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vyetFilosu radeni e anevraya Başlı r 
Af usolininin Beynelmilel Sergi Münasebetile Söyliyeceği 
Nutuktan Vazgeçmesi Belgrad' da Manalı Telakki Ediliyor 
~arbin üçüncü 

safhası 
General Veygand faı:kında 
0lıııaksu:ın müttefıl.lcrin 
lı.•rbin umumi veçhesi ilıe· 
rı~dek; siyasetlerinı ifşa et· 
llıısı ir. 

~ ETı,.~1 İZZET BENİCE 
şlııı 

111;1, ~ ttphesi kuruldl1 .• denlle
~;ıt aı-p yalmz miittefik dil • 
~a arının Alman bahriyesiui 
~1~ hareketi olmaktan çlkınııı, 
"ııııı'r• de kara muharebesi 
lııııı,: ti. hatlar üzerinde basla - J 

''~• ,: . .\ıansların haber n rdduc
'-~tt~'• :>ltıkol üzcrindcıı Norveçe S adı~en müttefik kuvvetleri 
'"-i edtldiği gibi Almanların mu- / 
l~ ~.~lları da kesilnıi~ ve Nor- 1 
. ~il~dafaası kuvvetlenmi!tir. ı 
~Q h 1 "e Fransız Boşvekille -
ıı.b •ı" ~aziyet üzerinde ifade ve il 
~t •tı ııı.ış oldukları resmi beya
~ 11ıı1İ!Vade itimat edchileccği- / 
"''Qa .l>nıatı mulılevi buluııduk
~lt ııı~"'~• Aimanfarııı Norveçte ı 
~~tıU~küJ vaziyete dü~ nüş ol
~ 4-lıııanı kabul edebiliriz. Aaı • 
~ ~ uyanın da SO•I ~Dil ka
"" •tveçle tuhwmal.. v. bilN 8kajera.ka bakim '"hilleri 
~il . ~ıılwıdurmak istiyecci(i 
~ı.~ 

