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Cumartesi 4 Mayıj 1940 
Otuz ikinci sene. Sayı : 4359 - 3 

, Dikkat: 
Zengin ve eğlenceli mü aba .. 
kamıza aid tafailib 3 üncü 
sayfamızda okuyunuz. 

Hakkına rau. olan gerdune 
minnet eylemez 

A lemin sultanıdll', muhtacı 

Başmuharriri: 
Eb üzziya zade Ve lid MÜST AKIL YEVMi GAZETE Telefon : 2 O 5 2 O 

sultan olmıgan 
Laedri (Bilmiyorum) 

(Şerh ve ha hı S lncl sahlfcdcdir) 

l--------------------~~ 
Telg. 'l'~viriefkar İstanbul 

Z& 

-
fikle 

liye •• un a 
' a IMıısr ve 

Askeri 
Yunanist 

Tedbirler Var 
R Müttef il< erin ona ması isk 

9;:!i~~;-;;~ harbinden 'Almanlar~n Rey hava İngilizler ·Maltada 
Ma e:;:~ınders Üssü dün şiddetle İtalyanlar dal.arda 

Mag!:!eg.:;:hesi· bombardıman edildi tahşidat yapıyo lar 
T .ıril~tc- d0 zat~~1 .. bir. hayli mi-l "}l:a•mmm:ıımıımıe1:::ım-11mı:mı::mamsı:R:!!en-mı:ı11:3ıraıcam::.ı:m .. _________ ı:. ___ ~a21'1 

salı vardır. Butun cıharıı hay- IJ 

rctlerde bıt·..ıkacok surette en ) eni 
ve en parlak nümuncsıni i:;c bu de

fa FinJ~ndiyal~lar göstcrd lcr ve tE.'-I 
fcssuh ı.:tmek uzcre olan g.ırp medt'
niyelinın .> uzune bir şamar vurdu-, 
lar onu adt'ta kamçıladıl, r. 
Fılhakika nufus sayıs. itibarılc 

çok kuçuk olan, fakat ahlfık yuk -
sckliği itıbarilc bugunkü maddi me
OC'nıyctın cok fevk ne çık..ın Fınlan
divalıların, uğr adıkl.ırı mut11is fc -
JakN karsı"iında göstC'rdiklC'ri celfı -
det, mukawmrt ve ı;alabct hic süp-' . ~ 
hC' ) ok, ki bec:eriyPt tarihınin sayılı 
harıkalarınıi,ın bıridiı·. 

;. ; \ . . . .. .. ·. ... 

llALfAN U"LERI •• 

Loncfrn, :: ( Hu:-.usi) - İta l nı
nın m ütereddit ,·aziycti üzerine 
Akdcnizc ac;ıldığmı haber ,·erdi-

! 
ğimiz İngiliz \ 'C Fransız ~iloları 
diin iskcndcriycy<" mu,•asalat ct
mi o;; fcrdir. 

;\1 ı s ı r, a ll\'alin fevkaladeliği 
kar~ı smcla asl\t'rİ tcdhirlcr almak 
liizumunu hissctmis Ye ordudaki 
hi.itiin izinleri kald ı rnn~tır. 

Bi«t•r taraftan, Malta adasm • 
da da İngiltere hii~·iik askeri tcd
l)irkr almaktadıı·. 
-llu dimJcdcn olarak geceleri ı
~ıkhınn yanması 111cncdilmio;;tir. 
.Mısır R<ı ı·c>k"li iııg l: Ve İtalyan 

Cıh n harbinden sonraki de\'irdc 
1 garp m lletlcı ı, silah arını her gün 

bı a t• ü b d h -
kıcı ve "ık cı h.ıle gt'tırm1: k için el- u ı 
lerı ıı g 'enı '.i.·aptıl..ır, butu·· n ı·cad J"kı" ılıı ' o ,ıı u tır. gündenberi, harp sahnesi olacailı rivayeti çıkan - r B · kabılı.><>tlerini bu yold.ı sarfottileı. Dı• r t.ıra t.n s\tkıl, dun lııgi-
Onun ı· . 1 Akdenizi'n umumi lzcgeli ile iiç UÜ!, i:k devi elin 1ı;ı; \"( ıt ıb nn ~dirl rıl'\ı k bul ede--ne ICC'sı o arak bugi.ın havada. 
senaleı bcrkı)e ılc )•:Uı"a <:ıkmı iislerini gösteren lıarita rek kC'ndıl r 1 u un mu det gbrüs ~ 
g. bi tay.} nrc!cr uçuruyorlaı:. h~r bi: Küçük hari{ada: mu tiıı Burıd n b ,,:ı di.ın Mısır hn-
1'1 ıı f ı·k Sicilganm cenubunda İtal_ganın müstahkem. adası 1 rıcıvesın t' bir ı ·tımcı vapı:mıs ve> bu 
k 

1 

~ n cdınce yuzlercc beşer mcs- p \:timad.ı Ba vekil 1\"Tnhir Pao:a il" ~ enını yıkan ve bınJcrcc iıisıını bir anlellerga görülmektedir. ,. 

• er 

a 

anda adem dı"\.ıı·ına .. d b f d 3 (}} .) 1 ·1· k b t 1 m\·1·11as"b"'li"''m·,1ksadın elde cdı"l11•iş cıldug-unu, 'C (DM·nııı ı İ İıl<'i sarfnmı7 .. da) s· 
b . • gon eren om- .. on ra, ususı - ngı ız \l\'· I"ı ansız mat ua ı m " " • ınyor M ,. . 

al ar ı 1 d 1 1 . l f . 1 l ela al'ZU ettik· ' - - - - - - - , - - - - - - - - uuo, ın ı meşhur pozile nı .. ı:na c ıyoı: ar. Harp silahları- ~ıet .er~. lyn Çembcrlaynin nutkunda yaptığı nPşı ıyatında miittc ikl,.cııı No.r\'ectc ~ man aıın . , . B -_ 
n bo)le akıl ve hayale sığmıyacak ılcn surulcn sebC'plenlcn dolayı ~'l0nı ı\"orveç cephes.ndc muvaffak olnfl .I- lcrı ııctıcey· elde eclememış bulundı.l~ • • ~· • cl·.·sı·nde 

1 
... w-k· -.. -

0
. --e-

SUrette tckcmmiil ettiı:lılmcsı, asır - sos'u ela dün tahliye etmişlerdir. (hklarını tebarü7. ettirmekle herabe:, (Dı•\ um ı 7 nl"i sn~ funm:da) 

lar~an~eri harpte b:ışlıca amıl ad - ... __ "'"""''"'"'''"""'''"''''"'"""'""""'"'"'"""'"""""""""""'"'""'"'""'"""'"""_ ...... Ht-- """"'""""""'"'"''9""'"''""'"- '""'_ ...... _ ... a 
;~~~~~7.;~!~~:.~~::::~E!~::~~ BALKANLARDA VAZIYET t adıs Olan Bir Vak 
t~~· ZPha hını tevlid etmışti. İşte ku
çucu~ Fin milleti, bu zehabın yanlış 
oldul•unu h'J' .1 . 1 <> , a a cı ıan ve 1nsan arın 
mukadderatına hakim olan kuvvC'tin 
sılrıh d -·1 • _ 

. egı sıne oldugunu, harp sah-
nesınde de, hnvat miicadelcsindc de 
'ürc>ğin v b 1 ·-. 
· . e cgın tayvar~vc \'C tan-
ka cısrn • v 

' b e ve madde\ e faik olduğu-
n~ !Si a~. ederek garp me,ıienivet fılc-
mınC' bu ··k . "' 

G ) u hır ders vermis oldu. 
arp mcd · · " . enı) ctının, bilhassa son 

yırmı sene z f d 
. ar ın a, insanlığın asıl 

gavesı olan • 
mancvı tckamüıu· hıra -

kıp ta b .. t · 
. ' u u_n gayretini ve bilgisini 

) alnız maddı terakk" h . 
ıye asrctmcsın-

den hasıl olan bugünk.. . 
şısınd.ı, bizzut u. netıce kar-

h . 
1 

garp mutefckkirleri 
ye> mu arrtr eri de "h 
ha geldiler Fin} · nı ayet ıntiba- ı 

' nndıya harbinde ik 
tarafın hesapsız kuvvet f k _ 

F . l d" 1 ar ına rag-rncn, ın an ıya ılaı ın h .. k . 
k . d b 1 u men galıp 

rnev ·ıın e u unmasından "b 
1 . a· 1 ı ret al -

dı nr. şım ı on arın yazılarınd 
b" t r . k a da ızıın za en c ımız ·alem tutabild ~ 
ğındcnberi serdettiğımiz f"k· 

. ı ırlerc 
t nkıdler<' \ c tahlıllere sık k ' 

. . . sı te -
saduf cdılı) or. Onlar da gat-n 

' ·.t' nu•-
dclll.} dınin bilhassa son zama 1 nar -
aa manc\ iyattan ziyad(• ""'add" t ... ıva ~ 

ehemmıyet \ere vere 11ihayet bu _ 
gunku badire içine <luşmüş olma _ 
sındnn acı acı ~ıkayct ediyorlar, bu 

tclakcti atlattıktan sonra beşeriye • 
t.in .> ~nı bır yol tutması, maneviyata 

(Devamı 5 incı sayfamızda] 
Ebü?ziya Zade 

VJı:t..İD 

Başvekilin hazır bul .. .. d unmaması 

yuzun en müzakere talik edildi 
-·-

Tarihi~ ilk defa müşterek bir darpa ve müşterek 
bir emniyet için Balkanlıların biri.eşliği görülüyor 

• l,lındra, 3 (AA.) - Heutcr'in dip- Ankat"a, 3 (Hususi Muhabirimi _ h" 

İSPANYA SEFiRİNİN BEY ANA Ti lıomatik ınuhnrrıri y~zıyor: • d.en .Tclefoı~.laı .. - Buyuk Mıllet r:ecl 
0

;:me.t mukabil~ vnzıf.clerin ucrcth 
'"'"'""'-'"'""'"""""'""""""""""'"""'"""'""'""' """""""'''"'"'"'"''"-""""""'"'" Halkanlardakı \'azıyct pek zıyade lısının bugunku (di.inkii) İ<'tima d rak bır<ıkıldıgı gorulur. Bt.: hu • 

h "Ik d f ı orma t k"l' '!o 111 a susun h .. ,_ • ·· 

Akdenizde Sulbü Temin Etmek 
Müşterek Gayelerimizden biridir 

enteresandır \'C tarı te ı c> a o a- n eş ı at !.;>nununun .. k Ul\umet \'e encumence ız hı-
rak Balk.:ın varımadasmda kollektif re iı1€ gc>çilmi tir. Müst k"I ll1u

7
.a e - nı rica <•derim.» 

bir anlnsma IPhinde hakiki bir hare- i>07 alan Hize mebusu Fa ~ ~-ruptan Encümen namına Kocaeli ml bu~J 
· ·· t kt d" B " l Or l ua .. ırmen: Salah Y· r b u· ı ket kendısını gos erme c ır. oy e f( n an umum teskılat k ' <1 gı ccva c:n. « 1cı·\: t ı me 

· t ı · · ' ' an unları- murla k d · bir nnlnşma, bugiınku şerait içinde, na nı ayı halara merbut 1. t 
1 

1 . rın ro,> a alınmaları ınusta-
k k d·ı· ıs e er tct- kıl \' ··ı · b" . . Avrupa11ın cenubu sarkisindc sul - 1 e ı ınc<' vinc <>ı;k" . .b. . • c mu.Hm ır meseledır. .Bu ıı 

'd . . " . . 
1
• . . •••.••. ••••.••..• w ıı:.ı gı 1 daımı ( l>euunı ~ inci sa vfarmzda ) 

'Ün ı amPsı ıçın ::an ıyı garan tYl ..... ............. ... ... ... ... · 
························· ... ~kil t:ı.dcl·ektir. ••··· · • ·•··••·••· •· •••··•·••••••·••·••• 

,_ • ( il""'"' 7 in'.:'. "'')famıU!a) -i 
fV ekiller He;til 

Almangadaki talebemizin ! 
sabunla yıkanabilme/erini l 

temin etti 
Ankara 3 (Hususi Muhcıbııi _ 

ınızden T<.'10fonla ) l\l<1, nf y _ 
kfıleti Alnı n cıda bulun· n tctle
bclcriınızin tenuzlik ıhtıvacını 

1 

.karş..ıl.ımak ıi:tere kendılcrı~ı<> sJ
bun gimderilmPsinc İl n veril _ 

{ ·ınesi husu.-undn B~ş,·ckfıletc mü-

ı 
rac!lattc bulunmu~ ve Vekiller 
HcyPti talebe ha~ıııa ayda iki ki

ı 'ıoy:ı kadar sabun ıhracını kabtıl 
l •tmi~tir. .. . . .r:sirinci yazı (Efeler diyarınJa) 

/ıpanyn •efiri rıhtrmJa 
. ,., .... 

(Yazı•• ~" de) ' 
.ızmırden gö d ·ı b ~ k /J!!d .. . 

. n en en u 1 ev a a e roportaıı yarın oku_yacaksınız 
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TASVIIU EFKAR 4 Mayıs 1940 

l.IARERLER. 

Dolmabahçede vukubulan ızdiham nadisesinin muhakemesi için dün J 
de istinabe yolile şahitler dinlenilmiştir. 

Bakırköyde yann nüfus tecrübe sayımı yapılacaktır. Bu munascb • 
etle dün val muavininin riyasetin de bir toplantı yapılmıştır. 

•ımuuunnn tm1111•1._,,.....__....~ ................... IMRl:J t111 .at1muunıııııtttntttn1ttJUHt1tn11ıınınftl•A1ttttuı1101mıunumnttnıı1"'"'111•111nnnnr11u1191 ınunu1111nınıu11ınmıunmmuunu1111ıuuıı11u11u11111111111u1111111111111uıntnnııuunıuuut 

Çocuk ölümünün onune geçmek için ananın 
ilmi seviyesini y ükseltmek lazımdır 

Yazan : Dr. Zeki Butur 
Her gün sık sık tekrarlanan bir j biz ana olmak istemeyen sıhhatli bir 

hakikati burada bir daha söyliyece· kadına hirafata inamın, işittiğini tah 
ğiz. Ndfusuml.1% artmalıdır. Acata kik etmeden tatbik eden zavallı bir 
artmıyor muyuz! lstatistikler gös - vatandaş gözile baktığ mız gibi ay111 
teriyor ki nüfus artımı bakım ndnn zamanda milli vazifeden kaçan bır 
yer yüzünün ~ın meml"ketleri n.- yurttaş damgasını da vurabiliriz. 

On Bir -Kişinin Ölümüne 
Sebep Olan Hadise 

Umumi Nüfus Sayımı 
Bu Sene Yapılacak 

İfadelerinde mübayenet görülen 
7 şahit yeniden dinleniliyorlar 

Bakırköyde tecrübe nüfus sayımı 
için hazırlıklar bitirildi 

rasmdayız. Fakct bu !bizim için asla Gelelim mevzuumuza: - - - - --- -
kafi sayılamaz, bu aıtma ile övüne (I'ürkiyede doğum normalin üstün- .D.olm_n~ahçede vukubu.lan iz~iha~ taş emniyet amiri Lütfi de hemen Yarın Bakırköyündc :\-apılacak tcc- ~un haber verilmesi vcyp. telefon edil 
me}'İZ. Diınya siyad cereyanlarının dedir fakat bu nisbettc nüfus artma- badısesımn muhakemesıne lı.oca:1ı hemen ayni ifadede bulunmuşlar, rübe sayımı için dün vali muavini mesi icap eder. 
b:.r kasırga sUratile sa;;;a, sola inhi _ maktadır. Zira çocuk vcfiyatı iç sız- ağırceza mahkemesinde devam cdıl- vak'a esnasında hazır bulunan Nesi- Hnlük Nilıadın 'riyaseti altında bir üçüncü sayım devresini geçiren sn.-
raf cttiğı şu zamanlarda her millet lat.ıcı nisbette fazladır. Doğanların mcktcdir. me adındaki kadın da şunları söyle- toplantı yapılmıştır. yın Bakırköy halkına, sayım talimat-
yannını kurtarmak endişesi iç"nde _ hemen hemen üçte birinin ö- .~ocaeli ağırceza m~~e~cs~ 'b;r rniştir: ıTecrübe nüfus sayımı hakkında 1 namesine riayetsizlikten doğacak mes 
dir. Milletler arasında yaşamak hak· lümü çok iztirap verici bir muddet evvel. tsta?b~l ıkıncı ~gı~ce- «- Kanaatime göre kapı kapanıp malumatına müracaat ettiğimiz vali ~ıliyctten bahse Hizum görmüyorum.> 
kını kazanmak icin ncaı~ kuvvetli hakikattir. Senelerdenbcri bll za mahkemesınce ıstinabe yolıle ıfa- acılrn:ısaydı, hadise olmıyacaktı. Son muavini Haluk Nihad Pcpe~i şu iza- U ... h lıkl 
ve kudretli olmak Jfı.zım geldiğine hususta çok söylendiği ve yazıldı deleri a~nn ~bitlerden 1 .~an:sinin ra vak'a kapı açıldıktan çok sonr-.:. hatı vermiştir: ~~mı sayım azır a n 
~öre ?er millet kemı~et ve keyfiyet ğı halde henüz pek şayanı memnuni- ifadelermde ~Ubay~net. gonn.uş. Vl' değil, hemen kapının açılmasını mü . «-Sayım pazar günü tam saat Dıger taraft~n bu sonbaharda ya-
ıtıbanle yük elmek zaruretini duy - yet neticeler almış değiliz. Çünkü bu b~lann yemden dınlenıJmelerı ıçın !eakip vukubuldu.> de başlıy~caktır. Sayımın bittiği fab- pılacak. umumı sayım hazırlıklarına. 
maktadır. Kemı~et bakımından yülc· afeti önlemcl- bir .an ve kanun işi de müzekkere yazmıştır. Neticede mahkeme gelmeyen şahit 'rıka düdüğü ile ilan edilinceye kadr.r ı ~hemnny~tı: .?evam olunmaktad r. 
selmck nüfusun coğa:ması, keyfiyet ğıldir. Ne bir emir, ne de herharn?:ı Dün bu şahitl_ e_r, ma_ hkemed_e m .. az_ - • • hiç kimse bulunduğu yerde dış azartesı gunu bu hazırlıkları kon· ~ Ço 1 S 1 h K 1 1 J Mülkiye müfettişi Aziz, Ileşiktnş Jrny cıkmı ·a - . ı~ ~""lya trol mahiyetinde Eyüp kaymakamlı-
noktai nazarından yük~elmek neslin bir tedbir bu derdi derhal silip ata - n~ rum va ısı a ı ı_ıç ı e uı· makamı Rizn \'e Lühika'nın çağırıln- ~ cagı gıbı İstanbul cıhetınccn 1 - . . . . 
ıslahı yani gürbüzle mcsi demektir. maz. Bu derdin .devasını (püenkül· rı:urnn. da. h:1Zı.r bulundugu balde, r k d d" 1 .1 el . k Banlıyö trenine bınmiş olanlar da srı- h'°l dahilındc bır teftış yapılacaktır. d nI lm l d a · ayın onun a ın cnı m eııne a- . .. . • 

