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MANLARIN iLERi HAREKETi DURDURULDU 
Harp niçin 
fiddetli değil - ™ __ :::z =-> 

?.lüttelikler şimal uplıosin· 
de eğer büyük mikyasta 
lıuvvetlcrle hala çarpışmıya 
başlamamış bulumıyorlarsa 
lııınun sebebi asıl neticeye 
llıunfazır olmak ve imha 
har-binin kopacağı saliada 
harbi kabul etmek içindir. 

BüyUk muharebelere intizaren, her iki taraf da 
mUtemadiyen Norveçe asker ve mühimmat çıkarıyor 

-
~o: ETEJ\1 İZZET BENİCE 

~~'Veçde cereyan eden muha· 
~er etrafında muhtelif kay • 
ı.; ••dan gelen haberler burada 
-.ıa . 
~~ ııyude bava ve deniz kuv-
~I trınio şiddetli mücadelelerde 
l(•ıı.tukJarını göstermektedirler. 
~,•ta orduları gerek Almanlar, 
\ b~ llıiittefikler için üzerleriıı
~1:Yiik ehemmiyetle durulacak 
·~ a değillerdir. Almanların 
\;1 •çe şimdiye kadar çıkardık
" asker yekunu 35 - 40 bin ara· 
l~t~ tahmin edilmekte •e tay
l~Q •r, küçiik vapurlarla gönde
~ a.ker yekıinunun da günde 
~ld • 2300 arasında bulunduğu. 
~1°~unnıaktadır. Diğer taraftan 
'ttve •klt-rin de şimdiye kadar 
~tıı eçe ihraç ettikleri asker sa
t,: IQ 50 - 60 bini tecavüz etıııe
~ v ·"'~ e daha ziyade Norveç ordıı-
~ıJd • tensik ve tekemmülüne ça
C··'~ı iddia olunmaktadır. 
~ •t~lüyor ki, her iki taraf da 
· ~1 >c{erbcrliklerine ve lıarp 
h ı:ı atına nazaran mahut tabi· 
~ c'•kallikalih, yani azın azı ile 
\lı'~~e üzerinde muharebe et
~ ;uırler. filhakika, Almanlar 
~ •ui, yollarına hıikim olma· 
~11~a göre buraya bir anda 
\~~Yük kuvvetler göndernıi

lt _an tasavvur edileme.. Eğer, 
\;1 fık hava ve deniz kuvvetleri 

Son günlerde Almanların 
Oslo'ya on vapur asker 
çıkardıkları bildiriliyor 

Londra 30 (Hususi) - Alman 
tayyarelerinin bombardıman1a'1ına 

1 
rağmen, müttefikler Norvece kıs
mı kül!ilerini ihraca başlamış bu
lunmaktadır. Ağır bataryalar ve 
hava diifi topları çıkarılıyor. Dün 
de ~mal fiyorunda Sundal•'a mü
him kuvvetler ihraç edilmiştir. 

Müttefikler evvelce N orvece ha
fif kuvvetler gönde:miş bulunu • 
yorlarclı. Bu kuvvetılerin va7.if«si 
keşif yapmak, Norveçlilerle i-rti • 
batı temin etmek ve düşmanın ııa
ziyetini öğrenmekti. 
Şimdiye kadar neşredilen Tesml 

tebliglerde müttefik kuvvetlrin 
ehemmiyetsiz ric'at hareketlerin
den bahsedilmişti. Halbuki ~mdi 
Alman ileri hareketi durdurulm~· 
tttr. Almanlar Norveçe daha evvel 
çıkmış oldukları için, müttefik -
!-ere karşı kazırlıklı bulunuyorlar
dı ve bu sebeple bazı muı·affaki -
yetler elde etmişlerdi. Halbıı.ki 
şimdi vaziyet gittikçe, müttefik -
!erin lehine değişmektedir. 

K11rulmakta olan yeni tayyare 
üsleri ve tayyare dcifii topları pey
derpey faaliyete geçmektedir. Bu 
sııretle müttefiklerin harekatı git
tikçe kuvı-etlenmektedir. Kıtaatın 
manevi kuvveti yerindedir. 
1NGİLİZ GAZETELER[ ŞİDDET-

..ı------ , 

I'l"rvikten 

danberi Almanla.rın 28 nakliye ge
misi batırılm~tır. Torpillcnen di
ğer on vapurun da batırılm~ ol
ması muhtemeldir. •1\faine• ismin-

1 deki Alman vapuru da kendi krn
diııi batırmıştır. 

• 

bir manzara 

reçine yüklü bir Rumen vapuru 
Sabotaj yapılmak suretile batmış
lardır. 

Gazeteler, garp cep1ıesiııi za • 
yıflatmamak şartile, Norveçe 111e 
lazımsa hepsinin gönderilmesini 
ı·e Non·eçte başlıyan sefeı-iıı son 
rnı:rji ile seL·k ve idares<ni iste -

Milli Şef 
İngiliz, Fransız ve 
Romanya sefirlerini 
kabul buyurdular 
Ankara 29 (A.A.)- Reisicum-

hıır İsmet İnönü, bugiin saat 16 da 
Fransız. saat 17 de İııı~iliz büyük 
eleilerile, saat 18 de memleketine 
avdet etmekte olan ve veda için 
P"elmlş bulunan Romanya büyük 
elçisini kabul buyurmuşlardır. Her 
üç büyük elrinin hbulünde Hari
~ye Vekili Siikrü Saracoğlu da 
hazır bulunmuştur. 

Başvekil petrol 
havzasında 

Semmaz nahiyesinde 
yapılan sondajda da 

petrol fışkırdı 
Ankara 30 (Hususi muhabiri • 

ınizdcn \- Başvekil doktor Refik 
Saydam, İktısat Vekili ve refakat
lerinde bulunan diğer zevat bu
gün Diyarbalardan otomobillerle 
Be.ı>irideki petrol mıntakasına &it
mektedirler. Başvekile Birinci U
ınumi Müfettiş ve petrol gnıpu 
müdürü de refakat etmektedir. 
Diğer taraftan Siirt ,·iliıyeti da

hilinde sondajlara devam edil • 
mektedir. Viliı)·etin Semmaz na
hi~·esinde ~·apılan sondajda da 
petrol fışkırdığı görülnıüstür. 

''Otomobil saltanatı,, 
... ............................................. . 

Mebuslar resmi otomobillerden 
azami tasarruf istediler 

Dün Mecliste tahsisat layihası 
görüşülürken münakaşalar oldu 
Dün, Büyük l\filltt Meclısiııde 

resmi otomobillerin talııisatı hak
kındaki layiha mii:akere edilıniş, 
celse çok hararetlı ı;e münakaşalı 
olımı§ ve neticede biitçe eııcüme
ninin teklifi reddedilerek, layiha 
tekrar tetkiki için enezi mene ta de 
edilmiştir. 

Enf"iiınen geçen •e11cdenbri u • 
zun t.tkikler neticesinde bu !<iyi. 
hayı hazırlamış bıılunuyordıı. Av
rtıpanııı aı~ı memleketinden bu 
yoldaki mevzuat Hariciye Veka
leti kanalile getirtilerek gözö11ün
de tutulmuşfo. 

Meclisin dünkü toplantısında 
ilk söz alan Melımet Aldemir (lz
mir), meclisin bircok saltanatları 
devirdiği halde, ll'ır :-ürlü •otomo
bil saltanatı• nı det"iremed;ğini 
söylemiştir. 

Dahiliye Vekili bu söze kar$ı: 
•Böyle bir şey yoktur• demiştir. 

ye1nizt gör-e. hususıyetınıı:: oldu -
gmıu söyliyerek demiştir ki: 
•- Riz layihada teklif rdilm 

dört ' a"' otom.ohili aleyhinde 
defjı E,,cr bıııılarııı otobüsle ı·e. 
Ya ş • ıendiferle qitmelerı şal si o
toritelerini temsil ettiklen maka
mın otoritesıni sar.ıo~~urıa. onlara 
muayyen bir iicret 11 rnıeii ve b1ı 
suretle mcmlekc+ı-ı hu$ qôrmediği 
b1ı nıcvzua ·ıuha11et t1 r ne;;i.dir. 
Otomobil ması afı aşrıij, ıı ı~arı 

binlerce lirayı tHtu 11ur • 

Bundan sonra b.," s .... \: l&
kişehir) söz alarak uu iF rnıı '""
!arca lira verildi{ıinı söıılıı. •rek" 
demiştir ki: 
•- Baştekile, Meclis rcı.ıı!e 

vereliın. Vckzllere de ikişer bin 
liralık birer Ford otomobilı a•ı:

lım. Bir müdiri umumi qilnd ılcirı' 
defa otomobile binse ellişer kııı·uş. 
tan iki lira eder. Bir oünde cocuk
ları b'nse a.~da 75 lira eder. Bir de 
yaııan giderse üstelik sılıJıat de 
kazanır. O para da cebinde kalır.• 

~~hareketi başlar başlamaz 
~l •lede bulunup Alman de -
~ıınvvetJerini imha ve hava nak
"~ Ilı~ durdurıuamış bulunsa • 
~thetki bir hafta on ııünlük bir 
'ıt l devresinde Almanlar Nor
~ O - 80 bin kişilik bir kuvvet 
' 

11
• sahil müdafaasını da tan

V~ ttl)Uye çalışabilirlerdi. 

Lİ HAREKET İSTİYOR 
Londra 30 (Husust) - 8 nisan-

Diğer taı·aftan Tuna üzerinde de 
Almanya11a gitmekte olan biri hu
bubat yiiklü 500 toııluk ve diğeri 

mektedir. 
(Devamı 3 ıı_ •• _u_.aıı_ı.r_._.d_•'_ 11İspanya'nın yeni 

Mehmet Aldemir sözüne devam 
ederek, bütQe encümeninin esbabı 
mucibe mazbatasını tahlil ederek, 
bizim mutlaka Avrupayı taklide 
mecbıır olmadığımızı, kendi bün- (Devamı 3 üncü sahifede) 

Yugoslavya üzerinde ~- ılVet bunun aksine zuhur et
ıı ~ d_uğu için Alman planı bir 
'İİ~ •l1nde suya dü~_mü~tü_r. :"al: 
tı.,~~nızler ve deıuz hakımıyetı 

