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YIL· ı STEM İZZET BENİCB 

~Orveç topra klarında Almanla la ha p oluyor 
rveç hükiimeti, Alman tecavüzüne mukavemet etmek 

• • 
ıcın 

' 
İkinci 

ltlerhale 
~.Ultefikln ve Almanlar 
1~ harb" ikinc· safhası 4lij ın ı . 
1_ ıı ıeceden itibaren baş-

;::::n' ltıı1nuyor. 
~ ~f İZZET BENici" 
~ -
~~Pa harbi dün ıecedenberi 
1
t fil 1llf!ıasma tatbik sahasında 
lt~:ıı luıniş bulunuyor. Harbin 
~ .\-nupasından daha evvel 
~ .U.alde başlaması bil ha.sa 
~ lllU harbin tidd,,tlendirilmc•i, 
""lttı 1!efiklerin İı.kandinavya 
~j1i nezdinde yaptıklan tc
~t erden liODra mukadderdi. 
~~~aha ziyade Norve~ ve Da
~İte hadise bu >afhasma ge
.~lltıı kadar ya&murdan kaçar
' lıı~oluya tutulmuşlar ve Al· 
'ıı ~~ orruıuna uğnmışlardır. 

•eı Batırları yazdığımız ana ka
~U:~.haberler Alman kara ordu
~ıı •r taraftan Danimarka hu-
~ .\JQ eeçıniş olduğunu bildirir- 1 

1 iad,ııı~., donanmasının hima • 
ıııtri kı luıaatm d" Noneç sa· 

1, ~ llt ~e Danimarka limanları· 
lı. • ltı aç olımdukforını ve Kopen
~~e ~gaı edilmi~ bulundu~nu, 
ti~, ~.11 Alınanyaya hll!')> ilin el· 

l .\Jllı;\~dirınektedi rlcr. 
i;'" Ilı anın bu taarruzuua sc
.,.Ue11d~tlef iklerin a~hık~~ ı şid· 
;·'~• ~tnıek, NoH"•( ve lskandi
~ ı\Jıu arasulanna torpil dökmek 
ı.:~ aıı~·ayı ·imalden &örmekle 
~•tı Ve llÖrecejci bütün yardım· 

1 
~dıı~ ıııeneylemek kararından 
1 ~,I• <lu '4ilulıdır. Almanyanın 
~"'İ ı.'' 11ırı edebilmesi daha e\'· 1 
ttı~ '-1larJn11ztla uzun w:ıw izah 

ttı;;. "~ bugün~iı netice) i i~a
~~p l l<ııız gibi şınıal, ~ark ve 
'ıi''ıtıetııı ularilc iklısadı .-e ticari 
~~tısatın deHıııına b ıih idi. 
1; 11iıı ilıa .harp çıkalıberi lıcmcn 1 

lı ııaraı:ıYaçlarını petrol nıli>le>· 
~~!Is Danimarka, l\orveç, Sov-, 
~~ la, ltalya w Balkanlardan 
!\~~~llıektc; Amerika "" sair 
,, , 

0 
llıeınJekellerinden illıalıi

li.l)aq •be" Danimarka, Sovyet, 
~"il ve and.ıraları i!ıı >eyrisefer 
~ aıııe lemin eylemektedir. 

~ ~a !ll~rveç bu htı>usta en bil· 
~tı~ h'?'ll merkezlerinden biri 
.._-li •r "'lılen o\'\'elki ithalatı üç 
~~•ııı;iltıış ve bu iiç misil art~ 
\ ~a e Alman~·a hesabına bir 
t._ lı,lli daıı ibaret kalmıştır. Ke
~"ttiltıı l'lıarka, lS\·eç, Holandanın 
~ l\i'b 1~aıı İlhalıltı da )·üzde 60 -
'tlı.~ •nde bir ıercffü kaydey
•; daıı' Suı yel Rus) aıııokı ise 
~v•tı a agı kalmamaktadır. Bu 

, e e Alman) nııın ) ıllarca 
··tııı devam edcbilınesının ioe 

~ı:.'~ ~:hat Alıııdıı) "·'"' ınaı:liıp 
1-_~e~ rar ı e azınıııdc olaıı müt· 
"lııiil~atşısında) ı:-uçliigii yok
~'• i~ı.,cre ve Fransa son karar
\ ~da Alnıan•" ı bu can nok
tıı'.•~ 11 Vurnıak ı e nvclcmirde 
~"'iııJa•dnn ı:-iirdıığü ~imal böl
~~<l tn tecrit <imek "" Bal • 
\il ._a.:a >imdilik i.klı.sadi harbi 
' )olu aua >uretile idare et-
,~~-~1 llııa &irdiler. Şimdi Al -

t1ı~d• i: harekeli bu karar kar-
. 1 harekeli ıazaınmnn edi-

11 t.ı ıı;tnd· . . . 
•1ıı 1 e11 h' ~sını be>lıyecek saba-

•tııı iilcını olmak ve bu saha
\ı '?•nı kapatmak. 

!tı ~~:Ullefikleriıı Şimal deni
\;~tı,,1."1 ulmnlarına \'e Baltığa 

1 •t;11~ne ~ı5nı olmak, kwdi ıi
~lıııı.,11 e hır nııittefikler cephesi 

•t ')) il fır!\at \·crn1cnırk. 
~ lıı;ıı.~ale1·h Alıııan nnıŞ<abcle 
'ı 1

• he •u hem ıısken ı·c •ev kul· 
~~:,.na"~ ~c iklısadı bir mahiyet 
~ b•lı.ı ıçıııdedir. Almnıı~ a ı~in 
1~ı~"tıer:~ından eo bü:vük tchli-
1, ~ir k ler donanmasının kuv· 
:~1ıııı. 1: .ııı ile Alman salıllleri
'lı ~lt;. 11 ~1 'eya Non e~ ve Da-

lııt1ııı,'J: leıncrrtıdü karşısında 
<l> etlere asker ihraç ede

evaını 3 üncıi oahifede) 

bütün memlekette umumi seferberlik ilan etti 
Almanlar, Norveçi, Danimarkayı 
-himayeleri altına aldıkları için 

istila ediyorlarmış ! 
Danimarkahlar hiçbir mukavemet göstermediler 

[İngilizlerin Norveç sahil!enne 
üç mayrı tarlası döşemeleri üze
rine Alman ordusu ee dona1unast 
dün gece birdenl>:re 111~ kabil ha
rekete g~çerek, lJdrı.tuarl..:ayı. i.~ .. 
gale başlam~ ve diıier taraftan da 

Norveçfo muhtelif 11okıalamıa asker 
çıkaroıı~tır. Alman harei<ıitı inki
şaf halinde dernm etmektedir. Bu 
sabahtan itibaren alma!)a başla • 
dığımız bütü11 haberleri sıı-asile 
aşağıya dercediyoruz:] 

NeV'.}ork 9 (A.A.) - Nor,,~i.n 
Aman~·a iJ harp ıhalınde bulıuın• 
duı<u bıldırilnwlotecLr. 

Al\!ERlKAYA .VIALÜ.11AT 
VERİLDİ 

Va .r~on 9 (A.A.) - Norveçin 
.\aııer k~ Bırl'Eşik dc>Jıet en n<'2-
<f_ ~ ~ c- ~isı, ... ~or\·cçin A?ıman.J a ~ 
ıle harp ha.ındc 'l:ıv.11.ıınduğu:nu A
'll1 ka harı yq;,:ı bıldi.rm. 
'"orveç cl.:;ısi, bu ' a·; Nt>I"Vl'IÇ 
ha cry csııııdcıı ..,,'lmı&'!.ıi". 

ALMA. 'LAR ŞLEZVlGDE 
DANI.MARKAYA GİRDiLER 

Loııdra 9 ( A.A.) - Kopen -
lıaqdan ge•en haberlere rıöre, Al
ma'! kı'"aları Şlezrig lıududuııu 
tecavüz et mııılerdir. Soııderburg. 
daki Daııimarka qanıizonu, şimale 
dofjrtı çekilmcktedı • Üç Almaıı • 
krut·azörıi i'r!iddl'lfalırt lımanına 
girm4tir. Alman askerlerı limana 
çıkmış ve sokakları ışgal etmiştir. 
Aske seı-kiyatma aıt olan iiç jıü
yuk Alm!in vapuru. Büyü~·bclt bo
ğa:ıııda bıılunnıaktadır. 
İLK DEFA flABJi:R! VEREN 

RADYOLAR 

o 

Kcı un;, . .ı 9 (A.A ı - Kolornbı,·ı 
Almanların bir get·cde i.~gal etlikleri D•ınİınarkan , . ., askM" ~ıkardıkları 

rad. = a li S•ah 5'lat 4 de Norveç sahiJlerini gösterir harita 
proı:rramıın,ı fa&>la 'liererek Vaşing-
tondalo Dammnrk.ı e çiligınin Da. riniıı mıılıtelif noktalarına ihraç 
TJ!Uma,kanm i&tı1a.s· !ıaberm, bil _ edildiğini l1aber vcrmektedır. 
d'r;:·~~ır A;yn• r C.l"C·l"un .ıaber j SAR}H lMALÜMAT 
\1 :-dıgın~ gore, Be; iıı resmi rne- ALINAMIYOR 
'hafi!.. A ımaınyanıııı. Danimaı'lkaya j Londra 9 (A.A.) Daınimaı,ka-
k·a' ı 'ıarekc!l:ı gcç<l ğ·rıc dair rna- , nın Lon6ra sefaı tt ·nun r!"Sll1i mü
Juma.ta - ıp oIDıad k "'n~ SÖY'le-

1 

n-ng,,f.J'Jer:rı<:!en bı i, bu sa:ba'lı saat 
rrektedL:-lıer 7,40 da LorıdraJa aş.<gıda.ki bl'ya-

Tiıı!'es g ~cı si. Mat - i rta;ııa,. -

An~ ırık,\ .nı 1.ıou t .iJl \~r ... 
onış o:duğ~ 1ıa!ıe. lerd'. oa k.a \:ıir 
ŞE>\ bildii[ımız y'OMur Bu lıab..-r -
,ıenn tek·t ,-diJınesin beklıı·or·ı"·' 

İngiliz mC'haf' i, bu ' alı. rL:rı tt~ 
y · ıclecek rna " D<. ·m-rka
dak İng. iz mü:nt ıllerık D· ı
marl<a ma!Jtamc:ı , lan bır giına 

(Devamı 3 iinrii •ahifede) n! oık 9 (AA.l Nev,ork 1 naif ta ·bu ;mmuştıır 

ı Kop. n .ıg t , , t<: Y< dan 1 f 
b .... b A .. ır mesa1 mı\ u mc, jı:k ma se ırı isi~' mın Alın <er en tma - n 
f .1 <lil:- r ı. l:Jig11 yaz. 1 Norveç'in 
ı1IK. rt.c.;. '. 

LONDRA İLE TELEFON 
MUHABERELERİ KESILDi 
Lona a l (AA., Loııdra Lle 

İııka. d n.?VV'a meır. ~k ıı. er, ara -
sı.nda e d -mi< <a' ımcl• ı·i kesil-
111:ştir. 

Londrayı Skan-liııavya mem~e _ 
ıke;tlerine bağ ıyan t 1 ofoo hallan 
Koperılhaıı-dan ge~'m()kt· rlir. 

İşgaline mümanea 
edilmemesini istemiş 

~~~~~~~~~~~~ 

Norveçte umumi seferberlik LOındı·a - KQDeırhag ~-1sız tt\:e _ 
foo ıstas.ronu •bu sabah, her za -
m<ın:ki ııotıi saa.t 7 de açı anış is de üs o 9 (A.A.) - İyi malüwat 
mükaleme minınrı.ına hatılın· öte aUnıakta olan ·bir mc mbadan te ·it 

saat 5 de A.rnruı clç.sııı.n z yare -
tini şıfaıht\l'l vc yazı ile N:JTvrç n 
Alrm- iwıal.n<> miima'.1<lat elmiye
ceğin l:r.l\·an ~esini ist miş oı- J 
'duğunu .-Oy t>m:ırtır. Alıman elçisi, 

ba ·ından. t-.1\"llp ,·eren o 'llamıştır. ecfdiğine göRı hükıirr..~ ve par • 
Kopeıı.b.a;:ı 9 (AA.) - Na~'Veç I~. Os:oyu terkederek Ha -

ile bütün ıtr' eforı mu 'ı.>lıC'ratı, Nor·-ı mlra gitını ler<i:r. Hareketlenn · 
Ve<; s:ı ti J 1( cc var;sından ı•iba- d."1 evvt HaricıV' Naz rı B. H.Jlıt. 
rC!' t.amarro le kesi ımiştir ----

(Devamı 3 ünrii sahifede) ' 

ALMANLAR ŞAFAKLA 
BERABPR KOPE.ı.'<liAGA GİRDİ I 

Neı•york 9 (,1.A,) - Nevyork 1 

Tımes ga.ctcsinin mu1ıabin, bıı
gün şafak sM:erıccn Alıııanlarııı 
Kopcnhagı işgal et'ı{j<ni haber ver

Bedbaht karı koca 
mekted•r 

Muhabir, bıı ha1>e,. san 'i k011-
madan birkaç daı··ka evnc• çek -
tığtni ıla1·e etnıektcd"r. 

AU IA::-i KlT'ALARl • "ORVEÇ 
SAHİLl ERbiE (,.lKTl 

Osl.o 9 ( A.A.) O"h radyosu, j 
Alman kıt'alannm Norı·e~ salıillr-

.. .. yanyana gomu 
Kadıköydeki aile faciası hakkın

daki tahkıkat ik~al edildi 
(Yu=ısı 3 •11: " aıı Jcde) 

EN SON DAKİKA 
Almanlar Danimarka5nın 
istilasını tamamladılar 

Başkurnandanlar arasında kan dökülmesine 
meydan vermemek üzere müzakereler olu yor 

Loı;<ı:a 9 (Husıı;i) Amster · 
damdan buraya f!Cloı hah r er • 
göre, Al1I'an k'l!'aları D • .,ımaı<ka
nı!'l ... ı sı lw. -.11 ~,b·rltr. 

