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• Almanyatia gıda gittikçe 
azalıyor 

Paris, 21 (Ö.R) - Paris - Soir gazetesinin ver
diği bir habere ıöre Almanyadaki gıda madde
leri buhranı her gün biraz daha artmaktadır .•• 
Rejim hakkında &Öz söyliyenıer veya harbin 
~:ıemlekette sıkıntı yarattığını .ayliyenler Ges
tapo tarafından şiddetle takip edilmektedir. En 
ufak ceza Uç sene sUrgündür. _J 

YENİ ASIR matbaa.smda bamlmıpır 

eçliler .Kahramanca Döğüşüyor 
Harp ~ok şiddetlendi Amerikada harp havası arhyor ---· ~·---------~~~~~~--

1 ki taraf ta. ağır zay!a~ verdiler. Al- Japon ihtirası ve Nazi teh-
manlar şımalde rucata · başladı, ı··k • A •k h b 

Cenupta ilerleyişleri yavaşladı u ~Si .!ll~rı ayı ar. a 
Sivilleri öl.dürüyorlar bil~~~~~P,.sssuruklemektedır 

". ~t~efıl<: orduları bapkumandam Gamlcn, Norvcçe giden askerleri teftiş ediyor 
a.L"'Ondra 21 (Ö.RJ - Londradaki rafa da ağır zayiata mal olduğu anlaşı
~i mehafilin kanaatine göre, lıyor. Hakiki zayiat hakkında malfunat 
~~ kuvv-..ı.-.!_• bA N yokfur. 
) • • . euennm c.e~u 1 or: BlR KASABA GERl ALINDI 
~ ~·~ hare~~erınm pek ~ta Stokholm 21 (Ö.R) - Norveç resmi 
~· e İnkİfaf edJfı, Alman erkanı tebliği: 
lıııı...ı ~Yeaini ciddi surette dütündür- cNorveç kıtaatı bugünki.l muharebe
~~ir. Yakında bu cephelerde lerde yeni mev7.iler elde etmiş ve Oslo 
~bir haıp baflamaıı muhtemel r-iva.rıı:ıda ufak bir kasabayı istirdat ey-
tCltiiı·· lemıştır. a uyor. ALMANLAR R!CAT ETI't 
ltt ~Un de Ingiliz ~e Kanadalı asker- Ingiliz kıtaatı bugün Norveçin şima-
.. 0 orveç sahillerıne çıkarılmıştır. Jinde muharebeye iştirak ederek Norveç 
.\)~eçteki müttefik kuvvetleri 64000, kuvvetlerini takviye etmişlerdir. Bu 
~l' n kuvvetleri 35000 tahmin edili- cephede Alman taarruzları durdurul-

. muş ve Almanlar 12 kilometre ricat et-
HARP ŞIDDETLENDI mek mecburiyetinde kalmışlardır. 

OaJ~rl!-n 21 (Ö.R) - Norveç ordusu, Alman tayyareleri Bembarkı bombar
lııt 0 §ıınalinde şiddetli bir muharebeye dıman etmişlerdir. 50 Alman askeri pa
~~ ı:rnll§tur. Alman kuvvetleri ile Nor- raşütle yere indikleri sırada esir edil~ 
~vvetleri arasındaki harbın iki ta- miştir.> 

1NG1LtZLER GAUP 
LOndra 21 (ö.R) - Dcyli Ekspres 

muhabiri Ingil.iz kuvvetlerinin Norve
çin dağlık arazisinde Alman kıtaatiyle 
çarpışmakta olduğunu habc.r vermiştir. 
Ingiliz kuvvetleri bi.iyük muvaffakıyet
ler kazanmıştır. Bilhassa Kanadalı as
kerlerin gösterdikleri yararlık pek bü
yüktür. 

BERGENE DOCRU 
Royter muhabiri de, Bcrgenin doğu

sunda Ingiliz kıtaatının stratejik ehem
miyeti haiz bir mevkii işgal c.ttiklerini 
ve bu mevkiin Bergen demiryoluna ka-

- ~ONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Tecavüz fel4ketine uğrıyan 
Londradaki sefiri 

Nonıeçin 

Amerikanın umumi harple olduğu 
gibi barba ı.ürüklenip sürüklenmiyeceği 
mevzuu şimdi Amerikada yaşıyan mil
yonlar la insanı meşgul eden en mühim 
sualler arasındadır. 

Amerika reisinin intihabat i.izerinde 
müessir olmak için, Amerikanın :men
faatlerine muhil olarnk bir karar ver
mek istemiyeceği muhakkak ise de, 
Amerikan bünye ve karakterini tanı
yanlar Amerika için harp Jhtirnalin.in 
her gün hir kaç :fersah daha yakmJa~lı
ğını itiraf ediyorlar. 

Amerika harbe müdahale arzu~unda 
değildir. Ancak, onu barba sevkedecek 
olan sebepler ikidir: 

1 - Amerikanın menfaatleri ve müt
tefiklerin zaferine olan ihtiyacı ... 

2 - Gittikçe bariz bir şekil alan Ja
pon tehlikesi... 

Ruzvelt, yeniden rrtuntazam ihtiyat 
ordusu tC'Sis eden, seferber edilebilir, 
talim ve terbiye görmü§ askerler mikta
rına yeniden 75000 kişi ilavesini emret
m~tir. 

Amerika Midvay, Havai ve Hodiyak 
adaJannda yeni üssülharekeler tesis edi
yor. inşa edilen Ussülharekelerden bir 
kısmı Va~on muaheaesinin tahkimi
ni temin eylediği mıntaka dahi1inde bu
lunmaktadır. 

BEŞ BtN PARÇA ADA 

Sonra, Pasifik Okyanusunun birer 
ucuna sahip olan Amerika ve Japonya 
arasında daimi niza mevzuu olan ve bü
yük harpten sonra Japonlann eline ge
çen Marşal, Karolin ve Maryan adala
rında Japonyanın her gün yeni üsler te-

Amerika donanmasından kııvvctli bir parça 
sis eyledikleri meydandır. Son günler- lamamazlıktan gelmektedir. 
de bu üsler bir kaç misli artmıştır. Bu Beş bin kUsur parçadan ibaret obn bu 
tesisler Amerikanın gözüne korku ver- adacıklar ve nihayet Felemenk Hindis-
mckte ise de şimdilik Amerika bunu an- - SONU 4 ÜNCÜ SAHİFEDE -

Yugoslavya başvekilinin beyanatı 

'' Her taarruzu siddet ve 
kuvvetle karşılıyacağız ,, 

-----------x*x----------
Belgrad 21 (Ö.R) - Yugoslavya başvekili Patis - Soir muhabirine, harici 

vaziyet ve Yugoslavyanın Balkanlardaki vaziyeti hakkında beyanatta bulun.. 
muştur. Başvekil şöyle demiştir: 

c- Hudutlarımıza, nereden gelirse gelsin vukubulacak her ti.lrlli taarruzu 
kuvvetle karşılayacak ve defedeceğiz. Yugoslav ordusu yapılacak her taarruzu 
karşılamağa amadedir.> 

Bir Danimarka hava Üssü bombalandı 
----· 

loHDAKİKA .............. 
..\imanların hudutta 
rörünmeıi lsveçte 
endi1e uyandırdı 

~~tokholm, 21 ((t R) - Alman kı-

Almanlar Şimal denizine 

3oo~tc~dc cR•!?sıar çoğaldı yine mayo dökmüşler 
man omanyadan , " -· 

hudut dışına atıldı Alman· hava hucum/arı t~~~~~~= .~~~~! 
~ 1nın lsveç hududunda görünmesi, 
lif '1 tnakamlarını endişeye sevketmi~
ı_;d.. •veç Ba~kumandanlığı, bu hudud
br. acele ve pek ciddi tedbirler almı§-

---ı.•.eç, Alman tehlikesine kartı kendi-
ll~di aurette müdafaa edecektir. 
tQ• razete diyor ki: 

\" "'i ıa korntulanmu:dan memnunduk. 
~· kohıfulara içimizin huzmile cHot 
ta._ llııt diyecek halde deiiliz. Bahusus 
~O~u Almanya oluna hiç de botu· 
~trnez.> • 

Altınordu 
8eşiktaşı 
>'endi 

~ --*--
Q eta • Altay, Fener • M. 
~Ctl berabere kalddar. 
aıatasaray Gençler 
B1rue1ne ıaup 

~ -·-detı bul 21 (Hususi muhabirlmiz-
tUn~ -:- ~illi küme maçlarına açık, bol 
dttıı:ı:ı~ hır havada başlandı. Şeref sta
hl>tılaılk oyunu Altayla Vefa takımları 
lııde ld~· Vahap, orta muhacim mevki-

Oy ı. 
~el~un i.lk devresi tamamen muva-
0,un 1 8eçmış, iki takım da zevkli birer 
~ çıkannıştır. Iki taraf ta çok he-

0,nıyor, gol vaziyetleri pek az ele 

İsviçre harbiye nezareti müşavirlerinden birisi 
· tevkil edildi, Bulgaristanda 869 •üpheli şahs var 

Mussolini dün ·bir 
nutuk 

Brüksel, 21 (Ö. R) - Belçikada bir 
devlet hesabına casusluk yaptığı sabit 
olan bir şahıs yakalanmıştır. Bu şahsın 
kansı bakında da tevkif karan verilmiı
tir. 

Be)çikada son günlerde yakalanan 
Alman casuılarının sayısı bir haylidir. 

tSVtÇREDE TEDBtRLER 
Bern, 21 (ö. R) - lsviçrenin umu

mi harpte olduğu gibi bir casus yatağı 
olmasına mani olmak gayesini istihdaf 
eden federal hükGmet, casuslarla sıkı su
rette mücadeleye baılamıştır. Bemde ca
susluktan ıuçlu olarak yalialananların 
sayıları bir haylidir. Harbiye nezareti 
müşavirlerinden biri de tevkif edilmiı
tir. 

ROMANYADAN 300 ALMAN 
ÇIKARILDI 

Bükret, 21 ( ö. R) - Romanyada 
ecnebilerin murakabesine dair olan b
nmı mucibince 300 Alman Romanya
dan hudut dspnsına çıkanidL 

Bükreo. 21 (ö. R) - Hükumet ca
susluk hareketlerine karıı her türlii ted
birleri alını§ bulunmaktadır. Turist namı 
altında seyahat ederek hakiki hedefleri 
casusluk olan ıüpheli phıslar ııkı kont
rol ahına alınmıolardır. 
YUCOSLA VY ADA SiKi KONTROL 

Belgrad, 21 (ö. R) - Soa zaman
larda lsviçrede faaliyet göıteren bazı 
ıüpheli ecnebt eşhasın aeyahat maksadl
le Yugoslavyaya gelerek sahil tehirlerin· 
de yerlettikleri görüJmüttür. 

Y qoalavya büld\meti, baıhin k.mtb-
. ·~""'·,,..~· 

Son iki gün içinde hava harpleri kork-unç bir ~ekil aldı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
E Rumen tayyareleri i . . . 
~ Bulgariatan i 
Earaziıi ü•tünde uçtui 

-·- • • • 
Bal&arlar ateı açtdaJi 

• 
Sofya, 21 (A A) - İki askert Ro- i 

men tayyaresi on beş dakika kadar i 
Bulgar arazisi Uuırinde uçmuştur ... : 
BuJaar daft bataryaları bu tayyare- i 
Jere b... at.es . : 
••••ıiiiiiiııiiiilli' ..... ~ .• 

Londra, 21 (Ö.R) - Britanya harp 
ve ticaret gemilerin4? karşı .sıklaşan Al.. 
man taarruzları Uz.erine İngiliz hava 
kuvvetlerinin mütehbil olarak faaliye
ti artmıştır. 

Bugün Alınanların Sylt hava üsleri 
üzerinde Büyük Britanya tayyareleri 
görününce ~nik başlamıştır. Fakat İn
giliz tayyareleri yalruz fotoğraf almakla 
,;akit geçirmişler ve etlenceli bir seya
hatten sonra üslerine dönmüşlerdir . 
İNGİL1ZLER GEMİ KA YBETMEDL 

Löndta, 21 (Ö.R) - Dünkü ta81T\1Z• 
da hiç bir İngilU gemisi kaybedilmemiş
tir. Yalım taarruza ujrıyan bir gemi 

bre+ ~· telsizi pdermif-

ve düşmanı düşürdük.• 
ALMAN TAYYARELERİ 

tNGiLTEREDE 
Londra, 21 (A.A) - Alınan olduğu 

zannedilen, fakat hüviyeti kat'i şekild• 
tesbit edilcrniyen bir tayyare dün Şet
la~d adaları şimalinde görülmüştür. 

