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ETE!\I İZZET .BENİCE 

imanlar sveç'e araşütlerle Asker indirdi 
lsveç karşısinda 

~~~~~~~~~- 1 

toplanan Alman .. 1 

kuvvetleri vapurlara biniyor 
• 
lsveç'e 

taarruz 
J\Jınanların İsveçe taarruz
ları bir ihtimale göre gün ve 
hatta saat meslesi halini al
mıştır .. denilebilir. 

~an: ETE!\I İZZET BENİCE 

tit~İıııaldeki harp yeni safhasına 
ı.ea';or. ~lın_anlar ~ulan .. ve ~ck
ftı:d~ ınuşktil vazıyete duşnıuş -
tld ır. Denizden, karadan vo ha· 
•eıtıı.. ı:-clen tazyik Alman kuv -
Ut •••.?-in iınhası fırsatını vermiş
~k?.Iuttefik ihraç kvuvcUer< ile 
teph ~~ Norveç ordus altı yedi 
~llı • ~zerındc •yıldmm harbi ve 
hy~tııi işagl gayreti ile• Notvcçe 
bir •ıı. Alman kvuvetlerini birer 
eı~•.l:akala)·ıp rnağlı1p ettiği ı;ibi 
lıı~ı.. •hbarile Skajeraka hakim ol
t<?b l:'ayesile Norveç cenubun:ı ve 
lıııı 1 Cenubisinc ihraç edilmiş bu
ıı;~;~ J\Jman kuvayi külliyesi de 
~ı~ •ı kıt'alarımn mukabil taar -
lıt~ aa uğramıştır. Şimalinden <e· 
~ aeın; bir tazyik ve ateşe m~
lııQ hıııunan ve deniz yolu ile de 
teı~~lası k~silmiş olan bu kuv· 
ljj krın dayanabilmesi ancak ye
~~! """etlerle bcsl<nebilmesine 
)ld •dır. Filhakika, Almanlar ha
~l aıı. asker nakline çalışmakta • 
tııı'•·. Fakat, müttefik hava kuv
~ el'i bu tecrübeyi de çürüğe çı
~e~•Ya muvaffak olmuşlardır, 
~en hemen Norveçteki bütün 
İ'ıdan hava üsleri mütemadi bom
~İi ltııanlarla tahrip edildikleri 
~~d ı\Jınanya ve Danimarka üsle
' •n uçurulan hava kuvvetleri 
td; 11lıttkabil taarruzlarla perişan 
ı\r•ktedirler. 

.lsveç umumi seferberlik 
ilanına karar verdi 

Stokholmdeki Alman sefirinin İsveçten asker 
geçirilmesi hakkında ki müracaatı reddedildi 

Amsterdam, 24 (Radyo) - İsveç 
hükUmeti, ia:ıiyetin 1'ittikçe vehamet 
kesbetmesi, ve Almanların muhte -
mel bir tecavüzü karşısında haw 
bulunmak için umumi seferberlik 
iliınına karar vermiştir. İsveç, Nor -
vcç hudut1ar1na yeniden .. , fırka as
ker sevkolunmuştur. Hava dô.fi top
larının sayısı iki misli arttırılmıştır. 

ALMAN SEFİRİ ASKER GEÇİRİ-
LECECİNİ BİLDİRDİ 

Londra, 24 (Hususi) - Almanların 
İsveç üzerindeki tazyiki yeniden ken
disini hissettirmektedir. Stokholm'de 
bulunan Alman sefiri, Alınan kıt'ala
rının hini hacette İsvcçten peçmeleri
ne müsaade edilmesini istemiştir. İs
veç hükfımeti bu Uılebi reddetmiştir. 

İsveçin yakında Alman istilAsına 
uğnyaca.~ını gösteren alamctl~y 
çıo,ğa : ır. akta.dır. Baltıktak: A1m .. n 1-
manlarında meçhul maksadlar için 
kuvvetler tehşid edilmektedir. Şarki 
Prusyada ve Meme] mıntakasına kı
taat, cephane ve malzeme yığılıyor. 
Sıkı bir nezaret altında bulunan bu 
limanlardaki sivil halkın tahliyesine 
de başlanacaktır. Alman radyosu da, 
İsveç matbuatının Alman ordusunun 
şerefine dokunacak neşriyatının ce -
zasız bırakılmıyacağmı bildiımiştir. 

Svençka Laoeblat ismindeki İS\·eç ga
zetesi, Alınan tayyarelerinin Norveç-

Makine mubaya
asına giden heyet 

bugün geldi 
İngiltereden ilk parti 
yarım milyon liralık 
ınakine getirtilecek 

İsveç KTalı ihtiyar Güstav doğn
şunun yıldönüınil münasebetile 
oğlunun tcbrikatını kabul ederken. 

teki açık şehirlerde kadınları ve ço
cukları mitralyöze tuttuğunu yaz -
mıştır. Alman radyosu diğer gazetele
rinin de böyle neşriyatta bulunduğu-

nu, şimdiye lç_adar san çıkarmıyan Af .. 
manyanın bu h.1diseleri not ettiğini 

de bildin'nektedir. 
Dün geceden itibaren İsvejteki bü

lün şeh i rlerde ı.şıklar söndürülmüş -
tür. 

Pari.c::, 24 (Radyo) - Moskova'dan 
alınan haberler dikkat nazarı çekecek 
mahiyettedir. Sovyetler1 hcdiselerin 
inki ~afını d ikkatle takip ed.iyorlaı. 
Almanla rın Norveçc taarruzu bi

dayette tasvib eder gibi, grünen Sov
~·E: t matbua tı lisanı değiştirmiştir. Al
manların lehine nei riyata nihayet 
vermiştir. Sovyet gazeteleri İngiliz ve 
Fransız teblii1eri ne~rettikleri hal-J 
de Alman teblig1erine ehemmiyet 
vermiyorlar. Matbuat, Sovyetlerin 
Norveç harbinde bitaraf kalacağını 
ihsas ediyor. 
İSVEÇE PAŞÜTLERLE ASKER 

İNDİRİLMİŞ 

Faris 24 (Hususi - Amstcrdam'dan 
gelen haberlere gre, Baltık limanla
rında tahşid edilen Alınan askerleri
nin vapurlara irkcbına başlanmıştır. 
Roma da İskandinavyanın vaziyeti pek 
nazik ve ciddi telakki ediliyor. 

Mesajeri gazetesinin yazdığına g, 
re, Almanlar İsveç topraklarının bazı 
kı.c::ım!arına paraşütlerle asker indir -
m~lercfu. Hükftmet derhal bunlar~ 
karşı 15zım gelen tedbirleri alıruştır. 

170 gürbüz çocuk 
arasında müsabaka 

müsabaka büyük bir rağbet gördü 
BuR'iiın· QOCUk lhaJl!.asının 2 inci 

günıüdür. Bu münasebet:li< sabah -
leyin saat 10,30 da Fransız tiya>t.r<r 
sında cgüıibüz QOCuk müsaba!kası• 
na lbaşlaru.bn.ıştır. 

dokıt.or Sam'traaniıs, Ekrem, doktor 
Aılmıı. ıt Koyu'll'lu ve dcı.kltor Nazım 
Bl<ik.itrden oniirekıkep jüri heye•.\ bu 
170 çocuğu ızyrı ayın ~ et.m~k
tedir. !MüsabOO<ayı kazananlar öi(
Ptd<ın soma belli dlacak V<. ktındl

1 

• • 

Narvikdeki deniz muharebelerine ve Almanların ihrac hareketine ait fesimler neşredilmi.,tir. Yukanki 
ıesiın Narvik nMımına yanaşan bir Alman destroyerindeki ihrac faaliyetini gösteriyor. 

Norveç'teki son muharebe vaziyeti 

londra,Paris radyoları:ÇOK iYi 
HABERLER GELİYOR, diyor 

Yeni ve büyük bir deniz muharebesi daha oluyor 
İngiliz tayyareleri, Oslo'daki Alman deniz tayyarelerini bombaladı, 

şehir halkına Norveç lisanile beyannameler attı 
Paıis, 24 (Radyo) - Norveçten a- te bulunmalctadırla;. 

lınan haberler cfevkalidc.> denilecek cYüksek Askeri Şılra> dün gece 
derecede iyidir. Müttefık kuvvetler, Paıi.ste toplanmıştır. Bu toı>lantıda 
bütün cephelerde hılkiın bir vaziyet- Pal Reyno, Daladiye, Ceneral Gam-

len, Amiral Darlan, Lord Halifaks, i 
Çorçll, İngiliz ve Fransız murahhaı ... 
larından başka Norveçin Paris sefl:ri 

(Devamı 3 üncü oahifede) 
~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~~-

EN SON DAKİKA 
Sırrı Bellioğlu saat yarımda 
Askeri Mahkemeye verildi 

Oğleden sonra mahkemece isticvabına başlanacak 
(Yazısı ve diğer telgraf haberleri 3 üncü sahifede) 

Yugosla vyada ÇERÇEVE 

~ 
1 
.llıanya, büyük bir hesap ha

~ ~le h.ir kere Norveç mezarlığı
~~ı'-~ıı:ııştir. Buradan ya bütün 
d'iıı 'J•ne veda ederek ve çıkar
' 

0•dunun imha edilmesine göz 
IQ~u <rak uzaklasacaktır, yahut da 
~I Qa kadar dayanabilmenin im
lttl~nı. tecrübe edecektir. ~u 
tu~d beıı_ın tek )·olu da daha ılk 
'-ld, •ıı. ızah ettiğimiz gibi Isveçe 
\eçı •~ak ve lsveç tariki ile Nor
~Qlahkı kuvvetlerinin yarıdıınına 
~lııı ılnıektir. Hattiı, bunda geç 
~U~ı..1.'i . olduğu bile sanılabilir, 
l\oıv u, Is\'eçe saldırabilmek ve 
~· k~e Yetişmek için üç şartın 

ı\' Uku lazımdır. Bunlar da: 
'iı ;- llaltık denizinde hakim de
~Vvetine sahip olmak 

ine;;.,,. redım makine sar.ın a:lmak 
jix,ıre Lar.m·aya g ıtun i:; olan tüc
car ve f;.br ' arnılıörl~,-iım.izd· .n mü -
reıkfkep ıbiı· he}l ıt bu saıbao.,ki eks-1 
presle şclııimize l{toiın .şkrıd'r . 

Müsaibalka büyilık <bir ra~ göl'
ımüş ve 5 aıy'lıldtan 7 yaşına kadar 
cfünalk ü:ııe;re 170 den fazla gürıbüz 
ooculk ımüsabaıkaya ikayrlolunmu~ 
tuır. 

lerine anükMatla.r veril~eldiT. Stoyadinoviçten sonra 
'l1c ıkmi1 Ha!k1E"'1-eriın.de lbugun de • • Ahmet Adnan 

Hl. ıı; - ıt az"-'mdaü bir za . ın bir 
muhaniriııffize ~·dığ =hota gö- J 
re, İn~i.f.z faıbrik uı.ö.. 1.l l::i mtrn~ıe • 
k€ılıiım . ze hu· türlü maıkine ~ a
lat ıı;ön.dernıeğ i llrnbul <ıtıt.iJü. rini 
w Türk mü~:cr ierlle iş y.:ııpma -
dan ıbüyük bır rr<. ımnuniyet duy
duklaıım \JE-yan "tıınişl,• dir. 

müsamereler devam eıtımekteıdir. İkı tevkıf daha yapıldı 
. Gülhan" parkın<fa da bu ak-

ltrp1d İs\'eç sahil müdafaasını bir 
t...:a lmınak 

''~dak~or"eçe yetişinciye kadar 
\'Ilı 1 ordunun mukavemete de

ı\ı •debilniesi. 

Dok.tor A:ll 
tında coou•k 

Şükrünün reislijt>i al
müıUhassıslarmdan 

,5aıma lkadar parasız müie _ Paris 24 (Hususi) - Bı:~graıttan 
nevvi eğ'Jenceler d';><vam edec•k w bıımeya g<.Jcn haıberllere göre, Sto-
~ocukl!Ja:rıa kull<la oynatılacaıkh~. yadincıv.iç kal»rııeısiaıde lbulunımuş 

ı:;;~::ıan donanması Noneç su • 

11ı:::::::::::=::;::=::.:::=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=::::::=:=::-===tıı~ oJJa.n e6ki Daıhi.lıy~ Nazırı uımuım 

HIRSIZ Kl.Mo? ~d=~~~T.H~ev;;ia'::V: 
Mak' nele11_, muk.,biil. İngiLalL re 

türti1n , üzüm ve nıcir verUunc:k su

Ve~; Yarı yarıya zayıflamıştır. 
\elt h. 0nnması zayıflıyan bu kuv
)eç, 1'.'r hayli zorluk çıkarabilir. İs 
\tç;Q •n~andiy ve onu takiben Nor
'l••ak"J:radığı taarruzu gözönüne 
llııı, h as~eri hazırlıklarını arttır
llı~tır •ita, sefrberlik bile yap -
llı~daİ llava kuvvetlerini ve sahil 

reıt.ile ya,kın.da yarım mi1'.Yon Jlira.Jık J1t 
m~C'lnL .V<• m a:k;ne şclırirn ze f(·' · J 
tirıJ. cc ktı.r. (' 
Dığer .tara$to:ı', S~er Bank falı- r( j S V r-• l-'.'t 

r .kırları~ı huyuJ..ımc1t iıçiın de İn- J {f· r~, ,._· · ~· \ 
8•sını dahi arttırmış, he -
(Oecamı üçüncu sahıfede) 

g . i.e rcd n 1,5 miılyon J,;ralık ma.ı- - ' 
)i ' ' zenııc sstın alın acıı:ktı.r. 

1 
\, : ' 

~ \v~ ~4,t.ı~. ~~ 

Norveç harekatının aydınlan-
~ masına intizar 

~~:ı:Veçin birkaç yerinde mühim mizacına mın·afık bir vakarla ve-
ı"•d~ r ol~u;;u muhakkaktır. Şu rildiVi için harck:Uın inkişafını, 
''l'~ J\.Ikat'ı bir ~ıüküm verın"Ck Ü- isimleri geçen şehirlere nazaran, 
~tııa 111ıı:ıan \'e Ingiliz tebliğlerine muğliık bir şekilleri kanamak da-
\·~~ııı, ar \'azi)·cti tanıamile kuv- hi müşkül oluyor. • 
t llıuh~rl.ar. Harekat grup grup l\lcseıa İngilider •karaya çıka-
~lı hbı~~tf Y<rlerde yapıldığın • rılan askerlerin Norveç kıt'alar;. 
1 tı fa 

1 
•ı:lerde geren ~ehir isim- le müştereken yapmakta olduk -

~t ha:·:dır. Bu yüzden okuyucu- !arı hareketler fevkalade memnu-
) atnıe.' aya bakt~ları v.akit, eski niyetbahş devam etmektedir• s;ı-
tı'lı ik de alı~ıldıı:ı veçhıle muay- tırlarile iktifa ediyorlar. Ne şehir 
t t'at ! e~as)ı kuvvetin taarruzu ve ismi, ne de taarruz muıtdkalarını 
teı11;~tı~aınetl<rini Jayıkile kes- tayin ediyorlar. 
lteı 0.r ar. · Bu kapalılığın yegane sebebi, 

e lngiJiz ttbliğleri, İnıı;ilia (Devamı 3 Wı.cü sahifede), 

.\ , 

Aşk, Neş'e, Heyecan ve entrika r<>.nanı 

Yazan: İskender F. SETELLI 1 
---

Bu romanda Cahidenin altı aşıl.ı var .. Bir baloda Cahidcnin 
kıymetli gerdanlığı çalınıyor. Bu gerdanlığı acaba aşıldamdan bi-

l
ri mi çaldı? Yoksa başka biri mi? Hırsızı, okuyucularımız bula -
caktır. Hırsızı bulana kıymetli bir fotoğraf makinesi hediye evre· 
cee-iz. Bu heyeeanlı tefrikamızı tok yakında Son Telgraf sütıın
larında okuyacaksınız! 

saıbaya nefyı.ıdi.J,mıişl'f<ldia'. 

Macar naibini oğlunun 
bir seyahati 

Bel/gıraıt 24 (A.A.) - Macaristan 
ınıa!i/bin n oglu NokaJa Horti, nişan• 
lısı ile ıbirJJ'.ltk dün hususi spor 
layyare;!Jıe. Boonava ıııc1Jımiştir. Mu• 
malıleylh, <b ir müddet scııını y.ine 
haıva yoHle Macaxistana dlönımüş
tü.r. 

