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ORVEÇiN CENUBUNA DA ASKER ÇIKARILDI 
Sovyetler 

ve 

8atkanlar 
...., 

ltonıanya ile Sovyetler ara· 
llll
1 

da bir anlaşma yapılmıt 
• .dufunun tekzip edilmesi
ili llasd mütalea edebiliriz? 

lngiliz Harbiye Nazırı girişilen bu harbin uzun 
süreceğini ve çok zalimane olacağını söylüyor 

lliiıi..ı 

~ETEM İZZET BENİCE 
~~ya, Balkanlara saldı
~talYa.nın Balkanlara tecavüz 

Fransızlar, dünkü ilk çarpışmada 
Almanlardan 50 esir aldılar 

~ .. _ Dıı?. 

~ ~lerin tetkik uıe~uu ol
\ )l..,-;""l nlerde, So~yet Rusya 
~lllar mevzuu da hiç şilp· 
~ ltinün meseı.e.i ve günün 
~. 0hnaktan kurtulamamakta· 

iki Alman n&kliyesi daha batırıldı 
~...,etlerle Romenler uasında 
~ ~e1ri. itilaf yapıldığı ve her 
~ etin de huduttaki ask.erS Olaar kilometre ~erjye çek· 
~-~•ber verilmişti. Almanya 
~ lt •nın Balkanlardaki tahriS ~hşidatının bahis mevzuu 
~ . ır zamanda böyle bir ha
~tİşarı hiç şüphe yok ki, 
\ ~klldı. Fakat, gerek Bükreş 
\ ~ l\foskova bu haberi tekS ek~edirler. Moskova, bunu 
•'"" l ettiii cibi kendisinin Av -
t~enubu şarki Avrupasın· 
~, t kalmak karşılıiı Ja -
~bir anlaşma yaptığını da 
~ •ktadır. 
~~t k oluyor ki, Sovyetler 
~Vaziyet üzerinde hiçbir 
~' bulunmadığını ifade e· 
~ • O halde mevcut vaziyet 

~' bu defaki harbin en mü
~~ ~rakteri de bu noktada, 
f'it tuır teYill bilinmemesinde, 
~ -.:Ye baila.nılmamasında -
~ ~ 1ln için de harp içinde, 
'-.~'al lllda veya bitaraf vaziyet
~ ._ llll efkin umumiyelerin 
~ 'taıe sükunu kalmamıştır. U
~ ~Phemiy«:t ve vuzuhsuz -
~ "'1 erj ıerginleştirmekte ve 
~ tl t P~opaganda bu gergin • 
,_ ıerınde mjiessir olmakta-

~tt 
~.:.:tsırıi sözler ve vesikalarla 
~ il~ Vaziyet. leri kabul et-''!:: ederse .Romanya ve 
~~karşı. So~~e.t Rusya
~ ._ vazı.l'etı ıtın m son 
~;-oıotofun nutkudur. 
~ ~ Başvekil ve Hariciye 
~ s; bu nutkunda Romanya
~~!ı~r hareket tasavvurun
!ıf ~adığını ve Besarabya 
\ ~ gayri arada bir ihti
t. ~ u elmadıiını IÖ!'ledik· 
~~ d b~ ihtilafı hal ve tesvi
~ e •diba müracaatin dil·· 
~ :~·İni tebarüz ettirmişti. 
~l' ıl'de, Sovyet Ruıya • 
~· ttt il Dıtinasebetlerinde Besa
~ U.t~t-lesinin dahi bir müsel· 
~ af mevzuu olmdığına 
~ ~ beyanatına istinaden 
~ "'"llek. 1 A d ~ l'a• BZIDI ır. 
~~ ı.?et karşısında ikinci ve 

• r ıual mevzuu da '° olu-

~-~llya .Romanyaya veya 
~ Dıiinferiden veya İtal· 
S lakd· te tecavüzde bulun • BUGLJ .. N 
\ le lla •rde Sovyetlerin vazi- ..-.ııııııı••" '11111 ..... 

~? ca.Idarı tavır ve hareket Reşit Paşa hahratınm 
s;~un nutkuna nazaran, ikinci kısmına başlıyoruz 
~ .. ~a Romanyanın bu • Makcdonyada Yunan 
'~•Y,etini olduğu gibi ka- komitacıları 

(l> ltı ve Bcsarabya ihtilafı· 'Ü(üncii sahifemizde okuyunuz. 

Wiı~;K:~i~cif#iô&i• 
~llıal cephesi temelleniyor 
~ltt~ar NoT\'cç ihracatına Namsos arasına muhtelif ihraç ... S:: Ve ~rada bir cephe açıla- mcliyelcri yaptılar. N ide l•ttikçc temelleşeccğini Sahili takiben Trondheim üstil-
~14l'ıı b llnınıadılar. Non·eçi eh· ne giden ingiliz • Norveç kıt'ala-
--~ .. lnas.k~n, içcrdcn hıyanetle nnın sağ yanını yani denize taraf 
~-... ltur g'llız anavatanının kar- olan kısmını Non•eç sahillerinde-
~ lıı.va;lacaklarını 'e ingilte- ki ma~·nleri takviye ederek 11igor-
~1 lıes an nıekik dokuyacak - taladılar. Artık oralardan mütte-
~ ~ltı~~la~ıuşlardı. fikler kuvvetlerinin sağ yanlan-
S" tngjt·etıı miktarı Narvike na bir Alman baskın ihracı mev· 
'lt ~or ~ler ora~ı temizledik- zuu bahsolamaz. 
~tır, "hç kıt'alarile birleştik- Son gelen haberler NamsQsdan 

~l 11
: il boyunca aşağı in· Trondheima ıiden demiryolu lii· 

~: ılar. Bu inişi kolay - zergahmda ıiddetli çaıınşmalar 
~, U: 4Jman mukabelesini oldufunu ve Almanların ~anlı 9-

ere de Mosjdıen ile (Devamı 1 üncü ıahifedt) 

Norveç fiyorlanndan çıkamıyan Alman vapurlanndan t.klsinin tayyareden alınmış resimleri 

vamlı olmasını temin etmek için 
ne ~apmak ldzımsa Jlcıpacağız.• 

HlTLER'lN DOGUMUNUN 
YILDôN'fJMV 

Pam 21 (Radyo) -Alman pro
paganda nazın doktor Göbels, Hit
~r'in, doğumunun 11ıldönümü mü
MHbetile mdyoda bir nutuk söy
lemif1ir. Göbels bu nutkunda bil
hassa demiştir ki: 

cAlmanya, küçük devletlerin müstemlekelerine kavuşacağını 
haklannı, hürri11etlerini, istiklalle- şöylemiştir. 
rini müdafaa için harbediyor. Al- NORVEÇİN CENUBUNA DA 

1--- ı... kadd · · ASKER ÇIKARILDI man ,_.nı, vu mu es gaye ıçın ~t kh 1 Zl Beri" d b"ld" 
d "kül- r u o o m - ın en ı ı· 0 uyor ... > rild·ıo.· .. Alm 1 N · . ıl!'ıne gore, an ar orv~ın 

Diner taraftan B~vekıl mua • cencp kısımlanna da asker çıkar
tnni Hess de Hitler'in yıldönümü 1 mışlardır. 
münasebetile söylediği bir nutuk- Alman tayyareleri Trondjhemin 
ta, Almanyanın yakında bütün (Devamı 3 üncü sahifede) 

SON DAKiKA 
Bir Alman bombardıman tayyaresi İsviçreye indi 
Bern 21 (A.A.) - Bal ıehri ü

zen'lnden uçan bir Alma" bomba,-. 
dıman tayyaresi benzini kalmadığı 

i&in hava me11danına inmeğe mec-ı tevkif edileceği tahmin olunmak
bur kalm~ır. Tayyarenin dört ki· tadır. 
fiden ibaret olan mürettebatının 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

1 

MÜKAFA TL/ 
zabıta ve macera romanı 

YAZAN: 

lskender F. SERTELLi 

Yeni romaoımızda hırsızı bulacak 
okuyucularımızdan birinciye bir Fo
toğraf makinesi ve ayrıca on kiti1e 
muhtelif kıymetli hediyeler vereceğız. 

Yeni tefrikamızı çok yakında 

SON TELGRA .. F'ta 
okuyacaksımz ! 

l.-ıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliimiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;iiimiiiiiiiimiiiiii----------=--;;;====-m---• 

Romanya ve Yugoslavya'da -
Şüpheli ecnebiler 
kamplara gönderiliyor 
Yugoalavya'nın birçok şehirlerin
de araştırmalar devam ediyor 
Paris 21 ( Hususl) - italyan ga

guzetelerinin Fransa ve İngiltere 
aleyhindeki neşri11atı yeniden şid
detlenmiştir. Gazeteler, İtalyan • 
lann, Balkanlara yapılacak her 
hangi bir hareket halinde mütte- ı 
fiklerin müdahalesinden kuşku -1 
landığını yazmaktadır. , 

"'S"ugoslavya ve Romanyadaki Al-1 

man tahrikatına karşı 1ıer ıki hü
kumet iiddetli bir mücadele aç
mış vaziyetudir. Bu memleket • 
leru süpheli görülen ya1Jancılann 
kamplarda tecridine baslanmıştıT. 
1kamet tezkereleri11i11 m1ıa11enesi 
ve tecdidi muamelelerine devam 

· edilmektedir. Bu muayeneler ne-

ticesinde Bil.kreşte ve Belgratta 
geniş casus şebekelerınin f nah • 
yette olduğu tahakkuk etmışt r. 
1TALYADAKİ NEŞRİYATA 

CEVAP 
Londra 21 (Husu.si) - ltal11an 

gazetelerinin son günlerde İnqil -
terc11e karşı yaptıklan Jıasmane 
neşri11atı ingilız ga::ctderi cet ap
sız bırakmamaktadır. Siyasi mc • 
hafilde de İng·ltercmn. 1taly01 ın 
vaziyetini daima hesaplamakta ol
duğu; bununla beraber italya ıle 
her zaman dost kalmak arzusımun 
hakim bulmıdıığu söıılenmekte, 
hat olmadıkça bu dostluk arzu -

(Dtıovamı 3 üncü sahifede) 

lngiliz sefirinin beyanatı --
Türkiye, lngıltere'ye 
her zaman güvenebilir 

lngiliz sefiri, Milli Şefimiz ve ordumuz 
hakkındaki hayranlığını anlatıyor 

Londrada.ki Balkanlar elQ .!eri ı ra:mtı. Bu hayraınJığ.lilll, yalnız bu 
lronfer~ından avdet ed n İn~ilizı ordunun kumandanları hakkında 
sefir. Sir H. K. H~ss Dl Lcmdrada dğiDclir ... Bütün asker sınıflarında 
bulunduğu SJrada, ko.rtferans rne-1 ~9:rnnüş oldugunn yüks..ık manevi 
sarisi ve beyn~1milel vaziyet etra- kuvvete de hayranım.> 
fında ~aıutıec:lerle ~öruşürken, İngiliz sefu'ı Komedi Fran ezinı 
Tütık ordusundan bahsdildıği sı - ı Türkiye 1Um<tS nde kazaır:dıgı unu· 
raıda şunl;arı söy!e:rpiştı r: vaffaki',yıet ~~· İnı?l1ıtcrenin de Tür-

e- Bu müıkcınmel v asrın ru-
1 

ıltiy.::de lbu nevi kültürel :t?ropagan
buna uyıgun olarak müce!hhez or- da He Tıüıik ımi11!L"'tinın l~il zler 
du, ibende tasavvur eidk>mLyıoıcek 1 lhıaıkkmdakıi dostane hissiyaıtınu da-
derecede bir ha)'I'anhk tesir bı - (Devamı 3 ünctl snhifede) 

ÇERÇEVE 

Bahar 
Harp ve politika hadiseleri· 

ne dair söyliyeceğimi söyledik
ten sonra, bir müddet i(in baş· 
ka mevzulara dönüyorum. Zi· 
ra tavlada alınması lazım ge
len ana kapılara gösterip de ay• 
rıca her oyun ve her zar üze· 
rinde çaçaronluk etmek benim 
karım değil. Bu tarzdaki günü· 
birlik politikayı hiç sevmedim. 

İlk kurşunun atılışından tam 
beş ay evvel harbin 1939 son· 
bahannda kopacağı teşhisim -
den tutunuz, harbin sekiz· ay 
sonrasına kadar sırasilc var • 
dığım politika teşhisleri, oku· 
yucularıma teker teker ma • 
lfımdur. Lif piyasası çığırtgan
lannıt nazaran okuyucu dikkat 
ve vicdanından namütenahi 
emin olduğum için hiçbir tes· 
bit ihtiycına düşmüyorum. 

Politika sahasında görü im
kinlanıru topyekun rizikoya 
sokacak tarzda vardığım son 
teşhis, galip ihtimalle Balkan· 
lar olduğuna göre, okul ucu • 
mun beni, bu zamana kadar 
verdiği notlar müsbct de olsa 
yeniden imtihana tabi tutma
sını dilerim. Şu kadar ki şu ve· 
ya bu zaruret, herhangi bir te
şebbüsü filan aydan falan aya 
talik edebileceğine göre bu hu
susta, zaman kaydile mukayyet 
tutulmaınahyırn. Hiçbir vakit 
kahinlik merak ve zevkine düş
medim. Hidiselerin umumi eda 
ve endamından istikbale sıçra
mak gayreti, en akli ve hesabi 

gDneşi 
melekemize bağlı bir dava de
ğil de nedir?. 
Şu anda yeryüzü sütliman 

olsaydı, gündelik politikacılar, 
mesela Paraguay ile Uraguay 
arasında, meseli buğday siya
setinden bahsedecek dejlil miy
di? San'at ve fikir adamının 
mesleki politika sahasında yeri 
olmadığına kaniim. Fakat ha
diseler kazanının altında bir 
kıyamet ateşi yakan kader, şu 
anda bilhassa san'at ve fikir 
adamlarını, köklü bir dünya 
görüşüne bağlı teşhisler kur
mıya davet etmekte. İşte poli
tikayla alakamın bütün hık • 
meti!. 

Kalemimizi hokkaya soktu 
tuğumuz zaman kalem ucuna 
takılan süprüntü lifleri gibi, i
çinde yaşadığımız bugünkü 
dünya, bilhassa san'at ve fikir 
adamının kaleminde azametli 
bir moloz olmaktan başka bir
se~ değildir. Buna rağmen ben, 
bu molozun kalemime emretti· 
~i kaba ~izgileri, nıümkiin ol
duğu kadar kısn ve çabuk ge
cip, kalemimi ze\•kimin sünge
rinde boyuna temizlemek vo 
parlatmak niyetindeyim. As
lında kaba olan dn•aların, baş· 
ka kalemlere nazaran kalemim
de şu ı.•eya bu farkı arzetmesi 
bile (farzı muhal) bann gurur 
\•ermez. Bugün Anknrannı ba
har güneşine sırtımı vererek 
böyle düeündüm. 
NECİP FAZU.. KISAKÖREK 
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BiP. l\! ·.VZU 

Dun .., -~ · cile bir ser- 1 
J<.vna ı_"Vz...-nuz.e JiıJ!.ı: •Bui:un • I 
ı:cru & ıı:a da, Ho1ımcla g>bi ı. 
aı•nu: beklı:.yoı. • 

ıs., hu J<.~ ilec~ götürdük.ten 
4:1. ra avnı hav:adii.sln aJ.tına şöyıe 
'*= " ed <:bıl • •İsviı.'nt de. bir 
~ar.-uz .fl ~~ dua<ıme çıa.. 1 
mıstır.• 

Bıt.:ıraf değiJlrni?. Çek,-m. caw i 
ç ır' Şu harp q&lctı çrl<ahı, 
IJ • r.<'VZ\Ml daha. l=rzandı.k. 
Bi t<rr:ıfltr • e rscn de z:wall>
ıa. n ses çıkarac i< .IJ,e.l,i )"Ok ıkı... , 

fi. 1.KI. MA ---
KO .115 o.1r ----

B ec ı~ ~ müdürii 
b tn • Ha: t ettik.. Çüniı::ii., 
~ru havada _,_ ,....1e•ero:1ıe 

'h • ,"1), iTUl!m12le ili,~; dJıe.~ye 
koopcrati:li kalıkınma kom.iııfoo -
;ııu:n lan.. ıl llı. .. • 

z:ısını lııongre<ye <hwet ed>yordu. 
cHay.ır s~ ·,,.,tI> "" 

kll1aenn, n ıman'wm a:ııa otıı.-
ec .. -~ıdüm.. 

