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ETEM İZZET BENİCE 
YIL: 4ı 

alkanlarda vaziyet bu hafta içinde belli olacak! 
4merikan vapurlarına Akdeniz limanlarına uğramamaları 
için bu günlerde emir verilmesi muhtemel görülmektedir 

Akdenizin köbeğinde İngilizlerin mühim deniz üslerinden: Malla 

~~lkanlara mı Mü· 
is. 

ik filolar 
e d riye' ı 

u a~ ah 
~arbe mi? 
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1
kt ._. -..ıya ı~1n ·a 1 are e 

'il harbi behemehal bitir
lııtlt deni gelmişse taarru
tt nu gorp replıesiue tevcih 
~i beklenebilir. Bal • 
~ ra taarruz harbin .••~ 
~daha iki üç yıl siirrnesını 

Yunanistan on 
zabitini silah 

sınıf ihtiyat 
altına aldı 

)~ettirir. 
~T-El\_l_İZ_Z._E_T_B_E_N~İC_E_ 

~' i~ ~~reketi ikinci plana 
~"ıı ~lız Başvekilinin diinkii 

Mısır Başvekili vaziyeti ciddi görüyor 
~k Ugijne_kadar bu hare
~q~n.da bu sütunlarda ileri
lı.''\\ol~ınüz miitaleayı teyit 
,, it, 

·~~'lr için şimaldeki hare
~t~e bu, şimal emniyet.i, bir 
! ~- ~ nıuvaffakiyeti, Ingil-

Londra 3 (Hususi)- Mısırda 
yeniden müdafaa tedbirleri alın
masına lüzum görülmüştür. Or -
duda ve poliste mezuniyetler kal
dırılmıştır. Resmi binalar kıtaatın 
muhafazası altında bulunmakta -
dır. 

Başvekil, İngiliz sefiri ve askeri 

erkan ile uzun uzadıya görüştük
ten soıı.ra, vaziyetin ciddi olduğu~ 
nu, fakat heyecana kapılmağa lü
zum olmadığını beyan etmiştir. 
ÇEMBERLAYN, TEHLİKENİN 
BALKANLARA YAKLAŞTIGINI 

SÖYLEDİ 
Londra 3 (Hususi)- Çember - 1 

lavnin dün avam kan1arasında u
mumi vaziyet hakkında vercliği 
beyanat, harp kıvılcımının Bal -
kanlara muhakkak sirayet edece
ğine hiç şüphe bırakmamaktadır. 
Başvekil dünkü beyanatında, Al
manların Belçika ve Holandayı 

<Devamı 3 üncü sahifede) 

~ltı)(klaşnıak ve İskandinav
idi havzasını istismar ha

,:~ ltq v.~ asla bir kuvayi külIJ:' .t ~ netice harbi değildi. 
11,,1 ~çm böyle olduğu kadar 
~I ·~•n de Norveçteki ha
~.a bu, kat'i hakimiyet ve 

~t,ı'?.1 _değildi. :.\laksa! Al
. itıil•nı kırmak, Alman ileri 
~i t d~durmak, bahri ku\'

YALOVA 
Kaplıcalar busabahtan 

itibaren açıldı 
Bu sabahtan itıbaren Yalova 

kaplıcaları halka açılmıştır. Şim
dilik yalnız Çınar oteli ve Çınar 
kaplıcaları açık bulunacak, diğer 
yerler haziranda açılacaktır. Bu 
otel fiatlarında yüzde 20 tenzilat 
yapılacaktır. Ayrıca yüzde 10 gar
son ücretı de kaldırılmıştır. 

İngiliz sefiri düıı gece 
Sofya'ya gitti 

\ 'tıitı •hrıp etmek, demir ma
llı~ }ollarını kesmekti. Bun
~hrfafk olunmuştur. Asıl 

l'a 11 ne.rede, nasıl \·e ne 
'ııi Pılacağıdır ki, bu bu
~İtııla\·azzuh etmiş değildir. 

Sofyada'ki İngiliz: sefirine misafir olacağını ve 
Bulgar devlet adarnlarile de görüşme.si 

pek tabii olduğunu söyledi 
-

,,"\ i,' hunu İngiliz Başvekili B b h A 
~q~t. ettiği nutukta ve şu u sa a vrupadan 

~IQa •fa~~ye çalışmaktadır. j tek bir yolcu geldi 
·~·~~ ga dwımek istemıyoruz. 

'1r ~~ hay'ati merkezde teh- İtalyan ate,,enavalı M. Pontre 
•lıa a 1;1ğnyaca1k derecede Mele bu sabahki ekspresle İtal -

~ l'lliıni olmak arzusun- yadan şehri'!Tlize ~elmiştir. 

Hüyük elçi bu hafta içinde mühim 
hadiseleri muhtemel görüyor 

~"ıı TEK BİR YOLCU! İngilterenin Ankara. sefiri Sir 
,""Gl elltrıız merkezi me,·ki - Diğer taraftan bugün konvan - Hug Kuaebbull Hu.gessen, Sofya-
~lııa. l:ınektedir. Hücuıına ha- siyene! Avrupadan tfık bir yolcu daki İngiliz sefirınin bir hafta ka-
\i'.~ Ilı kuvvetlere sahiptir. getirmistir. Esasen soıı günlerde d , __ ., · 1 k .. f··~ 
'·'.\~"-d ~orve•ı"n ....,,teaddı't ar m._,_.rı o ma' uzere, re ı ... ası -~1 , ... ~ Avrupadan konvansiyonelle günde 

6Ur~n . herhıın.g;ı birinde, azami üç yolcu şehrimize gelmek- ile birlikte dün gece şehrimizden 
li ati]e vukua gelebilir. tedir. Sofyaya hareket etmiştir. 

,~eı>a 01aı:>dayı, yahut Bel- --- - - - İngiliz sefiri So.fyaya ilk defa 
.~"'t~e aynı zamanda her iki- ,ıııııııJlllllllllııııl,_ılll.,._,lillılllllllllllllllııııl"I ~~~ IStiJaya hazırdırlar. olarak gitmektedir. Şimdiye kadar 

~-~ 0nlan bu hareketten. H ı R s ı z birQOk memleketleri dolaştığını, 
\, ~eıı bVahşi ordularının, fakat Bulgaristanı ilk defa ziya -
• ~~ U Şarki,inde'ki ma- ret etmek fırsatını bulduğunu. ev-
\\ı, arına ait tıcrpraklara • 
•· ·• etın K 1 M ? velden verilmiş ıbir ıkarar olma-,,~, esi de miimkündür. makta beraber. Sofyada Bulgar 

·a1ııı~aııııa büvüik bir ta-

ricali ile de tema• etmek pek ta
bii olduğunu söylemiştir. 

Sefir hadiselerin Se..vri hakkın
da ı:ıazetecilerin bir sualine ceva
iben de şunları söylemiştir: 

•- Büyük bir şev söyliyecek 
vaziyette değili.m. Maahaza badi -
seler noronal seyrini takip ediyor. 
])unların bir haftaya ıkadar yeni 
inkisaflarını beklemek lazımdır. 

Akdeniz vaziyetine gelince, bu
rada herhangi bir sürprizle kar • 
şılaşacağı.ınızı tahmin etmiyorum. 
Şunu da ilave edey>m ki, bu, be
nim şahsi kanaati.ındir.• 

't t 1 Ingiltereye karşı 
; ~lttı ~"ruza haz.rlanırken, 
""~bbor kctleı·den birka- HEDJ• YEL ı• 

