
. ...._____ 
1 

~A)l"'l 

J 

' 
1 1 

KURUŞ . .........__ 

' • • '~--1 ~--========~=====--rS===='====================================~=====--========-======-==-==== 
En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Tcldon: Başmuharrir. 20827 - İdare Miidiirii: 2~3~0 

istaıılHll Suruosmaniye No. 54 
• Sahip ve r.o, ıııulıa rr i r i: YU,: 1 

ETEl\l JZ:Zl:1 BL~İCE 
-=== 

. 1 anlar, sveç Seferini Mayısa Bırakmışlar 
: ~v~et R~sya'nıİı lsveç' in cenubunda Danimarkay~ aiİ: -büyük bir 
~.~~!~.~........... adaya da Alman kuvVetleri çıkarıldı 
:.ıtıdiki baldo Avrupa h:ır• 
1 !~e kar~ı 'eyircilikle lıu
ra edilebilir. Fakat horp 

\eç \ 'C Balkanlara sira~ et 
tt(' •. 
( 1 ı:ı lakdirdc OVICtl~tin 

t hıtaraf kalmaları tas~v
.!'.!,t tdileme7. 

\• 
~an: l;rt.:M İZZET BEXİCE 

' !i.ı, ---=::..:: - -\ il.t•ı ıtu~)a . Jnı;iltfr< ~• Z>tn· 1 
~ıu'~adi bir tıtnla ... nıauın babi~ 

rf ~ht~ ~lına•ı nazarları tekrar 
, ~it '~ın durumu ÜLcrine (:ek

' ~lt~ı Zıhinlerdc canla nan '"nı 
4, ~rı . unlardır: 
~i lb.$ovyetler İııgili<lerlc i ktı· 
~•ı· Una,ebatm tanzimi ~c,ile
.._ ltı nı zarnanda si' asi bit· ~ :tkın-
1(_1 •.l.de etmek i>ıi~ urlar ?. 
bı~ {•121; b ir SoHet . Alıı: aıı 
l~lıı hı · . 
,"'4;,~ · • •nı m~\'cut oldıığn hak · 
~ lı .'haberlere hugun de hakil.i 
t_:1111•ı atfedilebilir nıi'!, 
~)' J\\-rupa harbinin ... on ıı n o:a 
'' '' b' lh Al 1 1 ~t ~· ı a!-.sa nıan arın ~-

1tı it •rruıtarı ıakd'1'İOde so~
"•;ı~ ~·anııı hatlı hareketi ne ft IJ'?, 

~:••cddüt H ıuııhakcıııc nok-
ll ~hır de "' ila\C ed ilebilir: 

~ı • kanl;uda hcl'l,nııı;i bir iı o 
l~h' 11 kuu takdirind e So\· ~· e t 
~ nı11 hu haı·ekl' lc har~ı t::k a) l 
~~1 lu.~a\.'\Ur t•<ld l'h lir nu '.' . 

1~ ı Nlcrdoı ı ldıkiarı cc, ;.rct 
h t il· l' . 
'11'rtj~ "r ın - :\lo"'ko' :ı adcnıı ıc -
1' ~ .. \'e ticucı anla~ın.ı:,uu jJe
~ ~ \•hdiı •ilahı xılıı kııllaııa -
~ııa'; 0 o•"' a taarru• cılen • 1 • 

'
'lı, . .'.n harbe ba,Jaıiıl..ları .,_;.,, 

1:;.n arasında So\ l cı Ru,,, a-
4 1 1"~tiudl' ve ~-~a!->i duru 
~ huyük farklar 11111-ahc,lc 
~ı,.., veJ;. k~bil def.ildir. . ~ 
ı..'tııhtllerın eu lıiiyük enıl>.•e'i j 
~ b' d-. biriken \C tn~an ihti1'..ı~
i.:"ııı'' llün cltle \'erip kentU i,a-
1-...ı~ 1 .•alması idi. Harbin Al · 
ı~Uı1i d•n patlak vermesi ve So\'· 
~jil~· h~lüo g") retiııc raı;ı.ıcn 

~~ ot -. ını Almanlara kaptırma· 
t: .~·aları Son·ct Ru" unın en· 
,, • I d • • 
ı.• fso, . ağıtını~tır. A nı zanıao-
;:'.l~l\ı )etler Auupada harbin 
~ tıı.~! olnıasınılan i>ti(ade <ıle
~l~tl\ı~tıcfiklcrin nıiidabalr'1oi 
\ı.,ı' ı/l ·~ bir si~ aset tulumu i. 
~ j~tJ. •ndıleriuin siıııal ve ırrp 
~~l~t~rırıın enıni~ etini lc~is et • 
~ ı ha{ :\iıittefiklerin ılc ken
ı.1 lla kında kendisi tara(u,dJıı 
~ ı.::Uz H tecaviiz vaki olma· 
~<ııaı _dırde hasıuaııe bir vuzi~ el 

ı ~;•a etıııcdiklerini bu ıııiid-
1 ~~ ~nd~ nıiişnlıede ctı11 . slcıdir. 
.~ı bi kdırıJ, suallcriu ce\'apla-
11 \-~~er birer bus;iiııkii ~.ı rtlar 
' ~i; . l •tlcr içindı• \ermek ka-

11~ il' 1\ •ıııı tr Su, ı·et . Alınan gizli 
\ ~.kij 1, ve itt,fakı mo\'Zuu ba
l iv dır, Almanlar buııa çalı~
~biııı' ı'lleriudcn gdcbileıı her ,e, i 
• b< ı -~•dır. Fakat. Sov\ etleı· ,\\'-
ıt 1lı,··k . 
~ııp ıı .· de\lclleriniıı harbe 
~ "fu' .1 ~.ran :nalarında ınenf;ıa! 
~~· ~U •çın kentli Iırsabın, ıu -
1.::'<ı, h~lekt ı·n s~ kııım1'tır, Bu 
~~ ot atbe ı;irmck mccbıırı~ eli 
\"la;ı 11'ıadıkça Sovv.-tlerin Al
~a,1 a askeri bir ittifak H!• -

ti;' ı\llıulıtemcl değildir. 
11; ~ov~l'upa harbinin sonuna ka
~ ~t Rusı a bitaraf ve se

(O •n hcrlıalde tercih eıle· 
~ e~l'Pn ~çw•ru ·alıifede) 

-~-

Oslo'nun şimalinde şiddetli 
muharebeler devam ediyor 

Fransız destroyerleri iki Alman karakol gemisi ile 
bir Alman tahtclbahirini batırdılar 

Oslo sahillerinde 3000 Alman cesedi 
Londra !ti (llu""i)- Troad • 

jehnıde ~a,iı·e t deği~ıııcınl. tir. Bu· 
rada. tanarelerle miitemadiye• 
tak\ iye kun·etleri alan Alman • 
farın 81lUO ıl en fazla olmadıkJan 
tahmin edilmektedir, 

l\lütlefklcr, her replıcd~ meui
lerini ınuhaf;.ıza etn1rkte ve mti -
teınadi,· en tak\· i~~ ku, \:etlt"'ri al
maktadır. 

Fakat O.lo <'<"phcsıııdc ~iıhidli 
ınuharcbt lcr oln1al\tarlır. Alnıau~ 
lanıı bu l'cphe~ i bozarak Troııd -
jehıu ile ilHlıak pc~ da ehntk is
tedikleri anlasılnuıkt;ıdır. Bıı ııe
ticeyr alntalarına ihthnal \ eriln ~e
mekt<-dir. Bu nııılıarebı•ler dola -
~ 1'İle Trondjchm crphe.inde nıiit
tc:-fiklt: rin harek.itı dtn·mu~ gibi -
dir. 

Alınaıılarln bu sıkı'.'>ık. "~·L•)et 
kar~ı ... ıuda la) )·arc faali) etlerini 
daha ıJ\adc- arltıı· nıalo.rı b("i\.fen-
111('klc. <lir. 

.U.JIA:-.LAR Bl~O:»IHOLM 
ADASl:\A ASKER ÇIKAR;\JIŞ 
Londra 26 (Hususi)- Baltık H

Lcriıulı;ki Alnıi!n linıanla1·1nd;ı ve 
billıa>Sn )!emel, Könisbergdc ns
ker yüklii bir~ok Alman g~nıfüri 
göriihniistiir. 

Baltıkta~ Dnnin1arkavn ait Bron
lıolm adasına birrok Alman a' . 
keri ~f'tiı-ilnıi'>tir. 

Alman harp gemileri Ballığa 
hıikim bir ~adyettc değildir. İs· 
,·ec. tilosıı. Alman filosuna (aik -
tir. Sahil bataryaları da çok kııv
,,etlidir. b\·eç harp gemileri, ~;:.hil 
baturyalarınııı y:ırtlımilc Stok· 
holıııün cenubunda, Vakslıolda as
ker rıkarıhua~ına ıniini olabilir. 
İs,·cdılerin 3 biiyiik zıhlısı \'ar
dır. Topları 305 milinıclreliktir ve 
tek Alınan zırhlısının toplarına (a. 
iktir. S-Onra e (or11ido>ıı ve muh
telif tiple birçok harı> gemileri de 
rue\cuttur. 
Almanların ancak 11 torpidosu 

kalm1'tır. B.ınl:ır da Skajrrr. lııla 
nlc~gulrlür. 

Alnıan:".., ı~, ec·t.• taarru7a katl ~ 
kar..;a l ~ \"ec; filosu. İn giliı. !iJo,u :te 
birlikte harekete gl' ç c,ckıir. 

İSVECTL ~E~ERBERLİR 
llAZIRLJ(;ı 

P;<ri•. 26 (llı ı'11'İ )- İ Hı· hü· 
kiınıeti, Jt> - iti~ .. ~ı lıa k:ıdar h<&duı 
n erkek bütlin IS\ rdileri ~cfor
bcr ctnıi _y C' k3r:•r , ·c rnı [~ t : r. Bını· 
)ar l ... Lili~ et h: r i h a: ~'irt · ıniJlı ınif
dafaa i'lcri a de kulluuıl ı taklardır. 

iSVEÇ s En ;Hi \ TA \'l ~T.\ 
YAPJLACAK:ı11S 

Loııdra 26 (lfıısusi) - AmsttT-
ı • ' l • R frde) 

1 

- . 

' or~.,.. topraklarına tay ·arelerle indirilen Alman ıı>ktrleri 
kendilerine &ô terilen me\'Zilere gidi3orlar . -- --~ ' ~ 

l eulgarla~ haftada 
iki gün et yiyor 

Bu sabah gelen yolcuların Alman
ya ve Bulgaristanda gördükleri 
Almanyada miibeodislik tahsi

linde bulunan talebemizdeo Er • 
gun tahsilini ikmal ederek bu sa
bahki cksoresle şehrimize gelıni • 
tir. 

Kendisi Sirkeci istasıonııoda bir 
n1ubarririmize ~un ları söylemi -
tir: 

•- Alııı:ın~ :ıda rad)·o yasRğına 
rağ"men bircok yerlerde gizli rad~ 
,.o bulunmakta ,.e Alman halkı 

Berlinde bile gizlice İnl'i!iz, Fran· 
sız ne~r'yotını dinli~erek halnki 
harp \.azi~· etini öı{rcnnıt!ktedir. 
H:ılkın ekserisinin nikbinliği pey· 
derun bedbinliğe dönmckted r. 

Son 15 !riin ieinde . .\imanlar ye-

Sebepsiz yere 
dükkan kirasını 
arttıran adam 

ihbar üzerine derhal 
Müddeiumumiliğe 

veri ld i 
:Milli korunma kanunun 30 

uncu maddesi hiikıııüne gorl' hi~ 
bir 2"~'-· rimcnkuli.in bira!>ının ge· 
ı•cn yıldakinden frzla~· a ~ıkarıla
ını;yacaP.1111 ~' azn11~tık. Hiiki'ııı i clin 
bu ~ ınrini d inlcnıi~· crck kanuna 
muhal if hareket etmek btiı ~" lıir 
adanı diin zabıta tardından ~"ıka
lanmıştır. 

(Devan11 3 üncii ~ahiftde) 

Herhangi bir iş randenınııza 
ge( kalnıaınanııın teıninı i(İll 
daimo dakika \'C tamiilıi~ar 

MOVADO 

1 niden a•ker topl:ıdılar. Ve bu de· 
fa 50 yasına kaıl:ır olanlar bile as
kere abndılar. Askere giden ıhli· 
yarların yerine unıurui nakil va· 
sıtal arıntla kadınlar iş gilriiyorlar. 
Yiyecek sıkıntısı da her an arı • 
ınaktadır . .-

Yolcıı Bulgaristaııda gördükleri 
hakkında da su izahatı vcrıniştıT: 
•- Bull('Or hududundan itibaren 

her yerde daimi hareket gördiik. 
Halkın elinde ~· alnız Alman gaze. 
leleri göriilmekledir. Almanlar 
Bıılgaristanda propaganılnyı çok 
arltırmıslardır. Bulgar lııılkı vesi· 
ka ile haftada iki defa el yemek- . 
tcdir . ., 

----' 
Anzak günü 

Sidneyde yapılan me~ 
rasimde Geliboluya 

gelen onbindea fazla 
Anzaklı vardı 

Londra 26 (Hususi)-Anz2k gü· 
nü münasebetile Avnstralyada, 
Sıdney şehrinde vapılao büy ük 
merasimde yiiz b n kişi hazır bu
lunmuştur. Bunların on binden 
fazlası Gelibohıda harbeden An • 
zaklılardır. 

Merasimde Türkiyeye karşı çok 
muhabbetli tezalı iı rat gösterilmiş, 

Mareşa l Cakmak'la Mısırdaki Ye· 
oizelfında seferi kuvvetleri ICu· 
mandanı General Freyburg ara· 
sında ve yine Mareşal Çaknıal.[la 

Anıslralya imparatorluk Kuman· 
d.1111 General Blamey arasında te
at i edilen te lgrafl ar okunmuş ve 
a l kıs l arla karşılannmlır. 

la~ l' lll'e\erİ•i• lıombalııd11 la4Qş iiotöncle bıraknıaclıkları 
EIWl'ttlD telariaıf.;ı lıMr.ka lı in,.,.. 

SAATİNİ KULLANINIZ 
165 birinci mükafatı vardır. 

15 sene için garatıtilidir. Ilıı !-ıenelci ın era:-.in1 
he.Hc:ı nlı olmuıtur. 

• 

Italyadan bir ses : 

'' Almanya ile yanyana 
arbe giı')meliyiz ! ,, 

Başvekil petrol 
havzamızı 

tetkike gitti 
Diğer mıntakalardaki 

sondaj aletleri de 
Beşiriye getiriliyor 
Arıka ı 26 ( Hıumsı muhabiri • 

tni2de11j ) - Dii.11 ak~am petrol mırı - 1 

!alcosınıı hareket ı'drn B~ı·~kıl 
poktor Refil~ Saııılanı t;e kendi -
mn.e Ta.fakat eden lktısat Vekil ı 
Hii8nü Çakır ve maden te tkik ve 
qranıa ensıitı1.si1 ıniicliirii Hadi 
Diııanbakırda beklenmekt ed'r 

(Devamı 3 lincii •ahifede) 

E 

Musolini bu beyanatta bulunan 
zatın yi1züne ha yretle baktı 

Parıs 26 (Hususi ) - iıalyadaki 
korporas11onlar mecl ısı miizak<?re
ll!1· i esna ı ııda. azadan Gımta l tal
yanuı, .-tlmanyamn yanıbU{ında 
harbe girmesi la: ım qeldiğini be
yan eımi.•tir. 

O ·sırada içümada haz.r bulunan 
Başvekil Mwıoliııi'n iıı bu sö~ıe·r 
i4::1!1· iııe hawetle ba{ını kaTdırılığı 
göriilnıiistiir 

Beyanatta bulunan .atın aıırak 
"uhsi f ikrin i ortaya koyduğu u 
sıfrleri ne fada ehem miyet veril • 
memesi lıi z•m rıdd ' fp kmıdtdil • 
mektedir. 

Di(ıer tarafta n Almanya, şimd • 
Jik İtalyanın a$keri ııa rdıınım hı· 
ıaba katmamaktadır. Berlindek i 
müşahitler, İtalyanın manet~ ııar
dınıının Almanyada takılirl kar-

'-ılandığııı ı , Jıaly(}(j_ !; de.letııı 
Almanya ıl e ayn, safla muha'e -
bi/1/e qirnıesi rıı arru eden bır gn:ı_ 
met·çuı olmakl.a beraber, bu gn .. 
pım hiikümeı mehafıli ü.ıenı de 
nufuz ıı otmadıııt•l• sdylcmekr ~dır. 

FRANSA iTALYA }LF. 
A.VLASMAGA HAZIR 

Pans 26 (H ususi ) - Gazete 
ler, Başveki l RtyMntın dün Mi<· 
!is hariciye encıımeniııde vuku 
bıılan beyanatı h cıkk ı~da mııt~k · 
a!ar serded ;ııorlar. 
Reyıw iki .<aat süren bı~ l ııhc

tında , Fransa ııııt 1ıal11a ili? htt <fi· 
11ıan an~nıak arzu.sunda h , '" n .... 
duğıınıı ı: e A kclen fze sahil ttıem
lcketlerın menfaatlerini rıöz inıiıı 
dc ı uttu<iunu söylemzşt ıı. 