ı,,, 
1 

•klerin elinde bulundu&una 
~~~;;~Ciltere ve Fran~~. N?rveçe 
(t 1 'J: kadar ve istedıgı gıbı as
">~ atabilirler Hatta, o ka
~[~ı ker çıkarabllirler ki, bunların 
~ ?.3 :yüz bini de bul~bilir ve 
lıiınnlar sür'atle Norvcçtcn tar
'd;~.•lar. Ancak, müttefiklerin 
4ikı1 halde bunu yapmak isle

l~lııı •tı açıkça görüliiyor. 
İ'.'> ı:nları~ Non·eçte çabala~~a
\"adi tleşnuye çalı~maları. mu -
~lh,t Yen stok harp nıalıenıesi 
~lı~ llıeleri ve hava kuvvetleri-
ı:ı ı~'•tıno\arı ve me,,gul olma -
~ı,:•ırı geldiği gibi Noncçe çı
~ ~ld ~lınaıı kun-ttlcrinin azın 

1 l~t uı:u da gözöniindedir!. O 
~ ~1tnüttefiklere düşen vazife 

1.'\ h llıanyayı Nonerte yıprat
'ı;Qinero de Alman kuva~·i kiilli· 

!ti. ~arbedeeeği sahayı gözet
~ ıt.ı,,0 ~Yor. Binaenale)~h, müt
~ ·~)" Şınıaı ceplıes!nde eiıer hii-
1~ıznUk nıikyasta kuvwtlerlc 

'lı ~tti11lOl'larsa bunun .ebebi a-
4a h•ey~ muntazır olmak ve 
~'ıın;•bınin kopacağı kıyamet 
1· a harbi kabul etmek için-

~l'>ı 
l:'de•ı••~ın ne l apacaklarını, 
~ hi •t. ı harbi vereceklerini 
\ 'lı,di~· kırnse bilmiyor. Bu, bi
\ı.~•ıııa 1 gibi Almanların Iıarbi 
ı.:ıtı; dQa ~adar idame cdebilc
l~lı1 • bılinmi)or. Dün A\us
ıı_1~ ~ 0 nu takiben Çcko,lo\'ak
l;ı~'tıı•;kha ı.onıa Pulunya)·ı, 
•· ı .. a \c niha•et '<rn•·i i•
'~ ' 1${'J. ·' • ' ' 1ı r·ddi 1 .a eden Alınan!· r he -
\~ış d hır harbe tutu muş, yıp-

' ~u •gılleıdir. Harbi uzat -
ı,Q ~.~Yi külliı derini yıprat-

11"1 ~ 1 
•)·e etmek için daha bir 1 t. ·•ıe ·• \ 1b'•ne V•.ıı ınurnflki)·ct trcrii-

"' 
1
Q ını: rı chileccklcri gibi asıl 

S oı,n tıkaddcr tını lalin ede· 1 

~ Leı ~ar~arp. cephesinde bir an 
~'""ı ~it- netıce\ i almak ve hart'' ~nak · · · -~ •rıtr •tın de harekete ge· 
tı~ ~~ hi·1 llıı itibarla ı iittef kJc. 
\ 11Qi h 111ukabele ku\'ayi killli
b.'<>~ııı ••hangi bir sahada har
·~ •rnaı· 

•ıı dtdi._•rı \c General Vey-
i De lıı ı: bi l angın neıede 

vanıı tı~ıincu sahifede) 

EN so DAKİK ........................... 
• 
lngilizler Yakın Şarka yeniden 

kuvvetler gönderiyorlar 
Ro'!'a 30 (R_adyo) - Harbi" bi- sız Atllintik gemisi çar,amlo.ı qii- 1 ccı<)t a.<kerlrri Yakııışarka 

da11etıııdenbe".. Nevyork lımaıı111da ! nü Halifaks'a qicleccı<, orndaıı nla· cektir. 
bulunan •İl do Frans• adlı Fran- ı 

qötüre-

Bir Alman tahtelbahiri daha batırıldı 
Londra 30 (A.A.) - Enyrni tipte\ mensup bır sıındcrland tayyaresi \ Diğer cı1ıettc11 bir Sıınderlancl 

bir •Mcsserschm;dı 110• tayyare- tarafıııda11 dii§ii.•J.!dü?jüııu Jıaı:a tayyaresinin bir Alman talıtelba-
sinin sahil muhafaza teşkilatına nezareti tasrılı etmektedir. hirini batırdığı teyit edılmcktcdir. 

Çocuklara iane 
toplayan bir 

kurum 
Tesbit edilen cürmu 
meşhut hakkında Em

niyet müdürünün 
beyanatı 

İane toplamak '3lahiyetine ma· 
lik olmıyan bir ('fıniyet:n; şchri

nıi:r.de cezai ehli~·cti haiz olınıyan 
bazı küçük rocukların eline ıuak
buzlar yerip ev ev dola~tırınak su
retilc pc ra topladığı anla~ılmıştır. 
Diin bir ciirıniin1e~butla bu işi tcs
bit eden eınni}·ct nliidürii bir mtL· 
harririn1ize f:OUUları söylcıni~tir: 
•-Bazı ccıni~·ctlcr hesabına ve 

muhtelif vçsilclerle kanuni miisa
adc alınmadan para toplandığını 
öğrenerek lazım _e:elen tedbirleri 
aldık. Dün, bir cemiyetin bu kabil 
bir yolsuz hareketini tesbit ede
rek hakkında takibata boşladık. 
Halkınıızın bu kabil hiıdiselerden 
bizi haberdar etmesi de ~a) anı ar
zudur.• 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

HIRSIZ KİM? 

Aşl.., Neş'e, lleyecan ve entrika r<uııımı 

l 

l Yazan : İskender F. SETELLI 

Bu romanda Cahidenin altı a<ıkı ,·ar .. Bir baloda Cahidcnin 
kıymetli gerdanlığı çalınıyor. Bu gerdanlıi:ı acaba ilı;ıklarından bi
ri n1i çaldı? Yok~a ba~ka biri mi? llırsızı, okuytll'tılarıınız bula .. 
calı.tır. Hır'17.J bulana kıymetli bir fotoğraf nıakine.i h<'<liye ede
ceğiz. Bu heyecanlı ttfrikamızı cok yakında Son Telgraf sütun
larında okuyacaksınız! 

Ankara sefiri 
yakında geliyor Alman tayyareleri 

Yeni sefir, Türkiyeye 
~ocukluk hatıraları ile Belgrad hükumeti, Yugoslavya Üzerine gelecek 
bağlı olduğunu söylüyor tayyarelere ateş edileceğini Berline bildirdi 

İspanyanın Ankara elçiliğine ta
yin edilen eski Biikreş sefiri l\lar· 
ki Pedro dö Prat 2 ınayı>ta Bük
rcşten Anknraya han ket .edecek
tir. 

Sefir. kendisile göriişen gazete
cilere Tiirkiye hakkındaki ihtr • 
saslarını şöyle anlatmıştır: 

•- Çotukluk hatıralarile bağlı 
olduğum ve çok sc\·diğim Türki
ye,·e nakledildiğim için pek mem
nunuın. Ben taın ınannsile bir nas~ 
yonalistim. Türkiyede de böyle bir 
rejim olduğu için oraya gitınekten 
~evini:yorum. Millı Şefin1iz Gene· 
ral Frank<ınun da Türkiyeye karşı 
husu~ ı bir sernpati~j vardır. 
HarİCİle nazırı bana Ankaraya 

tayinimden bahsederken ~öyle de· 
(Dc,·amı J üncü sahifede) 
---<100----

Ecnebi bar 
artistleri birer 
birer gidiyor 
Küçük san'atlar kanunu n1uci· 

hince memleketimizden çıkarıla -
caklarını yazdığ1n1ız ecnebi bar 
artistleri bu sab;.h da emniyet mü
dürlüğüne müracaat ederek pasa
portlarını vize ettirmişlerdir. Bun
lar bu ak~aından itibaren şehri -
mizi terke başlıyncaklnrdır. 

Emnh·et müdürü Muzaffer Ak
alın halen muhtelif milletlere 
mensup 162 eı;_nebi bar adisti mev
cut olduğunu ve bunların ekseri
yetini !llacarlarm teşkil etfığ"inl 
söylemiştir. 
Diğer taraftan bazı bar sahiple

ri de yerli artist kıtlıjtı ve vergi 
çoklııjjuna inzımam eden yazın 
'aklamıası münasebetile müesse
selerini kapatacaklarını söyle • j 
ınekledirler. 

Londra 30 (Hususi) - Yııqos • zeriııde uçmuştur. 
lavyanın Almıanyaya karşı olaıı Belgrat hükümeti, Büknş Ber
dış politikasında bir metanet mü- tin L·e Roma lıüktimet!eri1ıe bırer 
şalıede •dilmEktedir. nota göndererek. buııdan sonra 

Son günlerde Alınan tayyare • Yugoslavya füıeriııde uçacak ya -
!eri, İhtimalki askeri sevkikatı ta-ı bancı tayyarelere ateş açılacatjı111 
rassut için Yugoslav toprakları ü- bildirmiştir. 

' - " . " .c • •~·'A 

, ~<.tAs·K•ı:.:~Gözue .·,.caph'eıer.r> · 
t .. --~~:·-·/- ·~- ~-·".-~·~ ~-- ~ . -. .-· .. ·- -~ . .- . -------~~~~-: -_-·\·U 

Norveç'e sevkiyat yarışı 

Norveçte çarpışan İngiliz ihraç 
kunetlerinin teçhizat ve ağır si
lahlar bakımından, kendilerinden 
daha hazırlıklı bir diişmanl• çar
pıştıkları muhakkaktır. 
Almanların Noneç seferi için 

bütiiıı tertibatı a,·Jorca evvel al
dıkları malumdur. Norveçin baş
tanbn'.5a çiğnennıesinc vakit bı .. 
raknıadan işe müdahale etmek la
zımdı. Cok iyi hazırlanayım der
ken, hic ihraç yapılamıyaeak va
ziyetlerin meydana çıkması müm
küı>dü. Bu mecburiyetle İngiliz 
ibra~ km·ntlerinin sevkinde ace
le etmek tercih edildi. 

Müttefiklerin bu seri mukabe • 
leleri ilk semerelerini vermiştir. 
JSonerc içinden hıyanetle, dışın
dan baskınla çullanan Almanlar 
ingiltereye karşı olan sahillere ra
batra yerleşemediler. 

B;;-suretlc İngiliz ilıraç kuv -
vetleri donanmanın himayesinde 
Norveçe ayak basabileeek mevki
ler buldular ve üssülharekelerini 
tanzime başladılar. Bu başlangıcı 
, akalıy·an İngilizler ~imdi ilk ha
zırlığı ve ilk hamleyi yapmak iti
barile teçhizat, asker miktarı ve 
oğır silahlarca faikiyeti elde et
miş olan Almanlara karşı müthiş 
bir ,·anşa girdiler. Bu yarış Nor
vcc tonraklarına sevkilat yarı$ıdır. 

Şunu da dikkate a)ınalıl'IZ kı, 
ağır silahlar, teçhizat ,.e asker sev· 
kiyatıoda Almanlarla yarışa baş
lıyan İngilizler Norveç toprakla· 
rına Almanlardan daha u•aktır
lor. Sevkiyat yapılan İngiliz 1i -
manları üc yü• mil mesafededir. 
Halbuki Norveç sevkiyatmda kul
lanılan Alman üsltri vasati olarak 
elli mili geçmez. 

İnırilizler yakınlık, uzaklık far
lkını doni-L vasıtalarının bolluğu 
ve deniz hakimiyeti ile telafi etme
yi hesaplıyorlar. 

Norveç harekatının başlangıç • 
larında ı?elen telgrafları hatırlar
sak, Alınan tanklarının ilk nok
tadan itibaren muharebelere işti
rak ettiklerini anlamış oluruz. İlk 
hamlede tanklarına varıncıya ka
dar karaya çıkamıağa muvaffak 
olan Alman kıt'alarına kar" e. as· 
lı nıuvaffakiyctler ancak SC\ kiyat 
yarışı kazanılmağa başlayınca el
de edilebilir. 

Bu sırada müttefikler hesabına 
kaydedilecek ehemmiyetli mu -
vaffakivetlerin başlıcası, Norveç 
sahillerinde birkaç ihraç iskelesi 
temin etm;• olmak ve o iskeleler 
vasıtasile şimal harekitınd:ı ga
libiHti temin ede<ck SC\ kh·at ya. 
rışına devam edcbilıııektir. 
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Kl FÜRNA..l\lEYI:., 

HICVİYEYE DAİR .• 

MtjuıT \;(:r l'e a:ılt olduğu f!ÖY• 
ı , bir hı.ev .ye, yahut kü~ 
me cocuklarm eliOOe dolaşmakta 

. Şimdi, tat&:Jot ya.pılııor; 
o kulü mm=me nasıl yazılmış, 

1 ya~: t;ıhii OTf.\Y • 
dan çıkacak.. Kendii:ııne üfedilen 
roe'ihtır .şar, 'bu iddiayı ttddct · 

Ben ya:ıımad'ım. demiş, ~ 
nıdur. 

ı:.:urler, lböyle feııa ıakrrd> ed«'· 
•. Şaı.rlcr JClhan:a, na"Zi:kçe , 

.r. ..n-b.c •. Maarı ı, ebemm~ 
)'(>I) nk Çürd<il: 

Aldanma ki şair se..u Mbetto 
yalandır 

FİKCETL'll MiYA, ·ı 
SATIN ALINDI 

Meri>W'n şa:ı.r Tev>filı: .rntretiın 
&b<'"kteki ~ımı 'beled~yece ııa
hı ;;:nd.ı.. Buray.a, b:r de bekçi 

. ılliu. Flkrcl, İst.an.'bWlu l:iır şa
ird Beloc.ııyerr.;:ı:.nı, bu hare eti, 

r namına gırııel ':ılır lcact.icşin:as
lrl<tn· 

T vlll!k F'İJ<lrelÜn şı:r.lecioden, buı
l!Uıriltü ııer.çler1 hemen ltiı; ıevk ~ 

lar. Qiini;ü. ti5anJ, çok es -
lııim.şür. F&kat, mret büyük br 
..,.rd>r. !'meli, geı:çlere na&! an
la~ arası! sevd.rmeli~. Bu bir 
mı::oekdır. ~ bu. m<iıDevveı: 
hL bııUnlann Vll'lllf~. 

HER YOLCU MUTLAKA 

KONUSUR ~nı?. 

1 

pak ti i 
