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Stokholm, 24 (A.A.) - Veliahd Güstav A·_ -;-;;;:::::;:;:;;::::::::=::::::::::::::=-:--::-==:::=:===:=:=:=:=-~ 
dolf, İsveç izcilerinin reisine gönderdiği bir me

. 
t 

T.ronıTI.:ıyml:ı hn:ı:ırlıı.'1 'tlnrı t:ıyy:ırc dnn m~:dne!J 

ıüfclderl 

sajda diyor ki: 
"İsveç vahim bir vaziyetle karşılaşmış bulu

, nuyor. Fakat, cesaretimizi kaybetmiyoruz.'' 
Goteborgs Hanrels Tidning gazetesi, lsveç

te yapılmakta olan manevi hazırlık vaziyetini e
hemmiyetle kaydederek şöyle yazıyor: 

"Korkularını yenmeğe ve şiddet tehdidine 
mukavemete müktedir olmayan milletler mah
volmak tehlikesine maruzdurlar. 

Biz, İsveçe asker çıkarmak teşebbüsünde 
bulunacak düşmanın her türHi hareketine karşı 
koyacağız·" 

Dagens Nivheter gazetesi de şöyle diyor: 
"Bütün İsveç mahafili İsveçin istiklalini her 

türlü vasıta ile müdafa~ etmek hususundaki az
mimize terceman olmaktadır. İsveç milleti sul
bü fıtri olar.ak ve imanla sever. Fakat, bu, körü 

ç e şiddetli 
ınu arebe başladı 
Müttefıkler, Alman hava hücum
l~rına rağmen mütemadiyen tak· 
vıye kıtatı alıyorlar; Norveçteki 
Alrnan üsleri şiddetle bombalandı 

körüne bir hırs değildir. 
B i z i istiklalimizden 
mahrum edecek bir sul
hü kabul etmektense 
ölmek müreccahtır. İs -
veç bu hakikati hiç bir 
zaman bugünkü kadar 
iyi anlamamıştır.'' 

Bern, 24 ( A.A.) - Berlinden 
bildiriliyor: 

riy0~:ohholm, 24 (A.A.) - I~avas ajansı bildi

ll'ıal~drvf ve İngiliz kıtaatının Trondelaffın şi-· 
ttıan k e, ron~hjemin ~imal bölgesinde, Al
inus ol~vhltlerıle şiddetli bir muharebeye tutuş-

-N u arı anlaşılıyor. 1 

Vekiller heyeti 
toplandı 

İsveç !*?fİrİ, ls\·eçin bitaraflığı . 
nm mükerreren ihlal edilmesi mc. J 

(Devamı 2 nci ıayEada) 

sait b?rve~_umu_mi karargahı, hadisatın çok mü· 
~lına~ .je !l~e ınkişaf edeceği l{anaatinde olup 
tam 

1 erı areketinin, sevkulceyşi bakımdan 
tedir ~aınanında durdurulacağı tahmin eclilmek-

1 
Ankara, 24 (A.A.) - İcra Ve

killeri heyeti bugün öğleden ev. 
vel, Başvekil Doktor Refik Say-
dam 'ın riyasetinde başvekalette 
toplanmış ve ruznamesinde mün
dcric maddeler üzerinde müzak"?. 
relerde bulunmuştur. 

Çocuk haffa•ı nılinasclırtlle, l;uı;lln Frnno;1z Tiyafrosuncb "G;iı lıllz ~oeuk" 
mli !\hakasr ~·II>ıldı. llıı ~ruııta, nıüs:ıb:ıluıda i.)i derece ntnn klltillılcrl 

giirüyon.ıın117. Tatı.111\t ve neticeler 8 üncü sııyfnmızdndır. 

bo Alman tayya 1 . " ·kı . l . . thb d re erı t.jpı astad ve Ste.1n 'Jcrı 

}ta~adı:ır e~:T~e:~:~k suretilc p ·ya de hareka~ınal İ~·7·~~~~·~·~~~~~iiii'~~.li 
. Namsosun son b b d · 1 

\td ahalid 10 k. . om ar ımanı cznnsında sı-
1 Stokhoım 2:"<A ışı kadar ölmüştür· I'' Yesz• / ii. \'e..ııd·;; ' · A·) - Haber " ıhfne .. ı 

buı:un N gorc, nı;iliz kıtaatı Non·cı; hududundan bildirilmekte • J . -' !! 

Suıırüy~~~ 
150 kö;yi ab 

asar ç .... ~ilse, d .. o7eç cephesinde hiç de- dit. lluradn lngilli: kıtnntı yeni _ k ' l 
l:E!<;nuş bo~ rnıntaknda hP..rekut:ı mevziler c'e gedrrnişlerdfr. \'c ı:s e et 

'l'ro~dh: unrnnkt~dır. Norvc>çl !erin y:u:aoniıe 20 kilo- i &. · ', i 
bir lllcvki ~ın Şımalinde küçük metro kadar ilerlemişlerdir. Ayni J i Şam, 21 <A· A·) - Yağmurlar sebebile, Fırat nehri ı;ularmm 
ilci harta 1 ? ~ Norveçlilerin non mcnbadan ilüve edildiğine naza- İ i f yilk~lmcsi Uzerinc, şimali Suriycdc 150 kadar köyü su bawııştır. 1atı inşa ı::n le Yeni müdafaa hat- ran, ?-:on:eçte, harckfıta girişmiş V AKIT Hasar çok büyüktUr. Fakat, şimdiye kadar hiçbir ins:uı zayiatı kny-
.ft~tdcı .,·d~~ ~ .oldukları Stl"ink- bulunan İngiliz ve Fransız kıtaatı- GAZETESİNDE : dcdilmemiştir. 
l "'l'ı '·r: Bu lı bır 'l'ıu":.:ırc; .. baş. nın m"''cudu hakltmdn öğrenilmiş f 1 1rnkta fcvczan o derece uiddctli bir hale gelmiştir ki. Ramndi 1 tin le 1 .. mıntakanın bazı ) er. olan yegane fiE'Y bu kıtnntın Nar- i " 
rıın birib'ngılız ve Alman kıtaatı- vcç kıtantınm da inzmıamile Aİman 

1
. Heyecanlı ~!iyük bir ile nağclad arasındaki köprUlcrin ekserisini su götUrmüştilr· 

ı-e tncs ırlcrinden nncak :;:oo met- krtnatına hemen hemen :rnilsa\'i bir ubıta romanı Feyezan dolayıs'Ue, 1rnk jlc Suriye arasındaki nakliyat da sektc-
afcdc bulundukları lsvoç • <D 2 • f d i """""""'""• ............ ..._......... v t 

cvamı ncj aay a a). ' ' ye ugramış rr· 

Milli Şel ismet lnö
ıü, çocull bayramı 

.'TIÜnasebetile dün hen-

i disini Çankayada zi
yaı·et eden hüçükler
den b:ı-ini seviyorlar· 

isviçrede ihtiyat 
ted~Jir~erj 

Bcrnc, 24 ( A.A.) - Yalan ha. 
herler i~aa eden üç kişinin Saleu. 
resde tevkifi üzerine lsviçrc naıi 
teşekküllerinin memleket için ih -
das l'debilecekleri tehlikelere kaflı 
ihtiyat tedbirleri alınmıstır. 
AL1\1AN ÜSLERi YE1 '1DEN 

BOMBALANDI 
Londra, 21 ( A.11.) - Hava 

nezaretinin bildirdi~inc göre; İn
giliz tayyarc,eri Almanların Nor. 
veçi istila hareketlerine yardım 
etmek jrin kullandı:darı üslere C\'. 

~ . 
\'elki gece yeni~rn taarruz ctmı5 -

(Devamı 2 nci s~yfoda) 

Si" rt civarında 
pe"roi bL undu 

Ankara, 24 (A.A.) - Dicle 
şimalinde Siirt vilayetinin Beşiri 
kaz:ısı dahilinde Rama.'l da!mc!!a 
yapı1m~kta olan so:1daj 104?. 
metre derinlikte, petrole tesadüf 
edilmiştir. Mütcbassıslarca tetkik 
edilmektedir. 
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2 - SON DAKtKA - 24 NtSAN 1940 CARŞAMBA 

EN SON DAKiKA 
GW! ., re us 

Şilt adası tekrar 
bombardıman edildi 

Londra, 24 (Radyo, saat 18) - Hava km!
vetlerimiz dün gece Almanların SHt adasındaki 
deniz ve hava üslerini bombardıman etmişler ve 
iki karakol gemiısini batırmışlardır· 

Silt adası geçen ay tayyarelerimiz tarafın
dan 6 saat bombardıman edilmisti. Bu seferki 
bombardımanda bir çok hangar .;e depolar tah~ 
rip edilmiş, birçok yangın ve infilaklar vukubı,I· 
muştur. Tayyn.relere kar§ı adanın şim:ılindeki 
karakol gemileri ate! açmış, bunlardan ikisi 
tayyarelerimizin bombardımanı altında batmış~ 
tır. 

Malum olduğu üzere, Silt adası Almanların 
bilhassa denizlere mayn döken tayyarelerinin 
üssüdür. Ha va nezareti tarafından ne§redilen 
bir tebliğde de dün İngiltereye akın yapmağa 
teşebbüs eden tayyarelerin bu üsten kalktığı ve 
ihtimal mayn dökmiye çalı§tığı bildirilmektedir. 

isveç Almanyaya karşı 
koymaya hazırlandı 

) 

(Ba§anı!ı l inci sayfada) l liye vapurlarına birçok buzkıran 
selesi hakkında görü~ üzere '-O'Urlan refakat etmektedir. Bu 
Alınan hariciye nezaretine ıitmiş- gemilerin lsveçin cenubunda ta
tir. Alman mahafili, bitaraflıtrm 1 ha~~Ut etmiş olması bu n: •• nlcket 
ihlfili hareketlerini ehemmiyetsiz için bir tehdit mahiyetinde te· 
g!Sstermeğe çalışmakta ve mahalli likki edilebilirse de bu na:..:y~ 
memurin tarafından Isveç hilkQ - gcnıilcrinin Oaloya takviye ktta
metine gönderilen haberlerin son lan gö~ı!rme w e u ğr~~ttkları da 
derecede mübalA.~ı ~ kafi dere • hatıra gcle'bit:r. Bu takdirde bu 
ccde. kontrol edilmemt§ olduğunu kıtaatın nicin r: Wı:.arka bofı::z:
beyan etm~~kted!-t'ler. Bu mahafil, larmın şarkında vaDUrlara bindi· 
lsveç üzenndeki tayyare u91şlaıı. rildiğini anlamak gliçtlir. Parisin 
nm yanlışlıkla vuJ:cua gelıni~ oldu· askert mahfcllerin.; Norveçin 
b"UllU söylemektedirler. muhtelif mıntnk~ • rmda cereyan 

!SVEÇIN CENUBUNDAKt eden. ~harebelcr hat:kında, bu-
Alıl\!.AN TAHŞlDATI gUn ~ti~da §aY:1° ha.b.rlcr gel· 

Pariı, 24 (A.A."") - Sallhiyet
tar askc.d Eransız mahf ellerinde 
Baltık Umanlanndan bir~ok Al· 
rnan askert kıtalanrun nakliye 
gemilerine irkfip cdi" .llği :.u aa · 
hah teyit cc!..:. ktedir. E.ı nak-

İs\'jçrede ihtiyat 
tedbirleri 

mcmıştir. Bunu'" "l bc~r Oslo
nun §imalinde ın .. i::Z ve Norveç 
kıtalannın VJic:.ammer ifo Ha· 
mar arasındaki mıntakada faali • 
yette bulundu1:lan ve Norveçlile· 
rin Bergen'i.n . .: . Stavanger'in 

. ~rkmda Almanlara muvaffa.kı 
yetle mukavemet ettik1•"i elıem· 
mivctlc kaydedilmektedir. 

