itibaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuri- Riyasetimiz için 20. M. M. lik 2 ve 8 M. M. lik 3 ton beton demiri 
epeyce .. Kimsenin nazına oyna - zel 'bir kadın içeri girdi. yetimize bildirmeleri icabeder. Aksi halde hakları tapu sicili ile sabit pazarlıkla ve def'aten alınacaktır. Taliplerin beher tonu için teklif 
yacak hali.ııı yok. Bir küçük apar- Kadri tanıstırdı: olmadıkça satış bedelinin paylaşmaı;ından hariç ~alırlar. edecekleri fiyat üzerinden teminatı kat'iyelerile birlikte 7 Mayıs 940 
tınıantla başımı dinlemek istiyo - _ Babacığı.ın, arkadaşını Sel- 6 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak ihale karar pullarıru salı ıriinü saat 11 de Galatada Rıhtını üzerinde İstanbul mıntaka Li 
ruım. Görüyorsun, işte bir hizmet- ma.. ve tapu ferağ harcını ve 20 senelik vakıf taviz bedelini vermiye mec- man Reisliği satın alma komisyonuna ve izahat almak istiyenlerin ida 
çim var .. Bana bakıyor. Uçarı Azmi Pala, ıkadının yüzüne ba- burdur. gayri menkulün nefsinden doğan müterakim vergilerle tanzi- re şubesine müracaatları ilan olunur. •3585· 
çapkınlık devrimiz geçti, galiba.. kar bakmaz, adeta bir baygınlık {at ve tenviriye ve telliliye rüsumu ve vakıi icaresi borçluya aittir. 
Ben, hayatta çok yorulmuş bir a- geçirdi. Evet Selma ... On beş gün 7 - Göstertilen günde arttırmaya işt.ira.k edenler arttırma şartna
damı.m.. Evlilikte talih yüzüme evvel. Azmi Palanın evinden çJ.k:ıi> mesini okumuş lüzumlu malfunat alınış ve bunla.rı tamamen !kabul et-
gülmedi. Evlendiğim zaman adeta giden Selma.. ın.iş ad ve 't.ibar olunur. • 
QOC'llktuıın.. Henüz 23 yaşında .. !-------------- Y:ıikıarııda göateırillen gayri menkıul iıjbu ilan ve gösmril.en arttırma 

EREGLİ HAVZASI 
Kömürleri Satış Birliğinden: Dört sene sonra, karımı kaybet - şartnamesi dairesinde satılacağı ilin olunur. 939/291 

tim. Tifodan gitmişti. Bir erkek 1 Askerlik işleri 1 
çocuk bıraktı, bana .. Onu ne müş.-

1 
J 

ıküıatıa büyüttüğii.ınü tasavvur e- Devlet Demiryoll•n ve Llm•nl•n 
demezsin.. Anasız c;ocıı.i!a bak • Kadıköy askerlik şubesinden: 
mak kolay mı?. Ne ise, okuttum, Kadıık:öy subesinde kayıtlı Kadı- lfletme u. idaresi llinl8fl 
geçen sene Galatasaraydan mezun köy Cevizlik Kere~ieci Aziz sokak -----.:...-----------·--------' 
oldu .. Şimdi, fakültede .. Yirmi bir 42 sayıda otwıınakta iken şubeyi Muhammen bedeli 3250 lira olan 500 metre NKBA yeraltı kablosu 
yaşında, sülün gibi delikanlı.. O h_aberdar etmeden ı:ııntak~ hari - 211511940 salı günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahi
da babasına çekımiş ha ... Çapkın cıne gı~en v~ adre~ı bıliruniyen lindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 
mı çapkın .. Uçan kuşu indiren so- yedek ıstihkam te_gmenı Murtaza . . . 
yundan .. Ayn bir pansiyonda o- oğlu (422!4) Aziz Börünün 48 saat Bu işe gi~ck ist'.yenlerın 2~ lira 76 k_uruııluk_ ~uvakk~t temınat 
turuyor. Ben, Selma ile yaşamağa zarfında müv-'.aat etmesi ve taş- ve kanunun tayın ettıgı vesaıkle bırlikte eksiltııne gunu saatıne kadar 
başladıktan sonra, Kadriyi - bu, rada ise adresini telgrafla şube _ ılromisyona müracaatları lilzımdır. 
oğlumun ismidir - yanımdan ayır- ye bildirmesi tebliğ makamına ilanı Bu işe ait şartnameler kaınisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
dmı. Nihayet Seinıa metresimdi. olunur. (3619) 

No.211-4.9 Yuuı: M. SAMİ KARA.YEL 

mişlerdir. Gelip mülkii mevrusu
nuzu . talep etseniz murat basıl 
olur (1). 