Ingiliz avcı tayyarelerinin havalan
ması üzerine bu tayyare gözden kaybol· 
muştur. 

Londra, 21 (Ö.R) - Bu sabah Alman 
tayyareleri İngilterenin şimali şarkı sa
hili üzerinde faaliyete geçmiş, dafi tay. 
yare topları faaliyete geçtiği sırada ha
valanan Royal Aire Force tayyareleri 
düşmanı kovalamıştır. 

İNGILtZ TAYYARELERİ 
DANIMARKADA 

Londra, 21 (Ö.R) -- İngiliz hava ne
zareti evvelki gece İngiliz tayyareleri· 
nin Danimarkanın ~mal mıntakasında 
kain Halsborg hava meydanına muvaffa. 
kıyetl• taarruz ettiklerini bildirmekte
dlr. 

Londra, 21 (Ö.R) - İngiliz tayyare
leri dün gece Danimarkada Alınanların 
elinde Alborent tayyare karargahını 
bombalamışlardır. Bi.r çok tayyareler 
yanmıştır. 

GARP CEPHF.SiNDE DE ŞiDDETLI 
HAVA HARBİ 

Londra, Zl (Ö.R) - Britanya tayya• 
releri Garp cephesinde eltin ti~ defa 
düşman tayyareleriyle şiddetli muhare. 
belere girlftiler. • 

İngiliz tayyareleri 111 Heinkel tipin
de bir Alman tayyaresini hemen d~ 
düler. 

Üç Messel'§Dlidin himayesinde bit 
Heinkel tayyaresi de düşürüldü. 
DENİZDE ALMAN TAAJl&UZl.ARI, 

Loadn, 21 (Ö.B) - .AmiraUık ..... 



s w 

Jhtısadi haberler : . 
•••••••••••••• 

Almanlar Danimarkayı 
nasıl işgal etti ? 

ŞEtiiR H Altınorda 
BeŞiktaşı 
Yendi Jngiliz şirketinin 

mümessilleri 
bckleni~or 

Milli hakimiyet ve çocuk 
bayra111ları yarın lngiliz sefaret erkanını kam yon lara dol· 

durmuşlar, Fransızlara ziyafet vermişl~r -•-- x*x.---------
Vefa· Alta;, Fener"" 
Gücü berabere~· 

Galatasaray Gemçlel ~~~~~~~~~.X*A-~~~~-~~-

Danimarka işgal olun~ya kadar 
J8r nsıtta l'a · Suvar ga esiıiln Ko

muha: ir ini yapan -O on 
'11i 1 Holl ndaya avd e muvaffnk ot

kalama:&. Danim rka milleti kaybolmı
y ktır, kaybol m ı: .. \Danimarka dai
m Fr nsanın d stu ı01at k kalacaktır.il> 

Enk . k ti üm sil Yarın, hakimiyetin kayıtsız ve şart- çocuk esirmege kurumu adına iş banka-
0 ıır e m es • .sız olarak millete intikal ettiği tıırihi ve Si müdürü B. Hfiki Erol tarafından bir 

lerl Bükreş Ye Belpad• m ut gilnUn yildön'tiın1ldür. Millt ılll- nutu'k irat edilecek, bunu lki ltiltttme
da slar balladı kimiyetin manasını senç ıneslin ve ha- nin okuyacağı fiiiJer takip edecek:tir. 

BbtWne .... 

m tıır. BAKA iR1 l ANL:An1KLARI 
- · --- husu çocukların Uıze &~arına aıı- Çocuk ıoyunlaTı en son olarak gilbun 

İngiltercn1n Ba1k3111:ırcla ithalat ve 1 ı fayl\ah gören Cümhuriyet hüldi- neşesine yeru ~ir n~şe lka\aea'\dır. -----BAŞ'URAFI 1 Nt1 ~.,.. 
Kopenhng muhabiri Gnston Tieti" den 

tam bir hafta haber alınamam~tı, arka
StokhoJda Fransız deniz ateşesi olan 

kutup seyyahlarından Pol Emil Viktor 
da başından geçen şu garip vakayı an
latmaktadır: 

ihrac.at :işlerini tanzim maksadiyle faa- meti, 23 Nisan tarihini aynı zamanda ço- Sah ve Çarşamba günleri çocuklnrm 
'Uyete geçirdiği •ENKO• şirketi mü- cukların bayramı ittihaz eylemiştir. Killtürparka girm~~cri serb.esttir. 

ıt iııli 
ikinci devre. daha canlı . ve. se akik'. 

Vahap ikinci devrenin beşincı d27 jııcİ 
sında bir Iırsat kaçırdı. Vehabın. . dl' 
dakikadaki bir golüne Sulhi 32 1~:. tr 
kikada mukabele etti. BilAhara 1 ~ra
raf birer gol çıkarmış ve maç 2 • 2 

messilleri Bükreş V" Belgradda temas- Genç yavrular yarın saat 10.30 da Çocuk haftası munasebetıyle Esnaf ve 

1 haşlam!Jlardır ~ Cümhuriyet meydanında yapılacak 1ö- Ahali bankası umwn müdür muavini 
daılarile karşılaşınca ilk sözü: 

- Of. demek oldu, o kadar uzaktan 
geliyorum lci ... 

NASIL tŞGAL ETMiŞLER? 

- Pazartesi nkfamı Kopenhaga iel
miştim. Ertesi gün sabah beşte tekrar 
Stokholma gidecektim. Saat beşte Ko
penhag limanına geldim. Rıhtımda her 
şey sakindi. Görünürde bir tekasker bi
le yoktu. Malmoe gidecek olan ilk feri
bot hazırlanıyordu. 

ar~u şirket müme~silleri ,.akında mem- rene_ iş~ir~k. edeceklerdir. Bandonun. ça- B. K~al Talat tarafın~n ~arın saat 
leketimizc de geleetk ve .Şirketin mecli- lacagı ıstıklal marşından sonra Partı ve 17 de hır konferan5 verilecektir. 

Sonra Danimarka İşgalini şöyle anlat
tı: 

si idare azasından hiri Balkanlar tica
retini Türkiyeden i.:lııre edecektir. 

- Alman kıtalaruun Danimarka top
raklarına girmiı olduklarını sabahın ııa· 
at üçünde haber aldım.. Alman motör
IU kıtaları gece }·aruıuıdan biraz sonra 
hududu aflTiııJardL ilk işim tdgraf çek
mek oldu, •Onra telefon etmek fırsatla
rını aradım .. Fakat bütün yollar kesil
m{§ti. 

Feribot h reket etti. Limandan çıka
cağımız :ı.amnn son rıhtımın üzerinden 
bir Alman nöbetçisi geminin kaptanına . 
bağırdı: 

- Durun, durun. 
' J layret eden kaptan gemiyi tevkif et

ti ı.oe tekrar rıhtıma yanavtı .. Danimarka 
işgal olunmUftu. Bütün resmi daireler 
Alman ıulı:erlcri tarafından kuşatdrn tı. 

Almanlar anbahın dördüne kadar 
merkez garı. :radyo istasyonlannı. te!lgraf 
merkezlerini, telefon santrallannı ve ga
zetelerini idare ve matbaalarını işgal et-
ınitlerdi. BEŞ ESRARENGiZ GEMJ 

Birdenbire mülhit bir cüriiltü ititildi. Bir gün evvd yani pazarteai günü 
Kopcnhaga gelirken limanda bq esra

Oç yüz tayyare gök yüzünü doldurmuı- rengiz kömür gemisi nazarı dikkatimi 
hı.. Alçak meaafeden uçan bu tayyare- celbetmifti. Bunlar. Alman bandıralı 
Jer bin'birine bidCflUİş kara bir bulut ha- id" Sal .. - .: b k-· ·· · · d 
li d K __ L mal ı__ J L ı ırunu ou q omur ıenuaın en 

n e opc:ıınag se annı ıı.Ap amq· .... 11. ti ' ' '-•··d Al - -'- · ... 1. l d ıı;.u ıye ı lnJA.-. a man .... erı ._ ... mıf 
ar ~t tam bqt b .. tüa baııbla • ,olduğunu öğrendim. Meier Alınan u-
• et _ .ıilm• ..: 8 _Lu ~ L ___ I rdra vdaa ,kerleri güıılerdenberi ambularda ealdı 

ZJ)" cu lfu, ııan•• uc.ap a an d 1 
300 krondan fada çekmek men~il- uSalruyor ~· bahl • ı. d b" mitti. 1 sunu lll eyan era.en en ır 

tNClUZ .._ FRANSIZLARA y API- kaç düzine Alman bombardıman. tayya-
1.AN MUAMELE resi alçU: ırıesafeden uçarak Danmıarka 

F ramız ve lngilizlere yapdan muame
leler uumda bam bir fark vardı. 

Almanlar fdıre gircfj)deri zamaıı. in
am diplomadannı her zaman bira nak
li için kullanılan iki açık kamyona dol
durdular .. Danimark.ada\:i laeiliz tebııa
M teker tel.er iıticvap edilm~ ve bepsi-

in üı:~rleri ve evleri İnceden inc~ye 
aranm11tı .. 
Fransı~ diplomatlarına böyle bir mua

mele yapılmadı. 

KOPENHACDA HAYAT 
Benim oturmakta olduğum lngiltere 

oteli Oıuıimarkadılki Alman k&talarının 
• Cıklnı harbiye merkezi olmuştu. 

- Nasd avdet ettiniz~ 
- Y olculuğumuı: normal bir tekilde 

geçti. Alm yadan geçerk.en Almanlar 
bize mllk~mmd bir ziyafet verdiJa, hat
ta sofrada prap ta vardı, tabii bütün 
hunların gayesi prop~andn idi. 

• DAfııftMARKALD..ARfH SEMPATISt 

topraklan üz.erine Danimarka lisanında 
yazılllllf beyannamder atıyorlardL 

---~---
M ekslka ve bir Alman 

petrol vapuru 
Meksiko, 21 (A.Al - Söylendiğlne 

göre Meksika. harbiı< başlangıcından 
beri Tamplko limanında bulunan As
m ussen i.mıindeki AJman petrol vapu
runu satın almak için müzakereye gi
rişmiştir. Bu vapur aatm alınırsa Mek
ırikanın vasati on bin tonluk petrol va
purlarının adedi be.şl bulmuş olacaktır. 

KISACA: 
•••••••• 
Harp sahasındaki 
Eczaneler ... 

-~-
y AZAN: Kez.acı .Jr.. K•mil Akıq 

Kopenha.Kdan ayrılırken Danimarka- Atmanyıı Çekoslovakyayı. sonra da 
lılar bizim,.c.refünize bir resmi kabul ter- Polonyayı işgal ettiği, vakit. harp ve iıt
tip etmiıler ve istasyonda karılanmıza galin ne demek of duğunu bilen bir İn&an 
çiçek verirken: 91fatile, oradaki halla dü~nüyor, orada-

- Allah cesaret versin .. Bir. de kal- ki eczaneleri de görür gibi oluyordum. 
bimizle sizinle beraberiz. Diye bağırdı -'- Bu defa Norveç ile Danimarka eczane-
lar. led gözümün önüne geliyor. 

Ayni trenle Fransrz ve lngiliz ga7ete- Umumi harp içinde, Galiçya cephe-
cileri ile Fransız ve lngiliz sefnret ve sindi" Osmanlı ordusunda .ıhhjye hölü
konsolosluklarına mensup bütün me- ğü eczacısı olarak bulundwn. Bir bay-
murlar Liı.heye "elmif}erdir. ram giinü idi. Sovyetlerin Bol§eviklik 

Danimarlcadaki Franm:lar ra nclan ilan ederek kartımızdaki cepheyi terket-
yaln17. iki kiti Alm nlar tanfından tev- tikleri haberi verildi. ldar~i bozulmut 
kif olunmuştur. Sovyet aslteri, Lehi.standa terkettikleri 

DAN1MARKA KRAU NE DJYOR 1 
Yola çıkmazdan evvel Daniınaıka 

icralı Kristiıım gördüm .. Sizi temin ede
rim kral fevkalade bir cesaretin timsali 
idi .. Şu aözleri aöyledi : 

« - Siz ınuhakak ki tekrar buraya 
gelecektin.iz.. Buna kat'i imanım var. 
Ufuk muhakak Kİ aydınlanacaktır. ~ 
ma uzun müddet siyah bulutlarla kapalı 

şehirleri yal.arak çekiliyor, arkadan 
Türk ordusu ilga! ediyordu. Halk. he
yecan ve telif içinde, işcaJ ordusunu 
ka~lıyor, zulüm göreceğini zannediyor
du. Hangi ıehre girdiy,em, bütün çarşı
ları k1tpanmı,, kapısında kızıl salip işa
reti bulunan eczaneleri yaralı tedavisile 
meşgul bulmUftum. 

