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Fır alarının Cenahlarına Uttefikler ,· Alman 
arsı Şiddet i Bir Mu abil Taarruza Geçtiler 

imanlar yelpaze şeklinde ilerlemek imkanlarını buluyorlar 
Diinya 

"kadderatının 
~ğlandığı harp 

Daha büyük 
Almanlar 

muharebelere intizar ediliyor- Brüksel'e giren 
buradaki kuvvetlerini cenuba geçiriyorlar · 

-------

~~;:::.=~;; Üslerinden uzaklaşan mo- Yugoslavya' da umumi seferberlik 
~~;!:~?.~:E:.;:_ törlü kuvvetler imha ediliyor ilan edilmesi bekleniyor 
~: ETEM lzZET BENlca , 

~r~:~r:t~~:: Şimdiye kadar Almanların en az 300 Tam seferber halde bulunan Macarlar Romanya 
~Şmi bin ölü verdikleri tahmin edilmektedir ve Yugoslav hudutlarına tahşidat yapmaktadır 

Gt ~ - -
~!a tariJıiDin fimdiye kadar J~;::::"".ı.::=;;r--;;.:ı!:l!'!'!c " : ~""".::'llOS'!""":"l':ll'_,,"":.,t"ii.r"l::"""''"'""=::::::;;;ı;; 
'lt kaydetmediti bu ınuhar .. 
' . ti~ buçuk, dört m.llyollll 711-
~llllın boiazla.,... kadar 
Nıı hava ve kara ölüm makin .. 

ı.. .• de çarp1lfllllllı Jiııe insan
~ '"'iltinilı 8'ini ırörmed.IAi deh· 
~1_t.ticı bir hadisedir. 

Almanlar Tunada da sevkiyata hazırlanıyor 
Londra 18 (Hususi)- Macari.s

tıında umumi bir seefr berlik man
zarası vardır. Mütemadiyen yeni 
aıruflar silib altına alınmaktadır. 
Dün de yedi sınıf daha silah altı
na çaitırılmıştır. Bütün seferberlik 
hazrlıldarı ikmal edilmiş gibidir. j 
Bu kuvvetlerin büyük bir kısmı 

Yugoslav ve Romanya hudutları
na tahşit edilmektedir. 

Yugoslavyada da seferberlik i
liin edileceği zannedilmektedir. 
Alman matbuatının şimali Yugos
lavyadaki Alman ekalliyetlerin• 
tazyik yapıldığı yolundaki neşri
yatı mevcut dikkati arttırmıştır. 

Macar bazırlıiı da gözden kaçma • 
maktaclu. l 

Yugoslavyada ihtiyatların silah 
altına alınmasına devam edilmek
tedir. Bunlar, son .~erde gelen 
yeni sllBlılara alıştınlnıak üzere 
toplanmaktadır. 1 

(DEVAMI 3 üncü sahifede.) 
.:"'lerce hücum arabas.ı, bin • 
ı· ~ binlerce sırhh vuıta 
~erce fan'are harp sahalın· 
~birlerini yenınlye çalı4ıyor 
~ bnın.ı oel ııibi ıılutıyor-

!----~~~--~---~--~- -~~~~~-~~---~~~--

l 
~ltll 1939 da başlıyıw Avrupa 
.1 lllll!ıak.kak iti, dehl<'t ve vüa
.it.ret ettiğimiz bu yeni uf. 

\;.. Ue bütün düııyBDıD ınukad· 
l'~ içine alan en mühiıJı dö

~0ktasına &irlQiştlr. Son bet 
~da vaziyçtjyiden iyıye 
~ etmiş ve 9 - 10 ma)'IStaki 
~· ~ıııızda ınütalea ve tahmin 
~ gibi muharebe ırerelı: Al· 

1 . • gerek müttefikler için 
•. ~1 külliye harbine çevrilıpq-

• . ~harebeyi kazanmak ve bi
~k •zmile ıaldıran Almaular 

\ 4:da müttefiklerin vaziyeti 
~~ Yıuıın yeni mukadderatım 
~ çek.en bir ölüm dirim lıar
ıı iYetini iktisap el.ıııİftir, Bu s4 a, cereyan etmekte bulUDJID 
~,~ harbinin ebeınm.iyeti ta· 
~G '<ahın fevkindedir. 
~efik kara ordularının Bq
~ danı General Gamelin'.iıı 

S!·~~sta ordulara bitap eden 
•vıııisi de cereyan etmekte 

" ı;~'ıı harbin büyük, ölüm di· 
•lıeınmiyetini tebarüz etU. 

t~dSon vesikadır. Gamefuı lıu •• 
~ı.~•tanın mukadderatı, ınüt· 
t~d~n mukadderatı, dünyanın 
d eratı bilen cereyan eden 

ti; 'il Dıuharebesine bailıdır .• 
k suretile hakikati bütün 1 

~d" ı ile ortaya koymakta ula 
\. ıı_~.t etmemiştir. Muhakkak ki, 
~1ilcada İtalya seferberliiini 

;ili •ıııış olarak bu harbin n .. 
lııi bekliyor. 

' ~~e hudutlarında tab~it edi· 
\;~ alarm mukadderatı bu 
~tıglatıeticesine bağlıdır. Macar, 
\ "!( v, Rumen hudutlarına yı· ı 

'1. lqlllı •rlerin mukadderatı yine 
· ·'lq ~ebenin neticesine bailan-' 
~;~· qulasa, Fransuı ana top
l"'ı~ıla halen devam etmekte 

it Ilı .. ıııeydan muharebesi ya 

t'ransız topçulan top ba'1!1da menni yat dırıyor 

Paris 18 (A.A.) - Cephedeki ı yayılması imklinını verdiğini söy- cephane almaları mümkün olan 
kıt'alarla beraber bulunan askeri lemektedlrler. Hatta bazı mUnfe· noktalardan teblikeli bir surette 
ıntişabitler hareket harbinin pek rit Alman tankları üslerinden ol- uzaklaşan dllşnıanın motörlü cü
ıreniş bir cephede inkişaf ettiğini dukça uzaklaşmışlarsa da bunla- zütamlannın cenahlarına karşı 
beyan etmektedirler, Müşahitler, rm bu cür'etkiirane hareketleri şiddetli bir mukabil taarruza geç
tayyarelerin himayesinde hareket yıldmm sür'atile bir mukabeleyi mitlerdir. 
eden Alman motörlü elemanları- intaç etmiştir. Sambreda Scbeldt hattını mü -
nın ilerleyişini düşmanın yelpaze J Ayni müşalıitlerin beyan ettik- dafaa eden ordular mevzilerini 
ıeklinde muhtelif istikametlere , !erine ı:öre müttefikler, benzin ve muvallaldyetle muhafaza etmek-

- tedirler. 

.. 

İngiliz bava kuvvetleri düşma
nın motörlü kıt'alarını beziınete 
uir,ıltınalı.tadırlar. 

So11 24 natte 
Londra 18 (Hususi) - İngiliz 

B. B. C radyosu as'keri vaziyetten 
bahsederken, bunun 1914 muha -
rebelerine l:ıenzetilebileceğini ya • 
zıyor. Tehdit ayni tehdittir, fakat 
cevap da ayni cevap olacaktır: 
IDüşman mağlup edilecektir. 

İıı,gilterede h adiselerin inkişafı 
siikfuıetle takip edilmektedir. Se
ri neticeleri beklememıik lazım • 
dır. Hakiki vaziyetin tavazxuhu 
icin daha bir müddet geçmesi la· 
zmıdır. 

Sedan cephesinde muharebe bü
tün şiddetile devam etmektedir. 
Burada Fransız piyadesi, tayyare, 
tank ve topçunun kuvvetli mü • ro~littefiklerine zaferi ile bi· 