Trondheym mmtakasmda Nıuıoe
dan cenuba doğru ilerleyen mtıt
tefik kuvvetler Trondheymden ha.. 
reket etmiş olan Alman Uerl kıta
alrlyle temasa. geçmfşlerdlr· Nam
sos Ue Trondheym anı.mnda yarı 
yolda muharebeler cereyan etmek· 
tedlr· 
Aynı mah!ollcrde beyan cdlldL 

ğine göre Narvikte vaziyet değiş
memiştir· Blrlblrinden ayn dllş • 
m~ olan Alman mUfrezelerl milt
tefi.k krtalarlarla İngiliz gemile. 
rlnin n6bet beklemekte oldukları 
denlzi.n ara.'!mda ~ur kalınııılar. 
dır· 

(&, ta.rafı 1 inci sayfnda) 
kuvvetle olduğu ve lııgiliz kuvvet
lerinin, milkenunel bir tarzda mit-' 
cehhez olmı:.kla beraber, bu mın
ta.kada tanklan ve motör!U cU:ı:U
tamlan kullnnmağn IUzum görme
diğidir· Almanların şimdiiik havn 
hakimiyetine malik bulundukları, 
çünkü müttefiklerin ha\'a dafi top
larının ve muharebe tayyarelerinin 
ek.sik gibi gözUkttlğU söyleniyor. 
Şu elbet ehemmlyetle kaydedili
yor ki, Almanlar, yaptıkları milte
ınacll taarruzlara rağmen İngiliz 
mildafna mevzilerine hlçbrr hasar 
yapamamııılardır· Maamafih İngi -
llzler iki defa karargahlarının ye
rini dcği,<jtlrmeğe mecbur olmuıı
Iardır. Alman tayyarelerinin İngi
liz kn.rargfililarınm yerlerini surat. 
le bulmaları Alınan casus teşk;Jatı
nm çok geniş oldui:"U §ilphelcrini 
uyandırmaktadır· 

Trondhaym harekA.tma Alman 
iestroyerleri de ifıtirak etmekte
dir. 

.MtlTTEI1KLER TAiiYİYE 
KITAATI ALMAGA DEV . .01 

EDİYOnLAn 
Stokbolm. 24 (A· A·) - Havas 

ajan.sının muhabiri, müttefiklerin 
Steinkcr civarında bulunmakta vo 
Almıınla.rın mUtevall hava hUcum
larma rağmen takviye krtaatr al
mağa devam etmekte olduklarını 
bildirmektedir· Milttefik kuvveUer 
birçok noktalarda, bUha85a Stildcs. 
tnd ve Stroomernde Almanlarla 
temasa geçmişlerdir. 

Geçen hafta en azı 20 tayyare 
dil§UrillmU~tUr· 

Ayni muhabir, mUttcfUtlerln 
Levangcrc varıp varmamış olduk
l:ınnı bilmemektedir· Fakat Al
manların bombardımanları yüzün
den fe\lkı:ı.18.de hasara uğram!§ o
lan Stelnker şehri civarında yer
leşml3 oldukları muhakkak gibidir· 

Bir Alman torpito muhribinin 
Trondhııyın körlczinin şimali garkl 
mUntehasmda kAin lndeom ynn
ma.d.Mma aSker çıkarırken göı'Ul-

Stoyadinoviç niçin 
surgune gönderildi 

Bclgrad, 24 ( A.A.) - Avn~a 
ajansı, sabık b:ı~vekil Stoyadino . 
viç hakkında alınan tedbirlerin 
harict siyaset esbabmdan müte • 
vellid bulunduğu hakkında bazı 
yabancı gazetelerde çıka., bütün 
haberleri en kati surette yalanla -
mağa mezundur. Evvelce de res -
men bildirildiği gibi, Stoyadinoviç 
hükOmctin siyasetine karşı faali -
yetini imkfinsız 'bir hale sokm:ık 
için dcv!ct emniyetinin muhafaza· 
sı k::ınuni hükümlerine göre muay
yen bir yerde ikamete memur edil. 
mis tir. 

(Ba~arafı 1 inci sayfada) 
leroır. Sylt adasındaki Vcsterland 
hava meydanına taamız edilmi§
tir. .Hangarların ve havalanma 
pistlerinin üzerine bombalar isa. 
bet etmiştir. Birkaç yangın çıkmış 
ve büyük bir infüak vukua gel • 
mitşir. Sylt adasının §imalinde ba· 
zı dü~man karakol gemilerine te
sadüf edilmiştir. Bunlar İngiliz 
tayyareleri üzerine ~iddetli bir a • 
teş açmış!ardrr. Tayyareler bunun 
üzerine gemilere taarruz ederek 
bunlardan ikisini batımıı~lardır. 

Alborg, Kristiansand, O!lo ve 
Stavangerdeki Alman hava Ü!!leri. 
ne de taarruz edilıni~tir. 

Ruzvelt l{anadada Bir adam karısını 
Başvekili ile ne bıçakladı 

lngiliz tayyareleri Trondheim 
üzerinde d~ ke~if uçuşları yapmış
lardır. Bu akınların, neticesi hak
kında henüz tafsil at alınamamış • 
sa da ilk gelen haberlerden muvaf 
fakıyetle tetevvüç etmiş olduğu 
anlaşılmaktadır. 

Bcyoflu 4 üncü Sulh, Hukuk 
H dkimliğinden: 

940194 
Teb!iğ edilecek taraf: Sezai 

Bai{cılar. 
Fahire tarafından kocası Be -

yoğlunda Tepelıaşmda Bristol ote· 
linde mukim Sezai Bağcılar aley. 
hine açılan nafaka davasında: 
Mumaileyh gazete ile vft.ki tebli -
gat üzerine duru~ günü olan 
26-3·940 tarihir.c!e mahkemeye 
gelmemiş ve adi gı _ :ıp kararının 
kendisine teb!iğine karar verilmiş 
ve il~nen tebliğ cqi'en gıyap tara. 
rına rağmen yine mahkemeye gel
memiş· ve bu kcrre Sezai Bağcılar 
aile birliğine dönmesinin ve kan· 
sile çocuklanna bakma,mm 161 
inci maddeye tevfikan iht::ınna ve 
bu ihtarın gazete il:: i!Amna karar 
,·erilmi~ olduğıından 14..5.940 ta -
rihine mürod.if salı günü saat 10 a 
kadar mah'--"mede hazır buluruna
nız tarihi ilandan itibaren beş gün 
zarfında itiraz etr.ıetli~,iniz t~:lir
de mahkemeye kabul o'urunıyacn. 
ğıruz muam~!eli gıvap karan ye -
ri .e kalın olmak üzere tebliz edil· 
dl. 

konuştu 
Bu mülakatta hiçbir 

siyaei mesele 
mevzubahs olmadı 

Varmspring, 24 ( A.A.) - Rei. 
sieo.ımhur Ruzvelt, Kanada Ba§ve. 
kili Makanzi Kingin yaptığı ziya· 
retin hiç-bir siyasi şümulü olma -
dığıru ve Amerika ,·eya Kanadayı 
ala.kadar eden hiçbir meseleyi ta . 
zammun eylemcdiğini matbuata 
bi'dirmek hususunda katibine sa. 
lfilıiyet vermiştir. 

Ruzveltin katibi 5urı.u ilAve et · 
miştir: 

"Reisicumhur bana şunu söyle
meğe salahiyet vermiştir ki. bu z:i. 
~·aretin esassız faraziyelere yol aç
mıy:ıca{ı ümidindedir. Çünl•U bu 
ziyaretin katiyen hiçbir manac:ı 
yoktur. Filhakika Makanzi Ki~ 
ve reisicumhur 30 senelik C3ki bı· 
rer dosttur. Her ilkbaharda. Ka -
nada parlfunentosu tatil yapınca 
Makenzi King bundan istifade e . 
dcrek cenuua gid~r ve Ruzvelti 
aslfı ziyaret etmekten geri ka 1.maz. 
Bu ziyaretlerden hiçbiri siyasi bir 
mahiyet almamıştır. Nasıl kil bu 
sonuncu ziyaretin de siyast h•çbir 
mahiyeti yoktur. Binaenaleyh 7-.1a.. 
kenzi Kingin, mezuniyette bulu • 
nurken matbuata beyanat yapma
sı ve kendisinden mülak:ıt iste • 
nilmesi yerinde olmaz." 

Bugün saat 12 de Şehremininde 
bir adam kansını bir hiç yüzün -
den bıçakla iki yerinden yarala · 
mıştrr. . 

Denizaptal mahallesinde Baş -
hekim sokağında oturan Kemal, 
karısı Lfrtfiye ile yemeğe oturmuş, 
fakat Eof rada kafi miktarda ek. 
mclc bulunmaması yüzünden ka
n koca arasında kavga çıkmıştır. 
Bir ara çok sinirlenen Kemal, ek -
me!< bıçab•mı kaparak kansmm 
göğ ünün sol taraf ma ve bacağına 
sap!a.'Tlıştır. Ka:lırun feryadiarma 
ko!'<inlar zava'.hyı kanlar içinde 
Gu.reba hastanesine kaldımu~lar. 
gözü lnznn kocayı da bıça;ile ya
kalıyarak polise teslim ctmiB1erdir. 

acar l{ral aibi 
Askeri ıjeflere bir 

ziyafet verdi 
Budapcşıe: 24 ( A.A.) - i\la· 

car Kral Naibi Amiral Horti ve 
refikac:ı, dün akşam. bütün Macar 
askerl şeflerine \C lmlo:-du komu
tanlarına bir ziyafet ,·e:mi:!erdir. 

Almanca dersler 
Seri ve asri •'HABER" Meto. 

diyle ve mutedil ücretle ders al 
mak istiyenlcrin "Alcanca öğret. 
meni'' jı:minc mektupla gazetemi
ze müracaati. 

mın biribirinc karşı vaziyeti bir-

~ete 
"' 

reb 
mil~ olduğu haber \"Crilmcktedir· 1 

Trondhaym körfezinin Alınan 
tak ... iye kıtnatının gelebileceği ye
gane yol olduğu ve Lcvangcr yo
lunun şarkında ~il~elcn dağların 
Alman talcviye kıtaatmm mütte
fiklerin sol cenahı üzerine gelr.ıc
lcrine miıni bulunduğu kaydedil
mektedir. Almanlar, milttefiltlerin 
Trondhayınn do~ru ilerlemelerine 
mtuıi olmak için ellerinde mc,·cut 
olan yegône vru!ltanm tayyare ol
duğunu rınlamı§lardır· Almnn tay
yarelerinin baı,hca hedefleri Na.m
sosla GrongdakJ dcmlryolu kru
vazma.nı ve Leva.nger yoludur· 

İngiliz tayyare dafil toplarla 

-
zarı dik'·--··,..,i cer t?I'~!:t~dir. 

Populair.e gaze .e: ·nJc Lccn 
Blum ~unu kaydediyor: "İngiliz 
hava kuvvetlerinin fasılasız: ta
arruzbrr hava htı.klı.1iyct1..1 ·ele 
;ılmı~ ve bu fnaili:r; ht:k'miy-~ 
altındadır ki müttefik l:!~-t : !or. 
v~ç'e ç-k:ıb· · ]~i. No•·;\!ç kıta
atı te~ekkül c·,,iş ve te~~r:-r top· 
\anabilmiı ve müae:i.k ve Ncrv::
kıtaatr, parç;ıbr.ır.t~ v~ m~nf"rit 
b!r h:\l•'e idame ettiril!"l öilşmrr.:ı 
l:cırsı ilk hareke :::-<? glri~--~-.:~
lerdir.'' 

