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nla ın sveç'e Asker Çıkarması Yakınlaş ı 
lsvec Alman ihrac hareketine karşı şiddetle mukabele edecek 
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İngilizler, Narvik limanından başka diğer iki limana daha asker çıkardı 
- ----

BALKANLARA 
DÖNÜŞ 

ıa _:ı :s 
İngiliz elçileri Balkanlarda· 
ki vazi!cleri başına döner
~lerken. .. 

~zan: ETEM İZZET BENİCE 

ıı~ndra<ia toplanan İngiltercnin 
te a~. Ankara, Moskova ve Peş
~lçılerinin işleri bitti. Dün ak
ı •. danberi sefirler memuriyet • 
tq~ ha~larına dönmek üzere Lond-

t "1_ ayrılmış bulunuyorlar. 
1,, lçilerin mcmuriyellcri baş • 
~ (• d<inmclerini müteakıp Bal· 
h n •rda yeni •iyasi ve iktısadi 
\İiilreketıcrin vukua geleceğine 
h~he yoktur. Hilh..,,sa iktısadi 

llttle birinci planda gelecektir. 
llıa 11 hamlenin gayesi açıktır: Al
tu,~ı anın ıuübay a ettiği her 
~.1 .11 ınoden ve hayat madd.sine 
had'n Para ve karşılıklı mal mü· 
teıı•lesı ile talip çıkmak, bu su
teııJ Alnıanyayı Balkanlardan 
d l n etmekte bulunduğu mad • 
ıı, •hden ınahrwıı etmek. Binacn
lııı~ • hu iktısadi hamle karşı 
10,

1 
~ evveleıııirdc B~lkan devlet

tar·"ın ve bu arada b.lbass.ı !\la
\• •~tan, Roman) a, Yugoslavya 
lıar 11lgarist.nın ırnsıl bir hattı 
~y •ket takip <dctekleri meraka 
\e •ndır, Bu de,·lctler, kayıts1' 
liıı Şartsız bir serbestlik itinde pe· 
ıııııt•ra esasına ve mamul eşya 
lıılJtadcJesine daı annrnk ihraç 
t~r •rının •atış istikametini de· 
~ın ır~cekler mi, \'oksa Alnıanya
l'ıılt ~dıt ve zorunu ı,ozde tuta • 
4b·ı . ! iki (•rafı da mümkün o
ta~ dıg( kadar idarı·.re nıi çalışa-

••dır• 

l;,~u sab~h Biikreşlc>ı alınan, fa. 
of ' henüz resmi mahiyette teyit 
nı~nrıııyan bir h bere ~ö« Ro • 
\e ';r• hükümeti lıillıassa petrol 
'•tı llbubat ihracatını kat'i su • 
ltı, e kesmiştir. yani h,cbir menı· 
toı ete Ve de\·lete buğday ve pet
llu ı:•tınamak kararını almıştır. 
"-u . arara saik olarak Run1cn or
~i \Unun petrol ihtiyacının temi
~•lıve buğday zer'iyatınm bu se· 
llu ık noksanlıi;ı gösterilmektedir. 
llııık arar içinde Roınanyanın bir 
)i •_vele ile Alınanı·aya verme
b,,:"~teahhit bulunduğu petrol ve 
t,ı ıınfer de var ını bilmiyoruz. 
6.ı~' Yok.a, buradan başlıyarak 
lıı anyanın gerek müttefiklerin 
ı,~'~di hamlesi neticesi ile, ge -
in; . alkan devletlerinin kendi 
tac'ı\Altivleri ile Almanyaya ih
'1a •tlarını durdurmalarına karşı 
llıu~•kları tavır ve hareket de bil-

!')' •h~Je meraka sayandır. 
ı,k'.'llıdıki halde Almanya şimal· 
1t;,1 ı taarruzunu muvaffakiyete 
ı .. 11 ty lenıek 1:9yreti içinde bu • 
lfa lııalıJa beraber Yugoı;lavya ve 
liai•ar hudullrına asker tabşit et
"'-ı.~01undaki haberler de sıklaş
d~n 1 •dır. Herhalde, bu baberle:r 
dik' de işaret ettieimiz gibi şim
lııU~ h.alde Balkan devletlerine 
~'nd •sır. olmak istiyen bir ııözda· 
'<le, n .~baret olsa gerektir. An • 
1 i hnutteCiklerin iktısadi ham· 
~. ı\ •kikaten muvaffak olduğq 
'•' 1~ınanyanın Balkanlarla olan 
lııarıı·~'lü iktısadı muvasalası ta· 
)• 1 ~ • ,keı;ildıği takdirdı> Alman· 
l~~ı: d_~dini rncn ikaa, yani Bal· 
lııı ~it r Uzerine saldırmıya kalkı • 
lı;ııı, llııdır?!. Kalkıştığı takdirde 
\e 1 •nlıfar böyle bir tecavüzü red 
''<lh~;d . hususunda iktıza eden 
n~~.~1•rın kaffesini almış bulu· 

,, . ar ını• 
~o., .. 

,.,iıı~Ulü~or ki üe dört nokta ü· 
tdi~0 • bılbassa durulmak iktiz~ 
i r. \'ani: 

l~;-ı, Müttefiklerin iktısadi ham· 
1'e la •r~ısında Balkanlar kayıtsız 
1

• ba ''t•· tam serbest bir tavır 
1 •e ~· et i~inde mallarını inııil
lııi?, e Frunsaya satabilecckle:r 

ı· ~-- .-\( ·~i n 1 ınanyanın tehdit ve taz-
1•1.dir: kanlılar üıerinde arttıjp. 

e bu tehdit ve tazyikin fiil 
C Devamı üçüncü sahifede) 

Narvik' den cekilen Almanların 
' 

ric'at hattı kesilmek " uzere ... 

Çemberlayn bu gün yeni vaziyeti izah edecek 
Loııdra 16 (Ilususi) - Müttefik 

kuvvetler kısa bir bombardımanı 
milteakıp Narvık limanım, şe/ıri 
ve civanm işgal etmıslerdir. Bom
bardımandaıı bazı binalar ve ez
cümle şehirdeki Kral sarayı ha
sara uğramıştır. Al111unlar Nar • 
v.k'teıı Tirana demirJJolu boyunca 
çekilmektedir. Fakat bu havulide 
çok mühlm Norveç kuvvetleri bu· 
lunduguııdan Almanlar müşkül va
zıyete düşmüştür. lki ateş arasına 
düşen Alnıaıılarııı imha veualıut 
esir edildmeleri beklenebilir. 

İııgili:ler, Nıırı;ik'den başka di
ğer ıki limana daha asker çıkar
mışlardır. 

Dü1ı neşrcdılen Norveç tebli -
ğinde Narvik'in işqaliııin irıütte • 
fiklenn yardım'arına başlangıç 
tqkil ettiqi bildırilmektedir. 

BODO LİMAN! DA İŞGAL 
EDİLDİ 

İstokholm 16 - İng.lizler Nar
vik'den başka Bodo limanına da 
asker çıkarmışlardır. Bıı kılaaı İs- ' 
veç lıııduduna doqru ilerledın· tak-1 
dirde, Nar~·ik'den çekilen Alman 
kuvvetlerinin cenuba doğru ric'at 
hatları kesıtmiş olacaktır. 

ALMAN TEBAASININ İNGİL -
TER.EDE OTURAMIY ACAGI 

YERLER 
Londra 16 (A.A.) - Gece ya

nsındaıı itibaren düsman memle
ketleri tebaasıııın Keııt de dahil 
olmak üzere İ ııg;ltcreııiıı 7 mınta
kasında ikametleri menedilmiştir. 

ALMAN - BELÇİKA TİCARET 
A..."ILAŞMASI 

Roma 16 fRaduo) - Almanya 
ile Belçika arasındaki ticaret mü· 
zakereleri şayanı memnuniyet bir 
anlaşma ile nihayet bulmuştur. 
LÜKSENBURG'TA BİR YASAK 

Roma 16 (Radııo) Lüksenburg 
hükıimeti, gün battıktan sonra so
kaklarda iki veya üçkişiııin durup 
konuvmalarıııı menetmiştir. 

NARVİK'İN iSGALİ İLK ADIM 
Londra 16 (A.A.) - Amirallik 

makamı ile Bahriye Nezaretiniıı 
Norveçiıı muhtelif noktalarına as-

t 

' . 
Alman tayyarelerinin mütemadi 
takiplerbı..ten yakayı gllı; kurta

ran Norveç Kralı lialı.on 

Müıtefik kuvvetlerin iş;:al ettıği Narvik ve hav 1 6LDİ gusterir 
harita 

ker ihraç edilıdğ.ne dair müşte
reken ne rett,kler tctıliı'iden do
nanma ile kara. ordusunun hare -
kata işlırak ettıklerı anlaşılmak· 
tadır. 

Gazete?er, bu ihraç harekctile 
İnqilt€rrnin ve Fraıısanın Norveç'e 
yaptıkları 11ardım t'adini yeriM ge.\ 
tirmiş olduklarını bu hareketin 

Bonocu beş kişi 
daha tevkif 

edildi 
Kadıköy ve Şişlide 

bazı evlerde 
araştırmalar yapıldı 
Gayıri ınübadıl ·boııofo ı sah1e -

lkaı<hğı haıklkıı:ıdaıki taG>k>kata de· 
vam un:ı!mı.klcd r. Dün bu iı;le 
al'aık.ôıdar oı:araık adl.yı ye verilen -
~ ~xlLn beş k.,,i diir<lıünoü sor,::u ha
lk.iımliğ~ tao-aıfı...li"'11 sorııulan yapıl
dIL'<ıtan sonra te,ık.f l'Clı:nım şknliır. ı 
Dün te•1k.f '<11!1 ınler şı.uılardır: 
Hüsey.ın Av~1L, Alhmet Hi.km .. t, HÜ· 
sey :n Hüsnü, Haılıiıt Kırmaz ve Ha.
l:i1. 

EllJBrinde gay.ni müiba<U l:ıon<r 
ilar bulunan birçok ktl.msclcr de 
emım;'l<t ilk:.r,ci Ş'Ulbe müdürii.i\ünlı 
müracaat ederek, clledıııde bulıu
narıı banıolıarın sahb. oluıı olima
dıl{ıının 1.ESL·Wn istcım llded rler. 
Zabııta bu •bonolan t.ıtık ık cdilm<ik 
üzere DeDU a·dadı ~a gön<>: rımek -
-redir. Di.in ve bugün Ka<l>köy ve 
Şişl'ıcle zaıbıta tarafın.danı birıkaç 
evu all'ama yaıpılımıştı.r. 

Norveç halkının mane~•iyatı üze
rinde pek ıyi tesır bırakacagım 
yazmaktad rlar. 

... Evening Ncu·s. gazetesi, Nar
vik'de yapılan ilıraç hareketinm 
Norve<·lilere cnsart. vereceğini, 

fakat bunun yüzlerce kilometre 
uzunluğunda olan Norvec sahil • 

IDe•aını 3 üncü sahifede) 

Yine Korsika ve 
Tun us meselesi 
kurcalanıyor -

İtalyan gazetelerinde 
Fransa aleyhinde 

neşriyat şiddet;endi 
Londra 16 (Hususi) - İtalyaıı 

ga. telcriıı.n soıı qüııkrdeki neş
'l'"iiıat. bııra mehafilüıde dikkatle 
takip uı,lmektcdir. 

Mütt•fikle,-in garp ccplıcsiııdeıı 
başka, şimdi de Norveçıe meşgul 
oldukları bir sırada ııapılmakla o
lan bu neşriyatın sebebi nıii:ıiha
zaya şayaıı görülmektedir. 

Nitekim Jiornale Ditalııa qa:e • 
tesi de, Akderı1z nı.tselesinin esa. 
sından aydınlatılrrı.ası lazım gel
diğini yazarak, di_llor ki: 

.Fransa, Korsikauı, uani biitiin 
an'anesi ile İtalyan ola;, bir adayı 
işgali altında bulıındıırmakla, İtal
yaya karşı askeri ve siyasi bir he
gemonya gütmekte ve takip edilen 
bir plana göre, Akdenizde lııiki • 
miyet emeli takip etmektedir. 

Fransaııııı genişlemesi bahsinde 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

Sırat köprüsünü geçtiler 
İngiliz filosunun Norveç hare- 1 

katının başındanberi fevkalade 
.işler yaptığını biliyoruz. Narvik 
gibi bir vere sığınmış yedi Alman 1 
destroyerini bir hamlede batır • 1 

nıak da başlı başına bir zaferdir. 
Fakat bütün bunların fevkinde bir 
is başardılar ki, onu ancak •İngi
liz bahriyesinin harikası• demek· 
le ifade ede biliriz. 

Bir haritayı ele alınız. Bir de 
Skajerak ve Kategat boğazlarını 
aştıktan sonra Sund ve büyük, 
küçük Be)( boj\azlarını aşıp ta 
.111emele kadar mayn döşemek ne 
demektlil. 

Bu harikayı kısaca anlatalım: 
Sund boğazı ki ancak 26 kadem 

jderiıılitinded!ir. Sahilin yakınlı-

ğından sabık Daniw.•rka ile İsveç 
arasında feribotlar lurada işler
ler. Şimdi Almanhrın elinde lıu· 
lunan Dani>narka topıağında ök· 
siirsen karşıdan işitilir. Boğazın 
sığ olması dola~·ıı;ile ancak kru
vazörler geçebilir. 

Büyük ve küçük Belt boğazla -
rının fl'eçitler~ni değil deniz ü~ 
tünden harita üstünden gözle geç
mek •müşküldür. Alınan sahille -
rine muntazanıan döşenmiş mayn 
tarlaları mı istersin, boğazların 
ve dolambaç halindeki kıvrımları
nı mı istersin. Alman denizaltıla
rının ve filosunun baskınlarını 
mı istersin hepsi oralarda mev· 
tut .. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

{SVEÇDE MÜDAFAA f!_AZ!RLIGI 

İsveç Nazileri de harekete 
geçmek için hazırlanmıs ! 
Loındra 16 (Huo.ufil) - Gdcn ha.

berıkırc göre, Alımaınlıııır Daniımax
k:ada tahş.d e'1ıbl"1oııi aslıı.ırlcri h.
veç tapraıkl<ırına dka.-mak va:zJ -
'l<EibnıdL'1'. A1n.un ı:hroç kuvwt -
!eri ayım doıkuızuncian!berı Daru -
anaırıka limanlarında hazıır bekle
ımekb.ıdir. İhra.; haroket:iırı.n lıugıün 
ya~m baş}am· ı muıhtemdcll:ır. İır 
-..1.ç on:ı..ısu Alıma.ı!arın hemaııgi 

biır ihI aç haırrokt;.ne kıarşı ş!dıdeıt.le 
mu.l.."aıvemı. t ctmJk :~'in bütün tcd• 
bi:r J"' .n aJım.aJct adıc. 

