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170 G c..Mi il~ ·YENi BiR TAARRUZ BAŞLADI 
• 

Müttefikler Müthış ita/ya' daki 
hareketler Harbine Bir Girişti Deniz 
İtalyadan yükselen seslerin JA 1 
Ve manevraya çıkan filonun 
arkasında gizlenen bir ~c!l manyanın 
hareket tasavvur cdebılir 
ıniyiz?. 

Norveçle İrtibatı Tamamen Kesilecek 
~an: ETEM İZZET BENİCE 

«a~arbin başındanberi Avru.ııa 
ti ~uıın. titiz noktalarından bi
ll;ıl an ltalya mevzuu İskandi• ,, ra hiiilesinden sonra tekrar 
ıti~y:zat İtalyanların tahriki ile 

Alman gemileri sığındıkları 1 

koylarda mermi yağmuru 
t 

ı\ıı ana çıkmış bulunuyor. 
lele adolu ajansının bugün gaze
~~e Verdiği bir haber bu ba 
~d ;ın hususiyeti haizdir. An -
ıııu1° n'?' radyodaki hitabesine 
~el~allık olan bu habere göre 

altında perişan hale geldiler 
1 

~ 
... 

- '" 
.._ a.f başmuharriri bilhassa: 

ltaıy Darp Norveçte aptladı. Harp 
•ir ada da patlıyabilir. Bundan 
~•diJ ay evvel çok uzak ad -
!o\ ••ek olan hu ihtimal belki de 
tet;:;1'ın ve hatta zannedilebile-

be en de daha yakındır ..• 
>-.,tııllıiştir. Bununİa beraber İta!. 
-·. ilı '.\driyatiğe mayn döktüğü· 
'' siJ•tİıvat sınıflarından bazıları
llıane • altına aldığına, filonun 
llıan/raya ıktığına, askeri ku· 
!'ı;ı, 1 'tııların Musolini ile sıkı te -
\erı," nıuhalaza ettiğine dair ha· 
Şi~ de vardır. 

Roma 15 (Radyo) - Amster • 
damdan bildiriliyOT: İngilizlerin 
ikinci büyük deniz taarruzu Jıı;ş-
lamıştır. Bu taarruza iştirak· eden 
170 harp sefinesi lngiliz amiralinin 
kumandası altında bulunmaktadır. 

Narvik ile Danimarka sahili a.. 
rasında baş!ıyan bu büyük taar • 
ruzdan gaye şudur: 

1 - Narvik, Beruen, ildh ...• Li
man!arı işgal etmek. 

2 - lskaieraka girmek, Norveçle 
Almanya ve Danimarka arasındaki 
münaka!eyi kesmek. 

İskajercik açıklarında şiddetli 
deniz muharebeleri oluııor. Müt.. 
tefik!er, Narvikte muvaffak ol • 
muşlardır. Fakat, Trondhaym ta
arruzu, Almanların sahil batar-

• 
t 

llıan alde bir cephe açılmış, Al· 
liJt ordusunun prestij ve mütte
\aya~~dularının mukab~les!ndeki 
~tın~Yet _ölçüsü bütün dünya na· 
lııi~ b a buyük bir imtihana gir • 
\ıı h ~lunurken İtalyadan gelen 
~~ic~ erler ve bilhassa İtalyan 
•lı:t~~ Nazırının gazetesi olan 

yaları ateşile akim kalmıştır. Narvik koyunda yedi Alınan destroyerini batıran Ingilizleriıı 
Almanlar. büyük harp gemile- Warspite knıvazörünün geçen s~ne Ista~bula geldiği zaman alınmış 

:"•n ıı.:,n başmuharrirliğini ifa 
•te saldo'nun nutku çok dik
il Şayandır. 

Tini mahvolmaktan kurtarmak için hır resmı 
qu.lunduklatı limanlardan çıkar- ı larile mukabeleye çalışıyorlar. şembe sabahı bir İnrı.Ziz denizaltı 

ittı,'; t&ı:eket ve sözleri manalan
lı,/ ıktiza ederse üç ihtimal 

J\ ınde durulabilir: 

mıyor!ar. Tayyare ve Denizaltı • •Amiral Şerer• cep zırhlısı, per- J gemisi tarafından torpillenmiştir. 

~tn ..._ ltalya, müttefiki Almanya· 
t•Jd~~f~~a harbe girmek zamanı 
n_::•nı ıfade ediyor 

~'n t İtalya, Akdenizde abluka
!•ıııb'~~İdi ve Adriyatiğin abluka 
... •rı · · "'~llef ıçıne alınması karşısında 
. t..._ ~kleri tehdit ediyor. 

hı'ta0 ltalya, Almanyanın !\faca • 
•r•k a ':e Balkanlara karşı bir 

b.ıı ht e~ ıhtimlini nazara alarak 
l 1n s:. "! ve ihtimali önlemek İ· 
. llıı .~•n~ yükseltmiş bulunuyor. 

1tt? 11~c _ıhtim.al~en _h~_ng_isi vat.it· 
l•f; il •dıselerın ıçyuzunu, Alman 
)•n e ltalyan şefi arasında cere-
1ıı,~1•den mülakatı ve devam et· 
lıı,di ~- b~Junan muhaberatı bil • 
j•ha g~~·~ için tabii tahminden 
)apllı 1 frıye varacak bir tahlil 
4i0 iı'~k. ne bizim, ne de başkaları 
1•hıtıi"1 •n yoktur. Hakikat, ancak 
~. ~, 1° er~cn birinin viıkıa hali-
4'ktir ~sı ile kendisini göstere . 
b • h;,j akat, İtalyanın Almanya 

\ı itr~n müttefik bulunması ve 
ıııı,,8'. akın bozulduğu veya bo
lııahiy ı:ı hakkkında ortada kat'i 
"'.••ı ltlte hiçbir delil bulunma -
~1n da·al!aya hariçten bakanlar 
~lıhaı 'illi bir tereddüt ve şüphe 
'lııa1t~zasında muhakkak ki saik 
il t''•t adı_r. 
~•nn ' Dıtler . Musolini arasında 
~tta •.•de cereyan eden müla • 

RADYODA BİR HiTABE 

İtalya da yakında 
harbe mi gir cek? 
İtalya'nın daha fazla harp 
dışında kalamıyacağı söyleniyor 

1 Roma' 15 (Hususi) - Haric;ye Geçen haftanın hcidiselerinden 
naz:ırı Kont Ciyanonun gazetesi o- sonra hiçbir At,rupa devleti harp· 
fan Telegl\.11'.u baş ·ır.uhanfıri An- teıı a11rı kalamaz. Bu, eıı uzak ol
sal<lo 'nun, Itı:il'Yan J.uvv,ıUlerine duklarını zannedenler üze • 
lba.\ahin radyoda söyl<xbği nu1uik rinde bile er an patlıyabilecek 
P"'~ manidar tehi.Jclti edilmekte • müthiş bir harptir. Vatanımızın 
dir. Ansaldo'.nun bilJıassa şu cüm- sonuna kadar harp haricinde ka
J.,leri şayanı di·kı!m1ıtir: !abileceğini zanneden her ltalyan 

Bulgaristan da 
siyasi evrakı 
kim çaldı? 

hata eder, hayale kapılır. Ha1-p 
Norveçte patladı, harp İtalyada da 
patlıyabilir. Bundan bir ay vvel 
çok uzak addedilecek olan bu ihti· 
mal belki de çok yakın ve hatta 
zannedilebileceijinden de daha ya. 
kındır .• 
Romadarı ge1 aı bn'lı haberkrde 

'itaıyan deniz kuvwtleri.r.lın 15 nj. ' 
sanda, yani bu!!'iID, i1Jdbah8T büyük 
denill rn:mevraılarına başlıyacağını 
bii'dtirme'ict~tlir. 1 

Bir kadın 
sevdiği genci 
bıçakladı 

Sokak ortasında 
işlenen cinayet 

Dün, Mercanda, bir kadın, ken
disini terketmek istiyen on gün
lük dostunu, sokak ortasında hı· 
çaklanu~tır. 

Mercanda, Yaldızlı hanında 2 
numarada terzilik eden Hidayet 
oğlu Asım, on gün evvel, F,1tibte 
Çeşme sokağında 17 numaralı ev· 
de oturan Bahriye ile tanışmış ve 
çarçabuk anlaşarak birleşmişler, 

beraber yaşamıyu bnşlaını~ıardır. 
Birkaç gün iyi geçinen Asım ile 

Bahriye arasında geçimsizlik der
hal başgöstermiştir. 

Dün sabah aralarında yin• kav· 
ga çıkmış, Asım bu hallere td -
hammiil edemiyeceğini ve bir da· 
ha gelmiyeceğini söyliycrck çı· 
kıp gitmiştir. Öğleye kadar Ası· 
mı bekliyen Bahriye, nihayet so· 
kağa çıkmış ve dostunu aranııya 
başlamıştır. Mercanda, Asını ile 
karşılaşan Bahriye Asıma eve dön
mesini söylemjş, red cevabı alın-

(Devarnı 3 üncü sahifede) .n a''"'•l hareketi ve onu lal<İ· 
~~ıı,,•lkanlara müteveccih bir 
'kar,ij'.k hareket ve taksim planı 

etmişse Ansaldo'nun har
mevamı üçüncü salıifede) 

Yugoslavvanın Bulgan.s•a.n ati.:• 
ŞEmiMeri albay Drinçin evjne gi
ren meçhul bir hı.-sız lbazı evTaJu 
ça lımıştıır . Albayın .kaırısı hırsızı 
cüvmü m€şhut halin<le yaka.Jaımış 
falk•aıt adaım, kadını Y· ıre yuva.rlı
yarOO< şaµkasını bırakıcp ~ırara mu
"'"ffak o~mustur. Y ozgat'ta zelzeleniıı 

yaptığı tahribat 
.\ r una boyundaki umacı 

t Vtıı 
~- diiQtl·" kıt'ası eski perili evle· !andıracak müstacel sebepler o-
lıı •cı ç ::· ller köşesinden bir u· lop olmad1ğını bir gözden geçir -
~~1ı·acQ~ 'Yor, aklın alacağı, ala- mek istivoruz. 
~'· taraflarından sesler ge· Bugünkü vaziyette Almanlar 

ıı. llıa,1 h . harbi Tuna boylarına yaymakla 
~. tı~ 10 b nlıne gelen Alman kıt- bir numaralı düşman addettikleri 
•\, ~"~tikı~ :'.~fer de Tuna boyların İngilizlere karşı mühim bir sev -
~. >: ~. Ugu haberi geldi. Deniz· kulceyşi faikiyet elde etmiş ol -
ı,v'• Yol •veçin i:ı alindcn sonra, mazlar. Harbin kat'i neticesini ta-
l,./a, l'ııtından gidilecek Yugos . yin edemiyecek olan Tuna boyu 
~ılltı hu:~arıstan gibi memleket- seferi olsa olsa iptidai maddeler 
~oı ••a h;ma uğrıyacaklarını a- ve Tuna sevki\'atının Almanya i· 

ıı'Y keli ırmak bazılarına daha çin emniyeti bakımından fayda-
~ ~~ ı\Jı,;or. lıdır. 
t,.11 'asani a~ ~ıt'nlarınm şu veya Şu halde Tuna boyundaki tah· 
t,.~~ hiçb· dusuncelcrle Macaris - şidat şayiaları doğru dahi olsa, 
\>11 ••in; ~r ~aman yürüyemiye • kolladığı hedefin ekonomik olma-
'•• aız şi~~~·~ etmek istemiyoruz. sı daha ziyade muhtemeldir. 

lıııdak· •lik Almanyayı Tuna Ablukanın tesirini günden gü-
1 lllılletlere silahla cul· (Devamı 3 üncü sahifede) 

Karstaki seylap yüzlerce evi 
harap hale getirdi 

Yoagat 15 (ıHu.su.si )- EvveJ3<j 
gün vfü"ıyeıtiımizde v:.ikua il' ilen 
ıınütlhiış zelzelıenin tahr~bal1 hak
kında kaza ve köY'ledcn peyd aıpey 
malürnat alınıınıiktad\r. Şıimdiye 
kadar öğ:renilldiğine göre zelz. ile 
4 vateırıt!tışıımızm öliüınürıe, 14 ki· 
şin in yar alamnasmıa ve 1 nahiye 
meıikıezi 11!€ 6 köyün haırab, hallinE· 
~mesine sebeb1yct veımiştfır. Ta
maımin,,,. ylkılan nahiye me:k<zi; 
Maden ilrnzasına ımeı,bu.t olan Pe
yiikltir. 

Ö1rnl.eıı· . .rı, dfutlü de g.-·ınçtfr ve 
araların.da Defakılıda 16 yaışrndıa 1 
lkızJn 8 yaşında bir çocuk da bur 

lunmaktaıdır. Ayrıca 15 loöyde de 
ıtahribat vai!'dıır. 

KARSTAKİ SEYLAJ> 
Kars 14 (Hususi) - Kar suıyurııın 

laşm<.,I (le şehrimizde vuflrua ge
Lcn seyl'ap n:e.tic<siııde 12 ev taıma
men 15 ev ele kısmen yılkılımıştır. 1 

Mahaili~lerle çaır~ıda 500 c y>akm 
ev ve düklkıam da su!•ar basmıştı;r. 
Bunl·&rdan 150 dükkıi.mn içi bir..
sarru.ç h01Ji ::ıd tanna.miJe sularla 
doluıdur .. 

Bıilr kısı.ın haJk,mız suıyun taş -
rnasmı evvelden tahmin <ıt.tiğiın -
iden ihanelecinderı çılomış; bu se • 

(Devanµ 3 üncü sahifede) 

Narvik koyunda imha edilen yedi Alman destroyerinden bir kaç tanesi 

EN SON DAKiKA 
Norvec kralının bombardıman 

t 

edilmesi emr dilmiş 
Londra 15 (A.A.) - Norveç hü· 

kUmeti, lngiltere hükıimetine Al • 
man tayyarelerine Norv eç Kralına 
hücum etmeleri için emir verilmiş 
olduğunun muhakkak bulunduqu· 1 

nu zira Alman ıayyar~lerinin Nor
veç hükümdarının qitm i ş olduğu 
bütün yerleri birbirini müteakıp 
bombardıman etmiş olduklarını 

bildirmi ştir. Alman ta;nıarelerinin 

bu suretle hareket etmelenne te· 
bep, I>forveç Kralının Oslodaki Al· 
man sefiri ile şahsen müzakere· 
lerde bulunnıaktan inı.tina etnıe. 

sidir. 

Almanlar İsveçe de taarruz edecek 
Brüksel 15 ( A.A.) - Kopeı. • 

haq'da bulunan ecnebi müşahitler 
9 nisaııdanberi DanimarkQlJa yı!iı· 
lan Alman kuvvetlerinin 11akında 
Jsveçe taarruz edereklerinden e
mindirler. Umumi kanaat fsvecin 
şiddetle mukavemet edereıji mer
kezindedir. 

Faris 15 (A.A.) -İyi malumat al- 1 

makta olan mehafilin kat'i istihba
nna "rire, İsveç lıükiımeti, 11 • 12 
nisan gecesi naziler tarafından ya· 
ı;ıılacak bir taarruza int :zar etmiş. 
tir. Nazi taraftarı olan muhtelif te· 
şekküller, me1nleketi11 11tukave1ne
tini tesirsiz bırakmak için birçok 
hayati noktaları ele geçirmeqe ha· 
zırlanıyorlardı. Fakat zabıta , icabe-

den tedbirleri ı•aktinde al m ş ı·e 
tahrikii ~çıların plıinlannı S"<'JU dii· 
şürmüstür. 