Leon Blum, i!'•c _un:ı:ı, IIic 
1-:r'in ~üyük .. ı~lini b:r :: •• g·~ze:i· 
..... •-tıv=l ,.+ .. :;;.·'l: ··:ve cvji~·c:-. 

kendılcrine milhim miktarda harb 
malzemesi te\'zi edilmiş olan Nor- F~!:at, dh~or, bugün cndi~eli na 
veç kuvvetleri. Alman tayyareleri- z:arhrı İsveç tarafına çevirmek 
ne karşı ciddi bir harb açmışlardır· laumdır. 
Geçen h:ıfta içinde 20 Alm:ın tay- Journal g:..e~-sin:n a~,.-t m· 
yaresi düşürillmilştUr. hrrir · r.-e.,~r<ıl Dl!·.ral. t ,. •.• ,.. 
''HITJ ER NOP..VECTE PRES- k~rşı b!r Alman taırruz:unu der· 

TIJtNI KA YBETrlt'' p;~ ederek şu miltalel!!.da bnlunu· 
Paris, 24 (A.A.) - Sk?ndi- yor: "Eğer Hitler yeni bir te

navya harekatile Pariste toplanan cavüze cür'et edecek olursa böv
yüksek harp meclisi gazetelerin le bir karar Almanya için istik· 
iki incizap noktasını teşkil et. halde bir tehlike te~kil eyliyecek· 
mcktedir. tir. Filhakika e~cr müttefikler de 

İsveç'e müteveccih olup her· ı aonradan İaveçi ele ~eçirmeğe 
gün biraz daha sarahat kesbeden mt1vaffak olurlarsa Berlin, Stok
tehdtt de siyasi mu!1arrirlcrin na· • holm, Hamburg müttefiklerin İs-

Norveçle askeri vaziyet 
duruyorlar· Ayni mmta.kada bulu
nan ''almesd& de bir ha'\-a tı eyda
nma mıı.llktirler· Bu ha.va meydıuu 
buı;Uıı Alm~nlamı fada ı,ıoe yara· 
mnmalttadrr· Bwıun fçlu iki scbcb 
,·ardır: 

~----~··----

vcçte tesis etmekten fariğ olmı· 
yı:cakları hava üslerinden ancak 
300 kilometre kadar mesafede 
bulunacaktır." 

Vlıı.dimlr d'Ormesson ise Figaro 
gazetesinde eunu ehemmiyetle 
k:ıydediyor: "Eğer Almanlar tsvc
c;e girer ve Botnya körfezine ku
manda etmek ic;n Aland adalarını 
ele geçirmek isterlenıe Sovyetle
rin haltı hareketini çok yakından 
taklb etmek lazımdır.,, 

Enternasyonal maneviyat 21nha· 
emdn Hanri dö Kerillis, Epok ga.
zetc~Jnde, Hitlerin prestijini Nor
ve~tc kaybettiğini tebarüz ettiri
yor ve bu prestij ziya.mm ayni zıı.
manda Yugoslavya gibi bitaraf 
memleketlerde mühim psikolojik 
neticeler doğurduğunu ve keza. te
zahür ctmeğe başlıyan Sovyctıc
rin mukavemeti zllıniyetl il.zerinde 
de tesir yaptığını :razıyor· 

Dün Pari.stc toplanan lilkselc 
harb meclisi, Fransız - İngiliz - Po
lonya • Norveç ittifakının sağlaın
Iığını ispat eder. Çünkü Polonya ve 
Norveçın resmi mümessilleri ilk 
defa olarak milzakerelere iştirak 
etmişlerdir· 

Müttefiklerin yüksek barb mec-
lil!li bUtün dUnyannı nazarmda Nor
veçlilerin ve kralm ctrafmda top
lancı.n Norveç mllletinln kahraman
ca muk:ı\•emetinl methtlsena eyle
miştir· 

Franta, İngiltere ve Norveç, 
mil§terck dava.sile Polonyanm yap .. 
tığı filli yardımdan dolayı beyanı 
memnuniyet eylemişler ve Norveç 
elçil!ll müttefiklerin Norvcçe yap· 
tıkları mlhaheretin sUrat ve mtıcs
alrlyeUndcn doln.:v-ı hUkfunetınin 
teeekkilllerlni bildlrmi§tir· 

Non·cttcld bıırckit her gün ln
ld:;af ediyor- Ancak. selen tel. 
gruflardan Non·eçtcld Alman ,-e 
müttefik krt.ala.rınm nmkıı.tll ,·uzl. 
yetlcrl ha.I>ltmda sarih bir maın
mat sahibi olmak müınkUn değil
dir· l) ~Uz tayyareleri bu ha,·B Luclen Burgues de ;rilksek barb 

mt"ydanmı bombardıman ederek n1eclisl hakkmea ya.zdı~t bir yazı· 
t..:ıhılb etmclı.tcdlrler· da, tebl'ğin bir parça.srnın bilhassa 

.Eug\ln Non·cçteld aakerl nzi
yct hala!la OlaraJ( aunda.n ibaret
tir: 

l\lütteJik ~l.t;\la.n, :Xo11·cç löllhll
leiinL, muhtelif mmta.ka!anııda luı.. 
raya çılmu,tıı.rilir· Bu kıtalar Nor• 
\'eçlllerlc her cephede temas ct
ınlşlcrillr· 

Umumt vaziyete gö~ attı!;onnı 
ı;aman ilk müşahcdcmb: fU olar: 
lbrcklt ııalıalan birlblrlndrn t.a
m:uncn ayn olmak prtl)le üç tn
nod.lr- Arazinin dağlık, dıır ,.e de
rin boğazl~rfa kesik, dik \'C U7.~r

lerlnıle cümudlyrler bulunan tepe
lerle lal}llı bulwıu,u n dcmlryo!
lıumın Jl('k nz o:u,u, harbin Uç 
c<"phede cereyan etmesi netlccslnt 
doğuruyor· 

Şıı !}cldlıle bir b.<illlf yapmak 
milml>ilndilr: Şimali Non·<"ç, mcr
kc:ı:i :\"oneç \C cenubi Non·eç

Ş1MAU NOR\'l~Ç 
Ş:mali Nor\'cçte Nanik limanı

na \'C Umanın C('nub ,.c ~imalinde· 
ld mu.'ıt~llf noktahıra çık. Uf ofan 
müttefik kuv' etleri Flnltmdiya ho. 
dudunu tams..,ut eden Non·r.ç kıt
alıuile temas etmi,lerdir· 

Nanfütc bulunan bir miktar 
Alın:ınm da teslrıı1lı: bırııkıldıkları 

anlao:rlmaktadır· 
Alman raılyosu bile hnrbln Xar

\ik ,chrfndo debil, Nanfü mmta
k&Smda cereyan ettlb-fnl hebt'r n
riyor· ÇUnkü A lman!llr <'l\'arılnlJ 

tlt\l;lara k~mı~lıu ,·e müttefikler 
tarnfmdan muha.~ara olunrnu,ıar
dır· 

Bu mmtal.ad&l.i d:ğer Alm:ın 

kıt'a.lan Na' rik Ce fürunıı.rı birilıl
tinc b~ğ·~·:ın derntryolnnuıı .;c>çti
~;i Yadiyi tıı.ldbcn tı;n~~ huıludı~na 
iJoğru çcltllmcktedirler· Eu lat'A
bnn bszı kmım1:ın 11>\'l'Ç hududa· 
nn \-armıs '"c te,·ldr olnnrnn,ıa.rdrr· 

'CU~Uk Alman lata.!:ı.n Non·cçll
lcıln ve Mlıl!e çıkr.mı o:an rniltt~4 
rlk krt:ı1:ı.rm mitralyöz ate,ı altm. 
da mU~kUJ bir rf~t hıırc!tetl y~p-
0"..:ı '.t:ıdll'lıı.r· P.u mrr.W.atlrJü mU
Mm ıııtrat<?jlk m;nkiler Noneçll
kr ,.e mUttcIU.lcr far:ıfmllan 1~
pl o!nnmu"tur· 

Şlnu!i Non·tç nııntalnı!!:nd:ı 
Non-~lilt'rfn muz:-:.fferlyetl ıJilphe 
bıralını:un:ıkt~dır· 

MEI!KEZl NOin"EÇ 
thtnrl h:ırekM aıı.h:ı~ı m~rlt~zi 

Non~te hulnnm:ık1 rlır. Tıond
b:ı.ym ~ehri ayni i!'ö~l hı.~ıy.ım bir 
fl~·or nihayetinde Mln mU!ılm bir 

Iıircllr· Boradan U.l der:ılryolu 
b::~!ıı.mııI>failır· Cun!ım!an lıirl ı~
''eç lıuılu•lund:ı'd Storll~ne. dlğcri 
ise Oslo l'e Tronclhapnı ay:mı.n ,.c 
(Jı!;ilmcsl ){ol:ıy bir ya~ıal, a~:lr.ık 

O Joya. gltrnelct<Wir· Burada harb 
d:ıNık mmtaluııl:ı!ü 'il'l:H"li kıybt>t
mc!rto ,.e ağır ııiffihlar!a b~·yaro 
fM.!i~·e!i harekatta. mUlıim rol oy
namaktadır. Almanlar lıalen şclırl 
,.e ch·amıı lsg&!lcrl :ı.ltmd.ı. bulru1-

2) Yine o mmt.alwla. bn1'!1'a.n \ ehernmJyetle kııyda değer oldt.ğu· , 
lle,gra kalesi ltlndeld )iiz kalın- na ~aret etınektedir ki bu, dilŞ.O "' 
rruınb. ııcktz sUndenberl Alman ta. mnnm her türlU tcşcbbUsilne kqr
arnızu~ mukavemet etmel.te ,·a şı müttefiklerin müşterek menfa
Y:ıcrneıt han Iuırnr~ahmı topc;u a.. atlcrinin müdafaasını vo ta:ıhhiit
tr:inin tc~lri nltmda bnlunılurma.k. lerinin ıcabmda ifasını temin Jçin 
ta.dır· Alma.nb.r l>liyUk lıir lstiC'~~- müttefik hül~umetlcrin b"Jgün tc· 
Jo bu mmt:ıl:.ada. istihkAmlıı.r '-u- yakkuzunu ic:ıb ettlrchikcck siyıı.-
ooclı gctlrmf'ller, köprü ,-e yollan si ve a..cıkerf meselelere d:ıir olaI1 
b.hrlb etmi,lerdlr- BUtün hunlıır kısımdır. 
AlmanlJt.rm hu mmtak:ı.da taarruz: 
cleğ-11, mürbfa!l lı;in h:ı:ı:ırl:ınmııı ol
clu:.l:nun ~ö!\tcrmcktcdlr· 

