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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip n Başmuhaniri: 

ETEM İZZET BENİCE 

italya'nın Harbe Girmesi Gün Meselesi.dir ! 
--~~----------~~~~~---~----~-~ 

vyetler Romanya ile de bir anlaşma yapmak üzeredir - Yugoslavya' da 
bir kısım askerlerin terhis edildiği doğru değil - Balkanlar tam seferber 

lngiltere, müzakereleri niçin kestiğini ltalyadan soracak 

t llakkmdan iıkat edilen . 
lçika kralı Leopold'un hem

le ıimdi Fransız hududun· 
~"!etleri tefti11e çıkan ital
~di Prens dö Piyemon'uıı 
~ Prenses Mari loH 

Gafenko'nun Ankara Büyükı 
Elçiliğine tayini muhtemel 

Madrid' de İngiliz elçiliği önünde yeniden hasmane 
nümayişler oldu - Musolini, RuzQeltin ikinci 

aulh mesajına da ret cevabı verdi 
Londra 2 (Hususi) - Dün gece İtalyada halk arnsında da harp 'J)ılmakta olan müzakereleri d'ur-

~ova radyosu, doğru ikaynak- taraftarlığı ı:?ittikçc artmaKtadır. <lurduöu ımal(nndur. İngilız hilldi
lardan alındığını bildırcli,ği haber- Triyestedeki işçiler, Musolini) e :meti bu inkıtaın se'beplerini İtal
lere atfen, İtalyanın haribe girme- telı?ra!la müracaat ederek, İtalya- ya hül:ümetindcn sorma~a ıkarar 
sinin bir .nin ve saat meselesi ol- yı Almanyaya bağlıyan şcrd taah- vermiştir. 
duğunu bildıiıımiştir. Pariste'ki si- hüdünün yerine ,getirilın:esini iste- Balkan devletleri, vaziyeti bü
yasi mehafil de, İtalyanın şu bir ırnişlcrdir. Bu telgrafta Süvevs, Ci- yUk bir dik'.katle takip etme-ktedir. 
kaç ~ içinde Alınanyanın ya - 'bati, Cebelüttarı'kta İtah anm ,gör- Yu,goslavyada bazı !kuvvetlerin 
nmıda har.be girecej?i ~anaatinde düğü zorlulklardan. verıltn müru- terhis edildiği ha<'kıkmdaki haıberler 
bulunımaktadır. Filvalki umumi va- rivelerden bahse<lilm!kte, Korsika, tekzip edilmektedir. Bil5lkis Yu _ 
ziyet bu !kanaati teyit edici rna - !Malta ve Nis'in İtalya) a ılhakı is-
hi J!J)Slavvada ve Rcınıanyada sefer-yettedir. ter"Ylniktedir. 

Am • iberlik ta:.'"n ananasile tamamlanımış 
eriıka Cuımhurreisi Ruzvelt, ,. !Lwan:yada da müttefiıldere karşı bir haldedir. 

ltaıyanın harbe ,girmemesi için aı~, ........... ,,. ... , , ( ~.1.;ıuno.ınedir. 
Musoliniye titÖnderdiği ikinci me- Dün birçok Üniversite talebc>si, Romanya Hariciye Nazırı Ga -
sajına da cevap almıştır. Söylen- Madritte İn,l?iliz sefarethanesi ö _ fenırnnun istifas.ı sıhlhi sebeplere 
idikine göre, Musolini ıbu cevabın- nünde nümayişler ynpmışlar. •Ce- atfedilmdl:tedir. Ha'kikatte Ga -
da da Amanyaya !karşı olan taah- belüttarıkı istivoruz» dh e bağır- fenko daha mühim bir vazife ile 
hütlerini ifa etımelk vazi)'etinde mışlardır. Bu nfrmavisin yeni bii- ta,·zif eciileceğj za..-ıncdihncl<tedir. 
bulundu~unu lbildir.miştir. )"Ük elçi Sir Samücl Hor'un henüz Yugo .. lav Ticaret Nazın 11 mayıs-

İtalyanın şimal mınta'kası baş- vazifesine başlıyacağı bir sırada ta ~foskovada imzalanan ticaret ,.. 
-·-and ı v l p D ı d h · d i · ~imal cephe ıiııde bir hava muharebesini ıöste ren temsili resim ı&w.u anı o an e iaht rens ö yapılması ve menedilmemiş ol - an :ı"t"Jllasının a a zıya e s yası "' 

~;;~~~~~n~~~~e GCee~C:\~!,:::i;- mı~~ı~:z~k:~~~j~e~t~~~!ş::~- :~h~:~~:ıı~~eu~~r~. J;;fe~:;n~- D u·· n k e r k 'te ta hı ı· ye ',. ·m d ,. den 
mıştır. Orada bugün yeni mezun sele5i ve ticaret anlaşması için ya- (DEVAMI 3 üncü sahifede) 
olan Grcnadiyelerin ~ec:it resmin-

:ta~~~~~t~:ı:ır:n:~~~~~~~:~~~ Maarif ve Maliye Belçikadan bu ı·kmal edı·lmı·et gı·bı·dı·r 
t.. ) Velıaht Roma istasyonundan ay-ı Y 
"l'08LGV)'G ve•• nlırken Ahnan ib"yÜk l .. F . v k•ıı • b b h 10 t 1 b ~ Makenzen tarafı~da te~;iıs~ı

0

~ e 1 erı u sa a a c e- Al B k d 1 v 24 . . d o· .. k k' 
. oman ya' da mi•tir. sabah geldiler miz daha geldi man aş uman an ıgı saat ıçın e un er e 

terhia Başvekil bugcce girileceğini bildiriyor - Belçika Kralı sarayına döndü 
"!!!!: _ -=- Vekiller hangi iılerle Ayni trenle gelen diğer 
~er terhis hakkında veri- radyoda bir ko- meşgul olacak? Avrupa yolcuları 
lela haberler doiru ise bu-
~ sebebi nasıl izah edile- k Maarif Vekili B. Hasan Ali Yü-
•iU,-> DUŞma yapaCa celile Maliye Vekili iB. Fuad Ağ-

Belçikada tahsilde iken harp do
la\ ısile Fransa\ a ı;:eçen ve 15 ,gün
dür ora<la bulunan 1alebelerimiL -
den Şakir Uluso), Hüsnü Ergene, 
Seyfi Budak. Ha,·ri Boylu. Emin 
Ulusov. Re~at Ta!l1lcrso•· Saffet 
Orhunoğlu Kenan Bo·'S<ln ismımlc 
sdkiz gencimiz bu sabah şchrümize 
..,e1mişlerdir. 

Som cephesinde mühim harekata intizar ediliyor 
-., n.. ı==: ralı bu sa'oah!ki ekspresle Anka-

~ ... - l Başvekil Doktor Refik Saydam radan .şehrimize J!elmişlerdir. 
:-.11: ETEM İZZET BEN C& bl! gec~ saat 20 de radyoda umu-

mı vazıyet bakkında bir konuşma Maarif Vekili yeni yıl maarif ih-
\t mu, yanlış mı bilmiyo -

trilen haberlere göre Ro
' ~e Yugoslavyada bir kısım 
'this olunmaktadır. Eğer 
doğru ise bunun sebebi iki 
elan izah \'e mütalea oluna-

;-- Sovyet Rusyanın Yugos -
~e Romanyaya karşı tauı 
i. 

' italyanın A \"rupa harbi ve 
ar karşısındaki vaziyeti. 

et Rus) anın Balkanlardaki 
u muhafaza etmesi kendi 

lnenfaat ve emniyetinin i
arasındadır. Yugosla\ya 

' et Rusya arasında aktolu
tısadi anlaşmayı siyasi bir 
, a Ve münasebet iadesinin 
, ~etmesi umulmaktadır. Ro
ble Sovyet Rusya arasmda 

Ya ihtilafından başka hal
k bir -tava yoktur. B\lşve-

~~tof bunu da Sovyetlerin 
\"vveti ile hııllctmek ni) c
'lllunmadıkJarını beyan et-

• () halde, So\'l etlerin Bal -
' .karşı knsdı 'c gizli bir e

lenıcmcleri takdirinde ken-
~~larına ihtilaf ancdcceklc-
{r ınuallak 'c muğlal~ nok
tar. Bilakıs ihtilaf urzcde -
~e ınukavcmet göstcı ecek
ta, Almaına - Jtalya gibi 
tiıı Balkanlara gclnıcl, te-

\te tcşeblıiislcrinc knı-.,,ı oln-

tt Rusynnın hakikatte ve 
bir halde düşüncesinin bu 

, tahakkuk edince de Ro -
başta olmak iizcrc biitün 
h~ların So\ l etlere karşı her
ır itiınad~ızlıkları bahis 

f~., olamaz. Binacnııleyh her 
c-. \1 AMI 3 :ilncu salıifcde.) 

yapacaktır. tiyaçları Jıakmda ve şehrimizde ve 
Üniversitede tethikler yapacaktır. 
Ve!kilin bu arada bazı imtihanJar
<ia da bizzat bulunacağı •kuvYctle Galatasaraylılar 

bugün meşhur 
pilavı yediler 

!BuJ?ün Galatasara) m me~huı 
pilav günüdür. Bu müna'!;ebetle 
eski ve yeni Galatasara}1.lar bu 
sabah saat 10 dan itibaıen mek -
tebin bahçesinde top1aıımışlar ve 
~enç anczunlarla ihtiyarlar bir a
rada şen oyunlar oynayıp latife -
lcrle ''akit J?eçinmişlerdir. 

J.liitea:kıben hep beraber mek -
tebin mcra.!:'.im salonuna çrlulmış, 
nutuklar soylendıkten, hatıralar 
vadolunduktan sonra yorr.ek sa -
lonuna inılereA an'acvi pilav ye
nilmiştir. 

Saat 14 tc hep beraber Taksim 
cum::ıııriyct abidesine S?idilip bir 
ihtıra':n çelen,gi konulmuştur ---o-- . 

Bir evin duvarı yıkıldı 
Ki.ıçiıkayasofyada Mehmedpaşa 

camii muczzini Mchmed Aliye ait 
evin duvarı dün birdenbire yıkıl
mış, evde kimse bulunmadığından 
insanca zayiat olmamıştır. 

Kanlı kavga 
Paşaf'oahçedc oturan Osman oğ

lu İsmail -ıle Mehmed ojtlu S.iiley
man arasında 'bir tarla meselesin
den çıkan kaV1ga neticesinde İsma
il bıçakla Süleymanı m~htelif yer
lerinden, Süleyman da Ismaili bal
ta ile başından yaraJamıştır. 

tahmin olunmakadır. 
.Maliye Vekili de son 1kabul o

lunan yeni vergi ve zamlarının 
tatbikatı etrafında "arından itiba
ren tetkiklere başlıyacaktır. 
Şehrimizde bulunan .İktısad Ve

kilinin bu akşam Ankaraya dön
mesi rnuhemeldir. 

---oo---

Yıkılan 
altında 

duvarın 
kaldı 

Rumelihisarı - Bebek yolunda 
çalışan İsmail oğlu Süleyman a
dında bir amele temel kazmakta 
iken, duvar üzerine yıkılarak ağır 
surette yaralanmıştır. 

lngiliz radyolan şimal cephesi 
lngiliz ordulan kumandanı Lort 
Gord'un Londraya döndüğünü bil
dirdiler. Bu dönü.~. tahliye ame -
ıiyesinin sona ermek iizere bulun
duğuna delildir. Esrsen 1ngiliz ku
mandanı, son muharebelerde bü
yük zayiat veren bir tek fırka 
müstesna olmak üzere Flandr'daki 
müttefik kuvvetlerin 1ngiltereye 
nakledildiğini Krala bildirmiştir. 
Diğer kaynaklardan alınan ha

berlere nazaran, Diinkerk etrajın-

Londra 2 tHususi) - Fransanın değildir. İrili ufaklı vapurlar mü-, ker vorırun S?Örünmektc ve muha
ş]rnalindekı rnüttefiık kuvvetlerin temadiyen Man<: üzerinde ~idip rebenin izi yüzlerinden belli ol -
tahliYesinın henüz arlkası kesilmiş ~ebnektedir. İngiltereye ııelen as- (DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Yedi bela Davit lçERÇEVE 

A ''l'!Ca maden tetıkik ve arama 
enstitüsü hesabına Pariste dkuyan 
talebeleriımizden aclnan Er.kmenol 
ve Nizamettin Eııkil ile İtalyada 
'.kendi na:ınlarma tahsilde bulunan 
iki Ermeni J?enci de ayni trenle 
11eJımi c: l erdir. 

h!~~!~t~,!~~~,~!~~- Arslan ve Karakulak 

10 Polonyalı ~enç ve 18 Çek Je;
·"'lnu da Suriye yolile Parise git
ım~k için şehrimize ~e1mislerdir. 

NURİ ·PAŞA• GELDİ 
Enver ·Paşa• nın kardeşi Nuri 

•Pac:a• bu sabah isviçreden şeb -
rimize dömnüstür. 

iİsviçrede ticaretle meş,gul olan 
Nuri c!Paşa• son harp vaziyeH ü
zerine vatanına avdeti tercih et -
mişt.ir. 

kat Nesim oğlu Yediıbel5 Davıd a
dında biri lbu sa:bah saat 9 radde -
)erinde SirkecidP. karşılaştı~ı ve ö
tederfoeri arası açık bulunan Ne
sim oğlu Salamon a<lmda birini 
bıçakla b, ş yerinden a~ır surete 
varaJamıştır. Salamon ümidsiz bır 
halde hastahaneye kaldırılarak te
davi altına alınmış ve David yaka
lanarak tah'kikata başlanmıştır. 

