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o -ÇTE ALMANLARLA HARP AŞLA Dl 
Bir Roma tebliğine 

ikinci H suren saat 
göre, Narvik cıvarında kırk sekiz 

bir şiddetli muharebe daha oldu 
• 
ita/ya için 
Q4ıllıc~ iş ... 

..... 
İtalya i(in selamet Alman· 
~a ile ittifakını bozup bita
~ kalmakta oldulu_kadar 
~a faydalı bir halcı.. müt- ı 

Balkanlarda bulutların zail 
olduğunu gösteren yeni 

hiç bir alamet yoktur 
türlü ihtimali düşünen Yugoslavya ve Romanya 

milli müdafaalarını takviyeye devam ediyor 

~fıkler ıafın• sür'•tle ge(· . Her 
.::.:._ektedlı_ . J 

~ETEM İZZET BENİCE 
lı-ı 
~ iıt~a, ıre~en büyük harpten en 
~tlıı' lde ile çıknw; olduğu ka· 
~ t, a llıııbafaza eden bir dev : 

il tiJı ııııun için de biitün rnıelı
~. ~l:'ane bir savletle Akde
~ '41, 

1 
deniz geçitıerioe, Akde

.~• arına, Akdeniz ~arkına, 
'iil~ lııl:'a! şimali Afrikay~, d ... '-l t llııı•temlekclerc 5ahıp ol-
t~ tııltiı eder. 

~laıt\ bu bir büyük hul~·a ol· 
L ~ •şka bir e) değlld r. Ya· 
"i il, te Yarı rom.ncı muhayyi· 
i'4 1;,i/alyan ın.illctiniu istil.bali 
1liQ b' •n bu yolda mm aHaki· 

ttt~ci §artı gaye~ i tabak -
lı ıı., ırecek inıkjın, 'ası ta ve 
lıJ~a b 'alıip olmaktır. Ilalbuki, 

lii,ıı.. Unların hiçhirisiııc sahip 
lı lııij~ ''e zıngindir, ne alcyhı· 
'ı af Vec.ih oldııgu ha•ımlannı 

d., b •debileeek kuvvettedir, 
( . 11 kudreti kendisine geti
lt~ ve ,·asıtalara sahip

j,, '4t en ekmeğinden tuzuna 
~~~&lı hayat ve maden mad· 
lı.."".~ , 11\eınleketö dıı;ından le • 
~-- lıııek ihtiyacında buluan 
,.:_~ tlııllııl!eti nihayet bugün de 
'ıı"'-.1) kendisine telkin edilen 
Iİt~<t,1 •list hırsı ve muazzam 
lıı~ıık hulyaMnı• bayıltıcı 

~ lt . nağmesi gibi damada· se i' Ve kalbinin bumnıası 
iitııı;8Yıp gizlemiyC\ parlatıp 
, -01/•~ tarihin gerisinde ka· 
~"i ~ unparatorluiunun te· 

1 ıııah\~atıralarında a\·undur
·"•r· ,u~dur. Almanya ile o) h~: 1~hfakı da çerçeveledi
'~~ eu nıhiyenin muvaffa
:'llQ• ••erlerinden biridir. 

'- zi~ 11•zaran bugün vaziyet 
~ >oı. j1

8de tebellür etmiş bulu • 
~~h,.-IYa Almanya ile bir saf
!ı; tin; ~nin müşkülat ve hatta 

hqnıı s etmiye başladığı ka
lı.oıt "ikıa hal ve takdirin 

~t, tt Usunu da duymuştur. 

PaTis 19 (Hususi) - Balkanlarda 
siyasi t•e askeri vaziyetin gösterdiğ'i 
inkşaflar her gün mütezayit bir 
dikkatle takip edilmektedir. Askeri 
mütehassıslar mübadelesi vesile • 
sile ltalya ile Almanya arasmda 
bir aııl~manın teferruatı üzerinde 
görüşülmekte olması da ı:nrit te
lıikki edilmektedir. Dünde" beri ge· 
lım haberler Balkanlar 1ut'Tinde 
bulutlann zail oldttcıunu gö ere • 
cek mahiyette ıelcikki edilmemek
tedir. 

ATİNADA VAZİYET NASIL 
GÖRÜLÜYOR' 

Aı.rıa 19 (Hwıusi) - D:ln gece· 
denberı Romanya t'e Yugoslavya.. 
da siyasi havanın daha berrak t'e 
sakin olduğu tııii."(lh de ed"'r>ıek· 
tedir. 

Yuqoslavlann da Rumenleri mü
teakıp Sovyet Rusya ıle a 
yoluna girmiş olmalan bu 6ilku
ne yardım ettiği kadar ltalya ve 
Almanyanın da daha ziyade müt
tefiklerin Balkankrdak; iktısa.di ve 
siyasi faaliyetlerine karşı Mr hava 
11aratmak ve Balkaıılıları isti!d ha· 
reketı ile tehdit etmek ve kendi 
iktısadi menfaatlerine bağlı tutmak 
istedikleri anla§ılmaktadır. 

Maahaza. her türlü ihtimali 
derpiş rden Romanya ve Y ogos -
lavya hüJcti.metler; milli müdafaa 
tedbirlerini takviye etmekte de
vam ediyorlar. Herhangi bir te • 
cavüz iki devlet tarafından derhal! 
icabeden mukabele ile karşılana
cağı gibi Yugoslav Başvekil mu.
avininin Bulgar gazetecilerine Bal· 
kjın milletltrinin sıkı sıkıya biri -
birlerine baqlanmalan yolundaki 
beyanatı da bütün Balkan merkez
lerinde çok müsait bir tesir yap -
mıstır. • 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Yngoslavyanm D:ılmaçya sahillerinden Almanyaya en Ç<ık ihracat 
yapan limanfanndan Dubrovnik ._. ................................................... -............. ~ 

Amerika ayanının 
iki mühim kararı 
Paris, 19 (Radyo). - Nevyorktan bildiriliyor: 

Amerika hükumetinin aşağıdaki kararl11rı ayan mee• 
lisi tarafından tasvip ve tastik olunmuttur. 

l. - Hint Holandasının Japonya tarafından iş
galine mani olmak, 

2. - Holanda ve Belçika üzerinde himaye te11i-
11ioe kat'iyen müsaad., oluomıyacaı;;'loı Almanya'ya 
ihtar <'tıoek .•. 

·-------·------·------------------------· 
lııı •t~l~a gayrimuhar•pli~<in.! 
lh)qk •tırken bile mütıclık • 

ı~ ~~ l\~'Jnın şiddetle Balkan· 
'Ilı~ denize geleceğiııi a-ılar 
~ llıt 1ı'ndişclenmiye haşldmış-

~~~~~~~~~~~~-

QtQı aftadonberi sağdan sol· 
~l,1i11~n haberlerin. İtalyan 

lı. tQ~ ekj ve radyolarındaki 
'•lıdi lu konuşmaların, yara· 
' Jıaı: t havasının hep bu en· 

ltt'z lht~ı diiııkü )·azımızda ••Y· 
i; ~ ih •ınaııcrin ha ında gelen 
tı:i· •ret olduğu tahakkuk 

la, Ilı" 
i~i ıı?ıkün oldul(u kadar 
ltdh1rru~tefiklerin iktısadi 
rn. CJoınden koru:vahilnıel. 

t>amı üçüncü sahıfede) 

EN 
B )• remen ın 
Londra 19 (A.A.) - lngiliz 

Stancliffe t'a,.,ıırıı mürettebatın • 
dan sağ ka r.lardan biri. lııqilte
recle karaya çıktığı zaman he ııa· 

o\ı~an donanmasından ne kaldı 
it 'd~ donanmasının muha • zenov. Non·eçlilcr tarafından ha-
14:~da ~~. halde kaim kısmını tı;ı:ıldığ_ı bil.dirildi. ikinci• ~arn· 
l '- c!:ozden get"irnıek fay • horst, luırılız Reno,·an urhlısı ta· 
t 1 •!at liıılı;ij İtal~ anlar Akde· rafından yaralanarak nnıhnırbe 
~ V~ .\ llıda' bazı tedhi~ltr al - harici edil.! . 
Ilı ~bi ';;'U\ Utluk ;şgnlınde ol· \ 3 Cep kruvaıoni; biriuti•i. Gra( 
'~lu~3 arı rnmtakasını nıem· von. ııe fontevidooda intihar ~t· 
t;la lb·~larak ilan ettiler. Bu 1 ti. İkinc'.si; Amird Şer İııgilız tah

t ~ fil ı terenin, icabında a· telhnhiri tarafından torpillcnmiş-
ll!ıe 11.""'!»dan ne kadarını tir. Üçünciisü, Doyçlaııd i•nıl şüp· 

~tiçİlı ~ç rebilırefini hesap· heli bir tanda deği~tirilerck Lut
~tb· nı~v.\lın_~n donanmasının 2ov konmu:.iıır ki, bunıın mev -

Ilı ·~ ha <ııdunü bildireceğiz. cut olına ı muhtemeldir. 

1 

1 ~h~teb &langıcında Almanla- 2 ağır kruvazör; biri torpillrn· 
l~~ narç ~Ye hazır deniz kuv- miş, ik'ncisi Alınan tebliğinde b:ıt- 1 ~ lı.r a ar~an mürekcpkti: mış olarak ııöstcrilmiı;tir. I 

11"&zorü ki, biri Gnoy· (Devamı 3 üncü sahi!ede) 

o DA 
battığı tahakkuk etti 

natta bulunarak isveçli gemi -
Zerden birin:n Stancliff'i torpille· 
yen Alman tahtelbalıirine ı:ıiderek 
geminin kumandanı ile qiırü.<tü • 

( Diğer Telgraflar 3 

ğünü söyleml§tır Bu uorw;rne es
na.<ında Breme.ı ism'ndrki Alman 
vapurunun içiıule bırkaç bin asJcrr 
olduğu halde battır)mı öğrenmiştir. 

üncü Sayfamızdadır) 

İsveçliler mütemadiyen hudutları 
tahkim ediyorlar 

Önümüzdeki günlerde şiddetli 
muharebeler olacağı anlaşılıyor 
Stokholm 19 ( A.A,) - Dım saaı ' 

22 de me~nı Norveç hiikumeti, şu 
tebliği neşremı~tir: 

• 
• 

lngıliz kıt'alan, Norveç sahıl -
terinin muhtelif noktalarında ka· 
raya çıkmağa devam etmektedırle1'. 
Norveç kuvvetleri kara ve deniz
de lnl'iliz kıı'alarile irtibatı temın 
etmişlerdir. 

Troııdlıeim'in şimaliııdcki Nor • 
t'eÇ kıfalannm kumandanı, sefer
berlıgın tamamlandığını hükılmete 
bildirmiştir. Kumandan, Alman 
kıt'alanna mukavemet edeceğine 
kanidir. 

Alman ileri hareketi yav~la • 
mıştır. 

Alman hattı, ıimdi l\fjosa'nın ce
nubundan geçerek Ramdsjord ııe 
Spirillem göllerini takip etmek • 
tedir. 

Loııdra 19 (Hususi) -1sveç OT• 
dUBU birı;ok mıntakalarda sejer • 
berliqint tamamlamış bulunmak
tadır. Namsıms'a ihraç edilım yeni 
lngiiliz kut't·etleri de 'mevzilerini 
almaktadır. 

Her iki taraf yakın büyük mu· 
harebelere intizaren hazırlıklannı 
tamamlamağa·uğraşmaktadır. Milt 
tefik kuvvetlerin buqün yarın ta
arnıza gçmeleri beklenebilır. Di
ğer taraftan Almanlar da tayyare· 
!erle ve hatta dttıiz !/Olu ile tak-
vi11e kuvvetleri almaktadır. j 

1stokho1mden bildirildiğine göre, 
müttefiklerin barajından sıyrılan 
bir Alman vapuru Trondhcim'e 
ağır top ve tanklar çıkannıştır. -- --
Milli Şef 

Yüksek ziraat enstitü
lerini ziyaret ederek 
kıymetli direktifler 

verdiler 
Cuımh'Ur Reisi. 1=ıt İnöıııü, dünı 
led n sama yanlarında B~e

lkil dıakılıor Rı.~ ,:t Saydooı ve Ziraa.t 
V< ·I !i Muıhlı Erkmen bulundu
i,'11 lhalı:h yüla;ek zira..ı ~ınstitüle-

• 

İsv~in Kategat boğan ıs.ahille nndeki fyorlannaan om 

lngılizlerin ihraç hareketi de de- Paris 19 (Hususi) - Buraya ge-
vam etmekte ve muhtelif 11erlerde len haberlere göre Nortıer,te müt· 
tayyare üsleri tıücude getirilmek· tejiklerle Almanlar ara!\nda çar
tedir. (Devamı 3 üncü sahüede) ' 

Sırrı Bellioğlunun gizli 
teşebbisleri nasıl 
meydana çıktı? 

Eski meb'us Üniversite tıp talebesini de 
rektör aleyhine tahrik etmek istiyormuş 1 

(Yazısı 3 ilncü sahifede) 

nni z;v.anıt :-ek, bJıhassa köylü ÇERÇEVE 
el &a.."'~tkırı ve d!-ıricdik i.şleri hak-
'kll'.da verilen <zalha:tı alfıka il~ din
l<lm •bfor. mstitü l:ıinalarıııı d.olaş
ıtıkt.ın sonra, Rtık-törlük odasına 
~~.erek, alfıkadarla;a ,kıymı dli dr:
:rekılifler V<ırm i5lerdir. 

Cumhur Reisi Enst otüden ayrı -
bıll< n tal<lbe tarafından şrotl--ttle 
a"lkışlanıroşJ.arorr. 

MiWi $:ıf enstitüyü ziyaretle -
rinden evvel de paI11.i meri<':tzine 
~ ııı;I'< parti ve hallrevk111, b'na
hırı ile tını. r,ııul olıınuslar ve d~
tifltor verım ı;!erdir. 

Zelzele ve seylabın 
arka5ı kesilmedi 

Evvcl'<i gec• mem.leketimi.zio 
melvtel r yct'lı.tfode vukua ~,rı 
yı: . zelzel~•!I" meya.nında Saımsun 

\•ıl:ayctinin Çarşamba ikaza.sının 

Ayancık naıhi:ve;ine m:ırbut Faıtsa 

kovu >d;·o 15 ev :oarar ı;ıörmüştür. 
Tuk<tbta saat 23,50 deki zelir<Jıe.. 

>den bi.- dam çölaınüştür. 
Dıı:<r ~a;rıa&n Bergama.da da 'bir 

,.,.fk köyleril!) ve çifttlfa'.ı.-in ara -
z.si Sl'yl~ n r.ı 0€flinde sular afün
d:ı O<a)mıştır. 

Al manya- italya-Rusya 
İtalya Almanyaya askeri it· 

tifakla bağlı. Ne çıkar? Suya 
nasıl kilit vunılamazsa, suyu 
andıran bünyelere de herhangi 
bir ahit tesir edemez. Amma 
buna rağmen o, Alınanlarla 
müştereken hard<etc geçer mi 
geçer! Geçeceğe de benziyor. Şu 
kadar ki hiçbir zaman bu teza
hürü mutlak telakki etmemek 
lazımgelir. İtalyanlar, Alman
larla müşterek bir harekete bil· 
fiil girişip, hareketin ilk günle
rinde ve bir zıplayışta mukabil 
saflara g~çccek kadar çevik ve 
atletik bir bünyeye sahiptir. 

Almanya • İtalya vaziyetini 
bu ana ölçüye vurduktan sonra 
bugünlük eldeki tezahürlere 
göre şn hükme vannak yanlış 
ol mu. 

1- İtalya, zengin bir pay ko· 
parmak için müttefiklere karşı, 
ya blöf tarihinin en müthiş nu
marasını oynuyor. 

2- Yahut Alınonl.-rla birlik 
elmuş ve Arnavutluk üzerin • 

ALMANYA - İTALl[A 

den Balkanlara taarruz etmek 
karannı verdi. 

