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~üttef ikler Akdenizdeki zahiri siiklina rağmen, 
~ ~ldıkları biitiin tedbirleri muhafaza edece ler 
ı~ 

Avam Kamarasında Norveç'teki muvaffakiyetsizlikten 
dolayı bugün muhaliflerle şiddetli münakaşalar oluyor 
4.imanya' dan 
eelen yaygara 

~ orveç ve Danimarkarun 
~lilasıru meşru göstermek 
•çin oynanan oyunun bir eşi 
·de Balkan ve cenubu şarki 
.\vrııpası için mi oynanıyor? 

~: ETEM İZZET BENİC; 
Cun .. ' ıın her saatinde .D. N. B> 
~lllın bir haberi ile karşılaşı
~ Bu haberlerde kah Türk or
S';· 11.n Yunan hududunda ta -
~Udiinden, klih müttefiklerin 
' k~çirmck üzere Bulgaristan
~ llıusaade istediklerinden, klih 
\."'.'. \'ıınan sularında müttefik 
~!arının harekette bulun
' Ilı.dan bahsedilmektedir. 
~dolu ajansı, Röyter ve Havas 
~ 1tı ,Yine günün her saatinde 
~Vll'leri yalanlamakla meşgul 'i !adırlar. 
' ~!deki harekatın ikinci pla
' vlQj sadece mevzii bir yıprat
\ b· tutunma harbi haline gel
S 1l' devirde Bedin ve Roma-
~ llıUteınadiyen her vesile ve 
~~ile cenubu şarki Avrupıısı 
~ardan bahsetmesi ve 
~lııt •ken de türlü türlü haber 

,,_llı_ası çok dikkate şayandır. 
"' iki. sebebi olabilir: 
~ .\imanlar Romanya ve Yu
~~Ya istikametinde taarruza 
\." Verınişlerdir. Şimdiden bu 
~ için her çeşi1 tahrike ko
a.:_~lardır. 
~' ı\J_ınanıar garpte taarruza 
~ ııı, ~ uzeredirler, cenuptan kcn
~ıı1~1Yetlerini temin etmek ve 
~1 ik_ hava, deniz, kara ordn-
• ~ Q dikkatini cenubu şarki Av
~~ Balkanlara ve İtalyaya 
L~i .istemektedirler. 
.~1 Qcı ~ık mütalea ve tahlil 
~Qu olduğu takdirde Alman -