Ki SACA 

Lüpe konmak 
meselesi 

1 

Şu Amerikalılar zeki adamdır
lar amma anlayışları geç ve güç
tür. Ancak, anladıklarını da iyi 
anlarlar. Neden mi diye soruyor
sunuz?. 

Acele etmeyin, söyliyeyim: A
merikan matbuatı şimdi şöyle d&
miye başlamış: 
•- İtalya, bugün harbedemez. 

Ancak sulh olmadan evvel galip 
taraf yanında harbe girecektir.• ı 

Bunun böyle olduğunu, yani, 
İtalyanın !tipe konmak istediğin. i 
anlamnk için bugüne kadar bek-
lemek mi lazımdı ı. , • • .._ 

Türkiye, mahzeninde bir ha
zine gömülü olup da bundan 
haberi olmıyan fakir bir ev ııi
bi, zenginliklerinden birçoğunu 
tanımaz. Hele fikir ve san'at 
sahasında, hele onda, hele on -
da!. ... 

istu malum, ister meçhul, in
san isimlerini titizlikle ağzıma 
aldığımı bilen okuyucularım, 
yazıma koyduğum başlığa lüt
fen dikkat etsin. 

Ahmet Adnan, şu anda Halk
evleri müfettişi bu otuz yaşın
daki genç san'atkar, y<ni Tiirk 
musikisinin nazarımda en kuv· 
vdli ümit kaynağı ... 

12 - 13 yıl evvel Paristc, bir 
takım büyük musiki iistadları
nın yanında çalıştıktan sonra 
vatanına dönen Ahmet Adnan, 
hemen her Türk san'atkürı gibi, 
verimini d•'Vlet planına intikal 
ettirebilmekte en acı sıkıntıları 
çekti. 

Musikide hakiki eser ve ibda 
kıymetine ulaşmış bir san'at • 
kara, devlet planı dışında yer 
bul~bilir misiniz? Bu adam na
sıl yaşıyacak, eserini hangi iç
tinıai ve iktısadi miieyyedeye 
bağlıyacaktır?. Eğer m<-yhane 
alatmkası ve Saudiye tangoları 
üstünde bir hüviytt sahibiyse, 
gündüzleri hamallık edip gece
leri eserine çalışmaktan başka 
ı:.aresi var mı? 

Heyhat ki, memleketimizde 
her s n'at sahasını ürküten bu 
hal, husus.ile musiki sahasında 
daha insafsız. 
Ahıı-•t Adnan bir aralık, ara-

nıp da bulunaını~· aıı bir isabet 
ifadesile, Cuınhurreisliği dr -
J.estrasına şef tayin <dildi. l'a
kat aranıp da bulunanııyan isa· ' 
betler, bizde aranmadan bulu -
nan isabetsizlikler. mağlup ol-' 
duğu için, bundan evvelki ma
arif devresintk işinden atıldı 
ve o iş, her iş gibi bir Auupalı
ya haşgöz edildi. Uznu çile yıl· 
!arından sonra nihayt t Halk -
evleri tarafından kucaklanan 
san'atkar, bugün hiilii devlet 
planına intikal imkanından mah
rum, bir kenarda çürii:r~durs.un .• 

Geçen gün Ankara llalkevin
de, mqsiki muallim mektebi 
mezunlarının teşkil ettii:i (Ko
ro ceıniycti) nin bir kon~ ı: rini 
dinledim, Kendisine şef olarak 
Ahmet Adnanı seçen kırk kişi
lik Koro, garbın en eski koro 
parçalarik-, ba~ı Türk b ,ste -
karlarının halk türkülerinden 
koro tertiplerini okudu. 
Adnanın üç tertibi olan (Be

bek), (Sile Türküsü), (KaT.ıde
niz) isiınli eserlt'r, beni, daha 
birçok insanı, hususile Lir kaç 
Avrupahyı kayıtsız \.'C ~arl:;ız 
h2'ran bıraktı. Batı metodu i
ç.nde Türk, yahut Türk ruhu 
altında balı, musikide gerçek -
leşmcğc başladığım >fad edi
,·ordu. 

Bir gün ınrmleket fikir ve 
san'at hayatına ı.'it hamleler bi
reı: sır olmaktan kurtulu rsa, hep 
beraber Ahmet Adnanı tanırız. 
Ahmd Adnanı ve daha ki lcri 
ve neleri ... 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 



Seri et 
tevziatı 

DÜNYAYI lllAUALLE 1 OTOBÜSLERİ'.\! 
l\JEiiTEBL'<E çEvixnlLH~ • YOLu nEaısTt Bugün belediye reisliği 
Ş.; Almanlarıc. bi1ı:neı:llitlm, an- Btz~ J=i , _cizdtk. sııkalmuz ol- 113 bin liralık et kamyon 

lı\acı.adıld:ın bhı;ok nceli:l&r a- mad:t.ıı:ı ııı;ın di~. Faık.a~. t" 1 ' 1 
ras nda ı;.ıızotecilik ele var. N~ tu- sanr.adıan, Y'~ bızmı sozumıiz.e Ve ffiO Or ert a ıyor 
h f . ., """'.D neşzl:yaıt Y""PıyarT.ar? .ı?ek:l.Uer Bc•yoğhma <;ı)<;ı.rı otobüs- HM!7ı·anda:ıı itibaren şehrnnizin 
M ·;.\ oon caheser (') ~ a- ı !er Ysa!.'\ ~ yoldan gid.Jyoırlıar. hnr S<mtme!Mı k:asa<pl:a.."a \'\i Ada-

' ' . • · Buoun höyl.e cıJııruısı ~bti idi l)arla ~çine et tkıvzi.ıııtıru l:ıe-
r;ı:,:nda-, bıllı.assa. Balkmı ınmı.le- Cünıku, Dolma.bahçeden dol:aşınak lechye :kerıd yapma.itı 'kararlaştır-
~~ ırim teEı:dıt ~ ...... c:_:«an ~'~jl hem Taks'.mle Ka.raköy ara.;ında'. mıŞtır. 
~ var. ııeır ~· m .. ,...,.. .necck yolcu1ara s.aıoa dü··· Bunun ı·~;n -'- 55 ib n lıralık ilci •~ ;.k:t.ısad' bJok:a meıoelıesindft . vUYOC, ,..... '-"' 
"".'· . ı a .. heıın de ~üie-r ziyan ediyol'- kamyon ?lıe ocı oo!'t ~t ve 
mit.ıtef~.1 müzahen it edece4ıı dıu. Gcçeıııı l?Un l>incliıf.aııiz ob,. oto- 58 birı. ıı. .. <iıik da ~ adJt at ı:-aklınıe 
okda:sa, büyük oeza ıtöıtaX'klec- ı biis. '!\~ 'l.ıtrik le Beyoğlull.Q 

1 
mahsus s:ıri deniz .ımrtörü satm a-

m .. çıkınca, l:ıınien h;ıyrut ett''c. Geç lı.na.ca!ktır 
fu·Ucl, A.lımn ı:azelelıeri ınalıaile, o'ldu amma. teonnz alldu, ded.i/k! 113 'bin lra sriıd'1eo<lk o.lan 

:ırıcl<'tebi hocası. Bovu:;:ı safla so- YED( KAT GÖKYÜZÜNE bu }'<'ni et nakıJ ..-ıtaAroıın sa-
la q ılı aid venyor, CC<ı::ıdan balı- UKARACAK tın ahnması işi buı:?ün Beledi.ye 
ıııediyor. daimi enciiıneni ta:rafmda111 mü.'te-

Hu!3se, Almanlar, her hllf'eket.- G.llç şalrJı::ırin yazd!Jiı ~..irlerdefı ahlüt'kıre hal.o ol11naca.kttr. 
k.-ı her söııleı.tile, d<i!l'Yavı ken.- kı:mse b :r mana çrl<araınıyor. Fa-
dlrl"'llden daha ır ııoğut;naı":a kaıt, ırnuooılddd Nuıulkı.h A!aç, 

Yeni kamyon vt• mo'..ör~r önü
mü:ııdekı ay nili~ll:!ııc .kadar ~-
1'.mize gelmiş olaC'ıJk:tu. Q:k ey\ ımuvafüd< oouyodar. İşte mana ~lkanıııak d~ıl. l:ıu deltkan

Al:"lan propaga.ııdasının aldıi!ı ~- lıl ı ııoll•ı'C çıkarıyor. Bu şi - ' 
fı:e. Gôbel's ifuha.r etsin! l<>r, bu kadar kıymo!Ji D.>, neden Bu sureUe Etler halzırandan ;U,.. 

ilıaren 11. r semt . =bahadan da,. 
ha çabuk !l<llolol ıın .. calkıtır. HALK HAMAJllI 

VE FİATI 

Kas:ımpa.,ad.a. Bal.alıta teai.5 edi
len tıalk hamamlanrun açılma res
ırru pe.~ ıııtlnü .Y31Pilaoak. Ga
zotelıeı n yazdığına ,göre, bu ha -
mamı.aro.a, sabun """ peşteınaı. nKı&
nıtı dalPJ, 7 ,5 ılturuşa yıkaımıalt 
mümkün obcak. 

Halk h:ııınam.ı- ıçin, iıemiy&
nrim m<ıddi yardımı ydksa, bu f:at.
h bu hamaım.la.rda sıhhi terniz.liğ'.ıı 
k.a.bL ol.up oiınıyacaj!ı bır mesıe. -
l.ı.~·. Çi.inlı:ü, hamam dıamerk, t&
~ d.ııook dlitıı.?ıma ııöce, y»
nız, burada ku llam 1ecak peşlxı -
ma.l'.L'.ırın temizlcrunes:ne l:i.kı mü
hi!m s:fuun masrafı l'lıım. Yani, 
i<iiınl: f{irip, yine k.irii çıkılmasın! 

.Nuru3Wı Aıtac,ıt.= ~kası anlıya- 1 
rnıyw-~ 

Bir ıu1kada.ş hi1ıı karı$ı: 
- Gt!n.çler, Nurullah Ataç içirı 

dllhi, dırl.i.ır .. Bana da d~i d: sin-

---<>U<>- --

Et kaçakçılığı 
ler, bak, o d ; saoınası ı;C.ırlleri IY:n Soo gilrueroe Bandınna ve· c>-
~ yedi kat ı?ilklere çıkanrım. \•a.rındl:ı:n ş<iı;nm:ı.e ı;zlioc kesil -
lKI DOGURA."\LARA . t "'-ilip· "--· -~ L--"·-

. . mıış e ~..... ·uur ..... a '""""" sa.-
YARDIM EDILINCE I 1Li ·ı haiOkı.ııd;a ıbir iü>ar yapıl -

Bıeılıed.!)le, yem yd ~ ııkizr aı:ııı;tır. Bu bbar ehemmiyı.tle Wı
~ fakir rkadı.nlaı-a. yardJm.l lk.i.k olurıacakıtır. . 
da lbuhmmak üwre, bir tahfl:sat , CiO)::ır, paı;a, bu.nibar ve emsali 
lroymuş.. İyi ve oovı:rlı bır iş!. j: sakal:atm <1-lh.r.an.bıde me2iıaha 

Fakat, :ık'z doi!uıoanlaııa MvM!. rclaıngası Olmadım oorbestQe satıl
yardıın :v-ı~nlmca, dokuz do~an- ı ttnası 'IDUJ1"""1:>tt.lle bılhaı;sa b~n.-
1:.ra daıhe miJhim vaıdıımJıoıııd.a bu- lıa,rın şdf~ı. lk.aça1< ol.aıralk Re'tiril -
hrnıuJ:maı;ı l3zrnı ~ mi?. diih t.a.lwn n olunmaktadır. 

... o\kşal'nhrı, Elrnıin.öoıünd<>, Kara- • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a • ı • 

~,;u~~ oo-~= b~l·~>&;ek IKUÇÜK HABERLERi 
AIL'1ET RAUF 1 * Ha.'i ç şiıjkat. iJe Üskuda.r 

~va:-, la:rı meclisi ~:0.-.de 
za om ş-'hir m.ıctisi Ü)1 L.e:.ırJlll. 

dlc 'ou işle .rn çıkarclıın.aları ka -
rar~. 

Kumar oynamadıkları anlaşıldı 

* J'1nd.aııma umımı. kumandanı 
G.:ııııeral Caıru.l Cabıt i:lıe emniy<ıt 
~- umum müdürü B. Ah Rıza 
c.).'Y.ik doo şe.'ı.Ilirnizd aı Ar.ıkaraya 
~-ırdır. * :;..ftır.iımirııd.ın Alıl<a:raıya gidip 
~ \"'l:u.11 maruf F'r.ansız 
rei.isörii 't\L Jak Kok!lo lbu ~ 

ımar 

teri • 
1 

Belediye imar teşkilatı 
nı genişletip 3 kısma 

ayrıldı 
Şebnmız.<le imar ~iHriının daıha 

iyı b ır şe;kl.Lde :şlıenun İQİ·n' l:I rle
dW'e imar mii<iürlüitii teşkilatıaı.uı 

.ttrvmıJe lı.az. randıa ı.11.baren 3 şu -
ıbeye ayrılmam karariaıcıtıtılom.ı!ltır. 

O t:arihlı«n sonra .Ş<'.'lhircilik•, 
~.ie> ve cmıı.atr»<d~ V\.' t.Eeık.ik. 
ı;uıbeleri isiımleri ahında c;.alı.şacak 

olan imar kadrosuna >Iave edle
cıelk veni n"'1l>U'rlal- ı.ıı maaş \"e ürc-
!'cltlıer- iQin imar rnüdürlüğil lbüt
Ç-:Sİo".t:- 29 bin- 100 !J'! a zaıın oiuıı.a
mk taihsisat yekürııu 84 hin 780 Ji.. 
'fa'.\'"" çı.ka.-ılrrn{ltır. 

Diğer taıraftaıı lbu yıl şehr'ıırı>'ı>
de bel~e bütQeSile )'Ol4lılacak 
imar lsk!ri ; cin de imar müdik liiğrö 
:hlito:sinıe 1 mılyon 201 ,!:Ji.n 1 lira 
t:ılısisaıt !ronulmıışl:u.r. 

İmreneceğimiz zevk 
Çocuk bayramı gününde, bütün 

tlikkat gözkrinlıi süslü püslü el
biseler giymfş yavrular üstünde 
topluyorsunuz. Bunlar, bakikalen I 
sevimJi, neş'eli ve temaşasına pa· 
yan olmıyan kıymetlerdir. 

Çocuk bayramlarında, yolun ke
narında durmuş, boynunu büke
rek., kendi yaşındaki diğer arka 
daşlannın nasıl gülüp t>ğlendikleri
ni seyreden talihsiz yavrular• gör
dünüz mü?. Hayat bazı lı:sanlara 
ı:ü~e acı, bazılarına göre tatlıdır. 
Talih, herke..e güler yüzünü gös
teren Aydede değildir. Yaşamak, 
biitün insanlar için ayni hudud
suz hırs değildir. Bir büyük kuv· 
Yet var ki, adına tesadüf diyoruz, 
Bazan büyük bir te•adüf, bauın 
da, küçük küçük tesadüflerin bir
biri ardınca, bir ailenin veya bir 
yavrnnun hayat akı~ı üüne çıkı • 

emşire 
kursları 

Gülhane, Gümüşsuyu 
ve Haydarpaşa hasta

hanelerinde büyük 
kurslar açılıyor 

1 h32iranclaıı. itlban:ın Gü!hıı!ıe 
lhamoneıı:le, G~yu V1;ı Hll(Y'
dıa.ılJGŞa Msf 'IQıelerinde göıiüıJlrü 

tJıasta ba.lacılılk ve ~e kur&
lıı.rı açılması karar~ınlm.ıı;bc. 

Bu kurslara ı$.ırak içim hlçti.r 
1ıahslıl ka.ydı y9'ktur. ve 20 - 40 Yf4J 

ar.:ısmd'a!ki ,bl.ıy~Uar m~ımnuni -
y6!!llc- kabul olunmak:tadırlar. ~ 
hyaıı kayıt işi 15 rnayıııta rbıtec<k-

1 v.r. 

--000--

Belediyenin istikraz 
ettiği para 

2,5 ay müddı ıfıa heı· gün s8'l't 
14 den 17 ye kadar devam edecek ı 
olan bu 'kurslara y:ı.zılmak irsıt:iyen 

a:<e kızJıarı rı> ka.dınlarunızın, mu-
1 

lııı".J. tiondekı ıaskerlik şubeleriııe 
vermesi, o ana kadar yaşamak hır· 1 ımürac"""1ı!.arı iıc"be:tındktedir. 
aı ~ıe ha:vat zevki içinde bulunan Kurstan çı.k.:ıınlara şclıı:ıdetınarneı 1 

varlıkları talihsizlik, biçarelik d&-1 , 1 •iılec:llctir. İc®ınd1 ,bunl.ar ayda! 
nen bir kör kuyuya hrlatıp atıyor. 

