
~.....,tt-~----~-~-~• 

1 

KURUŞ· 1 ---· s 

1----~.-.\. r. -~ ~ \1 B A 1 

j __ M __ A_Y_I s_1 •._4 __ ı 
~"="================================================================""=='============-=====-

.\)'1 l l 131 

'---
Telefon: Başmuharrir: 20821 - idaı e J\1üdtirü: 23300 

İstanlıul Nuruosman:ye No. 54 

' 
En Son Teigrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi 

a f 
A 

ar 
------

Sahip ve ı; t:ııılıuır'.rj: YIL: 4 
ETEJ\f İZZET BENİCE 

• • 
iÇi ' • ------~ 

ltalya ve 
askeri 

manya' nın Yugoslav 
hareketlerde .bulundukları 
A hudutları 

haber 
istikametinde 

verilmektedir 
'---
d"8atkanlara 
ll~n ilk vazife j 

- !il -

llaşta Yugoda,·ya ve Ro • 
llıanya olma!; üzere bütün 
llalkanlılar mülki taruami
Yet ve istiklallerine kar~ı 
tıı küçük bir harekete mü· 
"-•de etıniyecekleriııi cesa· 
~etle tebarüz ettirmeli ve 
~ap eden tedbirleri sür'atle 
'lllakta tereddüt gösterme· 
llıelidirler. 

~~n: ETEM İZZET BE. ·t~ 
~ 
~O:,tçteki harekatın iıkıbetini 
~t!':t\<sizin Alın.nyanın harbi 
' ~ \'eya harp lıedeflerin • 

" kısmını daha istihsal et· 
lııııidiJe bu ay i~inde yeni bir 

\ıı;ıı;, ette barekde geçm""i bek
.\ı . 
t~Y•uın harp hedefi açık· 
~ ~~6 danberi sofha safha tat

~~8Jna konınıı'ltur. Krn hav-
. tlhak.ından Çekoslovakya

~ ~illıııden ba;lıyaıı b ıı hare
, ,.._ h ?et l'olony a b tilası ile 

tel lbi alını~ '\'C Ua ıilnarka, 
~~ti taarruzu ile ikinci .. aflıa-
~~ka~ etıı~i~~.tir. !'lıu~u.} anın 
,~k ıstcdıgı plan dun) aya, 

ısa Anopaya lıakiııılyet 

"· ~ l(ın harbe girıni~tlt, bu-
tıı . l~a:-ı-.<" hı , ,e.dıı:. b 1\ n 

it ~!SJııden l.J. ı ... lııçlıır q v
lııı.ı •çbir mi!.,•te lıa~ t lıukkı 
~ IQalı;t.dır. >ILıııl•r tla bu 
ltye bu ga~ tıün iciradctlir, 

)· 1
1 hdh-ıta11a \~rııH.:J)i a had ar. 

li; iı fl•nişlijii ııi>bctind~ iilçii· 
lı;.kl.tı~.stır; fok .. ı, bı~bır za
l\j~ atın kendi i değildir. Bu-
•ıdJ_ır ki, Alm~ııya da bu 
ij1 •r .. F~kat, hakJkat ona 

ı·e d · ı , 
t h ~ auna gıı.eııc cdeccktır. 
le hUunduğu hudutsuz ihti
lıa~1 a~.ırladığı lıur p planı Al
i,\ il Uçuııcü hareket safhası 
~ hı <!kanlara da ı:ctirebiliı:. 

~!'lth~ı·lıarekete ltalya da işti· 
.. "lq•ııı. ır \·c .. harp umunıileşir. 

f; ~f"·tıın Balkanlardaki ilk 
1 ıİ.ı aearistauı bir hamlede 

1a
1 
tııanyaya )'ayılmak ve 

Norveç'te muharebe vaziyeti A 'denizde bu unan lngi iz ve i ....... .ııı 
a urlarının seferleri durdurul Almanların Dombas'ı 

Türh.iye ile Yunanistan, Romanya, Yugoslavya ve -Macaristan arasın-, İşgali tekzip ediliyor 
da 80 milyon nufusu toplıyacak askeri bir anlaşmadan bahsedilivor]B l . .... b I Al 

yan 
u 

----- ------·--- _ _ __ _ _ uz arın erımege aş aması man 

Norveç'in işgali müstakbel Alman .planlarının tatbikine başlangıç imiş! harekatına sekte 
• 

verıyor 

Alman cephesi 1 (A.A ) - Ha
,·a~ ajansından: AvrupadeU baş
lıca Alnıaıı kolonilerine tC\':iİ e
dilmekte nlaıı haftalık Alnıan ve
sikasının 27 nisan tarihli !lı.isha· 
sında ezciiınle şöyle deuiln1tıkte

dir: 
Almanya için Norvrti~ ışgali, 

sadece miittefiklcrin Alııunyayı 
yandan tehdit etinelerine mani ol· 
nıak ve müstakbel planlorııı tat· 
biki için Almanlara ti"iı!hal'~ke -
!er tenıiıı etmek \·e bilhassa Atlas 
Olqnınırn istikametinde lı:t\'a ve 
deniz· ltı taarruzları için müracaat 
edilmiş bir vasıtadan ba~ka bir -
se.\ dt:?~i Jdir. 

İ kandinavyadaki harekiıt, ır.üt· 
tcfikler irin de birer .vnsıta dan 
b. 'ka Jıfrsey de~ildir. l<kandi · 
n " ~, faik hir lı ·a lnnveti ile 
faik bir ı.ı~nız u,\t•tıri ?,rır.ı ıJ.o.,,. 

şı~ :& J:"t"tiren hC:"ın c;i,·a:d \'e hc::rn df\ 
aıı.keri bir ınr-'iel • kı:ar. ı. ınd=ı lıu
h•ntıyıı,uz. 

BALKANLARDAI<l VAZİYET . 
VE İNGİLİZ GAZETELERİ lngiliz ll;..şvckili Çemberlayn 

Londrı: 1 f'.f usu~i) -: Ga~etelerJ Alman tawarelerinin i.ftedikleri 
Balkaıılardakı ı-aznıet 11c b'11ıa.•sal' gibi w;nıa!arı. seroi münasc betile 
meNUl ?,~"Y~· lar .• Yugo.•foı: top : Y_ugoslaryaya akın eden turıstler, 
rakları u.erınde haftalaıdanberı bırçok Almanların Nazi gımçlık 

1 Mayıs bahar 
bayramı N 

Musolini ile görüşüyor 

teşkilatına mensun oldııklarııcı a.
çıkça söylemeleri, lıcıl!la hudıı -
dunda bazı janliyetler Belgrat hii. 
ktinı.ı;tini y '1li tedbirler almaıja 

o D 

sevketmıştır. Yugo.•laryaya yelen 1 
,Almanlardan pek çogu memleketi 
terl<ıetıneqc mecbıır tul'ulııı~tur. 
Başo~kil Z eıkoviç Dalmaçya 

,ehirlerinde ııantıoı teftiş •eyaha
tinden sı1nra Belgrada dönn~iiş ve 
ZagrEbe gitmistir. Yugoslavyada 
ıımımıi efkôr fet·k-01<ide hadise -
!erin arifesinde bulunuluyormuş 
gibi, endişe içindedir. 

Başt•ekil Zvetkoviç btı endişeyi 
yatıştırmak için her t•esileden iS
tifade eder<·k tatmin eclici sözler 
söyLmekledir. Başt•2kil Yuııcıı -
lavııada dahıli emniyetin hı1k,;m 
sürdüğünü. l•ükumetin bııgüııkü 
bey11€'lmilel rn::iyctte bitaraflığı
nı azimle mulıııfa:a•;a devam et
mek karnrında bıı 7unduğunu be
yan etm4tır 

D " Maskot ada redılen bir 
be11a'lnıı ııecle. ltaly .n lıarbe gi- ı 
r• r k, BcıU·anlardaki rnziyeti tak
ı>iııcııı ist<lıdııf ettiıji anlatılmak
tadır 

•Taıımıs• gcı21'~ ı Balkanlara 
dair uazdı?iı bir ya=ısında Yugos
lat•yanın Oslo t•e Kopenhag der
sinden istifade etmeswi bi!dic/iııi 

(De,·anu 3 üncü sahifede) 

Bu:ı:;iin 1 ımayl.S 'bıdı':l4' b.'eyTanu 
p;üniidü.r. Bu mÜOOS'ibeU ~'k -
an.il d'1ircler "" mektl:p]ıer Jaııpa -
lıdrr. Dünkü ya/mlllll•;u hava bu 
sabah Q.Qf ıfımdan h al!kı.11U,d.ın ba· 

Avusturva' da nümayişler o du 

!'roııdbjem-koyıaıda logıliz tay yaıelcrinden biri Alruaıı h:ırı. 
gemilerine torpil atıyor 

Loıulra 1 (AA.) - Askeri malı- mahfillerde ilave edildiğıuc gbre 
fillerde Dombaas'ın Almanlar ta- bu şehrin Almanlar tarafından 4• 
rafından zp.ptedildiqine dair veri- gali mümkün olmakla beraber bu· 
len haberin tetoyyüt etmediği ve nıın da Londrada teyit edilmediği 
böyle bir şeyin tamamile ihtimal beyaıı olunmaktadır. 
haricinde olduğu söylenmektedir. Diğer cihetten mezkur mahfil • 

Stören iltisakı hakkııula aııııi (Devamı s ü.ııcil sabi!rde) 

Son fırtına yüzünden 

1>-a~ 8Yı işgal etmekttr. Yu· 
il'· 1~ Adri~·atik sahillerine, 

ı da"h tesahup iddiasında 
~ta . Vardır. 'fabil harp Bal
lı ~:••aycı edin«• Almanya -
. da ı.\'ugoslavya . RoınanJa 

ı zı l;ın ı n'E'· · e verJ:ıN.rıe gcv.m<'~ 
gi:t;ırfo;lenlir. Maar:f oomiyoti mraı.
fa<ı.tine de ·bugün ro1'C.t dajhtılmış
tu . 

Norveç'te ölenlerin isimlerinin şimdiye kadar ilan 
edilmemesi Üzerine halk ayaklandı 

4 motör 1 yelkeni· 
parçalanıp battı 

5 kişi boğuldu 1 kişi çıldırdı 
(Yazısı 3 üncü sahıfede) 

oı :ılucak değildir. Diinya 
h~atikman o vakit ha~· 

lıtr. Ütüu Balkanlar b rbe 
ı:' ~ tibi ınfiıtefikler de llal· 1 
"rh 1 ~caklar, belki ita!) .. · 

h:yı:•r_ınesi ile Amerika da 
·~ l e ıştirak !Uznınıı'ln bis

,_1 Iı.ı/'ovyet Rusya lıe.rlıalde j 
,-.,.,11 •ınıyac ktır. 

i ,,~? Daikaıılard:ıkı m<o;ı
ıt,.1 <ttdır. Hu rucnfa:ıılt ri 

~ı·,~~Ueri?dc tut.ııük, yahut 
[,"l;\,a \•azıyeti oldugu ı;ilıi 

~~ .. etmek ister. Balkaıılaı ın 
~~\~ve İtalyanın eline geç· 
(!) et ltusyanın cenup em
~mı ti~ııcü saJııjede) -

L-Omlta 1 (Hıısu,1).- Avustur · 1 

yada ve Südet nııntakalarında ı' 
NnrYe~e giden askerlerden haber 
alınmaması vesilesite mahalli nii
ma,.·isler Japıldığı haber \'eril • 
mektedir. 

Halk maktul düşen :ıskerlerin İ· 
simlerinin saklanınamasını iste • 
mektedir. 
Bazı yerlerde bu nümal işler, 

!foncc ;ularında asker nakleden 
rnpurlaın batırıldığı haberi ı:e • 

lince, ebemmi)et peyda etmiştir. 
Norveçe gönderilen kıtaatm hü· 

yük bir kısmını dağ iklimine alış
kın ve kayak kullanma'1nı bilen 
Avnstunalılar ve Tirollülcr te . 
kil etmektedir. 

Yugoslav koro 
hey' eti bugün 

geldi 
Akşam beşte abide 
önünde Milli marşlar 

söylenecek 

1 Mayıs m ·· nasebetil V oroşi of beyanname neşretti 
«Partin1izin ve hiikiımetinı:zin 1 

takıp 'ettiı:i siyaset san-sinde nıeın· 
leketimiz garpta 'e sim ide •:ok 
bii~·üdıi. 

"llarici siyasetiıniz, Stalln ve 

zilmi< ve yük•ek .~(ırae:ı taS\·lp e
dilmiştir. Bu >iyaset memlokette 

asayişı, rahat ve huzuru tenıin et .. 
mek, lıariçte sulhun muhafazasına Yugo>la,· l\liinak:-lat .ıezareti j 

nıcmurları arasından SC\ilcn 70 
ki.,ilik bir orkestra takımı bu • 

(Devamı :J uncu •ahıfede) 

~fosko,·a 1 (R.dyo) - Sov} et 
orduları başkumandanı M,.c al 
Vuroşiluf, 1 ma)ıs ba)ramı nıllna
sebetilc buıriın li:ızılordu}'a hita
ten ueşrettii;i beynnnaıııede hu • 
Hl<atan şöyle diyor: l\loloıof Yoldaşlnr tarafındJıı çi- çalı~ıııaktır.o 

( Liger Tergraflar 3 üncü Sayfaınızdadır} 

~~Ilı Ecnebi ar ist rin 
on eceler· 

Norveçin bazı yerlerinde sıkı~an 
Alman kuvvetlerine imdat 'etiş-

tirHebi!iyor. . Tekmil konsolosluklarımıza 
Iııg:ilızler Aln1~nı scvkl~·atın1 ho:t· 

bede-
ınavı elbet de dU"i.iniiyorhır. Yal- 1 t" ) • •ı • 
Dl; teknik iınkH.nlar bu i İn (a· ma ar ıs ere vıze verı memesı 
bukça başarılnıasına ınanidir. 