t 1tıı~l<- U.; edebilir. Alman
'<>vıc lillrukleme<k için en Atk ve Polis Romanı · 

~~~~-·~· ç!~heler ·. j 
~~ 1111t,;~7cyşi_ hareket hak-

t 11ıJı. •zı ıluşnıana ifşa et
" OIUr 
''~r . 

, •vaı an zuh..,r etmesi muh
ql!Qllt' ehemmiyeti haız ve 
~l ~Jtahva.ı karşısında ha
' <le, k1l!tilı işkfü edebile
lıeba UVv.etlerimizi dağıt-

nıı uçüncü sahifede) 

' . . . -·- - - - ... ~ . . -· ... . 

.....-- YAZAN: Yeni bir cephe daha açılırsa ..• 
1 İskender F. SERTEL~,. Almanlarm italyaıılarla bera

ber, ııı:ıhut yahıı.z başlarına yeni 
Çok yakında: bir sefere ba~lama ihtimalleri gü-

SON TELGRAF'ta.. .- nıin mevzuudu;. 
_ _ _ _ _ _ Garp cephesınclen 

l '-lllllıılll-lllııııl"-llllıııJlllllllllııııllllllll'WI_,... larda kat'i neticenin 
başka taraf
alınması pek l 

mümkün görünmiyen bir harbi 
yapmakla Almanyanııı çok teh -
likeli bir oyuna gireceğini isbata 
çal~acağız. 

Alman ordusunun dünyanın en 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

Namsos civarında büyük bir 
muharebe bekleniyor 

Bükreş elçimiz 
busabah geldi 

Pazar günü Ankaraya 
giderek tekrar Bükreşe 

döeeceğini söyledi 
Bükreş biiyü.k elçimiz B. Ham

dullah Suphi Tanrıöver bu sabah-
ki Rumen vapurile Köstenceden 
scıhrimize gelmiştir. Muanaileyh 
ıkendisile ııörüsen bir muharri -
mize mezuniyetle geldiğini ve pa
zar P"ÜnÜ Ankara•·a gidip tekrar 
Bükre•e döncceiiini söylemiştir. 
İSPANYANIN YENİ ANKARA 

SEFİRİ 
Dii!er taraftan İspanyanın Bük

reş elciliiiinden Ankara elçiliğine 
tayin olunan Don Pedro Pratt 
da bu sabah şehrimize gelmiştir. 

• 
lngilizler Norveç' e ye-
niden asker cıkardıla1 .. 

Roma 3 (Radyo) - Adalsmer'de 
bulunan İngiliz kuvvetleri, Alman 
toplarının şiddetli at~i altında 
gemilere konularak şimale doğru 
ııötürülrnüştür. 

Oslo - Bergen demiryolu Alman
lar tarafından işgal olunmuştur. 
Bergen'de mühim bir elektrik 
santralı Almanların eline geçmiş
tir. Burada birçok top meımisi, 
fü;enk, 40 katır, 100 motosi:klet, 
1000 bisiklet iğtinam olunmuştur. 

Narnsosta, inı:iliz ve Alman kuv
vetleri arasında büyük bir muha
rebe olacaih zannediliyor. 

1NGİLİZ TEBLİGİ 
Roıma 3 (Radyo) - İngiliz Har

biye nezaretinin tebliqi: Narvil<
te .harekat devam ediyor. Düşman-

' la müsademeler olu)"Or. Namsos
ta ,yeni bir şey yoktur. 

ALMAN TEBL1Ci 
Roma 3 (Radvo) - Alman bü

yü.k er.ki.nıJıal'biyesinin fevkalade 
tebliği: 

• l mayısta Norveçin garp sahi
line, İnW.J.iz harp gemilerinin hi
mayesinde bulunan birçok nakliyı 
j!pmisinin yaklastı lfı görülmüş ve 
bombardıman tayvarelerimiz del'
hal faaliyete geçmiştir. 

cln~iliz avcı tavyarelerile ya -
pılan muharebelerde bunlardan 
üçü düşürülmü•tür. Bir harp ge
misine bomba isırbet etmiştir. Harp 
ve nakliye gemileri sisten istifade 
ederek şlınale doğru cekilmişler
dir. Bir tayyaremiz üssüne dön
memiştir ... • 23 paket eroin 

~---~-~-------

Yutmağa kalkışan bir 
erkek ve bir kadın 

Dün gece Üsküdarda enteresan 
bir eroın cüıımü meşhudu yapıl -
mıştır. 

Bar sahiplerinin vilayete 
müracaatı kabul edilmedi 

Eski eroin ka~akçı ve müpte -
Jalarından Müzdat. memurlar ta
rafından şüohe üzerine çevrilmiş 
fakat Müzdat kinde 7 paket eroin 
'bulunan bir balonu aleJacele yut
mak istemiştir. Memurlar bu ha
reketine mani olurlarken diğer ta
raftan metresi Ma!<bule de 16 pa
ket eroini vutımağa koyulmuştur. 
Fakat 16 paket birden boğazın -
dan geçmediğinden kadın boğul
mak derecesine gelmiş zorla kur
tarılabilmiştir. ----<>----

Elliden fazla 
dükkan soyan 

bir şebeke 

Taksim gazinosu münasebetile 
çıkarılan şayiaları vali tekzip c tti 
Bir yandan gidiyorlar, bir yandan geliyorlar 
Şehrimizdeki ecnebi har artist

lerinden 29 u daha dün akşamki 
ekspresle şehrimizden ayrılım~ -
!ardır. Bu sabah da 17 ecnebi ur
tist Toros ekspresile Suriyeye ha
reket etmiştir. 
Diğer taraftan yeni Taksin: ga

zinosu işletmesi belediye tarafııı
dan yıllığı 16 bin 300 lira üz.,rın
den Yorgo Lesko isminde bir Ru
menin idaresindeki şirkete verll
mi~tir. 

VALİNİN BEYANATI 
bu Rumen 

şirketinin yalnız Romanyadan ar
tist getirtip Taksim gazinosı.nda 
ralıştırılmalarını temin için şehri
mizdeki ecnebi artistlerin çıkarıl
makta olduklarını ve hatta şimdi
den Taksim g:azinisu için Roman 
yadan 12 garson ve nakkaş geti
rilmiş olduğunu iddia etmişlerdir. 
Ayrıca bunlar ecnebi artistlere biı 
müddet müsaade rica;ile ,·ilayete 
de müracaat etınislerdir. 

Vali ve Belediye ·Reisi Lütfi Kır· 
dar bu asılsız şayiaları tamaınile 

(De,·amı 3 üntü sahıfcdel Polis. mühim bir hırsız şebe - Bazı bar sahipleri 

ke•i ele geçirmiştir Cebinde Mus- ----------------------------
tafa, Hasan ve Kazım isimlerinde ÇERÇEVE 
üç hüviyet cüzdanı taşı) an biri - ! 
•İnin reisliğinde bulunan bu şe- Ded .• 
beke şehrimizde 50 den fazla ev • 
ve dükkan soyımustur. Şebeke re
is idün akşam Beşiktaşta yaka -
lanmıştır. _,,...._ 

Bir baba oğlunu 
öldürdü, anası 

çıldırdı 
İzmir 3 (Telefonla) - Karşıya

kada oturan Hasan isminde biri 
ıberaber yaşadığı kadının doğur -
duğu 18 aylık cocuğunu geceyarısı 
boğarak öldümıüs ve sonra da 
~izlice gömmüştür. Hasan zabıta 
tarafından yakalanmıştır. 
Çocuğun anası hadiseden haber

dar olur olmaz çıldırmıştır. 
BİR YAVRU DA BEŞİKTE 

BO(;ULDU 
Diğer taraftan yine İzmirde 

Mersinlide Remzi adında 1 yaşında 
bir yavru beşikteki iplere sarı -
!arak boğulmak suretile ölmü.ştür. 
Ölümü süpheli gören zabıta tah
kikata başlamıştır. 

Şarkta mecburi hizmet 
Hükılmet, şarkta hi:zımet mec- · 

burivetinin tekmil yüksek mektep 
mezunlarına teşmil olunması için · 
bir kanun layihası hazırlamak ü
zere tetkikler yapmaktadır. 

Dedi: 
- Sevin bakalun, sevin! De

diklerin çıkmak üzere. Şark, 
garp, şimal, cenup adamakıllı 
karıncalanmıya başladı. 

Declim: 
- Sevinç, kötüyü değil, iyiyi 

haber verene düşer. Bu baklDl
dan, sözüm çıkıyor, yahut harp 
olacak diye değil de, Türkiye 
için büyük ve hayırlı günler 
doğmak üzere diye sevinebili
rim. Ben Türkiyenin, hu son 
dünya ihtilafı neticesinde, bin
lerce yıllık tarihi tekevvününe 
uygun bir mikyasta yükselece
ğinden eminim. Rizikosuz ka
zanç yok. 

Dedi: 
- Aman sus, sus! Hep hu te

raneyle , asırlardır neler kay -
betlik unutma! 

Dedim: 
- Asıl sen sus! Asırlardır 

topyekıln Avrupa emperiyaliz
rnası karşısında, afallamış bir 
müdafaadan başka elimizden 
hiç birşey gelmedi. Bu defa Av
rupanın ta göbeğinde kopan öz 
bünye ,.e ,·arlık hakkı ihtilafm
da. başlıca kutuplardan bırinin 
baslıca dayanağı biz olıt)"o.t"uz. 
Bu defa arslanın şikiırı drğil 
arkadaşıyız. Onun kaplana kar
şı öz bünye ve varlık hakkı da
vasında müzahiriyiz. 

Dedim 
Dedi: 
- Bırak mücerret lafları! 

Bizim hudutlarımızdan ileride 
asla gözümüz yok. 

Declim: 
- Mücerret fikre kUfür, 

akılsızlığın tesellisidir. Bizim, 
mevcut boyumuzdan fazlasında 
gözümüz olmıyabilir. Fakat bo· 
yumuzu ve ömrümüzü kısalt -
mak istiyenler, neticede uzat
mış olurlarsa, bütün bir tarilP 
zarureti halinde kaderin bize 
verdiği hediyeyi reddetmek eli· 
mizden gelmez. 

Dedi: 
- Aman harp olmasın, anıan 

harp olmasın!. 
Dedim: 
- Ne olacaksa ohun! Kimin 

ne marifeti varsa döksün orta
ya!. Bu vaziyet, bu sonsuz bck
leyi5 ezası, Cin işkencelerinden 
de hedter. Bütün dünya millet
leri, sırığın sivri ucunda oturan 
maymunlar gibi ralıatsız. Olsun 
ne olacaksa! Hele bizim gibi, 
blöfü değil işi seven milletler 
dayanamaz hu kokot cilvelerire 

Dedi: 
- Of, of, senin cür'etlcrin!. 
Jledjm: 
- Of, of, senin korkaklıkla

rın? ... 
NECİP FAZJL KISAK6BEK 



2- SON 

BAR KADINLARI 

GİDERKEN .• 

İstr.nbul bar la.i-ında oalışan ec
nebi kadın arLstler artık gittilıer. 
Gaı.delerde ok'Udum: Veda ett.k
leti son gece, nwnaralar yapın~ 
loaır, h<JVarda ınW;teiilfrine hüzün
engiz sahnelerle cAllaha ısınarla
dlk• dıımişler .. 

cBarlar, suyu çekilııruş değU: -
mene döndü .. Bu cümleyi br ar
kadaş söykımi::;ti. Diğer bir ari<ar 
da'l dıa, şunıu dave etti: 

- İsabet, dedi, b;z de art.k su
yu çeioilen limon olmaktan kur -
tulduık. 

1940 

seQilorru-ycelkın'i-- Güzel bir sıhhi 
tedbir. 

Bu ı:ı:lhi maddeler, hususi v~ oto
matik vruntal"'1'la yahwt aletlerle 
alınıp, mfuştermiın gözü i\nünde 
kese kajhtlarma konacakmış. 

Bu hususi vası.tarun ne 0Jabile
oei1'11ı~ ciddenı merak edip duruyo
ruırn. Şunu bir görsek .. Amrn, yi
ne beş parımak olunasın , sakın!. 

SOGUKKANLI 

BİR KOMİSYON 

Mermer 
tribün 

30 Ağustos tayyare bay
ramı bu muhtE şem tri
bün önünde yapılacak 
Taksiırn meydanında geçit re -

simleri için büyük bir yer ayrıla
cağını ve .burada bir de tribün ya
ıpılacağını haber ver:miştik. Vali, 
lromutanlar ve teşrifata dahil ze
>vatın merasimi seyirlerine tahsis 
edilecek olan bu muhteşem tri
bünün bembeyaz mermerden in
şa olunması ve zeminden iti!baren 
iki kademeli, üç ·buçuk metre yüık
seklikte bulunması 'kararlaştırıl -

KIRTASİYECİLİK 

Habeıti:ıı.>iz Va!' mı?. l'ktısat ımttl!
lııassıslarında;n ırnürekkep bir kıo -
miay>on lourulmuış, şehrun eğıeııce 
yıerle-rine ait fiat listelerini ı;ıöz -
den ge~ü1iyoomuş.. cGözden geçir
mek, tahini tııhafıma gitti Pekli 
amma, :füat listeleroi senelercL~nbe
ri ruı.ıa gözden geçimilmcmi> mi?. 
Som:a, bu !Eteler, o nevi Latları 
havi& kıi, değil gözden g~çir -
mek, bir göz a1ırnıak dahi, insanın 
kalbini. durdı>rabiJir. Ben. bu kıo
mi.syonıun tahaımmül ve soğukkan
hlıığına ha~ranım. 

1 ;ıruştır. 

VE DÜKKANLAR 

Her dü:kll<anda bir teftiş defteri 
bulunacaık, belıedıiye müfett;şleri 
gelip teftiş ettikleri zaman, i:Jııra
y a b-,. takını meşruhat verecek -
!er, y~caklar, Qizeceklıaımış!. 

Oh ne ii.la .. Demek artık, dük -
kanc.arda da yazılmaık, çizjJme-k 
f..slı ol:ıaşladL $iırıdi, her dülclcln 
bır büro ku.raeak, !katipler, mukay
yirtler, hakıkalar, kalemler, dakti
lo 'ar kullanacak.. 

Deseni.ze kırtasiy«il!iğoi kaldır
mağa uğr~ken, zerzevatçı dü'k
karunda da yeıı.i bir c;kalem. tesis 
edeceğiz. 

EL SÜRMEK. 

YASAK OLUNCA 

S;elıi.'r meclisinin verdıği Karar
lardan :bJni dıe şu: P:i.şııneden, so -
yulmadan, yrkanımadan y<men 
meyvdar, sabze'ıer ve emsali gıda 
mac:ldcleri, elle tutul:ınıyacak, elle 

ORADAKİ 

ÇOCQKLARIMIZ 

Abrııınyada b rç:>k şey le~ gibi, 
sall:run da yıak .. Orada oku:v rn ta
lebemize, buradaki aileleri tora -
fından ayda iki kıiJo sabun gön -
derilmesi iıçin müsaade çıkmış .. 

İyi, QOCU'klarınuz temiz. pak 
gezectı.k.. Geçenlerde, kavumıa 
gönderi'ımes; iQin de müsaa<l~ çrk
ını.ştı. Faloat, ya, (/OC'Uk!anmız <>
rada bunalıyor1a:rsa?. Ayd1 Jkişer 
kilo da hava mı ~nrlereceğiz?. 

AHMET RAUF 

Karısının aşıkınıj36taltbeninşahit 
öldürüp yakan olduğu bir dava 

Mezmer tribün inşaatına hazi
randan itibaren 'başlanılacaktır. 
Ve ilk defa olaraık 30 ağustos tay
yare bayramı merasimi bu yeni 
trfuün önünde icra olunacaktır. -
Diğer taraftan Taksim kı~la -

sının -stadyom un- yık ılım ası ıçin 

ibaşlanan faaliyete ve meydanın 
tanzimine hız verilecek ve kışla 
iki aya kadar tarnamile yıJcılmış 
olacaktır. O vakit Taksim mey -
danından denizi görmek de kabil 
olacaktır. 

Meccani konserlere 
başlanıldı 

Şclıir bandosu 1 mayıs gunun-
den itibaren halka mahsus mec-

1 cani 'lronserlerine baslaını.ştır. İlk 
1 ıkonser Taksim bahçesinde veril
. miştir. Bu meccani konserler ba
' dema her •hafta üç gün muhtelif 
ımeydanlarda ve Taksim bahçe -
sinde akşam üstleri verilecektir. 

! jKUÇlJK HABERLERi 

* Mısır çarşısında 300 dili<ka -
nın sahiplerine istımliik tebligatı 
yapılmıştır. Beher dükkana bele
diyece 3 - 4 bin lira arasında kıy
ım~! konulmuştur. İstiımlr.k işi ya
kında neticelenecektir. 

Askeri 
iseler 

Yarının genç suba'. ra~ı 
Fenerbahçe stadınaa 
muhteşem bir spor 
bayramı yapacaklar 

Her yıl oltluğu gibi bu yıl da 
askeri mekteplerimiz tarafından 