~ AMI 3 üncü sahifede) harekete koşuyor 
~~~~~~~~--~~~~~~-

(DEVAMI 3 üncü sahifede.) 

~ajinoyu çevirmek istiyorlar 
\; ıı.~da.n hayli içerilere nüfuz daha simalde Megizer üstünden 
~"'an taarruz kollarından ikinci bir kol halinde Fransanın 
~ti, •nın birdenbire istikamet merkezine tevcih edilmiştir. 
~! e.v,•k cenubu şarki hiza - Almanlar bu iki esaslı istika -

~- ~ •. •rdön müstahkem mev- mette her ne pahasına olursa ol
~'.Qf! 1111• . yüklendiklerini •on sun ilerlemek emrini verdikleri 
·•ıııq ar bıldiriyor. ordularının insan ve vesait feda

İot lllcırın bu hareketle var • k<irlığına bakmadan hedeflerine 
\ •1ı.ı:rkleri hedef mal1lmdur. eri,ımeleri için bütün kuvvet ve 
\..., lıııı~ doğrudan doğ1-uya Ma- imkiin!annı Fransız cephesine 
,,,.~ın .arkasına düşmektir. yığm4lardır. 

""n •!erleyen diqer kol da (DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Yarınki idman 
bayramı hazırlığı 

Muhtelif ıtadlarda yapılacak idman hareketle
rine Ü~ binden fazla talebe iştirak edecek 
Yarın yapılacak olan 19 mayıs 

spor ve genelik bayramı şenlikle
rlııin intizamla icrası için tekmil 
tedbirler alınmıştır. Yarın sabah 
saat 8 den itı:baren Köprüden '.Ka
clııkö"ilne illve vapurlar 'kaldırı -
lacak, Kadıköv - Feııerbaçe tram-

vayları ve otobüsleri ÇQğaltılmış 
olacaktır. 

Fenerbah ce ve Beşiktaştaki Şe
ref stadlarında merasime tam saat 
10 da •başlanılacakt ı r. Fene~bahçe 
stadındaki kız ve erk ek Üniver • 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

DA iKA 
Amerika harbe iştirak 
arifesi de ulunuyor 

Vaşington 18 (A.A.) - Siyasi ğini ifade etmekte olduğu suretin- Ecnebi müşahitler, Amerikanın 
mebafil Gamelinin ordulara bitap de tefsir edilmektedir. Ayni me- bugünkü hattı hareketinin 1914 
eden eınriyevmisi önümüzdeki gün- hafi!, bu emri yevmiyi General senesindeki hattı hareketine na -
!er zarfında yalnız Fransarun !!'U- jollreun c!Uame. muharebesi ari- zaran eok farklı olduğıınu beyan 
kadderatının •eğil, Ayni zamanda (esindeki emri yevınilerine ben - etmektedirler. 
harbin alı.libetinin taayyün edece- zetınektedirler. Her sınıfa mensup bütün Ame-

(Devamı ve diğer telgrat haberleri 3 üncü sahifede) 

Bu sabahki iki ÇERÇEVE 

trenle gelenler Müttefiklerin planı· 
iki Alman gazetecisi 
geldi, bir vagon da 

yoğurt ... 
Beykal ve Kurthay isimlerinde 

iki Alınan gazeteci bu sabahki 
konvansiyonelle şehrimize ııclmiş
lerdir. Bunlar Türkiyeye geldik
lerinden çok memnun olduk l r.ıını 
ve memleketlerde tetkiklerde bu
lunmak ü zere ııeldiklcrini söyle -
mişlerdir. A yni trenle Buşko ıs
minde bir İtalyan fabrikatöriı de 
gelmiştir. 

Bu sabahki trenle Relen yo~cu
lar arasında Dev Jet DemiryoJ '.arı 
müsaviri Alman Gersner de var
dır. 

Lozanda tahsilde bulunan Bü-
(DEV AMI 3 üncü sahifede) 

KISACA 

İtalya'ya geçirilen 
tanklar 

Bizim mabuda: 

1 

- Almanyadan İtalyaya mü
him miktarda tank ve zırhlı araba 
geçiriliyormuş. Bunların ı:eçme
sini kıtaatın geçmesi takip ede
cekmiş .. 

Haberini verdim. Güldü: 
· - Bunların hepsi, Almanyanın 
garp cephesi taarrt1Z11nda muvaf· 
fak olmasına bailı .. 

Dedikten sonra, ilave etti: 
- Garp cephesi taarruzu pU.

kürtüldüğü ve Alman ordusu mey
dan muharebesini kaybettiği gün 
bütün aldıkları İtalyanın yanına 
kar kalır ve İtalya bir daha harp 
IAkırdısmı aA::wıa bile almaz. .. . 

Almanlar Belçikaya girip de 
Fransız şimal bududunı . bulur 
bulmaz, bütün kuvvctlcrile 
Fransız hatlarlDlll üstüne yük
lendiler. 

Dava birdenbire ve bu sabah 
aydınlandı . Gaye, Fransız şi
mal hududuna bakim ve Ingil
terc kıyılarına nazır bir mınh
kanın sadece işgali değil, bu 
mıntakadan hızlı bir geçi!l.ı 
müttefik orduların üstüne diiş
mek ve nihai muharebeleri aç
maktır. 

Büyük Fransız ve İngiliz bir
likleri hiçbir şekilde külli kuv
vetlerile Almanları Belçika i
çinde karşılamadığına ve kar~ı
lamıyacağına gi\rc bu birlikle
rin cephe aldığı müstahkem bat 
üstüne düşmak ve müstahkem 
bat yarılsa da yarılmasa da, en 
sağlam tabiye \e sevkulceyş 
,artlar>. altında bekliyen bu bır
liklerl" büyük savaşı göze al
mak. harp tarihindeki cür'etle
rin tn yamanıdır. 

Başlangıç nasıl giderse ~it
sin .. bu cür'ctin ismine ciıınet 
d•:mekten başka çare buluna
maz. Eğer bu cür'et nihai plan
da muvaffak olursa o zaman da 
ismi deha olur. Zaten deli, laf
larına inandırabil"ie, gözümüz
de bir anda dahi olmaz mı? 

Böylece müttefikler, Alman 
taarruz ve teşebbüsü altında, 
fakat kendi pliinları içinde ni
hai harbi kabul ediyorlar de
mektir. Zira Polonya istilasının 
başladığı gündenberi müttefik. 
!erin takındığı tavırlar ve al
dığı tedbirler, Almanları kendi 
Uzerlerine saldırtıp müdafaa 
mevziltırinde yıpratmak ve 
mukabil taarruzlarla iflilıını 

kesmekten başka bir maksada 
atiedilcmczdi. Bloküs tedbiri, 
canavarı ininden dışarıya uğ
ratmak ve namlulara hedef tut
mak için, inağzında kiikürt yak· 
mak gibi birşeydi. 

Cana\'8r sağda ve solda bin
bir perende attıktan, avcı da o
nun inine girmeğc bir tiırlü 
cesaret edemedikten sonra, işte 
n.agilıfuı iııiuılcu fırladı ve av· 
cının üstüne atıldı. Zaten bu 
şekli istiycn, b u t arzı da\ et e
den avcıya şimdi yalwz mem
nun ve muvaffak olmak düşer 

Eğer sevimli ıniittefiklerimiz, 
iki büyük garp demokras~ ası , 
kendi plfın.ları ve arzuları için
de tahakkuk eden ve intılıa ra 
benziyen bu çılgın hamleyi ne· 
ticede tuzla buz edemezlerse, 
bizzat kabul etmeğe mahkum
durlar ki, artık zafer bal<iarı 
kalmamıştır. Çünkü yıllar •. an 
sonra bir de 9 aylık harp dev • 
resi icindeki hazırlıklar, ve ta
arruz rizikosunu birkaç m, m
lckct çiğneterek dü şmana ; • i<
liyebilmek gibi imtiyazlar nıüt· 
tefik cepheye iyi şartları~ aza
misini temin etmiştir. Daha iyi· 
si can sağlığı ... 

Armut pişmiş ve müttefik -
lerin ağzına düşmüştür. Şiındi 
onu riı{niyebiluıek h1zın1. <. ığ
niyebileceklerine de şüp~yok. 

Bitler dehii '-'C cjnnct oy n
larından birine girişti . Ben di
yorum ki cinnet ... Neticr belli 
eder. Bitler artık benim gözüm. 
de, 80 milyon insanla beraber, 
içi zehir dolu l;;ıodehlni kaldıran 
ve cşerefinize! ... diye haykırıp 
icen tarihi zattır. 

NECİP FAZIL K.ISAKÜREK; 
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YE. ·j VE GARİP 

BEYANNA. !ELER 

Bcninı t..!n rok sıniriınf!1foJnman, 
tuhafıma giden şey nedır, bilir 
:ıru.sınız? bU.liıya ul(rıyan bazı mem
leketl~rin kral ve devlet adamla
rınııı, canlarını kurtarmak açık -
giızlüh.ığile bir an evvel, kapağı 
Londraya veya Parise atmak, on
dan sonra da •u tarzda beyanna -
meler neşretmek: 

- M.illetimız istiklaline kavu
şacak, ölünciye kadar döitüşece
Piz. Nctıceden dolayı eminiz .. 

İyi, hoş amma, a benim efen -
dim, ;<atıiılileriniz, neden pılıy.ı pır_
tıyı toplayıp savwş_twıuz, mill:tı 
başsız bıraktınız. Sız de, topragı
nızda kalıp ezaya, cefaya, y~but 
ölün1e razı olsanıza!. 

l\ÜLLETLER 

CEMİYETİ 

Lahev adalet divanından son -
ra, Cenevrede bulunan Milletler 
Cemiyeti de, Fransaya taşınmak 
iızere luızırl a aşlamış! Hatta, 
4 bürosıma a.it e\Tak ve memur
lar nakledilmiş bile!. 

Zavallı Milletler Cemiyeti! O 
cemiyet ki, bir ıamanlar *'endisin
den haksızlık gören milletler me
det umuyorlardı. Hatırlarsınız: Ta· 
lisiz HabC§istan imparatoru Ne
güs de Milletler Cemiyetine mü
racaat etmişti. 

Şimdi artık, Habeş meselesini 
ruznameye almak ve müzakere et
mek sırası gelmiı;tir. Cemiyet Ne
glise, Negüs cemiyete kavu.,1:u. Bol 
bol oturup konuşsunlar, dertleş -
sinler, müzakere etsinler!. 

İNS&'lll.A!UN 

OÖZLERİ 

EL Amerikalı alimin yaphği tet
kikkre _göre, insanlmoın görme kuv
veti ~ttiloçe zayıflıyor, gözleri -
mi.z kuvvetten düşüyormuş!. 

inanırım. Bunun sebebı nedir, 

ihtikar yaptıkları 
<:.nlaşılanlar 

Şörimizıleki ihti:ür vaziyeti 
pazartesi günü mıntaka ticaret 
müdürJügünde Vali ve Belediye 
reisi doktıı:ır Lutfi Kırdarın reisli
ğinde yapılacak yeni bir toplan -
tıda bir kere daha gözden geçi -

rilecektir. 
Avrupadaki harp vaziyeti do -

layısile, sehrimizdeıki muhtekirler 
hiçbir fırsatı kaçırmamak için pu
su Jrnımuş vazi•·ettedirler. 

İhbarlar üzerine ihtikar yaptık
ları tesbit edilenler mahkemeye 
verilmektedir. Birkar tüccarın da
ha i tikiı.r yaptıkları sabit görül
müş ve bunlar haJcl<ındaki evrak 
ikmal edilııııistir. 

Pazartesi toplantısında bu ev -
rak da gözden geçirilecek ve ih
tikar y aptıhları görülen tüccar 
.ınahı<emeye sevkedilecektir. 

bilir misiniz?. Şu yirminci asır in
sanlığı, öyle hayretengiz hadise -
ler manzaralar karşısında kal -
ma'ktadır ki gözlerimjzin damar
ları adesesi,' cilası, percieleri, elek
trik Joontağına tutulmuş gibi sar
sılıyor. 

Siz dua edin de, bir gün gelip, 
insanlar tamamen kör olmasınlar! 
O zaman, seyredin siz dünyanın 
l!iimbürtüsünü!. · 

Bir kördöğüşüdür, gidecek!. 

SAKIN KAZMA 

DOKUNDURll-IAYIN 

Bizim şehir meclisi bu ô'.eV>'e'" fç
timalarını bitirdi. Son gün de, 
Kadıköy ve Üsküdarın imar plfun 
mevzuu bahsolmuş! Bir kısım a
za, Kadıköy iskele meydanını be
j!enmemisler! Halbuki, Prost, bu 
meydanı ·bugünkü şeklinde ipka-
ya karar vermiş!. .. 

Vay efendim, diyorlar. boyle 
meydan olur mu?. Genişletrııeli, 
giizelleştirmeli, süslemelı, pusle
meli!. 

Bana kalırsa, sayın Kad; ··ylü
ler, meydanın bugünkü haline 
kazma kürek dokundurulmasına 
razı olmayın! Çiıııkü, bir başladı 
nu, tamam üç sene sürer, yazın 
tozdan, kışın camutdan geçemez-
•• 1 

sınız .. 

MATBUAT 

BALOSU 

Matbuat balosu, bu ay sonu,ııda, 
yeni Tak.im gazinıosunda verile
cek .. Ben de, sizin gibi, bu hadi
seyi gazetelerdeki ilanlardan öğ
reniyorum. Bizim balo kışlıktır ve 
her sene kış ortasında verilirdi. 