-matı., ı;a:h.h tarafından tavıdı Buralarda badema nasıl Piyasadaki tekmil siga-(Bakalım, ne diyecekler 

1 
lstanbulda olduğu gibi 
buradaki tekmil fabrt

kalarda bir araya 
toplanacak 

'h -yacın• 
Almanyanıo ı t1

• d"ği 
karşılık biriktıt 1 

\'l?VQ tekı:ip ffi@5Jl>.. 

Trenden ıinen her yolcu. o refi. 
kliro to:e mut! aka ,ı.rz:uı• boy> hı iM 1 

et.ıne•>e mecl>l>I' mudur?. a.mıı.., 
o ..,-kadaş, bÖY le bir ·m-ecılıuriyet 
whmedi\"Or kı, sôyl<!siaı, sölyeıne-
9Jn, lıec yo lcı.ın1ın a ğ'Lıııııcl::ın blİI' • 
şl!y!cr y~. Ne g;ı:rip iş?, 

SÜSÜ?lı"E DÜ KÜN 

OLA:>i BAYA. 'LAR 

Amerikada, ı.an.-runı.ı; kıibar ile
mıne mensup zen~ b.ia: bayan, 
ytllarca en hık! brr hayattan 
soora ~enJ.e.rci•) olmü.:; .• Her iıı.
saın ı:'iO .. yaş: 'ffi. 

Bu le.adın, hayatınd.a, sfuıe. pü
se tuwl~te o k.a<lar çok düşkün • 
rr. ıiş ki, olum •foşegi<rule bile 

AınArı., dcmı:;. (l>kkat edin, ö
tek, dür.va} a pcl< çapaçul gı ımi>
; ev:m .. Biraz •rrakyaııma, k1~afe
tim<:> d>kk.at "'-ı.n ... 

Pe amma. otel<> dcınyada, ay" 
nı mııkv l• tazeLiyccek roo<k'rn 
oorocrl'Cr 1ıazır = ·ı. 
1:: UZUN 

SÜREN .'UTUK 

inşaat ve ne yenilikler 
yapılacak ? 

ra paketlerinin şekilleri 
değiştiriliyor 

ftırıeriıahçede 'büyük hır otei İnltiıııarlııır ldareııt; p•yasadak:i !r'-
~ptonl!ın hak.kıındaki belıediya- !<aı!'a ~Lı\ll".de esaslı ~ilirt 
n!ın k.aııa:nnr ııJUrorLil< .~ yapa.rak şdkıir.Lırını. değı,µı '<ın.;?i 

kara.rıtışiırın •ıT. Bu meya.ndaı 
· . P.roat kabo.ıl s1ıınemı$fu. .sCpalıi oc.'.\ğı• sigwa.sı kutı-.ıları, ı 
Mıiitehasms. >buradıa.lti tab at J1JÜ-- sarı yQl'dızlı zemm ürerto-e elınrle 

zeiliffenin bcrz:u~ ıç>ıı. '* · ik:alk:m ve mııırağı bu'lun2n "'*' ı 
mı Feneri>ahQ-1'.le ~ Ka:lıamışta Tür.k atkıtlr.ı:'mn lôcıvert ı•mktHi 
1ı oobl.i~ve b~. küı;-üık ~ 'c süs '1'iecei..1:ir. 

Bu otel bOr .yaıt kulübih şek • rl3of(azİQt• pak'.tJ.er,nıiın üzerJıe,. 
bu ·-·'"" 0 ,,__ ~1lfllt:anıi rinOOki Anadlouhisarırun r<:c.n'Jeru 

1inde .ar~:.ı.r. "'v' "' de tamamen lkalıchrılac:ıık ve yansı. 
Prodt F~Ç>ı • Suadi~e ara • ltaınameo ~- rerlkUr- 'bırakı.J.a.. 
6lDi.n !,,ı.arıbulun btr ğlerıoe v~ cak olan k:opak ta güm~ y a.Ldız 
ı;,'tı:ral'ıillli mı~ı oı:ı:r.ık a;Tll-- ~in<b küçük k~ yefkenl.iler 
Jllki:..Jın! 1 temJ:Ştı.r-. 

Bın:ıer ... ı.k-;h Fan~ahçe - Sua
cı1}e .ırası 1'!.oda ve Kaıd ko'{iinden 
ıt.:ı.ın;ıırrfı ayn o!<.r""' \\. ıhususi 
ilıayaık'l. ;,StHzam ~ tek.mil Ulll<" 

SU!rkırın temin. suretilc teşko i o.\ı-

~· ıbulunacaıld.ır. 
Saloo ~ pclootledıııiıııı üzer· 

~-ri ise Y'-">1 ve -ı rı:-.ı-kte çi.ni tak· 
~ffi ~:ızy:iaıa tla kısmen sü.sl=ecelı: 
pa'l::atin üst ya.rı91. bembeyaz ktr 
~~ ~:ıde ~ yeni alameti 
fnribsı bulu~akhr. 11,5 luk ve 

ı;:ıco.ktır. Ve badem bural.aroa en 3'.B. p:xkf-1~ 91 rlddOr:v...n 
ya'J):illc ' )1.ru evler'.n blrbi.r·h'ın- pa:kı:ıt.l.ti de QC4( urif bi.ı:ıer ~ 
d '11 muyyeıı mosafe<le u..ak olm~ soJ,.-ulacaktır. Du yenı 'P:ııketlec 

Bundan bir >ene kadar eneldi. 
Tarihi hatırımda değil, Son Td.graf 
koUek.siyonunu karıstırırsanızi bu .. 
labilirsiniz. 

Kerestecilcnle yeni yapılae seb· 
ze bilinin, bir takım. fenni nok • Anadolıu ya:ka6.ının b<ızı yerle -
sonlar ılolayısile, bazı yerleı-inin rinde sanayi oos;, tı ye.pı-knasına 
çatladığı iddia edihnişti. müsaade ohmmaımaısı bıe!ıOOiyece 

Bu, hakikat idi. İn>;aatın i)·i &l- kamrli.ıŞtınlımıştv. 
mad.ıtı yolunda bazı şayialar da Buna salıep; ıleN:le büyill<. 
nırdı Gazetelerde uzun zaman iıma.r üı.aiy..,1ııre baı;lımıid1ğı Za • 
me,~u bah,oJınuştu. ma.n bımlan:kı.n ba<zıkınnın it; • 

Cen, ıı ıaman yazdıgıoı bir yazı· ' .t.wıı.ıak edilip yıkılması için m39-

da, bu dcdikodulann sahih olup raf iliüvar e<J lmem<.'SilLr. Ve Iır 
olnıadığıru sormuş. eğer, yalan ise ·l:mbu~ cihetlııde o.lil~ l(iıl:ıl Anır 
tekzibini, doi;ru ise, belediye feıı dolu vaka6mda da .Oüyük bir saruı
heyetinin işi tetki_kten sonra, bir Y'l m~ ııesis cilU'l'IIID36"l tek""" 
raporla meseleyi ı.tanbul halkına CÜ J1<tmiı;tic. 
bl~innesi .!•ap. etıi~ini. işaret ?t - İJn;ı,lfitlhı<ıııe ve l'aıb ikal-an htiı-
m~tlın. Çunku, bu > kilde. de\ a~ v>a tdıeo::k olan bu ınırUıkarwı 
eden dedikoduların hakıki mahl· . • ~ _ 
yetini öğrenemiyen vatandaşlar neN'd;e kw:ulacaJ!ı ~e yem ,,,,...n-
daha fada üzüntüye kapılır. bu> lim.a.rrınıın hanıı• yerde vucu<i" 

Fakat, benim, g~çen yıl lleri sür· ~tiır.i!eo<'W :kat'>)-eUMe ksb>t edXI· 
düğüm bu samimi ve hüsnüniyet di:l<!ten sanıra ka;rar~ırılacaktir. 
dolu arzum, herhalde kulak arka- r Fı:ıkat; y.ni hmamn yeri belli oL
sına atılmış olacak ki, hisloir ta • maıtn8t1l!lla ~. ÜSküdaır • Baf!'-
raftan, hiebir ses (ıkmadı. tla:t )-Olıumm hlçbir noktasında 

DUılya<Ja oo urun ııüı:en nutku, !arı ve ~ler içır.de buJumnaia- ı::ı k yıı.kr.ıcia piyasaya çıkarı.la • 
1934 yı!ı.OO<ı, Aııııeıi! . Ayan aza • n şart ::crıulac.ıııkı Suıaıcli'I"" _ calktır. 

Şimdi, tekl'ar öğrenivorum ki, , sanayi tcsiısatı \-Ücudi! ,getirilme -
bil Jıinasındaki hatalar daha ziya· rnes · şimdiden kal'iyet'.c karar • 
de kenıli9ini göstenniş, geçenler - ~Jıınıştır. 

s 'lUan l:ıır zat ooı·lcırılj .. B:ı nu • 1 ""' p;.w..,. tanaftı>n '""'ara iııtıhlıi.ki 
- J. 1- • ·· - Be F\.neri>3'ıçe ara.sır.da eV're,.. ge • -.- ...., . . to.u1. tamam ~sa.::. ııunnu.ş.. n, . . :ıle ,~,._, m<._...«nadiyen aııııtığlııdan C>bali 

~· b!_nanın bazı kısımları ha.fil çö- J\ır.ıadolu yakası sanayi mınbkaııı 
lmntuye maruı kalmıı,, bu yuzden llrurulıduk.!:an sonra Üsküdar Ka
Y_"ni<ieıı çatlaklıklar vukua gelmiş- dııköy ..., oıvarınd<d<.i tekmil i.na . 
tır. .. ıa:ımme , fabrikalar bu mıota -

bu zatın, 15 saat nasıl nulka dıe· , 2lut:i yçluı ve tlahi.ı ,.,..,..... llru; [-'--"--- '---""· '°n...__ 
. ~hkite -~l ~\..~· tan •U ""'""""'mı.n •<u_.. fı-"""' 

vam et~ de.itti, dioliyecleriıı, lari.le '"" _,N ''*""=' - 300 bin kutuya ve ı;indie l mııl 
15 sa.M nasıl tah&ımnül edebild>k· zırn olıwacaıkitır. Qe,f;lc.r sigara Jcll!ııdına c;ılımllitıır. 

Bugüıı, bakalım, ne cevap vere- 0 a n.aıkblunacaıklıır 
eelder?. Merakla bekliyorum. Y • 

leı t.nc şası:~{on..mn. ı • 1 ı , a ı • a , ı , a ı a • ı a • • ı ı • • 

Hatbuki, biz, {lU svn ay lama, 
ruıı loma tların boyuna nu 1J.ık ~y
lomekle vaıut·~ııin<ien şi>
kıAyet edtyorch?k. Meğer, zavallı • 
~. daha ~lannı bile JU;mamış-
13'1' •• 

AHMET RAUF 

IKüÇÜK HABERLERi 
* Haı:'bıiye - Taksim, Sultanah

met - Beya-zıt cadielerile Reş::.d;;ye 
caddesi ve Beyıı:m meydanı lbu yıl 
asfalta çwrıi.lecc'k t.ır. * Aın:ifan ~a ynırun vazi -
yette bulı.ır.up vü.cuıcfu.'lii<ı beliD
den~ ı n .. cv.;ut olınıyan Emin 

r ..;mıirıde bir gançle Münevver a-
ıhnd:ı !bir bav .ıııın a:kahları di.i.n 
Bcyıoğlu ev lu=.c ımemur ,uğunda 
kıvıhr~ır (" rrJb:izU<la geçını;,p 
k:iıfu ım·kta:rda para roplıyan Elıni-
nın bu mw'ut günunde h,i.rçoık Ka-

A b • k J • RE.ŞAT FEYZİ 
~~ =~::.: .:.,:~ Bu sabahki ekspresle 
~ buıu-n ""' Anadolu - Bina dar geliyor 1gelen makine tüccarları 
Rumeli oiıclleri i\• yıegaoo o~ ... ~ '"'~-;..,,;~ h-'-- ;.,.,al -" ·, - · ed -•--- u1·1 Ü .,.,.,....,u ııu-~-· ~••::n ...,. .,.... lagılter en t ..... us ı e ma -
mobil ~ ~ olan skü: · mek't.e bulunduığu Dh>anyo!und:ı.ki 1 kine almak üzere Londraya giden 
darda modern bir araba vapı.a- ı&- bmarım dar ge~ görÜldüğüıı;1 - tüccarlarınu:odaıı iki ki~ bu sa -
loe~ a;:ı&ı ~.buif.ır. . 0-"n id=iıı .bazı 'kısımlarının ~ bahki elııspresle şehrimlıe ılön -
~tüA~~~ d<a yere n3kli Ulll'U'l'i göriihnilŞtilr. mıişlenljr, Bunların aolattıklan-

:".'.:.:51._..~·-" ~ Sar..,,._:,•rmı :iJıe Şimdilik sici~ ve levazım mü • na göre İn~ltere fabrikatörleri, 
...,,._..... •• ~ aı~u dürlükleri Y"""',,....'"~ı-: R~ memlç,k.etimiıdeıı ham madde ih· 
~ aııu;mda d:ı. ...ıı.a, va- .......-~- ~ 

' 'J)'tml .iş) ıtrlmesio için ~ ıpaşa trıEid<resesll"'1 nı:iklolunacalktıır. ' raeı mu.kabilinde mülı.im .miktar-
. baş~R'. M'"2ikıir ıınedr...eni.rı tamiırine baş- da malı;ine satmayı kabul etmiş • 

~. lerdir. 

Aksarayda mektep --o-- KOCA EKSPRESTEN üç 

para ·,tl~ 
A L 5():" 

Yazaa: ALİ KEM ,Jt" 
il• ••

0 ıl' Aluıanyada şu son • bsJ''I 
b · ·ı "d tan harp ' ,,~ 
erı gı g:ı e ar ttirıı•"'' .,. 

faaliyetini devanı e ~l" 
ay• ,ı 

loerı;eyden evvel p!lf !idi1· o• . 
duymuş clduğu besbel ~ılır P' 
için Almanyanın barl_>e oı~ 
:rayı nereden buJdugu d• ~ 

· .ıan suııf11 ;J.011 
aydınlanınc "un ııeııd ıır 
be ılevam hususunda 1 b~" kU .... _.., 
ne dereceye kadar ' dioi '"r 
lecei:i keyfiyeti de k•~ıb~'';.ı 
teri:r. Yeniden A ,·~ıp:'ııao '" > .~ 
da bu rue\Zua daır C )_.,ı 
tetkikata istinat eden b•ı~oil'o~· 
gö:ıden geçirmek jlı.tlı• ·ıcrİ '{~ 
Alınaaya evvela v~rı'oııô"" 

1
r 

tırnıak soretile 70 oıılY ıııı'1' )
1
r 

la nüfustan . sonradan \ . ~··,} 
lerin ıohalisi bunda• barbı .1 0lı11 

d da 1 ,, 

cı en az olanlar 3 
. •'' 11.,:ıll . 

üzere, aldı&> par• ile ~ı~t· . 
ridat teminini düşü"':", istiµ~ 

Sonra ber sene dabıli rıt• ~ 
hala tllrlii şeki!-le.rde aY ~ıı' 
dat elde edilmiştir· fıJ' ~ 

939 eylı'.ılünde barbe1~: ,ıı 
Almanlar .. le diyor ~ 

şoy vdııl ....ıı' 
den 939 teuımuztU18 ııı.P'~ 
ha:nrlıtı ve siiibianıll• ;ı 1.ı ;,,1 
lam Almanya 90 ın PJ" 
sarfe~i.r. Fakat . ~~pi 1 
ınübal.ôga old~ !,enı ;ıddt1 rıP' 
aıılaşılıyor. Ç~ o '.':,İli b f 
fıoWı Alman bB2.1DC6~ ,ıııA 
varidatı lOS milyar ııııırl' ,;t.i~ 
ntul 96 milvarımn yallll". ol 

~-~~_r•fın.•Jnıu~y~: '-
ınum&uu gonı tile : . .!' 

Almanya takas ~ur• ı#t"' 
memleketlerle alış~erıŞ -1' 
yetindtıdir. s1'B pıt ı' 

Vapur yapıyor, b•" iJi1'6' ~ r 
ketlere veriyor, ınuk&b ııt'-1 ..,-.? 
disine li:ıun olan ne • ift. . lfr 
lıyonlu. Bu sa~e. ıabrıı>~ll1',-" 