Zaten İtalya harbe girmese 
de onun için ayıracakları ihtl· 
yat knvvetluini hududa bağ • 
Jamıya mecbur olan müttefik· 
Ier, italya harbe girerse bu ih· 
tiyatı kullanmış, hem de mu
vaffakiyetle kullanını~ olurlar. 

Gelelim Balkanlara! Bu isti· 
kamette de İtalyanlann alarağı. 
müessir dersler varılır. İtalya 
o memlekettir ki, şarkında, gar
bında, şimalinde ve cenubun • 
da, onu kuşatan bütün i>tika
metlcr, ona ders takdim etme
fe muktedirdir. 

Bir Fransız kurmay zabitinill 
bana İtolyanlar hakkında söy
ledii:i söz: 

İtalya, en ince kurmay tet • 
kik ve hesaplarından sonra, 
Annpanm beşinci planda bir 
kudreti olarak tasnif edilm'ştir. 

Bütün İtalya davası, muhte. 
mel her sualilc, bence ynkarı
daki birkaç satırın içinde. 
NECİP FAZIL KlSAKÜREg 
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YFNt BIR TABİYE_ 

CSULÜ l\1Ü!. 

Ben, s.v-e evvelki ırün tia'ber 
Voemı!lştl'!'l"' d . lbdi ' •.-z, "11&

m>Ş!mıZ. A.hnım.lar, art.ık ılcrıdlara, 
hü:lrumdadırra darlanmışler .. G<ı
q,etei<ır h ber vrcnyor: Bin- çok 
lldici.ik men:.leket nn lımlıl:mnt 
ıııiııP Jcarır~ ve bunları [Kiye> 
oecat ol:ırak alıkovacak. 
Et'.Jll.ra ckı\ o meınl~ıtetı.:..e istedii<-
l)cr ni JJ&Ptrroca mış!. 

Bu de yer, . bir diplomasi, 
ı:; bir harp ti>biyeıi usulü mii? 
tl"llll<.alt. galiba, bu ,..,nl dei(il, biliı
llı;;ls, ı;dk: e$i bl'I" U9Uldfu. Buna, 
ıuıııl<tlle: 

- Dıığ:ı edam kalldınnadt, yol 
lltmmek. ~?k, ~ 
BEREKET VERSİN' 

UZA RASl..ADI_ 

Yi""" ikadın ÇOl"ll'pları'. Sanayi 
ımüeqı eeel-Oriındle kulhnJlan lwn 
m dde:ien tas<>r:nıf için, bundan 
~ le, kadın QOraplan, yalruz iki 

.t li2ıcrine ;r..ıpıdıııcalmuş.. Her 
an, mut~ bu iki ~en 

· almağa mecbur ... Fakat, ö
oiiz yaz ... Yarın, öbür gün, sa
~ranlar., çorapsız sol"1/!a u~ 

ı rn• ha.şiarlar. 
lox:aıp çeŞ: :.'!erinin aııalmast ha-

' · ıvaza te.sadüf etti. Y oba, 
oı.a;Uı, siz, evleroe ı;ıey1'21bey-

< ~rtüyü! A.timallab, 
ıılelıce b:ışımmn eti yeniJrdi. 
\HMİN YÜRÜTMEK 

• \.<JAK EDİLMİŞ 

\lmarv da yeni bir~ ilin 
c .zmııı,. llalkın siyasi, asıkeri hfı... 

lıcır üzcr'.:nıle tahmi.nkr yü.rüt
si mernn u iımiş' MPSC!a. biır .Al
n lmnuşu:-Jren, iM arasında: 

• • 

- Bı.na övle ı?elir Jdiı, deniz llıa!r
b' de İ lider zaferi kazma -
caJtlaT .. 
Di~ :mzyecd< .• 
P€1.ı amma, t.;;'.unin yfu:-iitmek 

n«le v sak !uvor. Tahm!'ll, yüz
de eiL le.: t, yüııde elli de hayal 
maıl:ısu'tüdür. 

Zaten, bütün Almanya hıryııı! i
le vaş:ım.v-0r mu». Yüzde eiliyi 
neden vasaık ederler, anlamadım. 
GAZİ. 'OYU BE. 

TUTMAK İSTİYORUl\1 

Taık&mıde, şu v.:eni yapıları ga
zinoyu, be'.edlye, üç sene nıW -
detıe kiraya veriyor. Dün akşaım 
saa\l. e, bunu dü.şündüm; Acaba, 
ben mi 1alip olsam?. Ne yepaoaıl<
sı:rı, d:ye soıım~ın.. Kfuılı iştir. 
Şmndi, dllnyanın en kiırlı i:;i ga,. 
21iıııocu!Uk .. Hele İstanbulda. ... Kı.r:k 
para \ıık peyniri 40 kurıı.şa, beş ~ 
ru.';luk ooıiakııılı 5-0 kuT.Şa ver -
sem kim kıa;rışır!. llir fincan kah
veyi müzik va.-, diye 75 kuruşa 
versem, kim ne dı€r?. HııLha karlı 
.iış vessclam!. 

Bu işin üzetiııQeyim!. D~ü
yorom. 
HARP FİKRİNE 

AJ,JŞTIRMAK 

Şu ::\inlerde, !talyaruann Ia.Jcırdısı 
da ajans te ,ı:raflan arasında çok 
gcçivor. Gazetelerin yazdığına 
~önıc, İtalyaıııla.r, neşriyatla. nu -
tuklar, ı:w:iyolarla halkı h~ fik
rıne dıştırıyoriıı>rmıı;~. 

Fa'kat, halk, bö'•le kuru 18kınh 
.ille harp ükri!ııe Mışı:r mı bilmem .. 
On!ra.- dm Alme.n!ıaır gJbi yapmalı, 
evvelıi, açlığa a'lıştmnal•. Çüm • 
kü, a.;hk idmaııı.ıııu ygprnarn ışlarsa 
tok adam sağa sola n38ıL sa.ıtıı.nr!' 

AlllIET RAUF 

• Ü ıtsız bir sevgı ... 
ugruna 

ÜnilBiz mr 8E'VJt: il~ mah -
ltaxıeyc diış::n Öı:ı:ı.r athnd:a b;r a-
ııncbıin. d 'aima <1"'11 · re 6 ııııcıl 
oezada~. 

Hiıılı9e şudur: 
ZEqıin re mrıdnmı lblr fahrikaı

ıllöriin .,cırJÇ ve fıÜZ'C) brısı Ze'ki,ye 
!!.foı;ılı"':Lı oturmekt-..dır. 
~ ·hır evvel, balı-

çcs ınddr.ı Tmlozl:rr ı amrıak ilzı:re 
Orner admda btr aıtııet'Vi Q&ğmnliŞ, 
tıu ımc*zlan a1ıınak ilıı:ıre pazar -
~a · · ir. Pı:z:::rhkta ıcyuşa
ıın=ışlır, Zdkı.ye, Öıneri savmııt
ıtır Faloaıt ömer, bu p:ıza-.!Jlt sm•-
6lllıda Zı ikı,y ıye işıık olruuş, bir 
ımüddat llOOTa, iliin ı aşk mektup
iacı yam1p ;nlbm:ıığa ıb:ışlaıruş ..... 
K1l<iıncaığız ev'Veta bu =ık: uı>Lara 
aldırış eliınmriış, fakat, anektı.,Jl r 
dol/'lım C'111l!fi, ciışıok Örtr::n ımzas ' ı 
ıınek:tuıp yullıyan .l:ı:ı ômer. ilanı 
aGk ~ı:ırınm m lesız 
I;: ı flOZ'ert~ ıbıı ~· -ier aŞk 

lic.ri .?ı;ına t 'ıditlıer de sı-
ımıa~a " aını t.r. N ha:rei, ı 

~. m'I» aya müracaat ec -
I' lll'K'lrtupları g69lamiş, ömer 
~ .:.bıımıştır. 

Gmıç • dadt:o lk ~ 
h.."'1tsey" ..nkar c'Jm k;: ve ş m -
diye k:ıdatt' •--Mili• nedir bilımedi-

ç 
__ ~J ya. Eüııi2de polis kuv

'\JCli ----~: Qai'Çabuir. yıar 
bıl" a'l1iiı:siıaz. 

- Hayı.r. Ben, muvaffak~ 
lkıeı odıi lkUVVNlıZne ve ılııoodi ~ 
ıınedJııuınuın. Hiç llamseden yıartlun 
lb~em. 

Siz, buı:iin K~uğa ~raber 
~ürüşiiım de si2ıden lıir' yaırdım 
uır.:duğırm • • dcJ!il. Sı2l! mu.va.f
bki'l'Cit::ıniın SıNml f'(OOb~ l.çı.nr 
dir. 

- Camın. siz betim sözlerime 
bakmayın! Ben ı;aııni.mi ibk iw;a
umı. Düş(mdüğiiroii hemen sôylıe.
,.: ... -aUıgnn .içion, ela> riya bu ll.'2-
~ Lğimin c= çekerim. Siz 
naısıl avUkaınlı!k:t.an anlamazsamz, 
ben de s:iziıır meru;..;:lııizdr.ııı anla -

Btlihassa bu mesleğin sırları 
bemm iç:n taıma.miJ<" IOO(.'!ıııMür. 

c..m Yômazı iurmak istemi -
,ooaitı. 

Bı.r.ı:z sonra sigara lrutııswtu u-
zattı. . 

- Haydı carum, ııu Kaıracaııhııtri 
m: "!!mdaki ımuva:ffa!kivetiıı.izi 

tıemın e1ıtınirı.. Ama.t:.m:! Gö
rü ı,;umız ki, yolumuz uzwıdu. 
Ge~eliıkle vaüt ı:o;nmış olu.rw. 

YıJımarz lligarasım vm:ıtı: 
a. - Evet. Karaca c1ca,y>:\t • 

ğı;ı:ı:; köyünd..ıı buraya ha
yaıt~ı dta2ıanmaık lÇnl :renı il' ili. -
g at >bu ııışk Y1izündeııı lstaııı
lbuhm kene! rıe zind oldtık..ı.nu 
soylrnıiş curmunıi itıraf ~ 
tir. 

Zavallı 5.ş>k dünkü ımıııb:ıık€me
ain&: de h:id.soyi bu ş<k..ide an -
!atıınış ve derin derin ;çini Qi.ıı.,p 
ah q;ıı ı1ıı!aı scıcıra: 

- Ben de biliyorum; 'bu kadın 
benim d::mği.m ~f mmna, ne yr 
payım? Deli ~nül >ferman din -
leınzyoı:ilı'_ demlŞti:r!. Gfısteri)en on 
tıir m<ı!ı;tubun kendie >taraıl'ındao 
gönderilip gör:der.lrııedıki liO<'U -

.tuııra da: 
- Ev•t .. iBerı ııtind ın:Lm amma, 

onkır on b r d~l, on t.'Ç olacak; 
itki de ba~am t<Jbxı i vardır. ee-
v ı v ., 

Netic.;ı:le Ömer,n namus!ıı bir 
dul kadına • nı ve tdıdit 
me!ııtupbrı ~(i!J(f rd k ııdi ti
raıf le sabit olduğundan 5 ay hapse 
~ 14 lira pana cezası file ma.!ıkü

karar verilırrriştir. 
ır lbıı .karıardan 90ll!r8 malı

rkeıu.d.:n rçrlrarlten ken.d. kendine: 
c- ZJJianı :yok .. Oırun hayali iJe 

lb..-ş r:v ~ l be~ yıl başbaşa hapiste) 

D yı ı söJ1 eıırnişti'f. 

leri umumi harp &rneleri:nde füy
lar üırperıtıci ıbir şekilde d.rvam e
dşoodu. Hemen henıeıı her ~ 
burada bır adam ka.ytbohı)'lr, cıe.

.110d. biJ.e bulwımu)'l'.lrrd'll. Polis mü
dürü 'bu cinayetlerin içyüzünıü 
ırn:c yd.aıııoı çıkaımatl< işini 'bama ha
vale ~1Jrmşt.. 
Bıu hildlyelıer çok w:u.rııdur. Fa

ıkai, ım.ıdemki ısrar ediyorsunuz .. 
~tıru ~a hlr zarnaın vı:ırrnek 
ilııcre şimdi kısaca :m.hııt.ayıan: Bi.r 
gece ırn. zarlığa girdim .• Y oJ!da ŞÜl>
tıe:l oır ad:m:ı dolaı;ayordu. Bu a
dam bıraz sonra me2.ar~a ginli.. 
y nı gOOni.Umiiş bir mezarın aı'! -
zmı açtı.. Oı'tııhk:ta lı:i.m.;ekr yok
tu. 'La' :n <> devi.rae ınıe-.u.rhkiara 
gece ya.rı&ından ııoııra .şcytarıJ.a<r 
ibile gınneğe cesaret. ulıernemi. 

- Siz naı;ıl girdiniz bu Irıftı.ıaıı<; 
_,,,.~ ... ?-

- Den o 2111naın loariru nedir bi1-
1
1 

ımezclljm, K.aızılan rneeaırın arl<a -
ınnd.ilri >t:tşJarın ıifuiııre sindim .. Nl!l
tiıceyi baki~. Bu ınıda )'<>

ıkın ~ (aiı!) diye yü.kae)en 
lbir setı duydum.. Bu, ~uJ tı.ıey.. 
dut taıra!Jndaıı taamna ııri!nyaııı 
IQi.r yolcwnın sesiydi. Anıdıaoı ~ 
~ .. Haydı.it sı(fldı bir ~ 
vah ~ taşıyarak mezanııı 

Çingene ve 
göçeb ler 
Bunlar sıkı bir surette 
takip olunup casusluğa 
ve hırsızlığa meydan 

verilmiyecek 
b-t..mbııJcla ve ~r Vl'la:ıırı:Jer

<lıdkı ~.iocı ~rm sıkı bir 
6Ul'Clllt.e takip o!unı= <Jı hakkm -
da Dahlb~ V ekiıletındeııı vııribıı 
mr emir =:.ırme Jııcr mınt:ıdoada 
ıbul """ ~oı~rın sayı>;ı vi
JfıyaL:crr;;t<ı tesbht a unup Daıru!.ye 
Vcldı.Latine hil:cfuilm şt.r. 

v .k !et t.:ımıırn! ınde; çıngenelıtrin 
~ muhtaif yerle -
me dağılımış V:9 hiQbır işle rn~ul 
oJiıruyarak veyıııhuıt ımeşguJ. old.uk
kın i,ş ı::;rie lklliü; eUıniycrek daha 
zi)"adu hıaısızlığı !kendilerine san'at 
~az •iııti:lderini ve ·bıınlann şe
hiırler, kö:rler c'-rınch konaklı
y;a:ralk haılkııımzın zka.'.l/t ·re ~ç.m 
""'5ıtaları:nı, hıaıyva.plarıru çaldık -
tan oonra rbunlan U!ZJJ< yı<r !erde 
!YIClk pQhasına sa1ırnoık suretiı;ı ka
:zmıç temin ctt icıin. bldin:rek: 

•- Bu kalbi! Çir.:enderin casus
luğa teşeobüs Eıt:m-ılıeri iht:imalı ı de 

Seml 
ha leri 

Hazirandan sonra açılıp 
mücavir müstahsiller 
yalnız buralara mal 

getirebilecek 
Hı..m ıkaım<.· L;:;~kırı u.z:ıık scırn.1.

ıt.ırde ıbııwna<lı ecyy~ı: ve diill<ıkiuıcı 
sabzcvatçılırrlıa meyv-c>kınn nalk
Jiye ırı..ıısroıfını azart1ımaık ve hem de 
müstj u nıkaµannı<laıki s::hze 
ve meyova ~ latdac mal ge -
t.IDtmok za!ını<ılinden kuırtarmak 
ilzere mul!rtl!if yıtl!'lıerdc açılacak 
oiıa:n mcvziı llenn mahalk'l'ı hak
ilı.ında ı.ı:lcıkata ~ir. 

