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1'1manlar Norveç'e 50 bin kişi daha çıkarıyor 
Garpte ve 

8Q/kanlarda 
.\iınanlann şimaldeki vazi
Y•ti tasfiye etmeden garp 
b:"hesioe saldırmaları ve 

lkaııiara bir tazyik yap
!!1arı beklenemez. 

\' -
~ETEM İZZET BENİCE 

ltv~~arı erlıinıharbiyesi başta 
-•Q Ilı "'fi llitıer olarak orduları-
1.ptl, UVaffakiyetini daima kolay 
~llıı~ avlar üzerine tevcih etmiye 
~vns:rdır. 

~I ve ~a, Çekoslovakya, Me
'bıı llihayet Polonyanın istilası 
lla11ı!,ill2ı harekete bağlanmıştır. 
~Ya . ~ka ve Norv('J; de Al -
~ı i .1t1n avn; usulün tatbiki sa
'~t t•tıde görlilen yerlerdendi. 
~d~' •Vdek.; hesap çarşıya uy -

t~~Y.~ Norveçte iki üç gündür 
t"latd •u!uniarda muhtelif ha -
4~1 vıq·a.ıı tzah ettivimiz gibi müş
~laıı 'Yetıedir. B1r davaya atıl
~•ııı; 80tıra onun müsbet veya 
~~ b neticesini tamamile alma
b;:"lan~akrnak mümkün değildir. 
"". heh l da Norveçteki hareketı· 
~i Jtııehal iyi veya kötü neti· 
.,:Yi •l ıııı_Ya mecburdur. Bu ne
ı~ 8 abilnıek için deniz yolile 
oı~htı•vk~tnıesi mümkün olamı· 
1,~1 a l?ore ya Skajeraka hiikiın 
'illeti' l>aliİnıarka ve Norveç sa
~~U~ tutunarak bu geçidi uzun 
1 ~Yesi toolaria ve donanmasınıµ. 
1Jı'ıııas1 Ve ntayn tar lalan i1e ka · 
1.,lo ı ... "e deniz tarikile Norveçin 
""' ••tfez; . ll(ı~ih 1ı lUn şarkı cenubi ucuna 
-._:_Ilı d ıtaatı çıkanııası lazımdır; 
'-"."Ilı! a her türlü ihtimali aldır· 
~-011!'1• ~a~şılıyarak İsveçin 
ı;" !'ol ıtıııı ihlal etmesi ve bu ta-

~llı °.""eçteki kıt'alarını takviye 
•· tsı gcrekt' 

~'Ilı.!· ır. 
~ t~ .ı\lıııanya, bu nziyettey
lloıllli ~ cephesinde taarruza ge-

" •:va Balkanları tazyik eder n· 
.\J:.ltiııı ••L • • • " 
~.~y • ..,.sı kanaatımıze g1:>re, 

1 leye 1\~orveç istililsını bir tas· 
~tıı; ha: ı tutmadan herhangi bir 
~1•tte d•~7te tevessiil edecek va· 
~1ve1 hgildir. Böyle bir hareket 
"'· •tte h atasını daha samil bir 
"'~ı·aı ~r •abaya yaymak ve Al· 
t;1ııaı:.'tılihara sevketmek olur. 
~~11 h~ka, darlığın ve zorun in
ıı..?atek •rçok hesapsız ve mantık
ı,~a h etlere sevketmesi tabii ol
~h~taber Almanyaııın garp 
~.de tec e .Yel'a başka istikamet· 
~·~ııı ~Vuz ve taarruza kalkış
li ~p Uvvetlerinin yayılması. 
~an ö •toklarının bitmesini ve 
~ ~ıı ~ce nıulıtelif cephelerden 
ı dıt, 0 ltıa.sını intiaç edeceği aşi
~ .ce0ı0l~nda, Belçika, lsviçre 
~d dıteti ~•ındo Almanyaya karşı 
llıd lıltıarı tıı . hazırlı yan bit ar aflar 
t,; Qdu gıbi Majino ve Fransız 
ı, dedir :a baştan başa çelik ha
~~-·~ı. ~~caristan ve Balkanlara 
lı ~ tih· ır taarruz ise sabun kö· · 
~llıdııt 1 Parlayıp sönmiye malı· 
~~d~ Afnıanyaya hiçbir şey 
~~ ı\lııı 'Ya yarar deli-ildir; bı
\~~ it anyaya kuvvetli düş -
~1•r. aıandırnıaya birebir se

\.~Q itiba 
~t ~ tla Alınanyanın sonuna 
~~i v,:1'•1 cephesinde harbede· 
~'•lend~u cephedeki harekatını 
~ e d011 •tnıeden bir başka cep
~•ıt~ı~ i~ek ıstemiyecejiini man· 
ı1 • •ıı °b\ı c kabuJ etmek gerektir. 
1ı1 ".ıııı~nl ~ephede bütün tecı·übe 
lt~~?itıııes~rı kullanmak fırsatıuı 
~~ ..'l(aı Lı i\lıııanyanın Noncç· 
b;011~e •d u,:vetlerini bchemrhal 
ı,1

1 ktite b-bılınesine bağlı oldu· 
ı1 1 ilet . ·ıce Almanya Holand:ı 
l~i~~'ha~' 1•aya taarruz elmeden 1 
~l~ 1 llıe Ilı bir istikamette ken • 

'lJı 1 lııad gu1 edecek tecavüz(,.,e 
~~i'~•ka, 8.f. İsveçe saldıracaktır. 1 

~~ d"v.ts. Un de işaret ettiğimiz 1 '"'ı ~~•ld· saldırmak da pek ko- , 
1~'1lıd1 ~t ttu''· Bilhassa bu hususta 

·~ ·~· ·ı ~~ · ı\n a ı e anlaşılmak liı -
<J ea .. . 

1 ~ v~eıı k boyle hır anla~ma-
"<t 1 «ın0 •tın fili bir rol alacak· 
(•ı11 ~~v~~tıniyoruz. Belki ve sa· 
~~ dlıaki01 tıufuı ve menfaatle
) d11°~unııı~ 1 rııası zaruri bölge • 
11. lııaı. h adan Almanya İsveçe 
~4 ~l'ıııaı, ~~sunda bir anlaşnıı· 
f· 4 g ıt~at 10 hyecek ve İsveç Al· 
1 ~i 1 ~tıt,tııı'tı. kendi toprakların
~. •ltdird •sıne müsaade etme· 

e taarruza uğrıyacak-
(l)eva .. 

nıı uçüncü sahifede) 

lsveç' in garp sahillerindeki şehirler boşaltılıyor 
Brüksel ve Lahey'deki Alman 

Deniz muharebeleri hafifledi, 
hava muharebeleri şiddetlendi 
Batırılan Alman vapurlarında 

beş bin kişi boğuldu 
Amsterdam 13 (A.A.)- Stefani 

ajansının sureti mahsusada buraya 
gönderdiği muhabirinin, Amster -
dama gelen haberlere atfen bildir
diğine "öre Alınanlar Oslonun ce
nubu garbisindeki demiryou şebe
kesini kiimilcn ellerine geçirmiş -
lerdir. 

Almanlar .Mosse vo Sarsörzdan 
İsve çile Norv~ç arasındaki hudu
da dojtru ilerlemektedirler. Chris
tiansand mıntakasında Byglan -
disfjord demiryolu tamamile işıraJ 
edilmiştir. Stavanger körfezindeki 
adalar birbiri arkasından Alman
lann eline dü.'1tlektedir. 

Norveçin cenubunda bulunan 
Alınan kuvvetlerinin 50.000 kişi
den ibaret olduğu teeyyüt etmek
tedir. 50.000 kişilik diğer bir kuv
kuvvet te Danimarkadan Norveçe 
geçmektedir. 
Dolaşan bir şayiaya göre İngillır; 

bahriyelilerinden mürekkep bir 
grup, Tromsoe mıntakasında ve 
Narvik fyordunu kesen Lofoten 
adalarında karaya çıkarılmıştır. 
Fakat bu şavia, teeyyüt etmemiştir 

OSLO İLE MÜNAKALE 
KESİLDİ Mİ? 

Paris 13 (Radyo)- Amiralli
ğin bir teblii'ine "?öre, Danimar . 
kanlll garp sahilerine de mayo dö
kümüştür. Almanyanlll Oslo ile 
münakalesi kesilmiştir. Almanla
nn maynleri temizlemek teşebbü· 
sünde bulunacağını dikkat nazarı
na alan müttefikler, bu sahayı ha
va ve deniz kunetlerile sıkı bir 
nezaret altında bulundurmakta -
dırlar. 

Siyasi mehafil, Almanyanın Nor. 
veçteki askerlerinin iaşesini temin 
için İsveçin bitara{lığını ihlalden 
h•şka çaresi kalmadığı kanaatin -
dedir ve her an buna intizar olun
maktadır. 

BATAN AL.MAN VAPURLARIN
DA 5000 KİŞİ BoGULDU 

Göteb9rg 13 (A.A.)- İki gün 
evvel Göteborg açıklarında ba

tan kıtaat yüklü sekiz vapurdan 
birinin tayfası olan ve şimdi .Mart
ı:an hastanesinde bulunan bir Al
man khriyelisi şu beyana ita bu
Jmımuştıır: 

Vapurumuzda 1600 insan ve 75 
at vardı. Bunların hepsi kaybol
muştur. Batan bütün vapurlarda 
kaybolan Almanların adedi beş bin 
olarak tahmin edilebilir. 

ELVERU.MDA ŞİDDETLİ 
BİR MUHAREBE 

Patis 13 (Radyo)- Elverunda 
Alnı,anJ.aria Norveçliler arasında 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

• 
• 

1 • 

İngiliz anavatan filosundan bfr im mının seyir halinde alınmış resmi 

''Satie,, meselesini 
kimler büyütmüş? 
Meşhur binanın satın alınması 

işinde kabahat gazetecilerde imiş! 
Fındıklıdaki Satye binasının, ı lbaıhki. celsedı a'V'l!ka11ar onüekk.il-

1.erin.i müdafaa €'1ıın l\!lerd'r. 
Evvela eSki Deniz Banık umuım 

(Devamı 3 üncü sahiicde) 

~uz satın alınına muıhakeme -
sine !bu sa.ba:h saat 10 da ağır =· 
da ka.l:abalık bir halk muvacehe -
sinde devam oluııımuŞtur. 

~n celsede mürlkltiumuım.i - 1 2 4 t f 1 ı;ı.in ma.znunlarıdan Yusuıf Ziya Öniş s a a e 
:e ~=:~~~;~ad;:~ı:·~~- L------------

Baltık ve şimal 
denizi yolu 

kesildi 
Dün gazetemizin intı:~armdan 

lbu>g'iin? kada.r sarı 24 saı>tte aldı -
ğımız ar.ı~Tii·m hru~lcr şun1ardır: * cDemir muharebesz>- ism'. :~. 
rilen şimal muharebeleri den i:de, 
havada ve karada. bütün şiddctile 
devam ediyor. 

Nan·eç mcnabiinden alınan son 
haberler ştın!ardır: Narvığ:n şi -
malinde ka.raııa çıkarılan lnqiliz 
kıtaatı. Norı•eç ku•·vetl<r,le rtibat 
peyda etmist:r. 

Bir Alman iayyaresinden güvertesine bomba isabeti aldığı 
bildirilen büyüle İngiliz saffi Jıarp gemilerinden •Rodney• in 

tlç taretteki topları 

* Cuma günü yüzlerce ağır 
bombardıman tayyaresi şimal de· 
nizi üzerinde, Norveç sah illerinde 
uçuşlarına. devam etmi§lcr. dü5 -
man tayyare ve harı:ı gemilerini 
bombardıman etmişlerdır. Bu u-

(Devamı 3 üncü sahifede) 

sefirleri Berline çağırılmamış 

EN SON DAKİKA 
Norvec kralı ile Almanlar arasında , 

gizli müzakereler mi oluyor ? 
Roma. 13 (Radyo) - Mevsuk bir 

mambadan alınan haberlere göre, 
Danimarka. Kralı, lsveç ve Nor -
tıeç Krallarile Alman işgal kuvveti 

arasında bir anlasma yapılması 
teklifin.de bulunmuştur. lsveç ve 
Norveç Krallart bu teklifi kabul 
etmişlerdir. Müzakereler gizli ya.-

pılma.ktadır. Fakat bu haberin ih
tiyat kaydile telakki edilme.ri da
ha. muvafık olur. 

Alman ar Macar hududunda 
mühim ahşi at yapıyor - -Alman hududu 13 (A.A.)- Ha-

vas: Dün• Avusturynda Bruckan
dermur ve Kclashda ve Macar hu-

Milli Şef dün 
mecliste bir 

müddet meşgul 
oldular 

Cumhurreisi İsmet İnönii dün 
saat 17,36 da Büyük Millet l\lec~i
sine gelerek. Meclisteki dairelerın
dc bir müddet meşgul olmuşlardır. 

Milli Şef, Keçiörende yeni yap· 
tırılan 200 vataklı pavyonun ken· 
di isimlerile şereflendirilmes.i hak
kında Çocuk Esirgeme Kurumu· 
nun ricasına cevap vcrnıislcr ve 
pavvoua şimdiye kadar Kurumun 
başında kıymetli ba•arılar göste -
ren Kurumun Genci B· şkanı Dr. 
Fuat Uıııaya izafeten •Umay pav· 
vonu> isminin ,~erilmesinin daha 
verinde olacağını bidimıişlerd:r. 

İran ve lraka 
uzanan hat 

dudu civarında l{lagenfur!ta .?>~· 1 müe~seseler. as~e? kumandaıılann 
hm askeri tahşidat y_apıldıgı gorul- emrıne verılmıştir • 
müştür. Bütün oteller ve umumi 

( Liğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Elazıg da seylap 
felaketine uğradı 

-·----
Sular birdenbire şehri bastı, 
maalesef insanca zayiat var 

Ankara 13 (Hususi)- Fırat neh- ı 
rinin suları gittikçe kabarmakta
dır. Eliizığdan gelen haberlere gö
re, seller şehrin bir kısmını bas
ııuş, ve halk heyecana düşmiiştür. 
Sular birçok evlcr:n dt kısmını 
doldurmuş, buraardaki gıda mad
deleri ve ambarlardaki eşyadan 
hayır kalmamı~tır. Sular bazı yer· 
!erde üç metreyi buiınustur. Der· 
hnl yardım ekipleri teşkil edilmiş 
ve faaliyete gcçilmi~tir. 

Sellerin şiddetinden bazı evler 
yıkılmış, maalesef insanca de za
"iat olmuştur. Şimdiye kadar bir 
kadınla birçocuk cesedi bulun -

muştur. 
Gelen haberlere ügre, sular bazı 

köprüleri yıkmıştır. Köylerden hiç 
bir haber alınamamaktadır. 