. bir cspor bayramı· tertip olun -
muştur. 

Kuleli, Maltepe, Bursa as!keri 
liselerile Heybeli deniz lisesi ve 
Kasım-pasa deniz gedikli me-kte -
·binin genç ve gürbüz çocukları -
nın iştirak edeceği bu bayram; 
her yılkinden daha muazzam 'bir 
şekilde teonmuzda yapılacaktır. 

Her yıl Taksim Cumhuriyet a
bidesi önündeki ımerasiıınden son- 1 

ra Taksim stadyoonunda yapılan 
"'erasiın, stadyomun yıkılmakta 

olması münascbetile bu sene Fe
neı'bahçe stadında icra olunacak
tır. 

Bu ımulhteşem spor bayramının 
bütün safahatı bu yıl da sinemaya 
alınacaktır. 

Diğer taraftan geçen seneki 
bayramda alınan askeri liselerin 
SJ)Or çalışması filmi şehrimizde 

'lk defa olarak cumartesi günü 
Maltepe askeri lisesinde; pazar 
ıgünü de Kuleli lisesindeki ayrılık 
töreninden sonra halkımıza gös -
terilmiş ve takdirle seyrolunanuıı
tur. 

Seyri 1,5 saat süren bu büyük 
filmin ımüteaddit kopyaları Cum
huriyet Halk partisi taraiından sa
tın alınarak tekmil Halkevlerine 
tevzi olurunaktadır. 

K1ymetli muallimleri ön yüz -
başı B. Hüsamettin Gürelinin ida
resinde çalışıp tekmil askeri lise
ler arasında sporun her şubesinde 
bu yıl şampiyonluğu kazanan Ku
leli askeri lisesi genç sporcuları 

spor ıbayramı hazırlıklarına şirn
diden başlamışlardır. Diğer mek
teplerde de hazırlıklar yapılmak
tadır. 

Bar kadınları 
İstanbul barlarında çalışon ec

nebi kadın artistlerden 162 si git
tikten sonra, kendi hesabıma ge
niş bir ferahlık duyuyorum. Ak
lımın ortasında bulunan biT takım 
mahzurlar - ki bunları siz de şu 
anda düşiinüyorsunuz - bertaraf 
olmuştur . 

Bu işin, bir de küçük san'at ta
rafı var. Bu memlekette, her nevi 
küçük sana'tlar, yalnız Türk va • 
tandaşlarına hasredilmiş, kanuni 
bir baktır. Şimdi, bizbize kalınca, 
bu mevzuu daha ciddi olarnk ko
nuşabiliriz. Mademki, bütün dün
ya büyük ve medeni şehirlennde 
bar diye bir müessese tipi vardır 
ve kabul edilmiştir; o halde, çare· 
siz, bu, bizde de olacaktır. İtiraf 
etmeli ki, İstanbul çapında iıir şe
hir için, bu, bir ihtiyaçtır. 

O hald e, giden ecnebi artistle -
rin yerini doldurınak meselesi or
taya çıkıyor. Bu işi, pek baf f, lii
übali ve aşağılık bir mevzu ola· 
rak alınca, mesele kalmaz ve ko
nuşmağa dahi değmez. Fakat, bu· 
gün dünyanın her tarafında, bar 
artisUği, bar dansözlüğü ve şan
tözlüğü diye bir meslek vardır ve 
bu meslek san'at ruhu taşıyan ve 
estetik güzellik sahibi kadınlar is
ter. Bütün dava, bu meslekte, ba
yağılığa, çirkefliğe, sululuğa düş
memektir. 

Yok, eğer, bu i~ bir ncvı beyaz 
kadın ticareti, ve et sataıı k•ulın
ların bir nevi maskesi olarak te
lakki edilirse, o zaman, ko:ım1ula
cak cephe kalmaz. Zaten, profes -
yond bar sahipleri bu tc:Hkki ile 
malül kadınl.arı, sulu ve Jaübali 
tipleri müesseselerinde calışur -
mazlar. Çünkü, bunlar işlerine gel
m,z. Bunların çalışacakları ve ö
nünde sonunda düşecekleri yer, 
b• şka yerlerdir. Bu gibilerde, san
at kıymeti de ekseriya bulunmaz. 

Saıııiıni düşünce ve hüsniuıiyct 
telakkileri içinde çalışacak !.adar 
medeni müteşebbisler, har artist
liğini meslek olarak kabul e.ı~rek
leri, yerli san'atk:ir olarak )·etiş
tireb:Iirler. Çiinkü, görUlü·.'or ki, 
ihtiyac vardır. 

OskOdar 
Kadı koy 

Mütehassısın raporu ve 
veçhile evvela nereleri 

tanzim ve imar 
olunacak 

Şehircilik mütehassısı Prost ta
rafından ilıazırlanan Üsküdar ve 
Kadıköy.ün nazım planlarile imar 
raporu yWnııda Şehir ırneclisinde 
ırnüzal<ere olunacaktır. Bu plana 
göre başlıca yapılacak olan iı;leri 
yazıyoruz: 

1 - Dünyanın mühim bir şir
yanı mesabesinde olan Londra -
Ankara - Bağdat - Hindistan as
falt yolunun ·bir ırnethalini teşkil 
eden Üsküdarın ımünhat kısmı -
nın; - bu yolun ehamnıiyetile mü
tenasip bir şekilde - mühim istim
lakler yapılıp bir çok yerler yı
kılmak ve .bilahare de yeni inşaat 
yapılmak suretile tanzi:m olun -
ıması. 

2 - Üsküdar - Ankara yolunda 
seyrüsefere azami kolaylığı ve -
recek tashihler yapılması. 

3 - Üsküdar yakasındaki belli 
ib_aşlı meşb.ur mezarlıkların ıslahı, 
tanzimi ve muhafaza olunmaları. 

4 - Kadıköy - Moda ve Fener
bahçe - Suad.iye semtlerinin de 
evvela tanzim olunması. 

5 - Anadolu yakasındaki ge -
zinti yerlerinin ve Üsküdar iske
le meydanından sonra evvela sa
hiller tarafının tanzimi. 

Mekteplerde 20 gün 
sonra dersler kesiliyor 

Ankaradan dün şehrimize dö
nen Maarif müdürünün verdiği i
zahata göre bu ayın 23 üncü günü 
tekmil mekteplerde dersler kesi
lecektir. 

27 mayıs pazartesi günü lise bi
tirme ve 28 ınayıs salı günü orta 
okul devlet eleme imtihanları ya
pılacaktır. 

Şilenin Kervansaray köyünde Üniversite talebelerinden bir ço-
muhtar Ahmet Cevdeti çifte ile ğunun paltolarını aşırıp satınak
vurarak ceoodini ocakta kısmen tan maznun Antakyalı Hüseyinin 
yaktığı ve ııonra da ormanda gom- muhakemesine dün Sultanahımet 
düğü iddiasile Ağı.rceza mahke - 2 inci sulh cezada başlanılmıştır. 
mesine verilen Nevzat Şengülltn Paltoları çalınan talebe ve şahit-

* Rornanyadan gelinken kaçak 
olarak 100 çift ipekli kadın çorabı, 

ipekli kLl'IIlaşlar ve kadın blüzkrı l~~;;;~~:'if!i;~:;iİiİİim;' 
getirip geminin tahta bölm.,icri 1 

REŞAT FEYZİ 

Mua!lim mekteplerinin inıtı -
hanları ·7 haziranda başlıyacak, 30 
haziranda mektepler kapanacaktır. 
Bu sene g-crek Türk hususi mek -
teplcrinin, gerekse resmi mektep
lerin inıtilıanları Maarifin tayin 
cdeceki resmi mekteplerde iiç ki
şilik Lir imtihan heyetinin huzu -
runda icra edilecektir. Bu imti -
hanlarda talebelerin kendi mual
limleri bulıınmıyacaktır. arasına saıklıyan Erol vapuru iki'l· 

ci ka.ptanı ve bir lostromo Zon -
guldak müddeil.l'IIlumiliğine veril

an~m~:e ~~~f~ !eri teşkil eden 36 Üniversiteli 

Tur ~·t tasarlanar-·'- - 1 gençten bir kıaını dünkü rnuıha • 

mişlerdir. 

* Cerrahpaşa hastanesinde 49 
•bin lira sarfile inşa edilecek olan 
yeni bir pavyonun temel atına me

g ~ , suçun = il? en-
diği kaydile maznun hakkında i- keme-de dinlenilmişlerdir. Bunlar, 
dam cezası istemiştir. Ancak, Nev- Antakyadan gelip talebe ,ııibi Ü -
zat~ !karım Fehimeye rnuh- niversiteye giren Hüseyinin pal
tar Ahmet Cevdetin tasallutta bu· !oları ve şapkaları çalarken gör-
1unmııı; olnıasının, ağı.r ve şiddet- mediklerini beyan e1nnişlerdir. 
li tahrik mahiyetinde kabulünü Maznun ise yalnız 3 palto aşırdığı
ve bu noktadan cezanın haiifletil- nı iddia etmiştir. Meoruk mallan 
mesini ilave etırrili;tir. satın alan koltukçu Hasan, Fey -

rasimi dün yapılmıştır. 
* Romanya gençlik teşkilatı 

reisi alii.kadarlara gönderdiği bir 
mektupla 100 Türk talebesini Bük
reşi ziyarete davet etmiştir. 

Katilin avukatı Şevki, vaki i.e- zullah ve Behice de bunların ça
cavüze göre, hadisede müekkilinin lınmış okluğunu bihncdiklerini 
maııur vaziyette olduğunu iddi:ı söylemişlerdir. Mıthako:ne 11 ma
elıniştir. Nevzat Şengül de şunları yıs sabahına kalmıştır. 

* En ~zel -halk türküsü, şarkı 
veya ımarşı yaz10 besteliyece-kler 
için Cu.ınhuriyet Halk Partisi mü
-l<afatlı ve uıın-umi büyük bir mü
sabaka açmıştır. 

söyleımi.ştir: MUHTEKİR DÜKKAN SAHI-BI. 
•- Bilirim, öldü.ıtrrıek, hanü - MAHKÜM OLDU 

* Mısıra gitmis olan ı:ıfueş ta
kmumız dünkü müsabakalarda 
4 - 3 galio gehni.ştir. Ço'ban Meh
metle güreşen Mısır pehlivanı da 
müsabakayı yarıda ·bırakmağa 

Mahmutpaşa civarındaki dük -
kanrrun kirasını 20 liradan 30 li
raya çıkardığından dolayı yaka
lanan Bulgar tebaasından Dra
RO!llir Komandarefin bu suretle 

mecbur kalmıştır. 

man söndürmektir. Aımma ben bu 
işi istiyerek yapmadım, malUm -
dur ki, insanın karısı, naımııru de
mektir. Namus için yaşıyoruz. Bo>n 
karıma tecavüzü öğrenince artık 
ne yaptığmu bilemedim. İşi si,!n 
vicdanınıza havale ediyorum. de· 
miştir. 1 

koordinas~n heyeti kararına mu
halif harekette bulunduğunu sa-

30 uncu maddesi delaletile 58 inci 
maddesine göre 24-0 lira para ce
zası ve 7 lira mahkeme masrafı 

ödemesine karar vermiştir. 
Muhakeme, karar için baŞka bir 

güne talik olumııuştur. l
bit görülrnüs, ve dünkü muhakeme

sinde ımilli korunma kanununun 

Yazanı lskendcr f. SERTELLi~ 
cek sabah postası Kalamış iske
lesine uğrıyacaktı. 

K.oşaraık yürüdüler .. Vapura ye
tiştiler. 

BAR ,ÇİÇEKLERİ 
,,,.._ . No148_,,, 

* Sabah .. 
;:,aa t sekizi on beş daıkika ge

çiyor. 

- H~ bi:ııi ve poliıs rnü
diriyetini meşgul etıınek için faa
liyete ~ ~ .. Bin. \tüdü ~ 
ve entrikalar çevirerek, ortalığı 

~ş~a ~\ıc. Yarını 
lbeh• ıneliy.i.z. .. 
Ertesi sabah .. Büyükada 

yolunda .• 
Ert..esi ııalbah güneıf.la 'beaıaJber 

kalktılar. Zaten Samih güneş d<>
ğım.cıyıa kadar uyuımaını.ş, Sel -
may ı bek.1aınişti. &ima çok uyku
suzdu .. O g>.ceyi uyumadan geçi
•·cc.fk o-lu:rsa hastaılanacaJ<ltL SEım.i.lı. 
W1"1Ill zocla yatağa } atumı.Ştı. 
s~Jma loalkar kaliomarz g yıind:i: 
- Son ,tebJ'aıı hadi.9' si<ıt:en baş

ka bir .şey olmadı, değil ııni? 
Seıniılı vüziinü yıkıyordu: 
- Hay:ı;r, dedi. & şey olımadı. 

:fu!raıt, oo:;ün. rıı • oJursa olsı.n, ilk 
vapurla Büyilkadıaya gitır.el;yiz. 
Av~ık ikimizin. burada kalması U.llt
l.ikeliillr. 

Hazı'flandilar. 

Sabaıhıat tekrar ~larnağa ba;; -
ladı: 

- Hıaydıutiar yalruz s:zirıle uğ
ra_'Ullıyorlar a~abey görüYQr -
ııwıuz ki simdi da OeLili parmak-

!arına doladılar. Beni burada bıra
~ giderseniz, il:ııenıiın 'ba!>;ııını da 
va!<ıınıyacahlarını klın iddia ede
lbilir? 

- Ne yapmak fi.krindesin, Sa
bahat? 

Ada vapuru Kalamı.ş iskelesin
den kalktı. 

Fenerbahçe burnundan döner -
ken, Sabahat !birinci mevki salo
n.unda yavaşça Semihin kulağına 
iğildi: 

- Ağdbey, şurada mavi göz -
- Allah aşkına, gideceğiniz ye- lü.klü •bir adam var .. Siz Selma ile 

re beni de götürünüz. Ben burada ikonuşurken sık sık başını çevir4> 
yalnız kalamam. 'bize bakıyor .. Acaba tanı.yor mu-

- Zeynel gibi cesur bir bekçi- sun onu?! 
miz varken, korkulur mu? Semih hayretle başını masına 

- İyi amma, siz de Joorlruyor- çevirdi: 
sunuz. Korkmasanız, Adaya ka - - Hayır. Tanrrnıyorum amnıa .. 
çarnııydınız-? Şüphe edilecek ıbir kimseye ben-

- Doğru. O halde Zeyneli iköşk- zemiyor. 
te !bırakalım. Haydi, sen de hazır- Selma ilave etti: 
lan .. Bizimle gel. - Benim de gözüme çarptı. Fa-

Selıına: lkat, çok sinirli bir adama ben -
- Sılbahatin hakkı var, diyor- ziyor o. Herkese ayıı.i tecessüsle 

du, onu ıburada yalnız bırakmak !bakıyor. 
doğru ohnaz. Yarın da onun pe- Adaya kadar Iru:>ku ve şüphe 
şinden lroşarız.. Derdimiz büyür. içinde gittiler. 
Adaya gidersek, izimizi kaybet - Büyükadaya cı.kar çıkmaz, Sel-
miş oluruz. ana yavaşça Semihin kulağına 

Samih Zeynele talimat verdi: iğildi: 
- Nereye gittiğimizi Celii.lden - Hangi otele ı:(idecei(iz? 

~ka hiç kmıseye söylemezsin! - Bir suç işlemiş gibi neden 
Dedi .. Sabahat hazırlandı. yavas k.onumvorsun? 
Selma çantasını aldı .. Semih f<>- - Yerin kulağı vardır, Semih! 

toğraf makinesini boynuna taktL. G<izürrn yıldı art>k. Esen riizgar
Köşkten sekize beş kalarak soka- ı lardan bile korkuyorum. 
ita çıktılar. - Hakkın var Selmacığım! ih-

On dakika sonra Adalara gide- tiyatlı bulwmıa:k darma faydalı-

Yazlık meseleler 
Yaz mevsimi yaklaşırken, ~eh -

rin yaza m: hsus mesr-leleri de bi

rer birer tazelenir. Bunlardan biri 
de buz meselesidir. Belediyenin, 
şimdiden tedbir almağa te~ebbüs 
ettiği bildiriliyor. 

İstanbullularca mesele ma'.üm -
dur: Yazın her istediğin:z yerde, 
her istediğiniz zaman, istediğiniz 
kadar buz bulamazsınız. Bir de 
buzu, ekseriya, tesbit edilen fiat 
üzerinden değil, daha pahalıya al- ı 

mak mecburiyetinde ka!ırsınız. 
Biitün yaz mevsimleri, bu ~iki- ı 

yrtlerle geçer. Takdir ediyoruz: 
Buz garip b:r maddedir. Firesi var, 
muhafazası, nakli güç bıc-;ey .. İş
te, daya, bu jşi medeni bir !-ehi.r 