Me.cdi, san z:::ınan!:aaho ayı.p. 
sever biır devlet (l) tıiiredl ki nele. 
ali\. bu oeınıyete aoıa ol.ab:Hr. Ç • 
;.;ru ba:ksıuuza, gti!:ı .ı:eçneyor }'em 

bıi:: momlekeW h~ altına > 
lı,1ıoor Art..k, mıi.letıer cemiye1ıiDi 
ıclzığıtıop yerme, ~1 bil> 

h.3lvırse'Veıııioc oeııı ııljetıi Jtunneh! 

YAPIUYOR JKU, 

YIKILlYOR MU? 

·Unu~ ~ık>t.ine ~ 
T . kJ:Şl= yıkıhnıYQl", Y~>
.itt Cüııkü, <!mı ~ bir ha
wdidıe, b;ıtanı-n v aoridıkıtac soııı.
rala 'VWIE\10bıı.e QOiU" ıı:ı>uıll ~ 
t.ıfiıila!t wriyordu.. Anl.ı.vıannıdıok: 
T~ ~ıni b.-. k~ yaıpı: j 
hyoı-. • Fı!kaıt, olabilir k:i, bu refı
ikmr'.z apaı1ıımaıu az \l!Öl'Üp, ~ k.
lıa da~ b~?. 

Kim ·tl<' ıı.."11'ışır?, 
(•:ı, m , .. ,IL;ab KaMklrt!Mft ~ 

vıonııı aduıı da l1lr dEb du:Jeyo -
r=.. İş bir ......... }wmp. 

_SOYUNMA~! 
VF. PL>.JLAR 

le ~ gf;:.-e kı:ıdı: -
ma :>.. dem: de k.ıım&-
yoı:c ... 
Yarından te<Di yok, ioooperat!fin 

a'ıacab bülüD paı:: 6Jııl lwinı, 
~t:rtı.ıntı', tıQlll'aJc • ~ 
ratif okallll6llla ~İNilH, 

Bf,y El.MİLEL 

HAYia CEidt:&rl 

a sarfile 19 Wn 
telif mt rde yaktnd 

nı parktar açrlacak 
il:ı:llnmızm lıyi ba'fll>ıar<la 'Y6 a&

p.nliarı ~ ~lcrinıi te
m .-,eın bclo...~ rcis~ şehrimi2'in 
m•Flelıt ı;ıeıırl!.lerıne kı.iıçük ve 
mcı....ıı: ~ ve Kdıc;e\er yap
mak İÇllll bor pn\llrl'.lll hazıır lıatruır 
ıtır. tık par.tide Fa.t:ııbdıe, Şclııı'em<r 
nirıie, lkşil.~. Cfikü.da>'da, Be
Yof!•um:tı, Ed:i:mEdcapida. l!.'yüpte 
.Y")IJI parldac \'C ıbaJıçJ!er vücude 
~r. Gü.zci hav.ıiıırda ~..,.. 

hir bandoou bu parltlıa.-..cıa m Ülıa -
~ k:.ooserler verccek:tir. 

Bu yooı p<lllk v bal -elıcrctc ça
iııştın:ıma& ü:ııeı-e mi>l:-ndıcbt bah
çııvoaın, ame:, b- ıkQı \~ ç. ı;ekçi a
hmıcıikt1r. 

Bu \ ..,,ni e ... :rr :an.tarın rr: la"Tl 

i.çiı ı., 1940 Y'lı lbe 1 d ve b\ı.tç<:s ~ n 
bahcclcr muı. .ırlu~ Lasan;ı 15 hiill 
4!JO iı ra zır' a1ur - tur 

Y <ını k V'e ba'hç<'llt-' n d ger 
müılclcTnk :ooıı:raflacı ıçın de bu 
lb:s.-. 3000 l~a zam c l.Illnll<\ilur. 
Bu · ılıle beicdiye b~hQeler mü-j 
dib" rğı[ımi... 1940 )'Uı lbutı;esi 135 

1 
lbiıtı 460 b°T > ola:rak umz.im olun- ı 
ır.uştur 

Devlet lim oları in
şaatında kontrol 

Deı ilet h:ın:ıaııı..rı ınşaat k<mlrol 
rinıcı.t ~-;ıtu' Jmak ÜZ<."1'0 .şan.-

·elıcroe teaiiiıe ,l!Öcmli;; a11:ı yüK
Mık ımOOaıdıiıı iJ.e Üç müh<!mdis veya 
Rm moow.ı::u, dokuız Sİil"\ıe'.Yaıt aJ.ı.n. 

Kad 
1 

stro 
ti 

Memlidk ~ '.Y«lıEIA>-
de \op.tı!l;.,'ı kaoo..troya b:ıi:lam f. 

· :=ot ınıe lwıl'a!l"Jtle d<.ov aıın oltm -
mllii<.tadır. Bu m yanda. şd:ırimizi.ı 
mu.lıte11f scmtreriıııdıe ol.dı.ı:ğu •ihi, 
~a da~ postalr.ı'.ı 
Hıali}"ell.kır<n:ı wmış.Erdır. 

Ögorcnd:ğ~ ~ yalmz bu ıry 
OOı;ına kacı:>r Bı:~ ... kadaım-o he
yet n t:.. ı1t e~lirdiği DJ<.'t -
rUk ""' m .mul gavnm nkuller'n 
kıymet vckılnu yarıaıı milyon lı
ra-..ı y.adclaşmış bu umna.kt.ıdır 

000 

Belediye memurin ko
operatifinin vaziyeti 
Şehrim:;.< l:ıe.1-edı yesi morr uriu l<o- 1 

oper~fmin ye fes>lı ~ ~•nası v< 
yru .t ~·ı!Y' olwıa.-ak faa... ·t .. neJ 
de\ m e1ımesı haıkkıilda t. tiı<ürnt 
ya;µm&k ürz.E'rc kongr cı:o se<.; •n 5 
JQş-iliık tıe<yoet ooııkı klerine <!C'Vam 1 
eltım ktedir. 

Dıt:cr :ar..!lan ı Jmul hısse<k.r- 1 
la. .ıı huk.l!kı vaz ye!.lennın toobh 1 
o:•· uıp yem hiıssOOar cii7.da-rıılıın 

\"l.X .nt= '~"l dt fo l İ')'t'te ~- ı 

~. 1 
BLlr.11.ın t\·lıı h aza. awnı 01..ı u.1 ':U 

.ııününe kada.; kooperatif m<..r t~ 
me mtirac2a1.a m<Cbur tuLu ,,,.. 
tıs. 

--000--

l llBll61 iuırar ~lımŞtır. 

---
1 J~üÇUK HABERLER( 

Devlet deıniryollan 
yeni memur alıyor 
Deviet d ıını.ryol:ITının ha20i'an-

danı •itibaren ııcnışkt~ olan 
~.le lnıe V'Okm nmlı~f me
mur ~I yııııımıştı.k. 

1 

Garip ·bir iftira ve döği'ş avası 
Il•I......._,.,_____._ -~'---' ·"'-''-- 1 - ..__...__.. T__..,. Y-.u• a<ı.p <iapo ctm:ışt m. O akş:ı,m A,n,. 

d-'.<n -iki uııfı.inıo- .--ıda 1ıehııdllüı ~n L>aua ı:ıe!..-ck: 
e:lf.n bir lttıra vıHltiğıiş dawsına •- Ne o maşaa'lab şek~ 1<açak-
..ıl;"& 6 

lllCl oeal'.>e. ~ o1<J.,.. C rnı başlaJ.ın7. diyerek ta.- ı 
ın.uştıar. H~ SU ı Aııdmı a•:.dı v-e sözde ben m, ooun n>Llş
vıı> PEıiro ~ ontek ~ 
ciq/!'. "İSor aBef adında I ~' dinden aJdı.itı.nu .ddm 1 
;oyıri ııımr..t ıı:necit!kdaşnlu. Yaael 

1 
emJedıa ~ şö~ an _ •- tkı cambaz b.r ..pte oyııa.t'ıız. 
~; ZM:eı; ff;ler kes '.. Ş:ı şeket'.<Jrin 

•-~lb. üç YtlOarıbe&-i bırkaıç çı.walını bana ha..'<kı sükıJt 
~ ol~rak ver, yok,a ~ı .. silrdüııü -

db' ' ııaııda ııöi g.ı,bi ~ınip R'i- rom!• dC'Ciı. Ben buna aldınnadJm 
diyorwn, FU.t ne v.akit-:ln şu ılc:i 
~ ~ ~ açtı.ı.-; Ye tıopu topu 10 çu~a şda=r al -
o MQX~tıerj ~ işle - dı$r-'nl ooy: .. un. o va.k.t o: 
am booıtl.du.... - ·Ben S2 l l(Ö>it.er riım öyle 

D'r k:ue; rıo.luw düoklofını tam ise! .. • diyerek U7Alkleştı. 
Ba ' -:ııırı.ırun ıt.öse ~a olduğu Eı:'lesl ı;:ün de lı l'«ö<: memw: ge- J 

" r v ft! t ıına,itıı:zaıar...,, ben . li:p dü·kıkur>ırr.ı 'dılar v 
<ı :ı t...wı .a.r""Ol"lar v. be.. H- •- S.n 100 çuval ŞP.keır sahla - 1 
"6-rden gelip d!ikkaııounı ~ıya mJŞ,9ln! • ed.tler. F,.kıı:~ esasen 
toıı.cbı:- blmcç Eli".~ balurnl ~ 10 çuıraı şekerim oklu.i(u i<;uı ı,... 
tcri.mt Yol&n ~: mm haklk.ı.ti Öl(l'end !er vı: ~ 
•- Biz da.ha uew: vxee:Jiiı! .. > ler İ;ılıe lıı. sıralar<ıa Andon Je 
D~ cı!.lınıclea a.wrorlardı!. P • .U-0, rnorou . ı ~ ue<- gı.tmez. 
Eh. ~ rekobot 'iıdr d>- •- Vaı · J · ek bız. yalancı çrJo-

J'el'(k ~ zaman!ar buna aldır:n&- t ! . Söyle sukerleri oc-reY>e sak -
dım ve ben de sal::ıahl.a:ı ...iten ,gel-, ladın!• ve b dovdtiler. HCT ta-
mok · · · · dej!isti:rdiın. Yük- ra.fıam kam:tııılar. Kend"ıerndı:m 
ool&Uiınma taşındım. Aradan 'biri dall'aeıyım! ... 
m~ :00 ııeı;ti Fakat R<lQttl- Mutıakc:'.'ıe şatıil c ;.rl i .\:ı<>şk.a 
lerd>e aıiakimma ıo ~wıl seker lb;c qıine k..Urr>..,tır 

* Bu yaz t.>ti.hnck Pendik, E -
reırl<(jy, Maltope, ~. Ye
şID.iiy w F}ory.ada çoclE ·amp • 
mı açıbcM:Lır. ~) aıdeda da 
ibir mualLm kampı kurul:aıcaiııtır. 

* Tüı<k ~len ibir t»rliık 
Yiicude getıiımeğe karar vemll:; -
!erdir. . * lfakUımeL, dıaı:ı:ıu .slııAk.la.rı için 
~tı lbeyanruıııneJen:c ~e, bun
~ 20 ve 8, 10, 15 ıın~.._,,. k 
ylll\'13l"laıiı: ~-ubtiık.iarla 10.><100 m'i.il
ımeıııdilı: lame damıc ve :lO ~ 
metr< potre;, (N. B) doemi:rlaini. 
~ fiat. 'İİl1.el'iılden ~ 
haşı~. 

* Riinı yeti dıediye .tepesi bir 
JJ&r'k 'IJııline krvıxaık hal.lııa aı;jıa. -
cı!kıtır. Bcırada lı:uık ~ bir a.
-~ ek~ çal~r. * 23 nıııan QOCUk ıbayraaruı:ıda 
.ıt.2'. ı ~lımıı:k hıı"Ju çooulk esil'
g ne kuromuı.ıa v<.'l'-ilaniştir. ~'a.kat 
lbu iane ı.ıısulüıföı küçiildıeır üııe
rı.ıık fena ;.cs.r ibı.rak.tıJ{ı J<Ô•'Ül -
dü-ğüıııdeo ık.ırum bu ıııı.en sarlma.
:car~. * Yüme 75 yumuşak, yfutle 25 
l9llll!I. ıbı>Aıd:JYDan yapilıan ~ ek
ııı:ıak QCŞaisi, renk itib<-.nıılıe """" oO
~ımdan ibeı.~. Bıeh -
ıd,..., iktı.oıat müd ·oiüAfı tuıra 
m · cfui He ~ bıır QeŞl>i 
Wkrcaktır, * <;n!'y:adan vı:lilen ımaı1ı'.ımaıııa 
göre, Bt.lgamtan s:ıılıiüerı ıc! bir 

1 nl."Yn göru~U:ı' Bu ma.yn1i.n ne--
1 rcd :ı gekllği tahlolk ~i.r. 

; bırnlaı>dan maada :w 
f10f ~ tiz~ ı;iırnct ue 
JOirm> 11Dt.'Inur al'maj(ı k~-a:rla.<$rr 
mıŞ!ır. 

Lise '""Ya o d · -a o-
ılıWlıacı me-zuniarnıda.n ~ttk 
dan bu llDOl1ludenn imll harıı 4 
m.ıoyt6 RÜJJ.'{İ ~ ve ~ 
cıdı-irlıeırıde fiıziı:. ve ~ ılers
kıık yandan yııpılacaıkta. 
~ ayhOı: 74 M-a i.iıcrEt 

venlecekt'.r. --1 

Sağlık meselesi · 
Dün bir gautedc, Bitli• ,......., • 

1 et lıasianesinin ope.'lltöm 
hının.atlığı holwr ve-ri!i~·onlu, Yı

ne, ayni ııtınkü g~•etelc nı," h • 
diierinde, Bllllldmnadan y ..;.-nh 

bir mektupta, cnanesiz bir k 
mer1<exindt'n b h..ediliyordu. 

