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ETEM İZZET BENİCE 
YIL: 4 

Fr nsız arın. Alman cenahına karşı giristi leri 
mu abil taarruz bütün şidde .i devam ediy r 
lngiliz tanklarının yetişmesi Alman hamlesini yavaşlattı 

ffcırp 
Balkanlara 

geliyor mu? 

ı Fransız hükUmeti her ihtimale karşı 
Bordo'ya naklemiye hazırlanıyor 

Garp cephesindeki vaziyetin 
İtalyaya ve Balkanlara te
siri - önce garp mı, yoksa 
hem garp, hem Balkanlar 
ltıı?. 

~an: ETEM İZZET BENİCE 

~IYan Hariciye Nuırı Kont 
J il ~ ı\rnavutluğa gidiyor. M~&: 

~ili ~dogliyoyu Sinyor Musolini 
,. •imiş ve askeri buırlıklar 
~llıd~ maliimat almış; Roma, 
, Yınc: 

lı; l!:orsika, Tunus, Nis ... 
~ bağırışmış bulunuyor. A
'ıe bir taraftan bu haberler• 
%·ı rken, ıarp cephesine ait 
~,,t tl' de Alman motörlü kıt'a
'~ Paris şimali garbisinde tcd

ı.4 1 ıledediklerini kaydediyor -
iJl""' ~ t :'\hnanlarm Manş sahillerini 

\:~ derecede işgal ey lem ek, 
~ • Fransız muvasalasını kea

..J' ı ı._~llrisi düşürmek ve Fransa
~ı \ ~t etmek hedefini giittükle
(lır .\ı:"dirivorlar. 

~"."'lnlann ne yapmak istedik
~ ne yapmak hedefi peşin~e 
\~ım kavramak veya tayın 

· .için ne büyük asker, ne de 
diplomat olmıya ihtiyaç yok

~•lttqr da. Bitlerin şimalini 
~ka ve Norveç hareketi ile, 
~- Sovyet Rusyanın ademi 

. l paktı ile, cenubunu ita)
~ ~li.!ak.ı ve Balkanları korkut
S hldırmak, sağlama bağla -
~ ı.vır ve hareketi ile emniyet 

•hp harbe nihai neticeyi 
~.ııtırarında bulunduğu garp 

'ı\ 4-'llde 1uz vermek istediğini 
~ha evvelden biz bu sütun
~!· neşriyat, izah ve tahlille

ıf ~t nasıl daima gözönüne koy
. it ~ünyanın gidişine hiıkim 
.1 · \ 1İitıd.diasında bulunanların ve 

·~ hı gizli ve açık istihbarata 
?_.lanların bu hakikati ve bu 
!"'ak ve muhakeme edeme
llıe im.kin tasavvur edile -

i~. 
ıı.11iharıa, Almanların plin ve 
ı:J hedeflerini mukabil dina

~4., birJerle akamete uğratmak 
.l 'lıı.~" birinci şartı ve vazilesi-

11ıv ltefik ordularının şimdiki 
ııı, bu şart ve bu vuifeyi ifa 

·~-~R'lıl bulundukları da mu -
\ıııı tır. 
'ti hn taarruzu kendisine tayin 

'lı.ı edeflere varmak suretile 
~l>ı: tahakkuk ettirdiiii takdir
ılt·~Jla harbinin seyri bakika
'\j~1Şebilir ve Almanya iki yol 
h;1, llıuhakeme geçidi başına 

""<t: 
liı Garp cephesinde taarruza 
hilt 'Ylemek, Fransayı sulha 

.,. ~~!tıJmak ve lngiliz adala
;ı ~,,- ~Ilı 111 eylemek, İngiliz mane
,ır .. f ~I~ bozmak, mütemadi ha.va 
,J1ft '.\t Paraşütçü tazyiki ile In-
1) ji' ~: devamlı ralıntsızlık ver-
JI~ lııt 1°nları barpteu bıktırma
: . 1 \..~ı~ •rini aramak ve yahut da 
fi~ ,t, a İngiltere ile yıllarca ha

JI. :;. '1 ltaımak. 
. 111~ 1~ t anş sahillerine yerleşmeyi 

1 ıf"~ ~~11-l'leınek, ve Lüksemburg 
i•' bit a kadar Perisi de içine 
~ I ı.·llla Cep içinde yerleşmek ve 
ı' ·ı~,~da kalarak cenubu şarki 

~l~h a ve Balkanlara dönmek 
,, ) : 111\i:~e tekrar garp cephesi 
·: ~tl 1 ~le almak. . 
.~lır ~;ıııırde ve henüz bugün

di fJI ııı,lts uz vaziy~tinde Alınunla-
11111" , 11

8 t v_e planlarını tabak -
~ ·~ıa'rebıJmeleri şüphelidir. 