Şiındi Danimarka sokaklarında bono 
mukabilinde CD'& toplıyan İşgal ordusu
na eczaneler. mütevazi camckanlarile 

....... ,, ... ,............................. ba1ta lı:almıılardır. Kazıl .alip ba:ırrağmın 

NAZARI DİKKATE 
İdarehanemize ~:erilen mal\unata 

cöre bir k.:ndisine yeni Asır 
C31-t?tesi seyyar muhabiri süsünü 
t;alwıarak bazı kazr.Jarda, köylerde 
abone kaydetmekte imiş .. 
Gazetemtt.in m:yyar muhabirı ol
madığı gibi abonG k::ıydına salihıyet
li memuru dahi yoktur. Karilerimi
nn nazarı dikkatini celbederlz. 

insani gölgesinde havan ve huni sesleri 
çlhrao eczanelere ne kadar acıyoruın r 
insanlık bir taraftan birbirini öldürürken 
öte taraftan yara taran. yaralıyı tatyıô 
eden bir gayret ile uğTqmaktadır. Aca· 
ba yirmı'birinci asır, bu hali bir garabet 

, ve bir iptidailik bulacak midır. bugün
kü medeniyet acaba ne vakit kendi bcn
liiioden istifade edecek. insanlık ne va· 
kit kandan kaçacaktır} Bugün için q yi
ne Türkün dediğine varıyor: •Hazırol 

• • •• •••• • • •• •••• • • • • • • •• • •" 
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• • .. •••• • • • • • cenge qer İster isen sulhü 1elih>. 

Büyük ~arih ve 
(ıKJNCi 

macera romanı 
KJSIM) 
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Şirket ithalat ve ihrdcat birliklerimiz
le temas ederek doğı-udan doğruya an
laşmalar akde<lecektiı. --·--i S MET PAŞA 
KIZ EMSTtTDSU 
MUALLÜI KISMI 
Maarif vekaleti, lsmetpaşa Kız eıtsti

tüsUnde bulunan iki senelik muallim 
kısınmı 1940 - 1941 ders yılından itiba
ren üç seneye çıkarmağa karar vermiş .. 
tir. Bun:a mukabil ihtisas sınıfı ilave 
oıunmaktadır. Bu ders yılında muallim 
ıu.<.mının ikinci lJlnıfını bitireee>k olanla
l"lll üçüncli suufa devamlan ihtiyari ola
caktır. İki senelik kısmı bitirenler orta 
r.ıekteplere üç senelik kısmı bitirenler 
(;t•Stitü ve liselere öğretmen olabilecek
lerdir • --·--Mahlıemeferde : 
········-·-·· 
Oün yakalana~ 

iki hırsız 
mahkum oldu 

--*--
Muhakeme hemen 

bitirudi 
Karşıyaka pazaru11:Ll dün bir hırsızlık 

olmuştur. 
Ali oğlu Hüseyin Orman ·adında bir 

şahıs, Abdullah Y ılma~ın eşya sergisin-
den bir top .kumaş çalıp k.açar:ken tu
tulnuıştur. 

AbdUJ.Wim derhal muhakemesi ya~ 
pılmış ve iki ay on etin hapsine karar 
• .:.....:ı-;;.;.• ' 
Yc.&&ll~.ır. •• !Dün Tepecik p.tmrtoda da bir hırsıt-
lık. vak'ası olmu~ Gülizar adında sah .. 
kalı bir kadın. esnaftrn İsmailin panta
lon cebinden para as.Tirken yakalanmış. 
tır. ' 

Suçlu kadın cürmü meşhut mahkcme-
!iincc dör~ ay hapse mahkfun cdılmişür. 

Yaman bir hırsız 
tutuldu 
Dün zabıta, İzmirirı muhtelli semtle

rinde 22 ev soyan bir hırsız yakalamış
tır. 

Evvelce İstanbulda kahvecilik eden 
Trabzonlu Ahmet oğlu İhsan Çimen is
mini taşıyan bu sabolr-<tlı meşhut suçlar 
kanununa göre sorgusu yııpt.larak tev· 
kil edilmiş, evrakiy it" birlikte müddeiu
mumiliğe scvkolunmuştur. 

tKiKADIMA 
Hakaret eden mahkôm 
Kiracıları bulunan Halil kızı Fatma 

ve Hurşidcyc hak:.ırt:.l etmekten suçlu 
İzzet oğlu 35 ya~ınd!l Ali Çavuşun dün 
meşhut !!Uçla~ kanwıwıa göre muhake
mesi yapılarak 11 gün hapsine ve yedi 
lira para cezasına mahklııniyetiııe ka
rar verilmiştir. 

~·ışç;··yufiöiiii:········· · 
E Makin lcr de yaşar .. 
: Makinelt'rin de lıir ömrü var. 
: OnJar.ı hor bak."lrsan, çabuk ihti
: yarlarlar ve ölürler. 

Onlara iyi bakarsan, daima genç ve 
dinç kalırlar. 
Kıyma makiııdcrin canına .. 

ULUSAL EKONOMİ VE 
AR'l'TIBMA KU&UMU ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Hoş geldiniz monsenyör .• Ey baka
lım, bugün getirdiğiniz haba-ler dünkü
lere nisbetle biraz daha iyice mi? .. 
Nazır cevap verdi: 
- O kadar iyi değil, madam .. Son al

dığım raporlarda Sentantuan mahalle
sinde büyük bir durgunluk mevcut ol
duğu bildirilmektedir. 
Gnia!onun anası nazırın sözünü katedlı> 
dedi ki: 

- Şu halde iyi haberleri hamilen bu-
raya ge1diğinİ7. Rnla~ılır ... Siz i~ bunun 
aksini söylemektesiniz .. . 
Şamiyar cevaba müsaraatle: 

24 - O kadar acele buyurmayın. M.a-. - , - l linde, bir türlü dinmek bilıniyen sürek- dam, dedi. V:nkıa Sentantuvan ınahalle-
DASTlL l.'TRAFINDA MAYISIN li yağmurlar bütün ahalide büyük bir sinde derin bir sessizlik hüküm sürmek-

ÜÇCNCO PAZAR HAFTASI can s.Uuntısı tevlit etm~. te ise de huna mukabil Se.ndeni işçileri 
Mayıs ayına m.W. gayet güzel bir Luvr sarayında saat yediyi çaldığt ile Taınpil semti sekene.si arasında bü-

s· hah başlamış bulunuyordu.. sırada harbiye ve :nwliye nazırı monscn- yük bir kaynaşma hissedilmektedir. 
Semanın ü ünd" kendi mavi rengin- yör Şaınillarda madam Dö Mentenonun - Fı"ltrinizce yakın bir tehlikeye mi 

d n ufak bir lt-ke bile görünme- dairesine gınn· ek üzere bulunu.."Ordu. b 1 kt ? .1 maruz u unma ayız .. ,. 
mekte idi. Vaktin henüz erken olmasına raf;'tllcn Nazır - Vaziyette yakın bir tehlike 

Gece çıkan bir rk rüzgin gök yü- o dakikada kral on dördüncü Luinin sezmemekte isem de yarın ne olacağını 
zünü kaphyan koyu siyah bulutlan muhibbesi yatağından çılu~ş ve ziyn- tahminden ele aciz bu'unuyorurn. .. 
oradan tamamiyle gidermişti. Ve bu retçilerin nezdine getirilmesi l'mripi A~'ni 7.amanda, halen Pariste bulwıan 
h 1 Parislifori k r.i ade sevindırdı. 'erm· bulunu ·ordu .. Ik 1 • · 

bere bitmiştir. 

ALTINORDU - BEŞiKTAŞ: kılll' Dünkü · at. koşuları Izmir şampiyonu Altınordu ta e\'ıtU 
Beşiktaşla günün en heyecanlı ve ı gi· 

x*x maçını yapmıştır. Maçın t~itın~uıı 
ikinci koşuda Udncilili kazanan hayvanın bir rişmeden C'Vvel, Izmir şampıyon ,~· 
kısım sikletini düşürmüş olduğu görüldü, alclıP !~1:kb~~~ b~~:n~Wiı?~~ık:~~:;ı~~et "' 

derece muteber sayıbnacb_ terim. rıı" 
-------x' *X: Oyunun ilk dakikalarında taat iti .. 

İlkbahar at ko~ularmın dördüncüsü Bar.salın Borası almıştır. geçen Beşiktaş muhacimleri gol ~iııd 
dün Kızılçullu alanında yapılmıştır. Ha- Üçüncü koşu dört ve daha yukart de koşmağa başladılar. Hakem ?n .!,nal· 
vanın güzel olnlabı koşu meraklılarına yaştaki saf kan İngiliz at ve kısrakları- dakikada Altmordu aleyhine hır ji,Jclc' 
fırsat vermiş ve Kızılçullu koşu mahalli na mahsustu. Mesafesi 24()0 metre, ik- b cezası verdi. Fakat Beşiktaş}~. kaçır· 
çamlar altı da dahil olmak üzere büyük ramiye tutarı da 751) lira idi. fena bir vuruşla hakiki bir golu 
bir seyirci kitlesiyle dolmuştu. Bu koşuya dört hayvan yazılınış ise dı. rd içiı:ı 

Birinci koşu. üç yaşındaki yerli ya- de Yatağan koşmadığından yalnız üç Sanki bu fırsatın kaçışı A}tµ)O ud\'ert 
nm knn İngiliz erkek ve dişi taylıü-ına hayvan girmİ.ftir. Birinciliği bay Amn bir parola imiJ gibi kırm1%t - _,,,.utet· 
mahsus olup mesaf~i 1200 metre. ikra- Çirpanın Dandm, ildnciliii yine Amm muhacimler hemen taarruza --~~aSı· 
ıniyesi de 500 lira idi.. Çirparun Komisarzı, ~ncülüif.i de bay Teknik bir oyunla Bqikta§ ın~rdıl 

Bu koşuya altı hayvan iştirak etmiş, Halim Aysinin Şipkası almıpır. nı allak bullak ettiler. Şimdi ~ tJl1' 
BB. Hallın Saidin Şehnazı birinci, Fevzi Dördüncü k°"1, üç yqırvt.ırt saf kan takımı pek canlı, oyunun ilz~ıı. 
Lütfü Kara Osman oğlunun Casviri İngiliz erkek ve dişi taylara mahsustu. blldmiyet tem eylemit buJuııll)" 1 1>ir 
ikinci, bay İsmail Ak.-..oyun Alevi üçün- Mesafesi 2000 metre, mecmu ilmunlyMi 27 inci dakikada Adilden P .... uıttil 
cü gelmiştir. de 500 lira idi. Bu kOf'lYa yahm iJd pas alan Sait, Altınordunun Uk I"" 

İkinci koşu dört o1e daha yukarı yaş- hayvan gİrmif, bay Fevzi Lütftl Kara yaptı. . P'' 
taki saf kan Arap at ve kısraklarına ORnaıl ollunun Tay• ı.tnciliii, B. S.- 37 inci dakibda Namık'ın bi~ ar:tı.t· 
mahsustu. Mesafesi WOO metre olup labettin Baş)engıçm Güravaki lkincllili ıını alan Sait BeJiktaf müdafiil'l~. 
~u ikramiyesi 255 lira idi &lınıştır. tı. Ve topu ikinci defa,qlara nıça~ 

Bu koşuya beş hayvan girmiştir. Bi- BePnci ve son kofu. üç yaşıodald saf 40 ıncı dakikada Altmord~ k ~11r' 
rinciliği bay Haliik Güçlünün Ömek.i kan Arap erkek ve dip taylara mahsus- golU de çıkardı. Bu suretle ıl 
kauuunıştır. İkincillğt bay Fehmi Sim- tu. Meafesi 1200 metre, umum ikrami- 0-3 Altınordu lehine bittl ıJ ırıU· 
saroğlunun Çelenki almışsa da Çelenkin yesi de 370 lira idi. Bu koşuya yalnız ikinci devrede hmir pmpiyoaı fJt.' 
taşımağa mecbur olduğu 58 kilo siklet- Albay İsmail Tekçenin Tuna ve Sava ~a oyunu. tatbikine. ~.Y~ el· 
ten, koşu esnasında kurşun torbası yır- adlı iki tayı iftirak etmiş, Tuna birinci, §İktaş oyun üzerinde bikimıyet cı. şerJ 
tılarak 250 gram .. ğırlık düştüğünden, Sava ikinci gelrniftir ti. Netekim dördüncü dakika 
koşu nUaınnamesindeki sarahate mebni Önümüzdeki pazar günü, ilkbahar at Beşi~ı~ ilk ~lünü >:aptı. reJd ,ıte
ikincUik verilmemiştir. Bu sebeple bay koşulanrun sonUtlcusu olan ve İzmir 14 unc~ ~ikada ~t. Altı.PO~.,ce 
Selim İnakın üçüncü gelen Yükseli ikin- Muhuebei Husu.siyeı;inee tertip ed1Jen sabına dorduncil golu de ka:Y _ _,..ı•· 
ci ilan edilmiştir. Üçüncülüğü de Rifat koşu yapdacaktu. Beşiktaf takımı sert bir oyun, P-

Matbu :1t kanunu
na yeni maddeler 

konuluyor 
---···-

Milli blslerl rencide 
eden ve milli emniyeti· 
miz balum.mdan mail· 
zarla olan nepiyat 
menolanayor-

--a-- ' 
Matbuat kanununun 35 inci madde-

sine iki fıkra eklenmesi hakkında Dahi
liye vekJUetince ha.arlanmı.ş ve B.fve
kalet tarafından geçen birinci kanunda 
Büyük Millet Meclisine takdim edilmiş 
olan kanun lAyihaiA Dahiliye ve Adliye 
encümenlerinde müzakere edildikten 
sonra umumi heyete sevkolunmuştur. 

