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ETEM İZZET BENİCE 

Alman dostluğunu • V •' Ba 've ki 1 i m i zin yarın akşam 
kazanmamn bevhudetıg.t Ankaraya avdetlerl muhtemeldir 

Bun;.ın en bariz misalini Romanyada 
görüyoruz. Hiç bir tedbir ve ric'atin gı
yapta ittıhaz edilmiş kararlan değiştir· 
mesine irrıkan olmadığmı berveçhipeşln 
kabul etmek ve bu hakikatten asla te
gafül etmemek lazımdır .. 

8aş vekilin yarın 
akfam dönme
leri muhtemel 

Numan Mene
menci oğlu 

geldi 
B ı:-: ~iye Vekileti Umumi KL 

tihi Numan l\fcnemcncioğlu bu 
sabahki Ankara ekspresile şehri
mize gelmiştir. Yazan : ETEM İZZET BENiCE 

~-------------------------------ltomanyanm içine diiştüiü rek Almanya, gerek İtalya tehdit-
~l)ete, uzaktan ve dost hislerle lerini fül halinde ika vaziyetine 
~ bir bitaraf müşahit hissile J!'eçecekler midir?. Bu da nazik bir 
._..., ıcınmama~ elden gelmiyor. noktadır. Almanya muhtaç oldu-
Jh.~~Yet Busyanın Besarabya ve ğu Rumen petrollerinin herhangi 
~~inayı istirdadından sonra hır mukavemet ve milli tuğyan 
l~ • Bulgar talepleri ile de neticesinde mahvolmasını en bil-
~~ Romanya şimdi cmüt- yük endişe mevzuu telikki etmek 
~· kelimesi ile ifade olunabile- ıztıraranda ve hunun için de Bo -
~. bir Alman tazyikine maruz- manyayı tavsiye ve tehdit yolu 
.. "' ile tazyik eylemekte ve Bulıar-
.. i'tansanın mağlubiyetine te • larla Macarların herhangi bir hL 
... ~dUm eden pnlerden başlıya- dise çıkarmak suretile şimdiki hal-
-~ .\iman dostluğunu kazanmıya de Balkaııları ateşe vermelerini S ve bunun için de her türlü önlemive çalışmaktadır. Bu idrak 
~bğa katlanan Romanya bu Romanyada eğer bir crest:. eek
~Yike hak kesbetmiş midir, et- meyi icap ettirecek kadar ileriye 
~illi• midir?. BtJDU ancak istik. varır ve bir milli cür'et halini ikti
.. \'e tarih tayin edecektir. Fa- sap ederse herhalde Almanların 
t)~._brşeyden evvel ve bu&iin böyle bir netkeden memnun kal
' ~lanan bir hakikat vardır ki, mıvacalı.ılan zannedilebilir. Al -
),..,. Alman dostluğunu kazanmı- manlar, muhakkak ki evvelemir
«it ıllyret etmenin beyhudeliği- de İngiltere ve Akdeniz meselele. 
...._:~ilWs, bu ıayret bir an önce rini tasfiye eylemek ve ondan 
.M~a yuvşrlanmanm sür'at ve sonra tili addettikleri diğer mese
~llletini davet eden bir mahiyet lelere rü~u eylemek niyetindedir
~i olmakta, bunun en bariz ler. Bazı bahisler üzerinde de bel
,_.. de bu vesile ile Romanya- ki alakasızdırlar; çünkü o bahis 
tüı ... l~ine düştüğü vaziyette ıö- ve mevzular üzerinde herhalde 

"_"llektedir. Sovyet Rusya ve İtalya ile ayn 
"le~nya, kendisine yaranmak ayrı anlaşmış bulunduklarmı ih
L~ 'O~ mak · · h t"' lü feda su eden deliller vardır. 
-.rJ.ıı. 0 ıçın er ur - Herhalde davanın bu tarafları 
a.ıa ""' kabul ve hazmeden &o • 
oaa llYıya şimdi dostluğunu ancak ne olursa olsun bugünkü bahsimi-
k 11 Macarlara ve Bulgarlara peı- zin özü ve hedefi daha ziyade şu
., e,L Çekmek ıaretile ibul ediyor dur ki: ric'i mahiyetteki her türlü 
.~ uu da yetişmiyormuşcaaına teh- Alman dostluğu beyhudedir ve 
~eyliyor. böyle birşeye özenmek herhangi 
.., bilhassa Anadolu ajansınm dün memlekette olursa olsun felaketi, 
~rlinden ve D. N. B. den nak _ hezimeti, zilleti davet eylemekten 
.~ttiği bir ihtar ve tehdit ne ka- başka birşey değildir. Hiçbir tedbir 
;.:1 dikkate şayandır. Bu tehdidi ve ric'atin gıyapta ittihaz edilmiş 
llt Almanya cadalet ve ıulh!:t adı- kararları değiştirmesine imkan oL 
laıl lloınanyayı kendisinden iste- madığını berveçhipeşin kabul et
he tn ~e kendisine tavsiye olunan mek ve bu hakikatten asla tegafül 
bı tŞeyi vakit geçirmeksi:ı.in ver. etmemek dünyanın hangi nokta -
a..!~e davet eylemekte ve ona u- ıında bulunursa bulunsun, bu 

.. illi havası ile: mevzula alakalı olanlar için birin
ci şarttır. 

•ait"';' kendi elinle kendi ltoğazım · Dava, ric'i mahiyette anlaşma -
~ ları hatıra getirmekte değil, bili-

tetıd·llıektedir. Romanyanın bu kis tehlikeyi bütün çıplaklığı ile l-• •t ve tavsiyeyi ne dereceye görmek ve ona en basit şekli ile 
b ıe •r itaatle karşılıyacağını tabii dahi olsun fıhat ve cesaret ver
ıı"-.:acarlar ve Bulgarlarla ya- memektedir. 
•oaa arı müzakerenin seyri ve • ETEM İZZET BENİCE 

'Q. 11 IÖSterecektir. --

' Akdenlzde mil temadiyen keşiOer yapmakta olan iki İngiliz destroyeri 

Yunanistanda 
ve Romanyada 
mahsul vaziyeti 

Almanlar LONDRADAKll 
iKi TEVKİF taarruzdan 

Tokyoda biJyiJk vazgeçmedi 
Alma• ajanıının 
verdiği b•zı 
rakkamlar 

B~ 4 (A.A.) - D. N. iB. bil
~r: 

Ziraat nezareti hasat halcland'a 
ımUh.teKf muıvakıkat tahminler nes
retmiştıir. 

Bu tahminlere ~öre Ramanva 
mahsulleri aş~ııdaıki ra.kamlan 
bulacaktır: 

:Seher VMOn 10 ton itibarile 
l?USD' 360,000, arpa 66,650, ~çekir

(Devama 3 üncü sahifede) 1 

lı Çörril propagandalara 
eyecan aldanılmamasını 

uyandırdı söyledi 
Tokyo: ol (A. A.) - İki müm

taz Japon iş adammm Londrada 
tevldOeri Japon htlk6met ve mil· 
Jeti arasmda 11iddetli bir heyecan 
uyandırmıştır. Resmi mahfiller 
resmi mal6mat alınmadan bu hu· 
ıusta bir mütalea yürütmekten 
imtina etmektedirler. Fakat Ja • 
pon matbuatı haberi tebarüz et-

l DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Londra ol (A.A.)- Almaayanm 
İngiltereye hiiCUDUlan vazgeçtiği 
hakkındaki Alman propagandası
na inanılmamasa tl'lgiliz halkma 
tavsiye edilmektedir. Cörçil bu 
hususta beyanatta bulunmuştur. 
Londra radyosu da şunları ilive 

ediyor: 
cBu beyanat, mühim bir yıldö

niimüniin, yani umumi harbin ili
( DEV AMl 3 •i.ncü sahiJedc) 

Kocam öldürmesin diye 
çocuğumla lstanbula kaçtım 
İsviçreli bir ana ile lspanyol bir ·baba arasında 

mahkemeye düşen. bir aile kavgası 
hmir gazeteleri, İsviçreli bir Bir İspanyol baba İzmir zabıta-! tı~ı iddia etmis. vavrusunun bul-

kadının QOCuihınu öldürme6in.den sma müracaat ederek. İsviçreli o- durulmasını istemiştir. 
kooktuiu için İ.starlbuJda bir ote- lan ikarısının dört vaşındaki vav- Zabıtanın bu zatla İsviçreli re-
le ka~ı~ını yazmaktadırlar. rUBunu alarak bımirden uzaklaş- (Devuu ı lincü alalfetlo> tiaı:nıenlerin Dobriceyi Bulga • • -----• 1 ---. 

@~~~~~~I~~ijE soNA TEL~RAF y -:re tüküre_nlerle Mei~e~~:;:!usu 
~::~e~!:en~.~~~~ ~:a:~ı~~tk~i; su"tunlarında... mucadeleedllecek tahmin ediliyor 
tetı ~kadar tahammül olunabile. 
1111 nı, bunun dışında Rumen sah- N • • J • d 
•I ~ll da tükenebılcccğinin nazara lk" b ş h . . d d kt d il A il d umerotaı 1§ erı e 
bi~ ltıası icap ettiğini işaret eden 1 üyük roman e rımız e, o or e a arın an tamamlanmış gibidir 
loaa ~oktası vardı. •D. N. B.> nin Bir tane heyecanlı qk b k h d• •ı d •• d• 
-e _;,&tarı herhalde bu nokta ile aş a 58 te JŞÇJ er e ture J_ Yeni nüfui sayımı için memle • 
"'- .ınanyada sezilen nedamet te- ye maeera romanı . ketin her tarafında nümerotaj iş-
41 )iilleri ile alakalı olmalıdır ki ç 1 1 ki 11b11 Düıı s~bah setırimize ~len Sıh- mr. Müsteşar, şehrin sıhhi vazi- )eri sür'atle ilerlemektedir. Bazı 

ntanya hesabına D. N. B.: 1 gın ar u u hive Vekaleti müsteşarı Asım, av- yeti haıkikında sıhhat müdürü dok- yerlerde bu it bitirilmittir. .. ;i; .kimsenin propaganda mak- ni zamanda Kızılay umumi katibi zılay faaliyetini tetkiık etmekte- İstatistik Umum Müdürü CelAI 
"Jc rııe mukavemet ederek kılıç bulundu~u iıçin, şehrimizdeki Kı- (DEVAMI 3 üncü ıahiJede) (Devamı 3 üncü sahifede) 
"- lttıları çıkarmakta ve kahra- Yazan: 
llt~•ne lisanlar kullanan beyan- I 1 
>o1tıeler atmakta hiçbir menfaati ıkender F. Sertelli 
•aa, .. ur. Bu nevi tarzı hareketler d 
bili;k sukutu hayaller tevlit ede- Bir tana e son derll!Ce 
c ·• • meraklı tarihi bir tefrika 

~e ~lblelerini ıarfediyor. Eninde 
1-tih llUnda Romanya ne yapacak: 
'-eti e k~~r~manca bir mukave • 
'-lr.: lllı ıntıkal edecek, yoksa bir 
1.cı111 taksimindeki mutavaatın •e,4T .h~saplanna ve icaplarına 
~ •ını uyduracak mı?. Bunu 
~~den tayine imkan yoktur. 
lt,ll1•k Aln_ıanya ve İtalyanın Bal
l&tı.::U dıier kısımlarındaki mü
lt,l'tbad \'e tasavvurlarını fiile çı
••rı fto an önce Macar ve Bulgar
hlıter .~a~yaya taalluk eden ha
lle ita tlıerınde behemehal tatmi
b111111:~. vermiş bulundukları ve 
d, tehd•~ın de önce nasihat, sonta 
töruıu ıt Yoluna sapmıı oldukları 
~Yor. 