İsreç Başvdclli. bu ayın on ik•· 
sindeki nutku1tda: 

c- Ecnebi bır derlet ht b ına 

çalışmakla maznun Almanıarı qöz 
önünde tutmalı11ız• di11erek bu ha
rekata telmih etmiştir. 

Bir Alman vapuru intihar etti 
Londra 15 (A.A.) - Skaqerak 1 nün dıır emrini dinlememiş ve ı :zuna uğrayan Maine ismıııd• 7624 

faminde 6044 tonluk bir Alman pct- kendi kendini batırmıstır. tonluk bir A!maıı vapuru da ken-
rol vapuru bir lnqiliz kruvazörü- Bır ıı:;rvcç destroyer:nin taarru· lçendini batırml'tır. 

Bergcn 'i 1 ngilizler işgal etti 
Stokholm 15 (Hususi)- Norveç 1 

Veliahdının refikası Prenses Martlı 
dö Mowec, iiç çocuğu ile beraber 
Saelense gelmiştir. 

Norveçten gelen İsveçliler, Ber· 
gen ve Trondheimin İngilizler ta· 

1 24 saatte 1 

Adrniral Scheer 
kruvazörü 
torpillendi 

Dün gazetemiz;n in1ıişa:rmdan 
bu!1üne kadar son 24 saatte aJdı
ğıımız nwhim lhalberleri.n hulasası 
şunla.vdn·: * İsveç askeri hazırlıklarını art· 
tırmıştır. Goeteborg !imanının tah· 
liye edilmek üzere olduğu bildiri· 
!iyor. * İngiliz büyük amiralliğinin 
neşrettiği resmi tebliğe göre, bir 
lnqil\$ denizaltı gemisi Admiral 
Scke-r isimli Alman cep kruva -
zorunu torpillemiştir. Admiral 
Seher Almanların üç cep kruva • 
zörle-rinden biridi. Graf Spee de 
battığı için, Almanların yalnız De
utschland cep kruvazörü kalmıştır. * İngiliz tauyareleri dün de 
Norveç üstünde geniş faaliyette 
bulunmuşlar, iki Alman tayyaresi 
düsürmüş!erdir. Perşembedenberi, 
İngiliz taııwreleri 19 Alman tay· 
yaresi düşürmi41er. bir Almaı, 
zırhlısını batırmışlardır. * Belçika ve Holaııda askeri 
tedbirler almakta devam ediyor · 
!ar. Belçikada nezaretler, askeri 
müesseselerden ba$ka telsiz ista.•· ı 
yanları da askeri kıt"alcırın emrine 
verilmiştir. 

rafından isgal olunduğunu söy • menolunmuştur. Son zamanlarda 
Jemektedirler. Stokholme ı;elen Almanların sa· 

İsveç hükumeti. liman civarın- yısı, dikkat nezarı çekecek derece· 
da zuhuru muhtemel hadiseleri 

de çoi!almıstır. Alman sefareti önleınek için husu!:İ polis nıii{re- --
zeleri teşkil etmiştir. Yaboncıla- mcn\urin ve müstahdemin aded" 
rın, liman civarında dolasınaları 180 dir. 

(Diğer Telgraflar 3 uncu Sayfamızdadır) 

ÇERÇEVE 

-Sıçrayış ne tarafa? 
Bir takım Ankara işleri, beni 

on e-ün sükôta mecbur etti. Fa· 
kat bu arada pathyan harp ve 
politika hadiseleri, bir köşeye 
çekilip manalı bir tebessümle 
daha uzun zaman susmamı tel· 
kin edecek mahiyette değil miy· 
di? Ben ki hadiselerin bu ba • 
harda mutlaka patlak vereceği • 
ni, harbin bıı baharda mutlaka 
teessüs edeceğini, sulh ümitle • 
rinin birer zavallı vahime oldu
ğunu iddia etmiş ve iddiama va· 
de olarak Nisan sonunu ve Ma· 
yıs içini göstermiştim. 

Evet amma, herkes gibi bP -
nim tahminlerimde de, ne Da
nimarka vardı, ne de İskandi· 
navya ... Nisan sonuna kadar gü· 
rültü kopacak dedikse, bundan 
her istikamette kopacak her gü
rültüyü istismara hakkımız ol· 
doğu manası çıkmaz a ... Doğru, 
bu mana çıkmaz, fakat şamata, 
eğer bizim gösterdiğimiz is .. 
tikametteki asli güriiltünün bir 
mukaddemesi olursa o zaman iş 
değişir. 

İşte korkmadan tekrar ediyn· 
rum: 

Benim iddiam, Alman taarru
zunun, zayıf ihtimalle garpta;:ı, 
ya Dolanda ve Belçika istikame· 
ti veya İsviçreden; kuvvetli ih
timalle de cenup şarkından, Ma
caristan ve Romanya üzerinden 
olacaiiıydı. 

Benı·., hldiam gerç~kleşmei(e 
ha•lamıştır. Zira Almanların şi-

male doğru zıplama~ı, ön i~ti· 
kametle atlıyacak bir adamın, 
belli baslı maksatlarla geri'c 
doğru hafif bir sıçravı ·ından 
başka birşey değildir. Almwlar, 
Danimarka ve Nonece, sırtla • 
rını revirerek arkalarilc atladı· 
lar; önlerile ve en kısa zanıanda 
nereye sıçnyacaklarını lıcp be· 
raber göreceğiz. Hem de öyle 
görünmeğe başladı ki öne doğru, 
tekbaşıoa sıçraoııyacak, yanın· 
da bir de cenup milletini ta ıya· 
caktır. İtalvan blöfleri de ıneş· 
hurdur, dikkat! 

Bugünlük söyliyebileceğim hu 
kadar. 4in (niçin) ve (nası\) 
cephesini yarına bırakıyorum. 

Şimdilik tekrar edeyim ki şi· 
mal hareketi, yüzde yüz zıt İS• 
tikamette, bir baska ve esaslı 
hareketin mukaddemesi olmak· 
tan gayri hiçbir şey değildir. 

İçin içine sakalını koymuş bir 
muharririn, sakalı şimşek sür'a
tile bitmeğe başlarken yapacağı 
en iyi iş, dediğim gibi, br köşe
ye çekilip manalı br tcbessiim· 
le susmaktı amma, ben başka 
türlü ve daha dürüst hareket et
mek istedim. 

Herkesin gözii şinıaldc~·ken 
ve ne olacağı henüz belli değil
ken, hadiselerin tam arifesinde 
iddiamı birdenbire yeniliyecek 
ve ortaya dökecek olursam, ce· 
sur hareket etmiş olmaz mıyım. 
Yarına kadar müsaade!. 

NECİP FAZIL KISAKÜREK 



BİZİ NEDEN ÇM'ını.m, 

NEDEN K~VARLAR?. 

Bel<:di e kooperatılCinin ~ 
sine gaze1ıecilerin ~ını du
yunca, hayret etmedim. Çünkü, g~ 
zt:tec1 denen insan, bade, ek.seri
.va, methili;ena edılecek işlerde kul
lanı.lwı l:>ir vasıta telilklti edıhr. 
Mesela, a,yd kıooıp ıraıı.f hir yen~ 
J.ol<anlan ın küşad'ı.nı yapmak ii
aere olsaydı, bizlere, kenarları yal
dız1ı daWtıi.Y"J.er gönderilir, izaz 
ve .iokram edilit-dL Biz, ertesi gön, 
yedii>imizi ırtı~imızi kendim;ze 
5.1lclar, gördi~"ümiizü • balliındıra. 
ball.andu-a anlatırdık. 

İş?er bozuık ~tti., altından c;apan
oltl u çıktı mı., ga2Jl!'teciyi çaığırmak 
dcgil, bilalds kapı. dışan etmek, 
bizde '\l.Suldür. 
BİR YILLIK KAHVE 

STOKU VAR 

Y eDiden iriillioyeth mlktarde kah· 
'Ye gelmi;; .. Seh.rıin bir yılblı: stok 
.kalı ve:;i varını.ş! Çiık <fil<üx.. De
mek, ı:."lediı<imiz kadur kahve ~p, 
.kcyfmııırı:e bakabiliııiz. Kahve tir
y:ı:kik:ri bilirler ki, bu ne.ne, kiir 
ÇÜk, ehemmiyetsiz lııirş.._y ,lllibi gö
rünür amma, ekmek kadaır hava
.Y\C · zarudyedenılir. Çok yocgun ol. 
dokunuz zaman, ok:ltaıl.ı bir :k.alıve 
ile hir sigaranın dejıerine ölçü var 
mıdır? 

Y arm, öbür ,ııü.n, havalar, daha 
ziyade ısındı mı, gü.zelim bahçe
iıocde içilen bir tiiıcan kahvenın 
kı.ymetini düşünü 'l ! 
DÜNYA HABERLERİ 

VE OKUYUCULAR 

H'a:rp l.avadısleri hararetlcnip, 
hadiseler lmı.ş.ınca, her kesin ala -
®:ıı5J. sııyasi telgraflar ilzıeci;de top
lanıyor. Dtin bo;: zat baııaı: 

- Birader, dedi, baza.-ı, hısan şa. 
ş.n.p Iaı.iıyor. Türlü meııbalardan 

J;ı:!!en bir &Ürii havadis içinde bir
birlcr · .tu tın ıy an1a:r var. Haıııtr 
..ine inanmalı? Dünya radyob.rı, 
dünya ajımslMı, hep ..,.n ayn teJ... 
den çalıyorlar. En sahih haberleri 
ve"<.'fl aian.s V<!ya radyo hangıs: -
drr, c.caba?. 

Bu vaziyetin en çok şı:J<iıye~ 
gaze~vuımüdfillericlir. Bin~ 
çeşit ha.vadisi telıif etmek. önleri
ne gelen yığın yığın tıelgraflıa-t- S>

raya koymai< tçin uğra.şır, durur
lar. Yine de. okuyucuların arz.ısu
rnı verine ~irtnek yfuıde yüz de 
mümkün değildir. 

YANA!!DAGIDA 

SAKLIYACAKLAR ... 

İWyada., hava taarnızlıanııa kar
şı alman tedbıder meyanında, ıru.ş
hur Vezü yQilardağının da mas-
keleıımeıoi. düşüniilmü.ş .. Geceleri, 
!>Ut.ün !!;ıklar söndürülecek .. Fakat, 
Vezünün a:evleri nas,l saklana -
cak?. Bunun .kolayını da şöyle bul
muşlar; D~ üstünü, kalın, siyah 
sur:'i bir dwnan tabakası örte • 
~ek.lermııış!. 

Ya, rüzgar kııvvetlı olur da, bu 
dumanı dağıtırsa?. O zaman, iş du
man olur, vessel3Jn!. 

KADINLAR DA 

KAÇAKÇILIK YAPIYOR 

Son üç ayda tamam 243 esrar ve 
eroin kaçakçısı yehlanm·ş. Bun -
lanlan 14 Ü kadmmı.ş!. 

Buna şaşmayınız. Jdadeınki, ka.
dın e-rkek mi.isava.t.ı var. Ta.bil, on
lar da, erkeklerin yaptıi'ı her tür
lii iı;i yapacaklar. Fakat, kadınlanıı 
_.,... kaçakçılığım nastl Jayıkile 
becerebildik.lerint. düşünüyorum. 
Çünkü, bıoyanla.rın esrarı saltla -
ına.sı kadar ı.mkaruıız bir iş v.ar mı
dır?. Mutlaka, gevezelik ederler, 
hafi:f 1İrttp ~R'tırilır. 

AHl'oIET RAUF 

Vay babacığım, sen burada mısın?. 
- Liihavle!~ 

Ç.ekip o da yoluna devam et· 
meğc koyulmuştur. 

si 
Yeni tahsisatla hangi 

noksanlar telafi 
olunacak? 

ı 

~ ~.ııinin yeıı;ı yı;! 
rtebs;ı;ut>llO.ll arttırıldığını yam:ıııır 

tılk. 
Bu t.ahsisaıtl3 ldıiııik, llevazım V., 

saire l!ibf &<:~ iıhti.yac;lar <iıemin <>-
114•• H beraıbe • yurd ~aeı1ıe " 
sirıin dıe ha!blun.m:ısıına c;a ltşıl;a -
ca.kıtar. 

üaıôvı.mte maııkez b''!UlSım·n ar· 
hmrıtla yurd i~"n münasip bir y& 
'bul:uınm~ur. Buna 150 bin }:i"a 
sarfı ~OOılir. 
Diğer ~itan klnıya enst:i.Lüsii 

biruısınm yerine b>r Y<ni >Ellfll(iJIU 
'bJnası in.şaısı iç 'il de baızı.rlıldm ya
pıknakrta.dır. 

Bu yei1li tıu!nwa <nStitüsii ı:ı:ıem
lelo:ıtıimizin en ~ bir illım 
~ı olacaktır. 

Denizyolları memurla· 
rından kesilen paralar 

1934 yıJmi.a Denirz.yolfra.n., Akay, 
fabrm ve havuzl.w jdareJ•"°' me
murları arasmda laınılmuş olan 
tn.~-il. 'kel'. Jet sanllı.ğıının !ağ
~- !k.araıtaşlırUınıştır. 

IM-.v.kilr kıeiaitt :>andığı 1 ilk:'nci
k<imın 194-0 1'arlhi.ıııd.e .lağva.un -
muıı ~ vıa 'bu tarihe kooax 
geçen 6 yll içinde ıntmurlacın ma
aş1anndıa:n kesJleıı. % 2 !er keındı>
lılr.ine i.aılıe oimıac.'.liklbı. 

Bllillu taliJ:l:m:ı; 1 ıık.ın.cik.iınun 
1940 triundeııı. !ba.rı:ırıı Mailiye 
VeJ<aı1'Jİlııı!I baglı alarak teşeilcl<fil 
eden yeni bir sandı!k lQİ'n badema 
ımeınuri.aman :teWtıfat yapılaea.k
tır. 

Bulgarist ndan gelmek 
ist yen Türkler 

M -tekait 
maaşı 

·'••-----'""'! -,,,~ Belediye 
·cezaları 

Mütekaitler hangi de- Harplerin verdiği 
recefere yeniden 

maaşla girebilecekler? 

ders Seyyar esnaf ve dükkan
cılardan kesilen bazı ce· 
ıalar şikayeti mucip oldu 

MR.lkka.ıit.lieriıı> b:ıngi dıe:ı:ecıeJ.ere 
yı:ırOOen maaşlıa. ~llıecek&<e&> 
MaJOye V<eıkiıkıt.ı. taıraıtııı.ldll.n t-sl>'Jt 
ol\uırnu.Ştıu.r. 

Bıı,.. )Uli karara ~e; ımaaşlanııı 
allmaıltt.a lbulundukıları l'Ü~be ve 
ım lfillW"iıYet diere<.~inde bi:r 1ıerfi 
~ veya. daha. f.aoıkı. blr =.an 
ikaıJclıkfunı sonra tclroüıt wüm.!; 0-

Janı.a.r o deırec<> I«dıe geçıro.acleııi 
hiıımeltler na=ı d&kate alıın<atrok 
ılcitaiiıt olu~aırı maaşın bir üSI 
dı.ıocctsihdck; nııaa$ı hl2ımetıleTe 
yıenitlen tayiın· ohınalıllecEG<.locdi.r. 

Tulwı.iıt ~ derecede b!c 
~rfü m~m. dx:ıldl.ıır.mad te
·k.aOOük~ ıri .ora. <dlliıri<ı olaı:>lar; 
bu d. ıreceyıe muadLl rna.aşh bir va
z.iileye taıyin olruooıb..leceBclerd:t. Ve 
bu 1(ill:il.c•1',n iJk tıaııfi\erinde tek~ 
oılunclulkılllları maaşta geçe.ı. hi«ıınet
J.erı hes3ba katı1acaıktıır. 