Matbuat kanununun 35 inci madde
si, gazete ve mecmualarda neşri mem
nu bulunan hususlara aittir. Bu madde
ye eklenmesi istenilen iki fıkra ile, bil
~ssa adliyece yapılmakta olan tahkika
tın ııeticelenmc~inden evvel, nc~ri mah
zur tevlit etmesi tabii görülen bazı hal
lcr daha sayılm::ıld.adır. Kanunun aynı 
ımıddcsi. bu bükme muhiılü hareket 
edenler hakkında cezai hükümleri de 
ihtiva ettiğinden bu suretle ferdi hak-
lar, mahzurlu neŞ'l"iyata karşı emniyet 
altına alınmış bulunmaktadır. 

Bugün meriyette bulunan matbuat 
kanunu, ferdi hakların muhafaza :ve Yi
kayesi hususunda ihtiva ettiği bu sara
hate mukabil, milli vahdet, emniyet ve 
Ahcngimize aykırı gel"bilecek neşriyat 
için her hangi bir ıneınnuiyeti ihtiva 
ctmcınekie ve bu .}'Üıden bu gibi neş
riyatln bulW1anlar hakkında kanuni ta
J<ibat yapmak ınümkün olamamaktadır .. 
Son zamanlarda bazı gazete ve mecmu-

yı a5k.E>rler mütemadiyen sızlanıp duru
)·orlar. 

- 1'~lde para mevcut değil mi? Kr.ll, 
benim tavsiyemle .sofra takımlarını 
darphaneye göndermiş ve bunları eriJ
tirerek para bastırmış idi. •. 

Bu sözleri söyliyen Madam Dö Men
tenon bir lama düşünmesini müteakipj 

- Acaha bu suretle ele geçirdiğimiz 
paranın yek\ınu nedir? .• diye naurdan 
sordu ... 
Nazır - Dört yüz bin frank kadar bir 

para hasıl oldu Madam, diye cevap ver
di. 

Kr~lın muhibbesi teessürü gizliyemi
yere.k: 

- Çok az .•. Onlaruı bu kadar az bir 
para tutacaklarını hiç ianmıyordum. 

Diye söylendikten ve biraz durduk
tan sonra nazıra bnkıp tekrar dedi ki: 

- Mösyö de Şamiyan.. Şimdi gidip 
bu paradan yirmi :I,io frank ayırınız. Ve 
bu iki ahıydan her birine onar bin frank 
gönderiniz ... 

- Baş üstüne!.. Bir de, Sentantuan 
\•aroşunda karışıklık çıkması ihtimaliy· 

Her yerde casus
lar çoğaldı 

- BASTAILU1 1 iNCi SABlt'WE -
lann Yugoıalavyayt lteadilerine merlr.u 
yapmalarına kat'iyyen mıı.a&de etmiye
cektir. 

Dahiliye nezareti ve Bclgrad emniyet 
müdürlüğü icap eden tedbirleri almtt,
lardu. Bu t'&Z mcveUııiftde Dalmaçya 
sahillerine gelecek lurİ•tler sıkı surette 
kontrol edilecektir. 

BULCARtSTANDAKl ŞOPHEU 
EŞHAS 

Sofya, 21 (Ö. R) - Oalıiliye neza
reti, balen Bulgariıtbımn mul.telif ~bir
lerinde 869 fÜplaeli şala.n vuiyederini 
kontrol etmektedir. Bunlar aruında Yl'lr 

ziyetlerini emniyet Yerici bir tekilde i.
bat edemiyenler veya kanşılc itlere alet 
olanlar ve eıutnlar hemen hudud hari
cine çıkarılacaktır. 

Sofya, 21 (A.A.) - Bulgar hülc.u
meti, Bulgaristan arazi.inde bulunan ec
nebilerin vaziyetlerini tedkik ve kontrol 
etmek üzere husuai tedbirler alnutbr. 

alarımızda milli hislerimizi inciten \'e 
bu maksatla milli tarihi yanlış gösteren 
yaz..ılarla, memleketin emniyeti ile ala
kadar meseleler üzerinde hükümetçe 
yapılmakta olan tahkikattan ve gene 
tmniyetin temini bakımından alınan 
tedbirlerden bahaeden yazılar çıktığı 
görülmüştür. Milli ~IJr ve hassasiye.ti
mizle telifi mümkÜlt göriilmiyen ve 
milli emniyetimiz bakımından büyük 
mahzurları aşikar bulunan bu gibi ya
zıların rıetrine meydan verilme~k üze
re yeni kanun layihasının hazırlanması· 
na lüzum hMıl olınu~lur. 
Layihanın encümenlerdeki müzakere

si sırasında 30 uncu maddenin de değiş
ti rHınesi icap ettiği görülmüş ve bu 
madde üzerinde de tadillt yapılmıştır. 

idik. Şimdi bunlar ne olacak Madam? .. 
- Onları yola çıkarmak lazım .. 
Sentantuan varoşu.na gönderilecek 

yerde, ailAhşorların bazı mühim geçit 
yerlerini tutmasını daha muvafık bulu
yorum. Bu suretle amele mahsur bir 
vaziyette bırakilmış olacaktır .• 

- Kütaleaıuz çok musip, Madam ... 
Fak.at her ff!Yderı evvel, Paris ahalisini 
teskin etmek llz.ım.~. Fikrime kalırsa 
yüzde on kazanç vergisinin kald ınldı
lına dair bu sırada bir fennan ne§redil
mesi heyecanda bulunan efkar üzerinde 
iyi bir tesir hU1U1e getirir ..• 

- Acaba bu mütaelanızı krala da aç
tınız. mJ, ınö9yö de Şamiyar? ... 

- Hayır .Madam? .. Yalnı.ı fikrimi açık 
bir surette bildinnekliğim için beıl pek 
ziyade ta&yik eden krala, yeniden batı 
verıiJe:r iNJHıDMl hiç bir sur~e muva
fık olamıyacajmı anlattım ... 

Nıtzır biraı; daha orada kaldıktan son
ra, siyah siWışorlann kumandanına 
müfraesinl alıp yola çıkması emnnı 
vermek ve piyade alaylarına verilecek 
pararı da allkadarlara (liindennek üze. 

ja başladı. ·ıtd dr 
19 zuncu dakikada Hakkı, ~ 1,_...ı ~ 

kika,la Ibrahim Beşiktaşm iktJl'r' 
üçncü gollerini c;ıkardılar. 'S#i!_' 

Qyunun .on beş d•kikuında :sr 
taŞ muhacimleri çok asabi o~~ 
ref kasten le~ attığından ri'i 
çtkarılmtjtır. . ~i ' 

Bu suretle Iz.ı'nir. şampiyoııu ~ ~ 
hasında B~iktaşı üçe karı• dött 
enmiftir 

Y Ankaradakl -~ 
FENER - MUHAFIZGüCO: ~ 

Ankara 21 (Hususi) - Fen )lolı'' 
ta1omı bugfin 19 Mayıs stadın~ st1ir
fız.gücü takııniyle 2500G kişilik bır 

1 
>oaY' 

ci kütlesi huzurunda ikinci ınaÇ111 

nuşLır. .uoi>'14 
Fenerbahçe bugün. dünkü oJ 1~ 

kabili kıyas olınıyacak bir oyun. b '1" 
yordu. Diğer taraftan Muhafızgil~ of"" 
ğı yukan Fenerbahçe ayarında~ ıf',( 
çıkarmakla seyircilere glizel 1 

seyretmek fırsatını veriyordu. ~t.· 
Maç gittikçe serl bir cereY•ll ~r' 

ta idi. Fenerbahçenin bütün a ıcıt•· 
tam bir .şan~ızlıkla kale direği!'~~ il~ 
yordu. Bununla 'beraber Feneı1JIP"" 
devreyi 0-1 galip bitirdi. . d~resiP' 
Muhafızgücü oyunun ikin~ . dıtki'r.'' 

de daha güzel oynadı ve. 18 ıncı 
da beraberlik ıı:olünü yaptı. ıclcr'r 
Fenerbahç~ 34 üncü daki~da da ?Jıl" 

galibiyet golünü attı. Son daki~8 ii yıY' 
hafızgücü tekrar beraberlik goltirt 
tı . Oyun 2-2 beraberlikle bitti. ı 

GALATASARAY -GENÇL'ERBI~ 
Ikind maçı Galatasaray - Gen ctJ dl" 

liği talmnlan yaptı. Oyunun on~tı ~· 
kikasmda Galatasaray bir ~ tti· J:J.11' 
zandı. Buduri bunu gole tahvtl...:l~jrl~ 
ahara çok güzE:l oynıl·an Geny•J1J11ç f· 
gol çıkaramamıştır. Bu suret!e. 
Galatasarayın galibiyetiyle bıt~ı. 1d bıl 
Şunu da kaydeylemek isterı~r 0)"111 

maçta her iki takmı da parlak 1 

çıkarmış değillerdir. 

- l\f-'1:ı"' 
Saat dokuza yaklaştığı sırada 

09 
gir· 

da dairesinden çıkıp kralın odası 
1 

di.K .. 1 d .. d"" ·· L . daJdkBcı.1~~ ra on or uncu uı o. bll ıı 
gın ve düşünceli bir vauyette 
makta idi. .. gil"' 

Madam de Mentenonun bıırtt>'d,Jci~ 
mesi üzerinden henüz daha ~111a 11Ç

1 

geçmeden dairenin tuvalet. odk ç d•rbl 
lan kapısı üzerine hafif hır r.ı:Ot~oıı 
vurulmuıtu ..• Madam de 
krala: . ,ııdı~ 

- Her h&lde bu gelen beJliJJl s0"" 
oda hizmetçim olacak, .aedi:ıteıı ses1eP" 
k~pıya doğru dönUp •gir> ye tefi 
dı.. . bO f,C 
Madamın tahmin1 veçhile 

oda hizmetçisi Jermen idi.·· ~e ~· 
b" }lJıv.. "e Polis dairesine mensup ır nıUbiı1'. i 

müracaatle herumiyle }~~yet le i8ied~ 
miistacel bir iş için goruşrnı:e.r ,,e~ 
söylemiş, kız da bunu. ha. j, .• 
U:zere kralın odas.ına gırnı..!!" ,,eıdttt' 

On dördüncii Lui hafiyc::11..-· 
getirilmesi emrini verdi · 

Jermenia dela&etiPI ~ 



== == 
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SON HABER 

Bitaraf memleketler üstünde tayyare 
uçuşları sıklaştı, muharebe de oldu 

~lngilizler.i~ Norveçtd 
aalıer cıkarma•ı , 
f ahif hata imif 

Roma, 21 (Ö.R) - İtalya matbu
atı son haftanın b!diseleriııi tahlil 
ederken başlıca yeri müttefiklerin 
Norveçe asker ihraç etmelerine tah
sil ediyorlar. İtalyan siyasi mahfil
leri, İngilizlerin Norveçe asker ih-