İSVEÇTEKİ NAZİLER 
Parrn 16 (Hususi) - İsvlç hü

~ü.mcti, bu ayın il iııdeıni:ıiri Al -
mo.nlaırın İsveç topraklarına bıi;r 
ilı.roç hai!'ckct yapmasını bclılıc • 
arıekftr.ıd:ix. İsveç~ bulunan N 32; 
taraıi'taır arı •• mklketıin hay rti 
n<ıik"ıal- ım eh r J, · }e geçirmek 
ve İsveç ımukm• ttr. t.ni zaıyıfüıt -
mıaık ıç.m tşk iatJaıııdU'ı.lırms hal -
dcdiT. Poh; SO<ll c. ı' cc mu eyıak
lkız buıluN~!-- 'u. Na-4 rin hs 
hanei taftıniıkat.ı 1lk hamlede bas -
tıcıJiac.ııı:t 

Bu münıı" lbütle Ba:şwlıı.lln J 2 
n.sandn sv;y cd' ı şu sıizler haıt.:.. ~ 
la1ılımııktad r: Ecnc1ı! hir devi• t 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

• 

İngilız neferleri karaya çı kanlan bir Aloıuı torpilim 
mııayenu ediyorlar 

DA 
Bir lngiliz şilebi daha batırıldı 

Londra 16 (A.A.) - Atlantik l \·ererek bir tahtelbahir teralın • \ ber alınamamıştır. 
denizinde seyreden Graig ismin- dan takip edildiğıni bildirmi~ı·r. 310 kıştdcn ibaretti. 
deki lngHiz ~lehi imdat işaretleri O zamandanl.cri şileı1ten bir ha· 1 

lllıir.tıcbatı 

• İngiliz tayyareleri üslerine dönmemiş 
Roma 16 (Radyo)- Berlin hü

kUınt ti, Aıniral Şer zsrbhsının tor
pillcııdii;i h·berini tcyil etme -
mektedir. Dün Alınan ta~-yareleri 

24 saatte 
* Loııdrada dföı kısa bir tebliğ 

neşrı:dılmiş ve 1 ııgiliz kuvvetle • 
Tinin Noneçiıı muhtelif mmtaka· 
Jarıııa çıkarıldıqı ilıin edilnışitır. 

i lıraç kunıetleriııin 110relere 
çıkarıldıijı bilir;!dmem:ş olmakla 
beraber, bu ınıntııkaların Nravik, 
Berqen. Stodoıl{ler ı;< hatta Oslo 
olduğu zamıedilınektEdir. 

Narv;k'iıı İngiliz kuvvetleri tara
fından işgal olundugu, Norveç 
kuvvetlerile irtibat tesis edildiği 
muhakkaktır. Norveç 1ıükümeti 
bir tebliğ ile bu işgali bildirmış • 
tir. Norveçli birı;ok pılotlar müt
tefiklerin lıizınetine qirmı tir. 

İ ııgilız ı;e Fransız filolarının 
Norveç sularıııda daha geniş hare
kata geçeceği zaııııedilmektedir. 
İki Norveç erkaıııharp zab:ti ln
giliz makamlarile ı.ınas etmek Ü· 
zere dün Lonraya gelmi~tir. * Lond.-ada bir. miiddetıenberi 
toplantılar yapan lnqiltereııin Bal
kan ve Tıına memlcketleıi sefir
leri konferansı nihayet bulmuştur. 
Sefirler yakında vazifeleri bam:a 
dönııceklerdir. İngiliz Kralı dün 
İngilterenin Belgrat ve Sofya se
firlerini kabul etmiştir. * Narvik ı·e riuarı Almanlar • 
daıı geri alınmıştır. 

Norveç toprakW.rrna müttefık 
kıtaatının ilıraç edildiği Londrada 
düıı öğleden sonra saat 1 de ılan 
edilmşitir, 

(Devamı 3 üncü sahüede) 

Skaıerak üzerinde nııı~affaki • Alman I•·~-~ ardcr ııın dıin Ska-
yetli ueuşlar ,·apın:utl':4'dır Ctr - je-rakda dört ln~·ı.z denııaltısını 
ııcne taarruz eden 15 Iııı:ili• tay · batırdıkları da Hcrliııdcıı bildi • 
yarcsi üslerine dönnıcınıi~l~rdir, rilmekted.ir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfam1z.ladır) 

ÇERÇEVE 
,. .. 
iÇi 

Dava~ı gayet kökin \e hızlı 
hatiarla ifadelcndiı-nu~gl" nıcc ~ 
bur olduğıuıı i~in, her bahis hak
kında teker teker tafsile giri.:,
meden konu~ayını: 

Alman]ar1n, sınai ,.c zirai ham 
ınadde itibarılt Ncr\ cçten tc
nıin edccck?cri hüyiik bir~ey 
yoktur. Danimarkadan temin et· 
tiklerı de, J u1i~.' on donıuz, bil
men\ ne k4dar ınek ~e t<:rc~·a -
ğı•ıd~ıı [azla ı.:ı-.cy değil. 

Bu sebeple, ne Daninıarkanın 
istil3sı,_ne de Nor\'CÇ u~erinc ıs
tila hsehhüsü, bloküsc karşı 
mulıtac o!dukları maddeleri te
nı!n zaruretintlcn olabilir. 
Danimarkanın h;til5sı ve Nor

veç üzer:ne i -tiliı te~ebbiisü, sa
dece bir strallcya icabı ... Dani· 
marka vasıtasilc Baltık geçitle· 
rine tanı bakım ohnak, bö:ylece 
Norveçin hcıneıı Jngilizlcr tara
fına ı:emçtsinc mel·dan \.·erme
den onun da üzeriue sıcraınak, 
kola~·ca muvaffak ol:ıbılirlerse 
olmak, olaınazlar~a bilr huı-a -
!ara biiyük müttefik kıt'3larını 
çekip, beklennıc<lik bir anda as
li hedefleri üıerinc çullanmak ... 

Bu görli~e naıaran da,·a, kü
çücük bir saşırtnıa o~·unile ar
kasını emniyete alıp öne doğru 
hücuma gecnıcktcn ,.e bu arada 
arkasına mümkün olduğu kadar 
fazla düşman km·veti cekmeğe 
yeltenmekten ibaret. 

Asli hedefler sadece iki, üç 

.? 
• 

değil: 

1- Y.1 Hol nda v r ~ ka, 
yahut İsvi~rc 'c) ~ ayıu '• n1an
da her iki taraf uzu.ndcn Fran
sa!!! ..• 

2- Do~d()j::ru Jac:ırı.:. .. 11. l' u 
~usla\·\a \e R1tın n~a yul 1 ... B~d .. 
kanlar!!! ... 

E rinri takdırde A hn11n, anın, 
da\ayı bi.i~·ük ordu klitlel~ri a
ra::sında ,-e lır nen h men tı:k ha. 
~ına hallectebucccginc in n!lla!'"ı 
(İtaly•) ı öye de böyle d<• nii· 
essİr ku\ 't:t saymakta 1na u -
rum) ' karsılasma ,-ollarr ın 
('ef nH~ine rağmen b~ t m~dı· 
nı ka~ bctıneınc i l5.11n 

İkinci takdirde, ni,hcleı d ha 
aı ~etm bir lıarekdle ı: n zira
at \e haın nıadd • hrıarına ine
rek yeni iht lat • r 'c tec 1 ilcr 
~ollaına~:ı tercıb t.tıncsi g(rrk. 
Ik;nci takdirde billıas , Auu
pa)·ı Asyadan a:rıran noktay.1 
kadar iııebilirı..:c, ~arktaki ,.a • 
vuklusunu ı:nrba korsa sct;et • 
mck ,.e ondan rahı: t rahat (He .. 
berisini ten1in etmek, a\ rıra İn
giliz \'C }<'ran .. ıL nıust n11ckeJc ... 
rini Ru') a üzcrind ıı I< hrlıl al
tında bulundurmak gibi e•a.l 
fayd: lar var. 

B:rinci ihtiınnJ iiıerinde. 3,fa 
(haYrr!) CC\"abını \'crenıesenı de 
hl n<'_C ktı\'\·etli ihtinıal ik ncisj
dir. 1 in (niçin) i bu, (nasıl) ını 
3- arın c,;öyle~iri2. 

NECİP FAZIL KlSAKÜUEK 
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KADINI.ARIN 

&. 1\1.ANA.'1 YASI 

Amcnkada, yeni bıiır nüfus sa
y ı y .ıı> c.ık. Fakıat, şı.mdiden, 
bi.nlcr;;.c l<.l<l.lll, ahlk~ ıoemu.r
kı::-a murac3at edereıc, yaı;larını.n 
muctlaka ı:ız!ıı kalmasını istem..ş -
!er Bu, nastl mümkiın olur-. Nü
ıu .nyu:. nda. bü tun yaşlar, doğ
ru olarak cetVEllere geçmek la
zım .• 

temiz, yulcıliınnı rıeza.ketle istik
bQJ ve hlimıetle tı;şyi ede..:C'ltler_. 
Otobüsçüler.in üstüb~ı yağ, bef>.. 
zin ı:?itJi pislik J.okmıyacak... E
sans sıirrr ek ih t.ıy ari.clıir. 

Büyük mükafatlı bir mü- Esnaftan resim tahsilatı 
sa baka tertip olunması sırasında sıhhat muayene 

Fakat, ot~büse binen. ve üstii
başı le~ p:ibi kokan bazı Y">lcular 

kararlaştırıldı cüzdanı da sorulacak 

F ... kat, bu yoldaki müracaatlar 
o kaaar .ırtmış ki. kadınlann ver
d , bu rahatsı.zlıih önlemek için, 
n. yet, onlann tekliflerhi kabul 
et cekten ~ çaxe olmadığını 
anlamıı; .ar ... Şimdi arau eden b~
yanlar, hakiki ya~!nnıu ııostenon 
maıllmıatı, mühürlü bh- Zll'l'f içine 
lwvup, Arrer .. t<l!ı devletı:mn ına.lı
r m işk-r d&re"1ıne gönderecek
ler. bu sureti<', ka<lın srrlan or -
tıaya cıkmıyacakmış!. 

COORAFYA DERSi 

~l:_HARİT~AR 

Coğrafya haıitahıTı, coğrafya 
derslerının es;ı.'il yine değişti. Ak
sı R~ ımlııhan uımaru da yak -
la vor. Ştmdı, mesela, Danimar
kanın merkezinin rıere.si o:dv~u
bılnıiyen hır çocok, SJJ'lıfta lralsın 
mı, kalmasın mi?, Son yılların en 
miış!~·.u dexıtı herha'.de, orta de· 
rccel.i mekteplerde coğrafya, hu
~uk fakültelerinde de •hukukıı 
umumi;"'4 düve!. dersidir. Allab., 
bu dorslerden imtihaa olanla.da, 
oantüı:an edenlerin yU'dJrncıaı. ol· 
sun.!. 

Fakat, eo,l!nıfye dcen;, k-Ol;urJ.a
ş.ıyor mu, zor~r mu?. Bu bet" 
meseledir. Coğrafya bocaıarı da, 
Avrupanwı bitaraf devlcetlıeri gibi, 
ne yapa<:aıklarım şa.şınnış vaziye
te diişıniiş olsalar, g~ek.! 
OTOBÜS VE 

isTANBULLULAB.. 

Yeni kabul edilen •eyriisefer ta
lima.tnamesıirıe göre, otobüs şo -
rorlari yek:nasak. bj,r çe•it elbisıe 
giyeceıder, Wıtlenne bailann .. dik
kat edEcekler, y ;mi kılık kıyafet 
clıüoıkünü olmıvacakl.ac .. Hepsi, bi
rer büyük otel ı::anıon.u gil:, ter-

Ünı.'V'eıl'de tne<1Joe.z biınas.ı.ııı.n lir-
var. Burılaır ne o1acak?. :zı..'I1irıdıe daıima ~ J:ııııJıııı•riıın.ı:l! _ 
SONUNA KADAR mak ve ıntO.!I ln~aırla ge.Qit re. 
BİTARAF KALACAK _ S'II1.l.€1"1iınıde ~n~ n önünde 

goötiiııi.11..rıd< ürere yaıptırbl.acak 
Şu kanşrk siy asi ve harp lladıi-

sel~ri ıtarşısında. bütün dünya.run o!M cÜJriovers·te b:rynt'!ı• nıı.ıı bu 
en çok sin;rine dokunan icY, İs- ders YJou iQioıie .ikmali~ -
veç.in vaz;l etıi\:lir. Bu devloet mü- <tıırıılmııştır. 
temadiyen ve hiıla bita.'aflı.kt:m En ~Jl • Ünivers;;tıe bayroğ1> şe©-
bahsediyor. Halbuki. za vallirun · · 
şu nazik ve mü.,qkül halini düşü- ·Jmi ıteabi.t lıQJll Urll\~er ara.-
nü.n '. Geçen gün, bir İsveç devlet tııııda. bir a.JIQ>t açılmış vıe: haı.üz 
adamı: 'bır ~ aılınaııl<l111ı$ıt'. 

- Sonuna kadar bıtllNllf kalaea- Bu lba.)"rai{ın dıı~ esas:ı bir şe--
~ız. divor. kit!(? ve >'Ür'aitl~ hazırllatılırnasıına 
Somına kadar bitaraf!. Ne de- t.c<ııi.ııı iç;ın saııı'atikfı!ılar ve tal:be--

mek? Yaıııı, biT istilanın vuku bu- lır arasında 'büyüık biır ~ 
lacağı son dakikaya kade..r mı?. t<0rlı.p oluıması muvcf. : gi>rilkınü~ 

Az kabraınanlık değ'!, doğrusu! 1r~r. En i,yi Üru;vern it l>a'.)'ra.ğı-
BURADA BF..OAVA rAJmu.r>!!'Smi 1.Eırl" eızn~. mu'Vaf-

TIHAŞ EDiLİR illaı!< ola.riar.a bü~. k mü.kafaıt ve -

Polonvanın vazivetıni sorma- rıll.cıcıt"'!ııtır · 
yın; zavaL.ı. Pokınvalılar sefalet Di.ılı..T taraflt;arı İstaırıll:xtl. tlmvel'
içindeler. Geçen gün bir fıkra d:in- ııilteııi: rCl!lJZ;t oiıngk ü::ııere bil- de 
!edim. Size de anlatayım: &ıik roııet }"'31Plmiac=Jttır. 

Pdon:ıadaki berber dükkan.la<- '-;===========;nna tııraş olma.ı(a gl;den A "m.ın.la:r, ı 

üzerinde büyük ra:lca!!ılaır yaz.ılı, !KÜÇÜK HABERLERi 'ı 
ıakat hakiki kıymeti s>fır olan bir -
kQğ)t narayı boaıdaınnak üzere ber- * Kıaıı1taJ iftk ~ ıta.lıelbesiı 
bere veriyoclarmış. Zava.llı ber - ;;ıııaıımda kwl baatıabj'ı ~ 
her, korkudan ses1ilııi çürara.ınıyor tür. 
bu büyük paro.vı (!) 00'""'"~ ,.,.: 
ü.stüni.i. madecl Polo~-~ * hansız pasİ'f ~ ll'.liiltıı>-
ödiiyormuş!. · ~ Amiral Moıren dlün. sabah 

Tabii, berber, bu hııv--'a ""'"'· Adranadaırı. ı:elmiş vıa akışaın Pa.-
.. u -• . .,,;.,..,, haıL1dket ................ terile (!) gitt.ikten sonca, b:çbir ·~ Q..,,...,._ 

işe yararmyıı.ıı elindeki kfı.i!•t pa.- * Vaii vıe ~ecem B. UıHi 
rayı sepete atıyor. Kırdar ev-1!kıi ı:OO Yalova iloay -
Polon~ar, btılan.ııılac ki, bıı .ınalııaıım ile ıbiırllikıte Çı~ .e:~ 

su.retı.e, hem Almsn!arı bedırva miş vıe san ııel!ıeıroe ~ köp
bı'aş edivorlar, hem de üstelillc, bir :rünUn yaıpı)masım sby'lemiŞt'ır. 
sürü para veriyorlar. Şimdi., dük- * GD ~ meııunı oınu
ldmlıınmn ü7.erirıe şıı levhayı as- y.aın. b_ikımi.l ilk .lıedl1ieat mi.i:f01ı1ıiış -
mı.,<tlar: •A!man dostiaruıın.dan 1eni kıı:rslıaın geçi.ı'llecıelııll. Ba.
ı>ıı.-a alınmaz. Burada bedava tı- dema da vaJım enstitü ınwzurılaırı 
raş edilir.. müıfletltiş o~cekLerdiır. 