1~Jıah~;ıı yeni gruplaıımaları 
~·~~ek· t.aarruzları ile ve Manş 
~~~il 1 lnı:iliz ve Belçika or
.t aı rardımı ile Almanların 

. ı~ ~~aları ve hatta azimli, 
~ tıı;ı it hareket neticesinde 
~ hu~•leri bile mümkündür. 
~kd~~kiuıın ademi tabak -

~ıl;ı ıtınde dahi biz '8hsan 
[{)~V (il) fıkrası ile işaret et

.ilAı:ı 3 ü ncü sahifede) 

Motörlü beş Alman fırkası müttefikleri Manş denizine doğru 
geriletmek için anudane gayret sarfediyor 

Londra 21 (Hususi) - Fransız
ların Karnbrey e doğru istikamet 
alan Alman kuvvetlerinin cena -
hına yaptıkları m ukabil taarruz 
devam etmektedir. Daha şimalde 
Fransız kıt'aları İngiliz tankları -
nın himayesinde olarak Alman 
ilerleyişine mukavemet göster -
mektedir. 

Loon'un şimalinde, Fransız 
tanklarının bir hücuımu netice -
sinde motörlü bir Alman kolu 
imha edilmiştir. 

İnl!iliz a.Skeri mehafilinde Al -
man hamlesinin şiddetini kaybet
tiği beyan edilmektedir. Cepheye 
75 lik topların gönderilmesine de
vam ediliyor. Bu topların obüsle
rine hiçbir zırh mukavemet ede
memektedir. 
Kambre'nin şarkıooa şiddetli mu

harebeler olmaktadır. İnJ(iliz hü
cum tankları da ırnuharebe saha
sına vetişınişlerdir. 

Kambre'niıı şarkında olıd.uitu 
gibi, cenubunda da şiddetli mu -
harebeler olu yor. Buralarda Al
man tazyikinin durdurulmasına 
çalışılmaktadır. 

Al man m otörlü unsurları, iaşe 
m erkezlerinden uzaklaştı·kça o 
nisbette müşkülata maruz kal -
maktadır. Diğer taraftan mütte -
fiklerin vaziyeti gittikçe düzel -
mekedir. Almanların cenahındaki 
müttefik kuvvetler mütemadiyen 
takviye edilmektedir. Muharebe
nin müttefikler lehine neticele -
n€ceğini gösterir müsait vaziyet
ler hasıl ohnaktadır. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 
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Harek~t sahasında bugünkü vaziyet ve Alman taarruz istikametlerini gösterir harita. 1 numaralı 
daire lngiliz kıtaatmın tehaşşüt mıntakasmı, 2 numaralı daire en şiddetli muharebelerin cereyan 

etmekte olduğu sabayı göstermektedir. 
---- ---------- ----------------------------- ------
''Maten,, in bir 

muharriri 
şehrimizde 

MuttefiKlerin asıl muka
bil taarruza henüz 

geçmediklerini söylüyor 
Pariste müntesir Matin gaze -

tesi m uhar rirlerinden M. J orj Lu
po ibu sabalııki konvansiyonelle 
.şehrimize gelmiştir . 

Bu akşam Aııkaraya gidecek o
lan maruf m uharrir kendjgile gö
rüşen bir muharririınize şunları 
söylemiştir: 

•- Fransı z milletinin °kat'i ne
ticenin kendi lehine olacağından 
ikat'iyetle emniyeti vardır ve müt
tefik kuvvetler asıl mukabil ta -
arruza henüz geçmemişlerdir. Bu 
geçiş bir harika olacak ve az
min, secaatin nelere kadir oldu -
ğunu b ütün dünyaya bir kere da
ha gösterecektir. 

Dört muhtekir 
kalay taciri 

adliyeye verildi 
Şehrimizde kalay fiatlarında ih

tikar yaotığı tesbit olunan 4 tüc
car bu;ıün müddeiuımumiliğe ve
rilmişlerdir. 
Diğer taraftan dün valinin re -

isliğiııde toplanan men'i ihtikar 
komisyonu bazı yerli kumaşların 
metresinde 2 lira ihtikar yapıldı
ğını teshil ederek muhtekirler 
hakkında takibata geçmiştir. 

EN ON DAKİKA 
Kambre'ye yaklaşan Alman 

püskürtüldü kuvvetleri 
Roma 21 (Radyo) - Royterin 

bildirdiğine göre, Fransız mukabil 
taarruzunun ilk neticesi olarak 
Kambrcye \'aklaşan Alman kı t'a
ları püskürtülmüşlerdir. 

Dün ak.şmaki Alman tebliğinde 
ise, Laon'un i~"al edildiği ve Al
man motörlü kıt'alarının Kam -
b re'--e vasıl olduğu bildirilmek -
tcdir . 

D . N. B ajansı , Majinodan ale
lacele çekilen İnJ(iliz k ıt'alarının 
şimaldeki limanlara gönderildiğini 
haber veriyor. 

Amerikada senede 50 bin tayyare yapılacak 
Nevyork 21 (Hususi)- Maliye 

Nazırının riyasetinde tayyare fab
rikaları mümessillerinin yaptığı 
bir toplantıda, Amerikada senede 

._ __ K_ı _s_A_c_A _ _,I ! 
Arnavutluğa gidiş .. 

Roma aiansının haber verdiğine 
göre italva Hariciye Nazırı Kont 
Ciano Arnavutluğa gitmiştir. 

Bizinı mabuda: 
- Acaba niçin gitti?. 
Dive sordum da, 
- Filhakika, Kont Cinno daha 

önceden Arnavutluğun bir sıçra

ma taşı olduğunu söylemişti amma •• ı 

Cevabını verdikten sonra, ilave 
etti: 

- Herhalde, şu son günlerin 
buhranından sonra biraz hava de
;y;•tirmiye ve baş dinlendirmiye 
gittiğini tahmin ederim. • • 

15 bine varan tayyare imalatının 
50 bine cıkarılması kararlnştırıl -
mıştır. Senede 50 bin tayyare imali 
ve harp tahsisatı hakkında Ruz -

veltin talebi encümende kabul e
dilmiştir. Layiha ayan ve meb'u
san meclislerine verilecektir. 

(Diğer Telgraflar 3 Üncü Sayfamızdadır) 

Bulgarlar Türk/ere 
taş kırdırıyor 

Bu sabahki konvansiyonelle şehrimize 
gelen muhacirler neler anlatıyor? 

7 'kisilik bir muhacir kafilesi bu ı 
sabahki konvansiyonelle Bulga -
ristandan şehrimize gelmiştir 

Bunlardan Elrnrullah Yaşar; S~
.keci istasyonunda kendisile gö -
rüşen bir muharririmize Bulga -
ristanda askerliğini bitirenlerin 
dahi askere çağırıldığını ve tekmil 
at, katır ııibi hayvanlarla v.~saiti 

nakliyenin sayılıp yazıldığını söy
lemiş ve: 

· Bulgaristandaki Türkler aske
r e alınmamaktadırlar. Fakat; Fi -
libe civarındaki Dövlen ve Avtosta 
dağlık mmtakalara gönderilerek 
orada taş :k ırmaya m ecbur tutul -
maktadırlar. Eskiden 8 ay olan bu 
ıztıraplı ve elim mecburiyet şiın-

fDEVAMI 3 üncü sahifede) 

y EN ı e OT ç E Ankara'da büyük 
268.476.231 bir hava mitingi 

L ı R A yapılacak 
Milli Müdafaa için de 
100 milyonluk fev

kalade tahsisat 
ayrılacak 

Ankara 21 (Hususi muhabi
rimizden)- Meclis, umumi 
bütçe müzakerelerine önü -
müzdeki pazartesi gününden 
itibaren başlıya~aktır. 

Bütçe encümeninin mucip 
sebeulerile Meclis umum) he
yetine verdiği layibaya naza
ran, yeni bütçemiz, 268 mil
"On, 476 bin, 321 lira masraf 
ve 268 milyon, 481 bin lira va
ridat olarak tesbit edilmiş ve 
denkleştirilmiştir. 

Dün de bildirdiğim gibi, ica
bında sarfedilmek üzere Milli 
Müdafaa Vekaleti emrine 100 
milyon küsur lira fevkalade 
tahsisat verilmesi hakkındaki 
kanun liyilıası da BaşvekUete 
gelmiştir. Bu layiha da bu -
l!"iinlerde l\leclise sevkedile -
cektir. 

• 

Hava kurumu orduya 
72 milyon liralık 343 

tayyare temin etti 
Türk hava kuruımunun 7 inci 

llrurultayı bu perşembe günü An
karada to·ılanacaktır. 

Kurwn şimdiye kadar ordumu
za 72 mjl.yonliralık 343 tayyare 
temin etmiştir. 

Diğer taraftan ibu cuma günü 
Ankarada Etimes'ut sahasında 

büyük bir chava mitingi• yapıla
caktır. Milli Şefimiz İsmet İnö -
nünün de ibu mitinJ(i şereflen • 
dirmeleri muhtemeldir. 

Üsküdarda bir 
adam bugün 

metresini vurdu 
(Yazısı 3 üncü sahif ede) 

ltalya'da harp avazeieri 

Kont Ciyano 
Arnavutluğa 

bugün 
geliyor 

Milanoda yapılan nümayişlerde 
halk: "Korsikayı, Cibotiyi, Tunusu 

isteriz,, diye bağırdı 
Roma 21 (Hususi)- Garp mın

takasından avdet eden Mareşal 
Badogliyo, Musolini tarafından 
kabul edilmiş ve teftişlerine ait 
raporunu vermiştir. 

Kont Ciano, Miliinoda ikinci 
nutkunu söyledikten sonra, Koma
ya avdet etmiştir. Gelen haber -
)ere göre, Kont Ciano Milanoıla 
İtalyan taleplerinden bahseder -
ken, daha Romanın sözünü söy
lememiş olduğunu anlatırken, ken
disini dinliyen halk: •Korsika. 
Ciboti, Tunus• diye bağırmıslar 
ve harp lehinde tezahüratta bu -
lunınuşlardır. 
Diğer taraftan Yunanistan Ar

navutluk hududundaki kuv,eUc
rinin takviyesine devam etn1ektc
dir. Mısırda da her türlü tedhirler 
arttırılmaktadır. 

Dünkü yazımızda ehemmiyetle 
işaret ettiğimiz veçhile, Sen Kan
tenin garbinde ve şimalindeki Al
man taarTuzları n1ütcmadi taze 
kl{vvetlerle yenilenerek devam 
etmiştir. Bu taarruzlar)a Parise 
doğru sıçratna hareketlerinde ıs

rar eden Alman zırhlı hrkaları 
karşısına miittefiklerin mühim 
tank kuvvetlerile bir set çekm,•g<> 
uğraştıkları anlaşılıyor. Sen Kan
tenden iki kolla inen Alman kuv
vetlerinin sağ cenahlarını koru -
mak, ayni 2amanda müttefik or -
dularını ikiye bölmek üzere d' 
Cambraiden Amiense dovu diğer 

l Kont Cianonun bugün Armı -
vutluğa hareketi beklenmektedir. 
Bu seyahatin hususi mahi)·ettc ol
duau söylenmektedir. 

italyamn bugünlerde lıarc-hte 
geçeceğini gösteren entareler yok 
değildir. Roma nıcbaiili, Mı..ı~ -
daki İtalyan ekalliyetinin tu~ ike 
maruz kaldı~nı iddia etmeğe baş 
lamıştır. 

l\laltada, paraşütcülerin m uh -
temel inişlerine karşı gönüllü tq
kilfıtı vücude getirildi~i gibi, )1ava 
müdafaa tedJıirleri de kunetlen- , 
dirilmistir. 
RUZVELTİN KATİBİ BİRŞEY 

SÖYLEMİYOR 
Paris 21 (Hususi)- Vaşinı;ton

dan bildirildiğine göre, Ruzvelt 
ile l\-1usolini arasında yapılan ınu

(DEVAMI 3 üncü. sah,fede) 

\ 

kuvvetli bir kolun şiddetli saldı - · 
rışları haber veriliyor. 

Fransız başkumandanının Parlı 
istikametinde devam eden Alman 
itme hareketlerini te' ki{ için harp 
sahnesine yakın yerterden get irt ... 
tiği kuvvetlerle her h•rkedilfn ki
lometreyi çok pal)alıp ınaletn .. ğe 
aznıetmiş olduğu anlıı~ılıyor. : >i· 
ğer taraftan Alman ordularının 
nakliyatuı'ı temin eden iltisak- ıııcr
kezlerinden €am br.ai üzerine de 
Valençienne'in cenubundan Fran· 
sız - Belçika kuvvetlerinin '"' -
detli bir taarruz yaptıklarını Al. 
man tebliki de tasrlik ediyor. Al-

'DEV AMI 3 üncü sahifedei', 



2- S O N T ~ L G it A "r -21 MAYIS 194& 

OskDdar ~ 
yolları 

[fr!_~ 

COK KOŞAN 

ÇABUK YORULUR 

İh< defadtr ki, bu sütunu doldu
ran fıkraların mevzularını seçer
ken !!;i.içlük çekiyorum. Çünkü, as
ken t..Oli~ler dahi, vaziyetin. ha
diselerin saat başına bir değiştiği
ni ~öylüyor. Ben, bir yazı yazaca
ğtm. Bu yazım, en erken bir yarım 
gün sonra intişar edecek!. 

Anlasılıyor, artık, fıkracılıkta 
da bir c yıldırım usulu• keşfetmeli! 
Fa at. bunu nasıl yapmalı?. Yal
nız bir eski söz vardır: Çok ko
.;an çabuk yorulur. derler. Neme 
laztm .. 

STOKLAR 

VE STOP 

Almanlar, bu sefer; ı:arıı cephesi 
taarruzunda, en al'ır tanklarını 
kullanıyorlarmış! Bunlar o kadar 
çok benzin sarfediyormll.5 ki, ik -
ınal kıt'aları, tankların ihtiyacını 
zamanında yetiştirem""8e, bu mü
barekler stop edip, olduğu yerde 
kalıy<ırm~!. 

Almanl2r benzin, demir ve saire 
gibi iptidai maddelerden mah -
rumdurlar. Nihayet bir miktar 
stokları olabilir. Bana öyle gelir 
ki, müttefik ordular, bu sefer, Al
man kuvvetlerini yıpratmak, her 
nevi stoklarının azalmasını temin 
etmek yolunu tutmuşlardır. 

Bir gün, bütün stoklar stop etti 
mi, iş tamam!. · 

BAHAR VE KIŞ 

MEVSİMİ 

ğil! Fakat, 194-0 yılı baharı ne ya- 'N-z ıa· a .. e açıla-
zık ki, Avrupanın ,..üzünü güldü- c:ı im p n gor 
ren bir mevsim olmadı. cak olan yollar nere-

Bütün harpler, bütün tarih. bo-
vunca, aşağı yukarı hep baharda terden geçecekler ? 
başlar. Bilemediniz yazl1l·:. Galiba, 
bu gidişle, insanlar, butun yılın Şehir meclisince kabul olunan 
devamınca kış n;ıevsimine razı ola- Üsküdarın nazım planı mucibin-

