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En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Batmuharriri; 
ETEM İZZET BENİCE 

YIL: 4 

1 . LERCE FRANSIZ TOPU, BINLERC 
ALMAN TANKINI ATEŞ ALTINDA TUTUYOR 

Alman ordusunun tazyikinde 
üyük ''Cep muharebesi,, nin yeni bir 
şiddet alacağına şüphe · edilmiyor 

f 

~neral Gamlen'in garp cephesinde vazife alması muhtemel görülü
~or - Fransızlar cepheye büyük ve kesif kuvvetler · yığmaktadır 

l.ı~dra 19 (Hususi) - Büyük 
~uharebesi• bütün şiddetile 
\ ediyor. Vaziyetin bugün d'e 

llıetini muhafaza etti~ iliz • 
'etlıektedir. Ancak ortada fe-

~~i bir hal yoktur. Bilakis Al· 
taarruzunun hızı durdurul • 

:ltıır. Fransızlar harekat serbes· 
rl.llıuhafaza etıınekte, baı;ku • 
,·~lık kararlarının tatbika • 
it akim bulunmaktadır. 
·~"1sızların meşhur 75 1ik ~oı>-_ 
dan binlercesi, tankların ılen 

~etine karşı mevzie ıtirmiş ve 
ı.i başlamııılardır. Almanlar 
l ' ··leye üç bin kadar tank getir· 
d~ 'lıabıııunmakta, fakat ağır tank 

~tı da vermektedirler. Alınan· 
'it ~esil mm takasında pek o. ka

ilıliJıim oLınıyan bir terak!<ı el
~ilerdir. Verven ve Hırscııı 

1 ~alarmda durdurulmusiar • 

;tf ~ istihbarat nazırı Duf Kıı
,lıııııarı söylemiştir: 

l'lüyük muharebe devam e
. · Terazinin kefeleri bazan 
~öbür tarafa doğ-

Manevi 
atünlükve 
hazırlık 
:tğer küçük devletler karşı 
tarafa kuşku vermemek en
diŞesi ile tam hazırlık gör
lnüyorlarsa kendi iplerini 
lıcndileri hazırlıyorlar de
inektir. 

~ıı: ETEM İZZET BENİCE l 
~ltYanın mukadderatı tedricen 

.Ilı! etmekte bulunan garp cep-
~ .. ~eydan muharebesine bağlı 

1•ı~a beraber küçük ve bitaraf 
~:ller için her işi bir tarafa bı-

t ~ lleticeyi seyretmek vakti de 
4 l\I·' <\ti:ildir. Kuvayi külliyeler 

' ~.~'~er ter ile tam ve kat'i bir im-· 
:-ıı,~biııi başarmak vaziyetinde 
l'~ lırlar ve harp müstevli ve 
:"ıw'rız tarafın bütün ordu ve 
~·ı ~1Y~ti ile mahvolması imka
~ •rırse biç şüphe yok ki harp 
.~, ~e işaret ettiğimiz küçük ve 

t;o';f ~ ,~ı devletlere de rahat nefes 
df'°• 

1 
ıh kabiliyeti avdet eder. Fa

~· J ,.'' h it '\laziyet hadis oluncıya ka
~ 'itıı 11 ~ip devletler için herşeye 
~ ~ •tt iki şey lazımdır: 
/, ~' htanevi üstünlük , . ., lt 

t<' ı ~ arbe girmişcesine hazır -
t.~ı.,e hareketli bulunmak 

Frwı.ı ordusunda bir tank grupu 

ru aktı' gelmektedir. Gelen haber 
klrıntılannı mera'k ve heyecanla 
:bekliyoruz. Fakat iti:madınıız var
dır. Bu büYiik muharebeyi 'kaza -

nabilir veya kaybedebiliriz. Kay
lbetsek bile, bu harbi kaybetımlş 
sayılmayız ve bOOeırnehal !kazana
cağız. Halbuki Almanya girişilen 

ı:myük muharebeyi kaybederse, 
ilıarbi de kaybetmiş sayılır. Çün • 
ikü •bütün kaynaklarını ve vasıta
larını ileriye sürnnüştür. Rolette 
oyruyan oyuncu ıtibi fişini kırmı
zıya koymuııtur.• 

General Jiro büyük cep muha
rebesindeki harekatın kumanda
sını ele almıştır. 
Almanların bilhassa Verven 

mıııtakasındaki tatyikleri Şidde
tini muhafaza etmektedir. Aven -
Verven - Re tel - Sedan müsellesi 
ieiode İngiliz ve Fransız tayyare
leri Almanların ·bütün harekatını 
oivadelerini, topçularını, benzin 
depolarını şiddetle bombardıma
na devam ediyorlar. Harp sabası 
bir !kıyamet manzarası ııöstemıek
tedir. Almanlar Majino hattının 
müntehası olan Monmedi istika
metinde de şiddetli taarruzlara gi
rişmişlerse de, bu taarruzlar kı
rılmıştır. 
Almanların Verdöne yürümek 

istedikleri anlaşılmaktadır. Fakat 
cepheye büvük ve kitle halinde 

(DEVAMI 3 ii.ııcü sahifede) 

Almanya nihayet İtalyayı 
harbe sürükliyecek n1i ? 

Sovyetlerin de Almanlardan Yugoslavyanın tama
miyetine dokunulmamasını istedikleri bildiriyor 
Paris 19 CHusıısl) - Sinyor Mu

solini, Ruzveltin gönderdiği me -
saja cevap vermiştir. Gerek me -
sajın, gerek cevabın ıınuhteviyatı 
henüz maliiım olmamakla bera:ber, 
İtalyanın bu harpteki vaziyeti ve
yahut bir sulh tavassutu ile ala -
'kadar olması mııhtemeldir. 

Diğer taraftan Fransız mehafili, 
İtalyanın harbe '1irip girmemesi 

ile de ehemmiyetle meşgul olınak-ı· 
tadır. Bazı ıınehafil İtalyanın ilk 
fırsatta harbe ıtireceji:ine kanidir. 

Son Alman taarruzlarının şid
detli bir mukavemetle karşılaş -
mış olıınası üzerine, Ahnanlar müt
teikleri başka sahalarda da meşgul 
etımek için, İtalyayı harbe sok -
mağa zorlama'ktadır. Çün•kü Al
ıınanlar harbi kazanmak için ıınü-

lıiın 'kuvvetlerini ve vasıtalarını 
garp cephesine solmıuıı bulunmak
ta ve garp ce"'>hesindeki vaziye -
tini hafifletmek için İtalyan'ın en 
!kısa 2amanda harbe gimıesini is
temektedir. 
Diğer taraftan, Moskova hüku

metinin Alman hükı'.i.metine mü
racaat ederek Y u.goslavyanın ta

( DEVAMI 3 üncü sahifede) 

EN SON DAKİKA 
Alman 

bile 
tebliğlerinin tekzibine 
lüzum görülmüyor 

Paris 19 ( A.A.) - Salahiyettar 
askeri mahfille,rde şimdi cereyan 
etmekte olan askeri harekat hak

bütün yalan haberleri tekzip et

menin lüzumsuz olduğu •beyan 
veçhile Sait - Quentin, Soissons 

ve Laon'un Alman kıt'aları tara

fından işgal edilmediği kat'i su -kında Alman pr~paganda servis- edilmektedir. Ayni mahfillerde, ı 
Zeri tarafından dunyaya yayılan Alman radyosunun ~rap ettiği rette bildirilmektedir. 

Çörçil bugün radyoda nutuk söyliyecek 
Paris 19 (Ra?yo)- .~n!filiz baş- ı şam saat 21 de (ista?bul saati 23) I bir hitabede bulunacaktır. 

vekili Mister Vı't~'l rorçıl, bu ak- radvoda umumi vazıyet hakkında 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

eski şiddet kalmadı 

Bu günkü idman şenliklerinden muhtelif görünüşler 

Bugünkü idman şenliği 
19MAYIS 

19 mayıs 1919, Mustafa Ke
malin Samsuna ayak bastıgı 
gün ... Bugüne kadar merhale 
merhale birbirini takip eden 
ve edecek ve hızı durdurula -
mıyacak olan Türk ilerleyi~ • 
nin başladığı gün! 

Bütün memleket bugün 
19 mayısın büyük· 
hatırasını 

Bu ilerleıı~in öncüsü Türk 
gençliği, bugün, dirim, canlı
lık, zindelik ve kuvvet ifade 
eden idman baııramı içinde, 
kendisini mes'ut biliyorsa, bu
nu 19 mayıs günii engin istik
ballere yol açan büyük hamle
ye borçludur. 

Milli Şef Ankara stadında beden 

1940 yılı 19 mayısında biitiin 
beşeriyeti tehdit eden müthiş 
kabus ufkuna karşı işte Tiirk 
milleti, genç ve dipdiri bir vü
cudiin adali ve ruhi kııvvet a
delelerine biiriinmüş olarak 
çıkıyor. 

Milli Şefimiz 
Atatürk'ün ma
nevi huzurunda 

Ankara 19 (Hususi muhabirı -
miOO.en) - Milli Şef İsmet İnönü, 
idman şenliklerini müteakıp, ya -
nında Büyük Millet Meclisı rdsi, 
Başvekil ve diğer Vekiller bulun· 
duğu halde Atatürkün muvakkat 
•kabirlerini ziyaret etmişler ve bir 
çelenk koymuşlardır. 

Mareşal Fevzi 
Çakmak Beyrut'tü1 

--
Seyyahati birkaç gÜ!'l 

hareketlerini 
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bay

ramı bugün; memleketimizin her 
tarafında olduğu gibi şehrimizde 
de büyük merasimle kutlulan -
maktadır. 

Bu münasebetle vilayet adına 
Fenerbabçe stadında sabahleyin 
yapılan merasim çok muhteşem 
olmuştur. 

Daha saat 7 buçuktan itibaren 
Köprüden kalkan vapurl>l\", Kadı
köy ve Haydarpaşadan hareket e
den müteaddit tramvay, araba ve 
otobüsler binlerce kişiyi Fener 
stadına götürmüş; saat 9 buçukta 
Üniversite, lise, muallim mektebi, 
enstitüler talebelerinden 3744 dinç 
ve gürbüz genç kız ve erkek stad 

ÇERÇEVE 

takib ettiler 
Hhasında tamamile yerlerini al
mıştır. 

Tam bu saatte Vali, İstanbul ko
(DEV AMI 3 iincü salıifede.) 

19 Mayıs 
piyangosu 

Kazanan bütün nu1T1a
ralar 3 üncü sayfam'zda 

. -
intihar psikolocyası 

Almanların, harbi şark isti
kametinde açtıktan 9 ay sonra, 
kafi netice aramak gayesile 
garbe döneceğini, selim akıl sa
hibi biç kimse ümit edemezdi. 
Bu bir intihıı.r hareketidir ve 
bunun bir intihar hareketi ol
duğunu, tarih en yakın zaman
da tesbit edecektir. 

l\füsaade buyurun da görüşü
mü rivazi bir kat'iyetle isbat 
edeyim: 

Mademki Bitler, be , ntl 
(1914) de ihlal edilen bu bayat 
plan üzerinde harekete geçti, ne 
diye 1 eylfıl 1939 da Polonyaya 
saldıracağına, doğrudan dogru
va bugünkü gibi Fransaya sal
dırmadı. Hazırlanınann!)tı dene
mez, cünkü o tarilıte harbi Al
manya açtı, asıl Fransa \ 'e Io
giltere bazırlanınamıştı. 

"'lt,,1
11lla harbi küçük ve bitaraf 

1.>•ı 1•rc hiçbir tarih kitabının ve 
~i d hadisesinin veremiyeceği 
b~lt aha ilk çırpıda vermiştir. 

[ite ~a haritası yeniden çizil -
.. ~tı' heseriyetin tali ve mukad
~~•ı. ~·eniden istikamet bulmak
~ ~•i Uttun için de zayıfa, küçü

. p • ~t,..te hnat hakkı \ıırakılma -
' . .ıl 1 ~•tıı Iıelçika ve Holanda bu 
%-1.J ~ h~t Son iki kurbanıdır. Fran-

1 

.. KALEN D O G 11 AF devam edecek 
_ • Ankara 19 (Hususi l\luhabiri -

mizden)- Milli Şef İsmet İnöıüi 
dün Başvekalet dairesine gelereL, 

Talim ve terbiye, silah, sevk 
ve idare unsurları değişik olsa 
da, plan (1914) dekinin ayni. 
Bitler ve kurmayları, eski def
terleri karıştırdı. muaddel ~lar
tin tüfekleri gibi, muaddel bir 
(Fon Ş!ifen) planı üzerinde ha
rekete geçti • 

Eğer şimdi Bitler, müttefik
ler ordusunu Fransa toprakla
rında imha ederse, otomatik o
larak dünya hakimiyetini tesel
lüm edecektir. 9 av enci t~min 
edeceğ i yine ayni Şey d eğil n1 Y

di ?. Yoksa Polonya, Danimarka, 
Non-eç, llolanda ve Belçika or
dularından 1111 korkuyordu? 
Kah kalı kah kah!!! Ej:;cr &imdi 
Alman orduları ıniittcfiklcre 
karsı muvaffak olacaksa, de -
mek 9 ay evvel tereyağmdau 
kıl çeker gibi muvaffak ola -
caktı. O halde?. 

