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iT ALYA MISIRI TEHDiT EDiYOR 
İtalya, bitaraflığını muhafaza için mühim teklifler yapılmadığı takdirde 

Mısıra ve Korsikaya karşı harekete geçmek kararında imiş! 

İngiliz ve· Amerikan tebaası ltalyayı terk ediyor 
'-----------"'-------

l' ugoslavya Almanlar İsviçre hududuna YUGOSLA VY A'DA ENDİŞE 
Almanlar -
~İtalya.. 1 25 fırka asker yığdllar 1 Belgrad' da dün 24 saat devam 
./\iman matbuatının yeni ve 
tehditkar neşriyatı, Yugos
lav hududundaki İtalyan te
lahüratı iyi alametler ol -
llıamakla beraber her şey 
birinci derecede Fransada 
cereyan etmekte bulunan 
llıuharebenin inkişafına ve 
İk.inci derecede Sovyet Rus
l'anın vaziyetine bağlıdır. 

1 Kat'i neticeli muharebeler bugünlerde bekleniyor ' eden alarm işareti verildi 

~an: ETEM İZZET BENİCE 
i~ 
&oslavyanın kendi hudutları 
eki Alınan \'e nazilere karşı 

'Ilı' emniyet tedbirleri Alman 
~atına ateş püskürtmeye baş
ltalya - Yugoslav şimal hu
~d~ da yeni hadiseler olmuş-
· .. lr ltalyan tayyaresi düşürül
·~ibi İtalyan hudut köylüleıi 
ltı lırolsun Yugoslavya> diyen 

abür içinde nümayişler yap
~~ır. Bütün bunlar hayır ata

. ı değillerdir. Yeni Avrupa 
'4in en mütebariz vasfı aı-a
~01ı.uz ay geçıniş buluııması-
iınen •esrarengizlik. ve 

.lı. lıktır. Hiçbir şey belli de-
'.hiçbir şey de vakıa haline 

~l~~e _kadar belli olmıyacaklır. 
ı "'Ullar için muhtelif tahmin

:-;:dır. Biz, ötcdenberi Alman 
1 ıunun garptc patlıyacağını 
\1~ taarruzun müsbet veya 
~1 tıeticesine göre Balkanlara 
'~Veccih olan hareketlerin in
~ •deceğine inanmış bulundu
\~a ve hadiseler de filen bizi 
I,~ eylememiş olduğuna daya
\lifit .bu tahminleri de h ulfısa 
~ ız. 

\ 1 llaJkanlar Sovyet Rusy·a -
11l'a - Italya arasında taksim 

~ •şıu,, İlk hareket Romanya 
ı,Qgoslavya üzerine Almanya 

\ l4,11dan yapılacak, İtalya da şi
~ 11 ve cenuptan Yuııoslavya· 

11~uz edecektir. İtalya ayni 
· d a Arnavutluk cenubu şar
~11 Yunanistana saldıracak, 
~t aftan Selaniğe inmiyc ça
~ ~ bir taraftan da Bulgaris
~vtlrıı:ıiye gayret edecektir, 
.,,:et Rnsya da kendisine tah
~lı ilan emniyet ve nüfuz mın
hb~~tıı işgal eylemek yolunda 
~ Qse girişecektir. 
~ı Sovyet Rusya bitaraftır. 1-
'' .;,,• ./\!manya Sovyet Rusya
·~ lı.Usuna rağmen Balkanlara 

t,:: ararındadırlar. 
~~talyanın Almanya ile Bal
~ı,1/aksim hususnnda bir mu-

111 ı Yoktur. Fakat, Almanya 
ttti~~ ve Yugoslavyaya taar

t 'l~!(ı takdirde İtalya Dalmaç
~"sl 1Uerini kaçırmamak için 
İıd~vyaya saldıracaktır. Bu 
ı t e Besarabya Sovyet Rus
~edilecek, Romanya Al-

1! AMI 3 üncü sahifede) 

C:eııhede harekatın başında 
General Gamlea 

Londra 17 (Hususi) - Son res
mi mütalealara göre. Almanların 
Möz nehri boyunca, Sedanın şi
mali ~arkisinde yaonuş oldukları 
şiddetli tazvik neticesinde bazı 
Alanan kıt'aları Fransız hatlarının 
uerilerine kadar inmişlerdir. 
Yapılan mukabil taarruzun da

ha müessir olabilmesi için, bütün 
ra""rları beklemek icabetmiştir. 

Paristen bildirildiğine göre, va
ziyet bilkuvve henüz değişmiş de
ğildir. Almanlar yeni hiçbir ileri 
harekette bulunamamışlardır. 

Sedan mıntakasında Alınan ileri 
hareketi durdurulmuştur. Vazi -
yet son derece vahimdir, fakat ü
mitsiz değildir. 

Namur'dan Sedana kadar olan 
mıntakada vaziyet müphemdirl 
Livei tecrit edilmiş bir haldedir, 
fakat müdafa:.·•a devam etmek -
tedir. Namur da ayni vaziyette -
dir. 

Namu:, Luven, Tirlemon ve 
Aerşot şehirleri hemen k&milen 
harar olmustur. Livej istihkam -
!arı müdafaa··a devam etıhekle 
beraber, şehrin banıbardl!lllanlar
dan o kadar harap olduğu zannc -
dilmemektedir. Ougredeki mühim 
demir sanayii fabrikaları tahrip e
dilmiştir. 

Fransız Başvekili Pol Reyno 
dün radvoda hitabede 'bulunarak 
bilhassa demiştir ki: •Almanlar 
bütün kuvvetlerile müdafaa hat
larımıza yüklenmiş bulunuyor -
lar. Askerlerimiz şecaatle muha -
rebe etmekte ve bizim için hayat
larını feda eylemektedirler. Mü
teyakkız olalım ve dahilde itirna
dınıızı kavbetmi velim. 

Hü·kf.ımetin Parisi terkedeceğini 
sövliyenler oldu. Bu, yalandır. Hü
kumet Paristedir ve Pariste kala
caktır. Hatta Reims ve Mo şehir
lerinin işgal edildiği ·bile söylen
di. Bunlar da yalandır. Yalnız düş
:ıııan Möz cephesinde geniş bir cep 
açmağa muvaffak olmuştur. Biz 
şimdi buradaki vaziyeti düzelti -
yor uz. 

On asırlık Fransız medeniyeti 
bugün tehdit altındadır. Galip 
gelmek için her türlü fedakarlık
lara katlanmağa azmettik. Cesa -
retimiz, imanımız yer yüzünde 
medenivet ve hürriyeti sapsağlam 
muhafaza edecektir.• 

İtalyan gazetelerinden bir kısmı, 
Alman saldırışını harbin neticesi 
üzerinde müessir olacak bir mu
vaffakiyet olarak gösteıımektedir. 
Halbuki diğer bir kısım gazeteler, 
;Kont Ciyanonun !fikirlerini neşre-

bulunan iki Kumand~ 
ve General Gert 

~·"' ~ca,,. 
-<4 llfİMS 

Belçikada üç giinlük vaziyeti ve 
den Tele11rafo da dahil olmak ü
zere, muharebelerin haftalarca de
vam etmesini mümkün görmekte
dir. 

R 0 ·•terin askeri muhabiri, Ge -
neral Gamlen'in şimdiki halde ı 

mevzii kuvvetlerle ve tayyare - ı 
!erle başlıca Aldman taarruzlarını 
nüskürtmeğe çalıştığını, en mühim 

Tramr1ayın 

çarptığı bir 
çocuk 

Vatman Nadirin idaresindeki 
tramvay Siııkeciden geı;;mekte i -
iken, Yasef oğlu 8 yaşında Moize 
çarpmış ve çocuk ağır surette ya
ralanm:ıı;tır. Küçük Moiz tedavi ı 
için kaldırıldıaı Haseki hastane -
sinde ölmüştür. Vatman Nadir ya-

1 lkalanarak tahkikata başlanmıştır. 

muharebe sahalarını gösterir harita 
ihtiyat kuvvetlerinin hangi rnın
fakada kat'i bir mukabil taarruza 
geçec• "foin malf.ım olmadığını 
bildirmektedir. 
Almanların Möz nehrini umul

ımadı.k bir sür'atle gectikleri inkar 
ediLmemektedir. 

Brüksele gil'mek istiyen Alman 
(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Gazeteler 
sayfalarını 

indirıyorlar 
Kaaıt tPdariki hemen hemen 

<Tiirleştiği ~ibi !iatlor da yüzde 
300 nisb,.tinde arimıstır. Hükf.ı -
metin vcv:ı kağıt istihlak koope -
ratifinin Türk matbuatı için her 
h.angi kağıt imal eden bir ecnebi 
devletten kagıt tedarikine kadar 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Vasiyetname ile bırakılan plan 
~iman başkumandanı meşhur 

Şlefen'in Alman milletine vasiyet
Jıame olarak bıraktığı plan dahi -
linde Belçika ve Fransaya taarruz 
başladı. 
Almanların dahi dedikleri Şlefeıı 

bu planını senelerce çalısarak vü
çu\le getirmiştir. Hatta şayialara 
~akıhrsa, ölüm döşeğinde, Azrail 
boynuna sarıldığı vakit, duvarda 

asılı haritada Belçikayı işaret ede
rek havala gözlerini kapamı~ .. 

Bu plfını 1914 de Müşir Moltkc 
biraz tadil ederek tatbik etti. O 
zaman Marn muharebesinde dur
durulan Alman taarruz kolları bir 
daha kalkınıp yeni bir hamle ya
.Pamadılar. O büyük harp te Al-

(.DEV .AMI 3 üncü sahifede) 

Romanya ordusundan bütün izinler kaldırıldı 
• 

Mısırdaki ita/yanlar çağırıldı, askeri mıntakaların 
ve tayyare meydanlarının etrafı boşaltılıyor 

Alman hududu 17 (A.A.)- cHa
vas.: Alman Hariccye Nezaretin
de Musolininin müdahalesine kat'i 
nazarile bakılmamaktadır. Hari
ciye nczar,,ti mahfellerinde hasıl 
olan kanaate göre Musolini mese
la Korsikaya veya l\lısıra bir bas
kın gibi münhasıran İtalyan men
faatlerini alakadar edebilecek bir 
gaye için harekete geçecektir. 

Siyasi mahfellerde söylendiğine 
göre bu ilk ihtimal harp patlama
dan biraz evvel yapılan Alman -
İtalyan ııiirüşmel i d -
piş edilmiştir. Ayni rnalıfellerde 

hüküm süren kanaate göre Mısıra 
karşı harekete geçilmesi daha muh
temeldir. Çünkü muhasamat baş
lar başlamaz Habeşistanın imda
dına koşmak lazımdır. 

Berlinin bazı diplomatik mahfel
lerinde Musolininiıı oldukça mü
him tekliflere mukabil bitaraflığı
nı muhafaza etmeyi kabul edeceği 
sövlenmektedir. 

Bu tekliflerin Ruzvelt vasıtasile 
yapılabileceğini, çünkü ancak o
nun müdahalesini bu tekliflerin 

ollni tarafında kabulüne im
.kin vereceği tahmin edilmektedir. 

Roma 17 (Radyo)- İngiliz kon
solosu, bütün İngilizlerin memle
ketlerine dönmelerini bildirmiştir. 
İtalyada bulunan İngiliz ve Kana
dalı talebeler derhal hareket et -
mişlerdir. Kanadalı ve İngiliz ra
hipler de İtalyayı terketmiye ka
rar verınişlcrdir. 
AMERİKALILAR DA GİDİYOR 

Roma 17 (Radyo)- Amerikanın 
Roma sefiri, İtalyada bulunan A
merikalıları yarın Ceneveden ha
reket edecek •Vaşington vapuri
le memleketlerine dönmeye da.-et 
etmiştir. (Devanıı Ü(Üncü sahifede. 

EN SON DAKİKA ............................................................. 

Yugoslavya hudutlarını 
takviye ediyor 

Roma 17 (ltadyo)- Belgrattan 
bildiriliyor: Yugoslav Dahiliye 
Nazırı halka hadiseler karşısında 
sükUnetin muhafazası tavsiyesin
de bulunmuş ve hükumetin bita
taraflığa sonuna kadar devam e-

deceğini bildirmiştir. 

Buna rağmen Yugoslavyada as
keri hazırlıklar devam ediyor. Si

lah altına alınan ihtiyatlar hudut
lara gönderiliyor. 