Baltık denizlnd:n \C Skajcrak· teblig'' olundu 
tan )'apılan nıJklı)-aiJ hozulması ı 

bugün ancak bava sil.ılıilc kabildir. 
İngiliz Cıa,·a üslcriniıı uzaklığı \'C 

Almanların kinin ~ akııılığı ha\·a 
bombardımanlarının Jlaltık üzeri-
ne kadar sık sık uzatılın:u.;ına ma
nidir: Çünkü Almanlar, Norveçte 
ele ge~irdikleri bna meydanla • 

(Devamı 3 üncü 5alıi!ede) 

Ecnebi arfütlcrin meml•keti • 
mi:de çalışmamala•ı lıakk ndaki 
kararın ıaıbikine l:ıııf.ind.n l•!ba· 
ren başlanılmıştır. Ve dun gece 
bunlar son defa olarak çalışmış -
!ardır. 

Şehriını.:de 107 Macar, 16 Alman,! 
11 Rumıın. 3 Liıbnanlı. 4 Mısırlı. ı 

3 K iibalı, 5 1 st•eçli, 11 Finlandi • 
yan, 2 İnqıliz 4 Fra'l.SıZ, 2 İtalyan, 
3 Yunanlı olmak Ü. re 162 artist 
işten menolunmıı.şlard r 

l:lımlar dün akşamdan itibaretı 
peyderpeıı t:ize alarnk me mleke
timizd'" çıkmaı)a baş1amıılardır 

{Devamı 3 üncü •&hilede) 

·-
HEDiYELi 

Aşk ve Polis Romanı 
YAZAN:------

1 İskender F. SERTELL.!_I 

Yakında 

SON TELGRAF' ta 
lıekl~yiniz. 

ÇERÇEVE 

Mua lim ve talebe 
Hamlet pi) esiude O(elyanın 

erk~k kardc:;i, bir arnlık Prens 
Ha.:.leti Ofc!J nııın ) abnncısı 
gibi görür ve kız kardeşilc m~
laııkolik prens arasındnkı nla
kayı hazmedemez. Ofelyanın 
erkek kardeşi olmak gibi basit 
bir rabıtayı ahmak bir &~lahi
yetle kullanan bu adama Prens • 
Haınletin verdiği C\:Vap, zahiri 
akrabalıklara nazaan hakiki 
rabıtaları belirtmekte ne ılerin 
bir kıymet sahibidir: 

- Kaç bin kardeş alalrnsı be· 
nirukine eş olabilir? 

İşte, dürüst ve hakikı bir mn· 
allimle talebesi arasında, Prens 
Hamlet ve Ofelya arasındaki 
yakınlık ve uzaklık \ardır. Böy· 
le bir muallimin talebe ine Hr
diı{i emek ve beslediği a k, Üs· 
tünkörü akrabalıklan ne besit 
,.t~ Olü alakalar hulinc getirir. 
Muallim bak \'C fedakiırlığını 
11ıürerret mikyasta \:c 18!,·ıkile 
temsil eden bir muallim, tale· 
besine karşı bin kardeş ve on 
bin dayıya bedeldir. 

Bir çocuk, cinsiyet . alıibi iki 
ı;alıısla, cinsiyeti olmıyan bir 
baska kimseden doğar: Anne, 
baba ve muallim ... 

İşle, temsil ettiği makamın 
izzeti bakımından, muallim va· 
ııflerına ~n veyo hu ~ekilde İ· 
banet eden bir öğretici, ne ka· 

- Hasan Alı Yücele 

dar nefrete layıksa, mııalümine 
karşı kölii g<nle hakan bir ta· 
lehe de o isbette alçaklığa bü· 
rünıuüştür. 

Çoeugu yeu,tirmekıcki iık 
met.od, ona ınualJinıin nr- dc 1 

nıck oltlubTU.nu sczdirıııek, onun 
göziiııde muallimi mefl·ürclc:ı.. 

tirıııekten ba~l<a ne olabilir? Biı 
talebenin, muallimine ı:-ös ter -
meğe muktedir olduğu hıituıı 
hürmet.sizlik ne\'ilcrini, lıôyle 

bir ölçiiı>ün terazisinde tartıp 
cezalandırmalı değil mi ·fa? 
tieylıat ki, bn busustalıi top· 

yekun terbiye ve ceza ınolodu· 
muzu~ !)U minicik huliı~adan c;ı· 
kara bilirsin iz: 

Üç be~ ~enenin gcçmis kaıi· 
rosu içinde bes on hoca katili 
\."C n1ütcnıadi bir ll!Cs'uli) l.'t iı:
lik \·e uınur~uıluk ... 

Cunıhurilct ınaal'İliniu bu· 
giine kadar en iyi Vekili oldu· 
ğuna inandığını Hasan Ali Yü
celden, hocalarına 1 a. ıt g01.ıle 
bak~u talebflere mah us bir 
kanun bazırlro·ıp .Meclise . e' 
ketnıcsini isti} oruoı. 

Elimiz tjfrf'"nıesin cfeudim, 
titrcnıcsin! l'erralı c;ıbann arı
ınaz .. 

Bir tanesini asalını \'C gerı) e 
l<alanını kı.ırtarolını!. 

NECiP FAZIL KISAK6J E1t 

• 

• 
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BEYAZITTA 

BİR GAZİNO 
, 

Bı:.~.L.,eıniz bı.r vehlr g221nca> 
da Beyazırta y.'.tl)'t.r:ııc:ı!K.. İyi, gü
zel "1TJllU!,, henüz Tak> ımde yapı
larn ~t,1:nc,.~ açılırr.ı.d!ı k!i ... Hal
btı!ki, '""' lkada.r ('Ok 'i!ı,tiyaç V'ar. 
Öıııi!ımüz y:u. SK:ak gi.inlere ç'l<ıan 
insan.tar, ll<'ıklık, f&mlıl'.t yer aırır
yıor. Taksim g=ıosı.ınıın ~I 
taraflımndan llmıi de önü açrk vii! 

~aza naZl't' oln=ııdtr. 
Rablı.m, bu yem g,zinomın ö

nfrrıdckf. tcroota !fa· lbuz hı bmı i.ç
mcyi, acaba, '11.e valkit kmnet ede
cek?. 

Aman. şey'Wm ıkulagım. kur.;'Uıı.. 
Bi:znn w niye1lIDJizi d.uyana, ba
'k=ın:rz, hemencecik l;im bu.lı • 
!".mı !başlar. 

İKİ GÜN BALIK 

YİYECE<iiz .. 

Bir re1i.&ıiııniz, ~ lıaf
!ada: ikıi defa ba!lık giıaıü ilii.ıı e
dilmesini ve o cJki giHl içinde her
kes~. 'befA y~ teşvik edil -
mei.: i ileri Mi.rii:J.·oc. Bu suret'.e, 
fazla ç~ zıam&ın zryııı olan iıla 
balılilaınnm .-..ete kaJbeı:lilm i.ş 
olacıJk. hen de "'3ftaırıdaş!ar, sıhhi 
bir gıda ahniş olacaklar .. 

Bu. gii:zel ıbir tekHf .. Fakat, bazı 
za.nı.an da baü'k hiç e>kımaız. O va
lııtt. .ne ola::alıı?. &ilik fazla çıktığı 
:ı;amaııı lll€lle!ıe yok.. Faka 1., 1ıaKas:a 
da g~,.Jeı:ıce Qt&i bal'dk çlkar O va
kt't, her ııUıı. ıd:ıt.ılı a!kışa.m 'balık mı 
)'iy ecei(ioz. 

Bu işin en dıaıti:mıES', !!'!l'mıieke
t:io bu Jo.yımelli servetmıderı ıs.ti -
fale .iÇ.in. tii:rlıü 'bdı!k. laıoservesi 
yapacak :fabıika ve ~t vü -
cıııde ~<lkilıi:r. 

OTOBÜSLER BENİ 

luna yine ~gibi Tepebaşı. Y ı
: le ~ıtmııı.:... baı;ladı;J.aı:, <li'.ı'<> yac
m~tl!!Y\. Bw, ~idi. Günkü, bıı. 
tarik)e seyahati, blizzat kend.'nı 
.~<ô.J>mıştıro. Fakat hiır hai'ta sür~ 
medıi. Tdkınııır yıol değiışti. 

Yolıın yine '1Cden deg'i!;ti,ğ°ir>), 
'im- yolcu. geçen gün bir o t:obüs bir 
J.etr,:isiıııe soıd.ı. Bilıııti:;ıi şu oev.:ı.Oı 
verdi: 

- Bavım, sandalcı havaı;ile gi
di:l"()ruz. Ne taraftan eserse o ı.. 
rafa. .. 

AIJLİYE BİNASI 

LAznı Aı)IMA. 

Geçoolerde topWı.an baro içti -
ma-ıında, bit aVllkat, a<!Lye sarayı 
ihüyacı.ru:lan bal:ıeederken: 

- Bugünkü pa;taDe binası, faz
la kalab:ılı.kta sallan.Ly-0r, bi:r teh
like oliJbi.lıi.ı', bu 'b<n.aınl!ll talıam -
.mü1ü, h:ıcı:ni ~ bu k&l.aboı.
lığı çekıınez.. dem.ış. 

F•kir olar.a1t doğnu ... Faka:l, sa
y .ıın ııNukatıın, .L.ıtanhukla haoıni 
h;tiabi haddi araması garııp gell -
yor,~ ... 

O vakit, µazar günleı:ıi, Kadıköy 
vaµıırlanm, her aık.'Şı.m tramvay -
!arı kı.ş g'Ü1'ıler.i sinemaları tatil. et
m<.'k 11zmı .. 

İSTANBULUN 

HUSUSİYETLERİ 

İı;~ul, ıoev'i şansına rııı.ıruıa
= b ır şeh.iırdr, vest;el.iın.. Bura
da ,ıı&rdük,eı-i.ılizıil dünyaındll hı<;
hir baş şehıindc ı:oo·emeı;,,imz. 
lstanbL• 'un haVIBS!!ıda, suyurn:la, ta;. 
şıırıtla, !xıprağında, bin<ıS1·nda, tram
vay ,n<la, va,pu.ru.nda, otobfu,-ün<ie, 
ins>anlannda, huliısa herşeyinde, 
l~ ınrlısınoe malı..~us b'r oı tji.nıaiite 
\"aııd.ı.r. 

Satış 
kıyafeti 

Teftiş 
defteri 

Tekmil dükkanlarda ça- Her mağaza ve dükkan-, 
lışanlar iş zamanında da belediyeden tasdikli 
ayrı elbise giyecekler bir teftiş defteri bulun-
Ba.kkal, şeı<L-rci, pastacı, lokanı

't:a. rnıaıhaıliJdbid, (Jiıralııane, kasap, 
ıbıııhkçı, :ı!Vııe'\'abçı, fırıncı, ~1:!, 
ç~ıci, y~ı. z<>hı'!'eCi ~ 
rında erru.;all ı:ııda maddeleri sa.t.ı
Lam -~' mu ı; 3"1-crde ve oon
lıınn ya.pild1gı, d::'PO o~ yer
lerde çalış:>n tekmil çıraık ve iş

Ç"~rL ~i:!.'ıt~ların sak.aık kıya
ı:et.ı.e iş ı;ıoıımemı.'l iri iQi.n 1•:ınıi 
mb•taı beleclıye taliınWııımesine 
·bir ıma.dde konulıı:nuş\.ur. 

Dün ş.!h.tt meclisioo.ı k:aobul o
llun.a:n 127 num arah bu m.add., mu
ci'oınOQ bu kaıW işçiler kM g<:ıtür
miyıec ık aç•k r-nkte i::i elıbi.
seii giyce . lklıerdir "" hı.ır dillokaın
da işı;ile.ııin oovunup giyi:ıııcfbide -
oeklıeri bir ver vNıa oob,p moec -
bun n bu:lunaıcı>ktır. Sokıak e·ibi -
scl·lr!; sa.tı:.an maddelere katli.y -
}/'E'n lıem:ı6 etm ;v ,cek,. oolı;;p1ar dıa 
lbu yı}ıfcaki. TWl-n uzaık bi.r yerde 
bu1U>nao&Mır. 
Dı~r taraftan seyyar esn.aıf Lıe 

gJda maddelcırinden başka eşya 
sa'lıan dükıkiınlarda çalışaınlar .i.çın 
de avırı ~ kı,yare •• \,. ,e.;;;ii oiu-

ması kararlaştırıldı 
BeLdiye reisliıği ta.rafı<lld:ıı:n ve

ci.len biır k:ara:r mudbi.aoe badJ>ıına 
ıher dükk-.lnda bir t.eftış deft ri bu 
'}Uı11acaıkrt.rr. 

BelecLye meınurlıan ve ~iedtye 
müfot.tışlleri dükkinları tefüş $
tiıklC'ri wı!ki't; orada sa.tıJ.m mad -
d.lk-ri.n boruk olup olımadağıru, 
far; fe harla, mal satıJı.p saıtılmar 

dııj(rnı, yo,ni zabı.tai belediye ı.M> 
miOU:i>ffi.....run ımuhlelıif mAdde -
J..or!r~ aylkın hare~t edılıp edıl
m t:ı.ği n.i t.esbilt edeoekleT ve gör
dükleri ook.saıılan bUl'laya yıaıııa -
caklaroır . 

T~~iş rıetice8ilıde oeza 'JI~ 
ce:romn niı<;<n vıcır:i.IQi.q;. .....e kaç lira 
olduıhJ ·da yazılıqı ~caklt.ı.r. 