1\1 d • · ti . .. 1. lük" 50 - 60 fua ücratlc has\anellerde e wı cem.ıye erın us un . 
kıymetleri, b.çarelık sınıfında bu ı iGt ilıOOm oluna.caıklard.Jr. Ş.tırimiz b~;-e;i; yuısmı 

---000---1939 yıl.ında; yarısını da 1940 yı

hnıda. oıilımalk Üroı>. Belediyeler 
bankasi!lıe 5 'llillyon liralıık btr ~ 
raz anuka:vlUesi Yaı>m.1$.. 

temiz naı;iyeli, bill\ır luılbli insan· 
lara yardım hacmıle olçulıidıir. Kimlerin elinden 
Türk cemiyeti, muasır nıedemyet 

Bu paranın 2,5 m.]yoon fuası ~ 
çeıı ytl ~- Ahvali hazıra. 
dolaıvıs.ile geri kıalan pa.ranm bu 
.Y'ıl ah:nmay>ı> 1941 yıJ.roo alınmaı
sınm mümkün olup ı>.hıadığı bıc~ 

J.diye rc.i6li~ tarafından Dahi -
IJ!Jye V aka!.. ıt.iıOOen sor ıııiın uŞtı.ı r. 

':e~~~sinde bir çukur değil, hır zir- süt içiyoruz ? 
Kimsesiz, fakir, yoksul yavru

lara yardım, bizim için, en çok im· 
renilecek bir hayat z· vki olıruılı
dır. 

Talihsiz Türk çocuklarına yar
d.nn ediniz. 

RJ;::)AT I'EY:lİ Otelcilerin istediği zam:==========l 
ot.eleıl:r cami~ot · .dare h.ıyetiı S P O R 

lml!lıaıcı ·b r toplı.ınLı yaparak şeb. -
rim.ioıct<lk.i otel fiaı.Lr.ııraun ~o 20 art- B d ı K 
tınlm.8sı içın belt.'Ciiye Kıi<I j:,'ine an ırma J ara 
=~a:ııt e:ımı.Llti kaı-arlaŞtuırruş - Ali defi açtı l 

ImR:ıUıki b.lled.iye reisliği iiaıt -
iarı % 10 i!nıi:ntlf.ok aır-zusundıadır. NevyoıV< pı'UllJSyone ~dr.Jrut gü-
:Bu va:zioyel ikar.şısır.ıda otelO J.er ca- . reş ·.:;<llnP-'YOllU Jak Şe.ı yallunda 
miyeUllc be1eıdiyr.ı i.kılısa.t mü.dür- ~rııınrze ı;ı Ütnk TeJGI'dtı-ı:iı Hu- ı 
lüğü arasuıda temas yıapU:ırak va- s..ıf"': ile lbu- gureş yap:;=U:ı<-. 
:ti'Jo°et müştereken 1'1C!Ok oluna - D~ 1l:lr::ıli1'a'n eSkı, B:ışpd.1.l v-aru 
~- • Ba.nd1nınalı Kara Mı dün ma<ıooa.

Hıfzıssıhha kanununa !mU'h.aaiıf 
hareket u:l<>ııtık haJkın sı.!ıhab)e 

oynamalk!ta olan hazı sütıçiiler ha'k
don<la sıkı taikirplere goeçilm.işt:r. 

Bunlar p.ıyıdcrpey y:ııka.1anıınak!a

d.ır. Ezcümle Eyüp civarınd\lk. 

si..iı:ıçü.lerd.ıııı H::san, Hüs:y n, Sa-
1.h ,.e Mehmet .isiımkrAiıde dört lri
şi de mahke.moye v-eriılııniş?. rdir. 

Eyü;p hükfınıet tııh<'b.i İbrahim 
·asli"'"' 6 ıncı o.eza malıkerrıffi:rule 
rbu husufita şunları söylemişt r: 

Be-voi!1u 3 üncü su.Ilı C'e'1la ı:ı:ıab- j sut ~ ve sonıa ıkwnac oy -
ldl'Sıın; ~ ~aru dikkıııt bir ku- ı nıarlığmıızı zaırederek bizırn da • 

!had:sesı ber~ıtle neticelen - ıreye giıım·şleıxiır Halıbulk.i ta:rar-
nqtir: ~ ı~-er si ·km>tl değ'.iıt ~ -

.İst.iık1dl' caıdd=siııck.ı 98 numaralı mez. 

dördmüş-:.ür. 

* 30 mo!ire 99 ve 19 ımeıt.re 87 1~~sı!!!~3:iiiii 
~a uzunl~ ca!r.ş: ca.k olla:n 

ıınıza gelcr(ık Ja!k: Ş.Ti iJ ı ~Ş
mek nakıkının kendıı:;.ine lrit oki..ı
gun;u, çüııkıi hirlo&ç yıl evvel Hü
llJY>n peffuvanın cwareL ,d :µ Ja.k 
Ş ~·ı Ük gw·cşemedıg T, , ikendiSın.ı.nl 
gure.ş.ıp lbeo<llbere k:<ltlıi(ırrl ooy -
l:<miş ve: 

c- Sütçü Hiis<..'Y"1:ı!irı arabasında 
Da; 'b .- süıt güğiirnü fçerisiıı.de bir 
ÇÜ:t ayQ]okabı göııdüım, Ken.dıs.ııe 

sottlum: SarsmtW!l düşınes'n d'
~ güğüme tı:kıhm. Ejier arobarun 
köşesinde ası.la duran yem 1ıoriıa

sına ik:aysavdım, sanra hayvanım 
hıi<; bu touıbad'.ı.n Y.'ım Y" 'lne'ldı, de
di ! .. Diğ:.n·l:erirt.m ı;üığü:ııı.le;rrıde 

de paıçavrabr ve tüllbent!e! bul -
dum!• iMa;rıli apa.rtııın:mmda Bayan Bel'- tici ımeıınurun masa fuı.:rinde 

~ Suzaıı.ın da'ırcsmde kumaı- oy- bulıdı.ıtldhırıııa. iddia elit'Jrleri 2800 
naıhtchji:ı "° şehrim:i:ıe gcl~n bazı l ıra -ııarıı. da kat'iyyan ma.sa üı:c~ 
zengin t.aı,ralı tüccarları Azi!ı., Av- rind:ı 'buıınmamıştır vıeı !?ep:.miırin 
r.aın eınlnıde :iki ki$rıin buraya. ı:.-,-pber.i, eii2ıı:lıa.ılhr aıra.n!>'.a.k su • 
~.itfuıdüğü poi.İ9Qı:ı iıddie. ohımnuş reblıe lbu şalı.;i paTalarunız üze-r
ve ili r ı::eoo vakti ~iir dairede lerimm.n a.lr~ır.' Birkaç tane 
lbuhuıaııı ıı ik:işi kumar o} namallc f..şll~ bı.r des-l .• poker 'k:!ı/:ıtJ.ı da y'~j 
suç · B"Jo-of:u 3 üru:ü sulli reza - masanın Ü:z;"1Cir.ıdl-· ı ~itli; ik me
)"1 \tr~lerıdir. Muhııkırnncde mur ·tJ.r.'.tfındaıı bir büfeıııin gö- ı 
(l);'l.ZlJUnJaınrı h.'IJ6i ve avukatları 1 :ıiinden çıJ<.arılu.1';1lır. Her evriJ::< 1 
lcwna.r oynaı:lıldarıru şiddet1e- r. d- pdker ildığııdı 'bulunotı!Jr. Poker 
OOd rck: oyn.:mılsa bile OOkara ..,.,\ya kılıca. 

'Yl"t\l. Taıimın radvosu buı;un aı;ıJ.. 
ırn1$1:rr. * Senedi ohıNyan gayr.an<ın -
'lrulıem;~a Adiye Vekil.eti: 
}"'1. lbiır kanun Jıa;.ıll= hazuı1a -
.m~ır. Her ıtaT~ta kad.a<itro oo
k'.mı}.ri şahit ve ebl. vıılkui dm -
lıeyiıp ibu lk.albı1 yer.l:ıri ta'PUva rap
ti.ıd.ro llöer<lir. 
* İ~ "'" F:n.an&yad:m m<ım

.le'ketj!nü.e &>v:;ıat Rusya ynlde 
&mir ve emsali m~l.:-r ~:r
t;.hmE'Sİ içiaı. ıtreımael a:' yıçı dmak -
tadır. 

•- Biz m orada. Wp!aıımı.ş i:ıu- ıbeıı.ı.oınect ki için kumar say1Ia • 
loomımnz ?aaletttayin ir ticari ımaz. Bu b:a:- eı:'ıl ın~ oyunudur! ... 

• ••••••••••••••••••••••••• 1 

gı.:.: med ın ıba:jk.a ıtm- şey d ~ir d ımi~~rdir. 
deyftı memuo:'1wırın: 

c- Kumar oyttııu;-o,.J:ın-dı. Tarot
çadan gördillc !. • ,!kblıarmırn doğ
ru olarnıyacağı bu ·k~le mah -
korll<'Ce 'tcsbit ohmmuş -v.e b na -
ı.ın. • •/Ilı iıki mı ımırrun f;ş!crb pa
ıral:ır hakikındz..k.l iddiasına •ka-rşr 
11 ki:;inin ifad<"Sİ ~ay0m 'ka'bul 
:!Örülerek 11 ımazııı.m !hakkında da' 
beraat tkararı \'l::lı' lim'ştir. 

Ve sokağa rokan o~urduğumuz Mulıa:kcme bundanı oonra. avu _ 
adanın peoc<ına 1*rdcleri kumar ka1:Iıa:ruı il.al b, U2let'İrıe bir l(iir.ı:füz 
<>cv"!:cın<ildıi(uı:ıız için da.ma açılk bı- 1 !bir de ır-~. vı:Jcti W:-'a ımaiıallin
.. .::l!tıimıştır. 1kı siv 1 pO[ıs memu- ~ de ~ taraça üı:crinde; mevzuu 
ru bır ~ üııerine karvımızdaki bahis .Jc>: memur,ın h.'.ı.k "1 ve ehil'. 
Ahuciudu so1c 'Uldmti 1 nuır~alı \'.Ukufun da iş!.i.rakı~ l<.!.'Ş fler ya;ır 
aµa:r',1mooun t.araı;aıs-..na çrkaraık k brnı..$tır. N::ıti ıdı. tlış:ırıdan içe-
o;Lı:ıın iQcırisımıı :b.r ı:ıihldeıt l.3'ras- 1 ı"Wllin ı;!Öriiliııniyect'J:i, tı'=ı:::na - 1 

- ll~ıy r,,! Nerd!'&in? 

Yazan t lskendcr f .. SERTELLi 
) 

Hüseyin üst k"ttarı' cevap ve._-.Ui: 
- İ<J an ~..:r. Bir:ı:z belcl:e bem aJt 

R CİC ' . 'ka:tt..a. 
Aıııınet ·beıo; on dW<:..k:ı OOklc<i' . 
H us tY~m üst kaıtta ııc 1$i rua

tıtı:ro.: ? 

U yerdk: dişbıini sıka sıka gü
ıI vc du. 

O ~ ıkiih uyu1dıya.raık, kiıi:ı 
Jıoo,u.,.-ım!t s:ııba!u güçlü.ltle w -
du...ır. 

* Eun !kapısı önünde iki haydu.t, 
b >aşa veıırıriş, ymıaş ya.vaş kx>
r. u tt'du: 

- Recep bey bu gece .gelımodi:. 
Aıkşam:dan ö:r ı?iirüOOu .. Gitlti. Sa
km b:ışlarıına .bir felaket ıı~lnıesiın. 

- Ne rel:akebi ı;elcook. Onu an-
c (Yalrnt:z) mai!'lUıı edabibı'. 

- Bu g ~ Y ılımazm ()l}U ıtaikiıp 
o'.ı.ıı f:i;nı nerdaı bi1ıyoısun? 

- Biliymuın. Çümtü, a-vı.;l.."911; 
Cc · diye ~ tniruma atr 
t ~IZ admrı, Yılm:rzla beraıber 
&uz,.,<V".ı.:uğa gelmiŞk 

- Damek kı, Yılmaz bu ~ıyi 
11""111 ZT!~~ gıeçirdi?! 

- S~'Z. 
- Peki amma, Recap'tcn ve d1-j'jrr 

;:;1aru= !i'l' baib.1r yoık. 
· bu t=.fu ı:ıe(l(rok ves:a

:ıış)anhr. 

İ1Yt.mıa1 ki T~ eve 
. 

- Bl<n de böyk- sanı,yoıımı, M> 
· ı, ikiınfaıckın b · · 
td::,fQri)a ~ ıamn. 

- Öyl..J ~e ben ineyim. 
- Haydi ırit. Falaılt, çebuk dön. 

Bıl\=n ki, evde iiJ; ıffi;:;ıaf rrımoz 
vat\ P !arı bır kişi mıthafarııa <~ 
demez. 

Aılııınet mıerakındası çatlıyordu. 

Yavaş VQ'Vaş m • dive<tlerden ır.:• 
kelli< üst :kalla çıktı. Hüsey"1, SeJ,. 
rruırun j"alttıi(ı odavıa girmşıi. 

~1t sofadan şu kor.oışmalan 
i:sitll: 

- Haydi t1ı Koı1kaklığı bırak. - Bu gece bod.Tum ıkatmn yt."ni 
B:ın, l"limdc tab<rnca olduktan "°"'" J:nr mısafirmı ız ı!cld:. 
ra. evde on kL~, oba, oe(('S aldır- b f · ld "·"ı L-ir masa .nmız l(e ı.. "'""" . .,.,y .. 
marn oıılb.ro. Taru:y<>r musun? ; 

Ahı:: t iSmmdelki ha)'liııt ya - - Ne dcdn? Orta boylu, şiş -
vawı bp1yı k:apa.dJ. Yokuştan fiıı.. manca bir adımı rd,.ü-il mi'.? di. ,.. 

- Evet .. 
V'O ılciıııseye ~ıiinımeıde~ isk:e - - Ah, o beınım aovukı•hmdır. O 

k<ve gıtıtıi. zavathyı d.'.> bu baykuşlar yuv.asıı'. 
~ paStaıczya girdi. na nıısıl düşürdüler? 

Dülkkiırılar •h'.;-nüz yem açıl1yor - _ Kimse düııüıımedi .. Kıendi a.-
du. Meydanda ki.mse1er yoktu. -.""' ·ı~ geldi. 

İlik vapu:r yo.lcwarı yeo: gi~ ·•~ 
lETdi - Seani.h Bey ı;bl, ona da bir 

Aıbznet düJ<ıkfumı bi:r kdşesiu!e tuzak :kurdunuz ckği:l mi~ 
duran tclefıomı aÇ!>ı: - Şiırndi hifı bırak. EvUıe ben-

- AIJ:> .• Afu .. Sm m ISİn ).lari ! . den başka lkıi.mse yok. H<ıydi, baoo 
Reccıp Bıey orada ~ mı? .. Ne b.ır Öpücük ver de koc:aına ve avu
dedin. •bu ~ ııelhnedilb.- mi?_ kıatlllll ~ selam ı;:ilt:üreyinı! 
'fulıaıf llOY' BYze d_, ~ dıı - 'Haydi, alç*- Sen eiendiııe 
:ınvalı: C'Utik... böv'ie ili< s:ıd~ ~? Çdc 

i!ıımı:ıt ~1:ıuk lhlefonu ka - yakını:! a koI!ann= ki< O?QC1ar vu
p:ıxh .. Dük!k5.ndan ilD; ~ a.l.anılt ım'lt!uAıı zaman, ben de sir.n k<II'-
~aır t~kıi evıe di:iııdjl. • ı;mııta tı~P ~ !im. 

1 
AfmıCt. ba sn~ olan ma-. - .Beo akı.y ~ Hal<h-

hut ~ EQcröıyıe gl.ıw gimıcz, mı E6!Jiyorum. >Bıı J?CCe ııabalıa k6- 1 
ark--•ıııe iled-::ııdj,,. dar ~ ııyumadı:m.. Sot:ıOO seııi 

Tufan tufana 
Geçen gün Ankarada oynıyan 

Gençler Birliği - Galatasaray ma
çında müessif bir hadise oldu. BU 
oyuncu hakem.. hücum etti ve to
.katlad1. Ve bu tokat hadisesi mön
ferd bir çirkinlik halinde kırlma
dı. Diğer, bazı oyuncular da. işti

rak cttHer. 
