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ETEM İZZET BENİCE 

'imanlar, Liyej önünde binlerce ölü bırakarak 
uradan geri çekilmek mecburiyetinde kaldılar 

Ma jino hattına ilk şiddetli Alman topçu taarruzu bu sabah başladı ve neticesiz kaldı 
~imanların Belçikaya 1.800.000 kişilik bir ordu ile saldırdıkları anlaşıldı, fakat taarruz umdukları gibi ilerliyemiyor 

~ovyetler Almanlar, 
ita/yanlar 

şimdiye kadar 400 tayyare kaybettiler 
nümayişler vahim neticeler doğurabilir 

Müttefik ordular sür'atle Holandaya yetişti, Alman kıt'aları ile şiddetli muharebeler başladı 

&atkanlar Romadaki 
~ovyetlerin Balkanlardaki 
IStikrarın muhafazasına ta
taftar bulundukları hakkın
da devletlere bir nota tevdi 
•ttniş bulundukları haberi 
doğru ise İtalya ve Balkan
lar isin vaziyet tamamen 
değişmiş addedilebilir. 

~: ETEM İZZET BENİCE 
~Ya~a nümayiııı;iler tarafın
~\ ~!:tlia elçiliği . memurlarına 
~l~da Ingiltere, Italya, Fransa, 
· ı1 ·~· aleyhinde afişler asıldı~ 

Fransız toprağına indirilen 
· paraşütçü Alm~n askerleri 
göz açmadan im a edildi 

,, 
1 

ansız hududunda 
ltalyan ordusu!. 

ı I;. 1~lden bir milyon askerin ·~
l' t~a çağırıldığı haber verı

ıl' l'ı bu, hususi Atina telgrafı da 
' ~ıt ~aşvekilinin Balkanlar 
~ lngiltere, İtalya, Fransa~ 
\:"'1?a. elçilerine bir not~ tev~ 

r \~bildiriyor. Bu haberın dog
ı'~a Yanlış olduğu bu daki -

1 • • 

Taarruzun umdukları gibi yıldırım sür'ati ile ilerli- 1 /ngilterenin Roma sefiri /talyayı 
yemediğini Alman tel;>liğleri de ima ediyor la~ 1 j k d "' . . 'b "ld · d · 

' ;:dar tevsik edilmiş değil~ ı 
lo •ak Sovyet Başvekılının 
{I de~lete de Balkanlardaki 
~ •ııun bozulmasına asla ta-

Londral3(Hususi)-Almanlar - · - l f ter e ecegını resmen ı ır ı 
harbin başlangıcındanberi bu cep-

hulunmadığmı Rusya na
~ beyan ettiği bu Atina ha
~~· Yayılmıştır. Eğer, haber 
l"<ı . doğru ise İtalya ve Bal
~~ tçin vaziyet tamamile de
''ıı, addolunabilir. Sovyet Rus
tıı Balkanlardaki sükun ile 
~~alakası aşikardır. Ilerşey

'li, ~e kendi hudutlarının em-
~.d~ •ndi selimeti ve kendisi
'" ~Vayı ateşe vermek istida

lılunan bu kanlı badirenin 
~ kalabilmesinin imkaru 

ardaki sulh ve süklinun 
~~e muhafazasına bağlıdır. 
~ Yaya teveccüh edecek bir 

taarruzunun ayni zamanda 
~iliz ve Adalar denizini, 

tı._1 lkanJara teveccüh edecek 
- l'an taarruzunun ayni za
İt~atadeniz ve Adalar deni-

1hdaf ve bu gaye üze-
ı \ ·~~erküz edeceği aşi-
1•l; lloyJe bir teşebbüsün mu
'<ı..,;•ti mümkün olmamakla 
'i,~h l>ıuvaffakiyet takdirinde 

.~ h· e yok ki, Sovyet Uusya 
'lıııı, •t neticeden en ziyade hır
~t~· ve hayati mesnetlerini 

\:~•tı!ş vaziyete düşecektir. 
~"il~ 1ze inen ve yerleşen bir 

;na hiçbir zaman Sovyet j 
t;~11 halde ve istikbalde men
~ e uygun gelmiyeceği gibi 

~ıı,{adeniz ve Adalar denizi 
ı S asında yer ve rol alan bir 

11~vYetlcre asla hoş görü
l; 1

1;:a.enaley h Balkanlardaki 
ı il a sını ve süklinun muha
tıh ~!kanlılar kadar Sovyet 
""~ara candan ali'ıkadar eden 

J 'ö;; ı tnenudur. 

1 
\~MI 3 üncü sahifede,) 

' Vtupa 'dzn bu 
~abah hiç bir 
. ~~tı gelmedi 

,~~Phesindeki son taarruz 
ıı.ı·' ~ile Avrupa trenleri in-

tıı~. aybetmistir. 
ıı ı;cta askeri nakliyat ve 
ı ı, "'nlekctler hudutlorında-

hede görülmemiş bir şekilde, Sar J 

havzasından l\Iajinoya taarruza 
başlamıslardır. 

FRANSAYA DA ASKER 
İNDİRİYORLAR 

Paris 13 (Hususi)- Almanlar; 
dün Majino hattının arkasındaki f. 
Fransız topraklarından Reims ve 
Verdünün şimaline paraşütle as
ker indirmişlerdir, 

Fransız gözcüleri bunları derhal 
yakalamıya muvaffak olmuşlar • 
dır. 

Paris 13 (Hususi)- Bu sabah 
alınan haberlere göre son askeri 
vaziyet şudur: 

Holanda ve Belçika kuvvetleri, 
Alman ileri harekatına şiddetle 
karşı koyuyorlar ve birçok yerler
de mevzilerini muhafaza ediyor
lar. 

Holanda kuvvetleri, köprüleri 
ve yolları, evvelce hazırlanan plan 
dahilinde tahrip ederek yavaş ya
vaş müstabl<em hatlarına çekili • 
yorlar. 

Terkolunan havali su altında bı
rakılıyor. 

Arnhem mmtakası müstesna 
olmak üzere Holanda kuvvetleri 
Alman kuvvetlerile henüz temas~ 
girmemistir. 

Belçika kuvvetleri de müstah
kem hatların. arkasına çekiliyor. 
Frapsız ve Ingiliz motörlü kıt'a

ları Holandaya vasıl olmuştur 
PARAŞÜTLÜ ASKERLER 

Holandaya, Belçikaya inen Al
ınan paraşütlü askerlerinde telsiz 
tell!'raf cihazları vardır. Bunlar 
Alman kumandanlığına vaziyett 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

' 

.... 
Majinodaki Fransız ağır toplarından biri 

BALKANLAR ve 
SOVYET RUSYA 

..-----------------
! HAZiRANDA 

ÇIKAR 

Molotof'un verdiği notada 
Balkanlara ait neler var ? 

'h,,i {3Yvüdat i>ıa>yonlordaki 
1ıJt ""klımıeler yüzünden dün . 

ı "ııı t~ate yakın bir gecikme 1 . 

Londra 13 (Hususi) - Yunanis
tandan gelen bir habere göre Sov
yet hükfuneti reisi Molotof, Sovyet 
~ükfuneti namına. Almanya, İtalya, 
lngiltere ve Fransa büyük elçi -
!erine birer nota vererek Sovyet 
Rusyanın Balkanlardaki v~ziyet

le sıkı alakası olduğunu kaydet -
miş ve bu itibarla Balkanlardaki 
statükonun de.ifümesıne hıcbir se-

kilde razı olmıyacai!ını bildirmiş
tir. 

Moskova 13 (Radyo) - Başve
kil M. Çörçil dün, Sovyet Rusya
nın Londra sefiri Maiski yoldaşı 
kabul etmiştir. 

t~in ~i,20 de Sırkeciye gelen ! 
·~ ~el _Uırün de saat 15 den ~ t v::ı~ece~i anlaşılmıştır. 
' lte . lınde ~elen konvansi-
~İııt~ de bugüıı 6,5 - 7 saat -------........ı 
~hQ · Ancak s.ıat 14 len son- • .. ~ 

~ektir. 

JAPONYANIN NOKTAİ NAZARI 
Tokyo 13 (Hususi) - Hariciye 

Nazırı Arita Holanda sefüini ka
(DEV AMI 3 üncü sahifede) 

Parls 13 (Radyo) - İngilterenin 1 
Roma sefiri dün, Hariciye Nazırı 
Kont Ciyanoyu zivaı et etmiş ve 
İngiltere aleyhine yapılan nüma
yişlerin önüne geçilmediği takdir
de sefaret memurini ile beraber 
RQmayı terkedeceğini bildirmiş -
tir. 

EN 

Londra 13 (A.A.) - Romada 
cereyan eden ve İn.(ltere sefareti 
erkanından bazılarıııın maruz kal
dığı söylenen hadisel"r hakkında 
Sir Percy Loraine'in İtalya hü -
kfımetinden izahat ısted.ıği salii -

1 
hivettar mahfillerde teyLt edil -
mektedir. 

Öğrenildiğine gör~ Sır Percy ' 
Loraine'e İngiltere aleyhinde ce
reyan eden bu <T:ibi hadiselerin bı
rakacağı şüphesiz bulunan fena te
sirleri İtalya hükumetinin nazarı 
dik.katini celbetmek için talimat 
verilmiştir. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

ON DAKİKA • 

Macaristan} da birkaç sınıf 

acele silah altına çağırıldı 
Budapeşte 13 (A.A.) - Dün j da Karpatlaraltı mıntakasında bir ı zere birkaç sınıf ihtiyat efrat sı

akşam bilhassa yukarı Macaristan- talim devresine iştirak etmek 11- liih altına davet edilmiştir. 

Eski Alman İmparatoru Holandadan ayrıldı 
Roma 13 (Radyo) - EsVi Kay-

zer Vilhelm, Holand~daki Doorn 
malikanesini terk ve meçhul bir 

4 

semte gitmiştir. Eskı Alman :im - 1 
paratorunun nerevc gittiği şu da
lkikaya kadar öğrenilememiştir. 

Kayzerin bu seyaha,i her tarafta 
ımerak uyandır:mışt.r 

lsveç kara sularına mayn döküldü 
Stokholm 13 (A.A.) - İsveçin 

bitara!lığını daha kolaylıkla mu
hafaza etmek için Oresundun ce-

KISACA 1 
Mancınık avı 

- Tekamül mü, tekemmül mü? 
Yahut da: 
- Her ikisi arasında fark var 

mı?. 
Diye bir münakaşa bir aralık 

sabun köpüğü gibi parladı, çirkin 
bir neşriyat havası içinde de sön
dü . 

Bizim mahutla konuşuyorduk 
da: 

_ Yahu, ordular 1300 sene ev-
vel adına mancınık denen bir 
aletle kalelere ve müstahkem mev- , 
zilcre asker atmayı tecrübe et
mişler. Şimdi de paraşütle atıyor
lar. Acaba paraşüt mancınığın mü
tekamili mi, mütekemmili mi?. 

Diye benden sordu. 
- Bana kalırsa hem mütekiinıili, 

hem mütekemmili ... 
Dedim ve .. iüive ettim: 
_ Fakat, paro;1ıüt ve yalkı~t 

mancınık avcılığı da hem te a
mül, hem tekemmül etmekte ber
devam. • • 

nubundaki karasularına maynler l Kongrundsraennanı geçmeleri i-
konmuş olduğu haber verilmekte- çin vapurlara birer klavuz veri-
dir. lecektir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

" ~ - . . . . .... ··~.. ' ' ... -. 
~ ' ,. ·•~ a • ' -" ~" 

Alman ordularının Holanda ve 
Bclçikada takip ettikleri taarruz 
istikametleri ve varmak arzusun
da olduğu hedefler ilk ihzari ba
r2kiıtla bir parça belli oldu. 

Almanlar Belçika müdafaa tesi
satının anahtarı mesabesinde olan 
Liege müstahkem mevkiini şimal
den ve cenuptan çevirmek üzere 
ilk taarruzlarına istikamet verdi
ler. Bu ~evirme barcketile ayni 
zamanda Bolandayı Belçikadan 
ayırmak gayesini de güttükleri 
hissediliyordu. 

Simaldcki taarruz bidayette e
pey inkisaf etti. Fakat Belçikalı
ların Limborg mıntakasında giriş
tikleri mukabil taarruzla durdu
ruldu. Hatta gelen haberlere ,;a
zaran ilerlemiş Alman kıt'alar1D1 
Hasselte kadar geri attı. 

Alman başkumandanhğının Lie
gi cenuptan kuşatma hareketini 
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GARP CEPHESİNDE 

SÜKÜNETİ İHI..AL 
S:.ik\ınetilc meşhur garp cep-

hesınde. ~ gundür kan gövdeyi 
götürüyor. Artık. müstah-kem hat
lardaki dansözlerın, şarkıcıların 
faaliyeti kcsilmis olsa gerek.. Yak
s:.ı, yakın ıznmana kadar garp cep
hesinden daha rahat yer yoktu .. 
Nerede ise. bütün Parisli hovar -
dalar. ejlence için. yazlık sayfi
yelerini ııarp cephesinde tutacak
lardı. 

Asıl büyük har.p başladı. 26 yıl 
sonra. dünyanın başına ikinci bü
yirlt harp.. Sonu hayırlı olsun .. 

·ı 
letlcri himayesine alma1'a lüzum . .. ' ı:ormmı .. 