' ~ 1lt ~~ eıı cereyan ctınekte bulu-
ı!•, ~'l<f h~etcngiz harlıin seyir ve 

~•i~ ne olursa olsun küçük mil- ı 
\ l~rj alı_ıl!armı ba~larma devşir

~ 1ıı1 "e ıdarei maslabatcılığı bir 
(~ ~lııı a~ınaları lazımdır. Küçük 

ı, ~tın iki büyük düşmanı: 
ı" t..: ıt•ddüt • 
~ (/)~re; maslahat 

"'VAMI 3 üncü sahifede) 

Cephede soluk alma saatleri 
Belçika ve Fransada devam et- ı 

mekte olan muharebelere son yir
mi dört saat içindeki harekata na
zaran, müttefikler için daha va
him bir vaziyet arzetmemekte -
cfü. 

Alman odrularının Brükseli cıl· 
ml§ olmalannı, hatta Anvers mü-

dafaasını birkaç yerinden delmiş 
bu.lunmaları1ıı za1·uri bir netice 
olarak kabul etmelidir. 

Çii.nkii, Belcikadaki müdafaa 
nrdularının muntazam ric'at plan-

Ba~vekil Dr Refik Saydam , .• 
Mareşal Fevzi Çakmakla ~örü~
müştür. 

Mareşal Fevzi Çakmak gece Tu
ros ekspresine bağlanan hususi lıir 
va!l'onla ve maiyeti crk3nilc lı i r

Jikte Beyruta hareket etıııH · ·. llu 
seyahat birkaç giin devam ede
cektir. 

Fakat \ıu ntan baskııı esa. ı 
üzerine bina edilmiştir. Fransı!! 
ve İngiliz orduları daha hazır
lanmadaıı, sevkulceyş nokta:-
rıuda kümelenmeden, muva~a:'-ı 
şebekesini kurmadan, yılduıı ı 
gibi bir çark bareketile stl 
cenahlarından kavranacak ve 
imha edilecektir. 

Fakat hayır! Almanya 9 ay 
evvel bu işi yapsaydı ınuvaf -

(DEVAMI 3 frncü salııjedeJ 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 
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30 BİN MAC 

§.EYİRCİSİ 
Bır ı:razetenin yazdığı havadis 

doğru ise, yakında yapılan Alman
Bulgar milli futbol takımları ma
çını seyretmek için, Sofyaya, ta
mam 30 bin Alman seyirci gele
cekmiş!. 

Hayret! Ne de çok futbol me -
raklı ı insanlarmış! Hem, AllPan
ya, harp içinde değil mi? Böyle 
bir :naç seyri için, memleket dı
şına salıverilecek işsiz .((ÜÇSÜZ 30 
bin adama nasıl müsaade ediliyor? 
İşin tuhafı, Bulgaristanda, 30 bin 

seyirci alabilecek büyüklükte bir 
•tadyom da yokmu.ş!. O halde?. 

RADYOLA,RDA 

TOP SESİ 

Berlin radyo istasyonu, harp 
sahasından naklen, top sesleri ve 
muharebe gürültüleri dinletiyor
mu.ş .. Bunu haber veren gazete o
kuyucularına soruyor: 

.İster inan, ister inanma. 
Ben, kendi hesabıma inanıyo -

rum. Hatta o kadar inanıyorum 
ki, v akında, ayni radyo istasyon· 
lan cAlrnanyarun topu attığını. da 
haber verecekler ... 

Siz o zaman dinleyiıı tarraka
yı!. 

DÜNYALARm 
KARIŞTI? 

Dün, A.ınıalımescit cıvarından 
geçerken, muharrir ve iktısatcı 
Agah İzzete rasladmı. 

- Üstad, dedim, öteki dünyadan 
ne haber var?. 

- Hayırdır inşaallah, ben öteki 
dünyaya ne zaman gittim?. 

- Haberin yok mu?. Halit Fah
ri seni ölmüş zannediyormuş ... Bir 
Yazl&lDda senden cmer!ıum. diye 
bahsetmiş!. 

A.ııalı İzzet güldü: 

- Halit Fahri yaşadığımn far -
kında deRildir ki, dedi, ~ 
hazret... Dünyaları birlıiriDe ka
rıştırmıştır. 

TAVZİH, TEKZİP 

MERAKI 
Tramvay idaresi de belediyeye 

devrolwıduktan sonra, bu mües
sesede de tavzih, tekzip alu;kan
lıj(ı ve merakı başladı. Do.stumµ.z 
Selami İzzet Sedes, İkdam refiki
mizde tramvaylardaki laübalili

i(e 4:ıret eden bir yazı neşretti. 
Bazı müstahdeminden şikayet etti. 

Vay, bunu yazan sen misin?. 
Tramvay idaresi, derhal kağıda, 
kal ·me yapışmış, soluk soluğa, 
hemen avni gün, gazeteye bir tav· 
zih yolluvor. 

İşin garibi, bu tavzih mektubu, 
rie.şriyatı teyit ediyor ve bir ay 
içinde, bu· kabil hadiselerden do
layı 472 müstahdemin cezalandı
rıldığınt söylüyor. 

İyi ya. be birader, demek mu· 
harrir yalan •·azm~! Peki, ne 
istiyorsunuz?. 

GİRDİ l\Iİ, 

GİRİYOR l\IU? 

Eskiden, Ramazan ayının gırip 
gimıedi;;i bir mesele olurdu. Çün
kü, Ramazan, bugünkü gibi r .. nni 
rasadatla tesbit edilmez, yüksek 
yerlere çıkılır, fıldır fıldır yeni ay 
aranırdı. 
Artık ,ramazanın girip girme

diği bir mesele olurdu. Her kes o
nu sorar, herkes onu merak eder, 
Herkes ondan bahsederdi: 

- Ramazan girdi mi? 
Şimdi, girip ı?irıııiyeceği merak 

edilen şey nedir, bilir misiniz?. 
Italya .. 
Evet, İtalya harbe giriyor mu, 

ııirecck mi?. 
"'e \il. caksan, yap, yahu, öf!. 

AHMET RAUF 

Kurnaz Hindistanlının gizli işleri 
Şehrimizde döviz kaçakçılığı ve 

gizli ticari muameleler yapan biri 
yakalanmıştır. 

Hadise şudur: 

Şarki Türkistanlı Abdurrahim 
Ahunbay adında biri, Türkistan -
dan Hindistana iltica etmis ve u
zun müddet Hindi.standa k&ldık
tan sonra 935 senesinde İstanbula 
gelerek yerleşm4 ve 938 senesinde 
de tabiiyetimize girecek Çarşı.ka
pıda 2 apartırnan yaptırmış ve mü
reffeh hayat sürmeğe baslamıstır. 

Iki apartıman yaptırarak iyi bir 
hayat yaşamağa başlıyan Ahun
bayın gizli surette Hindistanla mü
him miktarda çay ticareti yaptığı 
da alakadarlara ihbar olunmuştur. 

Filhakika tahkikat neticesinde 
Ahunbayın 939 senesind Hin -
distana gittiği ve giderken de bu
radaki Hindistanlı ve şarki Türkis
tanlt kimselerin oralardaki para
larını tahsil etmek üzere kendile
rinden çekler aldığı ve tahsil et
tiği paralarla memlekete külliyetli 
miktarda cay getirdiği tesbit edil
mi.ştir. Ahunbayın, çayları getir
diktan sonra ayrıca döviz almak 
ve takas temini suretile mühim 

miktarda döviz kaçırdığı da anla
şılmıştır. Ayni ızamanda bu ada
mın tdbüvetimize ı;ıirdiği halde pa
ralarını memleketimize getirmi -
yerek Hindi.standa ve şarki Tür
kistanda tuttuğu ve 940 senesi mart 
ayında Hindistandan döndijğij za
man beraberinde 200 İngiliz lira
sını r.wtıersizce memleketimize 
soktuğu Öğrenilmiştir. 

Hemşerileri, Ahunbaydan para
larını istedikleri zaman, kendile
rini çay ticaretine ortak göster -
mek suretile bunları oyalamıştır. 
Fakat zabıtanın sıkı tahkikatı bu 
mühim mikyastaki kaçakcılık ha
disesini meydana çıkarmıştır. 
Kaçakcılık bürosu memı;rları, 

dün ak,am geç vakit Ah'unbayın 
Çarşıkapıdaki apartımanının altın
cı dairesinde Ahunbayın iki ay ev
vel getirro4 olduğu 200 İngiliz li
rasını da bulmtııılardır. 

Ahunbay, hem .11eniş mikyasta 
döviz kaçakçılığı yapmış, hem yap
tığı çay ticaretine ait vergile,,rini 
vermemis ve nihayet milli para
mızı koruma kanununa muhalif 
hareket etmiştir, 

.[ ~~H RSIZ KiM?/I~] 
Yazan: İs.kender F. SERTELLİ 

- Bizim merhum Kadri Bey 
Berline gıttiği zaman beş bin li
raya bakarada kağıt çekerdi O 
zaman bir Avrupa seyahati bize 
elli bın liraya malolmu.ştu. 

Dedi. Şehsüvar omuzlarında ha
fif bir ürperme duydu: 

- Elli bin liraya bir Avrupa se
yahati... Ne müthiş sefahat!. 

Nebahat başını önüne eğm4ti: 
- Evet, dedi, ne müthiş sefa -

hat! İşte babam paraları Avrupa
da böyle yero4. Simdi bize o mu
azzam servetin kırpıntıları kaldı. 

Hizmetçi kadın iki ş4e bira açtı. 
Kadehleri doldurdu. 

Şairin gözleri Nebahatin şeffaf 
gi)ksünden ayrılmıyordu. 
Şehsüvar, bu kıymetli gerdanLk 

Nebahatin billiır göğsüne çok ya
ra tıi:ı için mi bakıyordu? 

Yo«Sa, mahut gerdanlığın ta
§ıdıl!l kıymet, şairin gözlerini mi 
kamaştırmıştı? 

Herhalde bu kadar kıymetli bir 
pantantifi .ıröğsünde tasıyan genç 
bir kıza talip olmak Şehsüvarin en 
büyük emeıı i".iı. S;;ir bu f:rsatı 
kacırmak istcrııel'.: 

- Hanım efendi, size mahrem 
bir v .roylemek isterim! 
Dıycrek, N~rı. an hanımın yü

zunc d'kkatle baktL 
Y ~ bıtmişt:. • 
Yem:ş yiyorlardı. 

Nebahat, ş ırın r .. aksadııı. ıuı· 
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larnı.ş ve derhal ay:.ğa kalkarak~ 
- Sıze bir kitap getireceğını, 

Şehsüvar Bey!. 
Diye odadan cıkmıştı. 
Şehsü\•ar, Nebah•tin yokluğurı

dan istifade eder~k, Neriman ha
nıma dönrt !.i: 

- Bana karşı, teveccüh ve ilti -
!atınızı hiçbir <aman esirgemedi
niz, hanımefendi! Zatıalinize cid -
den medyunu şükranım. Bu ilti
fat ve teveccühünüzden cesaret a
larak, sizden kızınızı istiyeceğiııı. 
Size damat olmak şerefini bana 
verirseniz, bu iyiliğ1nizi ölünciye 
kadar unutmıyacağım, hanımefen
di!. 

Neriman hanım, Fenerbahçede 
de açılan bu bahsin tazelendiğini 
görünce, canı sıkıldı: 

- Evlenecek ben dei!ilim, Şeh
süvar Bey! Nebahat, aklı başında 
bir kızdır. Ben onu evlendirmek 
istivorum amma, kendisine: .Şu
nunla veva bununla evlen!. diye
mem. 

- Şüphesiz ki, siz isterseniz, bu 
iş ç0k kolay halledilmiş olur, Ne
riman Hanım' Bendeniz otuz beş 
yaşına ı:cldim.Henüz dünya evine 
gırmlş değilim. Artık bekarlıktan 
usandım. Simdi, bu kararımı daha 
önce vcrmewğıme p4man oluyo
rum. Yaşım ilerledik<:e, evlili_gin 
bu~ı.LJ< bır ihtıyaç olduğuna ina-

l n.y.;n.::.,, Eh, az Ç(.JJ<, kazancım da 

MOhi·m bir UskOdarm 4 hava 
meydanı karar yolları 

T ekmrt sanayi ve fş 
yerleri pazar günleri de 

açık kalıp işçileri 
çalışacaklar 

Koordinasyon heyetince; bilt1 -
mum sanayi ve i.ş yerlerinin hafta 
tatilinden istisnaları kararlaştı -
rılmıştır. 

Bu karar; Heyeti Vekilece de 
ta.sdik edilmiş ve yUksek tasdike 
arzolunmuştur. 