Koolköy, Baıkr~kii) ve eımali 
:yıer~ ırde .rııeı;zıi hitder açılılılrt:mı 
san.ra eivard:rki tekımıl sebze vu 
ımeyıva müstal .ileri ya.lrııız bu 
ıı.a»ere mal. j:letİmlE;ğt. mecbui' tu
ıtıı.:ıaoakl:mlır. 

Seıınıt Jı..·ü2.,ı:inin hazirarJdam il;
bar-f-n açıJrrı.as.ı:na gayrut olıınacak
ib<'. -Kazalara sebep olan 

yolcular 
ıpo1k mümkün bıılunınru..tadır. Şu Demiryollanrıda ve tr n- u.. 
~.v'E!fl'.cr; bu aOOanlar h:ıkkıntla ıtasy-0n!:rrda zaman zaııııacı \'Ukua 
iher türlü !kanuni ve idari vesaite gei:ın muı .. ssıf treı::ı ll<azalarının; 
mü:roc:rat olunarak kendilerıinin yolcu:ı.mn 9C}TÜ5efer alıki>mıı:ııa 
lllillaıv'}l>n )lk"ıdcrde 5.nl..-ıru vo- tarnarı<.l r.iıaYl!t ~iıxkrı 
:yıa sabit geçinme yollan u.luna:raık iJıeri. <'C'•d gi görükrn.ü,ıtür. Bunun 
fı6Zl!JJCk J<ıtıen kurtarılmalarını ge. üzerine ımn •vm i:.şlnri umum mü
rek mcmlrek Ilı.' n \'e halkın maddi dıili:'.ükü !U.Jaıı.i.I, emniv<& müdür -
ıınenfaab w- Jı:ırak ermııi:yt ve asayiş 1üklerme b r mir göndemıiştir. 
lb;ıkınıın<tan pak zımrri bh- hale Bu .mirle µıı.\ti!.erin demiryollaırı 
·ı;ıetirmtş buLurmakıtadıır .. d.m~ ımamurJarına her zaman yardım 
ve lrcı: vii.i.yot.te>ki 0-~erle redi.p harE!k! ~ ve IL'\'!lıklkui zamatıı
Jı'Öçebeler baklanda iskan V:t" se!'- larındı yolcul<!'rın sıkı lb!r ıkon -
'PIŞ'imıe rmr.::ınel!eler:no ıtalbil<iııııi 1ırol . UJa almmal:m hild: ımisti:r. 
""tcrniış ıbulu:mnaktaxiır. , 1 ~ · 

Bu ıı..:zmm mucii~n 'her vi.bi - Şehrimizde de bir ucuz 
')"(!\ıcc Ç~ kr ,ı;.m muayyen ıs-

1 
Gcirı )"er':ie:ııi bu.llınulamk ~vrlcr- ev kooperatifi 
'PCV ll:ıwlltr ye-lH!.iriI."11 ı;ler ve 
rkon\ml altına a!ınm:ı.şlardır. ~acb o.khı:i'?ll ıtib ı;chrim:.zde 

de ııneın>rlarla, efilıal'a ~· halka 
ı~ UCUZ IE~ v:ı,pmaık Ü2iere 
rııı::r uıtı1JZ ~ ı\oQperatüi • kurul -
muştur . 

fKüÇÜK HABERLERf 
* Ş<.hr.iımi2ıdre 'kalııy i.GUarı ,,05 

kuruş" kad.:ır ~ur. San ıKi 
ayda haırc1;ten ~;iU ·lı<m •ka·lay ~~ -
ım "r. Y r • .ıda da İ~ilter · .ın 
müllıhn m:kl..lrda kaky gelec ctir. 
* Saı yıe ıbınasının ycl.sw: satı.şı 

bairlscsiDciııı dolayı Deniz Bank 
ı:ritfuurun dün Ağıro..=>da müda -
fasıla.rı::ıa devaım ol~. Mu-

& ltocıp' :rati!'n nlıaırmaıtesi 

•-·~ 1ki .gün Ankaray>a gönderil -
mil; v . 'lıS'ilidlri.ııe fb<ı:şl:mı\m~ır. 

N =.-ıx:ane Vokfil~ tas -
d& okıııdııktan eoora şıfur lmiızin 
ımulıto!f eeınUerirıd<> balıQelı; ve 
ruouız, küçük ev.br ;nşasın.e baş -
l.ımııJaroktır. 

ha:kiııne ve mÜıdırfaalarm dıe'vamı !============== 
30 ;n;saııı s:ı::!ı saat I 4 e kalınL\l!ır. * Fakir halka açılacak &arı Ba
}M; ve Kasıımpa.şa ha:mıımlan pa -
:ı:aW:si günü ö,l!~ıden sarıra ıme -
rasirnle 'kü:şa.t o 1 uruıcaıı.rt ır. * Rl.yasct:cumlhur or1keı!ıtraınn
dwı 70 !tişiID: ,ı,,r grup n"""'1!n 29 
un<:u günfuırlen · "::>arenı Beyoğ -
hında 4 konsır verooelktir. * EIZıx:an, Erzurum, Eri>aa, 
SdbiTiıkll'!'!llıisar, A h>cra, Fatsa vt:ı 
N· arotı'ki 2ıdze~ feınket<X!dele
Tinc y<ı<rdwn ed:rı mahklıntlamı cı >
zahınnm beşte dörtlü ve hıilruku 
amme., par:r cezalan da affolun -
rır.ıkt;ıdır. * btanbul 'barosu umumi h<>Y"!'
t: yann ı;a:ırt 14 de •bir hE;vı. ıtu ıımu
mi;;ı • toplan!Eına çaj:!ırıllrmştır. * Beşi:ldaş H revi ıJXlan 
'!:e!rt'!l edHen miiıkfrlaılllı yaya Jro -
şu.laTınıaı dördüncii&ı 21 nisan 1940 
;pa7Jr ~ünü saaıı onda Beş.ıl<!taş 
Harlik. vi kıı;:ağı öruündı< y.apı1a -
caktır., 

!basma gelrl .. Çuvalı ıne<Mra sok
tu.. Toıproklan ör1ım€ "" 'başladı. 
v.., kı Mı. kendine söyilcniyordu: 

•- Boşuna ö dürdiim şu herifi. 
C.OOinde yhmi beş IJrurustan lba.şka 
para çı.kmadı!• . 

- V8!Y eılı;ek vay Demek ki, zar 
va!lı adaıncağm yi<mri beş kuruş 
~ öldiınWş! 

- EN.et. Haytlı.B!Jıu acımak bil
ımez. Acıdığı ~ lwrydııtlruık yapa
maz. Onun W;irı yirnni beş kuruşla 
y>innti ~bin ık~ıın farkı yı:»<.. 
rbur. 

- AırnJJnı d2'Vaım et, azizını! Taş
l:a:rm ·arl<asına sinım!:;ıiik... &mra 
ıne yaptın! 

- Olld;ı,n ö~. tdbn<iırı. ederııe
diına mi? Derhal t::ıbanoarnı ç_ıke
rclt: - Daımınma! di}ı~ bağırdım. 
öteki diıml() de elcl;trik fe:neMın:i 
yalkıtım .. iHaytl'urlun vüzürııü 1albis 
ebti:ın. Yimı.i dört yaşla,rmda i~ 
lboylu bir gı.ını,ıU 'bu. O güne kadar 
taımam dokuz ki.şiıı:Lıı kanına gir
miş re cesetlerini taze mezarlıarm 
içine ı;öınmüştıi. Gece mezarlığın 
içi QOk karanlıktı. Ha:yıdudu, kaç
m:ırsın diyte, ıUk öt:ıce bacaf:ından 
yrara1amm. Ond.aıııı SOillrll Önüıınz 
llııa.tao:al<, Kaı-acaahroet lıarııı!ro'luna • 
lııadar götürdüm. 

Aw.kat Ceııal. alnıı:ıdaiik ıtıoırlerıi 
sil.erek mınidaıııdı.: 

r oz deryaları 

Taksim meydanIDJil tanzimi işi 
mayıs sonuna kadar bitecekmiş. 
İnşallah diyelim. Eminönii mey
danı ne vakit bitecek?. Taksim 
bahçesinin tanziıni işi ne :ı.aman 
bitecek?. 

İtiraf etmeli ki, buralarda, işler 
ağır gitmistir. Bn meydan ve bah
çelerin tanzimi i i sür'atle bitiril
melidir: çünkü, bütün yaz mevsf
mlndr, bu sabolar toz bulutu men
baı olur. Havalar dilielmi tir. Bir 1 
kaç gün yağmur yağmayınca, bu 
sahaların civarından gecmek, ol
dukça mül1m bir fedakarlık ha-
lini alacaktır. 1 

BÜRHAN CEVAT 

mıı;ı;:ın•.z, Yılmaz B<zy! Tebri'.k ede
rim sizi.. 

Üs..itüdaı-dan geçiyorlardı. 
Q.ı!jl; 

- Farfma wnmaıd.an Almıedi)ı'.ı 
caddesme ı;:elnı':şi:z.. 

Dos:li. Ve ııcHerok: 
- limıaımclan cıl<ınru; ,gibi sıcak 

terl .. dölmıiişüım~ 
Di.~, .. flave e~ti. 
Yılmaz otornohı:lin ~ 

dım bakıyordu. 
Ü sküda;· iskeD;i.Qe ıkadar Iro -

IDllŞ!nadan. et.rafa bı.kmd!ı.lar. ... 
KuııguneııRa "'3rdıklan mıman 

saaıt on bir buçul<ttu.. 
Yı.Janaz iskelıe .ba.,ıır.tda otomo • 

.b:iJden lnck 

- Burada t-.lı:siden ayrılıyoru:z, l 
OeW Bey! • 

Cclfil da!gmdı. Bu ı::i:izü işitirıc,, 
dieıılıal cıtıoıııdbiJden aıtladı. Şaförüııı 
llıES3bıru ~r.. 

Ve iSkı.'ieye girdills. 
ecmı· etrafına bırkmm-ak: 
- Burada vapur mu fbelcli.~ _ 
"' ? ceı:ız. 

Diye mmldanıdı. Y ı lmeız sa:ıti'tlfE! 
lba.kıtı: 

- Evet. Vapur lbeldiyı ~eıPz,. 
- ~ereye gideceğiz?. 
Yı1ıruıız amzunu sillkıti.: 
- Hiç lbir '/W'e ... Burada k.a!a-

- Qok Jıcıyccanlı.. Çok Jronkunç cagrz. Çıkım yı:ı1.ooı ı ~ut .,.. 
lbi'!' macera. Ben, ır c...ya.rı.sı değil, rduıt~iz. 

Qiirııdiiz bile bııraıdaın ~Jıken ür- ı Sonra 'b.irdor• ot?lm klliıağına. 
oı-irim. arizim ! Şimdi arılardmı ıki. ekildi: 
lbu mcSld!ı: ancaık 11\;ıi.n J?]bi fora~at j - Sen i:t:ıni: banıda l>Erde. B<n 
ea'lılbi ırmmurhrn m~ şııran:ıın. ~ir sij:la.ra alııp geleyjm_ 
vadediyor. Boş yjlı" m ~ oıT.ma,. • (Devamı var) 

Bir hikaye 
Size, bugün bir hikaye anlata -

yım: 

Evvel zaınan içinde, adı, sam 
dünyayı tutnıu~ bir derebeyine 
fevkalade sadıkane hizmet etmiş 
bir köylü, efendisi tarafından mü
kafatlandınlınağa karar verilir. 

Derebeyi ~orar: 
- Dile benden ne dilersin? 
- Sağlığll1L. 

- Söv le. canını.. 
- Gönlünden ne koparsa." 
- Pekiıl&, öyle ise, ben sana bir 

höc:cet vereyim.. 
- Sen bifü'lıiu, ağam .• 
- Dinle beni, köy meydanında 

satılacak her taTIIktan bir knnış 
hisse alataksm •• 

- Allah ömürler versin, ağam" 
- Dur, bu kaıdqr değil.. Her sa-

kat insandan bir kuruş; her karı
sında n kor kandan bir kııruş; her 
adı Mehmet olandan bir kuruş 
alataksın .. 

- ! ! ! ... 
- Haydi, fİındi uğurlar oban.. 
Köylü dcrcbe:v.min yanwdan 

ayrılır, bu talt.ıf şekline fazla bfr 
mana veremez .. 

Köyiin meydaıun4an ge~rken, 
tesadııf~n, bir ihtiyarın tavuk sat
tığını görür; aklına derhal höecet ı 
gelir, adamın yanına y~: 

- Ver bir kuruş .. 
- Ne münasebet?. ı 
- Döcc::ctim var. 
- Ne ~·apı;ror,•un, be birader, 1 

ben sakat bir adamını_ 
- Öyle ise iki kuru:; vereceksin. 
za,·allı kövlü birden neye uğ

radığıoı bilmez, bağırmıya ba lar. 
- Yohu, İn$8f et. Hem, bu ta

vuk benim d ği 1, karmun .. Sonra, 
ona ne hesap \'eririm?. 

- Öyle ise üç korş "ereceksin .. 
Gürültüye, pazar ) ermdek; di

ğer kö) lü!Er de geliı: .. Derebey nin 
höccetini duyanlar, arkadı:,Jarıaı 
teselliye çalışırlar: 

- Anlasılı)or ki, mutlaka ala
cak, ver d kurtul Mehm t.. Hay
di. ver ... 

Beriki ahlıT: 
- Öyle i..., dört ktmlŞ verecek

sin.. 
Nailer, her memlekete s.aldt

nşta, işte bu kadar gülünç ve bu 
derece eatipüft<n sebepler ileri 
sürüyorlar. 

KESAT FEYZİ 

Halkevleri temsil 
kollarının turneleri 
Hıfk paıl'~is; geııBl ookıı.,~.rli -

l?',nın tensib ve ·kaxraırile 'bu y&. 
ı:Jlıfbalıa:ııda temsil kr>llan kuvvı ıı.ıı: 
alan Halke\tleriniııı ciw.r k:ıısalba
lıı.1'a <!(. d~ t ıın:sil "'-1lllrıdıeri taııninı 
wilmişt, Bu cüım:lcden ollmak ü--
2el1E' Elmirı6rrıi Ha.ık vi tems.J ko
mlw_ amaotörleri de on dört kişi
d:n müııı::kıkeop obra!k E&kı,,elıir ve 
İmıfiıte gitlcntık ikişer /bermı l \'U- 1 
mş!eırlir. 

Em.nönıi Halkev1 't-0'1!sııl hu ti 
·billı=;ı lzmitu hüyu..! hfr ıa~oot 
göıım üş ve Türk ıJaı,;zrcılıi.nn da
'lleti üzerine lbu g ıcc (Hissd şa -
yia) .pıycsini tıeımı9:ıı u'.ımı lk üzere 
İzmirtıten Gölcü/:"e harı.ıket etımi>ıtir. 

9 
ba 

may s 
amı 

10 bin talebenin iştirakile 
yapılacak merasim yer
leri dün tesbit olundu / 

rn m:ıı:;.., g .;J,;,d: ~ sııor .roy -
raımınıııı progı~ı h:azırl:ıımak 
·Ü2Jeıre İst.ln'bul Hati<cvı.eri rıe.isle
rile kaza k~\'1. ı.ıo
lıi<ı .müdür mu:winiıırden, ıl:aien tffi'-I 
lbiyı.: i ıınıını.tı.hasıdan VJE:c maarif 
miiıdü:rü.ndoo ırnüNk!oop olroınisyon 
dün saıa:t 15 de İstanıbıil vilii.yuti,,.. 
de ~v""' Bay Halükun r~ -
ıtıınde iıop anm1.91ıtr. 

K.ami.>'IO!l, v.Jiıyol. n.amu.ı:ıa ya -
pılacak ~.ınçl ve spoc me..a;.iııni
nin fbncr stadında sabııılı}e,ym sa
aıt onda ;cııas•n•a karar wmnıştir. 
ofener sıt<>dına bütıün gerı.;!ök. .1Je -
şokküllerin<lin mÜiieJd<ı4p beş bin 
ıitiş ıtok biT ta.coo grupu ;.,ıti:ralk e
drL-c ek.tı.r. 