Peki amma, himaye, böyle top
la, tüf ekle, asarak, keserek mi o
lur?. Eğer, bu işte Almanlar, ken
dilerini hami farı:ediyorlar ve ha
kesi de bwıa inandırdıklarını zan
nediyorlarsa, bu zamanda, kime 
düsman denecek ,onu m.erak edi
yorum. 

_ç~UKLARIN 

HA VAYİ HEVESİ 

Bir İngiliz kızı, Norveç fıarti sı
rasında, Osloda tamam 12 Alınan 
tAyyaresinin düşerek parçalandı

m ı?Özlerile görmüş!. Bu kızın 
DÜNYANIN 

KARAKTERi 

, anlattığına .ı?i)re, bu tayyarelerin 
pilotları o kadar genç imi.$ ki, da
ha, cocuk denecek bir çağda .. Te
vekkeli değil, Almanların şu son 
zamanlardaki işlerine insanın ak
lı, fikri er:miyor .Akıllı işi değil 
ki ersin?. Meğer, onların bütün 
işlerini çocuklar yapıyormuş!. 

Erkek _g-ibi d.öğüşmek diye bir 
laılurdı vardı., Almanlar, bunu da 
ortadan ıkaldırdılar. Paraşütle as
ker indiriD. arkadan vurmak isti
yorlar. Seyyah kılığına sokup, da
ha evvel. memleketleri içinden 
ıf'ethetmeğe kalkışıyorlar. 

Holandada da, Holanda a.sk.e!'
lcri üniformasını .giydirdikleri Al
man askerleri peyda oluyormuş! 

Bu ne iş?. Dünyanın kara!:teri 
ne kodar d~?. Bunlarda mı 
crkeklrk?. 

Hİl\lAYE ALTINA 

.AL1\1AK tşt 

'Mal\ım Ya. Holanda, Belçika. 
Lü.ksemburg ibitaraf idi. Alman -
lar • .buraya neden taarruz ettik
lerini anlatırken, bu gayriinsani 
'c gayr.imedeni hareketi, kendi a
kıllarına .göre, kitaba uydurmağa 
çalşyorlar. 

Efendim, sözde, bu ~k dev
letlerin bitaraflıkları tehlikeye 
~ıriyormuş da, Almanya, ıbu dev-

Almanyanın mukadderatını QO

cukları.n havayi hevesine kurban 
edcccl<ler!. 

SULAR İDARESi 

KASAPLIK YAPIYOR 

Bir ~azetede garip bir ilan gör
düın. Şöyle deniyordu: <Belediye 
sular idaresinden, et satışı ilanı>. 

Hayret! Sular idarooi de, etin 
pahalandığım g.örünce, bu karlı 
tkareti kaçırmamak için, işi ka
saplığa mı vurdu?. İşte, size, mez
bahaya rakip yeni bir müessese ... 

Bizce. sular idareii, bu işte, her 
halde, İstanbula bol ve temiz su 
tevzii ~den daha ziyade mu -
vaffak olur. Çünkü, et fiatını kim 
arar, kim sorar?. 

A.11.M}."T RAUF 

Terzi dükkanındaki boğazlaşma 
İhtiyar bir koca tarafından kıs

kançlık yüzünden açılan bir dava
:ya dün Sultanahmet l inci sulh
ceza mahkemesinde bakılmıştır. 
Hadise şudur: 

55 yaşlarında bulunnn Artin is
mınde birinin karısı 30 yaşında 
Gülüm.yan Beyazıtta terzi Parsi
hın yarunda çalışnınktndır. 

Parsih ile kadın arasında ancak 
5 yaş fark bulunduğundan, Artin 
bu çalışmadan bazı evhama düş -
mekte ve esasen k:ar.ısırun bir müd
dettir kendisi.le ayrı yaşamakta 
olması bu şüphelerini !büsbütün 
"-"'U vvetlendirmektcdir. 

Nihayet evvelki ak..~m Artinin 
bu kuruntuları büsbütün artmış 
ve evinden çıkarak doğruca Par
sih in dükkinına gitmiştir. ihtiyar 
·oca, orada ıkarısıru dikiş dlker

ken bulmuş ve: 
<- Sen iburada niçin çalışıyor

sun?. diye çıkışmıştır. 
Bilahare Parsihe de dönerek: 
.. _ Sen bunun benim karını ol

duğunu biliyorsun da ne diye ya
nında çalıştırıyorsun?> demiştir. 

Parsih buna karşı: 
c- Gülü.myan iş istedi Ben de 

verdim. Bunda ne fenalık: var ki?> 
mukabelesile sakin bir cevap ver-
111iştir. 

Fakat Artin bu cevaba kani ol
mıyarak ve sesini perde perde yilk
seltio hakarete başlamı.ş, Parsih 
de mukabeleve koyulunca iş biraz 
sonra karşılıklı dö~ şeklini al
mıştır. 

Muhakeme, dün her iki tarafın 
da iddialarını yukarıdaki şekilde 
dinlemiş ve haklın Reşit Nomer 
bir aralık ~barışmalarını tekili et
miştir. 

Artin bu teklife karşı: 
c- Karun bir daha o dükkanda 

çalışmaz ve Parsih de yanına al
mazsa barışabilirim!. şartını koy
muştur. Karısile terzi bu şarta 
ırana.c:ınamışlardır. Neticede ha -
kim ilsi adamı da 20 şer gün hapse 
mahkllm etmiştir. Bu ceza tecil 
olunmam~ır. 

Bir çocuk boğuldu 
Ortaköyde oturan Riza, Vitali, 

Moiz, Avıın, Manol, Eran ismin
de 6 QOCuk gezmek için Ortaköy 
sandalcılarından Mustaf arun 4852 
numaralı sandalını kiralamıştır. 

Biraz sonra Çırağansarayı önle
rinde 22 tonluk Fe)uibahri yelken
lisine bağlı filika sandala çarpmış 
ve deni7.c düşenlerden Mıoiz ıbo -
ğulmuştur. Diğerlerini 58 numaralı 

' vapur kurtarmıştır. 

[~il HIRSIZ KiM? 114>] 
Ynzan: İskeader F. SERTELLİ 

- Hayır. Unutmadun. Orada bir 
kızınızın tahsilde bulunduğunu 
pekfiliı biliyorum. Fakat, bu ka
dar güzel, bu kadar ince ve zariL .. 

Nebahat, ressamın sözünü kesti: 
- Rica ederim, beyefendi! Lü

zumundan fazla iltifat ediyorsu
nuz. 

Neriman Haıımı ilave etti: 
- Kızı.."'11, bilhassa yüzüne kar.şı 

fazla methedilmekten h<>~anınaz, 
Sekip Bey!. 

-Bu ne tevazu, cicndim?! Dün
yada methedilmekten ho.şlanmı -
yan insan tasavvur edilir mi?. Ba-
husus 'ki, mü.baınga değil, iftira 
değil, yerinde yapılan bır meth .. 
Yani ha'kikati söylüyorum. 

Sekip. Nebahati görür görmez, 
MecnuDlln Leyraya vurul~. ya
hut Ferhadın Şırıni sevisi gibi, sev
mişti. 

Gerçi, ıŞeld:bin <Şıpsevdlı lit?l 
meşhurdu am,'lla.. o, bütün öm -
ründe cidden bu kadnr güzel, bu 
kadar cana yakın bir kl.z görme
mişti. Kendi kendine: 

Aşk \'e macera romanı: 7 

- Bu. galiba beşinci talip ola
ca! .. 

Diyerek mü temadi yen annesi -
nin yjizüne bakıp gülümsüyordu. 

Sekip ibir aralık duramadı: 
- Han1mef endi, müsaade ediniz 

de kızınızın bir portresini yapa -
yım .. 

Dedi. Neriman, kızını gösterdi: 
- Bunu Nebahate söyleyiniz ... 

O muvafa1rnt ederse... Ben çok 
arzu ederim. Babasının tablosunu 
da beğenmiştim. Zaten köşke ge-
len dostları.m1Zdan o tabloyu be
ğenmiyenler yok gibidir. 

Şekip, Nebahate döndü: 
- .Muvafakat ediyor musunuz, 

Nebahat hanımefendi? Vallahi, 
bugünlerde vaktim de müsait. Ba
zan bizim köşke teşrif edersinizw. 
Bazan da ben gelirim. 

- Çok teşekıkür ederim. Bu ta
rafta mı oturuyorsunuz? 

- Evet. istasyon civarında. A
ramızda ancak on dakikalık bir 
mesafe var. 

~Balkan 

pull rı 
Aym 27 sinde postalan
mızda yeni bir pul serisi 

tedavüle çıkarılacak 
Posta. te~raf ve telefon umum 

müdürlüğü; cBa1kan posta pulla
rı• namile yeni bir posta pUlu se
risini mevkii tedavüle çıkarrnağı 
karar lnştırmıştır. 

Balkan posta birliğine dahil bu
lunan memleketimiz postaları ile 
Romanya, Yugoslavya ve Yuna -
nistan posta idareleri arasındaki 
anlaşma mucibince yapılan bu 
pullardan biri koyu mavi renkte 
ve 10 kuruşluktur. 
Diğeri ise açık mavi renkte o

lup 8 imru~lulrtur. Bu yeni Batkan 
serisi pulları ayın 27 inci günü 
oosta gişelcrinı:le satışa çıkarıla
caklardır. tedavülde lkahna müd
detleri bir yıldır. 000---
Lokantacılar tarif eterin 
indirilmesini istemiyor 

L'.Jkantacılar evvelki .gün ara
larında bir toplantı yapmışlardır. 

Bu içtimada belediye iktısat 
müdürlüi!üne: tarifelerin indiril
memesi ve diğer bazı hususlar 
ha:kkında Y~)ılacak müracaatın 
esasları te.sbit olunmuştur. 

-0-

Mevsimin ilk turfanda 
çilek ve büberi 

Şehrimize turfanda sebze ve 
meyvalar oittikçe çoğalmaktadır. 
Di)ter taraftan •reni mevsimin ilk 
turfanda çil~i de Bursa ziraat 
mektebinde yetiştirilmiş ve kilosu 
120 kuruşa satılmıştır. Ayni mek
tebin i1k turfanda dolmalık biber
leri de evvelki gün Anknraya gön
derilmiştir. Bu biberlerin kilosu 
10 liraya Ankarada müşteri bul
m_uşt.ur. 

-<>-
Kırkpınar güreşleri 

dün bitti 
Edirnede Sarayiçi mesiresinde 

vapılan meşhur Kırkpınar .güreş
leri dün netkelenmiştir. 
Yağlı güreşlerde Tekirdağlı Hü

seyin Türkiye Başpehliva~lı~ı 
kazanmış, Gönanlı Arap Huseyın 
Tekirdaj'zlıyn tam 51 dakika mu -
kavemet ederek 2 inci olmuştur. 

{KüçüK HABERLERi 
* Bornovanın Altınöyü dah~
de ve İz.mir Halkapınar yolu uze
rinde 7 dekarlık bir sahada heyc
liın asarı görülmüştür. * Verilen ha.b<;rlere göre, do
lar yükselmekte, lngiliz lirası da 
düşmektedir. * Şimdiye kadar gece saat iki 
bwcukta kapanan barlar, bundan 
sonra saat birde kApnnccrktır. 
*Yog<>slavyalı Türklerden mü

rekıkeo 15 kişilik muhacir ka
filesi gelmiştir. * Efkanistarun Ankara elçisi 
Mehmet Faiz Han şehrimize gel
~tir. 

..J,,, Galatasaray lisesinin senelik 
ıpilav ziyafeti haziranın ikisinde 
mcktente yapılacaktır. * Son harp vaziyetini fırsat 
bilerek ihtikara ıkalkışanlar hak
kında şiddetli takibat yapılmak
tadır. 

Hastasını en seri vesaitle tedavi 
eden usta bir dişçi gı:'bi, portrenizi 
QOk çabuk yapıp bitireceğimden 
enıin olabilirsiniz! O halde he-
men bir gün tayin edelim ... Mesela 
.bendeniz yarın akşama ıkadar ev
de atelyemde çalışacağun. Öğle -
den sonra herhangi bir saatte teş
rü etmenizi rica edebilir miyim? 

- Pekata ... Saat üçte gelirim. 

* Nebahat, ressam Şekibi sevebi-
leceğini umuyordu. Ertesi gün sa
at üçte köşkten çıktı ve portresini 
yaptırmak üzere Şekibin istasyon 
civarında-~ evine gitti. 
Şekip Nebahati sabırsızlıkla bek· 

liyordu. 
Nebahat o gün bahar çiçekleri 

kadar zarif ve ince ve her zaman
kinden fazla neş'eliydi. 

Şekiıbin evde ihtjxar bir annesi 
vardı. 

Fakat. ihtiyar kadın, oğlunun zi
yaretçilerile alakadar olmaz, oda
sına cekilip yatardı.. 

Şekip, Nebahati uzaktan gfüdü. 
ıBahçeye koştu. 
- Bonjur, Nebahat hanımefen

di ... 
- &mi ur Şeldp Bey ... 
- Hava bul?iin ne kadar güzel, 

- Oh. ne iyi ettim de, karımdan 
ayrıldım. Şimdi bekar olmasay
dım. ne ',apardım? 

Diye du.şümi)or ve derin !bir 
hayranlık ıçinde Nebahati uzak -
tan uza~a süzüp duııuyordu. 

