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ETEM İZZET BENİCE 

'-Belgrad'dan Kadın ve Çocuklar Çıkarılıyor ... 
Yugoslavya' da büyük bir askeri hazırlık var ıtilô: zafer 

değildir - :s:::a: 

Almanya ne kadar yayılır 
~e Almanyadan uzaklaşırsa 
o kadar çok :uyıfiıyacak, o 
kadar çok yıpranacaktır. 

A merikan resmi makamları, Balkanlarda vaziyetin 
henüz Çok kararsız olduğunu beyan ediyorlar ~n: ETEM tzz._"T BENİCE 

• • 
Amerika vapurları ltalya'yaBakırköy nüfusunun bu 
hareketlerini tehir ediyorlar:sabah tecrübe sayımı yapıldı 

"·· - 1 Başvekilimiz Kaza nüfusunun geçen 
ç cephe üzerinde harbe 

n_ için PmaI ve garp cephe-
1119 iküfa etmemek, Pınalde 

bulunduiu noktada idame 
cenubu '8J'k.İ Avrupasma, 

,._: ..... a- Dolanda ve Belçikaya, 
\ L::"' . ve İsviçreye yüklenmek 
~de birden taarruza 1eç-
liı111ıdır. Böyle bir tabiye an
ı.ılitıefilderin kuvvetlerini 

~ .. 11 Ya yarıyabilir. Bunun için 
~ttefikler üzerine ve mütte
~-lnenfaatlerine her cephe il
ılıi:~ büyük kuvvetlule saldır

L -llZll eder. 
!ıl~Ya müttefiklerin pran
~ 'itıııdadır. Yunanistan keza
lıı.~yaya sald.ınldİğı takclUde 

lllemleketin garantiden is-
-.ıemif bulunması hasebile ı 

baralulacaiı unaoluaa
laiıaaenaleyh Balkanlar ve 

'8rld Avrupasma, yani 
,_._., .... _ Yugoslavya, Boman-

. e yapılatak harekette 
~-~--- karplarmda yalnız bu 
••·:"8111~·- müdafaa kuvvetlerini 

..:_1•1Jll zamanda müttefikleri 
~~!ardır. o halde, büyük 
\ı...~mi bir cephe açılacak 
~·Böyle bir cephenin is
~ kuvvet be milyonlardır. 
~. tek başma bu cepheye 
~ tabsia ettiji takdirde 

~:'- garp cephesinde, Belçi
~da, hviçre ve Majino 

barbetmek için lum&i 
kalacak?. Bu takdirde 

ıa.::_• bir müttefik ve yar
-mıdır. o da, İtalyadır. 
oluyor ki, Almanya cenu•e Balkanlar cephesini 
~ prpta ve bir kaç 
ile birlikte açabilmek için 

İtalyayı harekete ıeçir
~bur~uı:· Acaba, Jtalya 
-ueıneJlal yapmıya karar 
llddirT. Bu noktanın birin-

aydmlanması f&rltır. 
~da İtalyanın Balkan
.::-rıuz )'iikilııün çoiunu ve 

· İqiliz, Fransız müs-
e ve Mısıra, Cebelüt

~eyşe ldicum bıes'uliyeti
llla üzerine alnw 1 bek
illi?. Bu noktanın da ay

. lizımdır. 
4lnıanya ile birlikte Bal
taarruz ettiii takdirde 

ltt1ayanın alaca2"ı vaziyet 
-.. Üzerinde durularak mü
&l~dan biridir. Balkan-

'le-.aaııya ve İtalya tarafın
~ l~irllmesine likayl kala-•-=-t da enlara mesaisini 
' "etine mi geçer?. 

•1r1ea ve bellibaşlı bir 
<I>evamı 3 üncü sahifede) 

Güğün 

Nevyork 5 (A.A.) - İtalyaya ~i
decek olan Aaneri!kan bandıralı 
c Vasington• vapurunun hareketi 
tehir eylemiştir. 

Vaoorda •mühim• bazı evrak 
bulunduğu söylenmektedir. 

Vapurun kaptanı Harry · Mann, 
seyahati esnasında muhasamat ya
pıldı~ takdirde tatbik edilmek ü- ı 
zere bazı gizli talimat aldığını söy-l 
!emiştir. 

saff ıharp kruvuörlerinden bir filo 

Paris 5 (Hususi) - Dün Roma
da diplomatik mümessillerle İtal
yan nezaretleri arasında hiçbir 
faaliyet olmamıştır. Amerikan se
firi Sir Vilyam Filips bir musiki 
müsameresinde hazır bulunmak 
üzere Floransaya gitmiştir. Vati
kan nezdinde bulunan Ruzveltin 
şahsi mümessili de Floransaya git
miştir. 

İngiliz mebafilinde, müttefik 

Holandaya çullanmak meselesi 
Almanlann bundan sonra hangi 

tarafa taarruz etmeleri muhte -
meldir. Bu suale Norveçteki va
ziyeti gözonüne alarak cevap ver
mek doğru olur. Çünkü Norveç 
seferi, bu yaz tahakkuk ettirilmek 
istenen diğer seferlerin bir baş -
langıcı idi. 

Almanya Norveçe bir t~la iki 
k~ vurmak üzere girmiştir. Nor
veçe Almanyanın yalnız demir 
madenleri için girmediği asıl zen
gin demir madeninin lsveçte ol -
masile sabittir. lsveçteki Kiruna 
madenlerinin ise, en kısa yaz yolu 
Baltık denizi içindeki Botni kör-

evinde 

jezinden geçen Almanlar Nor -
veçi almakla bir taraftan 1sveç 
demirlerine muharebesiz hciki -
miyeti, diğer taraftan lngiliz sa
hillerine daha yakl~mağı kolla -
dılar. 

Norveçte lngiliz müdahalesi 
b~layınca da, üçüncü maksat o
larak, şimal cephesini lngiliz kuv
vetlerinin aşınma yeri gibi idare 
etmek istediler. Filhakika lngiliz 
hava ve kara kuvvetlerini Norveç 
cephesinde tesbit ederek tedrici 
bir yıpratmaya maruz bırakıyor -
Zardı. Bu yüzden lngilterenin Ak-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

bomba 
kartal'ın Kurna köyünde dün 
tece feci bir suikast yapıldı 

ı kiti 61dO, on iki kişi ağır, 
orı kişi hafif olarak yaralandı 

IYcızm 3 üncü sahifede) 

seyir halinde 

lfilolarının İskenderiyeye gönde -
rilmesi ile Akdenizde nisbi bir sa
lah husule geldiği !kanaati vardır. 
Amerikan rnehafili ise İtalyanın 
her zaman ciddi bir tehlike ola -
rak ortada bulunduğuna ıkail bu
lunmaktadır. 

Amerika .gazeteleri, Ruzveltin 
Musolini nezdinde İtalyayı itida
le davet yolundaki ~ayretlerinin 
hiçbir faydası ohnıyacağını da ila
ve ediyorlar. 

İtalyan gazeteleri ise, İngiliz ve 
Fransız filolarının yakın şark su

(Devamı üçüncü sahifede) 

Ankara'da sayıma nazaran artmış 
Ankara 5 (Hususi muhabirimiz

den)- Başvekil doktor Refik Say
dam, petrol sahasında ve diğer 
§Uk vilayetlerimizde yapmış ol-

olduğu anlaşıldı 
dukları tetkiklerden sonra bugün / • • 
Ankaray~ dö!_lmüşlcrdir. Sayımın devamı esnasında hıç bır 

Başvekıl dun sabah Sıvasa gel-
miş, Kızılay depo~armı gezdikten 1 d ..., J d J b • k • • •• Jd •• 
sonra vilayeti, tümeni, partiyi \'e ogum o ma ı, ya nız ır ışı o u 
belediyeyi ziyaret \etmiştir. .. . . . 
Akcıam saat 17,15 de Kayseriye .. Bakı~.koy kazası dahılındckı tec-

vasıl ojmuş ve Kayscride bir çey- rube nufusu sayımı bu sabah ya-
Bakırköyde ve kaza hudutlarına 

dahil bulunan Yeşilköyde tahrire 
sabah saat sekizden itibaren baş
lanmıştır. 

rek saat kaldıktan sonra şehrimi- pılmıştır. • . 
ze hareket etmiştir. Kaza hudutlan sayım ı(ın 398 

Yugoslavya' da 
büyilk bir 

hazırlık var --Bu sabah gelen yol
cuların anlattıklan 

Almanyada iktısat tahsili ya -
pan talebemizden Nurettin Emre 
bu sabahki konvansiyonelle şehri
mize dönmüştür. Emre Almanya
daki vaziyet hakkında şunları söy
lüyor: 

- Alman milletfı ilkönce harbe 
aleyhtar görünüyordu. Norveç 
harbinden sonra şimdi şiddetli bir 
harp taraftarlığı göze çarpıyor. 

Almanya, İtalyanın harbe girmesi
ni arzy etmemektedir. Çünkü bir 
çok gıda '\'e iptidai maddelerini İ
talya yolile temin etmektedir. 

Yugoslavyadan geçerken, her 
tarafta büyük bir harp hazırlığı 
gördük. Trenler Belgratta çok sıkı 
kontrol edilmektedir. 

mıntakaya ayrJlmış bulunuyordu. 
Daha sabahtan itibaren sokaklar
da kimseler görünmüyordu. Her
kes evlerinde, sayım memurları - f 
mn .relme.lerine intizar ediyor -
lardı. 

Sokaklarda ancak tahrir mua
melesini yapan memurların faali
yeti göze çarpıyordu. 
Başta vali mua ini BalUk N~t 

Pepey olmak tlzen; 1mrtidllF u -
(Devamı 3 üncü sahifede) 

, Norveç'te ciddi vaziyet 
Almanların bir İngiliz 
harp gemisini batırdı

ğı tekzip ediliyor 
(Yazısı 3 üncü sahifede) 

ÇERÇEVE 

Hakikat 

Yarın başlıyoruz 

Yeni Fransız Başvekili bir 
nutkunda, alışılmış diplomat 
tekerlemelerinden çok üstün ve 
pek güzel bir cümle kullan -
mıştı: 

cBir millet için, sahte nikbin
likten daha zararlı birşey ta -
sa vvur edilemez .• 

En evvel, herkesten evvel 
söyliyen ve bizzat İngiltere 
Başvekilinin lisanile teyit edi
len ben değilmiyim ki, mütte
fikler Norveçc büyük kU\ \'et -
)erle abanmak gafletine düşmi
yeceklerdir. Nitekim dü~mcdi
ler. Bu gaflete düşmek kabalığı 
vetlerinin mukabil çete kuv
vetlerinin mukabil ete çku\ 
vetleri tarafından örseneleceği
ni sezer sezmez, harikulide bir 
çeviklikle vapurlarına atlamak 
inceliğini de gösterdiler. 

HIRSIZ KiM ?ı 
Aşk, Neş'c ve Entrika Romanı 
Yeni romanı

hııza yarın baş
lıyoruz. Roman -
da bir genç kı -
zın kıymetli g~r
danlığı çalını -
yor. Genç kızın 

altı fi.şıkı vardır. 
Bu gerdanlığı a-
şıklardan !biri mi 
çalıyor? Yoksa 
hakiki .bir hırsız 

mı? Okuyucuları
mız, romanın so
nuna doğru haki
dti hırsızın kim ol
duğunu keşfedip 

1 Yazan: lıkender F. SERTELLi l l 

bize /bildirecek -
lerdir. Hırsızı bu
lanlardan birin -
ciye \kıymetli bir 
o~af makinesi . ........ 
hediye edeceğiz. . ....... _ 

Yarın-SON 'TELGRAF'ta 

Hakikaten eşya , .e hadiseleri, 
olduğu gibi görmek, tartmak ve 
çereçvelemek, biricik emniyet 
ve dirayet metodu!. Bize ıöre, 
bizim keyfimize, menfaatimize 
göre hakikat yoktur. Hakikat 
kendisine göredir, ve ancak o
nu, ~endi kanunları içinde mü
şab~e -edebilenlere visalini ba
iışlar. 

Şimdi bu inceliği ve bu ince
likten doğan faydayı, politika 
ve harp işlerine tatbik edelim: 
Almanların bu harpte ve bu

J{iine kadar, insanı hayranhkl• 
dolduracak azametli başarıla
rını tasdik etmemek, asaletsiz
lik ve eblehlik olur. 

35 milyonluk bir milletin, 15 
gön içinde, ve kendi ordularm
dan kemmiyetçe daha uyıf 
kuvvetler tarafından yok edil
diğini daha tarih yazmadı. 

