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En Son Telgrafları Ve Haber.leri Veren Akşam Gazetesi YIL: ı Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

rondhjem Yolunda Kanlı Muharebeler lu r 
Sovyetler Müttefikler Norveç' e ağır bataryalar çıkarıyorlar 
A~~~:.~~~- lsve.c'e geçen 400 Norveçli asker tevkif edildi 

isveçe taarruz etmemeleri
nfo sebepleri arasında Sov
Yet Rusyanın rolü tasavvur 
edilebilir mi?. 

~azan: ETEJU İZZET BENİCE 

~İı:ııal harbi ııün ı:eçtikçe ente
• an bir hal almaktadır. Alman 
~Vvetıerinin vaziyeti i..veç top
lt ltlttından bir yardım görmeyi 
4Jaıı ve batta tesri ettirdiji halde 

111 
llıanlar henüz buna teşebbüs et

""etııiş bulunuyorlar. Üe dört gün 
1t,"el Stokholmdcn ıelen haber
•·· de dahil olmak üzere hemen 
~liin Avrupa ajans ve istihbarat 

"nakları Isveçin ııün ve hatta 
~ile ölçülebilecek bir taarruza 
) il'ıız bulunduğunu haber veri • 
.;h!ardı. Şimdi Baltık ve Meme! 
ı. d!erine yığılan Alman asker
e:.•nın daha ziyade Norveçe ihraç 
\a~llıek üzere hazırlandıklarından 

soıuumaktadır. 
llunun üç sebebi olmak gerektir; 
~ .\- Sovyet Rusya ile Almanya 
, asında diplomasi tekamülüne 
~ı:un olarak yapılan gizli muha· 
Soraı ve müzakerat netic~sio~o 
ta\ Vellerin İs vere herhangı bır 
Ilı '•rıızu tasvip etmemiş bulun • 
aı.,ı 

\ t:_ Alman taarruzuna karşı iyi 
_,'~ırlanmış bulunan İsveç sahil 
Udafaasının kara ve hava ordu

'lıııun Alına~ ihraç hareketi te
ltbbiısünü kırması ve bu yolda 
~aret vermemesi 
L.L Norveçteki Alman lruvayi 
"'llJiHsinia vaziyetinden emin ol
., ı ve ha\ a, deniz tariklle yar· 
tıı llıcı kuv,·etler alabilmesinin mü-

llııen olması. 
it llu Üç sebep ve ihtimal ayrı ayrı 
~ltiı.. ve tahlil edildilıi takdirde 
~Uei ihtimal akıl ve mantığa 
a., a çok yakın gelmektedir. Zira, 
lıı Vl'et Rusyanm şimal hu~utla~
~n .emniyeti bakımından Isveçın 
llıeg~tıkü vaziyetini muhafaza et· 
'• sı, bilhassa Almanyanın Nor • _,'e saldırmasından ve İskandi • 
. ,,('.Yatım bu kısmının harp sahası 
t illi almasından sonra, birinci 
~~ecede ehemmiyet kesbetmiş· 

l)'.':-
~ 11:er taraftan İsveçin demir ve 
~el madenlerini, kereste ve selli
t. llıenbalarını Sovyet Rusya göz 
ı.~•e &Öre bir başkasına kaptırmak 
)' 'llıez. Bu itibarla Isveçe Alman· 
"1°•n Yerleşmesini istemez. Hem, 
~.•oyanın Sovyet hudutlarını'! 
il, •tııında Şimal Kutbundan ta 
)~~:•deniz kıyısına kadar komşu· 
~~k IDuhafaza etmesi de istikbal 
tö .1"1ından Sovyetler için boş 
.\ı'ulınese gerektir. Binae~aleyh 
ta llıunların şimdiye kadar lsveçe 
18"1-ruz etmemelerinin sebepleri a
la ''0da Sovyet Rusyanın rolünü 
~~Vur etmek güçleşmemektedir. 

~n 'l!'•r iki sebebin izah ve tabii· 
t\v• l!'~lince, Alman taarruz ve te
t118 ~>une karsı Isveçin vaziyet ve 
'•••itan istifade ederek 'lıir bayii 
'~v'~landığı , sahil müdafaasını 
~.0 .\•tiendirdiği, kara, hava ve 
lıı~hz ordularını kuvvetlendirdiği 
'•o aklı.aktır. Herhalde İsveç, Nor
~~ l:•bi ı?afil avlanmı)·acak ve 
'~:.ad.aki herhangi bir ihraç hare· 
lıJ.,~şıddet!i bir mukavemetle kar· 
''•i ac~ktır. Ayni zamanda, Nor
!•likn 1 11lalind~ tahşit edikn mii_t
'nıda:uvvetlerı .de llemen_ Jsvcçın 
lıı001 •na .kosabılecekleri ıçın Al· 
taa,:••n hveçe bü~·ük kuvvetlerle 
"diı ~z etmeleri ikfoa eJlemek· 

lı~u· bakımdan eğer Almanların 
~, bce tıkmaları lilzım idiJse bun· 
~aı •r ha~ li geç kalnııshırdır. F'a· 
ı,,, esasında. )ani lıarckcıe baş
,,~ !n daha ziyade Alman planı· 

ı, oqe olduj:u zannedılebil.r: 
lıı.n•niınarka ilri Non·e~c de he· 
lıı•tıı )er)e~mek. muka.emct gör
:."•ro~k, işgali bir hafta içinde la· 
•ııı llruak ,.e bu cnıri vakii h.a
~ •it' . . 
1 ·~lık •rd ·kten sınıra çantadakı 
''\t•· . 1 abilindco kalacak olan 
)~lt~ı'cabı hale ı:<irc belld de Sov
lıı ~. • Payı" ınak yoluna git -
lııud.~nc .k. miittcfiklcrin çevik 
'~'Vt alesınden ,., None\in mu· 

ırıeı . 
bu 

1
? ı:eçmesınden sonradır 

P •n altüst olmu ,.e binne
(lleııamı u1,unci< sahıtedeJ 

lngiliz Hava Nazırı şöyle söyledi: ''S on H soz • 
yıne bizimdir,, 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ --
Ribentrop'un nutku her tarafta 
Alman yanın resmi ağızdan ifade 
edilen bir zafı telakki edildi 

EN SON DAKİKA 
Bir Alman 

zayiatla 
taarruzu ağır 
püskürtüldü 

• lngiltereden Norveçe 

Londra 28 (Hıı,susi) - Mii.tte • j 
fikler, denizle'l'deki hllkimiyetle -
rinden istifade edıerek, Norııeçe 
mii.temadiym takviye kuvvetlleri 
ve harb malzemesi ihrac etmekte
dir. Dün de, ymiden tayyare dlifi 
toplarından bC14ka, ağır batarya
lar da ihrac edllm4tir. 

Son haberle-re göre, mii.tt&fik kı
taatın Alman tazyikine karşı mu· 
kavemeti gittikçe artmakta.dır. 
Trondhjem'de mahsur Alman 
kuvvet!eri!e iltisak peyda etmek 
için cenuptan il;,rliyen Alman kıs· 
mı külli kuvvetleri ve bu ilerleyi
şi ön!emeğe uğraşan mii.ttefik kuv
vetler arasında yer yer çarp~m11-
lar olmaktadır. Bu harekette Al
man tayyareleri müessir rol oy -
namaktadır. 

Alman kıtlan Trondlıjem'e 35 
kilometre yaklaşmış bulunmakta
dır. 

Dün Dom bas mıntakasında ~id
detli bir mulıarebe olmuş ve Al
manlar ağır zay;atla püskürtül -
müştiir. 

Voss mıntakasıııda Norveçliler 
Alman ileri hareketini durdur • 
muşlardır. Bununla beraber, Ber
gen deıniryolu boyunca Alman i
leri hareketi devam •tmektedir. 

Prens Pol'ün 
doğum günü 

Bugün, bütün Yugoslav 
şehirleri bayram 

yapıyor 

Belgrad 28 (Hususi) - Saltarıat 
Naıbi Pr~ııs Pol'un doğumunun 
46 ıııcı yıl dörıiinıü bugün bütiiıı 
Yugoslav şelıirlerınde kutlulaıı -
maktadır. Belgrad'da bayraklarla 
donanan büyiik coddede lıalk akı
m deram edıyor. Baş~ekile ıı<kıt
!et eden Hırı·at lidni Maçek bdş
ta olmak ÜZl?'Te 1ıilk1lmet erkanı 
saraya gıderek, Preııri tebrik et
m:şlerd.r. Biltiin doBt dn•letler n· 
ıs!ertnden Prense kutlulama teZ.. 
ırafıı.n r;clmektedır. 

Londra 28 ( A. A.) - İng;liz 
Harbiye n~zaretinin bild<rdic;rne 
göre Steinkjcr'iıı şimaliııdeki mın· 
takada her iki taraf ta mct··i!crini 
muhafaza etmekırd·r. lngil;z k•· 
şif kolları bir/wç esir almışlardır. 

Gubrmısdalen ovasında Kı-an 
mu1takasındn Alnıan1ann mütte
fik kuvı·ctlere kar•ı yaptıkları bir 
taarruz ar!ır zayiatla geri pıi..•kür
tülmüş•ur 

Bu mıntakada Alman tazy,kı 

devam etmektedir. Almaıı tayya
releri müttefiklerin nıuvasala ha~ 
!arını t:e üslerim tazyik etmekte
dirler. 

Narvik mıntakasında kayda ık
ğer bir şey yoktur. 

lsveç' e geçen 400 Norveç askeri tevkif edildi 
Stokholm 28 (A.A.)- Ro rası i. · ı dr n tak in e~ilmekte olan 400 Nor- ı mistir. Bunlar silahlan alındıktan 

gal eden Alınan kıfaları tarafın. ver askori Jsu>ç hududunu geç • sonra tevkil edilmi<ICTdir. 

Yedi Suriyeli hakkında verilen idam kararı 
Kahire 28 (A.A.)- Ahrcnı ga· 

z~tesinin Be'.'·ruttaki Fran ?7. ınah
fillerinde edir.~iği mal"ınrnta giirc 
Ş m divanıharbinin yedi Suri)eli 
nasyonalist hak ında "rd•ı<• i · 

Baş eki rol 
havzasında 

sevkedilen ihraç kuvvetleri vapur !ara binerken ... Dün demir madeninde 
ve Malatyadaki fabri

kalarda tetkiklerde 
bulundu 

Ncrrveç kuvvetleri Bergen yolu Ü· 
zerinde w şehre 80 kilometrede 
mevzi almış bulunmaktadır . 
Almanların Ness mıntakası is-

tikametinde de demiryolu boyun
dan Tiri fiyoruna doğru Heri ha
reketi devam ediyor. Bu istika -

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Alma,nyadan gelen bir. 
yolcunun anlattıkları .. 

Ankara 28 (Hususi muhabiri 
mizdeıı) - B~t>ekil Doktor Refik 
Saydam ve refakalindtki ze~·atın 
b11gün Diyarbakıra muı·asalatları 
beklenmekteıhr. 

tDe\an11 :l iinl"•i cıı;~ı.. 

Alman şehirlerinde elbisesizlik yüzünden 
tuhaf tuhaf kıyafetler peyda olmuş 

Üç yıldanberi Almanyada bu • 
lµnmakta olan talebemizdeıı İrfan 
Tolon bu sabahki konvansiyonelle 
şehrimize dönmüştür. cTürkiye • 
nin sanayileşmesi> hakkında Ber· 
lin Üniversitesinde doktora imti· 
hanı vererek iktısad doktoru dip· 
!oması alan İrfan Tolon Almanya
daki dahili vaziyet hakkında bir 
muharrjrmize şu izahatı \'ermiş
tir: 
•- Gıda yoksuzluğu Berlinde 

gittikçe artmaktadır. Adam ba • 
şnıa verilmekte olan et bile hafta· 
da 500 grama inmiştir. Hasta ve 
ihtiyar ineğini keserek et yasağı 
gününde yiyen birkaç kişi hemen 
yakalanmı• ve 18 yıl ağır hapse 
mahkiım edilip sürgüne gönderil· 
mistir. Bu kabil eczalar, 1ıalka fet
hi• 'ermek için gizu' polisçe ilan 
olunmaktadır. };lbisesizlik yüziin-

den sokaklarda tuhaf tuhaf kıya· 
felli kadın ve erkekler peyda ol
mu<tur. EcnebHere velevki don 
veya pijama ile kalsa bile kat'iy· 
yen elbise •atılmamaktadır, Hari
ci rad;·o dinliven ecnebiler bile 
ai'ır cezalara çarpılmaktadır. 

Hemen her evin içinde gizli po· 
!is, casus teşkilatı var denilebilir. 
Bu yüzden babalar çocuklarından, 
ihtiyar kocalar kadınlarından bile 
şüphe etmektedirler. Asker alma 
faaliyeti ıniitcmadiyen artmakta
dır. DeıJlir tedarik için genç kadın 
\'e kızlar bile heykellerin, abide • 
!erin Jıkılması işinde amele gibi 
çalısmaktadırlar. 

Almanyadan çıkanlara yalnız 10 
marklık döviz müsaadesi veril • 
mektedir ve bu para da Alman hu· 
dudundan çıktıktan sonra geçme· 
mektı:.dir .• 

HEDiYELi 
Aşk ve Polis Romanı 

Müttefiklere Norveç'tc bava 
üsleri lazım 

.--~-·-· YAZAN: 1 

1 İskender F. SERTELL~I J 
Bu heyecanlı zabıta ıonıa-

Nor\'eçteki harekata ve iki tara
fın miitemadi ç>kardıklnrı takvi· 
ye kıt'alarınn bakılınca, ~iınnl cep· I 
1ıesinill hayli devam edeceğine 
hükmetmek icap eder. Non;eç top· 
raklarıııdaki muharehelerin bir j 
ırün İsveçe sirayet edeceğini de he
saba almak ııerektir. 

Ba\a kU\'\'E'tlerinin J. rOl\'E'Çte 

ovnadıııı rol bül üktUr. İngilizler 

de Almanlar gibi bütün askeri he· mnda bir gerdanlık .kaybolu· 
defleri taJyarelerle bombalamak· yor. Okuyucularımız arasında 
tan bir an geri kalmıyorlar. AI • hırsızı bulana bir fotoğı'af ına· 
man~·a deııiu hftkim olmadığın • kinesi veriyoruz. 
dan İngiliz ihraç iskelelerini ha- Yakanda 
vadan ateş albna alarak takviye 
k•vvetlerinin gelişini ııü~le~tir - SON TELGRAF'ta 
meğe çalı:;ıyor. bekle 1 • 

J\lüttı-fikleriıı Noneçteki tayyar& .._ _____ ıiıy•o•ı•z•. -•-F 
CDeva.mı a ü.ncü sahifede) 1 ~ 

dom kararı kafi değildir. Mahkum- !erdi. Yirmi Suriyeli de d°'·lctin 

lar Surin Ba~nkiline knrşı bir 

suiJıa,t tertip etmi~ oldukları için 
eeren temmuzda te\'kif edilmiş • 

emniyetine karsı suiknst talip et· 

mek suçile a'·ni zamanda le\ kif 
edilmi tir. J 

{ Diger Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 
~-

rüşşaf 
inci yıl 

kanın 
önüm 

Bugün mektepte eski ve yeni mezunl•r 
samimi bir toplantı yaptılar 

Bugün Darüş<afakanın 67 inci 
nldönümüdür. :lleınlekeliınizin 
bu en eski ,.c kıyınet]i ocujiının -ye· 
ni \ e eoki mezunlarilc talebeleri 
bu münasebt'tle sabablc~in mek
tepte toplanmışlardır. 

