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ısv-çREYE DE TAARRUZ BAŞLIYOR MU? 
Almanlar İsviçre hududunda mühim tahşidat yapıyor 

&tüksel civarında ve Fransız toprağında Majino battı önünde başlıyan büyük 
~eydan muharebeleri bütün şiddetile devam ediyor, netice henüz belli değil 
"-.._ -

11~'3:" harb: ita yadaki Arİlerikalllar ve 
llırıyormu. İngilizler dönüyorlar 

SOBRANYA REİSİNİN BEY ANA Ti 

Bulgaristan kat'i surette 
bitaraf kalmak azmindedir 

1 
L 
1 

İtalyanın Almanya ··lehine vaziyet alması 
lngilterede memnuniyet hasıl etti Yugoslav hududun da 700 bin kişi bekliyor 

Londra 15 (Hususi)- Holanda 
Almanlar tarafından bilkuv\•e İ§
gal cJilmiş addolunabilir. Dün 
Hilversun Dolanda radyo istasyo
nundan Holandalılara hitaben bir 
beyanname neşredilmiştir. Bu be
yannamede Almanyanm Roterda
mı bombardıman etmek tehdidin
de bulunduğu için halkın hayatını 
kurtarmak maksadile, Dolanda 
ordusu başkumandanının Roter
damdaki kıtaata silahlarını bttak
mak emrini verdiği bildirilmekte
dir. 

Gu emrin biitün llolanda ordu
suna teşmil edildiği zannedilmek
tedir. Bu hale göre Holandada 
harbe nihayet verilmiş demektir. 
Bütiin llolanda şehirleri birer bi
r.-r teslim olm kt dır .. -·--

İugiliz B. B. C. radyosu bu ha
berıerin doğruluğunu tahkik et
nıek imkansız olduğunu bildir -
"'iştir. 

Holanda hükumeti merkezini 
Londrava nakletmiştir. Kraliçe 
Vilbelmin~ bir beyanname neşre
derek, vazıyet müsaade eder et -
mez gerek kendisinin ve gerek 
hükumetin Holandaya döneceiini 
bildirmistir. 

Belçika hükiımeti Brükselden 
aJrılmaınnğa karar vermiştir. Res
mi binalar sıkı bir nezaret altın
dadır .Filhakika dün gece Alman 
paraşütçüleri Brüksele inmişler
dir. Bunlardan bir kısmı yakalan
mıı;tır. Halk şehrin garp tarafına 
çekilmektedir. 

Paris 15 (Hususi) - Sovyetleı-, 
umuımt harekatı ehemmiyetle ta
ikip etmekle beraber, hareketsiz 
de kalmamaktadır. Bilhassa Pet
samo ımmtakasında vaziyet a1u·nk
tadırlar. 

Söylendiğine göre, Macaristana, 
Alıınan ordularının Macaristandan 
l!e<'IllflSine müsaade etmesine mu
!kabil Slovakvanın mühim bir kıs
mı vadedilmi•tir. Almanya bu şe-

kilde cenubu sarJd AvrupaSUlda 
harekete gecerlten, Sovyet Rusya 
da Basarabyayı alacaktır. 

Bütün Balkarılarda ııeniş hazır
hl<.lar !('Öze çarpmaktadır. Yugos
lav hudutlarında 700 bin kişi bek
lemektedir. 

Yugoslav sokul teşkilatının dün
kü senelik toolantısında, üç bin 
sokula memleket dahilinde mü -
dafaaya yardım vazifeleri veril -

m~ı-. Bu teşkilat azası rnc ·nJe -
!kette oturan yabancılar hak <ında 
mümkün ıınalı'.iıınatı toplamaj!a da 
davet edilmislerdir. 

AdrivatH< lbnanlarmdaki Y~ 
lav vapurları hare'ketlerini tehir 
etmek için emir almışlardır. 
Diğe taraftan Romanya bütün 

hazır lııklarını ikmal etmiş vazi -
yettedir. Atina radyosu Yunanis -

(DEVAMI 3 üncü sahifede,) 

EN SON DAKİKA 
Rahibe 

ınen 

f etinde Brüksel' e kıy 
Alman askerleri 

Fransız askerleri :haıısRlUll timaliado bombardıman edilen bir 
şehll'de enkaz altında kalan yaralılan ve ölüleri çıkarıyorlar 

Halk tarafından linç edildi, Almanlar da bunların 
yerine yirmi Belçikalı esiri kurşuna dizdiler 

Belrikalıların ilk mukavemeti 
müttefiklerin harekat sahasına 
kuvvet ve malzeme yı~alarına 
müsait olmuştur. Şimdi İngiliz ve 
Fransız ordularının müşterek mu
azzam mukabil taarruzları başla
mak üzeredir. Almanlar cephede 
bulnndurdukları 7000 kadar tay
yarelerile hiliimerhamet bütün he
deflere saldırmaktadırlar. 
Açık şehirler de bombardıman 

edilmektedir. Namur şehrinde bü
yük yangınlar çıkmıştır, Liyej seh-

rinin bir kısmı harap olmuştur. 
Bütün yollar şehirden kaçan sivil 
halk.la doludur. Alınan tayyare -
feri bunlara da ateş açmaktadır. 

Harp tam ınanasilc hızını ve şid
detini almış bulunmaktadır. 

Muharebeler bilhasııa Briikse
lin şarkında ve Lüksemburg cep
hesinde Fransız topraklarında Se
dan ve Longvi roıntakasında cere
yan etmektedir. 

Paris 15 (Husus}) - Dün gece 
Belçika payıtahtı bir sürek avma 
sahne olımuştur. Paraşütlerle inen 
Alman askerlcrile zabıta memur-

• ları ve halk arasında yer yer mü-

sademeler olmustur. Bunlardan 
bir kısmı tutulmuş, bir kısmı öl
dürülınü•tür. Kraliçenin sarayına 
inenler rahibe kıvafetinde idiler. 
Bu askerlerden bir kısmı halk ta-

rabndan linç edilmiştir. Almanlıır 
halk tarafından linç edilen bu pa
raşütçülerın yerine yirmi Belçi -
kalı esiri kurşuna di:ııınişlerdir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdaclır) 
Almanların cenupta ileri sür -

dükleri zırhlı fırkalarla Arden is
tikanıetini ve Möı nehrinin yukarı 
taraflarını tutmak istedikleri ve 
bu suretle Belçikada çarpışan kuv
vetlerin arkasınıı geçmeğe çalış
rı .. Jarı anlaşılmaktadır. Almanlar 
verdikleri biiyük zayiata rağmeıı 
buradaki mevzilerinde tutunma
ğa uğraşmaktadır. 

ıBelediye, amele ÇERÇEVE 

için evler Garpte vaziyet 
yaptırıyor 

Sedan ile Mozel arasında da şid
detli muharebeler olmaktadır. Al
manların girmiş oldukları Sedan 
ve Longvi şehirleri l\Iajino istib
kiimlarının ilerisinde bulunan şe
hirlerdir. 

Tramvay, su, elektrik 
işçileri ic;ia Fransadan 

planlar getirtildi 
Belediye reislii!i sehrimizdeki 

amele kesafetini nazarı dikkate 
alarak muhtelif semtlerde fabrika, 
imalathane ameleleri ve işçiler i

Her iki cephede devam eden mu
harebelerin neticesinin bir iki gün 
sonra anlaşılabileceği zannedil -
mektedir. 

Diğer taraftan italyada nıütte
fikler aleyhine yapılmakta oları 
nümayişlerin arkası kesilmemiştir. 
Vatikanın gazetesi olan Osserva
tore Romana sokaklarda yakıl - 1 

maktadır. Yeni hadiselere sebebi
yet vermemek için bayiler bu ga
-.eteyi satmaktan vazgeçmişlerdir. 

- çin •amele evleri• ve •kantin• ler 
tesis etrneği kararlaşlırmıstır. Bu 
il"o. tramvav su, elektrik ve tan
zifat ameleleri i0 in evler inşasile 
ba•lanılacaktır. 

Amerika Hariciye Naıırı Kordel 

Holanda ve Bel~kadaki ha
reket, beş günlük inkişaflara 
rağmen, henüz hakiki mahiyet 
ve niyetini ifşa etmekten uzak. 

Hareket başlar başlamaz, bu 
teşebbüsü Almanların Dolanda 
ve Belçika üzerinden Fransız
larla temasa gelip kat'i neticeyi 
aramalarına henüz delil diye 
gösteremiyeccğimizi yazmış -
tun. Dün gece yarısı Fransız 
radyolarını dinlerken, emekli 
bir Fransız generalinin yazı -
sından okunan bir kıs1n1, beni 
bana karşı tey.it etti. General, 
Alman teşebbüsünün, bir kaç 
ihtimal arasında muazzam bir 
nümayiş taarruzu olabileceğine 
kadar gitmektedir. 

• 
ve Belçika üzerinden Fransa 
s.imaline, asli lllajino hattının 
sol arkasına dü~cek.ler, bura
da ve yine son derece klasik bir 
tarzda kat'i neticeyi arıya< ak -
Jar. 

3- Almanlar şatafatlı bir kı
yamet taklidile Fransız kuvvet
lerini şimale çekt.ikkil ve mıh
ladıktan sonra, birdenbire da. 
ha büyük kuvvetlerle İS\'içre 
üzerinden Fransaya, ~lajinonun 
sai!" arkasına kıvrıln·ercce"1er. 

4- Yine Fransızları simale 
mıhlayıp varkuvvetleril~ Ma
iinonun göbeğine abanacaklar. 
En kuvvetli ihtimal, bence ( l) 
inci madde üzerinde. 

----:___-...:_Y:.•:::P:.an=..:Fransız ileri müfrezeleri _____ rD_E_V_A_MI 3 üncü sahifede) 

Öarendivimize p:öre camele ev
leri• nin modelleri ve plarıları da 
Beledivece İn'"1ltere ve Fransadan 
rlPtirtilip tetkik olunmalarına baş
lanılmıştır. 

Filhakika bu hususta tam ve 
sıhhatli bir hükme varmak için, 
iki taraf ordularının büyük küt
leler halinde temasa girmesini 
beklemek, yahut temasa gir -
medij:ıini ve şimdilik girmiyeee
i'"ini tesbit etmek liizını. 

Bütün bu incelikleri fe\"kalıi
de bir tarzda hesap etmiş olan 
Frans12Jarın şimdilik Fransa 
dışında yalnız öncü kuvvetleri
le harekete geçtiği ve yalnız bu 
knvvetlerle Belçika mukll"\ı• • 
metini takviyeye çabaladığı ı.ıu
hnkkak. Gazetelerin, ayranı ~ a
barmıs serl~vhalarına bakıp Ja, 
Framız ve lngiliz külli ku" d
le~ini yallah diye Belçikaya gir
mış farzetınek büyük hata. Bu 
şartlar ve icaplar altında Al -
manlar, Balanda ve Belçikayı 
hastan başa işgal etmekte biı -
yük sıkıntı çekmiJeccktir. f"a
kat ne çıkar? 

masını istihdaf eden büyük garp 
taarruzudur. 

Alman hücum kolları Belçika -
nın Liyejc istinat eden ilk müda
faaMna çullandığı zaman, diğer bir 
taarruz kolu da Lüksembnrg üs
tünden Fransız imdat kıt'alarına 
karşı harekete geçmişti. Ayni za
manda :Majino battı üstünde de 
büyiik taarruza delalet edecek şe
kilde şiddetli bir topçu hazırlığı 
başlanuştı. 

Yi<mi dört saat evvelki bu ha
reketlere a•keri münekkitler ~öy
le mana veriyorlardı: 

(DEVAMI 3 üncü sahıfecio) 

Bugün bütün memleket _ı _K 1_s A_c_I> _ 

Hava Şehitlerinin aziz 
hatırasını andı 

Fatih'te «Kırık Kanatlar)> abidesi 
önünde yapılan merasim 

Hayatlarını vatan ve memleket 
ujlruna feda eden aziz hava şe -
bitlerimizin hatıralarını taziz için 
buJ1;tin memleketimizin her tara-
fımla merasim yapılmaktadır. • 

Sehrimizdeki ihtifale Fatih paı-1 

kındaki kırık kanatlar abidesı ö
nünde saat 14 de başlanılmıştır. 

Bu münasebetle Maltepe askeri ı 
lıse~i ve mızı•kası bir ni,•a<le ta -
bur•ı. bir tonru bataryası. bir PO-

( DEV AMJ 3 Ü'>oti sahifede) 

Mağara devri 
Her harp bir devrin açılmasına 

vesile olur. Bizim mahnttan: 
- Bu harpten sonra ne devri 

gelecek?. 
Diye sordum. Tereddütsüz: 
- Mağara devri ... 
Diye cevap verdi ve ilave etti: 
- Harp bitince, şehirler yeralt-

larında lapılacak ve toprak üze
rinde yalnız tabiat ve tabiat mnlı
sulleri işlenecek. Tayyare muha
rebelerinin bu fecaati \"e hele Al
manların açık şehirleri bombardı

man etmesi karşısında baıka ya
pılacak ne ve gelecek hangi devir 
kalıyor?. • • 

Sadece Fransa ve garp saha
sında, ikinci ve üc;üncli bir düş
man hesaba katılmaksızın, Al
manlar tarafından gelebilecek 
yalnız dört ihtimal vardır: 

1- Almanlar, Holnnda ve 
Belçika çerçevesinde muayyen 
bir işgal ve istil-i sahasını ele 
geçirdikten sonra, sür'atle :yer
leşecekleri yeni bir müdafaa 
hattı gerisine çekilip bekliye
cekler, her türlü büyük taarruz 
rizikosunu müttefiklere hıra -
kacaklar, böylece yeni işgalle -
riııin temin edeceği stratecya 
kıymetlerinden faydalanırken, 
hiç beklenmedik istikametlerde 
yeni teşebbüsler doğuracaklar. 

2- Almanlar, son derece kla
sik bir plan dahilinde Holanda 

İki taraf arasında kafi netice 
harbi. taraflardan Jıerhangi bi
rinin ana\'atanından başka lıiç 
bjr yerde cereyan cdcnıez. Za
ten FranstL neferinin coşacağı 
ve ateş ke•ileceği yer, yalnu 
Fran~anın içidir. 

Garpt.- vaziyet berraklaşııı
cıy a kadar, gözlerinılzi hah, 
ve Balkanlar istikametine dÜ, 
sek daha iyi ederiz. 

NECJP FAUL KlSAKÜREtl. 
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PAPASLARL"ll NE . 

GÜNAHI VAR? 