TRAKYADAKİ FEYEZAN 
Edirne 13 (A.A.)- Buraya ıFin 

gece gelen haberlere nazrran İp -
salada 10 hayvan boğumuş ve su 
altında kalan e\lerdco biri dahayı
kılmıştır. İpsala, İbr:ptepc arasm· 
da sularla cevrili olan 50 insan ve 
600 hayvanın kurtarılma51na de -
vam olunmaktadır. Aynalıdcki hay
vanlar kurtarılmış ve kasabaya ge
trilmiştir. Sular çok ağır bir su· 
rette çekilmektedir. 

Nafıa v~kaletine ye- Apdülhak Hamit Bekarlık vergisi 
niden 5~ milyon. li~ahk için bugün yapı- teklifi 

tahsısat verıldı k .h .f } 
Yeni. deıniryoThırl!lJlız iQ:n Nar la Ca ı tJ a 

fıa Ve:klliı<t.ne 50 onilyon Iıra.bk 

ıtııhs:;s:ıt verıilırniştir. M .f V k·ı· b hl 
Bu para .Ue demiryolilamnız iram aarı e 1 l sa a e-

;ve Irak hududuna kadar vaTacak- yin Ankaradan geldi 
>t.ır. (Dem"" 3 üncü salıifedel yarın dünecek 

Ki SACA 1 
Rahatsızlığı veren ne? .. 

Belediye kooııeratifııin yıllık 
jct.in1aı sırasında gazetecilerin sa
londa bulunmamaları istenmiş, on
lar da tabiı çıkmışlar. Zorla gü
zellik olamıyacağı gibi yaranmak 
da olmaz. 

Ancak bizim mahutla konuşu -
vorduk da sordum: 

- Ne dersin lııı hale?. 
O, sualiıne ce\·ap vcrn1eden ön

ce benden şunu ögrcnmiye çalıştı: 

Bu~n. !büyük Türk şairi A'bdill
l:ıak Hamid '11 ölümüniill yı'.lc!önü.

onüdür. Bu münas.lbetle saa.t 15 
de m€rhumun asri me-z.arlÜ<llıJü 
rnaliıeres:nde yapılacak alan mu
azz:ırn i:Miialırı .hazı,ı•lıık1aıa ikmal 
oluıntllllitur. İ!hbifa1de bulunmak 
üızerc Maa.ııif Voekil'ııni:z B. Hasan 
Ali Yüo. ~ bu sa.bahk.i .eıJısp.resJe 
Anıkar.adan şehriıın.i.ze gelanliştir. 

İhtiiale Vek'lin bir hital:ıesile 
ba:şl:aruJ,acailı.tır. 

encümende 
Dahiliye encümeninik.. 

teklifi reddetn1esı 

muhtemel 
Bekarlardan vergi alınması tale

bile Yozgat meb'usu Süleyman 
Sırrı tarafından hazırlanılan ka -
nun teklifinin müzakeresine dün 
Bü~ ük Jllillct llfeclisi d. biliye en
çüıneninde başlanıln11ştır. 

Teklif sahibi dün encümende i
zahat vermiş ve esbabı mucibe o- 1 
larak nülus meselesini ileri sür -
müştür. Müzakereye pazartesi gü
nü devam olunocaktır. Dahili)e 
encümeninin bu Jayiba"ı redde -
decei!i kuvvetle tahmin oluumak
tadır. 

- Acab. alakalılara rahalsızlık 
veren gazetecilerin ıı,ahsi huzur]arı 
mıydı, yoksa raporda pkuoan ve 
okunacak olan şeylerin gazetcci
ler:n kulağına ve gazetelerin sü
tunlarına int ikal etmesinin vere
cei'i rahatsızlık mıydı?. En önce 
bu noktanın !ayin ve tavzihi ge
rekir .. 

Şimal harekatı neler doğurabilir? 

Ben, kerıdi payıma cEsnaf Banka· 
sı• mese1es:ndcn ağzı yonan bir 
muharrir qlduğuın İçin bu suale 
cevap vernıcdiın . • Bilmem siz ne 
düc;ünür~iinüz?. 

Yılgınlık, bir zaman geliyor ki, 
insanı: 

-- Neme 18zuncı ... 
Ediyor, doğrusu. •• 

Norveç topraklarına rıkan Al -
man kıt'alanna karşı Norveç mü
dafansınııı organize edilmekte ol· 
duitu anlaşılıyor. 

.Müttefiklerin seferi kuvvetle -
riuin ihraç edildii(ine d!Wr henüz 
sarih haberler gelmedi. Faknt ya
kında, İngiliz sahillerine k.rşı o· 
lan limanlara ve bilhassa Narvike 
ihraç yapılacağı muhakkak gibi
dir. Bugüne kadar Alman teşeb -
hiislerinc mukabele eden İngiliz 
d~niz ve hava kuvvetlerinin takip 

ettiği iki esaslı gaye vordı; biri, ' 
Alman sevkiyatını himaye eden ' 
harp gemilerini kahil olduitu ka
dar temizlemek. İkincisi de, Al- '. 
man sc\·ki:vatına iınkin nisbetindo 
mani olmak. 

Bundan sonraki sevkiyatı bal
talamak üzere, İngiliz filosunun 
tahtelbahir ve torı>ito hücumlarına 
müsait okn Skajerak, hatta Kate
gat boğazına kadar sokulup mayn 
döşediğfoi de son olarak öğrendik. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
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azla 
hsul 

Oo 
sa rı 

opkapı 
A saray 

DİPLOMATLAR bu et• ve bu ya/!ı kıı landıklanna 
kani deguim .. O zaman. dükkarun 

YİNE ÇOC.ALDI yolunu şaşırır .ar, h ki:katen bu 

Dahiliye ve Ziraat Veka- Dünkü Şehir Meclisinde 
!etleri vilayetlere mühim müzakere ve kabul olu-

40 paraya gazete 
Birkaç gündür, konuştuğum, 

rasladığım, bazı dostlarım, tam -
dık1arıın bana bir sual soruyorlar: 

Bu semtlerin ve Beyko
~un imar planlarının sü-

Almanya'da bal 
ruhiye ne merkeı. 

stJ~ 
Yazan: ALİ KE~iAL . 

Y.!lıc, ortalık iy..s 1erle dcldu. ;,,alzemeyi kullırnanLirın ise, zam 
.Aman Al'.ah; t.rııımayua, \ll.pu.r - istemcğe haıkl.an yok. Ç\lnkü, on-
a., ahl1aıp evWıde, bii<"oda, sokakta Jar, zaten. yüklerini alını~ vaziyet-
~en polıt.ıka ve erkanı- ted rle<". Allah ııöstermesin, bir sı-r-
~!. illeğer, ne üstün filcirli- veti azime bırakmadan bu gibi!erin 
')el:, ne mü.tchassıısla.-, ne yaman kap.smdan çıkmak mümkün de-
~~ varmııı... ğil ... 

Çenıbeclavne taş çıkartanlar, ... Ü ·· 
(H.itlen a:1.ıp rafa koyanlar, Çörçile ALTJNI STUNE, 
sinir!enaı*er, GOCJngi. boks maçı- GETİRM.İf$!. 
Dil da.et edeci~!. B" ted . '-·- --.L 

'l.a nneders'.niz ki, bu diplomat ve ır gaze e, yen.ı •=" ,,....ası <>-
ıeı'.lcimhaırpler Slmjera:kda ol.salar, llin şimal memleketleı:inffi hıı.rita-
dııitM. düşman dmıanma~arıru, B"1- sını ııördüm: ·~veç, İsveç, Skır 
ıbk meenleketlerini 0.ııı..gu g;bi su- jerak boğazı ve c:van .. Baktım, 

_,_, __ , baktım; iti.-af edeyim, hiçbir şey 
yııın dibine batırac=-- .. -~-' 

iHallıu'lri, c;ıoğunun iha.lımden, Jo- an.lıyamadım. Evirdim, çev.u.uim, 
OJ6 hawıda Kadıköy va;ıurwı.a biıı.- bunun nasal bir harita olabilece
meiıe lblle cesaret edemiyeoekleri i!mi ka vrıyamadım. 

Bu refi.kimiz, yed.i aydır devam 
ıne kadıır beHi!. eden sükut ve sükfuıete o kadar 
O!l.'OBÜSLERİN sinirlenmi:; olacak ki, bu sefer, ha-

KUS AR reket }>a:ş.lar başlamaz, harp salıa-
KO il DA V _şının altım üstüne getinni.ş; tanıya-

Bi:r roıılıattır arkadaş otobüs - billi<"seniz, tanıyın!. 
ie:ııdıen ~yet ederken, d.lyor ki: Yazık bu me.rnleketlere be bira-

- Bazı.l.annın iıçi çak pis koku- der! Biraz insaflı o}!. 
~- .. 

'ilahi pis kokacak! Levanta, ko- MAKUF TUCCAR 
~Ql\Y!a krbcııık değil ya Bizim bil- OLMUŞLAR!. 

di,ilimi:z, yanli. dünyaya geldik ge- Ka~ zamandır -~.,..elerde ya-
kıı gönliiığümüz şey şudur: Oto- ·~ "~· 

ztla:n, şu on binlerce lira.ilk bono 
b~ pis kok.ar, tıramvaıyi&r nefes saıhtekar!.ığı hadisesini, dün hır re-
!<:~:;., böyle kokmaım- lazım fikimizde takip ederken, gözüme 

şu satırlar ilişti.: 
1ıeldi»'ti nereden biliıyocswruı.?. -"'ahte•-~-'--, '---~,·1erın· ,· b•r no-
l3aşka tirlüsüııü görmedik ki... ..., ....,._ .ll.'Cıa; -

tere, maruf tıücoax diye tasdık et-
LOKAN'l!ACILAKIN ti=>i>ler ..• 
Biıı MC&ACAATİ Fa.kat. bu iddiada bir _yanlışW< 

vıcık, beılk:i, biraıı fazlalık var. 
~. be>ediyeye müra- ·Maruf tıüccaı-. dıye tasdiık et-

ealllt ederek. f atı.ara :oaı:n istem~ tirmii"1t'r, amma, hakikatte onlar, 
lll!ır .. Belı1ı:i de, haklıdırlar. Çünkü, tüccar o mayıp, sadece maruf ol-
dajfjeç eti 'l'O, Ur.fa yağı 14-0iruruş!. dular. Bi.r kelime fazla!. 

Fakat, ben, ekseri lokantacı.lann AHMET RAUF 

~~ 

Tüyler ürpertici bir teren kazası 
Diill akşam Balarkö)'Ünde Veli- 1 

efendi ile Yeninıııhalle istasyon11 
ansmda wkua gelen tüyler ür -
pert.ici bir tren faciasının tahki -
lı:atma ıı. sabah da devam olun -
m1111 ve hidise mahallinde bir ke
§if yapdmıştır. 
- Bu acıklı vak' anın kahramanı 

M-nıektep talebelerinden Bakır -
kö:rde J[artaltepe mahallesiııde Fi
lb ıokak 71 numarada oturan Saf
fet oğ\11 Sadettindir. 

Saat 18 de Bakırköye gelmekte 
olan banlôyö treni sağ taraftaki yol 
bıeriad<> parçalaam1'j bir "'"et ı:ö· 
-ek valı:'ayı Bak:ırüky istasyon 
ııefliğine ve poJjse bildirmiııtir. 

:!IJnda geziniyor ve mektep şarkı
ları sö.vlüyorl k. Ben tren yol11 -
nun kenarl:ınndaki vamaclardan 
c;içek toplıyarak gidiyordum. Sa
dettin ıle benden on metre kadar 
önde ve tren yolunun üzerinde şar
kı söyliycrek ilerliyordu. Birden
bire arkamızdan trenin geldiğini 
gördüm. Sadettine seslendim duy
madı, tren yaklaştı, bütün kuvve
timle bağırdım, o znmnn döndü, 
fakat is isten gı cm~t~ tren arka • 
daşınıa çarptı. bir müddet sürük
ledi.. Ben bağırarak oradan kaç
tını.• 

bir tamim gönderdi rıan esas m·addeleri 
İQiru:le bu.kllldUğl.illlUZ r ..... 'l<a..Sde 

ahval kaırµ;ında Z;raaıt v• DahJ,.
lii~;c Ve'kıaletderi istihsali arttı1"J!l<!k 
ı.-,.;er.n! vaıkt.nde düşüner~·k mı.W:ı.
t.<llif so;,.:ıpler "'" ıı.oksanlar yüzün
don· isıtihsoalin azalmamasını tem n 
anaks:ıdiloe 1ıekmil ,.il.ayetlerin ıca
lbeden tu:ln:ıirler ahnaları valiJ.cıre 
b:iıld ırm: erdi. 

Bu hususta dün v.hlayetirnize ve 
diğer vüii.yetlere )1.'lliden bir ta -
mi.ın gönck ır iJımi1fu. 

Tamimde valile~in zirai ist~ 
art1.ınrra$ dikkat ve aliıkaları i&
tenrnelcte ve tüzum!ıu 11 ı:llb 'rlenin 
alımp, z'raatin tesv>kı. ne, köylü
lerıJ tıohuımLuk teV'Ziine ,büyük e
heımnıi.~ı-ıt veı-Ames:i lilldh-ilmektc
diır. 

Tu,i!elr taTaft.3n Ziraat Vd:akti 
ziraate ehıuriş1'i ii.!("ln~r müıbayaa 

eollmekte 'l ı " la;~H<t'e bol mik -
tarda tcıh>ı.mılıjk ı:önde:rmektcdir. 

"\li.lkalet t>u ere dıe 10 bin yeni 
<tıcpan sa.tın alıp köy1ere gönde -
nocektiır. 

---<ooo>---

ilk tedrisat müfettiş• 
}erinin itirazı 

tık tedris ıtt müf et1ıi :,iJle.cii hus um 
nıuvaZJ-... ı:-J ~n umu-mı mll\·;ızenı.ye 
na.lclolundukları vak t; kıdem is
'fıihk.al<)arı Maaırif Vekiıletince ta
nmınarn~lı. 
Mül'6t~ bu tanınmaro:ı.ya Şu

rayı DeYlet oı Wl.11dıe itiraz etmL,
J\.crd:ir. N:ticede Şurayı Devlet ..lk 
tıedırisat müfoti14crini lıakh goc -
m üş ve Ma:ırif VI kaJ.et:i:ııin kara -
rım 'Pta.1 edo:ek 1aıdrm islihk.alv
lanrun tamnmasıru muvaftk bul
mıı:Ştur. 

!KÜÇÜK HABERLERi 

yazıyoruz 

Yerıb s tyrüısefer t&ıkiım«tname.s'n.i. 
1.etkik ed n şehir ımeclisi dün de 
ıtoı>lanara!.1< otobüsler haıkkındak-ı 
yen< maddeleri k.aıbu:l etm~iır. 

Bu maıddı. ılcrxlıem bazılar ıru ;yazı.. 
yoruz: 

Her otıolıüsün mo'tör kapaıkları" 
Dın iki"'T tarafına, UZ2'ktan oku -
naıbil ıcek b'r şekilde haddi is\ıiaıbi>
si yazılacalolır. Bu -hadden tek faz
la 'ld".cıse al:ınanuyacaktır. V a>ıhle
Jıcrlrden çı•k.a'l"lia'!l so!ör.klr 24 sa.at 
~nde otobüs sah 'Pkri tarafındaın. 
scyrüsef er :nıLırkezine bildıir ilecelo
Jı ırd.r. Teırııezzüh vıe sair ihhyaç
lıtt iç:.n k~alımacak if..cıbüsler için 
de h :?<" dclaısınd.a bel:ıdiyeclen ,jızin 
ahnadlctır. 