Bur.dan ba.şka İslaınbul halkının 
tbu ŞCr!'l.kterden tamami.l.,ı istifade 
•..ıd6bilincllC'l'.m tcımin ımal!ıpıwi> e 
ayni giJıai s:ııbahleym oota mek
rt.epi ı· tclcbcsı.ııın Şeınf stadında; 
~ Ta!l<,lim stadYotnıınde; öğleden 
9!lll:r- <la sa:ııt ÜÇ':t- uıınuma rnah -
.,1.16 olm:rk ilioere Talks.ırn stadında 
t=üıl'Slln y. lmasın9 karar vıoıriL
ımişhr. 

Şeref ve Traksiım stadların.a sa
lbah arı •beş bin Cl'l'La mıekıU_ıp ıtaıle
besı ~141"'k edreoek ""' muh:lıeılif 
idmanlar .YQpaeıı.lctN'. 

Bu yıl itıziOOıt.ıın <liğer yıJ'll·ra nıis
heten ~ ınrurntazıeırn bir şelk ı\dl'ı 
rtımıini iıçin aı.vırıca bir komisyon 

'< l 'rl niştir. Bu yıl yapılacaık 
~ nçliık \'E! C)JClr şen :i'kleri <i~ 
slnı ıı,,,.rdcn daha ıgüzel w dİ$ -p). nli 
ol~al.. . 

Bu st .,'"a duhuı.i:" daveti\e
lcri m i müdurlüi(ıince ha:zır

llanal'i Hal vl. ine v~ mc-Ktep-
j re . .ıno _a"..ıtır. M-:kiLcf' ter-
de her ta d!;ıe wıl h.r da'Ve -
tiy>< v n:ıc ek:b r. 

---00,1>---

Deniz amelesi temini 
istikbal sandığı 

AskBr• fa':r.- - ar ımv:lga deniz 
am•';;:si tı ıminı ni stiılmaı saınıdı -
ğı;odan tckati.t m.ııışı alanların lbu 
onaa<;>a a •• n alfıkal;:ınnıın keslrrrnmi 
için Üç :y>llrkların:ı m:ıhsı.>b"1'! bir 
lbruçuk }ıllıı.'< maaşl.a:rının verild • 

ğiru ~tık. Bu kure de .bakı.ye 
bir bu<;U'k vılhic maoaışlıarırun ve -
ri]rnr eı karaıı laşl>rı'ltrı ıştır. 

Tc. .ata önümiizdc!kı; parmr!esi 

ııünün<kvı itiıbaıren ToJ>l:ı,aırıı:ıdakt~ 

l<n->' S\"Onda b~lanat'&.1< w cu:ma 
günü a'k.şaımına icadaır dıevam ed:e 
ce.ıın.ır. 

Cerrahpaşa ve Üskü
da.,.da ço.:uk bahçesi 
'El d Yt- reisP Cerrahp:ı.şarla 

lbüy k b r (lOctik b;ııhçesi yapmak 
kiın liSt.im.ri! <l ıre baslaııırmştır. 
Avrıc1 m:ııı_ıl d~ 51 .inci mk -

too y..ınıui.ı ve v 'll konağı ciıva

nıı<ia <• QOCUk 'haılıçesi daha ya
ıpılm, . ÜSk .X. d:ı da büvük 
tlfr CCX'tik Jxıhçebı v.ii.'.:ude ııetirik-
C':ıkt r. 

~====~=============-=================== 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri ' ----

Arnerika'nın ne düşündüğü bahsi 
Avruııa harbinin ge.çird;ği saf. 

halar kars1'ında Amerikalıların 
ne düşündüğünü, ne yapmak is -
tediğ:l taı:elenen bir mevzu oldu. 
Onun için Amerikayı bilenkrin 
yeni vazdıklarını okuyarak bir 
fikir edinmeğe çal~mak faydasız 
olınıyacaktır. Evveiiı yeni dünya 
milletleri herhaııgc bir harbin A
merikaya •irayet etmemes; için 
kendi eralarında birlik tesis et
meyi ötedenberi düşüniiyorler. Do 
maksatla şimdiye kadar Ameri -
kanın 21 hükümeti a..-nda top
lantılar ohnuş, az çok: kararlar 
verilm' tir. Fakat daha varılmak 
istenen hedefe gidilememi:;tir. 

Siınali Amerikanın cenubi A
me~ika ile olan ticllı' tine bakılır
sa cenubun bütün ithaliotının yüz. 
de ::G miktarı .pmalden geliyor. 
Geçen seneye nisbetle ~·üzde 18 
daha a<tınış. Yeni rakamlara göre 
şimali Amerika Biırleı;ik hüidi -
metlerinden senede Avrup ya sa
tılan cS'l·anm kıymeti 800 milyon 
dolardır. Yalnız cen i Amerika 
memleketlerine satılamn kıymeti 
iae 700 milyondur. 

Cenubi Ameribnın Arjantin 
hükfunetl ile Almauya araııır.da 
bir mukavele vardı: Ge<;en a,,~
tosta Almanyadan 64 lokomotif, 
900 vagon, 40 yataklı vaı;on gön-

derilecek, buna karşı da 100 bin 
ton huğda)., 8 bin ton yün ve saire 
alın:ıcaktı. Eylıilde Avrupada harp 
çıkınca Alman - Arjantin anlaş
ması da öylece kaldı. Şu halde şi
n,ıaii AmcrJcanın cenupta Alman 
ticaretinin yerini tutmak iatiye _ 
ceği pek tabii göriilüyor. Bn mak
l<l:ltla miiza,ker<Jlere girlşiimi~tir. 
Fakat Birleşik hükiımetleri şimdi 
en ziyade meşgul eden keyfiyet 
sonbWıarda yapılacak olan i;nti
ha bat hazırlığıdır. Harici mesele
ler Amerikalılann şimdi ikinci 
ücüncti derecede ehemmiyet ver'. 
dikleri i erdendi.-. Rdsicumhur 
intihabı ikinci teşrinde olacak. 
K~t'i netice belU oluneıya kadar 
Bırleşik hükümetlerin gerek ce
nubi Amerikadaki cumhuriyetler 
geı·ek Avrupa işlerine karşı ala~ 
cağı vaziyet heıiıang> bir taııhlıü
de girişmekten S<>n derece çekin
m~k olacak. 

Danimarkanm istilllsı iizer:ne 
Amerik::dıı bir aksülamel olmadı 
değil. Li>kin Danimarkanın İtlan.
da ve Grocnland gibi Amer;ka 
kıt'a.sına pek )'akın olan iki ada.ı 
~ma~lann ellne geçecek gibi gö
nınmuyor. :lfuttdiltler denizlere 
Iıak'.lıııd):·. nu cihe :len Ameri&a 
müsteı ih bulunuyor. 

ALİ KEMAL SUNJ\W\ 

• . etı 
İt lyanın vazı'/ 

er..' rma: AHMET stntıı 
• lıaC 

İskandinavynda r.skcrı ·ni• 
baslıyalı, İtalya gazctflcdeki 
mokrat devletler alcy ıırı j 
rıyatları şiddetleıuııh••t· g.,ç'o 
bilindiği gibi Alın~~aJ." a ııstl 
ne imzalanan bir ıttıf • a"''"' 
ılır. Fakat h•rp çıktıgı ;:ııı .ıı 
talya, Kont Cranouun .,ı;aıs '. 
sebepler dolayısilc, h:ıı' ~· 
rak etmemiş, ,harb~n ·danb 
kalmı tır. İtalya Y.edi :~"'d' 
Alıııanyaya ınanevı la • dıŞıJl 
lunmakla beraber, harbın fırs'~ 
kakcağını tekrar etnı~k ııal 
kaçırmamıştı. Filhakiku"e,·i ssl' 
henüz bu yardımını ~3 .. 1 rt 
dan maddi sahaya ınh"11 .,ıtlC 
memiştir. Fakat .i~a)ya ~"'yıısıl 
nin son hafta ıçıııdckı p\·ıt• 
•haklı• yı, •haksız• den ;, l 

· · ·ere•· 
noktasına inhisa< ctm•l 

1 
,;oln 

liz deniz ve kara kuvvet • JıSllılı 
zini tebarüz ettinnek ıııa .e 

h .. uıu • matuf düşmanca uc !'laf' 
almıştır. İngilterenin 'k ~lJll. 
gafil avlandıf:ı, dinanı•dl I' 
ya kars15ında •mütered , j,aııı 
terenin mağlubiyete UI• dı•• it 
duğu uluorta yazılın ktD 
ymı donanma.<ı., aı· • ın. .;ıo 
hDT manevraları• bah~n~;.,ı. 
rekete geçmiştir. Bir ltıı ıİs b 
zetesi de Korsika ve TU~ıeıi ıt 
kındaki iddiayı tekrar 1 

mıı;tır. ; ti 
'Acaba İtalyan gaıetel•[,tıl' 

hndan yapılan bu büeuııı .ı;rl 1 
kasındaki ~izi; maksat n~ııı ıl 
ya, harp dı ında kalaeaı;~b. 
man zaman bildinr' ltle ı11'~ 
bu harp dışında kalma '°'•tın'' 
nin so•una kadar devaııı . yıl 
eeğini de İtalya gaze!•!j,, 
makta idiler. Atah<ı JI. · .• ~~ 
harbe fileu i~tirak e~ıııı> ptY"', 
mı vcrm· tir? Jl"llı kıka .. .,, ,_ 
milel mün3'iebellcrin lıuı;d, P 

nn b ili olıw) acak de~•de ı 
tik:rarsız olan bir de,-rıı~ • ~ 

. hııt•<1 maktayız. It·lyanın . it Jt' 
kası da ele avııca sı~ /.> deri' 
değildiı:. Fakat italy~%ıı~ . 
baı be ııirmiye hazır o .,ı.r~• 6' 
şüphelidir. ltalya, d ıu .• •· 

·~ır•~ .ı letlere karsı harbe i" ıeµ ' d•' 1 Fakat ancak demokrat ık etıil' 
mai;liıbiyelleri tahaldu t~ ,J 
sonra; ve bu iki iınpa~a jt 
m.iıasıoı payla ıak lçiD eılİI 
böyle bir ihtimalin beJırJll 
çok iyi bilir. 

Bununla beraber, jıalY"' ~ .. 
siz, bu karışıklık içind•!' ti•'°'' 
sine bir hisse çıbnnak ıs ~ 
ha<p dışında kalmasın~ ııeıi 
ğı olar~ k, demokrat de". e t 

kışık zamalnarda t~2~d,ıı 
beklenir. İtalya, yedı a ~~ 
askeri harekatın JMı.•lafll ..,ııw. 
demokrat devletlerin dtııİi"''~ 
lannı beklemekte idi. ~I _, 
Ingilterenin simaldc ııı, r"" 
duğtı ve Fransanın da l' ~,~ 
tında bir Alınan taarr" bit 

1 şılanıak için hazırlandıltt ,,,ıı 
' L• t O 

manda Jtalya, dcmoıu ın• 
!erden bir. ey koparnıak ı:ıfl"~ 
na matuf müzakere J<ııpı V~ 
çılm•.sı zamanı geldiğiD~04~1 

• 

İta!) anın Almanya lı~\ıı . 
ni dostluk tezabürlerı ~ 
izah edilebilir. ıtctjll 

d I< F. 'kat demokrat ~· 1 ,,,ı niimayi~' karsısında Jt• '1< Jf 
Lmiyct ı:üste~ccekkri ~ft ~" 
lidir. Çüııkü berke• bı ı iŞ'''' 
Alman .aferi, İtalyanın . ft' 

J'b' ·etı. il verınez. Alınan ga ı ı)! 11 ı 
k<.dar hatt.iı belki de da 

1 ~..J' 
İtalya için tehlikelidir~yı f>l",# 
rat devletlerin, AvrııP ,',..ı'J.,ı' 
hegemonyasuıdan k~~rta.ıel"' 'J; 
!unda ııiri~tikleri nıu<• ,ııı~,ı;,' 
zaman<!a İtalyanı_n da Ö)Je ~ ıı' 
Fakat ltalya, vazıyeh. l>~ fi.: 
nazca idare etm~tir l>i ti-' 
vazifey i demokrat devle jfJllı .1, 
mektedir. Şimdi üstel~ Jl'!.ı:,, 
biraz da kendine ait.01,;ı bflY" j 
feyi yapanlardan •s.u~oıJI d', 
temesi, l!alyan polil• bİ ... ıı' 
an'anesine uygun ol. 3 •• ııııı. 1. 
mokrat devletler, ital~ ~i 
nüz karşı tarafa g~~ p~ ı0İ' 
saret güstermiyeceı:ın• dtl~ ~t 

. b~ ~,ıır,. 
ltrler. Fakat Italya, ~·· ~,~~1 
zakere kapısını ııçaııı .,k 51 it• ],ı 
rat devletlerin dah•/..,eJıtl ~I 
lan bir zamanı bek ı~,,yıı ~ 
Almanya mağlup olıt 1,_rıll f~ 
böyle sıkışık zaJllll" 1~ ;f 
çatması beklenir. JIU ~~l 
ıun demokrat devletlere ;ııkİ ~ 1, 

· t' k • h .->.&tın •· 1""-'' zıye ı as en ~ 118 ~·~ "f" I 
bağlı bnlnuyor. 1.'"11 ıceclı- !lİ~iı , 
nıanlarda sesi yuk>~ ,,.-ı fi 
demokrat devletleorl'' 1ıııtlı" 
muhakkak olnıadıkç• ktit• 
mekten ihtiraz ede« 



Bir Amerikan filosu Çin d nizlerine gidec 
~'>ııı 1J (Radyo) - N vyorktanj bir kısmı Pastfık denızne harele-et ı gidecektir. 

rıı 101': Amerikan fılo.9lmun etmi§t>r. Filo, Çin deni'<~rine de 

0nıanyada bütün demirmuhafızlar serbest bırakıld1 
nüler d ı h"t·· · 

Sırrı Bellioğlu1nun 
gizli teşebbüsleri 

Tiiı1k - L"'gi]iz • Fnıınsı.z rtıte.rakı r ·:ııe Relkfüriinıe Çidootlc hücum ... 
a.kyb;:.ne ~milli ımcmaa re ~Y- dilinelctıedir. :r.~ satın:ı;a 
!kırı baızı mcıkltıupı.ar vnzı,p gıôn<kır- mı:zaraııı, Rektör nuıtknnda Tıbbi -
ımek suçllıe tevkif orunan eskı lzıınit }':"!Herin i.rııhlaı:ıc;:ıhlı: vasfından. 
milii~•kil. meb'-uoo, ı;abıik .iktıs:ııt ôba'1~tlım€Jlli'Ştir. Imzasız meıktu.p, 
veiıdllerinc!en D. Swo ho,"'k:k,'Jdıa,kg' ~ıo!lbivelilerin bu ndktayı uraııı.ın... 
ta.ııJ<ill<atm b.itıti,l.iiınl dün haber ~ yaca;n "'e' bu 'bım:ı:!liın hesabım 
miqt;k. Rıellııtörden °bdıem;baol SOl!".ooaığı 
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Reıit Pafanın Hatıratı 

.A ED YA ATEŞLER i i E 
\'azaal r: 

lakeııda F. SERTEW Cevdıec R il \'ULARKIRA 
=-::. 

Kilise ~iliy eş 19 (A.A.)- Romany~ ketinin son zamanlardaki muta • ı Romen z•mam ar arı.?ın '.1 un. sı· 
tııı c n"7.aret' tahaşşüt kamp • vaat teşebbüsünü bazıdıyan 6 sef- yasi c~eyanların mı~m~l.~erıne 

'-'ll •• ıla bulunan son demir muha- ten mürekkep bir heyet bugün ilk ~~ş~, hılhas a muhahfdko~ Ibu. por
ı. -..-ııı alın tisının boşlıca şefl•rın en ın o-'<>rbe.t bır&kıldıi:ını ve bu defa olarak Kral Ka'->I tar • lan M'halachcin rejime iltibakın-
'1tıı~ın Iai(vcd'ldiğini Dildir • dan r<"Sınen kabul edilmiştir. dan sonra, geniş bir teşriki mesai 
t.· ~· Demir muhafızlar teşkilatının sivaseti takip etm~ğe karar v~r • 

llıııııı IDÜfrit sağ cenah hare- son azasının serbest bırakılması, miş elduklarını gostel'mektedir. 