Bu.lıwıdulclan rilt!be v·e,ya derece 
llYNUIŞD. 2 yı.l ~ıış oknal.arın -
dan dolayı 1683 uuınacalh karnın 
anuc.lbıınoe bir •ıvvellki rüi'be veya 
mı.ımuır.ıyet maa:;ı üzerinden 1elm
ıüde w~edi hni"i olanlar maaşlı tılı" 
w:z:i:f'cıye. tayinlı<rmrle, tekaiiıtliüık -
J.erLn.:ı esas olası ruföe veya me -
muı.i!yet dl-~uen dıeği:l; fıltn 
ıın.aaş.nı. alnııı, dlduıklıarı ıWıbe veya 
ımemuıri')'et derec"leo:i .üz,,ı:im\deın. 

ıtaCY in ol uınacakl.arlır. 
1452 ve 1453 nurnaT>adı kanuııla

nn a:neriyeıl.e g.ırrııesindeını evvtl 
1ı!k.aü.t ediıliı:ı de t-ıkai.iıt olundl.ııkl.arı 
ı:1illlbe veya memuriıyetin me:ı!kiır 
kanıunRadıa yilk:>e~ oliın dıere
c..Uerure muadil lllı"'1Şlı mernmi -
y•ıtl~ tayln ol.uııaca.klıarı.n ma~ 
lan da bu yeni meı:nu.r.iyetlerin.de 1 

bi.r terfi rııüıidati gcc;irdık'tmı ooııra 
daha yüksek dereö.'Y'e c;>kanlabi -
tleo lıt.ic~·-_.....,.,__ __ 

Tanıdığım hcışsohbet bir arkadaş 
var. Bütün dünya hadiselerini ko
mik taraflarından görmek itiya • 
thııdadır. Onu müteessir eden tek 
mesele yoktur. Bu hali, şahsı ve 
sıhhati için fenadır, denemez. 

Avrupa harbini dahi, ciddiye al
mamak, işin alay taraflannı bulup 
çıkarmak için, bütiin zekasını iş· 
lclir. Geçen P"iiıı şöyle anlatıyordu: 

- .Muharebeler kızı.şınca, aevi
niyoruın, diyor, çünkü, harp saha
larına ait coğrafya bilgim artıyor. 
Skajerak ooğazını umumi harpte 
öğrenmiştim. 

Şimdi de, Skaudinav yarımada
sının Atlasokyanusuna bakan sa • 
hi:llerinde ne kadar liman varsa, 
hcnsi.nin isınini ezbere biliyorum. 

Bu miitalea, miicenet olarak 
doğrudıır. Yeni harpler, insanlara, 
mufassal bir coi(rufya konferansı 
\ azifesini de görüyor. Yalnız, coğ
rafya dersi mi?. Skandinav mem
leketlerinden ne gibi ııı•ddelerin, 
hangi memleketlere il:raç edildi· 
ğini şimdi öğreniyoruz. Muhlelif 
milletlerin karakterini, ruh lıa -
!etlerini, teşkilatını harplerde öğ· 
reniyonız. 

Tarihiıı basl3ngıe1nıfan bu~üne 

kadar devam edcı:elmekte olan 
sayısız muharebeler, insan oğulla· 
nna bircok • ·-'·-öğretmiştir. Me
deniyetin inkişafı, küllürüıı yük
selmesi, bayatın zevk ve güzellik
leri, birçok noktalarda, baTplere 
borçludur, 

Her yeni ham dün~ a üzerine 
hrnbir veni hakikat bırakıp gidi· 
yor. 

10 ay iQjııııde ş«hrJm\zcl.. 17 bin. 
esnıa:fa PM" cezaı;ı vel"iJ..ıp 4-0 bin 
J!.ir a elde olıuım:lıugun u yazım~. 
BeJ!ed:iıyeru seyyar esnaf ve diü.k -
lkıiıncı.lar taıtıbilk cılunan ibu «:eza 
'.kı.smıe> = hlnıüıı 'OOzı su1~efulı. -
J:ııüroiEre meydan venıniyeoelk lbir 
şek":,, i.rcaı istenillmıeıkted:ıx. 

Bu husust.a şoföı<t,ır, Jıokamıtacı
lar, ba.l&allar ooıııiyet!l('ııiaı.in bazı 
azaJıar ı taır afırıdan da sık sıık c\.ınııi
yebl-or.ine :mür:.caatbr yapıJıaraik 
cezaların kes.Jlmcsi içj) !((. ~ . .-.iJen 
s:cıooplerdern "3 •m .lkltar larıf'.m faz-
1ahğmd.:ı:n şı.kayct uluıımaıkt..ı, ay· 
rıca mahkıeme1 ır neııdirıx:le de .ık
sori:vıenle I:ıJlcdiye =al.aTıruı kaz 
olunıup dava ocılmıı1<ıt.adır. 

Elsıı.a.f arasında ~nufrnız'lur-u 
önili,ımdk üızı:ıre bu lı ususta Beleıd!.we 
iJkıtısat ımü.d'üı•Jıü.itü jlcl!lİ ,bazı tet
kilkliere hazırlannıakıtadır. 

---00,0---

Mektep bahçeleri 
Şıahr.İımı2Ja,Jki '11: mel:ılı.rp baı ı;e

llerini:n yıanlarındailcı ev}'lrikı. .sti.mr 
lak oluııup yıJulım:ısı. cııretPe ge
n.şletilin.c-Jer;ne dı.rvam ollıunmak -
1:ıdıır. Bu lreıı.:o NJ.Şan.taşınd:>ki 15 
vıe 52 ;rıci ilk ır.ıt1kıteµ balhçellıeı.inin 
5000 lira sarfolunarak tam:m, ka.
ıraıf ;o$lı>rıln 'ı.ştıı·. 

G~tillıen mekı~dp bah~i 
ile di,Çer 'bazı m:ılıl~~tiJn 'balı-
1.«fim; yaz ıtaıtilı.nıd.eı ıbergıin c;ocıı!k... · 
lıara açı.k buhıı'tl~'tır. Bu.ralara. 
1!111'.ldan oyun iUotıLri de !konul -
maık surot.U.; çocuJolar yaz tat; -
fule ~roa oyıı.;ımaktan ktıc
taaıı1mış ru:ıcaklaırdır. 

---<>-

'8~ilf.andaki Türhlerdıın, 
J:ı.ü.kfmr itit.eıı Bkfrıı ıst.emeındlı: şar
ıti.le ımun!ekelıiı:ti:zde!ki akrabaso 
rııeıııdinc ~ i.sti'.\"(!nJerıe müsa
ade aJunm:ıısı iliı<ırim: llıu hllbusta 
miJt1ea:lditL müıraca.atıla.r ya.prll:'.nak
tadıır. 

Balmumcu ve Mecid1ye 

Fakat, lıısanlann, bunca nsırlar
danberi devam eden harplerden 
bala alamadıkları tek bir ders 
var: İbret dersi!. 

Pasif korunma tetbir
leri mükemmel 

Bu kaibil vaıtand.a.,Ia.rrmızın ibe
rh..rleı:mcl >?:<"tlrccekl~ır; servet
ler haıkkıncl:ı d:ı l:mgii!ilel'de ba- .ka.

tapu işleri 
M-.:i~köyündeki tapulu bina 
~ aıraz.i.:>i olanlann e!lttind2' mev
cu.t cıkı.n• tapu senı.\t ve çaıplannın 
u » ktı.1<:ıne b:ışlaaıılıını:,-tır. 

M 

Evet, hali\, insanlar, harbin bir 
facia olduğunu öğrenememi~ler, 
hu ezeli boğazlaşmanın ebede ka· 
dar sürmesinin önüne gcçenıemiş
lerdir, 

RES/\T FEYZİ 

Ti.ııl'lciyedeki pasif kıorumna ~
biırbri haıkıkımc.a 1Jeltikılkilcr Yaınnaık 

ü;rere gelen Flranmz mii'telıaıısısı. 

Joonıur Ami.ral Moul'C'D :rooınl.dk.. -
U.m>zrl ın· a:yırııhn.a.dan evvel. Iİıe''ııı.
natta buJwna;rak, Tü.nkıi~ıın pasi± 
kı:mırona hazı.rlikıiar.m1 müiloemıne!l 
lnili ugımu söyl.amiıştır. 

İskrndina vya 
~ahnesindf" 

Ynn: AHMET SÜ1'Bt} 
J<jll 

Almanya ııs~e~ hıır~tirdi, 
kand.inavyaya ıntıkal e 

· .. ten• 
rekat sahnesinden ııııı ıed· 
<aşırtıcı haberler gelın•~ ı\I 
l?iin Norveç hükunıetin•P · i 

. ld • erte> yaya teslım o ugu, fıJld 
Narvik.in İngilizler tara . 
gaJ edildiği. bildU:iliyo~ 
sından tekzip gelıyor ... ti 
paganda makinesi vazı)• . · 
tırmak için bütün gayreti'j! 
fe ektedir. Hatta ba%80ğu 
ya harbi sırasında oJdU·erı 
kendi alevhine haberler ' . c 
ve arkasından da tekVP .. d 
tedir. Polonya muhar<'~e~aı· 
ederken, Alınan havadis g< 
lacı, İngıliz J.aynağıııd~ıı t$İ 
gibi göstererek neşrettikl f 
berlcrde İngiliz yardınld.; 
nuı yola çılı;tığıııı bil ı " 
Bu luıb~rler Polonyalıl•f.,. 
düstirdü. E'nkat Arkasın e 
man lar. o lavlı tekzipler 0 

·· 

ler. Ve ı.. nıın Polonyal:~~ 
ri11d ı.; hııyal sukutu P ,d 
oldıı. Ar;u:sından sözde 

k v ha\ acLs vettn• A!nıan a. tiııİ 
Polonyalıların mukaveıne Jel 
yıflatınak için yalan babC~ 
durdula . Almanların bil 
harekatında dı; ayni proP J4 
tabiyesi,.i tak.ip etmekte 0 

n anlaşılmaktadır. J<ıiP 
Fakat •ütün Alman tc i < 

ve Alman mugalôtası ılı; 
arüt c rİıiyetli billkatin teb ve bu 

sine mbi ulaınamı~tır. ·cesi 
Norveç harekatının ııetı ·vı 
rinc nıö • ir olacak iki \lllıı. 
bundan ibarettir. ııJlııı 

1- E..velli İngiliz don ..ı 
ıt• .. 

nın Skaj~rak ve Kateı:• gilif 
aliyeti. Anlaşılıyor k_i İli b•• 
niz kuvvetleri barekatııı J<ı' 
gıcınd nheri Skajeralı: ,., 

. t ,. 
gat su?agn·.ı chcmınıyc ,·e 

Dün Hasırcılarda vukua gelen j 
bir yankesicilik hidise9İ:nin suç ... 
]usu vak'adan 1,5 saat sonra mu
hakeme olunarak cezasını bul -
muştur: 

Bir tasralı; memleketinden şeh
nı ize ı.enia gdm~ ve Tahtakale 
charında otı.ran hcmşcrilerini zi· 
yarcı etmek üzere llası:rcılardan 
g<"Çr.rkeıı yanına oldukça temiz 
gi~inıııis, orta ya_Iı bir adam yak
laşarak: 

rar vı. ır .llıecakt.iır. 

Bu :ı:nevanda Balrnuımcu çi& -
l?ıi a:r:ıe:is de tahıd~ w tf!OOil. o
lumn ... 1.tadır. 

Fakat bu sırada l\Ieh....,t Alinin '-:;::==::========::;arkasından seslenen hırkaç kişi: 1 Burun iç-n Beyoğlu Jca<ytt m-

1 KÜÇÜK HABERLERi ı~:d~. b!T kotr'IS';oo t$il akın-

• ••••••••••••••••••••••• 
Çolak Hayri ıle bir 
sarhoşun tevkifi 

C\foOO!ıasısııs, halkın yaırd=t için 
bazı nıd'.1llalara k;aırot etaniş, wrdiği 

ııaporda., bu.nıları t.asriy eflni;ştiır. 
Am.r.ııl !ltou..:-011., b.:lı.iıs>a n.ı,ımi 

tedirkr .• • rvik ko) ıınd~pil 
gen açıklarında yapılan ~ 

reketlcri tali ehemıni.vc~~·rıı~ 
dir. Ei:-cr Ingilizlcr Sk•J b 
Katcgat boğazlanııa tııı.ıı,ul 
miyet teuıin ederek l.111 JI 
Alman donanmasile ~lın.~c P' 
!iye ~mılcrinin geç'."%ııı•P 
olurlal"sa, Norveçtekı ·ıe 
keri kıt'alannın A1ınanl9 1 

:; 
1ttı•· 

vasa!aları kesilmiş olaca j\I 

c- Vay babacıiiını sen burada 
ffibtn? •• 

llitabile endisUri kueaklamak 
istemiştir. 

Mehmet Ali, hiç tanımadığı bu 
adamın kendisine ahbaplık et • 
nıcsine karşı: 

•- Yanlı~ın var ahbap .. Bense
ni tanımıyorum!.• dcmis, öbürü 
de bir müddet muhatabını dik -
katle süzdükten •onra: 

e- Yan.tlllll!jım birader. Seni 
bizim köyün meşhur ·b~ba. sına 
benzettim. Affedersin!.• deyip a· 
ede acele uzaklaşmıştır. 

Mehmet Ali ancak birkaç sani· 
ye kadar süren bu garip vak'aya 
~ı kısa bir: 

- HemsNi paraların uçıu.. Pa
ralar1A!.• diye yanma yaklaşmış
lar ve demin kendis!ni kucaklı • 
yan adamın elcabnk.luğu ile parala 
rwı ceketinin «binden aldığını 
söyleıniıılerdir. 

Bunun üzerine Iehmet Ali ile 
lıayırhah )·ofcular hemen demin
ki adamın aıkasından ko>mağa 
ba!<;lamı. lar ve bir kfi~ebaşına sin
mis olan sahsı yakalayıp polise 
teslim etıaislerdir. 

~lustafa Kapa adında olan atla. 
mm üzeri ıırsndığı vakit para bu
lunamamış, fakat Mehmet Aliye 
ait olduğu zannedilen bir ili ka
ğıt ele goçirilmiştir. 

Mehmet Ali de parasını koynu· 
na sardığını; yankes'dnin para • 
lannı alamadığını söylemiştir. 

Neticede Sultanahmet 1 :nci 
sulh ceza mahkemesine verilen 
suçlu 20 gün hapse mahkı1nı o· 
luıunu.ş ve derhal tevkif edilmiş· 
ti.r. 

!Yaıan t lskcnda F. SERTELLİ 
) 

~ııİiıiiİiiiııiİııııilmiıiilıi..._._L ~~ 
V Sımı!h::a ~ ııy:aittle şidr 

M..lı bir !ııme vurdu: 
- Alçak köı>ı. • 1 Beıı.mle alay 

mı cdiıyorsun? 

- Sllzınle alay etmek haddim 
mı? ha.kikaW söylüyorum. Bıc esir, 
bundan ba:şka ne yapabilir? 

s&ma, Recebe: 
- Vurma! wye ba,<:'ırdı. Şimdi 

yine • mrlerim oynıyacak.. Bu se
ier bayı!ı:rsam. b;.r daha ayt2nııLm. 

- Pekiıli. Senin hatınn için vur
mıyac--<tı m. Fakat, omın burada 
ka.lmasma lüzum yok enık:. Göre
ce,ıtı.ni s:Ordü. Burnu bn.lclı. 

Duvardalo zile bastı. 
Derhal kaı>ı açıldı: 
- Ne ermedi.yorsun ağam? 
Rt-eep başını salhyarak: 
- Şu beri.fıi bodruma atın! dedi. 