Bu yıl, neden dolayı fada sıcak -
lara kaldık, anlıyamıyorum. İster 
misıniz, tam balo gecesi, yazın bü
tün şidcietle başladığı ~ne ras
lasın!. Yahu, gazetecileri terlet
mekten, herkes, ne .kadar zevk a
lıyor?. 

AHllIET RAUF 

Kabahat ölen 
çocukta · 

Evvelki a.kşam Sirkecide Sal -
kmısöğütte Moiz isminde 8 yaşın
da bir Mw;evi QOcuj;lnun tramvay 

altında kalaraık, kaldırıldığı has
tanede vefat ettiğini yazmıştık. 

Müddeiumumt muavinlerinden 

Feridun Bagana hadisenin tahki
katını •bitinmiş ve bir ·keşif yap -
mışhr. 

Bu kesif netice inde çocuitun 
Kurtulus tramvayından atlayıp 
birdenbire karşısına geçmek iste

diği ve vatman Nadirin arabası -
nın önüne birdenbire ve pek ya
kın m. afeden çıktığı anlaşıhnış

tır. Vat.man Nadir serbest bırakıl
ın.ış, ceset morga kaldırılmıştır. 

Mor.ıun raporu alındıktan sonra 
tahkikata devam edilecektir . 

Amerikan 
. teba sı 

Memleketimizdeki Ame
rikan tebaasına da avdet 

etmeleri tebliğ edildi 
Memleketimizde bulunan Ame

rikalıların da, Amerikaya avdet 
etmeleri kendilerine tebliğ edil -
rniştir. 

Memleketimjzdeki İtalyan tc -
baasına da avdet etmeleri hakkın
da emir verildiğine dair çıkan 
haberi Roma hükumetı tekzip et
miştir. Esasen buradaki İtalyar.. 
tebaasının ekseriyetini yer1i Mu
sevi ve Ermeniler teşkil etmekte
dir. Bunlar da memleketimizde ış 
,güç sahibidirler. 

İtalyada bulunan vatandaşla -
nmızdan bir kıı.mı memlekete 
dönmüştür. İtalyadan gelenler o
rada hayat şartlarının son günler· 
de değiştiğini, pahalılığın arttığını 
ve hattiı dükkanlarda sabun bu
lunmadığını söylemişlerdir. 

-ooll-

Ankarada Harbiyenin 
1927 mezunları 

toplantısı 

Toplanan 
parala~_ 

Zelzele felaketzedele:
rine yardım parası 5 
milyon lirayı buldu 

Erzincan zelzelesi felaketzede -
lerine memleket dahil ve haricin
den yapılan para yardımları el'an 
devam etmektedir. 

Bu kerre de İrlanda kızıl haçı 
74 lira, Budapeşte beynelmilel 
sergi idaresi 400 lira, Mısır Hilili
almıer cemiyeti 1497 lira, İsveç -
teki hayır severler 2577 lira, Trah
lusgarp muhacirleri 32 lira, Mı -
sırdaki muhtelif hayır severler 
7300 lira, İnl!iliz ticaret odası Tür
kiye mÜmc.>sili 76 lira, Milli Şe
fimi,,...\'asıtasile Madras adaları 

deri tiiccadarı 8193 lira, A.meri -
katla Ranrron yardım cemiyeti 
5110 lira, yeni Delhide Hindistan 
Kızilhaçı 41 bin 450 lira, Cenev -
redC'ki muhtelif hayır severler 73 
lira, Vaşingtonda Loan .kumpan
~ası 169~ lira ı:ıündermişlerdir. 

Bu suretle toplanan paraların 

vekiınu dün 4 milyon 971 bin 214 
lira 3 kuruşa balig olmuştur. 

H~rbiye mektebin<len 1327 yı- --<>--
lında :mezun ol" ı subayıarımızdan •• <;; 1 1 A 

Ankarada buhnaıılar d;;n okulu Yuk~ek .... lılııat Şurası-
bitirişlerinin 30 uncu yıldönümü- "lk t J t 
nü Ankara ordu evinde merashrı- nın 1 op an 111 
le kutlulamışlardır. Yüksek sıhhat si'.'ırası toplantısı 
Bugün ekserisi albav ve yarbay münıısebellle doktor profesör B. 
bulunan bu eski horbiyelilcr evve- Akil Muhtar Özden. Mazhar Os
lfı mektep hatıralarını canlandır - ıınan, Ne~et ömer, Saim Ali Dile
mışlar- bilahare de vatan müda -
faası ulirunda ceohclerde ölen ar- me, Refik Gür~n General doktor 
kadaslarını taıi'ıılc anmışlardır. Mazllım Ankarnya gitmişlerdir. 

--o- Yüksek Şura Sıhhat ve İçtima! 

Modern enstitü binaları 
için müsabaka açıldı 

~uavenet Vekili doktor B. Huli.u;i 
Alata•ın reisliğinde ve bu azalarla 
operatör Murat Caı:ıokat, doktor 

Muhtelif viliıvetlerde açılan Hasan Başkam, Vekiılet mÜstC$arl 
c.k.öy enstitüleri• için ) aptırıla - ve müdürün istirakile ilk içtima
cak binaların projelerini ve vazi- mı yapmıstır. 
yet olfınlarını hazırlamak üzere Celse arılınca Sıhhat Vekili, 
Maarif Vekaleti yüksek mimarlar gecenlerde ölen azadan Bilecik 
arasında büyük bir müsabaka aç- meb'usu de>ktor Besim Ömer Aka
mıştır. lının hatırasını taziz etmiş; bila-

Görüş farkı 
Gariptir; bazı dünya milletle.ri 

ile bizim aramızda ne kadar derın 
bir görüş farkı var. Balanda or
duları J>a,<şkumandanı olan genera
lin neşrettiği beyannameyi oku- -
duktan sonra, bu yazıyı yazmak
tan kendimi alamadım. 
Adamcağız, bütün ordusuna, 

düşmana teslim olmak emrini ve
riyor. Ve en kuvvetli, biricik mu
cip sebeu. olıuak da fUllU ileri sü
rüyor: 

l\lüstevli kuvvetler, Amsterdam 
üzerindeki tazyiklerini arttırmış
lar, bu ııüzel şehri bombardıman 
edeceklermiş! Bu caaım belde ya
nıp yıkılacakfW.$!. Beş günlük mu
harebe esnasında 400 bin kişilik Ho 
landa ordusu 100 biıı, nefer zayiat 
vcrmis!. 

İşte, mübarek (!) Holand~ ~aş
kumandanı ctesliın ol!. cınrını ne
den verdiğini böyle izah, böyle 
tefsir ve böyle tevil ediyor. 

Bir Amsterdam şehrinin güzelli
rllni mıthafaza etmek endişesinin 
bir ,atan teslim etmek korkunçlu
ğu yanındaki zelil nisbetine dik
kat ediyor mw,anuz?. 

400 bin ki~iLk Holanda ordu -
sunun, 100 Lin zayiat verdikten 
sonra, neden koşa koşa gidip tes
lim oldııı:unu insan havsalası bir 
türlü kabul etmiyor. 

Dedim ya, bazı millcHerle bizim 
görii~ün1üz aroısmda, ne derin bir 
uçurum var. 

Biz, kurtuluş harbinde, her ta
rafın yardımına, nıüzaheretine 
kavusmuş, biiiün bir cihanı hu
sumete karşı büyük taarruz yap
mak üzere karar verdiğimiz za
man, Türk ordusunun ıne\'cudu, 
teslim olan 300 bin kişilik llolanda 
ordtısu mevcudüııden çok daha 
azdı. 

Ölmesini bilmiyenlcrin, yaşa -
mak hakları olmadığını birer bi
rer görmüyor muyuz?. Holanda
lılar da, müttefik ordul rm yanı
basında, son nefere kadar döğii
şeceklerıli. 

!REŞAT FEYZİ ' 
Müsabaka 20 mayısta netice - hare adli idari ve fenn! bazı me- !===============! 

-l~e~n=ec=e=k=v=e~h=em=en~b=u~mod=~e=r~n=b~i~-·lisİe;le~le;r~i ;nıiui .. ziak~er~e~eyil~eıru~· şt~ir;;:. iii IDolmabahçe ve Balıklı-naların inşalarına başlanılacaktır. 

da yarınki merasim 

'

KÜÇÜK HABERLERi Dolmabahcedeki yeni starlro -
• mun temel atına merasimi yarın 

* Bir müddettenberi yüksel -
mekte olan altın fiatları iki gün
de 75 kuruş kadar düşmüştür. * İngiltereye giden Türk he -
yeti dün Aldersholt askeri kall!.~
larını gezmiş, motörlü kıt'aları ve 
Kanada lrıt'alarını teftiş etmişler
dir. Heyet İskoçyaya gitmiştir. 

*Çay kanununun Çoruh vila -
yetinin Hopa, Trabzon vilayetinin 
Sürmene ve tekmil Rize vili\yı:tin
de tatbiki tekarrür etmiştir. 

Soysuzlar, sütsüzler 
Kaç gündür gazeteler yine ih

tikilr :mevzuunu ellerine doladı -
lar. Çünkü, harp vaziyeti ile mü
nasebettar olarak bir takım ih
ti.kiır hadiseleri oluyor. Koınis -
yonlar var, toplanıyor, tetkikler 
yapıyor. 

saat 17 de Vali ve ~elecliye reisi 
B. Lutfi Kırdar tarafından ~·aıu
lacaktır. Bilfılıare davetliler Park 
otelinde izaz olunacaklardır. 

Balıklı hastanesinin bahçesine 
di'kilen Milli Şefimiz İsmet İnö -
nünün büı.ileri de yarın saat 15 de 
merasimle açılacaktır. 

Milli piyant!onun 19 mayıs fev
kalade kesidesi de varın sabah 
Ankara gen-Iik ı:ıar'.kında ve Fran· 
sadan getirtilen elektrikli dolap
larla yapılacaktır. 

Kasaplar. 
mezbaha 

Kasaplar belediye reis
liğine müracaatla bazı 
ehemmiyetli şikayet-

lerde bulundular 
Şehrimiz ıkasapları ıbelediye re

isliğine müracaatla şayanı dikkat 
bir şikayette bulumnu.şlardır. 

Bunlar mezbaha ıkapilar.ının her 
ı<ün saat 14 e kadar kapalı oldu
i!unu ve et alıınak üzere mezba -
haya g-elen tekmil kasapların gü
nün bu ileri saatine kadar işlerini 
bırakıp meııbaha kapıları önünde 
bekleıneğe meobur olduJtlaı:ını bil
direrek kaoıların sabahları açıl -
masını istemektedirler. 
Kasapların söylediklerine göre 

şimdiki halde; ıkapılar saat 
14 de açılır açılmaz önünde bek -
leşen yüzlerce kasap tehacümle 
iceriye ı:ıirmekte ve tüccarın ver
diği ·eti pazarlık yapmak değil, 
tetkik bile etme)(<> nkit bulma -
dan alelacele almağa mecbur kal
:ınakiadırlar. Bu vaziyet ise bin -
netice müsterihrın yani halkımı
zın aleyhine olmaktadır. 

Belediye reisliği keyfiyeti e -
hmnmi vctlc tetkik ettirip kasap -
ların bu arzusunu yerine getire -
cektir. 
CIRAKLARIN TATİL HAKLARI 
Dı er taraftan günde 14 - 16 sa

at bil3. fasıla calıştırılan kasap çı
raklarının ve tezı:i\htarlarırun 
haftada bir PÜn bile tatil yapma
dıkları hakkında müteaddit şika
yetler vaki olmuştur. 

Belediye reisL"i bu vatandaşla
rın da h~kkı olan istirahati temin 
için kasapların nöbetle ahfta ta -
tili •·anmaları şeklini tetkik et -
mektedir. ---<>---

aaşları artacak 
memurlar 

Sehrimiz<le ecnebi lisanı bilen 
devlet memurlarının imtihanları
na ait eticcler dün anlaşılmıştır. 

Bu imtihanlara 180 kişi girmiş 
ve fransızcadan 49 ingilizeeden 
16, italyancadıın 10, almancadan 
19 kişi muvaffak olmuştur. 
Bunların asli maaşları barem 

kanununa nöre 5 er lira arttırıla
calrtır. 

Ankara'da yeai 
memur evleri 

Memurların her şehirde ucuz ve 
konforlu evlerde oh.ırmalarını te
mine calısan hükı'.imet Ankarada 
peyderpey memur evleri yaptıt -
mağa devam etmektedir. 

Bu ~ere de 36 bin lira sarfile 
Büvük Millet Meclisi memurları 
için Çan.kayada evler inşası karar
laştırılırustır. 

Sehir beledivesi de memurin a
nartımanları inşası için tetkik -
lerde bulunmaktadır. 

* Denjzyolları idaresi İngilte
rede deniz in aat mühendisliği tah
sil etmek üzere 32 genci Londı·a
ya göndermiştir. 

Fakat, Deyoğlunda, kıymeti 75 
kurusa olan bir mal da cucuzluk, 
büyük tenzilat. gibi bir takım 
sahtekarhklarla 175 kurusa sati- !=========================== 

* Evvelki gün bir İtalyan va
punı ile <;ehrimize 2700 sandık li
mon getirilmiştir. 
* Devlet dairelerinde kullan:· 

laıı kağıtlarda azami tasarruf ya
pılması tamim edilmiştir. 

* İstı.k.lal lises.ııtlen yetişenler 
yarın saat 10 da Eminönü Halk -
evinde yıllık konı:ırelerini yapa -