ak ı ce Üsküdar iskele meydanından c !ar .. 
HEY GİDİ 4 büyük ve esaslı yol ayrılacağım 

haber vermif ve bunlardan ikisi
GAFİL HEY!. nin geçece~ yerleri kaydetmiş • 
İstanbulda çıkan ve 111,.oo;a bır tik. Bugün de dilier ikisinin güzer

yabaneı devlet taraftarlılı yapan gabını yazıyoruz: 
bir ecnebi ;:azete, Millet Meclisin- İskele meydanından başlayıp 
de grçen gün konuşulan musiki Boğaziçine uzanacak olan yol 
meselesinden bahsederken, garip mevcut Üsküdar - Beykoz şose -
bir üade tarzı kullanmış!. sini takip edecektir. 

Yani, dünyada neler oluyor, siz Üsküdar• dahile doğru bağlıya-
neler konuşuyorsunuz, demek is- cak diğer yol Kısıklı traımvay cad-
tiven bir eda... <lesinden Şileye uzanacaktır. 

Biz bu yaztdan haberdar olunca Tramvay caddesinde .Şeyh Ca-
bu yabancı gazeteye ktzmadık. mii• önünden aynlmak ve Bul
Hatta güldük: Çünkü, zavallı ga- gurlu camii önü ile, Dere cadde
fil!. Hem de gafletin en derin ku- 'sinden geçmek üzere Çinili camü
yusunda!. Şunun için gafil ki, yıl- ne de veni bir yol uzanacaktır. 

Halayda 
kalkınma 
isken derunun imarı 

8 ve yeni liman ıçın 
milyon lira sarfolunacak 

Hatayın imarı için 5 yıllık bir 
program hazırlandıf(ını haber ver
miştik. 

Bu hususta ald.ığ>mız ıın ü tem -
ııniuı malfunata göre yalnız İsken
derunun imarı için 8 milyon lira 
sarfolunacaktır. 8 milyon liranın 
5 .milyonu yeni !~enderun lima
nına harcanacaktır. 
İskenderun ile Gaziantep ara -

sında büyiiık bir asfalt şose, iktı
sadi vol tesis olunacakttr. İsken -
derunda büyük bir balık konserve 
•fabrikası ve sebze, mevva billeri 
ile turistik otel de inşa oluna -
caktır. 

--~><>---

Çalışmıyacak radyolar 

!ardır içimizde yaşadığı halde, ha- Bu tali yol Yenimahalle cad -
ıa, bizi tanıvamarnış!. <lesini takip edecok ve KlstJdı cad- ' 

Yahu, sen bize ne bakıyorsun?. desinde Şile yolu ile birleşecektir. 

Radyolarını çalıştırmak istemi -
yen halkumzın en nihayet bu ay 
sonuna kadar oosta, telgraf ve te
lefon merkezlerine müracaatları -
nın icabettiği dün şuıbelere tebliğ Simdi musikiden bahsederiz. Şim- Bu hizadaki Evliyahoca sokağı 

di, zatıalinizden! Anlarsın, ya!. -pek sık ve dar olduğundan is-
MiSAFİRLİK timlak ımasrafından korunmak 
TERBİYESİ icin mevcut volun 350 metrelik 

kısmı terkedilecek ve ayni za -
Ayni mevzua dair biraz daha la- manda yeni yapılacak merkezi ti

.kırdı etmek ihtiyacını duyuyo - caretgfıh sebebile açılması mec -
rum. Nezaket, terbiye denen bir buri olan yukarıdaki yoldan isti -
kaide vardtr. Bir memlekette bu- fade olunacaktır. 
lunan bir yabancı, orada misafir ı-:::============::-•ı 
demektir. 1 

1 
1 

Bize aıtöylemeseleler vardır ki, KÜÇÜK HABERLER 
Bu mevıular üzerinde, ben, ken-

olunmuştur. 
Bunların radyoları hemen mü

hiirlcnecektir. Ay başından sonra 
da biç bir mühürleme müracaatı 
okabul olunmıyacaktır. 

-<>---

Belediye hisıesi 
Şubat ve mart 1940 aylarındaki 

gümrüklerimiz varidatmdan Be -
ledyeler için ayrılan % 10 !arın 
tevziinc başlandığı Belediyeye 
bildirilmiştir. 

Mes'ul kim? 
1914 yılı ağustosunda başlıyan 

büyük harp, bugün, zihinlerde bir 
hatıra bile değildir. 26 sene evvel
ki o dünya kavgası, bugün tarih 
kitanlarmın sahifeleri arasında u
;yuyor. Çünkü, 1939 eyliilünde baş
byan yeni harp ve şimdiki seyri, 
insanların maziye ait hatıralarım 
unutturacak kadar çetin, mühim 
ve bilhassa şümullüdür. Daha şü
mullüdür, çnükü, bıı&finkii hu -
bin gaye ve davası tarihi manada 
czafer. veya «mağli'ibiyet. değil, 
tamamen cvarlık> veya cyokluk> 
davasıdır. 

Büyük harp, eihan harbi, wnu
mi seferberlik adlarile andığuruz 
mazinin o müthiş kavgası, ne ya
zık ki, insanların makul idrakini 
ve selim hislerini terbiye eden bir 
vasıta olmamııtır. Olmamıştır, çün
kü, aksi halde, bugünkü fırtınanuı 
kopmaması liızım gelirdi. 

Beynelınilcl politika .lafı güz~f· 
ına göre, 1914 savaşının nıes'ulleri 
henüz kat'i olarak tesbit edileme
miştir. 26 ;yıl var ki, bu nokta, hali 
münakasadadır. 

Fakat, düpedüz hakikat de şu 
ki. ıne.5'u1 rnalUm, müsellem ve 
müsecceldir. 

Yarın, bu harbin nıcs'ulü arana
cak .. E\'ct, nıes'ul kinı?. Ve yine 
uzun yıllar, sahifeler, ciltler bu 
nıc,·zuun ınünakaşnsı için kalem, 
mürekkep harcıyacak. 

Fakat, yine, düpedüz hakikat de 
şu ki, nıes'ul, daima ayni •ma· 
Ji'uo .. , ayni cnıüsc)Jcın ... ve ayni 
«müseccel> dir. 

REŞAT FEYZİ 

Kahve ve 
gazinolar -Yeni zabıtaibelediye 

talimatnamesinde bun
lar ve mahallebiciler 
için konulan hükümler 

Yeni zabıtai belediye talimat -
namesine konulan hi.i!küımlerin 
tatbikine öniimüzdeki aydan iti -
ibaren başlanılacaktır. 

Belediye reisliği talimatname
nin eşnaf ve dü.ld<Ancılar ha'lııkın· 
daki maddelerinin tama:mile tat
bikini temin için; her semtteki 
tekımil dül<kanları tarama usulü 
ile ayrı ayrı tetkik ettirecek ve 
bunların talimat.namedeki yeni 
esaslara aykırı yerleri tesbit olu
nacaktır. 

Tekmil kahve ve gazinoların 
çay, kahve pişirilen yerlerinin 1,~ 
metre yüksekliğe kadar duvarları 
mermer, fayans, karosimen, moza
yik döşeli veya çvment.o dôşeli 
bulunması ve tezgahların üzerin
de de mermer, cam veva mozayik 
kaplı olması yeni talimatname ile 
mecburi tutulduğuıidan bunun te
m.in edilip edilmediği de araştırı
lacaktır. 

Yine tekmil kahve ve gazino -
!arla mahallebici ve pastacılarda
ki masaların üzerleri muhakıkak 
mermer, cam, mozayiık, cilalı düz 
tahta olacak veyahut ~ık renk 
örL.ılrle kaplanacakttr. Pastacı, 

:mahalkbicilerle gazino ve kah -
velerde kadife, kaba hasır, cilasız 
tahtalı sandalya ve koltuklar kul
lanllması da menolunmuştur. 

aııd 
General VeYJ 
baş kunıan ~~~f.\-~ 

Yazan: Ali Keıııal S bit' Yu 
· 1 rind•" ~·~ İngiliz muharrır c kil (I ... 

nin dediği gibi harp çı. yeli>•: ~"-
. k yen• ~· ..... 

her tarafta bırço bir o •' ~~ 
diplomatla sivillcr~cı~11,ı,tlt· ~ti~ 
dar da erkllnıhorp tUr ı.ıtc k• ,. ~ ra 
!arın birçoğu gc_çen eY''"l ol;~ llu 
dünya vukuatı ıle 111~· Ji ~· , 
mış, hele askerlik. ınesii;,,ıı"'' il' 
ıan'atı nedir lııç b d• b~ ~ 
kiın.Hlerdir. Faka! 1~ ol•~• 1,,. 
mahsus bir fevkalade pıiJI• j• 
en çok fikir yürülc~_lc{;),enl•r,.ri~ la 
!arını bağırarak 5?1~ı 11t1b• ··I h 

d ' İ""' ti~ "<V onlar ır. Yme o no· da b 11pı • 
teV1iye eıliyordu: Bir~~ne b•ı-•11,ı ~ senclerdenberi mcsleg~kalı•": 1;,I 
hasretmiş olanlara bır ·ul• ' pJ 
halde büyük işlerin ın•:,okl•'' ' 
yüklenmiş olanlar ) aP "(il l ? 

daha iyi bilirler. ··r.jjsıııck ,'er-' 
Fabt evladını do• k•tl'rd ~r 

b~rbe yollaı_nış ı.ncnıl~,osiY'ti,~ııl' ~~ 
karı unıumı:venm lı•·. ·el ol" ıı"' ~li 
dar da tabii bir keYfıY ;si•dt 1

1 • ı;;: 
İşte buradan cephe ge~l<>ek 1'' dl 
nevi kuvveti dain•a.. ;i~11ıert 11 

dl' 
mak, düşmanla d0 f bir k~\ıı' 
metanetini bu suret e . cı~' 

e1r'"1 ·iı ~~ 
ha arttırmak ntcs .,ı~drl••.,ı 
Harp zamawnın fc_,·~· de ria~ ı1ıt 
hede ve cephe g~rıı~ 111 1':1 1&~,r 
dilmesi elzem bır ta. de) i d~ ra 
koymaktadır. ıbıl ı..aı. ~;;ıJ~t' 
bin sevk ve idaresı~ıtiııl•t 
olana ka~şı ta.m bir 1 ,ıı • 'ıııe 
mek te,ktl edı)or. lıPlk~JII Jil1 '1-a 

Müttefik ordul:.r, li1' >'~ı~r ~t 
danlığındaki d~gış~k bil 11ı~şcr•• 0 
kadar tekrar cdıln11~ O• 11;r. I< 

Bu sene bahar, Avrupa ufuJ<Ja
rına güler yüzlü bir çiçek demeti 
ile değil, top sesleri. tayyare gü
rültüleri ile geldi. Tevekkeli de -
ğil, bu yıl, baharın geç kaldığın -
dan şikayet edilip duruluyordu .. 
Mü bar ek nasıl geç kalmasın ki, 
başına gelecekleri daha evvelden 
bil •yormuş!. 

dim, enine boyuna laf ederim, ten- * Münhal bulunan Hasköy na
kit yaparım, münakaşa ederim. hiye müdürlüğü için yapılan ım
İyi derim, fena derim. tihan neticesinde mezkür müdür- Bu paralardan şehrimiz bel<! - l================I 

Mekteplerde imtihan!ar 
Y ıkanmtş fincan ve bar<laklar 

tezgah üzerinde durmayıp, came
'kan veya raflarda bulunacaktır. 
Paslı tak•m, catlak fincan kulla
nılmıy:.caktır. Bu cibetlerde s~kı 
kontı ol olunacaktır. 

zaları tazeleınekte?ır. şafı>IY' l>'" ~" 
Gaıuelin değerli bır ıcr4'' ,r u 
Nasıl yetiştiiine, !"'1'.~ılıP ·ı ır \ iı 
nasıl çalıştığına daır ~r:ıllı ,~iJI 

Uğursuzluğa inanmak doğru de-

Fakat, bir yabancının ağzını aç- lüğe Ferit Avni tayin olunmuştur. 
masına tahammül edemem. Bir * Lise ve orta mekteplerde ya-
yabancı a~zını açmıya yeltenirse rın öğleden sonra dersler kesiJr,. 
terbiye!;izlik etmiş olur. cektir. Sınıf ı;ıeçen talebelerin i-

diyesine 74 bin 80 lira olmak üze
re en büyük hisse, Van belediye
sine de 940 lira olmak üzere en 
küçük hisse düşmüştür. 

Hoş, fazla açarsa, o ağzı tutunca simleri ayın 25 inci cumartesi gü
yırtarım, ya ... Havdi, neyse, söy- nü talebe velilerine bildirilecek - İcçilere pasif müdafaa 
!etmeyin beni, fazla!.. tir. y 

AJL'fET RAUF * Şehrimizde ekme.klik unlar konferansları 
stoklarının, iki aylık sarfiyata tL~ 
kabül edecek bir hadde çıkarıl - Şehrimiz fabrika ve imalatha
ması dün vilayetçe Ticaret ve Da- nelerindcki isçi ve ameleye pasif 
biliye Vekiiletindeı! i•tenilmiştir. müdafaa ve zehirli gazlerden ko
Buna sebop, değirmenlerde bir runma hakkında '.konferanslar ve
haftalık un staku kalmış olması - rilmesi kararlaştmlmlŞtır. Bu 
dır. ımaksatla gaz mütehassısı ve kim-* Mütekait, eytam ve eramil.in ya mühendisi B. Hilmi Işık hükü-
3 aylık maaşlarının haziranın ilk metçe şehrimize gönderilmiştir. 
haftasında verilmesi için hazırlı~- Muımaileyh evvelki akşam Ka-
lara başlanılmıştır. ramürsel mensucat fabrikasında * Gümrükte bulunan 40 bin çu- ilk lronferansını vermiştir. 
va! kahve aybaşında çıkarılıp pi- ı::;;;,,,;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;~;,;;,;;;;;,;;;,,,===

iki kaptan dün adliyeye verildi 
D:in iki kaptan adliyeye veril

miı;tir; 

Dunlardan biri Hatay vapuru 
sahibi ve kaptanı Osman Marmara· 
dır ve mumaileyh İzmir Esnaf ve 
Ahali Bankasına ait pamukları 
Köstenceye götürmek ve dönü~te, 
Köstenceden Sümer Banka ait sal
lülozları ı;ıetirmek şartile Münaka
lat Vekaletinden ecnebi bir lima
na seyrüaefer müsaadesi oldığı, 

halbuki Köstenceden sellüloz ye
rine başka bir firmaya ait 41 vagon 
eresteyi, Hayfaya götürmek üzere 
yük~ ve ~türdüi!ü iddia olun
maktadrr. Düıı.kü celsede müddei 
umumilikçe kendisinin kararna -
me•·e ve milli korunma kanunu -
nun 36 ncı maddesine muhalif ha
reketindeıı dolayı 54 üncü madde
sinin 1 inci fıkrasına ııöre tecziye
si istenilmiştir. Ve bu cesıa 50 li
radan 500 liraya kadar para ceza
sıdrr. Muhakeme karara ka!mı.şta-. 

Adliyeye verilen ikinci kaptan 
da Köstenceden kaçak tuhafiye 
eşyası getirdiği iddia edilen Erol 
vapuru ikinci kaptanı Sabri ı!e 
Arslandır. İkisi de Sultanahn:et 
1 inci ceza muhakemesince tevkif 
olunmuşlardır. 

Hindistandan getirilen 
kaçak mallar 

Kaçakçılık suçile polisçe yaka
landıf(mı haber verdiğimiz Çini 
Türkistanlı Abdurrahim Ahunbay 