AHMET RAUF * EooınntidEl!ai bina fabııikıa. -
sında. bu. foılxrıikaınıın sab.ıı alın -
ma& lraruınu Mi" ol.isQe tasdik olı>
nuc Ollınmaız ıimailat.a baışlanı\acakr 
tı.r. Buııada yıJcia 10 rrill}"On litreye 
.Iradı.lir biıra Y'ao ı.lai1 llıroalııtirr. 

Cür' etkarane bir karmanyolacılık 
* ~ fıaılxrıiılta;Jı ııınumi he- 1 

,yeti diin Amaara. ~. 
Şiııtoat b'i.- ylkia !bir ıınl.JY"'"1, 700 bil 
.tim ır.ar 1ı<min elıı:ıol\ltiır. % 6,5 m:.. 
se ~ o1ıooacıaikltar. 

Galatad.ı vukua gelen çok cür· [ ra, bu sabah bıılmuşlar! • 
•tkhane bir karmaııyelarıhk hft· Bundaıt sonra dinlenen Kemal bakın b .. ,.. · · uh-'- mazsanız ız, er yerim çü-
ou.>esırun :n .... emesine ilin 2 in· imwı.deki sabıkah suçlu ise ha- rüdü. 
ili Ai(ırceza malolctm<Sııule eiir· di-ıcyı taınaınile inkar ederek şun- Kemalin hu hareketine mani 

•• •••ı••• ••••••••••••••• 

Ilarıa!' yer'lerıi;: ~ leden 9e'f'Y'IJJf 
~ her defamndıa aı:~ 
Olııın 5 veyıa 10 ıkuruş ~ masraf
Wıııırıı mımiaızmn<lo!l ta.hsiılıinı<t bu 
yıl otıbemm """t '"eı"'1ecf kıtir. 

Pmar !).'Crl.'eııın.i i.:!gal ~mıi es -
k>.rlln belıeıctiyF.ı)le yılda 26 l:f.nı J.iını. 
varidaıt 1l'1lı1irı edeı1ken se:vy.ar eı>
nafın fazLa.ıaşm.<ısı üz·ırin~ 1940 yLı 
liçm t&!ısil"tll"l 31 bin rııra olacağı 
l!ıatımiıno il'm:Ş ve biltçeye 31 biın 
lira kıonuhnıu.,tuı·. 

D'4i1<.r tara:ıı"lıa:nd ~ ~·e mua.
mel~ al."1'.ı.n re&m·:n. doe tah
rli.ne lbu yııl er..-rmniyıet variıle -
cektir. 

Bu ru.wtlt> yı !rl.~ 13 hln l'ira var 
ridat ":11.iıroc-n kaııı'Ja'I' reemımi:n 1940 
dia .~ye 20 bin ibra temin 
oo:0'1i'I, 1ıahn. .n olı.mmaıktadrr. 
Değer ta~ .pa~aır Y'c'l'leriındre 

T>a2laol' re!ml.n.İn tar&ii smııısında 
lllekmi l ooyyı· e.sn:.ft.an sıhlıa<t muıa
venoe cüzıdanlanı.ın sorulıması ve 
bu suretli) sıhhi ı:>uıayıcım 'h.acici 
t ' lıir ~ bı.r~ ııe.
m n ohmr= el ~taırarla$J.nlnuı;
t:ı.r. 

ınümeşhut kanununa giil'e baş - ları söy!emi•tir: t b'l ' h d ' ı 
1 ıJ tu • o unmıış ve 1 a are ID enen şa- Kooperatı'f ı'cletemı'yorU"' 
"

8 mış • Su uiiknın lizere bir sokağa gir- bit polis ibrabim demistir ki: ~ • .._ 
Vak'a evvelki ~m saat 19,5 ~ din •. Hel-' aradım, bulamadım. Bot •- Ben o sok kta vazifede idim. Belediye kooperatifinin pürüz-

Galatada ~.ı.ı Toınnrk soka :!ında e<.nada y&oı'lta Dimitri olduj;ıınu Birisini gözellyordı.ım. Kemalin !eri ortada .. Bir tüılü i~letileme • 
olmuştur. Karınanyo)aya ujrı:yan sooradıın öğrendiğim bu adam birisipi duvara dayadığını görün- mi.ş.. Zarar var. Eski Denizbank 
Dimitri dün mahkemede hadiseyi geldi, lizerime yürihlü, bağırma· ce keştum. Elimden kdçtı. Başka kooperatifinin hl 'i de böyle .. Hat-
fil suretle anlatnııotır: ğa Laşladım. Siv\I birkaç k' i pey- bir sokakta yakaladık. Tekrar kaç- ti, iş, mahkeme) e intikal edecek-
•- Hava oldukça kararmıştı. ola oldu. Bunları Dimitıinin ar _ tı. Nihayet son yakalayışınıızda mi". Garbi Anndoluda, iyi işliye-

inüme çıktı. •Ben memurum, pa- ı kada~hırı zannedip kaçtım. Kara- karakola götürdük. Gece üzerinde mediği ıçin m..,, le olan daha ba-
l'lll.arı ver bakalım!• dedi. Palto- kold& b•-ni fena halde döuıüler. birşey bulamadık. Sabahleyin ka.- n koop raliflerin hikayesi de, bir 
aııın dış cebinden beş lira paramı lem odasmda birşey yuttuğunu müddet evvel, pzılınış, çizilmiş-
aldı. Beni ole du .. ara dayadı. Pal- •- Sokak tenha idi. Bu adam !!'Ördüm. Hemen ai:;ıına yapıştım. ti.. 
to ık d Mıı, Y nemi talep ederim .. Bakı- A~madı, ancak anahtar sokarak Kooperatif dc1'en iktisadi mü-

mu ç anyor u. Yanunıza sıvil nız ~i pestile çevirdiler,· her ' 

--, S/.>. l 
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Bir teşkilat lazım 
Şehir meclisinde görüşlilmi!kte 

olan yeni zabıtai belediye talimat
namesinin mlihim."""s ve hlikiim
leri ihtiva ettiii;ini, müzakere sı· 

rasında anlıyoruz. Fakat, bu tali
matnamen..in, blitün laymeti, ta
mamen tatbik edilınesile ortaya 
çıkarılabilir. Bugün, elde mevcut 
zabıtai. belediye talimatnamesinin 
bütün maddelerinin tatbik edil -
mediğini bilıniyen yoktur. Fakat, 
bu halin sebepleri vardır. İstanbul 
o;chrinin bünvesi ve bu talimatna
meye muhatap olan alakalı halk 
sınıflarının hususi ve iktısadi va· 
ziveti bıında iımildir, belediye teş
kilatının kifaye.tsizliği keza bu 
vaziyette amildir. 

Yeni bir zabıta; belediye tali -
matnamesi viicude getirirken, bu 
amillerden bir kısmını olsun kal
dırmağa tcşebblis etmek lazımdır. 

İstanbulda, yalnız şehir hayatı
nı mürakabe işile muvazzaf hu- j 
susi bir teşekküle. ihtiyaç olduğu 
kanaatindeyiz. Bu te~ekkül, zabı
tai belediye talimatnamesinin tat
bikatını kontrol etınckle mükel
lef olmalıdır. 

Mütehassıs, enerjik, her nevi te
sirlerden uzak ve hlisnüniyet sa
hibi elemanlardan mürekkep ve 
kırtasi meşguliyetten azade, vü -
cude getirilecek birkaç kişilik bir 
heyet bu işi ydpahilir. 
.~u ekipe dahil elemanlar, ırü -

nıın her s atinde İstanbul şeJıri 
içinde seyyar vaziyette olmalıdır. 

. O zaman, fazla fiat istiyen ga
:ıınocuaun, yolda bekliycn otobüs
çünün, 10kağı kirleten apartıman 
kapıcısının hesabını bu ekipten 
sorabilinfoiz. 

İstanbulda, bGyle bir teşkilat vü
vude getirilmed~c, nasıl oforsa 
olsun, yapılauk herhangi bir ta· 
limatnamenin tamamen tatbik e
ıtilebilecekine kani değiliz. 

REŞAT FEYZi 

Feshedilen Talebe 
Cemiyeti 

Ş~iz Almaını rndkıtehi saıbık 
ta.ldıoa:ern <.Ul'Vİ)1-ıtınıin fesholıun -
ması kararlaıştırılınuıştıc. 

Bu m~a ooniıiyeti.n heyet; 
ımıuıdıvıesi '>Eln;ıeııılbe ,günü To -
to:w'\ >ıa:lbrdarı.da ~ı hal'.hlldie 
~. 

Sahipsiz 
eşyalar 

Üsküdar ve lstanbulda 
vesaiti nakliyede unutu
lup alınmıyan binlere' 

eşya satılacak 
Lıtanbııı: 1ıramvayılal'ile Tünelide 

<ve TM<a.ıın - BEı;ifklaş arası din yol
darmda şub.ıoı ayı içi.ı>doe 535 p;sça 
oeışyıa unu~uldu~ yaımnıştılk. DaJ.. 
~ınılmın artması y(iaıüOOen bıı 
mi!kltar g..q_n ay aho ııi.yadıe teza,. 
Y'Üt etımiş \1C mant ıeyında dla umı
ıtulan eşyalaırı.n sayısı 611 i ibci -
must.ur. 

G<lQell w ımutulıtın bı.raılclaın eş
yaı.ar arasında en fazlıa omam ka.
dın ve eı1lrek e1iven1"ı:t.dir. Ez -
cümJıe ışuibaıbta, 133 <ıJıd 'V1 'il• Uni.tilıu1-
mıı.şlren martıta 172 e ld.iven bıra.
ilo1ım~trr. En fazl<ı u'1ıutuJan eş -
'Yalardan 2 incisi de muıhtefü hı.r
dıı vıatl'ardır: 

ŞubM:ta 89 m:ırttıa 102 parça hıc
d.ıwat. Marıtıta da.lıgriaırımı.ıı:l!'l bı -
<r.ıııkt.ıkl'arı diğer eş}'acaınn sa<;,sım 
da sıı'llılarilc yazryarll'Z: 

65 çanta, 51 çama:;ıT, 6 ciit çorııtı, 
.J 7 ayaklkabı vıe lil.511 ık, 25 kadın ve 
eı1kl .!, ş:m&ıytsi, 20 ı;apka v~ bere, 
6 l>ast.on, 2 'kumaş paroa.;ı, 49 lkitıap. 
'\"e evrak, 5 gözlük, 2 kıymetli kiirl< 
'boa aıt!kısı, 1 karon ve 1 e:vkek saati, 
24 sefertası, 20 muhtdif :yl-yeceık 
anadıdc. 

Diğor.r wafüıan ÜSküdar '°"' Ka
dılköy h8"'8tl!iıs; tromvaytaralda da 
c1a·~mhıkJ.arın .bir l:ısıy'l!i aııutığı ve 
bu suretlıe 1000 den fa.ııl:a f!.ffYa u
nu~~ Q~ll'. 
BAJııJıardan 8999 ı1ıaTJesiıim. eııfııibi 
ndeım ır ~a :raflmeın çtl<ma
ıruştır. 

İEI' adbul trmnvaylaırmda ıın utu
km oeıı}"Qfurın çoğıı da &yni suretlıe 
ııahfpsiz .k.:.dınall:ıt:ı; bİın'er alıırı -
mamak.t.aıdır. 

Bıu vaozfy>lt ıka~ında ~ia<ıon 
'bmlerce ~"'nın rnüımyede sure
ti.le saıt ıJıması !... .ır arllıaşıı.ı ılıın ıştır. 

ÜSkıiiıa.ııdılk.i saıt.ı.ş a.ym 29 unda 
İst5nb11!0aıl<i!er de 7 ıınaıyısta sahlaı
caıkllaırır. 

---000>---

Ergani tahvilleri 
İlke~ % 5 fıı.rdi 1933 Elrfıani 
~zı tahvil iıell'i.ni.ıı 14 ü.ncii ik
mmı 'Yl' 'Vıe 7 iın<:i amortEı keşidcııi 
bu sal~' sJıat 8,5 de Cuıınhuriye<li 
Met.kez ban.lası umıım mr.ıke -
ı:indlP meı-ru;im le yapıbnışltır. 

bir adam g-u' B K -" -L açabildik. essese, iyi idau cJ;lirse, çok fay-"''"· u em..., y .... a. tarafım yara bere içinde.• 
tadı. Ke1pal elillden kurtuldu. Bu sırada lıir dişi kanadı. Kanlı dalı olur. Fakat, görülüvorki, biz, 1 

Kemal bu sözleri söyl<dikten 5 liralığı ailı:ııulan çıkardık.· eb.er~a,. bu ı;,,i beceremiy<>nu.. Avrupa Harbinin yeni Meseleleri 
Kacmaı(a b~adı. Biraz soma po- . sonra nan~ıonnnıı sıyırıp arkasını N' t· d h.k. K ı· kif J b k b" •'-"-lisle Ö " "' e ree e a ım <ına ı tev Ası , u no ta ır te ....... mevzuu 
. r y~kaladılar. n<"e üzerini dönerek kaba etlerini göstermış, etmiş ve davayı '8hit celbine hı- <ılmalıdır. 

-ar=a=d=tl=ar=.=P=a=r=.,=.ı=b=u=ı=ın=·=~=·=ıa=r=·=•=n=·~s=ö=z=h=r=Jc=v=~==e=~=,;=~=~===t=st=e=i=M=n=·==ra=~=ış=~=.===============e=~===c=E=v=A=T~HarpmasraflarınagÖğÜsgermek •• 

Yazanı lskender F .• SERTF.LLI 
1 o 

~ - .. 
J 1 BAR ÇIÇ LE 

Nol32 _ _, 

- İyi duymaı:Lm .. KOl1.U$aJ> sı:z,. 
dirı~ A!Uı ıışkına çabuk söyle -
yuı. Mernkınıdan çı.ldıracn.r.ı.ın. 

- Merak edecek birşey yok. A
~yiıı.iz hakkında ·11iTşey konu.ş
mad Y ılıruı7. Bey sadece Sehna
run Ma:rnilyaya gUtiğmi hlibcr ver
di, 

Genç Jaıdın bırdenb.re frna:laştı: 
- Eyvah. O halde ağabe}"İmle 

lx-rabcr g :tm!ş1tır. Kıtltak, nihayet ı 
aığaıbeyımi iğfal etti derr.ek 

- Y k canım, YıJ!ınıaz Bey bu 
he'xı. ) ~. Bu btt ılılıza:lwtr.r 
dıyot" .Zabıt.a. Selmayı aramakta 
devam edıyornıuş. 