Suriyeden getiri-\Dükkan kirasını' 
sıımpa.şahlar h· ıbulıunmuştur. Maarif miidürlıü~ A:ksm:ayda Temizlik işler· YOLCU ÇIKTI! 

* Baız.ı k.asaplann· yarını l!!ilolıuk et sat.ııdaırında bi>e 30 • 70 gram ·Lfı!l?.lıi• de yeniden 2 lll1.1ktep t.&- Behlıiye re.iıs mı.-.win~.ırinden 
aelfl .illlda kaba kiığıl kullaııcLk· sis ve mısasını krarl.aoıl~. B. Lıltfi Aksoy dün Yeıl:iJmlıe, S'V
lanıu ~ren belcrli:ye reisEğ). ba- ÇiTl.e tedrmt yapma!kba olan !j ve matya, Yenikapı ve civarına giıde-

Diğer taraftan 80ll günleıde eJaı.. 
pres yolcuları mütemadiyen azal· 
oıakt.ı.wlır. Ezcümle bu sabahki 
ekspresle yukarıdaki iki tüccarla 
bir bayan ,Yolcudan başka hlç:iıOr 
kimx gelmem :ştir. Ingilteredelı:i 
akıabasını :riyaretten gelen bu ı... 
yan Lonılra ve Pariste gündüzleri 
hayatın çok nonnal eeçtitiıti, ee • 
celeri ise bütün IŞlkıların söad:ıi -

&ibi maddeleri bırıl<~ ·bi 'f 
kat ya, et. balık, yeJDl'> !aııi' 6; 
olan maddeler iein ~ vııf.;ıı' 

1 yo'· ~· .İ' rice muhtac bu unu 11 ıı> '~ 

len ipekliler 
Giıdke Suriyedeo Hataya ka -
~ mal sokup andan şehriıniıre 
C""lirea bir :ıef>ekeye mensup iki 
~ uç üsü1nde lhydarpaşa is • 
C.::.<>11unda yak.alımmışlardır: 

Diyarl>a.kır truinden çıka.o. yol
cuları Haydarpaşa istıısyonuada 
tara t eden &iimriil< muhafaza 
memurlan iki kişinin bavulların.ı 
<'Ok '"'•kin glinnil"1u ve içini 'Çl· 

verince 42 kilo Suriye malı ka
~k ipekli kwnaş, son moda kadın 

-rpları bumuşalrdır. 1 
Uaa;an "" Fnıl ismindeki bu iki 

volcu lııaçak ipeklilerin meoıleket 
<lıııhilindc imal olunduğttıau iddia 
ed~rck bir takım faturalar göster· 
m.i~lcrse de mallann bir kı. mına 
..U olaıı bu faturaların da eski ol· 
iuğu aıılaşınulştır. Yakalanan şa
hı.dardan biri•i eski ve sabıkalı 
bir kaçalm olduğundan bu malla· 
rm Suriyeden &etirildiğine şüphe 
blınanuş ve her iki kaçakçı da 
adliyeye ven1miştiT. 

arttıran Bulgar 
Tahtakale civazında &lkapa • 

ıundaki dülddomın aylığını 29 li· 
radan 3e liraya çıkarmok i.stiyeıı, 
fakat lüracıııı Ua ·it Mizzııhinin 
emniyet mü.dürlıığ'Jne şikayet ve 
ihbarı üzerine cürmümeşhut ha · 
linde yakalanrn Bu ı:ar tebaa • 
smdau Dragom•rin muhakemesi
ne dün asliye <l üncü cezada de -
vam oluııınuştur. 

l\hiddeiumwni de clünkü celse • 
de lddiananıesini soy lemi~ ve SUÇ• 

lıı Bulgann milli korunma kanunu 
:obkamına muhalif olarak kirayı 
arttırma.ının sübut bulduğunu, 
kendisini cezai mes'ııliyetten kur· 
tarmak için Lir Hllık icar bedeli 
kıymetinden fazbsını kiracıya bo
no! r ioualatmak suretile tahsile 
kalktığının da sahil oldui;uııu •ÖY· 
!emiş ve milli ~o.'Wtma kanunu
nun 30 uncu madd si delaletile 58 
inci madde hi.lkır .. 1ne ure ceza .. 
landırılm '1nı tal'1' tmiştir. 

Müddelumumin"n istedigi bu 
ceza 200 liraya bdaT ngır para 
cezasıdır. 
~luhakcme 2 ·~ ıs Perşembe 

güniı. saat 14 e kal:n .. t.ı.r. 

Yazan: lskender f. SERTE 

i BAR ÇİÇ 
~==~------mz:ıcıı::=mııı:cı• No 45 .:::::t:"-' 
_ A ~ sen. de çocuk ;.:- bıi 1 

Cxıınuşuv !. Poli61cr gece, ı;ün· 
dıliz ve günlerce eviıınizin ctrafıD
cm nöbet lıck.liyemezi.er ya. Onla-
rın , ,- rözcülıeri, ad:aıınllan var. Bu
rasır.ı basmak lı;m müs&it br.;at 
acarLır. Ben l:ıunıda kalamam bwr 
d.ııın ııonra. .. 

- Ya ne yapmak. rıere~e gitmek 
f.ikıı,odes:n' 

- Kimseye ~eden Büyük
edada bir otele 1'!iliP biır hafla, on 1 

oha doğrosu bQ .çeteniın ya· 1 
bla:rdıb l(u'llC kadın orada kal - ' 
mal<. 

Ccliil h retl" sı;miu: 
- Ya biz.'!. 

- Hep bcmber gideriz ~va. 
F~at, ll:ıundan ör.<:e son ·bor tere 
t~'la ;ın.. Polli müdurunli gor. 
Onan da '?'!'~· m al. Olabilir ki, po

lit. müooru oo !OObılrimiri, zabıta
n alac.31{ tıcdbh"lere aykırı bu-
;...,- :G ış yere gitın!i; ol uruz. A -
dava. 

s 

L ler .. Ben k:ı. ırr' 
artık. 

- Mew r etme P ılis mua.ırü 
flk.ıi1111z.c ~-vip cc.. • .ıkş:ını pos
ta!IAc he? l:ıiirlilite Adaya ,glcıeriz. 
Hele h>r .ı<ere CelAI İstıınıhu!:ı in· 
sııı de z.ııb,t.a iJıe temasa gcçsın ba· 
kalım. 

Celal dc~hal giyindi .. O ha!ii i
şin a!.avı.ıı.aa 'itli. Kori<:ınuyoc de
ITıJdı, Fakat ilıiıdalıru .k.aybetmi -

yor: 
- Hele du:ıı-ı lbak.:lım, yahu! di'~ 

yordu. Daha P<:"rşembeye kadar 
mu Jet var. V T hl ben bu 
iŞ n böyJ.e olacağın:, nil:ahım;zın 

bııraz gcdkec ru. bu ge<:e rü -
yaıında gönmu.şt.u.rrı. 

Semih başıru çeV'.ırd.i: 
- Neden söylemedın ~bahtan-

bcri? • .. 
- Srraısı geldi mi ya?. Kimbııiz 

felsefedenı, kiminiz saadetin bir 
tclil'kk. m ':::d oldıı;'!ı:ndı\n bah· 
scttiniz., durdu """·· Uoottum l(ltli 

Ce !il, t y !ardan ı:ıc.-eıı me k. 

dema. hııQl:f.r .kaaabm kaba kiiğıt 6 ıncı okullar taılıebe.le.ri ile civar- rek bu:ra<lalci 1).mi.zlik i.şk-rin.i tı.lt
kud.aınanuyacağwı, etlerin mu • da.lci diğu· srkışık mektıaı>leriııı. t&- kik e1ımiıt.i.r. Hatzira.ndan tiOO.ren 
h ~ mce ka,ltıda sa.rıl.acağ>m ~ll..ri 00. yeııi okullara dr.ıvam muh 'lıt yw leTde 8000 lira sar
t&mlı ı;..ıbelere te'blıg etmi:;Ur. edeceklertlir. folaJIJara.k ıııode!>n cöı> afuı:rlerı ve * Fi.'!UULl!'a can..::ı .çindekd me- l·-;~;?;m;;;;;;;;;·ı 6000 nm sarfolwııarak da yeni çöp 
zarl.Jkt.:ı. ouluna.n İooiliçavuşoo 11 i.slıı.Uelf~i yapılaca.latl!'. 

ca ~ulmıyacak, ~~.el~ 11 
dayanAbilecck o~ ydı>..,,;~ ! 
deleri biriktirilın.IŞ, ""..;j,ıı' f 
tohum, sebze ve baY" ~1~ 
yeceki ot için keyfi-Yet ııı"':' ~ 
i'ildir. Bu elzem olan .ı' 
mutlaka lıxnn~ıılardB1' 

kabrıııı.iıı mC\"<l~ çJkarıl.ıp bara
kalardl y,L.oınaısı lka'l"...-.aştıınl -
ıruştıır. 

Şehirlerin haritası rüldüğilnü ~- l-r .. ure_ti .. v.ardır_ ... · __ ..-.. ,)1e 
* Bazı helecoy e şııbcleriıode te

mizlı k melcm t.aruıieııtile kabıp ve 
dt. • ,. ul .aına...aığı görüldüğiln -
den bu kab;f k...ıbp ve daktıilol~rın 
ç ,..sı şubelere tebliğ okın

Meraklı bir bekleyiş 
Otobüslerin muayyen bir vakit 

tarifesi yoktur. İstiap haddi yok· 
tur. Sür'atinin azami ve as.,""<lli 
derecesi yoktur. 

Tekmil şah.il' \-e k.a&'lı•aı..ı.rnnızıD Y aru.ıki bahar bayraroı Eskişebirde t>e1 .~r 
lhaxi~a1a..'"ll 141 çrlwıniıırası. \ıaıklkın- • • ıJ",. 
dak.i Da.lııı•:;ıye VekU'ıtıinin kaırau tatıh reisi ile azala. ~f 
mudbiın® İstanbul vıliıyetı:nin Yarın ı Mayıs Bahar Bayr8JJl1- h Jj ~ 
hell'Üz ıh:ııJt.al.a.rı ÇLk.anlıınıyan be- dır. Bu münasebetle tekmil resmi da İ tı j',-1 f 

mu.:;.ur. * Llma.n hama'Jarınıın bar:ıkııda 
bu .ma.. ,,.Jorml eski alacaıkl< rmın 
bugi.inlc.'Ck kendileıı.ne tevzi o -
luımosı. M~ale Vcki\letiıııce 
ır. N .1t l(ÖrU ır. u tıir. 

c bze ve me-vv.ı halinin de -
nize o.,'l'".ı ,. ıminasebetıile 
ir ~ ... o ~ olsuzlu.k olu :ı olnıa
clıuı aı: tır xa.Kt!I'. * pek faz '.ı rnktx..'<fa To
r> .Jt çıkm.s, lımıım. ~~ ita\ -
ya ' u. 1i3ıl\ bal ı:çı gcmıleri ta
mo.:ıne:> a....ıı. t.ı;, soı.ra omlereesi 
den ıze d0kiilir"u .ır. 

Bütün bııı:lar yoktur. Ve böyle 
Yokluk de\'am eder ve biz, şıki
··et ederiz, halk şikayet eder .. Aın· 
mu, bütün hüsnüniyete rağmen bu 
hallerin öniine geçilemez. l\Iüt • 
his bir alaturkalık, lfıübalilik o
tobüs seferlrrine hiıkim oltır. 

Bu, nedendir?. Bu, nasıl olu • 1 

yor?. Belli değildir Biz, şimdi, da
ha kaç 

0

yıl, bu halin devam ede • 
ccğini ciddcıı büyük bir merakla 
hekliyoru'l. 

BÜRHAN CEVAT 

P l• M d • d ı -Mektıill.lun saıı.ıınu o;;cu:mağa 
O IS Ü Üriyetin e liio: mn ı;:orınüyoruırn. Böy.lıe .ıhbaır-

bir h A dise.. L.arı Potisin = diık'kat.c alıroQ • 

,ı ıd!ıye iıutlutla'fı ilıaıriıc.m<klk:i ka • deirelerle bankalar ve mektepler Eıık' h' de •. 1r~n '~,dl;~ 
za:larl'lll&".• d.'.i l.arit:alaırınm ·~pıl _ışe ır · .,._. dllYlııl "' _,_ Jıu akşııoı tatil edilip perşembe sa- te. refikimiwe olı:U 7' 
ma.sı k.:ıra,rlzıt.>nl.ını$ır. b.hı açılacaklardır. ,...._._,_elıir beleıliY• re.--.. _,..ı 
~ ' J:cın 7000 lııra sııııiiolu- BiTÇOk aileler; havanın bu sa· lan ile belediye rt:'-

nar.ak da Çcırlur.:ıın haT~taılarını:ııı bah ya;:'lllurlu olmasına rağmen tiLC çıkm~trr. . ~ 
çrkaırılma.'Jlno öniıımii.zdek:i .ay iıçj<ı- yarın k.ırlan çıkıp bayramı kutia. Bazı azalar, r~ "_.wıl' 
<:le ıtxıışl::ıı:ııl.aeaktlr. =k üzere ha:ıırlanmaktadırlar. etmifı&enlir. Bu ınöJl~.Jıl' 

müfettiııi Aılnanın ~ 

[ Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri J 
-----

Amerıka ile Sovyetler arasındaki 
• a ış verış 

llM!Si beldeııııı~· 1-
al d•11 

İstanbul - "'u · ·fef1 yaz tarı f 
İataDbuJ • ,Mııdan~·.;··~ıiJ 

da gümle iki defa ~~pil' jl 
temin eden yaz ı.ar:.ı,,ıı.ııP ~ı 
olunmasına yarın s 'j't.ııİ I~~ 
ren b- .. ıawlac•Ut· .· ..iiP b 

4Q.J. 161 .- ~· İ:ıtantıuldan pazal' t ı:ı. · lı" 

l . , ..rn:kfuı yakıt.ur. Tahıkıkat 

C • '° L. kol' ·şı..~ - 11:.icı:si.ne kadar sizi rovkif uJ • ı 
::'l'n, 1.oın er!ı Ddcor biri 1 y . Ku:.-ur.:ı. bakma~·ın! Vaziie 

Almanyanm Sovyet Rıısyadan 
gôrccegı ya:rJunın derecesi ne o
laeaı.'1 Lu harlı.o mühinı bir me· 
selcı;ı olJu. llilhassa Vladivostok. 
tarik.ile Aıuerıluıdan Sovyetlere 
göuderil <"Ck birçok maddelerin 
Sovyeı l.usyadan da Almanyaya 
yollanacağı !i<erinde çok durulan 
biI keyii)eı olrnu~tur. Bahrimuhi
tiatla.idc müttefiklerin ablukası 
ne kadar kuvvetli olduğunu söy • 
lemeı:e lüzum yok. Bu cihetten Al· 
manya artı!. yeni dünyadan doğ• 
rudan doğruya mal eetirtemiyor. 
Lakin Bahrimuhitikebirden Amc· 
rika vapudarı Sovyet Rıısyaya mal 
götürebiliyorlar. Sovyet Rusyadan 
da bunların Almanyaya gönderil
mesine bir mani yok. İşte abluka· 
nın tatbikinde en mühim mesele 

1 

1 

ya arasında en ınühim miktarı 
harp malzemesi yapmağa yarıya
eak maddeler tutmaktadır. Kalay, 
bakır H kauçuk gibi. 

Halbuki, diyorlar, Sovyet Rus
ya daha evvel bunları almıyordu. 