Bitliste, serlıest çal1Şa11 ba8b 1 

bir openıtör, ba kaza merl..mıır<lıe 1 

de, bedM>a ila~ dağıtan bir ~ 
.,czane bulunup bulunmat!·• .nı 
bilmiyorm, Fakat, IHr ~ t )' 
eeldiğme ııöre, herhalde, b..ı mli· 
teh1>&&ıs insanlara şiddetle · •ly ç 
vardır. 

Tedbir alınah. Sıhhat m 1 •ııı 
D<lıik ltir iş değil midil'?. 

BOBllAN Cf•VA·f 

;;;:;~;;~;;~-~~~;;;~;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;:ı~ibi:.:.:. l'l ıı<:irobili:Ywlıır.:lı. 
Yaza r lskendcr f. SERTELLi r.·::-tıo d:ı. öıok o~ıın ı::ittiıti 

Ve tekrar ~eve dönd.U 
c;hook, l~ tılııruı.t '\! -

mı..<t.ı .. San v.aıpurıı kadar islı:::....,,:e yola :v.nıştı. 
Yılırmı.z :b ınu ı::ôrıi: eP' 

- Evv . d lı, bıı J e~.f Vl'.ikuş 
clib !r Ct1Wi ~ürse şü;jhele -
nccek· 

A "1li c:::ıileye 11'3J)uTd'an eı!<an 
birk,>ç yaiw daha sapmış'L 

Yıl'.")az bl!nlar. , ar.asına karışa-
"'a:k, L:irnOOrrun lllii fyice- f!O-
k lm;.ışt .. ı. 

Ll\>::±ıo QOCUı:a oordu · 
- S ~llkl.ac geldı mi? 
-Evet. 
- K•m g.<ılitrdi? 
-Recep .. 
- ~aat.-kaçta gatırru? 
- Sabailıley ın.. On bir pOO!ı:ısHe. 
- Bu~ ılıenden ~. ~ 

gclıch mı? 
- Elv~ A}'llllBlı İh&a.n .. 
- Elincfo !btr ~et "'21' ını!YV:? 
- Ev:t. 
- Pekalıi. H.,.ydi dön ·~~. 
- Ba:şka kimse geoJıeıcok. ıııı.ı? 
- On vaµmma k.aıdar beıkJerııın. 

K.i?OOe RC~ sen cie ~ ~i -
dE:ı:sin. 

- Peli. 
Kı.tıın.w ~ çocuk yürodü. 

Lfm>bo eıık:ası:ndan seslı<n:li .. 
Ç-oculı: 1ııbaı- kasa htre.zımn ya.. 

mna SOılruJıı:lu.. 

ibekliy.< :dt.ti. 
1lmı Irk', htanbu!J:ı.n 

bekJe~ır Vlll'dı. 
Çete.un ınühiım b ır iş W:P. ıcleı 

lbulu-n<h.ıi{u 00 kısa konuş: • .aırlatı 
da a.alaşılnıordu. 

Ac l>a sal>:lhleY' n on btr vapu -
ı ile get: u s.ın.tlıkhıı:.da nclCI' 
varuı• 

Yılmaıı:: 
- Adam oon de, dedi, bunları 

9'.XII'a düşümlrüm.. ' 
Yılııruız, kır.m.ı~ı kmva.tJ.ı ~ 

~~ele btraktL O Ol1Sll, olsa - Lam
badan .aldı/il tatlmmt üzerine • oorı 
V81PU1'a ~aıclar üıkclede bı:tklemeğoe 
ıınecburdu. Şimdi y.ipılacOOc biT iş 
v.m:l.ı. Derhal ha~utbrın ka:rar
gfilı.ını ~oomck. 

Yıilma<ı, Rooap ro!esiniııı 'tz:ini 
ıbalmuşt.u. 

Dt.'!1Wlrkı. çolsk ~ şimdi ~ 
11J!e"1ıur kasa h 121 L!ıınlıo iie b<t-. 
~~ 

Karon 1'9ııhı yürü<l ü .. 
Yokuşun başına g.eldi 
Al\açl.ann a.rasıında Celmi aı-a • 

~koyuldu. 
CeJM ıl€!'eıre gjzlk rnn işti?. 
Y ıır a-~nn dib'ne baktı; 

-Bir 
~lıerl" 'l:ı:ıtktı.. Satı lk> cl'.ıi?ru 
-"-''"''. Ha&lt vohışa ,.,a.,.,.._, __ unıııtıl.wıwr.? ,..._.. v= .,... .. _., 

Artıac ~ndaki ı.m. ~ ttırl!E' .ı.k! bütW ır ·i.ı;tli. <;ıkın-

'Ylllb ~ ~ soılr.. ,;.:-kri aradı .. C:Mıl a 
-~ ı ımav haı. 
Çomk tcytilh ve vo\l!a el.Qlliıuk.- bir mi ~:ı,m..ı., 

ilıJ.i!lJe 4ıasmmı:hı8rl irlll!m kravatı ema 
arıcı od>izıe ao!s:tu. ~ v 

Onları seyrederken 
Dün sabah, bUyftk Türk onlu • 

suna il a.lı: eden binlerce geDf 

yedek subayı Tanim iibidetıi ö
ı:ıüııde, ~elik adıınlnrla nıerashn 

ı;cç•şi yaparken giiı:diim. !\temi.e
k. tin tlörtbir tarabndan gtmıııı, 
bu nıünev ver Türk çoc;,ıkları, 
kahT1UW10 Türk or< "sundDki va
zifelerine ııidiyedar. 

Bet-ecltyenin yeniden 50 
bin llra verdiği Haydar
i paşa köprüsü Eylülde 

Askerlik, Tiirk nıitlcllııiıı en es· 
ki, ea kökleşmiş an'a....,,.idir. Ye· 
d' mizden yetmi i2<l kaılar, içi· 
mizde, kanımııda, d ınarlırımu.
da ask~rlik ruhu taışınz 

Dün, orduya ~eni katılan genç· 
lerın geçişini sey.-e4 rkm, b:ı an
anen ..n. ti, ilili.lcrinıiı.c ka aı- na .. 

sıl ~lemi~ oldU/!Ullll ı.:.r ere a
ha gorüp anlad.ııı. 

u,. yiğit Türk evlıiilarırıı SPY· 

red · n Türk an<ıları. ~cvı .c göz .. 
~ aıtı doküyorlard ( nl ll ;t\.r.! -
deıı 'l'iiı'k erkeldcri, ı;<i Ü ı .. ır.de 
dal':ı tozla hır b'lıruı. ı.yc ı J,js
sedivorlardı. 

Onlarm gcf\İ ini se~ r«lerk~n, 

başınuz daha roJ.. gökle<' ~alda
ŞIJ er, omuı:larırn ı d:.hn ,o . ge .. 
ntJ;liyor, kalbi iı dnha h'Zln rar
pıı·ordu. 

i\tert ın IJPtin a.;:H ı•p•·rıkl;• ·ı! 

Hangi yen·üzli :ı ti " baki 
elbh.cyi kend:-...!n~ d.ahiJ !aı.la ya
Juştırabillr?. Ilat1,.• dünva İıısan

ları, bu çocul..!.r a dııha {azla 
c.aı;kcı·• olarak ~ c lh 

Tiirk ordu~u, gcuı~ ılıt.:uıleket 
hudutlorında bir ç li" "~!,. ir. 

Hangi şuursuz, bu cclık kdl<.'ye ı 
ha~mı çarpmak hulvasına k •pıla
bilit? 

Çarpacak ~lan, f!eii•"'Nl la· 
şı arasındaki İ(i s. ka yulaf 
tan""i ırlbi, emeksiz, Cfıdişesız, ez
me-sini bilen ordu! 

Aske.- m lleti.z, k 'ol<, aıı-
keriz vesselB.,11!. 

tama rn !anacak 
Ha:yıda:rp~ ılırtın ı:eçid yy,. 

nimd., j.,ı!o'a ed'limeldte obn büyü.k 
'l(CÇJJ· .köıırusünün pllınııırla. Haıy
d~ı :imaT ~ mutaha.
kaA:mı temin ~rt~ fuıere bazı 
t&f!(l,t yar.ılıınıştır, 

Köp:rih~ mt ırnt'ıim miık.tarda 
dcrn , de oo ·ere A mcrı kaden ııel-
imL;.a~.ıl' 

Be~ reısli~i bu tüyüık lköı>
ru.- n biran e<VVd tJmı.ıı)j iÇttl Y~ 
won 30 bin n,.~, iaOC '!laıt avı r - . 
m;.;ıı.ıı. C.çıd köori.ısü eylule ka- 1 
dar ~al o'ıır c'!Jotu· O vekil de;ı 
Ü.1.iidar - Kad1kiYv tramvay! '1'1; 

şimd!ık> gibt OmnalNlğl çay~ınd,,.. 

~~r;,iy·wulcr bu köprü.fon işli
}'(ceıklerdır. 

E ' suret!'.e ÜskW.U- - Kaclık,,y 
tr>:: vay YQlu clıemın yl"Uı bir nıiB
llx "' kısa.Ltılm.ış o "10ldır. 

-- -~ 
Hayvan !ıastaha .esi 

genişleti iyor 
fı-el.ı:iıy<> ~ffir 'il z lıayvı>n has

tıan s 11 pevd. , 'Y gen şlctecekta:c. 
3u mıL:satla .ıacir noon itibı>roo. 
hura.l"t yenı.cLn aılnruş.ır liı-a üc
.retl i b iT n, '1tc>ıned JJe b "' ~ 
~ueıı uı~ı. tlO lira ücr,;tli bir as;ı;ta.ı 
aıl: mcak \'"' 3000 J>ınlılk -aat, ed.,. 
v-at sa tm a ın.a<'."alktııır 
. Ayırıca rüam ı'1lıcad~ine oo 

00\ m <>lu "1'3Ca.ktır, 
-o--

Eyüpte G ·· müşsuyu 
mez rlığı dıvarlari 

El'\'IÜ>l GL"nfissu 'U m.:zarlık1arı- I 
nm duvas:l.on ı;~çonlerd, tıir kay-

• RS FF.Yzt .ıne ıı.etlıoesi y ıJu.ıını;,tı. Bu kere lli 
1 ••• ' •• 1 ••••••••••••• 1 •••• 1 rrr' ıtre ıira Pbbaı ~ rişli.ğinde b'"1r 

Cumhurreisrği r~-<es-
trasının kon erl~ri 

;iıoorak 4)~a'" yin., ~aymış vıe dtı.
\IW-l';w.·ın ~er kısmıfart da yıılol
m.ıştır, 

E~ haM<ı seyri.i3efer ~ -:ıetı-
MemlukOOmiriıı ~.ıhıar ~ Dke gıöstmen bu duvaıdann b5tm:ı 

'bir hale~~ ol.an CumhU>I Res-l ......,..,..ı )-aptın)masuıı ~ re
lıjıı fil::i.rııwı>i. orke<:brastndan ı. ı;..J'cı!ıtıdıe>n ı.rtEoıı;.,lcrd~. 
tanlı.ı.tl ılıa!Klft1ll d2 · "' "' J~ ıi t.E-- _.....,_ 

ıııtn ıçl.n. 00 orl<mtr. cı. 73 kişibk Kaymakam mu vinlık-mr .k<lrlm i:lıe "'1'1"' 9 8 h:r:i günü. • -

şc '\rae gelecııi!' ı ılı:. I leri igdas olunuyor 
füvaseti Cumhur a:kroı • .:?'fı, lllıi 

ay .n 2.9 uncu ~nı zt ..J ca ı,... Vieyeb:m1"Xie i.;i en çok lbuiu -
lmruıık ÜZ'eıı'(> IlC} ; Saray- nan kaea.lıarı.n ~·okhl. ~ 
suıcmıam ~ 4 ı. ... .ı;ar ve- -r:. Faı'.itı lkaııal 01olduğu1abt ~ 
ı lci!lr. İ1lt ko , .• ,x .,-:romını !luaııınuşl..ı.ır. Du mil113'9Ebeıtle lbııı. üç 
Y'd.Z•~: Jm:ııada mreı: kaym~aım. ve beie-

1 - Bıeü>od'a-.. dcn 3 'll!!Cu L.ıonıor <li~ şulx> ll müdür ruuavitı"i?i• iiı-
UMorlütii. das ohJ.ı:ı.-naı;ı. karar~. 

2 - .Beliıoiarıl<ien '1lwaaıo lroll-1 Bu roüd.ü.r mU<Wi.nleı:ti. bukuk, 
~ntiisir. Mi.bemol iöo' SoLst: ımü1.k>iye ırn .iktebi m.""'-liOlan ara -
Feo-ık .swız..... sr..d""' önümüoook:. :ı.y tır:vm oıa-

3 - iBrnhnıll 1 ilı::;i '.'lı.f< .,,_., d6 n2c. '"broır. 
ırıı1.nör. 

l 
KeııdJıeııı ...., 50 şer lira llllli ııneae 

v "1i lecelılt.ır. 

Avrupa Har inin Yeni Meseleleri 

Holandan ~ zengin müstemlekeleri 
Öç sene ·vel or•aya ko an bir 

mesele bu;:il .kü !,• dotayı.ile 
vcnidcn tazulıeı:!miş, t .ıa ehem• 
;..İ)'l!t k .anm•şlı:t'. Şöyle ıd: 

lfolaada m ·;ste,nlckcleri e ö
te enberi Alın nların gözk ri var
dır. Nihayet 7 bu;;uk ın'lyoıı nü
fusu olan bu meml ·k ı eden de· 
n "'a ın ·erit• '"de C( .. ~ıu ülkelere 
s hlp olsun?. <!., .. <lıiıüniıvorlar, 

nu saklamıyo lar. Fakat bu • 
!lll bir tarıhi vttr..1ır. Ho ~ dtıda.1-. .. 

dan sonra Holanda büyiik terak-
kilere mazhar olmuştur. j 

Holanda gcın!cilcti 17 inci asır· 
da dünyan11.4 en uzak köşelerine 
Vderek bilH.miycn yerlen bul • 
mu tar, Hnlıındalı tacirler onlara 
k ~ p.ın kazanmağa giriş -
mişl"r• bu SU) ede Dolanda zea.
ginledJı:çc :o.nk.in ı~.şmiştir. Mii&
temlekelerd~ i · gtir~k için vü
cude getirilen şırketler m hur 
olmw;tur. 

lar eskidenlıeri müstenılelı.eci, de- Anıııterdam şehri dünyanın en 
ni,,,i bu mill<-tlir. S dferden birinci BBrrnf memlokel; olmuş, 
sonra llolandanm malik olduğu bankacılık ilk defa Holandada ku-
miistemlckeler ştmlardır: rulmwıtur. O zamanlar Holanda-

Ameriknda garbı e ... ı denilen dan İı.tanbula ıı•n simsarların 
müstemlekeler, yani Güyaıı ile Babıfil.iye borç ııara teldii ettik-
Kurasaoy adnlan ki 141 bin 6!15 !eri, fakat kabul edilmedijt; meş-

hıı.r vuküattandır. Ukin 18 inci 
kılometTe m .. rabbaı!lır ve 184 bin asırda Holundalılar artık zengin 
küsur nüfusu var<lır. Baı l""I m..~h- oldukça irat sahib;, rahat yaşıyan 
snlitı şdı.er kaJ111Ş1, kahve, kakae, adamlar çoğalmış, o eski sergü • 
turımçtur. Bom d<".nilen içki ya- zeşt ve tit'ar.,,t nıhu kahnamağa 
pılır ve her yere ihraç edıfa. Son- l>aşlamıstır. Anc&k l~ uncu asrın 
ra Asya tarafında şarki R' nt donı.. ortasından iti.baron Hoılandahlar 
kn büyiilı müstemleke tılkesi ge- yeniden uyanmışlar, yeniden ti-
livor ki Cava, Sum"'ra, Scud a · cal'Cle, deniu.liğto, sergüzeort .,. 
tbları, Seleb ve Borneo, Yenigi- seyahate koyulmuşlardır. 
ne g>bi 1 ınilyon 000 bin küsur Holandanın zengin müsteınle -
kilometrı> murabbaı ımıziye ve kelerine karşı Alınımların ne göz.. 
50 milyon nüfusa ınalik bulun • !e baktıkları 9:17 de müstemleke 
maktadır. meso'lesini ileri •Ürdüklrri zaman 