Bu imzal:ama işi yapılır.keıı; dillı:
ıkıiıırı salı bi de, ltti.tıazı varsıa yıanına 
y.a.zacaktır. Bu dehırler satın aJ.m. 
dığı va.kıt muhıcl<:k..ıik b:ılıd"iyeye 
'tasdı k etıiır.l.ecek v"' ondan sonra 
.toeLt•ıı deJlteri> ~ ku.llarula -
bleıl .iki.İT. 

---000---

,_na_c_:4k_ct._r. ________ Muallimlerin devamları 

jKÜÇÜK HABERLERi 
* Lon<:iraya ı:ııde<:ok olııııı. gaze

too:...er heyetnıe İstanbul meb'usu 
Genena:l Refetle Çanak;kale melı -
usu Z'va Ge\1her Etiliron de H• 
hıaıl<ı kararlaştırı.lm'!Ştıır. 

ve mazeretleri 
ıMu.alhmJeırin ıına.ı>ıooeıulıri dbln

yıı;ıcle vazi-6.. l .ınioe ~.llmedik)ı,ri za
ln"1r mül<J• ,ı idıa.relı.ıriı1e göndm
diıkleri ~!li!ındıe ekseriya ma.
:ıırat se.b.ip1'l"!'.ni z&., ~medliklıer> 
.görühnil:ottür. 

Ma"r:r V.kaleı.i dün =ı.a.rif mü
dü.' IJ.giıne gönde.~ biT enurle 

Herkesin merakı 
Herkes, b~iia. en taze harp cep
hesi olan Norveçten, sarih, tafsi
latlı haber geJmeyqi sabırsı:olaa
dınyor. Radyoları, Avrupa ~az~te 
muhajıirierinin telgnıf haberlori
ni bırakınız, doğru havadis ver • 
mesi ile tanınmış bazt .tjanslar bi
le, çok defa garabete düşüyorlar. 
Bugün alınan bir haber, yann a
sılsız veya aksi çıkabiliyOT. 

Esnaf ve 
işçil~r 

Gıda maddeleri satılan 
yerler için şehir meclist 

yeni hükümler tesbit etti 
Yem zaıh>la.i be1eQi.~ llaliımet -

ı:ı.ııımıesiııriın .ıticaıreıt VIEl saııı' aıt Y"!'
laro:lıe bura<aroa calıısaıoı esıwııf ve 
işc;iıbere müıU.ıallik olanı bii.'l<iim -
~ .... i <lün şelric meıo.lisinıdıe müza.. 
ılııeırıe ve lkıaıbu!J. olıızııımuı1tur. 

Bu yeni madı:teleıden .bazıılarını 
yıarzaywuz: 

Madd<ı 123 - Yeniılecek ve içıi
l.ecek madıdıe•l'l!'in ya.pı.~ 
sattlmasma ve deoo edilmesine 
mahsuı; )'U'lmin açı lmıası .;çiıı bl-
lJd,iyedeııı iziıııı alınması ımıedııu -
riıdi:r. 

Madde 124 - çahşı.J.aın ~ 
'Ve ça.l.ışarua.nn iistlerıhbe başlannırı 
kullanılıa.n alet vıe v~ da
ıi.mıı tıeımiz wlıunduru'lmaısı m......, -
ıhurid!ir. 

En çok şikayet edilen bir nokta 
da, harp vaziyetini takip edebil -
mek için, !hım olan en iptidai 
şartlann, mütekııl>il kuvvetlerin 
hareket istikamet ve şiddetl•rinin 
dahi layıkile bilinemeyişidir. Ma
lum olan, elimizde telı: vasıta, .Nor
veç haritasıdır. Ba21 gün, dakika
larca, bu harita üzerine eğılmi• 
düşünüyoruz. Bu daracık arazi 
parçası üzerinde, şu anda, ki1>1bi
lir, hangi vadilerde, hangi karlı 
yamaçlarda, nasıl muharebel"r ol- . 
maktadır?. Bu suaJiınizin, bizi mut
lak şekilde tatmin edecek cevabı
m bulamadığımız içindir ki, me
raktayız .. 

l\Ierak, bir nevi teces.üs ve ~üp
he ifadesidir. Müsbet bilgınin a
nahtarı - fılo:ııoflara göre - ~üı>lıe
dir. Fakat, ne yapalım ki, bütün 
dikkat hassamızı, bu eğri biiı:rü 
s.ahilli ş.iı:ıal ıneınleketi haritası 
üzeı·inde topladığımız halde, tam 
sarih bilgiye kavu~amıyoruz. 

Madide 125 - Gıda maddeleri -
nıiırı s:;tıldığı, yaıp~ deıpo edil
d.i:gi y ırlerdeki çı.rak ve ımüstah

ı dem L. rm adedin' göre '1ıe<' 10 ve 

Size, şimdilik, tanı hakikat olan 
kıyme,tleri sıralıyayım: 

Muharebeler el'an Norveçte de
vanı etmektedir . .En yeni ve son 
cephe bura<ı. Şu veya bu muhare
be n sıl Lh- netice ver.r, bilmi -
yorum. Fakat, harbi müttefikler 
kazanaeaktır. 

REŞAT FEYZİ 

1
10 aan az ş:ııhıs iı,riırı bir lavaibo ve 
ıheır 20 kiııi i<;iru d sılhhi şarıt'llara 
u.ı~Wl bir hala bulı.mması mec -
lburidir. Gece vı; güındüız işlenen 

1 yedı ırde çalışanla.. 10 ıkişid<n da-
ha arı: dah1 o.'~lar .mıuıhaık:kıak bir r al:ıdestbne hulunaca:lııt.ı.r. 

1 :vhdi. 126 - Gvda ım:a.dıdelerıi 
yıapıla·n vıcy<ıJıuıt sat.ıkın veya &ıpo 
olu M·~· }' ·ı: lel'd> ı hiç bir Jciıms.e ya
llıp loaJka•rruya;~aıklıı:. Çürüımüş, 

~an ür e~ gıda :maddeleri 
s.aıt.anlar J-i orıı:ııı. ce-t..alaınıd!ırı.1acaıkr 
tıı-. 

----<ooo---

es'ul ki111~ 
-r aaa: AHMET ştlJ'll tl ıl!I 

b ·a\t ı 
Almanya, Çckoslov~1J ~dc''ı, 

ve Polonyayı da. 7'1 rli.: • , 
bunun mes'uliyctını ç J<' ··~ krat ~ 
lonyalılara ve deıu0 ·bi ' . d'"'i gı . 1 
!ere yüklemek ısle •~ . i del 
veçin istilası nıes'uJıyeı••.ııı ~ 

1 J ı•' demokrat dc\'lcl er c 811 
veçlilel'e tahmil etuıc~~ ~kıl 

1 tadır. Ellerinde beş 100ı\ııııs0 
lelin kanını taşıyan ·ddiıl d 
kumetinin bu gülunÇ ı .,.eı ı 
kimse kıymet ve eheııın" 
ıniyecı>ktir. . de ~atjı 

Ribbentropun ı:;~rlı: ,erdll' 
lomatik ve gazetecılel' ınslı•l' 
dirilen .vesikalar• ın rıınd<P 

1 
b.ijlmiyoruz. F&at ~~. 0ıoD 
N. B. a3'ansının vcrdıı:ı .. ksl• 

ve'' , 
graf, tekrar tekrar bU '· -
bahsetmekle beı-abct, ·•al· 

d ••'' ti!' !arı vereceği yer ~ alı cııı•"' ~ 
çıkan •neticeler• i ıı bit 
Alman propagandasınııı , ,, 
nazlığıdır. . ·ye • 

ııar••'· .1 re Esasen Alman .. 1ceı' ,;ı 
kordiplomatiğe ve g~·'. ıııuP 
yanalım, hakikati~ ı~bD I• i 
beti olmıyan bir sozl~ ,crdığ 
ki herkesin hiiknıünU •s'' ) 

··ıı'1ııt :ı. 1 
mesele üzerinde .. ınu Ji1'1'ıı , 
mak cesaretini goster j\!•••0

• 

Norveç weseleoin~• el<' ı' 
k . Jll JI 'h 

haklı gösterme ıç ·r ı;ı .Jr' 
mıyacağı diişünülebı . 11~ı d<'ı!! 
rop, sözlerine. denıolJ j\)ıı>"' 
!erin geçen cyliıJdc jle b 1~ kan;ı taarruz etınclrt il' 
başladığını söylenıiş!t~ bu1

0 
harbin, garanti altı~ ıst•I• 
Polonyaya, AJmanY• 180 ı~ıJll 
yaµılau taarruzla b•> 1 
miyen yoktur. .. d ,,re)~ 

YALANCI ÇIKARDI 

Şu İwtamı.tl. o~ t>.,.. ç>
:!Bderl ç~or. A:wı.i zamanda da 
yalancı ç1ktım. Old:ıüsler, :Beyuğ-

Bız, İsta."Jibıukı, acaip, ~ara.p bir 
diyar olMak .reklam etsek. düınya
mn. se}'li.ı'c ita 1iomaşa ya gelir, bir 
haoyti varidat temin t'dt"ri'z. 

* Geçen ay ııçı:n<ie be ôedıiyıenin 
pı\"ôSadm aldığı nmhtel:ılf gıda 
maddeleni n<ıırmmelerinden % 14 ü 
ba..-uk ve s•h.hate mıızır çıkımı.sırr. b-..J-~ __ ,_. .. .1......-ı-1'.1...ı-- ••••• ' ••••••• l. 1. 1 ••••••••• ....... ma ... ı gı.ıın, ,....,_,,,,,.,."' gayn 

Üniversiteye yeni 
doçentler alınıyor 

Gözümü.ziin önun cet t:ılı 
den baılisekri .bu dc~~baııJJ0 ' 
de"lerin sözlerınden ber~brl''dı 
h~- .mz. Bununla Ji)I<' 

AHMET R.İ\.UF 

Eroin ve afyon 1 Kararları veri-
ibtilası len davalar 

Son U aaat iç.inde şehrimizde 

müt.addit uyuştunıcu maıl.de sa
urı>ı ve nüptelıİSI yakalanmıştır: 

Cev. t aıl.ında birisi Bey<>tlWlda 1 

~phe üzerine çevrilip cepleri a
ranmış, bir miktar eroin bulun -
nu"lur. Cevat, eroini, sabıkalı sa
tıcılardan Fakir Salihten aldr:;ını 
söylemiş, Salih de yakalanarak tah
kikata başlanmıştır. 

Sabıkalı esrarkeşlerden İbrahim 
oi(lu .rabacı Recep Tahtakalede 
~ akalanarak ü~eri aranmış, bir mil<• 
tar esrar bulunmuş, adliyeye veril

mi"tir. 
m,a ve izzet isminde iki şoför 

de ellerindeki afyonlan Tepeba
şında yere atarlarken yakalan -
mı tardır. Sabıkalı gece hırsızla -
rıııdan Mwıtafanın da üzerinde 
bir miktar eroin bulunmuştur. 

Unkapanında yoğcı Artinin al
d1i(ı 1000 teneke )'ağı mağazası.na 
taşınrrken, sabıkalılardan Sait oğ
lu Kasım bir teneke yağ_ı alıp kaç
mağa başlamış, hnmal ve arabacı
lar arkasından koınşular, Baiıkpa
zarında biraz yakla~tıkların1 gö
rünce Kasım son bir ga)Tetle ko· 
şup Balıkhanenin arL.~sına gel -
miş, orada yağ tenekesini atmış ve 
bir kayıı(ın :ıllına saklanmış, fa -
kat burada yakalanmı.,,tır. Kasım 
dün Sultanalımet birinci &ulh ceza 
mahkemesinde muhakemesi ya -
pıldıktan sonra üç ay on beş gün 
hapse mahkiım edilmiştir. 

Suat , ·apuru sahibi Nazını kap
tan Sümer banka ait ta.,,,~ accğı bir 
yük için fazla para istediğinden 
milli korunma kanunu ahkfımına 
göre dün asliye 6 ıncı cezn mah· 
kenıesinde 30 lira para cezaMna 
mahkfun edilmi~ fakat fiil teşeb
büs halinde kaldığından bu ceza 

,Yazanı lskcmJer f. SERTELLIJ 

~BAR ÇİÇEKLERİ 
>4 .. """ No.146 _ _. 

işte ogiin, Celak pot.as miidiri -
yı:ıl.indıe bu ,;u.retle ~ etmiş -
llerdıi.. 

* 
Kalamış'ta heyecanlı 

bir gece .. 
C~liı.l o ıf.o.:.ı İst.aobuldan dön -

ırn- '1nce, Seımilh'in merak ve en-
d o:ı1ıtnışlı. Sel.m.aya: 

Bu gece tı-ır ı!ı.akt. dönmesi. 
'iııl. ::ırlı.. Ac:ilia i>aşma bh' felaket 
nu R~I±? Deye sordu. 

Saat ona k.ndaır yemek masasın
da beklwnişl<ırdıi. 

Bekçi Zeynel, tabancası belınde 
ba,hçcde do\aşıY'Ol'du. 

S<:>lma 
- Bu RE"Ce \'arly>Eıtimiz çok .teh

like! ctcr. 'diyordu, kcıılte ~ııdıüllr 
den Adaya ve vahı.ıt 1\1.ır başka yer 
re twvdik. 1 

~:;o.r•h de bu fi,kli:!'de ida:, fakat bir 
kere Ce!fıli istarlbu!a göndermrişti. 
Polisin malı'.ımatı o:!nı<!dan bı.r 
vere 1(i1ımeyıl milnaısip görmüyor
du. 

S"'lır.a - 'saat on !buQUIJt+.a - 90l'ldu: 
- Hila bek:R:,'eeek miyiz? ı 
- Evet. Be ;ki gece yan!Sl poo-

tnsile -ı;ehr. M=rnaUı biz yemek 
yiye~mı. 