Almanların parasülle ındirôık
leri askerler, türlü kıyafetlere bü
rünüyorlarmı<;! Holandada ve Bel- ı 
çikada, papas kıyafetine girmiş, 
Alman paraşütçü askerleri görül
müş!. 

Zavallı papaslar!. Onların ne 
kabahati var?. Almanlar, zaten, 
krt-diyi, itimadı, emniyeti kay -
bel.tiler. Fakat, papasların ne gü
nahı var?. Artık ,harbeden mem
leketlerde, nerede papas görülür
se, para~ütçü Alman askeri zanne
dilecek, yakalanıp karakola, is -
ı :cvaba ı:ötürülecek. Bütün ömür
ler ini başkalarının işlediği günah
l arı çıkarmak için sarfeden papas
lar, bundan sonra, tek Almanın 
dahi günahını çıkarmamıya tövbe 
edecekler!. 

KA{;I'ITAN TAKMA 

DİŞ YAPMIŞLAR 

Avrupa gazeteleri yazıyor: Bir 
Alman mühendisi altın, platin, 
krom buhranı karşısında, tazyik 
edilmiş kiığıttan takma diş ima -
line muvaffak olmuş ... Bu kağıt
tan dişler, gayet iyi .kıullanılabi
liyor, hiç rahatsızlık: vermiyor -
muş!. 

Haber doğrudur ... Fakat, bu 
yeni keşfedilen takma dişler, zan 
etmem ki, Almanyadan başka mern 
leketlerde işe yarasın?. Çünkü Al
manvadan başka her yerde, insan
lar günde jjç defa, karınlarını do
yuruncıya kadar yemek yerler. 

52 SENE SONRA 

BELLİ OLUYOR 

Romada, garip bir hadise onnuş: 
:ikiz dojian iki kız kardeş, tamam 
52 5ell(! sonra, birbirlerine kavuş
m~ ve tesadüfen kardeş ol -
duklarını anlamışlar!. 

Ilu :ııamana kadar, araya giren 

Yarıyarıya 
indirilen ceza 
1 inci ai>ır ceza mahkemesinde 

biı katil hakkında verilen ceza, 
teın}izce bozı.ıl:muş ve dünkü nak
zen görülen muhakemede de yarı 
yanva indirilmiştir. 

Sucu Halil adında birisi karısı 
Şüılcriiyroen ~ak üzere Fa
tih suih hukuk mahkemesine gi -
derken, <;ükzüyevi bir şoförle be
raber görmüş ve karl6ını sdkakta 
öldümrüştü. 

Muhakemesi sonunda birinci a
ğır ceza mahkemesi tarafından 14 
sene 8 ay ağır hapse mahıkfım e
dilen katilin kararını temyiz mah
kemesi bozmuş ve dün yapılan 
duruşması sonunda suçlu Halilin 
cezası 7 sene 4 aya indirilmiştir. 

Muhakeme bu kararında kadı
nın suçlu Halile :küfretmesini ağır 
tahrik sebebi olarak kabul etı:niş
tir. 

Bağdat 
caddesi 

p-yasay 
kontrol 

tir takım hadiseler dolayıfille, iki 
kardeş, birbirlerinden tam~ 
habersiz yaşıyor, bir kardeşlen ol
duğunu dahi bilmi:)l'Orları:ruş!. 

İtalya çizmesinin havasından 
mı, suyundan mı, nedir, sevgilerini 
ancak u:ııun zaman sonra mey -
dana vuruyorlar. 

Üsküdardan başlıyan bu ihtikarı önliyecek ciddi 
cadde yeni projeye göre tedbirler almak üzere 

nerelerden geçecek? yeni bir komisyon kuruldu 

Şimdi de, bütün dünyanın gö
zü, acaba, İtalya kime gönül kap
tıracak, diye merakla beldiYor!. 

İÇKİLİ LOKANTA 

VE BARLAR 

Yabancı artistlerin vazüelerıne 
nihayet verildiği sırada, bazı bar
lar: 

- Hayır, biz, bar değiliz, ic;.iğı.ı 
lokantayız, bizim artistlerinuze 
müsaade edin, deın4lerdL 

Aradan zaman geçti. Şimdi, iç
kili lokantaların geceleri kapaıı
ma saati 2,5 değil, 1 olarak tesbit 
ediliyor. Ayni müessel;eler, bu 
sefer, şu müracaati yapmışlar: 

- Hayır efendim, biz içkili lıo
kanta değiliz, barı.z, bize iki i:ıu
çuğa kadar müsaade edin!. 

Hakikaten bazı müesseseler şeh
rin başında bir cbar. dırlar!. 

BELEDİYEDE HİÇ 

BİR MÜNHAL YOK 

Son günlerde, iş istemek· içlll fs
tanbul belediyesine o kadar fazla 
müracaat yapılıyormuş ki, niha
yet, şu şekilde bir levha asmaga 
mecburiyet hasıl olmuş: 

cMünhal hiçbir vaı>:ife yoktur. 
BeyhuC:c müracaat olunmıya! Tav
siye mektubu da ı:etirilmiye! Yal
nız temizlik ameleliğinde münhal 
vardır .• 

Yahu, tavsiye mektubunu ne -
den herkesin hatırına getiriyor -
sunuz?. Şimdiye kadar, belediye
mizde tavsiy e ile hiç bir iş görül
mediyse, herkes, tavsiyenin sök -
mediğini anlam:ştır ve böyle oir 
vasıtaya müracaat etmez!. 

AHi\lET RAUF 

Son 24 saatin 
vak'aları 

Şehircilik mütehassısı M. Prost 
tarafından hazırlanarak şehir mec
lisine verilen Üsküdar ve Kadı -
kXiyüni.in nazL!Il pliinı ile Üskü -
dar iskele meydanından 4 büyük 
yol ayrılacağını yazmıştık. · 
•Üsküdar - Ankara - Bağdat cad

desi• ni teşkil eden birinci yol is
keleden Ahmetliye camiine ka -
dar uzandıktan sonra; Do!apdere 
sokağı ile Doğancıların arasır,:lar• 
geçmek suretile Tunus bağına ka
dar gidecek ve 2 numaralı yeni 
.bir yola iltihak edecektir. 

Bu 2 numaralı yeni yol ise; 
tramvay caddesi aüzcrgiihındaki 
Kefçcdede yoku:;ile Pasakapısın· 
dan _geçen caddeyi kısaltan bir yol 
olacaktır. 

Ana yol; Tunus bağından SO!l -

ra ise, tramvav güzer~fıhını :a -
kiben duvar dibi meydanına va
sıl olan mevcut yol ile birleş~ 
cektir. 

Duvardibindcn itibaren Hay -
darpaşa caddesi üzerinden 200 
metre mesafeden sonra baytar 
mektebinin, nün1une hastanesinin 
arkasından İbrahimaı::a caddesine 
kadar yeni bir yol acılacaktır. 

Bu yeni yoldan maksat Karaca
ahmet içindeki yolu kaldırmaktır. 

Üsküdar - Ankara - Baı'.'<iat cad
desinin İbrahimağa caddesinden 
ileri kısmı; şimendHer hattı gü -
zergahı üzer indek i Hayri Bey so
kağının başındaki köprüden ge
çecek ve taş ıköprü caddesini ta -
kip ederek Zütüpaşa camiin in ö
nünde nihayet bulacakt ır. Bun -
dan ötesinde .ı,, eski Bağdat yolu 
aynen devam edecektir. 

15 yaşındaki çocuklar 
için mecburi spor 

Erzincan, Erzurum, Binı?ö1, Bit
lis, Hakari, Kara'kösc, Muş, Siirt, 
Tunceli ve Van vilayetleri hariç 
olmak üzere diğer vilayet ve ka
z.a merkezlerilc nahiyelerde 18, 19 
ve 20 yasındaki bütün vatandaş -
!arın ve 25 yaşına kadar serbest 
doktorların hazirandan itibaren 
beden hareketleri yapmak üzere 
rmuhitlerindeki bir spar kulübüne 
17irroeğe mecbur tutulmaları ka -
rar laştırımustır. 

İstanbul, Trabzon, Erzuııım, İz
mir, Ankara, Edirne, Tekirdağ, 
Bursa, Kırklareli, Manisa, Aydın, 
Çanakıkale, Balıkesir ve Hatay 
vilayetlerinde bu mecburiyet; 15, 
16, 17 yaşındaki tekmil çocı.dtlara 
da samildir. 

Seyyah Galip Efgani aleyhine, 
bir müddet oturduitu Perapalas 
otelinin sahibi Misbah tarafından 
kendisini dolandırdığı i<ldiasil~ 
dava açılmış, da va İstanbul seki -
zinci asliye ceza mahkemesinde 
bcraetle neticelenmişti. Sonradan 
İsviçreye döviz kaçırmak iddiasi'. Ramazan dün 15 gün hapse mah
le İstanbul beşinci asliye ceza mah- kfun olunmuştur. 
kemesinde muhakeme edilen Ga- * Evvelki a~am Kasımpaşada 
lip Efgani, o davada da beraet ka- kendini bilmiyecek bir halde sar
zanmıştı. 
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hoş olarak bulunan Yaşar ismin-

Bu davalardan, Perapalas oteli de biri Beyoğlu hastanesine kal
sahibinin davasında verilen beraet dırı.lrnıı;sa da orada ölmüştür. 
kararı dün temyizce esastan bo _ * Defterdarda oturan Osman 
zulmuştur. karısı Fatma ile beraber Selim -

* Kazlıçeşmede bir deri fabri- pasa sokağından geçerken Meh -
kasından deri çal.maktan maznun met isminde bir sar1ıoşun tecavü

züne uğramıştır. Mehmet tabanca 
Fikri adında biri tevkif olunmuş- ile Osmanı başından ve oradan 
tur. geçmekte olan Münevver adında 

* Küçükpazarda bir bakkal dük- bir kadıncağızı da ayağından ya
kB.nında kolunu ısıran Fikri is- ralamış ve bilahare kaçtığı Eyüp
minde birini bıçakla yaralıyan te yakalanmıştır. 

Harbin genişlemesinden sonra 
piyasayı tetkik ve ıhtikar hare -
ketlerini önlemek üzere ciddi ted
birler almak için ihtikarla müca
dele komisyonundan başka bir de 
şehrimi.ıde chavayici zaruriye ko
misyonu• kurulmuştur. 

Valinin reisliğinde bulunan bu 
komisyon haftada iki defa topla
narak havayici zaruriye fiatlarını 
gözden geçirecektir. Tekmil gıda · 
maddelerinin perakende fiatları
nın halk tarafından bilinmesi için 
bu fiatlar da ber hafta ilan oluna
cakt ı r. 

- TASDİKE CÖNDERİLEN 
- İHTlKAR KARARLARI 

Dün Valinin reislij!ınde top -
landıj!ını haber verdiğimiz ihti -
k~la mücad:le komisyonu, kalay, 
kiigıt ve yag fıatlarının yükseli
şini de tetkik etmi~tir. 

Kağıt fiatlarının ;,, de 60 nis
betinde arttıPı anlaşılmıştır. 

A \'rıca komisyon 4 müesı.esenin 
ihtıkar yaptığ ını sabıt görerek 
bunların m illi korunma kanunu 
ahkiimına gure tec;:iyeleri için 
müddeiumumiliğe verilmelerini 
kararlaştırmışt:r. Karar bu sabah 
vilayetin tasdikine arzolunmuştur. 

--00!>---

Açık işler ve 
eunniyctıer 

Harita rizmeğe bevesU orta 
m ektco mezunu g~nçlcr araoı ndan 
h arita umum mü-düı·lü~ü için si
vil 5 kartoeraf alınmns ı karariaş
tırılm ıştır 30 yasını ge~memiş ol
ma!< ve askerliğini yann1 1 ş bulun
maı< şartile alınacak olan bu genç
lere evvela Ankara mesken bedeli 
l!e a. d o 70 lira ücret verilecektir. 
Taliolerin müracaat müddeti ı ay
dır. 

Devlet Demiryolları yaşları 47 
den yukarı olmama!k üzere 177 
lira avlık ücretle kısım doktorları 
ve 100 lira ücretle de kısım ecza
cıları aramaktadır. 

Çankırı belediyesi ayın 25 ine 
kadar müracaat etmek üzere bir 
öl<;ü ve ayar memuru ve 50 lira 
aylık ücretle bir itfaiye fıııniri ala
caktır. 

Otellerin temizliği 
Şehrimizdeki otellerin daha sıkı 
bir sıhhi muayene ve teftişe tabi 
tutulacağını geçen gün gazeteler 
vazdılar. 

Bilhassa, bizim Sirkeci civarın
da, öyle oteller vardır ki, daha ka
pısından, bunların ne halde şeyler 
olduğu anlaşılır. Fakat, otelcilik, 
masraflı bir iştir. Gayet ucuz pa
ra ile müşteri alan ve müşterisi de 
çok olmıyan otellerde, biz, temizli
ğe, bakıma fevkalade riayet edi
lebileceğine inanmıyoruz. 

Bir çok küçük oteller var. Bizce, 
bunların, üçü beşi bir araya gelip 
tek müessese halinde çalışırlarsa, 
masrafları azalır, dolayısilc, te -
mizlifre de riayet etmek imkanını 
bulabilirler. 

B"ÜRHAN CEVAT 

[~~HIRSIZ KiM?~~] 
Şiirden, musikiden konuşurken, 
babanın dostlarından bir şair ge
liyor yan.mıza. 

Orta boylu, uzunca saçlı, otuz -
otuz beş yaşlarında ve çok sevimli 
sarışın bir erkek, yanlarına so -
kuldu: 

artık, Şehsü var Bev ! (.N ebahati 
gösterdi) bakınız, boyumdan uzun 
kızım var. Biz ihtiyarladık artık.. 
Yarın öbür gün belki de büyük 
anne olacağız ... 

Yaun: İskender F. SERTELLİ 

- Garip şey! Avrupadan tah
silden dönenlerin ve bahusus Al
ıınanya gibi her şevin maddileştiği 
bir memleketten gelenlerin hemen 
hepsi de bir maddenin sathını se
ver görünürler. Fikirleri çelik ka
dar sertleşir, zevklen demir gibi 
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kaba ve madrWdir. 
- Alınanyada üç yıl kalınca, 

benim de onlara benzeyeceğiımi mi 
sanı vordun_, anne? 

- Evet. İstanbula geldiğin ı;in
denberi seni denevordı.mı. Ham -
dolsun ki, sen onlara benzememiş
sin, vavruım! 