Müşlcri cJ!h için otobüslerde 
lbıa.ğımıak, korna ;uya klakson çalı
ımak memnudur. Tovak.kuf '!Ilahal
lerin&.ın hep binlikıtıc hareket et
ımek ~ yarış y.a;nıak sureti kat'i
)ı d~ yGl:>Zlkt.r. Otolbüs bi1"tçiiern 
sfuhl muayene cüzdanuıı. hami! o
.I:acaklaır ve müışteril.ıre iyi mu<> -
m-~~ edecclclerdiır. 

Hı.T <>tı:ibüs ern aş;ığı günde bil" 
dda dezcrııfdcte olıınacalctır. Kirli 
ve iookulu i~ ffib'set yolcular oto
lbıi.i.sJ.sre bin~mezler. 

Dün şdhir mool:isinde bu madıd! ~ 
!erin müzakeresi sır0>~ın.d.a bazı 
a7.al.aır, yosalkl:ınn tiğııt mer:nd::ı 
ka.lnıama&ını ve her omadrlen 'n be
llıunehail a "ilen tıstıbiki ;ç:n olron -
ıt.rd!iarın sıklıaşhnJ,masm ı makam
dan temenni E~ir. , 

Bu yı;m 1:4.'maıt.ııaıı:rı.?n ·n t:ııtbi

kama ııe<;i.knesi ile beraber hırı. -
rdll.ar 'tezyfit olıırıacıikt,I!". ----

Holanda ile ticaratimiz 
Bir ~ica."Elt aalaşmaaı ~ ü-

- Yahu, duvarlarda afifilıır gö
rüyoruz. 40 paraya bir gazete çı
kacakmış!. Bu nasıl iş? Bu kadar 
ucuza kurtarıyorsa, diğer gazete
ler ihtikiır mı :yapıyor?, 

Gülüyorum. Onlara verdiğim ce
vabı, kısaca, buraya da yazmayı 
faydalı buldum. Belki, içjnizde de 
l>u 40 paralık gazeteyi, samimi o
larak merak edenler vardır. 

Gazetelerin bütün hesaplarına 
ait tafsilat verecek değilim .. Yal
nız, bir iki noktayı izah etınekli -
ğim, sizi tenvir içjn kili gelecektir. 

Vaziyet şu: 
Sokakta gördüğünüz gazete 

müvezzileri, gazete başına 40 para 
alır. Gazete başına 40 para alını
yan müvezzi, bu kiğıt demetlerini 
eline dahi almaz. Bütün İstanbul 
gazeteleri için, bu, böyledir. Ga
zetelerin, bir de wnumi bayii var· 
dır. Yani, gazeteleri, müvezzilcre 
veren, tevzi işini idare eden insan. 

Bu zat da, gazete başına on para 
alır. 

Y ekiın elU para etti. Elli parayı 
vermeden, Türkiyede gazete sat
manın inıkinı ve ihtimali yoktur. 

O halde, gazete fiatı kaç kııruıı 
ise, evvelil, bu fiattan elli, hatta, 
bazı gazetelerde, bazı şartlar al -
tında altmış parayı tenzil ediniz.. 
Gazete id.rchanesi, ancak, &"'ri 
kalan miktar üzerinden bayiden 
hesap alır. 

Bu şartlar altında, 40 paraya 
nasıl gazete çıkanlabilc<:eğini si
zin takdir ve iz'anınıza bırakıyo -
nım. 

Bu elli parayı feda etınedea, 
kim, Türkiyede gazete tevzi işini 
mırmal ve devamlı şekilde başara
bileceğini iddia ederse, ya, bu işi 
bilmiyor, yahut da, insanı güldür
mek içiıı espri yapıyor, demektir. 
lllr, zaten y~ekılerini mbmm mm 

REŞAT FEYZİ 
* Yeni Elı"1li:rıcan :,üırilı kö~ 

rin.in yerlerini 'OCSb.i.t edt'OElk olan 
Rıısaıt.lıane müıdürü profesör Fa -
~nfie profesör iHfun'!tt Nafıiz vt! mlli
tehass1slaro•an mürekkıeıp bir heyet 
Erzincana va.ıvnıırtrr. 

2Jen..'I Holandaı'fa Jei1lrı:ıiş olaın beye-. ı • ı • • • • • ı • • • • • • • • • ı ı ı ı ı ı ı ı ı 

* Şohr.imiz Belcdi.tye kroperat:i
lfüni.n 1938 seı:ıeıinde bit· çif".Ji:k g;>
lbıi fdaı"' ıedlil'p tüııfü türfu oohlıe<
lkıiril!:Wm- yap.ı)dJı{ı müfetli'l raııo
rJle >tı~ okınmuıı ve o vak'1dd. 
idare .ıırıala:rile kıoQpenıtif müdü
rünüın ve füi :ıııemu:run muhake -
meve Wf'iılmeleri istı nflmiı;tlır. Or
taıkl.arın J>2'l'lSlIDfl bu suretie 9t!Ö

ıiStJ.mai edtlm<Eiııin 'hesal:ıı ımes'ıd
lerden sorulacaldır. * DemiT stoklammı ~;ıt;; .iıı; rı 
verilecek bı 'Y~ma-me1erin kai:ıull 
OUtırnael<lla ~ tatil) oil:maııırıa. 
~en ~aat 18 e ıka<lar ticat"€ft 
ımüdtiirüiiün~e devam oJı.ınıoc:ıktır. 

timi:zıle müzaketdltie baŞlıanım.ş -
ıbı:r. IMii::>.aJ<C'relar:io müsait b t ha.
"" içinde cereyan ot.t.ij!i anbşW' • 
ma.'l<!tadır. 

Kitap müsabakaları 
Mekteplerin bazı ders kitaplanm 

yeniden yazdınnak için Maarif 
V ckilliği müsabakalar açtı. Görü
yoruz, duyuyoruz ki, iştirak eden 
eserleı: beğenilmiyor, müsabaka • 
)ar takrarlanıyor. 

Bu manzara bizi düşündürüyor: 

Eminönünde yaptırıla

cak tahta köprü! 
Emllııönü ıneyrlaııının yü:ksıeıl -

ıt:iJıııeei İl$İDıe mayı<ım 15 inci ıı;ü -
nünden ıti>areo başlıanrl.acaığım 

~ 
Bu yillcooMrnııı ameliyesi esııııa -

911.tı seyrlliıefıet" <çin iail'larula -
ca.k büyük b.ir ahşap :köprü IDşası 
ıiÇin dün miinı>!caıs• aÇilıruŞtıır. 

Karalroy kÖpriisü.ııün Eıniniinü. 
o betinde-iti Şl'ııiıl ıt:ituııyri-ye iske.lesi 
ıile Eminönü meydanına kadar u
zana'.'aık olan bu ımuıvakıkot köprü
ye 10 bin 279 lira sariob:ıac.aktır. 

:l:nşaah ayın 28 iıııoi gününden 
>i'tıibaıren baŞlaıulacald.ı. 

ratle hazırlanılması 
Prost'tan istendi 

İstanbull. ıhatkımn ioes>f bıilıun -
duğu ıınırııtolkaJara ait imar plan,. 
.arının terx:'Jıan daha evvel ikmal 
ollı.mması ş.llfn:ijllk ıınü'lıeihaıss= M. 
Prosttan isierı.üınist ır. . 

Buna sab .ıp; hıalkm buralıaxda in
.şaaıt yapııp yıııııgın yerleri ve \boş 
amaJıaır g :,hl mahallerıi ihaliJıikll:en 
kıu.ıit?armağı arau etJ~i.ği halde; ~ 
ıpfuı!larır:ııın netioelemnanjş oknoa& 
""' .ıLeriıde .istimlak ıeıcWınk'Si endlr 
şesile lbina. yapam,aını.ası ve db1a -
y1'.S'e lburalannm iliımal olunıına • 
sl'dır. 

iM:. Prost, bunun fuıerine; ilk w
vrua Toµk"l)ı. Çapa ve A.ksaraorla 
Daıvuıtpa.şa s:ırnıta.erinin \mar plWır 
laırına nellicclendimnek üzere ça -

.lışm~a ibaşl3ml!Şbr. 

Harzıirana. kadar lbu iiıı; seanıtir» 
.i:rrıaır plam neticelenıdıirlloodkti.r. 

Bilahare de plan1ar Nafıa Ve'.ka -
1st:i:oo ı;ıöndm-Jl.ip tasdik o)ı.md\ıık
tan sonra lburaJanla yaıpı'Facak ye
ın·ilikıleri ve açılacak meydanilıar!Jıa. 
caddeleri lhalJı:a ~ild:imnek ürzıem 
pliı.ııllar Tqıkapı. <Apa, AacsM'a!\' ve 
Davulıpaşada .bazı yerlere ası!.ac~ 
ıı:ı.-. 

D':~ waflan ça~amba ıı;ünü 
B~ykma glJdip 'bu.rasmıın imarı için 
ıtetkjklcr yapan. şelııin:iJ.i.k müte
ihassısı M. Prostla Vıclıi' Beleıcllıye 
n.."risi B. LUtfi Kırdar lbu me\17JU/ 

üzerinde .iün dıe göri.i:şı:niişleni:r. 
Bcylkıoz, Boğa.ziçinde ·maır edi.

'.leceik lbirIDai. m.ınlaka olacaktıa:. 
Burasının irnoo: planı ela sür'stle 
harm'~ derhal ta.l!biık ol.unacaJD. 
ıtır. 

Komedi 
artistleri 

Fransez 
döndüler 

Şehri mo:ırle vıa Ankaraıda iıeıın -
süeır verdi.l®:on Sorı.-a Sı.ıriyeye gjj). 

ımjş olan Kamedii Flraı:ıseız artist -
ler i e'V\°dlki gccoki Toroo ekspre -
sil:• şclhriımrae diönmü(l1erdir. 

A.ııt!Stl.er evvefil<l .gen_ Parise ~ 
niret eiımı"ışle.rae db halita.ki arııza 
:yfuıüııd ın treıı k.a.tık:maıc:l.ığından 
geıce)t yataklı vaı;ıoı>J.arında geçİI'

~e.-dir. 

dt•'ı 
Almanyarun Şimal ol 
Bahrimuhitikebire kadarJ.ııl 
ııahayı nüfuzu ;•tın~li;'ı.cn 
,savvurundan bahsedı l< 0 
nun asıl ınanası ne den_ıe tu 
da anla ılnuyor değildı; ld 
ile Fransayı ortadan l·~I 
Böyle bir tasav~~ru_ h İı.lı 
sına çıkarmak ıçın ı.ı;e ti l 
ve .Japonyanın rnuvafak•ık• 
Sonra Rusyawn da ses iç 501 
ması iktiza ediyor. BU ,J'ar _ 
lordan bahseden Alın• 
mıyorlar: ;.ıı 

Dünyadaki İngiliz ve 
nüfuzunu kırmak, onlar~~., 
lere olan hakimiyetine 111 ııı ~ 
mek bugünkü AlmanY~0 l~f 
yesini teşkil ettiğini soY Jıİr 
Böyle hulyalar hakikat 0 

olınaz mı?. ôte 
Garplılann ölçüsüne' g a 

maz. Her türlü şerait .b0:uıı 
dir. Fakat Almanya iç~ii ~ 
ima cazip olmuştur. Ç .. 
sini daima çok kuvvetl.i g~lıJl 
dir. 1871 denberi büY~ ,.seti 
Bismarkın ustalıklı. sı~e V 
maksadına varmış, gıtgı sıJl 
lenmiştir. 1890 ile 1914 ·~~ii 
Avrupada daha ziyade ~o 0f4 
çirmck istem~, Kayserı0 rafı 
donanması nihayet her t.ıı 01 · 

tetnıek için harekete g~'et 
Bunu 918 de mağl~ıy f, 

etti. Fakat 933 denberı ı;•ııJ 
ya yeniden harp haz~lı1~j;, 
ııllş. komşularını istila c gi 
di de Fransa ve inı;iltet;..~ 
büyük düşmanla karşıla ııP' 
buriyetinde ]l.almıştır. "1;" il 
tarihini, A!manlann b~ ı 
yesini kaç zamandır te b 
olanların vardığı kanaat ·a 
harpte şudur ki: A)nıall~ç' 
döğüşcrek mağliıp oJınad ıııil 
hangi bir sulhu kabul el dııJI 
tir. Tabiidir ki harbin bU11 jİ~c 
ra ne safhalar takip ed~p~lı 
iyetle hükmetmek .ı\ )<&! 
keri mütehassıslan:a da it 
blan meselelerden dc;;-ild ; 
muhakkak olan cihetler ~feri"' 
İngiltere ile Fransa kend~,,ıııe 
fere eriştirecek surette_ iıı ~ 
vanacaklardrr. Bunun ıÇ ııJı 
ve kuvvet menbalan, ç e~ 
bilgi, sebat gibi amiller ~lttiP 

Trol> dün hooe:ket etımş ve san
~laT da P.arise ~. 
Sam'atk.arlarm şaM ivmısi bu su-ı 
re111.e tamamJanııruş olm,.kltadı.ı.'. 

Almanya için ise şu su 1Jiit6~ 
vabını kestinnek lazıın: eJc'' 
mantar bu harpte galip g l~t 
rine hakikaten inanıyor e d 
Eski ordunun bakiyesi 11

1 
nüyor?. Sanay,; ve tica~ed•~' 
ne fikirde?. Bu suallen t'i 
ğaltmak kabiL Likin !'~ıeıı 
yok. Yine muhakkak gör" et 
Almanya daha mukavc:İl' . , 
cektir. Daha, diyorlar, . 

Y alnllz artis111erden Mari Bel İ&
lkeruieriyeye gi tımei< ü=re şetr; • 
miıı.;'I gclrneıni.şt:ir. Maruf ııırtist 
Mısıırla i>tt buçıık ay Jtalarak iSt''-
raıhaıt eckcektiir. " 

den fazla ihtiyacı için Y!rı,et 
sait-esi vardır. Fakat bil 
tefiklerce ihmal ediJıniyııf· 

Bakırköy jandarma kumandanı 
;yüzbaşı Fikri ile emniyet amirliği 
derhal tahkikata el koymuşlardır. 

Tahkıikatın ilk safhasrnda bu 
leci ka:zanın hangi makinist ve 
tren tarafından yapıldığı anla~ıla
mamıştır. 

Filhakika .cesedin 10 metre sii
rüklendi!i anla~ılmıştır. Bu şeha
det üzerine kazanın saati ve tren 
tesbit t'dilip makinist yakalanmış
tır. :Makinist kazadan haberi ol
madığını be.varı etmektedir. 