Bu hadiseyi gazetelerde okudu

ğumuz zaman müteess'r olduk. 
Sporun, gençleri daha centilmen 
~apacağı. propagandasını arttırmak 

sırasında. ndmune olarak, bu çir
kin misalleri nıi gôstrrelıinı? -

islerinıizc biraz daha fazlaca ha
kim olaltın. 

BORHAN CEVAT 

•- Teka-daığlıı Hu&eyjn bana: 
El\',ır evvela beu:i yeru.ırs.n ı.unra 
Jak Şer, ne ııürcşe'bi:J'irs;n diyor. 
Kendi s :ıııo ımrc~"Cliııın· okıuyorum. Ne
ıut: isterse Hüseyin pahliv.ı.nlıa 
günışmeğe finnardeyi.m '. .• 

D$r ~~an ,;cıı.ç pd!ıiliivan -
llaTJıınızdaı,-, Srcmab F..ıtbi de Di-
nar.h Mehmet pdlıliva.na meydan 
dkudı,ığunu, h!c nüz 18 yaşında wı 
92 rkıilb olımasını r~en, Dıı:ıur -
hyı yeıııectığ.ini., !bunun .ç n 200 P ra 
imyduğunu söyılemiştir. 

S'clxıst güreş İkincisi .Marrisalı 
Halil d.\ Bunıaıd.a 1.eı"tip olunan 
Dinıarlıı Melmıet - Bu1ı;ar Ferı.ş -
,tıan.of müsabakasında Bulga.'ila 
gürqşın:. 'k lh:ı:kkıruııı ıkeOOin.:;ı a t ru
dı.ı;!:u nu beyan e1ıın ı;tx. 

Not: Spor mı!hıarriTimiz Eşref 
Şefik bu ımevzu ve defilıeT etra
fında yarın şayanı dikJoaf; biır yazı 
yaızacaıktı!', 

Hüseyin makeınede bu ifadeye 

lka:rşı: cSarı;ııııtııdaıı aya'kikabıJoıır 

giiğüım.1 rkcndilıeri gir.ınişti;r.• şek

linde N a.sradıdin hocanın bo9tan 1ıi.. 
:kDve; ne benzer garip bir mantık 
tutıtuıııınuştur. S~ memuru da 
hükı'.mnJt ,1ıabiJbiaıin OOZ!erinı teyit 
dtını.iışti:r. Mi.lhkeme şahit oelbi iç;n 
27 mayıs saat 15,30 a kalmıştır. 

İnönü kampı 
Hava kurumu Tür1druşu gmd 

d.iira~ü tarafından ~ınr ytl 
Lnönürne açı.l:rrıak;t.L akın cİ.nönü 
lkıampı• nnn bu yıl da •küşadı ha
zırhklııırma geçilmiş V\ı ~ di
nık:tfuıllik, 'ka.mpm W!" .ilitiyacı 

i1tı d \i{er husus1anm tam.i'lllC ko -
yuJımııştu:r. 

K.ımpa kir~ i.:ıtfrak edeo.'li(i 

ycikı::ırda Lelli o!.aıx!lctır. 

lxıktediın. Btr öpüci-'ğü çok mu gö- ===========================! 
riiyorsun bana? .. 

- Haydi, defol şuradan. &n Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 
sckM kadını deitilim. 

Sofadan bir ses daha yü.ks: !ifil: 

htı.ı.a'!Hiiseyın .. İşin biltmedi mi Rus yadan Almanya ya yardım bahsi 
Hüscviın odadan ~elirşla çıktı: 
- Ne haıber ..ar? Re.sle görüş

tün mü? 
Alıınet yala nsöy led.: 
- Görüştıim. Bimz sonra bu

rıwa ~·lıeceklıor. 
- Kasayı ~uşl.a1- ÇU? 
- B r şey ııöy lıe<m<ıdli amma, çok 

neş'ehydi.. 
- . O halde ımuvmfakiyeı!:le say

mw; olliaca:km. Çür.tlcii reiıı neş'esi 
cJ_knadan kanuşma.k bilıeı i>tcınez. 

Hliisc y .n, Ahrrı.:ıtııc beraber :ıJ.t 
katta imn:işti. 

Odada oturdular. ; . 
Aılıımet sı.g.arasını yalutı: 

- Ne o? Y uıkandJıkt kıaıdma giYı 
koyıdo.ın ~? ! 

- Nerde:ıı an tadm blJııu? 
- Koımı$manızd:m. Sleılıına ba-

ğlTl:ymdu. &ı.ğı.r olsa iş.rtli.ıtli bu 
sözleırL. 

H'İi9e5'1İın r!.l,'..U çel<rti: 
- Vai!bhi bu ~a a.ş,k olaımı 

Q-..crn saııııa hir şey dövliyeyim m>: 
ble:n. Dıal.ioe s:.vyorrum onu. Hem 
Sema. rolse JaVlk bir kıadr.o değil 
:mıııa tı::slm ol:ıruıdı ona. Ço.k na-
mııciu b1r k.xlı.n.rru:ı .. 

- BôYle bi.ı: ltııtlırıdoo ÖpÜcÜk 

-"""'"'• nııml cu:an.<t ~? Hıı-
lca..-ete ıihıli)~ mı vaııdı yolksa ?. 

CDeı;anıı nr) 

Bugünkü Avrupa harbinin bir 
safhnsı da İ!Jı:antlinavyanın bir 
kısmında cereyan edi)or. O sahada 
ne gibi amillerin kar~ı karı;ıy<ı gel
dwinı düsiinnıek sırasıdır. Serbest 
d;nize çıkmak Rnsya için daima 
bir gaye olmuştur. Harita gözönil
ne ı:etirilince l\olurmansk sahilinin, 
Kola yarımadası sahillerinin meş
hur sıcak su akıntısı Gulfistrim 
savesinde senenin her mevsinıin
de buzlardan azade old~ h:ı.b.· 
ra g<liyor. Rusyanın son İmpara
toru İkinci Nikola Murmansk'a 
kadar deıniryolunu uzatDll.ŞtL Sim
diki Rus hükumeti, 1933 de Baltık 
kanalını Beyaz denize kadar kaz
dırmıştır. Malum şekilde imznla
nan son Rus - Fin sulh muahede
sine göre Finlfuıcliyadan bir d<lı
Iiz elde ederek Pelsamo'ya kadar 
vannak suretile Rusların almış ol
dui'u hak ergeç bir gün Nor~te 
bir limana salırb olmak istedikle
rini göstermiştir. Rusl:ırla müza
kereve memur olan l.l'in murahhas
larındnn birinin dedil!inc göre 
:ıml<lkova'd:ı konoşulurkrn meş -
hnr Rus Çarı Deli Petronun da a· 
dı geçmiştir. Qünkü P>etro Rnsyayı 
büyütmek için bü)ük tnsavvurlar 
bt'slemiş, bunları hakikat haline ge 
tlrmek i~in harblcr açmış bir Çar- j 
dır. 

Bu sef r RusYoııı Finlfındiyada-

ki mühim bir çolı; yerleri ele ge
çirmesi ileride Aln1anya ile bir 
harbe tutuştuğu zaman bütün mil
dafaa noktalarına malik olmak i
("'ndir, diye ü:orrine konan sözler 
tahminler \·ardır. Ancak Avrupa: 
lı askeri ve sivasi muharrirlere 
göre buna birdenbire hükmetmek 
doğru değildir, Çünkü şimd:ki Al
manya bugünkü · Rusyaya büyük 
lrizmrt etmiştir, Finlandiya har -
binde Rusyayı müşkülattan ktır· 
tarm .. tır. Eğer müttefikler Fin -
lindiyaya imdad için Norveç veya 
Fit tsaıno sahillerine asker çıkarsa 
idiler Almanya da İsveQf'. bir or
du yollamağa mecbur kalacak, 
İsverin şimalinden çıkarılan ve 
Alınanyanın muhtaç olduğu de
mirden bir müddet mahrum bulu
nacaktı . İ!;te Almanya bu.nun için 
Finlandiyaya yardım etmek üure 
müttefiklere yol vermemeleti için 
İsveç ile Norvcçi son derece taz
yik etmiş, onlar da eğer müttefik
ler karaya asker çıkanrlarsa Fin
liıudiY'llya kendilerinin artık hiç 
bir sureti~ yardım ctmiyecekleri
ni bilılirm~lerdir. 

.Bu afhalar hatırdan çıkmıyor. 
Bıtanıf Rusyadan bundan sonrası 
için işte Almanya ·a b' r ynrdım e· 
dı1ocekse Iıııım hal!j;i şek!,, in.hisar 
edccğini görmı.-k kalıyor. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

Şarki Avrupa "e 
mokrat devletletı 

r .... : AHMET şt)J(BO JS 

Hayli zamandanberi. ~' !{~ 
giliz Hariciye Vekılı Lo la" 
faks'ın reisliği altında toP pıı 
ta olan cenubu~rki. Avru illfİ 
1eketlerindeki Iııg.!iz el\ el\ 
içtimaı nihıayetl.e1lmi,Ş . 1~1r. 
memleketleri"e donm~ iJ;I 

Ma!Umdur ki, sefır~ııgil 
ıM, L<nıdrada topıananırıııınY 
Fransız konseyinde A ~ 
karşı ticaret ablukasının sa 
ıend ' ., · el·· .. üldiJkten .rı.mesı uşun 

karar verilmişti. 
. tart"' 1 ııgilizkr Norveç •U !<I' 

lem~yi dü.şİ.inür1'en, Al"'4nço 
· rıa ~'" bıt 11ıe1nleketin ıs ı " ıardl· 

k•rarlashrmı.ş bulunayor ,. d 
nac11a1.cyh karasulara ına~ iS 

· N •tv· mel< Alman,,aya or• 
• :"f 'dU.. 

i<;ın ı.·csile azı.rlamı.ş o~ Jıl 

Harbin alevi şirnal ~~d 
int kal etti!iı bir sırada 

11
,;ia 

da /JU1iliz sefirleri topla"' Jll 
cenubi Avnı.pa yolla11"''.: ilZ 
yaııa kapanması mesele• ıe ıd• 
de tedbırler dii$ümı.e1' eıııı: 
Bu tedbirlerin mahiyet•,'' b 
rih olarak bilinemcme1' e ııiıııd 
her halde ana hedef ,,ıa gd 
Alm1211.,,aya mümkun oıılu 
dar 111da ve ham madde ~te 
mani olmak. Fakat IM t1ıa11· 
bunu nonnal ticaret şa ijt 
çerçevesi içinde temin eıııı~sOl 
lı.şacağınıı şüphe yoktıı;· ft' 
bu mak&atladır ki şark• -.efl 

ticaretile meşgul oınıak :lizf'l.s! 
lngilız şirketi ttŞkıl e ~ 
Siyasi tazyik nazi Alırı.ıl"·,ni~ 
ku.!Landığı usuldür. tnff'ıter 
Fransanın elleriıı.de bol ~ıe 
dır. Binaenaleyh Ahı.anYa $ 
sahada rekabet edebilirl:~et!• 
sen Almanya bu m•1" 1 ~ -~· ı.ca,e mübadele yolile do.ıcı _ id•'· • 
bilecek bir vaziııett~ dıgı v 
manyanın endÜstrisi /ıa~1'~1 
noksanından dolayı r.ı , ,» 
vaziyettedir. lsveçten de"~ıG''' 
mayınca daha zıyade :o~ ı ı· 
tır. Almanyanın 1)()1'JJ1'l 1ıer& 
gartlan içinde bu nu.111;Le~d~ ' 
eflla temin etmesine ıın b• 
tur. Ve Balkanlar ıçııı e; C~ 
tehiıke de bu noktadadı 'a ıı~ 
nonnal şartlar altında e~ ~·"". 
edemıyen ALmanyanm. b ıa~o 
leketleri yağma için ıst• 1-,;.ııı: 
şebbüs etmesinden k<JTkU 
dır. , ıe,_ı; 

Londradaki sefirl.er k~iı05" 
fii.phesız mudenm bu sO ,.ıııı 
11ıeşgul 'oımtL§tur. Alı ııa iıl 
harbi eetıubuşarki Aı·rtı~; o 
tikal ettirmeiie asla "ı!JC8~, 
dığı tekrar söy!erımışt•~·,,ıaı•~ 
ru olabilır. Fakat A. ı1vı'~· 
csulh içinde bır şar1'• ırıeı" 
hakkındaki göri4ü -~le bU a# 
ketler halkını'.' gör~~,; ıl ~ 
ehemmıyet!i ıark va,-•_.,,,. :s 
ya cenubuşarki A vrıı?""~iJı 
içinde çalışıp Aımcıı>~ · iı!' 
yen bir çiftlik oLm;JSl'~~ " 
Almanya bu 11ıemıekc\ ,eli 
sulltnnı karşılığında b• ,gıııl4 li 
meknzin alacak. Ve A ~ ,.# 
ve hesabına çalışm•Y".n;'!ılıı" 
en ağır ceza,,a hatta "' ' ·· 
ruz kalacak. Almanya~ 
gesi olmak pahasına. ııcriıl ~,., 
cak sulh, bu memle1'C ellili!&' 
edebilecekleri bir sulh at 
halde Almanya, c1.emo~1' t~ 
!erte şarki Avrupa 111' tiıı' . 
de serbest ticaret re~ Jloi'~ 
mek mecburiyetinded~ fi 
ıe bu ticaret rekabet• _..nı;pt' 

nd k• A "" ffl"". ·oı 
sı a, şar ı ımı,.-: eri ~· b 
!erinin siyasi istıklall ·rı ~ıi Jı 
vardır. Bu memLeketlt;k,ııı, ). 
harbi istem'Yor· Detll tııı~ııı' 
!etlerin de harbi c~ıı c/.: ıs'~..ı:i 
rupaya intikal ettırrıı 1"'··~ 
d "kleri ·· h oktur. fal' ı1' ı ne şup e Y ..• ;,tti li' 
ile imzalanan tedafuı errı' 
ahedesi bu sulhperver 
~k bir ifadesidir. kİ !!:ı.'J 
Şu halde cerıub~.;ar, il"'': ".ı.'• 

için harp telıliJ.:esı, 11" !711 cJ<'!. 

devletlerden ve ne ~k hP~ J 
ler arasında çıkabileC •1/ctıe ıfl 
ihtilıiftan gelebilir. S~";.a.Jlrdi 
ke>dileri1li .-....cıde r .. r ' .... -. ıeJe r· .~ 
karşı tecavtize geç11 

0
z01rsa ,ııı ı 

sebep ve amiller ne ştıl~ıı r.'', 
Herhalde Balkaııla"~tııe. 'ıe: 
raf•ard rlar. Bu va! ·11JeP ·~i ıf 
ancak son günler 4ıırsJI• ' . ~ır 
hii.rlere bakılcıcak ~ le b":, 

1 
&ı 

raftan gelebili~._ B°cı rıcıJl<•,;11,.I 
keyi önlemek tÇ1Tl ı:o r. r 

lhtt11 J ıı 
!etleri ve ~arkta sıı de"1ol: 
swa taraftar o/an 
!etler 1ıazınklıd1•lrır. -" 

~ '.! 
c' ~ .... k' !7' * $.fır. zcle $,ırııt": f 

suyuna ıııt.ırar# 
uran N ır;rat jSl!l p,J. ~ 

te define mü~ 
kııJ.:ııııtınıJtır 



orveç'teki son 
harp vaziyeti· 

SON TELGRAF'ı_a_ta-;rihi~frikui: 48 

Reşit Pafanın Hatıratı 

İWüttefikl er Yakın şark ordusu tamamen hazır 
1.,,,. 

(1 illet llllılf...,. dona) 

ile Polonya Baııvekıli ~ral Si -
korsl<i d• hazır bulunmuştur. 

Cbanıberlain'in buyün Parlimel'l16Cla, 
Norveç hare.kalı ve son ıQasi btıdi
sder hakkında izahat vereceği Lon
dradan bildiriliyor 

MAKEDONYA ATEŞLER iÇiNDE 
~ ~'" 24 (l'Iunui; - H~ Mı-' Yakın şark [nıgi.1.iz kıtaatı şimdi o!mı. lrtgilıiz Ju-t'alanndan ıiııh4 
' ılııııma1cuı olem Y enFclanda malzeme ve ttsliluıt bakımından kuın>etlidir. Filiııti1'e yeniden bır 

Şura bugful saat 16,30 da Eli;oe sa
rayında, Cümhurreisi Mü~yö Leb -
rün 'ün riyasetinde bir toplantı daha 
yapacaktır. Başvekil Pol lkyno, as
keri vaziyet hakkında izahat ve~
oektir. 