hakkındaki tahkikatın derinle~ti
rilmesine lüzum görülmüııtür. 

Bu suretle mumailey hin 1935 yı
lında memleketimize muhacir ola
rak geldiği ve tabiiyetimize gir -
mek için müracaat ettiği, fakat nü
fus tezkeresi çıkarmadan memle· 
ket haricine gidilmesi memnun ol
duğu halde buradan Hindistana 
l'ittiği arılaşılmıştır. 

Abdurrahim Ahunbay Hinda;ı
tandan döndüğü vakit zati eşyası 

[ <ı> il HIRSIZ KiM? 11 <ı> f 
Ynun: l&kender F. SERTELLİ 

- O halde keııdisine biraz ser- 1 
r-ave vereli_m de bir dükkan a:;
;ın.. Geçın.>ın .. Olmaz mı, anne. 

- Beni.mle aJay etme, Nebahat! 
Ciddi bir mevzu üzerinde konu -
.surnruz. ~uvar tahkire müs
tahak bir adam deg,ildir. 

- O halde, bir daha ı;telıdiği za
man kendisiııe, birincısinden faz
la bürıınet ederiz. M.aamafih ben, 
kendisine hürmette kusur etme
di~imizi ı;anıyoruro. 

Nebahat havuz başına doğru 
yürüyordu. 

"·eriman hanımın, Şehsuvar 
hakkındaki müdafaaları da öte -
kiler ıı:ibi boşa gitmişti. 

.... 
Şairin felsefe defteri 

Aşk ve macera romanı: 15 

Şeh$u varın kendine göre birQOlı: 
mantı.kları, fikirleri, felsefeleri 
vardı. O bu dagınık dfu:ıünceleri 
küçiik bir deftere kaydetmişti. 
Şehı;uvarın felsefe defteri, para 
cüzdanı kadar kıymetlıydi. O, l:ru 
defteri druma cebinde taşır ve 
icabettikce arar, bazı parçaları 

okurdu. 
O ı;ün de N riman ~.anımla ko

nll.5urken Anatole Franr.2'ın bir 
süzünu tekrarladı: 
•- Evlcmniyen insarlar, ku -

rumağ'a yüz tutmuş a[.a:a bt-n -
zerler.• Ne güzel, ne d·Jgru bir 
söz. değil :mi hanıımefer..di? 

Neriman Hanını ka-larını çattı. 
Çünkü, ou söz kızı kadar k<'· .dı:lİ 
de alakadar etmişti. 

yasaya tevzi olunacaktır. Bunlar, 
kilo başına maliyet fia tından 2 - 3 
kuru~ ve yeni verg,ilerden de 20 
kuruş zammedilmiş olarak satıla
caklardır. * Maarif Vekaleti mekteplerde 
kaii;ıt israfının önüne geçilmesi i
çin bir tamim neşretmiştir. * Ebedi Şefimiz Atatürkün es
ki zevcesi Bayan Latife Uşaklı üç 
senedenberi tedavide bulunduğu 
İsviçreden memlekete dönmüştür. 

arasında kaçak olarak bir miktar 
zaitfiran hu.lunuıu:;tur. 

Hindiııtana ikinci ıı,idişinin avde
tinde de. bu sefer kaçak astragan 
getirmiı; ve giderken memleket 
haricine ııizlice çıkardıi!ı 900 İn -
giliz lirasından başka beyanna -
mesiz çav da getirmiştir. 

Diğer taraftan mumaileyhin es
ki Çini Türkistan hariciye nazır
lığı vazifesinde bulunmamış oldu
ğu da Türkistan gençler birliği re
isi tarafından beyan edilmiştir. 

- Birkaç '7Ün yanımda kal.ması
na müsaade eder misiniz? 

Sehsuvar defterini uzattı: 
- Memnuniyetle. Ve kuvvetle 

ümid ederim ki, defterimi oku -
duktan wnra, bendenize daha faz
la kıv.ı:net verece-ksın.iz. Bilirsiniz 
ki. her muharrir - her yerde - ese
rile ölçülür. 

Neriman hanım defteri aldı .. 
Yanındaki çantasma koydu .. Bi -
az sonra gelen misafirler Şehsü -
varı çabuk kaçır11mlştı. 

Bir hatibin sözü 
Orta tedrisat muallimlerinin a

zaıni ınaaş ~adlerinin bütün dev ... 
let memurları gibi 150 liraya çı
karılması hakkındaki kanun layi
hası Jl.lccliste müzakere olunurken, 
bazt münakaşalar da geçti. Maarif 
encümeni mazbata ınuharriri, Ma
arif Vekili ve bazı hatipler layi
hayı müdafaa etmek mecburiye-
tinde kaldıl:ır. · 

Biz, burada, bir hatibin söyle
diği ~u fikir lizerinde durmak is
tivoruz: Muallimlik öyle yıpratıeı 
bir meslek ki, diğer mesleği bıra
kıp iHl ise gelenler değ.il, bu işi 
bırakıp ıli;;cr m6leklcre geçenler 
görülüyor. 

BüRHAN CEVAT 

maz ve yenmesi tatlıdır. Halbuki, 
eşek suda yüzemez ve eti yenmez .• 

-5-
•İstikbaJde '.le olabileceğini dü

şünıne! Bugün neysen, yarın da 
osun ... > 

-6-
cİlim, bize dünyanın tıo;ıarlak 

oldu~unu ı;:österdi. Fakat. dünya 
- faraza - uzun veya muhaddep 
olsaydı, ne olacaktı?!> 

-7-
Neriman Hanım, o ,gün misa -

firlerini u~rladtk:tan sonra, bah
çede yalnız kalmı tı. Şairin def 
terini açtı ve <ıirer birer gözden .. 
geçirımej;!e başladı. 

<Sabun köpürdükçe, elimiz te
mizlendi sanırız. Sa.bun ancak de

imizm üstündeki kiri alır ... İçi
mizi temizliyemez .• 

-8-
Şairin de!tteri çok enteresandı. 

Simdi bu defterden bazı parça -
ları sizinle birlikte okuyalım .. Zi
ra <airin hakiki kıymet ve hüvi
vetıni ba•ka türü! tebarüz ettir -
mek imkanını bu1amıyacağız. 

Defterin birinci sahüesinde şun
lar yazılıydı: 

-1-

• Yeryüzünde putperestler ol
masaydı, bey kelin manası kal -
:ıruudı.. 

-9-
• Veremli, basta olmadığım söy

ler. Sinirli, hasta olmadığı halde, 
her zaman ıztırabından bahseder. 
ikisi de kendini aldatıyor demek
tir .• 

- 10 -

Şehrimizdeki ecnebi ve ekalli
yetler mekteplerinde son sınıfları 
ilıitiren talebelerin •lise ve orta 
oıkul mezuniyet imtihanları• nın 
yapılacağı resmi mektepler de dün 
tesbit olunmustur. 

Tekmil ekalliyet okulları orta 
ve lise kısımlarının mezuniyet 
imtihanlan V cfa lisesinde, Fran
sız mekteplerinin Galatasaray li -
sesinde, Alman lisesi talebeleri -
nin İstanbul kız lisesinde, inııiliz 
ve Ameri.kan okullarının Kabataş 
lisesinde, İtalyan mektebi talebe
lerinin İnönü kız lisesinde icra o
lunacaktır. 

Bu pazardan itibar-<n 
tatil yapmıyacak yerler 

Dolmabahçe meydanı 
Dolmabahçedeki camiin etra -

fında 'bulunan duvarların tamami
le kaldırılarak tramvay caddesi -
nin genişlemesi kararlaştırılroış -
tır. Vali ve Belediye reisi B. Lfıtfi 
Kırdar evvelki akşam burada tet
kiıkler yapmış ve duvarların sür
atle yıkılması için icabeden emir
leri verımiştir. 
Diğer taraftan yükşek mühen

dis mektebi civarında bulunan 
tonos kemer de yıkılacaktır. 

-~-

Bir tayin 
Eı•üp kazası temizlik i.şlerı mü

dürliijtüne Beşik!a$ kaza31 temiı
lik işlerinde büyiik çalı, kan lığı 
,~örülmüş olan B. Faik tayin olun
muşt:ır. 

Avrupa Harbinin 

Bilfuntml fabrika ve >rrıalatha
nelcrle sanavi ;. yerlerinde hafta 
tatili yapılmamasının kararlaştı -
rıldığmı ha·'ıer vermiştik. Dün bu 
ıkarar tasdik ve refilllt ceride ile 
ncşredilımiş olduğundan bu cu -
martesi öll-leden itibaren mezkiır 
verlerde tatil yapılmıyacaktır. 
Ayrıca Darphane ve Damga 

matbaasında da ııünde 3 saat faz
la mesai yapılabilecei!i gibi bura
larda pazarları da çalışılacaktır. 

Her nevi iplik ve dokuma ima -
latbaneleri ve Sümcrbankın tek
mil fabrikalarında günlük çalışma 
ımüddetleri de 3 saat arttırılabile. 
cektir. 

500 Üncü yıldönümü 
İstanbul >ehrinin Türkler tara

fından fethinin 500 üncü yıldönü
münde şehir ııamıa merasim ya -
nılma•ı bazı tarihçiler tarafından 
belediye reisliğinden temenni o 
lunmustur. Bunlar; Fatihin ge -
ınilerinin hangi gece ve nereden 
peçirildiğinin de kat'iyetle tesbit 
olunarak güıer~ahın başında bi
rer abl-1n vapılmasını da temenni 
etmişlerdir. 

Yeni Meseleleri 1 
'~~~~~~~~~~~~~~~--------

Sinir harbi ve silah meselesi 
Artık sinir harbinden silah mu

harebesine geçildi. Olanca şid -
delile muharebe devam ederken 
miittefik memleketler için düşü
nülen ke;yfiyetlerden biri de mu
harebenin tam manasile başla -
ffil!i olmasınııı geniş bir nefes al
dırmış olması ve ilerisi için ruh
larda daha büyük bir emniyet ha
sıl etmesidir. 

duğundan bu manevranın tesirleri 
umulduğu kadar olmamıştır. 

Hakiki silill muharebesi baı;la
nuş ulmakla acaba sinir harbi kal
madı mı?. Hayrr, öyle değil. Mu -
harip memleketlerlı:ı kuvvetli or -
duları aylarca gayritabii bir sükun 
içinde bekleşirken büyük bir teh
like, ruhları kemirecek bir tehli
kenin tehdidi vardı: Muharebe et
meden harpten bıkıp usanmak. 

zı_lar b~~- d~i~ ç_ok c toıJjjl".tJ• lıi 
kir \'Prdl/lı ıııbı yıııe 1' fl~!'-4'. 
keri ua:vatındaki 11?_11;~01c).~r•'f ~t 
de az olmadığını ı:0• ııııt _,, ' · 

Liikin Şek> pir ınc~ 
1 

pir 'il' f 
muharebesinden nld1: 11cd• 1 tb' 
zuu canlandırarak ~8 11kıı>'' 
ze ba,ıanırken a~aı:ı ) ' 'r~ .• l" 
diyor: . ·tı0c5~' ~ ~I 

Hosuııuza &itsın, ıı~ ediP'" 'i; 1 

isterseniz öyle kab~ .10dif!• .ıvl•' )l;j 
çare ki talii bar~ b0

) 08 ~~ııı ı,4 ~. 
Fakat buı:;ü11ku Jı• ı. J~...,,,... 

yetleri talide mi ara!~;. V'_;iıl•, 
lecejii meselesi yok ı.oı•k~. 1 

istediği ne ise o :ı_:aP' et.iti ~~- ~ 
BaşkuwandanJııı:ı g :ı11J ı ~· 

renilen General ";;>~ı~• ~ıı' 
bir sevkulceyş üstıı 1 te ,ııır~ • \ 
letler arası bir şöbtC 111dP ,~ 
luııuyor. Harp zaın8" 0~ d~r. ; 
&örm~, sulh :ıanıa~Jllr , c . >J' 
larilc, neşriyatılc h1'1,ıer.ıııı>ıır. 
matının genişliğin.ı go bJİ~~Brı ~ 
ve kale~ sahibi bır ~er <";jıı ~ 

Müttefik memle~• bS''c a ,~ 
mum;•·esi bu ask•!'~· 0ıJ~~ 
suret.le itimada liiYt. ~iJI ı 
niyet ve kanaatinde 939 hD\.~' \ 

General Veyııand ıcrilc \~· ' ~ 
çok e\'velki ına~ılc leC•~ ·rt 1 
tüğü mütalcnlar~lc. ıı·tcri . >~ r~ 
tiirlü ihtimallerıu1tl1.r jı;iJI uı~' 
harbe giren mili«:, '. 0ııl• ,11 ~I 
vazifeler belircccı:111~ 11ı#~v 1 

du. Bu \'azi!eler an:• 8sı ... µ~ 
ve tin ;yüksek tutu "~i biı! .. .ı• 1 

sebat ile çalısmak ıı.:ı,,ıııı"J· ' 
ziyetlcrin elden. bır 1180ıJ>ıl' 
görülecek, bu ı':"tı ,pir· 
öylelikle çıkılabıicCC , 

·sı 
Yazı seri• v 

. cıe iJ.I: J• 
Bu ders yılı iç.Jl1 uf f'ı;o 

da gösterilen dekorıı d~" fı f· 
ımürekıkep bir ser~~ rıp,sııı<'~ 
ki 40 ı.ncı ilk okul ~ii ıııf 
kaymakamı B. Re 

~aç;;ılmışt~u-~, ::::::::::'?'~ı 1 

Blrl~l~in ~:~ı ı , 
Hepımızıo ~ ~ 

kal c:lır1 '5 · 
2 5 aydır .... tıı ~ 
' """.. , yan duvar ço "''~·' 1 

E .. te otur•" ok~ı,ıu; ı:~; 
yup datt.ıll' •'"' W rı.mızdan Ve 5 aY e ,eıl1 

bir mektupta 2!.kcıı ıı J-1
" 

müş.suyund• ç~ • ~d~jıl '., 
duvarlar~"!". ~ıııı·"~ ~~I 
ğındau sikil~ e ·iiııcr Jıl~ ~ 

H «İİll ~ • .ıı k ' L 
•- e~. "·· ı. tıit ,.. iJ" ~~r '• 

i;:un ve b~~? bU çok J~•'ıi~ı ~ 
gelip geçtı~ı ;;keli . ıe~ ~ 
kenarındaki d \ni lı'~i~el r 
herkes için 8 !it ve ~ ,,~ı" 
teşkil etmekte< riiseft ,.ı;t,, 

da seY . ıe ,v 
sıuılarııu~. bit fo<'" ,~ı<' ~ı 
sında çokuP ı11ııtıt. ıı•~ ı>" 
mesi de her 811 k•ı11lı~' ~'I N.,bahatin istihzalarına rağmen, 

sair Şehsuvar sık ~ık köşke gelip 
ı;tidlyordu. Zaten öteki taliplerin 
de hemen hemen gelmediği veya 
haber göndermediği gün yok gi
biydi. 

- Doğru söyliiyorsun amma, 
Şehsuvar Bey! dedi. Evlilikt" iki 
tarfın da muvafakati sarttır. Bir 
tarafın bu işe karar vermiş olması 
bir mana ifade etmez. 

- Evet. Bir ıınana ifade etmez. 

.Mücrimi hor görme! Herkes 
kendi vicdanına kar~ı b.ir müc -
rimdir .• 

-2-
cAynada, yalnız kendimizi de

ail, bazan da arkamızdakini görü-

Kaç aylık tecrübe harpteki mem
leketlere gösterdi ki sinir harbi 
denilen bal hem çok mukavemet 
istiyor, hem çok uyanık olmayı. 
Alınan tarafı müttefik memleket
lerin sabrını, tahammülünü tü -
ketmck için ustalıklı her vasıtaya 
müracaat etmiştir. l\<feselft uzağa 
gitmeğe ne hncet? Geçen ay Nor
veç harekatı başladığı zaman bi
taraf İsveç memleketinden Lond
ra)·a hep İngilizlerin muvaffaki
yetine, mü.tefiklerin galebesine 
dair haberler yağdırılmış, lakin 
vaziyetin hakiki mahiyeti yine İn