C'av ısmarlamışlardı. 
Garson bir tepsi içinde kaşar 

peyniri, francala ile iki fincan çay 
getirdi. Deniz kenarında oturu -
yorlardı. Güneşin batmasına iki 
saatten fazla zaman vardı. 

Önlerinden arasıra kotralar, ba
lı:kçı kavıkları ve biraz uzaktan A
da \'e Anadolu sahiline işleyen va
pur.ar geciyor, bunların çıkardığı 
dal galar, hafif çırpıntılarla sahil
deki kayalıkları okşuyordu. 
sine döndü: 

Nebahat, cavını içerken anne -
- Musi.kiye, şiire istidadı olan 

bir in.san hiçbir zaman senin kork
tu/tun kadar maddileşemez. 

Anne! böyle bir insanı, Alman
va değil, bütün dünyanın madde
cileri bir araya gelse, değiştire -

Aşk ve macera romanı: 9 

mez. Ben, kendi kalı.bundan ko -
lav kolay çıkacak ve başka bir ka
lıba kolayca girecek yaradılışta 
bir mahluk olmadığımı daha Al
manyaya gitmeden anlamıştım. 

- Evet, küçüktenberi nazarı dik
katime çarpardı. Derslerini yap -
t.ktan sonra, derhal eline bir şiir 
mecmuası veya edebi bir roman 
alır, saatlerce okurdun. On iki ya
şında iken Hamitli, Fikreti tanı -
nuştın .. Birçok şairlerin tanınmı.ş 
paı·çalarını ezber olarak bem de 
ne güzel okurdun. Ben 'o zaman 
kendi kendime: - İşte, bu kız 
muhakkak bir şair veya romancı 
olacak. derdim .. Yaş.n ilerledikçe 
musıkiye temayulün arttı .. Ke -
man çalmağa başladın .. Sesin gü
zelleşti .. Küçükken mırıldandığın 
şarkıların bestelerini ve bestekar
larını araştırmajta, onları tatlı bir 
ahenkle okumağa başladın. Geçen 
sabah odanda yeni bir şarkı mı 
bestcliyordun .. Yoksa meşhur bir 
operanın türkçeye çevrilmiş par
çasunıydı? bil.ınem .. Kimin eseri 
olduğunu anlıyamadım amma, a
lafranga olmakla beraber, o kadar 
hoşuma gitti ki ... 

Nebahat cevap vermek fırsatını 
bulamadı. 

Neriman Hanım birdenbire yan
l'.1!llJ.a._Yakesklaşt· an bir erkeği ı;ıörerek 1 
sozunu ı: 

- Nebahat ... Gariı> bir tesadüf! 

- Vay harumefendi! Siz bura -
!ara iner misiniz? 

Neriman Hanım: 
- Biraz hava alalım diye gel -

dik ... Nasılsınız, beyefendi? Bu -
yurmaz mısınız? 

Diye ver gösterdi. 
Ve Nebahate dönerek: 
- Kızım, dedi, Almanyadan ye

ni geldi. Haniya, merhum, size on
dan birkaç kere bahsetmişti. 

Genç adam, Nebahati hürmetle 
selamladı. 

Nebahat Hanım ilave etti: 
- Şair Şehsüvar Bey ... Baba

nın çıok samimi dostu idi. Sen Al
manyaya gittikten sonra Gözte -
peye taşmdılar. Merhumla sıksık 
görü•ürlerdi. 

Nebahat hazin bir tebessümle 
başını salladı: 

- Buyurunuz beyefendi. 
Şehsüvar, Neriman Hanımın 

karş:sına oturdu: 
- Kücük hanımefendi ile o za

man maalesef mü~errcf olama -
mL~tım. L5fı geçtikçe, hayalimde 
kücük bir çocuk tasavvur eder -
dim. Maşallah, Nebahat Harum bü
vümüşler .. Ve siz hanımefendi, hiç 
değişmemi~siniz .. Vallahi son gör
dü/Tümden çok daha gençsiniz! 

Neriman Hanım gülerek cevap 
verdi: 

- Bizde gençlikten eser kalmadı 

- Ya ... Haydi hayırlısı. .. De _ 
mek zerde pilav yiyeceğiz yakın
da. 

Nebahat kaşlar.ını çattı: 
- Aman anne, ne tuhafsın sen 

de .. 
Neriman güldü: 
- Hakikati söylüyorum, yav -

rum! Gerçi henüz kararlaşmış bir 
şey yok amma ... Kızıma çok talip 
var. Elbette birinden biri nasip o
lacak. 

Şairin ~zleri birdenbire mah
murlaştı: 

- Demek kj çok talip var ha?!. 
Öyle ya .. Masallah sülün gibi kı
zın:z var ... Tahsilini yeni bitirmiş. 
Bir eşe muhtaçtır. 

Nebahat duramadı: 
- Bunlar bir tesadüf mesele -

sidir, Şehsüvar Bey! İltifatınıza 
teşekür ederim. Fakat, ben ken
dimden fazla bahsedilmesini sev
mem. 

Şairin elindeki kitabı göstere -
rek lafı değiştirmek istedi: 

- Roman mı.. şiir kitabı mı o 
elinizdeki? 
Şehsüvar uzattı: 
- Hamidin •Nestren. i. .. Ge -

çen a~am İstanbulda bir mek -
tepte çocuklar temsil verdiler de 
beni de çagırmı.şlardı. Tamam kırk 
yedi yanlış tesbit ettim. <;Qcukların 
hakkı var. Hamidin çok ağdalı bir 
üslubu vardır. Kabahat çocuklar
da değil, hocalarında. 

(Devamı var) 

Ha7ret! 
Bugünkü politika ~ söy

liyelim, malfundu.r ki, Italya, çe
lik paktla bağli bulunduğu mütte
fiki Almanyaya şimdilik manevi 
şek.ilde yardınılar yapıyor ve mü
zaheret ediyor. İtalyan matbuatı 
ve radyoları İngiltere ve Fraııs" 
aleyhinde şiddetli neşriyat yapı
yor, Romada bazı nümayişler olu-
yor. . 

Resmi ve hususi bütün ltalyan 
mahfilleri son Alman hattı hare
ketini tasvipkar bir şekilde karşı
lıyor, Alman propaganda servis
lerin.in yarattığı hayali zaferlere 
çanak tutuyorlar. 
İtalyanın bugünkü vaziyeti b_n 

safhayı nn:ederken; ve meşhur 1-
talyaıı emelleri; nazi ve faşist iş
birliğinin, müstakbel dünyanın ye
niden taksimini istihdaf eden ga
yeleri sarih iken, hali, beynelmilel 
nolitik havadan habersiz yaşama
nın filemi var mı. 

Bilhassa, bu habersizlik, yazı 
yazan bir insana ait olursa .. 

Çelik pakta dahil olan İtalya, u
çan kuştan istifade ederek, go
cunduğu müttefikine karşı, müte
madiyen, hoş görünrueğc, onun da
vası emrinde olduğunu izhara ve
sile arıyor. 

Hal böyle iken, buyurun size, 
Roma radyosunun pazarte.si günü 
saat 15,15 de verdij::i bir harndi;: 

cistanbulda çıkan Tasviri l!:f><ar 
gazetesinde, Umumi harpte kolor
du kumandanı bulunan General 
Ali Ihsan, askeri. vaziyet hakkın
da yazdığı bir makalede, Holan -
danın uzun müddet mukavemet 
edemiycceğinı ve Almanlaı· tara
f.ndan işgal olunacağını, Belçika
nın da, müttefiklerin yardımile 
bir müddet Alman taarruzuna kar
şı koyduktan sonra Fran.saya çe
kilmek mecburiyetinde kalacağı
nı, söylüv<>r.> 

Ben, ilave edecek birşey bula -
mıyoruıa. Bu hadiseye ait hükmü, 
iz'anınıza, irfanmıza ve takdirini
ze bırakıyorum. 

REŞAT FEYZİ 
1 •••••••••••• 1 ••••••••••••• 

Satın alınan 3 büyük 
roektep binası 

Şirketibayriye tarafından Kan
dillide yaptırılan mektep binası 
ile, Arnavutköyündeıki 52 nci ilk 
mekten binası ve Taksim<le!ki es
ki Senjan Batis mektebi - şimdiki 
Taksim orta mektebi - binası dün 
maarif müdürlüğü tarafından sa
tın alınmıştır. 

---<>-
Nişaotaşında modern 
ve 7eknasak inşaat 
Nişantaşında Vali kona_ğı karşı -
sındaki Emlak Bankasıııa ait ara
zideki arsaların; sahinlerine eski 
istihkaklarından yüz.de 9,20 nis
betinde noksan yer verilıne<k su
retile ifraz olunması dün şehir 
meclisi tarafından kararlaştırıl -
mıştır. 

Bu rkıymetli arsalarda modern ve 
yeknasak. inşaat "apılacaktır. 

---0--

Tavsiye mektupları 
için bir ilan 

Yeni mali yılın yaklaşması do
layısile vilayet ve belediyeye her 
gün müteaddit iş talepleri yapıl
dığı görülmektedir. 

Bu mi.inasebetle Vali muavi.Li 
B. Halı'.ıık Nihat Pepeyi odasının 
kapısına şu ili1ru. ast.ırmıstır: 

•Temizlik ameleliğinden baş -
ka boş vazife yolktur. M<Uracaat et
meyiniz ve tavsiye mektubu da 
getirmeyiniz.• 

ay i 6 
gaz·noları 

Belediye, mevsimlik ga
zinolar ve kır kahveleri 
için yeni bazı 

verdi 
kararlar 

Kırlarda deniz kenarlarında 
mevsimlik olarak muvakkaten a
çılan kır kahve ve gazinoları için, 
dün şehir meclisince rkabul olunan 
yeni zabıtai belediye talimatna -
mesine bazı esaslı hükümler kı>
nulmuştur. 

Ezcümle buralardaki tek.mil ma
saların üzerleri muhakkak mer -
mer, cam, mozayik veyahut cililı 
düz tahta olacaktır. 

Cilasız tahta masaların üzerle
rine behemehal temiz, açık renk 
örtüler örtülüp konacaktır. Kır 
kahveleri! esayfive yerlerindeki 
gazinolarda kaba hasır sandalya, 
hasır ver iskemleleri kullanılma
sı da kat'iyetle yasak edilmiştir. 
Buralarda sehir suyu veya temiz 
doldurulmuş ve Zt!minden yarım 
metre yüksekliğe konulanuş ma -
deni ve kanaklı su depoları veya
hut kapaklı küplerde bulunacak
tır. Sular; bu kaplardan muhakkak 
muslukla alınacaktır. Maşrapa ile 
su alma usulü tekmil gazino ve 
kahvelerde mcnolunmuştur. 

Her .kır kahvesi ve gazinoda bü
felerden uzak yerlerde, zemberek 
tertibatını havi bir apdcsthane bu
lunması da mecburidir. 

Bu yeni hükümler; yaz mevsi
minden itibaren tatbik olunacak
tır. 

---000~--

İtfaiyecilere 3000 lira 
ikramiye dağıtılacak 
Yan"ınlarda fedakarlığ ı görü -

len itfaiye efradına maaşlarından 
baska; ikramive de verilmc•i ka -
rarlai; tırılmı• tır. Bunun için 3DOO 
liralık bir tahsisat ayrılmıştır. 
İkramiye verilecek itlaivccileri 

ve ikramiyelerinin miktarını be
lediye daimi encümeni tayin e -
decektir. 

!KÜÇÜK HABERLERi 
* Demir ithalat tacirleri dün 

vilinin reisliğinde toplanarak ha
riçten gelecek demirlerin, evvela 
resmi müesseselerin ihtiyaçlarına 
sarfını kararlaştırmıştır. 

*Milli korunma kanununun ki
raların yükseltilemiyeceği hak -
kındaki hükmü kazalarda da tat
bik edilqiğinden ev kiralarının 
~zin en çok hangi kazasın
da yükselmeğe meyal olduğu Da
hiliye V ekfiletinin emrile tetkik 
olunmaktadır. * Kız ve orta mekteplerin id -
man şenlikleri prçvalarına bugün 
Şeref Stadında devam olunmuştur. 

* Dolmabahçe stadının temel
atma merasimi 19 mayıs pazar gü
nü Valinin bir nutkile yapılacak
tır. Merasimde idman şenliklerine 
iştirak eden talebelerden bir lns
mı da bulunacaktır. Bilahare da
vetlilere bir ziyafet verilecektir. 

* Kapalıçarşının Nuruosmani
ye - Beyazıt ana yolu önümüzde
ki ay asfalte çevrilecektir. 

* Tütün ihracat tacirleri, Fran
saya ihraç olunacak tütünler hak
kında temennilerde bulunmak ü
zere dün Ankaraya bir heyet gön
dermişlerdir. * Balıkçılığımızın inkişafı için 
hazır !anan kanun layihası meclise 
verilmiştir. Bu layiha ile balıkha
neler inşası için 2 milyon lira is
tenmekte ve haftada ibir gün mek
teolerde balık yenilme mecburi
yeti konumıaktadır. 
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Avrupa Harbinin Yeni Mesel~ 

Harp zayiatını saklamak meselesi 
Mütteiilderle Alınanların neş -

rettikleri resmi tebliğler hiç de 
birbirini tutmuyor. Demek ki her 
iki taraf hak.iki vaziyeti saklamak
ta fayda görüyorlar. O zaman bir 
sual varid oluyor. Harp zayiatını 
saklayıp saklamamak meselesi ... 

Daha müttefikler Norveçten ma
lum şekilde ve bazı noktalardan 
çekilmeden evvelki günlere tesa
dlif eden neşriyat da var. İngiliz 
askeri mütehassıslarının o gün
lerdeki neşriyatı Norveç bareka -
tında ısrar edilıniyeceğini gösteri
yordu. Çünkü ortada bir hesap 
var. Bugünkü barpte hesabın yeri 
çok büyük. Bu, bir misaldir. 

İngiliz askeri ınü tehassıslarmm 
hesabına giirc Norveçte askeri nak
liyat için iş görebilecek yalnız 32 
bin kamyon olduğu söyleniyordu. 
Bunlardan 4 de 3 miktarı da Al -
manların eline geçmiştir. Çünlrii 
btivük şehirler, Almanların işga
line uğradıktan sonra kamyon -
!arın derhal alındığı besbellidir. O 
halde geri kalan 8 bin kamyon na
sıl olacaktı ve büyük nakliyatı u
zaklara temin edebilecekti?. Va-

pu.rlarılan karaya ağır vesaitin çı
karılınası için ayrıca vasıtalar lii
ı:ıtndL Norveçin buna göre ne is
keleleri, ne de vesaiti vardı. Bu 
bahsi uzatmağa ihtiyaç yok. 