'"'- 0~k, Romanya her ne paha. 
•dt1ettiİfıa olsun kendisini haklı 
~v nıevıularda mutlaka 

eJnet karuma varına, ıe-

Yavuz Sultan 
Selim Mısır 

hazinelerinde! 
.son Telgraf. aziz okuyu -

cularının zevkle takip ede -
ceklerine emin olduğu iki yeni 
roman daha hazırlamı.ştır. Ya
kında tefrikasına başlıya<:a -
ğımız bu romanları sabırsız
lıkla bekleyiniz. 

SON TELGRAF'ta .. 

Kamyondan 
fırlıyan 

bir tekerlek 
Terzi dükkinınıa 

• • 
camını, çerçevesını 

indirdi 
Hamamdan Harbiyeye gitmekte 

olan 3606 sayılı toför Mehmedin 
idaresindeki kamyon Halaskirgazi 
caddesinden geçerken, sondaki iki 
tekerleklerden bir tanesi fırla -
mış ve tekerlek hızla yuvarlana. 
rak 50 numaralı Agobun terzi 
dükkanının camını ve çerçevesini 
indirerek, içeriye girmiş ve dük
kanı hasara uğratmıştır. 

Zavallı Agop müthiş korku ve 
hatta ölüm tehlikesi geçirmişse de 
kendisine birteY olmamıttır. 

ASKER GÔZILE CEPHELER 

Harbin . ismi 
Bu harp başlarken ismine •pet

rol ve benzin harbi. denmişti. Ka· 
radaki vaziyetin Almanya lehine 
değişmesi üzerine harbin başlan.. 
gıcındaki isim unutulmu11 gibidir. 

Halbuki bugünkü şeklinde harp 
yine petrol ve benzin harbidir. 
Vakıa motörize kıt'aların yüzler
ce kamyonu, binlerce tankı ve oto
mobili şimdi faal bir rol oynuyor. 
Evvelce bu gibi nsıtalara lazım 
olan petrol ve benzin miktarını 
hesaplarken yürütülen tahminler 
harp vasıtalarının değişmesi üze
rine unutulmuş gibidir. 

Fakat vaziyet iyice düşünülünce, 
kara vasıtalarının binniıbe azal· 

değiımecli 
ması yerine hava ve deniz vasıta
larının kat kat arttıiı ve mayimah
ruk ihtiyacmın da o nisbette art. 
tıiı meydana çıkar. 

Bu itibarla muhariplerin petrol 
ve benzin ihtiyaçlarını harbin bi
dayetindeki hesapları biraz daha 
kabartarak mütalea etmemiz la
zımdır. 

Şimdiki harbin devamı için el • 
zem olan mayimahruk ihtiyacının 
gözden geçirmeden evvel, sunu da 
hatırlam.ıya mecburuz; Almanya
nın ıaptettiği yerlerde demir, kö
mür ve sair madenler vardır. Fa
kat petrol yoktur. Yani Polonya 

tDEV AMl 3 üncü sahiJetlet 

Milli Şef ismet İnönü bugiln 
&lleye kadar Floryadaki deniz 
köşkünde istirahat etmişlerdir. 

Başvekil Dr. Refik Saydam da 
ikamet etmekte bulundukları Park 
otelden bugün öğleye kadar bir 
yere çıkmamışlardır. Başvekilin 
yarm Ankaraya dönmeleri muh
temeldir. 

Dün sabah Ankaradan geldiği
m yazdığımız Başvekil, Milli Şef 
tarafmclan deniz köskünün iske
lesinde karşılanmış n uzun müd
det Cumhur Reisinin nezdinde 
kaldıktan sonra Parkotele dön • 
müştür. 

Milli Şef akşam üzeri Parkoteli 
eereflendirmiş ve akşam yemeğini 
Başvekille birlikte yedikten sonra 
deniz köşküne dönmüşlerdir. 

Milli Şef otelden çıkarken halk 
tarafından alkışlanmışlardır. 

Ayni trenle Beden Terbiyesi Ge
nel Direktörü General Cemil Ta
ner de Ankaradan gelmiştir. Ge
nel direktör şehrimizde beden ter
'hiyesi mükellefiyeti etrafmda tet
kiklerde bulunacaktır. 

Almanyanm Ankara sefiri Fon 
Papen de Sofyada bir gün kala • 
rak Bulgar ricalile görüşmüş ve 
eehrimize hareket etmiştir. 

Kanlı kavra 
Kadıköyde Hal altındaki katı • 

vede yatıc:> ka1ıkan Me1mıet Ali 
motör iskelesin.deki hamal Ya -
kUP D•ı~la bir meseleden kavı?6-
ya tutuşmuş, Mehmet Ali vanında 
tasıdıVı bıçakla Y akubu sol dir -
sel!:iınden dır surette yaralaımıs -
tır. Yakuc tedavi altına alınmış. 
Mehmet Ali yakalanmıstır. 

Bugünkü 4 üncü 
at koşuları 

Halkm gösterdiği heyecanlı 
alaka gitf ikça artmaktadır 

Mevsimin dördüncü at varışı buJ yeler yekfuıu 2000 lirayı doJdur
~ Veliefendideki hususi saha - mıyan halis ıkan Arap atlarına 
sında yapılacak. Bu.ıı:ünkü koşu • mahsus olu.p mesafesi 1800 metre 
nun hususiyetlerinden biri bu se- olup 155 lira ikram.ivesi vardır. 
lferki pro.ırama yeni veni ve kud- Fevkalade heyecanla takip edi • 
retli atların sokulmuş buluruna- lecdi zannedilen bu koşuya Dan
sı i:kincisi de haft8'dan haftaya di, Kusyarj, Taşpınar, Tomru, 
artan ıbeyecanın lbiraz daha faz - Romans, yatdan. Mis, Abinpro 
Waşmış olmasıdır. ismindeki atlar ~ireceklerdir . 

BU2iln yine beş ~'P üzerinden Bu varışta kosan sekiz attan 
!Yapılacak yarışlara şu atlar 2i • Taşpınarla Yatdan müstesna ol
recektir. mak üzere öteki altı atın kuvvet 

Birinci koşu: Dört ve daha yu- ve &iir'at itibarile ayni kıratta ol
karı yaşta halis kan Ar&JJ aUarına maları ve besinci koşuda da prens 
mabSustur. Mesafesi 2000 metre ıHalimin Popraz, Bercestesi ile ~e
olan bu koşunun ikramiyesi 190 (en senenin en namlı şampiyon 
liradır. Buna Ünlü, Yüksel, Ya- atlarından olan Alceylan'ın birlik· 
man, Vural ismindeki atlar ~ire- te koşmasıdır. Fakat bu yarışta 
cektir. Koşunun favurisi Yüksel· hiç umuJmıyan sürprizi va •Nir
dir. vana• !Yahut «'Fru-Fru• yaıpacak-

İkin.ci koşu: İki yaşında ve ko- tır. .. , 
~ kazamnamıs yerli halis kan Ucüncü Yal'1$ta kuvvet ve sur at 
Jruiiliz taylarına mahsus olup 1100 cihetile ayni kıratta. olan atlardan 
metre mesafesi vardır. Bu kosu- Dandi, Romans, A!bınepuro, Toım
nun ikramiyesi 140 liradır. Buna ru, Mis Kıarniısarj arasındaki va
Umacı Roi Yetiş Ayfer ismin - rışla Razetelerin ve varış merak· 
deki dört ~t JZir~eıktir. Favuri lılarının en ~ Üzerlerinde dlll"
Roi'dir. duklan ve durac~darı h~vvanlar, 

Üçüncü koşu: Dört ve daha vu- Jıiç şü-phesiz Roma:ıs. ~bın~uro, 
karı yaşta ve kazandığı iıkrami - (DEVAMI 3 ımcu s.ıhıtedel 

ÇERÇEVE 

Halkın elil\de ••& 
MOvezziin dilinde ••• 
Akşam ..• Vapuruma binmiş, 

köyüme gidiyorum... Güverte
deyim ... Kuvvetle esen rüzgar, 
gittitimiz istikamette- Hemen 
herkesin elinde, yatak çarşafı 
boyunca bir ıazete ... Bana öyle 
geldi ki, vapurun makineleri iş
lemiyor, rüzıir bu yatak çar• 
pfı boyundaki gazeteye çarpa
rak vapuru sular iistünde koş
turuyor. 

Gazetenin ismini söylemesem 
de olur. Akşam Üzerleri bu ıa. 
zetenin kumaşındaıi yelken a
(Bn vap1İrlara binenler, onu 
tanır. 

• 
Müvezzi haykırıyor: 
- Kırk paraya Halk! Kırk 

paraya Halk!. 
Etrafıma bakınıp kırk paraya 

satılan halkı aradım. 

• Yine müvezzi haykırıyor: 

Hakikat, Hakikat! (Cumhu· 
riyet) in hakikati!. 

Meshur ata sözüne &öre, do-
kuz köyden koğulan hakikılt, 
galiba onuncusunu aramıya gi
di)·ordu. Bu, herhalde Türkiye 
Cumhuriyetinin hakikati ola • 
mazdı. 

• Nüktedan tavırlı ihtiyar bir 
İstanbul çelebisile minicik bir 
müvezzi arasında konuşm:' : 

- Haber, Haber! Haberin var 
mı? 

- Neden haberim olsun. yav· 
rwn? 

- Haberden! . 
- Neymiş o haber? 
- Bu Haber!. 
- Ne diyor? 
- Haberim yok diyor!. 
Çelebi bu nüktenin altında 

kalmadı: 
- Çocuktan 1ıi haberi!. 

. NECiP 1',AZIL lUSAlU)BE& 
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FLORYA 

TRE. 'LERt 

tiyor. Yalnız elinde isabeti göste
ren piyan:;:<> bileti vOk ... 

Garip iddiası şu: Bir OO!ı:tor ra
poru l'Östcriyor ve ikinci keşide 
zamanı hasta bulunduğunu, bilet 
almak için dı.şarı çıkamadığını is
bat ediyor. 

Milli 
emlak 

Tekmil işlerin ve dos
yalann bu yıl içinde 
behemehal tasfiyesi 

-n~~ 
(~ 

Türk bayrağı 

Alınacak 
işçiler 

POLİS 
ve 

MAHKEMELER 

Karısına dayak «1-Iavana beyannanıe•i• 
Yıısaa: AHMET ŞÜKRÜ ESM.tf 

atan hamal Yakın zamanlara !.adar Ameri· 
Sultanahmet iiçüncü sulh cez:a ka kıt'asının eınni>eı ve m~ııJ•· 

mahkeıme6i Bi..lfil Çevik isminde atleri.De ait olan meseleler Birle· 

Artık, İsta11bulda öv :e had~ -
ler olm~a başladı kı, bu havadis
Lr. .. "l d-OITT-u diuiist "azeteye yazıl
r.:.ısı c.ahı, oıtuyucuları kiıfi mik
tarda cğleodfrmeğe, mern:klandır
mağa } ctişiyor. Ayrıca bu hadise
ler etrafıroa nükte savurmağa, 
m_ah mul:arrırliıh yaplnağa ihti.. 
v-~ yok!. 