Peık vakında sehriınize ve eli -
ğer tekmil vilayetlere tebliği bek
lenen bu kararın önümüzdeki pa
zar .((Ününden itibaren her tarafta 
tatbik olunacaih anlaşılmaktadır. 
Bu suretle sehrimizde ve diğer 
yerleroeki tekmil trikotaj, ç0rap, 
bez, kauruk, sigara, tütün, kutu ve 
saire imalathaneleri ile bütün 
fabrikalar, maranı:rozhane ve em
sali teıkrniI iş yerleri cumartesi 
ırünleri öğleden sonra ve pazar 
günleri de açık kalacaklar ve işçi
leri çalışıp yevnıyie alacaklardır. 
Diğer taraftan her nevi iplik 

ve dakuıma imalathane ve fabri
kaları ile Sümerbankın tekmil 
fabrikaları; fazla istihsal temin 
için hafta tatili yaımıaın*1.a be
raber, ayrıca mesai saatlerini .((Ün
de üç saat uzatabileceklerdir . 

f KÜÇÜK HABERLERi 
* Etrafı yüksek ve yalçın dağ

lar ve korkunç uçurumlarla mu
hat bulunan Hakkari - Van arası 
Zap yolunun 940 faaliyetine baş
lannuştır. 

Tol deresi üzerine iki köprü ;ı:a
pılacaktır. Gitl4 ge]4e engel olan 
elliınetrelik kayaların kaldırıl -
masına başlanmıştır. 

* İzmirde Fevzipaşa bulvarın
da bir binanın temeli kazılırken 
asarıatikadan bazı kemerler, mer
mer filizler ve blok taşlı topuzlar 
meydana çıkmıştır. 

* Kavseride de Beşlepeler de
nilen mevkide yapılan hafriyatta 
milattan evvel 46 senesine ait bir 
Roma muz.arı meydana çıkarılmış 
içinde bir kadına ait kıymetli zi
net e~a.sı bulıınmu.ştur. 

* Tramvay, elektrik ve tünel 
idareleri müstahdemlerıne evvel
ce verilen kışlık kumaşların ısla
hile her ıi<i mevsimde giyilebile
cek bir sekle sokuJ..ruası ve ayrıca 
yazlık elbise verilmemesi karar
laştırılmıştır. * Münhal bıtlunan Eski.şehir 
belediye reisliğine yüksek müte
hassıs Mesrur Demirel intihap o
lunrnu.ştur. 

* Beyoğlunda sulu süt sattığı 
iddiasile jozef isimli bir mahalle
bici asliye 2 inci ceza mahkeme -
sine verllrn4tir. 

*Ermeni ~atriki tekmil Erme
nilere gönderdiği bir tamimde bü
tün 'Ermenilerin hava kurumuna 
aza olmalarını istemiştir. Bu tav
siye bu,(iin .kili.>elerde de okun -
mustur. 

* 1 hazirandan itibaren şehri
mizdeki daire ve müesseselerde 
yaz mesai saatinin tatbik olun -
ma..\ına başlanılacaktır. 

yerinde. Herhalde size yük olını
yaca;;ımı tahmin buyurursunuz!. 
Evlendikten sonra daha fazla ça
lışır ve daha fazla kazanırım. 

Neriman Hanım mii.şkül vaziyet
te kalmıstı. 

Şair, aıilarcasma yalvarıyordu. 
- Ricamı kabul ediyorsunuz .. , 

Bana vardım edecek.siniz, değil mi, 
hanımefendi? 

- Vallahi, dedim ya, bu, Neba
hatle aranızda halledilecek bir 
meseledir. Ben nihayet sizi ken
disine icap ettiği kadar methede
bilirim. Bugüne kadar, siz, talip
lerm altıncısını.Jeşkil ediyorsu -
nuz. Bunlardan birini intihap et
mek, benim değil, onun hakkıdır. 

- Fakat, si.: bu 4te müessir ola
bilirsin.iz, hanımefendi! Vallahi, 
sizin bütün aile 4lerınize canla 
baı;la sarılırım. Beni de evlitlığa 
kabul ediniz ... Ne olur? 

Neriman hanım ,((Ülmemek için 
kendini .((Üç tuttu: 

- Aramızda galiba dört beş yaş 
fark var. Herhalde size analık e
decek çaltda değilim! Fakat, elim
den geldi,:ti kadar, Nebahati kan
dırmağa çalışırım. 

- Söz veriyorsunuz, değil mi?. 
- Evet .. . 

"" 
ikinci kısım 
Talipler gözden 

gcçirilrken .. 
Bir aK.1m, ana kız, k~kün bah

cesiiıde, şezlonglara uzanını lar, 
konuşuyorlardı: 

iskele meydanından baş
lıyacak olan yeni dört 
yoldan ikincisi nereler

den geçecek ? 
Bu kere şehir meclisinde kabul 

olunan Üsküdar ve Ka<hköyiinün 
imarlarına ait nazım plan muci
bince Üsküdar iskele meydanın
dan dört büyük yul ayrılacağını 
yazmış ve bu yollardan birinciıri.
nin geçeceği yerleri mufas'!•lan 
kaydet:ıniştilı:. 

BUJfÜD de ikinci ve yeni büyük 
yclun esaslarını yazıyoruz: 

Üsküdar iskele meydanından 
başlıyacak olan bu yeni yol; Şem
sipaşa bayırını talüp edecek ve 
Aya211Dll camii önünden ve Sala
cak iskelesi yakininden Karlıkba
yırı ile Aziziyeye kadar gidecek
tir. 

Aziziyeden de Hamam sokağını 
takip e1ımek ve baytar mektebinin 
şiınalınden ayrılarak İbralllnıağa 
caddesınde nihayet bulmak üzere 
yeni bir yul ayrılacaktır. 

Bu suretle: ikinci yeni yol da, 
şimdiki Haydarpaşa caddesine ka
dar uzamış olacaktır. 
Bağdat caddesinin yeni bir "Ü

zer<'ahını teşkil edecek olan bu 
yeni vol tamamile asfalt olarak bir 
turistik mahiyette bulunacaktır. 

Üsküdar ve Kadıköyüntle açı
lacak olan diğer yeni ve esaslı yol
ları da peyderpev yazacağız. 

« Beşinci kol » 
Yeni harbin ortaya attığı yeni 

ıstılahlardan biri de &beşinci kob 
dnr •• Beşinci koh casnslara, para
şütçüleri himaye eden nankör soy
suzlara, şüpheli yabancılara, garip 
kisveli ecnebi iıı adamlanna, tu -
haf maksatlı ~yalılara, prop .... 
gandacılara hulisa, bir memle -
keti içeriden yıkmağa, kaleyi kin
den fethetınej!"e memnr edilmiş in
san şeklindeki mikroplara verilen 
isimdir. 

Bıınlar. yalan havadisler işaa 
etmek, havada bedbinlik uyandır
mak, maneviyatı bozmak gibi i:r 
ler görürler. Ve bu suretle, işgal 
edecekleri memleketlerin bünye
sini daha evvelden zata uğrat -
mış, kolunu, kanadını takatsız ha
le getirmiş olnrlar. 
Bunların en ziyade avlamağa 

çalıştıkları insanlar safdiller, ma
sumlar, herşeye inananla.r, toylar, 
tecrübesizlerdir. 

Bunlar, ekseriya, sureti haktan 
gorunup dost, arkadaş olmağa 
gayret ederler; sonra, ağır ağır, 

muhataplarının ruhunu karartma
ğa, müstevlilerin satvet ve aza -
meti hakkında dehşet verici ha
berler fı•laınağa başlarlar. 

1 milyon sarflle ay ba
şında dört büyük pist 
inşasına başlanıyor 
Memleket dahil ve haricinde 

tayyare seferlerini ~altmak 'ka-
rarında olan devlet hava yolları 
umum müdürl:iikü muhtelif şehir
lerde yeni hava meydanları ve 
nistler in-asına başlamıştır. 

Bu cümleden olmak üzere ce -
nup hava vollarımızın merkezini 
teşkil eden Adanada dört büyük 
~ist yapılması takarrür etmiştir. 

Bunlardan ikisi beton olacak ve 
birine 273 bin lira, diğerine 280 
bin lira sarfulunacaktır. 
Diğer ikj pist de asfalt olarak 

yarım milyon liraya i.n.>a oluna -
eakrdır. 

Bu inşaata ait münakasa açil -
mış olduğundan inşaata önümüz
deki ay başından iti.haren başlanı
lacaktır. Ye<ıilköydeki büyük pist 
de yak.ıpda bitecektir. 
Bilahare Eliiziz, Kars ve Sam -
sun E?ibi yererdel de pistler yapı
lacaktır. 

Bu inşaat bittikten sonra tay -
yarelerle ticari nakliyata, mal gö
türüp getirmeğe de başlanılacak
tır. 

Bunların siliihı yalan, tesir, nü-
fuz, dessaslık, namussuzluk, vic- Bayan Meliha Avni, 
dt:;;!'1':_ien birçok memleket- Eminönü Halkevi reisi 
!erin daha ziyade cbeşinci koh un oluyor 
hıyanetine knrban gittiği, b~ 
artık, gün gibi aşikar bir hadise- Aydın meb'uslulhma seçilen A-
dir. 11iib Sırrı Levedden inhilal eden 

Do .. küntu- naklı'yatı Eminönü Halkevı reisliğine, İs -Aziz vatandaşlar, çok yakından 
ve iyice tanımadığınız hiç kimse- tanbul şehir meclisi azasından ve 

Mensucat fabrikalarımızdan dö- Eminönü Halkevi neşriyat şubesi 
kü. t .. halind k nin sözünü dinlemeyioiz, kimseye 

n u e çı an iplik, kıtık r0 ; 0 ı· Bayan "elı·ha Avnı· Sö·zenın· · k t 1 hiçbir şey söylemeyiniz. Yerin ku- ~ "" 
ve saır ırın ı ar ile kıtık halinde- 1 seçileceın haber alınmıştır. 
ki pamuk kırıntılarının Devlet ağı var. ,.. ~ 

REŞAT FEYZİ ~ 
Domirvoııarında vaııonıa nakli - B s· I · • · d h · yatında şimdıki tarife üzerinden i============I &SJ.!l lr ıgtn e ayal• 
7a 50 tenzilat yapılması kararlaş- 9 yaşında anne olan yet divanı toplantısı 
tırılmıştır. k w 1 

--<>- ızcagız • Türk Basın Birliiti yüksek hay-

Dikenli arsalar Meneınenjn Haykıran köyün - sivel divanı evvelki .((Ün Ankara-
de oturan Ayşe Demıreli isminde da B. Necip Ali Küçü:kanın reis -

Bazı arsalarda •·eti.şen dikenler bir kızın henuz 9 yasında bulun- liğinde toplanmıştır. 
ve ısırE?anların tüyleri zorla ha - masına rağmen 5 ayhk hamile ol- Divan, B. tbrahim Hakkı Kon -
vaya yayılarak halkı rahatsız et- duı<u ve anne olmasına 4 ay kal- yalının 11öndermi< oldu.f(u müda
tiği ve ham de ateşle cabuk tutuş- dıgı anlaşlımıştır. faanarneyi okumuş ve kararım 
tuğu anlaşıldıihndan Belediyece Menemen adliyesine müracaat vermek üzere toplantıyı başka bir 
bunların kıimilen temi>lettirilme- eden kızcağız; kcndisıne 5 ay ev- güne bırakın~ 
sine başlanılmıştır. ve! Atkın adında birisinın teca -

Bir türlü tamamlanmıyor 
Birkac .ı;indenberi dikkat edi

yorum: Gazetelerde Üniversitede 
münhal bulunan doçentliklere ait 
uzun bir liste var. Üniversite ku
rulduğu gündenberi, fakültelerde
ki doçent kadrosunun tamam ol
duj;'U görülmemiştir. 

Ya, bir kısım doçentler muhte
lif sebeplerden dolayı istifa edip 
gidiyorlar, yahut da, bu ilim ada
mı namzetleri diğer bir takım ida

vüz ettiğini bildirmiştir. Müteca- Amiral Şükrü Okanın 
viz yakalanın~ ziyareti 

G t "\ • Harp filomuz Komutanı Amiral aze ccı ere yenı Şükrü Okan vilayete gelerek Vali 

kolaylıklar ve Beledi~e Reisi Lfıtfi Kırdan 
ziyaret etmiştir. 

Matbuat umum müdürlüğü ba-
sın birliği mensuplarına büyük ko
laylıklar temin eden bir nizam -
tıame hazırlamağa başlamıştır. 

Yeni matbuat teşkilatile. birlik
te tatbik edilecek olan bu nizam
nameye göre bütün gazeteciler 
devlete ait nakil ve muhabere va
sıtalarından büyük tenzilatla isti
fade edecekler ve tekmil toplantı 
mahallerine de meccani veya pek 
cüz'i bir ücretle girebileceklerdir. 

Liman idaresinde bir 
suiistimal 

Liman iııletmesi umum müdür
lüi'ünün su servisinde bir suiisti
mal tahkikatına el konmuştur. 

İddiaya göre bazı memurlar li
manımıza l!Clen vapurlara verdik
leri suyun parasını yatırınanuşlar 
ve zimmetlerine geçirmişlerdir. 

ri vazifelere tayin ediliyorlar. Hal- \ ============================"' 
b~ bizim biJıliğimiz ve anladı-

• ğunız şudnr ki, bu ilim çatısı altına 
girecek doçentler, havatlarının 

sonuna kadar borada kalmalıdır
lar. Başka türlü, illin adamı nasıl 
yetişir?. 