Müttefikler taralı şununla ifti
har ettiklerini söylüyor: 
Zayiat gizli değildir. Efkarı umu
miyeden zayiatı saklamağa hiç lü
zum yoktur. Hakikate tahammül 
etme]s,lazımdır. Acı olsun, tatlı ol-
sun. 

Almanya tarafı kendi zayatını 
anlatıyor mu?. Buna dair resmi o
larak rakam neşredilınenıiştir. 

Harnte ölenlerden bahsetmek 
Almanyada yasak olduğuna gijre 
orada re,ıni zayiat listelerine mu
kabil ağızdan ağıza dönen acıklı 
şayiaların intişarı her türlü mani
alara rağmen yine alıp yürüyecek 
demektir. 

Müttefikler tarafının bnı;.dan 
çıkardığı netice şu oluyor ki har
bin daha kimbilir ne gibi safhaları 
karşısında efkiirı uınom!ye a3dm
lanıl.ıkça kendini satıa... halac&-k
tu. 

•• 

Her iki harpte 
Hol anda 

stll',ııı 
Yazan: ALİ KEMJ\l. ,.rııı 

lat t• 
Holandanın Alınan .,;:en b 

- masıg r dan taarruza uı,:ra ~•Y"' ı , 
te o memlekete kar~,1 uoıı1Ô~ • ,. 
manyasının neler du1.ııd• g•:1, 
duğunu hatırlattL. J:ioaf ~·!~'",,. 
umumi harpte bıtar ıeııı•P 
Fakat bunu kolay k:ol•Y i!<•Y~ ~ 
dememiştir. 914 de ~~ani,ıı •' 
arruz eden Kayze~ tila etııı'' r» 
çin Holandayı da ıs fak•! '"1J 
ten bile sayılmıyordu. ti• ıııvt 0,.. 
man buna ciddi sure e1'>i~ 1, 
kalan devlet adaınları ,..ıgeci' tli 
O-ilmis. Kayzcri bundaıı kU''' 
mek için ileri sürıiJcıı ·~ ,\! , 
delil o zaman şu olııı'1Jıi<(9 ,~ 

Holanda bitaraf k• Jcbıl<',4~ 
manyaya çok yardııı~ • ı;ğef p 
yiyecek gönderecektı~,,e > tıiırr• 
man orduları oraya '· 01ıı• il' 
Holaııdanın etindeki ldığ•• il' 
Halbuki onun hariçl~°ı:.gı ııı<'~ 
temlekelerinden gctıı Jııı>' ~ 
dı iptidaiyenin artık at ,.. 
lir gibi. c>"P19r';;.. 

Hakikaten yapılaıı b p.ıD ~.ili 
re geçen harpte AiııınıtY• ,;ııifC"I' 

• . k ,. li'"' taç oldugu yıyc.:e d p gt .ı"' 
% 40 ı:rıiktan UolandA1;3aı 1ır 
muş. lmparaluduk A tliPtoP''1ıor 
me~bur elçilerinden. 0ııı•0 ,.ıil' 
rından Fon Kuhlnınn ° ~8, . .:t ·~ıi" 
landanın bitaraflığın• ;1.1,ü 1~,;a 
mesi Almanyanın ıu• cd<'!' pr 
zası olduğmıu müdofııJI .,s1'l.ıt' 
birincisi imiş. Bngü_n .~ıı ii ~c<: 0,~. 
Ionlat sni: olsaydı soıLlı' k 111~ 01~ 
cek, sesini dııyurabi1f.11181ıl 9(;o 
Tabii hayır .. Çünl..u ıJI bUr.,· 
eski devlet adamlar~ ıi~ ı< ,~· 
her biri bir köye çek• u fıt"Öltııı 
vat vetiştirmek, ta"cl< ..,,,ı; ...... ~ 
le me gul bulunuyorladel tl'.\,o 

Holanda bahsine ~v ri ,fı1" ~ıf 
lar '' Ge~en harpte •!•. ıft ı;r 
müı..ıııazalar bugiiu .. ı('.Jıl v,ot ~,. 
metini muhafaza .:dıY0~.ı,ıııı:ıır". 
dar küçıik bitaraf Jlolıt yar• 1 (il 
caman komşusu A!nıull s~ 
catta bulıınduğunll, b:ıı _.\I .,
müttefiklerin deııiz)crd ri d<' ı1" 
yaya karş• aylardan b< ·ıol 11'~ ' 

·rler g•' eden ablukasının tesı ·«iıti r· 
kün mertebe lıııfifletl'';ieılilJ~ı· 
teren rakamlar da yol<b. 19rof f.l' 

Bitaraf Holanda ile 'iııd• ıJv' 
çikaya taarruz etmel•~9ıfı 0 

manların iki türlü ııı• ·r· . ti' 
ğuna hükmedilnıek~~d•5;ib•b~ır 
1- Almanlar yenı ?.5 

.. ~ ~·. f' 
nıin etmek için bu )cjlÇ~• el' j1' 
lara sataştı. Eğer rabİf ol~: rr 
çirebilirse Belçika ve . 1,~dı ~"' 
hillerinden İngiltt;reY' di"'·~ bı 
meyi düşündü. Jsk•11k,yf•; ~· 
teşebbüs halinde kal.•11 ~ dr~ 
sahillerde temin eıfjle$ ,ı.;' 
mide düştü. d•b' 6~' 

2- Fakat AlmanlarıP,,; d• ırr 
bir tasavvuru olabilee•;Jl;ıj ',ır 
şünülmüştür. Bu da fr ~,yCı~ 
g~liz ordularına hücuPı oı;o~ .• 
dır. urs• I~ 

Her ne maksatla ol Jlljjt!•gtf. 
Alman taarruzuna ı.arş~~el" ııt ;< 
!er hazırlanmış ve b•~~or" 
miş bulunuyorlar ve ııı 
inkişaf etmektedir. 

0
,

11 

Busabah avruP' 
gelenler 1'~4 ,. Ü Jl. J• 

Şeker sirketi ıaıüdur ı;vıçı' 
bu oabahki ekspresle ,ı' 
şe~r":ı'ize gelmiştir. ·ıılı :ıeııfl ~ 

Isvıçrenın bır scYY ş ııul 1;.ımasına ra.ilimen b<>Jllb01Jl ııır >11 ' 
ğunu ve Isviçre halk111 01d:.ıı f 
vüze karşı hazırlanı1l'~a.l"' ,.or ' 
nnı söylem iş ve .B~IJCa iili~ 
<,>erken hiçbir gayrı.~. ;p&' 
medi<lini ilave etınLS~~· ııı 

Ayni trenle nıe:rı1 -uJc ,ırP 11" 
mühim miktarda paıl' · >' 
nifatura esvası ve ~rı 0' 
istiven bir İtalyan t 
miştir. ----c--- , jsıı' 

'ııı" Horhor caddesı c~J# 
Aksar <l ki l{orbor · ·• e .t 

ay a eJil" il" 
minin •Suphi Koca ııı · iPe 
ilın . d"" --h;r o:rıeeJP •' r esı un ~ . tJ ,, 
olunmuştur. ııb"r' oı· 

Fakat, bu asırlara: u~ıı ~,, 
nan ve Tüıık şıvıısııı j( suP ı<'". 
· · • •· "-'lınivere. ııır 1ıı1~ ısının uegış..... basJ<ıl \ (T 

ca Memis adının j\tııfl_c jjll'\( 
verilmesi azadan 13:ıeri sur ~5 , 
Kitançı tarafından ı ·e ııor~ f 
üzerine bu ıernenıll} u?"" 
ket edilmesi daha 'ı1i 
rillmüştür. .--O-- • f 

t•ıil:ıl ' 
600 hamall~~ şl 10~. 
fakat 1 ınunb1 sefl.1~~ Şehrimizin ınuhteJiçiıl lı'ıı, , -" ı . 1.e~.0 de hamallık. etm; ce11''ııı-tl" 
yeve ve •:v,ukçu\1ar çal< ,. 
yaQılan muracaa , ıı'~ 
tır. iÇ Jıif ~l 

Halbuki :1Y~e~"el~~ ~-~. 
hal olmadıgı !! bekliVeJ1 şılıı'" 
caat edip sıra • u al' l•" itil 
mevcut bulundu!! .. dilrJll ııJ'ı 

Be:kıd.iye iktısat ~~ 0JO~,.J 
lar neyderııeY t~v "erıl ır' ~, 
ikadar hamallık ıcııı nı1'9~" 
tidalann J<ab~ 01uı;;;'ıüı e 
ciiler ceıınivetıne t 



4lmanya lsviçreye girerse İtal_ya
. nın da girmesi muhtemel 
~~ f5 (A.A.)- Yorkishire l kavcmete buır olduklarını, fakat maçya sahillerini işgalden sırf m~t
··""' 11<ıvs &azetesinin diplo- Alınaıılann şimalden vaki olacak tefiklerle harbe girmemek içın 
u~ıılıabiri Almanların Majiııo istilalarının cenuptan İtalyan kı- v112gecmiş bulunduj!µnu ilave et
."'lll cenup müntehacmdan taatının istili~a kıyam etmesine mektedir. 
~Yıl &'irmek ve Belfortu elde bir iş~~t olacağıı~a hin";_<ln v~!- . Roma 15 (A.A.)- Res_m~ ceride 

llıeı-,, müsait bir anda &- yetlerının pek nazilı: oldugunu ıla- bır kararname neşretnııştir. Bu 
· laruı., mühlm miktarda as- ve etmektedir. kararname •İstisnai mahiyetteki 
~U~etler sevketmek tasav- Bu gazete Musolininill bu hare- ilcaab dolayısile harbiye, bahriye 

· ~· bulunduldan mütaleasını kitı müttefiklerle harbe girmek- hava işleri ve İtalyan Afrikası ne
ı1 'lltıııektedir. sizin icra edebileceğini ümit et - zaretlerine ceman 2 milyar liret 

ili lllutıabit, iaviçrelilerin m•- mekte olduğunu ve Duçenin Dal- tahsis edilmiş olduğunu natıktır. 

~a !~!!~~ler !:'a:~!~:et!e~t~~~: b~s~;~f~!~~~~!enen bir ta-
~ l?ı. 12 kilometre cenubunda şındanberi en az dokuz Alman arruzda buluımıuşlaOOır. 

. aıı kll'VVetlerinin gerisine nakliye ııemisi batırılımıştıtr. İn - Hamnes'de karaya çıkarılan diiş
ıhraç edi.lmiştir. İngilizler Jıiliz denizaltıları yeniden Alman man müfrezesi bir İn~iliz harp ge

~ htJif yaralı vermişlerdir. ,ı;ıemilerinin yollarına birçok ma- misi tarafından bombardıman e -
'I ijiı denizaltı gemileri de yinler dökm~şlerdir. dilmi<tir. Düşman zayiata uğra -

\için cenubunda faaliyetle - Burada muttefik müfrezeleri mıst . 

liolanda başkumandanının « T esiim ol ! » emri 

% 15 (Hususi) - Buradaki siddetli bir bombardımandan son- ımetin faydasız olduğuna kani ol
~ sefaretinin bir tebli«ine ra teslim olmuştur. Binaenalevh bü- ımuş ve binnetice ımücadeleyi ter

'"'lancta ba..<ıkumandanı Ge- tün memloket kapıları düşmana ketıniştir.> 
:ltıı \'inııelman bütün orduya açık bulunduğundan ve Holanda Beyannamenin sonunda, Holan
~lınası için amir vermiştir. ordusu aı·kadan da hücuma uğra- ,' danın istiklalini ııeri alacağı ilave 
..._ Yevm.ide deniliyor ki: mak tehlikesın· e maruz bulund"-. ••ıa d ~ edilmektedir. Zeland eyaletinde 
l!ıııı 11 kuvvetleri, Holan a ğundan memleketin mahv ve ha- muharebe devam ediyor. 
"11.ı.a adet itibarile fevkalade rabisine ve sivil halk arasında te
<ı~· Düsman dün Moerbik 
ı;;-'İinü geçmiş ve Rotterdam lefata mani olmak için Baskuman-
t~hti alıru.ştır. Bu iki şehir, danlık artık her türlü mukave -

H<ılandalılar, Amsterdı>m lima
nındaki petrol del'Olarına ateş ver
mişlerdir. 

Belçikada yeni sınıflar silah altına a ınıyor 
~el 15 (A.A.) - Milli mü- J istisna edilenler de orduya alına- / İyi haber alan mahfillerde be -
' nelareti ihtiyat sınıfına caklardır. . yan edildiğine göre Belçika ordu-
~. vaşla ı 16 ile 35 arasında Belııa a}ansı, vazivetin sa!Jlı sunun erkiınıharbiye reisi Gene-

illı;ııı r . . • kesbetmege devam ettiğini ve ral Miehiels müttefiklerin yüla;ek 
Penrlerın sılfilı altına a- müttefik sefaretlerin hükumet harp meclisinde Bekikavı temsil 

'<\~nı bildirmiş~. . merkezini t__erket~e:eri mevzuu edecektir. Bu. meclisin pek yakın-
<tkkaten askerı hızımetten hahsolmadıgını bıldirmektedır. da t.oplanacaf!ı zannedilmektedir. 

Her iki taraf kuvayi külliyeleri karşılaştı 
~ 15 (Radyo)- Alınanlar her iki tarafın kuvayi külliyesi Son haberlere göre Belçika, İn-

ı ~1llıalde bir kıskaç maneıı - karşılaş1n1ş bulunuyor. Gerek bu giliz ve Fransız kuvvetleri Belçi
\!'l>tıııya çalışıyorlar. Liyejin cenbede, gerek Namur - Sedan ka payıtahtıaın müdafaasına ha
\.~ kanlı ve cetin muhare- ceııhesinde yüz biıılerce asker har- zırlanıyorlar. Brüksel civarında 
\01ııyor. · bed~yor. Netice birkaç gün içinde ba51ıyan muharebeler de bütün 

~e Alber kanalı hattında, bellı olacaktır. şiddetile devam ediyor. 

Laheyin de teslim olması için emir verildi 

~ 15 (Radv<!l- Berlinden taarruza karşı mukavemetin, şeh- Holanda başkumandanı Labaye-
haberlere göre Roterdam, ri harap etmekten başka faydası nin de teslim olması emrini ver

~.1~uvvetlerinin tayyareler olmıyacağıru anlıyarak teslim ol- miştir. 
:"'tarın yasdımile yaptıklan mu•tur. 