CENUBİ sor.vnç 
C~nubi X on·cçto ,·a~•yet biraz 

daha b:ı,!utclrr· Almanlar bu mın
t l;ıub, bfrçolt avanfaj elde etml:,
Jcr \'e te::ıupta. Hnl<lcn ile §arkb 
tsn~ hm1udu ya.kmmda Konr.lm
gcro \'~-nu,i:-.r ,·c Norvc!f l.ıtala.rı
nı ~imale rloğrn !llirmü~?eA"tllr· Glo
m"n ,-:ıc1:. 1 Abnanlann <'!lindcdir
ı:u mrnt:ılu-da <"Jl mühim mu?ııır<'
heler ~:u-!da ,-e Elvenım ~rinin 
Dinıallnılo ceroyan ede::cl,tlr· Os· 
lo'nun ~lm:ılinde \e ~arl<mda Al
m:ınlıır birt:>!t aY:ı.ntajlar c!tle et. 
ml' bulunuyorlar· f:ıl;a,t Oı;Ionnn 
ı:ıubmda. '·uiyc-t bö;rle değtldfr. 
Gıı.rb s:-.hiHerimlen Alır.:ınl:ır Ber. 
~en \'C ~tıı.' anr,•rl i,zıı.1 et mı, hu-
1unuTerlar· O!lo fiyonmıla.1'1 muh. 
tcilf • llm.a...,lar da Almanla.mı ell:ı
ckdlr· f.'ıı!~t hu mıntaltM1alli !~ \ 1-
ltıyet ,.e kM~h:ı.lar Non·c'.;li!crc.1~. 
ciir· Nett'!dm ~!o lle ncrgeni bfrl
bl foe b!l~lrrnn 500 1d1omdrclik 
dC'mlryo?n d.~ ~orn~merc1cdlr· nu 
Ş"'lci'dc E"'ı'gt'nclt'' f ,\1m:"ınl:ırm Oft_ 
rn 1 1~ munsa.!:l!an ı.~ıımı, bulu-
nuyo~· 

rmtt~fUJcr!e tcmas3 ~('t.tn kU\"
\"ctli "on·~ l::ıt:ı•an ilk olarol< Ila
m:u ~ehrlııl l!i.H!'flıul t'tmef:e mu
,.1\ffıı.?t l'>l:ı,u,!a!'dır· 

r.n~-1~1'.~· r.ıüttf'flk ''C Non·cc: 
la tarı ır.: el~rel• Il!.rr.!tr ~ehrinl 
ls!!r~·..cl etmcğc mun.ftı:.k olmu,. 
hr'1ır· 

r.:·~n!I~ mUtt .. fi!< n~ Xon-cç 
l:?!s!~rı 'h""' "cnuh mmbt::ılnr:ı. 
hımı, bıılu'luyo~ı:n" ..::ütternıltr ile 
Non·rfl:t'r ı; tbi NoM·c~fo Troncl
hnym'l!l cc.-nuhandıı. ~l:ı.n Anclon
zeııl f"!tle etml~lcr \'O böylece 
Tron::Jhıı.ymı hem şlmaldC'n, hem 
ıfo ccnnpt~n c;e' irml"lt'rölr. G:ırpta 
bu nnld~lla b5'!~·::.n müttt-•fü 
Nnn·~ l:attll!h. m~rk<'zde mlllılm 
bir 'tr:ıt.ejilt r:ı~·Mo malik olan 
C.t!dlı:-~.scial vıu1151ne \'3.T'r..'aJ..ia ,.o 
o:a~n clı ('{'nnhu ,rkt :-ion·r~to 
m,·rrnın ~.hrtne uı:ınnwd:ıdır· 
E.h enım r;:bnaHndcl'I r.ncmarda 
mtlthl' muh~rebeler olmn~tur. 

J\mttefiklcr Oıılo ~lmsllmlo Ye 
ynhml:s. oolı~r.ttiğimlı; hat U7.~rln
de bulunan l'tlto<ıa ıtölünlln lld M

lılllnılc fonlrnl'l'' 4'lttp btiyük bir 
hatt.ket için haı.ırlıklıır ynpmalı;ta
dırl&r-

Tıp fakültesi 
değerli bir çocu
ğunu kaybetti 

Yüksek tahı;i! 
gençliği. değerli 
b!r uzvunu dah3 

kaybetmis bulu .. 
nuror: Tıb Fa: 
kültesi beşi!lcı 
sınıf talroelerıtı· 
den füiştü 130~ 
cağa, bir anı~ll 
Yatı rnütealcıP• 
dün gece Gure~ 

·.,ı 
ba hastanesinde hayata gözl~n .. 
)ı.ımdu. 

Arkadar;'an ye hocaları tara ~ 
fmdan Eevilen Rüc:.tünün bÖY~.~ 
kr~a bir hastalığı müteakip ölil;~· 
bütün üniversite muhitini dert~ 
bir teessür içinde bmı!~u~tır • . "'-: .. 
kada~larma, ailesine \'e hepsı?1 " 
başında, yarınından pek ço!{ nı:t: ~ 
met b~!dediği değerli bi rçocu~n,.,, 
kaybe:lcn memlekete ba~ sağllh 
dileriz. 