· d 'elen yaygaranın hedefi a
L;' Beriin, Norveç ve Dani-
''\ . İBtiliisıru meşru göster
il.~ OYJladığı oyunun bir eşini 
ı..":""'nlar ve cenubu şarki Av
~~ oynamak istiyor, de -
~ . 
~~e Almanlar şimdi de: 

~~~llltefikler Romanya, Yn
~a ve Yunanistanın bitaraf
\.' t~ ilııaı ederek buralara as
;:ıt.ltı acakJar ve bize cenuptan 
~d .. edeceklerdi. Bu harekete 
~ tıı, u?> ettik ... 
"%ı itin yolundadırlar ve .D. N. 
\' hıqYalan haberleri ile bu ze

ılt h 1l'lanmaktadır. Bu takdir
~~, •.r türlü hesap ve akli mü-
,'<ı~lliıı dışında Almanya Bal

bj lı. taarruz edecek ve dünya 
11~ ll "Pacak demektir. Alman
\ t'1.i11~kanıara taarruz etmcsi-
~nııı eve sonunda Almanyayı 
\.c«,i/~a, mağlı1p olmııa sev
,'\~llı.ı ve dünyayı karıştır -
~e daha birçok masumla

l'lt>t ın dökülmesinden başka 
{, ~ IQ~araııuyacağını bu sütun
~ i~~teaddit defalar izah etti

"' ~~ d·~" tekrar bu mevzuun tah
~ , \. ,· •ııecek d ğ'li 

.ı.'"'tı'İ eız. 
\ 'şıkkın izahma, yani Al-
'~~' llarpte bir harekete ı:eç
Qb~ ~ ıniıttefiklerin dikkatini 

\ı.!t~ alkanlara, İtalya üzeri
~lQ •k teşebbüsünde bulun

e vıq~ gelince, bu ihtimal kuv
~~ .hllt

0
!1tir. Zira, eğer Almanya

~llı i "etlerine akıl ve mantık 
~ı\ise harbin garp ccphesind" 
~ ırbllluJıakkaktır. 

,-
Başvekil ve Hariciye Vekilimizin Italya harbe girerse Sovyetler 

politikayı değiştirecek 
bir Yunan gazetecisine beyanatları -

Sovyetlerin Balkanlardaki faaliyeti, Almanya•ya 
karşı hakiki bir ekonomik taarruz telakki ediliyor 

''Y uııanistanın başına gelecek her 
tehlike, Türkiye için de tehlikedir,~ 

NAPOLl'DE SULH LEHiNDE TEZAHÜRAT YAPILDI Petrol sahamız, 
Diyarıbakır- İr~n 

Irak yolu 
Başvekil ve Nafıa 
Vekili dün Mecliste 

izahat verdiler 
Başvekil doktor Refik Saydam, 

petrol sahasında yapmıs olduğu 
tetkikler hakkında dün Büyük 
Millet Meclisinde izahat vermiş -
tir. 

Bu izahata nazaran, saha yaki
ninden geçen Diyarıbakrr - Irak 
demiryolunun bu mıntakaya uza
tılması için henüz vakit vardır. 
Sondajlar devam edecektir. Haki
katen bir petrol mıntakasına te -
sadüf edilmiştir. Damarın geniş -
liİ'i ve verimi hakkında tetkikler 
yapılacaktır. 
Eğer bu mıntakada büyük iktı

(DEV AMl 3 üncü sahifede) 

Milli Şef Mecliste 
Milli Şef İsmet İnönü dün öğ

leden sonra Meclise ııelerek, bir 
müddet meclisteki dairelerinde 

Aavam kamarasının bir toplantısında Başvekil Çemberlayn azaya izahat verirken (soldan ikinci zat 
muhalefet amele partisi lideri binbaşı A ttle) 

f meşgul :lmuşlardır. 

Orfi idare 
kanun lô:yıhası 

kabul edildi 

Stokholm 7 (A.A.)- Havas a
jansından: Siyasi İsveç mehafili, 
Sovyetler İtalyanın Almanyanın 
yanıbaşmda harbe girmesini hoş
ııutsuzhıkla karşılıyacakları mü -
taleasında bulunmaktadırlar. 

Londra 7 (Hususi)- Umumi va- ı sırda ve Akdenizde alınmış olan 
ziyette bir salah ve nikbinlik man- tedbirler muhafaza edilmektedir. 
zarası görünmekle beraber, Mı - (DEVAMI 3 iincü sahifede;) 

Balkanlara doğru 
bir Alman taarruzu 

Büyük Millet Meclisi dün örfi 
idare kanununun birinci müza -
.keresini yaparak layihayı ı.a!bul 
etmistir. 

İvi malumat almakta olan mc -
hafil, halihazırda Stokholmde Sov
yetlerin büyük bir faaliyet sarfct
mekte olduklarını ve Sovyet sefiri 
Bavan Kollontainin İsveçten de
mir satınalmak için miizakerelcre 
giri•miş olduğunu beyan etmek - Fransız gazeteleri, ltalya ile müştereken yapıla
tedirlcr. 
Diğer taraftan Aflenbladetin cak harekat hakkında bazı ifşaatta bulunuyorlar 

Kanuna göre, örfi idare ilanına 
lüzum - görülen yerler Dahiliye 
Vekaleti tarafından ilan edilecek, 
buralarda umumi emniyet ve asa
yişe taalluk eden islerde zabıtanın 
salahiyet ve vazifesi askeri ma -
kanılara iııtilıal edecektir. 

Moskova muhabiri, Sovyetlerin Faris 7 (Hususi} _ Övr gaze _ 
Balkunlarda sarfetmckle olduk -
!arı faaliyetin Almanya aleyhine tesinde Madam Tabuir, Almanya
nıüteveccih hakiki bir ekonomik nın Balkanlara taarruz pliinı hak
taarruz teşkil etmekte olduğunu kında bazı malumat n·ımektedir. 
beyan etmektedir. Buna nazaran, Almanlar Yugos -

Bu muhabir İtalyanın harbe gir- lav hududunda Maribor'dan ta -
mesinin Rıısyanın harici siyase - , arruz edecekler, diğer bir kol Ma
linde birdenbire bir değişiklik vu- caristanı işgal ederek Banut'a ine
kuuna sebebiyet verebileceğini i- cektir. 
lavc etmektedir. İtalya orduları da ayni ·zaman-

Kremlinin siyasi mehafili, İta!- da harekete geçerek, Dalmaçya 
yanın hattı hareketi karşısında sahillerini işgal edecektir. Diğer 
duymakta oldukları memnuniyet- taraıl'tan Arnavutluktan da Bul _ 
sizlii!'i gizlememektedirler. Sov-
yet gazeteleri, İtalyaya hücum et- gar hududuna doğru hc.nkete ge-
mekten sakınmak!'\ beraber, sık çilecektir.• 
sık bu memleketin ispanya dahili Jurnal gazetesi de, IDalmaçya 
harbi esnasında oynamış olduğu sahilleri !Hırvatistanın ve Yuna -
rolii ibhamdan liri tabirlerle ha- nistanın bir kısmının İlalyaya va
tırlat.!!laktadırlar. dedildiğini yazmaktadır. Ayni ga-

~------""""NllWJ 
zete, Almanların Yugoslavya par-

Milli Piyango 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

çalandıktan sonra kalan küçük 
kısmını Bulgarlarla birleştirerek 
ırnerkezi Sofya olmak üzere bir 
hükumet teşkil etmek niyetinde ı--::::::::::::::::::::::. ____ ...;;; 
olduklarını yazıyor. 1 K 1 S A C A 

Diğer taraftan Maearis1.11•la L------------
Slovakya arasında gergirJi:<; art - Mütehassıs memurları 
maktadır. Slovakyadaki Macac e-
kalliveti şiddetle tazyik edUnıek- tasarruf etmek asla bir 
tedir. 
Almanyanın Slovakyayı bir aıet tasarruf tedbiri değildir 

olarak kullandığı kanaati vardır. İstanbul gümrüklerindeki bazı 
Almanya, Slovakya ile Macaris - mütehassıs memurların tasarruf 
tan arasında hadise çıkarmak, tedbiri olarak tekaüde sevkedile
bundan istifade ile himayesi al - ceklerinden bahsediliyor. 
tındaki Slovakya ile birlikte ha- Yetişmiş, şef variyetine çıkmış 
reket ederek Macaristanı istila et- ve ihtisas yapmış kusursuz, hata
ırnek ve oradan Romanyaya inmek sız, günahsız, lekesiz memuru ta
istiyor. Slovakyada mühim Al - sarruf için tekaüde sevketınek 
man kuv\'elleri bulundurulmak - muhakkak ki asla bir tasarruf ted
tadır. biri değildir. Bu tip memurun sır

----- tında otuz yıllık de,•lct emeği; bu

Karagün görmememizi 
isteriz, lakin böyle bir 

gün gelip çatarsa ... 
Atinada çıkan Ellin Melon ga- ı zaman, Yunan hükumet ve mille

zetcsinin Ankara muhabiri Başve- tinin nösterdiği asil jesti müte -
kil doktor Refik Saydam ve hassis olarak hatırlarım. Bu kar -
Hariciye Vekili Şükrü Saracoğlu <leşlik muamelesi bizde minnet -
ile yapmış olduğu mülakatları ga- tarlık hisleri uyandırırken, bütün 
zetesinde neşrct.metedir. Başvekil dünyava da bir ders olmuştur. 
Ele'1 gazetecisine şunları söyle - Tarih ve tabiat tarafından yan-
mistir: vana komnuş bulunan bu iki mil-

·Elen - Türk dostluğunun kök- Jetin müşterek mukadderatının 
leri tarihte ve iki milletin hısım - hislerinize uygun tarzda inkişa -
lığındad1r. fını temenni ederim.• 

Yavas yavaş inkisaf etmiş ve Hariciye Vekili Şükrü Saracoğ-
iktisap ettiği karşılıklı samimiyet lu da demiştir ki: 
ve itimat sayesinde, bugün bu iki ·Elen - Türk dostluğu, sabit b_ir 
millet birbirlerini bir tek ailenin hakikat ve iki dost memleketın 
efradı addetmektedir. harici sivasetlerine istikamet ve-

Bu suretle birleşmiş olan iki ren bir esas haline gelmiştir. Heı 
millet, birbirlerinin gerek sevinç, iki millet de, bu ideal neticeyi, 

.,gerekse matemine, içten ııelen bir mazinin acı tecrübelerinden al -
duygu ile iştirak etmektedir. makta oldukları ibret dersınc 

Bundan bir müddet evvel, zel- borçludurlar . 
zelc felaketine maruz kaldığımız (DEVAMI 3 üncü sahifede) 

ÇERÇEVE 

B18nço 
ŞiMAL 

Birkaç gündcnberi dışımi sı
kıyordum. Susayım da, herşey 
patlak verir vermez •Ceec! ... • 
diye o~taya çıkayım dedim, fa
kat susamadım sevgili okuyu
cularım! A13.metlerle neticenin 
arası, şimşek ve gökgürültüsü 
kadar birbirine yaklaşırken, 
hele toplar gürüldcsin de on -
dan sonra Süleymaniyc camii 
boyundaki sakalımı ısmarlıya
yım dedim, fakat dayanamadım 
sevgili okuyucularım! 

(Haber) gazetcsilc (Son Tel
graf) arasındaki 16 aylık ma
rangoz dükkanımda kesip biç
tiğim siyasi (çerçeve) Jer, hadi
selerin ruhuna tastan1am intı
bak etti mi etmedi mi? Hadise
lerle fikirler arasındaki muta
bakatin bu derecesinden buzat 
hayrette olduğumu itiraf eder
sem bana gülmeyin!. 

İşte yakın hadiselerden uzak
larına ve bugünden gerilere 
doğru bilançom! 

ı 

Herkes Norveç hareketinde 
Almanlara demir madeni ve 
İngiltereye karşı deniz ve bava 
üsleri aratırken, ben bu hare
ketin birinci derecede Baltık 
emniyeti ve müttefik kuvvet -
!erini Norveç topraklarında ü
zerine çekip asli istikamette sal
dırmak tibiycsi diye izah etınc:. 
miş miydim? 

fik kuvvetlerı bu tuz.aga au~ın~ 
miştir., 

liu habere "'la, müttefiklerin 
Norveçteki muvaffakiyetsizlik
lerini tevil için uydurulmuş bir 
şey diye bakma) ınız! Çete kuv
vetindeki n1ıittcfiklcrin, yine 
çete J;uvvetindeki Almanlara 
karşı karada \C havada muvaf
fakiyctsizliğe uğradığını, daha 
ev\clki gün ben yazdım. Fakat 
müttefikler istc;cydi Norveçe 
ordu ordu akabilirdi; Alman
larsa ancak bölük böliik ... 

Herkes Almanların İsvcçe 
daldıracağını dakika ve saniye 
işi diye beklerken, böyle bir ha
reketin, dcnıinki pliına nazaran 
sadece ahmaklık olacağını, Al
manlardan bu ahmaklığı bekle
mediğimi yazan ben değil miy-
di ? m. 

Nerede İsveç hücumu? 
Ruslar mani oldu, bilmem 

kimler yasak etti .. Bunlara liıfı 
güzaf derler. Almanyayı, tatbiki 
elinde ve kendisi için faydalı 
olan herhangi bir cür'et ve cin
netten alıkoyacak, bu dünyada 
ne akıl vardır, ne de kuvvet! Bı. 
adam, ya tam manasile ölmek, 
yahut tam manasile öldürmek 
azmile ve bütün gücile ayağa 
kalkmıştır. Tam manasilc öle
ceği ~üne kadar da, i~ine ne gc ... 
lirse yapmakta tereddüt etmi
yecektir. 

~lıtl~ arıa da Alınanyanın har
•ltrıtrıak. ~e neticeyi bir an 

\b"ıqa ak ıçın garp ccphesindo 
~. ''iıilcçıuesi lazımdır'. Garp 
t,~, •? taarruza gı>çmek, in

i ı·a •ansız or4ııl~rile kat'l Bu günkü ~ekilişte 
~ ~i:abiJnıek için de Alman• 

Balkanlara taarruz Sovyet 
Rusya'nın muvafakatile olur 

na karşı da kazanılan otuz yılın 
tecrübe ve liyakat imtihanı var -
dır. Gümrük mevzuatı gibi en mu
dil, çetin ve binbir inceliğe ülfet 
etmiş memuru tekaüde sevketmek 
onun bayatını bozmak kadar on
dan gelmekte olan ve gelecek olan 
faydayı da kaybetmektir. 

Dünkü (Akşam) gazetesinin 
bir haberine göre, (Zürih) deki 
(Dcyli Ekspres} muhabiri, ga
zetesine şu telgrafı çekmiş: 

cArtık tahakkuk etmiştir ki, 
Almanların Norveçtcki pJanı, 
müttefik kuvvetlerini büyük 
kiitlelerle üzerine çekip, İtalya 
ile elele, başka istikametlerde 
saldırmaktan ibarettir. Mütte-

Şimalde Alman maksadı aşa
ğı yukarı tahakkuk elmis, {a
kat tabiyesi suya düşmii~tür, 
Bugün besbellidir ki artık şi
malde esaslı bir iş kalmamıştır. 

~ile al, Şark ve cenubundan kazanan numaralar 
t ~ , 011 •ıuın olmaı.ı luımdır. f 
~eıı,t"illanimarka ve Norveç 3 ÜDCÜ say amızda 
( ı:ı eı/, e cmniy et altına gir - lllılllıııl'llllıı,._llıllllııl"lllllıllllllıııl'llllıı"'" <>l\11 3 üncü sahifede) 

Yuqoslaııya şimdiye kadar al -
dığından daha geniş askeri ted
birler alıyor, daha fazla telaşla -
nıyor. 

Balkanlara ya11ılınası mu.lıte -
mel barut kokularını diğer Bal -
kanlılardan evvel duyacak ııazi • 

(DEVAMI 3 üncü salıifedeı) 

Umalım ki, bu haber aslında yan
lış olsun ve şayet tasarruf lazımsa 
hu tasarruf çalı~ından değil, üstüs
te maas, ücret, lıuzur hakkı alan-
lardan aransın. * • 

Biliinçonun şimal hesabını, 
dudaklarımda hafif bir zafer 
tcbcssümile kapatmama miisaa· 
de buyurun!. 
NECİP FAZIL KlSAKÜREK 
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ARTİST 

l.\U.K1 ERİ HAKKINDA 

Şu ecnebi bar artistleri gittiler, 
ya ... Yeni laflar çıktı: Efendim, 
bir bar artisti mektebi açmalı i
miş!. Fena bir fikir değil .. Biz, laf
la, neler yapmayız ki yarabhi'!. 
Garsonlar mektebi mi aQI?13YIZ, 
artist mektebi mi aQI?Uiyız-

Aıçarız vesselam!. Yani. her me
selenm ağzını, yakasım, kapısm1 a
çarJ.% \e böyle aÇJık blrakır~ 

Sonra, Ust tarafını ekseriya dü
şünmeyiz .• 
B~ neden ıböyle olur, bilir mi

siniz?'. Çünkü, açılmaması. lizım 
'lclen kapllaı:ı aıçartı da ondan.. 

TARİHi GAZETE 

VE VECİZELERİ 

Yeni çıkmaıa başlıyan o ctarihl 
gazete• den bahsetmeyince, du -
ramzyorum. Bu ceridenin pek par
lak bir .Jroşesi var. İsmi .şu: Veci
zderin şerhi ve izahı~ 

Her ı?iin. asırlarca evvel söylen
miş ve doksan dokuz defa izah e
dilmış malıiın tekerlemeleri ele 
alıyor, bir araba lfrkırdı ediyor. 

Ayol, bunları sağırsultan bile 
bilir, artrk. .. Hala, o]ruyuculan 
cSurre> alayına giden meraklı 
seyux:ı kalabalığı mı zannediyor
~unuz?. Bugi.ınkü hadiseleri izah 
ve şerhetsenize, a, hen.im iki gö
zümün hiçbiri?. 