Eski Mebus Sırrı Bellioğlu 

Orduyu hükümet aley
hine tahrikten suçlu lsveçte uçan if ç Alman tay

yaresinden ikisi düşürüldü 
• raç etmesinin İngiliz imparat'>rluğu 
: tarihinde f&hıı bir bata olduğu ka
: naatinl imar Mivorlar. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yeni gelen muhacirler 
ve belediye uergiai 

---~~~ ......... x•x•~--~~ 
Yakında aıkeri mahkemeye veriliyor 

Ankara, 21 (Yeni Asır) -Sabtk Kocaili meb'uıu SıtTı Bellioilu hak
kındaki tahkikat evrakı tedkik olunmaktadır. SarnBellioğlu"nun muha
kemeainin ukert mahkemede yapılma11 için icap eden formaliteler ilc
mal edilerek. yakanda lıtanbula tebliğ olunacaktır. ------------*----------- Ankara, 21 (Hususi) - Yurdumuza 

Brüksel, ZI (A.A) - Paliseul mınta- rat bürosu, Vamlend eyaletinin cenu- civarında yere inmek mecburıyetindf! gelen muhacirlerin bilfiil mUstahsil Sabak vekil ve meb'uı, orduyu hükumet aleyhinde tahrike tetch
büı etmek ıuçundan muhakeme edilecektir. k~da hüviyetleri tesbit edilemiyen 1 bundan ve Dalstand eyaletinin şimalin- kalmıştır. oluncaya kadar belediye vergi ve resim-

dort tayyare arasında bir muharebe ol- den İsveç hududu üzerinden üç Alman ltrinden muaf tutulmalarını Sıhhat ve- .. 
clufu müşahede edilmiştir. tayyaresinin uçtuğunu bildi!'ınektedir. iSvlÇRF.DE klleti dahiliye veklletinden temenni 

Son zamanlarda Belçika arazisi üze- Bunlardan biri Trolnattan civarında Bern, 21 (Ö.R) -- Bal şehri üzerin- etmiştir. Keyfiyet tetkik edilmektedir. Bursa Askeri Lisesinde 
dün merasim yapıldı 

>:'inde Fransız ve Alman tayyareleri uç- tayyare dafi toplarının eıteşine maruz den uçan bir Alman bombardıman tay- -·--
rnuş olduğu için, Belç.ika hükilmeti Al- kalnuş, ikincisine Ue Nolndal civarında yaresi benzin" kalmadığı için m d 
rnan ve FranslZ hükümetlerine şiddetli mermi isabet ederek Gotcborg açıkların- inmeğe mecb~ laJ.nuştır. Ta;~::. Ntbdlal vaHHlder 
Protesto notalan g_öndenniştir. da denize düşmüştür. dört kişiden ibaret olan lnürettebatınm Ankara, 21 (Huawıt) - Çoruh ve De-
Stoldıolm, 21 (0.R) - İsveç istilıba- Üçüncü AJman tayyaresi Borlaenge tevkif edileceği tahmin olunmaktadır. r.izli valilerinin tekaüde sevkleri ile 

Norveç hariciye nazırı 
beyanatta bulundu 
~------~-x*x~-----

Diyor ki : uAlınaalar, yalnız ordu ile harbetml· 
7orlar, tayyare bombardunanlarlyle sivil halin 

bnbaya çalı$1yorlar...Jı 
Stokholm, 21 (Ö.R) - Norveç hariciye nazı.ra Koht demiştir ki : 
- •Almanların yalnız Norveç askerlerine ~t harbettikfori iddiasa pek bü-

7Uk bir yalandar. A.lmanlar, küçük Norveç kasabalarına botı.ıbalar savurduJda
ıı sırada bilhuaa halk yılınlarını bombalamakla harpte neyi istihdaf ettikle
r1ııi ıösteriYorlar. 
ı...~ insanlıtın vi~aru bu cinayetlerden sızlıyon.a buna. bundan sonraki 
--:pıerde bir 80n verilmesi için yapılacak şeyi şimdiden göz önUnde tutmalıdır. 

Zihniyete bakın ki biı: yunlurnuzu müdafaa ettiğimiz için haksrtı7. .. Hak, 
ku vvetlinindir!. 

Garpta harp kızıştı 
--~----x•x--~-----

~-!aris, 21 (Ö.R) - Dtln gece Garp cephesinde Alman devriye kolları tarafın
~ müteaddit baakınlar yapılmış ve bunlar muvaffakıyetl~ 

0

pil~kürtülmü~Ur .. 
-.ozel ve Ren vadisinde topçu düellosu pek şiddetli idi.. 

Macaristan, toprakların
dan yabancı 

asker geçirmiye·cek 
--~---~---~-:x•x·--~+---------~ 

Macarlar· Rumenlerle dost olmak 
ıçin şartlar koşuyorlar 

Macarittanan muhalif parti lideri ve 
l•nınml§ ıiyaı1 phıiyetlerden biri olan 
noktor Ekhart, Francıız.ca Pari Soir ga
letcai muhabirine, Macaristanın siyase
tini bildirir ,ayanı dikkat beyanatta bu
lunmuttur. 

Mülikatı aynen naltlediyoruz: 
Doktor Ekhart Amerikaya mütevec

cihen hareket etmeden evvel kend15in
den siyaıt bir mUWtat rica ettim. ltal
Yan, Macar, Y:uao.lav yakınlqmasmın 
lftevzuu bahiı olduiu bugünlerde Dok
tor Ekluırt1n fikirleri enteruan olurdu: 

- Ekael&ns, Macar - Yugoıllav mü-
1'1 .. ebetlerinin bugünkü ve istikbaldeki 
Vaıtiyeti haklunda ve bu yalt.mlaf1Danan 
tabii devamı olan Roma - Belgrad - Bu
daı>qte müaellesi hakkında rıe dilfünü
Yoraunuz) 

Hiç tereddüd etmeden şu cevabı ver
di : 

- Evveli tunu ıöyliyeyim lr.i ben bu 
hendcai tabirlerden pek botlanmıyorum. 
Sonra höyle bir müsellesten bahsetmek 
de_pek acele bir ha~ket olur. 

F•kat Macariatan ile Yugoelavya ara· 
•ındalti münuebatm •ıklattna• şayanı 
•r~udur. Ancak bunun merlıale merha
le yapdmuı lhlmdar. iti aceleye getir
nıek, hakikaten yapmak iıtediğimiz iıi 
tehlikeye düfiirebilir. 

Dayanamadam: 
- Eğer anlıyabildimse, Macaristan, 

aceleye gelmek istemiyor z:anmndayım. 
Dedim. Suatu ve tasdik eder gibi ba

tını eidi. 
- Yugo.lavya ile Macaristan arasın

da halledilmemit araı:.i mesdeai var mı
dır~ 

- Bugün müşterek menfaatlerimiz 
0 lr.adar kuvvetlidir ki bu arazi mesele
~nin hiç bir aktüaliteai kalmam11tır. Bi
'Yoraunuz ki biz Y ugoelavyadan bir 

toprak illuık etmeyi diifünm'iyoruz. Bu· 
"- mukabil Yugoslavyanın it.ahili müda
faa aa.lı:eri hududlara mali.it olmak iste
diiini de anlıyoruz. Çünkü Yusoslavya 
artık 1914 deki nziyete dütmelc iete
jernelttedir. Tekrar ediyorum, Yugoı-
llYya ile aramazdaki ufak tefek anlqa
hlarnazlı.klar, komfUJnUZ• karşı mevcut 
derin aiya.etimizi dei~tiremeı: 

MACARtST AN - ROMANYA 
- Romen T raneilvanya11 için de 

noktai nuannaz ayni midir1 
Doktor E.kluırt biran dütündü, sonra 

tu iuhah verdi: 
. - T raneı1Yanya me.eJesi fevkalade 

ciddi bir ittir ve temarnen bafka bir ıö· 
"eT:ıaviyui altmda dütünilınelidir. 

,........,.. meulai hallelUlltlllldlk-

neticeıine varmuına imkan yoltur. Ro
manyadaki Macar ekalliyetleri meselesi 
eaaslı bir rol oynamaktadır. 

Dolttor Elthart, sözünü ıu ıeltilde bağ
ladı: 

- Macariıtan bu iı için yirmi 90ne 
bekledi ve daha da beklemesini bilecek
tir. Yirmi senedenberi milli menfutleri
mizi Avrupa aulh ıiyuetinin menfeatle
rile hemihenk götürmeğe gayret ettik. 

- Fakat ekselans Macaristanın ve 
cenubu ıarkt Avrupanın vaziyeti bugün 
veya yarın deiiıebilir. Bugün yaşa.dığa
maz saatler meçhullerle doludur. Bir çok 
muvazeneli vaziyetler yarın bu hallerini 
muhafaza imkanını bulamazlar. 

0Ç F.sAS 
Günün vaziyetini bildiren bu suale 

cevap vermezden evvel Doktor Ekhart, 
bir müddet düıündü; sonra şöyle cevap 
verdi: 

- Bu sualinizin cevabını üçe taksim 
edeceğim, dedi. 

1 ) Size 4unu aöyliyebilirim ki, bizim 
herhaani bir memleket kuvvetlerinin 
topraklarımızdan geçmelerine müsaade 
etmemiz tamamen imkansızdır. 

2 ) Macaristan hiç bir zaman için bol
oevizmin ileri karakol vazifesini görmi· 
yecelt.tir. 

3) Bu vazıh vaziyetimiz karşıtında. 
müdafaamız ikt11adi bakımdan orta Av· 
rupanın tabii kuvvetlerinden istifade et· 
mekten ibarettir. Fakat siyasetimiz her
hangi bir iktısadi inhisarı kabul edemez 
ve hariçten yapılacak herhangi bir kom
binezon bizde müt'hi, bir rakip bulacak
tır. 

Doktor Ekhart, Avrupa sulhü için de 
şunları dü,ünmektf!dir: 

- Bir Avrupa ıulhu ancak şayanı 
hürmet esaalar üzerine müessea olabilir. 
Eğer her türlü an1atmamazlıltların siHn
mc.si isteniyore, Tuna Avrupasının akı
beti tayin olunmalıdır. Yalnız bu tehli
keli noktanın br-rtaraf olunması, Avru
pada sağlam bir sulh kurulmasına kafi 
ge1ebilir. Esasen Amerikada iken Nev
york. Boston, Sikago ve San Franai.ko
da verecelim kQnferanslarda bu fikiTle
ri müdafaa edr-ceiim. 

BALKAN - nJNA MOBADEl...ESt 
Doktor E.khart devam ediyO!': 
- istikbalde Balkan ve Tuna halk.o 

için kabul edilmeei lazam olan en mü
kemmel u.ul, bu haJk aruında rnah.u
lltın serbeetçe mübadele.ine müsaade 
etmek ve her türlü yabancı iktaadi hiki· 
miyet veya müdahaleleri bertaraf ede
cek olan bir Tuna - Balkan ikmat ü
temi teais etmektir. Benim fikrimce ..-. 

Bir Danimarka 
hava üssü 
bombalandı 

açılan bu iki valiliie ve halen veklletle 
idare edilen baza valiliklere mayu ayı x*•.-----
içinde tayinler yapılacaktır. Bursa, 21 (A.A) - Askeri liseyi ile- Kurmay Albay Ekrem Atsel, yannı.a 

• mal ederek harp okuluna gitmek üze- genç subaylarına tam bir baba §efkatl 
-- - re bulunan pnçlere mUklfat tevz.il ile kıymetli öiütler ve direktifler ver-

Yenİ Milli maJafaa meruimi dün yaptlnııftır. miştir. 
Vali muavini ile Tümen kwnandanı, Mektep müdürünün bu hitabesine üo 

kanunu bafVeJıalefte Halk Partisi, Halkevi reisleri ile askert genç liseli cevap vermiştir. 
ve mü.lki erkin, kadın, erkek yih.lerce Tümen kumandanı tarafından, Wıe--·-Almanlar Şimal deni· 

zine yine mayn 
cliJkmiJf ler •.. 