(Df'Ya11u 3 incü Allltt .. ) ----

o AK İKA 
Amerikalılar müttefiklere 200 milyon dolarlık 

tayyare motörü verdiler 
Nev11ork 26 ( A.A.) - Müttefik 

nıemleketler satın alma komisyo
nu reisi Purvis, Morgentaıı ile 
gö1"i4tükıen sonra komisyonunun 
takriben 200 milyon dolarlık tay
ııare motörü. satın aldığını beııan 
etm.4tir. Müttefiklerin istedil;i her 
tiı>te tayyareler kendilerine ve • 

Ankarada bir 
kasa hırsızlığı 
ve bir cinayet 

(Yazısı 3 üncü sahifede) ,! ______ ... 

. 
M O K AF AT LI 

Büyük Zabıta Romanı 
YAZAN• 1 

1 İslı:eader F. SERTELL! 
Pek yakında 

SON TELGRAF'ta 

riTmişıir. Son veriltn model Coı.. te olduğuım beyan eımi<tir. Mıı • 
solidated• tipinde diirt nıotiirlü maileyh birktı~ gün eı;t•el Bdl 
bir taııııaredir. kumpanyası tarafından ınşa edil ı 

Pıırvis İngiltere ve Frama ta- Air-Cobra• tipinde avcı tıı.'!11/a~-
rafından yapılan konıraılarda tay- ?erinin nıübayaası için bir kent rat 
yare nıotörleri ima'ütıııın artt ı - im:a ettiğini ilcit·~ eylem4tir. Bı• 
nlma."ı için Amerikan fabrikaları- kontrat bu kabilde~ aktedilen 1ı ·
ııın gen~leıilnıesi derpi., edilmek- tratların ilkidir 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

ÇERÇEVE - --
Aksiyon Serisinden 

Milli Emniyetimiz 
2-

imdilik harp dı .. ı memle • 
ketlerde, propaganda ve ca:.u • 
Juk faali)'eli!!in unsurları. şu 
veya bu , .- esilenin ma~kcsi al .. 
hnda, o memlekette ya ıyan ec· 
nebilerdir. Bizce Türkiyedm 
baska dün)· a olmadığı i~io, a • 
mızdaki yabancılara, kadınlı w 
erkekli, sınıf sınıf bir ı;üz atalım: 

llülehasSL"ıı profesörler \.'C ınii
s.avirler - teknik mi.itehassıs ve 
ustalar .. ticaret e\·lcri ıııüml'~· 
silleri ''e yabancı nıüe~se eler 
memtırlıuı - daimi ve se~·yar 
gazete m uhabirleri - bar arfüt· 
!er i ve san'atkirlar • mürebbi· 
;yeler ve hizmetçiler - Türk er· 
lı.eklerile evli Avrupah luıduı.· 
lar . muhtelif mülteci tortuları 
ve saire ... 
Aralarında müstesna ahı. lar 

bulnnabileeeğioi kabul etsek de, 
bu sınıflardan topy.-kilıı şüphe 
etmekle; siiphe bir kenarda 
dtırsuo, kalbleriniıı Türkiye i
çin çarpmadığı.na ıuntlnk em • 
niyet getirmekte asla tereddiit 
etmemeliyiz. Tiirki) e i(in çarp
nuyan kalb de, TürkiY<' zararı
na işlivor demektir. lsanın me.,
hu.r sözii: 

•Benden olnuı anlar hana 
zıttır ve benimle cemetnıc,·cn-
ler dağıtır. · 
Bakın, şimdi birdenbire ne 

kadar ileriye gideceğim: 
Ben Tiirkiyede bulunan her 

;rabancmın, • birkaç müstesna 
h i\llir sey ifade etmez • Türki
ye aleyhlnde hususi bir mis • 
yoola bulunduğuna ima. ecli-

ARAMIZDAKi YAB~'>İCILAF. 

HusllSİ misyon iki türlüdür: 
1- Uudnı dı~ı ıesirleıi ~ ••J -

mak... Propaganda. 
2- 1\-l emlt:.kf"tin sırlarını eJcıe 

<imek ... Ca'11'luk. 
Ca>uslıık d:ı iki şubdi: 
A- )lctuleketin ruhi \ ·e ıu.ıd

di \·azİ.\ etiui yakından ıniİ'-a ~ 
hede. 
B- Dc,·lct ~ırların;.a içeridı.· ıı 

nüfuz. 
hte ben iddia cdi~ orııın lıı, 

Tür ki yede ikamet gaı esi ha~ ı· 
mmdao, bıı dört nıaddı den her
hangi birine tatbiki müınkiin 
olmıyao tek ecnebi yoktur. Ihı· 
usi rnis~vonun (1) inci ve (:.!, 

inci maddeleri içinde, en a~ap 
(A ) şube>in< girntlyec.-k tek eı:
oebi tasan-ur edebilen, be11rt1 
bir miitbi . af dildir. Bu ubo 
üzerinde herhangi bir ecnebi, 
kendi görü~ zaviyesi ve imkanı 
i~inde bir tüy ele ge~irebil'•• 
onoa ne büyük fa~·dn! Herhau i 
bir soför , ·cya arabacının h.ırp 
lehinde HJa aleyhinde tek ti
zii bile, o memleket ruhi biı'ii· 
niinden ga~· ("t eh<'nırni~·etH hır 
parçadır. 

Ölçü: 
Bir nıeınleket nıahrenıHğt J· 

çinde, kalb> o memleket ı~in 
çarpmı~·an her l·abancı. o mcııı· 
Ieketin dagJarına ve denizlerine 
bile baksa, ,ırlarındao bir ~ey 
calnııya gelmiş bir çih göz ıle- ı 
wektir; de~ lrte o gözü körie~· • 
tirnıek, manzaralara da o Rciı 
önünde büzülüp kapanmak dii· 
~er. 

NECİP F..UU.. ~AXOll.U 
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.7~ ilI.YOK HİSSE 

VE i\USIItÇARŞ~ 
ı.uı.u-çar<i!>.r..da, istimllk edl:le

oeo. z30 pa.rça dükkan varnıış!. Be
!00 v , ı..>ur..;..;)ını, mal Unn ya, hal 0:
. k loull.anaeak._ F'akat, işmı ıtkst 
t...raf , ı;u 230 ~ cl.Uklmu üstlın
a 75 mi fyon hı.sse var.mıs! Bu k<>
da,. t. ·'" y c ay rı.lınıış bir c;ar.;mın 
:.ıt:ımlak muameles;.rJJ dü.şünün. 

Fakat, bi2'e öde gelir ki, JıclediYe 
burasuu parasız dah alabiıhlr. Çüo,
k · 75 mil) . . hisse dem$, h€'r bı
ı n varım kiremit dü~üyor, de -
mcktir. 

•n çıkar insan şehit' n:ıımına ya
rını 'itirem:vten f~ragat edemez mi? 

ANTİKALIK 

YAPIYOR .. . ' 

Sahte bır clefiıne mütehassıs; 
meydana çıkarılımı.:;! Bu zatın yap
t ğ. sahtckarlıık şu; Bir takim e&

kı paraları altın suyuna batınyor, 
... :a.ra, isaı.rıa1t ka.da.n, diye, m-erak
lılara sat.ıJ Ol"!nUŞ!. 

F kat, bu eşe, pek sahtekarlık 
da diyemeyiz. Çünkü, •asarratika. 
~a btzaın da arrt..ka d~ım .'Y"'<>r mu
! uz·•. Bu adam da, i.ştıe, b'r an!Llta... 
lı k ) apryar .. 

SIKIFTA KALMAK. 

FENA SEY!. 

Lokaı»Q ... rm sınrflara ayrıJ.aı. 
r<ııı<, "1!1lo.n<>n bir ta:rıfeve tabi tu
tulması ışi, hala, tetkcik safhasm
<ia .. Her tok<ınta, sabırs12lı!kla, han
g1 :;.ımfa. alma.cai{ını obekhyor. Son 
sı mi, birinci sınıf mı?. 

Gı;>;ba, ·kimse, son. smıfa ı;i:r • 
~e razı değ'il... Çünkü orada, e-

,,,.,n, sınıfta kalmak telilik.esi. 
\' r H<ibuokıı, !birinci, lkh>c' sınıl-, 
knia. biır yukarı sınıfa terfi et -
n ek, her zamaon i.çi.n mümkün ... 

Yeter kıl bir ponil(yon etin fiat11-
nı ibır kilo et pahasına çıkar&aı, 
camckiı.nı, k.a.pıy.. boyasın!. 

OTOBÜS NAKLİ 
ÜCRETİNDEN ÇIKAN DAVA. 

y """"""'tanın $elanık şeb.rtııde 
"""·'P bir hadlıı;e oıllmuş. B.iır adıam 
ölüynr. 000\ıüse •ko.nuyor. Mıeza.r~ 
lı11a dogru yol alıyor. Faılı:at, yarı 
yokla, ö 'ü bia-den di:r lınesin mi?. 
D~ında, yapayaılnız ıoaıan. şo
for. korkudan, diıır.i<siy nu bırakıp 
kaçıvor. 

İ · bu kadarla bitımiyor: 
Di.rılen ad.aım, C'll'ine dönüyor. 

Otobü.> :kia'fesinden kendisine bir 
makbuz g_elmiş: 24-00 draıhmihk 
nak'.a\·e ücreti!. 

- Yahu, diyor, bu ücııet cen.are 
nakline mahsustur. lfalbulci, ben 
""'1ım, alelooe ta.riıfeye tabi ol.ına:Jo. 
lığl!U liizı.ın .. 

- Hayır, cli'yor!ıar, sen, oboobüse 
bi.ndiğ'ın zaman, ölü iirlin .. 

Anla.5ömıynr1ar, iş ı,ımdi, maJı.. 
kemey.e inÜKııl etııui'? bulunmak -
tadır. 

RUl'AİLER 

i<ARIŞIR 

Bazı kömürcüler, g~ bi.r tek
H ya.prnış'ar: Garip diyorum; 
çünkü, şu fa.fa bakın: 

- Bı:!z. kömürü, aldığımız mı.ta 
satmaga talibiz. 
Pek~ kar, kaza~ düsürwncdikle

rine göre, bu i.o;i, fisebi lu !'ah mı 
yapıyorlar?. Sebep?. Kiır farkı gö
zetm · veCT'k kadar f ı kara perver 
iseler, b.rer hane, sebil ve saike 
aıçsınlar .. 

Yok ta.sarladık'arı k.iı.n, bao;.ka 
brr şekilde temin etımey.i düşünü
yorlarsa, o, baışka. .. O zaman, ru
fai1er ka.rı.:;ır. 

Karısının evini yakmak 
istiyen bekçi 

Boğ~ nde vukua geden bıc 
k~ yangın çık.arma davaGJna 
dun 2 inci ~H' cezada b"'d ıını.ı • 
~l~. 

ı.Hv .ı.run .ıma.z<.ıu.nu Mehmm s
m.nı:l<! bir bekçiıdir!.. İddi..,ya gö
r., Yalı köyünde oturan M•.mne
d r k?rısı MüriivY<ıt ib ara"' açık 
c; lduğı.ından Mürüvııoet.t aiıt • ıvi 
yokrnııık is~ yerek ını'. kam aol • 
mak :ırzusuna düoımü~üı·. 

Karısının evde o?tmad:ıgı bir ge
ce v.a.kıti çerı:ye gızliıoe g<iı•n 1'leh
mat, iki '1 it~ arasma b r kundak 
sııiktulat.an sonra yorganları tıı.ıtLL.v
•turml.1" v hemen cvcbn çıkmıştır. 

F:ıkııt kcmışula:rdan Havva ;ı.teşı 
Q;.:ııha baı;langıQla iken görüp rna-

ı• "ti.hac k:ılwoe Qm :şt.mı. Yanımda 
ha'lka.ları da vaıdı. M<ll>um old.u
ğ'lırnu .bunlarla · ba.L e>d:übi ııiom. 
Karım, ba.za.ı> ge<;..ınıstzıik gootc -
ııine 'Clı sonra gene uzlaşır, tıekrar 
iyi ıı; ıçirıı riz. Oqa kmp da b.rab.r 
oturduğumuz yerde yangın çıkat'

ma.k aklımdan b:le gt'Çmeıdi. Ev, 
kt raclır, yatı>k yorgım ve sair ev 
esva:.~ı. hom ben m malrıımdLr; ka
rıımın c:J.an eşv'3., c.a.ınaşh", 111ıtar~ 
\"e sai reden ·ıbare:ıtir. ~ • 

Mahkeme; karısı ~Türüvvetin, 
kıomşıı HlW\·a.r:nn ve MehmM Ça
ğ t 'V n c:ı r ı n.ıLmes ni ,.;ı di.it• 
:;aır.ııtJ..rin çağırıımas: ı k.'ıra,laır 
tınp V<>.yı talik enmilıtir. 

----<).,ı:.r----

j1a >:-y: :ıyak!Mldııımıs ve · .. .-. gi- S f h" d b• 
ri 'il vaı:·ij:(ln sündiiTiıldüğü vak' de e er ısar a ır yangın 
kwıd.::k bult:ı::ımuştur. İzmir 26 (Telefonla)- Seferi • 

Bekçi Mehmet dirn .maıhkı·m,dıeı hi>ar bfö·ük bir yangın tehlikesi 
şuı. i;.arı sôylemL.,tır: · atlatmıstır. H•lkevinde •eyyar si· 

c- O gece ben fabrikad:ıın iı:ı:n- nema filinıleri prova edilirken fi-
lıydim amma yaıııgın çıktı.ğı za- liınler ateş almış ,.e Ha.lkevi ile 
.,;:m e~e yoktum. O sa:ııtıtı Bey- yanındaki iki b'nayı alevler sar · 
k.:ıııd:ı ahçı Beıkirin dü.kk.'ımnda mıştır. 

vumı.k yuni.ş, Nikonun ka.m:ıJ1a - İtfaiyemiz derhal yanı:m yerine 

Yazan: lskender F. SERTELLi 

BAR CİCEKLERi 
• r: ' "" 

1 °"'. •,,,.... · . ,ç.N@l41-_.ı 

kuı'lu1m.aik l stersen !bize yardım j 
et.. Haıydi yürü •baıkaııım! d.ıdı. Beşi 
kt,ü« bu huv~ t. U1CQlı.ul ınısaıııl:ar 
k.it ~ ·; lle takılıdım. Aradan 'ık \·il 
gc-ç >gı had.; ·bir tüti!ü bu bulru;ık 
w tehi· keli aıdamla:rın elir.ıden kuc
ıtuıaımıvurnm. Mazı.il ve ,..,ıa.ı ı.e 

d~onlİ> bır ırrıeımunm1. F1aka:t, na.
rııu.s \1.ı >fıretmi hiı(fuir zarıı.an a-
1- <: K ~ l. aıht.ıııa a!lmamışllılll. Bu kö
tu (1 üf beni ikı y>l. n.a:mu:>Ju 

. . nak ere ınden mahrum ettı. 
Bt.~mı Sİ>z'n saye>n 7lde ~ ikrar h&
v .l OOrrü-.orum. 

Dar yoll~rd·an geı;"'t'k. esraı ı:ır: 
gi~ ı crı obır hay? uzakL=ı~ - ı 
.a:rdı. 

Sı rn keı dilerinc yardım ed'.u:ı 
Al• 11( l n ı·ık.i1csıni d:kkatl;• d.n- 1 
}n"Ordu. B:r a «hk elini sı.kara·k. 

- Elmas, ç.;mura du.."ltllCk.Le k r-· 
ledn z .. YH ı ııma<>l.ır. dedı hoaydil 
A elanıc t 'eı~ır_ Hl m k' n • 
d •. yı..ıı< ) ;ptın. H m de bı-ı:lere .. 
'l ~ 1-tküı· J del' z. 
Nmıct 1>3şka vo!lara da l ak' 

gW. kaıy.boi,o u. 

\'\. 

ad 

r kurtuldu <arma 
-dı. 

ocn temiz yfuclUi 
n ,.. m o'm.ıs b r 

c..' Y Oi<Sa onları baU<a 

bir mıaks;;ıtl.a. mı Jkaçırmışt.,? Bura
sını böy~ ı h<1yecı>nlı b:r "rıda an
la.nı~k kuıbil deıUlıdi. 

Avukat CeW, arkadaşıına; 
- Semih, dedi, ş.mtli Icadıyoe 

. kıa.rakolun.a gicleiim ımi? Yoksa bir 
a1ıoya atila.yıp Ka1amıışa IUl g d>
·llin? 

Sehrıa: 
- Aıman, dedi, Kaıbmışa gide

liım. Karakollarda 3Ürlirmıei\e \'ale
tim yok. Polis ~yil'ğmııza gelsin 
.J:Jizd ın b.r ı ıY ögrenın •k ist>vorsa .. 

Cc Lil uza.ki.an bir oilorrıobil gör-
dü: 

- Şoför .. Şoför .. 
Smnı!ı: 
- Aman kaıçıı>mryalım şu oto -

mabf.. 
D1~c çırpımy01ıciu.. 
Şo or yolun üs.ünde durdu. 
OWmcıbıl bındiler. 
Celal, şoıılör, emir verdi: 
- Çek Ka!.a.mışa .. 
Hurnyetieı«m ka.~n .-ç ar-

•k.adaş, tem z ör hava ııcınde gö
.ı;isikriı:ıi şi.,,irerdk s:.vm<;le konu
şııvodardı. 