KELEPÇP,İ EL 

VE JIEVKUFLAa 

Mevkufların nakli için, ikinci 
bir ot büs alınıyıormuş!. Doğrusu 
onlan kıskanmağa ibaşladım: E
fend1m, ikinci bir araba almma
s ın sebebi şu: Sokaklarda eli ke
lepçeli mevkuflar yaya doİaştırıJ
r. ıvaca kele~csiz olaru ve o
to · e naklcdilecclr.. Ciinkü, bu 

Gizli eroin 
&atanlar 

Sabıkalı satıcılardan Topal Mu
zatfer ve Hasan Kadıköy ibra -
hlmaga mahallesinde Ayrilikçeş-
me en: arında eroin satarlarken 
&uç üstünde yakalanmışlardır. E· 
dirnekap da Sa)matomruk cad -
desinde, Sabri Saim adında biri 
eroin satarltcn yakalanın~ üze -
rinde yapılan araştırılmada 10 
gram eroin bulunmuştur. 

Tahkikat neticesi Sabri Saimin 
eroini Çete İbrahim adında bir sa
brkalının temin ettiği öğrenilmı.ş
tir. 

şekil, fena bir manzara arzed.iyor
muş!. 

Esnafın 
yaşay şı 

Halk partisi; seyyar es
nafa, ameleler ve fakir 
halka yardım tahsisatı 

gönderecek 

İyi amma, o halde, bizim ne gü
nalıınuz var?. Bu bedbahtların yal
nız. bileklerinin bir demir kelepçe 
arasında sıkışmasına raz~ olamı -
yan gönüller; bizim, ıbütün vücu
dümüzün. bir kıskaçta imiş gib~ 
tramvaylarda sıkışmasına nasıl 

Şehrimizdeki esnaf cemiyetle -
rinden bazılarının; cemı.} etlerine 

- mt.lkayyet bulunan esnniın yaşa
yış şekilleri ile alakadar olmadık
ları ~rülmüştür. 

razı oluyor?. 

ONUN SÜTÜNDEN 

NE ÇIKAR!. 

İn~ilterede, 19 defa çocuk do -
ğuran bir kadın, hala, ~ do
~mak istiyormuş! Süt vermek, 
emzirmek zevıkine bir türlü doya
madığını söylüyormuşt Allah yar
dımcısı olsun ve sa:hır versin.. 

Eğer, bu kadar çok süt vermek 
hakikaten zev'.kine gidiyorsa, İs -
tanbula gelsin.. Hiç olmazsa içti
ğimiz sütün ne sütü olduğunu bi
liriz. Fakat, bizim Eyüpteki sütçü-
nün güğümünden ayakkabı çıktı
ğıı aibi, o kadının sütünden de az 
maskesi cıkm&5m ?. 

KARINCALARIN 

YAPTICI ZARAR 

Gazeteler yazıyor: Hindistanın 
bazı eyaletlerinde şu günlerde, faz
la miktarda karınca türemiş; zira-
atc, hububata müthiş zarar veri -
yor, tahrip ediyormuş!. Bu müt -
hiş karınca taarruzu karşısında, 
nasıl tedbir almacağını düşünüp 
duruyorlar, karıncaların şu şekil
deki azı:r-nlığına a'kıl erdiremiyor
larmış!. 

Acaba, karıncalara da ne oldu ki 
böyle t~hripkar, zi) ankar, mütc -
arrız bır hale geldiler?. Diye dü
.şünüyorlarmış!. 

Ne olacaklar, nazi olmu:;dardır. 

Bir kız katilinin 
idamı istendi 
Tarlaba~a Evgmia isimli bir 

kızı öldüren Angelosun muhvke
.mesi dün bınnci nğır cez:ı mah -
kemesinde sona y,eımiş , e müd· 
<leiwnumi iddiasını Se""detn:i~tir. 

Miiddciumwni 45 ya.şıııı.la bulu
nan Angelosun bu hadisede kızı 
tea.mmüden öldürdüğü sabit ol -
du.ğunu söyliyerek ceza kanunu -
nun 450 nci maddesine göre idam 
cezasile tecziyesini istemiştir. Mu
hakeme müdafaa ve karar için 
başka güne .kalmıştır. 

Bilhassa bi~k esnafın yatrp 
lk.alktıkları yerler ~ay ri roun
tazanı olduj!undan bunlar için 
- g~erde de yazdı.ğunız veç -
ıbj.le - ~ medı:ese binalarının 
tahsisi uy~un J?Örülrnüştür. 

Belediye iktısat müdürlüğü bu 
ihususta müzeler idaresi ile temas 
etımiş ve ımctruk medreselerle ta
rihi kıymeti bulunanların bir lis
tesini almıştır. 

Metruk medreselere ufak bir 
t~dil ve tamir yapılıp fakir esnaf, 
seyyar satıcılar konulacaktır. Bu 
suretle hem fakir esnaf gayri 
mezbut yerlerde yatmaktan kur
tarılacak ve hem de kendileri ı;
bi medreseler de daimi müraka
ibe altına alımnış olacaklardır. 
Diğer taraftan vaşayışları mun

tazmn olmıyan dükkancı ve sey
yar esnafın hayatlarının; parti -
nin de yardunilc sür'atle rnunta -
zam bir şe'kle sokulıması takaniir 
etmiştir. 

Öi!rendijfönize göre Cumhuri -
yet Halk partisi katibi umumiliği 
seyyar esnafın, amelelerin ve fa-
1kir halkın ihtiyaçları için yeni 
yıl bütçesile vilayete bir miktar 
tahsisat gönderme~ kararlaşbr -
mıştır. 

f KüÇÜK HABERLERi 
· * Su işlerımiz için yeniden 50 
milvon liralık t.ahsLat verilecek
tir. Bununla Yeşilırmak ve Meriç 
nehirlerınin taşması da önlenecek
tir. * Kaptan ve makinistlerin ter
fi imtihanlarına dün deniz ticaret 
:mektebınde başlanılmıştır. Bu im
tihana 50 kişi ı!irmiştir. İmtihan 
!kaj!ıtlan Ankaraya da gönderile
cektir. * Dün Eyüote bir numarataj 
kontrolu yapılmıştır. Diğer taraf
tan 25 te.şrınievveld:e yapılacak o
lan umumi tahriri nüfusta mem-
1$etimiz nüfusunun binde 21 nis
betinde artmış olacağı tahmin o
lum:naktadır. * Hususi idare ve belediyelere 
ait -gayrimenkullerin de kirala -
lannın .,geçen yıldan fazlaya çı -
karılamıyacağı dün alakadarlara 
tebliii olunmuştur. 

Çete İbrahimin evinde de bir ı-·--• ... •••--• .. •••--........ _..,. .. ,.,.--.. ~·•--11"'1•-• 

* Be~ktaşta Ihlamur ve civa
rının hususiyetini muhafaza için 
50 rakamını germiyen sahalarda 
inşaata müsaade olunmaması ılm
rarla!itırılmı.ştır. 

araştımıa yapılmıs ve yastık kı - ~ geldiğini itiraf etmiştir. 
lıfınm içinde 150 (!ram kadar ero- Gene sabıkalı satıcılardan Ka -
in bulunmuş ve bunları çete İb- sımpaşalı Laz Mustafa adında biri 
rahımin karısı Rabia ile beraber de Kilçükmustafapaşa civarında 
sattıgı tesbit edilmiştir. eroin satarken sakalanmış ve ü-

* Deniz nali:liyatında müşterek 
hareket için nihayet anlaşan va
purcular dün akşam Aııkaraya bir 
heyet göndermislerdir. * Mısırda yapılan son güreş 
müsabakalarında güreş takımı

mızdan Çoban Mehmet Kande -
mir, Hüseyin ve Ya~r sayı he
sabile, Yusuf ve Adnan tuşla li(a
lip gelmislcrdir. Mustafa berabc-

Ayni zamaru:ia çete İbrahirnin zerinde 13 paket eroin bulutunuş
evine gelen kör Ali adında dilen- tur. 
ci kıyafetli bir adamın üzerinde S~ularm hepsi, haklarında tan-
157 lira buhınmuş ve kör Ali bu.. zim. edilen evrakla birlikte adli -
para ile çete İbrahllnden eroi~ yeye teslim edilmisle,rdir. ı re kalmıstır. 

(~IHIRSIZ KiM'°il•] 1 

cini annesine. belli etmemek için, 
salonun loş bir köşesine oturdu. 

Neriman. Haıum içini ~i: 
- Seni tebrik ederim, Nebahat! 

Gerçi, İstanbula gelir gelmez, bir 
Ymtt: İakentler P. SERTELLİ 

Neriman Hanım biı:denbire bo
şanıdıı: 

- Ben oı>k yalmı kalıdmı, yav
nı<:\laeuml ~ gün. büyük 'ba
ban da-

Genç kadın iilmnü tamamlıya
macu .. Salondaki koltuklardan bi
r.me ~ 

Nebahat hıçkırarak ağlamıya 
basladı: 

- Zavallı 'büyü: ~ıım .. o 
da mı oldu, anne? Ne yazık, onun 
da öllimWıde bulunamadım. 

liosı de alhyordu.. 
ı et.lıaha t: . 
- Berlme: ilk ~dişimde, baba -

haberile :karşılaştım, 
· ~ İstanbula do-

büıvirk babacığı
dı:ım. Ah. ıbiz ne 

lanruşız, Allahrm!. 
Ncr.ımnn Han~ Berlinden ~e-

len ce sevinm · ti. Bi-
itidalini toplıyarak: 

bize ömürler versin 
di. L!k• eratın ö : 

g il bıHr mı?. Ne yapalım .. 
... _,,.... ... ""'n herk s: geçmeğe mah-

ı: 

mı? 

. nnfat bakalım, Nebahatt 
uar an drpfomam aldın 

Nebahat gomınün yaşım sildi: 
~Aldım. anne! Ve çok iyi tir 

:aotla mcztın oldum. Trene biner-

Aşk ve ananra nmanı: 2 kara.haberle brş.ılaştın amma, hü-
r bn kadar reli dim b'ls yük ibahaıwı seni bu derece dü -ı ne neş Y 1 en.. ..,;;nm.uş·· olmasına da ,.,:;~ı.. .... yok ki 
ı Neriman Hamım,, kızile konu - - ~ 

şurktiı, elin<fekı mektubu gördü-: kalben sevinmişsindir!. 
- O zarf nedir? Nebahat bir ~Y söylemedi. 
- Biliniyorum._ Merd.iven ba - Nebahatin annesi ilave etti: 

Ş}Ilda pa&ta müvezzilni gördüm. - B~zda erkek kaLmadı. 
Bana gonderilmiş bir .mektup. Hem Fakat. vaziyetimiz hamdolsun iyi
de noterden. d.ir. Baban. da. bü, ük baban da 

Neriman hanım hayretie zarfın hayatlarında bizi düşünmüşler .. 
üzerini tetkik etli: ' Birçok servet bıraktılar. Hele bü-

- Garip şey~ Dokuzuncu noter yfilc babanın sana bıraktığı bu 
'Talip Binsclden ~eliJor. servet hakikaten çok mühimdir. 

- Tanıyor musun? Nebahat hayretini ~ızliyemedi: 
- Hayır:.. Noterle lıiQbir alışve- - Gerd.'.ınhktan bahsedıyorsun, 

ı::isim.ız yak, yavrum! Hele aç ba- anne? 
kalım.. - Evet k:ı.zmı.. Büyük babanın 

Nebahat zarfı açtı. sana bırakiıp;ı gcrruınlı.k, altın pa-
- Kısa bir mektup.. ra ile on bin liradan fazla kıy -
Ve. dcrın. bir şa~ınlık içinde, metlidir. 

yavaş yavaş ok.udu; - Ne diyorsun, anne? On bin 
cB~ ilk babanız. Hüsamettin pa- altın kıymetinde bir gerdanlık, 

şa tarafın.dan. \'ctatında size tes-
lim edilmek. üzere bir mektup ,.c ibu~ piyasaya ~öre yüz bin 
kı~·mctli bir gerdanlık kasamda lira değerinde demektir. Böyle 
mahfuz bulunmaktadır. Liıtfcn e- !kıy.metli bir mücevheri ben göğ
nıanetleriııizi 9 uncu Dl>tcrlik _ süme takma/ta cesaret ~emem. 
ten almanızı rica ederim.> H~_r alde onu satıp, yerme ufak 

Talip Binsel mucevherler almahyım . 
N<!bahnt hayret.J.C anncsinın yü- - Hayır, ben buna muvafakat 

.zime b<ıktı: t edemem. Çünkü, bu!ük baban bu 
- Zavc:ıllı büyuk babacığım... ıgcrdanlı,Zı sCT?a hed.ryc olarak bı-

Beni ne kadar co severdi. Öl - 1 rakmış. Ona da babasından kal -
meden evvel bile beni ~nmıiş. ~ mıştı. Böyle aiIC?Vi kıymeti olan 
N'Otere il r mektupla bir de kıy- bir mücevheri kıymetli bir habra 
metli J?erdan[rk tevdi etmiş. olıırnk saklamalısın! Ufak mü -

Nebahat oo mektn'bu bir daha cevhere ihtivacın varsa, ben sa -
~den geçirtlikten sonra. sevin - · na istediklerini alırım. Fakat, o-

T 
Yeni _ i r --- ~ Osküdar1n 
ı __ fonlar 1~ imarı · 

Yakmda şehrimizden 
lran, Irak ve Kafkasya 
ile telefonla görüşmek 

kabil olacak 
Her ~ün biraz daha artan eko

noıruk faaliyctın hıssettirdiğı te
ldfun umum müd:ürlu{!u tarafın -
dan yeni ve büyük hır plan ha
zır lanılm ıştır. 

5 yıl içinde tatbik edilecek olan 
· ibu plan mucibince şehrimizden 

memleketimizin her tarafı ile ve 
İran, Irak~ da telefonla görüş -
mek .kabil olacaktır. 

Kayseri - Sıvas - Erzurum - Kaf
lkasya telefon hattının inşasına da 
önümüzdeki ay başmdan itibaren 
başlanılacaktır. 
Diğer taraftan inşasına devam 

edilmekte olan Çanakkale - Balı
lkesir telefon hattı da pek yakında 
bitip işlemeğc acılacaktır. 

Balkan ekonomi 
konseyi 

Balkan antantı ekonomik kon
seyinin bu ayın 27 inci ~i.ınü Yu
goslavyanın Adrivati:k sahilinde -
ki. Dobrovnik şehrinde toplanaca
ğı dün şehrimizdeki alakadarlara 
bildirilmıştir. 

Toolantı 2 mayısa kadar devam 
edecektir. 

Bu toplantı tehir edil:mediği 
takdirde, konseye iştirak edecek 
olan .heyetimiz ibugünlerde tes 
bit olunacaktır. 

---<>-

1700 lamba daha 

İmtihanlar 
Mekteplerde, bu sene yeni im

tihan talimatnamesi tatbik edili
yor. İmtihan olacaklar ve edecek
ler, bu işin nasıl, nerede ve ne 

İskele meydanmda 80 
bina daha yıkıhp rıhtım 

ve feribot iskelesi 
yapılacak 

vakit yapılacağw.ı öğrenmiş bulu-
nuyorlar. Şehircilik mütehassısı tarafın -

<lan tanzim edilerek cuma ~nü 
Maalesef, yakın zamana kadar, şehir meclisine verilen Üsküdar 

bizde, birçok şeyler gibi; mektep· 
leri.u imtihanı da, bir mesele, ve Kadıköyü imar planlarının tct
bir dava, bir keşmekeş idi. Çocuk- ıkrkine dünden ıtibaren meclis en
luğunuzdan bugüne kadar ge~ - cümenlerinde •başlanılmıştır. 
miş seneleri, şöyle bir hatırlayınız: Bu plan mucfüince, halen tan
Her yıl. imtihanların şekli, zamanı, zim edilmekte olan Üsküdar mey
yeri değişmiştir. Her yıl, bu za- danı, ifilteleden tütün depolarına 
manlardn, alakadar bulunan her- <kadar açılmak suretile ılk plan -
kes bir tereddüt, bir vüzuhsuzluk dakinden daha fazla ~enişletılc -
içindedir. cektir. 

Halbuki, ders okutulan her nıek- Bunun için vakında 80 bina da-
teptc, neticede bir imtihan ya - ha belediyece yıktırılacaktır. 
pılınası zaruri değil midir"?. Ve bu Bu arada,· Şirketihayriyenin Üs· 
imtihanm muayyen bir zamanı, 1 

küdar vapur iskelesindeki müte -
muayyen bir şekli olmak lazım, 
degil midir?. addit dükkanları da yıkılacaktır. 

İskeleden tütün depolarına ve 
Hayır, biz, ~mdi ctabfü telikki 

ettiğimiz, hadisenin hu seyrine, Şemsipaşa meydanı müntehasına 
maalesef uzun yılliır hasret kal - ıkadar yeni ve büyü:k, ımuhkem bir 
mışızdır. rıhtım inşa olunacaktır. 

İmtihanlar, her yılın muayyen lUJ tım inşaatile be1.·"ber mo -
aylarında, şekil, mahiyet, zaman, dern bir Fcnbot iskelesi de yapı -
yer itibarile, mekteple alakadar o- lacaktır. 
lan herkesin ve gazetelerin, en ha- YENİ YOLLAR 
raretli mevzuu olmaktan kurtu -
lamamıştır. 

Yeni tatbike başlanan imtihan 
talimatnamesi hu viizuhsuzluğu, 

im tereddütleri izale edecek ve 
«inıtihaıı. artık her sene hararetli 
bir "azetc ha\•adisi olmaktan ve 
alakadarlara da bir muamma, bir 
bilmece. bir meçhul olarak görün
mekten kurtulacaktır. 

IUaarif istikrara doğru gidiyor. 

REŞAT FEYZ1 
••••••• il •••••••••••••••••• 

Müdürler toplandı 

Yeni Üsküdar meydanından Bo
ğazicine, Ankara - Bağdat cad -
desine ve plaja kadar 3 ayrı asfalt 
yol ayrılacaktır. 
Ayrıca kısmen yamaçlardan ve 

kısmen de deniz kenarından geç
mek üzere Ankara - Bağdat cad-

ı 
desine de veni bir kol Hiıve olu· 
nacaktır . 

Kemik hastalıklarına 
da çare bulundu 

Şehrimizin hiçbir semtinde ka
ranlık bir sakak bırakılmaması 
icin her kazada tetkikler yapmak
t~ olan Belediye reis muavinimiz 