Vükela Meclisi, dünkü içtimaın
da, gazetelerin bitaraflığı ihla.I 
edecek ve heyecan uyandıracak 

yazılar yazmalarını 

karar vermiştir. 
menetmcğe 

İ s Vİ Çr e vaziyeti büyük bir teyakkuzla takip ediyor 
Bern 17 (A.A.) - Neşredilen 

reS'ITli bir tebli~de şöyle denilmek
tedir: 
Perşembe akşamı alınan son 

haberlere ,göre İsviçrede vaziyette 
bir değişiklik hasıl olmamıştır. ~ 
hususta şurasını da kaydetmek lfı
zımdır ki kıt'alarımızın umumi se
ferberliili ve ordu başkumandanı
nın beyanatı hakkanda İtalyan 

Yeni 'vergiler 
Ankara 17 (Hususi) - Büyük 

ıMillet Meclisinde bugün yeni ver
gilere yapılacak zamlar hakkında
ki kanun lavihası müzakere edil
mektedir. Maliye Vekili Fuat Ağ
rah mali vaziyetimiz hakkında 
Meclise izahat verecektir. 

Bugünkü toplantıda öı1fi idare 
kanun layihasının da son müza -
keresi yapı]acal tır. 
~-- ~~~~~~~~ 

KISAC/>. 

Gürültüye pabuç 
bırakmadan ! 

1 

italyadaki nümayişler Yugos -
lavya aleyhine tevcih edilmiye 
başlandı. Bizim malıutla konu•n· 
yorduk da: 

- Gürültüy_e pabuç bırakmc
dan tedarikli olmak Yugoslav hü · 
kumetinin birinci vazifesi olma
lıdır .. 
. Dedikten sonra, ilave etti: 

- İkinci vazifesi de hakiki Sırp 
ordusunu cenuba tahşit etme!. ve 
harll çıkarsa muharebeyi beheme
hal eski Sırbistanda kabul eyle-
mek. • • 

matbuatı tarafından yapılan tefsir !ılığını muhafaza etmek ve mem
ler İtalyanın İsvirreye karşı ittihaz leketin menfaati icin sıkı bir di-

siplin dairesinde hareket etmekle 
mukavemet kuvveti.nıizin artma -
sına vardım edebilir. Bütün İs -
viçre vatandaşları vazifelerini ya-

ettiği dostane tarzı harekete devam 
ettiğini göstermektedir. Garp cep
hesinde büyük bir muharebe ce -
reyan etti~i şu .saatte büyük bir 
tevakkuzla hareket etmek lazım 
geldiği muhakkaktır. Askeri ve pacaklar ve mutat işlerine sükf.ı-
sivil makamat derhal va<iyetin netle devam etmek suretile milli 
icabettircliği bütün tedbirleri al- emniyetin takvivesine yardım e
mışlardır. Fakat halk soğuk ıkan- deceklerdir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

ÇERÇEVE 

Latife 
Dostum ve üstadım, büyiik 

Türk romancısı Yakup Kadriyi 
şu dakikada hatırlıyor musu -
nuz? Evet onun, herhangi bir 
san'~t ve edebiyat sürprizi yap
mış kadar, belki de biraz daha 
fazla hatırlanması icap eden 
gün, bugün. 

Y akup Kadri bizim Dolanda 
elçimiz ... 

Onu, sıhhat ve selameti nok
tasından hatırlamıya asla lü
zum kaln1amasın1 teınenni ede
lim. Şanlı Türkiyeyi ve şöhretli 
elçisirı,i idrak etrujycn herhangi 
bir kaza taşının körlüğüne kar
liJ onu Allaha emanet ederken, 
taşıdığı vasıflar yüzünden ko
layca selamete çıkacağını, bel
ki de cıktıit.ını ümit etmek doğ-
ru olur. · 

Yakup Kadriyi hatırlanıakta
ki vesile bambaşka... Holaııda 
elçiliği Yakubun üçüncü scfir
li~L. Birincisi Tiranadaydı. Ne
rede Tirana? İkincisi Pragday
dı. Hani Prag? -Oçüncüsü de Ho-

' ' 

landada. Ne oldu Holandaya? 
Yandı yandı kül oldu. 

Garip olmaktan başka hiçbir 
haysiyeti olmıyaıı bir takım te
>adüflerde kıymet aramıyoru"" 
Maksadım, barut kokuları için
de biraz tebessüme yer ayır -
mak. Dostum ve üstadım Yakup 
Kadri gibi, hem milleti, hem de 
başka milletler hesabına uğurlu 
olmaktan başka vasfı bulunmaz 
bir san'atkara te~nsizlik izafe 
etmek hayalimden geçmez. Fa
kat ne olursa olsun, silik doğ
mıyan insanlar, en basit tcsa· 
düf tecellilerinde bile bir nevi 
şahsiyet ifade ediyorlar .-e ko· 
nuşma nıevzuu oluyorlar. 

Yakup Kadrinin Çekoslo\'ak
ya ve Holandadaki elçilik me
muriyetine nihayet veren Al -
man orduları karşısında dil u
cuna gelen espri de muhakkak 
ki yeni bir lıitife mevzuu ola
rak şu oluyoP: 

Yakup Kadriyi Berlin büyük 
elcisi tayin edelim. 
NECİP FAZIL KlSAKÜREK 
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ZAVALLI ADALET 

DİVANI 

Lahey beynelmilel adalet diva
nının bulunduğu topr1>klar, şimdl 
harp sahası' Zavallı adalet diva
nı, dünyaya adalet dağıtırken, biz
zat kendisini bile haksızlıktan, 
tecavüzden kurtaramadı. 

Gazeteler yazıyor: Beynelmilel 
divanı adalet, Cenevreye, Millet
ler Cemiyetinin bulunduğu yere 
taşınıyormuş! Allah vere de, bir 
gün, Milletler Cemiyeti de, Cenev
reden bir başka yere nakletmeğe 
lüzum görmese.-

PARAŞÜTÇÜ 

RAHİBELER 

Almanlar, Belçika Kraliçesinin 
Garayına rahibe kıyafetinde para
şütçü asker indirmişler!. Papas 
kıyafetinde paraşütçüden sonra, 
bi.ttabi, rahibelere de lii2Jum var
dı. Öyle ya, papaslar, yalnız b* 
larına ne yapsınlar?. 

Kraliçenin sarayına rahibelerin 
inmesi garip! Acaba, daha nazika
ne. daha temiz pak, daha ulvi bir 
manzara yaratmak için mi?. 

Seyyah, papas, köylü, rahibe 
kılıklı paraşütçülerden sonra, !ı
raklı, smokinli paraşütçülerin in
mesi beklenebilir. 

Yahu, harp mi yapıyorlar, yoksa, 
aalaş tiyatrosunda orta ovı_'-tlu mu 
ovnuyorlar?. 

ÇÖRÇİLİN 

KRAVATLARI 

Yeni İngiliz Baş\rekili Çörçilin 
tamam 500 tane papyon kravatı 

varmış! Yeni başvekil, kat'iyye_n 
uzun kravat takmaz, çok klsa, kü
çücük papyon kravatlarını tercih 
edermiş! 

Allah selamet versin, Çember -
!ayn da şemsiye meraklısı idi. 

Galiba, Çorcilin papyon kıravatı 
merakı, onun, harbi u:ıun değil, 
kısa bir zamanda bitireceğine de
lalettir. 

SOKAKLARIN 

iSbILERİ 

B 'im şehir meclisine de oir i
sim değı.ştirmek merakı arız oldu. 
Bütün Istanbul sokaklarmın adla
rını değiştiriyor. Arslan, kaplan, 
ceylan isminde yeni yeni soka
lar türedi .. 

Bir gün, İstanbulda, gideceği
miz yeri şaşıracağız. 

Geçen günkü toplantısında da, 
Aksaraydaki Horhor isminin de
P"istirilmesi ve yerine, bilmem ne 
Memiş k.cın.ması teklif edilmiş!. 

Yahu, kırk yıllık Horhordan 
ne zarar ~rdünüz?. 

ALATURKA 

MUSİKİYE DAİR 

Alaturka sazın da, yenı kurulan 
devlet konservatuarında okutul -
masını istiyen bazı meb'uslarımı
zın teklıfleri gazetelerde, şiddetli 
mukabeleler şeklinde mevzuu 
bahsoluyor. 

Fakat, neden kızıyorsuntlll?. A
laturka musiki de okutulsa, sanki 
ne çıkar?. 

Fena mı, öyle bir konservatuar 
vücude getirmiş oluruz ki, cher 
telden çalar. ismine layık olur .. 

AHMET RAUF 

Bir çocuk cesedi mezardan çıkarıldı 
Mahkeme kararile dün bir ~o. 

cuinm cesedi mezardan çı.karıl -
mıçtır: 

Aksaravda ahçı Recebin çocuğu 
13 vaşında Zeki tramvay altında 
kalını<;, kaldırıldığı hastanede öl
müştü. Çocuğun tram\·ay altın -
dan çıkarılırken grikonun yanlış 
konması neticesinde arabanın tek
rar dÜ$mesi neticesinde mi yoksa 
arabanın ilk sadmesile mi aldığı 
yaralardan öldüğünün tesbiti için 
malıkeıne kararile cesedi dün Mer
kezefendideki mezarından çıka -
rılmı.ştır. Asliye ikinci ceza mah
kemesi hakim muavini Ömerin ni
yabeti altında müddeiumumi mu
avini Kemal ve adliye doktoru En
ver Karan ve QOcui(un babası Re
cebin önünde mezar açılmış ve 
ııdaleleri çürümüş olan cesedin 
bakiyesi morga nakledilmiştir. 
,... Beyoğlunda Ağaca.mi civarın
da Fransuanın evine giderek el
lerini ve gözlerini bağlayıp zor

la parasını ve eşyasını almak -
tan maznun Jorj, Marko, Kirya
ko ve Raülün muhakemeleri bi
rinci af(ır cezada bitmiştir. 

Hadisenin gasp değil. sirkat 
mahiyetinde olduf(ıı anlaşılmış, 
Raül 2 sene 2 ay 20 gün, Marko 
ile Kiryako birer buçuk sene ve 

j 
Jorj da 9 ay hapse mahküm edil
mişlerdir. 

FECi BİR KAZA 
Dursunbey ile Balıkesir arasın

daki Piribeyler istasyonunda ma
nevra yapmakta olan bir lokomo
tif bir marşandiz trenile çarpış -
mıstır. 

Bu sademe esnasında vagonlar 
içiçe geçmiş, yolcu buluıunadığı 
icin valnız şeftren Tahsin lie gar
döfren Ahmet ağır surette yara -
!anarak ölrnü.şlerdir. 

Bu kazazedelerin cenazesi üçün
cü isletme müdürlüğü tarafından 
merasimle kaldırılmıştır. 

SAR{IOŞ KADIN 
Anjel isminde genç bir kadın 

dün gece sarhoş bir vaziyette Ga
latada Necatibey caddesinden ge
rerken Vangel adında bir dükkan
cının camına çarpıp kırmıştır. 

Sarhoş kadın yakalanmıştır. -Altın fiatları ve 
kaçakçılık 

Şehruiuzde altın fiatları 2220 
'kuruşa ç~tır. Suriyede bir 
Türk altını 34 liraya satıldığı için 
bazı kimselerin memleket bari -
cine altın kaçırmağa teşebbüs et
tikleri de anlaşılmıştır. 

Evlerde 
sığınaklar 

Hangi ev veapartımanlar 
sığınak ve siper inşası
na mecbur tutuluyor? 
Şehrimizdeki ev ve apartunan 

sahiplerinin sığınak ve siper yap
ma mecburiyetlerinin bazı yer -
!erde yanlıs anlaşıldığı görülmüş
tür. 

Vali ve belediye reisi B. LCıtfi 
Kırdar bir muharririmize dün şu 
izahatı ver.miştir: 

•- Üç kattan fazla katı bulu
nan telcrnil apartımanlar bir •ko
runma odash yapmak mecburi -
yetindedirler. Bu oda tekmil ihti
yaçları karşılıvabilecek bir şekil
de bulunacaktır. 
Ahşap binalara gelince: Tekmil 

· bahceli ev sahipleri bahçelerinde 
birer siper yapmağa mecburdur
lar. Bahçesi mevcut olmıyan ev 
sahipleri ise, bulundukları '.Verin 
:Mlis karakoluna müracaat ederek 
civardaki arsalarda müşterek si -
per ya'>acaklardır. 

Korun.ma odalarının pencerele
rinde kum torbaları bulunacak ve 
yahut da içerive hava tazyck et -
memesi için tahta veya demir ka
paklar yapılacaktır. 

Bu mecburivetlerin 1,5 ay içinde 
muhakkak yerine getirilmesi icap 
etmektedir. 
Diğer taraftan kazalarda ve 

muhtelif mıntakalarda nümune sı
ğınakları yapılmıştır. Sığınakların 
kapılarında •burası umumi halk 
sıi'rınai'ıdır• dlye levhalar ve cgaz
den korun.ma• talimatnameleri a
sılınıştır.• 

Evkaf roütekait ve 
eytamı 

Eski mütekait, eytam ve erami
lin maaşlarına yapılan yüzde 25 
zammın hususi veya mülhak büt
celerden maaş alanlara da şamil 
olup clmadığı henüz malfıın de -
ğildir. 