~,~avas muhabiri Laheyde'ki vaziyeti anlatıyor •t lS (A.A.)- Pazartesi ak- du. Çeteler birçok evlerin olanıın
~ İit• llııyeden Holan_da_da m~- dan ateş ediyorlardı. llluhasama-
1.' r Fr~s':2larla bırliktc hır tın baslangıcında bütün L .. , •. :ıtle
~'\ .lll.uhrıbile hareket eden rini cepheye göndermiş olan Ho-
F 'Jaıısmnı muhabiri demiş- k • 
'<: landa ·umandanhgı Roterdaını 
~•h . miidafaa için ve çete muharcbele-

talarında harekete geçmek için işa
ret beklediklerinden Vaalshaven 
deniz tayyare üssünü kolayca el
lerine geçirdilçs-. Ayni hadise, 
Moordybde de cereyan etmiştir. 
Bu mıntakada bulunan Almanlar '1 rın sokaklarından muha- . . 

,,!ıııda ırnçmeğe mecbur ol _ l~rınınt. La H_:ıy_e v
1
e ~s~erdama ansızın Holandah muhafızlara hü-

'111tk" · t ı · k sırave ıne manı o mak ıçın bu cüm ederek öldürdükten veya si-t. u nazı çe c erı arga - . . .., 
'\;tl~arıyorlardı. Bize refakat kuvvetlerde~ hır_ kısmını gerı çagır ~ah~~ını aldıktan sonra Fransız -

~-•lan miifrezeyi hariciye mak mecburıyetmde kalmıştı. Ro- Ingiliz ve Holanda kıt'alarının il
ıı '~de beklerken nezaretler terdam, Alman nazilerine teslim tisakı için elzem olan mevzileri el-

~l&;rk;;lA~~~~t;ld~k~~ ~;rı:tek~;S~;ie i~;i;;~yor 
'~! 15 (A.A.)- Evvelce de larak Zagrepte çıkan cNov06ti. lıca müzakere mevzuu Balkan an-

~ oldıı);'ll gibi Balkan aa- gazetesi şöyle yazmaktadır, tantına dahil memleketler arasın-
'I ~ ekonoınik komitesi bu 

ı. Sİııde Belgratta toplana _ cBalkan antantı ekonomik ko - da iptidai maddelerin mübadelesi 
q llu toplantı ile alakadar o- mitesinin sekizinci içtiınaında baş- meselesidir. 

~oslavya Moskova'ya bir hey' et daha gönderiyor 

,~t 15 (A.A.) - Ayan reisi teakıp bilhassa şöyle --azmaktadır: Mosk<ıvaya yeni bir Yuıı;oslav h:!-
Ntı'in naşiriefkfırı olan Li- Sureti u:ınumiyede iyi haber a-
·~~ a ınünteşir cSkıvenetz• lan mahfillerde beyan edildiğine beti )lÖnderilecektir. Bu heyete yal-

itu 'iu.e:osla~.l'.a ~ Sovyet ti~ .-öre Yu"nslav ticaret heyetinin ruz iktısat eksoerleri detiil. siya.set 

_t;~;~ =ı;~ıd~d;~J;n U:iihi; Aİ~~a;art:h~a:ı;;;tir. 
~~ 15 (A.A.) - İsviçre hududunda mühim miktarda Alman kıt'alan tah.şit edildiği bildiri! -

, Alman istilasının niçin önüne geçilemiyor ? 
'<lt ,.~ a ~5 (A.A.) - Matbuat, l mekt.,dı"1eı'. Gazeteltı', Holanda 1 yardımına koşmakta ııecikmemiş 
l'I lıildiseıerinin tevlit ettiği ile Belçi~a ta~afmd.an takip edilen iseler de bu iki ;memleket toprak-

\ ıı~klama:ma.ktadır. Gaze - ve kendilerını ıstıladan _lrurta:a. . !arının müdafaasını k.olavlaştıra • 
~l~arun mukavemetten mıyan sıkı bıtaraflık sıyasetinın cak olan erkiınıharbiyelerin teş
~ eı.ı .~ı.e _yeni b~ _vaziyet ~anvaya_ c;o.k vardı:ını dı>kun - riki ~esaisi tekli~i daima red -

·ıı ettıD'tnı ve mühlın me- due:unu ka~detmoktedirler. Mut - detmiş <ıldukları içın Alman isti-
0rtaya çt«tığ'ını itiraf et- tefikler, Belcıka ve H<ılandanın !asına mimi <>lamamışlardır. 

Bugünkü tayyare ihtifali 

~~ inci sahifeden devam) İhtiram sükutundan sonra abide 
'~t ıı, . Türkkuşu, kız mual- önünde ordu, h~va kurumu na -

~ebı, Cur:ıhuriyet ~z lise- mına nutudtlar sovlenntiştır. Bunu. 
·~e ııı kız lisesı, Daruşşafaka, şehir meelisi azasından B. Ekrem 
?<ı' lstanbul, İstiklal, Per - Turun bir hitabesi takip etmek -

ıı.ı <ia"e Vaia liseleri talebe - tedir. 
l] d "etliler ve kesif bir halk Bilahare de havaya atı.ş, çelenk 

.:'r~ın~ll itibaren Fatih tayya- lroyma ve ı?eçit resmi yapılmak-
~,a toplanmısla.Nlır. adı 

've Se tam saat 14 de Fatili t ;;.VA SEFEmLERİ TATİL 
'lııİş1q limiyeden atılan top- EDİI..ıDİ 
~i ınış, merkez komutanı 
~la baçtı.ktan sonra heri<es 

ır dakika sülı:ut etııniş
!i. ~ada limandaki vapurlar 
t;:ııtaıar düdüklerini çalmış-

Tayyare şehitleri ib.titali müna
sebetile bu,l?iin saat 14 ten l5 e ka
dar meınle'ketiıni:ı:in her tarafında 
ıbir saat müıdıdetle tekmil. lıaw faa
ltYeti tatil oh~t.&ır. 

Yeni deniz 

subaylarımız 
Deniz harp <>kulıımuzu muvaf

fakiyetle bitiren 56 Pencimizin 

diplomalarının tevzii merasimi bu 

akşam saat 16 da Heybeliadadaki 
ıınekteo binasında vapılacaktır. 

Bu münasebetle davetliler saat 
14,15 de Könrüden hareket eden 
va.ourlar Heyl:>eliadaya gitımiş!er -

di:r. Merasimden sonra 56 genç ve 

dinç.mezun Hımıid:i.:Yeve uiııırla -
tıacııklııroı.r. 

1 ltalya a'ki Amerikalılar 

' ve İngilizler gidiyor 
(1. inci sahifeden devam) 

Hal halyada otııran Amerikan te
bcasını memlekete dünmeğe davet 
etmiştir. Bu davet üzerine bir çok 
Amerikalılar yola çıkınağa baş -
lanııştır. 

Gazeteler, İtalyanın vaziyetinde 
Almanya lehine husule gelen sa
rahatten dolayı meınBuniyetlerini 
saklamamaktadırlar. 
Fransız ve İngiliz tayareleri dün 

ve !!ece Ahnanva üzerinde bi:rçok 
U<'llslar --a-ımslar deıniryollarını 
tahrip etmisler, askeri mevzileri 
·bıınıl:ıalamıslardır. 

Rcrnada dün yapılan nümayiş
lerde talebe bir tabut üzerine ko
nulan bir İngiliz ve bir Fransrz 
baranım yakmı~lardır. 

Beynelımilel adalet divanının 
La Have'den Cenevreye nakline 
karar verilıniştir. 

İTALYADAKİ İNGİLİZ 
TEBAASI -DA DÖNÜYOR 

Lon<lra 15 (Husus!) - İtalyan 

Asker gözile 

cepheler 

f1 inci salıifeden devam) 
Ahuaıılar Belçika ordularına 

yardımı güçleştirmek üzere Liik
semburgdan ve Majinodan tazvik
lerini arttırmL~l~rdır. Şimdilik 
hakiki hedef Belçikadır. 

Dün aksamki Fransız tebliğinin 
ifade etliği vaziyetle anladık ki, 
Alman taarruzu hakkında ilk yürü
tülen hükümler pek isabetli çık -
n1an1ıştır. Alı11aıı başkunıandanlı~ 
ğı Belçika ile beraber Bekika hu
dudu boyunca uzanan Majino hat
tını ayni hamle ile çiğnemek ga
yesini gütmektedir. 

Çünkü B'-!lçikanın ikinci uıüda
fna hattı sayılan Möz nehri iınti
daJınca taarruza geçen büyiik Al
man kuvvetleri kadar kalabalık 

ve mücehhez hir taarruz kolu 
Longviden Sedana kadar uzıyan 
Majino hattı üstüne ç'lıllanmıştır. 
Majinonun o kısmına yapılan ta
arruz müttefiklerin Belçilı:adaki 
harekita knfi derecede müdahale 
edememeleri i~in başlanan bir hü
cuma hiç de benzemiyor. 

Nitekim Fransızlar bu tazyikin 
ciddiyeti önünde Sedanı boşalt -
ınışlardır. 

Karada bu genişlikte inkişaf e
den harekata Alman hava silahı
nın toptan iştiraki de Holanda ve 
Belçikadan başlıyan taarruzun ha
kiki ve büyük garp taarruzu ol -
duğunu isbat ediyor. 
Almanların 7,000 birinci hat 

tavvare ile her hedefe saldırnıala
rını ancak böyle tefsir edebiliriz. 
Zira Alman ordularuıın birinci 
hat tayyarelerinin 9,000 i geçme
dilri öğrenilmiştir. 

Bu muharebe büyük garp taar
ruzu olduğuna göre, Belçikada ve 
Fransız hatları üstünde bundan 
sonra yapılacak harekatı 011a gö
re takip etmelidir. 

Bulgaristan 

bitaraf kalacak 

(1 inci sahifeden devam) 
tana ımutattan fazla turist gelmek
te olduğL haberini yalanlamıştır. 

Mısırda da her türlü tedbirler 
alınmıştır. Mısırdaki yabancıların 
sabotaj yapmaları ihtimaline kar
•ı delta, barai tavyare meydan -
!arı ve könrüler muhafaza altına 
alınmı< bircok yerler anemnu 
mıntaka ilfın edilmiştir. 

Yabancılar ikat'i mecburiyet ol
mad' \.. "a Mısıra girıniyecekler -
dir. Çölde batı hududundaki şe -
hirlerde sivil ahali tahliye edil -
mektcdir. 

MOLOTOFUN BEYANATI 
Paris 15 (Radyo) - Sovyet Ha

riciye kmniseri Molotof dün, yük
sek suranın i0tiınaında, Sovyet 
Rusvanın Basarabva üzerindeki 

şe!hirlerinde bulunan İnııiliı: kon
soloolarına İta-lvadaki Inııiliz te
baasına ımemlekete dömnelerinin 
tebliğ' edilmesi bildirilmiştir. 

SOBRANYA ~ı:..tst 
REİSİNİN BEYANATI 

Paris 15 (Radyo) - Sobranya 
meclisi reisi dün şu beyanatta bu
lunmuştur: 

·Bulgaristan umumi harpte bir 
çok fedakarlık etmiş ve mukabi
linde hlebir mükıifat görmemiştir. 
Bulgarlar harbin ne dernek oldu-
li'unu acı tecrübelerle bilirler. Bul
.garistan hükfuneti ve milleti Av
rupa ihtilafına karışmak niyetin
de değildir. Kat'i bir bitaraflık mu
hafazasına karar vermiştir. Ve 
Bulgar arazisinden muharip dev
letlerden herhangi birinin geçme
sine de müsaade et.miyecektır. Bi
naenaleyh, şimali Bulgaristan a
halisinin endişeye düşmesin<: ma
hal y<ıktur .• 

Italva harbe 
giriyor mu? 

(Basmnl<8kd~n devam) 
tıırafını!adır. Harbe ;:irdiıl"i ;:-ü·1 de 
Almanya ile birlikte girecektir. 
Yahut da Almanyanın ayağını ka
yar aördüğü-giin J ine kendisi için 
istikhaliıı zafer ve ümi.t vUdedcce
fd ana kadar harp uışında kala -
caktır. 

~iındiki nümayişler şu gayeleri 
htihdaf ediyor: 

A- Alman\'Byı oyalamak 
B- Alman cfkiın umuıniyesini 

beslemek 
C- Müttefikleri tehdit etmek 
D - Mlitıefiklcrdcn ablukayı 

kaldırtmak ve)·a hafifletmek hu
susunda bir pazarlığa girişmek 

E- Ablukayı tahfif ettirebildi
ği takdirde Alınan ve müttefik or
duları arasında cereyan edecek 
kuvayi külliye harbine kadar in
tizar vaziyetinde kalmak. 

Bizim bu anda dahi şahsi görüş 
ve mütaleamız buıılardır. Yalnız 
vaziyet şu şekilde değişebilir ve 
İtalya hemen harbe girer: 
Alınanya ve İtalya Sovyet Rus

ya ile anlaşırlar. Sovyetler, Bal -
kanlarda cereyan edecek muhare
beye bazı tavizler mukabilinde 
lakayt kalmayı kabul eder. Al -
man orduları da Belçika ve Ho -
landayı tamamile kendi hüküm -
leri altına alnıış bulunur. ve garp 
cephesinde bir müddet yeni mev
zilerine dayanarak durur ve tutu
nurlar ve ltalya ile birlikte Bal
kanlara dönerler. Balkaıılarda a
lacakları neticeye göre de tekrar 
İtalya ile birlikte Fransaya tevec
cüh ederler. 

Fakat, bu biraz hayali bir hare
ket tarzıdır. Çünkü, vaziyet bu 
kerteye geldiği takdirde Sovyet 
Rusyanın, Amerikanın, japonya
nın dahi harp harici kalınası mev
zuu bahsolamaz ve bütün dünya 
karma karışık olur. 

Binaenaleyh, bizce garp cephe
sinde muharebe başlamıştır ve 
devam edecektir. Almanya harbi 
bitirmiye mecburdur. Bunun için 
de kat'i neticeyi almak gayretini 
güdecek ve kuvayi külliyesini İs
viçreden de harekete getirerek 
harbe sokmak çare ve fır
satını anyacak, hava kuvvetle -
rini de Holanda sahillerine tabiye 
ettikten sonra İngiltereye durmak
sızın saldırmayı tecrübe edecektir. 
İtalya da bu hareketi takip etmek
te devam eyliyecek ve müttefik
lerden hiçbir taviz koparamadığı 
gün harbe girip girmemek husu
sunda Amerika ve Sovyet Rusya
nın vaziyetini de hesaba katarak 
kendisini ayar edecektir. Ancak, 
henüz bu saat gelmiş deiildir. 