Buralan sen derece zengin mah ft vesile ile de bir kere daha mey-
sulatı olau güzel memleketlerdir. dana ~ İngilterenin Holruı • 
Pet.oı, ı;eker krun.ı ı, tütün, çay, dnya olan müzahereti de tekrar 
kauçuk, kahve ve saire gibi bütün anlaşdmıştı. Fakat bugiiu sekiz 
s"'ak memk-lwıt re malısus •nalı- aydanbert Almauya ile hıııtı .. gi-
saıit yetişıne.kte ve her tarafa r.işnı4 olan muttefı&lere karşı bf. 
sevm,dllmektedir. taraf 1!,olandıuun bil' vazüe.<i yok 

.. . udur.. İngClzlerl Fransızlar 
H~ (ok vukuat gomıtiş, ın-.t ,;~·di bu ~alt --·•·t k d"' 

ı.-.t pi · • .. , 1... u '" _,.,,.... an en ı.e-
a u g~ırımf .,,r mcın «zet • j r!ni alamı •orlar 

tı r En son olııraJı: Belçika ile b&- ' 
.ı:abcr ikon 1830 da ır. Oa. ALl IWlAL SU ~ 

-~ 
r .. k 1 dostluS ur - ra "ffi~ 

r :aaa.: ArolET şt)JrllV rıJ'. 
. dt' .11 

Tarihin en nazik bır (JF 
yaşamnkta olduğuınUS".., ~ 
yuktur. BÜ devrin ti~ d< D",'i. 
benzemediği gib•, bar ~ııı~":. 
•. . '·arple- "·nz<'•ll ,, olııv 
O'lhllZ U • w "" jCllD ' 
Resmi vHzivotc bakıl "" d1' r . • .ı\Vl'PY- ı 
Almanya ile g~bı . .ıeo b•~.,. 
ktleri. ırulh va:ıı)rt~n . e•'"".bı 
,.; vetine ~ocak. yed• af~ukJ rjı' 
tikal ebnJ~lcrtlir· il 'ddetil~ 
evvel de lıarp büt~ ~ııııaıı>'.'.'..ı 
voun etmekte ,dı. ı ~'.. 

d efV< ı;li 
lııırp başlamaz an kİP el ~ 
devletı .. r hakkında la ..,ıır• 1r 
yas t, harp (ıktıktaıı dctlldil·:; 
etiği siyaseUen farklı rY' ~a~ 
l..o>lo •kya ve J\•'llst:~ıu ;le ~ 
de ve totaliter harp Y .~pi' 
edil 'i. Norve.ç ve P•D:.S,ıııı u;J' 
·•~ ni totaliltt lııı.rıık•c~ce ııı ıf 
la~·n ığr"mışlardır- • ı~ pi 
•:il d.:vletin vatanda<! :Uıı ~r 
kuya yatanlar, .crtc~:ı.,'İin le fıf 
ai!ııu ~ hır nıı JJL' el" 
Jara.ı< ııyaonıaktadJ1"l:ıl'•r pıiV • 

· lard be ııl~ knla e zaman a in• ıı:..i.ı' 
lilh sa şark milletler JıJP'~ 
nık ve ber ihtirualc kal'rliİP e 'if 
b !un nak vazifesi ter•~1arııııl\d 
fe<liı, İ,vi komşuluk b~7rıll Dı,_ 
Vb't İ, bu:;:iinkii şart r.sındtl'., 
e tı ..,ı teyakkuı rii.r.• ~e~ 
h i e ış· uk tan z,aJıSC<I irJP ,r 
1'ııı · 1'-•in akluıa da•"{itııtı1a'1 1 ' 
yor. Tııhranda ç on 

11 
sııfı1..M( 

likiı üin b·r ) atısınd '11 ıı fr.";,ı
ruz ı ayııl iki siit .rro 11,ısVj/ 
!.eri. 'u de Türkler• h\enı . ..,;. 
!<.d.r Yeni Türkiye.'~ ıııv<'~ 
İ_,te v ni zamanın ıki 8rıt1 ~ 
l\<üsı~ı..iı, inkılapçı. ıı:;! ııı~'-' 
barı.., Pehlevi ıranı ;.e ~ 
ki' ııılr.ılaı>cı, ~arıcı ~ 
Cun uriyet Tilrk.İY ""' • ~ 
n.üna• ebetler de yen~ pıiJl~.,ı 
h şk,. bır ınucizesidlr. ~.ııı l".,, 
tarıı. i okuyanlar, 5' f"" ~iil;, 
l'ı adir Şah, Pad~ı ~:rıll~t ~ 
man •e lUtırat zanıBL' ~i ıtJI "al, 
bi riı<J boğazlıyaıı bu ~ Jll;I. 
b ...Un ı.uı.u»ne ı.~ıııı4P~:I 
~lıetlttrile IMı,ıtlı b"' . '-. 

. .. h-'-'"-'en en• ~ ·".':t gt~run :e, ......... ~;... ... 
'r mucDe&i 'JaırşısJ"t:r. ~I 1 

lerın an .eleınn"" .10 ;ç-' (, 
kı.ıkt,,. ki Iran ve 1'~ı:J'-'~ıe il" 
;. .. d<l .. r olan şey bır0 . Jlrf Jll: 
çiaru ve sevişn1<'k 1:\,,;ft :..< 
meuad<et i~ milli ı.ır eUP .fiP 
li e of-1.., b4ı zaruret /oi;ıılil' f 
h""' erden doğtnUŞ ti<'rİ '' 
l::.zo ~ hayati menfa• ~ 
l)U ''kte eW:f~· •;rilıif2 

Ti .,·ye ile Iran b• ,Jı• ~ 
koıtl;,r.luk, dostlıık uı ~lı b ;ıı; 
va Sid.'ıbat paktı ile b~ ft ~J 
yotl · , Bu mukavele~ ti ~f"f. 
tin - ve eheırnııı•"' nıi -~ 
btiy~·.ıiiL Fakat bU rcSif""·.ı 
s..bct!.rrin üstünde, b1~ ~l 
kar.! •'ili vardır ki. b i(İI"'. 'il,_ 
kav '.ılerin çer\-ovesl cfi ,ıı~t '. 
m=. ~ i!staldl ve ~oıı fiil~ ~ F 
ratı.~• lıiikim bir ıraıı şr. ;-.1' ıJ. 
ç.in -.yati bir ıuzuıııd ~ddeı' 1 
.... u. ı.lı.il ve kendi ııı.ul< jjj;'.~~ f 
hliki:ı bir Türkiyeoııı ı#' 
eben lJliyetini tran:.ı re -1. 
ciim ~erle anlatın ş~~~ 

•T ckiye ile 1ran ~ ~ ;,l 
Jrılreei' arasında !JÖ)~ ~~ 
ve L<> .le bir ı.arıfeŞI b,.ıı&İ f". 
Bıı :!U meuıleket ~r·bitiP". ıl'~ 
tim karşısında biri ...... ~ b"
d m :.!eeeklenlir. ~ ı• p.~ 
nn yrınlınu olma~~·:;;~; ..... 
ncssüı; eden bu b•?' dıf· ft '.) 
sefüı. !e yeni bir vakJB ııJ<S' '· 
milletleri evv"~~<>.. "i,.fa~ 
:.Jeti nlan bu bu)'ok ;ııc ıt;...r 
maz lıiı' nıauia bul ut (OY 

hiç l>;r za ru.an ınsa ,,.. I 
tir.. . ilıit{.I. 

Türkiye ile inıı di~~jJIİ.ı~ /. 
ynı•arak kendi !;;en ~o>: 
racaklan gibi, yakıP 1 . ~ ..ı 
kın sulluuw cin ı..ur ~t D''. ,. 

'I'ii"1:iye harbin ııJ<ın ~ ~ 
''8.'lhnasma maıu ~ ,~ 
senedeobcri tesi• ()(ibirid P,J 
l>e e müessir t j;sticl ~ . 
b'ıh·llU}'OI'. tr.-nın . ,pıPI: 
d cumhuriyet T!Ur~ 'c,ıJ 1 
si~ ü~etile mi: vazı 0 • ptib ~ 
mel;te ve ayni gaye;ıııı11,..:.IJ 
mcktcdiı'. Yani aJ1I oııı Jril"fl 
ayrı gayn oimadıit.!_.;i.ı"' 
sinde bllltün aliik8 .... 

varılır. _././ 1 

~, , 

Birimi~!~ ~;~ı 
H pimızıo~ 

·--. '- . • ~ıııs~, 
Bır nadJI ıııi' ~ .. , 

. "'' tel';' 
Ç<>mherlil;M 1~'suıı°';.ı. tt"~: 

alipaşa camı ,.,.,.o ııı"'f 
liğine dikkat ıa ı.ıJıl~ıJ ı f 
Bu civarda 1"' ıııııJı!CHlı 
iÇ'n bu a~.,;ı!<"' 1#' • 
!erini teh ıs e ~'...il 
tu. J)feveut vbll L JJııP":<"' 

• 1 ";.,,ornıll.. ""rfT" telvı< ı..., . ıırclJ:- ".:'oıı · 
velce :r JırJa • ~ 
ycnıden i~ 
mndıır?. 



A im l r 1 ıgiliz s hill rine yeniden mayo döktü 
' :ıd a 21 ( A.A ) _ A~11 tQ!ff-1 a..,,,jz,,.., ~ ma.ıı n döktüıd 9f'İ 1 t 'l&giliz ~,., im ay . ,çinde b1' 

hr .z.i"'ll<n İnııtİ~m C-c"n m zaııcdilmekt<ıdir. Çimkii dün batll1t.I S'tlarda ma.yae çarp.tn ilk V4'111LY-
lıır • talıili açıklanıı.a ı:e şioıı.ııl Merııeıı ve Hllf>Df'./ıı/ is~ıdeı.:i Zardır. • 

Belçika üzerinde bir h va muharebesi oldu ... 
l}ıı'lksel 21 ( A.A.) - Pllliseul 1 ~de ed>iMiftir. . . . kükdmeti F_ransız ve Alman hük-6.-

~ntııka;;ttıda Mi'Utyetleri tes!>it e- Son zoma>llot'da B~kn ~ metl.eri1ı.e şiddeti.; proterto nota -
i.lııcn dört ecmbi tcımare en-o. üzerinde Framız ve Alman ta'! - lan qiindeN1ıiştir. 

lı1t4a biT muharebe .;ı.d~ ~ ı yareler; UÇmO~ oldcuiu i('in Belçika 

Türkiye 
lngütereye 
her zaman 
güvenebilir 

;.tı.-:ıı:-. ,.,• ~ s. . . . . . . 

IN.orveçin cenubunada 
asker çıkarıldı 
{1 111<"1 eah ·ı~drn de-va,.) f 

2fl0 kilometre ceııubunda !ıflmsdal 
I.ürf ~indeki İngiliz harp gemili~ 1 
riui bombardıman dıui~erdir. Bir 
krunızöre isabet vaki ulmu,tur. I 
Tayyıı:rl')er bundaa sonra bu ci
varda Aod Isnes kürfesine çıka
nlan İngiliıı: kıtaatına bombalar 1 
atmısludır. 

İllj?İliz.lerin Trondjhemin -
hıma ....ker çıkarmaları üzerine Al-
w.anL:ır bu hofflid.e ileri sevı..e.. 
tikleri lwı vvetleri acele ~ çek
mektedir. 

İngiliz tayyareleri Danimarb
nuı ceuubund.Jti Halburg hava li
manllll bombardıman etmişl.ez.W,. 
Almanlar Norvl!\:e kar,ı !a7yaııe 
harek.etleriı:.i en ;ı;İyt1ıle bu tayya
re meydanından idare ediyorlardı. 

HEGKA KALESİ MUKA VEMt:T 
EDİYOR 

Stolrholk l!l (A.A.) - NOt"Veç 
hududundan gelen malumata gö
re, Ilegra kalesi henüz muluwe -
met etmektedir. Kalenin b&tarya
Ian Vaernes hava meydaııuu tab-

rin ctı ıişfa. Kalede ancak yüz ki
si bulunmasına rağmen Almanla
nn yaptığı iki taarruz dH tarde 
dHmistir. Harpt. n evvel bu kale
de bi,: tek mu1.af., bulunduğu ila
ve edilmektedir. 

• ORVEÇİN şlMALiNDE 
AI...UAN KIT'ALARI 

S~lm %1 (A.A.)- İııv~ 
şimali garbi sahilinde kiin Ström 
staddan bildiriliyor: Dün Alman 
yaruu Noneçi istilıisındanberi ilk 
defa olarak İııveçin Bohuslaen 
ey&letin.iıı şimalinde Norveç hudut 
nuntaka!llJlda Alman kıt'aları gö
.ıilmü.Wr. Bu asl<erler kamyonla 
Soırinesund gümrük binasına gel
mişler ve bir müddet sonra uzak
laı;mıı;lardu. 

ALMAN TEBLİ~İ 
Roma 21 (Radyo)- Alınan bü

yük karargüunın tebliği: N arvik 
ve civarında kayda d~ bir ha
reket olmamıştır. 
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Dünlıü 

Ta • 
ı 

illi klime macları • 

de -zmirin iki 
ı da yeni d. 