Cenaze yann saat 10,30 da G~: 
reb:ı ha ı;tane:;indcn l~:ıdırrln.~" 
nam~zı Beyazıt camiinde ln~~~ : 
drktan sonra ~ehitliğc gömü1~ 
tir. ~ 
~~~~~~~~~------

Tuğyan, Yugos
lavyada kıtlık 
doğuracak 

Bclgrad, 2.J ( A.A.) - Bd~: 
dın ekonomi mahaCilinde Yu~ 53, 
l::ıxyanrn buğday \'\? mısır ist!~: 
!atının hu seı." memleketin bı •311 
yerlerinde tahrioot yapmış °';tı 
tuğyanlar dolavısile yüzde 4~ !P'f 
50 nisbetinde tenakus ed~ 
lenmektedir. 1 ttı· Bu hal yalnız hayat rohalt 1 111ı 
nt arttmnakla kalmıyarak . ıı~ıv 
zamanda bu iki mahsulata aıt 
racatı ela eksiltecektir 
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·~ B it k I' 1 d İı Stol~ı:ılru, 23 (A.A.) - Mtonblad rır-,ı.mn a 1 ıma ar n a m ~;~~ntn Kauno.dakl muhnblrl bll· 

Doğan onu bağrında sıktı ve iki Ve birdenbire bir kanşıkhk koptu. 
sevgiliniıı dudakları biribirini Doğan, baelı ha.oma görülecek bir 
buldu. Mukaddes bir yemin hara· manzara yaratıyordu: 
re ti ve derinliği içinde; biribiri- Karanlığın içinde kolu ve pençe-
ne: terinin içindeki kılıç, mütemadiyen 

- Seni seviyorum; kalkıp iniyordu· Ü~ tekmedo Uç ---M - - Almanlnr Bnlbk denizl.nln Alman 

~ruuae ~ · Alman kuvvetleri top andı ~r:l:i:~~:~;:.:~;~ 
Dediler. Doğan onu bir ku~ Vencdlkliyl denize a~tı. Doğan, 

gibi kaldırdı: evvelA. dU.,qnanm bir kısmmm ge-

ılr. rdu:nuz için haatabnlacı ve hem ğu Prusyasma mUhlm miktarda k:tn-
~'UfUrmek Uzere GUlhane, GU- i n g i 1iz1 er 1 e A 1 m a n 1 a r a r as 1 n da at \'O mUhlmmat ı;elmektedlr. Bu 11-

- Haydi yavrum, ıen doğru miye girmesini kabule~ ve on
kamarana git, ben gelmeyince hiç lan beş dakika içinde tAmamile e
biriniz yukarı çıkmayacnksııuz:.. zlp çiğner çiğnemez bağn-ml§tı: 

~ı Yıı. ve Hayda.rpaıa aakerl has- rnıuılıı.rda bulunan ve (ilüdctıl nezaret 

r,r ı:::d• l hazirandan itibaren bl- ş ,· d d eti,· mu ha re be 1 er 1 nltında tutulan sivil ahali uzakla,ştı-
Kiyaranın sesi titredi: - Şimdi de onlara!. Şimdi de o-
- Fakat sana bi11eyler olursa. raya! 

ltıı aÇılacaktır. Q Uy Q r; rılmak Uzcredlr. 
~ nlC?nieket Vazifeainl glSnUllU ~ Muhabir r.;unlan llAve ediyor: 

Doğan onu tekrar öptü: Filhakika Doğanla beraber, 
- Hayır, hayırı.. Allah, her t~y!aların hemen hepsi bir yay 

~!~ Yapmak t.Uyen mllllevver ka- m Ü tt e fi k 1 e r o S 1 Q k a p I S 1 n f llu hazırlıldarm hedefi mcçlıQl ol-
~ 1 da kurslara kabuı edilecektir. maklo. beraber, Alm1111yaya komşu 

ı:ı_~l!llldan 40 Y&§ma kadar latekli ı k f ı Baltık memlekeUerl Almanlar taro.-

zaman benimle beraberdir. Hay· gıbı fırlıyarak Vcnedik gemisine 
di. Sen mili;terih ol... gitmişlerdi ve şimdi kanlı bir bo. 

Ve onu anbann ağzına kadar ğupnarun ikinci ve daha çetin 
götUrdilkten aonra kendisi derhal partisi burada başlamt§tı. ıt.nt r kurslara . girebileceklerdir. e ege ç i r m e is i yor a r fından kendilerine karııı hiçbir hare-

~tı ve kabul muamelesine ba§lan- kette buıunmıyacağına kani olduk!a- fırladı ve kaptan köprüsünden Karşısında, amiral olduğu an. 
~ Dunun için taliplerin nüfus Stokholm, 21 (A.A.) - Allenhan- ma.n taarı-.u;unu bokle:llğl cihetle, mu n için hlçblr endi~e göstermemekte-
ı, bıru:n ve iki vesika fotoğrafları- danya Daglight gazetesinin Trond- dafna tedblrlerinı §lddeUcndirml§, dirler. 

bağırdı: laşılan biri vardı. Meharetle kılıç 
- Yelkenler açılsın .. Herkes i§ kullanıyordu. Doğan, bir kaç kı. 

btıeruı te ııehrlmJzdekJ askerlik §U- haymdakl muh:ıblrl dUn Stclnkjor et- kısmı .oefcrberllğl umumi sefcrbcrll- AL'!\!A."l RADYOSUNUN 
• lıt::; ll:ı.Uracao.uan Itwmdır. rn!ında lngllfzlerlo Almo.nl:ır nnwn- ğe çevirecek tedbirleri de almıııtır. JitlCUMLARI 

b Jrr. darbesinde onun meharetini aşrna.. ıs 

Gemiler birdenbire kımıldadı • sezmiş ve soğukkanlılıkla tehlike. 
lar. Karşıdan yaklaşanlar. üç ge- li bir hamle daha yapmıştı. )\14 ~Yeye bağlı ve hUkml ııahs1- do. glddeW b1r nıuharebe vulrua gel- r.om:ı, ıı - 1tnlya matbuatı, Skan Bcrlin, 28 (A· A·) -Alman rad.. 

~arllını InUe.ueselerde §Chlr meclisi mi§ olduğunu bildirmektedir. dlnavya vaziyetini pek nıızlk ve cld· yosu bugün tehditk!r ifa.delerle mi idi. Doğan bağırdı: Bu hamle ile amiralm kolu kop~ 
1
• ~ nıecııaı idare a.zası IIfllU- Muhabir, Fraııaız kıtaatmın da bu dl telıl.kki ediyor. Mcssngcro muhn- lsveçe hllcum ederek d~mlşUr ki: 
lıtııh ~1Yacaklnn hakkındaki Da- mıntnkada görUlmü~ oldultlarmı Utlve birinin tııarına göre Alınanl!lr para- Almanya, lsveç matbuatı tara
~. ~ ·4.letının emri üzerine, Oehrl- etmektedir. oUtıer He 1ıweç topra.klanna bazı as- fmdan ordumuzun ııercfine halel 
'\>ıı.y/•diyeye bağlı Üsküdar halk Son g11nlerl mUthl§ kar !ntmaları kerler lndlrml§lerdlr. 1.sveç, bu vazi- getirilmesini cezaınz bırakmıya
.ı. 'ta arı §lrkeU ile Halle ldaresln- olmuıı, lmsmcn yollar kapanmıı ve yete kar§ı muktazl tedbirleri almıııtır. caktır· 
~ 0 laralt Uayı vazlfc eden §ch.lr dağlarda her tUrlU ho.reka.t - icrasına --------------------------

- Yaman! Bu gece, o tecrübeyi muş ve adam, tepetakla anbann 
yapacaksın.. Sancağa geç!.. içine yuvarlanmıştı. 

Ve üçüncü gemiye de bağırdı: T a Y f a 1 a r da adet~ 
- Açılı.: Topal Ahmet, açıl.. marul doğrar gibi çalışıyorlardı. 

Yamanın peşinden git. Gerek dövüş kabiliyeti, gerekse 
Bu, Doğ_anın keneli müdafaa meharet ve cesaret itibarile Türk 

ıekli idi. Uç gemi ile olduğu za· korsanları, Venedik aüerlerine 
mantarda, hiç bir denizcinin bil- birkaç misli faik vaziyette idiler. 
mediği bu sistemi tatbik ediyor· Niteld.m Doğanın gemiıindcn 
du. Asıl mesele, Yamana verdiği ancak bir tehidle Uç hafif yaralı 
emirde idi. Bir tecrübe yapacak" verilmişti. Buna mukabil Vene. 
tr. Fakat ne tecrübesi?. nediklilerden en aşağısı on be§ 

t.)'bı ,~&n.ıuıı yerlerine ba,ıtalo.n mani olmuştur. 
• Şe ecekur. Aym muhabir, Almo.nlıı.rın ılvll a-
~ !§~ kaınur ihUya.cı:nı k~ıla- haUyt de bombardıman ctrnııı olduk
~tl. ltu 'll:Ubazıkıa belediyeye veril- lannı blldlrmektedir. 
~re ~ lııtanbula aevkedllmek Aftonblo.det gazcteshıin muhabiri, 
~llrlert dakta topl&nlllif olan Rorosdıuı istihbar ediyor: 
btıl'Uk d burada stok yapmak üzere "Oslo Kap:raı,,nı ele geçirmek fç!n 
~~ ePo &ahlplerfne mUracaaUo. merkezi Norveçte Elverun, Hamar 
' ftJta:epoıo.ruu kl::alamak iste- ve Llllehamner arlll!IIlda. §lddctıi bir 
tı, ~ID~"P<> eahfplerl el birliği muharebe cereyan etmektedir. Ha
ter ta1't .._"11 kln.ıamamıolardır. Dl- mar, mUttcflkler tarıifmdan istirdat 
ltc~Ur ~ .:llkada,rlara mUraco.aUa edllmlo değildir, fakat İngiliz kıtaatı 
ll:tllltabllhı • muayyen bir komisyon bu nuntnkada ilerlemektedirler. 
~!er de kendilerine verllmealnl Bu muhabir, Almanlarm fddlnlo.n 
~etıeıı' ~u talep reddedlllnce hU- hila.tma olıı.rak Llllenhamner ochrlnlıı 

1§1 le çbir komlsyon almadan pazarte81 gUnlllldcnberl lngtllz • Nor 
lerc11r. 13~ Yapacaklarını ıKSylemlş- veç kıtaatmm elinde olduğunu blldlr
~lıU a!dılcJ kUt hayret uyandırmıııtır. mektedir. lıluho.b1r, tngUJ.zlerln Moel· 
'i'l'ı dezxıe1t, arı fiyata klSmUr u.tma- be kadar llerlcml§ olduklarını ve müt 
' hııeıı. k!lınUrtın halka noksan leflklcrln Bembaaa dcmlryoluna. hO.-

~lıııeıt d;°11lı'ıık l!aWmaama mUsaado kim olup bu t.arikle lJllanbaınnere 
~ ~de,;;:ek ola.cağından bu teklif takviye kıtaatı gtındermekte bulun
)., Plel'1nltı nıl§Ur. KömUr deposu Sj.· dı.fltlıirmı, ~ı'm&iılann "aa keı:a-ayıu 
~r llıaJt~U§kUla.t çıkardıklan alA· noktayn takviye kun·cUerl göndere
! 4b lllJıu tnlara bUdirllmJııUr. Maa-- rek §lddctll bir mukavemet göaterdik
~ haııe k~ol'Uıuna ko.nunu bu milli ierinl llAve etmektedir. 

' l'ıırk &örtıımcktedlr. 1Sl'EÇ ME..'11\"BALARINDA.N 
~'ap'C!Ut v:ara BUlart haricine sefer GELEN HABERLER 
ıı. ~~Urların nıUsaade almala- Londrn, 24 - Norveç harbine 

. 1 ° '~ Olar kararname hUkümlcrl- dair Stokholm menbalnnndan ge
'r ~Yfıı~ tı:ıtu ak Kısı_tenceye giderek len haberler §unlardır: 
t.t:ı \>e bou.ıı l"Inek UZıere e~ya yükll- Norveçin §imalinde, Almanlar 

"ltıttıı8 ;:: tı:ın Boğazdan geçerken Elverumun 30 kilometre §imalinde 
~~et dUı:ı rar verilen Ha.tay r;tlcbl kAln Rencı. istikametinc!e ilerle
ta -"41§ \>o 1311°:ıeden sonra Bogıızdan mcktedirler· 
~~rıar tarar Y1ll:dcrede bekllyen me- DUn, Oslo methalinde muhare-

11l>azarı lndan tevki! olunarak beler cereyan etmlf;ltir· 
~'P eaıtJpler:!;tlnde deıntrıetumıııur. Birlikte hareket eden İngiliz ve 

tı\bkıkat 11 bu hareketi ha.kkm- Norveç kıta.lan dUn Lillehammerin 
to' l"uıılllılt 18Pllınaktadır. 50 kilometre cenubundııki Hamar 
la...._~lUk bir 

11~~:1ardan ı:t.Ureklcep istikametinde taarruza geçerek Al
~~ §tbrtını • PU'lnıJya yortu- manhı.rııı elddetll mukavemetine 
"''lt1 "11.p~.,. te~lznıek üzere dUn rai,;'lllcn Mölve varmışlardrr. 

' ~ ~lı:nl§tır. ?:orveçU:orln şimdi müttefikler 
~ ı:-:u:ıaız dcrnlat nzıuımdan ta_ tarafından "·erilen tamamen mo
~ ~::tız edibi Jorj ouııamel bir dern sil6.blP .. da mUcehhez oldukla
~ l-. 'ıOll edibi Jorj DUhamel bir n blldiribıektedir0 

lttt:ıdlatn11 Ls~§b°!rlnılzc gclecekUr. Elverumdan Rcnaya do~ru tar
t~ 'nlıtıtuau dl F'raıısız aso.rtau- dcdilen Almanlar şimdi İngiliz ve 
~! rctnkat rektöru profesör Gab- Norveç kuvvetlerinin tazyikı altın. 
~ ~e bir k etmektedir. Edibin §eh· da ricat etmektedirler· 
~Clcıır. Onferana verıne3! ınuh- İngiiiz kıtaatı Renn'nm şlmıılin-

l!:tı~-- de 'l'rondhnym ile Elven.•m nra-