Sıe1ma: 

- Artıık lrurt11ld k, d "'! mi? 
Dı111JC', Sernith .şü,ph::Jli ifr ı:za..- 1 

ia· 

J Beyoğlu 
caddesi 

Galatasaray lisesi ya· 
nındaki binalar yıkılıp 

kaldırılacak 
Beyoğk.ı ca.drlesi.nıi.n en iş'Jek bôr 

mı>hall olan Galatasaray kısımı.nan 
ge~Jtnb;i karnri<aŞ.ırı..imışlır. 
Şehircilik ımiitehassısı M. Pı'OS

tun phiruna göı-e ski Galatasaray 
poıiıis karakolu .• ı ı a.]~nda:ki ve Yir 
mnda!ki dü.kılciınla.r yıkılacaktır. 

Bu wretk geriıye alınacak olan 
cadlde, Galatasaray ;:Sesinin cad -
dedeki parmaklıklı kapısı sevtye
sine kadar getiıril c.ktir. Bu iı; bu 
yıl ioinde net'ce.lenriCnl~ktir. 

Dig . .- tarafta.n Tümel ve İgtan· 
bul cihe'lt tranwaylannın blrkır 
~1ğ'i karşı köşede& binillların ~"' 
her kısmı yıkılıp burası da ~.u:ıış
leti ıcc lkıtir . 

Beyoğlu postanesi b nasırun da 
y>kt~ası dü:~nül m ÜS--.C de, punun 
çok masraflı olac g. müliihazas.le 
vaz geçilmişfü. 
Ya:nız Gala.tasarny karakolunun 

· Umliıkiırıe v, yıkı~m:lliına 100 bin 
l ra sa.rfolunacaıktır. 
•••••••••••••• 1 • 1 ••• 1 • iı •••• 

!KÜÇÜK HABERLERi 

1 Tarik 
bedeli 

Bu yrl da 6 lira olarak 
alınacak, istiyen bede
nen 8 gün çalı~acak 
.İ.Sı.aırbtrl ~ dalrilinde .... 

di ıtartik bedeli - yol W'I'gİ5i - mü-
• ıkellefıyc<t.i BeJıedı,ye daimi encü -
mı nMı.oe y.ine es:kiS ·gibi 6 fua o
llıaraık kabu:l cilwımuştur. 

Bu <paranı.o 3 lirası bıı.>;iran, 3 
~i'rası da tıeşrmievvel aylarırııd!a 
ıtıahs.l dhınac~>r. 

. Bu suretle yo.I vergiıs nin 1 O li
ra.y a çıkarılacağı haJok.ımda,ki şar 
yiıı.11aır ~kk.uk "Lınemiş 'bu hu<>
ıma'lotaldır. 

Yoi mükeW ıveti.ıı.i bcJ<i.. nen ifa 
etunıeık istiy-enler eylUl, teşri.nııw· 

vel "·' tcC>rin•=n.ı ı>y.armda yollar
da; 6 lira .:çin 8 gün Qal.ıışac~ -
lardı:r. 

000 

Dün açılan halk 
hamamları 

Balat "'. Kaı;ımpa.ş..ct.a be Wı -
yeyıoı tı:sıs olunan ~halk h.ıımann -
l.arı• m<ra.,imlc açı.lımı.slır . .'.ikrar 
siırnde Belediyıe reis ınuaı\ n'l~ırin
dt-n B. LıitK Aksoy i e, Beyoğlu 
" Fa.tih ka.~ımaJrn.mları. şehir 
ırıd cllsi azahan hazır .buhunmuş -
lıa:rdır. E>.-veM. Balattaki halk ha· 
nnamı. mü.tıeakıbcn de K<tsımpa.şa.. 
daki h:ım3dll B. Lütt Akı<oyun * f;.J>ki Erdün hükümdarı E - k.Lsa bia hhtaıbcsi ıe a;çıirnış1.ır. 1 

mir Abdullah 15 m .. yıstan sonra 
mem!.ekt-t:.mizi ziyaret cdecektır. Ka}ımakaıml1klann tensip <-d c"'" 

Sütçünün beygiri 

E;viip civarında, hüklhııet tabi· 
binin, bir sütçü arabasını nıuaye
ne ederken, aldığı hazin neticeyi 
duydunuz mu?. Hazin derken, mü· 
balıiga yaprruyorwıı, bilakis, kor
kunç kelimesini kullanmamak İ• 
çin cebrinefs ediyorum. 

Sütçü, şehirde sütünü satnuştı.r. 
Boş güğümlerini arabaya sı.rala
mıs, mandıraya doğru yol almak
tadır. Civarın hükfuııet tabibi, 
kontrol vazifesini yapmak üzere, 
bu vatandaşın yolunu kesiyor. Gü
ğiiınleri birer birer temizlik mu
ayenesinden geçrriyor. 

Bir güğümün kapağını açınCJı, 
tüylu ürperten bir manzara Ha 
kar~ılaşıyor: llu boş güğiimün için
de sütçiinün ayakkabıları vardır. 

Sual su: 
- Ayakkabılaruu koyauk bat

ka bir yer bulamadın mı?. 
- Hayır ... 
- Neden güğiimün içine koyu-

yorsun'! 
Sütçünün cevabı: 
- Arabanın üstüne lııoysımı., 

yolda sarsılır, düşer .. 
Doktor, etrafına bakmıyor: 
- Bak, şurada bayvanlarm tor

ba~ı var, neden onun içine koy· 
nıuyorsun?. 

- Siitçü gözlerini açıyor: 
- Onun içine koyar nuyım?. 

Sonra. hay\'a ular o torbadan bir 
daba yem yemezler .. 

Bu hazin h3dis~. isterdin1 ki, bcir 
fantezi olsun .. Ne ı-azık ki, haki

* Şchr:mizde hurda demirlerin ft fa.kirler bu .haımamlaıxia parası:zj'. 
.. ı d b ola.<ık yık::ınacaıldaı dır. Be hediye toplanması is.ine bugun e~ e _ş- ı.:\'et, sütçü beygirleri, o torba· 

Iık t d It 1 a bunl:.r ~ın aıdaan ıba-şına hamaım 9""-'.anılacakt.r. par ı e a yay ·• I dan bir daha yem yemezler. Fa -

kat .. 

10 bi.1 ton hurda demir ihraç etli· J·. P1 rin 7•5 kuruş vt>ıttekıir. kat, biz, İstanbullular, bu güğüm-
lıip yer' ne mamul dem:r alınacak- HCT haı:n&mda 20 ser kişi.,\ k PoS- !erden, bir daha ne vakitten iti· 
tır. ta.Lar Jıah.d.. g(in:de 200 k'.şi yıkıır- 1 baren süt içmiyeceğiz?. 

* K:ısımpa.şa deresirı.in kapalı!- naıbiJecekıtır. R""'AT FEYZİ 
__,,_ 1 ,.,... 1 m""t 1 · - :ırarla~tırılrru~,·tır. Dereiiin l • 

- "" ' Çatalcanın b•zı ko··y ~rıı '• • • • • • • • '· •• • • • • • • • • • • • • • • • • .. mdilik Yenlse-hre kadar olan kıs- ... " 

rrunm .<apatıhr.ası «;m _be'..,diye Ramiye bağlandı Çengelkoy faciasının 
160 lıin 1.rn ay.nnıştır. lşe. lı.az~- ı bedbaht kurbanı 
randa baslanı1acaklır. Ortakuy de- Haıleıı ÇatoJca kaza.sına ~h bu.-
roo:nım de bazı kısımları bugıin - \· tıı:nmaıl<ta olan tmraıhor, Bo~~öy, 
!erde kapatılacaktır. Amca\'Utköy, Aya7lffia ve Buğulca * Gelıılıolu ve köy'>erinde ~:ı Pİ>- ki>yılıeriınin, Çaıtaılıcaya muvasala 
san çocuk bayı""1Tlına i'lirak eden ~ırun okmaımaM. Eyüb , daıha 
Trakva Umumi Müfetu;;;i General / "3.kın bı.ılumnaıla.rı dJlayıs ie (:.ı
Kiv:.ffi Dink Ed.rneye dönmüş - 'Laca kaza6mdan aına.rak Eyiiibün 
t.ür. Rımıi a.nhiyesrne bağl.mmal.ar! dün· * Yugoslavya hüklrınetınin 70 k.ü .şelfr ·meclsinıde k.araPl:aştırıl-
bin ki;şıOen mürekkep Münakalat m~r. 

Vek..Uetı memıırları arasından seç- lı;;;;;;;;•;;;;1;~;;~~ill tıgi 70 kailin ve erkekten mi1rek - ı 
k.ep bu· rnüz;•k koou heyctı 1 nı.ııyıs
la şehrwı•öze gelecektir. Heyet Be
~·oı>lu Ha:.kevi menfaatJne kon - ı 

scrler verecektir. ~-~m~z~!i~~~~~ * Çi;>ban Mehmet, Ya~ar, Yusuf 1 
Arslan, Kandemir, Adnan ve Mus
tafa il<' Kuçük HiJBeyinden mlı -
rekkep bir güreş takımımız M:sır 
pohhvankn ile güreşmek üzere 
bugiın Mısıra hareket etmiı;tir. * 3 mi.iyon lera >arfo'ounarak bu, 
yıl ıslah edilecek olan Ha!iç ha -
\'UZ!iarı ile !stınye dok!.arının te\'· 
sil hn oon tetkikler de bitirilmı.ş-
Ur 1 * T•bbi ecza it ha \atçı lan ile toı:>-I 
tanıcıları bklik kıuracak'ardır. 

Hacim istiabı 
Sehir nıeclisi, yeni zabıtai be~ 

lediye talimatnamesinde b•T mad
de kabul etti: Vapurlar hacmi is· 
tiabisinden fazla yolcu kabul et -
uıivecek. 

Bu takdirde, yazın, pazar ve cut 
martesi günleri, İstanbul yakın sa
hiller nde vapur seferleri tatil .,. 
dilecek demektir. Hacmi isliabi 
nıiihinı ve nazik bir ıneseledir. 

Muhakkak ki, biitün vapurlar, 
billı:ıssa isarct eıtiğ'nıiz bu tatil 

merasimle gömüldü 

Dün Çenıtebköyiin.de nankör bir 
·kursuna kurban gı.ttiğini l:!cıssiırle 

haıl>.r verdiğimiz esk ve kıyrne<tlil 
muallim ve idarccikırden B. Hüs
nünü<11 cenı>zesi Çenge !köyünden 
ımi;ra.simk• Beyazıda gcqıı:!rn;ş ve 
nam- ı'kindi vakti D:;.ya:zııt ca -
mi·u:ıdı.' ıkılındıkrt.an sonra m.aıkıbe
"'Glne defoolunrmı$u.r. 

Yüzlerce ltıaJcljenıin der.in bir 
hi.!zün içinde tıat4ı etti>ğ, al bay • 
rağıımıza sanlı tabutu genç f:>.r 
uzun ımüd<lht eller üstündı:· göz 
yaştan le ta.;ımışl.::m:I..-. 

--o--

Çorapçıların toplanhsı ı 
K3odın ve erkfk ~raıplaırınm ya1-

ı1o12 ·verli h.dım anad.cl<'ler!e yapı\ -
ımaısını temi:ın on d·ün çorapçılar 
·o ayi ·b;.·liğ. ·de Gc-mJik stııı'i 

.i;pt:k fabrikaSl müdürünün dı. • ı;ıti
ra!<• lP l'CfPlanmı,;lardır. 
Ncıcede yerli fl~larl3 vapılan 

'b...'Cr>Ülb<! QOraıpı-rın pa;:olaıklLk ve 
bükülme kahilivetl!.oirı.in mahzur
lu olduğu görülerek yeıni ,._ d;k
ka'. U b r t criılbı icra.>ı kararla~ -
l'rı lrruşır. 

Belediye 
borçları 

Belediye; eski istimlak 
borçları ile sair düyu
nunu Ha~iranda öde· 

miye başlıyacak 
Beled<i.ye tarafından şehrimizde 

h<erhanıti bioı· i.ş için istımlak eru.. 
lip de pa,rası haLkırnıza verilımi • 
yen ~ yahut kısmen verilen gay
rfuıenJrullerm bu eski ;iı,timlak 
borçlarının ödenmesi için 1940 
mali yılı belediye bütçesinıe 39 bin 
lira, yeni ve müteferrik i5t.imlak
Ler bedelleri için de 150 bin lira 
kıonulmuştur. Bu 189 bl:n liralık 
tahsisat; ın_. ~ için aynlan 
1 milvon, 201 bin, 1 liralık faslı 
mahsustan ödenecektir. Beledi -
yenin eskidenberi ödenemiyen dt. 
ğler bnrdarı iç>n de düyun terti
bine 8900 liıra ilave5'ile 20 bin !> 
ralık tahsisat konulmuştur. 

Yeni bütçe şehir meclıisinde bu
gün. müzakere olunacaktır. 

5 m;ı.yısta Ankaraya tasdike gö
türülecek olan bütçe tasdıktcn ge
Jıir gelmez, bel€'diye reisliği hazt. 
randan itib::ırcn isthınliık borçla.. 
rını ve diğer yıllardan kalma baş
ka borçları ödemeğe başlıyacakttr. 

Yeni yapı1'..ca.k büyük ist'mla~ 
'ıer ~in ayrı fasıllarda da 350 :Oin 
lhra avrılnııştır. ---40 bin otomobil 

lastiği getiriliyor 

Şc-hr zde ve memlekc ımizde ] 
bir otomcıb.l . .:ı,,.ıgi buJıranını öar 
l.mck ü Tiearııt Vekalctı ba~ 
koı,troııorü B . lfakkı N.ızih.nin r.
isliğı w::le .\.op~ rrcı hlstik t ücca.r -
Ln bir .çt ·na yaµmı.:;!ardır. 

Noliccde; İngiliz, İ1ahy.ı.n ve 
Fıraır ... ız faboıkal.arma 40 binden 
f<lz la otomobil ı;,,,1igi sııpar1-;i re-
1' ti iği ve bu 9 parı ,.ıerm bir a":! 
sı->nT:ı s:cıhr;rniZı, ge1rn.esinı:n ıtı~min 

olunduğu anlaşı.lrnıslu'. 
B.nrJena • ı; h lıhlik bU<hıraru bir 

iJJY ,.,, .r~ ta.maımilc .zai l olaoa~. 
D•ğer la.raflan :ıehr>m zrle o(O!l'l()

ool l"'°' ıği imalatının tüma.y~i 
ıçin de bir yandan 1.edbırler alı
naeoklır. 

kitab'' 
Norveç «Beyaz ~~ 

raaa: AHMET s'OJ'll
0
. ttı" 

. . ,retti~' ~iV · 
Norveçlilerın ne .. ranın . ;: 

kitap hazin bir .nıac:uJhU ~~İr 
yesidir. Norveç~ılcfakal loP'~ 
ven bir millcttır. . den "' ,1 
rını harbin fe~a~etıuaolı> bll ;ı. 
bulundurmak ıçıı~.,;hlıq'•'*; 
lakin ettjiler. S! itıif•jJJI JI 
komşularile birle.ŞIP din•' ı•~r 
tedccekleri ve iskan l:ıt'f ,r 
tükonun muhafazasıı:.~~-1 
lan devletlerle koınb. j\lııı:ıl'~; 
uacakları yerde nazı j\lm•n! f! 
nın sözüne inandıla~. ·!eli•'';; 
ğer l•kandinavya . 1:;,ıı~· jıl' 
Norveçlilere de. ·b• s~rii.k ,fıl 
t.ikası telkin ettıler. . ·ıt ıll · 

· bırı '' le ti erden horlıanl(ı 1 ıtcrdcn ·lr ti' 
akdetmek, bu de\" 111 ,ııl•" ııı!f 
ranti kabul etmek, 0 k~ ;\lıl' ,,ıı 
dafüi anlaşma ;:•P"'1~1;;a "'"'ı
bütün bunları bı~r~r 1.1•"''~ ;ır 
olduwnıı bildirdı. s:;.ısıılı ~·. 
Almanvaya karşı •1 1,şkil ·;• 
de eder bir hareke~or•<( n'ı)' 
cekti. Binaenale,h • b~yl< ''el' 
nm dokuzuna kadar ·11)•' 1ı· . ' . \it • 
sız, dostsw:, tedbır3ıı aJJ' il) 
!im gaflet içinde j\]~ıti.' 