SON TEJ.GRAF';;ı tarihi tefrikMı: 45 

Ankarada Galat saray galip, Fener mağlup 

YAZAN: EŞREF ŞEFiK 1 
Yua lsr: . • 

F SL'R...r' Ll Ce,det Rrtit YULARKIRAN> .ıkeııder • ı:.ı .-._ • -

"Girfcfin ne veçhile istihsali 
Dün Taks .• .ı. stadyom:mda Ve- in d.rlı.ı hcyırıı o.it r Her eleman 1 

faıı.Llı k<ırş=;ıa ç..lı<m A.ltuıo~)"ll ı :indi ~ f sı ~ ış gor -
\;.:' &'Şl..lıl\.Jı;la o;.nıymı Ai.'-'}l ~- '...ıd.ıx. He· ralde Hakkı muı.., - lıürriyet ettiğini bilir misiniz?,, 
Nf, <..Dünkü -oywı.l;:rm;ı. ı::cre u- ıı:- :ili dalm arzilc ça.lŞlr&a arka- Her bir. ikişer m>ne mt:Jdat e• 
cU.r , · rsa, l=ı. o. mL~rııun lıırdanı tır. ç•l::ı.nıı:ıd '1 ÇOK .f.ıı.zla 

1
. k • . miş olan on iki ılhtilil le tıürrye-

ıci .. mbul &t."Yaiı:rtlcrindcn yü:kısek müessir <.u H lCLL ~ Y• ... nde 1 JOCJ kısım imi ~! e~h 
gm fa:f<lı g~''h. 'et!ı:Tle dtnıne - 'lntidaffla<l~-a da y.rd ı e!..'l1İ$ bu- Bulgarlar ne vakit ıh ;;,ı etti -
lffı ·~ gü,.,t.ür. ıunu-r Makedonyada Yu an Jeı-• Asla! 

hın.ir fuıtbolıümin - tı nn;m i?'~ '0 ilanın oo~j 2~ :-n n ol<;{i.,iu:ü Bulga<rlar TU. ıde. ,_cmleket • 
c;-t:n .x.r.elerden peıı: f~ klı ııomıe- il>rra.z ooı "' .ır o.l iııı...,.., komitaları ten çıkaT<tlar ~..,1 Asla' • 

k bul saJuılar,r 'l ~r Jqı tapanca \ Mademki Bui~ıar şı.mdiıye k.a-
cL l\l<.'O'~fe k tıf111ın:~· n v~<ııt ge-- 1 ~ti rni>lı :n ol tr. Bu o- Bu'~•r komita ·ılığının t~'<'lit tl"1' hiçbır iiıtJal ctmcd'iller \'ek~ 
ç.-iyorla:r. Posl;.rınnı c,. >gı.ı uuni ı yıt.ncunc , ve c:ac:-p : n faaliyetini \e gayesıni rui.l ta- 1 d:.en hala kesbı · t:ltlal ctrneyiı:> 
o!d""''nd.an hücuml:aT :.ı.t .ıes:ı:fe- <.'<'kış'.er ı . ,.c"·• Auale ~ - uran gör ük. Rumlcrıp.ki. ". re: ı Tüırk!:ı;·eye vergi ,·enrler. Sıı.i n. / 
~- 1 d kiuuııC. • \ wıo:1 !mı •ıra-la hz al- lin•·e, ı.uular Bulgarlar gıbı bır "'"et•- ...,,_ e<l--~·'.erdir? Ei!'cr 'eriı de ~olup k 'ı . .:>r A mor u 1 • g~· "' ,...., "'"""" 

ırnadan ve .~ .. ~1C"uı..n a_'<lıığu ~~r- '-·mı ""-'"ed.onyaı:ıu istiklali, dı- B uga.Mı:ı:r :ı;:OO.Or.;) "')a .s · hÜCUifl hattının A),t_eya D8""r3Jl 1 d V•' ...... UliLO. • • A 1._ 

ccı Qoa ta: a.t gıbi ·cııt vuran =a ı:"er b:r kısmı da Yunanıstan il- verıı.nelt ~ ıı;e!cr nııçın r.r L•~~ , ·'ıa ··'·ıcı aozü!· < i Sa;ci n "~ l ah ' hırs--•.L 
= ~ ~"" "" h so ..... ı c ....:. """ IWl><Kn b ~ - bakı i(·in iki zümreye ayrılmı~ ı 1ın marı.ıstır=na """"' e-slı .;,.;le'. ıcili"irder .;!l<ıyvru.ı. U- b ı· --• ı.. -'-- z ı 

·' " ro 
1 ı.r. • bulunmu ·oı !ardı. derlt.'I' V _.an ı ""'-'""' e v• zun •"'"°ıs le~ •oıı>..keh yer- \'fa ._._, . de , __ ..._ •-- . ._ 

.... · e :ır .___.; '1' ve 'l>UaV'in.ıen Ru.n l.onı·tacılı"ıoın ""'esi '.>ji- ,.._,........,y;u:a "'""' 4-'-~w lerde &.oı.-.. ·lnıJai-ı Se.t damıa ılerı ~'- ....__ ,_ . B / . " .. -, ti~-- A ....... ._ 1 __, 
4'-.Y .... nc.i <=V."..., J;l'Yfeôh I'. U }"UZ· ı·udaıı do'°""U.\'a nnarı;l te\'Jıdı, na- •aA et ,_,, ..... ~,as..,. \"1'U"'-"il< Ov n.<:<:1ıo ~ !l <ll"k.ıd-•la.wı k.cn - ı .. __ I . ·- k la ... • y:·~'"'-'"- T '·-} .. '-.lori-

" ~ · uun ıım:.. m ru ı Ornı: u az a uı··lı'ııı·n "uııaı'.stu ... ilhaL.· - : ım.......,,o.ınnı ............... ~ "'-"' _, a·.ne ıba-za!l ·uyıdur~l>ı ı}o•. Dtin k- "'·'"ı.. .. .._ _ _,_ • ... • ~ .., --'-·'-'· ı:sı JiaT. lhrı.k ,......_ 1 
so.ı """"~""' ıber-*er.llği temin 1 s.ırnhanc.;c intısap etm~ ahaıin. a ı lro'"-"""" = 1 e.r--ıınir bakını a.-ının m'i<I fıı:ı hatları J edüOMil. . 1 ~ Sileyinde Ayan k.ola ~ 

da ~•- ''"fa kad~~ı... ça•·~ıvoc- Al.._· •,. ""l _, n~'"t / patrikhane)~ llh k1D111 temını v~ •- .ıı V'C bın l<.aılar saır 'Thınam-'""' "" ~ .. ~ ....,..... , •a.v ı .,..,, ıırıt~ ııp =•-n ~'-"""' 3(- 'lıT h y ı Jacak lu "" 
da. Mtıa•c.n :ha.t.larııru da 001im J>l!k lılar ilk O!' c' n k-n ~:ıcrk -..~ lıo-ı ' ~ are l!lU!.DJS an " · ' lan y:a;ktllaır. 
,.,;;.,.;;,.,., tutıınadı. u. '"·-.. '""i- " - ' arazi.le ~·ru,ıyan Bulgarlann n • . .. . 
... ~-~.. ""' _,.~- - """ 2lllk oynarlılıır. SQnra dti7.elerek ha- has, ,. Bnl.P,ıır faaliyetine milk... '-'~ .... ; !ı.iiınyet ;e1r;:~e>k mt 

1 rile .ıbaton• gi:bı bulmadı.ır · "1'.u-a- kımiye'Jcnni a:ıdırdı'aır ve o ha- . . k l'tı ... ı..u,..,.1eı>e cıt.eş venr cı · ) 
vi;ııı hatlarının müd. faa A rbil yeti ll<iurU.veti ınann oo:ıı.:,n~ kadar mu- ı belehilm.sı.den ıbarettı, T°' ' " (Dewamı var) 
~ ........ ;..1'1m aöeiifk.-ni!.ı•en İ~ r haf- h - da ete rüesası, Yunan konJO]l'S.. • e ı eı a CI • •ı • • • · ••• ""~ ""»" " a:ıaııa et'Cil '"' &>c•~ın af(l:l' bas- lu.kldrı, kilise ve binaenaley p,t. 

1 J.aorı,ı.m hücuım dl'sıt kr ııı:l:.d cie masırda ' ı lan 18 ;f b'ltııı k G '' 'l 
. am Q r• l 1 ssa ıiklıane ve meu.subiııi ~e.,.,lit- ' s er ozı e htanbullu a-nkadaşl:rı c'ercocsıne 1 h'kwn ~ı id '11Iu1'a.:.ımlcti şüt- ler tar-.ıfıodan ıd;:re ed.ilı:vor •·e • çııkamad.ı. lntiımal bı~·l'lıı:tü oyun- 1 çi.ı ve azıımli idi Pı. k d y k ·ı 

•· il •r,ıa e onya onan oı.ıı "31• t:ll• I lııırda d:ıha anuvaffıt<' yet oynar- ı Al!a)H Prabcr: i\i Altınordu - nn ~ltmda çalışıy&rdu. (l inci sahll..ıen ılevıua» 
la.r. dan dalıu iC.. ~., ... ı-.; 'fu<at rü<'um Bu komitanın neşir ve zam. " ~·iat verd:kl..-ini bildiri~·or. iııp. .ist.aınbul taJoıın1af':'1" cl: .. ncı; A.I- tıraıfı POı· ı:lli4ı• •· '"' J)oırlı ;ıas- zanınn ıc.-:a ettiı'!i beyıınnaınelc:- !iz tıı.arruıunun şınıdiye kadar e.l-
tmorduyu 4-J yen Vd~ !ar l.ı< 1 kıt.ıa m - ~ " ınücss<rH - den Bof k,yiı al> !isine dağ;tıl - e ettii:imlz malumata nazaran, 
tlevm)'! sıkı O\TI:ıdıl r. '' .rkcz 

1 
l'i kay ı r ie · "kı - nı \'e Screz.Ic ana kuınitanıu blı a dıi;J istikaınUlere bakılırı;a Nor-

mulıacim Hakkı ~ 'aaya kadaT ynı-1.ar. ş hesi olarak ıeşckkül edro • <>- veı· temizliği Kristıansunda kodu 
ıger' !Svenıok 1Kıp <:'lk... .ma 'WrOO 1 * Bof ı..; · h sahil hizasında gidecek, oradan 

nya• C€miyetinin ·:ru a .ıı- ~euuba inen dcmir•·oiJarmı taki-yıizünıden ·ıc.nci d v ~ ic ~ilE'Y yır Allika•ad Y"!~ı' ~ rna<;lardı Ga- !isme lıitab 
11 

ncş ctt.tı be) an - • • 
ıld ' k i ldu"-· •-• M 1 L · ' .. ? (1 '-- ben OsJo,·a dou. ru tevecnıb ede-1'1 . ü. \.:o iyi z::nı ... rn .:ı o: ~u , hilLo":lS.'.lrz.:y ...... .,.,.·ızr:ıc l""ltl ... - ALı- naıne, wnunU bir fikir vermesi ·e- ,., "" 

Deni:z ve ha\'B yolile çok mik -
tarda mühimmat , .• takviye kuv
veti alıyon.z. Tronjemde büyük 
bir ınulıarelıe oluyor. 

SOVYETLER VE BALKANLAR 
anhsı.Ja.n. Vdah Hıııl· kı,-. ~ ı .ücuml' z.. ıanı_,, F r+ " • c G~.ı. 'ı'or-. elıeıuıniccti itibarile ilkönee onu cektir. 

k l · 2 ı , Alm:ınlar bt1 enıoiyetlı temiz -kaıbilıye!:in( lsru.! (~, '5 •a h'1cl gme - ..,_. r. "c ien ap~irdını: lmak .. ı.,;;;:;;;;;,;;;'.,;~;;;:;;;;;,;;.;,;;;;,:-;====~='===--"""===~===== "' "'"' leme ve itıniye .ıruin.i o u;rere 

Yugosl- a ve Ro 
(Başmakaleckn devam) 

m da mu.lilune bir hal teııvıyes;. 
ne terkettiğine göre BalkBDlordaki 
bugüıdı:ii umumi nizam ve teessü
sü de kabul e<liyor, demektir. 
Mautıkan bu izam ve coğraft 

taksimat ve tcessüsl.ıri bozmak 
te.ebbüsünde bulunacalc herhangi 
bir harekete karşı da müsait bu
lunmaması, hııtıa, müteşebbislere 
karşı hareket etmesi ikbza eder. 
Fakat, mantığın "u emrini fiil q

hasında da görmek mümkün oıa
cakmı, olmıyacak mı?. Yoksa 
Pravdanın Alınanlar hakkmd 
•harbin ık kt"Dd.isiııe giire mantığı 
vardır• rleyiş ve tahlilindeki fikri 
teze uyarak Sovye lır de Balkan
l.a1'llaki herhangi bir tetavüz ha
reketine ınüsamaha veya [,;tirak 
mi edeceklerdir?. Şimdiye kadar 
yapılan tecriibeluden anlaşılıyor 
ki bu harp esnası-ıda vüzuhsuzluk, 
'ıer me..clerin muamma halini 
mı:lıafaza etmesi esastır· ve hü -
kiimleri ancak vaknlar üzerinde 
vermek 1nün1kJndUr. Bunun dı .. 
~ıuda söylenilen her söz tahmin -
den veya realiteye en ziyade ya
kınla,,abilecek olan mü !aleadau 
föarettir. O halde bu tahmin ve 
ınütalea yolu ile mevzuu tetkikte 
devam ed<biliriz: 

Sovyet Rusyanıu Balkanlarda 
statükonun bozulmasına tuaftar
lığı ancak ve farzı muhal olarak 
kat'! bir galibiyet ile Romanya, 
Bulgaristan, şarki ve garbi Trak
ya, boi!'azlar mıntakası'lın kendi 
eline geçmes: Uo ümkün olabilir. 
Bu takdirde geriye kalan Maca
ristan, Y goslavya ve garbi Trak
ya lıaridnde Ynnnnis andır. Yıı
nanistau ve Yugoslavyayı İtalyı:u
lar behemehal kendilerine nınl et
etmek isterler. Sad.,.,e Macari tan 
da Almanyayı tatmin etmez, De
mek oluyor ki, 

A- Her.şeyin basında Balkan
ları Sovyet Rusya - İtalya - AI • 
manyanın kcodi aralarında tak -
sim etmeleri imk:lıısızdır. Bilhassa 
boj(azlar nmıtakasında her üç d 'V

letin de emel ve hede'i birdir. Bo
lazlar üçüuün birden olamıvaca
ğına göu hiç birisi dw diğ~~e 
bırakWotz, bırakamaz. 

B- Sovyet Rusynnın tek başına 
Balkanları istil8 <'lmesi de ı~üm
!<üıı del:ildir. Çünkü Balbn tann 
heyeti umumiyesiede italyaauı 
da, Almanyanın da n) ni deree•-de 
gözü vardır. He, ik:•i de lhlkau
IRra Sovye!lcrin .verlc ·ıncsinc ıh;i
saade edemezltt, 

Görülüycr ki Halk.anıar bir n 11. 

lıayvile ç.lguılıtıı ıle m mııh:ıl 
olarak, 

- Teglim oluyon•z. Bizi p~yla
~ın ... 

Deseler dahi üç devletin lıu payı 
taksim edehilmderine imkiiıu yok
tur. O halde, Sovyet Rusya - İtal
ya - Almanya arasında Balkanlara 
müteveccih olar.ık bir taksim pla
nıaın mevcudi)·ctinc ihtimal \'er
mek müm!.ün değildir. Bu böyle 
olduğu kadar her üç d<vlet de 
münleridcn Balkanlara tesahup ı 
elruek yoluna gidemezler, zira, her 
üçü de lriribirinin anıansız raki
bidir. Kaldı ki, ıniitccaviz h3ngi 
devlet olu"a olsun B.ılkanlara a
dım aımak bir cihan harbinin ta 
k<nd.isidir ve Balkanlar beheme
hal müt~avize menrlık hizmetini 
görecek sahadır. 

Romanya - Yugoslavya - Bulga
ristan - Yunanistan Balkanlara va
ki olncak bir tecavüzü müsellehıtı 
ve hlr araıla karı;ılıyacaJdarı kadar 
Türki:veuin ve müttefiklerin de 
Balkanlar üzeriadeki garantisi 
gözönündcdir. 

l\lulıtelif bakımlardan yaptığı
mız şu tahlile ve •taarruza uğra -
madı~d harbe girmek veya karI.f
mak ııiyetinde olmadıi:ını beyan 1 
eden. Sovyet Rusyanın resmi ifa

'dcsinc· nazaran Sovyetlerin Bal -
kanlara teca\'iizti muhtemel ol -
madığı kadar İtalya veya Alruan
:vanın teevüzünü liıkytlıkla karııı
lamaı;ına ve hafif &örmesine de 
imkıln olmıınuık lıizımdrr. 