caklardır. 

lıyor. 1 -, 
Bu ve buna benzer hadiselerin Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

müsebbipleri tabii şiddetle ceza-

landırılacaktır. Fakat, biz dünya '---------------------

ahvalinin şu nazik günlerini fır- v • t "' b • b k Ş 
sat bilen soysuzların ve sütsüzle- azıye e umumı ır a ı 
rin karakteri kımıısında ha)Tet 
duyuyoruz. 

Bunlar, hangi kandan acaba?. 

EÜRHAN CEVAT 

Akdenizde bir har? 
olursa.. . 

ul'1~1-~' 
Yazan: Ali Kemal S . b•' 

. Akdeııı-1 ~ i.Q" lngi!terenin artık drııer :Y 
1 

rakarak İmparatorhı.ğı<''; ~· ı)ıJi 16 "ı 
sımlarile olan munakalatıetılC U' 

k sur ·ı uzaklardan dolaşılma ·a ka'' 
mit burnu tarikile yap:;daq flluhl" 
vermiş olması da ltalu a~,r'" 
lif neşriyata yol açmış, la~ ~ 
nin Akdenıze muhtaç ol".'.n,.~ 
suretle bir kere dalııı ~~a o~ 
olsa olsa bu deııııiıı ıtall!ıete ı.ı 
lüzumu kadar lııçı-.r d~ ,..,ı11~ 
zım olmadığı tarzu.'da~~ur ~i : 
zalara varılmıştır. Ingı . ..,,,a 

/ flll""'""' 
denizde bir harp olursa da"1 ~ 
torlukla ana vatan ara."''~ririıın.! •. 
nakalatın Akdenizden il dJ=lll'' , 
sureti!e vakit ka:amıııık ".,ı.: .ıah6 
dan mevcut karı feda ~;erıııi ~ 
uzun yoldan yapabı eo 51ııcla .. 
çen Habeşistan lıarbi sıra ıııtbi~' 
şünmüşlerdi. Bugün oıııı 
diyorlar. ·zde ı.aıf. 

Bunun manası Akik"'ll;r!: k 1. :i 
halinde fngiliz I mparat ı:ırYC~ 
lıırından münakalatııı se ıııı il'~ 
uğramryacağıdır. Fakat Jor.ıı", , 
gelince: CebeWttarıkıı~~;tı 

11 
elinde bulunması çok ·,ıf."l>I' 
riicü. bir keyfi:ııettir. Ge'enııoY'.,.6 
İtalyanın müttefiki Alnıa ıaf<lf • 
rakarak itilaf dcvıctıerı. 6,,.µ ', 

k b 
.. k bıf b 

geçmesinde pe u.ııu.. bG<~c, " 
lan bu keufiyeı bııg:u.n itil' et 
gözle görülmek isteıııyof· "'" 1 , 

matbuat• artık Cebeliitl~~oY' 1'. 

!izlerin elinde olma.>• j~agıfli• ~ 
kisi kadar diişiindiirıııe .'·e ııı~ qr 
kü ltaluanın buqiitı lı":rı~ /Jı:_..ı, 
olmıyarak kendi kcnd•" iirıa'' ,.
leceiiini isbat etmege " ~-::ı - aa ~"' Bıınunla bera!Jet orta t:sP" 
· d k d --1dir. ti# ı:aml~· a ııo egı ceo 
beri ltalyarı }1-ıı'-~· .. ı"•. da '!1~.tf 
rılctarı g~çerah .1.ııcr;J;a _, F.·. 
• F k,.. 

day alıp qeıirirlcr. 0. 
1 
~O 

se?ıe lta!yaıuıı ,;cıişttrd•;.cııı° ~ 
yon kental buıiduy ı/ıt.•~ıııt'cı"'.;'ç1 
gelmiş, CebeLuttarı~ 111. ~ı 
buğday getirtmcge ıii::" eı;ı""·:·t:' 
bile ancak 500 bin t~ı gr sel''~
Liikin ziraat va.ziyetı ııe ac 11' ~ 
olmuyor. Birçok ~~ııe1~1~1aıtı· 
sul iyi olmı:ııabılır,. acı şidbl' 
buğday getirtmek ıJıtı!f lıi 11aııoJ· 
le kendini gösterir. Mc~~6 d~ l' 
şistan harbi esnasmda, #."il'~' 
yada 1ıas4t iyi oımarı~~iıeb ,~ 
cak 60 milyon kental Y ;ı ~ I'_ 
hariçten tam 16 mılY~Jd dl 
buğday getirtmekten ~ı;i'" 
kalmamıştır. Bu mikia1":r. ~ 
Amerikadan getırtıL11l'ş.;rı~..ı, 
lüttarık boqazından qe• , '-fır 

Ve işte böyle bir ta~~dc /t~ı:ı 
Zer az değildir. Akden:• c ııi' ııl'' 
nın müttefikler aleyh'~ıa.~'"" .u • 
bir harbin neti~e!erı k ,,aıb"j;o · 
min edilebilir. Ital!lan ', ,ı~''eııO'' 
nın da Akdeni.zde.n JıeG.,-tı 1 ıv<' 
sedisi zahirde ,,.uııef'.aııe J:ll' ~ 
şeklinde olsa ela /,akık '.eiı''~, • 
lor için Akdeniz lfllest ıvıaS''#1 ' 
kad .. h. . c- 110 . 

ar mu ım ır. "::ifl1 ~ 
dıığunun hissedıldıq 
mektedir. 

·----~ 
Biri . izin 118~1 

epimizln oe ~;ı 

( ~ ~ HIRSIZ Ki 
Bir kelebe'; ı:ıibi, uçarcasına koş-

tu. 
- Anne ... İçeriye. mi girdiniz? 
Nenat bahce<l<:>n uzaklaşmıştı. 
Nebahatin gö.ticri ışıldıyordu. O 

Elmas parçaları sizin göjjsünüzde 
güneş kadar kuvvetli parıldıyor. 

Neriman Hanım cevap verdi: 
- Nebahat mücevherden hoş -

lanmaz. Fak~t. büyük babasının 
hedivesi olduııu için, fırsat bul
dukça takıyor. 

Kış biter bitmez Almaularm bir 
ka~ cepheden birden tnuru2a ge
çecekleri rivay tlerine çok :ılışıl
nııştı. Fakat iiliynt sııhasnıdn nsıl 
gar>Jte harekatın ne vakit baslıya
cağı en merak edjJen kc)•fiyetti. 
Alnıanya~·a kom~u olan bitaraf 
memleketler ise lıer an bir tehli
keye ugraınak endişcsile helecanlı 
aylar geçirirken Almanyıınm Slo
vakya hükumetine şöyle bir emir 
verdiği öğrenilmişti: 

beri Alman matbuatının ııeşciya
tınıla çuk dofa ııJar ile tekrar e
dilen iddia bu &inir harbinin Al
mıınlar tarafından kazanıldığı ka
naatiui Alınanlara vcrnıck için ne 
kadar çalışıldığını göstermiştir. 

Bu iddiaya göre İngilterenin va
ziyeti gitgide zorlaşıyor, harbe de
vam edebilmek kudreti müttefik
lerde günden ı;üııe kalmaz olu -
yordu. Bunu da isbat için başlıca 
delil şu olmuştur: 

0°_t_o_b_üs yolcuıar~ıetl 
için beklctileıtle J~ 

J<)ll1 tiJl "' Nişantaşında nıu abfet ~ 
karilerimızden B. f pol' el'fıl 
trtbüslerde cmü;>lerı de \..;il>ıl 
ftdetinin son ııuıı~.ı.ı.ıDV!.Aıv 
bariz bir şekild,e go~ ,.1pl"'ı;t" 
bildirerek iş, guç a}<ııJl ~ ..ıt1' 
çok mutazarrır bır . iC,.ııc~eı
lediyece önlerırnesı ı:ııi•11ıı 
bu dert hakkında şu ~ı ' 
mektedir: te :ı.ıı\~ 

Yazan: İskender F. SERTELLİ 

- Fenerbahçeye kadar uzan -
znı.ştık. 

- Mi.>afiriniz mi var? 
- Evet. Bir ,.air .. 
- Ha ... Şu bizim Şehsüvar bey 

ealiba?!. 
- Evet. Annemin ahbapların -

danmış. Ben bugün tamdım. Hoş 
adam ... 

Neriman hanım, Şehsüvarla köş
ke oirm:işti. 

Nevzat, Nebahatin yanına sokul
du: 

- Sizi bu akşam bahçede niçin 
bekliyorum .. biliyor musuooz? 

- Hayır ... 
- Yarın Fener stadında mühim 

bir maç \'lir c.a. Galatasaray la çar
pışncai(ız .. 

N~1.,ahat kendini tutamadı: 
- Mühim bir hadi.>e! Demek 

yarın Fenerdesiniz? 
_ Evet. Sizi davete geldim. Bu 

maçta beni seyretmenizi çok is
tiyorum. 

· - Almanyada bile futbol maç
larına gitmezdim. Beni mazur gör, 
Nevzat! Sen de - küçüktenberi -
çok iyi bilirsin ki, ben futbol maç
larmdan zevk almam. Nihayet, 
haıı;;i tarafın _galip ve ma.i!lı'.ıp .?:
du;!onnu, yarın akşam senden op;
renı:rım .. olmaz mı?. 

Nevzat birdenbire buz gibi do
nup kaldı: 

- Bu cevabı vereceğinizi um-

Aşk \'e macera romanı: 12 

muyordum. O kadar çok heyecan 
içinde geldim ki buraya ... Yarın, 
tribünlerdeki seyirciler arasında 
sizi görmeyi çok arzu ederdim. 

- Gelmek isterdim amma .. Ya
rın saat ikide resoama gideceğim. 
Dörtte bir kız arkadaşım gelecek. 
Beşte bir nota etüdüm var. O ka
dar kon:ıpleyim ki ... 

- Bir doktor gibi konuşuyor
sun, Nebahat! Yarın, benim hatı
rını içın, bütün bunları fe8a ede
bilirdin!. 

Nevzat çok meyustu. 
Nebahat, çocukça yalvaran bu 

ateşli futbolcuyu fazla kırmak is
temedi: 

- Pekala. Gelmel!e çalışaca -
ğım .. Davetiye getirdin mi? 

Nevzat bir anda değisti ve se
vinçle elini cebine soktu: 

- Bir tane de~il, beş kişilik da
vetiye getirmiştim. İcap ederse, 
misafirlerinizle gcliniıı.... Fakat, 
beni seyretmek için mutlaka ge
liniz .. olmaz m.ı?. 

Davetiyeleri uzattı: 
- Bu \'adiniz, enerjimi arttıra

cak .. Bu gece huzurla uyuyaca -
ğım. 

Nebahat davetiyeleri aldı. 
Nevzat: 
- Teşekkür ederim, Nebahat ha

nım! dedi. Bilseniz şimdi ne ka
dar sevindim. 

Nebahat fa.ı.l.a birşey söylemedi 

güne kadar, Nevzadı bu derece 
saf görmemişti. • 

- Zavallı çocuk! Kendi mari -
fetlerini bana göstermek için, ne 
kadar gayret etti. Fakat, ne yazık 
ki, ona söz verdiğim halde, maça 
gidemiyeceğim. 

• •• 
Şair, gerdanlığı 

görünce •• 
Gece. 
Yemek ki:ı:.orlardı. 
Nebahat, yemekten önce, yatak 

odasına giderek, büyük babasının 
hedıv~i olan pantantifi boynuna 
taknıı~L 

Zaten o, bunu takmak için ve
sile arıyordu. Nebahat böyle el -
maslara kıymet vermezdi amma .. 
- ne de olsa, nihavet genç bir kız
dı - O güne kadar süren tahsil 
hayatında mücevher takmamış, 

hatta adamakıllı süslenmemişti. 
Yemekte, Neriman hanım ma

nalı bir tavırla kızının boynuna 
baktı. Hüsamcttin Paşanın hedi
ye ettiği bu zarif ve kıymetli ger
danlık Nebahatin billur göğsüne 
ne kadar da yaraşınışt~ 

Nebahat, annesinin bakışına al
dırmadı. 
Şehsüvar da Neriman Hanımın 

bakışından mana çıkarmağa çalışı
yordu. Bir aralık dayanamadı: 

- Gerdanlığınız cidden çok za
rif. Nebahat hanımefendi!. dedi. 

Nebahat: 
- Anne! dedi Alroanyadan gel

dim geleli ya ild kere taktım, ya 
üç kere. Ne de olsa serde bıraz da 
QOcukluk var galiba. 

Neriman gülümsedi: 
- Çocukluk değil, tatmin edile

memiş bir zevk. 
. Yavaşça öksürdü .. ilave etti: 

- Hüsamettin Paşa merhum se
ni çok severdi. Ölmeden dönmüş 
olsaydın. bu oantantili hiç şüphe 
yok .ki, ~vnuna elilc takacaktı. 

Nebahat sordu: 
- Bünik babam bu gerdanlığa 

neden ehemmiyet veriyordu, an
ne?. 

- Ehemmiyet vermemesi ka -
bil mivdi, yavrum? Ona da dede
sinden kalmıştı. Vaktile on bin 
altına alınmış diyorlar. Şimdi kırk 
bin liradan fazla kıymeti olduğu
nu sövliivorlar. 

.Şair birdenbire gözlerini açtı ve 
kendini tutamadı: 

- Ne diyorsunuz, Neriman ha
nımefendi? Kerimeniz, demek ki, 
göğsünde kırk bin lira taşıyorlar .. 

- Olamaz mı? Kırk bin lirayı 
siz büyük bir servet mi sanıyor -
sunuz? 

- Benim kin ideal bir servet
tir. Kırk bin lira bu ... 

Neriman· hanım önündeki ye
mek tabağını b.izmet.ciye uzııta -
rak: 'Devamı var) 

Macar.istana giden bütüii yollar 
hazırlansın. 15 marttan itibaren 
lıu yo1lardan ai'ır harp malzemesi 
geçirilecektir gibi. Soı1ra küçük 
Karpatlarla .Macaristan bndudu .... 
.rasında da Alman krtaatının tah
şit edildiği halıl!l' veriliyordu . 
Diğer taraftan birçok Alınan za... 

biti ile Alman gizli polis teşkili
tına memur birrok kişi.niıı İsviçre 
hnduflarına gönderildiği İngifu: 
gazetelerince haber alınmıştı. 

Alman erkiınbarbiyesi ordu 
mevcudünü 150 fırka oları{iı; na -
zarı itibare almış, Alman devlet 
reisi ise bunu 300 fırkaya çıkarma
yı emretnıiş deniyordu. 

Harekete ıreçmek bahsinde ise 
Almanlar ilkbahar gelince şimal