:llerasimr saat 11 de baslanılıuış 
,.e evvela iil&re heyt tir.den bir zat 
müteakiben de gcnr bir talebe ta
rafından nutuklar SÖl lenilmistir, 

Bunu rniizik ve di\'an ~airlerin
den iki tablonun gösterilmesi ta· 
kip etmi~tir. 

Bilahare saat 13 de hep beraber 
yemekhaneye iniJ: .. eski mckttp 

ÇERÇEVE ---- -

liıtifeleri ara ında an'ane>i yemek 
yenı!mi~tir. Yemekten sonra ih· 
tivar mezunlarla gençler bir arada 
şen oyunlar oynıyacaklar, saat 17 
~·e kadar mııhtelif eğlenceleri es
ki talebelik günlerini ihya ede • 
ceklerdir. 

Kulelide merasim 
Kuleli askeri lisesini muvaffa. 

kiyetle ikmal eden ~oçlerimizhı 
ayrılık ve diploma tevzi foreni do 
bııeün saat 15 de mektebin Şerci 
saloırnoda ~upılınakfodır. 

t Devamı 3 üncü sahifede) 

Petrol 
~Jemleketin bir kö~csinden 

l\lusul petrollerine yakın bir 
mıntakadan, 1100 metro derin
liğinde bir kuyudan ses geldi: 

- Petrol, petrol!!! 
Bu ses, yirminci asır 1>enıala

rından yağabilecek en yeni ve 
en tatlı kudret bekasının ismi. 

Teknika ne kadar ilerler.o 
ilerlesin, madde ne nisbette in· 
san iradesine boyun kırarsa I.ır· 
sın, daima, mefkiırelc~tlrilmiş 
kıymetler planında bir takım eş
ya kalacaktır, 

Kömürden elmas siizuıeğe 
çalıı;ao bir cihaz, mesela petro
le muhtaç; toprakta petrol a
raştıran bir ba~ka cihaz da fa
raza kömüre ... 

İlimlerdeki ilk bedahat ifa • 
Cleleri, yani mütearifeler gibi, 
madde üzerindeki bütün mari
fetlerimiz, bir ilk ve ham İoad
'cle ihtiyacından hiçbir zaman 
ve mekanda müstağni kalam1-
yacak. 

Kısacası, eşya ve hadiselere 
tahakküm nisbeti ne kadar ar
taısa artsın, beşerin rüya gör
mek ihtiyacı ebedi ... 

Rüya, adeta, hakikatin ham 
maddesi değil de nedir? Rüya 
olmasaydı hakikat tutunabilir 
miydi hiç?. 

Beni, şimdi bn tttrit <ı•rıne 
ıe\'keden dava, i~mine pcCrol 

dedif1inıiz nıaddenin yirm nci 
asırda ifade ettiı;i kı} uwttır. 

Petrol, a'>r1m1zın hem }ıaki • 
kati. hem rüyası. Her mılleı o 
hakikati tcnıin irin bu rÜ.) a~ ı 
görmekte. Ham maddder sul . 
tanı pelrol, bir gıin ~•Plcni bir 
l'&kip ehi~ can '\Crinciycık~td«t·, 
iş ve kudreı iücmind<, sal~hı • 
:yeti e~~iz 'e !'ı.on~uL bir hıikunı
dar gibi ömür sürıui.ış, c;ok ınu? 

Dönen f;arkta hareKct, ~·a;,1u.a 
lambada ı~ık, yiiriiyen kütlcd• 
enerjı fıkırd13 ~Jı nıadd'"·dt! ha 
raret, ce\'herini hep ona horııt 

)Jemlekctio bir köşcsin~cn, 
J\lusul petrollerine \akın b,r 
mıntakadan, 1400 m~tro Cıcriıı • 
liği~de bir ku)ııdaıı gelen '•S· 
tekı beşaret ahengi, i le bize bu 
manaları fısıldıyor. I::lvcrir ki 
hakikat ve rüya planıııdaki kıy • 
metini ifadeJe çalı>tığımız bıı 
madde, bütün Türk toprnklarm 
iğne iiine noktalaınnk \'e kukç 
kulaç derinle~tirmek eıneı;imi
ze karşılık, büyücek bir kıille 
halinde elimize ı;cçsiıı. Yol. a 
örneklik eşya gibi, alametini 
gö,terdikten ~onra bize Lendi· 
sini teslitn etınrzs.c, JÜ) a • in
de rüya görmii olmanın n1<'r • 
retini rckeriz. Temenni ed lım 
ki ha kalarının rü~ ası. h<LUn 
hakikatimiz "'1sun. 

NI·.CIP J'AZll. KlSAKÜRI::K 
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CI KO PARADAl~ 

TOP TÜFEK 

- . 

••.. z:ü.g:irt.lcv;.nce eski defter
le ı kanştınrla.<, derl.or. Alman -
rQr Ga., top tüfek y.opaook ma®n 
bu ~-yınca ~..k;lcr alıı:yım• c>- 1 

); aç kıt.l:ır. Ta:ıclıın bil:o;,em han- 1 
ııı 'r ....... e, Çimle kullanılan 00.-

• ı<.ır ve cınıt0 l)araia.ı.ıı. tın alınış-
L... .,. !ilan cK'.lp, top tüfek ya -
i>~~!. 

Fak!::, bui:ıkn taşıya.'\ va~. 
müttefiklerin eline ~: Ta -

3CW çuval ıı;indc eski pa:ra .. 
Yalnız, , babr paradan mısıl 1 
im', tüf k y aµaMkZır, klım er-

• ÇUI.A... JJ'U'Bnır.. yılru yu
nı.u:,ak"f.1!", aı. :oc- clıryaııır.a<ı: .. 

F. t, e'"i ateşıeymce, na&U bir 
rıetice alaeak:t; ):,ura6l{l.I. hıç dü.-
şuııroemı:ş.. Kadın kapıdan fırla -
v lP lrurtulac&k, ne oil.rsa. yine e
ve olıırok tı. 

Asıl v~ının menlxu bıa.ska. .. 
cFrtlllrven• yanında kııldıJo;a, ~ 
kceeksi.ıı. çare )1Dk' 

HA Vl'f'TAX ÇIKAX 

VİTAMİN 

İzm!rde, bır kımyager A. Q'i'tQ,

ırnıı.ıı alın~'· Yıiz kılo 'havutçan 
bır ~aın A. \1\.lm ,. çıkıırmı:ş!. 

Bu ilmi :.ce ta:kdıre layıktır. 
Ben, havuç sı. wnem. K<Cnd sine 1 

laıy;meı = ki, Vitammiıııe ı»
m biq m. Ha...,;;kj, illlıCSe- , tu
rı..;:ı, vıdir, boşııma gitler. ..turp 

' Otobüs 
işleri 

Dahiliye Vekaleti Dün 
Belediye reisliğinden 

malumat istedi 
Otl>\ı~ a'lııım>aMa olı:ın 

t«snln Qıdiri.hnesi. blletrerin bit' 
mMıaır fiyutlıırırtıınlrnas ve Be.r
ofiluna Dolmoo~'<k~ çrl<ma yo
lunun d.~~r Sneıi i.çin otobüs 
~leri 'lal ıcfu:dan Dahilıiye Ve

n, yaoı!An müracaat tıet.ltik 
oMmıak:t:ıdır. 

B le 
isti 

i e 
razı 

Belediye bu yıl 1,5 mil
yon lira borç alıp yeni 

mukavele yapmıya 
mecbur tutuldu 

Haırb vazıyet, dolayısiloe h~ 
ten ~at ma'lııcmes az goeldiğin
d.ın Beledi-ye ~~İ:Il'İn şehriımiz.
ô:i<i büyük imıı.lit .:ışlorin gdıe .. 
cek yıla bırakıımığı ıkararlaştıroı -
ğım haber 'V<!Tmiıı"Jk. 'Be:ıroiyeltt 
baııık:am1d3n ~-:n Yt1 i,VECe 
borç alınan 5 m lYQrı 1iramn 2 
ımilJyon 540 lli:ı lıırası da bu 9''bep
'la ıbu yıl bankatlan alınmıyacak 
ge}ocCk yıla bırakılacaictı. 

Başkaları ıöylüyor 
Şu günlerde, Türk ordusunwı 

kudret ve a2nıneti etrafında yeni 
tezahürlere •ahit oluyoruz, Avust
ralya ve Ye;.i Zclıind kıt'alarının 
>kisine birden verilen isim ola 
Anzaklar, büyük harple, Gelibolu 
şibihcezircsinde, Türk ordusunun 
kar:;ısında döğüştükleri &iinlcrin 
yıldönlinıü münasebctile merru;im 
yapıyorlar. Bu vesile ile bizim 
Jl.tehmetdltler iı<;iu söyledikleri 
sözler, kuru lıif değil, Mehmelciği 
yakından tarumış, karşısına geçip 
düşman olarak döf:üşmü~ insan -
lann samimi hayranlık intıbalan
nın ifadesidir. 

a talık 
rapor arı 

Tekmil talebe ve muaı-1 
!imler hususi doktor 
raporu yerine matbu 

rapor kullanacak 
Yüksek, orta, l.ik ve ııncıslel\ mek

tepleri ıınu:ıoll.mlerile b..rlikte ta -
lro:lleı-in.in hııstalıklarında bade
ma ıruııtbu r34>0Claır kuUanılınası 
ikararlaştrrıiıtııstrr. 

Mruı:rrl v1'ıkiıı.leti oo m""'39(;betr 
1e yeni mııori:ı:r balltuınuş ve huı.
l<trı M:aarif ımüdürhikler ne gön
dermiııliır. 

HABİ&E: OYU. 'CAK 

Gt.LİYORMl'Ş~. 

• ~<ıd.nın. sandık 63mdık Ç(>
c~ o)' .nıca~ clryoro:ıuşuz. Japon
),,. . ticaretin yolunu buldular 
~c gitsin.. Vaiı:t.lc, oyun • 
ıtlan Almanya.dan alımıl!jız. Ş· m-

1 fıİbl sal'barn• derler. Kuvvet iıfade 
~en .tı~ ~ i!>at.trr. Şalıgam se, bu
<lalaııık, apta..lı.k romzıdi:r. cŞ&. -
gam grbi act:ııın. derler 

Dün b'll muna9Clbc!t.~ D.ıhihye 
VC>ka!lı.JL i'itanbtll Beed yesindcn 
bazı ıı:ı:ı.al\ı.maı iSl).ııı:ı i:t lı:. Bu ıına
lfıma' Jıa, l:t:ır o' .al>ÜSl'-;n llıC :;"} ;!tar 

res m a;.ııııırnakta lduJt'.ı bıJ.eıt iic
rot ı n vc her tıwlü ımasrafı.:ır. çık-

:ıtaırıı sonra b,r otdbusıın re ka-
2a'Ilaıb>iec<'ğı ııontlmuştur. A}Tıea 

be' 'Ci~rnin otobw i tmek $tl-
1czım brni~ rn vakı.t kuk.b.f'•nıya 
~ .~ da 8Udl ohtıınuştur. ı 

F".ı:kat Be) d ycleo- 'bankası mec
lisi i'da.r>~:, şc'ı.r.miz belıediyesilıin , 
mü!l'aw.:ıtını tetk ~ tııri ş ve 2 mil
yon 540 b.n ıtranın tcdiyesiniıı. bir 
yıl gcrlye bırakılmasını ka.buil etr 
mern i.,,<rti.r. 

Bu tarihi döğü~ün, 25 inci yıldö
nümünde, ~· mdi Mısırda bulunan 
Yeni Zeland seferi kuvvetleri ku· 
mandam General C. Freyburg 
Türk ordusu için bilhassa şöyle 
diyor: 

cTürk ordusunun kuvvetli ve 
ıınut mukavemetini hıilii hatırlı • 
yonız. 1915 de, sizin ordunuza 
kar<ı kullanılnuş olnıakla miifte
hirdik ve onun kıymet ve şidde
t:11den çok ~ey öğrendik.• 

Taleberer veya mu:: il mkr has- 1 
ıtal:ındındıarı vak~ .bu ımaıtbu ra -
ıporlaJ"ı bu1undukharı mektep mü-
dü:r:&crim:!cn ~)CC'lildcr \'e boş 
)'erleriını: resmi doktorlara \'".)°'&' 

ilı:ut meklep ddktorfarına doldur
tacakkıırdır. Aile dok1ıor1arının 
lb:ı4J,ıı!clı viz bt? 1'.iığıdl ar:ıaıa yaızdık
laın raporhr badema ıbu emirı:kn 
""ll'l'a hiç bir m~µ , kaıbul o
lunmıyacakt:rr. Yalnı~ r smi dok
tor bulumnıy;ın kasaba voe köy -
leme h:;susi dulııtoı•.iardan ra;por 
~n:ı;b le<X'kı!ıır. 

, 1 do' y19ile, artık, onlar -
post:ıy, ~ bu sefür ja

µ:ı:tlar ayn± met ı sa~.a başN.
!r.!$1ar 

Fakat, A!maolann sat!tklan <>
vurr ı y başka Jd.i. Biiyu -
twnuz. kiiı;üliimüz rm eğlenı
dil<?. 1.<ıte EtriiBk va,punı:, işl.e ye
m U ıııkapanı 1<<.İpl'Ü3U .. 

KADL'JA KIZIP 

EVİ YAKMIŞ!. 

Bi:r fabnik:ada ~ihiı: oOen bıir" 
wtandaş, k.a:ı:ısDc kavga ede,<ıl<en. 
O kadar öSGbl'.l'dle kıı:pılımış, kö - 1 
Pllrı.: 1d, evine ateş verip yak-
ınA kallıışmışl. ı 
Şimdi zavallı. mahlremedıe he

sap Vet(\IW'! 

65 kuruş için 
işlenen cinayet 
Geçen ey liıliin 5 illci günü Uxun

MUŞJda v~elen bir cinayet da· 
vası dün 2 inci ağuc.,.ada netice· 
lendirilmi~tir. 

Bn davanm •u<lusu Ömer M~ 
tak isminde bir saraçtır. Hloliseye 
de •GS• kurn hık bir alacak sebep 
olm~tur. 

Ömer Mii4Uk; Zeyn.el i:;mindcki 
bir sara< arlı:~a G5 klı.rnş ~ 
vcrıni ; aradan unu bir zaman 

f!><: tiği halde Zeynel borcunu ö
dememiştir. 

Nihayet hadise günü Ömer Müş· 
tak Zevnele miirııcaat ederek '5 
kuruşunu vermes.inıi, aksi takdir
de boz~acaklarmı söylemiştir. 
Buna kar ı Zeynel de: 

<- &ozu. ursak bozuşalım! • di· 
yerek şiddetli bir küfür sa't'11T1tluş 
ve hemen arkadaşının ü:ııerine hü
cum ederek onu döğmeğe başla -
mı•tır. Ömer Müştak da saraç bı
rn~nı çekerek Zeynetin karnına 
saolamı tır . .Zeynel yaralanıp öl
müştür, 

Mahkeme, Ömer Müşlakı 18 yıl 
hapse m:ıhküm etm~, fakat ha .. 
dised tahrik görerek bu cezayı 6 
yıl agır hapse , . ., 3800 kurnş da 
mahkeme harcı ödemeğe indirıniı;
tir. 