teşkilatı ile hall<tmektir. 

BÜRHAN CEVAT 

dır. Ben otel Etranjeye gitmek 
fikrindeyim. Sen ne dersin? 

- Haniya şu sahildeki otel de
ğil mi? 

- Evet. Diğerlerine nazaran bi
raz miliızevidir amma .. Bize de 
şimdilik böyle bir yer Iazırn .. 

- Fena değil. Vaµurla gelirken 
ı;ıördüm .. Hoşuma gitti. 

Yat ıkufübüne doğru yürüd'üler. 
Nizam caddesini vapw'dan çı -

kan Y'Qlcular doldurmuştu. Semih 
llıir aralık arkasına baktı. 

- Şüp'heli adam .geliyor mu a-
caıba ? 

Heııısi birden bakındılar .. 
Gör em edil er. 
Sa'bahat: 
- Mavi gözlüklü idi. Onu göz

lüi(:ile uzaktan 'bile tanırım. Her 
halde ıbaşka tarafa gitmiş olacOO<:. 

Ve kalaJıalı.ktan ayrılarak ote
le -girdiler. 

Samih otel bahçesine inerken 
mırıldamvordu: 

- Yılmaz Bey bana bir gün: 
~Haydutlar tarafından takibe uğ
rars.anız, ızınızı kaybetmek için 
Eüyükadaya gidiniz .. Otel Etran
je en iyi bir sığınaktır .. demişti. 
Burayı tercih edişimin sebebini 
anladınn mı şimdi? 

Boluda kış ve dağ 

sporları 
Memleketimizin ekseri karlı ve 

dağlık mıntakalarında oldu'ru gibi 
Bolu vilayetinde de dağ ve kış 
sporlarına büyüık bir ehemmiyet 
veri'lmektedir. 

İmtihan günled için bugün ve 
nazartesi gıünii nıektep müdürleri 
toplanacaklardır. 

500 kahraman için bir 
abide yapılıyor 

Gerede, Escntepe çamlıkları gi- Umumi harpte Anafartalarda 
ibi tabii ve güzel mcsirelerle süslü yaralanarak Gellbolunun Çardak 
olan Boluda &bat gölü civarı ka- ıköyünde öien 500 kahramanın ha
yak spor yeri haline konulmuş ve tırasını taziz için büyük bir abide 
cmncıfrlu tesisat vücudc getirilip, yapılması kararlastırılırnıştır. 
ımuntazmn bir yol açılrnıstır. Bu-
ra.fa yapılmakta olan •Kayaık e- ı ·-----------+ 
vi• nin de inşaatı bitmiştir. N İ Ş A N 

Memleketimizde ilk defa olarak ı " 
doıııınuş göl üzerinde kayıma spor- Kıymetli edip ve muharrir 
larıııa da bu kış Abat gölünde arkadasımız Slami İzzet Se-
-başlanıLrnı~tır. Bolulular tabiatin desin kızı Nazan Sedes ile 

Başnıuharririmiz Ete111 İzzet 

Bcnicenin hemşirezadesi ve 
İkdam refikimizin Yazı işleri 
müdürü Murat Kayahan dün 
nişanlanmışlardır. Arkadaş -
!arımızı tebrik eder, genç ni
şanlılara saadetler dileriz. 

kendilerine verdiği bu güzel lıl
ltuf sayesinde Bursalılara reka -
ıbet edip muhitlerini bir dağ spo
ru merkezi haline koymağa ça -
lı.şımaktadırlar. Diğer taraftan ye
şil çamlıklar ortasındaki A.bat gö
lüne Jı:ı.şın olduğu gibi yaz mev
siıminde de toplu seyahatler ter -
tip olunması icin calışılmaktadır. ·-------· 
I Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 

Bu zamandaki bitaraflığın manası 
Almanyaya komşu olan küçük 

memleketler bitaraf kalrnağa çalış
tıkça tehlikeyi kendilerinden u
zaklaştırablliyorlar mı?. Yahut so
nıına kadar böyle bitaraf k • lma· 
ğa tehlikesizce muvaffak olabile
cekler mi? Ne olursa olsun bu har
bin yrni meselelerinden biri kü -
çiik memleketlerin büyük mütte
fiklerle zamanında anlaşarak ken• 
dilerine elzem olan yardımı daha 
öbür tarafın taarruzuna uğrama. 
dan temin etmek olmuştur. Bu 
lüzum ve zaruretten yeni bir va
ziyet do~yor: Küçük bir meın -
Jeket Avrupa harbinin sonuna ka
dar bitaraf kalacağını ileri süre -
rek kene! . ni icabında müdafaa i
çin elzem olan vesai tten mahrum 
bırakır, yani silShsız, cephanesiz ı 
bulundurursa buna ergeç harbi ka
zs nmak mecburiyetinde bulunan 
kuvvetli müttefikler ses çıkarma. 
dan kalabilir mi?. 

diyorlar. Bu zaman da öyle defil. 
Çünkü memleketler ve hatta kıt'a
lar arasındaki münasebat bugün 
o kadar girift bir hale girmiştir ki 
bir devletin şu veya bu surette 
zayıf kalması, diğer komşularına 
da zararlı olabilmektedir. Bu iti
barla bitaraflık ancak askeri olu
vor. Yani bitaraflığını muhafaza 
etmek istiyen devlet de mutlaka 
elindeki her türlü imkanlarla mil
li müdafaasını lıazırlamağa çalı -
şacaktır. Bununla beraber askeri 
bitaraflık da maksada ki.fi gelmi
yor. Çünkü, diyorlar, Avrupanın 
orta ve küçük mevcut 23 devle -
tinden şu son 2 sene zarfında 10 
devlet ya topraklarının çiğnendi
ğini gördü, yahut türlü kayıtlarla 
hürriyetinden bir kısmını feda et
meğe mecbur kaldı. 

Bu takdirde bitaraflar için istik· 
hali daha ciddi olarak düşünmek 
zarureti gPrüoüyor. 

Otelin ikinci katında 33, 34 nu-. 
maralı odaları tutm~lardı. Sa -
bahat tek yataklı bir oda almıştı. 
Yanındaki odayı da Samih ile Sel
ma ~al etmişti. 

Eski zamanlarla bu zamanı mu
kayese eder yollu salahiyettar ka
lemler tarafından Avrupa matbu
atında •u son haftalarda neşredi
len bazı yazılar devletlerin müna
sebatı sahasında mühim bir de
ğişikliği kaydetmektedir: 

Eskiden bir devlet kendisinin 
bitaraf kalmak hakkını ileri süre
rek ister kuvvetlenir, isterse kuv
vetlenmeğe lüzum ~örmiyei!irdi; 

Daha uzaklara gitmelfe de lü
zum yok: 914 harbi ile bu seferki 
arasında büyük farkları görme • 
mek kabil değil. Hava, denizaltı 
vesaiti pek mükemmel bir hale 
ıı:etirildiği şu devirde mücadele de 
gittikçe çetinleşecektir. Onun için 
Almanyaya komşu bitaraflar da 
vaziyetlerine ergeç sarahat ve vü
zuh vereceklerdir. 

Otel kalabalık değildi. Semih: 

l -Burada lbaşınıızı dinliyebi -
liriz. 

'Devamı var) ALİ KEMAL SUNMAN 
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~ sNorveç hast~hane gemilerine de bomba atılıyor 
~ ~~ 3 (A.A.) - Norveç ral~ ~alkl~e~ k~filelerin 1 ımayıs ~tından Norveç gemilerindeki 
, ~. tı, Cenevredeki ıbeynel _ tarihınde uQUncu defa olarak ka- v--'h . tl · d · et edil ""le! }( suJ d t ~ .n..ı.c.-u aç ısare erın e rıay -
~ 12.ılhaç teşkilatına cimali ra arın a aarruza ugram~ ve mesi 1.rin Alman hükfımeti nez-

' "'ec ~ mühim hasarlara duçar oLın~ ol- -.. 
~ atı ordu 1rurnan<ianlıl!ından duğunu bildiıuniştir. dinde teşebbüste bulunmasını is-

i ~:d~,ki y;~i)i~ Ç~~""u;J;;;· d;tlhi~;n;;:,ye dönüyor 
1- L ilana. 3 .<~.A..) - Ceoovada do~el~rı ıçın Londra.dan emir 1 daki Holanda torpıdo muhrııbıne 
~ aıı Ingılız vapurlarına der- gelmıştır. üssülhareketine avdet etmesi emri 

ensup oldukları limanlara Diğer tcraftan Vangarn ad'ın - verilmiştir. 

~ Norveç Kralı İsveçe mi iltica etti ? 
aı ~ (Radyo) - İstolt'holm- isvese iltica ettiği bildiriliyor. verdiği bu haberi, saat W,30 daki 

~ecdıgınıız son bir telgrafta, [Son Telgraf: Roma . radyosu, jrarısızca neşriyatında tekrar et -
Rraıı :Hakon'la Başvekilin saat 9 daki italyanca neşriyatında nıemistir.] 

" lsviçre'de geceleri de tahkimat yapılıyor 
~ 3 (A.A.) - Baler Nach - 1 tein nnıntakasında .gece gündüz 1 projektörlerin ışığı altında çalı -

~ ~azetes!·. Bal~'.c 15 ıkilcın:et- tahkimat yapılmakta olduğunu şılmaktadır. 
ede :kam mustahkem Is- yazmak.tadır. Geceleri kuvvetli 

,, Kral Karol' a suikast yapıldığı doğru değil 
' ~tet~ 3 (A.A..) - .. ~.ropagan?a ~l'~n .. ~~~günlerd~ Prens Pol ile O da risaleler dağıtmakta olan bir 
~ l\ • P~skal~·a muna.s~bet~le ~oru.stugu de ~ekzLp edilmektedir. :komünisttir ki tıu hadise kiımseye 
~ etaroı u~ bır av partı.s~e ı.~- Altı aydanben Rornanyada örfi .bir komplodan bahseımck salahiye
~IC> Inek uzere hareketını mu- idare tatıbik edildiı{i ve bu müd- tini vereıme-z. 
~ \'~~ana bi; k<mıplo ~ık- J det zarfında askeri kıt'aların u - Propaganda nezareti, polis ile 

1 
\'e .

1 
azı tcvkifa~ yapıldı:gına muımi binalar .. .. d .. bet OOk !beraber •bu haiberi uyduranları 

1 

tiıı ; en tıa~rlcrı kat'iyetle ·~· . onun ~ no 1 - meydana çıkarmak ic_in tahkikata 

1
• ~U 1ırnektedir. ledıgı. ıl_taydedılmı:kted.ll". Son hafta- .başlamuştır. Mücrimler hakkında 

1 
~~durma haber. Bükreşte ı ıar ıçınde siyası esbaptan dolayı şiddetli tedıbirler ittihaz edilecek

! uyandınmıştır. Kral Ka- yalnız bir kişi tevkif edilmiştir. , tir. 

~ALKANLARA MI, GARBE Mi ? 
~ (Başmakaleden devam) 

~ Veya teksif etmemiz doğru 

~~ana zayiat verdirmek için, 
~'*ıtı. ~~cı~ .fır~ttan i~tifadeye 
t.t~ ecegız. Fakat ime harbi 
..,:,. ak olan sevıkulceyşi 
~ ~zden ikaçınmamaklığı-
~ ır .... 

tııı. ha iiyor ki, harp dokuzuncu 

1 

~ınış olmasına rağmen ha
~llıı~ hüviyeti ile ortaya c;ık
(~ ~, · Her an Alınanyanın ta
~e tec:avüzüne l'ğramak en
~ e bulunan garpta ve ce-
\' ~~leke.tler vardır. Ho - 1 
~~el ~lçika, Isviçre bu meyan. 
~''-ini gibi Romanya, l\Iaca -
r )~ ~ugosJavya da bu tehlike
~~ lll ve maruz bulunan ülke· 
,~ ~d~dır. Almanyanm müt
~ he~ Italyamn harp vaziye

t.C~ Lnuz tevazzuh etmemiştir. 
~ is'fı: ınilyon askerini mütead
~. t~. arnetlcrde hücuma hazır 
~ . •Yette tutan Almanyaaııı 
~ t l&tikamette taarruza geçe -
~ ec1: ~~~gisin~e kat'i ~arbi ka. 
.,,.~IQ Cegı bellı oloıadıgına :zor~ 
~Ilı.itti kat'i bir lıiiknıe varnmk 
\&o~ değildir. Ancak, enindı.: 
~ .. da harbin garp ceı,hesin· 

' ~' 1 
neticeye varacağındn ısrc:ıt' 

'+t ij~~tc hata yoktur. Harbin 

~td • ./\lnıan veya Ingiliz, Fr.ııı- 1 
Ula.. ka ,. f ~ &b· •ınm tı za er \·eva 

~ e ~etlerine bağlı oldu~uı\:t 

muktezi me,·addı iptidaiye ve , .. ,. 
denil'el i nereden bulacaktır?. 
Garbından mahsurdur. Şima\iııde 
kendisini besliyecek ve aradığı 
mc\'addı iptidaiye ve madeni) <'Yi 
verecek saha yoktur ve NorvN·~ 
Norveç demirlerine sahip olama-
mıştır. İsveç harp haricidir ve ıntit
tefiklcrlc Sovyetlerin gözü aHrn
dadır ve Almanya Norveçte sonu
na kadar bir cephe muhafazasına 
mecburdur. 

Balkanlarda da bir cephe açtığı 
takdirde kendisine açık (o da şa
yet kalırsa) bir Sovyet Rusya hu
dudu kalır ki, Sovyet Rusya da 
kara yolu ile Almanyanın muka
vemetini iki iiç yıl boyunca arttı
racak yardımı tek başma yapamaz. 

Binaenaleyh Almanya lfıakal üç 
beş sene hiçbir yerden yardım gör
meksizin her cephede tek başına 
muharebe etmek ve dayanmak ka
biliyetine sahip olmadıkça akıl 
mantık ve iz'an yolu ile ;..:_· ccph~ 
aramaz. Aksi halde, mukaddera
tını tesadüfe, hisse ve tecelliye 
bırakım~ olur. 

Bu itibarla hala Almanyanın 
Balkanları kendisine iktısadi yar
dımdan uzaklaşmaktan meneyle
mek için geniş ölçlide bir blöf yap
tığı ve Balkanları, Karadeniz Sov
yet ~·olunu kendisine daima emin 
birer yardım kapısı halinde açık 
bulu!!durmayı temine muvaffak 
olduğu takdirde şimalinden, ~ı.:ır
kından, cenubundan emin olaralc 
kafi neticeyi almak ve harbi kısa 

lıtıtq da, solda, şimalde \'cya 
~4İtis· .Yapılacak hareketlerin 
.,"tı.t •rıın nihai zafere tesiri 
~L •l\y • 
\~ \'ey nı zamanda harbi kısalt-
~' otel ~ uzatmak Almanyaııın 
~ ~ ltgujktısadi şartlara bağlı-
'li ~i b~'. l\lmanya kısa zamanda 
ıı.. ~~·t~r01iye mecbur ise ve 
~' stoklar onu böyle bir va
\~ 'evk,!diyorsa; yani, Alman
~tı_~t. ı _hareket ve harbi be
!tıı,' bıtırnıek devri gelmi~se 
~i ~u garp cephesine tevcih 
~' klenebilir. O takdirde de 

yoldan bitirmek için garba teveccüh 
edeceği ve yıldırım harbini garpJa 
tecriihe edeceği ümit edilebair. 
Ağlebi ihtimal, italyaııın son giin
lcrdeki çırpıntılı hareketi de Ak· 
denizde mürakabcden azade kala
rak hem kendi ticaretine ve hem 

' it, ~! Belçika topun ağzın
\~ ı halde, cenubu şarki 
\ıı..'·"''lll Ula ve Balk.anlara taar-

Almanyaya mukayyet olmakta 
devam etmek gayesinin teminini 
istihdaf ey lemelUedir. 

Maahaza, bütün bunlara rağmen 
henüz herşeyin zulmette olduğu
nu kabul etmek birinci esastır. 

ETEM İZZET BENiCE 
... ~)M.o. teıneı olabilir ki böyle bir 
~ L. .. '-le d h ı••••••••ta • • t•aacaaaaeaa 
ı.""' İJti .. e arbin sonunu almak 
~ıauı uç yıt meselesi oıur. Haliçte duğru seferler 
'~ 1\1 llalkanJ.ara tevcihi için: 
~t ~nyanm harbi umumi
~ n!'' göze alması şarttır. 
~)lltdlkaııtardan gördüğü iktı-
• .,1 lltıdan tamamile rnüs -

\ ~ lllası ~rektir. 
~ ~ıtbiidir ki, Almanlar Tuna 
~ b11.aı nlarda silah patlattıkları 
~her u~ aksi ve vukua getire
~ ~t c~ınerç Danimarka ve 
~ ~gibi o)mıyacakhr. Bü
\~ hların bu harbe iştira