1 
"tın de mümkün olan her · 

~(•)'ret*ı.i iSJlrledeceği mu
~ lır. Bu bakımdan İsveçe 
4;,~ tası ve büyük ku,,vetlerle 
tı:de Natrıızunu başardığı tak -
{~J.ı, 0 rveçin cenubıına, yaru 
q'I. de~'<! Gategat, Alman ve Bat. 
1 '•'ole ııne hiikim bir vaziyet ih
~·· liıııa'"k bir ceplıe tesis etmesi 
b ijllet;~deı_ı gelecek Worveç ve 
b~t Uıe .1•rın tard h .. reketini bu 
·~ •tl ,l'i~de tevkife çalışması ta-
1. da i: dı!cbffr. Belki de,bu a
ltİ·~tılııı"çın ş:malini Sovyet Ruıı
!'ııı ~i arının bir hudut emniyeti 
ı a~ v ederek işgal etmeleri ih-
ı "1t%d llrdır. Bu ihtimalin tabak
l~~~du \ Sovyetler İsveçi Norveç 
ı;r•ttıı 0 Yunca ve İskandinavya 
ı.j,:•na 3 •ağ ceuablıırını Sfeld'e 
'il •litl hlarını dayıyarak işgal e-
d -.ı u:• :ııe İskandinavya yarım
~ haş1erınde Alınanlar da Sfeld 
~ ar . 1Y•n ve garpta lfokes ınt'a 
~~.ç'1lltidat edtn bir İsveç -
~~~da j tııüttefikler cephesi kar
~•L: b0~1tıtu~ınıya çalışabilir. AııU tal( • bır tutunma lneçe ya
~1• ı·e ~~•.ruzun muvnffakiye -
1 Ilı,~ ala Norveçte bulunan 
ı,~~ ıe kıt:alarmın tutunabilme-
~hh;ı8a .(ıkda serbest banket' 

1 ~ ı·a·~ıclerine bağlıdır. 
\,~bi~ G ''.Yet t haddüs edince de-
1,j~i So •tıııcü safhası ba$lamış ve 

~llac 1~•11er de harbe karışmış 
(' lordır. Ziraı, bu defa / 
Devan" üçüncü sahifede)'_ 

Müttefiklerin Narvik'ten ileri 
harekatı ·inkişafa başladı 

İsveç hududuna giden bütün 
yollar Alman ceset/erile dolu .... 

Londra 17 (Hususi) - Norvik ile 
isvec hududu arasındaki mıntaka
da muharebeler olmaktadır. Na?'
vik'ten kaçan Almanlar lsveç hu
dudunda kıiin Rifskray şehrine ka
dar qelmisler ve buradaki garni
zonla muharebeııe tutuşmuşlardır. 

Narvik Haliciİıi 4gal eden in . 
gıliz gemileri demirııolunun ye -
gane mahrecini kapamışlardır. İki 
taraftan şimenclifer hattı 22 kilo
nıetre derinlikte İngiliz toplannm 
ateşi altındaa bulunmaktadır. 

Müttefik kuvvetlerin Narvik'e 
ve diger mıııtakalara ihmç ameli
yesine det•aın edilmektedir. Al . 
manlarla müttefik kuvvetler ara
sında henüz ciddi bir çarpışma 
olmamakla beraber. ·iddetli mu -
harebeler, intizar etmek lıizımdtr. 
Narvik ·ıen ılai hareket başla -

mıştır. Norveç erkrinılıaı biye.<i, 
müttefik kuvı:etler kumandanlı -
ğ•nın emrine girmiştir. Bu hafta 
içinde harekatın geniş mikyasta 
inkişafına şahit olacaijız. 

Şimalde Norveç kıt'alan ile miit
tefikler arasında irtibat hasıl ol
mus ve müşterek harekete geçil • 
miştiT. Narvik'ten lsveçe giden 
vadi Alman cesetlerile doludur. 

Almanlar cenupta, Os(,Q'nun şar-

Bir sehri işgal eden Alman motörlii kuv•l'ilori 

1'ında isveç hududuna kadar da - ı 
yanmışlar, bu mıntakadaki arazi -
yi işgal etmişlerdir. 

Norveçliler Elverun'da büyük 
bir mııkcıvemet göstermekte ve bu
radaki Almanların şımaldeki Al • 

man kuvvet!erile birleşmelerine 
mani olınağa çalışmaktadır. 

Müttefikler Narvik'de ve diğer 
mıntakalarda tayyare üsleri vü
cude getirmişlerdir. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 
----------~--------

Eski bir vekil A •k ' ••d h J 
hakkında tal<ibat merı. anın mu a a e 

saatleri yaklaşıyor 

Ba kanlarda vaziyet gittikçe 
ciddi bir safhaya giriyor 
• 
ita/yanın yakında bir harekete 

geçmesi ihtimali söyleniyor 

EN 

-.. 

İtalyan fllosund:nı bir kısmı manevra halinde 

SON 

nin önüne geçildiği il<ive olunmak
tadır. 
Avnıpada hi~bır milletin bu 

DAKİ 
Sovyet donanması ilkbahar 

manevralarına çıkıyor ESki İ.ktısaıt VekiJJ~nnden saJbrk 
Koca,Ji müst::kıl melb'uısu B. Sırrı 
llııaık'kında fakibat yapıldığı Sem 
Posta rcfillumiz.in Ankara muha -
Ilı.iri tarafından h~bıeT verilmek -
tedlı'. 

Bu ilıabere göre B. Sırrının mıı
hakemesinim, ask<ri malhkemede 
görü.lmes: iıhtimali lkuvveltlidir. 

Londra l'i ( A. A.) - Royter ajansıoın iılilıbaratma göre, Karadeniz Sovy<>t do· 
nanması ilt. h..h:ır nıanevralarına başlıyacaktır. 

Amerika efkarı umumiyesinde müttefiklerin (Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
yanı başında yer almak cereyanı kuvvetleniyor -·------

İhtiyat erlerin staj 
müddeti 

İhtiyat erlerin staj müdd~tle.ri 
h:•Uandakl kanun lfty ha"'"" 

·ın1lli ıniidafaa cnclin1cıuntlcki mü
zakeresi tan1amlc.•nn1ışt1r. _ 
Liy~hanın son Şl'klinc ~öre, ih

tiyat erlerin staj müddctiııı ·t ayı 
geçememek üzere Heyet[ Vekilece 
tayin edilecektir. 

Amsterdam 17 (A.A.) - Siyasi 
müşahitler, Holandanın Avrupa 
ihtilafına sürüklenmesi takdirinde 
Fek!menk Hindistanının uğrıya -
cağı akıbet hakkında son günler
de ortada dolaşmakta olan muhte
lif haberler dolayısile hararetli mü.. 
talealar serdetm<ktedirler. 

hurreisinin iktidar mevkıine gel. Kadınlar için iki 1 ÇERÇEVE 
diği zamandanberı ayni siyasi hattı 
takip etmİ§ olduğuna ehemmiyet- tip çorap 
le işaret etmektedir. 

Maasbode gazetesi, İtalyanın 
cgayıi muhariıı• olması kabılin -
den Amerikanın da bitaraf oldu
ğunu, fakat ltalyanlar üçüncü Re
ich' a sempati gösterdikleri halde 
Amerikalıların müttefiklerle müs· 
terek bir ideolojiye sahip olduk
larını yazmaktadır. 

Biri evde, biri sokakta 
giyilecek 

Şelıriani:zıden Anlkany a g"ckn 
çıorapçılar heyeti tı<m:ı.>larına baş
iLaımıştır. İçtıimadan m~; ham 
ımadde tedar J<!iııııde mili,killata ma.
l'UZ ikalınırsa alınacak tıed:birleri 
şiımıdiden tesbiıt <ıtıın~.kıtir. 

Nasıl? 
...... 

Ben Almanların Norveçe •al -
dırınakla, yanıan bir İııf:"iliz tu
zağına düştüklerine k..tniiın. Bu 
hareketi mutlaka çok c..veldtn 
duymuş, fr kat asla su:dırnıaınış 
olan İng:Jizler, AlınanlaJJ deniz 
aşırı bir teşebbüsü gôze aldırta
nk kadar uyuşuk gürt:nnıcnin 
caresini buldular. Alo.anlar bu 
delice harekete girişir ... i,·işmcz 
de, azametli imparator) .ık filo
suna niha)'et bir iş ve . v temin 
edebildiler. 

mal diye kaydettiğim Be;kan
Jar istikan1ctnc göz Dt:ıhm: 

Hitler'in yeni 
~.;~ 4.vrup · ı· h kik 

silahları 

Bu miişahitler, Amerika Cum
hurreisi Ruzvelt'in dünkü nutku
na hususi bir ehemmiyet atfetmek
tedirler. Bu zevat, Hint Okyanu -
sunda bazı fütuhat emelleri baş· 
gösterdiği takdirde Holandaııın 

müstemleke imparatorluijunun ta
bii hıimisinin Amerika olacağı mü
taleasındadırlar. 

Allgemeen Handelsblad gazetesi, 
Ruzvelt'in 1937 de Şikago'da cAl • 
manyanın karantinaya tıibi tutul
ması ldzımdır.> dem4 olduğunu 
hatırlatmakta ve Amerika Cum -

Bu gazete, netice olarak, Aıne
rikada infirad siyaseti takip edil
mesi cereyanının her zama.nki gibi 
kuvvetli olduğunu, fakat Ameri
kan efkcin umumiyesinin Ameri -
kanın müttefiklerin yanıbaşında 
mevki almak suretile ihtilcifa mü
dahalede bulunması saatinin hulul 
edebileceğine gitgide daha ziyade 
ihtimal vernı.ekte bulunduğunu 
kaydetmektedir. 

Diğer 1.a!raıftan Awupaıınn h:ıılen 
birçdk mcmleketleriııııde tatbilk o
lhm>duğu gilbipneın.l~ d'e' 
lloadın çoraıııları diııı&erjcin tahdidi 
ıınu.vfık gıörıültmetktedir. Bu husus.ta 
lkat'i 'bir ikaı-ar veriJdiği takdirde 
lkadıın QOrapla.rı. lbiııi evd~, diğeri 
ookı&ta ~iyilmE!k üzere yrunız iki 
ıtiıp ve cins oI.a.rak vıaıoılacakhr. Bu 
suretıle israfın da önü aıl.ınacanrtır. 

Müttefikler ızayenin ~im•I isti. 
kametinde olmadıl!:ını biltlikleri 
için, asla Norveçe bü v~ 1.. mik
yasta ihraç harekti yapmı)'acıık· 
]ardır. Çete lıuvvetleı one ordu 
nazarile bakmayınu! Zaten Al
manların da Norvecte ordusu 
yok büyük bir cetesi •·ar. 

Almanya bu istikan ıı·lk. kol
larını sallıya salıya :lic<'ari•tıın· 
dan ge4; µ l\.onıan~·nl :-. ... ltJır .... -
bilir ve kolay·ca Tuııa boy·una 
kader iner. Ei(cr İtaha da işin 
irine k r~snıak diler • ı. npu -
cağı, 1 rna\ utlul. <!en 
Bulgaristanla nıuva• ola ara • 
maldır. Ilu takdirue J, ı 1 .. , a 
ve Yugosl~\'ya orduhırı ceuu
ba doğru çck'lirkcn. Turk ve 
Yunan orduları, kol.'.a :CJJkan 
dağlarında buluşmak ü'erc şi
male doğru yüksele: ·!<icr ve 
Sclanik yoluyla İugili ·, ve }'ran 
sız sark ordul.rını ild.l ıy eeck
lerdir. Tuna boyuna kıd .r ga
yet kolav incce~hde biç 
şüphem olnuyan Alınan ordu
larının, koca Balkaıu1;-.ıı Ht.ri
ye l(ecrbileceğine k,nı ıl~i.'i • 
lim. Alman ordın~ınun .,ol 
cenahında, (henüz ne !.rafa dö 
~ecei'i kat'iyyen bcJli olmıYan 
ltalyan ordusu değil) haska hir 
lüpçii ordu bulunacaj:ı da, ho
men hemen emindir. 

'<11ı lleta anın şıma ı a a • 
> i, ırı illet; iınıiş... FTinlandiya 
t"ı ıı,11 Uazzam ve delısetli fırr 
~' itte~ 0•~uların hakiki ayarını 
~ı~i d hır ruehenktaşı olmuştu. 
' aıı \ ?ı!orveç muharebeleri 
~.da113 J:Yıılasının mahi:ı-etini 

~~ ~Nlı. oyuyor. 
c.:•.~ •i ııı;ııetıer Alman aske -
\;1 ~ IİtJı.uYade Alman siliıh lorın -
~I •t11/0•!ardı. Hitlerin ikide· 
lit·-tltı ;•tıı:ı yeui ve şeytani si-
~~o iıı •Polarda alestc bekle -

~tıı.ı ~hanlar da çoktu. 
S, tordu"k•katı 'hasladıli'ı za -
ı-; Vt ırı ki, Alm· n Jcniz si
ıı,; ~teı~saı. haline getirilmiş o
~ 11-•da ahı~leri en müsait za
·~ ~liy'tıı d~nızlerd• dahi hakki
~, ~v!•tı: ~·· Dar boğazlarda vı
'1tıl:'1'Vaıtı 01aş~". İngiliz muhrip 
'' ""'t tıq. •lerının Alman denlz-

lııtpf1Jllfından birbiri arka -
•neruemesi İo&lliz tah· 

nıinlerinin doğruluğunu !(Üster -
mistir. İngilizler, harbin ba~lan
gıcındanberi batırdılıjları tahtel
babirlerin Alman kuvvetinin ya
nsını teşkil ettiğini ve geriy, ka
lan tehtelbehir efradının banın -
)ardaki kadar yetişmiş olmadık -
Jarını söylen 1 lerdi. 

Norvec sularında grµp grıı,ı ya
pıJan deui:t. harpleri \.C ınayıi 

döscme ameliyclerinde Alman de
nizaltılarının unıulan ınuvaffa -
kiyetlerden Alman radyoları da
hi bahsedemiyor. Bu hal bir za
manlar İngiltereyi abluka ede • 
cek gibi şişirilen denizaltı silaJıı
nın ne vaziyette bulundujtunu is-

Beyoğlunda dün gece 
bir kumarhane basıldı 

Sekiz kişi yakalandı, 

üç bin lira ve fişler 
masa Üzerindeki 
müsadere edildi 

bat eder. Zalh>ta Beyoğlunda Marti apar-
Hava sililılerına geline~; lnai- ·tlıIJ')anını:n 3 ı:ı.uırnaralı dain!sinde o-

liz tebliğleri mütemadi gece ııtan- ~ura.ı:ı Be&'.s Suzan adında bir ka-
larından bahsediyor. inJrillz nava ıdmmı, ıwpa:l'tıımanıru lrumarhne o-
kuvvetlerinin bu..-tln döğllşUikü tıınik ll<ul~anıdı/(mı haher alarak 
sabalara kendi üslerinden colı u- öü.n gece anı olıınik apartııınanda bk 

(Devamı 3 üncü aahıtede) 1 araıına yıaq:ımıştıır. İçen gır~n me-

ıımırlar S<Jk ı-ı kuonaııbaıı kumar 
oyıoo.ıılımken suç üstünde ya!luıla
"""1ardır. 

Kuma.r maıı;a.;ı.ııda üç b:I) lira 
ıka.OOr para lle 'bir'QOik ~er bulun-
muştur. Suzan ve kwne.1'ba2lar 
ıınailkeıneye veriJmi41lerdir 

Esasen İıktısat Vekaleti; pıımu!<.lu 
ve yünlü ddkuıınalaır, deııikırle di
ğer sınai mamuatm da çe.;itlerinm 
aııalıtılıması ve ~iıuicliıkıinıden çok az 
çeşit vıeı muayyen 'l!ipli eşyalar ya,.. 
~nlması için esaslı tetk.ikler icra 
eıtııne'krt:edir. 

Bu nill<ısa.tla 'bir de lkımnisyon kur 
'l111rnu:ı\ur. 

man Ziraat mü
. tehassısı geldi 

Alman ziraat müteha~.uSl ' ' on 
Flügeıı bugünkü Avrupa ekspe•i
le şelırimi2e gehniıtir. 

Fakat bu drfa birdonbire te
peden inen İnızjlizleri.ı Z; r eri 
veya zafers:zfki mc\.zii oldu
i!u kadar, Almanların da Nor
vecte kaybetmesi •eya k0t.an· 
ması. tamanıile mevzii... Her 
iki taraf için de şiınol çcrcc
vesinde. itibnı: ve siy::ısette ka
z.anmak veya kaylıelmektcn 

fazla birşey yok. Bu;;iın, bü
yiik blı kısmının mah\ıol du~u 
haber verilen Alman donan • 
ması. zaten harbin ilk giintin· 
denberi fiilde mevcut deJi;d i. 

Dava, Almanların kolladığ-ı 
asli hedefte ve bu osli hedefi 
pekala kestiren mıillciiklerin 
de, simal istikametin 1Jr y:~laı:ı: 
donanmaya fing ntlırmu~ıncla . 

Dünkü yazımda büyük ibtl-

Türkiycde sulh aııruk Aıman. 
yanın bütün kun·ctleıik garp 
istikametinde saldırıııası, baş
ka bir kabadayının ıb uan.a. 
Iara elatmaması şartilc kuhll •.• 
Bu da bence en zayn' • htiınal.. 

(Marifelname) sahibi ıneş -
bur İbrahim Hakkı sinıdi ~:ivle 
derdi: 

Mevlam, görelim ney;eıı. 
Nevlerre güzE:l e\· ;.'f: • 

NECİP FAZil.. KISAX:ORElt 
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J,'P.J{l,K OLAN_ 

Gın Ç KIZ: HEDİYE 

Bk ;\ıkdo. u karobasından te
da.v'll iıçın istanhı..la ııelen 16 ya -
.,...,aa Hediye adında b.ir kız, kü
~ bir aımeliyatı muteak.ıp er
kEık olınu.:;.. Dem:.<k ki, Istanbul, 
:lııü.çü.k Hediyeye, e!'keklik hedi-
7e etti. Fak.at, İstanıbulda.. en zor 
l:; et&ekLktir. 

He:liyeye tavsiyemiz, b~ an_ ev
...el, geldig.l kasabaya doDS'llll··· 
Çünkü, burada biraz daha. fazba 

lırsa., kend!'Gine telgraf sııpanş.
leı:lil derhal ba<;la.r. Yazlık kostüm, 

puç ve sadre ... 
Sonra, erkek oldui!wa- bin de

fa pişman oi:maZ mı?. 

GARP CEPHESİ 
VE Bİ:R FİKİR 

Biırşeve dikıkat ediYQ11Um: Her 
ı;eye rağmen, garp cephesinde sü~ 
kfmet var. Resmi too:ij!ler, bunu 
bilıdi.ı19J'or. Buradaki. çelik Majino 
hattı., ııükfmetin :yel(ane amili! Bu 
vazi;)ıettecı, şu neticeyi Q>k.armak 
ınlimkün: Demek ki, bütün dünya 
ınem}eketlerirun dört bir tarnfı

n&, bÖyıe celik. duvar-hır oek.ilirse, 
bü1ıün diin,-aıda ebedivete kadar 
sük\ınet hüküm sürecek. 
AJWı, bütün .milletlere, gök -

ten zeııbiUe altın yailasa da, 
yoı.ıdlJınn yahın. bir tAınıônı <M!itil, 
d1b1; bir taTa.fmı ceKlk <luvaclarlıı 
ömıe.lc kabil olı;e.!, 

D4.NİMAJl,KAHIN 

'J:ERKYAGI 

ile enc~K hastalarına tedarik eıre
b Jyorlarmış! Re<;<:te iLle satt\&n 
tereyağının terkrm de bliır ımesele
dir. 

Hani bj,- da.-lmnesel v.ııırdır: Daıit 
dan gelen ~ koğartruş!. 

GÖNÜLLÜLER 

NORVEÇTE.. 

A vrupanın en ıeri<ek milletle • 
rinden bi1'iı olıan Fin1aıodıiv-alW, 
kahramanca ~ bit haı-p
ten yeni çıkmış o)nıaleınna ret! -
men, Norveçe derba{ gönüllü gön
dermelerine ne ckrsin:iz,? Finler, 
her hareket'erıi ile ~orlaır 
ki, haksızlığa karşı tıoyuı:ı eJtıne
mek, deriıal karşı koymaılı: lazım
dır. 

Bu mantıltın bütün laudretini, 
küçücifil< Finlancl>ya, ay larcıı Qad"

p,şaraik iıbat etmişti. Şlmıdi de, 
başkalarının eı;ı1meı;i.ne ra21 ol -
mad.ığını yine asil hareketi ile ;... 
fadc roilyor. 

AşIK.LAR MI 

ÇO~ALIYOR! 

Tramvay. tünel, otobüs, v...,..
ıı>bi umumi nakil vaı;rlalarında 

y-olcular tarafından unu.tu.lıan eş
ya miktarı gittikçe a.rt:yonnll'l ! 

Bunu halber veren gazeteler, şe
hirde dalgınların ~dıiıım yar 
zıyorlar. Dalgınlık, ya asık ol -
maktan, yahut paı-asızlıkta;ıı Heri 
ıı,ıe-lir. 

is t&nbuilular arasında aşılı: mı> . 
çıok, oaırasız mı?. 

Aşık olmak da ekseriya i.şi. gücü 
ohnıyanın harcidir; iışi ııü-cü ol
ıruyen se, va parasızrlır, vabııt da 
çok paralı, yani nürasyedıL. Han
gisidir, dersmm?. 
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Taksim 
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Trakya 
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Burada daha 30 bin 
liralık inşaat 

yapılacak . 

müfettiş 
Dirik'in 

Trakya umum 
General Kazım 

beyanatı 

&leıti:ı-' " . sl.ı.tı veni Taksim 
Ll(aıı.nootına ·bııaı iJ:avıe i:rşwılt yap
;tı:rınıai(ı. lkaııaır.laştmı_rulil11<. 

Bu m;ünaseıbetLe 1187.İO>Ya yem
den 29 ibin 7tl6 lira~
İılitve iıışaıaıta ön.üınfuıdeki wyın 
baJ:Wısıola -başlaımlacıd<>t.r. 

~ ıtaıcattan lbu.rasmı iŞle<tınek 
ımaksadi1c Jru.ru.kın şi·rk~.tc Bele -
diyenin iştirakini. Datıi:byıe. Vei<a
.lııti lkalbul e4ımemesi üzerine Ş1Tket 
ircfiısaıb elıtniş olduğuOOa.1 g~ 
1DU11 işletilmesı y cnidm dün mil -
"* ya ~>Si. .... 

Bunun içi.ı:ı b r münalrosa şart -
ilWnıesi hazıırJaınıııÜstr. 

Tab:iro gaz.nosunu işkılım eğe 
talip oJ..aoaık1acvn, şehı"Wniorle ha -
lıen bir egleınce yeri işl .ıtırr><.ikıte bu
hınmaımaları hıılcl<ında yenıi şa.r'tına• 
mı.ıye biır madde .Jrormlmu.ştıur. V-e 
ımünaıkaı;a şarıtınaırnE6İ'l1ıe J!'Öre Be
ılu:l .-yc re~i bı.INısıııı yıThğı 16 
'bin l.ro üzerinıc!rıe 3 yı:l müdrl<.>tle 
'lcirı>y a wırece'klir. 

Ge-çıcnlerdıe Ranwıvarlaın şeilıri.
ml7ıe gekrıı w Bük:re$le mü:teaıddit 
llxm!nxla gaı!itı<>Ları::ı sah·,bi oılıarı 
lhlr zatın Taılffiiırn P,azimısunu ve 
Flar)ıa plajını işlelın;:~ Ucl'ıp oJ;. 
ıcllıJ!u da öğorenilm işbr. Filbaıkidra, 
yeni müına!kasadalki bu mıa.dıdzd!en. 
de; Tıl<.sim gaziTIIOSU i,şlebmesıinfo 

ırorcilıan mr ~m verilmek 
IBLenJ;:kiiği tıihmiın oı.umnal<ıtedır. 

N"t:ce; ihale gü;nıü o.lan mayısın 
2 iıoci jjiinü belıl.i ohıcallrıtr. 

Yugoslav Konsolosu 
döndü 

Evvelıki güu .şe:bıriıınWe• gelen 
Tr~ ıumuırn ırniifıet1.ışi Generaıl 
Kazım Drik lbıı#ıün şehrnni7ıden. 
~ dOOıecektiı-. 

Kiızıım I)N,k ;,.,--ndı.sile göriiışen 
.gaıı.ıtecilıere soo. Eldırne seyıliıbı.:ve 
ınıetıcekrt baıigkmda şu.nlaırı gay
~:işt.lll·: 

•- Ben oraıdarnı aynld.ıılo •.; ı son· 
ıra, su.l.ann .tekrar ~a tıaş
laımı;; buJ.undu.ğıınu haibe<" aliun. 
Telefon.la edi.ndiği.m ımalümaıta gö
re sular ınıru!kterliır. Bu S<>bah E
~00.:oı ı::ene ten oıılıa Bcarıaıkö-

• y>ü:n .bi.iyüık t.elh1iilre aıtılattı.ğın.ı . öğ
rondiım, Eğer, Nafıa Veka.leıbııııı 
~ sıeıne y-:ıtımiş bin lira sarlile 
yapf:ıırdlğı 'büyük SE<l alimamı.ş bu
.!urıroydı, :kıoıca Boooakıö.Ydı.rı e.-w 
lkaılmıyacaik, sulaır bütün ev1eri sü
rÜıldi\verek insa.nca bii'V'iiık zayiata 
sebep olaoaıl<ırruş. Ha:lbuıki ibı,ı oot 
sayı. siınde, sulıar yalınız bir g~i 
açabilm.iş ve vri:lfoy>atçıe j(Öncierdım 
kayıık ve dıombozlarla ıköyhller 
yi.iıkı•ek y..:<rlere al.ı.narııik Jruct.arı~ • 
ımıstır. Çok şükür, Nı6anca ~ 
~= ız yo'ktl1T. 

Suların çdklıuğu yüzünden zi.-aat 
faaliveti bir mü.dıcledt ~in ~- cilkı"'" 
rek ~e ımeıesla p:ı.ncırr g · i mıev&iım 
ziıraaU, 9Jmdil'k yapı.lamıyaoca\kıh:r. 
Fakaıt sufar çeki1i.ıııce, mayıs ayın

da da olsa, S1Eaım, ımısu-, dari g;bi 
.,,,,,. 1811in .Jk~ başlanılaıbiliır. 

Sı'lyioip mıınıtakaın hac.icirıde mah
sul vaziyeti <Yidı.r .• 

Generaıl Kazını Ddiik, T~aık.yaıun 
her yer.i.nde bu1(iin en f3211a göze 
ç.arpıan ş..ıyin lbiiy\i:k ~ yol 
faıııJlyeıti olclou,ğunu, mmtalkadı& ma
arif harekeılllertinin de büyük bir 
bllaıııma ~ bulundu({unu 
~emiıı vıe bu sene Kırkpınar gü
reış)er nion sey.Jiıq:ı 001ayısile be·l.k.i 
bir mU:llet ~i ~ ~eş-

15 kuruşa şaheser 
Komedie Françsise'in İstanbul

da temsille~ verdiği günlerde, 
Fransız klasiklerinin, bi!Jıassa 

çok tarunınıs birkaç eseri, Beyoğ
hı kitapçılarında adeta kapışıla • 
rak satıldı. Tanıd1ğım bir genç 
Raeine'in Andromaque'ıaı alnuş, 

ııah'ifelerini çeviriyordu; yüzün
de bir hayret iiadesile : 

- ıs kuruş, dedi. 
- l\Ialılnı, dedim, el kitabı .• 
- Fransada bütün klasiklcri11., 

müteaddit tabiler tarafından vü
cude getirilmiş serileri vardır. 
Bunlar, yeni yetişen gençlik, ta
lebenin istifadesine arzcdil.Rı~k 

üzere hazırlanır. Üzerindeki fiat 
g&yet ucuzdur. Diişilniin: Bizim 
para il" 15 kuruşa sahlıyor. 

Bizde, 15 kuruşa biç bir kitabı 
satın almak mümkün değildir. 

Türk edebiyatmdao seçilmiş eser
lerin, böv le, gayet ucuz fi atla sa
tılabilecek şekilde tertip edilmiş 

nüshalarını hanrlaıııak için daha 
ne beklivoruz ?, Bunlar, Fra115#1da 
olduğu gibi, birer ders kitabı ma· 
hiyctinde olmalıdır. Her sahife -
nln altında ince puntu yazı ile ı· 
liv• edilmiş lügatçesi, eserin baş 
ve son tarafında izahı, tarihçesl, 
tenkidi ve saire ... 

eci iye 
köy O 

Katran yollar yapılacak, 
bu civarda apartıman 
inşaatı menedilecek 
Mecıdıyeköyü - .11/Laslak - Hıacı

osmaribayırı - Kefelı köyü yQ!!la.-ı
mn kaıt.r<l'Jl kaplama swetile ay . 
basında yapı1maısı ~ararlaı;tı.rıl -
mıstır. 

Bu ~ 13 bıın lira sa,rfulunacak
tn-. Di,W • .- t::ı.raJ:t.aın 1000 ya;tıaldı ye
ni sehlr hastaırnsinin ya.pı.JırnasiJe 
IM :ciıel:ı>ye k.öyü ve civarl!llın bü&
lbwtıüın ehemmiyet keSbede,ıcğinıi 
ınaııarı diıkkatıe aJ.an lbelıeckye 'IUIS

liği bu köy iloe civarını sü.r'afüı imar 
e'tlmoği kıara.-!aştı ı:mışttT. 

Bugünl'eııde köve hı>vaıgaızi ve -
.-ilecek ve madem lbir ;lk mekt.ıp 
lmnooı inşa oluaıaca'kıtu-. 

Ba:l!numcu çiffüğinm k.üQük paıl'
çalara ayrılarak hal.ka ucwz " . u
:ı>un taksitlerle saıtılıması ıkaranmnı 
taıUbiıklııe geçilımesi iıle btıraıber bu 
Qi'.jlt)ıJc araızisinde yaılımz yeni vill'1-
~ar. -gM:inolar v"' mümasil sayfiye 
yerleı-i iııı.şaatı na müsaad.ı oJıııruı,. 
c.rkltıır. 

Belıed iye rcisl1ğ,i.; 'bu ıırunıtaıkayı 
ıBeyoghmun «ı modern hi'r sayfeye 
yeri ılııalinı. lroyımağı kararl.aŞtm:lı
ğmda ıbuıır.land.a yaLmz sayfiye 
yeıı1~oine a>t binalar yapılabile -
c€!k, aı>arr1t>man yaptınlımyacaktır. 
İleride traımv"'v hattı da. 'balımu.ın
cu ai:fltlğine .kadar temdiıt oluna.. 
ca'kıtır. 

--ooo>---

Eğer, Türk edeblyahn111 nümu
nelerini, bu şekilde yeni gençlil(e 
vermezsek, yetişen çocuklarımızın, 
metinleri okuyup anlamalarına 
imkin y&ktur. 

Şehir değiştiren radyo 
sahipleri 

Doğrudan doğruya metinle te -
masa gelmemiş ve zevkini alma· 
mış insanlara, o edebiyatı nasıl 

sevdirebilir, nasıl tanıtabilirıoiniz:• 

REŞAT FEYZİ 