Orada zı.barsın. 
- Kollan.ru cözelıinı mi? 
- Hayır. Bağlı kal:acak. Hatta 

lJizıru d<ı bağlayın. Bağınnasına 
ıı:ıAıti <ııhı.ıı! Gmiiltü vaı;ıarsa, a• 
da.nrakı.llı ;pa:taklars;m1z., 

Haydut, Se:miht 9İİ:riiJcliyerek alt 
lıaıa ~ Ve karankık bir boQ.. 
ruma sıt.ı.. 

Recep auyunu içtil<\en SOM"a., sııı
atc bakU: 

-.D&lul bWnıkı!l.erin g.ı*ır.esille 

üc; dört saat var, Yarın sabah çok 
zeng;n ola<:ajtız. 

Sonra birden Selınaya döndü: 
- Sana istediı:in kadar para ve 

mücevher vereceğim, şekuim! Gö
zünü altın ve elınasia doyuraca -
ğım. Bu gece İstan.bulun en büyük 
ve en zengin bir kasası soyuluyor. 
Hem d_ senin ı.;·n ... Anladın mı?. 

Ve ı:özk'l'inı oğ>u.şturaorak tekrar 
Selmanın koynuna girdi ... yattı. 

* Avukat Celal, arka· 
daşını arıyor ... 

Cela.I, Se.ıırilıin Kalımııştalti köş-
kü.n<le misafırdi. 

O akşam arkadaşını bekledi 
Scmth köşke gelmedi. 
Avukat Celal o gün akşama kır 

dar .Jı;;inıe gitmedi - köşkte otur
d:u. Semihin kız kardeşi: 

- Ağal}ey·inı ·aıcalıe ne-ede kaldı? 
Diye söyleniyordu. Her iJdsi de 

meralılarından ne ya.pacaklan.n. 
bilmivorl.ardı. 

ceıaı. genı: kadına sordu; 
- Gıderlreıı bırşey söy :lemedi mil 
- Hıwyır. ellen K.adıküyüne k3.. 

dar inf.ymıım. Alışama ııelirlm.. 
demişti. • 

- Ne:cyegıttiğini tahmin eder
siıuz? 

* Maarn "°" Sıhhiye Vek :ri j ~~~!5~~~~~~~~ dün akşaıın Anl<:a.raya dönmUşler- 1 
cfu. * Ellıorıind. demir bu~nn 
hükUıoo!.e vı ameı't~ mrcl>ur oııduk
la;n boya.noamc millıi"t.i bu akşam 
b litm fo' ~dir. Bu alkış:ı:ıno kadw· be
yarıilil!Yle vt111mİyeı1ler mıili .ko -
nmma kammu hükümlerine göre 
oezaılıanl ırılıa.c ak' ım:!ı.r. * Ekıınd'n: c;e~iısi d. lf.ş!iıri.llıniş, 
ooııt bıı,i!tlay rl.sbcıtıi yü:ı;d. 25, yu
m.ı.1Şalk •buğd~v yüzıde 75 olaralk too
bit edümişta-. * Hal'J) filosu lıxımııtaıaa Amiral ı 
Melımed Mi Aııltaııodan ~tırim::ı:e 
gelın.i.\ıt.i.r. * Galat.asara} opar ilrumbıi'flİ.İfl 
yıl'Jıık aille yeıne{!iı '21 dsaın akşxnı 
Taklün ıbelediye gazino9Un-ia ve
ıücekıtir. * Beııgamada Atafurk günü 
k~. 

- Vallahi bir şey biliniyorum. 
O!sa olsa Sel:manın pe:;i.n<ien git -
.ıruotir. Akla başka bir ihtimal ııel
m.~·or. 

- Bende böyle düşünüyorum 
amma, Selmarun izi malfım değil 
ki ... Semihin onu takip etme.sine 
irnk.in yok. 

- Belki lf.r ipucu bulm~tur. 
- Kabı.! değil, iki gözüm! Kabil 

deği! ... Bu ipucunu ~bıta bile bu
Jıa.ın..:ıdı. 

Cehtl bunu ııöy 1erkoen birdenbi
re gı.Uiirru;edi; 

- İyi k.i hatırlattınız bruıa, nıe
selevı hemen Yılmaz Beve bildi
relim. 

- Fena olmaz, Celal Bey! Bu 
kadın ağa ',eyı:ırnin başına bir fe
filct getirecek dıye korkuyorum. 

- Merak etmeyın! Semih ço'.< ib-
1ıiyatlı bir adamdır. Kolay .loola.y 
sırtı yere gelmez. 

- Böylıe söyllttneyin, Cleli!ii:l Bey! 
Felıi.ket gclirken, ben ııeliyorum 
demez. Yıldır.un gibi Wsal4Jll bar 
Şl.Ila binlen iner. 

- O halde yaoı\acak bir iş var: 
Yümazla telefcnla. konuşmak. 

- Haydı ya.. N<) duruyorsunuz. 
eeıaı kaşlarını kaldırdı; 
- Beni Ia!a tutan s:izsiniz, ha

nımefendi! Uavdıiı telefon odasına 
4;ıkalırn 

Semihin kız ka<rde:;i yol gösterdi. 
Üst kattaki telefon odasına çık

tılaır. 
Telefon, Seııı.ihm yazı masası 

4istüılde duruyordu. 
OelAl PolSs Mikliriy<ı4ııl aradı 
- Şansmıız YVlIUŞ, dedi, Yıl

maıı Bey yerinde ~ 
y ılın:ıUa. Celal a.rasındaı $Öyle 

Az mı methettik? 
Eski Denizbankın meselelerin -

den biri olan Sati;ye ıhvası görü -
)ürken, bir avııka_t, bu lııin o ka· 
dar ınühim bir n1cvzu olmadı~TJ.ı...ı, 
ga:zetecilerin Satiye meselesini bü
yüttüklerini söylemiş. . 

Gazeteçiler, ne yapınıslar?. Sati
ye binası değerinden fr.zl;ıya alın· 
madığı halde, kasten böyle mi ya.<
~Jar?. 

İş açık. .. Böyle had;,.eJeri gaze • 
telerin yazmaması istenir. G:t2ete
ler, yal111Z methüsena ctınelidir. 

Vaktile, Denizbankı az mı met
hettik? Yetişmez mi?. 

BCKBAN CEVAT 

.bir konusma gectı: 
- Semili Kayboldu. Dün gece

denberi meydımda yok. Merak >&

diyoruz, beyefendi!. 
- Dün gece neriye ~ini Di

liyor musunuz? 
- Hayır. Kadıkôyüıııe ı.ıınrişti. 

Bir daha dönmedi. 
- Sıhhati nasıldı? 
- Hiçbir hastalığ1 yoktu. Hatta 

maneviyatı da kuvvetliydi. 
- G.ın.p şey! Bu ı:ece de gel -

mezse, ben yacın sabah size geli. -
riın.. Görüşürüz. 

- Siz bıır ipucu bulıamadınız nu 
beyef<.>ndi? 

- lia'Yır. Sadece dün Selma im
za ·ıe bir mek~uıp aldım. Manıi.L -
yaya hareket ettıiığııni bildirıi.yordu. 
Fakat, ben bu mektuba i.naruna • 
dım. ~ 

- Çamlıca hikayesinden sonra 
zahı.tada yeni hıçbır ma!Cıroat yok 
mu? 

- Maalesef hayır .. 
Telefıon ım.ıhaberesıi bicden.bire 

kesildi. 
CeJA.I: 
- Alh.Allo .. 
Dıyerek, Y ı.1maZ> tekrar aradıysa 

da. konuşmııı:k mümkün olamadı. 
Semihin kız kaırde:;i: 
- Ne var? diyordu. Nedıen ıke

sHdi k~? 
Celal: 
-Konıışınsmız mtti, dedi, yazın 

saıl:ıalı Yılın= Bey buraya geieoek. 
Ve telefonun Yaı:ımdekıi .kol:t.u

ğa oturdu: 
- Benim bu hAdilııe .k:arşısında 
~ durdu, iki ııözilm! Yı.lma-z 
ne ııöy led:i, biliyor musııııuz? 

(Devamı var) 

1\1 ~ur ~lkal:ıkır:iın Çolak 
Iw "Ili cl'L.İJl JlC<:<! Kaı ~r.ıı iıJtıte ko
m s T ,,,ua~·i.ııi Zc ·. i; e lıakarot 
clılıili;~ -iddisUıe asi} c 8 ınci ceza 
unahl..uın..?sine vcrilım ·::t:iT. 

&tlünm yol üstünde duran v.eı 
Hayriyi orad-ı<ı b:r birahmeye 
gc<tirmiş olan bi:r Wo.s.inin yoldan 
~-e.kı.lırncsini istemesi, obiictınlın de 
huna mııid..:ıha> ı etma;, ile çıkan 
11c"1s«d~n dvlayı H:ı.~ ri mulıa1e
m...;i ımcvJrufen yapılan".< ı1zere 
t.e.,kif olumnı:ştur. 

Diğeo:- taraftan Aıl:.:;arayda 1'kıh
met Kara böcek .i:ınıiı.d: bir sarhoş; 
Ahmed.in kahvesilldc polise ha -
kret (j1rt!:ığind..eı. 32 gün hapse 31 
rra para cczasma rıahkı'.i.m olun
mu.ştur. 

maı'.<amlann bu ınc :1.u üa.ertindıe 
harareWıe Qah~<:.oı tebarfu et.
timne lctedır. 

---<>•<>--

Kapalı çarşının 
tamiri işi 

Kapıi.lı. çaı ııı iman 1çin ıte;ıkil. 
olunan cÇart;ı kOI'uma cenıi'ye+.ı.. 

azata.rı kapalı çarşınıını ~n zi!'{ade 
t mj.re muhtac kısıın1lannı tesbit 

ı l'.ııne!Gtedır. Bu kısımJar bdlulıiyıeye 
ib'ıl lr./k,o 'k VP. ha:llir.anıda dıa 50 
bin lıra ııa.rfile tamirata başlanılıı• 
ca.ktr. 

Nuruasımaııiye - Beyarz.ıt anısın
daıki '.k.aıpaıh çarşı yalu da asfaJILa 
ta1w Jl olun.ac.ıilct.ıc. 

1 
Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 

ı-------.1 

Harbe girmek mukadder olunca .• 
Avrupa h:u-blnin inkişafı için j 2 milyon 900 biıı nüfusu olan Nor

başka bir saha daha o~ıldı: Kac; veç sulh zamanında anc&k 15 bin 
gündcnberi Wliyoruz ki küçük ı kişilik bir orduya malikiir. Bu da 
Non·eç de Avrupanm büyük dev- yaz mevsiminde ve kışın bu mik-
Jctleri ar'>Sındaki rıiicadclcye ka- tar 8 hin kişiye inmektedir. As • 
rı.şııus oldu. Harpten kaçıQDiak kerli.k mecburi ise de her seneki 
faydll5»'.lır, derlerdi. fııkadderat delikanlıların pek azı talim ve ter. 
insanlnrda oldui;'ll gibi memleket biye gönnektedir. Çünkü bu müd· 
ve mıllrtleri de takip eder. Bitaraf det 72 gün ile 84 gün arasında 
kalmaktaki o kadar ısr•rlanııa rağ- imiş. İhtiyatla.nn da senede 20 gün 
m'1n Norveçliler harbin kendi sa- kadar talim ve terbiye gönneleııE 
hillerine geldiğini gi>rdüler. kaide ise de buna çok lüzıun gö-

Finlandiyaya karşı son devrede riilrnüyordu. 4te kara ordwın böy-
İsveç ile NorveWı aluuş olduklan J: ufaktır. Hava kuvvetlerine ge-
vaziyet dolayısile bir İngiliz mu • lince; 52 tayyaresi vardır. 28 de 
J1arriri Afrikadaki Zululann bir deniz tayyaresi oldµğu yeni ma. 
sözünü öğretiıyordu: Mııharebede !Unıattan anlaşılıyor. Selerherlilr 
öne düşen adam öldüriilebilir. Fa- zama.nmda 70 - 80 mn kişi silBh-
kat arkada kalan mutlaka öldü - altına alınabiliyor. 
rülür. 

Deniz kuvvetleri şunlm:dır; Sır 
Afrika yerlilerinjn bu sözü dün. hil müdafaası için 4 küçük gemi, 

ya kuruldu kurulalı tecrübe edil- 3 muhrip, 29 torpi1o, 8 tahteüıahil'., 
nıiş hakikadcrdendir. Bnnunla be- 9 muhtelif gemi. Bununla Iıeraber 
raber İsveç ile NorveQ> tenkit e- Norveç hükfun.eti deniz kuTvetıt.. 
denlerin d'\ ileri gitmemeleri bir rini tezlemek ve eski gemilerin 
insaf iktizasıdır. Bugün görülüyor yerin., yenilerini tedarik etmelı: ka-
ki ancak 2 miilyon 900 bin kiisıır rarile 928 denberi çalışmı,or de-
nüfusu olan Norveç harp mecbu- ğildir. Norveç gemieilerin:in 20 ile 
riveti beşgöstcrince kendisinden 40 arasındaki efradı hep bahriye-
bcltlenen harekete girişmiştir. den alııımaktadır. 

Norveçliler herşcyden evvel de- Esasen deniz memleketi oıaıı 
lliİzci bir millettir. Norveçin bütün Norveç vurulsa vurulsa ancak de
büyük ..,hirleTi büyük bir<ır li • nizdeıı tahrip edıilebilir diyen Av· 
ınan demektir. Sonra coğrafi va- rupah askeri mütehassısla.rın bu 
:r.i.yeti de Norve\; AVYUpanm 0 ka- mütalcaslll1l ilive cdilmeı;i lazım 
kadar ıwığına ve kıyı.'Ulla alınış gelen bir Jı;eyfiyet daha vardır- De
bulnuyor ki öyle büyük kavgalara nizlere hAklm olanLtr Non:ecin 
bu sakin _..,cmlaketin kanşalıilmest ı d.ü----ı8 de""''dir 
ihtimalleri küçüldükçe kiiçülnıü.ştii. .........., n . 6 " • 

En yeni nıa!Wtıata göre ancak ALI KEMAL SUNMAN 

jerak 'c • ;.tegat suları':( ,., 
!ar mnynl r dökruüşler ·~~ti 
suların maynlerini t~3•11' bir f 
diye kadar İngilizler ıçııı bl 
da yol.tıı. Fakal Norveç 1~1 1 üzerine S!;njerak ve J{a 1<eSJıl 
lan bü:rf 1i cbeınnıi}·.ct sil 
mi~tir. Malumdur ki . 1~,tl" Balt•k denizine de grct UC 
tedir. Baltık denizinın 

vardır : . ııt~o)1 
i<veç sahili ile DaııuJJ •"'"6 

it olan Zeland adnsı ııt 
·t V'' 2'eçı . . c 

2- Zebnd adasile yın 9dııP 
markaya ait olan Fuııcn 

rasındaki büyük B.eıt. paPit!' 1~ 3- Funrn adasile .. ··ıı: il' 
sahilleri arasındaki kucıt ,ııi -' 
Bunlarıu <onuncusu, Y J) 

çük belt pek dardır, ve ~:. 
1 

!er zarfında bunıın ÜZcrı >' r 
şimendifer köprüsü. de. i;L°'t 
diğindrn harp gemıletl US'il 
Harp gemileri için en Ol 1 ,.rı 
çit Zeland ve Funrn ad~ fi 
sındaki •büyük Bclt. tit~ 1 
büyük Bclıteıı gr ·ebi!~i f 
yalnız deniz kll\•vcllctl .... ~ 

eçır J'"' meyip, adaları da ek g. ·bir" 
için kanı kuvvetlcriuıu n 16,ıf. 
zım geldıği mütebassısl•' 
dan bilılirilnıekted.ir. cDfCjl ~ 

Bu harckiit hakkında bııJ 
velki gün avam kaınar•'' · 

1 
runda verdiği beyanat~ 
vermedi~i gibi, Alınaıı ctıııtf';,ıı 
liğieri de buna teınas İ~~A 
tedir. Fakat barekiitıll 0ıd"';· 
lehine inkişaf etmekte JeJI gc 
muhtelif kaynaklard•.11 t~ 
herler teyit etmckted~· i e~ 

2- Bu harekatta ik•11'~fe 
rniyetli nokta. Norveç ~ •• ~1~ı 
tinin tedricen kuvvetle lı""i ~ ı 
masıdır. Birkaç günd~P crd•" .. WI 
haberler, Norvcçin 1\,wıı'j • 
dışarıdan bir suikast• rl• '" 1 
anlatmaktadır. Alnı1'1118Iiti).~ 11' 
~ kumandanlar ve pO ıcriı>~ ..k yer , •. 
memleketin strateJı ,;ıe 

yere ve ticaret g~e10,.di1• ·et 
düşmana teslim etıııd';..ı r-:iıJ 

Alman propagaıı ,.ııraJll"", 
veç hareki tını bir k J11iye ( ıt 
nünıunesi olarak göst°{ıer~~t' · 
lış.ıyor. Hakikatte b1;'yet V' ;Jı' 
bariiz ettir<ın hıısUS1 ·se ft 
manlık değil hile, desı 
netten ibarettir. 