Gayet bedıhidir ki, nüfusun çoğa. Uir) yani çocuk yetiştirme veya ba- ı em ış er ır. rar vermiştir. · yım neticesine kadar vardıkları istas Aynı gun s~.t ~6. da. vı.laycttc istntis 
ması, ancak doihıı:nun artmasile te- kımı ılmi teşkil eder. Bizde vefi.}at tik şahit emni}et müdürlüğü ücün- vonda bek iyeceklerdir. Bu itibarla tık umum mudüril Celal A)bann ri· 
min edilir. Bizi: memlekette doğum ocuk bakımı bozukluğundan veya -

1
cü şu~1~iı1"dür muavini Tahsin şun- bi:~::ı~!ı~c~~~a ~~~~::. e~~~ hnlkın yiy<'cck ihtiyacını bugünden yaseti altlnda yapılacak bir toplantı-

normal hatti normalm çok ilstüııde· ut d::ıha doğrusu yokluğundnn vu arı soy~ : temini lazır.-ıdır. Ancak sayım1n kıs·ı da bu tcşti.~in netict?leri müzakere olu 
dir. fl'ürk erde çocuk ai.enin zıntti . rua gelmektedir. Ana1.ar bugünl;ü c- aroyın kapanması ''t?'nç1ma- mahı:ı li o!an Dolmabah .s:-;.raymın ir zamanda b" mesi için liizım gelen nacaktır. 
dır. Türk kadını için ana V" Türk eı- tıb bilgilerinin emrettiği prensip'er sının kimin tarafından emredildiğinı 1-apısı öni.inde bir keşif yapı!mnsını hazırlıklar ynpı1dığındnn fazla ıhti- .. - - ... -· • · • - - - - - - • u 

keği için baba olmak tereflerin şere- dahilinde çocuk büyütmeyi öğrenme· bilmiyorum. Yalnız Kamiiran orada bildirmiş, fstnnbuJ ikinci ağırccza yat ve te1ıişa Jüzurn yoktur. ölüm v<.· Alınan Sefiri Berline 
fi tclikki olunur. Dolaşın mc.mlekc _ idir. Bu i c bir kültUr davasıdır. Ya- idi. Hadise kapının kapanıp açılma- mahkemesi de azadan Halili nnib ta- cioğum gibi acil vaziyetler için daire- gidecek 
tin her yetini!.. Göreceksiniz ki her ni en zor, en çetin bir dava .. Her sa- sından • saat Eonra oldu.~ yin etmiştir. ierinde nöbetçi ebe ve doktor bulundu Alm:ın büyük elçisi Fon Papen'in 
ailede en aşağı iki üc olmak üz.ere hada karşımıza dikilen en sarp du- Diğer şahit emniyet ikinci şube Aza Halil yeminli üç ehlivukufla rıılacağından ihtiyaç halinde erin ö- bugün Ankarndan şehrimize gelmesi 
müteaddit çocuklar Yar<1 r. Çocu"lı var bu değil mi? .. lUınım:zı akıtarak müdür muavini Tevfik Doğan, B<>sık- yakında keşfini yapacaktır. nünden geçen her memura bu hırnu· muhtemeldir. Sefirin birkaç gün için 
olmıyanlar kendilerini bedbaht ~-ı- memleketi düşmandan bir hnml~e: ----- B ·r ·a -· · . . . 
yar bir evlat sahibi olmak için heı ça t~mizliyebiliriz ve nitekim temiz!e - 11 iT k f l r· h . . l eı ıne gı ccegı bildırılmektcdır. 
reye baş vurur, hekim hekim dolaşu dık .. İŞ \'C hamiyet seferberliği yapa- ıv.1. ev u arın ıcaret eyetımız Fırınlar hakkın- r·--------....=,:::-
lar... ra.k zelzelenin harap et~i yerleri bir k l . k l • -·-·- • GS@~ ~ 
. Haıa d-~-~n ~k milletleri • a~da __ man;,~rzarn döndürebiliriz vo e epçeszz na l Bükreşe gidecek heyetimi- da genz karar/ar :: Q ~ ~ A 

nın en buyük ıztirabını teşkil eden döndurece~ız. ~a'kat... cclılm çoral.: --- zin seyyahatı tehir edildi 1' ~ 
Jrodınlann doğunnak istememe illeti o·vns ~~ bır yeşıl ot seneler ve scnl"'- Bir otobüs daha alına- Bir müdde~t.cnberi sehrimizde bu- Şeh ·r Meclis· d"" d b ı d. 3 15 11940 Açılıt·Kapanı' 

henüz bizde mahdut b" .. . lercc fıkır sellerile sulanarak ancak k b "h t t . ~ 1 1 
un e e e ı- Londra 

hisar etmektedir. Ya~~ ~uastalmreı:yl·~ ~.~ yctişiri. Meselrn'n ehemmiyeti, mi\~ ra u d~: eek emın lunmakta olan Dış Tıcaret Umum ye zabıtası talimatname - ı 
iki noktadadır derinlı·gı-· ~ •:J· ltülatı, ırandımanın kısırlığı ibÖ'" a e ue c Müdürü Servet Berkin alakadarlar- sini m üzaker e etti ~:;,~York 

' ne ve g nı · ı k - y · t · ct·ı k H k k M 1 la temaslarına devam etm<>-ktedı'r. Jiğine ilerleyememiştir. Bununla be - b marn devlet organizasyonları em . a:nır e ı ere u u - a ı- . - -- Şehir Mecli i dün Vali ve Beledi e Mllano 
raber yılanın küç""kk • b . münevverler ve bilhassa hekimler kcmelcrının taşındıgı eski şurayi dev 1'.lumaıleyh dun sabah ve ogleden Reisi Doktor L" tf" K d . Y. ı Cenevre u en aşı ezı:r.lc.'- · • . .. _ T . k ,.. 1 h I . Of" . U ı ır arın rıyasetı A d 
Ji düsturuna teba' - her uyanık 1.'atandaşı bu davada se- let bınasının ~k kohne oldugu ve j sonra opı a n a su lerı ısırıe ge- altında topl - mst cr am ıyç .. ederek bu dert • . d b' 1 k 1 1 ht 1 f t" anmıştır. Beyoglu kazası Berlin 
ten korunma çareleri . batla çahştlrarnk anayı uyandırma· bır en ıre yıkılmak tehlikesine ma- ere meşgu o muş ve mu e 1 ı- dahT d b 1 . Briiksel 

tir B
izde bu Avrupa~~ aramak gerek ğa savaşmaktadı~ . .Kıaı fası ışıklı ana ruz bulunduğu etrafında yapılan neş caret erbab.le görüşmüştür. •1 

1 ın e u unan Fakır, Şebek ve 
• ıuJ.rt modern bru; • · n aymun sokakl · · 1 · · d Atına talık musaplan on seki • elinde çocuk ölümü duracaktır. Da "İyat ve Baro umumi heyetinde söy Haber aldığımıza göre Rumen Tı- _ . arının ısım erının c Sofya 

tunç dirılişinden bihab z. ~ılyo~u~~ vanın bütün zorluğu burada anayn lenen söz.ler üzer ne müddeiumumi- caret Nazırı bir parça rahatsız bu - g .şUrılerıek Fakir sokağına Ataman, Prng 

1 Sterlin S,'l-1 
100 Dolar JS'l,55 
109 Frank 2.9547 
100 Liret 7,65 
100 lsv. Fr. 33,6440 
103 Florlo 79,8)7 7 
100 Rayi~m. 
100 Belga 
100 Drahmi 
100 Leva 
100 çek Kr. 
lOD Peçeta 
100 Zloti 

2ı,99375 

0,97 
1,8125 

13,4350 

Y
ük şehirdck imukall"te~ 'he bı:!ln ~u gündüz ışığını götürebilmektedir. ik binada tetkikat yaptırmış ve id- lunması scbebile Humanyaya gide - Şebr~ sokağına Kaplan ve Maymun Mndrld 

ı 'C odkam lm B ·ıı· . . . k 1 . . . h k t b" . k . sokagına da C ı: k ~ d ·ı Varşovn dınlardadır Bu bal b" · k u mı ı ve çekıcı mevzu üzerinde ftr hanın yerınde olduğu anlaşılarak bi cc lCyetımızın are c ı ıı aç gun ey an so agı a ı verı - Bud~. pe-+• . ızı orkut:acak b ld d h , . H k t t mes· ka l t l t .. "l·~ 100 Pengö 
dcg-ildir. Hodkam di" . .. snt u ukça konuşacağız. nanın yeniden tamir ve tahkimi kn- a a teahhur eclece;-:tır. are e a- ı rar aşınmış ır. Bükre• 100 • -y 

- ,Jorum çünku ço- . . . b .. B""k B .. . . ., ~ 

27,'ll! 
0,6ıS 
3,S4 

35,18 
3ı,035 

cuk do~rı:ıayı arzu cbniyen lt'l.-!ın """"""'"'"""""""" .. """"'' ... ""'""" ... •-umıırımıı rarl~?tırılmıştır. rı~ı _Serve: ~erkının uguıı u ~eş unu muteakıp Zabıta Beledıyc Belgrnd 100 Dinar 
J.ar ahsı eglcnce ve zevkle · d f • Yaman hırsız Dıger taraftan bir tane olan ve Buyuk Elçımı7,. Hamdullah Suphı ıle Talımatnamesinin müzakeresine ge- Yokoharna 100 Yen 

~ 1 k t k · mı en e _ k f1 d ,. b g·· "şmesindC'n sonra tcsbit ed lecek Stokholm ıoo lsvcç Kr. 
clakar ı e me ıstemcyenıer veyahut 'nev u ar an ancak cüz ı ir kısmı- ~ru - çılmiş, fırınlara, ekmek, franceıa, Moskova 100 Rnble 
do~runca zarafetlerini kaybedecek- ~ adliyeye götü~p getirebilen tev- tır. .• . . . pide ve simit ve bunların satılacak- ESHAM ve TAHViLAT 
lennden kork~nlar~ır. Halbuki buza {ıfhanc otobüsünun de kifayetsizlii- Dıg:r t~ı.aftan d~n Top: ak. Mah- tan vcrlcre ait maddeler müzakere Sıvaı - Erzurum 2 19,64 
·valllılar çocugun aileye getird· -· -i üzerine müddeiumumilik yeni bir sullerı Ofısınde af) on vazıyetı hak- 1 • Sıvas ·En.urum 3 19,64 , ıgı ı;c- , .. .. 1 . o unmuştur. s E s 19 64 
taret, neş c ve saadetin büyu""kliiv·· . otobüs daha sipar:ş etmiştir. Bu de kınd:ı da gonıc:me er cereyan etmış- . .. . ıvns · rzuruın , 

.. d kl '"'b'U • r s t B · --ı d Af Fırınlara aıt hukiimlere nazaran Ergani • 39,50 
nu kavrıyama. ı arından eğlcncele,.- eldıkten sonra mevkufların sokak-! ır. erve c.:\ '1 og e en sonra - . . . Anadolu demlryolu mümes. 
den mahrum olacaklarını snmrla~ ta kelepçeli olarak gezdirilmesinin yon mebusu Hamza Osman ve afyon fmnlann dahılı mermer, fayans gı- ------------------ı 

Çocult bır eserdir: Acab:ı bir ese. önüne geçilmiş olacaktır. inhisar~ müd~rü ile de görüşmüş - bi maddelerle döşen~cek ve havalan- ;•111111111111111111111111ııuıı111umııumu11111!"~11""""~'"'"""" 
rin san'atkarma verdiği heyec-.an tı.ir. Mustahsıl ve mutavassıt elinde dırma tert batını haız olacaktır. Fı- § 31 sene evvel Tasvm Efkar ~ 
zevk ve gururu dünyada bir in~ar. MAARiFTE: bulunan afyonlorm kaba toplanmış rmlar her ::ene iki defa umumi te- 7'111tıımınmııınmırmın11 ... •nmntll-U11HtmıumınmmıHUi 
başka nerde bulabilir? Zarafetin be>- - olanların morfin derecesine 30 ve mizlığe t!:ıbi tutulacaktır. Fırınlarda 16 Mayıs 1909 

z~lınası ise me~zuubahis bile ola~. De~=:ih::ı::!uk ~c~ t~pl.anma~_na da. ~O k~nış fiyat terğos veyab~t Elmalı suyu bulun _ (Meclisi Mebusanın) 82 inci 
Zıra çocuk tevht etme kadın uzvıye bıçıJmıştır. Mustahsılın eJınde 2000 mnsı mccburıdir. (1 • ... • 
t inde vukun gelmesi icap eden nor • Orta mektep ve lise devlet olgun- sandık kadar mal mevcut olduğu tah Çavdar ekmeklerinin ekmek fırın- ____ ,,_ çü~~. u~.~mıa~ . 

1 
ef." 

1 
.. k b" h~disedir luk imtihanlarının talihlerini, yapı- min edil ekt d" İh t h Tell61Kat macJesı mua~ere edılıyor. 

ma v ızyo OJI ır a • Ço - lncakları mektepleri ve imtihanı ya- m e ır. raca gayet a- Jannda imali yasak edilmiştir Bu Meb'us Cavit beyin sözlerinden: 
cuk doğurma vazifesini yapmış b;r raretli olduğu iç"n bu malların da · .. • ~ . . .. • 
kadın vücudunda yeni bir ihenk ~- Meşhur ~ıkalı Topal ll~!l ~dalc- pacak mümeyyiz heyetlerini kararlaş diğer stoklar gibi kolayca satılacağı nevi ekme~ler pasta veyahut hususi si;;:;:d":~ı b:lk~i;~':u~:reei ik!tcii;! 
rulur, dahili ifraz sistemi daha mun- lan tŞyata.rla. tırmak üzere dün Maarif Müdürii Tev umulmaktadır. fınnlarda amal olunacaktır. Her fı- dir. Biz ise bu &abadan hariç lca!nıl!ı-z. 
t ·· er çal · Ha fik Kutun riyaseti altında bir toplan· Dünkü görfümelerde 15 mayıstan rıncı çık::ırm.ıyı taahhüt ettiği ek • Onun 5Cbebi memur:iyete olan inhimak· 
~ v~ muv~ ı . .~ıya neti- yatının 10 senesi hapishanede tı yapılmıştır. Toplantıya Maarif mil j . .. tır. Bu inhimaki refetmek ancalc tensikaı 

c? ıtib~ile de vucut inik_ı§af eder., geçen 22 yaşlarında sab:kalı meşhur düründen başka bütün lise ve orta.- sonra S\'içrede toplanacak beynelmi mek mıktarır.ı her gun muntazam o- i14:. ol~r. Faicat ~l!nla iş bitmi§. o!~ 
guzelleşır ve tam olgun bır kadınlık Topal Hasan son b"r cene iPinde y mektep müdürleri iı::tirak ctmi<>Jcr - lel afyon kongresi için de mühim e- larak çıkarması mecburidir Bu bük Çünkü meheplerımızde hay.atı iktwıdı· 
hali teessüs eder Yoksa kadınlann • ' ~ ap :.t ~ saslar kararlaştırılmıştır. _ • · reyi ıtcmin edecek surette tcdrisa.t icra 

.. • • • • U~ 10 hırsızlık suçundan dolayı ye· dir. mun hılafında hareket edenler ce - edilmiyor. Mekteplerden çıkaıı!arda kuv-
vucut zara:fetinı :l«ıybetmelerı çocuk nıdeo yakalanmıştır. i lk mektep çagm... dakı• zalandırılacaktlr. vci ceşebbüsiye mcı.1cuttur. Bi:r; ebnayi va. 
öoğurduklarından değil, vücutlarına Topal Hasan ile alın 

1 1 
n.eticcleri tasnif edilmektedir. Bu ne- . . . _ . tanı bu yesıi hayata alıştun.ak için e;pey.. 

itina etmediklerinden ,.eya itinayı bil ·attı - koltuk 
1 

ç . m ş eşya ~rı çocukların sayımı tıce hafta içinde kat'i olnrak tesb:t Şehır Mcclısı muteakıp toplantısı- cc .z.:ını:ına. "!uh_t:ıcız. DünY-!da. cmels~ 
.ınediklermdc .