€1 ırıdı kız 'kardeşi ağhyordu: 
- f.ıd tnk Y thııaz Beye Set -

mOO.U-~ ~uŞ. Marc ... ,ya
y .. lllW"..:..ıcY.: ~ b>ııfili'.e ııi.11tC1<leri 
doıln.duır. • 

- JiatYllr .. Hay il' .. Sem lı Sel
ma dıı istarmııldoolil". Stnillı b111 
~ıa:r Ql4{ .brr adsiııı dı: i:.ildir. Y ı.l
maz ~. &.!hna m ılduıı yaızrr;.:ıyı 
el! ~ ere. Samih z k .nıi: 
bi: • !r sey.ıh;ı;tten babeı:-dlır eıt
n:ı ı du.~.z mil? 

Koour: kıo • bahç • md,ı!.2 r. 
5cm;hde~ o ~l>I:'. de -~ ka-

1iar - t_ " w "'1Jer gelmedi. 

Ertesı sabah, yalnız 
köşke gelince .. 

Erfrs• s:ıhili.. Ce.ı..l rl<er.dl:nı 
ı>!Şt.aok. köşküu ~- in

an· ~!. 

Semfilı..ıı iik.noi ~ de eve gel
ıın:ımcs: köı;itıiin h.avao;mı ... ı;ıiŞt c-
ınııı.ş:ı:.. Semfhın laz lkan::!eş, mera - ı 
ıkmdaııı uyk uvu.vcımıyordu. 

Güya Celal l.l.e dtU kadın, SEmih 
gclıroe evi n-ceıo..l ırı:l'i. Fakat, 

C lit, m~ karısı.-., henüz bu 
hı=Sta b..r şeyler ffeü,.<ınıem.iş!i. 
Bu zom~. SemMl tıazırılıyaca.k)ct. 

C1Ull.: 
- Beo deı bu ~ z'l • :.;ine 

dıuı;ilrıcc sersenııedim.. TaıChiım ka.I 
paıı1ci.ı.. lkirrı 11' .. ' Rllzolili .. Kazan-. 
cım h~un y !'le iyi amma .. 
Böyle .ıkırlt! ~><rcle 1<1 innlA?f'r.I ık p ok 
hayır aiamebi .de..ı;o J. nı.ü.d<ik lleırı:m 
yazıhaneye ~ IJıi,p ben:. buhmadan 
doırııerıı.cv.ı, yıa~ yatvru; müşte -
r.~ Tllr' kaybe,jC'l'im. 

Diı)ıe: sövJienn<loen, baiıçe k.ıpı -
sınıi n lılrdeon'b111e Yı'!rnaaın "'si 

• IJdi 

- Banjur, Cel.il Bey' 
O:; \iL ırınd:n fır' I ! 

- Va.v. Yelıınaz Bey! Sjz misi -

nio: .. Vallahı tam va1:ıtmde gelkiini:z - Hayır, hmımefond,! Si:lıden 
BI h dkı şu dak.!karla övk ye'se düı;- ır.:aılılmat alıın.'t/t.ı gaSciirn. 
müı;ıl.tirn ki.. - V allaıhi b-' blir rey bilm i(yo-

Y ıinııaz kapıyı açtı.. Balııçc!Ye nııı. O ~n g;.ı:zcı! güzel <Ytuırızyor, 
~-d- kitap ~. Giyimli <fuJtJlı:j·~ 

- Seım.h Bey ~wdıi Iıaı;i, dı" B arallı pOO!:ıcı g.Mi .. Bir mek-
il!.:.ı mı? tup gehnı. o:~ ıdu.. Sevındi. Kir:.ı-

- Hayıc. Gelseydı, dııriıa.l size den 1 ldıJrın. ooro'tım. söyldmed:. 
bele.lor.il... hlldirecekıti.m. Ve !biraz oornıa ııiymdi.. •&ın Ka-

- Z:ı;hı ben de 11-~ fon gehe- <D.ki>yü ıbğnı ınİ)'Of>urn, gece~ 
yine~. onum •henuz döıımed;.:ıini ~.m. ıı:E • Çikıp J:(itti. 
anlı'l'ara;~ 'bu.ravıa loo$tuan. Bu mu- - Dıeımek iki bir mektup a"1.ık-
aı.nma 'beru, de çı.klırtacak, CeıaI tan sonra 'E'l:ıt Ka<:!ıköyün_ ? .. 
Bey! Kaç ni.IDdeıııOOI'.; Selananm -:©v ~. Ml~<it.u;ı gıolımed·:n lbö!Y -
Üş!kı al.an İtı~ vü~u;ı da c:ddi lıe l:ııiır ni~ti yWctu. 

CeMl, Yılımıa.zın yfrz<lne bakt1: !JJ""'1'J',,. onu ar~·.ırıyor. Bu s.Juc ş·· 
Selmayı eviınden haydutlar kaçır- - ~kl'inlz tahakkuk eıdi -
dığılllJ •:aanmış. ·~i.r lç.ındc böy- yor gaıLiba! Sclma Marsil'Y8{)1'a gi.t. 
le ....ı,;yaıhk olu.r mu?• di". e Geııce,. tivse, rnuıhakıkaık ki onu da b;t -

.,,.. '·' li:ktfı ""'ii.rdü. 
r Harisı1ıon'a bir 'l:apor veıımlş.. "~ 
Zalıııt.anın gevş lk!Lığllııclı.ın b3.lı3i!Jt- - .Ben 'buna lht.mal venniyo-
mı;. rum. Me.ktub!J lbic kere ı::örs€yd;m, 

- Zıı:bılta, loı.vvet.ı Her ş ıy el- candan ıra Y'dksa mrla rru y;ızılm•.ş 
ler.il'tde. Neden bu iı:eytl,.iUtikıltı.ra dliiuJ:unu çarçabuk - yaz•lı> tar-
musaadc edi!Yn~? Ara,pyaıııı ha- z ~ı:ı.an - aırllardırn. 
n::ndı ıN<-1 obine yll!kın ma um Türk Yrlmaz ayağa kııl'ktı.: 
QOCuğu inliyor. Öbiir t&rait.a h11' - - Bir lrore Semıh B«yin oda-
s~. yanktıı:.cil<ır .tllur l:ıalikını. sına kadar çıkalım. 
kıa&ıtı kaıvuruvoııtar. Ceadl YQ~ gı00'.erdi: 
ıY maz biı• si(ıara yaktı: BU(Yllruııı.uz .. 
- On,\ar S,ltnıryı ı>raya dursım- tl'ıııt kata çı<kıtılar. Yıhnaz odaya 

J.aır Iliz şimdi Seım' lh Beyi bı.ı1mı- giır'fr gi.nnı<"l: 
y.a ç.ıı.Jışaı!mı.. Bu ii;; ıb:ı.rıa ~n - - Burada mı ~y:rd .acaıba? 
dıan :ı!Ja;tıın ba'ka!::n. İlı:1 ~n ıuvve:l Diye somu 
Sere Bey 'ıtoo1ıa çi.un.ış kıöŞ]<lten? &m "' kız hıl'd ceva.p vardi: 

- B o sırada evde yoktı.ım. - Bıı ı:kıi oda, yıa:nyQna, ona a-
İ:şte ..mş: 61 -gc..,_l. O an1a'ts: n si- tıilir. Caımckanlı- oda orı :ı yaz. 
zc.. ' ıxlıasıdır. Bur.ıttı d;ı ~-

S.m in kız k::rd~ y Lı: YUnıaz dııvama asılı duran {Qil 

- B< jtr' bC'\ fenci .. A~1· m- dcıı;aıın!brıir, r ~ ına sdlrutiu J 

d'.:n bir hab.ır \"ar mı? (Devamı var) 

İngiltere Maliye Nazırı l nisan
da yeni bütçeyi parüimentoya ~
tirir, verirdi. Bu sene böyle ol -
madı. Nisanın 27 isinde getirecek. 
İngilterede her sınıf hal\\ !~in ye
ni bütçenin neler saklı:dığı pek 
merak edilmektedir. 

İngilterenin harp masrafı gün
de 6 ınilyou İngiliz lirasından foz
Ia olduğu muhtelif vesilelerle şim
diye kadar söylenmiş, yazılmış -
tır. Fakat şüphesiz ki bir taraf -
tan tasarruf yapılmakta, diğer ta
rafta• masraf azalmaktadır. 

İngilterede geçen gün 300 mil
yon İngiliz liralık dahili istikraz 
24 saat içinde açılmakla kapan
ması bir oldu. Bu büyiik yeldl.n 
temin edildi. Fakat şliphesiz ki 
daha harıı uzıyacak, pek çok mas· 
raflara katlanmak lazım gelecek
tir. İşte bıınıın için harp masraf. 
larına karşı koymak üzere temin 
edilecek parayı hangi menbalar
dan bulmak İngiltere için mühim 
bir meseledir. Zaten hup ba ladı 
başhy~lı İngilterede hu mesele 
mevzuu bahsolmaktadır. ·Aklı e
renlerin bir kısmı, ba~t:ı meş!ıur 
iktısat alımi Keynes olduğu hal· 
de milletin mecburi bir tasarrufa 
tabi tutulması fikrindedir. Çok 
kazananların bir kısım paralan 
saklanmalı, lıoir yere yatırılmah 
diyenlu aylardanberi bıına dair 
yazılar yR7.ıyor, fikirlerini müda
faa ediyorlar. Bunun aleyhinde o• 
tanlar da vnr. ~İmdi dendiğine 
göre İngiltcrede hiıkümet ya ınec· 
huri tasnrnı! yoluna gidec••k, ya
hut ba ka menhalura müracaat e
derek vergileri arttırmak, sonra-

dan yenen, içilen, giyilen madde. 
derin Qilıliiıc edilmcsiııi azalt -
mnk üzere bunlan kavıtl~ra, şart. 
!ar~,. vesikafora tabi tutmak ça
Nsını bulacak. Herhalde muhak
kak olan keyfiyet masrafın arttı
ğıdır. Bu fevkaladeliğe karşı an
cak fevkalad~ tedbirlerle, yani her 
sınıf vatandaşı bir takım vergi
lere tiibi lutmakla çare l•uluna -
cağı fikrinde olanlar daha artı -
Y?r. E".v.ela, diyorlar, harbin paıa 
cıhetını ıdare etmek için mutlaka 
pek büyük bir yekı1n elde bulun • 
malL Bunu dahili istikraz vey3 
mecburi vergi suretlerinde almak 
mümkündür. Fakat vergi kını!er
den alınacakT. Çünkü İngiltereJe 
zenginlerden zaten birçok vergi • 
ler alınmaktadır. Eğer zengin -
!erden daha para almak istenirse 
bunların elinde servet denecek 
birşey kalmıyacak, bıınıın aksine 
olarak fakir tabakadan, ihir öm
ründe devlet hazinesinin yardı -
ınile geçinen mütekaitlerden de 
vergi ve saire suretile para almak 
doğru görülmüyor. Şu halde, di
yorlar, memlekette en çok iş gö
ren, elinden para gelip geçen ıfj,. 
ğer bir &ınd vardır ki mühim bir 
ekseriyet teşkil ediyor. Bu sınıfa 
mensup olan kazanç erbabının' 
haftada 5, 10 ve 12 lngiliz lirası 
arasında gelir sahibidir. Bıınlar
dıın vergi almaktan ba0ka çare 
görmiyenler de vardır. Fakat söy
lemeğe hacet yok ki hu sınıf da 
esasen birçok vergi veriyor. Her
halde Maliye Nazırı yeni hazırla
dığı bütçesinde İngiliz milletin • 
den yeni it'dakarlıklar istiyecek. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

· ,.sı 
Danimarka'nın ınır .o(fl 
rııaaa: AHMET şt}J(Btl ı;s. 

• 1nd• .. 1 l( 
Danimarkaııın bir p,uı i gt' 

Alman askerleri tara.lı~da~sni • 
line hayret etmemelı~•\ 1,~elr 
marka esasen Alnıan ıstı a ct•Jlt" 

blisüne karşı mutrnvem~t ti 
miye çoktan karar vermış · lıJ' 

Siyasi tedbir olarak gece;0,ı~ 
ziranda Almanya ile on ~ııı# 
bir ademi tecavüz ı:ıak~11,r ~ 
ıruştır ki, lıu Danım• ı1erıJll 
safdenınluklarını ve .gıı fl~ li ' 
l!östermesi itibarile dıkk• e g'ı~ 
yıktır. Bu derece 1ı..,ırlıkS 1ı• bP • 
ve safderun olan insanl.srı~ka~ • 
vlik bir i·nparatorlıığa ı•U 10r~ 
)arı olamaz. Çünkü oan•~.~,~ 
Avrnpanın kliçük bir ıı1eJ1! ıO' 
olmakla beraber, büyük. b;,ni ' 
paratorluk sayılır. Şimdi jpgİ~ 
markanın işgalinden sonra ıorlu ' 
tere ve Kanada bu impara eS"I• • 
ğun mirasını paylaşmak ~'lef· il' 
sile meşgul görüumektedır , .. ,ı 
Dimarkayıı tabi olan üç ıu•lll 
vardır: ,111 
. 1- Evvela Faro adaları. ~u gil~ 
Inırilterenin şimalinde ve d 

0 b'' 
Şetland adalarının yanın • ,~u~ 
takım adalardır ki, büyük se \"~ • 
ceyşi ehemmiyetleri vardıfİan 1" 
mi lıcıı bin kadar nüfus.u 0 i~ 
adalan, İngilizler şim.did.~~ereOjj 
etmiş bulnnuyorlar. liıgt 0dr 
Almanyayı ablukasında bU 01yf' 
lann ehemmiyetli bir rol oY 
cağı anlaşılmaktadır. ~ 

2-- Dani.ınarkaya ~. d ilı~ 
Danimarka Kralına tabı dıı. ~ 
memleket izlandadır. ı.ıan iflil' 
eski zamanlarda iskan edi'::, ,,. 
Ve İzlandalılar, Ko!om~us\du~' 
vel Amerikayı kes!ebn•Ş. 0ifll ~ı:f' 
!arını iddia ederek bu nıüh IJf • 
fin şerefini İspanyollara ıı;Pa•~ 
nıak istemiyorlar. Fakat 1 üst•" 
asrın ortalanna kadar Dl .•• d" 

f.<Y' 
olan İzlanda bundan so~ra 'd~ 
dinavya mem!eketleri11ın 1 pır 
altına geçiyor ve altı bı1'~iP•'' 
el değiştirerek daima is~ll f.ı!1 ya memleketlerinden bır 1 ıt• 
diğerine tabi kalıyor. Nih•.Y~ ~;ıı 
harbinde tekrar iııtiklaUer 1~1 Iİ ;tı 
etmişler ve Dauinıarka deV ~> · 
münasebetlerini ktsmekl• i;ııiil'" 
her Danlın"rka Kraluıı~ 1:.,1 
ranlık hakluını tanuıu~IJP~r 

Binaenaleyh İzi.arıda, V. el ' 
kaya bağlı olmadığını idd~• j;ı' 
nıektedir. Yalnız Danimar • p 
lı, ayni z~anda izlaııdaı:' ,P 
Kralıdır. lzlanda biiyük ~ 1lr 
olmakla beraber, ancak :.ı 1• 

ati bin kadar nüfusu ."~ 1 ,.o f 
3- Danimarkaya tabı ol ,ötl 

çüncü memleket Groenl•ud .ııl'\ 
dır. Bu, hakikatte bir ada i~ ğ 
b ir kıt'adır. Çünkü ınesııb• ~ıiY 
barile Dan.imarkadan altıll'~,o4• 
ilaha büyüktür ve satlıı Jlo 