* Twk h:?va llruruımıu İstanlbul 
sı.ttsi kahraman ordı.ıımuza y-eni
d,e.,ı 6 tııyyarn hr"d!iye ~. * Karaı!OO)'de Ziraat Ba.r.ikaaı. 
sahasının çOk;mekrtıe olıdıuğu Bı. -
lıed:iıyıeye lb'1dirli'.lerek esası 1ı.rtlkii.k
J.er ·yap.ıılııruısı is\eı:ıımişt:r. 

Pekfilıi, bugüne kadar böyle bir ~----··--------Bl--------•reddetmek• adeti yoktu. Şimdiye ' O<>----

Fakat bilahare şahitler aranmış 
ve beılbaht yavrucuğun mektep ar
kadaşlarından küçük b.ir kız bu
lunmuştur. Kazanın yegane şahidi 
olan kız ağlıyarak şı.ınları söyle -
miştir: 

Moda heyelan yerinde 
yapılacak set 

- Mektepten çıktıktan sonra 
gün• altında Sadettinle hat bo-

Modadaki lU wetan yerinde llıer 
han,gi !'tir ehli:kı oy.i ön.1.amck ti7He 
yıaıpıhdbaoak olan kargU- sedd.irıı 
hemen 'İllŞası için proje ll:ıaızırlan
~ıır. Dün müna.kaşaya ç.ıloarılla.n 
'bu projeye g-011.ı, kargir ist nad du-

Yazan t lskemlcr F. SERTELLi ' 

Semih biddetmden dişlıerini gı
CIDliztı,:yqr ve .böyle bi.r ~uzağa bu 
kadm- .tnıa,y düşehi:leceğini aıldın, 
Qan bile ~ordu. 

Bir tepenin üstiiııde havdutla -
nn eliine ~ Semıb Kamran bu 
baıyJııı.ıısıiar yuv-ıan kolay kolay 
""1-tulamtyacağını anlı:ımıştı. 

J:Iaydutlaroan !mi: 
- Bana müsaade et de şu heri

B.n lı;.iini :bitireyim, Recep· Dayı!. 
Diye söyleniyordu. Haydutlann 

ı-eisi: 

- Havır, dedi, ben Selma iıle 
ilıı>yun kovwıa yatarken. o. odanu
fl.1Lll bir köşesmde - höy lıe eli kolu 
m/!]ı o'ara.k - nöbet bekliyecek. 
Salan be-ni.ın haberim olmadan o
- kıymayın!. Onunla hesaplaş • 
m:;ıiıa çok vakıOt var. 

' 

Dedi İ!!!keml.-eyi odamn bir ke
narına çekti' er ve biraz sonra Se-

ilililı in aitzını da baillaıı:IWı.r. Zavailı 
Seıniıh Bey oturouğu yerde bir is
takoz gibl seı;.,,.-jz ve hareketsiz dıı
~rJ.u. 

Gece Yıtrıl!l. 
Odada Çal.ak Recep1"'n baŞ:a bir 

bııtY<lut kaım.tı.ş, ötekiler evin alt 
ilıııdilla inip sı:ı.ıruM:rdı.. 

Recep ceketini çıkaı:dı.. Biraz 

LE i 
önce kolonyalarla Selma.yı a:yı1t
mıştı. Selma, Semihi odanın bir 
köşesin.de hareketsiz görünce tit
redi: 

- Onu ö!dürd\inilz mii? 
Receµ güldü: 
- Merııık etme ... Henüz yaşıyor. 
- Ondan ne istiyorsun?. 
- Beni tı&ıki4> ettiren odur. ArbJı: 

hiç kimseden kodcum kalmadı. Ra• 
hat rahat v-atabil:iriz buiada. 

Recep birdenbire karyolanın üs
tündeki örtüyü ookerek, Semihe 
seslendi: 

- Sakın ondan yardım umma! 
Görüyorsun k> kıı:Jıarı ve ayak
lan karyolaya ba;itlıdıc. 

Semih bunu görünce gözleri su
landı. Hayrlu:tlar Sel:ına1ı karyo
laya. sımsıkı bai(la.mışl.ardı. 

Semih bu Qetooin el.inden n:am1 
Jruıtı, kaca 1d:ı ? 

Kendisi de Selma giiıı> ~le st
kı. sıkı ba/!laronııqtı. 

Recep bir kadeh şarap içerek 
karyolaıya g>rdi.. 

Semihin yalnız gözleıj açıktı. 
Recep: 
- Seni bu gece .lrudıırlacağım, 

kart züppe!. 
D•ye ı;öy.leni.}l()Qiu. 

••••••••••••••••••••• •• 
van ile birliklte kuyuhı lbi.r men
f cz ;.ı,_, bozulan kaldıırım da yaptı.
rı1ıroaktı.r. 
İnşaata ayın 1 inci gii:nıünderı iti

lbarcn J:ıaşl"11Jı1aıcak ve 8590 'l.\m 
sarfuhmacaıkıtır. 

Semi:h cevap veııemedii!i için, sa
dece boğuk ve uğultu milinde bir
takım sesler çıkaır:ıyor, miiteınad1-
yen depren.ip du:nıyordu. 

Ço!ııJ< Recep birdenbire Selmaı
nın göğsüne atıJdı: 

- Seni delice seV'İ'}'orum, benim 
şeker, Pilzel çiceğim!. 

Haydudun gözleri dönmüştü. 
Selmayı öptü, öptü, öptü. .. 

- Seninle ev1enece/!·m, Selma! 
Sen .buııd.:wı sonra ne o İn.ıı;il!iz yüz
ba<Şısının, ne de şu pinti 1-ifin ... 
Yaln:z be.nim oLacaksı:n! Ve seni 
temin ederim ki, beni seveceksin! 
Çüclrii, ben sevilmiyecek Joadaııo çic
kin bir erl<sk değilim. 

Beni her kadın sever ... Ve sev
miştir. Fakat ben, şi.ındiye k>ıdar 
seni sevdiğim. gibi, hiçbiT kadıru 
böyle delice sevm€dim, Selıma! İn
giliz yüzbeşısının seni kaı;ıcmakta, 
seni tekrar elde etmek için bin 
türlü entril<&l.a:ra başvurmakta 
hakkı varnıış. Sen, d.nsanın koy -
nıında y ı.1anlaşı:n.ış bir kuzuya ben
ziyorsun! Z,aten iben de seııin gibıi 
bir kadın arıyordum. Ha;ydi, sen 
de beni öp bakayım!. 
Selımmın j!Özlcıi yivı>nden llrla

mış gı.1ıoiydi. Dişi bir kaplan g.ibi, 
b.ir ham1ede hasmının üstüne atı
lıp boğ;maık istiyor ve yatakta çır
pınıp duruyorou. 

- Hele bir ellerimi serbe$t bı
rak da, ondan sonra looıooşalım. 
Böyle haydutça kadın sevfür mi?. 

D>ye ~omu. 
Recep güldü: 
- Ellerin; de seırbest b1i!"aka<:a 

kadar yazılan eserler nıısıl beğe- Bugün 
niliyordu?. A RAY Sinemasında 

Mesele basit ve maalesef hazin! 
Anlaşılıyor ki bugüne kader açı
lan müsabakalar, sözde müsabaka 
oluyordu. 

Yeni titizlik ve itina havası bizi 
meınııun ediyor. 

BtlRHAN CEVAT 

ğun amma... şimdi değil. Onıun da 
s.ı:rası var. Hele biır kere Ş'U pinij.yi 
çılrlırtayırn .. Seni böyle koynumda 
_gördükçe yüreğine inmeler insin. 
Ondan sonra .komışuruz eeıı:irue! 

Semih hiır arabk Selmaya f!i; -
zile işaret etti 

Bu iııaretiııı manası c'ha)'ICiuı:La 

oerıklıeşrne/!e lfuJwn yok Blraz da 
sızyunıa g1t!. damek:t:i.. 

Semih şimd!i keııdlııdoo zi:y>ade 
9.ıalıınaıyı düt;ıünüy>oı:du. Her iş -

ıloenıceye her hıık.arete tahaımn.üi 
erlecı.s.k.. Yalmz onu km11armağa 
QOıW.şacakıtt. 

Selma ıbu i'ışaret.in manıasrnı an
laan.aımıı.ş &:ıP-ildi. Fakat ne yap.sın 
ki, iradesi!!;, muhaJulın<:mı:ı.i ık;ay -
betımisti. 

- Alçak!.. Köpek!.. Beıııı 1 senbeslt 
~mık. Ben ser;iın, gilbi lıiır haydudu 
00\l<lmeın. 

Dive h31)1k:ırıyordu. Selimamn se
si yUkselrukçe, b:zyıdudun kıe;yti 

at.11.ı~'IOnd\.t. Fa.kat, ibu sesin yüil<ı;e
l'iş o.nu düşündürdü .. Bic a,-alıık: 

- Bin.de llfu i.hdı:ıınıil ile etr.dtaıı 
bil-i ~~ de sesini duyacak oluı-
sa. rahat:nmz kaQa!r. 

Di)'Elrek yat31<1:ıın k.alktL 

Semihi:nı yanıına ınkı.ıllaralk za -
vafü ad~ suratına şilldet. 
li lhi!r ~ vuırdu. Duvaxdıırı 'bir 
yıWıik ~ alarak, 1Pk.ra:r y&

b~'" ~ l'di. •. Se hnarun altımı .i.\Yice 
sardı. 

{Devamı var) 

2 Büyük ve güzel film 

ALAN MARSHALL 
FLORENCE RICE 

tarafından yaratılan 

Beyaz Hemşire 
Fransızca sözlü aşk ve 

gençlik filmi 
Seanslar: 1.20 - 4.15 -

7 .05 • ve 9.50 de 

Bugün saat 12 ve 1,20 de 

birden göreceksiniz: 

Umumi talep üzerine 
SHIRLEY TEMPLE'in en 

son ve en güzel filmi 

Sokak Kızı 
da, küçük ve bü:yükleıin 
memnuniyetini temin için 
programa ilaveten göste .. 
rilecektlr. 
Seanslar: 12 - 2.59 - 5.45 -

ve 8.35 
tenzilatlı matineler 

• 
Bugün TAK s 1 M 

?ürk artistlerinin ve Türk sinema san'atının büyük zaferi olan 

YILMAZ ALI ,, 
Oynıyanlar: SUAVİ TEDtl' - NEVZAT OKl' CUGİL - FERİDE CANAN - REFİK 1.C~.ıffJ 

CELAL ÇAC.DA.Ş - BEATRİS . ~:ııt 
Reji: F.ARUK KENÇ Eser: VA. - NÜ Prodiil<Siyon: HALlL ylJ~ 

Modern Türk poliııinin iştirakile tertip ve temsil olunmtıf zabıta ve cinayet romanı. Barlar, ıııe 
ler, apaşlar, batakhaneler. 

İliiveten: EKLER JURNAL son dünya havadisleri 

BUGÜN 
öPEK 

Oyun saatleri: 12 - 2.15 - 4,30 - 6,45 ve 9 da 

Heyecan ve merakla seyredeceOlıtl' 
bUyUk bir macera 

Kahkahadan k ı r ı laca k eğleneceOl111' 
sinemasında harikuliide komedllar tahaserl 

KRALİÇENiN ELMASLAR/ 
TÜRKÇE SÖZLÜ t 

Baı Rollerde: DON AMEŞ - GLORİA STÜV A.R 
ve takllUI komlkl81" rolllnde 1187'analmaz komik •ahneler y•r•••11 

3 PALAVRACI SILAHŞÖRLER 
1 ııe 2.30 Ja t•;ihitlı matin•ler 



Almanlar orveç' e 50 
bin kişi çıkarıyor 

A ı (1 ı...ı sahifeden devam) 0.loyu besliyen elektrik santral,. 

~ ma nlar Murmansk limanından ~!~~:vı::~::~~:!::~n:~~ =~~-tahrip ettilderini beyan et-
tamaınile harap olmuştur. Oslonun şimdi ışık3u kaldığı zan 
DÜN KATEGATDA HAREKET d"I ektedir 

istifade etmek istiyor Londral3 ?~1Stefani: :i:z~a~ı:~:.W:a ~":!: 
,!-Oıııa 13 ( nda Resmi mahfellerde beyan edil- dıih emin bir menbadan temin e-
~Af Radyo) - Almanya- t Sefiri, Jl.formansk limanının Al-ı yetlerin son Mdiseler karşısı diğine !?Öre dün Katagatda hiçbir 
b-.: ~· 0~kova sefiri dün, hariciye man üssü bahrisi olarak kullanıl- alacağı vaziyeti öğrenmek arzıı. • deniz hareketi yapılmamıştır. Bu d.ilmektedir. 

L""'llı~ '" l - l h t eh b afın Alınan kıt'alan Hıılven ve Fre-

~h.cyo ;; Ba;Üeı;;;İd~ki mAJ~;~in~;fi;J;;i izhaÇr;gt~i~i;;i;;;;;·ıŞ d~~Ah;a~~~~~;~'\,~ :~~:;t~at:ı;..::~~~.°;1c!s:, 
""' TELGRAF l\1UHABERESİ ve Langenesde muharebeler cere-

li, ~n 13 (A.A.) - Salahiy?'~.r kumete milleti temsil eden biı" 1sveçin Berlin sefiri dün Alman KESİLDİ van etmektedir. Burada Norveçli-
oli"ı<ııt lllbadan bildirildi.iline göre hükumet nazarile bakılmadığı kay- Hariciye Nezaretine gitmiştir. Bu Stokholm 13 (A.A.)- Oslo ının- ler köprüyü berhava etmeğe mu -
liıi; ı,H.~ Quisling'in riyaset et _ dedilmektedir. ziyaret kakkında hiçbir haber ve- takası kumandanı General Erikson vaffak olnıuşlardır. Halven kimi-
L. ·•...,,u K al H k ·1 b l ·· N-·- kıt'ala••nrn Alnıanya ı'le len tahliye edı'ln•"'tr. Halven aha-«i~-. >neti, yegane Norveç hü,. r aa ·on ı e aş ıyan mu • rilmemi•tir. u••-, ·~ ~ 

1~ t '"-cı '- k •-~ ·-•· t ·r d • • bütün tel:!raf ve telefon hatlarını )isini taşıyan 200 kamyon İsveç hu-" ~"-· o..,rak tanımaktadır. Mer- za eero.enn 1'"'1 aa ug ama ıgı ay- Briikseldeki Alman büyük el- ~ 
,. ·wıı m .. ni membadan teyit edilmektedir. kesmeğe muvaffak olduklarını ve dudunu geçmeğe çabşmaktadır. 
Jıf ~'•ıf· utemadiııen değiştiımekte Almanya sefiri tahmin edildiğine çisinin ve La Haye'deki Alman or- ==============================·! 
~ "ı, ile'Yer hükumetin Norveç miı. göre dün Kral ile ııeniden göri.4-· ta elçisinin berline hareket ettik· 

~ııQ 4\eması kaybettiği ve bu iti- müştür. ı terine dair verilen haber, tekzip 
>nanya tarafından bu hü- Diğer cihetten öijrenildiği;,e göre edilmektedir. 