r,ıı.... - -nkın lsvt . 
~·~ Illakin eredcn get1rtcceg-t sındnki demlryoluna gelerek Elve-
l::a lar nl'tıaın ... elbert

1 
hakkında al4.ka- nım lsfkamelinde tanrruzdıı bulu. 

her ._ r ruıı........ nuyorlar. 
M •• "•rıuyor. ....,, ... a yapıldığı 
-~ Ayni zamnnda, diğer İngiliz 
~e~ıe tı:~ellert ıneınıekeUmız kuvvetleri de Littlehaınnr'a gele-
L.. \l\leııecckUr.. rek Hnmar istikametinde tnnrru.z 
...-, ~ ediyorlar. 

~ır-nc:te • * * * • Elo • Pnrl!, U - Almanyanm lırvcçe ta-
'cvr~CUer Vladivoıtokda h arruza başlıyacağı muhakkak addedll 
()~ an Yi.Pınaktadırl nvo. mcktcdlr. Alman haberlere göre Al· 
bu)'Ult ~takt bUtQn Rus ~;·1 BUyUk manya lsvee ko.rvısmda bulunan Bal 
~llıbardnnaıı ta 

0 
an lle 1 tık llmo.nlo.nnda mUhlm kuvvetler 

~rak etınet~:~lerı ma. tahşlt etml§ ve vapurlara bindirme-
~ 

0 

fo baoıam,.br. ime hUklllnoU, .Al· 

~'!~arıstanda emn·yet havası 
~ fatettrııı; • 14 (A.A.) - Amerika 
't 11.ttaııı te Anıcrlkalılan Acilen Ma
~ltıe ııa:ke davet etıncsı mtıno.-

l'>. taV'zlht ar tclgrnt ajansı aşağı
~-~ tc 1186retm~tır: 
1~ "-llle~ebt gazeteleri, Budapcştc
C\ lcııcu ~ ee!nreUnın Amerlko.lı
ht )et ttznı cartstanı tcrko davet 
Ilı ~rter ' olduğuna dıılr bir takım 
r!.u~caı:,oıırotınııııcrdlr. Bazı gazotc 
" \>a.. Inda bu tedbı ''· l~ · "<:IYctın r, .....,ca.r18tan 
ı}'4 Oldu endi&ıe uyandıracak tnıı.hi 
~ ğu sureUnde tefsir edllmla-

f 'ıu Alı~tta bir 
t tlıı0 gıs r menbadıın blldl-
~ tı-ıltıııııa re Amerikan ae!nreU, A.
e\ıcut nı lıenUz seyahat tmkAn 

11-;cn A 1 
merıkaya dl:!nmelcrlnln 

ınUnıısıp olup olmıyncnğını tetkik ede 
bl!nıclcri lein her sene olduğu gibi 
tarulınler tcvzı etmekten bagka bir 
ııcy yapmamıştır. 

Amerikan ıc!nreU, bu tamlmlcrl 
tevzi ederken A vrupı:ıda ikamet ctme
lert için ciddi &ebcbler mevcut olan
lardan batıkalnrmı §imdlkl ahval ve 
,craıt dahilinde Avrupada kalmama. 
S-a ikna ctmekt.cıı. bqka bir gaye ta
kip etmcmi§Ur. Şu halde Amerika ee
tarctı tara!ından bu muvnkko.t ta.
mimler tevzı edllme3lııden içinde atı
kQn ve asaytrıtn bUküm aUrmckte oldu 
ğu Macn.rlstnnın vazıyoU hakkında 
ynnlıı neUccıler lstlhrae etmek doğnı 
olmaz. 

lDAHİLDEI 

Sırrı Bellioğlu bugün askeri 
makama teslim olundu 

Ta uzakta ba~ka ıgıklar da gö- ölü, yirmi otuz yaralı vardı. 
züküyordu. Birdenbire, acı bir çığlık du. 

Her iki tarafın hiç bir top a,.. yuldu. 
teşi yapmadan doğrudan doğruya Bu, bir kadın sesi leli. Doğan 
bilek, hançer, balta ve kılıç kuv- heyecanla geriye baktı. Karanlık. 
veti ile iş görmek istedikleri aşi· ta birfey ıe~memitti. Fakat bu· 

Hükumet ve ordu crkarule eli- kendisini ziyaret etmişler ve ko· kArdı. nu ikinci bir çığlık takib etti: 
ğer birçok kimselere siyaseti ten· nuşmuşlardır. - Doğan yetitJ 
kit ve tahrik edici mektuplar gön Sırrı Bellioğlu son günlerde Doğanın kuvveti altmıt kişi Diğer bir Venedik gemili, 
dermektcn suçlu eski Kocaeli me memurlarla sohbetlerde bu- kadardı. Gelen gemiler müret" Yaman reisin sancak tarafından 
busu Sırrı Bellioğlu bugün saat lunmağa başlamış ve bu sabah tebatmm i:3e yUz elliji geçeceği gelerek Doğanın gemisine llaldı:r. 
12 de Emniyet Müdürlüğünden hepsiyle ayrı ayrı vedalaşmıştır. muhakkaktı. Ma·vıUih, Dağanm m19 bulunuyordu. 
çıkarılarak otomnbille Merkez Sırrı Bellioğlu kendisile görü • kendi kırmızı gemi.sinin manevra Doğan geriye doğru koıtu ve 
Kumandanlığına gönderilmi§ ve şenlere bu işi asabt buhranlar ne- kabiliyeti çok fnzla olduğu için, kendisinin de farkına vannadığr 

d . • böyle hareketlerde yan yarıya va- bi h ,_ ba d ğ 
askert makama teslim olunmuş - ticesin e yaptığını söylemı§tır. ziyctin kendi lehine olacağını bili- . r ız" am ra o nı koıtu. 
tur. • . ı 1 ' "

1 Kendisile ba~ka hiç kimsenin a· - Doğan l Doğan 1. • 
Ankarada yüksek makamların lakası olmadığını da katt olarak yo~:~edikliler: Bu ıes Kiyaranın icsiidi. Bu 

tetkikinden geçen tahkikat evra- bildirmiştir. Esasen 60 yaşını _ Heeeey, u~ıırsuzlar! arada İrin.inin eeıi de duyulmuıtu 
kı dün ak§aın Emniyet Müdür • geçkin olan Sırrı Bellioğlunun Ava.zelcrile ··yorlardı· Dofa· Ses, geminin arlra tarafından ge. 
lüğüne gelmiştir Bu sabah Sırn son zamanlarda çok sinirll oldu · nm Uı.yfalan iso en kUç~ bir liyordu. 
Bellioğlunun son bir ifadesi alın- ğu da .söylenmektedir. ses, bir harcl.t.t yoktu- Yaman re- Yırtıcı bir kaplan gibi atıldı 
mı~ ve tahkikat evrakı Emniyet Bir ara Halle Partisine milra - isin gemisi soldnn ilerliyor ve to- ve herşeyi gördü. 
Müdürü Muzaffer Akalın ve Va. caat ederek tekrar mebus namze· pal Ahmet reis te, bir hattı mlls- Be~ Vcnedikli, diğer gemiden 
1i Lfüfikırdar tarafından askeri di olmak isteyen Sırrı Bellioğlu - takim UslUnden onu takib ediyordu· buraya atlmuı ve her nasılsa dı. 
makama havale olunmuştur. nun bu hadise üzerine daha fazla Üç Venedik gemisinden blrls1, şanya çıkmı~ bulunan Kiyaravı 

Emniyet Müdürlüğünün öğle sinirli bir hale geldiği de görül · sancak tarafmdnn Doğanın gemisi. yakalamı~lardr. 
paydosu zili çalıp bütün memur- müştür. ne rampa eder etmez, Doğanın. gUr Doğan: 
lar çıkıp gittikten ve işlerini ta· Sabık mebus bu sabah Emni - sesi işitildi: - Alçaklar, onu almak için ev. 
kip eden halk da daireden ayrıl - yet Müdürlüğü merdivenlerinden _Aslanlarım, avımız keneli gel. vell benim cesedimi çiğnemek il· 
dıktan sonra Sırrı Bellioğlu Em. koltuğu altında mektupları ya~ • dl· znndır. 
niyet Müdürlüğünün en üst ka - dığı yazı makinesi olduğu halde Ve birdenbire, yerinden firladı· Diye bağırdı ve Venedilcliler. 
tındaki odasından alınmı~, ya - inmiştir. Bu sırada gazete fotoğ· Kancalar hazrrdı· Tayfalar, ilk na- den birinin omuı: köküne yıldırttn 
nında birinci ube müdür muavini rafçıları Emniyet MüdürlliğU ka. rayı basmı~lardt; · gibi bir darbe indireli. Vcnedikli, 
Zeki ve birkaç sivil memur ol· pısı önündeki otomobilleri siper - Bize Akdeniz martılan derler· ağaç kUtüğU gibi, yuvarlaruvc.r
duğu halde a§ağı indirilmiştir. alarak Sırrı Be11ioğlunun gizlice Dayanın hey Vened.ik köpekleri!·· di. (Devamı var) 

Sırrı Bellioğlu, nisanda girdi - resmini almağa hazırlanmı~ bu -pıı----------------------------11. 
ği Emniyet MüdürlUğU misafir - lunuyorlardı. Fakat Srrn Bellioğ· 
hanesinde bu suretle 22 gün kai· lu, kapıya gelir p-elmez fotoğraf· 
mış olmaktadır. cıları hemen görmüş ve derhal 

Srrrı Bcllioğlu, misafirliğinin durarak rahat rahat resir .. çek . 
ilk günlerini çok sinirli bir şekil· melerini kolaylaştırmıştır. Resim 
de geçirmiş, ve iki gün ağzına ler alındıktan sonra Sırrı Bellioğ
c;aydan başka bir şey koymamış lu fotoğrafçılara "daha? ... " diye 
bu arada birkaç defa şiddetli si- sormuş ve bir iki adım attıktan 
nir buhranları geçirmiş, hastalı - sonra tekrar durarak poz vermiş· 
ğından sık sık şikayet etmiştir . . tir. • 
Fakat birkaç gün geçtikte .• sonra Bundan sonra otomobile gire 
Sırrı Bellioğlu bu .hayatına alış · rek memurlara ''.ttllahatstl'..arla • 
mış ve ilk düşünceli tavırları ye· dık" demiş ve otomobili hareket 
rin: neşeli ve normal görünmeğe etmi!':tir. 
başlamıştır. Bilhassa bütün ga- Eski mebusun bugün mahkemeye 
zetelerde hakkınc!a yazılan yazı - çıkanhp çıkantmadığı hakkında ha. 
tarı dikkatle takip etmiştir. ber aldığımız takdirde bunu birinci 

Karısı ve kızı hemen hcrgün veya ikinci ııaytalanmızda vereceğiz. 

Bugün gürbüz çocuk 
müsabakası yapıldı 
Çocuk hafta~t dev<ım ediyor. 

Dün Ankara ilk ve orta mekteple
rinden seçilen bir çocuk heyeti, 
Cumhurreisi lsmet Inönüye gide. 
rek sevgi ve saygılarım teyid 
etmic::!crdi. Milli Şef ve Bayan 
InönÜ, yavruları büyük bir 
şefkatle kar~ılamışlar ve kendile. 

rile a}'rt arn alakadar o1muc::lardı. 
İstanbul Çocuk Esirgeme Kuru

munun tcrtib ettiği gilrbliz çocuk 
mUsabakalan bu sab:ıh Bcyoğlun
dn Frnruıız Tiyatrosunda ynpılmıA
trr· 

Tiyatro salonu, bUyUk bir allı.ka 
ile karşılanan bu mUs:ı.b:ı.kalara gi. 
recck çocuklan getiren ailelerle 
erkenden dolmuştur-

Milsnbnkalnrm mUlehııssıs dok
torlardan mürck.kı;b jtiıi heyetinin 
reisi Dr· Ali ŞUkrU bu seçimlerden 
evvel çocuk bakmıı hakkında bir 

konferans ve~tir. 
Bunu milteaklp heyete gösteri

len gUrbUz çocuklar tee 1k edilm13-
tir0 

.Mllaabakaya 200 çocuk ıııurak et
mJ§tir. Bunlar aramndıın 40 çocuk 
.seç!Jml~tlr. Bu kırk çocuk anuımda 

kura ile Uc; y~ g'TUpundan Uçer ÇO· 

cuk aynlmııtır. 
Kura neticesinde blrlncl, ikinci ve 

UcUncillUğU ko.z:ınanlar §Unlardır: 

1 den 6 yll§ma kadar olanlar ara. 
sınd birinci Sevim, ikinci Ahmet, U· 
ı;;UncU TUrlter. 

1 den S YlllJlna kndar olanlar ara 
6ından birinci Ayşe Kadızndc, ikinci 
Sedat DUzyUrck, UeUncQ Türkc.n Şen, 

3 dem 1 ynı;ıınıı. kıı.d:ı.r olc.nlard:m 
lılrlncl ~elçuk ny<lcırJr, tklncl Erç!zı 

Benice, üçllllcU Adnn.n Yalıer, 
Bunlarn muhtcll! oyuncaklar hedt· 

ye edilmiştir. 

Se<en1e f11krataır 
Mahcubiyet 1 Bozuk gözlük 

Nasreddin Hoca bir gece evine Bir gün yeniçerinin birisinin' 
hırsız girdiğini görünce koıup kafası fena halde kızar. YUbck
yi.ike saklanmış. kaldırımdan ıeçerken: "Birisine 

Hırsı:z her tarafı aramış, tara- çatayım da bir iyi pataklıyayım.'' 
mış, bir ıey bulamayınca nihayet der. 
aon bir limitle yükün kapağını O sırada karşıdan gözlük sa -
açmış, bakmış ki, içinde bir a ,,, tan bir Yahudi göz:ükilr. Yeniçe· 
dam: ri bunu görür görmez "tamam 