Bu hususta!ki 1ıaJ>klkat """1"m an nrle bazı saıı;ımalar 8"'&1an -
An!k:ırıı:YU ~cıril!m. · . K<:ındisi.- m a :d. Bu imzasız =~ 
n.n h~q ııelrr..mizde muha- 'bir >ta<lum kimselere ıW\11 ııön<ie<
ikeme edi1mı sl ,fu't.imaıti daha kuv- rilımişti. v; Trtı faıküi!(,s; dekanına 
velli<t r. Di.ğ x taıraJitan İzmit halkı Rtindeı•ı!en y:aızıda sın-.Qıiın lriıın
eski ım.eb'usun bu hareke'tini nı.~- 1"..ll"f2l V<>Yanw~ da~~. 
ret \1.J asaibiyetle k.arşılıırnışlardır. Deılran bu taım;k e<!'ei me'ktup-

nüfus 
işi ri halledilmedikçe 
işinin içinden çıkılmaz 

Serez nüfus -nrluı.,"<unua aon 
yıl içinde yani me.,.utiyeoo ila
JllDdan iki sene önce çıkardığı re.;. 
mi nüfus li•tesini bir kere gözdell 
geçirelim: (Vesika: No. 14). (1) 

kısmının patrikhaneye, diğer kıs· 
mının da eksarbhaneye ınerbut 
oldukları vardı. S=ra, bir !ısın 
patrikhaneye mimasebeti Bul .r 
komit.sına meru;ubiyet ne de ma
ni değildi. 

Amerikanın kabul ettiği yeni deniz bütçesi \1 ... 
'-ıi~tıgt<>ıı 19 (A.A.) - Ayan 
-,,ij l telDllluz 1940 da b114hyan 
'ıııı ~""O.•ııiıı bahriye bü~...ı ka
~- ~ha.oı, 4 reye karŞ1 63 rey 
-..ı.1,7 111 etmJı;tir. Bu bütçe, 
~P ~:.•18 d.Mara baliğ olmakta 

zaran 48,437.229 dolar fazla ve fa. l 
kat Ruzveltin bütçe lıakkında koııg 
reye göadenui~ olduğu mesajında 
istediği tahsisattan 123.415.095 do
lar noksandır. 

ler için bir deniz inşaatı pr1>gramı 
üzerinde tetkikat yapmaktadır, 

""'1d,,. evvelki lıiitçeye na-

~Osk ov adak İ Amerika sefirinin çağırılması isteniyor 
~<>rlı; 19 (A.A.)- Sabık re· •Amer~ So~etler! tanı • il_ıracat mcyanı~da ~il?as~a be~-

Diğer taraftan ayan meclisi bab· ı 
riye encümeni, önümüzıh!ki seno· 

Amiral Sta.rk. japonyanın insa
at tezgfilılanııda 4.000 tondan faz
la hasimde 8 muazzam zırhlısı ol
duğunu ve bunlardan 4 üuiin 1942 
de ikmal edileceğini söylemiştir. 

~ \it lloover Amerikanın ması, çok büyuk hır siyası ve alı- zın, bakır ve saıre gıbı Fınlandı-
' '~daki sefuini geri çağır- liki hata olmuştur. Polonyaaın yalıların, Polonyalıların ve diğer 
~ 1&teı.ıJ,;tir. istilisındanberi Amerikadan Rus- milletJer:n hürriyetlerini gazbet-

~-=-·~. lıeitalılt Colli«'s ınec· yaya yapılmakta olan ihracat yüz.. meğe yanyacak olan maddeler 
"'-....._ ııöyı., diy~: de 300 nisbetinde admıştır. Bu 1 vardır. 

~orveçte Almanlarla İtalya için 
llıuharebe başladı akıllıca iş .. 

' (l lnol &all!te<I deY&m) 

(~ btışlamıştır. 
~ lal'ın Troıme şimendifer 
"" ~en yaptıklan bir ta.. 

.~l<ıt verdirilerek pilskiir • 
ı. -. •r 
"lltıı . 
~ eq-1(<'~ çekilen Alırıatılar ta· 
r' 4z

1 llıekıedir. Nrm.ıeç kuvvet- ı 
• ı ~"2>ılo.ra karşı koyabilecek 'lltq fl•lm~ bulwımaktadır. 

ııı4kıı0s!o mmtakasrnda Nor • 
~ 'l tıe?neti bilhassa N ıyo.•a 
ı\ı.ı.ı'Qfıııda tekasüf et »ı.ektedir. 
~"l'İa ~RIN V AZiYETl 

~-lltıı l9 (Husu.i) - Norveçte 
· ik J\lınan kuvııetlerinin N or

"'l/e böldüğü. hakk-ıtıda AL. 
l'QQYolarının neŞ7'İflatı ııalan-

1 > 

Zerin son hafta içerı.nndeki zayiatı 
şudur: 4 ıı<ıffı lı.arp zırhlı.<n, 2 kru
vazör, 7 detıizaıtı, 9 destroııer, 1 
tayyare qemisi ve 23 tayyare ... 

Paris 19 ( H usıısi) - Roma rad
yosıı, Nort·eçtekı muharebe haber
lerini luid's!eri tahrif etmek sııre
tile neşre devam etmekt(odir. 
Narvık civarında Almanların 

te-mizlenmesine başlanmıştır. Bu • 
rada Alman kııvvetlerile müttefik· 
Zer arasında ikinci br ~ddetli mu
harebe daha olmııstur. 48 •aatten
beri devam eden bu muharebenın ı 
fteticesi henüz alınamamı<tır 1 

{llaşmakal<.>den devam) 

için bu ~ola sapmış, fakat, muka
bil siikı'.ın ve tedb'rlcr bn blöfte 
daha ileriye varmnsına veyn pa
zarlığa oturınasına müsait olma
mı~tır. Olmamakta devam ed<ce· 1 
ği de muhakkaktır. Millı·tleriıı ha
yat ve ölünıleriuin bir arada ve 
b'r anda bahis mevzuu olduğu 
böyle bir vaziyet içinde en küçük 
bir ınüsamaha ve müsaadenin de 
yeı:siıliı(i aşikardır. İtalya, nisan 
başlarına kadar muluıfaza edeiıil
diği vaziyetini buııdaıı böyle de
vam ettiremez. Ya bitaraf kala
caktır; ya Almanlarla beraber 
harbedecektir, yahut da müttcfik
lcriu safına geçecektir. 

HADiSE NASIL MEYDANA tam İsUriıul müddeıo.ııınums:nJ ha.-
ÇIKARILDI? ıl:ıerdıaır '€1!:ıniş ve mesele bu yıotla 

Muma;leyh.n; öt.ye b:ıri.vc ııön.
derd.ği me~tuplar .çin claieriya 
~nieraı:ıs V' , m"Tasiım gih vesi -
I:..~erdrn isti.fad. e<tıt.iğini dün ya;z.
ımıştıık. F'Thakiika ı.lıu had.senin 
m<:>vıda:rıa çı:kıınasıruı da tıp bayram. 
ımeras mi oobeıp olımuştın: 

İsıt..ınbul T;p fıılrütu_ i Dekanına 
bl:ıbiyen n vıldönıümü m'Erasımin
dan son:ııa de~ i.Je vazılmış im
z:ıısız lhir .ın1:1kıtıu,p ~iştir. Bu 
ımeikıtu.pta bayr.:ım münaS'l'ibetile 
SÖ\"le<R\' nıJtukt.an dolayı Ü nıi""ır-

~a İn1tUtal er;kımişti.r. 
Di/)eır ta;rai't.aıııı sc!hrim.imeki.\».

:zı yümt>k mıı1ooıınJara d'a i:mza5ız 
ımdktııııpJıaır gelmiş oıldu:i!ıtmdan ibwı.. 
!ar d':cıla}'1Sıle tahklkıaıta başlan • 
ım!Stır. 

Bu muhtelü ıını..k!upl.ır mah•.vet 
ııtibarib 'El:!ndbi bir ımeml':ıl..--eıtin, 
mmnlekeo't.intiz aleyrund. ı1<i &m<ılini 
'berviç <eıbı ve ibuıılı:ırın ne;Tinıe a
.Leıt olur mwvet -!l'di. Bazı askeri 
ımaıkzmhra da bu imzasız yazılar
dan D'Öıı.cieri:lmişt T. 

Balkanlarda bu ut ar 
dağılmiş deği dir 

(1 inci sahifeden devam) 

Di!Jer taraftan ltalyanın Ar~a. 
vutluk, Fiyome ve Adriyatılı: şnnal. 
mıntakasıııda yeni bır çok tedbir- 1 

!ere baı; vurduqu ve t€ knisyen 1 
kıt'alar tahsit eylediği resmi ma • 
hiyeıteki tek::ip!ere ragmeıı muh
telif ve müteaddit kaµnaklarca te-
ııit olunmaktadır. Keza, Almanya· 
;,m Slovakya ve Morav•ıada yeni 
fırkal.cır talışit ettiı'ji ele bil' vakıa 
olarak ka11dedilmektedir. 
Yugoslaİ:yadan bazı Almanlar 

memleketi terke dat•et olunnıu~
lar. cas11sluk yaptıkları sabit olan 
Alnuınlar da askeri malıkem~ıe 
sevkedilmiş!erdir. Tıınac!aki kon
trol faaliyeti ise ba•lamıst•r. 

Pııris 19 (Hususi\- B~lkan 
Iarın vazivetindc miihim bir de
ğişiklik olduğu tahm;n edilme • 
mekle beraber, hadisell"l' •on y.r
mi dört saatte nisbi bir sı1lih hu
sule geldii{ini zannettirecek ma .. 

Bcynelmjlel scr:ri şehrinin inşa~ 
atı, buı;inkü ahv_ale rağnı~n de
vcı.111 etnıektcdir. Italya, sulh ese
rinde tesriki nıesal arzusunu her 
zaman ıröstermİ!oilİr. 

Bununla beraber İtalya ile Al
manya arasında askeri konıİsJon~ 
!ar mübadelesine devam edilmek
tedir. Bu komisyonlar, Ordunun 
mnb elif şulwlerinde çalışan tek· 
n ·syenlcrdcn \:e askeri ınütchas .. 
sıslardaıı mürekkeptir. Bu müte
hassıslardrn bir kısmı Romnya 
gelmiş bulunıuıtktadır. Bunlann 
ziyareti, her iki ordu arasında ıne-. 
sai birliğini güden 19:ı6 tarihli an· 
J sma) a göre yapılmaktadır. 
AVAM KA!UAP.ASINDA İTALYA 

LfillİNE BİR TEZAHÜR 

Ceıı ve Trondhayim'de ancak 
~~;:eterden mürekkep bir Al-

Roma rodyosu, bu muharebec!P. \ 
bazı Norveç ve Fmn~ kıt'alarının 
lsveçe iltica e-ttiğini ve bunların 
silahlarının alındığım bildirmekte 
ise de, bu haberin kat'iyyen aslı 
yoktur. 

Bunun en makulü müttefikle -
rin safına geçmesi, insanlıi;n hu
zur ve saadetini kundaklıyan har. 
b, n bir an önce hedef ve ::nyesiııi 
bulmıya hizmet etmesidir. F• kat, 
bunu yapamadığı takdirde en a
kıllıca hareketi ikinci derecede 
bir hizmet olmakla beraber Al • 
manya ile olan ittifakını bozması 
ve bitaraf kalmasıdır. Bunu yap
tığı, müttefikler ve alakalı mil • 
eltler nazarında bitaraflığını te
min eylediıii takdirde har.bin kı
salm~ına '\:e Almanyanın münha
sıran garp cephesinde harbe de
vam etmesine hizmet edebilir. 

ı Mrettedir. 

Londra 19 (Hususi} - Avam 
kamarasında, İtaylanın Londra 
~efiri Bastianini şerefine verilen 
hususi hır ziyafette bazı nazırlar 
ve mümtaz şahsiyetler bulunmuş 
ve İtalya kral ye iınparatorunun 
ve İtalyan sefirinin sıhhatlerine 
kadehler kaldırılmıştır. 

~"Oyctı vardır. Bımlarm ara
,['t,~ 1 rabıta kesilmiştir. 
.'41 lt,j derüz ve hava taarruzla. 
tıı:""· ı: her türlü tedbir alııı • 
:'-li • .. "•anların yeniden 5 tay-
~1Ürülm.J'.4tiir. ~"ft 4 "ktan g<!lenler, burada 

.'Vııq_ lnıan askerinin toplan • 
\i dı!cıJ:.aı hkajerak n kapan
ı.,/~<>ı-tllt.ile sevko!uııamıuiığmı 
tç'l'ı~ ASKERI GAZETE 

l\'ia fIHABİ RLERl 

,'1l l9 (Radyo) - lsveç iıü • 
. ..,_ .. i>ı,' ;:ene&; gazete mu1ı.alıir • 
~ 

9
. ~ müaaade almadan 

~•Zerini ıııenetm~ir. 
;, "ı 7"tiler; de askeri maka-

ilır 14-acaatıa vesika alacak • 
t~\I 

l._ ııt:ŞLİLER HUDUTTA 
S"llt,ı R.LER KAZIYOR 
1..: ~9 (Hususi) - lstokholm
~11,ı, "i!d~cjine qöre i ımeçliler ~ 
ı...;·~,.ı lltu~madiyen asker ıııq
\~ ~ r. Hudut boyunca si • 

JııQ~'lmakta t'e dike?ıli teı.. 
~l./.ı lalar yaptmaJctadır. 
~ A.z.,rLllRA GÖRE 1NG1Liz 
'"'>li~ ZAYiATI . 
~ (Hususi) - Ingi!iz • 

AMSTERDAMDAN VERiLEN 
MALÜMAT 

Amste-rdam 19 (Radyo) - Müt-
1ıefikl.erin Ahnanları Na·rvikterı çı- ı 
karabilmeleri müşkiil olacaktır. 
Muharebeerin uzun süreceği a.,.,. 
W.ılryor. Çünkü Alınanlar daha 
evveldııe mü.hi.m. noktaları elerme 
amışlardır. 

Buııları, bulundukları yerlerden 
atmak iç;n kiilliyetli kuvvet sev- 1 
ketm<k •hım gelecektir. - ---------····-

LÜ 
Atatürkün sınıf, ınenfa, müca

hede ve inkılap arkadası .abık 
Kırşehir ıııeb'usu, emekli 

kurmay albay Müfit Öz • 
deş milli mücadelede Af • 
yon slperlttinde kazanmış oldu
ğu müzmin bronşit ve anfizemin 
sevkile iki gün sür~n kısa ve fa
kat şiddetli bir rahatsızlığı müte
akip irtihal etmiştir, Cenazesi ya
rın Hevbcliadada Lozanzaferi cad
desindeki evinden saat 13,30 da 
kaldırılarak Heybeliada kabris • 
tanına defnedilecektir. 