,,1 
Şirketi Hayr~ye 1 

tarife~ ti'. 
Şmkıer.ltıa:yr.ıY•..,;,b~ 

bini 1 ~ ~~ 
edeceiahr. 



Fin gönüllüleri geldi 
veç ceıph<sine geldlfu)erini tmdiı-
mekteıdtt. 

Norveç doııaaıimaısınm ~ 
haııfuli}le lıeyeti do fu; Almarı ta)"-

ölenlerin listesi 

Fener Ma.carıara yenildi-
Misafir takım tahminimiz veçhile bazılarının 

zannettikleri gibi kof ~ıJanadı 

1 YAZAN: EŞREF ŞEFi K 1 
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"' ;ReŞit Paıarıın Hatıratı 

.MAKEDONYA ATEŞLER . İÇİNDE 
C.-...........:..,;;.,,.;G "~-- ~ .. , -"'-- F _,c~af Yuaalar: ~·-....,, .,...,~ aı-a:ııoa u-v. ı zım g,,..,.,.,, ener ·m...., aaııınıo • L-.ı~ 1 . • 

}'etıiılteııı ooar takıımı diırı. Feıııeriıa.!r l IQBibulkıluğunu ne yapıp Y'a'PIP art- ~••uıu...:r F. SERT~LL..,, Cevdet Rctıt YULARJURAN~ 
çeyıi 1 - g :ıeıd!i. ıtı.rıın.a:k l:itzınıdır. Ba.zı gürıılı:r yErli • -

ı::ı ~ıt~tmt ~~lt= .~~=.ı~ :1:e·;ılki İngiliz kadınının Bulgar hud 
altımğı ve yecı.;ği gollıe:rlıe ölıç~ ıcııruıııcıııimm ihususryet'le!'lne vu ~ İngiliz bahriyelilerinden 

~ a 15 (A.A.) - Hardy tor- bur. 
~~ 10 nisarı tıa<ılhi.nde 3 z:fuit ile 6 nefer ağır surotıbe 
t~ ~;de venn.iış oı&ııtu zayia- yaralıdır. 
, ~ ~ l~. 2 .k.işi kayırptır, .llitiınal boğu:l-

~<t ılıe 14 n•:ı!ler telıef olımuş- muşlırrd.ır. 

Harrly'ıı:ıin düşmanın blk 1ruv -
vet!erınc •karşı hücum <iımefıe ka• 
rar vernrl-"i o"lan kumaıııd.anı, Ba.w
w~. öl'üler arasındadır. 

biır dal:ıa y•m\auş o11r1ıı.ıoc. ~ından .işleruıi ~ör('b~. duna gittiklerine şüphe kalmamış 
ZaıuY...__ .ki., ""'-"~· _.....,._ Sillldıe son zaarumlarda takım oy.u.. 

·~"''"' """""" v~ t1JU .. ~... ~·--tüaü .i,,;., bi.r ha"ttın oonra Macarkın çak d~ okkık- ·~,,u ~..,. .., '"""-
laırı .i:cldıasmda hak ikarııanın.al< için 'Vaıl .f~.ni 'başarması o hatlıaıki o
Feneriaı pek fena O!Ytlaıc4i:mıda ı9- }'Uneııların ~-rdi ikahiliyetleriiıe 
r.a.- edene ollswı. Feıııeı~çe b-.•ı- •göre taayyij,ı. ebtiif,i QOk Olu(yor. 
k.i çok mu'Vaffak oyımlarwidaiı hi- NiteQnı Gal.a,Lasaray oyununda 
rini 1.utıtu.ra.rnadı • Fakat d'ı.inkü Faruk. fevG<aıa.cte isaıbeth yer tuı.. 
oyuınun mu.tat Fcnc'dC oy,muoodil masınıdan ve ar.kad.aşiJle yer pacy
ookadar faııkiı olıdu$1 düşü.niilürse lıaşmasından :or;oıad .• büyük sür'ati 
ıı.· tıceı .ıi:n yınıe· Macarlaı· ı~nı.r.a ç1- ve kw.alklığı saye91n<lc varııifesini 

Re it Paşa bir taraftan da Pet
riç kaymakamına mahrem bir tel· 
graf yazarak, o civardaki çetelerin 
bu sırada nerelerde bulunduğunu 
sormuş ve şu cevabı alınıstı: 

Osmanlı imparatorluğunwı U.. 
kir hazinesinden ödenen on bin 
altının cezasını yine o havalideld 
memurlar çekmişti. İlk verilecek 
maaş bir ay teahhurla verilerek, 
zavallı memurlara tazmin etti • 
rildı. 

H.amv, •karaya at.mırrwşt.uır. 

1a,, Norveçlilerin mukavemeti artıyor 
>..ı :!: · »orveç hududu 15 (A. ka cesaret "" emniye-t Wl!1m(ık - at,;:ıı tasvip ey.lıeme!ırtrox. 
tı>'I!avas. sefeıılxıNk bütün tedir. Siyasi müsal:ı'.it1 . ır Quislfırıg hü-
~ (b,,..,tıt: ~al ıJlir şekilde de- Gaıx tekir!. Noıı,u;in JYJÜ.g!.Je,4ft,. ~ı'.ı.mettruı~ lıiÇbir .at.or.~i olımadı-
~-·-""'Le(Ur· NOI"Vç .ıut'aların.aıı lıere ka.r~1 goı.1erdigı ş_:.d.d<."ili anu - gını _ve bı , QClk mü'4küla1'Uı ;)rorşı -
~ t!l1~~ nıutteflıklerin denizde kaıveıınet J:ı.aılı!kıuııd tlM'sh'l.orde bulun laştı<nnı kayd,."'}'1.\:mclctıedi.rler. 

""'lll!Elri muvaffalloiyıatJer h.W... maıkta vıe meşru hükı'.ı.metin icra.-

l nr Danimarlta tayyareleri lsveç'e kaçtı 
~"ıse iilt.eı 15 (A.A.)- Bir takım Danimarkaya geçmiş olan Şlezvi- j makta olan mehalil, Danimarka· 
~ ler, Almanlann Danimar - gin şimali şa.~kisin~eki Danimarka nın 25 askeri tayyaresinin İsveçe 

l"ı ist;ıaı kıtaatının ı •ustevlılere ateş açmış 'ele "l'ı esnasında 1920 se- olduklarını söylemektedirl<r. / kaçınış olduğunu beyan etmek -
Yapılan pilebisitten sonra Diğer taraftan iyi malılmat al· tedirler. 

· "ıııs Almanlar Danimarka'ya harpsiz giremediler 
Sıı.ı terdam 15 (A.A.)- Kopen- müş olan Danimarka askerlerinin ve Odenseede fevkalade merasim-
'~ıı.ı 11

9 h~diriliyor: Dün Kopen- istira~ati. 1:"111arı içi.n mutantan ~e defnedilmiştir. Kral ".~ Krali_çe 
,lı ~.. ııısanda Alman kıtaatı • bir dıni ayın yapıl nıştır. ıle n<Jzırlar, çelenkler gondeı;ını.-

·•1 harbederkcn maktul düş- Maktul askerle., Kopenhagda !erdir. 

~lll hudud~J(~~n Al~a~~~~~te:~~ı~~~~~~İ SB':u~!~e?a~er Alman resmi 
~ 111 'da buluııan müşahitler Ber- rctinden bahse d~vam etmekte vo teblli{mde Narviktcki İngiliz bare
"-ı. atbuatının Alman donanma· muııaaileyhin bir yıldınm hare • katınr'an bahse~ilmekte, fakat bu-

• de,; ketile müttefiklerden evvel dav-~. t_ ·troyer filosunun !iı;te lıi· randığını ve İngiliz filosunu nğır raclaki İngiliz ve Alman zayiatı 
' fbettiğini itiraf etmekte - bir hezimete uğrattığını yazmak· hakkında hiçbir tahIJ.!inde buluı>· 

tadırlar. nıamaktadır. 

"° Baltık denizine dökülen maynler 
'tr nı1ra ı:; (A.A.)- Henüz te • ler müttefiklerıin tayyareleridir. ' yükünü hfunil oldukları naıae ~~k 

4t et .. . . . ı qzup bir mesafe takip etmiş ol ~ deı.· ".'1Yen bir habere güre Bal l\luttefik tayyarelerın bu ameli • dukları ehemmiyetle kaycicdil 
lııne mayn koyan tayyare- yeyi icra etmek için çok ağır ma) n mektedir. . 

~ Danimarka' daki Fransız sefiri döndü 
~ 15 (A.A.) - Da;ı>ima."ka- 1 ırise gelııni.'1erolr. 1 R :ı:ımaurl'ırun ıbir müınıeGsili ile ka-
~ kolon.isi .ı.: Fransarun j Deni!D(U'kadan g-Jen Framsızw: bbal.ıık lı1ı: halk k~ t:ıır.afım:ian 

""füi dlim ~l Pa- 150 ki'id •. İstasyoı 'W BOŞ\·ekil 1 k.ı..rı;ılımmışlardır. 

ı., Batırılan Alman nakliye vapurları 
Qdr 
to a 15 (A.A.)- Karlsruhe- neiro vapuru, 3102 tonluk İonia ı kafile halinde seyreden dürt va· 
· ~ılJcndiği evvelce bildlril· vapuru. 2593 tonluk Antares va- pura da torpil isrbet etmi~t;r. 8.544 

fıi.""td· ıııanlar da bunu itiraf et- puru, 321 tonluk Moorsuud va· tonluk Alster vupuru z:ıul<dil -
~"'ıı 't İngilizler tarafından ba· puru, 4000 tonluk hüviyeti tesbit 1 miş, Fricsland, Nordland ve Blan· 
} 'e illan nakliye, iaşe ve cep- edileıniyen bir vapur. kesbere: isimlerindeki Alman ba· 
~ ~ıleri şunlardır: Dijter cihetten söyleııdiP.ine gÖ· lıkçı gemileri de bir İngiliz lima-

~lı!ı tSlılindeki petrol gemisi. re Kategat ismindeki petrol ge- nına getiriJıııistir. Bu listeye ge-
ilıiı~ 2~nluk Posidomia petrol misi Skaiera!.ta Norveçliler tara- ç•n çarşamba günü Narvk açık -

l tı!ı ~ •93 tonluk Aııgnst Leon- fından batınlınıştır. Bu:.dan baş- Iarında lıatırılan cephane yüklü 
~lltıı anuru , 2309 tonluk Kreta ka isimleri tcsbit edileıııiyen iki altı vapur ile Rauenfols isminde· 

' 53Gı tonluk Rio • de - ja- Alman vapuru daha batırılmış ve ki vapuru_ da ilive etmek I~zımdır. 

~Fransızların düşürdüğü Alman tayyareleri 
~5 (A.A.) - IJl&'de izı.ti,. Bu tyyareler00n ıl::lıri, teyy.ac<ı Di~ iilci kişi de tek{ oılmuı;tur. 
:ı..:'.'.""tte olan cEcılıo du Nord• dafü tnpla.rın ilk aıt.şıru mi1t.ıea.laıp Yamı pil.Ot es-.r cdiılımişlir.' 1
1 n· ı, ~Yal". ~üş.tür. İçi<ıde ibuluırı.aaı~aırdtın İkinci Alıınan tayyaresi, al.<ıvle• 
,~ t""1"ilhm!k iki Alman tay- ~, ~'iişmü:ş, içind.;!5-~. dOııt kişi 
~-:'"On mırJta:kıaıı:ıır:ı. tahrip biri pa.raışüt1e atlaımış use de y<1·e ol:müştırr. 

ır. konduğu sırada tei..'if olmuştur. 

ı. Almanların uydurdukları 
'~~. 15 (AA.) - İyi ma.ıu- ı ikruvazörunün 'bu a:yın dolku7.urıda [ 
~ 0~ o1aııı mctııaf!l, Alman- Silıedant adal::ırı ~ııma.Unıd ebir Al• 
-~w tiµ nde ıbir İngüz man taıht ıThahiıri kLrafmdın batı-

haberler 
nlırmş oldugu suretılı*kıkıi Wıdialla
rırun ooılsız ok!u<tımu beyan d -
m · "kıtedfırlcr. 