Ya Norveç hareketi! İşte in
sanı hakikaten dürüst ve erkek 
müşahedelere davet eden eşsiz 
bir cür'et ve kuvvet hamlesi! 

Biltfbı deniz kıymetlerinin ' 
ytbde otu veya kırkım kay -
betmiş olmasına, muvasala hat
larmın esaslı bir şekilde tehdit 
altına girmesine rajmen, Nor-
veç istilhını bqılln idn af8iı 
)'1lbn bapnnq bulanmak W 
delil41r. 

Her türlü propaganda, edebi
yat, kuru gürültü bir tarafa ... 
Almanlar ucleee No.-veç hare
ketinde bile, nihayet İngilizle
rin filin olmıya mahkiim ol· 
daiu halde bugiln için karadı 
ve havada hWm yürüyor. 

Tehlikeyi, her türlü tesirder 
uzak, olduğu gibi tartabilmek, 
eminolun ki tehlikeye karşı en 
sai'lam müdafaayı elde etmek· 
tir. Almanlar 1J,asd olsa ingiliı 
incelik ve dirayetine mağlup o
lacaklar, eninde sonunda nasıl 
olsa bu işten herşeylerini kay
bederek (ıkacaklar .. Bütün se
lim akıl sahiplerinin kanaati 
bu... • 

Fakat, ister doet, ister diş. 
mana ait olsun, bir hidisenin 
üstün cephelerini taym ve tes
bit edebilmek, hem kuvvet, hen. 
de alılik borcudur. 
Meşhuı Latin mısraı: 

Güzellik kılıcı ye1ıdi. 
Kıhç yine espriye, esprinin 

tuttuğu kılıca yenilecek. Fakat 
kılıcın hakkını kıhca, esprinin 
hakkını da espriye verelim. 
NECİP FAZU. KJSAK(}Ug 
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SOKAKLARIN 

iSt lLERİ 
Şehir o:necl simiz, bazı soka~

ların adını tieg~tir:ını.. Mesela, 
Fakir sokak, Ataman sokağı, Şe
bek sOkai.'ı kaplan, Maymun ser 
kağı ceyliın olmuş!. 

Fakir sokağının Ataman olma
sına ne dersiniz?. Bu sokakta otu
ranlar, eğer fakir iseler, hemen 
zenain!eşecekler ani?. O halde he
pimlz Hazinedar ııc!kağına, Şah • 

ulu caddesine taşuıalıın. Hele 
Maymun sdkağının Ceylan olma
sı pek hoşuma gitti. 

Keşke, hayatta da, h.~ may -
munu ceyJiın şeklinde gorebilsek.. 

Al\tEILİKADA."i 

GELENLERE DAİR 

Ecnebi bar artistlef'i bir yandan 
giderken, gazetelerin haber ver -
diğine göre, öbür taraftan da bir 
lbaŞka cirn;loeri geliyormuş.. Mesela 
A.merikadan, Raınanyadan artist
ler "cliyorrnuş! Fakat, herhalde, 
bu, doğru bir havadis olmasa ge
reik!. 

O vakit gidenlerin ne lrusuru 
vardı ki?. Amerikadan gelen ar -
tistle~<ı de doğrusu şaştım. Bu 

harp zamanında, Okyanw;ları a -
şı;p gelen kadınların gözü pek o
hır. Kınılıilir, ne insafsız bir sal
dırışla kesel.erimiıe taarruz ede -
ce'kl r?. 

HALİÇTE DOORU 

SEFERLER 

Haliçte, doğru vapur seferleri 
ihdas edilecek, Kaiiıthaneye de 
~eni vapurlar kaldırılacakmış .. Bu 
t .ııton vapurlara hiç bindiniz mi? 
Ben, hayli seyahat ettim. Köprü
den bu mübar!!klere binerken, ten
cereye bir sığır yahnisi koy'lln. E- ı 
v''be indiğiniz zaman pamı.ı'k gibi 
pişnl,:; olduğunu görürsünüz. Ha-

yır .. Yanlı.; söyledim: Hatta, ye
aneğın dibi tutar. . . 
Bıkalmı, doğru soferlerın marı

fetleri neler olacak? 

HAVADA UÇAN 

KIZLARA KOCA 

En çabı.ılk lmca bulan kızlar kJ:nı.. 
lermi«. hiç düşündünüz mü?. E
fendirp, Amerikada posta ve yol
cu tayyarelerinde çalışan genç ve 
güzel .kızlar .. Bizim İstanbul oto
bü.>lerinden daha rahat olan bu 
muazzam hava se.finelerinde ga -
yet güzel kızlar vaıımış ki. y.:>ku
lara hizmet ederlerm~! İste, oo 
tayyar.elere bu kızlardan dayan
dr amaırruışlar , vesselam! 

Oradaki havacılık şirketi, me
sela bir tayvareye yeni bir kız 
rn~ur tayin ediym', tayyarenin 
daha ilk seferinde, kız, derhal bır 
yolcunun gözüne giriyor ve ev. -
leniyommıış!. Haydi ibakalun, bır 
yeni kıız aran»ya ıkoyumyorlar 
mış!. 

Bir de derler ki •havai• ık1"'!lar 
Iroca bulamaz .. Nerede o eski gün
ler vahu?. B<iksanıza cseınavi• kız

lar bile çabucak koca buluyor. 

BİR GAZETENİN 

CİDDİ MEVZUU 

Bir gazete, birinci sahiefsinde, 
kac ııün<iür şu ilanı yapıyor: 

.Kadın okuyucularınuzı şid 
detle alakadar eden göğüs mesele
sine dair ciddi tetkik mahsulü bir 
yazı silsilesine bru;lıyacaii;ız .• 

Bu yr clllın serlevhası nedir, bi
lir mi.siniz?. 

•Her kadına güzel göp. 
İşin tuhafı, bu mesele cciddi bir 

bahis. imiş!. 
Yahu, ciddiyet nerelerde dola

şıyor. Öyle ise, Allah aşkına bi
raz da gayriciddi mevzulardan 
bahsed~ 

AHMET RAUF 

Yalova 
kaplıcaları 

Hazirandan itibaren 
rağbeti celp için bazı 
yenilikler yapılacak 

3 mayıstan it.ibaren açıldığını 
haber verdiğimiz •Yalova kaplı • 
caları• na halkımızın daha ·fazla 
rağbetini celbetmek üzere otel ve 
yemek fiatları indirilmi4tir. Bu 
suretle Çıkar otelinde 2 yataklı 
1 oda da 165 şer kuruşa, 1 kah 
valtı 30 kuruşa, öğle ve aksam ye
mekleri de 85 kuruşa kabil ola -
caktır. Ayrıca hazirana kadar da 
')'o 20 umumi tenzilat yapılacaktır. 

Hazirandan itibaren açılacak o
lan daha ucuz otelde ise yatak 75 
kuruşa, yemek 50 kuruşa verile
cektir. Kaplıcalara gidecek olan 1 
halkımızın şen bir vakit geçirme
leri için de tiyatro san'atkarlarile 
maruf musikişinaslar srk sık kap
lıcalara davet olunarak muhtelif 
temsiller ve konserler de tertip 
olunacak ve bazı yenilikler ya -
pılacaktır. 

BİR KATİBİ UMUMİLİK 
BİNASI YAPILACAK 

Diğer taraftan 48 bin 676 lira 
sarfile kaplıcalarda bir katibi u
mumilik binası inşası kararlaş -
tırılmıştır. 

Bu binanın inşaatı ayın 16 mcı 
günü milli saraylar müdürlüğüne 
ihale olunacaktır . 

IKüÇÜK HABERLERi 
* Meclis bütçe encümeni dev

let konservatuvarı kanun layiha
sını tetkik etmektedir. Konserva
tuvarın bir müzik ve bir temsil 
şubesi olacaktır. Temsil şubesi o
pera ve balet artistleri yetiştire -
cektir. * Belediyenin yeni 35 otobüsü 
bir İn~iliz firmasına ihale edil -
miştir. Her otobüse 1893 lira ve -

1 

rileccktir. * İngilizler evvelce Danimarka
dan aldıkları yumurtaları şimdi 

1 ·bizden a1mağa karar vermi4lerdir. 
' yarın on bin sandık limanunızdaki 
İngiliz vapurlarına yüklenecektir. 

Park ve 
bahçeler 

Belediye reis muavini 
yapılan ve yapılacak 

işleri izah ediyor 
Belediye reis muavini B. Lütfi 

Aksoy dün beraberinde Belediye 
ba11celer ve temizlik müdürleri 
olduğu halde Hürriyeti ebediye -
deki bahçe inşaatı ile Nişantaşın
da inşasına başlanan eocuk bah
çesmı Ayazpaşa ve Kabataştaki 
tanzim faaliyetlerini gözden ııeçir
mi4tir. 

Bu tefti4lerden sonra kendisile 
,görüşen bir muharririmize B. Lüt
fi Aksoy şu izahatı vermiştir: 

•- istanbulun her semtinin pey
derpey güzelleştirihnesi için çalı
şan belediyemiz, modern şehirler
de olduğ guibi parkları, bahçeleri 
çoğaltmak. tanzime muhtaç cad -
de ve meydanları açıp genişlet -
ımek işine de ayrı ve büyük bir 
ehemmiyet vermektedir. 

Bu cümleden olmak üzere ·Hür
ri_veti ebediye• ve •Nişantaş1> nda
ki meydan!ıklar güzel parklar ha
linde tanzim olunmaktadır. 

Dolmabahçe önünde olan Ayaz
paşa mobdei güzelleştil'ilip yeşil
lendirilecektir. Tenezzühe gele -
ccklerin istirahatleri için bura -
!arda muhtelif yerlere banklar 
konulmava başlanılmıştır. 

Nisantaşındaki 52 inci mektebin 
önünde inşa edilmeKte olan •ÇO -
cuk bahçesi-, civar halkının bil
hassa çocukların eğlenmeleri ve 
hava almaları için cidden çok is
tifadeli ve :modern bir yer ola -
caktır. 

Ve buralardaki inşaatın kısa 
'bir zamanda bitirilip halka açıl -
ması için hummalı bir faaliyete 
geçılmiştir. Yeni. mali yılda da İs
t:ınbulun diğer birçnk semtleri 
yeni park ve bahçelerle bezene -
cektir. 
MECCANİ HALK PLAJLARI 
Dif:er taraftan geçen sene Ha

rem - Salacak arasında açtığımız 
meccani halk plajının gördüğü 
bü ük rağbeti ııözönüne alarak 
yeniden muhtelif yerlerde •mec
cani halk plajlar1> açacağız. Bu 
suretle en fakir halkımız bile de
nizden istifade imkanını bulmuş 
olacaktır.• 

. ~ Yeni demir 
~ ağları_!'1ız 

Taksim gazinosu Bazı sebeplerle Irak, İran 
Belediyenin Taksimde yeni yap- /demir ~~llarım!~I~ i~tika: 

tırdığı gazinonun 19 mayısta halka metlerının degıştırılmesı 1 
açılacağı bildiriliyor. Kim ne der- k 1 t ld 

d . b -hrin bövle bir mü- arar aş ırı 1 se csın, u '(- , " 
esseseye ihtiyacı vardı. 

Şimdi, bir takım dedikodular i
şitiyoruz: Gazino bi~ Rumen tar~
hndan işletilecekıniş. Neden bır 
yabancıya veriliyor, biz, kendimiz 
yapalım.. 

Hata ... Şundan dolayı hatadır ki 
biz bu işleri beceremeyiz .Itiraf et
meli nihayet bir ihtisas ıncselesL 
Bu hatayı, az kaldı, belediyemiz 
bizzat isliyordu. 

Bereket versin, belediyenin iş
tirak.ile kurulan şirketin faaliye
tini Dahiliye Vekaleti kabul et -
medi. 

Eğer, farzımuhal, şirket teşek -
kül edip müesseseyi bizzat işlet
seydi, siz, o zaman görürdünüz. 
Eline yüzüne bulaştıracak,. idare
sizlikler, iş bilme.mezlikler, dedi
kodular ba~lıyacaktı. Neticede şir
ketin feshine zaruret hasıl olacak 
hikaye de, hazin bir şekilde bite
cekti. 

Bı ! günkü vaziyete gelince; böyle 1 

büyiik ve modern bir eğlence mü- ı 
esse esini biz işletenıeyiz, sebebi, 
bu işi biln1cyiz. Bilmeıniz için, da
ha CVl'Cl bu işi öğrenınemiz, bu 
işi yapmamız lazımdı. 