Ey lıilden marta kod ar Amerika -
dau Sovyet Rusyaya 711 bin ton 
bakır gönderilmiştir. Kauçuk 6 
bin, kalay 2 bin küsur ton tutuyor· 

at U, salı günleri s•• et~ 
leri 9,58, çiırşaınba. fş, c ııl' 
cıı.ına günleri pal r'P Jı' 
günleri saat 14, ~~d•~' ,.-' 
at 8,30 ve 11 ela; '"~•Alııl' 
tanbuia cumartesi "!ıı.~v 
paza.r ırünleri s,30d ve_,,,ııt 
tesi &üııJeri 8,38 8 

, p, Jı ' < , mu~Jr.cm • ü- 'her •!'iden mukaddc:rtix .. 
çu · h.r t o ças.ı uwt.ı. Ve ırü' .Tek lfü't' ct11: 

T tl ı, (' •.• ı.i :pru- - YılmM:, müdi.r:.,..et>n <:°"' do> .. 
ııruyurou. i!crli bir zabıta memuruydu. Onwrı 

P , ü, .bu kuçük kfı~ıdı,, ıha:kkmda ı:ıel-n en uJ'a,k bir 1h -
aku) u...ca, h yıı ,t1e Ü-Lalın yuzüne 

1 
ban bi:Je elın r.m•yeıt.le telakki et. 

hık tı: ım vazifE·mdH Ar.::.nızda n<• var
- Münim bix olıbar va.r, Celıil d.ı k.i:, onu ödürdünüz, Ceial Bey? 

B •y! Sı.zi maalesef şimdi tı.ıvk fe c.e.ııa.J mütıı.ı.ş lı r şa.,<ıkınhk çin,. 
m<.'<lburuım. d~ bocalıyor, polıı mildürüııı,, ve-

C....al birdenbire şaşa:1adı: reook ~aı> bul:muyordu. 
_ Am.:m beyefendi, nb diyor _ - Bc-\rıfcndi! Beın• 'l>\'1 aırka~ 

su.nuz? Biz, tayduıtların eJ!lldı.n rım Yı.lmaz 8e)•ckn bü\y.(ik yar · 
lb.ır.ı müşkülatla kuıılu1u;ı k~tık. dırnl:ır ı;>ı-dt.lk. Du, haydutbrın 1 

Ş . d ..__ • · ı--..ı. ı - ı· lbı.r h:iJe ndaı• baıska bir şey ol -.m 1 "" po1-Stn e uou. at: ili l • fk z· ,_. .J •. b ka 
· • B "zck dl isle- masa fı'e.11· • ıra ..... ıze ue aş 

y-eccgı.z - n s 11 yar m b' lıde kork ~ ıb 1dıdit 
~. ıı:rk~. iıimayı.ı;ini ;ı- = un~ >r 
~aın n el>ınc ·,., ;r.icaya gddim. ım<. ~u p,elcL. _ . 

P ! _..__... .. li-"'""'·' .._,lba.r ı OJiıl Bey cebinOOki n1'1ktul:ıu 
0 s ım""'uru, e ....... "'-' " ~ı.--...ı. '·' b , __ .._ T 

b 
... __ ,_ , k " ,~~ .. ._a va.-LJt u-,-..,. a. -

maktu unu YlL'""" ses.e o wna,.a h . k . . eeı· l .,,_ __ 
• ı a.."Tı -onnserı, a .ı...rc.y ..... : 

başladı: - Buyunmuz .. 
•MıldiLr bcuefendi, Dedi ve eLini • bir kaW 1ıeWdf 
•Yakından ve tesadüfen şalıit eder j?i;bi - CeJıa)in omzuna koydu: 

olduğum bır cinayet hakkında sizi - Krymetli bi.r ımkad.a.$Lm1Z3' 
uıı~rr etmek isterim: Geçen gün ruısıl kıydın? 
Kuxgıını;ukt® vapura bine,-ken Polıs müdürü: 
ıki k ş n'n kon~nı dinled m. - M'ı-'r:ıık cıtmcy n. tıabllcikat yar 

de budur. 
İngilizlerin dedidiğine eöre atar· 

bi Amerika lioıanları ile Uzak 
Şarkta Sovyetlerin Vlidivostok 
limanı arasındaki alışveriş harp
ten evvel pek azdL Fakat harbin 
boşladığı eylılldenberi hal değiıı
miştir. Eskiden Amerika ile So'll
yet Rusya arasındaki ticari mü • 
nakalat Bahrimuh>tiatlasiden olu
yor. gemiler Rusyanm Leningrad 
limanına geliyor, ınallarıw çıkan
yordu. Geçen atustos nihayet~ 
kadar hep bu hal böyle devam e
derken eylülde harbin (tkımısı i>-

mu~. 

Sonra Sovvetleriu yine Ameri· 
kadaıı ı:etirttiği l,GIHI ton alümin-
yotn var. 

Birleşik Aıııerika bükUmetleri
nin yeni bir kararı vardır: Artık 
Amerikadan barice kalay ile ka· 
uruk yollannuyacak. Çünkü Ame
riluı da bu maddelerden ihtiyacı 
nisbetinde mühim bir kısmını ha· 
riçlen satın al.maktadır. Böyle o
lunca kendi elindeIWıi başkalan
na satmıyacaktır; dendL 

kacııktır. ---- ,çıııf 
Kapalı çarşıoııı 

saati ~ 
Y 

.. _ .-ı...til" ~ 
az mu_.. pa1ıc•' ... 

tan itibaren J{Jı · •• ı.cııl<tıl'' ıı 1 

8,5 yerine 8 de ·-P,· ti" 1 
lan da 19 ppaJSll ıcııl"~il" 

Diğer taraf!•11 t~;.ıı1· 
ınar için kuruJan, 0 1tıJI 
)arı -peyder~ .ıl 

~"""' Bir çocuk .,.1110~ 1 
düşerek b0~ ,rV': 

ı.ııst•""JıPd;_, 1 
Kasıuıııaşada yerli ~~· I 

katında oturan. 0e-ııı ;.,;1 
nln t ynŞlnda.lı:i dalcİ !>~ 
vin zemin katın tut 
ı;erek boj:uhn~ ~f 

te 
''Türkişe post,, o geceyi Kal .. ır;, ld 

..nr.emiye ~ra vc- • 
da c.ı 1Uiırdc idı. • 

H'llJJlII: 
t.u b aldı ve ça.: ::ık gıyuıdik -
ten soma;, Kalannş vapuma ye •

1 
tısınek üz re ittl'!l> c tı. 

• 

b "rinin kô•k ,nııc ınisaftr bulunan ıprlı:ıea.ktır. Bu, sadece bir .ihbar ve 
ovııkat Cc' l Fl~y, meşhur polis şüpheden başka bir ıınana. l.fa.dıe ~ 
lı-ıfl'Jesi Yt tı..""l tabanca ıle öl· mez. 
durdil! H'llbukı gazetelerde miL - l) -doi, C ,..131 ile fazla kcınu.,vnai!a 
t<"" ı:d '.'n Yı nıı..""ltı arondığını gö. J:iizırın ı:önın:ıil. Ya.mııdıclci oo.ıı_,... 
,.v.. B k ..-e de l-u '.idam ~ 
hakkır.da tıık1r. t uaıımnız....• (Devamı ur;) 

Yine İngili:ılcrin yürüttüğü he
saplara &öu Sovyet Rusaynın her 
'ene 80 bin tAın bakıra, 15 bin ton 
kalan, 30 bin ton da kauçuğa il>
tiyacı vardır. Halbuki Sovyet Rua
yaı il• yalnız Amerikadan değil, 

daha ha._.ka yerlerden de bakır, ka
lay ve kauçuk &etirtmi$tir. Hem 
de İngilizlerin hesabına göre ihti
yaçtan fazla olarak. Fabt Sovyet
Fin harbi dolayıeile SovyeLlerin bu I 
maddelere çok .ihtiyacı oldağn SÖ:l'

lenm • tiT. Fakat artık Fiıılandiya 
luui>I bittiğine &ilre tıandan sooı:a 
bu lthaıat ınildanıwı. ne olacaiı 
ayn bir ..-.ledk. 

:ıerine bitaraf Anıerika ile bitaraf 
Sovyet RU&ya arasındaki ticari a
lışverisiıı yolu da değiştirilıniştiı>. 
Uzak Şarl< tarikile olan bu müıı.... 
kalıi t da arttıkça artm:ıktad.ır. A
ınerikııdan Sovyetlere yollanan 111: ,, • • 

çıkıyor ,ı& 
.uıaıı 1·4 

Geçenlerde kBPcte.Sİ~ıır 
Tiirk!şe post ~ııdo ol 
i.ot~a ınli6 



• • --- ' -..' 11:11' » 

p ltalya'nın vaziyeti hakkında düşünceler 

A a rıni rı -
reke i durdurul u 

(1 iael alılf..., ıln••) j 
YENİ DEULLHR 

lteınbıthrfa hüc tarda lnılua • 
dalı: •• 

iUHAREBEIYR DEVAM 
EDİYOR 

3- 8 O N T ı: L G Jl A F - 3U NTSA.'l 1940 

SON TELCRAF'ıa tarihi tefTikaaı : 54 

Refit Pafanın Hatıratı 

MAKEDONYA A JEŞLER İÇİ DE 
Yazıualar: 

ltkeılder F. SERTELLi Cevdet Retit YULARKIRAN, 
... =.-- - .... -- -

~-. 
1 

30 (Hıuuri) - ôur gaze- 1 Siyııri mehafiU:/,e ise, bu hu.nuı- ı dikkate şay®dıT. Eski sefir mu
"d., tıııyanın 1'0Ziyetı~ b<ıh • ta .,,,. dereı:e ih~iyııth ~ liM-.ı Udi!, i~iyalı. bi<' dipıo.ı-tır. Ye
e, . bir 1/azısında d'l/O"T ki: kullanmakta ııe şımdılık ltalyıı - rıne tayın edilen Alfieri Alman • 
ı • ""1ı;?"e Alına.ııya ıle yanııana nm va.ziyetini de{liftınnemıe. lii- : İta!yan. paktını yapanlaroandcr. 
l>q ll\Tm.ek Uti.floo'. ~ Sta.>r- • _ . Fa.kat ltalyanııı polıtıkan vekıı • 

Paris 30 (H><S1>Si) - Norveç par-, 
l<imeııtosu reisi Hıımbro, Alınan • 
yanın Non,eçi evı'l!lden util<iya 
ka.rar verdiği hakkında orlaya ye
ni deliller ııtmıştır. 

IWma 39 (Radyo) - İncillere 
Harbiye Nezareti ~u t.Miği n"' • 
retmiştir: İki ,-adide ve N•msos· 
ta, Alman tayyarelerinin iddetll 
tarruzlarma rağmen şiddetli mu
harebeler oluyor. Başka kayda de- 1 
i:er bi.ı;.sey yoktur. 

Reşit Paşa, bu hadiseyi de Selanik 
~"<ete_.j ol~ uure,_ bunlar, t zum o!nıad:gı ı:"yltnm•kte~r.. yiin alacağı §ekle bağlıdır.. Nor -

1' rıın gemfleme-.;ı ıçın bunu Ordre ga.zett!ı de dıy0>r b. •!tal- veç vekayıi bu hıısıısta miüıım rol 

~ı.;;:7;~ oanim:rk:ci:ı:r;;~ i;;,m:ıı 
0

;ü;k~dere ediyor 
.iıolm 30 ( A.A.) - Doo<i - ı· O.bat rloklıın tesblt edileCfkt;r. , !etine ;erked 0 ceklerdir. Derlct pi-

' ~ 40:°00 ton lıltbubııt ı·e Çiftikler, kendi ıhtıyaçl:uırı.dan yasa fiatındaıı bedellerini ıewı11e 
• lf- yef~k;;usadel"~ edilerek- fazla olmL mıktan, Danımari." dev-1 edecektir. 

·' çı t mevcut o.a. lıu-

\'a_,;.~ 
Es k İ Başvekil bir nutuk söyledi 

~~ ı:-~n 30 (A.A.)- Eski. Bel- l:er kısn;ma da sira~et etliği tak- omda !<alacağını kayd~tmMiT. 
lqtıı(~vckiJi Van Zeeland, bir dirde hiçbir ıııeınlckctin bundan Mumaileyh, alloıın geniş mik-
""1r- ı~at ederek umumi lıar_pten kurtulamıyaragını ilave etmiştir. 
İti;• ~ya mecleuiyctiuirı istik- Van Zeeland, mıtlıarip milletle· yasta !aks.im edilmesi ve l>eyncl-
~ .t ış ~ diinya iktiııa- ria kendil<!rine sulh muahedesini milel bir miyarıu makul lıir şekil-
''"-tbluı• t,uıziıııinde Amerikanın tanzim etuıc:k h ·kını verecek o- de tadıik edile-Oibn'"'i için Ame-
liıl'lo llcaı:ı role b2gl bul....0.ğııau l:uıı bir feılak• t.ıı:ta buhmacnlda· rikanııı muazzam ihtiyat altınla • 
l! llıiştir. nnı, fabt sulb akted.ilir C'dilnıez noıır ikrazat yolile tevzUni tek • : 

lt.'p, kıırışrkt:k, dün ·ıuuıı ıli- diia~·anın nıiihiın m _ eJ.,Jer karşı· lif etmİ$tir. ı 

~ltnanlar dün harekat hakkında tebliğ neşr 
~'°klıoım 30 ( A.A.) - tvı habeT 
•»t ""1h fillerde beyan edildiği"" 
\ ııı ı'lotı.>cçtıki haz-ek& hak1cın-

1lı.tınıar ün h.ie1*r tebliğ ~ 

lsp oyanın yeni 1 

tmedi 
retmemtfl!?"'dır. 1 çimkü. Almanlarm ancak bir tek 

AyRi mahfillerde miittefiklerin yolu buluMn anzal't bir araziden 
Dombaa.s - Stören d.emiryolu.rıu ı ln• demiryoluna ®ğru iler!edik
nuhafae:a etmeleri lıi.;:ımgeldiği, Zeri beyan edilmektedir. 

İki mahkum ı __ YE_N_l _N_EŞ_tl_"\'_· A_T _.I 
sefiri !Hapishane e kaçmak Milli Mücadele Destanı 
<I - ...,. ~> isterlerken .. !dürüldü I İstanbul Va.li muavini Hıtlıi.k \ 

ı N-lıat P 'en cMi.'li mucadelc des-ı 
~ ~ ıtenç diplomatımm sı.h - Tnıbzon hapishanesinden çok tanı• i:im:li. yeni bi>r ~ser :;ret -

. ıturbilz bir ıı: ce benzet- 1 ciir'etkiırane bir şekilde firar et- m:..-t:ir. Ik •e.rl lbJr .ııdaxe ada.mı ol-
~ t Tiirkiye)e clçi olarak mek • .!iy~ ~ azılı hydut ~u d.ujtu kadıl~ kıymcıtlı bu- ka~ m sa-
ıı_:, ~~:voruz. Türkler, Ebedi Şef- 1 tcşebbüslerını hayatlarıle öde~· ~ ll '""- N"h p k · 
' türldin devamını, "8DUlllt- !erdir. 1 bı o.;;ın aı...,. '' at e eyl, şıım-

birincl wuf si3•asilerindeD I J\f-.&.ur sur- li L o ad Pi Ol e J<.acia.r cdı.>bJYQl. k<.rl _pl1a,1Jel!ll-
f_ J ...,.. meııc eşa.ıy an - cil . 

li_<ı;'"'llı inöniiniin mümtaz :;ah· ri i.le Bartınlı izzet tıra~ olmak _o>ı<'Kaç L eseı' wr:mııstır. 
~ ~- bol.mu arıUr. Siz zaten üzere hapshıınenin berber kısmı- Ozhl ve kültürlü brr şiir ruhu 