Nebahat, ressam Şekibin ken
disine bir anda vurulduğunu tah
ımiu etmekte güçlük çekmemişti: 

- Çok yakınmış .. O halde iben 
gelirim. Sizin, fırçalarınız ve ~ 
yalarınızla buraya gelmeniz çok 
~üç olur. Fakat, ben ict!tez ibir 
kızım. Diwye gidip gelmek gibi, 
ibu iş fazla uzarsa, portremin ya
rıda kalacağım da şimdiden söy- l 
lcmek mecburiyetindeyim. 

- Merak etmeyin, haııımefcndil 

değil mi? 
- Evet. Çok güzel Tatlı bir sı

cakhk var. Ne yakıy-0r .. Ne de bu
naltıyor. 

- Birkaç gün evvel mütbi.ş bir 
sıcak dalgası geçı:n.iş olncak !ki ... 
Bahçede çamlar arasında ibile ne
fes almak .güçleşiyordu. O ne bo
ğucu, ne bunaltıcı S1Caktı varabbil. 

Kartal 
Pendik 

Bu 2 güzel yerde imar 
için ilk partide ne 

yenilikler yapllacak? 
Kartal iskelesi ile rıhtımı civa

rında .pü.zel bir park yapılması için 
buradaki binaların istimlakine ıze
çilmiştir. Ayrıca Kartal hüklı:met 
J.-,ona~ı ve Belediye binalan önün
de buluna!J 2 ev de isf•nlak olu
nacak ve buraları da ıküçü.k park
lar haline konulacaktır. 

Kartal çarsı caddesinin asfalta 
çevrilmesi ~i de yaJ.mıda ikmal o
lunacaktır. 

Tekıınil Kartal köylerinin bir -
birlerine umumi sosclerle de bağ
lamnası da karar1aştınlmıstır. 
Cuchuriyet ımcydanı civarındaki 
devlete ait araz.ide de sıhhi ve 
konforlu «nilmune,. evleri yapıla
caktır. Muazzam tersanemizin 
Pendik kovunda inşasının karar-
laştırılması münasebctile burada 
da ~eniş bir imar hareketine baş.
lanılacaktır. Bu meyanda Pcndik
te yeni rıhtım vaoılacak., bir do
~urn evi arılıp nümune evlerden 
mürekkep bir yeni mahalle de 
vücude getirilecektir. 

Tersane işçi ve memurları için 
de bahceli evlerden mürekkep bü
vük bir ımahalle ilrurulacaktır. 

Kapahçarııdaki feci 
cinayet tahkikatı . 
Kapalı çarşının elbiseciler kıs -

romda cınnartesi aksamı kıskanç
lıık vüzünden işlenen bii· cinayet 
tahkikatına devam olwımaktadır. 

Tahkikata ~öre Şükrü isminde
ki seyyar bir elbiseci. kendisinin 
sevdiği kadınla Haydar adındaki 
f!encin alfıkadar olmasınd kızmıs 
ve o ~n hep peşlerini takip et
miştir. 

Ak.şama doğru Haydar Ankara· 
ya gideceğinden, çarşıdaıki kardeşi 
elbiseci Gafurun dükkaruna ve
da için ~elmiş; o vak: .. Şükrü d<:ısa 
bir ağız tecavüzünü müteakıp bı· 
cağını çeki~ Havdarı öldürmüş 
Gafuru yaralamış, kendisi de 
- kazaen - yaralamnıştır. 

Katil Şükrü ve yarnladıf!ı Gaf
f;ır Cerrabpaşa hastanesinde tc<la
:vi altındadırlar. Mevzuubahs ka
dının da dün ifadesı alınmıştır. 

Z~r bir meilek 
İlk mektep muallimleri ekse

riya mağdur olur. Bunların maaş 
zamları ve kıclem hesapları ne -
dense, muntaum cereyan etmez. 
Çünkü, haklarını hw;u.si idareler
den alırlar. Halbuki, bu hocalar 
çok ağır yiik altındadırlar. İlk 
mektep hocalığı adeta bir hayat 
törpüsüdür. Binaenaleyh, bunla -
rm terfi ve haklnrında titiz dav
ranmak lazımdır. Maarif Vekile
tinin bu nokta üzerinde durduğu
nu. ve bu hocaların mağdur ol -
mamaları icin, yeni kararlar ve
rerek, alakadarlara bildirdiğini 
öğreniyoruz. Memnun olduk. 

BÜRHAN CEVAT 

Şekip, yeni mü.şterisini doğruca 
atel.!'esine götürdü. Bir hasır kol
tuğu .göstererek.: 

- Buyurunuz, dedi, !biraz isti
rahat ediniz. Ben de size muvaf
fak olmus portrelerimden bazıla
rını göstereyim. 

Nebahat oturdu ve çok 'cazip 
tablolarla süslenmiş olan atelyeyi 
şöyle bir gözden geçirdi: 

- Hayli yorulmuşsunuz, çalJ.i -
mışsınız, Şekip Bey! Bir ressamın 
otuz kırk senede vücude getirebi
leceği eserleri siz on senede ya
ratnuşsınız! 

- Evet. Tam on sene oldu res- . 
me başlıyalı. Ondan evvel deme
rakım vardı amma. Onlar ama -
törce sev !erdi. 
San'at eserlerime yirmi altı yaşı
ma oostığun u;unan ıba.şladw:n. Pe-
derinizin portresini siz Alınanyaya 
gittikten :biraz son.ra yapmıştım. 
Onda da çok ;rmıvaffak olduğumu 
söylü}"Orlar. Hatta Galatasarayda 
açılan bir sergide de o portre bir 
QOk ressamların nazarı dikkatini 
celbetti. 

- Meraklannuımak için hala 
dikkatli bakmadım o tabloya. Fa-
kat, renkler bile uzak.tan o kadar 
canlı ~örünüyor ki .. Bir san'at ese
ri olduğunda şüphem yok. 

Şekio, .bir gün evvel. köşkün 
!bahçesinde N cbahate verdiği sö
zü unutmamıştı: 

- Hem konuşalım.. Hem iş gö
relim, hanımefendi! Size çabuk iş 
t!.karacağınu wiıdetmiştim, değil 
mi? 

(Devamı Va.T) 

Beşik taşın· 

Kazılan kuyu 
Nazi rejiminin iktidar mevkiine 

geldiği günden bugüne kadar, 
sarfettlği mesai \'e paranın heba 
elan kısmının listesi kabarık bir 
yekun tutar. Bu listenin en başta 
gelen maddesi, muhakkak ki. pro
paganda flblı yckUnudur. 

Göbelıı. cenapları ağ-xım yırt., 
bütün gayreti hep nafileye IPdi -
yor. Çünkü, biaat nazi şeflerinin 
mütemadiyen birbirini takip eden 
hesa~ ölçüsüz kararları \'e ha
reketleri, Almanyayı, o kudrette 
bir menfi propaganda ile dünyaya 
ilan etıq.iştir ki, bu, yeryüzünün 
ve propaganda tarihinin bir şahe
seridir. 

l\luhakkak ki, muvaffak olunan 
bu şaheser propagandawn neti -
celcri nelerdir?. 

Şunlar: 
Almanyayı bütün dünyadan 

tecrit etmişlerdir. 
Almanyayı herkesten soğut

muşlardır. 
Almanyaya karşı bir nebze iti

mat bırakmamışlardır. 
Almanyaya kar::ıı herkeste bir 

antirnıti uyandırmışlardır. 

Bu bariz hakikatler karşısında, 
Alman propaganda nezaretinin 
bütün mesaisi, Şarlonun papuçlan 
kadar gülünç olmaktan kurtula -
mamaktadar. 

Alman radyosu, bütün dünya i
~ bir mizah kö~i olmuştur. 

Binaenaleyh, Almanyanın dü -
şeceği kuyu, başkaları tarafından 
değil. bizzat, naziler tarafından 
kazılmaktadır. 

RESAT FEYZİ 

Çocuk kampları 
İlk mektep çocukları için muh

telü sayfiye verlerinde açılacak 
olan çocuk kamplarının 15 tem -
muzda küşat olunmaları karar -
laştırılınıstır. 

Çocuk kamplan 15 temmuzdan 
15 hazirana !.:ıdar bir ay müddet
le açı..l( .kalacaktır. Bu kamplara 
çalıskan esnaf çocuklarından fakir 
ve zavıfJarı da •esnaf comiyetleri 
müsterek yardım bürosu• namına 
meccanen kabul olunacaklardır. 

--000--

Kadıköyde hal 
Kadıköyündeki anetrük sebze 

ve meyva halinin yanında bir de
po tamın olunarak hazirandan iti
baren mevzii bir hal açılması ka
rarlaştırılmıştır. 

Burada tootan veyarı toptan 
sebze ve meyva satılacaktır. 

--0---

Hıdırellezin dünkü 
ilk Pazarı 

Hıdırellezin dünkü ilk pazarı; 
.şehrimizin tekmil mesire yerleri
ni baharı kutlulamağa çıkan halk
la doldurmu.ştur. Bilhassa Kağıt
hane ve cıvarı daha erkenden 
yüzlerce halkla kaplanmış Boğa
zici ve Adalar, Mecidiye köyü 
Çamlıca, Edirnekapı, Yedikule. 
Yenikapı sahilleri. Florya, Küçük 
çekmece dünün en kalabalık yer
leri olmustur. 
Eğlenmeğe çıkan halkımızın 

a~am üstü vesaiti nakliyeye te - , 
hacümü yüzünden vapurlar, tren
ler, otobüsler hıncahınç dolmuş
tur. Diğer taraftan Belediye Reis
liği pazar günleri her semle fazla 
vesaiti nakliye tahsis olunmasını 
kararlaştırmıştır. Çamlıcaya da 
pazarları otobüs işletilecektir. 

imarı 
Tramvay caddesinkeki 
hamam, sıra dükkanlar 
ve camiin etrafı yıkılıp 

açılacak 
Beşiktaştaki meşhur cSinanpaşa 

camii. nin etrafının tamamen a
cılara.k tramvay caddesinin esaslı 
ibir şe!kilde tanzim olururuısı ka
rarlaştırılmıştır. 

Bunun için şehircilik mütehas
sısı Prost tarafından hazırlanan 
projeye göre gerek camiin ve ge
rek Beşiktaş tramvay deposu et
rafın@ bulunan sıra dükfın ve 
kahveler tamamen yıikılacaktır. 

Bu kısmın yıkılması bittikten 
sıonra da Akaretler başındaki eski 
Köprü hamamı ile imtidadındaki 
dükkanlar da Barbaros türbesine 
kadar yıkılacak ve caddeden de -
nizin görülmesi mümkün olacak
tır. Bu suretle Beşiktaş tramvay 
caddesi 25 metre genişliğinde :bir 
yol haline de konulm~ olacatkır. 

Taksi otomobillerinin 
nakli ye resmi 

Belediye reisli~inin taksi oto -
mobillcrinden almakta olduğu 
nakliye resminin % 30 nisbetinde 
indirmeği kararlastı:rxlığını yaz -
anıştık. Tekmil şoförleri çok mem
nun eden bu tenzilat nisbetinin 
3 50 ye indirilmesi bazı şehir 
meclisi azaları tarafından talep o
lunmuştur . 

Şehir meclisi bütçe encümeni, 
azaların bu taleplerini de nazarı 
dikkate alarak evvelki ~nden iti
baren tetkiklerine ibaşlamış ıbu -
lunmaktadır. -
Bakırköyünde yeni 

bir halkevi 
Bakırköyündeki şimdiki Halke

vi binasının yıkılması kararlaştı -
rılmı.stır. Bunun yerin<ic yeni ve 
büvük bir Halkcvi binası inşa o
lunacaktır. 

Kısıklıda yeni hükumet 
konağı 

Kısıklıd::ı 5000 lira sarfilc yeni 
bir hükôrnet konağı yapılması ka
rarlastırılmıstır Bunun 3000 lira
sını belediye reisli.iti verecektir. 

-<>--

Konservatuarın vapur 
tenezzühü 

İstanbul k.onservatıuan.nm yıl
lık tenezzühü dün nezih ve eğlen
celi bir şekilde yapılın~tır. 
Kız ve erkek talebeler müdür

leri B. Ziya Demircinin ve mual
limlerinin refakatinde hususi bir 
vapurla Burj!az adasına gitmişler 
ve orada ı?ec vakte kadar muhte -
lif eğlencelerle şen tbir gün ~eçir
mişlerdir. 
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Bugünkü ve yarınki 
. provalar 

19 mayıs idman şenlikleri mü
nasebetile bugün öğleden sonra 
Şeref stadında ve Fcnerbahce stad
yo.m.unda umumi provalar yapıl -
maktadır. 