1 
. er Ş hald. dil ~ 

1 
. çu ar a.dhyeyc teslını İlkokul çağındaki çocukların mikta olunarak raporlarla birlikte Maarif nı sah günü yapacak ve bütçe mü- geçırılen tur omur cehenncmı bır haynt. 

n ı crı ı ır. u c mış erdır. nnı tesbit etmek.. 1 \ 7 k.l t• b"ld il 1 ur. Binaenaleyh :aÇtğa çıkarılaak memıı. uzcrc yapı an sayım e u e ıne ı ir eccktir. zakerelerme baş1ıyncaktır. rin için dahi bu bir nimcıtir.-

cnr. .ı ı ..ıı .. .,. ı .... "Cn olan Behircyı bıraz ı vcl ,a;> rııntı)' uu .., 
U ıslanmıs zate:n C'" 

• r 
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HARP KARŞISINDA 1 
. . ,-." .,. 
~ GORVÇLER . · . . 
~ ~ DIJ,Q#iltNER -~ 

. "' ... · - . . - . . . . .. -~ 

• Bizde de kabahat var ya, ..... l ......... ~:;··~~~i;~~i .. j·ı lspanyol sef in· t y ı z • e :::: B!~!e:rui:~~L 
du .. nku·· be dırmış olduğumuz anlaşılı-1 1 ana yor, Kızdıkları, bir kelimenin isti-

247 ıncı gün 1 i ta /ya tehlikeli bir mali hakkındaki hatalannı hafifçe 

1 ihtar etmemizd.-ı ileri gelmediğine fspnnynnın yeni Ankara elçisi Don 1 dan beri tanıdığım Tilrkiyeyi ve Türk 0 Y Ull 0 g n Q m Q k f Q d l7 üphe ~ok. Onları asıl kızdıran, pek 
Alman tebliği Pedro dö Prnt dün sabah Romanya ıcri sever ve kendimi onlara pek ya- belli Je kasdimiz olmadan yaptığımız bir 

Berlin, 3 (A.A.) - Almanlar ta- vapurilc J{Östcncedcn şehrimize ı;el- km addederim.. · ( evyorkun en başlı gazetelerinden madır. Bu B ... lara, (Sızd~ son z -rafından i~,mal edilen Andalsnes şeh-ımiş, rıhtımda ı~onsolosluk erkanı t:ı- Tilrkiyeye gelirken hariciye nezn- Hera:ld Tribunenin siyasi muha?"riri Avrupada >nanlnrda bir c kı Turkçe m~ra.kı ha-
ri ve mıntakası son İngiliz kıta:ıtın- rafından lmrşı1anmıştır. Cümhurreı- rctirniz bana şunları bildirdi: «Türk ir tetkik sey3,-ahati yapmakta ve intibalarım ıl oldu) d mı t k Bu, bır z da f -
elan da tahliye edilmiş olduğundan simize itimatııamesini takdim etmek Jer, Ebedi şefleri Atatürkün devamı- yazmaktadır. Bitaraf bir mü~ahidin tetkiki ulannı me) d !;... 'uı m k d'mek .r 
Norvcçte temizleme hareketi seri to- ı>.erc pek yakında Ankaraya gidecek nı. zamanımızın birinci sınıf siya<i olmak bakımından ayrı bir değeri haiz olan te bun

3 
t h mmuı edeınedı 1 ıı 

rakkiler kaydetmektedir. Batı Nor- olan yeni sefir dün gazetecilere şun- ~ahsiyetlerinden olan İsmet !nönil - • talyanın bugünkü vazh•etini ay _ nla ılı\ or. Çunku u b r cumle 
vcçindc Norve<: kıtalarının henüz u 'arı söylemiştir: nün mümtaz ıınbsiyetinde bulmuşlar- bu yazıyı, • • • • ' • •• le ba lıy n bu un h ylıd n haylı-
muml vaziyetten haberdar olnııya •- Memleketimi do..t Türkiye nez dır. Türkiye dün yanın garp ve şark dınlatbğı ıçın nakle~egı faydalı g 0 r d u k J \ a buyuııwğe. karılerm ı bretle, ın tı-
küçük ve münferit Norveç kıtaları· linde temsile memur cdildiğiınrlcn hudutlarının en mutena yerinde hu· t lcn·n·ın "'OD avlar i-1 kat ttnlynnm bu kaynaklardan ihti- ahla okuyac kları tc: hirlerlc uza -ı 

ttalyan gaze e "" ., mag· a · t t · nın mul:avcmetile kar.;tlnşıyor ar. lo!ayı son derece memnunum. Bun· lunuyor. Bu itihnrla dünyanın öbür . d Al yayı müdafaa için sesle· yacıııın ynı-ısını dahi temin etmesi u . mus aıt ır. Bu da B•ylarımı-
Narvik mmtaknsında düşman lnt:ı. Jnn otuz sene kadar evvel buraya tarafının harp veya sulh anahtarım ç~n. e .. km~;tikİcrini göıiiyoruz. ita!- zun b"r zamana mütevakkıftır. •n lŞlerınc gelir mi ya? Nıce zaman-ları yava.s yavaş mevzilerimize yak • "fir olarak gelen pcderim:c beraber elinde bulunduran mühim bir mem· rını yu se, . in mütalcnlıınnı ,.. Bundan başka ltayıuılar Kalabria dor meydanı boş bularak öyle es•p d D

.. b d k" · ıh· k yan "'azete.cnn savurmag· a öyl t t - · !aşmakta ular. uşmanın ura a ' bulunduğum için eüzel Istanbulu bi- lckettir. Akdenizde su ıin orunına . b M !ininin sözlerini tetkik da bakır bulmuşlar, Arnavutluktaki • e • 'P utmnga, oyle hücumları ileri müfrezeleri tarafm - •irim. Bu münasebetle uzun zaman- sı müşterek gayelerimizden biridir.• Sınyor uss~ de Jtalyanın Almanva bakırdan istifade için hazırlanmışlar tcnakuzlaro, tt'zadlara dilşmcğe alı • 

dan püskürtülmüştür. etmek za~csın npabileccğini, ncl~r dır. 1'aknt Almnnyanın da bu kay • lılar, kı ş mdi biri çıkıp ta (Yahu, 
Alman deniz kuvvetleri Skajernk- . •ı E 8 d lehınde ~e e: y tayin etmek müm- naklardnn maden çektiği anlaşılıyor. hıraz durun, biraz nefes alın, böyle 

ta denızaltı takibine muvaffakiyetle ve l rzıncan a yaparnı) acagını Hakikat şudur ki ttalyanın deniz- esen havaya göre hemen yolunuzu 
devam ederek iki düşman denizaltı· kündür. d 1 t ğım sıralarda tere hiikim .olm•yan bir müttefikle dcğişilrmeyin) demek istediğini bir 
sını tahrip elııüşlerdir. . Balkan!~~· 1 ° :!~ılııştmı. Fakat birlikte lıarbe girmcşi, kendisi i<in telmih ile a~latmağa kalkışınca fe-

Alman tayynrelcri 1 mayısta düş· E.-zincan, 3 (A.A.) -Başvekil dok katta bulunmuşlar ve avdetlerinde bıı·çok şa~ı r ~·--m müşahitler, 1· son derece gUçtür. ÇilnkU ltalyanm na halde sınırleniyorlar, titizleniyor
mnn filosundan bir grupu dağıtmış tor Refik Saydam bu sabah saat 8 de Kızılay seyyar hastanesini görmüş • ltalyada ;;as ged •gıbüyük bir harbe muhtaç olduğu en esaslı maddeler, lar ve blraz da söyliyeceklcrini şa. 
ve bir tayyaııe gemisi ile bir destro- şehrimize gelmiş ve tetkiklerine baş- !erdir. Başvekilimiz saat 14,30 da Si- talyanın u sı~a t~ lmadığını anla· deniz yolile gelmektedir. şırıyorlar. 
)
0

eıi muhakkak olarak, diğer bir tay laınıştır.. vasa gitmişlcnlir. kar>şa~_k .. v~~c a \~ıarı tekzip etti- ltalywıın mail vaziyeti, son dere· __ Hakfarı da var ya! Rahat rahat 
yare gemisini de muhtemel olarak KMMAHTA TETKIIiAT iKTiSAT VEKIUNIN TETKiKLERi tarak bu tun § y cc çetindir .. Ilnrp h:ışlıyalı maiııet yüz koşel'."'nde oturarak hükümferma 
tahrip etmiştir, Kemah, 3 (A.A.) _Bu sabah şeh· M 1 t 3 (A A ) Ş . . " ler. . b" milyon askı:ri de yirmı nısbetinuc pahalılaşmıştır. olmaga alıştıktan sonra birısinin çı· 1 

a a ya, . . - chrımızuc Gerçı İtalyanın ır B ·· d · · il tı · ·· d l kıp ta pişmi ı ki dü~man avcı tayyaresi rimize gelen başvekilimiz Dr. Refik bulunan 1ktisat Vekil' ref k tl . d" ·ı· h lt dadır. Fakat ihtiyat kuv- uyuz _en ışç.~ ere. ~ yuz e on a - ş aş~ -ve ev ki bir darn-d
- ·· .. 1 ·· ,.. 2 M t Al ı a a erın ' sı • a m • . -·ıru. t "sbetmde yukseltıldı fakat hu zam !acık- su kntınaga kalk k. uşuru muş ur.. .. ayıs • . • saydam, vilfiyet tümenini, pa.tiyi. be Enstitü müdüıii ile vali Fahr ö . · ihtiyat sili.hı kafı degı ı · 'm . _ ' • . . • ' . ışmasına ·•m ınan tayyarelcrı duşmanın denız kuv lcdiycyi ziyaret ettikten sonra yıkı· . • , . '. zen, \et~ _ve amu" 

600 
derece mahdut· da mruşet pahalılıgını telıü1 edemcd•. kızmaz. O?lann yerınde olsaydık 

vetlcrine tekrar hücum etmi~lerdir. lıın şehri gezmişler, muvakkat ikamc>t beledıye ve Partı rcıslen oldugu hal- lhtı.} ~t pı·· ~ madenlerin hemen i ta/ya bitaraf degi/dir: (~a~ut ~labılseydik) şüphesiz biz de B
. kr ·· h · u· h d D ·· ·h b. · tur En uzum sınırlenır bi d b. >r ~vazor e eınmıye ı surette •· gi.hlarla ça'liıyı görerek halkın di!r.k c erme suyu guzerga ına ır gezın • . den de mahrumdur. !talyanın ltalynda vergiler çok ağ>rdır. 1937 • z e ıraz şaşalardık. 

sara ugramıştır.. Bombaların diğer !erini dinlemişlerdir Ve "aliye ı·cap ti yapmL~lal"., vali konağında verilen hbe;dı·ny stolrn varsa da, en yüksek den başlıynrak sermaye üzerine üç Baylanmız bermutad saded har ci· 
b" kru - t • · · · · ' u• a ne cıkıyorln t 
" vazorc yap ıgı tesır, S'5 }"· eden direktifleri vermişlerdir. Bili\. z"yafetten sonra da belediyeyi ve par t h . e oörc bir seneye dahi kfil1 gel vergi tnrhedildi. Bunların biri gayrı . . . r, or aya Başmuharriri. 

dinden tesbit edilememiştir. Bir nnk hare Baı;vekilimiz evvelce yeni şch· tiyi ziyaret etmişlerdir. a mm b menkul mallar. biri kumpanyalar scı mızı?. '"'."~nı atıyorlar. (hoş Başmu. 
tiye vapuruna bombalar isabet etnıiş rin kurulacağı yer için tekliflerde bu İktisat Vekili mensucat fabrikasın mcz. _ • 

1 
• • mayesi, biri de husuı;1 müesseseler ıarrırımızı~ de bu manasız tecavüz. 

ve vapur batmıştır Komur me,. en· • . .. !ere aldırdıgı yok ya•) kT 
N t · ·. . lunan fen heyetinin şehir inşasına el- da da tetkikatın bulunmuş ve dün sa .. 1 ·!tal'"lln•n en mil· ihtiyatisl lizcrındedır. Bu mustcsna kend·ı . d · pe a a amma, 

orveç e ve Danımarkada bır!rnç . r . . ırnmur mese esı, .r • •
1 

d b k ital a pa a m;· ı erı ma emkı Türkçüdürler ma hava meydn d.. t f d ver>ş ı arazı olarak tavsiye ettikleri at 16,30 da Ankaraya hareket ctınış· b" clelcri arasındadır. Ve harp \'011:• er en nş a . Y • r u- ~•mki tcrkib 

1 

hd • . ı· . b" nı uşman ara ın an ne snhayn otomobi!lcrile giderek tetki- tir · ım mcsd k. k.. .. ihtiyacı 
1

., ile 1 ıt badclesini icap ettırcn her alışveıı~ v k d" . al ey arıdırlar, ne dı-ıccsız >r surette bombardıman edil· • zamanın u ı omur " • .. . c de bir vergi koydu Onun c <n ı ""' er nin (Necmüddin) 
miRtir. ~·~·~ milyon ton arasındadır. Sulh zuma· uzerın b .d. t 

1 
· 

1 
l'klini muhafaza edivorln d H · . 8 ·ı t dl'r ıçin bir ber ere gı ıp raş o ma c mu- b .. ., 'r, ne en Garp cephesinde mühim bir şey 1·1ıerJ•ll davetJ• ' Dı•ı tarı•h faku••ıtesı• nındaki ihti!,a?~ ~~c ~ı yon on · .. kabilinde vereceğiniz para da bir unu T~rkceye çevirip (Dinin yıldı-olmamıstır. • ıt.alya bu komurun çogunu Alman_yı . •t.b·a· Lı) denııyorlar? Hem (Dinin Y ld ) 

d .. lt b" · · de ın vergıye ı..u ı ır. i 
1 

ı ızı •ı • hl• .., • •• • •ık J ile Polonyadan, or e ırını • . a ne o uyar? Bu terakk· d ngı iZ e ıgı ll Zer 1 ll e ) mezun arını giltercdcn alıyor. Bütün bu kömür- Fakat zlbukvcrgi ~ k:d~: ~eri~ ~r hiç böyle ağdalı, terkip!~ z~~~inıryıı l~ 
Londra, 3 (A.A.) - BugUn har· - - • lcr. eslticlen deniz yolile ltalyaya Be\'· hoşnutsu u uyan ır ı '. .'ş ". :' dnlı is m taşınır mı• E : . ' . 

biye nezareti tarafından ncşredi!cn • V e r d J kediliyordıı. 1ngiliz abluk::ısı İtalya- !arının bunu krıznncödvergıls~ekılavc 'lin terkipli olmasın~ b~ru~:ı~a. ı~mı 
bir tebliğde deniliyor ki: Von Papenın yakın a Almanyadan deniz yolile kömilr ten seneden seneye eme crı arar· med<m• n bu B ·ı ur,?. az 

Mutt<'fik kıtaatı Trondh1"em ya - e ıı·ne g · mesı· Ankar~. 3 {Hususi Muhabirimiz- nın An• oldu Sonra 1ngiltcrc· laştırıldı. ındek .t k b ':i ar, kendı ısırnlc k 
. k.li H almasına ma ı · • . . fl k . . ı er ı ı muhafaza t 

1 
. mından geri çekilmeleri h aklmufa den '!'•lefonla) - Maarıf Ve ı a- d it 1 n kömür vermek hususun· ttalyn kat., bor bıtara • sıyas<b ın scbeb· . 

1

• . c mc crı -
umumi plfı.na tevfikan, bu kuvvet!er, muh e m e} san Ali Yücel, Dil, Tarih Fakültesi; de b.