Gedik Ahmet Paşa, katlolunup 
gitmişti. Sultan Behazıt da Paşa
nın vücudünün ortadan kalkma
sile derin bir nefes almıştı. 

ahede ile. Sultan Cemi esaret al
tında bulundurmayı tekeffül e

diyordu. Şövalyeler namussuzca 
hareket etmişlerdi. Verdikleri söz
den dönmüşlerdi. 

Turk şehzadesini satmışlardı. 
Hani, hıristiyan şövalyeleri söz
lerinde dururlardı!. Bunlar birer 
blöf ve birer laftı. 

3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararna
menin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden 

« Er~ğli Havzası Kömürleri Satış Birliği» 

Merkezi ZONGULDAKTADIR. 
Birlikten kömür almak istiyen müstehliklerin 15 Mayıs 1940 

tarihine kadar İstanbulda Tophanede İskele Caddesinde 28 numa
rada ve 15 Mayıs 940 tarihin~en itibaren ~e doğrudan doğruya 
Zonguldakta SATIŞ BİRLICiİ MERKEZINE müracaat eyleme
leri lazımdır. 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ: 
1- Kömür alıcılarının kömür bedelini peşinen ödemeleri 

şarttır. 

2- Kömürler Havzada F. O. B. olarak teslim edilecektir. 
Telgraf adresi: ZONGULDAK • SATIKÖMÜR - Telefon: 145 

iİlll_I _______ ZONGULDAK------··-

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
HAien sahirpleri elinde bulunan 19319 ve daha evveiki seneler mah 

sulü alryonların toprak ımaiısulleri afisin<:e aşağıdaki şartlarla ve peşin 
para ile mii:bayaasına karar verilmiştir. 

A - Afyonlar llKO senesi !Ml'JS nihayetine kadar İstanbul depo
suna teslim edilmiş 'bulunacaktır. 

- Dalga Uzunfui(ıl!~ ıı-· 
1648 m. 182 Kc/s. ı.ıı:z. ~' 

T.A.P.31.7m. 9465J{C/f %8~ 
T.A.Q.19.75m. 15195 J{< s. . , 

eıııl''' 
18.- Program ve~ "f)/ 

saat ayarı, 18,05 M braİıifll ~ 
caz orkestmsı (Şef: 1 (fuı1 ,r 
gür), 18,40 Konuşma serb'~; 
gisi ve sevgisi), 18,55 t 0yol'_;.,ı, 
at, 19,10 Memleket .~aa hDbeı;ıı 
jans ve meteoroloıı yeti, l" 
19,30 Müzik: Fasıl 1ıe ese!~ 
Kon~ma (günün :" . l"'o-
20,25 Müzik: Çalı.: 0

} Jç~ j'. 
Kam, Reşad Erer, Şfı,ar, J 
kuyanlar: Muzaffer 1.,;k: S 
ze,,ııen Senar. 21.15M':1ı8 
Tayjur tarafından .. G.''.~ /(1 
soloları, 21,30 Mu::ı~-şkl~], !f 
orkestra (Şef: Necip .ıl JliOııJ . 
Memleket saat ayarı, • ıah 
berleri; Ziraat, es}ıall" ası (P·zı 
kambiyo - nukut bors (SG':.df, 
Müzik: Cazbant (pl.),, a P"'..°' 
kadar yalnız uzun dD·~,11 p
siyle), 23,25/23,30 Yarı 
ram ve kapan~. 