NARVİK'E KARŞI TAARRUZ 
BAŞLADI 

\azanlar: 

lıiiie 1 KaJıue11.in cımubundaki lıazır bulunmaktadır. Bu ordu, tı· çok Avustralya kıt'cıları gelmek-
"de 1lıaııeı.rra ııapnıa.ktadır. ı mıımi harptıe :ım-kıa. buıu .... m114 tedir. Pari.s, 24 (Husu.i - Londradaki 

İngiliz ve Fra!l6ız Alp krt'alannm 
muhtelif istikametleroelı:i ileri hare
ketleri devam edzyor. Müttefikler en 
mühim vadileri ellerine geçinnekte
dir. Almanlar müdafaaya çekilm~ 
vaziyette<t . Narvik'de mahsur bulu
°" Alman ku,,,,.,Ucrine ka!'JI umu
mi laa~z başlıınu.~r. Askeri maha
fl bütün umumi vaziyeti nikbinliltle 
ka!'Şılıyor 

İıkenckr F. SERTELıJ, Cevdeı Rqit_YULARKlRAN) 

Buigar .ç~teleri gibi Rum çeteleri 
de şiddetle takip ediliyordu 

, Almanlar bir İtalyan vapurunu batırdılar 
1.~ 24 (RaıdyQ) - i•al- nis.md• f~iltere- aç~nnda, bir f b:ııtır,'ornıstır. Müt=·b&tından pek 

Şüra c;:ok mi.ihlln kararlar \'{"rnU:i
tir Norveç harbinin bir an C\'vel ne
ticelendirilrnesı ıı;ın dört hüktımet, 
bütün kuvvetlerHe çalışacaklardır. 

-...ıtı'a:lı BaJOO v~. 20 Alınan del'i-ı&ltı ı:emısı tarafından azı kurtuhnu_'ltur Cemilet pıaa işlııi Karabeti. va
sıtasile yolwıa koyduktan sonra ı 
~eteler f"'lkil ederek, elaltından 
faaliy~te geçmişti. 

mu reteci Y"ı>mak tst1'or .. .,r. ~ 
ru avutuvorlar. Fakat 'ben buna 
razı değ1lım.) di'ye aj!llaınıstır .. Belçika fevkalade tedbirlerini arttırdı Norveç sefiri, müttcfiklerln ~i 

yardımından dolayı hükumeti namına 
!e>f"kkür elmiştir. lt~24 (A.A.) -Mlceri aın- 1 yakjnmdoki Eysdmık<imürünü as- t ait b\Jtiin nakil vasttahırım ""'Ö.'-

~~ Yem~ ık<mu- lot>r'.!e> işgal ettııirmiş ve he- türlü -1anıı rıı.ü:;;ııder.~-ıne ıbaşhmıışl.rr. 
-~ıııa ı::riş.Tek Stroııd ~l'ııtı kcsenik: ve ecnebilere 

TilONDJEHM ÖNLERİNDE ŞİD
Dl:.'TLl MUHAREBE OLUYOR 
Paris, 24 (Radyo) - ngilız karar

~ffllinın bu sabahki re:-;mi tehliRi: 

SKAJERAK'DA YEN'İ BİR DENİZ 
MUHAREBESİ 

jandarma kumandanı, muta ~ 
sarrıf Reşit Pa ·aya verdiği bir 
takrirde bu rem iyet hakkında 

şu malumatı veriyordu: (Vesika: 

Rcşfd Paşa günler g~tikçe için
den çıkılmaz bir bale giren komi
tecılik işlerini Rwn gençliğini na
sıl sardıfını görüyordu. 

"' .Aınerikalıların büyük bir sırrını çalacaklardı 
't~~Q~ 24 (A.A.) - Virjin -
~Uan.t.b() d<ıniz üısaU OOJ:yJtı

·'n bir; Aınıe-lka:m n m l'li 
,~~ ait en ıbü)ük srr -

lı! ... -::-~•ı çalmak 1ç oı yapılan 

1 
~ ."""'J\.ı:;ü m:r>'da:na <;lkamıı:ı-

Nor\'cc'teki .ıskeri harekit şayanı 
memnuniyet bir halde devam etflW!'k
tedir. ~üttefik kuvvetler, büli.in cep
helerde Almanları püskürtmcktedir. 
Trondjehm'in şimalinde mukabil t.a
an·uza geÇ'ilmiştir. Pc-k çetin olan bu 
muharebe lehimize olaı ak inkişaf et
mektedir. 

Londra, ,24 (Hususi - İngiliz tay
yareleri dün ilk defa olark, Uslo'da
ki Alman dt>niz tavva elcrinj bom -
hardıın<in etm~tiT. ·İ~gillz tayyareleri 
Norvt.>ç. lisanile yazılnl.$ beycınnaıne
ler d,.. atmı~!a dır Bu beyanıı.ı!ncler
dc rnüttcfikl~ri:-: sür'at!c yJ..·dlmn gt'
lecckic.i, h.::ılkr. tayyare mıntakalA
rını tahlıye etmesi, ,-hrin bombardı
ma nf"".iilmiyeceğıni bildiımektE'dir. 

Z7). 

•Bu au on iiı;,uuıe h.klımet 

jandarma kuıuandaoıwn İı>lihlıa 
ratı çok doı:ru idi. Aradan beş altı 
gün geçer geçmez, sergiy gittiği 
iddia edilen hu gençler jkişcr ü
çer Sereze dönmü~lerdi. 

kaıbeJ. • etımiş ve ka<,.'ITlıı>ğa muvaf-
fule olmw,ılur. 

Polis mı '11Urlaxı bu hususta hi:r 
şey söy)eııncırnckı!L'd.irlN. Üstte ça
lışım aım,lle arası oda lahlcikıat ya-

Nöbei'.;ç ., ı:. •nl;>rurlıman tayyare- ! 
]erine ,ınadııst>s yeni ıcadod!li.n n.i
şa.ng.i:hı eil.· ııeçımıOOk iç n oksi<lıik 
ga:z Jambasıı}1 ·bir tayyare han.ıra- 1 
nnm ·k:>pısmı d!lımeğe çalışanı, 'bı~ 
adam gÖI"rıık üsUüne art.eş C'tnı.ş:ir./ 
Aıl':lm yaralanmasına T3fl!Tl€'n mu- pılmaıkl!iaclrr. 

~-~~z~;~~ ~~~-~.'~mi~;;:;;_~" 
lııı..~ Vürdivus!nk ;-akımıııtal· k'i Sov_,rıtlcrm büyUk Okyanusta- mekted r. 
·~ ola;n Rus ha\·a ma - ki biJlrün f.001.an ile büyük bom -

İSVEÇE ALMANLAR İLTiCA 
ETMEMiŞ 

Stokholm, 24 (Radyo) - Harl•''ye 
nezareti bir gazetenin, sveçe 600 Al
man ask<>rinin iltica etliği hakkında 
verdiği haberi tekı:ib etmekteGır 
CHAJ\IBERLAIN BUGÜN İZAHAT 

İTALLYA HARP HARİCİ 
KALACAK 

~ 24 (Huısusi) - Ko1'pOras
yooH-ar meclis;nd_ haric'Ve u:ızaret.i 
bü:1';:esi l?Öl'ÜŞiilürJo'lll, bütçe ırnaz
ba.h muharriri, İta}y>ınıın haııp h> 
r ci siyase1.ine devam edeou(ıini 
SÖ)"lı.."miŞt'ır. 

ko~aı::ı önünde \-Ukubufan ııuma
vışın, Rum cem?~>etur ~- tc '~k ~e 
yapıldıı:ı anla.şılıruşlı~. Aldığ.ıırı 
rr.alır<"m maliırnata göre, toplan
t•larıoın b.rınde, Bul ar ruhani 
reısi i e Ulah rouallım .. nın ve di
~-r b:ırkaç Bulgar ıı ka:iL~e ka
rar verilmişi r. Bulı::ar ru.ha.ni re· 
ısin'n oı.urdugu ev Rıım cwn•yet 
efr dı ta.rafından taras;ı.rt altına 
almmıştır. Rum gençleri fazla 
hcn>can Rii:.1ermekle \'c ceırJye
tin faa '•,..,tinı:ı alevlcl"I:> icraa la 
~lenni istem tc.>d:.r, 11.i.h .• • 

Jandarma kumandanının muh
biri bunları birer birer hükümet 
erkinına göstern1işti. Bu arada ih
tiyar kadını oaıu .ı. 'aşo da Serezde 
görünınüştil. ~a~o·nun anası, tck
ra jandarma kumandanına gider 
rek oğlunu \'ozn:ke götürmek i,s.. 
tedii:i halde gelmediğini bildirmŞ 
ve jandarmanın yardımını iste • 
mh.~·. 

Jandanna kumandanı keyfiyeti 
mutasarrıfa aç:ırak: 

~ Netic~si belli olmıyan bir hava muharebesi _ . 
• "ıiie >u 24 (Hurusı)) - Toplar- ı lıeLlı olmaksızın netıcelenm~tir. [ meğe mecbur olmuştur. Dıq<r bır 
~ ,ı/lıMz:, adetçe fa.Uc bir AL.. Bir Alman tayyaresi Lüksımburg lngiliz tiayyareci<.-i. de yaralı ol • 
~~ ~·f??'~mid ta.vyar~ filosu ile t~praklarnıa dü.~m;ı,tü.r. Bir tn - ı mtı..>'\114 rağ~en, tayyaresini ii..«ü

VERECEK 
Paı is, 24 (Radyo) - Başvekil 

Sırrı Bellioğl Askeri 
Mahkemeye Verildi 

l\lutasarrı( R•şit Pasa, bir yan
dan Bulgar ('etclL·rile n~7asırken, 
şin1di de "Rum Cemiyeti. ve •Rum 
retcleri• ile meşgul olu~·or, onla
rın ~üpbeli efradını takip etCri -
yordu. 

- Bu kadına ne cevap verelim, 
Paşam! 

Diye sordu. Reşid aşa: 

'fıtıo. •Yyareleri arasında bir / gılız pılotu, obus ısabct eden tay. ne mdırnıege muvaffak olmuştur 
olmtlf ve gali<J mağlüp yaresini terkederek, para,üte in· 

- Bu, hususi bir iştir. Naşo'nun 
talim gördü~ilnc da.r elimizde 
kat'i bir vesika yoktur. Konsolos
han-enin iddiasına göre,. onu Yu • 
nanistanda açılan sergiye gilınit 
telakki etmek! n ba ka birşey ya
pamayız. Küçük bir çocuk olsay
dı, anasına teslim eder ve köyüne 
gönderirdik. Fakat, yirmi beş ya
şında bir delikanlı ·ı zorla tutup 
anasına te<;lim edemeyiL Bunlan 
sıkı b:r göz hap•ine almalıyız, de
m.işti. 

~sker Gözile 
Cepheler 

~ U lnd nllileden denm.) 

~h,~'ll'ckiıt 0artlaruıın diğe.r 
ı.; ı 0f kine benzemeyi,i.dir. 
~ ~ı;~ bir lusıwnda ceph<, di
~ IQ~ Dda çete, bazı tara_. arın'lt, \ı.,ıı:uhıı.rcbeleri yapılmak· 
l.ı~a bu ayrı ayrı şartlar 
"'ltliıı h da devam ed<n mubare
ı.!llı.ı •defi birdir. 
~~ 1 

bugüne kadar alınan ma
l~ .~~an, esas hedlfe doğru 
,"'it ""' hatlarını sarih bir şe • 
1..'°'i)~iisterıuek güçtür. Y:ılnız 
:ı.ı.td k~dar geçen hadiseler ..., 
'ı.~• e iki taraf kumandanlığı.· 
fı..~~eç harekatının inkişafıııa 

tesbit ettikleri planları 
' ek IDümkündür, 
~~ ı:.'ı.,n haberler dikkırtlice 
~Ot f~2İİnden ieçirilince anla-
1;."'ııı •.Alınan istila planı ihraç 

~,Q 01'iııin mukabil harekatı 
tt;t d '!a d<ğiştirilmiştir. Bida • 
"~~llııı taarruzla ve baskın • 

ııt.:'I •ve •j fetetmeyi gaye bilen 
,;'<lı;:• buı:ün ilk günlerin mu

'• •ilerini muhafaza için mü· 
~ijlte lt•çınişkrclir. 

l\ııı tiklerin planları da, müz-
64 •k İıııki.n ve ihtimalleri 

nı. . ....,~" .. •0 kak muhartbelerinden 
•I Ü%ere grup grup harbet

''!tıt1ı•n Almanlan sararak im
~lt 11stıretiJe temizlemiye ıle-

~ t~~y U gibi harek<tler tabia
~ r •~mana mütevakkıftır. 
\iiellzdcn Norveç hErekatının 

l İQ ~~·~ınlanma<ı "" kat'i ne· 
b,~1 Yıni için dah:ı bil: müd

tnıek zaruridir. 

• _,. ' - ••• \ y 
Gerçi Peronla cemi~·eti icraat 

safiıasına geçıniş bulunuyordu. 

M ı 
Rum kö)leriııı birçok (Rum Ma-

sıhhiye Üste-· Tevkif edilen B:rzı ıı-vata tahrlkfunjz mektup-! Evrakı 1Jal lcil.."iyı:\ ~'\J.Ç ddil.. olan ktdon çcıeleri) sarmıştı. Bunlar 
l;ı.r ııönde:nı.. Ude maznun e-skı lz- me.1<tupl.ax ve bu mel®tı;pların ya- Bulgarlara g(;z açtırmıyor ve mÜ· 

ld • H ·ı b" miıt •müs!akl meb'tt"l.ı B. Sırrı zıl:dı.in dak.'lo makınesi de maz- trnıadiycn onlarla çarpı ıyordu. 
şarl ge ı atay Şl e J h;ıı:ldkmdaki talikik:<t ıM"akı ı\ı:ı - ~ nun iıle -b.tt'abe!' m.,,..kez tkmııt:...aııı- Bıı arada hü!:fıınefn jandarma· 

S·""-'"•'ı Vekil.iti .ınus~~ .. ·ı B. kaıradan gdın ş ve bu.gün ;;~.ey>e l lığına ~üru:mü.ştüır. M.ırkez lro- larma d fazla iş çLlmustı. Bulgar 1 
.. u»J• "~- V . . h kk d b donnı vilayetçe mukt2tl.i muaıme- mutanhğı maznunu h<l.'!Tnı aııkeri ceieleri gibi bittabi onlnr da ayııi 

Asını Arar bu c:>b?"'kı oks1Jı;.ısll? azıyetı a ın a U ı ,; d: ~kıma.J o!uN>rak B. Sırrı İs- mallı!keme,.., vel'E.'Ceıkti.r ve bıı>gün şiddetle takip ediliyordu. 
Aın.ka.raclan şcihriııntze ı:enmi.ştı ... , k k '} k tanilıul tırf· lkez kornuta'lllıfıına t-E~ Öğ'l:tlen sonra maznunun ist;çva- :S b h 
Şııhrıımi'.ııde üç .e;ün· kalacak ola.n ere arar verı ece liım Nlıi~mislıir. ı bma ıbaşlanaca.kit..r. ergi a anesile topla-
müsteşar lbazı işlıerin Uilik ık ve IJ<it- Ha.rlç sufara S<·fer :va.'PITlak çin f ============================\ R 1 ' 

F\.ltıakıka bu gJ:ıj g.ınçJıere İbUD 
dıarı başka ne Y"4Jıla.bilirdi? 

Artık scrgı rub.aır>ctille leşkıilıU 
l.aııdlrıl:aıııı ,,_ıııç}.trt.n Qeteere tak
sirn edildikkd bu ~,. Jle ta.ınaı. 
men meydana çık:ını.ştı. (Pcronya 
oem.'Yeıtı) vaz.fesıiııı.i sür'a.l.le yepı• 
yor, tıeşkili.LWıı. tamaml.aırnıaık için• 
•ımi de :a~ tacl;yika baş -
lıyontu. Bu giıhi teŞk~ı Qabuk \!\ 
muv afiııkiya'J.e tamambya bıiJmek 
.çin, her şevden önce ı>araya hti
yaç VW'dı. Cem;yot ısted.il!'i parayı 
:ıı<rıeimırden OOc!aNc ~i<a.rar 
verrıı.ştL 

k.ılWe mG'l'{Ul olacaıkıtır. I)>illİ lkcı;u:~'lla ıkanunu muclbinool ,. J nan um genç erı 

f - i:cin a.hnaısı Uızım ~d:ıil~.nı Köoıtefll-1' T. Bu arada (Peronya) cemiyeti ı 
Vazı• eye alınan harp . svec e QQ ruz gizli bir işe girşmişti. Yunanis. c:eden H1'yfa liıı:ı:ını iç"1 ker l'<l'e _ 

Harp malüllerinin maaşlı vazi
felere alınmaları halinde bile te
kaüt maaşlarının kesilmiyecej:,oi vi
livete bildirilmiştir. Bu gibilerin 
terfi zamları da tekaüt ma.'.lşlarile 
brlikte verilecektir. 