~t ltad Ve tabii olacağı gibi ~im
\1. ~ ar harp harici veya bita

"'t! ~t\ büyük dc,·letlerin de 
~ ı\)'"i tışınası icap edecektir. 
~~lftt'tarnanda, Almanya Bal -
~\'11ltı lldıııı attığı her sahayı 
~dtt!hitltış bir halde ancak eline 
\~i ~ ~e!;; ve işgal mıntakala-
~ .- bil llla~enlerden, araziden, şu 
~iı_cllabıat mahsullerinden as
)~~-:it,~ edemiyecek, harp so -
~""ti İf r rahat ve huzur görmi· 
~llt el'- asla istifade etmek iır
~ ilt.i ~ bularnıyacaktır. Ve .• 
~~ gQ .J Yıl imtidat ettiği ıak
'eı.. lyonluk Alman)"a na,,ı~ 1 

"" harp malzeme& ic:in 

Haliç vapurları idaresi 15 ma • 
yıstan itibaren Eyüp ile Köprü a-
rasında yeni ve esasla tamir edil
miş v~ptırlarile doğru seferler yap
mıya karar vermiş ve bu yeni se- -
fer tarifeleri iskelelere asılmıştır. 
15 mayıstan itibaren sabah ve ak
şamları Eyüpten Köprüve, Köprü-. 
den Eyübe 30 - 35 dakikada gidip 
gelinecektir. 

KA<'iITIIANE SEFERLERİ 
BAŞLIYOR 

Bu ayın 5 inci pazar günü ve S 
mcı pazartesi günleri ve bu tarih. 
)erden sonra da her pazar giiniı 
Kiığıtbaneye muntazam seferl••r 
yapılacaktır. 

---<>---

lran ve F cle111enk 
elçileri İzmirde 

İran ve Felemenk elçileri dün 
İz.mire ~itmişlerdir. İki el-çi İılınir
de konsolosluk işlerinı tetkik ed1p 
yaruı Ankaraya döneceklerdir. 

Fon Papen 
'Berline gidiyor. 

Ankaradan ibildirildiğine göre 
Alman büyük elçisi Fon Papen ibu 
akşam Berline eitnıek üzere An- l 
ıkaradan hareket edecektir. 1 

Fon Papenin önümüzdeki bafta 1 
içinde tekrar vazifesi başına dö-
neceği anlaşılmaktadır. 

Saadet ve felakette 
ortaklık 

Ankara 2 (A.A.) - lstanbulda 
Yunan Kralının doğum bayramı 

unünasebetile yapılmak istenen 
dini ayine :mahalli memurlarca 
muvafakat edHmomesi D. N. B. 
tarafından mütemadiyen istismar 
edilen bir mevzu haline getiril -
ımiştir. Bu neşriyata karşı vaki o-
lan müracaatıımıza Hariciye Ve
kilimiz, «Yunan ve Türk millet -
leri her saadet ve felaketi arala
rında ;paylaşmıya karar vermiş -
lcrdir. Ve buou her vesile ile tek
rar etmekte favda vardır• ceva -
ıbını vermişlerdir. 

--0--

Bir kamyonla tramvay 
~arpışh 

Şoför Raşidin idaresindeki 3873 
numaralı kamyon ile vatman Os
manın idaresindeki 359 numaralı 
tramvay, Bahcekapıda çarpı._"ilnış

tır. Her iki araba hasara uğramış
tır. * Vatman Hasanın idaresindeki 
tramvay ile Mehmedin idaresin -
de'.tl yük arabası Bostancıda r:ar
pışmışlardır. Mehmet al!ır suertte 
yaralarmıı.ştır. 

Dalga Uzunluğu: __... 

1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s.120 Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/s. 20 Kw. -

18.- Program ve memleket 
saat ayarı, 18.05 Müzik: Bir kon
çerto (pt.), 18.40 Müzik: Saz 
Eserleri, Çalanlar: Ruşen Kam, 
Basri Üfler, Cevdet Çağla, Re
fik Fersan, Nuri Halil Poyraz. 
18.55 Serbest saat 19,10 Memle
ket saat ayarı, Ajans ve meteo
roloji lıaberleri, 19,30 Konuşma, 
(Milli. Kahramanlık menkibeleri) 
19,45 Müzik: Çalanlar; Cevdet 
Çağla, Kemal Niyazi Seyhun, 
Fahri Kopuz, izzettin Ökte. Oku
yan: Mustafa Çaglar, Azize Tö
zem. 20,30 Müzik: Çalanlar: Fa
hire Fersan, Refik Fersan, Veci
he. Fahri Kopuz. Okuyanlar: 
Melek Tokgöz, Azize Şenses, Mef
haret Sağnak, 21,15 Konuşma, 
(bibliyografy0ıl, 21.30 Müzik: Kü
çük orkestra (§ef: Necip Aşkın), 
22,15 Memleket saat ayarı, Aıarıs 
haberleri; ziraat, esham - ta1wi
lat, kambiyo - nukut borsası (fi
yat), 22,35 M:üzik: Cazbant (pl.), 
2.3,25/23,30 Yarınki program ve 
kapanış. 

Balkanlarda vaziyet bu 
haUa anlaşılacak 
'(1 IJMl aablfeden ılenm) 

Mzıiyebileceği ~bi, Balkaalara da 
akın etmesi mümkün olduğunu 
söylemiştir, 

İngiliz gazeteleri, bilhassa İtal
yanın vaziyeti ile meşgul olmak- { 
tadır. «Yorkşayr Posh ıazetesi 
diyor ki: 

cAlmanların şimalde giriştik -
leri hareket, Akdenizde müttefik
lerin deniz hakimiyetine zerre ka
dar tesir etmemi~ir. Almanya, 
Şimal denizinde İn~liz ta'lyi.kiui 
azaltmak için, İtalyayı harbe sok
mak istiyor. Nazi entrikalan İn
giltereyi, Akdenizde ticari seyri
sefaini azaltmağ_a mecbur bırak
mıştır. Fakat bu azaltmada.1 İngi
liz ti_ç__areti müteessir olmayacak
tır.> 

Mançester Guardiyan gazetesi 
~e, İngilterenin aldığı tedbirlerin, 
ltalya_ıian korktuğu m.masma a-· 
lmmamasını, bilakis bu tedbir -
lerin İngilierenin her sahada düş
manı mağlup etrneğe kat'i surette 
azmetmiş olduğunun bir ifadesi 
olarak telakki edilmesi lazım ıeı · 
diğiui yazmaktadır. 

ALMANLARIN HARP PLANI 
Almanyanın bu yaz için hazır

ladığ11söylenen harp planı hakkın
da şu malumat verilmektedir: 

cAlmanya, merkezi vaziyetin -
den istifade ederek, büyük bir 
taarruza başlamak üzeredir. Al -
manya, kış gehncden evvel harbi 
bitirmek istemektedir. 

Hitler Brenııer miilakatında Al
manyanın harp planını l\lusoliniyc 
bildirmiştir. Bu pltına göre, Al -
manya Macaristanı i~gal ederek 
Roman~·a üzerine yürıı~ ecektir. İ
talya, Yugoslavyanın da tama -
men Alman orduları ta..afmdan 
işgalini istemediği takdirde, Dal -
ınaçyayı işgal edecek ve Arnavut
luktan da BuJga.ristanla teması 
L .nin edecektir. 

YUNANİSTANDA SİLAH ALTl
NA ÇAGl&ILAN İH'l'İYAT 

ZABİTLERİ 
Atina 3 (A.A.)- 1919 ila 1923, 

1129 ve 1932 ila 1934 sınıflanaa 
mensup ihtiyat :zabitleri ile zabit 
vekillerinden mürekkep dört grup 
bir aylık talim görmek üzere 15 
mayıstan itibaren silah altına da-
vet edilmişlerdir. 

Dördüncü grup, 15 ağustosta ça
ğırılacaktır. 

UYDURMA BİR SUİKASD 
HABERİ 

Lon<lra 3 (Huşısi) - İtalyan 
~azeteleri, Yugoslavya hük:lıme -
tini devirmek için, Belgratta bir 
suiıkast meydana çıkarıldığını y~ 
maktadır. Fakat Belgrat garete
leri, hiç aslı ve esası olanıyan bll 
haberin İtalyan gazetelerinde ni
çin yer ;J:>ulduğunu sormaktadır. 

YAKIN BİR TEHLİKE 
:Londra 3 - K~hireden bildiril

diğine ~re, dün Mısır Hariciye 
Nezaretinde Başvekil, İngiliz se
firi, Mısırdaki İngiliz ordusu ku
ımandanı, ve diier asıkeri erkan 
hazır olduğu halde bir buçuk saat 
!kadar süren bir konferans akte
ci,ilmiştir. 

Konferans sonunda Mrsır hari
ciye Nazırı şunla~·ı söyle:->miştir: 

c- Bu içtima, pek yakın lbir t<>!ı· 
like yüzünden aktedilmemiştir. 
Fakat memleketin emrı\yc-ti için 
icabeden tedbirleri aldık.• 
Alınan emniyet tedbirleri ara

sında bir Mısır askeri fırkası Ka
hire etrafında garnizon kurmuş -
tur. 

Kahi.redeki İtalyan sefiri de Jia
riciye iNazırını ziyaret ettikten 
sıonra, :kendisile görüşen gazı>te -
cilere şu beyanatta bulunmuştur: 

Almanya, llolanda, Bel~ikada 
\C Zigfrid hattında ınüttclikleri 
meşgul edecek, fakat en mıilıim 
kuvvetlerini Balkanlara indire -
cektir. 

c- HUkfunetimden bir buhranın 
arifesinde bulunulduğunu zannı~t
tirc.'Cek hiQbir iş'ar almadım. Ha -
<liselerin inkişafı nikıbinlikle ka.:
sılanabileceğinden eminim.> 

İNGİLİZ VE FRANSIZ FİLOLkRI 
İSKENDERİYEDE 

YUNANİS1'Aı.'i l\IÜDAFAAYA 
HAZIR 

Londra 3 (Hususi)- Ak.denizde 
vaziyetin değişmesi üzerine, Yu
nan hük_iuueti de bazı müdafaa 
tedbirleri almaktadır. İhtiyat za
u:tlerinden birkaç !',Ullf silah altı
na ~ağırıhnıştır. 

Bu tedbirler, Yunanistamn mül
ki tamnmi3·etini müdafaaya az -
mettiğini bir kere daha teyit eden 
Ba~vckil General Metaksasın son 
beyanatma uygundur. 
Başvekil 360,000 kişinin karşı -

sında verdiği bu beyanatta şöyle 
sö~·lcmişti: 

cMuharebe bizi programımızın 
tatbikinden alıkoyamıyacaktır. E
ğer Yunanistan harbe girerse, ta
mamiyeti ve istiklali tehdit altın
da kalırsa, ki böyle birşcy olma
sını arzu etmem, halis Yunanlı o
larak tecavüze karşı koyacaktır.,, 
AMERİKAN VAPURLARI DA 
AK.DENİZE GİRMİYECEK Mİ? 

Paris 3 (Hususi) - Vaşington 
mehafilind~ söylendiğine göre, Ro
madaki Aınerikan sefiri Vilyam 
Filip-s Musolini ile yaptığı görüş
mede Amerika ıhükfımetinin har
bin _genişlemesini arzu etmediğini 
beyan ettiği teyit olunmaktadır . 

Bugünkü vaziyet şimdiki ~ibi 
devam ettiği takdird~, Amerika 
hükumeti Amerikan vapurlarının 
Akdenize sefer yaµmalarını me -
nctmak mecburiyetinde kalacaktır. 
·!3u da, zaten İngiliz vapurlarının 
Italvan limanlarına uğramamaları 
dolayısile İtalyan ticaretine indi
rilen darbeye veni !bir darbe daha 
katmış olacaktır. 

Bu teşebbüslerden sonra, Akde
nizde hafif bir salah •husule ge -
leceği zannedilmektedir. Bununla 
'beraber, Amerika hüıkılmeti va
ziyeti dikkatle takip etmektedir. 

İTALYANIN VAŞİNGTON 
SEFİRİ DE TEMİıNAT VERDİ 
Paris 3 (Hususi) - İtalyanın 

V aşingtondaki sefiri Prens Kol<r 
na, hariciye müsteşarı Surnner 
Velles tarafından kabul edilmiş 
ve gi)rüşmeyi müteakıp her ikisi 
birlikte Beyaz saraya giderek · 
Ruzvel tle gıörüşmüşlerdir. 

Siyasi ımehafilde beyan edildi
ğine ~re, Prens Kolona İtalyanın 
ayni muhariplik polit:i.kasında hiç 
bir değ'işiklik yaµmıyacağını Cuım
!hur reisi Ruzvelte temin etmiştir. 
MÜ'TTEFİKLER AK.DENİZDE 

HAZIR V AZİYE'ITE 
Londra 3 (A.A.) - $İmal de -

Londra 3 (Rad•·o) - İn,$liz -
Fransız Akdeniz filoounun bir kıs
.mı hu sa:bah İskenderiye limanına 
gelmiştir. 

Filoların diğer bir kısmı da ya
kın şark üslerine gitmişlerdir. 

••••••••••••••••••••••••••• 
Bar artistleri 

(1 biri ıablfeden devam) 
tekzip ederek bir muharririmize 
şu beyanatta bulunmuııtur: 

c- Ecnebi artistlerin çdmrılma
ları küçük san'atlar kanunu ica
batındandır. Ve karar kat'idir. Ro
ınanyadan ne garson, ne nakkaş 
ve ne de artist getirilmiştir ve ne 
de getir.ilecektir .... 
Diğer taraftan konservatuar ve

ya şehir tiyatrosunca ehliyet ve 
istidatları tasdik edilmek şartilc 
'akiki arfütlerin getirilmesine 
müsaade olunacaktır. Ancak bun
lar pek yüksek ücret istediklerin
den bar sahipleri şehrimizdeki 
Türk tebaasından Yunanlı artist
lerle muka,·ele yapmaktadırlar. 

BU SABAH DA ARTİST 
GELDİ 

Şehrimizdeki ecnebi bar artist
leri işten menolunudarken diğer 
taraftan bu sabahki konvansiyo
nelle cenubi Amerikadan bir bar 
artisti ~ehriınize gelmiştir. 

Sofya elçiliğimizin de vizesini 
hamil olan Elena ismindeki bu Pe
rulu artistin, sefarethane ve kon
solosluklarımıza yapılan tamim • 
den evvel vize aldığı tahmin o • 
lunduğundan çatışmasına müsa
ade ounımyacağı anlaşılmaktadır. 
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Halkalı ziraat mektebinden: 
Tahminen 700 deıkar ve 700 lira 

muhammen bedelli çayırırnızın 
biçme ve tepe yapma işine istekli 
çııkmadığından ihalesi 8 mayıs 940 
çarşamba günü saat 11 de .ınek -
tepte yapılmak üzere müddetin 
uzatıld~ı ilan olunur. 

)EVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
•Bavillar• halclcındıa Yeni bi:r 

ic.at ı Qin sanavi U. Müdürlüğün • 
den ıistiıhsa.l. •.tJ.i im~ olaın. 28 nisan 
1938 tariıh ve 2568 No. iı1ı ıhliıra be
ıratının iıhtiva etıtf._ğ.i hukuk, bu 
kenre baışkasına de\fiır ve }'18lhut 
icadı TürJc.iyedıe mtıvıkiıi fii.le koy
maık .içjın 1 cara d.aılıi vıtırifıe!bilec~ 
·teklif ed.ıihek.te olrnailda bu hu
SUSa •fazla m.alıimaıt edimJlek isti• 
~ 11~ Galıataıdıa Aslan han 5 inci 
kaıt 1 - 3 No. ·Jarıa müracaat eyle
lemeleri i1an olunur. 

nizınde vazife halinde bulunan bir >EVREDİLECEK İHTİRA BERATI 
kısıım İngiliz harp gemilerinin Ak- cBclıonaırme imali·ne mahsus i&
denize gönderilınclerine lüzum lahat» hc.tkkıınrlaJci icat ı'çin sanayi 
fhasıl olmuştur. Bu vaziyet Nor - U. Müdürlüğünden a1ınmış o1ıan 
veçteki •harelcit üzerine de azçok 27 nisan 1938 tarfu w 2560 No. Jıu 
onüessir olmuştur. ihtiTa ıber.aıtırun Tbtiva ıertti.ği ihulku:k 

İngiliz ve Fransız filolarının bu kerre başkasıınıa d(ıvir wyafhut 
ımill'ıim bir kısmı İsken deriye, Fi- ı cadı Tü11kiyede mev!ki.i fiik koy
listın ve Surıye sahillerine ~n - m~ için icara daıhi venilebiloo-.~ 
derilmi:ş bulunmaktadır. Mütte - tek.I•i.f oedilımdlciıe olmakla bu hu
ıfiklerin bu saha dahilindeki deniz susa fazfa malUmaıt ediınmek i.ı.11"