Baska türlü, bir meslekte ihti
sas kazanmanuı yolunu biliyor mu
sunuz?. 

Binaenaleyh, Taksim gazinosu
nuıı . .'1u işi bilen bir insan tarafın
dan i~letilmes'inde L«abet vardır. 

RESAT FEYZİ 

Demiryollarunızın Diyarıbakır
dan başlıyarak Irak hududuna ve 
Eiazık istasyonundan itibaren İ
ran hududuna kadar uzatılması ve 
Elazık - İran hudut hattının bir 
noktasından başlıyarak Bitliste 
nibayet bulm~k üzere bir şube 
hattı inşası için Büyük Millet 
ırneclisinden 50 milyon Türk lira
lık bir tahsisat istenildiğini yaz -
mıştık. Bu para ile Van gölü sa
hilleri ile Van aralarında yanaşma 
iskeleleri de yapılacaktır. , • 
Layihanın encümenlerde mü -

zakeresi bittiğinden bugünlerde 
mecliste müzakere olunacaktır. 
Bundan iki yıl evvel ille traversi 
Diyarıbakırda atılmış olan Tür -
kiye - Irak, Türkiye - İran demir
yollarının inşa faaliyeti son gün
lerde 159 uncu kilometredeki kurt
alan istasyonuna varmıştır. 

Bu i!,iasyon, İrak ve İran hudut
latına gidecek olan yolların ayrı
lacağı noktaya 12 ıkilometre me
safede bir teşkilat istas~nudur. 

95 MUAZZAM TÜNEL 
AÇILMASI LAZIM 

Diğer taraftan İran hattının 
Kurtalan - Van gölü kenıırındaki 
Tuğ mevkıine kadar olan kısmının 
etüt haritaları ve kat'i profilleri 
ikmal olunmuştur. 

Öğ'rendiğimize göre bu kısımda 
şimdiye kadar hiçbir demiryolu
o:nuzda görülmiycn tabii arızalarla 
kar~ılaşılacağı anlaşılmıştır. Ez -
cümle 21 kilometre uzunluğunda 
95 tünel açılması, 40 - 50 metre 
irtifaında 6 vi~·adük ve 4 muaz -

Muallimlik vasıflarına zam köorü inşası icabettit:i tesbit 
olunmuştur. 

uymıyan cezalar Ayrıca; 20 kilometrelik bir yol 
H i mekteplerde muallim • üzerinde tlaimi olarak •Çığ tehli-

1 dusus bazılarının talebelerine· kesi• mevcut olduğu ve yalnız bu 
er en ' k 40 ·1 lir h talimatnamelere uyınıyan ve mü- ı ısma , mı.v~n .. a_ arcanması 

rebbilik vasıflarına sığmıyacak da zarurı gorulrnuştur. . . j 
şekilde ceza tatbik etıneğe kalkış- . Bu scb~p!e_rle hattın ıstikame-
tıkları görülmüştür. tınm değı t~rılmesı kararlaştırıl -

·· · M 'f V k'l t• o:nıştır. Yenı hattın; bu ~on karara 
.. Bunun uzf er1:'1de. 

1 
.. a.":'.ı b': atae ı göre geçeceJ!i yerleri yarın kayde-

dun maarı mu ur ugune ır - _, .. . ··oo . t. T . d h .,.ecegız. 
:ınmı go ermı.:; ır. anımı e, u- ----<>----

• 
e~~ 

Yirmi beş sene . 
.. <' 

·;ıoıt· ~ 
Yazan: AHMET ŞU . ııtı 

. lir11ıl _ .. ıı 
Bugün Italya, t~ın fte''""" ı 

ne ev\·~l_k~ günlerın ,;ıı.ıad1t~ 
mosferı ıçınde bulUJll1ljtalı•.' 
harbi çıktığı za~"f'idi. fa!" 
manyanııı nıüttcfı_k haıb•" 
talya, bir bahane ile 

etmedi. . ·raıJoİ :l 
İtalyanın harb<; ıştı ıan•o. ·~ 

idn 28 nisa~d~ ı~ları ,ol 
ra muahcdesının şat J'. 
lasa edilebilir: ,·eril~ 

11
' 

italyaya şunlar idiDe cı 
Trentino, f!re~ın -r ./ı~~csif;; r/. 
dar, cenubı Tırol, . şiıı1" 
riçya, Gradisça, Js.~kl 8',JJ! 
maçya ve karşı~lP alnıa<l'' ~fi. 
Avlunya. Cenubı D "dalol'. • .... · .... ıın 
lerile karşısınd~ki d.ıi. ıs 1 likten tecrit edile<: dobil O 

başlıyarak Fiume d~odar 1 
halde Dalmaçyaya 1 ,,ı-•:~~ 
sahil müstakbel ır01r~ktıl ı, 
rakılacaktı. Arııavu biat b~ 
nın himayesinde ııııttab• ~I 
kümet kurulacaktı. .. ,ebt 
kiımetin harici ınu11."01,1d•0 
idare edecekti, fak•~.;~o• ıı" 
zı nııntakaların sır 1 ıll )' ,4i! 
tan da bazı mıntakal~~bol şıP 
tana bırakılmasım '' 
du. Bu noktada Fr3"sa;~i d~ 
tsrar etmişlerdi. Oll(JJO • 
mülkiyeti tanınıyor. frtbl 
maliım olduğu üzere, it•lı'' 
muharebesi sırasınd~.) jııl1 
fıııdan işgal edilmiş 1 j,ıd~ 
Fransa ve Rusya, Jt~~i ~ 
denizdeki meofaatle~rlllğıl .. 11~ 
lar. Osmanlı impar~~ ·eti il".: 
lanırsa, Antalya vıl~; ioı Jı ~ 
bırakılıyor. Eğer t 3"

5 •1~ 
de nüfuz ınmtakasıD~ ıı'~ t 
İtalyanın nıenfaatl•~;ıısı'. fi' 
bare alınacaktı. Tra ·rıııi>'!:.ı, 
mualıedesile ele gc<;~dı. ~~· 
letl•r bunu tanıyorla.,tcoıl ~' 
riko..;aki Alman nıu-,.a d3 1~ 
taksim edilirse, !tal~ a. )li -~, 
verilecekti. İn~ilt~r\;.ı '',u 
lngiliz liralık hır ıstı ,uıd• ~ 

d h son .,y• Almanya an arp jısl.l 
cak Ölan tazminattan •• ııJll· 

· 1 l'•r · tt se \·eriliyor. ita ya, bbus.J 
lclıinde herh_aı~gi t~;ı rôd j;,ı' 
lunmasına manı oınıa ~ ,e 

1 . li tulaca • ' . Muahede gız tıı ..;rrcC' 
bir ay içinde harbe 6b• i;l1 

Afyon kaçırmak isteyen üç kişi 
Dün gümrük muhafaza teşkilatı 

11Ill."11'.'Urları tarahndan momleket 
haricine afyon kaçırmak istiyen 

lınm~' sigaralar ve ecnebi ı:ıaralart 
bulunmustur. 

* Belediye hükUınetin. aldığı 
cinsler haricindeki demırlerden 
inşaat için mübayaatta bulunma
ğa karar vermiştir. 

susi mekteplerdeki tekmil mual -
l========•=====~· ı limlerin, resmi mektep muallim- Gazinolardaki radyo

ların vergisi 

İşte İtalyanın haf r bO ~ıl 
temin eden ağır şart \ b~ 1' 
İngiliz başvekili A.sl<uı . .I' 
hakkında diyor ki: bi• f.l~' 

- Fransızlar "':. adcl~ 
ile hayat memat n:ıut al•• 4' 
miş bulunuyorduk. 1ariııııı' 
ehven şartlarla bize Y İ. 

ür; kişi yakalaronı.:;tır. 

Bır müddettenberi Yasef, Av • 
ram ve Nadir i!lminde kayıkla de
ruz.k d~ak satıcılık yapan W; 
kisinin vaziyetinden şüphelenen 

muhafaza memurları bunları gijz 
hapsine almışlardı. Nihayet ev -
ve»<i akşam üç satıcı sandallarına 
billrili4ler ve Haydarpaşaya doğ -
ru giderek burada demirli bulu -
nan bir İngiliz vapuruna yanaş -
mı;lardır. Muhafaza memurları 

bu sırada motörle bir baskın yap
mışlar ve kayıktan bazı paketlerin 
f(cmiye verilmesi sırada suçhıları 

cürmü meşhut halinde yakalamış
lardır. Yawf, Avram ve Nadirin 
ecnebi gemilere para ve sigara gibi 
diğer eşyalar mukabilinde afyon 
vcrdıkleri anlaşılmıştır. Sandalda 
üç k; lo afyon ile gemicilerden a-

Suclular bu afyonları ve sigara
ları denize atmağa teşel:ıbüs etmiş
lerse de buna meydan verilme -
miştir. 
Diğer taraftan bunların aldıkları 

s.İ#(araları Beyoğlunda Hayık adın

da -bir tütüncüye sattıkları da tes
bit olunmuştur. 
Bunları ecnebi müşterilerine sa

tan Hayık da suç üstünde yaka -
larunıştır. 

----<>---

Yanlışlıkla memnu 
mıntakaya girmişler 
Hadımköyü civarında memnu 

mmtakaya girdikleri için polise 
verildiklerini dün yaıxiığımız İs
tanbullu Seyfi, Avram ve Nesim 
ile Çatalcaya bağlı Boyalı köyü 
halitından Ali hakkındaki tahki -
kat dün ikmal olunmuştur. 

Neticede bunların; yanlışlıkla 

Yazan: lskeırdcr. F •• SERTELLl' 

BAR ÇİÇ.EKLERİ 
) 

- - No,150 _., 
Selmanın kurtuluş ümidi ıkesil

m.işti. iBurası öyle ıssız bir yerdi 
iri .. 

Sahilde kimseler yoktu. Tarla -
!arın QOk ötesinden uzayı.ı:ı giden 
yollardan kimseler geçmiyordu. 

Sehna artık İstaribula veda mı 
ediyordu? Zavallı kızcağız, güzel
liğinin cezasını çekiyordu. 

- Keşke anneciJii:ıni bir kere 
dama RÖrebilseydiın. 

Di or ve aile yuvasından ay -
rıldq na bin kere, yüz b\n ker.? 
pişman oluyordu. 

Recep, Sehnanın kolundan çe
kerek kwnsala götürdü: 

- Artık benim oldun .. H~ bir 
ytrdcn imdat bekleme! .. Boş ye
re kendini üııme! 

Diyerek Selrnanın boynuna sa
rılıyor, yanaklarından öpmek is
tiyordıı. 

S ima çırpındı.. 
Bil assa haydutlara karşı ken

dini butün kuvvctile müdafaa e
diyor: 

- Sizden tik~iniyorımı.. Zorla 
güzellık olmaz. Bırakınız beni.. 
Annccığim hastadır .. Evime gide
ceğim. 

D" ve bağırıyord •ı. 
Bu sırac!a tarlaların arasın'dan 

ileri'"; en bir otomobil göründü. 
Recep SC\'inçle mırıldandı: 

- İşte bizi götürecek ar;ıtıa ge
liyor. 

Selmanın kalbi kaparcasına çar
pıyıordu. 

Recep otomobili .ııörünce, arka
daşlarına: 

- Haydi, siz motöre binip gi
din, dedi, Selmayı !ben götürece
ğim. Yarın Taksimde buluşuruz. 

Haydutlar motöre atladılar. 
Selma sahilde Receple yalnız 

ıkalmıı;tı. 

Motör sahilden uzaklaşını~tı. 
Recep Selmayı zorla çekerek 

otomobilin yanına doğru ~türü
yordu. 

Çete reisi, otomdıilin yanına 

yaklaşınca, Schna birdenbire se
vinçle bağırdı: 

- Yılmaz Bey .. 
OtonDbilden inenler birdenbire 

tabancalarını uzatarak: 
- Davranma .. 
Diye bağrıştılar. Recep şaşır -

mıştı. Şeytanların bile bilmediği 
bu yere polis nerden ve nasıl ge
lebÜmi4t(? 

Otrmıobilden en önce atlıyan 
Yılmaz Bey, Selmaya: 

- Geçmiş olsun .. 
Diyar ve tabancasile haydudun 

üzerine yü.rüyıordu. Recep ellerini 
yu1.:.arı kald.ı,rmışt~ Dört sivil po
lis haydudun etrafını sarmıştı. 

