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= 

A man . kısmı külli kuvvetleri Trondhje 
yetişmek için ileri hareketlerine hız verdiler --- ~- . 

' 

Balkv~nlar Müttefiklerin, askeri haTekô.tı şimdilik Norveç'· 
Almanya şimalinde teksif etmeleri muhtemel görülmektedir 

Almanların Balkanlara te • 
eavüz etmeleri için ortada 
bu tecavüzü tahrik eden 
mu.kabl! bir vaziyet olma
d~ı gibi Almanların bizzat 
tecavüze kıtlkışmalarını da 
teshil edebilecek hiçbir mes· 
net yoktur .. cHayat sahası> 
prensibi asla erişcmiyecek
leri bir baya! veya seraptır . 

._!azan: ETEM İZZET BENİCE 

~t.\lınanların Çekoslo.-akyada as
~· lopladıklazı .-e Macar hudut· 
~ 1uıda tah5idata de,·am ettikleri 
.... ~Undaki haberler yine tazelen· 
)ıt\·e ba~lo.ndı. Bu h•lıerlerin de 
ı~J; geçen defa çıkan haberlerden 
İf su olduğuna hükmetmemek 

' 0 Sebep yoktur. 
lıı~ınanyanın harbe devam eıti&-i 
lıı detre, petrol, bakır, nikel, ek· 
ıı:ıt et, yumurtadan başlıyarak 
~. anların her nevi hayat ve ma· 
~ llıaddc•ine olan ihtiyacı harp· 
lilııı~vvelkine nazoran Jrlmış, ek· 
"'• 

1
:; değildir. Binaenaleyh, bu 

\~•huriye! Almanya~·· herşcyin 
~'"da Balkanlarda sükünu mu
\j hıaya snketmckte olduğu ı:i· 
~ u Yardımın kesilmesi endi. esi 
-..:ıı büyük tclıi~ını te~kil eyle-

ltdir. 
lı 11unun dışında her ne kadar Bal
._:ıar Alru.ııyanın adına .h at 
> ""• dediği plan içinde bulunu
ı..""• da bu plan da hulya \e 
~illan başka birşey deıiildir. 

Ct n önce Balkanlar Danimarka 
~ildirler. Her biri ayrı ay-rı ve 
"- 11.tad..ı: düsmun \·e teca\·üz kar· 
c_ ltıda kanl~rını son haddıne ka· 
lih· •lntmıy a hazır buluııdukları 
'•ık Dıütıefiklerin ı:arunti•İ de 
-._ •nlarda •ulhu mahfuz tutma· 
'il tn büyük amillerindendir. Ay· 
'- ~tııanda Almanyanın pena.sız· 
~vllalkanlara inmesi hususunda ı 
.. /•1 Rusya ve İtalyanın da lii
'- :ıs; tasavvur edilemez. Bilbas
>•t; 0."Yet Rusyanın hayali emnl· 
~nın Balkanlardaki huzur, sü· 
fıı Ve coğrafi taksime baglı ol -
'ı ~ ı:özle göriilür, elle tutulur 
ltn ~~•sinde bir hakikattir. Ge -
~h ır yazımızda da uzun uzun 
la01 "• tahlil ettıgimiz gibi Bal -
)' ~ın So"yet Rusya • Alman· 
\it d.lt~Jya a:ra.ında taksimi ıjbi 
~bı ~suncenin de )·eri ve reci im· 
\~ı l oktur. Balkanlar teccui ka
•1a/111ıez bir kül olduğu kadar 
it,; b~ubal kabiliyet "" kudret· 
lo ı.,k·t an İ(i11 kabil olsa dahi• as· 
~ d 51 lne de mü.ait dci:ildir, Her 
lın/\'letin böyle bir taksim esa • 
~lu;" birleşmeleri mümkün de
\ ıa\,.8u it.barla bu la;a\nırun 
'-it, ık kabiliyet \'e dcı:eri yok-

1' 
11"1k•ııl b' lf' ·ı b' f ~ \ıt . arın ı ıı ve ınne s 
''na Ve hareket '" siyasi tutuın

lt 1; ı:elince, bu tavın hareket 
11~ 1laset içınde Almanyaı·ı ıah· 
t~ h~ onun teraviizünü cdbede-

nı,,'• tutum olmadıı;ı ıcibi lfaJ. 
~.hı~•ın A\;rııpa harbi karşısın
ı,~!: 

1 
lecavu,. ugranı&ılıkç.. ,.c 

~ biı: 1•rini tehlikede giırnıcdik· 
~v, 10'

8.f ve her dnlctc karşı mü· 
~la•· ''Yelle bulunacakları mu· 
~ 'lır 
·~ . ~'• 1 ?•ide Almanların Balkan-

•lk.a •ı•vuz etmeleri iç:n ortada 
~'ikn ılar tarafından bu tecavüzü 
cq~l~, •den mukabil b:r , ... ,;yet 
tq · Alınanların kcııd liklcrin
~ iı.ıı, e hızzat tcca\ üz. c:ınelcri i
IJ.~ t~ı;j"karıda da i~arc cttil:i -
t D Jı S<rapa huly' dan ibaret 
~' ııı., •ı nt sahası. planı bir amil 
~~ h~;••t olmadı ı g bi lfalk.nla· 
,.4hı~. •t ~e maclcn r. .ıddclerine 
~.lkıtnı. huıunaıı Alıııan~ a için 
~'«1<!, 1 "'a lcca'li' de bıitun bu 

~'.laı.. •~d~n mnhru1.ı olı.ıa ının 
-,"'14ıer~nıJi ol•,aktır. 

~
~t-ı..ı::ı~rııı DaJ:..aıılarda oy
ij'•ri 1 ti tı adi roliııı Alman
le&ir "~• \·e karşı,ıııda ne gibi 

noı,~d tra edcccğ! ise ancak 
'-•h"k• Verilmiş olan kararla • 

rn'ndcn onr. bcJli olacak 
e~amı uçuncü sahifede) ' 

Trondhjem koyunda büyük bir~ 
deniz muharebesi bekleniyor 

İngiliz harp gemileri dün sabah koya girdiler 
İngilizler yeniden No.rveç'in muhtelif y rlerine asker, 
mühimmat ve bilhassa tayyare dafi topları çıkardılar 

Londra 27 (A.A.)- :Non·eçte ce· 
reyan eden harek~t hakkında e· 
min bir menbadan alınan mal(ı • 
mata ı:öre müttefik kıt'alar şim· 
di Trondheimden ııeleıı demir
yohrnun büyük bir kısmım işgal 
etmekte ve miihim bir iltisak nok
tası olan Störeni ellerinde bulun
durmaktadırlar. 

rin Lillehammerin ~imalinde yeni 
mevzilere çekilıliklcri öğnniJm;ş. 
tir. 

Almanlar, Oslo mıntak .. sındaki 
kısmı kiilli ve Trondbeimi işgal e
den garnizon ile temas edebilmek 
ümid.ıle sinıal istikametinde de . 
miryolunu takiben ilerlemişlerdir. 

Diğer cihetten perşembe günü 
nesredilen tebliğden müttefikle-

Müşahitler, şimdiki lrnlde kll\·· 
velleri Alman ku\'vetlcıfoden da· 
ha az olan müttcfiklcriıı düşına • ı 

SON E DA 

nın bu fe! rbbüsiinc ın3ni olmak İ· 
çin ~itldt tli bir 1niicadelcye giriş
meleri lfızım geldiğini söylemek
tedir. Fakat Almanlar, Trondheim· 
de ınC'\ kilerini sağ1an1lastırmıya 

nıll\·affak oldukları takdirde müt
ıdikler müşkül bir \aziyelle kar· 
şıla~acaklar, belki de şimdilik ha
rekatı Xorveçin şimalinde teksif 

(Devamı 3 ür,cli sahifede) 

İK 
Göring, Bükreş)ten başka Belgr~d 

ve Romayı da ziyaret edecek 
Roma 27 (A.A.) - •Havas• do

l~an bazı şayialara göre Mııso • 
liııi Almanya sefiri Von Macken
sen'i kabul etmiftir. Sefir kendi • 
sine Hitıer'in bir mesajını tevdi 
etmi~tir. Berlin ile Roma arasında 
halen istişarelın- yapıldığı söylen-

mtkted;r, mahfillerde şiiphe ile karşılaıı -
Von Mackensen'ııı geçenlerde nwktadıl'. 

Berlfoe daı·et edi!diı)i ve Romaı;a Matbuat mahfillenııde ~yan e
dönmeden et·vel Hit!er tle uzuıı di1d ğine c,öre Göring yakında 
bir mülUkat yaptıqı hatırlardadır. Bilkr<Şİ ve Belqradı zi11aret et · 
Bııııımla beraber yukarıda zlk • tikten son-ra Roma 11olile Berline 
redilen şayialar iyi haber alan dönecektir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Musolini'nin Berlini 
ziyareti muhtemel ... 
Hitler İtalyan Başvekilini bir 
mektubla Berline davet etmiş ! 
Londra 27 (Hususi}-· Berlinden 

buraya gelen bir habere göre, l\lu· 
solini Romadaki Alman sefiri Fon 
J\lakenzen ile uzun uzadıya ı:ö • 
rüşmüş ve sefir Bcrline hareket et

m'stir. Zannedildiğine İtürc, Al • 
nıan sefiri bu mülakatta, umumi 
""ziyct hakkında Hillerin görü§• 
}erini anlatmıştır. Sefirin .'lyni za
manda 1\lusolinin Hitlerin bir 

mesajını \'ermiş olduğu da söy· 
lenmektedir. 

1 Aşk ve Polis Romanı 

Bitlerin bu mesajla M11soliniyi 
6 mayısla Berlini ziyarete davet 
ettiii fayiesı dolaşmaktadır. Fa· 
kat bu ,ayiayı teyit edici maltı • 
mat yoktur. Bertin operasınd11 
Konte di Ka\'ur operasının temsili 
için büyük hazırlıklar yapılmakta 
olması, l\fusolininin Berlini ziya· 
rcti ihtimallerini kuvvetlendir -
mektedir. 

1 , 

Almanya'nın sürprizi ne olabilir? 
İki giin ~n·e!ki telgraflar Al • 

manı•anın lsveı;e çullanması ihti· 
mal'n&~ n ha ·arcf!e bahsediyor -
!ardı. O gi1ıı tıu s:iı11ııda yazdıqı
m~ m111alE a i!c~ Bntni körfezın -
dekı buz ar ıy ce ı;idilmedrn ls
ve<;e taa T>ı• i1ıt'ma1rnın akla pek 
ııokı.1 o'cı.nıttıararlı ı bildirmiştık. 

Diiıı qclcıı Jıal,crler. bu kana • 
atımizde aldannıaclır:ımızı gös!er~ 
dL Almanyanın iç.ndcn alınan ma
l-'11r.ata nazaran, Alman1a:ı- lsveç 
scferinı buzların çcizüiecö?iii nıa -
yıs ayına. bıraknıa~]t 11ıii.nasip ç;ö~
müşler .. Is ıeç taarrıızu bu sıra b:
raz uııuJ.;lar g'b' ol 'tca yen, ş6~ie 
b r aµ meyde, n ç ktı: 

·Almırnla, biı;;tıı,, çok L.;y .. k ı,r• 

sürpriz hazırlıyorlarmış Bu sürp
riz 4leme parmak ısırtacakmış ... • ·ı 

Norveç seferinin bu sıralardaki 
11azi11etinden Almanların muaz • 

1 

zam yeni bir sürprize teşebbüs ede-: 
ceklerinin de hesaplarımua uıı • 
gun olmadığını peşin söyliyelim. 

Bütün Alman sef.erlerinin fev
kalllde vesaitle ve rakiplerine pek 
faik modern silahlarla b~landı • 
ğını bil'iyoruz. Polonııa seferi, de· 
niz~ırı olduğu. halde, Norveç ta
arruzu. Alman kumanda heııetinin 
teçhizata ve silıilılara verdiği bü- 1 

yük eltemmiyeti tamamile isbat 1 
eder. 

No11:eç "cferinin bııgünkü ha • 
(De,aıuı 3 üncü sahifede) 1 

ı---YAZAN:---

1 fskender F. SERTELL~j 
Bu romanda hırsızı bulan 

qkuyucumuza kıymetli bir 
fotolfraf makinesi hediye ve
recek:iz. 

Yakında 

SON TELGRAF' ta 
ba§lıyoruz. 

1 • -·-'P~-· ......................................... _________________________ y -
• 

Oslo koyunda Norveç sahil bataryalaı:ı tarafından batınlan Almanların 27,000 tonluk Gııeisnau 
saffıharp lıru\'Bzörü 

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~- -~~~~~~~~~~~~~~ -~~-

Başvekilimiz Busabah lsveçten gelen 
Divrik'te bir Türk bayanı 

Bugün demir m denin- Muharririnıize lsveç'teki hazırlık ve yolculuğı.;. 
de tctkikatta bulunuyor hakkında şayanı dikkat izahat verd" 

Ankara 27 (llıL~usi muhabiri -
mizden)- B"şHkil doktor Refik 
Saydam \'C refakatinde bulunan 
zevat düıı geceyi Diwikle geçir • 

İsveçte bulunmakta olan maruf · 
bir Türkün refikası ve çıı<:ıığu hu ı 
sabahki ek presle şehr:ıııize gel • 
mi )erdir. Eu bayan Siri<eci istas
yonunda bir ınuharririmize şun· 1 
!arı sü ·lemistir: 

mişlerdir. Ra~\ekil bugün demir 
madeni ce.-herinde tetkiklerde 
bulıınocak, öğleden 'onra Mafot· 
ya~·a hareket edecektir. 

•- İsveçle bir Alınan taarruzu 
her dakika beklenmektedir. E.ski· 
den taarruzun so,•yctlcrden geleh- ce~ini ümit eden isveçJ;Jer, şimdi 

ÇERÇEVE 

topraklarına asıl göz dikrıın n Al· 
nıanlar olduğunu anlaınıslar ,.c 
hummalı h112ırlıklara başlamış -
}ardır. Bıı hazırlıklardan ,.e j,, eç
lllerin de a ıllarında Türk kanı 
bulunan Finkr gibi çok kahra • 
man, cengaver b:r milkt olnrn • 
lanndan yurtlarını kart!:' kuır- ınü~ 
dafaa edecekleri muhakkaktır. 

ıne,·amı 3 üneü •alukde) 

Valinin bu~.,.,J 
. ki.ıtetkikle~i Aksiyon Serisinden 

Lütfü Kırdar Kapalı 
çarşıda tamir edilecek 

yerleri ve Halkevi 
inşaatını gezdi 

Vali ve Belediye Reisi Liilfi 
Kırdar hu sabah saat 10,5 da Nu
ruosmaniyc ve Kapalıçarşıda tet· 
kiklerde bulunmuştur. 

Bedesten ile Çarşının tamire 
muhtaç kısımlarını gözden geçiren 
L\ltfi Kırdar belediycı•.İn bu bu· 
susta ayrrdıifı ijY bin lira tahsisatla 
hazirandan itilfaren Kapalıçar'9da 
tamirata başlanılması içın proje
vıin hemen hazırlanılıııe•ını bil· 
dirmişlir, 

EMİNÖNö HALKEVİNİ TEFTİŞ 
Vali; saat 11 de Eminönü Halk

evinin inşaatını da en ~ ukarı Jn. 
sımlara kadar çıkarak teftiş ve 
tetkik etmiştir. Buradaki yeni bi
nanın r ... mi kü~adının haziranda 
yapılııcağı anlaşılmıştır. 