Provalar "arın ve öbür ~ün de 
tekrar olunacaktır. Merasim dave
tiyelerinin dan-ıımasına da bugün
den itibaren başlanılmaktadır. 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

Gençlik kabiliyetleri ve harp 
Geçen Avrupa hnrbinin meşhur 

simaları vardı. Dört seneden faz
la süren harp yerine göre muh
telif kabiliyetleri inkişaf ettir -
mişti. Şimdi acaba bu seferki harp 
kimleri hazırlıyor? 'l.'cşebbüs ve 
macera ruhu ile atılmış, vekayi
in içine ·dalarak fevkalade müca
delelerde muvaffak olmuş sima
ların tetkik edilmesi, bunlara dair 
yazılar yazılması ceçen harpten 
sonra başlı ba~ına bir edebiyat vü
cude getirmiş oldu. _ 
Şimdi daha bu harbin başlangıcı 

olan aylarda bulunuluyor. lstik -
halde harbin türlü safhalan inki
şaf ederken böyle adamların nasıl 
şerait altında yetişebileceği bahıti 
bugün İngiliz matbuat.pıda mü -
nakaşa mevzuu olurken söyle -
ncnler ihmal edilebilecek gibi de
ğildir. Mevzuu daha açık tahlil et
mek lizun geliyor: 
Yalnız büyük bir 'Zeki, yiibek 

bir azinı ve irade büyük işler gÖl'
meğe kafi midir?. Bu sualin mev
zuu yeni değildir. Fakat harp gi
bi, bilhassa böyle sahası genişle
miş bir müeodelede her tilılil fe~ 
kaladelilder, imkAnlar bclirlıken 
bu kendi kendine sual tm:clenmi~ 
oluyor. Diyorm ki: 

Ynlım; zeklisı, azim ve iradesi 

olmak kafi deti}fu. Bu mühim 
hasletleri haiz olup da muvnfia
kiyetin diğer büyük amili tcerii
beden mahrum bulunanlar için 
büyük işlerde ancak ikinci dere
cede bir rol oynamak kalır. Harp 
milletler için en büyük imtihan 
olduğu gibi zeka, arim ve irade 
itibarile yüksek kabiliyetli genç
ler için de inkişaf fırsatları ver -
mektedir. Böyle gençlerini büyük 
maceralara atmak suretile kabili
yetlerini gösterirken tecrübeleri 
artmış olacak, harbi kazanmak ga
yesine götüren nice fevkalade it
leri b~armak mümkün olacaktır. 

Tecrübe kitaplardan değil, i§ie 
elde edildiğine göre meseli çok 
zeki ve ayni zamanda cözüpck bir 
İngiliz gencinin harpte tecriibesi 
yok diye kendini ikinci, üçüncü 
derecedeki işlere hasretmesi caiz 
görülmüyor. Böyleleci kendileri
ni mes'uliyetli, tehlikeli, her su -
retle rahatsa bir hayata atarak 
memleketlerini zafere ulaştırmağa 
uğraşacaklardır. 

İşte bu harbin yeni meselele -
rindeo biri: Berşeyi göze alarak 
çalışacak unsurların inkişafını te.
min etmek. Llgilterede, Frnnsnda 
bu nıevzoun üzerinde ~ok durul
maktadır. • • 

1 "e Papalık, talya 
Almanya 

. 5tı1'~ 
Yuan:ALI~ I 

fJOD S 
Almanya, Belçika ve ıı~ t 

saldırdıktarı sonra, Pa~ 114d1 
kamı yeniden sulh Zc1ı\JTID1' t 
te gek1.i. Hatta .~n .A ıekttl 
ruzuna uğrıyan uç m-ef1l 
dis etti. ıJci b 
Papalık bundan eVt'e ye 

yanatı ile şimdiki Ah~ıeı1 ~ 
larda bulunmuş ve SU 

mişti. .. .. wl'_· 
Vatikanda gorülcrı t>Z 

takip etmeğe çatışırk~~ ~ 
oırıuyan harekatın g1ozıyatı'tı ması kabil değildir. ta !fO 1 

tefikler a1.eyhüıe A:ı.nıa~11tı \ 
likte harbe girec~gı de ıse 
ileri sürüldüğü gunltT. 0 
kanla iıalya hiik~~e~ıeftl~ .1 

neler cereyaıı ettıgı . . ıl.~1 
. ıfl"' 

mevzudur. Vatikanla 1arıı d 
manyanın arası dah~f1lıı$ 
madan çok evvel bO a 
yor. Her Hitler Ro~~aıı 
zam.an Vaıikana ugra isl .A 
mişti. Harpten sonra CJPtlıl' 
~ariciye Nazırın~~ ~ ~ 
zıyaret etmesi munasılııe ~e". 
şimdi de Paµamn ne~·ırııUtı' 
Alman elçisi tayin e 'd~ 
lin ile V atıkan ara;sınoı"rsD ~ 
sebat nekadar gergırı ~ 
kesilmiş değtıdir. ~~ ı~ı~,,. 
manlarda bile her ıkınttfl !ıY" 
nasebatı kesmeği u1/ır 
mı~lardı. iıt' 

İtalya ile Almanya;;: ,Al~ 
dan sonra ise Papalı tıfl ~ 
arasında.ki münaseba 1' cd.ıııı 
Zara gireceği az mera iSıorı t.ıı 
ti. Lakin katolik Lehte "g~ 
baş-ırıda malum akıbe orı?' 
Berlin ile Vatikanın e--..Oı· S 
iyileşeceği bcklcnCfll ol 
İtalyanın mütıefi~lC:,ıtD1ı1 
harbe girmesi ıJıtı j$& r 
bahsedildiği günlef'~e r;c'ij 
lık sulhun İtalya i~ıtı rıtı &l 
zem olduqımu bıl7 ,.oSl#i 
Müttefıklerle tı.aıya a t1l ~l 
ga çıktığı gün l taı11aıı 11Ji&~ r 

. ~ nttfl 
rika imparatorlu~ esbt 
tehlikeye dü.şeceğı b 111ıı~,. 1 
taLya yarımadasınıtı 13ıı1' 1~ 
cağı tehlike de b~1'a· .. ece \ 
y~d.a en çok satılan gcı-; rı"' ~ 
nm gazetesi oldv.ğtl ;;:1ıtt1' fi 
edilit1or: Bu gaz et~ .. rı'ı/.' 
sedi'J.lor, nı.Lhu ilef'I 51']ıi~_.ıı 
kayüıı müttefikler ıe 1ırıD"· 
edeceğim kestirere~ p~~ 
lece taktp etmekte'?f·IY"":..ıı 
layı da bu gazete I~ıeri 9 
man taraftarlarının ' ıW;.Jl 
tarafından hücumııırazet'1''ı,ı 
Fak~~~ teferrüatı: ae1~'.A~: 
maga luzum oımas1.~eı fl'".:t muakkak olan ke!I ı. 6ıf11"'. 

Akdenizde tedbirıe;e b11$ 
bediyordu. fngilte1_'eze(ill ~ ,vı 
m~ oldu. Bu tedb~ t 

derhal alınm~ ol ~ 
niabeten vuzuh ve 
sine yaramıt oldıı· 



~"""----""11_._,_~~-------~~~1Almanlar binlerce ölü 

Holanda askeri makamının günlük • 
emrı 

~Anısterdam 13 (A.A.) - Holan
Sfi.; a radyo ile tehllicE' işareti saat 
~ de verilmiştir. A!ınaiı tayya
~ llolanda arazısi uzcrın<le 
~ğa devam etmekk-dirl~r. 
A~t 5,lli' de Gorkun üzerinde 
'""ilan tayyareleri göı ül!nüştür. 

1 .~t 6,18 de Alman avcı tayya -. :~rı Slıodreeht, üzerinde sarktan 
""'be dogru uçınmiardır. 
lııaSaat 6,45 te Alınan bombardı -
~ ta~ı~,_9.~ldennıırsen üze-

" go.~....,.ur. 
<ıolanda radyosu ıısiı:eri maka-

matın bir eımirnamesıni n~et -
mektedir. Bu emirna:ne mucibin
ce sokaklarda fu; kişıd:en fazla 
grupların durması, lı:apı ve pen -
cerelerin açık bulunduruhnası ve 
Amstcrdamın şarkındaki mıntaka 
ile Brebant eyaletinde saat 2 ile 7 
arasında sokaklarda. dolaşılması 
yasaktır . 

Dahiliye Nazırı, Zcund eyaleti 
dahilindeki belediye reislerine 
bugün birer te~af ç~1<erek Fran
sız seferi kuvvetleri.de. de Holan
da kıt'alarına verilen haklardan 

istifade ettirilmesi istenmiştir. 
Hükfı.ınet, Fransız ve İ~liz kıt'a
larına mahsıııs olmak üı.ere florin 
iı;ln hususi bir rayiç tesbıt etmiş
tir. Sterling rayici İngiliz ve 
Fransız kıt'aları ıçin 7 fl<.rin ola
rak tesbit edil.ıııiştir. 

Dahiliye nezareti batün bele -
diye reislerine Fran•ız askerlerine 
maaşlarını ayni rütbedeki Holanda 
askerlerinin maaşı sı~viyesine çı ... 
karan bir tazminat verilınesini 
emretmiştir. 

muvafakab ile yapıldı işgal, Holandanın 
tı l>aris 13 (A.A.)- Resmi meha- adalardaki valiye petrol tasfiye- da hiikfuneti, bu adaların enmi
l~lde sÖylendiğine güre müttefik- hanelerini muhafaza için lüzum yetinin her veçhile zınıan altına 
~n Curacao ve Aruba adalarına görüldüğü takdirde bu kıtaattaıı alınmış olduğuna hükmeder etmeı 
la ~r cıkarmaları tamamen Ho - istifade etmesi için mezuııiyet ver- müttefik kıtaat derhal cekilecek.,~ a hiikômctinin tas,·ibi ile ya-
·~ııuş ve .,ezluir Jıükômet, bu nıi•tir. Ayni mehafile göre Holan- tir. 

işgal edilen Holanda adaları 
ltj.a_şington 13 (A.A.)- Holan4a duklarını hildirmiıılerdir. dan böyle HolanGanm HüytD:"Bri-
'· •tı de dahil olmak üzere alaka· Yarı resmi bir menbadan bildi- tanya ve Fnınsamn müttefiki ol-
t 
... 1 devletlenıı· mıı"'messı"llerı" harı·- maslDJI binaen onlarla birlikte it-
·~ rildiğine göre Amerika hiikiimeti tihas edeceği her türlü himaye lilıe ııezaretine müttefiklerin An-

tıı "re Bolandalılara ait olan Cu- keııdiııine verilıai~ olan izahattan tedbirlerini normal addedecektir. 
~ adasına asker çık.armış ol- Pmamile memnun ol.muş olnp bun• 

İspanya 
l1ı ~adrit 13 (A.A.) - İUıJya b~
~ it elçisi B. Gaınbara, hükfnneti 
ı,,_ ~asta ve miUalı:erelerde bu
~ak üzere Roınaya hareket et
'">"tir. 
<\hnan istihbarat bürODUnun 

Macaristanla 
t lliikreş 13 (A.A.) - Curentul 

1 'ıetcsi, Romanya ile Macaristan 
tasındaki iktisadi münasebetleri 

tamamen bitaraf kalacak 

1 

Madridden ahhğı bir habere göre 
İspanya hiikfunetinin 12 mayıs 
tarihli bir tebli"i, İspanyanın H<>
lan<la ve Belçikaya :karşı tam bir 
bitaraflık muhafaza ed~ bil
dirmektedir. 

Bu tebliğin neşrinden sonra ue
neral Franko, heyanatta buluna -
rak Holanda ve Belçika sefir !eri -
nin hükıimetlerinin harp halinde 
bulunduğunu resmen bildirmis ol
duklarını söy leırniştir. 

Romanya arasında anlaşma 
tanzim eden ticari mnkavelelerle ! dar imza edilcce&'ini bild.i.mıekte

hususi itilafların birkaç güne ka- dir. 

Amerika sefiri Brükselden ayrılmıyacak 
4~llr~~sel 13 (A.A.)- Bava te~
~tııı ışaretleri, saat 4,JO dan 4,45 e 

dar devam etmi~tir. 
fladyo, 12 Alman tayyaresinia 

garp istikametine doğru Brüksel 
merinde uçmakta ,,Jdıığunu haber 
vermek için ncı;r\) atını durdur
muştur, 

Amerika sefirinin Belcika pa) 1-
tahtmdan kat'iyyen a!'rJmıya -
cağı haber verilmektedir. 

Holanda askerleri hediye kabul etmiyecek 
4-ı\ınsterdam U (A.A.)- Uolan
lt tadyosu askeri mak:ımatın halk 

' llSkerlere meçhul eşhastan si-

gara, şekerleme, meşrubat ve dl- ı memelerini ihtar ebniş 

ğer her nevi hediyeler kabul et- rını haber vermektedir. 

Y u go sla V hey'eti Moskovadan ayrıldı 

oldulıla-

lltoSkova 13 (A.A.)- cTass•: Yugoslav iktısat heyeti Mosko vedan Belgrada hareket etmiştir. 

olmıyacak Felemenk Hindistanında değişiklik 
~ndra 13 (A.A.) - $a12hiyet- nına müdahale etıınek tasavvurun- bir telkinde bulunulmadığı ve t ttıahırillerde beyan edildij(ine da bulunmadığını bildir.mişt>r. Londrımın statükonun muhafaza-

,_rte Londra hükıimeti tarzı hare- A . fi ndr ükü' • • terd'" · al°'· t ·t ~ 'ilde bir değişiklik bu.sule gel- yru mah ilerde Lo a b - sına karşı «<is ıgı '"'ayı eyı 
\'ılığinı ve Felemenk: Hindista - metine bu tarzı harekete muh;;!if etti~ı ilave olunmaktadır. 

Amerikanın kauçuk ihtiyacı 
~;'•şiııgton 13 (A.A.l - Radyoda Capoe, Avruı:ıadaki harp dola -
~ hit&bede bulunan ayandan yısile Amerikanın Felemenk Hin
~Per, Amerikanın altın ihtiva- d,istanı kauçuk piyasasını kaybet-

Ticaret nezaretince tanzim edi
len istatistiklere göre Amerika 
1939 senesinde Felemenk Hindis-

aıı bir kısmının Brezilya ka- mek: tehlikesine..pıaruz bulundu -
ı~ ~ndüstrisinin inkişafına talı- ~u söylemiştir. 

tanı ihracatının yüzde 45 ini is -
tihl• etmiştir. 