- Burada, ne arıyorsun? Kim· kısmetimiz geliyor." der. 
sin? Yahudi iyice yaklaıtığı sırada: 

Diye sormuş. Hoca cevaben: - Ne satıyorsun? diye baft-
- Ev sahibiyim.. Sana çalacak nr. 

bir şey yok da, utandım, saklan· - Ya.dük. 
dım, demiş. - Kaça? 

Yemin - 5 kuru). 
Beşikta1ta oturan kibar bir ra· 

tın konağına kandil tebriki için 
bir hcca ile bir dalkavuk giderler • 

Söz arasın.da kibar zat bu ge -
ceyi nasıl geçirdiniz diye hocaya 
sorar. 

Hoca - Efendim, bu gece sa
baha kadar tam bir mushafı şe -
rif yazdım der. · 

Ev sahibi dalkavuğa da: - Ya 
sen nasıl P'eçirdin, der. 

Dalkavuk - Efendim bu gece 
Usküdardan Beşiktaşa geçmek i· 
cap etti: Denizde bir dalga bir 
dalga, sandalımız Kabat:aıs önleri
ne gelince dalganın şiddetinden 
Cihangir camisinin minaresine 
kadar çıktı indi. 

Ev sahibi - Hiç eandal mina -
·reye kadar çıkar mı? 

Dalkavuk - Efendim eğer ya· 
lan söyli} orsam hoca ef en<li. haz:· 
rctle:rinin bu gece sabaha kadar 
yazdığım cöylcdiği mufilıafı şerif 
cı\rpsın. I 

- Ver bakalım bir tane der, 
alır ve gözüne geslrir. Fclut çat. 
malt için bir bahane bulmak ll· 
.zunl 

- Ulan, bu ne biçim gözlilk 
be? .. Ben b-Jnunla e~ görUyo· 
rum.. 

Yahudi herifin niyetinin fena 
olduğunu anlar ve: 

- Dur, bir de ben bakayım .. 
der. Gözlüğü yeniçerinin elinden 
alrr. Gözüne takar. 

- Dediğin doğru, ben da ayni
l!ıı yordum. Y8zlilkler buzuk! .. 
Al be1 kuru~ ... 

Sağır 
Ahmet ile Halil mahallenin iki 

tanmmı~ eağırlan idi. Bir gün 
sokakta kar§ıla~tılar. 

Halil sordu: 
- Ahmet, nereden txsyle, lcah. 

veden mi? 
- Yok canım, kahveden. 
- Ha .• Ben de öenl kahveden 

t?elivor sandnn. 
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- Acırım haline! .. Çünkü an· 

la~ılıyor ki buralarda yaşamak 
pek kolay iş değil... Herkesin 
harcı değil. .• 

· geri döndü. Abbasın yüzünde~ 
maske rengi değişmişti. Ade rı 

q/ f/J~ derisi çekilmiş gibiydi. ".i~ı~ Çalışan kadınlara 
Gençhk, sıhhat ve neşelerini 

- Seyyidimin evine bakmak 
boynumun borcudur. 

Burhan Şefik başka bir şey 
söylemedi. Arap uşağın hali ifa· 
desi onun ağzından söz almanın 
kolay olmadığını gösteriyordu. 

U 
1 

(/ j daha ziyade parlayordu. Dılı 

t 
tutulmuş gibi. kah anlaşılınat 

~ .... ~ 'I ~ cak kadar çabuk konuşuyor 
.l:.,.:..'f.&-1 _j_I::::_ Efendisine yaklaşarak: 3 

Nakleden: - Bir beyfendi... dedi. tl•~-

mu haf aza etn1ek ıçın · nasıı1atier f! n iL.ii /N.. ~L41 n ce ~ ~ /N.. başı temiz... Son vapuru kaÇ: 
U I!:::. ırıı A uwu C31 ~~ ~ mış; bu gece bizde misafir k~~~ 

kalamıyacağını soruyor ve sofll"'" 
cevabmızı bekliyor. 

Gençlik, sılıhııt ve neşe yalruz ev. 
lertnde y~ryan kaclmlann hakkı de
ğtldlr. 

.;:ı.ıı;an 1-;adm da diğer bütün lta • 
dı:nlar glb1 bu haklru-a maliktirler. 
Çalı§mak bir kadmı kadınlıktan tec. 
rit ebncz. 

Çcı.l • ın:lk, he: medeni insan için 
ya.,adığı c miyeto karşı ödcmeğc 

mecbur olduğu bir borçtur. Asrımız, 
kadın olsun, erkek olsun hiç bir in. 
ııanm tutcyll olmasım, şunun bunun 
sırtmdan ynşamasmı mıızur görmn. 

Yaşamıığa h:ılc kazanmak için c;a. 
lışmak güzel bir §eydir. 

Fakat çol' yanlı§ bir düşünce var
dır. Bu d~ce maalesef yalnız baş· 
ka Iarmm ı:;alıı1an kıı.dmlar hakkında 

edindiklcrl yanlış fikir değil, bizzat 
çalışn.n kadmhrm da birçoğunun pek 
hatalı olan bir tclW:!lerldir. Çalışan 
kadm blr t>ıı.rta kadınlıktan styrılır. 

Halbuki b1ı çok hatruı bir hUkUm • 
dllr. Kadın çalı§ırsıı. kadmlığmdan 

bir oey Jmybctmez. BilD.kis onun va
zltc:rt kadmm ç:ı.lı§llralt bUtUn cinsine 
M.a meziyetleri ve gllzelllkleri lmy • 
bett'Cin1 iddia edenleıin bu yanlış ld· 
cllıılnrmı boıııı çılmrm:ık lc;ln dlğu 

lcadınlar gibi hattll diğer kadmlardan 
d:ı. dalın fazla bir itina ile kendine 
bakmak ne!le, sıhhat ve gençliklerini 
muhafaza etmeğe gayret etmekUr. 
lote çalışan b:ıynn, biz de onun için 
bumda aize hitap ediyoruz: 

Çok meşgul bir kadınsınız. Ya ko. 
ca:ıızm ktwuıcı allenlzin lhtlyaçlan. 
na yeU~mlyor. Ya dul, yahut da hiç 
evlenmemi§, !akat. buna rağmen ya 
çocuklarmızm, ya ana baba ve kar • 
d~lerln!zin de ekmeğini kazanmak 
lht!yacındaSmız. Hayat. günden güne 
gllçle§iyor. Kazıınçlar az fiyatlar ey
llllden evveline nLsbctcn birçok mad • 
delerde yüzde otuz derecesinde teref!ll 
etti. Zihniniz, dar bUtçenizin günden 
gllne artan bu mll.!l"aflarlıı. tevııztlnll
ne çalışırken pek yoruluyor, eskiden 
daha. fazla kazanabilmek için kendi. 
nizl harnp ediyorsunuz. 

Fakat. bu §ey sizin manevfyatmızı 
bozmamalı. İkinci bUyUk harp henüz 
yeni ba.olnmı§ bulunuyor. Daha mllş· 
kül ve daha kötü günlerin gelip çıı.t

mıyncağmı klm!e tekcUUI edemez. 
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Günlük buln1aca 
Sııldan sap: 
ı - Bir kaza fsmf. 2 - Ekmek 

yap:lır, devrilmek, 3 - Bir nakil va.
ıntnar. 4 - Yere inen bulut bir ra
kam. l5 - Ak11Jı kadm, bİr zamir, 
6 - Memleket, işaret edatı, nida, 7 
- Fena değil, bir renk, S - Muvaffıl 
kiyet, kazanma. 9 - Bırakılan eser, 
bUyUkler. 10 -: Odun çıkarır, mem
nu. 
Ytı!mrdan ::,:ığı: 

l - Blr vl11yet, c.d, 2 - Ekmek 
yapılır, bl!' rakam, 3 - Emir dinle
memek. 4 - Çok Sicak, sada, :; -
Z enmek. 6 - Bir §&lr, çelikten ya
pılır. 7 - CUmle. tarihte me~ur bir 
melike. 8 - Hayır, kirli, O - Erkelt, 
arapça kırmızı, 10 - Kıs:ı ZJlJil!lil, 

bir nota. 
99 No, b bulmacamızın lınlll: 
l - SArl, Amıı., 2 - M, Kasaba, 

A, 3 - Ak, Y, Sa, As, 4 - Had, Ka, 
Ova, IS - Ho.\"alt, Ur, 6 - Kl, Ele
mek; T - Jrt. Ot. P.ah, 8 - Le, Ar, 
S, Ta, 1 - E, A§lret, L, 10 - An, 
Emel. 

Bunun için slnirlerlnlzl, sıhbatmızı 

ne§enizl ve her şeye mukavemet e • 
debllmek için iç ve dış gençliğinizi 

yani ruh ve beden gençliğinizi muha. 
raza etmeğo çıı.balayınız. 

Fakat içinde hulunduğunuz bUyUk 
meşguliyetler arasında her gün gU • 
zelllğlnizl muhafaza veya sıhhatinizi 

korumak için neler yapmanız ıazım 

geldiğini unutabilirsiniz. Onun için 
sizinle §imdi §Urada birlikte bir prog 
r:ı.m yapalım. Siz bu programı bir kar 
ton üstUne yapıııtmnız ve banyo o . 
d~ duvarma asınız. Yahut esvap 
dolabınızın içine asınız. Her sabah 
onu orada okur ve tatbik eder, ayrı_ 
ca: "A! .. Neler yap:ıcnktım ?" suali. 
le yorulmazsınız. 

Kendinize haftada Uç gün hasre • 
d1n1z. ÇUnkU daha fazla vaktiniz 
yoktur. 

Pencereye yaklaştı; koyu kül 
rengi gökyüzünün altında bir bu· 
lut gibi görünen ve gittikçe ka· 
raran uzak sahilleri derin bir hü· 
zün içinde seyretti. Köşkün yo. 
kuşlu bahçesi yapraklar, dal kı· 
rıntıları ve çamur içindeydi. t· 
çini çekerek kendi kendine: 

- Burada garip günler geçire· 
ceğiz ! dedi. 

Gece köşkün her tarafında bu· 
yük lambalar yanmıştı. Mustafa 
Nazmi efendi genç misafirine i· 
kinci kattaki odaları da gezdirdi 
ve köşkün arka tarafında kalın par 
makhklarla kapalı pencereleri 
yarım daire teşkil eden bir odası· 
na alarak: 

- Burası; dedi. Benim en kıy-

ls'lrahat etmek için ldzrmgelen bir 
reJlm yapınız. 

:t..yın içinde bir kere mesela. onun
cu gUnU pedikür ynpınız. 

Her cumartesi şehir dı!Jına çıkı -
nız. MUmkUnse pazar akşamına ka
dar kalmız. Yoksa sportif gezintiler 
yapınız. Veyahut sevdiğiniz bir spor. 
la me§gul olunuz. 

Her ayın birinci '-e on be,ıncl gün_ 
!erini kuvalllre hasredlnlz. 
Ayları da yine bu suretle tanzim 

ediniz. Her ay kendinize ait bir şey_ 
le meşgul olunuz. 

tkindk!uıun - Dlşçinlze gidiniz. 
ağzınızı muayene ettirip bozuk di§ -
lerlnlzle me§gul olunuz. 
Şubat - Doktora gldlp kendinizi 

bir muayene ettiriniz. 

metli eşyamı ihtiva erler. Antika 
odası! .. 

Filhakika yerde ve duvarlarda 
kalın halılar, seccadeler, duvarla· 
ra dayalı ve ortada içi parıl parıl 
yanan gümüş belki altın masnuat 
vardı. Burada eski Arapların en 
ince, en kıymetli el işleri görülü· 
yordu, Kalın halının üstünde bir 
kaplan ve iki yaban kedisi postu 
yatıyordu. 

Mustafa Nazmi efendi, vitrin. 
}erden birinin önünde durarak 
misafirinin yüzüne baktı. Bu vit4 
ride parıl parıl parlayan sarı bir 
şamdan vardı. Harikulade işleme· 
si gözleri kamaştırıyordu. Bes· 
belli ki yarım metreye yakın bo· 
yu olan bu mükellef şamdan altın 
dan mamuldü. 

Burhan, gözlerini bir liihza hu 
kıymettar eserden ayırarak oda· 
nın her tarafın':\ göz gezdirdi. 
Nazmi efendi hafifçe güldü: 
- Ne diişündüğünüzü anladım . 

Bu kadar kıymetli eserleri böyle 
bir odada, hele böyle dağ başın· 
da bir köşkte nasıl muhafaza et
tiğime şaşıyorsunuz. Sonr:: ca 
bir tek adamla değil mi?.. Ben 
düşündüm, taşındım. En emin 
yer olarak bu köşkü ve bu cd::ıyı 
buldum. Köşke girmek, zcr!a ve 
gizli olarak girmek mümkün de
ğildir. Abbastan daha emin, ya· 
hut Abbas kadar emniyetli bir 
ikinci adam bulmak da kabil d::· 
ğildir. 

- Köşk çok mahfuz mudur? 
- Mümkün olabildiği kacar ... 

Yakmadan, yıkmadan bu köşke 
taarruz etmek manasızdır; fikrin· 
deyim. 

Burhan Şefik, önünde bulun -
duğu vitrinin icindeki kıymettar 
esere tekrar gözlerini dikerek 
sordu: 

- Bu şamdan, pek mi antika 
birşeydir? 

- Bütün Arabistanda, Hicaz. 
da, Yemende, belki daha yukarı· 
larda bunun kadar kıymetli bir 
eseri san'at bulunabileceğini zan. 
netnriyorum. Son derece mahira· 
ne riŞltnmiştir. 

- Birkaç bin lira kıymetinde 
demek ... 

ründü. O zaman lambadan cok 
uzak bir köşede duran vitri~ın 
içindeki §amdanın baştıın başa 
sarı bir ziya heyeti altında 
parlaır.akta devam ettiği hayretle 