üslcrinde bulunan tayyareleri de yenlerin Galaıtada, Aslan han 5 moi 
CID)re hazır bir vaziyette bekle - kat 1 - 3 ınıuınaTala.ra ımıürıacaaıt ey-
rncıktedir. ~Eıme-leri i 'a nohı:mır. 
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Reşit Pafanın Haf _ratı 

MAKEDONV A A JEŞLER İÇİNDE 
.-=========================" 
' \'azanlar: 
Jek~r f.~E~TELLI Cevdet Ret~ULARKlRAN_, 

Rum - Bulgar münasebatı gittikçe 
gerginleşmeğe başlamıştı 

Yukarıdaki tezkere üzerine, po
lis kemiserliği işe el koyarak tah
kikata başlamı~a da, .!'ahit ve 
muhbirlerin elde edilememesi yü
zünden bu meselede de bir entri
kanın döndüğü kanaatine erişi( -
mişti. Artık Serez şehri bir entri
ka kaynağı halini almıştı. Yirmi 
dört saatte bin türlü vak'alar, ent
:rikalar dönüyor ve bunları takip 
edebilmek için eldeki zabıta ve 
jandarma vesaiti kafi gelmiyordu. 

Bir yandan: cBen yirmi kişinin 
başını yiyeceğim!,, diyen sesler 
yübelirken, diğer taraftan şehir 
içind~ki Runı - Bulgar münase -
batı gerginleştikçe gerginle~iyor, 
hiçbir netice vermiyen takipler, 
tarassutlar, tecessüsler ve sonsw 
muhabereler devam edip duru • 
y<rrdu. 
Bii~n bu entrikalara rağmen 

(Male) nin faaliyeti bir türlü dur· 
durulamıyordu. 

Gün geçtikçe, Yunan komita -
ları t~ ınanasile taazzuv ediror
du. 

Kulis arkasmda Abdül· 
hamid'in rejisörlüğü!.. 

Herkesin gözü önünde cereyan 
eden yukarıdaki hadiselerden baş
ka, b~r de kulis arkasında ge~en 
vnk'nlar varda. Mutasarrıf Reşit 
Pasaııın bizzat kendi kalemile 
müsveddesini hazırlayıp müfettişi 1 
umumiliğc gönderdiği mahrem 
bir tezkerenin - çok uzun oldu -
ğundan - bazı parçalannı alıyoruz: 

(Vesika: 46) 
Seli.nikte miifcttişi umumi 

Hüseyin Hilmi Paşa hazretlerine 
cSerczde lehül:hamd imııbat ve 

asayişi ihlal eden bir güna vuku
atı mühlmme de~~l hatta Rumeli
rııi.n mahalli s~€Sine ın.M>etle ce
raimıi adrlıye bile ender o)up saıyci 
şahanede her smıf halkın kemıa.lıiı 
huxur ve emniyetle demıgüzar ol- ' 
duıkla.rı kayııt ve ~aırete layıktır .• 

Reşit Paşa bu uzun tez.keresine 
bu cümleyi neden sıkıştırmağa lü· 
zum gördüğünü anladınız mı? Şüp
hesiz ki, Screzden müfetuşi umu
miliğe gönderilen - umumi asa -
yişe müteallik - bütün tezkerele-
rin birer r tıreti de m:ıliimat kabi
linden olarak Babıaliye bildirili
yordu.:.. Bu, son zamanlarda Yıl
dızın arzusile bir teamül haline 
girmişti. Reşit Paşa bunu keşfet
tiği i<;indir ki, umumi vaziyeti bil
dınrkfn çok temkinli dın:raru • 
~·ordu. • 1 

l\la~ynafih, Reşit Paşa bu kadar t 
temkinli olmakla beraber, kendini ' 
hadiselerin meyecanınn kaptır -
maktan da nıcncdeıniyordu. Ayni 
tezkerenin bir başka yerinde ~u 
satırlar, Rcl?it Paşanın hcye<'anına 
ne beliğ bir misal teşkil eder: 

cSerez Runtları.nın Buigarlm- a· 
leyhindeki tertibat vıc teşluiıliıtı 
gittnkçe tamaırnlamnış ve efradırui 
silah tev-.t.i ccHdiği hükUınetçe sa
bit olnwştıur. Gerçi meıml~lket da-
bilinde mühlm Jıad.iseler cereyan 
e~a da, lbu teşkilfıt ve ter
tiıbatı:n y.arın ba.şmnıza ~ büyü.k 
gaileler açacağım şimdılıden tah
min c~k güç lbir iş değı]d.iır. Şe
hiır içinde !her canmat efradı jş ve 
ı1~erile ıme.şgul o1mıaktaJar lı~ 
de, yatkın bir atide Rum ve Bul
gar lromita-ları -zıddıyetinden mem 
leket ale)"hinıc ibüyü!k ve kanlı h:i
dise~r doğaıJ:>ileceğinıi tahımtın et
memek ;J!afletinde !bulunmak tam 
man.asilıe 'liiır ısafderunluk olkna.z 
mı? .• 

Reşit Paşanın bu tezkeresi cid
den uek mühimdi. Müfettişi umu
milikten Babıaliye aynen bir su
retinin gönderilip gönderilmediği 
malı1m olmamakla beraber, bun· 
dan on gün sonra Sereze İstan -
buldan gelen Ali Bey isminde bir 
hafiyenin münhasıran bu işle 
meı:?!fil olınağa ba~lnmnsından da 
anlasılıyordu ki, Yıldız sarayı Rum 
ve Bulgar komitalarıodan pek faz· 
la rekiniyordu. 

Reşit Paşanın: 

c- Bana istediğim polis ve jan· 
darma kuvvetini veriniz. l\lakc
donyada bir tek komitacı kalırsa, 
asılmağa razıyım!> 

Sözü dillerde dolaşmağa başla
mış \ ' C bittabi Sclfınilctcn de Babı
iliye ve Yıldıza arzcdilmişti. 

Abdiilhamit, Reşit Paşanın şah
siyetine çok ehemmiyet \•eriyor, 
her ne pahasına olursa olsun, onun 
Serezden ayrılmasını istemiyordu. 

İ~te kulis arkasında oynanan i
yunlar bunlardı.. Bu oyunların 
reiisörü de hiç şüphesiz Abdül
hamitten başka biri değildi. 

Abdülhamit Makedonyada ne 
şiddet, ne de alakasızlık gösteril
mesine taraftardL Komitalara 
karşı siddetli davranınca: 

«- Hükiimet idaresizlik göste -
riyor ve bu yüzden bir takını si -
yasi hadiselere meydan ,·eriyor.> 

Diyordu. İpin ucunu bırakınca 
da: 

cHükumetin bu derce zaaf ~s· 
termesi, dağlardaki eşkiyalağı tcş~ 
vikten başka bir şey de~ildir!> 
Tarzında ithamlarla hükümet 

erkanı tazir ve tekdir ediliyordu. 
•Hem nalına, hetn mıhına:. ha

reket etmek siı:asctinin hakim ol
duğu bir devirde, Makedonya gi
bi içinden kaynıyan bir yerde hü
kumet memurluğu yapmaktan vo 
hele idare. ve inzıbat işlerinde mu· 
vaffakiyet göstermekten daha güç 
ne vardı? 

(Devamı var) 

ASKER GOZILE CEPHELER 
cı bici sahlttden devam) 

motorize ordularından biri olduğu 
malumdur. 

Norveç seferine Almanların 
bjn tayyare tahsis ettikleri anla
şılmıştır. Bu bin tayyarenin ne 
kadar benzin yaktığını takribi o
larak hesaplamak kabildir. Çiin
kii. Norveç harekatında en fazla 
kullanılan tayyarelerin cinsleri 
malumdur. 

Ncrrveçte en çok iş gören Me -
şersmit 110 Zarla son model He -
cinveı tayyareleridir. 

Me§eTrnıit'ler saatte 500 kilo -
metre sür'atle gittikleri vakit 1300 
kilometre i~in 1800 litre benzin 
sarfediyorlar. Yeni Hecinvel'ler 
bundan fazladır. Bir cepheye tah
sis edilen tayyarelerin umumi 
sarfiyatı. yarı kuvvetin hergün bir 
azami UM yapacağına nazaran 
vasati olarak hesaplanıyor. 
Şu halde Almanya NoMJe~e tah

sis ettiği hava silahı için günde 
900,000 litre sar/ediyor demektir. 

Karadaki motörler bu hesaptan 
ayrıdır. 

Almanya bir yeni cephe daha 
açmakla sade hava silahı için as
gari Norveçteki kadar benzin yak
mağa mecbur kalacaktır. Petrolün 
15 mihıondan fazlasını stok et -
mek k~bil olmadığını mütehas -
sıslar isbat etmişlerdir. 

Almanyanın harp halinde se
nevi ihtiyacı 15 milyon tonu aş -
maktadır. Yeni bir sefere baş • 
landığı takdirde Alman benzin 
ve petrol stoku, seferin devamına 
·nazaran, yarıya inebilir veya so
nuna dayanabilir. Eğer yeni se -
ferle kat'i neticeyi almak müm -

kün olamazsa, sulhe erişmek ii.ze· 
re garp cephesinden yap_acağı bü
yük taarruzda motorize kuvvet -
Zerinin faaliyeti tehlikeye düşe -
bilir. 

Bu hesaplan Almanlann biz -
den daha evvel '.llaptıklanna kani 
~lduğumuzdandır ki, garp cephe. 
sile alakadar olmıyan yeni bir se
fere Alman kumandanlarının raz\ 
olamıyacaklarını söylüyoruz. 

Okuyucular ihtimaı Norveç se
ferini misal alarak bu kanaatimize 
iştirak etmek istemiyeceklerdir. 
Fakat Norveç seferi tali seferler
den addolunamaz. Norveçi ele ge
çirmekle Almanlar lngiltereye 
daha yakla§acaklannı bu suretle 
su.lhle ve garp cephesile alakadar 
bir muharebe sahası açtıklarını 
biliyorlar. 

-···-···-···-···-···-·· ..... SPOR 

Mektepler Futbol Birliği 
Final Maçlan 

İstanbul mektepleri spor böl 4 

~esi başkanlığından: 

1 - 4/V /1940 cmnartesi günü 
Şeref stadında yapılacak mektep
ler futbol •birinciliği final anaç -
ları: 

Saha komiseri: F. Acarkan. 
Haydarpaşa L. - Hayriye L. sa

at 15 ıhakem A. Adem, Boğazıçi 
L. - Galatasaray L. saat 16.30 ha
kem S. Açrkoney. 

2 - Yan hakemleri: Muhtar ve 
Mü ey yet. 
klıınliğinden· 
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EV SAHİBİ 
f ~~~--Y_aza~n-:~R_E---.Ş_A_T ___ F_E_Y __ z_I~~' 

ıMulıtar Yaman ve \karısı Ley
la, bu pazar, havayı güneşli gö
rünce, yazlık ev bulmak üzere yo
la çıktılar. Bahardan istifade et
mek 132.mııdı. 

tüsü de, daha fazla devam etme
meli idi. 

Beyoğlu Birinci 
Huku" Hakimliğinden: 

Hatine muhakeınat müdiriyeti
nin emekli süvari tu~bayı 12-324 
Taksim Mezarlık sakak Gahello 
apartıırnan 5 No. da Neş'et Yura 
aleyhine açtı.j(ı davanın cari dı; 
~ası sonunda otuz sekiz lira 
on altı kuru.şun tahsiline dair ve
rilen 18/4/940 tarihli !kararın müd
deialeyıhin ikaanetıgahının meç
lhuliyetine mebni ilanen tebliğine 
!karar verihniş okluğundan müd
deti kanuniyesi Zarfında itiraz veya 
temyiz etmeniz hulasai büküm 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (940/1099) 

Köprüye geldiler, vapura bin • 
diler; Bostanc:ıda indiler. Muhtar 
Yaman deniz kenarınd:ı bir ev is
tiyordu'.. Leyla, bu fikirde değildi. 
Çünkü geçen sene tuttukları ev~ 
önünde, adeta, bütün Bos:.ancı 
balkı denize giriyordu. O zaman, 
MAıtıtar Yamanı, hergiin öğleye ka
dar, içeri almak mu.ııkün değihli. 
Saiıahleyin kalkıyor, denize giri
yor, sonra, bahçedeki şezlonga u· 
zanryıor, banyo yapanları seyredi

Muhtar Yaman, bir akşam, yi
ne •bahçedeki sezlongıına uzanmış, 
tenis oynıyan kısa jıantolonlu ka-
dınları seyrediyordu. Pa;tacı bir !====================================================================================================================================='==-•~ 

m~ı:e~:~n. zarfı açtı. Ev 1 İstanbul Belediyesı· İl"nl l'ro AB Kov t ç lstanbul l'l.ıntaka Liman Reisliğir.d~ 
. 63hibinin İll12asını taşıyan ve dak- a arı " . Riyaset motörleri için kapalı zarf usulile 20 • 30 bin litrJlle ~ 
filo ile yazılmış bu mektupta şun- ve ıurek.&81 20 • 30 ton ıınazot ile 3 - 5 ton gaz mü'bayaa edilecektir. TahJ11 

4 
)JR 

!ar yazılıyclı: • ııı.-----..-----.............. _______ ...,.iiiiiiiiiiii""'";.-_....--s Hellenic 9881 lira "1ı 7,5 teminat muvakkatesi 742 liral 1<uruştur. iJıale ~ 
Keıit ilk Medeterranean " •Muhterem bayım, l 940 cu.martesi saat 12 dedir. e(tt 

E b l edelt teminat , Taliplerin teminatı muvakkate makbuz veya banka . ııııe 5 •• tif vimin ulunduğu arsa üze - L • "pııl' 
rinde, belediye bir spor sahası vü- ı :30,00 354,75 Taksim kı.ıılasırun neydana nazır olan kısmının hedmi 1 1 ne!I !I mali ve ticari vesaiki mutebereleri ile teklif mektuplarını jhs bOl .,,, 
-·-'e getı'recektı'r. t .. ı·mıa·k mua· 878,90 65,93 Ortaköy deresinin Muallimnaci caddesinde Men'basu- Yeni ve muntazam postll51 I den bir saat evveline kadar Galatada Rmtı.ın üzerinde !stafle ,~~rt 
,-.,... •• elik 1ruıının her hafta Salı günü akşamlan taka liman reisliği satın alma kC>lllis. yonuna tevdi etmeleri Y acjııJr 
melesi bit~;•tir. Maalesef, on gü- yu çeşmesi yanındaki 12 metr ın Betonarme 1 !ık 1 ilJ' 

yordu. .. ..., döşeme inşası suretile kapablıınası. Muntazam hafta pos' a meyi almak isti yenlerin de her gün' ·iyaset idare şubesine an 
ne kadar binayı yıkmağa b~ıya- 6200,00 465,00 Burgaz adasında vapur iskelesile Halkevi arasındaki olarak ilan olunur. ·3125· -~ Leyla, lrocasın.ı. kıskanmakta 

llıaklı idi. Muhtar Yaman genç, 
yakışıklı bir adamdı. Sonra, e'!· 
!erinin önünde her sabah denize 
giren civar balkının ekseriyetini 
kadınlar, hem de güzel kadınlar 
teşkil ediJordu. Hele, içlerinde 
birkaç tanesi vardı ki, bunlar pek 
fettan şeylerdi. Garip, garip Ley
linın lkoca&ına 'baktııklarını /birkaç 
de.fa kadınca)tız g&zlerile görmiiş

caklar. Bu müddet içinde evi tah- R~htıırnın inşa ve u.miri. Andros ve Thra \cj ~ 
liye etmek mecburiyetinde kala- Keşif 'bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ayrı ~ . .,Jt 

k k il ı Birinci sınıf vap.ırlarile doğru ııı11""' 
cağınız için cidden büyük bir Ü· ayrı_ açı .. e. s .. m,eye konulmu.ş.t~.r. Keşi~ ve şartname er zabıt ve muıı:~ P .re, İskenderiye, Por:sait, Ya- Böbreklerden idrar U>rbasına kadar yollardaki hastalıkl.arln 
zi.intü duyduğumu arzeder bu ve- melat mudurlu~ kalmnınde gorulecektir. İhale 6/ 5/ 94o pazartesı gunu fa, Teliiviv, Hayfa, Beyrut ve ., rıru kökünden temizlemek için HELMOBLÖ kullanınız. 