ETEM İZZET BENİCE 

haklarından vaz ııeçmediğini, fa
ikat bunu bahane tutarak Balkan
lara ateş veıımeık niyetinde bu -
lumnadı,ğını söyleınistir. 

, ... KA GITÇILARA~ı 
Ambalajlık iade gazete kağıtları bundan böyle müteahhide 

verilmeyip doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa çıkarı
lacaktır. 

500 kilodan aşağı olmamak üıere talip bulunaııların her hafta 
pazartesi günleri sabahleyin saat 9 - 11 arasında gazetemiz idare 
miidürlüğiine müracaatları. 

y AR J N matinelerden itibaren 2 BÜYÜK FiLM 
iPEK Sinemasın~a slR DEN 

, 1-AS/ KAHRAMAN 
Fransızca sözlü Aşk - Kahram8lllık ve muazzam heyecanlı fümi 

.Baş rollerde: VAR NE R BAK STER - F.BEDDIE 
BARTHOLOMEW - AKLEEN WHELAN 

2- LOREL HARDİ ... (?)T:!:ı:f 

=ı- ~ ON T 1': L G Jt AP' -141\IAYIS 19.10 

-- -
SON TELCRAF'ın tarihi teh-ila.11: 64 

Reşit Pafanın Ha!,ratı 

MAKEDO ~A ATEŞLER İÇİNDE 
Yazanlar: 

bkender f . .SERTELLi Cevdel Retil YULARKIRAN, 
!::"'- .. -

Muhabereyi Hüseyin Hilmi 
Paşa idare ediyordu 

Bereket versin ki, o sırada Reşit 
Paşanın telgrafı da vilayete ve 
viliyetten müfettişi umumiliğe u
laşnıış oluyordu. 

Reşit Paşa gece yarısı telgraf- 1 
haneve çağırılıyor: 

- Zatı şahane makine başında- / 
dır .. Arnavut Şabanın dağıttığı be
yannameler bakında fazla ma!U -
mal ., ·sa hemen bildiriniz. 

D, ~·iyor. Muhaber.eyi müfettişi 
umunu Hüseyin Hilmi Paşa idare 
ediyordu. 

Reşit Paşa, yazdıklarından fazla 
ınalfimat elde edemedigini söylü
yor ve mevkuf Şabanın ağ-zından 
fazla liif almak kabil olamadığıııı 
ilivc ediyor. 

Gu;-•kten, Şaban hemen hemen 
ağ:zıuı açmıyor gibiydi.. Beyanna
melerin kinıin tara{ından kendisi
ne verildiğini. anlamak kabil ola
mıyordu. 

Saraydan ::elen emirler ise ço~ 
şiddetliydi .. . Merkumun tazyik ve 
tehdit edilmesi ve her ne suretle 
olursa olsun söyletilmesine çalışıl
ması. bildiriliyordu. 
Reşit Paşa, bu mesele etrafın -

da gizliden gizliye yapılan tahki
kata devam edildiğini ve Şabanı 
söyletmeğe çah~acağını arzetu. 
Telgraf muhaberesi bir saatten 
fazla ~ürmiiştü. 

Yıldız sarayı bir dereceye ka
dar tatmin edildikten sonra, Hü -
seyin Hilmi Pa~a, gayet malırem 
olarak, makine ba~ında Reşit Pa
~aya sordu: 

- Bu nıeselenin içyüzü.nü bi
liyor musunuz? 

- Biraz biliyorum. 
- O halde bana mahrem olarak 

yazınız. 

- Hususi olarak ya:ı:abilirim. 
Fakat, resmen bundan fazla ma
lü.mal veremem. Çünkü, hadise 
etrafında yapılan tahkikattan baş
ka bir şey bilıniyorum. Yazacak -
!arım, indi mütaleattan ibarettir, 

* 
Katliamın son safhası .. 

Bu arada Rum ve Bulgar köyle
rinde dolaşan jandarmıunız eııki-

ya takibinde şiddetli faaliyet gö,._ 
teriyordu. 

Abdülhamit bir taraftan •hür
riyet. ~ilerin ve hükumet konağı 
duvarlarına beyanname yapıştı -
ranların takibini irade ederken, 
diğer taraftan da siyasi hadiselere 
yol açması ihtimalini düşünerek 
Karacaköy kjltii.mi hakkında tah
kikat ve takibata devam olunma
sını istiyordu. 

Yıldız sarayı ile Sel5nik arasın
da gece yarısına kadar süren 
chürriyet meselesi. muhabcresi
ııin ferdası gecesi - Abdülhamidin 
yine uykusu kaçmış olacak ki • 
gece yarısından sonra Hüseyin 
Hilmi Paşa, Serez telgraf hattını 
Reşit Paşa ile konuşnııya lıasret
mieoti. 

Reşit Paşa heniiz bir gere evvel
ki yorgunluğ"un ve ilzü11tünün te
sirinden yakasını kurtaramamış -
ken, ertesi gtte de tatlı uykusun
dan teliisla uyandırılıyor: 

- l\lüfettis paşa hazretleri sizi 
makine başında bekliy<..-iar. 

Rcsil Paşa şaşırıyor ve geceliği
ni alelacele (ıkarıp giyiniyor. Tel
grall.ıaneye koşuyor. 

Makine başında konosmalar baş
lıyor. 

Vakit, gece yarısından iki saat 
sonra .. Yani alaturka saat sekiz. 

llüscyin Bilıni Pa~a soruyor: 
- Knr:ıcaköy talıkikatma gön

derdiı.;imiz müfettis A_~alı Be~· (1) 
henüz vak'a mahallinden dönme
di nıi? 

- Geç vakit döndüj;;ünü haber 
aldım. Sabahleyin erl«'nden ra
porunu )·azıp göndereceğini söy
lemiş. 

- Mumaileyhi derhal telgrafha
neye çai;.rtınız. Padişah makine 
basında beklerken, Agah Beyin uy 
kuya yatması şayanı hayrettir. 

Kolağnsı Agiıh Beyi ~arçabıık 
yatağından kaldırıp tcll(rafhaneye 
getiriyorlar. 

