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1 
ilk olarak gönderile~--600 
tayyare karargahları 
Norveç açıklan~daki şiddetli 

ve 
tayyare. ile Norveçteki Alman 

gemileri bombardıman edildi 
---· 

deniz ve hava muharebeleri devam e • 
ıyor 

- -

Hakiki 
· harp 

Sovyetler Şimalde Nerveç 
hudud~na asker yığıyor 

~lllaıılarta mliltelilı.ler an· B b k A l h 8 8 •ı 111ıiıı ilk cephe t~ etli- ü H I 
~~\!:ı:u~i;e~ı;o:ı 1 ·eş yu man arp gemısı ı f 
~Yetoefioi ise ünlimüzcleld B T l t • ~ • 
~:~ü:-:a:::.~'·· remen ransat an ı5 ı batırıldı 

'.•),"'. ~ l:TE ı ızzET BENİCE Faris, 10 (Radyo) - ' "',_, g..,.,ı.,.,ınoı. okur.m.,..tu .. · 
. ~ 1 iM'uttwk.lerın lb>ı· h!'<V<<i.ı 90ierı-
~i "tlt e kadar sual menuu Müttefikler Norveç'e ~ Jle 600 tayyareeı, Non•u mu-

n_d•re,~e Şll idi: 600 tayyare gönder t~ıı..-r :yola cıkırnıştu. 
l'" Q'"'•rlı.a ve Nornçm ioli- 1 • - 5 AJına.n h<:>ı p eem batan.ı1;1tw-. 
"t~tt 1

' 111da nıiiUııfikler dMbal 1 ffiİŞlerdir. lngiliz ye Bıır.1Qru1 arMınıJa OsJıo \>lrafmd 0 n 
lj'tt•ı • l•t;eu-lder mi?. F k ti . . 1.<ıtınp •• rn..., Gn ""'16<> g<'<lıiııl 
11:-ıııı. ~e İ<tila harekeÜnİ .talıip i ranSI~ UVV6 erının w n-<hr. 

ı.,otı ı.;ı "'& ""•• nrrında ıııutte - Norveç' e ihracına baş- 0aılıy Elk~'itı Str ımoım mu-

wıd. a 10 IA.A) 
zar eti b. l'ıli •"vur . 

Kral yet h"ı" a k ' ·t• t:ı nt r n 
.,u.p tav\O, .ı, ·r <kın "k~ n B< gcı 
Fıonfunda buluna:-, dı.i~nmı 1< u
vazörleıin(' kar ı bır~ok hil<."lını ... 
lD'l'<la bulumrıuşl .. rrlıı. 

Ha'l:a defi b, taı yalannın KC~•• 
allı.~ıne rağtmr-n ıbu la:tlrrtr.1.lar r ı!P
.,.,llfa1uy,~l.. ıı lıc~Joen m 'l.ıl'. 13ır 

• 

~;·! hr~aıJ~ıını verdi.ler ve N°'- 1 babi<'" • A.lrnıın krnva2ÖJ'Üoon 
ı~ b; ıına barladıll\J'. Bu saat- fanılmıştır. Troıı.djtun'~ a.bl'U'ka albnd::ı ol -
•ıılır,r '"".•han :Norve( .. mütte- ı ihraç hareketi hava <llı.ıtdarmı. biJd'iımııelcti:oor • '1;., d •tı ıhra•· edilirke11 lıir ta Biroolı. Alrw>n ııennlerı dı> Q.;k, 
~>ıı~ ıııüıtefi.k tayyareleri 'e Ve dedız kuvvetlerinin Okrft:~ :ılbhdııa al1ııı:ıdad1i'. B r 

.A.Jm. .. n kruvazörüne bomba ·s •• bd L 

.1om>< ve gem ~idni h;ısenı Uft • 1 
r"'mıştır. Bütün İn. 'lız tav:•;aı .... hr· 
:i6l.iıınen fu;lerıne <lörunüı,ılerd 

il\.~ 1 oa nJarl11 f'arpı ı~or. 
~~1'.a"~h, miittdikleri<' Al - 1 himayesi altında ya- AJmaıı ~üıı Naorvıt'k a· 

~a •ııdıo ve maide ilk eep- I kt d Çl!lrlarınıda b8*mıı; - tıir d:lğeruımj 
Urulmu olııyor. Bu (ep- • pi rrıa a lr. karaya ~ oKllı. :'ll söyk.T. -

lı;tu{nanaslle klU'Vlabil«< L. ı L.ndıra 10 (A.A.) - ~ »•· mı1<to>dli.r 
1

11~<ı)a lıad•r Norv<'t·mu- O 8 8 • • 
~Q t. lerebilenlı mi? u .. na 

h·~~~·:":.!:.:~:··:~ .. :=b~~:· ıNorveç' in Almanlarla 
!~ d . t 

1• .\b •:ı.ıh ve ıablil rlbJiİmiz k 8 8 • 

ltfıtj"•ıılaruı biılün bedeli ımu"za ereye gırışeceğı 'tı Qj V l'tıb 'İDıalde kendilerini 1 

ÜÇ ALMAN KRUVAZöRÜNÜN 
SIKIŞTIRILDIGI YER 

$1.oldıolıın 10 (A.A.) - Yaerı - , 
Jruıdf; Tideninı;ı gııa\te9i, Tron • 

(De•umı 3 ıı....ı; '8hifed ) 

1 
24 saatte 1 

. . 
' 

1 

I t 

v r 

.. 
• 

• 
')ENİ Şimal l .... . :; cephesinden • 

--~ "• azı:ııete dıişürebilecek bir 

\ ~ i~~alaruıa m.::.oi olmaktır. j doğru dıeğı.ldı·r \~~il de miittefi.ldt'rio Nor-
~ ı, ir ıılarına nıııyn dölı.mele
~ ~i~ı""?una kad;u ciddi tul- 1 
~ltııg. •rııı; &iirür &örmez ani s·ı ... k· 1 k d 
~~tıı,ti111!kla hem cvkul<eyş il 1 a ıs par amento sonuna a ar 
'!'. ~ lı.ı 111 ku.-veılendirmek. s: ... b/•• abalarından lıir kı - k em t k v dı" ~ t;..,ılbak etmek ~ohıua gir- • mu av e e arar er 

~ bu rn~ 2.&mQllda Mallı.a 
cesaımt ver.ici haberler götürme -
1* davet e1ımiııtir. 

gelen haberler 
Dil,. a/q;a•tıdıırı bugü1 e Ju.dor 

ı;ıızi11et! ~u aııretle hııla. a l'tmek 
mümkündür: 

•. 

Q' 

~ b 

j lı; •iıt,; • ~üUefik orduları Nor
~ 110~ edilıııciye kador Alman
~lt i eç; lı.ifi kııvvrlle ta -
\ ltty IMe muvaffak olur ve 
\:. llıtv1ı,~; e~e.uuniyeli haiL bü -
~· b~ er; ele grçirmi~ bulu -
~altıa ta1nana k adar İnırili~ 
lı) lıı;~,~~ ~kajarak ve Gataııat 
~ 1 d•~i::• eline geçirip Ahnan
'ı. ltıı,· •ıı Vl• 'imalindon teh-

S1Liıhnlm 10 (A.A.) - &nm bic 
membadan öğrenıldiğine göne< Nor
>E.'I: parliııııuıtam bütün ""'-"'' mü
"8Jrere eııtilrten ııonra Ü azadan 
mürekkep bu komi,b, teşkili hak· 

Başvekil, şunları Hfıve E'tmiştir: 
•- H:aDı:ın 'başmuııa ııelım fela

~in mes'ut bir netic<,ye iktiran 
.ı'e<.'ef;ıni ümit ~ıdetı eınİlıim.• 

Hanfuro, &Ş\'E'k'ilin ııinlı<iriııe ı.-

* Almanlarııı Norve~ ."'1.hd -
!erine GBker çıkannaları ile berır 
ber müttefikler derhal harekete 
ııeçmi§leJ'dir. llk olarak Norv~e 
600 toyyare gönderildigi gibi, ln
giliz ve Fransız kuvvetleriniıı de 

Hart-kftta ıab~ olan Non·et;le k\·~<· \'e Daninıark.ayı göıı. te:rir ıni.ikeuıtne-1 harita 

'> 'lt.... . 
~;ıd. ~lı3·am••laı-sa bir dr-

ı kında hükümoke yapılan t.<;.klifi l 
'kabul e(rn~1ir. Sövltındigınt: göre 
llı\ı komitenin v..-.d<'Sl Br.şvek)J ta.. 

ürak edc•·ek demirt\ôr kô: 

Norveç &alıiUeriPl4! ihracına bas • 
lanm1şttr. * 35 İngıliz ıayyare.~i Alma ... 
lann Heligolaud tayyare ı>e deniı 
iUsüne b~kııı verm~ler ve bir 
Alman torpidosunu batırın~lardır. 

E o DAKİK 
< ~d •r .ı\hnanva hareketinin 

i~: >ııuvaffok olabilir. Ymıi, 
'ı• k) anın garba bakan ka

~~t1ı1Jr.1 trıd~. dcniıiuin a~zı olan 

.1fından çızille~ h'e<lefk·ı" nrnun 
lıır 'tiliif akdi ıc:n Alnıaıı m;ı,k;ı- 1 

matı ilt' tl"'Ü-Zakerf"\·" g: rıt;1t::r~ ola
caktr" 
Kom~ n eskı Bn.< •t:l<ıHerden 

Lykke v Mowıı• ıke' 1: Slln<iby
' u n ır :ı .<ep oloc · !{J 1.ııı!ımın c -

c. Jrnek,tcd::. Pa l ıı ntomın ı-eı.i 
H bro. hırkiı ~. t n 3 <~JI Jet rı.ı-

c- Milletimizin tl:ııha ~-etiıı ola.
cak olan .in~ıık.11 devreı;ıni geçir
on<>k kudl1€•tini ve a:ırnJ.n. J«.ndinde 
bulacağınıclan w çıocı.rldarıan ızın 
ımemleketin ~ikbııJ. ni kurta.-a -
caklıınnmın emıniz. 

* N01"Veçi11 garp •ahillerinde 
Alman ve İngiliz fil-Oları arasındıı 
ba.şlıya.n 1nuharebe1ıt1l neıicesi 

Şimdi sıra olanda) da ım 
·1 il" . llıııttcfiklere kapantı 

\\ tı, d '!•lıar(;,. miitıcfikleı;n 
~ ilıbt •111•dcn \e ha•adıııı Al
• "ıııaı~ •. rı·ız k•ınetlcri ii,rrUıe ,. r tın 

~I "'•k· ın "• derhal.· -.ır,eı·e 
•"lı'i ~·ı?"•lıııa haşlamalıırınm 
~;• d~J ıııeli lıııdur. Uolbuki, 
~1•~a k •a <"•"•'den •bitaraflık 
~~ "' an~.P da lt-nı.crrüt gtt -
~. l.;ı1.d llıııttefiklcrlc elde ver
~·_, ~ hııgüıı 11c ı.;,. ;,rna;ı;a 

l:~~ ltıu: b<iyt.- bir istila hanı
~' •l ilt ~~f•L. olmasına en a' 
~ ,~•leıh •le . olsa ~·n kalırdı. : 
\'• dQı:ıı ' •nıdi miittdikler 
~h, 1~ \ • ~•dıır Non;tt idn de 
~ıı.1't lop, ~lsız .ı\Jman kılaalmı 
liı.. ı~~ dtıı;"• larından atmak ve ·! 
'~l llo ,. 1ıı 1!• ı:irınek, bununla ı 
ı;,"'•~ h;ıı.~' erek .ı\Jınan; anın 
,, t, 1 ••nı rıııdeki deniı "' !.ara 

' ~~._ b;nn ~'.'"le nıahvederek bi<-

~·~ '•~ı ,, .ı\hııan tuıır<ıklaı-ına 
• ~" hıdır . .ı\Jm"ııl·ır ıl·ıh• 

1 

... •ııt1 · • ' • • 
ı 1 1 a'k• " • .c kan:ısuıdadır ki, J 

ı,'' i~~· hu,.~ • ,,,,,.,.; ele gt·çir
\\aı.'l;ı1. ·.~ ''. kaııanıak hareke
'u.. ı.,~ ledir ~t l~rdir, Biiııiu bu 
~"4ıı:a .,lilt.Jatı i! 1 '?~ualdt." 't . ~or· 

•lııı. liıtte~crınde ha lı) atak 
\~1. ı ılıt ıkt,., lıarlıinıu ı·•

~ '- h:· ıınaı. .. ırptir. 
< eı. ~·n •he - . 

• "Ilı k ıııoıı) eh bu ,af-
'"•~• en nıüttdikloriıı yal
rı:ı.,.,:~ktr ~ıkarnıa.ldıı. ik- ' 

•n, UÇılncu suJııf•de) 

.z: rl tayın '" • n c aııun nor-
a al bır S'Ut tı., nıaına Kadar 
ı:ı:.<ırnwl<>n ka rlaru t'.ıhazı 11 mı 
pa.lfün< .;00a, gı ,•·,ı, <"tlrr 
16Urligio1 i bc:ı n ot>n J"11ır. 
~><:ki Nyflarsd\'cM hükimıı tc 

kao-...ı ~<:t<>rd~ltl rı t nıııddan <kıla
~ ı mtc'b' ı orl ara W"''kküı' <'lrru: vr 
J.ıt.rıdiler ı>ı yurdlarına donwkl<'rı ı 

Bu 'Siizlcd ml>te-akıp mılli marş 
S'Ovlenm ,.,_. parl-.imerrlo da,irılmıs
tır 

He.lsı:nkı 10 (A.A.) - F.ı.nlandı:ya 
ı ac' osu, meşru N'oıv ı; hü.kiımetı-
n n r· NYJ;a1·d~r\''Ol'ii p"'.rl3n1enı- ! 

nun riUn a:k~1!ll'ki 1<.ıtnn.aı rsna
.s.ı.ndil Norve<:'in mukaıvt.m1t.:rı.t.e de .. !' 
vam w ·lı&m:ımı)'('ıl. V'< L•ti1diıli i~·in 
mika.del€,)~ a>lm!"lmw; lbu ! ıınduf:u
aı.ıı ·b.•van ~1ıtiP,l111 hifc1MTı~<'<fü _____________ ....._ ______ ~ · 

bekeıımektedfr * Hitler, İıı;eç hukıinıetııı• de 
bır nota vererek, Alman himaye
sini k~b1:ı et.?'esiııi istemi~tır ls· j 
t'eÇ hükumeıı btı ıwıuya bitaraf 
kalacağrnı bildirmek .rnretile ce
vap ıı~1-nn{:tı,. Buntın1a bP.raber 
iırveçlil., bır ıaarrıı4 lıalıtıdı· mu
kaı'em.ete lta:ırlamıınkıadır. Bıı • 
nuıılu beralıeı·. Non·ık açıklarıııda 
lııgilizleri?ı bi1 Alıııaıı krııı·azörii
"" batırrlıkları haberi. gclnıiırir * Kopeııiaıııdaki lngiliz sefiri 
i!t lngihz .•efaretlıaue.•i erko11ı Al
manlar ıarafından esir ed'lmistır * Alnıuıılar, O•~oda Kinsi,, is-

Loodra 111 (Husuw) - Alman 
rady~\I, bund~.n ~uıırıt grlect"k 
kurbanın Holsnda tılucatını i(sıı 
etmektedir. A~·ni rad~'O, a ·ni :ıa
manda İngillennin d,. Hıılandada 
gözü olduğunu ~öJ·l•mckk, fakal 
Almanyanın her ha..,kete, ha.ka 
bir hankt-tle nıııkabelcyl' dn :mı 
edeeegini bildimıektt'dir. 