~ilmesini tavsive etmektedir. 

~ 

ilalkanlar ve 
Souyet Rusya 

1ıq 1 O. inci sahifeden devam) 
\ııı ederek, Felemenk Hindistanı
ıı.ıı ~tatükosunda yapıla~her 
1\1 ~ı bir değ:işikli~in Japcnya ta
'lı 'tıdan müsamaha ile kar~ılana
~~ağmı açıkça bildirmiştir. Ja
l'lı?. lı:ariciye Nazırı iıundan oonra 
~ ıliı ve Fransız serirlenni tek
~ ~abu! ederek aynı şeyı. tekrar 
~ ~tir. Akşama do~ru Amerika 
~ İtaJ.van sefirleri de hariciye 
~~tetine gelP~ı.. ~ . .ı.,..,.,uı L.ıZırile 

1111Ilıü ı . -
Asker gözile 

cepheler 
Ilı., (1 inci sahifede!\ d'."'am) 

I~ lııeıt iizere Fransız ve Ingilis 
ı~•tlerinin aza.mi gayretle ça-
~ lllı.ıarı muhakkaktır. 

Fransız hududunda 
İtalyan ordusu 

(1 inci sahifeden devam) 
Londra 13 (Husu.si) - MoSkova 

radyosunun verciijp haberlere gö
re, dün, İtalyan gençleri İngiltere 
aleyhjnde bü)"ii;k tezahürat yap -
UH.Slar ve otom<>bilde geçen ~ 
sefareti erkBruna tecavüz etmiş
lerdir. Yüzlerce İtalyan genci, se
farete men9Up otoımobili çevirmiş
ler ve ellerindeki yaftaları zorla 
otomobilin üzerme yap~tırmışlar
dır. Bu yaftalarda İnıtiltere aley
hinde yazılnuş ciiımleler vardı. Se
faret erkanı civardaki otellerden 
birine iltica ederek tecavüzden 
kurtulmuşlardır. 

Bu nümayiş kafilesi, daha evvel 
İngiliz sefareti binasının öniinde 
toplanın~ İngiltere aleyhinde 
şiddetli bir niimaviş YaJl!Jl~tır. 
Bildirildiğine göre, o sırada aşa -
ğıya inen iki sefaret meımuru te
cavüze utfra:mış ve döi!ülmüştür. 
iTALYA ASKER TOPLUYOR 
Diğer yandan, İtalyan matbu -

atı müttefikler aleyhinde şidd'etli 
neşrivatta ,bulunmakadır. Alınan
ların tarzı hareketi İtalyan hüku
met mehafilinde müsait bir tarzda 
karşılanmaktadır. 

Romadan alınan haberlere göre, 
yeniden bir milyon askerin silah 
altına çağırıldığı teyit edilmekte
dir. Musolini dün müdafaa -enka • 
nıru kabul etmiş ve bwıları İtal
yanın şimali garbi budu.dunu tak
viyeye memu~ etmışt:ir. Bu hudu
dun bir kısmı Fransaya karşıdır ve 
Llttorio hattı diye maruftur. 

:i:NGİLTEREDEKİ ECNEBİLER 
Loııdra 13 (Husu.si) - İn,gil -

tere, alelUmun:ı ecnebiler hak.kın
da şiddetli tedbirler almıştır. İn -
gilterede ve İsıkocyanın şarkında 
yaşı"an üç bin düşman tebaası ec
nebi k.8anileıı tevkif olunmuştur. 
Bundan başka 11 bin ecnebi er
kek de zabıta nezaretine alınmış
tır. Bunların yaşama şartları bazı 
kayıtlara tabi tutulmu.ştur. 

~~ ıı dakikaya k:ıdar aldığımız 
~~ . tlere bakılır.a, taarruzun baş
~tıı ~ saattenbcri yapılan harekit 
,_,4 Uı bir büyük muharebeye 
~i)' b.eer olamamıştır. Umumi va- =======================-! 
ı. •t ta•- h •• 'L--' "'> -•U%Un enuz uıı.arı ma-

ıı•t -.-..,ttiğini gösteriyor. 
l ~"'"~ 'l~ıı;"" ınuharebelerin pek Y• -

b~lıyacağı muhakkaktır. 
-~-<.M:IO>GO>---

lj &ele.çiyi yaradılar 
~t~lrltiiyünde şüıJıeli bir vazi
~ııq <:aı~n 3 hırs~z. dün gece 
ll;.ue'1erini yakalamak istiyen ma
~ r b,;ı.;çisi Sü!evmanı bıçakla 

SUrette 

Yaralanan çocuk 
Afyonlı:arahisar melı'usu !zzet 

Akosman dün cAnkarn hususı 881> 
plaka nwnaralı kendi idaresindeki 
otomobili ile Kadıköyünde Tunus
bovu caddesinden geçerken Hasan 
isminde bir çocuğa kazaen çarpıp 
yaralamıştır. 

Bu kaza akabinde Afyon meb'u
su hemen otomobilini durdurmuş 
ve yaralı çocuğu arabasına a_lıp 
Ha~·darı;aşa nümune hastanesıno 

' ıötürmiiştür. 

Yeni deniz subaylarımız 
için merasim 

Heybeliadadaki deniz harp 

okulunda öbür gün yeni ve genç 

deniz subaylarımıza diploma tev
zii merasimi yapılacaktır. 

Merasime saat 16 da başlanıla
cak, davetliler saat 14,15 vapuri!e 

Köoriiden Adaya hareket edecek· 
!erdir. 

bırakarak geri çekildi 
(1 inci sahifeden devam) 

haber veriyorlar, topÇUllun en -
daht hedeflecini iayin ediyorlar. 
Evvelki niin inen paraşütlü as -
kerlerin bazıları öldürülınüş, geri 
kalanı da esir edilmiştir. Laheyde 
ikamet eden Almanların paraşütle 
inen askerlere rehberlik ettikleri 
anla;1 lmış ve hepsi sıkı nezaret al
tına alıamıştır. 

Bu paraşütlü efrattan bir kısmı 
köylü ve papas kıyafetine gir -
mekte, halk arasına dağılmakta -
dır. Bir kısmı da türlü üniforma
lar taşımaktadır. Fransa hüldi -
meti, sahte üniforma giyen Al -
manların hemen kurşuna dizilme
lerini ve derhal idam edilmeleriııi 
bildirmiştir. 

Belçikada, bazı yerlerde Alman 
tayyarelerinin paraşütle manken
ler indirdikleri, bu suretle. Belçi
kalılarla istihza etmek istedikleri 
görülmüştür. 

İÇERİDEN İHANET 
Amsetdam 13 (Radyo)- Ho -

landada ikamet eden Almanların 
Suezkadede vücude getirdikleri 
küçük istihkiım, kanlı bir müca -
deleden sonra tahrip edilmiştir. 
Alınanlardan çoğu ölmüş, diğerleri 
de teslim olmuştur. 

HAVA MUHAREBELERİ 
Londra 13 (Radyo)- H.va n&

zareti bildiriyor: Dün, Renden 
Mö:ıe doğru ilerliyen motörlü Al
man kuvvetleri, İngiliz tayyareleri 
tarafından şiddetle chırpalanınış 
ve dağıtılmıştır .• 

Maestriche giden yolun, şehrin 
birkaç kilometre cenubu garbisin
deki İ<ısm ı bombardıman edilmiş
tir. Tayyarelerimiz Tongres yolu 
üzerinde görülen küçük tanklı ve 
zırhlı otomobilli bir Alman müf
ı-ezcsine taarruz etmişlerdir. Bu 
müfreze tamamile imha olunmuş
ttır. 

Bombardıman tayyarelerimiz bü
tün gece Almanyadan Bclçikaya 
ve Holandaya giden yolun meri
ne bombalar atmışlardır. 

Tavyarelerimiz dün, Ren nehri 
merinde ve Vesel yakininde bu
lunan bir köprüyü ve bir düşman 
nakliye kolunu bombalanıışlard.ır. 

ÖLENLER, YAI•\LANANLAR 
' Buna mukabelebilnıisil olmak ü

zere Fransız ve İngiliz tayyareleri 
de Alı:uanyanın birçok hava mey
danlarını, askeri mevkilerini ve 
müıı.ssesclerini ~iddetle bombar
dıman etmişlerdir. 

400 TAYYARE DÜŞÜRÜLDÜ 
Londr:ı 13 (Hususi)- Bclçika

d•, Holandada ve Fransa ve İngil
tere ba\'alarında vukua gelen mu
harebelerde Almanlar çok ağır za
yiat vermektedirler. Belçika ve ı 
Holaııdada harp başladı başlıyalı 
Alınanların kaybettikleri tayyare 
sayısı 400 ü geçmiştir. Bu muha
rebeler Almanlara tahmin ettik -
!erinden daha pahalıya malolmak
tadır. Yalnız Belo;ikada 100 tayya
re kaybetnıiş!erdir. Son iki gün 
içinde ise, Fransa üzerinde 60 Al
man tayyaresi düşürülmüştür. 

Paris 13 (Radyo) - Almanla -
rın Liyeje karşı yaptıkları büyük 

taarruz akim kalm~tır. heri istih
kamJarın önü binlerce Alınan ölü
sü ile dol.muştur. 
&ırada, müttefiklerin kara ve 

hava .kuvvetierinin iştirakile vu -
kua gelen muharebe devam et -
mektedir. Almanların Aselt etra
fında ric'at hatlarının kesilme -
sinden koııkarak, ric'at etmeğe 
başladıkları anlaşılmaktadır. Bu 
cenhede Almanlar birçok tank ve 
zırhlı vesait kaybetmişlerdir. Al
man para<ütrüleri tarafından iş
gal edilen Roterdam, Belçika kuv
vetleri tarafından istirdat edil -
miştir. Belçikalılar Alber kanalı 
üzerinde bir taarruza geçerek Al
manları nüskürtıınüşlerdir. 

Lüksernbura ce'lhesinde yeniden 
!ıarn başlam~tır. 

HOLANDA TEBLi<'.it 
Faris 13 (Radyo) - Dün gece 

saat 1,15 de ne•rolunan üçüncü 
Holanda teb!H!i: Alman pişdar -
!arı İssel ve Mözü gecmei!e mu -
vaffak olmuştur. Müttefik kuv -
vetlerile Almanlar arasında ilk te
mas baslamıştır. 

BELÇİKA TEBLi<'.iİ 
Paris 13 (Radyo) - Belçika or

duları ba<kwnandanlığının son 
te'bliili: Kuvvetlerimit, bulunduk
ları mevzileri düşmanın şiddetli 
taarruzuna rağmen muhafaza edi
yorlar. Dün 2-0 Alır.an tayyaresi 
dü<ürülmüs, hatlaruıuzın gerisine 
inen paraşütlü Alınan askerleri 
imha edilmiştir. 

Paris 13 (Hususi) - Dordrecht 
adasındaki Alımanlar da esir edil-
miştir. . 

Alman tayyareleri, Belçikarun 
Holandanın ve Fransaıun açik şe
hirlerıni bombardıman etmekte 
devam edi,.,,rlar. Kadın ve çocu.k- ı 
!ardan ölenler, yaralananlar pek 
çok. Gazeteler, bun.o.cm resimle -
rile dolu ... 
Fransız matbuatına göre Hitler, 

nevmidane son kozunu oynuyor. 
•Jurnal• gazetesinin Zürih mu

habiri J orj Blun, Hitler'in bu yeni 
maceraya niçin atıldığından, bü
tün talihini tek bir kağıda bağla
dığından bahseden makalesinde 
şövle divor: •Büyük bir Alınan sa
na"icisinin ırecen mart ayında ba
ı;ıa sövleJiı'<i şu sözleri hatırlıyo -
rum: •Hitler. Belci.kaya ve Holan
daya taarruz ettiği gün, anlayınız 
ki partiyi kaY'bettiğine kanaat ge
tirmiştir. Ve son kozunu oyna -
m:ıkadır.• 

BU SABAHKİ TEHLİKE 
Paris 13 (Radvo) - Dün gece 

Pariste 4 d'!fa tehlike işareti ve
rilmiştir. ı;:imdi de tehlike işareti 
verildiği irin neşrivatı kesiyorum. 

[Son Telgraf: Paris MondiyııZ 
spikeri bunu söylediği zaman saat 
8 i 10 geciyordu.] 

BEÇİKADA DURDULAR 
Bertin 13 (Radyo) - Garp cep

hesindeki taarruzları.'IllZ devam 
ve inkişaf ediyor. Kanal Alber ü
zerinde muharebeler oluvor Bel
çikanın cenubunda bır mfrtar a
razi kazand1Jı:. 