Merhumun ailesine ve dostları· 
na taziyet beyan ederiz, 

• 

~n: Rahmi YAGIZ -- No:88 

Donanın; Geliyor 
~ı~ıt~ 

<lQı yok Amiral, piyasada bir damla 
~ benzin bulamazsınız" 

~ ~~'ı,. İizct'inde durarak ısrar l ladır. Bu müd.deıt urfında lla bi:r 
İı-aı 1 IIıaiırukat meselesi, hid- gün olsun faaliye-tten geri kal • 

·. e d l'ntışınca Başkumandan dıklan kabul edilemez .. Gün ge~
~ıısJı bir sebep gibi gö

. lı~ııı alc sordu: 
~~iı::: ıııayi ıııahnıkatı bizim 
~~il '<le llcredon tedarik e-

~ ili,, 1"tııuı silkti· 
tı~.'"tl(i ke t· . d'"" bu 
1ıl.:ı.~ s ıreme ıgım, -

ı,.~ıı •izj dıf:un bir nıenbaılan!. 
iııı~!Iıaı. ~ fikrin izde değilim .. 1 ~'tj~ıı ~ler?. ge~it esnasında 
· ıı'lılcııt .. ~Yuk hır kısmını ına 
~!. YU.kJenıeğe hasretmiş 
,~"4 

il' ~lllışlardır l>elkı eıJr... 
.4 . ı.. la.'ıtelbabirlıerin 

l:ıı-ı§ier;i 3 aydan faı-

mivor ki bir gmnimiz bunların ta
arruzun" uğrııımasın.. Şimdi işi, 

sahil şehirlerile ~keleleci bom • 
bardunana çevirmele.ri, fwtliyet • 
lerini arttırmalarının bir delilidir. 

Elleriıı<ieki mayi malını.katı böy. 
le hareketlerle israf edeeek kadar 
bol farz ve kabul etmemek vazi
xetirule bulunduğumuza göre bu 
sHaltı yılanlanna gizli hır elin 
devamlı surette yardımda bulun
duğuna inanmak, benzin, iaşe mal- 1 
zemesi hatta muhtelli eşya ik • 1 
mallerinin bile nwntazam surette [ 
l'&pıiılığını iki kere iki dört eder 

Nihayet, büyiik 'bir Almanya, 
"&!ip bir Almanya, kuvvetli ve 
•aman tanııruyan hir Almanya. 
yana İtalyayı da Avusturyadan, 
Oekoslovakyadan, Polonyadan, 
Danimarka ve Norve~ten ayırt et
miyecek bir Almanyadır. 

Tiryeıste, V ened.ik, Adriyati.k 
"11azi Almanya- için Hamburgdan, 
Danzigden veya Bergonden az da
ha cazip değildir. 

ETE:ll İZZET BENİCE 

gibi kat'iyetle kestirmek müm • 
kiindilr. 

Enver Paı;a Suşonun bu izahatı
na yaııasmıyordu. Me:mlcketteki 
he-rşcy buğdaydan üziime, iğne -
den ir>liğe kadar bütün istihsaller 
Harbiye Nezaretinin mürakabe • 
sinde vapılıyor, sonra bunlar top
latılarak ambarlara getiriliyor, 
buradan cepheye veya diğı r lü • 
zumlu mıntakalara gönderiliyor
du. 

Memlekette bir dirhem benzin 
bulmak imkansızdı. Petrolün ok
kası 300 kuruşa yükselmi~, bu 
fiata dahi ancak pcrakeıı<le bul
mak, bir teneke elde edememek 
vaziyeti almış yürümüştü, 

Binaenaleyh ba,,l<unıandan ve
kili, Amiral Suşonun mantıkan 
kabul edilm,·si zanıri olan, ileri 
sürdüğü noktai nazarı bu sebeple 
kabul etmiyor, kendi kendine: 

- Liimbalara koymak için ok
kası üc lirodan tedarik edilenıi • 
yen ,gıazyağı vaziyeti gözününde 
durUJ'ken ı>İyasadan bcıızm bu· 
lunamk bu diişman tnhtcll12lıir • 
!erine verildii(ini dü ünmek ah • 
maklıktır. 

Diyor, ıwktai n:ızarı.uda ısrar e
diyordu. 

İtalyan gazete ve radyolarının 
İngiltere aleyhindeki neşriyatı 
durmustur. 

Sovvetlerle Rum<nlcr arasında, 
her iki taraf ordularının onar ki
lometre geriye alınması hakkın· 
da yapılan anlaşma müttefikler 
mehafilinde memnuniyetle kar,ı• 
lanmıştır. 

Sovyetlcrin, hudut hitdiselcri 
hakkında Romanyaya on be~ nıad· 
delik bir nota verdiği de tekzip e
dilm<ktedir. Diğer taraftan Yu • 
goslavya iktısadi münasebetleri 
düzeltmek üzere l\loskovaya bir 
heyet göndermektedir. Yugoslav· 
yanın Sovyet Rusyayı tanıyacağı 
ve iki memleket arasındaki si~ .. si 
münasebetlerin de düzeleceği Ü· 

İtalya hükumeti de Bari liına· 

İTALYA..'11~ BALKANLARA 
TECAVÜZ EMELİ YOKMUŞ 
Roma 19 (Hususi}- Giornale 

Ditalya gazetesi, bir İngiliz gaze
tesinin neşriyatına CC\'aben di .. 
yor ki: •İtalyanın, İııgilterenin ik
tıs.di abluka)·ı Akdenize. ve Bal· 
kaularıı teşmil etmesinin ltalya a· 
leyhinde olacağı yolunda İngiliz 
hükıinıeti nezdinde teşebbüste bu. 
lunacai; hakkındaki ncşrh·at doğ· 
ru değ'ldir. 

İngiliz .gazetesi, İtahayı şarki 
Akdeııizdekıi İngiliz . Fransız • 
Türk kuvvetlerile tehdit dlmek: 1 
istermis gibi görünüyor. Fakat İ· 
talya, B>lkanlara hiçbir tecavüz 
t'meli beslememektedir. Almanya 
tarafından da Bdkanlara karşı 
bir teca,·üz sadır olma>ı beklene
mez.• 

mit edilmektedir. ı 

nında yeni ttdbirlcr ahnn,ış olun- '"' ''""-' .... , ...... ,...,,..,,..,,_, •• .,.,,.,,..,,.,,.,.,,_, ...... , .... ,.,..,, 
duğu ve tecil edilen dört sınıfın 
silah altına çağırıldığı hakkındaki 
haberleri tekzip etmi~tir. Bu §a· 
yiaların İtalyan gazetelerinin Jn. 
giltere aleyhindeki neşriyatı üze· 
rine ortaya çıkarıldığı söyleni -
yor. 

İtalya hükfımeti nesrettiği bir 
be•·:ınnamede şunları söylemek • 
tedir: Bütün İtalyanlar, mcmle • 
ketin imar ve inkişafı hususunda 
gösterilen gayretlere hi~bir şeyin 
mini olmasını arzu etmiyorlar. 

Suşon, Enver Paşanın bu redde
dişine de sövle bir konuşma ile 
karşılık verdi: 

- Ben, mayi mahrukatın ara
mızda yasıyan gizli ellerin sah;p· 
!eri tarafından temin edildiği ka
naati~deyim. 

- J.ıııkanı yok Amiral.. Piy'163· 
da bir damla benzin bulamazsı • 
nız! 

- Ciheti askeriye ambarların
da tonlarla benzin mevcut! 

Enver Paşa gözbebeklerinde 
hiddet şimşekleri uçustu .. Bu sü
ze canı sıkılan genç Nazır hay • 
kırdı: 

- Şimdi de her iş bitti, sıra bi
ze ihanet isnadına ım ırel<li~ 

- Pardon ekselans.. Ben, bu 
sözlerimle şunu veya bunu kas
detınek, kıyı.metlerini inkar et • 
ınediğimiz ~n1anlı ordusu men
suplarını toprzklanna ihanetle 
dam"alamak fikrinde bulun.mu~o
rum. Bu meseleler; müsaadenizle 
arzediyonnn. Tıpkı riyaziycdeki 
muadeldere benzerler. Yanl·nna 
dizilmi~ bir çok meçhullerden mü
rekkep şu hadiseleri izah etmek 1 
için meseleye halledilmiş n zari
le b:ıkmak icap edor. Bir noktası 

-...,amı var) 

Vasıf Sedef ve 
Paşabahçeli 
Cemal bug'!in 

gömüldü 
Dün gili)A oan'atlar aıkadem.i -

mdcki der.>'.n~n sonra atcly tl·eı 
ansızın• Vefat ett lifini haber ver • 
diitırniz 'fürk sedefçili:lı: \''· kak • 
macıhk sa,:ı'atının )i'e<'fın~ üstadı 
V~ Se'clefin cenaızesl 'bu sabah 
ı.mer&&nnle Beş >otaşl.&k• oeov,1.nd. n 
lkal\lmlıırnş .namazı Beyazlt caınii!ıı
tle ıkılı:nıd~an ooııra orof<oor ve 
ı.taJebc !erin iG'tl Tak.ilıe ait si maık!n>
resine Pürüfüp defuolunmuştur. 

Di,g'er taraPta.rı ıntımlLıkatiımixi.ıı. 
ırn 'ııkj ve mar:ııf dcrı:Z.:,.Ierlıı.den 
Paşabaıh«!l B. Cemal İnal da dön 
~ece wfat >e.tımi'!fir. Clena=i bu 
sa.batı ;yüzlere_• d'"1'lizcinin iş!.ira -
lk.le kaldırılımıs. nam.azı Teşv&iıye 
caımı <llıdıe kılındılotan sonra B-:.ş.ik
Laıs hıkı-~esinden SirketilıaıT·\Y'! va
ıpurı ~ Paısabaı/ıç.[Ye geçirilip ~ -
ıı:nü.hmüştür . 

Balkan Tıp Kongresi 
IMüıb d<li.t BalkOO!ı OOktıorları.n 

~kiJıe l&E'lfiliıniııdeı ll>ir ctTp knıı
J?l'l"Sİ> .toplmıeca'ktınc. 

fü:mgreye .iŞl.iTak edecoElk oLa:n 
m<ıtarlar y<ırın ısılb3Ht:an i!fı'!ba -
Ter. , ıhrimiz.:: ııelmc,.,"e ~ 
lar±r. • 

M.-"'Uf Y~v QOOUk b~J&. 
rı rlcn Jiro l\~iııı ~ 
ide ıbu1una:n. Y~v tı.p heye>ti de 
~l nsaıbalı~ ~ıua. 

Mii-'<lümanlar 
11868 Erkek 
11829 Kadın 

Patrikhaneye menısurı ortodokslar 
5101 Erkek 
5255 K~dıu 

Eksarhbaneye men.up 
ortodokslar 

68 Erkek 
76 Küdın 

Patrikhaneye ıncn.,up 
~todokslM1· 

(i Eri<ek 
3 Kadın 

615 
547 

Museviler 
Erkek 
Kadııı 

Protestanlar 
10 Erkek 
11 Kadın 

Ulah 

Gayrimiıslim Kıptiler 
3 Erkek 
2 Ktdın 

Yukarıaakı liste~ c ~öre Screz 
şehri ıçüıde ~emaıı 23G97 nüfus 
vardı. 

Nüfus lis a(; luıJı;: nda Reşı t 
Paşanın el ) azısilc küçiık bir no
tıınu avnen alıyoruz.: 

•Bu liste, izah edilm~ğe nıuh· 
taçtır. Eksarh~ancyc ıncusup ur .. 
todoks olarak 40 h ne ı;özukıne
sine ra~ıcn. patrikhaneye ınen-

up orlodoksfar 2563 hanedir. Bu 
Serezde 40 hane Bulgar ve 2563 
hane Rum bulunuuğuııu ifade et· 
mez. Çünkü, patrikiıaneye men
sup demek, Rum demek değildir• 

Serezde olduğu gihi, ıni<llıakat
ta da kilisenin bü~ ük roll;,ri var· 
dı. Iler fert, miliiyetinden önce ki
lisenin adamı sayılirdl. 
İbrahim Paş:ının· 
•Kiliwı işleri halledilmedikçe, 

nüfus meselesinin içinden ~ıkıla • 
maz.• 

Cümlesile l\Iüşiriyete yazdığı 
bir te:th.ercdl! r/c bu ınesPle u~un 
uzadıy'."' teşrih edilmişse de, Sefa. 
nik vil.. •ti bu i~le her nedel16e 
meşgul olamaır.ı~tı. 

Rc~it Paş; ""' da kilise mesele· 
!erine dair ıııüteaddit ve mufas
sal raporlan vardı. 

Ruı,neli Bulgar ve Rnnılurı Bul
gar veya Rum olarak milliyetleri 
üzerinden değil, mensup olduk • 
ları kiliseye izafeten anılırlar ,.c 
resmi kayıtlara da o sureıle ge
çerlerdi. Bulgar milletinde.ı pat
rikhaneye mensup orlodokslar ol
duğu gibi ayni aile efradının bir 

(1) Sorcz "'111Cağ naı bittı86Sa 
şiıına; cihet; cıagl t<. arazi ile mu- ı 
battır. Blı daglar koca Bal tıan sil- ı 
s ine ta.~1ı ol ak ıuzarur gi
der. BulgaTI starı hududundan ce-
nubu şarri.i.\ c doğru ımtidat eden j 
da:glık arazi (Peı-..nı) d~ının etck
lerile bi.rle~ir. SerezAı Kawa vi- j 
J.ayeti hududunıu ayırım (Malş} 
dağı silsilesi tı>maınile ~·a ya
t.a:ğ:c!ı.r. Bundan başka ( CL"llgei • 
dağ), (Kar.ad.ağ) ve (Bozdıağ} gı.. 
lbi vüksek daf{iarla Sereze kadar 
uzanan (Verondi dağı) şehrin ŞQl'
lkını tamaıni1e .kaplamıştır. Sela
nik sancağının hududu ·bovunca 
imtK!;;.t eden ve sahile .kıadar uza.-

1 nan (B~ik} daf:ı da yıllarca eş
.k!iya yatağı olarak tamnmıştır. 

(Redop) ile (Perim) silsileleri 
a.r.a&ndak.i v-aıclide bu iki si' ·ileııiin 
eteklerinden inen biıw!< çaylar
da·n Karasu (Meste). ırmat:ı vü
cude gelir. Sancağın, mülha!katıJe 
beraber 225,000 den fazla nüfuı;u 
va1'irr, Bı.ınlaırın 130,000 t ıOOsillim, 
dJi:ı'!eri hır:'Stiya"1>dır. Ma.a.ıı:ıaiih 
ınülhakıatta nüfus kütüğüne kay
do!.maıınış hm:ok kirnseleır var -
dır. Bunlar h~ıfua katı!-acak o • 
lur.;a, Serez sancağının hakik1 nü
fusıt 400,000 i geçer. 

- Serez zıiifu..,!stıatist~ -

Aksi de Rwular için varitti. Me
sela, Reşit Paşanın bir mektub~ın~ 
da yazdı~ı gibi tıKatenilixc ku) ~ 
ahalisinin heıncn nısıf S1:k •ne,,L 
eksarlıhaneye t· h•ili irlibMt ey • 
leımiş, lcrdi. (\' ika: 13). 

Bu ~ekilde kiliseye men ubiyet 
veya tahvili m"rbutiyet n~diren 
dini bir konaa e, ekseriya teh
dit ve teı;vikle, fak bCT zaman 
menfaat saikile vukua gelmekte 
idi. 

Herhangi muayyen bir ınınta
kada Bu ~ar \'e)'ll Rum ~eteleri
nin kesif bir faal!:vet > Cl\'ar köy. 
!erinin dini mihverinı blok h ·n
de veya kısmen prtriklrnne veya 
elwı rhhane lehine çevirmekte ınii> 
essir olurdu. Bu vazıyettc kalan 
bir llul;::ar kü)lüsıi ve) a köyü 
patrtklı:ınc) c muıı.)J't'D ıiancs~ıi, 
fakat el !tından d:ı Bulgar komi
talarına aidatını 'ermcl.lc mü • 
kel.elti. Rumlar da ayni nçh.ilo 
hareket ederlenii. 
Şu hal l\lak onyanın tipik çeh

relerinden biridir. 

(De ·amı var) 

••••• • • ••••• • e ••••••• 

Ask r Gözile 
Cepheler 

(l !Del sahlfcdtn devam) 

6 hafif kruvnzör; biri Ursula İ.S· 
mı.ndcki tahtelbahir tar:ıfmdall 
torpilenmi~tır .. ikincisini Salnı'?.n 
isimli tahtelbahir batırmıştır. U· 
çüncibu yine bir iahtclbahiriıı tol' 
pilini yiyerek hamı trr •. Dö~üdün
cüsünü Bergen önilııde lugıl.z tay· 
yareleri bombalıyar k batırdılar. 