T a kviy e kıtaatı göndermiye çalışıyorlar 
11t~:ıı\ııı. 15 (A.A.) _ QsWdan liı.mata eörc lialıd"'1'dc bulunan J Norveç Jut'alıımnın İsveç hurlu-

1 '~ Aııman, takv:.\~ i<ıt'a - Alman müfrcııe~ri Konıiisjol hu- dunu 20 ki.lıometrelik hi.r ımaffia -
ıj;,t!l>.-:-:' 1ııcı _ği .NOl"V' ~ tchl4{incre -dut k.acaJrol-.mu ~1 ederek güm- / f.dıe bU.:.undukla.rı haber verilımıık-
~~~ır. 

<;! hu:ludımdın alın.:ııı ma- ırük daiccsi'llli elıe ıreçi.rm'.ış!l,rdi.r. troir. 

Ya ;c. 
~: Rahmi Y AuIZ No: 85 

Donanın~ Geliyor 
yalısında hazırlanan benzinler 
tahtelbah.rlere gönderilecekti 

ı..~ ~rte&· 
ııı.~u.h,1 sabah .~zattt~ ~der
il -~ ~ ı;;tedıgı benzını le
. I~~ llıuınıve reisi Topal İs· 

t ~ l'aııaya vereceği bir 
tıı ~~ edeceğini vadederek 

~ ıı_ iIJt i . dı. Ne-ıarete varır var-
1\l_ il şı hu enıri vermek oldu. 
;~ıı iş t"'~un en müşkül say
~ lı.1ı ist ~,?Ylece hallcdilınlş, 

llıtl( ilk\~1ıd kadıır benzin el-
-nına saltip olmuştu. 

'lt~ .. 
lı<\lıta~'rOKU TAHTEL -

~x..,.p!E NASIL 
l V4'-'RÜLJ>ü1 

~)11ılıl(ı"daıc 
.sıııta.ıı 1 Yalıya yerle.şen 

• hıırbin ikinci yılı· 

nı Osmanlı impr.ratorluğu kap -
kara günler!e geçirirken geni~ bir 
sefahet aleminde yüzerek yaşı • 
yordu. Bogazın erguvanlarla süshi 
rengarenk sahillerinde, bülbül srs
leri etrafı sararken nazlı geriniş.
lerle ipek çarşafların hıı;ırtıları a
ra;ında gözlerini açan Ayşe Sul
tan şunarık bir sesle haykırdı: 

- Terancd.il!. 
Sultanın feıuhat dellilı, ınah -

rem işlerinin öneüsü, ıııık.i saraylı 
ve tecrübeli kalfa, kapının yanın· 
da beklediği bu sesi duyunca: 

- Eniret Sultanım! 
Cevabi!~ birlikte içeri daldı. Sul

tan ilk olarak şunu sordu: 
- Süleynuın rl:a levıuımatn ı:it-

ti ·~ mı •• 

<: ,.. r ; ;,.; -·· ~J!! ':Jf.._.' • .•~, ı . ~ 

- Diin gitti Sultawm!. 
- Peki ne y&plllfŞ, benzini ala-

hilnuş mi? 
- Levazım reisi paşa, ağayı çok 

güzel karşılamış .. Hemen telc!onıı 
açın~ Ahırkapıdaki amboT mü -
uürüne emir vermiş: Ayşe Sultan 
ha:ı:reUcriuin ağaları şimdi gelec~k, 
kendisine istediği benzini vcria. 
lier müracaatindc de isteğini ye -
rine getirin. Bana sorınayın, de.mlıı! 

- Peki sonra? 
- SourJ, ai'a ambara gitmiş, 30 

teneke benzin hazırlamışlar .. Dün 
akşam geç vakit yola çıkaracak • 
!armış. Yine Süleyman ağa bun· 
!arın b..._--un getirilmesini söyle
miş. Şimdi de kendisi nhtımda, 
levazımın çatanasını bekliyor! 

- Pekala.. Kaptan bu akşam ge· 
lecekti değil mi? 

- Evet Sultanım .• 
- _Y nlıda geçireceğimiz ilk gece 

bu .. iyi hazırlan Teranedil .• 
- Sultanım merak buv.ırmrunn! 
Davust, o güniin ak.ş~nıını zor 

etmişti. Delikanlı, babalığı arma • 
tör Rasimin yeni bir Çanakkale 
postası yapması iç.in zorlamaları 
.karşısmda kırmaz delikanlı ge. 

mide bir arıza 

• - ıbaşa·rdığı çdk rröıilldü. kacağı ş-il.pıhes'.:dt:. Ayrıca Fener·· "' 
LlerJn pdlrlaık Clyunlarındm bırıni FutıboMe muhlel•if haılların itı 

Petriç • mahremdir -
(V esi.ka: 28) 

Serez l\>lutasarrıflıjl:ma Bundan sonra Avrupa gazetele
rinde: 

1: •Osmanlı hükılmeti Makedoo
y .. da bir avuç çeteyi tedip ede • 
miyor.• (1). meydana koyamaınalarınd3 raki • ıbaşarnııası da l>iır1kaç sAıııople ka -

bin ve sahanın tesiri de hesaplan- tbilıclliır. Ya ferdi kırbiJiy' 1. w. o.lan-
malıdır. Çamuı'Cian agırla>mış o- lmıdan mür'ik!keı> h~tlaıın cem'i 
lan Fen.'.'r sahası Macar !arını kıv- kabiliyetti ve tekn.iık lııav,rayışı fazla 

•Yapılan taiı.kikat neticesinde 
'l'askanın çet" efr..ıd.Ce lıırlikte 
(Xerpil) l:!ar:yesi civarında OOlaş.. 
tığı ve BulJ!ar köylülN'inden yar
dun -<ördül':ü a~ı.lıruştu·. Çete 
h.ıkkında tahkikat yapınalc üzere 
lwfiyyen göııderJen janda1nuı mii
liizını.i İsmail efendtnin ifadesi.ne 
nazaran. çete efradının ıbura:Iara 
buı:ıünlerde ııelmesı muh "'mel olan 
iıki ecnebiyi .kıırşı'.a:ına:k üzere o ci
vard" dolaştıkk · ı köylünün a,lt.zın.

2: •İngiliz gazetecileri, hükfunet 
tarafından eşkiyaya on bin altın 
Cid»ei necat verilmek suretile esa
retten kurtuldular!. (2). ohır. Yalhut Wkıa.ı< ve CEım'i k<:J»

rak ve al.i.k almıyan sıüvbüz oyu:ıı- ]j,-,:f.:i ekıs~ h..ı:Iaırın forU!eri 
0 

eık
.laırma uydu. 

slk!ii>i ~,fıfi cd ıcıed<. dereoc'Cle o -
Ga.1.a,tasa,ray oyununıun t.Wilini lu.ı1a.r. 

ya.parken söylem'<ıtiom: Sacıkınm- ~ müd:ıfaamr.fc! abu Jci de _ 

:1,i~ef::,~~lanııd.:ın ~t. ırece d,ı epey dü..~uk oldu.ğu iQin ha-
--=~ zan ırurtlup JK~ice-ler al:.nam.aımak-

da d.ııla.şınaktadıx. ilfilı .. • 
Petri kaymakamı 

:ı: •Mis Ston ve arkadaşı esra
rengiz ve heyecanlı bir maceradan 
soru-a, Makedonya çetecilerinin eL. 
krinden nasıl kurtulabild.Jer?. (~ 

Gibi baslıklı yazılarla l\Iis SloA 
nn l\Jakedonya çetecilerine nasd 
esir düştiiğü ve nasıl kurtarıldığı 
izalı ediliyordu. 

A_i(ıa bir sah.ada cüssece ve ta- ıtıadır. 
kım oyumınca hafif ol.an Fenerli- DÜ'ıiloÜ maç mü~b:rtib? bir da
Lcr ;ralkiplırinin cem'i me.tod!acmı lha 1ek.-aıl'lıyalım: Fenrdi!e.- üzfilc 
lıozaımadılax. mesi'l1ller, acar tııa<ınu bazılarırun 

Doğrıusu.n.u açrkça söylom. k üı- zaınrıelfJ!.iğ<i kad:ıx ~ ct.~ldir. 

Asker Gözile Cepheler 
(1 inci sahifeden d rvaıa.) 

ne daha ziyade hisseden Al an -
yanın Bakıl ve Romanya pcl.·ol • 
!erini ve muhta( olduğu ham mad· 
deleri Tunadan rahatça ;;-eç:rı.ıck 
mecburiyeti vardır. Baku ı•etrol· 
lE.rinin karadan sevkine iıııl · n o]
madığı Polonya işgalinııı ilk ay
lıırındaki tecrübelerle sabit old·ı. 

Yugoslavyanın, Romanyonın 
Almanyaya günderclıilec·•gi bii -
tün maddeleri ingilizlerin mülııı
yaa etmek niyetinde clduUan 
nıalUmdur. Bii}·ük sermll\' " hır 
İngiliz şirketinlıı te,ckkiil etlifriui 
ı·c Tuna hol u piyas"asını Alınan .. 
lara rahat bırnkııııyacağını ltaher 
alan D:!zilcr gözdağı vPrnıc Ü'?l're 
h:r kısım ?r otürizc kıt alan ı !\ a .. 
ur hudutlarıııa dalıa yan",tırmı~ 
olabilirler. 

Fukat Alnıanya Tuna hayzııcıın .. 

İtalya' da ki 

dan ve Tuna } olundan normal hal
de daha kola\ :stifade edeeekle • 
rini de diişilniirler. Çünkü hf'rp 
ne de olsa, sulbteki normal sev
ziyntı bozar. Miittefilderin ha~a· 
dan müdahalelerini de beo.apla • 
mak laznmLr. 

Son günlerde umacı halinde Tu· 
na boylarında gözüken Almanla
rın silahla ıı.iidahaleJen çeki.ııe
ceklerinc diğer hir nıisal olaral,; 
şunu da söyli~ ebiliriz: 

Almanya ~imdiy·e k; dar istedi· 
/:i kadar ve isleılii:i sckild~ em
diği Tuna bo~·unuıı gözda&"ile ay
ni halde kalmasını herhalde daba 
ister. 

Yugoslavya, l\hcaristan ve R,ı. 
nıan\·a Alman istckle.·ine karşı 
P• k avak direrforse, belki o za
man askeri !rnrckct me•zuu bah
solur. 

hareketler 
demektir. Bunların dışında üçün
cü ihtimal olarak, İtalyanın ab
lukanın tesirini hafiiletınek vo 
müttefiklerin ş;malde Almanyayı 
tazyik etmelerinden istilade ede
rek kendilerini pahalıya satmak 
hususunda geni~ ölçüde blöf yap
mıya kalkışmalorıdır. 

Reşit Pa.,"8, bu telgrafı aynen 
Seliinik ·ildyetir.e yazmakla be -
raber, tedbir almaktan da geri dur
manuş, Ll,'m Petric kazası jandar· 
nıasını muvakkaten takviye etmiş, 
hem de o sırada Serezde bulunan 
Mis Stonu hükumet konağına da· 
vet çderck: 
._ Serezden bir yere aynlmalı: 

ister.eniz, bükılmete kafi surette 
haber vermeniz Iitzundır. Zira, et
rafta eşkiya dol.aşıyor. jandarma
larımız eşkiyayı şiddetle takip et
mektedir. Hükumetten habersiz o
larak bir yere giderseniz, başınıza 
gelecek herhangi bir leli.ketin doğ
rudan doğruya mes'ulü bizzat ken
diniz olursunuz. Bu yüzd~n haya
tınız da tehlikeye düşebilir .• 

Vem.iş, icap eden ncsayihi icra
dan çekinmemişti. 

Mis Ston ve arkadaşı bütün bu 
ikzz ve irşatlara ve alın, ı ~iddctli 
tedbirlere rağmen bir gece • kim· 
seye haber vermeden • Serezden 
ayn lmışlardı. 

Mis (Ston) güya l\hkedonya ha
v alisinde tetkikat yaı-acaktı. Ne a
radığı, ne öğrenmek .istediği belli. 
değildi. 

Bu had.ise Amerikan gazetelerin.
de bile uzun müddet blr tefrika 
mevzuu olacak kadar bahsedilmif, 
ve bu suretle efkarı umuıniyeoiQ 
Osmanlı hükiimeti aleyhine çev • 
rilmesi için dalına bu gibi vesilı:>
ler aranmıştL 

l\ıis Ston Makedonyadan uzalı:
Ia,tıktan bir halta sonra, çeteleıı 
bermutad yine faaliyete geçmişler, 
hudutlanmızda yeni yeni •kÖT 
yangınları• hadiseleri çıkarmağ• 
maşla~rdL 

* Ecnebi tahakkümıj 
ve kapitülasyonlar •. 
•.inli istik1"lini bu suretle l<ay

be n1 ·.ş olan Osmanlı devlPti, n1enr 
Icl.etin hayati her varlığını da böy
lcc ısrafta tereddüt etmemişti. 

(Devamı \'ad 

.Taymts. gazetesi.. 
•Malen• gazctesı. 
• V ıçema Posta. gazetesi. 

( 

fi• Stonun Serezde izi kaybo- ı-------------...0 
!unca, hükfunet ukiuu telılşa diq-
ıııekle beraber, macera arıyan bu 
iki kadının Bulgar hududuna git
ill<lerinde şiiphe etnıcmişti. 

Reşit Paşa tahmininde aldan -
manııştı. 

Birkaç gün sonra, l\1"s (Ston) ve 
arkadaşının Bulgar çefelerine esir 
d~tüi:ü haberi gelmişti. 

Hükumet, esirleri kurtarmak içın 
çetenin istediği parayı veree•kti. 
Bcşıl Paşa bunuu i ;i:ı, llelanık vi· 
la~·etinden kat'l emirler alınıştı. 

Çete reisi on bin altının muay
yen zamanda verilmediği takdi de 
•eo.irelcrin başlarını kesip gönde
receğim!• gibi haberler uçurmak 
sırretjle Avrupayı bü,bütün ve! • 
veleye veriyordu. 

Nihayet çetenin istediği para, ta
yin edilen yere götürüldü, çete ef. 
radına teslim edildi. Yirmi dört -
at sonra esireler serbest bırakıl -
dılar. 

Sultanahmet birinci sulh hu - • 
k!!k ınahkemesind .. a: 

1 

[Başmakaleden ılc vaın) 

bin zannedildiğinden çok rlulıa ya
kın günler zarfında İta!~ ıHl pat
lıyabileceğini i.ıaret elnıtsiudo 
Almanyanm müttefiki sıfatile 
hakkı vardır. Bu takdirde. Macar 
ve Yugoslav hudutlarında Almn.ıı 
kıtaatınıo tah~ıt •dildiği v .. lıun· 
!arın Macaristan ve Bdkaıılara 
taarruz edecekleri ve İtalyanın da 
bu harekete iştirak ede•e~i tah
min olunabilir. Belki de h• bııro•. 
ket esnasında Sovyet Rı•sva ıla 
Besarabya ve Rumen üH"f'..:i lllC-

rinde Polonyanın taksiminde oy
nadığı rolü oynıyacaktır. Ancak, 
dedi~miz gibi böyle bir hnr ket 
Almanya . ~talya, hatta Sovyet 
Rusya arasında mukarrer \'C ınev· 
cut bir plfın bulunduJ:u takdirdr
dir. Eğer, böyle bir plim yo sa 
ve İtalyan•n hakiki m~ıfaatl •n 
Macaristan, Tuna havzası \ c Brt'· 
kanlarda istikrarıo muhafazasını 
emrt:diyorsa ve buna rağ1nt.ıı AJ .. 
nıanva Balkanlara tec viız etmek 
mes'uliyetini kendi üzerine ala· 
rak hare.kete geçmek filinin mlir
tekibi bulunacaksa o takdirde de 
İtalyayı Balkanlılar ve müttdi' 
!erle birlikte k.ırşL,ında görece 

. Şima~de Alı~anyanın ba~ladığı 
ış uzerınde mu•bet veya menfi 
neticeyi almadan herhangi bir ye