Bir ev daha çöklü 
Halıcıoğlunda Ya!.:hıttıe sok3-

i:ında Galip adında biline ait ı:ı 
num,.ralı ev dün birdenbire çök
müştür. Evin çökectgini hi'5edcn 
içindeki aile vaktinde sokağa kaç
tılcları için kimseye birşey olma
m~tır. 

da şüpheli 
(1 t»c: 'B iıifr1ıe tltvaM) f 

hat ou.nadık>a bu cJry•tlı,ı~ arzu -
.'Unu:- ,,e cUN!ceye. ,,,ari :. t ·lı.tkku:c/ 
e<lebıleeegi cayı sü4L gc .ı...lınek -

tcdır. ' CEBELUJ'TARIKTAl\.l MUAYE-
NEl ERE KIZI:'O'?L1R 

R011"' ~ı (Hı.:rutj. - İı!\jiliz h'1-
kü.11ı.ıti, Cebelüttarıi •cın ger;e<1• bü
tıın vapurlardah A mı~n "'e İtal
yan posta paketlerim ıe , ık ettir
mekcedir. 

Bu nıes leden bal"•'·'.e-.ı Rej!me 
Fa<i.sta gazetesi lıı.ıf.''er ye ~ -
detle hücum eder•k "' ,,,.,. k1: cfa
!J'İlizle-r Cebeliittartk•a., fi( ~en ua.. 
purlanmı:::ı hatta pus ı>aket!e -
riııe kadar mv.ayeneden :ıeçiri1/0'l"
Zar. Bütür; mektuplar: aCt'>IOrlar, 

1 
bazılarını alıkoyorla , b.;zılanm 
ımha edi.yorlaT. Fuk , 'ıu oyun 
böy!e 1ıe za1nana klw.c...... ~ı:am e~ 
decekti r? Bu m ua ye ı-i yr.pan 1 
lngiiiz1'mn deniz l•'l.ı" ;ıctıe,;,.., ı 
qüuendikleri~ Ş'lp/·, ~ckt •r. Bu
nun nihi sebeplerde"~ ı · ftaly.11ı 
milleti Alııuın.ııayo ırnr" doim;ı te-
1Jeccühkar bıılunuııo .. lnçııliz ada
letinin dc>ğil, fakat h''' '·i adale
tin tecelli edeceği gitnıe-r u......ık de
!lildi'I'. Avrupa.da artıi,. e > r re ona 
tahakküm eden insanl;:11 ııı kalmı
yııca!lı zaman !ar 71t.Jcl a.,<maktıııl., r. • 
YUGOSLAV BAŞ'lEklrfN!N 

YEN1 BEYANATI 

ecn 
~nya·· 

biler 
vi~ dün gN"e ""1 ~ ilcrc ~u beya-
noıtta h111u tr • 

•Tnna ve ,••. d vletleri ara
s.ında d t ne nf· '"Ito 3·ellan a('ıJ. 
mıştır. l\fornı-ist ·~ n, Bulıra-io.ta
nın arazi t .. f,..~!~ı" ~Ukan ~ulhu-
mı ve statükosıı şimdilik teh -
dit etmnr.f'k ~ Ecneb~ prt-ra-
ı:andalarıı m ·yet verınemek 
lhundır. 

tcSon ftef::;rat ~f:f"3n~111Ja bu 
talepler d;k t r ~ rına alınmıı, 
>c uzun ıııadıya ı;i'ri:'iülmü~tü. 

Macar isi ı..~ta Rcımauvarun ara
sını lıulını3. \"ı lavya mcnııır 
.edildi.. Bom•n.va il~ Bul ·aristan 
arasındaki ., u ıitın doslane ve 
sulh yolilp halli de :'iirki~eye ha
\'a!e ediidi .• llkııd• • de\'lctler nes
dinde urılaıı teşebbiisle-r iyi ne
ticeler verdi. Bııll·a. lıla.-, aral11 -
rındaki her !" rlil i ı tilifı, si!;lıa 
s:ırılmadsn beyhude lı.a.ıı dökme
den ar&larnıda ve dostça halleie
rckl..Uir. ı.enebi ec trikalara ka
Jı1~1nı;yacaklam ~. 

lHcrıuekrtkrim" h 0 rp sahası ol
m11sına rnüsn.ctde t'"tMiyttcklerriir. 

Tuaa ve rlalkau .e,·letlcri an -
lnştıklıırı g ı. nrn ru da tahrik t 
'"3nm1 va. ç L'fa.n ecnebi aja.11Jar1 
ba'ka bir :aaı~yct sllıası aramak 
mecbur;~., inde kıı r.eaklrdır ve 
Tıına 1

1.' ·asmda, n :llra.nlard de- 1 

\-ıtmlı hir ruJJı Ve iinet dc•·resi 
boşlamLŞ ol~tı> 1 r.• 

(Vesl.ka: No. 28) re haya yulile yeni kuvvetler sev
kedcrek Kristoansııud Ye ci\•arm-

Cenabı Hakkın ve milletin daki kıt'aların (hloJan yııkarı 
namu.a doğru ilerliyen kunctlerle bir • 

:'.\Jakedonya Yunan komitası leşmesini temine çalışıyorlar. Bu 
tarafından Bof köyü ahalisi.le teşebbüslere dair ., len haberlu:~ 

den i>e, bu Alınan plli.nıuın mu -
Kanl.cşler u[fak o!aınadıi;ı anl"'iılıyor. H,.. 

vadan inen kuvvetlt>rle J{rist~ Yı.mElill ı:mllei · ş.ıııd1'ki hıalde 1 •und civanndaki askerleciu O. 
buyti<: lbir cih"tta ıbu1unur. Yun<lll lodan çıkan 1u~ını külli hu saba-

'lfotin.in ytalıtı olan İstanbu.I ha kadar birl~emişti. 
ile Tl'aS ve Makedonya ve Epirus Şlmal harekatının bundıw .o~ 
ve G int Turklerın eline dü.şM- raki inkişafında iki tıucıu: içi;.ı 
lerı taıi:l.;tcnbeııi \• ·= mi~ - mevzii ruu\'affal<iyetkr ve mu -
nin uğradı,itı en lbti iik bela ve vaffa.k.iyetsizhld<r oJ.J,,ı~cek.tm. 
cefa şiıındik.i hadde dii.çaT -oldu~'.u Norveç topraklarındı&J..-i mulı.tr<> 
mıl9cbettir. Çlınıkü Yunan m§ıllı,,tı • beler, temelle~mek ıizere buluuaıı. 
C.·1llabı Haıkık.ın avri :ima('•etile şim- . hır denizaşırı c•ph&inin hns.W.. 
dıye k.ada.r bek;a.s)lll lemin edeı-.li, yetleriıı:t göstermektedir. 
şımdi ise milletimizin ına'ı- Denizlere hakim ohm.dan orka
vına. çalışıyorlar. Alcm<le 11''1- sını deııize vermiş ve haYalarda 
m~ ve t:ıırihın tanııruıı ok!~:ı ırr.il- istediği gibi hareket edcmiyect..k 
letler )Qinde en gaddarı Bul.ııt>r - 1 halde bulunan bir Almanya için 
kardır. Siz.den t&rilı bılen vı.rsa şimal eeplıeo;iuiu temelleşınesi yı.. 
Bulgarlann. nıısı.J adamlar olduk- k.ımdır. 
larmı ve ne sıırctıı: ~ millet Hava lrnvvetlerile en.ak ve tak-
~kil eyledi.klenıt. wy.esiclcır. viye kıtaah taşunauıu ayni za ~ 
Bız sırze yn·_ ız şurnı de _ manda düsnıanla ha\ a ıuuharebo
r.iz ki, Bulpr :aır Maıkcdlln. -

1 
Jeriııin en şiddeti il rine katlanma

vanw nrohvına çalıSU11m', p.ıo- nın ne olduğuuu Almanlar hir -
.ralanruz.. ve eı v.ı.l ve ıenlf.1c:i - ı kaç ay socra acı acı duyacaklarduı.. 
n.:z ahnaı'k r."S'!erlu, SlZi j~fal iç:ın Almanya tabtelbahır >iliılum ku\ 

!anmakta dü~tüilii acdc etmek ha
hurrryet u~ çalışıtııa<kia ol- 1 tasına ha,•a >ilfilııııı i \·eç gökl~ 
dt::lcla.nru söylerler ve bu yal:m!g rinde körl.tmek hata ını ilave .,._ 
ile ı;-iz:i lıandm:lı.~. Yaılruz Yu -

ınistir. 
r lılar hürriyeVJrı. ist.ihsadtiııe ıııJı Hithır har\rin bir çıkmazında 
ted' !er. Yuruır milleti nesı.l. te-1 kesif 1ıa, a taarruzlarını emrcd
$clclrul ettiğim lb:illır misinz? ~e, tahtelbahirlerin cıı İ$ görebi -

Seıl.-iz sene iıntiıOOt e~ oWı. Iecekleri bugıiıı olduğu gi ' o :ııa-
ilit liıl t.le \'İicııde gelck\ man da hava •iliılunın \'alı.tıudeıı 

Grid,m ne vcı;hl Ft>lısaJ:i ıhiW- e• ve) israf edildii:ini nnlıyat"k -
ri;yet ıettiğıni bilır rnisimz? tır. 

Paris 21 (Hususi) Yugoslav 1 "".";:=:!:~=:;::;:;ı::ıı:aaıı::ııımm=~==~::ı:ı==l!E:::::::::::=:::ıam'l'i'il Başvekil Çetlcxn>iç Plln$W.:T gıre - ı. 
tesine beyaııatta lxıLU>iarr:k n. *" 
tir ki: cHuc!utlorımıza yapılacak 1 

herhangi bir taarruz, bütiiıı m,ıırn~ 
leketi miıdüftJiJ hal!ıuk k<ırşı«ında 
lnıl :caktır. Kat't bir btta:ra.Jl.ığı 
muhafaza etmek nnusundayız. 
KomfUlcrımızdon bir ~ey i.<temi-, 
yorıız. Fakat kimıwıe de bir şey 

BUGÜN 
Gaz maskesi ile 

gelen yolcu 

vere71l"11İz. • 
YUGOSLAV ADLiYI: . AZIRI

NlN BEYANATI 
Paris 21 (Ba<lyo )- Birkaç gün

den beri Peştede bulıınıııı Y ugos -
lavya Adliye Na=ı U.Z..u lUarko-

MELEK 
Sinc:r. • ııdıı 

Sinem:ısınuı. sehhar yıldızı 

ALICE FA YE ve DON AMECHE 
BASTER KEATON - AL COLSON 

T=ıfındau lıötiin ACILI<a ÇIPLAK HAKhCATLERiU; 
'inemaııın ııyanışlDl gösteren 

HOLİVUD 

0n J,eş gün C\\C) gelen Jliarı;il. 
la başlonsoloswnuzuıı refikası • 
bu sabahki A•'l"Upa ekspr 'Sİle ~~ 
rihıi7..e o.lmiştlr. Ba~los
rcfikasınm ve kızının bayıınlanna 
astıkluı gaz mmkesi nuarı d~ 
kati relbf'diyonlu. --o-
Şehrimizden geçen 

Çek kafileleri 
---~~~~~~~~~~~-~~::--~-~~ 

Halkalı Ziraat Mektebi ~Aüdürlüğünden: - ~inerna tclmiğinin en son merhalesi ..• 

RE MİGEÇİD/ 
Baştan nlh.ayete kadar renkli ve ALLICE FAYE'in en çok mııvaf

faldyet kaZDW1UŞ ~kılarilc süslü nefis bir film. .• 

Bu sabahki konvansiyoneUe. ~ 
rinme 58 kiş>Uk bir Çek millted 
kafilesi ~elmi~tir. 

Bunlar Ballı:adara iltica ııtmif 
dalıa 80,000 Çek raiiltecisi bulun
duğunu ve hep~ırin de Suriyey~ 
~ecckler.ini sCiylüyorlar. 

- Kahramanlık devrinin eşsiz des.taru ... 
CECİL B. DEl\IİL'in en büyük '8he&cri 

LAS E SPRESi 
QA.RBARA ST ANWYCK - JOEL MAC 

ı CREA AKIM T AMIROFF 
~ .ı\ttıst, 10,000 Ş.iımendifil'ci...1000 Aııka- ve 1,500,000 dt>la.da 

~üde getirilıen bu harika. 

B,uoı: .. w n L A Sin masında 
ten: PARA 1U "T JURNAL dilnyn harp ha\'Bdislcri. 

.. Cinsi Kilo 

Mı;.zct 9000 
Ba.ızm 200 
Gaz yağı 100 
M·ı:füikıil B B 550 

• c 200 
G11EG yıağı 100 

Fiyatı 
Muhumınen D. 

Lırc 

11 9go 
25 50 
20 20 
55 302,5 
60 100 
50 50 

Aynca: J\IET.BO JURNAL en son harp ve dünya havadisleri 

-
..---Bugün TAK S 1 M Sinemasında --~CNn 

Tiirk artistlerinin ve Türk slnema san'atınm büyilk zaferi 
0
1,.n 

Y 1 L M Z AL 
OYllJl'alllu: &ıayj TOO.i.i( - N 8"Zat Okcugil - Feride Canan • Relik Kemal - Cel&l Çağd<ıf - Beatris 

Re;i: FARUK KENÇ Eser VA Nü Prod"" - 'yon HALiL KAl\AIL 
Modan Tlirk po!.sinin iştiraki!e tcrtlp ve tıımsil-01aumnı ~ ve cinaya ımwmı 

Barlar, mcyhm11+r., ~lıır, b kbane kr 
ıfı~ Ela.ER .JURNAL aon dünya har !!lslcri.. Ovun saatJ_rf 12 - 2,1S - 4.30 - 6.45 suare 9 da 
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. ~ısır 
F O S F A B S O L, K.ıının en ha yatı kısmı olan kırmızı Y11'9a:dacıklan tazeliyerek çolııltır. Tatlı ~taı. taan. edııır. Viicude devsmh cençlik, dinçlik verir. Sinirler• ctd ft 

dttıınk llsabf lnıhnnları, uytaısuzlutu gideri:ı. Muannit inkıbozlerda, lıanalı: temlıellllinde, Tını, Grip, Z..töırieye, Sıtma aekahetlerine, Belgevşeklii(i ve ademi iktidar a 

kilo almalı:ta ~anı hayret faydalar temin eder. bilı 

FOS FA ıt s o L'ün diğer bütün kdnet puuplanndan 1lstftnlQtl DEVAMLI BİR SUBETTB KAN. KUVVET, tşTtılA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda 

• 

resmi müsaadesini haizdir. Her eczahanede bulunur. 

KAYE. 
Devlet Demiryolları ve Llm•nları 

ltletme u. idaresi llinlan 
İç ve dıt BASUR MEMELERİNDE bıısut 
memelerinin her türlü iltihaplarında; ' CER~ 
BATLENMİŞ FİSTÜLLERDE,. kaııayau ba9 

memelerinin tedavisinde 

KARiSi 
Muhammen bedeli 5?5 lira ~n 500 adet ~ için ~ dOk

me ~ Jriillüğü 10/5/1940 cun:ıa f{iinü saat (10,30) on bu.çıık:t.a Hıııy
daqıaışaıılıa Gax l:fnıısı datıi.lıindıeki k<Xın:iı;yon wafınde.n açık ~ 
llSIJl!i.le ..atın almacak:tır. 