8 Y.~~ gu··çlükler çıkarıyor. Çiln· takip ettiği takdirde İtalyan iş rtıii· nu? ını ulfen ızah buyururlar 
a· ' . . . . b 1 a ır su . .. . ı b" k u.n çecc Narnsosdan gemilere irkiip Ankara, 3 (Hususi Muhabirimiz- nın 72 mezunıle hasbıhale<! u un - kil ltalya, tngiltereye borçludur ~e csscselcrı dunyn pıyasa arını ırco · eddm~ !erdir. Gerek geri çekilme hn· den Telefonla) - B. Bitlerin daveti muştur. • borcunu verememektedir. lngilterc ~- malların besledikten başka muharip ı-e~etı gc<;k irkap ameliyesi tam bir üzerine Almanya Büvük Elçisi Von Mezunlardan mecburi . hizmete ta: se, Jtalyayn verdiği köm ilr ın_uk>~• • dO\•letlcıin birrok si Jl"-rişlerini ala· m""Offakıyetle ve hiç zayiatsız ya· Papeniıı Berlmc hareket ettiği şayi- bi (15) i Ankarada faktlltede, (1) 1 !inde ya parn, yn silah, ya mamuıa_t rnk mali vaziyetini ~zam! dcreced • pılmıştır. , aları dolasmış ise de Biivük Elci he- İstanbuldaki Üniversitede, (J l) i miı almak cmelinclecrr. Bu silfıh veya ma ıslah edebilir. 
. Narvık bölgesinde ilerliyen müttc- nüz Ank.'radan uynlnı;ş değildir. zeletde çalışacaklardır. (20) mezun mul;\tı almak için iptidai madde ~er· Fakat ltalyn bitaraf olmadı"'r.ı 

l•k k~vvelleri 1 ve 2 mayıs larihlerin Von l'apcn·n llitlerin daveti üzerine kur'a He muhtelif lise ve orta mek· mcğe de hazırdır. F':ıkat Alman ta<- a<>kçn söylü)or ve gerek l:cndi m
00

t 
de du. ~an tarafından mukabil taar- bir knç güne kadar Bcrline g•tınesi tcplerc ~ayin edi1!" •l:rdir. yiki, ltalyanın bu şekilde ha;cket el· tefiki, gerek garp devletleri, onu" 
tuza .. uııramıslnrdır. Her iki taarruz muhtemeldir. Maarıf Ven 'eh Hat a y a mesine mAni oluyor. Ve lngılU,re •1~ h02mn müfit olabilecek bir şey yap 
da pu "kih~illmil tiir ve düşman il•ri k"t •o!ladı ltalyadan lahna ile karlın eldn•enler> mıısma imkiln \"ermiyorlar. mcvzilcriınizde hirook ölü ve biı- mik Erzincan Emniyet fımiri Antakya, 3 (A. A.) - Burada ve almak istemiyor. Bu yüzden ltalyanın ~imalindeki 
tar esir bıralmuştır. Ankara, 3 ( Hususi Muhabirimiz. lskcnderunda Maarif Ve~ôl:ti tara • Alman~nr. ltalyny~. h?.r DY_ kara ~o· fabrikalar Fransadan sipaı iş alara; 
·- •• - - - - - - - - - - - - - de_n T~lefonla) - lzmit Emniyet a. fından kurulacak olan kutuphn_n;te- Jile ~ir mdyon ton .komur .g~ndern •: işliyorsa da Fransa siparişleri muka
Sumer b a n k Umum Müdür mırlerınden İbrahim, Erzincan em- rin kitapları gelmişiir. Bu kutupna- yl '·ndctblcr. Berhnden ."nlen m• bilinde en mahdut iptidai madd . 

muavini niyet amirliğine tayin edilmiştir. neler yakında açılacakhr. Wmata göre Almanya. de lt~lynyı gXndermcktcdir. Başkala ı •t :l• 
Ankara, 3 ( Hususi Muhabirimiz- """"'"'""""'""""""""""""""""""""'""'"''"''""""""'"""""' """'"'"""'"'"""'""'""''""'"""'"'""'""'-""" bağlı yan ~~ ~nt ile ı.~:'ç';;'ı;;::' :a~~~;; t!dai maddeyi işlemekse ~~~'ii~ı :;!; 

::a:nt ~~~('~~:l~)ğr_a_ ş~~~su:~e;_~r~-~--:~~ M u" sa baka m ı z a ,. ş f ı· r a k e d ı· n ı· z. ;;;~·a::;ur a;ua:ı~ ~5 :reni Jtalyay~ ka;t ~etinne~. 
b k urnurn mudür muavınlıgınden taşımaktadır. b ... ~kyt~nm0ınsan2 kuvveti bir hayli 
·stif d l . . uyu ur. nun O iic 55 yaşlan a-1. a e en Osman Nurı Güvenin ye- J Maden meae ear • d k. ··r 
rınc Cü h . - . :-- .. . ..,.- r:ısın a ı nu usu, Fransanın nüfusun ' rn urıyet Merkez Bankası • h ltnlyadak ı bıtaraf muşahıtlcre bo- elan 2 milyon fazladır. ~nkara. ş_ubesi müdürü Cabir Sele- Zengın ediyeler re bu trenlerin her gün ltnlyaya gel· ·~'lyn sekiz milu k 
k n taymmc ait kararname kendisi- mCslne nazariyat bakımından miini hile gın-· ••• IU .,on as er çıkara-
ne t<'blig- ct·ı ' E d l ce ı soy Yorsa da muhakk k k" T" k ı miştir. "'J ı · • •f d ı• yoksa da hakikntin bu merkez e o - bunları teçh· d a ı 

uk Vatandaşbğına g ence J, JStı a e J duğu henüz sabit olmamıştır. ÇUnkll b •. b" '.z c emez. Hatta onuu 
a b u edile nle r dolu gelen vagonların. dönüşte ne ı;·ı.. ,.ufn "mdyonluk olan kuweti kô An;·~·· 3 

(Hususi Muhabirimiz- M Ü s a b a k a ! ! ! turecekleri belli değildir. ~onra A· ~ •rece.de cıhazlı değildir. Hattll 
den e •fonla) - Bulgaristan Ru • manyanın demiryolu sisreıni Alman .• ussolını bu teçhizat meselesi yU· m:ınya, Yugoslavya Ve d"" • b şt·rak cartları: kömür nakliyatına da kiıfi gelmediği Zllnden geçen .s.onbaharda ordu kt:-

cmlek u ıger ya an- "$ • - • • d ·· mandasında muhı"m t d'l" cı m .1 e erden h•cret veya iltl· A•B~ıdaki resim bır darbı m eselin resimle tem sil edilmiş geçen luş mcvsımın c gozc çarp· a ı at Yapm:ştı. 
ca suretl e YUrdurnuza 1 · b 1 . ." :. · k .. .. l d k . t Mııssolininin · . 847 . ge rnış u u- şcklıdır. Bunu o u yup ma~asını n tın a ·ı satıra y azmak ·ve rnış ı. . . • • 

1 

... vaz~ 
nnn 

1 

• m•lletdaşım,.ın Türk va - ( 20) numaralı resmin neşrındcn sonra JO g ün zarfında g azc- ltalynnlar, ~ngilız nblukrunnın sılah ~Y•nm ınuhımee bir ordusu, Hu tandaşlıgına alınmasa Ve~iller He- t ize göndermek lazımdır. )anmalarına lazım olnn maddelerı le· bcşıstandadır. Bir ord d 
yetince kabul edilmiştir cm · 

1 
. • . ld - t1 k usu a Arna . - . z gin hediyeler arasında: darik etm~ erme m~1 o ugun~. sız- \"U u tadır. Harici siyaset bakımın-

- en . . . . Jnnarak soylemektcdırler. 1ngıhzler dan bugUnkU re .i . . ... Gay.rl·.~u"badı·ııer meseles·ı Radyo makınc1crı, elhıs ehk erkek ve kadnı kumasları, bu iddiayı kabul ctmiyerek ıtalyaya J.Iussor . . 
1 

J mın butun nUftızu, k la k tl ·· 1 ki kkab · ınının lnlyayı bir ·m t kol saatleri, şap a r, ırava ar, gom e er, aya ılar, ço- lazım olan madde ve. madenlerin luk yapnu ld _ ı para or-k kunden h il d·ı r aplar mendiller, boyun atkılan.... ,·erilmesinc karşı gelmediklerini, fa. F k ş 0 uguna dayanıyor. o a e 1 ecek K~lonyalar, sabunlar, tıraş takımları kat ttnlynya verilecek mndde ve ma· .rd~ •. •t lta!yn müttefiklerle h arbe 
-- istifadeli eserler, güzel romanlar... dcnlerden bir kısmının Almanyaya gı ıgı takdırde, onun henilz tamami 

Hükumet bu iş 1·çı·n Vesaire!! Vesaire!! gitmesine ınzı olmadıklarını anlatı- 1~ zaptcdemcdiği Habeşistan, büyük 

M • p rl • " k" • h d yorlar . bır tehlikeyle karşılaşır. bir komisyon Yapıyor uf assal lısıe aza esı gun u nus amız a Bu yüzden l ngilizlcr Cebelüttank- Romada Mussolininin Alınan ta • 
Ankara, 3 (Hususi Muhabirimiz- - tan geçen her Jtaıyan gemisini teftiş raftan olduğu söylenmektedir. 1'a· ~en Telefonla) - Maliye Vekaleti • , , , • • ediyor _ve _ıtaıyan gemileri, eskiden kat Mussolini de bütün ltalya gibi 

uzun yıllardnnberi müzmin bir hal Mfi • • • • ; 0 • • ~denız .. lımanJarı arasındaki sefer- Al~an taraftarı olmadığı gibi milt.· Imış olan gayrimübadil meselesini ~ ~ ~ 0 o o , • lerı 3 gunde .. yaptıkları halde bugüu tefıklcrin de taraftan değildir. Mu
3

• 

kökilnden halleimeğe karar vermiş- ( • • , •, • • ' o • • b.uıları on gundc yapıyorlar. solini, t talya taraf tarı faşizm taraf. 
tir. Me.elenin tetkik ve halli için bir , , lec_ek ~aziyct~ gclm.?k üzere olduğuna tarı, Mussolini tararta'rıdır. Onun Aı 
komisyon teşkil edilecek ve başına ~--.. •••rm-~;;;:_ _________ ;;~~~~:;;ii.I daır bırçok sozler soylcnmekte ve Sur manya ile + .... riki mesaı· etmes· . ·ık ilı i b" 1 . D ft d ttal k a· -· . ·~ ının 

1 t sasına · ınnen zııur e er an 2 . . ~anın. :" ı ~gı!.e kavrulabı- "'.'bebi, sulbü temin etmektir. Teşri. -~~~& ~·---·~··~~··.·~··~·~~~~·~··-··~·-··-· .·-··.·.·-···-· -·-··~·-·~· -··-· -·-· ·~-··.· ---~ &~~hbn~ab~r b~~hl~~~~nm c~~~~~i '=============l keşfolunduğu ileri s ürillmektedir. Fa (Devamı 7 inci yfamızda.) ' 

Tekemmül ve t<.'kfımu··ı bah · 
1 sıne ge-
•. nce bu mu~ascbetle tarama dergi-
~n~l'n b:ıhselmeleri, Pe>k tuhafımıza 
{ıttı ve. (teşbihte hata olmaz) fehva-

nea b e (m,., h 'n . • . 
. "') a ecıden şahıt ıstc-

nıslcr bo .. "cı'l.·ı ·· t . . 
• ' Lu ., gos ermış) meselinı 

ıatırlattı. 

A Bavhr C" • -' • unınız sıkı 1 
, rı ve~ a 

mevzu <ırJdığınız günler bu dernek-
n bir takım garıp keJ"m 1€r SC'ÇC'r 

'e bununla b. ·· ·· . 
ır suru ep,lenir durur-

u~uz. Halbuki o derneğin moda ol-
Jugu zamanlar, ona tapındığınızı da 
unutmıyanlar vardır. 

Ş mdi yine sıkı tınız mı daha dtin 
tehzil ettiğiniz dernekle ' karşımıza 
·ıkıyor ve (tekamül) meselesindeki 
ukalalığınızı izah etmcğe kalkışıyor-
unuz. (Te'l{:._mül) ve (Tekemmül) 

kelimeleri arasında fark olup olma
dığını nnlamak içjn, kcndinizrn <le 
inanmadığınız eserlere değil, eski 
Türkçı;mizin ana k taplarından olan 
meseld S:ıliıhi kamusuna, Nacı hi~a
tine, Cudi JU.,._tine, Ali N'azima IU
gatine bakınız. Eskı Türkçeve · aıt 
bahislerde bu higatlerlc ist:şhad olu
nur, bizzat beğenmediğiniz kitapları· 
nızla değ l! 

Yınc tekrar cdivoruz, (Tekamül 
atelyesi) yerine öztürk;e bir kelime 
bulunarak rneseıa (ycti~tırme, ol · 
gunlaştırma atelyesi) denilmesıne 
biz de tarafdarız. Çünkü bu frenkçc 
kelime ıle o arabi kelime yanyana 
yakışmıyor. 

Fakat Maarif Vekaleti bu kP1im~-
yi kabulde ısrar ediyorsa, pekala 
(Tekamül atelyes ) sc denebilir, (te
kemmül ntclyesi) de denebilir. Ma
nalarda hiçbır fark yoktur. 

SELİM SABİT 
Hamiş: 

(Birer kelimeler) deki (ler) in çok 
alelade bir tertip batası olduğu mey 
danda iken ve yeni çıkan gazetele
rin, kıvamlarını buluncaya kadar .bu 
ve buna benzer hatalardan kurtula· 
mıyacakları da bilhassa gazeteciler· 
ce malum iken, bunu da hata dıye 
göstermeniz nasıl küçüklüklere düş
tüğüniıze ne güzel misaldir. 
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~~:~i~~j ........ ., .. w.1~-v"""e·"-·r-.. a'" .. -"s"'· ..... a ....... "1'"aN·-·z-a"_r ......... , ( ~fk@\(@ J --.=..~~~~-==~~~=--w ı Azılı sabıkalılar 
! ~ 4 Mayıs Cumarteıi 
i § 13,30 Program ve memleket sa.:ıt ayan, 

Korsan Salih ile yanke· 
sici Sabri dün yakalandılar 

i [F =n E 13,35 Ajans ve meteoroloji haberleri 13,50 
·"''"'""""'" L Yazan: Süleyman Sıtkı ::!J"'ınumıınr MClzik: MUntehab şarlular. Çalanlar: Ru-

§en Kam, Vecihe, Reşad Erer. Okuyan: 

Portekiz, kargaşalık içinde 
bir uçuruma yuvarlanıyordu 

Nuri Halil Poyraz. 14,20 Müzik: Halk tUr
kUlerl ve oyun havalan. Aziz Şenses ve Sa.
dl Yaver Ataman. ı.t,30 MUzlk: Riyasetı

cUmhur bandosu (Şe!: ihsan Künçer) 
15,15· - 15,30 Mllzik: Cazband (Pl.). 

Göbe~si Tokatlıyan Alman Artisti 
Gostav Fröhlich Afmı Edildi ? 

Yankesici Sabri ile deniz korsanla· 
rından Patırkütür Salih dün Küçiil:· 
pazar civarında şüpheli şüpheli dol:ı.· 
şırlarken polisler yollarını çevirmiş 
ve ü.zererini aramak istemişerdir. 

Bunun üzerine sabıkaılar polisle!'· 
!e bir hayli boğuşmuşlar, neticede tcs 
hm olmuşlardır. Üzerleri aranınca 

her ikisinde eroin bulunarak adliye· 
ye teslim edilmişlerdir. 

-3- 18,00 Program ve memleket saat ayarı, 
18,05 Müzik: Radyo Caz orkestrası. (Şe!: 

Bir aralık Reisicümhur intihap e -ı tin her tarnf·nda ve her sınıf halk ıbr:ıhim özgtir) 18.40 Konuşma (Yurd 
dilmiş olan ve h.ssiyatı vatanperve- arasında kendisine taraftarlar bul- bilgisi ve sevgisi> 18,55 Serbest saat. 19,10 

ranesi ve hamiyeti He tanınmış bu- muştur. Mareşale general (Karmo- Memleket saat ayan, ajan11 ve meteoroloji 
lunan (Sidonio Paes) memleketinin na) ile general (Mcndez) namında haberleri 19,30 .Müzik: Fasıl heyeti. 20,10 

·1 'h k d k Konuşma (GllnUn meseleleri) 20,25 Milzil:: 
içinde bulunduğu bu keşmekeşten iki kumandan daha 1 tı a ~ ere Çalanlar: Ruşen Kam, Reşad Erer, Vecihe, 
fevkalade müteellim ve mi.ıteezzi o- tiç kişilik bir (direktuvar) teşkıl eyle Şerif ıçıı. ı _ Okuyan: l\luzn!fer tlkar 
larak idareyi ıslah ile Poı f k zi, ka- mişlcrdir. ı - Eviç peşrevi 2 - Tnnburt Cemil • E
nuni 'vesaıtle medeni yola sokmak Bu dircktuvar hükumeti 28 mayıs vlç şarkı: (Bir nlgflhln kalbimi etti esir) 
istcmic:se de buna muvaffak o lamı- ta ( Lizbon) a hakim olmuş ve Ma;c- 3 - Eviç §ark! (Gözlerim kan eğliyor.) •1 -

" G ı• • ı· lt d b" dık Eviç tUrkU: (Elveda dost deli gönill) 5 -
yacağını anlayınca, ordunun da mu- şal omcz ın rır~s.e ı ad.;n. at. ır - Dede • Ferahnak §arkı: (Beğendim ııeni 

fakatini alarak 5 kanunuevvel latörlük idarcsı ılun e ı mış ır. geçmem ası~ ben) 6 - Şeri! tçll - ·Ferah-
~;17 senesinde bir darbei hükumetle Bu idaı·e bir müd?ct de.:a~ e~e- nak §arkı: (AvArc gönuıı. II - Okuyan:' 
kendisini diktatör ilan eylemiştir. rek memlekette asayış ve sukunu m- ;\rnzeyyen Seruır. ı _ Lcm'i - Hüseyni şar 

F k b
. · l d t f d ·ıa·n deye muvaffak olmuş ve bu suretl~ kı: (0 güzel gözlerle bakmnsmı bil) 2 -1 

a at ır sıv a am ara ın an ı . . Refik I<'ersan _ Hilseynt şarkı: (Leblıııde 1 

d .1 b d'kt t·· 1 .. k d - 1 ıntizam temin edıldıkten sonra Ma- •1 <? ı en u ı n or u , ıger mem e- . . ararken §cbnernll bir gül) 3 - Lem - Hll-

1 d b·ı·h l .. ··ı reşal Gomez çekılerek yenne, elyevm seynt şarkı: <GUnler geçiyor) 4 - Deıle -ket er e ı a arc emsa ı goru en . .. h . . 1 1 
l d"kt C 1 .. kl d 1 k Portekız cum urreısı o an genera GUl!zar §arkı: (Bivefa bir çeşmi bid.ıcil 

~an 1 ı apor u er e~ 0 m) ıyara.' 