.__ __ K_ı_s_A_c_A~-· -' 
Musolini'nin 
gülümsemesi 

Bliyiik fa~ist meclisinde eski ki· 
tibi umumi: 

- Almanların yanıuda artık 
barbetmeliyiz. 

Demis ve !Uusolini d~ gülüınsi
yqek bu zatın beyanatını dinle
ıniş. 

Bizim mahuUa koııu~uyorduk 
da: 

-1\Iusolini çıı<:ııkla çocuk olma
mak için gillnıliştür .. 

İ>edi ve .. ilave etti: 
- l\jalftm ya ,fllljizm prensiple. 

rinde it basına ekseriya deltkan
lıları bulundurmak Mastır. Her
balde beyanat sahibi de bu dali
kanblardan biri olacaktır, • • 

Milli Emniyetimiz 
-3-

Diin~·nnın yaşadtğı bu ruhi a· 
na baba günü mc,·siıninde, }a
bancıların bize içimizden tesir 
"e bizi içimizden tahkik gayre· 
tine kar,ı Tiirkc dii~cn borç, üç 
cephelidir: Hükumet, ordu 
men!t.upları, si"Vil halk ... 

Hiikiunrt: 
Bu mc\:ı:uda en titiz öl~i..ilerle 

harekele geçmiş olduğundan 
zerre kadar >Üphemiz olmıy·an 
T.irk hiik(ımeli, alakadar ordıı 
te. ekkülilc beraber, tehlikeye 
ka~ı::ı ku\ ,·etli muhafızımızdır. 

İçimizdeki yabancıları, husu· 
sile ittifak sahamız dışındaki 
yabancıları, hatır gönül dinle· 
mcz ölçüler altında mütemadi
yen tasfiye yoluna ııitmek, el· 
!erine pasap<>rllarını \'e lııiket· 
lerini teslim edip onları uğurla
m•·.k başlıca yoldur. Bu ana yol 
etrafında, her cins n her sınıf· 
tan her \'abancının, bir günde 
)·u~arladığı bira kadehlerinden, 
kullandığı kelime adedine ka
dar biitün hüviyetini gözönün· 
de tutacak fe,'kaliıde ince bir 
murakabe sistemile kuşatılması 
şart. İster p.ropaganda, ister ca
susluk mevzuunda en küçük 
tezalıiir "e şüphe, en ıiddetli 
nıukabcley·e sebep teş_l!.il etme· 
lidir. l 

Alnıan~·a, İlaha \'e So\'yet 
Rusya radyolarını kat'i bir e· 
mirle, ne umumi )"erlerde, ne 
de evlerde, kimseye dinletme • 
mek lazımdır. 

Ordu meıısupları: 
Bir ucunda er, bir ucunda 

ı:eneral, Türk ordusunun lıütüıı 
mensupları, Türk ordusuna a.it 
en k.ı:;·melsiz malumatı, mesela 
filan batary·adaki toııun melca· 
nizmasına sıloşan pJrmaktan, 
falan lıölilktek.i katırın tekme-

BİZE Dt:ŞEN BORÇ 

•İne kadar, anamızdan, b .ha 
mızdan, kar11nJzdan, çocuğu .. 
muzdan, dostumuzdan ve b&~ka. 
kıl'adaki mafc,kimizden bıle 
gizli bir sır telakki etmelidir. 
Türk ordu unun !-ter \.erip . tr 
"ermediğini ve bu telakki~ i her 
kesten iyi beninısedii;ini kabul 
edenlerdenim. 

Sivil halk: 
Bir ucunda çoban, bir ucun

da vekil, Tiirk sivil halkına dü· 
şen borç, hük\lmctinden \e or 
dusundan emin, halinden n is 
tikbalinden memnun, he~ ke! 
gibi kaskatı ve .,çıdan gozlerle 
ufuklara bakmak \°C a.-.la uı.1u· 
mi yerlerde uht<ırla hı \e fıl...r 
izhar etmemektir. Bizi harp \ e 
politika mevzuunda bina kur
calıyan, menı](ketinıi:ıc a l hs· 
herler üstünde bir pJr~a a ll· 

nıızı arıyan her yabancı~·ı, <lfı .. 
hal en yakın polise bilJırm~k 
vatan borcumuz. Her l'w k \'3• 

tandaşı iyice anlamalıdır ki, 
kendi bildiği hiçb;r şey de ol
masa, yalnıı ta\:rı ,.e hareket.le, 
duygusu »e düşüncesilc o. bir 
yabancı içten [e,·kaliıde ehem· 
miyctli bir \'esikadır. Yalnız e· 
viınizde ve yakın dostlarımız 
ara5ında konuşnıalıyız .• :okak, 
vapur, tramvay, tiren, ~o.ızino, 
me}·hane, bar, tiyatro \'e saire, 
düc::ınan nıikrofonlarının ~·atdğı.. 

Öl(ü: 
Harlıin ilk safha ı, biziın \a· 

ziy·etimizdeki memleketlerde 
~oktan b lanıı tır; ~e harb'D 
ilk safhasını, inşallah ikinci saf· 
ha.ile beraber kaıanabilrncmiz 
için, bütiin dc"let ve bütün mil
let ifa.fe•ile sırlarımın istirid
yelerin incilerini kornduğu gibi 
lı:orıımalıyız. 
NECİP FAZIL KlSAKÜ&E& 
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BI LLBİSF.LER 

KİME AİT? 

Y "~ lavyatl.i mütehassıs ola -
.a ışan blr A>lllan nı.w:ıeıuıısi
n .. · ev..nden neler çıktığını gaze
te de okudu:: ~mu'. 30 makine
" tufcl<. WÇCk cephane H> 30 Af. 

askeri u.n f ı=sL. Mıiba -
rek (!) mübendıs, cvtm, adeta, bir 

:i l'anuzxm ha ne sok.mu '.. 

rımla lıi::rçok tepeler ver dıeğ>ştıx
rn....;. birbirlerine J<av~uşl&r ... 

Dağ'ıarın bi,rb'rme kavuşması 
c..ıha s:ımmıi. daha içten olur. Her 
ha ... hır daha aynlmııclar. Ha.1-
bu.lııi, .nsanlar öyle mı ya?, Bugün 
ka\-u.şan.lan ··ann an~ görllr
Slinüz .. 

Bu Wiıhlarla, bu elb" lel'İn kim- ------
ll'İt olduITTınU tabii tahmine- Tahtaka;ıede, bir genç ~.ısı-

d · lirsiniz; O tcpraltlar üz:ertn- nın Yan •ını kesmııı. Zavallı, ta.. 
;;.as::: kta eılan A;maın s ) - lihsız tıne. 

v lanna ( 1) .. Z ten, n.:şanlı vlan kızcajlızm, 
n r zamanlar bütün dunya aynca •'UZÜne yenı. nişan.lar koy-

n ketlerinin davetlerle, iaımı>- mağa ne luzwn vac~. 
l .ın! rla çaJhrdik arı •turist. de- Ac<ı:ba, bi.ı- daha kaybolma.sın, 

I ·. oldu?. n!ş:ınlanmak tat.I;ı şcydTar. Fakat, 
n in9<ııı1ar. ·mıc1i, ne acaip sey- ı· diye rn... ,.~0ı, ders· iz?. N~ 

VA 'SEDERKE. • bövlcsı de~ıl Keşke insanlar, hi;-
. b".rlerine dai.ma nısanlı kalsalar .• j 

YA.· A."I 1. "SA. LAR O za.,..an, yaş.ı.rnak ne tatlı. hayat, 
Amcrikada. ttr d .. ns salonA.ıntla ne zev'. • lııya ne kı:ıd.ı.r pembe 

çık..n yangın ıııetcesinde, yuz k. ol'1!"du?. 
km«ilı:-rlr-:n yanmış! A" ın bacağı İR · 
..aroığ:nı, bu çiftler nasıl farket- 1 'EH TiYATROSU 

~r? Ne .kadar lıararetü· ol- ZiYAN l\fl ETJ\liŞ•. 
duklanııı düşünün kıi, dışarıdan 

lc:ı bır a•ao, onları · az edeı:::e- Ga.zeteler :;:azıyor: Şehl.r tıyat-
......, roou, b.ı. sene de ziyan etmiş! Yan-

!~ v-"'t>r. İçlerinin ateşi iL•!. •Ziyan. diye birşey yok ki. 
- .., Bu şehiırde ıbir tiyatro var. Bunun 

tae.;;rbşınca, gözleri hiçbir şey gör- deva.mı , ... halka piyesler göster • 
mcz. llaıl6ederken Y nıırak ölmek mcsl matlup ... Bu tiya:tronunı mUr 
de ne kadar romantik blc ölüm!. aşyerı bi.ır bütçesi wr. Bilet ha _ 
DAG DAGA sılatı bu mam-a.f bU!çıesini temUıı 

KA VUS:UAZ • il? ech?mez. Ve belediye, her y'1, ımu• 
a}")'tlll biır yardım yapar .. Ortada 

~ dajia kaVUŞınaZ, ±ı:ısaın lll>' ııtyan olan hi:rşey varsa, .f.azia tı> 
s a kavUŞUf', derler'. Faıkat, artık tan bazı piyesleri aylarca oynata
bu sözün de Jm-uıet.> kalmadı. nk, ~ vakit lralmıyan 
Baksaruzıa, .İzmirdc, J:ıi!' heyelan diğer piye;Jıerdir. 
ootıcesirıde, Yamanlar dağı ci•a- AHMET RAUF 

Kira muhtekirinin yeni suçları 
Tııbtakal.ede Ban<~ soka -

tın<fa1ti 11 nı.unaralı dü.kkanıom 
basını mil[ korumnıa !kan.1111una 
mu ıf o1:arak ar<tttmınak.tan suçlu 
.Bul..""'1' 11.ıbaaısmdan Komand..-of'un 
düııY !Bbaılı adliyeye V"Cri ldijt'.ni 
~ı.k. 4 üncü ...tııye ceı.a mab
iımı.es r.de muhaokmı.esiıne ~ 
lllhn ~ dükkan saı1ı.otı; cüz-. 

ınımii ıkSr ~ ve 20 liradarı 
30 Ül'a)· çılı:arıınak lllte<liği d:ük -
kan kirasımn bu }Q1ıi zammı için 
lciıracısı D:N .t Mizra1iıye mıza • 
Oıııt.mak ~ boınolaır için de: 

•- Yak.ır:ıda Bu~<l:'lltana I{~ 
oektim. Bankaya kmiımıak ii.zett 
b>ı- ıı:nelik kira yekunu <kadar 'bo
m ımı,a lanı asını J<ı:nııcımdan. rica 
t4ıt. rn. • dan· tü'. 

Dıııvit 'Minahl İıSe bun.un doi('nı 
cdm.arlıjlmı söy}.ııniış ve: 

• - Bana ımzala'tımak isl!!xlii(i 
bor.ıo., bi:r yıllık dük an kirası \ç:n 
dc~l; yeniden zrunmetınek stcli

mikftar i.çlrıdi. Sili<! ·,-en ben tüc
clei: J mk l=olar.mu bmka 

kın=! Sa.ben dük.lcan sahibi ma
t...,. \ borçhtdur. Klllltunıtı mc z 

'· in• ır di)ıe bu bono usu.· ü 
~-1mislir"" gecen seı>e de böy
lıe booom iınzalaQıu.şttt• •• 

Bundan sonra düılckAıııa 98.klan ı.p 
ü :ı ile dük:k.an sarub. a.rasınd~- 1 

'lıt, lronu.,rnayı &ruiyım 1aımiSEl' 
muevinb': davaıcınm l~ şef:ıa
det ebınişlerdir. 

Neticede Davidi:n Rl'Ç'e'n &em'Jkli 
baoo.la.n .ıttıl.İl'm<'Si suçluzıun da 
velJti .ı:nakbuıılannı ibraz e1ımısi 
iı:ı n ımuhıokcme ayın 29 uncu Pli" 
zaıttESi günü ı;aat 14 e ta} .ık olun
~r. 

Mııha.k"t".meden sora suçıu diik
ikan ıııııhi.bi Potiııe t.esl'.an olunrn uş 
ve "8nıet.gaba raptan ~basıl bı
raıkılmışiıır. 

Diiier taırattan kendisin n ma -
l.iyeveı borcımu \<emlemd< için 
ihilıevoe saptığı teElmt olunursa ha.k
!kı.nda YETi(. kav;-:ıkçı!ığmdan da ta
kibat yapılacaktır. 

-~0001---

Haftada yedi gün değil 
iki gün 

Bulgar sefaret, matbuat mü -
llllelB 1i B. Mabof dUn mat.baamıza 
~. Dünkü 00Z:ıtomizin b rinci 
saihlf sınde çtkan lıaberiıı:ı şu su -
ret.le dllııelı±m<siııi rica ~i: 

(Bulı<:aT.isbnda et sa.tı.şı v<ıs •kaya 
tibi değ ldı •. Bazı Avru.pa mem
lıcılrot.l.erind~ olduğu g bi, haft.ada 
utı ı?ım ct yı<:.-n.lmcm ·t.edir.) 

Yazan: lskendu f. SERTELLi ....... .-.-.... .-..-.... .-........................ ~.---. 

BAR ç·çE LERİ 

i erv 
ığınak 

Haziranın ortasında her 
ev sahibi sığınak yapma

ğa mecbur tutuldu 
Pasiif kıoruı:ıma lÇlll mu.'t.elit 

o:mtrercre nümune s.ıJ r1er, Uşı.
a.tına baş lanmrmıtır. B 'Y leroe)1.n
®de Haik cad<l~ evkafın a.r
SJSında iblr' siper kazı1tnaktadı.r. 
Üsküdard:a 18 Uıd iılk ol.."Ul bahçe

s:.nde da büyük :lıl.I' sığır.ak yap,,. 
laca'ktı:c. İoabuııı:la İhsanıye ha 
bu~ istifade cdı.cektiı". 
Djğer ıtadtan Bcyoğlınulak.~ a
~n ve ~v s:düplenlıe di~eır 
kazaıl.ardaki ev ve apant.ıman sar 
:Jı.i.µ!ı;.n de ayn IIOOC'hu,iye!e t&hi 
.tutu Jırn. ta.-cdlr. 

Bahçesi ve ıırı.· • ytırlıerı. ol -
m·y.a'l ev s:ı;!np ıeıi C! varlarnıda.!ıi 

ıl:ıcrhanJti !fr ıboş arsada ~ siaıer 
kaza;bilıecek lc-rdir. 

• • 1 1 •• 1 • ••••••••••• • •• 
IKüÇÜK HABERLERi 
* Eski hı:rıan ve nhtım hamal

larının liman iş>etme ldaresinden 
alacakları olan 16 b'1ı lira mesele
sile badema i.sta.n.!nı.ı '"alisi Lütfi 
Kırdaır meşgul oiaıcağı dıün .Mü
naka~ Vekiı.letinden bildirilmiş -
tir. Valt bamallan dinliY"Cci<tir. * Y üksei®ıldın.rnda A vr<.11r. is
mJnde bir meyhaoociya öldüren. 
Mehmet Lıı_çlı::a dün 2 inci -ağ~ 
ıına:hkıemesinde 12 sene ağır hapse 
mahlı:ılın ohnuştut. 