İştahsız yemek yiyorlardı. 
Salbahat HaIIJlllUn da merakı ar

tıvor: 
- Krrk ytlıda bir kere ~ııma 

çıkoo lb'u looca naımzeclini de kaY" 
bedecek mlvim? 

Diye 9iiy leniyortlu. Semili, nef
sir>e i tr ım.aılı olan mr ad.aım tavrtle 
karısıını ve kız kanl.eşim teselli 
ederekc 

Merak o!lıneyin, diwrdu, Ce-
111 ço.J< he<:erilcli 'b;x adamdn'. Şı.tm
dive kadar ne f>rtınalara "gôğü.s 
gerınk !1f müthi.; uçuruır.lara d~ 
mi!k üZPre ıkcn kola ·ca. kuırtul -
manın yolunu bukrr.U1Şbu.r. 

Selma - sır.>tler gcçtıloçe - sao.ı.r-
9.zlaanvoıW. 

- Ya bu gece gelmezse?. 
Serroh sü.künetle cevap ver.ııyor: 
- Mllt'.a.ka gelıocdk, dı.'>yorou. ~el-

memesi .k.albıl değil Böyle biır h
timali dıi.şünmek b!le istrnı.,nı. 

- Farzımuhal olarak ı:elın;ye -
CE'k olursa, nereden arvacağız o
ı:nı? 

- Gelmryeçek ohırso, bize hel'
halde bir yerden teldonla malu
mat ve1'llr. Bu 'kadıaır düşüncesiz 
değlklıır o. 

Semih, bir bıücuına maruz ıkala
cakınw; P'ibi, dll'İm·a tetl'<. du.ı-u)"O"
d.u. E'' · CC'bfttıdekıi riivelverden ~ 
yır.ıruyon:J.u. KöŞ!::ti;a alt kapı.:..n- ı 

* Y~ ıı teı:mne için tdkıkler 
yapan heyet ·ruzıa, Paşa-ba.hçe ve 
Halı:ı gc=ıışııi.r. 'fen;arıen<n kat'i 
yen :hemız •be.lı deı:--:Jıdir. * Tıcaret odasında, lokanta, ga
zino ve s:ı:.r egleoce yerleı.ı>in ye
n• fiat taııiielerilli es:ı:ılı bir şekil
de Lanzlı.ın ctJrnek üzere ~.>e.led·iye 
rktıs...t müa.m·uı .. ı.i.ıı 4lirallnıe bir 

l<arn.syon kuru. mu;ıtur. * Sehrimmn 'bor ~nlük et sar
fryalı 43 bin kılo oldıugunda.n ve 
bir gılnde bu kad:ır lbalık tıulula -
nHyOC•-.gı .Lıı.t~liİdLİli!ındıa:n haıl;lıad.a 
bil' gün y-:ılmz bal.k yerııilerek 
, balıl<. günü • .vapılrna;;ı halclurırlalci 
tusavvurdan vazg('Qi~tiT. * Kız m<:kteJl""'ııı arasında üç 
haft:.xhr yapılan atlctiıım müsa -
bakamı dün bi~mi.<;tı>r. Atışta kız 
mu2llim mektebi birtr..ci, İı>t..ınbul 
kız bsC;ıi ine~ Kameli .\i kız lisest 
üciiocUliiaü kazanım~lardrr. 

Ko.;u<ia da k z moo:llim birinci, 
Erenköv 'k.ı.z lisesi ikli.ıııci, Çamlrca 
loız ·!6t'Si üçüncıl ge lm!şlerdir. 

d!!~:::~~~tt ~~~~zı~.Ir;:_z- 11 yı.klı pa;·ke ile doşenm.:Lerııu t.<'9-
b;t ı ı!ı:nek üre11_ yaı·ın V ıtlinın rE
ı.sligı nde bi:r ıkaıni.syon top laca -
~ır. 

25 lira~·a indirilıni.~tir. 
Safiye isminde lj l aşında bir 

kızı tatlı dillerle kandırıp Nişo n- 1 

ta~ında Şefika ve Ayşe i<minde iki 
kadının evine götüTcrek bikrini i- l 
zale eden Mchınct Ka~ar isınjnde 1 
biri dün ağırcezada 5 yıl ağır hapse 

1 
n1ahkuın cdilmi~tir. 

nı iyice kapa ıım ·Lw.:h. Üst katta
kıi sofa.da otuıııu~<>rlal'dh Pı;ncor - ı 
lar kaoalıvd~ Sl'!rJı:h bütün <Xlala
rm elek Bj:leıüni açmı.ştı. Her o
daııı.ın pano:ırun..:bın bahçeye e.e;.
tr:Jt züyoası sızıyordu. Köı,kü.n her 
kat.a>J;:, her odas:ında imıa.n var
mı.ş gibi göruaüyordu. 

Semili o güa Jntiyaten Kız'ıltop
rak oolis karak:olumu da mektup 
hiidısa>ı:ındtın habeı:ıdaır etmif;t~ , 
Kô.ılrun örrunden. sık sık polib dev
n.ıye ler. ·geı.,ıi~yoı'du. 

Bir OJ'alı.k bahçede bir çat:ırtı 
oklu. 

Selma: 
- Haydutlar ge:jyor galiba.?! 
Diyerek yeniıııden flıl'l.ıdı. 
Seır.ılh .• -ofanın pencere;inden: 
- Z"V ne l. .. . 
D # "' .lendi. Arnavut bekvi gür 

ve kalın sesile cevap verdi: 
- Ne va-r beyIDı? 
- O çatırtı nedı:r? 
- Arkada!<i <;:ı.rdo ktaın bir tahta 

p;ı.r~ı dü tü de onu k.:ıdı:ın, at- j 
tım hır kenara. 

- Pekıil.1!. Ha.ıdi ciolaş b:ııka -
lnm. Biz de u.vt muyoruz. 

- S 1z .rahatı aza bakın, beyim! 
Ben. evvel Alla.h, b;r orduya karşı 
kovaonm. 

- Uylotımuz gelroodi d~ha. İ&
kar ..>ıl oynuvoruz. 

Zc:. nel 'IHN 'da sordu: 
- Celal Bevden b;r haber yok 

mu?. 
- Harır Dizde oınu omer ~k eıdi

yoru.z: Her.lurlde gece yarısı posta-
sile gelir SoJIJ'}"OI1Jlm. 

- Inşal-.laıh ~Mor d lmvırh bir 
h rr rre1ı.'l'.ir • 

Se ıh, on babceye bakım ııen.-

ıtır '1.)('pl ımek.I ~· ~hıü•..on ..:ıu Yabancı diller tTJekte
Yen.iden Ümveı~itc tıp fukü.l -

tesine ooı huJmk fakoül~.l>ine ·b?ış. 
ikt1s.1t ve ıj ~b::.·at faküll>f lenine 
de üçer do~..,nl alınaca.ktır. 

benlropun beyan~ııııd ıı:ıuı'~ 
kud':'k. Bu söz~erm ·ifııb' ı; 
dan ıbaret olduguna.\ Jc'·I< pv 
Ribbentrop, deınokt3 balı' 
Finlandiyaya yardı~11 • ııV'i" 
İskandinav.yay•. isti 1;ıj~·tr O,ıl 
dıklarını bıldırıyor. ıııt ,,v ~· 
müttefik devletler b0 fi•l•0µ 
dı. Müıtefik devletler 180dı~ 

aı mı. rin nıazerulılenıııi. kıabul .,_ 
d:ıp ı .ıtımem lk husoounaa ımnk.t.ep 
ırn-Ocı..lı11cri m ~ ll'beat bıraıkıldık -
l.&r nı ., ;)d;ır.mıştir. 

M ikı'..cp müd'ürlıe.-i iki gür..'ük 
muer i k'1ıbul ul.ırlıerne; bu e -
miırlıe \"eli.~ı 1n saı.fai~t mucllbincc, 
.lı:ey;flı.111'1 m.ıari{ idıa.resine ıbildir

mi yec.lk1. Tdlr. 

Her şeyi bırakın 
Geçenlerde, bu sütunlarda, bil

hassa pazar günleri vapurların 

çok k_ labalık olduğundan bahset
mi~tik. Mcsrliiı, bu son pazar, Ka· 
dıköy ve Haydarpaı;adan ak.o;anı 

üzeri köpriiye hareket e<len vapur
!ara bimnek, yer bulup oturmak 
bir n1csclc id L 

!lele, içinde bulunduğunıuz b:r 

v< pur - saat r..45 de Kadıkö.vd•·n 
kalktı - o kadar kalı>halıktı ki, a
caha, h~~nıi istiabinin ae mana 
üade ctti~ini kendi kcndinıjz'-• sor
duk. Ilalkın rahat~ız olma:~ını, a· 
yakta kalmasını, iskelelerde ·tiş

ıne} ı 1-.akı.,ınn) ı bir tarafa bırnkı
nız; fa.k:at, ~cnb~, bu halin fenni 
ma ıi'uru JOk ıuudur?. 

BÜRHAN CEVAT 

cerecil•n b.ş>nı ıınalımış, Arn<>vut 
ZrY'f!el :C kıonıuşuyordu. 

Bu suröda arka bahçede kame -
riveı:it.~ı b' r tahta parçası daha ye
rıe düşlıü .. ve çat>rtılar ~.rt!.L. 

Kad>nlar lror'ktula-r: 
- Havdrutlar geli(yor, Semiılı Bey! 
Semih a:ııi<a ta:raıfa koşt.u ve bek>. 1

1 cıve: 

- Çıtırtı devasın ediyor, elektırik 1 
fonerıru yak bcıkalım. Zeynel! 1 

Drve bagırdı. Çıtıırtı 'b.'l'denbire j 
durdll. 

Zeyn..11: 1 

- Kamer~eııion üs~ümde lbelıkl 
bir 'kedi dıola.şıyordur, dedi, bwra
da kt.•:liler.m kO§U<'IDalan çok,u.r. 
S=ı:h ~11pheye düşmüştü. Üst 

kattaık a·rka t.a..açtya, odanın pen
ceresınden şöyle bir göz attı. Ka
ranlı:kta taraçaya suıımı; gfü du
rrn iki uzt1n gölge göı-dü. 

Ve vav~ca yan pencereden bah
çeye st"Sler.di: 

- Z"'\."ne1, taıra la iki ~ 
gJ~gesı dotaC" .. yor. Çaouk, t raçaya 
çık'.. 

Kadınlar bu sözleri duyunca tit
resrr:eac Caş•aıd•lar. 

Se}mJ t '.>a; ~c S«nt çekti: 
- E ... -v ~ı . b··1 ka~uımaga, :ra

hu • ı u. ~e ı:c ~ilcr. Haydut
ları. ' n m pek e<.'i o .ur. der _ 
lcr'>:., F kat, ben de bu sefer ga
fil ~Ylanr.caklard~ıı. değ lan.. Hiç 
olın. a b.:r tuc esının baı; .ı yiye
ce~.rr .. 

3"ba 1at Hanjm \'ava a soro.u: 
rrwelver ıkıul .a.1111 ıy bi-

lir n·.i.&i. ı ': 

•. (Devamı var) 

binde imtihanlar 
Ümversı.te <!d.ebıy;ı,t liakwJ sıne 

ıbağfı o:an • .valb•ncı d.1'.ler mck -
•tıebi· nele dk.'!l-slıer bu ayın 13 ürııdo 
ıkıe.;.ı.lıeoektir. j,rntıi:hana da av:ıon 16 

sıOO!a b~I:! nı !aıcaıkhr. Evı·eliı taıh
:niı:i >mlihıanı 1.ı.r yıapıJacaık, bunıda 

.k.azanoa.ımyanlar 9i.fahi imtlhan -
laıra gineımiy.oo.ıkl •rdir. 