.1 .1 h" ti . . t k ' 1 saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat mak- K b k d ,_,_ d' 

sı e 1 e urrne erımı e rar arım.• buz veya mektupları, ihaleden 8 aün evvel Fen işleri ıınüdürlügıı""ne ı rısa haLe ete eceıu.:r ır. 
" Yolcu • Eşyayi ticariye - Tu· 

Muılıtar Yamanın canı sıkJldi. müracaatla alacaltları fenni ehliyet ve 94-0 yılına ait ticaret odası ve- riz 'm . Her türlü esbabı 
Şimdi ne yapmalı idi?. Sayfiyede sikalarile ihale günü muayyen saatte dalın! encümende bulunmaları. [ istiTahr t, zengin ve 
yeni bir ev bulırnak müşküldü. (3236) mükemmel mutfal: 
Boş yer yoktu. Şehre, apartımana 1 J\11ü8Bid Şt'raıt 

tii. 
Tell8l, Leylanın arzusuna ve 

tarifine muvafı.k bir iki ev gez • 
dirdi. Hele bir tanesi vardı ki, 
genç !kadının pek hoşuna gitmişti. 
Bahçe içinde, çamlar arasında, ku.ş 
kafesi 1tilii 'bir şeydi. Sakin, temiz 
bir yer .. Asıl mühim nokta, de -
n.izden u.zaktL Filvaıki, muhtar Ya
man, yine her sabah denize gi-

decek, bany>:> yapacaıktı. Fakat, Ley
la, bu işi bir inzibat altına almağı 
tasarlamıştı. Yarım saat bir mü
saade verecek, o müddet içinde, 
lr.ocası. banyo alacak, doğru eve 
gelecek, bahçede, çamların altın
da i.stirahat edecekti. 

Bu evi tuttular, üç gün sonra 
da taşındılar. Ley!a, memnundu. 

dönecekti. 
O gün, Leyla istarlbula imnişti. 

Akşam Bostancıya dönünce, ko
casının canının snkılmr.ı olduğunu 
gördü. Muhtar meseleyi karısına 
anlattL Leylii, Muhtarı teselli etti: 

- Yeşilköyde güzel 'bir ev var, 
istersen oraya taşınalım .. Kiracı
ları bir hafta evvel çııkın~lar, A
nadoluya gitımisler .. Bugün uğra
dığım Süheylilarda bir ahbap 
söylüyordu. Ben bu ~ hallederim. 
Yarın gidip bakayını, derhal ta
şınırız. Sen, üzülııne kocacığım. 
Mııhtar razı oldu. Ertesi gün, 

Ley la, eı:ıkenden İstanbula indi. 
Ev meselesini halletmişti. Üç gün 
sonra da taşındılar. Bostancıda ev 
saıhibine pesin ödedikleri yazlık 
!kiranın yjU1sı geri alımnış, bu 

· para Yeşilköydeki ev sahibine ve
ri1nı.işti. 

c;: İL vı; Lı;KE;;LE;,QJ IZALG ı;,oı;Q, 
TE;NiNIZJ; DQiMI BiR TAQQVET VE;;RiQ. 
VAZO VE;; TOP ŞGKiLLE;;Ql VAQDIQ_; 

Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığı lstanbul 
Levazım A. Satınalrna Komisyonundan : 

Bilaistisna Yunanistanın bü -
tün l manlan ve Marsilya ve 
Brendizi için doğru konsimen
to verilir. 

Ham.U;: ANDRC3 vapuru 
Pir€den hareket ederken Kıl>
rıs, Suriye, Filistin ve Mısır 
hattını ve THRAKİ va-:mru ise 
Mısır, FJistin Suriye ve Kıl>
rıs hattını takip edeceklerdir. 
Tafsilat için Gala tada Frank 
hanında umumi acentasına Te
lefon: 44708 ve Galata nMı -
mında 25 No. şubesi ANDONA· 
RO yazıhanesine müracaat. 
Telefon: 43777 

··------;a SA 1 ILIK ARSA 
Besiktaşta tramvay deposu 

Yıldız asfalt yolu iizerinde 
275 metre murabbaı iki cep
heli iceris:nde bir ceviz ve bir 

Havalar iyice ısındı. Yaz gel • 
!nişti. Bir hafta sonra, Ley!anın 
geçen seneki ıztırabı yine başla
mıştL Bu sefer, yine bir ihtiyat -
sızlığın yanlı>lığın ümntüsünü çe
'.kiyıordu. Filvaki deniz seyranı ar
tık yoktu. Fakat, bu sefer de akşam 
üzeri, güneşin Jozgınlı.ğı geçtiği 
68atlerde, beşe doaxu, bahçenin 
alt tarafındaki biti'lik köşkün bah
çesi, yine cıvıl cıvıl 1taynamajia 

İlk taşındıkları gün, ev sahibi, 
güle güle oturun derneğe gelmişti. 
!Muhtar Yaman kar~ında, Bos
tancıdaki evin tialıibi Bay Hüse
yin Yılmazı görünce birden hay
ret etti: 1 - Teşkilat iıhtiyucı .ıç n alınacak 1500 t...Jcırn ınıruicO' ve yastık kuru dut ağacı bulunan ve tapu 

kılıfının açık eksilıtıne•i 6 ma,yıs 94-0 pazar!ts: günü saıı:: 15 doeı yapıla-ı kaydına nazaran Serencebty - Bu ıw de ııni sizin, beyefendi?. 
- Evet efendim .. caılııtır. Mazharpaşa sokak eski 15 ye-

- Demek Bostancıdaki eviniz 
istimlak ediliy<ır?. 

ni 7 numaralı arsa satılıktır. 2 - Muhaanmen •bedeli 4350 vıeı fil< tıeımi!ıııaıtı 327 liradır. 1 1. 1 nl dk d 
3 Ş .. --~ lk · d .. ·· ı lbT Ta ıp o a ar Ka ı öyiin e 

- aırtn.ame, nı.nnune ve evt:iC:Uı amıevun 3 goru -e 1 ır. ı Recaizade sokağında 46 nu .. . ~Jarnıştı. Burada, ıbir tenis >kor
du vardı.. Geçen yaı,, sabahları, 
denizde gördüğü bütün o kadın
lar, şimdi akşam üstleri, bu bah

- Hayır, ne münasebet?. Ley- 4 - İstek! •lıEırın gün ve saatinde ilik teminat maikbU2ları ~· ikanı; marada Hacı İbrahim Hakkı-
ni vesikaıJ.aırile b ırlik>bc Gal.aıta Mumhane ca.drl~si İbralıiıın efr:ınd.i han ya müracaatları . 

çede tqılanıyorlaniı. 

. 1tı Han.unefendi zatı.iilinizin biraz 
da Y eşilkıöyde oturmak ar;runuz
dan bahsettiler. Hatırı iliniz için, 
!böyle- bir .lrombinezon yaptık, e

ikinci ıu.ttakj kaınisyona geılim ... leri. c3209· • • 

J\{ulıtar Yaman, •bu seter, şez
longunu o tarafa çeviriyor, her fendim .. '~-•-n_h_ts. __ r_ıa_r~_u_.~M_u_·d_u_·_rl_ü~O~ü_n_d_•_n_=___. 
~. bu eğlenceli cıvıltı sah • ı------------- I - Şartnamesi mucibince 50 ibin kilo kuru ambalaj otu pazarlık-
nesini seyrediyordu. Ley!iinın, 
bilhassa ikendilerinden şüphe et -
tiği bir kadınla, bir genç kız, yine 
onların arasında idi. 

1 U5t Hicri I 
ltebiiilevnl 

25 

1351 Kuml 
Nisan 
20 

1940, Ay 5, Gün 124, Kasım 178 
3 Mayıs CUMA 

1 !a satın alınacaktır. 
II - Pazarlık 13/V /940 pazartesi günü saat 14 te Kabataşta le

vazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapLlacaktır. 
III - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
rv - isteklilerin pazarlık, için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 

güvenme paralarile birlikte me.zkin komisyona gelmeleri. (3581) 

Vakitler Vaıati 1 EaaJd 
Sa. D. !k Da. 

Bahçenin alt başından gelen bu 
se6ler Leylanın kulaklarına ak -
sett>kçe genç kadın ıztırabından 

çıldırıyordu. İstanbul Asliye 5 ci Hukuk Hakimliğinden: 
-
G41ıa"' 4 56 9 49 

Bu sene de, evi, ne kadar mü- Sarıyer kazasının Yeniköy nahiyesinin Rumelihisar mahallesi Ka-
nasebetsiz yerde tuttuğunu anla- leiçi sokak han 7 /9 cilt 11 sahife 126 da mukayyet Yugoolavya teba-

OiM 12 11 .s 03 
lıôıotll 16 03 8 55 

ıını.ştı. Düşünüyordu: Nasıl bir ted- asından Faik ve Naciyenin amme namına yolsuz olarak tescil edilen 
bir !bulabilirdi?. Bu mevzu üze- nüfus kayıtlarının terkini talep olunan Rumelihisar Kaleiçi 7/9 sayılı 

•ktew 19 07 1:2 00 rinde loocasile daha açık konu~a- hanede oturan müddeialeyhler Faik ve Naciye haklarında icra kılınan 
mazdı.. Muhtarı seviyor, ona iti· muhakemesi sırasında: Müddeialeyhlerin ikametgahlarının meçhul Yat.. 20 51 1 44 

1-ak 3 C.0 7 53 mat edi)'Ordu. Böyle bir bahsin a- bulunduru zabıtaca yapılan tahkikat evra:kından anlaşılm"i olmakla 
çılınası dahi. aralarına ~kluk hukuk usulü muhak!!!neleri kanununun 141 ci ve müteakıp maddeleri 
girmesine, fena bir havanın uyan- ======================= mucibince bir ay müddetle ilanen tebligat ifasına ve muhakemenin 
masına sebep olurdu. Beş senedir Sahibi ve neşriııatı idare eden 5 Haziran 1940 çarşamba günü saat 14 de talikine karar verilmiş oldu-
mes'ut devam eden evin, •bu gibi Baş muharriri ğundan tayin kılınan günde bizzat ve yahut taraflarından musaddak 
mevzulara tahammülü yoktu. Fa- ETEM İZZET BENİCE bir vekil gönderilmediği takdirde haklarında gıyaben muhakeme ya-
lı.at, Leylanın kıskançlığı, üzün - Son Telgraf Matbaaııı pılacağı tebliğ makamına kaim ol.ırak üzere ilan olunur. ,3549. 

No.290-48 Yaun: M. SAMI J[A]L\YEJ. 

Bu bir himayeden ibarettir, yoksa 
mükaleme neticesi değildir 

bir 

- Bu han.ket tamamile kendi is
teğile vaki olmuştur .. dedi. 

Ve hareketinden evvel Sultan 
Cemin elinden aldığı miihürlü ve· 
kaletnameleri ve vesikalıın göster· 
di. 

Elçi bunun üzerine baklayı ıs• 
!attı: 

- Fakat, Sultan Beyazıt ile elçi- , 
)erini~in a~r!ca bir itilafname yap_-\ 
tıkları söyleniyor. . 

- Evet, lakin bu Osınanlı • 
1 

!arla, bir sulh itilifnamesidir. 
- Sultan Cem, hakkında kayıt

lar bulunduğu do;::.-.. değil midir? 
- lli('bir suretle-. 
- Kasım beyin İstanbuld.lıı hu· 

:t 

susi olarak aldığı haberler bunu 
müeyyettir. 

Deyince, Dübosson şaşudı. Ne 
söyliyeceğini bilmedi. Fakat mu
hatabını cev11Psız bırakmamak i
çin şunları söyledi: 
. - Rodos şövalyeleri elçilerinin 
lstanbulda Sultan Cem hakkında 
tek ktllme konuşmadıklarını size 
temin edebilirim. 
- Buna ipıkiın var mı?. 
- Böyledir .. 
- Sultan Beyazıdın, Sultan Cem 

için para vermesi kaydı ne ı-.urctle 
husul bulmu~tur Ö) le ise?. 

- bu, bir himayeden ibarettir .. 
Bir mükaleme neticesi dei:ildir" 

Şövalyeler vasıta olmuş bulunu -
yorla.ı;. Sultan Beyazıt, kardeşi se· 
falet çekmesin diye bizleri vasıta 
kılmıştır. 

- Fakat bu para oldukça yüklü 
bir paradır. 

- Cem ve maivetinin Fransa• 
daki masraflanna ancak tekabül 
edebilecektir, 

- Kasım Bey, Sultan Cemin 
Bumeliye ne vakit geçirileceğini 
anlamak istiyor?, 

- Macaristan ve Papa ile mü
zakere halindeyiz. Müzakereler bi· 
ter bilmez şehzadeyi MMaristan 
tarikile Rumeliye ı:eçirece&;iz ... 
dedi. 
Kasım beyin elçisi ile, şövalye 

Diibosson arasında oldukça so • · 
ğuk ve manalı konuşmalar olmuş· 
tu. 

Elçi, taınamilc şövalyelerin, suı: 
tan Cem hakkındaki fikirlerine 
vakıf olmuştu. Para ile ~ehzadeyi 
Fransada manastırda hapis olarak 
alakoyacaklardı. 

Elci, Rodos şövalyelerini teh -· 
dit edemezdi. Fazla ileri gitmiş · 
olsa aı;ı>daki münasebeti büsbütiin 
kesmek icap ederdi. 

Bu sebeple meyu& bir haWc J 

Kasını Beye döndü. 

Kasım Bey, küplere binmişti. 
Vaziyeti müşkülleşmişti. Bilate
reddüt, şimdi Sultan Beyazıt, ken
disini imha -eylemek için üzerine 
saldıracaktı. 

Sultan Beyuıdın Kuaman üze. 
rine yürüyerek Kasım Beyi ifD.a 
edeceği yüzde, yüzdü. 

Bu· sebepl-e Karamanoğlu neti
cesi vahim bir akıbete uğramak
tan çekinerek Osmanlı padişahı
na uzıhal eylemeyi münasip bul
du ve İstanbula Sultan Beyazıda 
bir elçi yolladı. 
Karamanoğlunun elçisi, İstan -

bula gelir gelmez, veziriazamla 
temas.a geldi. Bu i~e veziriazam ne 
diyebilirdi? 

Veziriazam Padişahın huzuruna 
çıkarak: 

- Padişahım! Karauıanoğlu 
kulunuz bir elçi göndermiş. Ri • 
kabı hümayuna yüz sürmek diler. 

Deyince, Sultan Beyazıdın yüzü 
güldü. Nihayet bu bir iltica idi. 
Çünkü Karamanoğlu, Anadoluda 
kendisini uğraştırabilirdi. 

Padişah, \·eziriazamına hitapla: 
- Herhald.- bir dehalet değil 
'? 

mı .. 
- Muhakkak Padişahım!. 
- Gelı>in. görelim .. dedi. 

Renksiz ve 
cansız 

saça 
elveda 

Petrol Nizam 
Saçlarınıza parlaklık ve ~zel

lik verir, cazibenizi arttırır. 

Karamanoğlunun elçi.si rikilbı 
hümayuna yüz slirdü. Ayak ve 
yer öptü .. Elpençe divan durdu, 
Sult~n Beyazıt, kaşlarını çata • 

rak: 
- Ne o, yine D.e istiyorsunuz?, 
- Padişahım!. Kasım Bey ku· 

lunuz.. flmıılıaat istirahate ~ekil
mek ve itaat halinde kalmak u
zusundadırlar. 

- Karanıanoğulları, dedelerim 
:ıamanındanberi lıöykı ıöyler du • 
rurlar. 
- .... 
- Sıkıştıkları zaman rikabı hü

mayu'ııumuza dehalet eylerler_ 
Fırsat buldukları zaman da elden 
geleni geri komazlar. 

- .... 
- Fakat, Aliosman payidardır. 

Şevket ve kudretilc herşeyi yap • 
mağa muktedirdir. 

- Padişahım!. Kasım kulunuz,. 
affı şah<ıl.nelerinize muntazırdır •• 
İçil sancağı inayet buyurulması 
ricasındadır (1),. dedi. 

Sultan Beyazıt, elçinin mera -
mını anladı ve cevap verdi: 

- İçil sancağını kendisine ver· 

(1) Sahıai:füla.lıhax, ciJ.t.3 S. 40 

Böbreklerin ça!ı,;mak kudr€1in.i 8!l'tt=. Kadır., erk<'k idrar ıof)ıl1':~ 
eski "" yerui beılsoğukil~unu mesane !.Jtihabını, bel ağ:rısını.r ti!" 
idrar bozmak ve bozarken y;ınm;ık hallerinıi giderir. Bol i~r~ 0Jııl 
eder. İdrarda kumların, mı;sanede taşların f.e5ekkülüne .m•:~ı:. 11' 

DIKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı temizcivcr~İ' mavıJeşVJı1'~ 
Sıhhat Vekalet'nin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE 13 fiil!/. 