Bu meyanda evkaf mCılckait, ey
tam ve eramilinin de zamdan isti
fade edip etmiyecekleri yakında 
anlaşılacaktır. 

Su 
satanlar 

Şehrimizde -seyyar ve 
sabit su satışları ıçın 
yeni bazı kararlar verildi 
ıMemba sularının işletilmesi ve 

na:killeri ile şehrimizde su satışı 
hal<ktnda yeni zabıtai beledlye 
talimatnamesine konulan hüküm
ler Şehir meclisince evvelki gün 
müzakere ve kabul olunmuştur. 

Bu yeni esaslara ,göre bardakla 
su yalnız şekerci, pastacı, mahal
lebici. tütüncü, lokanta ve ben -
zerlerinde satılabilecektir. Bar -
daklar içine el sokulmadan yıka
nacaktır. 

Seyyar su satc;ı da muhakkak 
ağızları .musluklu kaplarla yapı -
lacaktır. Kova, testi, bakraç ile su 
satış vasaktır. Seyyar sucular 
kapların üzerine satt1>.ları suyun 
ismini ,gösterir büyük etiketler 
koyvnağa mecbur lutulmu~lardır. 

Memba sularından bru,ka hiobir 
su seyyar ve sabit olara~ bardak
la kat'iyyen satılımııyacaktır. 
Diğer ıaraflan memba sularının 

her semtte buzlu olınak şartilc a
zami 30 para.ya, b~.:suz 20 paraya 
satılabileceği ve memba sularının 

1 
üzerlerinde muhakkak fiatlarını 
gösteren etiketler de bulunacağı 
hakkında belediye reislii('n:n son 
ıkararı bugünlerde tekmıl kayma
kamlıklara tebliğ olunaca.<tır. 

Balkan antantı ekono· 
mik konseyindeki 

hey'etimiz 
A "ın 27 sinde Yugoslavyada 

toplanacağını haber verdlğimiz 
Balkan antantı ekonomik konse -
yinde memleketimizi temsil ede
cek olan heyetırnizin azaları seçil
mi•tir. 

Trabzon meb'usu Hasan Sakanın 
reisliğinde bulunan heyet, Ticaret 
Vekaleti müsteşarı Halit Nazmi, 
posla, telgraf ve telefon u.mum 
müdürü Kadri Muslu oglu ve kon
sey katibi umumısi !$inasiden mü
rekkeptir. Heyet azaları pazar -
tesi günü Ankaradan şehrimize 
hareket edeceklerdir. 

·--<>--

IK ÜÇÜK HABERLERi ıstiklal !isesi mezunları 
kongresi * Belediye ve hususi idareden İstiklal lisesinden mezun olan -

maaş almakta olan mütekait, ey- !ar cemiyetinin yıllık ·kongresi bu 
tam ve eramilin 1940 mali yılı bi- pazar ..Unü saat 10 da Eminönü 
rinci altı aylık yoklamalar:na ö- Halkevinde yapılacaktır. 
nümüzdeki pazartesi günü başla- Cemiyet; azaları ve davetlileri 
nılacaktır. Yoklam;ılar 8 haziran için bu mevsimde Çınarcığa bir 
pazartesi gününe kadar devam e- vapur ıcrezintisi tertibini de düşün
decektir. 

Yoklamalarını yaptıranlara ye- liim~ek~t~edlr~· ;·;i~~~iiiEİ ni cüzdanlar verilecektir. * Hüsnü, Ali ve Tatar İsmail 
adlarında 3 sabıkalı afyon ve ero
in satarlarken yakalanmışlardır. 
* Şehrimizdeki bazı dokuma 

tezgahları sahipleri dün ticaret 
müdürlüğüne müracaat ederek ka
fi miktarda pamuk ipliği bula -
madıklar.nı söylemişlerdir. Mü -
dürlük vaziyeti Ankaraya bildir
mistir. 

* Beyoğlu kaymakamlığı da
hilinde bir yılda 20 bin esnafa be
lediyece para cezası kesildiği ve 
bu suretle 60 bin lira elde edildiği 
anlaşılmıştır. Cezaların 10 bini ve
saiti nakliyeye aittir. 
*İtalyan vapurları limanımıır;la 

ltalya arasında tekrar ve mun
tazaman seferlere başlamışlardır. 

İşte oluyor !.. 
Eminönü meydanı şu günlerde 

hakikaten meydana çıkmağa baş
ladı. Güzel oluyor. Yapılan iş sür
atlendirildi. Vaktile yazmıştık. Be
ledive erkinı biraz kızmışlardı. 
Ağır gidiyor, demi~tik. Bu es~ id
diamızı simdi hadıseler de ısbat 
ediyor. Aylarca s~e~en emek 
neticesi ile son bır ikı haftadır 
sarfedile.ı ~mek neticesi bir mi? 

Demek, pekala, işe sür'at ve
rince oluyormuş~_. 

BURHAN CEVAT 

"'=~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~::::=ı::::=:---·~=============='"'-======================= 
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' d başka türlü üade edemez tarafı vok gibiydi. O, sahifeleri 
...._ ıı ·Hı R sız K ı• M ? il .... ] ~edi .. ve başını arkaya çevlıcdi: herkes tarafından kolayca okuna-
...,. .,.. - Cidden latif, eşsiz bir man- bilen bir kitaba benziyordu. 

:r:ara. Düşündüğünü derhal söyler, sır 

Yazan: Iskender F. SERTELLİ 

ÖVle engin bir deniz tasavvur e
din ki önünden ancak haftada bir 
vapur ""cen bir fener kulesinde 
vasıyan fener bekçisi var. Mem -
leketinden, çocuklarından, ailesin- ' 
den hasılı bütün zevklerinden, bü
tün dünadan uzak kalmış ve yıl
larca insan vüzü <!Örmeden - deniz 
ortasında - dalgalar arasında coş
k cm rüzgarlara göf(üs gererek ya
şıvor. Böyle bir adamın hayatı el
bette - basit olmakla beraber - çok 
hevecanlı maceralarla dııludur. 
Halbuki bu zavallı bekçinin öm
rü Fenerbahçe _gibi dünyanın en 
güzel yerinde ve insanlar arasında 
eeçiyor. 

- Ben cok acının fener bek -
çisinin bosuna geçen hayatına .. 

- Ben de gıpta ederim. 
- Olabilir.. Bir telikki mese-

lesi. 
Neriman hanım, kızının herhan

gi bir mesele üzerinde münakaşa 
yapmasını istemediği için, derhal 
.müdahale etti: 

- En çok hangi yemekleri se -
vers!niz, Şehsüvar Bey? 
Şehsüvar gülümsedi: 

Aşk ve macera romanı: 11 

me{(i, yerken çok severim. Yadır
gıyarak yediğim hiçbir yemek 
''oktur. Hatta bir yemeği on gün 
sıra ile üstüste önüme koysalar, 
yine ayni lezzetle yerim. 

Nebahat: 
- Bravo, dedi, siz hiç de gö

ründüğünüz gibi sebatkar bir a
dama benzemiyorsunuz!. Bu de
diklerinizi ancak azimkar kimse
ler yapabilir. 

- Bendenizin sebatkar olınadı
ğ'ımı nereden ve nasıl tahmin et
tiniz, küçük hanım? 

- Demindenberi konuştuğunuz 
sôzlerden .. 

- Sizin yanınızda sebatsızlığımı 
ifade eden hiçbir harekette bu -
lunmadığun gibi, sözlerimde de 
ciddiyet ve hakikatten başka bir 
şey yoktur zannederim. İnsana 
çok çabuk ve insafsızca kıyıyor • 
sunuz doğrusu!. 

Ana kız kahkaha ile güldüler. 
Nebahat annesine sokuldu: 
- Hakikaten çok nekre, çok şen 

bir adam... ~am yemeğinde 
hayli gülecef(imizi sanıyorum. 

Fenerbahçeden dönüyorlardı. 
Şehsüvar: 

- Güneş ufukta batarken, suda 
yıkanıyor gibi. .. Denize ne tatlı 
bir dalışı var. 

Diye söylendi. 
Nebahat: 

Neriman hanım da durdu ve saklamayı manasız bir üzüntü te-
arkasına dôndü: lakki eder ve bilhassa güzelliğine 

- Bu gurubu Fenerbahçeden parasına güvenen kadınlardan hiç 
de, Göztepeden de yirmi beş yıl- hoşlanmaz, onlarla daima alay e
dır ayni şekilde seyrediyorum. Gü- derdi. 
neş her akşam ufukta denize da- Bereket versin ki, rı~ Neriman 
!ar.. kaybolur. Fakat, ertesi gün Hanım, ne de kızı Nebahat, bu ka
onun doğuşunu ekseriya göremem. bil kadınlardan dei(illerdi. 

Nebahat cevap verdi: Neriman çuk mütevazi bir kadın
- Annem sabah uykularını çok dı. Gün görmüş, para ı!Örmü.ş, ser-

sever de. vet ve debdebe PÖrmü•. gençliğini 
Şehsüvar başını sa!ıyarak, Ne- bolluk ve ihtişam içinde geçir -

riman hanıma hitaben: mişli. 
- Birşeyin ölümünü yirmi be~ Nebahatin de gözü toktu. Hı,le 

yıl mütemadiyen seyretmek .. Bu o, güzelliğinden hiç de bahsetmez 
ne ha:ıin lılr temaşa!. hatta kendisini ırüzeller sırasında 

Nebahat, Şehsüvara cevap ver- bile saymazdı. 
di: 

Sehsüv;ır köşke yaklaştığı za
- Dernek ki, siz onu öldü sa - man: 

nıyorsunuz!. Halbuki, o, ertesi gün 
tekrar doğmakla, size yaşadığını - İşle.. tam aradığım bir kız. 
i.>bat edivor. divordu, ben onun böyle cana ya-
-Şimdiye kadar gelip geçtı. kı.n ve akıllı bixşey olduğunu bil

milvarlarca insan, bu muhteşem seydim, daha o Almanyadan dön
ölüm ve doğuş sahnelerine şahit meden, Neriman hanıma kapısını 
olmw;lar. Bu, yirmi beş yıllık ye- açar .. türkçesi kızını kendisinden 
ni bir hadise değil... isterdim. Maamafih önümiizde, 

yol, henüz açıktır. Ben de talipler 
Nebahat birdenbire ciddile~Ll. arasında bir yer alabilirim. 

Şehsü varı tetkike başladı. Yeni Köşke girdiler. 
tanu;tıi(ı şair, züppe ve alayişe d* 
kün bir genç değildi. Hatta ken _ Ortalık kararıyordtL 
disine talip olanların birçoğundan Bahçede bir gölgenin dolaştığını 
da sempatik görünüyordu. ıı<iren Nebahat, Nevzadı uzaktan 

Şehsüvar şendi .. kayıtsızdı .. gam tanımıştı.. Annesinden ayrıldı .. 
ve kederin, hüznün, gururun diiş- ilerledi. 
manıydı. O, bu düşmanlığını, 0 Nevzat kıoştu: 
akşam k~e gelmeden, yolda iz- - Neredeıı böyle, Nebahat ha-
har etmi:;ti. nım?. 

- Vallahi, hoşlanmadığınız ba
hısleri kapatmakta o kadar meha
retuıiz var kl. Neriman hanıme-
fendi! Bı·ndenizin hangi yemek • 
!eri sevdiğimi soruyorsunuz, de
ğil mi? Evet ... arzedeyiro: Her ye- - Bir ~air. güneşin batışını, ban- Şehsüvarm meçhul ve muamma (Devamı var) 

r -

n~ ~. Yeni okul 
8lGRf kitapları 

Bu yaylanın çocukları 1 Maarif Vekaletinin 3 ve 
Çekoslovakya, kabza kavrama

dan teslim oldu. Çünkü, bu dev -
!et, müttehit, mütesanit, ayni kan
dan gelmiş bir millete dayanmı
yordu. Polonyada ancak 15 gün 
süren mukavemet, 34 milyonluk 
nüfusun. pamuk ipliği ile bağlan
mış sun'i bir millet birliğinden 
başka birşey olmadığını isbat etti. 

Norveç, dahilde milliyetçilik 
inzıbatının mefkut bulunmasına 
kurban gitti. Nihayet, Holandanın 
{;kıbeti, dahili ihanetin için için 
kcmitdiği ve çökerttiği bir çatı 
manzarasıdır. 

Son gelen haberler, Holanda fa
ciasının baş rollerinde, ınüstevli 
kıt'alarmdan çok, Holandalı nazi
lerin iş gördüğünü ortaya koyu -
yor. 

