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~imanlar, 
!ezyifki~ 

Bizim 
Tah 

Bulgaristan' da 
Prop·aganda ve • 

1 
Aleyhimizde 
it Yapıyor 

~, • . . 1 
garıstan ıçın Bu garistan 

•ela.met yolu ' 
llariçten gelecek ve Bulga
tıstaıu binbir tatlı ümitle 
~Yale sevkedecek her türlü 
~ ve vait bu dost ve 

Balkan 
hudutta bizim tahşidat yaptığımızdan malumatı olmadığını bildirdi 

devletleri askeri hazırlıklarını hızlandırdı 
~~~Wi- ? 
~=~-; .. ,c: Müttefik ordular Bulgaristandan nereye geçecek. 
~:"11 en mühim siyasi biidi-

~a~.;1~ Musolini bu sabah tayyare ile· nereye gitti? ltalyanın harbe girmesi gün meselesi addediliyor 
it\;: l'ugoslavya hududu istika-

~ tk~ni~id~~n~;e~~e:~; T u·· r k ı· ye h ı· ç b ı· r t e c a v u·· z 
~tı~~:;:~ı~:~::;ı ~~::, 

~~[.~:::~::::::~ emeline alet olmıyacaktır 
i~;§r§:;~ri~~1r~ Yugoslavya kısmi seferberlik yaptı; ltalya'nın 
~~:·:~: .. ::: her an bir hareket yapması muhtemel 
~lııtı haberin cD. N. B• ajansı 
~~atı hususi maksatlarla işaa 
~ ~t 1 aşikiir olduğu kadar Bul
"~a Yunan hududunda Türk 

tııı tahaşşüdü hakkında 
~ ,. buıunan haberler de Ana
~~ ~ı tarafından kat'iyetle 
>'i . tdilmistir. Balkan devlet
~~~a.f halinde görinek ve 
a;I a:rı aleyhine endişeye, kuş
~ "1 •lı.etıpek Almanyanın bü
~~rfaatleri arasında yeral -
~''ııı it, Bu maksadına da en 
~~•!arak Bulgar dostlarımızı 
~tıdı:~ir. Zira, Bulgarların Ro
~d- l'ugoslavyadan, Yuna
\.~ 81l ötedenberi ih tilM!ı ol
""leı b.azı ekalliyet ve toprak 
<\ı,..·•erı vardır. 

~~~ın Balkanlardaki işleri 
1: ~ak üzere Bulgaristan ka-
~is~ ettikleri bir devlet de 
~'" Ildır. Macaristanın da 

Sofya 6 (A.A.)- Bulgar ajan
sı bildiriyor: 

Yunan hududunda Türk kıt'a .. 
larmın toplandığına ve bunun Sof
yada end.şe uyandırdığına dair 
olarak yabancı memleketlerde çı
kan haberler münasebetile, Bul .. 
gar ajansı Sofyanın böyle bir tab
şidattan hiçbir malumatı olmadı
ğını ve buna binaen bu şayia ile 
münasebettar olarak yapılan her 
türlü tahminlerin asıl ve esastan 
iri olduğunu bildirmeğe mezun .. 
dur. 

Sofy a 6 (Hususi) - İngiltere
nin Ankar a büyük elçisi Sir Hug
heKnatchbull Hugessen burada -
ki ikametini daha birkaç gün uza
tacaktır. Şimdil ik anlaşılan şudur 
Jci, Balkan meselelerinin merkez 
sikleti aşağı yukarı Sofy ada top
lanmaktadır. BulPar Kralı İrıW!-

(Devamı 3 üncü sahifede). Bıılgar Kralı Boris bir Bulgar kıt'asını teftiş ederken ilııtİ ~Ve Yugoslavya ile nizalı 
ı._•ıa Ugıı meseleler vardır. Al
:<\ v ı\vrupa harbi başlamadan 
. ld~ haşladıktan sonra biri 

t. d,~ 1 ~iri merkezde olan bu 
,')QiııJlı, Ball<anlıları biribiri 
~~e ~ike, şüphe ve nizaa 
"ı 'ıııı ek •cin bir kundak halin
\ı~i ~!tınıya ~alışmıştır. Fakat, 
i'.ltıı b •vlete de hakim olan ak

~"lııdi u. tahrikatı önlemiştir. 

EN SON DAKİKA 
• 

Roma'da lngiltere ve Fransa 
~ \ı_'llıı.,, ~lhe cD. N. Bt ajansının 

·ı~ \·atla bilhassa Bulgaristanı 
, \':l'lıd e Türkiye - Yunanistan 

\'it~ Şüphe ve tereddüde sev
\:,"lı i ~!ediği görülüyor. Ve .. 
~ ı.:ll de tam Balkanlar hak
~'tt ~ İ:ıakarışık ve muzlim haS:t ~ ekte bulunducu gün-

aleyhine nümayişler yapıldı 
Roma 6 (A.A.)- na,·as: l\Iilan

dan haber verildiğine göre 3 ma
yıs ak s.anıt 100 kadar talebe Fran
sa ve Ingiltere aleyhinde nüma • 

yişte bulunmuştur. Talebeler 
Fransa ve İngiltere aleyhinde ha-
ğırıp çağırarak ve bu iki memle-

• 
ket aleyhinde h&smane hisler iz
har ederek sokaklardan geçmiş-
!erdir. 

1.;ı b .. al .. Boris~n. i.ngilterenin 

4.~ıı·· Uyuk elçısııu kabul et
~'do~ seçmiş bulunuyor. 
~ ~~ ~jansı notunun bu yol

\'~l~a:kı önlemiş olauğından 
\'ti dostJarımızın huzur ve 

t;lli kalb!crini devam ettir
(tJteınin etmiş bulunaca -

Yugoslavya kısmi seferberlik yaptı 

ı' 

Londra 6 (Hususi)- Belgrattan 1 
bildirildiğine göre Yugoslavyada 
kısmi seferberlik yapılmıştır. Ua-

~ı üçüncü sahifede_J ___ . 

.\kdenizde bir ihraç hareketi 
,, mevzuubahs değildir 
"'~ ~oı.,~ lıa~be girerse, Akdeniz J denizdeki hava ".e deni.z üslerinin 

ı;:t lıt da ılk yükleneceği mem- s~vkulceni vazıyetlcrı, devamlı 
~ \s~ ı;ırıııış .. Bunun için ada- bir ihrar pl5nını daha kağıt üze
~ ~ı:ı~-lopluyormuş .. . İtalyanın rinde iken suya _düşüre.~ek ı:i~i~~· 
lı;.~~~ l:•na karşı da Ingiliz fi. Norvec har~katı benuz gozumu-

4ı ~')• 0 llılihim bir kısmı İsken- zün önündedir. Yedi yüz mile ya-
l~~ :le.rinde bekliyormuş... kın Nqrveç sahilleri boyunca b~ş-

C ~~· ~ b~tl eş~q söyliyelim ki, bu gi- !anan ihraç hareketlerinde denız-
t ~ ~e erı ciddiye alanlar Akde- !ere bakim olan İngiliz filosu da-

'\ ~~U lı~lde bulunduğunu ve hi büyük müşkülata maruz kal-• S')'ll:ıı ••15hların tesirlerini mı.stır. . .. . 
' ~'lla~atılardır. Akdenizde Italyanın Akdenızde muttefik-
~'lt d d!ih takdirde ne İtalyan- Ier filolarının ve hava üslerinin te
'11; 'lıdee b~gilizler karasuları siri altındaki yerlere ihraç yaı.ıa-

tııı~ ıı- ihraç hareketini a- cağına inanmak safdillik olur. In-
d.ıü ı:eçiremezler. Ak- (Devamı 3 üncü sahifede) 

len yarım milyon kişi silah altın- j lan gençlik teşkilatı da memleketi 
da bulunmaktadır. Ayrıca Sokol j müdafaaya hazırdır. 
denilen ve 300 bin azası mevcut o-

(Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır) 

Dolmabahçede 
bugün bir 

keşif yapılıyor 

V ukua gelen kaza tah
kikatı devam ediyor 
Ebedi Şef Atatürkün aziz naaş

larının ziyareti esnasında Dolrna
bahçc sarayında vukua gelen iz
diham hadisesi münascbetile bu
gün sarayda bir kesif yapılmak -
tadır. 

Maznunlardan eski emniyet mü
dürü Salih Kılıç ile muavini Kiım
ran ve avukatları, mahkeme na
ftıi ve ehli vukuf bu keşifte, sara
yın büyük kapısının kapanma me
selesi üzerinde bilhassa durmak
tadırlar. 

HIRSIZ 
KİM? 
HEDİYELİ 
Aşk ve Polis Romanı 
....---- YAZAN: 
1 İskender F. SERTELLİ 1 

BUGÜN 
2 inci sahifede okuyunuz 

,=========================================-, 
Busabah Bulgaristandan gelen 

yolcular neler anlatıyor ? 

her Harbin Balkanlara yaklaştığı 
yerde umumi kanaat halindedir 

Bu sabahki Avrnpa konvansiyo
neli ile şehrimize birçok yolcular 
gelmiştir. Gelen bütün yolcular, 
Avrupa ve biDıassa Balkan mem
leketlerinde bir harp havasınıu es
tiğini anlatmaktadırl.ar. 

Sofya konsolosluğu katibi -Bay
ram Zeki, Anadolu ajansının Se
liinik muhabiri Abdi Ander, bir 

Yunan avukatı, kimyager Akif La
tif bu sabah gelen yolcular arasın
da bulunmaktadırlar. 
Kinıyager Akif Latif kendisile 

görüşen bir muharririmize bil -
hassa demiştir ki: 

Bulgaristanda ıanumi asa
biyet havası vardır. ller tarafta, 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Bulgarista'nın 
askeri kuvveti 

\ 
l:ö. T_an gazc~~~inin a~ke. ri muh_ar
rırının vcrdıgı rna]umata gOre 

(Devamı 3 üncıi sahifede) 

Norveç'te Kartaldaki facianın 
d~!~:a acıkll tafsilatı 

Yeni harekata başla
mak uzere hazırlık 

yapılıyor 
Paris 6 (Radyo)- Norveç harbi 

ikinci safhaya girmiştir. l\Iütte -
fikler, Trondheinı ve Namsostan 
çektikleri kuvvetlerini, donanma
nın himayesinde başka yerlere nak
ledivorlar. Yeni ba,~lıyacak hare
katı hazırlıyorlar. 

Dün, İngiliz tayyareleri Alman 
tayyare üslerini bombalamışlar • 
dır. Norveçliler müdafaaya de~am 
ediyorlar. Osterdnlda Almanlara 
çok zayiat vcrdirınişlerdir. Roeros 
el'an 'Norveçlilerin elindedir. Al
ınanların tanklar ve tayyarelerin 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

1 
Ki SACA -----

Hitler ve Musolini'ye 
ilanı aşk! 

Meşrutiyette: 
- Tasviricfkir, TesririefkU, 

Tefsiriefkiir, Tecdidiefkar ... 
İstiklal harbinde: 
- Tevhidiefkar .• 
İnkılılpta: 
- Zaman ... 
Adl~rını ve daha hatırımızda 

kalmıyan birçok değişik adları a
lan Ebüzzivaz.ade'lerin gazetesi 
şimdi de yine cTasviriefkar. ola
rak çıkmıya başladı. Fakat, ne ga
riptir ki uzun bir sükut devrinden 
sonra bu ceride idcta Hitler:t ve 
•Musolini ye neredeyse ilanı aşk 
edecek bir takdir cazibesi içinde
dir. 

Bizim mahutla bu bahsi konu • 
şuyorduk da: 

- Eğer Türk efkarı umumiye
sine ve onun asli bünyesine iti -
madımız olmasaydı diyecek çok 
şey vardı amma, bu yüksek varlık 
bizi susturuyor., 

Dedi ve .. ilavt\ etti: 
- Yoksa karışık bir efkarı umu

miye tasavvuru içinde .Tasvirief
kar., cTezviriefkiir• olurdu! 

• • 

r 

Kazada yaralananlar hastahanede._ 
(Yazısı 3 üncü salıijrde) 

ı --------ıııııiii----ıiiiiiiiiiiiiiııllllİİİİiiiiiiıiiiııiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiil--..,...;...---

ÇERÇEVE --
Cilvede son had 

Bir Latin milletinin bugünkii 
dünya vaziyeti karşısında ta
kındığı mizaç ve yaptığı cilve, 
şuhluğile maruf Akdeniz bün
yesinin çıkabileceği son haddir. 

Bu oynak ve şuh mizaç karşı
sında, Afrodit halletmiş, Safo 
haltetmiş, Aspazya haltetmiş, 
Karmen haltetmiş. 

Bir meyhanede, iki babayiğit 
masası arasında, bu kadar oy
ook hareketlere girişebilmek i
için, insanın topraktan değil de, 
rüzgardan yaratılmış olması 
lizım. 

Bu ne mahliık böyle? 
Rakkas gibi, çat o babayiğitin 

kucağında, pat bu babayiğitin 
dizlerinde... Babayiğitlerden 
herhangi birine sarılıp yüzünü 
okşarken, elini bıçağına götü
ren öbür babayiğite de öpücük 
işaretleri... 

İ!Hillah ve resulihi! .. 
Bu işvebaz sonunda kime ka

pılanacak, kendisini k.inıe tah-

sis edecek, kimin ismini ta!?ın11-
ya razı olacak?. 

Belli etsin artık! . 

Daha dün, bütün varlığile ha· 
bayiğitlerdcn birinin ziıaf ~Yi
ne doğru göçe hazırlan ııkt•n, 
buırün saf Amerikalılara, asla 