1 Baltık denizinde batırılan Alman vapurları 
d.ı~'a.13 (A.A.) - Hah~~ ahn- yüklü bir Alman vapurundan ma- bin başlangıcındanberi batan İn - , 
lıiıJıQ7eıo~e evvelki gece Ingiliz ada. erzak yüklü 5,000 tonluk di- giliz, Fransız ve bitaraf vapurları.\ 
~•k!Q rınin Baltık denizinde ğer bir vapur da iki bomba ile cid- nın mecmu tonilatosu bir milyon 
"4rııı. ~ taarruz esnannda bom- di hasara uğram~tır. 224,610 dur. 

''°betile batan cebhane Resmen bildirildiğme göre har-

~~tia Belgrat sokaklarında Alman beyannameleri 
'ld;lili l3 (Radyo) - Belgrattan olduklarını söylüyorlarsa da, pro- tur. Bu beyannanıclerde •Yugos -
'ııı ta Y.oı·: Açılma merasimi ya· paganda şeflerinden başka birşey lavy Iıların Almanlara kaı-sı dost-
:~:;:ac.ak olan Bclgrat sergisi olmadıkları anlaşıınaktadır. Juk göstermemekle kendilerini bü-
'lli, •hle birçok Alman gel - Dün gece Belgrat sokaklarında yük bir tehlikeye maruz bırak -

. 13,unJar, tüccar ve sanayici birçok beyannameler bulunmuş - tıklaru yazılıdır. 

~~tis 
lsveç garp sahillerindeki şehirleri boşaltıyor 

:~ d.13 (Radyo)- İsveç Baş - lik ve metanetle bu müthis fırtınayı' mel bir iaarnı,. karsı alman mü· 

11Qtlllı.taun. gece radyoda söylediği atlatacağımızı ümit ediyoruz. İs • dafaa tertibatına erktk, kadın ve 
~'.'4ııiin·dı:ror ki: •Harp kapılan- veç, hürriyetini ve istiklalini nıü- ~ıık bütün İsveçliler işlirok et -
• ~1 llnde bulunuyor. Bitaraflı- dafaa ve muhafaza için azami fo- ıncktedir. 
~iti ~~lıafaza için hcrşeyi yap- dakarlıi(ı göze alnıı~tır. Tecavüzü Goteborg, Kingsbab, Falken -
t~~ ."'.bükfunctin topraklan - silahla dcfdeceğiz.• berg gibi ~ehirler ahali•inin tahli-
'?ıııı· tstifade etmesine müsaade Alman gazetelerinin iweç hak - yeo.inc baslanmıstır. Bunlar kam . 

,~~~Yt<;•i:iz. Buna bütün kuvve· 1 kında yazıdığ'ı yazılar halkı son yonlar ve otomobillerle dahile nak-llf' Dıani olmıya çalışacağız. Bir derece hiddetlendirmi~lir. MuMe- lolunmaktadır. 

~ttefikler Danimarka vapurlarını m s· dere ediyor 
misi olarak telakki edilmektedir. ~bı~tta 13 (A.A.)- Sailhiyettar 

~Qitıın~deıı öğrenildiğine göre, JJıına binaen bu vapurlar faali • 
~\j Uı ~nnı Almanya tarafından :vette kaldlkları takdirde bunu an

ı.ı.'~ne Danimarka ,·apur -
>uıık balrundan düşman ge-

İtan ve Irak' a 
llzanan hat 

~ ı... . (l inci sahifeden devam) 

t:."~ Yln.e bu paradan ha.tile 
:~4t,'lı'<ıı;ıında büyük bir (i(lSe a
~~oa Van .gölü sah \Th:ırinıde ya
-~~~l<!ri voe feribot yap -

~.· 
ı,~ 4.r;ıJJtan 1937 de Dıyarba.-
ı..~ ~asına ·~la~ olıan 
\o::.."~~ıt'yolu; 159 uncu ~i.Jo... 
~,ııı-'lt .. Kuı.ııatan · st.a&yonuna. 

cak müttefiklerin bandırası altın-

Vapurculann toplantısı 
Tekm~ deınıi.z nakliyat işlill'.run 

tek eklen iıda'l'C clunması kru. a:r -
Jıaı:ı!ıır.ılım,lır. Haa-..; "-' dalı.il ııe -
ferk!ııı:lı" fi..t ~lhlfları önl<:n.p v,._ 
porların inti'laıru da ılı.un n nlun
mD .. .:.:. üzcrıe 1b;.r c.arvnatörler bLrDği .. 1 

J.rurulacaktır. Bu nıün::.t<bı.·l!J.e va
uu:r saıh.iıpl.eııi bu sabah Lman re
isin.in riyasetinde büyük bı.r top
lanLı ya.µımşl:arıdır. 

da yapabilirler. Müıtefk limanl. r-

da bulunan vapurlar müsadere cdi
krek müt·fiklcr hesabuıa kulla . 

nılacakl. rdır. 

Garpte Ve 
Balkanlarda 

(Başmakaleden devam) 

Bu taarruz pek kolay olnııya -
caktır; belki de Almanya içiıı bü
yiık fcdakarlıklart ve z ~ iatı icap 
eUirecekfr. Fakat, herhlJe Hitler 
Norveçc taarruz etmek yolundaki 
hatalı har~kctini tashHı edtLilmek 
ve Alman ordusunun prestijini 
kurtarmak ümidle bu tecrübeye 
de bafi\"urdcaktır. Amm~ netice 
menfi olabilir. O, başka. 

24 saatte 
(1 inci sahifeden devam) 

çuşlar esnasında tesadüf ettikleri 
düşman tayyareler,nden 14 ünü 
düşürmüşler, 4 ünü tahrip etmşi
lerdir. * Norveçten resmen bildirildi
ğine göre Gnaysnau Alman zırlı -
!ısı, 9 nisanda Oslo sahil batarya
ları tarafından batınlmıştır. İçeri
sinde buluııaıı 1500 zabıt ve ne -
ferden hiç biri kurtulamamıştır. 
Almanların, bu harbin ilk saflıa -
sındanki insan kaybı 5,000 den faz
ladır. * Norveç içlerinde müsademe
ler oluyor. Almanlar, Daııimarka-1 
dan takviye kuvvetleri almışlardır. 
Norveçliler Oslo'nun suyunu te -
min eden barajı berhava etmış -

isti yen Norveçlilerden bir çokları 
tevkif ve idam edilmiştir. Bunlar 
meyanında, Alman hizmetinde ça
lışmak istemiyen. birçok liman a
melesi vardır. * İsveç hükumeti, Almanyanın 
lsveç yolile Norveçe asker ve mü,. 
himmat sevketmek istemesi ihti
malini düşünerek bütün İsveç sa
hillerine mayn dökmüştür. Hüku
met, böyle bir talep karşısında ka
lırsa deThal red cevabı verecek 
ve harekete geçecektir. isveçe il
tica eden 10 bin tonluk bir Alman 
gemisindeki askerle in silciharı a
lınmıştır. Götenberq siril ahalisi 
tahl:ye edilmiştiı-. Geceleri bü•ün 
lsveç şehirlerinde ıŞ' kann sön -
dürümesi enıri veriinıiştir. 

lerdir. l ıttoı"'e"'',.•-• •-•• .. ,,. ... ,,... • .,., ... _, ••-• .. ,.,. • .,.,,.._, •-• •• * Geniş bir mayn tarlası şimdi 
şimal den ·zi fmanlannırı m t/ıal
lerini ve B· Ttık ağzını kapatmış 
bulunmaktadır. 

İngiliıler·n ııücude getird l:leri 
yeni mayn sal~11..ı.-ı Berqen'd<. n Da
nimarka sularına k7dnr 1200 mil 
imt.dadmdadır. 

Bu mmın tarlasında 20 mWik 
dar bir kııııa! bır;,kılmış.ır ve bu 
kanal lslcajeraklan geı·mekfedir. 
Bu surntle Almanların şııııal de -
nizi ile irtibatı kesHm'.ştır. 

Bundan başka Noıver;,n garµ sa
hılln.ııde buluııan veyalw.. ~mal 
dcı.izi açıkıarıııda bulund 'ıkları 
tahmin eailen Alman harp grnıi
lerinin Al-ınanuaya dönıueleri i('in 
bir tek yol kalmışın· ki, o da, mfü
tefiJderin Slkı bir nezareti altında 
·bulunan bu kanaldır. Yerıı mayın
lar konduğu dün ilaıı edilmiş ve 
bütün gEmicilere b<ıd:rilmi<;tir. * İngıı:z hava ne:areti İngiliz 
taımarelerinin Kristiırımsıınd ha . 
lici üzerinde bir uçus uap'ılclarını 
bildirmektedir. 

Asker Göziie 
Cepheler 

Cl lnri ~.a.birı•den dtvana) 

Harel.atın ba~langıcında yılmış 
ve sınnıiş giil'iincn lsveiicler:....ı ;le 
salıiılcriııin t:ınniyeiini 111ayolC'lle 
ve fevkalade askeri tedbirkrle tak· 
viye ettiklerini aj3ııolar bildirui. 

~iınal ht. rekatının net kesi şiın
didrn tahmin ediirbilecck kadar 
aydınlanmamış oinuısına raLrnıen, 
Norveç macerasında Alnıan he -
saplarının doğru çıkınudığını bu
gfüıden söylemek ka!ıildir. Alman 
ordusunun hayalini ı:-öı·ür görmez 
eller yukarı edecekleri umuıan 
.l\"orve(IHerin n1uka\ı'cuıeti nıt.cssir 
vadıhılaru1 inki->afma kadar de
vaın ed ... lıiıir. 

O zaınaıı ne olur? 
Hitlcr smal harekatında mağlu

byelin ılahlide ve hariçte neye mal 
olacağını l!t!rİn derin düşünür .. Bu 
itibcrla daha ba~ka maceralara sap. 
nıası ve daha büyük çıkınazlara 
giı-nıcsi ınuhtcmcldix. 

ı\lnıan) anın şiınaldcn sapa bil -
nıcsi ihtiın:ı'i ol: n daha kanlı yol
)p.rı •·e cepheleri bir gözden geçi
relim: 
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Reşit Paıanın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
Yaıaular: 

t.keader F. SERTELLl v- Cevdet Retiı YULARKIRAN 

Orman içinde asker ile eşkıya 
arasında bir müsademe 

Miralay Elyotun bu arada kaçan ı 
eşlıiya ile .karşıl..,,anık rovelverini ı 
çektiği ve komitaeıla.-dan üç kişi
yi yere serdiği, diğer ikisini de ya- ı 
raladığı ve bilfilıare Türk askeri
nin bulunduğu noktaya kaçtığı 
an.f35ılmısltr. · 
Hayatlarını feda edercesine mü

dafaa eden eşkiyamızdan böylece 
birkaçının hainane bir maksatla 
telef edildiği anlaşıldığı halde, sırf 
ecnebi olduğu için, komitacıları -
mızın kendisine ateş açmamaları, 
cşkiyamızın hüsnüahliikını isbata 
delildir. Yoksa, İngiliz miralayıru 
öldürmek imkiinı her zaınan n1ev
cuttu. Fedakar çetelerimiz, kendi· 
!erine kurulan tuzağı keşfettikleri 
ve arkadaşlarından birkaçını ölü 
olarak brraktıkları halde miralay 
Elyota silah atmamışlardır .• 

Bulgarlar hesabına olarak ,azı!. 
ılığı ifade şeklinden de anlaşılaıı 
bu makalede hakikat tamamile ı 
tahrif edilmişti. Zira, miralay El
yot cidden, çete reis (Dacf) ile mii
litkat yapmak istemiş ve ''aziyeti 
buna göre idare etmişse de, eşki· 
yanın şüphelenmesi ve müsade -
meye geçmesi onu da harekete ge
çirıııcğe ınecbur etıııişti. 

Orman içinde asker ile cşkiya 
arasıııda bir çarpışma olmu.ş ve 
c~kiyadan iiçüniin bu miisadenıede 
tüfek kurşunile \.'urulduğunn bü
tün köylüler görmü~tür . 

Bilahare lıltdisenin tahkikatnı .. 
dan da anlaşılı~·or ki, Bulgar çete
leri Avrup~ya yaranmak için bu 
meseleyi bir silah olarak kullan -
mışlardır. 

Her nede olsa, bu hadisenin ü
zerinde durulac,k birçok noktalar 
vardı: O zaman devlet otoritesinin 
böyle herhangi bir ecnebinin ar· 
zularına ın;İni olamaması ve bila
kis bunu tahakkuku için devlet 

Değerli kadın polisimiz 
merasimle gömüldü 
İstanbul zaıbrt-u.:;;ını.n de;.: uii ele

nnanlarııııdan 3 üncü sube müdür
Jıii,-J. mu .. nellt m..'lllıuru Bayan \ 
Me~,·P. t <lle".n cenn.zesi bu salbafrı. 
m.:-ı-as.iırrıle Cerrahı>a$a haataınesio
den kald1n1ınışllil". 

Marafi mn lyet müdfüü merhum 
Nuı,iı:ı..n kız.ı olan ve P"k genç yaş
ta öl.en ·bu kıyımetli p:>b" mettnu
runun cemrıı ,;inde emniyet :mü -
dürü Mımıfk-r Akalın ti<~ muavini 
Sıiliıh:ııWn Arsan Kuırlrut ve tekm!:ıt 
şube "'Ü iür 't'rii · ıe yüzlerce mt) -

mur bıUuDMw; ve 30 a yabn ce
ioıık gönd,.,-. "1 tir. 

kuvvetlerinin kullanılmış olması. 
Bundan b~, devlet hesabına 

faaliyet gösteren ecnebi zabitleri
nin bu havalide şahsi nüfuzlarının 
arttınlınası keyfiyeti de hükU:met 
nüfuzunu hiçe indiriyordu. 

Bu ve buna benzer hiidiselenle 
devletin bu zafı, ya vatan yavnı
larının canile ve yahut millet hazi
nesinin paralarile ödeniyordu. Her 
müsademede birçok Türk kanının 
dökülmesile birinci şıkkın nPsıl 
ödendiğini gördük. l\Ialile de böv
ıe ödenirdi. Aşağıdaki hadise ile, 
bu gibi tuzakları dev}et hazinesine 
kaça mal olduğunu görii)·oruz. 

Mis Ston dağa nasıl 
kaldırıldı? 