Bir memleket düşününüz ki, is
devletiıı davasını tahakkuk ettir
tila emellerile meşbü bir yabancı 
mek.le muvazı:af, ayııi kandan, on 
binler, hatta yüz binlerce insanla 
meskün ... 

4 biner lira mükafatlı 
müsabakaları büyük 

rağbet gördü 
Mektep kitaplarını peyderpey 

ye!iilemekte olan Maarif V ekfileti 
bu kerre, ilk okulların 4 üncü ve 
5 inci sınıfları için de iki ciltten 
müteşekkil ıbir •tabiat bilgisi• mü
sabakası açmıstır. 

Müsabaka kanunusaninin 31 in
ci günü akşamı neticelenecektir. 

Birinciliği kazanan kitaplar üç 
yıl müddetle ilk mekteplerde o
kutulacak muharririne her yıl için 
1000 !ıra olımak Cızere 3000 lira te
lif verilecektir. 

İkinciliği kazanan kitap sahibi
ne de 1000 lira, ücüncü. dördüncü 
ve beşinci çıkanlara da 400 er lira 
mükafat verilecektir. 

Diğer taraftan ilk <!kulların kı
raat kitaoları için açılan müsaba
ka büyük bir ral>bet görmüştür. 
Mükafatlar memleketimizde ve -
rilmemiş yüksekli·kle olduğundan 
şimdiden birçok muallimler eser 
hazırlamağa başlamışlardır. 

Bunlar, öyle bir takım tipler ki, 
memleketin her tarafına, iş adamı, 
sanayici, bankacı, mütehassıs, sey
yah ve daha binbir {eşit isim ve 
kisve altında dağılmışlar, uzun 
yıllardaııberi yerleşmiş ve çalışı

yorlar. 
Hatta, ana, baba soyu, daha bi

rinci batında, o milletin öz kanın
dan ayrılan bir takıın garip insan
ların, o devletin bir takım resmi 
vazife ve salahiyet ınakamlarnu 
da işgal ettii'rini düşününüz. 

Bükreşe gidecek ikinci 
bisikletçi kafilesi 

Toprak için, vatan için, istiklal 
ve hürriyet için, tek kelime ile in
sanlık namusu için ölmesini bilen, 
fedakiır~a, feragate katlanmayı 
minnet telakki eden insanlar, tabii
dir ki böyle memleketlerde az bu
lunacaktır. 

Bir de, şu, Edirneden Erzuruma 
uzanan hırçın yayla çocuklarına 
bakınız: .Ne mutlu Türküm di-
yenc!11 

REŞAT FEYZİ 

Ekalliyet mektepleri . 
maaş vermıyor 

Şehrimizdeki bazı ekalliyet 
mektenlerinde çalışan türkçe ve 
kültür dersleri· öi'rl'tınenlerinin 
maaşları hala verilımemiştir. 

Ezcümle Ermeni ve Rum okul
larında 2,5 avdır bir türlü maaş 
alamıyan muallırnler mevcut ol
duğu da anlaşılmıştır. Bu kabil 
muallimler parasızlıktan müşkül 
vaziyete dü•tüklerinden işe maa
rü müdürlüll-ünün el koymasını is
temi•lerdir. 

Kaliforniyadan limon 
fidanı getirıiliyor 

Memleketimizde limon yetişti -
rilmesini arttırmak üzere yabancı 
memleketlerden ve bilhassa Ka-
liforniyadan Evraka ve Lizbon 
nevilerinden limon fidanları ge -
tirtilınesi kar.arlaştırıhnıştır. Bu 
fidanlar Alanya ile diğer yerlere 
damızlık olarak dikilecektir. 

Diiter taraftan Kartal havali -
sinde limon yetiştirmek için de 
veni tecruheler vapılacaktır. 

Avrupa Harbinin 

Çarşamba günü Bükreşte ya • 
pılacak olan Balkanlılar arası bi
srklet müsabakalarına iştirak e
decek olan bisiJ<lctçilerimizin il:k 
kafilesi geçen cumartesi günü 
Rcmıan"aya hareket elımi.ştir. 

İkinci kafile de bugün Anka -
radan, yarın da J.iınanımızdan va
purla Romanyaya gidecektir. 

Ayni vapurla Biikreş ·büyük el
çimiz B. Hamdullah Suphi Tan
rıöver de Köstenceye gidecektir. 

-,--o--

Elçilik 
iaşaat 

binalarının 

malzemesi 
Memleketimizde inşa edilecek 

olan yabancı devletler elçilik ve 
konsolosluk binaları için 1 haziran 
1938 denberi hariçten getiril:miş 

bulunan ve daha 3 yıl müddetle de 
getirilecek olan her türlü inşaat 
malzemesinden gümrüık resmi a
lınmaması kararlaştırılmıştır. 

Bu binaların taouya tescili, harç 
ve kaydiyeleri de, - mul<abiliyet 
sartile - muaf tutulmuştur. 

--o-
Eleme imtihanları 

Dünden itibaren dersleri kesil
mis olan vüksek ticaret ve iktısat 
mekteplerinde eleme imtihanla -
rına yarından itibaren başlanıla -
caktır. Güzel san'atlar akademi -
sınde de dersler dün •kesilmiştir. 

fmtihanlar ay sonunda başla -
yacaktır. 

--o-

Kaçak hayvanlar 
Vilayetimiz kaza \•e köylerile 

diiier yerlerde hayvan sayımından 
sonra oobanlar nezdinde bulunan 
kaçak hayvanların sahipleri ibelli 
olmadığı takdlrde bu hayvanlar 
irin "'>hanlara vell(i tarhettiril -
memesi ve 29 uncu maddeye gö
re hareket olunması dün Defter
dar!ıi'ia bildirilmiştir. 

Yen Meseleleri 1 
ı--~---ı 

Almanlar harbi bitirmek kararında 
Evveldenberi ileri sürülen tah

minler hatırlardadır. Geçen teş -
rinisani ve k3nunusani ayları hep 
Almanların Holandaya, Lüksem
burg ve Belçikaya taarruz edecek
lerini söylemekle geı;mişti. Lakin 
o aylarda Almanlar bu taarruzu 
göze alamamışlar, daha ziyade 
Fin - Rus harbinin nereye vara -
cağını düşünmekle meşgul ol -
muşlardı. l<'akat Holanda ve .Bcl
çikaya taarruz pHinı ortadan kalk
mış değildi. Bilakis hele geçen ay 
Danimarka ma!Uın şekilde ele ge
çirildikten sonra Almanların bu 
kadarla kalmak istemiyecekleri ko
laylılda tahmin ediliyordu. Lak.in 
Alman devlet reisi şimdiye kadar 
hep tasavvurlarından renle ver -
miyerek birdenbire harekete geç
mi• olmakla şöhret kazandığı için 
bundan sonra Almanların nereye 
taarruz edecekleri az merak edil
miyor değildi. Çünlcü ortada muh
telif faraziyeler vardır. Almanla
rın Holandaya, Belçikaya taarruz 
edeceklerine göre erbap Avrupalı 
mütehassıslarca bundan aylarca 
evvel yürütülen hu faraziyeler bu
gün artık o taarruz bir emrivaki 
olduktan sonra tekrar ehemmi • 
yet almış oldu. Şöyle ki: 

tan müttefik kuvvetlerin başka 
sahnelere dağıtılmıyarak muha -
faza edilmesi çok düşünülmüştür. 
Bir de artık bitaraflıkları ihlal e
dilmiş olan Dolanda ile Belçika -
wn kuvvetleri de müttefiklerinltl 
ile birleşmiş oluyor. 

Günü gününe gelen malümat 
bir taraftan takip edilirken hatıra 
&etirilecek diğer bir nokta daha 
vardır ki o da 940 senesi hareka
tının hu harbin neticesi üzerinde 
pek müessir olacağı fikridir. Al -
manların düşüncelerine dair şlın
diye kadar bitaraf memleketler 
matbuatı vasıtasile alınan intıba
lar şöyledir: Onlar harbi gelecek 
1r.ışa kadar bitirmek istiyorlar. O
nun için eskidenberi düşündükleri 
ani, seri hareketlerle azami neti -
ceyi elde etmeyi de istiyebilirler. 
Liıkin bunu temin ellerinde de -
ğildir. Harp pek çok i.milleriıı ka
rıştığı bir haldir. Meçhul bir çok 
im.iller ki daha evvel yürütülen 
hesaplan şaşırtabilir. Alman ta -
rafı böyle düşünürken harbin 9441 
da nasıl bir netice vereçeği miili
hazasını diişüıımüş olan İngilizler
ce de keyfiyet şöyle nazarı itibare 
alınıyor: ll4U senesi harbin neticesi 
üzerinde kat'i tesirleri olacak bir 
yıldır. Bunun manası harp bu 
sene içinde bitecek demek deiiJ. • 
dir. Fakat muharipleria karşılıklı 
vaziyeti gelecek sene;re kadar a
şikiır bir surette .Mndini belli ede
cektir. 

1talya'nın ıne~d• 
muharebe•• 

Yuan: ALİ KEMAL S 
Jı'.ııllat 

Romadan gelen ma ıı<Ja J 
Habeşistan harbi sırası t 
tere aleyhinde yapılan bital 
!arı hatırlatıyor. !talya!ıarb" 
;;ildir. Şimdiye kadar ·ri ııııJI' 
medi. Fakat sadece ııa> it · 
kaldı. Alman"& ile olaJI 

sad:ı.k, fakat <imdilik lı~~ 
yor. Yeni öarenilıyor. dBııa 
nın vaziyetini tarif ıcın. f!B 
gun bir tabir bulunın~· 8ııJı 
evvelki İtalya. B~uı1talY' . 
ıınak istenen şudur· .. ]e ıııı 
girmedi. Fakat heP bO;ıı , 
lacak? .. Hayır .. İtaıva~ir ıııe 
ancak harbe ııirecek . ıısrll 
kelin vaziyetidir. yaııı 
sinde bulunuyor. . p.vruPa 

İtal va hakikatte iS'!]tir palı 
bine pronaganda, fı ııif~ ile 
iktısadi faalıyet ve s yaııııı 
rak etmiş bulunuY"r. oa>11l" 
harebe elıınivor. }larP ııııııi>.ııı 
ri İtalya iki yo!daJI lı gibı 
rece;;ine tereddüt ede_rp 01 
liyordu. Gayri muha%ırd'· r 
nuna kadar kalaca:!< aııV 
gitgide müttefiki }.lıJ1 
rafına mı geçecekti?_ talfııJI ~ 

Fakat Brenner'de I devıet 
met reisi. ile .. ~aıısoıııııJI~ 
arasındakı müla:kat . ııı>"" 
cağı kat'i istika.met! k !talY' 
ııöründü. ÇünkÜ a~tt uırB 
hareketile Alma.~ıvay~ ~ 
duğunu gizleımeııe lu f;J<leıe 
le kalmıvor. ınütte:ı:il"e\ sif 
,ıtittlkçe a'!'kırı bır va ıııilttt' 
du. B~n İtalyada yarı ı 
aleyhine görülen_ ~er~bı ~ . 
rıda işaret edi Jd ıııı f! ııa 
tan harbı sırasındııJtl 

0 
?ı: 

hatıra _getirmekt~eybJl!Je 
hassa In,gil terenın ırıı9'1'~ 
lenmeınis söz, yaZl aJ!laJI 
kalmamıst~ . .AJ:adan ;ııra ile 
Nihayet hır gun L010ııa ~ili! 
manın anlaşmak yo • rıı j\ 
ri 938 nisanında ınal~trl<a ~u 
zaladı!kları vakit pO •ill un 
de ıcabederse herse> (l!Jft 
cağı. yeni ınenfaatlere,etıil~ . 
d .. ani Jele ve .. -tU· 

usm arın e .. .. iiJ!l'lo' 10 
bir kere daha duşlll1 şrııa.'ıO 
-'!tere - İtalya anla •ıo o~ 
dinde M. Çemberl8Y~ret ti 
arzu beslediği ve ııa İ~t~ 
diği anlaşı!ıyord~· 8ıJre İtalya birbirlerinıtl "yolııO~ 
nıvor, artık do,5tll!!1' j(ii1I arl (il 
yorlaı:dı. Lakin bu ıı sle 
yada İnl'iliz ve FraJl~lil"ot· 1 
lı.iiı l(itıV<ie tahrik . ceııe 

· ı· del<1 J. In11ilizlerin e ın tııl< 
rık boğazı kapandıl!~ıcilld~ 
talyanın Akdeniz h . bO l 
nakala tı kesileceııını, t<ııJlll 

0 İtalyanın yiyeceğı )ili 1' 
mülahazalarına _karsıolJ!lııJıı 
rın hiç biri yerınde ııııtC!!s 
!eri süren İtalyaJI arsPil"'ıe" 
malCım neşriyatı ~el tıf 
renlerde İtalyan h. fijı il' _,ii 
söylemiş olduğu bıt )!il seı': j 
tirilmektedir: E{!er tıııl'ı lı~ 
sat iyi ohnazsa ibU • .ı,etı"'". 
dan muharebesi ,]cllr 

olacaktır. ıı l 

~ btt' ı 
Ucuz teneııu jlıi bu~. 