yerinden kıpırdantı)· a nı~ l l • ol

madığını söylüyor. Dün hn~e
yini perçemli bahayiğitc J..ur -
ban etmek üzere harıl harıl ça
hsırken, bugün ilk adımın ken
disi taralındrn atılınıyacnğını 
ilan ediyor. 

Öl!: .. müsün, öldürür nıüsiin? 
Bu cilvelere ne (Don .Joze) 

nin tahammülü kaldı, ne de 
rakibi (Toreador) un ... 

Cilveler sultanı bu taktika -
smda devam ederse, korkarım, 
iki babayiğitin ayni zaman ve 
mekanda, önden ve arkadan bı
çaklarına hedef olup portakal 
renkli ı:ölzerini hayata yuma
cak. •. 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 
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A.'IF.RİKALILAR DA 

ORDU İSTİYOR 
Amerika Hamiye Nazırı söyle

di~i bir nutuıkta şöyle demiş: 
- Büyiik bir kara ordusu kur

mak lazımdır. 
Ha, şunu bileydin!. Büyük dev

letler, yalruz lınrpte değil, sullı za
manında da büyük orduları hazır 
'bulundurmalı .. Bunun böyle oldu
~ timdi anlaşılıyor. Yalnız de -
nizcilik kafi değil .. 

Amerika da hazırlansın, o da 
harbe girsin. O zaman, dünya, dört 
başı mamur bir hale gelecek.. Sey
reyleyın gümbürtüyü!. 

OKUYCCVNUN 
KABAHATİ NE!. 

Yeni çıkmağa başi1Yan mahut 
•tarihi gazete. de dün bir yazL 
f!'Ördü;k: Serlevhası şu idi: Finlan
diya harbınden alınan ders!. 

Yahu, Finlandiya harbinden 
sonra, daha ne harpler oldu da bit
ti, ~di, herkea olmak üzere bu
lunanlarla meşguL 

Azizim, siz, o zamanlar gazete 
çıkarmıyor idiseniz, fikirlerinizi 
vakt.nde söyliyeınedinizse, okuyu
C'Uların bunda ne kabahati var?. 

MACA& KIZLARI 

NE YAPTYORLARl'lllŞ?. 
Bir ~azetede okudum: Buradan 

giden ecnebi bar artistlerinin QO

ğu Macar imiş! Malıim. Fakat, bu 
Macar kızları, memleketlerinde 
artist filan değil, alelil.de köylü 

kızlan imiş .. Süt sağarlar, va& ya
parlar, peynir çıkarırlarrruıı; .. 

Bu i•e, bazı arkadaşlar hayret 
ediyor. Neden?. Burada yaptık -
!arı d;ı., memleketlerinde yaptık -
!arından pok fazla farklı mı?. Bu
rada da •bizleri sağdılar, yağ yap
tılar; takat fark şurada ki, ken
dileri yağ!andılar. 

YARI ÖMRÜ 

HAPİSHANEDE 

Bir ayağı olmıyan, sabıkalı, müt
lıiı; bir hırsız yaWammş .. Gün -
lerderıbeci, hu meşhur (!) adam, 
11azetelerde kendisinden bab&et -
tiriyor. Verilen haberlere göre, bu 
mühim zat, ömrünün yarısını ha
pi3banede geçirmiş .. Demek, yarı 
ömrü de yeryüzünde geçmiş ola
cak!. 

Fakat, bundan sonra, tekrar ha
pishaneye gireceği için, artık hayf
lanmasın .. Demek oluyor ki, geri 
kalan ömrü yine o sevdiği verde 
ge<>ecek!. -

EYVAH, İŞ 

KOMİSYONDA.. 

Ben kendim.i bildim bileli oku
duiııııın bir havadis vardı<: Gayri
mübadiller meselesi .. 

Bu eski ahbap çavuşa, geçen gün 
bir gazetede yine tesadüıf ettim. 
Art~ ibu ııcfer, mesele . .kat'i ola
rak halledilecekmis! Nasıl mı di
yeceksiniz!. Efendim, ibir komis
yon kurulacak, işi .kökünden kesip 
atacakmış!. 

Komi.:.-;ıon, ha!. 
AHMET RAUF 

Az tama çok ziyan getirir ! .. 
Tahtakale pazar;nda vukua ge

len iı· oolandırıcılık hfıdisesİ!'l"l 
mıı.ıı:ıkemesi asliye cezada gorül
mit>;tür. 

Knmil; seyyar sıatıeılık yapmak 
üzere mernleltetinden kalkıp ge
çenlerde şehrimize gelmiş ve doğ
ru.ca Tahtakalede heroşerilerinın 
l>ulwıdu,itu bir hana giderek bir 
od<1 kıral~ır. 

1 

Bilahare bir de küfe ve terazi 1 
tedariki_için Tahta'kale pazarına 
gıtmi;tir. 

ıc-rnilin 'handa oda 'k:iraladığı~ı 
yanında biraz da parası olduğunu 
ııöreı.ı...ASiz takımından Salih he
men arkadaşı Refike giderek: 

c- Yolunacak biri var. Şımu 
bir deniyelmı. dem.iş ve taşr:ılı 
saf.dilleri :kandırmak için tedarı.k 
ettikleri bir kaç ikıyınetsiz saati 
yanına alıp Kam.ilin yolunu bek
lemeğe b-1.amıı;tır. 

Biraz sonra da Kamil pazarı do- ~ 
la:;ırken Refik ile 3alih kö>;ebaşın- 1 
da durup hararetli bir üat satışı ı 
müzakeresine ~ardır: 

.._ Sen bu saati öyle eotkigö
rüp de !kıymetsiz sanma. Tam 60 
ytlhk aile yadigarıdır, hem de her 
makinesi altın!.• 

c- Mademki bu kadar ;loymet
lidır. Ne diye TahtakaJede satı -
'.FOI'SlID?. Götür mezada ver! •. 

c- Aile yadlgin OOl.uğu için bir 
a.'>baba d~ .diyc:auaı. Hem .de 
!bı>J::fuı mezat kapalı. !Batırın içm 
20 lır a ' tirim.. 

c- İmkanı yoık. Bu saat 2il lira 
etmez!.» 

Salih bu oon cümleden ;onra, 
yanın<.!an geçmekte olan Kamile 
dönmü.:; ve: 
•- Allah aşkına hemşerim bir 

dakika dur da ~u antikaya bak. 
Allahın ena1;i 200 Jıralık saate 20 
lira etmez wyur. Saatten anlıyor
san ir kıymet tak<llr et! .. • 

Ekseri d~rlıltlılar gibi saate 
meraklı olan Kiıırnıl, 200 liralık bir 
saatin 20 liraya satılmasına hay
ret edere<k eline alınış ve dikkatle 
bakarken Sa !Hı de: 

•- Ah yarına kadar bekliyecek 
vaktim olsa. Srkıntı içinde bulı.ın
masam yarın bunu mezada gö -
türür 200 liraya satıp 180 lira ili 
ederim!• demiştir. 

İki ahbap bu son cümleler üze
rine büs.bütün alakası şahlanan 
Kiı.mHi birkaç yaldızlı sözle daha 
kandırmışlar ve 2 liralık saati 29 
liraya satıruşlardır. 

Zavallı Kamil ise ertesi gün; 
180 lira kazanmak bırsile saati 
ıınııhammhıe ııösterdH!i vakit: 
•- 2 lira belki edet-! • cevabını 
alınca naı;.d dolıındırıldıf:ını anla
mıştır. 

Kaanil ınmhakemede başmdan 
ıııeı;en ıhidiseyi bu eeJı;ilde anlat -
mış ve celse; ıhancırun :şahit SJfa
tile ~lbi iı;iıı ibaŞka bir güne talik 
olmımuı;tur. 

( ~ ! HIRSIZ Ki 
YHan: iskender F. SEKTFLLİ Aik ve ıar.eo ro~ l 

Birinci kısım 
Noterden gelen mektup! 

Nebahat Avrupa ekspresile Sir
'kecıye geldiği zaman, istasyonda 
ailesı efradından kendisini lıekli
yeıı kimseye r.ızmadı. 

İstasy.onda <lü:ıiind ü: 
- &aıba çektiğim telgrafı al -

nıadılar mı?. 

F~!la tereddüde lüzum görme
di .. Bir tabiye atladı .. Valizlerini 
v anına aldı. 

Ve şof.öre 
' -Taksime .• 

Nebahat Alınanyatlan geliyordu. 
Berlinden trene binerken, anne-

sıne rarekctini telgrafla bildir -
mı.şti. 

t 

Nebahat, lbir .sene evvel, yine 
bö.vfo kendisi gibi Berlinden İs -
tanbula ge1en :tıir me'ktep arka -
daşının yazdığı telgrafın da ken
disınden ııı:mra vardığım biliyordu. ı 

l.kı genedenberi annesinin ve 
bü vuk ba'bas;nın hasret.ici çeken 
Nebahat ıstnnbula l(C!işinden bir 
hııftıı SO!lTa yınni uc yaşına basa
caktı. 

Otomobilde kendi .kendine ko
nuşu ordu: 
Kwı..ıcnat~rdan diplomamı tam 
\ 1 ld • .Jı ••• Bır ha; ta :ovnra 
fa ı bir ej!Jence tertip eder, kaç yıl-

dır hasretini çekt.i;(im hii1ün ar -
kadaşlarımı eve davet .eıier.im. 
Dıv.ordu. . 
"eba.h.at iki yıldanberi !starı -

llxıh ~ıııişti. :Nelıahatin baba
sı, Kadri Bey üç sene önce, kendi
llİ Bedi.ne ~t.en bicu sonra 
.kamıenien öl:ımiştü. 

Kadri Bey .Ba.b..fil.iden yetişmiş, 
ailece zengin bıc adamdı. 

Nebahat, Kadri Beyi Jı.atırla -
drloça: 

- Zavallı babacığım. ,genç ya
şında öldü .. 

Diyerek, daima gözyaşı döker, 
ve y!De ~nç yaşında dul kalan 
annesini dil~Uniirdü. 

Ne-iman Hanım ... 
Bu. oo1< .kibar, çuk temiz kalpli, 

ve yası henü.z kırkına varan, kır 
nak terbiyesi görmü.ş ağuıba>;lı bir 
kadındı. 

Ntıbalıat annesini çok ı;everdi. 
Neriman Hanım, Lzma yazdığı 

son mektub=da büyük babası Hü
samet.tı.n paşanın rahate.ı:zlığına i-

ct ederek: cBüyük baban da 
~ ı:ünlerde ~k<lilştii. Y~ı sek
sem buldu. Geçen gıin ıbana: - Ne
baJıati dünya ı:özile bir daha gö
ce!:>ilecek mh·iın? dcdı. Gözlerim j 
su1andı. D~an;, alır ahnaz is-

Temizlik 

Beyoğlu çöpçüleri için 
radyolu, otobüslü 
merkezi-er inşa 

ediliyor 
İstanbul temizlık teşltilatının ı 

modern bir şekilde çalışmasına e
hemmiyet veren İstanbul belediye 
rcis muavini B. Liıtfi Aksoy; İs
tanbul temizlik teşk:ilii.tını.; A vru
panm en modern şehirlerinQ., ol
duğu ,gibi mütekamil bir şekilde 
organize etmek için çalışmakta -
dır. 

Bu cümleden olmak üzere •Hür
riyeti ebediye• tepesinde modern 
bir •temizlik bürosu• vücude ge
tirilmeo;i kararlaştınlınıştır. 

500 den fazla yatak ve istirahat 
yerini ihtiva edecek olan bu büro 
ıbir romizlik ameleleri istasyonu• 
şeklinde bulunacaktır. Her akşam 
'Seyoğlu mıntakasındaki temizlik 
ameleleri buraya mecburen ı<ele
cekler ve sabahları elleri, ayak -
!.arı yıkanmış, tertemiz bir şe -
kilde otobüslerle Beyoğlu mahal
lelerine sevkolunacaklardır. 

Burada her akşam temizlik a
mclelerioe muayyen ve nefis ye
mekler vetilecekt.ir. Ayrıca bu a
melelerin Avrupa ve Türkiye rad
yo neşriyatını dinlemeleri için de 
bu cteınzilik istasyonu• na müte
addit radyolar satın alınmıştır. 

----<>---

Takdir olunan 
muallimler 

Maarif Vekaleti mü<lürler en -
cümeni, Ulus mekteplerinde pa
rasız .ça.llfian bazı muallimleri tak
dirname ile tallif etmektedir. 

Bu meyanda İstanbul, Manisa, 
Maraş ve muğla vilayetleri da -
bilinde bulunan 144 ilk tedrisat 
muallimi birer takdirname ile 
taltif olunmuşlardır. ... ···········~······ 

!KÜÇÜK HABERLERi 
* Birkaç gündenberi şehrimiz

de bulunan Nafıa Vekili General 
Ali Fuat Cebesoy dlirı akşam An
.karaya dönmüştür. * Şehrimize ı:el.en Bükrei el -
ç.i:miz Hamdullah Suphi Tanrıö -
ver dün akşam Ari.karaya ~iş
tir. 

*Bugün Hızır İ!yastıc. * Korunma ikanunumm zıraı 
hükümleri tatbika ~eçil.ınek üze
redir. Memleket{; zir11 .. t mıntaka
sma ayrılmıştır. Buralaraa fenni 
vesaiUe ziraat "apılacaktır. 
* Bu ayın 12 ~inde İnönünde 

yapılacak merasim icin hazırlık
lar ilerlemiştir. * Gençlik !'azetesi beyanna -
mesi hiliıfına sivasi neşriyat yap
tığı icin .kaııatılmıil;ır. * İmnir fııarma bu sene İran da 
iştirak edecektir. * Beşi:ktaş kaymakamlığı Dol
ma.bahçe sarayı müştemilatından 