Şimdi bu acıklı maceranın i~yü
zünü gözden geçiı·eliın: 

Ston isminde, yarı gazeteci, yan 
misyoner bir ;\lis bir refiruile 
Tiirkiyeye geliyor. Yunlumuzun 
tabii güzellklcrile tarunmL> bunca 
yeri, Anado.Junun her nıeınlckı·tin 
hatta nıektcıı kih pi arına geçmiş 
bunca asarıatikası ,.c tarihi yer
leri, İstanbul, Sclllnik ,.c İzn1ik' gi
bi medeni şehirleri vorken bu ha· 
yan Türkiycnin ncrcsin~ görn1ek, 
neresinde seyahat etm ~k h;tcıne. -
tedir? l\1akcdon:vada .. Ac ha ııi~inl 

Ahaliyi lııristiyan yapmak i~in 
mi dersiniz? llavır, buna hacet 
yoktur. ;\leınleketiıı diğer kısımla· 
nna nisbcten burada hıristi.~;anlar 
de ha ke5iftir. Su huldc?. Su halde 
mesele gayet bu•illir. lllakcdonya 
e~iya yatağı, sürpriz di~·arıdır. 
Mis Ston her ne kadar kolonel f.1-
yot gibi doğrudan doğruya eskiya 
rI.e görüşmek arzusunu izhar et
memişse de hiç süphcsiz eşki)·ıı:va 
raslanıayı \'e onlar tarafınd"n ro
manlarda olduğu gibi dnita k•ldı
rılmn)'l çok temenni etmistir. 
Düşünmeli ki böyle bir rnk'a 

Avnıpa ve Amerikada ne bü~·ük 
bir akis u~·andıracak ve bir.:Oda 
Mis Stonu beynelmilel bir ~iihret, 
belki de bir .Aziz• yapacaktı. Son
ra eşkiyaların bir ıniiddct m· firi 
olmak sergüzeşlçu bir kaduı haya
linin bütün ruhile nıütehnssir ol
duğu birsey de değil mi~·di! • ite. 
kim de öyle oldu. 

(Dcrnmı var) 

•t•••ıaıe • e •ını•••••••• 

B l' G Ü l'i 

SAKARYA' DA 

ETE~.I İZZET BENİCE 
<tôltı ~;e<tir. Bu ıistasyon Irak 
~ ~~ hatıaru:ıın da teıakti nok· 
,~: ve yakında iş1:ımiyıç•..a- ı 

İçtimada yen; -birliğin suıret ı te
şcık:küiü vı. :f.aa li'.'ı -el.i esasla.rı gö -
rü.şulımüı;ıtür. Digıt<r taraıfl'1l!l fab- ı 
riıka ve haVW'llarm sür'atl-e ıs\ah 
olu.ıııma..ıı c•:n Avnı.oadan ~ ıma-·---------------

":::---_ lo.neler ııet.irti:lecek.ir. Yediği yemekten 
zehirlendi ? 

. 

Di{ier bir tayyare jilosu. düşma
nın afıır bombardıman ta1111arelc
rile büyük bir hava mııharebrsine 
tutuşmuştur. Beş İrıg ı z taııııaresi 
geri diinmt:nl.tştir. ıl ntan zayiatı 
mal(m degild·r. Fakat Alman -
Zardan ilci ta!Jyare düııürii:dü ü ve 
dtrj r tayyar ·'cıc de isabetler va
ki olduğıı bildirilmektedir. 

I- Non·eçteki vaziyeti kurtar- t 
mak Ü<ere İsvet.cçıı gc ·ı araınak. 

Cena~ Fat.ı.h carriiin.den eUer 
~ l3' nrmş ve bC;.lJıa"~ ~ 
h..tlıf\-e ~iilmüstür. Aiilıesıne ta
Z:.1·otler~mizi sunarrz, 

MAl.'RİCE CIIEVALIER ERİC 
Von STROHEUI ve !UARİA 
DEA tarafından oynanan ve 
şen şarkıları, yeni ,~e orijinal 
bir mevzu ile herkesin hoşuna 

1 Ciinırü Muha_f_a_z_a ___ G_e_n_e_l_K_o_m_u_ta_n_l_ıgv_ı_ 
Sl~ b -

il ul Levazım Amirliği Satınalma 
Ottı• 

1 ısyonundan: 

1~~ ila 70. beygirlik 1111a2ıOıtı yıalkaır bir tam Dizel molıör rnıakiınıaıi 
~,,_ın şaaıt;ik. 29/4/940 pazaif1ıesi günü saat 15 de açık cl<silt..ıne 
ı ""-ltr 

...._ 'l'asa.-ianmış eıuıt.arı 4950 ve ill.k tern>nırtı 371 l'iıııaıdı:r. Huıruısi fenni 
3 ...._ . · ~r. Göııülebil.-. 
~·Vdiler:in k&nımi vesikalan ve ilik: tem.mat m.ı.kbıı.zlariıie Ga-
~ n.e caddıe:>i İ.brohiın Rıf<rt Ha.n ik.inıc> kattaki kmı.!syona 
~s.,,; 'l' (2968) 

1 İli leded·elgrafın notu - Bu il4nın bir kopyeri de bugün dördüncü 
'-.4 ltı~t~· Fakat, oradaki tarihler son dakikada tadile uğramtştır ve 
~""ber değildir.] 

~an: Rahmi YAGIZ No: 83 

ı Donanma 
~tı11 • --.ıası ___ _ 

Geliyor 
bıt ki, Ayşe Sultan ıçın şu memlekette 

ıı ~ttine getirilmiyecek arzu yoktur 
~· •t~ 
ı ı~i~ se~~ size ~lemeyişimin 
~it~• kad hı de bu. •. Piyasadan, 

~it <litb ar altın verilmek sar· 
~- Sa. cın benzin bulmak im
lıı;ı, •di,;;!:a koştum, sola koştum. 

~i ~·•tı ka · · k I d A ~~I ile eı· pı ıpı a ma ı.. -
d,~ lıı1t il ı boş döııdüın. 
~-lt~llet~""el~yi b..,,ka cephe -
1), "' llliih ~k ıstedi. l\1ağrıu bir 

~tdıı. 'lllSemiyerek delikan-
1'1\ "U le. 

t; lledit t"Uedeeei:iniz paranın tn 
\ •v,._ ıızuın • 
e~...,tıc.·· 
~ ~~~'Urı ,. :lıııı~l•ri teker teker 
j"q~. lıı.,, 11 'ın do_tıle telaffuz elti: 
~i · '1ı" 8l?l"ıır tavrı bozulda. -.... ·~·~~kn edası silindi, göz

etnıış tekrarladı: 
lıı.ıı Ura nu dedin'." 

Evel. Tanı yetmiş bin lira 
Sultanım!. 

- Bu. çok para doğrusu.. 
- Öyle Sultanım .. Çok para. Bcı-

banıın 25 senelik didinme ve eme
ğine mukabil edindiği kazancın 
tekmili .. 

Ve .. Sultanın sükiit ile gözlerini 
pencerenin bir kenarma mıhlıya· 
rak düşünnıiye daldığını görünce 
Davust ilave etti: 

- Ben size evveke de söyleme
dim mi Sultaıım .. Ufacık gördüğü
nüz, çabucak merhem olacağınızı 
umduğunuz dertler hazan karşısın.. 
da el ba~lıyarak boyun biiktiire
cek mahiyette olai>iHri« .. İşte, bu, 
şu anda tatmiıUne imkiin bula -
madıtuıız ve bulamıya.catıım der-

mı 

Bey\:ığlun<la Bootan scıılm,!':ında 
Özdemia- apart.ınıanınm 3 tl'Ullll"'1-alı 
da.iırc.strıde oiıu.ııaın Ann.a adırul.a 
gen<; bir Alman •kadım dün aJ<;;:m 
üzeri acı aıcı Ji:cyat e~ıll<!ğe baı;la
mu;, bica:z sonra da se.i kes lımiş
ıti.r. Bu fcryaru duy.arak Aıınan:ın 
diao:ı-.oo.ne giren koUşulaırı genç 
kadının Oa')'lg>n bi.r halıdıe yı •de 
yıa'.ını.a:kıta olıduğunu görerek polise 
Juıiber vemn'şlero •r. Ann.a derhal 
Can k:u.rtara.n otomobili iJ>! has -
tanol}7e kaldırılmıştır. Ha:yatınd>an 
üımit kcsJen Annaııın yedi.iti ye
ıınelııteın zehiırlendığu ~nedilıncOC
w.rr. 

dinı bunlardan bir ta.nesidir. 
Bıı sözler, Sultanın mütehakkim 

izzeti nefsini yaraladı. Ay~e Sul
tanın gözler'nde bir. hid<let ifade
sinin şimşekleri uçuşı<ırak sesi ıs· 
lıklaşlt .. 

Bn ıslık sesli yarı sarhoş kafa
sındaki fikri Davusta haykırdı: 

- Kim söyJ.,miş bu derdin ça
resini bulamam diye?. 

Ve .. bir saniye durdu, ilave elti: 
- Cici bey .. Şunıı kaf3!14l iyice 

yerleştir ki Ayş.: Sultan için şu 
memlekette, Osmanlı hudutları i
çerisinde yapılamıracak hiçb;r h.,.. 
reket, yerine getfrilem.iyccek hiç· 
bi.r arzu yoktur .. Padişah babam -
dan bu kadar dci:>il, bunuıı birkaç 
misli pıırayı bir tezkere ile getir
tebilirim. Hiçbir şey olmasa, şıı ü
zermdeki mücevherlerin, istediğin 
paranın birkaç misli değerinde bir 
hazine yekunu olduğunu hiç dü
.şündün mü .. Haydi, bu boş ve yer· 
siz endiııcleri bırak da zevkimize 
baJm.Jım!. 

Daımst memnundu. Sultanı tah
rik etmiş ,izzeti nefsine dokuna -
rak mı>ksadını istihsal iç.in lüzumlu 
gördüğü kıvama getirmişti. Su:
tan susunca o sözü aldı: 

* İngiliz iayyarelmr.·n Nor _ 
veçte Alman ·ar tara,'ıtıd• n ~qal 
edilen Stavanrıer taNare üssı:ııe 
yaptıklıırı akın lwh »tda tııfsil(ıt 
gelmektedir. Atılım lıomlıolantan 
büyiik bir yangın çıkııııstır. İııgi· 
!iz taı111are!eri avdet eder1'en. ci
vardaki başka bir hava iissii1ıden 
hareket eden Alman tayyareleri -
nin hücumuna u{jramışlar ue şid
detli bir hava muharebesi olmuş
tur. Bir İngiliz tayyaresi geri dön
memiştir. * Almaıılar işgal ettikleri yer. 
!erdeki tedhiş siyaset;ııi Norveç
te de tatbika başlamışlardır. Al . 
manora karşı durmak, i.wal kııv· 
vetlcrine Jıasmane vaziııet almak 

- Görüyor musunuz Sultanım .. 
Derdim sizi de üzdü: 

- Değil.. Üziilmedim .. Sade, se· 
nin henüz beni anlamadığını, kud
retim hakkında hiçbir fikrin olma
dığını görünce biraz canım sıkıldı. 

- Üzülmeyin Sultanım .. Ne ya
palmı.. Muladdcrat böyle imiş!. 
Zavallı babacıı'.;'Illl şimdiye kadar 
ne ziyanlara katla]\dı .. Bu da on
lardi!n biri olsun!. 
AyŞe Sultan haykırdı: 
- Hayır .. Baban ve sen asla za-

rar görmiyeccksiniz!. 
- Nasıl olacak bu?. 
- Orasınu karışma .. 
- Aman Sultanım.. Hayati nokta 

burası. 

- Karışına dedim ya!. 
- Eğer Sultanım isterse hunun 

bir kolayı var. 
- Nedir? 

- İstanbuld'" kullanılmıyan mü-
lıiın benzin stokları mevcut amma. 

- Ey .. Amması ne oluyor? 
- Buna bizim elimiz uzanamaz. 
- Benim de mi? 
- Hayır .. Sizinki uzanabilir!. 
- Öyle ise iz.ah et bakalım!. 

(Devamı var) 

lI- Holaı.da ve Ilelçikal a ~ iik
lencrck ln,;Hlcı·e)·e dulıa sokul -
mak, avni zanında .:\lajiııo hattını 
ÇcÜrme]< imkilıılarıııı aramak. 
lll- lngitiz dikkat.inin ve kuv· 

,·etlerinin şirnalc ifı·~z cdil1n.~ ınik
tnrıııı hcsaplıyarak garn cephe • 
sinde büyük bir taarruza başlamak. 

IV- B.Ikaularo ve Tuna boyu 
küçük hiikümetlecine daha iyi bes
lenmek için musallat olarak harbi 
oralara lllyarak müttefiklerin yar
dımını birkaç cepheye parçalamak. 
V- Polonya meselesinde olduğu 

l'ibi, Ruslarla gizli pay !asma pa
"'3rlı/;'1 varsa, Rus kuvvetlerinin 
şimalden İskandinavya üzerine yü
riimderini temiıı surctilc şimal ha
rekatını kurtarmak ... 

Bütün bu ihtimaller Hitlor gibi 
sıkışmış bir insandan beklenebilir. 
Fakat bunlar Almanyanm oyıııya
bileccği son kozlardır. 
Alnıanyanın içinden gelen ha

berlere bakılırsa, nazikr bu yaz 
bitınedcn son kozlarından birka
çını oynamak mecbuııiyetindedir -
ler. 

Satye davası 
U baol suıı·..ıea de...,.) 

ıınüdiirü Yusuf Ziya Ö~ın aV'l.lr 
\kıı,tı Sadi Rız,a uzun müdafaasına 
başlamış ve mü<!kJoilin.in im a.lııın 
işhı.d"ı hiçbir kabahaıti ~ 
Satye IJ);n.asmıın 3lll!.regJo ihıtiyaa, 
ıç.in alının= evvellii lnmoanla<r 
ıııınuırrı ımüod'üru Raufi M<tnyaSi t&
rafınd.an hüsnü niyıcıtıle tekllif ollJll1'
ooitunu SÖy lmıiş Ve işin safhala.
rında:nı ibahsecüp mazn,u'Jlllaor bııtlo
lk:ında IIkktuıpla verıilen bir em:ia
iiız.erine takılbata .~ilıdıi;WnJ; idl.ia 
eyl .yerek bu basit llıadıiscyıi ~ 
tecil.er.in büyüitiiğii!ll.ü i:Jt,~ao et -
ııniştir. 

N,ueirkilinıin beııııtım ist.i(yenı 

Sadi Rı:zıaıdan sonra ~ di3'r 
miidaf.a.alar yapaJmaıkft!8td;ıır. 

~ 

Ellerdeki bonolar 
Ha likımlZI n elinde buJııı.nan mür 

llıaıdil lbonnlar.ınciım bazıarırun da 
saılııte olanasııı.dan şüphcılenıilımiştir. 
Bunım ü.zer-inı~ bu saıiıah müteadı
dit k mseler ellerindeki bonıoları 
telıkiık ettiımneıilıe başlıamıştır. 

Diğer ıt!aralltan yakında 5 • 10 kir 
şirun ı:lıe bu sah 1l:ıkaiılı:kla alıi:kadar 

o~ dolayı lıevl<lifieri lbeık-ı 
~-
~ 

VEFAT 
Gii2el S()!l'alflar akademisi ~ Gar 

La.tasarzy liısüsi sabık prıofesörılkınn.. 
den ask.eri ımüt.ek.alt lu}"11l0tlıi ree-

, samilarıımırulıın Me!:ıımet Aıli Eriz dıüın 
BeyQğlıı.ınrlnlki ilkann~.üuında vefat 
ederek 'I'Ql'.:firoıpıdaki aiıle kalbrie • 
tamna defnulilnıiştic. 