1 

(Karmona) geçmiştir. 5 - Dede - GUlizıır Jcöçck: (Nazlı n~·' 
Ispanyada ( rımo dı Rıvera nın ı-

6 19r sekip gider) 21,15 Mll.zik: Siret Tayfur 
lan eylediği diktatörli.ık gibi gayet ~e?eral l{ar~o.na 192 dan -~ tara!mdan gitar havayen eoloları. 21.30 

t d ·ı b. k"ld t tb"k dılmis ve tarıhıne kadar ıkı sene zarfında ev- Milzik: KUçllk Orkestra. (Şef: '.Necib A"'-mu e ı ır se ı e a ı e . . . 'h ·ı · 1 ·1· ~ · • " 
(Sidonia Pae!:.), az zaman içinde ida- v~la Portekızdekı ' ı tı a. cı ıgı ~esn:ı kın) 22.15 Memleket saat ayarı, ajans ha-

. 
1 

h .1 h • . . t ·n bır meslek ve san at halıne geçınnı~ berlerl, zlrant, esham • ta.hvl){ı.t, kambiyo. 
reyı ıs a ı e uzur ve as~yı~ı. emı ı olanların icraatına nihayet vererek nukud borsası (fi:ıt). 22,30 Konuşma (Ec-
cylcdı :'1nden. mi.ıtcmadi ıhtılaller - ' bi d 11 d d ı •· ıı · iğtişaş unsurlar•nı tama.mile ortadan r.e., 1 er e • Yalnız kısa n ga pos-;s e) 
den bıkmış olan memleket halkının k ld b" b. 'ht" f t 22,.,0 Mllzllc: Cazb:ınd {Pi.) <Saat 2 .... 00 e 
teveccüh ve muh:ıbbetini bile kazan ·a . ırmış. ın ır 1 ıras ve. men ~~ j lcndar yalnız uzun d ı.;n postnsile) 23.25 • 

peşınde dolaşarak memleketı her guıı 23.30 Yarınki program ve Jcapanıc,ı. 
mağa ba)amıştır. biraz daha uçuruma sürüklemekte 11e:.m•• 

Fakat bu ıdare de uzun devam et- 1 bulunan siyasi fırkaları dağıtmış V'! 

mcmış ve tam bir sene sonra 14 ka- halkın senclerdenberi miitehassiri ol- Bugün saat 13,30 da 
nunuevveı 918 de diktatör devlet re- duğu intizami idareyi tesise de mu-1 snR"Y sı· emasında ı ı 
isı, Lizbon merkez şimendifer istas- vaffak olmuştur. J1 H 
yonunda katlc>dilmiştir. 

Bunun üzerine keşmekeş yine ve Fakat general <Karmona), bu ha-
Riyaseti Cümhur daha şiddetli bir surette başlamıs, yırlı icraatına rağmen, f evkalkamın 

..,,emleketin heı· a'-·ı, hatta her e:ünU vaziyetten kendim kurtararak hükiı-
~... " ~ 1 • Filarmonik orkestrasının ihtilal içinde geçmek yolunu tutmı.:ş mele, müsbet ve meşru bir şek i ioa-
ve nihayet 21 teşrinievvel 921 tari- re vermek yolunu bulamam•ştır, ki 
hinde memlekette bir katliam vuku- bu da haddi zatında kendisinin asker 
bularak bir hayli meşhur adamlaı', olarak, siyasi ve idari tecrübesinin 

tabiatile kufi bulunmamasından ileri siyasi rical ve ihtilal kahramanları 
itlaf edilmiştir. gelmiştir. 

Tekrar başlamış olan bu kargaşa· 
lık devrinde vazizyete muhtelif siya
si fırkalar hflkim olduklarından bu 
fırkalnrdaki tahavvülala ve istikrar
sızliklara göre hükumet buhranları 
daimi ve müzmin bir şekil almış ve 
devlet idaresi tam manasile baldırı 

çıplaklar elinde kalarak Portekiz ad~
ta bir uçuruma doğru yuvarlanmak 
yolunu tutmuştur. 

Bu hal ise nihayet yer yer mem1e
ket halkında bir hissi intibah uyan
dırarak fırkacılığa, politikacılığa kar 
şı umumi bir nefret husule getirmiş
tir. 

Bilhas~a siyaseti maliye hususun· 
da, iş başında mütehassısların bulun
mamasından dolayı, hiçbir muvaffa
kiyet gösterilememiş ve bu da mali 
buhranın büsbütün artmasına scbc· 
biyet vermiştir. 

tşte memleketin mali vaziyetinin 
ıslahına c,:;are bulunamıyacağı kanaati 
herkeste hasıl olduğu sırada 27 ni
san 1928 de, Olivera Salazar maliye 
nazırlığına getirilmiştir. 

(Devamı var) 

Kaptı, kaçtt 

Halk fiyatlarla son konser 
Fiatlar: 100. 70 ve 50 kurus 

' Yeni program , Uzun seneler, yalnız Alman sine
masındaki büyük muvaffakiyetlerile 

Bugün 

iPEK Kahkahalarla gülmeye 
hazırlanınız 

Sinemasında 

Oliver Hardi 
tarafından harikulade bir surette yaratılan 

Türkçe Sözlü 

FİL DOKTORU 
Büyük taklitli komedi. 

Filme ila\'c olarak: İngiliz ordusu nasıl hazırlanıyor. Nasıl yetiş
tiriliyor. Majeste kralın ününde yapılan resmi geçitler (3 }fısımlık 
büyük harp filmi) ve yeni FOKS DÜNYA haberleri. 
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Tramvay çarpb 
Vatman Hasanın idaresindeki tratıl 

vay dün Bostancı köprüsünden lçc
renköyüne doğru ilerlerken Mehmc· 
din yük arabasına çarpmıştır. Çarp
ma sonunda Mehmet ağır surette yo.· 
ralanarak Haydarpaşa Nümune has· 
tanesine kaldırılmış, vatman yaka • 
lanmıştır. 

Başına taş düştü 
Firuzağada Hamam sokağında otu· 
ran elektrik idaresi işçilerinden Dut" 
sun, dün Feriköyünde kablo değişti· 
rilen bir çukurda çalışırken, başına 
düşen kaldırım taşile ağır surette ya 
ralanmış, tedavi altına alınmıştır. 

İki yaşında bir çocuk 
yanarak öldü 

Kas:mpaşada bir mandırada ottı· 

ran Ahmedin iki yaşındaki oğlu Sa· 
lih kibrit kutusile oynarken, tutuş· 

muş, ve yaralanarak Etfal hastane
sine kaldırılmıştır. 

Diin hastaneden evine gönderilen 
Bilftl biraz sonra ölmüş ve cesedi nd· 
liye doktoru tarafından muayene e
dilerek gömülmesine izin verilmiştir. 

Sirkat suçlusu 
Darphanede atılmak üzere olan 

hozuk paralardan 41 lira 70 kunı7 
çalarak yakalanan Darphane işçile· 

ı inden Rizanın muhakemesine dün 1e 
Sultanahmet birinci sulh cezada de· 
vam olunmuştur. 

kalmayıp, dünya mikyasında şöhret Duruşma karar için başka bir gü· 
kazanmış olan Alman artisti Gustav ne bırakılmıştır. 
Fröhlich, Alman propaganda nazırı · - - ... - ... - ... - ,,,_ - ·· - ..,_ ··-· .. ·-" - "-· 
Göbels'i alenen tokatlamasile netice· 
lenen meşhur skandaldan sonra, Al· 
manyadaki tecemmü kamplarından 

birine gönderildiği mallımdur. 
Amerikadan verilen bir habere 

bakılırsa, bu me hur Alman artisti 
yakında Holivuda gelerek, film çe
virmeğe başlıyacatır. 

························································ 

Bükres 
Dün 

Elçimiz 
u e ı d i 

Bükreş büyUk elçimiz Hamdullah 
Suphi Tannöver dün sabah Romen 
vapurile Köstenceden şehrimize gel· 
miş ve rıhtımda Romen elçilik erkUrıı 
ve alakadarlar tarafından karşılan· 

Osmaniyede bir mıştır. Doğruca Parkoteline gitmiş· 
• tir. Elçi pazar gününe kadar şehri· 

Clna yet mizdc kalarak An karaya gidecek ve 
Osmaniye, (Hususi) - Bundan Vekaletle bazı temaslarda bulunduk· 

birkaç gün evvel, Osmaniyenin Kay- tan sonra tekrar Bükreşe gidecektir. 
pak karakoluna bağlı Kırıklı köyii 
muhtarı Mehmet Tilki adlı şahıs ay

j ni köyden Ali oğlu Mehmetli bıçak-

Mareşal Goınczin diktatörlüğü 
tdarei devlette tefessühün böyle 

kemalini bulduğu sırada Mare$lal 
(Gomez da Costa) namında bir as
ker yeni bir ihtilal hareketinin bası
na geçmiştir. Bu mareşal, Portekiz.in 
Afrikadaki müstemlekelerinde vukun. 
gelen muhareba.tta §Öhret kazanmış 
bir asker olup cihan harbinde, Por
tekiz tarafından Fransız cephesine 
gönderilmiş olan heyeti seferiyenin 
kumandanlığını dahi ifa etmiş bulun 
duğundan memlekette \'e orduda bE
yük bir niifuz ve kuvvet iktisab ey
lemişti. 

Cağaloğlunda Düriyenin ve Pcrapa 
las arkasındaki caddede Esterin çan
talarını kapıp kaçan Yozgatlı Bilal 
dün yakalanmış \'e Sultanahmet blrin 
ci sulh ceza mahkemesi tarafından 

tevkif edilmiştir. 
Bugün saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler. la muhtelif yerlerinden yaralamak 

-::ıacıılliiiiOii::li~..-----~---=---, 1 - - - - ---

'5Uretile katletmiştir. Suçlu jandar
"Tialar tarafından yakalanarak adli· 
yeye teslim edilmiştir. 

UıtlllllllllllltllllltllllllllllllttllllllllllllllllllltllllllllltllllllNlllHtllt 

Tasviri Efktırın takvinıi 
, 5 {) M E R İhtirasın Ateşi... Aşkın Kudreti. .. Kıskançlığın iztırabile •--1 

Bug" Sinemasında 1 u n çerçevelenen büyük Fransız Filmi 1 
(4 Mayıs 
ı-13S9 H. 

1940 Cumartesi' 
Dans, Caz ve Musiki Filmi olup güldüren ve Dansettiren Asyada kopan fırtına 

ç 1 1 g 1 n G e n ç 1 i k •Cebelütlarık ~ÖGE;" KD~Ci:~~~~hi~maııı 
Re blülevvel 

. 26 
-~-

13S6 R. 
N 1 SAN 

21 
KHım: 179 

Ayın bu g'f'cekl safhası 

il 
fuani..=.·::::;::=V=a.=a=tt= 

Vakitler s. o. s. o. , ______ _ 
GGnet (Yarınki) 09 44 4 S3 

Şaheserinde KEN MURAY - KATHLEEN KANE'in 

Meşhur TED WEEMS Cazı ve DANSÖRLERİNİN 
ratılan ve bütün modern Dansın parlaklığını sinema 
aksettir€n 

iştirakile ya
perdesine 

Yeni swiNG dansını göreceksiniz 

CONRAD VEİDT - SESSUE HA YAKA W A - MADLEN ROBENSON 
MİŞİKO TANAKA 

Gibi büyük yıldızlarla yarattığı 
Sonsuz bir heyecan kaynağı. .. Baş ... döndüren bir av:ıntürün romanıdır. 

Bu şaheser bugün L A L E Sinemasında 
Programa ilave olarak: 

1 - Müttef.klerin havada, den izde, karadaki harp 

Bu zat tezebzüb ve keşmekeşin ar
tık cidden tahammUl edilmez bir ha· 
le gelmesi üzerine 27 mayıs 926 da 
Portekizin şimalinde, kumandası al
tında bulunan kıtaatı askeriyeyi kı
yam ettirerek I...izbon üzerine yürii
meğe başlamış ve derhal memleke-

Öğle ı OS 02 12 11 
ikindi 08 5S 16 04 

Aktam 12 00 19 08 Görülmeğe şayan danslar ... Dinlenmeğe seza şarkılar... 1000 metrelik mur.-ı:zam Türkçe l<'ilm. 
hazırlığı 

Yataı Ol 4S 20 S3 
lmaak (Yarınki) 07 47 02 56 

İlaveten: EKLER JURNAL son dünya ve harp havadisleri. 2 - Yeni Paramunt Jurnal Norveç deniz harbi. 

liiııı•••••• Bugün saat 1 de tenzilatlı matine •••••••alli i••••• Bugün 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler. 

BiR FAkiR ~ 
KIZIN ~~KAY(;S~~c' 

paşa hastahanesine tayin ol\}ndu. Ge 
celeri avdet edemiyecek. Ben de hem 
şirem gelmeyince eski ve büyük e-

vimizde yalnız k:ılmak istemiyorum. 

modası geçmiş ufak şapkalı kızı sü~
meğe başladı. Genç kızın gözlerinin 
etrafı zayıflıktan morarmış, dudak
larının kenarlarında, meşakkat ve 
yoksulluk çekenlerde görüldüğü üze

re, simaya acılık veren çizgiler pey
da olmuştu. Yaşlı hanımefendi, bii-

Kadın bu son söz üzerine yapma -
cık tavrını birdenbire bıraktı, göz -
leri daldı ve ağır ağır dedi, ki: 

Edebi Tefrika No: 3 _ Evet, bü);..k bir evde, uzak ve tün bu teferrüatı, nafiz gözlerile bir 
Geren luıııınların hGIAsası b tenha bir mahallede yalnız başına anda görüp tesbit etti ve gördükle-

T est kalabileceğim hanımefendi. 
· · b. kalmak çok hüzünlüdür, hakkınız rinden memnun oldu. Çünkü kcndisi-

Müreffch ve ırı ır aile kızı olarak ye- - Siz hemşirenizle beraber otu - ni hala güzel zanneden bu kadın, böy. 
tişmiş <!lcın. Behıre fl!.kara düştüğü iç."n ruyormuşsunuz ö 1 m·? var .•• 
murebbıyelık etmek. uze~e Osman beyde . ' Yw e . ı. Maamafih böyle tabii ve insani le yıpramış tavırlı, yaşı pek belli ol-
doktor Ali Fuat beyın evıne müracaat e- Bchıre, tanımadıgı kımselere ken- . ~ mıyan, yüzünde ve tavırlarında şah-
diyor. Salonda dünkü ~ayatile bugünkü disinden, hususi hayatından bahset- hı:. su~ette konuşmayı alafrangalıga b 1 hayatını mukayese edıyor. İçeriye eV.n meyi hiç sevmiyen, ngwır bac:lı ve va- munafı gürmüı olacak ki, yine der- E:.iyet ~ unmıyan bir mürebbiye arı-

ıı d w. • yor, evınde, daima karşısında, ya.~lı-
cllilik hanımı giriyor. Yaşının ilerlemi§ kur bir kızdı Maamafih evlerine iş hal bahsi ve bilhassa sesini egıştı- Iıfönı adeta yu··z·u·ne rarpan, taze, can-

- olmasına rağmen boyalı ve bir türlü ilı- ·. w '. ~. ~ .... 

tiyorlamak jstemiyen bir kadındır. To- ıstemege geldıgı bu, .kadına karşı ter rerek devam etti: iı ve güzel kız bulundurmak istemi-
:runları için lngilizcc okutacak miıreb- biyeli bulunmak mecburiyetini dü - - Şeraitiniz nedir? Şunu haber yordu. Hatta genç kızın bu umumi 
biye anyor. Ve kendisinin kı.z.ile meşgul şünerek, suali cr,,apsız bırakmadı: vereyim, ki bizim İngiliz mürebbi - görünüşü 0 kadar işine gelmişti, ki 
oldu.ğunu torunlarını do~.u~an doğruyJ - Evet, Süleymaniye taraflarında ycsi, İngiliz olmasına rağmen az ay- Behire eğer akıl edip te fazla ma:ış 
Behıreye terkedeceğını, kuçuk çocuklar- hemşiremi b" b 1_· •1 · 
dan hoşlanmadığını söyliyor. . c • ra er "c:" rıı e evı- lık alıyordu. Zaman, malum a, biraz isteseydi istediğini derhal verecekti. 