olan a~lar dairesine na-kledil -
miştır. * Lise ve .orta meokteplerde ya
pllacak imtihanlar için mektep 
müdürleri tarafından tertip olu
naıı mümeyyiz listck.r! buı:ıın ma
ar.ii müdüclüğüne verilmU;tiı'. 
Maarif müdü.rlüj!ü bunları Veka
lete ~iindereccktir. 

tanbula dôpnıcğc çalış yavrucu -
~um~. demişti. 

Nebahat bu sözleri unutmuyor
du. O, büyılk 'babasını da çok se
verdi. Hfuiamettin Paşan!ll biricik 
ve kıymetli !:orunu Nebahat onun 
elınde miyüm~ü. Hatta Alman
ya ioonservatuarına Nebahatin gön
derilme.ine d.e o ~p o.lınııştu. 

~ 
Nebahat Tııwmde cGüv.eıa a

partwıanının kap'sı. önünde du -
ran otomobilden iner ınmeı:, pos
ta müvezzii.le kııqılaı;tı. 

Hillıi eski müveıızi Hasan efen
di o .ınıntakadan değişmemişti. 
Posta.müvezzii, genç kLZı görünce: 

- Hoş geldiniz, küçük hanım! 
Dedi ve kendisine bir mektup 

uzatar;ık ilave etti: 
- E~ltiden ne kadar &k mek -

tu~ getirirdım size. Bugün de bir 
mektup .. 

Nebphat merdivenleri çıkarken 
mektubu aldı: 

_ ' terden geliyor. Tulıaf şey! 
Benim noterle ne alışverişim var?! 
Hem. benim Almanyadan hareket 
ettiğimi noter nereden duy~?!. 
Mekt~u açınağa vakit bulama

dı .. İkinci kata çıkarak kapıyı çal
dı. 

Kapı, tarum<1dığ'ı bir hizmetçi 
tarafından açı.l:mıştı. Nebahat te
reddüt etti: 

- Neriman Hanım burada mı? 
- Evet •bı:rada. Fakal buı;in 

biraz rahatsızdır, misafir kabul gü-\ 
nü ~d.ir, efendim.' 

N' ahat J?frldü ve ıçerı ·e gire
rek: 

- l3en onun kızıyını ayol! Hay-

Dahiliye 
tayin eri 

Yeni nahiye müdürle· 
rinin son list ı: sini 

yazıyoruz 

Yeni nahiye müaurkrinin son 
listesini yazıyoruz: Dahiliye Ve
kaleti nahiye müdürleri arasında 
yeni bazı tayin, terfi ve nakiller 
yapmıştır. Bunları yazıyoruz: 

Zelzele münasebetile yerlerinin 
de~irilmesine kat'i lüzum hasıl 
olan Koyulhisar .kazasına bağlı 
Naipli nahiyesi müdürü Rasim 
Kaykaç Divriki kazasının Hamo 
nahiyesi müdürlüğüne, Hamo na
hiyesi müdürü Rafi Tetik Suşehri 
kazasının Ağvanb uahiye•i mü -
dürlüğüne, Ağ\'aniş nahiyesi ·mü
dürü Mustafa İlhan Divriki kaza
sının Vazildan nahiyesi müdürlü
ğüne, Kangal kazasının Yellice 
nahiyesi müdürü Kadri Tetik Su
şehri kazasının Ezbider nahiyesi 
müdürlüğüne, Ezbider nahiyesi 
müdürü Zeki Doğruer Kangal ka
zasının Yellice nahiy1!$i müdür -
lüğiine, Hafik kazasının İpsile na
hiyesi müdürü Faik Teknik ayni 
kazanın Celilli nahiyesi müdür
lüğüne, Celalli nahiyesi müdürü 
Mehmet Baykal Ipsile nahiyesi 
müdürlü.~ııc, Kangal kazasının 
Kavak nahiyesi müdürü Mensur 
Alpkiray Koyulhisar kazasının 
Naipli nahiyesi müdürlüğüne na!<
len Kangal kazasının Kavak na -
hiyeli.i .;nü:dürl ıil':üne Divriki kaza
sının Vazildan nahiyesi müdürü 
Faik Kömürlü terfian tayin edil
mişlerdir. 

----<>---

Şeker fiyatları ve 
müteahhitler 

Şeker fiatlarına on kuruş zam 
yapıim:ısı üzerine devlet daire -
!erine şeker veren müteahitlerin 
vazı~·etini tetkik eden J\laliye Ve
kaleti b11 busu a bir karar itti -
haz etmiştir. Bu karara ~lire tüc
car müteahitlerden seker taahhü
dünde bulunanların stoklarını he
saplaştıklarını fabrikalardan al -
dıkları vesikalarla isbat eden top
tancı müteahhitler 4 mart 1940 ta
rihinden sonraki vapacakları tes
limata ait fiyat farklarını alacak
lardır. Toptancı <i111nda kalan mil
teahhitler ise teahhütlerini e5lti 
fiyat üzerinde ifaya dtvam ede -
cekler, etmiyenlerin !,.,,inatları 
irad. kayıt edilecektir. 

Bize kalırsa .. 
Fırmlaruı tabi olacağı .şartlar 

lıakkında, şehir medisi, yeni ü
lriiınler !tabu.! etmiş. Vüaı&e g-e
len t:aJjwatpame)'e bir kere ba -
kmca, insan zanaecler ki, bü:tün İs
tanbul fırınları cbal dök, yala .... 
nev~ınden temiz yerlerdir. 

Halbuki, ne gezer7 Halep orada 
ise, ar.şın burada.. Semtinize en 
yakın bir fırına giriniz, vaziyeti 
görünüz. 

Bizce, fırını değil, daha evvel 
hrmcıyı ıslah etmek wımdır. 

GÜRHAN CEVAT 

di ııit, haber ver .. Almanyadan ge
livorum. 

K.~,ucı, Nıbalı.nti.n arkasından 
valizlerini getiriyordu. 

Bu sırada N"fınıiın Hanım oda
sından çikmışt L A partıınanın ant
:reı:inde bir çığhk koptu: 

- Nebahat ... Sen misin, yav -
rum?. 

Ana kız birbirlerine sarıldılar. 
Öpüştüler. 
Neriman Hanımın rengi sap&a-

nydt. 
Nebahat: 
- Hasta mısın, anne? 
Diye sordu. Genç kadının göz -

!eri ıslandı: 
- Biraz rahatsızım, k.ız.ım! 
- Telgrafımı almadınız mı? 

- Aldını. Fakat, ço.k geç .. Seni 
karşıl.4mak için, duktor sokağa çık
mama müsaade etmeıii. Başıka bi
rini de bulup gönderemedim. Ken
di kendime, Nebahat becerikli bir 
kızdır, evin yulunu bulur, gelir 
dedim. 

- Vah vah .. Geçmiş olsun, anne! 
İyi ki çıkmamışsın! Hava çok rü
tuıbetli_ Büsbütün rahatsız ola -
caldın. 

Nebahat, annesinin yüzüne dik
katle baktı: 

- Fakat, gözlerin neden dolu, 
anne? Başka bir felaket mi var?. 
Neden böyle muztaripsin? 

(Devamı var) 

Bu romandaki lı ırı;ı.zı, oku - 1 
:ııtıl't•lanmız bularoktır. Hırsı
zın, 60 ıncı tefrikaya kadar 
le m n mat 1>aa .ı!a 

lazımdır. 

it~!&/? fYenimezatT 
: ~ salonu . . . oubi .... ..__...,..;;iıiii-.em!İB'5· . .. lngılızlerın c~ ele 

1 Bel~~ıye Usküdarda .ve Norveç'ten çekı~~ 
dıger yerlerde yenı Yazan: AIDIET şi)J{lt ,,o 

(( illi mücadele 
destanı» 

İstanbul vali muavini Ha!Uk 
Nihat Pepeyi, yalnız kendisini 
sevdirmiş bir idare amiri değil, 
ayni zamanda, içli mısralar halin
de en güzel şiirler vermiş kuvvetli 
bir kalem ve ruh sahibidir. 

Onu, ya\ııız, dostumuz olarak 
değil, bir san'atkir olarak da sev&
riz. Yıllardanberi, Ballık Nihat Pe
peyinin üzerinde ısrarla ve titiz
likle durduğu bir mevzu vardır: 

Milli Türk d~staru1. 
Muhaklı:ak ki, kendisinin de ifa

de ettiği gibi, bu ideal uğrunda 
ömrünün sonuna kadar çalışacak 
ve beklediğimiz e.iCl'i vereeektir. 

Bugüne kadar, BalıJk Nihat Pe
peyinin neşrettiği ıiirler, hep das
tani manzumelerdir. Senelerdlı. 
milli tarihimizin, kurtu]uş harbi
nin her safhaiını inceden inuye 
tetkik edcıı kültürlü vali ınuavi -
nimix, bu geniş çerçeveli milli 
duyıu hazinesine dair, çok iiılü 
kitaplar vermir;tir. 

Son olarak, cMilli mücadele 
destanı . ismi altında mnvaffaki
yetli bir eser daha ne~retmiştir. Bu 
kitabın sahifeleri arasında, Türk 
benliğiııin şaha kal.kıtına ait ae 
azametli sahneler ., .. rü -oruz. 

Vatanncrver bir insaıı kalbinin 
bu kada·r hummalı bir sıcaklıkla 
kavradığı Türk kurtuluş harbi 
nıenkibclcri, lDt'il"alara bürünür
ken ale.-den birer ok haline gel -
ıniştir. 

Haluk Nihat Peııcyinin hu kita
bı, yakın Uıri hiıııizin co(ikun das
tanını dinlemek ihtiya.:ında bulu
nan Türk gM1rliği.ne mutlaka tav
siye edilmelidir. 

Bn kitııpta bir \atan nıhtt, bir 
milletin lı:.ahranuınlJiı n giizel 
bir dastnnı şiir ırmağı bulacaksı-
nız. 

Rı..;,AT FEYZİ 

Bakırköy ündeki 
sayımın neticesi 

Bakırköyüode dün yapıldığını 

tafsilatile haber verdiğimiz talı -
riri nüfuıı tecrübesi saat 13,l.5 de 
neticelenmiştic. 

Sayım sonunda kazada 13,428 
ltadm ve 18995 erl<eık olmak üze
re 32,423 nüfus bulundııi:ıı anla
•ılıınıştır. 935 sayımında i8e 12,572 
kadın, 15,804 erk.ek olmalı: uzere 
28377 kişi tesbit edilmi ti. Beş 
sene zariıııd.a kazanın nüfusu 
-4.()46 Jtişi artmıştır, 

Vali muavini B. Halülc Nihat 
Pepeyivi. istatistik umum müdü
rü Celil Aybar savımın muvaf
falri ·etle intacından dolayı tebrik 
etmistir. Tahririn neticesin -
d.en .sonra. B. Haliık Nihat 
ile, Celiıl Aybar, umu.mi mec
lis zabıt ve muamelat müdürü 
Zühtü Çubukçao~lu, harita şu -

t 1 · k buııd9 _,.ııı Sa iŞ yer eri açaca Trondheimin cenU lall I"" 

Belediyece Üsküdar semtinde 
de bir •mezat salonu• açılması 
için tetkikler yapılmaktadır. 
Kapalı çarşıdaki Belediye me

zat salonunun gördüğü rağbet ü
zerine; Anadolu yakasında otu
ran halka bir kolaylık olmak ü
zere Üsküdarda da böyle bir yer 
tesisi uygun ,ı;irülmektedir. 
Kadıköy, Üsküdar ve Boğazi -

çinde oturup da satacak eşyası <r 
lan halkunız bu yeni salon açıl
dıktan sonra Sandal .bedest.."'!1ine 
kadar gelmekten kurtulmuş ola
caklardır. 

Üsküdardan sonra da diğer 
yerlerde mevzii mezat salonları 
a~cak, alınan veya satılan eş
yanın nakliye masrafları bu su
retle azalmış olacaktır. 

dalsnes limanına çık?.tl aJJ''''0 

knvvetleri, ev_velki.~~~tir· JJ0ı(Iİ 
limandan gerı çeki bi ıoor ~ı<" 
retle Ingilizler, cen~erk•'~# • 
tamamile Almanlara r µ ((' 
d . l Ç" k" ingiJjılc .ıor• 
ır er. un u rJt rı ,'f' 

nesten çekildikteıı son 
1 
Jll~~ 

illerin Almanlara pr~ atİ~·il" 
met gösteremiyece~e~9rc~•1j;. 
İngilizleri böyle bil .,ııU giiJI '.J' 
bar eden sebep, evv da Jlıll'' 
liz avam kamarasın şçık ; 
Çem~erlaşn tar~fınd°!.ııcrl•;, 
rak izııh t!dilınişör: ç:torcıı ~ • 
bu nutkunu teba~uı jııgilil . · 
siyet, saınirniliktır. çt jJl"'.'ı.ıi" 
vekili, evvela Nor";.ıı~,ıı • 
Alman darbeoinden b<• ç•~;ı ı• 
Anlaşılıyor ki bu d~i. jııl1 r 
beri hazırlanmakta.' ıı1ıuaıı1'~ 
Fransız hükumetler• ıı-ıırlık ,ı · 
rafından bir takım ııab<r 1,ıı' ve yapılmakta olduğUJIUbııJlrl•\"' 
malda beraber, b~·jııl aıı<0. 
Norveçi istih~af .eti~ "'reııııı;;.., 
sanın yedincı gunu. Jet fill 1, 
dir. 1'11üttefilder ev~ e ere b'~ı ı' 

diyaya gönderi}nıek UJ.d~ fa orf: 
kıt'alar hazır)aınışfar c•ıf• ,,l 
kıt'alar Çemberla~_ıı~k ~k _, 
tılınış ve ancak kuç . 0Jıır~ 
rezeler ihtiyat ted~~3yct f! 
halaza. edilmiştirdo~uıuıı'sllı~ 
darbesı lllSanın o•ıo. . -~ 
inmiş ve Alınanlar, dlı<İI"~ 
ger, Bergcn ve Tr0.ıı.aJıi k 0,rbl' 
etnıişlerdir. Bu enırı• >"" )<JI ~ 