·'ere men,, 
Paris lU (Rad~o )- Amskrılaın

dan alman ve hen Ü• teen üt etmi-
• yen bir habere göre. asker nakline 

AlmanlarCenubuşar
ki Avrupasında da bir 
harekete geçecek mi? 

'''!n~e binsınfa riyasetinde gfıya I 
1 1 ' mıTlı bi" kabmc t~şkıl etm4lrdır. K 1 S A C A 

), Hnkıl:1 Nrırncç hii.kumetı is Os- 1 '-------------

Ro.ma 10 IJ;ltısu-,i)- :\l.uso~ini hüd.i~elC'rden giinıi ı:ıiııiinı· lıahn
dar edıhnektedır. İtal~·:m sıyası mehafılıudc harp so has""" daha ,; 
~ ade Penisll•m<'Sİ muhtemel göriilı>ıcktedir. 

Bilha\:ota Ron1 .. n)'a ,.<' l"tiıosla\\a.da du.\ nhın eodjse bunu güs~ 
tenııektı:dir. Londra mehafilinde de, Almaıı)onm ahlnkadan kurtul· 
mak iı·in cenubu ~arki Avrupasın•la da bu hareıt~ı ) upması imk~n 
dahfünde ırörülm&ktedir. · 

İogillere Adriyatilı yolunu da Aknan) a) kapamı• \ "'iyettc<lir. 
_\lüttefiklerin bu «>ı>bedt- de tedbir !erini alml!j bulunduklaru;,,. •iıp~.e· 
edilm-ıctedir. 

lvdaıı 130 k lomctrı· mcccıfcde hıı
' lunan Hulnıar <ehriııdedir. * NnT'l)eçte Almanlarla Noı't'eç 

,: mtıfrezeleri arasmdu ~1ddetlı car
pı. mıılo, olmaktadır. Nort•ec kıt'a
lar. O. l< ilı Ilalmar aras:n"a bi 
cephe ıu ı '< ı·d•r Sejerberl.qm 

t: tamam1<ut'tna ı lıı;na.ıe •t·iıı nuı_. 
annidC!ne ın kaı: m( 1- ,~t'l ktcdı . * Dun oa!ccı so•.ra O. u -e-
nnd b r hava oıu ,,,. e ol n• • 
tu : D~ ı Alm n ıkı Nor"el tay
yıı e ı dıi mii tu . Ah ' ıa ııa
r< ıe"I aç !t ,eıı rleri de 1'omlıor • 
d nı.a• a la. la11u tıı. 

(D< umı J füıui 'ahıfode) 

İsveç'in bitaraflığı 
Herk~ birihirine :,aruvor: 
- İsve-: ne :vapatak?. 
Ben de b'2iı11 ınahutt;1n ~orduın: 
- .L e ,\ apatak·:. 
Giildü: 
- Alnıanyanın ~or\ rtc ~·erle

~ebi.ı.ıne~İnt- ba~lı .. 
D(!di ,ten StJnra. ili.\ e etti· 

Eger bitarafhftn baglı kal 
n1akta \e Alınan,aıun teminatın« 
inaonı kta de\ a1~ı edeff'k-,c ne ...,.· 
lat·agını mih,aadc lnı~ ur da bir ke 
re de bt"D c;.eadf'o :-,,o.ra\ un:•'., 

• • 

Alnıan radyOtiu İııgıltcrt ·<.'İn ntii- 1 
bah c,h.ın hrr ~e~·in A1n1anya irin 
daha miihah ol~e~ı(ıııı ilin• et -
mektedir. 

Fakat Uolaııd•d• ibli~ at tedbir
leri ('oktan alınnu~lır. Bngiin Hv
landada, hasta olanlar ınii""t''!rlllot 
ordnd:ıtu biitün tneznnİlt-ilt·r .kal -
dırılmı...,.tlT . -

rans an 
!ah b aluııaıı Almanların n1t>. bur 

Bnmen ua11sallantii:i İngiliılrr ta-

, 'a:tırlar :.u.: 1 bir kabıne ıt>tinıaı 
na cfa, rt t•d ildiklerind n ınetlis 

tt•l ..... l'~İ birdt"nbıre tatı) t>,di.ıni tir. 
Büyiik erkanılıarbi~r n•"~ttigi 

bir iebli.i;:de hlitün n1ürl,ıftı:ı ted .. 
; irlt"rınin aluınu:-. oldugunu \t' ltı · 
landanın DaniınarJ...:1 ı.,:ibı i ~al e
dilt•ınİ\t't·eii ni l>ı ldi rın!~tir. 

at 1 1 
rafından batarılnu~tır. Bı·t.•ıncnde 
1.~IMl kisi bulıınmaktn ıdi. 

J lı.ilrdt l 

Şimalde ye i bir cephe açılıyoı 
Alınanların Danin1arka~-.' ıı.tilrı--Alınouılt.ır bu harckl't}~rilt' Nor· 

etn1eJeri ,.,. Nor,·e" •ahıllerine "Vcttt·u gelen halis dt"ntir <'•""'her it-· 
asker tıkartnaları. 1'orve~·in t-ııu- rlniu :\olunu l\.e~cn i11a11iz ıua' n· 
ka' cınetl iızeı-ine ~imal de ni bir le'rİnL· l't' ap vt·rdiler. fakııf a oi 
h.._rp ~ahası at·ını~ oluyor. ()aha e\• :ıaınand.a da \ltıİ bir harıl ıephesi 
ı.t•ldt-n <;ok haıırlıklı \'l" ku\\et1ı :.u:ınıs oJdula~ ... 'or\·tc ~t"tır kıt'a .. 
bir Ahuan~·a:ya kar. ı hazırhksıı: ve tarı ... cfcrbcrliğin tanıamlanın. ına 
za~ ıf bir 1'4or\·e<:in boy o1çii~cıni • '" ıniittefikl<"rden gele<·f'k yardı· 
,\·ec~jii ~üphesizdir. Ancak ıuütte- nıa inlizarcn. , 'oT\l't_• nııık.ııvemt· 
fikler Xonece det'lıal anlııiı , a- tiui mnınL.iin olduğu kudar uıat-
dind c bulundnklanna ·~•irt, \a:.ı.İ·~ ınaı:a ,;ıltsınakt dır .. ·or\·t,· seft-r .. 
)·ct baınba-.1t.4ı1; bir -.afba-' a e-ırt·tek berlij:i tamaıul. nsa dahi, bu 111u .. 
demektir. IDev~ıuı 3 iıncu sahifede) 
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E.L.fRIN 

cı: , u 
F a ç fırelerin hücumu-

na ya.o se }'al" s.ıtıcı d~ · 
lmm hıt<ay< n. ga..eı.elocc.e vı<U· 
ioc• ' mu'? Zavo.llı ge-nç, her za
tı= kıir odasında gece 
oyur.kc.ı, .ım bL taarruza ugru • 
yor. Tub:i. fun-!cr cıe, bu a91'ln i
eaplm1:1<1o uynrak. taarruza i(eçe • 
ccklerin. daha evvel ilan Lcuyoc· 

. B ııb e bastırıyorlar. Ba-
~r ki, ~eı. b.ir havaı saha '· 

.K.annlarnu doyu. uyorl 
Şimdi, delikanlı hasta.nod.ed>r. 

a~ır yükler a:lt.mda d.,;,>ıro ~-mm,. 
yor pıyal',!,O çık,nca b3yılıyor. 

Bilmiyorum amma, çık.an para 
dı, bayı'-nıyacak g bı ~it. . İ· 
L lJll bayıldı, h kiıyes;nı bılin;iTJjz. 
a . bu adamcağız da şim<li sıaıh.ip 
bı.. ,urıdu :u ı;ervet!e b:r apart.ıma.n 
ya~ ·~rı=. adın •Bayııidı apaırtı • 

nı• koysun! . 

BERBER LEGENLERİ 

TOPl.ANIYORlllUŞ .. 

Alınar.yada, maden buhr.a nrıa 
~ alı.nan tedbirler ara;;ında, 
bi»ı.assa, biri var ki p<!k hoş: 

r 

Geçmiş olsun! 

İKİ TÜRLC FiAT 
İSTENEN REÇETE 

BerlıE'rlerlın kı.illandıklan su le
ğenlıeıini de tQplıyor~ ... ŞJm

d ve ka r 100 bın ııen-- '.'j(eni 
stok edilmiş!. 

Biziıın ~eteni.n müretti.pıle -
riııd'El!t hır a.rkad:t:;. e1ıırı.ciekı re<:e
teyi ilti ayn eczaneye IPtfuiı.p ı::0&
term.İ,> ... Birmde 65 kuru.ş, birinde 
de 7f5 kuruş istem ler ... Merak e
diyor: Aynı Ja !ar neden bu ka· 
dar flK'.ldı, <L vor. Ayni şehirde, ..ki ı 
atı0n eczanen: bu .şekilde fiat ist<>
mes> gar'pt.ır. Bunu ya:; diye, ben
den rlca etti. Haydi, y~m, ele· 
dim. Fa.ltat bunu Y'L:ulun, diye, bir 
çok klmsc!cr sinirlenecek., kızacak, 
dıerUenecek .. 

Sö:ıı*ımesen gOOül ~ değil, 
söylesen! .......... . 

PİYANGODA 150 BİN 
LİRA ALAN VATANDAŞ 

Son keşi.dede •kendisi.ne 15() bin 
llııa ısabet eden bir hamal, sevin· 
ciOOen. düşüp bay~El"ITlış!. Za • 
ftllı. talilısiz. T.aJ iJısıi;z demek de 
Mğnı de ı L. 150 OOı :lira isabet e
den adam talih.siz olur mu?. Nice 

Ahır kapıdaki \ 
kanlı kavga . 
~ hafta Mırk;apıda b.r kah

..ne -..ıkUı& gelen kau!ı bir kavga
nm-.dıakomı-ı;i Sukana.hmet 3 ün,. 

di sulı cezada netıcelıendır>kınit,i'İZ'. 
Bir araba pazarbğı }~ 

snjb:ıcı Ömeri bıçakla ark<ı&lndan 

varei:ııya:raılc tıwk o unan Aynalı 
Etm»n suçu mı!!hlc.emece saıbrt gö
NmUı; 1 ay, 5 ııün hapse m.ah
kılm (dl~. Fa.k.et Ömre n de 
bu tıiod:sed Eleme ki fur ed.:rek 
kcndisını tahrik ett gı. nlası.lmıı;

tı:r Bu sebeple Ömer d< 3 gün ha
pıslı!ı 1 Lra pan; cezasına mah • 
kWn OlilTF~"tur. 

Bu çocuğu kim bıraktı? 
Ed ne kanıda M ııru ıımah cam.ti 

önünde yeıu doğmuş lı<'tıüz ~ • 1 
~ , k ış bir çocuk bulunr 
rmıı;ttur. KL..-nc!al{ı zarıf ve tcmız 
olan ' vrucak sılhroyc mtidürlü • 
~ ora da D<n'uliıcezey~ gön-
ıdeııiiını4tır. 

Pol:s. ana ve bOOasıını ar.mıak· 
tadır. 

Artık, o dı.yaı·da, sıakal tı:ra.,.t o
l.a':l in.<oanlar, •·frzleriniın sabımunu 
nasLl rıkayaca!klar, Allalı hilir .. 

für arkada.:;: 
- Bel.lo tıı: aş oolmak ~ı dl' kaJk
m~tır, ded. ıilet de madeni eşya
dan def: il mi?. 

GÖZÜ KAPALI 

liÇA."1 TAYYARECİ 

l Amer;kada. bir tayyareci, ckör 
uçuş. ta.bir ed>len şekikie hır uç.ı.ı; 
ya:pmı,ş ... Bu şekil, dışar1"ını, gök· 
lori, buhıtlan. yeryüzü.mi görme
den uçmak imiş ... P' '.!ot adeta gö
zü kapalı, yalnız önüOOeki aletlen> 
ve h.aııitasıoo bakarak uçuyor_ 

İvi. hoş bi"ŞCy!. 
•Kör uçuş. deyınce, hat=za. 

ne geldi, biHyor mu9tlntl<l?.Yenı 
d-ünya harbi .. Oldu, olaca:k, bu hal'
bin ismine de: Kördcigiiş . .' clemelı'. 

AHMET RAUF 

Şehremini 
• • 

cına}'etı 
Şı ~die Uzıınyııgu;ft;ı. vu

olma g<elıen blr cina,\"et ·h3.dı=in<n 
rnuhakomesine diin 2 :nci ağır '"'' 
za<la dı:va:n olımmııştu 

H.ldıı; nin ııuçluısu Mustafa ıle 
Sülovman ısmtnde iki ld:şid.i.r "" 
lbunlard~ Mustaf.a, s..; ho~lukla 
Yaşar Stıiıııı:le bir tenekreiıyi öl • 
dürnıekı~ n, SJ1eyımaıııda 'bu k&lil 
~ne yardım etmekten such.ıdur-
ı.ar. . 

Düıı.kıi celsede MU6lafanın, bı
ça.llın Sw ııırnı:ına a•t olıduğu hak
kındakı ıcldıasmı isbat etm2k üzeıı• 
11öst.ero. .Jd müd:ı!aa şaılıidi, ha· 
d J M .<..ııhvecle d vıdu.kl«nnı, hiç 
lb ""v bL.med x 1 •. nıı söv :!ocıınişJ.er. 
C. r. B.ıınd ron r '\fostafa söz a !a
r Yaoıa·ı kavga csn- nda Sü • 
le<, manın VW"du :unu. "' n
d r " önıune • kıo t.ğın ı ve 

• 1 ~'le' k~= ', 1 .:la.dıkları· 
nı, lbL: •sbat k b ku Ş<... 't diıı
Jclecj ', bun' >rd., n b.r'- n de 
Sü' :'jımanı • k · R ":'la.zan ol
du &unu, Ramazanını Darıcada bu
lıı: ( .LOunU SÖvJcrri<;t-

Nclicecl.. mu'hakaıne bu :;ahit
lcr.in ocl.h ir ı n 4 -ııa'Vl5a W'J< o • 
lu ~ın1J$.ır. 

Yazan t lskender F. SERTELLi 

iç~ i • 
Selmayı nasıl 

kaçırdılar ? 
Semt.1, Y ılınazı iki gün bekledı. 
ramıı.cada.n ne ~eleu vardlt ne 

giden ... 
Av: kat Celal, SC'L~,~ iz; mey

dana Ç'kıncıya kadar Sem.ılı n ) 
ı:: :ıGa oturmaga kar.ır ver~ . 

Ce'al her gun vaz e:; n • ıyor, 
a .n 'L.lstıi voo v~pllr'le K 
n: donuyordu. 

Cc o gu i .e g~rken, 
k(; bahçe nde Ser-,"ıle aya.k-
utü " k...: ~v-ııı:;,..ı. 