, tanda açılan bir sergiyi geznı<jte malulleri yiilld]eyip dün liananıan:"1! ,gelince gidiyormll>i gibi, genç Rum mü • 
te k f ı rı H•"-. ..;1 ... -ı·~•~ (Ba•makaleden dnom) j tıkt. an sonra İsveçi kafestekı' kuş 

1 
b v c.u an • ~-) • .,. "'u ·-· • nevver er ni irer birer toplayıp, 

Yeni Mecmua iki 
yaşında 

Yeni Mecmua 5Z inci numarası 
ile iki vaşına girmiştir. Bu mü • 
nasebetle fevkalade bir nüsha neş
retmiştir. Zengin ve itinalı mün
dericatı ile emsaline daima mütc
fevvik olarak intişar eden Yeni 
mecmuayı okuyuculnrıııuza tavsi
ye eder ve kendsine mesaisinde 
daimi mnvaffakiyet dileriz. 

_.,__ 
Tayyare balosu 

İstanbul Hava Kurumunun her 
yıl "erdii:i ruutad yıllık balo bu 
sene de verilecektir. 27 nisan cu
mart<~i günü akşamı Tokatlı)·an 
salonlarında verilecek olan bu ba
lonun muva(fakileti için fcvka - 1 
iade gayret sarfedilmektedir. 

--<><><>-

Bono sahtekarlığı 
tahkikatı bitti 

Bono sahtekarlığı hakkındaki 1 
polis tahkikatı bugün ikmal olun
muştur. 

Son maznunlarla evrakı tahki· 
kiye bugiin saat 11 de polisce ad· 
liveye t"'liııı edilmiştir. 

-'-ık--'- k -'· k k l d ı bilıµ payl şmaktı!. vazi>;ı 1t . .tı""' '"'"' ~·a.r veıı ı:"-"' men birço · ıyı arını ve enız yo - Rum kö\.·lerinde askeri talimler 
kıom b .. "- ··- · !'"'-"'" 1 l t ı ı ·ı ·ı k t Hal bul ı, bu besabuı allii:;t oluşu .a;<>n 1.tJ!Un .ııı.uıan re:s -.;•~· arını ına),l ar a arı e ı e apa · yaptınlıyor, sonra tekrar ailel,rıf. 

' __ _,,~ d / t Alnı h d · k \'e ... 'orvcçe nıüttefJk havu, dLııiz ıtıqp:auu_,,a ır. nıış ır. aıı ava ve cnız nv- k ııe teslim ediliyordu. 
V _._ ''-'- · ım·n· '-- nıma vetlcı;inin yapacakları ılk baolun ve &ra ordularının yıldırım sür-

apur S<.e1ıllouııın ı ı 'fı.uM.1 . ati ile :reti$in. ıniJe~sir müd hale- Rum çeteJ.trinin fazla faaliyet ve 
aJ. '-·--"·-ti j ne kadar şiddetli olursa ohun Is· I ~ f kanununa ımuh if bu ııaı~·= , • de bulunması Almanvanın •ko- mu va falU} et göokreb•lmeleri ;. vc('in buna ınukabele ve hatta mu- 1 ,J • 

k~nd •'~;ıı ayn; ik~-una "Ör~ tec- ı kkak a· lay muva.ffakiyel• hesap ve tecru"- çın, efradının talim görnıü:; olma-<' ~~~ • ~· "' •· ka,·enıet edeceği mu ıa tır. ı· 
1 - -·'-•- ~ h'll helerini kökünden vıkmı•tır. Ara· arı şarttL Bulgar çeteciler d:Uıa zive edilmek üı.e.r.ı .,.ı:u,~eom . .., .. , nn<nalc~·h •Katagat. sa ı erine , < 

vıireJm:isaııi amir ıbuhırnna:kıt.adır. yapılması muhtemel olan i . - ' ~ ık ih da k~ybctlilen zaman ise İsve,.in vurucu, yakıcı insanlardı. Rumlar \ (Devamı var) ı 
racın ı(oJay şartlar altında yapı- lehine olmuş ve onu kuvvetlendir.. onları görerek, bütün Bum genç- e ı • ı • ı a ı • ı • ı a ı • ı a ı a ı a 1• 1 ee· 

Kızlar Darüşşafakas ı 
Darüşşafaıkaıda 'b.r kızlar kısrr., 

açılaıcağuu haber vemn:ştik. Bu 
iıususta yapılıafl' iı.:azırlıktar l:!mam
ianmış \1:ı Da.rüşşaıfaka müdürü 
Ankara;ya giderek Ba!1V{k5.l •ten 
icobed .. n tahsisıtı olınııştı:r. 

Bu 1ahsisııtl:& ;Darü.şşa!a:kay:ı bi-
1f.şik olan bazı biı;ıalar ı!Jtimliık o
luınarak b r kızlar Darüşşaf k-3.01> 

biınası ~ olunacaktır. 

Şehit yavrulan ile y~ı'.i:n kız -
lar bu su.Telle yeni bir ş:ı!kat o -
cağı bultmuş olacaklardll'. 

--<>--

Bükreşe gidecek 
ticaret heyetimiz 

Ticaret Vekaleti harici ticaret 
dair si reisi Servet Scrkinin res
lBiVindcki ticaret heyetimiz bu 
sab< h Ankaradan şehrimize gel • 
mistir. Öğleden sonra Bükreşe gi
dee•ktir. 

labileccği zannedi!.emez. diği kad~r Alman taarruzunu da lerini teşkil.iıtlandırmağa karar Za.yi ruhsataame 
güçleştirmiştir. Buna ra);"llıen, Al- verıııişl.rdi. 

A} ni zamanda bu taarruz vu- maulaın hesaba deg· il, inada '·ı'. r. 1 M''----'"'·- b 1...-. .ı.. • 
kua gelir rrelmez isv<ç otomatik- u .um arla Bulgarlar arasında ""~~ ı u ... uıuu.gumuz 

" nen bir gayretle İsve•·e saldırnıa· b .. ··k b' h b ı n.._......, ,_, 0 " L-'---• man müttefikler cephcoiııdc yer ' uyu · ır mu asama aş amL,tL ,..,,,,,.~""' .... ın nctmıs """"""u -
lan ve bunu da en kısa günler •ar- R g J · At" d ıl '-·' "- SA,.,LIK SOS-alacagı-na göre Alman kuvvetleri ~ um enç erı ına a a( an .. ır vaı• ... ı namına v \'J 
fında tecrübe etmeleri beklcnebı". · b h il t d k bol / YAL YARDT" B • v • >JTI,.,IN vine otomatikman müttefik hava 1 sergı a anes e or a an ay up .uu .-..>.n.ı•.w u- -

~e kara ku'ivetlerini de isveç lıa- ir, Netice itibarile bu saldınş da talim görüyorlardı. ı DAN al~ 22/1/ 1929 tarih 37 /10 
akamete mahkum bulnunıakla be- •· CYTOB!AS' E CO OSE va ve k3ralın-ında karşıların.da bu- b Serez jandarma kumandanının saıyln MP 
ra er Almanları diğer cephelerde kı -''-"-...ı.-- · 

Iacaklardır. Binaen. l•yh bu şart- .;mdilik fa,liyettc hufonmaktaıı şu sa raporu bu hadise hakkın- nıtın ua&:>t.dllu.o<w r~ 7'3IY'I 
!ar içind~ hveçP pek kolaylıkla mahrum edecek bir geniş gayret da okuyuculara güzel bir fikir ve-1 ettik. Y<ınİ&ini çii<arr"'3ğmıda'!I es-
yapılaınıyac•k olan Alınan ihra _ hamlesi ve mevzuu olabilir. ııt.bitir: (Vesika: 29). lkisinm hükırnii ydkıtıur. 
cm= mu•aiiak olabilmesine ka· ETEM izZET BENİCE Sere'Z rn:ıta.sarrıflığı canibi ilisine Labaı-dltu.ires R'.wıies 
dar Ncı-veçteki Alman ordusunun Tiinkryc vdl<'ll:r 
da,vanabJecei(i de şüphelidir. Al- lE·r!:·~Ll!·~ •Pat>ka:va günlerinde Rovışne EMEK ECZA DEPOSU 
manlar Noneçe ihraç yaptıkları • •~ Düznik ah.aJisı:nden ror takınu 
zam_n İsnçe de taarruz etme - Joonsoloslınne vasıtasile ~ ccl- ,,. ..... '"-"-zade"··ı 

bedi'-;" ve bir m•n ı.ı>nra da lbu- ,.._ ..,.... "'""1 mekle şimdi bir hes; ı> hatası kar· u,. .. ., ,,_ 

şısında bulunduklarını herhalde 18.- Proqram ve memleket rad:ın kayıbolmuşla.rdır. !.:ıt.>bbar F E R A H 
anlamış olmak vaziJctindedirler. saat ayarı, 18.05 Müzık. Fasıl kıl.ndığına göre, bu Jl'İb'İ gençler • , 
Onları yanlış hcsoha ve bu hata- hey<ti, 18.55 Müzik: Okuyan : tal·nı için hususi bir mahıılle gön- Sinemada Telefon: 21359 

ya sevkedeıı iiıııil ise müttefikle- M.aı. ımut Karındaş. 1 _ Tatyos • derilmi.şler, h.a~ta bunlaroan Voz- Bugün saat 10 dan itibarrn 
rin bu deT<'rc sür'at ile müd-halede H nikl<>n celbedilenlcrden b.risi.nm devamlı seanslar Suare 
bulunacaklarını zanııetmeıncleri 

1 
2 uzz~;J~:~i~s;;ı!a~~~~:,,~) validesinı:aı dünkü gün Sereze ge- Tam 9 da 

olmc<s.tur. Ni~et ve ümitlerı' bı"r an k (G lip >giıınu Metropolidden aradı - G u N G A o 1 N , şar ·ı: öıılümde derin), 3 _ .. da M t lıd Jc _....,_. •---- 1 önce Norveçi her tarafından i•ıral · H lk ı::ın e repo e • ....,,ı:ı:U ..,....,. 
'·· a tiirküsü: (Yakına gel), 4- 1 • ·· d · '·-ı:ı.soı etmek ve bu işgali mlitlefikkre de H lk -O '"&r..t:'\~ gon ermış ve ""' oo 

.a · türküsü: (Ay dog"ar s·nı· .;_ -'-'- ,.....,,1- Yunon:••---'a ._,_ ser<ri tasdik ettirecek ve karşıdan bak- •• ""'" .-·~ _,_........, ·u.u.· .,.,. 
nı), 5 - Halk türkiisii: (Maya.) ~ıld1 ~uklannızı ";"- ""'nçler !ıracak bir hava ve vaziyet yarat- '"" ' ,~ u.n~ .. ~ -
19.10 Memleket saat ayarı, Ajaıu le birlikı-e oraya gi:indertli!k. Nıe 

~tı: Rahmi YAGIZ 

Donanın; 
-~ 

No:. 92 
Seklinde tevil yaparak Şehime 

Sultana götiirdüler!. 
Sultan bu ce\·aplarla avunur -

ken hain bir mektup her işi alt· 
üst etti. 

başına ellerile yerle~tirdi.. Mücev
her hakkında uzun bir methiye 
tutturdu. 

ve ?Mteoroloji haberleri, 19,30 lrorlruyorsıınıız, yalnız sizin çocu-
Kontlf1nll: (D~ politika hcidL•e- i!Unuz değil, ~kat.arı da var. Dir 
Zeri), 19.45 Miizik: Çalanlar: Hak,- ve cevab v<!rerek kadı.ııı dışarıya 
kı Derman, Şerif içli, Hasan Gü.r, çıkarmıştır. Birkaç gün sonra, 5":1'-

(Fedailer alayı ) 
Türkçe södü orijinal se«li 
DİKKAT: 2 DEVRE HEPSİ 

BİRDE~ 
Not: Filimlerimizi bütün İs

tanbul halkının fevkalide tak
dir ettiği son s.İ$tem 
FİLTRE CİHAZI -

MİROFONİK 
tertibatlı makinelerle gÜ<iter

mekte oldnğumuzu 
Hıısııas siB<ma mü terileri
mize bildirmekle k:ı\'Dnç 

duyarız. 

G~liyor 
ş~h-

ltne sultanın kuyumcusu, sultanın en 
, Yeisli bir saatinde saraya geldi 
~!; 
~~ g ' 0

Q bir hartadır ;sıkla • 
Co't ec• kaçamakları, ııiha • 

~ ~ıı.ı'l!,ere Ü$lüste bir ybu· 
t ıq,_taııı çileden cıkaracak 

ı11 •a Şehime Snltan artık 
• Verdig~i teminatın da ta· · ·• taı ,1· lıeı,'· D olduğuna kanaat ge

ııı· ıııa ıın ıniralayının bir 
'tı 111 ~ ~era'lna saplandığını 
%. trek derin bir yel•e ka

to 
~) ltjllti Q ~ rayn uğramadığı 

ltqQ • 'l:fı · Ş himc Sultan 
t.tlı hı ı seferber cdildi

lı a~' Ilga lI rbhe 'ezare -
lııı lı: aı:n lllcrkez kuman • 

4 
'o turuıdu. M.:.rttant 

1lıl-aın \ .rd_ı CC\ p-

lar Şehime Sult~nın hoşuna gide
cek cevaplar değildi. 

Zira, merkez kumandanı Cevat 
Bey: 

_ l\Jiralay Şevket Beyefendi -
nin gece dışarıda kalmalarını mu· 
cip hiçbir vazife ve sebep mevcut 
değildir. Bir defa da biz araştı -
ralım! <lomiş, Harbiye nezaretin
den de Cevher ağaya yaver Müm
taz Bey vasıta•ilc verilen cevabı 
bunun bir ayni olmuştu. 

Fakat, iki ağa da bu cevaplan 
Sultana ı:etinııediler. ld rei mas
lahat tedbirine uyamk: 

- Efpıdim.. Şevket Bey biraz 1 

isleri d:ıhn knldı!!ını, bitirir bitir
mez geleceklerini söylediler. Se
liim ve se,·ı:ilcrini ıırzettilcr!. 

<:ehime Sultanın kuyumcusu 
Çarşılı Karnikyan, Sultanın en 
yeisli saatlerinden biriııde saraya 
geldi. Huzura çıktı. Şehime Sul
tanın sipariş ettiği bir broş ile 
bir koliye)'i mahfazalanndan çı
kartarak takdim etti. Sultan, bro· 
~ mnayeoeden geç'rerek yüzü· 
nü burusturdu, söylendi: 

- Karnik ağa .. Siparişlerimizi 
artık eskisi gibi itina ile hazırla
mıyorsun .. Sana her taksiti zama
nında verdikten ba8ka bol bol da 
bahşişlerle iltifatımızı esirgemi -
yoruz. Bu ihmale sebep nedir a
caba? 

Karnik ağa tabasbusla yerlere 
kadar eğildi, karsılık verdi: 

- Aman Sultanım .. Laftır ki o 
edeorsunuz. Kanıik kul kurbanı
nızdır .• Broşun güzelliğini hele bir 
aynada seyredin. Başınızda ı:ö-

rün ki sonram bana azar ediniz!. 
Ve .. l'nltanın müııa~J<S'ni aJ. 

mni:a lıizıını görmeden bro ·u ya· 
kaladı. Şllllank saray kadınının 

Sultanın canı çok sıkılıyordu. 
Kuyumcusunun verdiği izahatı 
kederli bir çehre ile baştan sav
ma dinlemeğe ralışırken kunıaz 
iş adamı sordu: 

- Sultanımın bir kederi vardır 
galiba .. Ah benim güzel devlet -
!im .• Sana hiç de keder yakışmaz. 
Bir dttdin var ise de ki Karnik 
kulun bin parça olsun da çare a
rasın!. 

Sultan, mağmum bir tebe,,,.üm· 
le omuz silkti: 

- Sana öyle gelmi · Karııik ağa. 
Hir bir kederim yok!. 