Ankara, 21 (Hususi) - Millt MUda- davetli meruimde hazır bulunmakta den derece alarak çıkanlara ve sınıf bi
faayı koruma kanun llyihası allkadar idiler. rincllerine müklfat1ırın verilmesini ta
ve~ll~t tarafından 'BqvekAlete takdim Gençlerin bir -tı.ulan söyledikleri İs- kiben de biltiln mektep talebelerinin if
e_dilmiştir. Liylha İcra Vekilleri Hey~ tikW marşı ile merasime baılınm~ ve tirak eylemiş oldukları bir geçit resmi 
ünde göril§ÜldUJr.ten sonra yakında B. bunu takiben aöz alan mektep müdüril yapılm11tır 
M. Meclisine verilecektir. • 

~·..-.ııw-
lngiliz veliahtı -·-- BAŞTARAFI 1 lnd SAYFADA -

sinin bir teblipnde, aon ~ sün içinde 14 d 
amirallık deruz kuvve-tlenne karşı Al- . yaşın a 
mantar tarafından bazı taarruzlar yapıl- . 
chb bildirilmekte, ancak harp veya nak- ~mira 21 (ö.R) -:- Veliaht premea 

Uy ·ı · d h · birinin L----- Elizabet bugün on dört yqına ginnit-
e gemı erın en ıç ~ ui- ı· B ~ t.a.J· bilt" lngilt -~

ramadığı teyit edilml"ktedir. "Üç Alman ır. u mesu • .uauLH .. un erl:\M 

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

/ngiltere - Sov yetler ticareti 
----~---s•x.~---~ 

Almanya göz önünde 
tayyaresi dafi bataryalan a~yle dü- halk arasıp.da tealt. ~or. 
şürülmUıtür. Aynca sillhlanmış bir ge- P~ensese bu vesi!~ ıle halkatn bile ---------x*x--------
aıiden açılan ateşle bir başka Alman hediyeler selmektedir. S 1 Al J •ı• 

tutularak yapılacak 
tayyaresi de düşürülmüş bulunuyor. --•--- ovyet er manyaya ngı iZ 

ı!!:,~~1U::.:,APu:ı1 ':!ı1! 1n- ~11Bı malı göndermiyecekler 
giliz Meney vapunınun dün cenubu Vqi.ngton 21 (A.A) - Hariciye nazı- •·ıı:------
flll'kl sahili açılında battıiı haber veril- rı Mr. Hull beyanatta bulunarak Ame- Londra 21 (OJl) - Sovyetler blrliil ... l.a •hpn, SoYJeder Wrliii ta-
mcktedir. Karaya ~an dokuz; leJD.lcl- rikaıun Kanada tefin Crovvell'ln Nev hUldlme&lyle laallten arumda, barbm ım,le ...... _..._ Alım.aya-. 
den ildat ö~. Mürettebattan oo Jertey devletinde ilk intihabatın yapıla- hUSU81yetlerl nazarı itibara alınarak, J& ıönderilmetine mani olacak eau-
bir kişi kaybolmuştur. cağı tarih olan 23 nl5aftdil tstifa edeee- harp zamanı.na mahlu bir ticaret anlat- lan ibti edecek bGyGk ekUnJa.. 

..... ,- .. ~ ... ..,.,...,. ıu~ .._. tini bUdinnlştir. mw aJ4( b&tlnada mUtabakat huıl ol- L-J:;a__.__ J; Y 
~---•ana an.. Cromvell, Ayan~ namzetlillnl mUJtur. ra-.. oma71c..u•. 

DOK'l.'OLD koymUftUr. ~ hafta ScwJetlerla Loodn eı. Sovyetm biri.iti bükii•eüsıiıı bu bu-
LoMn, zı (AA) - Alımaa taJyan- çisi Maı.kl ile yapalan temulard.aa M)ll- susta ve.recetl ten~.inat, Ingiltere içln. bir 

lel'ialn inıüteremn c:enalt11 fiarld Mhili A k R d ra tekarrUr ettirilen esaslar hakkında o.eri pnııt1 ~ ~· .. 
açıklannda ve tinud denizine y.W. 0 8f 8 8 YOSU bugün Malakl mali\mattar eclilmlştir. Sovyetler bi~~ ~ rapalacak ıtilAI 
IUJ'll tlöktiikteri zmadfh 'dedir. J"'l. Londrada bu hususta yeni temaslar ya- Sovyetler blrllti ülke.IJU bir Alman lp-

Çilnkü dUn batan MetıleY ve Havnby -r pılacakttr. üdal w yiyecek m.addel« anbaı-ı YIP-
iaimlerindeki İôgiliz vapurları bu q 811008 lnailtere, So R jle ti maktan uıa\daftıracaktır. 
i~indıe bu sularda mayne çarpe'.n ille va- * . !Jet ~ L~- EMaen Moekova, Bedinin rnütemadt 
purlardır. ret milabreleri bamr ~ uara- tal~rindetı bizar olmuotur. 

IMLGA llZllNl..11011 
inglliz '9hh'1.a ltalon ım m. w Kca./UO ww 
barajlarlyle nasd T. A. Q. 11.H -.ıs11s Ka./ ze "•· 
........ edlllyorr T. A. P. 3L7t m. HiS KCL/ ze Ww. 
LONDRA - Buıün Londra ile İıı-

giltere ve İskoçyanın b(itün büyük f9- 12.30 Proaram, ve Memleket aaat •Tan, 
hirlerini müdafaa eden balon barajlan, l 2.3S Ajam Ye Meteoroloji haberled, 
yirmi sene evvelki iptidai sistemden pek 12.SO Müzik: Muhtelif .. rkdar (Pi.), 
iarklıdır. Bir müdafa.:ı silAhı olmaktaki 13.30/14.00 Müzik: Kar11ık Müzik 
rolleri ilmeıı ıslih edilmiştir. Bununla (Pi.}, 18.00 Program, ve Memleket aa
beraber, cskt sistem dt> pek tesirsiz d&- at ayan, 18.0S Müzik: Radyo Cu or
Rtldtr. Bu nevi bir balon barajına çarp- keıtruı, 18.40 KonUfll\A (Çocuk E.ir
mak YüZUnden yere düşen bir tayyar&- gme Kurumu tarafından), t 6. S S Ser
de bulunan bir subayın beyanatı bu- best saat, 19.1 O Memleket saat ayan, 
nun bir deWidir. Ajanı ve Meteoroloji haberleri. 19. 30 

Tayyare subayı tn!l<'erasını şöyle an- Müzik, Çalanlar: Fahire Feran, Refik 
!atmıştır : F ersan, Reoad Erer, 1 - Okuyan: Nec-

• - Rasadunın birden bire baltnna- mi Rıza Ahıskan, 1 - Pqrev, 2 - Şevki 
sı üzerine uzanan kolunun istikameti- bey- Uıpk ıarkı: (Bir melekıima peri), 
aıe söileri~ çevirdim ve şehrin bir ba- 3 - Lem'i - Üf!Ü 1&rk.ıı (Seni arzu 
lon barajı He müdafaa edildiğlı\i gör- eder)· 4 - ŞeYki bey - Utpk tarkı: (ET 
düm .. Bu baraj, birbirlerinden 50 yar- sözüm aifama). S - Dede - Şehnaz f&r· 
dalık bir mesafede duran balonlardan lu: (Sana ey canunın cam), 6 - Tanbwt 
sarkıtılml§ çelik bir ağdan ibaretti. Ba- Cemil 8. - Şehnaz tark~:. (f.yad ki f-
lonlar takriben dört bin kadeınlik bir yaduna). 7 - Su ....,am, 2 -Oltuyu: 
mesafede bulunuyordu. Tayyarem sa- Semahat Ozd---. . 1 - Cn~et Çaila -
katlanmış olduğundan, balonların ın .. Snkefza ~: (Hicran sibı alemde). 
rinden geçmek kabil delildi Binaena- Z - Ounu Ebinc • Şewke&a ,.rkı:(K.1-
foyh. çelik abnın her hanai bu tarafına bim yaralı). J • Haca Arif bey .. Sı·ri--lc 
belki vurmam .. ld.iyle il ı d' tuka: (Papuuna ermek üzere), "4 - Ha-

Rasl.dun t wn Uzc ~ ekl ımbal CI Arif bey - Suzinak prka: (Yeter IUc-
derhal a~ş e: Onur a~yerek 0

8r; ranlı sözler). S : Mustafa Nafiz - Swr.1-
d" ilnn k · · d ... "ki be h d nak prkı: (Semiz bu sabah), 6 • M ..... ili e ısüyor u. l.Mt n y u e ye- tar. Nafiz - s .. rinak rla ı ( Omitaiz IMr 
re uğr~. Artık balonun altından ge- . ,. 
çiyorduk ve bir lihza j · bu minia 1 a.:'rifle~ •. 2~. 1 S Kon~. (Fen ve •
salimen aşuğ fu:n Llk.in a' bıat bLgılcrı), 20.30 Muzık, Çalanlar: 

b'rd '?1W .zanne . · . y- Kemal N. Seyhun, Fahri Kopuz, lızet-
yare ı en. bıre şıddetli bir ~ilde ~- tin ökte, Cevdet Çaila, t _ Okuyan: 
sıldı \"e gerıye doğru atıl~. ~ayyarerun Melek Tok göz, l - Sadettin Kaynak -
bumunu derhal yere çevırdim. Wdn H" . ~ . ("ö · · geldı") 2 -.. t ·· · · ·· . al uaeynı fAMI. u re•n mı , 
!u~aoı:U§lrı~ ~tın saatte y nıı otuz Dede - Hicaz tarkıı (Şu 1'.öylilntin yoı-
m ~ Pterlyordu. . . ma kızı}, 3 - Bedriye Hote6r - Hicaz 
T~yyarenın neden rnUvazenesını kay- ~rlt.ı: (Mümteziç atkımla}, 2 - Oltu
~p yere d.oiru ~lınadıl':"ı ~ merak yan: Muatafa Çağlar, 1 • lsmail Hakkı 
ediyordum. Eleron kontrollert aga çarp- Bey _ Ferahfeza Beste: (Çailıyan cuyi 
tığamız i?da arızaya -~aını~. ~ siritkle), 2 - faalt. Varan - Ferahfeza .. r-

lsviçre ordusu kendi 
korumağa hazır 

hudutlarını 
bulunuyor 

-------~-----x•s--------~~ 
Benı, 21 (Ö.R) - lnipe ordusunun mert manevralan pek muvaffakıyetli 

olmUJ \'e ecnebt m~tlerle ataşemiliter!er bu manevralann sonwıu g!SrmUt
lerdir. 

İsviçre ord\UWlun, kendi hudutlarını koruyacak bir vaziyette oldulu anla
p]maktadı.r. 

" Dünya haritaıı yeniden çizilecektir ,, 
----~~~-----x*x·~-~-----~-

" in gi l terenin siliha sarıl-
ması namusluca 

bir hareket olmuştur,, 
'<Le~ Cfweann nutlıu 
•••••••••••••••••• 

Balon ıle ~ ~Onıkliye~k'.. ~mege kı: (Seyretmek için) . 3 - Yesari Aıun -
başladalc. Kesıf agaçlarla ortulu olan Sultani Yeclh ,arkı: (Biz Heybelide), 
arıWye yaklaştık. Kanatlar ve tayyare- 4 _ lsmail Haklu-F erallfeza şarkı: ( Meh- Lo~ Corcıı nutuk söylerken güstere11 iki poz 
nin_ güv~si. ~pnel tan~eriyle ~~ lapta güzel olur). 21.00 Müzik: Kara· Karno\'om, 21 (A.A) - Loid Corç, hakkında na.zara dikkatinizi celbcderim. 
deflk edilmİf hır haldf!ydı, kuyruk irti- deniz ve havali.ı tilrkU ve oyun tuıvalan, müntebjplerine br" iradettiji bir nu- Bu harbin netioe.ı her ne olursa ohun 
bat telleri inzalannuştl. Toprağa çarp- Muzaffer Fıratlı ve Kemençe H--.n Sö- tukla muharebe hakkındaki d\liilncele- dUnya haritumı yenidf'n hasmaja mec
tığunu: vakit tayyarenin burnu yere zeri 21. 15 Konser takdimi: Halil Bedii riııl anlatmıştır. Loid Corç ezcümle d~ bur olacal(S!D!Z .• 
g&nüldü ve kanatların biri parçalandı.• Yö~etlten, Müzik: Radyo orkestrası miştir ki; Loid Corcun bu nutku, kendisinin 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
iruaDDAf-
: İşin fenası yoktur. İşini fena yapan 
: vardır. Vatanperverliğin bir şarta 

i da i~ni sevmekUr 
: ULUSAL BKONOld VE • 

(Şef: H. Ferid Alnar), 1 - G. Rollini: • - Ben, bw harbe sürü.kJıemek balı- parllmeotoya intihabının f!llinci yı1dö
Wihelm TeU uvertilril, 2 - A. Borodin: sinde yapılmış Cilan manevralara Ye oünıü de>Myısiylıe ~·apWuı mttaSim ee
Poloveç danaları. 3 - F r. Schubert: Ro- harbe tebddürn edeıı müddet zatfuıda- nasında indedilmiştir. Bu münasebetle 
samunde müziii. -4 - Job. Strauss: Ma- ki~ .ı.rHetlere dair~ mü&alla- kendisine Kamovom ahalisinden 15.800 
vi Tuna valsı, 22. 15 Memleket eat aya- mı deiiftirmit cieiiliır~ Falıat harbin es- kişinin imzaJannı muh~vi bir albüm 
n. Ajw haberleri; ziraat. _...m - tah- babı hak'Jrmdeki mütalilmda da bir te- takdim edllmiftlr. 
vilat, kambiyo - nukut boraaıı (Fiyat), beddül yoktur. Bizim siliba .sanlmanuz Bu imı.alar arasınd• muhafazakir ve 
JZ.20 Miiz&ı c.m.M (Pl). 2J.2S/ 91.k .. u ve amnwıluc:a bir t.rekıet ol- o.mele partisine mwup bir çok mü-