- Şu bar eı klerın b= bı:ı- 1 
,;,mı geıird.ı\ felfık Uer. duşıi-

1 
11 y- :ım G.i, .ı;; -l'!li o;."" acaK gıbı 
ürnenyorum. Ne a. o !>en.rr Şd>
ll:ny .a yaptı:= G 1 ki r?'. ~eyJı 
o s .n Z bağı. ~ndeıı ko • 

s 

nıaıı, 

kvlam • 
t. b . ....: ken· 

ıne · v rdı ·4". 
B" caz JeH! t.ıt.ı .... kt.ı.n sonra, pe 
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lel"'ni kovalşmama"a imkan mı 
vardı?. 

- Ya"li ne demek istiyorsun 
ş '.Udi?. 

- H.ç. ak!, na gl.di de O yap
tık.arımız da bır nevı deL.lik imiı; 
demeK istıyonun. 

O halde ben m d ligı •. hala 
devam tdiyor demektir. 

- Evl • Zaten be d~ bunları 
kend. he::.ı.lnmn soyıel!l!:;'ll"' Sen 
w.ı.k. ı üstüne alınma!. 

Ve s ,ırasını ı Jkar k ııerı<'di: 
- Ben bu kadar de= (~k) dJn 

~n am, az m' Bu, b1r ne\·ı cin-
tt r Hast.ıl tı. .. Hatta bence, 

k me.: ın tam manasıle bir za· 
aı. r. 

s~. h J ı' s.l' ılı 
- Butur !ıu 1 r Ja c. ğru. Bu 

bır z •t r F kat. buna K.l.r•• ne 
y lı? B..ı hasta! Kt.ı.n nasıl kur
tulmalı, Celal?. 

- Na ıl· mı kurtı..lmalı? GaYet 
b t: Unutmakla. 

- Ben Selmayı unutabil rrı-
" "OZ ? O ben m mk""i .• Iı 
kar rr ır artık. 

- .9 kozu oy:ı m.ı.l(a da lüzum 
ve ıhtıy lmadı sa.mvorum. 
ÇLL! n C n S lma 'cin 

a. rl ./tı pLnlar da foslac!ı .. J\fa. 
demkıi Selmayı mçıran o deit c. r. 
Y· ut o kaçırıp .ıoıartııınaruna :!Ö-

Galata 
k pr sa 

Bir kaç kadar 
köprünün 

yükseltilmesi ışıne 

başlanıyor 

güne 
30 santim 

&lecLye ·I:ma.r ş1>besi mtiıd.i.irü 
ıtı:üsnü düın. şeıhıreı.ık miit.ehasSıs• 
Prootlıa bh:l"cl<!\e Em.nönünde ve 
Talk:siınQı, ~kıi.klıer yaıınuşhr. Yağ
murlar .münas.i><mle Em'nônü 
ımeydıuı.ırun t:an:ı:;.:n o>urııması işi 
muvalcl<at.en durmuştur. Bı.rkaç 
f:Üne k.adaır ha wı r .ıı;ılıınıa bw-a
da kö~rürıiin 25 • 30 santıan kadar 
ıııi:ilkseltüm~ baı;l anılacaMır. 

Yükselıt.ilnıc fealiw-~ hazirana 
lrodar ikmal olu."1cak!tr. Yüks.el
ıtilme işi (•maısıııda '-esait naklıio
veriaı köorüden gt1Ç • !eri laiıd · t o
lu nacaktır. 

Di/'ocr ·tıamftıan "tkılll'*>ına 'baş
larulGn Taksim k :;;;ısında yııkıına 
faaJ~tınin de hu1andırı1mtısı ka
•ıarla$tırıınıştlil'. Yııj;mur g<'çip ha
valar aıı;ılmca .bu.ralarP.a am.ıle ge
ce ~a:tarı da faaiyebt.e bulun.a.
caklardrr. 
KÖprWıün vü.k!l;~i!.mooi esna -

smda Em oonüru:l<>ki gümrük bı • 
na.:ıı cı:h<Jti ile ~'.ri iskelem 
aras~a muvaıkka.~ .. n 12 mt'tre 
genişlı ,inde 'bir kıöprü k'l.n'ulacak 
!bumdan geçilecektir. 

--~oooı----

Şoförler sigara 
içemiyecekL~r 

ektep şehadetnames 
mecburiyeti dün kabul 
olunan bir madde ile 

kaldırıldı 

Oı.ımob ' l, olıdbüs, .k:amy<>n', mo • 

r1ııııs..ı<ı• ' c dien :z ımotör -<ıi ilıe eın
sa:.nı k.u ' ;ı.nmak ''1:1 t.ııkst otomo • 
ıb.l!cri iç~n ~ z:bıia.i 1::1.;.edye ta. 
li.m:ıtnamf.-sine "(:ru hükümier 
'kan:nıuşt.ur. 

Düıık..; ş il' r :rr. el :;i i.çtomaı.nda 
müzakere ve kat>ul olunan 101 mı.

marailı madde mı..=· b nc.: µrof.es • 
1 

Y'Olleıl şofwlerin ılk .mektep şaha· 
<Jıı:ınam •• ni ha·,; vey.~huıt da ~ 
dWc erınr ve yasaklarını okuyuP 
anlıyabije<X'k kadar okur yazar 

olmaları m<'C buri'.Yet. k.onulmıı~ur.' 

Dü ~kü şehir m~clis i toplanıtı • 
sında az:>1.3rdan l>Jz'1an; ıek:m ~ şo.... 
förle.iıı her haldı.• •İlık m .. ktep me-1 
zunu oı.ımılarının şart kıoı;uknasıru 
· ~ mişlercfa. 

Fakat bu arzuıara karsı mulıteLt 
enciiımen namına B. Abdülkadir 
Karamürsel cevap vermi~ ve ımo-
1Jö:'lü •·esa t kuHanabıkcek ~ -
füı lı "'-' olan id tı 'htiyac dl)la
yıs le; ilk mtkllcıp şehadelnaımesi. 
chnıyan fakat. Jx.>lroıye yasalda • 
rrnı c;kuytl'1 anhyacak kaıdar okur 
yazar olan k'ms.clerin dı~ yalnız şo
förfüık1teıı, imtihan olup ka.ı.anımak 
şartilo; şof.-,r! ik yapa11'llm ilrTi için 
bu yen m·ddmı:n koııuklu:i!unu 
soyl:mi V'. ~:ı.ddenin a:ynen ka,-
~ miş1:ir. 

Net.ceu... B. AOO. .. l!k..dir Kara • 
rn.lrsclm bu hf' ro:~ uımumı-
yr: k~ bul olunmuştUI 

Avrupa hayranlığı 
Büyült Türk mimarı Koca Sina· 

nın, ölüm yıldönümü, bi.r meclis
te, dahi san'atkôrm hayat ve e
serleri mevzuuuu ortaya alınıştı. 
Bir zat, münevver geçinen, hatta 
san'at muhibbi iddiasile konuşan 
lıir zat, bu eşsiz Türk mimannın 
şaheseri olan J::dirııedeki Sel.imiye 

eri 
r 

Bu sabahtan ıtibaren 
her tarafta kayıt ve 
kabul muamelesine 

başlanıldı 
Y<'nı ders y>I icm. Kuıreli. Mal

·tepe v~ :Burna askeri Lisererıııe ye:ru.i 
:bal.lbe ka'V•t ve ul olill!! 36UI<l. 

bu sa.OOlı -aD .t1oanc.n ·b~ ~ 
tı:r. 

iini bırakınız; henüz, burnu
muzun dibindeki Süleymanivcyi 
dahi gidip görmediğini itiraf etti. 

Bizde, gariptir. Mesela, l'aris-
1 

Bu yer. tal<"i>elcr .nez.ırnr askeri 
teki Eyfel kulesini gidip görmeyi mek;lı?pl:eırm i>er ıiç sıruflan:ıa dıa 
ne kadar arzularız. Siileymaniyeyi !kabu.J. olunacakJ.aı-d>r. 
P'ezmek hatırımızdan geçmez. Luvr Bugtloo ıı. ıbaren Jbuluııduık • 
müzesi hak.kında gıyabi, derin bir loaırı \f.rlerin askei"liik ~ı.ıbila e 
hayraulığınıız vardır. Güllıane par- müraca...t edecek olan talebe h.alıen 
kı üstündeki asarıatika miizesini okı.ın'.lki'a od.,kları sivıl mekıtıep • 
merak dahi etmeyiz. 11-erdı hazirana k.atl.ar ·tahsH!erine 

Kendi varlıklannuzdan, kendi devaını edelbii.<cıekı ıdıx. Yalnız bun. 
kı~·metlcrimizden ek.<;criva bihabe- · ,endi nıilracaat ka~ıtarı ka-
r;zdir. Tıpkı, bazı kusurlarımız • bul ;luruıcakıi1"'. · 
dan habersiz olduğ-umuz gibi. 

Garp memleketlerinin her~eyi 
kar ı.smda ilk hissimiz ha.yranhk 
"' takdiı-dir. Fuk3t, muhakenıeşiz, 
ölçii>üz bir takdir •. 

Geçen gün tramvayda. geli)'O• 
rum. Kılık kı vatetiııden bir •efen
di. ye benzetebileceğiniz bir zatı 
şerif ( !) yanındaki meçhul yolcu· 
ya şövle söylüyordu: 

- Efendim boyuna alıyorhr ... 
İvi, peki amma, bin ayak. bir ayal< 
üstünde .. Almamalı efeudim, al· 
mamalı .. Arabanın humi istiahisi 
ne kadarsa o kadar yolcu alınalı.. 
Ah, efendim, t-ra1nvay denen bu 
şev Avrup.ada da va.r anıma, böyle 
değil ... 

Bu fuzuli konfcranı;.çı)·a, İstan· 
bul l;('hrinin hususiyetlerini, sey· 
riisefcr vaziyetini, hu halhı, yeni 
yollar açılın dıkça, devam etmek 
ntırarınd olduğ-unu anlatamazsı· 
nız. O, J\vrupa ha\ranıdır. 

Sinan•n eseri~ görüp tanıın.'l • 
mak da, ayni haleti rııhiyenin ifa
desidir. 

Sınıf g<ıçmol<>r.ne att vesikalar 
da ha~ll'snda bulu:ndukl.arı sıV'i.l 

1 

mekt p!ercıen asd<"11i !beler mü • 
di.irl:iil<Lrlooe celboluna.caık vı.1 bü

~ tün~ kıahnaıc.= sınıhm:ııı 
gcçmıı:ş oıar. ar b . seçme sın.avı. 
na çağır tr. Bu =:rv •. 1n 
ıkazanıp ıwk r i lioolerı.n 2 mci ve 
3 UGCÜ SL't>d'.3.rın& g_~ ~ · 
vafil'ak oları.;.ır 194-0 yılı karııp:!.ı.rı· 
m Jı ır>dc aso<eri oku.llarda Y'o..>a· 
ca:kllardır. Yaı;ını büyüllmU:Ş ,,., 

1 
yah <t lritçı.iitrnuş olanlarlJ, yaşları 
veya:lrut •boybrı, ağırlıkları mlliialt 
oimıya1>1:.ır kahtı! <ı1uıı>mı}aca.k • 
131'1.lır. 

Mıı:-caa 30 mı.yas ııkş:ıamnn 
kaıcı~r makbul ol caktır 

D_ e- ı.a .I• Ol tl Bu=sa, Ku.-• 
leh ve M.ı pe aSkcri .sı=h ~mden 
mu< affakJ eti mezun olan ııenç~ 
lX müz dl ms.arun 22 iııc; gunu 
Tar.sın st ~ ınund,. meras.m ya
paca$. ardır. 

jta ' 
Polonya "Beysz k .J 

~at &" 
Yuım.: AHMET ş(),.... 

···' . " . Muharebe başladıkla';.ı.,.·ııl il 
harip devletler, lı•rl' ,, 
hakkında ayrı ayrı be ,, fı 
neşretmişlerdir ingi!tcr<.)<ı Jıi~ 
sa tarn fından ıı şred leıı ~<•' 'if 
kitap, nıes'uli}et ıı Alnı~ r.ııı='ı<' 
oldıığ"una şüphe bıraknıa .,. .• ; I' 
Nazi polıtikacıları. bu. '?

11 
b r ..JJ 

omuzlarındaıı atnıak ı<• dt bıP"· 
yaz kitap neşretnı:şl rsdtr 1 V 
muvaffak olaınamışlarh rP ,,,~ 
ve insanlık karşısında 8 

, 
) .. Al. d ~ u manya ır. lctlcflll I' 

Simdi nıuh rip dr• do b~ f 
nuncusu olan Polon)'~ ı;ııl" I' 
yaz kitap neşrctmi~t!r. Jıll)lt 
Polonya hükumeti ı :k ta" ol~ 
kitap neşretmek pek o r d r:; 
sa gerektir. Çünkü gere~ rsJ<ı 
ki, gerek Başvekil S~0 t<l Y' 
hariciye nazm Zales~'· r ıiJlİ ~ 
lonya hükumetinin •1>85

' 11 tıtf.,ı 
kit etmişler ve l'olonY•11;ılt ti'~ 
bu felaketlerin gelınrs• ıd 
ile arkadaşlarının ~·· 1 ;,. 6 ~ 
itirafton çekiuıneınışter kiP 
enalcyh Polou)n brıat " J f 
mas etliği meselci rden 1~kıtl' , 
zı me..,Jelerr temas .et~şb• ti 
kinnıiş olınası itiharıJt , 
resaadır. tb''-' 

Beyaz kitı hın en (Ok 0ı0oı1 ..ı 
yet verdiği iki noktu. r r ,,,, 
Alnıan~a ve Son etler t~ •ıJi' 

J • ··tbP• I 
aldatılmış olmasıdır. l' 1 d ~t'P/ 

Şcrlmmtzclıe iış!eyenı ~ kmH oto -
:büsrerle o1ıcmıobillı:ırin şor.:;r ler;nın. 

ıı:rabalar ıha:relrot h&lnde ·ıo-n sı
ırar J'Çll'leleri, )'<J1llİıŞ ve yt"!lllE'k ye
ımelıeri !W!Y!OlunmtıStıur. Taksi so
lllörleıi, durak ;-er · de sigara 
iç'VO!'iarsa mii(ltı"1rı gelir ~lmez 
ılnn:ike!ıe başlıını.:: t1a beraber iıı:• • 
Rn! n sis: larmı :Le:: ' d>r. 

I> er t rdJ'tan tt-kml: şoförlern REŞAT FEYZİ 

ııaför irekıll ıbbd"1l mezun olımalaTI -----------------.-.i ASKERİ ORTA OKULLAR VE 
SANA YI MEK'l 'FB!..'\'DE 

ikinci~a~un ııııktı rııvıl ~P .; 
ra, Munıh aulaşınasını :·ti~''I 
günlere kadar nazı P0 '18rıP' 
Polouyaya karşı dostlıı1' k•(1 
rar etmek fırsatını MI• ,oı' 1 
mıslardır. Hitler, l'o~oP~pdeP 
.ma lüzıım ve ehcınını) et ı:i tt 
setmiş, Rıbbcıılrop dan 50"J 
nin kurulu ·undau soıırıı. ,r>"'.ı 
!erle Almanya ve FraP;; #"·" 
bir mukarenet kurnı ı IJY, 
istihdaf eden Schkicbet ıı" ~ 
ııın crtık arkada kaldı~•01'; b~ 
yanın Polouya ile de\l•~ r. 1 
luk kurduğunu söyleD11 ıııı.'.ı 

Bu karor, d.inıkü ı;ehi mcd.ısınr· 
de heyet umu: ~ looıbu1 o'Lunr 
mu~tur. 