gilizler tarafından meydana kona
rak askerin çekilmesi mevzuu bah
solunra hveçten gelen malu -
n1atın asıl ve esası ne olduğu an
laşılwı~tır. Yani o bitaraf mem
lekette Almanlar evvela ·mütte -
tiklerin galebesini işaa etmekle 
müttefik memleketler efkarı u
muıniyesini sevindirmeyi düşün
müşler, çünkii sonradan da o nis
bettc yeis ve heyecan olacağını he
sap ederek •ini.r harbinde büyük 
bir manevra çevirmek istemişler
diı:. Bereket versin öbür taraf da
ha evvel hA.kikati ilaıı etmiş ol • 

İngiliz ve Fransız orduları bu
glln artık harbin hakiki mücadele 
safhasına girmiş bulunuyorlar. Si
ııir harbinin sinsiliği yerine silah 
muharebesinin apaçık cereyan e
dişi var. Muharebenin bu safha 
\•e şekle girmesi ruhlardaki şüp
he ve tereddüdün bakiyesini de 
silecek, bilakis mücadelenin şid -
deti karşısında azim ve iradeyi 
kuvvetlendirirken cephedeki as -
ker galebe ve muvaffakiyet ümit
lerinj hiç bırakmıyarak döğiişebili
yor, Fakat siliıh mnbarebesi baş
ladıktan sonra sinir harbinin cep
he gerisinde nasıl devam ettiğini 
hatırdan çıkarmamak lazım. O
nun için sivilin vazifesi, askerin 
işini kola~laştırmaktır. 

Eyüp ~aynı:ııııiY"rt,ıi ıı' 
çcsi bu ı~e Y ·e cJ1l11 ~•~ .\ 

hayat ' . ııe•· ·ı 
mızın . erııJ1. l 1 ııı. jf· 
mına beiedıY , i chc",.tl'~ ,ı 

nesnı ·ı 1f"' . ,. 
rekete gccı de•'' 11 ,.~ıı ; 
rica cdcrinı.>f z,5 a ... c~ f 

Bir ql(un şalr Şebsuvar, Neriman 
hanımı ziyar~c gekli~ za:man 
- ~unkü o hala kalenin içinden 
fethedilecelini sanıyordu ve kı -
zından ziyade Neriman hanunla 
ııörUMordu - yine Nebahatin an
nesile bahçedeki kameriye altında 
ioasbaşa kahruştı. 

Fakat, bu biraz da sizin elinizde
dir, Netiman harum! Eğer Neba
hat hiliı muvafakat cevabı ver -
ıındeiyı;e, bunu benim kadar sizin 
de beceriksizliitinize atfetmek li
ııım. 

Nebahat bahçede dolaşıyor ve 
danteıa örii'.Yordu. 

Neriman Jıarum, şairiı:ı defterini 
istedi: 

.sakal insana hürmet telkin e
der. Şayanı hürmet olan, ruhtur.• 

-3-
cSahtekarların sevimli olma -

sının bir se:.ebi de, taklitteki mu
vaffakiyetleridir.• 

-4-
cNebatatla hayvanat arasında 

bazan ııarip mukayeseler yapıla
bilir: Meseliı. balkatıai!ı suda bat-

rüz.> 
·- 11-

cRuhumuzu okşıyan her ses, en 
güzel musikidir.> 

-12-
·Saadet, bir telakld meselesidir. 

Anlasan çiftler, o dakikada ken -
dilerini mes'ut sanırlar .• 

(Devamı var) 

Muharip memlcketlcrlı:ı ruhiya
ta vakıf, kalem ve kı1M; sahibi mu
harrirleri için bu en eheuımiyetli 
bir mevzudur. Harbin zaman geç
tikçe türlü safhaları görülecek, 
türlü neticeleri olacak. Davasında 
haklı olan taral için bu harbi ka
zanmak yalnız lazım değil, zaru
ridir. 

• • 

l .,,.:ı - ,-c r, u Son Te .,. ,·aP .9V r 
t .. lü kaldı.rılnu. ,nı•' ,ıı 
ur fa 11 d ı\'ıı ' 

r.iik bir ınasr~ li ı J;~ 
t hJıkC • pl 

lan bu e d lne•ir 
hemen knl ırıriZ· 

l ··-it ed• vet e u ..... 



4tiııa 21 (Hususi)- Atina a -
~ Turkiye ile Yunanistan ara

siyasi mahiyette ınüzakere
tapılınakta olduğu hakkında 
llulgar gazetesinin neşriyatuıı 

yaptığımız doğru değil 
tekzip etmekte, Türkiye ile Yuna
nistanın uzun nınandanberi bir -
birlerine bağlı olduklarını ve yeni 
müzakereleri icap ettirecek hlçbir 

vaziyet olmadığını, iki mem1eket 
arasındaki anlaşmaların hepsinin 
neşredilmiş buhınduiunu bildir -
:aaekteolir. 

Helçikada müttefik ordusuna alınabilecell 
yaşta olan eşhas Fransaya geçiriliyor 

~ İ'anne 21 (A.A.) - •Belçika> met ve hükUınet, zorla işçiler or- ı melerini temin etmelte u~aşmak
~vas ajansının muhabiri iyi dusuna alınabilecek olan bütün eş- tadır. Bundan başka fabrikaların 

at al:makta olan bir ıınem- hasın bilhassa 16 ila 50 yaşında alat ve edevatı, her nevi nakil va-
b istihbar ediyor: .. 

1 "'~ka cephesinde vaziyette bulunan kimselerin, POstacıların, sıtaları du.şman tarafından kulla-
~ Uf vardır. Müttefik kuv - simendifcr amelesinin, mühen - nılınaması için emin yerlere nak-
\ Alman tazyikine mukave- dislerin .. ilah .. Fransaya sevket - !edilmiştir. 

· lllerikada müttefiklere yardım sesleri kuvvetleniyor 

~~ton 21 (A.A.) - Ayan May, muharebe cephesinin şim- de !kalması ve askerlerimizi bu 
• ~~ İnin ordu enciimeni reisi di Framada bulnduğunu kaydet cepheye ı:ıön<lermek medburiyc -
' ~yoda bir hitabe irat ede-A, tikten sonra demiştir ki: tinde kalınamaklığ>mız için !azı.ın 

lnerikanın müttefiklere ih -
,, · ları olan bütün malzemeyi •- Hürriyet için mücadele e- gelen malzemeyi niçin f<(indermi-

ı;;;;ii~avl;e;;:;·ele;i~i~ep~ekı~u~uh;kk~nd=?~eni tafsilat 

, ~nd~a 21 (A.A.)- Hava işleri yare da!i topl.ar.mın ve Alınan av- Yanı:ıınlar <'Ok uzaklardan görü -
~tı, İngiliz hava kuvvetleri- cı tayyarelerının müdahalelerine nüyordu. 
l8 nıayıs tarihinde büyük bir rağmen mütemadiyen pike sure- Bu esnada Wellington sistemin-

~'-~~ dahilinde dü man kuv- tile hücuınlarda bulunmuşlardır. deki boonbardıman tayyareleri 
tının tahaşşüt noktaları ıle Gece hucwnların hedefleri ara-

, are meydanlarına ve müna - sına Hanovra vakininde Duisburg garbi Almanyarun münakalat 
t dövüm noktalanna karşı yap- benzin depo•u ile Gembloux, Gi- düğü.m noktalarını bombardıman 

r· ' •ldııkları taarruz hakkında vet Dinent ve Namur'daki düş - e1ımişler ve mühim hasarata sebe
"'1nıı.·m malılmat vermektedir. man hatlar.• ııerisinde bulunan ibiyet vermişlerdir. 
"•tıd· ıı k --ı d d Namur'un cenubunda Sambre I'. b ıız Blenheim sistemindeki yo ar v~ opru er e ahil olmu.ş-

r \ı. ~rdıman tayyareleri, Landre- tur. Duısbourg benzin deposuna nehri üzerinde kiıin bir köprü 
1 1ikaınetine doğru yürümekte al'>ır bombalar atılmış ve birçok bombardıman tcsirile yıkılmıştır. 

~i l\lınan takviye kıtaatının i- iniHil.k~ar v~ku~ ge!mistir, Gemıbloux yakininde bir yol üze-
lıarekatını durdurmağa te>eb- Donuşte In"ılız tayyareleri, cu- rinde vürü"i'- halinde bulunan 

~ 'lnıişlerdir. B;r motörize kuv- ma "ecesi içlerinde yangın çıkınış Alman kıtaatı mitralyöz ateşine 
i k~rsı tanı isabetler yapılıııış- olan benıin denolarının hiılii .-an- tutularak da{(ıtılnııstır. 
ngıJiz tayyareleri, Alman ta~·- makta olduklaı:"ını l(Örmüşlerdir 

;ı1 işgal edilen yerlerde para kıymetleri 
1 ~~!in 21 (A.A.)- Almanyanm · Bir Holanda florininin kıymeti Bir Lükseınburg frangı, bir 
, ti;0\ lltında b~unan arazi~e. t~ bir mark 50 santimdir. markııı 50 santimidir. 

1 ~ıd e~en te~ıye senetlerı .ıçın Bir Belçika frangı, bir mark 50 Bir Fransız frangı, bir markın 
~· akı teadul esasları tesbıt e- santimidir beş santimidir. 

ıtştir. • 

Harp Balkanlara geliyor mu ? 
\ (Başmakaleden devam) 
\ij llıiı ihtimalin vuku bula bile -
~· kani değiliz. Almanlar için 

1 a li İngiliz ve Fransız or
~nı yenmek, bu suretle harbi 

~~ ek ve kazanmak olduğuna 
f ~ llalkanların sükun içinde bu
.~ ı hedeflerini başarmak yo-

i• ; ~endilerinin ekaıe~ne an-
ı t; ag sürer. Durup dururken ye-

1 ~r cephe açmak ve garııteki 
~ . netice ener )ilerini ihlitl et
'ıı IStemezler. 

,r ' ~"t blkımdan garp cephesindeki 
·~, '~1•tın Balkanlara şimdiki hal-

ı \'ıııllıanya hesabına hiçbir tesiri 
~ l' ~lt gerektir. Italyanın va
~ı 1 llzerindeki tesirin< gelince, ,b: A.lmanlaryı. Fransayı nıai;'
\1 debileceğine yüzde yüz ka
'lr lıetirmeden harbe girmiye -
;\'''.. bu takdirde dahi girmesi 
~lltıhelidir. Çünkü, İuııilız ve 

Ji' ~Y ıı donanmasının iş beklediği 
'it ~tı.uı asla gözünden kaçmıyaS ~hakikattir ve Italya haıbe 
11 d~ırnı.,., Akdenizi lıekliyen bu 
~01laııınalara boğuı,acak mu
ı.:•lt, ~I bir iş ve hedef çıkmış o
~iı ltalya sahilleri herhald .. bu 
ı,.:~t~ devlerinin cehennemi ate -
.~n tııasun kalamıyacağı gibi 
~~ lllası da Adriyatiğin içinde 
'lhılllıya mahkum olac8k ve 

lıs, llabeşistan anavatanla 
~~- 1•1asını ancak rüya halinde 

' 
1 '<:ekı· 

~~ ~ 1 ı;ı,:ak, bütün buıılara rağmen 
~li~arbe &'irerse dahi bizim ka
l1_~t; ıe göre onun da veçbei ha
."l,I A.1

1 
manya ile birlikte asıl 

~·~ ,
0 an Fransa ve Fransız or

f' ;~lııerine saldırmak olacak ve 
1 ,1~ or~u şimalden ve cenuptan 

,~1h. ıstila eylemek &ayretine 
~ ~ıı •. 
'~ı:~lt hasmı yenmeden, büyük 
~) •ı ekarte etmeden ne Al -

~'ol, ne ltalya için gaveye vasıl 
0,}•çbir zaman mümkün ola

~"ııı· ~•na göre Italyanın da ev
i"' ltde Yugoslavya üzerine 

~r ıı "::_r_da bir taarrıua &eçmesi 
I" ~lı.ı;:-aıak gerektir. 

·ı ı 1 ~ "Dın harbe girdiği takdir-
4~· ı v llalkanlara, hem dç Fran-
Jı"r '; ~~ •YıU zamanda Filistin, Su-
,ıl. 1<ı 111 1~ 1 r gibi ~ark Akdenizi hav
,~ . ı,, b~ s~ı rmaları imkansızdır. 
~ ~~v"" ınıkana sahip olmalarına 

lı...'• 'et.leri, ne kudzetleri yete
~rı 1 llıbi Fransaya hafif kuv
L~ ıı: •aldırmaları da varit ola
~ıı~. Vle bir hareket için evve
\,'~i •' A.lıııan ordw;ıınun ken -
~~ ~t~atısız oxdularını venmiye 
\~Ya er olduğunu kabul etmesi 
\.-,,.1'vlluı kendi•ini miialıasıran 
~i . 1~ ve Balkanlara tahsi• 
l.~.leı illtııa eder ki, böyle bir 
~'ldir.de hu&iin irin muhtemel 

Çünkü, Fransız ordusu ve ordu
ları Alman motörlü ve zırhlı kuv
vetlerinin kısmi ınuvaffakiyetle
rine u?men henüz taptaze ve har· 
be "irmemis olarak duruyorlar. 

General Veygandın yeni bir 
stro ji ve yeni bir hamle ile ken
disini ve ordusunu göstereceği ve 
muharebeyi kat'i ve n;hal safhası 
ile kesi" atacağı günle.-·-, ol.lehi 
ihtimal içinde bulunuvonız. 
Herşeyden evvel, kabul etmek 

lazımdır ki, bugün Fransaya ta
arrruı etmiş olan Alman ordusu 
Bitlerin 25 sene kin ıle ve 20 sene
dir de her nevi hırs ile hazırladığı 
ve beslediği yegane taarruz ordu
sudur. Onun maP.IUbiyeti Alman
yanın kat'ı hezimet ve mağlubi -
yetinin ifadesi olacaktır. Bu ordu
nun ma~luıı edilmesi ile herşey ve 
her türlü ihtilat ihtimali biteı-, İtal
ya da sükUn ve sükiıtu tercih eyler. 

ETEM İZZET BENİCE 

lsviçrede bulu

nan talebemiz 

dönüyor 

İı;viçrede bulunan talebelerimiz -
den Ferzan, Celile, Ümit isimle -
rinde üç bayanla Adnan adında 
bir genç bu sabahki ekspresle 
memleket.imUe dönmüşlerdir. 
Bunların bir muharrlmize an -

!attıklarına göre, İsviçrcdc bulu -
nan talebelerimiz pey<derpey Fran
sava ı:?eQmektedirler. İ1k partide 
hükumet namına okuyanlardan 18 
ve kendi hesaplarına tahsil eden
lerden de 18 talebomiz Fransaya 
geçmiştir. . 

İlk taarruz ıı;üıı.ü; Isviçrenin de 
istila edileceği halk arasında şayi 
olmuş ve trenler, otomobiller, o
tobüslerle birçok kişi akın akın 
Fransaya geçmişlerdir. Bu meyan
da 16 talebemiz de saç sakala ka
rışmıı; bir halde bisikletlerle Fran
saya PeQmişlerdir. 

Diiier taraftan Almanyada tah
silde bulunan talebelerimizden bir 
:ı,_~~ bu sabah şehrimize dön •

1 
iki imalathane yandı 

Dün akşam üzeri Marpuççular
da Salihefendi hanında Sava a
duıda birine ait iğne imalfıthane
sinden yangın çıkmış, üstündeki 
Hayıma ait çanta imalitlıanesi de 
yandığı halde söndürülmliştiU. 
Yueıııın eiektrik konlaj'pndan 