0 
lr'1 

Belçika, Fransa ve İspanY~~~ 
aradaki ı;atı!ılnrı kadar "j,iiiu, 
Bununla berabex, adan~lı"etl' 
kıs.mı buz sahralarından 1 bİ0cJif· 
ve nüfusu da ancak on alt• lı , 
Groenlad. İzfondadan farlı 11;~ 
rak DaDimarl..a tarafındaJI i~ 
edilen iki vali tarafındaJI r ~ 
edilmektedir. istatistiklere ,,r 

adada yli:ı bin kadar Ito~~ 
dır. Bundan başka bol ";4;1il"" 
balıkyağı ve kürk istihsal i"',f 

Danimarka iınparator10bııi". 
teşkil eden üç menılckettt" giııcı' 
cisi, yani Faro adalorı . P f•~' 1 

tarafından işgal edilmiştıtj~ill~ 
İzlanda ile Groenlandın o'" 
tarafından derhal işgalin• ıf 
bir vaziyet vardır: UaritaY' ,~ 
kıldıih zanıan, bu iki ad•Pıı;,,cıı' 
bilhassa Groenlandın ı\ vr~ ,,ol 
ziyade Amerika k1t'a.>1nad j;:~ 
olduğu görülür. Groenlaı> r•P". 
daya bitişik olmamakla tıe,;Jıl 
bu memlcketi_n bir parçası ~o' f 
Binaenaleyh Ingilterenın ~.o•': 
çecek olursa, Groenladın f 1<•1 r' 
ya tabi alınası tabiidir. ;ı.ı~ , 
merika lkıt'asındaki toP .,ril''i' 
mukadderatı, Birleşik ı\JJ1 ııı!.1 
nın muvafakati olmadıkf~dpı~, 
edileıuez. tıu Moıuoe k_':' y~ ·
ahkan\l icabıdıT. Binae""'.:.11'~ 
nada, Amerikanın mu\I ııt:ıl". 
almadıkça, Groenland ve bul•~.1 
hakkında bir teşehbliste d• ';;. 
maktan çekinmiştir. ~aıı.• ı-rl ( 
vekili Mr. Makenzi gınılill8 t!r 
hat bahanesile Aınerit<:'l ~;f 
ceği haber verilmektcdıl'· ulrı;( 
kilin bu arada Vaşingtol; Je ' 
rak Cumhurreisi Kuzv• u ,ir'Jı 
rüş"4:eği de bildiriliyor._B iJ1•1J( 
retin Dnnimarkaya tabı dat ol 1ı 
ve Groenland ile alil<• ~ fi' 
ğuna şüphe yoktur. F,JJı adde , 
memleketlerin nihai ıuııl< ve ı11 
tı harbin neticesine gor•.ıı:tif·.r.' 
aktedilirken ta,·iıı cdile• . .,eıeJI~• 
kat muharelıe na ıl ne~0,Ju. t 
neticelensin, bu İlUP."1 edi~~rf 
tekrar Danimarkaya ıa~t;dil· ;ı"_ 
me~i ihtimali çok kuvve bU d• f 
di kendini müdafaadan ;ıtt1 f. 
aciz olan bir devletin drll olı'1.,r 
sırı impara\~rluğa .. sa!~~~r l" ı' 
aykırıdır. Oyle gorı~nucİide" P 
nimarkanın mirası s:sıı 
lasılmı~tır. 



Japonya il~Amerikanın arası 
.. git ·kçe gerginleşiyor 
~1~ ~G (A.A.)- Ameri - tiliisını motavaatkiıraae kaJ>ule 1 kiıınetln.in böyle bir ihtimar liar-
&~• ınelıafili, japon ga· ikna etmek için Alman diplonıa - şısında Amerika hükumetinin pa-
~<i,t ,,.,, ınt~ edtn ve japon sisi ~aündan '8rfedilmekte olaa I s~~ l>ir vaafyette ~lamıyaca~ 
il.>" ~ 'lll'etinden mülhem ol- mesaıye ve yapılmakta bulunan soylemektedırler. Jaopnya, mu • 
~ ıo~unan ~kaleler dela- tazyike Holand_anın. bu şekilde h• hinı petrol ve kauçuk 111enbala -
~ I( ~Dk Hindistanının va· reket etmemeı;ı halinde Felemenk rından mahrumdur, fakat Fele -
Ntt;It.;e artan bir alaka Hi.aclistaııı adalarında daimi su- menk Hindistanı adalarının ~gali 

ı...llıı.• il ledirlu. rette yerleşme!e mecbur olacaf:ı- vaziyeti tamamile d•~iştirecek ve 
'"' İlıti~teleri Holamlenın Av- nı ileri sürmtlc Slll'etile müzahe- istikbalde Ame .. ikan rnosunun ja-
j, ~""llıa gİl'nıesi takdirin- ret etmei'e çalı"'°ııktadır. pon filosu ile harbe tutuşmas1 tak-
-J'~ ~r.ııı bu adalar İİ2tt'İn· Amerikan mehafili, bu iki fara- dirinde japon filosu, halihll7ırda 
~"de,, ~·e tesis etmesi ihti- ziyenin :vekdiğerin! nala.etmeyip ecneı.t menhalardan ve bilb3ssn 

,.tııı ~b&etnıeldedmer. belki de itmam etmekte olduğunu Amerikan mcnabiindcn tedarik 

1 

lı;~ ı,.. ııfil, Tokyo hükume • beyan etmektedirler. etme.k.te oldu,i:u mazotu bu adalar-
~ \ılııı llıretle hatt&cetinin eıılıa- Bu mchafil, japonyanın Fele • dan tedarik edecektir. 
l~t ~ktedirter. Yalnız iki meıık llindL<taııı adalanna karşı Deniz mehafili, japonyanm si-
~!•.'.. er; Sihiiyorloır: japonya tarahndan yapılacak bir yasi nüfuz dairesinin Büyük Ok-
~. : .. a, ilk fırsatta iptidai taarruz ihtimali karşısında Va - vanusun cenubunda Filipinler ya· 
~ ~I, kauçuk ve kaJay ı;ingtop biikıimetinin mutlak bir kininde tevessü rtmesinin. Aınc-
~ ele geçirmeğe uğ • ihtiyat hareketi gösterme.ide ol- rika donanması içio pek çetin bir 
' ~· duPıınu ilave emekedirler. müdafaa ~esini ortaya atata· 

Ya, llolandayı QUi is- Deniz mehafili, Amerika bü - ğıru beyııu etmeıktedirlıer. 

24 saatte 
lltnel--) 

Noroeç h1ikUmeti, neşnıttigi bir 
bey<ıııame il<! halka, miiltefilt oy.. 

dularına en büııük kolaylıkları 
göstermemo<, İngiliz parosınm qe
çer akçe olarak kabul edilmesini 
emretmiştir . İngiliz parasının ra
yicini B. B. C 1 ngiliz radyosu ilan 
edecekttr. * Alman tayyareleri mü.tema
diyen Norveç Kralı Hakon'un pe
şini kovalamaktadır. Kral nereye 
gitti ise, orasını bomba ve mit -
ralyöz yağmuru altında bırak -
ma.ktadr. Bu sebepten Kral bu
lunduğu yeri m:lletinend saklamak 
mecburiyetinde kalmıştır. Bunun
la beraber Kral Hakon radyoda 
Norveç miUetine vaziyeti anlat -
mış. kendi<rinin milli mukadderat. 
la meşgul oidıığunu ve bu badireyi 
setamete ı.Z.1~tmn°ıya kadar uq -
raşacağını beyan etmiştir. * O•loda Almanlann te kil et
tiqi kukla hükumet r~si istifa et
miştir. * Belçil·aııdn bildirildiğine gö
re, Yale - Sen Mi.çel yolu umumi 

miinakal<ita kapatılm~tlr. Bir ec
nebi tayııare dıln Liyej ilzeriııde 
uçmuş ve hava dô.fi toplanma kar
şısında uzak~a,qa mecbur ol • , 
muştur. * Balkan aııtantı devletleri ik
tısadi konseyi 27 mayısta Y u. 
gosl.avyada Dubrovnik'd etpolana· 
cak, mesaisi 4 hazirana kad· r de
ı•am edecektir. * B<ısvekil Tararesko'nun riya
setindeki Romanııa iktısat meclısi 
muhtelif kararlar verm4tir. Bu 
kararlara göre, petrol ihracatı, Ro
man)l<l ordusunun ihtiyat malını· 
katı tamamlanıncıya kadar kesi -
!ecekti1'. Bu sene mahsulün fena 
oıması yüzünden hububat ihraca
tına ait bütün m~kavcleler de dur· 
durulmuştur. 

Kaçakçılığa mani olmak ü.ere 
Tuna iizerind.e de askeri kontrol 
tesfa edilmektedir. * Cıımartesi qürık-ii mııharebe
de aqır bir isabet alan Almanlann 
Admiral Şeer is-• inedk; cep kru
vazöriinün buz dmizinde Soı•ııet 
Zerin Murm,,t>sk limanına i!Üca 
ettiği zanendilmektedir. 

Amerikalılar Groenland' da halı'ndn t<(c~"ı'ıSı·ınakası'~ ~~dheı.uBadle~aınnlı~ tedbirli ve her türlü tehlikeye 
, ·- .... .... kar~ı hazır bulunmak ve gafil av-

B KANLARA DÖNÜŞ 

m • yerleşecekler ? ıa~ö~;ı;:,,~e;:. ~~~~·k.,.._ 1anBı:ı;.ı::k1:~:1~~~diye kadar 
·L. &. e disini besliyccek vardımların ke- ol.dutu gibi bundan böyle de yine 
~ "1iıı 1• ( • s.ilın.esi t:ıktl.irindc mutlaka Bal· bütün siyasi incelikleri ı:özönünde 
~~ , n..A.)- Kopenhag- dair Amerikan Kızılhaçı tarafın· lertrule Amerikan l'ızıllıaçı tara- kanlara l<'crnız etmek azminde tutmak ve onun icaplarına uy _ 
~., • ıstiJıı...rat !HirosUJla dan verilen karar, hiçbir veçhile fındıın yapılaıı u hareketin A- ıridir?. malda beraber düşman kapıday-
S'~ muhik gösterilemez.. • merika.ya aı-nlamhn idaresini Buı>lııra bir nokta daha uırumıi mış ve ba«6 harp her sahadan 
'I(" \ey '"~ resıru mahfelle· Çjiııkü Groenlaııı<ida iki sene ye- doenılıte eıbıMk Ve onda askeri üs- olarak iliiYe edilel>ilir: baslamı.ş g!lıi elde silah bekle _ '"il( ~· "'."ildiiiae göre Gro- tecd< .kadar mühim miktarda er- ler Yiieude getirmek imkbıaı ,,.,... A- Sov.•·et Rusya ve İtalya AI- mek ve ilk tokatı yememek ~.ırt-
t~" ı;ııin iaııesi için Ii- za.k vardır. meğe rmımf bir balııane olmae111- maıı.yanm Bolkanlara saldırma - tır. Bunu yapmak ise, her hür, 

r ug:Lı ;ya:- d;i;,:;i;,i;ıt;i;:n dd~;iziihali~e :~~e!~:!~~~~;:~:~e~r;:~ t.~~;!~~~i~~~:S% ::~::~ 
laşrua piaıu var mıdır?. vermemek endişesi ve teminatı 

ı:.~ getirilmesine müsaade etmiyecek a:V:ı:ı::·m~; d;l~i~".'::J:!l':S'. :~~~m=e:m:: ~:n;,~~~~!;~n: 
ı."'-1;4!6 (iıadyo)- Duçeniıı, uizin.i maynle kapatmak istanesi yan denizi ohRusına Yugoslavya- mıuhkç& d< daima tehlike ve den kuşkusu olımların harcı ol • 
'"' ~~:ra lıare!ki.tındaa ev • l: ugoslavyada büyük lıir heye - harbin ) a:.ın veya uzak ihtimal- mak gerektir. 

n.ın kayıtsız k•lso••yacağı kanaa· ı d ı.· 1~-_.1 B·'L_ ı · · . ı. :· ar edild~e şüphe can uyandırmı~ı:r. Siyasi me~a • er a ''"'"e ...,.,.n an sıry.ıtı Biz şimdiden Tuna boyuııu en 
<\lll:V-nın Adriy..-a. de- (;I, Adriyatii'in tnınaınile bir Ital- tindedir. ihtim~li \•a-n:lır. Bu ihtimal, bel- zayıf ihtimal ka~ısında bile olsa 
I"\. "' d•Jd ki de müttefik elçilerinin bundan baştan başa çelikle~ ve ordu 

~ı~~·~.~Z~.~r~u~k-~?u~!~~~!~!!e!~~o~r~nd?!:!~~eti~cekİ her t;~Zü ;L:e u!~:~~:~3~~~~~ :;:s~Y=~~~:~;tr~J!!~ 
\~ıı,.;,. i~kkanunda Da1't<ig ali lan vesikalar arasında B. Goering tadilatın tehlikeli olaCağını söy - ziyet m.iiphem olılukı;a da biriDci ~üyfrk zamin ve amili de Uioıa 
~. "1iji';,,_"l(te_ n çekileceğı. 'ne dair tarafında• 1937 haziranınad ve lüııor. plıiııda Balkan devletl ... ine düşen ve yalnız bu olaraktır: KuHet ve 
•"" ~''"ille · ·ıe b rık ı. -·--''· vazifeler -vanlır. Bunlann en ha- to Juluk. " Ce-rıı; sı ı i te mi bizzat Hitler tarafından aıım ıe- En mühim """""a, B. Burck - P 
&'' !~ qönderoıiş oldu- nenin eylulünde verilmiş olan te- hardt'in 11ağustos1939 tarihinde '=ş=ında==gele==n=tek==nok=ta=d=a=:=U=yaruk,=======ET=EM==ız=· =ZET==BE=N=ı=·c=E= 

)>,~· &.,,_;ıe8Tedilmiştir. rd hitler ile yapmış olduğu rı ııa - ı-
•·c~L mınatı gösteren vesikalar va ır. 

~ 19J7 ""rdt, bu rapon.ır.da 18

1 

kattan bahis olan vesikadır. Bu 
it .. !orıJıınaen 27 ilkkinun. B. Goerinq, kat'i bir ifade ile miilakai e~nda Hitler, v.ı11le 

ıı.;~ 1-.aoor Dantzig'de ifa J)a,.,tzig'de beynelmilel mümessil- dem~r: 
~"'lı. ..,,.. llao:ife hakkınılc uzun Zerin bulunmasına pek büyük bir c- poJo,.yalılOO" Daııtzig'ide u. 

"lıttlı Zı1mat vennektedir. kıymet atfetmekte olduğunu be- fak bir harekette bulunacak olur-
l· yan ediyor ve günün birinde A.1- 1 ld bul k ,._ ..,, ı.; •on dckikayıı kadar arsa e e tınan ve ne ·ıyme...., 

~olonya.ı.l&r aronmia manya ile Polcnya anısında d06t- olduğu Polm<ııalıların akıl ve rn... 
t.,.T casına bir itilaf ile hal ve faı:le - ı b ı ım· k "'it "'~- ·. tesisine ne suretle yal erine i e ge ıyen uvvet • 

• """liYUııu tasvir etmek • dilmesi lıizım gelen buqii.rık".i 1oa- lerl.e onların üzerine yük1-ec.e-
rı..<:ık voziyette Dantzig'in statü - ğim.> 

~ Bir Japon bey'eti Roma'ya hareket etti 

~. ·. lg. (ltadv<ı)- Tokyodan ı = riya5e~in<le bul1*1an.. lıir l c'.heıı Tokyodan harekot etmq • 

1) • E4ııdi Hariciye nazı.- jaııon hcye'tı, Rrunaya mutev-ec- fu. 