Yılmaz: 
- Beni bu herifler bir bodrum

da tuzağa düşürmi.lşlerdi, dedi. 
bu sabah kurtuldum ... Hal"dutlar 

* Yedikule - Balıklı, Koca Ra
gıp,paşa, A.ğaçeşmesi caddesı, Sul
tanahmet ve Ayasofya meydanı, 
Sürpagop mezarlıi'tı içindeki yol -
lar Taksim meydanını Taksim 
bahçesine birleş_tiren yaya yollar, 
Taksim - Tarlabaşı - Tozkoparan, 
Taksim - Sıraselviler, Boğazke -
sen - Twkgücü - Sıraselviler, Nu
ruosınaniye - Carsı.içi - Beyazıt 
yolları, asfalta çevrilecektir. * Be:;>ktaş kayınakamhğı Dol -
mabah 0 e sarayı müştemilatından 
olan aj!a dairesi binasna nakle -
diLmek:tedir. 

bilmiyerek ~enmu ımıntakaya g±r
dikleri tesbit olunmuş şüpheyi 
mucio hiçbir hareketleri görül -
mediği de anlaşılarak .hepsi ser -
bcst bırakılmışlardır. 

Kadıköv tarafına geçmişle~di. Ka
dıkövden bir otomobıle bıneı:e:ı<, 
geldiler. Ben, uzaktan J:ıir motorun 
~urada-ki volun kenarına •kadar 
sahile yanaştığını görünce: •.Bu 
herifler rnotörü karşilamıya gıdı
yorlar!• dedim .. Otomobili tevkif 
ederek, haydutları yakaladım. 

Selma hayretle sordu: 
_ Şimdi nerede onlar? 
- Hepsini bağladım.. Ve pas

tınna gibi iiıstüste istif ederek, ~ 
tamobile yerleştirditrn .. Otxxınobil 
volun kenarında bekliyoc. 

Recep bu macerayı dinleyince, 
bütün ümiUeri suya düşmüştü. 

Memurlar, İstanbul halkını bir 
senedir heyecan ve tel5şa düşüren 
cÇolak Recep çetesi. ni, nihayet, 
uzun -mücadelelerden sonra ele 
geçirmişler ve reisini obaiilayıı> o
t-o.!IllJlb ile atmış lard ı. 
Yılmaz kısaca baı;ına gelenleri 

anlattı. 

Sehna da: 
- Avukat Celali sizin ik.atiliniz 

diye tevkif ettiler, Semih Bey ve 
'kız kardeşi ile ben bu sabah, Ka
lamış\a kalmayı tehlikeli gördü -
ğümüz için, Büyükadaya gitımiş 
ve otel Etranjede iki oda tutmuş
tuk. Meğer haydutlar bizi tak.ip 
ediyorlarımı.ş. Otel gazinosunda 
cay içerken sahile bir ıınotör ya -
naştı.. Semih sigarasını almak Ü· 
zere ü.st kata çıkt.ğı ~:rada hay

dutlar üzerime çullandılar ve beni 
bir anda motöre atJp !buraya ge-

.1 tirdiler. Allah yetjştirdi sizi irn
dadnna. Ydk a Anadolu dağlar.n
da mahvoluı.ı gidecektıın. 

Diyerek, kaç gündür başından 
,cıcçenlrri birer birer anlattı. 

Otomdbil, memurlarla birlikte 
Kal.aınıea ı:elmisti. Yılıınaz. Selma 

Şark hizmeti 
Hü1aiınet, bütün yüksek mek

tep mezunlarına şamil olmak ü
zere, yeni bir mecburi şark hiz
meti kanun !ilyihası hazırlamak
tadır. Ötedenberi, şark vilayetle
rimizde eleman bulmak miişkü
lfitını dinleriz. Halbuki, vatanın 
bu parçası, belki, diğer yerlerden 
daha sür'atle kalkınmağa muh • 
ta~br, 

Umit ediyoruz ki, yeni hatırla
nan r;oje, bu davayı halledecek, 
münevver Türk gençleri, menılc~ 
ketin bu kısmında da faydalı hiz
met görecektir. Şimdi, bütün te
mcnniıniz, bu kanunun azami cid
diyet ve titizlikle tatbikidir. 

BURHAN CEVAT 

ile köşkün önünde indi. Yılmaz, 
anomurlara şu emri verdi: 

- Bu herifi doğruca Kadıköy 
polis merkezine teslim ediniz. 

Otomobil kÖ<'..kün önünden uzak
laşırken, Yılmaz derhal telefona 
sarıldı.. Büyükada polis rnerke -. 

zini buldu .. Serkomisere hadiseyi 
anlattı. Semih o sırada Büyükada 
komiserinin yanında oturllyordtL 
Komiserin Yılmazla konuştuğu -
nu duyu~a şa.şll'<lı: 

- Ne diyorsunuz ikomiser Bey! 
Yılmaz yaşıyor mu? 

Komiser güldü: 
- Evet .. Yaşıyor .. 
- Nerede şimdi? 
- Sizin evinizde. 

telefon ediyor. 
Kalamıştan 

Ve telefonu Semi.he uzattı: 
- Buyurunuz .. Sir kadın sesi.. 

Sizinle konu.şmak istiyor. 
Semih, Telef.onda karısının sesi

ni duydu: 
- Selma .. Sen misini? 
Selma: 
- Beni Yılmaz Bey kurtardı. 

Sabahati al ve hemen Adadan Ka
lamışa gel. Sizi köşkte beklivn 
ruz. 

Diye cevap verdi. Sevinçlerın -
den ne Semih, ne de Se1ına fazla 
konuşamadılar. 

(Bar Çiçekleri) nin .son gonc.; 
si. uzun ve heyecanlı bir macera
dan sonra - çamura düşmeden -
haydutların elinden klll'tulmuştu. 

SON 

---YARIN---
!._ H_ı_R_s_ı z ____ ?..I 

leri ı::ibi talimatnamelere uymağa 
mecbur oldukları bildirilmekte ve 
bu kayıtlara riayet etmiyenler 
hakkında icabeden muamelenin 
tatbik olunacağı bildirilmektedir. 

Muvakkat tahta köprü 
inşasına başlanıldı 
Eminönü mendanının tanzimi 

Karaköy köprsüünün 30 santim 
yükselmesi için faaliyete devam 
olunmaktadır. Burada 10 bin lira 
sarfile yap'ılacak olan yeni ve mu
vakkat tahta köprünün inşası için 
evv<>lki günden itibaren Sirketi 
havrive vapur iskelesi tarafından 
sond;jlara ve kazık cakma faa -
liyetine başlanılmıştır. 

!Bu tahta köprü avın 20 sine doğ
ru tarnoonlanacaktır. Yayalar ve 

Gazino ve kıraathanelerle bira
hanelerde bulunan radyolarla ııra
mofon plaklartndan alınacak olan 
belediye resimleri hakkında yeni 
bazı esaslar tesbit olumnuştur. Bu 
esaslar tetkik edilmek üzere be -
lediyece ıbütçe encümenine veril
miştir. 

Önümüzdeki hafta içinde bütçe 
encüaneni, bu husustaki vazifesini 
şehir meclisine verip müzakere 
olunacaktır. 

---0--

T amir edilecek yollar ı 

değildi. 8 !~~ \ 
Fakat bundan sool cd~1 

harbe iştirakini tenıı:rcıli 1 ı 
mücadelenin en hat. d• ~~ t' 
geliyor. Çünkü ltal'.'jnııl"· 
bir 7;.Ümre. bitaraf ı.;0,.,·c~; 
tardi. Ve Italyan.ın ·tti d• ~ 
tikacılarından Gıob tat•ıll',, 
arasında idi. Diğer d• v' d~ 
manya ve AvustıırY3 ,.ğı 'ı 
sıvıyarak İtalyaya. ;-s~ 
her istediğini verdıl• İi ~ ,ııl 
tarlarının mukavcnı•-.tif• 
Salandra 13 ınayıst01 ı~ı o!oJ\i' 
ekseriyeti sulh tar~ ;, .• ~sı;,;. 
lisin reisi, Krala. a ·si)·e t 1".:' 
olittiye verınesinı ~a' dr•l ~ 
kat Kral tekrar Sa "t:arl' 1 •. 

İstanbul vilayetinin her kaza -
sında •tamiratı mütemadiye• fas-

1 
lından tamir edilecek olan ~Ha
rın liste ve keşiflerinin bu ayın 1 
25 inci gününe kadar belediye re
isliğine giinderilme5i dün tel<mil 
kavımakamlıklara tebliğ olunmuş

vesaiti nakliye o vakit bu muvak- tur. Bunların tamirlerine sür'atle 

kil yaptL Bu ara~~ ··,ii ol~;P 
Jarının en gürUJturu:. gtlY· 
Daıınunzio da &o'!'"j t 11 il il; 
harbe iştirak lclııD1: s•"": l"J 
bu 1 u nuyord u. ıwcs<;J>iılçJolfıf."/ 
kal etti. Harp tabrı JI 1,.r~ 1, 
dar azıttılar ki, s~ ~a'' ,'9': 

ikat köprüden geçeceklerdir. . başlanılacaktır. 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 .___ ___ _ ve bu arada Giolittid 11 • ~ .ııi 
tarmak için Ronı• 8dr9 l"j;ı 
mecbur kaldı. Salan ta jı'1' !" 

Akdeniz mi Ümit burnu mu? 
de nihayet 17 nıaYı~stB i~ılİj 
rar verdi ve 23 ın•tıifl c'1 ~ 
turyaya karşı Jıarp ıı;s;dit ı1' ı! 
disclerin garip tecc e ,o- .,i 
ya, tam yirmi be~ ~·~ııd• ~ 
ayın ayni ı:ün~erı ıçı dcfs 

Vekayi hiçbir halkası eksil< ol- ı 
mıyaıı bir zincir gibi birbirine 
bağlı olarak cereyan ediyor. Ge
çen senenin hadiseleri unutul -
mamıştır. Çekoslivakyanın malilnı 
şekilde Almanya tarafından ele 
geçirilm~i üzerine ~.~ru~anın 
politika sahasında tedafuı bır ha
reket başladL Oradan da Alman
yayı «çemberle• sözü ortaya çık
mıştır. 

Geçen sene bu vakitler Avru -
pa matbuatının bellibaşlı neşri -
yatı müstakbel harbin nasıl cere
yan edeceğine dair yürütülen ih
timallerle dolmuştu. Bu arada ta
biidir ki Akdenizde neler olması 
hatıra geldiğine dair pek çok şey
ler yazıldı, sütunlarla yazıla,r o
kundu. En bedbin hesaplar, lngi
liz ve Jı""'ransız askeri muha:rrirle
rincc Akdcnize dair yürütülmüş, 
Almanya ile İtalya arasındaki ma
lum cç~lik ittifak. sağ kalacağına 
göre İngiltere ve Fransaya Akde
nizdc Bcrlin - Roma mihverinin 
azami ne kadar ziyanı dokunabi
leceği uzun uzadıya tetkik edil -
ı11iştir. . 

Fakat işte Avrupa harbi başlı
yalı dokuz ay oldu, İtalya mütte
fiki ile birlikte daha kavgaya gi
rismemi~ bulunuyor. Gayri mu -
harip kalmayı şimdiye kadar da
ha murnfık gördü. Akdenizde en 
mühim noktaları ellerinde bulun
duran müttefikler de hazırlan -
dıkca hazırlandılar. cCelik itti -

fak, bir gün Akdenizde bir şey 
yapmak isterse besbelli ki mütte
fikler gafil değildir. 

sele üzerindedır. Bil 
sulh mu?. 