!KÜÇÜK HABERLERi 

lC' tlJ "l h.aWk• i:_ eski zaıbLta!İ 
!be 1 ıd ye 1 • ıırn ~rn-de mev -
cl.'l, o ~ ıl · kayıdda h::)ın ımem • 
lı tııın zc res!'" ı şofür nıi •k
tcbi mevcuıt olmaıdığındaıı vıe esa-
s ' fü"llik .'!' "ıntık isl rt'nlerin 
ıımı'han olu.p ı.:ıl-liycıtname ahnalaırı 
m.ıobuti•1 t, mevc:ıt ol&ııittın<i-an 
hÜ,oÜmsü-z bırakılmıŞbr. 

* Dün İskend.ti"' ıden mi.i:him 
ımııktarda ılk turfanda mısır do -
mate; ve p:rthcaıı gE>lmiŞtir. Pat -
ll!03!1larm. kılosu toptan 100 lrurus
tan. dJimaıt ,! 105 kuru~an s~
~ımışt ır. 

1 •••• 1 ••••••••••••••••••••• 

* İl.k mı ıkte-ıılerın son sımfla . 
rmda 'Y ·lan mezumvet im!ihıcn
lar "'1n ız.r bulup c'llk olan m'i
rr.ı ~ oo<lı ıına mfü•t.tişrr ta
r.ıfuııd0n n•tDap olun:ıcaklardrr. 

+:. İlk mc' tenlerde okuvan la· 
ktıı it "<len e<kseıı .s :ın i :zıayı!, kansıız 
ve haskılığa naınzet oltlıuldoarı göru
d ;ıııd a, mı.ılıtel:f oov!iy._. yerle
nnde a~ı.ı. hava nıeik.tcplcri ~ı • 
1 c trr Bu m.Jdep lerden ilki 
M<ıll pec küşat olunac1ktır * Şimdiye kadar 100 lük '"' 50 
!ık olan ç~it rl<! al:ıl"'-un 25 a

~J k.. 'nln de 'lıv ya cıkarıl· 
m •na b lall.n';:t• * Evkaf WUU.T mıic.1rlü ,u ITU· 

~ t~ rı :cn Avn. B rsen Veka . 
1 :nrine 1lııı:m tır. * F.1az <ta n1 lk.i iin b.r gıın 
i<'~ 30 y rni d< m vak~• ol · t 
m u r. Doğan rocukl'1.rdan eKSe· 1 
ru:_ ık.iz°' . 

türdükten sonra, oradan da hay· 
tll.ltl.ar kaçmınıştır. Artık ni~fıhın 
da - bence • ehemmiyefü bir rolü 
ka'ınadı dcmektır. 

- 3clmaruıı gt•leceğıci ummu
y wı demek? 

- Hayır. M:ıdcmk haydutların 
el ne di.ı"tü. Solmadan ııavır yok
tur ru'tık. 

- Ben rüyasını gördüm, Celfil! 
Selma vine • hem Je kendi aya -
ğ· c - bı.ıraya, ben'.m evime gele
cek .. ve yeniden . kendi huzurile
n.kah V'1Pii> evleneceğiz. 

- İr, al' h .. İnı;ı:Jlah .. Benim i· 
dn bll1ld:ın '"ı~ka söylenecek b:r
ı;~y yok. Haydı, akşama konuşu
ruz. Bana nt• ·co.ı:v.:.e vapuru ka:çır
t~t · ksın yine 1 

Swrr .ı, C ıa ın ar.ıwıııı.nd;ın ses· 
Jenci.: • 

lstanbu 11 gıdıı;orsun! Vakit 
bu:: o ar k Yı'1naz B '}C de 
'!$& vıover ın .. 

-· H Bıı ı · a u )Jaca· 
ftım. Aıkşan..a oe ~. hayırlı hab.~·
l ı:etıdr >ır san .. ! 

SC'!l'tllı o gün ö!i;\,,r.e ka:br kf'.t" 
'kün ba}ı,_ı.&Jnde o u.'t'du. Günler l.ıoış 
•b una geçiyor. S i!l'radan b'r •a- ı 
ıb, a runıyan & .'11 h, 'ITY<ırakınd:ın 
ne ya-xıe:ı.ğını bümıvordu. 

B Tdc<J]b <e !:>ah ka{>ısıll'da poo-
ta müvezziimn se i duyuldu: 

- Pasta .. 
Müvezzı pmmıtklu·:t.; n b:r il" k· 

tuıı: uzat.yordu s.ıın ı ıo ıı.. Tc· 
· • ımeıkıt :'bu a. . 
Kuııgı.; uı pa t · m' n 

ıaWırus elan mc tU;P :aırfllllill ü-

Çam fidanları 
Konya heledi'.'·esinin at .. ç sevgi

sine niinıune olarak hir hareketini 
ga'leteler yazdıLır. Bir yolun ke
narına çam fidauları dikiliyor. 
Bunlardan hesi, bır gece sökülüp 
götiirliJüyOT, 

Konya bdediFsinm gazetelere 
verdigi ilan cok giizel: Bu ram fi
danlaruıı çalanları ilıbnr edenlere 
> irmi lira miikafat nr'I<rek .. 

A •aç dusm:ınlıgı fe a birşeydir. 
KOD) a belediye5iniıı bu beş çam 
fidanı iiz~rinde gosterdıği büyük 
titizlii{i takdir ederiz.. Vaıondaşla· 
ra ağ2r evoi:;ini \'CT.nıek hepimi
z.in ,,.azi( si olmalıdır. 

BORDAN CEVAT 

zeı.. ~ki yazııdaaı şü.pbelenere!t 

Somıh der<hal zarfı yırttı .. 
- ! " ondan ... Ta kıendisı. S . ~ 

marurı yazası .. 
Seınıh 'b ro ınbıre seviııımi:;ti. 

Mektuuta kısaca şu satırlar ya-
zıl.ı.ıyc:.ıı. 

ıSemih Bey! Beni, FeTW?rlxıhçe
den döner dönmez ııakahyan iti
!ôj po!ıslcri o gün doqrııca tepe • 
basında Kroker oteline r:;ötürdü • 
ler'. Akşamüstü yüzbaşı. Cim beni 
kurtardı. Şimdi Cım'ın kuzgun • 
cukta 11eni kiraladıgı kü,-Uk bir 
köşkte oturuyorum. Sem unut • 
madıi;ımdan emm olauilırsın. Sıkı 
b r kontrol altında 1ıulıınmama 
raiprı · n. komş-ıı çocuğilc bıı mek
tubu postaııa nö1ıdermck Eırı,atını 
bıı'dum. Öniimiizdeki sal, günü 
ak a>n 1stü stıllt 11edide Kuzgun
cu•· va u• ıskelesı bekleme ~alo- 1 
nuııda kırmızı gra1·atlı on beş yaş
ları11da komşumtı.?u-ı çocviiıı Ke
mal sen, bekliyccektır. Oııırdu/lum 
semt ı>e st'I ak iskcıcue r ık yakın
dır Semt t'C soknl: arire ·n; bil • 
med•iiim için 1•azilı bir -:ıdres vere. 
-ıcr!im. S•ninlc her halde bir ke.. 
rec•k olsıın qöriişmek ist,uorum. 
Salı qiinü beklerim .... 

Da .ı n n Se'rn•:c4'1ill 

bu M 'ktubıı 'bınkaç '..,re 

1 ri.ıııı tu"an• .ı.n b - t·kım 
V ar o b f:ıcl Y -ı'\'ı 

'> "m I' l l'ı'!ıne 

1 

1c1ğıım. 

Dl Ye söyhııh omu 
(De.amı v~) 

Tıp Fakültesi stajyer
leri kim esiz er 

arasında 
Tıp fakülltesin n son sını! stajJ'l"I' 

taI-;oeJeıi dun profl oorJenle <b, • 
l"Jl:ı.1' Darühıcezeye g.ldeı:ek ı.- 61 • 
sesiz ı,ıocwkları kt>M.aııına yurdun
da tetkikat ıanmı.şiardll'. 

Talel:ı ıler l> 1· tı.are <\, Edi.melta
pı eocuk dispanscrine gitm~lercrıc. 
~ 

Yeni bir otobüs hattı 
daha açılıyor 

Bı ,ikta.şın Y •ld • mti ,Jc Em;,. 
nönü ar=nda Yet' ıt ·r oLobüs hattı! 
1ksis 01u=ı diirı b< ~ o<h e dtobüs 
konus· >. u tar,fı <dın br2rla:ş . 
tırılrııı~ır. 

Direr ·rr~ftan şe'ıir meclis;nce 
tasdik olunan <>Oförlere ve s. wü-

' ·ı it zabılt'l! bel~dıvıe. taıLl.ma.t
n· '". nı ''1€ ı lıükümJermin tat
b' n l hemen baslanıl • 
ma ı " Jı.in.kıj iotiınıada. ka'l"ar 
L: :<I ?ıJn.ı1htr. 

· A . eı o~l..ı. ımc ~ ~rle m-usu<>, 
san' ' ve ıt.:i a ged ı Erbaş okul
'.ar ıa \"<C • 0e y n J<..;b.u!ü 
<ıazırlıklarma ">a lanıTırru4Lr. Mii
raca~ • en zaım.ıııd n tibaren 
1 :.ıı!buı. lu;ı ıya b:ı Gmlaca!lı ""' 
ıınıira ı.atçıforda bu nm:ısı irobe
<kn r1 t vak <!.ı liın o.ıunacak
tıor. 

--~oooı----

Sayfiye yerleri 
aydınlatılıyor 

ıı..~ve n nslı oı. şe.hrimızin muh-
tel ı •·ı ka o!:ı:rma yen '-
d n ı 1 '+r'.k lanthalorı takanağı ka-
ıııar t ':'."'J~lır. 1 

Bu h1 hazı.r..aıilir· olı>n 
100 • .ı ,k vcnı bır pro.İ'! ta9c1;k 
olll!l!l1"uş V<' fl'fıE,ktr < müdürlüğüıne. 
vıır'~ır. 

Bu sı!1'c1lc :k ı:ılöı<la i!:n~köy, 
Cı:.1<tebootanı Bost ·ı '~ eivaTI 
J c Büıyiiı :ada, HeVol:r.' d.ı. Kınalı
aua ve Bw-gaz Jdıısının ımu'hteH 
llIK'\ 1 \"< .ıok ' ına i.iteaddit 
clıe1<lt: k lfunbaları tüıtacaktı.r. 

Falı.at Münib ani•~"'./ 
•oııra nazi politik.ıcılar ı~'..I 
ları dcgişiyor ve Poloo)rdatıl"' 
ikincikcinuııundanbcrı D ,~ 
ta olduklarını aulı) o!lııtiu.• {. 

Sovyetlerin iki yuzluda~i ;.11 
ve.üısıO-lığını islınt yolııtl ,ıli ll't 
büs o derece muvaffakb10:~ 
mıştır. Gerçi bu iki yut ı •" .J 
bat elnı k için bir tak•~,\~·· 
!ar •·ardır . .!llcsela b;r '11 ae•' 
lof Polonyaya silah ,c~ ~l 
lif eder. Polonya bu0 ;,rıeı'l, 
tereddüt eder. Fakat so•1f. 
ı•.ılonya tal1p olıınc"l'ol•"' 
vermiyorlar. AnPk •"" 
senelerdcnlıcri Sovyetlcf Jilı);I 
kip ettikleri dü~ıııunc• Pd•" .~ 
i15ında s rk koııışulıırıv 

0
1,; 

ümit etmekle hakla~ ,ıııı) 
Sovyetler l'oloııyaya 0 ,pili 
uzatıııı~lar. Nazi Alll'"~iP' • 
likte yürümenin tehl.ilı -.eri 1 

etmişler. Hariciye ı;:o!ııl ~ıoo'i/ 
Kertinski, bir ''<• le ı1j.0ıo''ıl 
daki Polonya el isine, ıc t 
Milletler Cemiycıiııi sa~~o~ ~ 
le büyük hatu i~lcd ğiP~0ıa f 
saula anlatın: .. Faf,at .. nııselı'.1 
ya sark koınşusile ıııu ıJı1 ";, 
ni tauzim etmckkıı <" :ıl"~ 
manyaııın oyununu o> ıı 

l Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri ( ·, ____ _ vam etmiştir. . oI"" 
AıılaşılıJ or ki Lit\'ııı.;11 o 

sı, Sovyet lıaı cı poJil"ıı ı 
dönHnı noktasını tc 1'1 ~,o. Mayısta Suvy tlcriıı ı\ 'r, 
temasta bulundıı - ıarııı• 

11
,r 9 

lıkr anlamışlar. t"ak~~ , ıJI ıl 
Moskova görüşnırJcrı .et )~ı 
ken, hala Polonya So•~dul ~,' 
nı kabul etmekte ter• 5111,ıı, 

Ticaret gemilerinin aldı 
eh mmiyet 

ı 

İOKiltere ile J<'nuıso arasındaki 
teşriki mesai her sahaya yayılmış
tır. Anlaşmanın bu k:ıd.r ilerle • 
mesi Avrupa harbinin net.celen,. 
dirilmesine ne kadar müessir ola· 
cağı besbellidir. 

İngiltere ile Fransa büyük birer 
imparatorluğa sahip bulunuyor • 
lar. Bu inıp•ratorlukların müda • 
faaSL için mü ttefikter deniz yolla
rına tamanıile hakimdir. Fakat 
diğer bir mesele var ki denizlere 
hakim olan müttefiklerin ayui su
retle zen11in deuiz ticaret donan
ınalarıııa da malik olmalarıdır. İn
giliz a•·aııı kamarasındaki son 
nıüzakerelerdc bu mühim mevzu. 
hararetle münakaı;a edildi. Bun
dau ögrenilecek birçok cihetler 
bulundu~ da ı:.nlaşıldı. Cıinkü 
harbi devam ett!Tmek, Almanya)·a 
karşı tatbik edilen ablııkayı ~ıd
detlcndirmek gibi k yfiyetler ilo 
ruıittefıklcriu deniz ticareti ara
smda pek sıkı· bir alaka vardır, 
Bu mevzu Fransaıla da cbemnıi • 
yelle tetkik ve münakaşa edilmek
tedir. 

Avrupa harbi başlamadan evvel
ki ayların rakamlarına göre dün
yadaki deniz ticaret gemiler:nin 
tutarı 69 milyon 439 bin imiş. 938 
dekinden 1 buçuk mil:·on ton fazla 
diyorlar. Diğer taraftan iczgiılı -
larda da yapılmakta olan p ·k çok 
gemiler bu hesaptan haricti. Bir· 
çok ıneınleketler bu in aata bil· 
bassa ehemmiyet verıni~lerd.r. 