Maı1 fet turptan vrt..m:n yıı-pıp, 

kark~dan tir lI ' ıtriyrn bitô.raf 
m.mlekclere i.hraıç et.rnek! Bol. boı 
şırı~a ~rts nlerl 

UİÇ RÜYA 

GÖR~IİYE. ' fNSA.' 

Nurul Ataç, san ~Ai.ın 
biırıru:l-, ı:enç şaırieri ~.en 
Ha!it Fabri iq n de Qilyle diycr: 

- Ben rahat uyurum. Rüy.amda 
Halit Fa!u-ıyj deği.. a. hi<; k.ın -
seyi; ~nft'rl.• 

İki gfuıi.ın Nu:rul.Lalı Ali."!Ç, uzun 
etme.. Gel, ltiıraf et.. M<'th<:~ n 
gençlct-, ır.!?İrl için: 

- Dahi, ded:iık:leri zaman.~ 
ih"Oe rüyanda kendıni gıömıüı; -
ı;Uıdür ya. .. 

AHMET RAUF 

K~lepçe ile 
teşlıir 

İstanbul barosunun yıllık umu
mi heyet içtimaı dün öğleden son· 
ra yapılmıştır. İdare heyeti ve he
sap rapnrlan okunup kabul edil
dikten sonra, avukat Vedat söz ,.. 
!arak İstanbul adliye sarayllllll 
el'an yapılmamış olmaı.uıd.an, eski 
siırayi deı>let b'nasındrki muha
kemelerin, binanın hırrap vıu:iye
tinden dolayı çökmek üzere oldu· 
j);undan bahsetmi• ve Kad.Jroyün
de de bir dliye sarayı yapılmPSı
nı istedikten sonra: 

c- Bazı hakimler, katipler ve 
halta kontrol vazi[esile mükellef 
olan müddeiumumiler vaUfeler;ue 
zamanmda gelimiyorlar. Bu yüz • 
den sabahları muhakemelere geç 
başlanılıyor. Bir saatte 14 • ıs da
va görülüyor. Davacılar saatlerce 
kapılarda bekliyorlar. Bıızı celp
nameler noksan yazılıyor. Zabıt
nameler her vakit taraClara imza 
ettirilmiyor .• 

Demi ve adliye katiplerinin ma
a lannın çok az olduğunu söyle • 
niş; yüksek tahsil görmüş uçlu· 
Iara kelepçe vurnlduğunu ve me
seli münc\-ııer bir gencin bir o-
toınobil kazasından dolayı Üskü
dar tevklfhcnc&indcn Kadıkö -
3·ündcki wabkemeye 45 günlük 

• 

Bu mw-ıaı Ankımrva gonde -
ril • en soora D ıliye ~tıııe1t 1 
cf.dbıisculeri . ji.Jclderm. Cıetlci~ 
deva!!' c'Ciııp k.arar veı "'C'Elklrr. 

Dıin '>C'1 oeJ:,yeye bikhilıdl/rine 
göre kt'\Y~ ) ıı şu :'1'"11l!e ha!blu
nooakbr. 

2 ımi.lyon 540 bin 1iraıııın 1 mil
yon 540 bin Hr:ısını Ilclod.ye rei&
Oi,ği bu ıına.Ji ytl ., · ;;:le 13<:"ledıi~ lec 

1 . 1 .. .. 
1 

bankasmdan !IJ"'"<Cbızren alacaktır. 
~UÇUK HABERLER ı OQri kalan 1 mllyan H:ra il9e 1941 

ımali yıhnda. bank::ı:daıı (,"'-ıkikcek -* İnı:illıe~ yaı:ıılıacak 11 va- tir. 
puruımuzu 1.nşa <k kolan fmıa.- · Yakındo. Be.lediye ıınuha.sıeıbe 
nın ıınuınessrn şehnrı.iıre ge1mlıı müdürü M uhtıar A081r Ariraraya 
vtı ~ g.itmişt.ir. Ankar:ıda gick>cek ve bu •istGtraz iışi için Be-
vapırrlaa:m '.nşa müddetini göriişe- :ıacı.;Y'--i.:T bank.ı.s!Jıe selııı'iıırl"' ılxıJıe.. 
oolclr. cLye<>i naıınma yıen bir mukavele * Maarif V ekitla'..i orta ti<iıi - ~-acakıtı.r. 
salta ö)(Wen oorıaıak, mütalealmı 1 mil)'Ollll 540 bin lira ile şehri
ıkıa.lıdı'l'!'nak ıa.,:wvunmdarlır. Ta - ar{:r.die- lou yıl iliveten Yac>ılıacak 
lcbi: denin w ınııti ol<ın 13 elen ıimM lskn do ~lıeroe W>lıit o-
ooıııra ~ ~ıır. hınacaktrr * &ırnumi lb' a !abı'lkası ve ö-
~ ~ıt.satı şirketm ibır mily~,n li
ra :s!>.ıınıŞ olmasma rai'ımen, çet' n 
.ınw.ak1'ıreler r ıticeslnde 400 • bill! 
1.raoya ın aı1'mmı._<itıır 

000 

Boş kalan Tepebaşı 
bahçesi 

Bir ı!e şu hadise var: 
Amerikanın en çok satılan mü

him bir ciddi mecmuusı olan •Layf• 
son nüshasının mühim bir kısmını 
Türkiyeye tahsis etmiştir. Layf, bu 
nü.sbasında, uzun uzadıya Türk 
ordusunun satvet ve kudretindcq, 
Türk askerinm kıymetinden bah
settikten sonra •Mehmelcik• hak
kında şöyle diyor: 

cTürk askeri sert, mütehammil, 
zeki, sabırlı ve soğukkanlıdır.> 

Bu vasıflar, bütün dünya askeri 
taliı:nl)amt!lerinde yer bulan cas
kcr• iu tarifidir. 

Mehmetdjfn teşhisinde, görü -
yorsunuz ki, üzerinde bilhassa isa
betle durulan vasfı. onun cşiddetli 
çarpı mc.s.ıa ve csert oluşu. dur. 

Türk ordusunun çelik gibi olu
sunu, sade biz değil, bütün dünya 
söylüyor. * İspc..'1r;;,d:ı küni.ycl:l ,&tar

da şc1ror ~yru-ak: zam.ınmd2 
!1::1.-,~ >-eıııniyı:ın cıkı tüccar
dan üçü. muhrtkem<'.'ilır; nıetficesin
de ll>eraıet etmiş, d ğcr ılçü lbcşer 
; üz lira para cuı:ası iJoe iki sene 
Af yvna sürgüne m:ıohkürn edi•kmioş
~ ır. 

Be~ r.ıisliğ:i, imE'tırUk bir h;ıd. RESA T FEYZİ 

* İdı.idarl:a:r Uırnum mi.idii.rlü • 
günün lıııılt'i surette A.ıjı:~a nad<-
1 ne lkarar ven.imı.; ve t:ırlısisaltı 
l:ıo.ıluımn uıştur. N :ı:ldıl lrevf yet'ıcıaıı 
Umuıın müdW-lıüğıln bütün tc şki-
1.lıt.ı Yıc haızirnndan daha CVV'<I nak
J'i muhtemeldir. 

mevkufiyeti müddetince hep ke· 
Icpçe ile ı:ctirilip götlirlilerek teş
hir olunduii;u.ndan da a<ı ııeı bah
sederd< bir koıniııyon teşkilile Ad· 
live Vekalet:ne bildirilmesini is
temiştir. A\·uk•l :'ı!les'ut ise vatan 
hıyanetile maznun olanlann a\'ll· 
katLğının kabul olunmamasının 
usul illibazını istemiştir. 

Rcis 'Hasan Hayri bu tenkit ve 
tekliflere karşı: 

- Bunlar hepimizin ynalan
dır. İdare heyetıniz de bu ınütale
alar:ı iştirak eder. Komisyon ku
ralını. demiş ve :Mes'ut Selenlıı. 
vatan hainleri hakkındaki tekli· 
f;nin ise bir kanun meselesi oldu· 
i!'unıı söylemiştir. 

Neticede bir komisyon te~ili ve 
bu işlerle idare heyetinin mesgul 
olması heyeti un umi~·ece karar -
la~tırılıp iclinıaa nihayet \·cr:Imiş
lir. 

de durll'll! Tepeba.şı bııhçrsini.; A1'- ============= 
ı:i sin• rna Uıe kı;llık üyıaotro ve 1oır Bekleme yerleri 
hK tJ.yatro Ole yıktırılan Ga.'ll=- degw iştirilecek 
bar arasJ'l'lda bulıunan JcısmıLan 
ld raıyıa, vemteğ<; kttartlaştırıJınııır Şttırimizııon muhtelif seımtkrtıı-
lb.r. dıJki tıraırnvay Ve ofnbüs tevakkuf 

Buao sebep; burasının iman fa
aliyedıİ'nıİl:ı g,·ke".ıl< yıla tehir edil
miş olımasıdır. Bu kısımlar yırlruz 
lbs ytl ic-in ve 5.000 hrıaya kiraya 
verHC<'<~:c! ... 

Petrol madeni 
Türkiyeye, tabiat kanunları bir 

kere de güler yüzünü gösterdi. 
Siirt civarında bulunan yeni pet

rol madeni, böuıe ifade edi!ebi -
lir. Topraklanmızın sayısız tabii 
serı•et !eri arasına petrol un da ka
rışması, bütün vata~ları /ı.aJclı 

hır sevince gargetmiştir. · 
Pcrol, adeta, bu asrın parolası 

oldu. Türkiyenın iktısad1 bünyesi, 
bulunan petrolla yeni bir istikamet 
alacaktır. Ve müstakil Türkiye 
ayni zamanda müreffeh Türkiye 
olacaktır. 

BtlJUIAN CEVAT 

malwiller.inin yeniden teSblıti ı ıçin 
!!Pleocliyede ı;,c·Ln bir lromsyuı 
mahal'le:iın.de #kik l!eı- y ll4)arnit 
y ni OOlclerne yerlerini t<:sbit et.. 
~ ıbaııı aımışt>r. El rc;ı<>k yerlıeroe 
b:ldcme y~rbi ihdas o!uonacak ve 
olobüs durıtld:ınııa tesadüf eden 
tramvay yedtri de dieıii~e -
cektir. 

OM 

Yeni ekmek •• 
çeşnısı 

Belediye yeıı, ekmek çeşnı&ini 

hu~ fırıncıJara ıt.:>b'1ğ ıeıcLC<'k 
ve yıanndan fübaı:en :\' ıni çeşniye 
göre ekıınelı: yapılacaktı.r. Ekmek· 
l~e yfuıde yirmi b'şk n yiizdıeo o
tll2a kadar sert buğıda-y}a üğüdüı.. 
ımüş un ili~ emkıcekts. Bu ek
rnek'.Jeor'rıı ref14?i biraz daha sarı o
lacaktır. 

--0--

y eni silolar 
Toprak maffiu Jl,'Tli Of fil Umum 

müdürlüğü .ımmılek'(!tim'.zi:ıı ıınuh
ıtclilf Ymi.brlndu bu~"<iay stokl.:ın 
viicude 1ıet'imıek üzere vctıi am
baır ve !liJcllar yaptı ı:ırmıôi'ı kmtıI"' 
lastır.rıuştır. 

İlk .rırl.-tep mualhrn.leri hastai.lk 
raı>aıtlarını Maarif müdürhlitüınc, 
diğer ım{Clk,lap}<ır muaılnı].ri de 
.rn ık-tep ımüdürlüğüne \11E1'eeekleı: 
vıe ra;por lar 24 saat iç 'll'de; Maarif 
V kaıatiıııe görıderllrnek üzere p<J&o 

rtı:ıya ~evdi olıınaoak1!1'. Yalmz; ilk, 
mıta ''" mesloeıki tıcdri.saıt1ıa çahşaın 
muaılillrnb'.n ıbİir günden biır aya 
!kıadar ted:ıwi ve istir:ııhat! .ic3bet'ft
ren raıporlmı. - h':T ders yı;Jı içiın -
de - bir defaya mahsus olrııaık ~ 
re Velkalt:1ı~ göndttiılmi)"eceık voe 
mahallıillıCe tatikik w vM'J.ıe,:. ·lıııca
fuıd:ın tasdik olunaca:ktır. ___,,__ 
alınacak memur ve 

İşçiler 
Posta, Tulça! ve telefan Umum 

müdüzılii,ğiince 70 rira a:yiı,k üc -
:reth ve ımüsaıbaka la bir ımald
l!Uıt aJınacaktrr. Taılib):T maylSIA 

1 nci gün üne J<ad:ır Pootıa, TEll -
graof ve ıt<fJefon Uım uım müdürlü
ğüne müracaat edellıilıeceık:tir. 

Depahaor karnutarı:'lığı, iQHı 35 li
m ücı:'<.ıtle bir ahçı aranınakıtadır. 
İlltiyen ahçıla.r Ankarada Akköp
riideo ~lar kumıı.ndarilı~ m~ 
ıracaat edooeoklerdi:r. 

Gölcük f..OC .kabn jçin 100 lira 
üe~ bir eczacı axamnalkıtad>c. 
Divam mtıhasebMıa .ıaeıraı Ai8e tah· 
sil görmüş o1rıııa.k üz.ere bir mii
ııneyv>z almacaktır. İmtihan ııııa. 
yısın 22 sinde Y'-Piliıcakıtır. Ta'lıib
ltt 21 mayıs okşaırona kadar Di
vanı mulıaseba.t :reiSlijtine istida 
\le mürocaat edeccıklerdi:r. 

30 1:.ra ıınaaıslı bir meınıuriyet1'ı!ı 
1 teri! ımüddetini biıtirn>iş dlan1ır 
ııa bu iş için 35 ll!'a ıuıli maaş w. 
rilıc"Cekitir. 

Yeni hariciye tayinleri 
Har:iciye Vekaletinde yeni ba;:ı 

taylınU yapı.hıuştır: 

sr.dkıhomı safuretl m :z:in ba$ka
tiibi B. Hasan Nurc:J:ı:ı n Biik:reş 
hüvuk dçiliğim.z ba,skatıiıbliğine, 
Cide elçil:iğimi:zde Jcorısolosluk 

Yazan: fskende.r f. SERTELLi 
J.iba• Uykuyu Qoi< se"JIYoırsunuz ga-\ 

- Ah, SeJım.; han>m! Uyku se- ' 
ilmcz mi hı.;?! Du:;u~ .Jı bir me 

c.} kusuz ıl>ir farıun kafası .. Ne 
..,,al:ıı '.'.U'dıT, ne nı::ı;'mi. Bütün 
düşüoo .• uykudur .. BütW,., gözü 

Bu meyanda Çorlu 'stasyunun -
da 36 bin küsur füa sa.rf'.J,, büyük 
ıbir ambar ve idare binası ınşa.ıtı
na öniiımüzd ıkıi av iç.nde b:ıŞ1aını
ı::acaktır. 

ll<ırl 111; idare,_, mamur elıçtli.k ü
çüncü kfıtilii B. ArJf. H<>rta.; rner-
!keze, merk<'Zdm Kazı.rıı Ha.!f.ıekinı 
de konsolosluk lslıerini tedvir eb
mek üzeı"C Ciıde •ılçililti ±kinci kA
~ aılıın:aktoa old ı ıikı!ıan aıyni 
maas milci.arlarile tayin olumı:ııış
lardır. 