Madem.ki e:linde raporu var, hak. 
lıdır, her*y iddia edebilir!. 

tebliğ olundu 
E)nlik işkr ıı in bu yıl içinde be

hemehal tasuye olunması Ma -
liye Yek.iletince defterdar!ı;klara 
tablij!! olwwnUŞtur. 

Açık deıılllere çıkacak gemi.l&
rimizin borda ve güvertelerine 
Türk bayrağı resmedilmeii ka -
rarlasınıştı. Nitekim, bu kararın 
tatblkatıaa geçilın4 bulnauyor .. 
Limanda, şanlı Türk bayrağını. 
bordasına resmetmiş Türk gemi
leri görüruneğe başladı. 

Muhtelif yerlerde 
müteaddit memur 

ve işçiler 
aranılıyor 

Zo~dak iköı:nür hıwzası sait -
!ık teşkilatı mUhasebesinde 100 
lira ücretli bir ambar metmuTluiıu 
ve bu teşkilata ba.iilı 100 lira üc
retli Üziüınez, Gelik, Kilimli die
pamerlerile 100 lira üı:retli Kan
dilli hastanesi ve 80 lira ücretli 
merkeı: tşç; hastanen ikinci cc -
zacılıkları münha1dir. Talipler a
ğıwtosun 15 ine ikackır Zonf!ulda!k 
sağlık komisY')nu reisliiline mü -
racaat etmelidırlcr. 

,ik Amerika tornfmdnn tanziıı• 
bir hamalı kansına dayak attıRı edilir, Bu, yüz yirmi sene cvve~ 
için bir ay hapis cezasına ve mah-
keme masrafına mahkilm etmiıs- ileri sürülüp tatbik edilen l\loı>' 

Geçen gün, Sirkecide, Florya 
tren ~ bir tabut ren genç bil' 
kad " heyecanından dıişüp bayıtı
verl"r1 !. 

B r de diyorlar ki, florya tren
_ .. çok kaıabalık oluyor, yolcu
ur bıne..~ıyor. Nerede yabu, bak
ı::ınız.ı, öliılere, tabutlara iıi.le yer 
kalıyor'. 

Lt;KU:\IU:-1 

ADI CIKTI 

Alın bir tane daha! Lükum yi
yen bir adam çıldırmış! Yalnız, 
burada. tetkık odılecek iki mesele 
var: AcW:ıa. tallh 12 vatandas. lir 
k.nnun kötü ve bayat olmas:ndan 
zchırlenerck mı çıldırdı, yoksa, o 
aazınoda, lokUIT\ ücretinin kor -
kunç rakamlarını tarifede görün
ce mi çıldırdı?. Bu, bir meseledir. 

Süt zehirdir, beyaz peynir, balık, 
pasta, köfte sabıkalıdır. Fakat, lo
kum' 

Zavallı lokum, senin de adın 
çıktı'. 

ELDJDI!; 

RAPORU VAR 

Garabet mi ararsınız, işte bir ta
l!~ daha .. Bir vatand~ pivango mü
dürlüirüne müracaat ediyor ve i.. 
kinci k~ideye ait en bü vük ikra
miyenin kendisine verilmesini ~ 

KECİ ETİ 

BİLE YEMEYİZ! 

Geçenlerde, gafil bir refikimiz, 
bazı kimselerin gizli olarak kö
pek ve eşek eti ke:;ip satt:ğını yaz
mı.ştı. Belediye erkanından bdri, 
bu havadisi tekzip ediyor. 

Hııkikaten, 1stanbuloa böyle bir 
hadise olmasına imkfın yek!. Biz, 
degil könek, eşek eti; hatta keçi 
etı bile yemeyiz. Mezbahada, her 
gün vüzlerce keçi kesilir ve >;eh
re dağılır. Siz, İstanbulda hiç bir 
kasabın keçi eti sattı,<ıını gördü -

.. .. ? 
nuz mu .. 

Hayır, satılmaz, alınmaz ,-e ye
nilmez.. Sadece kesilir. 

TEKZlP 

EDİYORı;;tt 

Sağolsunlar, biı:i.ın gazeteci ar. 
ka<iaşlar da cok muzip insarılar -
dır. Nerede kw;ur, noksan var, hep 
onları ıı<>rürler. Bir refi..lcimi2, E
dirne - lstanbul ıı.sfalt yolunun ta
mamlanmak üzere bulunduğunu 
yazarken. şunu da ilave ediyor: 

c Yol ikmal edilmek üzere, kü -
şat resmi inşaallah yakında yapı. 
lacak! Fakat, yolun ilk yapılan 
baş tarafında 24 kilometrelik bir 
kısım şimdiden bozulmustur. Ta
mir etmek lazım!. 

Avol, bu ne biçim lakırdı!. Böyle 
şey olmaz. Sureti kat'iyyede tek
zip ederim. 

AHMET RAUF 

r---------------------------·~ L Avırlb!lpa Haırblnlıri açancaen J 
Balkanlarda alış veriş 
Alm:ınv nın B;ılkanlar:a olan 

iktısadi münaeebatı biliıassa 937 
c..a çtık artmıştır. Asıl 933 de baş
lı van bu ınklSaf hep devam et -
"'dktedır. :Mesela Almanvarun 933 
de Balkan nıı•mleketlerın• olan 

racatı ,!k üç a\·da 51 rr.Hyon 760 
bın ııııark lkr,'lnctııu!e iken, 936 nırı 
tik üç avında 124 m.lyon küsur 
markı bt.lıı1U$hır. Ahnanyanın 
Balkanlardan aldıiiı m;ılın kıymeti 
avni senelerde avni aylarda 64 
mi}ymı 830 bin mark. 940 aa 132 
mılyon 830 bin .mark olmuştur. 
Bundan sonra ise alıs ver's daha 
artı.·nıstır. Bilhassa Bulgaristandan 
tutun, Yugcdavyadan bazı iptidai 
mcvad, Rnmanyadan da petrol a
lınmak tadır. 

Avustralya kaç 
kısma ayrılmıştır ? 

Dobrice meselesi 
Biır Rwnen istaüst,. ine göre ce

nubi Doıbriçe Ro.naıwırva iltıak 
olundu/(u zaman nüfusu 282,120 
idi. Bunun ancak 6,348 i Runnen 
ırkına mensuptu. Buıııün ise cenu-. 
lbi Dobric;enin nı.ifuısunun yüzde 
80 mi B u}jzr abr l<'Skil e1ımek -
tedir. 

Son zamanlama bahlli mevzuu 
olan Dcıbdçcyi Bul.garlar, sulh 
yoli.le ııerl ahnak istecillderini be
yan ediyorlar 

Dobriçe meselesi 1878 den beri 
hallcdilentiyen ıbir meseledir. Ber
tin kongresi ka:raıdle DobriQe Ro
manyaya ilhak olunmuştu. Ga -
ribi •u ki Ruımen parUmıentosu 
bu ilhakı •Romanya ile Bulgaris
tan arasııııı:la daimi biT ihtilaf se
bebi olacaktı.r• diyerek şiddetle 

protesto etmişti. Yaıı.i Rumenler, 
Dabriçenın memltletlerine ilha
ikını hoş ı:Jnıncmişlcrdi. Halbuki 

Koca Avustralya krt'ası vedi kıs- !bazı Sİ'Va6i sebeplerden Bertin 
ma avrılrnı..tır. Cenubi Avustral- olronı:ıresi kararından dönemedi. Bu 
ya. vartıl Avustralva. cenubi ve- suretle cenlibi Dobr<;e Bub!arlara 
ni Gal Tasınanie, Vi.ktorva ve !bırakıldı. Uımumi harp çıktı, Dab-
cenup ~avalisı. Fooera6ronun me.- riçe yine Rumenlerde kaldı. 
gezi Kanberadır. Di~ mühim Romanya son yi..".mi sme içinde 

irJeri de ı;unlardır: Sidnev, Dobr~c<ki Rumenlerin şayanı 
Adelaıd. Brisban, Bcrtıh Mtllburn lartıt.ırma'Ya çalıştı. Bulı:arları ekal
ve llorat. Dünyada en çok kovun liyette bıra.lcmak iç;n ... 
ycti >ren meımlekE't Avustralya- B"'1<:alırn şmdi mesele nasıl hal-
dır. leclilecak? 

Son Telgraf'ın edebi romanı: 20 

•• 

ETEM İZZET 

- Aloo ..• 
- Ruhi ... 
Bu sesi al.Jlca çılgın l!ibi, bir 

aklını kaybetmı.ş gibı: 
- Efendim, canım; N arancığ:ıın. 
Dedim ve .. konuştuk: 
- Ne yapıyorsun Rubicik?. 
- İyiyım ya\Tocuf:uır~ Fakat, 

sor mal. 
- Ne oldu?. 
- Anlatacak gibi değil! 
Meraklandı._ scsıni hızlandırdı: 
- Y ıne ne tıldu, niye söylemi • 

yorsun?. 
.. Hika ·esı unm .•• 
Dedim ve .. bir cümle ile vaziyeti ı 

anlattım: 
- Karımdan ayrıld,m!. 

Bunu hayretle karşılar gibi bir: 
- \"a? .. 
Çekti, bir saniye d~ndü ve ar

kasından: 

- Üzülme. Mesele yok!. 
Ded. ve .. kafi bir eda ile iliive 

ettı 

- Beraber otururuz canını!. 
Scn~'l bir saniye bıle üzulınene 

W.ammul edemem. 
Hıç aklırma_ 

Allah gonlune ore verdi!. 
Ve- emretti. 

- Daireden ç:kar çıkmaz bana 
gcleceLin. Seni Emınönü tram -
vav istaFonunda bekliyeceğim. 
Yıne hıçbır ~ey demeden, hıçbir 

şey dlı.şünıneden: 
- Peki.. ııcleceğim!. 
Dedim. Ve .. ayrıldık!. 

Akşaın;n olmasını güç bekledim. 
Nefsimle müca<lele ediyordum: 
- Gitsem nti~. 
GıdPrsem karım ne olacak? 
Ergin. babası yerine kimi hek-

liyecek ". 
Artık kanından vaz mı geçiyo

rum?. 
Gitmezsem, Naranı kaybeder 
. • ? 

rnıvmı .. 
Bana darılır mı?, 
Bir daha yii.zü.me balam.az mı?. 
Hele, bu endişe kafam.n içinde 

doğar doğmaz titredım, bü:un eL 
lerim kemrklcrimdcn ayrılıyor 
zannettim. Kafam sancılandı. 

O zaman hU.kmettim .. 
- Narandan ayrıla.marn .. 
Herşey bır tarafa, o bır tarafa .. 
Ölürum de ondan uzak olamam. 
Dünya ne olursa olsun ben o- 1 

nun:a beraberim..' 
Se\lVOrum •• 

f 
Bu iş büyük bir etıemrniyetle 

takip edildığı için bazı verlcnle 
ttnemur kadrosu da takviye olun
mustur. 