Danımarka .ın~f,uclerı he <n h!~ 
lbır ) e:rd ı nı.uku,1 c t g< t !lllT • 
mişle-rc:.r VazJYC't n<' okcaQı hn:üz 

rnalüm dcğHdir. Müfre1elerden bir 
wğu te!lhm olımak1a ,. si ,fflı.J:ırıru 
teslim rJtm ıktedir. Bt:nlar muı.-ak
l<aiten k;.;.ru mı kampl-ı:·a nakledil
İrnek!•di' '.\! ukaveme• ;n b:r fa.Yd~ 
,eıın, s~eci{iııi bil<tııı ve hırk •kalen 

mandanl~ı Ee Ahı.:n ordu6.ı b~ 
kumandanlılh arasında kan dö -
kü.lr" b'lıne meydan ·vt~rnı mek ti • 
zere mi>zakuelier olmaktadır. Bu
nunla beraber m htelıif mmtak .. -
1arda küçük çarpı..,,a ~ vukua 

Norvec hükumet merkezi Oslodan 
r,l r;mcd k bır su ı:.rız k.ırşl5m-ı 

da k:ıı.u1 Dan mark~1 rd .... l bnsku-1 gelm:ştir. 

" 
Kanara'ya nakledildi 

Alman kıt' aları Sergen limanına da girdiler 
Oslo 9 (A.A.)- Oslo raıl) osıı, 

bu sabah &~at 8 de-- bildirı ur; 

Alman denİL lrnHellttı. 

ve~lilerm sahil deniı km' etl<rİ· 

nin ıc. 'oneç mudafaa kıtaatınm 
muka\·enıt·tleriııt• rağınPn dün ge
ce Oslo fioruna girnu,Jerdır. 

Ho"ten bombardıman edilmiş - ı 
tir. 

Hrrgt>n, n1nannidane bir muk ... 
\·cıucttrn sonra Alman kıta:.ıtı ta· 
ra(ından i.·gal ~dilmi'-.tir 

Trondhjtn'in de Almanlar lara
fıııdan ısııal edilıniş olduğu '-ÖY· 
lt'nn1ektedir. 

Alııınıılar. Chrislian,and kale • 

sine de taanuz etmişlerdir. , eh • 
rin iizt-rinc de bir tay' nrf' akını 
)·apılnuc.;tır. 

Alman kıtaatı Aı:-ı:ersund'd.ı ka
raya ('ık1111stır. 

. · oneı hükiımctınin O lodan 
Kanar'a nakledlhni o1du::n o~
reniJnıistir. 

iki tahtelbahirinin İngiliz 
vapurnda 200 kişi 

batırdığı 
boğuldu 

Alman 

o,ıo 9 (AA.)- Aftcn Push-n ~a- FeliıkclLt"deleri kıırtarmıs olan 
zciesinin hususi bir tab uıda dün haltkc:ılar Rio - de - jrıneiro genıisi 
öğ:le \'akti .. 'orve<;in ('<'UllJl ;lhil· ~hilden 4 ınil -.~ıkta bulunnınkta 
!erinde LiJlesand "-1(,'ıklarınd ! ı- oldue-u ~ırad::ı kendisini torpillr· 
gilizler tarafından ça~ırılnııs olan nıi~ olan torpilin get:nıiş olduğunu 
Rio-dc-jaııeiro adındnki Alman gördüklerini •o~·leınekteılirlrr 
\:apuı·ı111luı uğranu oldufru feJa. (ieml. bir infi3k ·vukuu ilt" der· 
ketten kurtulnı> sağ kalanların an· 
Jatlıklarını ııeşretmektedir. hal balınıstır. Halk. t:hri,tiaıı' ınd 

Bunlar, gt>ıniye iki tnhtelbahirin rıhtıınında tahlisiye' ışlt'rinin ;ya .. 
hiicunı etıuiş olduğunu be~·an et· pılnıasıncla haıır bulunınu~tur. 
nıeklcdirler. Slokhohn 9 (A.A.)- Rio de·ia· 

2011 ki inin ve 80 alın telci ol· neiro ismindeki Alman 1''1purunun 
duğu sö~·leıın1cktedir. 27 nan ... hu· torpillendiğini haber \'efl'll İ"ı\'CÇ 1 
lunnııı~tur. 8.~ ki~inin kurfuln1u~ radyos.u. \;apurda bulunan ınü .. 
olduğu sö:vleıımektedir. 1 reıtehalı.n üniformalı olduğunu 

ta'1"ih etmektedir. Buııd, n. bu 
Ah':lan \-apun1nu11 askeri kıt'nla .. 
rın nakline tahsi. olunduğu istid
lal edilmektedir. 

Afteıı Po,lrn ga2etcsı, Rio·ıf<
janeirıJda bulunan 100 kııdar 'a
ralı ile 10 öhıııiın Lıfü·,and"d,ı ka 
ra~ a c.:ıkarıldı*ını .) azınnktadır. 

Odo 9 (A.A.) - Chri,tı .. nsand· 
dan ~)ğteu.ildiğiııc ~üre Sauci ada ı 

açıgında bir .1\hn.111 \ apuru daha 
top ate ile hntırılını~tır. Vapurun 
ıniirettl'hatu1dan yaralanan bir .. 
ka<: kisi 4 ·or\'et: suhilindc kara~·u 
rıkarıhnı ... tır. 

lsveç,Norveç hükumetleri hala cevaplarını verecekler 
Roma 9 (Radyo)-. 'oneç hari

ciye uaı:ırı Koht, Sportiııgde irat 
etligi bir nutukla deını tir ki: •İn° 
gH1:1. \'e l<"ran:">JZ notasnı.• h('niiz cc
up \t>rıııcdik. lliikumet lıakları
nın nılid:ıfnası i-;iıı ne ı:ızunsd ~ a .. 

pat:nktır. İsvcc,: hukUınetinin n1u
\·afakatini aldık. \7ereccğiıniz ce-
' ahi nota a~ ni nıc.11dc olacak Vt: • 
nıullt'fi lcrin bu hareketini şid
detle pı·otcslo edcı·egiL. Garp lıii
kônıctJeri harbi, toµrakJarımıza ı 

sira~ et ettirnıek 'l" nıhaı ı. [erı hu. 
rudn kazanmak i ti~ orl r. Hu ~ 
tneldaıı \·l'.!rnı \tl·e~iz, toııra ları 
n1ızın harp saha ı o1nıanıasın.ı ~a
h acağız. 

(Difer habrrl•r 3 uncu 5.ıJ, ed ) 

.__K_ı s_A_c_A __ I 1Mütekait, Eytam Her yerde taşan 
Baskın! maaşlarına nehirlerin 

yapılacak zam suları iniyoı Bir )'liz parça Alnıan genıisinin 
Şimal denizine ve Norve( suları· 
na doğru açıldığını du) duk, bir 
de göriimüzü açıp lıapaJıııcıya 
kadar Kopenhagın i..•gal edildiğini, 
Norveç sahillerine asker çıkarıl· 
dığını, Norveç in AlmanJa~ a harp 
il3n ettiğini. 

Layıhanın mecliste mü- Fırat nehri ise gittikçe 
:ıakereai başlıyor yükseliyor 

Ankara 9 (Tel-ifcıni.a) .Mute-

Bizim mabuda: 
- Yahu, daha dün f"on Rib -

beııtrop ile Norveç "'-' Daninıarka 
ell·ileri aı·a~ında dostane , .. e bıkt 

mÜlakallar vukua geldiği haber 
veriliyordu. Halbuki, gece )ar1>1 
her iki del'letin ınerkcılerı ve Ji. 
mantarı isgnl edilmi~·c ha lanmış. 
Bu nasıl is'l. 

1 kait, eytam ve era.m:Jin ma !arına 
y•a;ıı>Jacak o.an •. 25 zam h1Ukk.:-
da:ki kanun 1'1v lı:ısı bugwı Biı) ük 

Miret Meclis.ne ge <ını lır Lav, -
ha) a g;'il"" y ruz 1683 uma a 

kal1Jı.ındaııı e\'VC .,. tdc t, ~ -
"tam \'t' eraınilı: ma r 'ı 25 nııS· 

ıoot. , ı.ıkıo t crektır. 

Di,-c sorduın da, bana şn cc\:abı 
\'("rd ı 

- Bu~ • 1939 • JD40 tiıbiyesi \'e 

baskın.. denir .. 
DiJcrPk ilal'c eıtı: 
- Kim dedi ki sana. •adere bi

taraflık i•tiklal garantisidir 
Hakikaten. bilaraflıi:m iğreti el- I 

bi ·c olduğu bu ı·e,ilc ile bir defa 
d ha anlasılıyor. • * f 

Diı;c r t aftan bıt e cuu, '11~ 
du M , Vcki' nın v<. d , v ~ 
il< l cıin de i.ştıraki ',µhı t • 

Bu za, ış de du bulı. . cu-
rr n:. gorü p ~abu < 
.ın.ı:,t~r. l\fa iye V ekıl ncu ınde 
2 s ka - ızdıa~ Hıım Ur. Ay--1 
ru:a. Ha1a)a a:.t mille a +, cyıtarr. 
\'I :ram in ınaaş'larının il<'vrı hak- 1 
lkı.nıa da Bü~ii.k M ilet Mec ınc 
ll:ır> ka:ıoun ;.ay 0 s; \1".l,ffiı. dr. 

J::drine 9 (Husıı'1)- Tunca. Ar
da ve :\leıiç nehirleri innıcı;c ba:,
Jaınıstır. Bununla bernhrr Edirnf' .. 
de 350 eı· hala su altındadu. Bu 
e,:lerden birka~ı yıkılıııı lır. \ 'nk· 
tinde ledhir alındığı için bu ,., !er 
tahlil"' l'dilnıiş hulunu)ordu. 

Tren nıünakn13tı gal rinıuntrı -
z.anıdır. Seınplon ekspresi l ıın n 
arazisinden get..·erken. hathn bir 
kısmının bozul .. 1uğu .!- ıiziind(')t 
furgon ~ol dan çıknn lır. k nrn 
zaı ıat J oktur. Hallın düzclıılmc i 
ve furgon un ~erine konuı:ısı 'edi 
saat ürnıü tür. 

KBTaagaçla Edirne ara~ındakı o
•eden solar çekildiği için, l< raa· 
ğaela kalını olan 110 kadar tren 
) ulqısıı ehre gdıni lerdır 

};rgene ça~·ı da ta mı , Lülebur
( Devamı uçiincıi sahifede) 
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_çj_NKO PAR~ 
TENEKE PARA 

Alrr •. m.ar, maden ~ doia
~ilc, mevcut paralarını da erıttp 1 yer e, çinko para çı.kan~orlanruş. 
.A.blukaı devam ettutçe, onlar .da 
veni maden damarı keşfedemedık
Qe, çiı:ıılı:ıo paradan, bcr gWı, teneke 
par:ıya kadar düşecekler •.. 

Teneke para bastılar 'IIll, iş ça,
ta.llaşıyor. ~.ıa fı.m ya, miiliarek ça
buk delinır, eskıir, hurdalaşır .. Bu.
mm tanını lıı1 itlrne ve nerede yap
tı.racaldar? ... 
z~·oru.ın ki, AlmanJ.ar, Ya

bud iletj, kapı dışan et tıl<ılerıne, ilk 
defa bu sefer pişman olac~!. 

BU HESAPTA BİR 
YANLl§LIK OLMASIN?. 

Gaf'? cephesinde süıklınet devam 
ededursun; Çın - Japon harbi, öbür 
yanda almış yurüYQr!. Yıllar var 1 

ki, Uzak Şarkta kan gövdeyi götü- 1 
ıı:üyor. &ın aıans haberleııme ba.lu
tasa. Çiru;ıler, yeniden büyük bir ı 
zafer kaııanınışlar, 10 bin japonu 
imha etmişler!. Bir ha'bere gö:re de ı 
10 milyonluk bir Cin ordusu kuru
)uyoımu.ş!. 

D kolay! On milyon mevcutlu ı 
ordu!. 

Ya bu hesapta tür yanl~ı.k var, 
yahırt da, ordu nedir, bilmiyorlar .. l 

BİR HOROZ VE BiR 

TAVUK l\IESELESİ 

Bir gazete yazıyor: Amasyadan 
Adapazarına 'b?r horozla bir tavu
kım ruıkli lıçin tamam 1350 kuruş 
ücret istem er ... Neden, diye sor
muşlar. Cevap ~u. 

- Canlı cıa ondan ... 
Dlyeoeksi:niz kL 

Kcss c de öyle gc.!'.':dcrsin ... 
Fuat, ya yumurtlıyan, yahut 

beslenen cins tavuk ise!. 
Haydı, tavuğa akıbmız erdi, di

yelım.. Ya horoza ne buyurulur?. 
Kınihilir, beJikj el<\ zavaılllı bvuk, 

ıbekıarlık vergisi çı.kacağı rivayet
rerinden ürJomi.iştür. 

EN l.iJKSEK , IUAYENE 

ÜCRETİ NE KADAR?. 

Dünyada, şimdiye kadar en yük
sek muayene ücreti alan hekim, b'ı
İnR'ifu; dolııtot-u imiş!. V aiktile, RU> 
.iınpacatoriçesi Katerinaya bir aşı 
yapan İng"ılıie doktoruna, tamam 9 
bin İngilız lirası ücret tediye edil
miş!. 

Mühim bir servet! Bizim doktor
lardan bazı.lan duymasınlar.. İç· 
lerine · ner... Y alııll, l:ıiır mesele 
\"ar: Acaba, bu ücret, muayeneden 
evvel mi veriiıniş, yoksa, sonra mı? 

Malum ya, şİIJldi, bazı hekimle
rimiz, ücretlerin peşin alınmasını 
müdafaa cd ;;-otlar ... 

DÜNYANIN EN GEN'Ç . 

ÇİFTİ AYRILIYOR 

Amcr>kamn en Jllent; çifti olııın 
meşhur ve mes'ut eVfiler nihayet 
boş:aruyodarmış! Buolardan erke
ği 19, kaz da henüz 14 yaşında idi 
Bu avnlış hiıdısesi, Ameri:kada gü
nün mcsclc.>i oklu. Bütün gazete
~. bu işin dedikodusile meşgul!. 
Saııdetl boza.n sır nedir?, 

Evlilil(tr' -.l'•T mEe'uliyeti aıLtında 
buna'1mış1ar, desek .. Bunlar daha 
QOCUk ... Dünyayı henüz pembe gö
ren çafidadır!ac .. O halde sebep?. 

Galiba, bu a;yrMı.şın sebebı şu· 
dUT; Dünyayı pembe gönnelrte 
de,·am e-tmek kararı! 

AHMET RAUF 

Fi orya 
pıa·ı 

Ayın 15 inden itibaren 
50 bin lıralık yeni 

ilaveler yapılıyor 
Flıo11ya pl:ajmdıaıkı kabinelerin 

y.a.z ımıcM;iminıdıe az ı:eJıdii!'itti gören 
lbl:i!cdye reisi !bu ıpU.ia yeni k:ıili..ne
lllır >lavesinl kararl;ı:ıft1'1'!11Ui\ır. Ay
nca dans için de bir cteras• ile 
bü.fe yaptı.rl!acaktır. 