Ai&ısiruı ve ~ beyanı 
ltazi'YBt ederiz. 

giden 

T AK 
Filmi ve ilaveten 

BAY TEKİN UÇAN 
ADAMLAR DİYARIN'da 
Fevkalade bir macera filmi 

Kır koşusu 
iBe:yuğ'Ju ~: 
14 nisan fK-0 pazar giınü ~ 9 ,30 

d:ı Şişfq 'İl'amvay deposu önün... 
den ba<;lıyocaık HiiıTiyet mi.desıınıe 
gidiş 'e geliş 4000 metrellk bir loıır 
koşusu ~ edilımi~ıh. Bıu koşu 
ıkimıiJıen l.Qprak arozide yaıpı1acak: 
'llll mülıeaıbben taıtio e<lı lecek olan 
pist :kıoşul.aınna 11ı:ır h:ıızıırl:ık o.la -
caktır. Ve de.-eQ3 ai<>nlıııra nıükiı
Laıt verileookıtir. 
~a ~k etmek istıiyenl-e

rin Eviımizin ~r suıbe; 'rır- mü -
ıracaat ıerlerek kaydol.unımaalırım 
rica eıdleriz. 

' SÜMER Sinemasında 
İki büyük film birdeu: 

1-AŞK ÇOCUKLARI 
MARIE GLORY - FRANÇOISE ROZAY 

Ve (Komedi Fransezden) ANDRE BRULE 
rafından fevkalade bir tanda yaratılmış hissi ve müessir bir film 

2-MONTMARTRE GECELERİ 
AI.BERT PREJEAN ve ANNIE VERNAY 

bmdıı:ıd:an oynanmıştır. Sarkı ve danslw filmi Akordion 
BEB.T PREJEAN bu filimde en cazip ve en güzel havaları 

Kralı 

ve 
şarkıları teganni etmektedir. 

._ __ &.güo l ve 2.3-0 da tenzi:lıitia matineler- __ _. 
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1. GENÇLİK 
2. GÜZELLiK 

3. SIHHAT 
1,te 1iiksek bir kr=d• 
ara.nan bu mesl7eUerln 

hepsini size 

KREM PERTEV 
temin edebilir. 

l- KREM PERTEV: Uir 
tuvalet müstahzarı

dı.r. İnce bir itina ıe 
yap~ındalti hususı

yeti itibarlle yüzde.id 
çizgivebu~uki'i

rın teşekkülüne m.A.nı 

olur. Deriyi genç ve 
ıergio tutar. 

:1.- KREM PERTEV: lfü 
Gı.izellik vasıtasıdır. 1 
Genışlem~ mesamatı 

sıkıştırarak ciltteid 
pürtük ve kabarclk
la.n &iderir. Çil ve lıı?

keleri !zale eder. Teni 
mat ve fdfa.t bir ha.le 
•etirlr. 

'-- KREM PERTEV: B\r 
cilt devasıdır. Deri 
«Uddeler!nln ifrazatı

nı düzeltir. Sivilce ve 
ıiyab nok~ teza
hürüne mAnJ olur. 
Cilt adalesini bes1i7e
rek kuvveUendirir. 

1 Kuru ciltler ıçıo yağlı ve yağlı ciltler için yağtız 1 
L,1;;;;;;;;;;;;;;;;;;h;u;s;ns;i;;;;;t;ü;p;;;;;v;e;;;;;vaz;;;;;o;lar;;;;;ı;;;;;v;a;r;dır;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;j~I 

l lnhfArl•r u. MüdürlüOünden: 1 
Cinıl Miktarı Mubam uen % 1,5 Eksiltmenin 

Bedeli Teminat Şelcli Günü Saalı 
Llra Kr. Lira Kr. 

3anıtrifuj 1ıu'bılba 1 adet si.f 2975 - 223 - açık E. 29/4/40 14 
l"iiliıtre berzi 600 • 3710 - 278 25 • 24/4/40 15,45 

I - Şaı:'tnameleri ve fi.litre beıl;i nümu.nı:si mucibizı.o<. yukaroa cins 
""' mi.kıl:a:rı yaz>h 2 kalem malzeme açık eık5il'Jme usul.il:» satın alınar 
-:aktır. 

il - Muıhmımıoen bedeBen muvaklkm taninatla.n, eksiltme saaıtk" 
ııi lııizal.anttta yaz{«hr. 

lll - Eksiltme> b:izaılmıoda yazıTu. ~e Kafba,taı;t.a levazım ve 
mubayaat şılbıcl&indaki alın knııisyan'l.14ltda y.apılaca.ktı.r. 

IV -~ sözıü geçen ııulJed.!D parasız aıhnalbilcceği g>bi 
filbi.tre betz ınüıım.mesi de görülebiJir. 

V - İstıe'klile<Vn tlkısilıtııne için tayin ~ gün ve saatlıerde %. 7,5 
güveıııme paralarile ibirı.mtıe mezkiir komisyonn ım(i;acaatı.a.rı. c2805> 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
Maarif Vd<iılliği köy öğrebnen olnıl1an için ~da e'ns, m.kt.ar ve 

fiaıt1ara yazılı t:rlcbe iç çamaşm pazarlık.la ~m ırlmac.>.k~>r. Tahmin 
edilen b"doli 5323 lira ""' tı=!:natı 798 lira 45 kmıı:.--tur. lsteklileır bu 
iç çaı:naşırllı.nna aiıt şartname ve numuneleri Maa.r;f Müdüdüğü Yanti
rek'tödü.ğwı<h l(Öııeb'ilirleır. Pazarlığın lC nisan 1940 salı l(iinü saa:t 16 da 
Maarılf Miidıürn~inde ıtcplaııacak knmisyon mar fct le ya,pılıtcoğı ilan 
o:lıınur. c2846• 

~uaaıa clnd Mikdarı Beher Lakı· Yeldh 
1111nın fiyatı Lira 
L. Kr. s. 

Em:ik taldbs iç oaımaşıır:ı (2, peırça 2800 taiam 1 17 25 3283 
Kız ıta.lebe iç çamaşın 1200 • 1 70 2040 

Yekun 5323 

Beyoğlu Birinci Sulhi ·.-------=-~ 
Hukuk Hakimliğinden:. KANZUK 

Ha2ınenio K~ mahallesin -
de Faikpaşa salroğında 13 No. llıı 

~mumın 1 inci da lresinOO mair 

anaızel İ1llD31"0 ~ açtıığı da
,v:ııd.a: Müdal. ;~ iıkaıı:ne"l.l(a.Jur 
r..ın meçhulıyattne mabn1 ırııalıire
m ıce on beş gün müddlE'tle ırBnoo 
IU.,!bbga.t icraınna Jtııcaır \l.ırilııniş oil>
duğıından mt:ilıaıkeıne günıü oJan 
6/5/940 saa1 9,30 da mahk<Illeye 
ll:c::-:z.r•t veya i:ıOılveKA!e gelmeıııiz 
ıtı ıJ~ :makamına 'ka.im olmak fu. 
:zı ~ .ıfm olunur. (94-0/1401) 

••••••••••••••••••••••••••• 
Sahibi ve neşTitıatı idare eden 

B~ muharriri 
ETEl\1 İZZET BENİCE 
Son Telgraf :&1atbaas1 

A MEYVA 
TUZU 

lllQ Y91El<lt11 SONRA 
KULLAHIHIZ 
SIHHllTIHIZI 
KR~RNIRSINIZ.. 

l'lo. 271-29 Yazan: M. SAMİ ~YE!:_ 

İri ve babayiğit yapılı g~nç Şehzade 
harikulade güzeldi 

- Ben böyle necip ve müstakim 
şö,·alycler ar~sında zehirlenece .. 
ğimi hiç aklıma g"1irmem. Uatta, 
içimde bö)· le bir korku olsaydı, ne
cat ve sclilmetinıi evvcHi onların 
ellerine tevdi etmezdim. Binaen
aleyh: böyle ··~·lere u;zuın yok .• 
Ilcn, 1 ıırada kendimi bir ·chzade 
değil, iıdı bir insan telakki t·diyo- 1 

runı. Ulüvvüccnapl .. rını bildiğim 
şövalyeler arasındıı ise biç biqey· 
den korkmam. 

Cem Sultan sözlerini kemali sa· 
mimiyetle ifade c'.\·ledikten sonra, 
önüne gelen yem ktcn çeşnici al
madan kendisi aldı ve bilatered
düt yemeğe b"şkdı. llıristhan.lar 

şehzadenin bu derece itimat ve 
nezaket gö~tcrmesine ha)-ran oldu
lar .. Osmanlı Türkleri hakkında 
evvcldenbcri i ·ittilılcri mertlik, 
cür'ctkiıı-lık, •·iı";itlik fıkirl..rini tak
viye eltiler. Osmanlı Türkleri bir 
kat daha gözlerinde büyüdü. 

Seyahat epeyce uzun sürmüştü. 
Rodosa on günde ,·arnıışlardı. On 
gün Adalar denizinde adeta bh kor
san gibi seyrettiler. Amiral, Os -
manlı filosuna ,.e korsan gemile
rine rasgchncmck için epCl''Ce zik
zaklar vaptı. Hava. on giin zarfın· 
da hiçl..r vakit fırtına yapmadı, ı 
d' ima sakın geçti. 

Seyahatin onuncu ııünü donan-

Ziraat 41 ekaletinden : 
316 - 335 doğumlu 

topçu eratına 
Blcştktaış asker lilc şu.besiru:len: 
Muv:ı=flık lJi.ı:nıcl.leriıDi yap -

ıınak Ü!ZJ ıre şimdiye k.a.da't" sevıJro.. 
dihmemiş !Xlp<,JU sımfın.dıan 316 ilil 
335 d"-"1il dxığuınllıu eraıt.ıın mü.-eottep 
oldukları biırldk.Jere seWı: edilm~k 

• • • > ';. ,. - ~'-;;. - • ..:: ... ~:!. 
-ı."1l? 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollarda.ki hastalıkların ı:n · 
rını kölrii.nden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 

G " ·· k M h f G 1 K l w iiızem dem al şu11:ıı ıve ıınüracaatı.a.rı umru u a aza ,.. ene omu tan ıgı ve l(elmiymll r haklkmda ikıaaı.uıni 
·ııJ; r 

Böbreklerin çalışmak .lrudre-tini adt=. Kadın, erke<k idrar zor• sıl< 
rolü ve yem ~ğuımı mesane iltihabını, bel ağrısın\ ı 
idrar 1:ıozmaK ve bozarken yanmak hallerinıi ı;iderir. Bol ı~ra 0ıor· 
edıer. İdrarda lımn.ların, mesanede taşların tesekkülüne .m"~rir· 

İstanbul Levazım Amirliği Satınalma ""'" tatbik ed'kccğ"i iılan olıımur. 
Komisyonundan: Kadıköy Sulh Birinci DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizl!iyerek mavılciJ'Lıl1'1.i

Sıhhat Vekaletimin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE B 
1 - 65 ili 70 hcyıgirltk ıınazıot yUkar bü taıın lli7.E!1 ıınot.ör mak.int:si Hukuk Hakimliğinden: 