B. Lutfı Aksoy yeniden 1700 lfun
balık bir proje hazırlrunıştır. Bu 
1700 elektrik lfımbası muhtelif 
sentlcrdeki sokaklara sür'atle ta- Şehr.imiz<leki ecnebi mektepler 
kılacaktır. • müdürleri dun maarif mudürlü -

_ğünde tJplanarak ders kesimi, im
tihan ve yeni ders yılının başlan
gıç ,günlerini tesbit etmişlerdir. 

En müzmin frengi hastalığının 
beş ıtimde tedavisi için Ameri -
katla mühim bır ~ifte bulunul
duğunu yazmıştık. 

ll'ltihan yapıldı 
Tuz inhisarında münhal bulu

nan muhtelif memuriyetler için 
dün yenipostanedek.i Uıhisarlar u
mum müdürlüğü kursu binasında 
bir imtihan yaoılmı~ır. 
Teftiş~ şefi Nihadın reis

Uiinde yapılan bu imtihana 15 
san'at ve usta mektebi mezunu 
ıgfrmiştir. Taliplerin şifahi imti -
hanları da bUjtÜn yapılımaktadlr. 

l\e ek su 
lstanbalun ea iyi içecek su:vu 

Taşdcleale Defıaelidir. Fakat, en 
az o~ ela bunlardır. Birçok lo
kantalarda, bu iki sudan bulmak 
mükiin değildir. Kapalı şişe değil 
mi, dil orlar, başka verelim .. 

Bize öyle gdiyor ki, Taşdelenle 
Defnelinin tevziatı iyi yapılanuı
maktadır. Bu iş, daha ziyade ticari 
kafa ve enerji istiyen bir mcse -
ledir. 

Alakadarların dikkat nazarını 
çekmeyi, kendi menfaatleri iktı -
zatiındaıı addediyoruz. 

B()'BBAN CEVAT 

nun satılmasına asla r~ı olmam. 
- Pekal&.. Yann notere bir -

likte J?idelim, olmaz mı anne? , 
Ve aynanın önüne ~eçerek ~öğ

siine baktı: 
- Zarif bir şey ise, arasıra ta

bnm ... Nur içinde yatsm büyük 
babacıtım. Beni ölüm ®'eiönde 
bile.. dü~nmüş; ... 
Komşu gençlerle 

baş başa ••• 
Neriman Hanım, kızım ve hiz

metçisini alarak, vazı Göztepede
ki :k.ösklcrinde ırecirmek iizere, 
Ta'ksimdcki apart.manı kapıyarak 
Göztepeye gelmişlerdi. 

Nebahat, Almanyaya ~idinciye 
kadar. bütün cocukluk ve S!ençlik 
bayatını ıburada J.reçirmişti. 

Nebahat annesiie bahçede. bir 
çamın altındıı oturuvordu. 

Sadi .. Nevzat.. Ncbahatin eski 
arkadaşları, o (!Ün Nebahati ziya
rete ~elmişierdi. 

Sadi o sene mühendis mekte
binden - eni dioloma alınıştı. Nev
zat, Galatasaravmı bitirmeden 
çı.kmış. hnylnz bir sporcu idi. 

Sadi, Ncbahatin köşklerinin ar
-kasındaki küçük pembe evde o -
turuvordu. 

<Devamı var) 

Bu romandaki hırsızı, oku -
yucularımız bulacaktır. Hırsı • 
zın, 60 ıncı tefrikaya kadar 
k oldugunun matbaamıza 
b" 'rı1 sı lazımdır. 

Bu tesbite ~öre İtalyan mek -
teplerinde ayın 20 sinde dersler 
kesilecek ve 3 haziran perşembe 
günü de imtihanlara başlanıp 15 
haziranda son verilecektir. Bu 
mekteplerde yeni talebe kaydına 
10 eylwde, derslere de 15 eyilikle 
başlanılacaktır. 

Bu kere de Franlafortta :kemik 
bastalıgmı tamam.en iyileştirmek 
çaresi bulunmuştur. Ezcümle ül -
tara - Viyole şualara tutuhnuş süt 
içirilen kemik hastalıklı çocuklar 
birkaç haftada tamamen iyi ol -
muşlardır. 

Ecnebi lisan bilenler 
Amerikan mektebinde 20 ma - Barem kanununa göre 1 derece 

yısta dersler kesilecek 13 hazi - terfi edecek olan lisan bilen 
tanda imtihanlara, 17 yelfilde memurların sehrirnzideki imtih:µı-
de.rslere .başlanılacaktır. !arına bugün ba."lanılmıştır. 

Fransız mektepleri de 30 ma- Üniversite edebivat fakültcsin-
yısta dersleri kesecekler 10 hazi- de yanılan bu imtihanlara fran- -
randa imtihanlara .\Jaşlayıp tatil- sızca kısmında 90, almancadan 38, 
den sonra 11 eylCılde açılacaklar- inJZilizceden 18, İtalyancadan 12 
dır. ki.si olmak üzere 18.5 kişi girmi ş-
Şeıhrimizdeki ekallivet mektep- tir. 

lerinin imtihan ve tatil zamanları D~er taraftan Ankarada da 
da tedrisatı iptidaiye meclisi ka· ayni imtihanlara bl.l.S{Uil başlanil· 
rarına uydurulacaktır. • ~tır. 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

Amerikanın düşüncesi 
İtalyanın kömürü 

A vrUJWMla harp hali var. Garp 
cephesinde daha muharebe yok. 
Fakat harp ile alakadar olmak ü
zere bupa birkaç mühim leyfi
yet daha nazara çarpıyor. Ameri
ka ile Rusya arasındaki alışverif 
tlevam Miyor. Diğer tarahaa A-
merikalılar Finlandiyaya yar -

dnn itin bor~ veriyorlar. Geten
lııenle Amerika parlimentesuada 
cereyan eden müzakereler sınısm
da bu keyfiyet etrafile ortaya kon
du. Sovyetler Amuikaclan silil 
ve mühimmat satın almaktadır -
lar. Sonra Almanyaya komşu olan 
bım bitaraf memleketlere de A
merika tarafından vaki olan sa
tışlar vardır. Son aylarda böyle 
memleketlere Amerika tarafın -
da'ıı vukubula·n silah ve mühim -
mat satışı eskisine nisbetle % 7 
artını~ 

Münaka~lar sırasında kayde -
dildiğinc göre miittefiklere Ame
rikadan vaki olan satış ise ancak. 
% 10 artabihni~ür; deniyor. 
Diğer taraf tan Amerikalılar bu 

seferki Avı·upa harbinin sonunda 
dünyaya nasıl bir nizam veril -
mek laz.ıın geleceğine dair de z.i
hinlcrini meşgul ediyorlar. İstik 
bal için Amerikalıların ne düşün
dükleri bir kaç noktada toplnmyor 
ki bunların başında bir daha har
bin ve taar.ru:zun vukuwıa karşı 
siliılılarm azaltılması meselesi 
vardır. 

Sonra dünyanın bütün memle
ketleri arasında ticareti genişlet
mek kin de düşünülen esaslar et
rafında Amerika Birleşik hük.U -
metleri tarahndan yalnız bitar:ıf
lara değil. bütün devletlere mü -
racaat edilmiştir. Fakat bu mü -
racaat ve teşebbüsler bWlünkii 

Avrupa harbinin cl•rdumlması i
(İD herhangi bir tavassut mahi -
yetin~ değildir. 
Şayanı dikkat ~ir keyfiyet· A

merika ile balyanın münaecbatı 
pek yobmdadır. Buna makabil İ
talya ile- İnKütere arumdaki iktı
sadi münasebetler düaelememiştir. 
Ba bus1ata anı..mak i(j11 en bü
yiik ea~el kimiir meselıesilMlea ç&· 
kıyor. ltalya kiıaüriini tedmik et
mek i~ia Almanyaya ihüyll( ıös
teriyor. Soma yiae İtalya hariç
ten abtcağı mala brşıhk ihracat 
-vapmağa çalışıyor. İngiltere ile o
laa miizakerelertle de ona kendi 
maluuJitından mal vererek kö -
mür almayı ileri sürmektedir. İn
Jrilizler de İtalyan ağır sanayiinin 
vücude getirdiği yapılmış malze
meyi almak istiyorlar. 
İtalyanın Almanyadan aldığı kö

mür elen.izleri delaşarak gelmek
tedir. Bir k~ ay buna göz yumul
mu~ ise de nihayet müttefiklerin 
ablukası dolay~ile artık İtalya -
nın da Almanyadan kömür getirt
mesi gitgide sarpa saracağı anla
şılıyordu. İtalyan matbuatı şimdi
~·e kadar bu bahse temas etmez
ken artık duyulan müşkülatı an
latmağa başlamıştır. İtalyadan Al
manyl!ra gönderilmiş olan işçiler 
orada Italya hesabına kömür çıka
rıyorlar. İşte italyaya gelen kö -
mürde, Alınanların bununla ala
kası olmamak lazım gelir, onun i
çin nıiittefikler de hunun İtalyaya 
gelmesin.e mfuıi olmamalı, zaten 
mal da ltalyan ''apurlarile geli -
yor; diyorlar. Avrupada harp hali 
varken buna karışmamış olanlar
la müttefikler arasındaki bugüniin 
başlıca bahsedilen meselesi bun- 1 
lar eltluğa g&iiltiyor. 

AJJ KEMAL SUNMAN 
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A.lmanlar Norveç' in 
iki şehir daha 

·mal· de 
aldılar 

~ cephesi 7 ~.A.) - Ha- işgal etmişlerdir. Bu. görüşmeden. :t0nra .tı:. :K;Oht, 
lı..~ından: NOR.VEC HARİCİYE NAZIRI Havaı> ajansr mubaWriDe beyanat.-
:"lları istihbarat biiroeımım LONDRADA. ta bulunarak llı ayın 8 inde Pa-

0lın'den ald1~ J:ıi:r habere Londra 7 (A.A.) - N<ırveç Ha- rise gideceğini. or:ıda iki gün. Jra.. 
~ kıtaatı, şimall Nor - riciye Nazırı B. Kalıt, dün öi)e - ı Iaeajhru ve: B. Reynaııd, B. Dala

-. .ı.~" bufunan U..jtıen ve den. sonra B. Çmıberlayu tara - dieı: ve d.i;ler Franm ricali ile. go• 
~ Norve<; ~ tından kabul edilmiştir. rüşeeeğini söylemiştir, 

Mısıra girip çıkmak takyit ediliyor 
~e 7 (A.A.)- Beo(vetil Ali İkiaei bir emirnamede, müsaa- ile .. acaat etmeleri bildirilıaek-
~ """"' Mısır topraklaamıt deli veya müsaadesiz nezdlerinde tedir. S ~ayı hülulmet =·t-ıa- Bu nııirnamenin hil:ifınıla ha
~ llıııiisaadesine tabi tutalı lti:r infilak edic_i matldeleı: bulıaulu • reket ed.enler hakkında ağır ce • 

Çil:~~: Fran~d~~;:b==~;;n;::b~:kt:p eri-
~•a 7 (A.A.)- Bava işleri 

,. .. l..._..._ .~ S..-el Boue. General 
....... -..afif ımulea · elrrjniw 

~e memur etıaİI! ..-e lııil • 
~ larafmdaıt tanan imalit-
~ i İla -- oı- IııaJitelain \ ::.nü tal.Yiye nıaksadile i-
&~ . tedbirler alııun tır. 

tayın keyfiyeti ile Ingiliz ha-

va kuvvetlerinia antrenmanı sis-o 
teminde yapılmış olan tadilat, sa
liıhiyettar mehafilde bütün daire
lerde mabeme istihsali ve adam 
yetiştirilmesi hwıuaunda sarfedil
mekte olan faaliyetin arttırılma
sına !tir mukaddime addedilmek
tedir. 

Ayni mehafil, ha~a işleri nazırı-

nm İngiliz hava tttnmanları 
planmın Fransaya dn teşmili için 
bir takım tertibat al~ olducunu 
hatırlatmakta ve bu maksatla ya
kında Fransada ve Fransa impa -
ratorluğunda antrenman mektep
leri vücude getirileceğini ilave et
mektedir. 

!lle rikadan müttefiklere yardım sesleri yükseliyor 
~t~ 7 (A.A.)- 1935 •enesin- I talep etmiştir. Mumaileyh demiş- bir va:ıiyetc şahit olmamıştır. Ge-
~~ ~cumhur muavinliğine nam· tir ki: tirecekleri refah veya felaket iti-
t,;;;~. Ilı koy muş olan ıninlay .. . . b ·ı h r A "k .ı... !ı.. .. n· ·"'- 1 "dd 

1 
h'" - Dunya hıçbır zantan ge•en arı e aıen merı amı yaşıyan 

.'"412 ' u.ıratçı ara ~· et c u - · " 
, eılcrelı: müttefiklere miiessir hafta cereyan ed~n hadiselerle 130 milyon in&anın hayatına tıesir 

~ile :'!'anlım edilmesini- ıor.ırla mukavesc edilecek kadar tehlikeli edecek cddi saatlerde yazıyoruz. 

.,, tveç ariciye Nazırı Norveçteki vaziyeti anlatıyor 
lıedı-a 7 (A.A.' - Dün Nor - j de )'.,,_ılacak en iyi hareket, mem- J tiklerin şimali Norveçin Alman -
. , f;ırethanesinde ,:razetecLe - Ieket hatoru harbin tecaviind~n lar tarafından isgal edilmesine 
lı a* '1ldukları t • topLın - korumaktı . Fakat şimdi memle- müsaade et:miyecekleri kanaatin
~t j!:lZetecilcr tarafın - ketimizi mtldafaa e~mek mevzuu de bulunduğunu söylemiş ve şöy

~ ~ete • bir takım >Uallm:e ce- bahistir. Binaenaleyh kendimizi le demiştir: 
'tre~ demışlır kı: . . . çok kuvvetlı hissediyoruz. Zayia- •- Sabırlı olmalıyız. Seri, kat'i 

t.:~ alihsız memleketiınızın tmııa al(ırd.ı.r. Bilhassa. kıtaatıım- neticeler beklememeliyiz. Mütte
~~ <!o a kendısini seven bir ta - zın bitkin bir bale "<?liııciy.., ka- 1 fiklerle Norveç arasında ittifak 

h~lardan ~a~rum. olm~dı_ • dar •aroı'>lruş oldukları merkezi J muahedesi yoktur. Fakat böyle bir 
ıı.. ~ 1~k ~ızon ı.çın buyük Norveeteki zayiatımız Ç'Ok mü • muahede mevcut imiş gibi hare -
~~·~ dir, !lTlllttP.fiklerın ılhaın ket edilmektedir. Böyle bir vesi -

'

,'ti-..."' Oldukları ıdeal, oteden • himdir. Şimali Norveçteki ordu, kaya lüzum yoktur.• 
''<>!\re • ki k 1 sapasai:Uamdu:. Bu ordu, bir Sov-
;~ cın ta ·p etme te o -

~~CiJ.dir. yet taarruzu ihtimali dolayı.sile NORVEÇİN İHTİYAT ALTIN-
lılııı etı"ıizin bitiraf kalmak ol • slınale f!Önderilmis olan en iyi ta- LARI İNGİLTEREDE 

ıı zannedivorduk. Ç"ıinkü as- lim görmüş ordudur. Narveçlile- Londra 7 (A.A.) - 600 milyon 
lııitıliakımından zay?f. Jhiçük rin ellerinde bilhassa tayyare ve krondan ibaret olan Norveç ihti • 
b· ~t. beynelmilel işlerde mü- tavvare dafii topları yoktu .• yat altınları bir İngiliz limanına 
lr rol oyruyamazdı. Şu hal- B. Koht, netice olaırak;. aniitte • getirilmiştir. 

,.·· ... ,, . - ·' . . . . , ' ,.,. . ' . ;. . 

~SKER GÖZILE CEPHELER 
~ (l Uıci sa.Jıifeden devam) vardı. Avusturyanın ilhakı üze • 
"~ıııı0Lııııısı itibarile. bu Yugos· rine Yugoslavya, kendisine 250 
li:,''tıı teı.işı çok maııalıdır. kilometre uzunluğunda bir hu -

' "'ııcının son aü.nlcrdc ıakın- dutla kom~u gelen Almanyayı 
'ıı. 0~iyet!e mihver politikası - fiirrıı~ oldu;. Bu 250 kilometrelik 
~~ 11tıı fü.tıılıat pl<in!arilıl be - yeni hudut mü.d.afaa1/a elverişli ve 
~~eıtiden ih1/a edildiğine hakkifa mü.stcılıkcm de d.egildi'. 
lı.~ tııı.ıı.. ırııii.mlcinchlr. 1936 se- İtalyanın Arnavuıluğ~ ayak 

b· bQfZ.yan mihver }IO!iti • basmasile esasen bütün Dalmaç • 
,/' •evkülceyş plıiıı.ına. isti - ya sahillerinden tehlikeye maruz

~ p ~ordu. sadece 160 kiliımetrclik bir iıaJ. • 
\;,Pl4.ı,. "!'ıu:ibince, Trablustan y= komşu.luğuna m:ııkabil şimdi 
~ lslta.rul.inavyaııa kadar yalnız Romanııa tarafından bi~az 

, b·· .. milwer hattı Au,.,.,,ayı bulunan Yuqoslav1/a bıdayette 
1,.~l"llı<to!uy~rri:ı.L, nefes alacak vazıycte di4iLrıilmıiş-
'.''I\ "Ya ıle ktalya. mihver hat- tü.r. 
~ '~11Lnda kalan garp ctevlet - 1 . Ma.carisıun_ı da ııyni miiuılfr po-
, ı~,. <19ınd<ı kalan küçük dev • lıtı!<ası Y.=71den Almanuanın kw
• lj~ _'abıtalarını kesme:Jc üızıt- cagına <Wşmu.ş oldu. 
~ <l!i teşebbıislcre başladılar. . 1936 sımes_ıne kadar Almanya 
\o.~ d:euletl'ırriıııe ue mıiı;terek 1 ile komşuluqu. ol mı yan M acara. -
1. k .. .. dayanma!arı ihtimaliı o- , tan Avusturya ve Çekoslovaltya 
~~~ lt.ü.kilmetlerın ICuşaııZ.. Afmanyaya geçtiğindenlieri hu -
~ llUdeıı. ı~bbüde?t .Alman• ctlttlarının yarısından fazlasında 
~ .ı.,. Alman askerlerini seyredA.yo.-. 
, h.._ """-n tehditlıe, blı:mn va- Ga-rı:> cferı!et:lerindan muavenet '° ~ c!ııı rınrivaltilene mih- görme iJı:rimalleri kalmaımş ve. 