ni harekete tevessül etmek iste
?ıiyecci{i mantığın mütemadiyen 
ınsana telkin etmek istediği bir 
keyfiyet olduğuna göre İtalyanın 
bu hareketi daha zirade son işa
ret ettii:imiz .blöf ve azamiyi ko· 
parmak• şeklinde tefsir edilmek 
daha makul görünmektedir. Yu- J 4•"1•• .. 1••Mı.,.•M•._•.,.•-•-1 •-ı .... , •-ı •••••••••• .. ı•ı I 
goslavya ve l\Iac:ıristan hudutla • 
rında Alman tahşidatmm mana· 
sına ~elince, bu da •l.ondra• daki 

Dnacı İstanbul bel<diyesi ~e
ki ı avukat Nurettin Knu:rt ta
rarından Ordu kasabasında Crdıı 
bc'ediyesi itfaiye amiri Es<:t Tan-
tae alevhine, Istanbul belediyesi 
itfeiyesinde bulunduğu esnada 
gril(> t.ı.bldotuna boçlanınış ol • 
duı:u 1126 kuruşun kaput b<de • 
lin-len ziınınetinde .kalan 1200 ku.. 
ruşla cem'an 2326 kurusun talı • 
sili hakkında açıl;ın alacalı: davıı
~w lan dolayı dava arzuhalinin -yı. 
nj dreste tebliğ edildiği halde bi< 
lal:are gönderilen gıyap karan 
teblij{siz iade edilmesi üzeriqe da
va ı ,·ekilinin talebi veçhile müd• 
deaaleyhe, şahit dinlenmiş ve pal 
to bedeline ait vesika ibraz kılıo
nıış olduğundan bahisle gıyap ka
rarın H. U. l\L K. 123 üncü mad· 
desi mucibince tebliğine ve mu
hakemenin de 30/4/940 tarihine 
r·,..hyan Sah günü saat 14 e tali
kın ~ karar verilmiş oldnğundan 
tebliğ tarihiııdcn itibaren 5 güa 
içinde itiraz etmediği ve tayin o 
lunan gün ve saatte mahkemedo 
h.mr bulunmadığı takdirde mu
hakemesinin gıyabında icra kılı
nacağı ilan olunur. (940/120) 

müş, iki günlük tamir ıııü•.tadesi 
almış, gemiyi kendi mühendisi He
rantla birlikte sözde tamir ellık
ten sonra bu gece için bir deneme 
yapaceğını babasına söylemişti. 
Ayşe Sultanın Çubukludaki va

lısmda hazır bulunacak ben<i~ . 
ler hangi vasıta ile Marmaradaki 
tahtelbahirlere götürülecekti. 

Delikıınlı bunu da dü0ünmüş, yi. 
ne Boğazda, Galata köyü civann
da tesis edilen gİili üste bunlan 
teslim etmek kararını vermişti. 

Yakup Reis unvanile büyük hir 
yelkenli idaresine geçmiş olan es
ki Çunakknle konsolosu Palmer
den istifade iıııkünı yoktu. 

Davust, sathi tecrübesine rağ • 
men Palmerin beceriksizliğini çar
çabuk anlamıştı. Nitekim, bu hii· 
diseden bir buçuk ay •onra Pal
mer, Çana.kkalede yakayı ele ver
mekte gecikmedi. 

Eğer, Hayırsız adalardan isifa. 
de imkiinı mevcut olsaydı, Davus· 
tun İstanbuldaki çalışması bir n>isli 
daba kolaylaşacak, delikanlı az 
zamanda cok iş görmek snretile ~a
lışnıasından büyük bir randıman 
istihsal edecekti. 

rDcvaoıı var) 

~efirler toplantısına mukabele 
eden ve: 

- . Bana yardıırunızı kestiğiniz 
t:ıkdırde ord.ılanııı harbe ve akı
na hazırdır ..• 

D;ven bir Alman jesti olmak 
gtrektir. Fakat, bü•iin bunlarla 
beraber hadisatın her türlü ihti
ı• ıle gebe olduğunu da nazardan 
uzak tuınam:ık gerektir. 

ETEM İZZET BENİCE 

Yozgat zelzele-. . ., 
sının yaptıgı 

tahribat 
(1 lııcl l&lılfedea dırYUll) 

IOOpJk msanca Z31)f.a.t olmamıştır. 
Ya:lırıı.z >€JVleri.ni boşa1tmaımış olan-
1.;ı,r gece sular i<;indıe kaIDıış bun~ 
nar saıhalı.a lkadar tombaz.im-la kur
ıtanı.liıruşl a rclır. 

Avırıea göl ~inde de Kordere
ın1n feY<?zaırıi:l.°'1 3 ev ve diilkkan ta
ınıaımen 12 Si dle kısmen yı.kıJıml.l'" 
.tı.r. Bmada da 134 pa<rça ev ve 
dülklkıa.rı suılaır a·l!tmiadur. Nüfusça 
da za,yıiat yoktur. 

Eliıaıık 15 (Hı.ını.sl) - SuUır yar 
""ş y.avaıs Q0]ciıl.ınekte d,ıvam et -
mektedir. Maddi ha.sar on biaıll~ 
~Taıyı builimuştur. B.in;ıdk ev~nıı 
~~ taı:nire muhtaç ı:.· h~ 1 
;;"C.::mi$ı:r. Y.ıy>cck buh.-ıa.r~ "°" ) 
ıınası 1iÇin tecib.ic aılı.ııarıı ır, 

Bir kadın 
sevdiği genci 

bıçakladı 
(1 inci sahitedeJl devam) 

ca, çantooından (ıkardığı bıçai"p 
Asımın omuzuna saplamıştır. 

Aı>ım hastaneye kaldnlarak te
davi altına alınını~, Bahriye Y•· 
kalıuıarak talık;iJcata b•şlnm~. 

l\IETRESINI BIÇAKLADI 
i FA 
ULMUŞ, 

v 

Kadıko\Viiııde Kurl>ağalıdcrcde 
oturan .Mustafa oğlu Cemil adın
da bir araba sürücüsü geçimsiz • 
lik yüzünden çıkan kavga neti • 
cesinde metresi Hyriyeyi bı -
çakla kasığından ağır surette ya
r~lamıştır. H")·rıye Haydarpaşa 
numune hastanesine kaldırılarak J O C 
tedavi altına alınmış, Cemil ya- Bay • • • Yazıyor : 

AGRI 
kalanarak tahkikata başlanmış • Ekser:iya okuyonız. Tedavi gören 
tır. ilaçlar varmış fakat, ALLCOCK 

BİR AllfELE ÖLDÜ ~dUl bahsedilince, kat'iyyeıo 
Tahtakalede telefon idaresi ta- muba:i.lğa de,ltilxii<. Bir zat alkşam 

rahndan yı.ktırılmakta olan bir m. ıtatb.1k. ettiği bir ALLCOCK yaklS&, 
nada çalışan 60 yaşlarında Div- hr ge(:e zarfında ~ göstıere
rikli Hasan, üst .kattan başına bir rek ve devaımJ.ı sıcaıkl.ıık ~ & 

demir Putrel düsmüş, ağır suret- derele a,i!rıyan mahalli >teskin et
te yaralanmıştır. Hasan tedavi i~ miştir, 
sonra ölmüştür. ALLOOCK, romatizma, Juımbago, 
çin kaldırıldığı hastanede biraz siyatılc, delikli ALLCOCK yakıJ.a.. 

Bffi ÇARPIŞI\IA 
Şoför Ramazanın idaresıind·"' rile ş:faYQp olmuşla.-dır. 

1857 J "- ALLCOCK y&kılannm tevlid E!t-
numara ı otomobil ile vat- ti~ sılııhi sıcakbk, OTOMATİK BİR 

man l\Iehmedin idaresindeki 196 
numaralı traınvay Bcyoğlunda MASAJ gibi heinen ağrıyan yerin 
~arpış.arak hor ikisi de hasara ug- e'trafını kaplar. AILOOCK yakıla-
·-·"'ard rını:l.ak. kırmızı dilire ve kartal re-r'.':':'? u·. Ça.dpışma .,snasıııda &imli mıırlmsın:ı dilcltat ediniz. E<>-

gugsunden yaralanan şoför Ra • 

nıazan hastaneye loaldırılarak ıe- 1 ~;a=n:e:lE"~~:ı:,::2:7 :bu:;,ı;,-;ııih:~~kuruştui:::;t!ırS. ~il; du\'l altına :ılınnıı~tır. • 
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BALSAMIN Kremleri 

BALSAMİN Güzellik ilı.ııiri 

BALSA.HİN Rimelleri 

BALSAMİN Pudraları 

BALSAMİN Rujlan 

FARD 2ALMM-iN 

' 1 

DiKKAT ! MÜHfMDffi 1 
Ankara um 

YAnA AKARHllMIRIDl 
Ka.löri ptrinçten fazlızdu. O halde 
midexizi yormadan tmn gtdanm 
almak için yemdclerinizde pldv 
yerine daima yayla makarııa.sı bu
lundurunuz. Biltün bakkaliye ma. 
ğazalarında buhınur. 

Mektup adresi: Yayi'a makarna 

Devlet Demiryollan ve Limanları 
İfletme u. icta,..si Hhlerı 

Mıııhaımı:ııerı bedeli 2400 lira olıa.n 6000 Jciılo '11r.inaı1ır,yuım dö fıosfıat 
llB,14/19(() ~ günü saat (11) on birde ~ Gar binaıS1 
da.h~ llroaJisymı tarafından ~.ı< elısilitıme uısulile saıtın alına-

... caıktır. 

,__ Bu işe girmelk üstiıyoenı]orin 180 iiiralbık muıv.akkat ~ ve kıının-
mm 1::ey:in ettiği ~ lbhrl!>k.te eksiltıme günü saati.ne karllar lmınis
JIQl>a miiTaıcaat.lan .ta=ndn-. 

:Bu i>;ıe aiıt sao'lıııamelıeır Uımi~ ıııdall parasız oJ.arak da.ğltı3ıma!k.ta-
dır. (2875) •• Mtıb$ımneıı bedelii W500 1ı0:.a olıan ıüç adi:!lt rorl~ cilı=ı ve te-

jfıer.r\iata 30/511940 pot'Ş6rrlbe ıı;iiıı.ü saaıt 15 de ~ı ız.arf USUilü fille An-

J lııeırada ida:re birı.:ısmda satın alınacal<tır. 
Bu işe g'.mıd< ist!İ'yet"ki.n 1987,5 liralık muvılldkaıt ıtnminat !lıe kıanu

;ıııun taY'i.n eıtıtl.i:i ves\Jr.o!!a.n ve teklıl flerini ayttı:i ~ sa<>t 14 de lkadıaır 
1ıı:mJisyon ırai<!lli,ğine vuımelerıi lli:lı mclır. 

Şaı1tnsırııeii<ır 130 ~ınuıa Ankara 'Ve Hıey<l.a:ııpaışa. veznelleıri<lde satıl-
~. (2950) 

İstanbul Maarif Müdürlüğünden: 
En Kibar Mahfillerin Kıillandrldarı ve Bütün Dünyaca 

Tanınmıt Sıhhi Güzellik Müstahzarlandır. 
Maarif V e'k; ıllijti köy öğretmen okullaTı için a.şağlda mikıtan yazıılı •I 

oeım sa1ıını almaca!~. TallıııııJn edı1en lbedcli (325) liııadıx ve teıni'n:aıtı QQf:01' 

J 
~ lira 75 lkmıuştıu.r. tste!k'lii:ıer ibu oomı.a.m ait şaxıtnam.;ıyi maarif ıınü- ~ EkAKEl\ILJI::. satış yeri: B.eyogw lu istiklal caddesi No. 4.8-1 ,·dı"ı 
~ Y.ardirı:!ktörlüği.Hıde göreıbilir. P=lığın 17 rıisan 1940 çarşa.n:ı• - I' 

aıa ~saat 15 aıe maanrr ımoo'ürmğiindc '!Dplaınacak kıomSyun manre- ,9_~a=z=a=sı=T=O=PT=A=N=s=a=t~ış~y=er=i=: =ls=t=a=nb=u=l=S=u=lt=a=nh=a=m=a=m=H=a=rr=ıd=ı=b=e=y=ge~ç~ . İlanları ·tile yaı:ılkı.<ıağı nan db.ı.nu:r. (2945} ı= 6: 

1111 11 
İstanbul AsliJ~11dt~' 

1 

Keiİf ilk 
bedeli teminat 
2977 .84 223.34 Fdırıyada y.apı$aca:k boru iıı.şa;dt 

E§yunın cinsi Miktarı 

Pencere camı 

Beher metre nıurab. 
bamın fiatı 

L. Krş. 

1 30 

Yek ün 

Lira Kr. 

325 

ır 
ıı 

Dr. Hafız Cemal Askerlik İşleri Ticaret Mabkeıııe•1 
..... 

------------- cfol't"' 
Yoklamaya davet Mına:nyada Fran 1.J>r 

ve kuımpanyası naın . 61 
0uıı 

3686. 78 276.51 :F1.ltıry.a-da yapııl.aca4ı: ımemııııiın hirıla'sı hşaatı 
Göz Hekimi 

Keşif lbede1lcri illıe tik Cıemine.t miıiotaıriıan yukaıncla yazıtlı inşaat ay- Dr. Murat Ramı· Aydın 
n ayn açık ckısi.l!l:nı<~yıC1 ~. Şaııtrı§.nıeler zıIDııt ve llll.la:melat 

(LOKMAJ\ HEKİM) 
Dt.JilLIYE ?.{'J'";EJ.:ASCISI 

Divanyolu 104 
Muayene saatleri: Pazar ha

riç her giin 2,5 - 6. Tel: 22398 

Fatih eskl-rJ.t:< ı;ulbesmden: 

İ:lıL:tyat ~<a.rnasına davı.it. Ztıhrevi ve cHt b!stalıkları -, 1 
Dr. Hayri.Ömer ':---------·ı 1 - H.:r Hınc rnuıta~ olan ilitıcy'a:t 

:m ve Arta vapuru ~ 

seferile İstanbula ~,Jı 
mwka 2950 - 2957 Jl eıııJe!i 
<lık tab:>lY.ofıte istiııll~ J_)(l)(f 

ve caıın .rJ1ntiaısı l:ç'!l ·ı.!' 
Linye vap\ıru kıJınll'~if9" 
dan veril.mis olan 1 

·f!(I j)C 
ve 8080 numaralı ordi 1;.ı#, 
ve ılmmıpa.nyası nııırn _,11un 
,...,~ Palislıina vıl'!Yır~ 
.,..~a . bula-~ 
maralı seferi·le ıst.an557 P". 

miidiiI«üğü lk:akım.İ>lw ~. İhalle 30/4/940 sah günü saat 14 dıe Beyoğlu - Patmakkapı, İmam 
da:mi enciiııncndc y~tır. T~> .iKk •tlcımü·rıt ımıa!<btız veya sokak No. 2 Tel. 41553 Öğle-den sonra Btyollu Ağacamil 

karşıç;ında Rl\\anbey apartımanı 

No. 33 1'elefon 41358 

II'~ .ilıa;leden 8 ııün evvel! ren işi.eri müxfurlütünıe nruraroafu. lltu~yene ve her türlü göz 
atacaJclaırı feıı.ni ehl'Jyet, ve 940 yılına aiıt tica:rett odx1 v~ ilınle ı :;.ıiaimiieliiıiıaiitiılİfiiıkaraiiii'lyia;ip:ıiaiıir:iiaiisız~dıriiiı. o:ı;ıl 
günü ıınıııayyen ı;.-ıatt.ı> da:ııni mcömmde bıı4'.ı:ı=ıa1ıırı.. (2994) ı• .__,...._...,,,.... _ _, ___ _ 

ilk Senelik 
teminat klr111 
bir 

,on elik 

/ 

7;ı1J 96,00 
10,80 t 44,00 

Karngiimrüklle- KiHse ookağmtla k0i'.n 8/6 No. lu dükk.8n. 
Ka.ragürnriilde Lökilııcüler sUw:ğıncla kain 26 No. lu Me
s;hpaşa medmi;esi. 

~,30 
7,20 
2,25 

84,00 Kar.ııgümrWde ~ ooknğmd:ı 78 No. lu 1xıstan 
92,00 • • • 8/4 No. lıu üikkiın. 
30,00 • K'eçeci Karabaş ooke ~ırıda 45,50 metre murabbaı 

s:fualı :yul aı!1t.ıı'!l. 
, 75 10,00 Karagiiımaıüıkrtıe Fevzis:ıaşa caddesinde 52,20 mıe~._.~, murabbaı 

salhalı yol artığı. 
3,60 48,00 CibailiOO Üsku'bi mahaliliesinin kararıRlk mesıcilt rokağınd.a. 14 

No. u Mıılh:ıt.tin Koceıvl m<:~g si. 

1,35 
1,35 
3,75 
3,60 