~~~~~~~.~~~üıo 
Yeni Alman tec ~e 
karşısında ltaly• 

Sovyetler ~ 
Yuu: AEMET 5t)Jtl&tl -~ 

•-•· di11a•l·..ıı 
Alınanyanın ""'~ k•ıi'~ 

yeni tecavüz Jıanı~ı uuıuP~ 
blitün dünya efkarı ı\Jl1 >' 
\bir ikrah duyınıı.ştıı:t· lb rt ( 
ıcuınhurreisi Ruzvelt, s•~. ~ ~. 
lkun içinde yaşanıaktaııkiİ'ii~J, 
!bir suçu olmıy~n bu 1 ,~·;., 
kandinav devletın~ ~ıiğiJll J> 
lan taarruzu takbih rı!<B ~ I 
ımen bildirmiştir. A:w:,ıi ı\)!J~ 
harbi.n başındanberı _ ıı0tıl"' 
yas.ı hakkinda duyduğU . 
gizlememiştir. . a•'';,, 

Fakat acaba tsJ<and;;:ı,ye_tl, ,ıf 
cavüzünün İtalya ve 11cdır· r 
husule getirdiği akis.le~~ ~ 

b. "b'""le o d'n''· manyanıJ\ ın ~· tsııan ı JI: 
'lan bu iki dostu, ağı l ,<ı 
'nıacerası~a ~arşı, . ·:cıır: . o~, 
ayni vazıyetı aJınıSla ~ JJ'Ji. 
İtalya matbuatı ve ge.r l>kaP"'ııt 
'Ya g112etcsi, AlınanyaY• jıe<"' 
navyaya karş• harekete 
te haldı aörüyotlar. iillisl ~ 

Faşist İtalya ile koJtl .• 10d•_:.ıı 
b 

.. prş~ .... 
yanın u tecavuz ıcri · ; 
rüş bi:rlijti ifade etııı~ ,rtl•';: 
değil, bilakis bugün~.~ de. 0 y 
tında tabiidir. Her rkdlr j!Jfl ~ 
'tüuizmde birleşıni~er .,;.ı.ıa , 
'lllanvaya bir askeri ;ıt:ıı:rııı' l>'ıi 
hdır. Bu ittifakın şart 0ı;ıı~; 
kılacak olursa, İtalya, \e g~ 
manya ile beraber h:.IY~' ; 
ıı._uııwmalıydı .. Fak~yaY~ıt· 
n yardım yenne ak"" ~~ 
nevi yardımda bulunJlJ Jşt· I 

"· e· oı · •. ıı Sovyetlere ge..,,ıc ;ae bıı'." jf 

Bir m~ ıi21iı:ı.lô ıbulu -
lllilUl y uıııa;la.vyıaıı.m İst.arlbu:l kofıt. 
ııolkısı> bu,giiıı~ ·kıcııwıınsı.yonellıe 
şer.illmrize li\'-hıı:ı--:ıti.r. 

ıJıeıre Bal!lı:ım1:ı p"1ıl.iıvaınola:rın da iş- !--============= 

Nıii:fıısu aız veya Q<lk olan şe!lıiır -
llıerro birinrlıer-ı d.iğerine radyola -
.-mı ~mle.- haık:kında Heve<ti 
VakııJ.ece şu .veıııi lka.rıar kabul olun
rm.ıı;lt.uir. Bu kabil Jıılmselerden rad
YQ aJbon.e1ttriaıiaı ücret farkları; nak.
lin VUıku ıbı.ılduğu tarihi taıkip ~ 
den ay >]Jltid.asıınıd<Wı itibaren aylık 
iıl.Gai:ıliJ,e tahsil. veyahı.ııt iade olu
ınac ıok tJr. 

manyanın hu ınes~efİl".J' 
duğu hakındaki h Jll~.ı 
ha maddi bir karşılık f,1"' .,1 
de satmış bulunuy<>r~rj13ıııl'ııl6 
')'anın Sovyetlere ~r ·ı ıcrl' , 
2asını ve FinlandıyaY )'~~il 
iken, bunu karşıtıJısı• 11,ııJJ'' ı' 
caiı muhakkaktı., Al~• io> .•~· 
yetlerle imzaladıgı a.tf giılı.1, • 
Jul paktlannın ne-~~ . bilıJl'· I' 
kümleri ihtiva ettıgıııı ..ı.tı~<ı 'I 
ruz. Fakat hadiseljhaıarı dl 
gizli anlaşmaların s cft ı' 
birini takip etmekte 

1 ı:ısi•~.J 

P-ak edeoeğin'i ~ ~-
---oocooaı.---

jKÜÇÜK HABERLERi Mevludü nebevi 
İı\ıt.a<nlbıııJ M~üğümen: 

Hapishaneden 4 gün evvel 
çıkan hırsız 

* Sıhllıaıt Vek3lıeıtiınİil <:ıoorum 
lk.atı<nda gaz, lberızıin v-e baya clohı 
bir ~ dün yanoıım çı!knıııt
tı.r. İtf&Lye gaz maskeleri ile ça
laşıp at.wl söı:dümıüŞtlü:r. 

20 nisan 940 cuımarlbesi g&;1 Re
b>ü]evvel aymm an ildsizııe rnliııa>
dif olımak1a ön.iiıı ıııiiAWci cuma iti> 
nü ilkl$illill (cumaırtt.elJi ~) MEW'
Wi Nebevi olrluğıı t1.liııı oturıı.ır. 

BMtaıç ~ ~rvvel hoıqri""eıı çık -
~ bıdde y.ine lımru:lık yaparak 
r t nmı biT sabıkalının muhake
mesiıııo,, dün Suılt-ım>et 3 üıııcii 

ııı:aı <ıeZarl:a lb~ı:r. 

Bu ı;aıbiltalı :bmail H::ik!kı ismhde 
lii:ı :iGiı:tiı . Evvelce mUI- '1' 1ıi!f Jıın;ız,. 
llılk vaklaıl.arı.ı:ııdan dıoi.Jyı 4 de.fa 
maW<fım olacak blr k.aç yıl hapis
~ yatını;Ştı-r. 

İşmaıl Rakikı son maU<ümiı.Yl!ti
cuımıaııttesi günü tam:ınılooıı.:; ve 

:t!sm:iar hapiShaneslnd.n tahl:ye 
ediJlicllklien sonra dün SiJJb:>h saat 

9 d!a Slt.aınhaımaırnınd:ı Süleyma.ıı 
adııııda. bir bafl<:kahn diıkki'ınına 
~~t.r. 

kı. rafta duran 180 ilrurwı byıme
tiınıdeari , lbüıyük ttiry:aıki si.ıııı.rası pa
keıttn.i alarıaık ~r. Arlı:a -
ıooı dönünce, aıırbaı14i ı.;çi-ndeki bü
yük sij;(ara paıketi'ni götürdüğünü 
~ b&kkal Siile;mı.an, İsmail 
Halklkırun iliıerine yüNmiiş, İsıooil. 
Hakkı koşm.ağa ~. bakkal 
da peşi rr dü.:;müşt.ür. Bu t.&ltip ~ 
ıpey sürmüş, İ9ID&il iHal<lkı bir a.ra
hk, elindeki paılreti yere ııııtnn~ 

da yine takiıµten 'lruıtufamamış 
ve n :hayct yakayı e le vı s:ım~.ir. 

Keındisi;ne olil'fultıeri ıı.isü wıre:n 
iiımail Halı!kı; evvela ibılk!kaıl Sü
lbjoınaOO;m. b'T ;ı;arflıa Ilı~ lk{ığlt ~ 
~ Sül~yıman zarf ve i<ağı<lı 
~ oonra dünt ·t.ane de sıit(a.ra 
ııeıt:.ımıı;ıtr. Baıklkal dönüp kuılıudan. 
ııılglaralıaırı alirl<!ıın de, İsmail Hak-

İsmail Hakıkı., cliİ'n ~ ve
rilımiş, Sultıanabmed ~cü sulh 

' ceza malıkemeısinde mııoha~zımı:1Si 
yapıJnn<, sigaral.a:rı çalıdıİ(lollı İİırai 
etımiş, 1bu i.şi zaruıret sai:Joa6ile ya.ı:>-
tığını söylemi~b:r. • 

Mahkeme-, İsmaiıl Haık.kı Sarula.ru 
lh ırsızhktaın altı ay ha.pee mtııobkUm 
etan.iş, sa.bııkacfan bu c lZa üç ay 
aırıtıt>nlaraık dıakuz aya çık.arılımış.
ıtı.r. 

Yazan t lskenl:l0 f. SERTELLl-i 

Sıiılil!lıin kJız Oıı:ıııdeııt şaşkın şaş
kın Celale bekıyardou. 
YUna:ı~~okur 

• du .. 
Ve ıı.aııJıcmıu ~ ıırunılı:lıa!ıd: 
- Gen.ı> şey! Mektıuplaı- ayni 

btiılıtıe po.;;OOiY a a.bllluş. Se>ma bana 
!Jlllll2ICbğı .ınıeıid'IAIOt.a Maırs:üyaya ha~ 
ll0ket ~ bildriyor. Semih ~ 
:ıı>" ~l mE!l<ıluıJıtıa .loonch;i<>: 3/'J'" 
lllİ P'iinde 900t }t dide Ku~u~ 
Qağ;.,_ı«. İake:ıede klil'lmlZl lkravaıl>
iı l:i>ı- oocı:ak Semih Bev• betkl[ye -
eelomiş. Be'l.li lki, Sekııa haıydutlaı
r.ı:ı eliı<>dedir. Böyle oıkmasaydı, i1>
keleye kend.Ei gelirdi. Ş!ıındi her 
~ aınıas.ı.d. H!aydublar Ku1Jgll'1· 
cuk civıaırında >l:nı!wı.ızyorlar. Sn
m'ilı Beyi. de ~uzağa ~!er. 

o~ mJktubu aHı. Sür\Me ııöz 
ge-zı<l rdi: 

- Ben Siı;aİıı lf.iıkıımme değilim, 
Yılmaz Bey! Selımıa, Qğa- bir !.eh-

• sezıcbyse. lbıu ıırıalı:tulıu Semihe 
6'..indetiı" miı)'Cfi? 

YAnaz ~ü: 
- S:.Z, hao)"atJllJIZd.a zo:rla mek

t.up yaıııdmız ıım? Teluli'!ie hır m<k
~ anza aUtırı:ırz ım? 

- Hıaıyır amma Bt.ına lnlk:iin 
~, Soilma, aı;~z, ceSUT b'ia' 

•kı.ııdır. Bıı J&i zıoda yapmaz. 

LERİ 
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y .l!marl blrdeıı!bıire taıbancasını 

q~, lbam'başkıa iJi.:r tııwıııla Ce.
Jalio üzerine )Üı'ÜdÜ: 

- Aa.ıtılk bu ~ya ruiıhaye( 
vıeıreliım, Celal Bey! &m ne mr ıx>
flsiım .. Ne di! hakiki Yılmazım. Bü
tün maks.adnn !li:zb ~le brr tıuzağa 
diişi.irmEik ve siıztleıı. ıb.ı.- çek al -
rnaılıltı. 

eeıaı şa;şı.rdı: 
- ~ bırakın canım. Ben 

QOCuık deığniın .. 
Yılmaz Celalin üzerine yürüdü: 
- Haydi, çııkaı:- şu ı,»ı· lıtıri ce -

binden. On b!n liraya iht'.yacırn 

Vail". İıınzaıl:a baka!mı. 
Celfil teıredoode düştü: 
- Aman A.llihun, şımdı n!!!"~ 

dıey5e aıkl:ımı oynatacağım.. 

- Aıkıl. oyrıa.taıcaık b 'r şey yok. 
$lmd.. yı<ıııe sertleceıksin, eğer bu 
çeki ımzalamawan. 

:&. sıraıdıa Senri!bin kız kardeşi 
ien:alıikllaır ~Oıt"du. 

Celiil lkulkıı ve ıbeyecandoo ner
~ diiı<üp baıı;J.lıııc.akı. 

- ~ çiımzye O<adar pcilf;s 
haıBiyeısi di.ye tamchj!ı:m Y Umıaz da 
b T 1-ıavduıtmıu.<;. 

Certıl, ·taıbaı>ea:nıın aıhıına daıyan-
<lıgh!.ı "Ü!DC<: ui.tred:r. 

- On Om :ııra çokt..ır yahu. ~ 

* iramn ş:hriıniz ikicci lıoı ~ 
ecihıau 1aııaiıl AsaJ. 'l1ı1albzı:ıııı ıkan
~ ıt.a:Yin olıu.mwştuı:. Y& 
.-ime İran haırıici~ neıaz.eıti ~-
la.rmdaını ~ M-iftah 
gıelmişbi.r. * Büı.1ıaniye şi.l.llbi i!!e N8nın ı;i.
lıOOiluı baıriç suJ.a,ra sellm' Y8".Jl!Illlr 
:ıı.rma müsaade olu.nınuıı,ıtıu. * Tu'kSiıın gaziiıa;undaki l:ıoo ~ 
.taınla:rdııı. ibulu.ı>MlO tel:ımil ıbıa.rOO<aıl&
.-m yıl!ruına6ı için saıhiıpleırıLIUl teb
•ligoıt yaopı.lacaJk!tı.r. 'I1oiksi:m rneydı;.
ırunııııı ıslah ve tam:Jm:i işi d~ yağ
murlaırdan ge<:.J<'tiğiıııden ıhaıziroo. 