da tecavüze ııi,>TaY "'eda ~ı~t ı( 
taraflığını muhafaZll ·ıı )·•~ııi' 
Non·eç ôrin iugiliılcrı 

1
berl ,..~ 

Necip Fazılın Bursa 
Balı kesirde 

konferansları 
Arkadasunız uüzide şair ve e

dip Necip Fazıl Kısakörek, Halk 
fırkası tarafından, Anadolu Hal
.k.evlerinde, prC>ie.örler ve doı;.ent
lerc verdirilen kor!J'eranslar seri
sinden iki konferans verecektir. 

Konferansların mevzuu, Abdül
hak Hiımit vesilesile, Türk teced
düt edebiyatı üzerinde bir tetkik
tir. Künferanslardan bırincisi, 11 
mayıs cumartesi akşamı Bursada 
ikincisi de, 12 ma\ ıs pazar J.{ilnü 
Balıkcsirde vcrilecelctir. 

Bu iki sehir münevverlerine 
geç:recckleri kıymetli fikir ve e
debiyat saatini müjdeleriz. 

---0---

Basın haysiyet divanı 
içtimaı 

Tüıi< Basın Bırliği yüksek hay
siyet divanı evvelkı gün Ankara
da toplanmıştır. Ulus Basımevi 
.merkezinde Denizli meb'usu Ne
cip Ali Küçüka'nın reisliğinde 
yapılan bu toplantıda divan İbra
mın Hakkı Konyalı hakkındıı Da
hiliye Vekaletinden ve Cumhuri
yet gazetesi başınuharrirliğinden 
aldığı ce\' .. pları tetkik: etmiştir. 
Divan, İbrahim Hakkı Konyalıya, 
kendi;;i.ne isnat olunan draı hak
kında müdafaasını tebliğe karar 
vermiştir. Teblil(naıne İbrahim 
Hakkı Konyalıya dün gönderilmiş 
ve yüksek haysiyet divanının top
lantısı 16 mayıs gününe bırakıl -
mıştır. 

besi müdürü Galip, mektupçu 
Osman. kaza kaymakamı Gafur, 
Bakırköy parti başkanı Sait Se
lim, umumi meclis azasından Si
IJ<lhi oglu ve gazeteciler ~erefine 
yeni acılan • Yeşilköypalas• da 
1:ıüyük bir öğle ziyafeti verilmiş -
tir. 

~ çcı• ti" 
leccklcri yardıın, . ab e 1 

k da ıı ı·•• . avam amara>ın 11p y ·~ 
.. Alnı lar· n cefl ::-gorl"'. ~ an .I>" ek , t • b' 

mnlo.. .nı geciktırın·ıı.OıU'tlll ı 
Kralı ile Norveç hu .1;1<11 

lametini temin e)~11~rvıı0~ 
retti. ııunu da a~~ dL ıııı ,e el" 
zaptı temin edcbıliI '.fr"ll~.e 
dir ki alelacele bırı diğer' ,r. 
şimalinde Naınsosa, 1<ef ıtıl, 

.· 1 as ·I•'' nupta Anda suesc )lıt ıı ·ot' 
dildi. Çemberla.yn ~uerc1' ~ ~ 
nupta siir'atle ılcrlı) tu1'lııtı · . 
illerin yardımına 1W~rıJl' •; i( 

muvaffak ola"!ad~ .. 111 eıı,1'i :Jtil' 
eualeyh tuzaga . ~ıer•" <'r 
Andalsuesten cekıld J<ili b~ !" 
nıiştir. İngiliz ~a.şv_c Jıa~J .. '.,ıı<' 
menin sebebin•, ılk ueriıı•J;'.-,, 
yare meydanlarını e taJ<•ıııı.:;1rlf 
Almanların, bu ınJ1l • cl1',. jl 
hakimiyetini de teo;:;ıııt, ~;f 
atfetmektedir. Alnı d•ll• -' ,~ ~ 
ra hiıkim <ll.duklatıJl ,-e ı•.1 • 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

rinıize gemile~den t0§apb~~~ 
karamazdık dıyor. ,. cb .,r·. 
sebep budur. Fakııt.:aııı (~ ~; 
yelli sebebi siyase~ :;r. JlP ,~-' 
!ayn izah edeme~ pek ı'jıf' 
v~ mukavemeunlll atıll• .b 
masıdır. Bu harck0,.dıı1''ııı,1" 
Trondheimiu cenub uııııtul el'. 
hakkında şu nokta daısa ~ 
lıdır ki İngilizler ıı:;0,,t<.;.J1. 
ker .i~raç ederken. yol1İ •:t. 
metmın .s. O. 5,. ""JI •'! ı 
diye haykırışına c~ )e b•f ~ 
dı. İngilizler, aleld~~ıeti :;,.ı 
müfrezeler gondcr ı ·ystl 
Norverlilerin nıanevı -"I"' .. 

Şimal fiyorları mı, Akdeniz mi? 
lllüttefiklerin yeni kararları ve 

bu karariıırı.D. tatbil.atı gösteri -
yor ki şimalden ziyade cenuba e
hcnııuivct vermek lô.zın1 gelmiş 
bulunu't·or. Şimal harekatı şunu 
gösterdi: 

Almanlaı· kendilerine 13.zım o
lacak kuvvetleri getirmek için 
mutlaka deniz yoluna mnhtaç bu
lunuyorlar. 1'11üttefikler de öyle .. 
Fakat şimalde rasgeliwm miişkü
li.b geçen gün tahlil ederken 
cTayınis in dediği gibi Alınanlar 
mühim mevkileri daha evvel gelip 
tutmw;lardır. Ancak bütün müş
külata rağlnea ınitıefiklerin İli -
raç hareketi yolunda gitmiştir. 
Her iki taraf u denize wu.lı.taç.. 
Fakat denizleria hakimiyeti ki
min elinde ise nefu,eyi o kıwına
caktır. 

Bu itibarla şimal harekatının 
müşkülatı İngiliz matbuatmca hiç 
saklanmıyor, fakat oaa m,.Jrnbil 
<laha c;ok uiraı;mak liizuın ve za
rureti kanaati kuvvetleniyor de-
mektir. 
Şimdi ise nazarı dikkati Akdeniz 

ciheti celbediyor. Dalıa doğrusu 
İUılya ile mütt•fiklerin karşılıklı 
vaziyetleri. 93.i de Habeşistan har
bi olurken ve R<>ma ile Londra a
rasındaki gerginlik şiddetlendiği 
günlerde Ç(irçil kısaca aşağı yu
karı şöyle demişti: 

_ İtalya, yolu tamamile kendi
sinin olm1yan bir ülke için har
bediyor. 

yan edeceği yolundaki kehanetlere 
kuv•·et verecek hazırlığa girişmiş
lerdi. 

Fakat bu harbin ba~ında, yani 
geçen sonbaharda İUılyanlar bir 
taraftan Afrikaya muhacir yolla
maktan geri kalmamışlardır. O 
zaman buna verilc.n mana İtalya
nın bu harbe karışmıyarak Afri
kada iskan ve imar işlerile meş
gul olacağı merkezinde idi. İtalya
nın kaç aydanberi ol.an bekleyişi 
de bu talınıini kuvvetlendiriyordu. 

Çünkü Afrikaya gönderilen İtal
yanların anavatan ile irtibatları 
A.kdenizde bir harp çıkarsa kesile
ceği hesap ediliyordu. En yeni ra
~aınlara göre Libidc bugün 3,550 
ltalyan ailesi vardır. Yani, diyor
lar, 31 bin kişi. 

113 bin 7fi0 hektar bir saha bun
ların faaliyet ve mesaisine tahsis 
edilmiş. Oraya gönderilenler eli 
silah tutan ve icabında hemen ıos
ker oluverecek genç çiftiçilerdir . 
Italya hükumetinin Afrikadaki 
prograDll şöyledir: 
1- Bir taraftan muhacirlerin 

:mikUrını arttırarak daha ziyade 
yollayıp iskan etmek; 

2- Haritçen yiyecek getirmeğc 
mecbur kalmıyarak kenw yağile 
kavrulmayı tanıaınile temin et -
mek; 

3- Mevaddı iptidaiye yetişti -
rerek evvela anavatan İtalyanın 
ihtiyaçlarını temin ettikten sonra 
fazlası.nı ihraç etmek. 

Libide hükumetin yardımı, faa
liyeti var. Habeşistanın imarı, o
radaki servet menbalanıun işletil-· 
mesi ve işi tamamile şahsi teşeb
büslere bırakılacakmı';. Görülü -
yor ki bütün bunlar ancak İta! -
yanın uzun bir sulh devresi için
de y -·yahilnıesi ile tahakkuku 
kabil olabilecek emeller halinde 
kalıvor. 

. . ce •il' '.J 
viye edeceklerını. Jlluııı~ ~ıııv ı 
karşı mukavemetı. ol•"'~ 1 
caklarını zannetını~brl'( ~~ ~ 
Andalsnese asker ~ 1<•' f .,.,.)! 
mez, bu askerl~ri bı~eli~ ,.,,J 
de döTt yüz kil?ıııe etti' bll ~r 
ye göndermelerı 8llj\IJ11'". 81

1 

izah edilir. Fııkat "kiıJl!e~ . 
inerken, Norveç hU ,s~ ı' ~ \ 
dar gafil avlıınını~s•• ıı s•P t 

kıit sııfhası ~aşiııclı~:.ııı•"' ' 
veç askerlerı de /1 t g~ı. ~ 
rece az mukaveo;ı.e .. gi~i .'..:.ıi!, 
dir. Askerlerin sur~ 1ıı1".:iıııt 
!arın önünde k~(f ffi<~ıl 
Sivil halk da şuıı af• fi" 

b·tar . ., 
yanın yegane ~ ı ;Jt•· ıı• 
olarak kalan Jsye~tiJI-' 
için koşmuştur.1:f ;çifl ~~ 
ğin önüne geç.ın ıac•I<''·JiY..r 
müdahale etını oıı:cıı i1'.-ı'' 
müdahalevi yap•~ oJ" • o 
b .. "k t hlikelerı g .... b "ı uyu e . .. vııı»;oc~ 4 
dır. Evvelkı gun .ıı!il , jJI• ' 
keti sa~yet~e t relı•ıı" 9ı. 
pak, bu Ingilız b9 d•b~111'.ı 
ınan teşebbüSünd;';aıı e ,ı'• • 
etkir olmadığı'Jı"" olJll.,ıı••· / 
har~ket!t' muv 1' flJ 00~! veclilerın de as ~h ııo 1 ıil 
göstermelerine ıııı;t ı:iP;:~ .,ı 
du. Bu muka~~ııı 11,.of 
ğinden teşcbbUS uı .t<ı~ 
Dllştır. bi rıor'.,.P' 

İngilizlerin ce0u.9ffa1'1~t JI 
kilıneleri, bir ınu;u111ul .4if· 
tir. Fakat bunu.:;1.;,cı11•l~di~ miyeti izam c iııd 1 9~ manyanın Norve(<'ıu""ff b;ıı 
be bugüne kndıır ~11 ıı•r 00)1 

demektir. fakat. ııJ"' ve 
. · nıct· ·r ' cesini değıştitC. ,,,.,ıctı. 'dC 

ha darbeler indırc ceS'ıı ot i 
det• ıet ) 

şulnn Norveç ııarb< .ıir". 
davranırlarsa, 0.t\ r~Jc 'dl t ~ 
vaffak olabilir. ~111a1• ı~,ı~ 
değişmez. Unttt~iııd• lı?.;4ır· 
manva, 1914 har~ )et 'dirt"fr 
vaHakivetli da.~ c,.eııcıı ,e 
Fakat harbi nı. •. iJjıltf 
bir darbeyi de ıııg 

Bunun manası aşikardı: İtalya
nın şarki Afrika imparatorluğuna 
hakikaten sahiıı olabilmesi için 
deniz yoluna tamamile hakim bu
lanması iktiza ediyordu. Buna im
kan yok. Bunu gören İtalyanlar 
da bilha• a 937 denberi Almanla
rın da }·ardımı ile '.l\Iısır ve Tunus 
hudutlarında tahşidat ~·apm1'1ar, 
miistakbel harbin Afrikada cere- ALİ KEMAL SUN1\1AN sızlar indirdi. 
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Almanlar Bulgarisfan'da 
tahrikat yapıyorlar 

Norveç'te harp 
devam ed .. J'Or 

U lııol ııahlfedeo dOYam) küıneti Tuna üzerinde tedbirle - (1 mel ıalılfeden dnam) dakiırlıi'(ı yapmaktan çekinmıye -
•·· Musolı"nı" Yeşı"l bu_run adalarına gı"ttı• terenin Ankara sefirini kabul et- rini arttırmıştır. Geceleri seyrü - ceğiz. Bu hususta bütün mede -
.., tiği zaman neler görüştüğü •bit - sefer menedilmiştir. Karnova yardımile yaptıkları iki taarruz a- ni milletlerin bizim.le beraber ol-

' ~~n 6 (A.A.)- Bruno Mus<> lini, tayyare ile Yeşilburun ada· ları grupuna dahil olan Sal ada- tabi malil.m değildir. Fakat, bu :köprüsü civarında daha çok sıkı kim kalmıştır. Narvikte de mma- duğuna ve yakın obir atide bize il-
"""cket etmiştir. mülakata son derece ehemmiyet tedbirler alınmıştır. demeler oluyor. tihak edeceklerine eminiz .. • 

Al N 
' "k verilmektedir. Misafir nazır, Bul- Yug-0slavyada ecnebilere •karşı Paris 6 (Radyo) - Norveç Ha-

manya OfVeç e SUı ast yapmıştır gar Başvekili, Hariciye, Milli Mü- tatbik edilen kontrol sııkilaştırıl- riciye Nazırı profesör Kot, bera- Profesör Kot, bundan sonra Nor-
1:olld,. dafaa nazırlarile ve diğer Bulgar mıştır. Belgrat hükiımeti, yaz berinde Milli Müdafaa Nazırı mi- veç halkına hitap ederek şÖyle de-
. 

1 
a 6 (A.A.) - İngiliz ~ - Malum oldu.i(u veçhile her iki İkinci toplantıda kabul edilııniş ricali ile temas ve ,görüşmelerine mevsimini Adı·iyatik sahillerinde ralay Yungberg olduğu halde dün miştir: 