B"ÜRHANCEVAT 

- Yalnızlık ç0k fena şey, Ne -
bahat! Bu yazı Göztepede boş ge 
çİl'llle... Şu taliplerden birini seç 
de evlen!. Bu suretle evimize bir 
erkek girmiş olur. Babanın öldü
ğü ,((Ündenberi herkes bizimle meş
gul oluyor: •Neriman Hanım çok 
genç yaşında dul kaldı .• diyorlar. 

- O halde ilkönce seni evlen
direlim, anne!. 

Nerim an, kızından beklemediği 
bir c~vapla karşılaşınca şaşaladı: 

- Bu da ne demek?! Ben, sen
den bahsediyorum .. Senin evlen
meni, mes'ut olmanı, bir yuva kur
ımanı istiyorum. 

- Ben. tahsilden yeni döndüm 
anne! Hayatıma bir istikamet ver
meden, derin derin ı:lüşünüp ta -
şınmadan evlenmeğe kalkışırsam, 
başımı cabuk taşa vururum. 

- Ben on sekiz yaşında evlen
dim amma, hiç de başımı taşa vur
madmı. Pekfil.a mes'uttum.. 

- Babam gibi erkek her za -
man bulunur mu? Öyle olduğu hal
de, ben küçükken, sizin ağzınız -
dan kaç kere duydum: - Ah, şu 
babanın kumarı olmasa ... ne iyi a 
damdır. der dıırurdunuz! Her hal
de biraz düşünceli davransaydı -
nız, kumarbaz olrnıyan bir koca 
seçebiliriniz!. 

- Doğru söylüyorsun amma, 
benim gibi - o zaman - on sekiz 
yaşını henüz bitirmiş bir kız, ne 
kadar fazla dW;ünse birşey yapa
r • .ızdı. Nihayet, annem, babam 
vardı. Onların tesiri altında ictım. 

{JJe\'anu var) , 1 

Avrupa Harbinin 

Almanların 
Alman taarruzu artık bir emri

vaki olduktan sonra garp cephe
sinde en ~iddetli bir muharebe 
günlerdenberi cereyan ediyor. Al
manya gibi kuvvetli bir ordusu, 
ona güre en yeni vesaiti olan ve 
artık hep etrafındakilere taarruz 
etmekle büyümek dava,ına giriş
miş bir memleket gelecek kışı da 
harp içinde turlü müşkülatla ge
çirmemek için en çetin bir müca
deleye kendini sarmış oldu. Al -
manyayı şu son harekete sevke. 
den elbette bir mantık vardır. O
nun taarruz mantığı şöyle görü
nüyordu: Şark tarafına mı yürü
meli, garp cihetine mi gitmeli?. 

Taarruz mantığı ı:urp cephesin
de işe ıf.ri~meyi daha uygun bul
muştur. Çünkü işi kısa kesmek, 
kışa kadar harbi, hem de czafer. le 
bitirıtıek için garpteki kuvvetlilere 
karşı yürümek lazımdı. Liikin bn
gÜnkü Almanyanın başında bulu
nanlar her nedense İngiltereyi da
ha çabuk vurulabilir gibi sabit 
bir fikre saplanmış olduklarından 
İskandinavyadan, Holaııdadan, 
Belçikadan sıçrıyarak havadan 
tayyarelerle, denizden de tabtel
bahirlcrle Britanya adalarını alt
iist etmeyi tahayyül edegelmia -
!erdir. 

Geçen harpte Kayzer Alman • 
yasımn yanlış hareketlerde bıtlu
narak fırsatlar kaçırdığına teessüf 
eden sonraki kumandanlar yirmi 
beş sene evvel tayyarenin hnııün
kü gibi mükemmel bir vasıta ol
madığını kabul etmekle beraber 
neden Kayzer, eliyorlar, bütün mu
vaffakiyeti, zaferi karada cereyan 
ederek hareldıttan bekledi?. De -
nizdcn çok iş yapabilirdi. 

Hulasa bugüi!kü Almanya Kay-

Yeni Meseleleri 1 

asıl hedefi 
zerin düştüğü hatalara düşmemek, 
onun kaçırdığı fırsatları kaÇU'ma
mak emelindedir. Geçen harp u
zun sürmüş, sonunda Almanya 
oıağlfıp olmuştu. Bu sefer Alman
lar harbi çabuk bitirmek istiyor
lar. Geçen sefer llolandaya iliş -
memişler, fakat bu harbi bir an 
evvel nihayete erdirmek için ar
tık Holandayı da, başkalarını da 
saymağa lüzum görmemişlerdir. 

Fakat asıl hedef inııilteredir. 
Fransayı İngiltereden ayırmak 

için sarfedilen ga)·retler beyhude 
olmus. ortaya çıkarılan snlh pro
pagandalarına Fransa ve İngilte
renin kapılmadığı görüldükte.o. 
sonra ise harbi böyle sulhu sever 
görünmekle ve müttefiklerin ara
sını açınağa çalışmakla değil, an
cak muharebeye girişmekle ka -
2.anmayı tecrübe etmek kalıyordu. 
Kaç gündenberi gittiJı:çe artan bir 
~ddetle devanı eden mücadelenin 
sonunda Almanya nihayet İngil
tereyi istediP.i ııibi vurabileceğini 
düşünmektedir, 

Bütün bu hesaplar müttefiklerce 
maltimdur. Buna mukabil İngil
terenin bütün müşkülatı gözönü
ne ııetirmekle vaziyeti ne kadar 
serinkaola tahlil ve muhakeme et
tikleri o memleketin matbuatın
dan aolaş.ılmaktad:ır. Almanyada 
ise müttefiklerin kuvveti, hazu
lı-ö:ı dalına ehemmiyetsiz gösteri
lerek buna jnanı)mıştır. 

Mütteflkler tarafı düşmanı kü
çük görmiyerek müdafaa halin -
dedir. Öbür taraf karŞl&.Uldakilerin 
zayıf olduklarına bir kere hükme
derek taarruza ııecnıij bulunuyor. 
düpnanım küçük ~il tara! da
ima aldanınıı;tır. . ,. 

Her iki harpte A 

Yazan: Ali KeJDlll S 

Amerikalı tacir, .A~ 
adamı Avrupada ha~ ~k· 
memnun değilmiş. BıWıii 
dan çok endişeye de dtı 
Amerikaııın er geç .Avru 
karşısında ne vaziyet 
çok merak eden .A vruP6 
bunu daima hatırda ıııtı . 
geliyonnıış ki tayyare ,4 
müstesna olmak üzere . 
diğer tür!ü işçileri; fob ııu 
939 ADTUpa harbindet• 
kıir etmiş değılZerdir. B · 
rııpa harbı uzarsa .Ame~• 
rın da alış verişi sone< ,4 
nın bütün altınları . bif 
otplanarak nihayet .ıııC r• 
ramaz gayrı tabii bı~ .5~er 
rikalıların elinde bırıkb ·r 
bine zıy11nda11 başk~r;d 
vennemiş olacaktır. ktı 
cek, mübadele kalkaca 
rupa milet!rı harbiıı ııa 
servet ve itibarını 

bunlarla yeni dünya ~r»•Y 
tık alış veriş de ka :vıa 
Onun için şimdı Ame fı 
rikatönı, tüccarı, sarr~ ra 
lıep Avrupa harbinin '. 
bıtmeoim istiyorlar:-~~~ 
A ınerika iştırak ettıg> ~., 
dünya gençlen bıınıı ıs fil 
tip Avrupa kıt'asınıı f 
etmekten hoşlanmıştı· ·r 
sefer genç!ik böyle b;;bi, 
rajtar decji!. İş güç sa e" 
erbabı ıse hic deiiil. oe~ 
müttefikler AmerikadD ~ 
almışlar, oraya ço1' ~~ıı 
vennı.şLerdi. Bu sefer ~ 
ra veremüıorlar. AnC 
zaruri olan şeyleri al~~ 
ku nekadar ııza!laca!I' fı~ 
mıyen bu harpt~ mütı; 
taraftan çok masraf ed f1111 
taraftan da azami tasa~ 
lüzum görüyorlar. Atıl tô. 
adamları bu keyfiyete 
lamı yor. 

Fak. t b .. k ·· .AvrtıP6 a uqun u . alı 
nin karşısında Amerık e 

.,ı ı' hayet alacakları sarı dit:ı-İİ 
ziyet!er ne olacağın• al 
şıı nu da nazarı dikkate 
zım: 

·ıı 
Almanlar artık lıarb~ 

hasında Norvec. van~ıe 
küçücük Lüksembıırg ~ 
dadan, Belçikadan 
Fmnsa ile lnqiltere aıell 
detli taarruz hareket~~1 
ve Avrupanın garbı114' 
releri bomba ile yııJcıP . 
başladıktan sonra Afil iti~ 
u.mumiyesi reis Rıı.:ve t 
hiri olacak, ona 1cııvve ııf!l 
tir. Amerika efl<{rrı ~ 
sindeki muhtelif ce · 
araya gelecek, etrafı ,. d 
arrıız ederek bü:yü:ır.-ı!l' · 
Zeri, l>ü.tün diin11aı1a 
ğı istiyenleri mağ!O.f! i 
başka Avrupa harb•11 
için çare kaımaılığı11D 
tirilecektir. 

Amerikalılar evveı 
mişler, harbin önÜ~ af 
mişlerdi. Fakat ~ıBI' 
yemer taarruza ~tı" 
ameli ve seri olan A: 11e 
kendilerine diişe11 ış 
yapmaları beklerıillor· 

Harbiyeden 26 >'i~ 
mezun olaJJ ~ 

19 mayıs 1331 ~a ;~ 
zedi olarak HarbiYC ~ ı:r>/. 
mezun olan subaylatyıl' d<iP 
çıkışlarının 26 uıcı P, 
bu akşam saat 20 df0ıırs 
kendi aralarında ıcut ./ 

dır. ~ 

~ 
Birimizin per 
Hepimizin O~ 

)ef'I 
Sayfiye yer b•sı' 
kira ateş p• J>lfı 
B .. yük. dada otul'ııJl"şJI u a ylııv )'il 

mizden Bavan ~a e" ~ 
.ğımız bir mekt';1~;rıde1' _ı 
rının geçen yU~til~ 
ya kat'iyyen . Jc<ıordl": 
ceiii hakkın~ararıJlıJll' ~ 
heyetinin so"..ı~ ~ 
solunarak nu- l<ir91ııf*" 
five yerlerinde ıııııdlll'-
ateş pahasına b'tl ~;w 
dirilmekte ve: J>Ôr;' 

c- Biz h~e y:].i.riı•Aell 
1 
ya mevsiınlil! · erk~P" iS 
sayfiye mevsiaJ'll ırııııJı şı 
ladığından ıc;ralı%- JcStı 
sektir. 3 odalı .1d)l<1

• ·-f 
180 liraya ~tab~e s~~ı 

Vilaye_tinUzuı aJı:ııırt'ıarı::ı, 
lerindekı ka:v:'.'.ır evıer ıı• 

üz daha bın.~ ıı !~' 
dan bu hıısııst --'eriJ1' ma · cıı ,.... 

bulunmalarını rı ./ 
>ıılınektediT·----
~ 



ÇERÇEVE 

İngiltere' de dört Alman tayyaresi düşürüldü 
~·-· . 1 ~ :"ıs 19 (Radyo) - Ingiltere 
\a Nezaretinin tebli"i· I)·· • • 

~un gece, Namur civarındaki 
ı.,,Jer, demiryolları, garbe doğru 
~Yen Alman kolları, iaşe de
~ r~ köprüler şiddetle bombar-

an edilmiş ve düşmanın mo-

törlü kıt'alan dairtı]mıştır. Tay
yarelerimiz diin, harp sahası üze
rinde 9 Alman bombardıman tay
yaresi diişürmüşlerdir • 

Maieste 6 ıncı Jorj, bn muvaUa- , 
kiyetlerinden dolayı tayyarecileri
mize bir tebrik mesajı &önder -

mi!llerdir. 
Bu gece, İngilterenin cenubu 

cenubu şarkisinde 8 er tayyarelik 
filolardan mürekkep bir çok düş
man tayyareleri giirülmiiştür. Dör
dü avcı tayyarelerimiz taralından 
düşürülmüştür. 