1
;v•1 

mat etmekte devanı bU P'''' ,..~ 
Almanya Non·eçe d' ı :'I ,~· 

d k ken ı!!> ~r· telkin e er en k m ~· 
topraklarında bir ta ı JI 
!ar yapıyordu. 1;..ıioıi0:,1ı Nihayet ni>anın se ıtl:>l' f 
darbe için lıer ~ey lı~n ~~I jl 
manvadan hareket c t u• .ı· 
oıileri gece yarısı .["~ JlU ~ ıt 
o,ıo körfezine girdı •1

; oid°' I".': 
veçliler iç u ilk sürı>':ııı•' , 
kal bundan >onu b"."11 iı, ~",.; nın dokuzuncıl sa~ı gu ya:ııı "1! 
kika l'\oneçlıler. ı(•.0 I•~''" jl 1 

sürprizler gclird•: °.''d p<) r'
geın:ıeri Bcr,:"n uuUP C •.ft""" 

. • ıcr du. Bır taj,Un.1 genl 
11
t 

öllihıde göründü. • ~·>11• 
Bil,.. b 1 ,o!ııP mi " 

Ltm un r ı .1 ·~-' ıi ,,.-l'ı...
tan sonra Almaıı ~ ,..,1 ,ıı 4' 

.. e •• ;( saat beşte Uarıcı) ...;o'\~ · 
ile bir ınulakat islıyor. · ,iı'l d• 
nıanı.·a,·a itinıal ef.ııı~~·.ı~lı> ·~~ ' · ·ı ·ıu · ~,... mamı:;, komsularJ ı..' .ı 

1 
·lJt _.~.ltı 

me- • Büı·u"k dedcl' 1 ;_, r .... ,,,. . ., ıt .•. ,.-
nezona girnıeıni~. (.u ,ı ııtı ,1 
· d' li · · "ı ·ırırı ' r' • t;;ım ı arıcı)'e .ı. •" . ,ıı - J ı• 

1 'r uı!:· ıı= timadın sonuncu >1··'1ırtrt ~ıtif 
rak memleketin F u e•• ( / 
edilmesini talep eın;~;,,rt•~'.ıı • 
Mürevvici olduğu ,bı. ~,lll'~p 
litika>ınm kafasına .~:ı< ~ :;ıı' 

Belediye memurla.rı ı1an ser•emıeşen ~ıan , .• ,l-
- Hükünıetle .,tı~ 

maaşları cevap \'Creınem, den.il~· ~ 
1940 mal' yılı iç:n ~ r nıecli- Sefir cevap ver11ıış;toıeJ; 1. 

- Çabuk harek~t ~ı: pl•''.ıı' 
si:nıe verilen bütçe kararııamesiıe dır. Çünkü Alman ıstı ~.ıe ıl<'' 
iti·& ıdr;>e mernurle.rı •.rf n bazı hü- bırakılanııvacak dere< ,!. 
kıiimler konulmuştur. Ezciimlr, bit miş bulunuyor. . ıl~'.Jt ' 
idarenin kadrosunda l?iist,erilen Sefir bu defa doğr? s<' ı~u;i 
'heıtıang, bir memur vıe rnüstaıh - Hakikat $tı idi kı, bir 

1
1 

dem, o idarenin ken& ka<lıosu nıeler mülakattan 1/t ~ -' 
da.lübı'1l::ki ll<'r ı.ı.rıgi b>r kısmında •aal evvel başlanıııı~~iıııl'plJ''N 
mulı.a.= maaş ,.e üc~ ıtı nal< l kuzda Norvccin, bu l"ıfl ~4.tl'ı 
v. 'hcia.m ulun.sıbtle..-eklertlır. kralile beraber ıesd u rrı'J ı 
Bunılara Vek,\let maı.sı ve i.k.amet için Bcrlindeıı sefire e .1, 
~·vmiye.;i le masar fi 
:;,,. rilırP ;ı l:'I •ktıir. 

zaruri·ve mişti. • ~t b,i) ıf'.ı' 
Hariciı e Nazırı J{o 9,ıs~, l ır 

n Kral ile yaptığı te"'. .,tı•-b;i 
Almaıı sefirine red. tt:~iit ,1'1_ 
fonla bildirdi. Sefır, . ··~n"~l 

3&16 nur ·alı kanuna ,göre, me
ımurbra t.<-rfil ,,·ine kadar veri~" 
<'.'<"k ola·n ıni1ktc-sep hak fark1an 
da k'ldro tc<sa.rrufalınJa-n tesv>ye 

tı • · r Alman askeri ku,.v• ... ıeJ•· ~r 
Norvcçin e-.ıilcceğini .~) 1e:ıdift' 

..._ Mül:>adıil bonolarının kabul o
lunıınası -~ da r emir vcrilmrş ol
dugı.;ndan cnınden itibaren Ziı. at 
B::mkJs nda kabule baş'amlmış -
tır. günlerinde, ~ok ~·olcu alıyorlar. !==:====::===========~=========~:= 

Bunun sebebi: V>pur a7Jığ:ıdı.r. , y • M 1 ' J 

- Elımizden geld•ır $,' 
kavemct edeceğiz, k•V'd".,/ 

<Lyerek telefonu. Jin#i" ~ 
dau •onra sefir, Kıı•; 1 ilt,ıt" ~ 
killığe tayini i~in "~\6~'1 ,~ 
kat i'l<"lli. Fakat Kr• ıoıi•" .ı ;" 
beraber bn -.rada ()'i 1 n I•''~·"' 
mıs ''e haliı meçhul 0 ,,J ~ r 
le doünı gitnıi~ bu1°f''j' ı,t~j/ 
ınan istila planı drr 1 ),,rıır ~1ı.. 
dildi. Limanlar işıı:~1. •. ;ıiı• .,r.; 
Kuisling ba~vekill•l!1~~111,ıdıp.ı \ 

gitmis!ir. Ates Halkevi binası ile 
nıezkUr ik' hirıa taınanıen yand1k
tan sonra söndiirülehilnıistjr. 

- Belli diımaz. Dıye c~ p v·e -
ri:\! vrdu. B r;,ız ~u.rıra n-e )} '!lı.:.!~mızı 
r.ı } r·:..: .kG._ ı~ }<..;~tJ.bmrzı l" • .. hıtan 
b ka lol!T'.ii· b 'mez. 

Ce·lil katı ·.h ı la ııL1ciü: 
- Yalnız bı n bı',;orum: Biraz 

sonra Kataımı4!a .k ı r bıaııcla.k şel"' 
bet i.<,;eceil' z. 

Semih "i)rdu: 
- Nroen b ·r r •bardak değil de, 

ik.ı.,ı-ır ıboırd ;;ık ? .. 
Cel~l hl.o ikiıoiı,«n de yüz;b •rine 

ıma.nalı b r ~üLiıs1'e ~tı: 
- Bi!l'Lnı benlın1 se-rL•t.ınne. ötı ... -

k.illi de sirz yenı C\•.ıiler şerefıne .. 
Malumyıa eksanurlk •b>r b.<l ay.r.ıdaın • 
ıdörriiyU'6WlU'Z ! 

S.ı:ııtıa hiıdldu:lni ~ıııl·yeıncdL: 
- Semih Bqy ilk ~itliği ~ :ce 

haydUUların r·ıis· uyuı,ken bana 
hır "' y\ie>r sö:v ıemek iSL!mi.:,ltl .. Bı..r 
'lll.lc3.h'taı . .ı bahs •lımiııti anıma, iykel 
lhat.ırımda ka imadı.. 

o •ifil nal o~•ı· 

- lll\gı.d:ıızi o-e kansı sizi •mı .:>ru b r 
z,ıvcesi g<bi müdafa:' cdebimek j 
oin, ı:ıvaıbır.ıııda ıuk~h kıyı!ldı. Benj 

de s zuı ş:;.haı2 • z o'.'ciu.m. 
S.•ııma hiıliı inanmıyordu. [ 
- Il!l}ıd canım, ş'ımdi şaıkanın 

.sı..rnsı deıt"'L Evı::J , konllŞlll'uz bun
la.rı. 

ı Lııyıdar fo. • ~('Ç>yQd.ı.ı<lı. 
Stınillı, g n l<.:.dına ündü. 
- O ı!lı.lin '.~ .ıdt>r dıoıı,.rurlur, 

&:<~ a! B;z xd::n so ra '-' ;J ri- ı 
~nt.zdı n a,1' r. s;n;zy ız. 4 ~' t: • de. 
s;ı:;.±flı!:e ıd< ı:r:! L • Ar
'W:: n ren il.- z ).ı')hJ;i.J. sın! 
!Ne de 111 °r z yaşl\ JÜ ~ n. 

- B.:n n 11:1 r :ıt Lı t,.zya-

Vapurları çoğaltınauın çare~ine Avrupa Harbinin enı ese le erı 
bakmalıdır. ı _______________ _ 

BÜK.HAN CEVAT 

t 1111 !J:r'ı itiriııım, Sctn1lh Bey! 
B'"'r~a kaı~ı ca.rıtnı ~"ıJa ed€rcesinıo 

s~'~·"' ~"'J'e.,ı:ını. J!Jp.:,l • :ı.. Fa
·ka• .. kı..z.kaı•cı t.ıntl~ beraluC'r otu -
ramaım. A}'n .,Jnı k 9Jı•U }.·, &iıı:ı 

e 1 ·nı .. uzaL11 ruo1. 

Somuh, $e<Jmamn dini tu>!ıtu ve 
öpt.ü 1 

- Teşeld<ür ederim. F.ıık::;t, k12: 
kaırdc&iım bu "'"' onra bzı r~ 
sız ı.lllnu\ı.c<.ıNur, Se>lmacıg:ım! 
o da e\) ıniyur. 

- Kimtnl;e?. 
Celal atıklı: 
- Y~hu, dorrJ.nıdenber l?l'amo

fon ç fnııvor .. Avdcat CelM kn -
r.:u,":>U\-"Or. Kaknmısa \'arınca iık'i er 

!bardak şerb ~ i(ıo H' i.z cl ıd ıım va.. 
Haia aınılıyamadınız mı a &'llma 
ıhanıım. 

- Val~hi •IX'n s..'>ka dı•.ve dinli • 
yo!Jitım. O h:ı!tJe mesel<- kalmadı 

dı;:orr ı ıkıHr, S ırdhin kaı-dı si ~'V'len
d JQl ·ır.ı sor.ra, :{eOıC~ q r.c b \:"kaı:ha -
rıle usr.ç, ,m::ıı!c. iç .ı. z nıan kaimı
Y(!C.'>kLr. Be. h'~re <:t:;,: St'\"lll<Hm 
<l U3U. T m ts~ J:.iYl'k gi.ız,_ıı ,_,~_. ... 
f!J ~' ı'.ınıd' g<.-llÇ bLl' dur.. A'.~ah 
1111& ·ut ·in. 

...~ 

Yılmaz meydanda yok! 
Kt.ıt~gu ".:euktan l<LTt: !dukıarı 

gund"'1-brri - ara<!.:P. nri< sekiz sa" 
t ı:e;;mc t • ,.. t nı-"i n Yıı _ 

ım2ll rley ~ ar vorlar ve • -nud•nye
le ""lm€'0 covab nı ~ •ıvorl ra . 

(De\cnı 'ar} 

Harbi harekete getirdikten sonra .. 
ı-\vru:ıanın ~iıualindeki ınuha -

ı·elıcdcn ıııüttefilder'n lehine el· 
de cdiltn ilk biiyiik netice şu ol
du«una şüphe yok: İsveç demiri· 
niu Alnıau~- .. )·a se\kini tcınin e
degelen garptaki yol kesilmi~tir. 
Botn'ya köde~ind<n olan ~ark yo· 
lundan da daha bir ay istifade e· 
dilenıiyecektir. Çünkü bütün kış 
donmuş olan, Sovyct-Fin harbin
de kendisinden o kadar çok bah· 
sed i leıı bu körfezin buzları tama
nlilc crinıek içi n daha bir ay za
man lii:ı.ınınuş. 

Arlık İngilizler Narvikde bulu· 
nuyorlö.r. Bunun manası deınir 
madenlerine yakın olmak demek
tir. 

İsveçte" Norveç tarikile Alman· 
yaya eylülde 70, ilkteşrinde 16, i
kinc'tesrinde 75, ilkkiın~da 96, 
ikincikanunda 281, ~ubatta 99, biu 
ton dcnıir göndcrilınjştir, Buna 
mukabil İngilterenin • ldığı ise o 
aylarda sırasilc 20, 117, 59, 76, 148, 
131 b'n tondur. 

O halde Almanların nnılıtaç ol
dukları dcıniri bundan sonra na· 
sı temin edcbilccckleri soı·tılabilir. 
İskandina\·3'·anın deınirinden ınalı
ruın kalınca Alınauya i~in miiş
kiılat bir kal daha artacaktır. Al· 
ın~n çelik fabr'kaları \'Üs°at ve 
kabili\'ell~riuin ancak 't.- 60 ııishe· 
tıude · çalı~abiliyorlar; deniyor. 

İbti.sas erbabmın ~ iırüttüğü bu 
hı! .... aba g~~ı·t _)-Üzde kıı·k ııok...,,.an 
nozc çarpı) or. ~u halde Alman 
h.ırp . anayü büyük bir darbeye 
ng-r:ımıs demekfr. Sonra besbelli 
ulan bir kcyfİ)<"l vardır kı kısaca 
ı~areı ct.uıedcn geçileıniy~cck.: 

Alınan douannta!'tınıu büyiik bir 
kısmı tahrip edilmiş oldu. Mütte
fiklerin denizlere hakim;\eti ken· 
ditıi gösterdi. · 

Bunun üz.erjude fazla ı~rar::ı lü· 
zum gifrmcden di~er bir noktaya 
geçmek müıııküud;;,., Avrupalı 
askeri mütehassısların fikrince 
Alman crkanıharbi.vesi ve Alınan 
diplomatları gerek siyasette ve 
g<:rek askerlikte İngiltere ile Fran
sayı 4.vruııanın garbında atıl bir 
vaziyete sokarak bu kıt'anın diğer 
taraflarını ele geçirmek gayesile 
fıareket etmişlerdir. Avnıpanın 
'imalinde şimdi yeni bir harp sah
nesi açılmış oldu. Bu, diyorlar, Al
manyanın tasavvurlarını h•kikat 
sahasına çıkarmaktan alıkoyacak 
bir keJfiyet oldu. İngitiz ve Fran
sız askeri mütebassıslannca daha 
evvel ileri sürülen mülahazalar u
mumiyetle şu iki noktada toplanı
yordu: 

1- Müttefikler bazırlaumalda 
beraber garp cephesinde bekleyip 
durmalı; 

2- Bi.llikis harbi durgun vazi
yetinden cıkararak harekete ge-
tirn1eli. Bunun İ(İn de eğer garp 
cephesinde muharebe edılmiye • 
cekse başka sa-hneler açmalı. • 

Danimarkarun istil.3sı ve No:r .. 
vttin miihim bircok noktalarının 
Alnıanlatta isgalinden sonra ise 
bu ikinci mülılbazanıu taraftarlan 
hak kazandı. Avnıpaıun şimal' n· 
deki harp sahnesinin vukuatı mü!· 
tl"Cikler lehine cereyan etmi tir. 
Bundan hal ve istikbal için .ıılına-
c .;,r.ler az dl"ğildir. · 

ALİ KE>\1AL SOI\.ıL~ 

Bu, •bir itinıat ve 1 1 jJif· ~I 
ihanetin, hazin hikaye' ıerif' 
milletler için ibret der' 
bir hikayedir bu ... 

Biri~i~I~ D0•~i Hepımızın ~' 
e1'~~ 

Belediyeye tef , ,ı~ 
dde"i ~d t•l o ~ 

Valikonağı ca z ı·~, bı 
ıııJl\1 ıi' . ran bir okuyuc ıı··tpP _.ıt 

b us ••. ı· 
•Her zaman .. ysf.lY ır.' 

kın ikayetlerıoııedil" ı'~ 
nıız. Halbuki !"'b'c io d~ff'~ 
kfrr edilecek ,!ti;ı:srı~ ~~,J ı 
nıamış mıdır-_ bir O .,.ıı 
bizim caddenı~o . t "'r~rd'~ 
öbür ucuna z;; 1j.ı<J11 • Jı''. 
28 kad:ı.:r lamba d• ~~'' 11 Dörtyol ağı%1a!::::,ı.nrt . bı'. 
) üz mumluk. ıab,ıcdı) 

1 
•"' ı' 

muşlu. Şımd! baısrıo v4~ 
dörtyolağzı laın .,,i 4• •4'a1

1
• 

d . - ıerı Cll" _,ı ınunıa, ıgeı t'ı .. r 
•·ar ' • c11 ., yüz muma çı.. t ~ ıeıl' ı .. ıuı ın•- at ~ 

g<celeri goz ·rJi. "JiP " 
nelasa bir bale ı:~ı;.ttf 411 Jt 

ye hak.kımrıda d .ıt<'' ·,~il"ı 
1 ·111111• tı gayret ,.e ıı. :;cu1 ~ ~ı , 

teskkür ederı';;'..niı1' ~~et'~ 
oturanların da. ıiral> e / 
fesekkürüın• .' k~/ 
lerine şüphe ·' 0 

ı, 
ı, 
ı 

' 
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Aınerikaİskandinavya ihtilafında bitaraf kalacak 
.... Q 

;ı~"Priııg., 26 ( ,1 A.) - Ruz- ka1d•mnı ilıive eylemekedir. Bitaraflık kamınıma tevfikan 
~"'"~rveı·le Alnımııı.anın lıarp Dig·er bir beyannamede muha. Norver bmıdan sonra satııı aldı!iı a . ..., otd kla . . ' . 
·~'lıııte,1 hu b'rını 1, fı1 ıld<:m stır. Tiplere aıt talıelbahirlerin Ameri- harp malzemesiniıı bedrlini pesi-

• i.tara .1 -1 ,..;-anunu . 
ç hakkında da tatbik edile- kan limanlarına ve kara sularına nen ödemeqe ve bu malzemeyı 

;~ ~uzuelı bır beyannamede girmelerinin menedildi!ii bildiri!- Amerikaya ait ohnıyan vapur • 
ki/ta Aınerikanııı bitaraf mekedir. larla taşımaiia mecburdur. 