~~~kası ile Fransız sosyalist brka, umumi vaziyeti hirlikte tet- tılan bir karar sureti, cihan elf - devanı etmektedir. geçirmek istiyen 2 bin Alman sey- tayyare ile Londraya gelmiştir. ·Aziz vatandaşlarım! Birkaç 
" murahhasları, cumar- kile k .. - ili . . karı uıınuıniyesine Hitler Alınan- Alınan ajansı olan D. N. B. Sof- yahının talebini reddetmiştir. Yu- Preil'esör Kot. dün gece saat gün için Londrada bulunuyorum. 

Ilı e Pazar günü Londrada ikin- etme uzere mumess erının yasının Norveçin istiklaline sui - ya görüşmelerinin, müttefik or- ıı<>slavyanın her tarafında büyük 11,30 da Londra radyosunda Fran- Hükü.metim tarafından bazı 
~~!elit.konferanslarını ak - muntazaman bulusmalarına karar kast etmiş oldvR'>ınu bildironek - duların Bulgaristandan "eçiril _ bir dik.kat ve teyakkuzla milli mü- sızca bir hitabede bulunmuştur. mühim meseleleri görüşmek için 
~ vermiştir. tedir. "mesine müsaade edilmes;"yolunda dafaaya hazırlıklar ı;ıörülroekte - Profesör Kot, İn.giliz ve Fransız f!(inderild.im. Buradan Parise gi-

F t hrı• Bag"' dat t t ~ir zemin hazırlama olduğunu ile- dir dostluğundan, hu dostluğun salı - deceğim. Sonra memleketime, va-
ra ne a aş l ri sürmektedir. İTALYANLARIN VAZİYETİ laınlığından bahsettikten sonra zifemin başına döneceğim. Size 

~-:?at 6 (A.A.) _ Ftrat nehri- ye etmek için seri tedbirler itti- Jllketin vukun gelmiş olduğu ma- Müttefik kıt'aların Bulgaristan- Roma matbuatı ve radyosu, İn- sö:le ~~i!ı;;de memleketmuze sabır ve sükfınet ve düşmana kar-
lı,; 

1 
tıteınadiyen yükselmekte o- haz etmektedirler. Çifçilikle meş- halle giderek icap eden ve ittihaz dan neden ve nereye müteveccih giliz harp filolarının Akdenizde iki defa musallat olan barbaı:lara sı mukavemet tavsiye ederim. 

il· ... ~ sedde rahne açmış ve gul olan mıntaka halkı, sür'atle bu- olunan tedbirlerin tatbikine bizzat bir hareket için geçmeleri lüzumu toplarunası ve bazı tedbirler alın- -'- B Maneviyatınız kırılmasın! Yakın :"<!""' h rt ıkın t • B l .. karşı mücadele açt.... unlarla ,, geniş arazi sular atında Jundukları ma alleri tahliye et - nezaret etmeğe başlamışlardtr. 0 aya ç ış ır · u sua mu - ması hadisesini şiddetle tenkit et- k bir atide hürriyet ve istiklwe, ra-
1,.~~ hı'~~· f k t l"- d · • yalnız basnnıza basa çı amıya -~ ıt. Hükfıınet memurları, tnişlerdir. Şama giden başlıca çöl yolunda ' u"-'ır; a a .a =.a ar sıyası mekte ve müttefikler aleyhine hat ve huzura kavuşacağız .. .> 

tı tahdit ve köylüleri hima- Naibi hükfunet ile başvekil, fe- münakala kesilmiştir.' mahfillerden eevabıru öğremneılı: ateş püskürerek bazı tehditler sa- cağımız için an'enevi dostlarımız Profesör Kot, dün Norv~ sefa-
de bittabi mümkün değildir. Fransız ve İnl(ilizlerle iş birliği -~ 

Ç•• "l'e VCrı"len sala" hı" t tt ld D vuımıaktadırlar. İtalyanların bu yaptık. Büyük demokrat devlet _ retine gitmiş ve bir buçuk saat 
1 

OrÇI ye ar iri ı · N. B. BalkanlarJ karıştırmak, gibi seylerden korkmadı"ı, müt - • kadar sefirle "Öruş" müştür. Bu -
"' bilhassa Bulgaristanda umumi bir ef'kl " lerin askeri, siyasi ve iktısadı • 
ı...~a 6 (A.A.) - Deyli Tel- hlyettar olacaklarmı ve bunlarm tanzım' ı' ile ıc· rası arasında vakit dişe h t ı er bir taarruza başladıkları vard.mılarile meıınleketimizi bu gün, Hariciye Nazırı Lord Hali -
·11 •e M en avası yaratmak emelin - takdirde İtalyanın derhal muka- · t 
~· "ews Chronicle, harbin komitesine B. Cörçil'in riyaset e- kaybedilmekte olduğu suretinde dedir. Türkiyenin Yunan hudu - bele edeceği ve müttefiklerin barbarların istilasından kurta - faks'ı ve diğer nazırları zıyare 't lııe müteallik kararları tan- deceğini tasrih etmektedir. Ka - yapılmakta olan tenkitler netice- dunda _gılya mühim tahşidat yap- mağlup edileceği iddia edilmek - ı =r=a=ca=ğ=ı=z.=B=un=un==iç=in=h=e=rt=ur=·· =l=ü=f=e=-==ed=ece==k=tir=· =· ========== 

ede tatbik etmesi için B. Çfü- rarların hükiımetçe tasvibi icap sidir. ıınakta -Olduğuna dair verdiği ha- tedir. '' 
ıılıa geniş saliihiyetler ver- Gazeteler. B. Çörçil'e verilmiş ber de bu gayeye matuftur. 

o\d • ettii!'i zaman kabine nezdinde söz Dünkü Roma radyosu da, Ak -
~<il ~unu b!ldi.rmektedirler. olan salahiyetlerin yakında par- D. N. B. hayalinde icat ettiği bu denizde, ilk adımın İtalya tara _ 

. Y Tel~af Inniliz erkiınıhar- söylemeğe ancak B. Cörçil mezun lfunentoda yapılacak muzakere - tahşidatı, Akdenizdeki son İnniliz 

' 

.,. '" l kt "' fından atıl:rnıyacağını sôylemiştir. 
· liiesasanm askeri harekatı 0 aca ır. Jer esnasında ilim edileceğini yaz- faaliyeti ile alilkadar göstermekte Bu söz mühim teliı.kki cclilmek _ 

hususunda ye,ııane sala - Bu reform, hareket pliinının ıma:ktadırlar. ve tahşidatm İngiliz hükumeti ta- tedir. 

A "k d b l rafından ilham edilmiş olduğunu l\IUSOLİNİ NERİYE GİTTİ? 
~ merl an Of USU manevraya aş Jyor da ilave etmekteclir. Paris 6 (Radyo)- Komadan bil-
~-. Havas ajansı da Sofya kaynak- d 

~·~ork 6 (A.A.) _ Amerika l mayısta başlıyacak ve 24 ımayısta ı da ye1ımiş bin askerin istirakile 1 d irildiğine göre Musolini bu sabah 
"1llın arın an öğrendiğini işaret ede - ansızın tııyyare ile meçhul bir 

tuı. büvük manevraları 15 bitecektir. Manevralar Luizyana- yapılacaütır. rek Yunan hududunda Türkler semte hareket etmiştir. 

Norveç hareka
" tı tasvı"p edı.ldı• . tarafından mühim tahşidat yapıl- Diğer taraftan Malen gazetesi, 

dığını ve bu hareketin Bulgaris - İtalyanın bir gün, Alınan usulü 
~~· tanda endişe uyandırdığını bildir- h b d h b · · · 
~ 6 (A.A.) - Seme depart- l miş olan müzakereler, B. Paul Meclis, Norveç vekayii müna - mektedir. a er verme en . ar e gırecegını 

'4 S. F İ 
0 

li t fed as- Faure'un siyaseti 4200 ve B. Leon ve Almanyanın Italpn filosunu 
. . . sosya s er Bl , . t· 

1600 
sebetile parlamentonun derhal Hadbuki bu haber baştan aşağı harbe_Aiokacağını haber ver:nek-

,.. 1. . .. . um un sıyase ı rey ile tas- uydwmadır Anadol · ~'-
~•ec ısı, dun bır toplantı vip edilmek sur.etile nihayete er- içtiınaa davetine 600 rey ile ka- . u aıansının te=. • 

bu iki ayrı kaynaktan ~elen ha - HI.TLER OSLOY · · ır. Bu.' tu"n nun" devam et- . miştir. rar '"ermı'stir. k A GiTMiŞ "' • ber arşısında verdiği hususi not 

A. Holandalılar bir Alman balonu düşürdü şö~i:!'; ve D. N. B. ajanslarının te!:~v:r~~~~~i~abe?;~ör~a;~_ 
."" !er, birkaç giin evvel Norvcçin pa-
lı,~••terdam 6 (A.A.)- Korver- ı Hollanda tayyare dafii batarya - 1 duf:u zannedilen bir balonu alev- vermiş oldukları bu havadis, baş- yıtah(ı OsloJa gitmiştir. 
~dan alınan bir habere ı:öre Jarı dün sabah Almanlara ait ol- ler içinde yere düşürmüşlerdir. lan a~aitı uydurmadır. Bilakis ter- Budapeşte 6 (A.A.)- Alman 

Al l 
• b • h • l } f his vakti gelen efrat, tehir olun- turizm müsteşarı Esser Belgrat -

Al man ar yenı ır şe rı a DIŞ ar. mak.sızın, muntazaman terhis e- tan Budapeşteye gelmiştir. Muma-
~·'<ll dilmoktedir. ileyh ·dün Alman kitap ,ergisini 
'I: a.ıı hududu 6 (A.A.) - Ha- ı bildirdiili.ne göre Almanlar tara- 1 kiun 15 zabit ve 160 neferden iba- Diğer taraftan, Romanya hü- gezmiştir. 

fından muhasara edilmekte olan 1 ret olan müdafiler ile dün teslim \""'=======,,;,,,,,;;,;;,;;,;;;,;;;,;;~~~~;;;:~~==========-1 
'o. i.stihFbarat bürosunun .Norve:te Hegra dağınddaki istihl- olınkuştur. Bulgaristan içini Asker Gözile 

r.. ransan emnıyet için e o ma.. istiyor 

~dra 6 (A.A.)- Fran~adan mediğini söylemiştir. Fransarun İngiltere ise asırlardanheri istila- oelamet yolu ' Cepheler N ~erbert Jl.lorrison, dün bir bütün istediği emniyettir. Bu mem- ya uğramamıştır. Fakat hava taar-
~t ederek ezcümle Fran- leket iki veya üç kere istilaya uğ- ruzlarına maruzdur. Bu itibarla 

'.ı!°eni arazi ilhak etmek ni- \ ramıştır. Fransız milletine ı:öre ih- daima müteyakkız bulunması la
olınadığ'ı için harbi U.te- tilitfa sebep olanlar Almanlardır. zımdır. 