_ mızde oturuyoruz. Hemşirem şim dardır... Halbuki Behire tokgözlü ve kibar bir 
- Ala, çok filü, şimdi boşta mısı- diye kadar bır hastuhaneue hastaba- gelen en son haberlere göre, Nor· kızdı, para lafını etmek elinden gt~-

nız? Hemen işe başlıyabilir misiniz? kıcıhk vazifesini görüyor, ak~amları soluk benizli, biraz kanburu çtkmış, lemezdi, o, daha evvel bulunduğu a
- Ancak bir kaç gün sonra ser - eve avdet ediyordu. Şimd: Haydar , elbisesi eski, eldivenleri sökülmüş, nelerin isimlerini sayarak o aileler-

ıdcn nn yu 1 nl Kum ıı ur u ne uını.ı ı n:uum; -c:-n•· •• <'", :""Cn olan Behıreyı bıraz• veı ı,ıı)ın•""J--

cien kendi hakkında maliımat alına- bir aile nezdine mürebbiye vazifcsilt 
bileceğini nazik, tatlı ve korkak bir girerek kendini emniyet altında bu• 
sesle anlatıyor, bunları anlatırken lundurmağa çok ihtiyacı vardı. Haf· 
yaşlı kadının kendisini inceden ince- lalardanberi böyle bir yer aradı, 
ye süzmesinden sıkılıyor ve beğeni!- snuhtclif iş idarehanelerine müracaat 
memek korkusile büsbütün muhteriz etti, gazetelere küçük ilan bile ver
bir tavır alıyordu. Behire için şimdi di fakat hiç bir iş bulamadı. Niha:•ct 
artık b~hemehal bir aile nezdinde i~ hemşiresinin çalıştığı hastanenin baş 
bulmak mecburiyeti vardı. Kaç sene- hekimi doktor Hasan Fuadın çocuk· 
dir gündüzleri muhtelif aile çocuk- lan için bir mürebbiyi:! aradığı~ı öğ· 
larma ders vermekle meşguldü. Fa· rendi. Hemşiresi bu Hasan Fuadı p~k 
kat bu suretle kazandığı para hemşi- methetmekte, memleketin çok ma
resinin de kaza,ncile beraber, ancak ruf bir ooktoru derecesine çıkacağı· 

eski aile yuvalarında yaşamağı te- nı, mesleğinde çok ihtisas sahibi ve 
min edebiliyordu. Şimdi hemşiresin- çok vazifeşinas olduğunu söylemek· 
den ayrılıp yalnız kalınca, o büyiik te idi. Doktor Hasan Fuad, zevcesi 
evde yalnız başına yaşayamazdı. Gün vefat etmiş olduğundan çocukları İ"' 

<lüz verdiği derslerden aldığı para çin devamlı ve ahlakı itimada §ayan 
ise ayrı bir oda tutmağa kifayet ede- bir mürebbiye aramakta idi. Fak:ıt 
meıdi. Bahusus, şimdi odaların üc- doktorun mürebbiye işile iştigal ede
retleri arlm1ştı, fakir bir :ı.ile nezdin- cek vakti olmadığından bu meselenin 
de oda tutmak, bu kibar kız için çok halini validesine bırakmıştı. Dokto
güçtü, orta halli aileler ise odaları ı11n validesinden başka bir de hem§i
pahahya veriyorlar, o cihetle hemşi- resi vardı. 
resinden ayrılır, ayrılmaz, zengince 



Norveçteki Askeri Ha~ekat 
Meraklı Bir Safhada 

t . Laedri (Bilmiyorum) 
ile r1~dını, ~abiliyetini fıtratın kendisi
mek as eyJemış olduğu tab'i vasıfları bil 
elde' ~?!!1 g~ne kendi sayile, emeğile 
iyi ölçrn~ buktescbatın derecesini de 
n bilenlerş 'k uıu.nm.a~ demektir. Bunla
duğunu da ~·~·d;lennın neye hakları ol
dn hadlerini ı~r er. ve eğe,r ayni zaman
sah"bi iseler, ~i bı.lecek ~adar dü~ünce 
fazla bir §ey 'st çbır vakıt haklarından 
fazlasına göz ~ikmezler v~ haklarından 
iıısan'ar ise kendile~ler böyle müstagni 
dar hemcinslerini i1 rahat ettikleri ka
Çünkü başkalarını he rahat ettirirler. 
pek çok gördüğüm .. er zamanda emsalini 
taleple.ri. ve şiksye~~:.~sı..z~~r gibi, daimı 
)er. 1 e ız ac eylemez-

lkinci mısradaki S it 
her hangi bir snhibi k~d andan maksat 
ya s~rvetfr. Erbabı ikb r~t ve ikba,I w
dolaşıp da el açmakta a ın .kapıiarındd 
tarabilenler, hakikaten\ nefı~lerini kur
nin Sultanlarıdır, niteki endı kendileri
kendi iileminin padışeh~ «her .. k.i.mN> 
pek meşhurdur. lf» sozu de 

Bu kabi!i meçhul olan güz 1 . 
med.ul ve mahiyet itibnrilee Nbeyıtte de 
mal bey merhumun gene bu :;ımık Ke 
§erheylemiş olduğumuz ckm:~tu.ntard:ı 
!una 1 t ] . ·· .. .. enın luto ma n ıp:ıt sozunun aYn'd.ir 
ayni kuvvete haizdir. 1 ve 

. İrfan ve kemal sahibi eazımım 
mıllete ~adigfır bıraktı~ları bu vec:!.~~ 
ler, . Hakıkaten her va kıt hepimize relı 
ben .hı:ıy~t ?imal.: kıymet ve ehemmi
} • rıı !· .zdır. 

~-

Günün yazısı ........................ 
Finlandiya harbinden 

alınan ders 

Maneviyatın 

Maddeye bir 

NARP 
J.I A Ti R.ALARI M 

daha galebesi Yazan: G ı. Ali İhsan SA b. 
(Ba.5ma.kaleden devam) = a ıs 

Alman 
ilk 

-3-

askeri 
defa 

heyetine Ruslar 
itiraz ettiler 

Petrol Mmtakası Beşiri 



Fene.r · Galata aray 
hteliti Mısır yo unda 

Şarkta mecburi 
hizmet 

Ankaradan verilen bir habere gö-
re hükümet Şarkta hiZ!lilet mecburi· 
yetinin bütün yüksek mektep m~.m· 
!arına teşmili etrafında tetkikat yap
maktadır. Tetkiklerden sonra bir ka 
'OUD projesi hazırlanacaktır. 

-·-

Prens Polüo 
yıldönümü münasebetile 
Milli Şefle Prens Pol ara
sında telgraflar teati 

edildi 
Ankarn, 3 (A. A.) Yugosla\' 

Naibi Prens Paul'ün yıldönümü 

münasebetile aşağıdaki telgraflar 
teati edilmiştir: 

Altes Prens Paul Karageorgeviç, 
Yugoslavya Naibi 

BELGRAD 

4 Ma~ 194\t 

No.3 

~~OSKOF &ARI 
(Petro ile Baltacı karşı karşıya) 

(Devamı uar) 



~ 4 Mayıs 1940 TASVW .EFKAR 
Sahife: 7 

Dünya davaları : Müttefikler Namsos'o 
terkettiler İtalyanın vaziyeti 

(Birinci sayfadan devam) (3 üncü sahifeden devam) 

:!~;:S:E:t~'~;;;:~:~::; N orv eçteki askeri har ek at !!:;;;:~;.:~~-:;:i ~=.:.~:~in: • 

slam M d • t• Tarihi ranlık hissilc karşılanmış ve 1ngıliz Şayet Mussolini Almanya ile itti· 
- e enıye l Başvekılin:n dlırüst hareketi fevkaU\. m e ki b• s fh d fakını daha faal bir hole getirecelt 

Yazan: Dr. W. Barthold de takdir edilmiştir. ra 1 ır a a a olursa, ıtalyayı harp sahnesi haine 
-----------::-K::-::-_:--::... KINGSLEY WOOD'CN NUTKU getirmek ve bu yüzden çok a2:ır fo-Nakleden : Fuad opru.ü Lo a ( S inci sayfadan d ) ~ 

Londra, 3 )A.A.) - Dün n rn· evam dakarhklnn göze almak ihtimalılll 
,.. 0 t Köprülu '-~~ d ( R h r- Bu itib::ırlıı bugun biz Türk1er tarihi- ;fa bir nutuk söyliyen adliye nazırı d. b b t . 1 . tik • . d (G db -- karşılaşır. 

uu c a us mu a . l od d . t· k. len vn ı oyunca a ı şıma ıs a- gın e u randsdal vadisinde Kvam . . rirlerindaı Bardhold.dan naklederek m·zi bilmek 'c ıyı an amak için büt;ln Sir Kingsley Wo ' emış ır ı: metinde ileri hareket eden Alman da müttefik kuvvetlere karşı du··şma !talyanın f.anayı sahası, şıma1 1) 
b'r i.slıim medeniyeti tarihi ncşre:meklc islam t:ırihiııi g:ı~~t c;saslı. retkik ve ta· tngillere, Norveç milletinin hüni M l Tu t f d d 
k~tuphanonize faydalı fir eser daha ver· ~i ketmelc mec:buny~tındey!z. ö.yl«; ?ld.ı:- . ti .. d tın !H müstakbel dünya kuvvetlerile Andalsness'ten Domba- nın yaptığı ciddi hücum pi.ıskürtül _ 1 .an ve nn e ra ın a ır. Bw-a a
m ş oluyor. Yalnız İslam medeniyeti t~· •u h:ıld~ neyızık k!, .m:m.d:ctımwn ır- ~e nı ~a. e c ~ . . as üzerinden ayni vadi boyunca batı mi.ışlür. Büyük zayiata ug·ramış olan rbı ıse Frans z hududuna .yakındır 'e 
rilıi unvanlı !bir eserin muharririnin bır fan s:ıhıplmndm bırı çıkıp da re' eıı barışı ı~ın hayatı bır (iart olarak te a~ka her me 1 k ti 
Rus <>lm'ası derıh:ıl nazarı dikk.1ri celbe:- telif suretinde kütüphanem.ze bö ı~ bir lakki etmektedir. Bu hürriyeyti iade cenup istikametinde ilerlemiş olan düşman bu mıntakada taZ) ikini de- h d m c e n sanayı 
m·yor değil. Turkçedc buncf:ın başka bir e!Cr .verem m:~r e butün y pt~ildg mi • t edikçe rahat ve istirahat etmiy~- Norveç ve sair müttefık kıt'aların- \•am ettirmektedir.) sa asın an daha çok fazla tehlikey 
(Medcni>eti islami)e tarihi) daha vard.ır Zekı Megamez namında d gerli, talca: "' m . rfan mürc>H·ep kuvvetler arasında ol- 27 niS3n cumartesi günü Alman_ m~ruzdur. İtalyan sanayicilerinden 
ki, onun da ıımHlifi Corci Zeydani is 1 katollk bir müte'rcmin nak ettiği bir ese· cektir. .J •kr<a ·adetli ve devamlı muhare- !arın gerek ileri hareketlerı· ve ge- yuzde doksan dokuzunun harbe gır· 
de bir Arap ikatoliktir. 03ha garibi bu ri, bir de ge,u gcr.e bir Rusun yazıp ta B. Ribbentrop, Norvcçe niçin teca· v mek ı h d 

1 e~.eri Turkçe>e terceme eden de gene c.ıdan terccme ettire!>ildiğimiz Ba} Köp· -7\iz ediidih-ini anlattı. Verdiği izahat beler olmuştur. Almanlar evvelfı rek taarruzları devam etmiştir. Gud- b d a ey ın c o malarmın biı seb bi 
bir ar:ıp lmtolıktir. Bu def:ıki isliim ffi"· rıilünun cıf.:nrdıgı bu küçük eserini Vll· • • d maıqtır T.,ill b'.lnıMer ve Tröten sehirlerini brandsdal vadısmde Almanların u ur. 
deniyeti tarihini iu -yıne yazan bir hris. cude getirmek:m ibaret L..al.mıctır. kımseyı ınan ırına '' . · . . K ita/yanın iz/ ac kuvveti: 
c°}an olmakla berııber. bereket versin Koptu w:un muk:tdd:ımde hah eu:. Yakln ve orta şarktakı tngıhz o~· zaptetmişler: ondan sonra 24 nisan- vam civarındaki müttcf k kuvvet-
naklcden \ieya ettiren "e icap eden h:ı. ği Scnid Emir A'.in:n (M. Rauf) tara· c.iusundan bahseden Il. Vood, sözleı i· fln !{vpm ~enubunda tutımmak isti- lerin mevzilerine yaptıkları taarruz- l<""akat İtalyanın iz'aç kuvveti lı!r 
~iyeleri il:ive cyliyen bir Türl..-tur. fındaıı terccmc <'ditcreke gene Kanaat •ile devam etmiştir: •·r., pıii'i (''< kt1V'l.'c>•Jeri hırnahvarak lar, İngilızlerin 28 nisan tarihli res- hayli mühimdir. ÇUnkü tahtelbalıır 

Mam:ıfı Fuzt Köprülünün mulc:.ıd- kutiiphanc.ince evvelce r.ep-olun;ıo:ı ('fa. ne şu sure . . . . t h 
1
. t Th · • t bl'-1 · ·· f 

demedeki izahatından anladığımıu görc, ı rihi islaını ) sc Frel'.k'crin anc:ı~ (Kro- Bu ordu hıc;bır kı ınc:evı e cıt e • 0 ... ı.,rcfan bir nıikfar sı :.l ':'esaı .. gn- mı e ıg erme gore, püskürtülmüş- ilosu kuvvetlidir ve bununla Akde-
islim mc.deni>eti tarihi, aslı olan Rusca. noloj') addedebilccekleri kısa bir isii:n miyor. O kf>.ndisine tevdi edilebilecek nimpi ve> e<:ir n]mıc:lnr. bir InE1iliz l'!r- tür; bugünkü muharebe faaliyetinin nizde müttefikleri iz'aç edebilir. Al· 
dan. deçıJ, Tat:ırcadan terceme cdilmİ~· tarihinden ib:ıret olup her hangi mii'ıinı hcrhanl?i bir vazifeyi ifa için orada k; .... ı..nro zabiti, bir kumandan ve topçu ateşinden, hava taarruzların- manlar, bir taan·uz yaparlarsa ttal· 
escnn Ozbelcçe "c İngilizce c!·ğer terce· bir eserde zikre dcgeri yok:ur. 1 ı:. kt d B or<lu iyi dostları- rrıii+p'h.,Jri<ıi zabit ve nefer olmak ü- dan ibaret kalmış olduğu ve her iki yanın şimali garbi hudud d k. k 
mdcrile karşıla tmlmıs ve o :.ourctle ort.:ı· Bay Köpnilı.inun naklcttigi bu >'eni bu unm3. a 1.r. u . . l 