Bu ;ş., eınn«< ietıiyıenlerin 43 :tiıra 13 Jı:uruşkı:k muvaid<at t.emi-1 
-..e ........... m taıy>!ıı e1ltlrği ....... Hde mr1 lı!tle el<siılıtııne l!Ü.t1'Ü saa,tme kadar 

1 Çe-.iren: SEM 1 lı:ıdın:isymıa. müracaatlıarı l.azınıdu:. 

Bu işe a!İlt ıartn.ameıler kmnisyorulııın paıraeız oma.k dağıtılırn&kt.adır. 

PATI ŞİFAYI TEMİN EDER __ :es;~ IBıeı> lıı..nışine e1b yeşlarmdla b
dar ıbir lıııwiın:lı. Rahmi Flutııdm 
~ odaya gir'di: 

- ~ dııtıa ;.yıaıairı Qışa.ll:ah, 
dııcfi. .eecey; iyi ~. 

- iNet, ~ ıı:ıott kendimi aı.
be U>i 'lltbati:yonım. T 4 kkiir .,_ 
d-ııim. 

- Fak:ıııt. mf:if tıı:c buhnın dıa ge
çinl'ini:ı ~ biraz ateşiniz eriıtı, 
~ııl&mağa ~ Mıjtgııe.. 

~~ cMtÜh:a! 
Mrüıal. ~ bir kadın iıımt tlD!cö
lzyo.ıdu. 

IBıu ııiYz Werine Rahmi Pcillıdın 
~ lb;c ışık fl<'Qti. Baı 
~ooıxfl>: 

- ıMeU.ib.a, refilranız mıdır? 

Rınni cevep vermilii. Baş hEm
P'e. ayağmdan bir loam net~ -
ıCnlı lll1r ı;ıırUıte yaralanmış olan 
ıı:ıll:ribırı başm !il 81.tındaki yw;tık
lım düzert.irlı:en, Rahmi Melih.aş• 
~. Al1b!k lıı&nsı olmı -
y;ın .Meı.lliayı. ... 

B=a:ya ~Gnreden hlr ay evvel 
mablreme talik karan wxıniql'i. Bu 
lılaıMr locehi kat'iyet ~ mj,ytli? 
,.,ı.ıııa hani bıuni yQlıımu mı 
iaoltip edi)'U'du? B!lın'Pyordu. 

Dx,a.rıda ~ baıhçEsıııdeı 

büyük brr "~ vardı. Çıplak dıti
lioaTJru karkr örtımiiş bir ai(aç! 
B~ heımşil"e yine biır şeyler eöy

lrııniış ol.maık için: 
- Her ha.ide ref!kanız ruaca'.lı:! 

d ıdi 
0.."IJÇ zabit, ibu suallerden !bıkmış 

gilbi, lıöısa kesmek iç?n 'başını saı.
laıdı: 

- Evet, dedi. 
- O halde i<l<.ını:l.sine b'..r mek-

tltlp 'V61ZllllZ. Öy.)e deği.l. m.::? Sıhha-
ın l:ıOOe!' veri'rıi:z. Ş.md!i artılr 

yataıldtaın ıa.:ııap otu"'®~ bir 
tıaldooinirz Eğer isterseniz, W-aıı 
lmi1;>t da ~ymı. 

Tu:hni ruaıt ~nolQd'i.ilt etti. Me
ülı<ı ô1le ~"' ~ ar
Hc ayn1mış olclı ıık larına. sanki ne 
diyıe. eöy~? Sanki ni<;ı:n bu
mı söydemekılıem h~ bır ID
oaıp 1Wei ile çeki!wn~1 Nroesı i/f/• 
rı.M»<ıl..,-ru oora!'lııır <tiye mi? Onu 
biıl'Jli eevıdi.ği mulhakk:aktı. Şimdi 
bu ba.lı:.ıkaıti <Wıa ne iyi anl.eyoıUı.. 
19eynm.ııı, lbi.ıbirirıi M:ınııyan ~ 

ıJer bİ'ı:birini kovalıyordu. 

İi<iı üç rltık ka :kıeıııdi ltuıdia' ile 
mıücadel.ı etti w nihayet !karar 
<reııd;. ME!kıtup yazacaktı. Evd, 
~ yazaoııjotı. Fa.kat aaıba 
IM.eılh> yine eski aıh1'1il/00e mi o
llıuınıyordu? Y .azaocağı mekıtı>p eli.
Q.ı varır mı.)'ıdı, vamııaz oruyıdı? 

R8iıımi Pdtaot, yavaş yavaş yQta
ğıırıda.n <bğru)d'u, baş hemşı;renin 

~ ık.alemi, kGtrdı aıkü, yez
dL. y.aMı, :ııııı;ıdı. İçi n<itadar d.ohı 
iın:ş? Y..ral:ı droasınıa rağmen bü
ılıüsı içini aBtıı.p Jııağıı:lına boşalt. 
tı. IBütün il>Wıeri taşkın bir ool gibi 
bkminin ucundan alk!tı, gi'tlti. A:y
oJıdtlcl.a:rı giirderl>eri 11'2' mü.itUış 
mmııe'Vi ı:ııtrrap.ar ç.ek!t;:iği:n'. uzun 
u:zun arııl.attı. Baea,i\'ınd'aılri }'ID'adan 

.. 
1'0.278-36 

(3226) 
sanki. 6U ';:i\ycır, yemdlt ~. yar ------------------------
tnıı ı...... alıyoıımuış ıı:!ıi pEC ta -
~ bir Mdıise haftndeı kısaca balı lıtanbul Defterdarlığından: 
~ gıeçmişli. 
M~ loıôğıdının dar~ ÜıkW>an:Jıa Vabie bağıOOıA:i. Prevaııtmyum Tırld>e ve Öğr<ılıı:nm 

ai geniş ruhunun aıkis)erl)e tlkhm· ~ımım 60098/54 al1ırruş bin altı yüz ddısan ook>iız lira 45 ~ 
t:ıldlıın doi.d.ıJdlilııt eoura, bir l'\lll loeŞfli mnad. inŞQM:ı ka4)8lh zacl uw.hle eksiJ:ııneye konu1muı;ıtur. 

neJ'oo aıl!dlı. Üz<riodeııı ııanılti biPyük ~. 13 M~ıs 94-0 pazarbEs.i ıııiinü saaıt 15 dı, İsi.arı.bul Deıfter
bıx :rUk ~ı. . ı ~ ndM eıınlfolı: müdür~ tıoı:>Lanacak olan ikomisyond.a aıçılıa.

Fakaıt ıbir a:ıı. yme ltaşlıarı ~ oaiııtar. 
ıtllkl:ı.. Acaba bu ~ Meolihamıı Mukavele eksiltıme, l:rayındırlııık işleri umumi, hususi ve fermi şart-
eiinıe varıı.cıic mıydı? mınellerı, :pırojeı, ıkeşif bı.cli>.saısilıe buna milleferriğ evrak 350 lruru.ş mu· 

Bun..na beraber oo.; lıemşiftl kaılruınde İstanbul m l.li emlM<: müdürhlj\ünd'n alıııabili.r. Muvakkat 
meıkt.aıu aldı "'~ pootaya ,,.....,,.,k t>eminaıt 4284/93 dönt lbin :ki yüz seksen dönt liıra doksan üç kuruştu>r. 
üv.eııe odadan çı;ktı. İst<:ıklıilıerm; -reoklif mekıtu.plııraıı ve bu i1Şe lbe!!zer en ao: 50,000 >ed.li 

••••·•• • ............................... ·•••• bin halık iş ~tJj(ıaııa dair :irlarererinden almış ol'du,ğu ve5ikalara ~ 1 •~- .. .. ..,,,..... B' >..J. I na.den İ&taoı.bul vila'}"ol.ine müıracaatl:a eksiltıme tarihinden 8 !'(Ün evvel <M-n uç gım ~... ır sa-.., · . 
J131'aılı:mn ~ lbol hır güneş alıııımış ooliyot ve 94-0 yıhna aıi.t Ticaret odası V'Csiikasını ,havi lkaı>alı 
ıı,ıığınm dloılın.aWl lbaışladığı bir sa- zartfl:Mm 13 Mayıs 940 paızartı<ı;ı ııüniı saat an dörde kada.· lsta<',ıl>ıtl Deıf
baılı, laaıpı eçılııp lbaş hemş.re içe- ~arlığı milli emlak müdürlügü odasında top1anan lkomiGyon re sli
rıiyıeo ~i :ııeımao:ı, Rahni ~ ğine sıra ı:ıuanarah rnakıbuz mukabilinde v~elui lazımdır. Tekltd' 
gayn il:ııtiyari tilt.redi. Baş hemşı.- mc'1ktuplan; eksiltmenin açılma saaılıinden bi" sa-:ı.t evvelmıe •katlar ye
reniıı htt zıaman ıbu cdarfa gdıriır tişm<k fu.ere fadeli taahhütlü mekW.p ııcıkllnd< giintlerilebiılk;ir. Bu 
lleNııde !b.iıç de böyt}e ib.ir tahassüs taloclirde dış zadın mühii.- mumu i'e iyice kapaillırmş olrnası ve talibin 

ADEMİ iKTİDA~ 

H o 'RM"ö'B i ~ 
Tabletlerl heJ" eczanede bulunur 

~ 

Pn•h kutuıu 12~~) G-!•to. lıtanbul 

··-~-

Askerlik işleri 1 
317, 318, 319, 320 

doğumluların 

muayeneleri 
içi.nc!ıe kiılmımıış, böyle he!yecaı:ı imı;.Je açıik aıdresino'n ve t>ekhf ~unun hangi işe ai•t o'!ıduğuraı.n ;.m.:;.o:-,; 
dı.ı(ynııaırnış. yazılması Jazıımdır. Postada olacak gc<."ıkmE<ler kabul edibıez. (3216) 

Emi.nönıü yaıbıancı ıa;Skıiırlıilk şu -
lbesiruien: 

Kadın yatağa yak.la$ı. O her za- ----------------------,---
marıki gibi güler yüzü ile: 

- Ra!ımi ıbı:Jy, ıduli, rei..:kanız 
ııeltli, ~ edem tn.iz, hemen ' 

inhisarlar u. Müdürlüğünden: 

ıııetıreyi.rn. Cind Miktarı Muhaıa nen % 7,5 Eksiltmenin 
Rahmi :rüya gıörüyor gfuiydi. Bu !!edeli Terniııat Şekli Günü 

n.as.ı ol.urdu? Kadın üç giinıde iı;. Lira Kr. Lırı Kr. 
Sa atı 

1 - Devam etın< lktıe oılen ihıtd -
y<ııt. ydklaan.asıillll ıı:üııleri ~ 
;;ie~~. 

2 - i7Jd.iJı.aana meydı:ın ""11rllıet -
mcık ve ani>kelleflıer ııı işleT:iııııckn 
·!'.'· ıri lk:alm<ııına:l:ıırı içi:ı1 ımü:racaaıt.kır 
ıiJlii;nı <1cHliocek ~e yapıl!ma - · 

ltlanOO.:dan na.sııl P.ıb.llıdi? Ba.; Samrifuj tuiuımba 1 aıdet sif 2975 - 223 - a.;ık E. 29/4/40 14 ,;,,,, 
li.mşi:renin kimbilı.r oosıi b.ir .la- Fi>Ltre bezı 600 • 3710 - 278 25 • 24/4/40 15,451~~~~~~~~~===~ 3 - B ır dıoğuını :yaklaıma61 bi:t - Gözleri Y~"· ~ döJıll'~ 

h<lrr. ., u il• { 

t:ıfe y~k iıstecJ:ıi\'nı diiışünere:k.: I - Şarlnameleri ve filiıtre bezi rrümunl.'.ısi mucibine..,. yukarda cins 
- Gelsin. dedi. ve ıruktan yaeıh 2 kalem malzeme a.çıık eksilıtımt ıusuli:.l' sabn alına-
lCa4ıı açıld:ı. Beyaıılar il'iY ın:ıniış, ~ t.ır · 

'başörllliBiınrle ıkiiçüık b'r kı:zı.lıaıy Il - Muhamm= beıde}leı>i mıuvakft<:wt teminatları, eksil1me saatıoeı. 1 işareti bu..ıman bıx hemı.;ıre JQ>- ııi h;wlannda yazüdır. 
l'lıYe ıııınli Meliha! III - Elksiltm: lıi:zalarıııııda y.aızıh günlerde Kalbata~ lıevazım ve 

Rahmi Pda,t o şaşkıonlıı;ınm için- mlilbayaıı.t sıılxısin<k1kı alııın kaıııisycmunda yapılac&JttJ.ı·. 
d. ne söylil)1cıceğüı!i şaşınruştı. Eı;-I IV -- Şartnamıotoer sözıi geçen şdbeıchn parası.z aıhnaôileceği giobi 
klısiırı~ dıiha güzel, bakışları, tt;- filitrc ·bız n~es: de görüJooilir. . .. \ 
ioı.;.llıd.en daılıa çok sefkaoili, lronı.wt- V - İstek:HtNı dkısı1!:ın<? ıçın tayın d'Un.an gını ve saatlerde % 7,5. 
ınası eskıs:nden daıha t.at..ı, R"filüm- güvenıme paraılaril birli:kıtıc; mezkiır komisyona müracaatlı:rı. c2805• j 
ııemesi dıaha caa:Jp, baıınlbaşka lrir 

iWlliiı.a jıçeriyıeo gı:mı.iş, yanına ~ Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı 
mıış ve baş ucuna. oturmuştu. İ A • • 

IMıeıl.hı ar&tt.ı: stanbul Levazım Amırlıği Satınalma 
- IBen eyı~i burada has- Komisyonundan: 

~ bakıceywn. Nrtr yaralı g;, di~İn 
~ b:mEn etıni tıanıdım. İlk za- 1 - 65 ili 70 beygirlik mazot yıalkaır bıt tam Di.zd mO'..ör makm<'Si 
manl.ar saına hEcı ben !baktım. derhal tesliım şart.ilıeo 29/4/940 paz.aı1ıesl günü sa>aıt 15 de :ıçık cl<silıt.me 

Rdımiıııin dilrlakllnnda b r te- 11oe aJ,ınacaktı>r. 
be&SÜm d-l•o~tı: """"" 2 - Tasarlanmış tıı.itarı 4950 ve idk teminatı 371 lıracbr. Hu.sın;! fenni 

- Halbuki iben sana, eline var- şaırtnaıntlleıi lrom'syonrladır. Gönülebil T. 