~~dra 'dan asker yüklü yeni vapurlar hareket etti 

~ ı. ~~ Clta.ıyo)- Bu sabah, l lu İııgi~ gemileri, donanmanın \ ınil•rin hareketinde hazır bulun 
~ ..... ıhotornoba a;;.,• ve ha- ı..imaycsınde olarak Norveçe ha muş ve askerleri şiddetle alkış 

"'1\1_ • ' ~....... • • Lo 
\ llıınıat ve yiyecek do ::cl·et etmıştır. nd.ra halkı, ge laınıştır. 

~~ilizler iki yere daha 
kuvvet çıkardı . 

~ k <ı lııeı aahlfeden •••am> 

~ oı.ı.~1•oluna d••firu atılan ilk 
~ ~ 16 lltı.nu ııazmclotadır. 
~ ı\ı.,,Ut~yo )- Alruan nı d
l.~~l~b. donanmasının uğ- . 
:'\~~ a':.u'Ycti saklamakta ve 1 

h· t. 11 •harp gemisi ile 7 
ıı,;•111;,. destroyer b tırıldı-

)'ı; ~ 'Y<>dar 
.. ·ı ~ aı1~ • • 

~ltıı 1 ISe 4 ing Jiz deslro -
\: ~ huy'··tt..dııev saffıbarp ge
~~. u bir bomba isabet 

'~t..;;'iN•iN BUGÜN İZA-
~.'-lı "iEsı MUH1'EMEL 
.~ '< 15 

ı., Cl! ususi) - B;ı.TJ'.kii. 
.. ~bugün avam kama -
!ı ~~ d ıı::z ve kata 1 

~' -~a ını.ı:f;ı ıza-
iiı,~ al..-'tı;:. 

~~rabcr Çemberb•n'in 
...... ,•.___,,_ . tnıııma lrod:ır t<'hiır 

• " <ılıclluı"\ u 00, sö yı!ıer.;-

t'~ ~RE NAOOİK 
\" <t lG D!LM.EMIŞ 
ı,,;~~1"'1.r. ,< ~lldııo) - N orveçe 
'"it~ l"ııil~ ertçr. bırbinni tut
"" ı;,;;~<191.n Tlıeııabti, N arvik'iıo 

"~~a <;ıku, •ıardım kıt'oları
.._' ~'"<lıı T Ul\ldıgmı bildiri • 
('<\'< in h e•.ni tıiakamları ise 
., it f,rır,,~U..: e11enıı"€ oulun-

!lqz etnıe" o~ı~ demırııo -
"' ~ '< h· 1enna lrondhay_m 

%ı 01 rler·r.in talıl.."ı~a -
l\lldugu ıu s/; ~lüııor. 

"."- ~ • , • . , ~ r • ~ • , , '!.; 

.Uman i~gal o7dUSU b~ kt41nan-
danı diiııkii. teblicji~de, mühim 
,.,.;kıarda tukvhıe kuvııetlerile mii
lı•mmatın Norı:eçe geld•iJini ue iki 
;nqiliz tayyaresi dı şüriildügüııü 
MTdirıyor. 

---<>OO>---

Milli Müdafaa 
ıiçin yeni tahsisat 

Ankara 15- 1939 mali yılı büt
çesinin milli müda(aa kısnuna 9 
milyon }'ÜZ bin, jandarma k•· ını
na 490 bin, nalı kısmın askeri ih
ti} açlar için yapılacak iskele, yol 
-ve meydanlar kar~ılığı olarak 1 
milyon 500 bin lira tahsisat ila
vesine dair kanun liiyihası l\lec-

• J •• k } lis ruznamesi ne alınnuştır. 
::ıy:ıt arı yu se en 

800
,___ 

gıda maddeleri · , .. 
Şehriml;ıle bııızı gı<l'a maddı ıleoni lsveç te mudafaa 

fj,•,ıannın yüık:>'l'lımcsi ü.z.orinoe h J .., 
ıreı:en ~f~:ı _?l<loi(u gfıll dü_~ ~·~ azır ıgı 
V'MİnJll> roislı ıı.iınrle txaret mudu~-
tüğij.ıcie 2,5 mat sOO:n bir tx:..p -
lantı yaıpıJıınışt..-. 

Yali ve Bcb d:ı.~ rC'iı!i. B. LCıU.i 
Kı.rdiar bu içtana<la.n oonra şu 00-
'=·•ta b.ıkmmuştur: 
•- Topbn!Jdıa rm.ıh:l!ıfif ·l(>CLa 

maddeılerincn ii ı:ıı!ılıarını '~ tıez:ıyüıt 
~pk-r:in.i tc1ik'\k et.tık. tik ele al
d11!ımız maddt>lcr piır~. yağ Vf~ 
m'CO"Cİ'I!IEik ,)lJU. T~imlız bı.t 
~krin fiatlanııım yiiksdfi>nin 
b:r :htıikilr ntı::ıo.si olmaıd:ı~'I ka -
naa!iini verıdi. Cü nkü bu yıiiıks ~~ 
leni ma:ııur _ııösterecek se\:ıop~r 
ml!'V'al<fltur. Mm.la, lııavaJia.rn ~:ma 
gitmmiııdcn mt'l'ciınl* MlrolU>,;i 
Kastamonu haval.:sndıe noksan 
O:.~. Bu fmlan )'i.i7'de yii:ı: 
~tm~. ihTarotın ımı.ı oı.. 
dr..ıJıımıı da ııöo'.ö!YÜnıdc lııılumur -
malıyı.z. 

Gı ~ ~ ı.eıkrer tnp1a -
n.3roik ıdi,.>Ter madıi b ~ ıııdc tct.. 
k'.ılDlcr YWl~Z.• 

(1 lnol oablfedeıı devam) 

.he;alıına çaılı.şa.n şüphelıi Alıı:ı\Mt -
Jları ta.ra.ssut altında Uııl~ 
rnccbur:ye'tı rky .,._. 
PASİ1" MÜDAFAA BÜTÜN MEM

LEKETE TEŞMİL EDİLDi 
Loni!'a 16 (Hususiı - İ.ı,~ Kra.

lıd Gıi:,ı1nv, neşre'tt;{ıi bır beya:ıo-

naım:ı ıle ş ım.d.'Y,, kad;ır cenubu 
.gıaırıbi saılıilleırine lınlıoisar ettiril -
aııi1Ş ola.n pasıf m~unı bu -
ıl!Üıııdcn it: banın l:ütü.n meımlckldıe 
~aım rl o.kluğıınu ilim etmişt.ior. 
HükUınet petrol stokLannı mü

eadıerc ebmek kara.nıııdadıa:. 
---<r-

( 80.000 ) Lira 
Mi.Ji piy;mgıonun 1 incı çc&t.J; 
~ s~ cıılı::ıınlımı.ştır. Bi
oe.."le"iniıııi ~-..oon alın?'L. 80.ooo 
l":reyı. !kaumacak oJıan 4:d . -bd.lci 
de yarma l<ıaıdar satı'anış ol.ı.ı•. 

Asker Gözile 

Cepheler 

(1 - ııaı.ıı .... •-> 
O boğatl.u'. asri bahriyenin i

deta S.ıat t.öprü.südür. 
İşte İagilizler büralan geçerek 

iki ıün iki gece düşman111 kuca
tııı.da vırı:iyettAı ı;alışan.k mayn 
hatlarını Memel'e kadar uatma
j!-a .ım-vafiak olddar. 

Bu eiir'eı.kiırhğı "" bu hariku • 
Jaıleliği Almanlar bile alullarıa
dan geçire .ıedilderi için olacak, 
hıçbir bar\.~ct(.. gert..•ntediler. 

Son olarak, İngilız ihraç lruv -
vetkrinin Norveçin muhteli.( yer
lerine çı.k.,.rıldığı haberini aldık. 

Bu da mühim bir muvaffakiyettil'. 
Fakat bir a·ker gözile tetkik edı
lince, M~'1tlefe kadar mayo dök· 
me ameliye.sinin şimal harekatı • 
ıun bütün muvaffakiyetleri üstün· 
de hi:r hareket olduğu meydana 
çıkıyor. 

Bir harbin kazanılması, bir ana 
muvaffakiyetin doğurduğu nıu

valfakiyctforle olur. B:zte Norveç 
harekatının ana nıuvaHakiyeti 

Sıra; köpı ülrrini geçmeğe muvaf
fak olan İngiliz bahriyesine aittir. 

İstanbul Valiliğinden: 
~ fı.ırzıi.nesine .iıııa('elilc lıla!ıt

bul maı1'Y<' muhıı.kemat rnü.d!ür -
l~ aıvtukati!.anııdan< ömer Daniş 
tarafmrlıı.n .kıamıi•ıyı:mcu F1ı:lil<s Soy
daJ Yerıica.:ni Az:ıpyan han 18 No. 
ıda k:rayı faaliyet Edon aıleytıine 

ıkazanç vergisinden dola:yı dosya 
39/286 K. 4803 No. ile Şiırayı Dev
·~t (4) Dea,vi da:i1'esııı.ck- açı·an dll;

va edJeni.n haılihazı<r ~lfıiıhı 
mt!Ç}ı.uıl olına.>ma b.ınaen k ır.rJis.'no 
.tebligat yapıl'>mocl>i(ınan l :>Lğ 

ım3kıamına kaiım ohn<ık fuıeın;. da-

1 
vacı mııJ:i.ye haı;i,,,esiı tarafından 

,şürnyı DC'V'I~ ,,,...j· ın arzuhal.o 

İstanllıuıl "l'il.:iyeti divan'h'1illlt'Sİ.ne 

taLk cıJıuıı<lıu#\u lla olu. ur. 18121/354 

ZA>i 

926 oonesind! Si:idlkıe aıikerhk şu
b .• J rıdenı aldıgıım teı-his vesı'ramı 
k;ı:.Ylxitı.!m 

Y ıciıu alacağll'Ddan eskı.sın.in 
hWomii y.k.tııır. 

M. Hit.:ınyem Sihf ..ıeli 
Huocy.ın oğ\ı 1318 c1.o,ğın1'lu 

Yine Korsika ve 

Tun us meseleleri 

(l - oülle<len ...... , 

tabii hiçbir ihtiyaca tekabül et -· 
miyen Tunusun işgali de seneler
denbri iki mmleketin arsamı a.ç
~4 bvlunmaktadır. Fransa, daima 
Italyanın tabii ve milli mrnfaat
leri ııleyhine hareket ediyor. Bu. 
güakü ihtilafta İtalyanın açık ve 
tabii hakkı, Fransanm emperyal 
emellerini çiğnemek olmalıdır. 
Fraruamn A.kdenizdeki va.ziyeta 
hayati ve milli değil, emperyal bir 
menfaat icabıdır.• 

Lonrra 16 (Hususi) - Buraya 
g_elen haberlere göre, İtalyan şe
J.irlerinde birkaç günenberi gec
leri Uimbc;,lar söndürülmektecfu.. 

000 

Profesör bayan Afet 
nişanlandı 

Dil, tarih ve coi(rafya lıokültesi 
profesörlerinden &yan Afet ile 
doktor Rifatn ni.$aıı merasimi ev
velki gün Ankara da y apılnııştır. 

---o--

«Mecidiye n nin top 
atışı tecrübeleri 

Bugün Hayırsızada civannda ve 
Sivriada istikametine I<ar.ı Me
cidiye kruvazörünıiiz tarafından 
lop tcerübe atışları yapılmıştır. 

ANKARA RADYOSU 
18.- Program ve m.emlel;et 

saat ayan, 18.05 Müzik: Debussy. 
Kuartet (pi.), 18.40 Kon~ı.a 
(çıftçin:n saat), 18.55 Serbest 
saat, 19.10 Memleket saat ayarı, 
Ajans ve meteorokıji haberleri, 
19.30 Müzik: Türk mıısikisı ve 
YOhya Kemal, İnşad: Necmettin 
Halil, Musikı: Koro, ve küme ses 
heyeti, 1 dare eden: M eıut Cemil. 
20.15 lwnu~ (İktısat ve Hukuk 
saatı,, 20.30 Mii.zik: Fasıl heyeti, 
21,15 Müzik: Küçük orkestra (Şef; 
Necip Aşkın), 1 - Haml!l Löhr -
Bavyera (vals), 2 - J. Brahms -
Macar dansı, No. 8, 3 - Fra112 Le· 
har - Eva operetinden potpuri, 
4 - Waldemar Gibish - Çakır 

keyfim! (Viyana ~arkısı), 5 -
E. Arno Naund.orf: Arzu (vala), 
22.15 Memleket saat ayarıLAjans 
haberleri, ziraat, esham - talıri
lat, kambiyo - nukut borsası (fi. 

yat), 22.35 Müzik: Ravel - Sol 
el iciıı piytın0 konçertosu (rl), 
23.25/23 30 Yannki Program ve 
kaı:ıan~. 

3- SON T I!: L Git AF -16 NİSAN 1941 

So-:- TELGRAF'ıa tarihi tefrikuı: 40 

Reşit Pa anın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİN E 
Yazaıılar: 

_Jıkelider..,F •• SE.RTELLI Ce-vdet Retit YULARKIRAN) 

hükumeti muavin olarak Fransa 

Veranı tayin etmişti 

1 
Ordusunun, bahriyesinin hatta a
sa:yiş kuvvetlerinin mekanizma ve 
emri kumandaru.ını ıslahat ve ten
sikat perdesi arkasında dü-veli mu· 

1 

azı.ama ajaularıııın ellerine teslim 
etmi~ti. Halbuki zaman ve tarih 
bu hareketin ne kadar yeniz ve 
değersiz olduğunu göstermiştir. 

Küplerini doldurmak, şahı.slarını 
ve ınevkilerini korumak, eş ve 

dostu kayınnak kaygıları ile göz
leri kapanmış olan zamanın zi -
ınamdannı umuru biraz feragat ve 1 

frdakiırlık sahibi olsalardı ~üphe 1 
yok ki Türkün fıtri zekası, enerji 
ve kahromanlığı, memleket ve 
devleti yabancı müdahalelerden 
vareste kılar ve medeniyet yolun· 
da diğer milletlerden yanm asır 
geri bll'11kmazdı. 

Türkün bu tabii cevherini kav
rıyarwıdıklan içindir ki İttihat ve 
Terakki rüesası da ayni hatanın 
kısmen devamına şuursuzca bo
yun eğmişlerdir. 

Türkteki bu kaynağı bulmak o
nu •letarjik• halinden uyandırmak 
için, ona iman etmek gerekti. 

İstipdat kllbusunu yırttıktan •nn
ra İttihat ve Terakki karşısında 
ol.ikili kalan ecnebi nüfuzunu ta
mamile yenemem.is ve ancak u
mumi harp başlarken kaı>itüliıı . 
yonlann lağvına gidebilmişti. 