de malum şekilde taarruza giriş -
miş oldular. Fakat Almanların 
daha evvel bir veya birkaç yerden 
taarruza geçecekleri yolundaki 
tahminlere kalsaydı Alınaıılar 
garp cephesinde şiddetli bir ha
rekette bulunmak için mayısa ka
dar bekliyecek değillerdi. Bunun 
izahı Alınanların bir taraftan as
keri hazırlıklarına devam eder -
ken geçecek zaman zarfnıda •sinir 
harbi. ni ileri götürerek müttefik, 
gayrimuharip ve bitaraf memle -
ketlerde kendi istediği gibi zemin 
hazırlamağa çalışıyordu. 

; Geçen ey !filde harp başlııdıktaıı, 

İnı;-iliz matbuatı Çemberlayn 
hük:ıimetini birçok noktalardan 
tenkit' edegelmiştir. Alınan m!'t
buatı bu tenkitleri ele alıırak In
ıPJ.terenin zayıf olduğu hükmünü 
cılaırmak ve Almanyadaki okuyu
cularını buna inandırmak için en 
ufak lıir vesileyi kaçırnıanrıştır. 

Fakat harbin başladıi!ı ilk ay -
larla bugünkü dokuzuncu ayı a
rasında geçen zaman zarfında in
gilterenin zayıflamak şöyle dur
sun daha kuvvetlendiği aşikardır. 
İngiliz matbuatının hükfuneti ten
kitleri ise efkarı umumiyenin 
memleket işlerine olan aliikası.nı 
şiddetle gösterdiği gibi İngiliz par
lamentosundaki tenkitler ve mü
naka~alarda İngiliz milletinin za
fere \'armak için her fedakarlığa 
katlanacağını isbat etmiştir. Şa -
yanı dikkat bir misal: Geçen teıı
rinisanide İngil!erede Çemberlayn 
bükUnıctine muhalif Loid Corcun 
gazetesi hükiimeti tenkit ederek 
devamlı yazılar yazıruş, Alman 
matbuatı İngilterenin zayıf oldu
ğuna bunn senet ittihaz etmiş. Fa
kat aradan aylar geçti. Çember -
!ayn kabinesi mevkiindc kalarak 
yine çalışmağa geçen güne kadar 
devam etmiştir. Geçen günkü ten
kitlere, münakaşalara bakarak İn
"11terede zilf alametleri var diye 
Holanda üe Belçikaya taarruz e
dildQ>.ı;e hesap çok yanlış. 

•• 

,_ Dün saat 14 :J<at dJ ~r 
dan hareket ettik. fa evre~ . O' 
voluna ancak 15 e ç ~ebcP;.ıe· 
la gelebildik .... BUJ13 'fa~;ı~ 
tobüs şoförlerının udJe~ O' 

Tenebasında ~zı:ın gattıı ;;;ıı'' 
teri beklemesıdir· wııil> 
lü saatlerde bazı 0 

. ~ 
dl.eri istasyonıard:r~ne ıfıe~ 
,_ Vapur veya. . pcr ,;:t' 

cek misiniz? .. • dncı sııtıt'ctıı' 
.. t . . ·rı avr ~ 

muş erıye a). diYel' ıst· ( 
ve cvetisecei!ı!ll' a:J<lSdıfıı5,ıııı; 
müşterileri aınıaı11 13rV' ııı'e, 

Soförlcr- patr:adal' v•ı 
8 _ ıo ;müşteri a' . erııir ,ııf 
ket etmemeleri içırı JıiÇ c• 
mis olduklarını dtdirlcr· tll'' 

.. ıeınek e ·-.e .. ı' meden sav oıobıJ· dl''. 
Son Telgraf - ür·at ol ı,.cr 

.mekten maksat, sı··zııll15~ıJ ~. 
k ızıll v< 

na "öre h~. ım be:J<)etr!l.,,e se..., \.~ 
arabalar ıçın?e . ııeıed! -;e ~ \ı~ 
!in önlenmes1. ıçı!l u reiSı ıP ~ ıı.· 
rüsefer koıniSY0:-..1rıi !l· i et ~ 

lediye reis mu a;1<JcotiJI 
Al<soyun nazarı 
·bederiz. 
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Reıit Pafamn Hatıratı 

etmek 
•• uz ere : Ingiliz kuvvetleri Narviki işgal 

~· ~dta 18 (Hususi) - İnFIU ) meti için bir merkez vücude ge-1 şekilıle Norveç hiikfımeti ile isti-
~.leri Narviki işgal etmek tirilecektir. Bu hususta, müşterek şarcler yapdaeaktır.. 

,Ç~~~aiİ'i;veç;;il- gÜ~Üeri ;;.;i tb~;;;knatı bekleniyor 

l>is 18 (Husnsi) - Çörçil, :midini izhar etmiştir. Çörçil, üç devam edemiyttektir. Çörçilin sa
bttiayııe gönderdiği bir mek- partiden müteşekkil bir hükilme- l Iı günü askeri vaziyet hakkında 
< Ceınberlaynin muhafazakar tin başında bulunduğu için kendi yeni beyanatta bulunacağı zanne-
le riyasete devam ed«eği ü- partisine reislik vazifesi ifasına dilmektedir. 

•hrib kuvvetlerinin mağlup edildiği gün gelecektir 

~dra 18 (Husnsi)- Amerika •Bugünkü tehdit geçecektir. Talı- gün herhalde gelecektir.> 
1
' 1Ye Müsteşarı Sumner Vels rip kuvvetleri mağli'ıp edilecek ve RU2velt, hütiin eski destroyer -
llıeriken ilim konferansının bütün dünva korkudan kurtula - !erin yeniden teslihini tasavvur et-
~., celsesinde bir nutuk söy- caktır. BckleBen buıriine belki bi- mektedir. Hizmetten çıkarılmış o-
~ bilhassa demiıtir ki: zim neslimiz :ı_etişmez, fakat o lan bu destroyelerin miktarı l5 tir. 

karşı ·~-İtalya' da müttefiklere 

;~ 18 (Husnsi)- İtalyan ga- karşı da İtalyanın dostluğundan 
ı umumi vaziyet halı:kıada bahsetmektedir. İtalyan matbnatı-

d~lar serdetmemekle bera- nın lisanındaki hu değişiklik, mu-
. Uııdenlıeri hu gazeteleriA barebeuin kat'i neticeye doğru al-

tavır değişti 
!erine devam etmektedir. Bunun· 
la beraber Roma transatlantiği Ce
lıcliittarıkta otuz suat alıkonul -
muştur. Cebelüttarıktaki kadın ve 8.lında müttefiklere karşı o- makta olduf:u istikameti gö,,-terir , 'ili hasmane tavır nil olmuş- bir işaret telakki edilmektedir. c~~lar !"'şka mahalle nakle -

ı;;~y=erbit;;~flığ.~; v~~rh;f~~~r~t;~kd~ n1elinde 

_l'it 18 (A.A.) - Alman tü- !eri matbuat müdiriyeti tekzip et- bitaraflı~ı ve serefli tari'ıi an'ane
in siyasi emellerle İspan- mcktedir. Bu hususta ne.\'redilen sini muhafaza etmek ıçin .teşvıke 

, J:eld<klcrine dair ecnebi tebli •cı'e şövle denilmektedir: İs - ihtiyacı yoktur. • 
.r ": ·tlcrde neşredilen haber - ın. Jııın, Condillo'nun istediği • 

,: . 21 Amerikan milleti Almanya'yı protesto etti 

,1• 'Q\e.video 18 (A.A) - Holan- kan milleti tarafından kabul edil- len nünıayU;e birkac bin kişi işti-
Sı1";ika ve Lüksemburgun is- miştir. rak etmistir. 
'1ıa Hatipler hararetle aThışlanınıştır. 

• ~ karsı müşterek bir pro - Di~er ciettcn milli demokrasiler Nutuklardan sonra sokaklarda 
, a bulunulmasına da.r Uru- komıtcsi tarafından istilaya u.~rı- halk tezahüratta bulunarak Fran

. ili Yaptığı teklif 2.1 Aıneri - yan üc memleket lehinde tertip e- savı aikı•lamıştır. 

Norveç'in milli bayramında kralın nutku 

~lılm 18 (A.A.) :_ Öğrc - urnndıracak bir ak$ızlık irt' .ap zivaına maloldu. Şimali Norveç, 
1ne J<Öre Norvcçin milli obay- etmiş olan bir milletin tecavüzü- elimizdedir ve müttefiklerimizin 

' t llıiinascbetile Kral Haakon ne uğradık. $öyle bir vazıy t kar- yardımı ve yeniden teskil edilmiş 
1lıaııt ve Başvekil istiladan- şısında kaldık: Ya inkiyat etmek, olan müdafaa si.;;temimiz sayesin
~ de>fa olarak birer nutuk vahut bıziın ictn mukaddes olan de hürriyetimizi istirdat edeceği-

lerdir. sevleri .lı.urtarmaAa calısmak. Ken- mizi ümit ediyoruz.• 
'il nutkunda "övlc d r. , ·tir: dimizi müdafaa ctme1<Lcn başka Kral, memleketleri isti1'ıva ui!-
, llizler hürriyeti inkar eden yapılac;ı': bir sey kalmoonıstı. Bu raınış olan halka hitap ederek on
;1~ icı '·" yasıy~n ulak ,ir arc~etlmiz, bize çok ~yük fe. - ları şecaa~ "" ümitlerini . ~uha -
~ karq insan ruhunda ;,yan dakarlıklara ve cenubı Norveçm faza et:meı;:e davet eylemıştir. 

sker gözile Yugoslavya'da Amerika harbe 
girmek üzere cepheler umumi seferber-

, (1 inci sahifeden devam} l"k b ·ki • (1 inci sahifeden devam) 
n1ralılann varifesi, medeniyetin 
yıkılmasına ve A vrupada ve hatta 
bütün dünyada barbarlığın hiı -
kim olmasına mani olmaktır. 

'Q •dilen motörize fırkalar ı e enıyor 
~ lienilerini sürerek, düşü -
~YYareleri daha kalabalık 
~ tazeliyerek rn kat\ ve en 

bir taarruza girışmişler -

~tı.qıın lıer saat yeni bir saf
\ aeıı inkişafından an!ıyo -
~~lınanııa bu taarruza nesi 
h'."llm~tur. 1nsan ve maki
~ ıç bakmadan, muıı.tC>nel 
ıı.;l taarruzları da göze ala
~ehal kat'i ııeticeye var-

-~llor. , 
~riilerce asker ve vesaitin 
~ lf;i büyük taarru...--un akı -
ı,,,.0lııbi!ır? Fransızlar bu Al-

rruzunun hı.zuı.ı kırıµ Ma.
>ı ıırkasııu ve Parisi hedef 
~rten kuvvetleri durdura -

r midir? 
~un arkasına doğru çev

'1ı0laıı Alman büyük taarruz 
~ra""ız orduları V erdön 
'tıı :m mevkiini destek ala
.,a~fe çalışacakları şiiplıesiz
:.'<ı ıa _şimalden Paris yolunu ı 
"1lgraşan Alman koluna da 
ha'tlıalar ve merhale mer - r 
~~ket harpleri yaparak mu-' 
;aı:ı uınlar yapacakları mu • 

ır, lki tarafın mütekabil 
"'< ltda nekadar muvajfak 
~klenni. bugünden ke•tir· 

11!ıı heSiz kabil değildir. 
~~' Majinonun arkasına 

ıı ./l.lman taarruz kolunun 

11 için, arazinin oldukça mü
;tııı Ve Verdön gibi bir miis· 
"i 'lltevkiin mevcudi11eti il -
I~ ı atttırabilirse de, Pari.s ii-

11> a~rık edilen kolun önün -
~~'~in düzlüğü tehlikenin 
~!~ Uetıni göst~ktedir. 
'ııebj~ir kanaat olarak şunu 
•aıı 'Tiz ki, bu taarruz Al -
~~ıı ?ütün mevcudiyetini 
'ıl~ bır taarruzdur. Bu ham
~' d ~lduğu takdirde ~a ka

l ~ile alıa yenilenmesine imkan 
lıtıı aktır. 
: ~e ~ taarruz iki istikamet
~ 1'inde mılılanırsa, Alman.. 
~"den itibarrn harbi kay -

» hükmünü verebiliriz. 

\'t~t NEŞRİYAT 
r ~ 
' ~~hnıetüzzehra 
~:~ı!'uhamınedin kızı (Fa

'ı' h L•a) nın hayatı ve me
'< eS:""1llda illam tarihinin 
"Cilıı, !le~inden olarak bir cilt 
r'1ı~:şt;r, F.serin müellifi 
t~t. •tından Mehmet Cemal 

(1 iıtci salıifeden devam) 
Yugoslııvya kafi surette hita -

raflığını n1uhafaza etmek aznıin
dedir. Bu karara uygu.ısuz hare
ketleri göriılcnler cezafor.frr!la -
caklardır. Bilhassa matbuata şid
detli direktifler verilmiştir. Gaze
teler yazacakları yazılarda muha
rip devletlerden şu veya bu tarafı 
iltizam ctmiyecc~cr ve Yngoslav
yanın harici münasebetlerine te
sir edebileccl;. nc,,ri) attan sakına
e<>JJardır. 

İnı:iliz gazeteleri, Yngoslavya 
ile Sovyetier arasıııdaki mi.tnas2-
bata da dikkati çekmektedir. 

cTa,-ı.Ws> gazetesi, Yugosı;;y";_ 
ya bir t«avüz vukubulduğu tak
dirde, Sovyet Rusyanm •imdılik 
ancak diplomatik nıüzahcretlc bu
lunmaktan başka bi,....y yapabi
leceD-ini zannetmemektedir. 

Yı:,goslavyanın nuzijt bir vazi
yette !>ulunduğu umumiyetle tak
dir edilmektedir. Yugoslavya l\los
kova ile münasebetlerini düzelt • 
mekle beraber, Balkan devlelleri
le de sıkı dostlugunu muhafaza et
mek emelinde bulnnınalrtadır. 

ALMANLARIN TUNADA 
