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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

YIL: 4 

Almanlar, Norveç Kralına Tekrar Baş Vurdu 
Akdeniz kapıları Müracaat Reddedildi, Müttefik KuVvetler Yeni ihraç 

İtalya i(in hayat saha61 hul· 
:Yasını ıömnıekten başka 

çıkar yol yoktur. 

~u: ETEM izZET BENiql 

, İtalyan matbuatı bala tehdit)ıir 
,:r'Y•lıoı k•sın~ dejiltfü. Fakat, 
fttı~ henüz vazlh olarak da ııös· 
tıı · hiçbir müsbet hedef yok· r. 

ıııı?;ıç~ başta olmak üzere İtalyan 

Edilen kıt' alarla Mütemadiyen Kabarmaktadır 
Batırılan Alman vapurlarında 
boğulaniar 14000 kişiyi buldq 

Memleketimizde bir petrol havzası bulundu 

o 
' etuıe yalmz hazır buhuıması 
t~ lll~hlaoması tavsiye eıİlliyor. 
Ilı aı., bu teyakkuz ve hazırlık ki· 

e .ve neye karşı?, 
ı.!• müdafaa harbi için ıııi, bir 

lngilizler Trondjehm halicine asker çıkardı, Alman· , 

Daha şimdiden gün e 
ton petrol fış ırıyor 

'ltt. •.uı hareketi için mi, niçin?. 
ç~Q U~afaa mevzuu bahis deiildir. 
._

1 
ku, ltalyaya rahat durdukça 

\ıı:llacaı. bir devlet yoktur. Fa· 
'il 'b~t~Jyanm bir taarruzu bekle· 

' ılır mi?. 
t;:~~Yat sabası. nın dejıiıpnedi· 
tıı,1 ifade eden Jtalnn ricali ve 
'tııı..•teleri için böyle bir taarrıız 
'lilı.~u takdirinde hedef ma1'1m ve 
ti;~ ôlfdll', Ancak, bu taarruz bu
'- '.kadar yapılmamış ise her • 
Cq ~gı. bir hüsnüniyet ml!ksadın • 
-.: ''Yade İtalyanm böyle bir ta
'uruıu başarmasma imkan tasn-
i •tnıemesi yüzilndeodir. 

"t~·kbalin bu yolda kendisine ı 
~ angi bir vitıe bulunmasına · 
"1iı8Ynı şekilde !mkin tll58.vvur ı 
1;1 •tııez. İtalya InJCiltere ve Fr11D· 
111; Akdenizde yenebilecek kud· 
'· • dei;ildir. Halbuki, bayat sa· 
t 1.' Ve hedefleri de Akdenizde • 

li~kd.enizin kapıları müttefikle· 
1;1ı;ijlın.de olduğu gibi Adriyattk 
liı, erınden ta Cebelüttank, ve 
lı ~ Cebelüttarıkdan ti Jl.lonııko· j 
ıııu1 •d_ar çepçevre bütün sahil 
jtt 1•fıklcrin hakimiyeti alhnda· 

\iıl İtalyanm bu itibarla ne Tu • 
lı,\:• ne Cezaire, ne. Filis!in ~eya 
\\i'- ra taarruz edebılmesı mum .. 
h olmadığı gibi Balkanlara ve· 
t1 ' .. k Akdeniıine saldumasma 
t..•~_!a kudret ve kuneti müsait 
~."1J}' 

U~~:Yle. bir hareket İtalyanm in· 

t
~ t ı!;:~•bbüsünden başka hiçbir 

h? az. Bu hareketi Almanya 
'ti 1ı1i~te yapnııya kalkışması da 
~·~l·ı deii.ştirmez. Çünkü Al· 
~l~n~n lt!llya pe birlikte sark· 
l.n1 