*Köylerde kadın voe kızlar içinı 
dikiş ve nakış k.ursları açılması 
lr.ararlıaştınanı.ştır. * Em.af çocukları iQİn bir kamp 
eçUma:iı yeniden kararlaştıru. • 
nu.ştır. 

* Şehri:ınlıle çuval ihtiyacı çok 
artmıştır. Halbuki Mısırn sipariş 
olunan çuval;a:r anca:lt 1,5 ay son
ra gelcbilecc;f.nJen çuval buhra
nını önlemek fu:ere acil bir tedbir 
alınacaktıır. 

* Hususi mekteplerin inıtihan
lann<la tazı yolsuzluklar oldıuğu 
gôrüldüğtinden badema her hususi 
melı.tcbin ımL:ha.n.nda Maanıi Ve
J<aleti umum müf.etti:şlerinden biri 
bulwıaıcaktır. * Dün şehrımizdıeki üç çorap 
imalathanesinde yalnız veri.;. ip· 
Uıkler:e kadın çor.ahı imali tecrü· 
bekri yaoılmı.ş ve mükemmel ne
tice alınıruştır. * i~il tıı reden yumurtalarımı
za rağ'bet birdz.aoire çok artnuştır. 
Llmarum:zdan y ıiliuz yumurta yük
'.emek Ü2ere S'IC"l'ti ma.lısu.sada İı:ır 
güteI'etlen vırpw-;ar I:Önderileoe
İil! şehrnıi.zd"ki aJ.aka.ciaTlara bıl
tliıri.lmiş lir. * Eski vali ve heiıediye reisi 
Muhfüın Ü st:ündnğ hak.kında .:3ürı>
agop mezar:.ııtı meselesinden do
layı verilen bcr cl kararı tem -
yizce naJra:»<.:nır tur. Davaya ma
yısın 15 .ınde yeniden bakılacaktır. 

* Yem inşa vlnınacak tcr;;ane
ni:n ycııi'ni tıoobı• için Ank.aradcn 
bir ~e:n heye..._ ·~hrnnize ııelm.i.!jt!:'. 
Pazartesi l'iinı... rien itili:ıren tet
k.iJ<.lıere _geçilecektir. * Yarın viliı,yet:mizde i:;,; tah
sil ça-ğındakı çocukl~nn sayısını 
wsbit tahrir! yal'ılacaktır. Galata 
mıntak:ısında evlıe-re dağ•tılan fış
lerin bugün tasniliLe başhmılm~ 
tır. 

biır adamı bulunca etraıfi~lıe 
ugr lKmaık a.k lından bJe l{CQmi -

yqrdu. 

Oeıal ~..an odasının baJ:k(r 
:rıuııda küçuk bır çılırç<ır sofrası 
:kurar ~ ru kerı.lı hazır vıeı 
yüz Qirhcrııl k r ' şışe:J.ru buzun 
ıiçine otı.rrtııp kr-llllfioe baıkanla. ~:;;ı:::cıı __________ Nol42-· 

Sam..h içki dıl$künü d('ğ. kti. 0-
de a!ıruştı. Seınıhin Baltalimanın- nuru da ga.ri:p !)balan vardı. Me.
<la ÇOk cesur ve iri boylu Arnavut sel.ıi., Sem.i.lı sabah.leyin er.Jron lk.a:Uv 
b::r ~ou tanıdığı vardı. Semih masını, kansını uv. ar>dırıp •trafı 
.... _ .... __ •---~·-1• k~...._,, __ bek-

Sermı .Kwltoprak polis kara
lrohx:dı K~ nasıl k=
tuld~tnı:ı.ş, d~C'l'leri de 
:ı;aıb taya ayni şekilde ifa.de ver -
mi:şlerdi. Fa.kat, Yılmaz meydan
da ~'Oktu ve ~ reisi Recep Mli 
yil'kayı ele ""1'Infllil.ltİ. 

.,.. ,,,_,u ....... ....uı .. -. ...,...w•: tc:naşaıya dalınasıru, güzel .l('ilzei 
çi olarak alımştı. Köşk.ün arkasın- ılronu.,"1Ifasını ~ ş >ıı. Ql)k sew.ırdi.. 
da bi:r u.şak odası vaırdı. Zeynel a- _ Kanının şafaklıa bcrabEr uya
i!a..va bu odayı '-eır.ınjşlerdı. Zcy - mp başucumda şiir okuması, benim 
nel günciüzJ.cri uyur, geceleııiı ikö.ş- fçhı er:işilımıeız bir ııaadstitir. Ben bu 

Aca'lııa f(Vmd.O clıe Yılmaz mı biır ~~<ıesinde sabaha kadar dıO- saıaıdeti iıdırak efJt' uim ,,;;n kıuı.<hıı:ıı:: 
... ~ ....... d;;sür.ınüSlerdi? .......... ~ ,., ... -
-~ -. "~-"·m· g;;.,.;; y·'--tı '-'- kıere. dü.ıryanın en ~'.\S'ııtt adaımı saıı:ı-Zdıı.tıt Yılnı.a:z iiıini aramak.la oau<LJ• ~~ ~...... ....,. 

m<'Şl?U.!dü. Çete rEii:.i Recep hükılrnetin eline rlDl, endi. 

Fel.lket:zedeler kurtuluşlanmn gl'Ç'İııciye kadar, bu gibi. ~irlexe '-~-h~ ~.!e ~ 
· · ·· - eeİalin · <b:;şvımn..ıya mcbw:"du. Aksı tak - ....,.,,,..., 
~.'::-'_.: ~ k al" n_ı;anmı Y.?P- diroe ~Irna:vı tekrar dUşmanları- lu, ~.; ve giiııell.k.leıri sewr bir 
,........, . ı. . u, QO ayışsız, rnu:e- na kaptırmak tehbk.esi vardı. ık.ızdı. Üstel k ses d kendisi kadar 
Ya7. bir r.ıı.şan toplantısı:ı:dL Her- j Zeynel ııadece coour bir adam ~-ıldi .. Bil' sabah Semihin am -
kx.-s nJd ~· muU?n~. n:ı;Ceanı~ ,m:;:_ dcgil<l.i.. Ha5Illlkrilıe boğuşmasını, zıına lbaışını dayamış, uzak'..an & 
r.aısun:ınc- ~ımy<ı'""· . ""' """ sırtını vere sermesini. de bi.1..i.rck. TÜIJ;n Feneriıaıhçeye dal,gın d.algm 
ark ~ ç agımıış, Semili ve kız ı Semih Zeynel geceleri bahçıede dır :Q:ı;kaıra.lr;: 
kardeşi .de bı:rer ac:kadaş da~ e~ laşır~ huzur ve emniyet içinde - S<ıırllh, dernişt:i. ·bi.r w.ıcıe B<>-

Ccl~~ Semih' .k. ·~~'-~- ~ı. uyuyalilıyordu. Zeyıııel gelı.ncıye. · ,..,__;,.:rwk! ....,.;_.,,,imiz """'"""' ha.-....., m ar~"";'ll, ~~ kadar, Semi:h !rend:isini vıe karı - ,........... ~'""' ..... ~J• 
lanıvor, Sab:ı:hat de Celiili se- smı köşkte ~et aıltuıda ger. ıtırlach ı:ımı? 

\'.İyordu. • rnüyurrlu. Zeynel K.alamışa gel • - Unutum mu h ç o mes'ut ~ 
:tkı..-.ıı birtı..rine o ıkıadaır denk, o <ilkten oonıra, Selma da ~ bir O'::?! Ben ~ =ıW:ıU.rni, o ~ 

derece uygundular ki. ıne:fes almıştı O da her azı kaı;l- ~ medyun.ı.mı. 
Celfil: rumra: tehl.iltcıımi d.iişi.ind.ii.k ü- - o ~· Evet. reni b:ın o ge.-
- Bız lrurtWduk ya. Zabıta me- ruliı.;= V1! kor'k:ı.ı içinde yaşıyordu.! =1en oonr.a oomıitf.!...,, Seımlh! 

murlan. Yılmıııı:ı a:nyııdursun - &llma ~ mk:Mı.b. it> Çünkü sen ba1la dünyarnıı. en ia-
kı.r Aııtıl<: ' üzüntü verecek bir T1"' olmııştu. Saba_ıu.t Ha!nım'?a ır.ib.:tkilr bi:r adamı Qı! dwrıımruo, 

• • ımnı:}'('l.m d..'. ~ ~ J! ~-rordu. Sabahat za.. rem ~ :tıa ')3'Ş b -
' otmıılkb. tıeın ~ it".._ h!ri g:::i - =ıdan be kmu -

beraber, köşlııte ihtiyati tedl:.trk!r m bir kııdı.ı:J:lı.. CcW giılıl nı:ş'el:i • "ffi:$tınl 

irili 
mız 

Y niş h·rf~~ 
işle i u 

Darüşşaf akalılar yarın 
mektebin 67 inci yıldö
nümünü kutlıyacaklar 
Yarın Daıilş:; ı:f!aka.ıu:ıı 62 inci' 

yıl dönümüdür. Bu ıı:rı\in:ıe"be 
mok.t.:ptıe büyük rr~ vapıla
calctır. 

Merı;:s .e at 11 de tekrnıt. <ski 
mezun.la:ın iş!.ira'k: le başl.anılacad< 
ve °'"-cla kuncın ıdare '!ı<>y«llıı -
den bir zı>t ""'sonra melde ııı:n l{er>ı; 
bır ta:d>esi tarafın.d..Uı •ho;; ı:eJ. -
-dmrz• l;A.lt.ku söylenilıecektiır. 

BUilll minik w divanı şa rle -
rinden i.kı taıblonun gıösterııble!i 
ta.k~ od,ro<:ti.r. 
Bıından soıma saat 13 ~ eski 

talıdııeNk ~ olduıjtu giJjı, 
hep ber<tber .nrk;tep ~
s.ne J!ni.:orek, :ı-..:ırook yeaece9<1t.ir. 

Y'amekten soma eski: ~ 
oynamlacak, lJ,:;p beraber tabur 
halinde g>cll<;ler ve mtiyarlaır bab
QE!\'~ merek ıne k:teıb i getip O'.Y'IJl 
oymyacakla.rdır. 

Akşcm s:ıa.t 17 de ~ 
ıınerasİ!mll" nilıayoeıt verıijeooktir. ---000--
Galata meydanı nasıl 

açılacak? 
Ga.lıaıta ;ın(."ydanının ~!etil -

ıınesine yakında baslaıu1acağı -. 
l""11ımaktatlıx. H:wyar hanı .. ıe Ö
mer Ahiıt hanı öni:o"T ndeılti dük:kiırı.
lıar k~ börekçi fırını da dar 

Konser 
Riyaseticumhur flarmonik or

kestrası, Milli Ş.,!imiz İnönü'nün 
müsaııde ve eınirlerile, istanbul 
halkına dört konser vermek üzereı 
yarın şehrimize gelmektedir. 

70 kiı;iden mürekkep olan flar
mon.ik orkestra, pazaı tesi akşaını 
ilk konserini verecektir. Müte -
hassısların idaresi altında bulu -
nan bu kıyrnelü ~an'at teşekkü -
!ünün İstanbula gelmesi, bizim 
irin bulunmaz bir fırsattır. 

Hal!<J.n müzik terbiye ye zevki 
üzerinde çok titiz bulunan Cum
huriyet idaresi, bu msksat uğrun
da, devlet reisliği fiarmonik or -
kestrasını vatanda.şiarın istifade
sine arzetmckle san'at me, .. .ıuu 
üstünde, eşsiz bir ifade kıymetini 
ahar etmiş olmaktadır. 

İstanbullular, bu fevkalade sa
nıi.nıi halkseverlik hareketi karşı
sında, ibzal edilen li'ttufkarhğın 
şükranını, en hararetli duygular
la ödiyeceklerdir. İnce bir zevk 
sahibi olan İstanbul hemşehrileri, 
hazzına doyum olmaz bu eşsiz mü
z·k z.lyafetinin hatıralarını ebe
diven muhalaza edeceklerdir. 

Güzel olan her,;eyi seven İstan
bul halkı, muhakkak ki, güzel san
at tezahürleri önünde •ok gönüllü 
••e hassastır. 
Riyaseticuınhur flimıonik or -

kestrasının İst; nbulda vereceği 
konserleri, azametli bir san'at ha
disesi olarak karşılıyoruz. 

REŞAT FEYZİ 

hii ohnak üu.eıre yılulacaldardır. ı------------
Doınuz sokaı(uıd.a C<ıııyo lDltan

taısının !bulunduğu ada yıkılacak, 
d~ taraıE!aki ada bhı.iliaıre k.a.l -
~il'. 

Hakim kanun kitabına 
bakmamış 

Hazirandan itibaren 1 
milyon 201 bin lira tah
sisatla neler yapılacak? 

Harz.iır.ından ııtıbaııeıı> 1athiık edt
~elk olan yeı:ı;, b<J.o:diye bü!QeGın
de iımaT iş ıeri iciın 1 m tyon 201 bin 
1 1.ra ayn ldığuu yaııın ı.şt>k. 

Bu para, şe.\rtırn.,,;Zde yapılacak 
olan iışlere şu suretle taksim o1uır 
ımutftur: 

Yeni yol:hır ve vilayet ka:zaJ.a
nnıcla y€ıni köprilleır •nş:ısı i<ı o ya.. 
rıım. ın:_(von lira, Ka.raköy ve Gazi 
~oprü:lerini.n taımir ve işleotmeleti 
i!çın 80 bin lira, sebze ve ıım·yva 
ho.hı:n ııenşle>U tmesi vıe tamcri 
içın 15 bin lira, tJ.'.Jıir planının taıc>
zıııni'llEt devam için 22 bin ı:ra. F&
tih, Ü&küWır ve Kadıköy ile <lğıe.r 
bazı :voex ~' modern yeraltı tı.a
lalıan yapılmasına 30 bin :ı ·ra. ti·· 
yat.ro, gazino, otel ve heykel in
şasırııa ve is'.oim 1;1.k.)q{ ne 350 bin 
faa, i.stimliıklt.-rin !'Ski borçfaınna 
38 'bin lira. 

--....000---

Bakırköyünde gürbüz 
çocuk müsabakası 
Çocuk haftasının dwamı mü.n.> 

sebetı11ıa yarm Bakıııköy Hal.ke1.· :.n
~ brr güT'biliz çocuk müsabakası 

yıbpıLaıcaıktrr. Bu müsabaka·ian ev
vel biır müsamere v..rılıece'kLr. 