Dört senelik cihan harbi ise S
deta idealsiz ve şahsiyetsiz bir 
mücadele hissini verdi. Alman ka. 
rargıihı umumisinin direktiflerile 
sevk ve idare edilen bu harpten 
mağlup cı.karken o ana kadar yük
sek emir ve kumanılayı ellerinde 
bulunduran Alman general ve za
bitleri Türk millet ve ordusunu 
dörtbir taraftan ilerliyen düşman 
kuvvetlerine terkederek, geceLik 
entarilerile kaçar ve adeta komşu 
bir devletin askeri manevralann· 
da seyirci imişler de, manevra o
yunları bittikten sonrn memleket
lerine dönen misafirlermiş gibi ııi· 
derl-'Zk.en, Türküu mukadderatını 
sililnııın talihini ancak kendine gü. 
venerek müdafaa edebileceğine i
nanan, düşmanı du:rduraa_ maaeW.. 
yatı bozulmuş, mağlup ve perlfaD 
dağınık bir bak.iyei süyuftan, yeru, 
canlı, çelikten bir orda kuran, va
tan ve onun istikl8liııi müdafaa 
eden ve nihayet onu dünn miin· 
zenesinde en modem teknik ve t~ · 
hl.zatla bir kemıniyet ve keyfiyet 
olarak ayakta durduran ancak Tür
kün öz evlatları ve ondaki cevhere 
iman eden bir Türk öz eYli.dı ol
muştur. 

Bu ecnebi heyetlerin hiikiimet 
mekaniıı:masının işleyişinde bazaıı 
nasıl bir engel olduklarını, a za
manki şu ufak misalle de anl11a· 
biliriz. 

Devlet jandarma t~kiliitmın ten
s.ikini baslarında general Degiorges 
(Pa$8) bulunan bir heyete nr • 
mişti. 

Fransa hükUmeti kendisiae mn· 
av in olarak kolonel Ver anı tayin 
etmişti. Kolonel Veran da maiye
tindeki ecnebi zabitlerile Serezde 
ikamet ediyordu. 

kilatın.n teşvi.klerile, hülo.iımeu 
yapmaları lazım gelen şıkiıyotle -
rini, bunlara yapmakta, bu zevat 
da. vazilclerile alıikesı olmadığı 
hal<l·» kapitülasyonların sırf Av
rupalı olanlara verdiği kuvvetle, 
bunlar hakkında mahalli hükiı • 
metlere si fa hi ve tahriri takriri er 
vermek salahiyetini kendilerinde 
gönnekte idiler.• Vesika: 3 (1). 

Kolonel Verandın hükumete 
tevdi ettiği takrirde Demirhisar
da bir adi zabıta vak'ası hakkın
da tafsilat veriliyor ve hükumet
ten müşteki namına ideta hesap 
soruluyordu. 

Bu vak'alar, jandarma tensik 
heyetinin ise başladığı tarihte• 

sonra her gün tekerrür ediyor, hü 
kfımete ayrı ayn talimatlar, di -
rektifler veriliyordu. 

Hükı1ınet bu takrirleri derL..d 
ait oldukları makamlara havale e 
der ve sür'atle intaeına çalışırdL 
Reşit Paşa, bilhassa adli işi""' 

ttnebilerin müdahalesine ve el 
atmasına tahammül edemezdi. 
• Vesika: 5 - (%). 

(Devamı •..r) 

(1) K.okmel • Verand. ın Serez 
mutasarrıfı Resit Pa.;aya hilo.ben 
yazdığı bu reınU takriroe, Fransıı 
Jrok>neli vazıfesi harlciııd.:! olarak 
cDemirhisar> a ait ad:S l::ıilr vı±'a
daııı bahsederek, davanın sür'atle 
rüiyet edilmesi htJSusundıı hüka
meı.e dicekhHer vermektedir. Ta.k· 
ııi.r çok uzun olduğundan, ayn°n 
neşrine lüzum görmedik. 

(2) Re.qıt P~ dooyalaruıda 
çıkan 5 numaralı vesıik&, yine ay· 
ni tensik heyeiinden cF<'ulon• ta
rafındaı:ı Serez mutaNnıflığına 
wrilmiş bir takrirden ibarettir. 
Bu vesikada bınbaşı FııJon. muta
sarnla b>r dwvaclllJn Şliki~tle -
rıni dinliyerek mü~ oldu -
ğunu yazdıktan oooca, mıektuboo 
nu şöyle bitiriyor: •Dört aydan. 
beri devam eden bir hırsızlık da
vasında müş1ıeki.nitı haldruıın ı ... 
}im edilmemesi ve 111:1 larea mah
keme kapıları~ süründürüım.. 
si doğru mudur?.. l 

İstıaınbuıl Asi.iye MıWAeuııeai :&.. 
;riııc.i Tucaret D~ . I 

'l\idciye İş BaaJlneısı Kasımpııışa ' 
un faıbrlkasırun Galatada Hav:ıııac 
hıaııııınida zahireci ömer A ~ \'111 

Neomeılltın alıeyhlieNWJ 940ı'32 -
mamıı. ~ We açıılaıı tat*«n, cı:.. • 
'Va:ll 21/6/93ı} tar.i!riııde btıôli ..... 
yıiıt oUook üııere ticaMt vıe .... ' 
b:>ma5l hıik:enıleri taıafufan ~ i 
ı6lım lkBrar nıad'Aaıeı ioıe ~ 
edıerek 1ıaıl:ik:iumame surelSeft mill< 
deoi.ateyblere poota vaısııta.iılıe P. 
detıiılmiş ve atıırdu1daın yer bem 
obmıyan Ömar Avşar, -ve Noıoad 
ılıine ~olun~~ 
taHlcim sıı.ıretl.erirııin tıeıbliği • 
ıdeyihleriıne yim.& varı '-eli mah
kemeye müracaat etımıek için ıre.. 
dile<-irııe bir ay mül1)et V'lrilmıiş w 
sıı.ııatl::ri malıloome ıüva'lllıanesinl 
tatid< eeımı;ş ~ndan hukuk 
usuhl muhallremel-eri kaDlUIU<Wn 

Hl - 142 iİnıci maddeleri muc ıbirıor. 
....,_ olunuır. 26 . 

Gayrimüslim ahali her an me
sele çıkarmak ve hükiimeti her 
zaman müşkül vııziy ·ite bulun • 
durmak fır.atını kovalıyan ajan
ların, papasların ve komita t"!,-:.._ __________________________ ~ 

YARIN AKŞAl\l 

MELEK 
Sinemwıında 

Tamemen renkli 
Lüle; ... Müzik. .. Dans ... 

Filmi olup HOLLYWOOD'un 
ı;en muhitinde çevrilen 

HOLLYWOOD 
RESMiGEÇİDİ 

Filmi başlıvor. Baş rollerde: 
Her zamandan daha sevimli ve daha güzel 

ALİCE FAYE ve DON AMECHE 
Bu filmde göz kamaştmcı d<korlar görecek ve en uzip musiki 

parçalarını dinliyeceksiniz 

Önümüzdeki Pc11eınlıe akş:ımından itibaren 

SARAY SiNEMASI 
Amerikanın en büyük adamını göreceğiniz büyük bir fibn 

•·LINKOLN,, VAT AN KURT ARAN ADAM 
Sözlü) (Fraasızca 

Genılilc ... Miie.ldclele.t .. İlk 

o,.. ntlleı:ılo: 
zaferleri.. Y egliııe büyük aşkı.. 

HENRY FONDA - ALiCE BRADY 
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Bir Komprime Hayat Karşılığıdır 
:Eln ~ ztımil!lda size en büyük yoardmıc:ı.drr. 

Kalori, .gıda, lezzet w lMlfaset ba.lumınd;ıın tatmin edici mahiyeti ve 
yüla;ek evsafı haSzd.ir. 

Mercımek, bezelya, buğday vesaiz- çorbalık koımµrWne.er..iımi:ııi 
her yerde t>Wııb.lir.ıiı\İz. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARAT! 
111. NURİ ÇAPA Kuruluş tarihi: 1915 

Maarif Vekilliğinden: 
1 - 1 - 2259 yJl!ıı ktıDU1!lım ta4!ıtuın <lıaa.ı· olruı ta•~ j!Öre 

drullıımın beş sı~ .fı l>ÇIS"l ayn &yrı >bı:r<...- ~ hal!ruk yazılnra:k 'liıze:re 
beş c n ~ lı'.r oiruma .kii.tatıı sıer..ı; ya:zılmo.sı; rnüsclıak:aya 
~-

2 -~ mıiıctdeti 6/V /1940 n •lxışlanııfk: w 6/III/1941 pec-
~ P\1Dt1 bi~k U»eTe 00 a-,.,wr. 

3 - M ' y;ı ~· e karar Yel': 6/YJl/1940 cuma ~ 
na k:ıdııır blr id:t re Ma- Veki I~. müracaat a:lfrek bu ınl16a'ba· 
bry.ı cc ler defterine a<lllannı yazdu-ara.-k ibıır n=ra alacz.klardı:r. 

4 - Mlis3baıkada iblr :nc:ı<ığıi kazarıaın kitap 6eris üç yıl süre ili: 
odrul."\ıroa olnıtulac.aık ve müclllihıe .h ' yıl ıçin 2500 ı ır.a. 1-elif ruıkkı 
'"'r~. iılonc, cıdron ık.tap seri92!ı y~ana w defaya mclıı;us od
D'wık "Üıocrc ıbır .ıx-;m.rı ımııi<ıtl.flnıe veri.lon bir yıllığı, üçür.ci.i dönlii<ıcü ve 
beıımci çikanı:ıa.ra da •bi.re.: defaya maiısus oJımak üuırc lıurıer liıra :mü
kaf~ venl cdk>t:.r. 

5 - MÜ6abaık~a girectdolu·iııı. eflllJb.rıı -üçer nüshıa oLm:ı. üzc:re 
tnıi!lıırnıc l'lc ve kağıt}a.rın yalnız ıbirer yürune yazı.lımış olan-ak Maarif v,,.. 
lr'llligi r.eşri:,-a.t müdıMiğiiru:, rruıi<ılıurı: ındcabfilindle vermcieM veya gön,. 
dormclcrı azıımtlır. K:talba kıooulacak ır<:sm ve sarreun as.&ırını.n yaJ,. 
ruz bu. nlistıalaroan 'bi:rJııde yer rirıe korı.Wınu.ş olaralk lbuJwıması 

YENİ HAYAT 
Türlo ıye:lo n·· bıGetil le şöha:ıet 

bu'.le:n hZ!dki ve esas YENİ 
HAYAT k~ bi.rd.ir. 
O da ABDÜL VAHİT TURAN 
mıır1kıımdır. Kahvecileır içm 
nıeofiıı :olru:m)annu'l \'m'dır. 

aıcl!reo., dikıkaıl: Galata Necatibey 
oadı:lıesi N-0. 92 TeJ.Jfon: 40058 

1 
Devlet Demiryoll•rı ve Llm•nl ,-;-1 

itletme u. idaresi ilinları 
Mubımmı.en bedeli 1960 iira o'LaQ 4 adet Di:ııcl veya beruıin mıatörl.\i 

ııeıyyar Sant.ruuj tukıanba 19/4/1940 ruma günü saırt (10,30) on buçukta 
H~ gar hııa6\ dahüi:ndeki ~ ta.ııa:fınıdaın açtl< ttksilbme 
uru! ..I:i. smın alınacaıkıtır. 

Bu işe~ .istiyenlerm 147 lirabk muvakkat teıninıııt ve lr.anuruın 
taıyin eıtıtiğl vu•ai.kle birlilııt,, eksilltmc günü. sa<>tine kadar komisyon.a 
mü.raoaat:lan Uızım.dı:r. 

Bu ;şe alİlt şartn.arneler karniayondan pcıcaısıız cııaı-ak ~Lı.llma.ldadır. 
2616 

• * 
Tüıiı:'IYI? dahllindıe açı1acalk ııer~. Avnııpa !lı.a<ttındaın gideccl< 

yobı,!a.-.,. ve ıtl.>şhır ~ gOOQic;riilieo ık •eyaya da.h:ı 1/5/94-0 ~arihınden 
wı..1>aron ~u.tı:ı ,_ııi tıarif:si t.ıaıtbık edilleookıt .... • 

F"'1!la taf.sil&t içim ~"Ol"llara müraoa..t ed eb ıl!i.:r. (1716) (3004) 

' inhisarlar u. MüdürlüAündon: 1 
I - Nümunesi rrmıcılxnce 750 adet cl<9eı" yör b~ı mütf.ahhıdi 

ı>aırn ve hesabına pazarl.ı:k:lıa sa.tın aJııııacak;tu·. 

II - Pazar\ı.k 20/IV /940 c<.ımal' .si günü sa-at 11 de Kabai<ışt.a le
vazım ve müıbaya:l!t ~i alım koınisyoounda yapılacaktıT. 

III - N ümune sö-zü geçen şu bedi' görük·b> tl.T. 
rv - İsıteld"le:ri:n pa:ı:arlık için tayin o.unan gün VI<' saat~ °;( 7,5 gü

_,m,e pııralari.l.e bir.liıkıte rnezkı'.ır komisyona rroüracast:arı. ,2940, 

l!llllllim , :ııt!'!lll~~I 

TÜRKiYE 

z·ra t 
Kuruluş Tarihi: 1888 

Sermaye3·: 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans adedi : 265 

Zirai ve itcari her nevi banka muameleleri iJ 
. ··-··--·- -~-~~ ---,....- ~~ 

i.- .. 

f:_j 

kfrfid r. Miiisabalkaya baısıJmış bir k-itı;q:& gıren:lc.r ~ btalbın üç nü&- ı E'2 -= 
Jııası.ıu -...e:ıı<-cek \le'Y'a .ııöndreecekl>Erdiı. il Para biriktirenlere i! 

6 - Müsabaıkayoa g-.ceıM.ırın eser ıımisv>-d.CFel.erile bıN:aotıe eseneri 1 İ i2 
k~uı ecWiıg, ıt::m.:ııiO'de lfserl.erın üan oo.ı.m teiü h:ııldlı:ı; ımu1tabfürıde ~ 28 800 Lira kramiye Veriyor : 
"" 00.- t.üriü ta:>aı-;ruf hald<ından vaz geçer"Elk M--U Vekıt.uiğ ırıı..~ w; yıl.- ~ t == 
h.1< bi;r dev-re •.Qln ~•ıkclıhkierıııu ve lk'lalbın o dewıe ~ her bası- = Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplıırında en = 
•lSl!ll.Jlll son. rtaS!ıiıh.l<riı:ıl'1 lkcoıd.leri veye mıcs'uliyetJ.ri aoltını:ia ta.yirı ~ az ~O lir~ı ~ul~nlara _senede 4 defa çel..ilecek kur'a ile ıışıığıdaki - = 
~i d. rji/co- ıbia· zat ta.-af>ndıın y;;,pda(:ağıru g(isteTir ııdoe!'h1kb<rı ~ plana gore ikramıye dagıulacııkAr: . . --

1

. 
ı.asd.ilk;l, bir ~:ıeıl>iit sened1 dıe! vemır. le!ıiı uiımındır. ~ 4 adet 1.000 Lıralık 4.000 Lıra ::;::;; 

7 K ··-•'-...ı- iL. ... ı· . . - i 4 • 500 • 2.000 • 5 
.-:- -,,... ...... "'tı''.."mnası azım~17n ıp<~J.lk ve talo::ıık v>asıf- 4 • 250 • 1.000 • =I 

lan ~ren ş;rinaıme _hle not".rlıR" t~< ~ıııiı:ı<cek taahlıu.t sen€tl:inw 40 • lOO • 4.000 • =: 
IK:ımJWü Ma&riıf Vtılmllııı;ı neşrıy.at mudüı:Iugüınd.ın .alıoobilic. Me.ktup- 109 • 50 • 5.000 • = 
lıa ı:st.~:ri.ıı 6 'kurUŞ:u.k bor poot:ı puılunu <l<1 bidiılote gö~Jerı 120 • 40 • 4.800 • =ı 
mııınklır. (1612) .21aı. 160 • ıo • :1.200 • =--= 

DİKKAT: Hesaplıanndaki Po<alar b.r sene içJıdc 50 liradan e 
aşağı düşmıyenlere ikramiye çıktıJ(ı takd:rde ?< 20 fazlasile verile- = 
oektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eyl(ıl, 1 Birincikfuıun, 1 Mart ::;;:; 

Sahip ve aeşiryatı idare e4en Başmnh:ırriri 

ETEM İZZET BENİCE 

BM!ıJ4ıtı yer: SON TELGRAF Matbaası 

l\o.274-32 Yazan: M. SAMI KARAYEL 

Sultan Beyazıt muhakkak surette Şövalye
lerden kardeşinin teslimini istiyecekti 

- Bu çokluğun kıymeti. yok. .• 
Eğer, Beyazıt tarafında Gedik Ah
met Pa a, bulunmamış olsaydı 
ben kardeşimi bozardım. 