l!l ~•kmıvıım lın:ıııi.k uvkıU. - !llJYn müstalı.luım. hudutlarla sa. • 
c'lı. J.ri""" ilk k...,...nı tamam- rılmış . bufanan bu hıikümetlıere 
~ ~..,. hattının sağ&nda ka- karşı ftalya ıle Alm.ıınyanın ha • ' 
~~ hü.kılımetlerin !ll<TP dev- rekete geçmeleri kolaydır. Yal • 
\.: ilı.,,.·'• fili bir y. ardım. göırıne-

1 
nız_ yukarıda d~ işaret ettığimir 

ı..~ """"44 kalmı.ıı.y"""ıı., µl<inın 1 gıbı, cenup Slavlarının çiğnen • 
}. '<lflıasının tatbikiM hazır • I mesi. ve ..ıı.ın:anyanın Romanya • 
I:_ qkQt dan Karadenıze çıkmasına Somıet 
~ ~Polonyayı kolay tımııım- Ru.syanın razı olup olmıyac'ağı 

"11l...,,~ « !1tıryı d:eııletlcrirııe ka,.., meselksi vardır. 
S., bı..ı,Lrımak üzen Alıınarı- Ba!kanlardd bil' hareket baş • 

it;,"' t Rusya Ue bıığ~ak lıırsa, o zaman bii.yfı.k nıilı.ver plQ,.. 
;.'"Ilı •tUıae kaldı. =tın tahakkuku. için Souyet Rus
~ ıı:l4nmın tanziminde he- yanı11 da mu.vafiıkati alınmış ol -
,.~ olan. bu yeni dos- duğuna hıikmetmek icabeder. 

t oı..,..;ılaırın ikinei safhasında: --eo 
' 1c. gerektir. Örfi İdare Kanunu ~""4 boııu hükWnet!eri 
q tevft}tım kıuıdilerini 

~ "'ildaf.m edecek hale ge
~ ·. Her birinin. Al.manya 

~·~, ıle olan hudutlarının u
'''d<t Çok artmıştır. Y ant Ba!

l~ı.ı h"''""nıut P4 ağzıma di4·· 
ııı, "stl olmtutwr. Fakat a

l!\ .ıtlı~sab~ a~nmıyan bir ü-
qtirıJCıı P Qtrm tır. 

\ ~qli:ik Yuqns!avyanm vazi. • 
\,~1ıdı.ı aten mü.~11üidiir. Yugos
~~li lar~ evvelce oldukça. 
~~ idı. ftalya ile karadan 
te >n~tre ıuunlu.ııunda dağ -

stahkcm bir hududu 

(1 inci sahifeden devam) 
Askeri makamlar, bu yerlerde 

.görülecek l!izaın üzerine binaları 
ve eşhasın üzerlerini aravııbile -
cekler, telgraf mersulelerini tet -
kl:k edeccltler, radyo, telefon ve 
telsiz: ~ibi bilcümle muhabere va
sıtalarını kontrollarında bulun • 
duracaklar, matbuaları sansör e
d<ıbileceltlerdir. Kanuıı, askeri 
makamlara bunlardan başka da
ha ııeııiş sal.ıihiyetler verml!kte -
dır. Bu.. yeıılerde lüzumu kadar 
askeri mahkemeler te~il edile -
cektir. 

Almanya' dan 
gelen yaygara 

[Basmakaleden devam) 

miştir. Şarkında Sovyet Rusya 
vardır ve Bcrlin - Moskova ademi 
tecavüz paktı bu euıniyeti t şkil 

etnıektedir., Cenupta ise l\.laearis-
tan ve Balkanlar vM"dır. Bu dev
letler taarruza uğramadıkça her
han:gj bir maceraya kapıhnak. ni
yetinde değillerdir. Müttefikler 
ise hotbehot bu devletlerin bita -
railıklarını ihlal edemezler, etme
ğe de esasen niyetleri olmadığını 
her "esile ile tekrar etmektediri:. 
O halde Almanyawn cenubunda
ki devletlere itimat etmesi birinci 
esastır. İtimat.ızlık ancak, llu sa
haları da istila ve bayat sahası 
planım tahakkuk ettirmenin bir 
va5ltası ol'mak Ilizmr gt!lir ki, bu
nun mes'uliyeti tamıunile Aıl.nı.an
yaya ait bufunacağı gibi Alnmnya
ya ~eceğt felaket ve mnğ{ü»i
yet tıı. biiiüa şarllllrı a yuaarııflı 
izıık etııiıtimis ç~e içiiMiedir. 
Bana nılmen: Alınaıı-,.a Bıllka1t • 
lara saldudt!İl' taı..firde Blllkıınliır
ıla: ılüay-- şimdiye ı.a.ı.r kay
detmediği ea kanlı boğuşı.a ·~er"
yan eıfeceği içiiı Afmaııya bir deiu 
daha garp cephesinde Iiarbetıniye 
dönm~k imkan vo kudretini ke11r 
disinde hulaJDJyacak ve mağlüb.i,. 
yetini Balkanlarda açtığı ce11hede 
tesri edecek ve dünya ın.iU..tlcriı.ıi 
B'.alkaniaı:ıla: döği.iıııniye eelbetmiş 
ollıcak ,,e mağlubiyet. Ahnanyauın 
göbeğine Iııadar B"alkanhırdon gi
recektir. Bin:ıeımleyh bu iilııbeti 

hesap edebilen bir Afuııınya ağb
bi ihtima~ İng!ltel'eye daha çok 
yakınla•mllk, Inı:lltere - Fransa 
arasındaki deniz ınuvasulasını ha
va kuvvetlerile ihlıll etınek için 
evvelemirde Holandaya saldıra~ak 
ve Dolanda • Belçika, belki de İs
viçre yolları ile Fraıısanın içine 
g:irmiyc çalışmak ve külli kuvvet
Icrile bu yaz soınma kadar netice· 
yi almak istiyecektir. 

Ei{er vaziyet böyle ise •D. N. B. 
ajansının rolü şimdiki halde bir 
şaşırtma yapmaktan ibarettir de
nebilir. Akııi halde ise Almanya 
Balkanlara taarruza hazırlanı\'or 
bunun tahriklerini yapıyor ve I taİ
yayı da Balkanlarda harbe girmi
ye mjıcbur ediyor, d-ektir. 

ETEM İZZET BE1'1CE 

Bugün Çe 'len 
umara ar 

Ankara 7 T<!lefonia)- MiYl'i pi
yangonun ikiW seri birinci keşi
ılcsi lnııün Halknindc no1!er, mu
rakıplar n kalabalık bir halk küt· 
lesi. ka.r~ISMMfa ~eti imiştir. 

Eegi.ımki ~ideıle kazanan au
maraları bilditjyorum. 

,_. • " ~- ..;_ --,> -~ 

Ş iF A 
BULMUŞ 

v 
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S- S O Jf T &_L G_a AP'_-:- ·ı _,MA"l'IS 1946 

'Y ~nanis an'ın karşıla
şacağı her t ılike 

(1 iRci .ahifedn& devam) derin, emin ve verimli bir sev . 

Türk ve Yunan milletleri birbi- gidir. 
Kara gün görmememizi temen· 

riııe ~an ve alakasız olduk • ni ederim, Iak:in arzumıu hilafına 
!arı devirlerde daima zarar _gör • olarak böyle bir günle karşılaşa • 80 bİni ffra kan:naniaz: 

300@ Bay J. O. C. Yaıyot' : mi.işlerdir. Halbtıki mücerrep bir calc o kırsa le, Türk milletile Türk 
,,.T~ dostluk daima faydalı olmuştur. ordusu, Yunan milletinin yanıba-20 bin lira ~nla• 

200&7 """"'~ya okuyoruz. Tedavi gören •-te bu nokta -"-a'-...__! m'""-~ . al ak ;:ıa~ vzmLJ lzk:ııt,. ,uJCQCK. -"' """'" """ ~~ şında me'l'kı ac tır. Çünkü Yu-
15 bi nlira kazananlar 

2cr.IM 
IO bin Iira kazananlar 

46487 

yıtkısı.ndı.n bahsedilince, kat'iYJ'lllll sebetierını:izi en emin ve en sağ- naıı.istanm başına gelecek her teh· 
mfibalağa değildil". Bir zat a!kşıım lam teminatı olduj?;u Jtibi, bunun like:ri Türkiye için de tehlike ad
rtatbilk ettiği b'r ALLCOCK yatısı, inkişabna çalşmamıza da bizi ic- detmekteyiz. 
bi;r tt.eee zarfında tesirini göstee- bar etımektedir. Yııııaıılı dodlanmız bunu bi • 
rek l"e devamlı. ....,..JWk tevlid e- Türkler yalnız iyi -ün dostu de- lirlerse de siz bir daha tekrarla
deı:ıek aifıy"1ll. mahalli t.eskia et- '"ld. ie Doatl yınız. Bugün misafir olarak bu -
mZ$tir. 111 ,.. r. arıımz:ı. kam .f:Ü11· lundu~uz Türkiye semasının 

5 bin lira kazananlar 
1'Z93 67'68 3393 2ocr52 40104 

1000 LİRA KAZANANLAlt 
1852 !431 !460 2537 3632 4148 
4624 6198 7167 7876 8507 9445 
12684 12849 t3409 ı.3'7ll9 !5783 !5316" 
171122" I755'l !79!5 20635 2.0910 22325 
2J'Z35 23884 2464!1 24845 26141 :W754 
3125'7 32132 33716 34314 34i!OO 33211 
367()5 3'75j)'2 37609 ~ 4-0670 41358 
42000 4279'! 45602 46323 ~695 47585 
49588 49929 

AT T ...,,..,_ __ ..,__ 1 __ ,._~_, !erinde de yardım ettiğimize, bü- altında. bu sö:z:l<!ri bir aksisada tti-
~,.., ·~ ............... - .. -. ~ 

siyatik, delikli ALLCOCK yakıla· tün tarilıimi:z şahittir. Yananis - bi Wttiltirtizi okıırJannıza anlatı-

ı:i12 ~~ olmu.ıJ,awdır. , =ta=n=a=k=a=rs=ı=o=l=a=n==d=""=tl=ıı=i(=um=u=z=d=a~n;;ız;;;,.•============ 
ALLCOCK y:alclanmın tıevlid et-" 

tiğ: SThh:i sıc-ırk!hk, OTOMATİK BİR 
iMASAJ gibi hemen ağr:ıyan yerin 
etrafını kapfa:r. ALLCOCK yakıla
ruııdaık.; kırmızı dcire ve Gtarta1 re
simli mar!kasına dikkat ediniz. Ec
zanelerde> 2.7 bu-<;Ulk kunıştı;ı:r. 