FAALİYETİ 

Paris 18 (Radyo) - Almanlar, 
Tuna nehri üzerinde asker ve top 
nakline mahsus 'birçok dubalar 
getirme~e başlamışlardır. 

ROMANYA ECNEBİLER! 
ÇlKAP.IYOR 

Londra 18 (Hususi) - Romanya 
hiil<i'ımeti nesretti~i bir kararna
me ile muvı<kkat vrzeyi hamil o
lan ecnebileri bu av nihayetin~ ka
dar memleketi ter.kc davet etmiş -
tir. 

MACAKİSTAN HARiCİYE 
NAZIKININ BEYANAT! 

R-Oma 18 (&adyo)- .Macaristan 
hariciye nazırı Kol\t Çaki diin şu 
heJ·ıuıatta bulunmuştur: cBeynel
milel hadiselerin seyrini büyük 
bir dikJ;:atle takip ediyorU2. Hüku
met hi!araflığını muhafazaya az
metmistir. Yapılan askeri ted -
birler ihtiyatidir .• 

Bir 
--oo<>o--

motör, bir sandalı 
parçaladı 

Aınerikalılarırı ekserisi, harbin 
müttefikler aleyhine dönmesi tak
dirinde kendilerini tehdit edecek 
olan tehlikelerin ne kadar derin 
ve ne kad:ır hakiki olduj(unu an
lamı4lardır. 

Ayni mehıilil, bütün Amerika 
kıta>dllll her ne pahasına olursa 
olsun Amerikan müdafaa ~istemi
ni te-,.•ik ve milleii harbe hazır -
lamak olduku rnütalcasında bu
lwımaktadırlar, 

Yine bu melıafil, müttefiklerin 
düşmanın taarr~wıu kırmağa mu~ 
vaffak olmaları halinde Ameri -
kalıların müttefiklere \ ardıınının 
son derece sür'at ve miic~ scri)·ct
le ini.isaf edeceği fikrinde bulun
maktadırlar. 

Busabahki gelen 
yolcular 

fl inci sahifeden devam) 
lent isminde bir talebemiz de lıu 
sabah gelmistir. Bu talebcni•ı sc•_v
lediğine göre, Lozanda kırk, bü -
tün İsviçredc yüz yirmi tclebemiz 
tahsilde bulunmaktadır. 

İsvicrede seferberlik ve teyak
kuz son derecededir. Geceleri şe
hirlerde elektrikler söndürülmek
te, sık sı.k pasif kurunrna tecrü -
heleri yapılmaktadır. Yağ, şeker 
ve diğer yiyecek maddeler vesika 
ile verilmektedir. İsviçre seyyah 
ıkabul etımedi&i için vizeler kald1-
rılmıştır. Berndeki Amerikan se
fareti İsviçredeki bütün Amerikan 
tabaasını memleket! teı ke davet 
etmiştir. J t • 

Bu sabahki trenlerle Yugoslav
yadan on sekiz kişilik bir Türk 
muhacir kafilesi de gelmiştir. 

Konvansivonellc bir vagon yo
Jturt da getirilmi:;tir. 

Halkalı Ziraat 
lebinden: 

Mek-

9000 kilo ve 990 lira muhammen 
bedelli mazot ve 200 kilo 50 lira 
muhammen bedelli benzi -
ne ve 100 kilo 2-0 lira 
muhammen bedelli gazyağı 55-0 

Mehmet kaptanın idaresindeki kilo 303 lira muhammen bedelli 
Coo;ktın adındaki motör Köprü a- mobileol B B ve 200 kilo 100 lira 
dalar iskelesi önünde içinde Dur- muhammen bedelli mobileol C ve 
sun, Salim ve Mustafa adında üç 100 kilo 5-0 lira muhammen bedelli 
··~lcu buiunan Hasanın sandalına gres vağlarına istekli çıkına<:lığın-
çarparak parçalanınıştır. Sandalcı dan ihalesi 24 mayıs 940 cuma g.ü
ve icindek.i yukular kurtarı~ - nü saat 11 de yapılmak fuere müd-
'·al'.d:ır. - - .detin uzatıldığı iliın olunur. 

1 

(Başmakaleden devam) v MAKEDON~ A ATEŞLER iÇiNDE 
tirecek, yahut da daha bir çok 
ınilletlerin kan dökmesine ve kur
ban ver:nesine yol açacaktır. Al -
rnanyanın, yıllar boyunca en kat'i 
bir muharebede en kat'i neticeyi 
alımrk üzere hazırladıkları ve her 
türlü vasıtalarını ona göre tamam
ladıkları ve adına •yıldırım ordu
su unvanıD.J verdikleri orduları 
muhakkak ki, bugün g:ırp cephe
sinde bütün hüviyet ve mevcudi
yeti ile hattı harbe girmiştir. Bu 
orduyu veamek, onu mukabil ve 
diıhiyane bir sevkulccys darbesi 
ile cevirip imha ebnek müttefik
ler için. tam zafer ve demokrasiler 
için tam knrtuluş olacağı içindir 
ki, behemehal inkişaf halinde bu
lunan bu meydan harbini kazan
mak müttefikler için en basta ge
len vazife ve sarttır. Eu nıeydan 
harbi kazanıldığı ı:ün harbe bit
miş ve dnrmaş gözile bakabiliriz. 

ETEM İZZET BENİCE 

AGRI 
day J. O. C. Yazıyor : 

Ekseriya okuy<rUZ. Tedavi ııöttn 
ilaçlar varmış filit, ALLCOCK 
yakısındı.n bahsedilince, kat'iyyeıı 
mübalağa değildir. Bir mt ak.şaln 
tatWı: ettiği bi!r ALLCOCK yakıaı, 
bir g<;ce zarfında tesirini il~ 
rek ve devaımlı sıcaklık teV'lid &

derek ağrıy.an mahalli tesldn et
miştir. 

ALLOOCK, roınafu:ına, lumbago, 
siyat:k, delikli ALLCOCK yUıla
rile şifayap olmuşlardır. 

ALLCOCK yakı;arının tevlid et
tiğıi sıhhi sıcaklık, OTOMA TİK BİR 
MASAJ' gibi hemen ağrıyan yıerin 
etrafını kaplar. ALLCOCK yakıla
rınd~l kırmızı d.llre ve ikartal re
simli markasına dikkat ediniz. Ec
zanelerdi> 27 buçuk kuru~ur. 

Yazanlar: 
bkeııdıe:r ~· SERTELLl Cevdet Rq~ULARKIRA_~ı 

-. ~ ..... 

Padişah F ulon beyi görüşmek 
üzere_ makine başına çağırtmıştı 
Sabaha karşı haadisenin mnfas

sal raporunu yazmakla meşgul o
lan ve ba ı şişen Reşit Paşanın o 
dakikalarda geçirdiği asabi buh
ranları tahmin etmek güç bir iş 
olmasa gerek. Reşit Paşa kalemi 
elinden atarak, polise bağırıyor: 

- Bizim canmıız yok mu? Bizi 
de uykudan kaldırdılar. Müfettişi 
umumi Pa~anın ve Padişahın ma
kine başında beklediklerini söyle
nıcdin mi? 

Böyle bir maksat hissettiniz mi? 
Fulon Bey, Reşit Paşanın yüzü

ne bakarak, tereddütle cevap ver
di: 

- Yunan hiikfımetinin bu işte 
dolayısile parmağı vardır kanaa
tindeyim. Zira, Yuııan çetelerini 
teslih ve teşvik eden Sereı kon
solosudur. Kocsolos, bulunduğu 
yerde, şüphe yok ki, kendi dev • 
letini temsil eder. Yunan hükfı -
meti bunu arzu etmE:.Se, konsolo! 
kendi arzıt<ile i>ir adama silah ve 
ceııhane değil, bir (akı bile te,·di 
edcnıcz. 

üt efikler mukabil 
taarruza geçtile 

- Bunları söylemeğe vakit bu
lamadım, Paşa hazretleri! Sadece 
cmutasarrıf pa~a telgrafhanede 
zatıiilinizi bekliyorlar.. dedim. 
KulıınU2a bu cevabı verdi ve pen
cere) i kapadı. jandarma nöbetçi
si de kapıdan içeri girmeme mü
saade etmedi. 

- Haydi gil, Ve benim süyle
diklerinıi kendisine aynen tekrar
la. Fulon Beyi ben çağırmıyorum .. 
Kendisini çağıran Zatı Şahanedir. 

- Cok doğru. Zatı şahane, Yu
nan hükumetinin bu foaliyete ver· 
diği ehcn1miyctin ,-c b kar:~a~a
lıi:ın hedefi ne ol.tbilir diyorlar. 
Ba hususta da bir fikir ve kanaa
tiniz ,-eya duyduklarınız var mı
dır?. 

- Gördüklerimden ba•l.a birşey 
duvmadım. l{anant1m şudur: Yu
nanlılar, :\fakeclonyayı Bııl.;ıırla
rın ııiüuz ve tesiri altı da kahna
sına tahammül ed miyorlar. 

(1 inci sahifeden devam) 
zahereti ile bütün Alman hücum
ları şimdiye kadar durdurulmuş -
tur. Bazı kövler ve ormanlar bır 
kaç defa geri alınıp verilmıştir. 

N ımıurclan Sedana kadar olan 
mıntakada müttefı.k kuvveiler 
toplanmış ve takviye edilmiş bir 
haldedir. Harp vazıyeti son dere
ce ciddi bir safhaya ginnekte<lır. 
Almanlar bu mıntak:ı<la üç motör
lü fırkayı ileri sürmü ler ve cep
cuyi yarrnaUa çalışmı!/lar:;a da ilk 
mühim darbeyi yemişlerdir. F'ran
ınzlar bıı fırkalara kaqı teksif et
tikleri delışetli akş ve ileri sür
dükleri ağır tanklarla korkunç 
bir muharebeye tutuşmuşlardır. 
Alınan motörlü fırkaları bu mu
Jıarebcıde müthis zayiat vermiştir. 
Nehir, tank, zırhlı otomobil ve as
ker cesetlerile dolınu:;tur. 

Fransızlar bu mıntakada açılan 
gedii!i tıkamağa muvaffak olmu.ş
lardır. Alınanların yeru kuV\·etıer
le tekrar yüklenmeleri bekien -
mektedir. 

Zannedildiğine aöre ilk hedef
leri kale. Sen Kanten ve Verdôn 
hattını tutımı>ktır. 

Belçikada Brüksel ve Anversi 
müdafaa eden İngiliz kuvvetleri 
Briikselin gatıbine çekilmiştir. Al
manlar Malin, Luven ve Briiksele 
girmi<lerdir. Luven'de İngiliz ve 
Belçikalılarla Alınanlar arasındar 
şiddetli sokak muharebeleri ol -
mustur. Belcika hükumeti Ostand 
şehrine çekilmiştir. 

Almanların şimdive kadar ver
diıkleri hava zayiatının 1000 tayya
reve vardığı anlaşılma:<tadır. Tank 
ve zırhlı otomobil zayiatı da o nis
bette mühimdir. 

General Gamlen orduva hitaben 
ne<;retliği tarihi bır emri yevmicle 
söyle söylemektedir: 

•Vatanın, müttefiklerimizin ve 
dünyanın mukadderatı, halen cere
yan eden meydan muharebesine 
bağlıdır. İngiliz, B.>lçika, Polonya 
askerleri ve yabancı ııönüllüler, 
bizimle beraber yanımızda çar -
puuyor. Bizim hava kuvvetleri -
miz ve İngiliz hava kuvvetleri bü
tün siddetlerile meydana atılmış
tır. İlerliyemiven her .kıt'a, milli 
toprağın kendisine emanet edil -
mU; parçasını terketmekten ise 

olduğu yerde ölmelidir. Tarihimi- + 
zin vaiı.iırn saatlerinı:ıc her z~! naıı p d• h · • k• 
olıduğu ıtibi, bu Unun parolası (( a ışa sızı ma ıne 
•udur: Galip ı;cl.nek veyahut öl- başında bekliyor!. » 
mek. Galip gelmek llzımdır" 

Alman başkwııandanı, Brükse· Fulon Bey, pcıfüin ikinci defa 
lin işgalj üzerine tankları "·c zırhlı gclnıcsi üzerine, yataf::ıudD.D. kalk-
otomobilleri J\Ieziyeye göndermiş- tı.. 1'clgra!haneye geldi. Reşit 
tir. Paşa: 
ÇÖRÇiL LONDR.AYA DÖNDÜ t - Müfettişi umumi, makine ba-

Paris 18 (Hususi) _ İngiliz Baş- şında zatı şahane ile konuşuyor. 
vekili Çörçii, Fransız Başvekili Sizi bt~dilcr. 
Revno, H:wbiye Kazm Daladiye Deyince ,Fransız binbaşı~ı. ilk 

da,·etc icabet etmediğine pisman 
ve General Ga,nlen ile görüştük- oldu ve mutasarrıfa özür diledi: 
ten sonra Londraya dönmüştür. 

DAHA BÜYÜK MUHAREBE- - ll1eseleyi anlıyaıundun, aile-
LERE DOGRU dersiniz. 

Dedi, Re~it Paşa, maldncdeıı: 
Londra 18 (Hususi) - Fransız- _ Pulon Bey geldi .. Emrinize 

lar, şimal cephesine yeni kuvvet- amadedir, pa~a hazretleri. 
!er _getirmektedir. Kat'i neticeli Diye cevap verdi. Hüseyin Hilmi 
büyük muharebelerin henüz baş- p 3 ,a ile Fulon Bey arasınd. çok 
lamadıgı ka'laati uıınuınidir. Asıl heyecanlı bir telgraf mnhaveresi 
bundan sonra daha büyük muha- gerti: 
rebeiere intizar etmek lazım gel- _Yunan çetelerinin Kancaköy 
mcktedir. katliiımında iinıil olduklarmı söy-

Askeri meliafil Almanların şim- led'l d "- • ı er.. Oo;•u ma .. 
diye kadar en aşağı üç yüz bin ölü - Evet, pa~am. Bnnu gözümle 