Londra'da bir bomba patladı 
\ ~~lıdra 6 (A..A.) - Site sokak Jarmdan birinin liiğamlarında dün vuku bulan bir uın tak neticesin-

' lu,;i yaralan:ını;ı tır. 

a_ İtalyan nazırı Peşte' den ayrıldı 
~aPeşte 6 (A.A.)- İtalya mü- tasyona gelmiş ve halk İtalya ile dostluğunun asırıardanberı iki 
~~Vdt llaztrı Host Verturi, Roma- Macaristan lehinde tezahüratta bu- memleketi birbirine bağlıyan his
' et etmek üzere dün akşam lunm!i,:;tur. !erin tabü bir neticesi olduğunu 
"~te~en ayrılınıştır. . Jtalya~ ~·. hareketinden t·v- h~ ~ere daha isbat ettiğini söyle-

llt rıcali.ııden bazı zevat, ıs- vel bu zıyaretinın İtalyan - l\lacar llllŞtir. 

1 Harpte 58 İngiliz tayyareci öldü 

~~~;' G (A.A.)- Hava nezareti 1 teren yeni bir liste neşretmiştir. rın tesirile ölenler 58 kişidir. Bun
'l'ı ...., tarihlerde İngiliz hava Bu listeye göre muharebede 'e- dan başka 4 kişi yaralanınıs ve 

ttlerinin uğradığı zayiatı gös- ya muharebede aldıkları yarala- 25 kişi kaybolmuştur. 

~. Almanya Rusya'ya sempati gösteriyor 

\~';:, 6 (A.A.)- Pat ajans1 bil- satla Alman işgal makamları çok
.'ll tanheri Polonyada yerleşmiş olan 
~ ~ a.Itında bulunan Polonya- Ruslara istisnai müsaadekiırhkta 
~ı he diki siyasi vaziyeti Alman- bulunmaktadırlar. Rus oldukla -
~ "er ~areye başvurarak Krem- rını bildiren Polonyalı vatandaş-

ltı tııpatisini mnhafaza etme- lara komiteler teşkil etmek ve 
.. bur etmektedir. Bu mak- çocuklarını sureti ınahsusada ih-

das edilen Rruı mekteplerine gön
dermek müsaadesi verilmektedir. 
Üser~ kamplarında bulunan ve 
aslen Rus olan askerlerin evleri-
ne dönmelerine müsaade edilmiş
tir. 

~ Yugoslav - Sovyet Rusya münasebatı 
h ... lg-,. 
1,.'1~ ;ı 6 (A.A.)- Yugoslav -
~~~ etskaplovidba seyri efaia 
"-~Yası, Yugoslav limanlarile 

llt~sında muntazam servis 

ihdasını derpiş eden projeyi saliı- ı desi akti için halen Moskovada 
biyettar makamların tnovibine ar- yapılan müzakereler biter bitmez 
zetmiştir. Verilen malumata göre, iki ın!'mleket arasında ticaret ınü
bir ticaret ve seyrisefain muahe- badeleleri başhyacaktır. 

~ Ingiliz donanmasında yeni tayinler yapıldı 
~~4ı-. 6 (A.A.)- Amiral Hen- rine Bahriye Nezareti Lord komi- 1 asistan muavinliğine tayin edil -

· re 25 t d "t"b ' ll: emmuz an ı ı aren serliğine ve deniz genelkurmayı miştir. 
lltold Burrough'un ye -

~.,y Bulgaristan daima bitaraf kalacak 

0~6 (A.A.) - Ordunun bay- kalmak için elimizden ne l(elirse 1 General, Kralın ve hülı:Uınetin 
~b~·~aint - Georges günü yapacairız. Bulıı;ar milleti istik - mümessillerile askeri ve sivil er-
"'ıat ı e General Daskalo, • . .. • • .. .. .. . 

tıt:1 bulunarak demiştir ki: lalıni ve sulhu mudafaa etmege kan onunde harpte olenlerden sı-
ıtaı-af, tamamile bitaraf hazır olmalıdır.• tayisle bahsetmiştir. 

~ Akdenizdeki gerginlik doJayısile 
~ 6 (A.A.\ - Akdenizdcld itibara alarak bu limanda bazı Süvev<e giden demiryolunun cift 

t.::' lı-ij dolav·ısile eksperler ih- fenni tadilat yapılması imkanını hat olarak inşasını dusünınekte-
°''l't._.ııct: Süve''Ş limanının tetkik etmektedirler. dir. 

(Başmakaleden devam) 
ğından şüphe etmiyoruz. Bizim 
şahsi mütaleamıza gelince, her 
vakit olduğu gibi bugün de bizim 
tavsiyemiz vine şu olacaktır: Ha
riçteıı ı:elecek ve Bul;;aristanı bin 
bir ümitle hayale sevkedecek her 
,ürJü tahrik ve vait bu d;ıst ~" 
komşu milleti ancak felakete sev
kedebilir. Bunun i\in de Bulgaris
ıeanın ne havale, ne vaide, ne uıc 
tahrike kanılmaması şarttır. 

Gün geçtikçe bütün vuzuh ve 
şüphesizliği ile görülüyor ki, Al
manya için Bulgaristan da hayat 
salınsı dahilindedir. Binaenaleyh 
Balkanlara gelecek her türlü i.>ti
ıa, taksim, nüfuz nuntakasına tef
rik teşebbüs ve tasavvuru asla 
Bulgarist.anı tefrik edecek değil
dir. Tasmim ve tasavvura, te~eb
büs ve vakıaya Bulgaristan da it
hal olunacaktır. Ancak, •hayat sa
hası. planı sahipleri hakiki mak
satlarını maskclerl~rken Bulgaris
tanı ayni zamanda bir nifak un
suru ve kendi lehlerinde hareket 
mesnedi olarak kullanmak istiyor
lar. Bunun için de onu mütemadi
yen tahrik ve hayale sevketmek 
istiyorlar. Hayale sevketmekte te
reddüde düştükleri giinde de tah
rik ve evhama salmak istiyorlar. 
Binaenaleyh müşterek tehlike 
karl!'sında Bulgar komşu ve dost
larımıza düşen vazife ve mes'uli
yet hariçten gelecek vaitlere kanı 
son derece müteyakkız olmak, her 
türlü niza ve ihtilafın hallini atiye 
talik eylemek, tahrike kapılma -
mak ve herşeyin başında: 

- Balkan, Balkanlılarındır ... 
Balkanlar olmazsa Bulgaristan da 
olmaz .. 

Cl ilıel aahifedtD dnam> 

gilizler de, İtalyan filosunun say1ca 
azh(;.ına rağmen harp halindeki Ak
denizden karasuları dı ·ında topile 
tankile ve bütün levazımile va -' 
purlar dolusu asker taşımayı da 
göze alamazlar. 

Övle ise İngiliz filosunun İsken
deriye önünde, İtalyan askerlC'ri
nin de adalarda toplanmış olma
larına ne mana verilmelidir? 

İki tarafın karşılıklı aldığı bu 
gibi tedbirleri şöyle tefsir etmek 
ınümküııdür: 

İtalyanın son vaziyeti iizerinc 
İngiliz anavatan filosunun bir kıs
mı Akdenize geçirilmiştir. İngiliz 
ve Fransız filolarını havadan ve 
denizden hücumlara karşı emni
yetle barındıracak kabiliyetteki 

deniz üsleri Fransızlardadır. Müt
tefikler bu sıra Akdenize tahsis et
tikleri bütiin filoyu Fransız üsle
rine toplamış olsalardı, İtalyaya 
Sicilya adasından itibaren Adalar 
denizine kadnr uzıyan bir seı·best 
saha bırakmış olurlardı. Çünkü 
Tunusun ve Trab!usun karşısına 
tesadüf eden Pantelarya adası İ
talyanlar tarafından kuvvetli bir 
hava ve denizaltı üssü haline ge
tirilmiştir. İcabında İtalyan filo -
suna faik bir filoyu Pantelarya ve 
Sardunya, Sicilya üslerinin tesıri 
altmd_ı:.1<i binnisbe dar yollardan 
geçirip Trahlusa, Mısıra ve Adalar 
denizine yetiştirmek muhataralı
dır. 

Müttefikler iııin bu eeplıeslııi he
sapladıklarmılandır ki, filolarının 
bir kısmını İskenderiye sularına, 
diğer kısmını da Fransız üslerile 
Jl.laltaya taksim ederek emniyet 
tedbirlerini arttırmışlardır. 

İtalyal'a gelince; adalarda top
ladı'ı askerlerle bir ihraç hareke
tinden ziyade bir müdafaa hare -
keti düşünmek mecburiyetinde -
dir. 

Kartaldaki 

facianın acıklı 
tafsilatı 

Evvelki gece Kartal kazasının 
Kurna köyünde tertip olunan ·bir 
düğünde müthiş bir facia oldu -
ğunu dün haber vcnni:; Ye pat -
!ıyan bir bombanın 5 kişınin ölü
müne. 16 kişinin de varalanma -
sına sebebiyet verdiğini yazmış -
tık. 

Bu hadisenin evveli'ı bir suikast 
neticesi olduğu ve ·bombanın ge
lini seven biri tarafından atıldığı 
zannedilrnişsc de; bilahare inkişaf 
eden tahkikat neticesinde facia
nın bir kaza mahsulü olduilu tes
bit edilmiştir. Bu hususta Kuma 
köyünde tahkikat yapan bir rou
harririmiz şunları anlatmaktadır: 

Kurna köyü Kartala 30, Pendi
ğe 35 kilometre mesafede bulun -
maktadır. 

Bu .köyde sakin İsmail kızı Mü
nevverle, 1 saat ilerideki Kurt.
doğmuş köyünden Mustafa oğlu 
İlyas bir müddet evvel nişanlan
=1ardır. 

İki gencin Kartal kaymakamı
nın şchadetile nikiıhları k·f!llınış 
ve evvelki gece de .kına gecesi 
tertip olunmuştur. Köy adeti mu
ci·bince bu eğlentiye yalnız ka -
dınlar ve çocuklar davet edilmiş-

. lerdir. 
Münevverin evi müsait olmadı

ğı için köydeki metruk. büyük bir 
.samanlıkta tertip olunan bu kına 
.gecesi gece yarısından sonraya 
kadar devam etmiş ve bir aralık 
ıınüthiş infilak vukua ge1ıniştir. 

Bu infilaka; eğlentiyi iyi sey -
retmek için bir iskemlenin üstüne 
çıkmış olan Sabahattin isminde 
bir rocuğun çatı arasında buldul!u 
bir bombayı bilmiyerek yere" at
ması sebebiyet vermiştir. 

Milli mücadele zamanında cep
hanelik olarak kullanılan bu sa
manlıkta ııeçen yıl da ~ir bomba 
bulundu.~u anlasılmıştır. 

Dün ölen •beş kişiden sonra ge
ce de Haydarpaşa hastanesindeki 
Nazif kızı Sıdıka da ölmüş ve bu 
suretle kurbanlann sayısı 6 yı 
bulmuştur. Ayrıca birkaç yaralı -
nın da hayatı tehlikededir. 

lran Veliabdinin 
seyyaha ti 

Tahran 6 (RadYQ) - Veliaht 
hazretlerile refikaları prenses 
Fevziye Pehlevi yaz mevsimini 
geçirmek üzere mayısın 5 inci gü
nü hususi trenle Mazenclarana ha
reket etmişlerdir. 