İrlanda' dan bir hey' et Berline gidiyor 
D,b1· 

ı' 1., "' 26 (A.A,) - B. De Va. 
>. ' P«tl,i · 

seleleri görüşmek üzere ö~1iimii"'. 
dek; lıafta iı;inde Berline qidecck
lerini söylemi~tir. Zamıolunduih-

na qöre göriisiil ·rek meseleler. ip
tidai maddelerle zırai mahsullerin 
fıyatı meselelerıdır. 

~ ,
0 

nıentoda lrlaııda iase 
<ll nanrlarıııın muallak me-

Osfo'nuri şimalinde 
şiddetli muharebeler 

(1 lnci sahifeden de•am) 

damdaıı gelen haberlere göre, AZ.. 
m<11ıların isveçe karşı mauı.; için
de harekete geçecekleri zannediZ.. 
mektedir. Tahmine na:aran, AZ.. 
man!ar iik önce İsveç adalarını ele 
qeçireceklerd.r. Bu va~ıyet kar -
şısmda Sovyetler"ı hattı hareketi 
dalıa iyi an!aşılnııs olacaktır. Is· 
tokholınde bulunan Sovyeı sefiri 
Madam Kuiuntay'nı İsveç hükü • 
nıetinı 11tukaı1 e-ın.ete teşvik ettiği 
de söyle n11ıektedir. 

Sovyet Rusyaııın Lruıdradaki 
sefirı. .ı.'la'sJ..:i'nüı Hariciye Na=ırı 
Lrr.·d 1/alıfaks ile yaptıgı miil<ika
ta da a11rıca elıeınmiyet verilmek
ıedir. 

kilen müttefiklerin kuvvei külli
yesi Obak - Rumbord hat!ıııı tut· 
muştur. Trondhjeınin civarında 
dünkü İngiliz tl'bliğinde kaydedi. 
len miisadeıneden başka yeni bir 
muharebe »uku bulnıanııstır. Al
manlar bu ınıntakada Steinkjerin 
birkaç kilometre simalinde siper
ler kazıyorlar. Narvikle, müttefik 
.kıtvyetler, ıniiteınadi kur fırtnıa-
laruıa ı:ai!ınen dü~man kuvvetleri 
etrafındaki muhasara çemberini 
gittikce daraltıyorlar. 

Londra 2G- Norveç cephesin • 
den gelen haberlere göre Alınan 
kıtaatı Voyerosta cenup istikam.,. 
tinde Metolgaya •ekilmişlcrdir. 
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1 
50 

Reşit f'afanın Ha _ ratı 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
• 

l•zeolar: 

" 

lek.eovr F. SERTELLl·1 Cevdet Retit \ULARKIRAN,: 
:"'-- ~-- .... , - - ._ 

Bir akşam 9 uncu fırka kumanda· 
nından Reşit paşaya mahrem bir 

tezkere geldi 
Zaten bütün çetelerin hedefleri 

bundan başka ne olabilirdi? 

,ı l lond 
Alman kıt' aları bir şehri zaptettiler 

- ~ıı.,d ra 26 (A.A.}- Askeri ın<1h· 
iıf '"'• ~ beyan edildiğ•ne r,rire 

''e Narvik n11ntakasuıda. Londra (A.A.)- Stokholmdon 

o.eyli Eksı>re> gazetesine bildirili- I 
yor: Aln1an kıt'al:ırt Li11ehaıumtri 
zaptetn1islerdir. Roro~a doğru Os
terdul •·adisindc :lerlemektcdirler. 

OSLO FİYORUNDA 3000 AL~lAN 
CES~;Di 

Londra 26 (Hfüusi) - İnı:;ilız 
Harbiye Nazırı Trondhjenı n1uha
rebel<'ri hakkında bir tehliğ ııt~
rctıni~tir. 

Resmen bildirildiğine göre deniz 
dalgaları o,ıo fiyorunuıı şark sa
hillerine 3000 Alinan cesedini dök
müştiir. 

O günlerde (Demirlıisa:r) kay
makamlıiYından, Yunan ç..teleri 
hakkında yeni ve mühim raporlar 
gelmeğe ba~laruıştı. 

Bir aksanı dokuzuncu fırka ku· 
ıııandanından da, mutasarrıf Reşit 
Pa~aya asağıdaki. n1ahrem ve ınüs
taccl bir tezkere gddi. 

i<,liıı iaaıp eden dört ın<!munın biJ~ 
tay.in hemen k~lai hurr.ayı.ma gön.
derilmes> ve Demırh isa.r kayma
l'llQklıgma dahi olveçllile telgrafla 
talimatı lıizinıe ~tıao;ı arz ve int=r 
o.iunur. Olbaplıa..• 

- Dokuzuncu fırka -
kumandanl.ıgı -

' 

'-lı,,J e nıuharebeler asgari ü~ 
(J,.lıı a Yapılmaktadır: 

11tı,ı~ Norvc~te Lillehammer ci
a, Stcinkjer mıntakasınoa 

LillC'hanırner nııntakasına ka .. 
dar ileri iyen müttefik ktw v.-tler 
~loldede karaya ~ıkmı~ w Hamar 
yolu ile Aııdalsnesdeu O. foya gi
den demiryolunu zaııtetmişlerdi. 

\'. .· Amerikan donanması son derece zayıfmış 
'"ı~,, 26 (A.A.) - Ayan ı progr<>mlıanna na.zaran , ~ f olu- / •.>hazU'(ia iıy;ın ml·c>ısi .ncümen• n-

1·~ haııriye encüm nı ı=i B. nacak dereced<! zavıf• oldJgunu de tetkik edih c<'·" H in>aat 
radyoda bcyana.tta bulu - sovU.mııtır. pıngramınln ~uzd. on b r nı.oıb" 

d A:rn.!ri.kamn ğer m.a-ı1; _- B. Wa..,;, mümessi •k T ffi('Clioı ta- tinde ~-Z\· ıt ediime•inı Lt,z;ım 1-
<>ıi z kuvvet ıçr :ıx:ı \'e d >11ız raf>nd ... n ,_,,·vcloe ta<ıvıp cdılıp ha- 1 mı~J r. 

~~ebepsiz yere 1 
ıra arttıranlar 
l b (1 inci s.ı.hlleden devam) 

~: lııkaledc Balkapan cadtlc -
~~il. il numarada hırdavatçılık 
~lij-~avit Mizralıi; emniyet u.ü
~ıı. ,"tine müracaat ederek dük
~Q~lıibi Bulgar tebaasın~an 
lııın, 

2
dtofun dükkanın ayhk ki

~ 'ıt.t O !iradan 30 liraya (ıkar
~ ~~ •dığini ".e. hüküınetin. im-
1. ~Q ;l'tııaınası ıçm de ken•l:sıne 
•J,ı;,~~alamasını teklif elfğini 
~ ""~tir. 

441."'ııı.ıı. .. · .. ı bı ~d Uzerıoe dun memur ar 
i)'ibiıı· a saklanmışlar ve düJ..hln 
ıJ•tii •n arzusunu kabul etıni~ gi
t:' ~ilen Davitle Bulgar 20 lirlı
''<•ıı. 11lrat yapıp bono imzalar
L~~ıl llıeydana çıkmışlardır. 
'it ·~ıı. 8ulgar hakkındaki tahki
~I •~kile birlikte bugün öğle 
~~llddeiumumilii>e teslim o
"'1<ıı. 11ıır. l\luhakemesine h~.11en 
~ ··~ıır. ~ -