Çünkii ticaret gem lcri ilerıde 
bir harp olursa çok istifade edile
cek birer vasıta, birer yedek sn~·ı
lı1·ordu. Sulh zam uıııd~ tic1ret, 
harp zamanında da ı ııilı müdafaa 

vssıtıısı sayılan bu gcmilt:T kıy • Polonya haricı polıt 1k0ı\C' b~ 
n1ctli b:rer silah diye ~özönüuc rarengiz tarafı buJur. ,r: 
alumınktadır. Şu şartla ki liizım za şııdur ki Sovyctfcr vo ı" ~ 
olduğu derecede kuvvetli ve elve· ortasına kud r Polon,·a:, b0 

rişli olsnu. teklif ediyorlar. ~oloflj13ıtı j)i 
Yukarı.ki miktarın içiuden Bü- lıileri kabul eJmıyor· 0~ b~ 

yii.k Briıam·auın resmen ıııal.i.k 0 ). ve harp malzemesi al~ il~,, f 
duğu ton m.ktarı 21 milyondur. !emiyor. l''akat e,vliılil rııı~' 
lngilizlerin cesim bir takııu seya- sında :vardım için yah'' etl'1 f 
hat gemileri de var ki bunl.r pek lıyor. Bu defa da SoV~·oıl,ı ~ 
muhteşem birer saraydır. Avam yetin değiştiğinı sö~ 1~,~siO'~ 
k=ıaras.ındaki işçi ıııelı'uslardan kat h8.liı l'olonysoıu ! şlı~~ • 
biri bu gibi w~nıileri hesaba kat- rinde Alınan va ile an '·ı· P' 0 
mamak hizını geleceğini, çlinkiı liım değildir~ Hatta :C' ;er~ 
hurpte hunlardan istofade edilenıi· caklarına da.r tcıuııı 500 I• 
yeceğini söylemiştir. Fakat bö)lc Sovyet politiknsıuırı i~ ,, 
bü,·iik transatlantik ~emilcrinin de nazi politikası ~a~3~11 ,ct;ı,r 
icabında l!Sker rıaklh·atı iÇin tadil Fakat Sovyet!er ıç!n ,,,,ıer 1 ,, 

edilerek kullanılacağı besbellidir. haklı gösterecek bır beti P~' 
Fa~at bugiııı bıııı.ı ihtiyaç yoktıır. I · lonyauııı s~n.clerdf;ır, ~ C 

lıı!!'iliz Amiralleri arlık deniz ti- beraber yurıııl]('S ·ıırııcr . 
caret "emilerinin in aatıuı da do· lektıf paktını \'e 1\11 

•• drd",J 
~ 1 · r · b ı tıııeSı" ııı· ""' nanma işi sayıyorlar. Yani harp ~e mı sa 0 e e k'tobı· il,,.. 

ve ticaret donanmaları birbirle • Polonyn ~•J 0• ... 'da'•11e ı 
riııi ikmal eden, mutlaka birbirine sı'?n tese~h~s cı.tıg~ııcriJl 
ihtiyacı olan iki müdafaa vasıtası mı. fır: Nazılerın jl 
itibar ediliyor. Ye~i ay evvel harp edılmez. ııt 
ba.ş!r.dıftı zamau ını:mz tezgahla- H- l ııı eıJl 
rınds 900 b'n tondan fazla harp asta anan ~ıll. 
ge.n~si inşaatı va;dı. Ticaret ge· Hastalık arı ınünııS'-" ~~r 
mıı.ı ınşaııtı da 7a0 b:n ton tutu· zifelcrine geianiyen nveı-~ 
yormu~. kında düın D:IDill "c.. der' 

Bu i?şaa~ karşısıııda Alman tah- v· a,Y' ı:.e ıblr emir l!~,ıt!,91 
tcl~ahırlerının ve mıkna.tıslı mayn- Bu cımr.. f!Öre hııst , O 
lc~ın·~ ~alırmış olduğu lngiliz ge- ıracpor le tevsik oıııııaı;ı <ı 
mılerı ıse kıyas ~bul etmiyccek lıık _ do!.ayısile işler,, b 
der<;<:ede azdır .• lugilterede yep~ QUY'ln ı:ner. ,,ıar9 
yenı tlll'2da gemıkr vürude getir· 1aı1Jbik •mı) C• 
mek yolunda giri ilmlş olaıı gny- B , .msız ,. 
ret ve faaliyet ayni suretle Fransa- .._ u. • ra' ,, . ~;;eP 
d d ·· •·ril .ı. . c'"' =Y' 1' • Ct7' a a gos.., m.,..tcdır. ~ t .ı:.. ~:ı.sla» 

ALİ KDIAL SUNMAN lea lkıti!r. 



v orveç 
.\ııı.t 

s tahşi etmek 
ltıa ita ••dam 10 (A.A.)- Dani -
\ı:ıaı1 ~e _'orveçlc telefon muha· 

esiJıııiştir .. Yalnız Ecrlın 

ı tar;kile telgraf mubaberntı yaıııl- ı 
ı makta idi. 

Alıuan bazı haberlere göre Rus· 

e •• 
va, l'etsamo ınıntakasında a•keri 
kuvvetler tahşit et.mek üzeredir. 

İ~vec de harp edece _ · 
l.~~dlsr~ 10 (A.A.)- Bir An~eri- j cihte mnlıayyer bırnknıış oldı•ğu· "adis alamadık, çünkU her gü.n sa-
'ııı.ı c ız telgraf istasyonu tara· na dair ol. ıı haber hakkında müta- at 12 de n redilmcktc olan Isveç 
·~i ~ nesrcdilen ve llitterin is- lealar serdeden Londradaki sala - radyo bülteni, ilga edilıııi Lr. E-
hııı tbıı rııanyunın himayesi• ni ka- hiyet sahibi bir İsvec devlet ada- j!er Alm n}'a, böyle bir tedbir it-
"tı•ıııa •kle •memleketin !•tilaya mı şöyle dem~ştir: • tihaz e.~e<:ck ohırsa, bveçin har· 

'"' şıklanııdan birıni ter- bveçten dogrudan dogruya ba- bedecegıne kanı m .• 

s İsveç vaziyetin inkişafını sükunetle bekliyor 
~lın 10 (A.A.) - İS\'eç rad-ı lnıberter tck7.ip et.m :rlir. t:rıi muhaf " clm - bulunduğunu 
' ıı1Q; ın saaıt 22.50 ~ .a.- • Di/ier ta.ra!l.ıın .. a:y'nı rad?,·<>, ka- habE-rvermelcted"r. 
~ k d resı.nm bır teblij(ırn 1 blneı:!m dun butun o:ıun muzake - Bıitün. milletın itimadma maz • 
~~.,ııı . t B;; ıoo1;gd:: Skaııer- rolcTde bulunmuş olduı;".'Unu ve 'bu har dan hükü net. rrıemlekt'tin bı-

"""<ı I~ limıın1 rıına Mayn - 1 vazı ıtin son d~ıcee vah~ obma· t:ıırariı;ıını m~hafaza ~ı.rı hi~·bir 
lınu:i olduğunu i<ld.a eden sma rağmen, payıtahtıın S'likune - ş.ıyi • >ııınal e1mııyeccl<'t r. 

4 
Bütün hava p sta servisleri 

~ııq:dra 10 (A.A.)- İngiltere ile Litvatıya, İS\'eıç ve Non•eç ora- muştur. Telefon senisleri tcah -

durdu 
do~ da arasındaki hava servi9leri . 
l:""'u\lur 1 "it .1 D · r sında hava postası da dahıl olmak hurla olmakla beraber y"ne işle· ..., t,, . n~ı ere ı e anıma · .. .. .. . . . Q .tonya, l>'ınlandiya, Letonya, uzere botun posta sen»slerı dur- rıektedır. 

it Norveç askeri tayy re meydanı tahrip edildi 
Stflliı 

t~tea olnı 10 (A.A.)- Teleı:ram danı, Alman tayyareleri tarafın· 
ltıı • U. dün sahahle) in Lillestro-
ı... _,aJt· · dan bombardıman edilmiştir. İki 

tur. Tayyare ıneydauının tama

mile tahrip edilmiş oldui(u zan· "'<laJt •~ınde bulunan Kjeller a-
ı l'lorvee a keri tu)yare mey. kişi yaraı.nnıış ise de ölen yok • ııedilmektedir. 

t Bir İngiliz h y' eti Tanca şelırine g idi 
~r 10 fA.A.) - B ~ tt&-j bebı ~ü.z-:naliım de!rhldıc. Heve- ' · .n burııda bul '411 ıı.r sında 

_ hır İr: Jız heyeti 1 tın bur8""8 IPI:. lıiı; le Fl"ant ız hava bu· >rr. iin:ıscl>et ."Oru -::JtJCd 1 
. Bü: ·) .ııetin se- klw\ tlcmıe m ns " y~ksek bi.r ~~~~J;:~;:::;J~:;::t-$.~~~ 

••ttefik er orveç ' 
s e ı ar ı 

(l inci •&hileden dtvam) • & . 48 s t ,.., f nJa cercy 

j<m ~ • vaı.;yeLte mühııır nk~lar ıJ' nk oI
1 

n ' "'1ar !ıtır de A-
ılı geıo :>oc ç-~kiı !ng~ ı mc ıl rı :'Dın teves;uu •ı-
lrz ıı. I'p "" ı.erııı"ti 'A ı, m l .hakkı ı b . d: bu.un-
" mda bu.h. ın bu Norveç l ma- 1 sevk.<!.'.: ki'ır.~ 
ır;llla g r:- ~ haur ıdarıııı yaz_ R , l:ıu mut.alea;;ınırc al-
ınr~lıa<lır. ,ız ~ Jır ,rr m mıovc ol-
iSVEÇıN VAZİYETİ .ME lAK ma.clı 1ın 1 V" k R • .c 1 • 

UYANDIRDI re bı:. m iı 1 1 ı n ba b:: ma-
Paris 10 (A.A.J - İ} ı ha-her a- ~a a 1'1 

1 " n1 'lfJ rdı ı txyan cd d ' ne tm • ve Aım r k 
öre 'birka Nvrvoç şclırının :işgali Av a lıarıbm n · 

ı A~m:ın propaıgandası t3rafın- kında sm• •ltı a.v u f 
G;an dün işaa f'.-tıJ.en bazı h le.-, «". nd n d 'azla dıJo · sı 
Non•<c m hfılicr.ıııde tekz!:p edJ- nin k " k çok yi lae ~ır.• 
mı; ıloted r Bır Alman krU\ arorıi- scivL:m. 1 ır. 
niln d 1r Oslo Fıjor<l'unıct ba.tLıgı BÜYiJ,· DENİZ VE HA VA 
taha.kJmk e'Ilmektcd.ır. Mt'HARE~ELERİ OLUYOR 

y· ni vazıyettc İsvecin nasıl bir Londra 10 (A.A.) - İy, bır 
t rtı hareket iJtt>ha:z edco t t ,.-,ı m<'mt>adan bi.dır ğıne ore No.r-
F an.sız mahfUe:- ne!;. rııer.ık ed'],. veç salı.lk'ri acıklarırıda 400 mı. 
mekedir. Bu -:r..ahfillcl't> 'Ort' ıbu yt.ı. Jın::tidodınckı b eoph.:ı üzer nrle 1 

ni v"2iyet Finhmdiyanııı RUGYa ln 1ıJa, • Fransız kuvvet•"' le 
karsı.ınd ,; ,.az- vot.e bcn-rotnek • Alman kuıvveil. i arasırıda buy ..k 
tı dir is,·e~in İstar inırv ~ ı;wü - i:ıir doen12 ve h•va t.iha -ebc9i ce
d "1li bu 6efer nasıl tcls ·· ed2Ceği ı:evan e!.mı>kted r. 
al k ı l<' bek1"nınel<ıtedır. HİTLER!N MAKSADI 
GAZETECİL F" RUZV T'TEN Alıınan tıı.>dııdu 10 (A.A J - Ha-

AllfERlKANIN VAZİTh'TlNİ vas: 
SORDULAR Aııne. ka <'in ~ l l b!r Al-

'ı •vyork 10 (A.A.) - Reısicurn- man ha rinc göre H tler'in mak
ılmr B. Ruz" .ıt. husıı'i! treninde saclı, Abn.ınyanı.n • Ia:·ını ve gc
;raıretec-.loıl ı:-<)rustüğı.i esnada ga- rilerini tazyil.1 n kurtarmaktır. 
zctecilıerden ol>"risi A . arıvanın _, H r.>r. Aman k1ta'Lı Lilllı 'fot"\'e'Çlc 
k.:. faabtıtl~"n in t; .ifı Aır" - c'did • g(} lülde .. ı,. k · k trı 1 
r · '' d:ıh~ ·~ ' yak! t np yak- itiraf ıtını 1«!,e 'e "foıv İrg ırz 
1 •ınmyocag nı SOl'muşt ""O'> .,and...,ma k Norv 

~eis'cuımhur. şu c·va·bı verınıiş- liler" rrıuk:ı.v 
tir: <'4d getıııcl'kl r"n• 

ele 
G rio b ·r 

trik ar zası 
İz _ irde v 

(aracabey e 
se >:la odu 

e 
fe'efon n1ii 

biri biri 
aıemeleri 
karı tı İzmir 10 (T<'lcfonla) - İkı gi.ın· 

den heri ) nğaıı fasılasız "e iddctlı 
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As er Gözile 
Cepheler 

(1 l.nei sahlre<k:ı denm) 

knvemetin faydasız olduğu ve Al· 
man sılindırinin kı:: hır ı;unanda 
Norveçı de Polon) aya b nzctec"ii 
şi;pheshdir. 

Ancak nıi ttef c ııı filli ) nlı· 
mı terazinın kefesinde •nır basa· 
bilir. 

lhuttefikler Norv~e nasıl yar
dım edebılir? Alnı nlar sımdiden 
sah.ilerin ıhrııç nıınbıkalarını tut· 
nıuş bulnnuyurlar. Norveç artık 

l>.taraf ı'eğil, mGttcfil-.lerin mütte
fıki \azı~ct ne gıı .gıne göre, )ar· 
dı ku 'etlerinın kendi toprak -
!arına ihracını dört gözle bcldİye
c ktır. Lıgilte .. e deıı "zlere h kiıni
yetının fıili nıisalıııı şimdi göste
rccektır. Fakat bu da oyle unııe· 
dilıli1;i kadar kol:ıy hır iş olnııya. 
caktır. Nıtekım ~.~al hJ, b<nip ilk 
safhası olar k N:or\ c ıu ı:~ "ı) ,:,a
hiııcrıniıı muht.Jıf ııoktularuıda 
İngı!,, ' , lman filolon arasında 
şiddetli muharebeler ba~laını tır. 

i"c ÖJo le geli)or ki, Nor\ec.;tc a
çıl n bu )·cııı cephede ..sk rl k ta· 
rihiııin ıı ir ka~ deıtii;ı sahıfel~ri 
oku~· acaj; z. 

.ı. Iuba cb ~111 sckizınci ay ındıt 
olmaınıza r11gn1en, PoJonyanın iş

ı:ul tamamlondıktan sonra geriye 
kalan ı:arp cephesinde bellı başlı 
hiçbır hareke! olmadıgından, orta
da asker gozile lahlil ed>lecek bir 
hiidıse yoktu. l'ak.t §İmdi ~imal 
cepne•indc polıtika, yenni silaha 
bıraknuştır. Bu ıitunlarda her 
gıin hadiselerin ınkişafını ve sey
rıni askerlik bak•ınından ıni.ıtale
aya çalıµc gız. 