Diihayet.in!~ lkaıda.r bu iş hltirile -
eekıtk. * Tcca<llclt odasına ..ı:ınac00ı: ra
l))Ol"törlıer iıçin lise ve yükseok lllle':k
ikp mte"Zunlaırı al"asında dün yapı
lan ı:ımti:.'ıaaıa 70 ;kişi giovmiJl ve tah
riri imtilınn 3 saat ııiirııni.i[llü.T. * Mili! huc:hft!ıatrmuz haıric .~ 
çıkarılrnalıa.rı taker.ri.iT ıden baiı:ı 
eooebikıre tıelbli.gauta bulunul -
muştur. 

t.n banıkadıalki bütüııı ooram on iki 
hin !lTadaın .lbaırotıt:iır. <At ıbin J.'ioıa,. 
sın ı S"'1 aJı.rsaır>, ımıaıhvulıdiu:m l(itlliı. 
Gel de şunu yarı yarı)'a paıylaşa.
lnn. Val'ıah.i helal ederim siııe yaı
rı.,;ını eğer böyle olursa. .. 

Ytlmaz birdenbire geri çekilerek, 
Jımlkaıhaylıa gübne;ıe obaŞlıaıdı: 

- Gördün mü a1li:xım? İşte İll>
saına bö}Ue ıkırzalatu'1ar .. Siz er>
kek &en ~. keOOi _..,,., -
iJin""1 hemeıo ıtaıı:lı:l.ııkk paylaııma.ğa 
razı cı'kiu.ıruz. Ve beııı.im ~ -
daıkıi k.ımaatter"11Zi değiştiriverd'iı
nl:z. Bir kıere de Se1marım kEXhn 
~ ve tamamlle hakiki bay
dutıLar eiiıııdoc bu:Lıı<ıtd.u:ğuruı dıü.şıl
ı:ı:ü™2! 

Celfil:in şaı;Xmlıj!ı hen.üz za:ii ol
mamıŞb.: 

- Qoık fena yaptınız bunu, Yıl• 
maz Bey! Şi!ııdi size de l(Üvenim 
luı.lmadı. O haı}'<:lu.t çetes;nıe men
sup olimaıd.ı.ğı:ıı.ızı bana kim temin 
e<lebfö.r? 

Paraları kirletiyoruz 
Hükfınıet, yeniden bir kuruş -

luldar bastırıyor. Yakında piya
saya çıkacak.. Daıha, üzeriDden 
lada bir zammı geçmemiş olan 
ve yeni çıkarılmış bulunan diğer 
paraiarıntıza bakınız. Bunlardan 
ınühiın bir kısmı kirletil.ııı:i.ş, pis· 
letilmiştir. Bizde, maelesef, para
ları hüsnü muhafaza zevki yok • 
tur. Hele kağıt paralar .. Elden e
le dolaşan paralan daha temiz 
tutmasını bilmek llrııımdır. 

Temiz para, bir cemiyetin zevk 
v<e medeniyet iistünlilğiinii gij&., 

!erir. 
BORHAN CEVAT 

-~ si1'Je tı:ıç dıe llx:ın
zeıniyw. Bu vesikaıyı bir dolıaph 
ıeıle ~i.ni<ze hü!kmedeırsem, 
beni ~a lııikfk.ıruz var mJ, 

- Aman <kıStuın, lbu futıoğr.afı 
c&ııra:lı bi:r ay m1'e olmaıdı. Btııim 
~li<ıııılıanırım alıtı ~ bir dı&ğiş
tiiri<lıer (Y erubar) da bani her $
şaıın gömıez miıydi~? 

-Cörürdiirn aınrna.. - Kıim ol • 
duj!uru.ıızıu biJmıeıxl.im.. Garıbnlaır -
daııı biıııi., zaıbıfa ımemı.rn.ı o~ 

llUJ1'J.l;~ 1$te o •kad.ax. 
- İıyti. ya. Bu Wi dıeğil ni>. Ya>

llillll'lda on ıtaııe şahiıt ıı~ de
" ıliın ya,! .. 
SEımınin bz kardeşi lafa ka -

rı.ştı: 

- Kuzum Yıllımaz 'Bey şılkayı 
bırnkınız.. Kaırdeşimin, lbu mek
tu'ba göre Kuzl(Uncuğa !(ittiği an -
}aşılıTor. Onu orada bulaıbJecek 
miSJniz? 

- İşte bu siYze sırlfultü yatııp gül
me-15.yim. Yahu, siz müınıevver bir 
admnsın.ııı.. &ntrn.le l:ııuınca za.maı>
dır temas erliylOtrsunuz. Benim ha
k'ki veya sahte 00.. zaıbııtıa memuru 
olduğum haıldk.ında ~iye kada:r 
esas11 'bir kana.at hasıl ecMnedi -
nLz mi? 

Yılma'L mektubu cebıne soktu: 
- Eveıt. Fazla vaıktimiz yok. Ben 

hemen K.uı;guncuğa l(it.melıy.m, 
Oelıôıl :mınldaındı: 

- Bi2le yine beklemek mi diiştü? 
' - İsterseniz l:ıcıııııım.1< · bet'al:ıer 
gebeıbi'lmmriz! 

c.eıaı dfuıiiındü: - Hayır. Moaııılıeeef edemedim. 
Qü'lllkıü, 5Q. iki kı&e ha,ydutları y&
Jaıılimııılk: fınsaıtıım buıldwıuz.. Oır 
laırı yaka:lıamad.ıruz! 
Yılmaz cebinrlen hüviyet vaırar 

ilııasıııı çık:aıxb: 
- Bakı!llll'l beıaiım resID.me .. Ha

vı.iyet.iıın burada yazılıdır. 

- Sahl m( sö)lii.yorsunuz, Yıl~ 
maz Bey? S!zirııle ııı<ilıınemde bi:r 
mıitrzıır yak mu? 

- B•lilk's memnun oia.ıirum_ &ıı.. 
ki oraıd& yıaırxbmınız dk-ik:ıınaır ba
na.!-

(Devamı vııı) 

Yoksul Çocuklara 
yardım 

--<>---

Havacılığa hevesli 
makinistler 

San'ıitiaırı maıkin.idtli.k ol.an işQi-
1le•'imi2rlen lhıwacı,lığa hev'5'1i bu
lu.n.anıla:nn; ıtıaıyya.re maıkıirııiBt~i -
ği!l1de is~ı kar;ırlaşitırtl -
ımıŞtıır. 

Fakat Izvestiya ~ıız.e r'-~ 
yeni Alınan tecavuzu ıılı~ l 
küçük devletlerin ;,ı~ ı' 
bakında hü(iunler ç t:ad• So'J 
!kate lavıktır. Bir nol>, 0~ ~ 
gazetesinin haklı _oldıt~a. t~ 
etmek lazımdır: ısves k pO . 
devletler irin bilaraflıdııiııı'!'t?' 
,;ıeın intihar den~ 0 ·ıod• 'ıl. 
le~ken bir hakikati 1 .ıııı- ;ıl, 

IBu ktıbil rrııakfu:ıôstl&; t:aware -
IJıertl.e oal~ Wtıeıdilkılıeri 1ıaJkdir-. 
dıe !st.aııııWı louın.aııııdanıı.oa mü. -
ıracooıt eclıooe-O<!leıııdıi.r. 

--0--

Tepe başı bahçesi 
oluyor. &asen Aln13"Yt1ert ( 
ılcrdenberi küçük devle 18,-tiY

1 

1bir intihar poütikastnı )iti~ · 
miyor mu? Bitaraflık P" d~ 

•-·an.ı· ,, .• saplanan """ ına · .ııt ~ 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

Amerika'dan Rusya'ya Petrol 
Rusya ile Finlandiya arasındaki ı 

malum barışıklıktan sonra Sov -
yet Rusya ile Amerika münaseba· 
tının ne şekle .gireceği Avrupa mat 
buah iç<in merak ile takin edilen 
bir mevzudur. Amerikalılar Av
rupa har.binde bitaraf bulunu • 
yorlar. Gemilerini göndererek pa
rasını da saydıktan sonra Avru • 
palılar Yeni dünyadan istedikleri 
silah ve malzemeyi alabilirlerse 
de Almanva müttefiklerin ablu -
kası dolayısile Amerikmlan iste • 
di&ini doğrud~n doğruya getkte
mlyor. Ne harp malzemesi, ne de 
yiyecek ve saire. 
Ahııanyanın dostu olan Sovyet 

Rusyaya ise komşusu küçük Fin
landlyaya taarruz ettiği icin A • 
merikahlar sHaha müteallik bir
JICY verilmiıyec•ğini ilan etmiş • 
!erdir. Fakat arlık Sovvet Rusya
nın Jııwhl bittiği cihetle Sovyetler 
Ameri.kadan harn malzemesi sa
tın almak lcin müzakere çarele
rini aramaktan geri dunnuyor • 
lor. Bazı Aınerik~ gazetderi ge • 
ç~ gtln şunu yazıyorlardı: 

ı _ Kücük komşularına karşı 
Sovyetlerin tehdidi muhtemel ol
dv.kça Sovyet • Amerikan ınüna
sebatı zor dü2elecektir; 

2- Sovyetlerin Amerikadau a
lact.i!:ını Alnıoulara vereceği dü 
şiinülerek ona Alllerikalılor harp 
ınaheınesi Amerikr.dan satmak is
temiyorlar. 

Bunun haricinde Amerika ile 
Sovyet Rusya arasındaki alışve· 
riş yolundadır. Petrol için Sov -
yetlerden Aınerikeya edilen si • 
pari~ bol bol veriliyor. Gerek 
S-yet gemileriJe, gerek Ameft. 
ka bandll'alı vasıtalarla Sovy<lt 
Bwıyaya Aınerikadan son zaınanı
laııda çok petrol. gönderlldijp İn· 
c:ilis matbıuıtuıın wak v~diö 

mııfunıattan anlaşılıyor. Avrupa
da harbin başladığı eylülden ınar· 
ta kadar Amerikadan Sovyet Rus
yaya 2 milyon 140 bin varil pet
rol yollanmıştır. 

Nakliyat Vladivostol<tan oluyor. 
Diğer taraftan Sovyet - Ameri -
kau münasebatını japonlar da dik
katle takip ediyorlar, japon me· 
nab.ii tarafından verilen malu -
mata göre Sahalin adasile Niko
layevski limanı arasında Sovyet -
!erin tesis ettikleri borular saye
sinde adanın Sovyetler elindeki 
kısmında bulunan kuyulardan çı
k,.rılan petrol Asya kıt'a..ına ge
çirilmekte, demiryolundan Ha -
barovsk deposuna götürülmekte. 
dir. Bununla beraber Sahalin a
dasının Sovyetler elinde bulunan 
._mıaıı tarafındaki petrol istihsalft.. 
tı büyük bir yekfuı tutmuyor • 
muş. Senede ancak 400 ton di • 
yorlar. 

Dört yüz ton petTolün bahsi 
bir tarafa dursun, Amerikadan 
Sovyet Rusyaya yollanan miktar 
nazarı dikkati celbetmektedir. Al
manyaya karşı müttefiklerin ab
lukasını şjddetleıı.di:rmek mevzuu 
bahsolduğu şu sırada bitaraf A
merikanın bitaraf Sovyetlere sııt.. 
tığı petrollerin Sovyetlerden Al
manyaya gönd-erilip gönderilme • 
diği nıerak edihne~edil'. Fakat 
bundan evvel her ihtı:mel düşü
nülii:rken Uzak Şark yollarından 
Aımerikan gemilerjn.-ı Vıadivos
toka çıkaracakları petrolüo azlığı 
veya çokluğu fu.erinde Avnıpah 
askeri miitehııssıslarea tahıninler 
yürütülmüştü.. Ablukanın şiddet
lendirilmesi bugün her vakitkin
d"'1 ~iyade me~zuu bııhsolurkeu 
bu cihet ihmal edilecek gibi de -
ğil& 

ALİ KEMAL SUNMAN 

leri birer birer avlantll rıof"'"/ 
ve Finlantliyodan s~ô'~ ııotl' 
akıbeti bitaraflığın 1 ıf 
çalmıştır. . !O~ ;,P 

İsvestiya gazetesıı ı1aVI, 
!etlerin ınukadderıı!!. bif ~· r 
hüküm verirken b");te4if f~ 
zua daim temas ctnı:;.ı ~ııı•ı:,,; 
ğer bu hükmü ani ·Ü~ı tl'll 
ise, Sovyet harici .P~lı·eııl >• ;I,; 
ğustostanberi girdığı Y blf !..J ı' 
içinde eskisine nazar•0 ıl V":'c 1 
maz bir halde ol.dıığııll ~eı'j,ııı' 
mek lazımdır. sovyetllk d•'1 J;~ me.k istiyor ki b~_IY' )ı: d<' _:,,,;, 
muztar kalınca. kıı<li ıı•ı~. r 
çiğnl"r ı;crer. BüviiıJer v•~ 

1
/ 

küçüklere hayat b~,;,. ~;Jı~ 
bu sö•lori, şimdiye k dııJI jl , 
litik:w:ılr.r- nın ağııl&~r ~.,ı ~.ıl'ı 
mekte iJik. Düne 1: •)Jel b;Jj, 
barışı-.ı "~ küçilk ı:;ıı ıısıl. ·-' 
nın en büyiik koruyu~ ,aY 
oynıyanlaı ın diUerı ıı / 
ğişmiştirY. 

Birimizin 11811 
Hepimizin D~ 

öL0"41bl 
PAHAL'"' or: 

y•ııJ ıl 
Bir okuyucUJll~ ,bııolı~lt · 
cGeçen iÜ" ~Jllll'.pi I 

cenazesinde bul 50tıi/'~ f.. 
zar~ıların ce11~ çcJı 1 ~ 
taya alarak çe ı.ı- llt ~;r 
zarlık edel"ek ~~c.ri•~ ~ ,t' 
zar ücreti ist~ JbııJıl ,ııdil '.,. 
şahit old,uın: ı:riııl t. rıı,.... 
ye mezar ücret Y' ııır1,,;ııl /. 
m iş Vi" dört Jııa 1'8tıı1 li'' ı 
rın kazılına&"Jııtıl' ' jCİ~ r 
mıştır. Mezarc 6 tıılı.ts ıit'~r 
2ar. parası v~ e selıiı l el 1 
lira isteınelerı v 1 Jı~ . .ı'~ rilınezse 1ıaklat1ı.ll ~eıcrı ... f , 

.. f eJ>" ,. ... ~ 

yeceklerinl so) li ol'°,ıt'.'~ 
elemli ve ~~r ço1' ~ıı ~~; 
cenaze salııbııJJ. -ete d t.i1ı~ ~ 
müşkül bO: "t:ıı~ı~ .~ r ~ır 
BelediyeınS ~ıı ıııPt 'Jll'P 
esaslı bir suret dd•' 1 
alsa, balkı b~ar~ıı-·' 
rın eli11den 



e 

Balkanlarda vaziye!_ 
ciddi bir safhada ! 