~tn da
0

;dan ~şağı 
~ ~~ Beletiıye taro.fın -

ttıtınakta ol:aım bir ıbinada 
~ (' ilttıel> d.aı üçü damın ~
-:~ ~e düışm(4h:>rd·r. Bun-

~~~et adında.k· a-

Maruf bir Bulgar 
avukatı geldi 

Balkanlırın m~. uf avı>kaüann
danı M. Danaifof bu,.>ba<hki eks -
presle şehnm.ze geim,ştlr. Ken • 
disınıi Bulgar konsolosu Edı metle 
kar:;ılamı.:; ''· •berabero, ııOO,rimize 
j(elmL-.c r. 

Ayni zaıınanda Rımıen hüküme
tinin Sof~a eo;iliği huıkuk müşa -
viıı, olan DaJl>lllİlof sehn m 'Zde Ru
men maıbbuat ata.o;esinin mi:saıfiri 
orarak k;ılaca:ktı.r. 

--o--

Hatay vapurunun 
defterlerine bakıldı 
İzi:ı.>iz tıenebi sulara sPf• ıı. te

şebbüs ebnııekle maıznun Hatay va
puru sU,,arisi Osman kaıptanın em-
niyet müdürli>i{ünde dün ifa<lesi -
.,. n aımdığını yazmıştık. 

Mumaileyh; Sümer bank ıQ.n seı. 
1üloz alroak Ü7A?re Koole™"?n giıt
t ğini. lf.akat Üç gün beU d,ği hal
de mal gehmo diğini göı ünce Hay
fa.va bi.r keres:.e nak1i teklifüıı ka.
bul etlJ.ğtni V(> bund<.H1 İstanbui 

liman reiıstl~ne maJumaıt v<rd< ~-ı 
nı sovlicırn:l'1tı.r. Bugı>r. de ı?em mn 

1 seyir dl .eteri polL~e tei:kık o un _ 
ırnuştın-. 1 

Yeni meb!.ls 
namzetleri 

Yaınn. öğlec.ij,'n oonra B.yarııt 
caımiinıdc mev~ldi okı..;:.:-ı::ııcak olan 
pııoft>sör dolkılor Ge",ral Besim 
Ömerden açılan BiJccık 'fili ib'lliilu
ğu il~ meıihı.ıın mümtaz v ı Hü
&aıııH'tib>lllÔıE'n mhiliı> eden A~dın ve 
Zonguld<>k mıt'b0

uslukJ..ı•1na. par -
tia_. ı?'Ô'k'TI ı ıct'k r-»• _ ti r bu!{tin
teNi .ı 1:·~1 olunıııc~lkla1 ır. ı 

BJ"" k mub'uslu.ğ~ .. ·l e:,ki Balt
kt~ıa.· meıb'usu B. Ku:dı inion naın1 -
71.."lt gö~t.riLmesi n»ı.ıht.cmdr.!ır. 

--0--

Edirneye bugün ikiyüz 
göçıı en geldi 

Y~lavya w Bulgam•t·anı:lald 
va.t..nd1l!Şlanmııx:!an ana yurd:a ge.ı. 
mele ıNb yenil.men 200 k.ı;ilik bir 
grup huıııün;kü cık.spresle Ed.hr.ı_y, 
geLın ~!erdir. 

Tukmil e!J\':t vı' havva·nlarını da 
ib€raob<.'T _gelit' n vaıtanı:ta.,larımız 
Trakvada is.kan olunacı.kl, ,dır. 

---000-

Bir çocuk s<Jrnıçta 
boğuldu 

KandıHt Ru.m mıJkıt0bi talebe
s nıcl?n Sint<Jn adındaki çocu:k mck
tehm sarnıcma Clüş,-rrk boi{ul -
·mustur. 

Bu tebli~e göre Trondj!ıeın <<'I>· 
he$indr lcrll'nıekte olan İııgıliz 
kuv\·ei külliyesine nıcu~up bazı 
öncü nıiifreze1er, a~~ğıya cok scırk
tıkları cihetle, hattı ricalları tch
lil~eye düşmemek için geri eekil
ınısler, fakat lngil z kıtaatı dü~ -
nıan tarafından nı~ğlU ı edilme -
ınislerdir. Bu hareket' rsruısıvda 
biraz zaJ·iata uğranılınıştır. Dü~ -
nıan .bu ı~ııntrkada Steiııkjerir, hi
raı: şınıalrnde siperler kazınak ~u
rct ~e tC"dafüi bir \•aziyel alını!:!tu·. 

Lılleh;HnC'rin biraz şitnaline ı\C-

Sovyet Rusyanın 1 

Gidişi 
(Basınakaledeıı de\'3m) 

cet-tir. Buua rejiıni kuvvetlenıf!r
mek, kültür birliğini kurmak, vek
pareliliui teın"n etrnek, so;:vet 
l!usyi)·ı ikLı!-tadi, ziraı. sınai f~al- ı 
kr 1nıasına kavu~turn1ak ve kuv
v<:tler:ni haddi azaınıyc yük.~l.!Jt
mek itin muhta~tır. · 

C- Sovyetler İngilizlerle ıktı
sadi nıi.iııa.sebetlcr- ni tan'Ziın et
nıcklC ~iya~i Lir ittifak mevzu ve 
iıukitnına bugün için kavuşanH\'.Z• 
lur. Filhakıka Sovyet - İngili7 it
tifakına mani olan engeller Sov· 
let Ru~ya hesabına zail ohnu~Lur. 
Fakat, lngilterc için şinıdi iınkıtu
sızhk yarrlaıı tegayyiirleı· rn'·nır. 

Görülülor ki, Sov)·ctlcr l-lolo
tof'uu sou nutkunda izah ettiıti 1,.ibi 
şimdiki halde garp ve ~imal hu
dutlarının emniyetini tcsb et • 
ıncklc seyirci VJZİ)"etiue diı~ruü~
lcrdir. Bu \•azi.vcti terk4; ln1ek its
ıneleri de bugün h~in bahio; nıe\'· 
zuu olnıan1ak aercktir ... .\ncak, yu-

SON HARP VAZİYETİ 

İstoklıolm 26 ( A.A.) - Miıttefik 
kıtaat ile Norı·eç kıwvetlerinin 
Atmanlaı~n eı·nde bulunan Ste • 
inkjer'in şi1nal1:nde tahassti.n etnıiş 
ı;ılduk'arı l>al>cr t•erilmektedir. 
Miittefik kıtaat, Steinkjer'ı ıerket
mi~ oldııklanndan artık Trondj • 
lıem körfezrnde lıarekat 'icra et • 
mekte olan Alnıaıı filotillasımn 
atesın ıı tesir dairesi lıaricınde 
lıııl ıııı maktadırlar. 

6 ıncı Norrec: fırka~1na 1'neıısup • 
Nort'ct;li l·aJiakçııar, Naruık'ın şi
ıııaliııde lıiiııiik bir faalıııetqösetr-ı 
rncktldirlcr. · 

An cara' da b·r 
Icasa hırsızlığı 
ve bir cinayet 

No. 292; (Ve•ika: No. 30) 

Serez mutasarrıfı Reşit Paşa 
Hazretlerine 

•Btngün şimdi saaıt ,.;ı, ile sekiz 
ara&ında Scrczclen gayrimü:;ellüh 
olarak Rum S<!rseıLleri:nden mlı.te-
ferrık.ın <>n s!>ltiz kisi çık-arak bun
larııı Pro.n.ik \"Cya o ci\ arda di
ğ·er münasip bir mahalde e\'\'el • 
den itluır olunmuş ve yahut bil.l
har<' bur-a an re''kcd' lecek olan. 
eslına v-e e.'bioe ile telhis ve teçhiz 
olundu.klan sonra S;wyak ve ha-
\'alisinde ·bazı icraatı şek \'etkara
ne \"e asa\ ıkena~ ı.dc bulunacak .. 
lan '"" on _gün kadar dol~t.ı ktan 
.sonr.ı tekrar dağılarak &reze av
det edeceklerı ve ışbu çete tıcşek.
kül edı ıc,, Pr ısnık;i Alıııa:, Par.
d;;ı,z.nin k<.UTianda~ı altında bulu -
nmcal?ı ve bunl.aırın SC'}pir ve firar

l'zun seııclcrdeııbrri hiç kasa J:ırnıı teslı.1 ed~cek bazı pasapurt-
hırsız!ı~ı görülıı.ilt:n AnkarJda ları dahi hiımil b1.1lun<luğu şirr ... Ji 
ev\·elki g-<·ce ınülıinı h~r vak'a ol- ıne\·suka'1 i.st~hbar ed.Jıtniş. .olrr.ak-
ınu~tur. la, bir ~Un.a vak'ari müe<"...s.fcy'~ ve 

Jiü!eahhit Arif ('ııbııkçunuıı ya- t<HEhat ve !!saıdatma meydan kal
zılı~ nc~iude bulunan kasa btiYük 1 
hir mcharetle n1c(hu1 hırsızla; La· ...marnak ve hazclci merkı..:menin 

d<>rdesbi ..sbabı istl•kınsl olunmak 
rafından arka kısnımd3n açılmış Ü/.erc Proon,klcki müfr<?ze ztl>itl.1-
ve ;çinde bulunan 10 bin lira ça- ı 
lınnu.şlır. ğine tab matı lazıma ~la edi' c-ceğii 

Ka>. ııııı nlt kıoıııuıda bulunan ıı>bi Kalendin.'\<! zabit ·kıumaıııda.-
çok kıynıctli 111üce\.'herlere el ~Ü· \ sında bir ı::üvaıi müfrezesi Menıe
r_ülıııeıııistiı-. Hırs~zl~rın şehr'mize Lkçc \'C Kuleçiftliğ'.ı karyelcrine 
kaçnu~ ohnaları Jhtınıalı de gi.Jz • hu1.::r piyade müfrezeleri göıxieri-
önüne alınınakta \'C tahkikat de- 1ece_ği ve 3.av:yakta tu~unan müf-
rinlcstirilınektedir. reze nezdine dahil tetkikat \"e t-a-
Diğer taraftcn } ine Ankarada lıarrı:ıyat ifa edebilmek üııere ;cap 

Sanıa.opazaruıda bir c;oayet i~len· ed n rnen~urm.in iza.mı Dfı.mirhi-
mi~ ve Ahn1el isminde bir helvacı sa.r kurn.:an.<fıu.nlığı.na t.cbliğ oluna-

Serez mıntakasında bu teşkilatı 
idara eden Yunan konsoloshanc~i 
ıııcıı1urlarından (Malc) nam müs· 
tearını taşıyan bir erkanıharp yü 
başısı idi. Gerek hükiın1et, gerekse 
ciheti askeriye bunu biliyor. Fa
kat bir türlii pozitif delı'iil elde 
ederek her gün bir facia hazırlıyan 
bu adamın oynadığı komedyaya 
bir tiirlü nihayet nreıııiyordu. 

(Male) hakkında fırka kuman • 
danlığile ınutasarrılhk \'C Yunllll 
konsoloshanesi arasında çok he
yecanlı ınulıaherelcr ba~lamı it. 

Fırka kumandanı İbralıiın Paşa: 

c- Male ndile SereLde dola,,.. 
adanını bir cas.us oltluğunda cihe
ti askeriyenin şüphesi kalnıaınış• 
tır.• 

Di)·or ve ınutasarrıflı~ı sıkı~tı
rıyordu. 

Reş't Pa~a bu adamı şiddetle ta
kip ettirn\c~e ba~la1111~tı. 
İbrahim Paşa: 
- Bu herifi ~ehirdcn cıkaralım. 
Diyerek, oıcsclel i l\1üşiriycte de 

bildirmi~ti. 

Mutasarrıf Reşit Pa~a: 

- Fırka kumandanı çok zecri 
hareket elnıl"k i'tiyor. Buna yapa· 
bilıneıniz için merkuın hakkında 

• ev ve len delail toplamalıyız. 
Fkrini ill'ri sürüyordu. 
Kesit Po:~a, hiikônıetin .;;iya~e .. 

ten karsılasacağ'ı mü~kiHiıtı dü • 
şüııerek (Male) hakkrnda ddiı•l 
toplanıağa mecburdu . 

Yunan erkanıharp zabit1 

Serezde neler yapıyor? 
genç ve güzel karısı Lütfiyenin cağından t.ınıfı alii kerimaııeleıin- Serezdc Yunanlıları tahrik eden 
Sadık adıııda lıirilc münasebetin- d••n daıhl. buradan haı ·ket edecek (l\1 le) nin bir erkanıharp zabiti 
den şüphelenerek karnını iildür- olan bir s''\·ari. iki piyade müfoe- olduğu ,öyleniyordu. 
nıüşiür. ·ıe p 'k 

1 

ze.;; ı\J.>,ı. n:evkiine giııınek (Devamı var) 
•••••••• ·······~········· ===================================================================-
1 Askerlik işleri 1 '' A/ ·ı 
Bayanları şubeye davet, manya l e yanyana, 

Bugün TAKSiM Sinemasında 
Bu sene Türkiyede yapılan en büyük 2 Film birden 

k rıdauheri iznh ettiğ~miz sc.-h<"p
ledc Sovyetlerin hattı harekclll'ri 
~iındiki halde Avruııa harlıine 
hr..ı .·cyirci kalmakla hulıi~a l'di
Jebilnırklr beraher harp !~vef ve 
Balkanlaıa sira)·et ettiği takdirde 
bu vali\·et tarnJıuilc dcği~cbihı- ve 
Sovvetlerin biter f kalmalarına 
mkiıı tasavvur cJilenıc~. Bu Jnt· 

li9nst7.lıitn sehrp!cri \'C karakteri 
i:- e to.anaudle a\·rı hir yazı ın~v
zuudur. 

Beııjk""1 askerlik ;ulbt:c>ıncit ..,, 1 h b • ı • '" / 
! 1 - O'.<ur yazarlıgıııa daıı· tiıp- ar e gırme ıyız. ,, 
[ lorıl.3.>ı bu luna·nlarla l-.e, oı•l'a, ı lk 

~1. YILMAZ Ali 
te~~ern Türk polisinin iştirakile 

. 1P ve temsil edilen zabıta ve 

2 -TAŞ PARÇASI 

~ayet romanı. Eser Va Nü 

Güldüren ve ağlatan bir 
aile faciası ETEi\I İZZET BE!\ İCE 

Eser: Reşat Nuri GÜNTEKIN 
1 Mareşal Göring 
' --

~an: Rahmi Y AGIZ No: 94 

Donanın; Geliyor 
~İıı:net maksadile hareket eden namuskar 

lnemur sultanı « Löbon ıı a davet etti 
~'i~. ' 1,~i~• htıı?et etmek arzumun se- 1 mis. fır dönüyordu. Süküt içinde 
~~ıııı l:elınce: Bu, ne bir ihsan mektubun bitirilmesini bckliyen 
~)tlgjtk, ne de şahsi bir menfaat Ermeni kuyumcuya Sultanın yeni 
!l,~'~ıtı. e Yapılmış değildir. Bu bir sual yağmuru tevcih olundu: 
) ı, Si ııı~hi)eti meçhul maksat- - Bu mektubu sana kim \-erdi? 
I~~ ,,rd~ye kadar yüze yakın - l\Iüşterilerimden kibar bir 
ı,1 1 tin '-11\i yıktığını, bir çok ~r- bey. 
'il '••di~~volması.na sebebı • - Ne münasebetle verdi? Ne 
llı)le ~ k gıııı arzettıkten sonra zııman verdi? 
'•b~ı' ılan bir ailenin çok y~kın ;. _ !Uüsaad., bu,·urun da ' ı 
~ arııııda l . b'ld' J agna a-

~I. 1 '•he . .n ° u~ıınu ı ır • yım Sultanım: Sultan Haınidin 
~'.•t, lıı sıze kolayca anlata • p ~alarmdan bir İskender Paşa 

ltı 1~•t 'Su)f vardı.. Dömeke ıııulıarebsinde 
-. • ı;i aııım dalıa fazla malıi kumandan, menşur bir paşa. Be-
\' ntt'"~nı görür, ihtiyaç hisse- niııı ınüşterinıdi de. Sonra paşa 
~\et er sualinize bizzat ce • merhum olunca oğlu müşterim ot-
la 1 ilı.idllı.ek üzere pcr~embe günü 
ı. ~ ••. 

1
.•n beş., kadar sizi Löbon- du .. Her zaman gelir, gider. Mü • 

-.~) ' 'Ye , cevher alır .. Geçenlerde bir gün 
Ilı a lasd· eegimlo arzeder, mek • bana gelmişti. Bir yiizük yaptıra-
ııı,·'~ı~, . 1 .etıiğiın için de yüi<Mlk 

1•1 h eaktı. Pazarlık arasında heyza-

' 

kah ~r anı ile hürmetleri -
uı.. · demi kederli gördüm, sordum .. IJ&. ~nu rica ~derim efen • 

ltiznıeı ıtıak.sadile har<;ket 
L ~h Cdcn naınuskar bir memur 
'it 1•lle 
~ ~">l .sultan, mektubu satll'-
1 QI. . Otı)e • • 

ni sever, ne kadar sadık bir adam 

Erkekler çabucak ocıa kanıyorla;- Bükreşe gidecek 
sevdalaıııyorlar .. O, bunlardan ça- . . .. . . 
buk bıkıyor bıkınca da uzaklosı _ Parıs 2G- '.\1are,al Gor:ııgııı Ro· 
yor. Sevdas~na kapılanlar di\ ,;ne ınan.va ICr~lı ile g~rii~u~~k üı:c~c 
oluyorlar. Pesine düşiiyorlar. nu yakında ~ukrese gıdec~gı_nc daır 
sefer onlara türlü işler yaptırıyor. buraya bır lıaber gelmışlır. 
Bunun yüzünden katil olup ha -
nishane köşelerine düşmüş, kendi- • 
ni öldürmüş, karısını boşıyarak 1 

yu".asını dağılmış, çoluk, çocuğunu ş ı• F A 
perışan etmiş birçok büyiik adam-
lar var. Kaltak şimdi de bıre!lü 

Şehime Sultan hazretlerinin koca- \ BULMUŞ 
sıııa kancayı takmış. Bey doktor 
miralayıdır. Gen~. yakışıklı tam 
erkek adam doğrusu. IU.dınuı ne 
mektuplarına, ne haber gönder • , V 

melerine cevap vermemiş. l'nkat, A G R ı 
öteki kurt mu kurt. Hiç öyle er -
keği bırakır .. Bey aldırmayınca bu 
sefer işi korkutmıya dökmüş. 

Harbiye Nazırı bu kadının bir 
dediğini iki etmediği için doktora 
yolladıg:ı haberde: •Eğer bana ce
vap vcrn1eıncktc, mektuplarınu 
yırtmakta devaın ederse onu süt·
düreccğim. Sultanı bo~aması için 
irade de çıkartacağım. Sürünerek 
ölüıne nıahkiım ed~ceğinı .. Cevap 
verir, suywna giderse ne aıa, yok
sa ınahvolacak! .. 
Demiş. Sultauıın biliyor ki, be

yefendi kendilerini ~ok sever .. 
Sürgün tehditlerine pek aldırma
mış amma, bir irade çıkartıp da 
mi hoşatırlarsa diye çok telaşlan
mış. Ne yapsın. İstemiye is~miye 
haftada bir defa o kadının daveti
ne gitnıeğe mecbur olmuş.. 

Bay J. O. C. Yazıyor : 
Elmeriva okuyul".'l. Tedavi gören 
ilaçlar varmış fakat, ALLCOCK 
yaıkısındrn bahsedllınce, kat'iyyen 
mi.ihaifığa değiltlir. Bir zaıt a3tşam 
tathlk ettiği b.r ALLCOCK yakısı, 
lr.r gece zarfında tesirini göst.e.re
rek ve devamlı sıcaklı;k tevlid e
derıek ağrıyan mahallı teskin et