Ögledcın soma da 7 ~= ka
dar oıan <,OCuklar arasında mez -
kur mükafatlı müsaıbak.a yapıla
cakıUr. 

lı~ride; kara.!ı:öy sa.atinin yaıuıı>
ki dill<!kanlaır ve postahane de yı

Dün asliy., 4 ünı:ıii OC'Za maılık<>- H t 
m:sinıde b.ı.r hadise oıanıı:ş1ur: a ay vapurunun 

müsaade 
hare
e dildi ikılaca.ktır. 

ooa 
Hı.rsızlrld;an 9 ay 10 gün hapse ketine 

malıkUm edilen 0-..ıınan ismi.rıdı. brr Haıt:w vapuru tahkik.atı ikmal 
olunıınu$ur. Nt'tı~ vaıporun sa.
hiıb Osman kaptana Köstıe.ıııı::edıtı 
Hayfa ı çi.ıı ~ kentıteleri !&
kenıdeıwı.a götfuınııek ü:rere mü -
saadıe wırilm:iş w g<mi sedıeti& hı
ra.kılmıştır. 

Eski denizcinin ölümü 
Türlt d ın< zc lik a.ıem:me 48 yıi> 

danbe>ri vaziıfe· gören eslıi ve-~ 
ruf denhıciJerden ~ Bilıgiıç ,.,_.._ 
faıt etmiş ,.e oena:ııesi lbi.rço.k dıe -
tııizo; aTkada~ıaı.ın iŞt ralo )., diirıı 
Eı:ı:tiırgandak.i <ıvinden nııeraslm.t.; 
'kaldırılarak gömühnüştüır. 

sabıkaııı bu kaır= şiıtinoe bıeyıe'ti 
bak.imeyıe küsta.'ıça bi tavırla ha
ılaı.ret <.Jtıın.<ıt.iır. Bunun üreriırıe der
hal za.b>t tııtıuhnUŞ ve çüit.ıe suçlu 
Osman, 8 ı :nci aısJ:iore ceza rnaiı.Ioe
ıınesi.ne verilnristir. 
Osrnaıcı: 

•- HaJtim önündeki kanll!l ki
ta.bına bakmadan bana ezber -
den ( ! ) oeıza verdi B.n. de kız -
dım!• demiştir. 

Naticedıe oe?JllSl 13 ay 20 ııün 
ha;ıı.e ve 9 ay on !(\in zabıta nıı> 
zaret. a-ltında buhmrlı.crulıınaıjla çı
kanlırrııştır. 

Y aılıncız; vapurun iıkinci kap.tam 
iile ıbırzı tayfa lan çekinM'ıek işlıe -
... :n: bır~ar ve Jreyfi.yetl Jıiıınan 
re sliğine bildinmişlieroix. Vapur 
yEllli ta:yıfa 1ar 'bulıup yarıın limam -
mııztlan han:ıkıet edtx-ekıt.iır. ~ 

kr.reste1ıeri orada aMarma <!'! tiıye
cekıtir. 

o.rüşşa akanın 

yıldönümü 
Yarın, memleketin en eski ir

fan yuvalarından biri olan D"riış
şafakannı 67 inci yıldöniimü kut· 
!anacak. Darüşşalaka, hu toprak
lar üzerinde yaşıyan münevver in
sanlardan birçoklarını yetiştir -
m~, birçok kimsesiz ç~ukları bağ
rına basmış kıymetli bir hayır 
müessesesidir. 

L--A-vr_u_p_a _H_a_r_b_in_in_Y_e_n_i _M_e_s_e_ıe_ıe __ ri __ J 

lsveç'te görülen milli uyanıklık 

Darüşşafakanın şerefli bir ma
zisi varclır. 
Yarın 67 inci yıldönümü kut -

!anacak olan lıu irfan yurdunun, 
daha uzı.n seneler memlekete kıy 
ınetli münevverler yl'tiştirmesini 
tenıeuni ederiz. 

BOlmAN CEVAT 

İsveç müşkül bir devre geçir> -
yor, btllla şüphe yok. Fakat yu -
varla.k bir hesapla 150 sencden
beri •nlh içinde yaı;ıyaıı bu mem
leket terakki etmek için bol ukit 
bulmuşsa da milli uyanıklık için 
bugiinkü mıişkülatın birer amil 
olduğunıı kabul etmek lllıım ge
ii~·or. 

Sovyet-Fin harbinde başlıyan bu 
uvanıklık lsveç gibi teşkilatı rok 
ileride hir nıemlekctle 2z zaman
da kcncini her sınıf halk arasında 
gösterivcnnistir. temleketin mü
dafaası için herk >e düsen ••azife 
hem çabuk öğrenilmiş, hem de mü-
d· faa tertihatmın mümkün olanı 

- GE.ıı: fazileıt, mükafatsız ka:l- azami dcrc<esine çıkarılmasına 
ınraz '"11lma, & n: lemin eıdcrım ki muvaffakiyet elvermiştir. 
'ben o gc · sana .karşı ~ 
fcctakfrrl:ıJ•'.'ll milldif.aılın.ı. ttıklnt- Fakat İsveçlilerin her sahada ol
yordurn, s ıhna! Sana çok aeımış- duğu eibi şimdi memleket miida-

{u:ısı lüzum \'e zarureti karşı~ında tnn... Cemi.! gi!bi, her geo • bir baş. 
ika kadının !koynunda ömrü.nıü ge- da nasıl faaliyet göstenneğc müs-

. . :ruh.lo.ı h · tait insanlar olduğunu gösteren 1 
çıran ~ :r ge.ruı. pe- 1 mlsal\er az parlak değildir. Hem 
ışi:ndı:.>n I{ dİf:ine, onu bır göJı::,,. ~.b(, t--'-ilıit-ıık sayesindedir ki İsveç-
~"3:1ayışma çok acı.yordum. '1" ~u 

_ Şiımdıi m-s'uıt 'JIWSU'!l? te askerliğe h zırlık gibi her genç 
- Di.inyarun en mes'ut w. baıht..i- için mühim bir vazifenin nazari 

yar aOOrn.ı kı>md.iır derlense, ıterei- kısmı mektuplaşmakla, muhabere 
dül6üz kendimi gös!ırrebJ:iriıın_ ile temin edilmektedir. Bunu ida

- Bi:ıı:, dafıa çok f.cla:b:ıtlex bir- re eden İsvet" kooperatif birliğin-
lbirmı ze yaıktıştırdı.. Sarsılimaz den bahsederken Stokholmdeld 
lllaltlnnı=n h.ır d~ bir ecnebi muhabirlerin gıpta ile tak-

dirlerine n'hayet yok. 
ıteıaikettn h.aıtıra.sı vardır, Sentih! 
Neydi 0 Kı.rz:,,"Uncukta geçeııı ıkı>r- Yaz:ıldıjlına göre İsveç diyarında 
kunc "'1- , 50,000 ~enç hu teşkilat sayesinde 

es:ırct gün - i. !.. Nevdıi 0 askerli;tin nazari bütün ınalfuna
ılraçırılıınabr .. O tahammül edilınıtız 
iş\<ıEmoel ~... Onoo d~ tını bedava olarak posla vasıtnsile 
Jı.a.la tüyJ.enimin "---'''-'-' ... ,_ almaktadır. Bugünkü ilerlemi' 

=·.-=....,.u< ._,.,. askerlikte neler bilinmesi lazımsa 

ciheti: O da zaten sporcu olan İs
veç delikanlısı için az zamanda el
de edile<:ektir. Ayrıca 3000 hin ki
şilik spor te.o;kilah da gençleri bu 
maksatla hazırlanıoktadır. Fakat 
orada yaşını başını almış adamlar 
da gençlik faaliyetinden uzak de
~ldir. 17_yaşından 45 ya._<:ı.na kadar 
In.,,.liler nisan talim~ tüfek, bom
ba ve saire ile oynamakta imiş. 

Bu tahilatı daha ziyade uzatmak 
da kabil. Fakat nazarı dikkati asıl 
celbeden nokta şudur: Tehlikcn.İ.ll 
büyümesi nisbetindc İsveç milleti 
hürriyet ve istiklalini müdafaa i
çin uvanmakta o kadar sür'at gös
termekte gecikıncmi~. Şlınal mem .. 
leketleri gibi ormanlık ve dağlık 
olan yerlerde herkesin nişan ala
rak silah kullanması ne kadar bü
yük neticeler verdiğini Sovyet -
Fin h .rhindeki nkayi gösterm~ 
tir; diyorlar. Dijter taraftan İsveç
liler cenhe gerisinde kalacak ka
dııılar ve ibtivar erkekler için de 
ayrıca müdafaa vuifeleri tayine~ 
mişler. 

İsv.,.. fen erbabı ile, hendese ve 
makine adamlarile dolndur. 

Bu bilgili memleket bir taraf
tan da yeni icafürla icabında düş
manlarına ~ kendini müdafaa
ya hazırlanmaktadır. 

Avrupa harbinin yeni nıtsele -
)erinden biri de bu oldu: Uzun za
man harpten uzak yıışaı:ıruı, çok 
terakki etmiş, her türlü teııkilatı
nı yapmış bir memleket tehlike 
karşısında nıilli şuurda derhal u
yanmakta~. 

Deniz, ha va ve par• 
kuvvetleri 

Yazan: ALİ KEMAL S~ 
~ :ıaııtı-

Avrupa harbi başladııp. b.lı>' 
. 'kt51 
lnııi!iz meb'uslarından 1 br 
tutuşmuşlar. Biri.si Lo~dr~~nd" 
men Alınan ta~yarelerı ta ··yit • 

J ••• 50 
bombardıman edil~egın.• urıııiU> 
mi~, diğeri de aksini ilerı .~k. Jlltlr . . n ı 1 _ ... 
Altı ay için bahse gırış~ı;.· <ıl<"'~ 
ust.n hangisi~ . d~ı~ı al•'"Y 
ubiiründcn 5 tnı;ilız ]ırası bitioı:I 
tı. Harbin altıncı ayı da oıeb'ııt 
g.,..en gün bahsi kazanP~ ·ıidİ~ıJ,I 
bir altı ay için daha a)~ /...pdr'" 
ısrar edebileceğini, yıUU boınııaı" 
w.n düsman tarafından ~tit> 
dmıan cdilmiye<:eğini sö_Ylcııeırı•D 
Başlangıçtaki tahminler~ J{ıidel'' 
hiçbiri doğru çıkmadı. >bit c•• 
beri cereyan eden vu~uat rıdr' ' 
yeni şeyler öğretuuştır· 1;::ıııb.ol" 
nın Almanlar taraiınd3ll.. 0ıeri' 
dıman edilec~ini ileri sıır:;,,Jllır 
dedikleri şimdiye )<ador :,eıeıiP~ 
tır. Bombardıman taYY ıetıilıl 
karşı kullanılan müdafaa 
Yesaitinin ehemmiyeti ~d oc' 

.. crın • it Almanlar Londre uz nıb• r 
rak İngiliz payıtahtına ~ ,,ir ıııır 
dırusa buna karsı en ııın• Jjıı uı"' 
kabele İngilizlerin de ser ıu.ııt.-ı 
rine aiderek Alınan paY ı.ıır-P 

· o -r bomhardunan etmelc~ 1 0lıv-
zannediliyordu. Jo'aknt oY • ,,ııJ' 

"teb•~ tıl 
dı. Avrupalı askeri nıu tJl' 
rın rıkaı:dığı şu neticeler 
dikkattir: ıı•'; 

1 . d ·JlİJ ~ ,. 
1- Bava kuvvet en • esiri '·~ 

!erine kar~ı zannedilen t ,sı t" 
paınaın.ı.ştır. ing:liz dona,r: 1ıı,,-
ınan tayyareleri !aralın 8 

. 

lamamıştır. ·ıiı lr 
2- İngiliz sahilleri, iııf~··fd~ 

manian da Alman ha':° acııl> 
lcrinin tehdidi altında ı.ııl )JIJ,ı11ıf 
ye zannedilmişti, bu da 0 

tır -'" r • . ;JtefCP...-~~· 
~ Harp çıkarsa Ing. 00ıet ·. 

leyhinde olacağını soylıY iıı elıll' 
den.izin de artık ingilt~,di- fıY 
den cıkacağını düşünınU~ iiJct·ır 
elliz imparatorluk yollıı1' ~ 
de olan Akdenlıin eldell ·c• ı.ıı~ 
ne demek olacağı ise k0~' ftl'de ' 
min e~ebilirdi. ııalbuk,j. yo~,tı 
nizde InıiJiz iınparator.1 ııcdit:,. 
şimdi daha zivade eJJl]11~e iJl'dı'A 

4- ~iliz Amir ... u.erıı.,!ıb;ııı;t 
~d~ i~ao eden bul'fı,i o• ~·:i# 
duşunmuş oldukları g bir 1ıat0~. süre<:eği belli olınıYaJI eJll ol 
devamı için ne kadar clı J"1'~ 
ğıınu izaha hacet o!ıntY~;.ııt ~r 
daha doğrusu altının d~ .. ~IJ1l ~ 
lunması erba"ıııca ~u~el" ı ~ 

tür. G~en harpte ıng p•• ~~ 
fiaruıaw.n AmeriJ<adaO .ı.ı.ıl' 
baro malzemesi ve sa:re _,,19.~ 

• i.D P"" ~,ı 
ma!U.mdur. Bunun ıç bit b~ı' 
vardı. Şimdi ise uzun eti,...-~ 
devamı müd'tletince ~e ıl• ti 
lıarp malzemesi . "." i yeİif"' 
para • altın - yeüşır ın ' ft1r 
mi?. bahsi İngilterede "~ıııf· r' 
da birçok zihinleri yor~ jııg;ıı:ır 
kat anlaşılıyor ki ~pıdı • )"et 1~ ile Fransanın Anıer·kaY ~ ı,,, 
"-di· · alt miktarı b~ del·. ... gı ın ııY• jıı(. 
ay evvelkinden dalı•~· 111 
Demek ki aydan aya.~. :;ıpııııt ~ 
liz matbuatının verıll!P ~)· r 
göre müttefiklerin AJJı.r.r ,.ııı ~· 
ladıkları altın dah~ ~ır 11dJll ,t" 
rin kifi geleceği gıbı 0 t.S~~ 
rası irin de Amerika'!r:'e .ıı"" 
tayyare motlirü ve ~ 

