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~itler, Dün Berlin'de:Toplanan Harp Konse 
Şu Emri Verdi: '' arbi B.u ıştan Evvel ·tiri 
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Holanda'da Gerginlik Havası Gittikce Artmaktadır 
• ' • 

lngiliz -Hariciye Nazırı dedi ki: 

"B arbi kazanmak k y 
,J bir iş de ..... idir. Fa at b·r 

hedefimiz var: kaz 

~q • _BO~~ uun:un~nA TEDBİRLER: . .• • . • 
~ ederse patlatılmak üzere etraôna dmamıt çevrilen hır agaç, solda tanklara karşı milııialar vucude getirilmiş bir köprü ağzı 

Yeni bir Hitler 
Musolini 

mülakatı mı? 
lrıgiltere'J~ Musolini Ruzvelt'in tavassut 

ırı,.Pışan iki rah " k b 1 1 d • 
Peşte 9 (Radyo) - Siyasi 

mebafilde, HitJerle Musolini
nin pek yakında, Avusturya 
hududunda ve yahut Mtlnihte 
yeni bir görüşme yauacakla
rma dair savialar deveran et
mektedir. 

Ue iki zihniyet rıcasını a U e me 1 
~ ! 

"-"anı ve Lordlar Kamara
SlJıdaki son fırtınanın istinat 
ilttiği ruh ve düşünüş tezadı 
lle:t'eden geliyor?. 
....., __ -- ---
~:ETEM İZZET BENİCE 

t lllgtı:~ .ki .. 
'lt~s <Q! parlamentosunda t • ~~ 
~ile devam eden şiddetlı mu-
\~iŞa .~ihayet Mösyö Çember.
'tı tı. ıtunat kazanması ile neti-
~ dı. 
-~ 11 

defa Avam Kamarasında vu
~t llıi:el~n bu mücadeleyi sad~ce 
~ ecus tezahürü addetmek ım
~ıı;~ olduğu gibi ~ine .~adece c~
t~~e~~orveQindekı mucadelenm 
ı~ 1lrnesi sebeplerinin müna -
tiı~i •tıa atfetmek de doğru de
~ e~}lila:k:is bu müna~aı:ıa dün
~ ta al'ı umumiyesine lngiltere
"I\ ~llışan iki ruh ve iki zihniye
~~tı~ e\ıcudiyetini öğretmi.ş ve 
'll~tı" lıaJinde ortaya koymuş bu

a JClt 
'<\o' • 

1•tihf~ \'e Lordlar Kamarasında 
1't2ıı tille tnüterafik olarak kopan 
~-~ii,an~ istinat ettiği ruh, dü
~>~~~ 1i.h.niyet tezadı nereden ge
oqııır • llu tezadı biz şu şekilde 
L t, ~G hulasa edebiliriz: 
~~t ~ıtrbin idare ve ak1hetini 
ltııı~a ~~iltere ve müttcfi ki erin 
~ tı\lıne almak i.stiyenler 
~İıfltarbi hasmuı inkişul ettir
'a~ 1 , beklemek ve hasnu vuru
~ı· ~eı·de ve vurulacak günde 

• ltp etıneyi beklemek istiycn-

ı,lia~\ı k" 
\~ti\ ; ıl Çemberlayn, Alman-
\ l\lıeı-· ~l~nyaya saldırdığı giin-
~l~1 1 tkınci şıkkı ihtiyar edeu 
~ in~~daınıdır. Muharebenin hız 
~ltıırı 1~~ Lulmasını tamanıile 
~~._ lllJsiyativine tcrkctıniştir. 
~, Sebepleri şunlardır: 
~~ :al'bi çıkaran Almanyadır. 
ı~'d~a ıtaı:at ve küçük devletlere 
~it tı, onıa:rı istila eden Alman-

ııS ~"l 
'ıı~·~~~" 1 let, fikir: vicdan, matbu-
~)-:"lı ijYeti, hak, adalet ve insan 
\ ~llt e .. hulasa edilen demokra-

bh' ~U:zünden kaldmnıya mü-
lı ·Is b ] 