18 00 Oilba.1ide odun iBJrel!esi scıkaji;ıınd:ıik.1 yazıhane Y'Ol"i. 
ıa'oo Cih&Jın.a.<ıodiın islre1esi eoiroğındaki yıazıihane yıerı 
50' 00 Clbal'idıe Floııeır carlı:kısi.ndeki 2 No. Ju kU!ei zcır.ı.in ın.ah.a:!ll.i. 
48',oo Fafühde Manisalı Moomeıtıpaşa ımahabnıin Gıım'ciil.er so-

ikağında 12/26 No. hı ~. 
1,80 24,00 Tutrlıde Aşıil<paşa maılıanes>tııın. Tuklkı.: sak.ağında 1 No. lu 

KüçUkmimar Sin'1'!1 :medresesi ars=. 
13,50 18(},00 Fatihde Çarşamba.da DeTvi:;al'f .maha:kl'ı'sin.ln• Kıttdağa 

sokağında 1 No. lu Defterdar İıbraıhiım Ef. ırııe<tlf-\SleSı. 
1'1,25 000,00 Thti!bde Hacı:hayııe'tltiin rnaılıa.LJ.ıs:nin ~ ~

da 8 No. Ju El!itallıade rnedneefil. 
9,75 130,00 Fa:bilhde Kadı.çeşmesi rruıil1aJJ.csiıırin Yeniıhanuıırn S. 41 

No. J.u Daımaıt M)..lhmet efenıdi ıned'ra>· si. 
Yıllik lk.iıra muhamınenlıe.ri. iJıe, iılk temhı:ııt m.!kıtaırıLan yuikan!a ya

z.Jh ~r 1 ila 3 sene müdıckıtlıe !<iıraya 'VU'ilr.1(1k ü;z.e.re ayın, 
a.yırı ~ arıtJt,ymaya ıkıonulmuştuT. Şantnameler zalbrt ""-" muaımıeıJıat mü. 
~üğü !kı>lmıiınkie ~· :tıhabe 25/4/940 perışernb~ günü sa.at 14 
w dajmi uriimende yaıpıllıa.caMır. T~Jlerin ilik t.lmınaıt maklbuz veya 
mıEikttlıpDaciJe ıiıhalie günü anua)"Yen saatrte daıimi eıııilüımemle budA.ınma-

ları. (2827) 

Sahip ve aeşiryatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZE'!' BENİCE 

~dıiı yer: SON TELGRAF Matbuaı 

1 1 1 
·ten aonra· 

CeıTlve·se azıdıVell 
No.273-31 Yazan: M. SAMİ KARAyın.. 

Sultan Cem'in Rodosa gelişini Papaya 
nasıl izah etmişlerdi ? 

Papa dördüncü Siktosa yazılan 
.ııektupta Dübosson, Sultan Cemiıı 
ne gHıi ahval dahilinde Rodosa gel
diğini ve şehzadenin arzusunu tc
nıin etmekle hıristiyanlık aleminin 
neler kazanacağını izah eyledik • 
ten sonra, şu tarzda mütalea beyan 
ediyordu: 

c, .•. Şimdi Muhammedin men
fur ırkını mahvetmek artık hıris
tiyanlann elindedir. Şehzade Ce
mc asker vetilccek olursa, taraf • 
tarları kuvvet bulacaktır. Cesaret· 
ten maluum olan kardeşi bundan 
son duece havf ve herasa düçat 
olacaktır. Kardeşinin maiyetinde o 
derece mükemmel serdarlar yok-

tur. İçlerinde en nıih.."llııııcli, Ot· 
rant Fatihi Gedik Ahmet Paşadır. 
O da kendisine karşı horeket et -
mek için münasip bir fırsat bekli
yor. Hatta Sultan Ceme de hu yol
da bir mektup yazmıştır. Talihin
den meyus olmamasını, bilakis şim
dilik ahvale tabi olmasını tavsiye 
etmiştir, Yunanistanı ve Adalar 
denizindeki aadalan istirdat «;in 
bundan güzel fırsat olamaz .. Zatı 
haşmetpenahileri için bu ne büyük 
bir şereftir!. Bu neticeye vlisıl ol
mak için Hıristiyan hükümdarla· 
nn o derece büyük fedakirlıklar
da bulunmalanna da lüzum yoktur. 
Avrupada bize ıeiµadenin taı·af-
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lbrahim ÖzgUr 

Dans Orlı.e-sfr•slle 

KONCı'. GOL - Tango 

\ 1 
~ 

' JI 
270353 

,8 

\ 

rJ 

\ 

AY S E - Tanoo 

Kemal GUrses 

KEMENÇEMIN TELLERi ..... K.radeniı ~ , 
270354 
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BENiM YARIM - Hicaı ı..-lıı 

KD~Uk Mel•hat 

ft .-.KLIM FlKRIM HEP SENDE - Hüıam larlıı 
' 1 . , 1 J 

~ 
'2703SO ı'.ÔLı'.RIM Yı'.Ş DOKERIM • 

t 1Hesrln Öases 
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1 
DELi GONCJL Gl.FIL OLMı'. OgGt 

270351 
BiZiM Sı'.HRALARIN Bı'.ŞI 

'S••det llr9Dn 

ŞU Oı'.ÖIN "MEŞELERi - Hü••r•I , • .ı., 

MENEKŞE~- Hı'.RELENSIN- Mwh•y"'.L. .. ".J:,ı 

tarları, Anadoluda da kendisinden 
zaptedilen eyaletler; almak arzu 
eden Karaman beyi yardım ede
cektir. Teklifimizden ne netice ha- 1 

sıl olacağını bilmiyonız. Bununla 
beraber Sultan Cemin muhafazası· 1 

na dikkat edecek ve kendisine li- j 
mit vermekten geri durmıyacağız. 
Eğer sefer icrasına Cenabı Hak mti
saade ederse, buna elimizden gel
diği kadar sarfı dikkat ve ihtimam 
edeceğiz. Aksi takdirde Cenabı 1 

Haktan ümidimizi kesmiyerek ah
vale göre Rodosun mcnafiini na· 
zarı dikkate alacağız. Çünkü bir 
düşmana ve bir kafire verilen 
sözde de durmak lazımdır .• 

Rodos beyi hıristiyan hüküm· 
datlata ayni şekilde daha bir çok 
mektuplar yazmışh .Bu mektup
larda fırsattan istifade edilmesi, 
Türkiyede zuhur eden dahili harp· 
ten istifade ed]lmesi, Türkiyede 
zuhur eden dahili haTJ>ten istifade 
ederek Türkleri Rumelide.n çıkar
manın zamanı olduğu beyan edi
liyordu. 

Görülüyor ki, Cem Sultanın ih· j 
tirasına uyarak yaptığı hareket
ler Tıirk diyannın, Türk fütuha· 
tııwı başına belalar getirecekti. 

Avrupa, bııt:,\1) an hun:umet1erıİ: 
hep birden harekete gelınişlerdi. 
Rodos şövalyesi Dübossoııun eli
ne geçirdiği Türk veliahdı mü -
kemmel bir şikardı. 

Sultan Cemin Rodosa geldiği • 
nin ertesi giinü Rodos ~valyesi 
Dübosson şehzadeyi ziyarete gel
mişti. 

Cem, ıııiikedder ve mağmum 
bir halde idi. Dübossonu tahsis 
olunan dairesinin kapısına çlka • 
rak karşıladı. 
Şövalye Dübosson şehzadeye 

karşı fevkalade mültefitti. Zaıni· 
rini fişetmemeğe çalışıyordu. Cem 
Dübossonu fevkPH\de mültefit ve j 
kendisine kaı-şı hürmetkar bulun
ca, ıztırapları dağıldı, inandı. 

Şehzade, Dübossona sordu: 
- Rumeliye geçmem için lô. -

zını gelen tertibatı aldınız mı? 
- Şüphesiz, derhal harekete ge

çeceğiz. 

- Rumelide bu.Iunan beylere 
elallmdan haberler yollamak la· 
zımdır. 

- İstediğiniz emin adamlan 
yolhyabilirsiniz. 

- Papa hazretferinin Venedik 
ve Floransa Cumhuriyetlerinin 

~na c!cvam ediıl:mekt.ed::r. 

DABKOV~Ç 
ve şürekası 

HeUenic 
l

ıl 2 - Y d.ldrunala.ı· yiırne doğum, 
~um yapılac:ık ve he.r mük:Eillef 
lbizz.at yoık1aımasmı l,cndisi ya,µtı-

1 

ract.ıl<ıtı.r. 

3 - Yok.l:ı.ma cumartesi boaıriç l'Jled-:.t .. rranean 
Li es 

Yeni ve muntazam postası 
her hafta Salı günü akşamları 

Muntazam haftalık posa 
olarak 

1

, o\.'malk üzLı.• haftanın hcır l(Ün saaı* 
9 doo 12 ye kaıı:Lar dl 'ilam ~ek
ıtir. 

P. anaıika vo 1556 - 1 . ,,,;e 
ilci ısaııdllk ıeczayı utıi>'~,,;ı ,~ 
riyatika \kımıpanvası 

8 
~ 

13/6/939 taırih ve 
14f!"ıP: 

konşimento zayi oid\1oiS 
liııe !karar v.,...umes> ~ 
avukatı Maı<ko M30fll 

tak<ı> edilmiş ~ l>"ııı' 
şiım€1llıto ..... ordinıoJ1:111 f!l~ 
fındarl 4ô gün ~nv~j~İ t. : 
ibrazı ve ibraz ed·Jn'l ~1!' ı~ 
iptaıline !karar veriJıfC 

Andros ve Thra1ıd 
Birinci sını.f vap'1rlarile doğru 
P .re, İskenderiyc, Portsait, Ya
fa, Tel.iv;v, Hayfa, Beyrut ve 
Kıbrısa hareket edeceklerdir. 
Yolcu - Eşyayi ticariye - Tu-

riı ;m - Her türlü esbabı 
istiTahut, zengin ve 
mükemmel mutfal: 
!Uüsaid ş~rait 

Bilaistisna Yunanistanm bü -
tün I'manları ve Marsilya ve 
Brendizi için doğru konsirnen
to verilir. 
Hamiş: ANDRC3 vapuru 

Pireden hareket ederken Kıb
ns, Suriye, Filistin ve Mısır 
hattım ve THRAKİ vauuru ise 
Mısır, Filistin. Suriye ve Kıb
ns hattını takip edecek1erdir. 
Tafsilat için Galatada Frank 
hanında umumi acentasına Te
lefon: 44708 ve Galata nhtı -
mında 25 No. şubesi ANDONA. 
RO yazıhaneslııe müracaat. 
Telefon: 43777 

Çocuk Hekimi ~ . Ahmed Akkoyunlu 
aksim • Talimhane Palu No. 4 

azardan maada her gün saat 
15 den sonra. Tel: ~~1n 

biJlıassa Avustwyanın yardım -
ları Iazımdır. 

- Bu hükümdarlara Hizım ge
len mektuplan yazar-ız.. dedi. 

Cem, şövalyeyi ahdında durur 
görünce sev~ndi. Demek emin o .. 
llıbilirdi. Kıarıdeşine karşı iste -
diği gibi hareket edebilecekti. 
Şövalye Dübosson, Anadolu ha

rekatını ve Türkiye dahilinde o
lan bıitenleri bir de şehzadenin 
ağzından işitmesi için sordu: 

- Şehzadem hakkı saltanat za· 
tı haşmetpenahilcriniziodir. Çün
kü kardeşiniz Beyazıt Sultan ba
banızın veliahtlığı sırasında dün
yava gelmiı;tir. Sonra, biz de bi
liyoruz ki, pederiniz hayatında 
sizi veliaht olarak tanımış ve o 
yolda muamele eylemişti. Sizi 
Türldyenin •başında görmek ar• 
zıımuzdur. 

Cem Sultan, şövalye Dübosso
nun bu fikirlerinden daha ziyade 
neş'elenmiş ve kendisine karşı 
emniyeti artmıştı. 

1 
' 

Şehzade, şövalyeye cevap verdi: 
- Evet, malumunuz olduğu gi

bidir. Ben, babam Fatilı. zama -
nında veliahtı saltanat gibiydim. 
Hatta babanı, bunu her vesile ile 

4 - Öğ:!Eden sonıra şube llrenrli 
.iışleriilc m~gul olac<Jıkıtıı:r. Hiç li.il' 
surel.lc• rnüı'2.Caat kabul 1Ctlilitmez. 

5 - Şu becie lzdırlıa.ma m.ıydıan 
V€\!'llı«:ır.ıek ve miiılrellefleri urzım 
ıınudl:fot !şlcı·ina'< n al:ı:koyımamaık 
jçiın v-uıkııı buıUı.cwk nıüracaatiar ga
wteiıe<'del<ı >ıiJn.a gör€' ya~ıılaca -
ğıntlavı .her mUkclld doi5ium ili
mm not cıumelidıir. 

6 - İkin olunan doğumlardan 
lbaŞk.asınm mür-acnatı loabul edtiıl -
imi ıy€CE!klli. 

7 - Bu yıl asl•''d-~t çağına gi nur. (252541 

ro'.ın 336 dıoğumlıiların ilk yokJıaırnası 1 --------~ 
haw:1ran. 940 sonuna knıdar devam ı DOKTU!{ ~ 
ec-, ıoellılt)iı": Bu dağunılulıır yok'la - • t 0tJ 
~aban,~,~ ,.aımz haftanın t<ıuına> 1 F eyzı Ahıne ıııil'.ı'. . 
~nı1-<'ı og\ \.Jen oonıra fUbeye mu- Cildiye ve zührevıY•,.ı•i·"· 
~acaat ed'ıer.ak yıol.<Ja!.nala<rını yap- Adres: BabıAlı C

43
. 1e} 

tırac;.lkıtı.r. k~u köşesinde N°· 
317 dı:ığımilulaır: 
24 nlsaın 940 Çaıışaınıba 
25 • • Perı,:mbe 

26 • • Cımıa 
318 clkığuımWtıfar: 
29 nıis:ın 940 P.arl8111efil 
30 • • Sal.ı 

2 may15 940 Pcrşemb 
319~lar: 

3 mayıs 940 Cuma 

6 • • Pazantesi 
7 • • Salı 

320 doğınnılıılar: 
8 anay1S 940 Çauşvınibı 
9 • • Perşembe 

ıo > • Currnt..ı. 

izhar cy1e1uı -ti. ~onra kardeşim, 
babamın veliahtlığı zamanında 
doğmuştur. Ben ise, padişahlığı 
zamanında dünyaya geldim. 

- Hakkınız var. 
- Kardeşim, zayıf ruhlu bir 

adamdır. Harp ve darptan müç -
teniptir. Sakin, mütteki, dindar, 
veli bir şahsiyettir. O, koca im • 
naratorluğu idareden acizdir. de· 
di. 

Cem, bu sözlcrile kendisinin 
kudret.ini, enerjisini, babasının 
kurduğu muazzam imparatorlu -
ğun yalnız kendisinin idare edip 
düşmanlarına karşı koyabileceği
ni, kardeşinin harpten ve darptan 
müçlenip bir adam olduğunu an
latmakla şövalye Dübossona canlı 
ve müşehhas malUmat venniş o
luyordu. 

Şövalye Dübosson, zaten Cem 
Sultanın encrijk olduğunu bili • 
yordu. Türkiyenin düşmanlan hiç 
böyle enerjik bir şahsiyetin im -
paratorluğun başına gem~esini is· 
terler rni:vdi?. Harp ve daTJ>tan 
müctenip olan Beyazıdı Veli da
ha ziyade işlerine gelirdi. 

Cem, bu derece saf ve gafildi. 
Düşmanlanna kendi erıeriJsiııden 
baltııetınekle, knrdc~ni pıı;ıırık 
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Daha ondan aolı~it cY ,~ı~ 
vardı. Cemi talc il~·~' 
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bu ihtiyar kıı~;a pstP JI; 1ı 
peresttir. Sa. \ il~~ ~J 
Kaidelere tabıd• İcdi~1 1 rlı'_ 
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