- Birkaç gü.oo kada.r yapaca -
ğı.z.. He le bıraz dıtlıa başının:ı din-
.!:iıye tın. Kcndım.ze ~k!ıım. =========================== 

ÇİÇEKLERİ 
~·~=:=~-====::;:c=zıı:a:::;ı;::::::::a ~G 143-'iP } c!adır onun. Böyle ben.m gi

bı ııaıtıaı v~ et iı.ks z IH uyku uyu
yan kıanse, ·doktor Paucki• nin 
d di,J'.ıi gibi, dunyar.n <ını mes'ut 
adamıdır. 

- z ) .. güneş ~ .ıaı-

dıe - ar. ~~ dolaşıyor. Çök 
s:ıdt~ b. 'bdkçi ~-u. 

- &sk.neL..,, d& ya!mn artık. 

~ o.Ulı. 
Seıın h nıceretiım ba.ğıJdı: 

- Zeyool .. Biz uyaırıdı:k. Haydi, 
doiaşır.J artıık !bı>hç:rle . YM, uyu. 

&ınt ı; t' s ('E!V3p va-d : 
- Y Alanın Beyim. Hava çok gü

rol 00. Guzüroe uyku ~iyor. 

SC a kendne an .nlıdaın-
dı: 

- Ne sadık .. Ne feclaıkiir adam. 
Zqynel• 'buraya aklıi!ınua o 'kadar 
ıınoc :!llJ'l1um ki • .Böy.ıc b.ir ft&iye 
~ ilttl :yacımız vaırdı, Bir taır'&'ftan 
haydıutlar, 1*ı' ta.raf taın ec.nehi za
ıb Uerı sarmıstı eıtraıfı.rnızı İnşall'allı 
lbu ııOOn SllX.ıra hiçbir tecaıvü7Je rn:. 
ıruz k.:ı an, rahat ve huzur i
~ y'1Ş2ITZ. 

- Uman.m ki, bundan oonr a lıir; 
ık' .:>ı> biınnle Lkraşıraz. 

- Ç kti m u zevcen oldum, 
111 m.7 

SeJı:na ııulilinsed. 

Sem cıO:J~ tıP rovap ver&<: 
ı' N ı.11 ka -

Kıım E:J uzct:ıft>Wr 

S;.!m,. başını kocasının omzui!la 
dayadı: 

- Bugün annenııe lf.r mektup 
ya:zıınak istiyorum, S.mih ! Zavallı 
ikadıncai:'IZ b.ıııl h.Ua K:ı.rtiılrla sa
myor. Bereket wrsln .la, 0mur.ıta
zarn gaze!ı;:. okımıaz .. Ha~dut.uın 
c? ne düştü.ı;lm h:ı.berini du~'tll> 
dı,i!uıda n em iırkn. 

- Hav hay. An«ti daha fazıa 
ımcr'1Jk!t:ı brrakmanıak 'lçm, ona 
-c~ .. c'hlr iki gün son::a h"O
earnla :oiyarete gel<?Ceğiz!. diye ya
uıbilinin. 

- Hayır. B:>n bu sürprizi ona 
arın olar a:k yaı:ımak istiyorum. Biz-. 
1fkrtıe zi.yareti ne gitb fiim.z l{iin .. 
~ Pekaıii. na.nl i&temooı.. 

* Bir imzasız mektup! 

- •SaOOc<l• telikk.,lc.- ni - sa
~ lbuıı:dan >ha.retse .. çok 'basit 
dogrusu. Uy'ku öyle saadet '.eınım 
eckıbil.ır nu? Sabahat hamın duy
ırnasın bu iebef<ı> z.i .. Vaüalıi raha.
tıruz ıkaç-~r! 

- Hakkınız var. H r hakikaıt, 
1<adına söy!umııez. O ben• cevval 
lbir erlaelk sanıyor amma .. Ben - ha.
kikat. utU'flf edeyinı - ın3.deme. ı.t)~
ıkıııma. ZN!'.J<.I'itıı< çrk düşkün b;.r 
adamım .. 

Semiıh m~ ka.rwt.ı: 

- Haydi canım .. Bırıık şu saç
ımal::m. Adc>la kend.i!l_ .iı:1ıkiır ed<r
oesirrııe krnıuşnuyorsun! Sen HU; de 
serıiırı tar i.! etH!' n .;bi bir adam 
ci'eililsin! Böyle olsaydın, Kuz -

Bahcede oturuyoriamı' guncuktalti bodrumıda de;hal. öl
O:ılal ve niışanlısı uykudan yeni men IAEIJlldı. H:abı;k>. 0 işkence:. 

ka;.lanışl::ırdı. Jae ben<loo Q<>k tahammül etıtm 
Salbalıat ttıul.fakta çay haozırJı.. ve wk d:medm! 

)~1: Gülüştüler. 
- Oh. Bu .ı~ 0 k.ııdar rahat Selma, Saıbahıit haruını.ıı, elıınde 

>ve d>...hl<siı bir uyku Q!'ıkttm kı.. it ~ j,],e ka.hv<ıltı IM(rd.ı, ni ı:ö
v, ':ıli, ~ı .böyle gil-1 ll'Üll'Ce - t!ıfı del!iş:mc<'k mıııksa -
zc'I u~ dile - Scıımhcı sordu: 

.Se!rna ıı!l!IHi! - Ni:ıaD !De =ıan ol:ıcak• 

- Kt.odiınıze gelıdik artık ayol. 
lııtııraıplarunızı unu1ırnak için, ytn' 
llj r fıkırııe ı:: meliyiz. Nlşan ' • ır ... 
il ~ niı>un bıraz eğlens:k, hıç de 
fena olmaz. 

Ceral yüksek soole. ııüldü: 
Selma hanımın haıldu var. K;on

di nikahını görmedi. Bar• b'.zirn,. 
J< ni ç.aıbuık görse .. 

Ve $,~<>ya <lönıcr. k Ltave eliti: 
- Biz s zıın şı?r.bocın :zi içtik, ha

mın ıfo:-.ıdi! Siz dıc inşalılaıh bir iti 
gün sonra bizim nikah ş..atıEıt.imzi 
~ıı.iz! 

Selma çay fincanını eine aldı: 
- D:mek ki, ni.şarıdaJı vaz g~ 

tXnıiz .. Do/!rudan doj!'ruya ni.kiıh 
}-aıµmak • stiyorsunU"Z, övre nrl? 

- Öyıe ya. Bz gene çocuklar de. 
J.ı-!:z. !Şt l-esti:rrne ywlardan hnir
ımeık d:Jıa hoay ırlı ol= mı? 

Sı<mih: 
..,. Ben de bu tilcirdeyiro amma, 

Bu • ş d:ııha uyade BIZi alitrkadal' &

der .. roııa: söz düşmez. 
Cıe.ıal, Sıtbahatın yüııüne ba.ka>

mk tekrauııdı: 
- Evet .. Evet .. Üç gün sonra, 

yam perşembe gıüıııü nikfilı= 
krydırıır, hu hayırlı işi de lö.ıtiırive
:ııiriz. El!er Sabahat haırum da. ·böy-
1.e arzu~ .. 

Scımibiııı kanJııı:;iiıı llCl\Ulçilen ağ
za ~:ıkl:mna varı.yordu. Bu k&
rarn ( :Jte lô ~ mwın= ol -
muŞtu. 

1 Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 

Dünyaya hakim olmak iştihası 
A.-rupa matbuatında Almanya

ya dair tetkikata müstenit yazı • 
!arın çokluii;u [azla görülmemeli. 
Mesela Alnıaoyanın evvela Av -
rupaya, sonra da dünyaya Jıakim 
olmak iştihası yalnız bugün ken· 
dini göstermiş olmadığını anlat· 
mak için tarihten çıkarılan mi • 
sollar pek şayanı dikkat. 

Fransız alimlerinden Baron Se· 
illere'in· bu husustaki yeni tetki
katı felsefe noktai na:zarmdan ol· 
makla beraber Almanların öle -
denberi sivasi ve askeri sahalarda 
da tczahih- edegelen haleli ruhi -
yesini göstermesi itibarile mana
lıdır. Bundan şu çıkıyor: Dünyaya 
yeni bir nizam vermek davası Al
manlar için yeni değildir. 18 inci 
asrın sonunda Almanlar şunu dü
şürunüşlcr: 

Dünyaya yeni bir din ve yeni 
bir ahlak öğretelim!. 

Kendini böyle bir vazife ile mü
kellel sayan Alman için başka 
memleketleri zaptelmcğe çalış .. 
wak en sevan iş demekti. O zn .. 
mandan bu zamana kadar gelen 
Alman fikir adaml:tn arasında kuy.. 
vete hürmetten başka Uıllllllacak 
şey olmadığını söyliyenler de as 
değildir. 

Buı:iin no kadar süreceii belli 

ol~van bir harbe giren Almanya 
dunyanın hakımiyetini ele geçir
mek için yine büyük bir iı;tiha 
beslemektedir. Şu halde diyorlar . . ' , 
yenı ve eski Almanya arasında ne 
fark var?. Eski Almanya başlıca 
düşmanı kim ise onun üzerine 
derhaJ hücwu eder, galebeyi böy
le s• ddetli bir hareketten beklerdiı. 
Bunda muvaffak olduğu da çok
tu. Fakat Bitler Almanyas.ı garbi 
Avrnpadıı büyük dfu;manlarla çar
pışmalı: için teşebbüs hususunda 
allı av hareketsiz kalmıştır. Bu
nun sebebi olarak şu gösteriliyor: 
Bu~ünkü Alm&Dya hi~hir za .. 

nıan lngiltere ve Fransa ile harbi 
göze almış değildi. Son olarak Le
histanı dn zapteıt.kten sonra garp 
devletlerinin buna ses çıkarmıya
caklan, hele bir harbi göze alım
yacakları ümidi besleniyordu. 3 
eyliıl 939 da İngiltere, sonra da 
Fransa harp halini ilin ediuce Al
manya şaşırmıştır: Ma.jinoya ta
arruz :ııamaru geçmişti; çünkii 
Fransa da seferbcrlitini yapıruş, 
bilirıni•. İnıtlltereden de Avrupa· 
ya asker gönderilmeğe başlanmış
tı. Son yedi ay bngünkü harbin 
tarihinde pek ,mühim bir devre 
olm01tur. 

ALİ KEMAL SUNAIAN 

ı ,. ıiyeti sveç ın va .... 
........ o ıs~ r....: AHMET Su-

• .ı h.ır 
Almanya, Norveçe .k~~~ıeıı br 

kete geçeceğ·i sırada Is~ u~Iİ '' 
taraf kalmasını talep c ıba.iaııııl• 
İsveç dil bitaraflıı:ını ınu \,lııl'tl" 
devaDl edeceği hakkınd~ ~uı•tl" 
'·aya kat'i teminat verdı. g~ , uıe ... 
ya Norve~e kar~ teca• ıısıııl,.. 
!<en, isveçte.n bit~raf k•':;:r: . 
sebeplerle ıstcınc; olab ıı·ı!i1• ·vt ı ıl 

1- İsveçin ordusu ku• gııl il> 
Binaenaleyh Norveçle n:~\tcııJC' 
Isveç ile de ıncsgul oln1• 

ıuistir. <ıl o!J' 
. . b de • ı. 2- ikinci hır sc cp . 01 u•"! 

bilir: Norvcçlcki darbc;ı cç jııf 
fak olsa da Nan·ikin, er. g ifil l~ 
lizlerin ellerine gcçıncsi ıbt ı; ol:!' 
Almanlar gözönündc tutın·'ıilıcri' 
uklurdır. Ve Narvi~ 1~'10,ad•' 
ellerine geçliği takdırdc d<"IC' . ırıa ~ 
zengin Gallivare deınır ııin' 
rine rürümek de ~olaJ d;~·10ı ı.• i~ 
enı•lcyh İsveçin botarail" ırrıo 
nıin ederek bu dem>r Jlladcn -ıao• 

·ne ~· 
İngiliz ellerine gcçııı~sı çuo~~ 
olmayı düşünmüşlcrdıt· la" ~d 
unutulmamalıdır ki AltnB~ jfb~ 
İskandinavya tcşebbüs~?"ud• ~ 
eden düşünce, büyük 0~,r. 
demir madenleri mesel<Sl ı;e•f,ı 

Üçnücü bir düşünce d;.ı. ~IY 
Rusyayı ku~kulandınn~ befb~ 
bilir. Fakat bu sebeplerınborlı•I 
gisi doğrn olurs.a ol~un'ai ~·Jıl"'. 
Almanya, İsveçın bıtar eçl'~ 

!'loJ'° w 
sını terviç ederken, jfaJ ""~ 
baskın h re.ketinin nıu"a 0iı ' 
cağını ve bu memlekette ';,"!< '1 
çüde askeri harekat yaP~nı ilP' 
buriyetlnde kalıuıya~•~~b_.ııı~ 

etmisti. }'akat 9 ııio;an d~ıı• ftl. 
muvaffak olmaması Uzel~ ~ 
manya, Norveçio bı<şlaıı .sı• 
tili.sı gibi bir vazife . k•.:!ı, J1" 
kalnw;tır. Bu, geniş nııl<Y-,, ~ol" 
keri harekatı istilzanı cdı~ıedi'' 
veçliler mukavemet el:.~~ 
İngiliz kıt'aları geliyor. ti•f~ 
hem İsveçiJı bitaraflıi:t0~ jJ id• 
etmek, hem de bu ha<'~İJ f;l" 
etmekte zorluk çekmek! ·y~rtl~ 
sen İneç havaLınndan 1"!u!J'.''. 
rinin ~ması, Isveç ~9: in '1~. 
harp ve nakliye geınılcr>O bitir . 
:ıııesıi gibi teknik mrınad• )ı.e1 sJij 
lığa mugayu hareketler, bııl'I~ 
vukubulmaktadır. ısveÇ 0 >' ii' 
protesto ediyor. Fakat b~ı• ;~ 
ma cevaplar almakt":dıt' fJJSl' ı ,
rünüyor ki İsveçin bıtar& J111İ1r' 
manyanın pek işine elVC it ~ 
:zruııan yaklaşmaktadır· 6 ı~ 
nakliye gemilerinin Bal~ 0ıdııJ. 
lannda asker yükleınelıc'tip ııoı 
!arı İsveçe karşı horck• • 
Ianıııçı olabilir. ·ı.,..f b~ 