- "· . . 
Fakat Akdeniz meselesini dü -

sünürken 935 vukuatını, Habe -
şistan harbini, İtalya a leyhinde 
zecri tedbirlerin alındığı günleri, l--- - - ----d 
ası1 o zamanları hatırlamak la - lzmir fuarın a 
zırndır. İngiliz imparatorluğu için . J11I ,J 
Akdenizin ehemmiyeti b ir kat da- pavyo . ,~v; ~ 
ha tezahür ettiği o günlerde İngi- . '-"'·iıılletı. '~utll' \ 
fillerden şöyle düşünenler de var- Ingiltere """' ,,efil"'#' 
dı: rına i4tirake karar et al .• ~ 

İ ·u ticar _,..,.. - İngiltere bir gün şiddetli bir karad.,ki n.gı z di>'e ı· /. 

kavgaya girmek mecburiyetinde ıınire gitmiş ve b~e üsıill'· r 
kalırsa imparatorluk için daha kı- yaret ederek gör~"351ııı !~ 
sa bir yol olan Akdenizi bıraka - k Si>'' 
ra.k ticari münakaliitıru neden fuarı, Ki.iltürpar ştır· f' 
yalnız Ümitburnu tarikile yapına- ve bazı pHinlar al:' ıı1ııb1~11 ' 
sın?. hükUınetinin fu_ar ;ı~ıııı1 

İste bilhassa şu son beş sene- pavyon yapacagı 
denberi İngilterede bununla zih- ~ f tİ 
nini yoran nice erbap adamlar • 1 
vardı ve onların hesabı bugün T l b klf !' 
doi!Tu çıkıyor. Ümitburnu müna- a e e !ist' . 

ve 0ct' kaliitı daha artmıştır. İngiltere i- Tekmil ilk, orta ·ıı b~ • t, 
cabında Akdeniz münakaliitını bı- lerl ~· " 
rakabilir. Bundan zarar ı:örıniye- rındaki ~~Idıe yeJ."'..cıc' • 
cektir. Daha uzun olsa da ticari başından ıtıbareıı · clbı' ~I 
münakaliıtta Ümitburnu yolu büs- de ve ayni renJ<tcl ıı"ıııfl 

• tutu 1 ' ı~ bütün emindir. :megc mecıbur el""' 
Bir daha tekrar edilecek bir laştırılmıştır. J<ck tıı1 ~ :1 

hakikat varsa o da müttefiklerin Her kız ve _er iiZerillıJe ,ı~ 
Akdenizde zaten her ihtimale kar- yeni elbiselcrı İJl ştt!l ~ · 
şı hazırlanmı• üstün bir mevki- ;lukları mekteple! 

3
,..t ııe 

de bulunduklarıdır. ti~a eden birer ış 
ALİ KEMAL SUNMAN caktır. 



~ Irandaki havacılık kurumunun faaliyeti 

'1ı, llıran 4 (Radyo) - Üniver - ı azası vardır. Bir sene içinde 60 . lanuştır. Tahranın 12 kilometre 
~ ~törü doktor Sadık, verdiği gence pilotluk diploması veril - şarkında büyüık bir tayyare mey
ı.;;:eransta havacılıltın ehem- mistir. Havacılık tahsili için mü- dam tesis olunmuştur. Modem 
ı..,: en bahsetrnıştır. b"t 

ı,;:"11 da kurulan ·İran havacılık racaat eden gençlerin sayısı 2,600 tayyare fabrikasının inşası ı -
~lllııu. nun 190 şu.besi ve 215,000 dür. Bunlardan 100 ü tahsile baş- mek üzeredir. 

Fransız komünist şeflerinin ihanetleri ' ;:is 5 (Hususi) - İstihbarat 
Cf lı ~'.. Yakında radyoda, Fran
~ ııı-~ llnist şeflerinin i.!ıaneti 

' ~da bir seri konieransı ve -

rileceğini biJ.dirmektedir. Konfe -
rans serisini bizzat Nazır Frossar 
bir hitabe ile açacaktır. 

Paris ikinci malııkeımesi ihtilas-

tan dolayı dört komüniste bir se
neden beş seneye kadar muhtelif 
cezalar veıımiştir, 

~e ~~~~rd~~!e~l~!u~~Ç konsolosun~~ce~!irb!!l~!ş!ir. 
..,_.eç general konsolosu, hariciye Mumaileyh, vazifesine devam e- Konsolos Mısır hUkumetinden 
~~n~ bir nota tevdi ederek 1 dece.ilini ve yaln~ h(ik~darın ta- cNorveçi istila edenler• tarafın-
1.-"':.~n tarafın<lan Mısırda ruyacağı ımeşru bır hükumetin me- dan yapılacak hiçbir tebliği tanı -

J~v;~~l~:;e;~ktulİ;i;;t~d~ bir hi;~b~~a -biramb~;~~~~ir~e 
~1 .dta 5 (Radyo)- Üç yüz bin •Son feci hadiseler, uyanık bu- Binaenaleyh, ayni akıbete uğra
l"ııshutunan ve cSoko!. denilen lunmıyan ve silaha sarılmasını bil- mamak için gözlerinizi açınız, hür
~ ~av milli gençlik teşkilatı miyen milletlerin nasıl bir akı~- ri;,·et, istiklfıl ve Yugoslav şerefi
...._.~rettiği bir beyannamenin 

"" şöyle diyor: te mahkum olduklarını gösteriyor. ni muhafazaya abzır bulununuz .• 

İngiliz sahillerinde şiddetli top sesleri 

~dr~. 5 (A.A.)- Haber alın- ı metinden hava defi toplarmm ses- patlı~·an mermi sesleri işitihniş•e 
1'ıQe &"ore dün öğled~n . s~nra Ieri geldiği ~itilmiştir. Şiddetle de birbir tayyare görülememi~tir. 

~ ~niii;;;; ;~;;;-paketleri için bazı takyidat koydu 

~dra 5 (A.A.} - İstihbarat l leketlerinc içinde gazete, kitap, el 1 ketlerin ııöndcrilmcsi mcncdildi
lı;ı etı bugünden itibaren Fran- yazısı. fotograf. posta pulu ve her ğini bildirml•ktedir. 
ytıç olnıak üzere ecnebi mem- nevi gıda maddeleri bulunan pa-

~ Unan kralı Makedonya'da teftiş seyahatine çıktı 
~na 5 (Hususi) - Yunan Kra- dün akşam burad.ın hareket et - etmektedir. Kral hareketinden ev

leste Yorgi, Makedanya de
t,. ~arında yapılmakta olan ye-

miştir. Kendisine demiryo\ları na- vel Basvekili kabul ederek görüş-

ısatı tetkik etmek üzere zırı \'C harbiye müste arı refakat , müstür. 
1 • ~ .... :... , ! ... - "' ~ .. ........ " ..... ,..ııA , 

1 ti la zaf er1Bakırköyde bu sabahki 
değildir tecrübe sayınıı 
~ (Ba makaleden devam) (1 ınrı ••lılfrde".l devamı 1 
~~1 .. ~e muhakeme mevzuudur. mum müdürü Celili Albar, müdür 
ı.~ 4Yor ki, birkaç cephe üze- mtia'\·ini Ct'n1il Köker, ziraat şu-S ı\Iınanyanm harbetmesi ve besi ınüdiirü Şevket, nüfus ~ubesi 
~ ;\" geçmesi, bilhassa cenubu müdürli, Bakırköy kaymakamı Ga-

" ~rupasına ve Balkanlara fur, parti reisi Sait sayıma nezaret 
~'lıası bazı ka) ıt ve 5artlara ediyorlardı. 
,'it · O şartlar tahakkuk etme- Memurlar evleri birer birer do
~ böyle bir teşebbüste bulu- laşm15lar ve her evde mevcut nü
~'~ llu şartlarııı tahakkuk e- fusu tC5bit etmi !erdir. 
'"'~d •diğini i«e pek kısa günler Herhangi bil' hastalık ve acil 
~ .~ görmek herhalde miim- vaziyetlcı· ihtimaline karsı da tcd
\lıı• eak ve henüz bir zulmet birler alınıuış bulunuyordu. 

sokağındaki talıı·ir t,ı saat 9,45 de 
bitirilmiştir. [kinci olarak Malı -
mutbcy nahiyesindckı sayım biti
rilırustir. 

Akıl hastanesinde yapılan tah
ririn alınan neticesine göre, bu -
rada 2500 kişi vardır. 
BİR ŞOFÖRE CEZA ·vERİI.Dİ 
Bir o'<:lför içinde yolcular olduğu 

halde sayım mınalka,ına girdiğin
den kendisine 25 lira para cezası 
yazılmıstır. 
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Belgrat'tan kadın v~I 
çocuklar çıkarılıyor 
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Reşit Pafanın Ha· ~ratı 

MAKEDONYA A JEŞLER İÇİNDE (1 lnci ıa.hlfeden devam) 

larına gelmiş olmalarından bah -
sederken, müttefiklerin niçin böy
le bir deniz hareketine lüzum gör
düklerini sormaktadır. 
Ciyornale Ditalya diyor ki: •İtal

ya, kendi aleyhinde yapılan bu çe
şit hareketlerle ilk defa karşılaş
ımıyor. İtalya ancak kendi ımcşru 
ımenfaatlerin.i ve A vrupanın men
faatlerini gözetiyor. Müttefik do
nanmaların Akdenizde toplanma
larından sonra bir tecavüz hare
keti bas gösterirse, o zaman bu ha
reketin İtalyadaki aksülfımelleri 
de kendini gösterir.• 
Diğer taraftan gazeteler, İtal -

ya hükumetinin 117 milyon İngiliz 
liralık müdafaa tahsisatını kabul 
ettiğini yazıyorlar. 

Bel_çika gazeteleri, yakın şark
taki Ingiliz deniz kuvvetlerinin 
takviyesini İtalyaya müteveccih 
.bir hernket olarak telakki etmek
te, harbin başka bir sahaya inti -
kal etmesini müımkün görmek -
tedir. 

BİR İNGiLİZ MUHRİBİ POLON
Y AYA HEDİYE EDİLDİ 

Londra 5 (Hususi) - İngiliz do
nanması, Maltada bulunan ımuh
rip\erinden birini, müşterek mü -
cadeledeki gayretleri arttırımak 
için Polonya bahriyesine hediye 
ctımiştir. 

Nas yona! Bclj l!azetesi ise müt
te-fiklerin Sclaniktc bir cephe kur
maları muhtemel olduğunu söy -
!emektedir. 

YUGOSLAVYA İKİ VAPURUNU' 
ERA...,,SAYA SATTI 

.. L~ndra_ 5 (Radyo) - YuJ:')Slavya, 
h~_lmmNın.in, •Krali :c Marı• ile I 
dıı:er hır Transatlantik vapuru 
Fransanın • Kumpani jcneral tran
rntlantik• şirketine sattığ, haber 
alınmıştır. 

Bu vapurlar, Fransa ile Afrika 
araS"lnda asker ncklinde kullanı
lacaktır. 

BİR BELÇİKA VAPUR KUl\I -
PA.c"'llYASI FAALİYETİNİ 

TAHDİT 1'."fTi 
Londra 5 (A.A.)- Folkestone 

ile üstende arasıuda posta paket
leri ve yolcu nakleden bir Belçika 

YazBJLlar: 

ltke~der .f . .,ŞER_TELLf Cevdet Reti.!._YULARKIRAN, 
vapur .kumpanyası, vaziyetteki ka- A J • b • 
r~sızlık .~olayısile p~zar_te~i g~- , ceba Reşit Paşa nası bır ted ır 
nunden ıtıbaren faalıyetiw tııtil 

etme~~I v~;t~trKÜT 1 alıp Kostantini ele geçirecek 
Vasinl!"ton 5 (A.A.)- Matbuat 

mümes,illerine beyanatta bulu • ı ~eşit Paşa hiddetinden kliplere 
nan Sumner Velles Avrupa har- Kostantin Dimitrof'un biniyor: 
binin yakında başka mıntakalara - Sakın bu işte bir yanlışlık ol-
da yayılmak istidadını gösterip silah kaçakçılığı.. masın?!. ' 
göstermiyeceğini soran bir gaze- Diyertk, Kostantin tekrar polis 
teciye bu husustaki fikrini söyle- Bu arada, Serez civarındaki köy- dairesine çağırılıyor. 
mekten imtina etmiştir. !erden birinde ticaretle ıncşı:ul - Biz seni dağda arıyorduk. Sen 

Sabah alınan telgrafların vazi - görünen Kostantin Dimitro( adlı nereden çıktın? . 
yeti dünkünden daha başka bir bir Bulgarın büyiik mikyasta si- - Hiçbir yeı·den ıkmçadım. Pa
şekildc gösterip gi:istermediği su- liıh kaçckçılığı yaptığı Seliınik vi- saportuınu alruağa gitmi~tim. İşi-

layetinc ihbar edilmi•, müfettişi m· b"t' d" d .. d.. J "kk' ali karşısında kalan Sumner Vel- ' ı 1 ır ım.. on um., u anı • 
Umunlilikten de mutasarrıf Reşit ma " ld" !es cevap vermekte tereddüt et- ,.e ım. 

miş, fakat vaziyetin henüz pek ka- • Paşaya: •Memurlarınız uyuyor- (Devamı var} 
rırsız olduğunu iJ:t,:c etmiştir. lar n1ı?. tarzında şiddetli bir tel- 14•-•.,,,..•-•-·•-•4•-•._,,..ı>..,.-..... , •• -•-ı•-• 