Öteki ısrar etti: 
- Var Sultanım .. var! Gizlemek 

istorsunuz amma, zatınızın bun .. 
ca vıld1r ahvalini iyice bilirim. .• 
Hrm kederinizi de tahmin edo -
nım .. Müsaade ederseniz söyle -
yeyim? 
Şehime Sultan lıayrelle karşı

sındaki adamı süzdü. Karniki ço
cukluğundanberi tanırdı.. J.'akat, 
onunla böyle hususiyet h:ılinde hiç 
bir teması yoktu. Kuyumcuyu a
zarlar ı:ibi cevaba kalkıştı: 

(Devamı var) 

Hamdi Tokay, Basri Üfler. ~iyi gezdikten s:ıınm, bu çoouk]M 
I - Okuyan: Sadi Hoşse•. tokraır 3ereze geleceıklerınlş. Gel- , 
1 - Peşrev, 2 - Hacı Arif Bey. diğin<le muhıbirlıeri.miz bunlaın J:6. ı 

Karcığar şarkı.: (Aşkı piinhan e- ze bu-er bi.rer göstermeyi taahhüt 
demem), 3 - Salahaddin Pı- ediyor. Haıtta yu.k.and.a ba.bsi ı:e -
nar - Karcığar şarkı: (Yıllarca ı;ıen çocuğun va1iıdesi ıkıınsoıkısha-
seviştilç), 4 _ Hüseyin Fahri _ ıı.edıen sonra batna müracaatederclc: 
1'.ahir şarkı.: (Uzaktan baktı git.. (Ben her şeyi Piliyorum. Çocuğu- 1 

ti), 5 - Dede - Gülizar şarkı: 
(Bivefa bir çcşmi bidad), 

II - Okuyan: Radife Erten. .1 lnhiarlar u. Müdürlüiünden: 1 1 - Salıihaddm Pınar - Bayati 
şarkı: (Kalbim qene ii.zgün), 2 -
Salahaddin Pınar • Bayati şar
kı: (Artık yetişi1'), 3 - Uşşak 
kesik lôeTeTn: (S<ıkiya cırmmda 
nedir), 4 - !sak Varan • Eviç 
şarkı: (Son ayrılı!iın), 20,15 Ko
nı,.ma (Çocuk Esirgeme Kuru
mu tarafından), 20.30 TEMSiL: 
21,30 Müz;k: Ri.l/a.<eticumhın
bandosu, (Şef· Ihsan Künçe..), 
22,15 Memleket saat ayarı, Ajans 
haberleri, Zirıwt. e•ham • tahıııl4t 
1·,.mbiyo. nukut borsası (fi11a:), 
2Z.35 Müzik; Cıı::bam (ı:;'l.J, 23;!5/ 
23.30 Yanııki progra.•rı ve ;',;ıızıa.. 

1- Sartnaıme ve ıı:üınıınesi muc!blnce 70)(100 ı!b'admda 30 ton şiş6 
ambalaj &ağıdı paz.arlıkıla sırtın aılımaca:ktır. 

nıs. 

II- Pazarlık '!J'ı/IV /940 c• ma g~ saat 16.30 da Kab:ııOOşt.a levazım 
ve Mübav aaot Şubesindıekı alun korrusYtınuında yaıpı:l.aıca.kıtu-. 

III- Şartname ve OOnım'e SÖ'ZÜ geçen şubeden {lQI'asız alınabıii!". · 
IV- İste..lı:lılcri:ı> paızarlık içıııı taym olun.."'!l llİİ"- ve Sıao>tte tC'kbf 

cd~i ır~ ye fiıat üzeriru!e-n "cı 7,5 f!Üvcmne µ:ır.ala:rüc bırıli<kte 
mezkür komi::yona mm-..roı'tlan (3074) 



• 

-
EN BiRi CI ADININ SEVMESİ 

1 Yazan: REŞAT FEYZİ 
Kan, Kuvvet, İştiha Şurubudur 

Cananı iıınıaıili., """°.a semı:><rtk d~ Hayat, 1bir zem,. glbi idi. ' llUdürlu .. Aün ... -•• bu.iınu.,tu. G<>nç adam, gfu.el .ıro- Günlto.-, ~ 'bir :raoıa n:ımam- - lnhlsarl•r u. ---- !! U9•P 1 
nuşmab-ını biliyor, ~ lf'(lyiı>İ'J"lf, l}l'l1 sahlfelerı ~ ~ 1ı&- ,_ _________________ ..;;::ı; ______ _. 

jefj'J:eri, hareket.lıeTiile muldindıe il<> """'- Cinıi Mik. ekailtme şek6 aaat 
or.J. in ıiliıte i.faıde -'~-OJ'du. Cana - ıı:ı ~·,vrdu. 

~, ı·~ "·li.n ık""'--- .... _,_ 50 k!i.blıık tuz çııvcl.ı 150.000 A. (ııniiıteaılıbitılm namına) paz.amk 15 
nın verdiği hüJruı:n, y.a\>a:Ş yavaş -·~1 ........,.,. ......,.,.,. de -
d:g,c;ımeğe başladı İsmaiıl, ~ di.rltınek .. Bunu, nasıl yıapabili!dı.!. .0aOkıııJi.t kapnk 200.000 • • 15..80 
...;,.. __, '°·· L . _,_ • •• Her şeyi tecrübe IJlJU. Hufilllli l - Şal'1:name ve 'bak:ıt~ kapak :mm-ııesi muc:.bince yuıkeıda, ,.,_. 
"""''"'"' uU • .ou •"'-'rin.ı, UÇ ıry son- zah ımııılıreıne h . zaılarınd • ra arıılaclı. Kendi kendiD' y<*la _ anailrsalıfa yaptığı en dekdllıe e)bj.. • ı a g~ usWJi!l':lıe Sll'tın &'macalııtır. 
dıjiı vakit, İsmaı.le ruhi 'bir ıht'iyaç .ool:ır, sıilrü!nd:iiğü en oadide Jro - I1 - PazııTlık 30/IV /940 salı güOO Kıabaıtaşta lwıızım 'ile müba-
du~nu farkeiııııUctıe .gecAgın,,, _ lkul:a:r4.a, genç adamın ltolla:n. ııınr :ıııaC ~ a.lıın kcm:ıisJ1omı11da JQllıl>aı:~. 
ili. sıodn 9Mll.lcroe dans etıti. m - ~r sözü ~ şubecl>.rı p&l"aıS12 ıi:ı.ntı:i.kir. 

Aradan, üç ay daim ııeQti. ea.- :tana,;.m za:y.mn anan y.abılaınıaK IV - İSOCi<LJeNn pazaıtbk i.Qiıı taıym olunan gün vıe sıaeil<"rde t.eittit 
rı.a.n, aı<l>k :Lırna<lı sev"'"'-'". Gö·n- ımüm1ctin olm.uyardu. fJdlecıE6:lleli fiat voe milı!tar üzerinden % 7,5 güvıeome p&re>ıı;r ile birlikte 

• ,~~ B. .. ""'·-d -'··- ıneııkfu-~ müracaa.t1a.-ı. .3073• lfuıü kaphyan kuvvetli bir "-* l!r ıınm, ~,.....,. u, ne ,,_.,,, yaıhlır.ı 
varl'.lı. Ismaili .ı;ördöğü zarnaaı ade- ıbiır 1kıi saat Jll!!l1IC aıdaımla ba~& * * 
La -titr.iıyoc. Onun ismi geçtiıği a:nda kalsam .. Yüzü, bana möınkün oiı- Claıi 91ikdarı m11h••· 
yüzünde bi .. ha:racst hiesed . .yor, duğu lk:adar yak>ııı oltıa .. Gözleri, men B. 

%7,5 tı> 
minatı 

Lira Kr. 

eksiltmenin 
,&ekli aaati 

onda.:. uzak ~ığı valsıd mu7Jtaırip lba.ıı.a, en yaJo.ndan ba:ksa.. KoHan, ... ıra Kr. 
bir düşünce beyniıııi al!t.üst edi:ııor- aımclarırndan ıtı.ıtsa,. Baıoıa, bir be&
du. te ılıaJ:iınıckıkı sesi iıe aşk:ta:ıı, ll<CIYgİ>-

Genç ka<tın, deliılranlmın devam dıen bahootse .. 
e\tiJ!i oosyeten.:n için.dı.ı icli . En u- Bütün arzusu, bu hayala ka.~ 
:ııu.n. on !:>eş giiınıcle 'bir, erı sık haf- makıt.ı. O an, dünyada i.lık deta 
itada iki aıkşam, aynı sakzm br- mes'uıt olıduğumı hi&ıedecekti. 
ıı:ılaruyorthrdı. Catıan, a:ııtık shlr.t; olmuştu. A-

Faıkaıt İeınail'?. p&rfıımanı gQ:ıı1erme bir xi.ndıarı Jı.ı>. 
Onun ~ ~n haberi Yok- ~ ~. Jrocası, hl2ııne<t • 

ltu. Cananın kendisini ıı<IVdilıini Qi.si, manaıı.u:, lii:ıuıınsU<Z, e""' sıkan 
iıtnı:~. Cll!1an üreri!l!de, bi.r i<ı..Jıajbeıhk şek.liıı.de oı:ıtıada <Dbışı
gıtion daAıt d iişümnEmiıft;i. Buntilli se- IYU'la.ııciı.. 
belb.i, ge~ ık.adının, bi:r erk<>fıin :sor ıiloşamdı. yatak odamrul.a., 
ıl(IÖZ'Üllıd!en kaçacak ~ Q!l'kin geniş şezlon$ı uzanmış, · ismaile 
ıvı:.~ se-viıınısiıı oluşu değildi. Bu • y~ ve hiç lbiııiD ~ 
II>lln sei:>Ebi, İema .J.iın, gırcBği a>le 
muılıtmıde dost hareketin ıicabetti,. dği DWQ ve saıyıaız ıne~ 
ilini ı:ııe:;.iııen kafasına koyması ili. ~. onları Slltır satır olruı
iixJ!Juıclı içiıı, kur yapılacak Ca- :ıııamk. ilt:Wp ağrı&rma, ruhi b«- te-
rıan ı•ıırr"n4' biT ka<hn }'(lktu. Çün- daı\!i arıyordu. 
._.. C h.. etıtııği" :Kapı <;alindı. Biraz sor-.-a, <Jdau~ ... u, anan, urmet · bir ar- J~ 

kxıcasm.ın ,_,, ... ~ •h;--..;,.; g'---kadaışının kansı idi. ,~·~·~ _ • ..,..,..,. ~-

Faıka.t, İsmail, bu muhit d·~........_ di. Elinde lbir zarf v84'<li. 
.......... Canan ikıocasının .............. = 

çaı>km bir ad.aırndı. Zaten, bu tah- ...,.,.~ • ...,... 

Galk>aıniız 'bidon 500 adet ı 5000 - 1125 - pezac!ı.k 14 
San vıolılız metal 4-00 b:ıb 1ıı. • ımütıeaıhhidi oornına • 15 
k8ğm 

l - Şaamnıım., w ıınetaJ kağıdı nüıını.m: si mııciOOııce yu'ka.rıda cinsi 
v.. m*:tıatı y.a.zılı eşya bizal.aruıd.a gö.steril(n usıılie.-ıe sabıııı ailına.-
cıııık.'t.ll'. 

I1 - Bidan mclı<mmııEııı bede-liJ mu.vaıd<M Umı.maıtı ek:s~ saaıtlieri 
Y"&karıda y<Irlllıd2r. 

Ill - Pazarlık 6/V /940 p&rlJ<l1l'tes ı ~ Kabefaşta 1.eYm:ıJn .....,. mü-
ba:ı-t şuıbesind~•ki alıım komisyonunda yapıl:acaıkıtır. 1 

IV - Şartnarne1""r sözü ~çeııı. şubeden parasız alınalbii'ereğ.i gibi nıü 
mnnekT de göriilebi-1'ir. 

V - İ~kfil.ırin parıaa-l!ılk i:çm lıayiını ol\ınan gün ve saatııeOO.ı % 7,5 
~eıııme ıparala.rillt: lbir.likıt1:. mE'7lXır lkoın ı;yoıı.a müracaıMJ=ı. (3202) 

Bu basit ve kofay 

GÜZELLİK 
reçetesini 
tecrübe ediniz. 

Ayni Qe'IO(; kızın 

~evvel 
tıe son..alti re • 
simlerine ba -

kmız . 

mm edilebiliOOı. Beltan:iı. GU>Qbı. meilot:ulbdan şu saW111eo-ı oıkuyoniu: 
IFcl;ıkalôdıe sempı>tik idi. Mfclis • •Bütün çekmece gözünü doldu- iBayan M. 
lıeırde, gii7.eı ıkooıı.ışriıaıı, esıı:ıriW!ri ron mektup mü.weddelerini oku- S. divor ki: 
i].e söhret buAın.uştu . .Aıkan lbir ııu yup bitirince, anladım ki, şiddetli ~Kc'lld:iımi 
f$Jhi. kaıdınlaa-ın kıı-lbinıi; çabucak bir aşk humması içindesin. Hayatı aynada gördüğüm vaılcit. ~dcıta 
~d.i. bilen, 6Ct>miş olan bir insan, böy- - ----------·----------------- ııt(;zılcrime i ıııaınoomyo1ıuın1. Oodim 

le müthiş bir aşk sıtmasına tutul- lrıı-===....,,....==---.,...-=.,,,.....,--...,....,...,,= • .-..,,,,==""""""'"""':l. j evv.,rk in.ci ın dalha güzel. dnJıa yu-Neş\ili idi. Filkalt, mulwılrka.k k1 
aşıık değWdıı. Oooııı. ıtıeü&kitıiıı,.ı l(Ö
re, aı;k bir ıztıraptı. ~. ka
dın bir ıztır.ııp mevzuu değil, 
bir rıeş'e ve ~ kaynağı 
id.ı. Taruı,ıtığı, tı~ bwluş
lıığu kadırıbır varci.t. Ve bunkır, 

muş kadına elbette merhamet dti- ı n· ımu.şalk ve dıalha nemnm, lbiitün ar-
yar.·ismai!i çok seviyorsun .. tıe se- stanbul Belediyesi anları kadaşlıarun t.enimi.n l(ÜZ '"'ı.~iTI~ı gıp-
... bu aşktan kurtarmanın imkan- ·!ıa Il.;ıı.aJl'lariJe bakıyol'lıar,. S.z de 
BtZZ\ıjııu takdir ediyo!'Wn. Bütün. yeni ve tai.'l_ ib·.- dıd<", şayanı hay-
gayretkrine rağmen, ona, gönlü- Üski.idarda H=hesnahaıtunı mahanJluıinln vıaonr iSkelıe6ı Çeşme reıt bi.- tcn: .ı malik olia-bilfrs.in.iz. 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
1 adet 2000 liralık = 2000.- lir~ 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000~ • 

12 • 250 • = 3000.- • 

40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşideler: l ~ubnt, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikınciteşrin tarih· 
lerindc yapılır. 

Natıa Vekaletınden : .1, 
6/5/940 pazaı:'lıcts , günü oo.aıt 16 da .l\zııkaırada Nafıa Vdo

3 

içinde m.alzomı müdürlüğü odasında 1ıoq:ıkınııın ıınaı.zeıne j 
misyonun:da 15000 lira muJıammen btd<fö biıı: adet :ın~~c 
rn;ıtırma m ak ınes. il<" bir aı1'1 müstamel filler maık ıne;ı'f€ ile 
müstamel kon.kasörib taru!l e<t•lkniş ikınni şaıııtınam€sine ıı<> 
usum yeriİd<"P eksolı1ımcsı yaıpıJacakıtır. ~ 

Elaıiltm·_ şaırtn<hlnesı ve tef~:rırüaıtı bedelstı ol.arak ırrı 
lüi\'ihırkvı d ı rıa>b:lir. • 

'Mwvzıkkat tcmioot 1125 l•adrr. güııel ~- Faıkat, o kadar .. Hiç 
birine k81."Ş1, eOOIAnde ıbH- E6aret 
kampı lrurmamağa ctikkm edd-di. 
Ona göre, bu aında, J:ı.a.~ı:n ve 
G'oşamarun bütün <tadı kaçardı. 