ı,~......._ ç· u unan AJınanyac.lır. 
)1 

1 tab lkdiği chayat sahası:. pla
~lh'lı.id kuk ettirmek ve dünya-
~<ıl\~ eıı taksim etmek istiyen 
~' \> lldll'. • 
~ t~liit\efasız, oynak, köşeka)lma
v~lııt~s· de bir siyaset ve tecavüz 
~~~: t.~ip eden Almanyadır. 
~~t~i~s.0ılerin 1ıiçbir kıymeti, 
ıi 1 )·0~1 tenıinlerin hiçbır mes-
~~ı b tı:ı~. Ne yaptığı ve ne ya

'ı'::' ll~Uı. değildir. 
'~ti bat l'hı bizzat c;ıkarttığt, her 
\ htıltı •rlığını bu gaye ıle yap-
tı~ ~'lıll:~~~·~u için yine hex saha-
~ ~ilk 0;~rına güvenerek sal

lij~ ":'- "-l atı Almanyadır. 
t.ıımf an ya harp ilan ettiği 
(()~;re ve müttefikler onun 

il.Mı 3 üncü sahifede) 

ltalya hükOmeti Yunanistanm bitaraf hğına 
dokunuımıyacağı_ hakkında teminat verdi 

•• • 

Uç yüz resmi 
otomob_il yerine 
dört otomobil Paris 9 (Radyo)- Mevsuk b1.r 

menlı, dan alınan haberlere güre 
Berlinde büyük bir harµ konseyi 
toplanmıştır. Bu toplantıya !\fare· 
şal Göring, Kaytel, Amiral Kad ve 
General Brauhiç iştirak etmiştir. 

Bitler, müşavirlerini dinledik
ten ve raı;ıorlarını tetkik ettikten 
sonra şu tavsiyede bulunmuştuc: 

- Uarbi, kıştan evvel bitinniye 
çalışımz. 

Paris 9 (Hususi)- Bütün Ho -
landa tetik üzerinde beklemekte
dir. Bütün memlekette ahvalin a-

• 
lngiliz elçisi 

busabah sofya
dan döndü 

Elçi bu akşam Anka
ra'ya gidecek 

Geçen J:ıafta Bulgaristana git -
miş olan In_ı:tilterenin Ankara bü
yük elçisi bu sabah saat 8 buçukta 
Sirkeciye muvasalat eden ekspres
le şehrimize gelmiş ve kon!>olos -
luk erkanı tarafından kaı-ş1];:.a - · 

mıstır. • 
Büyük el i Sir Hugesscn Sof"a

<laki ikameti esnasında Krd.l, Baş
vekil ve Hariciye Nazırı taı:afın
dan kabul olunmuş ve kendilerile 
.f!Örüşmüştür. 

BÜYÜK ELÇİNİN BEYANATI 
Bu akşam Ankaray dönecek o

(DEV AMI 3 üncü sahifede.) 

Maaş yoklaması 
_başladı 

Tekmil mütekait, c~ul ve yetim~ 
lerin 1 inci 6 aylıit :voklamalarma 
bu sabahtan itibarerı tekmil mal
ın üdüdüklerinde b:ı;;.lamlmıştır. 

Yoklamalar her gü:ı saat 9 dan 
12 ye ve.13 den 17 )'l' radar devaın 
edecek ve bu ayın '.!5 inde niha -
yetlenecck tir. 

Zat maaşları sahiı -1.:>ri lfotograflı 
nüfus cüzdanları ile resmi ımaa~ 
senetlerini ve birer tane yeni çe
kilmiş Iotograflarır.. rnraz etmek 
suretile yoklamal<ıtırıı yaptırmak
tadırlar. ·Mal fil olaıı t:ı.r da; malu
liyet raporlarını; y'.lkhıma ilımüha
berleri1c birlikte bizzat getirip 
ibraz etmeğe mecbu~ tutulınuş -
!ardır. 

lacağı şekle intizıuen hiiyük bir 
sükunet vardır. Şimdiye kadar a~ 
lıntmş olan tedbirler son den!cc 
mühimdir. Bu tedbirleri ahrkcu 
Almanyanın Danimarka ve Nor
veçi istila ettiği günlerde tatbik 
etmiş olduğu usuller de gözöniio
de tutulmuştur. 

İngilterede de dün ve bugün ha· 
vadan, denizden bir tecavüz ihti
maline karşı yeni tedbirler :.ılıu
mışhr. İngiliz hava ve deniz kuv· 
vetleri her ihtimale karşı koymak 
için daimi surette hazır bulun -

maktadır. Gazeteler de hül umetin 
yeni tedbirler aldığını teyit edi -
yorlar. -

Amerika Hariciye Nazırı Kor- Yeni kanuna gÖrc şeb-
dcl Hal aldığı resmi raporlara is- • • • ,.. 
linaden Holandada gerginliğin son r1m1zdek1 resmı otomo
dercce arttığını söylemiş ve demiş- rb"ll b k d 1 k 
tir ki: . ı er u a ar aza aca 
«Eğer Holandada oturan Ame- Resmi daire ve rnGesseseler -

rikalılar, bu memleketin birden- deki ()tomobillerin tahdidi nak -
bire istilası karşısında kalırlarsa, kındaki yeni kanun layihası son 
vaziyetlerini kendileri düşünmeli- şeklini alarak meb·usl .. ra da.'tıtıl
dirlcr. Çünkü biz llolandadaki va- mıştır. Bu son şekle göre yalmz a-

(DEV AMI 3 üncü sahifede.) şağ"ıdaki zevat ve maı anıların o-
tomobilleri olacaktı •. 

Narvike 4000 Leh 
askeri çıkarlldı 

Meclis Reisi, Başvekil, Genel
Kumnay Başkanı, Vek:ller, Tem -
yiz, Devlet Şurası, L'Jvanı mu -
hasebat reisleri, Basmüddeiu.mu
mi, Umumi müietti~ıe;:-, ordu mü
fcttisleri, Genel Kı.smav. ikinci 
başkam, Donanma ,crmutanı, Ha-

Alman kuvvetlerinin şimale doğru 
ileri hareketleri durduruldu 

Paris 9 (Radyo)- 4000 kişiden 
mürekkep Po}Qnya Karpat kıt'a
ları Narvike çıkarılmıştır. Şiddetli 
kar fırtınaları devam etliği için . 
ehemmiyetli harekatta bulunmak 
kabil değildir. 

Merkezde: .Norveçlilerle Alman
lar arasında çete mulıarebell:ri o
luyor. 

Stckholmden alman bir habere 
göre Alman tayyareleri Nar,·ik 
fiyorupa mayn dökmüşlerdir. 

ALMANLARIN İLERİ 
HAREKETİ DURDU 

Londra !) (Hususi)- Stokholm
den buraya gelen haberler~ uazrı·· 
ran Almanların şimale doğrıt hıl-

rekctleri yolsuzluk \'e Sorvc~lile
rin mukavemeti dolııyısile dıır -
muştur. 

NORVEÇ HARİCİYE NAZIRI 
PARİSTE 

Paris 9 (Radyo) - Dün sahalı 
Parise gelen Norveç llariciy~ N:.ı
zırı profesör Kolıt Başvekil i>ol 
Reyııo tarafından kabul olunmuş 
ve şerefine bir öğle ziyafeti v Jril
miştir. Ziyafette Norveç scfü·i, 
Ilaı-biyc Nazırı Daladye ve safr 
zevat bulunmuştur. Nazır aksam 
üzeri Harbiye Nezaretine gitiniş, 
Mösyö Daladye ile uzun bir gö -
riişme yapmıştır. 

(DEVAMI 3 üncü sahifede.) 

Holandayı.da mı gafil avlıyorlar? 
Amerikadan gelen bir habere ı 

göre, Holandanın Almanlar ta -
rafrndan istilası eli kulağındadır. 

Bundan evvelki bir yazımızda, 
Almanlarm Holandayı işgal etme
ğe adeta mecbur olduklarını söy
lemiştik. Noı·veçe yerleşmiş olan 
Alınanlar Holandayı da işgal et
tikleri takdirde Britanya adala -
rını yarım kıskaça getirmiş olur
lar. Böylece Fransadaki İngiliz or
dularının en yak~ıı muvas:lla yol
larını hava filolarmm en müessir 
sahası içine almış bulunurhr. İn· 

gilterenin merkezi olan Londraya 
da 225 kilometreye kad.u· soku -
lurlıır. 

Alm:rnya Holandayı işgal ettiği 
takdirde bu sevkulceyşi hedefler
den maada Amerikayı japonya He 
kaptır~ırınak imka11u11 da elde ede· 
ceğini h.esaplıyabilir. 

Çünkü Holandanıu müstemleke
leri japonyayı tahrik eden yer -
]erdir. Almanya Holaııdayı işgal 
ederse miistemlekclerinin hima -
yesine İngilizlere ve~·a Amerika-

(DEVAMJ 3 üncü sahifede) 

(DEV AMI 3 üncü sahifede.) 

Şarki Erdün 
Emiri'nin 

Ankara seyahati 
Şarki Erdün enıiri Abdullahın 

bu ayın 27 inci cumartesi ~ünii 
Ankarayı ziyaret cdrceği anlaşıl
mıştır. 

Emir, An.karada üç gün kaldık
tan sonra şehrimize ,gelecek ve 
Boğaziçinde bir müddet istirahat 
eyli yecektir. 

Sada bat 
paktında Hicaz 
Berlin 9 (Radyo) - Kahirede 

çıkan •Elmısır• gazc\es;, İran hü
kumetinin Hicaz Kralı İbnissüudu, 
Sadabat paktına cı:tlıiJ etrneğe ça
lıştığını yazıyor. 

--..... ouo 

Be·1nelmilel bir alim 
memleketimizde 

Şark lisanları müle!ıassısı bey
nelmilel alirrı pro.ff'-scr Demison 
Ross bu sabahki <'kspresle şehri -
mize ,gclıniştir. Türkl!'l'i çok sev
diğini söyliyen orofrstir buradan 
Ankaraya gidecektiT. 
Diğer taraftan Bw·sa Merinos 

fabrikasını yapan Alman firması
nın müdürü Fon Çeto bu sabahki 
ekspresle şehrimize _gelmiştir. Ya
rın Bursaya gidecektir. 

nm '' 
İngiliz kabinesinde 
değişiklik bekleniyor 
Zayıf bir ekseriyetle itimat ala1 
Çemberlayn'in bugünkü vaziyette 

çekileceği zannedilmiyor 
Londra 9 (A.A.) - Mac Do -

nald'1n amele ıfırkası kabinenin 
sukutundanberi avam kamarasın
da ilk defa olarak ı;ı:örülen heye
eanlı müzakerelerden sonra Çem
bcrlayn kabinesi 81 reylik fili bir 
ekseriyet elde etmiştir. Hükume
tin resmi taraftarlarından olup 
}ıükU:metin siyaseti aleyhinde rey 
vermiş olan 44 meb'ustan başka 
130 mebus da reye iştirak etmemiş 
'Olup bunların arasında 30 namev
cut. hasta ve bir .miktar da orduda 
çalısan mcb'us vardır. Maamafih 
ihtivari olarak istinkaf edenlerin 
adedinin 50 veya altmışa baliğ 
olmuş olduğu tahmin edilmek -
tedir. 

ÇERÇEVE 

Müşahitler, B. Çörçil'in hitabet 
kudreti ve yüksek salahiyeti ile 
hükumetin imdadına vetifWemiş 
olsaydı elde edilecek olan netice 
daha berbat olacaktı demekte ve 
müzakeratın ilk kısmında hüklı -
met namına söz söylemiş olan ha
tiolerin kamara azası üzerinde 
kuvvetli bir tesir bırakmamış ol
duklarını ilave etmektedirler. 

Londra 9 (Hususi) - A vaın ka
ımarasının dünkü ı,:ctin müzakc -
relerinde 200 muhalif reye karşı 
81 rey gibi ç-ok zayıf bir ekseri -
yetle itimat kazanan Başvekil 
Çemberlayn'ın vaplan tenkitlere 
ve hücumlara rağmen mevkiin -

(DEVAMI 3 ii.ncii sahifede) 

Bilinço 
CENUP DOÖUSU 

Balkanların bu harpte sonu
na kadar sulhu muhafaza ede
bilmesi ve herhangi bir tecavüz 
ihtimalinden emin, evinde bar
kında oturabilmesi için çare 
tektir~ Sovyet Rusyanın bun
dan böyle tam bir bitaraflık ve 
lakaytlık takınması, Almanya
nın da italyayla beraber, yahut 
tekbaşma kat'i neticeyi garpte 
araması... Hatta yalnız garbe 
saldırmak şartile de olsa, İtal
yay.ı peşinden sürüklerse, Ak
deniz emniyeti allak bullak o
lacağı için yine Balkanlara ra
hat nefes yoktur. Balkanları 
harpten kurtaracak tek çare, 
en doğrusu, Sovyet Rusya ve 
İtalya sonuna kadar harp harici 
kalmak şartile, Alınanların. ye
disinden yetmişine kadar bü
tün bir mevcut kadrosu halinde 
ve sadec~ garbe yüklenmesin
den ibaret ... 

3 

İşte Almanlarca bu şekilde 
bir garp hareketini ben müm
kün göremem. Böyle bir şey 
olabilseydi. 1914 deki gibi, doğ
rudan doğruya harbi bu istika
mette açarak, lıaskuı tarzında 
olurdu. Bildirdiğim şekilde 
Fransız ve İngiliz ordularını 
hedef tutan bir garp hareketi 
için zaman roktan geçmiş ve za
ten zayıf olan muvaHakiyet ilı
timalleri büsbütün zayıflamış
tır. Artık bir garp bııreketL Al
maplar tarafından, ya herhangi 
bir maksatla yalnız Holandayı 
işga] edip orada müd~faa mev
ziine girmek, yahut ltalya ve 
İspanya gibi iki müttefikle bt}.. · 
raber harekete geçmek şartile 
düşünülebilir. Ayni zamanda 
başka bir hareketle müterafik 
olarak. sade Holanda üzerine 
geni!,! bir taarruz nümayişi ya· 
nılmasına da imkan var. 

Bence galip ihtimal, galipteu 

de galin ihtimal, hareketin Bal
kanlara karşı olacağıdır. 

Sebepler ve faydalar: 
1- Almanların yapacağı, Tu

na boyuna ve koca Balkan dağ
larına kadar, askeri bir tı::nez
zühten ibarettir. 

2- 1940 mahsullerini tarla
larda bulacak, elıcnımiycHi e
hemmiyetsiz bütün ham madde· 
leri elde edecektir. 

3- Boğazlara inebilirse, Sov· 
yet Rusyayı müttefiklere karşı 
tamamile setretıniş olacak, Ka
radeniz muvasala yolunu eline 
gecirecek, Sovyet Rusyayı, ar
tık kendisile elbirliği yapmıya 
mecbur bir vaziyete getirmiyc 
çabalıyacak ve Sovyetlcrlc İtal
yanlara bellibaşlı işgal sahaları 
göstererek tezatları şimdilik Ön· 
lemeğe çalışacaktır. Buna kar
şı Sovyetler Müttefiklerle anla
şırlarsa diyeceğim yok. İtalya 
vaziyeti, akıl, mantık ve seciye