ş.,hrimiz'de memurlar ellerin
de m<!'vcut da.-., alan birer bire<" 
tebkik etmektedirler. İıırnirde de 
halen milli an.lake ait ııilıi ıı:ö
rülcn bazı rrı~aza ve depoların 
vazi:yclleri mevdana çıkarılmak
tadır. Bu yeni m&Raza, dcoo ve 
cvler<len bir kısmının uzun za -
rnan evvel mifuarlil, mtiliac;r ve 
harikzedelcre verilmi.ş old.uı(u tes
bit olunmuştur. 

Halen milli emlak tarafından 
idare olunan ve eşhas elinde bu
lunmıv3n mallar da avrı bir dcl
terlere kavdolurıımaktadır. Bun -
lırr milli emiak meyanına ithal 
edilecektir. 

BJr yangın kurbanı 
öldü 

Bir ırazete ha»adisine göre, ge
mi bordalarına reaıneclilen bay -
rakların şeklinde, bazı hatalar var
du. Bayrakların tersim şekilleri, 
alakadarlar ara.ıada münakaşaya 
yol açmı;;tır. Gazetenin tabirile, 
ayni alakadarlardan bazıları •Ay 
Yıldız. ın ters yapıldıtını söyle_ 
mekte, diğerleri de aksi iddiada 
bulunmaktadır. 

Türk bayrağı, milli varlığımızın 
timsalidir. Bayrağlllll2ın şekli, ter
siıui ıizerindc. şu veya bu tarzda 
hiçbir münakaşa yapılamaz. 

Nerede kaldı ki, elde, eslslı bir
bayrak nizamnamesi mevcuttur. 
Devlet, yıllarca evvel, yanlış ve 
çirkin ba)Tak ekillerinin önüne 
geçmek üzere, Türk bd) rağ:ı~ 
manzara ve karaktc.rini tesbit e
den, ıtlsbet ve eb'adını tayin eden, 
mufassal bir niumname ortaya 
koymwıtur. 

Ha> rak, bir milletin şerefi, na
musudur. Bu Jrutııi sembol üzerin
de, bütün hü~nüniyetlere rağmen, 
liübaWik ve dikkatsiılik vüzün -
den doğon en küçük şekil yanlış-

İzmirde keresteciler y~mda lığına dahi aslii müsamaha ecli-
100 hin liralılk zarar ve ziyan vu- lemez. 
kua ııeJıd'iitini YırAmıshk. Bir kaç Eğer, bordasında, hakikaten yan-
l!;el:!e evvelki ıbu yangın esna - lış tersim edilmiş Türk bayrağı 
6lllda ~ası üııerine dü~erek ahr taşıyan gemi varsa, yerin dibine 
suretıte yaralanan ve İzmir mcm- batsın!, 
leekt hastant\Sinde tedavi altına Türk bayrağı, doksan dokuz de
alınan •keresteci B. Osman dün öl- fn <ekil değiştiren, silinip cizilen, 
müstür. • bozulup boyanan gemi forsu de-
Yangın çıkan Emek kereste fıt>- ğildir. 

rika<n i<:çileriıııı:len Hiiroyin usta REŞAT FEYZi 
ile Mahmut i:wnir.dıe bırinın de -
ifade<ıi aıınmıstır. ispanyadan belediyeye 

IKUÇÜK HABERLERi 
* Münaı ale Vekılı Ali Çetin

ikaya Halicteıkı Vekile\ fabrika -
!arını ve havuzları teftiş ctmis. a
lı1kadarlardan izahat alarak. in
şaatın tesrii iı;in d:irektıfler ver
miştir * Katip Çelebinin Vefada.ki, 
Evlrya ('elt.'binin Şişhanedeki tür
belc-rinin etraflarının a;;ılması i
çin istim!B!kler vapılae-aktır. Yal
nız istimlak masrafının belediye
ye .,, , Maarif V t>kaJctine mi, mü
zeler idaresıne mi ait oldul!u hak
kında müza:kcreler cereyan et -
mektedir. * Mekteplerin senelik kömür 
ihtiyacı 4800 ton olarak teı/oit e
dilmiştir. $ehrin muhteliC ver;e .. 
rinde yeniden açılacak kömür de
'JX)larının verleri de te6'bit edil -
ımistir. ÖnüımüzdC'ki hafta bu veni 
depolara da kmıür ı?elmis bulu
nacaktır. 

* Belediye sur haricinde 500 
metreye kadar bina insasını vasak 
ebmişti. Bu saha dahilinde bulu
nan binalar da istim!M< edilerek 
yıkılacaktır. * Vil[,vet sıhhive idaresi sivri
sinoklerle mücadele icin su biri
kintisi olan verlere mazut dOkül
anesine karar veıımistir. 

ı yapılan müracaat 
Lpanyadan bir f'.rıııa, mcmle -

LI<etınıızın ı::uzeıliııi ve turistik e
hemmiyeti hakkında muhtelif 
dillerde tabolunmuş broşür, reh
ber ve aJbümler istemiştir. 

Mezkür firma; ~nvıı<!an şeh
rimıze sevvah kafileleri gcmdcr -
rnei!e çalısa.cal!ıııı da bcledıyeye 
bildirmiştir. 

-<>--

Kazaen yaralayan 
ve yaralananlar 

Keıııı:l:i av tüfunı?i ile kazaen ya
ralanan vevahı:t ~aralayan bekçi 
ve jandeıvnalerın &ilahlat'mın .a
lınmasının d.oi.!ru ol:madıb çiink ü 
esasen bu fiillC'rin suç mevzuu 
lbulunmadığ"ı vilayet ve kavına -
kamltklara bikiirilmiştir. 

-<>--
Kanlı bir cinayet 

İıırnirden bildırildii(ine ı::öre 
Candarlı nahiye merkezinde kanlı 
'bir cinayet ohnustur. Ali Osman 
of:!lu Dere mevkiinde oturan Ali 
Omnan oylu Mustafa Ali Guvcn 
bahçivan Ali Akkovunlunun kızı
na satasan ayni nahiye halkın -
dan Musa v ı tabanca kursuni le 
ağır surette yaralami.stır. 

Harp Akademisine daktilo bi
lir 60 lira ücretle !bir mEtnur alı
nacaıktır. Yarın aksama kaUar 
Y ıld ıeıdaki me:dkı'.ir okul komu -
tanlıinna müracaat olunmalıdır. 

Kayseri memleket hastanesinin 
50 lira aylık ücretH etüv ve ma
kinist memurluğu ile lıoheri 30 ar 
lira aylık ücrotli 4 hademeliği 
münhaldir, 

Harita genel dlrektörlüiıü iki 
sivil memur aramak tıldır. 

Nihayet neticelendiri
len bir seçim! 

Deniz kü~ nakliye esnafının 
lbir türlü vapıl:.mıvan secimi ni -
hayet evvelki gün icra olunmuş
ıtur. Yalnız 1750 ve yaıkın kavı.Jı:c;ı 
azası bulunan bu camivetlere rey 
verenlerin sayısı pek az olmus -
tur. , 

Yeni idare heyetine scçill'nler 
cuma günü toplanıp iş taksimi ya
pacaklardır. 

1 
Mekteplerin kayıt ve 

kabul şartları 

Hava oku)'arı 
Hava okullarında kant ve ka

bul bu ay ıı..!ıayetindc b!!ccektir. 
Gedikli kıımıına o~ta m~tep 

tahsilini ·bitirmiş 16 - 20 yaş ara
sınıfa evli o1mıVan gen~!er alın
maktadırlar. Kayıı1; ı.çın her as
kerlik şubesin~ miıracaat yapıla -
lbilir. Talipler imtihanla seçile -
ceklerdir. 

16 - 18 yaş a;:a;ın'1a:kilcr pilot
luğ"a dif(crleri ımakin~t. telısizci, 
fotogra!cı, atıcı, boırr.ılıardı:mancı 
olarak vctiştirilirler 

Garip lokanta 
Tophanede, yeni yolcu salonu

nun üst:indeki Jol ... ant.anın garip 
havasından ikfıyetler arttı. Bura
va yemek yemeğe giden her va -
tandaş, kendi dilile konuşan bir 
adamı, bir garsonu muınla arıyor. 

Tuhaf!. Garsonlar, hiç olmazsa, 
yemek isimlerinin türkçesini öğ • 
renmelidir. Eğer mahsus, kasden 
züppelik, kibarlık (!) olsun diye 
burada bir yabancı dil hakim bu
lunuyorsa bu zihniyete sadece a-
cımak lizını. · 

BÜRIIAN CEVAT 

tir. roe kaidesinin ikti'a" idi. f'ak•t 
Bil.il ç.,.ra uzun z:amandanberi son seneler içinde ve bılbassq bu· Çı 

birlik'-ı vaşaıdığı Zehra adındaki günkü Cumhurrei•i Ruzveltin def• 
kadınla artıık gccineıneiyeceğine, rinde Monroe kaidesi ehemiyetli 
en ufaık şeyden kav,ııalar çıknıaf(a bir istihaleye uğramıştır: Birl•· 
başlamı.ştır. Nihayet Bilal bir ııü.n şik Amerika, Amerika kıt'asının 
kadının evine J?itıırtiş, yine bir menfaatlerini korumak vazifcsln• 
k;wga faslınlan sonra esvaları diğer Amerika cumhuriyetlerini 
ıo.:>latıruş ve Zehrayı da döverek de iştirak ettirerek, kendisine bir 
~alarla bll-Hkte evden çakıp git- nevi hegemonya temin edeu bU 
mistir. eski kaideyi, Amerika kıt'asınrln· 

Bilfilin diker haırnıl arkadasları ki de\ leıler arasında müsavat şarı· 
i.kisini barıstmınak istemisler, Bi- !arı içinde bir işbirliği prensipinO 
lal de buna razı olnıu~tur. Mus - inkılap ettirmiştir. Bu, Monroe 
tafa admda!ki arkadaşı ara.vı bul- kaidesinin tarihinde ehemmiyetli 
mak için Ze'hrarun evine gitnn.is, bir merhaledir. Ve bu yeni nıcr· 
arkasından dıı Bilal eve kıoşmıış- hale icinde Monroe kaidesi geniş· 
tur. !emekte »e şümulleşmektedir. 