--<>---

Eroinciler yakalandı 
Sabıkalı eroin kaçakçılarından 

topal Muzıi.ll!er ile arkadası Os -
onan Kadıköyde Eroin satarlarken 
suç üs~ünde yakiı,lanmışJardır. 
Topal Muzafferin mezarlık ara -
larında bazı gencleri toplıyarak 
bunlara kendi elile eroin çektir -
eliği ve birçok gençleri eroihe a
lıştırdııh tesbit edilmiştir. Bun • 
lardan başka Edirnekapıda Rabia, 
Saim ve cete İbrahim, Kasıımpa

Busabah Bulga· 

ristandan 

gelen yolcular 

(1 inci sahifeden devam) 

Balkanların harbe girip girmiye
ccği mevzuu konuşulmaktadır. 

Bulgarlar harp istemiyorlar. 
Bulgaristanda bazı yerlerde Türk
ler al ey hinde propaganda hisse -
dilmektedir. 

Ezcümle bizi fesli ve te:ıyi(kar 
bir şekilde tasvir eden birçok re
simler ırördüm. Görüştü~ünı Türk .. 
!er; Bnlgaristandaki Türklerin as
kere alınmadıklarını ve taş kırmı
ya gönderildiklerini acı acı an -
)attılar. 

İtalyada Alınan propagandası 
çok kııvntlenmi~tir. Bütün İtal
yada Alman zaferleri hakkında 
afişler, •·ar. 

Ben Bulgaristanda iken, iki Bul· 
gar zabitinin Komada İtalyan as
keri mehafili ile temaslar yap -
makta olduğunu duydum. 

Yugoslavyada sıkı bir kontrol 
var. Trenimiz durduruldu. Bütün 
yolcular inceden inceye kontrol 
edildi. 
İtalyaya boya almağa gi~tiın. 

Evvelce 9,5 liraya olan boya 26 li
raya çıkarılmıştır. 

İtalyanlar bir yandan da Arna
vut!L ı .a asker yığmaktadırlar. Bu 
askerlerin çoğu amele ve yol ta
mircisi kisvesi altında gönderil
mektedir. 

Bulgaristanda ihtikar yapanlar 
da taş kırınıya gönderilmektedir -
ler. · 

Bulgaristanda kauçuk, kösefo ve 
oliyo denilen zeytinyağı da çok 
azalmıştır. 

•• 
Bulgcıristanın 

askeri kuvveti 
(1 lııcl sahlleden denm) 

Bulgar ordusu harp halinde 500,000 
kişidir. Bunların 350,000 i kara, 
20,000 i ha"a ve 10,000 i de deniz 
ordusuna ayrılmıştır. 12,000 as -
ker de mahalli kıt'alarda hizmet 
alacaklardır. Zabit kadrosu 35,000 
kişidir. 

Halihazırda Bulgar tayyarele
rinin adedi 300 tanesi birinci hat 
tayyaresi olmak üzere 550 dir. Al
ınan zabitlerinin talim ve terbiye 
ettiği Bulgar ordusunda hücum 
taııklan, tank ve tayyare defi top

ları, makineli ve motörlü toplar 
da Almanlar tarafından temin o -
lunnıakta ve bunlar1n sevkiyatına 
devam olunmaktadır. Tayyare 
miktarı hakkında verilen rakamla• 
bir buçuk ay evvelisine aittir. 

Üç ıahtekar yakalandı 
Şehrimizde bazı kimseler tara

fından taklit edilen aspirinin pi
yasaya sürülmüş olduğunu yaz -
mıştık. abıta bu işle alakadar üc 
kişiyi yakalamıştır. 

Daha birkaç kişini nbu işle ala
kadar oldukları zannedilmekte -
dir. Zabıta ehemmiyetle tahkika
ta deva.m etmektedir. - """ll.l~ı ehemmiyeti nazarı Hükil.met makamları Kahireden 

Norveç'te şiddetli kar fırtınası 

Siaruıa ı;adık olmaktır. Nitekim, 
l\laieste Kral Borisin yüksek si
yasi idaresi altında bul1uıan Bul
g>ır hükiimeti de en geç şubattan
bcri bu hakikati müdrik olarak 
hattı hareketini tanzim eylemiş 
lrulonmaktadır. Ancak, ve muhak
kak ki daha hayırlı ve daha uğurlu 
yol Bulgar komııular1mız için va
kit geçirmeksizin Balkan birlif:ine 
girmek ve onun nizasız, ibtiliifsız, 
her türlü harici tehlikeye karşı 
koynıı~·a karar vermis bünyesine 
kendi kuv\•et ve mekinetini de 
ilave etmektir. 

İtal.van rad' osunun: 

Harbe girdiği takdirde İtalyanın 
ilk hareket olarak, Adriyatik de
nizinin ağzını tutup Arnavutluk
tan Sel.inik üstüne yürümesini 
beklemek akla daha yalundır. Bu 
suretle, bir taraftan Yunanistanı 
Yugoslavyadan ayırırken diğer ta
raftan da Yugoslavyanın varısın
dan fazlasını Almanya ile beraber 
kuşatmış olur. şada kör Ali ve Jaz Mustafa olarak ı-------------

~~ 
'lt~a s. (~.A.)_ - İ~ıı;iliz rad- ı den muharebeler.. esn~~ınd.a ~ir ı barettir. Bu kuvv~tin ücte bıri 

' b!ldırdigıne tı(ıre 5 ma- kar fırtınası hukum surmuşt~. demırvolu uzunlugunda yer al -
il"vllt civarında cereyan e- Alman garnizonu 3000 kişiden ı- ıınıştır. 

~~ Baltık'ta Alman tahşidatı var 

~~16 ( (A.A.) - Deyli Eks- ı aldığı bir habere ~re Meme!' de manlarında Alman kuvve!leri 
~il esının Amstcnlam ımu- ve Baltık denizinin diğer bazı li- tahşit edilmiştir. 

$lyasi bir membadan 
., • ,;il. • ' • • " ; 

- İlk silfıh herhalde bizden pat
lamıyacaktır .. 

SözilJJe geJiııcc, bu ~öz, beıncn 
ve olduğu gibi ifade ettiği mana 
da kabul ,.e tahlil edilecek bir söz 
değildir. Biliıkis. iizerinde durula
cak ve muhtelif şekilde tahmin 
,.e mütaleaları c!arnt edecek bir 
sözdür. 

Bu cüır.ledc, ayni zaınanda: 
- Siliıtı başkaları tarafından 

patlatılar~k ,.c biz onu takip ede-

beş eroin kaçakçısı yakalanmış 
==============! bunların üzerJ.,-inde yüz ııram .. ' 
cegız.. kadar eroin bulunmuştur. 

Gibi bir mana da sezmek mazi- --<>-
de gecen vtıkıalara nazaran müm
kün olabilir ki, asıl manasının dü
rüst bir karakter ifadesi olarak 
cümlenin sarfındaki zahiri manayı 
hakikatte de tasıma., elbette ki 
Akdeııiz ve Balkanlar sulhuııun 
mahfuz kalr.1ası bakımından ter
cihe ~a~·andır. 

I:TE~1 İZZL'T BE" "iCE 

Pencereden düşüp öldü 
Galatada Geceku.."11 >kaııında 

oturan Anna adında 'Yaşlı bir ka
dın evin penceresinden sokağa 
düserek yaralarım'ş tedavi için 
kaldırıldıl'ı. Beyoelu ha.~anesinde 
ölmüştür. 

SPOR 
Dünkü ınaçlar 

l\lilli küme maçlarına dün An
karada devam cdilmi~tir. Gcıı~ t~r 
birliği Altınorduyu 5 - O yennıj'.".tir. 
Muhaf11gi.itü ile A1tay ber!'h"'ıc 
kalmıslardır. Deminpor da 1 t m
bulda $isli ile k r tla anı »e bu 
maç 4-3 Sişlin1n galibiyeti ile ne
ticelenmi~tir 
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HAY AL PEŞİNDE 
1 Yazan: REŞAT FEYZİ 

Nazım Telli hayalperest bir çekti, zarfladı. Postaya veı .... · 
gencti. Şimdiki delikanlıların ak - Düşünüyordu: Bu harp zama -
sine ... O!mıyacak şeyler peşinde nında. mektup kaç günde Ame -
llroşar, ola:nıyacak hadiselerle ug- rikaya gidebilir?. Günle hesap e
raşır; gecelerce, hulya uğrunda dilemez. hafta ile hesaplamak ıa
uykusunu feda ederdi. ~ım, dedi .. Ta, Holivuda en çabuk 
Gı:çen sene bir artist kartı top- gitse 20 günde, en geç gitse, bir 

lamak merakına tutulanuştu. Ne ayda .. 

Şirketi Hayriyeden: 
Boğazın muhtelif roıntakalarına göre 

0/o 25 ten 50 ye kadar TENZİLA Ti HA vı 
1 ve 3 ayhk kart abonemanlarımız 

Yenileri mayısın 11 inci gününden itibaren mer'i 
yete konula<'ağından muhterem yolcularımızdan almak 
istiyenlerin şimdiden idare merkezinde Kontrol kale• ı 
ıninde ve Köprü gi,elerine müracaatları ilan olunur. 1 

--· --
iSTANBUL 

Yıllık 
kirası 

tik 
temiut 

BELEDİYESİ İLANLARI 1 

kadar sinema yıldızı varsa, hep - Bir ayda da cevabı gelirdi. Tam 180,00 
sinin !birer resmi, Nazım ndTellinin iki ay ... Bir hafta da, mektup, ar- 4-0,00 
hususi kolleksivonu arası a mev-1 tistin hususi katibinin bürosunda 
cuttu. İşte, ~": ko~eksı.yon mecakı 1 sıra .beklerdi. Hulasa, iki buçuk ay 60 00 

13,50 
3,00 

Bebekte J3ebek eaddesinde 109/1 numaralı arsa 
Beşiktaşta Sinanpaşa mahallesinin Hasfırın Cad. 11 
No. dükkan 

onda, tedaVlSl mumkun olmıyan so.nra, Nazım Telli, ferah ferah ar- ' 
4,50 Kadıköy Kı:zıltoprak iBağdat cad. 71 No. Zühtüpaşa 

mektebi binası 
bir .hastalığın baslangıcı oldu. zıısuna kavuşurdu. 

Zevk bu ya .. Nazı.nı Telli de, Fakat, acaba, #!elecek cevap ne :O:~~ 
sarı saçlı artistlere bayılırdı. En olabilirdi? .. 

6,00 
' 1,25 

Kalannşta Zühtüpaşa sokağında deniz banyo yeri 
Kadılk:öy Caferağa Mah. Muvakkithane cad. 3 No. lu 
dük.kan 

nihayet Ginger Rogers dedikleri, Red mi?. Buna ihtimal vermeik 
ŞU daırn. a dans! co kılı filiml" d 1750,00 131,25 Kadıköy Caferag-a Mah. Muvakldthane cad. 8/5 No. lu 

, ı, .-r er e istemiyordu. O takdirde, artık, ya- dühkan 
rol alan Amerikan yıldızına tu - şamanın, hayatın Nazını Telli için 
tuldu. Bir zaman, nasıl yapıp da hiç •bir zevki kalmazdı. 90,00 6,75 Kadıköy 

dükkan 
Kadııköy 
dükkan 
Kadlköy 
dükkan 

Osmanağa Mah. Rıhtun cad. Halde 51 No. lu 

Amerikaya gidebileceğini dü -
~ündü. Fakat, sonra bu fi:k.irden * 144,00 10,80 
vaz geçti. Çüııloü, kendisi de an- Delikanlı, iki buQUlı: ayı, ne bü-

Osmanağa Malı. Rıhtım cad'. Hiılde 53 No. lu 

lıyordu ki, mümkün değildi. yüilt bir sabırsızlıkla ıı;eçirdi. Ar-
Nazxıı Telli, mutevazı bütçeli, t!!k, yıldız, her gece rüyasına gi-

126
•
00 

mutavassıt geçinen bir insandı. riyordu. 

Osmanağa Mah. Rıhtım cad. Hiılde 1/17 No. lu 9,45 

Meşhur bir avulkatın yanında ıka- Hakikaten, talrmin etti~i gibi 12,00 0,90 Eyüpte Bü:yükcami Mah. Bostan iskelesi So. 1 No. 
ti.plık ediyordu. oldu. Tamam iki buçuk ay #(eç _ Mihrişah valde sultan mektebi binası 1 

·şı· B" ,,;;" t ·· · d 36,00 2,70 Eyüpte Bü-·"ı..ca.mı· Mah. 31 No. Ebüssuud mektebi 1 
A!merrkaya gitmekten vaz ııeç- mı ı. ır ,,_, pos acı, uzerın e '~ 

ti amma, bu sarışın yıldıza fu;ık Amerika birleşik devletleri ve Ho- binası 
olmaktan vaz geçmedi. Sevdasl livut damgası taşıyan ve ingilizce 18,00 1,35 Kapalı çarşıda Divrik sokağında 21 numaralı dükkan 
gittikçe gönlüne işliyor, bir ıkara yazılmış bir mektup getirdi. Na- 430 32,25 Köprüaltı Galata tarafında ve Haliç cihetinde 59 No. lu 
sevda haline oııeliyurdu. Artık Gin- zun Tellinin yüreği küt küt çar - oda 
ger ROf(ers'in resimlerinden ayrı pıyordu. Zarfı teliışla açtı. On sa- 1().2,00 7,65 Unkapanında Papaz zade Mah. Zeyrek caddesinde 18 
'bir albüm vücude getirmişti. Muh- tırlık :kısa bir mektup.. İmzaya No. lu dükkan 
telif boyda ve pozda 150 kadar fo- baktı.. Okuyamadı. Zaten mektu- 60,00 4 50 Hoca Hayrettin Mah. Ayazma kapı caddesinde 67 No. 