ye sığmaz, bir gıarip istifham!. 

4- Yine Almanların boğaz. 
lara inebilmesi, Sovyetlerle 
müştereken Süveyş, Bağdat ve 
~indistan ?'ollarmı en emin şe
kilde tehdit altına sokabilecek 
bir tabive ve stratecya kıy • 
mettir. 

Balkanlarda bir hareket olur
sa bu hareket nasıl inkişaf eder, 
nerelerde önlenir, ne olabilir, 
binbir yazımda kendime göre 
anlattım. Bence harbin, Balkan· 
lata uğramad~n çıkar volu kal
mamıştır. Bu yol çıkar amma, 
kimisinin mezarına, kiminin de 
beşiitine çıkar. 

Biliinçomun cenup doğusu he· 
sabını da, be.r an beliren ve 
tekrar sönen binbir alamete 
rağmen, kısa zanıanda mizana 
kavuşacağı emniyetle kapatıyo
rum. 
NECİP FAZIL K.ISAKÜREK 
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BELE.DİYEDE YENİ 

KlJ""RULAN BÜRO '1 
Zeroiuz nalan vursan eşek yiıuı 

eşektir 

1 

Fakat, bizce, bu mısram şerhine 
Belediyemiz, artık halk i.<ılerile füzum yok! Çünkü, •tarihi gazete. 

daha yakından meşgul olacak. Ye- d-en baı;ka, bunu, herkes idrak et
ni bir bı.ıro kuruluyor. Gazeteler- mi...tir. Ne hikmettir bilinmez, bu 
de çıkan, şehre ait bütün şikayet- ceride, mütemadiyen eski şeyleri 
!er, dertler tetkik okınacak ve i- karıştırıyor. Eskiye bu kadar rağ
cabına bakılacak.. bet olsaydı Bitpazarına rahmet 

Bu havad.İBe çok memnun olduk. yağardı. 
Art. «bundan sonra: HASTABAKICI 

Varakı mihrive!ayı kim okıır KURSLARI 
kim dinler 

~· ,·aını siiyliyemiye<:ejiiz. Çün
kü ·d..,;ız ve mübiirsüz varaklar, 
bundan böyle okunacak ve diJs -
yasına konacak!. 

KUl\I HASTALIÔI 

VE UXVN ÖMÜR 

Hocanın dediğini tut, gittiği yo
Lı. gıtmc, derler. Bu, aşağı yukarı 
doı<wrlar U;in de böyledir. Bir 
dO'kt •r,tın alimane yazılım.ş yeni 
ve ... Wıim bir makalesini oku
dum. Di_yor ki: cKum hastalığı, in
sanın uzun ömürlü olacağına de
lalet eder .• 

Ne buyurulur?. Artık, kimde 
kum varsa korkması;, .. Çok yaşı
.Yacnk. demektir. Bu hesaba göre, 
bütun İstanbullular çok yaşıya -
caklar, 0 ünkü, harbi umumide dört 
sene- mütemadıycn taşıı,, kumlu 
ekm 1< yedık!. 

TAClliİ GAZETE 

VE ESKİL ·R ALAYIM 

cT-;·ihi gazete. ismini verdiğim 
o mahut ceride metinlerin şerh ve 
ızah a Joyamadı, gitti. Gecen gün 
şu mıs::-aı. ele alım.ş: 

Döviz 
kaçakçılığı 

Türk parasının kıymetini koru
m '.l kanununa muhalif hare -
k. t eden bir kaç kişi bu sabah ad
liyeye verilmışJerdir. 

EH·c!ki gün şehrimize gelen A
meükan bandıralı bir vapurun 
tay falıırı dün Karaköyde bir lo 
kantada bira içmek istemişlerdir. 
Tayfaların verdiği be:, doları Hav
yar hanında sarraflık yapan Di
naryüsün kıy.metinden çok eksik 
olarak bozdugu tesbit edilmiJı ve 
yakalanmu;tır. Gene aynı vapur 
tayfalarından beş kişi Sahaflar 
çarşısında Bahaddin adında birin
den almak istedikleri bir baddani
ye mukabili beş dolar vermişler
dir. Bu parayı eksik bir fiatla Türk 
parus.na çevirmek isteyen Afüer 
Aseo adında bir Musevi de suç 
ustunde yakalanmıştır. Gene aynı 
vapur tayfalarından bir grup da 
Sa.rnflar çar~ısı civarında halıcı 
Cİbrahirnden on dolara iki baddani
ye satın almışlardır. İbrahim, on 
doları alırken yakalanmıştır. 

B. G. imzasile bana meımıp gön
deren bir bayan okuyucum, çok 
yerinde ve santimi bir fikir orta
ya atıyor. bazı hastanelerde saat 
2 - 5 arasında açılacak kurslara 
devam eden kadın ve lozlarını.ız 
hastabakıcı diploması alacaklar
dır. Fakat, bir kısım bayanlar ça
lışıyor ve bunların çalışma saati 
beşte biter. Beşten sonra tedrisat 
yapan kurslar tesis etmek çok fay
dalı olur. Alakadarların nıızarı 

dikkatine arzederim. 

ERKECİN YAŞI 

VE KADINLAR 

83 yaşında bir Bosnalı ihtiyar 
23 yaşında genç bir kızla evlendi, 
diye, son gelen Avrupa gazeteleri 
hayret içindeler. Yeni bir idrliaya 
göre hayat kırk yaşında başlarmış! 
O halde uu erkek de henüz 43 ya
şında olgun bir adam demektir. 
Kı.z.a gelince .. Bunun yaşını nasıl 
tevil ve tewir edecej{iz·ı. 

, On~T) için de henüz doğmamııı, 
dıyebıjır12. Zaten, bayanlar doğ
mazlar, yalnız yaşarlar .. 

AHMET RAUF 

Gözü kararan 
bir kıskanc 

• 
Şehremininde oturan Ali ismin-

de bir şoför dün Sıdıka ismindeki 
metresini laskançlık yüzünden bı
çaklamıştır, 

Sıdıkanın ıbaşl<asile seviştiğin
den şüphelenen Ali; dün öğleden 
sonra çıkan bir kavgada Sıdıkayı 
dövmeğe başlamıştır. Sıdıka bir 
aralık kurtulmağa muvaffak ol
muş, sokağa kaı;mı.ştır. Fakat Ali 
de arkasından sokağa fırlamış; 

eline geçirdiği biı: odun parçası ile 
Sıdı•kanın •başına birkaç defa vu
rup yere yıktıktan sonra cebin -
den çakısını çıkarmış, bütün kuv
vetile kadının kulağı arkasına sap
lamıştır. 

Gürültii üzerine yetişenler şo
fiir Aliyi bıçağı ile beraber yaka
~lar ve Sıdıkayı da Ccrrahpa
şa hastaı:İesine kaldırmı.şlardır. 

Nöbetçi müddeiumıumi muavini 
Necati hadise tahkikatile meşgul 
olmaktadır. 

SIZ KiM? il ~· )1 
YuzaA: bkender 1:. SERTELLİ 

- Biz yabancı değiliz, dediler, 
evınıu yakın. .. Başka zaman yi
ne kon u,.uruz. Misaf!rierınizı kar
şı!apıız. .Bize müsaade .. 

Nebahat, Sadınin elini hararetle 
51ktı: 

- Güle güle çocuklar .. Ben ar
tık l;uradavım. Her .l(Üll buluşu -
ruz. gör.iı.şüruz, 

Nevzat ôncL'<ien ilerlemişti 
D ıı;<anlılar bahçeden çıkıp git

tiler. 
• •• 

H amettin Paşa, Nebahat dün
ya .. ı;ıtldigi zaman, bu biricik kız 
tocumına ( Cahide) adını vermişti. 
Hüsamett.W. Pa$anın oğlu o sıra
da ,·azifetcn lzll)irde bulunuyor
du. 

Hüsamett..n naca, totununun a
d nı koy>duktan ıiç gün sonra oğ
Junı!aıı bir mektuo almtŞtı. Kadri 
Bev bu mektubumla: •Bir kızım 
dtinvaya ııelirse- adını Nebahat 
,1rey; nuz. Bu, bü•iik anneomin a _ 
dıdır.• ilivordu. Ovsa ki, Hüsa -
mctth pa a, torunu!'un adını kov
muştu. 

Aşk ve macera romam: 4 
• 

l 
işitmiyen kimse yoktu. Fakat Kad
ri Beyın lhzım bazıları Cahide a
dile 0aıhrır, bazısı da Nebahat di

, ye hitap ederdi. 
Bu ytiroen birçok yanlışlıklar 

da olmamış deöildi. Mesela, Kadri 
Beyin - birçok kimseler - iki kızı 
olduğuna kanidilcr. Kö.şke gelen
lerden bazısının, Nebahata: - Ca
hide hanım evde yok mu? diye 
sordu"u da vakidi. Nebahat o za
man dayanamaz. aüler ve her iki 
ismin de kendisine ait old~nu 
söy leııdi. Bu isim yanlışlıkları ha
zan Nebahat i<ıin, ivi bir imtihan 
vesilesi de olurdu. Mesela, eski bir 
aile dostu olan Zıhni pa;a taşra
dan aeldi~i zaman, Nebahatin Ca
hide isminde bir kız kardeşi daha 
oldui(unu zann~>derek, Nebahate 
sormuştu: 

- O da sizin l(ibi güzel mi? 
- Benden daha ~üzeldir .. 
- Aranı2Kla çok yaş var mı? 
- Hayır, Belki bir yaş .. 
- Tuhaf sev! Ben gerçi taşra-

irci 

a rif ekaf .. .i geriç, 
kızlarımıza marangoz-/ 
luk ve demircilik öğre
tilmesini de kararlaş·ırdı 

Maarif Vekaleti tarafından köy 
kızlarına biçki, nakıs ve dikiş öğ
retmek üzere Bursa ve Konya vi
layeti köyleri dahilinde açılan 
sevyar kursların çok rağbet gör
dükleri anlaşılmıştır. 

Vekfilet; bunun üzerine Edirne, 
Konva, Bursa ve Ankara viliyet
leri köyleri dahilinde de yeniden 
•Seyyar demircilik ve marangoz -
luk kursları• açmıştır. 

Demircilik ve marangozluk 
kurslarının da büyük bir alaka 
ile karsılanması üzerine yakın -
da di/;er vilayetlerimiz köylerin
de de bu kabil kurslar açılması 
kararlaştırılmıstır. 

Dii?er taraftan erkekler gibi; 
köy kızlarının da demircilik, ma
rangozluk ve emsali faydalı san
atları öğrenmeleri iı;in de seyyar 
demircilik ve marangozluk kurs
larına köylü kızlarınıızın da işti

rakları münasip görülmüştür. 

Yeni 
r 

Sondajlara 
Pa li adası 

başlanan 
civarında 

y~di yılda inşaat 
bitirilecek 

Şarkı Akdcnizin ve Karadenizin 
en kuvvetli deniz jnşaat te2'j!ah -
]arını ihtiva etmek üzere kurula
cak olan yeni ve muazzam tersa
nemizin Pendikten sonra Pavli a
dasının kar'lsına aelen kovda te
sisi kararla•tırılınıştır. 

Bu maksatla sehrimize gel.en he
yet, en>elii Haliçte, sonra Paşa -
bahçe ve Beykoz civarında tetkik
ler '"aomışsa da buralarda aı;cın 
icaplarına aöre bir ter .ane kuru
lamıvaca i"tı neticesine kat'i olarak 
varılını~tır. 

Heyet, vaziwti Ankaraya bil -
dirmis ve oradan verilen omir ü
zerine de Pavli ad sı civarında 
.!'IOn<lai!ara başlanmıştır. 

Tersane isile mesı?ul heyet, bir 
kaç gündcnberi koyda alınan ter
tibat He tetkikler, sondajlar, hava 
ve su cereyanLı.rı üzerinde etüd
ler yaoma.ktadır. Müstakbel ter -
sanenin kurulacağı koy, her tür -
lü vaziyetlere karsı gayet malı -
fuz ve emin bir mevkidedir. Ko -
Y.un arkasında evvelce kümürcü
lühle meşgul olan köy !er bulun -
maktadır. Köy ve cıvarındaki ara
zi emlaki milliyeye aittir. Yeni 
tersanenin inşasında ayni zaman
da Pavli adasınd~n da istifade e
dilecc ktir. Yeni tersanemiz iki 
yılda tesis olunacaktır. • 

----o--

Dikiş, nakış, maranııuzluk ve 
demircilik kursları peyderpey her 
köye ve kaza merkezlerine de teş
mil olunacaktır. Bu suretle en 
ıkısa bir zamanda her köyümüz 
için dikiş ve biçkiden anlıyan kız
larla köyün ufak, mübrem ihti -
yaçlarını görecek demirci, maran
goz kızlar yetiJıtirilmiş olacaktır. 

Otobüslerde yeknes 
kasketler 

IKUÇÜK HABERLERi 
* Piyasada yeı.ıden kahve buh

ranı başlamıştır. Cckirdek kahve 
güç bulunmaktadır. Halbuki güm
rüklerde 30 bın cuv:.ıl stok kahve 
mevcut olduğund"n ala.kadarlar 
tetkikata geçmişlerdır. 

* Ticaret Vekui "'tİ taraôndan 
Aı\karaya davet rıiıl.nuş olan tü
tün tacirleri ile l~ınaslar devam 
etmektedir. Neticede müstahsil 
lehine bazı yeni :.:ararlar verile
ceği anlaşıJmaktadır. 

*Adalar ve AıL"tdolu yakası va
purlarında ilkbai·ar tarifesinin 
tatbik olurunasına 15 mayısta baş
lanılacaktır. Yal<>va seferleri de 
15 mayıstan itibarPn aünde 2 defa 
yapılacaktır. 

* Ekmekçiler c<-mivetinin, şeh
rlınizdeki 60 fırını kiraya vererek 
kapattığı bu suretle baka!lara on
dalık verilmesini ve rekabeti ön
lemeğe çalıştığı hakkındaki iddi -
alar tahkikatına b, :ediye iktısat 
müdürlüğünce el:<-nur.iyetle de -
va.m olurunakt.adu. Maamafih; ka
panan fırınların 60 değil, 9 oldu
ğu da tesbit edilmiştir. 

* Hasan ismind·~ki bir arkada.
şını iki yıl evvel sebepsiz yere 
kahveden çikarken öidüren 18 ya
şında Arif isminde:: bir genç, bu 
cinayetin azap ve ıztırabile kör 
olmuştur. 2 inci ag:;: ceza mahke
mesi dün Ari!fi 3 yıl hapse mah
ıkfını etmiştir. Dün Arif, babasıı
nın yardlilllile gi. -lı ui mahkeme 
salonundan ağlıya Hğlıya cık"111ıs -
tır. 

Taksi otobüs soför!erinin yek -
nasak kıyafette bulunmalarını, Ü
zerlerinde numaralar taşıyan kas
ketler gi\ıqıelerini tensip eden be
lediye seyrüsefer l<oınisyonu re
isliği bu ise otobüs soför ve bilet
çilerinden hemen başlanmasını 