sına devam edile<:ektİJ'· 

--------

•• dı vorum. hepsi öğretiliyor. Kalıyor tatbikat 

O sabah, 91'1!nilh.le Selma, yıatıa:k !===========-.========-====~~====~ 

~~! b= •- Bunun ı PEK sinemasında 2 büyUk film birden 
~~~er- 1- Harold Lloyd (Lui) 2 • B aş Çav ıı ş 

_ .Aı<t.ıil<, 0 'belim en~ oldu. Dayanılmaz derecede gülünç ıahnelerle M E D E N 
~. Ne dcdn? eeru sabahlan do 1 u b ü yük kom e d i 

(FRANSIZCA söZLÜ~tP~ 
lf!.S41ıı heyecmı.dım ti.t~ f.)J&!' 

<1l1lreı:ıı kalkar mı iri<:? Gmç kadını T Ü R K Ç E S Ö Z L Ü 

ar~~onJtusııv:,~~- Hail FİRAVUNUN 
,:a~"'::U~. ~ KIZ l ve muazzıım bir fil "/ 110 

&, Roll~ ALAN GURTIS'f B J1. 'I 
veWALLACE B 

CDev ıııı · »uaım ..m ı de JpııriJMh mal:ine, eeoe s c1e 2 jiJı:n ~ 
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Re,it Pafanın Hatıratı 

A arbe ·ştir 
uvvetleniyor 

yetişmek istiyor 
. 1 '\ u ı.oı .,. den•> nız'ar fJGpm~tır. NMveçm ger - MAKIDONYA ATEŞLER İÇİNDE 

• 
1 ti 

cip o!vr. Bizim medeı:ye(imiz ve 1 
müesseulmmiz de Wısterloo'OO.. 
sonrıı i11~f etmıştir. Bw gün 
ktwtıetimiziıı ızğırlı!)ını itıtıbak et·ı 
tığim:z dünya şartlanm doğrudını 
do<irıı;;ız tehdit edrnle7'f!! karşı bize. 
aza.mi cmniı,ıcti temin eden~· 
ı,ıantn4 koymİığa ka111r vettbilıriz.ı 
Birçok A-rikolılıır qittikçe bti, 

lamaııte iftirak etmcktıodirier.• ]' 
Muha ·r bunc!nn sonra Ameri-

kanın harbe riirilkl~mesine m4ıtl 
olacak ıınsı.ır1an saymakta ve şöy
z... deı·am etm~kt•dir: ' 

• B ug"Ü1! konqrede ekseriyet< kA
zan<UMyacak olem Ş"!• iiç teklifi 
df!!TPi~ etmekliğlmiz l<izımdır: 

1 ...:.. Mütt.fiklere kredi açıı.-, 
sına mani olarr johııson kanu- -

-- ilgaa. , 
2 - T oıalit«' devletler~ mewsıtP 

1 
filolarıa faaliyetini azaltmak üzan 
AtUlntikte Ve Büyük Okyamuta 
bir karakol sert>i.ri ihdoaı. 

3 - A vrııpanın Jıarn mıntaka -
lanna tamıare ve JJt1ot gönaeril.. 
~, .. 

M ııhııbir R~m h ,.,.. intih.ohı 

m~l.ı!!si ile Bİ!JalCt adamların .. 
çekınqenl qi Amerikanın ileride 
nazarı ili bare alınması Uizım fi"" 
loo birrok şeylerin meydana çıka. 
nlmıısına m<ini oldtıquııu ilam ev·j 
kmektedir. 

Almanlar Dombas şehrini bombardıman etti 
.:f•4i71ki 27 (A.A.) - Fi•landiya] ~ilom<!tre cenubunda ka·,. Stören'e keti Jends'L'Ol& ve Tyvold'da dw

~.ort>eçtf!! buıı.- Fiıo '*'."'I' kadıır ilertiyerelc Alman motör!ü durulmuştur. 
~eti m N~ ~elci lnt'ol.a.n""' Storen'e qİden yoldan Alıman haıı& kuooetl•ri GııblmJ.. 
rııq ,,.,.~ mretk hul4a ettik~ - ,~ • . ,_ .. 
~ ~~ktedir. · iierlemeocnne manı o..,.utıardır. usdal vadisiru!e kmn Bomıı-'ı 

İlteflk kı'fdar ~·İıl 61~ Dİğ8' cthtUıen Almaıo ileri hare- bcmbaroımaıt et~r. 

Narvik'teki Alman kuvvetleri muh sara edildi 
I\::."°" 27 (A.A.) - Tıcaı-ı Sµ211ker, Nal-vY: ve o..'vanndııı Spealırer, ~ :vaMİliM it. -
~adyoou dı.ı:n eqe.ın hal;kı bir.kaç mümaı'it miifreııe ~ ~" ~ furaç ~ ~ 

ıııı ~~~ ~ ve Ahan- OOnirarm da his 'taı-aJlım N<Jr\leÇ duğı.ımı ve llıuıhxıın anatıda Hin.-
~ allcı.aa bulım.. ~ müılıe!f:ik Sut'alaır tAıo- <lıllıa." ia hhıınet ~ş obn ı~..t, 
~ ~--~;~::& ı:ızfıııdan ~ od.ild~.ni ~ <Jl'd-...ı;Jl1'UII d;>ji kıt'ıı:lan dıa bulun- ! 
"'it, 1 ~. ö.ı~ıu ııö:ıtaııô4tir. 

etmH: meeburiyeti:afle kalacak • lıind.ı Jci nakli1Je ~ bombcı--
lardır. dıman edilmı;tw. Gemilerden biri 

Lon.ılra t7 (Kadyo )- ~il.is B• banruş, diğeri hasara uğTam.ı;t1r. \"azaalar: 
va Nanrı, bu~ saat 21 de rod· Mü,..,ıtcbatı karaya çıkmışıır • 
yoda. son hava harekatı hakkında Trondhjcm'de bazı lfl!IYUTelni· ! lıkeoda F. SERTELLi Ctvdet Rqit \'ULARKIRAN' - -
malii.mat verecdı:tl:r. miz ha.saT<l uqram,.ırr. DiİŞm4>l 

ParU; 27 (HW!"!Ui) - Son 1nıgiliz Os!o tayy<>re me;ıdanını yenim 
tebliğieri miitt•flklmn NcroeçLe ı bombardıman etıı+ifliT. 
parlak blr muvaffakiyeı kamn • Garp cepheıinde kqcU deqer 
dJdannı, ancak bu husıuta J/4 • bir hareket olmam~IT 

Müstear isim taşıyan bu adam 
kim olsa gerek 

kında tafsildı ı>e~ileceğıni bildir • MÜTTEFlKLER ASKER iHRA - Fırka kumaJ1d1nı bunu dayun· ı 
mektedır. CINA DEVAM EDİYOR ca büsbütün k kul:ındı ve muta-

Bıı mıwafjakiyetin yeni bır M· [ Londra 27 (Hıısusi) - Norı:e<;e aanıflığa ~u tezkereyi yazdı: 
ruz mıUıarebui olman ihtimali l ıukeı", top ve mühimmat Mlcluıe (Veika: 3!) 
t'ardır. Bir habere göre, ngiliz ı det'<tm edilmektedir. Dün de N•YT· No. 216 
harp gemileri Trondh;t>ın koyuna! veçe mühim mıktarda t41/Yfl1"e d4fi Serez mutagarnfı Re 't Paşa 
ginn.işleTd r. Bu kcyda Almanla • t.cpla.n çıkarılmıştır. Hazretlerine 
nn bırkaç knwazörü ı:e deıtnıyeri Müttefikler Norı>eçte bilhMsa ctı<.. a}'3 ~~ı> b.r zam rıdaonberi 
burunmaktadır. Şu halde, Nar • yeni tayyare meydanlan vtktıde lfıdırye1ıen Ywıan lronsolosuna ~ 1 
vikte olduıru gibi, l»lrada do bir getirmcğe çalışmaktadırlar. Şim • srlir sıfatilrc gelerek a iren da.lılli 
demz mulıarebesiRin t ukua gel. diki halde buz tutmuş olan göl _ .ka~ ;. lıa.ı;c .st:K:a ederek 
mış olması mıılıtemeldir. !erden ve fiyorla.rdan ıstifade C· biliıv<!Z!fo \'C '!;;tı.ı:al :'ıt>\ ar Ka-

Norveçten gelen dıger bir ha- dilmektedir. =t cyli!vc-n ,-e r aha !i l ırısti} ıon 
bere gcire, lııg.liz harp gemileri- Norveçte 1nailiz hava kıwvet· 

1 
mı;.teberrnile rnüneselxıtı rnatsu-

nin Trondhjem limanını Ştddetk leTinin faaliyeti aittikce artmak- Sdda ve evzaı şüphcaver..,-,ede bu-
bombardıman ettıkleri ve Alman ( luna.1 tahminen otuz ~ yaşla -
~- il .. ~ _._ tadır. Os1odalci Alman tayyare ~- lıOOı;a;ı y .. n"""'~~ Male 
,. .. rp gem erii-e m""""r""eye tutuş· · meydanlan bir kM'e daha bom.bar- • ~ --J ~.-
dukla.n. da bil<lirilmektedir. Ancak: dur.an cdilmi{t r. m.m şa11.sın ahiren Rum!ar arasın
im huTUSta hiçbir taf•'ll<İt ah"4 - ı Almanlann SUırvanger'deki ,mı. da Bulı:ıarl:ara r: kabı-le garc:cle 
mamt<tır. h tafıassiil euen efl:an ş..~ve+.ko •a-
TRONDHJEM'DEKI ALMANLAR! im tayytıre ktırargıihları da ye. ıı=2l mü.şevvık ve mıirelt hl bu-

MVŞKlJL V ZJY. ETTE niden ı•e şidılttle b01r.baTdıman e-j Nn<J.~ ,.e hatta meıı1kılınmn Yu-
A dilmiştir. Bıırada do birr;ok tay11<> na.n erk;irulı.a:rbljye yüıJlx:ışılann -

Londra 21 (Hususi) -Amaııla • re ha11.Qarlan ve d~r bi110lat- yan-• daın ve taşıc.ı~ namın da müslea.l' 
rııı Trondhjem'de bulur.an Alman makt-Jır. ld - k · b 
~. = o~a~ms~uedı 
.. uvvetleri pek ~kı<l vaziyete Yalnız dün Almımların sekiz l<> bur bapta 'fıctkika.t. ami:ka ve 
düşmi4tiir. Merkezk münakalelm taııtıart'si dü~i'-rıilm;w.iir. muşııkM~ icıras.Je merlrumun 
~siln~tir. 

Osloda bulunan Alman ordum 1NG1LIZ ORDUSUNDA YEN{ tezahür edecek olan etverı i;;t.i -
kumandanı, Troncihı·<m ramizo • KAYIT MUAMKLESI balıkfı.rarıe$ne :rwı.zaruı aJıec!üsul 

• B •şL·YoR ihraıc ve tebiı:h eslxııbı Wlanal Ju.. nıınu kunarnıak içi.,. iki ı;oldaıl •"'- 1 

ilerlemek ti! bbüsündf!! btıb.ın • Londra 27 ( A.A ) - 01'dıı!,l<l ııon .hnarek hem et.kim olanlaııa ~ ı 
n-1 ibreli mire:ısire teŞktlde bun.ca 

muş ise de müttefik kuınıetlerk Y••ımtm daveıtenberi 20 yaşına ba.. mü.st.al:ıiııeı- olan is'..ihzara.t:ı mel'> 
karşılaşm ş ve Elverum'u,. 15 • 20 son be1ıÇlerle 1939 """esi ı;ind.t netkaNlı18 Yune.n.iyedn ve Rum 

m:::kta bulur.an <i>ı;<tt Yunanlı V• 
. N'ısondinın teşebbilsatı r . 

'VCSZ h:ıi<kındakıi mal\ımat• mahaJ. 
l:Ye ııe merkezdedir' Velhasıl heıı 
Lkisı ha:k..l;mda mü ılc.len w 
ı . J>;.mmet bırnırWrıı &1 ruca 

Se!Am'k v· l.ısi 
(İmza) 

(Malr) vak'a ı cfttlkçe lrii)Ö
yor, bu ~üplıc1i adam S.rc .n gö
be.e-inde kurduf.ru fesat ocaf:tnı (b11 
İbrahim Paşa nıu tabiridir) bütüa 
kuvvetile körükleyip dunıyurdı&. 

Reşit Paşa, Selin kten g len 23t 
numaralı nıüstac<"I cnıirnamcda 
( falf') ha.k.lı:ında d lail iıılendcı;ol 
görun~c, derhal merkum hakkı• 
da faaliyete geçi i. 

İlk aypılacak ış hemen Yunaa 
konsol<ısban ine bir tczk<re ya• 
zıp, bu bü\·iyeti meçhul adam hak
kında resmea malumat 'stemekti. 
(!\fale) nin biç kimseden korkus11 
yoktu. Bütün faaliyetini Sercze 
teksif etmi!ı, birrok Rumlarla b...
lıa a vererek, gayeı>i ve hedefi 
meçhul bir takım t~kilatlar yap. 
mağa başlanuştL 

Rf' it Paşn. Yu-nan konsol a • 
nesine aşaii:ıdııki tezkereyi giin • 
derd.i: 

( v esilı.ıt: 3-l) 
Ne. ıt 

İsveç - orveç hududund muharebe oluyor 
ki!ometrt yak·n.ne çekilmiştir. 126 !/~na ~aıılann ka•ft( rmıan:e- tıebaai şaharıetı e:Ckiınna>iılka edil· 

Rörost Almanlardan istirdat e- lelerıne buqim bıısla'llllcaktır. mal< istenilen tamaY'ii.latı mefue • Serttde Yımaa koasolosluguua 
dil1ni.ştir. Dombos yolu ı,e llha • ı ı a e • 11 ı • • • • • • • • a • • detcuy'mıenin henüz ~i iptidruıde 4 Yun.aruBtarı ahahnnden b~ lıt-St.iıholın t7 (A.A.) _ Almaa Norveç gönülliilerinia •iddetli mu· kaveruet kltrl•sında kllldığı tak-

\.~ ıı_,. iaü.rd.at etmişler- b.vemeti WlflSUlda "'hri tahliye di.rde ~brin ltombardıman edile-
mar da müttefik k~vvetlerin isqali filren daha ~iden \'c asasından sernerlılerin Sereze ge'.lp b'.r ild 
11ltındadır. 1 Asker Go·· z ·ıe '11ıı.il ,.,,. inmıısma. ve net.lceli .tetb- ıııi1n ı:kamettıen BOOl'a vaıybubet eb-

h.. ,llıııll IlOSGS ile İsv- • v - -"- k ---Lnn· t' d kal '---'-. ~ "'ld -• .....,.e '""""' ye ın e mıışuınu. ceğini b~tir. }4nftan b;,,. 
~-- lldwıda bir mabarelıe .,. Alman lwmaudaru sivil makam- ı kae ~ relı.ille olarak ıolıkoııal -

Almanlar. bilhassa O . .Zo yolıı ile kat ve icraatm ıru:-m.. bezli ~t.ıı- tik.len ve ezcümle Male '-e Daıııil 
kii.çiik t'Opurlar ,,e tayyareler7e ı Cepheler fet ve miis~-at buyunıın- e- Nisamcli nom< müsleıırlıari:lıe Se~ 
asker sevkikatına ckvam etınek - heınnıiyeti ma!uıu.sasile temenni ~ ıtelen .ib şabsln dahi w müô-
tedir. İstokholm'den qelen haber- (1 lnol sahıfeden d•nal ve ke)"fiyetfısı tafsiı:.tile mak.arnat. det'".eoben burada: bil;,ii.)[" o; tut;. 