Sovyetler, ltalyanlar, Balkanlar 
(Başmakaleden devam) 

8alkanlar ve Boğazlar Sovyet
lerin garbı cenubi hudutlarından 
başlıyarak Hazerlere ve Katkas
lara, Hindistan üstlerine ve Çin 
hudutlarına kadar bütün emni -
yellerinin ana kilididir. Bu kilide 
ait anahtarı hiçbir zaman Sovyet 
Kusva Almanya veya İtalyanın 
eline geçmesine müsaade edemi
yeceği gibi kendisine en dost olan 
bugünkü ellerde ve kendisi ile 
birlikte mahfuz bulundurmıya 
hiç şüphe yok ki dikkat ve itina 
göstermesi tabiidir. Eğer, Sovyet 
Rusyanın müstakillcn Balkanlar
daki Romanya, Bulgaristan, Tür
kiye ve hatta Dedeağaç. garbi 
Trakya gibi Yunanistan arazisine 
tesahup edebilmesi mümkün olsa 
belki bu itina ve tercihten şüphe 
edilebilir. Halbuki, Almanya ve 
İtalyanın da gözü ayni toprakları 
bölü•mek ve ayni sevkulceyş nok
talarını ele geçirmekte olduğuna 
göre ortadaki menfaat ve emniyet 
tezatları Sovyetleri Balkanlan ve 
Boğazları bugünkü sahiplerinin 
elinde sükiln ve selametle tutmak 
saf ve tercihine şüphesiz ki sev
keylcmektedir veya eylemek va
ziyetinde bulundurmaktadır. Bu
nun aksini tasavvur eylemek Al
manya ve İtalya ile Sovyet Rus
)anın Boğazlar ve Balkanlar üze
rinde tatıı bir itilaf yapmış olma
larına ba.ilıdır. Böyle bir itiüif da 
yukarıda işaret ettiğimlı gibi Ro
manyadan başlıyarak Dedeağaca 
kadar bir hattı boğazlar da dahil 
olduğu halde So,•yetlere vlldetmek 
ve bırakmakla mümkün olur. Bu 
vaidi başarmak icin ise Sovyet 
Rusyanın da İtalya ve Almanya 
ile birlikte harbe girmesi ve bü
tün Balkanlıları, sonra da mütte
fikleri yenip zaferi nihaiyi eWe 
etmeleri ile mümkündür. Farzı
muhal olaralı: ve hayalen bu zaferi 
elde ettiklerini bir an için tasav
\~r etsek acaba muzaffer ve taf ... 
rafuruş bir Almanyua ,.e yine 

zafer sarhoşu bir İtalya hiç bo
ğazlan n Hindistan yolunun, As
ya servet hazinelerinin anahtarla
rını Sovyetlerin eline tevdi etmi
ye razı olurlar mı?. İlk yapacak
ları iş yine birleşip Rusya aleyhi
ne harekete geçmek olur. Bu akı
be i Sovyet Rusyanın bizim şah
sınuzdan daha iyi takdir ettiğin -
den şüphe edilemez. Bunun en ba
riz vesika ve misali ise Sovyet Rus
yanın Polonyada dahi Alman hu
dudUJlu herşeyin başında tahkim 
etmeyi kendisine ilk iş ve vazife 
bilmesidir. Bu itibarla Sovyetlerle 
Alman ve İtalyanlar arasında Bal
kanlar ve boğazlar merinde bir 
taksim plinı asla mevzuu bahsol
waınalı: liizund.ır. 

Sovyetler için harp dışında kal
mak, memleketin emniyet ve hu
dutlarını mahfuz bulundurmak ve 
Sovyet Rusyanın sınai, zirai, sos
yal kalkınmasını sulh ve sükiiıı 
içinde muhafaza etmek eğer ha
kiki bir gaye ise bu gayeyi istihsal 
eylemekte sulhun ancak ve behe
mehal Balluıularda ve Türkiyede 
mahlııziyeti ile mümkün olabilir. 
Bunun içindir ki, Atinadaıı veri
len haberi doğru telikki etmek alda 
yakın gelir. Sovyetlerin Belgratla 
anlaşması ve bir ticaret mukavele
si yapmış olması da bu bakımdan 
müstakbel hattı hareketlerinin bir 
ifadesi sayılabilir. O halde, Sov -
yet Rusyanın verdiği nota dojp-u 
ise, 

A- Sovyet Kusva Almanya ve 
İtalyanın balkanlara gelmesine 
müsaade etmiyor 

B- Sovyet Rusya İnıri)tere ve 
Fransanın da her vakit beyan e
dildiği. gibi Balkanlann sulh ve 
sükiınetine taraftar olmalarını is
tiyor .. 

Demektir. Buna ra&-meıı, Al -
manva ve İtalyanın Balkanlara 
tecavüzü Sovyet Rıısyanın her -
halde müdahalesinden uzalı: ve 
ilzade kalmıyacaktır. 

El"E.'\1 İZZET B&'l1CE 
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SON TELGRAF"ıa tarihi tefrikuı: fi!\ ---
Reşit Pa,anin Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
Y azaalar : 

!tk.euda F • .SERTELLl Cevdet Retit YULARK.IRAN. 
~- -

"Hürriyet fedaileri müstebitler ida 
resini yıkmağa karar vermiştir,, 
Mihalaki efendi o gün, mnta -

sarrıftan gördüğü bu tazyik üze
rine, Scrczde (Hürriyet) in istih
sali için gizliden gizliye faaliyete 
geçen kimseler hakkında çok ya
kında ve daha mahrem olarak Pa
Ş8) a ma!Umat vereceğini vadet -
nıişti. 

Mihal:ıkinin, polis komiserin
den çekindiği anlaşılıyordu. Mi
halaki kalktı: 

- Müsaade buyurursanız, gid&
yim. Belki yarın gece efendimizi 
devlethanenizde ziyaret ederim. 

Reşit Paşa fazla ısrar göster -
medi. 

Mihalaki mutasarrılın yanın -
dan ayrıldı. 

* Yıldız'daki baykuş, son 
günlerini yaşıyordu 1 

O l!iinlerde, bir ::kşamdı. 
Serezdeki kaynaşmalar gittikçe 

artıyordu. 
R ... it Paşanın, vilayete yazdığı 

bir tezkerede: 
cSerezde oturmak, barut fıÇ15ı 

merinde oturmaktan daha miiş -
kül oldu!. 

sözü tam yerinde söylenmişti. 
Serezde her an bir tehlike, bir 
bomba, bir baskın beklenebiliyor
du. Hıikfıınet adamları içinde ge
celerini korku ve heyecan içinde 
ve hemen hemen uykusuz geçi -
renler pek çoktu. 

Reşit Paşa o akşam evine ~eni 
dönmüştü. Ortalık alacakaranlıktı. 

Birdenbire maiyet polisi koşa -
rak selamlığa geldi: 

- Paşa efendimizi acele görmek 
isterim. 

Reşit Paşa çıktı: 

- Ne haber var, Mustafa Efen
di? Müstacel bir telgraf mı geldiT 

- Hayır Paşam .. Polis komiser
lij{inin yanından ıreliyorum. Bir 
Arnavut yakaladılar. Cebinde bom
badan daha müthiş şeyler çıktı. 
Reşit Paşa şaşırdı: 

- Bombadan daha mütlıq ne 
olabilir?!. Bir adamın cebinden u
zun menzilli top çıkamaz ya?!. 

l\laiyet polisi söylenıeğe cesa
ret edemediği bir cümleyi, eve ge
lirken not defterine_yazınıştı .. Pa
şaya uzattı: 

- İşte bunlar çıktı, Paşam!. Da· 
h"l b~ benzer müthiş cümleler .• 

Reşit Paşa not defterindeki cüm
leleri birer birer okudu: 

·Yıldız sarayındaki baykuş, son 
günlerini yaşıyor!• 

cTürk milletinin, hürriyete ka
vuşma.le zamanı gelmiştir .• 

cHürriyet fedaileri, Türk mille
tini hürriyete kavuşturmak için, 
baykuşlar yuvasını ve müstebit -

( ler idaresıni temelinden yıkmal!a 
J karar vermiştir.. , 

Maiyet polisinin rengi sapsan 
olmuştu. Reşit Paşa yukarıdaki sa 
tırları büyük bir soğukkanlılıkla 
okuduktan sonra: 

- Bu di vaneyi nerede yakala
mışlar? 

Diye sordu. 
Mustafa efendi iza!Jat ·verm~ 

meydan bulmadan, polis komiseri 
iceri girdi: 

- Şaban isminde bir Arnavut 
yakaladık, Paşam! Bu adam, hü -
lı:Umet konağı duvarlarına bir .ta
kım kağıtlar yapıştırıyordu. 

Komiser bu kağıtlardan bir kıs
lDlDl mutasarrıfa verdi. Bunlar o 
zamana göre en iptidai şapiroğraf 
vesaitile yazılın~, kısa ihtilal be
yannameleriydi. Daha doğrusu iMl 
tabiri polis komiseri bulmuştu. 
Reşit Paşa: 
- Telaşa lizum yok, dedi Orta

lığı velveleye vermel'iııU. Bir 
takım insanların hürri~et. istih -
saline çalıştıklarını yeni duymu
yoruz. Bu hadiseyi birkac •Y ey. 
ve! de vilayete bildirmiştilı:. De -
mek ki (hürriyet fedaileri) dlll'
muyor, çalışıyorlar. 

Reşit Pa<a bu çalışmanın içyü
zünü pekfıla biliyordu. Hatta gizli 
komitanın fedailerini bile tesbit 
etmişti. (Bu bahse ait tafsilatı 
me•rııtiyetin ilam bahsinde uzun 
talsilitile okuy•eaksınız.) Fakat, 
Re'it P~ın merakını mucip olaıı 
nokta, bir Arnavudun hükfunet 
kapısı civarında beyanname ya
pıWrmıva cür'et göstermesi idi. 
Reşit Paşa: 

- Sabanın ifadesini alııı.. Fazla 
tazyik etmeyin! Mevkuf kalsm. 
Vilayetten keyfiyeti istiznıi ede
lim. 

Dedi. Komiser daireye döndü. 
İsticvap devam ediyordu. 
Re•it Paşa, isticvabın sonunu 

beklediki için, henüz vilayete bi.r
şey yazmamıştı. 

Aradan bir gün geçti. 
İsticvap bitti. İstintak evrakı:nt 

tetkik eden Reşit Paşa, hadiseyi 
pek tabii ve hararetsiz bir lisanla 
vilayete bildirdi. 

Halbuki, meseleyi - o sırada Se
re2de bulunan saray hafiyelerin
den eczacı Milıalaki nktinde du,. 
muş ve Yıldız sar.ayını keyfiyet. 
ten haberdar etmişti. 

Gerçi Reşit Paşaya Mihalakinin 
ihbaratını da bildirmekte gecik -
meınişlerdi. Fakat, Abdülhaıni -
din bu işlerde bilhassa hürriyet 
meselesinde ne kadar hassasiyet 
ve asabixet göstertl.iği malfıındu. 
Derhal makine başına gelerek, mü. 
fettişl umnnıilikle muhabereye 
baılamıstı. 

(Devamı var) 

1 ASKERE --------
Eminönü yerli askerlik şubesin

den: 
1 - Su.bemizde kayıtlı ihtiyat 

eratın senelik mutat yoklamaları 
için 26 mart 94-0 gününde yapilan 
iliına ektir. 

2 - Yoklamalar saat 9 dan 12 
ye kadar devam edecek sa.at 12 
den sonra gelenlerle kendi do -
Jhımlarına mahsu.s günlerde gel
meyenlerin müracaatları kabul 
edilmivecektir. 

3 - Yoklamalara nüfus cüzdan
ları ve Askeri vesikalarile behe
mehal her şahıs kendisi müracaat 
edecektir. Muhacir ve sair suretle 
<ubeve kavıtlarını yantırmanuş 
olanlarla bakaya kalmış olanların 
kendi dojhnnları gününde müra
caat etmeleri. 