- Ahmet Paşa, değerli bir ku
mandan.. 

- Otrnnto fatihi değerli bir 
Türk kıu11an<lanıdır. Sizlerce de 
mulunı<lur. 

- Evet, dei(crH bir kumandan. 
- Ahmet Paşa, olmam~ olsay-

dı Beyazıt kuvvetlerini dağıtır -
dım. 

- Demtk, Beyıuıtın başka iyi 
lruma_ndanlurı yok.. 

- Övle .. Bir Rüstem Pap var-
• kadar.. dedi. 

Şövalye Dübossoıı oldukça ma
Jümat elde etmi~ti. Şövalye, asıl 

meselelere geldi. Bu da Cem ile 
aralarında yapılacak muahede idi. 
Cem Sultanla bir muahede yap
mak şövalyeler için mühim bir 
mesele idi. Çünkü bu muahede i
le B"yazıt Sultanı tehdit edebile
cekti ve yine bu muahede ile Cem
den kopardıklarıru Beyazıt sa!
tanı tebdit ile koparabilecekti. 
Şövalye söze ba~ladı: 
- Şehzadem, Rumeliye ıreç -

meden evvel aramızda bir mua
hede akdetmek münasip oım.. 
1111?. 

ve 1 Haz·ran tarihlerinırle çekilecektir. 

r 
- Münasiptir ve bir moohede 

vücude getirmek elzremdir. 
- Bu muahedenin e•aslannı h• 

zırlamak ve şimdi Lunun hakkın
da bir karar vermek münasip de
ğil midir?. 

- Hay, hny!. 
- Müsaade ederseniz metale -

balımızı anedeyiın. 

- Bn~ urunu!. 
- Biz evvelce Türkler tarafın-

dan :ıaptedilen adalarımızın iade
ıini istiyoruz. Soonı, Anadolu •a· 
bilinde bulunan iskelelerimizi ve 
üırJerimizin iadesini. 

- Hakkınızdır .. Bu ınetaleba -
tınızı tamamile kabul ve tasdlk 
eylerim. Gerek dedem tarafın -
dan ve gerekse babam Fatih tara
fından işgal ve zaptolnnan yerle
rin tanuwıile iadesini. taahhüt ey
lerim. 

Burulan sonra İçilde kalan ev 
halkından bahsetti. Onların da Bo
dosa getirilmesi için bir gemi gön-

4-erilmesici rka eyledi. 
Cem Sultanın ricası şövalye ta

rafından kabnl olımnınştu. $ehza
zadenin day,,.. Ali Bey bir gemi 
U. Anaiolu ııahiliJıe çıkanldı. 

Ali Bey Taşiline geldi. Kara • 
manoğlu Kasuıı Bey yanında ka
lan şehzadenin ev halkını getirdi. 

C::övalye reisi ile Cem Sultan a
rasında muahedeler yapılmıştı. 
Zaptolunan adalar ve sair yerler 
Rodos şövalyelerine avdet ede
cekti. 

Fakat; Sultan Cemin Rodosta 
bulunması Dübossoou düsündürü
yordu. Çünkü, Cem Rodos için 
büyük bir tehlike teşkil etmeğe 
ba~laıruştı. 

Sultan Beyazıt, muhakkak su
rette şövalyelerden kard~inin tes
li.ınini istiyecekti. Padişahın bu 
talebine karşı ne suretle hareket 
olunacaktı. 

Şövalyeler, Cem Sultanın t<:s
limirıa muvafakat etmedikleri tak
d.trdc ihtimal ki kardeşinin vü • 
cudünü ortadan kaldırmak için 
her tiirlü vesaite tevessül edecek
ti. Biiyük bir Türk donanın""" Ro
dosu muhasara ilo Cemin teslimini 
iatiyaceği yüzde yüzdü. 
Şövalye rei.ıin:i telişa düşüren 

eebebpler vardı. 
Beyazıt SultandH gelen ha • 

"berler fena idi. İstanlHdda Türk 

Tuvale!mizi yaparken 
Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

surunuz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve al<.masına mini olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 

va:.:olan vardır. 

İstanbul Valiliğinden: 
Ma}i;ye ıtı.;c1ınesı-:o. ;7.afutl<! İS'ttıi'r 

ibu.l maı.t~c muha.k cıın~ mi.idllı· -
;üğıil avulkaıtılarwıcla'4.t:>. B.li;k 1ıara
f.ı:n.ın 98.Ildrulcı Ali Hayıdıaır Taotı -
taıbot; ıslwl«;i 147 sa.y>h saruialcı 

'"~''"'1hı'ır_., .k.azaınc vc.ı~n dolıayı 
00..ya 36/1015 N-0. i e ŞlıTay1 Ik'll
lL.t il) <lea v i <latlresinde a'<;Uan dava 
ed:dlerJ!l> haJiha:zır .lka.metı!fthı mu;-ı 
hu! hrıaısına b~E'n keo:ırlis'ıı· eteb - 1ı li>ga,t yaıp;lfu-natlı,i(mda.n t<"Jl:ıı.,ğ ma
k .. Jlnd kaiım ohruılk Ü:ı>:Jn<- dava-cı 
m.,.J"ve hJ;o,ncsi taü:ıfıci,1"'1 Şurayı 

Dıı:vık>tl. "" l'i.J.e.n ~·.1?1tLhaılı.aı i>-"'1nhuıl 
vı;ıavw:.'tti cılıvı ı-.: .. :ır.ı r•f!.e tali'.k olurıı
d~~u· illan olunur. 10002/1027 

cansız 

saça 
elveda 

Petrol Nizam 
Sa(lanıu:ıa parlaklık ve güzel

lik verir, cu"benizi arttırır. 

İstanbul Valiliğinden: 
Ma.L>ye hırııın: · ne '.ilraf~ İstrun.

bul rruııl'.I'~ rmılhaık-emaıt müdür -
Jüiiıii av.uld:aııJıa.-ınıdan Ş. B'1ilk ıt.a -
mfuııdan Hocaıpaı;a oüç direklı: tıar" 
Andan H~~aczyan .Ue1ihinc kazanç 
ver~ nıden ckıllaıy ı dooya 39 / 4232 
No. ile Şlwa.yı Tuv• ıt (4) D-.ııııvıi 
daı·rc .nıdıc açılan da'V;ı emnin 
h~·lifıazır lkıım•tgahı meÇlm: ol -
masıoo •bi:naen kendhsino teıbl gat 
yoıı.pı.llaım;ııdıi(ı:r.ıda.ıı t.ab iğ maıkaımına 
ki;m ohn.:ık ü.zıeıre da>vacı ımaliyı<.1 
h""1 ıııe• larafıııda>Il Şurayı IJIE.v
lkıte verı)en arwh<ıırn İstanbul vi
layeti divanha.nı ::ine talk dlun 
dui'fu (Jiı:n akı.nur. 19079/1232 

KENDİNE HAYRA 
Çünkü tenine en uygun rengi bul 

İDEALiNE kavuşmuş 
1 1 1 

ISTANBUL 

ESKİ ,.e YENi RO~J, 
SİYATİK -LUMBAGO

ARKA - BEL - DiZ - d 
ve Soğuk algmlıklorıll 

gelen şiddetli a~rılıı 

BELEDİYESİ 

Katltköyürodc Modooa De\Tive sc'ka,.ıınıda y pıJaca1' e\ 
ıhva,·ı. kuyulu melli rz ve tretU& ınş:ııaıtı :ı.ç k ekS> W:'f 
tur. Kı~f oodP ~ 8590 lll:'a 52 lrunıı; v·: ili< tı:>ın n. tı ti44 ve 
Muıl<lıl've!A'.? t;ks1!tınıe, baymdırluk ı;ılk , ııımıtL ı h.ı&\.15 1 , . 
mıa' 'r , ı:ı:O.ie keşıf hulfısasi.Je bun~ mülleD xn clıgcr · e 
muıkaıbill'ndc Fen ıslori müdüı liüğünrle·n aıl"'""' J!k c1.r. 11'3 ')' 
mart<.si ııü:nü ı;aat 12 de dw.mi e'lcüm tıode vaıpıJ:ıc:ııl ıır. l ı 
tı ır.-J orıaıt uaı';fbu:z ve) a mdh."'t.ııP!. rı, ili IOC: 8 "1i:ıı C'V' 
düJıJ.Ül'\'Ü·ııoe rnU!ı'3oaa11 :ı aJ,aeak':arı fcnırn ehıLy ~ "111 940. ~ ed'c 
odası v<.'Silkalar~k ihak> günü mua;>}'e'Tl sa-0 e da ""'' 
l\ımnıaıl:arı. (2904) 

Wköda: lll<:iın<'ı eulh hukuk meh- • 

lromesinden: 

ÜSküdlarda Pa'laroa<a mahalle -
s11de Fıçıcı sokağmckı 27 No. 1ı 

hanede sakn iıkxırı 16/6/933 'tari
hi>ırl~ vd~t cdlen ve t.""kesi mah
kemem'2:ce haJı.i tıasfi.yede buılunan 
alkt~ Vooi.l~i<ıioclE"I! 13/6/933 ıtıariih 

ve 3033/3034 No. lı ÜSküdıar "1ı:.nci 
not.erili/ı:inden 11 s.rı tanzim c;hlımu; 
h.r luıt 'u tıe'Tle 1 on b .n l~I'a aıacaık-

liısl tıudu~oo Tudi:>1'' ~u ad.acaı{ımıınj 
~m.·.I istifası zııınmııda gayr r.w.n
k:u.l terdren<in sa.! ılı02'ak paraya çev-
r•lım> f!. talep ve t.aıl•p v• çhile ~~y-ı 
ri mJu>kuı.~ere kıymot vau.e<'hlım~ 

ve lbu •kıcre ölüınün karısı Despôna j 
on lbin J.rayı aılac~klı Tod:onyc 
ver011clk Bc!)'Qfıhı beış.i<Jci noıte.-li -

Beyglu 4 Ü'OOÜ suılh hukuk maiı· ğ d.ırı >tanzim edılmıs 24/.1-'.940 ta-
ilremıeı;iOOcn: . ıtih ve 1219 Ne. oıı temliıknarneyı 

•m<.ılıil"ım""Y'e >ta "<lc.ı:cl: kı·ındisı a-
9 ııruıad 937 taırı'hin.de hacred.iı!e - lacaıklı sıfatını ıl>raz elırrt;ş oldu - 1 

n.k ""saycl a.lılına aJ.ıi!loo mai"ıcuO" ğunıu ıb 'Y<ın ı;:.y<lcmeıkle işbu 11ım-
Sadı Rauıfuın v;ıs sı bulııman Uzun- ""·- ·. karşı bir >tirazı ola'll/.a-
köprüıd ~ı.k borsa k'U:O:>" Saltih """'am~yc 
Vlioda:n~)' rılon· vwz.ifes',zı,.a ~iooyet ~ın >lfuı. \.aııiıh~n it.ibaren b;.r aıy 
V'<.lrıılieırcl< şt.c-n el çebtiırilımesıiııe -1e ı~ ~skudax i:kmıcı sul!lı hulwk 
ın•aihcurun ,1ıcnlliH ,,1ınıek üzere Af- hiıikml'ı!iıın.e mu:;:ıcaat eylemcl;en 
pultu şııkr.ir falbıri'kası el.ekt.-:'k rne- ""' adreslerı rna.uın 'bulun<myan 
muıru F"r t GOlrovamn kayyum Yuvarıo.n .kızları Fani ve Sofyaya 
~yu<'..ine 6/2/940 tanhlnde ik;aı:ar ~-i:ııLlfi m.cukıamınıa ka·;m olmaıl< ü-
~: alaka<i'a•:l"1ra Han o.unu.r. >ı<re .ııiım ohınur. 940/18 

donanmasının ..:fere çıkması için 
hazırlıklar yaptığı haber alınmıştı. 
Şövalye reisi, başına ~elecek be

l&dan kurtulmak için Cemi ada -
dan başka bir diyara atmayı dü
şündü. Şövalye meclisini touladı. 
Ve müzakere başladı. 

Dübo&son fikrini şöyle izah ey
ledi: 

- Arkadaşlar, Fatih ölmemiş ol-ı 
saydı Rodos üzerine ikinci sefe -
ri.ni yanacağı muhukkaktL Beya
zıt Sultanın da babasının fikir -
!eri üzerinde yiirüyeceği şüphe • 
sizdir. Üste de şimdi elimizde kar
deşi Cem Sultan bulunuyor. İa -
cleslııi iııtiyeeektir. Hiç şüphe yok 
ki, mırvafa.kat etmiyeceğiz.. Soa
ra nç olacak?. dedi. 

Bunun üzerine şövalyelerden 
biri cevap verdi: 

- Tehlil<e melhuzdur.. Yanıı. 
bugün Beyazıt Sultanın Cemi is
ti)'eceği muhakkaktır. Türk do -
nannıa~1ll1D ve askerinin Rodosu 
muhasaraya alacakları da şüphc
ııizdir. Binaenaleyh, Cemi bura
dan uzaklaştırmak muvafılı.tır. 

Döbosson sordu: 
- Neriy~ ı:ötü:re«ğiz!. 

- Knlay .. 
-M-ı• 
- Fransada kendi idaremizde 

bulunan man'IStırlardan bl.rine." 
dedi. 

Bu fikir iizerine müzakere ha
raretlendi. Bazı ı.-Ov-.lyeler, Cem 
Sultanın Fransaya gönderilmesi
ni tehlikeli buldular .• Bazıları da 
şöyle dediler: 

- Cem Sultan, Rodosta kalırsa 
Beyazıt birşey yapamaz. 

Müzakere uzadı. Bir karar alı
namadı. Gece gündüz birkaç kcre 
akdolunan medisler neticesinde 
Cem Sultanın Fransaya nahline 
karar verildi. 

Sultan Cem, şövalyelerin dur -
madan meclisin akdettiğini, or· 
tada nahoş bir hava cereyanı ol· 
duğunu ndanllan vaoıtasile his -
setnıisti. Hakikaten, ortada bir 
gayritabiilik vardı. Papaslar, şö
val.veler, gidip geliyorlar .. Top -
)anıyorlar .. Dağılıyorfardı. Frenk 
Silleyman Beyin kula~ delikti. 
O, bu tela~lnrdan bazı şeyler an
lamıştı. Cem Sultan da şilphelere 
diişm!iştü : 

CDevnnu var) 

Gllaet 
ôil• 
iki.adi 
Akf81I' 
Yat.il 
~k 