8u iş için 50 bln .lira tlbsisat aıy
nlıru.ştu. Ayrıca yeni yıl bütçesi
:rreı de rpliıjın daha gm'.şletilrnesi 
.iQı:ıı ıta:hsisa.t lroou.muıŞbUr. Ye
ni inşaatıa bu aym 15 ındeı> itibaren 
haŞllanılaıcaktır. 

D~.ır taraftan yum billiassa 
pazar ve taıtıl gün lerirıde Sirkeci -
Flnrye trcn . .raıde görü.kın ;z<liha
ıını örllemck ıcin de şimdid•ın ted
ıhlı;. almacnı!otır. 
Buınun için Srrkeci - Fkırya aa-.. 

smda yeni bir otdl:ıüs hıaıttı tesis 
oılıunm:ısı da karar!a:ştı.rıJanıııtir. 

---000---

Mektep hıfzıssıhha 
kongreıi toplanacak 

Dün E!ı.Kıba odam rei:si ile çocuk 
ve akıl ıhıfzımthha.sı i~- uğ>raşan 
ba<oı dcikloclarmı!Z ır,ı.aarif müdür
Jiiğıindie tbplal".rnıışlıardır. Neticedl> 
akıl! çağındaki çooı.ikarıın ve tale
lbeıktin •:111 sıılıhi bir şeıkilıde yetiş
'lıiır ilmi',_ :i, p ısikıalbj i nı.t"V2'll :an 
üzeriııdieı görUşüme.k üzere bir ikon.
gre yapıJması kanıırl.aQtınlmıştrr. 
Bu :kıcııngre <>Y·llll> 12 inci günü etı<biba 
oiliıs>ntla lxıplanac:»ktır. 

İçtl:maıa ımekıtep müdür wı mU>
aJJ.imleri ifo mWl."addit dQktorlar 
iştiook edec<İk krdir. 

--0--

i Oteller 
pılacak 

Şehrimizde bazı te~as- ftalyanların tuttuğu yol 
lar yapıp busabah gıden Yeni Avruna harbi kar~ısında, i-
8 Refikin gaıetemize taı)aıııarıu. ~e yapa~ğı suali, şu 

• PUnlerde, zıhın len yıne fazla meş-
bey anab gul eden bir ıne.;ele oldu. Roma -

nı bir kısmı ihtiyat bahriye ef. 
raumı silah altına çağırnıası; ve 
çocuklara, ihtivarl.nra vazüe ve· 
ren ~·eni bir seferberlik kanunu 
mcvzuunun ortaya atılması; niha· 
yet, demir stokunu arttırmak için 
bahçe ve pencere parmaklıklanna 
kadar müracaat olunması; en ni
hayet de, bazı İtalvan gazeteleri
nin, Romanın askeri kudret ve sat
vetinden tekrar demvurmağa baş· 1 

lamalan; yukarıda işaret ettiğimiz 
yeui zihni faaliyetin sebepleri ara· 
sındadır. 

Evveı.ki gün şe>hrıımlze ~len 
Bıuı= \'ıilbh B. R...-fiık Koraltan dün 
w.liı.yete .g:,Jerok Vali ve Bdledi.ye 
reisimiz B. Lütfi Kıroarl.a uzıun 
ıınüdi:~ görUşınü.."ltür. 

2 vali saat 14 1e de Belediyede 
lbuk1;ıınıuş1:ar ve imar miicfurliüfıü
oe fO.d rek şehircilik .,..Utehal><iısı 
M. Pmstun ' ı beleclııye hc'Yeti fen.
~ muau .lı ün de bıiwıduğu u
zuı- ;bir toplantıya i9hralk elımış
lerdır. 

Bu i<;'t.imada.ıı sonra keoo:sile 
RÖI üşen bn mu.lıarrirIDııze Buı:sa 
....tisi şu bqyanaı1ıta bullıumnll(ltı.ır: 

c- Buırsa ile İstan·bul, birbir -
Jerıi.nc komşu '", en va'kın iık.i vf'.<l
yet o.idukl n .çin kıvrneUi m.1> -
iJekıdaşım B. Lütfi Kırdar ile sık 
s.ıc tlC'maslar y-apınak;tayız. Mar -
mara ve Bursa ılıavalisi Tül'lüye
nin turtıtiık rnmlilkasıdır. Bu mın
taka.:s dır. Bu mıntaıkayı sıür'a.t! e 
~elkştlrm.lk ıçio esaslı çalış -
ıındlan son Wılya b<ıhraııu g<-cik
t:rdi. Maarnafih İstanbul gibi Bur
san.ın da im:m i,çin şehiro!lik ıınü
ıldHıs.sısı M. Prost ID<im'IJ!r edi.m~ti. 
Bu~n .mi.itehassısla görfuıtüm. 
Kendiai Bursanın naztm plarunı 
iılııına· ebın~fü. Bu hafta içinde de 
Bunsaya gel e<l< vıeı tatbikat 'bet
lkiiklkrlne lbaşby>aıcaktır. 

Di,ı::er taraftan Buxsa an~sı.
m, dahıli tll"r.izm icin en mıüsaıt oir 
:ver iıa!ıln.:ı f(ct~c İstanbu vi-
1.;'eyoetı ik beraber ç.alışıyuruz. İs
mıibulla mcın cık~in d•J!'<ır ye.-
]ıı,ririd<'ki vatandaslarmıızı Yakwa 
Bursa ''c civarının [b,rlil güzelıli&c
ılıc:rindcn !<ifade ~innek içi:n ucuz 
VIJ 1tıı> ıu rey>a'h ler hırt" p oluna -
cıilınır 

UJıuıdağda şimdilik sporcular için 
lbiT .cdağ ateli. i.le bir doaıya.k evi• 

Fakat, hadiselerin ince bir tet
kiki ile del:il de, basit bir müşahe· 
desi le, 1Sll kanaate varıyorum ki, İ
talya, bugüne kadar olduğu gibi, 
harp dışında kalmak kararındadır. 
Çünkü, it al~ a, daha evvel yaptığı 
birkaç askeri harekette kavbettiği 
ekonomisini tanzim ile meşguldür. 
Şinıdi, RonıP, geniş ınikyıtsta tica
ret ve komisyonculuk yapıyor. 

Dün, bir gazetede, yaz seyaha
tine cıkacak turistleri İtalya.ya da
vet edt-n, satafatlı bir reklam gör
düm. ilanın başlığı şöyle idi: 

Bu sene dahi, İtalyada ... 
Yani, harbe rağmen, İtalyada ge

zip tO'Zabilirsiniz, denilmek iste
niyor. 

. İliinın icinde, en şayanı dikkat 
bır cümle de şu idi: Gelecekler 
bihük bir nezaket ve hüsnükabııİ 
ff'Ö-rürler .. 

Bir müddet evvel, İkdam refiki
mizin ba~muhaniri ve i~t •. nbul 
meb'usu Abidin Daver, İtalyan 
ton~aklanndau geri çenilnıişti. 

Acaba, Roma, son rek13ın cünı
lelerile, o eski hadiscn·n, muazzam 
drkinlik ve nezaketsizliğini unut
tUl'mak mı İ!lltiyor?. 

REŞAT FEYZİ 

Dün Belediyeye mü
racaat eden otobüscü
lerin müracaatına ne 

cevap verildi ? 
Beled'ye reisliği .tarafınıda.n bir 

İnıı:iıı.a fif""'lasına s1p3'l"iş {ıdilro™' 
olan 35 yem otobıiw ait ınukave~ 
~ııeroe ianzalanacak'1!r. Bu 
otomr.Jer l teşr ınievve".de ;,-ehri -
mıze gelmiş v faıaıl.iyet'eı ~iş 
olacaklardır. 

Di '[er tar.ıEkın Ş<J!ıir dahilinde 
muhtelif haıtlarda otobüs iıı.eten
ıler 1araiında11 dun Beıled.ye reis
liğioo veoılan bı.r müracaatla keaıo
di otobüsl.riniıı va:l!i)"!lt.erinin ne 
olilcağı sorulmıu;tu.r. 

Ö~rendiğimize goöre beledi'yıe 
rcınlıği bunhlra; yeni otobüslerin 
ge-1m€timd n 15 gün gün ıevvc. teb
ligat \"aparaık faah• nlerine niha
yet vcrGe<:eğini bildirmeği karar· 
1.aıŞtııııınıştır. 

Ya1nız ilk parüd"" gelecek olan 
35 olobüs ı. km il ' tı ir dahili haıt
~armc: ht.y~cını kan;ı.1-ayama -
vac -ı! nd -ı ha' en isleyen arabalar 
sıkı bir muayenedl ın geçirilerek 
en yeııl1crinın seferlıerin·~ ımuva.k.

ikat bır zamıın için müsaade olıuna
cakitı.r. Ancak bunılar Beyıoğlıu - İs
tanıbu arasmda iŞletilrniyecek -
letıdir. 

Dii!ör ta-: ,ftan benzin fiatılarının 
arbınaısı mtln a b ftiıl son <lıeıfa <>
tc:ı'büsQülcr tarafından yapılan bi
let ücretler'ne zam tek ifin:n rcd 
okmm l"1 13, !."diye otobüs kaınis
vonu ıt.Jrııfmd n kanırla.tırı lmııŞtır. 
O!ı:lhus kom '>YO!"U lbug\in Bfiledıye 
reis mt:.0v. ~.nnden B. Liıtf' Ak
sovıım rewllğindc tıopk nacaktır. Bu 
~ima:d.ı y<>ni g:uzCT'f(ahlar işi de 
ıgijrüşük?cekıtir. 

Leyli köy mektebi 
Kaııta&la bir !evli, meccani köy 

dkuh1 açılması kürar! tırı.ıuuştıc. 
Şile mı:nta.'k:ısuıda yel" iden t sis 
ol!uır;ın 8 köy dlndünün esm.i kü
şadı d 23 ııı:saın bfikim• :.Yeti milıü
ye çoculk b&yraımı ~ vak mu
avini ve ımamıf mWiirlüğü tara -
fınd:an Y""Jll laıc ak t ır. i>rışa ettirecel!iz. Bu inşa masrafına ============================ 

İSta1ı.bu.1 bo.iOOİ}'"CSİ de işttra.'k ede-

Bu sabah tutulan 
beyaz zehirciler 

Eroin ve esrar satanlar hıdrlrın
da sıla takibata de\ıun ohımnak· 
tadır. Bn sabah ve dün de mnhlıelif 
vcrlerde müteaddit C1'0lnciler ve 
esrarcılar ele ~eçi:rilmiştir. 

Ezcümle bu ...ııah Balıkpazarın
da fiiphcli bir vaziyette dol.ıtşan 
Mükerrem isminde bir ~ müp· 
tı!lisı ı:enç kızla Sait ismindeki 
lll<'tns.i. ya1urlan~ardır. Mü -

kerrom; kcndiı.ini ~"az •ehire Sa
idin ~tı:nlığını sövleı.U., ve bu 
dCTtte.. kurtarılması kin hasta -
neye kaldınlmasını yahannı.ştır. 

Dün de Galatada se,y;var manav 
Sabri ile Osınanm Kafesçi soka -
ğındaki adalan ve bu odaların S<>

faaı arannll$, dfut paket eroin ele 
geçmiştir. K;ıratı;yde ~pheli gö
rülerek ü:ı:et'i aranan Sıtk:ıda da 
bir paket eroin bulunmaştur. Be -
iktqta oturan Sedat adlı binin 

eroin ıuüpte!ası olduğu öğrenil -
mıs ha tanede tedavi altına alın
ması lüzumlu güriilmüştür. 

Alemdıırda llwıc);n, karısı Mü
rüvvet, bunl""3 tanışan Şülaii, 
Dır.·nt, Harım haklannda da esrar 
ııatmak ve satmağa delalet suçlır 
rile tnhkil<at yapılmaktadır. 

Suç üstüne 
suç işlemiş ! 

Sultanabmet 1 inci snlh ı:eu 

mahkemesi dün Bekir "lu h~ 
)liıı isminde bir salı~ lurıoı31 
hakkında tevtı:lf brarı venuniştir. 

Bekir oğlu Hüı;eyi;:ı; rnııhQ,lif 
semtlerde hll'liıslı.k yapmış, Bali 
vo Davutpaşa camilerinin kubbe
lerinden kıuşun çalınıııtir. Ali a
dında bir a:rkadıııı;ile benı ber Ağaı-
hamamına giderek pencereden gi
rip iki kat elbise ve H kilo lruı::şun 
çalı nkaçarken yakalanmıştır. 

Hüseyin sorgusu esnasında su
çunu tamamen itiral L-tnıi~ hiikiın 
Keı;it, llüseyin:n tevkifine kanır 
vermiştir. 

--000---

Kara kaş . 
gecesı 

lKÜÇÜK HABERLERi 
* Kız ıınekiteplıleri a.rasnııcfak:i 

koşu ve top a:t.ış müsaba!k<ıilannıın 
'ikinc:si }'Wtll saat 15 de Bcşikıtaştıa 

cı".;t'r M P;ost bu soyahatinde 
lTI.ud ;, da çıkıp !etkik:tır \Yl!pa -
calctrr ... 