Her yıl olduitu 11 ca #
Haydarpaşa - ~b~etilJ!l 
tenezzüh tren!erı 1 ··~ 
rarlaştırılmıştır. ,011eıZ0 P' 

B .. ·""· te zilatll ... eıı uv~ n ·ıtbsl" cB 
!eri hazirandan . 1 ııııstı)'l' 
ııünleri seferlerıne 

dı~ 

Birimizi~ ::~i 
Hepımızın ~ 

y ·ıı.·· de et ·'ı eıı aOJ idıf 
bir madde Ol c.ıoo' 

a)JıJIJı .... o 
ye.şilköyde :ıI ot"'- 01 

ind 36 nuınar..0" ~•tl>3s,ı 
s e diıl' "- 11' 
Melmıet Çallı ştıı:i~tıe 
za gelerek ~u ı0.I 
du: rJ. o .;e 
•- Biraz rab~~ııtıeı_t'.~ t~ 

için tebdilh&VB 
1 t()f~ 

!köye gittik v~o '{ef 
siyesile her. raJ<B')'~Jl' 
almak ist~· ga;;aP ,.,,aJI' 
caddesindeki 1 t 58111"' ~ t 

sııı e ~· . ..ıı . 
de 250 gr ,_ _,..,. olıı_ı;;-çeV 
söyledi ve "':";- JCeY"."'e lı' 
men vermedi···· p0JıS~ f 
radaki beledi Ye.~ ne 2 ,_,ı: 
dirdim. Fakat ·1;~ ~il 
et aJamadl1Yl· Et yült5~ P . 
daşlara m~ b!J ~ ıe•· 
da olınadıfı1ndı;eıe<ilY"e psı 
dise•>i Vali ve ırdJ!fııı 
miz B. Lutfi J{ riJı>"' ·ft 
dikkatine arıcde ııeıcOJ t ıı 

Son -reıııra~ 5~~f 
is!ii7inin bU aıakndll' 
hemmiyetLe 

emiıtlz, 

Holandaya, Belçikaya taarruz 
geçen kış aylarında yapılması mu
vafık görülmemiştir. Fakat bahar 
gelince Almanlar mutlaka bunu 
yapacaklar deniyordu. Müttefik -
!erce buna muhakka nazarile ha· 
~. onun için günden ırüııe ar- ..... 



, · ~ ., .. ~ ... -.~ ... ~ 'W ---

-Vtçre hududunda 25 Alman hrkası 
(1 iJlci stJhifetletı detlam) 

iloıwvetlerile İ~i.lizler arasında 
Luven'de şiddetli bir maharelbe ol
llllll4, Almanlar gerileııı~. Fakat 

ı 5 fırk Al k 
• yeni kuvvetlerle tekrar taarruza 

sviçre hududunda 2 a man as erı ııec:eceklerina şüphe edil.mmnekte-
e, . dir. 
~~ıs 17 (Radyo)- İsviçre er- kimeti, 'bir sürpriz karşısııtcla kal- yaresi düa İsviçre arazisiae iıl • Müttefiklerin hava kuvvetleri 

'l!ııı •thiyeııinin tel>liiiM giire ınamak için ller türlü tedbiri al· miştir. Rakiplerinden ikisi yaralı 'bi.iyük faaliyet gösterme'ktedir. 
iilij anıar. Kernua ile Koestaas ınıştır. olarak teYkif edilmi~ir. Diier i· Son tebliğe göre Almanların elli 

· ı,ı ııı:-ında 25 fırka ~~ tab _ _- Bir Alınan boınbardıMan tay- kisi kaçnıı$tır. tavyaresi daha imha edilmiııtir. 
lt ,,'nış bulunuyorlar. ı.vıçre hu- Gerilerdeki Alınan tahaşşütlerine 

·~'lllttefiklerordusunda çarpışan Yugoslav gönüllüleri ~ motörlü.~ıt'ala~ına da büyük , ~ l zay•a: verdırıhnı.ştır. . .. 
1 • 'tııa 17 (Radyo) - Belgrat - ı ya, !lniittefiklerle beraber Ahnan-ı ııöniillü!eriBin ııeri çağırılınasını .. Iııgiltere !f~".~ N~a.retı _dllll, 
-31 alınan haberlere ııöre Alman· yaya 'karşı ha~beden Yugoelav istemiştir. foııman nr8%lSı. uzerınde keşif u-
ıeıs Bel •k 1.- ı • Al 1 b• bl•.., • ,uşları yapan lngiliz avcı tayya-ÇI a as~r erıne man arın ır te 1 gı relerinin, 25 Alman tayyaresinin 

lo . taarruzuna maruz kaldığını ve 
1ıııı;11ıa 17 (Radyo)- D, N. B. a- [ Belçika askerlerı.ne, •mukaveme- ı terkederek yurtlarına dönmeleri• bunlardan 5 nin ıl.üşürüldüğünü 

,., ~ clüıı neşrettiği bir tebliğde tin beyhude olduı-unu, •ilahlarını tavsiyesinde bulunmuştur_ bildirmektedir. Ayni gün 4 tayyare 

1Jr. imanlar ltalya'ya tank ve malzeme gönderiyorlar da;~d~~~~ür~AZETF.st 
ıll~ 17,_(A.A;)- ~Tinıes. ga- ı yaya har~ malzemesi ve bilhassa alan F~ansaya karşı kulianılmak PARlSE NAKLETTI 

~ '""Din musta~ıl _bir Belgr~t tanklar gondermektedirler. Avus- füerc büyük bir ihtimalle bu Londra 17 (Hususi) - Liyejde 
~ .\! lndan aldıcı 'bir ha~•"e ı:o- turyada tahşit edilen Alman kıt· malzemeyi takip edecektir. çıkan Lamöz gazetesi sahibi, mat-

llıanlar Brenner yolıle İta!- baasının tesisatını tahrip ettik -

İsveç topraklarına lngiliz bombaları düştü ~r:~;~r~at~=~~~ınge~::~~ ~:~ 
S•- gazetesini Pariste ç>karmab baş-

' "'\ııoiın 17 (A.A.)- Riksgraa- verdiği cevapta İngiltere bükü - diselerin tekerrürüne mini olmak lımnştır. 
~il ınıntakasına ltombalar atıl- meli tee~sürlerini bildirmekte ve üzere tedbirler alındıltını ilave et-
fı; ~hnası dolayısile İsveç tarafın- bunun bır _yanlışlık eseri olduğu- mekıedir. · RUZVELT 50 BİN TAYYARE 

fonderilen protesto notasına nu kaydettikten soua bu gibi ha- YAPILMASINI İSTEDİ 

. Narvik'teki Alman kuvvetleri çekiliyor Londra 17 (Hususi) - Amerika 
Cumhurreisi dün kongrede mem
leketin müdafaası hakkındaki me
saiını bizzat kendisi okumuş ve 

50 bin tayyare yapılması için fno
'kalii.de tahsisat istemiştir. 

Ruzvelt bilhassa "1 sözleri si&y
lmniştir: 

•- Ben de sulh için dua ediyo- ' 
rum. Fakat vazifem, memleketi 
her zaman kuvvetli bulundurmak
tır. !Biziırn :müdafaamız, kırılamaz, 
bir halde olmalıdır. Artık Ok ya -
mıslar Amerikayı himaye et.miY')r 
ve Amerika herhangi bir taarruza 
her ~aman intizar etmelidir, Me
safeler kısaldıkça, Amen"kanın ha
yati sahalarında da tehlikeler bü
''Ümektedir. 

Ruzvelt ·bu sebepten 1 milyar, 
182 milyon dolar tahsisat iste -
mektedir. 

SABIK KAYSERE İHTİ.RAM 
Bern 17 (A.A.) - Alınan ordu

sunun sabık Kayser Vilhelınin 
>kamet ettiin Doorn şatosuna bir 
ihtiram kıt'ası koyımuşlardır. 

PRENS BERNAR CEPHEYE 
DÖNDÜ 

Londra 17 (A.A.) - Holanda 
ekilii(inden bildirildi~ne ı;ıöre 
prens Bernar şimdi Zeland eyale
tinde muharebe eden Ho1anda 
kıt'alarile beraberdir. 

ALMAN TEBLİÖİ 
Roma 17 (Radyo)- Alman bii

yük karargaJııııın tebliği: 10 - 14 
mayıs arasında diişürüleıı İngiliz 
ve Fransız tayyarelerinin sayllııı 
350 dir. Bunun 58 i harp sahasında 
düşürülmüştür. 

Dün düşmanın bir denizaltısı ile 
3 nakliye gemisi batırılmıştır. ır ı:ilırik cepheı;i ı 7 (A.A.) -

~Vik ıınıntakasında kısmen iffill· 
Jıı! ~ra edilmiş olan Narvil<tekj Af.· 
~ ltu.vvetlerinin kınını killlisı 

ı· '' istikametinde dağlara çeitil
ı; elldir. Fraıısularla Kanadalı • 

,. ~ı.~lli ~lları açmakla meş • 
;~ner. Rimdi. bu kıt'aları yal-

vikten ayırmaktadır. Müttefikler 
Fyord ile •ehri harp gemilerinin 
ateşi altında bulundurmakta ve 
buralarını tayarelerle bombardı
man etmektedirler. Bjorvkte faa
liyette bulunan müttefik kıt'aları 
Garatanger'e kuvvetlerle irtibatı 
tesis etmişlerdir. Alman hava kuv
vetleri dün bilhassa Narvik mın-

takasında faaliyet göstermişler -
dir. Müttefiklere karşı 18 Alınan 
tayyaresi faaliyete geçmiı;tir. Di
ğer cihetten Stordalen vad;sinde 
büyük bir faalivet hüküm sür -
mektedir. Müttefikler burada Al
manların !sve~e doitru ilerlemele
rinP mani olma'k istemişlerdir. 

ltalya'nın tehdidi 
' llL'.:"çük Bombalı: !yordu Nar -,~- _______ ......, 

. -ıt.:ww.ı.ıwı.vı - - .. -·:"- - '~ ~ ·'·~-...... · _, 

Asker gözile !Gazetele sayfa-! 
larını indiriyorlar cepheler 

~ (l inci samfeden de'IJ~m) (1 inci sahifeden devam) 
ı..·~ mağblbiyeti ile netıee- vaziyPti idare ve idame edebil • 
"l<lı, anek. hem de harice az döviz ver-
&~ b.. mek için gazete sahifelerinin talı-

~~ serer planın hak kile ve ~- d. di k 
,. leferrüatile tatbik olunabıl- 1 ararlaştırı1mı.ştır. Koordi • 
' 1 İçin Alınan kumandanlığı- nasvon heyeti bu hususta bir ka-

l 
, ·~1 ~ıaıni titizliği gösterdiği anla- rarname hazırlamış ve Heyeti VeJ' 11 ht, Asker sayısı, vesait ve te~- kiledece de tasdik olunmuştur. 
ı.~~ bollugu· vasiyetn.aı_nemn. Bu kararname yüksek tasdikten 
"lı h 1 Mkıo neşrolununcıya ıkadar ga -c"' .: arfine yerine gctırı mcsı 

Sirkecide bir 
otobüs yanç:lı 

Bugün saat 12 raddelerinde Be
yazıı;la gitmekte olan şoför Nadi
rin i~aresindeki otobüs Sirkeci -
den geçmekte iken tutuşarak yan
mıştır. İçind"ki yolcular \'aktinde 
otobüsü terkettiklcrinden nüfusça 
zaviat olmamıştır. 

lstanbul 4 ncü 
Memurluğundan : 

İcra 
ı ~t ~ •ldeki imkanların bu büy~ zete sahipleri de biran evvel buh

'tııza hasredildiğini isbnt cdi- ram karşilamak üzere kendi ara- Beşil<tasta Sinanpaşa medrese • 
. larında bir itilaf akdctrnişlerdir. sinin 6 numaralı odasında iken 

·~ ~~ ''"-' 1• .. 'nk' f Bu itilafa nazaran yarın&an itiba- halen ikametgiıhı mechul Yaşara: 
:r "'""'er 0 ana gore ı ışa e- ren beş kuruş fiatla satılan cCum- İstanbul Belediyesinin İstanbul 

' 1 ~llrekat, Fransız ba~kuman- huriyet, Tan, Yenisabah, Tasviri- 4 " · li d 
l'tıhıun müdafaa metodunu de- efk. 