Alnıaıcyanın 1sveçi b.~~ııı ,,s 
rakmak veya harb• sll c;tliıu!., 
noktasındaki hesaplal'l i ,ırııı' 
ki, taıaıunile stratejiye t:JıııP 'ıl' 
tadır. Bugilıı biuirıd ııol'l 
razı oluyorsa, yarın dab• ıı.s'rı 
tili edebilmek içind~:ı~· f~~ 
lan anlamak zor deıı1 .pıı ı' ~ 
her güa kapısına dalı•. Y ~iJI P • 
tehlıike karşısında 1>" 01 sr'~ 
taarruza geçmek zaoıaJll ş;Jlld ıtl 
mııyi, karşı tarafa hır~. ı;e:,. 
mana anlaşıiamamıı1" ~ 
si doCnıdan doğru)'& ı. y• t'~ 
rarsa bile, Norveç AJıı>"~,,1' ~ • 
fwdan istilil ecUldiktco ~c ,;I 
vcç müstakil olınaktaD ı.J>'fı' r• '4r 
tır. Yani Norveç dağlat p1a''ı10 
veç fiyorlarında ynpıJal' u)ıJldd'..ıı' 
le, yalnız Norveçiu ııı dJı i5' ~' 
için dejl'i!, ayni za~ıa~ d• ~ , 
mukadderatını taym 1 çiP ~ 
pılmaktadır. İsveç .N'0~':,,a ~ ııf'. 
man,·a tarafından ıstılıP ctfll'l~ 
ilk günden wuluı coı•f aııı d' ı<i' 
saydı, Alman i.>tıJB.>ı P !'ot•~ 
suva düşecek ve isvcç dfııtPıJ' ı1' 
beraber J.urtulınUŞ ~ j,;'''aı" 
Halbuki 9 nisandanber~ 1'İ JJ'.;;..ı! 
ki Norveç tnpraklarıodııetJI'' ;,ıJlo 
dele kendisini alakadar ba~,l , 
gibi, ellcr.ni kolla~ıııltİlld• d•S'' 
uzaktan seyirci vazıy.~eç d~ fb;'ı 
~tadır. Filhakika ~etltf1 ;JY 
Iskandiruıvya uıenıl .~ ·ı!J'' 
cbitarafuk. adı verileP ··ptela ~İ' 

• ..,u ıe''' ~ navya . baslalığınıı> .~ıet ~ı o 
Bütün Iskandiruıvv~ d 1<ııtb8 ·il( 
rer birer, bu hastalıb"0rıırııl<• ~~JI" 
maktadır. Fakat • bı ıa ıJııf ~ ıt 
seli tamanıile başka f ıs~e<':,ııi' 
da kurulmuştur. ,Art 101ası ı•'" 
cavüzden masun )<a 1,, bil il d( 
mevzuu değildir., ll_i~11gii~p ~ 
vüzün Almanya .çın t ıı)tın ~rtİ', 
ha az elverişli ~artlıı çol< ~ i~ 
yoksa arınki daha ılac•iı' 
~lar altında nıı >11P 
tasında dır. 

y oiııoi 
Kartalda el 

yatı okU ıJ Y9!' o~~ 
' J<iiY' ' sıı~~~ 

Kartıaı1rla :Y"J'!i biC j('İll ,, 

hı açı]ıacaktır. IJıııllun ~ 01~~~ 
da .köşk,iınde yıtP' 1 _,. J31l ): • >JT 
ıtiımlakikr 4>~ ;r :ıı, .--:JB · 
Yaınıında btr de paVl , 

:)f''':.J 
eal.-tı.-. ı:N<·t.' ıP1• 
~ tara<f:tall ~~ 7' 

-~·-'" 10 k~ '· I' mUilll"""'1 -111 >';,; 
yeııj .koy .ıkuJi.lrı '3 ~ 
rasıırm d• '9 ısnaY-51 
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! şiddetli muharebeler 
1 

R.-bbentrop'un beyanatı İsveç'te' l 
hayretle karşılandı 

'«!Sto1t7ıo!m 28 (A. A.J - İsveç 
,.,/"""' dün alqıımki neri!ıatmd4 
~" ·l~e~ bitara;flik taahhüdleri-

'Ciddiyetle aadılt kıllıhğına dair 
' Rıbbentrop tarafından yapı-
fıeyllıt4t Stokholm'de ha~ 

~~•rınıştı,., Bu beyanat tabıi o-
uır tıa.:iymn m~deıt 

ıbaret telıikki edıLmektıedir. Bıır 
nunla benWeT siyasi lsveç mahfil,. 
!erinde Von Ribbeııtrop'uıı bu nok
taya iş&ret etmiş olması mcmnu
ni!/ei uyandırmı$tır. 

t sveç hükılmeti bitaraflık siya,. 
setini her istikamette aym a::im • 
le tatbik etmeye /...-amr vermi{tir. 

isvcç radyosu bundan sonra İs
tıeçin müdafaa teşkil<itını ileri 

götürmek hmurundaki faal:yetine 
detımn edeceğ'ne dair bazı haber· 
ler neşret rıı4tir. 
İsveç sıyıısi pıımlerini birle~ii

recek olan bir mayıs ~ikleri lrii· 
tün milletin., memleketin sulhpeı"
vem11e mü1ııısebetlerinin ihl4li te
şebbüslerini miittefika.n takbih ~ 
tiği1ıi ubat edecektir. 

Norveç cephelerinde en son vaziyet 
'«\ 28 (A.A.)- Mütteffk-

1 
run. ~t.ne dıcııwıma da işt>- mer. mütt.efüıkl<'rin Jrontrolü al -

'"'- ~tclııi muvafalkfyetleri rak etınelotediı-. tınd'aıdır. Mü tteflklcr AlmaaıJ.arrm 
~ llıflcyasta yapıbcak tıiır çı:ık :Mer-.loez ., · ınıntalmya ayrı~ ıidd:ialerına rıal!ıınen cenuba doğru 
~7"lllı0erm mukadd3mesiıfi teş- tır. En 'kar.ıfıı.k '"" mühim harekat liılerleınclctedirk-r. Bu teşebıbik-ün 
~ ~ N<ıırveçt.e f;oa)jyet 1 •Namsos• m.ıntaıkası ve <Trond- muvaff&kiyeti ılki t.araiııa buray.a 

""1 d:ııin!smde cereyan eder'- hclm> fii'.'lordu mıntclrasında ya-- ııettim::cği takv:'ye lutaatına balt -
ıııı:;~ hava :ıı.ıv-tlsUım 1 JUruı>ktadıi'. Bu ııanruncu mmtak.a- lıdır. 
Re · hiına!yaıinde ka- da mütteMkler N<mısos ;:ıJe Trond- m,vas aiamtnın cınuhahlıi Al • 

, Ven; lcıt'ıılu- .furaç edihtıd<- 1 ~ ~ ~ Strenkj:ıere Ira- man ku=:od=hğmm müttcfil:-
lhL da.r i}.erlemişlerdir, .., --'- Jro-'-1·· Os' '-' 
"~ NOl"\•eçte üç cephe ıe;ek- , Mütl.eAklcr şimal ve şaııılt :isbka- .reınn ., ... u une ragme'll · ıo U: 

ı.ı.:. •Q,"'lttcmr. $iınalde N.ııınliilrtıe mcıtinde tahaeışüt etııooktroirler. ı ıordıma iki vapur Alman askeri , 
~kıt' alan rm.ınas..a ~ 24 l1!isanda karay.a çıkan Almam 

1 rıı!.."'"'11m'Ya muvaffak ok!u,liumı ha- J *& yiyecek ve sruh Oön- wvveUeıri bu şehı1i rzapt.etmiı; - tıdatmııild:adır. Bu va))Ul'l= k\ıl-
~· ilınkiru kalnıaımşbr. ıBurı.a Jerdir. 1 lamlmıvan ~'81n ı.-.ınek su- 1 

ıl ınüttcln< piyade kıt'alan- CelllJI> mmtak:aısmda. <Lil~am- ) retil.e Osloy a <'.ei~mişltın:lir. 1 

s Oslodaki Alman hava meydanı tahrip edildi 
~ 28 (A.A.) _ :tq;liz met haricine ~- t..mi lı;-i:n 0..iornın bütün bel('<jjye 1 

~ ~.~ hava ~ ı Ahnaıı lrumendaınıllan hava mey- amelesiııııi seferber etnir;lerdiır. 
llıı 'lııı:i. """1Daroanan edorek talı daı>ım geııişletmek .Sk · N t ki Al .ı.ı · · • 1 ı... 4ı!adn Sin;ıdk A'lmr:ıın tay- ve eıe., orı.-eç c mım ;'(JfffilSCn ıa-

11" ~ uj!Tamıış. baöl tay- I cBetz&A:d. ve cFred' • tad • .mm- şe vazn :;,ı:iın\n Noı-veçte pek vahim 
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s it .. 
anım, ışıın bitti, müsaade cdersec 
tlrtık ben dükkanıma gideyim 

t ~~l"1.i, şir.ıdi ne olacak? Sul· 
~""'ıı t tleri benim müşterimdir. 
~· ıt~•k sevdiğimiz bir Snltan
\ l~~a ıı.,. beyefendi, bunun ı;o

~-~>ı;ıc~acak gibi geliyor bana .• 
hı ~ td da beyi kurtarsak? im
"'td· ır acep! () •ııı 

~d,' ) lıı~ . • 
i' ! ar c~eru, escflı başını sal
~ C&ı Var amıua, çok guç. 

'~ gj. ~tıı.r1 •ııı için her güçlüğe kat-
ı,_:q'Qı, \ aıife bilirim. Beye yal· 
'} to:a~~rdım. Aman beyza • 

d~dıın bılırsin, şu ~c bir çare 
l'.. . 

·" "d •i .. d d' . . . ~J ~ ~·~ hıı .. e ı. Scnın hatırın ıçın 
... ~ ~ Gt~ ~~payım .. Hemen ba
l \. ıı;,11 • kaı.:ıt getir!. 

ra ne yapmak lazım geleceğini bil
dir.rim!. 

Sultan tekrar sordu: 
- Bu bey, ne ış )·apar?. 
- Yüksek bir memurdur Sulta· 

nun.. Dairt:sini bilnıiyorunı amma.. 
Sultanın, bu randevu~a fcvka

L1de elıen:nıiyct \•erdiı;ini gerek 
sual, tarzıııd;:o, gerekse Sirım 
hakkında ma!Umat istcy:şind n i
~·ice kes ;ren bezirgan ıucınnun 
bir tavıria izahat vermcğe de, am 
etti: 

- İş stn:ıı arzuna kalmıştır Sul
tanım .. L~•r İ•tcrsen .e,·gili beyi
ni ilk harekette eline gecırmiş o· 
Jw ... un?. 

-' ~ -~-"'' ~· . ·- ··~'-

Sırrı Bellioğlu 
ağır cezaya da 

verilecek 
S:ıılxk hm t .mnbusu Sırr. r, ,.1i· 

oğluniın ı.s•<ıri muhakam de.' bZş
'.ka Ş' frır İlmİu. 2 .. .JC i Aji;r.- C"Z<l mah
k<'IJ'le'!l n:de de muhakeme olu!1'3ea
kı anh.şı:!ınıştır. 

Bınıa S~J p; mum~ lc-)Mn B3ş
,. t!-:iı~, ıb32ı dl.,IC!e, .B<nt:-Jiy1" 
~ . .-;rıe, Ün h .~te Rektör ··i!ile 
rba2ı de:.anbra fOl!J:ıı:lıs.:ı bahis 
mev7Jl>u m '.!ktu.,:ı-dır. Ad~n n 
ya.p,ığı tahlok v~ takih a.sl«-ri ma· 
ikr.ıımlıııra yol:lad m; ktup h1-
ricıi'l'tlcl:ı ou ırı Mup ard n ..ıol:ayı 
başla•mştu. 

BAŞ 'EKiL 
(1 lnct sablfrdea d~vam) 

BaşNk'! dı;ıı Divrıii mıntaka

sındaki lı!mir m:ıden:ni qez1ni.ş, 
yapılmakta olan inşaqtı ve tesisatı 
tetkik etmiştir. 
B~ekil M alatı:ada da Bez ve 

Tutun fabTikalarıııda tetk klerde 
bulı:nduktan BOııra Elazığ'a qit -
m stir. B~vek;ı Diyarhaldrdan o
tomobülerle d<ığru~a Beşiri'ııe gi.
derek . yeni petrol havzamızda da 
tetkıklerde bulunacaklardır. 

* Fırtlık ihracatcıları, zahire
cl le·r VJ fa.mııalol!'br da bireT bir
lik ı.'6cutle ~· t.ırecelclerd'1". 

Yine ku,·umeunun verdiği i:z:a. 
hattan Alman r.r·.i•tinin büyük 
bir nüfuıa arka dayadı!:ını da öğ
renmişti. Kenılisi de nüfuz sahl
b: ytli, "1ltma; dcdctlii Padişahın 
iradc!crini bile hiçe :;ayan genç 
Başkumandan vekilinin nüfuzu 
m mlckettc her iradenin üzerin
de, her nüfuzun fevkinde bulu • 
nuyordu. 

Sultanın uzun bir düşünceye 
daldığını gi;reu kuyumcubaşı mü
s~ade istedi: 

- Sult.nım .. İşim bitti benim. 
lliü•aade LLtyurursanız dükkanı • 
ma döney iıno 

"•hime Sultan bu soruşla sil • 
kindi.. Toparlandı. llalıi f~krini 
yoran bu hadise~·e ,·eçlıe vermek 
iein ne vapacağını kestiremiyen 
mütereddit cdasile kuyuıneuya 
kar•ılık verdi: 

- Ne oldu usta Karnikyan .. ca
nın mı sıkıldı? 

Öteki acele özür diledi: 
- Aman Sultanım .. Huzurunuz· 

da sıkılmak sö:.dür hiç? İş güç sa· 
hibiyiz de Sultanımın dal~lığını 
bozmaınak İ(İn izin istenıiştim. 

- Peki .. Söyle bakalm .. Bu işte 
blıe hizmet edecek zat muvaffak 
olacak mı dersin? 

Reşit Paıanın Hatıratı 

ıt.cıeu devam> ' YÜKSEK HARB ŞÜRASI BU SE· MAKEDONYA ATEŞLER iÇiND 
mette de şiddetli bır muharebe ı 
beklenmektedir. 

ALMAN HARiCİYE NAZIRl 
İSVEÇE TEMtNAT VERDi 

Loııdra 28 (Husu.si) - Al rıtan 
Hariciye nazırı Von Rıbb~mtıop 
dıin söyled :ği nutukta, bilhassa 
Is~ hükılmct.nin tavn ha,.eketi
ni medlıü sena etmiş tıe Almanya
nın İweçe karsı erı iyi hislerle 
müteha..N olduqunu söıılem4ti1'. 

Alman Hanciııe Nazırının söz· 
!erine nıızaraıı, lırveçiıı Almaıı11a 
tarafından işgal edüeceğı haki.-.• 
daki şayialar kiı'i11Yen asılsızdır. 

Von RibbE!ft.trop, lngıltere ve 
Fransayı, lıarb sahastTtı genişlet. 
mekle bir defa dalıa itham ettık
tm sonra f(;yle dN>ı~ir: •İngiliz
ler, Zigf rit hattını ııarıp ge -
çemiyeceklerine kanaat yitirince 
harbi ba.•ka yerlere ııakletıw:k is
tediler ve arzularına muvaffak OZ.. 
dular, İskandinavyayı harb saha
sı yaptılar. 

•'1qilizler, F·nlıindi1ıaya yardım 
bahanesi,e lsııe,i, Noroeçı i gal 
edeceklımfi. Bu plıinları akim kaL
dı. 