Eski Macar Başvekilinin bir beyannamesi 
..._l.o~dra 19 (A.A.)- 1918 müta- ğuın için istifa ettim. Bununla be- şöyle demektedir: 
~.' esnasında Macaristan baş- raber bütün Tuna milletleri için cMeınleketlerinin istikbalini nllı 
~ olan ve şimdi siyasi mülteci pek tehlikeli olan bu saatte her- almam·asına teslim etmek iste'ile İngilterede bulunan Kont kesin mütecavize karŞ1 birleşmesi miyen. Macarların yeri tecavüze 
~ 1 karolyi dün bir bevanna - lazımdır.. karşı koymak i~in hazırlanmış o-
~eşred~rek bilhassa şöyle de- İngiliz - Fransız ordularile müt- lan Tuna ve Balkan milletlerinin 

l': te(iklerinin medeniyetin istikbali yanındadır. Avrupanın müstak -
~1319 da sulh sartlarının kabul irin çarpıştıklarını kaydettikten bel hürriyeti ancak bu suretle mii

eıniyeceği kanaatinde oldu - sonra Kont Karolyi netice olarak dafaa edilebilir .• 

Aınerika F ransanın muzaffer olacağına emindir 
1ıt• Vyork 19 (A.A.)- Fransız 1 şına geçmesi bugünün ihtiyaçla - nesinin ey\Ulünde fevkalade şerait 
~ilesinde vukua ı:elen. değişiklik rının beliğ b~ timsalid.İ!". Gelecek irinde muzafferiyeti elde ettiğini 
'ıtı gazeteleri tarafından bara- saatlerin vahim buhranı içinde hatırlatmakta ve şunları ilave et-

);e takip edilmektedir. Fransız milleti, İngiliz milletinin mektedir: 
"-i •~or.k Herald Tribune gaze- tam miizaheretile müstakbel ne - •Amerika Fransız ordusunun bir 

diy0 r ki: sillere cesaret verecektir.. kere daha muzaffer olacağını ümit 
, •!lf..reşaı Petainin tekrar iş ba- Bu gazete Fransanm 1914 se - etmeP.e devam ediyor .• 

~~ - .. ,.. ' ' - i • ı 

Muharebenin tekrar şid· · 
detlenmesi bekleniyor 

~. . (l inci sahifeden devam) 
~ıt edilmiş olan müttefik lruv
~1~. Alman kuvvetlerinin iler-
11!~ durdurmuşlardır. 

'-tbUttefik kuvvetlerin, Brükselin 
ı,,}'l<leki yeni mevzilerinden de 
~ bir stratejik harekete ha.z:ır
tı Urları zannedilmektedir. Li -
~ Ve N amur kaleleri hila. mu-

E:ıtıet etmektedir. 
~.'?anlar Belçi.kada ele l(eçire
~leri açık şehirleri bomhar -