Fakat kapının gec açılması ü- .Malfundur ki Monroe kaidesi, 
zerine fazla beiderniyerek, bir Amerika kıt'asının işlerine Avru· 
yii!klenişle kaıııvı ardına kadar a;;- pa devletlerini karı~tırmamak için 
ımış ve hemen Zehranın odasına vazedilmiş bir prensipli. Bu prcn· 
fırlamıştır. sip ileri sürüldükten sonra İspaıı-

GeI11; .kadının bir.kaç gün evvel ya ve Portekiz gibi yeni dünyada 
yediği dayaktan hastalanarak va- geniş müstemlekeleri olan dev • 
takta yattıihnı l!'Ördü{>ü halde, ü- !etler, bu kıt'ndan çekilmek mec
zerine hücum C'lmis, birkaç tokat buriyetinde kaldılar ve ayni pren· 
daha atmıştır. Evde bulunan Mus- sip Amerika dışındaki herhangi 
afa bu mua:meleve güç hal ile ıma- bir devletin Amerika k.ıt'asınd• 
ni ola'bilırnişir. toprak sahibi olmasına mimi teş· 

Nihayet had.ise CÜI'll1üme:;huda kil etmiştir. Fakat bazı Avrupalı 
intikal etmiş ve yapılan durus- devletlerin henüz Amerika kıt'a· 
ıma neticesinde Bil3lin suçu saD:ıit sında toprakları vardır. Bu dev• 
ııörülerek bir av ~psine ve 270 Jetler Avrupadaki harpte mağ • 
~ =~·e ımasrafma matı- lüp olurlar da imzalıyacakları sullı 

muabedesile Amerikndaki toprak• 
BİR HIRSIZ ON AY YATACAK !arını galiplere terketmek mecbu~ 

Yeşildirekıteki fabrtkalardan fıo.. riyetinde kalırlarsa, Amerika dev· 
tograf makineısi ve bazı esya ça- !etleri bu devir muamelesini tanı· 
lan Talat isminde birisi vine Sul- yacaklar mıdır? Mesela Fransa • 
tanahmet sulh ceza mıdlkeme - nın Amerika kıt'asında bir takııD 
sinde yapılan mı.ıha'kemesi neticesi müstemlekeleri vardır. Fra , 
suçu sabit l?'Öriilcrok 9 av. 21 gün Almanyaya mağlüp olmuştur. & 
hapis ve bu kadar müddet emniyet ğer Fransa bu müstemlekeleri Al. 
nezare'li altında bulundurulırnai.\'a 
ımahkfmı edilımk.iir. 

Motör ücret tarifeleride 
arttırılıyor 

Benzin fiatlarına zam va.ı:ııl
masın<lan oonra deniz motörleri 
ücret tarifeleri arttırılıtıamış ol -
dunuııdan motörciiler ücretlerin 
tezyidini istemi•ledir. 

Keyfiyet liman tarife komisyo -
nu tarafından da tel.kik olunmus
tur. Neticede motörcülcrin bu ta
leplerinde haklı oldukları J:!Örü -
lt•rok ücretlerin arttırılması ka -
rar l.aştırılmıştır. 

•ı karar Münakale Vokaletine 
bildiril.ıni:;tir. Tasdikten gelince 
f.atlaı arttırılacakttr. 

" .'- . . 
Regaib gecesi 

İstanbul Müftili!Vnden: 
5 ağustos 940 pazartesi günü re

cep avının birine müsadif olmak
la önümüul.eki parşomiıe ak$aını 
(cunıa gecesi) Levlei RQltaip ol -
duğu ilan olunur. 

manyaya tcrkedecek olursa A • 
mcrika devletleriuiıı vaziy'etıeri 
ne olacak? İşte Havanada Amc· 
rika dc,·letleri bu meseleyi mü -
zakere etmek için toplanmışlardı. 

Ha•anada mesele görüşüldiik • 
ten sonra, neşredJlen bir beyan .. 
name ile Amerika devletleri A· 
merika kıt'a.sına ait yeni bir kai.. 
de ileri sürmektedirler. Bu kaidc
ve göre, Amerika devletleri, A· 
merikada Avrupa devletlerine ait 
mi.istemlekelerden herhangisinillt 
herhangi suretle olursa olsun, baş· 
ka bir devlete terkedilmesini ta
nımıyacaklardır. Yaııi Fraru.a, is• 
ter cebren, ister kendi serbest aJ" 
zu ve iradesile olsun, yeni diin • 
vadaki müstemlekelerini, Alman· 
yaya ve yahut da başka bir dev • 
Jete terkedemez. 

Fakat hu prensipin daha ehem• 
miyetli bir noktası »ardır: Eğet 
bir devletin Amerika kıt'asındaki 
müstemlekeleri üzerinde nüfuzıt 
ve otoritesi, herhangi bir sebeple 
zayıflar ve zail olursa, Amerıkll 
devletleri bu müstemlekeyi hi -
mayeleri altına alarak ona istiklal 
temin edeceklerdir. 

* Be-"'lunda Kalvnncukullu
i:'llnda ;ki C'Vin kızını fuhuşta kul
lanan Vasillki isminde bir kadın 
ma'ıkerneye verilmistir. 

Yaralı hadiseden sonra tedavi 
altına alı~a da hayata gözle
rini yummustur. Hiidi6enin iç yü
zü şayanı dikkattir. Suclu tutu -
!arak cürüm aıetile !:ıırlikte aıdli -
yeye verilmiştir. 

jAvRUPA 

logiliz 
HARBiNiN YE~ESELELERi j 
davası ve Amerikalılar 

Filhakika bugün Fransa, Ha· 
vana beyaunamesinde derpiş edi
len vaziyet ve şartllir altında bu
lunmaktadır. Fransa mağlup ol• 
muş ve istiliiya uğramıştır. Gerçi 
ortada bir Peten hükumeti vardır· 
Fakat bu hükumetiu ıneşruiyeti 

meselesi münakaşa kaldırır. Baz.ı
larıua göre Peten hükılmeti bir 
Alman ii.letinden başka birşey de
ğıldir. Herhalde Peten büklımeti
nin Alınan tazyiki altında harekel 
ettiğine şüphe yoktur ve yarın 
sulb muahedesini imza ettiği za· 
man, Amerikadaki mü•temleke • 
!erini Almanyaya terkedcbilir. 

l 

Scvivorum.. 
Scvi_yoruuwn. 

Daireden cıkarkcn yirıe bir mü
cadl'le geçiraim. Aklımda mıhla
nan nokta şuydu: 

- Karıma eitımiVt'<.-ok miyim? 
Kendı kendime soru\ orum: 
- O da beni sev.;c Naran ııibi 

aramaz, ne ole! n Ruhı!. 
DClncz n1i kii? 
Ve .. Kl<lıvordıım: 

Elsek, ~issiz, kımbıl katlın!. 

Sonra yine dilSllnüıordum: 

- Ba.'la sıbırlı olmak, mazur 
görmE'k, ııidip onu g<)rımck, ok -
şmnak, •x:ur'llmu öpmek, sev -
mc·k: l!l'Ce onl:ırı alı o gezdirmek, 
eönüllerini abıalt du.mıez mi?. 

Bu saşkınltk ve .. Bu kararsu -
ilk ile Babıali ye in<lım ! 

İ.stasyonda idi. 
Onu, uza ·tan Ri)rdum!. 
Beni be.·lıyord~. 
Artık hcrsev hiLmisti. 
Ne sağa, ne sola bir adım ata

mam.nı. 

İrim içimi yiyor ve .. cmrodi -
yordu: 
-Onuı:sun, ona ıridcceksin! 
Ona gittim. 
Onun olduım '· 
Onun bir ı:ullis ,.e .. Bir be.kışı. 

Zaten bu ikisi kalbimın, gözlerimin, 
benliitimiin. irade ve suurumun 
onun elındaki anahtnrl\·dı 

Bı-nı gôrur gôrmt':ı: güldü ve 
bakL! 
Ynnına ı;ttı:ın 
Eim, S-<tmı. 
El~ srktı: 

- R"hıcii:tim'. 
Ve .. btr kelime ilave etti· 
-Canım!. 
Sonra, koloona girdi: 
- Anlat bakalım, neler oldu 

sana böyle?. 
Dı ve beni de yürüttü, kendisi 

de vıirüdü !. 
Hem koııusuvor. h<'m de kalp 

kalbe, kolkola bir:ız daha biribi
mize sokularak, yaslanarak yü -
rüyorduk'. 

O qecevi ora.da p('('ırdin 
Gönül apartımanında~. 
Onun :::önlünde'. 
Onunla beraber .. 
Şen ve .. ımes'ut uyandık! 
Sen ve .. mes'ut ayrıldı.le'. 
Ben nezarete gittim, o ev.:ıe kal· 

dı. Ve .. ilave elımevi unut.madı: 
- Erken ııel.. Emi?. 

HAYAT UÇURUMLARI 

Günler geçiyor. 
Hala uyamrıadık! 
Halıl ayıhrıaiı:k!. 
Ş, hv~t dPn!zinin <'nJ?ınlerınde 

her fırtınava vclkMl acmıs iki ha
yat sarhoşu ı?ibi bütün hızımızla 
uca uça gidi\"Oruz. 

Bol bir sevgimiz var. 
Katıksız bir a:;k .içindeyiz, 
O bana: 
- Sc\·iyorum .. 
Di,·or Ben ona: 
- ScviYorum .. 
- Dıyl'.lrum. Bu muhablx>te ne 

-::rinır, ne sızı yok!. 
"" cıj:Prleriır.izı her doldu -

ruşwı· 

(Devamı vr.r} 

lngiliz hanedanına mensup prens.. 
lerin her biri mühim birer vailie 
ile memleketlerine hizmete çalı
şıyorlar. Sabık İngiliz kralının 
dünya matbuatında sevilerek ve
rilmiş husuı.i bir me•kii »ardır. 
Dük dö Viodsora taallük eden her 
bal.is gazetelerce ihmal edilmez, 
günlerce okuyucuları meşgul e
der. 

İngiliz orduları Avrupa kıt'a -
sına gönderildiği aylardıt Diık dö 
Vindsor Fransız ve lngiliz ordu
ları arasında irtibat zabitliği va
zifesini seve seve almıı;tı. Fakat 
İngiliz orduları Fransadan çekil
dikten sonra bu vazife de kalma
nuş, sabık kral nihayet geçenler
de Bahama adalarına umumi vali 
tayin edilmiştir. İngiliz matbua -
tının yazdığına göre Dük dö Vind
sor kardeşi İngiliz Kralından ye
ni bir vazifeye tayin edilm.,,,ini is
temişti. Bunun üzerine Bahama. 
) a tayin olunmuştur. Atlns deni
zindeki bu adalar çok güzel ol -
makin meşhurdur. 
Sabık kral memleketine hizmet 

için kendisine bir vazife verilme
sini daima istemisti. Fakat sabık 
kral içiu koca İngiliz imparatorlu
ğunda daha mühim bir iş yok mu 
idi?. Bu sual bir~oklarının zihnini 
me gul etmekten geri kalmamış
tır. Fakat Bahama valiliği az e
hemmiyetli değildir. Şu noktadan: 
Aınerikanın eu kibarlnrı, en zen. 