REŞiT PAŞA'nın 

hatıraları 

ABDÜLHAMiT 
nası ı devrildi? 

daki kanallan açarak sahayı ba - Reşit Paşanın hatıralannın 
taklık haline getiren müttefikler birinci kısmı buqün bitiyor. 
Alman zırhlı kıt'alarının önünde Btt hatıraların en heyecanlı 
mükemmel tabii bir mania vücu- ı kısmı (Hürriyetin ilanı ve Ab
de getirmişlerdir. Bu maniam Al- diilhamidın devrilmesi) zama
manlar delice gayretlerine rağmen nına aittir. Bu kısımda meşro
iki giindenbcri aşamadıklarından ı ti1/et tarihini a1ıdınlatan pek 
tahliye ameliyesini uzaktan ağır mühim vesikalar vardır. 
toplarla bozmağa uğraşıyorlarmış .. 
Şimal harekatı ve taliye ameli - ı Bu heyecanla Cefrika-

'Yf!Si hakkında Alman resmi tebli- mıza YARIN baılıyoruz. 

ğinin verdiği malUmata bakılırsa, llıll•:=========••• 
(DEVAMI 3 üncü sahifede) I 

Siz Karakulak nedir biliyor 
musunuz? Ben bilmiyordum, 
yeni öğrendim. 

Karakulak. arslan gükreye 
gükreye çölde veya ormand~ 
ilerlerken, önünde ve arka -
5ında, sağında ve solunda tak
lak atarak giden küçük hay
vancıklarmış. Arslanın parça
lamıya tenezzül etmediği, eti 
'\'e kanı para etmez. çakal, til
ki ve sırtlan cinsinden küçük 
hayyancıklar •.• 
Karakulakların vazi{csi, ars

lana dal.ka,·ukluk etmek, muh
teşem inzh:ası içinde arslanı 
eğlendirmek, korkunç taar -
ruzlarında arslan hesabına lffa
mata koparmak, arslanın ka
çırdıi!ı büyük ha~vanlar arka
sından hırlamak, böylece se
fil varlıklarını emniyet altına 
almak ve saire ... 

Yani ~neşin mttığı bir ze
min iizerindc bin bir tufeyli 
nebat yetişmesi gibi, kuvvetin 
ac;tığı iklimde, her bakımdan 
kuvveti pohpohlamaya memur 
iğrenç bayatiyctler ... 

Karakulak misali, insan, psi
kolocyasının ezeli \•e ebedi bir 
kanununa temas etmek bakı
nnndan ne müthiş örnek! Bir 
(Turşucu Cemal) in arkasında 
kaç dalka.,,·uk gezindiğini gör
memiş miydik! 

- Karakulaklara i'htar -

İşte milletlerin, hatta ınil -
}etler içinde baZJ şahısların da, 
böyle arslanları, kaplanları, 
gereedanları, filleri \'e bilhas
sa karakulakları vardır. Han
gi arslana kapılanmışlarsa o
nun reklamını yaparlar, onun 
besabma onun söyliyemediği 
yalanları sö~:lerler, kapılarını 

ı ve ruhlarını ardına kadar ona 
açarlar, adeta manevi ın.larını 
ona çiğnetmekten garib 'e es
rarlı bir zevk duyarlar. 

Milletler ve ferdler halinde, 
benlik, şahsiyet \'e tamamiyet 
cevherlerinden mahrum olma
nın hakiki ifadesi karakulak 
doğuşlar, ulvjliğe susamış ruh
lara ı-aseyan hissi verecek pis
liklerdir. 

1\lüccrred ölçüler halinde 
canlandırmaya çalıştığım bu 
rizgilcrden, kasdcttiğim mil
letleri de, şu veya bu millet 
içindeki şahısları da tayin ede
bilirsiniz. 

Knrakulaklara ihtar: 
Arslan veya kaplan ölı.e de, 

iki kaşı arasında asil bir kur
şun .. arasilc ölür \'e devrildiği 
:l eri titreterek can verir. Fa
kat karakulaklara na ıl olsa 
mukadder olan iiliim çöp te
nekesindedir. 

NECİP FAZIL KISAKCREK 



[@13!3ilit.\ijl1lt] Yeni bir-
Abide 

Hastalara 
şafkat 

S..ı zamanda, gaHba, en çok.s:ey
Y davet eden memleket Bulıga
rı>tnndır. Ba.ksaruza, ihaber veril
di)!i 11röre, yaz mevsimini v~ 
p!Jj,arında geçirmek üzere, yine 
bifÇ'()k Alıman turisti Bnılgaristana 
gelecekmiş. Havalar sıcak, mev
sim yaz, deniz güzel, Karadenizin 
seı inliğine ve iç açan rfu:garına 
donun olur mu?. 

Fakat, Bu1garistana hal>ire gel
dii!ini duyduğumuz bu turistler, 
bı.:. diyarın abıhavasından fevka
la<i" memnun kahp, burada temel
li oturmak isterlerse, o zaman, Bul
gar .;eyahat büroları. ne der?. 

•B~Ş~İ KOL, 

~_!JELÇİKA 

Belçika Kralının ordusunu tes
lirn edişi, lbi1hassa Fransız mat
'buatmda şiddetli neşriyata sooep 
oldu. Kralın ilıaneti, artık muhadı:
kaok sayılıyor! Toplanan Belçika 
nazırlar mecli.si, Leopoldü hal'etti. 

Yine, lbu neşriyata nazaran, 
Kralın lbu hareketi çok daha ev • 
veklen tasarlanmış, kararlaştırıl
mı:; imiş. Vay gidi ik:ral vay!, 

Zavallı Belçika, ay !arca evvel, 
;m(lIIl!eketinde <'beşinci ıooı. la 
mllcadele ederken, asıl clbeşinei 
lrol. un kim olduğunu, demek kes
tiremem.iş!. 

ZÜCACİYE 

İllTiKARI 

Gazetelerin vazdığına ~re, Ü.. 
.erinde ihtikar yapılan bir çcı&: 
maddeler arasında.züeadıve eşya
sı da Varm.J'I! Ben, zücaeiye eş • 
yası ü-zerinde ihtikar yapıldığına 
inanır:ım. Çıüııkü, hu ihtikarın 
merıbaı, zücaciye eşyası buhranı
dır, Zanne1ımem ki, dünyada, bu-

Hakemi döven 
kaleci hapise 

mahkum edildi 

, .. 
~ zacaclye eşyuı eskisi ıı;ibi bDJ Mm a-...;-._ V L 1 ika 
ve mıtmıl olsım!. f'-UO;>\n ve İ şetMnllHI"' Sıhhat el\a eti ha 

Çünkü kaç zamandır, azrru.bar- zin at üzerinde birer nezaketle muamele et
dait, çanak, tabak kın.lı,..r?. !lrıki 
çamlar bile lbardak oldıııl. heykellerinin inşast içm miyen doktorların ceıa-
MOBüvvnE ENDAZE milli müsabaka açıldı landırılacağını bildirdi 
OLUR MU?. 

Şu et nakliye şiratinlıı btledi
yeye yaptığı parlak ıeklif karşı· 
sında akan sular durur. Malftm J1I. 
'haziranda eti beledi(y<ınlıı nakleii
mesi kararlaşmıştı. E.fendim, bil 
hak zaten !belediyenin iken, 6 ay
lık lbir müddet için, bu işi 60 biıı. 
liraya şirkete terket.ınişti. Şimdi, 
oiııket, nakil vesaitini, yalnız bir 
av için 65 bin liraya belediyeye 
kiralamak teklifinde !bulunmuş!. 

Mürüvvete endaze olur mu?, Ll· 
fa kira da alınmıyor, ağız . torba 
da deı(il ki çekip ~üzesin!. Ilıoiiftı 
bu, ister, a ... 

Kabahat şirkette de~, böyle 
bir teklif yıı:pma.k için ona bu ce
sareti veren havada!, 

OTOBÜSÇÜLER 

VE DİLEKLERİ 

Diğer yandan, ot&ıüscüler, ışı 
ileri "Ötümıü:şler, adeta belediye
mizi tehdit ediyurlaııınış! Eğer, de
mi<ler, şartları.mızı, tekliflerimizi 
kaıbul etm~eniz, biz de filin gün
den itibllen çalışın.ayız, otobüs -
!eri işletmeyiz. 

Nerdde o günler?. Sanki, ibir 
onata iım.ltler <Tfbi, kend.ilerini na
za çeki"(Qrlar. Bir zamanlar, oto
büs işletmesini ,belediyenin iiıze... 

rirıe alacağı 18.kırdıları sahil""i -
meğe yüz tutunca, feryadı ~ • 
mışlardı: 

- Biz, ne iş yırpacağız?. 
Ben, şu obobüs ve otbüııçii me

selesine, yıllar var ki, akıl erdire
mem, veı:;selim~ .. 

AHMET RAUF 

Şebirleriıni7.i ruırbiri:yet ahi
.deleri ile sfüılenlJmesj faaliyefuııe 
d'ıevam olunmaktadır. 

Güzel san'atlar akademisinde 
müteŞkddl abideleri tetk:ik jüri 
heyeti lbu !kere de Zon,ı;ıuldalı: şeh
nne 'loonulacalk. muazzam bir abi
de icin milli bir müsabaka açmış
tır. 

Bu abide, Atatürk ve Milli Şe
fimiz İsı:ı.et İnOOünün at üzerinde 
ve askeri k;ı yafette !birer heykel
leri olacaktır. 

Bu milli ımüsırbaka eyliil ı;ıaye
sine kadar devam edec<ık ve bi -
rirıci"e 500 lira, ikinciye de :::00 li
ra miilkafat verilecektir. 

l.'vfütcaıkı.ben de 100 bin lira sarf 
o1rmara:k hemen inşaata bas}arn]a.. 
cak.tır. .._, 

Demir satışları 
menolundu 

Ticaret Vekaleti ,:elıriııımle ve 
di&er t~ verlerde deıınir satış
larını ımenetrniştir. 

Buna sebep; hariçt.en tedariki 
mü!jkill olan demirleri ıınemleiketin 
yü.kselk menfaatlerine en uyıtun 
··orlerde 'kullanabilımeyi temin et
ımektir. iBu ımeyanda devlet işleri
ne de demir verihniyecektir. Önü
nriradeki hafta Ankaradan mev -
•'Ut deımiri:n tevziat şeklini ~e
ren bir liste ~elecek ve buna göre 
satı-lar yapılacaktır. Bu tevziat 
münhasıran resmi ihtiyaçlara has
redilmL~r. Halihazırda IDı'kfuı ol
ımadığmdan hiçbir hususi iş ve in
şaata devlete Ia1.mı. olan denir 
cinslerinden veril'miyecetktir. 

~'~~~~' IKüÇÜKHABERLERI 
..Jr Güllıanc, Gümiiş;uyu ve Hay

darpasa askeri hastanelerinde açı
lan a~l:eri hasta ba'kıc1lü: kursla
rırLla ynrın derslere ·ba.şlanıla cllik
tır. Bu kurslaı':ı 79 talebe !kaydo

Çocuğunu atan 
talisiz bir anne 

tevkif edildi 

lun.."nWitur. * Büyi.il< harpte Sar},öyde tor -
uillcncrek batırılan Pilevne vap:u
rile Hanefiye .rerrıiEinin çıka -
rıiımalan karar !a.ştırilinıı;tır. 

riçten hiç talen oJını.adıı;,ndan şeh-

Sıhhat Vekili B. IHu!Usi. Alata • 
eın İIDl<lll5ile sıhhat miiıdlü:rlüilde • 
rine _gönderilen ibir tamım dün 
•6hriın.i.ı: sıhhat miidürlü.ğiince 
~:ıtılarak tekmil hastanelere 
ll(ind~ir. 

Bu mühim emirde muayene ve 
tedavi okmmaık üzere resmi has • 
tane Polikliniklerile sair sı:hhl mii
~erimize müracaat eden haı;
taların, mükerrer tebliğlere rağ -
men her gün muayene ve tedavi
lerinin yaı:ııbna.dı.ğırun ve ha&a -
!ara mesleğin vekar ve an'anesine 
yakışmı.yacalı: şe!kilde bazı mua
melelerde !bulunulduğunun vaıki 

ıdkavetleroen anlaşıld:ıh bildirile
rek tekmil doktor, meımur ve 
müstabd"5lllerin bü·"Ük bir fera
gat ve insani dUYl!U ile ç~
ları ve her gün polilklinik muaye
nelerinin behemehal yapılması 
tebliğ olunmıl'ktadır. 

Ta.mimde; uzak yer !erden ve 
!köy leı'<ien gelımiş olan hasta va -
tanda<lanmıza bir kolaylık ve hiz
met olımaik üzere hatta mesai saat
leri haricinde de çalışUnıası sure. 
tile bü"'ük bir şel'ka t gösterilmesi 
istenımektedir. Bu emir ıınucföince 
şikayete sooep olan hastane ve 
sıhhat müesse.se!eri mensupları 
hak.kınıda şiddetli cezai kararlar 
verilecciktir. 

---<>O---

Roı:nanyaya turistik 
ucuz seyahat 

Meımleketi.ı:niz ile Romanya ara
sında bu mevsimde turistik faali
yette bulunulması i<-in Raınanya 
bü!rı'.'mıeti tarafından tesebbüsata 
<ıecilımiştir. 

Bunun üzerine şehrimiW.en Ro
man .. D"a ve Roıınanyadan d:a şeh
rkrıize mü tııkı:ıbil obir ucuz ha1k se

• hati tertiu olunması belediyece 
kar ar laştırı:lmı <tır, 

Haciz 
--o--

olunamıyacak 
p'lralar 

Salına suretile J<öylülerden alı
narak köv sandıiklarında birikti -
rilen naraların haciz olunamıya -
caiiı 'kararla>tırılmıştır, Bu karar 
alôkadarlara bildirilmiştir. 