Sonu 8 ile nih:ıyct bulan numa
ralar' ontla bir hesabile birer lira 
amorti alacaklardır. .. , . _.i( ' '.'.'... , . . • 

italya harbe girerse .. ., 
(l inci sahifeden cuzvam) 

Alman propagand:ısr 1nr tedlriT· 
lui İtalyanın emniyetiıuı. kaı:şt bir 
tecavüz olarak göstermcğe çalış • 
maktadır. Biitüa lıun{ara rağmen, 
Musolini kararlarını almakta ser
best bulunmaktadır. 

Amerika sefirinin yaptığı kıŞ<'b· 
büslcr Komada büyük bir !esil' 
hasıl etmiştir. 

Alınan propaı:andası, ınültefiık· 
]erin Yunanistana asker çıkarnıak 
'\'e burada cnd5Jeriae üslt .. '1' \'Ücu
de getirmek ııi)·eüade olduklarım 
ıla wtaya çıkarmıştır . 

)lareşal Balbonun gazetesi 1>lau 
&:urriere Pado»a gazetesi de müt
tefiklerin Yunanistanı gi:t.lice iş
gal etmek 1 tediklerini yazmıştır. 
Fakat Londranın salahiyetli m h
fellerinde bu iddialar tekzip edil
miştir. 

Yunan Başvekili ~Ietaksas dün 
Atinadaki İtalyan sefiri ile rörii_ş
müş, seflı: bu mülakatı nıüteakıp 
tayyare ile Komaya gitmiştir. 
Diğer taraftan İtalyadaki son 

tezahürler, İtalya,. cfkiin ıımumi
yesinin harbin aleyhinde bulun
duğunu göstermiştir. Hanedan a
zası ve Papalık makamı da ayni 
şiddetle harbin aleyhindedir. 

Paoa tarafından kabul edilnriş 
olan Vcliahd Prenıı dö Plyeınont 
l\.lw;oliniyi ziyaret etmiş ve ku
mandam bulunduf:ıı ordular jp'U

pu mıntakası hakkında Başvekile 
maJfüı1at vermiştir. Bu ıuüliıkat 
bir saatten fazla sürmüştür. 

İngiliz filosunun Akdenizde ta
haı;südü hakkında, İtalya hüku -
metinin İn:giltcredcn izahat iste
ıliğine daiır maliımat yoktur. İn -
giltere hükôıneti italya ile müna· 
sebetlerini daha ziyade düzeltmek 
emelindedir. Yeni talimat alınış 
11lan lngilterenin Koma sefiri Sir 
Persi Loren dün ak am Londra • 
dan vazifesi ba~ına gelmiştir. 

Avam· kamarasında bugün ya
pıfaeali olan toplantıya büyük e
hemmiyet verihnekt.edir. Bu top
lantıda Nerveçteki bir. kısım. as
kerlerin geri çağJrılnıası sebep -
leri hnll:ında ınnhalifler bükilmetr 
tan izahat istiyecekferdir: 

Gazetel.n, herşeye rapen nıüt
~cin her sahad-.. kuvvetli ınev
kide bulunduklarını (f!barüz etiir
nıeitedir. 

wpitolardaıl bir tanesiııi Polon
ya_ hükumetine hediye etmiştir. 

!ngiltere, harbin sevk ve idaresi 
h\!Susunda Balıriye Na:ıırı Çörçile 
daha geniş salahiyet v<'ınıiştir. 
C"er(il kııdan ..,,,..,. İııgiliz er
kanıharbiye şeflcı·iıı.iıı toplantıla
rına riyaset c~eccK ve alınacak 
kararlan harp bbinesiiıe fnld.ire
cektir. 

NAPOLİDE SULH LEHİNDE 
llı'imlA Y IŞLEıt 

Roma 7 (liusasi)- Musolini • 
ilin meçlıul bi.r istik:mıete gittigi 
lıakkınıla ıtiin radyo verdiği 
haber tahakiuk etm tir. &o • 
madan aynlan l vekili 
değıl. OR dur. 
İtalyan veliahdırun dün Muso

liniyi ziyareti esnasında, ordu ku
manılaw sıfatile mmta "' mıiaki 
va2iyet hakk.ında izahat vermekle 
beraber, Papanın sulh arzularını 
da bildinniştir. 

Dij!er taraftan Napolide dü sulh 
lehinde tezahürat yapılmıııtır. Bu
nunla beraber, matbuatın Fransa 
ve Ingiltere aleyhindeki şiıldetli 
neşriyatı devam etmektedir. 

YENİ İTAI.YAN ZlBHLISI 
Cen<>va 7 (A.A.)- 35.000 tonluk 

Litto;io zırhlısı deniz makamla -
rllla teslim edil mQıtir. 

AV Al1I KA.'IABASINDA 
BUGÜNKÜ TOPLANTI 

L&ndra 1 EU..suııi)- Avam ka
marasının b11ı:üakii cclsesiuıie, 
muhalefet partisi meb'uslarmın 
Norveç hareltatuıdaki mavaffa • 
kiyetııizlikten dolayı, billıassa (:em
berlavne, mühriihas nazırı Samu
el Hora ve malive nazırı Con Sy
mone şiddetle hücum edecelleri 
anlaşılmaktadu. 

Müzakerelerin. yarın da ılevam 
edece~ Başvekilden maada bahri
ye nazırı Çörçil, Samuel Hor ve 

·harbiye nazın Oliver Stanley de 
iııahat vereceklerdlı. 

İşçi meb'U8lardan 11-leri.,.oıı. diin 
Sutamptonda söylediği bir nutuk
da, (:emberlaynin, Samuel Bonıu 
ve Con Symoun istifalarm1 dii • 
şünmek :ıamwu. pldiğiırr sey le -
miştir. 

Petrol sahamız 
(l inci salıifeden devam) 

Lordlar kamarasında da bu &u
susta yarın müzal<tırefür ....,.tı.ı. sadi kwınette bir petrol sahasına 

Hitieııla. tı;,,.,ç Kralı Giist""' a- teııadfrJi edilirse, oturr be·, lar.k ki
rasında son ııüıılw:de baz.ı ıııaha- lemet•e kadar tııtaca:k. olan hat 
llercfer cereyan ettiği ve heır iki bu.:aya uzatılacalttıc. 
cfevllıt reisinin gö~ lrirlikluilli Meclisin dünl<ü topfantısıada 
muhafaza. e-lı:t<ı ofıl.uğw liJdi • Diyıırrbakır - İran hııttın<fa yapı • 
rilme~tedir. lacak tadilat la"l1mın da ~rüsiil-
Diğer taraftan denizlerde ve ha- rmTştür. Baın lnftioleı-· bu lmtta ;rr

'AflH'ıfa mufıanliel r gittikçe şıid'- rılan 50 milyon li.ı:adan 15 milyon 
delini arttırmaktadır. Jt&iôf is _ lirasının. sarfedi.l.dik.ten sonra, ta-· 
mindeki' İngiliz- de troyeri N anısos- diline niçın lüzum ı::(irüldüğiinü, 
taki müttefiJI kıt'aforının geri ce- demek kı dah:a. evvelden ıyi keşif 
kilfşi e-.m•nıda Alman tayyMelc- yanılmad.ıgıru. söylemişlerdir. 
ri taı-afından atılon bombalarla Nacı Demirae sarfedilcn 15 mil· 
botırılımştır. Afridi. 18711 renluk :voından_ bilr santiminın dalı± zayi 
bir ~nıufü. f20 kişilik müYette- olmadıgını, beikı de askeri mula
ı.ırtı varılar. Bu gıımi Altnun-k va- hazalarla Diyarııtıııkıl'"da:rı Kurt • 
purundaki İngiliz esirlerinin kur- aılan'a hattı ı:ııü<ttrnk ~türmek .. 
tanlına.ı sırasında büyült hizmet- oradan da biri lr:ıoka, Wğııri de 
!er gürınü tii. Vanac teındU; eylemek esasının ka-

Namsosta Alman ~yarelerinin bul edildii(ıni söylemiştır. 
·· tef.ik kuvvetleri nalı.leden va- Hatiplerden sonra Nafıa Vekili 

purlara kaı· ı vaptıkları bii.cumda Gerrer:ıl Ali Fuat Cebesoy dcmiş-
iki tayyare dü ·ürülmüşwr. tir ki: 
Alınan ta)·yareleri 3 mayısta Şi· •İlerde Yapılacak: kııt'i ;.tikşaf-

Kız, beraber 
gezmeğe gitmek 

istemeyince .•• 

Busabah 
Avrupadan 

gelen yolcular 
Dün Süleymaniyedc bir yara • Frankfort fahri konsolosumuz 

13.ll'a hadiiest ol'muş. bir aı:iam Niyazi Raı:ıalt bu sabahki ekspres· 
kendiille l('CZDliye ıtrtmek istemi • le Alınamadan şehrimize gelnıiş
""Hl bir kızı oort yerindıen afı:ır Sil· tir. 
rette yaralamıştır. Almanyada ·bıdtman talelıeleri-

SiileımnatıiYede mahzenlerde. ya- ımiıden tabsıllerini ll<.maf eden • 
tıp kalkan Kemal adında biri ö- ler de peydnpey oıe:hrimtıc dön
tedenl;ıeri tanı+tığl. 19 ~ , ınelctedir !er. Bu sabah ırelcn ta • 
Zeyıııeı;ı adındaki kı:ıla k~ı • ı lebelerllrtizden biri5i Jı:endisile gö
l!!:ıl'i ve beraıbcr kırlara ıtezmiye rilsen bir mııharrlrlmize şunları 
~ini tekfil etmiştir. ~ep s5 lemiştir: 
lı?t arli:adaşile- bul :ıya söz ver- l •- Alman haUlı bfz talebelere 
miş otcfı:rğunıı söyiiyerelı:, Kcma • ve Tilrklcre iyi muamele etmek·· 
ITn tekiı.fini kabul etmemiştir. Ke- tec:lir. Ecnebi dip! :ıtl:ıra Bcr • 
ııı:ıar yme ısrar etm~ ve- bu: defa linr!e her tfirlıi ında maddesi te • 
da rcd cevahile ika:l'"Jı~ bı- min olımmaktadır. 
çaimı cel<erek Zeyrrelıt clı3rl ye- İstil.ilar halka haber verilme -
rinden ağ1r surette yaralamıştır. mektedir. Nitc-kim Non·eçin ve 
Zeynep cankurtaran otonıohiii ile Danim:ırkanın i«•aliııi Berlin hal· 
HaS'eki h;r.ıtancruıe kardm!a?:l'k kı iki Mln soıı:rıı öi1rencbflmiştır. 
tedavi altma aJınmı_ıı hadiseden Muhtelif şehirlenfe ııfindc 3 - 4 

• sonr~. kaç.ınak ı!rtrven Kemal defa aJaım işueti verilmekte ve 
bıca_gile beraber yakalanmıştır. hava taarruzları tccrübc-lcri va • 

Samsun yakınında 
serseri bir mayn 

Bu~taıı ve Roma.ııya sahil
lerinde olduğu gi.bi Karadeniz sa
hillerinde de bazı serseri ma • 
y',ııler görüldü.ii:ü a.nlaşılm ... tır. 

Ezcümle iki gün evvel Samsun 
limanına va.kın bir yerde serseıi 

bir mayin göriilmü$tiir. , 
----<>--

1 a ·jhi kıymette bir 
mezar bulundu 

Kadıköyünde Çilek sokaiınıla 
Karayani l >hçesi namilc manıf ar· 
sada bir evin temeli kazılırken 3 
metre derinli~nde bir mezar bu
lunmnstur. 

Bu ınezar,. içiude iki insaea ait 
kemiklerle tarihi kıymeti mevcut 
oldui{u tahmin edilen 5 desti görül
müştür. Destilcr tetkik için mü
zeler umum müdürlöğüne gönıl.,.. 
rilmistir: 

pılmaktadır.!• * İfl'ılili:zce Tayınis ıtezetesinin 
Türltiye muhabiri M. Kermik bu 
sabahki e-Jc.ipresle şehdmize gel • 
mi ·tir. 