ginlcri Bahama adalarına gelerek 
kalmaktadırlar. Bunların orada 
kaldıkları ernada Dük dö Vindsor 
gibi Jl{'k rnühinı bir . ahsiyct ile te
ınaıt etnıcleri İngiltrrf! hesabına 
(ok İ)·i ucticeler \er~ceği ünıit e- 1 

diliyor. Sabık İnıriliz kralı sev -
diği kadından ayrılmamafc için ta
cını, tahtını feda ederek aşkına o
lau sadakatini ishal etmiş olduğu 
için bilhassa Amerikalılarca çok 
takdir edilmektedir. Sabık kralın 
sevdiği ve evlcucliği kadın şimdi 
Düşes dö Vindsor unvanını al -
mış bulunuyor. Kendisinin Amc.. 
rikab olduğu malumdur. Ameri -
kalıların Düşes dü Viudsora karşı 
da bu itibarin büyük bir merbu
tiyetleri var. Amerikalılar kendi 
henışerileri olan Düşese karşı bu 
mcrbutiycti daima göstermişler -
dir. Dük ile Düşesin uzun zamau 
lugiltereden hariçte yaşadığı de
virde Amerikalılar bunu daima 
mevzuu bahsetmişler, sabık kra
lın neden İngilıereye dönmiyerek 
memleketinde yaşamadığını gaze
telerinde hep ileri •ürmekten ge_ 
ri kalmamışlardır. İki sene evvel 
İngiliz Kra! ve Kraliçesinin Ame
rika) ı ziyaretleri esnasında da bu 
bahis tazelenmiŞti. Fakat dünyaya 
anlaWdJ ki sabık kral ile şimdiki 
arasındaki kardeşlik ı;evgisi hiç 
bir zaman eksilmemiş, karşılıklı 
bir hürmet ve muhabbet ikisini de 
bağlamakta bulunmuştur. 
Şimdi Bahama adaları valiliği

ne tayin edilmekle İngilterede 
kral ve hükumet Diik dö Vindsor 
için yukarıda işaret edildiği gibi 
pek mühim bir vazife göstermiş 
oluyorlar. Çünkii Amerikanın en 
ileri gelen nüfuz sahibi şahsiyet
leri Baha.mada sabık kral ile gö
rü tükçe lngilterenin bu barbi ka
zanmak dansı Amerikalılar ara
sında ıritgide tnl'aflar bulacaktır. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

Havana beyannamesi Monroc 
kaidesinin tevsüdir ve Amerika 
kıt'asının Avrupa ve Asya kıt'a • 
larile münasebeti bakımından bil• 
yük ehemmiyeti haizdir. 

Birimizin Derdi 1 

Hepimizin Derdi 
Yeşil köy gazinoları 

Yeşilköyde tüocardan E. 
Tunay yazıvor: 

·Kövüınüzıdeki gazinolar a· 
ra6ında. belectivenin ıröster -
dii!:i sıruflara dahıl olımıvan 
yani çay ve kahveyi beş ilcıı

= satması ıcabeden ba:zı 
gazinolar olıiı!A yedi bw;uk l<U· 
rııs fiat almakta ve yüz para 
a.vrı.ca puri>ue r istemekte -
d'ir. 

Beledlye.nin, sa'Y'five ver -
!erindeki kahve ve ııazino -
!arda sıkı bir kontrol yapa -
rnk ha>kın zararına meydan 
verilmemesini rica ederim.• 

<ıl 

a 



' ~· . e;~: ışıde oturan 1 Afrikada geniş 
.~~ 

4 
ihtiya1 harekat eylfılde 

~~ orhaklar,, başlıyacak ----
:;. ".ennraı Dö Gol yeni 
tli ır h' 
1.,.. ltabede bulundu 

n •ndra 4 .. 
ı l diiıı (A.A.)- General do 

in• n~lııJı~nı ~a~~~a söylediği 
ni \ttiı;ı a denuştır kı: 
bit ;e h.'.tıılekelerimizin kana ve 
bil · çiiııi~-ııaca~ ını bilmek lazım
a· ler;nd 11 Vi~ıde Bitl~rin gurle
rt· >la,,:: Ve :\lusolini1lin h~v • 

·ne ibliy an deh ·et içinde bulu
"" ''•lt artar diktatörlere itaat 

(; ••dir 
tli •nera1 d :.• 

er- d k~~v 
1
. 0 . Gol, bir Fransız de

iş· ~fıın11 e •nın teşekkül etmekte 
lııt•de''• ~ransız bahriyesinin 

si, .•~ •d ~~temlekeleri mu -
u· 

1 
'rh•st ef,'gıni söylemiştir. 

in Qdanı r~nsız filosunun ku -

11
• n ıı d ~ıra! lltuselier bugün 

o- "•klir •nı.z kuvvetlerini teftiş 
ds 1( . 

tal Haakon 
~ 68 Yaşında 
da ,ndra4( 
ş· "tve.; A.A.) - Reuter: 

ah ' il\ııaın ka1ıinesi azaları buı:ı'.:n 
a· .ltı:ına do~avına giderek Kral 
v· 1-nu ırn··ııuınunun 68 inei yıl 

.ılard llJıascl>etile sa-v~:ılarını 
b;:j:Cı.ııı •r: Londradaki Nor -
ld 'lı etı Başvekili B. Nv.ııa-

nutku 11 ~etıile ile kısa bir teb
". e '.'at etmiştir. Londrada 1 

"'a 1:ın Non·eçli kadınlar 
ba r.; en Yapılroış •oır Nor

Y"olt ! '". hedzye ctnişlerdir. 
llıuh~ilt~l'<Xl.e bulunan Nor-

1Lııa v r11ııeri umlJıllıi karar -

lscp~~ada 
;~ ~~~?l bulundu 

,;11riv0,. (A.A.) - Havas aiansı 1 

-'ll!l;ı~ 1 

it 
'ıı, 

ş· 

kltıı· an ö;;renik!i(t,ne naza
tı;'"Cnl lita . er orta Kabvlede 

ıJaııı cıvarında ıınühim pet- ı 
~J va0,ı;:ları hulınıışlardır. Son
Ş "n~tır 

1 lnghay'da bir 
Gh •. 

8Plnyol heyeti 
ı..'.~hai. 4 

a· ~.Yor· (A.A.) - D. N. B. 

· ,,_~aİ Do· 
~ . · . ıcna'nın riyaseti al-
i~~ :Sanı;ıhayda bulun~n 
~ ~ careı heyeti bwnın 
'<iaıı kaıb~Uatıııtoh.inouai tara-
B\ll ed..itmiştir. 

lngiliz kuvvetleri 
taarruza geçmek 

hazırlığında 
Londra 3 (A.A.)- Deyli Telg

raf gazetesinin Habeş hududun -
daki hususi muhabiri yazıyor: 

Ingiliz kıt'aları mümkün oldu. 
ğu kadar sür'atle hareket etmek
te iseler de geniş mikyasta hare
kat hava şartları dolayısilc ancak 
eyli'ıl ortalarında vapJlabilecektir. 

Ayda 1800 tayyare 
Stokholm 4 (A.A.) - İsveçli 

tekni:loçiler tarafından verilen ma
lüınata nazaran Alman fabrika - 1 

ları halihazırda avda 1800 tayyare 1 

ve 2500 !lllOtÖr iımal etımektedir. J 

Memleket nüfusu 
18 milyon tah

min ediiiyor-
(1 lncl ıahifeden devam) 

A)'bar yeni nü(us sayımı hakkın
da şu malumatı vermiştir: 

- Sayını yapıldıktan sonra, u
mumi yekunu 24 teşrinievvel ak
şamı. elde edeceğimizi ümit ediyo
rum. Bununla beraber, her vili
yetin nüfusu, umumi netice bek_ 
lenmeden neşredilecektir. Yeni 
sayımın sualleri eskisinin aynidir. 
Sadece iki tiıli sual iliıve cdilmış
tir. Biri çalışılan müessesenin yap
tığı iştir. ığer sunl de mesleki bir 
ticaret, sanayi veya ziraat ıne~lck.i 
ise, patron mu, müdür mü, kalfa 
mı, işçi mi olduğudur. 

Bu iki ttıli sual geçenlerde Ba
kırköyde ve İskenderunda yapılan 
tecrübelerde denenmiştir. Sayım 
nıemurlarını yine vali ve l.ayma -
kamlar seçecektir. Bu defa da iki 
yiiz bine yakın sayım memuru 
knl12nacağ-ımız1 zannediyoruz.> 

Umum müdür, geçen 1127 de 
yapılan sayımda nüfusumuzun 13 
milyon, 678 bin, 270 olarak te>bit 
edildiitini, ikinci sayımda bu mik
tarın artını~ clduğ"unun görüldü -
ğüuü SÖ} liyerck, bu dcfaki sayım. 
da da memleket nüfusunun 18 mil
yon etrafında olacağını kuvvetle 
tahmin ettiğini ilave eylemiştir. 

Kocam ö]dürme
sin diye kaçtım 

Slovak yadı. 
yahudi avukat

lara iş yok 
Hül..umet 

kararname 
yeni bir 
hazırlıyor 

Presbourg 4 (A.A.)- D. N. B. 
bildiriyor: Dahiliye nezaretine 
mensup ınebafildeıı haber alındı
ğına göre, Slovakpdaki Yahudi 
avukatlar pek yakında i~teu me
nedileceklerdir. Yahudilerin Slo
vak t3bii)·eti meselesi yeııiden 
tanzim ve tetkik edilecek bir ka
rarııanıenin de hazırlanmakta ol
duğu bildirilmektedir. 

Slovak devletinin kurulmasını 
müteakip siyasi sebepler dolayı -
sile memleketi terketmiş olanlann 
hukuku medeniyelerinden iskat 
edilerek mallarının Slovak devle
ti lehine müsadere eililmesi de 
derpiş edilmektedir. 

Almanyadan 
bu sabah iki 

talebemiz geldi 
Avrupada tahsilde bulur.ıın:tk -

ta olan taldbamizin mt-mldwte 
avdotleri· bi:ı:<.kıruia hü.kumet<,.'C 
vc.rilen emir üzerıne, bu talebemiz 
bu salbaıhtanıberi ıbirer >~r gel- 1 
mei(e ıbaşlaın,,,Jardır. 1 

Bu sab;.hJü konvan:;iyonelle 
Dresd'de kiımya tahsil eden .Müfit 
Erenli, Orhan Taman şehrimize 
dönmüşlerdır. 

Bunlar, Abıanyada halen üç yüz 
talebemiz bulunıclu~unu ve hep
sinin sa.kin sakin dt"!'Blerine de -
vam etmekte olrluklarını, Alman
ların Tünklere ~ taleobemizc ;,.arşı 
nyet iyi muamelede bulumn~ta 
oldll!klarını sövleımislt:'rdir. 

-00 

Lond;·adaki 
iki tevkif 

tirmektedirler. 
Londra: -i (A. A.) - Reuterin 

diplonı::atik ınuharririnin öğren -
dijtine göre Japon se{;Tİ l\takiha
ra Vetanado ismindeki büyük Ja-

... on tüccarının Londrada tevkif
leri hakkında tahkikat yapmak Ü· 
zere bugiin öğleden !ionra Hari-

., ~SON 24 SAAT 

Hadiselerin izahı 
- Bu to.h111 ııazısımn metinleri Anadolu ajansı 
servisi bültmlerin.den hu.lıi.sa edilmiştır -

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

stlyada buluınnakta olduitunu ve 
Fransız adliyesine talıınat ver -
dıj(i.ni de ilave etmektedir. 
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Reşit Paşanın Hatıratı ' 

ABDÜLHAMiT NASIL DEVRILDi? 
• """ \'azanlar : • ~ 2"""'"' 

lakendtt F. SERTELLi Cudeı Retiı VULARKIRAN 

Bu vaziyet karşısında Abdülhamide 
ve siyasetine nasıl itimat edilirdi? 