••••••• •••••••••••••••••• 

}· 

R ki ~ 

l 

rp 
n devam) 

tifa eluıi) erek Danimarkanın g rp 
sahıllerıne de er ıh ç etme eri 
\·c Almanvan Da .·marka h dut
larından içe"rıye gırın t. uretile 
tehdit etmeleri v orada da bir cep
he kurmaları ihtimali yok c 9 iJdiE 
Daha kolay olduı:u l~ın bı•nu ya· 
paliilccekleri gıbi Alman~anın 
Kiycl ve Hcliı,:-oland bölgderine dt 
taanu• etmeleri htill1'll.i 'ardır. 
Bu bö' fo oldU 9 '11 gibi müttcfıkle
riıı de bilmukabele eucrjik bir 
hamle ile ve Holandadan ) ol ''eya 
itMak istiycrek bu tarikle de Al
manyaya saldırın alan mümkün ve 
muhtemel göriıleJıilir. Bu \"azıyet
lerde Alman) a; Polon) n, Çekoslo
vakya, A,·nstu.rya \C nıhayet Da~ 
ni:ın rlradaki nı ' ffakiyctı gıbı 
sat-in , .• huzurlu kalamaz "e de
•amlı bir harbin içine gırmiş olur. 
Belki de bıı suretle evdeki 
hesap da {arşıya uymam!.'; olur. 
Herhalde, Almanyanın iıesabı Şii 
itli: D .. nimarkayı ve Norvcçi sür· 
atle istila etmek, müttefiklerin bu 
mıııtakalardan kcndi<ine taarruz
larını ıneneylemek tedbirlerini ol
mak, Skajarak ve Gata~ t hnki
nıhetini ele almak lC bu bah:ırı 
bu

0 

mu aCfakiyetlc getirerek hem 
yeni b, ınlelere hnzırlanmak, hem 
de iç efkarı umunılyelerı kazan • 
nıak ·ve nıancvi~ alı yiık~ettmek. 
.Fakat, mutıefiklcrııı bardnkl nn· 
da artık 5abır damlası.na yer kal
nıadıı:ı derhal ınuk bele kararı 
vermeleri \C havada, klır:ıd· mu
lıarebeye tutuşmaları ile anla ı • 
nıvor. Mukabelenin şıddet der<:· 
ccsi nisbcliııdc ·e şim !de uç ılort 
c phrniıı birden nçılıı a ı n ıı n· 
~·auın hesap ~e tahmininde ~. -
nılnuş olacağ"ı ve Pu1 ı). 1 nlan-
diya misaller~ n t r tıni) e-
ccği tahiidır n u a nıul-

l'eni İran 
konsolosu 

24 saatte Topta p ra - ile Be) oğlu arasındaki bir elektırk 
' ··~ ••• kablosunun bozulma ı yüzüud n 

Dün gece s&P.t 21.35 de İstanbul yn murl~r bıırnd mütbis fahri· 
bnt yapını tır. 'ehriınizın yukarı 
mahallelerinde hasara uğrenı.ı..) rlll 

\ :vEn. 23 
' e "' p ıscl nu
a v aııü .ıı:ıa ıı 31, 
ı karıı r a..&J<a

f..ırw.ı -u 
l'i< v . 

te lr.lerin ıJ i:cr s. 1 .. a. ,ı ıan· 
yayı mubt ·;ı ist a ı tlcrdcn ı· 
kıstırıı; sıkıştır ı cakları, e 
•ımdilik Plnız maide hurb d p 
et ııi) ecekleri de lıe LIZ nı um de
ğildir. Harbi uzatmam k, • 1 an
~ yı bir an önce lı r b kır.ıdan l"e 
her cephede harbe mecbur etmek 
ıçiıı bu cephclerııı ıle açılı rn ı ılı
lımali \ardır. Bunu ise anc!lk onÜ· 
reilzdcki kısa ı;: nler z rfı d. an
lamak nııiıııkuıı olac ktır. ltaıı d.ün geldi . . 

s.ı..._ llkumetmtn ~ni şeht'muz 
~ı. ~J.ah Bchnoon dün 
~ t Y<>Llıe şdlıri.nrize ~lm·i~-. 

ııbafı ı;elı.rıımızd ıki lnınilıerml 
'll.1 ~ e<lC'll ycnı lton-

l:ll'l<;tecı ere Tür.lcivıc ve İran. 
ki kuYVtli bırl ı tebruilz 

Ş Ve ilti ın=J;tlket ticaıı<..ıtı-
1'4t mkiışafiaır arwumek ;.,,-ıi-I 

r· oau~ ro· · ek de-

~a k ç aya imd tk:mal &-

~lan Talriz Ve 1emc:udi 
. 'rıi.ı-tt ye huduıduna v.ar -
~bu illlltişatm C:' me;'ut .bir 

1 olıı-cağmda şüphe 
, .ı:._8:.., · n iran kı1'ası, baştan

.-:"'ınr lll/laıf.a öri.ilm(L; ıbu -
~ dır .• 

~ ~ bilhassa Van hattının 
• t tJna kad:ır gdmesilıc de 

ran tıcari ınUbadele ve 
'ıl..,rı.n ~ 1 .hayırlı inki-

~""~oc.,:..~· illi eylemiş.-

fi~-
0stanlara akan 

~ nıecralar 
<>lilı. t(' .Lği bostanlar da -

ile ı .• 
1 ı..a g.NJımta oıCAn :m:c-

ir ı kapa.t:r.dg~ karar 
<l;ı 'l'aık; m cıvar•l\dak; bos

n faa iyete geçilnuştır. 
v~ . . 'll."t.ın Kasımpaşadakı 

ıp i.da m~ralar da ayın 
~ .. ~ lı en l"'lllİ !ı:r şekle 
~ -dı• 

tq llaını ok- ası civarında-
"' n «ın c,.alar• n kapatıl- ) 

de 2000 lira a.)T.lmıştır. 

Rahmi YAGIZ 

o 

(1 lncl ttabifeden devam) * Dört Alman harp gemisi Nor
veçin Troncen limanında malısuı· 
kalmıştır. Liman ağzı lngilizler ta
rafından krıpatılm~tır. * Norveçin 400 mıl mesafesinde 
! ngi!iz ve Fransız hava kııtıveı !eri 
ile Alman tayyareleri arıuında bü
yük bir muharebe olmuştur. Ne
tice henüz nıalılm deijildir. 

lııgiliz tayyareleri Oslo üzernı -
den de uçarak, askeri tayyare mey
danını bombardıman etm·ş ve bir 
l\.lman tayyaresini diişiirmü,tür. * Dü.nkü Fransız tebliği: 
Rur ve Mozel'de sükünct ... Yu 
karı Al .. as'de meı•zii topçu faa • 
!iyeti. * Danimarka Kralı Ame!iyen - 1 

berg sarayırıdan millete radyo ile 1 
hitap ederek memleketin işgalini 
protesto et in~ t•e llltllPtj SUkUne 
muhafazaya daı•ct etmıştı . Hükii-
1™?t de bu yolda bit beyanname 
neşretmi§tır. * Almanya, Dar.ima rkaya ait 
lzlanda ve Groenlandı da lıima • 

yesi altına aldığını ılıin etmiştir. 
Almanlar bural.ırda hava üsleri 
vücude getireceklerdır. 

o: 

G y 
b~===~=======~~~~ 
;~uat T ranedil'iu bürümcük yaşmağında 

1 °1: gezdirerek düşündükleri.ıi izah etti 
~u. l 

t tııı.. ı • ) ine 8 kın al~vilc tu- kaL ~ı \ e icra edemc.:ı.. Diı unun 
el) cp re Sultanımı a· bir kere .. Ufacık hır şiıphc sade 

'l' t do os,ıuu .• Sıtc sı ı be- a.şl;ı ızı akamete ugr tmnkla l·al-
1 '?usu 

t ~ nedi! · 
t ,~1 •lak iizeri k,onu~ayı 

t ,1 ~~ 1" c alıkoydu: 
t lı n 1 azrctlcrı sizi bekli • 
il;,.. ;:nıc ı !:İdelim!. 

fı ı.ı le nıi? 
h ~!.ce tııaı . 
·~ 1 "f{ k.a.:a12ltr \'ar? Vnkıt gece .• 

~ ~~ ıııaı,~ <tııı . Arabııcı ve ıspir 
"! lııe~ilt~rııl rinı12dir. Onlardan 

ı:ıl 0t? en sonra r kim 
~~ 

ı •ııı 1 bu 
t 1. l, ~.::..a razı olmadı. Cici 

:~•ıı b il ıp geriye ite
""ı~ a tırd.ı: 
ıh ,;:':s k büriise datıi bu 

ıı ıtı iıııkiiııı yok 

maz. tanıdığım, ugrunda canw11 

verme*"e 1 azıt olduğum sevgiü Sul-
tanınıı da turlü ezi)'ct, ınahrnmi
yet \'e lıatıa işkencelere sokabilir. 
Sizınle lıeraber gidenıiyeceğim!. 

- Öyle ısc ııe yapalım? Onıı siz 
intı)ı:ap ediniz!. 

Davmt bir dakika düşiindli. Ze
ki bakışlı gözlerini Teranedil;n bii
rümcük \ aşmaı,'Ulda '·ezdi.rerek 
tasarla) ışını izah etti: 

- Siz nrnba ile hemen döıııın .• 

1 Seyı ı fılan ortı lıkt n vın. Bız· 
zat l<eııdJıiz cadde iızeruuı--ı.. ka-

de f :yatlar Eminönü "e Sirked ıle drnrların-
ı da elektrik tenviratı bir sant, 5 da-

l·ıa" n edı"Iecek kika arızaya ui(raınıştır. Cereyan-
sız kalan yerlere ancak tali hat-

Ankara 10 (TNefoıJ a) - Her 
cins ~alarla tınaddelerin mal•y-et 
fiatkırının v,ı <bunların topt..m, Pe- 1 
raJre.ııde kaç:ı saU.ımaJa ı cab<'t -
tcğiJı.;n muntauman İk!tısat VP - ı 
.k:ıiletlrd.• t-esbi1 ,-e gaz.ctela-le I3n 
ol:u.ronası kararla:şrrılım L1(ı •. 

1 
Bu hu lliStaki kru-arnam;.. dun 

Heyctı Vc:ld.E'C(' tasdik olunduğun
dan İktwat Vekaleti hcm<'n han- -
.ke1 ııı.ıçecek ve te.kıT.lJ rnü<'SSE'Se 
!ere nnrneh.:ıss memurl:ıır gcnıdc-

rerek buın>ların '~ece<klcri rapor
lara ~I her m:ırldcnin fı<ıüaı ':lı 
rnant:ız::ııman il~n cxLcekt r. 

pının arkasında beni bekleyin (1). 
Bir saat stirme7, ben gelirim. Dı

~arıdun J.rnınyı ii(' dl"fa vururınu. 
Açarsınız!. Cok den ederim kalfa. 
Oralarda kinıse bulunma"ın!. 

Teranedil bu ;znhla yatıştı. De
likanlıya teminat verdi: 

- Hiç memk ctmc~·in Abdullah 
Bev .. Dedikkrlııizi harfi3en yapa
rnn. Simdı saat kaç? 

Davııst bilejfııdeki s.ıate baktı: 
- 7 vi yirmi geçiyor!. 
- Şu halde sekiz buçukta siz 

S'aTayn J?elıııiş olacaksJnu!. 
- Evet.. Tam sekiz buçukta'. l 
- Allaha ı. arladık kaplan bey! 
- Güle güle kalfa!. j 
Teranedil tekrar lindoya atlıya. 

rak heıncn s raya döndii. Sabırsız~ 1 
hkla k;,nd.isini bekliJen Sultana 
nziyeti anlattı. Bu haber adeta ik· 
s·ri bir müjde tesirile Sultanın a· 
bus yüzünü haz ifadcsile doldurdu. 
Ayşe Sultanın tam bir haftadır sa
rayı kasırı havuran sertliği bir an
da hef$eyı hoş gören, kızmasını 

(1) Şii r.J<ı resını ve heyb!! mü-
Zt ı''er ye sarayının cadde 
w · Jk ka,.ılGI. R V. 

lardan elektrik ver_ilebilnıiştir. 
İşiu l!'aribi; bu esnada bir top· 

ra.k hattının otomatık şebekeye 
teması ~ iiztlnden htt Cİ\1nrd ki te
lefon hatlan da bir saatlik bir arı
z a uiran11~tır. 

Ekktrıf:in kesildiğini haber ver
mek istiycn ter, bu arıza neticesi 
olarak telefonda y nlış ~·erlerle 
karşılaşr.ı !ar, mesela gazete ida
rehaneleri karşısına sebze ve mey
va hali, İskenderiye otelı. Iı:üçük
pazar oolis karakolu gılıl )erkr 
~lmuşlır. 

Bu ara Anknra da bir müddet 
telt'fonla İstnnhıılu aramış dur-

bilmiyeıı bir insr.n karakterine çev
rildi. Sultan irad<'yi bosltrdı: 

- Teranedil!. 
- Enıret Sultanını!. 
- Abdullah kaplan gelmeden şu 

salonu tanzim et. Mükellef bir de 
sofra hazırlat .. lkn, acele bir banyo 
yaııayıın. Bu işinı gördiiktcıı son
ra kapınııı arknsıı a i I'aptauı -
mın gelmesin" bekle. 

- Ba ü tiinc Sultanıııı!. 
T ranedil, çabucak Sultanın e

ınirleriııj carl)elae gördürdu. D . 
ıuze bakan m hteşem salonda em
sals,z hır soıra hazırlattı .. Ayı;e 
Sultan b n• odan çıkarken o da sa
ate bakıp: 

- Sekizi çel rek geçiyor. Haydi 
Teranedil .. Nöbete koş'. 