~ .. -•lıneı.tedir. Almaa lı:ıt'alan 
·oq bıı şehri i gal etiaiş, hkM 1ara bir ültimatom göndererek ıno- maştur. 

Alman dış politikası müşkülat geçiriyor Zere qöre. Almanlar bu 11amakıN iliyeyıe de arzedi'diğ< i:laveten tEb- mtvarak kira ile tıed.arık eyooik~ 
d ik !inde Alman hava sildhınııı ~ağı · -ı.·-··- Olbaıp'· lel1i hanelerde bıl!!iınıucip t~ 

~dam 27 (A.A.)- Ecnebi 
~ ""llitier Alınan h.a.rici siyaseti
~ ~l bir mevkide lıalaııiu· 
~'""Yan etmektedirler. Çilnkil 
~:tıuwı İtalya ile arasındaki 
~lll ıauhafua ve takviye et
S ~ Sovyetler birliği ile yap-

gün e · i binden fazla asker gim- k Y"° -... ..... · ..... > 
dermekıtdir. ytı arı yan kudreti şimale tahııi• Fırl<a kıumattıdar!i :fıerik ikamet etmek'be oldukl.an ve kcıır 

mikyasta feftkirhlı; yapması ll -
zım gelmektedir. 

tır. 
Alman siyasi ve iktı~adi mah -

fellerinde Afmanyayı her türla i.a· 
ııe end'~elMiııılen kurtaracak olaa 
Alman • Sovyet işbirliğiıılıa gev -
..,diii miişalıede ecliloustir. 

İngilizler, Dombos'da tanklar, edilm ştir. Alman sevkiilcey~inde İbrahim ıti."erini amele güruhund.an gösk!>-
lıava silıilımın mühim mevkii ma·: mek suretile de evvelki gün Ana9> 

Ayni müşahitlerin kanaatine gö
re Almaıı zimamdarlan ~diden 
ha ilci '<lktan birini tercik etınişle.r
ılir, Çünkü Balkanlarda italyan e- ı 
melleri ile Sovyet temayülleri te
lif edilemiyeceği artık aalıışıl~ 

zırhlı otomobillerle dVşnı;ına karşı lılmdur. 1 Fırka lrumandaıu İbrahim Paea- taı; Aposlol ve Yam Dmııiıtıi ~ 
şiddetlC bir taarruz yapmış, pek a- nın yukandaki tezkeresi liu.rine .......__._ n~ se-..<n;n J ....... -ld.ı* 
- ;n• d"-"kt Muazzam ve Norveç seferi1tden. ""'"'"""""" ·~~ ......._ ,.- ,... gır zay._ ver '"" eı. sonra eski hadise derhal ~'t Paşa tarafın. ve bwı!.a,ın u..ı~aıniaırdaıl bezıJ&. 
mevz:.ıerine çelcilmi$1mlir. daha büyük sürpriz, diyf!! hll>lgi se· . dan Selıinik viliyt!''-- bildiri"l • ~....,. 

N Pri matlma tı Sovyet y ardınıJn.. 
dan ümidi ı.esm:şlir . 

Al J 1 feri kasdedifJorlar? '""- rıııa i.kai d;ıı.a.yet makııadie Sere-.ı:e 
man ra .. yo an. bn sını muha,. mi"; gehnıs oldıt>ltlaın polis ida.resiiıce 

..,eıliif işbirliğinden gelliş rebe htıkkıııda bır ıe11 sö11lemıyor. Macahıtana yürümekse, bu X· Bır erkinıbaro yibba'1Sl oldu- tahkik kılınmış olduauıııdan ve şıa 
lngiliz hava kumandanlığı bu f.,,.. bidayetinden Norve,.tnı büyWc ğund.a şüphe olmıyan Mö8yğ (Ma- ..-alıck Rum ve Bulgac cemaatleri 

l , sabah şu tebliği neŞTetmiştir: •R. , sefer demek doğra olmaz. Çiink;4 le) hahknda Seliniktc dolaşan ri· ara.nn<la m&ı.ıim ol n mü.nafordı 
18.kere. gide.ole- 1 Balkanlar IA_sk ri Liselerde.ı ~i!r~::arı~er;.:!n ç~: gı:iv:~ ~;~;:~~:a,;:,,::~a~uv~~;-· ~~~!1e;lm~~ir~:!.~'."'mU::::": t::~ n;,;,;;;:;~aı: "'" İ tayyare meydanlarını bom bardı· 1 kadar Alman ordusunu angaje et- mun vaziveti Seliııikte de ıllli fenaıl.ık 2llhl&Ullt mahal ve imk1ıa 
''il aıle erıne Ve Dıpl malar tevzı man etmist,r. Oslo t1111yare meyda.- mez. o sefer Macaristandan b~- ve merak uyandırınıştL bırak1linası bilta.ln nezdi vıilala-

nındaki tesisat yanmaktadır. 1s • la.yıµ hayli uzaklara tevcih olu • .Mutasarrı[J~ yazdığı tezke _ rında dahi gayı:tca.i.z ııörfil~-ceıtııı.-

d d•ı • tronger,de 4 naklıye gemisi ba - nursa, o zaman Norveçten daha n-ye Selılııik v,.lisiııd n şu cevap den. ve mıtalıaz.a bunlar tanıfın • 
L yar ım Al e ı ıyor tırılmış, şimal denizinde dört de- bü.yü.k bir sefer mevzuu bahso - gelmişti; (Vesika: 33) dan bir llll>E!t&cdet ve ~ ika 
tı~ ıiai:relenle çalışan kapıcı 'ı m Q nya İS!admı!I ııd<m J:iseJıeır nde d:irp- niz tayyaresi d~rülmıiştür. 5 İn· labilir. Böyle bir sefere de sürpriz No. 

236 
olu.nurıwı. hükı'.ıııne1çe mes'uliyet 

~.""ti. ı:ibi müstahdeınlerdea u- );ıma ıte..nı. ımerasmı.irıe baış"larulr g,liz tayııare.-ı geri dönme·m4tir. demek doğru olmaz. . Serez mıtlasarrıfhğıaa laıbtı.lten buo.:,~-.:!!!e~~~ındann -~~,'.',! 
.._ tıd--• . (Basmakaledcn devam) ıın.1';jlı.r" •Narı·cç karargahı da şu tebliği Holanda ve Belçika seferleri mi? "~ -· ...,..,., .. - ~· 
cl.."-.ııena. • • yerine ailesi efra- tır ı..: h•nı:. bu '---arlar da ""'' · · ne-diyor: •Cenubı" N·~-•- .;d- Rotanda Vf! Belrikanın Alman· (lUiiatacddir) ~e tıebitleri niuıml .ıktız.a-
"'11 bitinin alınıııau hakkııMla ..., -~ """" uu B>t;:l.in ""'llil 14 d~ Moo:ıep a&kl.ci' '' • •· ·-,..- ,. ' «J Mayıs 321 tarib ve i:ki y\ia -
~ 1 sahasın intikal etm~ değ llerdir. li1l'.!6inde wvük.. .. b.r töre!ı>1e '-~ detli muharebeler oluyor. DiiJma- lann içı"lli harbin bidayetindenberi altını,. beş numa:ra.lı tabtiratına.z srunı.nrdJıo:ı..,._,.,OOAıı:ıddört"· u~~_r~Se-
"" ı._IUıı~ım Kuabelcir tara - Diğer taraftan Almanyanın Bal_ " mn, Trondhjem'e doğru ilerlemek gıcıkladığını biliyoruz. Fakat Her cevabıdır: Sen!Z Y'WlGll Jroıısolo- J--- _.., _. ·~ 
.~ ıı.. ~an kanun teklifi kanlar vasıtuile harbi bütün dün- run ~ 5'~ diploma.lan için yaptığı teşebbüsler akim koı. landa seferinin başlamasile garp ~-~ -'-'""--' ~-""'- ,.,,,,._ ,_,_ den !irhraç edilmeleri etıabının ~ 11..:ı:.':!ti'- Millet M-lis'-... ...... yaya sır· ayet ettirm· _; ı'bt·ını-"' verih~. Mclclıııııll<n bu yıl 1 ~- uw.oıı."'"' ~-~....., .. -,, ._ ..., __ ,, ....,,,.c. ,___,...._ ,_, __ ,. :ı. . .,..--ı.. ~ <-.e.. _ ..... mıştır. Mu.Jıim ngiliz kutıvetlen cephesindeki müttefik hava kaır .lı6.ne i8tlcarile or6da ihtivarı. ika- .....,......, ·~ ..,.au ~-.. u.r 
l t~~ •. tiir. vardır ki, bu da şimdiki halde şi. ~ f<iı tml 'l1lllll ~- • geımiştir. Norveç radyoların.on ver- uetlerinln o Befere i~tirak edeeek met eden YU!lcllifllı Malenioı.:ınlİl;le'Y-- ~ zen.. ttehu 1r.ılındu 
~~ te~• General Kanm Karabe- maide ciddi bir harbe tut~uıı ve Mıecr.aı<iırııe tıal<llıele.-iın 1>rlllı:i ve 1 diği haberere inanmak caiz değil- Alman hava kı.vvetine karşı tah· v;Jk ~ m~ mcf.oodet oldni!ııt 5 mayı.. 321 
ı"."<ı fuıi izah etmiş ve mlit a- ııarbındn mHyoıılarea Fransıı ve ~ baıtlamlımıştır. Bunu l dir .. • ri!· edileceif..ni de hesaba alıyoruz. hakkındaki de!B.'l b<t~ tınden Sere& muta..arnlı 
lt~:ı:ııı Miiılafaa Vekili Saffet İnırfilı; ordusu biriktirilmi5 bulu· meiııt.cp nmuılıar:ıı alx>y Yafrnp •İsveçteki vaziyet: İsveçlıler ta. Ayr.ca müttefik kara orduların • 1 fuarettir? Ve yerli Rumiıııı:daı:ır Reşit 

Su:t alarak askerlik kaı.u· nan Almnnya için çılgın, intiharla Gü.rkarun b:ir hlt:ıbes "'~ ımi.i1cl- mamile siı.ihlanmı~tır. Hürriye • dan da mühim b;r kısıın Belçikaya "''-'-2 bazı keı.an ile d"""P kalk-
~ .. , '/ ,.··ncu- ma .. d••ı" aıucı"bı"D.- mu-·•vi hır' barLet ol--'-tan baş- ~- •-....;.; ... -"""- ....., __ , .... ,_. Bi" - k .....,,.~ ..... - (Devamı var) 

..., • ~ - CA ,...,... '""' ..,,_ ,.......,., u.a.""'""'..., "' tini, istikliilini miidafaa edecektir. g.eeere" Almanlarla. döğÜşe ba;· '===========================-
~.Ltte alınuaklann ail Jerino ka bir<eye yaramaz. O halde, Bal· hare ~r ça;y ziyafcıti Wlr'~'Cek vı:ı Naziler lsveçte propagandalarına lar. Döyle bir sürpriz büyüktür 

'"" hlkı.ında Dah'li V-' • kanlarda sulhu bozaca'- yakın bı'r ~ı .. ""' ,,,_,,_ "'-,: ~ .. ......_,,...._._,_ _ ı lk · at k h dd' d f la b" ··k ı.. .. ı ye .-..a "' -~· ...,...._, =- ~""'""'"""'-' ıa ·ın manevıy ını ırmıya ra • amma, a ın en az ·uyu o ı..-•ııı. · · tehlike olmamak mantık ve ı·-'an ' 

~ 'cap d t db' ı · ı "' tt:rr Y= d:ı s313t 15 ek Kuierlll lıgıyorlar. Bir isveç gazete ka • duğıı ;ç;n Almanların Norveçi hal.. · a;;~ı . e en e er en a aca· yolu ile tasan"Ur edilmek ı'ktiza · d ·--'-- - " ı 
' eın, b ··•ta b ·-"-ıri "---~J- ~-- '--~- ~tılmı• ve bütün nüshaları t~ !etme en gı·n•ecekı~..,..,.., ihtima ı... ş ve şu •yan;... u- etm·'-tcdir. "'""'- =<:e>muo:n ··-~· o .... ....., ,.- v .,.- ·.., 

•iL:""~: ,.,. ETEM İZZET BENİCE ırıi~ dip)oım~ verierok- lattınlmıştır ... • t{"riLmez. Ziııa BJ!çika ~feri 

1 
~ı üh. ı.... AL}.1.W TEBLlôt garpta bü!!tik harbin ~lan!iıcı ••• nı im mesele şlmıli sa· ıti:r. J<ıu,..,t nin !hı> v.ılki ınezwılen 

\... •...,e Ber!in 27 (Radyo) - Alman bii- demektir. 

~•• talin bahis bu)·urduk.J;rı • t dJ. 500 liıı;iffir. 
.... t!r J t ı yii.k karargahının bu sabahki teb-ı Diijer bir mesele de ~·ar; Alman 

\. '" • Q da cephede çalJ.iaD sveç en ge en ----- !iği: erkQnı/ıarbiyesi, sürpriz hG.."lrlar· ~ıı"akti seic.rılc ı:eride lı:alan 1 k •Narı;ik limanı, dün /ııgihz fi- ken aleme ilıin etmiyecek. hatta 
•. "'it e Yapdacak yardım nıese- ru·· rk bayanı Mu aveleleri yenilen mi- !osu tarafından şiddetle bombar· haddinden fazla ketum davrana. ~1 

; lıu. nu hu"kiımet ~emmi· \-;t~ yen Almanlar duna ı edi1m~tır. Şehirde ve ti caktır. ~~ı etnıi tir. Tctk~ yap,- l <1 lnel aahifeıien deva.mi mc:nda birçok b'nala.r har<Ip ol • Diifer bir mesele de var; Alman 
ıc"'Ge u,, Bütün cephe efradının 1 E""en en küçük bir 1.weç kö _ i.st~.D!ml mı~ ta.it .. liman reisli - mııştıır. Sahil batarytılanmı7, düş· erkanıharbiyesinin şimdiye kadar 
~ "t.1lııı, .. efradı ailesinHı tam . yünde bile akın akın gönüllü ya. ~ kontor.ı.tl'.ırı :J:ıil~ P~~ marıın karaya asker çıkarma.'"" hazırladığı sürprizlerde pek ke • 
~ e \ zılmakt:ı ve her tarafta ruüdaiaa ve Vaftl :sır»ınd.ek; üı:;, Alımen mü- mani olmuştur. ttım davrandığını biliyoruz. Böyle· 

Bu gün S O M E Rsinemasında 
:\in.imin en &Uzel ve en mükemmel filmi. .. 

Dans Kraliçeı;i G İ N G E B R O G E R S'in 
DA VİD llı1VEN ve (6 aylık .Jön Prömiyer) BABY JOHN 

ile beraLer yarattık.lan Frall!iızaı sözlü 

MA TMAZEL'in BEBEGİ 
Gülünçlü, Neş'C<li ve Zevkli Komediyi görüniliı. Kahkaha 

VodvilL .. A'ikın ve büyülı: dans mösabakalanıun filmi." 