. n etmekte, ekseriya yüz, yüz 
~.er kiloluk bombalar atmakta-

'lı l\.hnan kuvvetleri dün Anverse 
~llnıis bıılumnaktadır. Fransız 
l\ıı leleri muharebenin safhala -
tııdan zivade, neticesine ehem:ıni-
1 "eıımektedir. 
~~~iliz ııazeteleri, _geçen harpta 

anıarın 6 milyon zayiat ver
il( !erini, halbuki şimdi Hitler'in 

, ı.; ayda 6 milyon zayiat_! gö~ı;. a
) a]( harbi kazanmak ıstedığini 
~1Yorlar. Gazeteler, Parise ııe -
' F'ransız sark orduları kuman
~ Ve Fransanın değerli stratej
~ den General Vey_gand'ın l(arp 
~ esindeki harekatın idaresine 
tı, ta\{ etmesi çok mümkün oldu-
~U tahmin edivorlar. 

~t tansız kabinesinde de hare -
~n ıcabı olarak değişiklik ya -
!j) ıs ve kabinenin mevkii daha 
~ llıie takviye edilmiştir. Verdön 
ı,; ranıanı Mareşal Peten Başve
;<ı :ıtıuavinliğine ııetirilnışitir. Bu 
11.~ış~ harbin askeri ve siyasi 
~~ıni birleştirmek zaruretin -
İiJ· Q~J.muştur. Milli ımiidafaa Ve
~ tlaladiye Hariciye nazırlığına 

''hnio Başvekil Reyno Milli 

19Mayıs 
Piyangosu 
ı:tık.ara 19 (Telefonla)- 19 ma
~ Rcnclik ve spor bayramı şere
~~ tertip olunan milli piyango -
''-d hUsusi keşidesi bugün gençlik 
~ lllda yapılmıştu. 

~tllıısadan getirtilen elektrikli 
~~ler\ç icra olunan bu keşidede 

•nan numaraları bildiriyorum: 

50.000 
Lira kazanan 

10407 

10.000 
Lira kazanan 

42972 

Sooo LİRA KAZANAN 
NU!\lARALAR 
48219 117397 

'<o ~50() LİRA KAZANANLAR 
~17 175929 126360 162683 

~·: numaraları 1 ile biten tek-
1~1 liralık biletler 2 şer lira, 1 
ıı.;:'~,hilerler de 1 er lira amorti 
l;t •..,ardır. Son numaraları 1 ile 
~'do biletler de 3 er lira alacak
~~ r Bu suretle ııihayetleri 1 o
~ 3 tltxı:ın biletler hem 2 lira hem 

ı;0 lira kazanmışlardır. 
~' llfıtrı 76 ile nihayetlenen bi
"'"~~110 ar lira, sonları 483 ile ni
!lı,,. enenler 100 er lira kazan-
"'•r~--
ı;. ""'· 
~~ları 2668 ile nihayetlenen 
lı\ı ı.'1dbilctler 1000 er lira kn.ıan-

... ilt U'. 

Müdafaa Nazırlığını üzerine al -
ıını~tır. Dahiliye Nazırlıj(ına müs
temleke nanrı Mandel getiril -
rniştir. Dahiliye nazırı Roy müs
temleke nazırlığını kabul etıme -
miştir. Bunuıi üzerine Ticaret Na
zırı Kolen müstemleke nazırı ta -
yin edilmiştir. 
Mareşal Petenin kabineye da -

bil olmasının ehemmiyeti bilhas
sa tebarüz ettirilmektedir. 

Alman tavvarelerinin İn_giliz a
çık sehirlerini de baınbardıımana 
ibaşlamaları ihtimal dahilinde _gö
rülüwr. 

Norveçte de harekat devam et
mektedir. Alınan donanması baş 
kwnandanı Amiral Rider Norveçe 
ııiderek iki l(iin kalmış, oradaki 
Alınan ıkumandanlarile görii.şmüş, 
sahillerde yapılmasına ·başlanan 
istih ldmları ııcı.nıiş ve tekrar Al
manya va dönmüştür. 

Hakiki bir kıskaç içinde bu -
lunan Narvik filen müttefiklerin 
elinde savılır. Aımanlar deniz yo
lile Narvikteki kıt'aları takviye 
etımek istemişlerse de, bu kuvvet
leri ııetiren vapurlar batırılmış, 
kurtulabilen askerler esir edil -
miştir. 

Sambre'in şimalinde, Alman 
tazyiki tarafından iskal edilmek -
sizin, _geniş bir müttefik stratejik 
harrketi yapılmaktadır. 

Smbre ile aisne arasında, dün 
avenes tarafından ve vervinsin 
Alman hücuıınları, dünkü hücum
ların siddetini gösteıımiştir. Al
mauların, bilhassa müttefik hava 
kuvvetlerinin faali···ti sebebile 
ia<e güçlükleri ile karşılaşmış ol
ma hın muhtemeldir. 

Bugünkü küşat 
resimleri ve 

temel atmalar 
Bugün gençlik ve spor bayramı 

olmak münasebetile şehrimizde 

miiteaddit resmi küşat ve temel
atına merasimleri yapılmaktadır. 

Ezcümle İnşaatları ikmal olu -
nan Yalovada Kirazlı ve Taşköprü 
köy okulları ile diğe.r müteaddit 
köy mektepleri binalarının açılma 
merasimi sabahleyin yapılmıştır. 
2 köy mektebimizin da temeli a
tılmıştır. 

Hürriyetiebediye parkı buı:ün 
açılmıştır. 
Balıklı hastanesine konulan Milli 

Şefimiz İsmet İnönünün biistleri 
de saat 15 de büyük merasimle 
açılacaktır. 

Dolmabahçedeki yeni stadın te
melatına merasimi saat 17 de ya
pılacak, bu münasebetle Vali ve 
Belediye Reisi Lutfi Kırdar bir 
nutuk söyliyerek bu stadın ehem
miyetinden ve Avrupanın şu kanlı 
devresinde milletlerin istiklille
rini, vatanlarını müdafaa için spor .. 
tif gençliğe ne derece istinat ettik
lerinden ve spora verdiğimiz bü
yük ehemmiyetten bahsedecektir. 

Tramvayda bir kaza 
Yenişehirde oturan Karnik a

dında biri 509 numaralı tramvay 
ile Şişhaneden geçmekte iken vat
manın ani olarak fren yapmasile 
kapının üzerine düşmüş ve kınlan 
cam parçalarile muhtelif yerlerin
d n afır surett.c yaralanmıstır. 

Asker gözile 
cepheler 

(l inci sahifeden devam) 
Brüksele qirer ~irmez Anverstekı 
müdafaa hatlannı parçalamak ü
zere Anvers - Bni.ksel yolu üs -
tündeki Ma!ines ve Lierr gibi ilti
sak noktalannı ele geçireceği ma
!Umdu. Böııle iltisak noktaların -
dı.n mahrum kalan kuvvetlerin 
·kuşatılmasından veya ric'atleri ke
silmeden muntazam gerilemesine 
imkan kalmıyacağı tabii idi. Müt
tefiklerin Anvers ve Brüksel'den 
Gand şehrine doğru çekildiklerinı 
tahmin edebiliriz. Orada Escaut 
nehrinden istifade ederek Alman
lara bir daha göğüs germeleri 
muhtemeldir. 

Evvelce de yazdığımız gibi, bu
günkü vaziyette Belçikadaki ku. -
vayı külliyenin toplu esir verme
den muntazam bir ric' atle şimali 
Belçika ve Fransaya doğru mun
tazam çekilmesine intizar etmek 
lazımdır. Şu muhakkaktır ki, bir 
haftadır devam eden büyük ve 
kanlı muharebelerde de14 ve iler
leyiş sür'atleri süvariden pek faz
la olan mctörize kuvvetlere rağ
men müttefik orduların bozguna 
uğramamaları mühim bir kazanç 
addolunabilir. Belçikadaki bu va
ziııete mukabil Fransadaki muha
rebeler daha tehlikeli mahiyet -
Zerde devam ediyor. 

Brüksel'i ele geçiren Almanla
rın oradan cenuba, Maubeuge üs
tüne inen büyük yoldan istifade 
ederek bir kısım kuvvetlerini 
Sambre önlerine getirdikleri an
laşılıyor. Ayni yol Maubeuge'ün şi
maline tesadüf eden M.ous mevki
inden ikiye aynlır ve biri Valen
ciennes'e gider. 

Brüksel'den tefrik edilmiş Al -
man taarruz kollarından bir kıs -
mının Sambre'e diğer kısmının da 
V alenciennes üstüne inmesi kar -
§ıSında Maubeube müstahkem 
mevkiinin muhafazasına imkan 
kalmam4 gibidir. Bu suretle Mau.
beuge müstahkem mevkiine isti
nat edilerek açılan gediğin denize 
doğru daha gen4lememesi için ya
pılacak tazyik güçle~iştir. 

Sedan'ın şarkında Majino hat -
tının sonradan ilıive edilen ve is
mine Da!adier hattı denilen de -
vamının başlangıcına yakın Mont
medi mevkiindeki Alman taarru
zunun püskürtüldüğü haberi bi
raz ferah verecek mahiyettedir. 
Bununla Fransızların düşmanı Ma
;ino hattının arkasına düşürme -
mek üzere kafi derecede ihtiyatlı 
oldukları anlaşılıyor. 

En son alınan haberlere bakı,. 
hrsa, Fransız topraklannda de -
vam eden büyük muharebelerde 
bir soluk alma devresi b~!amış -
tır. Bu yüzden taarruzlar binnis
be hafiflemiştir. Fakat !>u soluk 
alınanın çok süreceğini zannet ? 
meyiz. Fransız tahkimatı n7asın
dan sızıp lıayli içerilere kadar nü
fuz •tmiş bulunan Alman makine
li k,t'clarının peşinden kuıı • .Jı kiil
liyenin yetiştirilmesi için Alman
lann çok g~yret sarfedecekterini 
sanyoıru.!. 

Bu itibarla akşama, sabaha bü
yük taarruzların yeniden başlndı
ğı haberlerini beklemek gerektır. 

Muharebelerin bundan sotıraki 
inkişafına nazaran, Alma>ı odu • • 
\arının hedeflerine nekadar ı1 ak -
!aşabildiklerini anlamak mümkii.n 
olacaktır. 

Dün de yazdığımız qiıt. A iman 
taarruz hedefi iki esaslı noktada 
toplanıyor: 

Biri Paris, diğeri Majino hat -
t.ııııı arkasıdır. 

intihar psikolocyası 
(l inci sahifeden devam) 

fak olanuyacağı ı:ibi, bugün 
yaptığı ve müttefiklere 9 aylık 
hazırlanma im.kiinı verdiği için 
büsbütün muvaffak olanuya -
caktır. 

Bitler, gayet haklı olarak 
kuvvetine güvenemiyeceği bir 
istikamette, evvela doğruyu 
görmüş, kuvvetine güveneme -
mis, artık büsbütün güvenme -
mesi icap eden bir zaman gelin
ce de birdenbire güvenivermiş
tir. Bu hal, bir ruh ihtilalinden 
başka hiçbir şey ifade etmez. 
Güvensizlikle başlıyan ve za -
manını kaybeden güven, bir 
intihar psikolocyasıdır. Bunu 

kimse ümit edemezdi. 
(Veygand) gibi dahi bir as

kerin, evvehl şarka gönduil -
mesi. sonra da aceleyle garbe 
çağırılması ayrıca isabt eder ki, 

Almanların bu tanda bir ruh 
ihtili.line benzer zamansız ve 
nıekıl.nSJz bir hamleye girişece
ğini, bütün selim akıl sabiple
rile birlikte Fransızlar da ümit 
etmemişlerdir. 
Bazı Fransız şeflerinin, kor .. 

kulu ve ıztıraplı sesler .ı;ıkardı
ı~ımı bakıp da, sakın Fransada 
manevi kuvvetin sarsldığını 
.ııonnetmeyin! Bu sesler, Fran
~ızların sinirlerini kan1çılan1ak, 
)leleleriui kabartmak ve onları 
şahlandırmak içindir. j 

Alman orduları gümbür güm
lıür devrilmeğe başladığı gün, ı 
yine ayni şeflerin, bu delice ve 
1ıakikaten zamansız ve mekan-

1 
~lZ hareket yüzünden Alman -
larla nasıl istihza edeceklerini 
P,Örcceksiniz. 

Herkesi korku ve telaş bü -
rürken ben bö) le düşünüyorum. 
NECİP FAZIL KISAKÜREK 

Bugünkü idman şenliği 
(l inci sahifeden devam) 

mutanı. "Üniversite Rektörü, Halk 
Partisi ve Halkevleri reisleri spor
cularla talebeleri selamlamışlar -
dır. 

Müteakiben Atatürk büstüne çe
lenk koyma merasimi yapılıp ta
lebelerin hep bir ağızdan söyle -
dikleri İstiklal Marşı arasında Hay
darpaşa lisesi iuileri tarafından. 
merasinıle bayrak çekilıniştir. 

VALİNİN NUTKU 
Bundan sonra Vali ve Belediye 

Reisi Lutfi Kırdar bir nutuk söy
liverek merasimi açmıştu. 

Lutfi Kırdar bu nutkunda 19 
mavıs gününün ehemmiyetini te
barüz ettirmiş ve ezciinıle demiş
tir ki: 

c- Bugün vatan çocukları, şu 1 
dakikada Cumhuriyetimizin kuru
luşunu hazır!ıyan kudsi imanın 
Karadeniz sahillerinde, Samsunda 
ilk büyük parıltısile gözleri ka -
maştırmış olduğu 19 l\1ayıs 1919 
un aziz hatıras)Dl tebcil ediyorlar. 

19 Mayıs bu tebcile elbette tam 
bir livakat kazanmış olan pek mu
azzam bir gündür. 19 Mayıs milli 
mukavemetin, uyanışın, kalkınma 
ve canlanma hareketinin başlan
gıcıdır .• 

Dedikten sonra bugünün niçin 
genelik ve spor bayramı ittihaz o
lunduğunu anlatmış ve şehrimiz
de spor çalışmalarına hız verile
ceğini de söyleyip: 
•- İstanbulu insan zekasının 

ve teknik kudret ve kabiliyetin 
tek.mil inıkaıılarile canlandırmak 
için belediyeniz şuurlu ve prog -
ramlı bir çalışma sınırı içindedir. 

Dolmabahçe stadının temelini 
bu akşam atıyoruz. Bu feyizli işin 
19 lllayıs gününe tesadüf etmesi 
saiYlam ve sıhhatli nesiller yetiş
tirmek yolundaki dileğimizin gü
zel bir imkôn ile tetevvücü adde
diyorum. Bu güzel imkan hazzı i
çinde şenlikleri açıyorum.. 

Nutuk alkışl";!"la karşılanmıştır. 
lllüteakiben Universitc namına 

Reşat, kız muallim mektebinden 
Fikret, spor klüpleri namına Ah-

met Adem birer hitabe irat etmiş
lerdir. 

Bilahare geçit resmi )·apılmış ve 
kız talebeler, kız muallim mektebi 
öğretmeni Saadet, erkekler de mu
allim Cevadın idaresinde ve bü -
yük bir intizam içinde takdirle al
kıslanan beden hareketleri yap -
mışlardır. 

Şeref stadındaki 3410 orta oknl 
talebesinin beden hareketleri de 
çok muntazam olmuş, burada da 
Vali muavini Halfik Nibadın reis
liii"inde ayni program tatbik o
lunmuştur. 

Bugün saat 16 da Tepebaşı bah
çesinde Beyoi!lu Halkevi sporcu
ları da merasim yapacaklardır. 

ANKARADAKİ MERASİM 
Ankara 19 (Hususi Muhabiri -

mizden)- 1 9.Mayıs İdman Bay
ramı Ankara stadında bu yıl çok 
muht.cşcm olmuştur. lllilli Şef İs
met Inönü, yanında Başve)oil, di
ğer vekiller ve meb'uslar olduğu 
halde stadın balkonundan hare -
katı takip ettiler. 

Atalürkün 19 mayısta Samsun.
da karaya çıktığı saat olan saat 7 
de 21 pare top atıldı. Kahraman
ların batıralarıııı anmak için her
kes bir dakika olduğu yerde dur
du. Tayyarelerimiz mütemadiyen 
uçuşlar yapıyorlardı. 

Ankara stadı 20 bin kişi aldığı 
halde, bugün mübaligasız 30 bin 
kişi vardı. 

Bayrak çekıne merasiminden 
sonra Maarif Vekili Hasan Ali 
Yücel 19 mayıs gününün, gençlik 
idman bayramının mahiyetini ve 
ulviyetini canlandıran güzel bir 