Diye mırıldanarak aşağı taşlığa 
indL 

15 dakikalık k1&l bi:r intizarı ınü
teal{ p, ıs·ız ve yalnız Tcraneclilin 
bekledi:l:i avluda kapıya vurulan 
üç darbenin sesi çınladı. Dilber sa
ravlı. hüzüldüğii loş köşeden Cır
lndı. Kapıya koşltL Araladı, bakU.. 
Davustun hayalini farkedltıoo 1>
sulca: 

- Bu;yuruıı kaptan bey!, 

(Devamı var) 

ev yok gibidir. Balıribab parkı 
istikametindeki lravmay yolunu, 
Kahramanlar mahallesini, !11ers n· 
li ve Bornovanın ba:zı yerlerıni su· 
!ar kap! mıştır. H e·v tahli~ o olun
muş, bir çocuk olmüştür. Tekmil l o. 
civar kazalarla telefon kcsilıni~t r. Krvm'(j. muh=nı ıııe,;, ;11 75 

Karacabey Hl (Hususi)- Kara- "-:..ı b takdırtc o gı, 11 \.ılei 

-n uız re 

der ta,,nıışlır. Aklıısar kö)lerini ~•)I ı \"3P :u. 
sn basmış, Bandırmadan sandallar ~ e e , sun artıt,r 

• istenilmiştir. 

llld.ot ed rck aııc, a<;ı.ı< 

Fnknt, bizim şahsi knn atiınlze 
g .. n, müttefikler yeni crp1 el r aç
mayı lüzumlu göm zl rse Alnı ·ı· 
) n herlınldc mııl t lıC sebq le le 
sonb h.lra kadar ~ nı r ıstikJ • 
metle taarruz etı kten cekıne-
cektir. 

lstıutlml Le,azım A.m·rli-ı 
ğinılf.'n "erilen 

t' ısı 29/5/'d~O tarıııı ı mü-:-----------
s:ırl ç.u-ş. mba ı:ıün..ı ı;aıııl (10 dan 
12, ve kadar ıcr~ ,,.,ı, cdk \ o 
gün e~ k rt.ı na ih ! .;! ; • 

I::TE :u iZZET Bhli!CE 

' I HARiCi ASKERi 1 
KITAATI iLANLAR! 
Kapalı zarf ıısıılile 25,0CO adet 

pamuklu mintan alınacaktır. Mu
hanıınen bedeli 22,500 icra ilk te
minatı IG87 lira 50 kuru tur. İlıa· 
lesi 12/4/940 Cuma günü sacı 11 
de Tokatda ask ri satınıılma ko
misyonunda )apılacnktır. istcklı-
1 rhı teklil mektuplarını kanuna 
u gun olarak b. zırbyıp zamanın
da konıis)oııa vennckri Iaznndır. 
Şartname er gün komisyonda gö
riilcb" Iir. Para ndır. (1459. 2360) 

ce ' lı:ıote > 6~h ıı al=k lıJ,., "J a 

G nç b. Li-> .li 
l{IZ boğu du digc• alıik 'iri.arın ı.şlıu ~a.J ~ 1 

menkul .ızertncJelri h.ıklarıııı fiu-
~ ı faız ve ma.;rafa ooir olanı Samatya'dcı a b'r 
ıod>d:alanrn cvrokı mii.s<ı , ı!er·ıe 20 
~ " Je bıldlmıı.ıkrı ıazımdır. kadın k zaen yaral n ı 
Aksi hakları t8')u = Jerilc 
' .>;t ohnadıkça tıış 'bed ı ~n 
~' ~il' n har ç !o: l=·~diar
dtt. f :CI'. l;;ı.nı ve~ - ı- · :::-da.ı-
1 ra ve ~il. yr, ve 20 net k " . 
kır ız bedelı ve .ıııe pu 1 ve 
tıı.µu f rı müış t:: r a 1ıt..r. 

Sarayburou p:ı kmm deniz kıs· 
mında ırezinnıekte olan genç b.r 
kızın birdenbıre ka~aen eııizc duş
tüğü anlaşılmıştır. 
Yapılan tahkikatta bı:nun S ni· 

ye isminde bir kız oldugu anla ıl
mış "e eesedinin aranmasına baş
lanılınıştır. Wınıa şartnaınesı ıış >ı ıPfııı ı.:... I 

rtlrinx:ı<'n :oorcn ;une d 'vım-
Şehzadehaşı hane::n; t~' k klJınmıştır. Talip 

FERAH Sinenıasıuda c..;.ınJ:ınn k-vmctı muhamm .. ~ _ 

Diğer taraf! n Sumntvoda otu· 
ran Bchzar adında bir adının da 
kazaen odasında ) aralandııı, nu
laştlınış, tedavisine geçilmiştir. sinin yi.zde yeıii bll!ı;uğu nısbe _ 

Tel: 21359 ncl pey .ak\'c:: n· hSnıifon o gün 
} - AYŞE Türkçe sözlü \1, saı:ıtte h•anbul Divo.nvoluııda 

Behçet isminde bir adam da iç
tiği yanlış ilaçtan zdıirlenip has
taneye kaldınlnuş(ır. Türi<(e şarkılı dairei mafus as rla .swıı.ı;~ 

Yalnız sinemaınızda bu filmde : b~rİnci sulıh Jıuk1>k mahkemesi baş. 
İMPERİOT AUGENTiNA k:ltibme 940/15 No. il müracaat-

nın lan i1ı.in o!unuır. P{0/15 

__ .,,o ....... --

Bir tayyare evin 
Üzerine düştü Şa~kıları k&nıilcıı orijinal 

Ispanyol şarkılıtrıdır. 

2- Küçük Gangsterler 
Senenin en heyecanlı ve ahlaki 

nıaceralar Roın nı 

3-PASIF KORUNMA ' 
Sef.rherlik miidiriyeti bu fil. 
m n herkes tarafından göriil
mcsini temin maksadile sine
mamızda her gün 9.30 • 10.15 • 
11 mat;neleri de yaptırmıştır. 
(Bu film için nmıını mevki 

7 1/Z kunı tur. 

BAL.SAMİN 
cevherini ihtiva 
...-len vüz ve du
da:k R'llj1an sıh

hliir. Biitiin emsırl'inden ilst1hıdür. 

Gtln"' 5 29 
Öile 12 15 
ikindi 15 57 
Akıam 18 43 
Yat.ı 20 18 
İmsa.lı: 3 « 

10 46 
5 33 
9 15 

12 00 
1 ;,5 
9 o. 

Bvdape,.te 10 (A-'\.)- Ujke eke 
Kommününde bir askeri tayy re, 
bir evin üzerine düşerek nteş al
~tır. Gerek tan are. gerek ev 
harap olmuştur. 3 tayyare6 ile ev· 
de oturan insanlar telef olmuşl·.r
dır. 

Freni bozulan tramvay 
yüzünden .. 

Bugün saat 12 raddelerinde Ka
raköyden g~ekte olın 146 nu -
maralı tramvayın frenleri bozul
ınus. bu J·üzdeu trann ay! r yanın 
saat kadar işli) em em· şlcrdir. 

Yarın 
Akşam Sin ması 

FLORENCE RICE ve ALAN MARSHALL 
Tarc!ından emsalsiz bir tarzda yaratılan 

ve Bayanlar İçin Vücuda Getirilen 

Fransızca sözlü ahe erini takdim ediyor. 

Gençlik ve Şefkat... 4 Genç Kız Kalbi... 
Büyük bir Aşk ... 

Bu film haftanın en fe"knliide filmi olacaktır. 
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_... .................................. t ........................ -.. .. mı:ıı:mr:ıııı::m ... r.:a:ıımn .............. , 

ESK -we YENİ ROMATİZMA, 
SiYATiK - LUMBAGO - Ol\tUZ -

ARKA - BEL - DİZ - KALÇA 
ve Soğuk algmhklarından ileri 1 lffi, ™ gelen fiddc-tli ağrılarını 

lı-----• TESKlN "'e iZALE EDER. ---ı-• 
Orınan Fakültesi Alım Satım 

Komisyonu Başkanlığından: 

En MOkemmel Aile Yardımcısı K 

Miktarı 

3-1 parç.ı 

Ciaıi Mub•;nıacn Tııluı 

Mutıtr~ r c"'6 mobıl 4300 n.ra 1 ~· ' 
Ut tem•01mı: 3<!3 "radı.r. 
20/4/940 cum•r ı>sı_. __ aı_._ı_ı_d_e __________ ı-.ır. 

........ " ,, 1 

Muhtel'i! cins ıoolbıly• 4.1.').~ hı ( 
llk teminatı: :J27 Jarııtl ı ı 
to/4/9411 cumarlt>ııi ııaaı. ll,30 <Lı 

1 - Bılı.yük.<l Batıçeköyde bu nan ol'mGtl l.alu.i.l1> llil _-.. buıa 
ooEıt tıÜ.lff:İ ı.ço n ''UK...-d.a müfredatları :v•mJ! aoobılyalaı· f2J ,...rı.n.ı.mr 
>)(' açık eb lılrneve çı.kaı ı.lnu"'1ıt'. 

2 - Elrsıhme İstanbul Beyoğl.ı Mahye V• tı ~.. m~ 
c ·~ dııiıt'6inde 20/4/!14-0 c~ R\inü saat 11 d<· toıpl&nMcttk ohm f&
k<ÜKe ..bm saQın Jroml.syonu hu:a.ıt'lmda yapılacak. 

3 - Eiıs hl.neye '.tir.ık ~ 1<11.yeoh·m mı.ıva •. \.ai """"'naı.J..ı 
n>W..,,.~ ""'""esine vatırdıRına dair m<ıkbuzla şttndtyc kada.· resmi hır 
ıniıe-~ en~ 5000 lirJ!ık m<Jbily.ıiflİ ):tp1ıklar.ıaıa M:r ı.ı.sdJkJ', V<!t.I· 

Uyı .,amil ohnaları ve 2490 sayılı .kanund.1kı e '·'llfia Yt".- yıl ticerot 
oOa.s:ı kavt mald>urunu ıbnı.z etme.ı .. ; 1'i.zmııdir. 

4 - Şart-Jeri ve yapılacak l.<ıin ı-ı:.-.;imlenı• ııümuı.e v.- ,,_ 
llııaı&ı:tını ,ııömıclt .... öw ıımek i/m) enlıei' ıatil ııün.lu·ı mıri;; tic l{İ.İlı 
Bür;ül<dıere ~loövdeki omıarı !akiiktu;ıirıe m\W..oooıtlıan (2637) 

lıtanbul Elektrik Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

l - il:l<ınmız ii>tiyo.cı olan. 
1100 adet 200 Volt 500 Wat 

100 • 23-0 • 500 • 
300 • l'.W 300 • 
100 • 120 • 500 • 
40 • 120 750 • ~ 

~ pae.ııı.lhl:Ja ·tın ..lınacaJııtr. 

2 - Muvaldmt $lınma:t 400 ~.-arur. 
3 - Ebıil~ 22/4/940 ı;>azarteai s:üııü, ~ 11 °" M<ı!lro ha.o bınGl&l

ıun ~i Juıtınıda toı:ıı.,nacaık o13n aı1btı;ııma ve ek~ lt<mıieyoımrı· 
d.ı vac>ılacaW;r ı 

4 - Bu ı aı\ ş.<rtnaınııe-ler dırı·enin ).f{M-wn mıidürlu ~nden "''"'
SN. ~ ~odiJebihr, 

5 - 'I\.klif m~oolarııun şarln&m<Xk-kı' tanfaıl d JJ't'Sindofo ha:ur-
"ooraık t'ilrsillırnP günıü ı;aat 10 a lra 4 ÜTıcıı kattak ·lronı "1} on kiıtip-
~ı!inc imz:ı mulrablfuıde verilmiş ohnası lazımtlrr 2676• 

1 inhisarlar U. Müdürr· .ır.ündenı 1 --------.=il=----
Cine Miııtarı M•h•m- Yüzde Tarihı E ·sillaıecıiu 

Şekli Saatı •en B. 7,5 T. 
Lira Kr. Lir. Kr. 

~ 6 ock'lt 1564) - 117 12/1VJ944J A. ~ tane 14 
6oda 9000 Kg. oatı:aılık 14,3() 
Buz dioW» 1 aıdıeı 360 - 2ti 2:i , A\·>k el<'..sı tt.ı=- l,5 
K12Wı knU 5000 Kg. • Prnhik 15.30 
Şiııe anılbaJaj Ü. :ıoooo 16 
Hava iıııımpı'E'BÖrü 1 adet aıf 3000 22.5 -16/ JV /940 A cks, ıtrre 14 

1 - Şarinaın<"eri mucibiırıcc vu!tancia cııııs '~ mik:t.ı:rtıın y~;,ı.t. 
.,&, alıenı malzenı • ıtı:zala.rında ~t.enik'fl u ru:Julc sa.iın alımıc~• 

JI - Muhammen ıı..i.lw.r mu\:ııkJ< .. t teıninalku'ı, eJ<sılıt.ın< .!!'U'" ~e 
""1llleri hi:a!M'md.ı ya"'· ıdı r. 

111- Ek.sıltıme hlı&ı:tarında) o..u gwı.t<rut, KôSba ;;ta t'\14:ı;ıan w mu-
baıyaaıt ~ııbEsindelti ., ım ~5.Y'>nunıda yapı.acak.ur 1 

IV - Şa1'lınııııın<' bcr gun S07lU ı<et'C'll şubeden parası" alın a:Ww 
V - Kompresör ınUnaka.oı6M'la ıcrrecdı:I« t z • 1'flerim 3 gün 

"°"eline kadar müskinıt tabrı:talar ı;uiıt'sinc \'~nne eri ,.., rrıünal>..
et!Yll iııliraılt vesillıı.sı aAna.l.ırı l;;İzınıdı r. 

Vl - lstıeldiieriıı eksııltıne 1<,-in ta} m ediılen Ki.uJ ve lWIAlüeTde r., 7,5 
~ par..ıarlc. bir.liıkte ~irrlı.mıisyoııa mii.ııı:aat ..-.. ·2410• 

lstaubul Maarif Müdürlüğünden: 
ıMaer.f Vekil}ffp köv öğre'lmcn O<kut)a.ıı i.;ın at;al(xla cınıs.ı ve mik-1 

tar• fiaiları yazt..ı c;ırtal ve k~lac pazırrıt.kıla satın alın:ı.caktır. 
Taiwnıin dibi bıedı>li 1400 1 ira t.e.rn in..t ı 11 O lıra<lır. 
İ!lllehlller bu çatnl w İk3'j?kl6ra alt "'"'°ameyı m:>aırif nıüdüırluğü 

y41ır~örlüğürıdc görebı.wı,.,. Paıza !J€ııı 13 nısan 1940 curnaJ'tesi 
giinü saaıL lJ do: maanif müdürl~nde •oplnneca kormııyon marifl.rt;Je 
yec,ılaaııgı il.An ohıl)IU'. (27921 
Efyaııı• cinıi Miktarı 

• 
2000 a<M 
2000 • 

BelıMini• fiyatı 

Kuruı 
35 
35 

Yekün 

Yeküo 
Ura 
700 
700 

1400 

o.268-26 

Jtirazda bulunan 
istediğini 

Yazan: M. SAMI KARAYEl. 

fÔvalyeler reisin ne yapmak 
derhal anlamamışlardı 

t'reıık Sııleymım Be~ "'' alyele· ı 
ruı noktai na.,.arlarını kabul e\·ledi. 
Artık nıu,.akerl' edilecek bi; se~ 
kalmamı tı. Yal1.u1.. nıi-.. aferet mi
sakı v<'rect: klercl i. 

S!ileynıaıı Be~· nıcdise arzede -
~eklt.•rini ettikten \·e 4;1 aldıktan 
•onra n1e("İ i t<"rkl'\ ledı. 

So,·nl~tlt•r. uzun uzıdı~a nıiına-
1.n \"l" ıniizakert'dc hulundular. 

~"' ahelcrd<•n bazıl•rı su yolda 
" ut ıleatta bulııııdıılar. 

Ik azıt Sııltaııla anla~ıp la·. 
kplerımııj en1ui' t tll!: ~erine g~tır
mt'I< daha nıu,·ahk dei!il midir• 

O\ ~ile reisi c_<'\ aıı terdi: . 
- Cl'm elımiıdc lıuluııduk~a, la· 

h·oleriınızi elde ettikten b~ka, bü
tün Anadolu sahiline Jo"atihden e• • 
\'el olduğu .,.jbô sahıp olacaı(ınıua 
en\ln olabı1iriz. · 

!');;, al,yelNden biri mukabele e.v· 
ledi: 

- Cem, eliıııiıde mi'8Iir oluak 
ııımakkat mr miiddel icin kala • 
cak dcj(il mi". 