Yeni lngiliz Kuvvetleri Norveçte 
~------~_;....------~ıwww. ---w-----~----~---------

D arp ~ok Jlddetlendl Norveçteki Fransız ve in· 
Jki taraf ta ağır zayiat verdiler. Al- ·ı· k ti • T d 

manlar şimalde rücata başladı, gı iZ UVVe erı ron • 
Cenupta ilerleyişleri yavaşladı bayında birleşmek üzere 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAilİFEDE - · 
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dar imtidat ettiğini haber veriyor. 
NORVEÇ KAHRAMANCA 
DöCOŞOYOR 

Stokholm 21 (Ö.R) - Norveç hudu
dundan bildiriliyor: 

«Norveç ordusu büyük bir kahraman
lıkla yurdunu karış karış müdafaa et
mektedir. Bazı cephelerde gerileme var
sa da bazı kısımlarda da büyük terak
kiler kaydedilmiş ve bir kaç kasaba is
tirdat edilmiştir. 

Müttefik kuvvetlerinin yetiştiği hCT 
yerde Norveçliler vaziyetlerini ıslah et
mekte ve kaybettiği yerleri kısa bir za
manda istirdat etmektedir. 

Ingiliz tayyareleri Norveçteki bütün 
Alman hava üslerini daimi surette bum
balamakta ve Alman :tayyarelerinin pe
şini takip etmektedir.~ 
NORVEÇ KITALAR! YENt 
MEVKiLER ALDI 

Stokholm 21 (A,A) - Norveç kıta
larmın yeni mevziler işgal ettikleri bir 
Norveç teb1iğinde bildirilmektedir. Ba
zı cüzütamlar düşmanla temasa geçmi"-

Bedbaht Norveçin çiğııeneıı §Chirlerinclen Bergen 
HEGOE KALESt DAYANIYOR laen eyaletinin şimalinde Norveç hudut 

Stokholm 21 (A.A) - Norveç hu- mıntakasında Alman kıtaları görülmliş
dudundan gelen malômata göre Hegoe tür. Bu askerler hudut gümrük blnası
kalesi henüz mukavemet etmektedir. na girerek bir müddet meşgul olmuşlar 
Kalenin bataryaları Vaernes hava mey- ve bilahara uzaklaşmışlardır. 
danını tahrip etmiştir. NARV1KTE SOKON 

Kalede ancak 100 kişi bulunmnsına Berlin 21 (A.A) - Narvikten bildi-
rildiğine göre dün bu mıntakada süku
net hiiküm sürmüştür. 
NARVtK HARABE HALtNE GELDt 

Berlin 21 (Ö.R) - Alakadar mahfil
lere gelen malılmata göre, Narvik lima
nına giren Ingiliz haıp gemileri, Narvik 
şehrini ve şehir civarında bulunan Al
man kuvvetlerini bombardıman etmiş
lerdir. Şehir harabe haline gelmiştir. 
ölüler ve yaralılar çoktur. 

NOT - Berlin ı·adyosunun dün gece 
verdiği bu haber hakkında diğer kay
naklardan hiç mallımat alınamamı~tır. 
HAMARDA StVJL HALKI 
BOMBALADILAR 

Norveç hariciye nazırı ve Amerikanın Norveçteki kadın sefiri 

Londra 21 (Ö.R) - Alman tayyarele
ri Norveçin Hamar şehrinin şimali şar
kisinde k5in bazı kasabaları boıiıba1a
mışlardır. Sivil halktan ölenler vardır. 
Almanlar bilhassa insanların toplu ola
rak bulundukları cadde ve sokaklara 
bombalar savurmuşlardır. 
ALMANLARIN ALDIKLAR! 
YERLER 

]erdir. 
Astlandet mıntakasındaki muharebe

lere Ingiliz kıtaları da iştirak eylemek
tedir. 

Rands fiyordu civarında iki Alman 
bngı tahrip edilmiştir. 

20 Nisan tarihinde Alman tankları 
Dombas civarında kam Renaosseni 
bombardıman etmişlerdir. Son Alman 
paraşütçüleri olan takriben elli kişi ye
re indikleri ~nda esir edilmişlerdir. 

rağmen Almanlann yaptığı iki taarruz 
da tardedilmiştir. 

Harpten evvel bu kalede bir tek mu
hafız bulunduğu ilave edilmektedir. 

ISVEÇ HUDUDUNDA 
Stokholm 21 (ö.R) - lsveçin şimali 

garbi sahilinde kfön Stramşladdan bil
diriliyor: 

cDün, Almanyanın Norveç1 istilasın
dan beri ilk defa olarak Isveçin Bohus-

Stokholm 21 (A.A) - Alman kıtaa
tının Troneo Hinne cenubu garbisinde 
Orkdal mıntakasını tahkim etmekte ol
dukları haber alınmıştır. 

Oslodan şimali şarki istikametinde 
ilerliyen Alman kıtaatı şiddetli muhare
belerden sonra Elvermoyu işgal etmiş
lerdir. Diğer taraftan haber verildiğine 
göre Hamar da Almanların elindedir. 

Amerikada harp havası artıyor -· Japon ihtirası ve Nazi teh-
lükesi Amerikayı barba 
doğru sürüklemektedir 

- BAŞTARAFI 1 İNCİ SAHİFEDE -
tanı meselesi, Amerikayı şimdi tetik 
durmıya sevkediyor. 

NE OLACAK? 
Senato hariciye encümeni telfıştadır. 

Encümen azaları Avrupa harbının en 
sıkışık bir wmanında Japonya tarafın
dan yapılan hazırlığı hoş görmedikleri
)lİ hE!r vesile ile ihsas ediyorlar. 

VELSfN SöZLERt 
Amerika hariciye müsteşarı Velsin 

§U sözleri de pek manidardır: 
- «Reis Ruzveltin şimdi bir sulh te

şebbüsüne girişeceğini zanneylemek ha
tadır. Donanmamız, bizi kendi kıtamız
da ve bütün hür milletleri kendi hudut
ları dahilinde hür yaşatmak gibi bir ga
yeye hizmet için ha~ırlanmalıdır.> 

HULL'UN BEYANATI 
Hariciye nazırı Hull'ün Nevyork Sun 

muhabirine verdiği beyanatı da gözden 
geçirelim: 

cJaponya ile aramızda ötedenberi de
vam eden ihtilaflar tetkik edilmekte
dir.> 
Ceorciya Warmslrings. 21 (A.A) - B. 

Ruzvelt dahili siyaset hakkında bir nu
tıık irat etmic;tir. Reisicümhur, üçüncü 
defo intihalıı hakkındaki kanaatini ifşa 
etmedrn N euv Deal siyasetini müdafaa 
etıni~ vr bıı k:ınunun tatbikine devam 
editnıP.sini tııvsiye eylemiştir. 

.laffcrsonun vıldörıiimUnü tesit· eden 
gene ıiemokratfara hitaben radyôda bir 
nutuk söyliyen Mister Ruz;velt, şimdi 
cümhuriyetçiler tarafından yapılmakta 
ol:ın mücadeledeki demagojiyi tenkit et
miş ve kendisini Amerikayı harbe sü
riiklemekle itham eden bazı cümburi
yetçi namzetler tarafından yapılan hü
cumların hafü ve yanlış olduğunu mey
.tana çlkarml§br. 

Ruzvatl clem'ftir lı:i: 

Amerikanın kuvvetli donanmasından bir tayyare gemisi 
miyeceğim. Hükümet soğukkanlılığını mek tasavvurunu ifade eden hiç bir ke
muhafaza etmekte ve hadisatı dikkatle lime bulunmadığını söylemiştir. Muma
takip eylemektedir. ileyh, diğer milletlerin de Felemenk 

Biz Avrupada veya Asyada yapıl- Hindistanında menfaatleri olduğunu ta
makta olan haıplere iştirak etmiyoruz. nımakta ve _Xeleıuenk iiindiStaw adala
Fakat Amerikanın ve Amerikan mille- nnın işlerine yapılacak her türlü müda
tinin, daha iyi bir nizamın teessüsü için hale teşebbüsü aleyhinde Hollanda hü
hiç bir şey yapmaması lhımgeldiğini si- kilm~i tarafından yapılmış olan beya
ze söyliyen bazı reisicilmhur namzetle- natı memnuniyetle karşılamış olduğunu 
rinin bu mlitaleasına iştirak etmiyo- beyan etmiştir. 
rum.> B. Herinouchi B. Hull ile yapmı; ol-
Vaşington 21 (A.A) - Japon sefiri duğu görüşmE:nin Kendisinin izhar et

B. Herinuchi B. Hu11 ile yapmış oldu- miş olduğu arzu üzerine yapılmış ve B. 
ğu bir saatlık bir görüşmeden sonra Holl'e hiç bir muhtıra tevdi etmemiş 
matbuat mümessillerine beyanatta bu- olduğunu tasrih etmiştir. 

lunarak. bu göriişmenin büyük okya- A m • r 1• k ~ d 0 n a ,, • 
nustaki vaziyetin heyeti meCınuası hak- "" • 
kında cereyan etmiş olduğunu söyle- d 
miştir. masını ne en 

Mumaileyh, Japonya ve Amerika hü-
kümetlerinin büyük okyanusta sulhun artırıyor? 
ve statünün muhafazası hakkındaki 
noktai nazarlarının yekdilerine milma- Nevyork 21 (A:A) - Herald Tribune 
sil olduiunu beyan dmi§tir. yuıyor: 

B. udai B, ~ A~ ~ u1ıı8M: 

Roma 21 ( ö.R) - Son dakikada alınan mal Um.ata göre F ran.sız ve lngiliz kuvvetleri Norveçin T ron 
haym mıntakasında birleşmek üzeredirler. Bununla beraber Alman ordusu Norveçte yeni yerler iıga 
etmiştir. 

Deniz harbına gelince: 
Bugün biri destroyer olmak üzere i.ki Alman gemisi 

infilak. neticesinde batmıştır. 
torpiJJenmiş ve batmıştır. iki lngiliz vapuru da 

Brüksel 21 ( ö.R) - Norveç harekatı hakkında Almanya ve Müttefikler menbalarından gelen haberle 
birbirini tutmamaktadır. Fakat bitaraf mü§8hitler, Almanların mutad propağandalan veçhiJe daima yala 
na, balapervazlığa kaçtıklarını, Müttefikler tarafından verilen haberlerin sıhhati vakalar)a aabit olmak 
ulunduğunu söyJiyorlar. 

Salahiyettar askeri münakkitler, Almanların Norveçte uzun boylu tutunamıyacağında, fak.at hu harbın 
pek çetin olacağında birleşmiş gibidirler. .............................................................................. 

ltalyanlar 
ne diyor? --·Müttelikler Norveçte 

müıkülata upeıyacak· 
mıı .. Çünkü Almanlar 
mevzilerine kuvvetle 
yerleımişter ... -·-Roma, 21 (A.A) - Havas ajansı bil

diriyor: 
İtalyan askeri münekkitleri Norveç

tcki harbin uzun ve müşkül olacağı mü
talfıasını scrdetmektedirler. Norveçteki 
İtalyan gazeteleri muhabirleri bugün 
ilk defa olarak Norveçte Fransız kıta
Iarının mevcut olduğunu kabul ve tes
lim etmektedirler. 

Bu muhabirler, hadisatı mütalaa ve 
ilave etmcksi1.in anlatmakta ve cereya
nı muhtemel harekat hakkındaki fara
ziyeler bahsinde büyük bir ketumiyet 
göstermektedirler. İtalyan gazetelerine 
nazaran müttefikler üç noktada karaya 
çıkmı~lardır. 