1 •lıy41lnleceıi tek saha Bal· 
~~ır. Balkanlar ise böyle bir 
~nd u defetmek hususunda 
h~ kııvvetlerini her an müte· 
~$ • bulundurdukları gibi bil -
'ıı ta İnl!'iltere ve Fransanın ~ark· 
~b~~lt ettikleri ordular da Bal
'i1,,:;1•ki yangına derhal yetişe· 
~il .Hzhetıedirler. Buna mu· 
''du bıızat ve binnefs Fransız 
'"tı su da İtalyanın başmdadll' ve 
ııı-1~ A.kdeniz müttefik donan • 
'-l;ıı ili hakimiyeti altındadır. İ· 
~n \sıkı ve kısa bir tecritle her 
\ltiııd •vasmdan, karasından, de
lu1111 •n cehennem yağmuruna 
~•l;~us bir çöl haline dönebilir. 
>oısiı at, bu iken mevaddı iptidai
toı . .' bu11<1aysız, kömürsüz, pet • 
l~~Uz b. · 
~~~ ·r ltal)·amn kıpırdamasına 
bıı 

8
11 :Voktur. Böyle bir kıpırda· 

"' tıı 11<ak her türlü akıl, tedbir 
'İli,, 80tık ölçüsünün dışında ola-

lı 
lııa 1t11un içindir ki, biz İtalyan 
~•ı118U•tının mütevali tehditleri 
~b ~ 1nda hala ilk gündcnberi o
lun •naatimizi değiştirmemiş bu· 
~- "~o, i '~i lı uı. Yani, talyanın şim • 
lıı.d •ide ve bugünkü şartlar al
~. a teca ... b' h b . . . 'Cf!eg· \ıuzı ır ar e gırışemı-
)'b ~ne kani bulunuyoruz. İtal· 
1•~ SıJı •tbuatındaki neşriyatın "e 
libin .. tekrarlanan •hazırol. em· 
'~-! p~'~ sı~f _prop~ganda ve men· 
~"ku l 1 dtı5uncesınden ibaret ol
.\Jıı.0 nıuhakkaktır. Bu hakıikal, 
:~~ı·.''.ra ~inıatde nıüşkühita düş
)ijt •traha zıvade. kendi•ini tcba
lti aı-~ecek ve ltell anın ,·aıi • 
1\ ııılanacaktır. 

~ ~tak 1· •tıı.. . ' talyanın bugünden sem-
~iıı \e sulha hıidim olabilmesini 1 

>et teıı.' e alakalı milletere emni
~0.ı. da ;? edebilmesi için tek çıkar ı' 
)tıi"lıı lıllle nıubakkak ki adına şu 

:Yay, gömmesidir. 

ların nevmidane mukavemeti devam ediyor 
·, . • 

=--~---..---~ -... ---" ~ •.r 

(sveçin sol sahilinde balıkçılarla meskun ve Danimarkaya aıt olanları Almanlar tarafından 
üsler haline konulmuş bulunan adalardan biri 

aske'd 

Paris 25 (Radyo)- Norveç ha· 
rekatına ait en son tngiliz tebliği: 
Harp gemilerimizin himay<sinde 
Trondjehm balicine çıkarılan kuv• 
vetlerimize karşı Alınaııların yap· 
tıkllY'ı taarruz ağır zayiatla püs • 
kilr-tillmüştür. 

Trondjebm - Oslo demiryolu e
Uınizde bulunuvor. Bu yol strate
i~ bakımda';' çok ehemmiyetlidir. 
Almanlar; yıyecek, mühimmat ve 

(Devamı 3 üncü sahüede) 

Müttefikler her istikamette yen·i 
yardımlara hazır bulunuyor 

PaTis 25 (Husus\) - Alman11amn. 
en çok tehdit ettini memleket hiç 
şüphesiz İsveçtiT. İsveçe kaTşı biT 
taaTTuz için hazı~landığı zanne
dilen Alman kıt'alarının vapurlaTa 

ırkcip olunduğu h'abeTi, Alman 1.ıü· ' 
kiımetiııin İsveç topTaklanııd® 
asker ııöndermek suretile, Norve(}
ıeki kuvvetıerini ıakvi11e etmek ve 

(Devamı 3 üncü sahifeıl~) 

daha cok Bulunan damarın ilk tahminlerden 
zengin olduğunu gösteren alametler var 

• 

hası .. a ı:: ç<-cekt r. P<•trol bulunan, 
yer tı<ırı J;U2.Crl:H:;'IDQ yı:IlnndıL 1 
Başnkıl ddktcr Refık Saydam 

İktıs~ Veid. Hüsniı Çakırl'a bir- 1 
~ıktı_ 'P !!rol nur.tokasına J!; drırcık 

İktısa·t Vekal iının büıü~ bu 
ana.umaıı t<ıpuyaı-ak t'fkan umt.· 
an.~-· ve bı1dirml'l>l b<.~lcnm!K'ted:r. 

1 terki!t: ~rcle bu1urmıa~6lrı muitl.e -
rndcliT. 1 

:Şa "eka~d., dı;n n~rett ,i:i br 
W:ii: ile Si<iı'1 viliıycıt-ırıin B.ş.i~i 
tkeiıasınm Ram an da,((ın.da 1042 
an ·lre derinliğin-de pe'rol da:rr:arı 
buhınduğunu bil'ıclıı"mişt.r. Bu da
mar işletilı.'bi·lec •k kadar 2eıııı-n 
'P@ftı:olu ı ht•Va et.tığ, için tı'l'T 1ar.,f1ıa 
IQleımnıınjoyeHe karşrfarı.mıştır. Buıı

d~m· ıwveıı yapılan son.dajlarda bu·I 
lunan daımarlar. · .ıtJe« k kndar 
zengin değH'cli. 

PEJ.rol bulu.ıcn h:ı\ al, oüyük bır 
"' vmc i~·ind<tl'~'. ilk p -:rolun f:ş.
kırma:sı haberi sür'atli' meml ke
iin .her tarnfır.a yavılnn;~ır. Yen 
pet · havzammla cı."ı-. ş;.ı:r.d:d.r. 
J(ün<k on ton ham '' r .. ı-ol ı~t lıf.al 
'/ ·ı '11 O:tooır. 

Raıman dağında sontlaj b n mL'.· 
rey, Peçtıık\en sonra J)€'lrola te~a- 1 
004' ıeıdilmiş:ttr. A.mdiyye artık a
raftıııma safhasından ~.hsal saf-' 

Çocuk bayramı \ 
Mektepler 

tekrar 
bu sabah j 
açıldı 

HttkümeL0> burada gen · t is..' 
vıüc .d_. ge~~rnek ıizen derha'. faa-1 
fr·etc ı::eç <:!Pine şüphe yoktur. 
1ktısat \'kıl' C'Jırl.. pey.derpey ı:ı-~ 
len rr.i.~ ,. .td co'"c p •!o"ol daıma
rı n k !<ılm'.nh ~ 'C.l daha zel'ı:in, 
q!du{:unu ~östt:r ı a~il.""lo!.ler var-

1 dır. 

~la<t ın arama c :s1 tiı.-ü pc't:ol 
ar .. IJa şubeı;i ~ü. .. 'iiri.i c,'\·at E\·~1l 
sonvaiJ'ı· C mah2 "nd, tc<'.k it c!tr 
anek ü2eı·- BcŞir;,-,,, harrlıı ~ f>1rn 
ıir. 

ÇENGELKÖYÜNDE -
Dün menfur bir 

yet işlendi • en 
ı JB yaşında bir genç 
1 adamı tabanca ile 

ihtiyar bir 
öldürdü 

renı:elköyünde dün intikam 
bsdile alçakça bir cina~ et i~len· 
m:iştlr: 

Aslen Ama.yalı olup Kuleli ci· 
vaJ'l.Dda oturan Salahaıtin isminde 
J.Ş y~da biri; bir meseleden do
layı kendisine kin beslediği 55 yaş
'8rında Uüsnii adında birisini ta· 
ban.a ile \UrllP öldiirmiis,tür. 

kur~un bo~a ~titn1iş~e de be~inci~i 
Hü!'inünün alnına i~abet ederek ö
Jiin1üne sebep oln1uştur. 

Bu nıenfu.r cinayetten sonra fi· 
rar eden ıı.erseri katil Eınlnönün
de dolasırken l akalanmış "" he
men tevkil olunmuştur. 
Şuurunda bir bozukluk olup ol· 

madığı tesbit edilecektir. 

_E_N_S_O_N_D AKİK A r. 
"'"'" ,~!,~ns:.~.~a!Y,~~:.!eri Prag' a ka~~~.~'.~!i~~ •""''"""J 1 

Katil genç; evinden çıknıasmı 
beklediği za-.allı ihtiyarın iizerine 
tam bes el afeş etmiş v~ ilk dört 

DiiTer taraftan nankör bir kur· 
şuna kurban giden bedbaht nıak· 
tulün eski "c kıymetli hocalardan 
oldul:u anla~ılruıştır. 

mi tebliıii: Dün, Mozelin şarkında Tayyarelerimiz, düşman arazisi BiT dü~man ıa1111aresi düşürülmüş-
taTafeyn keşif kolları arasında, le- üzeTinde müteaddit uçuşlaT yap- tür. 
him!.ze neticelenen iki miisademe mışlar, yü:lercc kilometTe içerile- !Diiu haberler 3 imcii sahil•••> 

Sevdiği kızın 
yüzünü jil~tle 

kesen aşık 
Dün akşam üzeri Hasıriskelesin

de bir sandalcı kendisilt evlen • 
nıek istemiyen bir kıım yanalı. • 
larmı jiletle feci surette kesmişür, 

(Devamı üçüncü sahife4e) 

< 

MÜKAFATLI 
Büyük Zabıta Romanı 
.--~~-YAZAN:~~~ 

hskender Jı'. SERTELL ~' 
Pek yakında 

SON TELGRAF'ta 

--------~ 

Sovyetlerin yardımı olmadan bu 
hücum sıra Almanların İsveçe 

etmeleri umulmaz 
Norveçteki Alman kıt'alarının 

vaziyetleri daraldıkca, Almanlarm 
İsveçe çullanmaları ihtimali artı
yor. Şima lıarekatının başmdan
beri esasen mevcut olan bu ihti· 
malin bu sırada tahakkuk etmesi 
akla pek uymuyor. 

askersiz değildir. Bugün İsveçin 
silah altında 200,000 askeri var. 
Filosu da Norveçten daha çok kuv· 
vetlidir. Botni körfezinin buzları 
tamamen çözülmemiştir. Bu iti • 
barla o körfeze bakan İsveç sa -
hillerinde emniyetli ihraç ameli· 
yesi ~u günlerde yapılamaz. Al • 
maıı hlicumu İsveçe tevcih edilir 
edilınez. sinıaldeki ZPngin Kiruna 
demir madenlerine pek yakın olan 
Noneçteki İngiliz kuvvetleri he· 
men girerler. Böllece Almanlar 
muhtaç oldukları demirin üçte i
kisini aldıkları madenleri de elden 
kaçırmıs olurlar. 

Bu gibi mahzurlardan maada, 
bu'7iin Almanların elinde bulu • 
nan Danimarkanın İsveçe çok 
yakınhğma rağmen tetikte bulu
nan İsveçlilere karşı baskın ih -
l'Bçları yapmak kolay dejildir. 

Küçük Elçin Benice 

Çocuk ba:yraıını münııdel:ılıtile 
ıta1il <dilim~ olan mekttcpli<T bu 
salbah açılımışlardır. Dil!er taraftarı ~ 
çocu:k bayramının dünkü 2 ir.ci 
günü de ÇO<]< neş'ihli geQIDİŞ, !ter ta.
rafta küçük mektıeıpliler h;'.n ~A'
lencdJ.cr yapılmıştır. Dün sailfah 
lbi.iyük bor rağbetle karşılanan 
.gürbüz ~ocuk anücabakas1> nda 
lkarzanan gürbüz ve &~'Vlanli yav
rulara da hedi~}eır daJ!ıtılmışıtır. 

Resmimi·z; bu müsabakaya p;inn 
3 - 7 yaş arasmdı>ki çocuklardan 
2 incilii(i k~zanan l:üçük Elçin Be
ıfce)1i göslerınekıtedir. 

GaZ-ileriı-· z sah.ip Vtı Baı;ımuhar
r iri ve İkda.nı sa!hibi B. Etem İz:zd 
Benicrnin çocuğu olan J(iirbiiz ve 
sevimli Elçin; geçen yılki müsa -
bail<ada da ayni d~ec«tyi almıştır. 

1 Ki SACA 1 
Petrol .. 

Günün en sevindirici, en hariku
lade havadisi •udur: 

- Sürtte petrol bulundu .. 
Bu o demektir ki, ikhı;adi 'l'ür· 

kiyeyç bir Türkiye daJıa katıl~ . 

Aksiyon Serisinden 

Milli Emniyetimiz 
-1 

Bugün Avrupada, bütün ta· 
'Wb boyunca eşine raslanma~u'! 
bir facia hazırlanmakta. Jlıı 
karşıhklı cephe ,-e sistem ha
linde birbirine giren garp dün· 
Jası, birbirinin ciğerlerini sök .. 
mek ı:ayeslle ve biitün gücile 
şahlanmış bulunuyor. Eğtr şu 
anda bala ne olduğunu ve ne 
olacağını bilmiyorsak, eğer şu 
anda hala yerleşmiş ve kurul· 
muş bir kavga cephesine şahit 
değilsek, ef!tr şu anda bala 
işin tiiyler ürpertici ciddiliğini 
ihtar edecek bir aksiyon pla
nında bulubnıuyorsak, bunu 
iyiliğe değil kötiiliij!e, ümide 
değil ümitsizliğ11, ~a~a de&i~ 
dehşete bamletmelıyız. İIU 
cepheden her birinin ya ta'!' 
hayat. ya tam ölüm gükreyı· 
~le ayaklandığı bu dnada, ka• 
faları alev alev yanan, duman 
duman tüten harp ,-e politika 
ustaları davanın azametile 

' . h nıiitena!,ip bir aksıyon sa ası 
buluncı~·ş kadar bu sinsi.Uk,
l"ıJanık.lık. belir,izlik devam 
edecektir. Tek yanlış adımın, 
a~ağı yukarı (Basübadelmevt) 
siz bir ölüme çekeceği bir Sırat 
köprüsü vaziyetinde, harekete 
ıe~mekteki bu eşsiz akamet, 

MEVZU 
--~ 

lıayıp "8rtlarile biteceği ~öyle 
dursun, bııtün bir ha}at \'e Ö· 
liin1 neticesile sona ereceğine 
delildir. 

.iste Avrııpanın bu acıklı ha· 
lidir ki, her iki cepheyi temsil 
eden kutupları, bütün diinyad• 
ve varkuvvetlerile eş ve taraf
tar aramıya zorluyor. 
Kıyamet kopuncı)·a kadaı 

devam edecek bu ruh örseleyi 
ci ve beyin törpüleyici de\·re 
içinde bütün faaliyet, kutup • 
lardan her birinin, dü~man bıl· 
diği memleketler icinde yapa
cagı gizli tesir ve tahkik mü • 
cadelesiılir. işte s~e, beyin • 
)erdi" gonk gibi çmlıyacak iki 
kelime: Propat?anda ve casus
hık ... 

Evet, me"sim bu iki silahın· 
dır ve her yerde bu iki silıilı. 
evinde, şokaklarda, daireler
de, uınunıi yerlerde giz]i nler
milcrioe hedef aramaktadır. 

Ölcü: 

~ ı.111 •Yat sahası denilen bü • } 

i:TEM İZZET BENİCE ~--------_, 

Vakıa Almanlar Norveçte sıkış
mıtı; olan kuvvetlerinin menzil teş
kilahm cok güçlükle idare edebi
liyorlar. Sevkiyatın intizamı, İn . 
viliz deniz kuvvetlerinin ve bil -
hassa tayvarelerinin tehdidile bo· 
zuluyor. Bir çok yerlerde ha,·a 
naklivatlle işlerini başarınağa ça
lısıvorlar. Bu durumda olan IU • 
manların Alınanya ile nıuvasnlası 1 

daha emin olan İsveçten istifade 1 
etmeğe kalkışmaları elbet de mev
zuubabistir. Yalnız Alman erkİltıı· 
harbiyesi bu hırada İsveçe saldır· j 
nı&lı:la ne &:lbi yeni müşklillerle 
karşılaııac~mı hesaba almaia 
mecburdur. 
İnce. Norveç aibi bazırlıbız ve 

Evvelden maUlın lbraça.rda i e 
Alınan lnt'al81'lnı karfi)lyac.ıt 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

11140 da Erzinoan •ı>lıelesindeıı 
baı;lıyarak hev.,IAıı, feyeıı:an ~ 
ve bu tabiat bAdiselori ile iıiııe çok 
:ıarlU' ve ıztırap veren tabi~ bu 
nimeti ile ımıbaü:ak ~ı.. bütün ke· 
4er ve elemimizi baflfletmlf bu· 
lunllYCU· • "' 

hpreketin olmıvacağı şöyle 
llurı;un, en büvük mikyasta o
lacal!ma; ufaktefek kazanç ve 

Bugünkü Avrupa ihtilafını 
makili makta gören. düğüm dü· 
ğüm cözen "·e kend::,ioc ku .. 
tuplardan )ıerhangi birinin sa
fında ~·er ayımıı olan her de• 
Jet idaresine bir borç düşü • 
yor: Harp tam manasile tees· 
süs tdiociye kadar karşı tara· 
fın propaganda ve casusluk hü 
cunılarını püskürlebilmek:: ! 
NECİP FAZIL KlSAKÜRE& 
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LlJKS HAYAT 
YASIYOR.~WŞ! 

Ne ya.mim 'b.r ırom.,- yaka lan -
mtS! lstıı.obuıkın en Hib ,;ı;partı -
mQJ\l.ıınııda dturuy or, ahçı, hız -
m ~~ uşak, ffiolll()bil, ara.ha JruJ.. 
Jıan vonmuş!. Aynca, l>ankal&rda 
fj(~) b>ıı Tıi.ı a par"'>ı varmış! 

Bu yaman beyaz ze!:ıll· kaça.k -
Ç.ci>I >dan baıhı;<..tlen gaz.;bele.-: ,LüJm 
l:r. aı .}"al>IVart kaçakçı• diyorlar. 
Bu k:ıdar servet sahibi <>lan ka -
ç ya, kaçakçı denıdt ~in. n
sanın dil varnuvor, a<leta h>C'3.? 

dıııuyor. 
B:l.ri bu m• ını za:t.a ( ! ) •B&-

ı a wmr ıa:aa. li1Bn dıye bir ad 
Uks:ıılııır ! 
Lı.mn erbabı •m s lcifir"! 

GAZI KÖPRÜSÜNÜN 
:\1.E):illUR NOKSANLA.RJ 

, 

Gazi köprusu.nun •taksaoJıaır:ı biıb
ın: di, ~. Yewd ı i><I'QO]ı: !kuSl>r"
ları me:l'da.na çıılo:nış!. Kadı kı:zı.ıı.
a.a " kusur val'dır amma. Allm.a.ı> 
tmr.a:larırun Yaı>trııı bu lr.öprüde, 
il< k farzla !kusur çıktı! Şimd ı en 
nu.ıh;m mes.ıle. dı.ıba."l.ann oboyası! 
ıB. cQr tutmuyor, dökülüyor -

' Bu ı.'2lliyeım:t:, dıb»ar, ya
kın bir =nanda <.Nrüılıe cı.kıa -
aaJc! 
Boyalıınn 00)1~ ·<b.ıcııllt dö1<Üıl'" 

nocs i<arş>sımda nsaııı lıa.Y'l"4 edi -
yuı ~. aıdıaıın laır, icilprüyii de-
1\'ll. göz ,\x>v31JUŞa'r! 

YOOUBT vır.: PKYNİR 

YİYENLER 

ı ııınirde, m.. ai'le, .Y'••:l.ik" ~ 
~ zıtıır~; viıle İz -
mirde, bi:r 'ıJo$a wo""'1daş da yo
ğur.tlt.m ~ .. ~ yo -
~ tun zebıiıi • rO 11 çı1ı.:ınış olı>
c:ık ki, avdı IKlaıı~ az soora 
iilruıiş! 

İınsamn :yıolıı.ırı1'1.;m """'it:ı.,..n,.g 
batı.ra et& mi~ .. gat..ıık\~ı 

içki aleminden 
2 inci Ağuce.Ua diia öğleden 

5onra blr cinayet davasına ı.a,pa
mlmıstır: 

Davaya meftlll 0!1.11 hidise ~ 
dikpaşada bir aile toplan.tısında 
eere7an etmiştir. MardiTos ismiu-
4" bir eenı; birkaç ay evvel bir 
l(ace valili c~ Haçik ile bir
likte evlerinde &arap içerken şa· 
nıp b~ına vurmuş ve bava almak 
i1;in d.ı:şanya çılap sokak kapısının 
önüne oturmuştar. 

Bunu 11:ören llaçik ise; ~bın 
•erdiği aıU ve muvakkat bir cin
net ile evdek> saldırmayı kapınJI 
• Lırclirosun frzerine saldrnnıştır. 

lartliros k.....Uıı.i korunuık içill 
buna muka~le edince iş büyü -
.81U<4 ve her ikisi de yaralanmış ... 
!ardır. F'akat Hatik bilihatt peri
tonitten hastanede elmiiştür. 

Jlfardıros mahkemede dün şuu
Jan sövlemj tir. 

- Ben onu yaralamış değilim, o 

1 milyon 
lira kar 

:Z ~~ız~ =n Mezbaha ve soğuk hava istimbot, sandal, motör1 
bX ~'OJ."Ul!'t y>'j'! vııro.r.._._~~ depolarından bir yılda bu ve vapurlar için belediye 
Suııdan sonra.. yo~ y.,._,,,,.._, """'" k d k • t ' d'ld' ' h .. k - 1 k d kikaterı baba,~ıi!lı. olacak. gaH:ıa. a ar ar emın e ı t yenı u um er oy u 
DOKUZ DUA 
EVLEN.EN ADAM 

Şclw~ıruzde et k'e!Sio.mıı ~~n.
ctan. Karaaıııaı; ıne>ı~ "" soğuk 
llıavıı. ~ru-ının wırklab. her yıl 

B'Yr vakiriiler, ooıııı A~ lbolıs ~ artmakitaıdır. Tuıciiımlı> bu 
şamıpıyonu ol.:..ııı mıırui b.ı.r aµorcu, yıl yııll.<11« n.ıdbalıa k= 75 h'.n 
66 Y ında olciıJ.g'u haid;;o, ıt"f.'6<> 2i.in lira \Y dat ~livınrştır. 1940 yıb 
vefat eCımış' Avrupa gazetel:ed, bu ıqn 1 m1lşun .m-a ııa.:n edileoij!: 
a<i= ha.yatını y=ı.'/O<'ia.ı. .M.. tabının ~ ohu. a e bu ->ekilde 
((er, =slıur boksör. ~d.a, lı:orıulmuştur. 
tam dokuz defa .,v}.ınm.ış.. Y.a:lruz ibwz sa'ışmwı o ı.>e g;,ç..n 
BEncısinı :mladıJr: ~i'k... yü 125 b..n ha, ~kb ·a matı -
· ım· Tovlllk, uçi.inoi.i.3ü: Tec- ~v:ı3eiııııdı::n 30 b:c lra kiir temin 

Nbesi .. DordfuotiEü: a.(k, be - ı 0t'Urın1uşlıur Yalnız p~cahaue kıs-
ım.cic;. · Bakmısızhk.. Alt~ mı vand:Xı ~ bulımınwı 

y<rht~ .. YecHııcisl: ŞaşkınJ.ı<k.. ve 19.J(J vılı ~"Ut ~400 bira noksa -
&okieüı.oısı: Ak.ılsııılık... niJıe 30 bın hm \'ar d:tt tahmin o-

Fakai., ya dokuzuncu =iiYacın / ıunrntL•ltır 
00 ·tn n~'<Ö<r, aocaıba? llatira:nd n itibaren bcledyece 

NE Bl'YURULUR 

AZAYİ KIRA..'1:>. 

S<hıc t'.!1Eıc;.:ın, l!l"O'rn.,,~ kar"" 
Y~ an olen 

"'--"Yar satK"rl:ı.r scıka!k1a,. be-\·girin 
00,,uu Ooe; >bı.r a.pa.-tmıanlaruı. 
evhrin kapı :ıııs ver~ ış 

ı~ Ol:anlı) a.caka.rdı. Btndeniz, 
bunun, bbi:I: taıtlıik diınadığmı 
yaınuıt.mn. 

Düıı:ı, eviımıde, pencer"ı:tın önün
de oıtururkE11,. krn;ı apartımanm ! 

kaıpısııııa j!'(Jb1 QÖpçÜ!ıü:ı:ı., hayva
run baım11 lboş llnraık11p, ııiL <r.ııi.
d~mı w QÖp t· '!lekelerini alıp ara
baya boşa)Uhi•ın.ı ve bu hareketi. 
hi '!" ;ı,pa.rlımw:ı.ı:n kapmnda tekrar 
~~ i J:"Ü'zlcrim.le ı;fu'dürn 

Çöpçü haklı.. Çünlru, •başka LiH"
lü im hlll'<ıkel <tar"zlıla imkan yok 
li. O ~ zerzevat<;ııı:ıın. süt~ 
mm ne kaıb..'lılıatı \·v?. 

sonra • 
cınayet 

l>aşıma saldınnavla vlll'1lllca, ser
semledim. ICenılimi kayloettim ve 
gözler:mi açmca kendimi hasta -
ntde buldum. Bundan sonra tahki
kata ait evraktan bir kısmı, Haçi· 
<;-in ebeni Mardiros vurdu. şeklin
deki ifade.U, ndliye heklm..i saı:h 
Haşim Söam~in muayene raporu 
okunmuş ve şahitler çağırılmıı;tır. 

Bilahare şalı.itler dJnlenmişfu.ı 

Bn ıneyandu Arşalos, ölen Haçjiin 
karısı olduğund n, baştan ayağa 
siyahlara bütjinmüştü. •Ben, ko· 
camın elindeki sııldırmaylıı karde
şimin başına vurduğunu gördüm, 
ko~tum, eliııdrn saldırmayı oldım

a ıla Haçik cebinden çıkardtit sus
talı.sile de etrafa hıımle etti de • 
miştiı: . 

Hadisede, sarhoşluktan başka 

b~<yiu imll olup ulnı.ad.ığı a.n.la
loın.auııttır. Neti~ctle muhakeme 
alıklkahn derinleştirilmeı;ine kal

ınışlır. 

yıcpılaıcM< ol~n ıı uakliva.U ı;in 
kas Po o•r 1-JJI lınııocr 1< para ~le 1940 
yrlıııda ıso bi.n ha kıl.r temin olu
~ ~ı :ml:a5rlıo \"..Ilıı bü:'•:e.ı-ı.· bu 
, •knnu ı . Hu asa ola-
rak mezbaha ile l"bulatının lMO 
vıhncl.o peçen vıld1n 127 b.i'!l• lira 
f:'Ei~~I beJ;eci V"'VC 1 m ltyım 421 
t:ln :ıoıı a v:ırıda t...mJ.n "'3.e~ 

" e le a.n1aşıhnıtkıtıdır. 
---oo<>---

Darülacezeye memur 
alınıyor 

Jtl;ı;ı.ranıd:ııı >t <haren vaı:iı!e göı:
roek iiıJ,ore Daır.ükiooııeyıe 40 ar ~ 
a(l'lıık ücret~i meydan had'e!Jnesi, 
15 l..ra ücrt ~ilıi hi.r postacı alma -
cakrt:ı.r. Btır>un ><;in ıbüıtqeye l:azım 
~ iliı.v &.'!" yaprlnu:.trr. 

Dilier iaa.lltan oıeh r tiyat'm&ıına. 
da. 4-0 ar lira ücn 1',t >iti idare me
muru .ııılıruıca!lmr. 

\KUÇÜK HABERLERi 

* btbuaıı. k::mu:ıunun 35 iı:ıci 
madıi ,, ne 2 fıkra · oıiamıası 
ıhakJk.ı:ndQ!k kanun Jııi;yEıası diiıJo 
Büyük l\bLii M.cl:lsinıie müzaı.1<e
re ve blbul <ilunımıŞlur. * Beled.ı·e mul~ Mnıh
tııır Aoar Anka.radarı gdıııiıştit. ()i,. 

hangir, Surpagop ve Kabataş is
kele.;i. me\·danında yapılu:ak iS -
timlil.ler İ"in m.umailevılı Daılaili
ye Voakilletitıdm merıa4i umumi. -
ve ka.ran a.b:ruştı:r. * Amerikaııı.n Mjsjsipi eyale
ti~ <>ır dar.s "'ıl unda ~ yıı.
r•.YI lronkımç l:C- yanı:ıın dunış vıe 
roka$ acılan ımercıı.wnl.i kapı tu" 
tuş. :ı.{iuııdan 100 kişi ka;smııy =ık 
dıri dlİ'İ. vanıp ö.Rnüşlür. * Ank.acada Barıkıılar cadde -
ı:inde.A eeçme.kte olan şoför Şev
keUıt kiıeük ofilu Erdoğa4l kendi
sıi.ne ç.rp:m o1<ılıU.sün .altında pa.r
ça hoor-<llk öJmü:ıl.ıiir. 

->- D~a.ka.ıı.n 67 inci yıl ~ 
dönümü mlİl'lasebetıı.ıe bu ı>aZ3I" gii
D(ı. uı s-..at 10 dan 17 ye 
kadar mektıep\e eskı: m<S2lfllann 
ıış:mıkile büyük meı: asim yaptla.
eal.-tı.r . * İll6"'8tı tamMlll:maın ve ör.
nıu ıdek ı ay açılacak alan yenı Ga
lata l cu s,aloıvJllU tesellüm et
mek Ü7.ere An'kar:ıda.ıı bir beyet 
şcbıimi«e ~-* 'Lolıdrava gıdecek olanı Tiiiık 
- . ~ öııüıın=dek:i aı
ym 15 inde 'E!:ırimizden hareket 
edecktır. 

Deniı va..• <m haiklkı.ru:ia ctiiD 
şelhit' mcehince ık:abul olunan za
'bııtaıi beirıcl;ı:ye taliımaıtnarnoe:ı;ı mu.
o.ıbirııce 'bazı yı:;ni h ·u.."'Üı:nler kn -
nulmıu.ştu.-. Ezcuıınlb belod ·ye hu.
dutllıa.rı dı:ııh.ilinıl<ı ışleyen va,puclılı
nn ~ere \"eN..on tel;mtı sümııı> 
tahta L rkıaluıklu "1 -

c:&tzr. H Vaıı>IJT!arda yol.-
cıua.rdan sonra ~ııkırr.ıiia meclııu.r -
dı.rrlar. Gır~te mürnzz.Jen; yeni 
U:ııeı::t·e zaıb& tabı ta limalnanıesi.n.in 
192 .ne ı:nadclesme ~ ,.apur :.. 
Jarda de ğuıınaın::ıılı. - gaze
'\oe ~Wb <0ccltlerdır. 

Al:t sa'loıılardıı stıı:ı:ı~ ,,.,,memek 
haıkkı<Uhı i:iJ.rlcnbcrı lffi'EMlUt olan 
yaS".ık; 193 nuroaıra iı1ı, madd;e. ha.
tın,, kı<ın u.ll:ıuıştı.ır. 

KayJ.A, sand.a.i, ma\"aı., istim -
,lxıt ve 'bun1ara 'bcuıJ ma~ü ve 
ımntöı'Siiz vasut.:>ları kı.illaııaca4< -
lı>r etıJ..oYetname alına~a \"e ba.ı ta.-
mflıa.nna Pfila koymağa ıme<:l:ıı.>ı--1 
durhır. Iı;ınde sa,ndalıcı clmryan 
hiıç bir ikayı k kiraya ver :ıemıcz. 
18 yaı:,ııııdarı ~ı ıbuluna<ılar s.m
d;llıeılı!ı: r.qıounıya<:akla.nlrr. San
d:ı.Jcıların yüzını: o .wdefoi de ıa
zmııdır. 
&r · ııda.lOO ·oooıc ~ 

lbuhmması ınrobuöycti .hakkında
ki 202 uıci madde, htt saııdakia 
tailı la ;y'e' bı.rlu11mt>sı h.aıkkı.oda: bi:r 
kaıyıt .konıı:Jımak üz"n-e tıekrar eıı
ci.iırrrc'l'lle ia.dle ohıııımuşLur. ..... 

''Atatürk semti,, 
ve "İnönü meydanı,, 
Unkaıpaııı s.mt..,i.n .Ata:.ürl< 

seıııt.ı. EınillÔDÜ ~ da 
.immu =tydaru• olaraık ı..,o."Sim 
al beWı:yece ıkıll'ar~ 
nu:;tır Pakat, bu hıı.su$Jık:j tdd.f 
ıd'ül1 ı ı;lıit meclisine \'er iiliğ:i v:rlı:it 
J:>azı 'an m~ o.lmus!ur. 
:Elzciimle B. ReOk Aılw:net, cbüyük 
io:: • üç irk Y'e<'lere vcreme,yl z. 
Atar.ürk Tfu11oıvesi dı ru, Atatürk 
mahillıı>si df..rııemez, demişl.r. Sır
rı E •er ise cGaııi köprüsü denli
~ gibi Atatürk mı;ıhalleS de cto
rıilebilir• dem~. N-01ı.cedeı key
ıa ~-etin bır oka'tı d eııcümenı:ıe W
kiik ollınması Jtaarrlaşt~u-. 

uıdasız çocuklar 
İlk mektcnhm:lcki fakir ve gt· 

d su çocuklara yardım için kuru
lun himaye birliği, 10 bin yav:nı
ya öğ-Jr yemeği tedarik etmekte -
dit. Fakat, bu yardım, her gün ya
pılam, maktadır. Halbuki, tetkikler 
sunu göstermiştir ki; İstanbul ilk 
mele le~inde okuyan talebe.ten 