~--· --- -- - -

IWl6 ~. Mual-lim . • 
U:~aat muavin lenl~ı ~~~. e~ti 
----= - - - talya'nın vazıY ~ 

Maarif Vekaleti lise vaun: Ali Keınaı sor<· .• , Ecnebi mütehassıslar 
Gazetelerin bir köşerine sıla!t

mış kllçliciilı: bir havadis vardi: 

,,~; j!Bll 
mezunları ve ilk mek- Almanyaıuıı mütte:u;- il• ~ 

harl>e girmedi. Her ves;I·tdit· t1 
tep muallimleri için bir !atıyor ki bitaraf da değljş ~·ı~ Hükfunet, bil&mum devlet da;.-. 

lerinde çalışan ecnebi miiteha•• 
ve ehmıanlarm vaziyetini tetkllt: 

imtihan hazırladı kat sadece harbe girrncıııyd•n~b~ar 
yettedir. İtalyamn altı." t b1,\r ~ 
muhafaza ettiği bu -va~ıye '" "' liJ aşı 
dan Sünra of'ğişecek. uı•1 n~sdli l'in ~~ 
şecek?. Bahsi üzerınde "ıt"'' I un 
kcşfc<ın~ğc uğraşnııı-~a lu c~d 

ettirm~e başl~tır. Ayni ha- IMaarif Vekaleti orta tınıBk;tep 
.,_ ~·0llim --'~• olaralk __ ,_ vadise göre, bu ecnebiler hakkın- ...., ~- .,_._ _. 

da yakında bir karar verilecek - malı: üzere münevver gençler al
tir mağı. kararlaştırmıştır. Bu, mak -

Tetkikin şiimul ve mahiyetini, satla.. 2 ~ıuı.. pazartesi .~ünü ş.ehri· 
verilecek kararın ne olduğunu bit- mız Ünıversıtesinde büyüık bır mı
tabi bilmiyonı:ı. Fakat, bu havaıli~ tlh.an yapılacaktır. 
sin anlattığı mana, bizim tahmia ı Oğrendiğiıniz~ .göre ibu yıl yalıuz 
hudutlarımııı içine giriyor. matcımati.k, tırbııye, fransızca,. ~ 

Havadisin havası, bizim scziJ ımanca ve inı;;ili~ce dersleri ıçm 
··ı ·· ·· gwı geldi. ımuallım muavını alınacaktır. 
" cum~. 1IY . • Bu imtihana ilk meıktep ımual -

Profesorler dahil, memleketi • liml . ile lise ı "'rec-•. ·· fa erı mezun arı ,,.. .,. ... -
mızde mutetınssıs sı t ve. ~va • lerdir. 
nile çalışan bu zevatın, ıııdiııatı - . alli.ml · 

(•) bö le bir esaslı tetkik Bu suretle ılık dkul mu . erı· 
nın Y . . . . ne orta onelkteplere muallim ol -
mevzuu oluşu, dılı~m altındaki m.ak iıınikanı da verilmiş olıına.!t • 
en heyecaulı arzu ıdı. tad 

Kaç zamandır, şu işi bir kurca- ır. 
lıyalım derken, ayni mevzunu, bir K k- T h ne 
Ankara havadisi olarak gazete sa- ara oy- op • 
hifeleriodc karşımıza çıkıvermesi, yolu 
günler, haftalardır boğazlllllzda 
tıkalı kalan bir düğümüıı, içimiııe 
geıtlş bir rahatlık vererek çöziil
mesine medar oldu. 

Kendilerine avuç dolusu para 
vererelı, ihtisas ve bilgilerini ödo
diğinıiz bütün ecnebi mütehas • 
sısln.r, Türkiyede, hakikaten yal
nız ubdelerindeki tesnıi ve bek
lenen vazifeyi mi yapıyorlar?. 

Yoksa, bunların içinde ikinci bir 
gizli ( ?) vazife için memleketi -
mizde ikameti ihtiyar edenler de 
var nudır?. 

İnşaallah, bu sualin cevabı, mut
laka: 

- Hayır, şeklinde tecelli ede -
cektir. 

Muhakkak ki, kendilerini Tilık 
devleti hizmetine vermiş, ecnebi 
mütehassıslar umumh•elle şayanı 
itimat zevattır. 

Faltat, ılüııyarun hali malôın. 

Ayıp defi! ya, hazan, insanın içi
ne garip bir kurt düşüyor. Bu 
kurtların dökülmesini istemek, 
rulıumuzun daha aydınlığa, daha 
feraha çı.lmıasını beklemek hak -
kımız deVil ıni?. 

REŞAT FEYZi 

(") Gidiş kelimesinin bu.şekilde 
cemilendirilmesi gramer kaide -
sine uygun değildir. Fa.kat, keli
menin umumi oonu hoşuma gittiği 
için .kullandım. 

T<rhane ile Kara:köy araısmdııllri 
sahanın da imar olunması faali -
vetine bu yıl ba.<lanılm:ı& bcle -
dıvece kararl~tırı.l:mıştır. 

Bu maksatla lıelediye mııır mö
dürlül'ü icabeden imar planını ha
zırlaıruştır. \Bu pJanın tafsilatı da 
rkıınal olunur oıumnaz hemen tat
bikata ıı:ecilecektir. 

İstanbıul. ile Bey()ğ]il arasındaki 
sevrüsefer muamelatını kolaylaş
tınınıtk üzere burada bazı istiımlak 
!er yaı:ıılı., bazı binalar yıkılacalır 
tır. 

-<>--
Valinin yeni beyanatı 

Dün Aıı!karad:ı.n dönen Vali ve 
Belediye reisi B. Lutfi Ku:dar dün 
aıkşa:rn gazetecilere be~·anntta bu· 
lunaraık. bu yıl sehri:ınizde 6 - 7 
milyon liralık imar işleri yapıla
ca~tnı; fakat harp vaziyeti dola -
yı.si.le malzeme teclari'<ı müşkül -
leştiğini, bunların muhtelif t:ıkas 
şokillerile tedarik olunac.ığmı s'iy • 
!emiştir. 

Dil:er taraftan Sürpagop mezar
lığından kazanılan yerin taksimatı 
da sür'atle yapılıp burs.da asfaltlı 
caddeler açılacaktır. Caddelerin 
önlerindeki arazi tle .halka satıl.ıı> 
bahreli evler yapılacıiktır. 

k .. b .. ·· ıııef dı 
me sızın ugun J çın . xtiıB c -
me-vzuu tetkik etmek ~~· ıtJt~ • Pa
yor: İtalyanın mütteii ·ı t1eti lüer;' 
ya ile iktısad.i miinaseb• alı' .I~ 
merkezdedir?. italyada~:c.,e --~as 
manyaya iktısaıli s~e b.lil'ı .. ..ı 
bir yardım temin eıüle '. de i.oı 

Bugünkü A\'rupa harb~•"1 j 
Sadi amillerin tesiri ve 

51
ud&P 

aın dayanabilmesi n~I<t• jt•Jy•ıı 
cihet ehemmiyet!idır. ıeriP ~ 
vaziyetini iyi tetkik ed•"uour: 
zılarıııdan anlaşılan d~ ş, J\)P!~ Iİnıd 

İtalya bugün müttef;:ııdi 1• "'ke 
yanın lehine olarak ~ 1' ~l»ı 
sadi mÜv!!zenesiııi bOZ alll'~ "'ılı 
tinde değildir. O da ~ddl ı ~r. 
bi hariçten birçok nıe~ bııl ~•k! 
daiye getirtmeğe ın~~ııteyııi" lıılc 
yor. Lakin pirinç gıbı, .~Mel ilet; 
bi bir akım yiyecek ııığı;ııd- ~lcı 
talyadan AlmanyaY3 ·~ "1r! 
mektedir. .. k A.! 
Bunılan başka kilk11.~,ç ~n 

Pirit, alüminvom da 1 ~ <ıla 
mekt~. • i Jll~ "ıif 

Fakat bu ihracat Y~e gii" ~!e-r 
olamıyor. Deniz tarıki ~n 
mek kolay değil. ya , t 

Müttefiklerin A.IJJı&llY~ ~tii 
ablukası var. AvusturY3 

· '<t 

lfun şekilde ortadan ka~i)ı:İ ttli 
tık bitişik komı;u otan be ]ıi re 
tefik memleket arasınd• .~ ıo'°Yil 

· se• · 
dan olan ve•aitin genıŞ b•'1 ~ 
müsait ulmadığı if;e aıetl:cl• . ~j} 
leniyordu. Lakin asıl ııı ı..ı:ll ~ ~ 
yanın zaten AlruanyaYttııIY•. I~· 
cat yapanııyacağıd~· J>ePıli ı~ '. 
di mevcudiyetini yın•. Jl~ b 

kıedit· ı • ~ns zu·lığına sadcıme ti•şt<

1
. \,.. 

bnda Alman - ıtatı·aıı -" b b.,", 
tatil" '"' lıı~masından Berliıı .. 0rJıı'· ll~ 

birşcy beklememelı ıfü şı;ı·l• "-'ı 
ğer taraftan Roınutla ~\n 1 
şünülmcktedir: 8JJıl"' ~~ın 

Orta Avruı:ada ve 1\ı..ıt• ı ş 
herhangi bir hareket 1 ·1~ 
çok ehemmiyetlidir. ıl<~~ ~ ~:l 

Balkanlarda sulhUJl ııf'~U 'ıQ;ı 
me>i Alnıanyanııı ın• :ıı 1 zasıdır. Çünkü Balk~ •" ı,;· 
kellerinden bir ço~ . :ı.ııtıil" al 1ıı,,1ı. 
mekteılir Petrol gıbı, •·' ~ı. . •);• ..... "" "" 939 senesi Tür.kiye şa.-npiyonlu

liu için Fenerbah<'e sahasında yapı.
lan Demirspor - Galatasaray ma
çında V'lilrua gelen müessii ;ı,ir ha
disenin maıihakemesi dfuı netice -

Sirkeci civarında oturan Raşe! 
isminde 11enç bir Musevi kızı dün 
iku,,ağında kü<;ü.k l>ir ıkundakh <p

cı.ı;k old1*u hal<l;:, Gülhane parkına 
gitmiş ve biraz sonra QOCugu oraya 
bmrkı.p kaçarken yakala~tır. 

*Ceviz ve badem üzerinde ha- l'i~i~~~i~iiii~i 
rimi.,de stct.1<ları çok fazlalaşmış l==============:I 

Vali, •ehrimiırle et nakliyatı iııi

nin ba.5landıih gibi belediye ulııde
sinde devam edeceğini ve bir daha 
müteahhide verilrrniyeceğini, ev -
lerde ve anartııınanlarda sı)tıbak 
inşaatı yapılıp yapı1ınadı)tı ha'!< -
ikında kontrollara ibaşlanılaca~ 
ve "eniden bazı yerlerin ınnuın.i 
sıPın~k mahalli yapılacai(uu söy
lami'<tir. 

İtalyanın en çok. ala.fııllf'..J~'ıtıd 
tu cihet Akdeniz tara jtıı~'.;" leı a 
hada sulhun dev~ iiJldii~ ,_ıı 
ziya~e y~~.aıı ~~ııP",ıı ">/o 
keyfıyettir. Çünkü ·yot ~'il 
veyş kanalmm e:DJDl.;ııt~ .,ıı '>it 
hulunınaın italyanııı '~ VQ'ı 
imparatorluğu ile, lf• ~lı ' 
olan yolu demektir· '<ııy 

lend:irilnrıi~tir: 

Bu hadisenin suçlıısı olan ve 
oyunun hakemi Tarı.ğı.n; kenıdisini 
oyun harici etmek istemesine !a
zarak sağ gö>ıÜne bir vı.=ruk vu
ran ve ıböylece hakenıh yfüıünde 
sabit bir iz bırakan Dami.rspo ka
lecisi N eodet Üsküdar asliye ceza 
malılkemesinde ,bir ay ba:pis ceza
şına mahk.fun edilmiştir. 

Ancak .mahkeme 35 - 40 derecei 

Yapılan taHkiı.'<atta Raşelin bu 
çocuğu, 11ayri.meşru olarak .kazan
~ ve 5 gün evvel bir hastanede 
<>~~urduğu anla<ı1mştır. 

Ra<el Sultanahmet 1 inci sulh 
ceza mıilikemesine verilıni!; ve 
kendisini aldatan adamın İstan -
bu!dan kaçtığım, çok f.ıltir ol -
duğu i~in çocuğunu besleyemiye
ceğinden pal'ka ·bıraktığım söy -
!emiştir. Hakim Re:>it talihsiz an
neyi tevkif e1ımi.ştir. 

hararette ovnanan ovun esnasınd;ı 1--------------· I 
Galatasaraylı Caınilin Necdete kü
für etmesini tahlif sebebi olaraık 
kahu.l elmiş ve eezayı 20 güne in-

dirmistir. Neodetin sabıkası ol:ına
d.ı;;ından da tecil edil.mis, ıkendisine 
ihtarı adli yapıJ.ını.stır. 

ve tüccar ımüSkül vaziyete düş -
müştür. * Denizyolları uımı.ı...'"11 müdür -
lüfrü tarafından gemi inşaiye mü
hendisliği tahsili için Londraya 
gönderilen 32 talebenin harp va
zl··eti dolayısile hemen me.ınle'ke
timize dönmeleri tlgrafla Londra 
sPfaretiımize billiril.miştir. 