B. Refik Korahaııı bu salbah Bur
!131'/'<l h ~ r clrot etıın.iştir. 

Şe:r ~~~~ 66 'ı ' .... ~·~·~~·~·t·ı·;·~·~-~·i·~·~·~·~·~·~· ........ . 
iQkili ""' .içkisiz lıokıaıntıdan yaıhıız "' -
22 elnde; Belediyey-e tJaıid1k eU:ı - • -

ıiliııtiış tarueııere ... ~ satış ya- , 'i!ii;::~:5aii~~ ~iia 
<pıldıj!ı ,giirühıUJtiür. Ge-rjy<) lralan' il • 
44 .Dok&llla bu suretle mi.qterile -
rinden fazlıa ıpara a!lıhkılannian oe-1 
Zay"a çarıptm.!m?Şlanfı:r * Kaııırii 1 liıde Ş ıık'.ıt.ılıa(yri:Y<" ta.
raf urdan uç yıı:1 ewel yapılıp m&

arif i'di:ı;re5me kira ile verilen h1k 
~k!lr~ bi:n.asmı.ıı ımaarıf tarafın
dan ıs:ııt.ıın ııı:ınınası ara.- "1ırıl -
m::ştır. 1 

Meslek ahlakı 
•Afrodit.. isimli roınan beraet 

etti. Tekı-or ~iyasaya çıktı. Fakat, 
temJiz, karnn tasd;k eder etmez, 
bütün sokaklarda bir cAfrodit• 
giiıiillilsildiir ba•ladı. Görüldü ki, 
dava me\'znu olan •Afrodit• in 
müthiş şekilde reklam edilmesin
den bilist fode, cl•ha birçok tiıbi· 

* Kağıthaneaekı iJ!'. ıailıor köş
kürıun ~ırrl4. adilere'< kıms.:ısiz 
QOC lklan :c1. Im1i y ll'I'<iı.ınun bu
rawıı nııklıi v } ızrc!a a...ı.ruın ıkıımse-

16 msan s:ıilt g.ces saaıt 21 de :tiz çocu..i;;ların sayısnun 120 den 
Çeıril:r-ıı'Iitaşta nneınizın emek- 200 c ~rkanhp burasmn yenı a-

!er ·~ı ayn •Afrodit. lcr hazır • 
lamı lar ve temyizin tasdiki üze. 
rinc. derhal piyasaya çıkarmış -

ltar san'ır!lkarı Ka.rnkaş şc.-efine bir e~ f:ı •1 '..esı 'kararJ~ !ardır. 
~re ~;~idir. tırıre tır lliz, bu hareketle, meslek ahlakı 

Pro,ııraında Naışid, Mıuall:i ile ke-1 Şelırun lkmr-K ·rin n .ma- namıııa bir ku•ur görenlerdeniz. 
~· Sa.ıh, 10 kişi'lik saz IKyeti, dine k.ıl n · wıd:.kı seı1t huğ- K'm olursa obuıı, ortada basılmış 
Baya., Ba:btkyan ıle prolesi:>r Şirin &v r :ıbe1.ın:'1 ' 0 15 d « 75 €' bir kit0 ., var. Bu eser, bu ~ekilde 
v.an:ttr. Kaı-akaş "' a1'<:adaşları biri ç.ılııarılınası w. « 25 niSlıetinrle el" istismar eılilııwmeli idi. 
perde! · bi:r dram tcnısil e<J<cek- y;ıırııcış; 'le bu ,:iav bıiliınması 17..Ic-

' :!erdir diy karM"laı;tmlınııŞtı.r BÜRJIAN CEVAT 

·------------ımaı------·--~ 1 Bir senedenberi Holivudun yedi tepesin<' kurulan şehir. 
Sinema tarihine devirler yaşatan .. Daima film ejderleri ~·aratan 

büyük rejisör CECIL B. MILLE'in son zaferi olan 

ATLAS EKSPRESİ 
Fihnine sah ne oldu 

BARBARA STANWYCK - JOEL Mc CREA - AKİM Tİ. IA -
ROFF - ROBER PRESTON ve dahn binlerce artistin iştirakile 

yırpıfan bu eşsiz sinema harilcısı bu perşembe ak•amından itibaren: 

LALE sine asında 

Yarın akşam SÜME Sineması 

lllARY GLORY - FRAl"ÇOISE ROZAY 

\'e Komedi fo'ransez'in en bü~·ük facia aktörü 
ANDRE BRliI.t; tarafından harikulade bir tarzda ·aratılan 

AŞ 
Hayatın, askın ve sirk hayatı tehlikelerinin heyecanlı ve hele· 

canlı sahnelerle dolu hissi ve müessir bir ~ahescr .• 
ı Ynrın ııJ<•anı için yerlerin evvelden nldınnası rica olunur. Tel. 42851 

rilr.ırini tcıta<ıke Jwyuldıını. Ve b.r leren bögrunıd~ kaldı.. Fakat, hiç----------------------------
dc1lbi '·' mlihiını bır şey keşfottım. milteess'1" o•anayı• 9 mih Ilı~·· Za-

) Bu külııt uzerindc bır bkım yaLı- ı bıta, (altıpa:rm:>k) ç.,;;;:_ni şiddeJ>. 1 
kır karalayan aıdaımm ;ıJitı pa11IT1a!k'lı lt' tııkip e'ımektt>d•r. Sehna~m izi 
dfdııiiunu anladım. Arlık. şüph<:1 bulur muıı dl '""'ıbt;r Oıru <la çe
e\Uı:nıivo.r.<lmı kı, bu loöşkü (altı p~r- l!evi 'Clıe çok yıakmda ele gedrece-
ımılk) ç<-te;i tut.mllL';ltnı. j!lıınizdı:>n emin d.abihmini<z! 

&ımiıh 'laıışbrıiıı çataraık ba.fıı<r - - l){,3 ınw ı şimdi se<vl\'Him ı;ete-
maık istı:di: nın el1ırıc mi.rtü. Bense onun İn -

_ Aı:::J:>a ıkıöŞk s:ıkmteııi siz:.n o- ~ye !bakıyordu. Bir eJimıclı., tabm- - Ne decfiniz, Ytımaz B ;v? Sel- gvli?. yüz.başıısımn arrtımanında 
rad;.ı ~u sezın · er ca, otdki eilmırlı.ı e- (<k.1ır;Jı; foneri macığııın şimdi 'bu hay.dl1tlac çe - ka hnas>na bile tahmmü> edcımi -
miydl? ıMaa-alk, üst kldıt.ıki odaı.a.rı da bi- ,tes.nin clıne nıi dfüıtü 0 ınhynrlJlll. 

_ Haıyı.r. Ben onlara göciinane- •rer birer araştmlı!m. Me)'danda Yılıınaz onıin~ baıkan•ic • Merak ef,m tviıı dl.dim ya. Sev-
ıınıişl.m. Falk::ııt, b ıkcınııı. verdiği lk:ıınseeır ~'Olctaı. - Evet, dı !dl\ maalesef onlann gihnizi oı:ık yaık:!Kll:la ooılacağım. 
tşarot onl1arı uyandırm:ğa ve i:klaza - Ya 'bır odaya salıilanmıı; olııa.- E>linrlc. Avuk.at Celal bu sııc.ada11vamnış 
lkıfrfı ıiegiI nuvdi? lardı., ne paroınız? - Ya oraya gclcn kadın, Selıına ve alt kıııttaki odanın önünde Yıl-

- Sonra ne yaptınız, Yı.maz - Ycıpı::acıik şey ıınalıim .. Dö - deği .. Ya yanlış b r kadın izi mazın yü.ksek se;;le Jronustıuğunu 
&y? ı;ü.smek ve h.1P9k;i yakalameğa ça- üzcrım:le yi.irQywsanız?ı. duyunca, ırtıııı:. bir hırka koyarak 

_ Ya;pı bir ı.ş va,·d1: Köşkel l:Qmak. _ Yaaıtmııma ılıtınıır! veriyw bahcr"e inıımşt1. 
gırmdk - Tı;ıhlJıkeli bir iş. i!Il\9lnuz? Selıruzyı Modadan ote- Y.lmaz, Cel&li görür g&mez: 

- RUyUk cesaret dogru>u.. 1 - Evırt. Çak 'l!:mliıkeli o!lllakla ma'bwe bineJılııi.n go .mle görmü~ • - Sıze . ıtıcy,'1'.ftiir ed' tiıın, ~ 
- Ko.riru'l acalk bir şey yoki'u. Berı beraber, bu muammanın esraır t'iiım. Bımu bir başkasından iş1t.ın fal Bey! dedı. Bana bu gece bir 

kiiŞk s:ıdtirllcxının s:ıı!danrnış o - pcrd:sinı ÇÖ2ımeğc a=e!..'l!işt4'lll. o.ı;aıyıclım, ben de 917Jln glbı bu ih- j iı?ylll ;<JJUnn c1ft:iniz. Elbise!.eırinrir 
zıyade kaçt~nna za- Blr misafir odasında durduım. Du· ıtiıma'. uzerinde dı>rııtıllirdırn. Fa•kat, Z1 kt!"letmeden ,,ıfetiroim. 

ıroı. önceci:"' hii'kıır miştiııı. On- vania benim yani Y funazın >büyü- tbu işte en oovilk ve şaşmaz şa - ı Cel8.l telişla Y ıbnaızırı elini sık-
lııırı kovı:ıh111ııağa v=yet m ,,..,,. ·a>t :tüJlmüş bir fott\.<rrafı amlzydı. Hem ıl:ıiıdlim, "'izl.ırimdi. tı: 
d ;ğ" ·• Arka ıtaraf'. .kıll!:t arını db muliteşem ~ir çerçeve içinde. o halde SeN!n31Yı nereye ıaı,. 
MU?ha:k:lro'k ~ılm.:4d~ beraıber, köş- - Ne diyorsumn, Yılmaz B.y.. çrı'dılda.rını sanıyorsunuz? 
kü:n içınde tetklkaıt yapmağa Dl"C- Yabanc• evde fdto,ııı-afınız ast~'<li. _ (Altı;pa.mıaık) ~ İs -
bur~ B r..:m ı:ıırr:.ma t ıtwlan ha?'.. aırlbu.."da ~ iköşkl<>r, otelllerde 
bu öş!,.-ıi.n. ;cin<L neler göımilş - - Evet. İşte bElll de bıma me - odıılar Wılıtu~nu bilivt>:uız. Cam -
tbü:ı'.'" bilsenız... rak 'bni.ştim. Bıu evi benim nıaımıma ı!ııoaıcl;;n baıŞka bir )«l"C giltıtıikleri 

.. - Pak _m::ırnk ed-yı:>rum neleır ı' n:ısııl vıeı ne cesJ"etle tutmuŞ!ardı? ıırnıiıaldroktı. ı::ıertl3!l ~ bab-
~'ımu:ııu • • Odaırun ortasında bir zarif masa çey ı ç;Jatı.m vo lk.c:şfimıdoe y<ıııu:l -

Selımıdan ne haher var?. 
S:ımih aıU1klı: 
- Yavrucuğumu (Alıtıparmak 

çetes') kaç..nnu;.. 
Y 1lmaz, Celil! Beye de kısaca ha

dıscyi anlnttıklıatı son.ra: 
- Elbisemı liıtien .iade e<kıı- mi,. 

suıliz• <led •. $ı:ndi onlar banıa JA.. 
:ı:ıım oldu. 
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AKSiM Sinemasında 
Gösterilmesine başlanacak olan 

Filmi her vatandaşın zevk ve ncş'e ile doya, doya seyredeceği baştan 
basa Türk filın san'atının yarattığı büyük bir abide olııealı:tır. 

Reji: FARUK KENÇ E<;cr: VALA NURETTİN 
Prodüksiyon: HALİL KAl\lİL FİLl\l Sta.ıvosu 

Ba~ Rollttde: SUAVİ TEDÜ - REFİK KEMAL - NEVZAT 
OKCUGİL - FERİDE CANAN - CELAL ÇACDAŞ 

YILMAZ 
ALİ'de 

- Anıa.taymı: Ah tta basit ! vaıdı.. Bu masanın ıiistiDıde- bir 1Jü,. tıJild:ıı'lıanı lbir d:ıtıa anİaıebm: Hay-
\ b ıır.ıcıa oofra iıstürıdo 6'ıiJk; ~ parçasmı biri>irinı tut. du!tlarıın mika mafta gizi? bir ylır- 1 

·='-"-.;ı· Yemek 'ta'ba.kfarile içki mıyan şu cürnlalcr ~ı: ~daiımh.=~lııirl 
..nOOn bil$ta hır şey yd;tu. cB 12, 1'itıı.ııbullıa bü!kıınedoo eır ot.omabil ile 'kaQtıklan.nı, mQt.ir 

Ccll!, Yıhnazın eıbi5eııini vere
rek, kendi clbiscsini ııcr~ at.eh: 

- Talihl bir e-lbisıe okla btuıM 
da. Şimdi ıreroye gidecel;rıintz bu 
bva!etli!? 

Fııı son film tekniği. En mükemmel Reji ve Mizanseni. En siüli 
mtıbıoluı ile en yüksek 1..-ısmı. En miiJııemmel ınllzik ..., lıe.'l'<l<"aıu buıa.. 

caksınız. 

Y ıvaş~ " çıktım. Küç& ucl ~-• gii~ anbyar;ık M'ka lıah-
ru ooıfa fultilne dö.1t ctia. Bu oümle,-j almmken, kağıdın ' Ql"Ye k~ da, orltan taqJ ... 

caddeye, · · de aıb b ü:ıtıııoo si}' atı ıtıaz dökıeı-ek, parmak f decek vesıftte malik değilıd'.im. &J.. 

Bu güzel eseri nlkıslamak için şlmdtden haıı:ıd:ınuıız. 
Biletlerinizi evvrlden tıııdarik edetıilitıslııiz. 

Teleion: 43191 - Çamlıcaya. .. 

Alman yanın 
kapısında · ·· ~ 

Yuu: AHMET şt)JCııtl ;ır 
ikıeıi "'J;<' 

Almanya ile ~t iJı Y 

del':'1e demokra~ ~e~·letl:[~'. 
dekı en kııvvetlı sılab a k ~pi 

Fakat Alınıuıyamn ı:ıır 
1 

, •11 
!arı açıktır: İki şark kaP•5 

0ıdııt·11 Biri Sovyetlerden gele.n ;~rıııı' Iİ 
kincisi de cenup - şarki etle!İ'. 
Balkanlar yoludur. So•'Y. "'-~ 
manyay~ yedi aydaııbe~aoı .ıııı:ı 
tar e~ya yolladıkları ına JaC~ ,.. 
dir. Fakat Ru•yada satı ası. rJ' 
miktarda C$Y8 bulUJlllll""ulı vt J' 
1ixtta tesadüf edilen ~~Y.~ 
ların bir müddet Fın .. ; .. 
meşgul olmaları, bu yol u arP ıf 
Almanyaya mühim ınili:.ır ~ 
ya göndeıjlmesine ~-~ j\I~ 
engeller teşkil etın.ıştJr. tabii_":J 
çok zengin olan Sovıct .111• rr 
ııaklannı isti&ınar edcl1~. 
bu, uzun zamana müte" ıtP. f 

D.• •·- anı· cen 3 
ıger Anpıya, y , iJte -~..:, 

ki Avrupa memlekcdd ·n Y.., 
ce; gerçi bu memlek~tl~a ııı~ 
yaya verebileceklerı efiY Jjıl ~ 
bir y~na baliğ o~aıııaS·r~, 
memleket • Macarıstan: tt"" 1,,ı. 
lavva, Romanya, Bulg~tiiO ll';ı 
nanistan ve Türkiye • bU t!f!'. 
lannı Almanyaya ibr~( ·ı ı".P. 
dahi Alman~a açık~den1 :;,; P' ' ,, ' •: ır 
nnın kesilmesile . .. 1;;o~ careiin çok küçük !tir cu , 

lifi ıetıni~ olur. . __ ı.İ'J ~ 
Almanya, son yedı !iC'."