•Norveç sahilini' mayin do/...-me
Zeri. bu mC"mleketi ışgal ettikl<'ri 
zaman Alman deniz kuvvetleri • 
nin hareketine mnm olmaktı. Biz 
onlardan dalıa n•vel daı•;andık .. • 

SABIRLI VE SEBATLI BİR 
MÜCADELE 

Londra 28 (Hususi) - /ngıliz 
Hava naarı Sir Sam ıel Hur dü,. 
söylediği nutukta bilhassa ş•ınları 
t<?barüz ettirm~tir: 

- Di;şman, lıarbın btı yeni saf· ı 
hasını merhametsizce daroe ede
cekt:r. Bu sebepten oıurn ayak at· 1 
tığı ııerde bizı karşı;~nda bulm<1<'t i 
lıi.ıımdır. 

Fakat bu iş, ö.v!ıı bir g<iııde hal
ledilecek iş degi!dir. Sabırlı ve 
sebatlı bir mücadeleye mecbu -
ruz. ;'Umanlar, hainlerin yardımı 
ile bazı m'raffakiııetler ~lde et
m;şlerdir. Lakin son söz y:ne bi • 
zimdir. t nqiliz tayyarecilerinin el
de ett;k/eri lriitiln muııafjakiııtt
ler kar.~ı.<ında, Alman tayııareci -
lerin:; de kıymetini hi~ inkar et
miyoruz. 

As er Gözt e 
C phe er 

(l la<! oa~lled•a de~ "') 0 

dafü b taryal:ırı nQnüz kiıCi dere
ceyi bulmad t ·.nd·u t\lman bom· 
bardıınan fıloJan kara banka! a 
oldukça mile,sr bir ıı<'kilde işti
rak ediyorlar. 

ombardmıan tayynd!;'rİ.lle Juır
şı en nıücs..sir silatıııı avcı talyn .. 
reter: o~duğu malUmdur. Btıt:tıiııkii 
,·:ıziyctte müttcfiklcriıı avn f.lo· 
!arı Alman lı.ınbardıman fılola • 
r.le çapışamıyor. Bunun >cbcbi 
basittir; avcı t<:.'"'"arc1cri bombar
d.uu:m uçakları kadar uzwı yol gi
denıi"orlar. İngiliz hava Ü !erinin 
Norvcçlc olan mestfeleri, avcııa
r.ın Norveç tı tüne kaı ar g Up mu· 
harelıe ettikten sonra dönmele • 
rine itukan ,·crıniyecc.k kadar u .. 
zaktır. Halbuki Almanlarınki da
ha yakındır. Alnı· nlar Danimarka 
hava 1üslcrinden de ı.stifade ettik
lerinden lngifü bombardıman tay· 
yarelerinin Norveçin ccllubunda 
ve Baltık denizi sahHlerindeki fa. 
aliycti P."iiçle-;miı;fa. Çünkü ora· 
!ara vakın olan Alınan üslerinden 
kalk~cak avcıların İngilizleri kar
•ılaması k" bil.dir. 

J'.öon·eç harekatı devam ede<:e • 
ğine g(;re, müttef.i.kler ilıl1'.Ç iske· 
lelerini daha emnıycte almak ve 
kara harekatına müL-ssir surette 
istirak eden Alm.n hombardııuan 
tan·arclerini karşılamak üzere 
Norveç topraklarında birkaç hava 
üs~ü tesisine mecburdurlar. 

Bu ihtiyacı ehemmiyetle dik -
kate aldıklarına şüphe olnuyan 
müttefikler Norveçten avcı ve 
bombardıman filolarını uçurınağa 
başladıkları gün işlerini sigıorta -
Jamış olacaklardır. 

IKISA POLİS HARERLER~ 
"'" Vatman SaJJTiirdin idM<'S'.i.ııı:IOO 

15 numaralı tramvay Kızıltop.-ak
ta belediyenin 66 ıı.uıma.raolı çöp 
a;vabasına ç~ parçalamışt1r. * Avadis adında bir çoouk Ga
lalarla tramvaya :ıt!amaık lb-1.erke>n 
d~rek mut.telii:f :yerlenmten ya
ralanmıstı r. * Fmihte bir ~ZOIZ .f.abıtiikası::
da çalışan Yusuf adıını4 bir- amele 
bir !f,şen'in kınhnasıile ko)u.odan 
yaııalanmııştır. 

FER LONDRADA TOPLANDI 
Parı. 28 (H·ırurlJ - Yıiksek 

Müttefik Hırrb Şurası bir lıafta i- luaalar; 
çinde il.-iııci defa olarak, Londrada lekeııda F. SERTELLl Cevdet Reti~YULARIURAN.) 
toplanmıştır. Celse uzıın sünne- , ~ - -
m~ir. Yakm bir atiM taharldü.ç eC-fB" t ft •• 0 0 t ı"frcler ya• 
mesi muhteme-1 muhtetif vaziyet- 1 ır ara an muşırıye e ş 
ler gözden geçirilmış t'e bazı ka- u d, f f 
rarkzr almmı,-ıı... . gıyor ığer tara tan mutasarrı 
BiR İNGİLİZ GENERAUNlN 

ESiR EDILD!Cl YALAN sıkıştırılıyor 
Londra 28 (Hususi) - Non·eç

te b;r İngıliz Generali ıle erkanı· 
harbiyesinın esir edildıği 1ıakkı,,,. 
da Alman radyo ve a;amlarının 
ı:erdı kleri haberler Londrada ka
tiyrtfe tekzib eqilmektedir. 

RlBBENTROP'UN NUTKU NA-
SIL KARŞILANDI 

Paıis 28 (Hmus1) - Ribben • 
trop'un nııtkuııdan bahsedetı ga
ze~ler, bu nutı.-u ALırıanyanın res
'1<i ağızdan ifade edilen bir zaa.fi 
olarak telıikki etmektedir. Bu nu
tuk ltalyada da iyi karşılanma • 
ııııştır. Halbuki Fon Ribbentrop'
dan da.ha başka. sözler bekleniyor
du. Amerika ma.hafili de bu fikir-
dedir. • 

Macaristanda gazeteler, nutku 
sadece nesretmekl.e iktifa etmiş -
!er ve lıiç bir mütalea aerdetme
miş1erdir. 

İsveçte Von Ribbentrop'un dün
kü nutkunda vernıiş olduğu temi
nata rağmen, gizli bir ihtarda bıı
lunduğu kanaati ı•ardır. lsveç hü
kumeti şimdiye kadar almakta ol
duğu bütün müdafa tedb:rltrini 
kuvvetlendirmekte devam edecek· 
cektir. 

BİR. İNGiLİZ AMiRALi DAIIA 
ZIYADE cür.'ET isTlYOR 
Londra 28- t:ınumi harpte Ak

denizde İng:liz donanma,ına ku
manda eden Amirol Keys bir ma
kale neşrederek i başında bulu -
nanların cür'et ve ces~rctle hare
ket etmesmi istemiştir.Amiral de
miştir ki: 

.Çanakkalede cür'e~ ve cesaret· 
le harel:et etme<Uk, bunun için te
şebbüsümüz netircsiz kaldı. DBl.
buki Almanların işgali altında bu· 
lunaıı Belçika sahillerine cür'et ve 
cesaretle taarruzlar yaptık ve mu· 
vaffak olduk .. 

Sovyetler 
Almanlar 

{Başmakaleden devaın) 

tice bugün üzerinde durduğumuz 
vazlvetler haJis olmuştur. 

Norverte J:ıarp halinde hulunan 
Alman kuvayi külliyc•inin nzi -
yetin·~en emin olma~n, ha,·n, deniz 
yolu ile takviye kıtaatı ve cephane 
alabilmesinin müemml'n buhıu • 
ması .ihtinıaline gelince filhakika 
böyle bir vaziyetin meveudiyeti 
İsv~~e- Y.~pılnı •ı mutas.:ner tc
cavuzu luzunı..uz kılabilir. Ancak 
lıövle ~ir vazi. ·~tin mevcut olu~ 
ol~d~oını tayınde İ•e en açık ve 
muessır nusula h.ırckat sahaların· 
dili dımıındur ki, bn yolda hü _ 
kü~ vermek için de bu harekatı 
ta.kin ehnek kafidir. 

ETE.M İZZET BENİCE 
• 1 •••• 1 • 1 • • • •••••••••••••• 

Çorlu ve r ckirdağda 
heyelanlar 

r._~ıu 28 (Hıısıısl) ~ Çorlunun 
Ift!uırmen ve Tek rdağının Nu.•
rat. !~ kCJylerindP vukııa gelen he- ı 
yelıinlardan mevzH birkaç çökün
tü ve kayma olm~ur. Bu he . 

, yeUi~ar neticesinde bazı evlerde ı 
zenun ve duvar çatlakları gönu • 
müştür. 

Reşit Pa'a, Seliınik valisinııı tez
keresinden ilci g!in sonra, Yunan 
konsolosuııa > azdı~ı yukarıdaki 
tezkereye konsolos ne cevop ver
se beğcnibİJJ.iz?. 

Yukarıdaki tezkereye hemen er
le•i gün ceup veren Yunan kon· 
solosunun iki satırlık tahrirııtıııı 
geliniz birLkte gözden ı;eçittlinı: 
(Vesika: 35) 

No. 83 
Serez mutasarrıfı ~it P3';3 

llazretler. ne 
•Teb.:ı.li Ywıanl'.)'eden olan Sp;,.. 

ridon MaJe Efendmm uç aydan -
ben koııwla !rom uz.u.a vaıı.fe ile 
ımw<ellef oldugun wı tıevanı teyjdi 
temw.ıtı ilıtıraımkar.ye 7'Crıa ıtt> 
haz kıL!JU.ı.. ö mavıs 321 

Serez Yunan Jooııro~osu 
\lınu.) 

Reşit Paşa, hükümctin ihraç ta· 
lehine Yunan konsoloounun mıis- 1 
bet cevap vereccgini sanıyordu. Zi· 
ra, (l\iale) gibi şüpheli bir ada
mın ı: uu~&Jl kon!toJosJugunca bun· 
dan f.zla h:waye edileceği talı • 
n1in edilemezdi. 

Reşit Paşa, (.\lale) nin yinni 
dört" saat zarlınJa Serezdcn \'\ka
rılmasmı iste il:'ı halde konsolo -
sun Jukarıda verdigı ceup, hem 
mut""!'a nfı, henı de lbrahım Pa· 
şaıı hayrete düşürmüştü. 

(,la e) hiıJı.wncLin ı:oıu önün
de fsadat \'e tahrikaıuıa de, aın 
edecek, hükümet de buna siı ut· 
la mı mukabele edecekti? 
İbrahim Paşa bu hadiseyi h•z· 

nıedemiyordu. 
Bir taraftan Jlfüşiriyetc şifreler 

yaji'dı.rmağa, diğl'r taraftan da ı 
mu tas.mit sıkıı,ı.:nıağa başlamıştı.\ 

Hükümetin l\Ialeııin 24 saat zar
fında Screıdcn ıhracı talebine Yu
nan konsoloshane.• iki satırlık bir 
tezkere ile ve Malenin konsolos • 
hanede memur olduğunun beya • 
nile iktifa etmişti. 

Fakat İbr .. lıim Paşa da partiyi 
bırakmamıştı. İbrahim Pa.,<a, fır
sat zuhunında mülkiye erk.inıw 
hırpalamaktan hoşlanır ve bu • 
nınila da iştihar cimi• bir zattı. 
Mutasarrıf Reşit Paşayı biru hır
palamak fııoatı da şimdi eline ı:eç
misti. Tabii bwıu ihmal etmedi 
ve ona aşağıdaki •sedidülmcaı. 
tezkereyi ~·azdı: (Vesika: 3i) 

Serez muiasarrıflığı 
canibi alisine 

29.> hudut; 
cSerezin Kire~iharu dahi denir 

1'cn Vakıfhanmda mu.kim Llgoslu 
Prekop mm şalı.sın üç ı;ünder.beri 
ga.,,bııbetle Ma.rgaorıt anatra.stın ve 
c va:nnda bazı Rıırn hezelcm ve 
erbabı !asarlı nczdine ı;ritttR:i ve 
bu a.ksam ve yahut varın avdetı'<
:re .iMizaT edildiği anevsukiyeti 
kat rn·e tahtında olıaralk istihbar ı 
kılı.nmıt;tır. Merkumun buldur:ıla
rı:ıık keyfiyeti gaybubet ve mahalli 
aız:.o::cetı dli<len hlr sureti mı.r:cika
fa.ne ve tazyı:kıkiıranede t~klk ve 
sua·I eıflıiikte baızı haf.ayanın in
k±~Jına badi olaca~ı şüphesiz ad
cledilmektedır. 

~6 nisan 321 tarih \ e iıd yüz on 
alt• nıanarnlı tez~ malılfuüie 
mevcudiyet ve f:i:kI1i mefsedcl> izah 
ve iş'll'l" kılman ""' ahiren mayıa 
C'Vaili.....ıe m<ıınteşı.r ve lıcliyyen 
&!reze ithal ohınmakta Wlurum 
(E:.ııriır=) nam Ywı.ın ~etesi 
n11Sha}aınndan ll:ılı1i:nae dahi. Serell 
\'e Droıma, cihetlıcrıncleki YUOOD 
eşl..-ı.vasına me:rlwmun memurıyeC 
ve J1iVasc-ti alenen muharrer 00... 
lunması iıst'.hbarı ise m rkum M> 
lemn ne dcrc.:clerde b..- yad ı:iır 
ruduğımu <'OOtermeklc-. beraber 
ireı.diıımıın birnulı.aba b.iırka.ç gtin 
buradan muse-~ gaybubetlıe 
tekr;ır avdet ey .ediğ.ı ctalu mu -
ıı,.Jd:ak olarak ani ,,[=ş ve keza 
Yunan. koll60losh:ıncsıne misafırE!V 
tari.kıle '"elmiş olan di:ıer bır ~nı; 
Yunaolının daıhı burad.a bazı RUQ 
senıenlerinıe eslJıa S1ıi:ıı:ıalinc ta -
lırn il.e iştigal eyıedıği ve hattl 
merkumun deminki tez.kerede h.a.
reketı ~yan olunan çeteye dahi! 
~· avr:ıca .ı:şitilllllŞilı'. 

M:ı.le ve ana hempa olan d:i:ğ.,... 
genç refiki hakkında. ve Se!'<=-e 
devam eclectelen i.hza!'at ve tesvi
kırtı fesatk!ranei Yunıaciyeye ve 
Rumlarca madısü:s teşclbüsa ı. ie
sacivey e da::r vuJrubulaı buıJ<:a 
i:;'aratı senaverıv-e arşı hük.u -
metı'e hen.uz bı.r muamelUJ mü~ 
a.:re ve teaa:t>;ri mW<taz.)e itWlaıı 
olumnadıt:ı ve ehen:mi) ı: .... e ese1i 
faaliyet ve mevcud:ir;et. göstedl -
n:edıf(i kemali teessüfle meşhut 
ol'makta okhı,lıundaa ve bu hali 
pürihmalin devamı atiıyen mes'u
!..i>yeti az:m bazı vahim rıetaylci 
müıkeddere zı.ıJıurun.u anü<ıddi o!r 
ması melhıuz id~ beyeın;na 
l'necbu.ruyet elverıni:ş'tı.r. Olbapta..> 

26 Mayıs 321 
Ferk İ.brahiın 

İbrailını Paşa yukarıdaki tez -
kerenın müsveddesini bizzat ken
disi yamuı;tı. Müsbet delailin ve 
<Male) ııin Yunan konsolo:.hancsJ.. 
nin resmi memuru buJunma::.ı .)-ii
zünden birşey yapamıyacak vazi
yette olan mutasarnf R<»it Paı;a, 
bu vuiyet karŞlSlllda şaşırıp kal
mlljtı. Gerçi bu tezkereyi derhal 
polise havale etmişse de, bu havelo 
ile de müsbet bir netice almanu
yacaktı. 