* Kartaldan çimen;,, yiiklüye
rek Canak.kaleye $den Barikai za
fer motörü Mavc!o• i>kelesiI0de de
mirli lken ani bir fırtına<"an bat
mıştır. * Ziraat Bankasının ikr:.ıniye
leri dün çekilımistir. Bu meyanda 
Di,,arb~arda Zek.i, Istanbulda 
Hüseyin Özyaz 250 lira kaz~ 
lardır. 

Aradaki müthiş fark 
Belediyemiz, ihtikar mevzuunu 

tetkik ederken, bazı maddelerin 
toptan ve perakende fiatları ara
sında büyük farklar bulunduğunu 
da tesbit etmiş. 

l\lesela, Kaşar peyniri toptan ki
losu 57 kurusa satıldığı halde, pe
rakende, 90, ıoo hatta 120 kuruşa 
dahi satılıyormuş!. 

Bu fark çok değil mi?. Anladık, 
memlekette mutavassıt fazladır. 
Ne de oba, yüzde 50 nisbetinde bir 
fark göstermemesi lazım. Bu işi 
bir hale yola koymak için, acaba, 
ne düşünüyrlar?. 

İnhiııarlar ve Deni:ıyol
ları idarelerinde 

İnhisarlar umuan ıınüd<ürlüj!ü 
kadroları dün Uımllilil ımüdür ad -

nan Halet tarafından An.karadan 
•ehrmıize getirilmiştir. Kadrolar
da bir d-e~iklilk Y'oktur. Diğer 
ır..uhtelif masraflardan 400 bin li
rahl: bir tasarruf y apılımıştır. 

Di &er taraftan Denizyolları teş
lkilatı kadroları henüz meclisten 
çı:kımadı~mdan bir müddet mu -
va!klkat bütce ile muamelat yapı
lacaıktır. 

-0--

lkramiye verilecek 
mecburi mütekaitl~r 
İstanbul ıri.iımrükleri başınfulfuo.. 

l;.afrnde himııetleri 30 seneyi ~ 
ti üinden mecburi tekaii tIDie til>i. 
tutulanlar İstanbul ithalat gi'ıın • 
rü "ünün iki ımüdür muavini ile 
ihal&t ve ihracat müdürleri ve 22 
memurd;ur. iBunlara >kraıııiye ve
rilımesine ya.londa baslamlacaıktl!:. 

İtalyan matbuatı~ h iı 
Romanın fikri şu ın~~ ~\idı 
ğünu göstermektedi'• • ~ ~ı_ıe 

Almanya Ba~ •lı,~ 
şey yapacak değiklit·~,.u ~di 
denizi bu itibarla ~ , llw 
bulunuyor. İtalya:fl ,~ııııı'"'" 
mühim bir keyfiyet.• ~ ~~e 

itaıyft.ll matbuatı J:ı ,ilı . ıil' ~i 
rupn harbinin ~~Pk ~ ~ı, 
rini gözden ge~~ iıııJ , ll 
yanı dikkat neşrıya . _..,ıj'tr-p 
tadir ~ ~\\,; 

sız KiM?I~] 
şuriken, sporcu Nevzat bahçe ka -
pısından dönüyordu. Şeb.suvar, 
N evzadı karşıladı: 

- Felaketten haberiniz var mı 

dın hayreti cidden şüphe uyan -
dırac&k tezahiirlerdi. 
Eğer o sırada orada zeki bir za

bıta memuru bulunsaydı, bu dört 
:misafirden - daha doğrusu Neba
hatin bu dört talibinden - de şüp
he ederek kendilerini tevkife mec
bur olurdu. Ne yazık ki, o gece bu 
elli ki•ili'k davetli arasında zabı -
taya mensup bir misafir yoktu. 

. Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 

ilk muvaffakiyetlerden sonra ... 
Almanyayı ve Almanları düşü

nerek birkaç sual sormak ve hun
ların cevabını araştırmak sırası 
gelmiştir. Mesela şöyle bir tecrü
be: Almanlar nasıl bir haleti ru -
biye içinde bulunuyorlar?. Niba -
yet garp cephesinde taarrnza geç
tikten ve ilerleıniyc muvaffak ol
duktan sonra acaba daha döğüş
mek, harbin sahasını daha geniş
letmek hevesi de artıyor mu?. Yok
sa ııi!radıkları zayiat ve telefatın 
uyandırması tabü olan aksüla -
mel başladı mı?. Bu suallere kat
iyctle cevap vermek iddia edile
nıez. Yalnız gözönüııden ayırma -
mak liizıın gelen bir keyfiyet var 
ki o da her münasebet düştükçe 
tekrar edildiği gibi Almanlarm 
harbi kış gelmeden evvel bitirmek 
ve kazanmak istedikleridir. İşte 
böyle bir istekle Holanda. Lük -
semburg ve Belçikaya taarruz e
dilmiş, ııihayet garp cephesinde 
müttefıklerle karşılaşmışlardır. 

tayyare bolluğu bundandır. 

İtalyayı en ziyad~ 
den cihet bilhassa ııet ı>;p 
fıdır. Bunwılıı ~era ~ıı.it 
ne vaziyet alacag~a r~ 
bir işaret bile goslİeıı iJı 
dir. Fakat hatıra il"' 

Yazan: lskender F. SERTELLİ 

- Hayır .. Hayır .. Beni kat'l o
larır:, reddetmiş değildir. Bell<i de 
bır imtihan devresi 11eçiriyorum. 
Sözüm ona de«il.. Onun aleyhinde 
iııonu"1Ilak i.stemi,·oru.m. Benim 
mak;adı.m, onu benim aleyhimde 
lkörü..~livenlcri bulun meydana çı
kanırıaktır. Hele şu ılriiJ:hanileri bir 
ele "ecirsem. vallırhi, arkamızda 
duran havuzda onları S1rsıklaım ıs
latacağnn. 

Bu sırada Neriman hanımın te-
1.ô '1 köskten bahçeye çıktığını 

PÖrdüleı·. ... 
Nebahat gerdanlığını 

kaybetmiş,. 
Neriman hanım kosarak, bah -

çedeki büfeye reldi. 
Büfenin önünde konuşan res -

sam Seki'ole f:ehsuvarı gördü. 
_ Be··1·· Nebahatin l:ıoynun -

da.ki ııerdanlık kayboldu. Acaba 
siz ördünüz mü? 
~ehsu var ıbirdenbire şaşırdı: 
- Biz henüz salona girmedik, 

hammefendi! Bir şeyden haberi
miz ··"k. Vah vah .. Sakın odasın
da falan dü.şürınüs oJma;:ıın .. 

- Havır .. Hayır.. Biraz önce 
b<";-n 'l"'.!a asılı i<li. 
Ş kio çok heyecansız bir ta\1rla 

d :d • ·u bü.1<tU.: 
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- Garip şey! Kü:;ilk hanımın 
boynundaki gerdanlık uçmadı ya! 
Elbette dans ederken düşürmüştür. 

- Henüz iki arkadaşile ancaJ< 
ücer 'be<er dakika dansetti. 

- Mesela kimlerle? 
- İlk önce sporctt Nevzatla .. Bi-

raz sonra da Şinasi ile. Fakat, on
lar bu işi yapmazlar .. Kııık yıllık 
,]roın.sumu~durlar. Allah gösteran.e
sin .. Kimseye iftira atamam. 

Sehsm·ar sordu: 
- Spc>rcu Nev.rnt nerede simdi? 
- Buralarda olacak .. 
Şehsuvar, Nevzadı araştırdı . 
Hizmetçilerden biri: 
- Nevzat bey yakasını değiştir

meğe gitti. Şimdi gelecek .. 
Dedi. Neriman hanımla $ekip 

Bev hayretle birbirlerine .bakış -
tılar. 
Şehsuvar: 

- Spo. "\.lar böyle bir çocuklu!k 
yapmazlar 'amma, insan hali bu.. 
Kıymetli bir şey ımi idi? 

Dive mırıldandı. 
Neriman hanım: 

Kırk bin lira kadar kıymeti 
vardı. Fakat, kızını en ziyade onu 
manevi kıymetinden dolayı se -
verdi. :'.llallmı ya, bellri birkaç ke
re söylemiriındlr Neba.lıate b1ı 
"erdanlıi!ı büyfilı: babası ölürken 
lıedi ve bıra'k.mıştL 

Şekio. Neriman hanımla konu.-

beyefendi? 
Nevzat şaşaladı: 
- Ne felfil:eti?! 
- Ne feli'ıketi olacak .. Nebahat 

hanımın gerdanlığı kaybolmuş. 
Nevzat, Neriman hanımın ya -

nına se>k.uldu: 
- Sahi mi teyze? 
- Evet .. 
- Hal·buJti benimle dansederken 

gerdanlık Nebahatin boynunda 
idi. 

f'ehsuvar ciddi bir tavırla sor
du: 

- Emin misin? 
- Emin olmasam, söyler mi • 

'im?! Göğsümle paıl parıl yanı -
yordu. 

Biraz arkada, havuzun kenarın
daJd sö/:rüt ağacına yasları.mıı; du
ı an Sadi de liı.fa karıştı: 

- Tel.is etme, teyze! Ne>bahat 
,,-ordanlıi(ını odada bırakmıştır. 
Boş yere heııkesi telasa düşürme
viniz. Hele bir kere odasına bakı
nız .. 
Şehsuvar Sadinin sözlerini du-

yunca: 
- Anuna da soITT.ııkıkanlı bir 

~enç .• 
Dive söylenmekten kendini ala

madı. 

f'ehsuvar herkesten fazla tel~ 
ediyordu. 

Sadiıtin ıınüstehziyade bir ala -
ika ııösterisi, $ehsuvarın telaşı, Se
kiıbin cali heyecanları, ve Nevza-

Garip bir tesadüf eseri olarak, 
o gece. Neriman eSki amekterla -
tından İldıal de birdenbire san -
cılanarak odasına çekilıınişti. Ne
bal1at, Booali çok severdi .. Oda -
sına koştu: 

- Ne oldun böyle birdenbire 
dadlcı;;ı:ın? 

- Karnınıa mü this bir sancı 
l(irdi yavrucuğwn! Hele şöyle bi
raz yatağıma uzanayım .. Belki ha
fifler. Aksi şeytan .. Sancım da tu
tacak !!eceyi buldu. 

- Birai 'lrony&k versem iı;er 
ırnisin? 

Allah ııösternıesirı .. Ben şimdi? 
ye kadar aii'zıma içkj J.rnyımadJ.Tn. 
Ölürsem, imansız mı >Yideceitiın? 

- O halde 1biraz nane suyu iç .. 
IBöy le ce'.kınek de olur mu? 

Nebahat dad.ısına 'bir fincan na
ne suyu verdi. 

;İılobal yataP;ına l{il'd.i yattı. 
Nebahat, İlkbalden de şüphe • 

lenmJ<ii amıına .. Bu sırada şün
he altında bulunanlar o kadar QO
ğalmıstı ki.. Bütün şüphe uyan -
dırıcı tesadüfler sanıki o 11ece bir 
arava tonlanım~tı. Nebahat kimin 
yüzüne baksa: •Ben çaldım!. di
yen bir mana seziyur l?fbiydi. 

(Devamı var) 

Almanyadaki haleti rııhiyenin 
ne merkezde oldui:ıına dair esaslı 
bazı tahminler yürütmek müm
kündür. Bunu dıi Almanyanın kom
şusu bitaraf İ.sviçrenin matbua -
tındaki yazılara bakarak çıkar -
ınağa çalışmak icap ediyor. Neti -
cede ıı;öze çarpan birkaç nokta 
var: 1- Alnıanya bu muharebe -
nin neticesinden çok şey bekle
mektedir. Onun için bunu ne pa
hasına olursa olsun kazanmak için 
bütün varını ortaya koymaktan 
çekinmemiştir. İşte garp cephesin
deki taarruzılıı görülen tank ve 

2- Muharebenin bundan S-Onra 
gitgide daha çetin safhalara gire -
ceği ve Almanlar için türlü müş
külfıt baş göstereceği Berlinde sa
lahiyettar ınehafilde düşünülmü
yor değil 

3- Almanların müttefiklere ta
arruz için hazırladıkları pl8ııııı ilk 
safhası şimdi Fransanın şimalin
de ve Belçikada icereyan etmek -
tedir. 

Fakat Almanlar buralarda şid -
detli mukavemetle kaı·şılaşmışlar
dır. Böyle bir mukavemete rastge
lecekler ini daha evvel düşünme -
diler mi? Düşünmemişlerdir dene
mez. Fakat bol hol kullandıklan 
vesaitin ilk tesirlerile vaziyete ta
maınile hakim olacaklarını hesab 
etmiş olacaklar. 

Plamn ikinci safhası. İngiltereye 
~o~udur. Yani doğrudan doğruya 
lngıltereye taarruz etmek düşün -
cesile kararlaştırılmıştır. Bu da bü
tün tahminlere göre Alman ve İn
giliz hava knvvetlerinin çarpışması 
olacaktır, İki tarafın hava kuvvet
ler\ böyle bir mücadeleye girişin
ce lngilizlerin de Almanya üzerin
de uçarak bomba yağdırmaları göz 
öniine getirilmiş ve ışıkların sön· 
dürülmesi ve saire gibi fevkalE.de 
tedbirlere lüzum görülmüştür. İlk 
muvaHakiyetlerden sonraki ak -
s~lfun~ll~rin ~an haleti ruhiye
sınde ıstikbal ıçııı endişeler uyan
dıracağı tahmin edilmektedir. 