KAHZUK 
MEYVA 

TUZ;; 

SATILIK AR;.:1, 
Beşiktaşta tranıv•Yöı•''" f 

Yıldız asfalt yolıı il<İ <"Jılr 
275 metre nıurabb•1 .·ı ,·e f 
heli iceris:nde bir ce•~ •' ~ 
kuru dut ağacı bulun• •0cc • 

ser• ,r 
kaydına nazaran 1'İ ı> Or 
Mazharpaşa sokak cS atılı) 1, 
ni 7 numaralı arsa d 51',ofiill • 
Talip olanlar K• 1 46 '!° ... 
Recaizade sokağıod_a JJ•Y 
marada Hacı İbrah•IJI 
ya müracaatları. 

~ 
ANAPtYOJf rıİ 

Dr. Ihsan f aır•'"'; 
İstreplokok, ısta!ilokul<rl" y•V~ 
kok, koli, plyosiyao!l<l~ı ~ıı>~Jf 
çıban, yara, akıntı ve c ıaıe IY. 

lanna kar~ı çok te~ 

İL A. .?l ~~·ıl 
Fatih Sulh Birincı JJ . ~ 

kemesinden: öııı•''"rı ff 
Mehmet Sadık ve Jd"ı.l• ~ 

terekcn mutasarrıf ~ ııJI n1
111' 

tihte Eski Mimar _sın,oi 1'01~~ 
ğer Kurumlu mcscıt ~ ~·ti'~ 
de mahallesi .esk 3 ,,.~~ f~ 
yeni Fatih caddcsı :ı, ııral•. ;/ 
veni 21, 23, 25 nıı.nı ıal<''O'~ 
mcnkulun kabiliyet• jıal•'; ı' ~ 
olmadığından şuyııııD ıtıı1'•l4.ı'~ 
nında Leman, Nusret yc'il '1 l 
)iye ve İstanbuldn çı~M ııı''. 
Tarakçı Cafcrai";a s:;~~ı.cri•\4411 

marada oturan Ab ıı d• ı>';,.ııı ,1 
aleyhine açılan d.~:riJJI 1,,~ııııl 
aleyhlerden Abdu , .;e J 4r"':,ı. 
gönderilen zaptı __ da•~JeP ~u; 
mumaileyhin gost~rı 

11 
;1.1 ,ııı, 

bulunamadığı ve ~ô.lt~bli~ ~b''ıi 
hı malum olmadıgı ııı<> e ııı 1• 
ru tarafından vcril:;Jıen'tftJıÔ~ı 
tan anlaşılmış ve ın ail•Y" ~ ~ 
deinin talebile mu°d 0o l>fı•/ 
kerim Hadi bakkıD bjigal 0 .1 müddetle ilaneı_ı tc ıs/5~,ş & 
ve mubakemenın etjj,pif ,-.~ 
11,40 talikine ı.arar Jar.ı- d-' ır 
imadan yevmi !"e ~ Je J 
meye gelmediği ".~. tııl'dıf 1,bı., 
vekil göndermedığl ıol•''~ r' ıJI 
vanın gıyabında b~ jiJ~ 
makamına kaim o 946 
olunur. 

Gedik Ahmet paşa, Sultan Beyazıtla da devlet 
işlerini münakaşadan çekinmezdi 

Hele, yeniçeri ve sipahi taifesi 
Gedik Ahmet Paşaya tapar!Jrdı. 
Lakin Padişah, Gedik Ahmet Pa
şanın bu sahsi kudretini cekeıni • 
yordu. Onu ortadan kaldırmak i· 
çin manalar arıyordu. 

Gedik Ahmet Paşa, Sultan Be
yazıtla da devlet işleri üzerinde 
münakaşadan çekinmezdi. 

Sultan Beyazıt bir tllfjla üç kuı 
vurmuştu. Hem, Sultan Cem vak
asını Itodos şövalyelerini para ile 
gardiyan mesabesine getirerek 
Fransada bir manastıra kapat -
mıştı. Hem de Kasllll Beyi içil san
cağına çekerek Andolu isyanından 
ve beliyyesinden kurtulmuştu ve 
hem de kendi>i karşısında kudret 
ve kuvvet gösteren veı.iriazamını 
katleylemişti. 