Musolini tarafmdan Filipise ve- graf gelmişti. Bunuu arkasından Asker Go" zı'le 
rildiği iddia edilen teminattan da - 16 mayıs 321 • tarihli yine 

sonra serdedilen bu n1ütalea, bu müfettisi uınumililct'n gelen muh- c h 1 
teminatın Amerika hükümetinin \ tıra berine Reşit Paşa, bu meı.ele ep eıer 
l'\lusolininin sulbcu.-ane tarzı ha- etraf\nda tahkikat yap.rak, şu' 

' t" d K 1 t (l ~cı sahifeden dC"t'ilm) reketine inanmaktan uzak oldugu" - ne ıceye var ı: u e manas ırı 
b 0 ke ·s· ı·n 'ard ·ı K ta t"n denizde ve diger uzak ceplıelerde· na dair elde edilen ilk resmi de- ı ' ,. 1n j ımı e os n 1 

lildir, Dimitrofun yaptığı silah kaçakçı- ki teşebbüs kudreti bagla,.mış o-
lığı polisçe tesbit edilmiştir. An· luyordu. Nitekim iıalyanııı bir -

J:IAVA HARBİ ŞİDDETLENDİ I cak, bu "damın Yunan konsolos- denbire cesaretlenip, dıine kadar 
Faris 5 (Hususi) - Manş denizi! banesi}ldeo himaye görmesinden gizlediği emellerini askeri hazır -

üzerinde, İngiliz sahillerinde ve de anlaşılıvor ki, l{ostantiu Dimit- lıklnrla ortaya dökmesinde , 'or -
Fransanın şimalinde Alman tay- rof, Bulgar komitacıları aleyhinde veçtel;i meşguliyetin de tesiri ol-
yarelcrinin faali.feti son derece çalı~maktadır .• (Vesika: 47). du. 
artmıştır. Bazı Belçika ve Holanda, Kostantin Dimitrofou kardeşi İnqilder Başvekil Çemberlay' -
vapur şirketlerinin faaliyetlerini nasılsa vaktile Bulgar çeteleri ta- niıı de söyledığı gıbi bu plana ka
tatil etmek üzere oldukları zannc- rafından öldürülmü~ ve merkum pılmama,ıı daha muwfık bu!du
dilmektedir. bundan münfail olarak, Yunan ko- ı lar. Bi!hassa lıaı·a kuvrc•lerinı bir 

Dün de Alman tayvareleri İn - mitalarma yardıma başlaı 11 tır. yere bağlanın~ vaziyetten J...""Ur -
giltercni~ e"nllp sahillerine bir a- Kule manastırı bekç.si huku - tarmak üzere Norı-eçın cenup kıs-
k1n yaprr.ışlardır. met nıeıkczindc polis marifctile nınıı tahlıue ettiler 
BELGHAD KADIN VE ÇOCUK - istiçvap cJildiy•e de, bekçinin her Bu günk-ü ı•aziyeıte A1manya 
LARDAN TAHLİYE EDiLİYOR şeyi inkür etıncsi tahkikat saf - kafi derecede 1ngiltereye yaklaş-

Londra 5 (Husus!) - Bclgratta- hasını g,n:şletıucğe vesile olmuş- ' mış mıdır? Eskisinden dah.a fa=la 
ki sivil müd::.faa te~kil:'ıtı radyo ile j tu. Kostantin Dimitrofmı c\'inde 11akl0<m:şttr. FLk;,ıt Sorı:"çten ln
ailclere hitap ederek kadın ve ço- l apılao arqtırmada, evin bod - giltere iistüııe kadar uçtuktan 
cu:kların Belı::rattan uzaklaşmaları ruın katında bir sandık rovelvcr sonra oradaki mükemmel üsler -
münasip olacağını bildirmiştir. bulunmasile mesele kiüi derecede den havalanacak aı·cı filolarına 

No veç'te son vaziyet 
aydmlaıınıı~tı. Polis raporunu ve· 1ı karşı müsavi •ansla döğüşecek ka-
riyor, l{o.stantin tc,·kif edile~eği dar değil. ~ 
sırada or_tadon kay~~luı·or, bıraz Almanya harbin başındanberi 
sonra polıs! Kostantının 1:unan kon1 bir numaralı diişman addettiği İıı· 
solo~~-a~esı tarafından hımaye e- gilizlerin can damarlanııı kesmek 
~1ld~gı11~ haber aılyo~. _1\lut~s~r~ıf! J istiyor. Bunun için Norııeçten son
~o!'solostan Kostan~ınm t~slımını ı ra Holancla istilasının ilk pldnda 
ıslıyor. Konsolos boy!~ bı~ a~a- · olması gerektir. Çünkü Holanday 
ıuın .~.o~so_los~anece hinıa3 e gor- ' işgal etmekle Almanya lngiliz a
ıucdıgın; soylu)·or. Buna karşı ne dalarını yarım kıskaca al,,;ış olur. 
yapmalı· Halan danın Flessingue şehri İn

Paris 5 (fü.:susi) - Ön>hmizdcki 
hafta Norveç harekatı hakkında 
avam kamarııs:ncıa nıu.birn müza
kereler olacaktır. Müzakcre!c:rın 
daha serbestçe cereyanı için biri 
alel)İ1 biri gizli i .ci ceJse aktedil -
mesı muhtemeldir. 

Muhalefet partisi reisi binbaşı 
Attle sunları söylemiştir: 

•- Alman ordularının, Norve
cin cenubunu işgallerine mani o
lamadığınıızı itiraf etmek liızım -
dır. Hükumetin vazifesi, bu mem
leket halkını kendilerine yardım 
için elden gelen bütün gayretlerin 

olmaktadırlar. Trondheim'c kül
lh·etli Alman askeri gel~ Vt? 

halk tarafından alkışlarla karşı
lanmıştır. Almanya teslim olan 
Norveç askerlerini harp esiri ad
detmiyecek ve serbest bırakacak
tır. 

Roma 5 (Hususi) - Dün akşam 
neşredilen bir Alınan tebliğine gö
re, Alman tayyareleri N amsos'a 
müttefik kuvvetleri taşıyan va -
pur kafilelerine bücu.m etmiııler
dir. 

Fırka kumandanı ibrahim ı>aşa giltcrenin uıerkezi olan Lo1ıdrada11 
hiıdiscı·e uzaktan seyircidir. Aca- ancak 225 kilometre uzaktadır. 
ha Reşit Pa a nasıl bir tedbir ala- Rottcrdam'dan ise ancak 300 kilo
cak .. ve Kostantini ne ~uretle el· metredir. Londra ile beraber Frarv 
de edecek? sa İngiltere arasındaki en yakın 

Kostan. ııin bu sırada etraftaki muvasala iskelelerine şimdiki tay
Balkanlardan birine kaçtığı ha -
\'er veriliyor; hatta bunu haber yarelerle yarım saatte gidilecek 

L 'nthulunan hadiseler tahmin Trenlerle geleıılcr, ı'ısarıya çı
"ı;~ alca edilmek vaziyetinden karılmıyordu. Ya\ıu·• İ•'"nılw!<lan 
~lıı; <aktardır. giden ikinci tren l olcuwnndan 
\~~llYanın münhastran garp Balıkesir maarif miidiirii birden
ı\ı,,1 'ilde taarruza geçmesi ve bire hastalandığı iı·in trenden çı
\:'llt~ lıarbi yapması ihtimaline karılmış ve evine giinderilmiştir. 
~' ltalya ve Sov) et Rusya Tahririn devamı müddetince 
ı;,,_ !it ~ ınüçtenip kaldıkları tak- kaza dahilinde lıiçbir doğum vak
,""J~· ~ akla en yakın gelen ih- ası olmamıştır. 

Sayını esnasında bir ölüm badi -
sesi olınus, akıl hastanesinde te
davi altında bulunan Fcrbatzade 
ticarethanesi ınuhasebecisi Avni
nin babası \"Cfat etıniştir. 

Florya, Yeşilköy ve kaza mer
kezinde saat 12 ye üç kala sayun 
işi bitiriln1iştir. 

İSTA \ YONDA KALAN YOLCU
LARA SU VERİLDİ 

, sarfedildiğine ikna etmesi laztm
dır. Hükumetin bu hareketi, bi -
zinı rejimimizle Alman rejimi a
rasında ne büyük bir fark oldu -
ğunu bir kere daha gösterece!ktir. 

York sınıfından 8000 tonluk bir 
İngiliz kruvazörü bir bomba isa
'beti alını~ ve otuz dakikada bat
mıı;tır. Birkaç torpido ımuhrfüine 
de isabet vaki olmuştur. 12 bin 
tonluk bir nakliye vapuru batı -
rılrnıştır. Norve~e Alman kıtaatı
nı nse••kine devam edilmektedir. 

vrren muhbir, Kostantinin Mğın- kadar yakıa.mağı Almanya her 
dığı yeri bile ihbar ediyor. Rcsit · 1ıalde istiyecckt;r. O zaman Nar -
Paşa, fırka kumandanından deliı- 1 ı·eç seferinde tamamile tatbik e
cele askeri bir müfrezenin jandar- demediği yıpratma ve bir yerde 
maya yardımıııı istiyor .. İbrahim tesbit etme planmn deı·am edebi
Paşa bir müfreze aska gönderi· lecektir. 
yor. Kostantin Diınitrofu takibe Holandanın işgali muhtemel 

\ı,~lııt. Çünkü, Aluıan)anın işi- TIMARHANEDE SAYnı: 
:<tJ~ten harbin kısa zamanda Bakırköyünde sayım işinde 500 
'ııı. "'.i ve başarılmasıdır. memur tavzif olunmuş \'C 87 si köy 

~11 •çiu de, harbin bütün mu- olıınak üzere 397 sayı.m mıntakası 
~,; tı garp cephesinde, İngiliz tesis edilmiştir. 

1ı.!h:sıı kuvayi külliyeleri ile Emrazı akliye ve asabiye has -
~~· •decek kat'i muharebeler tanesine dün akı;am kiıfi miktarda 
"'~~de taayyün edeceğine sayım defteri verilmis ye k~tane 
~~'Is llıanyanın harp şansını memurları defterleri doldurup bu 
·~~i •~an garp cephesinde de- sabah alakadarlara vermek sure

' r' ı~.\e ne yapabilecekse yap- tile hastanede sayımı kendileri 
\i"iı.- <tnıdır. yapımışlardır. 
~~ Yayılmak, Almanyadan BUGÜNKÜ NETİCE 
~ •k ~.!erce uzak sahalara dahi Geçen seferki tahriri nüfusta; 
\i. ı\)~çbir zaman zafer değil- 15 bin 356 sı kaza merk~zinde ol
~t uya, Alman ordusu ne ıııak üzere Bakırköy kazası da -
il) ı,ş:tayılınış ve Almanyadan bilinde 28 bin 377 kişi bulundujtu 

ııı...:::·~ olursa olsun o uisbctte tesbit olunmuştur. 
ş, o nisbette yıpranmış 

~ ~e İn Bugünkü tahrirde ise 7 bin kişi 
lj,'~ eninde sonunda giliz fazlasile 35 bin nüfus tesbit edil
\~ basıı. orduları ile çarpışma
~ l!I"ııLtbı ~itiremiyeceği için so- dii!i kuvvetle tahmin olunmak -
\ ıı..;;ııcagı bu denemeyi şimdi- tadır. Maamafih fişler sür'atle tas
i.. l'ı belki de tercih edecek- nif edilip bitince hemen anlaşıla-

ı,,~•tt . caktır. 
l..~i efi

0 
.. 
1
kl_erle Almanların vazi- UMUMi TAHRİRİ NÜFUS 

,'<! ç 1 NE GÜNÜ? \. 'I ıııu u emez. Harbin uzama-
.-;tıı,,,t" ttcfiklerin her bakımdan Dijter taraftan sehrimizde ve 
'"''ha' vardır. En büyük menfa- teknnil memlekette icra edilecek 
1;,~lıı, 1 va, kara, deniz vasıtaları- ıııınu.mi tahriri nüfusun 20 teşrini
'-"'-t• :>;~Yanın eri.şemiyeceği bir evvelde yapılacağı anlaşılmıştır. 
~d;' ~kseltmek ve Almanyayı 20 teşrinievvel l 940 tahriri nü
lıı."'>•t~ı luka ile, her türlü mah- fusunda umum nüfusumuzun; ge
~la 1 

e Yıpratmak ve içten yı- çen sayıma nazaran yüzde 17 - 20 
ltı0~Vketmektir. Almanya- bir fazlalrk göstereceği kuvvetle 

ı,; l"ııııı· • bulunduğu darlık ve tahmin edilmektedir. 
~kı'let hayatı daha uzun yıl- Kaza dahilinde ilk olarak sayım 
'' l~llleyi imkansız kılacağı memuru Arifin baktıih. Lamihbey 

\:vv,ı 'k l\!ınan\arı herhalde bir 

~~kr ati neticeyi almıya sev- '.!!1----------~~·-
CJ· )'"-t>.ı~'" ~un un içindir ki, Al- Zi.ılırevi ve cilt hastatık1arı ı 
~: ';· hızzat harbi birkaç cep- o·· 
"ıı.'tıd~"a•ıııda harbin bitmesi Dr Hayri mer il 
t~ •~ ~~il faydalanacağı hiçbir 0 

1 

.'\"'ak{ Yo~tur. Öileden sonra Beyoflu Ajacamll 
'i.~ı v u.t, arızi, sonsuz muvaf- karşısında Ha~anbt"y apartıman ) 
\"1 11 c •aferler aurak Alman No. 33 T•l•fon 41358 -ı 
lıi~~iı·a~Umi~·csini oyalamıya, 
\"ı '~el 1111 bir müddet için yiik- Göz Hekimi 

\ 'toı.trar ve fnkat asla biten M R A d 
~•11ıı arını yerine koyınıya Dr. urat ami y ın 
~1 ıoını llıidcleri doldurmıya Beyoğlu • Parmakkapı, İmam 

~"ılı i ez ve sndcce masum ve sokak No. 2 Tel. 41553 
l(a 'J.saıılıaın bir miktar da- l\Iuayene ve her türlü göt 

'- ll>ı dökmüs olmasına 1 amelintı fıkaraya arasızdır. 