--<>OO--

Bu doç .nV 1 kler içinı aç'lan ya
barııcı dil 1.r ~·mıtihaıımd.a kazam& 
luın m-n7>.tı !deri M"8rif Veka -
1otir. . tasd'k oiunmuştur. Nam
:ııe-t~.ırin ·~~n~li:k i:rnıtiıhanlıan da 
ıbugürulero:lc yapıl:aca:ktır. 
~ 

Satie davası b\tti 

d . . h•"'' ,~ .. , ya yar ım ıçın . dit-. ,1• 
çok defa söyleınışletd ı;l< , 
kıt'alarının }imanlar ~.,.uı•111 

Küçükm ustaf apa .... :1.' da 
" S:ııt.ye binasınm yolsuz satış ımu,.-

pazar kurulac:ık hakımesi.ııe dün oovam ruunnıuş -

. ·ıı Jtll" 
navya devletlcrdı~~. • ıcSııı'"o 
vaplarını bekle ıgı .. tefi~ r1". 
rilmiştir. Fakat ın~ rıo• ~ 
ler, bitarafların ha {.1<s•d. 
kar oldııklanndan f k•ııcrı f.. 
devletlerinin muv• 8 . 8 ,Jırrl 1 
d ıkça Finlandiya.ya >dit " P 
dermek istenıcınışletd"<ıİİ~uP 

. . . tur. EV\-e.la Deııi,ba.nk ski umuım 
• Şehııııım.izd ıki pazar ;_-:ı-~ :r.J ç-r mü.dürü B. Yusuf Ziya Öniş 'bir bu
~ak ~·.n çalı~:ıı1 b ''OOi}ı re ·ı J çu.-'< ,; .ıt siiren lcuvveth hi.r ıınü
İfiliğL' Kuçukmu.•..:>fapaş.:ıda.ki pe0t· ~·-' ·, ıbu d · ·· ·· ·· • . uuıa.ı ı;ı av..uıını 1.ç yı.rzu0A.1 

~~ paızııcını yeniden ıhya eı. - ı teşrih ııtmıı.5, m11Leakıl>M. diığer 
. u. 1 

dinavya devletleri. 8~' 

megl .'karaI'bmıı:mL~lır. Ya•kr~ maımunlar da müdJ0aalıarım yap
hıs P ırşt'mbe gunu burada buyük ımıı;ludır. Refi Celii.1 Ba;•a.r aa un 
ıbur ua7.ar ı·uru'.::ca.ktır. oon o~lr3ık söz alıp: 

•ındıktan sonra toP' ol 
• · rOZ1 ,. 
yardımın geçmesıne ket• 
caklarını bildirince, 85d·ır ti · ı r · ı 

Hünkar iskelesinde 
istimlak 

•- l!i çb i r dı.l il vıc emare ydk.
.ken ba<;u1'a 1 !.lr'1V'R 'kadar ,ıı.ıti -
'11i·ldiım. Ale\"h imde söy lerıl'n sfu
ler siy·ah.a C ıyaz oıibi ıbirbi:rinoden 

mekten vazgeçmiş e ,,ıeıl< 
şudur ki, demokrat d• ;oıi~ 
fından fakandinavY 8 ;;od ,. 
landiyaya yardım g sn'' . . . d ;,.,ı ı ~ 
bahis mevzuu ol Ilı;-

0
tor' ı 

Pı ıv.~o~ · cı Hüııkiır c'kel N..nd~ki mül 'na·kı tır. E"'E'l' huıüıır dehi ve 
bazı rerk-ıın n1l·naf ! umuı11ıve l iE.ılnJ.ıı .:.ıi2 b~ a bunlarla ımaızn1un 
nııırrnna ;S!.i111l k olur ası kerar- me1.-ıı. ınde k"ln Mkt.aıı ıiftihar du
l~tınbnı.şlır Hu '-"el"L re ta.k.cliriı Yaı1"'''11 1 • cl._:ın1 :gu.r. 
ktv:rne't D<'ln U ts.!;,"J. olurı:ın "°'1>ıs- l l\eLlc ~ ıncıhok"'me k>a.ıw için 
yıcııa b lı<: K'C dun a::ıa " mu - ) 5 h:rırn n s 't lG ya taı.ik olun -

manya, bunu baha~ç. ~,rJI, 
sürüp, Norveçi istil•>" ıeııcı'; 
misti ,.~ ~emo~at d~~ pc~ 
harekeıını bckhyord. ıeı' ti' 
devletlerin böyle b•lf cıi•• . 

• 1 sn 8 ' "ı" bulunnııyacaK arı . tila ~.ı~ 

a- ;mr .rJ.er irıtihil.p olu.fiil,.. ...... ur. . mu~- uı. manya herhalde L' ,.crııı1:'pl 
tatbik etmeğe karat d•' 1 

istila projesinin ııc .1<: 1110~ 
lıaıırl?ndığı ~iındı k~'t ~ 
Rıblıenlropun de~~ 1 aıırl

1 

re alfelınck i,tedıı:ı ~· 0J;I 0 
katle Alman hatırlı 1~,oo' 
tir. Ha> ır· Çekoslo•• <ııc~, 

_I Qvn:pa Harbinin Yeni Meseleleri 

Almanyanın komşularından 
istifadesi 

. ' 1· 1 .. rı , "ı 
Polonva:ıın isti a' ô• 1 - . . .,. ..ıç•• • ~ 
Norvecın ıstı ası :J ııt•· 

"'" ıı ' dan do"ı uya Alın• " ıit· el 
1 . ~. . ··klenııı•~ ·ı rrı 

İ!l:tısadiyal ile siyru.et beraber 1 

vürüyor. Avrııpanın şimaliııde ye- I 
ni bir barıı salınesi açılmış iken 

1 
Alıııanyanın diğer bitaraf kom -
şularından nasıl istifade ettiği ye
niden rnev-ıuu lbahsoln1a.kta ve 
bunu gösteren r&kamlar neşre -
dilmektedir. 

Yul!'oslav)'anın Alnıaoyaya o 
lan ihracatının kıymeti 935 de 751 
milyon dinar tutn1u~, ondan sonra 
arthkça artarnk nihayet 9::9 da 
l milyar 765 milyona ~ıkınıştır. 

Buna mukabil Alınanyadan Yu -
voslavyaya gönderilen eşyanın 
kıymeti 935 de ;ms milyon dinar 
iken 939 da 2 milyar 268 milyon 
dinar tutmuştur. 

İşte bundan da anlıı.ştlıyor ki 
Almanya - Yııg0ı>la\'ya ticari ve 
iktı•ad.i miinaseheller pek ehem
mi•etli bir bal alıruşlır. Buna mu
kabil Yugoslavyanın mesela Fran
sa ile olan ahsveri~i ~ylcd'r: 

939 da Yugoslavyadan Fransaya 
olan ihracntın kıymeti 140 milyon 
dinardan ibaret kalııu.~t ır. Fransa
nın geçen sene Yugoslavya) a yol
ladıj(ı mulııı kıymeti de ancak 97 
1nilvon dinardan iJc-ri geçememiş
tir.· Ge('en sene İngiltcrenin de 
Yııl'oslrvpya yolladığı eşyanın 
kı~·meti 24~ milvon, Yugoslavya- I 
dan İngillrrc.ve ~lan ihr-catın kıy
ınc!i de 366 milyon dinarda kal
mıştır. 

Bu takaı.nlar az manalt sayılmı· 
yor. Erbabının ~iırüttüğü Jıtuka
ye..elcr vardır. Yııg0>lavyanuı Al-

aTı tızer1ne yu k b• ~ 
manya ile olan iktısadi ve ticari rat devl~tlere .en uf•. ı""'d•'ı. 
mün:ısrbc!IM'i :,u son beş &eueden- yet tevcıh edıleıne:üçiik 010. 

beri bilha'Sa daha artmış bulunu- lince; bu zavallı. ·1<a••'''',~e~ 
yor. Sonra geçen sene Yug()slav- ı suçu, Alman poht• ,·t •;,' 
yadan Almanyaya yollanan hubu- !erine itimat et~c~ tcd~' nıı' 
batın miktarı 200 bin tondan aşagı- siyasi sahada hrçbır1 . ıı;edu ,·ı· 
1 t 1"" ' 

o mamıştır. 200 binden ziyade mış olmaktan ib•~oıtk .~ 
hayvan yollanııu~tır. Bu raıkamlnı zasını da şimdi çe ~eP• ~ıı'! 
d&lıa zivade saymak da kabildir. kikat bu merkezde , .• pi pı 
Yep,yeni olarak neşredilen istatis- mantarın döniip de·ieıiP t' l' 
tikleı-e bt; karak diğer teferrüata çabukluğu ve "'':f\.1etl• ~ 
girmek de mümkiin. Fa.kat vazi _ yetini demokrat ·~e ~sn rJI 
yeti anlatmak için şunu söylemek mansız bir darbe 1 ,alil p'' 
kafi: Esasen bir ziraat memleketi yere serilmiş ol~n, ':ıı.'iııt•,, 
olan Yugoslavyanın mahsulatını.n lilere yükletmege ·~M''' ~ı 1 
QOi(u, ormanlardan kesilen ınuh- facia k~ısında vı ı•ı 1ıt• 
telif kerestenin (939 da ı milyon nan insanlığın t•$:cıY' 8 

196 bin ton) kısmı a.ıamı Alman- ne tuz basmak ve 8tı.f,ıl 
yaya gitmi~tir. Bundan başka Yu- gibi bjr tesir y•P'" 
goslavyanın madeni istihsalatı netice vennez. -~ 
vardır ki bunun da çoğunu Al _ } yıı' ' 
manya çekmistir. Cemil Sü e -ıd~ 
Almanvanın Tuna ve Balkan h aoJflıJ 

nı~mleketlerile olan Alış verişini bu sa ha b jıl 
gos.ternıek itibarile yürütülmüş, 30 ytldanıberi ~u:Ll.•~;ıo~ 
yenı nesredilen mukayese ve nis- 1 l'dıı rrı . Jı 
bete göre vaziyet .. .. .. 1• ve mecmua .a 5•' r gozonune ge ı- . oJ.a'll • ~.~ıd" ..ı 
yor: Almanya Macaristanın umum 1"'r ..-.ı.ışretm.ı:; ır ":"- ol": 
i~rnratınd>n ~;, 52, Ronıanyanın- I mıi.e fi'iıfi mub.arr ıı.I< dılf' 
kıdeıı % 49, Bulgaristanınkıiden Süleyman Alr~1 • ~rı·"' 
% 65, Yugoslavyarun wnum ilı _ miş ve cerı.a'1.<~s>; J<~..,;ıı' 
racü t ıntl ·u da % 32 mtktanm al- paşa hastanı.sın a.J<.l"ıv 
maktaıhr. kapıoo'<.i a · ·-ıst tn t'1 . ,.,.,, 

Bundan sonra gözönüne getiri· 
lecek diğer bir keyfiyet vardır ki 
o da ııı;ittefikler tarafının bunu 
nazarı dikkate alarok Avrupanın ı 
cenubu sarki memleketlcrile olan 
alışveriışlrrin.i arttırmaland,r. Jı 

ALI ~1AL SU?li:!JAN 

nolunnnı.,-.ılur. . pcıı ;./'' 
Son \'O'Zİf. Si dcJC!d

Kadc,; vapuro ~ ;/ 
meılluııırun cen ~ıtt 
cilede bi rcok den / 
lurımu.ş.hr<Hr. ~ 

Ken<l U;hıı::ı rahıtl · 



~itleri Milletler Cemiyetine teslim edene mükafat 
~?ld:a 1 - •Nevuork ·Times• ' tevdi edecek olan herhanqi kim

~§i ~ıne göre Amerikadaki Kar- sey~ nakden bir milyon dolar ve
~ e'lıstitü.sü, Hitleri sag olarak 

Verilecek mükafat için ma_ttı.stn 

sonuna kadar mii.hkt tayin ediı-

miştir. ~ler .Cemiyeti makamlarına receğhı.i bildirmiştir. 

lngiltere Sovyet cevabını tatmin edici bulmadı 
~ta 1 (Hususi) - Sovyct - \ anlaşmıya imza ko11amıyaca~r,nı \ 
Jı4ıtı Londra sefiri Maiski Lord f Moskova 1tükılmetinc bfüiıriyordu. 
'eteıf~ks'i ziyaret ederek, lngil - So__vy~t hükumeti ver~ıği cevap· 
~ ile Sovyet Rusya arasında ta. bir Ingiliz - Soııyet tıcaret an,.t müzakereleri.ne başlam~ - 1 1.a.şması esasına göre Sov71et P11.s
~ hakkında 11 nisan tarihli ln- yaya ithal edılecek mallarırı mün
~ llı..ın.takasına Sovyetleri.11 ceva.. Jıasıran Soı,uet Rtf.S'l/ada >ıurf q;e 

~i bildirmiştir. lngiltere hiilcu- istihlak olmıacaqın_ı. lce1,dbi~•in 
~h.o.bu muhtırasında Almanyaya ALmanyaya sataca!1ı nı.alların ı:~-

ll.gi yardımı teshil edecek bir şidi.ni tayinde serbest ol.duğunu 

Ve Sovyetlerin ticari münasebette 
bulunduğu memleketıe-re mal ih
racında herhangi. bir tahdidin mü-

zakt1·esine rıza qostereıniyece -

ği'l'!-i bildirmekt~~ir. . j 
Ingiliz mehafılı. Sovyetlerın bu 

cevabını tatmin edici bulmamış- ı 
tır. Bununla beraber mesele 1.-on· 
drad.a tetkik edilmelctedir. 

\' ... 
Amerika müttefiklere. nas1I yardım edecek? 

4ııı .. ş~ngton 1 (AA) - Biitüo 1 
~an ınehafili, nıiittefikler 
~ ?an Norvecte uğnınılan ve 
Si;dinavyadaki Aıı1erikao mu
~~rinin telgraflarında tasvir 
~ . ıtıiişküHih çok büyük bir 
~ ıle takip etmektedir. 

, .. crika cfkan umuıniyesinin 
'ilk bir kısmı, sarf edilmesi la

olan ga.) retin şimdiye kadar 

tahmin edildiğinden çok daha bü
)Ük ol:ıc:lğı mütai<'asınd:ı buluiı· 
maktadır. 

Efkarı uınumiyevi idare eden -
ler . ırazctelcrde !_lck yakrncla müt
tefiklere müessir bir vardıında 
buluııalımısı ihtimalinden Ye ba 
vardmıın ne suretle yapılabileee • 
ğinden bahsetmektedirler. 

Ayni zevat, her şeyden e\'\'cl 

m~\"zuu bahsolan meselenin müt-
tefiklerin şimdiki ih ti) atlarrnın 

tükenmesi halinde onlara : çıla • 
eak olan krediler mcsdcsi oldu -
O.unu beyan etmektedirler. 
.. Ncvyo~k llcrald muharrirlerin
den !\'fark Lulih·eıı, mi.lttefiklentı 
mali imkanl::ırı tükendiği zaman 
müttefiklere hrrp levazımı itasına 
r.ihayet veı·nıcsi az muhtemeldir. 

~imanların Dombas'ı ı Son fırtına 
yiizünden .. ' lşgali tekzip ediliyor Şiddetli şima! fırtınası yüzüa 

den 24 saat içinde Raradenizde 
bazı kazclar olmuştuı·. '-'ete (1 inci uhifcdcn dl'vam) 1 

'ı.14 t ~erek bu haberin gerekse 
~fık kuvvetlerin Storen 'm 30 
~ u:;tre ceııııbımda bulunduğ•,. 
~r dolaşan habcnn bir isvcç 
liı-ıl aından verildiği tcbaru.z et-

,, lrlektedir 
"l8k • 
~eri mahfillerde hasıl olan 
~ ~e gbre Dombass'ı koutroı 
~llı<ıltı.giliz kıt'aları büyük bir 
ile ~z'l.e Brennhanger'in şimaltn-
aıt ınınıa.ktadırtar. 