Namsos, Molde, ve Laerdette .. 
Namsosa çıkarılnuş olan kuvvetlerin 

iki İngiliz fırkası ile bir Fransız Alpçı 
fırkasından mürekkep tahmin edilmek
tedir. 

Tredjhemden pek uzak olmıyan Or
tkala da asker çlkarılmış olması muhte
meldir. İtalyan gaLOteleri, bu ihraç ha
t eketlerinin müttefiklerin başlıca he
defleri Trondhaym olmak üzere yakında 
mühim çarpışmalarcı mukaddeme teşkil 
edeceği iddiasındadırlar. 

İtalyan müşahitler, bu hedefe varma
nın bir takım müşkülata maruz kalaca
ğını, çünkü Almanların mevzilerinde 
kuvvetle tahassun etmiş olduklarını 
ı;öy lemektedirleı. --·-

Mekaika - Japonya 
pazarlığı 

Meksiko 21 (A.A) - Haber alındı
ğına göre Meksika, Japonyaya bedeli 
peşinen tediye edilmek şartiyle üç mil
yon dolarlık petrol satmağı kabul et-
miştir. I 

- *-
Fransız ba$vekilinin 
müzakereleri... 
Faris 21 (A.A) - Başvekil B. Fol 

Reynoud dün öğleden sonra Yunanis
tanın, Isviçrenin ve Bulgaristanm Faris 
sefirlerini kabul etmiştir. Başvekil, 
Fransanın eski Finlandiya sefiri Magny
yi de kabul etmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
5YURDDA$.. S 
: Yurdunu .severı, i~ini de sever.. : 
: ULUSAi. EKONOMİ VE : 
5 ARTrlRMA KURUMU : •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

masını kongreden talep ederken Avrupa 
ve Asyayı düşündüğü kadar cenubi 
Amerikayı .da düşünmekte olduğunu 
söylemek gizli bir şey değildir. Bu ga
zetenin muhabiri garbi nısıf kürresinin 
himayesi mütaleasını izah ve tevsi et
mektedir. Reisicümhur Ruzveltin sö:r.le
rini hıttırlatan muhabir şöyle diyor: 

c Kuvvete karşı kuvvet çıkarmak 
mecburiyeti hasıl olduğu zaman en ağır 
vükü kimin taşıyacağını her kes bilir.> 
Muhabir bundan sonra bahriye erkAnı 
harbiye reisi Amiral Stark'm ayan mec
lisinde 3486 milyon dolara baliğ olan 
bir inşaat programının kabul edilmesi
ni istemiş oldu~unu işaret etmekte ve 
icabında Amerika donanmac;ının bu nı
c;ıf kürreyi himaye edecek yekpare do
nanma olduğunu ve binaenaleyh en 
kuvvetli donanmayı inşa etmek hakkı
nı isteyebileceğini tasr'ih etmektedir. 

Muhabir, muhtelif Amerika cümburi
yetlerinin deniz kuvvetlerini gözde!l 
geçirdikten ve Amerika ittihadının bir 
donanma vilcuda getirmesi meseleostni 
ileri sürdükten sonra 4Öyle demektedir: 

Amerika donanması Ue Brezilya do-

S"111111111111' Cihan Ha tun mıııııııııııı; - -- -- -- -: Abbasiler Devrinde Türklerin nüfuz ; 
= = E ve kudretlerini gösteren büyük S 
- -§ ve Tarihi Aşk romanı S - -.. -
ııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırır111111111111111111111111ıı 

Tefrika: 35 YAZAN: Curci Zeydan .............. .. ............................................... ... 
Sonra (Cihan) kapıya doğru yürü

dü. (Hayizran) onu takip etti. Zavallı 
mürebbiye birden bire zuhur eden bu 
yolculuk azminden müteessir oluyor, 
gizli gizli ağlamaktan kendini alamıyor· 
du. 

(Cihan) ise sağa, sola bakmaksızın 
kendi odasına doğru hızlı hızlı yürüme· 
ğe başladı. Azim, cesaret, kuvveti kalp 
onun her hal ve tavrında nümayan olu
yordu. (Hayizran) da onu takip edi
yordu. Ona kar,ı bir itirazda bulunma
ğa cesaret edemediği gibi arkasında 
odaya girmekten çekindiğinden yavaş 
yavaş yürümeğe başladı. Bir lahza geç
meden (Cihan) onu odanın içinden ça
ğırdı. Mürebbiye derhal hanımının ya
nına girdi. (Cihan) alnında görünen 
azim ve ikdam alametlerine rağmen 

hayret ve tereddüt içinde idi. Karyola
sının üzerinde oturuyordu. Mürebbiye 
girer girmez (Cihan) söze başladı: 

- Hala (Saman) avdet emedi mi) 
- Hayır, hanımcığım 1 bu sabah onu 

hiç görmedim. 
(Cihan) müteessir bir halde başını 

sal1adı: 
- Valideciğim! gel, yanımda otur, 

dedi. 
(Hayizran) Cihanı görmekten büyük 

bir heybet ve başit duyduğu halde ya
nına oturdu. Cihan: 

- Sana dediğim gibi buradan gide
ceğim. Fakat bir kimsenin bu müfare
katimin sebebini anlaması caiz ·değildir. 
Konak müdürüne yakın bir yere gidece
ğimizi, avdet edinceye kadar mutad 
veçhile emvalimizi, çiftliklerimizi idare 
etmesini kendisine söylersin. 

- Hanımcığım 1 emrin veçhile onu 
söylerim. Yakın zamanda mı hareket 
edeceksin) 

Pek yakın bir zamanda... Her halde 
matem günleri bitmeden evvel... Hala 
bir kaç günümüz daha var. Vakti tayin 
edeceğim. Y okuluk için buradan ne al
mak lazımsa onu hazırlamak için bana 
muavenette bulunmanı rica ederim. 
Uzun bir seyahate çıkacağız. Anlıyor 
musun) 

Mürebbiye başı ile itaat işaretini ya
parak yarın ne olacağına intizaren sükut 
etti. Maamafih hanımının bu yolculuk
tan ferağat edeceğini ümit etmiyordu. 
Çünkü (Cihan) ın verdiği karardan dön
mek mutadı değildi, (Hayizran) hanı· 
mını odada yalnız bırakarak oradan 
çıktı. 

(Cihan) o günü kendini kaybetmiş 
bir insan gibi buhranlar, düşünceler ile 
geçirdi. En ziyade kardeşi (Saman) ı 
düşünüyordu. Çünkü bu uzun yolculuk
ta onun refakatine muhtaç idi. Onun da 
böylece bir yolculuğu arzu edeceğini 
zanneyliyordu. 

Ertesi günü erken (Cihan) henüz uy
kudan uyanmadan odasının kapisi ça
lındı. Gelen {Saman) idi. içeri girince 
(Cihan) onu gaybubeti için itap ve mu
aheze ile karpladı. (Saman): . 

- Senden bir gün uzak bulunmam 
seni bu kadar meraka düşürdu İse bir ay 
gelmezsem acaba ne yapacaksın) 

- Bir yere yolculuk yapmak mı isti-
yorsun) " 

- Her türlli iyiliğinden mahrum 
edildiğim bir memlekette kalmaktan 
ne fayda çıkar) Artık burada akrabası 
arasında ,yabancı bir adam gibi sayılı
yorum. Senin başka bir mevkiin var. 
Sen burada konağın, servetin,' sahibisin. 
Burada kalırsın. Ben ise gurbet ellerine 
giderim. 

(Saman) bu sözleri yanık b ir yürek 
ile söyliyordu. Onun bu hali hemıireai
nin nazanndan kaçmıyordu. Fakat 
(Cihan) onun da yolcuuk fikrinde bu
lunmuını kendi azmine muvafık gprdü
iü için bafka ~ete ehemmiyet vermek 
· medi: 

- Sen de buradan müfarakat etm~ 
mi istiyorsun) 

- Evet. 
- haktan başka bir yere gitmek iste· 

diğini zannetmem. Çünkü sevdiğin(AY"' 
doğdu) oradadır. 

- lraka gitmek istiyorum. Sen de 
oraya gitmek i ter misin) 

- Seninle beraber giderim. Faka bu 
gibi bu yolculuk kafi derecede tedari
katta bulunmadan icra edilemez. Her 
halde bize asker refakat etmeli. Yahut 
büyük bir kafile ile beraber gitmeliyiz, 
Çünkü yol uzun ve tehlikelidir. 

- O halde icap eden tedarikatta bu• 
lun. Yakında hareket etmek fikrinde· 
yim. . 

(Saman) ın çehresinde sevinç alairn1 

görülüyordu. Bu adamın yüreği baba· 
setle dolu idi. Takip ettiği gizli bir mak• 
sada binaen böyle bir neticeyi istihsal 
etmek için ıöze başlamışb. (Cihan) Ef· 
şinden kurtulmak için bütün zihnini kaç• 
mağa hasretmemiş olsaydı kardeşinin 11e 
gibi bir maksad ta.kip ettiğini keşfet· 
mekte güçlük çekmiyecekti. Zavallı kıJ 
bir an tehlükeden kurtulmağı düşü11Ü· 
yordu. Başka bir şey aramak istemiyor
du. insan bazen böyle aldanır. Yolcu• 
luk için tedarikatta bulunmayı (S.• 
man) a tevdi etti. Kendisi de Hayizran 
ile beraber yolculuğa hazırlanmağa bat• 
ladılar. 

-25-
MUTAASSAM ve TORKLER 

Diğer bir yerde zikrettiğimiz vec;hil' 
(Mutaassam) maiyyetine aldığı Tür~
lerin ve sair askerin ikametine tahıı• 
edilmek üzere (Samra)yı teıis etmit idİ· 
(Samra) Abbasiler tarafından tesis ol~· 
nan ikinci bir şehir idi ki Bağdadın.·~· 
malinde ve 5 O mil mesafede kain ıd~j 
(Mutaassam) bu şehri Didenin eahı 
şarkisinde tesis ve maiyeti adamlarll'l8 

mahsus olmak üzere bir takım aksam• 
taksim eylemiş idi. Her askeri fırkaY11 

bir yer tahsis etmiş idi. Fırkalar geldik· 
leri yerlerin isimlerile maruf idiler. (Se· 
merkand) den gelenlere Türk namı ve
riliyordu. F erganeden gelenler F erg~· 
neli, (Endican) dan gelenler de Endı
canlı isimlerile maruf idiler. Sair ye!l~r~ 
den gelenlere de ayrı ayrı isimler ıtla 
olunuyordu. (Mutaauam) her fırkaya 
bir kumandan tayin etmiş idi. Kuman• 
danların en meşhuru (Efşin) idi. Bil 
adam Endicanlı idi. Endicanlıların ku• 
mandanlığını deruhte etmiş idi. Kez~· 
lik (E.şnas) da o maiyyet Türk askeri" 
nin meşhur kumandanlarından idi. Bu 
zat iptidayi emrinde Mutaassımın ku .. 
mandanlanndan birinin kölesi idi. (Mu
taassam) onu satın almış, yüksek rna· 
karolara yükselmiş idi. Meşhur Türk :k~
mandanlarından ( ltah) dahi diğer hır 
kumandanın kölesi idi. Kumandanl•t· 
dan (Sima) ve saire dahi o cümlede1' 
idiler. 

(Mutaassam) bu şehrin tesisine kar•' 
verince her taraftan mühendisler, kalf•: 
lar, marangozlar, demirciler ve saireY1 

davet etti. inşaata )azım olan ahf&P ve 
keresteyi Baaradan, Bağdadın etr•fın• 
dan, Antakyadan, SUriye sevahilinde1' 
ve mermer tatlarına da Uzkiyeden ve 
sair yerlerden getirtti. . 

Kendi sarayini şehrin 01tasında ınf~ 
ettirdi. Sarayin yanında büyük bir cami 
vücuda getirtti. Çarşıları, pazarları ca• 
miin etrafında yaptırdı. (Mansur) ~i· 
dadı tesis ettiği zaman nasıl yaptı dıe 
(Mutaauam) da ayni usulü iltizam e eh 
rek her sanat erbabı ve her ticaret ıını 
için ayrı ayrı çarıılar tahais eyledi. s:; 
mandanlarmı kendi sarayından ve k 
linin hanelerinden ve çarıJardan uxa 
yerlerde yerleıtirdi. (E,nu) ı Saınta .. 
nın lbiint.ha71 timalİIİnde kendi .ar;.; 
ymdan bir kaç mil uzakta yerJ .. tber 