ıkararlaştırm1ştır. 

Bunun için bir kasket nümu -
nesi hazırlatılmıştır . Her otobüs 
şoför ve biletçisi en kısa bir za -
manda bu kasketlerden giyecek -
tir. 

Elbise nümuneleri ue hazırla -
tılmaktadır. 

Kiracı ve ev sahibi 
Ev •kiralan hakkında, hükfunot 

vilayetlere bir tamim gönderdi. 
Kira bedelleri, geçen yı l ölçüsiin
den daha yüksek bir nisbette ol
mıy!Kak ve kira bedellerini yük
seltenler hakkında sıkı kanuni ta
kibat yapılacak. 

Bilhassa İstanbul gibi, kiracı -
!arın ekseriyette olduğu bir şehir 
i~in, bu tedbir çok yerindedir. An
cak bu işi, ev sahipleri hesabına 

aleUlmuın bir demarş fırsatı yap
mak da doğru olamaz. Binaena -
leyh, biitün meselenin nezaketi, 
bu husustaki hükünılerin en titiz 
bir tarzda tatbikidir. 

. ntl'RHAN CEVAT 

Zevk ve güzellik 
Yeni yazılan şiirlerin bir kıs -

mından hicbir şey anlamadığımı 
yazdığım için, bazdan bana kız -
mışlar. •Zezk> denen muayyen bir 
kalıp bulunmamasına rağmen, t&k
dir ve idrak ediyorum ki, hiç ol
mazsa bellibaşlı güzellik unsur -
ları üzerinde iştirak lizımdır. 

•Şiir. kuru lakırdı değil, bir 
başka ses veren müntahap ve öl
çülü kelimelerin vücuıle getirdiği 
bir kompoaisyon, bir armoni ol
mak lfu:nndır. 

Size bir manzume kopyo ediyo
rnm. Eğer, san'at kıymetini bula
biliyor ve zevkine varıyorııaıwr,. 

bir diyeceğim yok. 
İşte manzwne: 

Yalınayak 

Ve başı bozuk çocuklar la 
Gözlerimde salkım salkun aydınlık 
Otlar ve güneşi o.kşıyarak 
Dün, öğle üstü, 
Taa!! eskiden, anamın 

Kulağımı ciındikleyip eve 
götürürken 

Düşürdü~ 

Resmini arıyorum 
Arka çayırlıkta. 
Tam lekesiz ve çocuk yüzümü
A V'llçlıyacağım an 
Bilmiyorum hangi uğıırsuz 

Pesbenbe bir kız eli gi:lıi aç.ıruş 
güneş 

Koparıp 

Koynuma atıverdi. 

Bir mana çıkanyor, bir güzellik 
buluyorsanız, bin defa af dilerim. 

REŞAT FEYZİ 

Büyüklcri111izin Balıklı
ya dikilen büstleri 
Y edikuledeki Balıklı Rum has

tanesinin bahçesine Reisicumhur 
ve Milli Şefimiz İsmet İnönünün 
bir büstlerinin dikildiğini yazımış
tık. Bu büstün açılması; 19 mayıs 
l{enclik ve spor bayramı gününde 
merasimle yapılacaktır. 

---<>--

Kütüphaneler P azar 
günü de açık kalacak 

Üniversitedeki gençlerimizin 
yaklaşan iımtihanlan miinasebe -
tile her vakit tetkiklerde buluna
bilmelerini temin için Beyazıtta
ki umumi kütüphane ile Üniver -
site kütüphanesinin fasılasız açık 
kalmaları karar!aştınlmıştır. 

Bu karar mucibince kütüphane
ler cumartesi aünleri öğleden son
ra ve pazarları da açik bulunacak
lardır. • 

Gümrükte ta yinler 
Haydarpaşa gümrüğü müdürlü

ğüne Gümrük ve İnhisarlar Ve -
kfileti ikinci sınıf müfettişlerin -
den Suphi Akay, İzmir ihracat 
"Ümrü.ğü müdürlüğüne de ayni 
Vekalet ikinci sınıf müfettişle -
rinden Naci Selik tayin olunınıu;
lardır. 

Oto 
hatl 

•• us 
rı 

Y nikapıya ve Kemer ! 
Burgaza da otobüs iş
letilip Tarabya araba-

ları çoğaltılacak 
Sevrisefer komisyonu dün Be

lediye reis muavini B. Lfıtfi Ak -
soyun reisli/;inde toplanarak bazı 
yeni kararlar vermiştir: 

Bu kararlar mucibince Eyüp -
Kernerburga.z arasında da otobüs 
işletilecektir. Bu hatta bilet ücre
ti olarak bir kişiden 35 kuruş alı
nacaktır. 

Yaz mevsiminin gelmesi müna
sebetile Boi!aziçi yolcuları müte
madiven çorra!makta oldukların -
dan Tarabya - Taksim arasında 
fazla olarak hergün üç otobüs da
ha çalıştırılacaktır. 
Diğer taraftan Aksaray ve ci -

varı halkının istOkleri de nazarı 
dikkate ahnarak Kurtuluş - Yeni
kapı ve 'Macka - Yenikapı arasın
da da otobüs işletilmesi münasip 
görülmüştür. 

Süleymaniye - Kurtuluş ve 
Macka otobüs hattı bu suretle Ye
nikapıya kadar temdit edilmiş 
olacaktır. Peyderpey diğer semt
lerde de yeni hatlar açılacaktır. 
Halkunızın otobüs ve taksiler 

.Jun"Kmda yapacakları en küçük 
bir sikayetlerinin büyük bir dik
katle tetkik olunması da komis -
yonca kararlaştırılmıştır. 

5 a_'1Ila ka>.iar o 1 an çocuklardan 
otobüs! ·rde anesbin kucağında 
gitmek <artile hic para alınmaması 
ve otoblislerde volculann 10 ki
loya kadar olan eı,-yalarının mec
canen t~ınm:ısı da dünkü komis
yon ictimaında kararlaştırılmıı;tır. 

Mezardan çıkarılacak 
ces t 

8 av evvel Aksarayda bir tram
vay kazasında ölen Muzaffer is
mindeki bir çocuğun tramvayın 
ilk çarpma neticesinde aldığı ya
ralardan nu, yoksa kriko neticesi 
hasıl olan yaralardan mı öldüğünü 
tesbit etmek üzere Morgda tetkikat 
yapılınası için cesedinin mezardan 
çıkarılması dün 2 inei Ağırccza 
mahkemesince karar laı;tırılmıştır. 

---<>--

Armatörler hey'eti 
döndü 

Vapur sahipleri namına Müna
kale V ekaetinden bazı ricalarda 
bulunmak üzere Ankaraya giden 
Armatörler heyeti şehrimize dön
müştür. 

Armatörlerin dilekleri Müna -
kale Vekaletince kabul olunmuş -
tur. 

1 temmuz bayramına 
hazırlık 

Denizciler bayramına tesadüf 
eden I temmuz giinü hazırlıkla -
rına yakında başlanılacaktır. 

O gün Besiktasta Barbaros Hay
rettiniıı makberesi önünde büyük 
merasim yapı!acaktlr, Gece de bir 
balo verilip denizde gezintiler icra 
olunacaktır. Yeni Galata yolcu sa
lonunun açılına mPrasimi de o gün 
yapılacaktır. 

. 
Sovyctlerin vaıı 
Yazan: AHMET şülcBt) 
Almanyanın iskandina ~ 

riştiği teşebbüsten soıır~e 
!erin vaziyetleri gıttıkl J, 
!aşıyor, Anlaşılıyor ks ı!1J 
Polonya teşebbüsüne ~ i 
isbirliği halinde b~.la!"~ 
kandinavya teşebbüSU" b 
ya ile işbirliği lıaltııd~ .;ıı 
tır. Her IJ.alde İskandın~·· 
vü.zü, Almanyanın lı~•C: 
kasında Sovyetlerle a~ 
imzalanmazdan evvelkt 
d-Oğru bir geri dö; 1,Üfl 
cını teşkil etmiştir. 

Sovyetler, arka pwn018 
!erdir. GeTçi Almanya '

1 Zer arasındaki münasebe 
tos paktının imzasında:ti'· 
devre geri dönınıyece. ıı 
şimdilik iki devlet ara•!rııa 
hangi bir işbirliği .yaP~ 5 
rit görünmüyor. B.'Zak!Slfll 
ler için de devletın fi: .. 
karşı vaziyetinde bil~; 
tiraz sezilmektedir. _Is bU 
şüphesiz Sovyetler ıçııı 
sürpriz te:;kil etıni<tır. 

İskaııdinavyada .ıHr 
Sovyetler arasında b• 
ayrılığ< tebarılz etnıİŞ 
Diger taraftan BaZka~ 
yetlerle İtalya artı.si? 
jaatlerin güya •telıfi-• 
kikatte bu mıntakcıda 
juzunu izale etınek .--ıı 
matuf olan Alman ıq•· 
netice vermeıni;;tir. So (ı 
le bir tuzağa d~ış • 
di Balkanlarda .. i S 1"!1-' 
menjaatleri her z1Jl11a1' 
zi11ade tezat ha!i.,ded · 
Sov11etlere meydan ok111bi" 
manyayı korumak ;,;tıtr 
yet takınıyor. Sovyet~5 
me~ >ı. okuyarak, 1'11•· 

yanaşıyorlar. lf!IO 
Iskandinavyada .4 ~e 

Balkanlarda · da itııl11° ıe . 
karşnıa gelen Sovyeıle11' 
la,ma zemini bul_ın:"k ""~" 
mokrot de1'1et!eı' •~"' 'erı , 
tir. Eğer bu fırsat ge;.,,~ 
çırılmamış olsaydı, .4• ~e b' 
••et paktı imzalanmaz tıcr• 
harp çılcmazdı. sovye er'' 
!erine malısus bazı .stil' ·ri# 
tıktaki vaziyetlerı'." ıı;ıJ;v~ 
istem4lerdir. 1ngilte~8~uf11 
sa küçük Baltık /ıll · ' 1<Jer• feda etmek istemedı salb 
anlaşma yapı!aınad•· t o 
bir kayıt ile mukaııue ;st 
Almanya, Sovyetlere ekl' 
menfaatleri temin etırı ıiced 
düt göstermedi. Ve ııe ıııl4. 
tık memleketleri .k~r çıt 
gibi Avrupa harbı e)ııİ · 
Fakat şimdi geçm,,. ııs• d 
hesabı sorulmak .sır .,sıılİ' 
Belki de Sovyetıerırı n• 
hesine• iltihaklarına it ıQ 
bizce henüz meçhul b &ır· 
rin sebepler daha ''.~~' ıO 
mes'ulleri artık tar• [oi<at 
Tine tevdi edilmıiştır. /ıi<: 
yaz ycpılan hataıııfl . 

yamıyorum. 

- Malıdwn dediniz de aklınıa 
geldi, yavrUlll! Annen gelmeden 
sorayı:ırı: Kızkardeşin bekar mı -
dır? 

kendini fazla bej:!enmiş, fakat - Sa
di ve Nevzattan daha yakışılclı -
,bir erkekti. ŞinaSi, ayni zaman -
da, babasının asaleti ile de çok 
öğünüı:dü. 

1 Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 1 .__ ____ _ 

bir kısmı bu yaz ıarrı'~rıiıf'l 
Ve .bu günlcü vazıyet 5o , 
~orunmekt~dır. aerçı birli~ 
demokrat devletlerle · 
man"l/aya karşı harbe ~ b• 
manasına delalet edec~ğiıaır 
!iği bahis 11\evzuu d"

011 
, 

kat hiç olmazsa AZlllW· :l 
iş birliğine set çckeb;. b1 

!ar böyle bir iJıtiıııa \,ıill. 
şarki Avrupa milletl.er ıa~' 
önünde sa!lıyarak b•\ f 
nevralar çevirınişlerd• ' fil 
ı,ıetlerin ciddi surette Jdeti 
politikası takib edece ;il 
bir vaziyette Alınan!la 
liği yapmıyaca~ıarı ·y8' - Evet.. Niçin sordunuz? 

- Bizim küçük oğlanı evlen -
dir.mek niyetindeyim de. Allah 
rahmet eylesin, baban çok iyi 
dostumdu. Pasa baban da keza. 
Bunun için ailenizle akraba olına
yı çok arzu ederim. Sizin henüz 
evlcnmE<k niyetinde olmaılıihnızı 
duydum .. O halde bizim küçük 
oğlanı, kardeşiniz Cahide hanUDr 
la başgöz etsek fena <ılmıyacak! 

- Bu mesele hakkında size müs
bet, menfi hiçbir '*'Y söyliyemem 
paşacıj!ım! Bunu annemle konu -
şunuz .. Fakat, sunu iliıve edeyim 
ki, Cahidc, varacağı kocayı gör -
meden müsbct bir cevap vercmez. 

Nebahat, Zihni paşanın yanın
dan ayrılınca, annesınin oda.iına 
koşmuş ve mesel.,yi anlatınıstl. 

Zihni pasa o gündenberi Neba
hatin zekasını takdir ediyor ve 
kenclisıni küçük oğluna almağa 
niyetlenivordu. Hatta bunu Neri
man hanıma da açmıstı. 

Zihni P~anın oğlu küçük ve 
bekiır oğlu doktor Şina.i Vivana
dan yeni dönınıiştü. O akşam Zih
ni pasa ile bırlikıe Nebahatın kiiş
küne gelecek e genç kızla il~ de
fa tarnsacaktı. ... 

Gerçi Zilini paşa asil bir adam
dı amma.. Aile a raletine kıymet 
vermiyen ve- e rkek !erde ruhi a
salet arı;ynn Nebahat, bir kere de 
Şinasi ile konuşmağa karar ver -
mişti .. 

Mademki Zihni paşa, oğlunu ev-
1.e.ndirmek istiyordu .. Nebahat bu 
talibi de geri çevirmek ve birden
bire ümitsizliğe düşürmek iste -
memişti. 

Nebahat arasıra: 
- Ben Lenüz evlenmeğe karar 

vermedim .. 
Diyorsa da, annesi Neriman ha

nım, biricik kızının mürüvvetini 
biran evvel gormek için, önüne ge
lene: 

- Kızımı evlendireceğim .. 
Dive yaymıştı. 
Sıcak bir yaz f1ÜnÜ.. Kö~kün 

bahçesinde oturuyorlardı. 
Doktor Şinasi güıel!iğine mağ

rur bir geneli. Kolunu kanepeye 
dayayarak Ncbahatc sordu: 

- Alman yada çok kalclınız nu? 
Üç sene .. 

(Devamı var) 

Az kıymetli olmıyan bir nimet 
Fa•ulya bi r nimettiı:. Kendisini 

böyle saysa da, saymasa da mü -
him bir gıdadır. Fakat şimdi bu 
seferki Avrupa harbin de Alına .. -
lar için Soya "°"a Soja denilnıı 
nebat da çok kıymet kazandı. Ro
manya ile Almanyanın nıünaseiia
tmıla mühim bir rol oynıyan ve 

•çeşitleri çok olan Soya eskiden -
1 beri şarkta insanların ve e!ı.li hay

vanların beslennıesinde çok ışe 
yarar bir nebattır. Tohumlann -
da yağ, azot, nişasta vardır. Bu 
itibarla gerek tedavide ve gerek 
besleıımekte pek ziyade istifade 
edilmektedir. Taneleri ezilerek un 
olarak kullanılmakta ve şeker has