~ı.b Trıahfillere göre Almanlar 
' aas - Stören demıryolu.ı.a 
~~111.anlarda buzları eriyen dağ 
~nt takiben şark ve garp is- ı 
t~ tlerinden ilcrlemişlerdir. ı S! llra.zinin arızalı olması yü.
Sk~ AAlmanların bıı mıntakada 
\., iilaııa ilerlediği muhaktok-

SİJt ÇOK NORVEÇLt 
it İDAM EDİLDİ 
~enlıag ı ( A.A.) - Politike-n 
-:ı sı, Alman taarruzuna ka,,.şı 

\ç0~:.';; olmahla ittiham qd·.lrn 
1\ • ~onıeı.;lıLerin idanıa mülı
~I ,;~ılmiş oldukLunm habeT 
~v ·11.tedir. 
~\/'fÜDAFAA TEDBiRLr; • 

loıı. lNi ARTTIRIYOR 1 
~~ dra 1 (Husus~) - Ahnııu 

et" ~e Nazırı Fon Ribbentropun 
~49ı toem.inata ragrnen. lı;vcçte 
~ll~Qa tedbirleri11 .. i1ı ı.akvıyesine 
l<rçOlc ~.ilmektedir. StokhoLm'd.e 1 
~~ buyulc sığınaklan11 ın.}ası 
"> a-ii~~~ -~redır. Resmi daire
~bı.l~'IL neferlerin muhafazası 
i"'J~ır. Ec1'ebüer demıryoLu 
~an ve hudut mnı.taka · 
~01'-re l;'zakl~tırıımaktadır. 

t.. F~KLEH STÖREN ŞEH -
~:;L~I ZAPTETTİLER 
~ 1 (Husıl.i:it) - Norve~e 

Ecnebi 
artistler 

·~ (1 iDc.i sahifeden devam) 

~lcseriai meırtlkketlennde iş 
\k - ıktanndan Bafkanlara qit
~ Cl~lem.ı~lerdır. Fak9 oralarda 1 
~ m.emnui~etin mevcut ol -

'l..,;ebebile gid.eceklen yahıız 
~t be lro.k kaLnı~tır. Kon -
~ ,:u~rca ehliyeti tasdik oLu
~~tes-,'!Lsiki.şi.naslar bu karardan 
% ııcı tutulmuşlardır. 
~: ~araftan konsoloslukları -
:"lıtııe ~ır Verilerek badema san'at 
~~ ~hnı?ıan artistlere vize ve-j 
\ bi O.?'f.~ı tebliğ olunmuştur. Ec· 

1 
\ \ 0z ıstZerin yitmesinden mem-.,., ~::ıraı: .l>a.zı bar sahipleriniııl 
~ h e erını ko:pat>ınak hakkın-
'li n fll'e~etleri müna.sebetile de 
', · Lutfi Kırdar: ı 
~~C'lıcoi artistlerin ccı1ıştırıl- 1 
~ıki~ ha~kındaki karann aynen 

~tı,. hıçbir şey mani otamaz• 

~\ ... ·~ 
~lt~ ~ılya konsolosluğu-
\~~ lllÜhürü çalındı 
~~ ~. l3aşk.o.nsoıosı~ -
""'3.~ ·bll' vak'a o.imuştur: 
: .i;·;u~losI..ığumu'ZıUıll rıcsmi 

"-~ ~~ sarıtlard!aın ~alıınd1ğı 
ıı,~'.Yandıraca'k ibir ~ar~ 
\...~ ur. 
"' ~ ılıahk!kaıt.a w r;iliniş "ile 
~ ~~tan. ~y.f~ aıiakıadıııır • 

Şile limanma mensup 13 tonluk 
İhsanıhüda yelkenlisi odun yü • 
kile K<.'fkenden gelirken Alaçah 

aske-r ihracına devam edilmek -
tedir. Dün de kiltlıyet li nııktardıı 
Çek ve Polonyalı kıt'alar çıkarıl -
mıştır. 

1\1 üıt< fikler dün, Trondfıjım ile 
demiryolu. münak.alesine hakim 
bır vaziyette bulunan Störrn şeh
rıni ~aptetnıişlc.-dir. Bu surede 
Osıo·dan Trondl!J ıı'e demiryolu 
ile .4.lmanların tabıiye ktıvııetleri. 
göndermel.erinm onu.ne geçilmiş 

olacaktır. 

1 mel.'kiinde karaya oi:şmüştüT. Ah
met, l\iu:.tafa, Hüst•yin v-e H. lil 
ismindeki tavfalarile Hasan kap
tan kurtarıl~ışlardır. 

Norı;eçte e11Cmmiyt.te şa.11an as 
keri yeni bir at işıldık olmamış

tır. İngiliz tam1u.· el eri dün de Al
man hava iisler.rı. /Jombrdımana 
devam etmiştir. 

ALMA.1'l 'rEBLİÖİ 
Roma l {Radyo)-Almau ordu

su ba~kumandanı. dün ue..,rettiği 
fevkalade bir tebliğde Donıb;;sın 
iş=-al edildiğini ve Trondhcimle\ir
tibat tesis olunduğunu bildiriy6r. 
~ilizler, yeni aldıkları kuv • 

vetlerlc beraber şiddetli bir mu • 
kavemetıen sonra şimale doğru çe- . 
kilmişlerdir. l 
Dağlık araziye iltica eden 4 ün

cü Norvec fırkası kum:ındanı ve 
efradı :silahlarını terkcu.:1 el.• tes
lim olnıu~lardır. 
Almanların kazandığı bu mu

vaffaki:n~t üzerine Norve..- Kralı 
Hakon İsvece ilticadan sarfınazar 
etmiş ve İngiliercye gitmiyc ka
rar \'ermiştir. Kralın nerede bu • 
lundugu malfım de~ildir. Sahilde 
bir limana gittiği znnnolunuyor. 

İNGILİZ TEBLİGi 
Roma l {Rad~·o )- İngiliz Har 

biye Nezaı·ctinin tebliği: Düşma
nm dün ıank ve tayyarelerle y;ıp
tığı taarruz ptiskfrrtülmiıştür. Kı
taatımız Dombasın şimaline çe -
kilnıiştir. Norveçe yeni ku\'vctler 
çıkarılmalsına devam olunuyor. 

= 

Yugoslav Koro 
Heyeti 

CI ~l sahifeden devam) 1 

g-ün ırnnvansiyonelle sant 11,10 da 

1

1 

şehrimize gelmiştir. Yugoslav san
atkarları yarın akşam ilk koaser
lerini Fransaz tiyatrosund~ vere
ceklersfir. 

Gelen koro heyetinin Ştıfi Şans, 
kendisile trörüşen bir muharriri
mize şunları s.öy lem iştir: · 

- Türkiyeye ilk dcia geliyo • 
rum. Heyetimiz evvela Atinı.ıya, 
sonra Sofyaya giderek kouseder 
verdi. Dost mcmJeketleı- merkez
lerinde iyi karşılandık. Bugün sa
at 17 de Taksimde Cumhuriyet a
bidesi önüııde Türk ve Yngoı.lav 
milli marşlarını dinleteceğiz. Her 
halde memnun kalacağınızı tah
min ediyoruz. Koro heyetinin bü
yük bir kısmını kadınlar te~ et· 
mcktedir. 

.Amerika' dan 
Türkiye'ye 

tayyare ihracatı 
Loodra 1 (HU81J..Sif- Bıt yılm ilk 

üç ayı ~ Amerikanın tayya-re 
ihracatı 67 milyon dolaro baliğ ol
muştur. Bu müddet zo.rfınd.a Frcm
saya 23, Avustralyaya 18, 1Tl{Jil -
tere~e 11, Norve.çe 00-~ Tii,.. 
ki.~ bi,. ~ C* bi,. mı1 
dolar ~ ~e sataı -

!J8 tonluk Mı!s'ut motörii de kö
mür yiil.:il<! Zoııgolılaktan gelir -
ken Adrcıl !ar mevkiinde batmış, 
miircHebatın,!aıı 6 sı tahlisiye is
tasyonu ıııüreth'lıatı tnrafından a
tılan röketlcrlc kurtarılmışlardır. 
Yalnız Bekir isminde birisi bo -
ğulmuştur. 

Seferihayat isimli 32 tonluk bir 
motör de Karadeniz boğazı d\'a • 
rında batmış, Ahmet kaplanla Ha
san. Mehmet ve Ahmet isminde iiç 
tayfa boğulmuşhırdır. 3 kişi kur
tarılmıştır. 

Necmiistikbal yelkenlisi de odun 
yükile batmıştır. Mürettebatından 
dan İbrahim, Osman, Acar. i\1eh
nıet Emin, Mustafa, l\lurat \'e 
l\Iehmet kurtarılmışlardır. 

Gece geç vakit Şile limaııına 
kayıtlı bir motör de Alac;atı ci
varında parçalanmı.ştır. İçindeki 
tayfaları röketlerlc kurtarılmış -
mışlardır. Tayfalardan birisi ka
zanm ·hevecanı içinde çıldırmış -
tır. 

Fırtınnıla diğer kazalar olmas.n
dan da korkulmaktadır. 

---<ouu----

Askerlik Gözile 
Cepheler 

(l inci sah1feden devam) 

nndan ve kendi topraklarınıl.lki 
yt km üslerden kaldırdıkları avcı 
filolaı·ile İngiliz bombardıman fi. 
lolanna zayiat vcrılircl'C~ '\iazi -
ycttctlirler. 

t: .... n ~fcrlerdc, bouıhardıman 
filolarına avcı ta~·yareleri refakat 
cdc:;:ı~z. Nitekim Almanlar bundan 
c\ vel lngiliz sahikriııe yaptıkları 
her hi.icumda birkaç kurban vere
rek rlönüyorlardı. Zira o zaman 
onların üsleri İn.giltereden uzaktı. 
lfoınbardıman tayyarelerini avcı
lar rdakatindc gönderemiyorlardı. 

Norveçteki kam muharchelerin
de Almanları müşkül mevkie sok
mak için arkalaTındaki deniz mu
vasalasını devamlı bir surette teh
dit etmek lazımdır. 

Bunun yegane çaresi. Baltık de· 
ııizine bi.nnisbe yakın olan ve ha· 
len İngilizlerin eHııdeki Norveç 
topraklarında bava üsleri yap -
maktır. 
Düşman tayyare]C'l'inin müte • 

madi akınlar yaptığı sahalaı·da 
tayyare üslerj tesis etmek için za
man ister. İşte bu gibi teknik se
beplerledir ki, İngilizler düşman 
sevkiyatını bozmak mecburiyetin· 
de olduklarını bildikleri halde şim
dilik zaman meEhuınuna ister is
temez boyun eğiyorlar. 

--uuu---

Milano sergisinde pa v
yonumuz beğenildi 
İtalyava ve Milano sergisine gi

deu iüccarlarnnızdan Ali Nuri 
bu .sabahki ekspresle şehrimize 
gelmiştir. Muınaileyhin bir mu • 
harririmize verdiP-i jzahata göre 
Milano sergisindeki pavyonumu:ı 
büyük takdirle karşılanmıştır. 

İtalyadan pek yakında Klering 
usulile makine alınabileceği ve 
pamuk ihraç etmek surctile mu -
kabilinde manifatura ahnabilcce-

Yugoslavya'da umumı 
efkir heyecanda! 

(l bıci sahifede• clcV?.m) 1 
1 
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SON TEi'GRAF'ın ~bi t~friku• i 

Reşit Pa,anın Ha , ıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER iÇiNDE 
ve Alman turistlerinı> lcarşı aldığı 1 
htyat teclbirlernn bütün '.l'u.na ve l 
Ba.llrnn memleket!erinde inşirahla I 
karşılandığını, Ronuınııa ve J\IIa - l 
ca.ristanda da ALman turistlerine 
karşı büyüle bir teyakl.:uz göste -
rildiği.ni yazmaktadır. 

kimıeti liizumu kalmadıkça bu 
tedbirleri ickıme etmek niue'inde 
değildir ve ahvalin pek ~ıalanda 
bu tedbirleri kaldırmaya müsait )'azanlar: 
bir saflıaya gireceğini ümit et - iekendtt F. SERTELLi Ce\·det Reıit YULARKIBAN, 

WJı''~jtYyb~Jı1~11;J;AN - Reşit Paş; tekrar tahkikat yaptırdı 
Paris 1 (Radyo) - Dün Ame - 1 J b•Jd• d• 

Evening Standard gazetesi, Al
manyanın Balka1ı lan iktısaden 
elinde bulıındurmaktan hiçbir za
man fari{J olarnıyacafjmı yazarak 
diyor ki; 

rikaya normal seferini yapması neticeyi vi ayete 1 ır ı 
lazım gelen Reks Transatlantiği 

aBaJ.kan milleti.eri ker.~aerini 
bek!iyen akıbeti evvelden gör • 
müşl.erdir. Şimdiden Bal1caıılar \ 
mukavemete doğru qider gibidir. 
Yug9slavya 30 bin Alman turıs - / 
tini huduı harici etmiş ve bu11dan 
sonra Yugoslavya üzerinde uı.;a -
calc Alman tayyarelerine ateş edi· 
leceüini BerLine bildirm1şlir. l 

Romanya petrol kııyulanııda 
ihtiııat ledbit1Leri almı.o;tır. Bal -
kaııla rın en büyük de~·ı c9i 'l'ür -
kı11edir. Türkiye, dostu bulunan 
bütün Bal1:an devletlerinin em -
n.i1ıet ve hii.nnatıni. kazanm~tır. ı 

Niyuz Kronikl gazetesi de 'Tür
kiyı:nın teşebbüsleri neticesinde, ı 
Türkiye, Yunarı:istan, Romanya, 1 

Yugoslav1;a ve Macaristan arasın- ı 
da bir askeri anlamw ha-:ırlan - 1 

dı{jını 'J_ıa::.maktadır. Bıı anlaŞ'mll 'ı 
ile 80 milyon kisi aJ1ni sil.alı altın
da toplanmış olacakt1r. 