Tokyoda casusluk töhmetile tev
kif edilen on ik.i İngilizdcn sonra, 
Londrada da bir japon ticaretba
nes.inin ik.i müdürünün tevkif e.. 
dilmesi günün biıdiselerindcn bi
rini teşkil ediyor. İngilizler, bu iki 
tevkifin japonyada yapılan tev
külere bir mukabelebilmisil olma
dıP-ını söylemektedir. Bununla be
raber Londradaki japon sefiri 
mesele hak.kında görüşmek üzere 
hariciye nezaretine gitmiştir. 

~ereıdeki Fransızlar da hür
riyet, müsavat w uhuvvet keli -
melerinin ilık harflerini tet;ıkil e
den S E F rernzile • ki serbest 
Fransı.zları.n kabul ettikleri 
remiı: olmuştur - Havas aj arı
sının Londra şube•ıni Fran -
sız isti.lıbara.t a;aru;ı olaraık yeni
den tesis etmişlerdir. Bu yeni a
jans Büyük Briıtanyada ve Al -
ıınanva hakiımlyeti ola:nıyan .ver
lerde ıbulwıan Fransızlar için ha
vadisler neşredecektir. 

Hadisatın birbirine ne kadar 
benzediii'ini görüyorsunuz ya, bu 

1 vaziyet karşısında Abdülhamide 
ve onun siyasetine nasıl itinıat e
dilebilirdi?. 

şanın sözü pek doğrudur. Fakat 
Rüştü paşanın itham mazbata -
sında muharrer takiririndc iki 
lakırdı var ki burada siz söyleme
diniz. Biri bu tefenühatın sofra 
başında olduğu ve dığeri hu sözü 
ötekinden berikinden du)duğu 
fıkralarıdır. Bu sözlerde ilave o
lımduğu halde anlaşılıyor ki mü
şarünileyhin iclB! dediği eşhasın 
birisi şimdi şurada me\'cut olan 
şu ~azeteci Mithat efendi ve şun· 
dan bundan işittiğini beyan eyle
diği tefevvühat dahi benim beş se.. 
ne mu~addem Avrupaya gitmek 
üzere Istanbuldan çıktığımın er
tesi günü gi'ıya sofra başında ben
den işitnıi~ olduğu lıikiiyesile .. 
leyhimde yazıp •ermi olduğu va
rakasında münderiç izvi~·attır. Bu
nunla A1>üliı.ziz merhumun irtihali 
vak'ası arasında dört beş ay za
man olduf;nndan ana taalliıukıı ve 
burada zikrinin münasebeti oltna.. 
yıp eğer başkaca andan da bah
solunmak istenilirse cevapları ha
zırdır. 

UZAK ŞARK VAZİYETİ 
japonlar Uzak Şarkta yeni bir 

idare tarzı kurmak vaziyetinde 
görünüyorlar. Şarki Holanda Hin
distanına japonya tarafından hu
susi murahhas olarak gönderilen 
General Kumak.i şu sözlori söyle. 
miştir: 

AÇLIK 
Fransada tekrar nesrndilaneğe 

ba.şlıyan gazetelerden jurnal Fran
sız ziraat nazırı Kaz..W~nun bir 
beyanatını nesretıınektcdir. Bu 
•bov anata pöre, Fransada benzin 
aırlır. Bwıa karşı odun kömürü 
ile müteharrık gazmenli vesaiti 
na.klıve kullanılocaktır. 

Süt ve tereva.i!ı sarfivatı hak -
1<,n;Ja da şiooı:lctlı tııkvidat kona -
caktır. Zeyıınvai! müsteınlu.<e -
!erden ııe1dıği ve naklivat da ya-

•Şarki Holanda Jlindis.taru ya
bancı müstemleke sıfatile uzun 
müddet istismar edilmiştir. Dolan
da adalarıoın ebediyen bugünkü 
vaziyetlerine terkcdilnıesi, Asya
da kurulacak -·eni nizam ile kabili 
telif degildir. Manevi noktai na
zardan şark milletlerinin istiklal
ler~ne kavu~malarını kola,·la!<tlır -
mak lıizııudır. Holanda Hlndi~ta • 
nınıu petrol, kalay ve kau.;ukları 
dünJa için mühin1 bir pazardır. 
japon;·a bu maddeleri inhisar al
lına al.ınnk istemez. Fakat hakka
niyetle tevzii çarelerini araştır
maktadır. japonya, bunu yapıır -
kcn, Anıerika ile ihtilafı göze al

. pı:"1!Yladığı kin Fransa.da zeytin 
yatı kalmaıınış 11ibidir. Keza Fran
sada şeker bulmak da güçlesmis
tir. 

malıdır .• 
ÇINLILER NASIL DÜŞÜNÜYOR? 

japonyanm Uzak Şarkta kur -
mak istediği )·eni nizam haknın .. 
da rin gazeteleri a~~ğıdaki tefsir
lecde bulunmaktadır: 

1- japonya Çini feth,!mek e
melindedir. 2-- Cenup denizlerin
de gcnişlenıek arzu.),undadır: 3--
japon siyaset ve iktısadiyatıııı fa
şist planına göre tanLim edecek.
tir. 

Gazeteler, jaı>onyanuı bu cnıcL 
]erini tahlil ederken, Çiıı\n de 
harbe devaın için azmini teyit et
mektedirler. 

AVRUPAYt.ı. GELİNCE .. 
Son U saatte gelen haberlere 

bakılacak olursa, Alınanlar, İn -
!!İltcrcyc kar~ı taarruzdan vaz -
r;eçmiş gibi görünüyorlar. 

Bununla beraber lııgiltcrede ı 
mul..avemet teşkilatı gittik~c kuv- 1 

.-etlcnmektedir. Londradaki Fran
su.: Generali Dö Gol karargilhıuın 
neşrettiği üçüncü tebliğınde de 
şöyle deniyor: 

ıBALKANLARDAKİ VAZİYET 
Bu.!garistanın Romanvava d"Cr

meyan etti.iü talepler ha,'k;kmda bir 
kac ııüne kadar vasıtaısız rniiza • 
kerlerın açılması bokl=ektt'<iir. 
Fakat Macar mehafilinde müza
kerelerin çok uzun S'Ürecel!i ve 
mtWl<ül olaca1'iı kanaati vanlir. 

Her neka.dar Macar matbua~ı 
va.zmaıktan imtina ediv<)rsa d'a 
M:ıcaristan ve Bu!Jraristanla do.l(
rudan cbğruva :ınlasmalar yap -
ınıası hm;usund:ı Almar:vanın, 
Bükreş h~·.:ümctine yaptıgı teş -
viklcr bir neticenin sür'atle elde 
edilmesinin ihtimal dallilinde ol
madıil;ı manasını ifade dmektedir. 

Hariciye nazırları arasında ce
revan edecek iptidai ictimadan 
sonra ·her ha.ide uzun mıünaka -
şaları intaç edccok teklif ve mu
kaı'>il teklifler yapılacaktır Bina
enaleyh e"lülün varı.sır.dan ev -
vel hiç bir neticeve varıl:ımıva -
cağı zannedil.mı"'~t!'dir. Diğer ta
ratan, inııilterove karsı vapıla -
cak taarruzun dcvl!">nlı surette 
taliıki d<J;ayırule hanbin tahminden 
uzun sürmesinin muht~J bu -
lunduğu anlaşümakta ve bu halin 
de her halde Avrtl'l')3nın cenuı:ıu 
sarıkisindeiki vazivete tesir ede -
ceği muhakkaık bulunmaktadır. 

.İngiliz hava kuvvetlerinin Al
manva üzerinde yaptıkları hare • 1 

kata tayyarecileriıniı. de iştirak 
etmektedir. Tayyareler Haıuer - 1 
deki sun'i petrol imaline mah • 1 •• •• } 

sus depoları bombardıman etmiş- yere tukuren er
lerdır ... 

ingilterede muhtemel bir Al - l •• d J 
man taarruzuna kor~· çocukların e rnuca e e 

Halbuki, İttihat ,.e Terakki el'
kiinı hala Ahdulhamidin yeni in. 
kılaba intıhak edebilecegine ka
nidiler .. Ve işte en büyük fenalık 
da buradan doğuyordu. ,,. 

Avrupa, bu hailenin 
uzaktan seyircisiydi 
O heyecanlı günlerde, Abdülha-

midin P"izli bir rol o;ynıyarak, bir 
çok dej;erli kimseleri yere vurma
sından korkuluyordu. Gerçi, bu 
korkuyu, kendini hadiselerin he
''ecanına kaptırmış kinıscler his 
ve izhar etmiş dej;ildi. 

Bu korkuyu. çok yakın bir ma
zinin dehşetli hatlralarını henüz 
unutmaış olanlar lıi5'ediyordu. 

Abdülhamit vaktile Mithat pa
şayı da böyle nvlaıııanıış nuydı?. 
Eğer İngilterenin İstanbul sefiri 

Lord Dofrin arayu girerek, Kızıl
suli.anı sıkıştırmaını~ olsaydı, Mit
hat paşa. istanbulda iken, mah -
kcn1enin verdiği i.1an1 kararile ipe 
çekilmiş olacaktı. 

i\laamafih Mithat pasa - İngil
tere sefirinin mL:dahalcsine rağ
men - sureta idam cezasından kur
tulmuşsa da, Taife nefyedilmek.le 
~ i.nc idaına mahkllm edil mis de -
mekti. 

Abdülhamit, illitha t Pa~a gibi 
bir hürriyet fedaisini idan1;;. nıah
künı ettirirken, onun idant edil -
nıcsine kimler taraftar olmamu;tı? 
İlk safta Mithnt pasanın dostları 
bulunuyordu: Hem de Cevdet, Os-
man, i\lahmut Nedim paşa gibi ak
lı başında kimseler. 

10 temmuz inkılabında da En. 
veri, Niyaziyi, f< .. ethiyi ve o safta 
çalı,,.an hiirriyet fedailerini ipe 
eötürecek kimselerin mevcudiye -
tinden bihakkın korkuluyor, Ah
dülhamidin sinsi siyaseti, ileriyi 
görenleri düşündürmeğe başlı -
yordu. 

Yeni n2Sil, l\liUı~I paşanın 93 de 
kanunu esasi ilin edildiği zaınan 
Abdülhaınidin bu büyük ,atan
se.-eri niçin ortadan kaldırmak is
tedii:ini bilmez, 

İlkönce şurasını söyliyelim ki, 
Mithat pa a bu memlekette hür -
riyst.in temeliydi. Abdülhamit onu 
boğdurmakla, (hürriyet) i boi -
durmuştu. 

l\lithat Paşanın muhakemesi es. 

(Devomı var J 

Taksim Belediye 
gazinosu bugün 

açılıyor 
Beledivenin büyük mnekl<'l' ve

rercl:, masraflar yanarak Tuksim 
bah~inde irı"1 ettirdil?i büvük 
gazino; bugün saat 17 de Vali ve 
Belediye reisi Doktor LiıUi Kır
clann el ile açılacaktır. 

Bu münasebetle l?llZino ve bah
ce ~iislenmiş ve dav~tliler için 
mıikellef bir <:av sofrası tıazı.r -
larunı.stır. 