( De~'amı var) 
~~~~~~~~ 

(1) Karacaköy katlifunı üzeri
ne, takibat müfettişi uitvanile Se
lanikten Scrcze ı:clcn erkıinıharbi· 
ye kola.i:alarından A:ı::fıh Beydir. 

Sultanahmet sulh 3 üncü hukuk ı 
lıfıkimliğir 1en: 
Davacı l. ~rgi kızı Amalya vekili · ş ,..1 F A 

avukat Y ervant Latif tarafından 
İstanbulda Asmaaltında 26 No. lu 

~:a~~:~h:~~fo/ıo113Jo~~~u d~= BULMUŞ 
ya ile a0ılan haczin fekki davası-
nın yapılmakta olan muhakeme- v 
sinde müddeaaleyh Hıristonun öl- G R 

1 düi!ü oolisçe yapılan tahkikattan A 
anlaşılmasına ve veresesinin dahi 
ikametgahının merhul bulunma -
sma binaen ilanen davetiye ve 
muameleli gıyap kararı tebliğ e
dildiği halde mahkemeye ııelme
miş ve itiraz dahi edilmemiş oldu
ğundan Galatada Topçular cad -
desinde Cami ittisalinde eski 278 
ve 278 mükerrer yeni 262, 262/1, 
262/2 N<>. lu odaları müştemilatı 
dükkanın tamamı 108 sehim iti
barile 5 sehiminin davacıya ait ol
duğu ve işbu ııayrimcnkul üzerine. 
Hıristonun alacağından dolayı 
1295 tarihinde haciz k<ınmuş ve 
o tarihten buııüne kadar da tak;p 
edilmemiş bulunması hasebile icra 
ve iflas K. nun muvak:kat 4 üncü 
maddesine tevfikan yalnız davacı 
Amalyanın hissesine mevzu hac
zin fekkine ve 400 kuruş il3.ın har
cının davacıya aidiyetine 25/3/94-0 
tarihinde !(lyaben hü.kiim veril -
miş olduğundan tarihi ilfından 
itibaren sekiz ,l?iin içinde temyizi 

Bay J. O. C. Yazıyo·: 
Eksariya olruyuI"1z. Tedavi gören 
iliçlar v~ fakat, ALLCOCK 
yakısındoı balısooJincc, kat'i)'Y"'n 
müba.'.ağa değildir. Bir zat ~am 
ia.tlı'.k ettiği b.r ALLCOCK yakısı, 
bir g.ece zarfında tesirini ı:östere
rek ve devamlı s;cakhıit tevliıi e
derek $ıy.an mahalli teskin et
miştir. 

ALLOOCK, roma>tizına, lumbago, 
siyatik, delikli ALLCOCK yakıla
rile ı;.:faYeı> olmuşl:;rdır. 

ALLCOCK yakıl~rını.n tevlid et· 
ti$ sıhhl sıcakhlı:, OTOiMA TİK BİR 
iMASAJ gibi hemen ağrıyan yıeTin 
etrafını kaplar. ALLCOCK. yakıla
rmıdalk.; kırmızı dcire ve brtal re
&imli ma:r1kasına dilııkat ediniz. Eo
zanelerde 27 buçuk kuruştur. 

dava edihnedii"i takdirde hükmün 1-------------
kat'iyet kesbedeeeği ilan olunur. 

1940/101 

Sultanahmet 5 inci sulh hukuk 
hakimliğinden: 

Akıl hastalığına müptela oldu
ğu tabip raporile anlaşılan ve ha
len Bakırköy emrazı akliye ve a
sabive hastanesinde tedavi altın
da bulunan Hüseyin Jru:ı Meliı.hat 
Fosforun hacrile kendisine anası 
Muhsinenin veliiyetine konduğu 
ilan olunur. 94-0/126 

Şehzadebqı 

FERAH Sinemasında Telefon: 21359 

1 - AŞKIN GÖZ 
YAŞLARI 

Türkçe sözlü Arapça şarkılı 
2- BRİTİCH Paramunt Jurnal 

Türkçe 
3-KANLI PUSU 

BU AKŞAM 

MELEK 
Sinemasında 

Sizi kahkahalarla güldürecek 
Zevkli, Neş'eli ve Sevimli 

bir film 

MADAM ve ŞOFÖRÜ 
Fransızca sözlü. Baş rollerde: 

CONSTANCE BENETT 
Ve e~1!.1'!.~~İıl BRY AN AHERNE 

BU RAKİKI BİR KAHKAHA TUFANIDm 



Beyoğlu Birinci Sulh ı----------------~1 

~::inH!::~~j::~u~~- AQaran saç;ara 
de l<'aikeaşa soka,i(ında lJ No. Jıu 

apartımanın birınci dairesınde İz- J u VAN T .• N 
maro aleyhlne artıih davada: Müd-

Devi t Den.izyolları İşletme uıııuııı 
Müdürlüğü ilanları 

I _______ :;:::::.::=.;:..:.::;:;:;;.;, ___ ~:-.: ,,ı 
M••" Munammeıı kira joıl 
t~lll 'f. 

bedoli ı,. ~ 

. 

HIKA 
Kiraya verilecek mahal 

Bardan cıkınca 
' 

• • • ' dei vekili vesaikini ibraz edeceği- KAN z u K ni bevan ve bundan bahisle jllyap 
kararı tebliRini istemiş ve müd
deialeyhin tkaınetg-filıının meç -
hulivetine mebni ı?ıYaP kararının 
on beş gün müddetle ilanen teb -

L. Kr. s 1' 
Samatya işkele arsası 110 - 108 ~ 
Kadııköy vapur iskelesi iç !büfesi 1452 - 5 ,.. 

l: __ :...Y:.:•;.:;.z•:..."_:_R_E...:Ş:..A_T __ F_E_l'._z_t __ Saç boyaları ıaçlarm tabü 
renklerini iade eder. Ter ve 
yıkanmakla çık.mu:, daima 
Bahit kabr. Knmral ve siyah 
renkli 11hhi ıaç boyalarıdır. 

Bostancı i:ıkelesinde dükkan 72 - 9 ~ 
Büyük.ada iskelesinde 11 No. lu düat'k11n 120 - . ıar 1/6/~ 

İdaremiz malı olan yulraru:!a mevkileri yazılı bına kifaı•a ' "" 
rihinden itibaren birer sene müddetle açık arttırma ıle ·natJar',1 
cektir. Senelik muhammen ikira bedelleri muva.kkat. ~mı nıii""'" ti 
!eri hizalarında yazılıdır. Arttırma 21 mayıs 940 tarıhınt te.ı<WeJ11'J 
günü saat 15 de alım satın komisyonunda ~arıılacaktır: 5 a ıııuır 
yin olunan gün ve saatte muvakkat teminatlarile .komiSY011 

/ 

Sabri Bükillmez, yirmi sekiz 1 
yaşına geldiği halde, muayyen bir 
meslek, bir iş tutmuş değildi. Bu
na, zaruret de yoktu. Çünkü, baba
smm kesesiııdeu yiyip, içiyor, ge
ııiyOE, eğleaiyordu. Allah seliun~t 
ff1Sin, pederi, Balıkpazarmda bu-
yük bir yağ ticarethanesinin sa • 
hibi idi. Artık, bu ctüccaranı mu
teberandaı» olan peder beyin - Ur
fa yağınm kilosunun 158 ye ol -
dueu şu sırada - ne kazanıhğun 
var~ luyas edin .. 

Sabri Bükülmez, sözde, babıısı
mn yazıhanesinde katipti. Fakat, 
adı katip .. Ne gelir, ne uğı-ar, ne 
de çalışırdı. Her gün bir bahane 
bulur, kah hastalanır, kah mühim 
bir işi çıkardı. Bütün bu bahane -
ler, mazeretler tabii, tek bir nok
tada toplanıyordu: Sabri Bükül
mez, bütün ömrünü çapkınlıkta, 
hovardahkta geçiriyordu. Altın -
da, gayet lüks bir otomobil vardı. 

İstanbul kazan, o kepçe, sabah
tan ahşama kadar şehrin caddele
rinde, meydanlannda, uzak semt
lerinde, sayfiye, ej:lence yerlerin
de mekik dokurdu. 

Babasının biricik oğlu olduğu 
için, biraz da fımartı.lıyor, yüz bu
luyordu. Delikanlının masrafı, ar
tık hesabı, kitabı aşmıştı. 

Sou bir haftadır, Sabri Bükül -
me:ı:i, her sabah Flurya yolunda 
ı:örüyorlard.ı. Erkenden apartı -
mandan çıkıyor, garajdan arabayı 
cıkartıyor, Topkapıdan haydi Ba
kırköy yolun.-; oradan Fluryaya_ 
Onu, Topkapıya kadar yalnız gö
rüyorlardı. Topkapıdan sonra, ya
nında bir de genç kız peyda olu
yordu. 

Sarı saçlı, yeşil gözlü, artist ya
ıulı, vukarıdan bakışlı bir genç 
luz .• AllLı için ı:üzel birşeydi_ 

Sabri Bükülmez, bu kıza tutul
muştu. Batta, delice seviyordu.. 
Bu Florya gezintileri, Çekmecele
re kadar uzuyor, öğleyin, plajdaki 
lokantalardan birinde yemek yi
yorlar; hava kararmak üzere iken, 
dönüyorlardı. Bazan, arabayı, bir 
ağaçlığın altında hıra.kıp, iki sev
dalı, tenha sahillerde geziniyor -
!ar, uzun uzun denizi, ulu.klan 
seyrediyorlar, fısıl fısıl, birbirle
rine birşeyler anlatıyorlardL Böy
le, tenha deniz kenarında, iki genç 
sevdalı ne konuşur, ne anlatır?. 
İşte o likırdılardan._ 

Fakat, bu sarı uzun bukleli saçlı 
genç kız, o kadar sıcak kanlı bir
şeydi ki, ı:ün geçtikçe, Balıkpaza
rmdaki ticarethanenin yağlarını 
bile eritmeğe başladı. 

Çünkü Sabri Bükjilnıez, baba
sından aldığı muayyen aylıkla ge
çinemiyor, bu aşm masrafları kar
ıılamak için, muhtelif bahaneler 
bularak, yazıhaneden - borç na
mile - boyuna para çekiyordu. 

Delikanlının babası Ahmet Bü
külmez, oğlanın bu son vaziyetle
ri karşısmda nihayet daha fazla a
lakasız duramazdı. Meseleyi gizli
den gizliye tahkik etmeğe başla
dı. Peşlerine bir adam koydu. Sa
rışın genç kızın, son zamanlarda 
işlerine nihayet verilen ec:nebi bar 
artistlerinden biri olduğunu tes -

l\o.221-59 

bit etmişti. Sabri Bükülnıez, kadı
na bir apartıınan tutmuş, onu bes
liyordu. 

Ahmet Bükülmez, için için gül
dü: 

li,ğine karar verihniş olduğundan 
muhakeme günü olan 3/6/94-0 saat 
9,30 da malı.kemeye bizzat veya 
hilvekfile ııelmeniz muameleli 1(1-

yap karan makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 940/1401 - Kimbilir, dedi, vazifelerine 

nihayet verilen bu bar artistle -
rinden daha kaç tanesi, böyle yeni Beyoğlu Birinci Sulh 
bir işe girmiştir. H k k h k 1 d 

Fakat, bu vaziyete, bir nihayet U U a im iği O en : 
vermek lazımdı. Yazıhane başıboş Hazinenin Beyoj\Junda Tomtoıın 

INGILIZ KANZUK 
EEZANESI 

BEYoGLU - İST ANBUL 

Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
olamazdı. Sabri Bükülmezi yola sokak eski Acıçesme yeni Bostan
getirmeli, onu işe ısındırmah idi. •başı caddesinde 24 No. da Öğiist 
Yarın, babası gözlerini yumarsa, Kol"çt al hin t ı; d d · 1 en ey e aç 1 ı ava a. Hfilen sahipleri elinde bulunan 1939 ve daha evvelki seneler mah-ne olacaktı?. Sabri Bükülmezle be- Müddeialeyhin ika:metııahının 
haber bütün aile se!il olur, tica - meçhuliyetine mebni mahkeme _ sulü aıfyonların toprak mahsulleri ofisince aşağıdaki şartlarla ve peşin 
rethane iflas eder, kapıları kapar- ce on beş gün mü<!detle ilanen para ile mübayaasına karar verilmiştir. 
dı. Çü.knü, delikanlı, henüz, bu tebli"ine karar verilmiş olduğun- 1 A - Aiyonlar 1940 senesi mayıs nihayetine kadar İstanbul depo-
yazıhaneyi idare ve idame edecek d uhak 3/6/940 
halde değildi. Onun aklı, bu işi an m . eme günü olan suna teslim edilmis bulunacaktır. 
öğrenmekten :ıiyadc, sarı saçlı ka- saat 9,3o da. mahkemeye . bi~_t B - Bu müddet zarfında getirilen afyon depoya ~iris sırasile muaye-
dınla me•guldü. Halbuki, ticaret veya bilvekfile ııelmenız teblig •• b · t tul ak · k b tefrik edildikt a usur d • ma:kamına kaim olmak üzere ilan neye ... ı u ac , ınce ve a ası en sonr u a· 
hayatı, böyle hovardalığa, miras- olunur. 94011624 iresind nümunesi alınarak tahlil ve bunu müteakıp tartısı ve kat'i 
yediliğe gelmezdi. ı--------------tesellümü yapılarak bedelleri ödenecektir. 

Ahmet Bükülmez, uzun ıı:zun, bu B " I B. S I işi nasıl yoluna koyabileceğini dü- eyog U ırinci U h C - Hikemi muayene neticesinde mağşuş bulunan afyonlar müba-
şündü. Oğlanı çek.ip çevirmek, ya- H k k H -k • I' • • d yaa edilmiyecektir. 
zıh an eye bağlamak, 0 kadını de- U U a 1 m 19 in en : D - Bu afyonlar için takdir edilen kıymet ince toplanmış olan-
fetmek JazımdL Hazinenin Beyoğlunda Tarla - )arın beher morfin derecesi .40. kırk kuruş ve kaba toplanmış olanla-

Sabri Bükülmez, yeşil gözlü sa- başı Tirşe sokaık 1 iNo. da Paraş - rın beher morfin derecesi .30. otu< kuruştur. 
rışın kadınla Flıırya gezintilerine ıkovi Zisopalo aleyhine açtığı da- \ E _ İstanbul haricinde bulunan mutavassıt veya zürra ellerinde 
devam ediyordu. Sanki, toy bir vada: Müddei aleyhin ikametııiı-
çocuk gibi, onun gönlünü kara • hının meclıuliyetine mebni mah _ bulunan afyonlarını bizzat İstan.bulagetirmedikled takdirde afyonları-
sevda bürümüştü. Kadın da, bit- kemece on bes gün müddetle ila- nın iptidai ve kat'i teslim ve tesellüm muamelesi, bedellerinin tahsili 
tabi, sever görünüyor, hulyalı ba- nen tebliğine karar verildiğinden için noterden musaddak bir vekfiletname ile !stanbulda münasip göre-
k.ışlarile, ic çekmelerile, delikan- muhaekeme l(ilnü olan 3/6/94-0 sa- cekJeri bir mutemedi vekil tayin debilirler. c3620• 
lıyı gittikçe kendisine bağlıyor, at 9,30 da mah.lı:eıneve bizzat veya 
ona, efsane kadar güzel aşk ma- bilvekfile ııelmeniz tebliğ maka -
salları anlatıyordu. mına kaim olmak üzere ilan olu-

Sabri Bıikülmez mes'uttu. Yeşil nur. 940/1396 
gözlü kadından başka, hiçbir şey 
düşünmüyordu. Ne yuzıhane, ne 
babası, ne Avrupa harbi, ne Al
manyanın istila planı, ne Çember
laynin nutku ... 

Dünya ve hayat, bu yeşil gözler 
demekti. 

Fa.kat, bu saadeti bozan bir hli
dise oldu. Bir akşam, Floryanm 
üst tarafındaki korulukta dolaş -
tıklan sonra, avdet için, yol üze
rinde bıraktıkları otoınoLile doğru 
gelen sevdaWar, arabayı yerinde 
bulamadılar. 

Sabri Bükülmezin rengi bir an
da sapsarı ııldu. Onu, bir telaştır 
almıştı. Sağa sola koşuyordu. Ora
dan geçenlere sordu. Otomobil 
yoktu. 

İstasyon polisine müracaat etti. 
Otomobilinin çalındığını haber 
verdi. Derhal telefonlar isledi. Her 
tarafta, numarası söylenen araba 
aranıyordu. 

Vakit, geç olmuştu. Hava karar
mıştı. 

Sabri Bükülmez, sevgilisile be
raber, ilk defa trenle istanbula 
döndü. Sirkecide iner inmez, doğ
ru emniyet müdürlüğüne koştu. 
Biıdiseyi anlattı. 

- Merak etmeyin, dediler, bu 
gece, en geç yarın sabah arabanız 
bulunaca1'tır. 

Sabri Bükülmez sevgilisini apar
tıınana bıraktı, eve döndü. Kim
seye görünmeden, delikanlı oda
sına çek.ildi. Fakat sabaha kadar 
uyuyamadı. 

Ertesi gün, güneşle beraber 
kalktı. 
Doğru f!ınniyet müdürlüğüne 

Beyoğlu Birinci Sulh 
Hukuk Ha k. imliğinden: 

Hazinenin Beyoğlunda Kuloğlu 
mahallesinde Faikpaşa sokağında 
13 No. lu apartımanın 2 inci da -
iresinde boyacı jozef aleyhine aç
tı iiı davada: Müddei vekili vesa
ikini ibraz edeceğini söyliyerek 
mudileıaleyhe ıııyap ıkararı teb -
liiiini istemiş ve müddeialeyhin 
ikametaahının meçhuliyetine meb
ni ıııvap kararının ilanen on beş 
<'Ün müddetle tebli l!;ine karar ve
rilmiş oldui!'undan anuhakeıne gü
nü olan 3/6/940 saat 9,30 da mah
kemeye ııelmenlz muameleli ııı -
yap kararı maka:ınma kaim olmak 
üzere ilan olunur. 940/1390 --
koştu. Memurlar, delikanlıyı gö