•• 

de o nisbette çok. J,I 
1 ı:ı:ı• Askeri yok a t eti 

gelmiyen ihtiY~ ~e~ ~ 
Askelik yoJ<laıınal;;'.;ıııJıı şııi'~ 

ihtiyat askerler bal ııP~ ~ 
mükellefiyeti bl'UJ'I ad'~~!~ il 
müe"~edeler ~~ ' ı,1 

itibar~ ~naraıJı: .:ıe ~etif eııP \iti 
nun lavihası vıu.. iJJlt ve jP ~. 

Bu Iayihaya gore. ıJsP J ~~~ 
lama zamanında yaP lııl"ıJl~ ~· 
rine yo'klaıma tıneJıtlu~e; el 

1
, •,lı, 

hut askerlik şuı)ıelel'. t ~ ~· ' 
bj;a9 ~ ı, 

JronooloShanelcre .1eJJ• r ~ 
riren _ffiiracaa~ e~~ Jif~ ~~ 
eü2danlannı 11ond d 11 15 \ lı 
ve ihtiyat askerler e ıı, 
ra cezası alın~ , 

- · iicfetı 1..ı4 
Bekçı ııeıccilef~1''ıt 

Çarşı ve ımahaUe eııi .,e jCiP ılf tı 
retleri baklruıda ( 11ıııııJll ıl'~...ıı 
bir usul tatbik o ~8pıJl1' t S"'el \ 
lediyece te1Jki:kler öre pe i!l ~ 1 

Bu yeni sekle il . 0ırııı1,.te ı, 
. • sabi ı· ,.. L t 

hane ve diilcl<an . .. ere 1 f > 
verecakleri bekçt ~c~': ~ ı 
!inde tanzim oıurı aııe~ut· ;-; 

Bu listeler tına.b 35Mc~tifJ' 11 

bilecekleri yerlere p;u11B ıııJli 11 

Ücretlerin çdk10dc ı11ııl1cdı;P 
denler 15 gün ıçı~raca8t 1

11 
.ınakaı,nlıldara ınu 
ceklerdir. 
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11'~ ~ra1~~~~~~~ :.i Bir Amerikan zırhlısı dün denize indirildi 
,Pıııl~ Paris 2 (Ilusu:;i) - Nev.\'(lrktan birler almııuştır. Bu ıınüna,;ebetle . de lkıı.vvetlendi.rüme.;inin başlan -
bıı'İ ildirildiı,';jne ı:öre. 35 bin t(lnlu.Jı: avt>ndan Volf bir nutulk söylemiş gıcı o~ Avrupa haı•binden 
,~•Vaşington• zırhlısı d~nize indi - ~e _<yaşingl?n• zır'nlısının. d:onize rı.kıınası muhtemel heı: neticeye 
~ . ştir. Geminin huousıyetle - mdırılmesının Amerıkan fıi<ı<ru.nun 'kar<ı hazır bulunmak ıca.bcdece-
1 ı 'iıı.n salklanm= için :büyük ted- venileştirilmesinin ve daha ziya- .itini anlatmu;tı.r. ~· 

~~ Kal'"' kahramanca müdafaaya devam ediyor 
:" a,,Paris 2 (Radyo) - Kale müda- geçirmek için akurane saldır~l:ı- M·üdafilerin yiye<:ek .mühim -
1 A "1eri kahramanca müdafaaya de - rın devam ettiriyor. Fak.at .ııe. de- ıır..atları tayyarelerden atılan para-
• ..ı ~ııı ediyorlar. Düşman, tıer ne fasında mü'him zayiatla çekilmek şütlerle temin oluruna.kadır. 
f"°"1"5ına olıursa olsun 'bu sehrı ele mecburiyetinde ikalıvor. 

;~ Askergözile o··nkerk'te tahliye 
· cepheler d b d 
·:: ııi ' (1 inci sahifede:ı devam) e i ı m iş gi i ir 
P~~Iİ!ııdiye kadar esir esır e~leb.len 

J
~e"tlerir. 7.uktan 26,00U ıçınded<r. (1 inci sahif"den de1:am) Alman tayyareleri dün Liyon 

P ~lırıanlar b:rkaç fırkayı tamamen maktadır. Fakat hiç birisi bitkin şehri civarına ıbom!b:ılar atmış -
ı·~ ~ha ettiklerinden de balısediyo':- ve. cesaretini ka;ıbe~m.C; dei:-ıldir. !ardır, :bir ~k kişi ölnuış VP yara -
'~"'· Şu halde Belçika Kralının hıç Üç Fransız fırkası hiç to,Jiat v"r- tlaıunıştır. Sent Etyen, Ruen, Tu
. ~lenmiyen hiyanetile lıa.~ı ~lan :ınemi.ştir. Talılivenin en Wyü.k lon ve Marsilyada alarm işaretleri 

lok tehlikeli vaziyetin ne şekılde kısrru tarnaımlaımu.ş ı:ibKlir. $im- \·erilmistir. 
1 letıceZenıiinlm.t oldağunu, hu!d- di geriye 'kalan düındar kuvvet - İsviçre milli müdafaa nezareti -

~rın• yukarıya rnıklettiği1niz ha-
1 

!erin vapurlara irkfıbma devam nın 'bir t .. bliğine ı;ıöre, İsviçre tay-

~
""°lerden çıkarabiliriz. [ edilmektedir. vareleri Jura ınıntakası üzerinde 

A.!man!ar Belçikalıların harp İnaıliz ktt.'Vetlcrinin b~şlrurnan- ucan bir Alınan tayyaresini düşür-
'" il ı d Lo t Go müslerdir. "''llesini birden terketmeler e ya- anı r rt da Londrava dön-
L ı_ ıı ·· Ed Almanlar yalnız dünkü mu.ha -'il"'. dıklan korkunç fırsattan n_ası 

1 
ıınuş ve en tarafından karşılan-'M t Do'" rebelerde 56 tayyare k:ryibemi.ş -i'''fade edeceklerini şatıı.fatlı cum• mı• ır. ~ruca H3rbive rıe>are - . 

~!erle elleme il<in etmiştiler. O za- tine giden Lort Gort vazi,.ct hak- !erdir. In;ırilizler de 16 tayyareleri-
~- kı d ,_ • nin geri gelmediğini bildirmekte -
~nki · vaziyetten mü.ttcfiklerin n a er ... anıbaroive··n izuh:ıt ver- dir. 
.•tuhııa!an da imkdn dalıi!inde tıniı;tir. Kral, Lort Gort'a Bat nişa- Alman tayyareleri Fransada Ro
~ulmiiyordu. Hakh olarak lıer- nının büyUk salibini vernı,,1tir. Af. :rruıny şehrindeki Amerikan harb 
"'t b~Zamak üzere bulunan deh- ıınanlar, İn_ııiliz donanmasının ~i.d - ölüleri me:zarlığına üç bomba at -

~
. ı:ıi bir imha harbinin mü.ttefik - detli ateşi "ÜZÜnden henüz Dün - mı~lardır. Amerikalılar, Fransa ta

"<l'l:e nekadar feldketli bir bildn- ikerk'e giromemiı;lerdir. ra!mdan ebedi surette kendilerine 
t''e kapatılacaY.nı diişiin~ğe Havas aiansı. Priyo ordusundan veri!mi< olan 'bu mezarLjı kendi 
. "YW~~tu. Aradan ııinni diirt bazı cüııütsmların vaziyetlerinin . toprakları addettikleri için, me -

e ~ geçmeden malıvolacaklarına ıtittikce ımüşkülleşmokte olduitunu zarlığa bomba atılması Amerikada 
ı,. 14\'.'•"1edilen fırkalann blum çem - sa.klaınaına!ktadır. Maamafih bu büyük •bir infial uyandırmı.ştır 
·J 1 "<?\ ıçinden birer birer geçerek ordunun büvük cüzütamkrın<lan Belçika kralı Lcopold Bıiir.sel· 
ıll ~~le geldıklerini anladık. Bugün bir kısmı DüI>kerk'e gelmiş ve deki Laakcn sarayına dönmıiı; ve 
~ ı~ tı<;te ikisinin kurtantması im - mJztalıJmm anev'kide müuafaaya Hitlerin emri mucibince ibir krala 
el. ~ n ? zannedilen kuv?etlenn ya- L5irak etım.iı;tir. yapılması lazur,gclen merasimle 
b1~. "1an fazlasının l_ngılt~reııe nak- Roonaya göre şimdi Almanya. karşılanmıştır. 
. :ıı miş oldugunu ogrenıyoruz. Uaz • En - Sedan cephesinde ımü- İngiltercn' ı B~Içikadak.i sefiri 

e llııyük bir galibiyet kadar kıy • dafaooa kalarak. hava ı•e deniz Sir Olifant ile at,ışemili€rinın ne 
'ite· •ve şerefli olan şimal harekci- lkuvvetlerile Büyük ıBritnnyaya oldul:larından hiç malumat yok-

~~ı" meydana çıkardığı hakikat. taarruz edebilecek bir vaziyette ur. Bunlar kralın teslim olduğu 
·J ~·r Şunlardır: :bulurnıyor. gün Dün.kcrk'c hareke €tmi.şlerdi. 

! B 1 'k · li F d Amerikan filosunun i~'arı ahire - Holandada Alman ordula - c çı a ve şıım.a • ransanın e-
. ll " ·· ·· d ı · kadar Büyük Okyanusta, Honolıu--"'. 'ı durduranııyan su ve bataklJo ımırrıı arı ve •:omur ma en erı 

""·• A'" J 1i · t· ş· al lu'da kalması için emir verilmiş -ti ''\, «ıfaa"'· Dünkerk civannra Al- .. nan arın e ne g=ış ır. ıım 
.'' zırhlı kollannı yerlerinde ve Manş limanlarına da yerleımıi~- tfsviçRE ÜZERİNDE ALMAN 

'·'ayacak kadar müessır olmuş- !erdir. TAYYARELERİ 
<t Bu da go<ten·r ki, Alrr..an or- İnııilizler, $imal denzinde Mi- İsvi • Paris 2 (Hıı.:;usi) - "çre ü-

.ı "', ~nun propaganı!a lisanile ya- ooor'da mı.kavemete devam cdi-"' ı Alman! n-nk k zerinde A11man tayyarelerinin u-... Q,, dayanılmaz savleti azimle yor :ır. ar, u er in ce-

~ 
'-··-~- '-'~ li çu.şları sıklaşınu;tır. Dün de iki Al-

'<dafcuı edilen manialar önü.nde nu"".uua Şa.ıuet · taarruzda lıu -

1 
z,: do!d•·rulabı"lı"r. Iunuyorlar . .Aknan Başkumaııdanı, ıınan tayyaresi düs'.lrü.imüştür. 
~ ~ Dünke İnı;iliz tayyareleri Roterdaıını 

1 _ Alnıan l•ava sildhı, Dü.n • ı'lı:'in 2·1 saatten fazla rlaya- d lbambard 1 ~ - yen en · ıman ctıın.iş erdir. 
ııl ~'1' tahliyesi gibi, tayyareler için na.ınıyacagı ve toolir.ı olacağı ka- Ostand, Zeıbrui ve diğer bazı şe

~l'ihu"de lıedef!er arzeden lıare- naatindec!ir. "' D ·,. f b hir ler de bambard:ım.an edilimiş-
'l e•nasında •ımulan netı"ce!-'n ı.er tara tan ir A~man • cbliği, Ü . 0 

' ~·' L tir. c ln,giliz tayyaresi Bcl<;ilka 'q!l'i.11nı dahi temin edememiştir. il civarın<la A1manlann 26,000 
·ı ıııa , h" esir aldıı!dannı bildinme'ktedir. üzerinde dakuz Alman tayyaresini 
l.cı n tebli!)leri dahi, ric ati ı- Almanlar haııbin başlangıcı olan dü.şürmüştür. 
~ ~e eden deniz kuvvetlerine kat'- 1() mayrstanberi yarım milyıondan Dürıkerk üzerinde hava ınmha
\/ a/:ik! muvaffakiyetler kaza - fazla insan kavbettlklerini itiraf rebeleri si-c!detle devaırn ediy~r. 
\t•11ıu sö11lemiyor. Hava kuv- etmektedirler. Benzin taşıyan üç Alman tayyaresi 
:ı~ 1erı taraf111dan batınldığı iddia Dün Fransızların Abervil isti _ Fransız hatlarınm geriside inme
~:a.n ~üçük ~ıarp gemilerinin a· ka:ııetinde yaptıkları tarruzda da ğe .m.eobur edil:miı; ve zaptolun -
ıı Uçu geçmıyOT. miiılum zayiat verdikleri anlaşıl • :muştur. 

"'<bl<nıınla ~a, müttetikler hava ı mıştır. Bu.günlerde Som eepıhesin- T--'---------.---
'.lııebetlenmn kesıf mü.dahalele - de de mıh'ıim harekata intizar e _ abancayı çekınce •. 

· ~· l:arşı Alman havacılığının dilmektedir. Gedikpat;ada Esadın kahvesinde 
"ıP' , lnıb.' eti tenıin ehnekten _...ı. • • • • • • ' • • • • • • • • • • • • • • • • 1 • • y vfik A:rt" da k qı, ~ '~ e ve ın arasın avga 

'ıı' kaldığını sınlamış oluyoruz. kikat!er yüzündendir ki, Alman - çıkmıştr. Tevfik tabancasını çe
l~ hakikatler önü.mii.zdeki kıtı !ar ellerindeki bü.tün imkanlardan kerek Ariııe ateş etmiş, çıkan kur
ı:ı;; !'.' geçiremiyecek bir Almanya iş~fade ederek İtalyayı yardımcı şun kahvede oturmakta olan Re -
'orkunç eınarelerdir, Bıı. ha - çagırıyorlar. eeb adında birini yaralamııştır. 