11 
pı) , 

den beri bu meml~etl~~ t1" 4° f 
larını altüst etm~ır .. t 18 ıırl• ; ~ 
ya piyasalarındaki fiat~'. 
byese kald>rmıyan bir ~f ~f 
~nislir. Fakat bu ~~e(lt~ ıi' 
metlerden Balkan Dl"'.!" . , 
tifade etmiyor. ç~-ıı ııc..,_:!:. 
ya mübadelesi'lle miiı>b"' ~JI 
ituııdan Almanya s<rıde ;bil ";
fiatla aldıgı eşya) a ınııli: "'!~ 
çok ;vüksek fiat üstiiDdeP ed"''..i· 
riyor. Binaenaleyh, bu~~ 
!erin dün,ya piy ların i 41 r 
y<'tleri bozulınu~ ve b•~~ . 
vaş yavaş Almanyanın ı pu ~" 
sareti altına girmek yalı~ ,ı~ 
nıu~Lardır. Başka usuflerbP ~ 
olan İngiltere tüccar~rı ~~ 
leketlerin perişan pıya 0,pr~ 
münferit olarak i~ ~~~~11 • 

Bu itibarladır ki ınn 1 "'.';ı 
kım ık meselelerle m~~ 
cak bir İngiliz ticaret tıı1· ;,1 
kurulması faydalı olnı~.,c;.~ 
kan memleketleri, bu ~~ıli jil 
dilerini, Almnn~,...uı acı). 
yunduruğundan kurtar .ıZ 
kurum olarak kabul etın ~ "'ır 

Fakat İngiltere ve FJ"ll gt~ ..ı
fından gerek siyaset ve lıJI t~ 
caret sahasında girişilcll i'-1 
hüsün nıuvaffakiyctle iıı bir !.ı· 
Balkan memleketleri i o"':·~· 
likenin belirmesine seb":etl•~ ı 
tır: Almanyu bu me~ılc ,., ~, 
tilıi.ya teşebbüs etDl!Y~o• bv' 
memleketlerin i ti!<liıllef"18r" p. • 
met eltiiii irin deiıl, bıı1' p) .,f 
disine, ham nıadde \'C ~ti#.~ 
tinneğe çalışan birer li"lt j(I ~ 

yetinde nıuhafnza e~pıaııı~ 
Es&scn bu ınikadele, . ~eı;.;; 
bu memleketlere i~ı~ dJiııı" ı4 
istediği çiftli.k va.:i uııe~~ 
tirmck istt-m.,,.ile ıııgıll ~,..,....; 
Fr'1flsanın bu arLuya "' r"'f 
etmelerinden doğıın!Ş!retııııl~;I 
.şundadır ki bu mcınl t~~ f 
zıları, harbi kazandığı ııl"~ 
kendilerini esııret altIJ18 ~ııf. 
lan Almanlara, zaferı ııl~o ~' 
icin iktLsadi yardımda b ııer ı/. 
lar. Almanyaya sııtı!JI.;' ı~.,;ı/ 
benzin, Almnııy&nın 8.pbll'jıil 
tahakkıim kurmak t"!'ğ; N 
bir kilo benzinin göret t;ıJı'· 1 
yasında kolayla tır~8!d;ğiıı'il,. 

Fakat bahsetmek ıst ıl'- ti' 
like şundadır: Alm . f 8

' · fe" 1, 
rat devletlerin giri ııı.:ı;ıı. _.ıil' 
şebbüsle, bu meınl,• .,..ır.11'. 
kendisi irin bir çiftlik,' at:~ I 
den çıkacahtıı görıın~."' ,ı~ıf 
raları i.>tilaya tı:ı;ebbil> . .:ı-ıeV'J 
mi? Almanyanın bu ıne~ ı',; 
le giriştiği ticaret ın~na dii';,.P 1,/ 
idare edişinde •ya ıı;te fjt ,P;r. 
rirsiniz yahut da beıt ~ .•• ~ ;:;ıl ' . t,.,. ,,.., 
di~u b;z tavrı vardır: b~ 1.,., Balk.an nll"nılcket'lerı, ,, oJıı' 1 

- ~e.. ·•'Jıf ka~ında boyun eg~· ,ıııı p•" 
,,imdiden, Alman>l!"IJI ıac;Jl,ıı il 
hasını• kabul ctını:i 0~ ~' 
Sonra Alınanyaııın ı;a~·~ol'!!; I 
didi yapabilereği de (""'_.:ı,.,..-
dir B . def istı.,,,.,. ter- ' 

. ır a "':' il ·r ı"I 
ek . . ik" _ _...... e lı' 

m ıçın ı .,.._. ") Je . .u I 
nıecburi;veti.ııdedir. B~'"';°ıil 
!aşmanın yapılııuısı .. ,;;.ııP ~ 
gün için mümkün ~,ııı0,ııı , 
Bundan başka, AlııtJI ~~:.I 
memleketleri bir ha_<1'ıle ~ 
vimıesi, 1916 ı;cn('51U ~ııi.,~ 
yada olduğu gjbi, ~~ Jr;ııl'~ ~; 
zaman bunların ta~ deııt"':'~ıı',; 
dan ınaJmun et~ ;ı fP" ,JO",} 
~ya: •Ya v~İJl,,:ı.ıt1 ,ıı~ 

1 gelır alırnn• diyor. ;t.ıi' 
M;in geleeeğ:i za,nı.ııJI. 0 ~ 
hir.!ey bnlanuyucııldıt· ~ 

Herbal.de AIUlllllY~~~ 
pfflırmdıı ba lam~ 8,ıe~ Wll1: bu iktı.sa~ Jniit 6 ·:.ııı tl. 
n~csiıri tavın ~ -,.,,-~ 
ınilhım sayılaııısB ~ı... ~P' 
rnpa memie!ret1"~ ~ 
:rafları üzerine intil 
cede ebemmiyetlidiJ'. 
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Norv ç toprakla ın a 
muhar e er oluyor 
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Reşit Pafanın Hatıratı 

AKE O YA ATEŞLER İÇİN E 
Italya' da hareket hazırlığında mı bulunuyor ? 

~~ş 9 (A.A.)- Romen ga· 'l liarüz ettirmekte ve lalyanm her l azimle hareket ettiğini kaydet • 
ıe ı ·· l\I r · · o · t--'-1 ediğ; 0 ınmm . rvıe .,.... hlldiseye karşı koymak hususunda mektedirler. 

nutku ehcmmıyetle te-

Alman ordusu başkumandanlığının tebliği 
~l!ıı 9 (A.A.) - AJ.m:ın rad - ı Garp dev1"ltleriaın Danımati<aya herhanf(i har !kate miıni o ma.k için. 

ıu.ıu.· · . Nor -eçe kıarşl yaptıkları hare- bu iki meırtlıM:'i ': .may<ıı:i altına ı 
~ ı om onu. wı \ · ahıu;;tır. Bunıun frzermc Alman or-ı 

lır <lrdusu, başlı:t.mıandanlıığı ket üoorine, Alıınan ordusu, Dani- dıısu oo sallxıh bu >tki mcm.eketı 
~ : 1 rnarl<a ve- Norv~ 'karç, hasmane ~al eylemiştir. 

Alınan han> gemisine ate;, açtığına 
ve Norvcçin Alman) a ile harp ha
liııde bulunduğuııa dair Amerika· 

Aınerika, Norveç'in muharip hakkını tanıyacak 
\>işi 

llıoıııha-cı ll!:ton 9 (AA..)- Emlıı bir 
~;11 aıı ôf:renildiğine !"Öre Nor
ıı., rıı.4Jıı.erika sefiri Morgcn.stier
'1oıi1tıııe Yarıı;ından biraz evvel A
lliıu .~aricine nezareti erkiııile 
lıı..;!,"'" tür. Şimdi Hydparkta bu
'1tn ~ıuveltin gaybubetine rağ-
1.;d, ""YlU "8l'ayda resmi mahfel
tltrıın~ biiyük bir faaliyet göze 

-tadır. 

Kadıköy 
faciası 

1 

ı.İ:ı·wr>... K---1.-· . .r..~Aa """ ·'""" gc<.:e .....,o,~- vu.-
t<ı...,, lielıın \10 ÜSkıüdar jandarma 
ı.iı tuanandam birılbaşı Floyzul
t ~ ıle karısı .Me ooatın ölümle -

~ıcx ·nen m ... ıssi! a.ııe fıaci
ltlflk.anç ~ ve şüplıe :yıüziin-

l .ıl oldu$J ta!ı.ıli&uk etmiştir. 
~ata el .koyan Kadıköy 

ısı ı')u hısustaki ra -
\:!!::rek bu saban 

1 

HTıni.ştır. \ 

1~ ~ ev~ı c.lım \'e bıu 17, dı
V.ışl=da lJb.an ve A)1han 

Ruıwveltin bitaraflık kanununa 
tevfikan Norveçi muharip dc~lct
le:r meyanına ithal eden bir be -
yanname n~tmek iizere derhal 
lizım gelen t.,.Jl.ideri alacağına 
dair verjlen haber hakkında Ame
rikan hariciye memurları hiçbir 
şey söy lenıek istememektedirler. 

Norveçin Os1o fjorduna giren -l 

Hapishane 
kaçkınları 

mahkemede! 
Geç.ın ba.yram gecwinde Üs.'kii

dar hapi.Shancs~ vul<Jua gelen 
fioraır tıiı.dis<:ınnin ınwllıalremesine bu 
s:baıh saa.t 10 ıbuçU!tta 2 inci aeır 
a:za malık oııeeiom obaı;looüıruştır. 
Bu omüna c betle fı.rtıdlecden Şi -
~ 1ıbrolıiın mahkemeye g ~irilım.iıı 
ve ıvvıcta bhkikat evrakı akl1n -
duık ııcmra sorgusu yapı-lımışt.>r. 

nın Oslo sefiri Harriman tarafuı -
dan -~kilen telgraf nc'>l"edildiği 
zaman ~lorgenstierne'nin henüz 
Oslodan bir haber alm~mıs ol -
duitu ayni mahfellerde beyan edil· 
mektedir. 

İkinci 
merhale 

(Başmakaleden Mvam) 
rek Alınanyayı tehdit ey lemde· 
rinde idi. AlmS11lnr ~imdi bu te!o.
likeyi önlemek, kendi denizlerinin 
ağzını kapamak, Norveç ve Danı
markayı J.ı.arşılıklı istila eylemek, 
Baltık hauasım kiımilen kendi el
lerinde ve emirlerinde tutmak ha
reketine geçmiş hulnnuyorbr. 

Bu emrİ\'Dki ve tccavüL miiva
cehcsinde İskandinav~ a lıükümet
lcri evvelemırde ve muhtelif fır
satlarda Almanyayı mağlup ctı ek 
için müttefiklere 'ardını \e bir
likte hareket etm~mcnin r<'zasını 
çekiyorlar. Sani~ en, kendi şahıs
larında Almanyanın kendi;inc fay
da ve menfaat grtirmiycıı bitaraf
hklan istediği umanda nasıl ih
lal edebileceğinin yeni bir dersi 

(l lnel sahifeden deYllID) ı 
ma.lı'.im.at al · o maı1a r~-
m tn .Nıkr ..ır -.mm tatır~ ı ~
lll'lV'M'. Yt.llol b r t.oc~v.üıı.ıcl 
anış o!ı:luğuna ıkanidi.rler 

D:t6lımaı~on n i:J1J a.'isı habrr;, 
saOOıhm >lık saat. erinde Londra 
ım;ıhfillEriıııd bu;ıük b:r fıalicı'et 
oUcıv 1t etm.'111 <". Bu m<!haf' <le Ko -
iP ınha-gın .4.'lmanlar ta.r afınd !1 i:;
ı;ıa1 edilm.ş olmam tabiicinde res
ımi ımalıimat aım:ırun nıUmk'..in o
'.~ııuy.acagını bevıe.n Jne :diTler. 
SOS HAREKATTA!\ EVVELKİ 

VAZİYET 
Londra 9 (llw.usi)- Norveç sa

hillerinde iiç mınlakada vücude 
getirilen mayo tarlaları dolayısile 
Alman~·anın derhal mukabil ha -
rekete geçmesi bcklennwktedir. 
Çünl<ü Norveç yolile deın:r sevki
yatı durmuş gibidir .• füillefiklcrin 
bu tedbiri Alman)·ada iddetli bir 
infial ny~ndırmıştır. İngiliz me -
hafili ise bu tedbirleriıı daha ~i
yade sıkla~lırılacağını be~ au et
mektedir. 

Va<•)clİn ciddiyeti kaisısw.da 
Alnıanyanın abluka remhcri için
de eriyip gitmekten..e, bütün kU\·
vetile saldırma) ı tercih edeceğine 
şüphe cdilmemeklediT. Bnnunla ! 
b<raber Almanların yalnız şimal· 
de değil, Adri~ atiktt- ve dl~tt mm· 
takalarda da sıkıla~tınlacak olnn 
abluka çemb~rini gc• <;t"tebilmele
rine imkfin P'öriİ lınemf'ktedir. 

Düıı öğleye Aoğru Alınan b rp 
gemilerinin Nor\rC\' ~ular~na doğ .. 
ru Kategai hojiazını gc<mekte ol
duğu şayiası t.:ıhnkkak etmiştir. Bu 
takdirde Skııjernk boirazmııı a''
zında bekliyen iııı:iliz filosu ile ~ir 
deniz ınuhat"t"besine de intiı:ır edi
lebilir. 
Şimdi Norveç ıJc .t\lmanra aro- j 

l.ı ua ıuuua.ka13.t ta.naın n dur _ ı 
nt.U lnr. 
Almanların • orveçe yapmaları 

muhtemel herhangi bir u1üdaha
lenin, müttefiklerin de müdah•le
sini intaç l'lleceğine ş·phc t'dilıne
m~te~ir. İsver ve Norveçte bli
Y!ık bır endişe hüküm siimıekte
dir. 

AL!IW'LAR SKAPAl.LOVA 
YE "I BİR HÜCUM YAPTILAR 

Londra 9 (AHususl,)- llna \'e 
deııiz nezaretlerinin tebliğlerin .. 
de bildirildiğiue göre, Alınan tay 
yareleri dün Skapaflova yeni bir 
hücuıııda bu~unınu ardır. Bir 

Alman tayyaresinin dü iirüldüğü 
muhakkaktır. Hiçbir hasar olma
mıştır. 