14 Jıinı, ayni şekilde ) ardıma muh
taçtır ve bunlar, öğle yemeği ye. 
menus dirlcr. 

Himaye birl~nin, yardınıım 
g ·hilnıC>ı için, ı.u birliğe a
n • >.miarm çoğalma>ı, yani, oola
nn. a yflrdım lanm arttırması li
lmid.ır. 

GHWsm yavnı!an d. ·ü.nerek, heT 
kes. kendi mın ·r.sını!aki teşlı:i
ı:.a :vardım etini ıuatındıdır. 

BOBHAN CEV &'t 

Yazan t lskeııder f. SERTE'JJ 1 
• - Sc<nmiısin Salma? Uyuyc-rum.. 
Rüya ı ı f(Ot lı.1 "rum -"'"'ba halii.?! 
~ , !::)_~ n ıbo, ~ıurı:ı sanl-

lığe karşı. n.mkörlüık ~ 
&:.ına, Ab.ınro n 'ilinden tuıııtu: 
- B~. ı;ıak nmn.uslu bir ao.ı.n -

dı.r, Sc.nm Bdy! Berııi aı:kad:..ı;ııuıa 
ta!ırruzuodan kuı·t<ıırtlı. Oa.a ha -
Yı>lmu n'l:.dyun LL!Il. Onu ıle V'ef' -

mck dı:ğil, mılnııkiime kend.ısine BAR ÇİÇE 
dı: 

- l ır .. Ha ·ır.. Rüya ri::ğil, 
tt.ın <• l A!ımuL b<Zl k.urt:ırıyor. 

,Rıı:)odı~ıır ı;Jiıncden ·açalım 'bu
mdaı. 

Ailmıet tekrar ~: 
'dtim:!m gel yardmrı Jl~ım. =! . a <Mm:ize g~ - il 

F .. -z1a '; rınuşmaıi!'a vak~t }'O°!<ıtu. 
sok.aı.. Jrapısıru kaJ>ll'Y1P çıktı.hır. 
V~ı arka ) oldan İcad.i:Y'I" c,.1ddesinf 
tı..Utufar. · 

* ~ 
Selma, haydutların 
elinden kurtulunca .. 
Ahıoot yolda :mlı:ııtzyoniu; 
- Ben.im ı;:ibc vioıfaı:ı.lı hi:r ada

mıın bu lha~-du!Jıar arasına nasıl 
dii$ti.ti;ünü elhe~ anlana.k :iQtep.. 
:li.lll.iz, d::dıi, bu cid,d{ın. lllERlklı bir 
ihilraynlir. Fak.at ıbunu uzım boylu 
anıl.;~ va1ciıt yoktur. Kısa di
'.}"('bi.lıiri ilci, ~ bazı 'İyi tesa
diifll!' imam n.as:ı.l mes'ı:ııt .,.;,,.,,.., 
t"*1 ooun J?iı1ııi. ıJı.01U • ıı~ 
lbır iı:.ims.ıyı bedba.bt edôi>iJ:ir. Bıım
rlıeıı ıkaıc;mmrak imanın elinde de
ğildtt. Ben b.ir ~ Çaımlıııwd·mn i
n.ivwdu.ın.. Bu ~bla:ra rastlla
d1m. Y old.a tiir.iııııi öld'iinın~ 
Plli!s dt\13 hai!trmalk ·~ Ba,. 
na: - Ş ımdi., bu cooerli senin ya
nmde. bırailo.p k!aı<;anz. Polis ile -
~ b diye eem )"llkalar! m.. 

Koı:~in. ~ ~ t:ıır 
.....anın loadar ~ 

-Bu~ 
<Devamı nr) • -

~ıFiar 
• 

Dilin zenginliği 
Şile bel.ediy""i gaz~lere ilan 

vermiş, bi.r doktor arıyor. Bıı kü· 
çük ilinda, teklifi kabul edecek 
doktora ayda ne ko.dnr 1icret tah
sis edildiği de yazılı. 

Foka!, nedense, Şi\i> belediyesi, 
•ay> kelimesini bcğenrmmiş olacak 
ki, •nıahiye» tabiriııi kullanıyor. 

Ben, manastz. baı.:ı uvdurma y~ 
ni terimlere ne kaılar akıl erdir&o 
miyorsanı, koluıe · Osmanlı lıl
gatinin bu gibi kelimelerine de o 
kadar diişmannn. 

Lisanın sadelc~tirilmesi esası.nı 
kabul ettikten \'C bu yolda makul 
ilnıi usullerle ant•lırnıalara, çalış
malara başladıkİan sonra, hiıl& 
•nı•h• gibi kelimeler kullanmak, 
•mahiye. gibi ıabi.rlere yer ver. 
mek hiç de affedilir dnsiııd.-n gaf
lcllet: olnıa.o;a gerek. 

Lisan cemiyetin malıdır. l\llek -
tepte istediğiniz kadar titiz dav· 
raıunu. Fakat, cen.ıiyetiıı bütün 
te~kkülleri ayni titizliği göster -
mezse., güzel \'C müstakar bir dil 
sahibi olnıaktıuı ebtdi)'en uzak 
kabnz. 

Bilhass•, tam karşılığı öz türk
\'.Cde mevcut olan yaba.ııcı kthne
leri kullanmnkta ne zaruret var7. 
•Tam karşılık• ifadesi üstünde 
dunnak isterim. Bazan, küçük nu
:wslıırı, maalesef .kale almıyoruz.. 
Bu ise, dilimiz için tehlikelidir. 
Sunun için tehlikelidir ki; vokıı
buleriıniz fakir dül'er, lisan. bir 
güıı gelir ki, yaşadığımız medeni 
bayat scviye,.inin çok daha altın· 
da, ihtiyaçlıınmızı karşılayanuyım 
bir halde kalır. 

Zengin bir dille, güzel konuı;
maswı, güzeJ )'BZfn&SJDI el birli • 
ğile propaganda etme~. 

REŞAT FEYZİ 

Konservatuar kadrosu 
takviye ediliyor 

İ!f:.aıııi>ıtl 1konseırva:.u varında ça
l:ışa..n ad!iil d.alır.'i memJil11..ann üo
reıU'erine J:ı.ııziramian t.ibar<n zam 
ya,pılinası tı:ıkli! o.lu..mıwıısa da Wt
çe daıı-hKL dolayı.de lıu zamııını ya
pıJmaısına. imkan bulunamamış -
ıtır. 

D~ t:ar.ıftan 8*.i musiki .,_.. 
leri lasıııına 120 lira iicn:t1i bır 
g, ımaı 60 1 ra ücrnt.lii bi:ı- ud. 85 
1.ra ücn!ll.i bir ta.ı:m>uır 'ile amıoni 
lıeyoet ınıe d.3 60 lira ücr&1li bir 
ııdb>'ı1ıo alınması k.aırarlııış1mi -
ıruşO:lr. 

Mahalle muhtarları 
masrafları kaldtrıldı 

Hu.sus! kaonu.n.lıı> ~lediyqye in -
t llı:a.l adm. mıibtarltk wzifelm 
m=aıfı Ql:arak geQW ytl şelırimjrz 
belediyeıl bütQ.ısiıne 8000 ı.±ra Jro.. 
nulımuştu. 

Belooi,ye hıırıimııdan iltfuar!.'11 bu 
.iş ,çm ımü.rııcaao'lçı]ıardan ufak 'lıic 

ücret a.laca,ğından mezkUr tahsi -
satı da k~.n 'biiiıı;edeıı çıkar -
mıı;ltır. 

onse rı 1 ·ı~ ços• 
İki haftanın bı aıı ~ 

Riyaseti cumhur orkest-ı rasaa: AHMET s(IJUIV ':,ır 
rastnın konserleri büyük Aklm~yaıu~ _N~:;:~~.~:ı.1·i~ı:~ me ıçın yap ıgı · ı.ıJJl.lŞ 0 u h' 
bir alaka ile bekleniyor ci lıaitaJiı da tamaınla "uii ,ııb" 

l\Ulı1i Ş.ıfimoz lsm\li İnönii'nün 
ı '.i""-'lk mü•aade ve <ımi.r1erfle şeh
ı~.mi!ze ~14 ık halluımı7.<ı .dört lron-
sene \1-rcccğ"ıni bild rdil!'imız Riva
se<Wcuıınhur D"lııımon•k ork stxası 
pnar sı>bah.ı İst&Dbı.da olacaktır. 

Aokaranm olduğu ı;bi m!lmle
iket nizln de kıyn• tli orkeskrasım 
teık· 1 ecloıı takım Hay'!larııaı;a is-
tasyonunda · hır namına karşıla
mı:ı san' a1klrlaca bük ll'ler verile
oJ<ür. 

AoYID 29 un.cu pazal'tesı .ııı:cesı ve 
ıınayısın ı; 3 ve 4 u.ncü gece4<-t:i 
.Bewıi!>lunda Sarav sinemasında 

verB.<.o'ık olan tık !<onserin b.det.
'J x simd den büyüık lbi.r raj\'b..-t 
Ye :ı:ll:'ıka ile kapı~ılıını>ğa ba~an -
lnlşt.u-. 

İLK İKİ KO. 'SERİN 
PROGRAMI 

İki hafla evvel salı gu r o) 11 

Almanya büyük bir k;;~: il« )~ 
mıştı. Totaliter muh~ ıı.ın. y~b. 1, ııi muharebe yaııııı0 5 

· ~3 ri>' ~r 
da askeri lı~rek~tııı . "ı.11.rı r ~ 
Norveç hükııınetıne ~ 115aı' ~~ 
rek in~iltcrcvi ve ro ı.•c'~ 

h • bırn>' I' 
emrh-aki karsısında . ffnk 'ıı 
Eğer bıı teşebbü> ınu'~,eıli , 
saydı Alruam·a ,hentını, • '"" . ' . kt• ,.... , .. 
zafer kaza nmlJi olaca gel ...-
yanın eı)ui altınd.a ıı_ard_,,11ın' ~ 
Norve( Ingiltercn":' lu;ı11ıııol'ıı. 
temiy..,.,k. dolayıs~e ıuıı•' ~v 
DJll ittifakına girın~ bUi bBııa.-. 

Fakat andan ~eçcn ık ~B' h•ıu, 
ıuanyonın bu kumarda i ~or 
ğini göstermektedir. Ge~~e ıcf~ 
veçteki nazllcrin yardlo~ ol•'gı 
b.. ·ıL •• d muvaffu" 1 rııır us ua gun e ıer .• 
benıeıni.$i. Alınan asııcr gibi 1j1 
vik, Tronjenı ve. Jler~•':,..ıoY' " 
manian işgal cttıler ~,.JJll <':'ci' 
ele geçirdiler. FalıatAlıPaıılıt'ıı 
altına alı.nmamtiilc ~jt1'1 ,ıı 
zorluk b.a._..ladı. Krolı el•~~ 
Alman darı.esinin nı~V i )lir rıt' 

29/4/9-10 s:ıat 21 de: $e{ Ernest itin cs:ıslı bir şarttı. {kın< bir! f' 
Praet.or.ius. B onn: 3 üııcii Le- lak İngiliz donannıa•Jlll:eııil ~·,,,. 
ooore U\·ertıirü, Il1 ~thov'en: 5 inci 
piyano imnçeıı u. Solist: Feırdi 

S~e!'., Brahms. 1 ıırııoı senroni., 
ıdri .mi.ı:ıÖT, Waıgn,e.-: Tannh.fıııser 
uvertürü. 

1/5/940 sa.a.t 21 de şe-f: H. Fer d 
Alnar. B ffihov ın: 5 ill'ci senfont, 
dıo minör, Wagner: TrBtan ve İ~ 
de\'l'1ll prulüıd ve aşk abiimü. s.ıJn 
şano: Semlıa Beıksos. Puccin.i~ 

~y operasııııd.ım arya (aı:ına

d ğJm senı). Puttinıi: Tooca op:ıı:a.
su.ıa.ı- Tooca'nın duası, ılalyıınca, 

Pucrin : Buttetflv aperasmdan _. 
ya (lbeıı:ı dalgın giiı:lıerl.a), Cesar 
Fraııoh: Senfou:, re m..ar. 

tıcı kaplan gibi Alm•':J ıııtfci' ıl 
vetleri üzeri.ne atılışı e\l,.. yı' , 
gelnıi,tir. Norveç de ya ,,;o ıt~; 
kafasına indirilen darfıC •t kur , 
scmliğinden kurtulnııY~ ; 8rıur ,ı 
dukça da mukAveınetııı fıı~I~ , 
maya başladı. Bu arnd• toPrı)Jll' 
Franı<ız kıl'alan Nol"'0f111,oY1,tl' 
laruıa ayak bastı \le A. ~;ç ~ ,! 
bu teşeı.tıüse giriş.irken. .....,,.d Jıl 
şülUJU.'Cliği bir vP!l'el ;;ı.~jl 
geleli: Şimali, totalile!' ıi••" 
ile ele geçiuyiın derk'"' ~ 
Jıiı: cephe kuruldu. JU...,-J;,ıt 

1ki ha.{ı.a içinde ·iall il 
JDantz kaldıiı deni% cıal ~~ 
~. Kenılisinlıı itir1lf1~il"",ı 
bliy~ harp gemisi ita~. , •~, 
Ingiliz Bahriye Neaare 

1
' ı\lıı:;,, 

linıanmda yeti mod•1.° rt"'~P 
ııes.oyerini.n bntırıldı~ 9) .ıl 

Müteahhitler teabbütle- bildirmjştir. Fakat d•11 t"'ı · 
buna münhasır değild J~ ~,. 
Norv"I; fiyorlnrıruı tık bat9 ı f 
mış olan bütün Alın.•11 do";,.ıııııı' 
nıileri er geç, in~l~ ıoııft~ 
tarafmdan batınb:nıYP ; 
ılur. . tiD ~ fi' 

rini yapma~larsa .. 
Aıvruparlıalk.i ham vınlY""'l:i dola

yıııile doevı.rte vev• ıbasn mümsoı
ııe :ıre dtaışı tea!ııhiAlerini ifa adı&
miven müteahlıil.'ler on t:ca.ı:ı..ıt odıa.-

6llllıl.an s~ vıeıı:iıkalann na
s..! V'!ll' ~ ; dün ticaret odaııo 
mccılisinde ıehQnmiyetle mevzuu 
bat-Bbwnuştur. 

İ<i:au!o beyetıırin <ıkıın3D pro.iı> -
sine göre, berhaııgi bir mal ~ 
saıda bulunmadııtı, gelıdiii!i mem -
,:ı "-.tin harp ha~ veya Jhrao 
memnu maıdd.el'E."l' arosınrla ~ 
yu1da t,ıv!lci:f ed:'lip ·~eıcik!tiği taık.

tıiiırde cmüc!biır sabEtP• mlidı:>hınue> 
ımütr:~e vesika ~:'!". 

Dün b 'l'ÇQk m i.i:ruıJcaısıala:rd:m 
.ocmra pı:ıtrıc>~ k.oıra:rları veııını$k wı 
fiıat t.erefiüikıü de .ı;ebııp ama 
Jk:abu;J et'mek JÇm ida:ıP ~ 

salahiy<t verilm.isli:r. İdare heyell 
ıicııbnd.a .meclis ıtoıplıyacalrt rr. 

Havaya gelince: Bı!le ,,ıı-•"1r 
güven.eliği bu Jmvvetııı ıeıl''-ıİI 
-a havalarda hakiıııiY•1.,,~•i';ı • _ .... ,;:..: ..ıa-··-· ... 11'· p ••• ---.;• .........,.. uıcı•• 
tanrm vaziyetiade b J• rf 
manin ıleeil, ~~Jj.llıt. 4r 

Karadaki Juı.rckil.a .~· jjJil °' ı ' 
llDJl esrar perde i ile orl dJ'• ~; 
ğu.nu itiraf etmek ır.ııııt ,ı.r f":jl 
manların Norv<çe ııe l<Jl

9
d1'1 ~ı · 

çıkardıkları malfun olıJI ~( #,' 
müttefik devletlerin ie eÇiıııl~ ~ 
tikleri asJuır miktar' ııı J'ıl' rl 
Fakat N oneçe ingillı' ı)lll1 

ve Fran.sııı askerleriııitı ' ~' ı 
men bildirilmiştir. · ııo .~~f 

J Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 

Son iki haftalık har~ ıJ<J jİ' 
mi bilinc66uruı balufıtS~I"' ~it 
.hede muharebe ,Yll~ttŞ•~~~~t • 
nen Almanya. kenıli ,ııt· '' , 
şimalde bir cephe açJll1;,.ın11~ 
tefik devletler için bl_' ...... ~ I' 
ilk adımda bir cepb• P' .. vıı<',,,. 
ılu. Falı:at bir ıkia ceP~ıi~jlİ' 
thıktan sonra, barek.8.1 ıı,...~~ • 
mokrat devletlerle N° !P:ıf 
lehine inki1af ..dec~~r ~'' 
yanın en e&emmiyeth ~ jıf 

İngiltere ile Japonya arasında 
Tokyoda.ki İngiliz elçisinin ist<i

ralıat için Amerikaya gldeaği ha
berleri İııgil •re, japonya ve A
merika arasında Avrııpa harbi do
layısila bir a~ıruı hususunda 
müzakettlere giriııileceği rit1aye 1 
Jeriıı.i de ortaya çıkardı. O kadaı
ki japonlann Avnıpa harbi ku
şısmıla İngiltere ile birleşmesini 
temin etmek için çalışılacağı söz
leri d.e Armpa matbuatında yer 
tutmuyor değil. 

Her ne olursa olsun, Avrupada 
lıarp \'ariyeti devanı ederken u -
zak şarkta neler olduğu ihmal e
dilmemek gerektir. Orada da har
ı.c dayanmak meselesi var. 

japon milletinin uzun bir har
be kaUarunası li1zııu geldiği söy -
kniyor. Harp üç senedcnberi de. 
vam eliyor. Bu gidişle ne-reye va
racağuu ise kimse kestttemcmeı.. 
tedir. Geçen ene japonlar Çinde
d.eki Çııngşa<lım çekilm;şlenli. 
Bu &eDC ~batın da da Piayaııg -
daa çekildiler. Fakat bunu yaplll'
ken maksatlan esasen Çinin lruv
'\"Ctin.i mahvetmek olup yoksa 
memleket :raptetmek olımıdığuo, 
onun i~ ~k liimn gcliıree 
bunda tereddiit etmiyecekJerini 
ııöylemişlerdi. 

l\In.lıakkak olan bi:rşey "ana o 
da joponlırno üç senedir bir ı...... 
raflan harbe devam ederken cli
ğer taraftan da sanayi ve isıın
Jat sahaıwıda çalışmayı arttınııq 
olmalarıdır. Söyleıııeğe hacet yok
tur lri bütün bnnlar bariçtaı boq 
para ahıı4rak yapılmamıştır. LB
kiıı ylııe anlaşılıyor ki nmn süren 
ve daha da ne kadar devam ed&
ceği kestirilemiyen bil' harb • te
sirler.! jııpoıılar iizwiııda gözti ~ 

ınekteclir. Evvela devletin nıasro.fı 
arttıkça arbnt~, harp i"1n konu 
tahsisat çoğaldıkça çoğalıruştır. 

japon milletinin t1aridatı seııede 
25 milv~ yeo lutayormuş. Bunua 
% 40 ı devlet bütçe ·ine geçiyor. 
% 60 miktarı da 70 milyonluk ja
pou milletinin yiyeceği, giyeceli, 
barınacağı, tahsili \'e eğlencesi içiıı 
g-iduek masrafa k..rşı geliyorm~ 
Y ahw: bu kadar değil: Sanay ün 
lıUrişafı için lazım olmı serma:ye 
ve. mesai de bu % GO m içindedir. 
Devlet masariiinin en çoğu ise Çia 
harbine gitmektedir. japonya hu.
güu düııyaruu en ziyade pamuklu 
mensucat dolnwan yeri olıluğo 

halde pamuklu giyecclı: orada pek 
azmış. En ziyade pirine istihsal e
dilen bir yer olduğu halde de pi. 
rinç a2JJ11Ş. Dalıa buna be.nur mi· 
saller var. japonya harice mal 
yollıyarak ecnebi parası almak ih
tiyacındadır. Harptenberi yiyecek, 
~ısıtacak fiatlan % 35 art
mıştır; deniyor. Halbulti resmi '9-
kilde tayio edilen fiatlıırla her va
kit mal alınak kabil olmadığı içiıl 
alıa ile satıcı arasında pazıırhk 
edilınektedir. J! aln ız Tokyo nun
takasuı:da geçen bir sene za:rfm.. 
da bu SOl'et!e ZOO biıı vak'a me~ 
dana çıkanlıru.$tır. japonYllda 
şöyle de dü~iinüyorlarnuş: 

Üç sene harbe katlıın8Jl millet 
dslıa biııçok 28lWlJ) ıwıhrumiyet -
leını tahmmnüJ edecektir. Ancalı: 
A vrupah maloa!rirleriıı yuılarm
dan anlıı.,laa i8e •-a.ciyetin gcçea. 
seaeı....deJri...lee daha i7i olmaıbiı 
ve bu -.ı de g~ ııenekiılan iyi 
olacııimm aıılqılımıdığıılır. 

AJ..i JCf MAi. SVXlltlAll 

dıı unutmamak ıazıınılı" ,.11 ~ 
lar Narvik yolile al4~ııtl~ l 
demirinden malırttıJI . ..,.. ..,., ıı l". 
lar. Bütün bu iskani111•,._ b11 ·,ı 
'-~~ .. .. b 1ıed.... ,ı~ 
.,...,,mııuı "" esas ıtıı1• 6,,. miryoluuu emniyet • .11 tır bİ~jl olduğwıa cöre. neti~"' Jt ıil' 
ceye kadar AlmaJIY~ ı,.ıı'1;ı J' 
nya aleyhlıık oldoğıl< ~ 
znuı göstermi~rcel< d• 
kirda. 



~Almanya havadan da abluka altına alınacak 
~ b :~~AA} --: Sal_lilı.ıljet- de1:am et>mekted!rler. S<tl<l.Jııııett<ır kül olmllS111o; raqmen, deniz yoltı 
ı._' 1.ıgili.ı- adıın bıldorıldıgıı"" m~hafil, mttefiklerin. Uıımarelerle ile ya.pılan ihracat '"' ıthaldt4 ait 
"1Jı ha maka matı Al11ı<ttı -

ı'a tarikile yo;pacakları it- kaçakÇ>l.ık yapıl=na artık müm- kontrol kadar sıkı bır kontrol ih-
""ııı; u:laihracatı T~ont~ol etn:ecje maha etm~eğıı karar ~ermiş o.L- dasını derpit etmekı.e bttlundukla-

} Cak tedbırlerin tetkiki.nel du.klarım. ıcra.; çok nazık ve ın* rnıı beyan etmektedırltr. , 

sviçrenin müdafaası için 3 milyon asker lazım 
!~ 25 (Husu.n) - lwiçre 1 yerde ferden di4ınaııla muharebe j Alınan ın4tbuatı 1svıçre qazete-
•:ıı m cl!3i neŞTettiği bir be- etmesi tamim edilmiştir. lerı.ıe kar:;ı şıddetli hücumlarda 
nı!,; bir yabancı ta4rnı::u İn:içre lıaleıt bir mı!yon askm I bul mmakta re Bı.rnıark,n şu si>

~ e· mem.ıe1.:ıı;tın kat'iyym d.erha! sefeTber edebilecek ı·a...; - zünıi hatırlatmakta:!ır- ıller 1nem
iıı'f7''Yec:eğiTJi bildırnı4tir. 11eıtedir. Fakat t.v çreniıt miida,. ! kket, kend< ma•buaıı tarafından 
et ~.lıalfude kıt'alarına ıı.. faan1t.t başarnıak ıçın üç 'llilyoıı arılan taslarla kırı!a11 caııı!an ö-

'lltı "1.eqe t'akit ı·e f.rsat bu - kişiue ilıtiııaç o!duau ela siiyı,,, - ı derneğe mecburdur.• Q 4sloeı!1erin lıulundukları mtktedir. 

~ ~lgrat'ta bir Alman evini cephaneliğe çevirmiş 

of esyonel güreşler 
Tekirdağlı, Kara Ali, Dinarlı ve sairenin 

programlı güreşlerini hoş görmeli 

YAZAN: EŞREF ŞEFiK 
(Btı yazını y4ğLı allıturka gü - Bu.nlar ciddi g~ ,,.,-ade 

reş!ere ait değildir) ırogramlı ~ daha i:Y• ta-

3- S O N T it L G & A 'I' -25 NiSAN lMt 

- -SON TELGRAF'ıo tarihi tefrikası: -19 

Reşit Pa,anın Hatıratı 

MAKED YA ATEŞLER İÇİNDE 
\'azanlar: 

1tk~der .F. ~E.RTELLI Cevdet Reti..!_!ULARIURAN, 

~'!:':a~~~~v~ı ;;:~ıı,.;~n11.~~~~~~~!!- 1Her iki reisin top· ladıg" ı para 
için dai!arcığına bır şeyieor a.1.mak ılar, ayaldarını, kollanM burup ay 
ist~~~~taya eı.k.tıl~. Ka~a .,, ?{t.:JB'n i~·m inliy.orlar.da:.. sonundan evvel 14 bin lirayı buldu 

~·~ ' ~· ' """' .r tiyatroya g ,ttıgıımız zaman 
bır yaralan, Tci< ırdağlı öbür um· oynanan vak'amn sahici oknadıb-
tan, Din&rlı sağdan, HHhl soldan 1 nı bilmı.ız miyiz? Nedt'n ddd.i ha- (Peronya) ·r..ın iık, para me;eıe:ıi 
m.~·da;;. okuyor!ar. Gazeteler.eo ~- yal.n sai'ınedelc, tak:lki.ine kmnr baıldundaki 1xıplanf..;;ıııda on buı 
h"ı-o<> r. Sanki Avrupadan b lihas- 1 ıoruz da ciddi gü1'"1)ino bu tarzına ı· albıı.a :ilıt.vaç olduğu ~it cd ı-
sa f:c.irtılen ~.yonları "'ıal:i ikızıyoruz. Jlll$J. 
eller~ .!en kapacakmıs )?l'bi h- p&ni B lk, bazı kİ!nıse! r güre~ g bıi. ı Celneyıot.ın <iare he)"~· . 
b r 1.eliıştır almı"; s >ıı .t;.\"\'"lliı, b1..'ll ıı.~ , d c- Bu paranın azamı bır av ' uz e er nıc:-ydanında yapı}a.n bır . · 

gar komitacılarıle uğr .. şan hükıi
met kun·etleri şimdi de Yunan k<>
mitıkılarile karşılaşı)'ordu. 

sonra l,;.. n evvela gÜ!'e".,CC'C,:1nı. Tt, ~·~run sahn.. h-·•. +' a :ı:a:ı<&nda wplaıııması !azamdır,. 1 """' -~ sporu «ııınıe geur..,. "-- . . k 
ran:.·ıer.!e halkı kızı~tıımaıza lıa - ıncs •. ı . kızarlar. B~n <ieo vad.."tile ...,.-k!iı.J!a _ _bir arac ' .. ımı.... ve bu nııstı. 
kıyorlar. Ne yapsınlar bu ş~ .r~nı KlZ!lnış v "azmıştım. F"ak.~t ,·ç yu· _ 'koar:m bınün_ _Rum .koy.lenn. e ve 

Pro nik tar .. flarında teşkilitt -
lnrı kuvvetlenen Yunan komita -
ları faaliyete g~mi~ bulunuyor -
lardı. jandarmalarımız harekete 
geç~rtk. bu çeteleri takibe ba laı-

k b l<l ıd ' '" R iırJI L '·'ld (eteler her~eJdcn evvel asayi~ 
Y•at 25 

t lel!iilö (Hususi) - Polis 1 
""llııı; z fa.brikasıııda çalışan 

1Ide bir Alma11 mü.hen -

dısın.in. e·vinde ara.-,tırma 11apnı4-
tır. Neticede 30 otomatik tiife11k, / 
birı·ok ceplıane, 30 Amı<>ıı askeri 

üııiforma. ı bulunmuı;tur. Fnç,n 
teıJ/cij <dıldıyı t'eııalmı Almanııa
ya kaçtıqı nıalü m deqild ır. 

Çl 3f1Jlln U ,YO a 0 UitUllU l<>c· z(illÜ a"lıg'ıın O t•ı,•aıtro ~u" rnoT~ •. Lın1 zeng e!. <De l(IZ "'-" OUl I! • ı " 1 ' J ~ c""' ihliıl ederek hedeCJrine eri~nıck ru,,\ J'tıc görımus er, uı 
1

amı~aı·- .,., .... ,.ıc "-azı se.~·rcıl"""n ~--'-!ar mJstı.ı. ~ k d d d 11 .ı.• ·uu •V .1 r .._.... ._......,l.JA T lUa '.'!.3 tnı gü ÜyorJardı~ 
tr. er yertl o?dugu gib, bur.ı.da J? ·bı hal.cana kaoıkhklarını gö - p - . . (Devamı var) 

da ııaık protesroılt'ı ııuı.-ııJ rde nıncc b nhucte zaıwrı t ettııı:ıın• « eronıa>ıcemıyetı, Rum·------------
da1ıa büyük heyecan du)'lllak ıs:ı-

~Üftefikler her istikamet-1 
te yardıma kaşacak 1 

Hatay 
:ıoı. Bcheıı. rüz kHo ı: .n koori.oca arl.a'<lım. Esas.t• profes:,oneı kime komitecilerinc nasıl Ekmek yu··zu""nden 
H ekserisi~ ,çkin adamlar da cddi dcr!cr? M '\l'~inı spor!:ı temin <" 
h•r ~Jerde minder W.tü:'.de c·-baz <:i.ıı atlama, "J)Oru oan"&tı:ıtrruşkm- pars topluyor ? 1 

-.. ıselere profeşyü«:' l d nil<i' /!tll<! ı:ö- k b kJ dJ 
g bı oynıyaınazlar ya... rı:, san'aını halkın hoşun· "'"'·-eki Cemiyetin tri•ı doktor Yaııi Ka- arısını IÇa a 

• • H llKtn hoşuna gid c . .k şeJ< ide "'"""' raca \'e ikinci reis Sotiraki Ruın 

vapuru 
•• SUVarlSI ,gü.ı.ışmeık iç.n rakiµ!erile gür teo "•-•Me gösteren .b r :;ür~iye ne.- köylerini iki nuntakaya ayırmış- Şenreru..nin.de Dln zasıtaıı rna • 

ı ovvel şöy.P bir yareıı.hk Erlivuı - den kııımah?.. lardı. Biriııc:i mıntaka kövleri da- haJle;.nıde B~'kiın SDk.ağında lt 
guya çekildi 1 .ııurı.ır. Ondan sonra da mind.re AınePkada müu.i;m gtireşlenl.e ha zengindi; buraya doktor Yani nunıar-"11 evo,. oturan Must.ıl.a .,.. sor çıkınca, yüzer krlcluk rw.<ıplerinı d.ı.!aıveru'lırtr. daııi•kasın.ı yapı - Karaca elatını~tı. İkinci mıntakaya dmda biri yeımek esııı;ısıııda <lanı:Jııı 

H~ vaı>UTU sahlbı ve süvanSi <tayyare oyunlarılc top"°\: g bi \'... yorl.ar. Ahali et bile !bile ı:idiyor. da S / iraki gitmişti. Bunlar bir l yüzünden çıbn ıka\-ga nıeticeslıd . • il inci ıaltiloıl.. •e ... m) [ 

~nd_a lsveeteki demir cev
tlll\Qfcsa.ıatının kontrolunu eli-

Paris 25 (Hususi) - Yüksek 
harp şılrasının, mü.ttefik!erin yar
dımlan hakkında neşrettiqi be -
yannamenin büyük tesirleri ve >te
tlceleri olacağı aıılaşıl"'4ktadır. 
~onıeçe yapılan yardımın başka 
memleketler tarafmdcn da ist.; -
ııilnıesi mümkündür. Bu. ihtimal 
ııüksek harp ~ra.m;da tetkik edil
miştir. Müttefikler hn istika. -
mette, her yardıma hazır bulun -
maktadır. 

Osman Şevki hıikfkında lakl.bata vlrip Q'·V-·rip' yeder.• vuruyor1ar. Aımma ciddi .11.ür '*' ı:ıd<ır g;bi ~ıt- 1 ay içinde on bin lirayı bulacakla- k.:ırısı Lütfiyeyi bJ,çakla ~ğsünd'eııl 
ba..-il'anıldığım dün yaıımı.ştık. Seyl rcilerin istediği o1.duğunıclan ıın.yor da, gureş oyununa gider nndan emindiler. Teşkil edilen "'" oa~ından yar.ı:laınıŞtır. ı.u.. 

ıstediğmi gösttrnıekte. 
iMill'i 1wrumna k.ırıunwıun a6 allas da ·topluyorlar. gfü' C(idiyor. 

1 
Rum çetecilerine; fi:yıe Hoo:dti tıa.ıtaııuı.ııe ıluıılıı:hnla-

mcı m.aıddesineı ve •bu hususbak:iı N, çare bu proft'9}-onı·I güre· • Yazımı buraya kada<r okuyaoıı. _ - Merak etmeyin.. Ar ı.onun- rak tedavf allına aılmımtıJ, eıkınrt ., 
~a~İlkılmeti Malmö şehrini 

~~lttın~den taiılıye etmiştir. 
karanıaıme lıiitüırıJ,ıriıne ımtıhalif !.erin· lhlr myardaıki kadarıdır. iar belki tıu i~kTe taraft.aır oıliu- dan evvel size para yctiştirettğiı.!• yiı.z:iiııııienı karn;ın.ı yı.ra.byan lkoca 
han.ikati.:nd.rı dolayı muauaıiieo}mn Kıran ılarana güreş tek} f !dilse ğuma zahip olacakla<niır. Ben ta- Demişler ve hepsini ayrı ayrı da yıı:kabnarak Ulh'kıikata başln-

~ , 4! bercıber, Isı:eç hıi.kıl -
'lıl:ıı ıtıanların taarruzu halin -

~'~ 0 uemet etmeğe karor ver
ıı. 'lh4 e '111.iittefiklerin Norı·eçe 
~~~ kendi.Tine de ııaroım 
.,,,_l!ıo~ı.ı enundir. 