Di.ğe r tara.ftan Tiirkiue. Ya!nn 1 
şarktaki biitiin İslam a·lemini de 
birle~tirmek tcş.ebbii ~i .ıde mu raf 
fak olrıw.ştur. Baqdattrııı bttra?ıa 
g._.len haberlere göre, Ira!.- ordtt'?1ı 
ıerkiimharbiye nehı ele ?l!ıl~mda 1 
AnkarıJ.?1a geiecek. Irak ile müşte
rek müdtıf aıı. tedbirleri grüşıi.le • 
C1<:ktir. 

İNGİL'J'ERE AKD::.VfZDE 
İHTİYAT TEDB!RLERJ 1ı:,v: 
Parıs 1 (Radyo) - İtcıl!,amn 

~on zama.n1a1'da aldıqı vazıııct ııc 
Italyan nıo 1 lnıatı1mı nıijtt,.f i:l. re 
karsı kıılland19ı telıditlcdr l• '"! 
İ ngHt':reyi. A kdenizde scurı· ,;ekr 
eden Ingili;:; gemileri için bazı ;1ı. 
tiyati iedbırler almtya mecbur et
miştir. 

Bımunla beraber İngiltere lıü-

hareketini teJıfr etm~tir. 
MACAR llÜKÜMETİ SLOVAK-

YAYA BİR NOTA VERDi 
Londra 30 - l\f acar hiikfüneti -

nin, Alman himaJ1esi altında bu -
lunan Slovakya hüklımefüıe bir 
nota göndererek, oradahi Macar ! 
ckalliyetlerinin haklarına hürmet 
edilmesini istediği bildirilmi~tir. 
Kont Çaki tarafrndan verilen bu 
notada Macarisianın sabrının tü -
keııdiği ilave edilmektedir. 
ÇEMBERLAYN BEYAN11TINI 

TEHİR ETTİ 1 
Paris 1 (Hıısusı) - Çemberiayn,1 

muhakfet lide1;i Attle'ye cevap 
vererek, şimdiW: 1,at"i beyanatta 
bulımamı'!jacağ,nı. fa/..at bu haf
ta içinde Norveç harekatına dair 
resmi beyanatta bıılunabileceğilıi 
ümit ettiğ~ni bildirmiştir. 
YUGOSLAV HUDL TLARl"iDA 

ASKEUİHAREKETLER 
Londra 1 (Belgr:ıtluıı bildirildi

ğine g3re, İtalya \'e Alınauyada, 
Yugoslav hududu istik::mciinde 
askeri hareketler göriilmcktcdir. 

Son giinlcrıJe ac:!<cr nakliyatile 
meşgul bulunan İtalyan dl'mir -
yolları, Am:rnyadnn · kömiir t· şı
maC>a hile vakit bulamamaktadır
lar. 1 

lNGILIZ VAPURLARI 1 
DA YOLLARINI DI<..'tiİS1 İRDİ 1 
Paris 1 (Hususi)- Şimdiye ka

dar Cebelü-turık ·' c Süvc\ ~ yo· 
lunu tak:p eden In_giliz ,·apurla
nua lnmdijn sonra Umitburnu yo
lunu takip etmeleri iciıı emir ,:e- 1 
rimliştir. 

ALFİERİNİN BERLİN 
SEFİP.LİGİNE TAYiNİ 

Beri in 1 (Hususi}- ita!.) anm 
faşi~! :'._l' rtisi ~rkanındı:ın Alficr;J 
Beı·Iin sefirliğine fa\ in edilmesi 
münasebet_ile, gazeteler bu tayi -
nin hım zam:rnında yapıldığ'ını ve 
manası olduğuııu yazınektadı.r. 

Balkanlara Düşen ilk Vazife 
(Başmakaleden dtwam) 

niyetini ve Karadeniz volu iJe 
Akdenize açılan nefes ;\''olunu kı.
pamaktan başka hiçhir şe:v ifotic 
etmez. Böyle bir akıbete ise Soı•· 
yet Rusyaııın biJe bile katlamnası 
imkaru.ızdır. Alman ve İtalyan 
lar Balbınlarda Jıarckcte "geçer 
geı,;mez SovyetJcrin de derhal ha
rekete ,ıı-eçeeeklerinden ~ii11he C't· 
memck lil:mudır. Bir nrııd:.ı h· rc· 
ket mevzuu bahsolamaz. \·iinli ü 
~alkanları Sovyctlcr . Alımınlac -
Halyani: r arasınd:ı taksim müm
kün değildir. Sovyet Rus.yanın 
Balka:ılaı·daki Jıarekctc seyırcı 
kalması ve Alnıanyanın İtalya ıae 
birlikte Balkanlarda mağlfıbiyc • 
tini ve herşeyin yerli ycdne av
det ettiğ"ini görmesi de nıuhtc -
mel 9lmalllak gerektir. Bilükıs, 
Sovyet Rusyanın Balkanların mü
dafaasına iştirak etmesi ve müte
cavizlerin mağlfıbiyctini kolay • 
la~tırması ik ti, a eder. !"aah<ıza, 

lip bulunduf:'una ve bulunacağına 
gö;c herhalde tercih sebcplt'ri 
vai·dır. Tam sefcı·bcrli~ini yap • 
m~ş \'e harbe hazır vaziyele geç
n:ıış Romanya ve Yugoslav.\ a ga
fı) avlanmaktan vey:ı ımiJ,ıfııada 

1 geç kalmış olmaktan kurtulacak • l 
l~r~ kadar muhakkak ki, lCC.!\'ÜZ 

fıkır ve teşebbüslerini bertaraf ct
rneJttı..• de miiessir olncaldar \'e 
cBalkım Balkanlı1arınr1ır .. ,. ava· 
zesinin daha keskin bir tuzda i· 
fadesine ve manC\İ canlıhgına 
fırsat vermiş bulunacaklnrrlır. 

ETEM İZZI::T BENİCE 

Zeytinnurnu!.da top 
atış talimleri 

Bııı~iin sıa!baihtan ia'lbraiı• ın Z<.··v -
titıJOurnu sahiller nelen d.ni.ze do~
ru haıkiiki tup aih:şı ·t~ri.ibt'~ rı·i ya
pılmıştw·. 

Re,.it Paşa, ağır bir ifade ile ya
zıhnış ohm ,. l3yetin tezkeresini 
ceva1lo;ız bırakamazdı. '.l'ckrar tah
kikat yaptıktan sonra Sclanik vi
Iantinc şu tezkere ile hadi!ienin 
içyüziinü aydınlattı: 

(V csika: 42) 

Selanik vilayeti cdılcsine 

No. 1439 

Şerefres mevl"J.i tefn "mim olan 
21 t~rııı.ıevvcl 3~0 1aı• :tli ve bin 
o.ıill be. ... nıun a:·alı tahn ratı alıv
~.eı c€r. !:>ı \'ilaye-tpe!Lh len ari
ze. c \ biye.:;ıd:.ır: I\Iöı µoLıt ve
kili nczdı. çakironemt: davet .olu -
n.aro.k teşekkül eden ıane kıoonis
yo •• le eeın-00'.?lcn :·ane akçe.st hak
kında vaki Qla."l istll!Zaho. ceva~ 
mez,k,frr konıisyor. uri yCJr.; brlr~ey 
olmavro kadimdenberi Hum mek
tcplcrı •. e nt: aret ct.;nek jze1':? mü-
t.eşokkıil müteı;eliler heye ir..den 
iıbaret Q!dugu ve m€kat i mez -
kı1ııeye ae\'am edc:n fıkaıı.ayı et -
falin malzeme1 terlı si:ye ve şitaıio
yelerlaı:in ledar':Jci .<,:.ın her zaman 
oldugu g-.ibi bu defo <la Rum ce -
maa't!l- mensup ahaliden hüsnü 
.ı z:ılaıüle he:;?er kur~ iane ce1ne
dı..:.'l1eklt.a bclwrıriuğu mumaileyh 
t..;r.af ı:<la!l .1:ı.de edLJm~ ıse de p<r 
l;s .komis-er.u,,_,'U1e bu oopta icra 
kilir.an tahıiıkh.-ıa•ta nazarım lıeyetıi 

mezl.fıren:n hı,nJhucetU! BulgaT eş
k:ry..ıo:ına kar~ı .:St:rnal edilmek ü
ı:.-..re esliha ve cephi.!r. 'e sa ... 'e 

tedarik ve te\''lıii mak.:ı.dı le 'lee:;:.üs 
ettig1 \·e ;;.wı tdi.i ~ 'kadar t<.kT:iben 
L: 1 _ıkı yüz k~itlen ~er kuruş a-
ne aeı-cc·~ldıi_~j aııla-şılrnt.ş olup an~ 
cak işl::.u ıa.ne akçes'..n..n kekvvel 
muhtacL.1i etid :çm cemedilmek
te buh.:ı;ci'ugunun beyaıı ohmma-
.sma karsı hfüen <leliiı ili kaviyye 
ile ib U1'.ıUı11 alkbliın.i isba t etım ek m üm- ı 
kün ol:m21nasma ve fakat polisçe 
tam!.1':l- te-fehhusat '.)lrunaırak bir 
guna teıcdrlut ve ü.rraza mahal 1 
Jmhruyacak surette hakikati ha- ) 

lin tebeyyünıü hakkında U:ap e • 
denlere tanbihatı lazıme ve ek.ide 
ifa kıJınmı.ş oJmasıına mebni ati • 
yen bu 'bapta vu'lCUbul:acak ~ti~ 
laaltı rkat'~ryeye nıazar.a.n ~ktına edeo 
ted.aibiıre brttevessül haktlJ:ı.ayi sa• 
mliı fehametpenahlleı·ine de anı 
malü.mıa1 olunacagı maa-uzdur. 01-
bapta ... 

Rerez muta:>-a.ııırlh 
Reşit 

Yunan Metrepolıdinin 
beyannameleri 

Hiikumet, Yunnn çetecilerine , 
yardım i~:n toplanan ianelerin 
men'i çarelerini ara~·adursun .. Se-. 
rezdeki Yunan ınetrepoliti bir 
)andan Sercz sancaı,ı dahiılinde

ki Rumlara - i, ne toplamaları i
çin . be.vannamekr goııdcri~ ordu. 

Rc~:t Paşa bu beyanna1.ıelcri 
elde ederek. iivıi tercüm.mı Seliıu 
Sırrı ~eye tercüme ettirdi ve de:r-
hal bir suretini \ iiayctc, diğer s11o 1 

rct;ni de fırka kur andanlıgına 
gönderdi. 

Bunlıır, iane dercinıle birer vesi· 
ka tcskil etmiyo:mmş gibi. ''layct 
h1il:l, mutasarrıflığa telgraf ve 
tezkereler göndercrel., lıu husus
la kafi delail toııl:ımai:a çalışınız. 
di.} c emirleı· verip duruyordu. 

l\fetrepolit \•ekilinin, Rum köy
lülerine hitaben nc~rcttiğt bu b~ 
yaunameJer adeta hükumet kuv· 
vetlerilc istihza eder bir malıi • 
yetle idi. 
Şimdi bu beyannameleri oku • 

yalını: 

(Vesika; 43) 

- Birinci he.rmıııame -

Sercz sancağının köl !erinde sa
kin hıristiyanlarla kocabaşıJan 
ve heyeti ihtiy< riye ve en ileri 
gelen cemaati hıristiyaniyeye hi
tap: 

(Devama \'ar) 

ÇEMBERLiTAŞ 
SiNEN1ASI 

Bugün maiinl'lt>rden itibaren 3 FİLİM BİRDEN 
1- BOIÜS KARI.OF - BELA LUGOSİ ve BASİL OHTHERONE 
gibi üç bi.i~ ük ~ ılılızrn yarattığı he,·ecaııla dolu asırların biiyük 

Jıadkası: 

FRANKENŞT AİNİN OGLU 
U-Hi~DiSTAN CEViZi 

l\IARİE BELL - RAİI\IU . l\IİCHl."L SİMON tarafındvn 
yaratılmış neş'eli muazzam Frnn.,ızca filmi 

IH- lUulıteşcııı sahne eri . Dekorları \'C cazile. varyete gruptarile 
heıkesin gi>zlerini kama~tıran 

KABARE DAN AN 
l\lu:ızzam mit zik::ıl Film 

DİKKAT: Bu kadar fedakarlığa rağmen bugünden itibaren fiat
larda büyük tenzilat. 

ası:ımı~BALKON 20 Kr. HUSUSİ 15 Kr. DUHULİYE 10 Kr.~ 
büti.in bunlar her ne şekilde olvr- 1 Tecrübdeıı: yarın <l•a de-vaı.rrı €-

sa olsun ihtimallerden ibarettir ve l dıea ıkiir. V.a.purJa:r bu ımiınase -
bu ihtimallerin tam zıdcl, ihtimı:l- l b::tlıe açııktaın J?eQllJI Gcte.dirkr. -:-:;---

1 ,M>~;llllSll!llia:lall:mll .. ES~o~ft~i§S~ ...... lml .. 181~Skl!E!511m~lllE!4i.ı.!BrimMlid&W~rıri'!IEW!! .... ia. 
leri derpi_ş ve müta ea etmek uıüm- i ••• 1 • ••••••• • • •••• • • ı • ••11 1 il' 'O 
kündür. llesele, kimin ve lümlerle FERAH · 
beraber veay kimlerden ayrı ola- ,,_,, ~ 
rak Balkanlara tecavüz rtmcsiu -
den ziyade Balkanların herhangi ı Sinemada. Telefon: 213:)9 
bir tecvüzc uğraması ve harbin is- (Bugüııdcn itibarc ıJ, • 
ter istemez umumileşmesi ihtima- 1 l - SON Gl<.,N(:LlK 
!indedir. Böyle bir ihtimale karşı l Geçen hafta Siımer'de biiyük 
da başta Yugoslavya ve Romanya 1 rağbet kazanan emsalsiz J?rau
olm~ üzere .bütün. Balka~lı~ar~ıı 1 sız süper filmi 
m~lkı tamamıyetl.~r~~e v~ ıstiklal- 2 _ KIZIL GÖI.GE 
lerıne ~arşı en k~ç~k hır ~~re : 1 (BUSTEK GRABBE . 
kete musaad~ etm!l ecekl~r.nı .ce BAY TEKİN) 1 

saretle tebaruz ettırme)crı "e ıcap ı .. .. · . il 
eden tedbir)eri sür'atle \re açıkça Butün lstanbul sı_~~ma me-
almakta tereddüt göstermemeleri ı l'akhlarının ~~.edıg-ı 2 dt•vre ı 
birinci şnt ve vazifedir. 1 26 kısımlık b~yük esrarlaı· ve 

Y ı b he~anlar sınema romanı. 
Romanya ve ugos avyamn Upzıwe 7 • neliıll»_. 1 

Yarın 
akşam SARAY 

Sinemanın eo parlak çift yıldıı.ı 

Sineması 

CARY GRAN fveCONSTANCE BENETT 
Mevsimin en şen, en oeş'eli ve ea eğleııccli 

GORONMEYEN ADAM ARAMIZDA 
Komedisinde bütün şa'şaalarile parJıyacaklardır. 