Sul!juı Cem, Rodostan denize a
çıldığı sırada hava çok fırtınalı idi. 
Fakat böyle olmakla beraber şö
valyeler gemileri hareket ettirdi
ler. 

Adalar denizi o derece fırtınalı 
idi ki İstanköy önlerine ancak do
kuz günde gelebildiler. 

IB - IBu müddet zarfında getirilen afyon dE11>oya giri$ sırasile muaye
neye tabi tutulacak, ince ve kabası tefrik edildikten sonra usulü da
iresinde nü:munesi alınarak tahlil ve bunu müteakıp. tartısı ve kat'i 
tesellümü yapılaraık bedelleri ödenecektir. 1--------= 

Gedik Ahmet Pa~a, asker ve iyi 
bir k~mandandı. Fatihin son d' 
virlerinde en yüksek varlığı gôs • 
termiş bir ~ahsiyetti. Soura me
tin ve ~özlerinde sanıiıni idi. Süz· 
ler:ni çekinmeden söyliycb;!ecek 
bir kudrttte idi. Sırası geldiği za
man koskoca Fdih Sultan .!lleh
mede bile boyun eğmemiş, haki
katler ne ise söylemi~ti. Bu se • 
betıle meııkip olmuştu. 

IInlisa Padişah, Gedik Ahmet 
Pa~ayı ortadan kaldırınuğn karar 
verdi. Bu işi de Edirnedc kulay -
cacık yapabileceğni kestirdi. 

Bir gün Edirncde iken Gedik 
Ahm<t Pa~anın katline ferman sa· 
dır oldu. Kabahat olarak şu gös· 
teriliyordu: 

Sultan Cem Hacdan Mısıra gel
dii:t zaman glıya kendi<ine: Gedik 
Ahmet Paşa şöyle bir mektup yaz
mış: 

..... Erkanı devlet biraderiniz 
Sultan Beyazıt Handan nefret et-

Gedik Ahmet Paşanın katli ört·, 
bas olup gitti. Hiç kimsecikler ses 
çıkarmadı. Çünkü, Sultan Beyazıt 
zimaını idareyi tan1amile eline 
almıştı. 

Rocl,os ,övalyeler reisi Dübosson 
Sultan Cemin elinden aldığı ve
kaletnameyi suiistimal eylemi~ti. 

Vekaletnamede Sultan Ceınin 
menafüne muvafık bir muahede 
akdetti. Dübosson, akteylediği mu-

(1) Sahaüülabbar. cilt 3, S. 47 

Sultan Cemi, deniz tutmuyordu. 
Fırtınalı havada güverteye ~ıkı
yor, dolaşıyordu. İspanyol ve Ve
nedik gemicileri şehzadenin mu
ka\·enıetine hayran olmuşlardı. 

Hatta amiral sormuştu: 
- Şehzadem, deniıciliğiniz var 

mı? 

-Hayır ... 
- l\la_!allah, ~ok mukavimsiniz. 
- Türkler her türlü mezahinıe 

mukayimdirler. 

(Devamı var) 

C - Hikemi muayene neticesinde mağşuş bulunan afyonlar ımüba- ı 
yaa edilmiyecektir. 

D - Bu afyo~lar için takdir edilen kıymet ince toplanmış olan 
!arın beher morfin derecesi •4-0• kırk kuruş ve kaba tC4;llanmış olanla
rın beher ımorfin derecesi c30· otuz kuruştur. 

E - İstanbul haricinde bulunan ımutavassıt veya zürra ellerinde 
bııhınan afyonlarını bizzat İstanbula getirmedikleri takdirde afyonları
nın iptidai ve kat'i teslim ve tesellüm muamelesi, bedellerinin tahsili 
için noterden musaddak bir vekfiletname ile İstaılbulda münasip göre-
cekleri ibir mutemedi vekil teyin edebilirler, c3620> 

Sahip ve neşiryatı idan eden Başmuharriri 
ETEM İZZET BENİCE 

lla•ıldıi:ı yer. SON TELGRAF Matbaası 

135t Hicri 

Vakitler 
Gtbo ... 
Ot&. 
iki-dl 
ıq.

Yata 
t.mak 