bu sabaiı eınııtym miidür!Ü'.[(ü ka- esasen• ecnı lbiler buraya ı:el:mtz. rafta; deıi{i•J.m aımruı ne çaın:i<i, tatGnıin ektıwh'şlerdkii. rm.ştrr. 
Cünikü .ııFı;'ım vasıtaları ol•n kol- !bu mak.> derdirun d.ıvasını ··er- <erçe ·, er i · reisin topladığı ---o<>--çalk.çilik l:ıürosınıda iısl;i;cvabı ya - - ~ ~ • 
lan, elkıri burkulur \"e'}'a kırılırsa ımek benim eolımde dejlil. para - ay sonuna varmadan - on 

J»hnıŞ\ır. Adliyeye \~.i:rlecakllJ".:;_ · dört bin lirayı buldu. Bu paranın Şoförler hakkında yeni Sünı<ır Baııııl<aı ait sellillözıl!en. ıhayatla'!'lru ne ih ka.zanırfar• Onun ic n. rr.1-'VSiıni lince kış- on bin lirasını retelere dag· ıımı•-
M~sa.ı. nedir. SeyirciL·e ver • lık da"a tkların bir <A ._ t ' ' K&f~.nced .n ahı> ~raya •geotire - ~ re 1 .,.,v •. :r a. - t lar. Cazla kalan dört hin li:ra~ı ola 1 bir karar 