(1 illcl aahtfeden devam) ı entrika vuvası haline get.rilmiş 

Sk • k • ı • d k • d • lıcrpten hariç ka!amıyacağt yolu,._ olduğunu, hatta Almanlarm Yu-
, 1 a şı m Q f n e ı n f 1' daki · · itaL ka goslav Kralı Piperi kaeırmak için _ QJ er M v~~ıı::e:e' göst~'::.ekt':a_7,.1': hazırladıkları bir planın meydana 

d 
EKSPRES YOLCULARININ çıkarıldığını yazmaktadJ". Bu ga-

h b • d v • T İTALYADA GÖRD'ÜKLERi zeteye göre Almanlar kralı kaçır-a' ı e am e ı '10 dıktan sonra, onu Yugoslav mü.-

3- S O l'f 1' J: L G a A 1' -1 7 NİSAN 194V 

SON TELGRAF'ın tarihi tefrikaaı: 
' 
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Reşit Paıanın Hatıratı 

MAKEDONYA AJEŞLER İÇİNDE 
\' azııalar : 

iM.ender f. SERTELLi f CevdeL~it YULARKIRAN' 

Y Bu sabahki ekspresle ı,:olen b~ Jetinin ve hükiiınetinin hll'Luruııa loııd zı yoh:ıılann anlattığına göre, 1- mukabil rebi.ne olarak ınulıa(aza 
C it,; . ra .17 (Hususi) _ lskajera-1 dır. İsveç fiyorlanna •okulm~ o- ı muharebenin henuz net'feeM o.ım- talyada büyük blı faaliyet ve ha- etmek istiyorlanlL · 

ıı.:"'4lınde, ii.çii.ncii bir büyük lan bir Alman krut><J.Zörü ile <irs- madığı için amirallik makamı teb- nrhk göze çarpmaktadır. Diğor Diğer taraftan İta~an filosu • 
"'"haret>esi daha olmakta - troyef'ler arasın.da vukua gelen bu !iğ neşretmemiştir. taraftan son şimal hfıd,JS('Jerinden nun Adriyatikte yapmakla olduğu 1 

Bu jandarma mütehassısları adeta 

hükumete nasihat da veriyorlarcıı 
F ,. }' • d "lk • ı• • t" sonra pasif korunma ;~!erine de manevralar, İtalya taraCmdan da 

' . ransız ayan mec ısın e l gız 1 iÇ ıma büyük bir ehemmiyet verilmeğe yakında bir harekete gE'çileceği Ba takrir aynen tercüme edile- ' 
rek müddeiumumiliğe havale e
dilmiş ve derhal yapılan tahkikat 
neticesinde müddeinin, çeteleri~ 
dostluğu olan bir BulP':lr olduğu 
ve dört ay içinde henüz iki kere 
mahkemeye geldi,::; anlaşılmış ve 
davada kendisinin tamamile hak
sız olduğu görülı11esi iizcrinc, nıc
sele binbaşı •Fulon. cenaplarına 
anlatılarak adliyenin hak.kauiyet 
dairesinde vazifesini yaptığı da 
işaret edilmişti. 

rql'is başlanılmıştır. Gecelerı "°kaklar- !Vssiıri vermektedir. Bu hareke-~''·. _17 (A.A.) - Akde""'"'··· ilk ordu. encümeni tarafındo.n hazır- cii.meninin raporunu dinlitıecE'.ktir. da tekn·" elek~ikler so'udüıül - .. k" tçt •• .,,. ... " tin Almanya lehine olacaiı;uuı şup-
'.'11 ıl }illa esrnıs.nda ayan meclisi !anan raporu diıdemiştir. . Gizli celse, öğleden sonra niha.. mckte ve gazinolarla evlerden dı- yan gazetelerinin neşriyatı. gerek 
lq ~h!anma ve yüksek kuman-1 Aycın meclisi, bu sabah muhte- yet bulaco.ktır. şarıya ışık sızmamasına dfkkat o- saliob.iyetli bazı zevatın a;,-nlann-

lal) meseleleri hakkında lif nıı:x>rlan ve bılhassa ha"Va en- lunmaktad1T. dan çıkan sözler, Balka'.1larda va-

1• d h"I" "h k •• d 1 YUGOSLAVYADA ~1'.T.>i~E ziyetin, haı1bio li.dayetindenberi 
SVeçte a l J 1 anete arşı muca e e VE ASABİYET gittikçe ciddi bir safhaya girmck-

Stok Londra 17 (Hususi) -- Yul'OıS· te olduğunn göstermekteıiir. \Ilı lıo!m 17 (A.A.) - Ecnebi mekte, fakat fn>eçin bşka bi,. mü- etmeğe hazıTdır. Javyada Almanların dalı.ilce )ııp. Diğer taraftan Musolıniuin 194Z 
ı...lı1eketıeıi i:;iıı tsveç radyola.n 1 htm mesele ile meşgul bul14Muğıı. Diijer cihettrn üç gnçlik teşek- makta oldukları tabriüt, asabi· sergisi münasebetlle yapılarak bir 
·~ ""·- külü yani so~ml - demokratlaT, /.i.. yet' gı'ttı'k,. arth--akta-'ır Yu - ton.lantıda söylicetegı• · mıtnktan '"'~t . ....,. ya,..,,lan n<>•.-iyat ~. • kay. dolunmak. tadc. r. . . -~- ı ,;e ~= ~ . ... , 
"<ıq ... ""'· ···~ beraller ve muhafazakarlar bir ka- g-OS!av zabıtasının vuiyetı gittik- vazgeçme.si, Yugoslav ınchafilin-
lt · . tııec,milletinin hürriyetini Isveç mılletı, memleketin bir • rar sureti kabul edf!rek ,1ı;nıere çe oazikleı;.mektedir. de manalı telikkıi edilmekte ve 
lıııı, "1ı1tıa!ini muhajaza etmek hıı.- 1 liği ale!Pıinde dahilde tertip edi- karşı• en şiddetli tedbirlerin a!m- Yorkşayr Evening Niyus gaze- İtalyanın harbe girmeyi karar • 

Bu muhtıraların mütaleasından 
görülüyor ki, bu zevat jandarma 
teşkilatırun tensikinden •ivade a
halinin şikayetlerini kabul ve bun
lar bakkında hükiımet mümessil
lerinden sual sormak, hatta bazı 
hı<suslarda vesayada bulunmak 
gibi adeta biikamet içinde hükU
met, hatta hükumetin fevkinde bir 
hiikfunet kurmak zihniyeti ile ha
reket etmektedirler. 

"dııki a~ tebarüz ettiril • lecek her sıı.ikasda karşı milcadele mamıı istemişlerdir. tesi, Yugosla"yadaki Alınan .eiçi- !aştırıp kararlaştırmadı~ı :;orul -
lik ve konsolosluklarının titDl bir maktadır. 

Cenubi Amerikada şiddetli feyezanlar oldu 11~-~============== 
~'-Aft.es 17 (A.A.)- Bu- re üstüne çıkan Rio deLaıılab SU· polis, kurtarma i.şlerile meşgul Ol- "Mu·· ttefı" kler"ın N arvı" k'ten 
"'; ~lllıiııt tuj!yanlar oWuğu bil lannm ~:"'' bu fcl~e~c sebep maktadır. 
~~ Y" . le ki . olmuştur. Bırkaç saat ıçınıle su- Hasarırt birkaç milyon l''!Sosu 
i, ~'tısiz ,_.·, __ utırz ı.;Ş~ dr~e kşı !ar 80 kıilomene uzunluıtunda bir bulmaktadır. Bununla beraber ha- • ı • h k t• b 1 d 
"l J? .. "~ • uu ıye a• sahayı kaplamıştır. Evler yıkılmış 1 er 1 ar e e 1 aş a 1 
' lıştnın o1dtiğü tesbit edil- münakalat inkıtaa uğranu~tır. 1 valar iyileşmekte ve sula1· sür'at-
\ '~<>•nıaı 8"'rjycniıı 4.7~ met-1 Ordu, haV11 ve deniz J..uvvefleri le alçalmaktadır, 

Reşit Paşa her ne pahasına o
lursa olsun devlet otoritesini bu 
gibi müdaha~elerin üstiindc tut
maı:ta azmetmiş olacak ki, ayni va-
7.İyetten müşteki fırka kumandanı 
İbrahim Pas~ ile müstereken jan
darma tensikine memur heyeti p
kayete karar veriyorlar. Yaveranı 
hnzreti şehrivariden olan İbrahim 1 
Paşa ayrıca sureti hususiyede ma
beyne de müracaat ediyor. (Ve
sika: No. 7) (3). 

~crika'da Alman propagandası faaliyetini arttırdı 
~tı;~&'ton 17 (A.A.)- IJeyli 2-- Alman istihbarat '\ıırrosu lan 4 ıpotörlü bir deniz tnyare-
~t~zetesinin muhabiri, Ame- muhabirin.in Almaoyaııııı Va - sinin tcrt'batııu ikmal etmiştir. 
;")tt;, <>lınan propagandasının fa- şington sefaretine ataşe olarak ta- Bundan şu netice çıkarılıyo~: 
'"'-ia llltnı .. olduğunu ve iki ha- yin edilmesi. Almanyı:, ablukadan kurlulınak 
~q hb~nu isbat e.tmekı" bı.lun- Bn tavin ile doktor Gorbanlt- için Britisch Overseas kumpanya-
a~ Uı· •idirmektedir. Al<Ns Vestricbin geçeıolerd" Va • sının evvelce iliin etıni. old!lğu 
l-, .! had.,e şudur: ~gtona .siyasi müşav!r olarak ta-/ veçhile önümüzdeki haziron oyın-
~ ~"''.'DYa ile Amerika ara- yı~ ve wun. ~nteSı . arasında da servise başlaması t~J.dırinde 
'ıt it· •v1.ı. transatlantik hattı te- munasebet gorulmekted:r. ı ~ir hava sen:~; vücude ııetirmck 
~Ilı J\ınerika ile Almaııyaıun Diğer taraftan Dermiler kum- UHl'!I teşebbuslerde bulıu.nıak -

İ~~:d;
0

h
1

:;··taraf;~;firrs;:; 
5

;Ö~
1

d~rt;~ğe aşladı 
v~. 
'·~~on 17 (A.A.)- Hariciye dan gönderilen telgrafa ~•vaben 
Ilı 4ıa.ıı~ lııi'-!iriyor: DnH şunları beyan etmi~tir: 
l. doo..~llın Amerika lıükümeti Anıcrika hüki.ıiwıeti, ~imdiki 
~~qdan doinıya ıuüna•ebet- ahval dahilinde hlanda mümes -
"""'- tiınek istediğine dair :b- silini kabul etmef:e amadl'diı. A-

konsolosluk bürosu aça:.~ağın• Ü· 
mit eylemektedir. 

Amerikan diplomatik mbhf,J • 
!erinde bu mümes...'ilin bir İ;#ınso
los mu veya bir sefir mi olac .. ğına 
dair maltlmat mevcut dcıtildir. ~ llaŞvekiJi jonasson ıarafın· merikada yakında reykjııv:kde bir 

llnadan askeri inşaat malzemesi geçirtilmiyecek 

'~ta 17 (Hususi) - Bükreş- hükumeti tarafından ,ijapı!aa te -
l' Q"tani ajansına bildirip Roy-ı şebbiis~ Yıı.gosıvya, Bulganst?." 11e 
["t .Jallfınm oradan naklettiği- Macansto.n hukunue~len nııusaıt 
~ııı~•, Tuna üzerindeki nak - cevp verm~lerdir: . 
:'I ııı 1<ıhdidi ve emniyet tedbir-1 I{_rp gemısı halıne ıfraç oluna-

ınT>ı.ası hakkında Romanya 1 bilecek gemilerin Tıınadan geç -

mesine müsaade ol.un1nıyacak1 as

keri inşata yanyan taş, cirnenıo vel 
emsali maddeler buradan nakle -
di!miyecek ve vapur tayfaları sıkı 
bir kontrola tıibi o!acakla.rdtr. 

Harbin üçüncü saf hası 
~t•ı· l8aşmakaleden devam) hareketlerle beslendikçe bu alt
ı~ılı.lerin Sovyetlerin Polon- üst oluş daha çok kendisini gös-
~ 'ı.t \·aı'ı hareketlerine nazir terecek ve Almanyayı kat'i neti-
4:..llla ~h ~te müsait davranacak- ceyi almıya sevkedue tir. Al -
'lt~d~ tinıal vermek miımkün manyıının hesabı: İbha11Jiinavya 

kışacak ve kat'i neticeyi abnıya 
çalısacıtktır. Bu vaziyette şimalde 
olmasa dahi bir ba<ka isti.kamet
te harbin üçüncü saDıaya intika-
lini ican ettirmektedir. 

1 Müttefiklere gelince, General 
Veygand farkında olmaksızın müt
tefiklerin harbin umnmi ve~hesi I 
üzerindeki si)·nsetlerini bir cüm
lesi ile ifşa eylemiş veya o siya
setin tlrcünıanı olınuştur. 

ıı lnct nlılledea de'V&Dll llııtVVadaki mii.şafliterden resme-o 
AiiMAıNYANIN İNGİLTEREYE alınan haberler, İslmndinavyada 

HAVADAN HÜCUMU bulunan Ahnan ıkıuvv'dlılerin:n 18 
Londra 17 (Hususi) - Nevyork- I h:n kişi.ı-i ~1Çme!JR!Ltt oduğucıu 

tan bidirildiğine göre, cHitler bana iebaıt etm~. 
söyledi• kitabının müellifi olan Nevyot'k Tim-rs gazoet.es:mm mu-
Rauşning Almanyanın yakında ln- habiri yazryar: 
gilıereye büyük bir lıava taanu- Almanlar, Danimoıiloıııyıa a.ltı fir-
zmıa qirişeceğini talımhı dm.ekte- ka gönderniişleıxör. Bun!ardmı 
dir. Noroeçi11 i~gali Inqıltereye 800 kişi işı:şı! esn.asında telef ol-
yapılacak hava ve tahtelbahir a- muştur. 

kın!annı kuvvetendirnıek ;çirdir. Bu gazete, Almanların 17 nak -
Rausning Almanyanı71 demir ma- 1ye ıremisinin hahlıazırda mayn 
denlerini elde etmek için, lsveçi ba"t"ajian ve- mütteükl.erin hawı 
de ~qal edeceğini sö11lemektedir. 1 fıG!iyetleri yüzü1*?n Kopenheg-

Vaışingoon 17 (A.A.) -- İ.<ıkandi- da ahlı.ılk.a eciılıni.ş bıulunm.ktarlır. 

Asker Gözile 

Cepheler 
\l tnei 5ahlfcc!?n dev:ıı.m) 

zak, Almanlara ise bi!ıikis çok 
ya.kındır. Böyle olduğu hal.le İn
l'İfü tayyare zayiatı Almanlar -
dan yüksek değildir. Alnıı:ınJar 
Şimdiye kadar İngiliz anav.ıtan 
filosunun yattığı limanlara hır • 
çok gündüz hücumları yaptılar. 
Gündüz hücwnlarının p•halıya 
ma.Iolduğu ına!Umdur. Giindüz hü
cuıitlannı, binnisbc zayiatsız, ,:::ece 
hücunılauua çevirememeleri, ka
ranlıkta muharebe nçuşl.ırı y.ıpa
cak pilotlarının azlığına ılcliılet 
eder. 