1 
uncıi noter ·itin en tawikli 1/3/ 

~ıtıııesi üzerine bir tevakkuf ar• gazete eri altışar sahife, yi- 933 tarih ve 3985 No. lı bir kıt'a 
•es· . . . .. .. ne beşer kuruşa satılan •Akşam., kira mukavelcsile kira bedelinden 

fl inci sahifeden devam) 
Londra 17 (Hususi) - İtalyada 

son ~ünlerde İngiltere, Fransa, A
merika ve İsviçre aleyhine yapıl
makta olan nümayisler, bu defa 
Yuımslavyaya da teşmil edilıniş -
tir. 

Fiyomede yapılan hasmane nü
ma-~•ler dolayısile, Belgratla dün 
yirmi dört saat alarm hah devam 
ctr11istir. 

Dünkü nümayişlerde Fiyome 
halkından bir kısmı Yugoslav hu
duduna yaklaşmış, müttdikler a
le,·hine beyannameler atılmış ve 
• Kahrolsun Yugoslavya• dıye ba
ğırıl:mıstır. Nümaviscilcr Fıyome
nin karşısındaki Susac!< şehrinin 
evlerine taslar atmıslardır. Pofö 
müdahale etmemiştir. 

önce bir hava hücınnu başladığını 
zannetmişse de sonradan düdük
lerin tecrübe olarak öttürüldüğü 
anlaşılnııştır. 

MISIRDAKİ İTALYANLAR 
GİDİYOR 

l\1ısırdaki İtalvan kon.solosluk
ları oradaki İtalyan tebaasına 
Mısırdan ayrılmalarını tavsiye et
mekedir. Amerikalılar da l\lısır -
dan ayrılmağa başlamıştır. 

Mısır makamları Kahire ve İs
kenderi •'e civarlarını ve ayyare 
meydanlaı·ile diğer askeri nokta
lara civar mıntakaları boşalt ' na -
~a başlamışlardır . 
SLOVAKYA- MACAR HUDUDU 

AÇILDI 
Paris 17 Radyo)- Resmi Macar 

ajansı bildiriyor: Slovakya, iki 
gündenberi kapalı bnlunaıı Slovak 
hududunu açnıı~tır. 

ROJ.V!A."IY A ORDUUSUNDA 
İZİNLER KALDIRILDI 

Bükreş 17 (Hu.sus1J - Ro.ınan
va kabinesi de fe\'ka!OOe bir iç
ttma yaparak, bilhassa Romanya
dqki ecnebilerin vaziyeti liakkın
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Adana Belediye Ri1uetinden: 
Bıeledlr mi e Milbeadia ve Fen Memuru Alınacaktır. 
Be:lcdiyemizde (300) lira aylık ii<;retli bir mühendis veya mi.mat 

i!ıe (170! ııer lira aylık ücreUi iki adet fen memurluğu münhaldir. 
llll$ sqıh barem kanunu hükümlerine göre bu maaşı alabilece'klerin 
AdaQa. tıeledive reis)iAlne miiracaat etmeleri ilan olunur. (4058) 

,....KACITÇILARA .... 
Ambalajlık iaole gazete kijıtları bundan böyle müteahhide 

verilmeyip doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa çıkarı
laeakbr. 

500 kilodan aşağı olmanıek üzere talip bulunanların her hafta 
pazartesi günleri sabahleyin saat 9 - 11 arasında gazetemiz idare 
m6dttrlııtftne müracaatları. 

• 
• 

BALSAMİN Kremleri - BALSAMIN Güzellik eksiri - BALSAMIN 
Rimelleri - BALSAMİN Pudraları - BALSAMİN Rujları- BALSAMİN 
Dudak ve Yanak allıkları. En kibar mahfillerin kullandıkJan ve bütün 

dünyaca tanınmış sıhhi güzellik müstahzarlarıdır. 
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ - Beyot:lu, İstanbul 

ı v . 'ne gırmış gorunuyo~. . .,SOn Posta•, "azeteleri sekizer sa-
~ llsıyetnameyi Alman milletine " alacai!ı olan 11 liranın faiz ve mas-
'·'~aıı · hife· üç kuruşa satılan •Son Tel railarile birlikte tahsili hakkın -
·"'~ t Şlefen'in esamls prilensif~p do- flraf'., •İk<lan», gazeteleri dörde;·, daki 12/2/940 tarih ve takip talebi 

Yu.goslavyada başka ~ir hadise 
de, Hır\'atistanuı ?arbinde İtalyan 
hududunda 60 kılometre mesafe
de Ogulin mıntaka,ında bir İtal -
van tavaresinın dılşilrülmesidir. 

Yu.,oslav tavvare defi bataryala
rına, Yu~oslav tcınrakları üzerinde 
uçacak vabancı tavarelere ateş a
çılınası emredildiğı için, hududu 
geçen İtalyan tayarcsi düşürül -
müstür. 

da görü.şmelerde bulunmuştur. Or- lfj:•••••••••••~ı. 
dudaki bütün izinler kaldırılmış -------~ 

ı.ı;; . avsiyesi ,u cü e e • e 1 
'''•hıUrmiş: cVakit. altı sahife çıkacaktır. üzerine il<amet'{ahınıza gönderi-
~'%d:·şırıanı daima ve her yerde •Son 'Pelgraf•, •İkdam• ın dörder len 12/940 tarih ve 940/603 No. ıu 

•• 1 sahifesi •Vakit• hacminin altı sa- ödeme emrinin arkasına verilen 
~it" tesebbüsleriniz içinde dö • hilesine mua<lil oldu)!u için karar meşru hatta adresinizin meçhul ol
~ llreceksiniı.. 

ı, '~•:tı kuınantlanlığı derinliği bu şekilde verilmiştir. Keza, duP'undan bahisle bila tebliğ iade 
""~lugu" malfun olan siperle- ~Cımıhuriyeh hacminde bulunan edilmiı; olduğundan bir ay müd -
ı.'•· L "azetelerı·n altısa h.f · d Ak detle ilanen tebliö'ine karar verı'l-;"i ~ .uekleyip Alınan teşeb:,üs .- .. r sa ı esı e ' • 
'ıçınde döğüşmekten vazgeçti. sam• hacminde bulunanların se • miştir. 
tı. U velev ki bir mecburiyetle lkizer sahifesine teadül ve teka- Tarihi iliindan itibaren bir ay 
~;~olsa da, verdiği hareket _b_üı-:-e-tm_ekt_edir_·_. ________ , içinde borcu ödemeniz; borcun bir 

,~, ~·kendisi de hareket teşeb- lstanbul 1·klncı· icra kısmına veya tamamına veyahut 
..ı ı... •t ı alacaklının takibat icrasına dair 

er' ~I o'td~ girişmek imkanıoı bu - Memurlugv undan: bir itirazınız varsa yine bu müd-
l ~~bu karar dolayısiledir ki, ilci det içinde tahriren veya şifahen "l,.. + ~anbul beledi · kin dairemize bildirmeniz ıa· zımdır. 

~ • \. •tııandan kuvvetlerini yeni ""' yesı ma e şu-
.,.. besı· katibı· ı'ken h ı "- t •L- Borç ödenmez ve itiraz etmezse -

li.. •talarına göre sevk ve tak- a en =ame g..,,. 
1"1 tt ııneçhul Şükrü.ve: niz hakkınızda cebri icra yapıla-

'- 1lo,ı ltıek üzere hazırlıklarını yıı- Alacaklı İstanbul belediyesi tara- cağı ve yine bu müddet içinde mal 
ı;,._. ar, Bu hazırlıklardır ki, son f 

•
1 

t~;~ı dört saati binnisbe hafif fından atih sulh hukuk hakimligi- beyanında bulunmanız; bulunmaz-
, 0~1"1.İştir. nin 28/12/938 tarih ve 28/576 No. lu sanız hapisle tazyik olunacağınız 

, ·~ ilamına istinaden 16 günlük yev- hilafı hakikat beyanda bulunur -
tıı SUkUnun sonu dehsetli bir rniye bedelinden alacajiı olan 33 sanız hapisle cezalandırılacağınız 
~ ~a varacaktır. O hücutnun lira 48 kuru.ııun dava tarihi olan malumunuz obnak ve me:ıkilr ö-
tı!' tarafın tcı;ebbüsile yapıl - 30/11/936 tarihinden itibaren sı. 5 deme emrinin tebliği makamına 
ıJ..~ı;::~:or:~re telgrafları faiz ve % 10 ücreti vekalet ve 686 kaim bulun.mak üzer<> keytfiyet 

! kuruş masarifi muhakeme ve icra- ilan olunur. 940/603 

1 
'\ilk iyenin tahsili hakkındaki 18/4/9391-------------

lta caddesinde bir tarihli takh talebi üzerine ika - DEVREDİLECEK IHTİ.RA BERATI 
Ot b ·ı k met"iihınıza gönderilen icra em - •Nitrat Amonik imaline mah • 

' !!., omo ı azaaı rine verilen meşruhata nazaran sus ameliyye• hakkındaki ihtira 

7 ~~ liir Hasan Basrinin idaresin- il<::.met.l{iılunızın mechul olduğu için İktısat Vekaletinden istihsal 
\Ilı gazete taşıyan 1203 numaralı anlaşılmakla icra hakimliğince ic- edilmiş olan 30 mayıs 1931 tarih 

d •hi! bu sabah Ankara cadde- ra emrinin bir ay müddetle ilanen ve 1689 No. lu ihtira beratının ih
~ !4~dıı ır-;çerkcn dikkatsizlik yü- tebli"ine karar verilmiş olduitun- tiva ettiği hukuk bu kerre başka
' ~"ı, en kitapçı Remzinin dükka • d~n ta.rihi ilandan itibaren mez • sına devir veyahut icadı Türkiye-

,;1' , ~ Çatpınış ve dükkanın vitrini- kur m!U<idet zarfınd'.' mal beyanın· de mevkii fiile koymak üzere ica-
~a uğratmıstır. da db~ unı:ıanız ve ~tenılen para- ra dahi verilebileceği teklif edil -

.,ı _ yı aıremız veznesıne Yatırmanız mekte olmaıkla bu hususa fazla 
1r : ~.\'fı . . Jazımdır. Bu müddet zarfında ic- maliımat edinmek istiyenlerin Ga-

-< la. :- Muallım mektebınden ranın geri bırakılınası ha'kk d 
.; ·~:..'.:hi~e almış olduğum tas • ı ait olduğu makamdan bir kın a !atada, Aslan han 5 inci ·kat l - 3 

\b .. '-'<ıeyı kav'bett· y · · · arar No. va müracaat eylemeleri ilan 
ı:'Cafuında ım. e!'.11sı~ getirilmediği takdirde cebri icra olunur. 

~lı.ır n eskısının hukmu yapılaca;;ı ve mal beyanında bu- --------------
\.. · • . lunulmadı<tı takdirde icra iflas hetle 939/1444 No. lu icra emrinin 
· . .........__ Beşır oı:lu Sabrı Arbaş kanununun 76. 337 inci maddele- tebliiti makamına kaim olmak ü-
~~ rinin hükmü tatbik edileceği ci- zere ilan olunur. 939/444 

'\t OttECEK İHTİRA BERATI 
'lıi~löriere mahsus idrokarbür 

lf ~•t, ~en yakına yağlarında islil. -
~l ak.kındaki icat için İktısat 

~j ( ~tıncten istihsal edihniş olan 
,pi 4 

0~ .ilır llıuz 1936 tarih ve 2204 No. 
, i''lı:~ra b_eratının ihtiva etti;ii 

t;~•h b;ı kerre başkasına devir 
, ~ lı.Ut ıcadı Türkiyede mevkii 

Vı
, ' 1 l:i;es0Ynıak için icara dahi ve -

~-hıı~ _t_eklif edilmekte olmakla 
;"I( :-""<ı fazla maliımat edin • 

5~tiYenlerin Galatada, Aslan 
·~ .:ıı 1nci kat 1 - 3 No .. !ara mü-

evıemeleri ilan olunur. 