verdiklerini tahmin etmektedir. gördüm. Yarın hükumete takdim 

MAJ1NO HATTI YARILMIŞ edecei'im mufasaal raporumda da 
DEG-İLDİR bu hakiati izah edeceğim. 

Paris 18 (Hususi) - Alınan ta- - Yunan hükfımetinin bu işte 

Hedefleri, l'tiakcdon) ayı kendi 
nüfuz ve tchakkiimli a!tn:a al -
mak ve Bulgarları sindirmek olsa 
gerektir. 

Frnnsız binbaşı.sı çok doğru söy
lüyordu. 

T lgraf muhaveresi lıurada bit
ıni~ti. 

Hüseyin Hilmi Pa~a, Fıılon be
ye tc ·ckiir etti ve: 

- Raporunuzu hemen ) arın 
gönderiniz. 

Dedi. Fulon b~:;le ı·apılan ko -
nusnralar bundan il::arctti. 

FranS'lz nıirJlayı telı:rafhane -
den döııdiiktcn sonr:ı, l(.c~it ı~a.şa 
da u.ıun tclgr::ıiım i>itirmis, mu -
habere menınru, telgralı cekmceo 
başlamııtı. 

Hüseyin Hilmi Paşa, Reşit Pa
şaya: 

- Zatı şaharuı çok asabidir. Bu 
mc,ele etrafında tahkikata devanı 
ediniz. Makine başından ayrıla
bilirsiniz!. 

Dedi. Reşit Paşa telgrafhane -
den e\ine döndüğü zanınıı ~afak 
söküyordu. Telgraf muhaberesi, 
gece yarısından sabaha kadar de

arruzu Sedan ile Samler arasında siyasi bir maksat takip edip et-
bütün ·iddetile devam etmekte - mediğini ~:ıtı şahane soruyorlar. (Devamı var) 
dir. Müttefiklerin tavareleri dur-!-===========================~ 

vam etmişti. 

madan haro sahaları üzerinde uça-
rak Alman tanklarını bombala -
makta, Alınan yürüyüş kollarına 
mitralvöz ateşi açmakta ve müt
te'kiflerin kıt'alarını himaye et -
mektedir. Sedandan Mozcl ve Mo
zelden İsviçre hududuna kadar 
stiki'ınet vardır. Almanların Ma -
Jino hattını yardıkları hakkında
ki iddiaları do~u de.imdir. Zira 
MaJino hattı Monmedi'ue biter. 
Bundan sonra şimal denizine ka -
dar münferit beton tabyalar ve 
blokhavzl:ır vardır. 

BELÇİKA KRALININ 
ÇOCUKLARI NAPOLİDE 

Napoli 18 (A.A.)- Belçika Kralı 
Leopoldün çocukları Napoliye, 
Prens ve Prenses de Picmont'un 
nczdine gelmişlerdir. 

İKINCİ AVUSTRALYA 
FIRKASI FİLİSTJIJ:DE 

Londra 18 (Radyo) - Süveyşe 
ı:elen ikinci Avustralya fırkası 
yakın sark müttefikin ordularını 
takviye etmek üzere Filistine gön
derilmistir. 

~KAGITCILARA~ , 
Ambalajlık iade gazete k&ğıtlan bnndan böyle müteahhide 

verilmeyip doğrudan doğruya idaremiz tarafından satılığa çıkarı
lacaktır. 

500 kilodan aşağı olmamak üzere falip bulun2nlarm her hafta 
pazartesi ı:ünleri sabahleyin saat 9 - 11 arasında gazetemiz idare 
müdürlüğüne müracaatları. 

Ad na Belediye Riyasetinden: 
Belediyemize Mühendis ve Fen Memuru Alınacaktır. 
Belediyemizde (300) lira ay!Hı: ü.::retli bir mühendis veya mimar 

ile (170) şer lira aylık ücretli iki adet fen memurlul(u miinhaldir. 
3656 sayılı barem kanunu hükümlerine göre bu maaşı alabileceklerin 
Adana bcledive reisliğine müracaat etmeleri ilan olunur. (4058) 

Bugün SAKARYA Sinema~ında 
Fevkalade bir program 

1- 3 SİLAHŞOR KOVBOY ı 2- SHİRI.EY TDlPLE ve 
tarafından ı GEORGBS MURPHY 

MASKELİ ÇETE ı BRODVAY YILDIZI 
Gece saat 9 da 2 film birden 

1 
_İ.dman şenlikleri 

Bugün SARAY Sinemasında 
(1 inci sahifeden devam) ı 

site, lise, enstitüler, muallim mek
teoleri talebeleri ve spor kulüp -
leri mensupları idman hareketleri 
yapacaklardır. Bunların yekunu 
3744 tür. Şeref sta<:lındaki beden 
hareketlerine ise yalnız orta mck
te'J talebeleri U;tirak edL>ceklerdir. 
Bunların sayısı da 3410 dur. 

Talebeler stadlarda 9 buçukta 
yer almış olacaklardır. 

Fenerbahçede idman hareketle
rine başlanılmadan evvel Vali, İs
tanbul komutanı mekteplileri tef
tis edeceklerdir. Biliıh:ıre •Ata -
türk büstü• ne relcnlı: koyma me
rasi?ni vaoılacaktır. Hep bir ağız
dan İstiklal marşı söylentcl"ktir. 

Bu esnada Haydarnaşa lisesi iz
cileri de bayrak çekme töreni ya
paca'kbrdır. 

Bavrak çekme merasiminden 
sonra Vali ve Belediye reisi B. 
Liıtfi Kınlar, Üniversiteden Re -
sat, ıkız muallim mektebinden Fik
ı et. spor kulüoleri namına Ahmet 
Adem nutuklar söyliverek bay -
ramın büvük ehemmiyetini teba
rüz ettireceklerdir. 

Bunu geçit resmi ve talebelerin 
sahadaki yerlerini alarak beden 
hareketlerine başlamaları takip 
edecektir. 

ŞEREF STADINDA VE 
KAZALARDA 

Seref stadında da a,,.ru mera -
sim yapılacaktır. Feneııbahçe sta
dında kız talebelere kız ımualliım 
mektebi beden terbiyesi muallimi 
Bayan Saadet, erkeklere de mual
lim Cevat, Seref stadında ise kız 
talebeye Semiha Demirhan, erkek 
talebelere Adnan Ö-.lCJlci kumanda 
edeceklerdir. 

ÖlJleden sonra saat 16 da da ka
zalar namına muhtelif yerlerde ve 
bu ara Beyoğlu Ha1kevinde ve sa
at 15 de Eminönü Halk.evinde kon
serler ve konferanslar ı;ıece ele 
temsiller verilecektir. 
Beyoğlu Hall<evi kız ve er.kek 

sporcuları da varın saat 15 de Tak
sim abidesine bir çelenk koyacak
lardir. 
Müteakıben Tepebaşı bahçesine 

dönüp burada -beden harekeUcri 
yapacaklardır. 

Eyüpteki Ha!kevinde de büyıiik 
merasim yapılacaktır. 

Ankaradaki muazzam idman 
harekeUeri ve 19 maY'S bayramı 
tezahüratı, yarın merasını başlar 
başlamaz 19 mayıs ;ıençlik stad -
yomundan naklen radyo ile wri
"'-cektir. 

2 güzel filmden mürekkep zengia bir programı alkışlıyncak nıız. 

32 inci 
ı 
ı 
ı 
ı 

GÖRÜNMEYEN 
A DAM 

ARAMIZDA AVCI ALAYI ı Mevsimin en şen komedisi 
Halihazır harp vekayii andıran ı CONSTANCE BENE1'T ve 
emsalsiz bir film. 5090 asker ı GA&Y GRANT 
denizde .. 1 dramda 1001 vekayi. ı tarafından fransızca sözlü film 

Seanslar: 2.30 - $.20 ve 10 da ı Seanslar: l!.30 - 4.20 ve 8 de 

İlaveten FOKS JURNAL en mükemmel ve en son 
haberler 

--~-~~-~-~~~~~~~--~~-~~~-·-~ 

\ 

BUG'ÜN 

MELEK 
SİNEMASINDA 

Sizi kahkahalarla güldürecek 
zevkli, neş'eli ve sevimli 

BİR FİLM 

MADAM ve ŞOFÖRÜ 
FransI2lCa sözlü, Beş rollerde: 

COSTANCE BE NETTE 
VE 

BRYAN AHERNE 
Ilavet8n METRO JURNAL ı;!i.inya havadisleri 
~ saat 1 ve 2,30 da tenzilatlı matineler 



Göıderi yalmıu, ıu ile çamııs, kırpııı:ıerı ookmez. Terkibindeki 
B A L S 4 111 İ N cevheri sayesinde kirpikleri besler Ye uzatır. Siyah, 
IAdvert, lmmral, yqil renklerinin bakı§taki füsunkir cazibesi f&YanJ 
hayrettir. 

İNGi:Ltz KANZUK ECZANESİ - BEYOOLU - İSTANBUL 

·-------------------------1· KAN ÇIBANLARI vı·RozA • TBAŞ YABALARI 
EBGENLİKLEB 

ViROZA 
DOLAMA 
ŞİRPENÇE 
PİYODEBMİT 

ARPACIK 
SİVİLCE 
AKNELEB 

ViROZA 
JUEME İLTlHAPLAru ve ÇATLAKLARI 

HEB TÖBLtl' YANIKL 
KON.JEKTİVİT ŞARK 
KOLTUKALTI ÇIBA 

ViROZA 

AB 
ÇIBANLARI 

NLARI 

PATI EN ERKEN VE E:S 
EMİN TEDAVİ EDER. 

POıJv ALAN ve POLİMİKROBİYEN AŞI 

1 inhisarlar U. MüdiirlüOünden: 1 
ı~--·~~~~..:.-~-

1 - 20/V /'140 tarihinde ihale olunaca,i!ı ilan edilmiş olan 6330 
kilo matbaa mürekkebinin pazarlığı görülen lüzum üzerine tehir 
edil:ıniştir. 

2 - Pazarlığın şeraiti sabıka dairesinde 5/VI/94-0 çarşamba gü
nü saat li de Kabatasta levazım ve m ubayaa şubesindeki alım ko-

EN BiRiNCi 

Kan, Kuvvet, lştiha Şurubudur 
GRiP-NEZLE-NEVRALJi 

BAŞ-DIŞ - KIRIKLIK 

Devlet Demlryolleın ve Limanları 
ltletme u. idaresi llinları 

&.. ......... ...::... ........................... _. ...... c::=---------
Hububat ve un nakliyatına tenzilat 

Hububat un ve ~er zahirelere mahsus 9 No. lı tarife üzerinden 
hububat ve un nakliyatına aynca tenzilAt yap~. 

TarHenin bazı münasebetlere ait ücretleri deği•tirilmiştir. 
Bu husustaki tarife 16/6/1940 tarihinden itibaren tatbiık edilecek

tir. Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilmelidir. (2334) (4096) 

. ** 
'Mensucat fabrikalarından döıkıüntü halinde çıbn, (iplik. kıtık ve 

sair mensucat kırıntıları ile kıtıık halinıdeki pamuk 'kırıntıları) tam 
vaP<lllla nakledilmek üzere en az Vllı"nn tonajının yarısı üzerinden 
ücret tediye ec!ilmek şartile tenzilityapılmlstır. Fazla tafsilat için istas-
:,ronlara ınüracaat edilmelidir. (2338 (4095} 

* * Muhammen bedeli (4000) lira olan 10000 kilo aküıınülatörler ıçm 
saf hamızı kibrit 5/6/1940 çarşamba günü saat (11) on birde Haydar
paşada gar binası dahilindeki komisyon tarafından açtk eksiltme usu
lile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (300) liralık muvald<at teminat ve kanu
nun tayin ettij!i vesaik.le birlikte eksiltme günü saatine kadar & 
misyona müracaatları lRzırodır. 

Bu i.<;e ait sartnameler komisyondan parasız olarak daj!ıtıJmakta-
dır. (4110) 

1STANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 1 
Tabmiıı 
bedeli 
2400,00 

ilk 
Teminatı 

180 ,00 Edirnelı:alll refüjleri ~atında lmllaıulınak üzere a
lınacak 15 ton asfalt. 

1800,00 135,00 Temizlik işleri müdürlüğü için alınacak 4 ton krezil. 
1200,00 90,00 Temizlik işleri için alınacak galvaniz telli lasti>k hor

tum ve rekor. 
Tahmin bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarda yazılı asfalt 

ve krezil ve lastik hortum satın alınmak üzere ayrı ayrı açık e!ksiltme
've konulmuştur. Şartnameler · zabıt ve muamelfit müdürlüğü kalemin
' de görülecektir. İhale 22/fı/94-0 çar~miilia günü saat 14 de daiıni encü-
1 mende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 
1 ve 940 yılına ait ticaret odası v esikalarile ihale günü muayyen saatte 
daimi encümende bulunmaları. (3717) 

400 tane pülverizatör satın 
alınacaktır 

lata.ııbul Vilayeti Ziraat Müdürlüğünden: 
Fransız veya İtalyan mamulatından veimOrel ıınarka ekler 1 

tipi adi sırt pülverizatörlerinden 400 tane ikapalı zarf usul.ile eksilt
meye konulmuştur. Muhammen bedel 6320, muvakkat teminat 474 

SOGUK ALGINLIKLA
RI ve AGRILARI 

il 

Teskin eder. 
İstanbul 4 üncü icra memurlu

ğwıdan: 

Bey<'i!lu Yüıksekkaldırııın Şim -
şek apartıman 3 No. da mukim 
iken balen H<ame~iıhı meçhul bu
lunan Menteş oğlu Vitali Biçi'ye: 
İstanbulda Asmaaltı caddesinde 

11 No. da Ahmet Orhunun Şehza
deba.şı Bozdoğan kemeri Kovacı