Macaristanda intihabat kaldı 

Budapeste ı (A.A.)- Havas: \ 
İyi habtr alan mahfellerde tah

min ecl.acliğ:inc göre beynelmilel 
nüyet dolayısile hükUınet yaka
rı la<aris.ıanda yenid.ıo intiha
bat yaptınnaıktan vazgı:.çecektir, 

Lisan müteha'SSısı Pf"lf. A>nııel 

FRANSIZCA 
Demhaııesi, Bahçeıkaıpı Sıeılaın.t 

l:ıaııı. Ev<liıdınızın fraınsızcası zavrf 
;..;..,. bize ı:lÖIJıd!_ .. ,nız. U;ı:,ın bir· iic
n.ı!le az zamanda lf.akviy" ederie. ) 

Diiı-er taraftan Reşit P~şa da 
müfettişi umumiliğe ard.ısıra şi
kavetlcr yağdınruya başlı>·or. 

Birbiri ardından ve iki taraflı 
yapılan bu hücumlar nihayet ınüs
bet netice vermiştir. 

Alakadar makanılann keııdile
rine lilzım gelen talimatı verdik-

(3) Müfettişi umumiliğc yazı • 
lan ariza bizzat Reşit Paşa tara
fından kaleme alınmu;tır. Müs -
veddesi, ~t Paşanın evrakı a
rasında mahfuzdur. Bu müşterek 
arizada R~t Pa.şawn cdevlet nü
fuzunu k:ra-cak surette müdaıha
lere ba.şlıyan bu zevatın salahir 
yetleri tahdit edilenıez mi?• Tar
zında ilaveleri va:rdır. TezkeTe dört 
•büyük kiiğıda yazılmış ve miida- 1 
bale şel<ıilleri yüz1'erce müsbet 
vak'alarla ve delail ile temet edil
mi~tir. İbrahim Paşa arizanın bir 
ooretini de: •Çok sert oldu amma 
:ııiyaıu yok!• kaıy<He mabeyne gön
dermirt<.r. 

Görüyoruz ki, Alman heyula -
sını ayakta tutan başlıca silfüılar 
masallastmlmıs tesirlerini kay -
betmişlerdir. Bıı vaziyette asker
ler gibi siviller de soruyorlar: 

" . 
ÇE~~as~~~!5! AŞii ~~j~:f ~~~~ 

Bu.,o\in ın.~tinelenlcn itib r ren •3 fifm. birdeu 
- Bitler ikidebU. bahse' ığı ye

ni sil3hlarını şimdi çıkal'ıngzsa ne 
zanı"ın cıkanr acaba?. 

- Yok.sa su Avrupanın net~nıeli 
olan şimalinde esk, ve yeni si -
Jahlarile beraber Alman h ·~ ulası 
de gömülecek nti?. 

Bu hafta Sümer s:neın2s·nda göriilmemiş mu\'affakiyet kazaııan 
Büyük Fransız Süper Filmi: 

1- TAPTIGIM KADIN 
t oıııı.; . Bu ihtımal va - memlek.,tlerini elinde ve emrin
~ hit tlflna göre de Sovyetle- de tutanık çelik, nikel, selliloz, 
~~I ercceye kadar müteenni demir, yiyecek maddelerini bol 
.-., .\J.~ C~lemeleri beklenir. An- bol çekmek; Sovyet Rusya teşrıki 
1, 'lııı-ı.. ~~lar Sovyetlui harbe mesaisi ile beslmme,.;ni kolaylaş-
1,1v~,8 •tın hor türlü imkana tırmak, Balkanlardaki bütün ha
'''•; ~aklar ve belki de Sov • vat ve maden mnddelerini, pet -
~ ~'liuv"<;de b~yle bir emniyet rolü almak, Karadenizi kendi he- - Biz hazıT itfaiye gibiyiz. Yan- -------------

. (VİCTOR ~RANCEN - HARRY BAUR • ANNIE DUCAUX) 
Mılyoıılar sarfılc Amerikada çevrilen büyük Aı;k ve Macera filıni 

Bu muhteşem fibne iliveten ayrıca: 
. l"ıdı • sevke mecbur kıla - sabına isletmek, İtalyayı ve Ad-

\1'.'.'lıaı ·~ . riya tiki dünya ile olan iklısadi 
~·· ~~ aııyeti bu iken Alman- muvasala ve 1'8bıtasına köprü o
l ~ti ~(it~ veya cenupl. mıiite- !arak kullanmnk ve bu şekilde u
~~ı~ b esıtuı etm<k veya harbe zun harp yıllarun g~ae alabil • 
tıı~ t•çCdofini vermek için hare- mekti. Halbuki, bu mümkün ol
~1~ı. J\~eleri ihtimali de mev - mamıstır: lllümkün olmıyacağı da 
11 ~. ~ 11lanyanın hesapları ik- gün geçtikce keı:di kend'sini gös
~ıı.,,,;:rp ve ablukanın şiddeti . termektedir. Binaenaleyh, elin -

lidd•~ altüst olmuştur. Ablu- 1 dEıki stoklar bitmeden Almanya 
"tı.djkçe ve y~ui y...,i yapabileceği her~eyi yapınıya kal-

~an: Rahmi Y AGil No: 86 

Donanın; Geliyor 
~~tı~---------~'~r~~kaıe vapuru yavaf bir seyirle rıhtımdan 
~~a •tak boğaza doğru ilerlemeğe başladı 

gın nerede çıkarsa oraya kosaca-
ğız ... 

Cümlesini Fransır harp nıedi
sinin içtiınaına iştirıı.kten ve Baş
vekille konuştnkhn sonra sarfe
den General V <ygand bu ciımles:i 
ile bize şunu anlatmalı: istiyor ki, 
müttefikler benü:ı h\,,bir yerde 
taarruz edMek değillerdir. Her 
sahada Almanyanın taarruz ve 
tecavüzünü bekllyecekler ve ne
rede bu tecavüz görülüıse oraya 

gem.iyi sevkecijyor, bir taraftan da 
benz:inlerin yalıda hazn bulunup 
bulunmadığını düşünerek bir an 
evvel "'ubuklu hizalanna varmak 
için sabırsızlanıyordu. 

Halbuki benzinler çoktan ya
lıya getirilınis. tenekeler nbtıının 
bh- köşesine sıralanarak üzerleri
ne y~şil bir branda örtü çekilmiş
ti. 

koşacaklardır. 
Nitekim, Norveçte de ayni şeyi 

ynpmıslardır. O halde, milttefik
lerin aldığı abluka ve iktısadi harp 
tedbirlerinin inkişafı nisbetinde 
hu türlü taarruz ve tecavüz ham-
1"5i yine Almanyadan bek.lene -
eelı: demektir ki, bu vaziyette de 
Aknanyanın yeni ve yal.m bare
ketlrrine intizar etmek: beyhude 
ol mu, 

ETE::U İZZET BENİCE 

ya açılmış, Hayırsızadalardan Siv
riadanın arkasına vannta uzakta 
kovu gölgeler halinde bir sıraya 
dizili nöbetçi Osmanlı destroyer
lerinin gözleri önünde stimbet; 
bunu benzin haınulesini ayni nok
tada bekli.ven Yakup reisin yel
kenlisine aktarma etmiş, ,,atağın 
ilk şkları, sulan yaldızlarken 
Davust stimbotu Tophane rıhtı • 
mına getirip yanastımıu;tı. 

FERAH'da • ÇEMBERLIT AŞ' da 
Türldyede ilk defa 

2 - KATİL bcNIM.. Türkiycde ilk deta 

His, İbretamiz Cinai Film ı 2 ·KANUN r 
3-PASİF KORlJN.'tlA KUVVETİ 
Sayın Mektep Müdürlerine 
Maarif Müdiirlüğünün ta.mimi Aşk ve Macera Romanı ı 

ile talebelerin gönnesi mecburi. 

Bu filim için her sabah 9 dan 3 - KADl'N ve 
itibaren 3 talebe seansı yaptla-
calı:tır. H • 

Bu seanslarda taleeeye her MUZl' V 
yer 7 b~ kuruştur. & 

1:-ıltfen.: Gönderilecek talebe- Güzel müzik ile slisleımıiş en 
lerm miktarllll evvelden bildi- son modaları gösterir senloni 
rlııiz. (Ferah Sinema Tul: 21359 • filnıi. 

____ Gelecek program:. ______ _ 

F E R A H'd~ , Ç .E M B E R L 1 T A Ş'da 
U N G A D J N Türkiye.ie ilk defa 

Ah;!;R ALAYI) Türkçe ÇILGIN GENÇLİK 

)eri anlaşılmıştır. Çünkü, bun -
dan böyle ecnebi zabiUer ku -
mandan paşaya veya mutasarrıfa 
geldiklerinde bu temas ya vazi • 
felerine taaliftk eden bir iş içindi. 
Yahut da hususi bir ziyaret mahi
yetinde idi. Hükfunet işlerine mü 
dahaleyi iyma edecek bir hare
kette bulunmamışlardı. Dizginle
rin şiddetli çekildiği görülüyord1L 

İlk gerginlik geçtikten sonra, 
miralay Verand (bu zat bilahare 
Paris muhafızlığı V<: Twıw valii 
askeriliği gibi büyük mevkiler iş
gal etmiştir) ve misyonunu teş· 
kil eden zabitlerin vozife ve mev
m<:vkilerin; iyice anladıklarını, 
hiiki\met otoritesi yerine kaim o
lan şahısların otoritesi önünde, 
hatta dostane bazı tezahüratta bu 
lunduklarmı sırası gelince göre • 
ceğiz. 

Bir kukla oyunu .• 
Yani jandarma tensikatından 

bahsetmek istiyoruz. Tensik be -
yetinin tavsiyesi üz~rine yeni teş
kiliıtuı, esasen asayişi oozuk o -
lan bu yeri"' ;çm ıslah edici bir 
tedbir olmaktan çok uzak bulun
duğunu anlaınağa Reşit Paşanın 
Selaruk vilayetine gönderdiği şu 
tezkere kafidir. 

(Vcska: No. 91 

Selil'nik vilayetine 1615 

•Ötedenberi Serezde buluruı.n 
piyade v.e süvari jaıııdamıa efra• 
dınm ı:nilotıarile nerelerde istih -
dam edildriıklerini gö,tcren def -
ter, tcns'.,uıta m.mıır Fransız mıi 
Nllayı Mösyö Verand taraf:·ndan 
tertip ve Deı;iorges Paşa tarafın
dan da tasdık edilmiş olarak bin
bası •Lam.oucbe. Bey eJile hüku
mete tevdi edilmiştir. 

Bu deftere göre sehir içinde ve 
etrafındaki jandarmaların bir kıs
mı yer!er'.ni değiı;tiri.yor, hır kıs
mı liiğ\-edikrek, hükıimetçe hiç 
de ehemmiyetli olmıy~n yerlere 
iliiV<? edl 'ıi'ye>r. Mesela hapishane
nin muhafazasına rrwm ur olaı:r~ o
buz vedi ia.ndaı:ıına on ikiye indiril
miş bulunuyor. Merbut listooe gö
rcce;;niz bu tadilatın memleket 
ihti ı ~ları ve asayişi gözönünde 
tutu!arak yapılmadığı mu.hak -
kakt.r. Bu yü.zden ı:ı . lec~k mes
ul'y~ti kabul cdcmiyeceğiıni şirn
dWe arzetmeklc beraber, şunu dı 
ilave ed<yiın ki, kul<ıla oyununa 
benz c~ bu jaındarma t•ilıvi: va 
teh8\'\ ulleri hiçbir zaman esaslı 
bir jandarma ıslafrıatı mahiyetin
de deil'ildir. E~r bu tensik.in he
men ve mutlaka tatii:k:i lazım ise 
alınacak jandamıaJann yerine her 
ha\'.le asker ikanıe.si suretilc ma
haUi asayişin muhafazası zarucl
dk. Hah .. • 

Sercz mutasarrıfı: Reşit 

(Devamı \•ar) 

••••••••••••••• •••••••••u 
İstanbul Ziraat 

Mektebinden 
Yırış:!Ma3y oıvanı>daıki Ayamama 

Qiı9ı;lıiıği çeyı.rJarmın m: ıkıtep V"s;ı,
:iıl.Jyb biçilecek k'9Wmdlıın bak. 
Y" '1:aılmıinen 700 dönüm vıüs'aJın,. 
daki çavı.rıın şartıwmı2Si :rmıcıbin
ce blıçıme, lrurulıına, t.oflbrn:a ve 
~ yarınıası işirrin götiirii olaırak 
2/5/1940 perşeıı:ıJbe günii saat 15 
de Haı.lkıclıd:a k>hn UJEııwı-.ptea<t 
çiıll!Ilik idııı::ı.:mıxıe açık ~ 

suretiyle iıhalesi yapılacakıtıır. 
:lsUBkl:i.len:ı. muıl:ıaımmerı bedel 700 
lira tırl:an bu iı; için 52 l!im 50 
'k:uıru9lıan ibaret ilk teminırtı elv
si.lıtıme saaıtiıırlm evvel rooktep
teki çi:J!tl:X wznesiınc yaıtırmala
rı, kroki w şart..ıa oeyi her g'Üın 
mıJ]atep ve ~uJ Ziın:at müdüı."' 
füiiıüı:ıde !!ÖTÜP ötıı.:ıwnell'ri. 

~~ h~.o Rİine kadar cereyan e· - Benim kopiten .. Panayot!, 
~ "• !}~eler; Davustla kapiteu Davust tekrar sordu: 
lt~1 .~tııı ":e! arasında nakliyatı _ S..ni kimse aradı mı? 

tı. ~ isbe •Şİ.ni beceremediğini - Hayır kapiten!. 
lıııı~'llst, at .. etmişti. - Pekalii!. 

Saat 20 ye doğru Çanakkale 
stlmbohı Davııst tarafından sev -
kedilerek yalının önüne geldi... 
Aksamın ilk lo,,luğu boğum hul
yalı sahillerine gölge yığınları sin
dirirken f"ıınakkalc stimbotıınun 
üç defa çaldığı düdük sahilde a
kisler bırakarak çınladı. Yalının 
denize nazır balkonlu, geniş pen
<erelerinden birisi açıldı., Nazlı 
bir saraylı eli ile sallanan bürüm
cük bir kmnaş par~ası stimootta
ki kaptana selamet temenni eden 
daha doğrusu yalıya davet yapan 
bir eda ile kınuldadı. 

Ayni !!'Ünde, stimbota yükleti
len enak cuvallarile elbise ve 
çamaşır balyaları aksamla bera
ber Oa\'UStun idaresinde Canak • 
kaleye dogru yola çıka.rıldı, 

~arın Akşam Büyük kahkaha kralı 

l~!tc HAROLD LLOYD (LUi) ~ı/"•ııa ırun. kararırken Galata 
~•aııı,11 ll'eldı, Çanakkale gemisi, Delikanlı çevik bir atlayışla ge-
~!1J~.ı0'~ h~su•i hizmetindeki ıniye çıktı. Kaptan köprüsiine va
ı~, "-iıe .... h ınurekkep bir ta)·Ia rır varmaz makine telgrafını yok. 

' it' ar k ladı. Sonra emri bastırdı: 
1 ~ tııı iiı e ete hazır bulunu- _ Haydi, palamarı •özün baka-
~ •, v~st 1' ernde duruyordu. ' 
'lıqi'. 1i~ı'~şltıı:'lln içinde siloheti- hm!. 