.. O. rsonra diishniile-cek bir~y!. 
- !')övalye nNliği ınisaklıın ..,... 

ıl rittu edebilir?. 
- Elm<'l .. 
- E\~1. fi\ al ell"r 'erdi'gi sör· 

dcn rııcu etmeı Binaenalc\ lı Cem 
Sultaıun biliıhar Rum<'li e g<'<' p 
n kzıalıL etmil ....:e.Ci ae malum.. 

e-eS1CiSiYi BE 
DAXiKADA. DOYURU 

En dar zamanınızda bile KOMPRİME ile telaş etnıeden 
misafirlerinizi ağırlıyabilirsiniz 

Mercimek. bezetya, buğday ve sair çorbalık komprimelerimizi har yerde bulabilirsiniz 

Çapamarka Müstahzaratı: M. Nuri Çapa K;;;;':t 1915 

TÜRK T CARET BANKASI 

1 
Devlet Demiryolları ve Llm•11••'' 

__ ...;.;if~l.;;;e.;.;tm~e_u.;..... _id.;..•_re .... •_i_ı_ıi_n_ı_._,_, ~ 
Mart 1940 ı{a}''flfl<' kad.aı lıoklif vet"ılmesi üiın 

V<' lngilız !<rodiıüle alınacak ~i.<w'a ait lıedi.l'f 
rtLJ · ı 1940 a kaJ.aı treıdit >dilıroiçlıir (28Hi) 

Kad>kö. • Sulılı mıilikem<si ba' 1 
kat , •1'!inden: 
Mtiddeı Muk~ 11 mud<ı• ıaleytı 

Emint• Vedia ıle ~aıyıan ve müs
t"9'e1.e nımut.-n·ıf ,,Jduğıı Kadı -
.ı.öyüuci Ra!!imp:ı.-;:: .1ahal!ısinde 

'bi~ taralı llayd:ırp "' R.,11ıın cad· 
deRi ' bır tarafı H coıza<k sokagı 
ve b r !•rafı &ükrü h<,. hane ve 
bahç<m \' hır t, rafı Cenu;! bey 
kahvesi mahdlat • " · defa 62 
miiıkt.'n<·r ve rJ.d.' 1 116 \'c 3 nu
ınaııalı "" .. nıncıa kı hııp karı<ir 

Niçin 
yeni ~ 

l okalon Pudrası 

ı dü1r'k{ııu m•>Şterr l hır bal) ah•ap 
1 h;ınrnin bu ıne, .ka!lında soklı k >ka
l pıı;ını:k>t: ııırd'kte ULUıı b r korı.lorı 
~ ü:z..er'nde ve R ca12:ı.de soku,ğı.r. 

kullanıyoru~ · 

~ rıaıır Üc oda '" rıhtım caı:id "'u 
n:a.z.r hır odn bio: hJlı1 ve ha· 
ırnam mahalli v ·bir mutfak 'biır kü
mıfrlük ,. ikinci katta yine b r 
~-0·f;ı üu•riıı<lt- i."Okak cmt"tiıı€ naz .f 
iiç oda b;r sanruk oda•ı ve bir lın
lası ·bu ıınan me:tJn'.tı ha~n•n Re
c:ıı~a.k> sd«~ı iıı .. ~·ın~ \'t han • 
nın yan tarahrt•H j.,. ... ;~bf• •<lt"!ı \'C" dlr 
var!~ ma 1du1 b.ıh"esı l'l.Ut•narı ve 
6,000 Jır,. kı;nıtt ıı ıUıammeneJ.i 
ınanenın Kadıköv su'h mahk' .mtsi 
ılii.ınına mü...tt>nick~ı \'r tarih1 1 an-, 
dan 'ioti.barcıı oıiı,mi gün mi.iddct ı. 
açık bulun<lurukın sa-tı.ı, sırr!naı.ı.• 
binde muhQnı:r ,.,.ralt danesinde 

Si>han&hmE1 UÇUl'lCÜ. SuJı Hu• 
!ini .Malılrnmesı.i<l,<n' 

at'!& ;ırttınnaııı (29/5/940) tariiıine 
•nlÜliBdİ.f ~oarşamba ~ 8<t<rl (10 
doo 12) ve kad>lr icra 'kiıınacıak 

BAYAN ve BAYLARA 

Kıymetli Kumaşlar 

Yllrlıu. ıpıelg1i kaill'D>rl« voe 
-aü'. Bu kııınaşlar F.irııcaıneılaır 
Rızapaı;ıa y'*uşu şaı1t han aı).. 

tında No. 25 de luymeıt.lırııdi«> 
aı;aı:ıı fiatkı s~ıııik:tadı<r. Fır
sa~tarı istifade .mnıiz. 

Mak~ v H<ı!H vı ZekJyenw. 
-mynın •e mu:!'.... ,ıı,, n mul.atiarrıi 
o!tlukl.wı İııt.anb'ül Çu!<Ul<.'·l\'ll'e<lc 
<Bki Mo:!'.n Koe~ter ve yen Kcmd
ıpru;a mo.'hallesind> C"lkı Camiiı;erif 
w yeni giimrUk erıt:ni wkağında 
eski (18) \'C yeni (19) numara.it 
(57.36) sahasırula bir ·kıt'a arsanın 
iza'I. i ı;l1~'UU zımnında füruhl.U taı
ikarrfu edere& müzaıy€de'.YI:• wzo • 
lıınınuşlıur. Kııymeti mıulhammeJ'l<."
m c 450 ı dört yüz .... m (ira<bc. Bi -
r.i:nci acık :u-ttmnas> (14/5/940) 
:t.aritıi~ :rn~ salı ı?iınü saat 
(10 daın 12) ye 'karlar lıera oluna -
oaktır, Kııymeti muh:mı.ınene&inin 
yüzde '\\-'ltmış b<ı;iru buldugu tak
~ o gun fu"1ıcı' lkat'iyesi Ya -
P'lacakm. ~ğı taıkdirde 

,. o gün ""! QOlc at'ttıraoo ihale 
\'Wlroe'lııtn İpcıtek ııahbi alacak - ı 
lıJarla diğer aıı&kadarlarııı i~u 
gayr m nku u.ıerm<lcki h&lüarmı 
hm;11&11e faiz ve mae:-afa dair olan 
iddn.:larmı ,~·rakı müsbitelerile 
yirmi gün içinıde ıbiJdiıımeılMi la-. 
zımrur. Aksi ha.de ruıırıan tapu 
siciJJerle sabit olmı:aidııkı;a sıvtış 1>e-l..!~~~~~~~~~~~~~-I 

uı son ertıt:nanın 1aa.htriidii 
baki ~a:k tY.lere oo beş ~ün 
.miidıkttJc t.tmdilt. ediloforek ikinci 

- Onun Rumeli:ve ıre,;eceği yok 
Jıi?. 

- Bu na 11 ~y?. 
- Basbayai;J bir~ey .. Sövalye an· 

tak hıri,tiyanlara verdiği sözde 
dunır .. ~liislUnıoraılu.ra ,.eınJiğ:i "SÖZ, 

•öz dejtıldir. dedi. 
İtinzda bulwıan şövalyeler, re· 

i•in ııe yapmak lstediği.11i derhal 
anlamışlardı. Müzakereyi fazla o
zatmadılar .. İ(lerindt"n birisi &iile· 
J"ek: 

delinin pay laşnasınd:aın h;ıriç ka
laca'klardr. Müıl' ... ak>ın \"e«'.gi!'kc 
hiı ed'arlara v w}lôlive ve yirmi 
S"enelil<: vakıf tavo/;. bedeli w ıha' e 
pulu ve ta:pu ·masrafları rr:üşt' Tiy<• 
.a:ıtHr Arıttmna sartname;i işbu 
illın ta>rilımden itırbaren mahkeme 
d'varıhaııesinc ~lik kılınmıştır. 
Talip o anların k>ym<.'ti rnutram • 
mene&iniıı yüztre y'E't'.li bocuğu nis
b ttırıde P' rf ak~ tıam'len o gün 
ve ıraatw i anıbul Diw.nvolıunda 

Şavet Sultan Ceın oo güne ka
dar geloıiyecek oluna. lı•( bcı-.c· 
ntiyecek, doğru Roclosa dönecekti. 

Fakat; karaya hi(bir a.sker çı -
karımvacaktır. Vazifesi, yalnız Sul
tan Ceıni alıp Rodo..a getirmekti. 

Mttlisin verdiği mi alı.namede 
"u •atırlar ,,,.,vcuttu: 

• .... Geçenlerde ~e•k<ıtliı ve nıe
habetlô Cem Sultan Hazretlerİll· 
dcn nezdinıize Doğan ve Süleyman 
oauı iki muhterem sefir geldi. 

SOval~·elerin s<İ'~ii nıüı.lüwaıı- Jl.Iezkı'.ır •efirler g<"l'Ck müşarü-
lara kll1'Şı değildir öyle mi?. dedi, ııile\·h sehzadc.nin mektupları ile 

lıiı.alıerc . u netice~"' vaNlı: , ırerck li. aııen seh;ıade hazretle-
Cem Sııllanı Karaman ,ahitle • rioin bazı nıe'>8il hakkında bizimle 

.rinden alıuak i.ızt're bir donanma mii:t.akere ctınck uzt>re Rodosa gel~ 
gönderilecek: bu doııanırut İspaııya mek arzusunda buhınduit>Jou ve 
Kralının akrabasından Dük Aha- kcndbiııiıı iyiliğini arzu eden dost
rnııun kun'landasuıda bulunacaktır. ]arının na ihati ~ihi sözlerimizi 
Akam. Auadolu sahilim· gelir ~el- dinli~·ccej:ini \'C bu nıaks.ada ıneb· 
ıue'l, RodO'i Be) inin mektuplarile ni tarafnnızdan ıni.,.akntune i~te -
Sııllan Cemııı ) olladıJ:ı elçilerden dıf:'ini haber \'erdiler. 
birini gondercet""k, Sultau Ceuıi ge- Hız h~c. müs:ırünile~ h ile J..adiJni 
mi\ e da Hl edcc:ckti. Sultan Cem nıuh lasalııruza biııacn ve te"if . 
genıive ırelirke, kendini istikbal e- !erinin temin edeceği fcva:di na
dttek, Türk Padişabınuı şehzade- zan dikkate alarak iSbu nıisakname 
~ine tazimde buluna<:ak, te..liyetkiı- miiııdt"r atile gerek mÜ'l&rüııileyh 
ıııne scJZl<r oyli er.•kti. Sultan ... , kctlô \e mehabctlô Cem Sultan 
Cem maıFtiııi alır alnıa.ı Rodosa ha;ır~tleriııc te gerek mai)·eli nc-
döo«ekü. <abelpeııalıilcrinde Tiiı k, ınairııı 

'dafr<:i mahı;uı;asın:da Suılıtanahrnet 
ÜÇÜncÜ sultı ınulw.k mahkemesi 
ibaŞk&tibirı~ 940/14 rwmara il~ mü· 
racaatları ve Hocapru a maha.:Je • 
sin'dıe 34 No. haned..~ muıkim i.ken 
ı<ll.~wn W<aıınetgahlan me~ml Hır 
nı ve Zıekıiyenin o gün ~ saat.ta j 
ge]medık.k'l'İ ""-Tı'a vclı:i'l ,ı;ıonder
medıkleri takdirde gtyaplarında 
muam<flıcı ifa Julınacalıı l<'blj;jr ma-j 
kamına kaim olmak ÜZ<"l"C j an 0-

Junur (940/14) 

hulasa hangi milletten olursa ol • 
sun Rodo.:ı &elecck kimselere tam 
v3si ve uınumi bi.r .. '1ıhsatno::ınc ita 
ve bahşediyoruz. O suretle ki, ze· 
vatı müsar ve mümailcyhinı ağır
lıkları, ma11arı, paraları, ıuücev .. 
henıri ile emniyet ve teminatı ki· 
mile altında Rodosıı girecekler, O· 

nıda kalabileceklerdir. Gerek şev
ketlü ve mdwıJıııllu ~nı Sultan 
hazretlerinın ve J:'erek sairleriu 
aızulaı·ına nıiimnueat \·eya miiş .. 
kiililt ika edilmiyecektir. Hıısusalı ı 

saliie icin işbu misakname~·e nıüş
terı·k kursun miihürünıiizii vaze
di~oruı. (12/7/1482) de Rodosta 
,·erilmistir. 

Bu misaklan b"'ika. Sultan Cc
n1e Sö\·al)-'eler naınına bir de nı.ek
tuıı yazıldı. Mektup sureti de şu
dur; 

•. . . . Baddelkaıı. taralı ııe,i
lıoodcriııdtn güoderilcn Doğan ve 
Süleyman ııam sefirkr vesatatile 
nrur i necihanelerini aklık v~ mez-
kiır uan1"l~Tdtn zatı a.,if&ncleıinin 

kadimi , .• mulekabôl muhalisatı
nuza binataı bi:ıiınle ınüzakeratta 
buhwmak \ C' osi!ı:ıtforiıııizle aınrl 
olm-.k ar<u unıla buundui'(ıınma 

Jl>e\'IUW var) 

,pt>Şın para ik 15/5/1940 tari -
itine ıe:;adü! Mıeıı ç·ru ı;<•mba günü 
sa.at ootlan <>n ikivı• kadaı· Kadı -
köy sulh nı~hkemeai Ba('kat .pli -
~]Ti.de ·atı loca. ır. Ycvmi '"cLkı'.ır. 
da satı~ k•··m<·ti muhaınanen"'nJn 
yüzdl' }"<'ltın1'i• b<'Şiı; bulmadığı tak
dirde en oon artıtu·a.nm taahhüdü 
baıkı. ka~nok üzere müzayetlenin 
on be · gün daıha temdıdi ilıtı 30/5/ 
1940 tarilhine tesadüf den ıx•· -

-.be giinü sa.&• ondan on >kiye 
kadar en .;ok arttırarıa il1aleı "kat
i ·esi ııcra kıl1ı1ıacaktır. SQtı · t.u:i
hine k:ıdar mouzkur gayri menlm
lürı b.na v evl;at "' be etl'iyc ve«-
gi borçları ile rüswııu icM,ilye,.; 
ve sırfıs harcı t.is.5edarlarına >'ltı · 
:yirm se~Jık <!\'kaf taviz. ile ihale 
ıpuıu mü;;tj ns'ınc ait olmak üzeı·e 
salı ıalmlcrin icra "• iflas ka -
nunuııun 126 ıııcı matlıko;i muci -
ibinC<' ıpotcl< sdhıbi afoc;ıklılerla 
dıiğcı alfudaa•larııı husliaıle faiz 
ve ınasra.fa d~ r <1 an iddialarını 
},rmi gün i~iıı.de m.:.lıkenl<\Yt! bil,. 
d'nneleri aksi halde h"'1ır. a:rı tapu 
s'c>lleri · 'labit ollrnadıkça ·atıtı 
•be<ldiıı n ı>a.v.a~masından harıÇ 
•kalaca.khın ve daha fa:ela malômat 
;ılmak • Lıvenler ıı 933/1146 mm,:ı
r~ı <fos ·a<ına mü.ı aca.ı>t •!'leme -
Jer1 ltizlM'l'lu il.on ohmur. 933/846 ı---- ..v('ft 
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