Yazan: Rahmi Y AGIZ 
._,;.;.;;;.;.;~~~~~~~ 

· No: 120 
dıi(ı için telefonla levuımatı u -
n1uıuivc Dlnbar ınüdiirü haber 
vernıis. l\1crke7dcn benzin göıı· 
dcrilmesini istemiş. 

,1-' 
et• 

o anma Ge iyor 
A.lıoan benzinin miktarı motör ve otomobil 

Lernzımat reisi, çahucak biten 
benı.inin sarf mahallini araştırın
ca, her gün kendi emri!~ Ayşe Sııl
tanın ağasına 15 - 20 teneke veril-

misli fazla ... ıı,l ihtiyac;ndan OD 

• ~~ 11•tkanlı yapmacık hareketler- renince birdenbire neş'esini kay -
jjıııllJ~ ç"k &evinm: 0 gibi giiriine görü- betmi~ti. Sultan devam etti: 
;ıP N,1'·•uhteris dildadesine teşck - - Amma, siındilik sana yetecek 
J)ıt d ~ ~r etti. kadar benzin var. Aşağıda, yalı _ 
· ,.e!~~ Ultanın rnhatsıılığı, Davus - om büyük mahzeninde yetmiş te
J.1;ı ~i;elişile geçmiş gibiydi. Tera- neke benzin mevcut_ Sen onu kul
l;ı>' ! lı ''" hazırladığı sofr"lıya karşı- laruncıya kadar ben yeniden mü-

~
' 11 

1 .?luro:n yaşlı Sultanla genç saade verilmesini temin ederim. 
Jı '~:t1".2el kaptan birlikte yemek Davust bu sözlere ehemmiyet 

~ <r.. vermiyordu. Delikanlı, benzinin 
Jif' ı-.i~llek arasında konuşurlarken kesilmesinden değil, İşin meyda-

,, •ı ınütecsı.ir bir tanrla an - na rıkmı_s olmasından büyük bir 
~ endiseye kapılmıştı. Yasağın nasıl 

j ' Şu lenzınıat reisi nr ya._ ve niçin ortaya atıldığını öğren -
.~ tvet.. Ne oldu! mek istedi. Sordu: 

c~;ı11,!, llize , erilen benzini menet- - Benzin verilmemesine dair 
l~" tı. emir cıkarılnıanın esbabı nedir?. 
i'"' •tust yerinde doğrııldu: - Bilmiyorum ki .. Bana Tera-
~\, ~~sıl? . n.,eıızin »erilmesini nedilin anlattığına göre bu kadar 

·~ ~"j • lnı etmış.. benzini çok görmüşler? .. 
1

1;;ıc ı.;: l':vet.. Aınınn, ona bir ders - Rica ederim.. l\fesele nasıl oJ... 
·•1•' ld" ı· d" d mu~. lı'.ıtfen onu anlatır mısıwzT 'lıl " Mrası gc ı. en ı a am-

. ;~'beylik ambar!Jrı yağma et- - Anlatayım .. Benzin müsaa -
·~d71ttc beis görmiren rl'is beye- desi ,·erildikten sonra bizim ağa 
'.,~' Padi ah kızı bir Sultana ve- her gün Ahırkapıdaki ambara gi-
1 •l ı.. birkaç teneke benzine ma- derck 18 teneke alıyor, bunları ak
lı ltıanın eczasını görecek.. şam üzeri buraya, ynlıya getiri -
ı;ı~ nsı. Su Hanın bu bloflarına vordu. Bundan bir hafta evvel, bir 

'lııı b·nsnuyordn. Delikanlı )ep- sabah yine ambara gitmiş .• Benzin 
ıt aksilikle karşılaştıf;ını öğ- istem'ş. Ambarda ben:ıin knlma -

• diğini öğrenmiş .. O gün de ağaya 
benzini vcrmi~Jer. Ak:ıam iistü 
Teranedil bana bir kagıt getirdi. 
Le,·azıın reisi bunu bir yaverle ba
na göndermiş .• Kağıtta şöyle ya
zılıvdı: 

İsmetHl efendim hazretleri .. 
Bir müddettenbcri başkuman

dan paşa hazretlerinin hususi mü
saadelerile ciheti askeriyeye ait 
mayi mahrukattan benzin ve mıt
kine yağı verilmesine devam o -
lunmakta iken, dün tarafımdan 
yapılan bir teftişte Ahırkapı am
barından nauııaliııize yevmiye bir 
ila bir buçuk ton miktarında ben
zin alındığı anlaşıldı. 
Alınan benzinin ismethi Sulta

nımın motör ve otomobili ihtiya
cından 10 misli fazla olduğu, bina
enaleyh benzin alanların bu mü
saadevi suiistimal ederek kendi 
nam ve hesaplarına bunu sattık
ları neticesine varıldığından key
fiyeti. mütecasirlerin cezalandırıl
ması irin huzuru ismetanelerine 
arzederek badema günde yalnız iki 
teneke benzin itasına devam olu
nacağını bildirir, arzı muhaleset 
eylerim efendim .• 

Sultan durdu. Dovust rahat bir 
nefes aldı .. Ayşe Sultan delikanlı
nın Yüzündeki değişik manayı 
farketmiyerek söylendi: 

(Uevaını var) , 

italya'nın harbe gir
mesi gün meselesi 

(1 i1'Ci sahifeden devam) ı 'kadar harp harici \kalan AVn.1$l&
anelerle bağiı olduJtıunu söyle - nın bu bölgefilnde de siliı h sesle
m.lı;ttr. rinin işi tilelbileccğjni, BaJk:an ve 
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Reşit Pafanın Hatıratı 

MAKEDDNV A ATEŞLER iÇiNDE 
' 

l 

Sovyetlerle Romanya arasıntlıa Tuna iböloeleri.nin en büyük oolh \" uaalar. 
da _bir ticaret mı:ikııvel:& yapılma- 11:arant~in, A.\manya, İtalya v_e ı_._ __ ,ı__ uJ : . 

1 
, 

sı ıcm buııünlerde muzakerelere IMacarıstan arasındakı menfaat hır· --~ .F • ...ŞEKTE Ce\ det Retıl YULARK.IRA~ 
başlanncallctl!I'. iBu maksatla bir Rıu- lini olduğunu söyleııniı;tir. E • • ı k d 
men ticaret heyeti Mos'kova:ya ;ıi- Havas ajansının bildirdiğine ııö- 1 - VCt ben de SıZJil e ya JD an 
C.eca1<tir. Her ilki hükıimet arasın- re. Sov·etler Ma.carist.ana, Alınan ' 

da da Sovyct - Yugoslav anla'ı'!lla- tazvikine boyun ej'ıınarnek şartile tanışmak Ve go" rüşmek isterdim 
oına benzer bir anJaqma yapıla - ı:arar.ti vernnek iskmislerdir. 
caktır. :Paristen bu sa.hah verilen ha:ber-
Macaristanın vaziı eti de sara - !erde Gafenko'nun Ankara sefir -

hat kcsbetrrıektedir. Macar Ha - li~ine tayin edilece~ kuvvetli bir 
rıci~·e Nazırı Kont Çalri, şimdiye ihtimal olarak gösterilınekU.-iir. 

Yugoslavya ve .. Romanya' da terhis 
(Başmakaleden devam} [ 

ihtimali derpiş etmiş bulunarak a
lınan ihtiyati tedbirler de tedricen 
kalkma yoluna girer. Binaenaleyh, 
Romanyanın bu hususta Sovyet 
Uusyadıııı kat'i bir teminat alm""ı 
ile vco teminata güvenmesile bir 
kısım askerlerini terhis etmesi 
veya Sovyet - Rumen hududundan 
çe.kn?esine ihtimal verilebilir. 

Yugoslav:yaııın bir kısun asker
Ier;ui terhis etmesine gelince, Yu
goslavların bir Sovyet istilasına 
uj;>Tamaktan korkııları e.sa>en ol
mamak gerektir. Ayrıca Sov yet -
!erle iktısadi münasebetlerini dü
zeltmeleri, siyasi vaziyetlerini ti
dil ve tashihe götürebilmeleri de 
bu hususta kuvvetli bir tezahür 
ifade edecci{i gibi ayrıca her ili 
milletin Slav oluşu da ayrı bir 
keyihettir. Yugoslovya için tehli
ke Almanya ve İtalyadan gelebilir. 
Sovyetler Balkanlarda staükonun 
bozulınasına asla araftar bulun -
madıklarını kat'iyetle ifade ettik
leri takdirde Almanların garpta 
meşgul bulundukları şu sıralurda 
ilal Kanlara inmeleri ve başlarına 
çok büyük bir gaile çıkarmalan 
beklenemez. Evvelcmirde Balkan
lıfor asgari 5.000.003 süngüye hük
meden bir ku vvcttirler. Saniyen 1 
Sovyet Ru&yanın müdahalesi bahis 
mcvzuudur. Dunun d~ında ı!a Al
ınan~·a Balkanlardan alış veriş et
mekte \'C pek çok lıayat maddesi
ni petrol de dahil olduğu halde bu 
bölgelerden temin cylcıncktcdir. 
Bu üç va•iyet Almanyarun Bal -
kanlara saldırmasına manidir. i
folyanın Yugoslavvaya saldırması 
ihtimaline gelince, Romanın ve Fa
şist hayat sahasının hedeflerinden 
birini de Dalmaçya ve Adriya!lğin 
İtalyanlaı;ma•ının teşkil ettiği rna
lümdur. Fakat, bugün İtalya tek 
başına Balkanlara karşı harb ya
pamaz. Onu, bu harpten meneden 
kuvvet de birinci plinda bizzat 
ve binnefs Bıılkanlılorın müdafaa 
kudreti, ikinci planda da yine 
Sovyet müdahalesi ve bir kısım 
Balkan devletltrinin İngiliz ve 
Fransız garantisi altında bulunu -
şudur: Eğer İtalya behemehal Av
rupa harbine karışacaksa garp 
cephesinde ve şimali Afrikada ha
rekete geç.,.,ektir. Bu bakımdan 
Balkanlarda şimdilik halde sükft
nun muhafazasında menfaati var
dır. Bu itibarla Yugoslavyaya cid- ı 
di teminat vermesi ve bu teminat 
üzeı:ine de Yugoslavyanın bir kı-

1 
sun efradını terhis ~tınesi ibimali 1 
vardır. Hatta bir Roma haberine 
göre Yugoslavyanın terhh yapma-

sı İtalyada memnuniyetle karıt -
lanın.ıştır. Bunıın sebebi de açık ve 
aşikardır. Çünkü, İtalya da geri
sinden vurulmaktan korkmaktadır. 
Garpta muharebeye tutuştuğu 
takılirde kendi.<.ine kar~ı Yuıı:os
lavyadaıı da bir cephe açılması ve 
Arnarntluktaıı sökülüp atılması 
ihtimali onu endişeye düşürebilir. 
Bu itibarla Yugoslavya ordusunun 
terhis edilmesi ltalyayı memnun 
eder. 6inaenaleyh, Romadaki 
ıneu1nuni,·etin manasını anlamak 
gü( değildir. Gafil a\lamak da yi
ne Roma i~in ayrı bir mcınnuniyet 
SJ'bebidir. Ancak, 'fotaliterler için 
Avrupa harbi demokrasi rejimini 
ve İngiltere Fransa ile birlikte 
müstemleke imparatorlulflarını 
yıkma harbi olduğunu ve bütün 
hızı ile birinci denesi garpta ve 
şimali Afrikada cereyan edeceği
ne göre harbi bu vaziyet i(inde 
Balkaıtlardan uzak görmek nıüm
l.ündür. V c yine ancak Totaliterle
rin l\liıttefikleri mağlup etmeleri 
ve İnı:iliz • Fransız . Hollanda -
Belçika - Danimarka miisenıleke
lcrini taksim eylemeleri takdirin
dec.ıa J...i bu zafor sarlıosluğu ara -
sında Totaliterler .Galkanl, ra ve 
Sovyet Rusyaya tevcihi husumet 
edebilirler ve barb Balkanlsra, 
şarka da sirayet edebilır. Mütte
fiklerin yenilmesi, TotMlitcrlcrin 
galip gelmc'i de mily11ndu hır ih
timal oldu tuna göre böyle bir ih-
1ımalin yc~ı yoktur. Daha ortada 
Alnıanyadan başka da dö,riişen To
talicr olmadı ına göre o da ayrı 
bir bahistir. Yalnız, akıl, hesap, 
mantık, muhakeme dışında bir 
çok şeyleri daima gö,önünde bu
lundurmak mümkün olduğuna gö
re harbin ansızın garptan Balkan
lara <lönınesi ihtimali de yarid o
labilir ki, böyle endazeye sığmaz 
ihtimaller ka~-ısında da hazır bu
lunmak elbette ki birinci vazife 
ve birinci şartı teşkil etmekte bu
lunmaktadır. 