Saymı esnasında Bakırköy istas- ı 
yonuna ı:elen yolcular susuz kal
mış ~e bunlara kaymakamlık ta
rafından damacanalarla su gön
dcrihnistir. 

FLORY AYA GİDENLER 
Floryaya giden 500 kişi sayım 

.bitincive kadar toplu bir halde 
ayrı bir yerde bulundurulmuş -
!ardır. 

Düğün evinde 

bomba 

Hitler, Norvcçte, hic kimse ken
disinden hesap so~madan Alman 
filosunun mühim bir k.ısm:nın zi-
yaına ve bir<;l)k insan hayatı.nın 
havına sebep olmUJ>tur. 

Bizim, içinde bulunduğumuz bu 
buhranı geçirmek için azimli ve 
cesur rehberlere ihtiyacımız var
dır. Milletin büyük fedakarlıklara 
hazır olduğunu biliyoruz. İnsanca 
ve malzemece kaynaklarımızı ta
mamile kullanmıyoruz. 

Norvecin cenubundaki kuvvet
lerimizin çekilmesi iyi bir tesir 
bırakmamıştır. Amele partisi salı 
günü hükumetten her türlü iza
hatı istiyecektir.• 

Roma 5 (Radyo) - İngiliz bah
riye nezareti, neşrettiği resmi teb
liğde, Alman tayyarelerinin bir 
zırhlı batırdığına dair Alman rad
yosunun verdiği haberi hayal te
lakki ediyor. ___ __,, ___ _ 

gidi~orlar. garp ceplıesi teşebbüslerinde de 
Ne garip şey! Halbuki, 0 sırada Almanya için lazımdır. Çünkü 

Kostantin Dimitro( Serc•d<ki dük- garp cephesindeki İngiliz kıtaatı
kanında oturn1akta ve tirarctile ntn ana t'atanla olan irtit/ıt 1arını 
meşgul olmaktadır. Sccez polisi en kısa .••ollardan muhafaza et -
mcrkun1u dükk.inında otut11rl~en melcrine mdni olrrıak mümk,:in • 
görünce şaşırıyor, bir tara[t·ln jan. dür. 
darına kumandanına, diğer taraf- Bu sebeple yakın taarrı, • Ilı ti • 
tan da mutasarrıfa haber verili mallerinin başında Holaııda•ıı gö-H ı dıre llez yor. Yarın rüyoruz. 

========================================= , ________________________ ;am, 
S Ü .M.. E R Sinemasında 1 

Dans, Caz ve musiki filmi olup güldüren ve dansettiren 

Bugün 

Kartalın Samandıra nahiyesi
nin Kuın e köyünde dün gece ya
pılmakta o.lan kınagecesinde bir 
bomba patlamış ve evde bulunan
lardan beş kişi ölmüş, on iki kişi 
ağır, dört kişi de hafif surette ya
ralanmıştır. 

NORVEÇ ORDUSU KUMANDANI 
. 1NGİLTEP..EYE GİTMİŞ 

Yarın, Hıdırellcze tesadüf et -
mektedir. Hava güzel olduğu tak
dirde, birçok aileler ve bu meyan
da Edirnckapı, Topkapı civarı hal
kından bazıları Kil!ıthaneye, kır
lara ııitmek üzere hazırlık yap -
mı.şiardır. 

Diğer taraftan her yıl oldu_ğu 
.gibi bu yıl da bazı ikimselere lcıptı 
lisanile yazılmış Hıdırellez dave -
tiyelcri gelrn4tir. 

ÇILGIN GENÇLİK. 

Yaptığımız tahkikata göre, ha
dise şöyle olmuştur: 

Bu köyden genç bir kıza ayni 
köyden bir genç talip olmuş, fa

"kat kızın babası talebi reddetmiş 
ve kızı başka bir gence vermek i
çin hazırlığa başlamıştır. Nihayet 
hazırlık bitmiş ve diin gece her iki 
tarafın akrabaları ve dostları top
lanarak bir kınagecesi tertip edil
miştir, Gece yarısından sonra eğ
lence devanı ederken miithiş bir 
infilii!; o]mus ve diiğün evi bir 
yığın enkaz haline gelmiştir. En
kaz altıudan beş ölü ve 20 kadar 
yaralı çıkarılmıstır. Yaraları ağır 
olan kadın, erkek 12 kisi otomo
billerle Haydarpaşa nümune has
tanesine getrilerek tedavi altına 
alınmışlardır. 

Vilıiyet jandarma kumandanı, 
Kartal kaymakamı ve jandarma 
kumandanı, belediye reisi, üç dok
tor \.·c müddeiumumi hildise nıa
halline gitmi~lerdir. Ayrıca sıhhi 
imdat vasıtalnrı gilnderihni~tir. 

Hadise köyde biiyiik bir heye
can 1ıyandırm1st1r. Boınhanın ki
min tarafmdan' ve nasıl konuldu
ğu henüz kat'i~·etle anla~ılamı tır. 

Bu fe<:i •ulka,tın tahkikatına e- ı 
bemmiyetle devam edilmektedir. 

Roma 4 (Radyo) - Trondheim
de bir İngiliz harp gemi ;,ıc bi -
ner., Norveç ordusu başkumandanı 
ile erkanıharbiyesinin bir İngiliz 
limanına çıktıkları anlaşıl•mak -
tadır. 

Roma 4 (Radyo) - İsrokho!m
den bildiriliyor: Namsostaki İn -
giliz kuvvetleri harp gemileri hi
mayesinde şehirden ayrılmışlar -
dır. 

Norveç kuvvetleri, generalleri 
ve miralaylarile beraber teslim 

Kakava başlığı ve eğlenen bir 
lnpti grupu resmini taşıyan bu da
vetiyeler Ustavlı inrı:alı bir ıman
zumeyi ve şu satırları ihtiva et -
mektedir: 

·Aklınanes nanay panç akani
kas nanay panç, hanç panç, but 
panç, inadına paç, Lambirdo, kir
los, sosnas ltlrlos, harman yana 
vinçte kirlos !. .. 

--~----------------------~ BU G O N KAHKAHALARLA 1 

i p E K GÜLMEYE 
Sinemasında H A z 1 R L A N 1 N 1 z 

Şaheserinde KEN MURAY - KATHLEEN KANE'in 
Me$lur TED WEEMS Cazı ve DANSÖRLERİNİN iştirakiyle 
yaratılan ve bütün modern dansın parlaklığını sinema perdeı;i

ne aksettiren 

Veni SWiNG d•nsı n ı göreceksiniz 
Görülmiye şAyan danslar ... Dinlenmiye seza şarkılar ... 

ilaveten: EKLER JURNAL son dünya ve harp havadisleri 

]htirasın Ateşi. .. Aşkın Kudreti... Kıskançlıjtın lztırabile 

ASYAÇÖAelenidil,\FNıFliRTINA 
•Cebelüttarık Casusu., cD<ın Kazakları• filmleri kahramanı 

Roger Duchene'nin 
CONRAD VEİDT - SESSUE_ ~ı\YAKAWA - MADLEN ROBEN

OLİVER HARDİ 
tarafından lıarikıılclde bir surette yaratılan SON - MlŞlKO TANAKA 

gibi büyük yıldızlarla yarattığı TÜRKÇE SÖZLÜ 
Sonsuz bir heyecan kaynağı. .. Bas döndüren bir avantürün 

ROMANIDIR 

Bu şaheser b~ün LALE Sinemasında 
BUyüi<: ta' litii komedi. Programa ilave olarak: 

Filme ilave olarak İngiliz ordusu nasıl hazırlanıyor. Nasıl yeti:;- 1 _ Müttefiklerin havada, denizde, karadaki harp hazırlığı 
!iriliyor. ll!ajcstc Kra:ın 1inünce yaç.ıan resmiJ:eçiaıer •3. kısım- metrelılt muazzam TürkQ" film .. 

lı'< ':ıuvük haro fil'lll• ve yeni FOKS DÜNYA lıab<·rlerı. 1 
~.:o;:::ı;~:;ı=Ziıii-oıı:::i:::.:=:~o~::::ıı;ı:;;:;.;::::;ıı;ı::.:ııııa•:;;;;;;;;;;;:ı::ı::ıı:mıii • 2 - Yeni Paramunt Jurnal N o;veç deniz harbi. ı; Bue " a J 1 de tenzil.iitlı matfnekr .. 

l{~OR F 
1000 

• 



Benden Çıktı ••• 
• 

Dersem inanır mısınız? 

Lafa Gümrük 
Almıyorlar ya! 

Farz.ediniz ki Benim 
Gişemden Çıktı 

Birinci Keşidesinin En 
· Büyük ikramiyesi 

: ~ ~ : ...... .r • ~· •• ~ • ~ 

Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
Nevralji, Kırıklık ve bütün ağrılarınızı der~al kes3r 

lcabında günde 3 kaşe alına.bilir. 
Taklitlerinden sakınınız. 

Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. -
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

Halen sahipleri elinde bulunan 1939 ve daha evvelki seneler mah
sulü aıfyonların toprak mahsulleri ofisince aşağıdaki şartlarla ve peşin 
para ile mübayaasına karar verilmiştir. 

A - Afyonlar 1940 senesi mayıs nihayetine kadar İstanbul depo
suna teshm edilmis bulunacaktır. 

B - Bu müddet zarfında getirilen afyon depoya giris sırasile muaye
neye tabi tutulacak, ince ve kabası tefrik edildikten sonra usulü da
iresinde nümunesi alınarak tahlil ve bunu mütcakıp tartısı ve kat'i 
tesellümü yapılarak bedelle-!:!_ öden ,cektir. 

80.000 Lira 018n 
C - Hikenıi muayene neticesinde mağşuş bulunan afyonlar müba

yaa edilmiyece.ktir. 
D - Bu afyonlar için takdir edilen kıvmet ince toplanmış olan

ların beher morfın derecesi •40• kırk kuruş ve kaba toplanmış olanla
rın beher morfin derecesi .30. otuz kuruştur. 1 

E - İstanbul haricinde bulunan mutavassıt ve-ya zürra ellerinde 

1 bulunan afyonlarını bizzat İstanbulagetirmedikleri takdirde afyonları
/ nın iptidai ve kat'i teslim ve tesellüm muamelesi, bedellerinin tahsili 

' Yeni Tertip Biletlerinizi 1 için noterden musaddak bir vekfiletname ile İstanbulda münasip göre-

Derhal Paralanmak 
Koşa Koşa· Gelip Alınız. 