İSVEÇTE DAH1Li !STiKRAZ dikleri para kadar lı:.•-ec•~ du - ımak ;;..-re ortava ~ukıp b ...... '- ' cıeı'!i yem~ Ha'rfa i<-ioı k.ıereıte yük- " -· · ~< ' ~ 1""T..-- cemiyetin ka;asında ihtiyat akçıe-
'leıy,: n süvamıi 'banka ve •ken s'.e- YW1Tl'ak, !(Ü< '1 n bazı hünerJ.. rir.<J rin't' meydan· oku\'an -proft SV'Ofl.'1- si olarak saklamıslardı. . "'>icQ r isveç sahillerinde Da

'ı et !ıcı ait Bonlıolt adıısım 
Stok.holm 25 ( ."1.A.) - sveç hü,. 

kılmetini,. mayısın birinde 500 mil-
1ıon kuronluk milli müdafaa istik- j 
raz tahvillerini uiyasaya çıkara,. 
cağı lıabn veTilmektedir. Bu U;tik
raz, şi?ndioye kadar İ!1Je~te akte
d'ilmiş olan bu. nevi istikrazların 
en mühimmidi?' 

nOO~errne1< deUil mı". }n t '·kül' le ~, red. 1 · I! ır·:n sahiıploeri prolestıo Cotrni.."1L:r - ~ 'rı CV' "' ~ · ıyorııım. Bu lll'anın, gerçi, bir kı.uu zca-
Bu s.."lıah Dah~ Vrldi.l'ebn -

den vilayet.e v.eı belediye m~.,. 
tEJbliğ dilen bir~ göre ~för o.1.
mak isti)'enl:r imtllıana girdik -
ten dOMa muvaffak •.>lurlarsa ını
tihan hıeyet-nut -hır tczkcrcs> ıle 
askt·Thk şuh:sill<' gÖnde!'ib 1<:ekl& 
ve m.kenhk şubesi şrJörüıı mıı:ki,.. 
kul'larırna kabiliyetini '!lliifus tt0-

'1<ercsine .iıı;aı:iıt ed-ecdctir. 

tıı hqj ler ve burası,.ı askeri 
iliger ı ine getirmişlerdir. 

d! r. !============================== ı;inler tarafından .kolaylıkla ve

Alman vapurlarında bo· 
ğulanlar 14,000 kişi 

llıJq ara~n İsveçle Almanıııı 
~ .tıcan müzakerelerde bu-

1 
ı;::•re bir Alman /ı.eyctı 

gelmiştir. 

---oo----
Asker Gözile 

Cepheler 
(l i.Rei ~·olbit~deu deY:ım) 

200,000 i•veçliyi hesaba katmak (l lnel sahifeden dtY"I•) s~vd· v. ' .. ıgı yu_,., •• .. 
kızın 
kesti 

jlsviçrede herkes 
silah başında ! 

zaruridir. tak\ iye kuvvetlerini burad:.n alı· 
İk.i yüz bin kişilil< ordusu ve bu- yorlardı. Simdi tayyarelerle temi-'lunu günkü Alman filosuna haylı beli ne çalısıyorlar. 

l n ıneı sahifede• d.vamı İsriçrede taııı.illerini ikmal e • olac•k filosile hazır be:.ı·ycn İsve- Trondjchmde mahsur bulunan 
'iti· de talebe-ı.. p-~erpey oehrı" ~ln İ~"!!':liı:!c kaJL- .... makla Bitler di- Almanlar nevmidane mu.kaveme-
·~ "-1i Gni adındııki genç mlıe dönm"ille.li:..Euüml~ hu : ğer fütuhat huJ;..iauna veda eder. te gayret ediyorlar. 
\ ~ .. _•ı bir müddet evvel ıı- kuk tahsiUerilli bitiren iki ~nci- Norv,çc ~ıkan müttdikler .kuv· Norvcçe çıkarılan kuvvetleri -

'"fa h kal d boi miz de bn sabahki konvansiyon< ile vetlerioi \'e İsvecin yıuranmrunış nıiz günden güne artnı"ktadır. 
f h n ve Ta ta e e r •ehrimize aelıni•lerdir. Bunların :!00,060 lik ordusunu ı.ı .. glup ede- Nanikte bulunan 6 ıncı Non•eç 

"" a rikasında çalı'!ftn .Aıı:ak ' ~ ' 
"'I g anlattığına gött, İsviçrede lcvka- blınek için yarım milvonluk bir Cırkasının seferberliği bitm'şt;r, 

'•ııç hir kızla t311ışnıış ve lide askeri tedbirler ittihazına de- kun·et ayırmak iktiza eder. İsveç NORVEÇ TEBLil;i 
q~ıl< olmu.5tur. Aradan b<T vam edi\:yor. 18 yaşından itiba - s. hillq~ Almanyaya ne kadar ya-

t ~ ... it geçtikt Al' ren erkekltıı: askeri hazırlık biz - kın olursa olsun. İ•kandinavya Londra 25 (Radyo)- Norveç 
1;. en sonra, 1 ordusu Bas.kumandaıılıg"ırıın son 
'I kendi ·ı ı · · metlerine alınnuşlardız. Bu müna- topraklarında döğusecek yanm 

tt,.... sı e ev enmesını tcblig" i: llamarın şarkında Alman-q ••ış f sebetle erkeklel'in işlerini ve şe - nıilyonlıık Alınan kuvvetini deniz 
~ılı· ' akat red cevabile hirlerdeki umumi nakil vosıtala - aşırı beslemek ve cephanesini, to- larla y~pılan muharebe khimize ı' 

'ıt t gibi genç kız gözük- nndaki bizmttleri bile ekser yer- punu, tüfeğini y<ti~t rmek mnaz- neticclenmi~ ve 100 esir alınmşıhr. 
tj f;ıht~şlaınıştır. Dün ak,,;nm lerde kadın ve genç kızlar gör - zsm bir meseledir. 1 Hanıarın şimalindeki l\lohen 
\ "'t Ütadan rıktıktan sonra mekted:rler. kasabası, Almanlarııı şiddetli mu-"' , Bu sebeple diyoruı. ki, Botni kör- k 
~-- ltıe.kte olan "-akın 0··nu"- f . d b 1 t .... 1 avenıet'ne rağmen zaptedilmiştir. , ~ •ı .<ı.< h ezın e uz ar amamen çozu - Trond ichmde şiddetli ınuhare-

ı "'1 eski teklifini tekrar- Hemşire ve asta bakıcı medcn Sovyetlerin fili ,·ardımı ol- b 1 1 d 1 
·~ d f mad·kea Almanların İsvcre sal - e er 0 uyor. Bura a, bazı mühim 

tıı. c ada red cevabile kar- aranıyor ' ' lil ··.;(eri işgal ettik. Alınanlar 
~ c h dırınalurı beklencıncz. •· ._ e inden çıkardığı jilet- ıni_i<la!aa vaziyetinde bulunuyor. 
"".,,, Diplomalı bir başhemşire ile bi- Aksi takdirde, Almanların İs - ı T h .. M 'lıt L.~n her iki yanağını feci . ruf gı ız arp geınııcri amoosu 

""' . rinci ve Ckincı sı h<mşirc ve veruı 'çinden zaptedileceğine ka- Lo J.ardıman etmek i;t.ycn dört 
1lı rnıştir. Azak hastaneye hastabakıcı almacaktır, İsteklile - ni obunlar da ihraç kuvvetlerini • ım .. n tayyaresini düşürmüsler-

ış, sandalcı yakalan11ll!i - rin M:ııtbaarnızın idareaıne ınüra- sadece korkuluk olarak birkaç ye- ıllr. 
'- caatlarL re çık;ın;ınlar. 1 ;.arvikde kar iırtıııası yüzünden 

""'""======================================' vaziyette bir deği~iklik olmamış

~•n: Rahmi YAGIZ 

onan a Geliyo 
·~------~.-..~:m::mı,,../J 
lıııe Sultan kuyumcuya çıkıştı: "l ·ini çabuk 

bitir ve beni de yalnız bırak,, 
1~~1 : ·apoiyonun dzme bika- rolay Scvlcct be~·i, ıe'.,~•llerini ya-
tı, ı~ rnisin'! pacağına ikna ett.ği içüı dokto-
())'\ ~i!Qim, Sultarum- run ouuı Ja müno.~.ı·7ıl ~l lıı.t-.t.·nıe· ' 
:, ~ '"c çumedcn yukarı eliğini etrafile anlattı. ıjehiınc 

''ııilr. Sultanın bu sözlerle balmumu gi-
ıJ, lr.a tuba( bir göz kırpışLı - bi yumuşadığını gördü. Çüukü 
S~ıı~•şılığı yaıu~tırdı: Sultan $e\'k<t Beyi çok sevi~·or-
•lıııa tııının kederini yok et- du. Her seven kadın, sevdiği er-
~t•ıı s Yapmnk, mücevher kek ne kadar güıwhkiir olursa 

~~ıı h' <laha '""el vazi(em- olsun onu affedecek mazeretl,r J h ~-ıl~o~unı.' . Siz, damat arar, bulur ve onlara kolayca i-
ııı., S <;ı.u ııziiloot5unuz.. nanır, aileder! 