talarına ekmeği yedirilmektedir. 

Fasulya~·a ~ok benziyen bu ııe
batın taneleri ·uvarlak1 sarı, ye
şil, esmer ve) a karadır. En ziya
de Çinde ve japonyada yetiştir1-
leı·ck istifade edilmiş, Avrnpada 
nisbcteıı yakın zamanlarda yetiş
tirilm · :e başlanmıştır. 

dıktan sonra posasını da hayvan
lara \'ererek azanıi surette. kir et
meğe koyulmuşlardır. 

Ette, ywnurtada, sütte aradık
larını işte bu çeşit fas.ulyada bul· 
duklarııu söylüyorlar. Hem de 
Soyanın bu kadar nimetten sa
yıldığı yer yalnız Almanya değil · 

dir. Amerikada senede 300 bin ton 
Soya ihraç ediliyormuş. Fakat 
asıl <avam dikkat olan keyfiyet 
Almanların tonlarca Soya getirt~
rek saklamalarıdır. 5 ay için Al
manların yiyeceği olarak şiaıdiye 
kadar 2 milyon ton Soya getiril
diği söyleniyor. Raı•anya senede 
azami 250 bin ton yetiştiriyor -
muş. Bunun hepsi Almanyaya ve
rilse kiifi gelmiyetcktir. Berlin ıle 
Bükrcş arasındaki son müzakeı·c
lerde Soya da mühim bir mevzu 
olmuştur. Soyanın yetiştiği baş -
lıca yerler, Uzak Şark, cenubi 
Rusya ve Amerikadır. Harı•tcn 
evvel l\'lançuriden uzun uzadıya 
denizleri dola~arak Almanyaya 
Soya se,·kedi!diği g>iirülüyordu. 
Fakat artık o yollar kapaıınııs ol· 
du. Alınanyaya karşı olan abluka 
So:vanın da sevkine mani olı ak. 
tadır. 

- ki bizce hakik• vaP ~ol 
dur - Almany~, k··~:.r. 
nevra çeviremiycı:e · 
E~n dımıo/<rııt . .,9~ 

da b•' • Sovy.ııtl~ arasııı ,, ,1cı ~ 
ma, bır lngılız - So ~ 1ıı<I 
mukavelesi imzcılaı~11 
matuf olan temasl tet" 
bulunuyor. Fakat bv e itif<lf 
vaş yürümektedır. ge''" 
ldzımdır ki biraz: .~~~;,.eı 
pılan l\foskova m1t" ııef 
dırır siyasi :;artıarırı de Y 
~tiği bir zaman ;çııı /ı'1 
tayız. Binaeııa.leY~ae ,a~ 
şarttan bugün .sı:ıf Gbf11 uf 
s• yarın değişebılır. ı'lietl 
buc;ıiinkü şartıar. s:as;,.aa. 
mokrat devletler a durii$t l 
mazsa, normal "e tı'l"a e 
sebetleri11 buııı:.ını -ebstlef 
dir. Eğer bu muııa·şarı.ta 
lacak ·olursa, yak.~ bil'/ıi;/: 
kanlarda gergiıı!ı 
w.ilolacaktır. 

NOT: et$~ 
Arkadaşınuz ~c bıf1 ı 

mer matbuat hevctı ııd•rı ıJ 
drava ~itmiş oJdu kv ,o 
"~. kd:ıru.tı 

Bu yüzden a.!c içinde ufak bir 
ih~ililf rılmu;;, Kadri Bey bırkaç 
gün sonra İzınirden istanbııla dö
niınce, kızına - b.:ıbası Hüsamettin 
paııan.n hatırı kırılmasın diye -
her ıki adı birden veıımi ti. Ca -
bide Nebahat.. Gözteııede bu a<lı 

larda dola9l!laktan dostlarımın 
şecerelerile mesgul olmak fırsa -
tını bulamadım amma, Kadri Be
yin Ca!'ıide isminde bir kızı daha 
dünyaya geldii!ini de du.,"'Illamış
tmı. Demek ki hatırımda kalma -
mış. 

- Olabilir paşa lı.uretlcri! Ben 
de sizin mahdum beyl.eri hatırlı-

N:ebahat'in üçüncü talibi 

Bıı Tomandaki hırsızt, oku -
yunılarımız bulacaktır. Hırsı
zın, 60 ıncı tefnkaya kadar 
ı.:im oldugu nun matbaamıza 
bildirilmesi lazımdır. 

Gıda maddeleri itibarile Alman
yauın büyük bir zllfı da süt. yu - • 
murta ve et gibi hayvani yiye -
celllerin kafi miktarda olamayıtı
dır. Eksik olan ne varsa yerine 
birşey bulup ko~mağa çalışan Al
manlar Soyadan Çok istifade ode
cek.c iıU dü~ünnıüsler. bunun u
nundan, yağmdan, ·yağı çıkarıl -

Görülüyor ki kendini ne kadar 
nimetten saysa yeridir. 

dan aYdct.me aoıı<lfD jll · 
da kendisının L -ifll1ı '/) 
ııeldikçe neşr.edecei'-al 5 ., · 
kadasunız Alı K~ ,.)>ı;t' 
aün!ük hadiseJeı·ı t 
yapacaktı• Doktor Şinasi ço1' ı:nüotehzi. ALİ KEMAL SUNMAN 



llovakya'da Alman askeri harekatı 
\~aıı hududu 9 (A.A.) - •Ha- Moravyada Slovak hududu isti -
ı/l<uısından•: kametinde bir takım harekatı l?Ö

llıaıı kıtaalının Bohaınya ve rülmüş olduğu bildirilmektedir. 

giliz filosunun harekatı hakkında 
Berlin'den bir haber 

~,,,_ 
"" 9 (Radyo) - İngiliz ve !!itmiştir. Hafif bir i?l'UP Girit a
ız filolarının Akdenizdeki dası civarında dryJa&ıyor. 
~le,i Seliınikte büyük bir İngiliz kruvazörkri, Yunan a-

Ve aliıka ile takip olun - dalarının etrafında bir karakol 
dır. İskendc•ı·'·nde toplanan hattı tesis et.miı;tir. 
1 bir kısmı şark sularına 

rondhejem'de bir kaç lngiliz 
balıkçı gemisi batırıldı 

l.ıı;<lra 9 (A.A.) _ Amirallik ramış ve bir müddet sonra da bat-
i, tebliğ etmıştil': mıştır. 
~ Jardine, Saint - Grran, Gaul ve 
. lta eç sahilleri açrklarındaki Astonvilla adalarmdHki diller dört 

t esnasında Trondhjem balıkçı gemisi de A lıran tayya
~:ltasının tahl\ye.<ı sırasında relerinin taarruzları yüzünden 
,"'llıııaya mensup Wawiekshire hasara uğramıştır. Bu ııemiler, şi-
~ mal denizini geçebilecek halde ol-

1Yuskin balı:rçı ııomileri madıklarından İn~ılız kuvvetleri 
n tarafında nyapıla nhava tarafından batırılmıştır. Nüfusça 

~aı;;:d~nb~;ii~- i~y;t~;;;~;i~k gü-

llünün yıldönümü kutlanıyor 
1'• 9 (Radyo)- Bugün bü - j panya ve Arnavutluk muharebe

\! ltta.l~•da, imparator\ufiım te- lerınde Yararlık göstereıı 1:ıbitle
\1t rıel devriyesi ve ordu günü t re ,·c aske~lere nişanlar ve madal
~1olnnmnktadır. y~lar tevzı olunmuştur. GP.çit res
~ ~o.~o da Venedik ıneyda - ı nı~n~e e~ ço~ dikat naurmı çeken 
~.buvuk bir geçit re.rnıi l apıl- mıllı clbıseli Arnavut askerleri ol-

))uçe tarafından .\.t'rika, Js... muştur. 

loid Corc' n riyasetindeki bir 
lngiliz kabinesi isteniyor 

· ~dta 9 (AA.) - Daily mail 
!-~ ~'. dün avam kamarasında 
~~ı' olduğu kuvvetli, ısırı.cı 

\il! 1Yet verici nutkunu medih 
: ~~ ett;<!i B. Lloyd Georııe'un 
ı . .lı 1 . altında veni bir kabine 
'it edilmesini iltizam etmek -

~eku · · B Qö' ·ı l \t . nıuavıru, . rcı o a-
~ Inıparatorluğun sevkül,ı;ey
J:;anıile kontrolü altında 

~racaktır. Halifa.ks, harp 

~'lgiliz elçisi 
f:yadan döndü 

(1 inci sahifeden devam) 
~İt t liu~essen Bul~ar payıtah-

\ ~endi.sine ııösterilen samimi 
ııı, . al:ıu.ıden d-Ola"ı memnuni -
' "llı . 

ı;.,lıılzhar etmiı; ve şu beyanat-
t\tnuştur: 

'kılt ilofvada yaptığım müHikat-
11,"' faydalı olmuş ve Bul.ııa -
.~, .,.,_ " 

"' "'""'adar eden hayati me-
'ti hana öğretıni~tir .• 

~~YA GÖRE ... 

İ 9. <Radyo )- Bulgar a -
t ngilteren.in Ankara sefiri
~i bir vazife ile Sofyaya 

..,, dair çıkan şayiaları tek-

.-..ı.J.h,., 
· ·~1 .r ve •sefirin Bulıtar pavı-
~~ 

1 
Zıvareti hususidir· diyor. 

,'il, {~e raltmen. siyasi me -
~ ~ sefirinin, B~aris -

ıı.!lııı t'ı bır bitaraflık muluıfa -
:"- esı teklifinde bulunduğu 

liıı,ı ... ,_ 
:---..__ """'· 

kabinesinde kalacaktır. Archi -
bald Sinclair, haricive. B. Ant -
hony Eden, maliye Herbert Mor
risson harp levazımı nazırlıklarını 
deruhte edeceklerdir. 
Di~er nezaretler, amele fırka -

sından eski bahriye birinci lordu 
Alexander ile B. Duff Cooper, 
Amerv. Dalton, Grinwood, Bebin, 
Sir Anderson ve sir Andrew Dun
can'e tevdi edilecektir. 

Maliye Vekili 
bugün gelli 

Maliye Vekili Fuat Ağrı.h bu 
pbahki ekspresle Ankaradan şeh
rimize gelmiştir, 

Hususi bir iş için gelen Vekilin 
bu akşam ve yahut yarın Anka
raya dönmesi muhtemeldir, 

-<>--
Romanyadan talebe 

kafilesi geliyor 
Romanya ziraat fakültesi talebe

sinden 60 kişilik bir kafile ônü -
müzdeki hafta içinde şehrimize ge
lecek ve tetkiklerden sonra An
karaya gidecektir. 

-<>--
Kasımpaşada Hüseyini 

vuran adam 
Evvelki .l(ün K"sınıpaşada Hü

seyin adında birini tabanca ile 
a.$r surett_, yaralıy.l."ak kaçmış 
olan Mehmet dün zabıta tarafın
dan yakalanarak ad:ı~eye veril-

' miştir. 

Gf:Nç KIZLAR ne tahayyül ederler ? 
GE 15 yaşında kalblerin hakiki sırrı nedir? 

MÇ klZLARtN Süslediği bir muhitin ruhu ve latif havası ... 

GENÇ KIZLAR ANSiYONU 

Narvik' e 4,000 
Leh askeri 
çıkar·ıldı 

(1 inci sab.Jleden devam) 

Alman hududu 9 (A.A.)- Ha
vas: Alman istihbarat bürosuna 
göre İsveç hükumetinin Stokho'm 
takım adalarıml'. baz.ı aksarnın:ı 
nıavnler koyma~a karar v"rm:ş 
olduğu resmen Stokholmd~n bildı
rilmektedir. 

NORVEC:LİLERİN' BİR 
MUV AFFAKİYETİ 

Stokholın 9 (A.A.) - Alman kı
taatı. İsveç - Norveo hududunda
ki birçok gümrük mevkilerini ve 
bilhassa Valdalcn'i i~gal etmiı;ler 
ise de bir müddet sonra bu son 
noktadan oekilmioıerdir. 
Diğer taraftan Norveç radyosu, 

topçu ve hava kuvvetlerine da -
yanan Norveç ordusunun Alman 
kıLatıııı Leigasting dağındaki 
mevzilerinden çı.karmış oldu;1unu 
haber vermektedir. Simdi Norveç
liler, bu kıtaatı bu da.ğın eteğin -
deki vadide takio etmektedirler. ---

Asker Gözile 
Cepheler 
(1 inci sahifeden devam) 

Wara devrederse japonlar hareke
te geçerler. Keza japonlar müs -
temlelreleri sahipsiz vaziyete gel
miş bir Holandanın mirasına kon
mak isterlerse Amerika harbi gö
ze a]ır. 

Alınanlar Holandaya tecavüzle 
İngilizlere karşı elde edecekleri 
nvıı.ntajlardan ınaada ıııültefiklere 

silah ''e tayyarct'e yardım eden 
Amerikayı da ıncşgul etn1ek ihti
mallerini gözöııünde bulu11dura
bilirler. Bu itibarla Alman topu -
nun ağ'Zında görünen memleket
lerin başında Holanda gelir. Fa
kat ne garip tecellidir ki, Holan
da da Almanyayı kuşkulandırma
mak için İngiliz - Fransız garan
tisini istemiyenler meyanındadır. 
Uk Alman hamlesine karşı tek
başına dayanmağa, belki de mu
kavemet ihtimalleri azaldığı za
man imdat işaretini çekmeğe mec
bur olacaktır. 

Holandanm işgalile Belçika Al
ma.ıı tehdidini daha büyük olarak 
hissedecektir. Çünkü Belçikanın 
Almanya tarafına olan hududu 
sağlamca tahkim edilmiş olduğu 
halde Holandaya tara( olan hududu 
zayıitır. Arada bir Alber kanalı 
vardır ki, Belçikalılar oradan Al
man motörize kıt'alarını belki 
durdurmağa çalışacaklardır. 

Bu meselede daha fena bir ih
timal var; Holandayı çiğnemeğe 
başlıyan Alman orduları karşısın
da aralarmda bir anlaşma olduğu 
halde Belçikalılar seyirci kalırlar
sa, günün birinde onlar da Alman
yaya karşı tek kaldıklarını anlar
lar. 

---<>oıı>---

•• 
Uç yüz resmi 

otomobil yerine 
(1 inci sahifeden devam) 

ricive. umumi katibi '" elçiler. 
Valiler, Kolordu ın;,mandanları, 

müstahkem mevki Jrnmandanları, 
tümen komutanları, J<lndarma u
mum kumandanı, Ankara ve İs
tanbul Emnyet miidiirleri ve İs
tanbul defterdarı. 
Yukarıki listede yazılı olmıyan 

hiQ!ıir makam, teşek.'<üt ve mües
seselerle, belediyeı r ıdarei hu
susiyeler, sermave>i devlet tara -
fından verilen ve yahut devletin 
sermayesine iştira!< <'ttijli tekmil 
hükmi şahs.yetler, ceıııiyetler, fab
rikalar, bankalar, un1um müdür -
lüklere kat'ivyen rı·sm! otomobil 
verilıniyecektir. Bw. ~rın ellerin
deki otomobiller h:,·!iranda Mali-

lt;~ .. (CLAUDİNE iı L'ECOLE) ye Vekaletine teslim olunacaktır. 
ROnnediğiniz, hiç beklemediinnlz bir mevzu... Bu,günün Yukarıki liste hanemde herhangi 

llaş kızlan, yarının kadınlan... bir ıınakama plaka ,., ren belediye 