miştir. 

ALLOOCK, romatizma, luımba~. 
siyatı.lı:, <i<>likli ALLCOCK y.akıla
rile şifa~p olmuşlardır. 

1 
mekt:p ın o:ıınlarmclJn 20. 40 yı.
.Şllııd,.,,Kı ·bayanlara mah>u.s a-oker' 

1 

hı:;..J<.ane;erd~ "''.' ıı:ıcak olan ycrr
dııaı.cı ve ·lrast.;ı bnku.:ı • hi-ım~:ı· l'Cr 

kımsuna h·ak < tıırıcl< tiulycnletı nı' 
J..:a.ı.,llar~. yapılırrıau< Ü"-'«· ~u<ıe•nü-İ 
zc :h ... r.P,u.ıı ve sa.aıtt<!' ş fa:l.er mü
r.a.cıı.a,t eıım •· n. 

2 - Bu k ıırslara ı.ş\, ı "k eü .>ct•k 
b:rı..r.llnra ku!'S sonunda V; ka ı ılçe 
oipl'Cırrıa ,-, •rit.cceği g;'bi bi!rçok 
'!'Üohsın·;,'Ctt ve »m'.lyaz ha>klaorı da 
•k~zanınw; olacakları tan olunur. 

Sevk edilecek erat 
Fdll-'h a~kert k şu.beı,inu n 
1 - Ş.md.y, k.ıdru· h i.ı; a3"<erli.k 

etmemİ"ı 3Iö - 335 (<l"1lıi.lı doğooı
lu yokl;;ma kaç<>ğı vaziyetinde bı>-

1 ıur.up da mua.ını.>1eleri 1.ek<ıımnül 
00.:m Vk, ( 335) doı.,'l.l!!l lu olup geçen 
oc:/p)<ıde ocvkleri geri bırakılan 
f,lıc-pçu) v,. (lı.a\'.a) sınıfına >1Tbe11-

su.p eıraıt asken., sevkcdi Lıoeıklel\'.l·ir. 
2 - Şıtl:ıede topl.anın.a giınü 29 

rıl.saın 940 paıuırt.esi.d r. 
3 - Bu cıclpt.e bedel kaıhul tdiJ... 

mez. 
4 - ŞıA>eıniıı ımensup topçu ve 

ha va sınıfına ll'\l'.1rlSu.p m iiıkeJ,~
lerin •taviın olu~ günde saat 8,30 
<jıı şOOede. hazır lbu lumnal.arı. 

5 - Taışrad:a bı>lunanlıarm da 
lbulund.1>k.ları rnahal.l'n aSkıerhk 
'fllbesiTtt· müra.caa1ıları i&, ollı:nur. 

TEŞEKKÜR 
K•ymeıtti oğlum Rüştünün A:ra.. 

rnı.ııdan ufu~ü münaticil:>E!IJ le ~ek 
mektup ""' telgrafla ·b<ıyaııı.ı ~
yµt eden ve gc.rok.se cenaze ıne • 
rasiımlnde bıulunmaık sunıt;ili;ı tıe
Essürlerimize iı;tirak 00en bilu -
mum zevata ve i:>ilıb:ıss· pek bii-
yük iLıs:ı.ııı.yet; hissi ~IS ol.an 
lrocaJ.anııa ''"' ıtıal.cbE: arlradaşl a.rına 
ve y~ Türk ~ ayrı 
>a.Y!l'l lıe:ıekkü.re 1lııılal:rı bulamıı. • 
dıJtıı:ımrla:n ... 1 ::izin 'oıwasmiu-
nu rica elieriın. 

(1 loci sahifr-den dev'lm) 1 
Reyno lıu 'zalıatında Türl;i11e

den bah;;ederken. Tiirkiııe ıle ıeş- 1 
riJ:ı 1nesa ı n renubu.ş-arki :-1'!,rupa· 
sır11n ve Balkanlar sulhu,ı1tti. 1nü
dajaasında miiessir bir kıymet uZ.. 
dtt<:,UUU ,:"( ,lemiştir . 

YENİ BiR FRANSIZ ZlRHLiSI 
FiLOYA İLTİHAK DTTİ 

Paris 26 (Radyo) - Yeni yapı
lan R:ş!iyö adlı saftı l:arp zıı·h!ısı 
diın dona~ maJıa i1t;1,ak etmiştir. 

Rişliyö 35 bin tonil<itodur. 8 on beş 
pusluk, 15 altı pusluk topu vardır. 
FR.1NSIZ DESTROYERLERİNlN 

BATIRDICI VAPURLAR 
Faris 26 (Hususi) - İskajerakta 1 Fransız destroyerıeri iki Alman 

karakol gemisine hücum ederek, 

bolduklarına şiiphe yoktur. 1 e. • 
zak ve mühimmat denizaltısı da 
mu11yyen zamanda iisriine dön • 
memtştir. 

SLOV AKY ADA ALMAN 
TAHŞiDATI 

Paris 26 (Radyo) - Almanlar, 
Slovak11ada askeri hazırlıklarım 
kuın:etlendirmektedir. Bratislıivıı 
da mektepler, oteller askere tah
sis olunmuştur. 
İNGİLTEREYE ÇIKARILAN 

ALMAN ESİRLERİ 
Londra 26 (A.A.) - Harbiye 

nezareti mali müsteşarı. İskan -
dinavya harekatı neticesinde 137 
Alman bahriyelisinin lıarp esiri 
olarak İngilterede karaya çıkanl
mı< olduklarını beyan etmiştir. 

ikisini de batırm,.lardır. Bir Fran- ....,...., _______ ._ .............. _" 

sız tahtelbalıiri de bir Alman talı- B Aş v E K ı· L 
telbahirini lıatınn-.tır. 

ALMANLARIN KAYBETTiCJ 
TAHTELBAHİRLER 

Paris 24 (Hususi) - Alman ıı.. 
miralliği, ahiren Hitler'e veTdiqi 
•Siyasi ve mahrem• bir raporda 
denizaltı ııemilerinin vaziyetini 
bildirmektedir. Harbin bidayetin. 
denberi müttefikler tarafından ba. 
tırılan denizaltılarmın sayısı 50 den 1 
fazladır. Bunu, Alman amirolltğı 
da tasdik ediyor: 

34 denizaltının batırıidıkları mu.
lıakkaktır. 3 denizaltı cu'jır hasara 
uiiramıştır. 3 denizaltı, 5 gün geç
tiği 1ıalde iislerine dönmem4tir. 1 
7 d<mizaltı, erzak ve mühimmat 
veren den.izaltıları tarafından &ey-, 
hude beklenmiştir. Bunlrın da kay.ı 

(1 .lncl sahifeden drnm) 

Başvekil ve refakatindeki zevat 
di11arbakırdan otomobillerle Be • 
firiye hareket ederek Ramaıı da. 
ğında bulunan petrol va.ziyetini 
tetkik edecektir. 

Diijer mıntakalarda bulunan pet. 
rol sondaj m<ıkiııeleri de bu mın
takaııa getirilerek, yeııi S011daj • 
Içra başlanacaktıır. 

Bl1$t'ekilin seyahati bir hafta de
vamedecektir. Raman dağındaki 
sondaj ameliyesine •ıedi ay eııvel 
ba.•lanmıştı. so~.daj muı·affakiuet· 
li ııeti<'e t:erdiqi için. buradaki te
.ri.•ata siir'atle başlanacaktır. Tiirk 
petroluııun bir sene sonra piya 
saya. çıkarıhnası umulmaktadır. 

Beyoğlu tstiklil Caddesinde Fraıı sız Tiyatrosu yanında 136 No. 

ViKTOR BiTRAN !~~:~:;,~ 
Mecburi kapanış miinaaebetile bugünden itibaren 

~ 'U.du. 
11

. ı~ıyormuşcasına ace-
~llı ~4~ kı ıraz evvel can sıkıntısı 

dı dtı 1ll l_dıyan gözbeb..-klt-ri 
ış~ııı bir kinle cevvalleş-

olduğumu da bilir. Şöyle derin de
rin içini çekti, ağııattı: Usta Kar • 
nikyan- dedi; çok sanım sıkılıyor .• 
Burada bir Alman oyuncu kadını 
vardır. Bu, kibar, zengin Türk -
!erle düşüp kalkıyor. Gözüne kes· 
tirdiği delikanhlarla eğleniyor, 
çok güzel, çok lı:uriıaz bir kadın~ 

Dedi. 

Hemen sizi hatırladım. Söyledim: 
(Devamı var) 

ALLCOCK yakıfarınm tevlid et
ti~ sıhhi sıcak'lık, OTOMATİK BİR 
MASAJ j(ibi hemen ağnymı yıerin 
etrafını kaplar. ALLCOCK yakıla
rmıd.alk!i kırmızı dıı:ire ve kartal re
simlı mııri<amna dilclr.at ediniz. Eo
zanelerd.P 27 buçulk kuruştur. T.ı.l:ıiııiıyııı alruAı ibeış.iııci sımf tıa

lebeıfnden ııneıiıum Rüştıii Boızıç$ 1 

BÜTÜN MALLARINI 
ELDEN ÇIKARIYOR. 

Fevkalade tenzilat ------• babası Hüseyin IBooc~ ' 
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YENİ HAYAT 

Devlet Demiryolları ve Llmanl•r;-1 
ı,ıetme u. id•resl llinl•rı 

18i4/1940 iıınhıw><' '"l>ılaı l'ks r~o<.'61 ft-slıea"1mı.ş ol..ıı w moı-
hamrıJ'.n b<t'e4: J2195 ~rd olan 18 l<aiem ır tıteH ami'.J'lll.acr 9/5/1940 
perşerrb ,ı:faıl.l SE.:>t 15 ı. ı.~ za.-f \lnUla 1 ~ Anl..&ad:;. dru e bi- . 
oo mda SlllUn aıuw.c· ·11 • 

J3u ,.. ı gın'!l'«ik ;oıt:.,-wıierilc <2414.63) lralık nıtıv~kdl tecı1J!Mj, ılı• 
kanunun ta-,·m ~i ye.;iitııla•- ve tdtlıiilerıni ;.)'T.ı J(.ın 9aa'\. 14 O. k~· · 
da.r ~ ·on ı't''sl ~ı.ne wmıeJeri Jıi7.11Tldır. · 

S.utr.arnd r (16)1 -kUr\1.'16 . .O, trili<a<oa \'l" Ha ytl.ıtıA""" \ . !lfü>ler>r.Clf' 
&ıtr lrneC<I d r ( 3261) 

Üsküdar Jcra Memurluğundan : 
H<!l'll11Jilf"51ltl\L boı.o;lu A'if!J gıkın mah<."UZ olu tam•<m>. • )<m nh u•· 
,·ukuıt nıan t;.k 238 Hra 50 kıırus takdM- edı'"" Boo'wı .cı, R..,..ı,ü.

yük karh ı. tohl.l •1 öprü rnıe1111<im oo bul'llnaııı ... ,~;;c :VI sdık t.aırı.....,, 

şımal:en Oh~ tarl16ı, gariııetı Ruhban tal'iM, cenu-berr km'k "1 Kuı> 
rie!l ama..'ı>fc mahciu 159 metre muıebb.<ı : l'Ul!Un ü<> ık. hiss.s:rt11, 

yir,.., Botıtancı, ~Jbü ·ük k.Gl·,·esı, ~lrt~bcnt rn vk.i.ndc·, şa:ri<an 

\l~°'' TaS."°''Y aı ı, gart>en M lıra.p 1ar , ~-1mıa.1en GıamUŞQU ta-
ıtkı, caı.uben ~" laıtkıoe mahdut 459 mı~ı· m~• ar>dıu.n ıa-· 
mamma mE.'!Zkiır :yEmml.: üç dıhvukuf mru" fetill' 4j9 ln·a t.W<JY edio'· 

niş ve b.... .iılci an;aclan blr.inci&uwı ü~ !ki!->""""'!,, ki.>c> or~ın u~~ 
ie. ilıfainın 2280 nurnat·alı kanuna~" paraya ~..,,.,,~.~.-ıı1" !ka.rM 
veri.Jımisdiır, HEr ii<i g.;ııyrı menkul Bo"taııcı umum lı ar\.tasma dahil 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
20 Nisan 1940 Vaziyeti 

il8A: 

AKTiF 1 PASiF, 
Llnı S-....1• 

1 Lirıı 
J.'ı.OOQ.000,-

IJ1Ja• Sdl lıl1-71.J21.23l l00.88l.649. 
BANXl'ılOT 15.26". 05), "< 
l'J'AJtLII( J.87~.~.'ı3.7 

Dabildf'lıl 1ıt.ı...Wr1er: 

420.3.'ı6,27 

Aarist..ıu M.ıı.Mrl-. 
tjtJn 5dl lıll_.m 5.fı22.123 !ll89.28J ,67 

athnzln 

Diit"r dl"'Yit-1•r \'• Bortl 
klırır·ı ba'kıy .. Jft"t 

Baaia• Tahylllerl: 
galı-

dJy~ ••111ht. 

ll;ammun ı . ı um ... dcı... 

tar.dan valı ı ı.dlyal 

s~~.ı.ı cıı..ı-

.'.l7.485,1( 

28.859.2~2. 

1~748.~3.-

18.206.398,-

rtcuı ~ENl!:llAT 243.167,503, 

t.lııam n TıalnilAt Cbtaaa 
(Duubd• edilen nnıln 
A - (n&lıdlyemn lıartı~' 

4!'.lham 'l'f' T•hvilJt) 

--..ıltt 
&naalu. 
Hum~ıP luw. Yadelı •vau 

• \.itm Vf' Dovu UX#.ı.Dre 
Tıhvıllt lluriıır 

48.031.864,3 

9.216.000.-
11.606,6 . 

7.848.773. 4 

İhti;vat Akçem!: 
ı 11' ow. <i5tı, "" Adi •• ı .. ıı:aa. 

HUN1i 
4.217.134,2 
tı.000.~ 10.217.134,25 1 

.'l'>0.356,27 TM!avüld~ki Banbe«llll" 
Derubd.. edil• .,..,..1a 
..ıt<Ly. 1~.748.}63,-
I.anunun • - a lıod ......ı

d-.me ı..rlil<Nı hut
nt: 1.arafınciaD ,.-llıQ '&. 

~t 

l7.Cıi<tı.019,25 D•r·Jlde ..UI• en'Okı 

18.206.3%-

n•kdı1e baki:r• 1-40.542.1"~.-
Jta,..htı tama~ allm 
•.ara& ilAveilD tılda.0-

w ... ....ııı.ı ıı.ooo.o:ıo.-
-or.t mublılll ıı&. 

ÇiL vı; LbKELı;.Qi lZALE E;.Dı;.iA. 
TtNiNIZE DlliMi BiP TAOllVE:T VEPı P· 
VAZO VE; TOP .Şl:KiLLf;Pl VAPDlll-· 

. ..._ -Ylll~ - 160.000000.- 317 •. '>42.16.'ı,- . . • ,. ~-
- ~Böbrek.ler<feıı ıd:ar torbdsına k..dar yollarda~ı hd.shvıı<J."' 

l40 . .'ı42.16.'ı,- MEVDUAT: rını kökiıııd<'n temLcleıınek ı,iır HEL.'l.lOBLO kııllar>In 
Türk Llruı ııo.o:n 5o&. 9 . _ 
Albn S.K/g . .'ı5.5'!1.9'JO 78.124.l67.9C,n8.16l.lı76,8.'ı· ' 

243.167.503,46 DCh·is tubbllclab: 
Alim• t..hvıli kabı! dov•ıln 3. 703,31 

Dljft d&vı.ı.r .. .-ıı l 
kllr1AI ı.aı.ı,.ı.ri 38.434 722.051 3'< 43q,425 43 

56.'127.835,22 

17.076. 380,0-' 
4..'ıOO. 000, -

:21.921.14!:,~ 

...... '4Ufı 11 '<.1>12 964,:lO 

• 

Böbn'kk~Q ~-&h<11ıak kudn ı l •~ttliı·r. Kadır.. erkt·lr idraıf ~ ,,-,. 
~ \e yem 'iJNokınıduj(ıımı meoııııe >lfüıabmı, bel <ıJttı";ırar 1 
idur bozmak ve lxıızar,keıı \<mm<ık halkri111 gict...rır Bol i ani ol 
e<I(': İdra"rl" kumların, mesarcd<• taşların teseıkkulüne _.:fc$1irit· 

DIKKA T; HEL:\IOBLO ·drarınrzı temızl5.~c11·'k :ınav,.. {]1' 
Sıhha,t Vekalet:nin ruh•a•ını haizdir. HEH ECZANEDE 13 

Gü~~ük -Muhafaza Genel Komutanlığı istar 
otuıı denm ya%'n.~ı,., Yelrta 

· · 1 T•mmuz 1938 •-rihi'nd- ı·ıı·baren: ııkonto l•.ad-'ı· •1
0 ~. altın u"z••rio• •1 3 

Komisyonundan : 
,.e ' Levazım A. Satınalma 639.172.365,73 Veldbı 639 ı n 3c.'ı.73 

1 - L.<ıbu ga:ytiıııenkulk>r dll>litınna &al'Uı.arn«ı 15/5/9-W çar:,a.m ta- ~ .. ~~ " '' .,. ~ ~ o • • ı - Teşkilat iıl>tiyacı .ıç n alır..,caık 1500 k'.<l•n rfl , 

rmindt>n iıt.illaren 939/2217 num.ıra ile Ü '·cidar <'ra d~ l'\.&:Tl"'1 !==============================~~---=·~=========,kılıfının ;ıçık e:-silıtmesi 6 m:ıy15 9-W ~1>uırt s. gunu ..ıa 
'j ·' ,, 

muayyen nıımaraaında iıf.ırkeı;ın göre'bi:lm !çını a ık. ır ı ~i<r.ıcla. yazılı Renksiz VP cal<>tır 
'>lanlerdan fazla malüınat a.Jıınak iSliyırl'l'W tı;bu r.tname e ve 9:l9/ İstanbul B ı d" . n· " ı 2 - Muh.ı~n ~~li 43fi0 v 1 tik t•.m:ıru<tı 327 !ıı.rao: 'bili!· 
2217 d'a;ıyt nıım asıl'.: meım.ı.ımeti.ıri z,e müxaca...t .1me d!x. c e ıyesı an arı cansız 3 - Şa.rtraııı<.', ııumun,, ve evsaıfı l<oar svonıla pıt ~ 

2 - Ar.tıtırmıeya ~!rak iç'ln yuk.anda yazılı k1ymeL yürz.dc 7,5 nıs 4 - ist k1'l::ır·n gün ve saa.tmde i:ik tcmınat anıılk~- Jt~pıı 
'>t'tind"" pey veya milli bir bankar.ın teminat mel..-tubu te\·di edil~ktir. saça n! ,·e<;iJtaJa.ril<' brlik.V. Galaia Mumbaııe. ca.ld·~~ Il:m•lı:-n 
(Maddi. 124) Yollar <taırm'Qtında ilrullarulmak ,_,.,. loiı=u oııl:ın 450 n~.:tre mi- elveda Mi.re kaUakı kom"' .una gt]ırr 'eı· .3209• , 

3 - İpotıek ~ alıacirl<.l.l'arla ~r :ı-Vııkada.rların ve irlif·k hak- kai:ıı hı.m &çı'k ek~ konu muştur, Talıımıırı lıedıe.ii 1350 lira ve • __ _;. __ ki_.·ııı-1 
ın sa!ı!plıt.ftn'.n ıı~n m..mruı. uzeııinde:il baA!arını husualle t .... ...., mı.s- ilk •.unınoıtı ıoı ~ 251lru.."'tl.<'t. r $a11tn<ıııne ?.a!ııt 'Vl<l muameıaı. mü· Hemşire ve hasta bakıcı'lor. A-,h~muekd Aı1ckkOYu~I 
rala da•ır o= i<lôlala.-mı işbu tl.ıi.n 1ıarilıinden Jll:iharen vırmj giın ıçind.E dürlü~ ~ l('f:rllt:~ Mt ı lıh;ık- ;/;9/4/940 pazar'l.ts: günü saaı 14 
f"Vl'a'kı ~ri :_.;, l;>irlik.te µı€1l>U'riyelı.rnızc bı1clli.mı leri ical:ıeder A.k- ile do imi <"l.c~l'l<i•· Y•pıl<><:<llk'ır' Tab.p.J•ll"ın 1i1k tımı.iııat maıkbuıı 1 ara nty OY Taks!m • Taiimbane tal~ 
;i h:ıl< heklaırı t;ıpu sicilh Ce ııaı»t olımadik~ wı..o bedelinin pa.y~· ""--'- ' bl b ... •~ ı het ..rt11 vey. meklt't>cıL<r1 " 94~ yı hna ~nt 'Llc-.ret od.ısı vıcı;.J<.alı;ır,.k .ıaıa~ gü- 1 ..,......,m.a11 · r •§ " 11 '"" Pazardan maı;da •- · 
masınrlan hariç kalırlar. · mnıoci ve ikinci sınıf h~m~1!12 v<: 1~ den sonra. Tel: 40 ,..,.;,,,.,,ı,. ,, nü 111<1:1'\'Y<'n 631'~~ damı.i anıcuımende bul: nma.laırı (2979) 1 t ~ 

4 - GöeteriJe!'ı gfuıı:Y aı1ıtnıma·)'a ..,.~- ed.<11 .... r aırttı.rma ~ hasta'balncı a1ınıaıc<ı~:tır. . atdJ~ -