~.,. Tüıbüniiz, Türkiye, ci- na ırirmiı;lerdir. ta<;ıyan Haılıik Nihat ~.ıkeyi son 
\Ilı ı:u-p ve iBI'k hudntlarınm Bu sırada Piri, birdenbire sıt • çıkanı bu ntabıııda kurt.uluş saıvır 
"-ıe•teı.a yerinde kii.n ve bina· '--! .ıı:i>t ok J" dest • t bl •ı, ~ dünyawn o tarafının sulh maya ya .... andığını söyley:p tit- şııruza ç ,;.; ı anı a o -
t.:' Jıa.- reme;fe baı;laını~ ve ba&gardiyaw m Qİ7Jlllakte, milli 1ıariltımizi<ı 
1~ 0 anahtarını elinde bulun- kiain alınağa yollamıştır. ıkahraımanlık mar.k.l:derll:ıi. mu -

İl<! ltlilhim bU memlekettir. Ak-ı 
t .e sullıun konınması müşte- Bıı~rılh ım ka,ıııdan çıkıp iki var.fak olmuş mısralar bahnıde 

~I ."hlerim12den biridir. Gerek uuıhk:ümu iuerlcnnden kilitle - Türk oıkuyucula:-ına sunmaktadır. 
~ Ve killtürel ve gerekse ik· 1 mek isterken; İnel zavallının Ü· Fi.atı 50 kuruş olaııı bu değe..!i. 

h..~e ticari münasebetlerimi- zerine hücum edip ucu yassı) smış l eJcrt obfüün okuyuculacımıza ha.-
~fına a:uuni g•yreliwzi bir çivi ile başparmağını parça • :raretle ta\Sİ)'a ederiz. 
eceğjn12e eminiz.. lıyarak vere yuvarlamıı;tır. Baş-

gardiyanın rovelvenni elinden a- E düstriel maliyetfia!ı 

Mumaileyh, 16 bin tonluk bıi.yıi.k' 
bir balina g...,nisinin, içinde Alman: 
askerleri olduğu halde, 8 ııUaııda, 
yani i ngiüzler N orı·eç sahillerine 
daha mayn koymadan evvel Ber
gen'e gelm~ o!dugunu sôylemıştir.I 

Bu 'M>t<1', bulunduğu Alman. 
limanından o tatilıten bir haftıı 

AL. IA. 'J.ARIN l\ARVİKLE 
İRTİBATI KESlLD.I 

i~GİLİZ F.SİRLEBİ 
&ma 30 (Radyo)- içıleriade 

Yliksek rütbeli iki zabit bulunan 
bir İngiliz fu;era kafilco;i Berline 
gdıni \'e Polonya esirlerinin bu
lunduğu kampa yerleıtirilıni ·tir. 

AL:\IANLAR DA KUVVET 
SEVKİNE DEV A.\I EDİYOR 

Londra 30 (A.A.)- İngiHz sa- Paris 30 (Hususi)- Almanların 1 
lıil karakol deniz tana...,leri fi- son günlerde Osloya on vapur as· 
losu rüesıısından biri, ~u be>anat- kN gönderdikleri anlaşılmıştır. Al-
ta bulunmu~lur: manlar Danimarkaya ait Seland a-

H 1 h d dasına do nıillıinı kuvvetler tah • 
. .a ı ~~ır a bizim harp gemile- ı 

nm.z mtL~tesna olmak üzere ~ 'or.. "!İt etmislerdir. BunJarın da ilk 
veç sahili boyunca ~eyrisefain ya- fırsatla Norveçc gönderilecekleri 
pılamamaktadır. Almanların tak- ant şılmı~tır. Almanlar verdikleri 
viye kıt'alannı yukarı NorvC(e ınilhin1 zayiata ra,f:"nocn deniz yo--
hava yolile ıröndermekle olduk _ Lile n ıili:vata devam ediyorlar. 
Iarı muhal.kaktır. Almanlar her- • :orvccle müllefikl<'rin tayyare 
halde Skajerak boğaıunda bazı dafı tonlarının faaliyete geçmesi, 
na.kJj?'"' yapmaktadırlar, l:ıkaı iş- I Almaıı hava faaliyetini gittikçe 
ler hıç de Almanların ar~u ettik- ge:v,,.,tnıekledir. 
leri gibi ı:"tınemektedir. BiR ALMAN VAPURU 

Tayyarelerin rda:kat etmekte 1 BATIRILDI 
oldu!!'>ı /ıidrir İngila kafilesi Al· !-<'ı~dra 30 ( A.,1,, - Gayri re:ı-1 
man tay;rnrelerinin hücumların- ~~ bır membadan ögrenildığine 
dan müteessir olnıaını~lır. gore Danimarka'ya ait Sjaclaııd 

Bu beyanatta hulıın•u zat, Nam- adası ile skandinav sahilı ara.ıın
sosun Almanlar tora.Undan yapı- '!11 3000 tonluk bir Alman vapuru 
lan bomb. rdıınanlar nl'lic.,,,1nde natırılmıştır. 
t:ımam~le harap olmu · olduğunu BİR ALMAN TAYYARE ÜSSÜ 
soylem,. ve netice olarak şöyle BOMBllRDlMAN EDlLDl 
demiştir: 1 Lond • 1 ra 30 (A.A.) - Evvelki ge-

cB11;e gelince, biz Stavanger :ve 11ıensup tayyarelerin &üşma~ı ı 
Bcrı:_ı;ıı lay~are meydanlarına kar- Forııebtı hava üssü.ne muva.fjakı
şı _nıutc.?ddit seferler yaptık ve yetle bombardıman ettıklen haı•a 
mıtralyozlerle ve yangın çlkaran nezaretince bildinlmektedır. 

"Otomobil 
Saltanatı,, 

(1 inci sahifedf'n dP•ıt..m) 

Bundan sonra Refik İnce (Ma
nis~ 1 şunları söylemiştir: 

•- l:lugün bütçe açı_ijı m;lnase
betile vatandaşlara yeni eni mü
kellefiyetler tahmil etıi :n ız sı _ 1 
rada ve millet namına b yük gay
ret/er sarfcttığimiz bir demrd.e 

1 
bütün bunların heyeti mecmuası ı 

sıfır ım4 gibi, otomobi!l re geniş 

Harp niçin 
şiddetli değil ? 

(Basmalculeden devam) 

cıkarsa .vangıııın i.ktiu ettirdıği 
nisbette kuv\'etle oraya ko ·mala
rı ve büyük kuvvetlerini büyük 
kun,ellerc .ları;ı en ı.-0na aaklanıa· 
ları labiıdir. • 

Bu itibarla, bugünün harbin; ve 1 
mül.,kabil vaziyetleri mülleükl.,.
nazarında şö~ lece tasvir edebili
riz: 

la11 Piri de hemen İzzelle birlikle 
nöbetçi Bartıruı l\lw;tafaoın üze
rine hücum ederek onu da yara -

~ümerbank Umumi muhasebe, yer vererek hiçbir kanmıa uymı-
f.brikalor kontrol s:ıksiyonu şefi 

B!r ~&ile ~aını başJamıştır. Per· 
denın ıplerı Alnıanyanın elinde • 
dir, Her ı>enle açılı•ta bir ınsanlık 
kütle.sinin ölümlti, yangınlı kali!li 
bir haileye kurbtn verilO:ek is
tendiği görülmektedir. Ancak, in.
"!'" lık kendjslne ölüm, yangın, fe
laket, <eamet ve inhidam hazırlı
yan bu perdeeiyi bir gün perde.i
nin ipine bağlı.varak boğabilirse 
k!'rtulacaklır. İşte, bunun içindir 
kı, ~üttefik ordulan bunu, per
denın son açılışını ve son boğa. 
l~<ma:vı ve boğmak iktidarı.na sa
hıp bulumnayı bekliyorlar ve kuv· 
veUerini israf etmiyorlar, ' İstan'buıl ar:fuyeıini 

ı n:nbt ıx!r.o avu!lıailaıtl:ao 1 
~ hu &aıbııiı 11 de mOO-

. . B, llik:ıneot Onat ve harf 1 
ll."lnZ! ıtara!-ı.an uzun 
<l'<ııerı~, if.adı~ aJ:m-

Jamışhr. 

Mütealuben clı.;an fırhyan iki 
mahkiımun arkasından jandarma
lar yeti~i& ve yaralı Jl.lust fa da 
yanısıııa rağmen izzetin peşıne dü· 
şiip cDur!. emrini dinlemiyen h
zeti iildürwüştür. Ayni •ıırellc Pi· 
ri de öldürüliıp cezasını bulmuş-
tur. ~ 

Türk M arif cemiyeti 
y rın rozet dağıtaca 

Yann 1 layıs Bahar Ca)ramı 
mun ebetilc TiUk l\lııarıi C.:enıi
>·eti tara.f.mı!ıuı lıall.a rozet d.ğılı-

.!'t:'lan Asafkan tarafından hallr· yan bu vaziyete Büyük Mılıet Mec· 
l•"m's olan h""NDÜSTRİEL MA· !isi talıammül edemez.• 
LlYl.~1' FIATI kitabı ınt şar etli. Ahmet İlısaıı Tokqöz de şunları 
I:.ndii.striel leı,cbbii.slerde en mü- söylemiştir: 
h ır• mevzu maliyet fiatıdır. Sade •- Fransız matbuatındıı figaro 
Lır dil ve l:ü) ük lıir bılgi ile vü- t·c Malin ga:eteleri bi!e dört sa-
cuda gelir kn lıu ki.t p bu saha-
da ~ımlıru olaE ı;;. es rd;r, hife kağıt içinde çıkarırlarken, ne-

Bi.:_ı;" ı. ir wlt)3Ca cc.-ap ve· den biz gazetelerimizi 12 sahife 
ren bu estrde: Fabrikaların hu· çıkanp ta kıiğıt israf rdelim, se • 
susi»etin 'e teknik icaplara gö- bebi ııedır? N e<k ıı dolayı en pa • 
re hçr '"' l~t şubc.'nde ayrı -y- halı otomobilleri biz alıııoruz?• 
rı nı toJ1an ayni zamanda tat 
f;ik dm k meclmriydınde bulu- En sonra Ziya Gevher Etili gös-
n n fahr !ard· • oe suretle ha- terilen rakkamın 400 b"n lira ol-
r.ket ıl l:ilece"i, ve ucuz ma· duğunu, hakikatte ise bunun mil. 1 1 
Ji)et · lı • de etmek İçin mev - yonu aştığını, makam otomobil!~ 
cııt ol o.as l&zıın gelen şarılar 

"''"' ...... """""' 1 

evve Nisan 
1.adktır. gcisterilmektedir. riniıı bir şeref ve haıısiııct me.e-

::"===========================--==========--ı lesi teşkil edemiyeceğini, yine sıı
uıud..n bin gcld>. luhım bir uca- mur kürk devrini tekrar edemi -
ret dalaveresi var, onu görüı;ece- yeceğimizi, Türk tarihindeki sa -
ğiz.. mur kürk devri ile bUJ1üııkü bu 
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yor 
ti, 

cazip bir se) ir meydana getiri • 
vordu. 

Göbek hansı nihayet bulurken 
salonun kapı>ı tı.kırdadı.. 

B• yranızade el temposunu bı -
ral:.tı. 1'1ilo\'İÇ <le, bu ef:lcntiyi ya
nda bıraktıran kapı lıkırt.ısına kı· 
zarak oyuna ara verdi. Bekledi. 

Bayramzade sc' lendi: 
- Kimo, ne istiyorsun? 
Dış rdan ;ırınıın yılı~ık sözleri 

du}uldu: 
- Bendeııizim velinimetim.. E

mir bıı:vurduğuııuz meseleye dair 
'eni malumat 'ar da efendimize 
onu ahetıucğe gl'ldinı.. 

Ba)"ramzade npı arÖiasındaki 
dal ·avu,!una emir verdi: 

- Dur, biraz bekle Sarım! 
Sonra, ~şkın, şaşkın bir Bay

r:nnzade:ve bir de knpıya bakan 
Macar ~zeline bir işaret yaptı. 
Fısıldadı: 

- Haydi mnyne libo (1) .. Şu 
1.-'Jçuk bod.arn çekil .. A amla -

(1) Ahnacca ııev 'm demckü'. 
Ge:ıç Alman dcad nları da hlro.r -

h p ~ız !• JJ< -
--. ~oL.cM bo;y"' oylerl .R. Y. 
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v ... ıı Eaaal 
l\liloviç sesini çıkarmadan yan- otomobil devri arasında fark ol • 

daki tı{a,ı.k kapıdan çekildi. Bay- madığını söylemiştir. 

Vakitler 
Gtlıı .. 

Sa. D. .. Da. 

s 00 9 58 rarnz · Siırmıa seslendi: 1 Bundan sonra bütçe encümem 
- · Gt. Sarını.. Öjle 12 11 s 08 , 111azbata mulıarriri Sal<ih Yargı 
Sarım. :.ı:zını yayvanlaşlıran bir 

teoessilinıc gözlerin.n içine ka- encümendeki mü~aJcere safha.la • 
d , 1 rını anlatmı•, neticede Uiyihanın 

Waıil 16 02 8 59 
Aqa. 19 04 12 00 

ar neşe taş n bir eda içinde o. ' 
da a dald L.t.:ini bozmadan kol- tekrar tetkik edil11U?k üzere en - Yatsı 20 47 1 43 

lukta bekiiyen efcnıfuini selam - cümene iadesine karar verilmiştir. İımak 3 es 8 01 
lo.dı. Unun sornıa~ına meydan bı
rakmadı. Neş'eden. çmlıyan bir 
sesle haykırdı: 

- l\ üj<.c velinimetim .. Bekledi
ğim.iz oldu. 

Bayramzadeni.D mahmur ba -
kı•ları haz •iru._<eklerile aydınlan· 
dılar, sordu: 

- Karıyı ele g1!1;irdiıniz mi? 
- H~yır eefndim. Onu ele ge-

çirmek ;•len b le değil. Şehime 
Sultan aliyelüşşan h zrctleri ran
devumuzu kabul eltiler .. 

- Kım söyledi? 
Sarını: 
- Kuyumcu usta Karniky:ı.n 

haber getirdi .. 
Dedikten sonra Sultanın ku • 

""llmcw;u ile konuştuklarını tefer
rüable efendisine anlat!L İki gün 
sonraki randevu için de efendisin
den talimat beklediğini söyledi. 
Bavramzade Siirı1DJ alil.aile din· 