dktıVı anlaşılmllktadır. Savanın 
iınalithaaesi $iıortasıx, llıcymwı 
iJna)ithcnee;I $OCIO ~ aieorta • 
hılır. 

Asker gözile 

cepheler 

(1 inci sahifeden devam) 

manl:ıra göre bu taarruz püskür
tülmüştür. Fransız tebliğinde de 
bu taarrıı,ı teşebbüsünün iııkişafı
na dair bir kayıt olmadığına naza
ran, Alman muvasala yollarıaınıu 
hakiki bir tehdide heniız maruz 
bulunduulanıadığı hükmünü ver
mek mec:buriyctindeyiz. 

Maama!ih püskürtüldüğü bil -
dirilen Fransız Belçika kuvvetle
rinin Paris ve Amiens üstüne iler
Jiyen Alman kuvvetlerıni müşkül 
mevkie sokmak üzere yeniden, 
daha şiddetli bir taarruza girişe -
miyecejii söylenemez. 

Bu harekattan da anlaşılıyor ki 
teçhizat ve vesait bakunlarıudan 
müttefikler ordularından daha iyi 
hazırlaumı~ olan Almanlar mü -
dafna eden kuv,·ctleri ıiağıtacak 
bir neticeye varamamışlardır. 
Fransız başkumandanlıjtmın şe

hirleri ve kilometreleri feda et -
mesine rağnıen vatanı kurtaracak 
kadar toıılu kuvvetleri bozulma -
dan elinde saklıyabilmesi de bir 
ümit kaynağıdrr. 

Belçikadan şimali Fransaya 
muntazaman çekilen İngiliz - Bel
çika kuvvetlerinin harekatı da mu
vaUakiyctle başarılmııı addoluna
bilir, Orada da Alman ordulan 
müttefik orduları parçalamak pla
nını başaramamışlardır. 

Esasen bunu yapamadıkların -
dan dolayıdır ki, şimdi Amiens üs
tüne doğru olanea hı:r:larile saldı
rarak denize ulaşmak istiyorlar. 
Bu suretle şimalde yapamadıkları 
işi daha a,ağıda bir daha tecrübe 
ediyorlar. 

Alman ordularınm Paris istika
metindeki zorlamalarile, denize 
ulaşıp mütte!ikleri ikiye bölıne te
şebbüslerinde ne kadar muvaf • 
fak oldukları akşam geç vakte ka
dar gelecek haberlerden anlaşı
labilir. 

Herhalde Fransız başknnumda
nının Parisi son imkanlara kadar 
müdafaa etmek istediği Sen Kan
tenden jlerli en kuvvetlere karşı 
muharebeye soktuğu motörize kuv
vetlerden belli olmaktadır. 

Candan temenni edelim ki, sev
kulceYl ehemmiyetinden ziyade 
manevi ehemmiyeti fazla olan Pa.
ris kvrtarılabilsin ..• 

iLAN 
1333 tarihinde Dıraıınanın Şim

şirli ilk okulundan aldığını diplo
mamı zayi ettim. Y eniı;ini alaca -
kımdaiı eslı:isiııin hükmü yoktur. 
• Kartal Anicara cedde«i Hane 

No. 125 Arif Şimşir 

Bulgarlar Türk- • 

lere taş kırdırıyOI' Ş l f A 
(1 inci sahijede1' devam) BULMUŞ di 10 aya da çıkarılmış buJoınmak-

tıodır.> 
DÖRT İNGİLİZ MilınlND.!St v 

DAHA GELDİ A G R 1 Karabük fabrikalarında çalış • 
mak üzere dört İngiliz mühendisi 
bu sabahki ekspresle şehrimize 
ııelmişlerdir. 
Diğer taraftan yarın saıbah şeh

rimize gelecek olan sempl.on eks
presinin bir gün<le altı defa veri
len tehlike işareti üzerine Paris -
ten kalkamamış olması sebebile 
İsviçreden hareket ettiği anl~
mı.ştır. 

FRANSAYA GİDECEK ÇEKLER 
VE POLONYALILAR 

Bu sabahki konvansiyonelle 20 
kişilik bir muhacir kafilesi de şeh
rimize gelmiştir. 

Ayni trende 19 kişjlik bir Çek 
mülteci kafilesi de vardır. Bunlar 
Fransaya geçmek üzere Suriyeye 
gideceklerdir. 

. Diğer taraftan şehrimizdeki Po
lonyalılardan bazıları da Alman
larla dövüşmek üzere ayni yolla 
Fransaya ı:ıitmekledirler. 

Bay J, O. C. Yazıyor : 
Elmeııiya okuyoruz. Tedavi gören 

il8ç1ar Va.mut fakat, ALLCOCK 
y~ bahsectiJince, kat'iyyıeın 
müba'iağa değildir. Bar zaıt akşam 
itatbillı: etti:ği bir ALLCOCK yakısı, 
biı- ııece zarfmda teıirini göstere
rek v~ devamlı s.caklııi< tevlliıd. e
deııek ağrıy.an mah..ıli. teskin et
miştir. 

ALLOOCK, romatizma, Juımbago, 
siyatk, delikli ALLCOCK yakıla
rile ş:fayup olmu.şl&rdır. 

ALLCOCK yakılarının tevlid et
tiği sıhhi sıcaklık, O'I'OMATİK BİR 
iMASA.J gibi hemen ağrıyan :yıerin 
etrafını kaplar. ALLCOCK yakıla
rıı:ııdailo; kırmızı d.ıire ve lkartal re
simli markasına dikkat ediniz. Ec
zanelerd? 27 buçul: kuruştur. 

Fransız mukabil taar
ruzu devam ediyor 

(1 inci sahifeden devam) ı !eri dün gece, garbı Almanyada 
Dün aka:mıki Alman tebliği La- ibirçok askeri mevzıleri, yürüyüş 

on şehrinin zaptedildiğini bildir- halinde bulunan A1ı1an kıt'alarını 
yordu. Almanlar En le lJaz nehir- bombardıman etınis. sose ve de
leri arasında ilerlediklerini de ila- miryollarını tahrip eylemiştir. 
ve ediyorlar. Bu takdirde bu cep- Cumartesi ve pazar günü 55 Al
hcden Rens'i hedef tuttukları man tayyaresi düsürüJnıüştür. Bi
anlaşılmaktad1r. zim zayiatımız bunun yarısı ka -

Paristeki kanaate göre, Alman- dar bile deifüdir. 
!arın asıl hedefi Manş sahilini tut- BUGÜNKÜ FRANSIZ TEBLİÔİ 
ımak ve Be!çikanm garbinde bu • Paris 21 (Radyo -Fransız tebli
lunan müt~efik kuvvetlerin arka- ği: Şimalde ve Sankanten'in şarkın
sını çevirmektir. daki muharebeler el'an devam edi-
Almanların bu hareketi tamam- yor. Monmedideki diisman taar

ladııktan sonra, Fransaya sulh ruzları püskürtülmüştür. Tayya
teklif etmek ve İngilizlerle başba- relerimiz, piyade ile birlikte fna
şa kalmak istedikleri rivayetleri liycttc bulurunakta ve düşmana 
de_ dolaşmaktadır. müthiş. zayiat verdirmektedir. 

ln,gilteredeki kanaat ise, Al - AMERiKA FRANSA YA SEYYAR 
manlar muharobeyi kazansalar HASTANE GöNDERiYOR 
ibile, harp bitmiş o!mıyacaktır. Vaşington 21 (AA) - Ameri-
Al'!Ylanların harbi bitirmesi için ikan luzılhaç teşkilatı derhal Fran
İngiltereyi işgal etmeleri ıazı:ın - saya seyyar hastaneler ve cerrahi 
dır. Yaksa harp sonuna kadar de- alet 11önderilmesine karar veril -
vam edecektir. miştir. Bundan ibaı;ka 500 bin dQ-

Diğer taraftan Mareşal Göring !ar daha gönderilmesi derpiş edil
'beyanatta bulunarak, Almanyanın mektedir. 
.gaı!be atılı<mm yalnız Hitlerin ka- ı---------------1 
rarı ile vukua geldiğini söylemiş- Bir adam met-
tir. Ayni beyanata nazaran Hit -
lerin bu kararı erkil.nıharpler ta
rafından u.ı:un uzadıya tetkik e -
dilineden tatbik edilmiştir. Bina
enaleyh bu hareketin ihtisas eseri 
ohn~ anlaşılıınaktadır. 

Sambr ile Uaz arasına Almanlar 
beş zırhlı fıııka sevkctmişlerdir. 
Bu fırkalar garbe doğru şiddetli 
bir tazyik yap:ınaOtta, Alman tank
laile Fransız ve İngiliz tankları a
rasında korkunç müsademeler ol
maktadır. 

Retet mınt~asında En nehrini 
geçen iki Alman kıt'asının külli 
kuvvetlerle rabıtaları kesilmiş ve 
bunlar esir edilmiştir. 

Belçikada da müttefiklerin stra
tejik ric'ati devam ediyor. Bu mın
takada Almanlar Esl<0 nehrine 
varmışlardır. 

Şiandi ımüttefik kuvvetler bil -
fiil iş başına geçmiş olan General 
Veyr0 nd'ın kumandasına ge<;:mii 
bulurunaktadır. 

Resmi gazetede neşredilen bir 
ikararnaınede, Fransız kara ordu
ları başkumandanlıi!ının ilga edil
dij(i ve General Veyp;andm, Ma -
reşal Gamlenin yerine bütün cep
helerde harekatı idareye mamur 
başkumandan tayin edildii(i bil -
dirİilJ'lloktedir. 

General Veygand'ın ordular ba.ş-
0<.umandanlığma tayini münase -
tıetile, Mareşal Foş'un ölüm yata
iV.nda iken sövlemiş olduğu şu söz
leri hatırlaWmaktadır. 
Mareşal ozaman: •Eğer Fransa 

tehlikeye düşerse, Veygaııdı ça
ğu·ınız• demişti. 

Nevyoı:ıktan bildirildiğine gö -
re. Fransızlar her ihtimale karşı, 
hü.kılmet merkezinin Bordoya nak
li ioiıı hazırlıklar yaıını.aktadır. 
Pariste sinema ve tiyatrolar ika
milen kapalıdı~. 
BUGÜNKÜ İNGİLİZ l'EBLİGİ 

Paris 21 (Radyo) - İngiliz ha
va nezaretinin tebliği: R.· B. F. 
avcı ve boınbardmıan tayyare -

resini vurdu 

Bugün saat 11 de Üs!ciidarda 
bir cinayet işlenmiştir: 

Üsküdarda V alideiati.k mahal -
lesinde oturan Ahmet oğlu Aziz; 
metresi Fatmayı muhtelif yerle -
rinden bıçakla raralanwıtır. 12 ye
rinden bıçaklanan zavallı kadın 
ölüm haline aeJmiştir. Firar etıınek 
istiyen Aziz ya:kalarunıştır. 

Kont Ciyano 

bugün Arna

vutluğa geliyor 

rı inci sahifeden devam) 
haberenin ilk kısmı neşredilme -
diği için, son teati edilen mektup
ların da neşredilmiyeceğini bildir
miştir. 

BİR İTALYAN GAZE'l'ESİNİN 
'I'ELSİZİ 

Roma 21 (A.A.) - Giornale d'İ
talia'nın müdürü yazıyor: 

Kont Ciano'nun Milano'da söy
lediği sözler tasrih ve tefsire ha -
cet kalmadan anla.ılacak kadar 
açı.ktır. İtalya harbi istememiştir. 
Fakat, bütün canlı milletlerin mu
kadderatı bu ihtilafta mevruu 
bahaolduğu böyle bir zamanda 
iİtalya uzakta kalamaz. İtalya, e
melleri, ihtiyaçları ve hakları me
selesini ortaya atıyor. Dü.çenin 
memleketin derin hissine tercü -
man olan Kont Ciano, bu emelleri 
şimdi halli 1izım 'gelen milli si -
vasetin bir meselesi şeklinde bir 
kere daha teyit etııniştir. 

BİR ALMAN GENERALİ 
ROMAYA GELDİ 

Roma 21 (Radyo) - Ahnan ııe
nerallerinden Fon Eth bu sabah 
Romaya aelınis ve ?stasyQnda me
rasimle karşılanmıştır. 

Yerın akıam 

MELEK 
2 Saat KAHKAHA ve HEYECAN 
güzel ve zevkli, eğlenceli bir mev
zu içinde ŞEN - İNCE ve HEYE-

Sinema•ında CANLI bir Fransız filııni 

K FEo·· PARIS 
( CAFE de P ARİS ) 

Baş rollerde: Comedi Française artistlerinden 
VERA KORENE-JULES BERRY 

Aynca: METRO JURNAL en son harp k~ .. 

-101' TKL 
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SON TELGll~F'ıa tarihi tefrika11 : . 

Reşit Pafanın Hatıratı 

MAKEDONYA ATEŞLER İÇİNDE 
Yazaaları 

Lken+t- F. SERTELLi Cevdet Rqit \'ULARKIRAN, - ~-~ - ~ - -
Serez'in varoşlarından olan Ke-
manitza'ya doğru hareket ettik 

._Yunan konsolosu ile, Yunan 1 
erkanılıarbiye.ıine mensup oldutu 
tahakkuk eden Mösyö (Male) nin 
Serczdon değiştirilmediği takdir- 1 
de, Yunan çeielerinin faaliyeti 
durdurlamaz!. 

Cümlesi Hüseyin Hilmi Paşayı 
bir hayli sinirlendirmişti. 

Kesit Paşa hakikati görüyor ve 
gördüklerini aynen vilayete ve 
müfettişi umumiliğe bildiriyordu. 

Bn arada (Metroş) yeni ve mu
tantan cinayetler serisi ha7.ı.rla -
makla meşguldü. 

Bir muhbir, o sırada. gizlice jan
darma kumandanına müracaatla, 
Yunan çetesinin Serezde bir ec
nebi vuracaklarını ve çeteye ken
disiu.in iştirak etmesi için teklifte 
bulunulduğunu haber veriyor. Çe
tenin o anda gizlendiği yeri gös
tereceğini söyliyerek 100 altın mü
kiıfat istiyordu. 

Tam o sırada bir jandarma sü -
varisi de jandarma tensikine ıne
mur heyetin reisi kolonel Ver anın 
tezkeresini getirdi: (Vesika - 55) 
bu te•kercde, Fransız koloneli, Yu
nan çetesinin JCni ~·c ınühin1 bir 
taarruza hazırlandığını bildiri -
yordu. 

Artık tereddüde mahal yoktu. 
:Muhbirin üadesi doğru çıkıyordu. 

Şimdi, Reşit Paşanın oğlu Cev
det, müşahedelerini anlatıyor: 

•l\Iuhbir evde alı.konuldu. Bir 
taraftan arabanın hazırlalllllası 
tenbih edildi. Diğer taraftan da 
jandarma kumandanma, polis ko
miserine haber saldırıldr. Esasen 
kapı komşumuz bulunan kuman
dan İbrahim Paı;aya da babam bir 
tezkere yazarak (Gogalak) çete
sinin Kemanitza mahalleti,lndeki 
kilisede bulıınduklarıru, jandarı 
ve nolisçe liizımgelen tedbirlerin 
alınması i~in alikndarlara emir 
verildiğini, kendisinin de hemen 
hazırlanıp Kemanitza karakohuıa 
gidec:eğini bildirdiö Kumandan pa
şadan gelen cevaptan: Asker ta
rafından kilisenin muhasara ve 
mahallenin kordon altına alınması 