&eş"t Pa~a bi:r taraftan da d p
lomatik kanallarla (l\I~le) nin Sc~ 
rc,dcn teb'idine teşebbüs etmiş ,.e 
vilaı ·ile müfettişi umum.iliğe u
zun mektuplar l azıp göndermişti. 
İbrahim Paşanın bu mesele hak,. 

kında .fazla hassasiyet göstermek
te hakkı vardı. Zira fırka erkim a
rasında b1ı:çok büyük rütbeli za
bitler: .1Ne yazık .. Hükümet ca -
susluğu \"e gayritabii vaziyeti her 
kesin gözü önünde durıın bir ada.
mı şehirden dışarıya çı.kM&mı -
~or!. diJe söylenmiıe başlanuşlı. 
lbrahim Pa.,a, fırka kumıındam 
sıfatile bunları duydukça sınl:rlc
niyor ve acz>ne hamledilınemcst 
için, mutaaarrıfa ağır mealde tez
kereler yağdırıyordu. 

(Devamı ,·ar) 

Beyoğlu İstiklal Caddes'nde Fran sız Ti ·atro<u yanında 13G No. 

Vi • 
1 Tuhafiye 

mağaz8Sl 

itibar!'tl Mecburi kapanış münasebetile bugünden 

BUTON MALLARINI 
ELDEN ÇIKARIYOR. 

Fevkalade tenzilat 

m:::mım BugUn M ELEK'ta 2 saat !)glenca - Zevk. Neş'e Kahkahası m!:iiia 

ZOGORT MİLYONER 
İht4amlı ve zcıWn sahı: r içer.isinde ~ b:r film.. 

Baş rollerde: JANET GA YNOR. PAULETTE GODDARD-119UGLAS FAIRBANKS Jr. 
Ayrıca: M E T R O J U R N A L - En son havadisler , __ _ 

Bugün TAKSİM Sinemasında 
Bu seııe Türk.iyede yapılan en büyük 2 Fil mi birden 

,~~ b · 7.arı kiığıt g tinlim. !\fa
. \;, lt;ı~nd ı:cçti, bu ıııcktnbıı 

•ı lop~ 1• ilana ,·erd~ bir de 
ıı,, ı: 

Şehime Sultanın tahrirli ela güz
leri yine ko;yu dü~üncc bulutlari
le kaplanını ·tı. Ent, kuyumcu -
nun dediği gibi işi öğrend:ktcn 
sonra zevcini tckrnr elde etmek 
kolaydı. Fakat o Alınan artisti de· 
nilen kadın acaba doktor Şevke- 1 
tin peşini bırakacak, yt>kasını ko- 1 
yuvcrccek miydi? 

- Ben, eminim Sultanım .. Am
ma, eğer sizi alıkoyacak bir mani 
yoksa bir defa da siz görü,seniz .. 

- Onun söylediği yere gidemem 
ki... Göz Hekimi 

- Fena bir ye~ değildir efendim. 
1- YILMAZ ALI 2- TAŞ PAR ASI 

• ı l.ı· b . ku h·· arma , e), r -
hn C\\ ela itan haz-
d \ i b in 

ı net c 
t o tı ' kcn· 
• Cc • iıliJI ı .. 1. O .. an son-

Sr.ltan bıııı~ hiç ihtimal ,·enni
yor, koc:ısına musallat olan bu 
kadının taarruz! r,na devam ede
ce., ııi mulı. kkak lıuluJ «du. 

Beyoi!lunun en lüks salonııdur. 1 Dr. Murat Rami Aydın Modern Türk polisıiıri!n i t.irııkile tertip ve tem&il 
Bütün büyük adamlar oraya g1. Beyoğlu • Parmak.kapı, İmam edilen zabıt.. ve ciıuıyet Romanı Gtildiizen ve ağlaUuı bir fille facias1 
derler. Hem hıısnsı locaları da sokak No. 2 Tel. 415S3 f Eser: ~T NURİ GÜNTEKİN 
vardır. Sizin oraya gittiğinizi kim ' Mııa) ene ve her türlll göz Eau: VA. NO. \ · ' 
bılecek Sultanım.. ' amelivatı fıkaraya nara.•udır. Seanslar: 11 - 2,30 • 6 - ve 9,30 cin Sean !ar: 1 • 4.30 ve 8 de 

(Devamı Hır) mi3iiİK.:~~~~~gA.ijiiz.0 Mı::=::mm::::ı:::ııı:ı::::::;::z:ı;ı;;mımm:ı=..:;;:;;--mı:::cııı:mlill:a:;aca;:;w:;;;:::ı::;z:aımczı~"",..llmll.'!!ml . 



ESKJ Ye YEM ROMATiZMA, 
slYArtK -UJMBAGO -OMUZ -

ARKA •BEL· Diz- KALÇA 
Ye Soğuk algmlık.lanndan ileri 

gelen fiddetli ıığnlarmı 

----=-•TESKİN ve İZALE EDER. mıız~--· 

1 lnhlı•rlar u. 1 
Cimi Mik. eksiltme p kli saat 

50 ldbhıi!r ıwz ÇtJValı 150.000 A. (m~ mınım) pazadıık 15 
Bııbdıit kapak !!00.000 • • 15.30 

1 - ŞMı\'name ve 'bakat;~ ika.pal< ~ muciıbince yuilauda ya.. 
zW.ı maılızeıne hw>Mınnda gOOt:erilıelı ~11erle satın aLımcaiııtll". 

n - P~ 30/IV/940 salı giEü Kıabataşta lwazı.m ve~ 
Jaaıt ~dri aJııın lromisyonUllda ~· 

nı - Şartııı.ııme1'er sözü ~ ~ pa.r:ıınz ~m ... 
IV - İGl>icl'kııirı paz.amk OQin tayUı olıman gün Ve saatlerde teidif 

edeed.dleri fiat. ve ~ üzeriırıden % 7,5 gıi:VUJ!Il(! paralacıle birlikte 
meııkftr kıoınis:\"«lla mAiracaıııtl11!rı. .3073. 

* * Cinai aılkdarı malıaaı- 'fo7,5 te ekslltmeııfn 
tekli auti men B. minatı 

Lira Kr. Lira Kr. 

Dalga Uzunluğu: -

1648 m. 182 Kc/s. UO Kw. 
T.AP. 31. 7 m. 9465 Kc/s. UO Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/s. ZO Kw. -

Her gün, öğlenleri 19.74 metre/ 
15195 kilosikl TAQ ve akşamları 
3L 7 metre/ 9465 kilosikl TAP kı
sa dalga postalarile yapılmakta 
olan: 

ECNEBİ DiIJ.ERDE HABER
LER NEŞRİYAT PROGRAMI: 

Birinci ıervis İkinci servis 

ŞİRKETİ HA YRIYEDEN . 1 
~..: • h urifefl ~vı;-·Çl ..-apurlanna mabsuı ilk ba ar 111bi~ 

1 Mayıı 1940 Çal'f8;Dlba ııab&hmdan itibare.D 
edilecektir. 

ADEMİ İKTİDA~ 

HD.RM.ö;Bi~ I 
600 adet 15000 - 1125 - pıızaırlık 
400 ıbob n • m~ :ooırmna • SATIŞ İLANI 14 

15 Saat 17.30 J ablethtrl her eczanede bulunur 
• 17.45 p_.. k..- 12S5) Gal.ıa, lotanbul 

İranca Saat 12.00 
Arapça a 12.15 

lstanbul Beşinci İcra Memurluğundan: I - Şaaıtrnııme vıeo met.aıl kağıdı nüanurıesi mucibmce ~ cİ!ıS 
""' mr~ı y;ıınl• eşya bizaJarvıcia ııöstefil~n usulılerle satın alınıar 
oaılıltlr. 

Ellence a 13.45 • a45 -
• 21.00 ··-----------;;;;;...;;;.;.;. ... -_.;.. ____ ~ / 

zeki w All;;ı.ye Muılradd:t- ıt:araiındıan Vakıf p..,aıwr İda.ı-e&'ioıııden 
ıam ..,_ n~ borç alınan paraya mukalbı'l blrmci ôereıcıeodle ;.. 
~ pin ilmıi:; olup borc1H1 Ö<Hımanu~oıden d'ola.yı satıJıı:ı:amınıa. ıra.. 
IPI' yeır.iıllen ve a.aımamlDQ :ıoem;li üç EilıA'Nllkuf tarafından (2150) lira 00 
lııaus k.zymet taktli:r edilmiış olan. K~da T-.ıiı4ıakadı maıbailQ>Hı.in 
~ eaddESinde <Ski 10, 12, n miil«=er, yen; 14, 16 k:aıpı N.o. lı 
btr ıtarafı Fatma veıxseierinln mmzil'., bir ıtaraiı İfa'.lrat'in mEttı<ZAI w 
bıihçesi, bir ıtaraiı c>kıınarı ~ ıdoağı ııe ıtaımfı rııbi.i ~ 
oarlkhilıe mabdw:! ıiloi al:ışaıp .,......, evsaf w mesah.ası a~ğLda yaızııhdır: 

Fransızca • 14.00 
İnıı'ilizce a 14.15 
Bulgarca a 14.30 

• 21.151--- - - ------ --------___. • 
• 18.30 

Gayıtinfnkul taj 6 'il'<' 8 No. h bir çatı aJ:t.nda ili ahşap E'lldir. 
11 No. lı &:ısım: Sokakdan meırdivenlıe çıJillao kapıdan g.ri.ldıikte D

l'f'Silmarı bir pa.-puçlıuık, bir an!re ve bii' oda, :ııem.ni. kmmızı ~ c1öı;e11 
1le ~bir lı.üpii olan b"' ~ vardır. 

Birinci icat: B . .-~ .baışı ii2<rinde biri yiilclü 1 ılti odadan iıba• 
ıııe1ıt11r. 

iBinaıda E!lekılriJt ımevoıııt olup aokak aeıplıesindeıJt odanın aıı:tı bod
llll!!Dduır. 

8 Nb. h losııın: 6 No. lı kısmm mütıenaızındı:r. Kapıdan gi:riki.ikıtıe biır 
pa:po<.iı*. antre, bİ<" oda ....... :r.anirı.i bmıı<ı çlııı dö(ı<ıli ıiçmde göınü.hü 
ı.- l!;üp olen mu1:faık vardrr. 

IBırmci kat: Bir mM±iveııı baçı. 62ıeri.nde ·bici yük:hl ıti<.i odada.n Jba
ıı:ıedl\.ıır. ~ ıl>e6isıwtl ~uıt:tıır. 

IHeıı" ta _kısma ah l::ııabçOOe tdum4:ıalı bir kuyu, çimento biır hıııvuıl, 
meyıwı 1'e gill fwtan)an varılır. 

!BıioaJıtn bir.isiırı.in ~ kalt penoeTeler, dıElmir parmaklıklı olup cep. 

II - Biıdıon rnuhwnrnm tıe.:k-.li muvıalkikaıt teanmaıt.ı elkısiltnro sa..Uer.i 
~ y.aızıhtbr. 

m - Pazarlık 6/V f.)40 ~· ııünü Kabaıtaşta 1evmım ve mü
boıcy11l'flt şubesinddlti alım Jıxını.isyoouıırla Y"Pılaeak\1". 

IV -~ sözü ~çm l!llbeden para6lrl ~ gibi nü 
rmmekT de Jl1)rü.lıebi:li. 

V - İsll!4tli1Hin .,......:bk jçiı:ı tıayİ!ıt oluna.ı ~ ve saıaüe:n:te- % 1,;,1 
~ peralarile bi.dli:kıtı.'.ı mezkiır Oocm syoıı.a mü:recaıatlım. (3202) 

SATIŞ iLANI 
İstanbul Beşinci icra Memurluğundan : 

iNıarL!l taıraimdan Valuf Paralar İrlareei'nrlen 23966 1lk1'8rl cmrı'8'f'Q>
ıJ'le borç aiOOıaaı paraya mukaıb ij biriınci dı'ırecede pob ık ~ılımit; o
lıı,p borcun ödenım'~ dobyı saıtı.llımısma1karnr ver.~ ve tamamı
na eiı.ııi ""'1i<uıf !barafından (708) l:iıra 00 kurUIŞ kıymet takdk (ld:ıl.mış o
lan Kasıım:paışada Ktrlıaksız Ahnet K.aıptarı anaıhaTh.'ElfrıO Nalı.ncı IBay
nıan ook:ıi(ıında l'!Skıi 80, 80 mükerrer 'YE'n; 2, 118 kapı No. h b 'r tar.ııf.ı ak
tıaa' liayft ~ Ayşe Sıdıka menrLili ~ arka taıra.fı Hesna mem.ilj ""· De
-· sokıaiıı vıe N<i.lı.ııcı c:ıdrlooi. Jıe Q€'W'İli dükk1ıru olruı aıhşa.p "'11in ~
llllll' ve mesah<ıSl aşağıda ya.zrlırl'ıc: 

U4/1 t.aj No. lı dülokan: Ul)hesı taMa lrepenkli olup zern.1r111 çı.. 
nn~ıeı-ıix:ıd""-... UT. 

bede blııtt şatın.iş vardır. 
IM•sabası: Tamamı 304 metre munbbaı olup 'bundan 57 ~tre m·- 2 ıtaj No. b haır.e: Kapıda;n ıiç<:ri fıi'.rllklıJvt<" karesım:an bı:r papuçh.ık 

aıll:tıııııs. b"mılar ve 217 m<iıre murabbaı da balı~ r. ~ u- .ııömfilü b.ı!: kü.p, bi:r mıııttak ınab.al.l.i<lıir. 
Yukarıda hudud, evsaf ve mesahıası yazılı ~ 1v."imerıJrultin tamamı Bir ilci kat: Bir ımeroi'\ren !başı üııennde bir oda, bi.r heliıdır. 