1 
f . k • • un a ı uv 

Ya çtk:ırılmı tır. eserin metni h:ıkkrnda dzh:ı- m,':!de mute· mız Türkiyeyı ve M sın takvıye ede .. ,..r(' fnnff7l~"·den 200 esır a mış ar tara ın yenı ta vıye kıtaları celbine vcti, müttefikleri bu hududa k 
-h· · l t - l l arşı Bir lccre, ayni zam.anda Tu~ DKde- lea >'urı.itmt'gc bu sütunl:ınmıT mu~:ı de· cektir. Bu ordu imparatorlu"'un mil· •• ,.. bun 1~ .. ·n ü .. ı>rinde bazı mu ım sı- ça ış ıgı, ?'ara ı an ve hastaları geri sevkiyat yapmnğa mecbur eder. Son· 

niyeti t3rihi demek. olan böyle bir eserin, gildir; o~dan ayrıc:a ~:1-'~sedecrğ·z. Yal- nakale hatlnn aragındaki irtibat em· 'a'"İ "E' gc:ltf'rİ haritalar ve emirlere- naklctmegc, cepJıane vesaire noksa- ra ltalyanın Adriyatik denizind~ki 
Tatarca)";! ve hatta Özbekçq;e sendcn-.e aız bır cıhf'tc, ~er t::::bıının naz.ırı dikl:a- . . . . n ·k 1 t tt.kl · Jıa" kı· · , t• İ .. 
evvel terccme edildiği halde bizde henüz tini celbennek ·sıeriz. Kanaat IJ.ü•üpha- nıyctının zıman altına alınma~ına hız ı,.. ,..nrir"Yli ·lrrilir. ?1 ~ • ı ma e gayre c ı erı gerek mı~e ı ngılız ablukasına müda· 
~ı sene intişar s:ıhasına ~m~ı .. ~yanı nesi ekseri ı..;ıaplarını temiz ve kıvrak 1 

met edecektir. n,, .. ..:ı.,'1 <:Mrrt pı1• 44 1>fil( kuvvetler In~ıl~z ~c gerek Alman resmi tebliğ- hale eder. Sonra İtalyanın Balkanlar 
dıkJr:~· Son.ra, •B:ıy_Fuat ~oprii!_un_~ de bastırır ve ~r. r~der. . . • . NOlt\'EÇ c ~p ı~~.NDE SON ,. .. ·""" f"t·ırivc> kı•ala .. ı :ılarak lerının ıfndeler nden ve vaziyetin bu da nüfuzu vardır ve Macaristan ile 
dedıgı \."Cçfııle beşerı ve mıllı kulturunı Bu def akı ıslam tanhı ı.se bılhassa ter- \TAZiYET 1 . ..dafaava bölgede vanı Gudbrandsd 1 ~d· . ·el 
tamamlamak isti yen ha- türkün fayda!:-. tibi itib:ırile herb:ıddır. K tabı:t m:ık:r.a ... "" ·~""'{'l'l :?~ n·c:~n :ı mu _. w • • • • • • a va ısın- ~ eta müttefiktir. Macaristan yolu 
n:u:agıo bö)'lc mühim ~ir eserin aslı olan ile ~rzi.ldigi anlaşılıyor. füı~Le eserlerdcl ~tokholm. 3 (A.A.) - Non•r" tel 1.,...., .1.• ,:ı·.. '-•· ,",. ve A lm,n taar- de degışmedıgını bıldıren fıkraların ıle Romanyayı tazyik etmesi müın • 
Ruscadan .terc{"ftle edılml"k veya etti::il- tashih pek cok olur. Her sarırda tas'ıihat graf ajansı, Non·eç m"hnf'lin·n B. r ~''"'l r' ,. ,,,..,H,,,.rlir. Bu hususta dan anla5ıbyor. ku.·n olduğu gibi Yugoslavvavı da tu 
mek~ çor~ı buluıı:ımıyaralc bunıı! ancat. yapıld~kc:ı bü•ün satır değ :~me-k i',tin Ç<•mberlaun'in vazivetin b·ız.n,.ost m:: .. ,; .. ....;ı.,ı· iıı,.iln resmi tebli- (SontL yarın) k J J 
tcrccmcsınden terceıneye mecburıyet h:ı- eder. Anla ıtm m::ıthaa hu kulf~en kaç-I J • ,. " • 7 ı n t 1 "' Y: etmesi mümkündür. 
Jı1 olın:ı~ ~a. milli irfanımız namına pek mı~ ve s:aurlarm ızs.ı.r·h do'apsile boş k:ı- ryapmak zamanın n hl'n z gelmerr s 1 ............................................................................... ................................ ~akat ttalya tehlikeli bir vaziyet-
te m~cibı ıftiha_r bir şey sayrl:ıma;ı:. lan rcrferini doldunna~ ic:in, k~lirneTC"r. olduğu suretindeki miita"C"ls1na İf'~i- {ij M ı • e. d t d 

fla!? m.edenryeti ,t_:ı;ihi, na iri e~rİll açabildiği k.1d~r açm~tı~, ıbu da k~: bm '"nk etmekte ve Norvecin tali b:r b"'lrn B \i e c ısın e e ır ve tehlikeli bir oyun oynamak· 
pe guzel u:?h e:yled.gı veçhile. aynı za. manzara.sT- cdden cıricinl fc "-errl g k.a • • ~ _ • ~l • ,, radır. Şimaldeki kuvvetli müttefık, 
nıan.cU T~ ~d?1iyeri r.ırihi demrkrir. d:ır, okumayı da güdestirm:ş:ir. S'ln- larekatı s:ıhncsı 0 a-•-ıı·ı'a\.•r<r. f!kr ~ • karadan onu ta?.yik ed~bilir. 1ngilt"-
T~lclcr Li~ıyeo .J.ıabul ederde garba ra ~a>:faların l.;enarla ındaki h!}az pay ~e bulunmakta olduklarını bı!d.rmc.: .. -
~ogru alcmaga ba l:ıdılrları (:ırihten yanı 1 renkce (Margc) o kaJar coktur ki, tedir. • .. . . . re ile Frarısanın donanmaları ise o-
iübahlen ı.:e Turk tarihi umamile halt ve bu da kirabın tı}rıcn çirkin goribmesinc S lih. tt N h r· .. r (Bir'ncı sayfadan devam) j soz alarak nızamnamenın 87 ncı mad nu denizden tazyik etmek vaziyetin.-
~e:ı~rb r _h:ıl ~11 ve o de'liirlerden _iti- seb~~·y~r vermck•nrr. a •ye ar orvec i" u • rı ınü.,t:ıcelı\t'.lt.> n uzakere edilemez, desı mucıbince «Müzakere sırasında dedir. Son on altı sene zarfında mem 

d kı bu, esaslı surette Ahbasıler lkı lira fi} at kor:ın \·e haddi :z.:ı. veC'lilcrin mü'!:' ~"''e etm1>k ~zimler·ne ere edilır.,. dedi Ba vekıl veva Baş\ ekil namına izin 1 k t d h 
zarn:ı_nı:ı a ba lamıttır. Turkler bir taraf- tmd:ı mühim olan böy!e bir eseri bo <>· ve Nor\eÇ milletinin istildrıl hak!T1 • • kafi . · . . . e e a ilinde ve haricinde büvük 
t:ın is!:uniycti undı1eri'ae rehber ecfae- fcildc basıp satmaga k.msen'.n lıald.:ı ~k- .... ki ümitle .. ine itimatlarını izhar c:- Sirm ... n bu mutalcayı verecek b r Vekılın veya 1 ınci sınıf hamlcler yapan İtalyan halkı ise -yor 
r_fı' di,:~rafoın cLı. on:ı m~t ~e~· tur. ~ • . v mevzu un müstacelen mi.ı müdürk~~e~ ~ırisinin ~ulunması la- trllndur ve sulh lehindedir. 
An:fZ l:t:• Sunyc, hattat mısnye, Gayet pahalı sattıgım:z ılmı eser•~ri 0 !. mekted·rler. \'"ifiP ., vazneçılmcsini istedi ve zımgehlıgını» ı~aret ettı ve carka - lt 

1 
h 

. ~ u ve a Dn? Avnıpad:a tarihin -ıun miind=recatl:ırilc mütenasip cef.ısetre iORVF'..ç ESt me D • \. , . d d l .. k d r d . n yan nJkı, İtalyanın büyük b'r 
seyrını dcgi~tiren vukuatı fızimenin amili neşre himmet edelim H El=i~-:!'! • 'Wk m • ı mu ta e:ısını sor u. a~ ar, muza c>re e c ı!l) enıyor, kısmım yenide . . 
olmu !ardır. · p . 

3 
( \ A)• J ... Il s a ·,.., ·ı, Zıruat Vc.'t 1J Muhli.s E km~n. cU- musaadc edıliyor mu? Edilse bıle tı A n ınşa ctmış, Habc!':·S· 

'""''""""'""ıııııtının•n• .. 1111nııın111m•tııı•m"'-"""'"""'"" * * * arıs, ' ~~ - nv-ı • B k·ı· h ı· ' m ve rnavutıuğu zaptctm· f ._. 

B 
''"""''"''""""ı""'"'"''''"""""'"''""ı'"""-"'''''"' N . . t l ık .. a"a "ı mı.m yctle mcmı.rl 'rın ücrc>t~en maa aŞ"C ·ı ın uzuru azım.• 1 iik h b ış, aFı,,,~ 

lk orvertekı \'azıye !.., • •n a • "'· ı ~ - esa ına 1spany d h . . a an 'ar _J/a Tf -'a /le daki tafsilfıtı vcrmc>k'cc' r: a geçme~~nı biz de is~ 'riz. }'~kat bu .~eis Refe~ Canıtez Mi.ın:ıkalnt Ve- ve istirahati hak a ~ .~rbetmıstır 
f~ u~ Uf j Al1' rn~'irz kuı·vı t'<'r·11:0 Trcıır"lıeim'·,, ada h p •' n mJa a geçmcsı teka -!kılı Ah Çetınkayaya bakarak: -Baş <: l d . etmıştiı. 1talyada 

renup mıntakasından ,.,.<'ri rcki'mts·n • fu'< :oi l:.: trıkım ışlere taalluku \ ckıl n mına Vekil arkadaşlardan ·ene er enberı Ycrle!'nıiş yabancı ına 
• · · el"k l1ahitlerin m .. ~-1 . • • den sonra, Non•c>rtek· h~r ··t de\ ~p-1 .o' ... yınle but.ç mevzuu olarak t a kim bultmu~or, kım cevap verecek?! . Uı.u eası da bu nıcrke-t • 

H (Bınncı say~adan d~vam~ !kimseyi tahrık etmeğe matuf değil- etmektedir. B ı ..-:?trHk h"•rli C'''e r -;.J .. ı c>d 1 bııır. 1 dcdı. dedır. 
l arkaı~ten gelecek bır tecavuz ıhti-I dir. Balk n de le erinin t:..:çbırısı en rurns::nı tcb1rfu: ett·rmek i an Ft S ı rr. n CC\ en: 1 .l\1unaknl ... t Vekili cKımsc yok• de- """""""'"""""" '"" '""'"'""mıııı 

:rnn ı TŞlsında B lk d 1 tl · uı • . . . k 'T ııu.,mıııuunımıııı• 
nin . ' a an eve en - bu tedbirlen te dıt oLırJk gorme _ =rler ki bı '"iliı r~orve lekı \•nzı .. c ~ G •ek ene rr. "ın, gere S"' c dı. Ankara da Et" • 

nfmıışterek menfaatlerı vardır. Bu 1' mektedir Balkaniar bi1ak · b t d evvelki Va?.i ·etten "::ı ··ı nırette en'~ ·= 1 n bu unkü so leı ınin bir gün ev- Bunun ü eııne Refet Canıtez: Dl.. • ı eserler! 
me aat ayniyetı, Balkanlılar ara - b. l ·d . . . ,, ıs, u e - c '·' • d. Al k d k b ı d·ı n pren uzesı açılıyor 
sında eski k 1 . ır eı en ıtımad ;ılmakta ve bunları daha le~t7dir. Müt~c.ı ~ l!r, : mt· '.h ... Ikı muz ·ere_ e • u te 

1
• e. vele c- O halde mesele yoktur. Bu se- Ankara 3 (Husu • M h b . 

avga an ve nıza mevzu- müttcf'kl · 1- manya ıçın ha vat e1ıem ,ı ·e ı ~tı. ·p <'!'.:' uoı; m dı~ .. ını ve ec:rınıev d ' sı u a ırımız-larını tcsk d . . ı crın uzumu takdirinde J ~ beple takrir müzakereye konamaz!" en Telefo ı ) 
mc yar ım etmıştir kendi! · d h ı olan dem"r mar' nin·n nakline d:m·z adar 11cclıse vc~ilmesi lazımgelcn . . . na - Mnarif Vekaleti 

Yugoslavyanın mı ~oksa Ruman- essır :ı:r. er nd yapa~~kları mü. ~ yolunu kapamak nd•r':ır. t kıl:ıt k.,nunb.rımn halci verilme- D.~yınce. Fua~ ~ırmen: cZaten. biz şımdiye kadar Carablus - Adana ~ 
yanın mı daha ziyade tehdit altında ~ • • . ı yar ınun ır g;ırantısı Nam"'o3 mmtakasında. h·çbir değ!· dı-ini hatıılattı.» de oylc ıstemıştıb mukab<?lesınde Aslantepe höyükleıınde k b' t. 
bulunduğunu söylemek kabil olma- gfbi ~~kki eylemektedirler. ..., ~ik!ik yoktur; Sin :ıl.:ın Rdik İnce, Fuad Sirme- bulundu. Eti escrlerıni Ankarada çbı. an .. u udne 
makla beraber her ı'k· . . d k OSLAVYADA ENDIS.c. . .. k , 'l ~ . . k tt'"' . B k·ı ı· t .. ır muze 

, ısının e uv- Lo d 3 . Almanlar, ı •tınn a e • ·o "'rtnt v ... n·n r.ckt i n:.1..!arına ı ştırn e ıgını aşve ı namına mec ıs e soz söy- tophyacakt 1'. .• • • 
vetin birlikte olduğunu anlam bu- n ra, (Hususi) - /ılmanların An<laL-=ncs, Mo'c'c> ve rr~mFoc; liman· · ütce çıkrr. den evvel ücretle maaş liyecek kimse olmadığından müza _ . . ır. 'luze bınasını Fatıhın 
lundukları muhakkaktır. ış Tuna hav~smı ko.nlroileri altJ11a al· . , d. 1 ,.,.· . .. vezırı Mahmut Pa t f d 

al .- l:ınnı bombard·ır.an f'tmıı· c..r ır. n ,ı ; inin h ıllini ıs cdi ve l\1eclı:;te soz kere kesildi. Layihaların görüşu .. lmesı· t 
1 

şa ara ın an ya~ 
Bulgar;,..._n Balka lard .. k m an munascbetile ortaya bir niza 0 , ırı mış olan esk n-a k 

1 ....,ı.cı ' n a, mu em - v sil • .L lız tay areleri de ft!'l\'1.!1,...cr, "'·0 Y\! verecC'k z3tin hükumet namma söz nazartesiv<! bırakıldı d . ~ estan teş ı e-
mel bir devlet adam 1- mak e esı çuı;arıp çıkannıyacaidarı ~üp d . b b _ _ · · ecektır. 

ırouo~a -hli --1 A~~~ba~~~nnar~ om~ ~rec~b~ ut•n mu~~aınnın ~as-.~~~~~~~~=======~~==~------------bd~Bu~~ru &Tha~~:d~druk~k~ftÇtl~onkhu- dımeP~ern~m~~ ~13~~~ı~hü~fimMrei~ningclmeı !;r~~-~~=~-~~~~~·•••~;;;;;;;;;;;;;; 
rinde dolaşmakta ~lan tehlike bir ha ~ un a i hazırlıklar Belçad:la en- iNGIUZJ n:. A m S!\'ES'TEN' ine kadar m .. elenin bırakılmasını I' fstanbuf \T akıflar 1 
kikat olduğu tal~irde hareket ser-~ • ~y~ndırmakt '· Yugoslavya, nE <'EiiiLDlLI-~ :stedi. DirektörliH"rü İ )anları 
bestisini muhafaza için mutalebatı ıstikla:Imı .sonuna kadar müdafaaya Londra, 3 (AA) - İn"'irZ ı··t 1:·:· Encümen v m1.,bı!ıı muharrir• t-, 

nı şınıdilik bir tarafa b~akmaktadır~ azmetmiş bulunmaktadır. rın n Andalrne.'3 001-;c.rJ.n'.:len cekil - öz 
2
1 ·ak vni noktai nazıra i~tirak 

Eski müttefik Turkiyenin mü - Akdenizde mcsi üzerine ba sabah .Andn'<ı'J!c>S cırh tmckle bcr~bc>r k mın lT'..ııakeresi-
zahereti ile, Bulgarlar pek rnuhte - ri üzerinde Nazi ba,Ta"'.'1 ra·"'a an - nin drr'1"l y ?ı'n"sını istedi. 
mel olarak, 1914 - I!llB devresindeki ger0aı·nıı·k maktadır. Faknt difer ccphe:erdc rn Fu"d s·rmPn l::ir tak~ r vr-rerek 
rollerind t el ~ · • ti en çok baska bir rol oynı- . • • zıve e1.71şmcmı" r. ınü .. ake·· ... nin hü':( ml'I reisinin hu -

S..-mri ve m:ıllesi 
Sultan Ahmet, Akbıyık 
Ku.lıceşme, Fatih Sultaıı 
Mehmet 

Cadde veya soka;;ı 
Cami b 

Demirhane 
No. u Cini 
ıo Ev 
57 )> 

1.fohammea 
aylıgı 
Lira kr. 

7 <•O 
i 00 

ya~aklardır. . (B~~cı sayfadan devam) tNGtJ.fZI~'F~ N ll tl IIAVA 'tlri .e v p lnrsını is'('di. 
l Elenler, tehdidin tam ağzında bu- I~gılt~r~ :u~-uk Elçısi ve İngiltere- II 'CU!\JLA I 1 Sırrı İccl, (Ye ' d mPl, u) Mec-

Vefa Molla Hiisrev 
Sultanahıııet, Üçler 
ı :ener, Tahta min:ıre 
Ayv:ıns:ırav 
Karagiinırfuc 

i0-4 :o ve arsa 
Pnat paşa 2 Mektep yeri 
!}lah 16 Ev 

6 
s 
4 
4 unmamakla beraber, müttefiklerin nın 1\ ısır aki o~dusunun baskuman- Londra, 3 (AA ) - tn..,.···z h.,v~ in ni amn.,me nın mü., •kerPnin 

garantisini haizdirler ve Balkan gru da~ı Gen~·al V~ls~n ve 1-·fo.~r Mi~li lnıvvetlcri, jııtln·ı r n şirınfndc, P.y 1ı .. k-.ınırt rc>•c;'nin hu-ııri10 vapılma -
nıındakçı 52 ev 
Lök~incüler ve Değirmen 36 ve ikametgıih '-e 

punun diğer azası .1 h d le Mudafaa azın ıştira eyleMışlerdır. g-ölüniin sah;'inde b 1·, nan ·c dü"m'.l"l u • . ldununu hatırlrı'tı Ahiçclebi 
bağlı d ı e mua e e re · 1 1 l\l k b .1 T dh. J • • .. 1 •• sını ıımır o . 

t kt os.tnne münasebetler idame ItLa ydan ar3m(H u i)a ı Tc ·aır cd~ı tarafından Nor;.c" ~:rE'k.ı.blma~ ·uı a • Miin1k1l.it Vekili Ali Çetinkaya Ve.fa Molla Hüsrev 
Odun bpısı 

e mc edıricr. on ra, ususı - eyı e ıl- nılan Ry hava u'"Minu ve c cmıryo tl 1 •• k- Şehremini Melde Hatun 
Suriye Ve Filistind l..• b- .. .. miyen bir habere göre İtalya da İn- mı muvaffaki:r~ue b mh:!rdım:m er oz nl ra . . Evup, Düi:,'ll'leciler 

Katip çdebi 
Çe-.c;rne 
Oluklu bayır 
Aziziye 

t fk k Ct>;ı uyuk mut- . . b. 1 · k b dı..· l . . - «~ altı s n"dır memurların Hoca pas:ı e 1 uvvetleri ve Mil . . gılız tcd ır erme nrşı azı te o..ıır.er mıştir. Hüc ·m'n.r, dün aJ::c.oarn bn!':l..,. . 
şark havzasında tah . d en. A~denızın almıştır. Bu meyanda İtalyan ndala-' mış ve bütün '?ece devam e· 'emi. ir ..... ukadderai nı ı h ıçın çalışıv?ruz. 