için şimdi kışlaya emir verildiğini 
paşanın da karakola hareket et -
mek iUere bulunduğu anlaşıldı. 
Babam hazırlanınca biz de çıktık 
ve Serezi. varoşl~rından olan Ke
manitzaya doğru hareket ettik. 
Sokaklar henüz tenha idi. Kara -
kola ilk biz vardık. Arkamızdan 
polis komiseri ve jandarma ku -
mandanı az sonra da İbrahim Paşa 
geldiler. jandarma kumandanı ve 
komiser aldıkları tertibat hakkın
da malumat verdiler. Biraz sonra 
da harekette bulunan kuvvetlerle 
karakol arasında irtibat tesis edil
di. Sık sık zabitler geliyor ve va
ziyet hakkında mah1mat getiri -
yorlardı. Mahalle abluka altına a
lınmıştı. Karakolun önünde ve 

sokai!-ın karşı tarafındaki kaldı -
rımda tektük mütecessisler birik
meğe başladı. Bir ara dışarıda bir 
kargaşalık oldu. jandarmalar sağ 
eli cebinde bütün hızile kaçan bir 
adamı kovalıyorlardı. Nihayet ya
kaladılar ve herif davranmağ:a va
kit bulmadan kıskıvrak ederek ka
rakola getirdiler. Cebindeki toplu 
tabancayı da aldılar. Meğer bu da 
komitacılardanmış. Bir fırsat bu
lup kumandanı veya mutasarrıfı 
vurmak için oralarda Jolaşıyr -
mus. 

Gelen haberlere göre abluka 
kordonu ~kiyaıııo tahaffuz ettik
leri kiliseye doı:ru daralnıaga baş· 
lamıı;. Niha~·et son haber de geldi 
Kilise her tarafüm ate~ altında bu 
luudurulabilecek ve Liuı~c. i11 lira 
rına meydan \·criln1iyecek ~ekil· 
de sarılmıştı. 

Komiser Bekir Efendi:- Paşa 
bu adam bana teslim olur. Ateş a
çılmadan ben şununla bir konu~a
yım dedi ve gitınekte ısraı· etti. 
Kendisine mütelakkız bulunması 
ihtar edilerel' arzu ctligi tesebbii
sü \ apnıasına ınü aadc veriJtfi. llu 
Bekir Efendi babamın Selanikten 
tanıdığı ve se\·diği babayigit bir 
adaındL Gittikten be altı dakika 
sonra derinden ve kapalı bir )er
den geldiii:i tahmin edilen iki üç el 
silah sesi işitildi. Bir ufok iasıla .. 
Sonra birden yaylı.aı atc~leri ve 
araı.ıra bombalar. Artık eskiye ile 
müsademe baslamıştı. 

Acaba Bel.ir Efendi ıı~redc idi? 
Ne yaıımı~t.ı? TC'sebbüsi.i na~ıl kar
sılanmıstı? Kant.er içinde riı..:len biı 
zabit bunların acı cC\'O bını getiri
yordu. 

(De' anu var) 

Temizlik işleri 
Belediye reis mua\'inlcrinden 

B. Lutfi Aksoy dün Fatih, Eminö
nü kazasındaki temizlik işlerini 
teftiş etmi:; ve buralardaki tanzi
fat amelelerinin teı'filıi için tel -
ıl<ikler yapmıstır. 

Di,ğer taraftan temizlik isleri 
ıınE!IIlurin ve miistahdeınininin va· 
zifelerini gösteren yeni bir tali -
matname hazır!amruştır. 

Altını yükselten bir 
sarraf yakalandı 

Altın fiatları 23 liraya çıkmıştır. 
Fiatın vükselmcsine bazı sarraf

ların amil olduğu ve spekülasyon 
yapıldığı anlaş~ır. Ezcümle 
bugün saat 11 buçukta bir sarraf 
eürmümeshut halinde yakalana -
rak emniyet müdürlüğüne götü -
rülmüştür. Muınaileyhin borsa 
harici muamele, kaçakçılık yaptı
ğı da aıtlaşılmıştır. 

,__KACITÇILARA«ımıl 
Ambalajlık iade gazete kilğ:ıtları bundan böyle müteahhide 

Terilmeyip doğrndan doğruya idaremiz tarafından satılığa çıkarı
laeaktır. 

500 kilodan aşağı olmamak üzere talip bulunanların her hafta 
pazartesi günleri sabahleyin saat 9 - 11 arasında gazetemia idare 
müdürlüğüne müracaatları. 

ANNABELLA • 

aın son yarattığı 

OGLUMA KARI ARIYORUM 
Filmi bu Perşembe akşamından itibaren 

SARAY SİNEMASiıVIN 
Neş'e ve zevk kaynacı olacaktır. 

Dünyanın en mes'ut &<lamı ... Anı erikanııı en sevimli artisti 

GLARK GABLE 
.Balayı seyahatinden L A L E' ye döndü .. _ 

L A L E bu Perşem beden itibaren 
Eşine siuema mevs!iclnde l>ile az tesadüf edilen % şahane 

Filmden mürekkep müthiş bir progrnm hazırladı: 

1-HABiL- KABiL 
Dünyada en çok sevilen CLA RK GABLE ve MARİON 

DA VİES'in milyonlarla çerçevelenen muhtesem filmi ... 

1 

2-MAHKO K AD 1 N 
Hapishanelerin dört duvarı ara sında gizlenen ve şimdiye kadar 

misline nadir raslanan heyeca n ... Aşk ve ıztırap romanı ... 
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l_A_S_K_E_R_L_İ_I< __ i Ş:-L_E _K_l _ı 
Eminönü yerli As. şubesinden: 1 
1 - 1 haziran 940 günü yedek 

subay ve askeri memur !arının se
neli:k yoklamaları başlıyacaktır. 
Ve bir ay devam edecektir. 

2 - 22 haziran 940 gününden 
30 uncu günıine ikadar herhangi 
bir suretle gününde yoklamaya 
gelımiyenlcre tahsis edilmiştir. 

3 - Yoklam.ıya ııelirken nüfus 
cü.t.danile askeri hi:mnet vesikası 
sıhhi subaylar için diplaına ve ih
tisas vesikaları ellerirıdi! bulu -
nacaktır. 

4 - Ahvali sıhhiyeleri dolayı
sile raporları olanlar raporlarını 
birl.i!kte ııetireceklerdi. 

5 - Yoklama sırasında istenilen 
mallı.matı şifahen veya mektupla 
bildirmarniı; ve şu.beye gelerek ka
yıtlarını yaptıınıamıı; olan yedelı: 
subaylar (50) lira para cezasına 
çarptır~aktır. 

6 - Taşrada bulunanlar bulun
dukları mahallin askerlik şubele
rıne bir dilekçe ile müracaat ede
cekler vevahut taahhütlü mek -
tupl.a şubedeki defter sıra nıınıa -
rasile tercümei hal ve askeri ve
sika sureti ııönderecektir. 

7 - Yedek subay yoklama ııün
leri aşajiıda yazıldığı veçile sınıf 
ve rütbe sırası takip edecektir. 

1 - 1 haziran 940 ııünü: Gene -
ral. kurmay, piyade albaylar. 

2 - 3 haziran 940 günü: P. yar
bay, binbaşı, y;jizbaşılar. 

3 - ~7 haziran .940 günü: 
P. üsteğ1'nen, te~en. astei?;ınenler. 

4 - 8 haziran 940 günü: Süvari 
büyük ve küçük rütbeli subaylar. 

5 - 10-11 haziran 940 ııünü: 
Th'lCu büyUk ve kiiçill<: rütbeli su
baylar. 

6 - 12 haziran 940 ııünii: N ak
liye subayları. 

7 - 13 haziran 940 günü: İstib -
1tam subayJarL 

8 - 14 hazıran 940 6(iinü: Muha
•bere subayları. 

9 - 15 haziran 940 günü: Bay
tar, levazım, harp sanayi deniz 
subaylarL 

10 - 17 haziran 940 günü: Ec -
zacı subayları ve kimyagerler. 

11 - 18 haziran 940 günü: Diş 
hekimi esnaf, mızıka, i.ınamlar. 

12 - 19 haziran 940 günü: He
sap memur ve muamele memur
ları. 

13 - 20 haziran 940 ııünü: De -
mir•·oJ, iandaınıa, oto, tayyare 
subayları. · 

14 - 21 haziran 940 günü: Ta -
bi1>ler harita, ölçme, ıı;ıldak su
•bayları. 

15 - 22-24-25-26-27-26-29 hazi -
ran 940 günü: Herhanııi bir se -
bı p!e yok!amıya ;e1miyen subay
lar. 

* Fatih askerlik şubesinden: 
1 - !/Haziran /940 tarihinden 

itibaren Gülhane, Gümüşsuyu ve 
Haydarpaşa hasta• Aı·rinde açıla
cak hasta bakıcıiık ve hemşire 
kursuna gönüllü tılaı :.k talip ola
cak 20 - 40 yaşları arasındaki mü
nevver bayanlaı'lh kayıtlarına 
başlanmıştır. 

2 - Kurslara iştir~k ihtiyari ol
makla beraber vat&ı:i bir vazife 
ve borçtur. 

3 - Kurs müddeti iki buçuk 
aydır. Her gün kursa devam saat
leri öğleden sonra saat 14 den 17 
dir. 

4 - Talip olaniarın kayıt ve ka
bul ımuamelesi 25 mavıs 940 tari
hine kadar uzatılmıştır. 

5 - Müracaat sa<>tleri sabah 9 
dan 12, öğleden sonra saat 14 ten 
16 ya kadardır. 

6 - Taliplilerin şu beye müra -
caatlarında nüfus :üzd<mlarile iki 
adet vesika fotogr.ıfı bı;raber ııe
tirımeleri rica olu·ıur. 

ADEMİ İKTİDAR 

Tabletler! her eczanede bulunur 
Pno+. tutuıu 12SS) Galıta, lıtanbul ..... ,........._ 

~meleli Dul ve Yetimlerin ve Aıkeri 
Mahi!lerin Nazarı Dikkatine. 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Maaşlarını bankamıza temlik ettirmek suretile alan emekli, dul 

ve yetimlerin eyltıl - T. sani 940 üç aylıklarının tediyesine 1 haziran 940 
tarihinden itibaren başlanılacaktır. 

1 - Maaş sahiplerinin temlik muamelesi için ellerinde bulunan 
bir devre evvel 'bankamızca verilmiş hesap ousı.ılalarının alt kısmında 
yazılı gün ve saatlerde fotograflı nüfus cüzdanlarile bankamıza mü
racaatları. , 

2 - Meziki'ır hesap purulalarına tediye l(Ün ve saati yazılmamış o
lanlar varsa bunlara ait maaş sahiplerinin 1 hazirandan evvel bizzat 
veya bilvasıta bankamıza müracaat ederek gün ve saatlerini öğrenme
leri. 

3 - Askeri mali'ıllerin müracaatı haziranın birinci günü curnarte
sive tesadüf etmesi dolayısile ayın ilk günü ile üçüncü günü saat on 
ikiye kadar devam edecektir. Her hanııi bir karışıklıöa mahal ıkalma
mak üzere malüllerin malmüdürlüklerine nazaran müracaat sırası 
a aöıda gösterilmiştir. ı 

l haziranda saat 9 ile 10 arasında Beyoğlu. Beşiktaş. 10 ile 12 ara
smda Fatih. 3 haziranda saat 9 ile 10 arasında Elıninönü 10 la 11 ara
sında Üsküdar ve Beykoz 11 le 12 arasında Kadrköu Eyüp ve diğer · 1 

n,almüdürlüklerinde kayıtlı askeri mali'ıllere tediye yapıla~aktır. Bildi- 1 

rilen !(Ün ve saatlerden sonra vaki müracaatlar dii!er maaş sahipleri 
gibi muameleye tabi tutulaca ğı ve mali'ıllerin nüfus tczkerelcrile ikra-
miye tevzi cüzdanlarını birlikte ııetiıımeleri ilan olunur. (4193) 

YENİ HAYAT 
Tüııkiyede nefasetile şöhret 

bulıan hılklki v·' esas YENİ 
HAYAT kar.mıelcl.:.n bird'r. 
O da ABDÜLV AHİT TURAN 
maI'kiası.clır. Kahveci.lıeır İ.Qİn 

nefis Jokumları.rnız vardır. 
adrese dikkat: Galata Necatibey 
·addesi No. 92 Telefon: 40058 

-------------------------· İç ve dıt BASUR MEMELERİNDE, b:üur 
memelerinin her türlü iltihaplarında, CERA· 
BATLENMİŞ FİSTÜLLERDE, kanayan baeur 

mt>melerinln tfflıtvisinde 

PATI ŞİFAYI TEMİN EDER 

Beşiktaş ibirinci sulh hukuk duğundan iptaline karar verilme-
mahkemesinden: si Beşi'ktaşta Yıldız posta cadde-

Merkez bankasından alaralk hi- sinde 41 sayıda oturan Bedia Esat 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
• 

Eyüp Sulh Hukuk İstanbul asliye mahkemesi 9 un- mili bulunduğu: tarafından isteniJrniş olmaıkla ti-

H 
Ak' ı•w• d cu hııimk hiıkimliğinden: A: (l06.547l (lll.056) (l08.lS6) caret 'kanununun 638 inci ımadde-
a im IQJn en: Vasfi kızı Fatıma Soyseven ta- (l16.080) si muctbince ziyaı iddia olunan 

:B: (108.856) (108.857) (108.858) al 
Kemal Sagun: Fenerde Abrusu- rafından kocası Kocamustafapa - 008.859) yukarıda yazılı tahvilleri bulanın Tuv elinizi yaparken 

'-·-- mahall · İncebel sakaık 57 şa Meşelirnescit caddesinde 47 No. C (08 919) ( 63 3 ) (l6 306) 45 gün i•inde mahkemeye ibraz Pudra altına daima 
.......... esı = . 1 . 75 . KREM , .jlllll"""' ./ .. ,, numarada muDııı. da oturan Nazif oP!u Ali Soyseven (153.480) etmesi lüzumuna ve ibraz etme - _......-'. :ııJ 

SAÇ DÖKÜLMESİNi . 
ÖNLER ~ 

. ~ KAŞINllYI KESER 
•. ,.: ... .. -- +· . 

Hazine tarafından aleyhinize aleyhine mahkemenin 940/622 No. Sayılı mecmuu (240) lira değe- diği halde bu müddet bitince ip- ----------------------- v" ~ 
ikame edlien 4 lira 89 kuruş alacaS: su ile açmış okluğu boşanma da- rind beheri yirmişer liralık on taline karar verileceği ilan
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u)r. PERTEV LORENZ ve TEFAG ZAYİ_ Be<iktas rııaı:'.:s~~.~· 

ıla ·· ·· · · vasının yapılan tahikikatı sonun- iki adet Erııani tahvilleri zayi ol- ~ra ,.. < ,. va.sının muayyen gunu ıçın yapı- ğünden aldığım 898 "' ıİiıll·. '~ 
lan ilanen tebliııata rağmen davete da: Dava olunan Nazif oğlu Ali ııürünüz. Pudrayı sımsıkı tu- RADYOLARI SAYIN terinin beratını J<avbe ·siJlıP 