ımyacağıru ıbl.dığirn halde, bır 3 '~·-'-'·" . ,___ • ·k ,__ "'- ,_,__ t .u ... _,_.. Ga 
meıktup yoll'amışlım, d>:di. - ..,. ....... ·ucrın ":""'um vesı a ....... ve=. ~ .. ,,,a m"":""""""''.te _ 

_ Bfüvorwn. S ;n buraya geldi- lafa Murrilıane caddoes.ı İbraıhım RıfJ.1 !fan ikinci- kattaki koıın:syona 1 
kin zaman, baş hıemşrreye brn her _r-_e_1m_eı_e_rı_. __ c_29_6_8_l __________________ _ 

şeyi anla tıın.ıştım. o da nıe yapıp 1 . ı l 
J!llPIP sana ıbir meıkttuıp ,...mııırrnış. Devlet Lımanları f etme Umum 

_ o lhaJıd;<, ım.dktubumu okudun M ""d ·· ı ·· ~ - d 
demd<? u ur ugun en: 

İlanen Tebligat 
Sullt.analıımet 1 inci sulh hukuk 
·itimli ll;indcn: 
Gal;ı,tada es;ki .şarap .skelesinde 

6 ıncı vakıf hanı 6 No. d:ı K3ımil 
AWiişe: 

lLızınci maJ ·yeye izafutl'f' İstan
ıb;..i ımuh&k<."111a.t .müdürlüğü tara
fJif,dan aleyhinize açılan. a1acak da
vasının cari duruSJnası oonunda: 
AdT<...,iııiı:.n maliııın olımamasından 
ve yapı·!an teıbliı?aılrn bu seb:ıpk• 
IJ:yjfiı.tebliğ ia<OOs.nden crolayı rnah
lkemccc on beş gün müddet\., ila
nen tebligat ifasınııa ve muhake -
mrnı n 10/5/940 cuıma günü saat 
14 e ta.likin~ Jrnı'ar 'V<irilmi~·:r. 

Muayyen günde DivanyoJ.unda 
Sultanruııınct 1 inci sullh huıkuk 
ıınaıHkemesınde hazır btıılunmannz 
veya vekil göndemı{ırıtiz, hazır bu
:!ımıma'YıP ,,,•kil de göndcrmcd;ği
:niz >lakdlı·dıe aleyh'.nizde hüküm 
veril! ~'('g; Hanen tebliğ olunur, 

(940/255) 

---"''·ce "'"""- do!"--un • .....,,,..,_._ maz. K.irp~ •, _o;ıı.ııl 
"'~ -.-= ""'"" ,~~ Terkitindeki ~ ·ıJI" 
ısma ,R'E'Çi.liımyecq~i:nıden hoıkeı;.in cevheri o.ayesiııde ~f.ıı: 
doilium srrasını~öızatırnıeısi !3zımdır. ri besler ve ıuatır. ·~re~ 

4 - 31 7 doğuıınu1ann yıdklaaru. Jiicivert. kumral, .Ye~0oıJI 
~lerı 22 nisan ~;, 24 nıi- leri.nin bakıştaki ıtit• 
6811 çarşa.rnıba, 25 nisan perşemlbe. cazibesi şayanı Iıa~/ ./ 

318 doituıınlul= yokbaanası 26 } ~ ..,. = ~ 29 ınıısam pa.zıa:rtesi, 30 ~ Çocuk Hekiıııi ııolV 
319 dofıuml.ularm yıcJ!damooı 2 Dr. Ahmed AkkOY ""' 

ır:n.ayıa ıpcırı;ıembe, 3 ıınayıs cmn.a. 6 Takıılm • Talimhane r~ fl'1 

rnıa'\'18 pa:zıartnıı. p d ad bet gıı 
32() ~ulıaır 7 sal 8 azar an ma a . .O 

maıyıs ı, 15 den sonra. Tel. 
aru<yJS oa:rşa.mıba, 9 mayııS l)E'J1Şem-
lbe, lo ımaıvıs cuıma. . .. • • 5ıılP 

.5 --:. Y~ya. j"!dece;kler.ın nu- Beyog~ lu Bir1nc1 
fus ilıu:vıveı cü:zıdanları, aSker:lilk 
tıt.iıiıkkırinıe dıaix r<sıni vesiıkal.aırı w Hukuk 
otıuroı.kla.rı maıhal z.all>ııtasındroı • w • deıı: 
an.usud.daık fdtx:ıı:(r...:rb :ıkamcıt sen<Jt>. Hakimlıgın ,JJl, 
lerm:• lberaJberıce gcıtıimıelr.ııır ırıwır <4ı ~"" .J 
ruıtıtur. . !Haııineni.nı beyoğ:tun #'/ 

6 - HtT ıiç dıoi('uın iç ın 13 ıınay.ıs mahalksi.nde A~arca ; f~ 1 
pa=ntesi günü )'!Clkl'2ıillJIY•a yeti~ yeni 79 No. da vruı i rıuı ~ııP :J 
miıyı.ınier& tahsis eıdiJiıniş\i.T. diya, Fetm ~,.·JJ1C i~/~ 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii&Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ vıada ımoodeia.ı~1erı11 'rlt 'f 
" DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI · tıas<11 .ıt i !arının meQhuliyeti ,. od .... lı ACELE SATILh< 

1 ..:Haışa.-a.lt ttliıfa maılınuıs vesaJıt• lkeıme-ce on beş f7i)n JllU şt 'i'.J 

- Elll:ıet akuchım. Ve ba<ııa karşı 
C(aın ~ınıın k1JVVe\ini bir kere 
datıa anlaıchm. 

Gaye( şık IDstıra salon takı- lı.alclrnırl.aki iılı.tira ıiçi.n alınmış olan ıııen t.Ebl'~a.t icrasına .~~f', 
mı lbü\.üıı teferrüatile 25 ni5an 9 · 1"36 ·'- 2189 N '·ilı ullı3Jllo'" K-if bedeli .9428. !a-a c74• lkıu~·"'aııı ii>areot bulunan Ga.lıtadıa Ke- nısan " tar'" ve o.'-'' - ~;Q OO;iu"'·-"'an ın d" f • ..., • ...,.. Perşembe ,ı:ıünü satılm8k üze- "-"- .. . tı ın·· tıt'"· ""kuık -- "~~ • 

manlk 'S caddesiınin yeni yolcu saJ.onu öniliıd'.lki ikıanunın oısfalt içi ka- 1 ..... a •uera nm .ıva e ı~ '"' / 1940 t ıo ,)o 
__ .._ zaı1f ooul:il kısiltın lromılmu""'·- reedıSlma~~edirBedıe. stamrıd-a teşlür !bu .kel'I'e ba~asma devir veyaiıu.t oları• 20 5 saa .. _...ı.J.le ' 

Rahmı l\I.ettıanm efui.rri tutlıu 
v.e <kıdaA<flarma götürdü. 

Gım.ç kadın sanki aralarında 
maAıık< melik MQl:ltr .)J Jtaılımıamııı 
~iri: 

- Sıen üzülme Ratınri, dedi ben 
y;.u) 'her zaıman senin karınım. 

Yazan: M. SA.1\fİ KABAYEL 

.,.,,.. e e e)'J'I ~·~ • ""' ilitiTaı Tfuıkiıyede ımevkilii fille iroy- nı.eye bi=ıt ve:Y"' lbll"'~ l:',plıl,; 
iıuı..., 3/5/940 tarıh.ne ras'.lıyan cuma günü saaıt on beşte Galatada miıiliiıiiıiıliıııiıiıi:Iİıl ______ , malk ;ıı;in fuara da.hi verileceği W<.- ıınaliz 1ıelbliğ maka!flıJl9 (

9
jj)f 

umum mü.dıürlilik b:nasınd..1 top~aınacaık oltamı saıtın aJ.ma komisyonUıDda ... .,,.,. • .,,.,. • .,,.,. • .,,.,. • .,, ... .,, ... .,, ... .,, ... .,, ... .,,,. • .,, ... ,.,,..,.,4•1. ]i:f ed.ilınekıte olmakla bu husustıa mak \Were ilfın olıtJrıU!· 
ya.prlaoalld:lr. Muvatkkaıt teminatı c707• 1'ira .17, llruruştıur. Bu ıbapta~: Sahibi ve neşriııatı idare eden faQ:la malfunat edin.me!lı. i&Uyerıı - 1---------
keşi.f ve şart.na:mc sözü g<çen ko..'lıısymı.dan parasız a.lınaıbilJir. İsteklile- Baş muharriri 1eriın Gırla.tada, Aslan han 5 inci • 
riın t.!<lif me<kıtu,pla.n.nı bikli.riJ.'€11 vakitten en gcc br saat evvel.ine ka- ETEM İZZET BENİCE !kat 1_3 nuıma:ralm-a müraıcaart ey- ı--• Göz Beki~ıAyOI~ 
dar k<JllLIS\fO!l N•isliğirııe 1evıdi eUne!leıi hlzımdır. .3066> Son Telgraf Matbauı ı·meleri ilan olunur D M t Ra..,I f' t1' 

·. · 1 r. ura "' IJI'~ 

Iaşır. Şerden uzaklaşmış bulunu
ruz. dedi. 

Şövalyenin biri sordu: 
- Gemi hazır değil mi? 
- Herşey hazır .• 
- Öyle ise bu geceden hareket 

etsinler .. 
- P~kaıa ... 
Hep b!rden şehzadenin hemen 

- lttutlak Venedilcli gemici ha- · 
her vermis olacak?. 

- Mütehayyirim Sultanım!. 
- Lala, ne diyeceğiz bu herife 

şimdi? 

- Papas elbiseleri de burada •• 

- Birdenbire b~stırdılar. 
- Bakalım bunun için mi Sul· 

Beyoğlu • PannaJclı:,P:j .. '1·~ 
!ızları "e .ırniyeti erkanı Cem Su!- biyeli. Şeb.zade ile karşılaştı. El ) sokak No. 2 'tiirıa f~· 
tanın bulunduğu sara)a dahil sıkıştılar. Il<i tarafın da yüzü gül- Muayene ve her atl!s~ 
olmuşlardı. Jlluhaf ız!al'dnn biri mü yordu. l \.ja~m;:ıe~l~i ~a~tı;Jjfı~k~armaiiııia--::: 
koşarak Cem Sultanın adamlarına Süleyman Bey, şövayelerin ge· il 
haber verdi: lişini beğenmemişti. Herhalde bu 

- Şövalye reisi geliyor. gelişleri zararlarına idi. Fakat ne 
Hizmetkarlar, bu haberi der- ··apabilirlerdi. Bir kere kapana gir 

hal Cem Sultan dairesine geçerek mi• bulunuyorlardı. Hep bu fe-
bildirdiler. Süleyman Beyle Cem lôketi ve esareti başlarına gcti -
Sultan ne yapacaklarını şaşırmış- ren Cem Sultanın akılsızlığı, ihti-

Beyazıdın Adamları Yarın Bugün Buraya 
Düşerler,Sonra Müşkül Vaziyete Düşeriz .. 

o geceden hareketiı.c karar ver
diler .. Ve Dübossonu kararı şeh· 
zadeye tclıliğe memur eylediler. 

Dübosson derhal maiyetile şeh
zadenin dairesine geldi. Şehzade 
ve Frenk Süleyman Bey haz.ırlık
ta idiler. Para bol. lllücevhcrat ne 
varsa bir heybeye yerle~tinniş -
lerdi. Panas elbisel<ri de bir ta
rafta saklı duruyordu. 

tanını? 

- Bu kadar sık gelmezdi bu 
herif!. 

- Belki başka birşey içindir 
Sultanım!. 

lardı. En son konuşabildikleri 41u rası idi. Bir maiyet olmak ve bir 
oldu: bende bulunmak haysiyeti);, her 

- Lala, bu herifler kaçmamız türlü mezalime ve ıztıraba kat
hakkında sual sorarlarsa ne cevap lanacakla~dı. 

- Zannetmem .. İmkanı mı var 
Sultanım?. dedi. 

Gece sabaha ka~ı kaçmak için 
Juızırlanmağa ha laınışlardı. Sü· 
Jeyrnan Bey kapı muhafızlarını 
Cem ile beraber bağlayıp bodru· 
ma atacaklardı. Kadın hizmetçileri 
de bağlayıp bir yere tıkacaklanlı. 
Ondan ötesi kolaydı. Papas elbi- 1 

..,Jerini giyip okuyarak sahile ine
eek.lerdi. Terti11 fevkalade yerinde 
lıdi. 

lliibos.,on, şehzadenin yanından 
ayrıldıktan sonra, şövalye mec -
li~ini tonladı, vaziyeti anlattı. Şeh
zadeyi bir iki gün sonra yola ç>- j 
~caklaırdı. 

Şövalyelerden biri: 
- Şehzadeyi bu akşamdan yo

la çıkarmak muvafıkt<r. dedi. 
Bunun üzerine diğer bir şö -

valye: . 
- Elbette çıkarmalı .. Beyazı -

dın ada.mlan :varın bugün buraya 
diişerl.tt. Tdiliilerini yaparlar •.. 
Sonra müşkül vaziyette kalırız •• 
dedi. 

Dübosson, mukabde etti: 
- Bu fikirler doğrudur. Bnn -

lann burada bir saat fazla kal -
nıası bizim için tehlikelidir. Son
ra cevan vermek müşkiiliıtı ku
"51Dda kalacağız.. Fakat Fransaya 
eldene llereeetimiz cevap kolay-

Dübossonun birdenbire tekrar 
gelisi Sultan Cemi ve Frenk Sü
leyman Beyi telaşa diişürmii~tü. 

Dübosson, neye gelmişti. Cem 
Sultan ürktü. Süleyman Beye a· 
lıeliıcele sordu: 

- Lala, ne dersin bu herifin 
ıııelişine? 

- Vallahi bir mana veremi -
yorum Sultanım!. 

- Acaba, kaçmak har>eketiıniz 
mnlfrmları mı oldu?. 

- Bilemem Sultıuııml 

- Ne olabilir başka?. 
- Belki, Beyazıt Sultandan a-

cele bir haber gelmiş ise .. 
- Zannetmem. Herhalde fua

rımızı anladılar. 

- Eğer, böyle olmus olsa .. bizi 
suç üzerinde kaçaı-ken )·akalar -
lardı. 

- Bu, doğru olmazdı • 
- .... 
- Bir çarpışma olma•ın diye 

bu tedbir: düşünmü~ olsa gaek. 
- .... 
- Arıladığıma göre, giirültüye 

nıeydan 'ermeyip .• mıina•iıı bir 
füanla •i•) lil ecekler.. d~1i. 

Bu &IZllda, Düb.,.....ıuw muh.-

vereceğiz?. Dübosson. Cemin kabul odasına 
- İnkar ederiz Sultanım!. girdi. İki taraf yer aldı. Süleyman 
- İyi amma .. Saklı bulunan pa· Bey ve DüboSS-Onun nazırlan a-

pas elbiselerini araştırıp bulur • yakta duruyorlardı. 
!arsa?. Cem Sultanın yiizü solmuştu. 

- • • • • Dübossonun da çehresi uçuktu. İlk 
Süleyman Bey duralamıştı. Cem söze başlıyan Dübosson oldu: 

Sultan hiddetle cevap verdi: - Sultanım, İnşallah rahatsı-
- Bence hiç inkar etmemeli.- wz? 

Açık söylemeli.. - Hamdolsun .. 
- Emredersiniz Sultanım!. - Gelişimizin sebebi belki, sUi 
- Ne korkacaihz bu herifler - telaşa diişiirmiiştür. 

den .. dedi. - Biliıkis şeref verdiniz. 
Dübosson daire avlusuna gi - - Alel8cele bir gelis de .• 

rerken Cem Sultanla Süleyman - Bayırdır insallah ... 
Bey derhal dışan geçtiler. Şöval- - Zatı haşmetpenahilerinizin 
ye reisini kar~ıladılar. burada kalma!~ artık mümkün 

Dfibossonun cdueoıi ludri ,P. ıleiil- i.Devamı var) 
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