YENİ HAYAT 
Türkiyede nefasetile şöhret 
bU!an hallıffiı:i "" e6llS YENİ 
HAY AT k.areın0laları birdir. 
O da ABDÜLV AHİT TURAN 
maıı1oasıdır. Kahveciler iQin 

nefis loku.ınlarınuz vardır, 
adrese dikkat: Galata Necatibey 
caddesi No. 92 Telefon: 4-005-8 

Yugoslavvada fevkalade hadi -
seler arifesinde bulunulduğu ha
va~ı esmektedir. Başvekil muavini 
Maçek dün Harobiye Nazırı Gene
ral Medik ile uzun uzadıya görüş
müstür. Dün de Yugoslav nazırlar 
heyeti birkac toplantı yaomış, hiç 
bir res.ıni tebliğ ne:;redilmc:ınişlir. 
Umumi seferberlık planı üzerinde 
tetkikat yacıldığı zannedil:mekte-
dir. 1 
Diğer taraftan Alman gazete -

lerinin de Yugoslavya aleyhine 
nesri.vatı şiddetlenmiştir. Alman 
gazeteleri şimali Yuııoslavyadaki 
Alman ekallh·etlerinin tazyika 
ıınaruz kaldığından şikayet etmek
tedir. Bu neşriyat Yugoslav.vada 
endisc uyandırmıştır. 
BÜKREŞ HEYECAN GEÇİRDİ 

Roma 17 (Hususi )- Bükreşte 

tır 
AV ALA AJANSININ BİR 

TEKZİBİ 
Belgrat 17 (A.A.) - Avala a -

jansı, Yugoslavyanın seferberlik 
yapacağına ve seferberlik ila net
mek üzere nazırlar meclisinin bu
gün toplanacai(ına dair ecnebi 1 

matbuatı tarafından verilen ha -
berlerin asılsız olduğunu bildir -
ıİıektedir. 

MISIRA YENİ AVUSTRALYA 
KIT'ALAR! GELDİ 

Londra 17 (A.A.\ - Harbiye ne· 
zareti Avustralya kıt'alarından 
mürekkep ikinci bir seferi kuvve
tin Mısırda karaya çıkarılınakta 
olduğunu bildirmektedir. 

Bu kıt'alar bilahare Filistine 
gönderileceklerdir. 
dün birdenbire düdükler öterek 
Alarm işareti verilmistir. Halk ilk 

Yugo&lavya, Almanlar, İtalya .. 
(Başmakaleden devam) \ 

manyaya geçecek, şimali Yugos
lavya Almanyanın olacak, Dal!'ıaç
ya, cenup Yugoslavyası da ltal
yaya ilhak edilecek, Yunanistana, 
Bulgaristana dokunulmıyacaktır. 

D- Sovyet Rusya Balkanlard.ı 
kendi emniyetini Romanyanın Tu
na ağzına sahip olmakta, Bulga
ristan ve boğazların \•aziyetini nıu
hafaza eylemesine bağlı görmekte 
olduğu için Alman ve İtalyanlar 
bu bölgelere harbi sirayet ettir -
medikleri ve Tuna ağzını Besarab
yayı Sovyetlere bıraktıkları tak
dirde Sovyetler Alman ve İtnlyan
larııı Balkanlardaki hareketlerine 
lakayt kalacaklardır. 

E- Sovyet Rusya Balkanlarda
ki statükonun bozulmasına asla 
taraftar değildir. Hatta Macari< • 
tan ve Yugoslavyayı garanti etme
yi dahi derpiş eylemektedir. Bu
na rağmen İtalya ve Almanya 
Ballı.anlara saldırdıkları taI,.dirde 
Sovyet Rusya bn hareketi bitarnf
lık ve lôkaydi ile karşılamıyacak, 
müttefikler safında harbe girmiyc 
ve Almanya, İtalya ile harbetmiye 
mecbur olacaktır. 

G- Ne Almanya, ne İtalya şim
dilik Balkanlara taarruz etmek 
fikrinde değillerdir. İtalya harbe 
girdiği takdirde İsviçre ve Alp • 
lardan Fransaya taarruz edecek
tir. Muharebe garpte olacak va 

garpte bitecektir. Eğer totaliterle< 
galip gelirlerse Balkanlarda sa
dece iktısaden baki111iyet tesisini 
gözönünde bulunduracaklar ve bu 
sahaları adeta kendi hesaplarına 
çalıştırmak yoluna gideceklerdir. 

Görülüyor ki, tahminler ve si
yasi mütalealar çoktur. Fakat, lıaa
gi birisinin bu dak.i)rnlarda haki
kate en yakın olduğu malünı de
ğildir. 

Bizce, İtalyanın he11üz harbe gi
receği saat gelnıemiştir. Bu saat 
Alman ordularının ~imdiki halde 
Fransız ve İngiliz orduları ile yap
tığı harbin inkişafına ve neticesine 
bağlıdır. Almanlar, Fransız ordu
sunu söktürebildikleri takdirde 
italyada harp saati çalacaktır. Ak
sihalde İtalya içiu ne harp, ne sa
at bahis mevzuu değildir. 

Alman matbuatının tehditkar 
edası da yine garp cephesindeki 
harbin inkişafına ve neticesine 
bağlıdır. Almanlar kendilerinde 

biraz muvaffakiyet ümit ederlerse 
Yugoslavyayı: 

- Geliyorum, gelirim dikkat!. 
Tehdidi altında bulunduracak

lar; biraz daha muvaffakiyetsizli
ğe uğradıkları takdirde de belki 
İtalyayı, Rusyayı, Amerika ve 
japonyayı yani bütün dünyayı 
kendileri ile birlikte ateşe vermek 
için Ballı.anlara atılacaklardır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Taksim Sineması 
Bu haftadan itibaren 

Tenzilatlı yaz fiatlarnnız baş
lıyor. Duhuliye 20 ve 15 kuruş. 
Lüks 30 krs. Localar 100-150 krş. 
Ayni zamanda büyük program
lar. Bu.nin ·baslıyac&k olan ye
ni programda iki fibn birden: 
Şarkın ses kralı ABDÜL VE

HAB'ın öbnez filmi 

Yaşasın AŞK 
Leyli Murad'ın 
IŞTIRAKİLE 
Ayrıca hltinci film olarak 

BÜK JONES tarafından KI
ZIL ATLI HAYDUTLAR 
Müthiş hevecanlı fihn .. 

lstanbul Birinci icra 
Memurluğundan: 

Bir borcun temini için mahcuz 
ve satılması tekerrür eden 2049 
plaka numaralı 100 lira muham -
men kıymetli yük ara·basile 
koşulu be~ 22/5/940 saat 11 

1 
1 

1 

1 

' 
1 

DABKOV iÇ 
ve ıürelı:iııı 

Hellenic 
Medeterranean 

Lines 
i 0 N 1 A 

Truunnu<; Lüks vapuru, is • 
tisnaen 22 mayıs çarşamba gü
nü öğle vakti yolcu ve eşyayı 
ticariye alarak PİRE - İSKEN'
DERİYE - PORTSAİT - FiLtS
TiN - SURİYE ve K1BRIS li
manlarına hareket edecektir. 
Hertürlü konfor - mükemmel 
ve nefis mutfak. 
İstanbul - Pire seyahati 24 saat 
Fitalarda hiç bir zam yoktur. 
Haııni.ş: 25 mayısta Pireden 
doi\ru Marsilyaya hareket e -
den ATIİKİ vapuru ile aktar
ma edilir. 
Tafsilat için Galatada Frank 
hanında umımıi acentasına Te
lefon 44708 ve Galata rıhtı • 
ıınında 25 No. şubesi ANOO • 
NARO yazıhanesine müracaat. 
Telefon: 43777 

de Çarşambada Atpazarında açık:-------------
arttırma ile satılacaktır. Almak 
istivenlerin yev:m ve saati mez -
lk(uıda mahallinde bulunacak me
J'l!'Ura müracaatları ilil.n olunur. 

Renksiz ve 
cansız 

saça 
elveda 

940/796 

Petrol Nizam 
Saçlarınıza parlaklık ve güsel

. lik verir, cazilıenizi arttınL 

DEVREOİLF.CEK İHTİRA BERATI 

•iMahluller içerisindeki Anion -
!arın mübadele ve izabesine mah
sus usul ve ameliyye• hakkında -
iki icat için İktısat Vekfiletinden 
istihsal edilmiş olan 18 mayıs 1936 
tarih ve 2596 No. lu ihtira bera -
tının ihtiva ettiği hutruk bu ker
re başkasına devir veyahut icadı 
Türkiyede anevkii fiile koymak 

için icara dahi verilebileceği tek • 
lif edilmekte olmakla bu hususa 
fazla malı'.ı>mat edinmek istiyen -
!erin Galatada, Aslan han 5 inci 
kat 1 - 3 numaralara müracaat ey
lemeleri ilil.n olunur. 

ZAYİ ı 
Elminönü malınüdürlüğünden 

almakta oldui!um 74 nuroaraıda 
kayıtlı cüzdanımla beratımı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan hük
mü yoktur. 

İbrahim Halcltı Alııbörl.i1 
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FOS FA B SOL, Kanm en ha yad kısmı ohm lmmm ~n ~ ıcuiııltn. Tatlı iftah tenıin eder. v~ ~dinçlik verir. sinirleri cııııl•: 
da• • wfıl lıalınnlUJ, uJkgsushığu. giderir. Mıwmit jnhbazlasdıı, b..- tembellilJmle, Tifıo, Grip, Zatiiırleye, sıtma nelı:Jıhefterine Belııevşekli&i ve ademi iktıdtld• 
kilo a1ııNktaı .,.yam bayt!et t..,.w.r temin eder. 

tı.tiılliijtl DEVAMLI BtB S\i&EllE KAii', KUVVET, İŞTİRA n:MiN ETMESİ ve ilk 

Sıhhat Vekiletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczahanede bulunur. 

Fukara Perver Cemiyeti Ana nizamnamesi 1 2 Bayram bir arada 
yapmak isterseniz ? Dünkü sayıdan devam ve son 

DÖKDÜN CÜ BAB. 
FASIL J. 

Ceıniyetin varidatı 

MADDE: :n. - _Cemiyetin varidat kaynaklan şuııludır: 
a: Cemıyet azaı;ının badeitayıt venniye mecbur olduklan 

200 kunı.ş senelik aidatı. 
b: Cemiyetin nıeııfaatine ve hiikflmetin müsaaıdesi!e ımdı

telif zamanlarda verilecek bakı k.oll6er tiyatro sinema, 
safi hasılatları. ' ' ' 

c: Cemiyete vAki ve .lıükUmetin müsaadöiyle kabul obma
cak olan her nev'i teberrüat. 

~: Kendisine mahsus bina kiraları, 
d: M~ bulunduğu şuabat hasılatı. 

MADDE: 52. - Teberrüat, işbu nizamname abkimı dairesinde 
ınuteberilerin ar:rusu dairesinde sarfolunur. 

BEŞİN Ci BAB 
FASIL L 

~: 53. - Cemieytin servet ve mevcudu, menkul ve ic
ravı faaliyet ettiği ııavrimenkul ile muhtelif tahvilattan ibaretir. 

MADDE: 54. - Cemiyete ait olup muvazaaten şahıs uhdesinde bu 
lunan Bey-0ğlunda Tell(raf soltaı?ında kiin 9, 11, 13 N-0.larla murak -
kam Rayrimenkulü cemiyet namına kaydının tashihini temin et• 
ınck idare hey'etinin vazifei asliyesidir. 

MADDE: 55. - U.mımıi hey'etin karan olm•ksı.zm :klaFe hey'. 
eti cemiyet namına i.sti.k:raz yapamaz. 

AL'.l'INCI BAB 
FASIL L 

Cemiyetin fll)ıeleri 
ilADDE: 56. - Cemiyet gayesini ahkıiımı mevzuaya tevfikan 

llC&Caiı bes şube vasıtasiyle ifa eder. 
_MA.llDE; fJ'/. - a - Muavenet şubesi 

b - Distıanser ve ec:zane şubesi, 
c - Hasta balocı şubesi, · 
ç - Dikiş illbeei. 
d - Yıkama ve ütü şubesi. 

MADDE: 08. - Cemiyetin kud{eti maliyesi müsaade ettiği tak
dirde Şl!helerini alelusul tezyid edebilir. 

MADDE: 59. - Her şube, hey'eti idare azasından birinin neza
reti altında icrayı faaliyet eder. 

MADDE: 60. - Hey'eti idare intihabını müteakip aktedeceği ille 
celsede şubeye nezaret edecek lızaları alelusul intihan eder, tekrar 
intihapları can olınaık üzere müddeti hizmetleri iki senedir. 

MADDE: 61. - Şubelere tefrik edilen aza şube umurunun hüs
nü cereyanına nezaret idare hey'etine umuru cariye ve ihtiyaçları 
hak.kın.da izahat verir. Şubeyi muntazaman ziyaretle umurunu tef
tiş ve şube müdürü ile müstahdeminin şube nevakisi halkkında na
zarı diıkkatini celbeder velhasıl şube umur ve muamelatının isllıh ve 
i:k:maline müteallik her Rlina tedabiri şube müdürü ile müzakere 
.ve tatmk eder. 