detrlhaa ıtı slirn şaı. liıe saat 11 de ıu;ılk. eksilıtme 
~~~~~~~~~~~~-~--:~ ile alınacaktır. z.oruıuldaik Etiıbaılk Ereyli kö-

UllBllUURllllllllD~IUUIWUJIUIRlllllllll mınuııııımınmmmıııııııuııııuııııı:ıı:m:~ı, 2 - Tasa.rlarumş Cnıt.an 4950 w iWk taninat.ı 371 l"1aıdırr. <Hususi fenni mür ôşlerindt.ı F(11ıhi A1'gun oeşi ve 
~llıeııi kom.syondadlr. Gönülebil r. K.aıracabty ırı1"iJ müdürü ölü Sa -

TÜRKiYE CUMHURIYE fİ 3 - İstnldiluin kanuni' ves;kal.arı ve ilk teminat makıbuz1aır.iıle Ga- detıtin kıızı ve varisi Hıi.kıme1e. = 
lata iMll'mhane cad<J.. 'i İbra:h:m Rıl;ıt Han ikinci k.a.ttal<İ koon'syona İstanbul maliye muhak.eımaıt. mi.- ~ Ziraat Bankası gelıneJ.eri. (2968) dıürilüğü ıtanafı;nıcJıa. SadMltinfo Ka.- ~ 

Maarif Vekilliğinden: 
25/UI/1940 tarilıli nüshamızın 4 Ji_r.ıcü s:ıllıi<li sinin 4 - 5 süıuırunda 

ç:ıtaı-ı cBürokmnıeıns:yaJ. ikrt.aplan haIT<kmdaJü ilfuım 1 inci maddesi 
~ şcki'Jtle t.aKJO.I ve 4 fuıcü ı:nıadtledleki 2400 l ra 1800 lira olarak 
taBh.ih edilmiştrr. 

Maıdkl-t 1 
2259 sayıh kanımun tMlbiiııine daıiır olan ıt.allirDMrıameyc J?Ö_ ı ı orta 

ticaret druilarıı:ıın 1 inci, iıkinı:i ve iiçüncii sımOırn ıi1;in üç ciltten mü
teşek:k l lbir .ıBürdkıamersiya.I• ki!tabı yazılıınası miisabaıkaya koıuı:hm.uş-
tıur. c l65h c285h 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 1 
1 

Maar:iıı: VeklJJıii!i 'köy öitrebmen okulliı.n için aşağıda mıktan yaztl'ıj 
oaım s.abını aılmacallfbıx. Taıhmin edilen lbe-d.ıelli (325) liıM.chr ve temi"naı!.ı 
48 lira 75 lkuııuştıur. İstek'llıh· lbu oam!aıra ait şwtnarnr-\Yi maarif mü
dü.rllüğü Y.a:rdi.rektöril~ görebil.'r. Parııarl:ı,ğın 17 nisan 194-0 çarşam· 
ıba günü saııt 15 d:e maanif ımüdürJüğüııde ıtıoıı>la:rııacak ıkom S}'Qn mru-ife
tiilıe y;aıpilacağı ilan dlunur. (2945) 

Eşyunın cinsi Miktarı Beher metre murab- Yek ün 

250 mı:.ıb. e murdbbaı 

İstanbul Komutanlığı' 
Saluıalma Komiııyo•u İlinlan 

Komisyonumuzda mevcut ev
saf ve şeraitine göre fen tatbikat 
okulundnki köpek müessesesine üç 
çift haberci köpeği pazarlıkla sa
tın alına<aktır. Münakasasına 30/ 
4/940 Salı günü saat onda başlana
caktır. Şartname komisyonda her 
gün ı:öriilebilir. İsteklilerin belli 

baının liatı 

L. Krş. 

1 30 

Lira Kr. 
325 

Sat l.k fan ile makinesi 
Dü/bye anıar'.l<alı 8 mımam ve 

60 sanLmliık faal bir surette bu,
llınan n.oksaıısız ve 1(<ııra!lltili 
maki!\1 18/4/94-0 ıt.aınihiınrlle sruırt: 
13 <le s<itümak üııerıe Sandıa.J be
d&ıte.ninde 11'th.İl'c kmıuilım'll:<l -
lfn.or. 

gün ve saatte Fındıklıda Komu - Beyoğlu Birinci Sulh 
tanlıksalınalmakomisyonunamü- IH k k HAk• ı•w• d 
racantlan. (1974) u u .a ım ıgın en: 

Üsküdar Hukuk 
Hakimliğin e : 

İsta.ribul hazinesinin Ş'.tş1iıdcı Ha· 
nıırıwfeı:ud; S-Okağında 63 N-0. lıane
cl , sa.kin Evrodiki al~-lhıi·nc aı;ıl:ığı 

al':aook dııv:ısındooı dola_yı mücJde.
a.ıııle)iıln iJk.a.metgahı m Y;lhul o.l -
dlli'.,"llnıd:m dırva isıtı da surrlb ve 
da."~ive vaıı::ıkası ıtctılijt ed..JıF:m<

m-s \U mall!mınre.- de r.kiıııen Wl>-
1"ı:;t21!. icr"Gsma ka,-.aır vcr!erek bu 
iba.p''3ılci 21/5/940 salı günü saat 
10 a d~ ıınu'.:aızammın davct1.i}1-' 
vıar.aıkaısı suıreti. maohkcme dhwı -
haııesirn' Wlk edilmiş 00.\:l\ığoundan 
yinn; gü "- zarfında müddeaaireyba 
dı:wa stiıdasııı:ı.a ocıv"p ,,_ırımek w 
yenni me-zlkıirdıa ma.hkt"me'}~:ı gel
mek üzere Ureyfü)ı ıt iafuı ol'uıııur. 

(939/1190) 

ZA\1 

J)aday mık f!nkjJ<'t(lb,lJd ın alm.ı.ş 

ctkl'U'ğutm :r-ih.adetr.ıameyi zayi et
tiğilmcl ın y•erıcısinı: afa.eağını. Es -
k.is:n.in hüknnü yoktur. 

Darliay !.ık ımektdbi sınıf 5 N"o. 153 
Niyazi Doğru 

ma Rodosa geldi. Rodosta biiyük 
hazırlıklar yaoılmıştı. İskeleden 
denize doi!;ru bir talıla köorü ya -
pılmıştı. Köprüniin üzeri ipekli ha
lılarla döşenmişti. 

Şehzade Cem, gemiden çıkar 
çıkmaz, lam köprü başında ata bi
necekti. Ceı:nin geçeceği sokaklar 
çiçeklerle, halılarla do~tılnu~h. 
Adanın güzel ve deniz mavisi renk· 
li gözlü dilber kızları iki geçe o
larak ellerinde ciçekler sokakara 
dizilmiş, alkış tutuyor .• İlahi oku· 
yorlardı. 

Cem, başında sarıl;ı, zümrütlü 
sorı;ucu, geniş ol kaplı samur kür- j 
kii, belinde hançeri, ayajhuda al 
renkli narin çizmeleri olduğu halde 
vakurane bir eda ile iskeleve çı:ktı. 

İri \"C babayit;it yapılı olan genç 
şehzade harika denecek derecede 
güzeldi. Adanın kızları daha ilk 
görü~le Şehzade)·e gönül bağfa
mışlardı. 

Şövalyeler, Şehzadeyi hürmet 
,-e tazimle karşıladılar .. Ata bin
dirdılcr. 

Cemin limana girmesi de miıh
teşem olmuşlıı. Donanma, Rodos 
adasının önüne gelince, demir attı. 
Dük Alvaro, Sultan Ceınle bera-

nin Beyoğlur.da Ka:meııhatun mar 
hai]lcsindıe KaTn.aV'\&. sokağında 

eski 41 yeni 59 No. lu haı:Jl'.de mu
kim Hopah Osman oğlu Hüs:\)<n 
ak•yh ""'- açtığı davada: Müd:Clhi.a
ley!.ı n meçhtııhyetine ımcıl:mı müıd.

cl .· ,., kili wea 'loini Sult.anahmı:t 

su:l!lı hukuk maıhkemesindcn cel -

mahl<t"meee on lı ış J!Ü<n müdd'E<tlıe 

iltırı rı gıyap kıararırun ·lıabl..iığb~ 

ika.rar ver:Jımiş olduğıındailJ muıha" 

lreıne ,günü obwı 13/5/940 saaıt 9,30 
da ma!hkeırneye bi:?Jzat ""'l)ıa b'lve-
ik.tıle ııeJımeııiz mwımolı.llıi gl{Ya-p 
lkıanın makamına ıka m olmak ü-
zere i!lfuı olu=. (940/911) 

YENi NEŞRlYAT 

Dekarrıeron hikayeleri 
:M uhanı r ark.adaşla.nmızdan M. 

Rasian Ô.74(en'in 1ıtr~üme ettiği 
Bakaçyo'nun bu şaha.ser :i<ita'bınm 
iJdnQ; lbr-OŞiirü de çıktı. Büyük bir 
rağlx~ giiren bu m:Taklı eseri e>

lkuyucuJ.arı:mıza tavsiye edı ıriz. 

her çektirilerden birine bindi, is
kele,·e doğru ilerledi. hkele ileri 
gelen şövalyelerle dolu idi. Cem 
Sultanı korşılaınıya gelenler ipekli, 
sırmalı elbiseler giymişlerdi. 

Rodos ahafü; ve şövalyeleri Fa
tihin oğlunu merak ile seyredi • 
yorlardı. Alayın geçeceği sokak -
!ardan geçmek kabil değildi. O de
rece izdiham vardı. Birkar sene 
evvel bu sokakları Fatih Sultan 
Melımedin koca kavuklu askerleri 
doldurmuş, şövalyeleri kalelerine 
sindirmişti. 

Şimdi, Fatihin oğlu, şövalyelere 
teslinı olmuş, onlardan medet u
marlık bab' sının mülkünü ikiye 
taksim etmek i(in Rodosa gelmiş
ti. Memleketi aleyhine şövalyelerle 
akit yapacaktı. 

Rodosun (Sen Bastiyen) kilise
sinde büyük dini üniformalarını 
giymiş olan ııaaslar başlarında Ro
dos şövalyelerinin beyi olduğu hal. 
de şehzade Cemi bekliyorlardı. 
Şövalye beyi, zeynet ve ihtişam 

içinde giyinmişti. Kendisi ve ma
iyeti altın, mücevher, zümrüt için
de parıl parıl parlıyordu. 

Cem Sultan sade idi. Sarığının J 
üzerinde zümrüt ve mücevherli 

.racal:ıey ırnalımüdü:rlüitün.dz müs - :;; 
tahdem i:ıui!ııındlıığou 1337 taıdıindb ~ 
vazi:fei memuıriymi.nıdıc teseyyü - ~ 

"""' 'bi.inıden d-0J.a·yı JıaUnenin mu:tıazar.. i!j 
ınr olduğ.u 208 hra 62 ku!'uşun mae Eli 
lfai.z ve mall&eme masrafı vıı-ı vcka-

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Lirası 

Şube ve Ajans adedi: 265 j 
Zirai ve itcari her nevi banka muameleler 

kıt üo.etin<n varislıerinıden tahsi- 1'!1111!!'!'""'!""1!!:ıııır:ll 
li tdı İ.)ile aleyiıi.n.i:zde acmış ol -
duğou davanın mulıakE'!rJ.6İ sırıa - S'!I 

sını;la namınıza ı;ıöndefül!€n daıve - ~ 
tiyen n ııııeredc olldubmuz bcfü Oıl· • " 
ımad:ı.ğ"ı.rıd;.n teblıi.ı:?at yapı.lama -
mııŞtır. e 

M.aihkem q ı hakkınml<ı 15 l(Ün F 
= müddet.le ilamcn '11 bl"ıgaıt ya,pı1ma· . 

sma vıcı muılıelremcnıjQ;e baıkı:hnak == 

• 

için 3/5/940 cuma ~ünıü sa.at 15 e ~ ~'t"i:t~,i~~j 
taıli~inc kaır.ar verilımiş o!k:lıt>ğun - !51 F. == dan -0 .gün ve sa.alnı:. ibi=t wya ta-
rafını2ld.an musaıd.<lak veftcl1'mname 

= 
ıiJe ibir vclc [ gönıdeı:mır lk su-n>tile • , 

ha<zır bu1'UdınliıKJ.ı.ğı.rıız takıdirdıe ha· . f~JIJJ~~ '"""··'- -~"° 
sun wkil:inin ıtal.lbile h.a.kkııınzda :""3 1 
gıyaıp karacı iıtt "/haz o1uııııacağı ve · 

bu baptaıki iılan su:retınin de di - -- ffli'fl:l".;.-i!ıif. 
vanllı.:>neye talik 11dJdiiii tehlif( -- !l;;~~m2.:=....-~-~ 

~-~an oıunuır. 940130 
= Para biriktiren le re 

m=:: 3 
üncü ticaret mruıık... ~ 28,800 Lira İkramiye VeriYd~!~. 

Yıara.si'IllOS Ev}1cıı:ıidis vekili tar 11 • ~ 
rafınıdıaıı B<"YQğıurı<la Kuımlharacı =Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız t?sarruf hc;•n!'Jnr~8 i\1d~ 

"·- 6 az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekılecek kura ılc n .• :yokuşunda Kabulcıf(hında "":"' ı 
1 

ak 
haıııda 1219 N-0 hı daı.rı ı,. mukmı plana göre ikramiye daı;rıtı ac tır. ı..ırs 
Ha~. İosrf ıJe Bı."\\'IOit·lunda Bu'Csa = 4 adet 1.000 Liralık 4.000 

.. ,~ ~ 4 • 500 • 2.000 
Kooaa.ö;a soka.t:ın<la Ilaillb(."V aıpar- :-:: 

4 
• 250 • ı.ooo 

, 
tım:ımrun 4 üncu k;aıtında mukim g;::; 40 • 100 • 4.000 
mühendıs isvefruı l!3\"-0S alcyıhill<' -- 100 • 50 • 5.0110 
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duğu an.Jaşı.1m.:ı5ına meb.,. m.uddeı ilanen teıblıııat ioı=ınıa kıarar V'e

iıaızin.e vekillinin taleb 1le ilanen .-:'lnıış o!duğ'undan muhakeme gü
ıtebl.igat icrasına kara.r V<dın4 nü alan 6/5/940 saat 9,30 da ırn:ıh-
olduı~undan mulwkuınen'n ıınualli.k ik,(nıc,-e bizzat veyıa bih.1.ıkiıle ııeJ.. 
lbulunffiığu 15/5/940 l?iinü saat 10 ~ ıl:l-bliğ makamına kaiım ol • 
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mürl'Clı:ıt.h.ı ;Uın orunu.-. (940/60) _. Dr. HSAN SAM ~ 
GO OKOK AŞISI 

sor2'ucu. kürkünün altından belini Bclsoğukluğu ve ihtilatlanna 
saran mücevherli kemeri ve üze- karsı pek tesirli ve taıze aşıdır. 
rine takılı mücevherli küçük han- Divanyolu Sultanmahmut 
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çeri, ayağında erguvani renkte ha- ••mıiiiiiıiiilliıiıiiı:ıııiıiı••• 
fif ve narin çizmeleri ve çizmele- ı--------------1 
rinin üzerine giydiği hafif kaloşu" 
Şam kumaşından yapılı iç gömle
ğinin altın ve mücevherli düğme
leri.. bep ihtişamdan iri ve sade 
idi. 

Fakat; şövalyelerin beyi baştan 
basa kadınlar gibi mücevherlerle 
işlenmiş entariler giymişti. Maiyeti 
erkanı da kendisini örnek ittihaz 
etmişlerdi. 

ZAYİ 
hıkıaı:ıa ımem.tınlıaır kıooper.atiıf 

şirlooti:nde 26~ numara, ;i)e muJ<"ö"
yet kırk ibElş li.ra-lık hisse senedimi 
zayi E.'lltim. Yenisini ~ağmıdan 
eslrninm büıkmü yıokıtur. 

Emekıli yarlbaıy 
CEllal Canaydın 

1359 Hicri , 
Rebiülevvel 

5 

1356 Rumi 
Mart 

31 

nın nı.ıçhuıl.yot:n<e mı ıbıoı ~i · · 
'lruX'e on bes l(ii-ı müdd ,t]I: ~r i 
tebJ:ı;at icrasına kar:ıı· 'r. . 
oldu~un.d:an muhakı on ~ ş 
2/5/940 saaıt 10,30 da ınıdı:~ 
ibizı.aıt veya bilvckJ.le ~ ~ 
<tdbli{( mı.l<amına k.ı;:ıı , 6) 
Tı> i•m olunur. (940/2' 

~' .Jıı . 
İstanbul 5 inci P 

Daireıinden: 
. Hazinı.ını.n __ üskü.d~ra'• ~J,> 

cwarııtdıa KoııOC.kk.u-ıld.J ,cı 
salı::ağmd."1 7 nwn:ıT..Oı c>,;.~ 
Rüştü adeyl} ne istiıl-.ıs 1 °· ,., 
939 tarih ve 938/352 e.>3~()(1 · • 
951 karar nunnaralı ve 4 ·cır 
masar&ı muhalremz \1.l u 
kakııt tahsili hükmünü lı ıı& 
lloaımetg1'hı mOQlııııl 'b.uıl~tJ~ıl . 
müddeialeylh Rü.ştünu11 ;,ı<l" 
sulü muhakC'!Ild <ri l< ıer ~ • 
141 "'' mülıcakıp m'1&:le i~/. 
dibinee bir ay müdcJıdl..le Jueı1 ~ 
liiti tens p kılınmış -O 1til' 
Riiı...ıü ilinın ~cırd.a.~ır.<1,3n W; 
ırnezkiır mü.dck>t zarfı.nı:Jııl v-r'I. 
~ 1r.ıvessül & jJ 
~~ ~eolklır j]t.rnJll ]<~:ıS 
iye'! ıerleceği iPiın -0ııınıJT· 

1 
rrııı 

Dr. Hafız C~ıı 51 
Cem Sultanın otuz yedi kişilik 

maiyeti de sade idi. Giyinip ku -
şanmalannda bir derlilik ve top
luluk vardı. Heybetli ve vakur ol
dul<lan etvarlan.ndan ve yüzlerin. 
den belliydi. 

(LOKMAN Jl.t•;\>c,cl 
QAir!LIYE Mü'• o4 ~r 

Divanyolu._1 raı~~if, 
1940, Ay 4, Gün 154, Kasım 158 1 _Muayene saatler•· '!'el:' 

13 Nisan CUMARTESİ L_ES.!1_er_giı_·n_2,5 • 6. 

Cem Sultan ~valyeler tarafın. 
dan tazim ile istikbal edildi. Şeh
zade kanıya ayak basaT basmaz 
istihkİlmlardan, kalelerden toplar 
"alılmağa başladı. Adanın dilber 
kızları çalgılar çelıyor, şarkılar 
söylüyorlardı. 

(Devamı var) 
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