rollerde: BLANCHEITE BRUNOY - SUZETTE MAis ve memurları da derha, mes'ul edile-

:M A X D E A R L Y ceklerdir. Şehrimizde bu suretle 

Bu akşam SARA y Nft8masında 300 verine yalnız 4 ~esmi otomobil 
"' ibulunacağı anla.şılınaktadır. Bazı 

...... 
~ İllveten: Foks dünya haberleri yerlerde resmi kamyonetler kul-
• ~ !anılabilecektir, 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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değişiklik yapılaca 
İı gilterede çnrpi~an ·ki 

ruh ve ikiz· 1. ıyet 
(1 inci sahifeden devam) 

den cekileceği zaıınedilmemek -
tedir. Bellti kabint:<le kuvvetli ye
ni elemanlar almak suretile de -
ğişiklik yapacaktır. 

Bununla beraber rtazeteler ka
binenin mev kiini za vıf görmek
te, Bahriye Nazırı Cörçil'i müs -
takbel Başvok:il o.1.'.ırak telakki et
mektedir. Ancak bugünkü harp 
vaziyeti içinde kabinede nerhangi 
bir buhran olacağ• zannedılme -
mektedr. 

Dün Hariciye N"zırı Lort Hali
faks da, Lordlar k"marasında hü· 
kfrınetin takip ettiiii politikayı 
müdafaa etmiş ve bilhassa demiş
tir ki: 

•Bize karşı çok t~:1Jıkeli bir defi 
iliın edilmistir. Buna karşı koy -
.ınağa mecburuz. Zuferi kazanmak 
öyle zannedildi((i kadar kolay bir 
iş değildir. Fakat bizim bir tek 
hedefimiz vardır: G da kazanmak
tır.• 

Gerek avam kamarasında, ge -
rek Lordlar kama•:asıııda hükı'.ı -
.mete karsı yapıla" "ıddctli hü -
cumlardan bahsedo1 bir kısım Ra
zeteler, hükumetin şimdiye krdar 
gevşek davranmış 'llduğunu kabul 
etmekte ve bu tenkitlerin faydası 
olduğunu ve hükumetin faaliyeti
ı:..i hir. şüphesiz hmıçılıyaca ~ını 
yazmaktadır. 

Bir kısım gazeteler de Norveç
teki muvaffakiyet;ızli~in hüku -
metin aczinden dci!il, ahvalin 
icaplarından ileri geldiğini söyle
m ektedir. 

MUHALİFLER ·İSTİFA• DİYE 
Bi\GIRDILAR 

Londra 9 (AA. )- Dün akşam 
avam kamarasında hükftmet ta -
rafından veriLmis olan müzakc -
ratın tehiri takriri 200 reye karşı 

281 rev ile kabul edilmiştir. Bu ne
tice, muhalifleı:in rıkardıkları bü
yük bir gürültü ile karşılanmış ve 
muhaliflerden bir Ç<>ğu •istifa• 
di ve bağırmıştır. 

Duff Cooperin nutku ile amele 
fırkası hüklı.meti ıza.manında bah
riye birinci lordu olan Aleksand
renin tenkitleri de kamara azası 
üzerinde büyük bir tesir lıasıl et
miştir. 

Celsenin sonuna dlJğr:ı kama -
rada gürültüler başlamış ve iki 
hadise, meclis reisinih miidah3" 
lede bulunmasına sebebiY.<:t ver • 
rniı;tir. 

Salahiyettar mehafil, ali! :tk -
şam alman neticeden sonra ilci hal 
suretinin mümkün olduğum:• be
yan etmektedirler: 

Çemberlayn, pantekot tatılinden 
btifade ederek ya amele fırkası ile 
liberallerin mutalelıatını nazarı ı
tibare almak suretile ve yahut 
kendi dü.,üncesine göre kabinede 
cezri tadilat yapabilir, :mcak bu 
tadilatın muhalifleri tar.n.ın etmi
yececi muhıı.kb<<'ır. 

Salahiyet! ar mehafile göre ıkin
ci hal surtti, kab!neııuı istıf;;c;ı ve 
Lord Halifaks olır.ası muhte:ııel 
bulunt..n di~.;!r bir şr.lısiyetin :d~
rc·si altın-!a iıc:nea hcırncn tan1a -
mili? y.2nile~.;t.irılmcsl. 

Ayni mehafir, rı. _uhallflt::t"in :1ü -
kumete ıştirake karar v.:rmcleri 
takdirinde Çörcılin ioarcsı altın
da çalışmayı tcrcıh cdccc!:cıini ı-
1:'.ıvc etmekte iseler de Çol'çi..iıı 
Cembcrlayne hal• f olmas1 Ş!lph,.,. 
lidir. Ayni meı.~:n, ıımclc fırbsı.
nın hükl.ırnt:te i~t.' akirıe 111em1~ -

. kette bir çok kiıu,,cnin taraftar 
olduğunu ve bu ciheti hesaba k:ıt
mam"4;;:a imkfu1 rnul:ısavvcc olm~· 
diğini lıe ·an etmektedirler. 

Saliılıiyettar mci:nfil, ı::.eti.cc o
lıırah avam kamarasın:n hu hu· 
susta uir karar almak için tama
mile bakım bir vazi,yetıc 'lidı:i?u 
mütalcsını scrdetmektedirlcr. 

ta usolini tavass 
bulunma istemiyor 

f1 inci sahifeden devam) den bir tabur, dün Fransaya ha -
tandaşlarımıza bu memleketi ter- rekct etmh;tir. M · ;y,j Beneş ve 
ketmeleri lazım geldi,.ini çok ev- refikası, Çek sefirı ·ro~ kolonisi ta
ve\den haber vermiştik., rafından istasyon~a ldiimetlen -

Amerika Cumhurreisi Ruzveit, mişlardir. 
umumi harpte Amerikanın ınuı.a- ALMANLARIN ÜLTİMA'.l'U.\I 
reheye iştirakine kadar Berlin se- VERDİGİ DOGRU DEGIL 
firliğini yapmış olan Ceyms Jeran A.msterdam 3 (A.A.)- İyi ma-
kabul ederek .. ör!işmüştiir. Eski lfunat almakta olan Holanda me-
sefir beyaz saraydan çıkarken ga- hafili, bir Alman murahhasın;I" 
zetecilere şunları söylemiştir: ~timatom mahiyetinde bir m~>sajt 
cAlmanyanın müttefiklere kar- hamı! olarak La Hayeye gelmiş 

şı galibiyeti, Amerika için büyük olduğuna dair olan şayiaıan :ek· 
bir tehlike teşkil edecektir.. zip etmektedir. 
Şimdi Holandada bütün telefon Ayni mehafil, dün Holanda hJ.-

mükfı\emeleri hükUmetin kontrolü kCı.metine bir ültimatom vı>y:ı hır 
alUna ~.Bu memlekeilo hangi bir nota tevdi edihni; o: 
telefon :qıükfilenıeiiİ gece saat 22 d~una dair olan ~ayiaları da te:<
<len sabah saat 8 e kadar kesile- zıp etmektedir. 
cektir. Bütün müdafaa hatları tak- MUSOLİNİ SULH TAVASSUTUN-
viye edıünektedir. DA BULUNMAK İSTEMİYOR 

Diğer taraftan Balkan memle
ketlerinde de siyasi ve askeri fa- .Nevyork 9 (A.A) - Nevyork 
aliyet devam etmektedir, Yugos- Tımes gazetesinin Roma muhabi-
lavya ile Moskovada cereyan eden rl yazıyor: 
ticaret müzakereleri anlaşma ile Musolini, Avrupa ihtilafında 
neticelenmiştir. Şimdi Yugoslav tavassutta bulunması için Ruz -
erkfınıharbiye reisinin riya•eti al- velt 11ırafından yapıl.ınış olA;ı tek-
tında askeri bir heyetin Moskova- lifi nazrkiıne bir tarzda ve fakat 
ya gideceği bildirilmektedir. 'kat'i surette reddetmiı;tir. Bu tek 

İngiltere ile Sovyetler arasında lif, Amerikan sefiri Filipis tara -
da bir ticaret muahedesi akdi için fından 1 mayl8ta Mwo!iniye tev
Sovyetlerin İngiliz hükumetine di.~ilm.iş olan şahsi bir 'Ilcktupta 
verdiiii notaya İngilteı:e hükfuneti munderıc idi. Bu vesikadı.. hususi 
cevap vermiş, ancak Sovyet no- hiçbir teklif bulunmuyor, y~lnız 

d d bır tavassutta .bulunulması telkin 
tasin a pek oka ar vazıh olmıynn ediliyordu. Tavas.sut teklifı'nın· e
bazı noktalar hakkında Sovyet el-
çisi Mai3kiden izahat istenmiştir. sas itibarile kabulü takdirinde tc-
Bükreşte ~ıkan Timpul gazetesi, ferrüatı bilahaı:e Musoliniye bıldi· 

~ rilecekti. 
son umumi vaziyeti gözden geçi-
rirken, Balkanlara bir taarruz ya- G~te. A.ı:ııeri'lı.an sefirı ile Mu-
pılacağı hakkındaki haberleri asıl- 00lini_:ıin ,görüşmeleri bakında şu 
sız bulmaktadır. Sulhu her zaman- ! tafsilatı vermej,tedir· 
kim'"n daha ziyade muhafaza et- Filipis, vesikayı M'ısol;ııiye u
meğe karar vermiş bulunan Ro - zatmış, o da bunu ya~aş yavaş ve 
manya, kat'i biıo bitaraflık siyaseti dikkatle okuınu~tur. Musolini 
gütmektedir. Balkan paktı bari - mektubu nıı:uyı.p bıı•cdikt<:ıı sonr~ 
cinde bulunan Bulgaristamn dov· kat'ıyyen Jcnddüd~ kapılmaksı • 
let adamları da, Bıılı:arislanın bi- zın.cevabını •,"ımiı;ti~. Mu~'>tninin 
taraf kalmağıı azmettiğini teyit et- sefıre Rusvdtin jestini takdir et
~erdir. mek_t~, yol:ı.z zamar •n ihtılı1fı tes-

Romen gazetesinin bu mealde kin ıçm !ıerhır.ııi bir harekette bu-
bulunmağa müsait olmadı"·n .. 

yazdı!';• b..ı makale bizzat Romanya k .. h 1. ,... ı çun-

tefilderin lehinedir. 

rey mekinet ve tam hazK~'k tara .. 
fında olmasaydı Çcmberlayn bü
yüi bir ekseriyetle itfnıat reyi al
mazdı. Ve .. yine muhakkak ki. ~ok 
kosan obuk yorulur. Harbe ve 
milletlerin taliine tahakkrım et
mek rolü bugün Almanyamn e!in
d2 olsa dahi, zafer herhalde hasmı 
tam zamanında, yerinde ve bir 
yumrukta yenmeyi bilende ola
c:aktır. 

E'l'Ell İZZET BENİCE 

(Başmakaleden devam) ı 
kadar hazırlanmış değillerdi. Harp 
patlattıktan sonra hazırlığıı, •efor• 
herliğe, deniz, hava ve kam kov- \ 
vetlerini arttırmaya başlamışlar
dır ve henüz bu hazırlıkluını tanı 
üstün derecede de ikmal etıuemiıı
lerdir. Tam üstünlük 1941 yılına 
kadar temin olunacaktır. Bu za
man zarfında Almanyanı" yıpra
nabildiği kadar yıpranması müt- t 

H Mütt fikl h' b' b' t fın - e er ıç ır tara _, •-•••-•••- 1 ••••-•• _u 
bitaraflığııu ihlill niyetinde de - 1 

ğille~dir. Bitara~ara tehlikeyi gös- Palo • Elazıg hattı 
termek ve kendi menfaatlerinin - k 
icap ettirdiği tedbirleri almakta muna asaya çıkarılıyoı 
mııhayver bırakmak va.ıvıotınde 
kalmıslardır. · 

Görülüyor ki, Çemberlaynin tu
tumuna saik olan sebeplcı· sıralan
dıkça çoğalmakta ve derinleşmek
tedir. Bunun icindir ki, İngiliz 
Başvekili yarıuı tedbirle atak ol
mak yerine tanı tedbirli ;;e tam 
hazırlıklı bulunarak hasımla kat'i 
m!kadclCJi kabul etmek ,.e zaferi 
bekleı ek a2im ve kararutdadır. 

Elazık - Palo şimendifer hattı
nın ıferhal münakasaya cıkJrılıp 
in~ta başlan.ılınası hükumetçe 

karar) aştınlnııştır. 
Diğer taraftaıı Irmak - Filyos 

hattının da Amasya.va bağlanma
sı münasip görühnüstiir. 

-o----: 

Ecnebi artistlerden sonra 
ecnebi müesseseler 
Kücük san'atlar kaaaaıına ay -

kırı o\ıluğundan dolayı •dırimiz -
deıa (ıkanl ttıaebi artı. tlerden 
sonra buradaki bazı ecnobi mües
seselerin vaziyetlerinin ehC'ınmi
yetlc tetkik oİunması kacaı laştı· 
rılmışttr. 

En kestirme ifadesi ile Çeın -
berla :n, harp ne kada• ır.ıana un.
sın 'lrdıcmehal ve mutlaka ııuı -
zaffer olmak için tam hazırlı;;ı.ru 
bitirnıedcıı hiçbir ccplıed•• haı can
mamak, yorulmamak ve Uilıikis 
meydanı Almanyaya h1l·akınuk, 
onu her sahada ve her ·hile )or

ı=k, yıpratmak:, tiikctwck l'e so
nunda da teı>clcınl·k kararındadlr. 
.ikifil~ şı.kka tJıra!t""'oı..a1ar, va- Kadıköy sulh birinci hu· 

~ı ~ur~m ıdare ve akıbetiııı b;uat lk k h • k' ı:.,. d . 
Ingıltcre ve ınütteiikleı'İn mi,irn- u a 1 m ıgın en . 
tivinc atmak istiycnlcr ise JJl:~lÖ 
Ç be 1 · L-· k · Zonguldak Eti Bank Ere.\.·Ji kö-cm r aynm a""ı anaa(tc,iirlcr. 
Onlara ı;<iire hal'p ve m.-yJunı Al- mür iı;lerinde Fethi Algun eşı ve 
manya, ·a hoş bırafı.ınanıaı.d.r. Karacabey Malmüdürü ölü Sa -

·:tt_efiklcr bü ün kudret \'e takat- 1 dettin kızı ve varisi Hikmete: 
lerııu tol"lrlıyaralt "e i lıt-t ede- 1 · 
bilecekleri her iirlü dostluk, itti- ~st~n~~~. mal 'e muhakema, 
fak ve .vardunları yanlarım ala _ mudurlu;ıu tarafından Sadettinin 
rak Almanyaya taarruza ı;-ecıneli j Karacabey mat müdürlugünde 
ve ~ir an evvel Almaııyayı tepele- müstahdem bulundui",u 1337 tari
mch, A1n!anyanın içine gitnıe)i.
dirlcr. Bunu yaparkl'ıı el<! lıer ne 
ı:ihi vasıtaya nıüracaot ikf La edi
yorsa he~i y:ıpılmahdır. 

Kuvvetli olınayı, üstün olınayı 
beklemek Alınanyaya daha birçok 
ınaccra fırsatı verebilir, lıuna nıfi~ 
ni olıııak ise miltteillderın müte