llÇıJı: ~ ıkonmYıŞ olup 30/5/94-0 ta:rimm rasUıyıaın ~be günii İk:ııci kırt: Biır sofa ü~rııciJeo bııhıdl yük ve dlol.aıbı olaın. :.kı odadır. 
mı.aıt 14 dıeıı 16 ya kadar- Yenipos'".aııedıe- AdJiY<O bin:asmda daiT<ani.ulc açık A2ıka octamn p!ırw<.'T\~ri yoktur. Bu odıır-.rn önOOıde ~nko taras v"1'd11-. 
artı.ımııa ile ııat:ılacalotı:r. Actt=ıa bedel:i muham:nen kıvmeotin % 75 şini BahQ<dıe .ıru ciut ağacı In€'1TC\11ıtur. 1 
bulduliıı takdirde gayrimeııılrul aı çok arttu"anın üzerine ihale edilecek, 4 ıtaj No. h kısım: Kapıdan c;t'ı•i 1:ıri':d,,i:rtıe brr aralrk b r otla b.i:r 
!iksi 1akdirde en son ıı:r:ttmmın t&ehhüdü baki kalmak Üzl'Te arttırma on h<"Iı:l. 
beş gün~ ıtı!md.Lt ed::Jerak 14/6/94-0 ta:r jj~ ra$:hya."lı cuma günü Birı:oci ıkaıt: für aTalık ve bir Nhııclır • 
....,.t 14 den 16 va luıd'.ır yine dairemizde ikinci açık arttırması yapıla- Her i!ti kı.qm<la eLekt:ı-i:k t ı;ısa.tı .......-.±r. İs.1<-fın ed ~ lb ~k •<;"'1 mü-
cak w bu !!!cinci aırtıWım:ırla an:t:ı.rma 'bedel. rnııheımancn k>yme1J il! '1< b:rn rtamire muhtaç oor"cecl-e lıacaptır. 
'llfi mi hııJıınazsa borç 2200 r.urn:ıra.h kamın tııü!ltü.mlıer.in: ~ beş mü- .M.esahası: 72,5 nıetrc ım.ı.ralbbaı olluı> """nım 19 me1,.. ırr ~n.l:Jbıh 
llw.i takslitıte ödl ıııımek iirere.toci.ı ecblıeırck saıtış geri ıbını.luiı<ıcakıt.ır. bahçe ~i k.ıılmı.ı ~ hi.P..a yapıl}mr.trr. 

s.ı.t"' "'C>;i.ıırut. Tal.ıplain arttırmaya ~uıen evvel muhammen Yukarıda hudud. Evsaf ve ıneso.r.ası yazılı gayri mel'ku u~ tama-
lnymaün 7< 7,5 nisbetind<ı pey akçesi veıımeleri veya milli bi.r bankanın j!l11l .ıll;ıık arıtitumır\'3. k~ o.ı.up :ı-0/5/940 tm n<o Tas an ı _ 
\eminat mektubunu ıbraz etmeleri Jazımdır. gum.ı sa.at. 14 den 16 ya kadar yem postane bınasın<laıki daireı:'1zd~ açık 

Birikmi.• vergileorle bcledi.ycyE- ait tıernriıriye ve t.:.-..:ifiye ve telli.- arttırma. ile sa.tılacııktır. Arttmna b<:-delU muhammen kıyı~tin ', 75 
ltre resimleri ve vakıf karesi SOftış bedelindm tenril edilE'. 20 senelik şini bııJriugu t.akdirdıe gay menkul en ~'Ol.1<. artlıranın üzerıne ıhale e
taviz bedeli m(işterive e.ittır. dılecek. a.ksı t:<kdirde en son art:tıranın taah üdü baJd kalnıak ü~re 

••• 
18.- Program ve memleket 

saat ayarı, 18.05 Müzik: Radyo 
Caz orkestrası, (Şef: İbrahim Öz
gül'), Soprano Bedriye Tiizün'
ün ~•tirakiyle. 18.30 Çocuk saati, 
18.55 SE'Tbest saat, 19.10 Memle-
ket saot a•ıarı, Ajans ve mete
oroloji haberleri, 19.30 Müzik: 
Çalanlar: İzzettin Ökte, Kemal 
N. Seyhun, Şerif İçli, Cevdet 
Çağla. Okuyan: Sad. Hoşses, Ra
dife Ertem, Mahmut Karındaş, 
20,15 Kon= (Çocuk Esirgeme 
KuTUmu tarafından), 20.30 Mü
zik: Fasıl M'!jeti, 21 J5 Müzik: 
Nüsret Kayar tarafından Viyo
lonsel parçaları. 21,35 Müzik: 
Cazbant (pi.), 22,15 MemLeket 
saat ayan. A ians haberleri. zi.. 

raat, esham - tahviUıt, kambiyo -
nukut borsası (fiyat}, 22.30 A
jans spor sı>rtıisı. 22,40 M iizik· 
Cazbant (p, ı, 23,25/23,30 Yarınki 
prcıgram Ve kapant~. 

2004 No. lı icra ve iflas Jı:anı.ınunım 126 ıru:ı ma'..<resinin 4 üncü fık- arttuma on ~. gii~ mLd<tetle tenid'>t cd !er , .14/6/940 tar ıar.c fili.-'L
msmca, bu ııayriroen]rul üzerinde ipoı1ıekJ.i alaca:kl'-Jar ile ruğer alaka-

1 
hyan CUl!lUI gLIDU sa.a.t 14 dem 16 Ya ıkııdar y 'ne da.:roıJHzde ıkıu!Cl a~·ık arıt

daıranm ve irifaık hıı:kkı salıipl.e.-mın bu ha:klarını ye hususi.Le faiz ve ltı:ınnası. yapılacak, ve ~u ıkıncı a.:ttınnada l(a'l;'TI men!lm. ell çok EJıııbtı-
-"- ~._ 0Jan ,_._,,_,_ b =. . •~L'-'-- ""bar 20 •• l'Gl11'1 ll'l'Cl"ill~ iıhıa:iJ. cdi.Jl('<Ccikl.IT. 1 ·-+,:f~~~..:::;::... ~a.ı.a uıu:ı A111 .. ua.ıdl-mı, u ~nın neşn 'tıiiüwnaıt"u ı- ı.ı en gun 1 . . •. . • . TAM ıJJtETLE 
~ evnakı müabitelerile biklirı:neleri ic&beder. Aksi halde hakları Satış peşindır. T:wpler:n arttırmaya l(!"'!l'lEzden eVV"e\ rru'la ı.ınen tJOOOO Li·ı 
tı.pu ııicili:loe sabit olmadıkça satış bedcliınin uaylaşınasından hariç ka- lkzyınet.in ~· 7,5 nisbetinde pey akçesı vennelerı veya millı bir ban-
lııc..W..n ve daha fazla mıolfmıat almaık ;ırtiyenlerin· 30/4/940 t&ırh<rı- kanm.1<eminat mektubunu ;b~z etme\cri liiz.ımdır. . . .-
d@n iıliibe:resı ber~in gördıi.lmesi. için açı.1ı: bulundurulacak olan aı"I- ! . BırilonL~ vergı\erle be!E<liyeye aıt. teovırr:ye, tanzıfıye w tc~ 'al ye 
ıtsma şaaıtıı ... •"'"'ôe 938/1266 No. 1ı dosyasına müracaatları ilan olu _ ıresımlerı ve vı>kıf 1caresı satış bedelinden tenzil ooi·Lr. 20 ~cnt-!ik ta-
bW'. (3397) ıviz l:ııed.eli müşteriye aittir. 

2004 mı:ınaralı icra ve iflıis kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü 
Hemşire ve hasta bakıclBA y ANLARA -.. fıkrasınca, bu ıı:~vr menkuı ~indc. ıpotekii a1acak1ı1ar rıe diğ'<r aıa.
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J'ıio. 285-43 Yazan: M. SAMI KARAYEL 

Siz, şevketce ve kudretce kendinizi bizimle 
müsavi mi addediyor.sunuz ? 

- Biz. Osmanlı devletinin da - 1 
vetı üurine g{'lmi bulunuyoruz. 
Aramızda aktolunacak sulhun kud
ret ve şev ketçe müsavi iki bükü
met Lrasında oldujhı gibi yapıl _ 
rnasını talep ~deriz ve Rodos kra
lının '\'Cl1?'İ ta ımadığını da ayrıca 
beyan c.ı;lerinı. dedi. 

Gl'dik Ahmet Paşanıı kaşları ~a
tılmıştı. U z ııs:ı, Anadohıya ve 
Rumeliyc, tii Tin-esteye kadar u
za:ıan hudutlar , Akdenizc ve A- ı 
dalar denizine hnkim olan brr dev- , 
lctin veririazamı )'erinden oyna • ı 
B1l tı. 

ırnrük bir Rodos krallığı (he);) 
nln elçisi ne maıi"nıune koouıu • 

yordu. Otrant f~ihi, muka~ 1 
etti: 

- Rodos beyi ile Padisahım ak· 1 

ran olamaz .. Siz şnketç~ ve kod-• 
retçe bizimle müsavi mi addedi -
yorsunuz kendjn;zi?. Bu nasıl iş' 
Biz. Tuna boy! rına, Adri:vatik sa
hillerine, Otranta .. bütün bir Ru
meli ve Anadolu.ı a \'e üste de Bi
zansa hakim bir iınparntorluğuz .. 
Biz, Rodos beyinden çok büyük 
devletlerle yaptığımız müzakere
lerde bile şart kabul etmeden ko
nuşan vezil'J.,riz .. 4N.I. 

Gedik Ahmet P~şa. bu sözlerile 
el(ileri ürkütmek, hiç ol1DJ1zsa .--. 
refli bir sulh akteJlemek n.İ,yetin-

de idi. Mükiıleıne j~nde Sultan 
Cemden bahis yoktu. 

Ahmet Paı;a, sözlerini bitinlik
ten sonra, el~l Oltarno cevap ver ... 
di: 

- Bi2, müsa\'i şevkete sahip bir 
devlet gibi konw;abiliriz. Sa -
lahiyetimiz bu derecededir. Başka 
tü.rlü n1üza.kcreye devanum.ız im
kanı yoktur. 

Deymce Ahmet Paşa, daha zi -
yade li'ddet ı:ö.terir bir tavır al
dı. l''akat:. Me.ih Pn,,a, müzakere -
ni,n kopacağını -ve zaman \:e va
kitten istifadenin mümkün ola -
mıyacağını derkederek, derhal 
~eziriazama hitaben: 

- Paşa bir.der, müsaade bu -
yurulur mu?. dedi. 

Ahmet Pa,a; 
- Buyurunuz ... 
Deyince: elcilerin türl<çe bil -

med.ğine zahip olarak türkçe o
larak Ahmet Paşaya şunları söyle
di: 

- Paşam; şövalyeler iDatcı o -
lurlar .. Ben, bunlann karakterle
rini biliriDL Binaenaleyh, uzfoş
ma yoluna dor'TU gitmek ve daha 1 

&alrin olmak gerektir .. dedi. 
Fakat: elçilerden Dopra türkçe ı 

bilivordu. Mes.h Pa&anın ne söy
lediğinıe viikıi oldu. 

Dopra d>, l'i,-ilerek !\fesih Pa~a
nın söylediği. sözleri, arkadası 01-
tamonun kulai;ma fısıldadı. 

Mesih Paşanın tavsiyesi üzerine 
Gtdik Ahmet Paşa, lisanını biraz 
hafifleHL Israrlarından vazgeçer 
gibi oldu. 

İki taraf, haftalarca müzakere -
lerine devam eylediler . .Bu sırada 
Türk donann1ası ve ordusu hazır
lanıyordu. Hazırlıklar bitmek ü
zere idi. 

Fakat: haftalarca süren miiza • 
kereler sırasında bir kere dahi ol
sun Cem Sultandan bahsolunmu -
yordu. İki taraf da kurnazlık e -
diyordu. Lakin şövalyeler Türle -
!erin bu husustaki ziıflarına vakıf
tılaı. 

Nihayet, son müzakerelere doğ
ru. Rodos elrileri casusları T&sıta
sile Türklerin Rodos üzerine ha -
zırlık yaptıklarım hvber aldılar ... 
Bu. ıniihim bir mesele idi. Cem 
Sultan için yapılan bu hazırlıklar 
beyhude idi. Binaenaleyh, Rodosu 
muhasoradan \·e hücumdan kur -
tarmak için Cem Sultanın Bodos-

ta olmadığından bahsetmek li -
zın1dı. -

Oltarno son müzokemerin bi -
rinde, baklayı ıslattı: 

- Cem Sultanın Rodosa geldiği 
malfi:munuzdur .. 

Diye bir söz ortaya atınca Ah
met Paşa, Mesilı Paşa, birbirleri
ne baktılar .. Ne söyliyeceklerini, 
ne ceva"' vereceklerini bir an için 
mülahaza eylediler. 

Ahmet Pa"-; Oltarnonun bir -
denbire damdan dü~ercesine Cem 
Sultanı ortaya koymasına bir ma
na veremedi. Ve nezaketle sordu: 

- Bu, devleti aliyyeyj a!Rkadıtt 
eden bır mesele değildir. 

O!tarno da: 
- Veliahdı saltanattır. Binaen

aleyh, ilticasına karşı dostane mi
safirperverlik gösterildiğini arıet
mek istiyorum.. dedi. 

Mesilı Paşa, •Öze karışarak: 
· - İJt;ca, kendisi tarafından mı 
vaki oldu?. 

- Evet.. 
- Kom~u bulunmamız basebi-

Je devleti aliyyeye bild.i.ri.lmek «e
rekmez miydi? 

- İltica ani oldu. 
~ Paşa WrHerimizin lnı,yur • 

IKRA iYE FLANI 
1 adet 2000 J:ralık = 2000.- lirı 

3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • ::.üC· • = 3000.- • 

12 • 2;,() • - 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

25 • =- 5!lb0.- • 

Keşidder: l ~uhat, 1 mayıs, 
1 airus!.Pb, 1 ikınciteşrin tarih
lerinde yaptlır. - -- - ----------
1 Halkevlerinde 1 
ı-----
~lu H·a~lk.r .• doo~ n: 

Evıı:nır..cJ.e Eskr ırrı musalı<ı.kaıkın J 

yapıılooaıkltı r. 

1 - 5 !IIlJ3'.Y"' 94-0 pazar ~u _. \ 
aıt 10 du sungü mooaırezesıı. 1 

2 - 12 m<l\ iti 940 J)3ZJıT günü 911>

<\t 1 O da Epe ırrıüsa bakası. 
3 - 26 mayıs 940 p.:ızaır günü sıv 

aıt 10 d:a kılıç anüsablmsı. 
• Miisaıbaıkalıa.rdıa birınci, ikiııci 

""" üçüncül.fiğü kaza noan kıra m iir 
kirf.aıt ""ırıılıecelotıır. Mü.sı>bakoa)"a i.ş
ıtıirik ~dıeıc:ekM!ırin E,ı l!Thiz Spor şu

•b:s.'ll!(ı mü•-aıca.a.t ederek ka.ydoluır 
ma kıınru rica edeori2. 

duklıu;ı veçhile bu devleti aliyyeyi 
ali-kadar etmez. 

- Hayır; misafirperverN..t.en 
bahsetmek istiyorunı. 

- Tl'~'!k.kii:r ederiz. 
- Fal<•t. şehuıde şimdi Rodos-

ta değillerdir. 
Deyince, Ahmet Paşa tehalükle: 
- Ya, nerededirler? 

- Ahmet Paşa, ~fesih Paşa şa. 
.,rmışlardı. Oltarnonun: 

- Fakat, şehzade şimdi Rodosta 
değillerdir. 

Demesi onları llayrcte düşür -
m~tü. Acaba, şehzade tekrar A-
nadoluya mı geçmi~ti?. J 

Hoş, şehwdenin Macaristana ge
rip Rumeli üzerine yürüyeğine 
dair malumatları vardL Rodosta 
bnlunan Türk casuslan bu haberi 
vermişlerdi. 

Fakat devleti aliyye, ıtehzadenin 
Fransaya geçmiş olduğuna dair 
daha malünıat alamamıştı. Bu se
beple Ahmet Pasa ile Mesih Paşa 
ba~Tete düsmüşlerdi. 

Ahmet Paı;a, •ordu: 
- Ya, d~mek Rodosta değiller

dir. 
- Ev.et." 

1Denmı YU) 
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