Karlsruhe adlı olan beşincisi • 
nin battıii'ını Almanlar da gizliye
mcdıJer. SODUDCll.."iUllU da don.an .. 
ma bava dafii toplan hayli hasara 
uğrattı. 

22 İngiliz filosu kersısına çıka
bHecek evsafta olan 22 muhrip • 
ten· biri Narvikde torpillenmis • , . .. .. .. . 
tir. ikisi bombalanlll4. uçıınun •· 
çiııdcn yaıı1:1n çıktığından miiret· 
tcbatı tarafından tcrkedilmişt.r. 

Son olarJk da · edi tanesi Narvik. 
içinde batırılmıştır. 

Bunlardan maada Alnı ın do • 
nanmasmın açık denizler için pek 
hesaba alınmıyacak hır miktar 
torpito ·u ve motörlü torpitob<>t • 
ları vardır. 
Şu baldo İngiliz Şimal deni~ fi. 

!olarına karşı kullanılabilecek ev· 
safta buluııan Alman donanma • 
sının bakiye~i: 1 harp kru\ azörü, 
1 ıı:;ır kr~vazör, 1 cep zırhlısı, 1 
hafif kruvazör, 7 muhrip. 2S ka
dar tahtelbahir ve harp içiodo 
iknınl edilmesi muhtcn1el 6 nıuh
riple iki zırhlı ki buı?iin muhar ... 
be edecek vaziyette olmaları ın~ 
küklür. 

Buna mukabil müttefiklerin ma. 
lik olduklan parçalar: 

15 İnıtiliz zırhlısı ve harp kru
vazörü, 7 Fı·ansız zırhlısı ki' ye .. 
kı'.ınu 22 eder. 7 İngiliz tayyare ge
misi, 1 Fransız tayyare R"eınisi. 15 
İngiliz, 7 Fransız ağır kruvazörü 
yekünu 22 ağır kru\'azör. 43 İn
giliz, l2 Fransız hafif kruvazörleri 
ki, yekıinu 55 eder. 175 İngiliz, 59 
Fransız muhribinin yekı'lnu 234. 
57 İngiliz, 78 Fransız tahtelbahiri
nin mecmuu 135. 
Şu vaziyetten pek.iila görülüyor 

ki Akdeniz ufuklan karardığı za. 
man şimaldeki İngHiz filosunun 
ücte biri Almanlara karşı bırakılıı 
iicte ikisi pek kolaylıkla Akdeni
ze gerebilir. O zaman müttefikle
rin Akdeniz kuvvrli İtalyanın üç 
misli olur. 

TÜRK FİLIMCILIGINİN SON HARIKASI: 

YIL AZ ALİ 
Reji: FARUK KENÇ Eser: VALA NURETTİN 

Baş ıolerde: SUAVİ TEDÜ - REFİK KEJ\IAL - NEVZAT OKCU
GİL - FERİDE CANAN - CELAL ÇAWAŞ -BEATKİS 
İstanbulnu güzcl manzaralan, kibar salonları \'e korkunç ba

takhaneleri içinde cereyan. eden bu $99eser, gördüğü fe\'kalado 
rağbet üzeı-ine bir kaç gün daha 

TAKSi Sinemasında 
22 nisan pasarieciıılm HQ>aı:ca Ankarada Ulus sİneıtMS•nda gös • 

ter ektir. 



Balsamin Kremleri - Balsamin Güzellik Eksiri -
Balsamin Rimelleri - Balsarnin Pudraları -

Balsamin Rujları - Fard Balsarnin 
En kibar mahfi ilerin kullandıkları ve bütün 

diinyaca taııınmı§ eıhhi güzellik müııtabzarlarıdır. 

fstanbul Kadastro Müdürlüğünden: 
'Kmıııl:ı adanm k.adastrosu bittıi. Bu mohalledw.• bulunanı ~en«W 
~ isimlerile n.ım1a.-:ı.ı:ıa tahakkuk etti:rilen k...ı.a.ıtro <tdıri:r resı;m,. 
laıiııi ,gtis:J rir cetwıllerle bu mahal lıede t:ıtıd ıt net.ce;i Y':ı:puQn ııı.arıJıay 
su1ltıınııiımeıt ta.ııu dairesinıin üst lııatmda ~ bİil'o6uıı.dadır. Mülk 
salııp)er) ibu ôıl2.nın ~ ~etkhımmill edeııı veya münferiden 
ooıııı..dac lıekemmül •ı:.taıriJıe.cek o.laıı parselJe- i.(>.in bu iliıım 'baş~ 
dan iitilıaren iılı;i ey zarfında bu ı:>olmJan görebi!ht-b-. V- bu roreUe yep>
ları ._""" m ıtalıdit ve 1'Hlit !le veya 8(llllli bir h111ı!k::ın ılfflaj)jn~ vaki oJe,. 
c:ak :ilmazlar 19 hırzıi.ran 940 a'kşaınınıa kıadaı- lst. lradastro müdürlüj'(ü1Jj$ 
cbmeıyeo .m.melidiT. Abl tıalrdirde ye.pı.lan 'lıahdit ve ıtesb ıtin keıt» 
W:i;yıet «bıeği iuodıılltro ıkanuNmUQJ 21 mm ıınadcksiııe göre iliJl olUJl\ll', 

Ve ,tne F'aüı tcaza.sı dahillııdeı Feıer rııahiye;iııııle KMjp MusliJrWn 
.mıaılııaı11ınıin lrııdaıst:ra;un bac;lııınaoaıktır. Bu malıa.Je da:lıilin<lekıi 
rrı;illqJa- .iQi:n 19/4/940 ıtaııihhıden itfuaoon b:ır ey zarlında ibu mahallıe 
~ millkJe:r:i oLan:ıarın Fahlıde Geleıb:rvi arta mektebi karşısın.
da kaıJwtro posta~ memurluğu mır.esirırde üçünıcü poota ~u -~ 
IIllH'~ tac:>u seııetleri ve nüfus ~ birl.ictu müracaatta 
~.amıamelermi alarak dılduımalan veya meımAJrlarımJ:ııa dokrurlırna
.tan bu ilDiiridetiı:ı h:itam.neo (on h.ş) gün soor& 2/6/940 ta:riliınrle R'"Y

ri ~ tıhlidine 'baışlerıacaltından müDt sah:plı:rin rı ıtahdit sı
rasında maıllannm ıbaı:;ında lbizuı.t bukıımıaları veya wkillıeruı.i bu
lundunnalan aksi takdirde vesJı:aJ.ara ve <hb vukv.flaı-ın tar-fi ,.....,. ve 
~ "<A1 Jradastro :kaıı:ıunuıw.n :iıoeıp]a:rına ~re l(?Yap/arında tıahdl ıt 
ve taiırir yepıJacağı ilin olunur. (3129) 

YENİ HAYAT 
Tüıikl ıyOOe ne .r.aset:il~ şölın.~ 

bıibn h2!k:lki ve esas YENİ 
HAYAT ~ birdir. 
O da ABDÜL VAH1T TURAN 
~. Ka!ıV'OC'iler igin 
ncıfiB ~ vardır. 

adreser diiklkat: Gala.ta Neca.til::ey 
oact<tı"6 No. 92 Tekıfon: 40058 

Devlet Demlryoll•rı ve Llm•nl•n 
ltletme u. id•resl u- nları 

Muhwnıme-ı bedeN 26500 lı'a o1a:n üç .adet rönt;µı cihazı V1! tıe
feriiotı 30/5/1940 pc.-şenibe günü saat 15 dıeo kıııı>alı zarf uırulü ile lıdı
karacla ıdare binasında satın alınacaktır. 

Bv. i.Şe ginndt iS'jyeııkin 1987 ,5 .l.icaJık muvak!lcat t. minat ille 'kıanu- ; 
l1ll1l 1a..)"in el!H ği ves1!<alacı ve teldiflenini ayni gi.in ea.aıt 14 de lkadıaır 
.lı:ıoıniBJ'lll :r~ijUne vermeleııi. liı.zımdı:r. 

Ş'U1t.rı:ım€?. ır 130 kıur~a Ankara ve H.ayda.rp:ıtıa veznelıeriınde ı;Mı.1-
~. (2900) 

* * Mooaımn€11 bcdelıi 2400 Lra olan 5000 kilo 'l'rinatriyum dö fosfat 
!'".l/4/194-0 pa-zarll'Si günü ısıaa.t (11) on bi:rdle Ha~ Gar binası 
d.ab!'b>Qd!ti komisyon tarafından açık eksiltme U8Ulile saltın alına
caktır. 

Bu ışe girm<lk ;st;ı~ınn 180 Jıi.ra.lık muvakkat 1.Mı.inat '"' kantı
ıruıı tayin et'.iğı vesailde bi.-fil.te ol<&Uııne günü sa.atine kaıdar komis-
yona müracaatları lazımdır. • 

Bu ışe a,it sartııamelıur kıomieyoııdan p:ıra= olamk dağıtdınakfa. 
dır. (2875) 

'Ç iL vs· Lf;KE;L(;;OJ rzA . 
T&;;NINIZE; DAiMi BIQ Tı:HlA~~ ~O(;;·Q~ 
VAZO vı; TOP .ŞEKiLLl:RI VARrfı~: 

Orıoan Fakültesi Alım Satım 
Komisyonu Başkanlığından: 

Mıktan 

34 parça 

lılıı:öe: 

66 Parça 

:lıııale: 

Cimol 
Muht.eH c>ns malıi}ya 
İlk temin.aıtı: 323 fuadır. 
20/4/940 cumartesi samt: 11 de 