. ~. •erte vardiyasına ses- Gemiyi, rıhtıma bağlıyan pala-
\ li,:'e». )!:· marlar alındı. Bir kumanda ile ge-
L''t""İbıİ~k ıın var orada? minin uslrnrlan harekete geldi. Ça-
"lıJ~t"ıı\i,,; : b_..,.tan geçme laci- nakkale vapuru, ya~ bir seyirle 

l\vı. ıı."ılasiJe siyah panta- rıhhmdan ayrılarıtk Boğıııı:a doğru 
• I(• Ptaıu tanımakta ge- ilerlemen başladı. 

tfılılı; verdi: Dıaıvust, p~at bir tavula 

Davust, o geceyi yahda geçirdi. 
Sabaha karşı, nhtnnda palamarla 
bağlı bulunan motöre bütiin tene
.keler istif edilmiş, Da'l'Ust yalı -
dan ayrılarak tloinıea Mıınııara-

• 
Bir hafta son.raydı.. Bir sabah 

Harbiye Nezaretine goleıı Baş . 
kııınand.aa vekili yave• Mümtaz 
Beyin meyus bir tavırla getirdiği 
evrak tomarı arasında ve en iisttıı 
hulunan bir telgr.ıfnameyi heye
canla okudu. Telgrafta ayıı.en şu 
satırlar vardı: 

Başkumandanlık vekaleti 
celilesine 

en son, en güzel ve en neı' eli 

FRA YUNUN KIZI 
1001 kahkahalı maceralar filminde sizleri ağlatırcasına 

güldWecektir. 

Seneıııin - biiyiilı: TÜRKÇE SÖZLÜ komedisi 
Bu sabah, şafakla beraber ka- lıl•••-ıılİl-llliıı•••••••••••••••••••••••••••••••CD•vamı var) J' 
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YENİ PUDRA 
RENK ERi 

önünde 

KADINLARIN 

HAYRETi 

*--kolorimet rjk 

bir makina vasıtasile 

istihzar edilmektedir 

*------
TENİN G'ÜZELLIGiNl 
iKİ M.ISLi ARITIRIR 

Kan çıbanları, iter tllrtö yanıklar,, 
arpacık. sivilce, koltuk alh çıban

ları, şirpençe, ~ yaralan, piyo

dermit, dolama, akncler. ergenlik

ler, meme iltihaplannı ve çatlak

ları !rnnjoktivit şark çıhanlorı 

Polivalan ve polimikrobiyen a~ı 

En erken ve en 
Emin Tedavi Eder. 

ViROZA PATI 

\ __ ı_n_h_isa __ r_l_•_r_u_. __ ü_d_u_· r_l_ü_O._ü_n_d_•_n_=_.I 
Cinsi Mii<ta.rı Muham uen % 7,5 

bedeiı Teminat 
Lira Kr. Lıra Kr. 

Sal'lltrifuj tulumba' 1 adet sif 2975 - 22.1 -
rWtre bezi 600 • 3710 - 278 25 

Eksiltmenin 
Şe~li Günü 

açılk E. 29/4/40 
• 24/4/40 

Saatı 

14 
15,45 

l - Şartın.amelen ve filitre bezi nÜnıtlJ]j._t>İ mucibinq;• yukarda cins 
v.e mı1ruırı y82ılı 2 kalem malzeme açıık ei<f;il1rnıe ııııulil' satın alına

coıktır. 

II - MııılıammE'n ıbedBJJerıt mlivalıllmL t91llina.tlan, ek•ilf.mc saaıtloeı
lli hö:ıa.lanıııda yazt:>dıir. 

III - Eksilim hı:zalanıııda yazılı günJerde Kalba-taıı\a leva:zım ve 
miibayaat ~ s~i ahım kunisyemında yapılaıcakt.r. 

Cerahat yapıcı bütün mikroplann 

yaşamasına mani olur. 

Pudraya tam 1ıe'nlln.ize en uygun 
rengi veren kolorimetrik yeni bir 
ma.iine >cırt ~tir. 

IV - Şarina.ını![er ooııü geçen şulbed· n paTası.z alınabileceği g>bi 
ve rüzgarlı b.r h~ bile sG'ti:t rlu fi'1.ıtre b:tl _nüımwıcs: de görülebiJir. .. ı BALSAMİN 
rur. Burnunun parl.:ımasına mani V - Istckkko·in dcsiLtıme icin t.ayin ıf.Uoorı ~ ve saatlerde 'ft 7,51 cevherini ihtiva 

Bu ma.kine say.,...indc şimdiye 

kadar eörülrnE'Iniı; emsalsiz bir 
giizd!likte yenr pıuıdnıı :renloleıi icat 
edl:lmek:tedior. Bu yeni )llJdrıa • su 
ge;,ın:ı.ez. c.iı:ısl.ndend:ir ve ya,tm.ıırlu 

olur. En sıcal: bir salonda dans güvonıme paralruril·~ biTli>kıte mezkılr komisyona mı.mıca.atlan. •2805• ~den yüz ve du-

ederken bile teninizin t.a""liğ:ini ve 1 • ... • . • ı dak Ruil:arı sıh- T iŞ BAN KASI 
seviııılıllijfuı.i mu he faza eder. He-- Cin sı M ik. ek sı 1 t me şek l ı sa• t _h_i_d_;r_. _B_ü_w_ .. n_e_m_sa_l_in_d_e_n_u_·· s_w_ .. _n_du_ .. r_. 1 1 
men bugünden bu yeni Toka:'.loo 00 kilolıı:k wz çu'Valı 150.000 A (mütea.htı~ri naımırıa) pa:ıaıllık 15 
pudrasım tecrübe ediniz voe her gün Bakalit kaıpak 200.000 • , 15.30 ~ Göz Hekimi 
biıraz daha genç görününüz. ı - ŞM'lname ve 'b:ıkıtl_t ık~ak niirnwıesi mucibince )'llll<anla ya- Dr. Murat Rami Aydın 

----------·---------------- zılı ~I! hızaJa.rıııda ııösterilıErı usuohlerle saıtm a!ı'mıcaiotll'. 

[

il-"""""'""'""'"'""'""'""'""'"""'"""""",,...""'""'....,,,..._...,.,,_ ____ _,,...,.. II - Pooaırlık 30/IV /940 sah güm} K:ahaıta.,ıa ~:ıvaz.ım ve müba-ı Beyoı"tlu • Pannakkapı, İmam 

1940 Küçük 

ı bul B ı di - . n• " 1 ] Y<!.ll!{ şulıeeinıddci alım ikoımİSy()tlUl'.lda }'llllioca'kt1r. sokak No. 2 T~I .. ~15~3 
Stan C C YCSJ an arJ III - Şa.'1tırıa.nel!er sözü ~en şubedı.rı paraı;ııı ö!~nlbili.-. il Muayene ve her türlu goz 

_ ıv - İsOOldliıleniln pazıll1lık için teyıin Olunan gün ve saatlerde. tclctôf ~~a~m~e~li~y~a~tı~f~ıka~r~a~y~a~p:~ra~s~ı.;.,~dır~;~~j ı:.. .... .-.... = ... - ........................ - ........... _ .... .,...._ ___ ..., .. ...:ıı rd<ookl.leri :tıat ve mlk<tar ürerirıderı % 7,5 gü'Vı<nme parala.-ile bırlikte J -
Scnelik ilk rne:okür .kıcmisyuıa müracaaıtlao:ı. .3073, ~lu üçünoü aufh tıııbk 
kirası teminatı ~: 

<t> ••Qelik Orınan Fakültesi Alım Satım • 
K . B k 1 ~ d Jorıd Cc'be tara.fındarı Beyoğ -

800,00 60,oo Şeh .Mehmet Gey.Mni. mıılıaıl.kırizıin Mıpııcı1&ı· ookap;ıaıda omısyonu aş an ıgın an: luııxia Ferırliye Çaıtt!a.lıh sokağın- • 
41 numaz-..., dü5<kan. 'k c· · Mu lı•ınm e" Tutarı d 7 · 75 • • = 3750.- • 

= 5250.- • 900 6 M' t•n ıosı ., a numarada ahil'a·n lbrahim Sa.. 
210 

• • ,00 7,5-0 Şdı Mt+.trııet Geylimi Malı. .Arpocılar Se. 39 No. lu 
dlük\kiı.ı\ 34 paırça MuhteJı'f cins mohHya 4300 lı.rru karya vıet İh!"'1l Saka.rya alıeytıle -

700,00 

120,00 
168,00 
180,00 

100,00 

144,00 

288,00 

24,00 

190,00 

48,00 

16,00 

100,00 

120,00 
63,00 

1215,00 

36,00 

480,00 
24lö,OO 

601,00 
508,00 

1201,00 
480,00 

180,00 

52,50 Ş.:llı M~ Gey.lıinıi •}.falı. .Alıp.'.ıcr.lac So. 1/3 No. hı 
dilki<an. .İh;i!e: 

İlk 1aııinatı: 323 JirndU". r.İl'ıe acrlaın ala.caık daıvsının mııftıp- Keşidefor: ı 4ubat, ı mayL'I, 
20/4/940 cumartesi saaıt: lI de keırnl'.'Sinrle f!i Urııiye.n. daMa ediılen- 1 ağustos, ı ikındteşrin tarih-

g,oo Ged.lkıpa<;ada. T.ıyatro caildesınl'ıe 10/24 No. hı Ev. 
12,60 Gedllk:paşada Tiyatco <ıaddesinde 24 No. lıu ev. 

Muhbilii cil'IB mdbilya ~5 lira .lerc nıUbrez üç Jot'a sen< ıtteki im- !erinde yapılır, 
İlk iemltıaıtı: 327 füadır. mlann inkarı haJ.indc ristiktap -ic- ------------------~ 

İılı.a.le: 20/4/940 C'lJma!1fıesi saat: 11,30 da rası iıçin mahk ... ımeye ge!rr.cled 

66 Parça 

13,50 Kıuıınkapıda BeıbNmça.vuı; ımahaıl.lesiniın :sıkele m~ı 
solkağmda 5/7 No. lı baraka. 1 - Böyükd.ııı-' ıBahçeköyrle bullıınıın arman fakill1>:si yerııi bina geltmediikıleri ıtalkdı'rde ~ık.if ~d· 

eons'..i:ıüleri iıQ n •·uka.rda müfredatları y3'1.1Ö. ımdbilyalar (2) şartname d'dhııoocaıklaırmkl:an Wı:isle 20 guıı 
ile açık ekısll'l4neye çikaT~ı.r. ımüdW.le >Iaıııen tebli~ icrasına 

7,50Çarşilı:oıpııı:I.; MakaıS'cılac sokağında 54 nıımaralı Miriın.i-
o:ıoo medreses . 

lhılkapa.ıurıdıa E.vanzadıe mabad.I· s niıı Hoca.yıa-kuµ soka- 2 - Eksiltme istantıuı Bey~lıu Maliye V~~i liııelı<r mubasebe- llı:a.raır verilmiş olduğundan .muha-
ğın.'.ıd U nuımaı-allı .Ev. cilıiğı dairc<;ıııde 20/4/940 cumaıflle9l günü saat 11 de U)plııırıııcaık olan f&.. !keme. ı flÜl!Ü olan 10/5/940 saat 10 a _ •• • •• •• .• •• Jell: 

Çerriberlitaşta M<>Jlafenari maha.1.lesirı.iın Nuruosman.i- külite alım satım komi9JUW huzurundn yapılaıcıı.k. ~ kıJmın f t b J G ki 8 d ı-XruJJ yr cadtles:ndıe70/72 No. lu kahv<tıaıne ve ıisitüııdeki 3 - Eks•l'tımt!ye iışt;irak etme!k ı.t..ryeDl ırin muva • .lrnıt 'Wrninatl.aa-ı .. . ı.ş ollckıı?ımdan rnezkür S an U umru erı aşmu ur U~ 0 
odalıa:r. mahyı,~ "-ımesine y.atırdıgına da:r makbuzla şimdiye kadar resmi bir giinrle lıizııat veya mu.sada<k bır G •• •• kJ d h • • tıhY 

Şeruıadd:ıaşmda Camcıali mahallesinin Vl'<Znecilıer cad- ınüesseye en ıııı 5000 liraı!ık rnobıilyaişi yıaptı.ltla-rma dair tıasclikJi ves• ~ ııö~si aksi. ·takdirde Umfll er e Sa lpSJZ eşya sa 
desinde 79 nmvıA"aJı Kuyucu Mura!ıpaı;a medres. si. kayı hôıııı11 olımaları ve 2490 sayı.lı .kanunda.ki evsafla yen' yıl 1ıicıııU ımu!lıeıkemenm g>yablflrla görüle - 00 ~ 

Vefada MolJ.a Hüsrev mahaı!lesnn Ko;:o.cıJar soıkağıı:ı- odası bvt ma.kftıuzırnu ılbııa.z etmem ıeıkoemdir. ceği gıyap ıkıaraırı maıkaımma kairr. 10000 J<i:lo '.hurda d<mir, 29 kilo kıımıJ.ı saç !boyası, 120 ki ~ 
da 83 mJmaTaJ..ı EkmE~ı AhmeLp;u;a Me<lr<sesi. 4 - Şartrraımeleri ve yapılacak i.şin TESIDıler:in nümune ve saiır · olmıaık iWcre ilan ollınll'l'. (2Sl90) p~uık mensu.cat, 435 ldlo topu boy.alı pamuk mensucat. 99 ıırs!) 

Vefada MollahfuTev mah:illıesiııin Koğacilıı.r oo:kağınd.a b.u<>uSatını görmek vı... öğrenmek is!Oyenlıer taıt.iJ. günllEU"i hariç HEır gün ki.ne aJ<samı, 93 kilo ımilianiki makine a.ksamı, 7 Jcilo 900 71P' 
25/66 numaralı Defter<lı.1.r Rcıcai elendi mek~i. Büvü.kdere B~kövde'ki cmman f.aküll.Ebi.ne mür~oııtları. (2637) lbiıt jartier aıksaımı, 250 ık.iki 700 gram her ouıiııte lk:ua1ıtıın kall:ıı11· 

Vefada MolJ.ahÜ.'irev ımıahallesi.nm Taş\.ıekneJ ır soıkağın- ~ Çocuk Hekimi siiııgeT ıpoıma t.aş1paıııça ~ 11800 kilo saırua'.}'1dıe ımü.J:,aırııel ~P· 
da Kahya Mehmet elendi rnekWoo b.nası. 1 D 1 t D · il Li 1 1 Ahmed Akkoyunınu tden \llaz fırını, 73 ikilo adi mad<ıııden maık.inıcli \QCL1k o) 00,.ıı ev e emıruo •rı va mnn •rı . kilo 500 aram d-;~ v"-·bı'la.t-"~ aıksaıını, 41 ıkı'lo .;_·Jı ~aııeıı ,,-ııf Bey32M!Jfa Ka~ıık.çılar maJıacll.sinin Caımiıkapısı sokağın- • 1 ahim Talimh " --·~ ~· ~ " '" "" 
da 1 m.ı:rn.ara.lı y"'1 811'tığı. lffetme U. id•reSİ İlinl•rl . ane Pal~ No. 4 celli~ oyuncağı 2246 kiıl.oçi.I.e halinde pamuik ıp.ıg•, 209 fci~ J" 

'Beya.:,u!o. V"2necih' caddesi"1<lıe 9/84 No. lu ookkafl'. :----------------------------' azardan maada her gun saat ırun'i .i;ıxk iıpliği, 59 lk.ilb 500 gram pamuktan si\g• bczJerI· ~,arı 
Beyaız»tıt.a K~tı.ır soıkaı":ııııda 2 No. ı.lu di1kıkfuı. 1.fı~ bcd.H 26500 fua olan ~ adet .rörltfl•ı ciıhzzı ve tıe- 15 den soııra. Tel: 40127 .muılotan si1gi bnzler!, 1008 kilo kına, 19 LkiJo 600 gra.m liıbOl'I' L ı~ 
Sül.ym<li'l•Yede Samaııvir~rusani ma.lı<Jlles niın Hamam Ierrii.a.tı 30/5/1940 pcr:;eırdbe ~ünü s~aıt 15 d. ık.aıpaılı :z.arf uııulü ile An-1-------------ı femıi arat, 77 ,k;Jo bisiklet ç lasıtigi, 213 kilo lkağ•t merıdıl. .~. 
sak.agıııda 8 No. lu MlüJiızmnleı, medresesi. karaCa idare biıı:ı~mda satın alınacaktır. 1 binek C!tomobili, 92 kilo demir civata ve romun. 469 k 10 111~d;ııı' 