liyordu. Dalkavuk söderine niha· 
yet verince harp zengini babacan
ca hi:c eda ile 6iiylendi: 

- Yaman adamdır su kuyumcu 
Karn·k .. B k, çaresini bulamadı
ğuuız şu işi bir çırpıda nasıl olu
rı:na ba ladı .. Ev, şimdi ne ola • 

i n:ısıl idare edeceksin? 
W~\ ;u) 

İstanbul Ziraat Müdürlüğünden: 
1 - 928 mode~ Foot lroıııyoo.eti içı;n <!im vıe miJ<:tarı d&iııxde meo-

cuıt llistede ya.zıh 45 kalomıde 69 adet yedek parçanın mübayaası 18./4/ 
94-0 tarihmoon i!Jhaıren a<;ık ek9ilJ!meye knnulc-.ıştm. 

2 - Y<tH< par~n muhamrıııe.ı:ı !bedeli 1152 Ji.ıa 90 kuruş vıe 
muvaık!lrıaıt teııliınatı 86 lira 47 klll"\l ı;lllui'. 

3 ..'.... İhalesi 2 mayıs 940 tariiıindc roeır ?* ı 4.,, güAü saat 15 d., :lstuı
bul viı1iıyet'i lrona.ğında ziraat müdii;lilı,1-ü odası.rrla mUtı ııeıJdııil ~ 
yoııda z~ılacaldu'. 

4 - Meikü.r yedek parçal.a.ra ait liste ve şanlname b~ ,.;;" Uraeıt 
miidürlüftii kaleminde ı:örülehili.r. (3104) .. ~. 

-YARIN AKŞAlU 

MELEK 
Sinemıuuuda 

VJVIANE 
ROMANCE 

tarafmdan temsil edilen. 

YARI GECEDEN SONR.A 
Esrarlı ma~alarla dolu b1l71Jk A Ş it n HEYECAN filmi 

bWjm edile.cebir. 

Ayrıca: lllETRO JURNAL'm scın hlll'P ve ıl1hıya havııdialeıi. 

vilayetine bildirmişti 
• lakedonya, bir taraftaa Bulgar

lar, öbür taraftan da Kumlar ta· 
rafından kundaklanıyor ve atq 
saçağı sardıkça sarıyordu. 

Serez polis komiseri, mutasar
rıflığa tezkereler yaf:dırnuya baş· 
laıııı~tı. 

İşte bir tane daha: (Vesika: 39). 
Serez mutasarrıflığı 

canibi ali:)ine 
.Serez kıısaba&nın Rum cema.

a1ıi. tarafından Serez Rum \IIletre
poli't vckilinım ı:ı:yase1finde aza Hı
ristaki Kamgi>l ve .3otiroki Ma • 
şala Ye V ~siliıkıi Kefe ve tahsil -
darbkla pol:Sliktcn matrut Körki
den mürskkep ı>l:m.ak üzere tir 00-
yet teşekı1.-.Ul -etm.ş v" bunlar da 
Bu!Pa. eşk:y:ı<>ı tarafından musap 
oı.ca:k Rumlara verilmek bahane
aiJe tıne dcrced'ilmckte olduğu ;.. 

bar kılınmış ve bu gibi iane 
clercecLhnemesi hakkmda cvaıniri 
müteaddide mevcut oolumm.ııı ol
ımakla bu bapta ne y3pıl:mak toa;ı 
ettDcrınin emir buyurulm:ıso. ~ 
terhaındır. • 

cevabı vermekle tereddüt g&..trr
mecli; Halla mula..arrıfı, bunu sor
mağa lüıum &ördüğünden ve ev -
velce bu hususta tafsilat verml'C!i
iindea dola:vı tekdir bile etli. 

Şimdi, Seliınik valisiniıı tıezke
reini okuyalım: 

(Vesika: 41) 
Serez mutasarnflığına 

Plüstaceldir) 
No. 1035 
17 ler;ll'nievvel 320 tarih 1i ve b&ıt 

i.iıı; yüz elli dokuz numaralı tnhriı
ratı behiyeleıri cevabıdır: Bulıı.r 
eşkıiı)·asıııın t.aarru ,;atı:nd& mu9a11> 
olan Rumlara verilmek baJ:ı,:r~;ôı 
Scrcz Rum mclrt'ı:ıolillbin .;u, tı .ıi
y aı;ctlı:ıde br iane ceıMyeti teşc9-
kii.l el ti,f!irıe dair polis loomiıserinllı 
~ }umalm nıer~ ~ 
l(Öndl>rihneei ve bu 'bapta isüf.ııeQ 
muanıe le olımınasile iktıııfa edii • 
rneık roın·afl.kıı yazife w ımasbıtıal 
görülıememiştir • .Bu gilım ~ 
tarafı belıiyela1inden daM tam!lıl 
rnadtie ve metrepol!it ef.eııdj -
daıize davet olunarak ~ 

Serez polis lwrnıiseri reımı!ye iane cem'i zaten memaw 
. (İmuı) olduğu l?b: haııbelh&I d.alıi bdivü-
laue <ekline son günlerde garip cuh mahzurdan sabim olmadıb 

bir ad vermişlerdi: •Bulgar eşiti- dhet~ri llefhHtı olunmak ve iııııal 
yasının taarruzlanndan musab o- et~ takd:inlıe ilavm mütalear-
lan Rumlara dağıtılmak iizere .. • n.zla merkeze iş'an >kcyt:yet edil-
yukarıdaki polis komiserinin me'k diktiza ederdıl, Gerek bu lıt>-

tezkeresi üzerine tekrar harekete .ı;;u.;t.a ve ~reli huwsab mümasi-
fte<'en Reşit Pa•a, bu hıidiseyi .ı. lede tamilııi m:ıdde ve ilavci ınü-
kL~aca Selanik vilayetine bildiri- taiea üe iş'an keyfıiye-te ıttina <>-
;·or: (Vcsıka: 40). 1unmasuı:.n ihtanna lüzum l(Örfil. 

Seliinik viliyeli celilesine ın-0$ilr elendim. Sel· \•alisi 
- Jllahremdir - (İmza) 

No. ı:ıst (Dev:ımı nrl 
<Bulgar eş'lôyasllRl!'l taarruza-tlfl- • • • ı • ı • ı • • ı • • ı • ı • • • • •• 

d:ın musap olan Rumlll!'a veııfl • l EVREDİLEJCEK IHTİRA BERA 'l1 
mek b:ı.haınesile Serezde Rum met.- •.Betıona.rme imali:ııe mahsuı; :İIJ
renotrdt vekilinin tahtı ır.i)"aSetin- .Laılıab :hıaıkkırıdaki 4cat ıç»ı 53!ııa.,vi 
de olarak HırEia.k.i Xaraııöz, Soti- · U. ıM.üdü:rJüj!'ündcn alnıımış olan 
raka Maşal-a, VasıJ.akfö Kefe ve po- 27 niısarı 1938 <tar~ \"<? 2000 No. lııı 
lisLkten rnetrut K.(;rki nanı eışhaı;.. mtira lbel'<lt.ınm fhıth·a ıııttiği 'hı.ııkı;j 
tno mürekkep ~kık.iil eden bir tıu keırre başkıısır.ıa &..vir "'-'V3ıhut 
heyet vasıtasile iaııııe dercecb:lmck- •cadı Türldyede nıevQci.i fiile ko:Y'
te oldu,i?una dair polie lroınıi:;erU.. mak iır;'tn icara <Mıi veııileblled..'l?I 
j;ı nden veniılen :fuınıal leffen lttJıııu,. 1ıekfil ~:tıı\e oktıııl'kle bu hu
ru sa.mili felıame~ ar.z susa J:azla maıW.ınat edinmek iS!ı
ve talıximı lcılınrn:ış ve tıiliruhsatw yertl<!lin Ga}aıada, AsMrı han 5 inı:i. 
resmiye Uııe cem'ine müsaade o- 1 .kat 1 - 3 flAl!n_.ola a mü.racaoaıt eJ" 
lıınmasında toroddüt edıilmiı;; ol • ~ıınel.er.i. ili nııOtmur 
malda arz ve fi;tizam keytli:ı·ete . • . 
mücaseret kılındı. Olba>pta... 1 >EVREDİLECEK UITI.RA BERA'M; 

Serez mıutlll&'ll'l.f~ Bııwil>lar• h:rk4rın<iıı Yenıi bir 
Reşit :i.<;at için-.-ı.ay\ U. Müdürlüğün • 

Reşit Paşa, ho kalıildeıı iane top- cJe:ıı .istilısal tüi·lmiış ola:ı. 28 nısım 
lamanın memnu olduğunu bilnıi- 1938 1:aır*ı "" 2568 No. ılı iıhtin ı
yor değildi. Fakat, vilılyeltcn emir ratının mtiva etttı1i(i hıukuk, bel 
almadıkça iane loplaman1J1 önüne !lı&ıre başkası.na deviır ve )'tltı~ 
geçemiyeceğini anlıyordn. Serez. iıcadı Tüıklyede ırrtCıvi<.ii fü1e !«>'!'
deki hafiyeler bird.,.nbire • Rum m:ılc: için rcara dıaıbıi vr.rilehilecq'!lı 
çetelerinin daha doğru (Peronia) ;tek1:!f edi~ olmakta bu M
ce!"'iyeti reis~crinlı~ t<' ,-ikile . fa· SIJSa facia anaJ.(imat edinmek ist>
alıyet~ ~eçmışl~rdı. ~ rıı»enn Gıılıatada Aslıııo han 5 ind' 

Sclaoık .-alısı derh•I, Reşit Pa- :ka;t 1 _ 3 No. Jar.a müırac.aat eyl<>
şanın ~-ukandaki tezkeresine şu 1eınıeJeri ilıiin olunur. 

ÇEMBERLİT AŞ Sinemasında 

, 

Yarından itibaren 

BiLETLERDE BÜYÜK TENZiLAT 
Program: 3 FiLM BiRDEN 

Fransız sinemacıbğı en son ve eu parlak zaferini ilin ediyae. 
(CEBELÜTTARIK CASUSU) ve (DON KAZAKLARI) 
Filimlerinin arslan kahramanı < ROGER DUCHESNE) •İn 

3 ııcü lıarikası olan 

ASYADA KOPAN FIRTINA 
KONRAD VEİD • SESU HAYAlc.A VA - MADLEN ROBİNSON -

M1ŞlKO TANAKA - PAUL AZA.İŞ 
ıribi büyti,k yıldızlarııı kndretile yaratılan sonsuz hir heyecan 

kaynnğı derin bir ~ revıanıdır. 
Bu şaheseri l>erşeml>e ak.şaıut 

L A L E' de ıermeğe buırlanıntt. 

1 Mayıs Çarşamba aqamıntlwa itıibaren her aı..ım İstiklal C..d. 

BELER OTELi salonlannda 

Kemani Necati Tokyay - Piyanist 
Feyzi Arslangil 

ve arkadaşlanna ilılvelen mcmlC"ketinı.lzhı. Mı kıyıMtlı bayan 
olı:ıı,-ueulana.dan: 

Faide - Suz n - Nevzat - Güzin ve Sa det'i 
Dinlcyecck.ainlı. 'Iekio~ 434%7 



• 

\ ... 

-En MDkemmel AiJe Yardımcısı 

En dar zamanınızda bile KOMPRiME ile telaş etmed"n 
misafirlerinizi ağırhyabilirsiniz 

.\4ercimek, Bezelya, Buğday ve sair çorbaftk komprim~lertmizi 
HER YERDE BULABiLiRSiNIZ 

Çapamilrka Müstahzaratı: M. Nuri Çapa \:r;:~ 

Bakrrköy Sulh Hukuk ( 
Hakimliğinden : 

·DirniSbai<lic iIWmiroy ~ 
~ Qıollıa sokak 39 sıı.!)'llı 
hıııncle. 

1 

HJa.ıme taıraıl'ı.ndııırı aJıeytıl IJWeJ 
:llraıne edJ.ien ecri mislklen müte
•dlıill: 2133 ~ 51 irurw; alacaık cı.a,.. 
"8Sl ~ ~ tdl>l:i.ğ edf 1 Lı • dave-
tiyeye icabet ..ıımoo;~ malı
ik.t ..,_..., l>akkmııda ~" aıı:ı karan 
çıllmnhmasına kaıraır ve<rilrn•ş ol;up 
j'e'Vn:ııi .muabrrıe oları 25 /5 /940 

gooünde se<ıt 10 da ımalhkeneyıe 
lbİrl2'at veya •bUYeka:J;o ~ ıınüddı ti 
ka:n~IR zeciır;d..1 ıilı:i.nırz e1mez
seeıiz v<ıık:ıaJıa.-ı kG!bul ı--tım.:ş sayıla
cağınız gıyaıp ıkaıran tebli/ti m:lka
mına. kı:•m olma!k üııere 15 ~ 
lınüddı •t ıe ınAn olll'ırur. 1)4()/l&I 

-------~8~a_-_n~i~r~=--.._ ...... 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsa Solucanlarrna 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlannııı büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak · sqlucan haslal;klarında buou 

kullanmaları faydalıdır. 
• 

Hekimlerimize ve hatkrmıza tavsiye edilan t>u 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 

KENDİNE HAYRAN 
Çünkü tenine en uygun rengi buhnuŞ 

İDEALiNE kavu~muştur 

Beyoğlu Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 
iHamneni:ıı lley.Qjt1unıdla Kaımer

lhad:uııı ma.haıl:1esindc Kııım..vııla ser 
ilı;a{(mda 51.Q!l No. da H.iati6to oğlu 
Yuvan ve !!ya aleyfüne (!Ç'tığı d;a
wıda: Mi.iddJ. ıiı:ıfl [Viı İlyamn i ika -

1 1 S TA N B U L BE L E D 1 Y E S 1 1 L A N L A H 1 1 l!l'l<:'1ıı!ôlhmın rr. hurvı>tır.- ·" , __________________________ _._ malhkemece on beş gün ımüıdd<:otl'! 

Devlet Demiryollan ve Limanlar;-' 
ltletm• u. ldarosl llinları .. ____________________________________________ ~~ 

Mtıhanımen bec:t2:li 575 lira oiall ~ adet V""!"<Jlll iç:İn p""1nQl.en dök
me cigzra kü.lHiğü 10/5/194'0 oorıııa ııüOO S'99t (10,30) on buçukta Hay
dııqıacıada Gar !inası datı'1mdelri lıa:ıı:ıı;yıon IMafın.dan açık oebil~ 
19tıhle sııı!:ın alınacaık:tır. 

Senel k iik 
kirası teminatı 

17200 5,40 .Anuvut..köyil<ıde Lôtliyı~ Malı. Kıii.ı;üloaynma &:ı. 11 / 23 No. 
. Ev 

120,00 9.00 • • • • So. 1/3 No. Ev 
'·c düJdtiırı 

36,00 2,70 • • • • • 24/4'.J No. Ev 
72.,00 5.4-0 • • • • • 10/21 • • 
48.00 3,60 • • • • • 11/17 • • 
80,00 6,00 • • • • • 4/41 • • 
72,00 5,40 • • • • • 3/5 • • 
60,00 4,00 • • • • • 16/43 • • 
96,00 7,20 • • • • • 25/51 • • 