321 doğumlular: 
15 Mayıs 940 Çarşamba ~ 
16 • • Perşembe • 
17 • • Cuma • 
322 dol{umlular. 
20 !Mayıs 940 Pazartesi • 
21 • • Salı • 
22 • • Çarşamba • 
323 do ğuın! ular: 
23 Mayıs 940 Perşembe • 
24 • • Cuma • 
27 • • Pazarte&i • 

3'>.A doğumlular: 
28 Mayıs 94-0 Salı • 
29 • • Çarşamba • 
30 • • PerSElllhe 
325 doğumlular: 
31 Mayıs 940 Cullla • 
3 Haziran 940 Pazarteii • 
4 • • Satı • 

326 doiiumlular: 
5 Haziran 940 Carşaınba • 
6 • • Perşenıhe • 
7 • • Cwna • 

327 doğumlular: 
10 !Haziran 940 Pazartesi • 
11 • • Salı • 
12 • • Çarşaıın-Oa • 
328 doğuın!ular: 
13 Haziran 94-0 Per~ • 
14 • • Cuma • 
17 • • Pazartesi • 
329 doğıımlıılar: 
18 Haziran 940 Salı • 
19 • • Çarşamba • 
20 • • Perşembe • 
330 doPumlular: 
21 Haziran 940 Cu.nıa • 
24 • • Pazarteııi • 
2!J • • Salı • 
331 doİİ'Umlular: 
26 Haziran 940 Ç~ • 
27 • • Perşembe • 
28 • • Cımıa • 

-NAKİL-
Vakıf Paralar Müdür:üğünden: 

İdaremis, Dördüncü Vakıf hanın zemin katmdae, Ymipostane 
k:arşı5mda inşa oluııuı (V alde Hauı) nın biriDci katma nakledil
mekte oldıığmıdaıı sayın müştvileriınizin ve alakadarlann 13/ 
Mayııı/MO Pamrted günüeden itibe.ren Valde Hanındaki dairemize 
nıftnıeaat etmeleri rica olunur. (3860) 



RANDEVU 
1 Yazan: S E M 1 

Adil Nuri kimseye şu kooarCJ.k korlrusu ile hiç sesini Ç!kamıadı -
7a:ran d.akunmıyan, kendi halinde ğını, kendisini affetmesini söyiıe
ıuslu PtJSlu ıbir delikanlıdır. Çalış- dfkten sonra, bir de randevu isti
tığı dairesine her za.man vaktinde l yordu. Pastanede konuşmaktan 
gider, üzerine aldıbı v1ttileyi a- 1 çeıkind.iğine ı;(Ö!'e, baska bir yerde, 
mirlerini ve arkadaşlarını mem - daha ferah ve asude ~rüşebilir
nun edecek bir m.Ukemmeli)"etie lerdi. 
ba.şanrdı. Beyoğlu tarafında belki ~-
Yalnız bir .kusuru vardı, çok çe- ler diye ~stanbul tarafında, Çem

kinfıtendi. Kendisi bu huyundan berlita.şuı altında ibir randevu U!S
pek memnun değildi amma, ya - bit etti. Filan .gün akşam daire -
radılıfta okltJktan sonra ne yap- den çıkt*tan sonra, ıbekliyecekti. 
ıua? Mektubu nasıl old\lysa oktu., 

Bütün ukin görünüşüne rağ - büy;ilc bir cesareUe ~ Mak
men, içi pek a~ idi. Bilhassa bulenin eline Slıkıştırdı. Kendiai 
eevmeic ihtiyacını duydu. Fakat de ~ o fil!n gün büyük bir de
kimi sevsin ve kendisini kime met d~ alarak, muayyen saatte 
1ndirsin? Çemberlitaşın altında bekleımeğe 

Böyle çekingen huyu ile bir ke- başladı. 
- narda !kaldıkça, han,ıci genç kız- Fakat orada, elindeki ~ 

dan, ban~ kadından iltifat ~ bekleyişinden kendi .kendine uta
bilirdi. Şimdiki ~enç kızların öyle nıywdu. Bütün ~P ~nleriıl . 
8'6Siz, sadasız eriteklerden hiç de sanki hep itendişine baııktıklarını. 
boela.nmadığını biliyordu. zannedi:yıllrdu. 
BeyoMUDıda arasu'a u.iradW Tam randevu saati yakl~ 

bir ~ı dükkanında iammm sırada idi ki, civarda bir imalit
!Makbule okluğunu öğrendiği :bir haneden Çlkbkları anlQılan bir 
eenc kız vardı. Her müşteri gibi, ~enç ıkız kafilesi t>CVda oldu. Hep
.Adile de çay getirir, pasta Retirir, ai de kendi aralarında ~lüşe <YY
Adil devamlı müşteri oldu~ için nıya ~diyorlardı. 
bazan tatlı sözler söylerdi. Fakat Adil Nurinin, elinde çiçekle 
iAdil kızanr, bozarır, ~le doğru bekleyişi filhakika bu .ee.nç kız -
dürüst bir iki cümle ile bir türlü !arın gözlerinden kaçmadı. Onlar 
fiten~ kızın kendisine karşı alaka- da bu deHkanlının bir iluzı beıkle-
amı uyandıramazdı. diğini derhal anlamıelardı. 

iNı"bayet karar verdi. Madem ki Adil elindeki dçelti ark.asına 
yüz yüze söylemesini bereremi - sakladı. Fakat tam o sırada önün
yor. Hislerini mektupla ifade et- den gecen ~enç kızlardan en cür
mesine de bir mani yOktur ya! et.kar olan bir tanesi, işi şakaya 

Adil Nuri bu kararla o ${ece o- tıetirip Adilin ~indeki çiçeği al-
dasına girdiği zaman, üzerinde d\ ve kahkahalarla ~e ~le yü-
aanki büyük kararlar vermiş in- rüıneA"e başladı. 
sanların hali vardı. Adil Nuri de arkasından ... 

Bir kadının hoşuna .gidebilecek Genç ık.ız, delikanlının kendi -
nefasette bir me'lctuo kağıdı ve sini takip etmesinden memnun 
zarf da akruştı. Masa.sına oturdu. oldu. Hatta Sultanahmet pankına 

.Evveli başka bir ~ıda mektu- vardvkları zaman orada 1bir ıkane
bun müsveddesini yazdı. Okudu, pey oturdular ve uzun uzun ~ -
teS:rar okudu, birçdk cümlelerde rüştiller. 
tashihler yaptı. Ve en nihayet O ~ bugün Adil Nuri bu kızı 
yazdığı müsveddeyi .kendisi de 11eViyor. 
beyendi:kten sonra, özene bezene 
nefis mektup kağıdını doldurdu. 

Çetcingen insanların, dillerile 
değilse bile, tkalemlerile hislerini 
daha iyi ifade etrn~e muktedir 
oki'uklanna kanaat getirdi. 

Pastaneye ge1dil!'i zaman, ~enç 
kızıın vaziyetini müşkiilleştirmek 

* Ya Makbule? 
Makbule Adilin mektubunu o

ıkuduğu zaman, kendi hakkında 
kullanılan cümlelerden çok mü -
tehassis olmuş, randevuya J?el -
mişti. 

Pakat Adil Nuriyi bulamamıştı. 

1 Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü ilanları 

M••mea Muvakkat ıcmtJ mahallesi aok:atı No.11 , cinsi 
bedeli teminata 
LK. L.K. 

187 50 13 61 Usküdar Atik valde Oımaıi paea rl ahşap bahçeli ev 
62'1 00 47 02 ,. Hace iHesna hatun Eşref efendi 4/3 " " " 
Yukarıda cinsi ve mevıkii yazıh gayri menkullerin mülkiyeti 11/5/940 gününden iti-haren bir ay müd-

. deUe pazarlıkla satılacaktır. İsteklilerin müdürl\iğüne müracaatları..(3944) 
~--~~~~~~~~~~~~-

Detlet Denizyollan i~etme Umum Müdürlüğü llinlan 
13 Mayıatan 20 Mayısa kadar 

M.ahtelif hatlara kalkacak vapurların i8imleri, kalkıış 
gön ve uMltti ve kMk-caklan nhtımlar 

IUındenb battsaa - Salı 12 de (l'ar:ı.), Perşembe 12 de (Cumhu-
.1 - " "' ' ' riyet) ve Puar ~ da (Anka:ra). Galata 
• \ından. 

Butm lurttma - Salı 18 dıe (tJlaen), Oumaneal 18 de (An-
t.alya). Sirkeci rıhtımından. 

lır.mit hattaa - Salı, Peoıtembe ve Pazar 9.30 da (Uiul'). 
Tophane r~an. 

~ ı..ttma - Pazartesi 13, Sah 9.50, Çarşamba, Perşembe, 
Cuma 16 da ve Pazar 8.30 da (Trak). Ay
rıca Cumarlesi 14 de ve Pazar 19 da (M.a
rakaz). Galata rıhtımından. 

S-Ynı• Jurttma - Pazarte6i, Ç~ ve cuma 8.15 de ('Mara
kaz). Galata rıhtJm m daıı. Aynca Çaqa.mb& 
20 de (Antalya), Cum arteei 20 de (Ülgen). 
Tophane rıhtımından. 

K.anlWp lıattma - Salı ~ Cmna 19 dıa (SeyJıım-). Tophane 
nhtımmdan. 

t...r. hattma -Pazar 9 da {Tlılyylll"). Topbane nbtımmdan. 
Ayvalık hattına - çarşamba 15 de (Kemal), Cu..ıneıtesi 15 de 

(Bbrtın). Sirlreci riıtmundan. 
İzmir sür'at hattma- Pazar 11 de (İzmir). Galaıta nbbmı-ndan. 
Menin hattma 

NOT: 

- Salı 10 da (Çanakakle), Cuma 10 da (Dum
lupınar). Sirkeci rıhtwnından. 

Vapar seferleri hakJcm.•a her mHi m.aJ.Uınat ...tıda telefon ınuaaralan 
J'uQl Acenı&eterlmaden ifr'en.Uebllir.' 

Gahıta Bqacenteliği - Galata n:ht.ı:mı, Limanlar Umum 
Müdürlüğü binası ahında. 

- Galata rrlıtnnı, Mınta'.ka Liman 
Reis'~ binası altında. 4-0133 

Galata Şube • 
42362 

1 

l ı 

- . 
DABKOVIÇ 

ve türekisı 
Hellenic 
Medeterranean 

Un es 
Yeni ve muntaam postası 

her hafta Salı günü akfMDlan 
Muntazam haftalık poS.a 

olaz'ak 

Andros ve Thraki 
Birinci ıwıtf vapU!l'larile do;tru 
Pire, İakenderiye, Portsaıit, Ya
fa, Teliviv, Hayfa, Beynıt w 
Kzbrwa haı~ket edeceklerdir. 
Yolcu - Eşyayi ticariye - Ta· 

riz im - Her türlü esbabı 
istirahat, aengin ve 
mükemmel mut&i: 
Mmaid şerait 

Bilaistisna Yunanistwım bü • 
tün limanları ve Mat'siıtya ve 
Brendizi için do~ kooşirnen
to vıerilir. 
H~: ANDRCS vapuru 

Pireden hareket ederken KN> 
ns, SU!"iye, Filisti? ve MısH" 
hattını ve THRAXI va.ı:>Uru ise 
Mı.sır, Filistin, Suriye ve Kıb
rıs hattını tak.ip edeceklef'dir. 
Tafsilat içi:n Galn·tadıa Frank 
hanında umumi acentasına Te
lefon: 44708 ve Galata nhtı -
mında 25 No. şubesi ANDONA· 
RO yaz.ıhanesi:ne müracaat. 
Telefon: 43777 

Sirkeci • • - Sirkeci, Yolcu Salıcmu 22740 

.................................. (3~~~9)c.. .. ~ı 1 
, 1 İSTANBUL BELEDİYESi İLANLARI ı I =~= 1 ~~- ı 
Tabmia Uk 
bedeli Teminab 
2000,00 150,00 Edirnekapı refüjleri .~in alınacak 400 metre mikaıbı 

çakıl, 200 metre mikabı kum. 
550,00 41,25 Eclirnekapı refüjleri jçin 100 metre mikabı mıcır. 

Tahmin bedelleri ile ille temjnat miktarları yukarıda yazılı işler 
ayrı ayrı açık eksilt.meye konulmuştur. Şartnameler zabıt ve muame- 1 
lat müdürlüğü kaleminde ~örülecektir. İhale 16/5/940 oerşcmbe günü 
saat H de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak
buz veya mektuplan ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale 
günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (3517) 

1940, Ay 5, Gün 134, Hıdır 8 
13 Mayıs P AZAKTESİ 

Vakitler Vasati Ezani 
Sa. Da. Sa. Da 

-------11.;;.;;;..;;;;.;:;;,ı..-.;;;..;;;:~11 

Güneş '4 45 9 28 
Öğle 12 10 4 .53 
İkinci 16 06 8 49 
Akşam 19 18 12 00 
Yatsı 21 06 1 49 
imsak 2 42 7 2S 

........ iiiiiiiiııi ..................... . 

.... • DOKTOR 

-===========z::::::o:==-=-===-============- satı açıık eksiltmeye .konu~tur. Keşif bedeli 5300 lira ve ilk temi- 1 eyzı met naran Taksim ibelediye ,gazinosunda yaptırılacak soğuk hava odası tesi- ı F . Ah O 1 
natı 397 lira 50 kuruştur. Keşü v~ şartnarr,e zabıt ve muamelat mü- 1 Cildiye ve zühreviye müteh8S8l81 

' 

Devlet Demlıyollan ve Llm•nl•n 
ltletme u. idaresi llinl•n ................................. ----------====------~ 

Devlet Demiryolları: 9 uncu İtletmc Müdürlüğünden : 
İstanbul Banliyösünde kış servisi dolayısile Yeşilköy - K. Çek

mece araınndaki seferleri lağmilmiş bulunan İstanbuldan ikalkan 
18, 22, 26, 32, 34, 44, 46, 52, 54 ve K. Çekmeceden ikalkan 23, 27, 31, 37, 
39, 49, 51, 5.5, 57 numaralı katarlar mayıs 1940 sonuna ıkadar yalnız 
12, 19, 26 tarihlerine rastlıyan pazar günleri ve 1 haziran 1940 cumar
tesi gününden itibaren de her gün Yeşilköy - K. Ç(?)cmece arasında 
yeni bir iş'ara kadar seyrüsefere başlıyacaktır. 3912 

Süip ve neşiryatı idue eden Bapnuhaniri 

ETEJrl İZZET BENİCE 

Buıldıiı yer: SON TELGRAF Matbaası 

1'0.219-57 Yıwm: M. SAMİ KABAYEL 

Frenk Süleyman gemicilerin meyhanesine 
gider, orada kız oynatırdı 

Nihayet, Süleyman Bey, bir Ve- ı 
nedikli kaptan ile buluştu. Vene
dikli kaptan Nis şehrine mal ıö
türen gemilerden birinin ~üvarisi 
idi. Açıkgöz ofon kaptan her türlü 
tehlikeye kendini atmağa hazırdı. 
Yalnız bolca para lftzuudL 

Frenk Süleyman Bc.:y, limana 
gelip ı.{iden gemilerin kaptanları
nı beme-ı uıaktan ve yakında'l 
kontrol ediyu\"du. 