9llli okum~,:e lüolzuım1u1 m<ıJiımatı aJ1IlJ& ve bun.arı 1arııam~ ka'lııul EJt. İstanbul Ziraat Müdürlug~ ünden : ıerin .m,a:tA:ıaamızm i<.a~'ne n'u - .---------:. 
mı.; iıd -re ,...,ar uınt.ı'f' .ı.r. .·acaa.warı. 1 

5 _ G;>yrimeırııkul 30/5/940 t:snİlcn.it pı:rşc"ll>be: guru.i s<:.at 14 M!n lö ya ı 
lındar Üsküdar icra memurluJtund'• Uç deh lbağıcı.lOıl<ıtan :;ooı;ı. 1 - Zır.ı.:.~ Vf"k" ·.t.n""' mübayaat.ı11a }uzum görillcn "" katohxk t; AY ANLARA --~ta "°' çok aıru.u-..,.. iha.l.e clil~tir Ancak arltınna bedeli muhammen !ll.lJJllla......ıwı mili an w. nııuıhamıı~ bedE-lltti lstıı.ı:ncı.. yr.zılı ve V<nno- j 
;oyrneiıiıı : 7:\ İn• bulma:.sa ve sal.lş istiyenin alac;ı#tına rüchanı olan rcl eld<.- No. l ma.rkalı puvaır .... töre ailt ~ ... 71 k.."1•· mdt> 24333 :ıd•t yedek Petrol Nizam #)--·ve BAYLARA 1 
di'/ıel"aleıcalı.ıı:ı.clbulunu:ıı:tabede1 bun1acıu hugayriı:nttckulile'!icmin pa:rça ılc NOE ıın.ar.k6lı W:yi!k· havalı pi.i.!wn-zatöl'('-ait 4 kalemde 3801 h.lll\'H,'ft.1 K .\IA"'LAR 

adl:ıt yroe;ı: parça ve Sem rı:ııarira.t irı.zJ' ki tı~ıv.~lı püh azil.ıire alt b r Y 
ed' ' a.lacak1:aırıı:ııın ırMCmllUlldan fill.<laya ı;ıkmaızsa t:a1 çol;. <ıl"Umlnll\ ka.lemil: 5 ddiı'.t y..cll..k parQa olmak fuııe:re CEm:a!n 76 •Jralmıde 24718 adet Saclarınıza parlaklık. ve güzel- Mcvı;imiıı en kıyroclt.h !m -
tıaatiıüıdü il>ııki Jralmsk iiz«e ..-tunoo 15 gün d.aı.'>a t«nd,t edi:&-ı'Ek H/ a 18 "/9-40 tar.ı:Jıiruien ~ ?5 · -''"""""' ,_ __ , ---' ıı· tik verir, cıu::benisi arttı..:ır. m'"ları ~ ... ,.., lü, iıpek].i, ~~or, 
6/9rn • ,...>&,, ·"'"~ cuma günü 0 • .. 14 den 16 ya ikada.r Üsküdar icra me- parç ~ . . ı:un """""'"le ...;;_., 2"" ı llliU ;f 1 ""' ' ---

""' ~--....., .,..... dıısı l!tineı.Ye luınılmıu:otUI'. ------------ ikazın) r}· T ve saİl'e. Bı.ı ilıı.ırnaı;-

1 
ınur1 oda~'Yld•, aııtru:ma ~ ııatıı; ıstiyenin elacarğına, rüı;haru <r 1'aıı- ı k • lh h k k Jıa.r Fiınıca.ııcıJar Rıza.pasa yo -
ı·- ·"'"- _.,,. . .ırı.ıanrı ıtıu aa.'Ti m<nlm1 ne ııcmint edil!ıniş al:acakian 2 - Zarf 2 mayJS 940 Jl"~ırbe günü saat 15 de vıli)1-t k,.rıa· Fatih i incı SU U U d '~ 
-· """- --- .. ·' .zr "dü u"'"ıııd "'~-:ı.ııu lkıı:şu Şark han a.11.ın a '"-'~·rne--ınecııo.ıuodaı:ı !-aıı:la.ya ~ 'Ye mulıemın;:n lnyll'J'l(.4in yfüde -ıı; i.ııJi ğında Hat mu · r "" e m......,,_., -~ saıtın ..ı:ıoo komisyonunda açıla.. h • k · j' • · d . ~i<ıkllen c:<>k aşa,,i(ı fi:at,c,a saı:.ıı _ 
~---·'- ~.,,~ - cok ·-"*·-• fha.e lfdilir. Bö'.''' b:r ~ dde tdfll. caik ve en mü<ıa1:t frv<n VE ııarlfar dıerııneyaın edzn ~i.s.ne ihalu;'İ a im JQln en• . 1 ... ,,...,.. ,,_,.,..., ~u ..._u,. ·' "-' mak:tııtlu·. Fırsaıtltan istifade 
meı&;e mMıı Mı~ ve sa.l;ı; 2280nuınan>lı kanuna 1evtiık.-.ı l!'fri. bı- yepılacakl:ı!r. Kfuırm Ziya: BaJ.~t Hacı Isa ma.. ' 

3 ,,_,_,_,_~ ·• _,,_ . ,.Jd>lliZ. 1 
Nkılllr. - m.cr•...,.....• «r-lm'llll.aıt .,.çesı mal oonıdıgına yatırı4arak alınacak lbAı,Uesi SuLt.aıru;cşııc<>i So: 96 nu- 1---------------

G _ Gay!'i .aıenlı.ul kend:i!ıiıoo ihalıe oliııılaııı k1mııe derhal veya \le'- mNbuz ille muvaadtat t~mi.nıat <ııkırak 2490 sa.yılı !kanun mucibince marada ımıuılciım. istantıu'l aslİIJl<;ı o.ı• ikinc h\lih."'Ulr 1 
~'-- -""-·~·.....__.,,, .__A"'1 ~-..- .lhaM- ltal'..n feı!lhnkmaralc h-ı:ııfurin... ~ 1ıeıml'nat senı..ıtıla-i ve llEkli«n> lımri zarHınn 2 maıyıs 94-0 1 Harz:ine tar.aııw'ı•rıı a. . .eyhnı.:ze • 
"'""'' .,...,..,_ ..,..._~ ...- · . . . . ~ Sll4lt 14 de ikadar mııdıinıo: JllilkaJbi:J.nde QromiııyuJa veya zi.raaıt ikame ed J.n ıra 96 kuruş iııikfmliğ:rıden: ı TAM 8 uru 
den evvel en yüi<.,.,U ~8te bı*man k>ınıBe ııırreılrn11$ ~ [ı(~ lm~ 1J.ııJim! l6zıırndır. Bu saıı.t't..cı• .iınro ~k zarflM kıw- da<V'al'lm 11\aıız ve ucreo. v<kalet ile Davacı Ruhaıt veilciıld avu'k.a. Fa- IJOOOO ıiRA 
,.Janağa razı ol.ursa oo<ı, rao:ı olinaz ~'Q buftılırnaz.ııa hemen 15 ~ bul e.dibıiy.celırtir. 'birlik\<? 1.ahstli taiep ed:Jııı ş vı; ruk ha.znedar tarafından Baı.ıt I -
müı»d-ıtle aı1im·-..>'Y'l cıkanl~ m c;xıic ~ana ihale edilir. İl< ıha- 4 - Malın ıımıiıammm bedeli 7851 lro 88 kuruş ""' muva Jcloaot te- ı okametgiıhınu.a ~nd ıı'ilın zaptı li'oca Kamım Güruıni İsa cıi<mazı 
1ıe -ındakıı 1ari< vıe ıııeıı;en g_iiDleT i4"ın vüzıioe 5 elen he;ap . ~ailı: minııtı da ~8 1'ira 89 kuruştur. . davaya posla mü.v~i. tarafından 
faiz ve dij(er zacarlar aynca hükme ı.ıo.t lı:alrnakı:uıın ınernunyetim:zce 5 - Parçaların l~ ve şartnaıınıeın ~ ziraat müdürl~ V1.rilE1n• ımeı;ruhaıtta. ikameıt.qahı - !No. 8 - IO da ikametgaıbları meç-
elıcub:ıı :talIHil olulıur. (Mad.Oıe 133). ka-·ıernmıı:x- gö:riileb )ir 3105> rı.ızın meçhul o!Xluğu anlaşılmış o- lbul Ayşe Makbule ile M< hrnet 

7 _ >Jıcı aritınna bedfti b~ ol ,.a!nıtı tapu ~ bil!'- lu.p müdd.i hazıne vclıillnin ta - Şehabet~in aJ.cyhlErintı açılıın nü-
., J.bi~ 15 gİİ!J müdde!Joe 1biı.ııoo 11 b- fus kaıyctının tasiıihi davasmm 

cmı ytrmi senehk vıtkd taviz bedeıa.i \"e l:ı;le karar pu.f.'lil'111ı ~ Seyhan Vilayeti Daimi Encümeninden: ~at ;crasına 'karar verllrıW; ol- fcra kılınan muhak<:mcsinin so - 1 
y~ ıned>urdu.r. duı'(urıdan ımuhakemeniııı muallak mında: Sama.toya nahiyesnin Kürk-

1 

Mü1'enııkwn velPe!' l.eJJ\~ "'" ~ili ve le.taliye nuıııiıııdıerı 1 - ~yeniden yap*8k cMarı <58233) lira <371 kuruş k~şıif buluııdugu '12./5/940 günü sa.at çübaşı mMı.alle;-. Bosl.aırısokağında I 
-·""·vellit ~ ..U...umu ve ındt"'°;ilaiın v3lcll •caı:ııısi ıılmya ü' oJ1. l:ıeıd.il!li 00 der:st:umeli ilk okııJJ ~ (30()00) il>ra (Ol) kuruşluk 1 10 da ım.ahkeme_ıı,. l:>zzat veya bol- !hane 4 cUt 24 saılıife 36 dıa kaıyrtlı ı 
W""'"' İl! lr:ıı;oaJı zarf suretlle elkısiJ!lmeye Jr.onulmıı$ur. 1 -·n 1rt;bmna bedelmdEn tenzil olurıw:. ,,.,_,_ ,..,, '·"' · · do- vek'file ·~.Jımı ıııiz i~ n t.ei>.liit maka.- ve 21/4/938 ·tarihiırdı .• veia.t eıl/t.iği 

1 u_,.,. 2 - Ekı;....,,.., '"" &<nesi mayısıırıın j.,,li)Cı ~ .ı;ıüır:ıü saat 1 !k . 1 -"- .. . ,._ l 
İ$<l.ı Jıayrinıenklli yuikal'ıda ~ tahiı~ tl'tıt<iid:ıb: ia"1 kuzda vilİI~ daimi encümer:ıilldıe yapı.1acaktır. mına aım om""' uzere hm o u- lbillllirilen :Mclım:t lilısa.nın nüfus 

moımtl' ıi{u <Jld&;;,mdı• İ!lbll im ve ~ik>n er1ıtııvna Şl4'tnanw'Si da- 3 _ 1stıyeııf.er bu ;şe ai:t 'keşif ewakını görmek üz.:.re nafıa mü- .

1 

mır. 940/l49 /hanesinde (an.ası Ayşe Madd>ule 
iretmtdc soıtılıi;caıi!'ı Wrı oluo!l'Ul". (0042<5) dm'lügun.. müııacaıat edebil<T 1330 - 1333 'Akı ııdağı doğwmlu Şe-

4 - iııteitllı!Eotin (2250) ~~ra :rııaıvakkat temirııaıt venneleri vıe tıliyet ZAYİ habetitın Hasan\) d ye yazılı kaydın 

Sahip ve ae~atı iclue eden B...,.ubarriri 

ETEM İZZET BENİCE 

yer, S6N 'IELGRAF Matı...ı 

Yuaa: M. SAMI KAllAYEL 

Papa, Sultan Cem'in Türklere karşı oynıyacağ1 

rol için elinde bulunmasını isterdi 
Papa, ultan Cemin kendi elin· 1 etmesine imkan yoktu. ~yazıdın 

ıle 1.ulımınasını isterdi. Bu Türk yapacağı yegane ~ey, şö\·alyelere 
e'irile Tiirklffe kar-ı oynıyacağı JalYarmak, onların Mediklerini 1 

rol, herhalde ehlisalip mubare . yerine getirmekti. 
bekri tertibinden daha mühimdi. Sul111n Be~·azıt, doaaıımaııile, 

Şövalyeler, nlarının kendi el· ordularile Fransaya kadar uzanıp 
!eri altında bulunmaqnı tem.in ;. Centl alınağa t•~ebbüs edemezdi, 
çin Fransada Ye sabsi hü- Sultan Cenıin Fran. aya nakl.in-
kümleri altında bulunan bir ma- den sonra '!iivalyeler, Veocdikli • 
nastıra )olhıJorlardı. !er bundan istifade ederek Sol • 

Ccınin hareketinden oııra, Ro- tan ~yazıdı yolmap başlad!lar. 
dos ~valyelcri dtrin bir nefes al- Gedik Ahmet Pa'!'Ulın italyadan 
mıı;lardı. Çünkü elde bulunan re- fethdtigi. Otrant kalesi geri ve -
hineleri adadan u:ıaklasmış bula· rilcli. Ragoza Cumhuriyeti ile tec· 
nuyordu. didi musal.iha edildi. Vergitıi on 

Sultan Jleyuulın, C.. Sultant. j 1ııioı dlilı.a altınıadn iiç bia ıliika. 
esir al..ıalı. icla ıuiQı auloasara ya iıKiriWi, 

vetıtibsı alabil'meleri için evvelce yaptıkları im.ş.aata mu.!<.abil aldık lan 1 3ll - 4-0 ~ P. C. N. dan akıuş 1Erl<:in ne ve niifu.-; küıtüğün<e> o1 
evrakı mü.&brleH;rini dilek.çelerine ~lama/k sure\tle ik.intt mı ddede oidu{ıuın hüVI vet varaıkasm1 ıkay- 6UI'et1e ş.dı verilmes.r.e temyi:z.i 
yazılı l(\i.nden sekiz gün evvel vilayete mürccaat etmeleri 13.;ımuır. 'b Ltiım. Ylnısin. a'.acaıi;ı.m. Eski - kabil o.lm<ı•k üzere •karar v:ırilmiş 

Posta i[e ~ rilen teklifler in dış zıa.rfı iyıoe kap.'tıl• obcaıktıı:. 1 eiın.n tı.ill<ımü ynk.tur. 
POl!l:ada olacak ıcc:kıınclcr kabul edilmez. (3050) İZZ<T. Çulha. ve Wlarz olunan hili<:mün müd -

dcıalk ~'hlier n kamc"L~iıdunın meç

Venedik biıkiunefi ile dahi mu
ahede tecdit kılındı. Sultan Cem 
gailesi baseblle Venediğin her se· 
ne ,-ermekte olduğu on bin düka 
altınından vazge(ilip mallann • 
dan yüzde dört giimrülr. alınması· 
na karv verildi, 

Giiriilüy•r ki, Fattı.ia brUju 
binayı 111uuua yav-. ynaıı ,,,.. 
kılmaj{a yüz tutuyordu. On altı 
ıene Venedikle muharebe yapan 
Fatih, nihayet o günUn İngilkresi 
mrsabesinde olan bu devleti ez
mişti. 

Venediği cezbeye bağl.ıyıuı 'l:e 
Adalar denizinde, Rumeli sahille
rinde Anadolu sahillerinde, Kara· 
deniz kıyılannda, Rnmelinin İş
kodra, Bo ua Hel"lek, Mora ve ha· 
vallsine ve daha birçok ülkelere 
ve iislere hakim olan Venediği 
kusa benzeten Fatih şimdi mezar· 
dan katkı" oğollannın bal.ini gör-
meli:vdi. . 
Otnnı gibi Jtalyaam en ınillıim 

denizine kadar giren Türk dila
verleri şimdi bütün ümitlerini kes
miş, dti~manl:ınnm isfecllkleriai 
'bol keseden veriyorlardı. 

Otm Sııltaıuıı urekitı, kardf!f 
'8'1:ı:alanaa abebıiyel urıı-1 

Bizans üzerinde yeni kW"ulan Türk 'ı 
devletinin bünyrsini sarsı~ ordu. 

Cem Sultanın ihtirasını !arib biç 
bir vakit affttmeınelidir. Falihten 
sonra yapılacak birçok işlere en· 
gel olan Cem, memleketine iha • 
net etmi~ti. Adeta bir düşmU> gı1ıi 
-..Jekeöain tizeriae yüriimüftü, 

İki kıınleşin birbirine girmesi 
bütün bııistiJanlık ilemjni aley
himize tevdhc sebep olmuştu. 

&asen, Türklerin aleyhine dur
madan ehlisalipler vücude geli • 
ren hıristiyanhr, Cemin şövalye
ler eline g«ınesilc büsbil!ün işi 
azıtınıslarru. 

ultan Be~ ıwt, Cem Sultan • 
dan korkuyordu. 

Papa ve bıristiyanhk filemi Sul
ten Beyazıdı ı,u suro-tle korkutu
yorlardı: 

- İstediklerimizi )'apmazsanız, 
Cem Sultanı Macaristana geçi.,ir, 
Rumeliyc salıveririz. 

Sultan Bevaz.ıl, Cem Sul!anın 
Rumeliye geçmesine tahammül e
demiyordu. Ctinlrii, bu harekata 
h · :·i,ti;ııan devletler de ;, tirak ede
celJerdi. Bu sebeple, Be;razıt., düş
manları ne teklifte buluuurlarsa 
çuünaçar k•I ediyordu. 

Rodos şövalyeleri, Cemi gemi
ye koyup Fransaya gönderdikle • 
rinin sabahı, derh· 1 elçilerini Sal· 
1an Beyazıda yollamıslardı. 

Şövalyeler, elçilerinin yapacak· 
)arı miizakerelere medar olınak ;.. 
çin ellerine gizli 1alimat vermiş· 
Jtrdi. 

İki Rodos elçisi, Rodosun karşı· 
ımda Fiskoda karaya çıktılar. Pa· 
taraya geldiler. İçil mutasarrıfı i
le görUştiiler. Fakat ne maksada 
mebni <eyahat ettiklerini salda • 
dılar. 

İril mutasarrıfı elçilere ı;ıor -
muştu: 

- Mafssadınız nedir? 
- İstanbuln gitmek İ•tiyeruz. 
-Sebep? 
- Hemclııslerimizi görınelı: ve 

!"ezmek .. 
~ter, \QValyelerden aldıkları 

gizli talimatname mueı'lı:inee İs • 
tanbu1a vanncı;ııa kadar ae mak
satla Türk.iyeye geldlkltrini belli 
etmiyeceklerdl. 

Sultan Be;ııaııt, iıtanbolda de
gildi. Ed'rnede buluon;ııordu. E
dinıe .. rbat payıtahtı sa;ııılmh. 

llkıvtlllll YU) 

ıhul<iyet: hasebi-le ilfun surclinin 
ma!ık<.111l(! divanlhaınesin,, 1.ırlikine 

ve keyfiyetin on bcs ııü,,, mü.dde11! ~ 
gazete le !Mmıı,1 karar verilıdi - "J.J 
2'm~n ımumaile~~Lrin on beş J ~.ti 
gün mdinda. mezıkılr hillımü usu- - plf!'AI. 
.Iı..ın ıtJ..ırnyl:z eibm<>~ taıkdiirdıe kat'ı>- ~ 
'.jlllt ı. .. a. aayılacaiı teblii. ~ .... ıl 
yerine .geqın,E<k üzere illin ollınıır. lh ~Ll 

39/327 Fatih ikinci su 
___ K_i_R_A._L_l_K _ _..._ haki mlığinden ; ıtP~~ 
' .,. . . .• ..A :ı 1S'~lill ~ 

GaJ.Ma, Şaırap iıske.lı::ı;i ka.ı~ Elem: $amd ı;:;; P""" 

şiıın sokaııında ~ ve a.töly.: tasyonu ~"~'"' ~t> 
olaN.k lrulkını'lm$ e\ver:~b kaxıı;ı. Wt1' ı> tııf· 

geni.,. bol ı.i.yalı., den1ze ı:wzır Hazine ı.-ı.-a.tı:n< ~ 9~ 
v• iskelE'lıe yakın iki k.ai kir.ar iikame edik: 103 l<:JIJl ~· 
aktır. Galata Sanp iskl'!L.ıJn- lacak davasında t1'/8ya # 
.t,·, don.ir tücca.rı Baki Te<z.<:ana 1 ,göndı.rı:Jen zaptı d vef Jrll ~ 
anüraca<rl. Tel: ~621 Ve'CJJ i <tur~~,,,,JIZ.)l' ~ ı ••••••••••1111•rYI hatrtan rume•ı<~- biti' .. ., ı -· ı duı{u an la ı Lrrı a;;~,~e ıs ı:'!ıııı' 
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