şebbis rofüne geçmelcrile n!i.im -
kündür. Hatta, İngiltere .l\orveç
ten başlıyarak Almanyayn kendi 
kııvvetin.i ı:östermeli "e beheme
hal müstevlileri Norvcçten atınalı 
iai. Dün, o yaprlınamışsa, bugün 
ve yarın behemehal Ahmm~ aya 
kuşı, - hareketin AJmanyadan 
gelmesini beklemeden - ha~kete 
geçilınel. Almanlar şaşırtılmalı
dır. 

G~iilüycr ki,. bir waf sabra, 
~ıekınet ve tedbıre dayanıyor; di
ger taraf da daha ziyade hısse 
prestije, hamleye ve istka!e gidi'. 
y~r. Fakat, herhalde bu mb, ı:ö _ 
ruş v~ düşünüş tezadında hakim 

hinde vazifei memuriyetinde te -
seniibünden dolayı hazinenin 

1 mutazırrır olduğu 208 lira 62 ku-
ruşun maa faiz ve maf>.keme mas-
rnfı ve vekitlet ücretinin varisle
rinden tahsil talebile aleyhinizde 
açm1ş olduğu davanın ilanen teb-
li"ata ra~en muayyen günde 
mahkemede hazır bulunrnııdığı -
nızdan adiyen g'lyao kararının 15 
gün müd<letle ilanen size teblıiiine 

1 karar verilmiş oldu/;undan tayin 
kılınan J1/5/~0 cuma günü saat 
10/15 de mahkemede bizzat veya 
tarafınızdan musaddak vekalet -
name ile bir vekil göndermek su
retile hazır bulunmadığınız tak
dirde gıyabınızda muhakemeye 
~:levam olunarak karara bağlana-
cağı ve iliin suretinin divanhanı;df 
asılmış olduı.u tebJi1' makamında 
ilan olunur. 940/:lü 

• 

KAGIT FİATLARI~ 
SÜMER BANK SELLOLOZ 

SANAYii MÜESSESESiNDEN : 
" Ahvalı hazıra dolayısiy]e ham madde fiyatları yükselmiş ,, 

bulundugundan Istarıbulda Yeıni• Iskelesinde' '-" ı d k • - ti da · . • ""'n sa ıs eııo-
. ~uz, agı .ar asgarı bır bal ya ve mu.k.avvalarda asgari bir pa-

ket olmak uzere, badema aşağıda yazılı fiyatlar üzerinden sa
tışta bulunacaktır. 

!3irinci hamur yazı kiığıdı 
ikinci hamur yazı kiıi:ıfil 
Biletlik kağıtlar (beyaz) 
Biletli.k kağıtlar (renkli) 
Bir taraflı sellüloz ambalaj k~ 
beyaz 80 ııram ve yukarısı 
Bir taraflı sellüloz ambalaj kôğıdı 
beyaz 80 gramdan aşağısı 
Bir taraflı renkli sellüloz kağıdı 
iki taraflı renkli sellülo2 kağıdı 
Kraft ambalaj kağıdı 
Kraft taklidi ambalaj kağıdı 
Şrenz bakkal kağıdı 70 ve 110 ııramlılc 
"kenz bakkal lcftj(ıdı 110 gramdan yulı:ansı 
Beyaz karton 
Gri karton 

Kilosu 50 kuruş 
• 39 • 
• 39 • 
• 42 • 

• 39 • 
• 46 • 
• 48 • 
• 54 • 
• ag ~ 

• 35 • 
• 25 • 
• 24 • 

Paketi 705 • 
• 545 • 

Diğer. şehirler tüccarlarının istifadesini temin için badema 
bu gıbılerın yukarıda yazılı s,ıtıs deprunuzun adresine istedikleri 
kağ'ıtları ~ildirmeleri ve aynı z.aman<la kağıt bedellerinin hava- H 
lesıyle k§gıtları depomuzda teslim alacak kimsenin isim ve ad
resini. is' ar etme~eri Uzımdır. Talepler sıraya konulacak ve de- ~ 
oodakı mevcut nısbetinde karşılanacaktır. 

Hariciye Nazırı tarafından görıi - u a 1 hazırda müzakerat için la-

lerek ve tashih edilecek nesrolun- zım olan esasları bulınıya inıkiın l1'••111!~••••••••••••••••••ı••:amımı muştur. mutasavver olmadığı mütealasm- ii B 
. da bulunduğunu söylemı'şttr' . 

1 
A . 

Atinadan bildirildiğine göre, Iıı- ı--::---------...:. ___ 

1
_,: L LE Yarattığı yeni sınema manimini bugün-

giliz ve İtalyan sefirleri a) rı ayrı 1 

1 
den itibaren tekrar açıyor ... 

etmi le•dir. İtaJ•·an sefiri Ytına _ 1JH &ıoııt 
Yunan Hariciye Nazırını ziyaret 1351 Hkri I En büyilk 2 Süper Film birden: 

' Rebiüliıhır 
nistanm bitaraflığının ihlal edil- Nisan 1 - nci Film: R A D y o s A R A y 1 
ıniyeceği hakkında teminat ver _ 1 26 
miı;tir. 

HOLANDANIN BRÜKSEL 
ATEŞEMİLİTFRİ KRALLA 

GÖRÜŞ'J'tT 
Londra 9 - HoJ~ı:d<.nııı Brük

sel sefareti ateşe.ıni!itui, Belçika 
Kralı ile yaotığı mülakattan son
ra dün akşam Lot :ıv't, gebni tir. 

FRANSAYA GtDF.!I CEKOS -
LOV AK Gör< ÜLLÜLERİ 

Londra 9 (Radyo) - Çekoslo -
vak ııönülhilerind<'>l : escltkül P-

1 
1940, Ay 5, Gün 130, Hıdır 4 

9 Mayıs PERŞEMBE 

Vasati/ Ezani 
-:~---ı~S;::a!;. . ..!D:!!a.!:j..;S~a~.,2D~a~ .. 3 

Güneş 4 49 9 36 

Vakitler 

Öğle 12 10 4 57 
İkinci 16 05 8 51 
Akşam 19 14 12 00 
Yatsı '21 00 1 47 
İmsak .2 49 7 36 

En 
Amerikanın en güzel ~sli tenorları ... En muktcşem rcvüleri ... 
çılgın dansları ... ve ınılyonlarile süslenen büyük .Film. 

2 nci Film: HUDUD CASUSLARi 
Hudutlarda ve cephe geriler'nde kayna~an Fransız - Alman 

casuslarmın en heyeeanlı vnk'ala nnı gösteren Frnmız filmi. 
3 - 4: Her hafta 2 en son Jurnal birden: 
1- Fransıua Paramuııt Jurnal, 2- Tiirkçe BiriHş Jurnal. 
Blıgün matinelerden itibaren L A L E Sinemasında. 

Seanslar: RADYO SARAYI: Saat 3.3& - 7 ve 10 da 
HUDUT CASUSLARI: Saat 2 - 5.30 ve 8.30 da 

• 



1- S O N T 1 L G & A F - 9 '1AYIS 1940 

• 

bil• 
ütüıılilill DEVAMJ..I BİR SURETTE KAN, KUVVET, İŞTİBA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlardı 

• 

Sıhhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczahanede bulunur. 

r •ı Türkiye Cumhuriyet Merkez 
V ziyetl 
PAS i F 

Bankası 

il 4 Mayıs 1940 
' 

1 
AKTiF 

.<ASA: 1 Ura Ser.ıa7a 
( Lira 

15.000,'))~.-

İç ve dı§ BASUR MEMELERİNDE, basur 
memelerinin her tü!lü iltihaplarında, CERA
BATLEI\l\IİŞ FİSTULLERDE, kanayan baııur 

memelerinin tedavisinde 

R E K T A p A T 1 ŞİFAYI TEMİN 
EDF.R. 

!İstanbul Belediyesi İlanları 
Yıllık 
kirası 

ilk 
teaılaat 

478,00 35,85 Büyükadada Rıhtım t:ı<l<lLsinde 2/2 No. lu gazino 
215,00 20,63 Hcybcliadada ls!net İnönü Malı. Çamlık So. 81 No. lu 

gazino 
36,00 2,70 Anadoluhisarında Setüstü So. 24 No. lu Muhaşi Sinan 

180,00 
156,00 
12.00 
12,00 
3~J,00 
60,00 

efendi mektebi binası 

13,50 Ana®luhisarında Kızılserçe So. 6 No. lu eski ilk mektep 
11,70 Rumelikavağın:da Kavak caddesinde 4/1 No. lu gazino 
0,90 Emirgiinda mektep So. kain 11 numaralı dükkan 
0,90 Eırnirgiinda mektep Stı. kfiln 13 numaralı dükkan 

28,88 Florya Kalitarya yolunda Havuzlu bahçe ve J13ZinO 
4,50 Avnalıçeşınede Emincami mah. Samancı So. 47 No. lu 

Emincami mektebi 
144,00 10,80 Üsküdar Valideiatik malı. Cami So. 48 No. lu Valideia

tik medresesi 
30,00 2,25 Üsküdarda Hayreddin çavuş mah. Debağlar So. 13 No. lu 

Hayreddin mektebi binası 
24,00 1,80 Üsküdar Atikvalide malı. Cami So. 4 No. lu Feridunağa 

kütüphanesi 
30,00 2,25 Üsküdar Hesnahatun mah. Yenidünya So. 2 No. lu Mih

remah mektebi binası 
72,00 5,40 Üsküdar Tenbelhacı Mehmet Malı. Demirciler So. 73 No. 

dükkan 
60,00 4,50 Beylerbeyinde Çamlıca caddesinde 3/5 No. lu Hamitev

vel rnekte bi binası 
Yıllık kira muhanımenleri ile ilk teminat miktarları yukarıda ya

ıılı gayri menkuller 1 ila 3 sene müddetle kiraya verilmek üzere 
ayrı ayrı açık arttır.maya konulmuştur. Şartnameler zabıt ve muame
lat müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 13/5/940 pazartesi günü 1 
saat 14 de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin hiıalarında ııöste
rilen miktarda ilk teminat makbuz veya mektuplarile ihale günü rnu-
ayven saatte daimi encümende bulunmaları. (3341) 

* .. • . - ' 
Taksim ji?azinosu için lüzumu olan 210 adet hasır kııltuk ile 50 adet 

hasır sandalye açık eksiltmeye konulanuştur. Tahmin bedeli 2550 lira 
ve ilk teminatı 191 lira 25 kuru~tur. Şartname zabıt ve muameliit mü
dürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 20/5/940 pazartesi günü saat 14 
de daimi encümende yapılacaktır. Taliplerin ilK taminat makbuz veya 
me'.<tupları ve 940 yılına ait ticaret odası vesikalarile ihale günü mu-
avyen saatte daimi encümende bulunmaları. (3665) 

~~San klloırr .. 71.i21.378100.881.855,lt 
BANKNOT 15.118.460,-
Ul'AXLIJC 1.795.232,55 -----Oahildelti M üalılrlm 

TOrlı: liruı '252.745 o ı 

lllariçtekl Muha'blrler. 
(ltm: Sa!l ldloçam 6.110645 8.595.110,9( 
Allına tahvili luıbU Serbeol 

dövizler 

Diler dövizler Ye Borçlu 
lı:llrinc bakiyeıeri 

RuiJıe Talnfüerl: 

O.,rub.ie edilen evrakı nak-

26.321,85 

28.158.8752 

diye karıılıjı 158.748.563,-
ltanWJun e - 8 inci madd@
lerine terlik.an haz.ine \an.-

tından "akl ledlyal 

Seae4at Ctbuıu: 

18.879.576,-

TİCARİ SE?aDAT 244.194.793,56 

Llıam Te Tahvilit Ctl•iııaı 
(Deruhde edilen evr-l· 
A - (naltdiyenin 

(Esham ve Tw •.• ,ıaı) 
(İtibarl kıymetle) 

Serbeot ..ı..m Tiı 

Huin.,.e lwa ndell lYaDI 
.. \ltm Ye Döviz tııerine 
Tahvilli llıerlne 

llilffllarlar. 
lıluht.W: 

47. 7 41. "12~.36 

8.395.970. sı 

2.876.000,-
15.023.65 

'7,8 8. 773,4( 

Yekun • 

6.188.666, 15 
1ı.ti7at Alı:çeal; 

117. 795.548,21 Adi ve tevlı:al&dıo 
H......ıl 6.000.000,- 12.188.666,15 

___ ,_ 
.252.745,04 Tedavüldeki Banlı:aotl.ı 

Duuhde edil- evnılın 
nalı:dJ;re 158.748.563,-
E:anunun 1 - 1 lnd ma.ıl-
de'-ti"'lıl• t.rlikao hui-
ne laralından rtki ta
dir•t 18.879 576-

36. 780. 308,07 Dcn•Jıde edilmı ırvnlın 

139.868.987,-na.kdlye balı.iy.t 
Kvt•I$ t..mamen altın 

ui.ar'9JC ll6·ıeten teda:t11-
le vu.dilen 17.000.0)0,-
ıı-kont mulcabW ta. 
,,_ t.davüle naedllftı 165.000 000.- 321.868.987,-

13!1.!168.987,- MEVDUAT: -
Türk Lir- 52.109.559.75 
Altın S.Klg. 55.541.930 78.124.167.90 130.233.727.65 

244.194.793,56 Dö'rb t&ah1llldatı: 

56.137.695,Z..! 

10. 73Q_ 797,05 
4.500.000,-

21.884.3~6.83 --632.154 221,03 

Aı tına Wıvill kabil dövizler 8.390,88 

Dihr' döYizlm' .... ,, .... ,. 

36.440183.19 36.448.574.07 

116.414.:.!66,16 

Yekı'.ın 6>2 154 2?.1,03 -

. . . . . ' 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren : llkonto haddi •ı~ 4., altın ü:ı:erine 0!1 3. 
ı''~ 

Gümrük Muhafaza Genel K. İst. Levazım 
A 

Amirli~! Satınalma Komisyonundan: 
Cioıi Mı<tarı Tahmin 

fi at 
Lira 

Meşe kömürü 14000 770 
Meşe odunu 15000 210 

ilk 
teminat 

Lira 

58 
16 

gün natı 

11/5/940 cumartesi 

• • 
11 de 
12,30 

Teşkilat ihtiyacı icin alınacak iki ·kalem mahrukatın evsaf ve şe

raitini >,ôrmek üzere l)er !(Ün ve pazarll'Ja iştiraki istiyenlerin l(Öste
rileıı ı.amanda Galata Mumhane cadde"' İbrahim Rifat hanında komis-
yorııı gelmeleri. (3778) 

İstanbul 5 inci icra rnemurlu - BALSAMİN cevherini ihtiva c de. J"ÜZ ve dudak ruı:(;o~:;,rır 
ğundan: güzellik enstitüleri profeı;üderindtn meşhur profesör Jlh b~I 

MahC'Uz olup satılmasına karar dan tertip edilmiştir. taO 
verilen (Bir adet Opel Kaptan f.1giliz KANZUK Eczanesi - Beyog"fU ls . _,.. 
rn31'kalı, 39 modeli, 6' silindirli ve ----------------------:-:. ·ncl ı•' 
22Al0 İstanbul plilka numaralı) j b rJ 
taksi otomobili 11151940 C'Umarte- _is.ıanıı_u1 asliye 9 uncu hukuk Kadıköy sulh ' : 
si günü saat 11 den 12 ye kadar ba~~e~f:;"~~;o tarafından Beyoğ- kuı... hakimlig"inden "·( Beyoğlu, Asmalı Mescit, Minare J J\ " 
sokak 9/11 numaralı Süleymanın !unda Osmanbeyde Uios hanında . 0 eratôr b'' 