~~~~~~~~~~p 
Beykoz Sulh Hukuk Beyoğlu Uçün~~- de~ 

Mahkemesinden: Hukuk Ha~irnhgııı ( 
Of kazasının Yaranos köyünde 

Halim oğlu Rifat: 
İstanbul maliye muhakemat mü

dürlüğü tarafından aleyhinize 
açılan alacak davasının W/4/ 
94-0 cuana günü saat 11 de 
olan duruşmasında: İkamet -
gahınızn belli olmaması ha • 
sebile ilanen tebli.gat yapılma -
sına ve duruşmanın 21/5/940 salı 

günü saat 11 e bırakılmasına ka
rar verilmiştir. 

O gün ve vaktinde bizzat veya 
vekil vasıtasile mahkemeye gel • 
meniz Iazımdır. Gelmediğiniz ve 
vekil dahi göndermediğiniz tak -
rlirde davanın delilleri toplanarak 
c. urusmanın gıyabınızda olarak 
neticelendirileceği ilanen tebliğ 
olunur. (94-0/14) 

~----~-~~~-~--

·oftl~ · ' 
Hazine tarafından Be} 3p,IP 

loğlu mahallesi Faikpaş•. de (.Jf 

anan beş No. lı dairedcsı~;ııe ~ 
kim Zara BePberyan aleY .0 ~ı• 
me edilen 30 lira 12 kuruş" ol 

· de ... ı• • 
davasının muhakemesıtl (!(fi", 

edilenin ikametgahının rıı at• ıli 
yeti hasebile iliıncn teblı~ #, . 
men muhakeme günü g~cJıl 
davacı vekilinin talebıle l/' 

.. J1l 
yen dava edikne 20 gun eıııJ 
le ilanen gıyap kararı t tııJ 

- da.fi· f ıkarar verilmiş olduf(lll' dııl' 
ait tesbit dosyasının aJ:ik9 ~. 
etinden celbine ve dava ,,..,, 

JW" 
Zara Berberyana cereYaI' ,~oıı·P 
ııneleden bah~ile 20 gün ~cblt~ 
le gıyap 1rnrarımn nıın°1 ı/6,ıtJ. 
ve ıınu!hakeme günü ol:ıJl ~ktP < 

10 b. t JllllW' ıf\ 

Beyoğlu Üçüncü 
Hukuk Hakimliğinden: 

Hazine tarafından Tophane Ka
saplariçi sokak 7 No. da Sofokli 

saat da ızza al< b ,, 
Sulh ye gelmesi veya musacfd. de 1' 

kil göndermediği taJ<dil' rıd' 0
' 

gibi muhakemenin gıY~~ı ııı;. 
vmn olunacağı ırıyaP k .. zere 1 

karnına kaim olmak 1l 

aleyhine açılan alacak davasının 

duru.şmasında: dava edilenin ika
metgahının me4fiuliyeti hasebile 
ilanen tel:ıligat icrasına rağımen 

gelmiyen dava edilene davacı ve-
. ıkilinin talebi vechile cereyanı mu· 

ameleden 'bahsile 20 gün müddet-
le gLyap kararı tebliğine karar 
verilmiş olduğundan muhakeme 
günü olan 1/6/940 günü saat 10 da 
dava edilen Sofoklinin bizzat ve-
ya vekili kanunisinin mahkemeye 
gelmesi gelmediği takdirde eskisi 
gibi gıyaıbında devam olunacağı 

gıyap kararı makamına kaim ol
mak üzere ilim olunur. (940/566) 

dim .. Rahat otursun .• Sonra kel· 
lesini keserim .. dedi. 

İşte Sultan Beyazıt, Kasım Be
yin dehaletile Anadoludan da "" 
m.in bir hale gelmişti. 

Sultan Cem, Fransada lıir ma
nastıra, Kasım da, İçil sancağının 
bir köşesine çekilmişti. 

Sultan Beyazıt, Edirnede idi. 
Artık rahata kavuşmuştu. Dahili 
kavgalar yatışmıştı. Saltanat bo
ğuşmaları da hitama ermişti. 

Fakat, Sultan Beyazıdın kalbini 
ezen, dimağını ml!Ş(IJI eden birşey 
vardı. 

Beyazıt, Gedik Ahmet Paşayı 
bir türlü unutamıyordu. Onu kat
lede<:eği zaman bütün memleket 
ayağa kalkmıştı. 

Padişahlar, kendi kudret ve kuv• 
vetleri fevkinde şahsiyetleri y.a· 
şatmak istemezlerdi. 

Halbuki, Gedik Ahmet Paşanın 
şahsiyeti, Sultan Beyazıdı Veli-. 
den daha çok sevilmiş ve takdire. 
layık görülmüştü. 

Osmanlı imparatorluğu dahilin, 
ele bulunan milyonlarca halk G"" 
dik Ahmet Paşayı takdirle sever
lerdi. 

(Devamı 'll'U) 

olunur. (940/554) f P ------. .. s~ 
Beyoğlu Üçüne\! 

Hukuk . 
deıt· 

Mahkemesin "' 1 

oaı~tı ' 
Hazine tarafından ,. 19 ~ 

• k8' •.. 
nicamide Mertebanı so ·Jı; 1 ıe 
da kebapçL Durmu:; ale} 0,1' 
ane edilen 140 lira alacalt ,.<1ııt1 
muhakemesinde: pavaeti ~,f 
ikametgahının meÇhlllıY~e~ ..+ 
bile ilanen tebliğata rs cı '.,~ 

d vs \!" 
miyen dava edilene 3 iifl ti' 
nin talebi veçhile 20 :ıedefl > 
d~tle cereyanı muambli~;rıt ~ 
hlsle gıyap kararı te da'' . 
verilmiş olduğu~da~ Jafl ı/~ıJ' 
nin muhakeme gunu 0 ys' &' 
günü saat 10 da bizZat ":de JI'. 

ikanunisinin muhalt(ll1l @I'~' 
ıbulunıması aksi takdirde d'.i 
bi g>yabında duruııınaıı:,)~ 
edeceği gıyap karal'1 ~~) 
kaim olmak üzere il~g40/# 

~l 
ııııl'~~91ı: . 

Fatih !birinci sulh ~ı)ll jıııl~ı 
kemesi sat~ mamıır1 jaJl ~i ıv. ~ 

Lı'.'ıtfi ile Alinin şıı~e e·i ııı''li 
sarrü oldukları Fatib :sesıı' .e~ı' 
marsinan yeni Şevh __ ıııı l. 1' l 
hallesinin eski Çarşw~· #'~, ~ 
rüşşafaka scıkaP'ınd d• 't' .' l.ı 
yeni 47 nuımaralı 44 8 jıııl# el. 
ta nuımaralı arsan~ 8 d ctfıJ 
zmınında satılacagı.JI ikııtll ıell f 
ilan hissedar AJinın seııiJC ~--~ 
maliım olmamasL Jı9e7J;~11 ıt'1ıl' 
edilemedii(i.nde~ fllg.10 ,... ';,ıı 
menkulün 30 nısan ı:adsl'~ if 
saat 9,30 dan ll,30 d: ıo5,;,ıtı•/ 
lan arttırıma sonun ~ ~ 
ma bedel ile nısıf h Y' il"" 
lunan Lı'.'ıtfi Başarıc~;ıı'. 
miş oldubı ilan oıııı.--