60,00 4.50 • • • • • ll/13 • • 
72,00 5.4-0 • • • • • 30/63 • • 
72,00 5,40 • • • • • 14/45 • • 
48,00 3:60 • • • • • 30/65 • • 
48,00 3.60 • • • • • • 29/67 • • 
48.00 3.60 • • • • • 23/47 • • 
36,00 2 70 • • • Eçi • 27/55 • • 
72,00 5.40 • • • • • 33/59 • • 
66,00 4,95 • • • Aıralıık • 12/2.'i • • 

• :iJfux>n ıtı '. 1 >l1ı~c..ıt i;c·r.-..;. ···'lın ~T'.l'f vt·-
rilmiş C>lduğu nıdaııı ım ahkenne M;
ıııü c.'o · ı 20/5/940 sa..ııt 13,10 da 
mahı'lromeyo;. !Xmall y,~-a billtekfıle 

~eni'Z WbJıiQ 111~0·k=ma k•"nı 
olmak ~re ilı.'in ohınur. 940/898 

Beyoğlu Birinci Sulh 
Hukuk Hakimliğinden: 
iHaı:iııemn Beyoğlu Kwıtul'uş 

Miuhtar sokıı,ğınıcla ıo· - 12 nuına
roJı evdoe Aspasya aJ,:vhinı:· a<;<lı .. fıı 
daıvaınm ımuha keemsi n>. ticesiı::d.e 
32 ilim. 59 1kunışu.n rtahsib ıre dıari:r 
4/4/940 tari:hi \le wrileıı ikıai'a

rın müdrl,,.;a•l ıvtı.in ilk a.mı.14(1~1· """ 
rneçthw l>yoeıt.İfl<> ımehııı il~r. ıtıe!b
J:iıi:..ınc kaTaır venilın!~ olduğundan 

iı\fıu lrar11T hula.sai !hüküm ıma'ka -
mına kaim o.lmsk ıürzere iliın dlıu-
mıır. 94-0 / 464 

& Uie eam<K islıiyıesılerin 43 ma 13 kuruşluk muvakka.t teminat 
ve bnurwın ~ eıtt:fıi ea.i&:kı bidtıılıe ~ gü.rııii saatme i<.adar 

~· mfuacaatlıan IRzlıncllr. 
Bu ioeı ııiıt ~ kxımisyı:ındaın pel'a&U oma.k dağ>tılmakt.adu-. 

(3226' 

* * 

60,00 
36.00 
60,00 
60.00 
48.00 

1 60,Q{) 

4,50 • • 
2.70 • • 
4.!\0 • • 
4.50 • • 
3.60 • • 
4.f>O • • 

• 9/11 • 
• 12/27 • 
• 10/15 • 
• 14/39 • 
• 4/31 • 
• 7/9 • 

: ~ Göz Hekimi 
• Dr. Murat Rami Aydın 
• Beyoğlu - ?arrnAkkapı, İmom 
• sokak No. 2 Tel. 41553 
• Muayene ve her türlü göz 

• • 
• • 
• • 

ön • 
• • 
• • 

1/5/1940 W<ihiınci rı 'tibacuıı: 
36.00 2.70 • • • Pal!l'Cl • 18/2.Q • • 1 ameliyatı fıkara a a.rasızdır. 

. . . . . Yıllık kic.a muhaırııım<'l'blclri ılıe 'l1k lbooıın<ı.ı ımikta.rLaırı :l"llkarda ya" 
Saiı.ip:le.!11fllC aiıt w iıdace mal! ı;arnoçh ~le naklcdikeocl< ma- zıh ııayni menlotdl<"!' l ı;; 3 sc-ne mtidri'~le 'lriroya verilrnl'k üzere ayrı 

Jliıatın ~ hamı.ie w nakil şactıarmda tadilıfı.t ya.pılımı.ştır. Sah.iple- avr1 cı.çrk arttırmaya konu'•mu::;tıır. Sartııame~ ır zabı.t v· mııa.mela.t ımü
ııll>e at &a.t'n!l'Ç!lı v.:ı.goııbr.ıa ııaklediUm bıwııl.nlerirı· asg..-i 13 tıoır. olanası riii.rl~ kalerıUaııde l?'Öıill~ktıir İ B ",-,o~ cuma .ıı:ünü sa.at 14 de 
~dl bkhırılrnı(l, )d<oUınum n.ak];yatıta v~ haoirnl~rnı• rlad<> ede.n da·i!mi ~ıııcüonıe<rııde ~pı .. acaJrtu Ta sılerin ilk ~iııat ım•~z ve-ya 
~ ._~J- -·"'"''"""-~- "-~- _. ___ , 0 70 ·~ . ha "'· m<k1ıı.ııpla.ı ifo ıhale gW>U muayyen ı;.:ııaıtıf.e daimi enc.umeoııd~ bulunma>-
•----· .....,......, ~J~" . ..,.. ""''""" ,~_,..,,,Q<'1'!lm . ı"' ~ııı zar..,. laırL (3069) 
"" İsprlo, pe'rol, ımaııcıt, mot.orın haırnız •.Asrt>, makıaıe yağı naJdıya- --------------------------
tnl:a hacim o:ııllauı!armın O, 80 ilıe ~ rz.adıı asgari lıamule ı-xıui Hayır Sevenler Cemiyeti İdare Hey' etinden: 
.-ak 1nQ:ıil edUon:iış ""' bu şıırlkıır husu'Si mahi~ haiz olan idare 
-.Jı. ....oıçh v~ lja teşmirıı ed:ilırııiş!ıic. Hab•lıı zwplaırd.t<ı kesir- Haıyv revenl-eı- cem< Y" ıtıın.in 26/ 4/940 4'arıılıl4 f-evka.looe heyeti umu-

• :teriD yanın ton ve daılıa fc.J.ası 00-1ıaı:ı &ayl}K. Faıılıa tafs;Jıiıt >Çın ıst.ııt;- rruyt! 1ıoıpl.ant18ıııa aid zaıbııtn.amedr yaz:ıı.k oldıı-gu üzere :ıtıi<y>.111 yapıl'O.-
ıuıJ.ara müracıa:aıt ed1dı.Dllr. .ı949, ,3443, · cak işle ı/ıa.14kmıdJJti İıda.ı>< heyc1.ı caıpoırıurum ıtesvi!Ui le cemiyetin Ur 

ınıuımi .m-ruaatl«e hactiım <."'miıyetlerden S8('fıllın.atn içim< tıal<'P v;o• müra-
-====-====================== caatta b\Wnrnaik üzere idaıre heyetiıne l'TY.ll'llniyeıt ve salalıi'Y"'~ itasına, 

Sa.bip ve nqiryatı iclan etlen B"4111uharriri 

ETE.'\f İZZE'J' BENİCE 

B~~ıl.ıı{:l yer: SON TELGRAF MatballSl 

Yazan: 111. SAMİ KARı\YEl.. 

Yanlarına katacağı elçi Çakır Etem'le Rodoı'a 
gitmelerine müsaade etti 

Sonra ayai(a kalktı; elçilere kıy· ibaret olduğun" sordu: 
me•tar bediyel~r verdirdi. Yanla- - J\1uabededen baska Padişahın 
nna katacağı elçi Çakır Etbemle ba,ka arzuları var mı? 
Rodosa gitmelerine müsaade etti. Be;vazıdın elçbi muakebcle etti: 
Şöv ly.,ler bir ay sonra (111. 1482) - Zatı şahane namına siEmle 

Rodosa g<>lıLler. Muahedeyi Dü • hu•usı gqrüşmek isterim. Dedi. 
bossona ve Ş<iv ~l>eler ınedi>İne Bunun üzerine elçiyi ba~ka bir 
verdiler. odan Kötiirdüler. Çünkü. Rodos 

Uuh<>sson. muabedcden mem • bevinin yanında şövalyeler vardı. 
nundu. Koa devleti aliyeyi iste- Türk elçisi busu~i bir salona a· 
diği <'jbi lıai:lamıştL Bir çok ta- lındıktnn sonra, Dübossonla \;aş-

1940 s . ..,,hi bütçes mn "yn<.>n kd>ul ve tasdiıkm.,, idare heyeti a:zalı:ıruınıı 
L· şe :iblağ1'lc yı1ni iJldıas c<lfü'<1 azaıH:la-ra ORıHAN DÜ'MER iiJ GALIP 
ATILGA.Wlfl ve 940 v~ 941 scnoelı.:ıı< '?Çln murakıplığa Tahsioıı Sezer'iıı 
iı:Jtıi'haplarma i.!ffiifa•k la Jrorar "'"·ılı:lıi ~i ı la ımılı.ınur. 

Deyince, Dübosson: 
- Biz icap eden misafirperver· 

liil'imizi yaptık. dedi. 
Elfi: 
- Cem Sultanın sıkı bir muha

fa~a altında tutulmasını Sultan 
B"yazıt rica eyler ve bu husu.,ta 
.ne kadar nıasraf giderse vermeğe 
hazır .olduğunu arzederim.. dedi. 

Dübosson. işi anlamıştı. Zaten 
Sultan Beyazıdın el~i ile sö~ !emek 
istediği \'azibti. 

Yani Beyazıt, Rodos şövalye -
ı sinden kardeşinin bir tarafa salı

,erilmemesini ne kadar para İs· 
terse vereceğini söylemek istiyor
du. 

Dübosson mukab<le etti: 
- Sultan Cem insani:yet namına 

kabul edilmiştir. Hakkında gayet 
samimaue ve hürmetklirane mu
amele olunmuştur ve olunmakta. 
ılır. Bittabi kardeşinin scfilane ö
mür sürmesine kardeşinin razı ol· 

Dübos.•on eline geçirdiği avdan 
tam mana< ile jstifadeye koyulmuş
tu. Zavallı Beyazıt, kardeşinin 

memleketin ba~ına bir bela getir
memesi için Rodos beyi gibi bir 
hükumete boyun eğiyordu. 

Dübosson, sözlerini bitirdikten 
sonra, ayağa kalktı. Elçi ile bera
iı<'r saravına gitti. 
Şövalye meclisi toplıyan Dü -

bosson, elçinin hususi mükileme· 
!erini ortaya koydu ve bunun ü
zerin.de ıızun uzadıya münakaşa-
1.&r yapıldı. 

Sulh n Cem, esasen hiraderile 
nzlasması için, Dübossonu tevkil 
etmi~ti. Şövalye reisinin elinde 
imzalı vekaletnameler .-ardı. 

Sultan Beyazıt da elçisi Çakır 
Etbemi tevkil eylemişti. Zaten o 
sıralarda İtalyanın Ceın Sultan va
sıtasile Türkiye~·e karşı harp üan 
etmesi de imkin haricinde idi. 

le •ine s..lıip olmu•tu. Bu ıı:ı:- b:ışa Wmıştı. Beyazıdm el~isi sö- ı 
mıyacağı a,Pkardır. Şövalyelerin 
kendisini kabulden maksatları pa
di~ı kat'i~·yen endişe:re diişilr • 
memesi .. maama!Hı, padişahın et
Tar ve barekatile intikam hisleri 
uyandırmaya çalışmaması 13zım 
geldiğini bilmek J;Wmdn. .ı...ı; 

İ~te bu mülahazalara mebni. Dü
bosson vakit ka•anmak için Sul
tan Be\·azıtla itilaf hasıl etmeJ:e 
karar verdi. 

ahcdeyi lurist'yanlığın kurtuluş ııe bnşbdı: 
mukaddimesi ol.rnk ilin etti. ~ Cem Sultanın Rodosa kabu-

Dühossc.n, Snltan Beyazıdın el- itinde ve-.lıaklunda gösterilen ihti· j 
risini huzuruna kabul etli. İltifat 1 tamdan sulıan Beyaı:ıt le,;kaU.de 
eyledi. El~he va1Jfesinin nderden • maluuz olınu~!ur. <O<>vamı vad 

E EGLi KÖMÜRLERi iŞLET~ıfi 
Kömür Satış Şubesindeıı_:,, 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Satış Şubesiniıı l>~~ 

mevcudat, taahhüdat ve mathıbatı bütün hukuk ve ' 9tfl" 
3870 numaralı kanuna müsteniden 2/12891 numaralı ı.arofll 
3 sayul kararı hükmüne göre teşkil edilen ,Jjlleı 
«Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birhl_ / 

Devredilmiş olduğundan ahikadarlaı.ın h.er türlü 1Jı~1~ 
15 Mayıs 1940 tarihinden itibaren Merkezi zoNGlJ ,ti-

• 'bulunacak olan adı geçen Satış Birliğine müracaat ~ 

Nafıa Vekaletinden : ·ıı* 
6/5/940 pa:.aı1ıds ' l{ÜnÜ sa.aıt 16 da Ank.airada Nafıa "~ 

içinde mal.zam<: müdiirlüiıü odasında iıopJw:ııan maıreıne ı ;>~ · 
misyonunda 15000 lira muhammen b:ı:l'tfü bir ~ mijStı!P >"' ~ 
rışl.ırm.a ma.k ttıes; ile bıx ad<t miistamel filler mırk ın""1 .);ll"" 
müstamel JronkruıörÜJı• tad..ill edilmiş fı:oııi şasılrıam<'sine giJ!C 
usulliı yeniden eksıllımesı ye.pılacakıtır. ~ 

Eksilılıme şaTtıııaımft;ı ve tekmiaıtı l:fflels ız ol.arak on 
~ alma-bilir . 

Mırvaıkkat tı:rniruııt 1125 l ıradır. 'I 
İslıE!klllerin •tek.hl melJt1llplarıru nwıvaiclııaıt t'mı.io1at ..,e , r ~ 

de yaızılı vı:ısaik ile b~lilro.• ayna goi.in sıııat 15 e '.karlar ın~~7· 
ı:nOOd:>ıız mW<abi.Imı.de vuımeleri ~mnd..-. ,3210. • ı 

YEfJi HAYAT 
TWklıyeda n:~ıe şöbn:t 

bı.llaııı hıikilki ~ C5D5 YEN1 
HAYAT kareınelalıarı biırdi:r. 
O dıa ABDÜL VAHİT TURAN 
rnııdıasıdı:r. Kahveciler için 
nıeı& ı<ılrumbrmırz vaıı:iır. 

la.J:reı~ diıkfkaıt: Galata Neeatibey 
oaddleSi No. 92 T el<'!fon: 40058 

EREGLİ HAVZASI ,,: 
Kömürleri Satış Birliğind~,/ 

3870 nomaralı kanuna n>üsteniden 2/1%891 nuınar•1 ' ,,j 
menin 3 sayılı kararına göre tef!"kkfil eden 13itll 

«Ereğli Havzası Kömürleri Satış fl• I 
Merkezi ZONGULDAKTA0~1,rç /,: 

Birlikten kömür almak istiY')n müstehliklcrin ı~ cıc z~~ 
tarih.ine kadar İstanbulda Tophanede İdı.ele Caddcsd~ ~ ı' 
:rada ve ili Mayıs !M.O tarihiııd<'n ;tibarcn de doğru a ,.ııl <~ 
Zollfll'ldakta SATIŞ BiRl,ffit MERKEZİNE miirac / 
lıııri Uizınıdır. 

KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ: . ~Jt 
1- Kömür alıcılarının kömiir bedelini pe~uıeıı ~ıJI 
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Z..- Kömllller Havzada F. O. B. olarak. tPsliın ""telef~ 
Telgı-af adreııi! ZONGULDAK • SATIKOMOR -

ııill•ı:ıım:;;:::.ı:z::::::::;::;;ı:ı:::m ZONGULDAK ---~ 