L.'• Ultan bu liiübali mü- , Kurnaz kuyumcu Sultanın bu ı 
'<ttl.. \~ir~eniyordu. Sinirle- za)·ıf noktasına temas eden "ız-
,1~ıııd< erınde w süz söyle - (erile sc.-en kadını i)ice tahrik et-
~ ku; 'l ıc~ a~ıita 'uraıı bir tiğini anlayınca ilave etti: 

- Size bu işin İ( yüzünü anla-
tacak bir mektup!. · 

- Ver halıyım o mckkhu? 
Kuyua1cu, hürmetk5r hare .. 

ketlerle redingotunun iç ceh · n
d n ikile bükiilnıüş hir zarf çı
kıırdı, Sultana uzattı, söylendi: 

- Öğnnmek istediğiniz bir çok 
hakikatleri, gizlillklcri bunda bu- 1 
lacaksınız:. 
Şehime Sultan hır ınd n titri

;ycn parmaklarile zarlı :ı<:clc yırltL 
içinden ikiye katlannıış bir J:iığıt ı 
çıkardı. Açtı. Okumağa başladı. 
Bu, bir mektuptu. Şu satırları ih
tirn c4iyordıı: 
Ş..hime Sultan Aliyyetüşşan 

baz retleri: 
Muhterem zevciniz hekim mira

lay <;evket Beyin son günlerde bir 
çok g..:ce)('rinj isınctsarayınızdan 
hariçte geçirdiği malumu devlet
leridir. Acaba bunun sebebi sizce 
nıaJUm mudur? 

tır. 

rno ALMAN UÇl RU:\IDA ÖLDÜ 

Londra 25 (llıı>usı)- OsloJaıı 
120 kilometre mesafede, Alnınn 
askeri taı;;ı)·an üç kau1yonUn Nor
veçli şoförler tarafından bir nçu
nıma sürüklcnme~i iizcrıne 100 

kadar Almanın öldü~ü bildiri! -
ıncl.ledir. 

ALMAN TAl.'YARE :1 EYDAN -
LAm YENİDEN TAHRiP 

EDİWİ 
Londra 25 (Radyo)- İugiliz a

ğır bombardıman tayyareleri dün 
ııecc birçok Alman tayyare ka -
rarg:ihlarını, bu meyanda Silt a
dıısıooa bulunan Vesterland mey
danını da bombardıman etmişler
dir. Hangarlardan birçoğu tahrip 
edilm'ştir. 

Avni ı:ece, Danimarkada Al -' 
manlar tarafından kullanılan A
alborg' meydanı ile ~orve~teki 
Trondjehm ve Stavenger mey -
danlan da bombardıman cdilmi~
lir. Trondjehnıde bulunan Alman 
harp gemilerine isabet vaki ol -
nıu~tur. 

Paris, 25 (Radyo)- Osloda ba
lllDan Alman işgal ordusu kuman
danı, Norve(l:i gııent;lerin, Noneç 
ordusuna iltihak için kaçtıklarını 
gömıüş ve 45 yasına kadar bütün 
erkeklerin şehir haricine çıkma -
larını yasak etmiştir. Resmi dair8"' 
ler, bilhassa Oslo tayyare mey -
danı süngülü askerlerin muhafa
zası altına alınmıştır. 

AL~IANLAR, NORVEC KRALI-
NA YENİDEN MÜRACAAT 

ETTİLER 

rilmişse de, bilhassa Sotirakinin 
mıntakasında toplanan paraları 
köylüler g-üçlükle vermiş, hatt.ıi 
bu yüzden hükumete kadar uza
nan şikayetler duyıılınuştu. 

Sotira~ - maiyetindeki çetci
lerle birlikte - birçok Rumları 
tehdit etmiş, birçok kimselerin de 
canını vaktığı, bazılarına ülünci
ye kadar dayak attığı şayi olmuş
tu. 

Bir gün, Serez jandarma kuman
danı, cemiyetin ikinci reisi olaa ve 

Hahı şoförlük 'r<lp;mların hep
si de men.;up oldukları as.hırl k 
·ubekorine müracaatla bu 'k:l'\·d> 
yaptıracakla<rdır. Aksi halde ı,<r 
törlük demi.veceklerdir, 

aleyhinde birçok ~ikiyetler gelen Edı·rne trenı"nde bı"r delı" 
Sotirakiyi jantlarına dairesine ça-
iırttı: 

- Hakkınızda gelen şikayetler 
çoğ~lmağa başladı. Hükıimctin ba 
şına her gün yeni bir gaile çıka
rıyorsunuz. Maksadınız nedir? 

Bu s.:.b.aılı Sırkeciye ~ koı>
v:ms.iyoıYJI treni.ae Edhn:.ıdaı. bi.n. 
dirihı tir deh !'rende Jıaıyt; heye
cana sebep o!ırıustur. 

Seııam adında ·buhınan bu Edı!'-Sotiralti soğukkanlılığını mııba-
Londra 25 (Hususi)- Stokholm- faza ederek şu cevabı verdi; rıı./ lbr d:ınıbire tıuceıınün etırn~ ve 

den gelen haberlere nazaran, Os- _Kendimizi Bulgar çtelerindea bı:r bekçintn muhafazasında ola.. 
lodaki n'y~bet meclisi Norveç korumak .için, milli bir cemiyet 

1 
rak :ı:kıl ~ yatmlınakı 

Kralı Hakon ile Almanlar arasın- vaptık. Kendi aramızda ianeler üzere trene 'b.ndİl'llmiştıi:r. 
da müzakere tesisi için yeniden toplıyarak çalışıyoruz. Hükfunete 

1 
Stfilnı :tıreai.n l:ıarJketirdun sun.-

teşebbüste bulunmuştur. Kral ver- ber zaman müzahiriz. Kötü ve m kendin; ııerıce.t-.lb·dm dıı;an 
dıği cevapta, Norveç torırakların- şüphe edilecek hiçbir maksat ve ~.mak s:.emi,; ve kcuı,partı:ıruında 
da bir tek Alman askeri bulun - hedefimiz •·oktur, Bizden rekı'n • .., __ ._ ,,_ .. um! 1·-"-
dukça, herhangi bir miizakcrenin meyin.iz. ' ' ,.,....,,,. .. uc .ll'a """"'IŞIIlJŞlır. 
mümkün olamıyaca;:-ını ı.:Jdir - ;andanna kumandanı, Sotirakiye ~~~~~!~ık:u::: 
mistir. icap eden "esayada bnlund··'-tan d k h • "" ı<ıımı,: e.· ır. A ıl astası Sir:O:ci 

Londra 25 (A.A.)- İyi bir ıııea- soDTa, ıneS<leyi muta arrıfa da ıs:ta9';0<'.ıda da trenin penceIIJ -
badan öğrenildiğine göre Alman anlatouotı. 

., ıo;ir.ı:i"71 imn.k :..emiş ve ı:;.iıdı:lıel!llı 
tayyarelerinin müteaddit bombar- ı Sercz \'e miılhakatının asayiş ~- gü~ yaparaık müşk:ü!3tlla va. 
dıınanlardan sonra Steinkjer, ha- leri gittikçe güçleşiyor, dün Bul- ~ alınab.\l:mi<;ıtir. 
rabe haline ı;el~ıi~tir._ Maaınafih ===============:::;;,;~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~==== 
Almanların hı1; suphesız \akit kay. 
betmeden miittefiklı•rin ihata ha- _.. Bu aşkam SARAY Sineması 
reketlerine mani olmak için yap- 1 , 
m" oldukları şiddetli mukabil ta- XlV LOUIS ve XV LOUIS den III NAPOLYOSA kadar 
~rr1;1~Jara rağ"n1en nıütteıfikJer, Ste. 5 asırlık Fran~a tarihiı•i ralibi dik.kat bir tarzda ,·aratılan 
ınlqer etrafındaki ıııcvziler'.ni mu- • 

ba:a~~s:~~;t~~~r~:.~ çıkarıl - ş A z E 1 z E 
111 kta olan kunctler sayeı.inde 
ıııüttdikler kıtaatının yekunu ka
barmaktadır. 

ALl IA.: "LAKIN İSKANDİN AV -
YADA KAYBJ::ITiGi 

NAKLİYELER 
Alman cephesi 25 (A.A.)- •Ha

vas aj:tnsındant: 
Pöti Parizien, Almanların İs • 

kandinavyaya kar~ı girişnıi~ ol • 
duklan hareki! esnasında kay -
betmiş olduklan nakliye gemileri 
hacminin yekunu 18 nbruı tarihin
de 97 bin tona balii( olduğunu yaz
maktadır. Bu gemilerd<n 61 bin ton 
batmış ve 36 bin ton hasara uğra
m~tır. 

Otdu ofisi merkez bürosu, bu ha
rekat esnasında 14.000 ~inin bo
pulmuş olduğunu bildirmektedir. 

3.500 kisinin kıırtanlnus olup 
halen mevkuf tutulmakta olduk
lıırı tahmin edilmektedir. 

Mııhte~cm \'C mükeınnı el filmini takdim ediyor. 

SACHA GUİTRİ 
LUCIE~BARROUX - JACQUELİNE 

D E L U B A C \'e diğer 20 Fransız artistinin iştirakile temsil 
edilen bu s•h<Serde: 

ASIK FRA."ISA .. KRAL :llETRESLERİ ... PO:\IPADOUR ve 
DU BARRY ... lll~RIE A~OINETTE, JOSEPHİNE ve İl\IPARA· 
TORICE EUGEJ\ilE göreceksiniz. 

Büyük yıldızlar tara(ıııdan o :.cnanmıs muhteı;cm bir filim. 
Bu aksam iC:n yerlerinizi evvelden oldırııııı. 

fü11lerce lira sarftderek uzun , .• yorucu seyahatlere gilıMyiııiz. 
Amerikanın şimdi bütün dillerr tlestan olan yeni çifti 

FRED ASTAİRE -JOAN FONTAİNE 
Son çevirdikleri •Fraasızca söz1ü 

t~ ''•hu~ıkcuya (tkı h: - Allah Sultanımıza uznn ve 
leti ~· apat, ağzından zi~ mes'ut ömürler versin.. B'zim 
~ lıe~! harckrte gct:r. işini hizmetten başka ne düşüncemiz 

Zevciniz beydendiye ihanet is
nad:nda bulunacağınız şüphesizdir. 
}'akat yanılıyorsunuz. Zira, Şev
ket Bey kendi arzu ve ihtiyarile 
bir sevı:iye gönül kaptırmış de -

ğ ildir. Ona mu sallat olan bir ec- 1 ~~İİİıİİİİİİİİİİ~mii1İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİii;jiiiiiiiiiİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİi9İİİİİİ;::'. 
nebi artist, muhterem zcvcinizi '.' · 

Beyoğlu JstikLil Caddesinde Fran sız Ti.vatrosıı yanında 136 N-0, tehditlerle kendi arzusuna imale f 

DANSIN ZAFERİ Filminde 

,1 ıı,,ltı ) ulııız bırak Knrnik.. 1 olur. Sözlerimi öyle gelişigüzel 
~it ~ 1 )'cnidcn nıutabasbıs söylüyorum sanmayın Sultanım. 
'• ~ t~ııı ıncthc girişti. B.r Ilepsini isbat edecek bir de tez
~ it ~ı.· <löktti. nu yol de- 1 kerem var. 
~ bi~ ~-~ında miralay Şev- $ehime Sultan dalgın bakışlı 

İr Q•t'.""unı bulundugıınu, 
~ • ıst n doktora ruusal· gözlerin. kuyumcuya çevirdi. 

tıı~ 1 ~ P.es nı hırakın:ıdııı:ını, sordu: 
~~ tk dhdc kadar işi il rlet- - Ne dedin. Bir de tezkere •ni 

•t ku kadının de\ lct ri- \'ar''. 
~ tok 1 ~~fuzu \'c gerek· - Evet Sultanını!. 

tur etkiır oluşu llli- - Ne tezkeresi o?~ 

etmcğe uğraşıyor. vı-KTOR Bı.TRAN Tmuhag.aafzaiylle Bu ihbar belki ilk şeklile size 1 
dudak büktürecek, ehmmiyetsiz • k 
bir hadise gibi gelir. Yalnız şunu Mecburı apa()ış münaııebetile bugünden itibaren 
ilave edeyim ki bu kadının nüfuz B u·· T u·· N M A L L A R I N J 
dercesini anlamak için, Başku • 

mandan vekili EnV't'T Paşa ile sıkı E L DE N ç J K A R J y o R bİT dostluğu vardır. O kadar ı ', . • 
Paşa; birçok icraatını u Alı an 
yo masile müzakere eder. V\ la •'evkalıide tl!'.nzi.Lit 
ona anlatır. (U aını var) 

Sizi; se~yahların ba~ını dö.nd.üren dünyanın en ıne~hur eğ
lence ycrlerınde ... SC"Vdalılan gt%lıyen ••k tünellerinde ... A<1klan 
bir kahraman yapan korkunç öliinı balkonlarında ... Nihayet en a
teşi; caz salonlannda dola~tırauk ... Bu hakiki ne~'e bayranu: 

a:;m LAL Sinemasında 
ilave olarak: Renkli :u i K İ en son Jurnal 

Numaralı yerlerinizi ltltfcn ev\ elden kapatJDlll, Tel. 43595 



'- S O K T S L G a A P -25 l'fl8.U 1111 

H IJ(~"E. 
Teyze seni gördüm 

r Salı 22 n:isarı. 

lı~-Ç~e-__ vir_e ___ n: __ s __ E __ M ___ ı 
ıın(ıdıi. Otomobille Buyükdeırıe\Ytt 
gitıtı.k. Dönüşte onu teyzesinin e -
v.iıne gidi.JEcı<ık sokaJ!ın af(zın.d.a bı
.raıkıt.ım. Zavallı !karlın aiıır hasta 
'll'Ilıış. 

• • "> ; '~. , • • • -. • -f"- • • • • ' • - ~' ' 

' ' j ~·~· ·~ ~ • • ' . ... . • ~ ' ! •. -'·:~ .:· ~ • .,.,f -• ~-.~ J •.... ' ~- • • • • • :~ 

Dalga Uzuolııit11' 
1648 m. 182 }{~Si: 

T.A.P. 31.7 m. 9465_ ;c/~ 
T.A.Q.19.75nı. 1519a 

. 19 7 
H ·· ··-ıeolcr• · er gun, og es 

15195 kilosikl TAQ v iJ<I 
31.7 metre/ 94~:; kilOS y• 
ııa dalga post:.tarıle 
olan: 

ECNEBİ DiLLERI'~~ 
LER NEŞRiYAT 

jlıi 
Birinci servis 

Ben mr ~ye .lm.rar .....,nıı m mi. 
llbU l:iollıunalıal ya'J)anro. Ni.hayt>. 
ioaırıını boşadmı. :sa; sened.x a,yni 
oetıre u.le karşı karşıya otunnaktan[ 
~Davamız biraz zorlu 
oldu ııımna, nihayet ben~ çık-, 
lbın. K.araır:ı allll<:a hemen bir mı;,y
tıar.. ~ giıUtim. Oh, şimdi r o>hat ... 
Ne kanşa.n var, ""'.göri.ı:;eı:ı! Canın 
11c zam.an istıe!"••>. o zaım<m eve J?lt! 
istemen tı:i.<; ~itme! 