nutuk söyledi ve Türk gençlerinin 
bayramını tebrik etti. Maarif Ve
kti inden sonra kız lisesinde bir 
talebe nutnk söyledi. Bunu müte
akip Milli Ş~fin adına üç defa csağ 
oh diye bağırdılar. 

Cumhuriyet orkestrası koro he
yeti ve bütün gençlik hep bir ağız
dan: cDak başını duman almış• 
marşını söyledilu. 

Bundan sonra beden hareketleri 
başladı ve büyük bir intizamla ya
pıldı. 

Italya harbe 
girecek mi? 

Manevi 
üstünlük ve 
hazırlık 
(Başmakaleden devam) 

Olmakta ve bu iki ziıf müteca
vizden önce nüllet bünye ve mu
kavemetini yıpratmaktadır. Bu 
bakımdan kendi ülkesinin kendi 
efendisi olduğunu bilen ve hayat 
hakkını mahfuz tutmak istiyen 
her küçük ve bitaraf millet enönce 
bu iki düşmanı içinden koğnııya 
mecburdur. Bunları koğabilmek 
için de pervasız ve tam istiklalin 
hakimiyetine dayanan bir perva
sızlık içinde bulunmak gerektir. 

1 

(l inci sahifeden devam) 
ımamiyetine riayet edilmesini ta
lep etti_ği de •bildirilmektedir . 

Yugo.slavva bütün müdafaa ted-
birlerini almağa devam etmekte
dir .• 16 ile 65 yas arasında sil1\h 
altına alımnıyanları sivU hizmet
le tavzif için bir kararname neş -
redilmi$tir. 
K.a~e 19 (A.A.)- Mısır Baş -

vekili İtalyanın Mısır sefiri ile u
zun bir mülakat yapmıştır. 

BELGRATTA BİR GAZETE 
KAPATILDI 

Reşit Pafanın llatıratı i 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
Yazanlar: 

JM.eodn f. SERTELLi Cevdet Retit \'ULARKIR~,. 

Reşit Paşa her gün gelen malumatı 
telgrafla Selaniğe bildiriyordu 

Hüseyin Hilmi Paşanın 
bir telgrafı 

İki l(Ün sonra, Screz mutasarrıf
lığına, müfettişi umumilikten şöy
le bir telgraf geldi: (Vesika: 51). 

Serez mutasarrıflığına 

- l\füstace\dir -

1 

cKaracaköy cinayetinin failleri 
hakkında icra edilmekte olan tah
kikat ve takibatı adliye ve aske- ı 
riycden her l(iin istihsal olunacak 
malumat ve netayici eiddiyenin J 
bilaifatei vakit tarafı senaveriye 
iş'arı muktazi old11ğu gibi karyei 
mezkllre ile civarındaki kuranın 
han_gilerinde jandarma karakolu 
ve müfrezei askeriye bulunduğu
nun ve jandarma karakollarile 
müfrezei askeriyenin bulunduğu 
mahallerin Karacaköye ne kadar 
mesafesi olduğunun ve cinayetin 
hini vukuunda atılan silah ve 
bomba sedaları jandarma ve asker 
tarafından işitilip i.şitilmediğinin 
ve İ•itilmi.ş ise karyei mezküreye 
gidip _gitmedikleı inin ve gitmışler 
ise ne yaptıklarının ve bir de ora
dan keşide olunan bazı telgraflar
da eşkiya arasında türkçe ile mü
tekellim asker elbisesini 11\bis eş
has dahi bulunduğu muharrer o
lup eşkiya arasındaki türkçe mü
tekellim ve elbisei askeriyeyi ıa
bis şahıs bulunduğu kimler tara
fından görülm~ ve bu cihet ne 
_gibi delail ile sabit olmuş ve köy
lüler tarafından bu yolda İnalürnat 
verilmiş olup olmadığının ve köy
lülerin şimdiye kadar ita ettikleri 
malürnata nazaran eşkivanın cins 
ve hüviyetleri hakkında ne gibi 
fikir hasıl edildijtinin ve eşkiya 
tarafından atılan sil.1\hJ.arın nev'ile 
karyei mezkCıreye azimet etmiş o
lan memurin ve zabitanı ecnebi ne 
fikirde olduklarının şimdi bildiril
~esi mercudur. 

Hüseyin Hilmi 
Yukandaki müfettişi umuınili

ğin telgrafı üzerine, Reşit Paşa her 
gün, gelen raporlar ve malfunat 
hulasalarını Selaniğe telgrafla bil
diriyordu. 

Ne yazık ki, gerek hükftmet er
kfınının. gerekse binbaşı Fulon be
yin verdiği malumattan sonra da
hi, Ser ez Yun an konsolosu hilılı 
yerinde duruyor ve değiştirilemi
yordu. 

Karacaköy vak'ası büyüdükçe 
büyümüş, Avrupaya: cMakedon
yada katliiın var!• şeklinde ak
settir ilmişti. 

Böyle olduğu halde, müfsedet 
ikaında mehareti görülen Yunan 
honsolosu hôli mevkiini işgal e-

divor ve hükumet bu yüzden çok 
mü~kül vaziyete düşüyordu . 

.... 
lngiliz sefaretine -gön
derilen mahrem rapor 

O günlerde, Avrupa gaZl!teleri
nin bu meseleden sık sık bahset • 
me\eri, İstanbuldaki ecnebi sefir
lerini de telişa düşürmiiştü. Se
Cirler, konsoloslarından malı1mat 
talep ediyorlardı. Bu arada, jan
darma tensik heyetine memur bin
başı Fulon Bey, hem Fransız se
faretine, hem de şahsi d06tu olan 
Ingiliz sefaret müsteşarı Sir 
(Barklav l a mahrem birer rapor 
göndermişti. Reşit Paşanın eline 
j!"eçen bu kısa raporun bir sureti
ni avnen dercediyoruz: (Vesika -
53). 

<Eşkiyanın karyei mezküreye 
hücumundan bir gün sonra mahal
li vak'ada rumca harflerle yazılı 
yüzlerce Gra tüfekleri ve Yunan. 
yazısile iki bıçak bulunmus ve eş
kiy a ruınca ile tür kçe tekellüm 
edip köy ahalisince daii ~tibah 
olmamak maksadile bazı kere da
hi bulgarca söy !emiş ve her ne ka
dar aralarında köylü kıyafetinde 
_giyinmiş bazıları bulunmuş ise de 
merkumların yeknasak elbise ıa
bis olduklarından kaffesi asker ol
duğunu söy liyerek bu esnada eş
kiyadan hiçbirisi köy ahalisi tara
fından tanılmamıştır. A.sakiri şa
hane ancak katil vak'asından bir 
gün sonra yeti.şıniş ise de havalii 
mw:kCırede ikame ettirilen dört a
det müfrezei askeriye tüfek seda
larını işitmediği _gibi hadisci cina
iyeden dolayı dahi müsademe v1.>
kua gelmemiştir. O cemiyeti eş. 
kiva ne idi: Tfı uzaktan teşekkül 
ederek ve tehir edegeldikleri ha
disei malümeyi mevkii tatbike 
koymak için gelirdi İnanılacak _gi
bi değil. Zannı acizamene _göre mu 
vakkat bir iltihak ve tecemmüden 
ibaret kalıyor. Hücumun ayni ak
şamı ~acaköye bir saat rne.>afe
de bulunup bir buçuk senedenberi 
toplanan ve Sere-~ kazasından ge
len üc Rum eşkiyasile Serez ha
pishanesinden firar eden bazı mah 
pusinle altı yedı arnavut ve müs
lürnan ve her ihtimale karşı Bul
garlığa tahvili meslek eden Sa -
kafca sabık patrik papası tarafın
dan ika edilmiştir. F.snayi hücum
da itli\f olunan eşhasın esamisini 
havi cetvel rapora dercedilrniştir 
ki, maktulin on dokuz ve mecru
hin dahi b~ kişiden ibaret oldu
J!unu ızösterir .• 

Rumeli viliyetleri jandarıru 
tensik heyetine memur 

binaşı Fulon 
(Devamı var) 

W Bugün j PEK sinenmasında 
2 büyük film birden 

1-ASİ KAHRAMAN 
Fransızca sözlü aşk - kahramanlık ve muazzam heyecanlı filmi. 
Baş rollerde; Warner Bakster - Freddie Barthlomew-Arleen Whelan 

2 - LOREL HARDI - harbe gidiyor 
Tür~e sözlü 

İlaveten: FOKS JURNAL dünya haberleri 

11•••••• Bugün saat 11 de tenzilatlı matine ••••••• 

Bu hafla S O .M.ER Sinemasında 
M A R T H A E G G E R T H'in 

Şayanı hayret musiki muvaffakıyeti, SCHUBER"rin hatırasına di
kilen zafer abidesi 

Acaba seferberlik ilan edersek 
hakkımızdaki hareketleri tesri mi 
ederiz?, 

Belı:ırat 19 (A.A.)- İtalya ve 
Almanya aleyhinde makaleler neş
reden •Trgovinski Glasnik. gaze
tesi kapatılmıştır. 

~~..:.....;.;;.;.;;.;.:.;;;;;.._~~~~ı BiTMEMiS SENFONi 
- !\caba, huduttaki istihkam

ları takviye edersek hakkımızda
ki şüpheleri arttırır, miidahaleye 
fırsat mı veririz?. 

r -.ı 
1 TAKSİM sineması 
1 Tenzilatlı yaz fiatlarına başladL 

Gibi endişelerin, tereddüt ve 
şüpheleri söküp atmak, her saha
da milli azmi, milli irade ve ener

jiyi son hızı ile ortaya çıkarmak 1 

gerektir. 

1
. Duhuliye 20 ve 15 Krş. Lüks 30 

Krş. Localar 100 - 150 Krş. 
Ayni zamanda büyük program-

1 lar, bugün yeni Programdaki 
iki film birden: Şarkın ses 

kralı ABD"ÜLVEHAB'ın 
ölmez filmi. 

Esasen, mütecaviz bugüne ka
dar tarihe malettiği bitaraflıklarm , 
bu zatından istifade etmis ve on
ları birer birer kımıldanmak hak
kından mahrum ederek yere vur-
muştur. 1 

Bu tip milletler ve devletler için 
henüz bir araya gelmek ve ele\e 
vermek inılin ve fırsatı da tama- ı 

mile kaybolmuş değildir. Bunlara 
kuvvetin ittihattan doğduğunu bir 
defa daha söylemenin de aynca 
faydaSJ var, zaran yoktur. 

J::TEll İZZ!!."T BE..~CE 

Yaşasın Aşk 
LEYLA l\fURAD'ın iştirakile 

Aıı:ı:ıca ikinci film olarak 
BUK JONES tarafından 

KIZIL ATLI 
HAYDUTLAR 
Müthiş heyecanlı film. 

lllatineler saat ll de başlar • 

Ölmez musiki harikası,bütün sanayii nefise amatörlerinin takdir 
- alkışlarını toplamaktadır. 

İlaveten: EKLER JURNAL en son "harp haberleri. 
Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 

LA LE 'nin emsalsiz pro:ıramları devam ediyor. 

Görülmemiı 2 büyük film birden 

1 - Üniversiteliler Yurdu 
Gençliğin neş'e ve zevkinden: Aşk ve heyecanından. işlenen büyük 

Fransız Filmi • 

2 - Caniler Doktoru 
Amerika filimlerinin büyük artistlerinden 

EDV ARD ROBİNSON - HUMPHREY BAGGART'ın 
yarattığı esrar dolu Fransız fibni. 

3-Harbi yakından &österen en ıon gelen iki biiyük Jurnal birden: 
(PABAMUNT .JURNAL - Fransızca) ve BİRİTİSH NYUZ -Türkçe) 

Bugün saat 11 de tenzilatlı matine 
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Saç Eksiri 
Komojen 

Saçları besler, köklerini 

kuvvetlendirir. Dökül

mesini önler, kepekleri 

giderir • 

lngiliz - Kanzuk 
Ecza hanesi 

Beyoğlu - latanbul 

Devlet Demiryoll•n ve Llnumlian 
ltle tme U. id•,...I ilanları 

1--------------------------------·------~~------........ Muhammen bedeli 6805 lira olan 130 adet 5 tonluk ve 5 adet 10 
tonluk manivelalı ray ikrikosu 27/6/1940 persembe ~ü saat (15) on 
beşte Haydarpaşada Gar binası dahilindeki ko:ınisyon taralfından ka
palı zarf usulile satın alınacaktır. 

Bu işe .l(iıımek istiyenlerin 510 lira 38 kuruşluk muvakkat teminat, 
kanunun tayin ettiği vesikalarla tekliflerini muhtevi zarflarını ayni gün 
ıaat (14) on dörde kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmakta-
dır. (3836) 

l lnhlurl•r U. MüdürlüOünden: 1 
----~----

Clnıi Miktarı Muh. Bede. % 7,5 Eksiltmeııin 
Şakli 

4.astik kayış trapes 30 adet 
Fluat 150 kilo 

Lira Kr. 
370.-
240.-

teminatı 

Lira Kr. 
11atı 

27 75 Açık ek. 14,30 
18 Müteahhidi namı- 15 

na pazarlık 
I - Şartname, kroki ve Fluat nümunesi mucibince yukarıda ya

zılı 2 kalam malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınaca<ktll' 
II - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saat

'leri hizalarında yazılıdır. 
ili - Eksiltme ve pazarlık 3/VI/940 pazartesi günü Kabataşta le

vazım ve m!ibayaat şı.rbesinde'lri alım komisyonunda yapılacaktır. 
N - Nümune ve şartnameler sözü geçen şubeden parasız alınabile

ceği gibi lasik trapes krokisi de tetkik olunabilir. 
V - steklilerin eksiltme ve pazarl.ı.k için tayin olunan gün ve sa

atte % 7,5 güvenme paralarile birlikte meı:kılr komisYQna müracaat-
ları. ( 4154) 

lıtanbul Mıntaka Liman Riyaaetinden ~ 
Riyasetimiz motörleri için açık eksiltme ile 32 kalem muhtelif cins 

malzcıne alınacaktır. 
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Eyüp maliye şubesi mükelleflerinden _Yukar;da adı is.i ve_ ticar~tgah adresi yazılı şahıslar terki ticaretle 
yeni adreslerini bildirmemiş ve tebell~."a s'.'1fil1ıyetlı bır. kimse gostermemış ve y~pıl',ll'_ araştırmada da bu: 
lunamamış olduklarından hizalarında gosy~ril:n Yıllara aıt kazanç ve buhran vergilerını ve zamlarını havı 
ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebligı mümkun olamanııstır. 

Keyfiyet 3692 sayılı kanunun lOve 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere ilan olunur. 
· ~lTI) 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

-, 
1940 lKR~ 

1 ~et 2000 liralık ==' ~: 
3 • 1000 • = 3000· 
6 • 500 • - 30o0. 

12 • 250 • ==' 4()()0· 
40 • 100 • ==' 3750· 
75 • 50 > ==' 5250· 

210 • 25 • ==' 

ı "' Keşideler: l fubat, ·ıı ı 
1 ağustos, 1 ikincitcştı 
)erinde yapılır. 

İstanbul Defterdarlığından: 
Mu vık~ 

tcıııi• 9 

µi. 

Senelık 

icar 
icar 

bedeli 

Kadıköyünde Fenerbahçe mesiresi Li. sene ıo2 
yanındaki deniz banvo mahalli 450 3 . ulı . 

Mecınuunun tahmin bedeli 1054,54 liradır. % 7,5 muvakkat teminat A f it C dd d Fatih sulh ikinci hukuk hakim- 1 
79.10 liradır. Taliplerin 27/5/940 pazartesi İstanbul mınta'ka liman ri- 1~!1111.. S a a e e liğinden: uu Biat 

Rebiülfilıır 

11 

IJH auıaı 
Mayıs 

Yukarıda mevkii yazılı banyo mahalli hizasındakı ::kc I< 
nelik icar bedeli üzerinden üç sene ve açı:k arttırma us ıok 
rilecektir. Senelik kira bedeli dört müsavi ta'ksitte ve ı;:r ıııil 

1 den ve peşindir. İhale 20/5/940 paı.ırrtesi ~ü saat 14 . elctil' 