• 
!cin 

' 

cekleri bir mutemedi vekil teyin ede bilirler. ·3620• 

................................... ıcıaı 

Mayısın 7 nci Günü Çekiliyor 

HAZ OM GüŞESö 
Beyoğlu İstiklal Caddesi Parmakkapı Tramvay durağı kc:rşısrnda 

lstanbul Defterdarlığından: 

Kiraya verilecek mahal 

Vilayet l:ıükfımet konağı karşısın
da halen asliye hukuk mahkeme
lerinin bulunduğu eski Şür;ıyı 
Devlet binası bahçesindeki oda, 
büfe ittihaz edilmek üzere 

Senelik 
muhammen 
kira bedeli 

Lir. 

120 

Kira lvLv•k· 
müddeti kat 

sene trminat 
Lira . 

' 

3 
Balıkpazarında Nevsehir hanının 
içinde beş numaralı kahve ocağı J6 3 8 

YW<arıda yazılı mahaller hizalarında gösterilen muhammen be
deller üzerinden üç sene müddetle kiraya verilmek üzere açık arttır
maya korrulmuştur. Senelik kira bedeli dört taksitte ve her taksit nak
den ve peşindir. 

Arttırma 6 Mayıs 940 pazartesi günü saat 14 de milli emlak mü
dürlüğünde toplanacak olan komisyonda yapılacaktır. İsteklilerin hi
Uılarında yazılı muvakkat teminatla muayyen gün ve saatte komisyona 
müracaatları. (3223) 

Çatalca asliye hukuk mahke -
mesinden: 

Çatalca tayyare şubesi muha -
s>bi Şevd<i tarafından Edirne vila
yetinin Ortakcılar köyünden İs -
mail kızı Edibe aleyhine açılan 
:boşanma davasının yapılan anu
hakemesinde: Müddeaaleyha na- olmakla mezkür gün ve saatte ha
mına ~ıkarılan davetiyenin, ika- zır bulunması ve_vaht:t bir vekil 
metgiıhı meçhul bulunduğundan göndermesi. aksi takdirde n;uha
biliı tebliğ iade kılınması üzerine kemeye gıyaben devam clunacağı 
ilanen tebliğat vapılmasına ve tebligat makamına kaır.ı olmak 
muhakemenin 29 Mayıs 940 günü üzere ilanen tebliğ olunur. 
saat ona talikine karar verilmiş ı Dosya No. 940/85 

, 1 1 1 
ten ıonrcı 

azıdıVell 
1'o. 212-50 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Şövalyeler gece geminin güvertesine ışıklar 
yakmışlar, eğleniyorlardı 

- Gemicilerimiz bile sizin ka
dar mukavim değil .. 

_ Ben, hiç denize çıkmış de -
ğilim .. 

_ Fevkaliıde bir yaradılış .. dedi. 
Gemiler, Lstanköye gelince, şeh

zade dışarı çıkmak istedi. Fakat 
amiral ~üpbelenerek ne olur ne 
olmaz diye dışarı çıkarmak arzu
sunda deftildi. 
Şehzade dışarı !:ıkmakta. ısrar 

etti. Hatta, amirale bizzat gıderek: 
- Amiral.. Ne o, hürriyetiınll 

yok mu?. 
De•r:nce, amiral şaşırdı. Derhal 

,u U~'3bt verdi: 
- Aloiz ~dem, hürriyetinix 

nanıütcnahidir .. Emirleriniz ba~ı
nıız iCeredir. 

- Oyle ise, dışarı çıkmamda ne
den t~reddüt ediyorsunuz? 

- BeJki, bir casus vasıtasile sui
kasda uğrarsınız .. 

- Ne münasebet!. 
- Sultan Beyızıduı casusları .. 

belki, sizi ifnaya çalışırlar. de.di. 
Amiral, işin kurnazlığına sap -

mıştı. Lakin Sultan Cem, dışarı 
çıkmakta ısrar eyleyince, Amiral 
dışarı.!!,a şiddetli bir muhafaza kor
donu tesis eyledi. 

Amiralin söyledikleri ve düşün
dükleri yala.adı. Onnn korktuğu 
belki tchzadenin kaçması idi. 

Gözle:i yakrnrz, su ile çık· ı 
maz. K'.rpikleri dökmez. 
Terki~ indeki BALSAMİN 
cevheri sayesinde kirpikle
ri besler ve uzatır. Siyah, 
13.civert. kumral. yeşil, rcnk
lennin bakıştaki füsunkar 
cazibLsi şayanı hayrettir. -

'-Em-in-~-.. n-:-I H_k_~lk_v_~~-i:-~-:-:.-. e __ ı ı 
1 

7 /5/1940 salı günü saat 17,30 da 

......... a::lll .. llölliı:::m• 

T. iŞ. BAN KASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

1940 iı:RAMİYELERİ 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lirı 
3 > 1000 > = 3000.- > 

6 > 500 > = 3000.- > 

12 > 250 > = 3000.- > 

40 > 100 > = 4000.- > 

75 > 50 > = 3750.- > 

210 > 25 > = 5250.- > 

Keşideler: l şubat, l mayıs, 
1 ağustcıs, 1 ikınciteşrin tarih
lerinde yapılır. 

Evimizin Cağaloğlundaki salonun- ~~~~~~~~~~ 
da İstanbul mektupçusu Osman J ~ --
Er,qin tarafından (Tanzimnt maa- ~alıip \C ncşiryatı idare cut.d .u :1~!UUJ.h4.l"J.u.&. 
'f') d k' f ETE;"ıl İZZET BENİCE 

rı ı mevzuun a bir on erans \'e- I ll•• .. ıldıg"ı ver: SO"I n- r.J!AF Matba.ısı 
reccktir. Herkes gelebilir. , 

Nijıayet Sultan Cem dışarı çıktı. 
..... Taşra adaya çıkarmakta çok 

tereddüt çektiler. Aharülemir ada 
kendıılerin tahtı hiikumetlerinde 
olıuağın bir gün çıkarup konuk- ı 
layup ahşam gene geturdular. 
Amma bundan sonra her nereye 
vardılarsa çıkarmadular. (2). 

Rodostan on yedi recepte çık -
mışlardı. Şabanın ancak sekizinde 
Sicilya adasına gelebildiler. 

Sonra Ceçliye adasına uğradı -
!ar. Daha sonra (Mesina) ya gel· 
diler .. 

Mesinada bir gün bir gece kal
dılar. Mesina boğazını geçtiler. 

1 Gece hava sakindi. 
Şövalyeler gece geminin güver- 1 

tesindc sofra kormu~lar, fenerler 
yakmışlardı. Bu hareket pek ı.-d
birsiz idi. 

Çünkü o sırada Napoli Kralı 
Papa ve Venedikle muharebe e
diyordu. Düşman gemilerinden 
biri çıkacak olursa, kendilerine ta-
arruz etmek ihtimali vardı. 1 

Nitekim de ışık gören düşman 
gemileri Sultan Cemin bindiği ge-
mi üzerine yü.rüdü. 1 

(2) Tacüttevarih cilt 2.. S. 20. 

)lcı.;cr, Venedik gemilerinden 
biri o tarafta dolaşıyormu,. Uzak
tan ışığı görür görıncz derhal ileri 
atıldı. 

Fakat bütün gece hiçbir şey ol
madan ~ola de,•aın edildi'. Sabah 
olurken birdenbire Vencdık g" 4~ -

misi karşılarında göründü ve der
hal muharebe hazırlığı görn1e;c 
basladı. Şövalyeler şaşırmışlardı. 
İş fena idi. Sultan Cemi ellerinden 
kaçırmak Venedi!Jilere kaptırıu~k 
\·ardı. 

Gemide büyük bir kargaşalık 
oldu. Herkes top başına, silah ba
şına kosuyordu. 

Bu aralık Sultan Cemi ve mai
·veti halkını gcn1inin aınbarına 
soktular. Cem Sultan söyleniyor
du: 

_ Bizi buraya neden saklıyor-
sunuz? 

- Şehzadem harp halindeyiz. 
- Bırakın biz de harbedelim. 
- Bu deniz harbidir şehzadem .. 

Sizlere lüzum yok. 
_ Ambara girmek daha fena 

değil mi?. 
- Öyle amma, meydanda dur -

mak daha tehlikelidir .. 
Dediler. Şehzadeyi ve maiyetini 1 

wrla ambara tıkWar. Sehzade. la-

lası Siiley·man Beye şunları söy
Jüyor~ıı: 

- Bu herifler bizi batırırsa i
mansız gidrccğiz. 

- Şehzadem laf anlamaz adam
lar .. 

- Anı bara tıkWar bizi .. Biz de 
harbedcrdik. 

- El bette şehzadem .. 
- Vur şu kapıyı .. dedi. 
Siilc;vınan Bey, atnbar kapısını 

nıruvordu, tekmeliyordu. Fakat 
kim kinıc idi. Gemicilerin hepsi 
birden harp vaziyetine gi.rmisti. 

Col<; geçmedi, topçu ateşi baş
ladı. ilk topu atan Venedik ge _ 
misi olmustu. 

Venedik gemisi topu atar at
maz şövalyeler de mukabil ateşe 
ve taarruza başladılar. 

Şövalyelerin bindiği büyük bir 
kalyondu. Venedik gemisi ise kü
çiik bir baştırga idi. Topları da kü
~üktü. Venedik gemisi şövalyele
rin zorlu hücumuna mukavemet 
edemiyeecğini anlayınca ateşi kes
ti. 

Muharebe on beş dakika bile 
sürmemişti. Beş on top ateşinden 
sonra kesilmişti. 

Biraz sonra, V cnedikliler düş
man zannettikleri ızemiııin söval-
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Mu.haırnmen beddi 575 lira olan 500 adet va.E(o.n içın vir',u~"' 

me sigara küllüğü 10/5/1940 cwna günü saat (10,30) on bil~ P: 
darp~ada Gar b nası dahilindeki komıS)"On tarafından açı ~ 
usulıle satın a:ınacaJctır. jıt~I ı 

Bu işe g nm;k istiy,nlerin 43 lira 13 kuruşluk_ m_uva ~;pt 
ve kanu•rAın tayin ett ' ği v:saikle bidicte C1k.si1tme gimu sa 
komisyona müracaatları lazımdır. tı ıı' 1 

Bu i~. oot şartnaım .~er komisyondan pocasız olarak daJ!ı (31-1~ 

Satılık iratlı bir ev 
Ortaköve 15 dakika meyva ağaç

Jarile süslü 40 ineklik ahırile meb
zul tatlı suyu havi 40 dönüımlük 
münbit bir bahçe içinde (5) odalı 
ufak bir çiftlik ehven fiatla satı
Jrktır. Bahçekapıda Taşhanda 4 ve 
5 numaraya müracaat. 

İstanbul asliye 9 uncu hukuk ha
kimliğinden: 

Ali Dolmaz tarafından Galatada 
Arap cami Üskübeci sokak 4 No. 
da oturan karısı İsmail kızı Şeriie 
aleyhine mahkemenin 40/308 No. 
su ile açmı.ş olduğu tescili talak 
davasının yapılan muhakemesin
de: Müddeaaleyhin gösterilen ad
resden dört sene evvel çıkarak 
semti meçhule gittiği tebliğ maz
batasına verilen şerhten anlaşıl -
makla ilanen tebligat yapılmasına 
ve müddeaaleyhin mahkeme günü 
olarak tayin edilen 27 /5/940 saat 
10 da mahkC"meye gelmesi ak.si 
takdirde muhakemenin gıyaben 
devam edileceği makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. (940/308) 

yelere ait olduğunu anladılar. Der
hal denize bir sandal indirdiler . 
Kalyona yanaşarak af dilediler. 

Fakat, Venedikliler şunu sor-
dular: 

- Sultan Cem, gemide mi? 
Şiivalyeler cevap verdiler: 
- Hayır .. 
Dediler .. Cemin gemide olduğu

nu b~lselerdi, elde etmek için her 
· türlü tedajıire tevessül ederlerdi. 

O sırada Sultan Cemi herkes 
elde etmek istiyordu. Fakat; şö -
valyelcr: 

- Biz onu Rodosta bıraktık .. 
Deyince Venedikliler gemileri

ne çekildiler.. Şövalyeler de ya
va~ yavaş yollarına devam etti -
!er. 

Söva)yelcr, bundan sonra kat
iyyen geceleri güvertede ışık yak
madılar .. Hatta engin denize açıl
dılar. 

Fırtına yine lı!ışiadı. Gemi dal
galar içinde çalkalanıyordu, Öyle 
zamanjar geldi ki, geminin bat -
masına bibçir şey kalmamıştı. 

. Hatta bir gece gemi su almıya 
bıle ba•ladı. Şövalyeler su alan 
yerleri bin müşkülatla kalafat e
derek tıkacl.ılar. 

(Devamı var) 