Beyeğlu 
Cuma 9 mayıs. 
MI ıııaiıa<t c->ıkenam gelecelctio. 

Gelıınffli. Tam berı çııkııcağım 81-

1 
.İrane11 Saat 12.00 

1
1 

Arapça • 12.15 

Devlet Demiryoll•rı ve Llm•nl•n Ellence • 13.
45 

Fransızca • 14.00 
ltletme u. ld•resl llinl•rı inıtiHzce • 14.ıs 1-----..::.---------------------- Bulgarca • 14.30 

Vakıflar Direktörlüğü İlinlar-;-ı 

Cuımact.tsi. 26 ııisaın. 
D&ı.ruioo. çık!lıııı, aricad.a.r;Jıarın 

bE~ı dağı.lıdı. Yalnız cooım sıkı • 
hynr. Acaba oıereye ~'isem? Tek 
baışmı.a yemek yedim. ~ 2i'tti.m. 
KOOk.oca yatak.ta yalnız şoylr.- bir 
~.rdim. Uyandıj(ım zaman. bak
<tım, ~ oiınoı;. Y aıknızlık kna 
ııey! 

Sa.4 29 ni8an. 
Enfes b>r hava!.. Herkes c.ı:fit çıft 

~yor. Onl.arıııi<I can da be -
nimkıi. OOğij mi.? Hayır, bu böy)e 
~ac*. Yarından tez; yok. Bııır 
bdın bulırnalıymı. 

Çaı:ş<ımba 30 nisan. 
~u.ıııda nclis bic hatuna 

nsdıadım. Kon uşt:uk. Bilunem ha& 
gı mağaead;ı satıcı mı.iş. Haftada 
bil- M.şam buhıaŞbibrmlşirl. SET • 
tıoot değilırniış. ııı.r !başkasına bak • 
malı. 

Peışent.e 1 mayıs. 

roda ~ekli Tramva~a yankesioı Mubaamen 
ÇQ:ıııt.asmda.kl birtü.n panları. aşır- kıymeti Muhammen bedd:i 57'5 lira olııo 500 adet Vaıı("CID için ıp:irinQ!eııo dOk-
mış. Benden yj!-ıni lira tist>uii. Ver- Lira Kr me sigara küllüğü 10/5/1940 cuaI)<l ~ü saat (10,30) on buçukta Hay-
dim. Sonra tey-.ı;ıesi:ıMn ~ • J darpaşada Gar b rıası daıhilıindeki kamıs:von ta.rafından açık eıksil'!ane 
bahane <dlrek. ı ıtirzıarla çıkıp ~. 3000 Hii8'(Yinai[a malıal!l<"elfltn öğüt sdka/hnda e.ııki ve yEın:i 15 nu- usulile satın a.1macadctır. 

maralh kargir 8 odalı hanı:, , _ Bu işe ~ırm<ık istiyuılenn 43 fu'a 13 kuruş1uk mu~a!d<at temiruııt 
c~ 10 mayıs. l200 Eek.ı Kame:rıatun yem ç~ ıınatıal:le9.rı...a::ı Boynuz ıdcagında ""'ılranım•ın ta..)"iıl etıtıiğ:i ~ mrlkıtıe EksıJ.tTne ı;ınü saatine IGıd<ar 
Mı~iıhaıtie g~ Yolda kav- ~ 12 yeıu 15 numaralb. lı:ıwgr ali:ı odaJıı mooe . blmiosyona müraeaat:l.arı lazımdır. 

ga tıtıtik. Yanımdııııı. ~n siisiii l500 Boğ~ SMıyerde ~e ook4!ula "8k:i lOO )'t'm 56 nu- Bu işe ait şarlruımcler komis"yıırıdarı parasız olıaüak dağııtılmakt.arur. 
bir !kadına bakıınışım Halbuki im'- maralıı ahşap 11 odalı hane . (3226) 
!kında değilim. Neyse. lo:z.cağızı te&- .. Yuıka<n<ia yazılı gayır merılku-llicıl'ın rnüJkiyetleııi. rpeşiıı -pa.ra ile 15 
ikm iQ.n QOra.p, elıdiven, lavanta, lıl'." _muddede ~ artıtımıaya çıi<M~~- İham 26/4/940 owruı 
lbir de b.rek saııti a.ldmı ~ guoo saa.t 15 dıe komisyQnıda yaptlacağınderı <bA~n o/. 7,5 pey pıu-a-
ll:r.ıte ;ıt.meden bı;ıı:ıden ~ıldı ,ey-~ ak.arat v., maılılUJfü kaJ<ornine müracaatlan. (2876) 

"1e6in e•. 

' 

lataabul V alafI.r Direktörlüğü fıulan 
Pazanesi 12 maym ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-' 

Dün hiç göı.ük.m..'ıdi. Bugün ~- ı Kıymeti Pey parası 
d.i. Terzi maıııtcyu boomu:ı;. Ben .. 1 Lira Kr. L"ra Kr. 
den Y"_rıios. için para isted:. O ur 1 

150 00 11 
2.5 

man b:İiraz naa ıh at ve""'Y'l'lll, dedi rn, 1 . _ . _ -L-"--'--"- y ......__ .__ 
Beni hasısllkle "tltih etti Nleıyse Şehırunıin:llde Elreğb ~' unus ..... ıre s~ 4 No . .., 
ell, lira verdik. •Gaı::; ~1 çoic Reml:.lbaba valkhndım. ·b;~ eaııkazı 15 giin miiddetfle açık arltırm~ya 
~ş o:Lacak Hemm. .kalkıp 1 <;llk.anlanıştıx. 11ıallei ltaıt ııye;ı 10/5/940 cuma gunu ıııı.M. Hi de llıC'Xa eruıe-
~. . celcıt;r· Tal!iPler"n ~y ~ _b:i.IOOtıtıeı ~Maşı., Vak:lflıao- Baş -

Perııaıh! 15 mayıs. 
İıkıi gümür Meıaıı..trte .ıılıaıber 

:ydk.. N.bayet bugün ı.tsadiif ola-

mudınyet:i rnabliüat ıkalıeın.JJe muriıca.artlLan. (3299) 

İstanbul Defterdarlığından: 
cıılk, BeY'Oi![unda .rastladım. Ya.- Muba ıı. Muvak• 
nJODda kıraNta, hııl:iınıden zengjn ol- men icar kat 
dugu belli alan birisi vardı. O za- , bedeli teminat 
maın adtlıma dank •r.ti. 'Hasta tey- Lıra Kr. Lira Kr 
zegnjn k:iım oldugunu anlaıdırn. 

••• 
ve "' 18.- Program ··o1k. 

saa' ayarı, 18,05 M~ J< 
Caz orkestrası, JB, rıı 
(Çocuk Esirgeınıı ı<~ , 
jından), 18,55 SerbeS J, 
Memleket saat ayar" 19 
meteoroloji haberi.er<· J{ 
zik: Çalanlar: R,.ştn 
cihe Cev<Ut Kozan· ' -. 

1 - Okuyan: ]ifııo 
nar. lıi~ 

l - Peşrev, 2 -: S~r 
nar - Kürdili Hıcai! 3 ...
(Aşkınla yan.an,).. .)<Dl 
Be11 - Kürdili flıcll~), ı 
(Sana ey cammııı ca at 
hi Ziya - Kürdili_ flU:) 5 
(Güvenme hÜS"llunt' ' ııı 
tiirkiisii: ( M e11A!J<şelef ·· 
tam), 6 - Halk ttırk 
ran.fil olacaksın). M t11f 

11 - Okuyan: ~ 
kar. rvıJı 

ı - Udi Cemil - 2 
kı: (Evzakı cihan). . { 
Arifi - N ilı.avent ş<ırk'·/İ 
·ıah') 3 - sa<Utt•" 
' ' ' (KalP Nihavent şarkı: d'! 
daklarq ), 4 - şaJcır 1A 5 
zam şarkı: (Eıı ceJaL. l 

Bu eeiltr traımvayda bor kadınla 
llıa.wştmı. BJl" içnn &U ••• Bic yerde I 
doaıktiJ<ı im;ş. Amma, akşam yedıde 
tıl tıdeın çıkar çik!narı ~ e-ve ılPr 
d>yormuş. Bu da nafile! IMeı):tr Melfilıı;t bc-ı:ı.dc 'J)lllraılarm Bıoğarııçmdc lılt.i.n)'I.' ırrıezaTlıjj"ınian .ft:!baren kıırf\' ocak.

ııuyu.nun çek.tilin tıis.sl:diııce, gil.- larııııın lbulıı.ı.n.duj(u Ba(ıııb.uı dentııne ıkadoc uzayan ı;ıa.. 

Balsamin Kremierı-: Balsamin Güzellik Eksiri -
Balsam in Rimelleri - Balsa min Pudraları -

Balsamin Rujları - Fard Balsamin 
kım - Hüzzam şark>' ,Jl6 

5 l{ot<Uf . geceler). 20,1 ]ıfİi'..;ıc 

hat saati), 20.30-'ı·· il 
heyeti, 21.15 AfÜZ"'' 

kestrası, Şef: D_r. ~oıı' 
P. J. Çaykovskı: ~ 

Cumaırtıe&i 3 mayı.s. ya hasta u(YZOOi va.rnı.ış ııiıbi, b~ haıdaıki 4 hek'1.ac 59 ar ve 65 ııne-tre ıınuralıbaı çayırın 
hane- :.ıe yaınıııından kaçaraık be.şi<a b r mı.tvsim!:ik o1 ve otlak' .ıyesi. . 125 00 9 50 
sına ~ lruruyomıu>. Yanından '.Boğaz çin<le Bafüıılı.manında üç pa.rçaıdan mürekkq:ı 

En kibar mahfillerin kullandıkları ve bütün 
dünyaca taoıomı~ ~ıbhi güzellik müstah2:arlarıdır. 

Bugün lk.umıetmı var. Sıllfmaod11 
\Mel:iıha.t &sni<ıO: bir lkadınla ta • 
oıştım. SiJlem.ada.n soma bıc pas-
taneye gidJp uzun uı.un .kl'.ırıuştUlı:. 
Şeker gibi bir ş< y ! Y ill"ın y1 ne bu
~aj!ız. 

~.-keıı suratına s.:rt sert bak _ 4 lıelk~ 13 ar 63 m<ıLre ıını.ı:rıı.bbaı mesahasındıaki ça-
tmı. Her hadıd,eo an.ıamıştır. o anda y.nın bJ.- muvsimlik ot ve a1ıl:alciyesi 118 9 00 ;İsta,n,bıı>l 4 üncü icra m.murlu- .istanıbuJ i'.ki.nci •:cra memurlıu -
karerımı veıımişt1nı. Hemen ılrono _ Yukaorı.da ~vki ve anı ısaılı.alan yazıh çaıyn-lann tarihi >:11:ı:We&ın :iti>- ğundan. ğuından: 
diııni meyft:ıaııa:yı, a'l!tı.m. Oh, ş1ıındi baren şulbaıt 941 l?'ayes Dl' lkada.r uzaya.ıı /b.x mc\ltiiml:k ot ve otıkılk:üyesi Aıııkaraıda Nafıa Ve<kıllet. hına- Kar"""1ımrü0ol.e sutçü Me<!ıımet 
oe rotıırt! Rr daha kadın ım.ı? Mır llı!izıılarnıda yaızılı rntthamnıen btdel!eri üzeriındı::rı ve ayn ayn ihale e-- sında lokanta sa.tubi ve taıblodot aga solkagırıda 26 No. lıu Mesih'PSr 

Pazar 4 mayıs. -=al!lah! ~ üzer., açı.k art!.Jrmaya kxmıullnı\ıştur. İhal>< 6/5/!T40 pazartesi memuru ken halen ikölllleııgiı.hı şa ımedr..,..,,ı kinıcısı illo ın halı ha-

MajiiT (keman "'<! r ti 
Solist: J ozef A rnol ~,~ ,ı 
Müzik: Deaıına Dur ,ııııJ 
rı, 22.15 Memleket ;,y ı 
Ajans habeT!eri· :zır ~,.ı 
t<wil<iı kambiııo • ;: . 
sı (fiyat), 22 .30 11 

11
,.J<' 

(pl.), 23,25/23.30 ra 
ram ve kapanı~. _...,-

Mel:iıhaıt:l.<o salbahleyiın bul~. ,günü S82I\ on dört.le milli <m1iıkanüd'li~ünl:ie toplanaca4< loomis- -D••hul Omnana: rm- k;,melf'(iıhı ım<'{ilıul Ri<"1de ile 
••••••••••••••••••••••••••• 1~~·-'-4 M ~1.:11. . \..--1~~1 -R • ..J • l ............. T :...1-Jl.-'- L'l 1 t 3 .... Öğkıye kadar geııctik. Sonra eve ~ yapı"°"'"""u-. .rv$fh""' ıcar '~• .. n"""'"" ve J) ı:;inrur. Ta ·ı:>- İstanbul bel...-dıveo;ınm Beyoğlu ........, ...., a ıe """'-' mıan uıncıu 

ee!:iP y>omek yedik. ~ Me-- s o s ı t" lıerm nwvakka~ teını<.natlıı.rile muayYen ~n ve saatte ikomısyona mu-lbirinci sulh hukuk maiıikem<.'<'lndenl oa.ııre 35 No. da iken haılen ıkaanet-
.,_.,_, ,__... Y 0

-""' - tu ışare 1 ..,,._ (308") , """"ı ınıı ""uj Mahımuda·. .;...... ne şc.ı .....,..ın• .....,_.ıgı - .-acaa .... n. " ,·M·ı.saı ~11ıtii<i 14/10/939 tarrn vcı ,._. '"' 
.. _..,_,_ .--ı..tur. Tekr. ar ~e ı ı ı """'' " ist.aa>oui ıbcıled"veı;.ının 15/10/932 --= '~ .,_,_,, . f 939/931 No. •u damiıle zımmdti - ı 
çWıüt. G ıı; va.kit döıı.Up yatlık. Devlet Lımanları ,ıetme Umum "'zde <>iacağı olatı 9 l·ira 85 kuru- ıta:ııhı> kıra muk~velesi!be ikira be•ı 
"'-""L-"'- Allah ---1-- d I' 'J del'ınıdıer. 27 .hıra alacağının ma.afa, ' ..,,p"""~""'"'"". 5 mavıısçın. "'"""""'"'"·· nere en ge ıyor . . M"d .. l"W .. d . şun 10/6/939 günüonden i.tıbaren l ,_, U Ur ugun en. ycüz.cle be• fa'<: \C yüııde Oll avukat- & li>ll6' .çın ya.ptıl(I 1'•..Up ü,,,..-iıııe 

' leblı.i!ı mııık:ı.a21. ödeme emnnin hl< i.ıcroti ve m;;ı;ariii ıınuhakem< 
BugUn dairey, oavtlıro. Mahal • Açık denizlerde bulunan gemiler K~;f ~li c9428> lira lcc74•-~ru$aın"~~-retk:i ~'.:'n C::ı,altada. Kke-- .,, ıcraıiylınin taıJısil h.aılcl;ındaık:i ifk.am ı:,g-'.ihmn.zm m.<><,ıhuliıyatıi ha-

lebidıdle bll'hı:;tu>k. Büyük bar ın:ı,a.. bir kazaya uğradılaı- mı, telsiz ~1- ınıımkıt.oş caddesımn yenı yo u """"'nu onı.w..,., ......,= .. ın ...... a t ışı a- da.iıı'cmı•ı.n 940/308 saı,yılı do..ya - s..fuı•J, mı-ırcıce 'blr fKY müdıd~ 
;,av:wı,. !:o::zilfııt. lı saıt>< vannış. O- .,.afla S. o. s. ı"şaretın· ,· ver'-ler. 1 pah _zaI'f ıı=hle elmil1me)'I'• lrooolımıştuır,. .. 1 .ı.l:arıen t<.hll'J."ne karar ver bn ştir. 
o; __ ""' .., .. - ~ sile yapıt.ı.gı icra t.a:k·'b. üı: .-ıne ııa:n taıriıhınden ·rubareın biır a) ~ 
ıraya gi11ti.k. Tenıı:ilath ~ ne Bunun a•lı İngilizcedir: •Save . J'lı.aıl._, 3/5/940 tarıh.ne ra""1ıyan cuımıa gunu saat on be~ Galatada ıınakaaıunı"'1 çıkarılan ıcıa emn ~e '.""'arda ~~ılı borcu ma~aıfla-
ltad.ar kazıllı: olduğunu ben buwin our soals- Cammızı kurtarın!.• ve- 1 umum miidıü.rlük b.nasıncla. top.anacaık .ollaın saıt.ırı alına komısyonurıdaı ilcametl(!aıhımzın m~hul olımaswa ~u/b,;.mct.e "Öd meniz 'borcu'; bir 
anladım. He,. !kadın ..,,,ası ii.aıt - _., S k B" . k rtar 1 ye.pılooaktu". Muv.akkaıt temınatı ,7-07, li:ııa cl7> lruruştıur. Bu ıbapotal< i lbinaen bla tEibliit ı•de kılmımış 1--------~oç' 