lar caddesi 154/116 No. lı ııaraj -
daki otomobilin 939 yılı şubat a
yındAn 940 yılı şubat ayına kadar 
zi:m:ınetinizde alacağı -olan bir se
nelik ayda sekiz lira r.esabile ga
raj ikirası olan 96 liranın tahsili 
haldunda takip talebinde bulu -
nulmuş olduğu bu volda tanzim 
ve tarafınıza berayı tebliğ gönde
rilen 31/1/940 tarih ve 940/402 
sayılı ödeme emri ikamet.ıı;ahını -
zın mechuliveti hasebile bila tebliğ 
iade edilmesi üzerine zırbıtaca ya
pılan tahl<ikatta 1kametııahınız 
bilinememiş olduğundan bu yol -
daki ödeme emrinin bir ay müd
detle ilanen tebligine karar veril
mistir. 

Tarihi ilandan itibaren bir ay 
kinde borcu ödemeniz ve borcun 
bir kısınma ve yahut alacaklının 
takibat icrasına dair bir itirazınız 
varsa yine bu müddet içinde tah
riren veya şifahen bildirmeniz Ul
zımdır. Bu müddet içinde itiraz e
dilmediği takdirde bu borca karşı 
mal beyanında bulunmanız ve be
yanda bulunmazsanız hapisle taz
vik edilecef(iniz ve hiLilt hakikat 
beyanda bulunursanız baoisle ce
zalandırılaca,i!ınız rnalUmııınuz ol
mak iizere ve mezktır ödeme em
rinin teblii(i makamına kalın ol
mak üzere keyfiyet ilan olunur. 

940/402 

Eskişehir asliye mahkemesi hu
kuk dairesinden: 

Seoetçi köyünden Hüseyin Şa -
hin vekili avu·kat Srup tarafından 
madenci İzak Yahyel aleyhine a
cılan •bek çilik ücretinden mü te
velli t alacak davasının yapılan 
tahkikat ve duruşması sonund a: 

misyonunda yapılacağı ilan olunur. ,3711ı. 

============================================= liradır. 

Müddeabih 732 liranın takdir e
dilen 20 lira ücreti vekaletle bir
likte ve 1852 kuruş masarifi mu
hakeme ile müddeialeyhten tahsi
line karar verilmiş olduğundan 
20/12/939 gün ve 745 sayılı işbu 
büküm alevhine ikametıtiıhı meç
hul kalan müddeialeyh fzak Yah
yelin 15 ııün içinde kanun yolla
rına tevessül etımediği takdirde 
hükmü ııne2lkı1run kat'iyet kaza -
nacaj(ını bilinesi ilan sureti teb -
]jği. makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. 

Sahip ve netirYatı idare eden Başmuhııniri 

ETEM İZZET BENİCE 

Basıldıit yer: SON TELGRAF Matbaası 

No.223-61 Yazan: M. SAMİ KARAYEl.. 

Cem sultanın gözlerinden yaşlar geldi, neda
metle düşündü, ne diye memleketinden ayrılmıştı 

- Bu akşam buluşup konuşa -
caiız .. 

- Fakat, şövalyelezden kendi -
mizi saklamalıyız. 

- Tabü .. 
- Herifler adım adım takip &-

eliyorlar. 
- Evet Sultanım!. Yakalanırsak 

ilobetimi% fenaya varır. 
- Dikkatli olacajpma emin ola

bilirsiniz Sultanım!. 
- Ne kadar para istiyecekler 

dersin! 
- Bilinmez şimdi Sultanım!. 
_ Çok para isterlerse nereden 

vereceğiz? 
- Bir kısmını Anadoluda ver -

mek üzere pazarlığa gireriz. 
- Ya burada pesinen fazla pa

ra isterlerse?. 
- Bilirler ki bizim burada pa

ramız voktur. Ellerine senet, im
za veririz. 

- Biliyorsun ya?. Rodosta mü
eevherat ve paralarımız boşuna 
eitmiıti. 

- Mukadderat Sultawm!. 

- Ah, şu kafirlerin elinden bir 
kurtulabilsek .. 

- İnşaallah Sultanım!. 
Deyip yanından ayrıldı. Cem 

Sultan, çocuk gibi sevinmişti. 0-
turduiu yerde gözlerinden yaş 
geldi. Nedametler etti. Ne diye 
memleketinden ayrılmıştı. Ne di
ye hırsı saltanata düşmüştü. 
Kardeşi Bevazıt ona, Samda o

tıırmak üzere bütün mal ' ' e mül
künü vermişti. Şeytauıı uyup küf
farın eline düşmüştü. 

Cem ahdediyordu. Eğer firar 
edip Anadolu sahillerine can a -
tarsa doj(rudan doğruya Şama gi
decek .. oradan kardeşine bir mek
tup vazarak arzı dehalet eyliye -
cekti. 

Artık hırsı saltanat, dünya mev
ki ve malına göz açmıyacaktL Al
lahına şöyle dua eyliyordu: 

- Allahun.. Süleyman kulunu 
muvaffak eyle!. 

- Cem kulunu kafirlerin elin
den halis ey le!. ... 

Nihayet akşam oldu. Süleyman 

İstdklilerin ihale tarihi olan 24/5/940 cuma günü saat 15 de vilayet 
binasında müteşekkil ziraat mübayaa komisyonuna teklif zarflarını 
vermeleri şartnamesi ziraat müdürlüğü kaleminde tetltik edilebilir. 

(3848) 

Bey meyhaneye düştü. Kaptan on
dan daha evvel gelmişti. Herif sa
bırsıtlık içindeydi. 

Kaptan, Süleyman Beyi görünce 
sabırsızlıjhnı gizlemeğe, kendine 
biraz çeki düzen vermeğe koyul
du. 
Şövalye casusları birer gemici 

kıyafetinde meyhanede yer al -
mışlardı. Fakat Venedikli kaptan 
tariı manasile bir korsan olduğu 
için casusları se°çebilecek gözlere 
maliktı. 

Süleyman Bey, kaptanı görün
ce ylınına yaklaştı. Kaptan da şen 
bir çehre almıştı. 

İki yeni ahbaplar oturdular. Kap
tan •'llJlll'uğile masaya vurmağa 
başladı. Meyhaneciyi çağırıyordu. 

İhtiyar meyhaneci ko~tu. Kap
tan iri ellerile işaret vererek: 

- Büyük bir desti Nis şarabı 
Petir bakalım., !Jedi. 

Meyhaneci kibar müşterilerini 
ağırlamak için halis Nis bağları
nın mahsulünden bir desti şarap 
getirip peykenin üstüne koydu. 

Süleyman Bey tetikte idi. Şö -
valye casuslarına yakayı verme
mek için tartılı konuşuyordu. 

Kurnaz venedikli de ayni Süley
man Bey gibi tetikte idi. Konuş
malar ilkönce havai oldu. 

Süleyman Bey şöylece lifı baş
ka yerden tuttıırdu: 

- Kapt_ıın, akşam epeyce olmu-
6Um.. Doğrusu yatağı ~iç bul -
dum. 

- Doğrusu ben de öyle .. 
- Nis ııarabı enfes şey vesselam. 

1 Devamı var) 

Yazan: Rahmi YAGlZ N<>: . 109 

Donanma Geliyor 
Siz arabada bekleyin, perdeleri indirin, ben 

yanımda bir kadınla geleceğim 
- Buyurun! . J 
- Teşekkür ederım Sultanım! 
- Muvaffakiyetle dönüşünüzü 

bekliyorum! 
- Allah bize yardım edecelı: e

fendim!. 
Ve .. Sarım, parolayı da karar

laştırdıktan sonra köşkten çıktı.. 
Dutlukta kendisini bekliyen oto
mobile geldi. Atladılar. Araba Şişli 
yolundan Serkldoryana geldi .. Dal,.. 
kavuk harp zenginine bu görüş
me hakkında da tafsilat verdi. 
Ba.vramzade sordu: 

- Ben de gelecek miyim? 
- Arzu buyurıırsanız evet .. Fa-

kat belki takip yüzünden sizi bu
raya uğrayıp alamayız .. Gün ka
rardıktan sonra efendimiz Meci
cliye köyünün methalindeki kır 
kahvesinde bizi bekleseniz daha 
iyi olur. Hep birlikte köşke gi
deriz. 

- Ya o kaltağı kaçırmağa mu
vaffak olamazsanız? 

- Bu işi tehire mecbur kalır -
sak size haber veririz! Sabahlara 
kadar bekletmeyiz velinimetim!. 

- Peki .. llavdi Allah kolaylık 
• 1 

versın .• 

Otomobil buradan hareket et -
tikten sonra tepebaşına geldi. Le
na Bartleyin oturduğu otelin ile
risinde, Tepebaşı balıçerinin ka
pısı önünde durdu. Sarım arka
daşlarına talimat verdi: 

- Siz arabada bekleyin .. Per -
deleri indirin. Ben vanımda bir 
kadınla geleceğim. Kadın içeri gi
rer girnıez ellerini ve ağzını tu .. 
tacaksınız. Geldiğimiz yere döne
ceğiz. Anlaşıldı mı?. 

Mustafa ile arkadaşı bir aiız
dan cevap verdiler: 

- Anlaşıldı .. 
Sarım otomobilden atladı .. Hızlı 

adımlarla otele doğru yürüdü. 
Holde kendisini karşıhyan garso
na sordu: 

- Madam Lena Bartley burada 
mı? 

- Evet beyim! Odasında .• 
- Yanında kimse var mı? 
- Hayır .. Biraz evvel dışarıdan 

geldi. Çay istedi. 
- Peki kendisini acele görmek 

arzusunda olduğıımu haber verin! 
- Kim diyelim beyim? 
- Bir gemici sizi istiyor deylıt. 

O anlar!. 

~ 

~ 
Pirinç Unu - .Mercimek - Bezelya ~ yuıııf 

dıt· 
ve sair HUBUBAT UNLARI Kuvvet kayııağı fi 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZA~~ 
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-. Ahmu!d Ak~~~unınu 
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azardan maada her gün saat 
15 den aonrL Tel: 40127 i 
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- Başüstüne!. Daha * 
Bir dakika sonra hole dönen Genç ve 

garsonun arkasından henüz so - daha sevimli 
kak kıyafetile bulunan Lena Bart- görünmenize ~f:".c 
ley de merdivenlerden indi. Gar- yar.ayan kat'i 'V ~ ıır 

sonun işaret ettiği Sirıma yalı; - BİR TECRüBE ti f'· 
laştı. Bozuk bir türkçe ile sordu: Pudra iieminde ' _ ~ 

- Beni anyan gemici siz misi- yeni, cazip ve son t)"~t ~ 
niz?. !bir !keşif .. c1LDİ G .,e yeı>i ~P 

- Benim madam.. Abdullah kap- REN pyam h~~rı 
tan gönderdi beni. sur, ı:imdi iıpekli ~ ~ iti' 

Lena hayret etti: miış en ince ,bir ıı:ıı:r#l#..:f 
- Abdullah kaptan mı gönder- lldk"'1ıe bi:r ~ !:>İt l' ff"'J 

di?!. Niçin acaba .. Biraz evvd ki lbu sayede ci]de ,,eti·. 'J 
lceudisile beraberdim! ve yeni ibir ha!Y'~ p<!li~P ~~ 
sarım eınu2)erını silkti, ka ... ı- ~_e,_ ~~,.:!". F'~""". ~-

hk verdi: ..,.......,,""" gw><»'"- · a?J:-.. 
ıtıeaikıiıbiıııdıikıi ~ .~ .-'i~ ıı' 

- Niçın olduğunu söylemeıli... · --~~ 
Zannedersem acente kendisiru a- UD5Ull" ol.an ""'~ 

1 Ç kkal d tiy>aZl.ı usuJü saY -._.-tr· t;. 
ce e ana eye gön ermeğe ka- t.a.zla manan sat>iıt ~,,\~, 1 rar vermiş .. Şimdi gemiden •ık - r P ~v 

' HAK.tx.ATEN.. .. . . ..o;rı v "°" 
tık. Acentenin otomobili ile bu - ~w-- · ' 
rayı> ı;eldik. Kendisi şurada, kar- BİR TEKLİF.. ~· V ~ 
şıki bahçenin kapısı önünde oto _ ru cKruna kaı> ·~er ~;..ı; 

il.mı pudms>le ve dl jJe ~' P: 
mobilin içinde bekliyor. Sizi gür- d-ıer halıPi ıbir .,udı"8 )tÖ!'"'."., 
mek isti:vor!. yıruz. Sa>vet ·~~~ 

Lena, garip bir ön sezişin verdi- vi pudra ile pı.ıodr aıı ~f~' 
ği iç ezginliğile bu bekleyişe pek diiıer tara.fa ~ cııffe'...ıı ~~' 
mana veremedi. Sirıma sordu; daıha ~ v.e 'J'dl'9"'""ıı:· > ( 

- Hani otomobil? mü"-m;a alıd~gde ed6sıl"ac 
- İşte .. Şu beldiyen araba.. ..asının .,.. .. asını ı fil"1' ~' 

KA.L<J.N oudıf3Sll1"' ~ " 
- Peki.. bet bulan yeni ıo re 
Lena, bu muhavezeyi duyan ü- a ~ 

· niformalı garsona döndü: \!"'--• DOKTÜ•(J0ııtg 
- Beni Madam Kordi Miloviç a- ı Feyzi Ahın~t ... utel'~(. 

nyacaktı. Şu otomobile kadar gı-· .,~_,,,..,e,,,. -•1~ 
Cildiye ve züıu~:-,cJııl"', 

diyorum. Ben dışarda iken gelir- Adres: ııabıAli 43. 'f<>· 
se oturtun. Şimdi döneceğiın! kuşu kl5şesind• N°· 

II)evamı var) 