müdürlüğünde toplanacak komisyonda yapılacaktır. 1:al'.Pııa f!1 
kat teminatlarını yatırı:p muayyen gün ve saatte ıwmıs}O yasetine saat 10,30 ve malzemenin cinsi ve miktarını öl!renmek ve Satılı k Arsa Abdülkadir; Ereğli mahallesi 

şartnameyi almak istiyenlerin idare şubesine müracaatları ilan olu- Kireçhane sokak 13 sayılı evde 6 Iarı. (3593) 
nur. c3910> Heybeliadada İsınet İnönü sa-bıık 1stanbu1 belediyesi tahsil -

caddesinde içerisiıxie kuyusu darlarından: 
1940, Ay 5, Gün 140, Hıdır 14 

19 Mayıs PAZAR 

j RA DYO P R O GR~~ Beyeğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanları 

Mubaııımen 
kıymeti 

Lira Kuruı 
1068 75 Eski Hacı Mimi yeni Şa:khulu mahallesinin K~aracı 

yokuşunda eski 95 yeni 121 • 123 • 125 • 127 numaralı 213 
metre ve 75 santim arsa. 

732 40 Tamtom mahallesinin Tercüman çıkmazı sokağında eski 
28-30-3"2 yeni 32-34-36 ahşap iki evle arsa. 

Yukarıda yazılı ~ayri menkullerin müJkjyetleri pesin para satışı 
on beş ~ müddetle ac;rl< arttırmaya çıkarılmıştır. İhalesi 21/5/940 
salı günü saat on beşte komisyonda yapılacağından teliplerinin burada 
yedi buou'k pey akçelerile akarat mahlıilat kalemine müracaatları. 

(3683) 

ve her 'birinde caddeye 6 şar 
metre yüzü olan birleşi'1< 216 1937 yılı mayıs aylığından faz-

la me'.buzunuz olan ezgayri tevki-
metre mu..abbaında iki arsa fat otu2 bir lira doksan üç kuruşun 
ayrı ayrı veya birden satılık- faiz, avukatlık ücreti ve masarifi 
tır. muhakeme ile birlikte tahsili hak-

i Gazetemiz idare müdürlü • kında belediyenin aleyhinize 
m Jüne müracaat. ıınahkemenin 40/185 sayısına ka-
ı= yıtlı arzuhalle açtığı alacak dava-

Beyoğl u Birinci Sulh sının ilanen yapılan tebligata rai?-

Vakitler --
Güneş 

Öğle 

İkinci 
Akşam 
Yatsı 

İmsak 

Vasati Ezani 
Sa. Da. Sa. Da 

4 39 
12 10 
16 07 
19 23 
21 H 

2 33 

9 16 
4 47 
8 44 

12 00 
1 53 
7 10 

18.- Program ve memleket 
saat ayan, 18,05 Müzik: Karışık 
müzik: (pl), 18.50 Müzik: Radyo 
caz D'Tkestrası (.Şef: İbrahim Öz
gür), Soprano Bedriye Tüzii.n'ün 
iştirakiyle, 19,25Kon~ma,19,45 

H k k H • k' I' u • d men haberdarı muhakeme olup 
U U a 1 rn 19 in 6 0 : gelmediğiniz celsede bittalep gıya- Memleket saat ayan, Ajans ve 

d Müdde. İhsan s meteoroloji habe-rleri, 20,- Mü-Hazinenin Beyoğlunda Valde - bınızda davaya bakıl L i Dr. arni 
çeşmesi sokağında Sürpik aleyhi- 'belediye vekili davayı tekrarla Ôk .. "k Ş b zik: Seçilmiş şarkılar, Okuyan-
ne açtığı davada: Müddeialeyh vesaikini ibraz etti. Okundu. suru uru U lar: Safiye Tokay, Cel6.l Tokses, 

,30 /JC 
Sadak'ın reritali, 22 ıeri; 
saat ayan, Ajans hab~olfl 
at esham - tahvilılt, 2 ,5 , ) 2 ,• 
nukut borsası (fiyat . .' ')G: C 
spor servisi, 23,- MiiZ' ııJGİ 
(pl.), 23,25/23,30 Y'a" 
ram ve kapanı<. 

Sürpii!in ikametııfilıının meçhuli- Müddeti ir.inde mahkemeye def'i- 1 Ökşüri.iik ve nefes darlığı, bağ- Mefharet Sağnak, Çalanlar: Hak-
;xetine mebni mahkemece on 'beş nizi istida ile bildirmezseniz mu • maca ve kızamııc öksürükleri kı Derman, Hasan Gii.T, Zühtü Köye dok_.'.",ı1··l 
gün müddetle ilanen tebligat ic- avyen duruşmada mahkemeye Bardakoğlu, Hamdi Tokay, 20,45 
rasına karar verilmiş oldu~dan lkabul olunmıyacağınız g>bi d,uruş- için pek tesirli ilaçtır. İstanbul vilayeti ı<:o:"' 

- 10 h · 940 ·~-• Herkes kullanabilir. - Konuşma (Tarihten sahifele11), ,-, .... ,. 

Sahip 
muhakeme günü olan 10/6/94-0 sa- rnanın bırakıldıgı azıran •·- --------- ---- 21,- Müzik Kavalcı DuTsun, 21,10 rosu şefi SalaahttiP ~) 

ve neşlryatı idare eden Başmuharriri at 1or30 da. mahkeme.ye bizzat ve- pazartesi saat onda açılacak cel • rafından (Köye dOı<' · .. 
ya bilvekale gelmenız tebliğ ma- seye gelınezsenız vakıaları kabul kamına kaım olmak üzere ıbernnu- Müzik: Fasıl heyeti, 21,45 Müzik: ııJc 11 

ETE?tl İZZET BENiCE kamına kaim olmak üzere ilin o- etmiş sayılacağınızı bildiren işbu cibi iltarar on ·beş gün müddetle İstanbul konservatuan profesöT- .beş günde bir çı!kirll asJal1 
O...ıld$ yer: SON TELGRAF Matı.auı 1unur. (94/1400) muameleli ıgtyap kararı tebliğ ma- ilan olunur. (940/181) Zerinden Violonsc!list Muhiddin mecmua neşrine b 

=====-=~~~~~===================:=~"'=========~~,;,;,;,==~;;;;:;;,;;;;,;;;::;;;,~======,;,;.,,====~~~====~~~===;======================;=========="'.~. d :" liJJe dO~ dl 

No.224-62 Yazan: M. SAMİ KABA.YEL 

- Tam işte 1 Ben halis Türküm. 
- Belli, kıyafetinizden değil, vücudünüzden de 
, - Ada şarapları da iyidir. Fa • 
kat buyurduğunuz gibi Nisin , •. 

1 :rabı enfestir. 
- Ada şarapları sabahleyin a

dama mahmurluk. verir. Lakin Nis 
tarabı açar .. 

- Ha, şunu bileydin. Biz gemi· 
cilerin işine gelmez amma .. 

- Neden kaptan?, 
- E o vakit durmadan içmeli. 

Buna para mı ..ıJayanır? 
Deyince, Süleyman Bey kap -

tanın para için tek bir parolalı taş 
attığını sezdi. Derhal cevap verdi: 

- Kaptan deniz kurtları para 
bulmakta mü~külaü;ekerler mi?. 

:- Çekmezler aınrua .. hazan da 
işler kesat olur dedi. 

Süleyman Bey, iistüste toprak 
• bardakları dolduruyor. 

- Jiaydi hayırlısı kaptan .. 
Diye ı:cmiciyi oldurmağa çalı

•ıyordu. Biraz böylece devanı et
tikten sonra kaptan laübalileş • 
misti. Bülbül <'ibi konuşuyor ve 
ııülüyordu. L;kin, zekasını kay
betmemişti. Şövalye casuslarının 
mevcudiyetini gözönünde bulun· 
duruyordu. 

Akşamdan ayrılırken birbirleri
nin kim olduğunu soracaklardı. 
Süleyman Bey sordu: 

- Siz nerelisiniz? 
- Ven edikli .. 
- Ya, siz? 
- Görmüyor musunuz Kıyafe-

timi?. 
- Evet, görüyorum .. Hiç kim -

senin kıyafetine benzemiyor. 
- Denizci olduğunuz için çok 

gi!zersiniz.. Söyleyin bakalım ki· 
me benziyorum.. 

- Türklere ... 
- Tam işte .. Ben, halis Türküm. 
- Belli; yalnız kıyafetinizden 

değil, vücudünüzden de .. dedi, 
Süleyman Bey, bu sırada kap

tanın kolunu dürttü ve gözlerinin 
içine nıanidnr surette baktı. Bu 
bakışlarile casuslar olabileceğini 
söylemek istiyordu. 

Venedikli; Süleyman Beyin ne 
demek istediğini anlamıştı. De -
mek rahat rahat konuşamıyacak
Jardı. Derhal lafı değiştirdi ve şöy
le bir kurnazlık vücude getirdi: 

- Siz, Kıbrıs sarabıru &ever 
misiniz?, 

- Bayılırım .. 
- Herhalde Mürefte, İzmir şa-

rabını daha ziyade seversiniz de
ğil mi?. 

- :Muhakkak .. 
- Çünkü bunlar Türk şarabı -

dır. 
- Ah, bizim memleketin şarabı 

büsbütün başkadır. 
- Burada bu şaraplar bulun -

maz. 
- Hayır. Bizim şaraplar bura

ya kadar ı:elmiyor. 
Deyince kurnaz Yenedikli pla

nını tamamlamış bir kumandan 
gibi hemen mukabele etti: 

- Gemide çok .. 
- Ne söylüyorsunuz? 
- Hem de fıçılarla .. 
- Ah, biraz olsa da çeksem .. 
- Biraz değil .. Fıçı ile .. 
Deyince Süleyman Bey kapta

nın ne demek istediğini anlamıştı. 
Bir alışveriş , bir memleket şarabı 
içmek bahanesile gemiye kadar 
gidelim demek istiyordu. 

Süleyman Bey gemiye kadar gi
debilirdi. Çünkü limanda şöval -
yelerin müteaddit muhafız gemi
leri vardı. 

Kıı'ltan lı1fını bitirir bitirmez 
Süleyman Beyin l<olunu hafifçe 
dürttü. Gözlerile işaret etti. 

İki taraf birbirlerile konuşma
dan anlaşnuş bulunuyorlardı. Sü
leyman Bey lilfa ticari bir sahne 
verdi ve sordu: 

- Kaptan kaç fıçı Mürefte şa-
rabı var? 

- Beş fıçı kadar var. 
- Bunları bana satar mısın? 
- Neden nWıy&Ylpl?. 

Wwamı vad 

Yazan: Rahmi Y AGIZ No : .1 10 

Donanma Geliyor 
Arabanın yanına gelince, perdelerin inik 

oluşu genç kadını kuşkulandırdı 
Dedi. Siirımm önüsıra sokağa 

çıktı. Ootonıobile yaklaştı . Ara -
banın yanına gelince perdelerin 
inik oluşu genç kadını kuşkulan
dırdı. Fakat, tek kelime söyleme
sine mevdan bırakmıyan Sarım 
ileri atılarak arabanın kapısıru aç
tı. Lenayı arkasından itercesine 
bir hareket yaptı: 

- Buyıırun. Kaptan içeride!. 
Genç kadın bir ayağını marşa 

basıp yarı vücudünü içeri uzatın
ca otomobilin içinde gizlenmiş bu
luna.ıı Mustafa ve Rum uşak Le
nanın kollarını yakaladılar. Ufa
CJk bir çıe-Iık atan Alman artistini 
içeri çekerek ellerini ve ağzını ka
padılar .. Lenanın çığlığı caddenin 
tramvay araba gürültüsü arasın
da göze ~arpmadan ezildi, kaybol
du. Sarım; çevik bir hareketle şo
förün yanına atladı. Emir verdi: 

- Haydi çek .. Soo hızla Zincirli
kııyuya!. 

Otomobil, uçar gibi caddeleri 
yutarak Mecidiye köyüne geldi. 

Zavallı Lena, neye uğradığını 
farkedemiyerek kendisini kıs -
kıvrak zaptedcn ııüçlü, kuvvetli 
död er~ek ellııln altında ı:ır.ow • 

mağa de~I, ufacık bir hareket 
yapmağa bile muvaffak olama • 
dı. Dutluğun önünde otomobil 
fren yaptı. Harp zengini, ağaçla
rın arasında loşluğa sinerek gölge 
eibi bekliyordu. Sarımı görünce 
sordu: 

- Ne haber? 
- Burada efendim. Yakaladık!. 
- Nasıl? 

Sarım kısaca kaçırma vak'asmı 
anlattı .. Harp zengininin intikam 
hırsile parıldıyan göz bebeklerin
de zafer şiıru;ekleri uçw;a UÇll~ 
otomobile yaklaştıb görüldü. Ka
pıdan başını uzatarak içeri bakan 
ve Lenavı keudi sadık adamları
nın koll~rı arasında gören muh
teris zenginin dudaklarından iki 
kelime döküldü: 

- Kısasa kısas!. 

Ve .. o da şoförün yanma atladı. 
· Sarım arabayı Zincirlikuyu köş • 

küne sürdürdü, 
Köşkün kapısında yine Süley • 

man ağa nöbet vaziyetinde bulu
nuyordu. Otomobil durunca S!l
rım, artık göz iitinalığını kuv' et
lendirdiii liUay adamına Sultanla 

kararlaştırdıkları parolayı fısıl • 
dadı: 

- Düşmana ölüm!. 
Süleyman ağanın elile ardına 

kadar açılan kapıdan otomobil i
çeri girdi. Sarımın kumandasile 
ilerliyerek köşkün arka tarafına 
dolaştı. Ağaç fidanlarının korıılaş
tığı bir noktada durdu. Sarım at
ladı. Fidanların arasına girerek 
duvarıfa küçük bir demir kapı bul
du. Gündüz Sultanın verdiği a
nahtarla bu kapıyı açtı. Otomobil
dekilere seslendi: 

- Haydi gelin! .. 
Harıı zengini, dalkavuğunun bu 

becerikliliğine için için bir hayretle 
ve takdirle bakıyordu. 

İki genç uşak, Lenayı bir tüy 
gibi taşıyarak bu kapıdan içeri 
soktular. Burası küf ve rütubet 
kokan los bir mahzendi. Köşkün 
iç avlusuna bakan kalın, demir 
parmaklıklarla örtülü tavana ya
kın iki penceresi vardı. Akşam ka
ranlığı bastığı için avludan sızan 
ince bir ışık mahzenin bir kısmını 
loşça aydınlatıyor, burada birkaç 
nıasa, bir çukur, bir de bostan do
laplarının çarklarına benziyeıı 
köhne ve tahtadan mamul bir çark 
gölgelerle korkunçlaşan hayalini 
bu yabancı gözlere aksettiriyordu. 

Lenayı kaçıran kafile ınalıze
ne girerken, otomobilin g~lıliğini, 
bahçeye girdiğini Süleyman ağa 
içeriye haber vermişti. 
Köşkte Süleyman ağa ile Şe· 

hime Sultanın !alasında başka er
Irak bırakılmamıştı. Sarımın gün
düz ziyaretini nıütcakıp Şehime 

Sultan arabacı, seyis, bahçıvan ve 
diğer yaıuııımaları u zak işlerle 

köşkten savmış, e aiıı'" . 
leymnn ağaya fada ver•t 
cihetle onn talinı~t 
pıya bırakmıştı. . dll~ 

ld'ğııtl '" Otomobilin .ge ~ .. y9o; 
hime Sultan lşverııııııcııJl' 
rak avluya indi. j\fı~. 1oı•" 
daki kapısını açtı .. ~~silC . 
rütubct ve küf 1<0 öz1<11 

buru~tura buruşturJ f rııı•~ 
zenin . loşluğuna abşd:: 
lıştı. Işverize seslell 

- İşveriz.. 11, 

- Emret Suıtaıııııı·r· ııuı 
. d gc ı 

- Bır şam an ltaııı"'"ı 
_ Başüstiinc su W'"'s 
Bir dakika sonrWiYe~ 9 

kapının önünde b1~ dctıı 'c 
d .. d.. E 111 oı 

yanına on u. cu!P !' 
içeri uzatarak ınahZ tiırc1' 

11 
aydınlattı. Mum"." ad•"ıl"d• 
ğında mahzendel<.i, di dıJl'. 1 
Şehime Sultan irlııl jdad 1~ 

. .. . •·ııı•• ıı• 1 
de hır şuııhcnın " o(' 'a 
setti. Sarım, kapııı1~;1cıı b 
kıslarını o tarafa çc. d' 
~ni ve adamların"· · gel 

t1erı ~ 
- Sultan bazre "ıe 

pıC" f pi 
Diye haber ve\ 1;01 ~l 

ileri atıldı .. ~şv';;''cıbisr! 11 
tuğu mumla ıpc 9 dO~ 
van Şehime sıı~taıı 50111 
Müjde verircesınc 9ı 
anlattı: ,_. •etiıııizl.,.e 

_ Muvaffa,.ıJ s·ıııv1 • : 1 nı ı ·1c.,ı 
Yorum Sultanı ·:. •· •' . ı 

Tıır" 1 o' 
birçok nıastllll olaJI· b1 ıııt 
kılmasına sebeP 'bi soll o .,1 
yetişmiyormuş gı t JJC) d 

· · ıusa 11r• gili zevcmı~. .. de b 
.. diken surtulı goz ı ,,~ 

yurun SultaWJll" (Deva 