İlaveten KABARE DAN SA..'l\f 2 kısımlık Varyete. 

Bugün saat 1 de teıWlith matme 
"1; 'lııiı~e ~bli~ hütç:ruıziıı b ve j' tert.ibatı alının~ bulunmaktadır. t<lhassısırmn mukıırı:cl ilı!d yeru·ıe.,.. ı Tr~ndhjem'd• lmı·•·eılerimiz, davullu, ildnlı sürpriz seferleri ol· ı 
~ ~e lb ı a raı:ı nis ette İsveçte her türlü gula maddesi :m<miŞ'Jır. Bunlar y.ıJanJıa il;!eır.in- dü, .. anın faik kuvvetlerle yap • sa olsa Alman propııqandasının 
~ ~~i~ esi için lazıın gr.len ka. stoklan yapılmıştır. 3 yJ] devam den ayTJlar.aık meınılekeıtlP-rırne dö- tıqı taarruza mukaııemet edi•ıor. Atman ha' :ını avutmak ve bita • 

:ı.. •Lt er; tetkik olunmakta - edecek mı'ktarda •eker, "n, petrol T 1 · · d'" kl" -'la. ld k · · ~-"' · •· 1--------------------------•. .., ..... c ıanı r • ~ neceldeı·dir. a•ıııatt ernnız, uşman na· ıye, r~, rı yı ırma ıçın ,.,...Hp ett'..gı 
~ ar, anı ge ınce huzuru ve saire mevcut bulunmaktadır. gem"leriııe muvaffakiyetli taar • şeylerdir. r.~~lll~~~ftEW~!;lllilJml~ ~ ~ i~ •edilecektir., Stokholmden çıkıp Alrmn hu· ~ 
\:,~'011an sonra General Ki- ıludunu geçinciye kadar yolculu· K l . Ş"k .. - d 

1 '
111.eIUnn teUi.Ci reddo.luıı.- tumuz çok müşkül ı:cçmi§tir. Uer ' ema ettın U ruyu C 1 S TAN B U L 

~. _ 100 ~~ta Al~~ polisine mensup a,. kaybettik '-----,--------------------~ 
• - 3aaıar trenuıı:zı sık sık durdura _ Tatı iıı lk 

BELEDİYESİ iLANLARI 

~ile~ d rak ani kontrollar yaptılar ve bir Değer1i ve tarihçi muharrir ar- bedeii Tcıııl~atı 
1 ~§l t CD kadının defasında da bizi elimdeki saria k.ada~larınıwlan. Kemalettin Şiik- 694,00 52,05 Haseki hastanesi t'Çiııı 100 diiziiııe. ~ filmi 

~ 
1 

flil düşen saksı pasaporhlma rağmen indirdiler. rüyü de kaybetmiş bulunuyoruz. 715,00 53,63 Haseki hastanesi içı.ı:ı 550 kilo idrofil pamuk 1 .. -. 
'th 10 gün kadar 0 istasyonD.n kasa. Adwd~ımız hınirde hastalan_ Tahmin bedclle.."İ ıle ilk tetıılıuıt.ı mikta:dan yukaırıda yazı,lı ROO.t-

Bu gün SARAY Sineması 
~ ,:;1

ndan geçmekte olaa basmda beklettiler, Sonra bir as- ınış, İstanbula Gureba bı.stanes.ino gen f'ilirll ve id.rofil pamuk satın ıWrnmak: üzere ayn ayrı açık eksiltme-[ il asırlık Fransa tuihicıi ~özlerini z öaünde caalım<bracalıt bir film.. 
lt 1141 

11 
a bir lı:adınm ba ına r keri trene nakledip yola cılı:..rıb- naklolunmı:ı..tu. Tedavide bul-..... ~ lronWmuışı.u.r. Şarl:ı:ıarueler zabıt ve muomıe!At müdürlüııü kalemin- S A C H A G U 1 T R Y • L U C İ E N BAR B O u x 

~lı'1J da bir kadını:ı otnrda- lar. N.bayet sefaretbancmize te- ~ ..;.;.,..;;.ıı....."""'-. İhale G/5/940 Plızaırteei günü 9aaıt 14 de Daimi Encü _ ve JAQUELiNE Dli:LU,BAC ile cliicr 20 Fransız Yıldm 
~ d;.aı, evin peııcere6İıııl<'n lefon etmek imkanını bulalıil • duğu hastanede bu sabıılt rahmeti """-.. ~ -" --'-'-·- c.ı... tanfıPHlan fevkalade bir tarzda yaratı.lan 

- J d k' · d.. li bil rahmana intikal etmiştir. mende y;;;pıla<:ak.tu-. To.riplerin ılk tıeıminart u......,..,. veya me.....,.plı&n ve 
• nııış .-e kadm yara- hmareıenkeetn .~~bnriha 0ırlun-ıduış.> u•e t> Ceıı . t .. t 1 t d 910 _yıl.na ait 'l\ıcaret Oda.!• vesikalarile fua.'oe güm muayyen saııtte ş A N z E L 1 z E 

...., azesı saa uç e ıas ane en Daimi Encümende buılun..'IlalarL •3194> 
kaldı.rılar-..k Mell.ezefendi cami.- ...;...---------·---------------- , 

1Bir otomobille motosik- sinde namazı 1<ı1mdıkLın sonra.,. '------~~-!,-------·--=------"'' 1 ı t t ı t j radaki hasmı! makberc<ine defne- U. üdürlüOünden: . 
:r of ıla Katip inan 1 C OS aş l dilecektir. 

~ ~tıır " b n oii:lu Ş - Şo!'ıir Cemilin idaruindeki 1711 Kcde e ailesine ve meslek I __:ı.4/IV/'iWJ tııaihbı:de 11 M.3 kem:t-..eo;e ~ otımaıı .fiy;ttlar lıad-
1 t ı, kızı Hcd e, Aşşe ye- 1 numaralı otomobil ıle • Inha?rl'?ll arlaıda$la:r.m trz:yetlerimi1 i b&- et gor\ıl.n>roiginııx:n ek.si knesi Ş?ra...>tı: ıclcl<a d:ı:ircdo.Ge (1-0) 

tf Peyn.lrin ' n zehir - ad.lnd bir ı:en.6ıı idaresindck:! yan ederiz. ıııu 
lıı,t ' 1 aseı .• i h tanes..ne kal-( 1 motosj)det Fatihte çarpışm.ış. ha ll - ı=_..•c..> nm 4/V /94-0 cumarltes' günü Ba3t 10 da ~ 

' 11 ~ı .. !tına ıılınm.ış • ikisi de hasara ufnıın.ıııl:ırdır . .Mu· ıev.::-.ın ve ro\iba:;; ş~....... :.m ~cODda yapUa.ca::ı, ilin 
bnrrcm ba~dAD .farl\lnnm~hr. • altınW'. (33 .il) 

ş,d-Meııi:ncle: XV LOUis'yi ve , I ctrcsl"-l'ini ... La Pompadour -
İlttilili - 1 cl ve 3 eti .NAPOLYO NU IJilreceksini:r:. 
~ Pııuısa ve Dansedcn Parl.1. .. 
İllvetcn: FOKB .JUB.NAL en son h:ı.rp ve dünya haberleri. 
~ sa.at U.15 do t=ıi lath fiatlarla ti-



C- il O W T S L G & A 1'-2'f!dıl&W iM 

o - ~ F S F A. B S O L, Kamn en ha yatı ı.- olan knmw yu+aıLıalhn tazeliyezek ~l!altır. Tatlı lftalı tem.in eder. WC'lllle devamh ııaıçlik, dinçlik verir. Slnirlerı ,. 

bank 8Aht buhranları, UJ1ı:aauzluğu clderir· MDannit lı>kııtınla"ll banaık tmıbellltincle, Tifo, Grip, Zatiirrieye, Sıtma aekahetlerine, Belıı'e'•şekliği ve ademi i]ı:tidal'da 
kilo ahnakt.a ııayam hayret bıydaJu temin eder. 

lı:ılVvet ıunııılumclan llllflhıtll!tl DEVAMLI BİB SURETTE KAN, KUVVET, tşTtılA. TEMİN ETMESİ ve ilk Jı:ullanaJJJard• 

resmt müsaadesini haizdir. Her eczahanede bulunur. 

APARTIMAN 
1 Yazau: REŞAT FEYZİ 1 

'Ahmet Telci:n, iiç ,.y wrd:ı 1ııi, 
:lıırft.. muntazaman, cıanartesi 

'l!liDb"i. liT .ht:aır w lllmız ımd<-
~ Yazı ayni~ iım

ırzıa. ,.yın.i i\m:a .idi. Bu kı.iil meiktul>" 
...... mil:rdeıı ecaıtı da, aşakt Y'l -

-.:$'!, her haltıa &'Y'1ıi mı'lQ~ idi: ı 
«Sayın bay, 
Karınız ...,,. alda:atym'. Diklcal'li 

~~nınız. Sizi ıeoeıı bir dost sı
~~lıe hahe1'" vermeffe vicdan borcu 
bftİyontm.• 

1 N. Anlan 
' .A4ıımet 'l'e!I=, lJik haftalarda, e
~ V<nnedl. Mekıtuplan o
~. ann., bUi<Üp ~at: -
p:ordıı. Arl<aaırıdan ..... bİ!r lı:a.hlta-
1!<• sahıverfyardu. 
1 Fa'k8ıt, ba.ftaiaa" ~. mektup
lar, ~ gelımcıkıte ılı< -
ıvem edi •cudu. .Ahmet Tek:ıll, ba.
.'P'l ee.thyQ<", bu ~ malıı'Y'!tınln 
ıne d.IJJb ık..•cıe~:iru dÜjjlÜflılı'.\'OO"du. Son 
ffl:"1aı mekıtıuıpta, lren<tsine haka
r<.ıt O:llu bi:r cümle vardı: 

•Bütün h1iS1\ü"'1!et dolu ikaz vel' 
1tav•lerimi al<ika..nzhk ile karş•
Jayorsunuz. Bu, size 9öruiere.:e • 
.ceğim soııu11CU mektuptur. Düşün-, 
,1:c qenişliğinizin bu derece oldu-
1 ğunu tahmin etmem4tim.• 
J N. Arslan 
~ Ahmet Tekm, bu mekıt.uıba ku>
ı·dı. Tıımnı;ı~ imza salulıı>oe kü
für ~1ıti. Bat;ı:ıu sa!iacb. Düşünü -
')'Ol'.du. Bu ne iştir?. Bu m<selenirı 
b ır iıı; yüzü olmıa:k ilôıo:ıımdı. Ktndl 
kendooe ~ başladı 
~ Tekin, her hafta ımtmta

..aınaın ..ıdı.kı :ııu mek:tu'Pl!aira ~
Aiiyıur, .laik3()'dılıe kar5ılıyo:-du; çiD 
kü, ~ .ı.amın .iıl>a!l1Eft ech e<&: ka
nsı )'"Okltu. Evıi d~; b<ikaroı. 
!Bir &;pıitlıtııııı .... m, ım:nesi, bimıet
çist .de 'beraber '.Y~ ~ 
du. 

Fakait, bu mekıtuıı>lıarm, ,,ek o
kaıdıaır da dü.şı.inme~ d<floe.r Juıy
ınıeıUt;~ şe)ıke: olımaıdJ.ilma .hiilkmettL 
& ark.adaşı., ara iz 1 k OO<tnli:r, biır 
®'mıanı, sınU-Jıeonctiııınak için iböy
ie bır hıar>:ılret'te lbubııaıhrlıiırdi. 

Fakat, sem ro<l..'fıulbım cüımJıe -
lıer , bi!r ku:nt fı(ibi q rııi. kemiırmek· 
ilen hıi.li ka,mı'>'lll"du. 

.A.lııttt Tekinin, o akjıam ı.ıev.ııi-

-A1*~ de_ 
- İşe miv.Mda?. 
- Haıyı.r .. ElvdE 1rmılftnl'!'bn 

ıııeı; ilr.aılııru.,., .. 
Guı..., dıv.ınıa '.Y~ otuıdu.-

lk .. Aııııet. Tekin, Nevmm eıfleıoDJ' --------------------------:---------

avu-:lıarnı alınış,~ ılı:fiı:lıoı ~----------ııi"l:aıcıızı:m----~ bıJr<ıra:k ~-
- Ne ~i7J"Jsin Novaı, rlıed> .. 
- Sen ÖJ!le )l6ı:ü.'vwsuın, canım.. 

Beş dıa1dık:a soma ~ iı;ıeırlerioerı 
ltlm<it Tebı gfilerel<: 

- Sam erıbınsm h:ir Ad:idecbı 
lbasedıec$n, dEıda. 

Cebm.aı, san #ilen mci<1fıubu 
çıkardı, Zarlmıı QQlmlıdım. _., 

bilk3yeyi baışmdsıı ııiay<:Il:ilıe b
dıır an.ııdı. N~ diiokatlıe din • 
:lit.vm'd:u. Sonra lbir arehk ttıyad! 
~i olitı. Renı;ı, uÇlıu. Gi7zlıerQle 

iç ve dıı BASUR MEMELERİNDE, basur 
memeleriutu her türlü iltihaplarında, CERA
HATLENMİŞ ı•JSWLLERDE, kanayan basur 

mPmeleriniu tt-davisinde 

Mide Barsak ve İç 

Haıstalılrları Muayeıııehanesi 

Dr. lbrahim Denker 
Beyoğlu, Ağacaıni, Sakızağacı 

caddesi, Çöplüceşme sokak 
N o. 13 - Telefon: 42468 

Kendi laboratuarında hastalıv 
nnıo Röntken ve seııiri mua

ene ve tahUlat 

DEVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
lbiır eru:lı şe be'l irdi. 

RE K TA PATI "'İFA\I TEMİN .Çamuı-Jıu maviler.in J('3ll vt:tyQ 
Mora.Jcla sordu: -X ya/!. kuyuı Qrnııda taıtlbiki. hiı'kkınr 
- İmza kimm?.. EDER. da6ti :ilrtiıra ıi:Qin sanayi mü.!kiyeıt 
- Taıuımıyarum. N. A!"Slan di- idaresinden alınm~ olan· 20 nisan 

ye biniei. 1932 ~:ttı ve 1394 No. kı ilııtii"a 

nın~nh:~~· de: 1 İstanbul Beled-iy-esi nanları 1 ::-:=~ = ~1:.'!t~ 
.Aımıe-t Tekn: cadı 'fünkıi.}'f'dıe ıml'Vkıti fiile iroy-
- BLrakabm cu hakayevj ca.: ıı!-. _ _.iiiiiiii-"""iiiiiiiôiiiiiiii...., .... ___________ iiiiiiiiiiiiiiiil mııik ;çın icara dah.i V'€lrilıe4:>ilecoeıiti 

lll!Im. dıed:i .• Mi!Mın bi!r ~ .<..Yol!.. ıtekJıif ~' ollınakla bu hu-
"""' Beyaatıta Cancı Aıla ıma!:ııı.Hriri'" ~..:ker l...lervişpaqa sdkıağıcıda 9U6a :faWa m;ııliımaıt edinım.ek ıstıi--

IH ıovdıi. tç, Nevm... .e&kl• 5 'Ymi 3 No. h kag.iır lı<:ne eı*3ızı sat:ıJnı.a.k ü:ııeıre açık _,...,.....,. 
- ?!!... sıntbımıyıa :ı.on.Hoıı.$ıc. Tahmin hedıe.ıi 1000 ma ve ilk ~ '16 '.Y'en!ıeriıı. o ...... _ Aslıaın mm 5 mci 
- Neden duır~ııaşt.m.•. ltııadır. ~ za.bı;t ve m•ı<ırr>E%t miiıdiiır}ii.itü blemfnde ~:rii'lecdc- bit. l..,'l _No. lı=ı müıracaaıt eyıle -
.Nl<:viın başını önüne ~. o • ıtıi:r. 1mıı., 8/5/940 çarşaırnil:ıa ~ aaıaıt 14 de doon.i eooümemlıe yapıla- ~er"•_ ;ııın ollın• _n_. ____ _ 