İşte; bil' {iiln Süleynıan Bey Ve-
ncdikli kaptan ü:ıt rinde takıliJ• 
kaldı. BJ Ven~dikli k~ptan korsan 
kıyafetli kulağı kcsık bir herifti. · 
G~ce gündüz sarhoştu. Bol şarap 
içiyordu. 

1''renk Süleyman llcy ekset'İ -
yetle gemicilerin buluııduğ\1 mey
hanelere gider. Ortıda kız oynahr, 
şarap içerdi.. 

Frenk Süleyman Bey, gozune 
kestirdiği kaptanı uzaktan takip &

divordu. Kaptan yilk almak için 
beş on gün limanda kalacaktı. 

Süley\l)an Bey, kaptanın bulun
du~ meyhaneye dadandı. Akşam 
sabah meyhaneye gidiyor .. bolca 
şarap içiyor •• Yine bolca para sar
fedivordu. 

Bir gün Venedikli kaptanın 
Türk Beyi nazarı dikkatini cet -
betti. Çünkü, Süleyman Bey Türk 
layafetinde idi. 

Fakat, Vcoedikli kaptan açıkgöz 
olduğu için herkes gibi Cem Sul
tanın Nisde olduğunu ve vövalye
lcr eli.nde esir bulunduğunu bili
yordu. Gördüğü Türkün de mu
hakkak Cem Sultanın adamların
dan qlduğ'una emindi. 

Birkaç gün sonra, kaptanla Sü
leypıan Beyin göz aşinalığı çoğal
mıŞtı. Yalnız konuşmuyorlardı. 

dürlüğü ikaleminctc göriilecektir. !hale 23/5/940 perşembe günü saat 14 Adres: Babıdli Caplotıu yo-
de daimi encümen<le yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya kuşu köşesinde No. 43. Tel. 23899 
mektupları, ihaleden 8 gün evvel Fen işleri mooürlüğüne istida ile 
inüracaat edereılc alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası 
vesikalarile ihale f.?Ünü muayyen saatte <lalini encümende bulunma-
lıırı. (3756) 

Devlet Denizyolları işletme Umum 
Müdürlüğü ilanları 

İdaremiz ihtiyacı için muhtelif cins c45• kalem malzeme pazarlıkla 
satın alınacaktır. 

İsteklilerin bu mahemenin miktar ve cinslerini gösteren listeleri 
malzeme şubemizden aldırmaları ve mevcut malları ile ıfiatlarını gös
teren tekliflerini en geç 15/5/940 günü saat 14 de kadar umum mü-
dürfük binasındaki Jcom~yona vermeleri lazımdır. 3924 

Diş Tabibi 
Ratip Türkoğlu 

Adres: Slrlledde VIJ'an& oteU mM1 

birtıuıl ut No. ZI 
llaaJ'ene saati: Ötleden ııoan H-lt. 

Sül~·man Bey, kızlara bol para 
veriyordu. Venedikli kaptan da 
hovardameşrep bir adamdı. Yazan: Rahmi YAGIZ No:, 105 

Fakat, Süleyman Beyle yarış 
yapamıyordu. Çünkü, Türk beyin
de pnı-a boldu. Bir aralık Vene -
dikli kaptan. olduğu yerden kalk
tı, Türk beyinin yanına gelerek: 

- Türk beyi yaşa! dedi. 
Kaptan Latince konuşuyordu. 

Süleyman Bey mükemmel litince 
biliyordu. Cevap verdi: 

- Kaotan sen de yaşa!. 
Bu suretle, iki taraf arasında ta

nışma hasıl olmuştu. Birbirlerine 
toprak cömleklerinden şarap ik
ram etmişlerdi. 

O gece. iki kafadar içtiler, kız 
oynattılar .. eğlendiler .. kaptan sa
baha karşı gemisine yatmağa gi
derken Türk beyine 11unları söy
lüyorchı: 

- Türk beyi, bizim gemiye ge
lirsen şarabın alasını içersin? 

Süleyman bey de mukabele e-
diyordu: 

- Ne şarabı?. 
-Hernev'i var. Fıçılar dolu. 
- Kas; senelik? 
- On seneliğe kadar var .• 
- Kıbrıs şarabı var mı?. 
- Olmaz olur mu?. Hem de 

pestillcşmiş nev'i var. 
Deyince. Süleyman Bey içini 

çekti ve sustu. Kaptan bunun ü
zerine: 

- Türk beni ne o!. Kederin ne-

Donanma Geliyor 
"Kurtulmak ümidi kalmayınca, Sarimi ve 

arkadaşlarını öldüreceksin!,, 

- Uğurlar olsun!. 
Sarım kapıdan çıkacağı sırada 

harp zengini yeni bir seslenişle 
dalkavuğunu durdurdu, sordu: 

- Hemen işe başlıyor musunuz? 
- Derhal velinimetim!. 
- Mustafayi bulduktnn sonra 

bana gönder. Ona söyliycceğim 
bazı ,Şeyler var. 

- Başüstüne efendim! 
Sarım kulüpten çıktı. Kapının 

önünde harp zenginini bekliyen 
otomobil şoförünü çağırdı, ona: 

- Seni beyefendi yukarıdan is
tiyor. Cık bak!. dedi. Şoför Bay -
ramzadenin yanına çıkuıca efen
disi: 

de uşağına uzun boyla talimat 
verdi. Sade dikkat Jcesilmiş bir ta
vırla efendisinin sözlerini harfi 
harfine belliyen uşak ayrılaeağı 
vakit Bayramzade ilave etti: 

-+- Bu iş başka şeye benzemez 
Mustafa .. Çocukken elime geldin. 
Seni bu yaşa getirdim, büyüttüm. 
Ümmeti Muhammed cephelerde 
can verirken sen rahat ve huzur 
içinde her tehlikeden uzak yaşı
yorsun.. Herkes bir lokma ekme-
ğe muhtaç, açlıktan kıvranıyor, 
sen, saray adamları gibi tokluktan 
göbek bağlıyorsun .. 

- Allah ömürler versin efen
dim. 

- Dur, dinle!. Sarımla beraber 
yapacağınız iş, şimdiye kadar yall
tıklarınızın hiçbirine benzemez .. 
Kaçıracağınız kadın t_ok nüfuzlu 
bir adamın metresidir. 

- Anlıyorum efendim. Süleyman Bey, hemen her va
kit gemicilerin eğlendikleri yer· 
Jerde bulunduğu için artık nıuha
fıiları olan ŞÖ\'alyeler ondan o 
kadar şüphelenmez olmuşlardı. Za
ten, Cem Sultan daimi denecek 
•urett. muhafaza ve kayıt altında 
idi. 

Bir gece, Süleyman Bey yine 
meY..haneye gelip şarap içmeğe 

başladı. Meyhanede Sicilyalı ge~ 1 
kızlar oynuyordu. Müşteriler de 
para yaplfLu'ışw. kızlarla eileni· 
%0J'larcb. 

dir?. 
- Hiç!. 
- Hele. &Öyle? 
- Birşey aklıma geldi de .• 
- Söyle be cuım?. 

ı.o~ını vcır) 

- Birknç gün Sarım Beye hiz
met edeceksin. O ne söylerse onu 
yanacaksııı.. Şimdilik efendin o
dur. Emrini verdi. Bir dakika son
ra Sarun, harp zengininin otomo
biline kurularak kQ.şküıı yolunu 
tutmuştu. 

Sarım uşak Mustafa ile arabacı 
Pavliyi köşkte buldu. Onlara Bay
ramzadenin emrini tebliğ eU:. 
Mustafa klübe gidip harp zengini
ııin huzuruna çık.JAca Bayramu.-

- Senin vazifen, Sarım Beyin 
söylediklerini yapmaktır. Fakat 
bundan b<(şka benim vereceğim 
emir de şa: Emir, Sirım Beyle b11 
işi başarırken ele geçeceğinizi an
lar, işin yanda kalacaiuu kesti • 

Saç Eksiri 
Komojen 

Saçları bealer, köklerini 

kuvvetlendirir. Dökfil

mesini önler, kepekleri 

giderir • 

lngiliz • Kanzuk 

Ecza hanesi 

Beyoğlu - lstanbul 

Toprak Mahıulleri Ofisinden: . ,_ıer 
Halen sahipleri elinde bulunan 11}39 ve daha evvelki ı. ~ 

sulü ~nlann toprak mahsulleri ofisince aşağıdaki şartltJ' 
para ile miibayaasına karar. ve~. bul 

A - Afyonlar 1940 senesi mayıs nihayetine kadar lstal' 
suna teslim edilmis bulunacaktır. asile 

IB - ·& müddet zarfında getirilen afyon depoya giris sır 1JlllliJ 
neye tabi tutulacak, ince ve kabası tefrik edildikten ~~..:tSJ .,e 
iresinde nümunesi alınarak tahlil ve bunu müteakıp ıaı .-

tesellümü yaptlaraık bedelleri ödenecektir. oııJ"' 

C - Hikemi muayene neticeelııde mağşuş bulunan afY 
yaa edilmiyece.ktir. ~ 

D - Bu afyonlar için takdir edilen kıymet ince toP __ ., 
larm beher morfin derecesi c40ıı kırk ltu.ruş ve kaba toplllll"'""" 
rın beher morfin derecesi c30ıı otUE kuruştur. ~ 

1 
E - İstanbul haricinde bulunan mutavassıt veya ıütl' 

bulunan afyonlarını bizzat istaMula getirmedikleri takciirdt ~ 
nı.n iptidai ve kat'i teslim ve tesellüm muamelesi, bedell ~ 
için noterden musaddak bir vekMetname ile İstanbulda ırn 

cekleri bir mutemedi vekil teyin edebilirler. .362(>• }. 

TÜRK TiCARET BANKASI . 
KUPONLU •VADELi •MI 

rirsen ne yapacaksın biliyor mu
sun?. 

- Bayır efendim .. 
Bayramzade kurulduğu koltuk

tan kalktı. Tuhaf adımlarla uşaiı
nın yanına yaklaştı .. Cebinden çı· 
kardığı bir rovelveri Mustafaya u
zattı.. Yılan ıslığını andıran bir 
sesle il.ive etti: 

- Kurtulmak ümidi kalmadığı 
zaman ele geçmektense Sarımı ve 
diğer arkadaşlarını öldüreceksin •• 
Anladın mı?. 

Mustafanm tüyleri diken diken 
kesilmiş. Hayretten &özleri fincan
la~rak nutku tutulmuştu. llarp 
zengini U_§.8ğının büyük bir şaşkın
lığa düştüğünü görüne omuzla • 
rmdan tuttu, sağlam yapılı deli -
kanlıyı olanca kuvvetile sarstı, 
söylendi: 

- Ne oldun be .. Daha bu işin 
lakırdısı ile kendinden geçtin .. Be
ceremiyeceksin galiba!. 

Mustafa kekeledi: 
- Şimdiye kadar böyle bir şeyi 

denemedim efendim!. 
- İyi ya .. Bu sefer dene!. Yapa

cağın iş basit. Baktın ki ~akayı e
le ver<--ccksiniz .. Hemen tabancayı 
çıkarır, su tetiğe dokunuverirsin .. 
S!rasile Sarımı, arkadaşlarını, hat
ta kadını da temizler, giiriiltüden 
istifade ederek bir tarafa savuşur
sun. Sonra gizlice köşke döner -
sin. Ben, seni ele vermem. Ele 
geç.sen bile nasıl olsa bir kulp ta
kar seni kanunun elinden kurta
rırun.. 

- .... 
Muatafa ~u. Bu teklif-

ten boşlanmadığJ.Jll ~ ~ 
zengini genç uşai•:;,.u, 

- Köroğlu ka cıab ~ı..d' 
doğmadı ya .. Çakıl' ~ti 
zaman elinde ınavı~~ ?ı 
tov yoktu .. Bu~~ ,s 
hadiselerin sevkiirer '" 
cabı yüzünden ~ ~ 1~ 
sildiler .. Halbulu ,...-, _..11 
iş gayet 1:asit~ir. sc;.;. ~-;., .. 
taracağıma daır ~ eS-' P.,.. I' 
Artık tereddüt i~~~ eli~~
pacaksın. Gözü .,--.,;ecı 
cerikli. bir adam•~ f".Y 4İı 
dar manasız hiçbı~ 'JJIY 
Yapacaksın değil oıJ-• ~ 
.söz ver bakalım·· ,...- 4 

Mustafa ister pte .. ..ıoıt 
' · de " termek vaziyetı1! :ııa: 

anladı.. Yarun agı , _ .. v" 
- Peki efendiırı_;;..; ...-.· 
Dedi. Harp seJl5";-ıci 

raz daha cesaret ~ ,oııt' " 
lerde bulund~~ f/JfJ"' 
iltihak etnıesı ıçJ ,J> 
bulundu: ıııo: ~, 

- Haydi~ ~aP'' 
vaffakiyet versın· .ııaJı ~ i 

· ""kt'"r inşa ,." ecrı büyu u • çel'ef ;_,, 
tereyağından kıl .. d• .• 4 

-ını.. c1 Jr 
laylıkla başarb" ,. o 

- 1.. ın kalıJlıaS· ~· mege uzu r 

olsun evliidıın.. .,.r• ~ 
Mustafa bira~ i:: geO~,.; 

phak etti. Pavlı __ 1r ..-
dalk•~IP' 

raber alan 
verdi: . . ut.-• _ _,,,;ıl 

- ZiııCJl"li1'UY t~ 