SLllcymani'.'ı·ede FJmacuf ıınaıhallıes.nin Ta.kvimha.n<L sıe- Bu :,şc gi.ım-:k istliyenlıerin ı9o·ı,5 liralık muv:ı:kık:at 4'Eminat "1e kıaııu- kine yağı, 69 kilo (agar aga.-) kırınt; halinde. 71 kilo katr:ııı,ı4ı7 ~ kağında Taş mektep bin.ası. • n.un t.'l.y:n e<tU ği veslkalıa.ı·ı '"' tekli 1'.lc.rini ayni gün sa2lt 14 de ika.dar ~ambası, 321 kik> dE'Inir çanta ağızlığı (J(ayri mü ·eut.r,ı). ..., tf 
kıomıısyun rcJsli.ii.inc "'rımeleri hlrzıırıdır. · Jlleı• 

Şeh:ııa.d-baı;ırırla Fevızjye cadıdes.ır.d,._, 15 No. lu Ev. Ş9.lltnıırn<l.cır 130 Jmrusa Atikara ve Ha~ veznelerinde satı.l- granı 4 adet radro v., ırl<samı fenniy.e 1971 ;kiılo yontuJmu• 3rtı 
Köprüde Kadıköy HB!Yda.ııpa;a ı.skc1"'~in.n aillt kat sa- ma!ııi · r. (2950) şı_. 14SO kdo 'kalbaa.ğaç mamuıa::an vaptlT sapanı iski ıle ve ıcr' 
bııunda Büfe. iri~ iı:ırıekedcn !baş ırraım.ofon ıgne kuıtUSll , 99 kilo 500 rtra.~ıı s!! ~ 

Köpru aU,ında Üsküdar ıskeksinde 22/64 No. lu dükkıin Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: muş vidala derı, 1020 lkil<o. somun pulları demir (rondelal· 11ıc 
Köo11ü a1'tında Üslküdar i.:i:<ek.;inde 21/62 No. lu dü:d<an mir 'l'lirinç kurşun ve plfu;tı.k maddeJı,ırden kun;un J<aleın \"(} 

Ü 
1 - Ad-a.ııad.a ye<ı.i.den yapılacak olaın (58233) lira (371 kuruş !<-tşif 

Köprü <.11.mda s'frudaT iıJ<,le6irıd. 22/66 No. lu dükkan ........ 1 ilk , __ , · •--~· (3000()) 1.. (Ol) k 1 158 kilo nilkel emlıiıhıınd'aın na.~i sai sulfart dö nik<J. 
11 bed-''1i C·'1 den,.ı3'1J(' i i o~uu •:l1Ş'aa-.ınıu'an Jıra uruş!uk "' ,,. ~...,, 

Köprünii.n Kadıköy Hay<la.rpaşa iı;kelesLnde 3X6 eb'a- İli kaq,>ah zarf suretile elf<osil1ımeye konulmuştu,-. YukaTıda yazılı eşya 22, 25, 29 N:isaııı 940 tari!lller .. nde "''.'.j,it 
dında OOk.kan. 2 - Ekısiltmıe 940 soııesi mayısırnın ikinci perşembe günü saat do-1 aııırtıreposu daıhilirnd,•ki saıtııı müdürlüğfuıd~ .sattlacal<ıt.ır. Tafs' 

Köprü altında Gaılata ta.rafı ve Hahç o:hetinde 1/63 kiuzda vilayet daimi encüm,ırıi<ıde yapılacaktır. üıd" l"Jo 1 T lcıf'o 

10,8() 

21,60 

1,80 

14.25 

3,60 

1,20 

7,50 

9,00 
4,73 
9,38 

2,70 

36,00 
181,35 

45,08 
38,10 
90,08 
36,00 

13,50 
No. lu dükkan. 3 - İstriyeııler bu ise ait !keşif e\Takını ,görmek ÜZ'.ıııe ıııafıa mü-1 çen m uru• kn V'.ırı. ;r. e n .23219 <3064l •ı$1 

Y.illı..1< .lo:ra cınllhamm.nieri ıle i:lık ıteımina1 mik-tarları yukarda ya- dürlüğün ... müracaa.t edebilir. G- .. rv1 h f G 1 K ut.afl' 
zılı ı;oiyırınıenlrul1,ır 1 iliı 3 sene rnüdrllE!lılc kiraya vcnmck üzere ayn 4 - İstekJHert:ı (2250} ı;'ira muv~at tE'Iniaııat vemneleri ~ <.lılivett um .. uK u 3. aza . A ene orn Jıflş 
a,n ~,& a."ttıııın~ya konuımuştur.ŞartnameltrzaıbLtvemua.ıniatımii- vesikası afal:>ilnıeleri İçin evvelce yaphk'•arı inşaata rnuka.bil aldıklan ••• • •••••ı••••••••••••••• İstanbul Levazım -Amirliği Satıııll 
dürı ·!Ü ;'.kalemind<r göriiıhecektir. İhale 29/4/940 pazaııtesı günü saat evrakı müsbitclerini dilekçelerine bağlamaık su-retile ikirıdiı maddede Sahibi ve neşri11aıı idare eden K . d . 
14 el: d.ı!mı r .. cı.i.nı.e •' yapıl.acaktır. Ta.ı..pla-ıııt h,ziliında gÖsbıilcn yazılı günden sekiz gün evvel viliyete müracaat etmeleri Ja:zımdır. Baş mulıarriri omısyonu 'l an. ı1. 
ın:ik :ırda ilık tcrniııaıt nuk.buz veya m.ıh."tL>pJariLe ihal.ı günü muayy"'1 Pos . .a il.le göndnilen tekliflerin dl'> zıa.rfı iyice kapatıl.mı.ş olacaılctır. ETEM İZZET BENİCE 1 _ 65 i.la 70 be_vgirlik m:l7.0t • ....ıı.aıı-hir tam Dizel '!ll":i)r e~ 
,. 0 -•e """~ı -cuııne""- bulu~maları. (2980) p~•"_,_ olacak <><c'1."!n'•I~~ kabul edilmez (3050) So T f l •ı tb ,_ ·" ~- ..... ~. ... .....,. ·~ . .,,......., ,... ' • ~· · n c gra " a aası derlıal tecllım şao•!' 29/4/940 pazartesf günıü sa.at 15 d<:' ıı.Ç"' ; ~of 

=========================;==============;============~=.=====.=.==.-=== ile alınacaktır. . JitP · 
- Söyle!. Y~ ~ado~~· sahilıne kacırnıak için / 2 - Tasarlanrnı.ş tutarı 4950 w ilik temin::rtı 371 l:radıl'· . 

!\o. 275-33 razan: M. SAMİ KARAYEL 

Lalam, seni dinlemediğime şimdi nek.adar 
Nadimim, bilsen .•• 

- Yam.lrınyo:sam. o gün .posta. da;unmaz doğrusu. 
w len mdktubu Semih Bıey te- Cem, Frenk Süleyman Beyi hu-
k ropdO:;;ıırfuri.mn c<i:ı.nd.? hı - zunına çağırarak: 
r~k · ş... - Lala. bu ne haldir!. Ortalıkta 

\' lotuıbun ucu cebı.n kıenaın.ndan fazlaca bir teffu, var .. 
gorurnıiyordu. - Evet Sultanım, şöval.yela, 

Yı.lırn'1z zarfı alıclı.. İçırde!ki md<>- papaslar _telilşta:. • 
tuıb çıkardı ve ~' ba.şı.rn .,a.ı.. - N~ır deo-sın acaba. 
!ad·~ · I - Bılt>me<iı Sultanım!. 

.. A y--..._ \ - Hiçbir şey düşöneoriyoP ;ın..,. 
- :yo yazı.. .,.ı.a:ıuaımıı;ııın.. • .. n• 

\ - .. S !>ır.anll!; f)l'Vi<ıtttbu. · Sultan Be;ııa<"4a. şöval:y.. 
Ocla! şaşırdı: . .. .. r !erden sizi teslim etmesini btedi-
- Hay ka!.r şeytan. lki ,cıundfu- ğinc hukmeyliyonmı. 

şu mekıt.uıp ropdöşambvin rehinde - Bu d~ doğru.dur. 
m'.6ın da, llİ2 burada moca:ktan - Sultanım, müsaade bu;rurur-
çıatlayıp duıralı:ın.. :Elh hu.n.a can. ııaıw: anedeyim. 

- l{aramanzadcnin sözlerine i- - Lala, kardesııııe teslim et • gızlıce muzakerelere girişti. şaırtnııım~1lım kom:syo.ı aaır. Göıiilebil r. 'Jlf· 
nanıp Rodosa geçmemış bulun - meferini isterim... Ki.ıffar elinde F k t S"'l · · •-"'11 ·• ~ ~ ; . u eyman Bey. Venedik 3 - ls'J ıldiJE,-in kanuni vesikam"" ilk tem.inat n·ı.ı:J'P"" ,(#11 
saydın iyi olurdu. esir kalruaktanoa vıır I..ardeşiru gc 1 d d k k d )< " 

De.vince, Cem Sultanm bir an· mıcı enn en . e . OT uyor u. Bu U:ıt.a Mumhan<:' cadct ·&i İbrah:m Rıfat Han iıki11Ci katt"s 1 

canıma kıysın?. sefer d. e Vencdıklıler şehzadeyi u,elm-'~ru-. (2968) dJ 
da gözlerinden yaş boşandı ve: ,, ""~ _ 

- Ah seni dinlemedim .. Keşke Venedıil"e götürürler, Pauaya ve 
- Hele bir du.iin:. B.ıllu kı.\&· ah t k d' h kiı J rı /, 

gelıniyeydik .. Hata eyledik. biliriz buradan .. dedi. y u en ı ö "med.erine mil· 1 ı t b l v k fi o· kt- J •• "" f 'all··./ 
- Sultanım bu herifler düzen- yonl.arca dükaya ~atarlardı. S an U & J 1tr ıre Or ugu l ~ . .A 

baz heriflerdir. Bizi Macaristan Cem Sultan, çıl,:ın bir ha.c gel- . N~a'.•et, Venedıkl __ i bir gemici . . . . . . a"'·~JI 
mişli. Saltanat hırsıle ecdadının 1 s ı B y .-·--"'"-'lb •-·' f ' ı /,!',• taraflanna geçireceğim diye oya- ı e ışını yapan u eymau ey, ı"'"'""·" erı .,.,,.ıyet vazı esme aJiikQ göstennıY"" • J!bl' j'J 

lıyorlar. düşmanlarına te•liın olduğuna u- kat"".'a~. f_ı_rsa~nı eld~ .e~isti. Bu reıınz.c.e bilinemiytrı 1st:mbuılda C,JU.t çe;t'Ilesinde Caferş/13,, 1 ,-c · 
- Ben de, fazla hürmetleıin

den, şaklabanlıklanndan bunu an
lamış bulunuyorwn. 

- Bizi pahalıya satmak isti • 
yorlar. 

- Ah, bu küUar eline nereden 
diiştük?. 

- Lalam, seni dinlemediğinı.ı 
ne kadar nadi:rninı bilsen ... 
- ........ . 
- Bu heriflerin elinden kur • 

tnlmamn . imkanı yok mu?. 
- Çok güççe •• 
- Etı:afwmı denız olmasa yal-

tandı. Vicdanen elim bir ozap his- gemı koçuk hır çekim ıdı. ıatı vıldırun mütevelliyı .. le.-, Fa.tın" Firciev<; llıe Falına ~;re"' 
setti. Kardeşine tduflümkarane Şehzadeyi ve maiyetinde iki iti- MukaıkLsin° ilii.n tıaııitıind• n itıbaren Qll1 ~ gün zarfında · rııele~ . ~ 
bir mektup yazdı. llıtiıuol ki bu şiyi alarak Anadolu sahiline ata- halk vakıflar kısım i'ıımi.rlii(ne. müracaatla wı.kfma ait .rrıu.ıı J<.3oıl' · 
mektupla kendini tebrnı etnwk is- caktı. Kaptana bir milyon flori vıe hayır ş;;ı.U.aırını ifa E'lmeleıi aksi tai<d rıd.e bak.la.rwd" 
tiyordu. Osmanlı hanedanıııdon vadedilnı.iııti. Batta şehzadenin ne ıınel~ ıcapıJ~ağı jlii.nen 1! l:ıili<ğ olunur. (3055) 
bir şehzadenin taht ve taç için hı· kadar elmasları varsa kaptana ve-

rilecekti. Devlet Limanları lıletme Umuı:n.. .. de": ristiyanlarm vatanına saldırınası .. 
nı kendi de çirkin buldu. Cem, en 
ziyade kendisini bu lekeden kur
tarmak istemişti. 

Cem Sultan, Frenk Süleyman 
Beyin zekiısmn güvenivordu. Hat
ta; kardeşi Beyazıda yaz<lığı mck· 
tubu gizlice ç-öndenneğe mtt\'af
fak ofmustıı. Istanbula hareket e
den Venedik gemicilerine bolca 

Siileyman Bey bir günde terti- M ••d ·· ıu·· ;;ufJ • 
batını bitirdi. Cem Sultan meyus U ur /) ıJJ J 
ve mükedder her türlü huzıızat- . . •· . n G" 11ı f 
tan uzak bir hulde bir köşeye çe- Keş.f lbedeltl ~9428) Hr": c74> k~ru.ş~_aın_ iD:ıaret bulu~:LJl .afia 
kihnis düşünüyordu. mar>keş caddesıınm ycnı. yiJ.lcu saJbnu onlınrl•kı kısın 1 

Süleyman Bey, şö_valJelere bir- palı ,zard' usul.ib ckı;ılltrn-=.ve kont.!lmuştuır... .. f:JC"te -~~ 
şeJ çaktırmamak içın telaşsız gö- J İ'ha _3/.5/94() tarıh ne rast4yan cuma. gunu saat o~a 1<ol11" vl 

_ -....... para vererek mektubu vollamı~tı. 
- Ya. kardeşime bizi. teslim e- ·j Frenk Süleyman Bey, Vene • 

nız baıııma bu heriflerin bu dar 
hatlannı :r-arak k'~ardun.. 

rünüyordu. Şehzadenin yanına ge- umum müdürluk b.nasrnda top.anacak olan satın aJn "ı:ı~ f 
lirken Rodos şövalyelerinin adam· y~p.>iaoaık.tır. Mırv~"": teminatı c707• lira cl7• kurtı~"b;,.ıit· j,~ 
!arı Süle.vman Beyi baştan aşağı- ı keşif ve şartmame sozu g~n ko:>ı.ı,syondlın parasız. aJIJl<ılt e'~ 

tlerlerııe?. dik e-emicilcri vasıta..ile şehzade-
ya süzüJorlardı. \. rin 11.~;f n:ı~tlı4Jla.rını bildir_!J,ın ,vakitıten en {!ec. bıc sa~ 

(De~ıuw var) dm koım.İ.>VOll r-<ıisliğinıe ıtevtli etmeleri ıazımdu·. ,3()6G• 