MADDE: 62. - Şubeye tefrik edHen aza, şubeyi alakadar eden 
umur ve hususattan dolayı idare hey'etine müracaatla talimatı 13.
zımeyi alır. 

MADDE: 63. - Şubeye tefrik edilen azanın mazereti halinde 
hey'eü kl.arece ve ahvali müstacelede işbu vazife başkasına hava
le edilir. 

MADDE: 64. - Subeye tefrik edilen aza veya hey'eti idare aza
sından biri mazeretini bildiıııneO<sizin bila fasıla iki ay l(aybubetle 
içtimalara iştirak etmedil!i takdirde hey'eti idarece yerine ba;Jlı:a
sı intihap olunur, bu suretle intihap olunan aza ile müddeti hizıme
tini bitimleden istifa veya vefat eden azanın yerine intihap olunan 
azanın hizmetleri yerlerine l(eldikleri azanın müddeti ile mu.kay -
yettir. · 

MADDE: 65. - Şubenin bilumum müstahdemini, azanın emri
ne tabi -0Jdultu l(ibi müstahdeminin mazereti sebebiyle muntazaman 
devaan edemedikleri takdirde şube muamelatının intizamını ihlal et
miyecek her l(iina tedabiri ittihaz eder. Ancak bu takdirde ilık içti
maında hey'eti idareye bildirmiye mecburdur. 

YEDİNCİ BAB 
FASU. 1. 

Cemiyetin bilanço ve hesabı kat'isi hakkındadır. 
MADDE: 66. - Her sene birinci.kanunun 31 inci l(iinü cemiye

tin bilfınçosu ile kat'i hesabı hazırlanarak hey'eti idarenin tasdikine 
arzedilir. 

No.222-60 Yazan: M. SAMİ KARAYEL. 

Kaptan yerinden sıçradı: 
bildiniz, akşamki 

"Hele şükür anlaya
dil beri eri ... ,, 

Bunda büyük mana nıündeıniçti. 
Derhal aydı.. Nis, Cem Sultan .. 
demek kaptan •kşam bir temasa 
gelmişti. 

Kaptan, muavininin yerinden 
sıçrayıp mevki değiştirmcsİllİ gö
rünce: 

- Hele şükür anlıyabildinlı ... 
Ak&m•ıki bilberi .. dedi. 

Muavinin gözleri parlamıştı. 
Harekatı simşekleşmişti. Sabırsız
lanıyordu. Kaptana usuletle sor
du: 

- Cem, değil mi?. 
- Evet.. 
- Kaçıracaiız. öyle mi? 
- Elbette .. 
- Nereye? 
- Sana versem nereye götürür-

sün? 
Deyince, eski korsanlardan olan 

muavin düşünmeden cevap verdi: 
- Kim daha ~ok para verirse 

oraya!. 
- Aferin sana •• 
- Ne kadara pazarlık ettin? 
- Daha ortada birşey yok .• 
- Ortada birşey yoksa, neden 

bu kadar sevinç içindesin? 

- Şehzadenin beylerinden biri
le konuştum. 

- Kaç paraya pazarlık ettin? 
- Pazarlık, para, firar lafı yok 

daha be!. 
- E .. öyle ise neden bu kadar 

sevinmis bulunuyorsun? 
- Herifle ahbap olduk .• Bu ak

şam buluşacağız .. 
- Firar için hiçbir şey konuş -

madınız demek? 
- Hayır .. 

= İı~;ifl bu akşam elde edebi
lirinı. 

- Fakat şövalyelerin elinden 
şehzadeyi kurtarmak kolay mı? 

- Uerh.alde çok müşkülat çe
kecegiz. 

- Ne suretle kaçırabileceğimizi 
tasaıhabildin ~ni? 

- Ancak gemici kıyafeıi!e .• 
- Şehzadeyi olduğu yerden na-

sıl çıkaracağız?. 

- Gece muhafızlarını öldürmek 
!azını gelir. 

- İyi bir tertip .. 
- Adamlarımız k&fi gelir bu 

heriflere. Zaten bir kere sahile ve 

' • 

MADDE: 67. - Hey'eti idare her sene, ı.ı:ınumi hey'etin içtima
ında okunmak üzere l(eçmiş seneye bir mufassal raPQr ihzar eder, 
iŞbu icraat raPQru seneyi atiye ait bütçe ve sabık seneye ait hesabı 
ıkat'ı ve murakiplerin rapcıru aynen raptolunmaık lfızun geldi,<!i l(i
bi mezkiır raoorun aza adedi ve o sene zarfında cemiyete yapıkıuş 
olan teberrüatla varsa vahip ve muteberri ve muhsin ve büyük 
muhsinlerin esamisini ve miktarı teberriiatları mübeyyin olına.sı i
cabeder. 

MADDE: 68. - Hey'eti idare ve sarfiyatını bütçe dairesinde 
ifa etmive dikkat ve itina ile beraber ahvali 1'ev1kaHide ve müstace
lede hesabını urnuımi hey'ete ve tasdik ettirmek şartile bü~ ha
riciııde ~ yüz liraya kadar sarfiyat yanmıya mezwıdıır. 

SEKİZİNCİ BAB 
FASIL I. 

Cemiyet müstahdemini ve vınaifi beyanındadır. 
IMADDE: 69. - Cemiyet maksat ve l(ayesini ifa edebilmek içın 

•bır takım müstahdemine ihtiyacı vardır. Bunların adedi ile miktarı 
maaı;larını ve vazifelerini hey'eti idare tayin eder. 

DOKUZUNCU BAB 
FASIL L 

Cemiyetin feshi beyanındadır. 
MADDE: 70. - Cemiyetin kendi kendini feshedebilmesi ancak 

aza defterinde mukayyet faal azanın wnumi hey'et halinde beşte 
dördünün reylerinin birleşmesi ile mümkün olabilir. 

MADDE: 71. - Cemiyetin baladaki madde ah!kanu dairefilnde 
umunii hey'etin kararı ile şahsiyeti maneviyesi ortadan kalktığı tak
dirde, menkul, gayrimenkul, tahvilat ve alacak l(ibi bilcüımle mev
cudat ve servet ve hukuku Beyoğluııda Rum Ortodoks Panayia 
Kilisesine eececektir. Bu takdirde dahi mezkur kilise he.v'eti .ida
resi mefsuh cemiyetin varidatını fukaraperver maksatlara sarfede
bilir ise de ayniyatınc. dokunamaz. 

MADDE: 72. - Hükı'.ı.metçe arzedilecek işbu nizamnameye ya
pıhnasına lüzum l?iisterııecek her l(iina tadilata ifaya hey'eti umu
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gemiye atmaktır. Ondan sonrası 
kolav .. 

- Yaşasın deniz, değil mi? 
- Elbette .. 
- Allah muvaffak eylesin!. 
- Amin .. dedi. 
Kaptan, sabırsızlıkla akşamı 

bekliyordu. 
Frenk Süleyman Bey, şehzade 

kalkar kalkmaz hemen yanına gitti. 
Cem Sultan gecenin verdiği yor
ı:unluk üzerinde idi. Lalasmı, kar
şısında görünce: 

- Ne o lala!. Bayırdır inşallah .. 
Diyebildi. Süleyman Bey, par

mağını ağzına götürerek: 
- Sus .. 
İşareti verdi. Cem, korkmuştu. 

Acaba sövalyelerin aleyhlerinde 
bir tertibatı mı vardı? 
Hevecanlı bir eda ile: 
- İ..alam, şer değil ya, inşallah!. 
Deyince, Süleyman Bey efendi-

sinin heyecan ve korkuya düştü
ğünü görünce: 

- Eleıı.dimiz .. hayırdır .. müste
rih olunuz .. dedi. 

Bunun üzerine iki taraf arasında 
usuletle konuşma başladı. Süley-

• man Bey anlatıyordu: 
- Sultanını firar için vasıta 

buldum .. 
- Sahih mi? 
- Simdilik. ümidim çok .. 
- Aman, inşaallah lalam!. Ne 

gibi vasıta .. 
- Bir Venedikli kaptan ..• 
- l\lükemmel.. 
- Hem de korsan bir herif!. 
- Konuştunuz ınu?. 
- Yalnız ahbaplık tesis ettim. 
- Sonra? 

'Devamı var) 

Yazan: Rahmi Y AGIZ No: ıos 

Donanma Geliyor 
Ben.mle beraber, uğrunuzda kellesini fedaya 

hazır iki arkadaşım var 
Sultan güldü.. İki tebessüm a

rasında ilave etti: 
- Buna imkan yok .. Ben, koca 

bir köşk halkını nereye savarım? 
AfaTarı hangi bahanelerle beni 
yalnız brrakmağa icbar ederim? 

- Bu iş çok tehlikeli bir iş 
Sultanım.. Göreceksiniz hidise -
nin şehirde yapacağı akisler ne 
kadar derin, ne kadar etraflı o~a
cak .• Binaenaleyh, yapılacak şıd
detli takiplerde ufacık bir ipucu, 
hepimizi mabvetmeğe yeter de ar
tar bile.. Ben kendimden kork -
muyorum. Bütün endişem siz Sul
tanlmın bu yüzden felakete uğra
ma.'1dır. Bu mel'un kadının ar
kasındaki müthiş ve hiç şakaya 
gelmez kudreti evvelce de arzet
mistiın. Ateşle oynuyorıız Sulta
nım .. Et'"•klcrimizin tutuşmaması, 
kcndin1izin yanmaması için böyle 
etraflı ihtiyata, fı,vkalade ted -
birlere liizum var. 

Biz hazırız .. Benimle beraber uğ
runuzda kellesini fedaya hazır iki 
arkadasımla hususi otomobilim.in 
şoförü şuracıkta, Mecidiye köyün
deki dutlukta bekliyor. Bu akşam 
avımızla beraber buraya geldi • 

1 
&'imiz zaman yeni müşküllerle kar
şılaşmış olmamak icin bir defa si
zi rahatsız etmeğe lüzum gördük. 
İradenizi bekliyorum .. 

- Kadınlar da buradan savula-
caklar mı?. 

- Mümkünse evet Sultanım .. 
- Peki.. Başka istediğiniz? 
- Şimdilik bu kadar. 
- Reşat Beyden bir haber var 

mı? 

- Yarından itibaren sevgili zev
ciniz artık bu mel'unun tehdidin
den, dolayısile iğrenç kollarından 
kurtulmuş olarak yanınıza döne
cek,. 
Şehime Sultanın bu cümle se

vincini gıcıkladı.. Slirıına teşek
kür edeceği sırada dalkavuk Sul
tana sokuldu. Ancak onun işitece
ği kadar fısıldıyan bir sesle an -
)attı: 

- Otomobil köşkün dış kapısın·• 
geldiği zaman kararlaştıracağımız 
bir narola ile hiç beklemeden bah
çeye f!İrmemizi temin ediniz! Son
ra bu köşkün, merhum veliaht za
manından kalma bir bodrumu o
lacak .. 

- Evet, var!. 

- Orası eski halinde midir Sul
tanım?. 

- Ne gibi?. 
- Orada birçok işkence aletleri 

vardı. Yerlerinde duruyorlar mı?. 
Sultan bu malUmattan hazzet

memiş gibi şüpheli bir bakışla Sa
rımı tepeden tırnağa süzdü. Mu
kabil bir sualle dalkavuğu kurca
ladı: 

- Siz bu mahzeni ve bu alatı 
ne biJiyorsunuz? 

- Bir tesadüfle öğrenmiştim 
Sultanım.. Bugünkü ittifakımızın 
tam ve yerinde olması için de o 
tesadüften ne kadar istifade ettiği 
mi pekilla görüyorsunuz.. Vakti
miz kısa. Başka bir zaman irade 
buyurursanız bu. hususta da efen
dimize malfimat veririm, 

Sultan bu sıkıcı konuşmayı kı
sa kesmek için fazla ısrar etmedi. 
sarıma ltısaca cevap verdi: 

- Tabii Yusuf İzzettin efendi
den sonra hali üzere kalmış; hiç, 
de el sürülmemiş .. 
· - O mahzenin bir kapısı bah • 
çeye açılır. Yanılmıyorsam köş -
kün şimal tarafındaki ağaçlıklı 
kısımdadır. Lıitlen onun anahta
rını bendenize bu gecelik lıituf 
buyurun .. 

Sehime Sultan İş~rize döndü, 
emir verdi: 

- İşveriz, git Süleyman ağadan 
mahzen kapısının anahtarını al.. 
Fakat bu adama vereceğimizi his
settirnıe!. 

İşveriz fırladı, bir kaç dakika 
, sonra döndü. Elindeki bir anahtarı 
1 Sultana uzattı. O da onu aldığı gi
l bi Sarıma verdi: 

(Devamı var) 

nin muallak bulund~.,ıııe1 c 
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