ETEM İZZET BENlCE 

SAFiYE 
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Son çıkan 
Plağı 
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r Bugün iPEK'te 2 büyük film birden 
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- :,.1;;:;i Poli• CHARLIE CHA 
P. l'AASUM KATİL filminde 

2-SERSERİ KRAL Türkçe 
SözlU 

Ayrıca: FOKS DÜNYA havadisleri 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

- Efendimizi ç«>k:tanberi ziya
ret etmek ve uznn boylu görüş -
mek isterdim. Fakat buna bir tür-
lü vakit ,.e imkan bulamadım. 
Hakkımda size karşı çok fena ha· 
herler, aslı astan olmıynn bir ta
kıın şeyler söylediklerinden emi
nim. Eğer benimle birkaç kere ı:ö
rüşürseniz, benim hemcins.im için 
fena yaradılıı;ta bir adam olmadı
ğıma çabuk kanaat getirece~iniz! 
dedL 
Reşit Paşa, daskal Naşanın ko -
nuş.ma tarzından ve sesinin ahen· 
ginden, hatta çok ileri varan te -
vazu ve inhinasından çok ho,lan
mı~tı. Kclağası Cemal Beyin onun 
hakhlnda .nıü!levver cşkiya .. > 

sozu çok yerinde söylenmi>ti. 
Reşit Paşa, bu kurnaz ve hilekar 
papasa: 

- Evet, dedi, ben de sizinle ya
kından görüşmek ye tanışmak is
terdim. İki mühim müesse.ede 
,·azifeniz var: Kilise vaızı, ve 
mektep hocası. Bunlardan başka 
umuru hayriye ile de ı:eni11 mik -
yasta uğraşıyorsıınuz zannede -
rim. Bum cemaati, sizin mevcu -
diyetinizden pek memnun ve müf
tehir ı:iırüuüyor4 Fakat, .kula!ıma 
öyle gel;yor ki, arasıra biikümet 
işlerine müdahale etmekten zevk 
duyuynrmuşsuna.z'l'!. 

Daskel :Nasa birdenbire şaşaladı: 
- E;tağfirullah elcndımiz. Ben 

bir Allah adamıyım. Kulların işi
ne esasen karı~manı .. Hü.k.Uınctin 
en sadık bir bcodesıyinı. Si•e ha
ber -wcrenler kulunuzu f'e\.·mi) en
ler, <;ekenıiyenlerdir. Onl.ıra yüz 
vermeseniz, bir daha e!endimıı.i 
rahatsız etmek cesareLini göstere
mezler. 
Reşit Paşa, \-eteler hakkında da 

daskal<lan malümat almak istedi: 
- Ko11S-Oloshanenin Rwn çetele

rini himaye ettiği söyleniyor. Ba 
hususta ne dersin:'. 

- Hüh!audu.. iftiradır, d rim. 
Zira koıısolo;lıanelcr csiy11>etı fili. 
ye> ile mw;gul olurlar. Böyle 
eşkiya işlerile meşgul olmal:a hem 
vaki!leri, hem de vaziyetleri mü
sait olmasa gerek. 

- l\lösyö (!\lale) nin bir erkiinı
harp zabiti olduğunu söylüyorlar. 

- Söyliyebilirler. (l\lale) bir 
şefkatli hastabnkıcıdan başka bir 
şey dei;ildir. llfakedonyadaki fa
kirlere ve dııl kadınlara yardıma 
gclmiı;fu. Görüyorsunuz ki, Rum
ların çok düşmanı vardır. llerkea 
bizimle uğraşıyor.. Herkes biz.i 
hükümete ~ekiştiriyor. 

Resit Paşa ne sorduysa, Naşa 
inkar etti ve sureti haktan gö
rünerek kendisini, daima dünya 
işlerinden uzak yaşıyan bir Allah 
adamı gibi saf ve günahsız gös -
termeğe calı~tı. 

Manmafilı Reşit Paşa bn konul
mada çok kurnazca hareket et -
mi~, lıükıiınclin herseyi bildiğini 
bu şeytan ve desı.as keşişe anlat
mıştı. 

Daskalm ağzından bir lôf alma
f'a muvaffak olamıyan Reşit Paşa 
Naşa ile fazla konuşınıya lüzwn 
görmedi. Naşa, Paşanın evinden 
ayrıldı. • 
Reşit Pa•a o günden itibaren Na- ! 

ıanın peşine - kendisine sezılir - 1 
meden - bir sivil memur koymut- 1 tn. 

ğunu, nerelere girip çıktığını öl
renmek, ona göre tedbirler almalı: 
mecburiyetinde idi. ,,. 
Bulgar çeteleri birbi

rine girdiler 
Her çele, l\lakedonyayı kendine 

maletmek istiyor, bn yüzden bil
has>a iki Bulgar komita>1 arası.o
da baı;lıyan ınünaferetler. müsır 
den1clerc müncer oluyordu. 

Virhovistlerin reisleri ol• 
(Sarafof) n (Garuanof) ile San~ 
ralistlerin reisleri (Sandaııski) v. 
(Paniçe) aras.ı.ndaki gerginlikler 
son haddini bulmuştu. 

Bu arada Rum çetelerinin: ·~ta. 
kedonyayı Yunanistana ilhak ede-
ce~z! • diye bağırışmaları, Bıılgar 
çetecilerini büsbütün kudurt • 
mustu. 

Virhovistlerin rei>.i (Sarafd) 
~ok sert ve asabi bir adamdı. •''"" 
reze baskınlar yapalım!• diyerek, 
son günlerde halkı isyana o tah
rik etmişti. Bereket versin ki, Saıı6o 
rnlistlerin reisi olan (Sandanski) 
ona gilz açtırmak istemiyordu. 

Sandanski, Sarafofa bir gümı 

şöyle bir haber göndenn.i}ti: ( y,.. 
sika - S. 56) . 

cHükimıetı tehdılten ne çıltarT 
Halkı tazyikten ne kazanacaksın? 
Kendıne ve kuvvetine ııüveniyor
san kar.;;ı.ma c~ İstediğin yerde 
çetenle doğusrnei!e hazırım. V • 
cevdp bekliyorum_. 

Sandansld 
Sarafof, Sandanskiye cevap ,·er

miyordu. Bu sırada kolağası Niyazi 
Bey birkıt< arkadaşile daj;'ll çık • 
mış, Selanikten birtok zabi!ler bir 
denbire İ tanbula davet edilmit
lerdi. 

tl"sküpt~ bulunan b'rinci ferik 
Osman Pasa da l'adi:;ah tarnfı.o

dan İ.>tanbula eaj'tmlmıstı. Ütii.ıı
cü ordu kumaııdıınlıeına Mii~ 
İbrahim l'a.;a tayin edilmiJti. 
Runıebde dajıa çıkan Türk ,,.. 

bitleri, Rum ve Bulııar çetelerine 
sükü.net ve itidal tavsiye ediyo.-. 
!ardı. Makedonya çetecileri bir
denbire şaşırmışlardı. 

Türklere oe oluyordu? 
için için tutuşan bu hürriyet q

kı da birdenbin nered~n çıkmıştıl', 
İşte Manll•tırdan bir haber .... 
Sokaklarda şöyle bir yafta ya

pıştırılnıış: 

c Ya hürriyet, ya ölüm!. 
Dudaklarım bükerek: - Bu ıhı 

ne demek?!. diye söylenen bir 
takım gafiller biliı Padişaha sa
dakatten baluediyorlardı. 

Çeteler birdenbire faaliyetlerini 
durdurmuşlardı. Çete reisleri, a
deta birbirlerile muvakkat bir 
mütareke imzalamış gibi su.su.yor
lardı. 

İşte, nihayet (hürriyet) in ilil
nile meydana çıkaıı bu siyasi kay
naşmanın iç yü.zü.nü. yarm yine 
bu sütunlarda devam ed.,.,eğinıia 
Reşit Paşanın hatıralarından ö&
reneceğiz. 

YAR 1 N 
HÜRRİYET NASIL İLAN 

EDiLDİ? 

ABDÜLHAMİT 
Nasıl Devrildi ? Naşa çok tehlikeli bir adamdı. ı 

lriikfrmet onun kimlerle k~ııuştu- '-------------·_. 

Beyoğlu Sulh Birinci Hu- Beyoğlu Birinci Sulh Hu- .... ._. !ltevsinun en giizel iki yeni filmi birde• m 
kuk Hakimliğinden: kuk Hakimjiğinden: Bugün LALE Sinemasında 

Hazinenin Beyoğlunda Pangaltı 
Çeşme sokak eski 23 yeni 33 nu
marada Ferdinant aleyhine açtığı 
davada müddeialeyhin il<ametga
hının aneçhuliyetine mebni mah -
kemece 15 gün müddetle ilanen 
tebligat icrasına karar verilmiş 
olduğundan 15 ııün olan 17 /6/940 
tarihinde saat birde mahkemede 
!bizzat veya bilveka!e gelmeniz 
tebliğ makronına kaim olmak ü-
zere ilan olunur. 949/1392 

GAZİNOCULARIN 
onzıırı dikkatine 

4 lamba 940 modeli Hornifon 

ıınarka radyo maa anten 40 adet İ

negöl mamuLl.tı sandalye, masa ve 

ıınasa örtiileri birlı.lrtc ve yahut 

ayrı ayrı satılacaktır. 

İsteJ,lilcr her <'ün saat 7 den 
H e kadar Kuımkapı Arapzade so

kak No. 28 e müracaat. 'I.ıstafa 

Hazinenin Bey-oğlunda Hamal -
!başı S2 sayılı düğme fatr.i!kası. müs
teciri Muhittin :ıle:ıihine açtığı da
vada: Müddeialeyhin ikametgfilur. 
nın meçhuliyetine mebni ıınahl<e
.ıneee on beş f:Ün müddetle iUnen 
tebli.ııat icra.sına !karar veril:miş ol
dui:'Undan muhakeme ııünü olan 
27 /6/940 saat 9.30 da mahkemeye 

1- SINE:\IANlN EN ÇOK SEVİLEN YILDIZLARI 
CLAB.K G.'\BLE ve MARİON DAVİES'in 

H A B İ L ve K A B İ L Frawıw:a 
Seneninin en fazla beğenileıa şaheseri 

MAHKÜM KADIN Framızca 
bizzat veya bilvekale gelmeniz teb-, Z - Şbndiye kadar görülen jurnalların en fevkalidesi 
lığ makamına .kaim ohnak üzere 1 iiiı:aımm••• PARAMUNT JURNAL 
ilan olunur. 940/1288 Bugün saat 11 de tlnzilatlı matine 
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resmi müsaadesini haizdir Her eczanede bulunur. KAN, KUVVET, İŞTIHA Şurubu Sıhhat Vekaletinin 

İstanbul Üçüncü icra Memurluğundan: 
<'..Tun! Şayo Eskinazi Negrin Limited ı;iı:i:<etinden teınliken :Stık. 

!{egrln namına birinci derecede ipotekli olup bu a.ıretle ve :ıoo4 DUIDa

ralı kanıma tevfil<an .,araya çevribmine karar verilen ve heyeti umıu• 
tzriya>ine ~ bin yüz ylıımi altı lira kııymet taD<rlir ol1man büyük çarşıda 
:Kaloaıkçılar başında eski ve yeni 191, 193 ve 187 numaralarla muraılı:
bın U.: OJ:1*1inm 28 hissede 14 lrisı;esi ile ayni mahalde es.ki ve yeni 
189 nmnaralı di!klkanm 28 de 15 biıssesi açık arttmınaya konduğu ve 
Vl /'WJ tarihine müsadif perşedıe gıünü saat 14 ten 16 ya !radar daire
mi2ıde birinci açıl!< arttınnası icra ve arttımıa bedeli meııkür gayri men
lı:ulata takdir olmıan bymetten satılığa cıkanlan h.isseselere ınu&p kıy
ınetin yüııde ye1ımiş tıeı;ini bulımalk wartile en QO\< arttıranın üstünde 
bırakılacaktır. Aksi halde son arttı.ranm taılhlıüdü baki kalmak Ü2ere 
arttırma 15 ııün müılrletie temdit ve 19/7 /940 tarihine tesadüf eden 
l'lKlJll ııüOO ayni saatte !keza dairemizde yapılacak ikinci a<;tk arttırma
ıruıda mezkıir gayri rnenlruliit hisseleri en QOk arttıranm uhdesine iha
le olunacaktır. 

Satış peşin para iledir. Arttınnaya ginınek iırtiyenler mulkadder 
lı:ryunetten saWığa vazolunan hisselere musip kıymetin yüz.de yedi bu
çuğu nisbetinde pey akçesi veya ulusal bir bankanın teminat meaı:tırbur 
nu vermeleri lazımdır. 

Hakları ta?U sicillerile sabit olın:ıyan ipotek alacııklılarla diğer 
alakadarların ve irtifa.'lc ha'kkı sahiplerinin bu bıiklarını ve hususile 
faiz ve masarüe dair vuku bulacak idd:ialannı ilan tarihinden itiba -
ren yirmi gün zarfın<.J.a evrakı müsbitelerile birlııkte dairemize bildir
meleri iktiza eder. Aıksi takdirde haklan tapu sicillerile saıbit olını-
7anlar satış bedelinin paylaşmasından haric kahrlar. 

Mezkur gayri rnenkulat hisselerine ait ve nefsinden doğan bilcüm
le lıirilkımiş bilcümle vergi mükellefiyeti ile telliiliye resmi borçluya ait 
olmak üzere sabi; bedelinden :istüa olunur. , 

Yimıi senelik vakıf taviz lıedeli al=ya aittir. 
EVSAFI UMUMİYE: 

• 

Akyazı Askeri Kereste Fabrikası 
Müdürlüğünden: 

Akyazı askeri ikereste fabrikası 1940 mali senesi i 0 inde yaptıracağı 
lıı:ütük ve ll<~reste nakliyatını kapalı zarf usulile eksiltm.~y.e ~ymuştıır:I 

1 - Kiırt kırığı ormanı ma.ktalarından Kuzuluk koyu cıvarmdakı 
fabrikasına naklettireceği her cins kii.tiiık ve !kereste beş bin metre 
~ıdır. 

Beher metre rniki>bma (580) "uru~ nakliye ücreti takdir edilmiş 
muvııkıkat teminat (2175) liradır. 