görüldii. Bu ziya gittikçe kuv· 
vetlendi ve karşısmda dt.ran iki 
adam biribirlerini rahatça görme
ğe başladılar. Burhan Şefik hay· 
retini gizliyemedi: 

- Ne garip şey!... 
-Fakat bu şa:ndan yeryüzün· 

de bir tek değildir. Bunun f'ibi 
daha iki tane var ki hepsi biribi' 
rine tamamen benzedikleri halde 
yalnız bir noktada bibirin<.ien ay· 
rılıvorlar. 

Nazmi efendi, Burhan: kolun. 
dan çekerek vitrine daha çok 
yaklaştırdı. Camın üstünden e· 
liyle bir noktayı göstererek: 

- Saır.danın elle tutulacak 
kısmı. 'yani tam ortası yok mu? 

- Evet ... 
- Bu noktaya dikkat ediniz; 

burad3 bir anahtar gekli görecek· 
siniz. 

- Evet, tamamiyle ... 
- İ§te bu l:mm, diğerlerinde 

biraz farklı imiş ... 
- Bu farktan ne çıkıyor ve bu 

farka sebep neymiş? 
- Bi!mem! .. 
Sonra Nazmi efendi 15mbayı 

tekrar açmak üzere odanın öteki 
köşesine giderken Burhan sor. 
du: 

- Şimdi öteki şamdanlar nere 
de acaba? .. 

Nazmi efendi dalgın ve lci· 
kayt: 

- Bilmem; diye cevap verdi. 
Burhan bey, Fahirenin canı sı

kılmaya başhmıştır. Artık onun 
yanma gidelim, değil mi? .. 

- Hay, hay ... Nasıl emrede~ 
. ' senız .... 

Bu cevabı veren Burhan Şefik 
ev sahibinin kıymettar hazinesi 
hakkında daha fazla tafsilat ver. 
mek istemediğini sezmişti. 

• • • 
İki gün geçti. Ayrıca Fahirey· 

le de meşgul olmasma rağmen 
Burhan Şefik, köşkün her tarafını 
inceden inceye tetkike imkan bul· 
muş, müstakbel kayın pederinin 
korkularının sebebini daha iyi 
anlamaya başlamıştı. Fakat bu 
korkunun bilhassa bugünlerde 
arttığı da muhakl:ak ki bunun 
sebebi kendisince meçhuldü. 

Bu iki gün son derece sakin, 
sessiz geçtiği halde bir akşam, 
yemekten pek az evvel köşkün 
kapısı çalındı. Zil sessiz sofada 
birkac kere ve biribiri arkasısıra 

Nazmi efendi hiddet ve kcrltıl 
içinde: . 

- Ne münasebet? dedi. :BU~ 
sı han mı? Neden içeri aldın }. 
bas?... ' r 

- Efendim, ismi Mehmet 5 

lam imi'l sizin en yakın ehibb' 
nızdan ol~uğunu söyliyerek tıC" 
men içeriye girdi. ... 

Mustafa Nazmi efendinin Yo 1 
züncleki kan sanki son damlasıflıı 
kadar çekiJ.ii. Fahire ve Burb~ı. 
Şefik endişe ile ona ba\:ıvcrlar ıı• 
Nazmi efendi kendisine batı.\, 
aller soracaklarını anladığı 1~:11 
kendisini çabuk topladı ve kes 

1 

bir seı;le: ·r 1 
- Beyefendiyi buraya gctı 

Emrini verdi. e 
Gece misafirinin tehlikeli ~

tehditkar bir manzarası. hali Y0
11• 

tu. Benzi uçuk, güler yüzlü, ;e. 
yıf ve çelimsiz bir adamdı. ııı 
miz, pak giyinmişti. Yaşını baŞda 
almış olduğu halde konuşoıastl1 
bir çocuk safveti görülüyordıılııi 

Odaya girer girmez iki el 
birden acarak: 

- Vc:y Nazmi cfendiciğirı1~ 
rlccii. Zatıalinizi bunca seneıerd;~ 
sonra buralarda bulaca~nnı .;1· 
mi hiç ümit etmezdim. son ed' 
p~ru kaçırınca gecevi ne~ d' 
geçireceğimi iskele kahvesıt1dY 
düşünüp dururken imam cfe~ıe· 
den den tesadüfen zikri c:ın1 ıı. 
nizi burada bir köşk aldı~;~,ı 
hatta iki gün evvel de geldıg \jf 
öğreneyim ... Ne tesadüf, ne it 
nü talih!... . 

Bu nagihani baskınla ne ya~ 
cağını şaşırarak odadan çıktt18 

hazırlanan Fahireye bablsı: el 
- Gitme kızım, dedi. Yab:ıfl 

değil... ~) 
(Devaın~ 

Pazartesi - Meyve rejimi günU, 
sıhhatiniz için. 

Mart - Dlr gllzelllk mütehasaıaı
na giderek cildinizi saçlarınıza veya 
fazla şl§manlrğmızla meşgul olunuz. 

Nl!UUl - Dişçiye gidiniz. 
1Uayıı1 - -~ 

- Kıymetini biçmek bizim e· 
ümizde değildir. Çünkü yalnız 
maddi değil, manevi kıymeti de 
var. Ben bunu Elciyadda, Arabis. 
tanın ortasında, eski bir makam
da, yani türbede buldum. Harap, 
metruk bir türbede ... Şayanı dik. 
kat bir nokta da §amdanın gece 
karanlığında parlaması, adeta nu. 
rani ziya neşretmesidir. Bu nasıl 
bir altından yapılmış? Anlaşılır 
şey değil. .. İşte oranın yerlileri 
bu ziyayı türbede yatan evliya· 
dan H üvey tin ruhaniyetine at· 
f ediyorlar; Ondan dolayı bu 
şamdana büsbütün başka bir kıy" 
met ve ehemrr.iyet veriyorlardı. 

çınladı. Hepsi hayretle biribirle- TAKSIM EDiNiZ . 
rine baktıhr. Böyle geç saatte e4J' 

Cumartesi - Güzellik günU, öğle. 

den sonra bol vaktiniz olduğu için 
eildinlzl temlzleyebilirslnlz. 

Pazar günleri - Manikür günUnUz. 
Aylan da göylr taksim ediniz: 

• llazlran - Permanant yaptırınız. 

remmuı. - Dl~çlye gidiniz. 
Eyllll - GUzeUlk mUtehassısmı zl. 

yarct ediniz. 

kimin gelebileceğini t::ıhmin et· Bu resimi o şekilde tak~~jriP'. 
medikleri ve kimseyi de bekleme· niz ki, parçaların şekli bırıb~ 
dikleri için gözler birden Mustafa benzesin ve mesahaları rtı.-_" 
Nazmi efendiye dikilmi~ti . O de· olsun. Aynı zamanda her pı-'' 
rin bir endişe içinde Abbasa bir noktayı ihtiva etsin. 

Her ayın ilk cumartesi ve pazar 
gUnU mUmkUnse vUcudunuzdnki ze 
birleri temizlemek ve tam mlınaslle 

Blrlndtqrln - Dişçiye gidiniz. 
lklncltctrln - .... 
BlrlnclkAnun - Permenant yaptı. 

nnız. 

Mustafa Nazmi efendi sözünü 
tevsik için odadaki lambavı kıs· 
tı. Her taraf zifiri karanlığa bü4 

döndü. 
Abbas, bir arıda sıçradı, soka~ ~~ 

kapıcım açmaya gitti ve hemen 1 ~~ 

.__a ik~9.:_j Zengin olmak ıstemez misiniz? l_Bu~RH~~cd;;URÇAK 
Naci hayatta muvaffak olamamış bir 

adamdı. Kendisini senelerdcnberi uzaktan 
tanırdım. Bu zavallı yalnız muvaffak ola· 
mamı' değil, aym zamanda, muvaffakı· 
yetsizliğin canlı bir heykeliydi. O, ayak 
kabıları parçalandığı zaman yeni bir şap. 
ka ve elbisesi yıpranıp döküldüğü zaman 
yeni ayakkabı alabilen, baştan aşağı giyin 
meğe hiç bir zaman kafi parası çıkışma -
yan bir zavallıydı. 

Kendisiyle aynı sempte oturuyorduk. 
Her gün, güya işleri ıçın şehre inerdi. 
Fakat şehre inip ne yaptığı, nasıl bir iş 
tuttuğu pek belli değildi. Birşey alacağı 
zaman, yatgın ve ucuz mal satan dükkan. 
tarı dolaşıp çekişe çekişe pazarlık ettiğini 
görürdüm. Pazar günü lazım olan yeyip 
içeceği cumartesi günü pazar yerlerinden 
alırdı. Hasılı Naci hiç te gıpta edilecek 
biri değildi. 

* * * 
Bir akşam gazinoya gitmiştim. Bir 

de ne görsem? Naci sırtında ''yeni" bir 
kostüm, "yeni" bir palto, ayakkabılat, 
hattA ağzında 'yeni'' bir yaprak cıgarası 
ile, baştan aşağı yepyeni, gıcır gıcır, ku· 
rulmuş oturuyordu! 

Naci beni keskin, nafiz bir bakışla 
süzdü. Bu bakış karşısında eriyip küçül· 
düğümü hissettim. o sırada amirane bir 
ses: 

- Otur! dedi. 
Bu. tam manasiyle bir kumanda idi. 

Hem de kimin kumandası? O zamana ka. 
dar hiç kimseye, hiç bir şeye kumanda 
etmemiı olan Nacinin ... Bu emre bili ih· 

tiyar itaat edip oturdum. 
Naci: 
- Sana bir içki ısmarlayacağım. Hem 

de en J>"lhalısından .. dedi. 
Ben bu beklemediğim ikram karşısın

da büsbütün afalladım: 
- Şey .. Ne zahmet .. İstemez .. derneğe 

dilim varmadı. Nihayet: 
- E, b1kabm... İşler nasıl Naci? 

diye sordum. 
- Ala 1 dedi. İşler yüzck iki yüz arttı. 

Yakında tatbik edilecek. Mühim pro
jelerim ae var. 

Yüzde iki yüz nisbetinde artan bu 
işin ne olduğu hak.kında bir fikir edinebil. 
mek için clegeçirdiğim bu fırsattan istifa· 
de etmek istedim: 

- Affedersin Naci.. Sana birşey sora
cağım. diyecek oldum. Fakat Naci sözü· 
mü bitirmeme vakıt bırakmadı· 

- Bak sana birşcy göstereyim. diye. 
rek cebinden çıkardığı bir kitabı uzattı. 
Kitabın serlevhası şu idi: 

"Nasıl zengin olmalı?" 
- Ha.. Malum.. dedim. Bunların ne 

safsata olduğunu .. 
Fakat söz söylemek ne mümkün. Naci 

derhal atıldı: 
- Dur, acele etme .. dedi. Bunu ben 

de senin gibi safsata zannediyordum .• 
Senelerce bunlan birer hezeyan sandım .. 
Fakat geçen hafta • her nasılsa - bu kitabı 
dikkatle, ama çok dikkatle okumak aklı· 
ma geldi.. Söylediklerini harfiyen tatbik 
ettim. Aman efendim, aman!. Meğer ki· 
tap serapa hikmet dolu imiı de haberim 

yokmuş .. Hele şu halime kıyafetime bak 1 
Nasıl?. Canlı bir muvaffakıyet tim~li 
değil miyim?.. Muvaffak olduğumu hili4 
yorum, hissediyorum. Kitabın şu faslı 
yokmu? "insan karşısındakinin gözlerine 
nasıl bakmalı?" bu faslın bana namütena
hi faydası dokundu. Beni adeta ihya etti. 
Şimdi artık dünyada hiç kimsenin gözle· 
rinin içine bakmaktan korkmıyor, çekin· 
mi yorum. 

- Fakat. .. 
Naci insafsızca sözümü ağzıma tıktı: 
- Sonra şu fasıl yok mu? "Söze ilk 

başlamanın ve karşısındakine söz söylet· 
memenin sırrı .. " Bir hafta içinde yalnız bu 
birkaç sayfa yüzünden y~zlerce lira k~4 
zandım. Kitabın dcdiklerını aynen tatbık 
ettim. Sana söylüyorum: Artık hayata 
atıldım. Muvaffakıyet! Muvaffakıyet 1 
Düşün ve anla... Sonra da sokağa çıkıp 
ta~lıik et. İşte bir muvaffakıyetim !. 

- Peki azizim Naci. Bu sihirli kitabı 
nereden buldun? 

Naci tab:i bir tavırla cevap verdi: 
- Kendim yazdım .. 
- Kendin mi yazdın? 
Evet... Dokuz sene evvel yazmıştım. 

Ozamandanbcri, bu kitabın getirdiği va
ridatla kıtı kıtına geçiniyordum. Vak· 
taki yazdıklarımı dil:katle okuyup, tatbik 
sahasına koydum. Şimdi ayda bir iki bin 
liraya para demiyorum.. Birşcy daha 
içmez misin? Rica ederim. Yooo. Müsaade 
et .. Ben ödeyeceğim parasını ... Kabil de· 
ğil !. Vallahi gücenirim.. Bir cıgara bu
yurmaz mısın?, 

Dünkü oyunun halle~ 
şekli. _ ___./ 

Milyoner hayva~ 
\ 

1 
Kovboy film1er!f11~,f: 

me~hur siması ve lstanbW ~ 
run <la aziz dostu olan ş11 11" 
her oynadığı filmden s.OoO ~J 
almaktadır. f'j 
HayYJn::ı:-da1:i bu talii -sif 

de insan doğmuş olduğu~UdJ 
c~cnlerin bulunabilcceğinı 
nüyoruz. 

' 