· d oturan Edaart Cırcıryan aleyhi - iKırklarelinde P - ı·aca ,,, 
garaıın a satılacaktır. .., tı· B · ve J->ll ·c 

B ne a~ı.ş oldu"" boşanma davası- re .. ın.. .. ec .. e.r. eşı ttı'D J<ıı• ' irinci arttırmada tekili edilen -· "~ d 1 S d 
bedel ırnahcu za takdir ve tahmin nın Tapılan tahkikatı neticesinde mu . uru o u a e ,~-
edilen kıymetin 7o 75 ini bulmaz- rnüddeaaleyhin gösterilen adr~ste Vecıheye: .ıııu~ ıP~ 
sa satış 18/5/ 940 cumartesi günü ..,. " daD !İl~· . .r 

inhisarlar U. Müdürlüt)ünden: 1 1 
Bey~ğlu Vakıflar 

I - Şartnamesi mucibince 50 bin kilo kuru ambalfıj otu pazarlık- ,_ __ _ 
\ Direktörlüğü İlanlar-;-ı 

oturmadı"' tebli"' ilmühaberine 1 Istanbul maliYC 53d<."1 
· t b verilen şerhden anlaşılmakla da- müdürlüğü tarafın ~u"dilf _,

1 
J>',. 

aynı saa e ırakılacaktır. Talip - 1 ,,. .. 
!erin gün ve saatinde mahallinde va arzuhali ve davetiye mahkeme Karacabey ma ·u J3J ,, 
hazır bulunacak satış memuruna divanhanesine talik ve gazeteler- mijstalıdeın bulundul!yıtiııde ;ı 
müracaatları ilan olunur. (26SOO) le ilanat icra edildiği halde muay- hinde vazifei meınurı. ~sıı~· ı 

la satın alınacaktır. 
il - Pazarlık 13/V /940 pazartesi günü s:ıat 14 te Kaba taşta le

vazım ve ıınübayaat şubesindeki alını komisyonunda yapılacaktır. 
111 - Şartname sözü geçen şubeden parasız alınabilir. 
IV - İsteklilerin pazarlık, için tayin olunan gün ve saatte % 7,5 

ı;iiv1>nme paralarile birlikte mezkur komisyona gelmeleri. (3581) 

Mnhammen kıymeti 
Lira Kuruş 

1500 00 Boğaziçinde Sarıyerrle Dere soka.i:!ında eski 100 yeni 56 
ve numerotaj 78-80 numaralı ah şap (11) odalı hane. 

yen celsede mahkemeye gelane - seyyübünden dola\'~ Jjf3 6• 
ZAYİ J miş olduğundan muhakemenin gı- anutazırrır olduğu 20 :ıJıkcJll,!rı> 

yaben icrasına ve muhakemenin ruşun maa faiz ve m ·pill ' 1 
İstanbul ithal5t gümrüğünün ı 3/6/940 saat 9,30 a talik edilmekle rafı ve vekalet üc~ctı :ıJeı'l.ıl 

40718 No. 9/2/939 tescil tarihli be- · mu~yye~. günde e_elmesi veyabir rinden tahs_il talcbılcll 11,u~, 
Yukarıda yazılı gayri menkulün mülkiyeti peşin para ile satışı yannamesini zayi ettim .Yenisini vekıl gondermesı aksı takdırde aQ1Dıs olduım davanı fı!I 

çıkaracağımdan eskisinin hükmü bir daha mahkemeye kabul edil- si sırasında nammıza 
1
-·" ,, 

7 /5/940 tarihinden itibaren otuz gün :müddetle pazarlığa bırakılmıştır. k · ··""' .,,- , 
Sahip ve neşiryatı idare eden Başmuharriri yo tur. miyece?.i teblig makamına kaim davetname ikamet~"'' oıı , l , 

" ETEM İZZET BENİCE ;balesi 7/6/940 günü saat on beşte :.<umisyonda yapılacağından taliple- Galata Mahmudiye caddesi No. 15 olmak u~ere gıyap kararıdır. huliyetine binaen 1~ 1!11 ıe1~, Basıldıit yer: SON TELGRAF Matbaası ,;nin 7o 7,5 pey paralarile akarat ve malılı'.ılata müracaatları. (2780) Luka Krreci<ıifüı (40/292) detle hakkınızda ıla. ı·r.) .• ı 
~ icrasına karar verı r.: ·itl t;:ı.' .. sf" "'~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,, ·ı ,, ...... 

l\o.215-53 Yazan: l\I. SAM1 KARAYEL 

Şövalyelerin Fransız Kralına gönderecekleri 
hey'ete Hasip zade Nasuhi de katıldı 

Demesi üzerine Sultan Cem ne 
diyeceğini ş&şırdı. Ortaya siyasi bir 
mesele çıkmıştı. 

Frenk Süleyman Bey de şaşır
mıştı. Kurnaz şövalyeler kulpo
sunu bulmuşlardı. Suallerine: 

- Hayır, adam veremeyiz .. 
Demek nezaketsizlik olacaktı. 

Çarınaçar kabul ettiler. Sultan 
Cem: 

- Öyle ise muvafıktır. 
Derneğe mecbur oldu. Yalnız, 

şehzade sözlerine şunları da il:ive 
etti: 

_ Sayedin, çok eğlcnmesinler .. 
Şövalyeler, hemen cevap \'erdi

ler: 
- On iki günde muhakkak ge

lebilirler .. 
Bunun iizerinc, şe1ızadcnin ma

iyetinde bulunan adamlardan ki
nıiO: gönderilmesi münasip ola -
cağı Frenk Süleyman Beyle şeb -
zade arasında mükilenıe mevzuu 
oldu. 
Şehzade Süleyman Beye soru -

yordu: 
- Lala, kimi gönderelim? --

• 

- Hatipzade Nasuh Çelebiyi 
Sultanını!. 

- Bize yıvar insandır. 
- Cenk ve darba gelmez .. Fa-

kat, akil bir kişidir Sultanım .. Bi
ze burada cenk adamı liizım ola
caktır. 

- 1\fünasip Jal:ı!. 
- Çelebi kulunuz, mahir bir 

kişidir. Küffar içini de anlamış 
olur .. d~di. 

Şörnlyelerin, Fransız kralına 
gönderecekleri hcJclin yanına J:la-
tipzadc • ' asuh Çelebi katıldı. ı 

Çelebi, yola çıkarken şehzade 
Frenk Süleyman Beyin huzurile 
mahrem olarak suııları söyledi: 

- Çelebi, dikkat et sakın seni 
yok eylemesinlcr .. Çünkü, herif
lerin maksatları, teker teker a
damlarımızı harcamaktır. 

- Sultanım, onların maksat ve 
hileleri malfımumdur. Küffar elin
de dahi olsak bir yolunu bulur, 
''akaınızı kurtarırız elhamdülil -
!ah ... 

- Senin zekandan eminim .. Fa
kat dikkati elden bırakma .• 

- Emin olabilirsiniz sultanım. Siyah ipek peçenin altından tıp- komenize bakılmak 1
' j!0•1" ,, , 

- Sonra, küffarın içinden bir yazan: Rahmi y A GIZ No: 1 o ı kı bulutlarC::ııı sı~ rılan bir mehtap iman 31/5/940 cumd~ bi•ıa~·'. ı 
yol öğrcnır.cğe çalış.. - parlaklığilc beliren Şehime Su! - 10,15 te mahkemed~ak ~c c~ , 

- Inşaallah Sulianım .. dedi. Do n a n m a G ı · tanın yüzü Sarımın gözlerini ka- tarafınızdan mu~a .. ~aerfll j:V 
Cem, sözlerine şunları ila\'e ey- e ı y o r maştırdı. Gene: adam yerlere ka- name ile bir vekıl ı:od ırıı'ı ~pı 

!emişti: panarak arka flrkaya temenna - retile hazır buJun~~ti~aJ o~~r' 
- Kılıcını, hançerini almayı u- !arla Sultanı sel.1mlarkcn için için dirde gıyap kararı '·ıe j)§P t 

nutma.. şöyle düşünüyordu: cağı ve davetname ı .sıld'~q 
- Onlar daima üzerimizdedir S } H l' · tA v k d ld"} - İşte, uğrunda can verilecek ·e ,. , · 

Sultanım.. <c U tan azre ıerı a ayagınıza a ar ge l er, bir Türk kadın güzclli~i... tinin de divanlıa1r;~ 010ııı1 " 
Dedikten sonra, efendisinin aya- maruzatınızı söyleyin de dönelim» Sonra Sultanın billfır sesi du- liğ makamında 1 

a ' · ~ 
ğını öptü ve yola çıktı. yuldu: ·rincl 

Çelebi, çok zeki bir adamdı. Fa- - yanına geldi. Kolundan tuttu. He- - Otursanıza Mükerrem Bey!. Kadıköy sulh bl . 
kat; şövalyeler Çelebiyi yolda da- Şehin Sultanın randevüsüı yecandan burkulan bir sesle sor- Sarım teşekkürleri ardarda sı- • den . 'll 
imi nezaret altında bulunduruyor- du: ralıyarak koltuklardan birine iliş- 'kuk hakimliğın _ 1,o<tf 
!ardı. 1 Löbonun önünde duran mükcl· _ Hani geldi mi? ti. Locayı derin bir sükut kapladı. J( rb3~8 }! p 

Fakat şövalyeler yolda bir köye Je1 tindonun kapısını üniformalı _ Sultanı soroorsun? Sultan ile Sarımdan ikisi de ey _ Kadıköyünde ~8pıı0801ıd0 geldıler. Bu köyde Çelebi Nasuhu uşaklar açtılar. içeriden iki bük- _Tabii canını .. Üç saattir bek- velce söze başlamayı karşısında _ ıbirinci NabizaJe 50 de ııul ~I 
bıraktılar.. lüm bir vaziyette kuyumcu Kar- livorum. kine bırakıyordu. yıda iken halen rı~r~ 

1 
_18P ' 

Celebi şövalyelere soruyordu: nikyan çıktı. Arabada kalan ka - _ He .. geldi, canınız sıkıldı bey- Nihayet, bu sükUttan canı sıkı- bilinemiyen Yusu 
8

' ınB ~ 
- Ne vakit hareket edeceğiz? dınlara kapının dışıııdau hürmet- zadem, Sultan kapının önünde a- lan Kuyumcubaşı sözü açtı: Hazinei mali~e .11;,itii ~ ~~ , 
Şövalveler cevap veriyordu: kir bir tav1Tla izahat verdi: rabada bekloor: Gidip alayım da - Beyzadem, Sultan hazretleri muhakemat ınudU 705 ~ ' 

F k 1 d g 1 b. ha B b' d f g·d· b k 1 · • tak - k d im cılall ,,. Jll .ıı - ransız ra ın an e en ır - - en ır e a ı ıp a ayım.. ge eyım.. ayaınnıza a ar ge ek lı'.'ıt- dan aleyhinizde a sari.>1 0.,.-, 
herde burada kalıp beklememiz Eğer gelmisse size haber ederim Karnikyan dışatı çıktı. Biraz funu göstermiştir. Maruzat=, ecri mislin rnaa '113 dBP "ı 
emredilmiş .. Binaenaleyh bekle - Ve .. içeriye daldı. sonra yanında muhtcsem kıya - yapın da dönelim. keme tahsili davasıll da"\rl 
meğe mecburuz. Sarınt, saatlerden beri derin bir fetli iki kadınla tekrar döndü. Sa- Sarını söze sarıldı: namınıza göpde.ri!cn

5
e!le_ e\ , 

Çelebi Nasuh, bu işte bir hile ol- bekleyis ateşile ka\'Tularak Şebi- rım, ayakta duruyor, bulunduğu - İsmetlu Sultan hazretlerinin aöstcrilen actresı uc ıel>lı~11" ,P 
duğunu seziyordu. Fakat ne ya- me Suitanın gelmesini gözlüyor- vaziyeti muhafaza ediyordu. Kar- b ı·tuıı binl kk " d Jl "" u u arına erce teşe ür rakıp çıktığınız 3 15 ,.- e 
pabilirdi? O da şövalyelerle bera- du. nikyan garsonu çağırdı: · ede · F k t t in ve 1 

1 
rım. a a , maruza ımı ya ız geldi_ği görülınüS ·ı•peP 1 ,vıı,,. 

bcr köyde oturdu. Artı,!<. ümidini kestiği sırada, ka- - Baksana oğlum.. Bizi içeri kendilerine arzetmck mecburi _ d ı • o" ..-, 
Tam dört ay .. Çelebi bu Fransız pıdan giren ku~umcunun görün - tenha bir locaya al bakalım! yetindeyim!. detle hakkınız 3 rilmiS ıııı•~ .;ı~ 

köyünde şövalyelerle emir bekle- mesile sevindi. Yerinden fırladı. Garson beş kişilik kafileyi mü- Sult~n bir işaret yaptı. Kuyum- icrasına karar v_c c ba1<1 ııı• ~İ ı 
di. Sultan Cem de dört aydır Niste Elektrik ışıkları altında kamaşan essesenin içerlek kısmına götürdü. cu ile Işveriz Kalfa oradan uzak- dan muhaJ<emeTl;;/940 C~piıı' ~ 
bekliyordu. gözlerini kırpıştırarak salonu göz- Yumuşak koltuklara Sultanla kal- !aştılar. Sultanla Sarım yalnız kal- tayin kılınan 31 hke1"edC jl<' 

Sultan Cem, Çelebi Nasuhu me- den geçirmek, Silrımı görmek gay- fası yerleşince usta Karnikyan i- dı. Sarım devam etti: saat 10,15 te :ına kiıletrı•~~ b~, 
rak ediyordu. Acaba ne olmu•tu? retinde bulunan kuyumcıya esef- ki tar.alı birbirine tanı•tırdı·. S' addak ve retı .J ' ' - ızi buraya kadar zahmet et- ya mus s1l P' 
Şövalyelere soruyordu: lendi: _ Ismetlı'.'ı Şehime SuJ•-- Aliy- k k'l .. dermek d·rdC ,Jtl 

iki ,,.... me vaziyetinde bıraktıgım" i•in ve ı gon !< ı _, ' 
- Hani on ' · günde gelir de - - Karnikyan efendi, Karnikyan yetüşşan Hazretleri .. Size hizmet affınızı dilerim efendim. Fak'at bulunmadığınız ta ittiP ... ~ıl. 

miş~:ı;zadem.. Nihayet kralın i- 1 ef~:~·~mcu ses "'len tarafa bak- arzusunda bulunan Mükerrem zevcinizi tehdit eden, müşterek .;_ nızda ıııyaP kara:,' j]e ar: ~ 
d l -b" Eli . Bey!.. adetinizi altüst etmcğe namzet cağı ve da. vctna.ID ye ıslj)'" ' 

ra e erine ti uz. mızden ne ge- tı, söylendi: Sultan peçesini kaldırdı. Müte- bul b' arı}ıane ,.,. 
Jir? _ Ondasın beyzadem.. b . b' b unan ır hadiseyi önlemek için retinin d.ıv k_..,; 1n~ · essım ır aş kıpırdanışile Sa - t·m1 b' t k bli- ma .,. .. 

(Devamı \•ar) Sanın ilri adımda kuyumcunun runa iltifat etti. vargayre ı e ızme etme ar- diği te g 
susundayım.. (Devamı var) nur. 940/202 