Dün Şutland mıntaka'1nda da ı 
alilrm işaretleri verilmistir. Az son .. 
ra civarda Alman ta,--varc•eri gö
rülmüştür. İngiiz avcı tal·yarcleri ı 
derhal havalanmıştır. Alarm 38 
dakika devam etmiştir. 
Kopenlı&g Sah 9 nisan - Alman 

kıta"tı, bu sabah saat 5 de hududu 
tecavüz ctınişlerdir. A)·ni zaı11an· 
da üç Alınan kruvazörü, l\1iddles
carta Pelıniş ve Alman kıtaatı, 

derhul şehrin sokaklarını isgal et
mistir. Kopenhag da bu sabah Al· 
ınan kıtaatı tarafından i gal edil
mlştir. 

Diiier taraftan İntcmational 
Ncws Ser\·icein muhabiri, radyo 
ile aşağıdaki malumatı verh·or: 

Alnıan kıtaatı, a~·ni za~anda 
Dnnimarkanın 7 noktasını ve pa
yıtahtını isgal etıui. terdir. Dani • 
markalılar, mukaveıuet gösterme
mi~lerdir. Harekata piyade ve toı>
ru kun etleri ile motörlü cüzü tam
lar iştirak etmiştir. 

ALMAN TAYYARELERİ 
t'RA."'ISIZLARA BEYANAAME 

ATTI 
Brük,el 9 (A.A.)- Alman ol -

dukları tesbit edilrn lıazı ecnebi 
t~'"'"' arelcri ev,elki gün (;oransız 
hududu civarında Cupcn ve Na
mnr mıntakaları üzerinden uça • 
rak Fransızlarn hitaben beyanna
meler atını !ardır. 

FRA.'ISIZ llARP KABİNL"iİ 
TOPLANIYOR 

Paris 9 (A.A.)- Harp kahinesi 
dün ö~leden ~onra Rcynaurlun ri
yasetinde toplanmıştır. General 
Gamelin ve Gcorge hu tonlaotıda 
huzır bulunmuşlardır. 

Nazrrlar bugün Elize sarayında 
Reisicumhur Lebrun'ün ri»asetln
de to ılanacal<lardır. • 
ıscııır.s IJU!'I' U]q.mq U]J! 

:1 
) azııalar: 

lekender F. SERTELLi Cevdet Retit YULARKIRAN, 

Makedonya çetecilerine yataklık 
yapan köylülerin şikayeti 

yüzünü cok iyi bilir. Bu heyete Serez .,_,,rafından ve Re
it Paşanın samimi dostlarından 

Te\'fik Bc:v de refakat ediyor. 
Cumaibalfı civarındaki köylerde 

kim.kime zulüm yapmıştır? 
Bunu daha ilk tahkikat ;alha

sında Bulgarların aleyhinde :ılarak 
tebarüz ettirmek irukiinı ha>ıl ol
muştu. 

Bulgar köyliilerinden bazıları 
sıkıstırılınca: 

•-Ne y;,palım? Bizi zorla söy
lettiler.. İşkence yaparak ımza 
topladılar (Türkler zu 'üm yapı
yor') diye <ağ sohı şıkliyet etme
mizi istediler. Biz de kDrkudan ne 
iste<iilerse, nasıl istedilerse söy!e
d'.k ve yaptık! 

Demel:'e ve hakikati bıı suretle i· 
tiraf ctmeğe mecbur oluyorlcr. 
Reşit Paşa, kolağası Cemal beye: 
- Bu, uydurma bir zulüm hikit· 

yesidir, diyor, biz bunları her za
man işitiriz ve yaplığnmz tahki .. 
kat daima menfi netice verir. 

Cemal Bey, Cuuuıibaladan Se- f 
l.iuıiğe kısa bir telgrafla neticeyi \ 
bildirmekle beraber: 

•Uzun tahkikat raporımu b zzat 
<JCtireceğirn. Vak'a mahallinde yaı>-
1.J<1ım sorıru lar Ba.:;g.a:rlE<rın J<ehinde 
dcJ!il, ıdeyhindedir.• 

Demekten ('.ekinmİ)'Or. 
Cumaibalaya Serc:zdcn kapalı 

lfuıdon arabalarla gidiluıiştL Çe -
mal Bev arabada giderk<'n, Reşit 
Pasaya soruyor: 

- Hudutta böyle hadiseler her 
zaman vukubulur mu! Yoksa bu 
ilk zuliiın hadis"6i midir? 

- Her zaman olur bunlar. Ma
kedonya relccilerinc y&taklık ya
pan kö,·Iüler sık sık a)·ni şikayeti 
kaymakamlığa ve bana yaparlar. 
Hiçbir tahkikat miisbet netice ver
meıııistir. 

- O halde beni ne diye gönder
diler buraya? 

- Bükü.metin bu i~e ehemmiyet 
vermi.o; olduğunu "östermek için. 

Reşit Paşa meseleyi çok güzel 
tzııh edivordu. Gerçi, hükumet, bu 
ikayetlerin mahivetini bilmekle 

beraber, zahiren alaka göstermiş 
olmayı da faydalı buluyordu. Zira 
komitacıların Avrupada da. Türk· 
ler aleyhinde - propaı;'Bnda yapan 
adamları vardı. Bunlar: cMake -
donya ateşler içinde!• başlığı al
tında her tarafta neşriyat vaparak 
Osmanlı devletini müşkül vaziyete 
düşürmeğe çalı~ırlardı. 

Tahkik heyeti, ~oldıı çetelerin 
ilticagahı olan ve. cenupta faali)'et 
göstererek, sıkışınca Bulgaristana 
kncıcakl.arı yol üstünde bulunan 
Kresne boğazına - ki :ısıl fecayiin 
burada yapıldığı iddia ediliyordu -
vannea. ilk ~i buradaki köylüleri 
de isticvap etmek oldn. 

Menlikten kara yolile ve : raba 
ile (Kresne) :ve uğrıyan tahkik he· 
yeti, zorla söyletilen köyliilerdcn, 
çetecilerin çevirdiği siyasi fml • 
daldan anlatmıştı. 

(Kresııe boğazı) ndaki jandanı. 
knralwlu her l okunun önünden 
gtteceği bir uğraktL Fakat, bo · 
ğazın ihata ve yol boyunca imti· 
dal ettiği da~ann keçi yolundan 
- kimseve görünmeden • gidip ge
len ~eteler bu civardaki kövlüleri 
her zaman sıkıştırmak fı~tını 
- hem de pek kola · • bulurlardı. 

Tahkik heyeti (Kre ne) yi ge
rerek ve orada tahkikat :vap:ınık 
Cwnaibiliiya gittiği zaman. ora • 
!ardaki köylülerle de t<'ınııs etmi ti 

(Devamı var) •...... , ... , ....•.......... 

rt ili:; yavru kırı bu.runan 
ı ttocanm. daıha ·chr :nıze 

t 1Jdien E'VV<'l bı> und ~farı Te
" ilıı<ta ara.mmn açı...dığı ve bu
ı;:: b.nbaş, ,n guwl karısından 

~llnı<ınnın srbco olduğu an-
rııışt.u-. . 

~ a:'i'l't R Feyzu:..lah, karısının 
· ~Samı ısmındc bır gençlfe 

Fir:ınlan sabı;!tası bulunan İbra
hlnıin ad:.,,ne ı:r.ore k nd sini bu 
firara hapishw.c ar~.ad :ınndan 
V'l C<1rr~a hrmcımn para -
arr- ı gasbedcn H urosı teşvik et -
ıniş ve ar ifc güııiinden maranıııcxı
lhane '- :.>.mn s M'lLrım t.,-,in 
eyTh:m ŞlcnliT. B • Lfrha.rı: d" ~e 
vakti firar ct-mıııle1' \'e bi:r rnüddct 
ı;li'e orm:antarmda salıil:an.rruşlar, 
ot yiyerek yasa:mışlardır. Mmlın -
ke!ııı>eı sa!lllt ı:: ıJbi ~ başkıa bir ııü
ne k.ırlmı.ş!ıır. 

ve nıisalini vc:rnıiş bulunu~orl r. -
Harbin bu ikinci fiili safhasının lstan~~ı Levazı~ Amirli-ı 1T aşan nehirlerin 

nasıl bir inki~af kaydedeceği key- gındt'n "erılt>n 
fiyetine gelince, bunu bugünden ı • • 
tayin ve tesbit etmiye imkan vok· HARICl ASKER1 su arı ınıyor 

-Aslı olnuyan bir mc.;eleyi -va
ki olmus gibi. nnsıl ileri ürüyor
lar? 

- Çetecilerin vazifelerinden bi
ri de hükumeti boşycre uğnı tır -

Fakir Mektep Çocukla· 
rına Yardım Cemiyet 

İdare Heyeti tarafından: 
, 

2 
olduğunu IZID'İŞ ve !bun-

5 liUn e\"Vcl kend sınd. felç 
~ı gordü:ğii. t:ı.-;ymııile bir 
ın = yet ndP brr cünnü -
~-~ ç. '• ııızltce kar mı taras-

r -....unıştır. 
• at bana IDU\'afiak o.ama -

11.ha.yıı;rt evvcliı:i aıkşaın kan
' ır moktJP ~ı zehabına 

lt;ı k Yeınclokn soma odalarına 
lı_;~tı.ce k ındl.ii munaıkaşa ya. 

lıı ıştır. 
~. ~' r soıım uyOOt.ıya da
~ ı koc::ıdan B. Feyzul~ gt• 

----oı>----

Oslodaki Almsn 
sefirinin müracaatı 

<1 tnci sahift":dtn devam) \ 

Amıany anın aSkeri iooresı anına 
g:.mesu ın Nan·uçın ınenfaatınc 
ft:".'kalaae hadim old , rıu ı.a\'<?' 
etrm,dr. 

Naf\1.ç lıükôı.111' iti, bıiıLun gece 
ımüzakef('· •rd0 bulunmuştur. Bu 
ınıuııakere.cııd. n sonra hü.ıkumct, 
Almanıyanın mu <tkbatını kabul 
roeın \•eccgüıı, bu mutalt:batı ken
di hükümraın .k hı.kıı' •na 'karşı 1 
bir teca\ Ü'z teliılokı ı>tmek't oııdu-

tur. Şunlar olabilir: • I 
A- Alınan\'Snın Sone! Rusya KIT AA Ti LANLARI 

ile birlikte Danimarka, • · oncç ,.e 1 
lsveçi kiımilen iııgal etmeleri. 32;;0 ton buğday öğiltmcsinin iha-j 

B- Sovıet 8U5)&nın İsvcçe Bal- lesi kapalı zarfla 15/4/94 Pıız:ıT· 
hk devleılcri sıyasi uüftızlarına lesi günü saat 15 de ) npıla-aktır. 
dokunmaına.ı şartile Almanyayı ~uhnmmen bedeli 48,750 lira mu• 
Norveç ve Danimarkayı istila hu- vtkkat teminatı 3G56 lira 25 kuruş· 
susunda tam.mile serbest bırak- hır. Şartnamesi htt gün konıis -
ması yonda ı:öriılür. İsteklilerin m 

C-- İsve(iu her türlü yiyecek an·en giin ve :;aattc.n bir 5:.at f'\'• 

maddelerinin, nikel, selliloz, de- velinc kadar teklif mektuplarını 
mir maddelerinin, Fin maden cev- Afyonda Kor. satınalma komisyo-
herlerinin, Letonva, .Estonya, Lit· nuna venueleri. (H82 - 2522) 
van)·a gibi Baltık mcmlcke:leriııin .lf. 
bütün ıııdai i6tihı allerinin ınütte- 22,500 kilo sabun ve 10,000 kilo 

(1 iD<i nhlfed•n druıa) mak e meşgul etmektir. Bu hu· 
gazla Uwnköprii arasındaki dere susta viliyete verilm' birçok mü
boyu arazisini sular kaplamı tır. him raporlanın (1) var. Vilayet 
Alpulluda be~ dükkan, otuz e•· su ve umumi müfetti,lik bu işin iç-

Cemiyet azalarını urrıu 

mi toplantıya davet 
baskınma uj':rumıı;lır. Tehlke ilıe- i------------- Nıuııuıınamenın 18, 24 ve 27 mei 
rine civar e\ l<>r tahhye edilmiştir. (1) Reş.ıt Paşa (Kresne) geçidine ıınad<t<reri mııcibıncc aşaf!ıda ya.. 

Civar köylerle irtibat temin e- ve Cu:ıııafü!ıll civ:ınııda faaliyette zıh htıBUıSlann müza.keresı ıcıaı. u-
dilememektedir. bu'unan Mc:kedonya çetecilerıne · da:ir Sehi.nik vilayetine "Önderdir.; mumi ıçtiıma akdi kararlaşt.ınlkiı-

1' ESILIRMAK DA İNDİ " ,,,. j(mcLın sayın cemiyct 82:3i rının 
Ankara 9 (llusw.i muhabiri • müteaddit raporlardan birinde şwı.. 14/4/940 ıtarİihione tesadüf .:den pa-

m' de ) Y ·ı · ı 50 Lan söylüvor: ız n - eşı ırıııııgın su arı zar günü sa.at 10,30 da ccmwet 
•an tim inmiştir ve daha da inme- •· ..... Kre..=, Balkanla.rın can- , ·00 (B ·1 y 1. 

iie d-vam etm-'·t--'ı·r. T-'-t mın- . ak b. "·-···-·-' B t k merur ,zı e eyng u emenıc • ır h , .,.. "" .,.., a..ae JT ,,.,g<=ı.uil'. u.rasırn a -takasında da sular iniyor. viye etınemek.!e ısrar rocrsek, gü- ookaj!ınıda 9 No. lu binada) haz 
Elazıgdan bildirildiğine göre, nün bi.rirule karadı.alumuza bir bas- l:ıulunmahrı r:ca ohımı~. 

Fır.t nehri ükselmeğe devam e- kın yaptruıfil pek muhtemel olan l\füzaık.ere edılecek madct:l : 
1 ile 2 aTaSlllda bird.eP a

lllle uykuda:- uvamp tekrar 
!> ld m'dk;tıbı · temişt r. 