MODERN AşIKLAR. .. KİBAR HAYAT... MACERACILAR ve 
KUI\lARBAZLAR. .. VE NİHAYET KAHKAHA İLE GÜLMEK ... 

bakımdan bugıüne kadar aldıkları 
tedbirleT yerindedir. Bilhassa bil· 
tün şüpheli ecnebileri kapı dış2n ••111-••••••••••~ YARIN AKŞAM 
etmesi ve kendi toprakları Ü.terin· 
de ueaeak tayyarelel'e ates açmak 
kararını vermiş ve ilan etımş bu
lunması Yugoslavya için ycıinde 
tedbirlerdir. 

Ancak, henüz siyasi ha_vaya r.a
kim olan müphemiyet, ltalyauın 
vaziyeti son kertesinde tebellür 
etıniş olmamakla berı:ıber bi7. şab
sa;.1 Romanya ve Yugos~a\'yaıııa 
ilıtivati tedbirlerde daha iteri:ve 
gitı;1esi, hatta sefrebcrlik yupına-
1arı mütaleasında~·ız. Böyle kısmi 
ve umumi bir sef erbediğin her 
iki memleketin jktısadi ve zi!ıd 
vaziyetine, umumi hayalma g,~ -
tireceği zararlar şüphesizdir. Sa
dece son dereceye kadar tedbırli 
bulunmanın getireceği gep~ ölçü-

iPEK KAHKAHALARLA 
S. _..ı_ Gülnıiye Hazırlanınız 
ınemaMuua 

OLIVER HARDi 
tarafaadaıı harikulflde 1'ir su.rette yaratılan 

• TÖRKÇE SÖZLÜ 

FiL DOKTORU 
Büytik takiitti kemeii 

FihDeıl ilhe olanla= t N G t L İ .Z O K D U S U nasıl 
haz:ıthınıJı• . Nasll )118tqurili)f«f, M.ajıe&te Krr.lın 
itgiln4e yapılan resmi ~leır, 3 lammlı~ büyük harp 
fthni 90 .FQKS Df.ft'A HAVADİ~T.ERI. 
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Senede kırk beş bin altın vereceğiz. 
Bu ae parası ? 
Sultan Cem'in senelik masrafı ... 

Dö1ıo5son ile Beyazıdın el(isi 
('akrr Ethem arasında oldukça u
zun mtizakettler cereyan etti. Ni
hayet, iki taraf Cem Sultan öze • 
rinde uyuftular ve bu hususi mu
llhedeye u.ua• ~,.zeylediler. (M, 
1482). 

Bu itililııame mucibUu:e Sultan 
Bevll'Zlt her senenin bir ağw.to • 
sonda Bodos beyine kırk beş bin 
VcD<.'dik altını verecek, geçen se
ll<lniuldni de, 7ioe ayni aıiktard.a 
oJmak iizere kırk cW>e kadar tes
'rive eyliyecekü. 
Bmıa mukabil Rodos Beyi de 

kcnd.Ye.tle aul.b akdetmiş olan 

Sultan Beynıdın endiljesiııi mu• 
cip olmamak için Sultan Cem.in 
Fransa'o'a gönderilmesinden mak
sat, zatı ~ahanelenne karşı bir 
tecavüzde bulunmasına mini ol • 
maktan ibaret olduğunu anlattı. 
Diğer taraftan, elçi Çakır Etem 

ele, aktedilen muabcdeyc sureti 
muvafakatini müş'lr bir nıekbqı 
yazdı. Bu mektubmı sureti bütün 
Rod0< h• .:nııa ilfm olundu. 

Sultan Beyu.ulın elçiı i bn mek· 
tubıuıda Sultan Cemin Dllh<ıasonu 
te\lkil etmiıı aldnğunu, binaenaleyh 
ınuabedcnin buna binaen alctedil - ı 
Mİi b11hm4ııılımu, veU!etnameyi 

!BiR PUDRA 
Tecrübesi Karşısında 
10.000 

KADININ 
it Hayreti 

23 18 

1940, Av 5, Gün 122, Kıımm 176 
1. .Mayııt; ÇARŞAMBA 

Vakitler Vaaatt Eıı.ud 
Sa. D. aa.n. -

Gila .. 4 53 9 53 

Otı. 12 11 ~ 06 

lld.cl.i 16 02 8 57 ···- 19 05 12 ()() 
Yataı lO 4° 1 44 

lmaak 3 o 7 59 

elli güuc kadar tekrnr iade edac .. 
!!ini '"' muahede) i bizzat imza et
mi,~ oldujtırrıu •ö~lüyordıı . 
Çakır Ethem, bu mektubu neş· 

retti. Rodosdan möfarekat ederek 
İstanbula geldi. 

Dübosson ve bütün şövalyeler 
sevinç içinde idiler .. Bir kere mem
leketleri istiladan kurtulmuştu. 
Emin ve rahat olınu~lardı. 
Mınra muahede mucibince bir 

çok imtiyazlara mazhar olınuşlar
dı. Senede binlerce lira cezye ve 
lutra< verirkea şimdi birkaç misli 
fazla olmak ü:w:rc Türk devletia
den olacaklardı. 

Sultan Cem, ) aşadığı müddetçe 
i leri i~ti. Hir böyle. bir kelepiri 
Ma<ariı;tana gönderin Rumeliye 
geçirirler miydi!, 

Görülüyor ki, l"atilı Sultan Meb
mette,;ı ı;onra, Cem Sultan yak'ası 
Türk milletiui ve devlttini sars • 
ll1' tır. 

Eğer, Cem, B"'"a"t Sultanın 
hüsnüniyetine uyarak, ihtirasla • 1 
nııa mağltip cııma~· ıp bütiin, mai
yeti balkilc Kudüsü~crifte otur · 
m~ olsayılı Fatih Sultan !\leh -
medln açtı~ fati.Mne yol üzerin
de yürilııerek Türk drvleti ne mu· 1 
a:aam.eııerler vücude ııetirecekti, 

Sultan Byazıt, elçisi Çakır Et • 
bem. İstanbula gelince derhal hu
zuruna çaP.ırdı. ıı<>ruyordu: 

- Çakır, nasJI muva(fak oldun 
mu?. 

- Evet pt1dişabım .. Senede krrk 
bes bin altın vereceğiz. 

.:._ Bu ne parası? 
- Sultan Cemin senelik masrafı. 
- Vay kahbe şö-.alyeler .. Ken· 

dil..rine de pay ayırmışlar .. 
- Yandan fazla padişahım!. 
- Heriflerin kanaati ne mer -

kezde?. 
- Bu aç gözlü heriflere para 

verdikçe Cemi oldukları yerde 
mahnus tutarlar. 

- Fakat; sana bir mahrem ı;ey 
sövlenı;~tim .. Ona muvııHak ola· 
bildin mi? 

- Evet padisabım .• 
- Ne suretle? 
- Bir İspanyol gemicisi elde et-

tim. 
- Eınin bir adanı mı? 
- Emin padisohım .. 
- Muvaffak olabilecek mi? 
- Yüzde yüz padişahım!. 
- Cem, Fran58nın neresinde? 
- Cenup ııahillerincle bir ma • 

nastırda imiş. 
_ Eıı-er ı... İspanyol ııemiciai i-

şinde mnvalfak olursa o vakit bu 
Rodosluların belini kıracağım. •. 
Eldeki muahedeleri bir günde yok 
ed.eceğiıu .• Ah kıifirler .. dedi. 

Sultan Beyazıdın elçi Çakır Et
beınc, İstanbuldan giderken ver
diği gizli talimat mühimdi. Sultan, 
Cemi zehirletmekti. Ethem, ayııi 
zamanda Rodosta bununla da siz· 
lic:c meşgul olacaktı. 
Çakır Ethem, Suıltan Cem.in zo. 

hirlr,ıımesi tçio Bodosla ııizlice ça-
11'tı. Bir ~andan müzakerelere d... 
vam ederken bir yandan da ehıl
tından adamlar arıyordu. 
Çakır Ethem, bir İspanyol kap

tanı ile gizlice anlaştı. Bu İspanyol 
kaptanı Sultan Cemin Fransada 
bulunduğu maha~le adamlar yol· 
lıyacak .. Onlar vasıtasile şehza -
devi zelıiretec:ekti. 
Çakır Ethem, İspanyol kaptanı· 

na Cem.in zehirlenmesi içiıı tam 
yüz bin flori v"1etmişti. Ve pe
\in olarak da ~ bin flori vermişti. 

Cem, zehirlenirı;e, Sultan Be -
yazıt i~ gaile ortadan kalimıış 
bulunacaktı. 

Fakat şövaJyeler, Cemin zelrir • 
lenuıcsi meselesini düşüııoıüsler
ıli. Bu se1ı<ıııJe tiddeüi Waıyy;J • 

Bu akpından itibaren her .,qanı İstiklal cad. 

BELER OTELi 
Kemani Necati Tokyay - Piyanist 

Feyzi Arslangil 
\e arkadaşlarına ilheten memJ .. ketimlıin en 
oknyucularından: 

Faide - Suzan - Nevzat - Güzin ve 

el.atta bulunuyorlardı. 
İşte; Beyazıt bu zehirlenme ~ni 

bu sebepten dolayı Çakırdan sor
muştu. Bu ~ fevkalade eherıuni
yet veriyordu. 

Beyazıt, Etbeme tekrar tekrar 1-------- ıP'; 1 \ 
110ntvordn: illeyoğ1u 11ıüJ)us ~eın ~ Ll 

- İspanyol bptamnılan emin Br:tyıaz.ııU Y atır@t'l'J:,,ı~. ~ ,'lj 
misin? sa.yılı evde oıtıuran _ _,,aı 1,,.:ı; 

1 - FeYblide bir edam.. hnı mn M. Yezıcı çJP....-...... ,,. ... ,, ı 
canim bir kafir padişaıhm.. nüfus dıeillı:rinıdtJ <D'liiSfl""' · 

- Eier tın zehirlenme ~e mu- oğ,lu tımau ~~ lı p \ 
ftffak olursan ~ vezir eylerim. on lb:iriınci askye )1111"~ ~ ı 

Diyordu. Çakır Ethem, daha ile- ~inin 24/:.!/940 .ı,ıı.ıilJ .-dl 
ri giderek Beyıwzıt Sultana: 9401147 kanıa'ile f/J.~~ı;~>ilJ!~ 

7
z ~ 

- Padişahım, daha olmazsa eıl- -··" ~.JI 'lik L....J._ ilooıı Tarul o)ia..- . 
çı UDVanile l'ransaya ...,.,,- gi· ..,._fril~•· o)duğU·nda~ 
der tertibatımı orada yaparım.. .._, ~ 

~-' . . 26 "''" • - Bu sÖo:lerinle İspanyol kap· ...,,, .. ,ımzın . 
tawnd.an emin ohnadığmı söyle- ll:ımı ı fkt,.yfiyet iJ)i1!l f 
mek mi istiyorısun? zAYİ J 

- Bayır padişahım .. Kaptandan :i.ıt.a.nbul J.;.nııll i~ ~(I 
eminim .. Zaten br88D bir herif.~ ~ 2404 siei!l ~~ jl ~ 
Şayet muvaffak olamazlarsa, biz. ::::-.. ·. ""'"' eıiac0s~j(.mı -~~· ,ka)'".°_:d:f ~ . ....,,ill~· 1' zat F'ranı;aya ka'liar da giderim de- =·r~-:;,-~. ~-
mek istiyonmı. ~; t 

- İspanyol kaıptanından nasıl mü yd<:laıl'. ' ,r 
haber alac•'""? •====~:;t.i·'"'t 1" ....- · atı"' ll 

- Kaı>tan tertibatını yııpbldan Sahibi ve nem~~-rri!!.ıfc' ' 
60!ll'a gemwe l.tanbula tadar ge- Baf. • ~'"'. P'_J 
leeektk. ETEM tzZE'f 1111""'" 

!Devam& va} Sen Telıırnf 