muz.1a.rı dü;ınüş, daha ~ düışün- calı!br. Taıliplerm mı:Jc ._.ıoot makbııız 'YeYa ımeiııtuplıariıle ihale gürui 
in{'~ ~- Sonra, bı:rdıen mwıa:ıyeıı saıaıtıte daimi enciıımende t-oıkmıroalM"l. (3270) 
gözler nıi AJmııet 'l1tbı.m yü2'i.i:ne • • 
çeviıdi. Gtmıç adımnaıı <ırmrila:rD- Bin.ıo« fedallaiıtıkSr itıı:Lyıarl]ıe ~ ~ İı3talııbul ~fr rel:ı-
darı tııOtu: tet ıvilll'let 11111 ~ büıtQesialıell maoaş ve ÜıC:l'€lt al.an m<muı· ve 

- Bu N. Arsbaııı Jom bill:ı:ym- mu-~ 60, barir;ıtatıı 10 ada ıve dma lfmla a1ıa.nJıaım (T~ 
sıın? edl;!Jıe 80 ve bun.lardıaın bafJk-a ~ aJıına.k ~ de 100 .kıır 

- HaYlC.. ruş mıdrabllllde sat~. ~ ~ doWııya IlıeJıed;ye 
- KOC11m.m yazıh&ne ~: kıyıootb. ~ memurluğuna rOOraca.aıtlD bı bedl'!ilıec ~ dlıriıa.l 

Nuri Arslan!. mi.ilbaıyaada bW=aıbilleıt-<6deri ~ ohınll<". 1958 
- Emm mı.si:ı? .. 
- Taıbii .• Zarim üstüme rıe J'&" Gümrük Muhafua Genel Komutanlığı 

zıyw?. j İstanbul Levazım Amirliği Sahnalma 
Diıkkaıtle ih<1l"aber oku.ciu.laa-: 
Saıym Bay A. T. Havlıae eıpııırtı,. j Komisyonundan: 

m.am Numara: 4, Ş;,;li .• 
NevirııiJı ~je~ ~: J - 65 w 70 beygı.rlik mııııııol :!'lllkm" bir tam Di.Wl ıımJtör rnalcin--si ı 
- Facia, Ahmet, dedi .. K.ooıı - ı dcrlıal te;liım ~· 2ll/4/S40 pa2llll"tıelGı l!'ÜJJ.Ü saıaıt 15 de açık eks.iJt.me 
~ IHmi Asmı Taıhiııt ~ ! mı?. ile alınacaktı.r · 
;Baış baıi:~. }·~ .. Semn i&- 2 - TaS3.r~ ıt:uıt.aTı 4950 VIE' ilk teminat.ı 371 )ıNıılıır. Hiıısusi :femd 
mtn de Aı!ımtıt Tek.in dejiil m~?.. '""'°"""' hni karn:S)'Oflda.cb:r. Gönnıebih-. 
Aıyni ha'llfler .. .Mıııhvolıdı.ıım, Ahm:elt.. 3 - İ.sb:1k'.li.lıerin kanuırıi vesrkalıan ve ilk teminat maliıuzlarile Ga-

1 

KANZUK 
"'MEYVA 

TUZU 

Bu ırnclctuplar, kocama ~ Jeta Mumlhane cadıies.i ihr<ıfum Rıfo:t !lan ikinci J<Attnlı:i l<Qm.•yona -------------

T. iŞ. BAN KASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

fKRAMIYE PLAN! 
1 adet 2000 liralık = 2000.- lir' 
3 • 1000 • =- 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

&. ile r a:>dcvU9U vıml:ı. Sa.aıtıiıne 
baıkıt.ı. Gecsdyudu. A.ıclc· ~ 
ol'<h.ı. El:bı ı;ıe ~ğ'"41rrdi. Aıpar!t.ı -
rnauJaın çııldt.ı. B.i:r tıııık9,y~ atladl. 
~ kadın.ti buh.ıı;acaklen lıo
kaın""'1ılll balııQe kapısı önünde dul'
du. ker.i f(iııdi.. Hec ııaımarı aturduılc,. 
il.arı, küçük yan odaya kendillll. attı. 

1\kra·r saatine bakılı. NeviEı, r& 

l\.ıley.e ı:ıclıır, di)'e düşündü. Bu 
&ı;r ada kaın açıldı. 

iılren ~ıslıkla sana ııe!ıniş.. ıeeJme1-erıi. (2968) 1 1351 Hicri 1 1356 BıımJ 1 
- Nas.! ohıır, N<-vinıcijlm .. Dur N f V k ) d - 1 Rebiülevvel Nisan 

lbaJ<alıım .. Üzülme . .Anbyııolım ID&- a ıa e a etin en : 
Stleyi .. 19 14 

- Anlcy:acak biıı; hır şey •. 
:Hıır f1l!1Y rneyda.ncla.. A-yni _. -
tıımanda otuımıuyor rnuyu&!. 

6/5/940 paza'l'h._5 '..~ ııaat 16 da Ankaıraıda Na.fla Veikiıl"ltu binasıı· 
iıçırıde mel"""*' müdür~ cdasmda "0C4>l1ınan ........mne eksılltırn. k& 
mleyonurıdıa 15000 lic.a ll'!llban:xımen bfd<il.i bi!r .ade!I; mü:<ıtaırnd asfaJıt ita,. 
n~ ımalune..>. i1e b.ir adet mtistamel filler m:ıık nesi ve lbır addt 
mil>tamel lamk•sörfu:ı tadil ed.ilmiş D.m:ıi ~sine göre lkaıpa.h zarf 
UBıililt yeniden eksiltımesi YQ?ılacalıltır. 

1940.' Ay 4, Gün 118, Kasını 172 

210 • 
1 

25 • = 5250.- • 

~ <l'fovın •.. Y en:ı yaıptıırWğı ikoıı
tiimü içinde 17'1" banka ildi. 

- Beklettim mi, Amet? .. 
- yok, ha.yır .. Ben de şifrıd; go. ..... 

kl.im.. 
Kadın, .Aım.;diıı bc>yınuna sanlıch. 

Sorırıa: 

- Bica.: ıtıerieouş ·~ 
ıocm. 

1 

' 

k== 

- Evet .. 
- ~erımı:ı ayni katta dıı -

ı;ıı mi? 
- Evet .. 
- Bu da-ire~ ii<aıpı"lan y.arı -

'.Y"llJla de ı(ı.I m •?. 
- Ev&. 
- Pootıacı, yanl.ışhlda, w IIB-

tıuııilıaa' ı sana ı;ıeıtıırm lli·. 

No. 284-42 Yazan: M. SAMİ KARAYEl. 

Bayazıd çok kederli idi, kardeşi Cem'in Rodos 
ıövalyelerinin yanına gidişini iıiç beğenmem~ti 

Bu sebeple htanbulun fethinden j nanuna ,,,len elçiler olduğunu 1 
ııoora da ı_ıadışahlar hemen ekse- I söylediler. Eller' nde bulunan ve- 1 
rivetle Edırn<de otururlardı. sikaları ibraz ettiler. 

Bilhassa Cem Sultan meselesin- Sultan Jlc~·aııt ~ok kederli iıli. I 
den endişenak olan Sultan Beya _ Kard~i Cemin Rodo' şö.-alyele· 
zıt, Rumeliye , .• Tuna bo)·larıoa riain ııezdine glıliş•ni biç beğen
daha yakın olmak i~in Edirnede memi~. kabırlanmıştı. Aliosmana 
oturmayı muvafık bulmu ıu. mensup bir velı.1hdın ecnebiye de-

haleti görülmüş hallerden değildi. 
Elçi){'r, İ tanhııla geldiler .. Fa • 

Jı:at, Padişahın Edimede olduğu. Sultan Beyazıt, kardeşi Cemin 
ihtiruatına ve devleti parçalamı

JUI haber alınca vollnnna devamla ı ya saik olan ahvale h"yrt>t ediyor-

Elçiler, Edirneye geldikleri za· Beyazıt Jnırıle.~ine bütün mal ve 
Edimeye kondular. 

1 

clu. 

man şahsiyet ve hüviyetlerini mey- ııoüJkiinü sene.-i yüz binlerce lira 
aana kovdular, Rod°" şövalyeleri ve•erek Kudüsüterifte aturm&lil· 

Eksil'lan>; şaırt.ıı.ames, ve tef0Trii.aıtı lnle.l&.ız olarak ıınalzeııne müdür
~ alınabilir. 

Mu'laüciı:at ~ımi.n.at 1125 1 ıradıı". 
İstddHeruı ıteklil mektu:plaınnı mtrvıııkkaıt turuna± ve şaıı!ııııam.ısin

de ycılı vusaik ile bı.rl..kb- ayni gün saat 15 e kada,. mezln"ır kom.tıyQruı 
mıaklbJE mıu'kaıbihııde vuımeleri Ja•zınıdıır. .321 O• c 1807 • 

nı teklif ettiği halde kabul etmf"
yip devletin başına gaileler açtı
ğınd:•n dolayı muztarip ve mü -
kedderdi. 

Rodos şö,•alyclninden el~iler 
geldiğini duyan Beyazıt, heyecnn
Jaomıstı. Kardeşinden haber ala
caktı. 
Vezirıazam Gedık Ahmet Paşa 

elçilerin geldiğini haber alınca 
Bn112ıdıo huzuruna çıkarak: 

- Padi,ahım, Rodos şöval) ele
rinir. ekilC'l"ı gelmi~tir. Huzura ka
bul olunma~ oı~azıodadırlar. 

Dediki :.amaıı, Sultan Bey~zıdın 
kederli yüziı, biraz dunılur gibi 
oldu ve heyecanla sordu: 

- Lala. ne vakit gelmişler? 
- Diin cfendiu1jz .. 
- Ne tarikle gelmışler? 
- İtil tarik.ile efendimiz .• 
- Dem~k epeycedir yolda imiş-

ler?. 
- Evet Padiı;ah.ım!. 
- Neden yolda oldnklarından 

haberdar olmadık?. 
- Hü,·iyetlerini saklanuşlar ... 

Bir tüccar eibi seyahat etmi~ler .. 
- Sebep? 
- Belki, Cem Snltanın adamla· 

n tarafından bir inz11Ya uğra:rlar 1 
diye.. 

- Cem, hakkında malümat ala
bildin mi"/. 

- Kendilerik bu bapta konuş.. 
mad11D .. 

- Hiçbir şey açmadılar mı?. 
- Hayır Padişahım!. Yal.a.ı.ı, 

huzuru Padişabiye kabul olun -
malan ricasında bulundular .. 

- Herhalde bunlarda epeyce 
malumat vardır. 

- Olmalıdır Padişahım!. 
- Ne suretle hareket etmek 

lazım?. 
- Cemin teslimini talep etmek 

münasiptir. 
- F..-et, ben de bunu yapaca -

jpm. Fak•t: herifleri huylarulır -
mamalı .. 

- Padişahım. bir yandan mü
kalemeyi uzatırken, diğer taraf
tan donanma ve askeri hazırla -
malı, Rodosu muhasara etmelidlı. 

- Ben de ayni kanaatteyim ... 
Herifleri nara ile, bir takım me
vait ile avlı:varak oyalamalı ve bu 
fırsattan istifade ederek Rodosu 
kusalmalıd.ır. 

- En münasibi budm, Sulta -
:n.ırn!. 

- Hattı hareketimiz bndnr-. 
Mümkün olduğu kada~ oyalaıwyıı 
•alışınız.. deru. 
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Vakitler Vuati Eual 
S.. D. Sa. D•. -

Gö.a .. 5 ()4 10 03 

OtM 12 12 !I 12 
İkiaılJ 16 01 9 Ol 

Ak.- 19 01 12 00 
Yata. 20 42 ı 42 
imsak 3 10 8 10 

Beya:.ıt, bu •ozlerine tUJIU da 
ilave eyledi: 

- Lala, miUakerelerc Mesih 
Pasa da iştirak etsin.. dedi. ' 

Beyazıt Sultan ve Gedik Ahmet 
Pa•a, Cem Sultanın ve maiyeti -
nin Fransaya gönderildiğ"'oden 
haberi yoktu. Bu sebepla Rodoııa 
bir baskın yaparak Cemi kurtar
mak istivorlardı. 

Rodosu muhasara o vakit Türk
ler irin müşkül değildi. Otraıı.t 
boğazına ve ülkesine kadar asker 
döken ve donanma gönderen Türk. 
!er, mö!cemmeleo Rodosu muha
sara edebilirler ve zorlarlardı. 

Hatta, dnba ileri giderek Roclo
H bile zaptedebiHrlerdi. Gedik 
Ahmet Paşa ile Padişahın çizdiği 
pliio mükemmeldi. 

Gedik Ahmet Pa'3; elçileri hu
zuru hümayınıa ııetirdi. Sultan 
Beyazıt elçileri hüsnükabul eyle. 
di. Hal ve hatırlanın sordu. Bil
hassa: 

- Şövalye Dübosson hazretleri 
afiyettedlıler. 

Dive nazildne sözlerde bnlondı.ı. 
Başka ~bir şey süy ~cli. Cen 
Sultandan, onun ahvalinden en· ı 
di•enak "lduicıınu göstermeınqe 
...ııstı. 

Keşideler: 1 4ubat, 1 mayıs, __..- ./. 
1 ağustos, 1 ikıneiteşrin tarih- _ __.-;;'.\~! 
:leri::."!!n:!!d!:.e..:.v..:a.!!pıl~ı~r.'-------------_,.- ..r ... ~ ·1 

tffS.ı\ 1 ' ~ ~J! 
Tavzih ilanı . ·I -GODrN. ol(01' !.~ıs·.ı 

Ga2l0tıemı rı;in 26 :ri .san 940 tarihli "'.':..t • 
'llÜGhaS!lnıdoa çı3can İffiaıııbul ziiraıalt Belroğu.kJuğu veve ~ 
müdürJoüğü i.Jôrunde. 76 ıkaleın.de karsı pek ıesir'suJV'jiı 
ı:M718 adet y~dlt·.k paııva dentıceğl Divanyolı. , r'_O· 
:yıeırıde se.lwen parıça owak ~ ~ 
tır. T"'lı•han .ilıiın olunur. 

Beyazıt Sultanın mabadı açıktı. 

Yani, demek istiyordu ki Cem Sul
tanın Rodos şövalyeleri eline düş
mesi Türkiyeyi alakadar etmez .. 
Ye bundan dolayı Türkiye devleti 
eJ:\diseli değildir. 

Elçiler. Padişahın Cem Sultan
dan ııeden babsetmediğiuin far -
kında idiler. Türklerin yiğitliğ~ 
leke sürmemek. için oralarda ol
madıklarını gösterdiklerine emin 
idiler .. 

Sultan Beyazıt, el<.ileri buzu • 
runda fazla tutmadı. Son söz ola
rak şunları ıöyledi: 

- Bir anuııuz varsa, lalamla 
konuşabilirsiniz?. 

Diyerek lafı kesti ve elçilere mü- : 
118ade verdi. Elçiler, hnzurdan çık- 1ı tılar. 

Veriria:ı.am Gedik Ahmet Pa~a 
ile Mesih P-.ıı ve elçiler 81'3Sında 
müzakere ba>olımnştı. Müzakere 1 ... --~..,...,.~ lo ~ııtı. 
esnaemda rumea konaşuluyordu. ~akibi ve ~~f;,ı,.,-;<' d 

Evvela söze el-çi Olreno başladı. BG$ ,,. ııfl' 
Mağnırane bir surette Ularei ke- . --<1't 
IBm ey le<li: E'J'El\f JV .... ,.ı•I 

fi>oJl TelPşf 
CDevamı var) 