rünce, gülerek müjdelediler: 

- Arabanız bulundu efendim, 
altıncı şubenin önünde duruyor. 

- Çok teşekkür ederim. Hangi 
al~ak, namussuz çalmış?. 

- Burada efendim, ne%aret al
tında .. 

Bir kapı açtılar. Sabri açılan 
kapıdan içeri bir adım atar atmaz 
durakladı. Derhal geri çıkmak is
tedi. Memurlar tutmasalardı, dü
şecekti. 

Otomohil hırsızı babasının mu
hasebeci•i Kenan Işıksever idi. 
Yazıhane muhasebecisi şöyle 

mırıldandı: 
- Pederiniz seliiın söyledi.. O

tomobil gezintilerine nihayet ver
menizi ve artık yazıhanede çalış
manızı rica ediyor. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muhammen icar 

Tophanede Necatibey caddesinde 
:ıu.1a altında 343 No. lu dükkanın 
icarı 
Boğaziçinde Baltalimanında balık
çı.11"< meiktebi olarak kullanılan Bal
taliıınanı, sarayı arltasında yeni Re-
fikbey caddesinde Jı:B.in 4No. h a-
hırla 8496 metre murabbaı meydan· 
lığın icarı 

kira mü J deti 
bedeli aene 
Lira 
13fi 3 

179 3 

Muv kkat 
temi ııat 

Lira 
31 

41 

Yukarıda vazıh ııayri menkuller hizalarındaki muhammen senelik 
kira bedelleri üzerinden üc; sene müddetle ve ayrı ayrı kiraya verilmek 
üzere açı.k arttırmaya konulmuştur. Arttırma 16/5/940 perseımbe günü 
saat 14 d e m illi emlak miidilrlüğünde toplanacak olan ikaınisyonda ya
pılacaktır. Senelik !kira üçer ay ara ile cHirt taksitte ve ber taksit peşin-
dir. (3475) 

İstanbul Defterdarlığından: 
Muha•men Muvıklc: a 

bedeli t~minat 

Lira Kr. Lira Kr. 
İst~bul Tersanesinde mevcut köhne Midilli mo
törü enkazı 
İstanbul Tarakçılarda Czairli hanında mevcut 
müstamel 35 adet koltuk. 

30 2 25 

70 5 50 

İstanbul Tara!kçılarda Cezairli hanında mevcut 557 25 42 00 
mefruşata müteallik muhtelifülcins637 kalem eşya 

Yukarıda enkaz ve müstamel eşva hizalarındaki muhammen be
delleri üzerinden açık arttırma yolile ayrı avrı satılacaktır. İhale 20/5/ 
940 pazartesi günü saat 14 de milli emlak müdür!ü'1ünde müteşekkil 
ıkomisvonda vapılacaktır. Satış bedeli nakden ve peşindir. Taliplerin 
muvakkat teminatlarını yatırıp muayyen gün ve saatte lı:oıınisyona mü
racaatları. (3594) 

Sahip ve neşiryatı idare eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Basıldı,tı yer: SON TELGRAF Matbaası 

- Fevkalilde.. 

arı. (3642) __...,... 

ADEMİ IKTioAFl .... M.fj'B-H 
Tabletleri her eczanede bulunur 

Pno+a ntuıu 12SS) Galata. lataob.11 

--------------·--·----~---------~ 
YENİ HAYAT 

Türikiyede nefasetile şöhret 
bulıan hakıiki v ı e63iS YENİ 
HAYAT kaıremelı>L:ıırı birolr. 
O da ABDÜL VAHİT TURAN 
maııJ<a.sı.d.m:. Kahv.ıcileır İ.Qİl1 

nefis lokıımlarJJnız vardır. 
a.drese dik.kat : Galata Necatibey 
~ddesi No . 92 Telefon: 40058 ~/ 

..... ~,,J 
..:.=-~~~~~~~~~~~~·~~~~~~--- . u 

iiJIC~ 

Sarıye:r Sulh Hukuk 
Mahkemesinden: 

Hasan Mizaç ol!luna: 
Yeruıı:öy Mollaçelebi mahal -

lesi Cami ders sokaık 7 numarada. 
İstanbul muhakemat müdürlü

ğü vekili avu.ka t Naim Yenir ta

rafından aleyhinize açılan 93 lira 
29 'kuruşun faiz ve ücreti veka -
letle bir liıkte tahsili davasının ya
pılan duruşması sonunda: 

93 lira 29 kurusun tarihi dava 
olan 24/10/940 tarihinden itiba -
ren vfuxl.e be · faiz ve yüzde beş 
avukatlık ücreti ve masarifi mu
hakeme ile birlikte tahsiline tem
yizi kabil olmak üzere 3/5/940 ta
rihinde ikamet"ahıruzın meçhul 
olması hasebile 91vaben karar ve
rilmiş olduğundan mezku. karar 
huliisai hüküm makaımına kaim 
olına.lı: üzere ilanen tebliğ clunur. 

1 1351 Hicri 1 
Rebiüliıhır 

7 

940/89 

IJSC &uml 1 
Nisaa 

2 
194.0, Ay 5, Gün 136, Hıdır 10 

15 Mayıs ÇARSMIBA 

Vakitler Vasa i ı Ezani 
Sa. Da. Sa. Da --

Güneş 4 43 9 24 
Öğle 12 10 4 51 

İkinci 16 06 8 48 

Akşam 19 19 12 00 
Yatsı 21 09 ı 50 

İmsak 2 39 7 20 

İstanbul aslive 3 . ıf 
mahkemesinden: . diS ve'J'?..rıl 

Yarasimos Evyen.ı J{~ı • 
rafından Beyoğlund8 d• 
yokwıunda Kabulof!iuJl.,de tJl~ 
handa 12/9 No. lu da_~~pJa JjJ 
Hayos İosif ile Bev0 1! aJıl il ' cı 
Kocaaj!a s<>kağında 11 ııJııııl .,pi 
tımanında 4 N o. da ;f eY )ıl~~,.ı 
hendis Is tef an Hayos 11, ~,ı 

, çılan davadan dola:VI kik91 

leyhlere ilanen tahırıaııl'1 
tebliğ edildıf!i halde ,3 .ı:ı\ı p.ı' ,. 
ııelınediklerinden ı:ı'·:ı ~ 
tahkikatın icrasına ~7cr'° ~, 6 
rarının müddeaaleY .k8t;ll P 
n en teblij!ine ve t~iJlf ı·t~ ı' 
günü saat 14 de t · rı ııı• 
deaaleyhlere yirmı J!~Yf" 
rilmesine tahkikat _ ııdol' f1' 
ikarar verilmis oldUi!U ~9ııl' 1urf 
rıda isim ve adresl:'"'iiııJcı:.ı 
deaaleyhler ilfuı ıru:ıııııa >..r;e !" 
ren işbu l(tyap kar;:;ı-ıeri ·C 

icinde itiraz etm nl<eP'e~ı 
zılı l(iln ve saatte m3 ıı~ı~9 ,.ı 
medikleri takdırcle Jj~eCe~1 ,~~. 
yaplarında devam e dB ~~ ıl 
ibaotaki ıııvaP kararı 0ıd"" 
me duvarına asıJJlllS 
olunur. (26953) 

zAi'İ !)32. 
Tıp fakültesinden. ıd;;ı,ııııı 

aldıi!ıım hüviyet cu r. ,ıı 
ettim. Hükmü yokfe~ 

~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİ~~:::ı .. iP ' 
Ziılırevi ve cDI •ôıJlt' 

Dr.Hayrı "1'"~' 
.ıı• ,.., 

Öğleden soor• 11<1 •p> ..... , 
kartısuıcla B- •l368 

No. 33 Telefon 

r~'). J)ııC pı9 . 

Yazan: Rahmi Y AGIZ No: 107 
Sultanın acele sua , JI 
iı: 1 olıl~· . J 

- Ne haber, nası . i 'I' 
Savua kralı, henüz gene bir de

likanlı idi. Fevkall\de güzel bir 
şahsiyetti. Cem, Savua hôkin1ine 
büyük sevgi ile bağb olduğu gibi, 
Savua hakimi de Cemi çok fazla 
sevivordu. Bu sebeple hemen her 
gün ve gece hakimle Cem, bera -
ber eğleniyorlardı. 

· - Haydi hayırlısı.. Herhalde 
çok dilber bir şeymiş ki .. Seni bu 
hale getirmi~. 

- Yoo .. Anladıil'ın gibi dejtil.. 
- Cok mu zen&indi yona?. 
- Öyle .. 

Donanma Geliyor 
Alman artisti?. ~yetil' ;t 

V .k. b'"klüın "a ıoP· e .. ı ı u ııır• 
mıyan Sarım bUJl . ı'...r 
cevabı yapıştırdı:. 8Je>iP

1ı 1~1" • 

Yazan: M. SAMİ KARAYE\. 
- Kaptanını .. Şikarın güzel de-

ğilse .. Para ne işe yarar? B " k l d • ,. • h k 
- Sen şikarımı kadın mı zan- U anı arşı aşınanın ver ıgı eyecanı bastırma 

- Sultanımı':'. ~ ıısııf 9tı1 
getirmek için but;İ~Jllİıc ı:ı' 

Kaptan sevinç içinde idi, hatta neş'esinden 

sarhoşluğu gitmişti.Cem sultanı satmak hiçtendi \ 

Cem Sultan da öğleye doğru u
yanmıştı. O da sabah olurken ya
tağına ııirmişti. 

Frenk Süleyman Bey, Cemden 
evvt~ kalknııstı. Şehzadenin dai
resine gitti. Ağalaı·u sordu: 

nediyorsun be?. • • • S" 'k • b-kJ" b' d Jk k J _Ya, nedir? Ne zannedeceğim? IÇln arım ı l U Um lr a &VU tavrı a mıfh 
- Hele biraz düşün? 
_ Deniz üstünde değiliz ki, baş- Süleyman ağa, otomobili Meci- 1 

ka türlü düşünebileyim.. diye köyünde bırakarak köşke ya-
lünde bambaşka bir his kımılda
nı.şı meydana getiren şu sevgi ile 
bu i"" daha fazla ehemmiyet ver
meğe başladığını, hayatında ilk 
defa parayı ikinci plana alarak ken 
di gönlüne hizmet ettiiini kendisi 
de itiraf ediyordu. 

mız tamam .. Efeıı ı ıt 
vermeğe geldim!. .9pl 

N .• ' - eyı. .;e·· · 
_ Yaptıklarıın1•1 ıı./' 

larınuzı... b•~o·ıc p 
_ Peki anlatın .• 1ell ıı·· l 

Cem Sultan ve Cem Sultanın 
maiyetlııde bulunanlar hep göz 
hapsinde idiler. Şövalyeler, en :ıi
yade Frenk Süleyman Beyden çe
kiniyorlardı. 

Frenk Süleyman Bey hem bilek
li ve kuvvetli bir adamdı ve hem 1 
de birkaç lisana vakıf bir şahsi -
yetti. Sonra Frenk Süleyman Be
yin Cem Sultan nezdinde nüfuzu 
büyüktü. 

Sövalyeler bir entrikaya ve şey
tancte düşmemek için her türlü 
tedbirleri alınış bulunuyorlardı. 

Frenk Süleyman Bey odasına 
geldiği zaman yatacağı yerde se
dire uzandı. Derin derin düşün -
meğe başladı. 

Süleyman Bey. Venedikli kap
tandan fazlaca nı itvar olmuştu. 
Çünkü herif tauı manasile kor -
sandı. 

Süleyman Bey, pl8nlarını, ter
tibatını, ne •uretle hareket edece
tini kafasında tesbit ettikten sonra 
yatağına uzandı ve uyuya kaldı. 

Venedikli kaptan, sevinç içlııde 
idi. Hatta, Dq'esinden sarbo~u&-u 

gitmişti. Gemiye geldi. Kamara -
sına çekilerek yatağına uzandı, 
düşünüyordu: 

- Tamam, Türklerden para 
var .. Hem de bir o kadar da Ve
nedik hükUmetinden .. 

Kaptan, Cem Sultanı kaçırmış 
dahi olsa, bu muvafakiyetini iki 
misli ile kazanacaktı. Çünkü, Cem 
Sultan.ı V enedik hükumetine sat
mak ve onlardan bolca para al -
mak hiçtendi. Kaptan tatlı hul
yaların verdi~ tesirle derin bir 
uykuva daldı. 

Süleyman Beyi adım adım takip 
eden şövalye casusları beyin kap
tan ile konuşmalarını beğenme -
mişti. 

Hele, son ayrılırken konuştuk
ları biraz şüpheyi dai idi. Herhal
de yarın buluşacak olan bu iki ye
ni ahbapları yakından takip et • 
mek gerekti. 

Frenk Süleyman Bey öğleye doğ· 
ru uyanmıştı. Zaten, Cem Sultan 
da o gece eğlencede idi. Cem, Sa
vua kralının yanından ayrılmı -
yordu. 

- Efendimiz kalktılar mı?. 
- Bayır, efendim .. 
- Geç mi yattılar? 
- Sabaha karşı .. 
- Dairelerinde miydiler? 
- Savua hakiminin yanında .. 
- Kalktığı zaman bana haber 

veriniz .. 
Başüstüne efendim. 
Frenk Süleyman Bey, şehzade

nin kalkmasını sabırsızlıkla bek -
liyordu. Ayni zamanda da akşam 
kaptanla karşılaştığı zaman ne 
suretle idarei keliım edeceğini dü
şünüyordu. 

V cnedikli kaptan daha öğle ol
madan kalkmıştı. Kanı kaynıyordu. 
Şikarlarından koparacağı bol pa
raların düşüncesile, somurtgan 
yüzü l(illüyordu. 

V enedikli kaptanın o güne ka
dar gülmiyen yüzünün müliye • 
metini gören çok sadık muavini 
hayretler içinde k~tı. Yanına 
sokularak: 

- Kaotanını ne o?. Sende gö
rülmemiş bir hal var bugün .. 

- E.. Nasıl olmasın?. 
- A kş:ım iyi eilendin &aliba? 

- Karada şikar olmaz mı? ya gelen SUmıı bahçeye aldı. 0-
- Biz korsanların karada şikirı radaki bir kameriyenin altında o-

olur mu? turttu. Haber verdiğini söyledi: 
_ Doğru amma.. oluyor işte.. - Geldij:ini.zi içeri bildirdim ... 

d di Bir dakika •orada bekleyin ele e . • 
Muvain kaptanın mahremi es

rarı olduğu için onunla herşeyi ko
nuşabilirdi. Kaptanın son sözleri 
muavini düşündürmüstü. 

Fa.kat yine tersine fikir yora -
rak: 

- Kaptan, gemiciler denizde 
kazanır .. Karada yer .. Denizcinin 
şikarı denizdedir .. Kazandığı pa
rayı karaya getirir ve yer .. 

_ yazın sana.. ben, seni zeki 
bilirdim.. bulamadın ha .• 

- Nesini bulaca~ım kaptan ..• 
Burası şövalyeler diyarı .. Burada 
~ikar olur mu?. 

Deyince; kaptan arka~ faz. 
la üzmedi. Kulağına eğilerek: 

- Türko •. 
Deyince, muavin yerinden uç

radı. Sanki ateş mevır;iine girer
ken nıitralyös ~ipe tut.ımuftg. 

-Türko._ 

şimdi cevap verecekler ... 
Siırım kameriyenin altında otur

turdu. Etrafı &özden geçirerek Sul
tan tarafındaa kabul edileceği za
manı sabırsızlıkla belkemeğe ko
yuldu. 

Siıı;ım, Lebonda gördüğü bir çift 
ışıklı siyah ııözün hayalini iki &iin
dür hafızasında bütün canlılığı, 
şuhluğu ve letafetile y1111atıyor, bu 
bakışlnın büyüleyici cazibesini 
bir türlü unutamıyordu. 
Şehime Sultamn harikulade gii

zelliği o zamana kadar paradan 
başka hiçbir kudrete aldırış et -
miyeıı, ömründe sevei nedir bil
miyen, -.k hakkında hiçbir fikri 
buJunmı.yan SAnmın aklını başm
dan al-.tı. 

Ve.. bugün Lena Barfle,.den in
tikam. alınH kudlle lıımdiııini .. 
maeeaıy.a sttrllkBYen Bmyramza -
U,. JıWaet etmekten·d,...te ...._ 

f'ok geçmeden, güler yüzle av
det eden Süleyman ağa Sultanın 
arzu ve iradesini harp zengininin 
atl.amına tebliğ etti: 

- Sultan hazretleri irade bu -
yurdıılar .. Sizi bekliyorlar .• Bu -
y11run, beni takip ediniz! 
Sarım Süleyman ağanın peşi -

sıra iki tarafı kaim ağaçlarla par
maklıklaı;ınış çakıllı yolu yürüdü. 
Veliaht Yusuf İzzettin efendinin 
kendi e1ile hayatına son çektiği 
tarihi köşkün eşiğinden atladı. .. 
Geniş mermer avluya giriııce de 
sokak kıyafeti ciyinmiş olan Şehi
me Saltan ile hazinedan İşveriz 
kalfayı kaqısmda buldu. 

Bu. ani.kar.,Iaıırıamn verdiği ho
veeıuu baııtıırauık için iki büklüm 
bir tavır ve tam bir tl.al1ıavuk ba
lih> Sultanı yedi yerdeu teıneıı -
~ aıLllS 111ÜfJUl!Jatl 8J.Ut11U 

- . ··z ıŞ• el · · 
sarım bır g~ illi"• ~ : 

kalfayı göst~ı, bll lı 11~ıif~11 

- Efendlıntze .,ereb1 .,t, 
payalnı<" malu~ı•t f" ~ı 

Sultan Güidu: , _ ııı 6"·.~ 
Ü ··ımeyin Se· 1 <ı Jıı 4ıf·· 

- zu . b us"'" Jlll": ' 
nim mahre~· ,~ adG ıııP' 
rime bakan bJrJC"' da t9 0P f 

caıı ederse ui!:'UJlleı·· ~o, 
mekten de çelı:iııJll biJit".i'ı .. il' 
da herşeyi konuŞli .,tııı"' . 

88.rım fazla ısr9l" . Iİ'!'P 
verdi: ıı ~.,,e~ ~ 

- Mel'un ı\JJll8 t .;ef 11''-
nibaY" ~•S p# -ıı 

sallutıarına 1ı1<lotll','_'..o o 11'1 
her türlü b~ )'1ltat.ıt,... cı~1 

1 
Bu akşam '°';.uzutıııı• 
Sultanımın ııf~a 
olacağız.. . de lı 

'l" Bil< -Çokaa .. fJl 
bekliyoruz!. ıııstııı"ıı 

- yalnız tıazl 
Sultamnı!· ııöfl",,;ıı:-e(I> . 

- BuyuruB• ı..aılJ.lll -~ 
- K(;şkje, o ... Jıl'i" 

miz zaman bisd.el' .J 
buJngmaın8lı.. ~ 