Karabiik fabrikalarında çalı.şa
cak olan iki :inıtiliz mühendisi de 
aı.:ni trenle şehrimize gelmişler • 
dir. 

---0000---

Üsküdar meydanında 
Milli Şefin biiatü 

Yeni aıeılmak.ta oW. Üsküdar 
meydanına Milli Şclinıiz ismet 
İnönünün büyük bir büstünün ko
nulması kararlaştırı1mıştır. 

Büstün insası için bir müsaba
ka açılacaktır. 

ZAY1: Kmnçay askerlik şube
sinden aldı~ terhis tezke!"emi 
kavbettim. Y cinsini alacağımdan 
eskisinin hükmü. ~·ok.bu:. 

:r.14 ~u Halil ojilı:ı Tufar 

qg,g fl·, r..l2 fL-1-"LTX Iıi§'§+ı+i+ 

KAGIT FIA TL ARI 
SÜMER BA K SELLOLOZ 

SANAYii MÜESSESESiNDEN: 
Ahvali hazıra dolayu;iyle lının madde fiyatları yükselmiş 

bulunduğundan Istaııbulda Yemiş İskelesinde kain satış cle.Po
muz, kağıtlarda asgari bir balyıı ve mııkavvaiarda asgari bir pa
ket olmak üzere, badema aı;ağıda yaıılı fiyatlar üzerinden sa
tışta bufuınacaktır. 

Birinci bamur yazı kağıdı 
İkinci h-aınur ya:zı kiiirdı 
Bi'letlik kıiığııtlm (beyaz) 
Biletlik kağıtlar (renkli) 
Bk t.arafiı sell'üüız amöırlaj kiöılı 
beyaz 80 grmn ve yukarıs1 
Sır taraflı sellü!oz ambalaj ~eh. 
bey... 80 ıo-amd•n ~ 
Bir taraflı renkli sellüloz k3ğıdJ. 
J:ki tııra:fh ttnklı ielliil.oz kıii!.ıdı 
Kraft ambelai ka,ihdı. 
Kraft taklidi aruba1i i J<aı?Mı 
Şren:r bakkal kağıdı 70 ve 110 gr.ı:m1ık 
<;rem: bakkal kağıdı 110 gramdan yukarısı 
Beyaz karton 
Gri karton 

Kiiasu 50 knrnı 
• 39 • 
• 39 • 
• 42 • 

• l9 • 

• 4& • 
• 48 • 
• 54 • 
• :ı; • 
• :15 • 
• 25 • 
• M • 

Paketi 705 • 
• 545 • 

Diğer şehirler tücc. arlar. ının istifadesinf temin iı;in badema 1 
bu .Çbilcrin vukar1da yırzılı satış dcpamuzun adreooine istedikleri 
ağıtları bildi~leri ve aynı zamanda kağıt bedellerinin hava

lesıyle Jcii(ıtlan depomuzda teslim alacak kimsenin isim ve ad
resini is'ar etmeleri lhrmdıT. TalC!PICt" sıraya konulacak ve de
ııodaki JDPVCUt nisbetinde karıplan,acakUr. 

A 

L A L E Zaferlerle dolu şerefli bir •e>oaa 
• nda ederken, yeni bir mevsilll 

yaratıyor. 

Bu haftadan itibaren senenin en güzel iki süper filmi 
hır urogramda 

mal denizinckı de bi mtittefik va- !ar, neticesinde eier güzergahın 
pur kafilesine hücum etıni~lcrdi. bir noktasında iran istikametine 
Bu hücumda da kafileye refakat de ı?idilmek mümkün olursa o va
eden 1Jizon itiınindeki J'"ransız tor- ·it müşterek kısımdan ısttfade e· 
Jli«ı•u batırdım tır. Mürettebatın dilecektir.• 
nıülıiın bir kısmı kurtarılmıştır. j K'afıa Vekili sözlerine devam e
.Bizon 2436 tonluktur ve Fransız J derek, Aziziye tüneli tesviye işini 
filosunun muharebenin bidayetin. izah e~·Iemis ve bu tUnclın mm'L' 
denberi ilk kaybettiği harp gemi- icinde seyrüsefere başlanacağını ı 

1 - HUDUT CASUSLAR! 
Büyük Fransız filmi, içinıie yaşadığı.ımz harlı-in en he:rttaulı 

casusluk maceralarile dolu günün şaheseri. 

2-RADYO SARAYI sidir. bildırmis ve Hasan Fehmi tarafın-
Gronı .Yıldırım• ismindeki bir dan YapılmlŞ olan tekliff tasvip 

Polonya torııito muhribi de bomba eylemiştir. 
ile batırıl!"ıstır. 1 zahit "e 65 ki~; Meclis. bu izahattan scınra Iayi
kayıptır. Iugiliz hükumeti, bu tor- hayı vaoıian teklif dairesinde ka
pitonuıı )·crıne J\faltacfa bulunan bul eyleımfştir. 

Amerika Raiyo Sarayını en ı;i:ıel ses.,li san'atkirlan, en 
kudretli artistlerile çevrilen şıb ane film. 

A 

Bu Perşembeden itıöaren L AL E Sinemasında 



Baş, diş, nezle, grip, romatizma 
ve bütün ağrılarınızı derhal keser. icabında 

günde 3 kaşe alınabilir. 

KENDİNE HAYRAN 
Çünkü tenine en uygun rengi bulmuş 

İDEALiNE kavuşmuştur 

1 
Devlet Demiryoll•n ve Llm•nl•rı 

____ _...ı,_ı_e_tm __ e_u __ ._id_•_re __ • __ ı_ı_ıi_n_ı_a_r_ı ____ ~ 

EN BIRlNCI 

Kan, Kuvvet, İştiha Şurubudur 

TÜRKİYE 
ŞiŞE VE CAM F ABRIKALARI 

Anonim Sosyetesinden 
Paşabahçe Şişe ve Canı Fabrikamız toplu olarak san renk şişe 

imal edeceğinden imalat miktarının layık.ile taayyün edebilmesi için 
alikadarlarm en geç 15/6/949 tarihine kadar senelik ibtiyaçlan için 
fabrikamıza sipariş vermelerini dileriz. 

Bu tarihi geçecek olan siparişler ancak 94.1 senesinin temmuz 
ayında imalata alınabileceğinden keyfiyet şimdiden ilan olunur. 

ADEMİ İKTİDAR 

Tabletleri her eczanede bulunur 
Pnoto kutuıu 1255) Ga!.ta. l.tanbul 

·-...-.. -
İstanbul Elektrik Tramvay ve 

İşletmeleri Umum Müdürlüğünden: 
Tünel 

Eminönünde lüzum görülen asfalt inşaatı dolayısile muvakkat bir , 
zaman için Eminönüne işleeyen tramvay hattından bir kısmınm [ 
Karak:öyden bir kısmının da Sirkeciden manavra yapacakları muh- ı 

terem yolculara ilan olunur. (3622) 1 

1 
1 PETROL NİZAM 

1 GENÇLiK 
2 - GÜZELLiK 

3 - SIHHAT 
İşte yüksek bir kremde aranan 
bu meziyetlerin hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir . 

lı T. iŞ. BANKASI 
1 1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE FLANI 

Beykoz Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Muhammen bedeli 3250 lira olan 500 metre NKBA yeraltı kablosu 
21/5/194-0 salı günü saat (11) on birde Haydarpaşada Gar binası dahi-
lindeki komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 1 

Bu işe girmek istiyenlerin 243 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat J 

ve kanunun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltme günü saatine kadar l 
komisyona müracaatları lazıımdır. 

l - KREM PERTEV: Bir tu
aiet müstahzarıdır. İnce 
bir itina ve yapılışındaki 
hususiyeti itibarile yüz
deki çizgi ve buruşukluk
ların teşekkülüne mani 
olur. Deriyi genç ve ger
gin tutar. 

Beykoz Kilise sokak 28 No. lu 
hanede Panayot. 
İstanbul maliye muhakemat mü

dürlüğü tarafından aleyhinize a
çılan alacak davasının 26/4/940 
cuma günü saat 11 de olan duruş
masında ikametgahınızın belli ol
maması hascbile ilanen tebligat 
yapılmasına ve duruşmanın 21/ 
5/940 salı günü saat 11 e bırakıl
masına karar verilmiştir. O ~ 
ve vaktinde bizzat veya vekil va
sıtasile mahkemeye gelmeniz !a
zıımdır. Gelmedii'riniz ve vekil da
hi göndermediğiniz takdirde da -
vanın delilleri toplanarak duruş
manın gıyabınızda olarak netice
lendirileceği ilanen tebliğ olunur. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 
(3619) 

Beyoğlu Sulh Birinci Fatih Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: Hukuk Hakimliğinden: 

Hazinenin iBevoğlu Karaköy 
mahallesi Kostantin sokak 80 nu
marada Vasiliki Koko aleyhine 
açtığı davanın muhakemesi neti
cesinde 27 lira 45 kuruşun 26/12/ 
939 tarihinden itibaren yüzde beş 
faiz ve yüzde <ın avukathk ücre
tilc birlikte tahsiline karar veri
len 25/4/94-0 tarihli kararın müd
deialeyhin ikametgahının meç -
huliyeti hasebile ilanen tebliğine 
•karar verilııili; olduğundan işbu 

karar hul3sai büküm makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 
(94-0/438) 

Sultanahmet 3 üncü sulh hu -
kuk b&kimliğinden: 

M. Erip: Şehzadebaşı Acemoğlu. 
Hamam sokak 2 numaralı hane
de mukim iken halen ikametgahı 
meçhul. 

Hazine tarafından aleyhinize 
ikame edilen 275 lira 75 kuruş a
lacak davası için ilanen yapılan 
tebligata rağmen mahkemeye gel
mediğinizden bu kerre hakkınız
da .,vap kararı verilmiş olup 
müddei hazine vekili vesaik ib
raz etmiştir. 

!Müddeti kanuniyesi zarfında 

mahkemeye bizzat veya bilvekfile 
gelip itiraz etmediğiniz takdirde 
vakıaları kabul etmis sayılacağı
nızdan mahkemenin muallak bu
lunduğu 27/5/940 ıtfuıü saat 10,30 
da hazır bulunmanız için .l(lyap 
kararı ımakamına kaim olmak ü
zere 15 gün müddetle ilanen teb-
liğ olunur. (940/64) 

Yordan kızı Efterpi tarafından 
Hiristo oğlu Vangel aleyhine açı
lan izaleişuyu davasının sonunda: 
ımevzuubahs ~ayrimenkulün bil
rnüzayede satılarak şuyuun iza -
lesine 26/2/940 tarihinde M. a!ey- ı----Gö-~-z-H_e_k_i_m_i ___ _ 
hin ınvabında karar verilmiş ol-
duğundan tarihi ilandan itibaren 1 Dr. Murat Rami Aydın 
8. gün zarfında temyizi dava edil- Beyoğlu _ Parmakkapı, imam 
rnediği takdirde hükmün kesbi 
kat'iyet edeceiti hüküm hulasasL sokak No. 2 Tel. 41553 
makamına kaim olmak üzere ila- Muayene ve her türlü göz 
nen teblii! olunur. (9401325) 1 ameliyatı fıkaraya parasızdır. 

No.214-52 Yazan: M. SAMİ KABAYEL 

Şövalyeler Şehzadeyi Savua Dükasının bulun
duğu yere çıkarmayı muvafık bulmuşlardı 
Nis, hakikaten sahilde mahbup 

bir şehir idi. Mahbup ve mahbu- f 
besi çoktu. Bağ ve bahçelerinin he
sabı yoktu (2). 

Fakat Sultan Cemin Fransa top- 1 
rağına çıkarılmayıp da Savua Dü
kasının malikanesine çıkarılması
nın sebebi yalnız veba vaka'sı de
ğildi. Fransa kralı on birinci Lü
inin Dübossona karşı gösterdiği 
cesaret idi. 

Şövalyeler, daha emin olmak i
çin şehzadeyi Savun Dükasının 
bulunduğu ve hükmettiği yere çı-
karmayı muvafık bulmuşlardL 1 

(2) Vakıatı Sultan Cem, S. 10. 

Fransız kralı, Savua Dükesını 
çok severdi. Bu sebeple şövalyeler 
Savua, Dükesinden medet ummak 
ve onun Fransız kralı nezdindcki 
forsundan istifade etmek için onun 
malik3nesinc çıkarntalarını mu
vafık bulmuşlardı .. 

Savua Dükesi, henüz on dört ya
şında bir delikanlı idi. Fevkal8de 
hüsne malikti. Adeta bir kız ka
dar güzeldi. 

Sultan Cem, şövalyeler tarafın
dan Savun Dükesinin bulunduğu 
yere çıkarılır çıkarılmaz derhal 
Fransız kralına haber verildi. 
Şövalyeler kurnazca hareket edi
yorlardı. Fransız kralından mü -

Kemalpaşa Belediy~sirrden: 
Kemalpaşa kasabasında yapılacak elektrik tesisatı şebeke gurubu

nun 29/4/94-0 tarihindeki açık eksiltmesinde talip çıkmadığından 9/5/ 
940 tarihine kadar 10 gün müddetle temdit cdildi/ii ilan olunur. (3678) 

lstanbul Asliye Üçüncül Beyoğlu Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 1Hukuk Hakimliğinden:: 

2 - KREM PERTEV: Bir gü
zellik vasıtasıdır. Geniş
lemiş mesamatı sıkıştıra
rak ciltteki pürtük ve ka
barc:kları giderir. Çil ve 
lekeleri izale eder. Teni 
mat ve şeffaf bir hale ge
tirir. 