~ t likiır de duvar-
'" ~duran mırvzen çekerek ka

~ ' 'd · · s1iür. Bı · a.rc ka
lt . si ..ıc olm tu• M lıit

bır t e, ı..r uı·andıran bu · 
ı k-.c m ccscte .. dün' 

ğıınu bcvıa!" ct.miş\>iT. ı 
B. Krlırt. Aman elç:sin n kEn -

d.İSİ!'C cA!n:ırlar Non ·ı ' a: -~
iffiTY" • c. l:ırsa ml!ltclıkler "r-1 

fiklcrin müdahalesinden azade 0 • saıkyai:ı kapalı zarfla 16/4/910 gü-
larak tamamile emin bir halde Af- nü saat 14 de ve sabun da nyni gün 
manvava ithal edilebilmesinin te- saat 11 de ~·apılaoaktır. Sabunun 

di)or. Bazı köyleri sular i tila et- herhangi bır çetcn.iırı, jandam:ıala- 1) F.ı;ki zaptın ok;umnası, 2) Ce-
~tir. Küçiık büyük baı, hayvan- r>m= telef ederek, boğaza hakim miyetin faaliyeti haıkkmdaki ra - . 
!ar kelekler vasıtasile başka yer- olır..ısı gibi feci bir iıkıbcti bekliye- porun oh.-umnası \"<;ı tasvibi, 3) Gay- • 

Ral cdecc:kkr• daı • _ğ nu 
s6Y: m:.ş\>ir. B. K\JJ t, .. c_v.ıbı ı 
V"ırm iştir. 

mini, ve Danimarka . Norveç ge- tahnrin {iaiı 7875 lira ilk 1eminatı 
çidınden berısinin bir llus _Alman 5!11 lira. Sadey ğıuın tahmin fiatı 
denizi haline getirilmesi 12,000 lira ilk temlııatı 900 liradır. 

Bir mühim nokta da sudur: Nor- Evsaf ve. artnamcsi kon İS) onda 
veç ve Danim:ırkanın taarruza uğ- gorüliir. isteklilerin belli gün ve 
ranıası karşısında nıüttcfikll'rin bu saatten bir saat l'V\'el resıni vtsi
iki de,·lcti kendi <aflarında telakki kalarile birlikle l<'minatlarını E-

bır frrka askerle istirdat etmek tıin ib&ası ve yPni lıeyetil1in niızamo. 

l 
lere nakledilm ktedir. bI!iziz. O zaman bu geç.di ancak rumenkul meı;t'ksl, 4) Çı1<an h'l)'t!-

Yeniden 40 binli ~::~ =~~~!s~y=~ ~: ~;:~~ ~ ~ 
1-iayd~ :ı memr'.>ğına 

Uınü~tür. 

l'· 00--

c- Mi.iıttef l<llerır 1:-övlc bır ted- \ 
hır al~ arıı:ı zanoc.mıyon.ıın. 1 

Şıımıa kı vazı>•-ltm u , ımi..ididet 
dev~m ctnri ıcıeıı1n, i.iıır·t cıderun.• 

edip müdahalede bulunup bulun- dirııede Sanayi ~!asındaki satın-

dan verilecektir. ilıi.h .. • ması ve tl!S\·iıbi, 6) Hazıırlianlll' büt. 

T O /ık SO hte bon O =====~V~es;;:ika~:;,;2;:,;5 ;;;;,,;,~ç~enm~· ~m~üz~akE:re~~~k~abı~u:~Iil;,,,,. 
DiKKAT! MÜHİMDıı ıcaret Vekilinin bu B. Kalıt, g<'Celcvın •unumi se -

taba. hki tetkiki l ferberlil(e- karar veri mış olduğunu 

mıyacakları?. alma komisyonuna \.ermeleri. 
Herhalde, Annpa harbinin ikin-

1 
________ ....;(_1_47..;5_. ,;;2,;;49;.;3;.:)_ 

Lisan mütehassısı Prof Angefu 'I' c~ bilid ıımişt r. 
, :tt \ı , 1 ıllI'"" bu saıbah Çu- , , • • ı • • • • • • • • • • • • , •, • • •, ı ı ı FRANSIZCA 4 ,~ cw mdakı petrol dc;:ıo - kar.ır zştmlım"i ı·· De ;er taraftan 

bu ·.ı.k gc?Jmıstır Burnda_yer:ı.1tıııda p;.ctrol stokumuzun normal haddi 
~depo' rı }apclanası bulıd'UJ<u anJ:aııı.ım,slır 

1 l..~.~TA~BUL BJ.:LEDİYESİ İLANLARI 

ci s~fhası henüz başlangıç halinde
dir. Hiiküııı vermek i('in nıuktazi 
inkişaflar henüz vukua gelmemiş
tir. İfu safha hir~k ihtilatları ve 
oürnrizleri davet edebileceği gibi 
muharebenin üçüncü safhasın> da 
tesri edebilmek istidadını haiz.tir. 

ETEM İZZET BENİCE 

DershaneSL. Bail:ıç"-apı Sel;i.nıı.11. 
han. E)vıadmı:zm frazısızcası zayıf 
ise tbam gönderiniz. Uyf(Uıru bıır üc
retle az zamanda takvıye e<tmz. 

• 

.lt~c . ilk 
~''• •k teroitatı ' \ ~ 1 cıı sene inhisarlar U. Müdürlüiünden: 1 
\;.ııo'~ 90,00 Galatada Kara.köy c~nde 11/18 numa. Joi,l diıkkfuı · 1 ~·00 337,50 • • • 20-22-24 • . • I - Şaııı1ınaııne cı-0 ve matbu !!>Ümunel.eri muemince (6330) kJ::. muh.- : 
~OO 91,80 • • • 2/2 • • tein cins ı:r.:ıttb.'.ba moüı~kebi k3{lalı zarf usullile ıksiltlmeye konmu'Ştur. 
lSooJıo 90,00 • • • 14/1 • • 

1 
II - Muhaınmen bedeli (16,400) lira muvı*kaıt tel'ıinatı (1230) li-

i{ıo 
0 

112,50 • • • 6/8 • • lradır. 
1ıııı'~ 30,00 • F"4'menıc.cı!er • 15/16;) • • III - EksHr.--., ~5/fV /94-0 paza!'t.esi ııünü saat 15 de İstanbu..da Ka-
iı\ıo 0Q 30,00 • • • 159/1 • • ba.taşda levazım ve m\i'bayaaıı şulıesin:lıe!kıi alıım komisyonunda yaptıa-
i ' 22.50 • • • 16/163 • • calııl>r. 
~~:~ :·.0

0
? : T .. : • 

1
1
1
7 ~l6l • • j IV - Şartnameler her gün sözü geçen şuıb~ ve .Anıkıra başmü-

''.00 u OJ>51DaT • . .. . > > clıür~.dell ;ı:ı.rosız alıııaıbilır 
5 'IJ Tap1ı.:ı.ııede Karabaş ~ mn Lulccı er sokağında v M.. k:as ·recelkl üb · ·· t::ilıfrf Oktu-' k • 

4a 20f/:l. rı:umara.ı Topcıibaşı MC!ıımeolağ:ı mekltıeobi binası . -:- una.> a~ gı er m ım.u m ,,.aorıın anum 
,OQ 3,60 ç n~ Arapcamii mııtıa:l ııının Boğluca vesaik'".' .% 7,5 guvenıne parası m..ıd>uzıı v_ev: banka teminat ınd<-

h. sak •ınd 
4 

a.lı Sa indhatuın. _ _,,,_._. . tu-bunu ilıııı.va edece!:. kapalı zarf aırını ihare gumı eksilıtıme saaıtind~ın 
""11,!iQ a mıma.r nem . . """"''''"' bınası bi.r saat evveline 'kadar mezkiır komisyon baştk:anlığına maıkıbıı.z mu-

9,73 B<")cglooda Hıw..ıymıoğa ;ma11a.l~swm Tarlıılbaşı soka- kabiliınde vemneleri ,.izıımdır. (2280) 

iuo,
00 

ı:ın 51 mıma;aiı .d~kan . . Jf. Jf. 
15 00 Beyı>fll da Huseyınaga ım:aıha!lesınıın Tarlaibaşı ookaığırrı.. Cinıl Miktarı Muhaa ııea 0/.7,5 Eksiltmenin 

'i da 49 nu.nıara-lı ev. !!edeli T · t Ş ki' c· -lı ı 1•k k..ra .mıhaııımc11> u ile jjk 'teminat ımikıtarl.an yuka.rda ya- L. K L ~mınKa e 
1 

unu 
~ı &ayri m MUller 1 iıla 3 senıe mü!cldetLc. kiraya. ver[ mek fuere . . . ıra r. ıra r. 
~' açı:k arttırmaya komdmu~tur. Şartnameler zaıb>t ve muaıncliı.t SanLrwı L_uhımba 1 adet sif 2975 - 223 - açıok E. 29/4/40 14 
14 ~ i . . ka>~me görülco·.llııtiT. itı.a.ie 24/4/940 çaırşamb1 gi~ saaıt Ffılliıtre ''-ı 600 : .. 3710 -: ~78 25 . • . ~4/4/40 15,4..5 
~~-~ı encumend va.pılacaJı.tır.TaJipll'criın hız3'ıııl.'lnda göster.l<ın ı.- ŞOOtınaıın~ı ve filiıtre bezi~ mucrbınoeo yuiaııOOa ClllS 

.:'.""'la idık teır..n;rt makb1l2 veya ııı>ektuplarne ihale günü. mooyyt'IB. ~ miık!tarı. yae.ıolı 2 ka.1-1. tnQ)z.eıırıe açık eıkm'llme ~ tm &ima-
~ • encummde bulumnaları.,._ (2798) caıktl!'. 

• • II - iM~ bedelden 'Dlllv~ ta:nioaıtları, eksiltme saati& 

mu üff ğü Çn lll2lUlllu =bir a<det kampie 'Proje&:bör açık ııi hıimiıınnda yazfiı!chr. 
su:rctıJoe s tın ehnacaıkm. Tillm1n ~ 1230 fü:a ve i.ilk ta-- III - Ekslllıım mza?:aımda yazılı~ Kd>aıtajl:a loev<l(Z;ım ve 

~ 92 hra 25 k Şa:I'lname zab t ve tIBmllE'llat ~ ~ ~ alııın ~ooııma yapolacalııl:ır. 
r,eııan,,.. ı:{nük.-c.elkt.?r. l!b:ıl.e 1214/lHO cuma ~ sa.aıt 14 ek daKni ur IV -~ sö:ııii geçen şıbtlan parasırz a:hıl:ıbtlıeoeği gibi 

n... e l'Qll c-1.:.,ır. Tiliplerin ilk temi:na>t ınaikibtız mcktup1arı ~ i1-~ de görülıdbilir. 
"'tlJ ait ticarot oda&J V',.:ilikalaıri;le .iiı.ale gı1m IW<IJ(Yeıt ~ V - ~i.n d<ısiılıfınıe için 'talyİ.n c)llımaıı jlÜn '\IC saaltierdıt ~ 'l;, 

enciiıne00e lbtılunmaWı. C2405) paılule pı:r.aılariJııı biri~ ~~ ~ _ .aoo:ı.._ 

Saatı 

Sahte oono yapanlar ya:kalan -
amş, ad:. · _ eye teslim ve buınlıardan 
lbir hmn t.W=i.f '-'dilmiş ohn:ıkla 
lberr:bcr, 'U!bna -yıenid':m üç 'kişiyi 
nıezaret a:tına al:mışt>r. Son üç ~ 
za.rflollda kır.k ibin liradan fazla 
sahte lhono daha meydana çıb. -
rılmıştır. Ellerinde hakiki bono -
lıır •bWu.nanlardan bazı kinlb-delr 
zabıtaya müracaat Wn<tll<te .-c el
)erinde bulunan :bonoları göstere
rek saih.te o~ ohnad~ı samıak
.tadırlar. 

---000>---

Ankarımııı 

YAYLA MAKARNALARIMDA 
Kal-Ori pirinçten fazladır. O halde 
midenizi yormadan tam gıdanı..-.. 
alnınk için yemtklerinizde plau 
yerine daima yayla makarnası bu
lundurunuz. Bütün bakkaliye ma
ğazalannda bulunur. 

Mektup adresi: Yayla makarna 
fabrikası, Ankara Maltepe. 

Telgraf: Yayla Ankara. Tel. 2195 

Kızılayın müsameresi l I . Kız.ıJayın Nişanta;ı şuıbesi tara- stanbul Maarıf Müdürlüğünden: 
fmdan bu ak;şam Fransız t(ya1ıro- Me.aırif VekiliJ!'i köy öğrem<aı akullaırı .için aşallıda eınısi \'c ım~ 
sıuında ıbıüyük blr mfr :tm:a-e verile- tarı, furt)arı. yaı> ı çatal ve kaışı'k.laır pııZa..clıkila satın alınacallrtır 
eektir. Uzun müdc}·ıttcnberi itina 'ra'lmım o:lilıcn ıbedcli 1400 lira Looıiruitıı 110 liraıclır 
ib 'ha7.ırlan.ın bu miis:ı:mereni:n İstekUer bu çat.al ve U<.aşıl&ra alt şarllııarn'Wi maarii mfulüırlıiığii 
<:dk m.u!r..eşcm obı:ısı için• zengin yardire'ktörlliğüıııde ,şlrebılirler. Pazarllğm 13 ınisan 1940 cuımıııııtaıi 
lbir progra.rn yaıpı.bnıştır. ŞEtırirni.- günü mt 11 de maıanif müdiirllilıüıııcb tx:ıplanacak komisyon ma:rifütile 
zin lbiorçak maruf san'ıı.tkar'Joarı mü- yapılacağı ilfuı ohının. (2792) 
samcreye ~rak ec!!'Ceklc.rdir. Bu Eşyanın cinsi Miktarı Beberini• fiyatı Yekün 
IJn(ty'llnda kııymetli ses san'ııt-kiirı• Kuruı Lira 
=z B. Münir Nurettin tMnfmd:an Alııağa çafıaıl 2000 adet 35 700 
da ~'1€ni ve eski şarkılar dku.na • Alıµağa kaşık 2000 • 35 700 
cakıtır. Yekün 14-00 

Önümüzdeki p..,rşembe ı p E K 
,. akşamından itibaren Sinemasında Kahkaha hattası 

başlıyor -

Bütün dünyanın en 
meohur komiği 3 PALAVRACILARIN te~fteri 
KRALiÇENİN GERDANLIGI 

Senenin en 
Kahkaha 

blıyük T 0 R K Ç E SÖZ L 0 Filmlerinde 
tufanları uyandıracaklardu. Kablırcasına 

gülmeğe hazırlanınız. 
.-. .................................................. . 