be d hakk----~ Sovseven me~kfır adresten beş se- 8 ~- ,.. t alon • · 1 - İ İ ""1 

ne evvel çıkarak semti meçhule y • ı ~ la tu·· ' ... ica t etmediğiniz en u"""a lllll••••••ı~;;...Çl~[/-=-!::..:ll,= •••••••• ar ve asına m .. nı 0 
ur. MUŞTER LER NE : sini •ıkardığım için e"" .o 

ıııyap kararı çıkarılma.sına karar ag ı ve ya,;sız 0 n P ve mü yoktur. .-.ıııı 
)(ittiği tebliğ mazbatasına verilen va:tolan vardır. Makinelerinizin bütün yedelk v-verilmiş olup mevzutıbahs müd - Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet E. RezaJl ıl dea.bihin !faiz ve ücreti vekalet <erhten anla<ılmış oldu~ından parçaları ve arzu ettiğiniz piya - ı-----------··-0sfssı 

ile birlikte tahsiline karar veri- ilanen tebliııat yapılmasına ve iş kolay müessir bir müstahzardır. sada mevcut bulunmıyan bili'ı - ZA yt _ Ankara ?ı{udeJl s1°.e 
·bu esas davaya karşı 20 ııün zar- ZAYİ : 17 mayıs 94o cuma ,;inü ed k l. bal ak" .d .. ·yetııı ) 

leceilinden müddeti kanuniyeııi fında cevap vermesine ve taraf - Barsak s o 1ucan1ar1 na Bakırköyden kalkan 1,28 treninde mum y he mnt'" l'" art 1 ve mt ~~e- !ive daire mi.ı urık. ybcttiıll" b''" ' zarfında bizzat veya bilvekfile .bir defter ve <ebeke pasomu kay- lerinizin er ur u amıra ı ıçın askeri vesikamı 8 iJIİ~ 
j!elip itiraz etmediğiniz takdirde !arın muhakeme günü olan 1716/ bettiın. Bulana be• lira verilecek- yalnız istanbulda Sirkecide Ho - nisini alacağımdan esl< 

940 da saat 9,30 da mahkemeye t" Bak k'" h ta · d ta· h nd 25 N At. vakıaları ıkabul etıni.s sayılacağı- B k kı~-, K" iikl«d ır. ır <Y" as nesın es ıyer rasancıyan anı a o. mü yoktur. . ,,1 .. , 
davet edilmelerine ve istida SU- kar{ı gıyet tesirlidir. arsa solucanlann1n büyü eroe ve uç c Resat Tuncel 0 ,. "" ,. 

nuıdan malıkemenin muallak bu- ıebeb olaca•• tehlikeler göz önüne alınarak solucan haslalıklarında bunu ' Saddettı'n Sö' nmez - Mi hal Hacı Hüseyııı ed' 
reti ile davetiyenin mahkeme di - • e 

lunduğu 26/ 6/ 940 l(iinü saat lO da vanhanesine talik ve ııazetclerle kullanmaları faydalıdır. ZAYİ: Hüviyetimi kaybettim. Logotetiı Sahibi ve neşriyat• i~ar 
mahlkemeye "elmeniz için mua- de ilanat icrasına karar verilmiş Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu Yenisini çıkaracağımdan esik.isi - Şirketine müracaatınızı mem - Baş muııarrifl j~ 
meleli 1(1.yap kararı makamına ka- olduğundan olbaptaki lkarar su- müstahzar her eczanede bulunur. nin hti.kmü yoktur. nuniyetle ~arşılarız. Müessescmi - ETEM tzzET s~ ·" 
İm olmak üzere 15 gün müddetle reti tebliğ maıkamına ikaİim olmak Kutu.su 20 kuruştur. Tıp fakültesi son sınıftan zin başka yerde şubesi yoktur. tlıP"" 
ilan olunur. 940/60 üzere ilan olunur. (27048) "v ""'' '" u, .. , • • 1461 Reşat Tunçel Tel: 20412 Son Telırraf J\f 
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Süleyman Bey, yeknazarda bir _alınan para mühim bir yekiin gerin gizli ve husus• w Jl1 9,: 

şey anlamamıştı. Duraladı. Kap - Yazan: Rahmi Y .AGJZ No :- 112 tutuyor .. Üç yüz bin kron .. Haydi Kendi •kendisine her ''ıı d0~ ,.~ı 

1'0.226-64 Yazan: 1\1. SAJ\11 KARAYEL 

fakat şehzadenin içeride olduğuna inanmayıp 
cehalet etmişler, avlarını kaçırmışlardı 

- Size yolda rasgelmişler .. Fa
kat şehzadenin içerde olduğuna i
nanmayıp cehalet etmiıler .. Av -
tarını kaçırmıı;lar .. Sonra, Nise ge
lince Cemin ıı:emicle olclnğunu an
lamışlar .. Heyhat!. !şişten geçmiş
dedi. 

Süleyman Bey, kaptanın sözleri 
karşısında irkilmişti. Korkulu bir 
nazarla cevap verdi: 

- Peki sizi onlar mı haberdar 
etti? 

-Evet .. 
- Fakat, onlarVenedik harp ge

misi idiler. 
Deyince; kaptan gülerek: 
- Öyle amma .. onlar şahsi kor

;an gemileridir. Harp olduğu için 
harp gemisi forsu taşıyorlar. 

- iyi anıma siz bizi nasıl kaçı
rabilirsiniz? 

- Gayet kolay .. 
- Gayet kolay amma Venedilte 

mi?. 
- Ne münasebet!. Siz nereye 

isterseniz?. 
- Ya Venedijie çıkıu"U'sanız? 
- Hay.r. 

1 - Bizi ne suretle temin edebi-
lirsi.niı? 

- Her ne suretle olursa olsun .. 
- Bu işin müeyyidesi olamaz ki. 
- Emniyet ediniz. Korsanlar 

yalan söylemez. 
- Bizi, Anadolu sahillerine ata

bilir misiniz? 
- Neriye isterseniz .. 
- Ya şövalyeler takip edip ya-

kalarlarsa?. 
- Venedikli korsanları kimse 

yakalıyamaz. Onlar, deniz kurdu
dur. 

- Kaç kişi alabilirsiniz? 
- Ne kadar kaçırabilirsek?. 
- Kaçırma tertibiniz ne suretle 

olacak?. 
- Sizlere gemici elbisesi vere

ceğiz. 

- İyi amma, saraydan nasıl çı
kacağız? 

Deyince, Venedikij kaptan piş
kin pişkin gülmqe başladı. Sü -
leyman Beyin omuzuna elini ko
yarak: 

- Bunu da Türklere biz mi öi
nteceiiz! dedi. 

• 

tan sözlerini tamamladı: bu kıymeti bir tarafa bırakalım.. projeler çizen, ~sııı;~1 şon1'.~,P' ı' 
- Türkler, karada işlerini biz- D G 1 Anıma, bugün etrafı süngülü nö- kumandanı Amırıtl , 9rB ~,ı( 1 , 

den dııha iyi bilirler. dedi. OD anma · e 1• y O r betçilerıe muhafaza aı11nda buın- taleplerine rnğırıe»d.~n•''•'\,),, 
Ve şunları ilave etti: nan karargfilıımızın kasasını so - gibi boyuna ~oşa f den bV&~' ~ 
- Mulıafızları, sessizce boğarız. yan esrarengiz el yarın kimbilir zumsuz mesaı sar cıı·r f~' . 
- Öyle amma; muhafızlar bir nelere cesaret etmez! En mahrem barat servi•inin hiç 

1 
• 1,ı~'~ 

iki kisi değil ki.. Ben de burada ancak aeyircilik sıfat ve vaziye- hareketlerimize kadar nüfuz pey- rülnıüyordu. ·a•iı''', •'~ 
da eder. Kasanın başında ~ 11 )ar ı-' , 

- Kaç kişi olursa olsun.. b' d • d eden yu'"zba<,ı, kapaı:• 1ı·1<tı·~11,~, tı'nde bulunan Ir a amım, SIZe yar ım edemem - Hakkıııız var kumandan.. " , - Beyin maiyetinde sarayda h f duruşuna uzun uzun 11 ııir •··" A 

b 1 
- Karargahı şimdi mu a aıa Ja •" ı• 

u unanlar ancak beş altı erkek ş h' S ita stu sar· un J kırılnıamış, uydurtı u"•" b~ı'' ~ ... e ıme u n su · • altına alınız .. Alman i•tibbarat ~e- Jb ~ o "· 
var. usta bir cellat tavrile Lenanın kar- Avusturya kararga • fi miralay Wangenheim ile Türk tarla açılmıştı. ııa d O 1•

9 ~6 pıı 
- Ben gemicilerimle bu işi ya- şısına dikildi. Ellerini beline ko - umumi karargahına birer tezkere !ara analı tar uyıııa•1 ı~asılS~;ri;,., parım. · k hkab k hındakı· ka h l "' sızlı"'ı yanan gizli c • •s•' ,. · ı'' yarak bay kuşça bır a a o- Sa ıraız ıgı yazın. Bu sirkati bildirin. Getirin & tarın" i'' · 
- Gece içeri g!rmek meseledir. nardı. Mahzendekilerin tüylerini Parmak kapıdaki Avusturya ka- imza edeyim. Elbirliği ile bu sır nın kendi anahtar 9 b bV ' ~ 
- Siz içerden bir ikisini boO...•- diken diken eden kahkahanın a- ·nı d dolu hadiseyi aydınlatmag·a çalı- bir fırsatla yakalıY"' ·rc'ı &~ 1:' .~ el 1 d h rarga n a, Prens Şarl Hors avaz , 

ııanız dıstakileri biz temizterD. irisleri i•kence aletlerile o u e - avaz haykırıyordu: •alım.. mıştı. fıııda 1 
ii'd•" \ 

dedi. • lizde uzun uzun inlerken suale 01 k . değ'! N d .. _ B-"stüne kurnandan.. Kasanın üst .~ra •""'ıtV1j,a. ·, 
K t' - aca ış ı .. ere e ~- -•- kurumuş kan "'' ııı ıııır' eJıP 

açma planı iki tarafça hazır- geç ı: . rülmüş bu?. Bir karargôhm etrafı Yüzbası Sanberger, Prens Şarl ·· ün•• _.,., 
lanmış bul'!"uyordu. Ve tertip fe- - Söyle bakalıın .. Doktor mı - süngülii nöbetçilerle çevrilmiş ka- &stun yanından çıkınca sıkı e- berge~ bunu g~:rJ<eP Jtı•• •i•' 
na değildi. içeride nı.uhabzları ses- ralayı Reşat Beyi niçin ve nasıl sası soyulsun .. Bunun faili mey- mirler verdi. Karargahın kapısına - asayı a otaca1'·· ıet 
sizce öldürüp gemı'cı' elbı'selerile tehdit ettin?. d ık ak y •-- h . . del!! 'yhabralanrnıeş ~ıırııııV~ " ana ç ac .. oıua epınizin de- nöbetçiler diktirdi.. içeriden dı- t t ııı ... •' 
g~ce sı~kağa çıktıktan sonra biç Lena inledi: risini yüzdürürüm. sarı ve dışardan içeri girilip çıkıl- s 

1 
ara · dıırd 11 •• ıdı·· • or, 

kımsenın nazarı dikkatini celbet- - Böyle bir adam tanımıAryokrurn. Fakat bütün bu haykırışlar, masını yasakladı. ıeı; .. ~:yv:ı:;0~~~· telefd0119~g ,,ş ! 

d · k d h tak Sarım masaya yaklaştı. a ta- tehditler boşa çıkıyor, Prensin hid- S t k ı · k p ı fon me en gemıye a ar sar oş - _ - onra ez ere erı yazara ren- ber<'er açtı .. Te e ~ 
1 raftaki. bir çarkı a~ır agır ve gıcır- d t' · h tır k iiınkü' .. ı · ı !idi yaparak bir meyhane dönüşü " e ını ya Ş ma m n o - se ımza attı. Bunları bir posta ne- du: ·• _,., 

. . k hi di hlar çıkartarak çevirirken söylen- muyordu. f ·1 1 k d d ,,,...., varı gıtme çten . di: . erı e yo a çı ar ı. Ken isi de ka- _ A!lo .. Nereskı "ı"aı•rı ,. l 
Fakat; Venedikli gemicilere i- Prens, karşısında esas vaziye - pağı kırılarak içerisi b~altılan - Avusturya ı j' 

nanmak miisküldü. Elde müeyyi- - Bilmiyorsun öyle mi? Ben tinde duran yüzba,ı Sanbergere kasanın başına giderek tetkiklere - Kimsiniz?. ger·· .ı ~,., ı 
d k T Sana bilip bilmediğini şimdi söy- çıkıştı· k ld s ııet ıW • ' • e yo tu. rnkı Anadoludan şö - · oyu u. _ Yüzbaşı an nlı ıı"'',ş1 • 4' ı 
valyelere inanarak Rodosa geç - letirim!. - Mevhum istihbarat muvaffa- Sanberger Avusturya karargi- - Burası osıııa •aıı p O'o'Pı 

Ve çark agı-r ağır döndü .. Ma - kiyetlcriniz hakkında her gun·· k••- h · 'hb b "d' · .ı, .. ~anv ' ruek üzere gemiye binildiği gibi, ~ ının ıstı arat za iti ı ı. Islan rargahı .. Ba.-~ rdul•r",,~· • 
sa1. a bağlı Lenanın etleri gerildi. koca bir rapor vereceg-inize bu""tün' buld b ı d - 'k' Jd b · · bııYu ı~w'·d r• bunlara da binmek ve canını tes- b a u un ugu ı 1 yı an en retleri emır ·d· esi o w 0. p c i ı 

lim etmek lizıındı. Dehşetli bir sızı ile bir irinden gayretinizi seferber edin de bu Avusturya istihbaratını idare e- bir hırsızlık h~ ıs ıııur 4 t i•''ı• 
ayr1laca~ gibi fevkalade eza hınızlığın meydana •ıknıasına ~' f k t Os nlı h""k· t' hk'k · · ı"ki ıııc b• fB 1 

Hıristiyanların sövalyelcrinin a- veren bu harekete dayanamıyan ' vıyor, a a ma u ume ı ta ı . ıçın ırJarıll tile bo 
d.ı Ç -•--·ştı. Lakin, hi•·birı· 50··zıe _ 

1 
çalışın.. merkezindeki düşman casus faali- cekler. Bu ıneı:ı_ıı -" ~t .. ;r ı 

""""' • Lenanın acı çığlık arı mahzenin Sanber.,.er omuz silkti'. · · h .. b' tırın"" t•~ r' 
rinde durur adamlar Jcğildi. Söz- ı'çın· de aksetti. Sehinıe Sultan ile • yetme aıt enuz .r muvaffakiyet ğini yerine ge ııl;ı"' 1 r•'' 

d 
- Bu, beıllın faaliyet bran•ı - bile elde edemem;• bulu · d · meyd.ana çıkarıla<dall(1'•' ,;# 

de şövalye, sözün e ve ı emininde 1 İşveriı kalfa ellerile kulaklarını ~ ......., nuyor 1L -dururdıı "'-ede? mın dışın.dadır kumandan .. Yalnız . Tepebaşında, Kabristan sokağında yurdular .. Kuırıan ..,. 
(:iJeva~· vA-J tıkadılar. Lena keskin bir çığbiı emriniz x.erine gelsiıı diye bunun- çamaşırcı hüviyeti altında çalışan haber veriniz. (!)efJt>v-

"" - müteakip keadinden geçti, ba;ıııldı. la meu:ul olııcııiJm, Madam Veı;illinin evi._yiizbaşı B«-