3 - KRE!\I PERTEV: Bir ci!d 
devasıdır. Deri guddeleri

nin ifrazatını düzeltir. Si
vilce ve siyah noktaların 
tezahürüne mani olur. 
Cild adalesini besliye -
rek kuvvetlendirir. Kuru 
cildler için yağlı, ve yağ
sız cildler için yağsız hu
susi tüp ve vazoları vardır. 

(940/108) 

Fatih Birinci Sulh 

iHazinei maliyei rnuhakemat mü
dürlüğü tarafından Büyükderede 
Kuyu sokağında eski 6 yeni 12 

N o. da mukim iken hali hazır ika
metgahının meçhul olduğu tahak
kuk eden Matyo alevhine mahl<e
menin 936/1621 dosyasile açılan 
Gaiplik davasının 29/4/94-0 tarihli 

celsesinde hazır bulunması hak -
kında ilanen müddeaaleyhe da -
vetiye tebliğ edildiği halde gel -
memesi hasebile hak.kında gıyap 
!kararı ittihaz olunarak muhake -
me 10/6/940 pazartesi saat 13,30 a 
talik edilmiş olduğundan müdde
aaleyh Matyonun mezkur gün ve 
saatte mahkemede hazır bulun -
ıınası veya bir vekil göndermesi 
aksi takdirde gıyabında muhake
me icra edileceği ve bir daha cel
seye kabul edilmiyeceği ilan olu-

Hazinenin Şişli Bomonti sokak 

23 No. da Nafiz aleyhine açtığı 

davada müddei vekili vesika ve
rerek müddeialeyhin ikametgahı
nın mechuliyeti hasebile on beş 

~ün müddetle ilanen gıyap kararı 
tebliğini istiyerek on beş ıtfuı 

ıınüddetle ilanın ıııyap kararı teb
liğine mahkemece karar verilmiş 
olduğundan muhakeme günü olan 

23/5/940 saat 10,30 da mahkemeye 
bizzat veya bilvekfile gelmeniz 
muameleli gıyap kararı makamı
na kaim olmak üzere ilfın olunur. 

F 
'h 8 . . . S Ih Hukuk Hakimliğinden: 

atı ırıncı u 
H

A k' l" w, d Hüseyin Hüsnü: İstanbul Ke -

nur. 936/1621 

saade almak ve bu müsaadeyi Sa
vua Dükesi vasıtasile istihsal ey
lemek siyasetini gütmüşlerdi. 

Savua Dükcsi, Cemi hüsnü ka
bul eyledi ve derhal Fransa kra
lına bir adam yolladı. Şehzadenin 
Savua dahilinde misafir kalmasını 
iltiınıı.s ediyordu. 

Fakat; dört ay geçtiği halde bir 
türlü Fransa kralından şebııade 
nin nıi.'ıafir olarak Savuada kal -
ması için izinname gelmedi. 

Şövalyeler ve Cem Sultan sa -
bırsızlanıyorlardı. Şehzade gün
lerin ve ayların geçmesine müsa
ade etmiyordu. İkide birde şöval
yelere müracaat ederek: 

- Bu ne haldir!. İster Fransız 
kralı müsaade etsin, ister etme -
sin .. Benim hedefim burada otur
mak değildir. Macaristana git -
mektir. 

Şövalyeler, kurnazlığa kaçarak 
şu yolda cevap veriyorlardı: 

- Şehzadem, bir kere şehre çık
tık. Şimdilik Fransız kralının hük
mü tahtındayız demektir .. Oradan 
bir emir gelmedikçe taşra çıka -
mayız. 

Şehzade mukabele ediyordu: 
- Beni Macaristan kralı Mat -

yas Korvcne gönderiniz. 

Hukuk a ım ıgın en: meraltında 22 sayılı dükkanda 

(40/276) 

Suada: Kumkapı Nişanca Latif 
sokak 4 numarada mukim iken 
halen ikametgahı meçhul. 

Hazine tarafından aleyhinize 
ikame edilen 23 lira 80 kuruş ala
cak davası için ikametgahınıza 

1 
gönderilen zaptı davaya verilen 

meşrubattan ikametgiıhınızın meç
i hu! olduğu anlaşıldığı için ilanen 

------------- tebligat icrasına karar verilmiş 

Çocuk Hekimi ~ olduğu ve ımahkemenin muallak 
. Ahmed Akkoyunlu bulunduğu 21/5/940 günü saat 11 

aksim • Talimhane Palu No. 4 de mahkemeye bizzat veya bilve
kale gelmeniz için tebliğ maka -

azardan maada her gün saat mına kaim olmak üzere 15 gün 
15 den sonra. Tel: 40127 müddetle ilfın olunur. (940/19) 

Şövalyeler, buna da cevap bul
dular: 

- Fransa beyi ulu bir beydir .• 
Andan icazet etmeden geçüp git
mek iıkı!ane değildir. Mübada za
ran değe. İmdi siz bir adamınuz 
bizim adamımızla bile koşun. Var
sunlar icazet isteyüp hem yollar· 
da bizi incitmemeğe hüküm al
sunlar ... 

Şövalyeler, bu sözleri söyledik
leri zaman Frenk Süleyman Bey 
yanlarında idi. 

Süleyman Bey, şövalyelerin çe
virdikleri fırıldağı anlamıştı. Şeh
zadenin yanında bulunan en ya
kın adamlarını birer birer aşır. 
mak istiyorlardı ve şehzadeyi bu 
suretle ümitlere diişürmeğe çalı
şıyorlardı. 

Sult:ın Cem Şövalyelerin söyle
diklerini lıiisnli telakki eylemişti. 

Frenk Siileyman, efendisinin 
inandığına kani olunca, cevabı 
şehzadeye düşürmeden derhal 
mukabele etti: 

- Sultanım, irade buyurursa -
nız hemen cevap vermiş olmıya
!ım .. dedi. 

Sultan Cem, Süleyman Beyin 
müdahalesini ı;ıörünce sustu. l'ılu-

kabcle etmedi. Yalnız, şövalyele
re kısaca: 

- Müsaade ederseniz biz size 
biraz sonra cevap veririz.. dedi. 

Şövalyeler taşra çıktıktan son
ra; Sultan Cem, Süleyman Beye 
sordu: 

- Lala, maksadın ne idi?. 
- Sultanım, bu herifler bizi av-

lıyorlar .. Fransız kralından cevap 
gelmedi diye buraya mahpus ey
lemişlerdir. 

- Ne yapalım?. 
- Şimdilik yapacağımız birşe)· 

yoktur .. Fakat, ikinci birşey yap· 
mağa çalıştıklarını hissetmiş bu
lunuyorum. 

- Ne gibi?. 
- Yanınızda bulunan biz gi~i 

sadık adamlarınızı birer bahane 
ile oraya buraya göndererek SuJ. 
tanımı yalnız bırakmak .. 

- Ne diyorsun lala?. 
- Kanaatim bu, Sultanım .. 
- & hıristiyanlar verdikleri 

sözlerde durmuyorlar. 
- Sultanım, garp bütün bir hi

lekarlıktır. 
- Şövalyeleri metheder durur

lardı. 

- Sureta medeniyettir Sulta • 
n1m!. 

otomobil tamircisi. 
Hazinenin aleyhinize ikame ey

lediği 143 lira 48 kuruş alacak da
vası gıyabınızda hükme raptedil
ımiş olup icra masrafı ile birlikte 
ceman 164 lira 22 kuruşun 717 ku
ruş avukatlık ücreti ile birlikte 
5/2/940 tarihinde sizden tahsilile 
h_azineye verilmesine karar veri
lerek müddeti kanuniyesi zarfın
da temyiz etmediğiniz takdirde 
hükmün kesbi kat'iyet edeceği 

başkatip ihbarnamesi makamına 

kaim olmak üzere 15 gün müddet-
le ilan olunur. (940/37) 

- Pekalfı, bu heriflere karşı ne 
suretle hareket etmeli? 

- Kaçmak çarelerini arama • 
lıdır Sultanım. 

- Macaristana gönderseler ... 
- Göndermezler .. Hiç ellerin • 

den kaçırırlar mı bizleri?. 
- Peki. Şiındi şövalyelere ne 

cevap vereceğiz?. 
- Fransa kralına adam gön -

dermeğe lüzum görmiyelim .. On
lar, kendileri göndersinler.. dedi. 

Bu karar şövalyelere şu su -
retle Cem Sultan tarafından bil
dirildi. 

- Fransa kralı hazretlerine mi
safirct izinnamesinin gönden} • 
mesi için tarafımdan adam ver· -
mei{e ihtiyaç görmüyorum .. Size 
emniyetimiz vardır. Sizler adam 
yollayınız .. 

Şövalyeler, birbirlerine bakıştı
lar. İçlerinden biri şu yolda cevap 
verdi: 

- Şehzadem, tarafı alinizden a
damlarımız yanına bir kişi ver -
meniz münasiptir. Fransız kralına 
karşı bir samimiyet ve nezaket e
seri gösterilmiş olunur. 

!Devamı var) 

ı : 
1940 iKRAMiYELt:ıı Jitl 

1 adet 2000 liralık === ~~::: : 
3 • 1000 • ::: 3000 ...... 
6 • 500 • ::: 3000 ...... 

12 • 250 • ::: 4()()0 ...... 
40 • 100 • == 3750 ...... 
75 • 50 • === 25-0 ..... 

210 • 25 • === 5 . p 
ı ,,,..1 

Keşideler: ı eubat, . 1,rılr 
1 ağustos, 1 ikınciteşrın 
!erinde yapılır. 
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Fatih askerlik şube5ıı~a'°'°'· 1 

İhtiyat yoklamasına ıan i~ll' 
1 - Her sene mutat 01rııe~t yoklmasına devam edı d~; 
2 - Yoklamalar yıııe rıı~~ ı 

ğu.m yapılacak ve ]ıcr dısı ,ı 
bizzat yoklamasını kcn 
tıracaktır. tcsİ 

3 - Yoklama cu1l13;;er ~ 
olmak üzere haftanıJI de\"8,ıı 
at 9 dan 12 ye kadar ~e 
cektir. ,uııe 

4 - Öğleden sonra -ıııd31'# 
işlerile meşgul oıac~ıı~l 
bir suretle müracaat 
lem ez. ıııe) 

5 - Subede izdihaıııf)a eri .• .:; 
üke!l• !fi'.' 

ı 
vermeımek ve m JıJ<Ol" g/) 
nıüddet işlerinden a .ıııür31 P' 
için vuku bulacak ııar• -~~ 
ıgazetelerdeki ilana ! dO~~ 
cağından her ımüke!le 
nını not etmelidir. ,,,..rııl~l 

6 - İlan olunan d0"];"8ıı~1 
başkasının müracaatı 1 
miyecektir. rıı ça~~.,,ı 

7 - Bu yıl asker ıa.JI ~ • 
ren 336 doğum!ulard nıJll~..ıI 
laması haziran 940 sO dO~ro 
devam edecektir. :su ıı b ı 
yoklarnala~ı için va!JI ~ 
(cuma) günleri ö~Jed~oıl 
beye müracaat edere 
rını yaptıracaktır. 

321 doğumlular: teSi 
13 Mayıs 940 pazar 
14 • • Salı b9 
15 • • car:;ıııl' ııe 
16 • • per'eıl' 
322 doğumlular: 
17 Mayıs 940 Cu~~ıesi 
20 • • pa a 
21 • • Salı 
323 doğumlular: a.ıııb3 
22 Mayıs 940 çarş .ıflııe 
23 • • pers< 
24 • > Cu!ı1a 
324 doğumlular: rte>i 
27 :.fayıs 940 paza 
28 • • Salı,~ 
29 • • çaı, ııe 

perse.Jll 
30 • • ;il' 

ııl' }1 

Üsküdar asliye JıU1' 
.. d fil " gın en: .. tııı> il'"" 

Üsküdar Gülfeınıı:eıııi'~ 
lesinin Aziz ffudaıyeııi.lldııt 
No. da sakin Fe".~ ıı:aY v 
ayni hanede sakı dJ ı• · __ nma ye , 
hine actığı bO:;...~-J<erııe ııs 

dolayı daveb. da;:aJe)1ı. 1ıi11'1 
etmiven mud e ararı 1 ı# 
hakkında gıyaP ~ pa~i f 

1 

tahltikat 10/6/94 ııaPta ş11ll 
14 de talik ve bU c di~ ~J 
kararı da mahk~dall ıt' &.J' 
ne asılmıs oıduı: "eırıı ,ıı eve ,. ·r 
aleyhin maJıkc!llkar>ı pi ,-s 
ı:ııyap kararına difde f&c~ 
bulunmadığı tak ve iC~ 8~ı 
tahkikata devarn •ı il< ~1 1~ 

ıunacaı; te 
rar ittihaz o iJarıe" 3431 
meçhul oJınakla (940/ , ,.J 
nur. --· <aore 

·· . 0 tı ' . ~ 
Sahibi ve ne~rı~orriı:.ııCP 

BaŞ 11111" SV ,ıt> 
ETEM tzı~t ~,ılı' 
Son 'fe)ıır 