1 

1 



ŞANS KAVNAGO 
ALTIN GiŞE 

Milli Piyangonun son keşidesinin en büyük ikramiyesi olan 

150 000 I• ' Şanslı müşterilerimizden Bayan Haticeye verdim. Aksini isbat 
' lf8 YI edene 5000 lira veriyorum. Ayrıca: Milli Piyangonun verdiği 

bilet serisi Bordrosu ile de sayın müşterilerime gösteririm. ALTIN GiŞE her ay mübaJağab reklam 
yapmıyor. Yapılan reklamlar esaslı ve doğrudur. l aiihli Bayan Hatice gazeteye yazdırmak üzere bize 
anlattıkları ıudur: 
• Btr aeadilr. ı.eliıa'im ve Yirmi aelr.i• giiallilr. lobuııayım. Bq gli• evvel kocam Bursalı Mehmet Tur öldii. Gıda.dan kesip 28 gCinlülr. Kı21a Giilnıia. talilıiae Be• 
7a21ttaki Şa.ıııılı AL TIN GlŞEDF.N S.1069 No. bileti Camarteai gilnil U11emle aldudım. Puar giinü de kendim gelip çocufumla beraber 100,000 lira'p tamamP~ 
AL TIN GiŞEDEN Ald1t11. dıırnıı lr.auııumyanlamı başına •. Sizde biletlerinizi Şanolı AL TIN GiŞEDEN Alınız. ŞlllUlınızı denemiş ohıraunus. 

ADRES: Bayaztt Okculorbatı ALTIN GiŞE, Tel: 23347. Hiç bir yerde Şubesi yoktur. 

1 OOKTOR 

1

11 Feyzi Ahmet Onaran 1 
Cildiye ve zühreviye mütehassısı 

1 Adres: Babıllli Cağaloğlu yo-
l kuşu ~ !io . .:!. Tel. 238911 

EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, İştiha Şurubudur 
Diş Tabibi 

Ratip Türkoğlu 
Adres: Sirkecide Viya.na oteli ıurası 

birilloi tat No. :ıe 

KENDiNE HAYRAN 
Çünkü tenine en uygun rengi bulmuı 

iDEALiNE kavuşmuştur 
1 1 • • 1 1 

lllua.ene -11: Öfleclen ....... u-ı•. 
-------

İç ve dıt BASUR MEMEI.ERİNDE, basur 
wı • ' iuiıı 1117 tihtil iltihaplarında, CERA
HATLENMİŞ FİSTÜLLERDE, kauayau baıur 

awmderialu tedavisinde 

REK TA PATI ŞİFAYI TEMİN 
EDER 

Gayrimenkul Satışı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

• 

iHaliıdıe '\it' MEl!ımı;t Haıyırinin 17400 ilıfısap Nıo. sie Sarodığ:mnıoxl!Qn 
alıdı.ğıı (400) füa()'.a ~ 'bir.İllıci deı.....,.'dle ipalıei< ediıp v.adesindıı;' l:ıor
ou:ıık> vemnediğ.in<le-n hıaQııkmda y<1ı1>ı"'11:ı, OOkip ıii:lJ<ıciııe 32.02 No. Jıa kaa:ıu
mıın 46 cı ımad:l'esinin ımMıufu 40 C• maıdldiesinıe göre saıt.ıılıınııı;1 icalbedm 
E)1frpt.e NJşancı Mustaf.aıpa,şa mabailles± ~ ~mdtı iaki 16, UI, 
20 ~ Saınıcfı.kıtıa mev<mi !tapu sened'in<Jc 20/1, ıtapu.dan ~ı ~ 
(20) 20/1 No. lıu balhıçeli 'loagir bir ev iJ.le yine ay'lli mahalle ~ oolkaklıa 
yeni 22 No. llu aıhınn taımaıını bir ibuçıl'k a.y anıüd!detk açık aır'ttımıa.ya 
kıorımuştıur. Saıtış tapu sicil k;aydl(l1<lgöre y-aıpıJımıclotad ır Antltıırmaya 
giil:m€lk sti'.)'€!1' a!lur ıçin 09 'liira ve"" ~ın ~ 78 ll>ra P"} a'kçesi w~ 
ti.r. 

Milli baı:ııkala!l:nruzdan binnin te.mi<ıat mekıtııbu ela kt.ıibu1 otıu.nur. 
iBi:rııklm:ı;ş bllıt.üın V'll'!ıgilerle ·be.ledi~ye resi:IDl.t.-i ve valk.ııf :iaıZ'<6l 

.ııııı,m•••••••••••mı••••••••••••llııı. ve taviz bed-ili ve tellaıiiye rueıımu boııQ'.uıva aJilhtiı· . Arlttmroo r • • • 1 şaı1tn.aıaıesi 16/4/940 tıariihiınden 'iıt~ba.ren tıetiltik eıt.ml?ık ist.i}eıı-P AS J F KORUNMA JıÇIN Qı.ıre S&ıııdıık .ıruk.ruık iŞleri servisinde ıa.çı.k buJundiur~tır. 
1 Taı:ıu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahatta şartnamede ve takip dosywıın
. da vardır. Arttınnıva girmiş olanlar, bunları tetkik ederek satılıita 

Yangın söndürme Sıhhiye Canavar 
ıiJdİ Mndığı düdüğü 

Vücut söndürme aleti ve sair bilumum yangın .Ondiinne 

ve PASİF KORUNMA •·asıtalarını 

1 
çıl<Mı1an gayri.menkul hakkında her şeyi öj!reruniş ad ve itibar olıunur. 

, Birinci a;:.ııtuımıa 4/6/940 tarihine .mü@aıd!ilf salı günü Cai';aılboğJun.dn 
kain Sandığımızda saat 10 dan 12 ye kadar yapı1acaktır. Muvakkat ihale 
yapılabilmesi için teklif edilecek bedelin tercihan alınması icabeden 
ır;ayrimenkul mükellefiyetile Sandık alacağını tamamen geçmiş olması 
tarttır. Aksi takdlıde son arttuanın taahhüdü baki kalmak ııartile 

· 10/ ii/940 taır.iJrin" müsadif çarşamba g,firıü a~ maJhalıde ve ayni saatte 
.an arttınnası yapılacaktır. Bu arttırmada flQyrimenkul en <.'Ok arttı-

i rarun üstünde bırakılacaktır. Hakları tapu sicillerile sabit olnııyan 
alakadarlar ve irtüak. hakkı sahiplerinin bu hak1arını ve hususile faiz 
ve ma.sarife drur iddialarını ilan tarihinden itibaren yirmi )(Ün içinde 
evrakı müsbitelerile beraber dairemize bildirmeleri lazımdır. Bu suret
le haklarını bildirmemiş olanlarla haklan tafıu s:icillerile sabit olnuyan
lar satu; bed<!linin ııavlasmasından hariç kahrı.ar. Daha fazla ma!Uınat al-

MEŞHUR 

• 

RADYOLARI 
• 

UCUZ, SAGLAM ve T.El\1İNA TL1 
olar.ık J•gane bulacağınız yer 

' ımak ıstiyenlerin 938/766 dosya No. sile S!llilldı,ğımız hulruk işleri SE'rvi
sine müracaat etmeleri lüzumu ilan olımwr. .. .. 

DİK KAT: 

A SAMURKAŞ Fabrı·kasıdır Emniyet Sanılıltı; Sarıdıktan alman gayrimenkulü ipotek gös~lı: 

PUAKBNDB sotıı »eri : BQQdlu 
ronAN urış YEiii: l•ıanbul 

İ•tilıliıl cadd'•' No. 41·1 ooıo:"' 
Sultanllamam HamdilleJI gcçid~ 

• • i;tiyenlere muhamminlerimizin koymuş olduğu kıymetin ~HO nı tecavüz 
İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi 

Eksiltme Komisyonundan: 
ı __ ı_E_.N_i_!\_E_·~-H-iY~.4'l 

Mimar SinaJJ 

İdarehane, Galata Pro:şeınbepazar No. 50. İstanbul Tel: 41362 etmemek üzere ihale bedelinin yarısına kadar borç vermek surEtile ko-
•••m•mmm:mı:m:ımlmmım•••--••--•••I ' ıa.~ ı ı.ıc ıı<. cterm•lk·tedir. (2801J 

No.267- 25 

Osmanlı imparatorluğu 
medet umacak 

Be:va:nt, Gedik Ahmet Paşayı 
Rodos şövalyelerile uyuşınağa me
mur eyledi. Ahmet Pasa, elçilerini 
Rodosa yolladı. 
Şövalye Diibosson, Beyazıdın el

(İleri gelince. İ~i anladı. Demek 
Beyazıt Sultan da sıkısık vaziyette 
idi. Bu ,·azb·etten istifade e\ temek 
lazımdı. 

Dilbosson. vakit ka•annıak Uıte
di. Ahmet Pasanın elçilerine şu 
cevabı verdi: 

- Padi.ahın tekliflerini kabule 
amadeyim .. Sulh• hazır bıılundu
iumn anıeylerinı. 

Fakat; evvelemirde Teke Beyin
de bWuııaıı bırislİJan eılrler1D sa· 

Yaıan: M. SAMİ KARAYEL 

Rodos şövalyelerinden 
hale gelw i şti 

lıverilmeleri lazım olduğunu ar -
ze;v lerim. 

Rodos sö,·alyesi, ilk iş olarak 
Teke Beyi nezdinde bulunan esir
forin salıverilmesini talep eyliyor
du. Maksadı bu esirlerin bir sözle 
ve bir taleııle salıverilip salıveril
miyeceğini anlıyacaktı. Ve bunun
la Su!tan Bey azıdın ne derece ziı
fa ultradı~ını !artacaktı. 

rildiğfoi ve sulhun serian akte<lil
mesini teklif eyledi. 

Tam bu esnada Sultan Cemin el
tjl..:i de Rodosa gelmislerdi. (M. 
1481). 

Cemin sefirleri izzet ve ikram ile 
Meclise kabul edildi. Şövalyeler 
zat"n Anadoluda geçen vukuatı ta
mamile biliyorlardı. 

Herhalde bu iki kardeş kavga -
sından istifade etmek gC'J"ekti. 
Osmanlı _..,paratorluğu, koca 

Fatih Sultan Mehmetten sonra, Ro
dos şövalyelerinden medet uma
cak hale l!elmi<ti. Bütün bu kü
çüklüklere Cem Sultan sebep ol
muştu. 

Elçiler; şövalyelerin taleplerini 
Gedik Ahmet Paşaya arze~·lediler. 
Pasa. derhal ekilcrin salıverilme
sini ve sövalyelerc tesimini emrey
ledi ve Diilıossona bir mektup yol-

Fatihin riçek Sultandan olan 
oğlu Cem Sultan ihtiraslarına ve 
maiyetinin iğfaliltına kapılarak ba
basının kurdu"u koca saltanatı 
parealamı)·a savaşıyordu. Fatih 
korkusu biitün dünvayı titretirken 
şimdi Beyazıt Sultanla, Cem Sul
tanın elçileri Rodos ~övalyelerin • 

"" den medet uııımağa çalı~ıyarlardı. 

ladı. 1 
Bu mek.tubunda eı;irlerin ı.altve-

Cem Sultanın eleisi Frenk Sii
le:nııan Be~· iJtifatlarla karşılan -
nustı. Kasım Beyin tavsiyesi şö
valveler indinde ntuteberdi. 

Cem.in elçiııini ıövalyeler mec· 

lisine aldılar.. Müzakere başladı. 
Evveıa, sözü F.renk Siilesman bey 
aldı. 

- Cem Sultan muvakkaten nez
dinizd e misafir olmak ister, sonra 
vesatatınızla Rumeliye geçi:riiıne
sini arw eyler .. dedi. 
Şövalyeler, birbirlerinin yüzü -

ne hayretle bakakalmışlardı. Bu, 
bulunmaz bir şikar ve kelepirdi. 
Şövalyelerden birisi sordu: 
- Sultaıı bu hizmetimize mu -

kabil nela vermektedir?. 
Frenk Süleyman Bey tereddüt-

suz: 
- Her talebiniz Sultanca kabul 

ohınacaktır. dedi. 

Faıe i1ıiiıfı işıeıu.ı><k ku:l.lıaru.imak ~e me<ı1keziıımzde mevoUJt nıü
rnunlElS>İllle ~e :ıoo adıat )<ığen saıtıın a.ııııooaktt:ır. 

A. Bebeıımiın 1ıahınin bt:de.Li. 232 lkıuru<; olup tut.arı (61!6) J.iıradır. 
B. Şalll1!ıameller metkezıinıiz ieva<Zimindaı:ı paıras!!Z aiınır ve, nümu

!lesi: göriüür. 
C. EJksiijıtıme 16 nisan 19';1J sa;ı güııli saıat 14 & Gafatarla Kara :'dus

tafapaşa ~da me2klır mevıkez satıııı Mına komisyonuıı:ıdac 
yapı.'.acaık:tır. 

D. Eksillını.e açılk o1acak.t.r. 
E. Bu i:ıe ı>iıt mu;va.lııkat t.eon.inat 52,.20 kunı$Ur. 
F. E.ksilıtımeye gi<recek>Jeırin 1940 6elleSi Ticaret odat;ı vıeeilkm.ırııı g&ı-

teıım.el!eri şarttır. (2403) 

YENİ HAYAT 
Ve sözlerine şunu ilave etti: Tüıı1klı_yede rıı Jiat;e\ijlk' şöhn1t 
- Yalnız, Sultanım sizlerden bir buıl~n hatktlki \"C '*'"" Y!ENİ 

talepname ister .. Bu misak ken - 1 HAN AT kaıremıclldloo l»rdk 
disinin Rodosa seriJ<,stçe gelip yine O da ABDÜL VAJHİT TURAN 
serbestçe Ruıncli~·e ge~melerini ımarıkıaswr. KıahvOOHıeıt· iQiın 
na tık olmalıdır. '1l!<"fis . ol< umlaınıınv. v<ı<r'dıır 

Şörnlyeler reisi Dübosson, he. 

(Yavrubü:ı~) çoouık -~;, 
Mi:mar Sin.an günü ve»1 ~1e! 
glliıı bu adk:la QOk ,,-[lzel fbl 
çıka'l11U"1)lır. ., 

Bi.ltüıı öğretım<'lıJer .'it· 
ya,,Tularına iavsi.y•tı ede· 

Renksiz ve 
cansız 

saça 
elveda 

men cevap verdi: ad!ı~ dikıkll't: Galıaıta N<>eaıhiooy 
- Peldila .. Bu misakı aktedip caıdlclıeoıti No. 92 ~: 40058 ..ti 

\'ermeğe mühe;vyayız .. Sultan bu- 1 .._---==--••mıu_____________ 'A.T." aıı· 

ra~a gelip ın.isafir olduğu zaman -=--"""'==========-=======cm==--ı ·Pefro/ J Yl~,b ..ii~V.1 
talepleriınbi de tesbit eyleriz.. Sahip ve ıııeşl:cyatı iılan eden Başmuhe:rrlri .~ s· 
dedi. ETEM İZZET BENİCE Sa('larınıza par,~~ıt· 

(Dınıanu -> D 1d:Jiı ,.er._ fPti 'l'El.C..KAF •dı r ı · ilk verir, cazibeDJZ• " 