:M uıhte Pif Cİl!f; ınobilyıa 
İlk temin:ı.tı: 327 liradır. 
20/4/940 C1Jma11f.esi saat: 11,30 da 

~~~~-'-'-~--

Muıı•ıumeıı Tutarı 

4300 :liraı 

4355 lira 

1 - Büyü'oduı. Bahçeköy<le buli.ın:m ornıan fa.ki.ilb s! yeniİ bına 
e<JBl.ttiiJeri ioçr n ·-ukanla müiredı>tları y.azıh ill'lf'!hilyalar (2) şa-r\name 
iJe ~ık Elkıs1)taneye ~rkan1mıştıır. . 

2 - Eksiltme İsta<ııbul Beyoğlu Mıliye Vtıkii.l ~i H:.eh· :ı:rmhasebe
cililti da.irefi'.ncie 20/4i940 cumat.ıt.esc giil'ü s:a.ıı.t 11 de topt;mııcaık olan f.a., 
kf lJte al.ım satım k.cmı'İSyonu huzuru!'® yapılacak. 

S - Ek.s l!aneye iştirak etm"' iıroyeı~ ır n muva .. k:ııt !"'1l! n.at.1a.-ı 
ın:ili:Ylf1 ,,__ıı:r~ ;•aıtırdı'!ına dair makbuzla şimd.ye kaddr resmi bir' 
müesse c en az 5000 lıir"1l:J< mobüyaişi vı;;p\ıJ<l:rnnıa da:r tasdik.h ves• 
kıryı lı5mi..I olmaları ve 2490 sayılı .kanunda.ki evsafla yen: yıl tiıoaıI'd 
odab~ bı,·t maık!lıuzunu ilbr:ız etmd.ın cılzErndir. 

T.-n ceviz •il_,,.,.,. mamul IQka 

ııuıu içinde. Avrupa lambalarU•.ınDceh· 

ı-. ,-ı. ..,_,bir alılzecllr. 

Sulı:x:c.ol=ıt 1 inci sulılı hukuk l•P••••••••••lai 
m1ÜErnesirıden: D A B K o v i ç 
Dıwacı Jat.ef Cebi• vekıd. aıvıııkalt ve ~üreÜMı 

ömer eerntı (Jarabndan. mil<ldaır H l I . 
ııa.!ı?}fn, Sara"lıelıı.tba$1 <trarnv;ııy do- e 8ft IC 
m!iı k.aı'ŞISl No. 110 de :Iıbıııiı.irm Baı; Medeterranean 
erı.e:ı>ı.uııe, aıtacağı 01ıan 11 'iraı:ıın Lines 
:taız w ı.ım..nat ve ieru ;rn.asra:fııa.. , 
l1ilıe iıirlikte ta.lısJri. '1ıral<klllda aç>- Yeni ve mu•tazam postası 
.~ n·--·'· ""v.asından dolıayı mfuJ. her hafta Salı günü akşamlan 
_, _........,. ...., Muntazam haftalık ~a 
~hı ~eriım• dava = - ' olarak 

lwılırıın teıbli~ :l!ade cdilknesi ü- Andros ve Thrakı" 
~ icra .b.m&ı dıııı.u;mada: j 

D.aıYacl velıı.lmiın :tıa:lebi vı..l;iıilıe 
dııı-·a ıao-ı:uılıa~ nlıı 15 l(iin miidtletlıe 
ırnfuideaalıeytı1.ı iJ.iınen '\e'lıl.ğirııe 

llııa.-ar veri.cııııiş otdu.ğıı.ıfldallı muha.- 1 
Gııetııu;:inirı ı'(nsı :içia> ~ayin kılınan 
'l/fJ/940 1.arihi.ne rastl.ııyan salı gii

ırıü sa.aıt 10 d11 Divan'.YOl<ındıa Sul • 
1ıanahıııe,ı 1 ta:ıci ı;u!llı hıullruk mah
la:meande bizzaıt veyıa b'llvekalb 
herLIT tı..ı/.umn;ıdı~ takıdi.-d'e rnu 
hııkemcsiınan l(lya'lıında icra kılı-

rnıcQğı. illan ohınur. (940/1138) 

Göz Hekimi 
Dr. Murat Rami Aydın 
lJey~lu • Parmakkapı, İmam 
sor.ak No. 2 Tel. 41553 

1\lua)·cnc ve her türlli göz 
ameliyatı fık.araya parasızdır. 

Sul:tanaıhmt ıt 1 :ine.' su14ı hu'i<uk 
aııııh'k: mı ı;:::'l1d'<..'1'l: 

DaYacı Joe.cf o·t>e ve'kili avukat 
ömer Cemil tarafından müdk:lı.oı. -

Birinci sınıf vapurlarile doJ!nı 
P:re, İskenderiye, Portsait, Ya
fa, Telaviv, Hayfa, Beyrut ve 
Kılınsa haıl!ket edeceklerdir. 
Yolcu - Eşyayi ticariye - Tu-

ra im • Her türlü esbabı 
istinıhat, zengin ve 
mükemmel mutfal: 
Müaald şerait 

Bil'aistlsna Yunanistanın bü -
tün 1'.manlan ve Ma;rsilya ve 
Brendizi için dol!nı koıısınıen
to verilir. 

Ham.it: ANDRCS vapuru 
Pireden hareket ederken Kıb
rıs, Suriye, Filistin ve Mısır 
hattını ve THRAKİ va-ııuru ise 
Mısır. F.'istin Sur;ye ve Kıb
rıs lıatt:ııı takip edeceklerdir. 
Tafoili'ıt için Galttada Frank 
hanında umumi acentasına Te
lefon; 44708 ve Galata nhtı -
mında 2!> No. şu~i ANDONA· 
RO yazıhanesine müraca<>t. 
Telefon; 43777 

-~-------

aııeı,yh Gldi;kpa-şada &ir'.'.lı\ ~Oj(-<ıan.a Renksiz ve 
fallırı'k:ı.6ı lrzedKL n Kooa oglu aJqy-

cansız 

saça 
elveda 

4 - Şart.ııameleri ve yapılacak ı$Jn resbnleriD nümune ve ~ 
c:::ıııı:zmmı::::ıımm•m:mmıııı:ıı:mil::ıı•••••••'' lu.ıswa.tını görrn<>k ~öğrenmek istıyenler t&til günkıri bar'.-; H<ır gün ..... 

Ilı ır.c, 22 lira 15 ıku"Cuşun ~ıı.:H 

IOO:iok.ı.n.da açılan alaoaık dıwaaıııdan 

dob:ey ı, Jl('rııderilıen OOvıa ar-tuha:.i
nin, müdd<!a.ak)1ıi11 k&rn.et.gatıı -
run mu;hullyeti lı'1oob'iJ.. iliir.en ya
ıpılıan tr ıbl ;:t"dlta rai';ıııen mahkeme
ye gel<lım• rlij':iaıden >l(lyaiımda ıcra 
kılınan duru'i'ln~dıa; Büıvükdcıc Baıh<;ekövdelti orman fakült-eı;ine müraoooıtlan. (2637) 

Denizcilere İlan 
lstanbul Mıntaka Liman Reisliğinden: 

Tatımin lık 

1 1S1'ANBUL 81'.:LEDİYESİ İLANLARI 

:Ahııtııaı>ı -aıı;ığmda batık Mazı;"'~ Ha~ açıi(ında. batık bedeli teminat 
Mar.iıyEtta fdrazınm bugünden >tibaren oaırçallinaırak ri.lıro<:ı ıaııneliye;ino. 613,46 38,51 Fatihte 'Hruıan ~ m.atıalıh'ı!rlnin ocakilı dal(ıooa 117 
baıı;ılarıaca<h w bu ~ i.şindıe dinamit lstiırool ed d~eği c hetle IDC'} ıardaıdıa 45 k-a.pı No. lu ve 256,73 M2 sahalı a.n;a, 

1 

meuııki~ :bi'an oı1>an. kadar bu sah.arla urzıerk.tan safer e1ımıe.!ı ri lüzumu 141,90 10,64 Fw.ıtıt.e Hasan halile rnaiıalleı;;iniıı. Ocaklı sokağında 
117 ı.nı:t .adada 45 i<"4Jl No. hı ve 70,95 M2 sııfhah acsa 

iılAn o?unur. <3126
) 62,00 -l,65 SUJ:.an:ı.:fande ~h Resmi mabal.l!.sID:n Hü""y n Rı.rnzi 

ookağw:-.Ua 40 ıncı &da.da 37 kapı nuıruıırah ve 41,34 metre 
mura.bıo:u s::ı.halı arsa. 

Beraıyı iSUı.ıtıap ı.m.uıfllın ınkan 

halinde gelmesi aksi takdirde va
lkıalıaa-ı lkabul .tmıs royıla(!aj'(ıııdan. 
lba&ıisk 15 ,gün m~.e i:iliinen 
ıtE'hlrea't icraımıa vı~ muhakemen.iııı 
de 7 /5/940 tarihine nıntleyıan salı 
J(iinü ısa.aıt 14 e tali!ciaııe ka1'1!r VY:r 

._., ıl:mi'ş olduğu teıbl.I'( makamına 

kaim O:mak üzere .iılan ohınur. 
(940/764) 

ZAYİ 

Petrol Nizam 
Saclarmıza parlakhlı: ve güzel· 

lik verir, cazibenizi ~rttırır. 
12,00 0,90 Fatllı yıaı:ııııın yu.i:ııDı0 Kirın;.,.tı mallıallesinde 75 ine ada-

da 6,32 mJ. f.re murabbaı sahalı wsa, TÜRKİYE ŞEKER FABR KALARI 931 seıxısinde KaıUımoıııu ilık ı-------

Anonim Şirketinden : 
~işler müsai.t teklifte bll!lmı.acaık .istekJJe:~ ibalı! ~dı\lıe.-

OOkıür. 
1 - İmı:ır"ttıen İst.anıb™a deniz y.ol.i.le şeker n&k1 i 
2 - Samsunda v.ııpurlara ~ W>mili. 
3 - .İatanbu.ldan fabtikalıııcımı:z.a ~n.ci! ıriJEcek ımuhte lif tican t 

nakli. eflY&Sl . 
4 - Slrioec-ı Der.ioce, hım i:r ve Samsııın 'bmanla.nna ı:ıe. ~ olan 

maden lcömüclerinrin tahliyesi. 
iBu .işkıre ~ ollaın~ ı;artna meleri Taşhen <;çiıncü kd•,tak bu 
roınuzd:ır.ı alabf!irkl'. 

24J,OO ~8,23 .F':ı.!ih yangnnı ıyl.:rin.de .K.irımasü mahallıesinm Darüşşafa,. 
ıka sok.ağında 75 mci adooa 25 No. lu ve 60,84 M2 sahalı. 
arsa. 

388,00 29,10 Fa.tJJ-, yan;:ıın yerinde Kırm;ıst. maihal*sınin Başınücz:.ı:in 
Darüşşaf:ııka so.kağında 75 inci ardada 25 No. lu Ye 64,75 
mcıt:ı>.. muraıbbaı sahalı arsa. 

okııiu Cuınhun.yet m.Wtehiıırlen 
Q1clığmı ş<hadıeıtnameyi zaıyi ~ 

ğ.anrlen :yenısi.n .. ıaılacağnndan es -
kisinri.oı hükıınü volttur. 

K.aıstaanoııulu 
Mdımet Avni Örlran 

32,00 2.40 Thtih yonııııı ~:ıuıdc Ki.ımsati malıaJlesin<lc 75 incı ada• -------------- ı 
da 21,91 metre murabbaı sahalı arsa. 

600,00 45,00 Aıksanııy yengııı yerinıcltı Miın<ı:r K~1ıt.i.n. ımahalJ.esiıritı 
Annkar sokağında 26 :ıncı adada 71 kapı l'l\lOmam.ı ve ' Devren Sa tıhk 
33,50 mLire mur.abi:ıa:ı sahalı aTsa. 

Tahmın tedellerı lle ilk teminat rnıJctartan yukarıda yazıh ars:tJu İçkili Lokanta 
sat>'.mak uzeıı ı .ı) rı avn açLk art.tırmaıyıa kuı:ulnıuştur. Sat'lnıaıııllclıeır uır 
bı.t ve muaınıc.ı.aı mürlürlıigü ka.len:>inde gıiıleccıktir. ih<hf<' 26/4/94ıı cu.- ı Paoıı;ıaltı Er~ ~ı caddesi Seku' nakline ve talımi.tne alt; ~iflcr; 2 mayıs l 94!ı pc~ l!"lıc 

guıııİi, mı.ihteli.l l-.,Ya nakı.üya.tile lkörnür tclılJi) !'!<' u , k l fJCT ık 
6 mayıs 194-0 pamrtı.Gi günü saaıt 11 e kadar bürnm~za 'edim<' •dlı. 

ma günu sam 14 d imi encümcı:.ıd.ı yap·!ac01ttı~ T.a.liplcrin Hk mi- ~ 62 numsra 

l naıt makılıuz ve-ra mektupları ile iiıale günü mu.a.Y)'E!IJ sa.atm da nıi en.- l a:'---... ___ .... .._.._..__,..,..-...... ...-.:.ı 
CWrJ 00. blJl\ıımraJan. (2881) ı 

No.277-35 Ya:uııı: llI. SAMİ KARAYEL 

Kardeşinin eline teslim olmak istemiyen Cem' 
ıimdi teslim olmak teklifinde bulunmuştu 

Süleyman Bey, kaçma saatini 
tayin için uğraştı. Venedik.li ge • 
mici ile görüştü. Kaptan ne vakit 
olursa olsun hazır oldu~u söy
ledi. 

Fakat; papa. elbisesi bulmak 
hemen o gün için müşküldü. Cem 
sabırsızlık ediyordu. Bir an evvel 
canını Anadolu topncma atmak 
için çırnınıyorda. 
SUleyınan Bey, para kuvveti.le 

,.., bulduğu adamlar vasıtasile ki· 
· r<lcn papas ellıise..i -.ırtma· 
ğa muvaffak olmuştu. 

Tam bu ınrada ~alyeltt de 
karannı vermiş bnhmuvordu. n--ı 
JaaJ Cemm Fraasa,ya na&line Jtıı.. 

nır verm~. 1 
Sövab-e Dü n, Cemi Rodo-

aa getireu büyuk gtm.inin hazır · 
lanm ~ını emretti \'e ertc:ı.i günil 1 
akşamı, .Ova17e reisi Ceınin dai,.. I 
rC5ine gelerıı&: 

- $Hı•ad-, \a.<lyet de~ti, 
dedi. 

Cem, t~la mttkabeie ey! i: 
~ Ne "'u·etle! 
- Zat.ıAlinbi burad.n bıuııwla· 

.-k mümk · cılMruvaak!. 
- Neden! • 
- Kard · f;uıtan Beymut, 

llİTiD tesllminm istiyor. 
- Öyleyse verinis!. 

• Deyi111Ce ıövaQ<e Düb<ı.ıioo. ~ • , 

şırdı. KardCf!iııin eline ı:eçmemek 
için teriridiyar eden Cernin şimdi 
kardeşine 1tslim olunmak tekli • j 
finde bulunma.;ını manalı buldu 
ve: 

- Demek kaıdeşiıılıe teslimi -
nizi it;tiyorsunuz? 

- Evet.. Yahut, l\tacaristana 
gönderiniz. 

- l\Jacaristana yolıyamıyaca • 
ğız .. 

- lUi.saknamelermi-Li unuttunuz 
mu? 

- Ha~·ır. Misaknamelerimiz.i u· 
nutmadık. Fakat; bugün vniyd 
değişmis bulunuyor. 

- Ben, degi mış bir vaı.ıyel gör
n1üyorwn. 

- Kardeşiniz biti tazyik edi· 
yor. 

- İyi ya.. Tazyik ediyorsa, tes· 
liın edhıh.. Ben i.<tiyorum. 

- Veremeyn .. 
- Neden? 
- Şövalyder rnia-ianna sadık 

kıılrrlar. 
- Madmıki. o-.at,ele:r mi5ak· 

)arma sadık k:ılıriaı-.. Ö~e ise 
Rwncliye geçmek ittere Macaris· 
tana ı;irinll .. Zaten, arnlllll • 
dalı mukaH•lc de budur. ~ 
nlll da budur .. d.edi-

1 

Şövalye Diibosson, bir türlii, 1 

Fransaya rönderilcceğini şehza- 1 
deye söyliyerniyordu. Frenk Sü
leyman Bey de yanlannda bulu- j 
nuyordu. . 
Şeluade Frenk Süleyman Be- 1 

y;n yüzüne lrakaralı: j 
- Lala, söz söylesene- dedi. 
Frenk Süleyman Bey, bunun ü-1 

zerlııe şövalye Dübo!50na h!ıa
ben: 

- Sövalyt.ler al-.<lından dönü
yor mu? dedi. 

Diibosson: 
- Hayır, bilalcis abdı.oda duru

yorlar. 
- ÖYie ise, Sultmı Beyuıdm ı 

talebin~ ne tevap \'erdiniz? 
- Daha cevap \'ermedik. 
- Ne el'Vap vereccksinia?. 
- Misakıınrz mucunıı .... eiiphe-

ıiz rcd cevabı .. 
- Münasııı ,.. dojiru hi.r ce

' ap •. Öyle ise .. 
- hte; u•ıl nı ele buu un wn

rasma geliyo.r 
- B:r me6ele l1l.> nı1 
- Beyu·t. donaomasile Bodosu 

malı o eder, karaya asker çı-
ka.nrs:ı?. 

- Çıknrwı. Harbederiz. 
- Böyle bir vazİ)'efuı husul bal-

masını istemiyoruz. 
- Bu \•aziyetten kurtulmak i

çıoı buı:Undeıı Sultanımı Rumeli
Yf: gc\~nek üzere Macarislana yo
fa çıkarınız. 

- Düşünü~·oruz. 
- Dü~üwneğe, münlı:ereye ha-

cet yok. Yapılacak iıı budur. 
- Öyle ise; si7i Fransaya çıka

rahm, oradan Ongeru• (Mocaris
tan) memleketine çıkarsınız. 

Deyintt, Sultan Cem atıldı: 
- Fraıısada ne işimi<z var .. 
Kurnaz .ı;\'ıılye şu cevabı ver-

di: 
- Sultanım, doİ'J'Udan doğruya 

Jlmari•tana çıkarırsak, Beyazıt 
bize dıisnıan olur. Rumeliyi teh
dit icin çıkardığımıza hükmederek 
/bi!zc z.a.rarlar iras eder. Evvela 
Framayıı gitmek, biraz tevakkuf
tan sonra Macaristan.a geçerek ha
rekele geçmek yektir .. dedi. 

Bunun üzırine Frenk Süleyman 
ş<'hzadeye söz bıralımadan cevap 
verdi: 

- Mu.-afılctır. Kabul ediyoruz.. 
dedi. 
Şövalye Dübosson, ayrıldı, sa

r&),na giU' Vakit öğle üzeri idl:. 
Süleyman Bey o gece kaçacaktı. 
ellıi5eU:ıi bulıuuatu. Sabaha karşı 

1 1351 Hicri 1 
Rebliilevvel 

11 

1356 &uml 1 
Nisan 

6 

1940, Ay 4, Gün 110, Ka&ım 164 
19 Nisan CUMA 

Vakitler vaaad Ea.ut 
Sa. D. lla. Da. --

Gtbtee s ı~ 10 23 

Öile 12 13 s 22 

imdi 16 00 9 08 
Akpm 18 53 12 00 
Yataı 20 30 1 :i8 
trnsalı: 3 26 8 34 

papas elbiselerini &iyecekler .• ki
liseye gid:~ormuş giılıi serbestçe 
yürüyerek yollardan geçecekler. 
Bir aralık gemiye atlıyaeaklar ve 
kaçacaklardı. Bu sebeple Diibos
sonu, Süleyman Bey başlarından 
savmıştı. 
Şövalye reisi ıPder gitmez, Sü

leyman Bey söze başladı: 
- Sültawm!. Heriflerin brç 

gündiir yaplıklan telaş anlaşıldL 
- Bir kurnazlık ur bu herif

lerde .. 
- Muhakkak .. Biri Fraııısaya at

mak ve rehine olarak tutmak is
tiyorlar Sultannn!. 

- Ah, lala!. Sen bunn çok evvel 
keşfetmiş tin. 

- ........ . 
- Şimdi ne yapacağız? 
- Biz bu gece sabaha kaJ'1ı ka-. 

çabôleceğiz .. 
- Herşey tamı>m ve yolunda 

değil mi?. 
- Papas e&biseleri de hazır.. . 
- Herifleri bir atlatırsak.. kur-

banlar keseceğiz. 
- İnşallah Sultanım!. 
- Sakın bu herifler bu gece b.._ 

zi hareket& getirmesinler?. 

tnevaım var) 

Su1taııao!-.ımı ıt 1 inoı 6" 

mahkcmcsın<i' cır. 
Davacı Jozef O. be ve;. 
Ömer Cem.il taraiında!l 

' ale-yh, Fatiılı is1<e11derı>3 
Jı.si Çid'telrnmru-bar • ·tıl 
sa.yılı ıb.anede Sait /Jnf 
Q:J:acaj!ı dan 23 Uranın . 
ınııflaTJıa bir tikfte ıtaıh6Jı 
ao;ılılJJ aılacalk oovasın 
..;;... ........ ,_ d af1'll~ 
ff.'J ~ .. ....,.....ı ava .-
) ~ iade LdiimesO 
!lulınaııı duruşmada: , 

Da.vıacı veıkilinin ~· 
daıva arzuh.alinm m · 1 f(\iırı mliddE'tlie ilaneıı• teb 
ror w:ribi.ş oldu~d. 

1 meslrun icrası iç n 4~· ' 
7 /5 /940 tarihlne ~Jı ~tl 
nü mat 14 dıe Div.an~-c' 
ıt:ın.ahmet 1 .iııci sulh lı 
l<l:mesoııdıet lıiızza.t vev~ 
tıOllır bu.huımad•i!• wı- . 
ilmilı:ernE&infa gıyalblfl°(g: 
~ ıtfuı olunur. 

Hll5talıklan Muaı 'ıı 

Dr. lbrahim U 
Beyoğlu, Ağacan1i, ~ae 

caddesi, Çöplücc<'ll' 
No 13 . Telefon: 

Kendi İaboratuıırınd" · 
nnm Röntken \'e g< 
yene ve tahlilat 