_.,. __ rus_·· hası (5) kuru tur. 

{ Abone şeraiti f T'Zt!ye ~ 
Send"k - ----1 • .... • • • • • • 1400 kr: 2700 k 
Alh aylık • • • • • • • • 150 • • 1450 '• 

nan mühim deniz c~ - edılmış bu~u- rında bazı ihtiyati askeri hazırlıkla- Stavang.cr hava ijc.sfine de gündüz P0sta ve tc rraf k~drosundn bırçok 
tefıklerin tehd·d uzutamlan, mut- 1""'..,kta oldug·u söylenm..,k h h" 

1 
A münhaller vardır. Bunlar salgın ha-

' ı ın vaham tini nn yapı u= - - ava ucumu yap• mı"'tlr. yrıc'.l . k a· •• 
Jıımış oldukları e an - t d. St .1 F b 1 d· n lınde dev"m etme te ır. Hala uzak 1 nınllere ka knı ve her turlü ihti- e ır. • 10 S ıi s·ı~h .1 avanger ı.c orne u ıava mcytd~l yerkrcle sa .. ka doğru memur teda- ı 

rşı oymak irin h b Yunanıstan •n ı ı a an geccleyın de bombardıman c ı · . . .. '•.··ı.J- B 
1 

d 
Junduklarını sa "h ... azır u- Alt Ald · ı· rıkı mu ~u ııur. ura ar a uzun za -
t d . rı surette göstermek ına . 1

y . ta mış ır.. • m:ın senelerce kalmış ve değişmesi 
e ır. r Londra, 3 (Hususı) - unnnıs n- 1ngiliz tayyarc'cı i, ayni zamano:l, 
Bu ihtiyat tedbirleri h . . da on sınıf ihtiyat efradı staj sebebi- bütün gu .. n, Andalsnes'dmı harc'ket Hiıım memurlar vardır. Onları de -

, erbangı bır A •• ~· • z• l d 1 
~e~=~-~~~--=-----=~~:::. le silah allma alınmı~tır. Resmı m:ı- C;den tngiliz kıtalannı taşıyan gemi ~ıs;ırcmıyoruz. ıra, ora ar a Çalışa-

Tasv • • Ef k ~ 1 hafil bu hadisenin son vaziyetlerle ler kafilesini Alınan hava kuvvetleri- cak memur bulmak meseledir. Yani 1 -------· rı ar al~kadar olmadığını söylemektedir. nin hücumlarına karsı muhafaza için b~-~ü~e göre istediğimiz yerde iste -
italyadaki İngilizler l\lemleketi de kullanılmıştır. dıgım~z memuru m~aşlı olarak kul_ 

Terkcdiyorla.r İngiliz hava kuv\"Ctleri, bu hara - lanabılmek meseledır. Bununla be _ 
Londra, 3 (Hususi) - itaJyadaki kat esnasında hiçbir tayyare kaybet· -ab<?r esasJ~ olan memurlar kamilen 

İngiltere konsolosluğu, İtalyada ve l"'lcmişlerdir. maa:?lıdır. Ücr~li olanlar avukatlar, 

Ç:ırşıkapı, Kaliçeci Hasan M-'· l 
l·ener Tahta · ••Kasçı ar 

' mınare Ulah kilisesi 

Kazlı çeşme, FatihısultJ'l n. __ ~ . L 

Mehmet L'Clllll'flane 
Babıali, Nallımescit 
Bayazit, S~lcbanbaşı 

Fatih, Boca Hayrettin 
Babıali, Lıta 
Sch~eıncni, Deniz aptal 
Yenıkapı, Katip Ka5ım 
Eyııp, Rami 
AY'ans:ıray, Atik Musta. 
fa paşa 
Çar ıd:ı 

:o .. 

Ankara 
Yakup ağ:ı Simkeş hanı 
altında 
Supürgecilcı 

fopkapı 
Taşçılar 
Cmna 
Abdülvedut 

Terlikçilade 
Piis1..:ükülerde 
Kahvehane 

Bahc~kapıd:ı 4 üncü 
Çelebi <>ğlu Alaettin 

Va lcıf lıan a.sma lı::ıt 
Yen icami avlusunda 

4 Dükkan 8 
H3a Salih ağa 

"3mii 12 50 
98 Sinekli mescidi 4 Otl 

1-2 Melde hatun camii 4 00 
6 Meşruthane 2 50 

96 Dükkan ve üs. 
timde odalar 50 

16 Dii.kkiin 8 
16-1, 2, • (üç) 8 

~ 

59 

SS-16 

89.93 
35-31 
18· s 

298-340 
84-32 

42 

20 
21,23 
4 

• 

" 
f( 

• 
« 
« 

• .. 
• 

• (iki) 
• 

·1 • 
14 Oda 
73,75 damlalık ma. 

s 
7 

5 
5 
s 
2 
2 
2 

"Oç aylık • .. • • • • • • • 400 • IOO • 
Bu aylık. .. .. • • • • • • 150 " Yokt~r 

bilhassa Cenovada bulunan tebaala - Son dakı·ka •. doktorlar gibi meslekten olm1yan 
ruun italyöyı derhal terketrneleri i- memurlardır. Biz herhalde memur_ 

I k d Bahçekapıda Dördüncü Vakıf hanın belalarından çin lazımgelen emirleri vermiştir. • ann mu a derntlarmı ıslah etmek gecilir. 
halli 17 00 

. • Londra 3 (Hususı) - Norveç or- i · h kl k. . Jta]yan Vapurlan Faahycttc . •,. . . . çın a arını ta ıp etmekteyız». Mercan, Çakmalcçılarda Valde hanı içinde macit a1 
Kahire 3 (A.A.) _ Kahirede do- duları erkaruharbıye reısı, Trondh • Yozgacl mebusu Sırn İçel tekrar tmda .. s 00 

laşan ha,berlerin hilafına olarak El jemden bir İngiliz cep gemisıne ra- Yenıkapı, Kôıip Kasım Taşçılar 82-30 arsa 2 20 
Kumkapı. Klirkçübaşı Süleyma:t ağa . 11-25 • i'O 00 

Ehram gazetesi İtalyan deniz yolla- dp olarak memleketi tcrketmek mec dan duyulduğuna göre, Norveç ile . Yukarıda yazılı mahaller 941 s~esı ~ayıs onuna kadar kiraya ~ilmek 
nnın faaliyete devam edeceklerini buriyetınde kalmıştır. 'Almanya arnsında bir mütareke ak- uzerc açık aPlurnıay:ı çıkarılm~ır. lhalelerı 14 Mayıs 940 salı gıinü .saat on bcı-

1'1" • Mahiyeti meçhul bazı membalar - tedilmesi gecikmiyecektir. 1 te yapılacaktır. İstcldilerin ÇcnbulitaşU İstanbul Vakıflar Başmüdürlügiinde Y.:1· 
r•r. kıf akarlar kalemine gelmeleri. (3595) 

===Dikkat== 
Depo 10 00 

Ga1.etcmh:e ... ı:ndc.rllcu e·-1-w;u ....... ve Yazılar 
ııeşredllsln edilmeıiln lad edllınt-,. e 
J.Jyıu11clan mc.s'o!l~et kabul olnıım:ız. 
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TASVJltt El"K' R · 4 May~ 1940 • 

Uiıde. aspirin fabrikası yoktur. Asipirol 

BAŞ, DIŞ, NEZLE 
GRİP, ROMATİZMA 

NEVRALJi, KIRIKLIK 

ve bütün ağrıları derhal keser. Lüzumunda günde 3 kaşe alınabilir, 

Taklitlerinden sakınınız. Her yerde pullu kutuları ısrarla isteyiniz. -. )t • ., 1 1 - • . 
. . -

Santonini havi olan bu bisküvit 
Herl<'!s bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay, müessir bir müstahzardır . 

Barsak SOiucanlarına 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve ki.'ıçük
lerde sebep olacağı tehlikeler güzününe alınarak solucan hastalık

larında bunu kullanrnaları favc.lalıdır. 

Hekimlerimize 
bu m ·· st z ı eczanede bulun 

e halkımıza tavsiye edilen 
• 

KUTUSU 20 KURUŞTUR 
Sıhhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Reçete ile .atılır. 

Necati Esast 11aricden getirilmiş, tab
let şekline konmuş, Avrupa 

mamulatının fevkindedir. Bahçekapı; Salih Necati 

-/ / TRAS 'BICAGI - -
Raha t ve seve seve traş olmak ancak H A S A N 

traş bıçağı ile kabildir. Her yerde a·rayınız. 
i\lerk('z dcpo!>u: Balıçekapı, Beyo~luna giden tramvay durağı kar!-iısmda - Şuhcll·eri: Ankara, Ka

r:akii~· • .Beyoğlu - Sah~ yer!cri: İzmir Kemer altı, Kar!'?ıyaka, Bey tt7.ld, Ü.-.kiidar, Kadıkiiy, E~ki~e· 
hir· vesait· Anadolu ~ehirlcrinde. 

N BİRiNCi 
• 

. Kan , Kuvvet, lştiha Şurubudur 
• Mide Barsak ve İç •

1 Hastalıkları ınuaycnehanesı 

Ur. i brahim Denk er 
Beyoğlu. Ağacami, Sakızağacı 

caddt>si. Çöpliıkcesme sokak 

No. 13 - Telefon: 42468 

Kendi lfıboratuarında hastaları

nın röntgen ve seriri muayene ve 

tahlilatı ••--•• 

Dr. H f iZ Cemai1 
J>uhili~ •• l\Jütelıa sıı;ı 

J;0lm1.m Hekim 

Divanyolu 104: 

Mu ıvene saatleıi pazar rıarlı: her 
gUn :.! • .i·-.; s:ılı ,.e eumartı•si sabah
lıırı !l • ı ı hakikı fıkanı kabul nlunur. 

•rcı. 22;;!13 

--------
• l st a nbul Defterdarlığından : 

Muhammen Muvakk:: t 
bedeli teminat 

lira kr. lira kr. 

lstanbııl Ter~anesinde mev..:ııt köJ1n<: Midilli motoru f'ıtb7ı 30 2 :ı; 

İstanbul TaraL.cıl.ırda Cvairli hanıotda me\'cut mii'1;.unel 35 

·En iyi Dostum ~/-
adet koltuk iO 5 501 

İıöt.ınbul Tıırakcılarda Ce;rairli hanında mevcut mefrusata 
miiteallik mııhtelifiilcin:. 6i7 kalem c. .. ya. 557 23 42 0() 

Yul.ırıda enL:;u ve mtİ!>tamel eı.y.ı. hi;ral..ı.rınd.ıki ınn!ıanınıen bedelleri iizerin 
den ani.. arttırma )Olile .ıyrı ayrı satıhcaktrr. İhale 20-5-940 pazartesi )!iinü saat 
14 de milli eınlik miidi.irliiğüıtde mtite.,,d,J.;i! ıkoınİs)onda y.lpıl.ıcaktır. SatL, b~- AZEUEIC 

·ııelJs hJr.L ljemen. 
deli nakten "e pi.'~İndir. Taliplerin mu \'ak kat tenıinatbrını y.ıtırıp muayyen giıu ı 
ve 'a.attt" 1.0111İ9yona müracaatları. (3594) 

l 

' etaut uoıı 1111ez bir flaııa satıımatta 
~laıı bu udfo araoıtao her evsafı baizdir 

t Parazitlere karşı hwaual suzg.ç • Antileding ve ton kentrot 
' 150 latasron laml r.ullı tıürü\ • MQs .. kil gruplu , .. ı 

kadran , • Hııırıcl sıııntrıııılı oparlar' 
' Ferrollarth Of'la lekerrür ·• Oktill tıpinde lantbMa.. ... 
., Havalı trlm•ra kondııına•ll>rO • Çıkı• kudr•tl 4 vat 

,, ... J - ~· Bir \erre diolıytniz.:... Kanaat h~sıJ edeclksinizı 

,~~~~ SAHiBiNiN 5E5i·~~~9~~ 
'· W~(fç)j -

1 HiLMi KİT ABEVININ 
YENi NEŞRIY A Ti 

Sinai ve Umumi işlerde iDARE ~:::~;ayoı. 

lif 

Çeviren: Asım Çalıkoğlu. Fiatı 100 kuruş 

E d" f · M h b • Nail Esen tarafından telif 
0 US fi 0 ase esi edilmiştir.Fiatı 12 5 kuruş 

Narll Ev o.scar w e ilde. Çevir~n: Nurettin Sevin 
Fıatı 40 kuruş 

ideal Bir Koca Oscar w «:ilde. Çeviren: i r fan 
. Kon ur. Fıatı 40 kuruş 

Madam Buvari G~st~ve F!~ub~rt. Çeviren: A li 1 1 
Kamı Akyu z. Fıatı 100 kuruş 

AlrodİI $ Resim~i ) P ierr e Louis. Çeviren: A vni 
i nsel. Fıatı 100 kuruş 

60 .. nüJ' A~k Kadın Bakoçyo. Çeviren : 
• 'I • Nazım İçsel. F. 60 kuruş • 

HİLMi KİTABEVi 
1_1!!1 ~!!!!!!!~~~~~w·s~a·~!!!!!!!•! ~I 

- -
Sahih ve .N'eşriyal l\tiı lüı ii . Z. T. EBPZZlYA 

Bn~ıldığ"ı yer: ,\1,\ 'l'H>'\Aı J•a,h;~'l.t\~ A 

kadar havli ıslanmı$ za 

En sıkışık zamanda sıze en büyük yardımcıdır. 
Kalori, gıda, lezzet ve nefaı;et bakımından tatmin edici mahiyeti ve 

yi.ıksek evs«fı haizdir. 
l\lercinıek, bt·zelya, buğday ve.sair çorbalık komprim<'lerimiz.i. 

her yerde bulabilirsiniz. 

CAPİMARKA MÜSTAHZARATI 
i\1. NURİ ÇAPA Kuru lu!i tarih i: 1915 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
Halen salıip!t"rİ elinde buhınan 1939 "·e dah.ı evvelki lt'nelc:r mahsulii afyon

ların toprak ııı.ıhsulleri ofi~ince a..agıd.1ki .... ı rtl:ırla ve Pfl."İn para ile mirb.ı)a.ısınoı 
L:arar \erilmi!'tir. 

a - Afyonl::r 1940 sene!>İ M:ıyı.s nihayetine kadar ht:ınbııl deposuna tes-
lim e<lilıııis bıılunac::ıkt ır. . 

b - Bıı müddet z.arfında getirilen :d yon depo)ia giriı: ırasile muaycne>·e tabi 
tutulacak. ince \"e kab:ı ı tefrik edildikten sonra u sulü dairesind.- nıinıune i alı
narak tahlili ve l.unn ımitt·al..ip tartısı ve k.at'i teselli.unu yapı~arak bcdderi öde. 
neccktir. 

c - Hikemi mua} ene netice.sinde m ağ~u bulunan af;onla~ mil!xıyaa edilnıİ· 
yecel.:tir. . 

d - Rıı af} onlar icİn takdir edileıı kı} met İnce toplanmı~ olanlarııı 
beher morfin dert•ccsi ( 40) kırk lrnru w kaba loplanmh olanlarm beher 
ınorfin deruesi ( 30) ottu: kuru~tur. 

c - hı.mbnl h.uicinde bulunan mii tc\.assıt veya zürra dlt':t·İndc bulunan af. 

1 

yon.tarını bizzat .. ista ntıııl :ı ge~irmedikleri !aktirdc. ?c . • ~fyonbrının iptidai ve kat'i 
te.slım ı.t" t~llum ımıamele~ı. bedellerının ıahsılı ı~·ın noterden musaddak blr 
vddiletn:uııc ile İstanbulda miinaıoip görecd.:lui lbfr mutenli'di vel.ı tayin edebtlir. 
ltt. (3620) 