--·'-- ~,.,_, Orada!\ ya ...,ave or un - ızı u ınız• .. .. koo ~"""'"""- eJınalb'" . "l k1511Illnr. veya tam.amma veya ala- l h t 
Jıa.rı day"'w.u. şey ~-· veya •Batıyoruz!• demektir. Bn- ı keşif ve şartıname ı;ozu g-<çen . ıı~,~~· parasız M.r. ~lı e-- v~ .ıcra hakianlı.ğince icıra emrmn caıkbnm <cra.;ı hakkına daiı bir Su tana ıne ~ 
tY<md< yemege_ ~ogluınıa ~ nnn beynelmilel düstura ithal e _ n11< t,klJf me!atuı:ılaırını bık!ır:J.,rı vakrtten eın 2C<' b:.- saat evvel.ine b- 2() gün müclcl..ıt:.l · iliırl' n t'b1 ğine d.ııy<<>cfiıi.nıiz va<rsa yin., bu müddet S lh LJu1'11 
Sonra Melfibeıtı.n 1J<yzea. hasta ıımı.ş dil · . b b" t kol 1 daır iromısyQn nı:sligmıe tevdı etrne!ıeri w.ınıdı:r. .3C-66. ac.a.rıa.- vcrLıım,ı,; bulunmasına mebni U n del' 
o, oraya ~tı. Ben de f!Ne <kindi.im. ma':.:~=~ui!:.i ~:1!T;:r. Zir:: t:ı: dairl'1!filzc:" de me-Lkür ımüdd<.>t.le ::O't.ı~a=rbey~~=~u1u~.... Hakiınliğifl 

Salı 6 mayıs. 
siz telgrafta S. O. S. işareti 3 nokta Fakir mel®<p QOCUk.Laırına yar- i DOKTOR cra emrınin •.ılıiın,ıoa .ka.rar Yeril - ruz Jiırlmıdır. Bevanda bulunmaz _ 11 :;ı\ 
üç çizgi ve 3 nokta ile verilir. dım camiyet.mden: . . 'I Feyzi Ahmet Onaran 1 rnıı;tıT sanız haıpoo.n tazy .k ol.unacağımz TEBLİG MAJ{A?> ,,ıiıl" 

Nl.zamnam<ııı 'Tl 18, 24 ve 27 mcı . . .. . .. Yu.klt!I"ıcla yafiliı bô.rcun faiz """ g bi hiI:ifı lhaJıdrnt beyanda 'bu • pı Meliıhatle "1<şam Ü7J'rlı ~ye 
grtıtık. M.eğoeır ıb.2 tanJ"1ı:nadan etv
'V!e.l bil' mııntxı 13!Ilariarnışmı.ş. 0-
ou prova etti. Mantonun parası 
m:anu7JC!a hafif bı:r mime.kaşa oı... 
du, Par<>)'l vermek bana dtiş<r -
~- ·P~ki· demiı; bulundum. Sruı
raııiıı."1 öiırendmı k.i yüz seksen li-

marlkJı Ieri mucıbirce a.şağı.da ya- 1 Cıldıye ve züh.revıye mul.ehassısı · rna,;ratlarile ""- maılik·.an.o ması·a - lhınduatiı:ıuz takdir<le dıe hapsen Havat ve m~ t 111,, m .. Tabibi d h .. ~ı .. _,__ . ı"rın" 14 Adres: Babılli CajlaloiJu YO- ""· öd . ·~ --~ Bo .. " ""vı>'' P' 
-s zı 1 usw:ıı.ıarın mtı. ~ces.ı .... , . :.ı..i..a: emenız lldZ.tıılUIT • rcu o-- oezalandLJnlacaÇ.nız V1c.· bort.ı.ı öde- yan Osma_ nm ,,. ı yeılJ , . Ratip Türkoğlu nsarı. 1940 ıa_riıhınde aJ<t.ed•Jen iç- kuçu köşesınde No. 43. Tel. 23899 [ demez yeya teııluk ımerı:ıwırlirı ...,.. m•dııi(ıruıZ takd:rde cebri iıora ya- de ıeSkıi Tavr;aaıtaıı 8 ı·rtv 

Adres: Slrkttlde Vl1ana oteli uruı 
blriDcl kat No. 28 

lılaa7ene saati: Ölleden sonra 14-Z•. 
raıtık manto! ı-~~~~~~~~~~~~~-ı 

Çocuk Hekimi ı 

o__...' m.,.. IDr. Ahmed Akkoyun~u 
~lMıat öğleden SOMa 2'E'idı. Tabha • Talimhane Palu No. 4 
~en tıeratı.t.- çlktı.k. İSltarpın- p d d h .. t 
!leor' çıkıYQm'.1~. Bir.az yaya dol... azar an maa a er gun saa 
tlıc> hava ale.lım, ded m. KatıuJ et- . 15 den sonra. Tel: 40127 J 

ti.inada matlup eokstırııye<tın tanın ya 1ıumyı,; V:<~·a iade, mulıakeıınıe pılıacaj.p ödeme emr>ni.ıı tebliğ' fiil sok.ağında .ıııo ·.,,rı · 
ecfllıenıemHii seıbeba içt.imrun 28 1 - Tuki zaptın dkımması, 2 - yo1u ile aiıt okluvu mahıkemeden rna.kamına kaim o1ma-k fuıen ,Jan ı ııu!l 
nısa.n 1940 'tarihine t..Gadllf eden Cerjiıyetın faa.l.yet.i 1haık.kı.n.cıa1G ""'anın ~.il\. bıraıktlnıa<>ı hakkın - olunur. (938/~l:·ı) 687 ada, 17 parııe j\lı ıJ 
pazar günü saıa.t. 10,30 a talik ed•.ı. ııB4JOl"Uil okunıınası v., tasvibi. 3 - da br ik.arnr 2<ıllır.lmedilkQ'- cebri nm 11/12/ :1115'*9 #i ;J 
diW>nden O:>ı.ı gün ve saaıtıtl cem yrt Gayri ımcnılrul ımesılesi. 4 - ÇıJcıın icraya teveasü:l eıdileroi?;i gıb: J?fi'.1'8 ıidlliıs iroıuınunnu 337 inci ımaddıe - Cııferi:n ve 12/l b lUP l > 
mcrl«>zind (Beyoğlu Yemenici heyı.ıtm ilbra.;ı ve yeni ıııd'ıı,... heye- ~ mürl<lıet '.eme ıınal1arınız halı:- sine ıte<Vfııkan hapi61e ~C7.'.<ye edi- Oamarı uhd(b>nDe 0Apıcf· 
saka,gında 9 oıumaralı binada) her ılının 1ll2aanoo:ıne veçtı,le mtihabı. kında ıbeyancla bWıınmazsanız icra lecei(illiz hususları maliımımıız vuka.tı YuSU<f NuJ"ı ııJI' · 
halde ·hazır bulunıınanız.ı rJca "" 5 - Mali va«ıyeıt Jı.a'kDmıdalk, re- ve iflas kanununun 76 ıncı mad- ı c.lillnuk üze11 ·cra ffI!Nllİın tebliğ ~!l ı ~ 
ibu vesiıle <iılı. <le1'n saıygıl'31rıotnızı porun okuııma..ı Ve• ta&vihl. 6 - msine tevfı.ka.n ha.p s1ıe taz:vik olu- makamına ka:iını ~00< üzen ık<ety- sifaıtı.le bu a · ~~r 
swııarız. Ha:ıırlruıaın lbütçenlıı ıınü.mıktre ve rııacaaıoız g lbi va . .Aş b<ıyarıda bu- 1 :f.ive~ 20 gün ııni.idıdetıle iliın olUillll'. sa.tı.> b<debnJJl ~ ,,ııı 

Müzalctıre ed ·lecek ım<ıdıdekr: lk:a.bulü. lunduğunuz taık:diroe ıı:etıe :icra ve (940/308) da <1.evzıanc karar. , "' 

ıtalep ve d.aıve ~;' ıı ' 
birine düşman kalmaları ve ken
disini elaltında tutarak Sultan Be
yuıdı daima endişe, korku, telBş 
içinde bulundurması, Dübosso -

- Mümkün mü?. Sizin için yol-
cu ve vük dahi almadım.. 

- Eyvah.. Çok yazık.. 
- Kim size söyledi? 

Süleyman Bey kurşunla v11rul
m11şa döndü. Mütereddit bir eda 
ile: 

ya ve sair hıristiyan hül.iimdar -
)ara mektuplarla bildirilmişti. 

-ıu c" Al1 Oama.n og ;,!< , • .,.; 
' <tah1tikııta ~ "' Jt!'-6"" ' 

1 1 1 
ten ıonra 

Cem ve Be azıdı Vell 
1 nun v.e bütün hıristiyanlık alemi- - Biz öyle zannettik. Çünkü, şö-

- Sultanım! İster Vendikli kap
tan haber versin .. İster vermesin 
bu herifler bizi bu gtte Rodosta 
bırakmamıya karar vermişlerdi. 

Bilhas.a. Papaya yazılan mek
tupta Sultan Cemin ne gibi ah
val ve şerait dahiHnde Rodosa gel
diği açıkça tebliğ edilmişti. 

resi bu1uıı ;ıınıarn~ .. ı """ıı 
:>ayı iaa.ı' ın ~ 0 , .ı:J 
ve 15/5/940 sa~ \, J11 
rar veı'.ldi.,ği 20 l!'l 

No.282-40 Yazan: M. SAMİ KAKAYEL 

Cem Sultanın saltanata geçmesi süpheli idi, 
fakat geçerse Şövalye!er hazırdı 

Ccmin validesi yaman bir ka- J 

dındı. Fevkalide muhteristi Türk 
tarihlerinden ~iyade Avrupa ta • 
rilıleri Cemi bize tarif etmiş bulu
nuyorlar. 
Selmnaıne ;aiııbı !:)ükrünüı: ifıl

dC5İne göre Cem Sultan AHup"h 
mii\.·errihlerio tarjf ettikh·rı eş • 
bldedir. 

Sultan Ccmin saltanata nail o
lacağı şüpheli id • Bununla ben -
ber, bu hal tahakkuk ettiği takdir
de, Rodos şö\'alyelerile akCcyledi
ii muahede onlara pek mühim 
menfaatler temin .edeckti. 

Cem, bundan başka Diıbosııona 
bir vekilet.uame ile bir de senet 

verdi. Bu senet, Fransa~·a gitmeyi 
k.ndisinin arzu ett~ğine ve Diibo.i· 
sona bunun için mütuddit defa -
lıır müracaat eylediği!lc dairdi, 
Vt>kiılt>tnaıue ahkiımın~ nazaran · 
d, Dübosson Sultan Cem namına 
en muvafık şartlar dahilıııde ol
mak üzer~, kardeşilc hr:~ türlü 
muahedeyi aktedebilecek\1, 

Dübosson, o tarihe geliuciye ka
dar sureta, Sultan Ceıne kar~'l 

taalıhüdatıoı tamamen ifa eyle -
mi ·ti. Fakat, Cemin aldandığı bir 
teY varsa, o da Dü bossonun Sul
tan Beyazıt ile kendi lehinde bir 
muahede aktcdeb.ilecel!;i idi. 

Sultan Cemle Beyaııdın bir -

nin menfaati icahındandı, 
Diibosson, Sultan Cemden se -

netleri ve vekaletnameyi aldıktan 
sonn maksadını temine çalıştı. 

Oem Sultan Rodostan ayırılırken 
bütün yanındaki adamlarını aldı. 
Otuz kişi kadar olan mai:(etile be
raber '§'irmi kadar satın aldığı 
müsliiınan esirlerile bir gemiye 
binmişti. 

İ$in garibi, gemide ziyafetloer 
veda şenlikleri yapılırken bir an
lık Süleyman Beye birisi müracaat 
etti. 

Süleyman B<"y şaşırmıştı. Bu, 
firar için sözleştiği Venedikli kap
tan idi. Kaotan sordu: 

-.- Beyim, neye gelmediniz? 
Süleymıcn Bey şasırmıştı. De -

mek kaptan haber vennemisti. He
rif sahiden müşterilerini bekli -
yordu. Hayretle mukabele etti: 

- Kaptan, biz senden şüphe -
lendiğimiz için kalmadık. Gidi -
yoruz. 

- Neye ,ü.,helendiniz?. 
..- Haber verdin zannettik. 

valyeler bu akşam harektimiz ~in 
ısrar eylediler. 

- Yok beyim, hazırım. Bekli -
yorum. dedi. 

İ•isten geçmişti. Olan olmuştu. 
Bundan sonra, ne olacak ise ola -
caktı. Fakat, Süleyman Bey hiçbir 
vakit şö,·alydere inanmcyprdu. 
Fransadan Macaristana geçecek -
lerjne ve oradan Ruıneli üzerine 
yürüyecekleriM kat'ayyen iman 
ehniyordu. Vencdikli gemicinin 
zuhuru Süleyman BeJi büsbütün 
kedere sevketti. Bunu hiçbir vakit 
Cem Sultana söyle,mcmeğe karar 
verdi. Çünkü şehzade kederlene • 
cekti. 

Nihayet, gemiler gece yarısına 
doğru kalktı. YelkenlCTi şişen çck
tiriler, kalyonlar birbirlerini takip 
eyliyordu. 

Sülclman Bey dalgmdı. Aklı 
Venedikli gemi<ide idi. Bir aralık 
Oem Sultan Süleyman Beye sor
du: 

- Lala, acaba bi•i Venedikli 
kaptan mı haber verdi dersin? . 

- Evet, kalmak istemiş olsaydık 
da mümkün değ:ildi. 

- .... 
- Acaba neden böyle yaptılar. 

Hep zihnimi bu işgal eyliyor. 
- Kimbilir ..• 
- Fakat, Rodostan bir an evvel 

Frnnsaya geçmemiz iyi oluyor .• 
Çünkü, oradan l\lacaristana ak • 
tarınıı edebiliriz. 

- .... 
- Fransa Kralı nezdinde daha 

büyük kolaylılı.lar görürü:t. 
- .... 
Süleyman Bey, susuyordu. Çün· 

kü, Cemin tahayyii! ettiği şeyle· 
rin hiçbiri olmıyacaktı. Fakat, Sü· 
leyman Be~· ne söy liyebilirdi. E
fendisini büsbütün ümitsizliğe dli
şürnıemek için fikirlerine iştirak 
etmeyi daha muvaf1k buluyordu. 

Sultan Cem, Rodosta otuz dört 
gün kalmıştı. Rodosta maiyetine 
verilen birçok şövalyelu de vardı, 
Cemin Rodostaıı harekdı Papa- .' 

Cemin, şimdilik kardeşinin hile· 
sinden kurtulmak için Fransaya 
&önderildiği, italyada sulh ve 
sükiıo basıl olur olmaz bütün hı· 
ristiyanlık aleminin menfaatine 
olmak üzere Sultan Cemden ne 
suretle istifade edilmek lazım ge
lec~ dair kendisile müzakerat
ta buhınulacağ.ı bildiriliyordu. 

Rodos şövalyeleri, Papayı kır -
mamak itin kurnazlık ediyorlardı. i 
Çünkü, Cem Sultanı Papaya yol
lamak lazımdı. 

Fakat, şövalyeler, İtalyada kar
~lıklar olduğundan şimdilik 
Fransaya gönderdiklerini bildiri· 
vorlardı. Bu suretle Papanın hid
detini te>kin eylemek çarelerini 
bulmu~ oluyorlardı. 

Halbuki, Papa her ne kadar hı
ristiyanların rei"i nıhaniii idiyse 
de her hıristiyao memleketinin 
dahili islerine müdahale edemez
di. 

(Devamı vıır} 
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