2 - Kerem Ali ormanından kuzuluk köyü civarındaki fabrikasına 
nalı:lettireceği iki bin metre mikap meı;e k:ütü~dür. Beher metre mi
kabma (550) kuruş nakliye ücreti ta.1<dir edilmiş muvahltat teminatı 
(825) liradır. 

3 - Kuzuluk köyü civarındaki fabrikasından Adapazarı istasyonu-
na naklettireceği her cins mamul ve ııavri mamul kereste dört bin met
rP mikabdır. Beher metre rni'kabına (210) kuru" nakliye ücreti takdir 
edilmiş muvakkat teminatı (630) liradır. .. .. .. 

10 haziran 940 tarihine müsadif pazartesi f(UJIU saat on uçte Ada
pazarında park ikan$ısında fabrikarun yollama da.iresind~ .. ayrı ayrı 
e!ksiltmeleri yapılacaktır. İstekliler kapalı zarflarını ıhale gununde mu
avven saatten önce kaınisyona vermeleri ve şartnamesini görmek isti-
yenlerin fabrika müdiriyetine ı:ııüracaatları. (4258) 

~~~~~~~~~ 

.............. 111:::~..-:""'-~~ rr"'ll: .. !llllilll!Blmlm:lmmıaa. . . -.. 
HA YRIYE LiSESi 

MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
İkinci devre talebesinin askeri kampları 7 haı.iranda başbya

cakır. 
Kampla alakadar talebenin bu tarihte mektepte bulun -

•••mmıım•••ı- maları. Meiklir gayri onenlkulat esas itibarile bir diil<kandan ibaret olup 
aralarında ~P bir böhne ile tefrik eriilımiş ve 187 ve 189 numaralı 
dUkkan k:ısınınm cephmi İskender boğazı geçidinde ve 191 ve 193 ntl" 
maralı ııayrlmenbıller ise keza ahşap ve muvakil<at <bir il:ıölıme ile biri ~ V D k l" " ·· İl A 1 -, 
wyUk ve diğeri ıküçük oım* üzere jkj kısma tefriık edilımL$ vaziyette Bey0ğlu akıflar ire tör ugu an arı 
old'u.k:lan ve llciiçiiik hsmıdaki 187 nıııınaralı ciilifından ~ ve bu ----------
Yerin Kalpakçılar caddesindeki diöer büyü'k !asımnda yapılan SATILIK ENKAZ dilianm ceµl:ıcsine ilirve edilııniş ve bu !k:ü.çük dü.k'-..arun da İskender 
bof;azı geçidi.ıııdi:iri cephesile iktila Qlunmııt;tur. Haricen ciıft vitrinli ve . · 
bir kapılı büyü\: bir d'ü.klkan f{ibi görünen rne'ıGrur gayriımenkuller Ayaspaşa Selime hatun Carni so kalk 1 No. kı evın e~ .. (90) lira 
yukarı las:ınıları ah.şap ve tavanla ikiye lıölüııınü.ş ve üst kata dokuz ı ile talibi uhdesindedir. Fazlasile talip olanların 4/6/940 gıunu saat 15 
basamaklı ufak ve tahta bir merdivenle çıkılmaktadır. . de iiıale olunacağından akarat, matıliılat lkalı.'lnıine müracaatları. 4585 

İçinde elektrik tesisatı vardır. . 
HUDUDU: 1 .. l . . ··"""' ,.,_, b lmı ak f . 
Bir tarafı İSlı:ender boğazı kapısı caddesi ve cephefil lkalpalrçılar arasııııdıiri farl< ve geçen gun .er u;ın , ~e ~ten esap o . ac ·. . aız 

başı ca:idasi sol tarafı 185 :ooımaralı diiJdkiin saji tarafı 195 numaralı ve diğer CMasarilat ayrıca bü!kme hacet ikalın~ızın memurı?'etimızce 
dfAAan ile malxlııttur. Umımı mooa]-,ası 13, 65 metre ıınurabbaıdır. eSki alıcıdan tahsil olunur. Daha. fazla maluımat alr.ıak istıyenler 
G~yri menkul kendisine ihale olunan 'kimse derhal veya verilen mühlet 10/6/940 tarihinden itibaren daıremı:ode a<;~< tıuıu,nıturulacak art1ııııına 
içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak kendisinden evvel şartna:mesine ve 938/3016 numaralı docyas:ına muracaatla liı:ı:ın gelen 
en -.ükselk telı:lifte bulunan kianse arzclııniş olduğu bedelle abnağa bütıiin rnalılımatı. alınış ve öğrenmiş olaca.klan giıbi ~u suretle arttınna
ıırzı olursa ona obnazsa veya bulunaımazsa tekrar ve on beş ı;ıün müd- ya iştirak edenler dahi ibilcürnle rnalı'.ı!ınattan muttali ol.muş olaca!kları 
dıetle satışa çlkarılarak en <;dk arttıran ÜGllÜDde bırakı)ır. Ve ilki ihale ad ve ilan olunur. 938/3016 

No.237-75 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Frenk Süleyman beyden haber yoktu, acaba 
ne olmuştu, yakalanmış mıydı_? 

Şehzade Cemin maiyeti az da 
olsa cengaver insanlardı. Birbir -
lerine kenet olmuşlardı. Birisine 
vaki olacak taarruza hep birden 
üşüşüyorlardı. 

Şovalyeler yeni bir kurnazlık 
buldular .. Bu şehzadeyi sevindirici 
bir şeytanetti. 

Bir gün, şövalyeler reisi şehza
denin huzuruna çıkarak: 

- Sehzadcm .. artık işimize haş
]amalıyız.. Engürüs bey·ine elçi 1 

gönderelim. 
Dediler .. Artık, kurnazlıkları se· 

ecek Süleyman Bey yoktu. Cem, 
söval:vclcrin bu teklifini sanıimi l 
•andı ve se\'indi. 

Şövalyeler iimit ,·eriyorlardı. 

Fakat, yola çıkan Türk elçileri 
bir konak ıoora tevkif olunarak 
arkalarına hıristiyaıı elbiseleri giy
dlı-ildi ve her iki Türk elçisi de or·· 
tadan hay bedildi. 

Aradan vakit geçti. Sultan Cem 
ümitle soruyordu: 

- Elçilerden haber yok mu?. 
Şö\ alyeler, cevap veriyordu: 
- Şehzadem yol çok uzundur. 
Diye avutuyorlardı. Bakınız, 

Vakıotı Sultan Cem, ne suretle 
suretle tasvir ediyor (1): 

(1) Vôıkıatı Sultan Cem, S. 12 
•··· Hele bari bugün yarın gele 

deyu eğlerler idi. Etraftan kafir 
beycu,,i71cri Kostaııtaııiyeyi fet -
heyliy~n Tiirk bey·inin oğlu gel
mis deyu gelüı> görürlerdi. Cöm-- Eııgürüs (Macar) kr:ı!ına el

çiler gönderip zotıalinizin oraya 
geçmek şartlarını mukavele ve 
muahede altına alalım .. 

lesintlt:n l.ır ~ahi~l kt>ı-iıni tPhidest 
t o]masuu tleyu bir üi.tl soğan ge

türdü.,. 
Cem Sultan üzülüyordu. Frenk 

Sil'eyn1nn 14ry,!rn df' hahc r :yok
tu. Acnbo ne olmu'-tu. Yaka1an

maya vardığım bildikleri halde a
demi malllmat dermeyan eyliyor
lardı. 

Birkaç zaman sonra, Savua dü
kası Sari, Şambriye gelmişti. Şarl 
Cem Sultanın Rumilliye gittiğini 
görünce oraya koştu. 

Sultan Cem, Savua Krabna mef
tun olmuş1ıı. On beş yaşında bu
lunan Şarl fevknlfıde güzeldi. 

cGüzellik tacı başıoda bir ser
veri riıniı hüsün bağında bihemta 
bir şuhu cihan aşüp idi .• (1). 

Şarl, güzel yiizlü olmakla bera
ber kalben de yüksekti. Sultan Ce
me karşı teessür duyuyordu. 

Sultan Cem, Şarli ne kadar se
viyorsa, Sari de şehzadeye karşı 
o derece meftundu. 

Şarl, Sultan Ceme karşı pek sa
mimi hürmetler ve riayetler gös
terdi. Hatta, aralarında o derece 
mahrem samimiyet teessüs etti ki, 
Şarl, sehzade ile her hususta mah
rem konuşur oldu. 

Bir gece, Savun Kralı Şarl, şeh
zade ile hoş val.it geçirirken ara
larıoda şu yolda mahrem konuş
malar oldu. 

Şarl Cemi teskin için: 
- Şehzadem, eminol seni bu 

~övalyelcrin elinden kurtaraca -
f:ım!. dedi. 

Cem Sultan Şarlin gösterdiği bu 
arık kalbliliğe inanarak, teşekkür 
etti. 

Şarl konuşuyordu: 
- Fransız Krabodan bile kork-

Sehzade emin oldu. lllaiyetinden 
Mmtafa Beyle Ahmet Beyi mu
rahhas olarak vCJ"di. Sözde bun -
!ar Engürüse gidiyorlardı. 

mıyacn.ğın1. 
mı. mıydı?. Daha ileri ,·arıp ,,izi kendi adam-

Şehzadeyi, elçileri öyle kandır· 
mışı.Nı. Hıwıbklar, ziyafetler, 
pınlllkır Mtiı> ~U-

.r.rnsıra, '-İi,·aJ~,:elcrc soru~·ordu: l ]arun \'tı'iıtasile ka(ıracağım. 
- Lalamdan habCJ' l'ar mı?. _ ---
Şöval)eler, Süleyman Beyin Ro- , (1) V.Akıatı Sultan Cem, S. 12 

Diyordu. Şarl, Savua dükası ol
duğu cihetle Fransız Kralına tiıbi 
idi. 

Sultan Cem, Şarlin güzelliğine 
inzimam eden temiz kalbliğioe 
meclup olmuştu. 

Şarl Sultan Ceme kendisini ne 
suretle kaçıracağını anlatmıştı. 
Şöyle: . 

- Loren dükasile konuşup bır
leşeceğim. Korkmayınız, Loren dü
kası muhibbimdir. Sadıktır .. Te -
miz kalblidir. Venedikliler, Napoli 
Kralına karşı barbetmek için Lo
ren dökasını elde etmeğc çalışı -
yorlar. Ben, vasıta bulunuyorum. 
Tabii bunlar fevkalade mahrem 
tutuluyor. Loren dükası vasıtasile 
sizi ka~ırmak kolay olacaktır. 

Ve sözlerine şunıı da ilave etti: 
- Bu meseleyi çok gizli tutma

nızı rica ederim. Hatta, yakın ma· 
iyetinize bile açmayınız. Çünkü, 
hıristiyan şövalyelerin kulağı de
liktir. dedi. 

Şarl, hakikaten dediği gibi ha
reket etti. Loren diikasile mah -
rem olarak konuştu. :Muvafaka -
tini aldı. 
Artık Sultan Cemin kaçırılması 

bir giin meselesi haline gelmişti. 
Cem sabırsızlanıyordu. Bütün ız
tırap ve kederleri mündefi ol -
muştu. 

Fakat kurnaz şörnlyeler, ne ya
pıp yapıp Savua dükasıoıo Loren 
dükası vasıtasile şehzadeyi kaçır
mıya teşebbüs ettiğini haber aldı. 

Şövalyeler, haberi alıoca, Cem 
Sultam derhal RumilHılen kaldır
dılar. İtirazlarına mahal verme -
den yola çıkardılar. Şehzade iti-
raz ediyordu: (Devamı var} 

• 

GELİNCiK SİGARASI ÇIKTI. 
h ı tntOd 

En mDşklllpesenOeri de dahil olduğu halde e!-'. _!!!!O.' 
tiryakisini memnun etmek azmında b?lnnan 

iNHiSARLAR İDARESi • uet 
bn kerre piyasaya arzettlği uçlu ve. uçsuz GELİNCi~ siğa:a:ııtı• 
içimi tatlı "e kokulu olmakla beraber me"_cut ne\'ılerde 11 tıt• ince bır siğara araya çıt• 

ya ki znmresini tatmine 
hşmıştır. _ ., •• 

Bu e\'saf, bilhassa ,ı• r•" yanlar tarafın_,!la'?, a ,.yfJJ 
dığı için GELiNCiK, ıo•· 
zamanda onlarında 8 

rası olacaktır. 

,& 
·&OfC 

Fatih Birinci Sulh Hukuk Hakimliğinden : Sahibi ve neşriııat1 ·~ 
lellıile 15 ııün müddetle ilanen gı- Baş muharrı ~·~ JJS' 
y,ap !kararı çıkarılımasına karar ETEM ızzı;'t _.lı 
verilmiş olup muhakemenin mu- JtfBtlı"', 

Suaıd'a: Kum'kapı Nişanca L~tif ! 
IJ()'kaık 4 numarada mulkim iken 
balen liltaınetııahı meçhul. 

!Hazine tarafından aleyhinize 
!ka:ıne edilen 23 lira 80 kurul; ala
cıık davası iıcin ilanen yapılan teb
lll(ata rai!anen icabet etmediğiniz-
den milddei hazine vekilinin ta -

allii.k bulunduğu 17 /6/940 günü Son Tel&P"af 

saat 10 da mahkemeye bizzat veya 
11
" --------l<-.8r3rı ~~ 

bilvekfile gelip müddeti kanuni - lacağından gryaP ı5 r 
yesi zarfında itiraz etmediğiniz na kaim olmak üzere~/19 
talkıdirde davanın gıyabınızda bail<ı- detle ilan QJunur. 
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