• bu okutmak için de İngilizce bilen ' dük" kan· 
tografını toplamıştı. Her akşam, b. d "htiy 
pansiyonuna gidince, bu resimlere ır a ama ı aç vardı. 24,00 1,80 İshakpaşada 35/13 No. lu İmraborağa mektebi binası 
birer birer bakar, içini çekerdi. l Acele yazıhaneden fırladı. O ci- 300,00 22,50 Babıalide Lala Hayrettin Mah. Fatma Sultan So. 5 
Bu yıldızın çevirdiği bir filim İs- vardaki bir tercüme bürosuna koş- No. Raci ıBeşirağa medresesi 
tan.bula gel.ıniş olsun da Nazım tu. Mektubu tercüme ettirdi. Ho- 48,00 3,60 Çemberlitaşta Hüseyinağa mahallesinin Cami So. 34 
Telli f(iinnesin .. Bu, mümkün de- livuddan su satırlar yazılıyordu: No. Ju Mimar Kasunağa medresesi 
ğildi. Hatta, ayni filmi birkaç de- •Muhterem bayım, 84,00 6,30 Cağaloğlunda Cezrikasım Mah. Hiliıliıihmer So. 1/21 
(a seyrettiği de olurdu. No. Aralık mahalli 

Bır. ,,.;;" du·· "''-'u·· .. Bu o.kın so- Maaşınızın arttırılmasııtı isti - .,, ,,_ .~~ ..... H lb k ı 192,00 14,40 Cağaloj!lunda Cezrikasım Mah. Hil..Uahmer So. Ha-
n" ne ol-·· '"tı•. Kendisını" . rhk ro- yorsunuz. a u i, yı dızın ya - 8 N 1 d ~ """" ,v. , "· 1 h dım Hasanpaşa medresesi o. u o a 
C 
.... ve budala '-uldu. • ·ı acı ,,.;;_ nınuu ça 4an mevcut müsta de - M h y . S 8 N um. " """ ,,,_ • d · · · d 540,00 40,50 Divanyolıında Hüseyinağa a . enıçeriler o. 3 o. 

liimsedi. Fakat, haki<kat olan bir mm arasın a ısmınıze tesa üf e- Sinanpaşa medresesi 
~ varsa, 0 da, bu Amerikalı ka- demedik. Evleneceğiniz için 1114 -~, aşınızın arttınl-n-n ıs· t m · 300,00 22,50 Sirkecide Hocapaşa Mah. Tramvay cad. 11 No. lu 
dmı sevmiş olması idi. .._. ı e enız dükkan 

Yine bir gün, gazete okurken, makuldür. Ne yapalımki, bizimle 
küçük sinema haberleri arasında, olan allika derecenizi anlıyama - Yıllı.k kira muh&mmenleri ile ilk teminat miktarları yukarı.da ya-

de!iikanlının -'-'·-· ,_ dık .. Sonra, Ginger Rogers bir a- zılı gayrimenkuller 1 ila 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere ayrı 
<WUUu vaşından ala- k d -·ı bi . ı b • cak bir havadis görd··. vu at egı, T sınema yıldızı - ayn açık arttırma va konulmuştur. Şartname er za ıt ve muamelat 

·Sinema yıldızı Gi~ger R s dır. Daha sonra, yııJ\z erkek de- müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 16/5/94-0 perşembe j(ünÜ saat 
kocası Fred Aster'den m· 

1 
o~e~ ğil, kadındır. Mektubunuzda •bay• 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz 

Bu lııidise Amerika sine:;-~;: ~· di11e .. hitap ediyorsunuz. veya mektuplarile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulun-

minde günün en hararetli mev _ , Hurmetler.. • • . maları. (3519) 
zııu olarak müthiş bir dedikodu Husl.usı kiitıp ____ E_R_E_,X._L_l.-H--A-V_Z_A_S_I __ _ 
halinde kon~luyor. Bundan son- · rmand \J 
ra, iki sabık karıkoca, ayn ayrı Nazım Telli, beyninden vurul - •••ı• 

Kömürleri Satış Birliğinden: filim çevireceklerdir.• muşa döndü. Patror.u olan nvu -
Nazım Telli bu havadisi okuyun- kata yazdığı mektubu heyecan -

ca, ·birden, kalbi duracakmış gibi dan, şaşkınlıkla. Amerikaya gön-
sarsıldı. derdiği zarfın içine koymaştu. 
Kocasından ayrılmış ha?.. Fakat, ya, avukatının yüzüne 
O halde, derhal bir mektup ya- nasıl bakacaktı?. İki buçuk aydır 

zıp aşkımı itiraf etmeli ve evlen- hiç sesini çıkarmıvan avukat da, 
mek üzere teklif yapmalı idi. alınış değil miydi?. 

Oturdu. Acele bir nfüsvedde Ertesi günden itibaren, işine gi-
yaroı. Tekrar okudu. Bazı yerle- demedi. Hayali a•kı yüzünden, 
rini tashih etti. Daktiloda temize şimdi boşta kalmıştı. 

• 

EREGLi KÖMÜRLERi iŞLETMESi 

Satış Şuh.esinden: Kömür 
• 1 

Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Satış Şubesinin bilumum 
mevcndat, taahhüdat ve matlubatı bütün hukuk ve vecaibile 
3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 
3 sayılı kararı hükmüne göre teşkil edilen 

«Ereğli Havzası Köınürleri Satış Birliğine» 

Devredilmiş olduğundan alakadarların her türlü işleri için 
15 Mayıs 1940 tarihinden itibaren Jl.Ierkezi ZONGULDAKTA 
bulunacak olan adı geçen Satış Birliğine müracaat etmeleri. 

'==::: 
No.213-51 Yazan: M. SAMİ KARAYEl. 

Amiral hem fırtına ile, hem de korsanlarla 
ve yabancı gemilerle uğraşıyordu 

Nihayet, bin müşkülatla bir a
daya geldiler .. Güçhal ile adanın 
bir koyuna girdiler. 

Fakat, iş çatalla~mışt.ı. Çiinkü 
koyda Napoli krallığının on yedl 
gemisi demirli duruyordu. 
Bereket versin Napolililer Sultan 

Cemi sormadılar. Eğer, Cemi so
rup bir de gemiyi aramıya kalk- : 
mıs olsalardı. şövalyeler kozu kay
betmi• olacaklardı. 

Denizde fırtına o derece çok idi 
di, dışarı çıkmak yüzde yüz teh
likeli idi. Likin Amiral Napoli ge
micilerinden yakasını kurtarmak 
için limandan çekilıneğe karar 
verdi ve acık denize acıldı. 

Adadan sonra gemi enginlere 
açılmıştı. Amiral, hem fırtınalarla 
uğraşıyor, hem de korsaıı1arJa ve 
yabancı gemilerle ... 

Eğer. yabancı gemiler Sultan 
Cemin amiralin gemisinde oldu
ğunu bilmiş ol•alardı derhal mu· 
harebeyi kabul edip miisadereyc 
şürfı eylerlerdi. 

BPreket versin şö,·alyelerin a
mirali gayet kurnaz hareket ed" -
yordu. Gemisini enginlere veren 
amiral şimdi biraz müsterih idi. 
Artık ka.ra görünmüyordu. Ge

mi engine açılınca Sultan Cem ve 
maiyeti alt ambarlarda kahıuş ~ 
]ardı. 

3780 numaralı kanuna nıiistc nidcn 2/12899 numaralı kararna
menin 3 sayılı kararına göre leşe kkül eden 

«Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği>> 

Merkezi ZONGULDAKTADIR. 
Birlikten kömür almak istiyen müstehliklerin 15 Mayıs 1940 

tarihine kadar istanbulda Tophanede İskele Caddesinde 28 numa
rada ve ıs Mayıs 940 tar!hinde~ itibaren de doğrudan doğruya 
Zonguldakta SATIŞ BIRLIC.I :MERKEZINE müracaat eyleme
leri lizımdır . 

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

şarttır. 
2-- Kömürler Havzada F. O. B. olank teslim edilecektir. 

Telgraf adres': ZONGULDAK - SATIKÖ!\IÜR - Telefon: 145 ZONGULDAK_ .. _____ _ 

' ' • '... • " • •. .\>. y • 
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R,ADYOLiN 
ile 
Her 

Sabah, Öğle ve Akşam 
yemekten Bt>nra günde 3 defa muntazaman 

dişlerinizi fırçalayınız. 
. :•J!''J . ..., ı ' ' 

BALSAMİN Güzellik euiri 

BALSAMİN Rimelleri 

BALSAMIN Pudraları 

BALSAMIN Rujlan 

F ARD BALSAMİN 

En Kibar Mahfıllerin 
'fanınmıı Sıhhi 

Kullandıkları ve Bütün Dünyaca 
Güzellik Müstahzarlarıdır. 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 

ı ı- Dalga Uzunlui':t'' •O ,.,. 
1648 m. 182 J{c/•· ı;ıııo ~,ı 

T.A.P. 31.7 ın. 9465 ~!i~. :o ~,ı 
T.A.Q.19.7Sın. 15195 ;:.:.--- 1$' 

eııJı 
18.- Program ve ııt V•"~ . 'k" ,. 

saat ayarı, 18,05 Mü::• 'ı.), Jl·ııl 
tür ve opera aryaları (P ası ı~· 
Müzik: Radyo caz orkestr·:ık' tr 
· ·· 1910 M"'" ~" lbrahim Ozgür), • kuuuı11 
dın geçit konseri - 8 o . seıı! 
ile, Çalanlar: Ke111alç~~ıa.f ~ 
Ruşen Kam, Cevdet · .11 ()' ,ı • j-•ettı ~ 
Küpuz, Hasan Gur, ·- arı, ıl,,., 
19,45 Memleket saat a} rı • 
ve meteoroloji haber c ~o11ı:i 
Müzik: Fasıl heyeti, 20,J:eaeıı ıır 
ma (umumi terbiye ve çala~~ 
biuesi), 20,45 Müzık: seı~~"', 
Resad E_rer, Kemal JJ. pııi. o>"' 
zettin Ôkte, Fahrı J{o J{ollııı"'!; 
yan; Nebile Raif, 21,!0 ril• ıı~ 
(Fen ve tabiat bilgıle eediİ .ı , 
Konser takdimi: Hah! ıııjj:I~ . 
netken ve Müzik: oda ~ua~'.~ 
Beethoven: Y aylt sazl1%,~ Ce1"' 
(Opus 95, Fa Minör), ıeti. (~ 
Erkin: Yaylı sazlar kB~~ııci. ·~ 
!anlar. Licco Ama• ( 11 (il""" 
man) · Enver Kape!fllll ·.,olıı"' ' ·z (V••·...rı. 
kemanı; Mesut Cenıı at 01/", 
sel), 22,30 Memlek~t s~ .ı;sfı.O~ 
Ajans haberleri; Zıraa ' 

1 
00,...· 

tahvilat, kambiyo - :ı".1'ıı cot.~ 
(fiyat), 22,50 Müzık· . ~· 
(pl.), 23,25/23,30 Yarıııld 
ve kapan4. 

o':eKo\1 1ç 
ve ıürekiis• 

Hellenic •" 
Medeterr•rt,,,ı 

,pos~ 
Yeni ve muntaı~.111 ~ 

her hafta Salı günU "ııo'' 
Muntazam haftalı1' , 

oJara.1' .~ı 

Andros ve r~:dO~ 
Birinci sınıf vapurlatl ısııit, ~.., 
P. İsk d . por t,. 

ıre, en enye, :seYfll it· 
fa, TeHlviv, Hayfa, e]t!trO 10. Kıbrısa. haı·eket ı:dec ·ye • 
Yolcu - Eşyayi tıc~.,.ıı-ftJ 

riz \m - Her türlıı. 1e 
istirahat, zengtO tf,I; 

""k 1 JJIU mu emme .1 Müeaid ~rııı 
ııa. 

Bilfilstisna Yunan~~~y•: 
tün ll.uıanları v~ '" Jı;~ 
Brendizi için doğrU .. tll 
to verilir. • v'~ır 

Hanriş: .ANDR~Jı;eJl !>"~ 
Pireden hareket ede ve ~!Jl:ı' 
rıs, Suriye, -~1!5,;f va.,~~ 
hattını ve TruV>''"'. ve _,~. 
Mısır, Filistin, sun~e~le"" ~ 
ns hattını takip ed da rıı1r 
Tafsilat için G_alat~ta>~tı • 
hanında umumı ace s.tJ P''.>l~' 
lefon: 44703 ve Ga!~O~ı 
mında 25 No. ~·beS1 rııiilac 
RO yazıhanesme 
Telefon: 43777 