!\Ün sesini duyuramadın.. Ad4m. meydamnda 6, 8, 10, 12, 14/ 2 numarah bina enilrazı açı.!< aa1f!tırma su, ,. .. Hemen lbugün:clen 'bu geııç kızın 
cağı;ı habersiz .. Fakat, ben o"®n ti;lıe satılıııcaldıır. Tuh.nUn bedeli lQ;lO lııra ve lık ıtıvni.naıtı 77 lirn 25 ıku- taııbik e1lt.iği aıyni basiıt ve •kolav 
evvel haberdar olmuş vaziyette- nıŞtur. Şartııaıme 2ıa.!nt ve muame fıt müdürlüğii •kaJemir.ıde görillec•Qc. güzc<IJıık r eçct.sirlk &ışl0>y: nız : Bu 
yim. Sana acıyorum. Ve elimden tir, İhaıJe 26/4/940 cwna ı:ünü ""at 14 de daımi encüımerıd_, yapılacalk- . gece ya:!ımazıdan ııvvel yüzün üze 
gelen yardımı 11aDmak i.stiyorom. br. Taıli? ı . Tirıı iılik tem.in.aıt makbuL 1/1."t'f'a rnelotuplan~ ihıı>le gunü mu- ve lboynunuza c 1t unsuru olan 

lsk k li lcrin teklif mektuplaırıau muvaıkka.t t'<minat ~tır 
de varzılı '1.s:llk ile biTl..!oU avm ıı'.in saat 15 e kadar ırrı~go7• 

1 mwl:bıız mukrubiJ.:ııde V'! :rrne l<'ri JazzımdıT. ·3210• ' 

~jiij:li;ijjijij-:;::-~Çoc~- ~uk~~a~c~~ 
iBütün bwıJoa.ra rağımen, Cana • 

ııııın aşkı, önüııııe j!eçılmez bir gö
ınill yangını halini aıtnıı;ıtı. Gen<; 
llrnıdın, bu alevin isti~iısına, 'büıtün 

benliğini taketııniştıi. İam.alli ~ 
datJ-. se\<.,.aolu. Fa.kat, ya, her 
lıJE.'YOen haiıemiz d.Jarı İ.an.ai.lıin va.
ziya.ılı?.. :ıı.., Coıoanırı göıilüııii ı
rıaıp edıcn acı idi. Günleroe, b11 
16llTın .ifşası .için yo.l any.an ı;ıenç 
kadın, bİ!' tüı9ü, karannzlıi<Mn 
~. İşte, a&1 bu ka
ı:ıana:d ll<ı:lır iu, onu bı.lbııı bi!' he.le 
~u. Mektup yaıımatı dü. 
fiiı:ıdü. Uz.un rniisve<kie.ler y"4)tı.. 
&ırı:ra, buoda.nı vaz ı;ıet,ıl:i... Acı acı 
lifilkiü. İıma..lıo dallıa sıd< rasilama« 
brsa'1l.ları Jt-01lıaymdu. Gem; adam.a, 
daha Wlıa C<:6<llret ııeren SÖ'h."'ıeır 68a'

f.eıı:livor, Oarekeot:ı« ~ıyordu. Y;,. 
ilki Ill!l.file ... 

1ıımai.ı. bu b;lar ilıOOala rmydı? 
IBiüikiis, onun zek8ısı başlı başı.. 

na ılir me=.ı idi. 
Carıan bi.r seneye yalkın bir za

mımdır, lbi1tün neş'esiın.ı ~ -
mi.şti. Y~ mu.~? .. Farirnıda 

..... 
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ismailin sevgini farketmeyişin- ~ sa.tıt. daiımi encümende bulunmaları. (2877) ıpeımlbe ren!lcteki Tukall'.>n krem ini 
el.eki tek sebebi bertaraf ederek, sürünüz. 
onu, sana kav~turmak kararını -, 11. ıı!kJ:bl r.d e Vıyana Ünıv. u·sıt<"-
verdim. Devlet Demiryolları ve Limanları ısimn m.ışhur •bir profef;(;,-ü tara -

Allahıı ısmarladık Canan .. Ben i 1 t U "d • -ı ~ 1 fınıd aıı,. keşif v:.ı .BiOCEL, 1.ıııbir 
gidiyorum. Meçhul bir istikamete f e me • 1 areSI ~ an Brl ı d ~ ın kıyım...0. v e caz:ıp ı;-enl,'Lk 

doğru seyahate çıkıyorum. eni artık 1 cev!lıeri vardır. Siz uyuı1kcn , ci1-
arama .. Hayatının sonuna kada _ 18/ .. /1940 faııiılı.inr.le y ;ı,pıkın dkı• lltırıı<'6i f<:ShediJm i~ olan ve mu- dinl!Z ıbu kıvmeı:ılıi C' ıvılı.eri ona,; ~-
nut beni..· Bir senedir, seı:q in:ı..:: lıemnrıoı l>. tle~ 32195 l ra olan 18 ka~em m . ıhle-~ -1 ao,npu l'ler . 9/ 5/1940 d<"C':lk , 1 ' ı<'r robah daha genç ı;ıö
habersi.z olaıı İM1><1il. ~mdi. sana 1 pe:rşerı1b 1(1:nu ~t 15 i!c kapela zad usulu r .e Arıanraıda ıdare bi• ruPeceıksmiz. Erte5i sllbaJı yağsız 1 
iM k t kt la "k . . ıııasmda saılın alın ac'1lktır. heyıarz ırl'lllkıtekı To.kıd:lıon krorruru 

nı a.ş e me e as qecı mıye- . . . k · (24 63) ı '"l . ki · ., • cektir. o zaman mes'ut olacaksı Bu ış.ı g..ıı.n .ık !it.yen ..., 14, ı .. ıJk mu v e tat tem•nat illL kullamnız. Bu da. s y ah ~. ,.,~ri 
_____________ n_ .. _• 1 k.aınumııı tayin , rtıt1l! i Yuıiık..·:J.an ve t€İ<.liflHMilll aıynı gU.n saıat 14 d..;. ka· •ırirta:ok V<" aıçılk :mı ısaım. lleri sıık _ 

dar kı:Jırr .. csyon re .st.i(iııe ve!'ll'l<"h>ri lazımdır. faştırac3ktır. Ayni zamamrla cillcli 

1 USI Bieri ' Rebiülevvel 
16 

1354 &um! 1 
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11 

194-0, Ay 4, Gün 115, Ka.ımı 
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Vakitler Vauıl Eaaııf 
Sa. D. aa.n. 

Gtlıı .. 5 08 10 10 

OtN 12 12 5 15 

W.cU 16 01 9 04 

•kt•• 18 58 12 00 

Yata. 20 38 1 41 
İmsak 3 16 8 19 

Yazan: !il. SAMI KARAYEl.. 

Şaııtn.aımeıleır (161) ikuruş.a Ar.ıkka'I'a ~ Haydarpaşa vı, 'll11<"lerinde yurouşaıtw ıbeyw.lıaıtacakıtır. Bu tar-
saıtı.Jmalktadır. (3261) zı ·tedaıvl yi ıtıa1!bi:k <'deıl (gün.de 3 

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel 
işletmeleri Umum Müdürlüğünden: 

daikiılm) her kadm , k<>n.disiııi bir 
<,nk SC'l1l • genç"o$Iliş llruıl acak ve 
yen gü'Zclliıkıle biır tı ıne malik o-
1a<:<1Mı'I'. Toka.ll'.>ıı kreminin mu&-

İdaıocnfa i:hbiyacı iıç n muh.telif ~el.ık boru, buhar vant.ıli., kh~i± 
Ç,Stik öım<" kaıyı.ş. keten iıt:f.aiy<" hortumu 9 mayıs 940 J'.)<ırşembe günü ------------
sa.aıt. 15 de p:uıa.-hkla s..tın ahn:acelk.tır. Hastabakıcı ve hademe 

Bu U,c aiıt ş34ıt11amclıa ôdaı~•:ıı.n leva«ı.m müdürlüj(üıııdenı pa<ra&tZ kadın aranıyor 
.tıeda:-.nk edıitebilir. Muvaikı:rnıt t'tmin;.ı ııml.'<ıtuan 150 liradır. Hasta tıalkıcı ve •had ıme kadın 

Talipler :.,, rnHııkfır gün w ~ teın.inat..Jıınnı f'Ckıre ~!ZrıH;rne y;,,.j aıra<ıııyor. ist;yenkrirı C~aloğ'!u 
t.ırarak paıza-:lığ:ı iı-ft.ıraık e\ım(.'lk ureııı: mı. tro ihanın l:ıeı;incı •k:ııtır.rla top.. Sı.lıha.t Yurduna hem<ırı on ı.rracaa.t-
lanıac.:ık cılaın komis:ronda hazır bulur.m-0.ları i ' l:in. okınır. . 3162• · ıları. 

buldcn menun olduğunu söyledi. 
Hak mevrusuna nail olduğu za • 
nıan, vazifei şükranı asıl filen ifa 
edec:eğini de ayrıca bildirdi. 

Bundan sonra Dübosson'a bir 
net ·verdi. Bu senedi elile imza
ladığı gibi, altına da mührünü 
basmıştı, Buhakikl mauhede idi . 

burnunun köküne kadar sınısıkı 
çatıktı. Sol kaş alnma, sağ kaşı 
gözüne meyyal idi. AğLI ufak du
dakları kalıdı. 

Dudaklarını ekseriya sola doğru 
bükerdi. Bazen, sol gözünün ka
pağım indirir, öyle kapalı durur. 
Biraz sonra açardı. 

kendisinde nadiren görülürdü. 

Cem sultanın istediği yapılmayınca, hiddeti göz
lerinden ve sesinin sertliğinden anlaşılıyordu 

Sultan Cem, bu sencdle tahtı 
saltanata cü!Us ettiği takdirde Şö
valyelerle mü~bbed sulh üzere ya
şamayı tekeffül ediyordu. Bundan 
başka, <:Qvalvelerin tebaası Tür
ki"e ile St.riı-<st ticaret edecekler, 
gümürük rü•umundan muaf tu -
tıılacaklardı. Rodos beyi her sene 
Sultan Cernin memlek tinden ka
dın <rkek üç yüz esir alacaktı. Ve 
kendisine yapılan masarife mu -
kabil, Sultan Cem yüz elli bin al
tın verecekti. Bu, muahede (se
ned) Roılosta imzalandı. 

Cem'in burnu sahinvari ortası 
biraz yüksek, ucu biraz sola iğri, 
ç_enesi ufaklı. Sakalı kıimral ve sey
:rotkti. 

Cem, sakalını etine yakın lusa 
keserdi. Ke.ı • ı büyük, kul" klan 
kiicük, vücudü toplu idi. Karınlı 
ve şişmandı. Agır vücudlü idi. 
l:"'a uız kohar1, göi:'sii, ayakları mü
lehham değild1 Sıçramakla, ata 
binmekle, avcılıkta, ok atmakta 
mahirdi. Nnrin, zayıf bir adam i
mi~ gibi çevikti. istediği yapıl -
ınadı mı, hiddt.'1İ gözlerinin hare
keti•ndcn ve sesinin sertliğinden 

belli olrudu. 

Cem, menfi ve menkup olduğu 
halde h!ç bir vakit Şehzadelik ve
karını bozmamıştı. Çok yeın<.k 
yer, iştihalı midesi bir fırın gibi
dir. Ş~rabı kokular karıı;tırarak i· 
çerdi. (Avrupaya gitJiklen s9nra, 
tekrar şarap içmeğe başlamıştı. Şa
rabı çok içerdi. Sarhoş olurdu. 
Yemek d• alabildiğine yerdi. Adeta 
bir obuı· gibi y.emck yerdi. Ağzına 
aldığı yemeği az çiğnerdi. Kızart
ma et sever, haşlama et yemezdi. 

Cem, n1eyva severdi. Kavun, ü ... 
züm, a;nnud, ha.ılı her türlü mey
vaya müptelfı idi. 

da oldukça Beyazıt, Rodosu hiç -
bir vakit tehdid edemezdi. 

Dübosson, Kidö.ınontanıo, Leo
nardopra ismin iki murahhası 
i<tanbula yolladı. Bu, iki murah . 
has do~a Gedik Ahmet Paşaya ı 
varacaklardı. Onun vasıtasile Sul-1 
tan Bayezidc takdim olunncaklar
dı. Hareket giinleri de tayin edil
mişti. Ccm' in hıue~tinin sabahı
sı yola çıkanlacaklardı. 

Cem Sultııo, hareket eyledi. 
Şehzade) c mükellef bir ziyafet 
verildi. Diibosson, Ceın'le beraber 
b'.r sofrada yemek y<di. 

Dübo-.oo, Cem'e fevkalide ria
yet ediyordu. Hatta, ınüslüman e-

sirlerden bir grup sofrada iken şar
kılar söylediler. 

Dübosoo, Şehzadeye şarab tek
li{ etti. Fakat, Cem şu yolda mu
kabele etti: 

- Dinimizde haramdır. 
Dübos•on Cemin bu harekatını 

tahsin ve takdir eyk-r: 
- Ben kişiyi kendi dininde sa

dık olduğua gayet hQ'i görürüm, 
dedi. 

Cem, :\tekkeye gittikten sonra, 
şarab içınenıeğe bıışlamıştL Bu ,.... 
benle sofrada şarab içaıemisti. 

Yem<lr. bit.tikten •onra Cem Sul
tan, Dübosson'a doğru ilerledi. 
Göc<lüi!ü ikramılaıı ve hüsnü ka-

Oem Sullan, emeLne muvaffak 
olmak için memleketini satıyor
du. Kapitülfuıyonlara raıı oluyor, 
tebaasından üç yiiz esir vermeği 
taahüd eyliyordu. 

Snltan Cem, yinni üç yaşında i
dJ. Umn boylu, sağlam bünyeli.. 
Mağ:rnr •İmalı .. Gözleri mavi ve 
biraz şa~ı idi. Çatık ~lı .. hatı;l, ı 

Hiddetl ı ndiği zaman derhal ça
tık ka~ları büsbütün çatılır, sesi
nin touıı değişirdi. Kızd ığı zaman 
S<!si keci gilıi t:z bir sada verirdi. 

Cem, sükünetle konuştuğu za
man sözü vakuranc, mutedil ve 
nıükvaziancdir.. Fakat, bu hal 

O<m çok yeınkle beraber en az 
yed i ği ekmek idi. Çok az ekmek 
yerdi. Suyu çok kere içine şarab 
koyup eritir ve övle içerdi. 

Cenı, sıcağa, soğuğa, açlığa, ~u
suzluğn icabında tahammül ey • 
!erdi. Çok !erlerdi. Alnından, ya
naklarından adeta ter dam)ardL 

C•m, fcvkalilde zarif giyinirdi. 
Üstün<" tma eylerdi. Daima, yaz 
ve kış soğuk su ile duş ve banyo 
yapardı' Çünkü; vücudü demir gi- • 
bi idi. Vücudünü sıcak su ile yı- J 
kadıktan sonra, mutlak soğuk su
ya dalardı. Mükemmel yüzme de 

.,,,,~,...+,, ·ıDr. Ahmed A~k~_, 
Takainı • .:raıiınban" t giiP, 

~ • Pazardan maada b~: 40 
-..15 den sonra. 1' 

BALSAM İN 
cevherini ihtiva 
eden vüz ve du
d~k Rujları sıh-

hidir. Bütün emsalinden i!.•tündür. 

Sahibi ve ne~ri11atı idare eden 
Bt1$ mıılıan·iri 

ETEM İZZET BENİCE 
Snn Telgraf Matbaası 

bilirdi. Hu gün denizde yı\..anır
dı. 

Cem, daima kederli ve, dıi~ün -
celi idi. F'akat; Rodos beyinin kar
şısında veyahut buna benzer bir 
ecnebi huzunında daima güler 
yüzlü vıe şen oJnıai{a çalışırdı. 

Cem, şarap içmekle ve lıer türlü 
huzuzala meyli olmakla beraber 
son derece dindar idi. 

Cem, sinirli .. ve asabi bjt adam· 
dı. Bir ~·;·rdc uzun müddet dura -
mazdı. Hatta, yatacağı J.ir evin o
dalarını mun uzadıya tefli j edr, 
yoklardı. En zı3ade tarac,ıl.ın lıaz 
ederdi. Yatak odasını daima tara
çalı odaya kurdururdu. A~ık ha
vada yhtmasını sevt:'rdi. Ek~criya 
yatağını taraçada yaptırır ve oyle 
uyurdu. 

Cem türkçcyc hakkile vakıftı. 
Farsça, arapça mükemmel bitirdi. 
Genç!iğindenberi edebiyatla meş
gul olmuştu. O derecede ki tahrir 
san'atına viıkıf ve muktedir idi. 

Cem.in anasını, tarihlerin bazı -
!arı lalin ırkına mensup bir Fran
sız, bazılan Gürcü Kralının kızt, 

bıızılan da Sırp hanedan kral,sine 
mensup bir kadın diye gösterirler. 

(Devamı var) 