Bugiinhu at 
koşuları 

(1 ıncı sahifeden dt>vamj 
Mis, Danıdidir. Fakat bu çok he
yecanlı ,·arı:;ta hic de yabana atı
laını yacak olan Tomru ile Kami
sar j, :bilhassa Tamru öyle bir şa
şırt.ma yapabilirler kı buna hay
vanların kendileri bile sasa k:ı -
lırlar. Fakat bu yarışın asıl sun
turlu sürorizini bu varışta hi-ç 
de umulmıyan Taşpınardan ve 
hele Yatağandan heklivenler de 
varciır ki biiyle .bir sev olursa bu 
atları tutan O'YUJ1CUların çok faz
la yüzleri i!Ülecck demf'lldir. 

S Rar Generah 
%ı,. ofyaya döndü 

ı .. .,,. a 4 (A.A ) . 1<t •Yor: · - D. N. B. aıansı 1 

ı· . aı Sor· • 

l ci:vc nezaretine gitnıiştir. Japonya 
sefaretinde beyan edildiğine göre 
bu iki Japon tüccarı uzun ıaınan .. 
danberi İngilterede yaşamakta ve 
İngiliz - Japon ticaret ve iyi ınü
nasebetlerinin inkişafı için büyük 
gayretler sarfeylemekle tanınmış 
yüksek ve dürüst şahsiyetlerdir. 
Japon se!areti İngiliz hiikiımeti· 
nin bu kararını anlamak husu
sunda miişkülôt çekmektedir. Ja
pon malı! Heri iki memleket arİı-

(Birın<'i sahifeden cleı·am) 
fikası arasında aıd.liveye intikal 
etmiş bir talak davası mevcuttur. 
Kajın cıddi talak se<beıı:ılen ııös
tererek kxıcasından ayrıiıma da
vası aQ1T11ştır. Dava son sa".!ha.da
dll'. Mahkeme, bu zata yavruswı.u 
haftada -bir defa ııörunek hakkım 
vermiştir. 

. jesi kabul edilmiştir. Projeye na· (Birinci sahifeden devam) 

1 

tahliyesi hakkında bir kanwı pro-

zaran, nakliyatın yapılması bü • lor ,\li Rıza ile de ııörüsmü::;ıür. 
tün muhariplerin Amerika gemi- Sıhhat miidürıl Ali Rıza tellil 
!erine seyrüsefer ruhsatiyesi ,·er- kullanan dokborlar hakkında şu 

nasında, bu büyük vatanperverin 
mahkemede - Abdülhamidi kaste
derek - verdiği cevaplara kısaca 
şöyle bir göz atalım: 

•Mahkeme reisi- Rüştü paşa
nın takririnde sizin taklibi idarei 
devlet için bazı ecla! ile te!evvü
hatta bulunduğunuzu müşarüni
leyh de tasdik ediyor. 

Birinci, ikinci ve dördüncü ya
rışlara ı:ıelince: Bunlardan birine 
kıoşuda eğer Yüksel koşmaz.sa çe
ikişme Vural ile Yaman arasında 
olacak ve biree ıbahsi Vura! ka -
zanacaktır. İıkinci ''arısta Umacı 
Ü<; arkadaşını korkutacak. dör -
düneü yarısta da bu senenin es -
siz kahramanı Yüksel arkadaş -
larına taıın manaısilc tas çıkaracalıı 
tır. i· 

~ olan ıs Almanya.dan avdet 
~. ~ .• general Chckoffu ka -
~ "' 

11el'diiti izaihatı dinle -

01lı•nya toprak 
t.n~Vtrıniyecek 

ı llt her\4 (A.A.)- Romanyad.a •t• ~lts0ı;11~ltıaııdan ziyade Bitler 
l ı ~ 11 lerag~ 1!arafından emredilen 

hllıaitıad 111" karşı muarız bu
""ın' it, 
~•n ır tııuha{ . 1 . it nanıe ız ar 10 bınlerce 

1 
llıa ger· ~~Şredcrek, Rumen 

~tı.ıı Veh~ 0~,emesini ve hali 
'Ilı tav . nıetını müdrik bulun

st~e • •tınektedir. 

cıh d iki ve e oturan 
· l?enc kadın 
\ilik -·-ıp . 
ahvec~ı~rnek isteyince 

ının taarruzuna 
U" t lt•sıııı gradılar 

1 'llıit Paşada 
ttı· e is1ll· oturan Hacer ve 
it '"de hirı~~d~ iki kadın Salih 

ııı·· ••nı k h •nt llddet 11 a vesine gidip 
ahaa'la kab~!u.rınuşlardır. Ka -
•lk, lıaştaııı.- cı. arasında musa

j~!•t pk gitmeı.'. nıha~·et kadınlar 
•tın, _alıvecı h~lt·nuşlerse de, bu 
'·ni··'•t•ıııişr raı daha oturma
•t~'ni sö ./" Kadınlar vaktin 

ı,llıi ;•>la~ ~c '~•tek yerlerinden 
•la, ş •rse de kışarıya ~ıkınak is
deın~"a dikit' . nhveci Salih kar-

lı~Y11••<kletrıı~ş ~-· bir :vere gi-
uıı ·· 1 so•·le · t' 'l\lg U7.e • .r mış ır. 

b,ı •• ~' 1 ha ·ı:•ne şiddetli bir ağız 
' ~n <• nıış b' d b' "~•lı.t .. &lilı k h' '.' en ıre nsa-

'-dıtıı "11 elin a. \ıes.ıniu önündeki 
lk1t;

11
. 8tııı u, e. geçırdiği taşları 1 

l 
1 d •rıne f ı t lakl e Yarata ır a mı. ,.e her 

r ,,. •nd. 1 1 
nııştır. 

1 • " d ~ • ık"k n !ıra •nlnr t dı a! yapılmakta-
• • avı altına alın.. 

Mahkemenin kararının tatıbiik 
edildiği sıralarda, bundan bir 
.müddet evvel bu zat yavrusunu 
kucaıklayrp scvW,iti bir sırada na· 
sılsa ıkaçınnağa teşobbüs ediyor ve 1 

bunda muvaffak oluyor. ı 
Yavrusunu kay'beden ana bir 

taraftan zaıbıtaya müracaat ooer- 1 

ken ote taraftan da ;ryrürrıak ü
zere bulunduı\'U kocasını ve yav
rusunu arıyor. Nthayet kocasını 
Kemeraltı otellerinden birinde bu
luyor. Çocuğunu soruyor, Koca;;ı: \ 

- O. muhafazam altındadır, dı
yor. Onu art>k .ııöremezsin. 

f'ocuğu icin t:trevcn kadın ağ
Jamağa_ ba'lı ,or.. Ka-dı~ın idıelia - 1 
sına ııorc kocru;ı, kenıdisıni tEJhdit 
ettiği su·aıda ~'OCu)!uıı cesedini bir 
iki saat icinde gfutereccğinı söy
lemi< .. Bunun üzerine zabıta e<>
cuğu buluyor ve fakat bun.dan 
sonra .İ;ıpanyola çocuk teslim c -
dilmiyor. 

İste bu lror.ku iledir ki İsviçreli 
kadın oocuğu alarak İ>ımirden ay
rılmıs, ayrılırken de za.bıtayı ha
ll:ıerdar etmiştir. Kadın, tocasının 
çocuöunu öldürecei!ınden ürktü
l(ünü sövlemektedir .. Kendısi seh
rimi:ııde -hır otelde misafirmiş. 

İ.'lpanvol zat ise Avrupaya ııit
mek üzere bulunduğundan çocu
i!unu son defa ııörmeile taliptir. 
Daha dıoll,rusu iddiast bu sekilde
dir. Hadise de bundan ;,barettir, 

Almanlar taarruzdan 
vazgeçmedi 

(1 inci sahifeden devam) 
nınm arifesinde yapılmıstır. Çör
çil 1914 • 1918 harbinde büyük e
hemmiyette rol oynamıstır. İngi
lizler, kendilerini zafere sevkede
cek olan bu harbin neticesini iti
matla beklemekte<'~ .• 

sındn cari olan münasebetlerin 
bil!>assa çok nazik bulunduğu bu 
sırada hn tedbirlerin Japonyada 
doiurabileeei(i akisler hakkında 
endişe etmektedirler. A:vnı mah
filler mcS<'le~·i menfi bir tanda 
müta)ea etmemek veya izam ~di-
ci miitn1ealarla vahimleştirmc .. 
mek arzusundadırlar. 

f,ondra: 4 (A. A.) - Japon SC· 

{iriııin Hariciye nezaretine yaptı
ğı ziyaret esnasında Lord Halifnx, 
sefire tevkifatın yabancılar bek· 
kında cari emirnameye te\•{ikan 
ve ınilli en1niyet iC'aplarından ola
rak yapıldıi':ını ve hiç b'r sıır~tle 
btı tevkifatın Japonvada te ·kif 
edilt'n İngilizlere hir mukabele 
bilınisil olarnk tevkif edilemiye. 
ceğini sövlemiştir. Japon sefiri, 
mevkuf iki Japonyalının İngilte. 
renin emniyetine karşı hiç bir s•1ç 
iş1eıncdik1crinin sür'atle ınevda-
nn çıkacağını saınimiyctlc ümit 

ettiğini beyan ctmiıstir. 
l<r-

Yunanistanda ve Ro
manyada mahsul 

vaziyeti 
<Birinci sahifeden devam) 

deği 17,700. ı:ımnuk 16,000, bu~ky 
- }H,ktar .ba;;ına - 820 kilo. 

Roma 4 (A.A.) - D. N. B. bil
diriyor: 

Be•'llClmilel ziraat enstitüsü, 
Yunanistan ziraat nezaretinin bir 
ı:ıaııonınu ncsretıınektediı·. 

Bu rar>0ra nazaran bu senenin 
rnahsu1ü hakkında tahminler a.sa
~ıda l?Österilmisbir: 

Buii!dav 2.058,000 kental. cav -
dar 2 040,000 kental, Yulaf 1,074,000 
kental. 
••••••••••••••••••••••• ••• 

Diş Tabibi 
Ratip Türkoğlu 

Adres: 8lrkeeide Viyana oteli sırutı 
birbıcl kal No. 28 

fdııayene N&U: ÖıilcdeA llOW"a 14.n, 

mesine bağlıdır. Çocuk nakline sözleri söylemi.ştir: 
tahsis. edilen gemiler Avrupaya •- Bazı doktorların İstan'bula 
dönüşte hamulesiz, silfilısız ve ııelen zenı:ıin ıhastaları kendi mu-
hinıaycsiz gideceklerdir. avenclıaneleırine cefu(,tanck ıcın 

İNGİLİZ GEMİLERİNE lromisyoncu!ar kullandı('l Sıhhat 
BİR HAVA TAARRUZU Vekaletinin malümurlur. Veka -

İtalyan tebliğleri, Balcar ada- lcıt bu i:;le esaslı surette müca -
!arı civarrnda iki saffıharp, lhl dele etmektedir. Zabıtam:z da, bu 
tayyare gemisi ile daha kü~ük ı?ibi kimseleri takip ediyor. Cün:nü 
cüzütamlardan mürekkep bir İn- me~hut va'!lll1a.k çok zor oldu,ğu 
giliz filosunun Cebelüttarıktan icin henüz kimse vakalaııı.'llamı.ş
gelirkcn, İtalyan tayareleri tara- tır. Biz de. Sıhhat Vekaletinin 
fından bombaya tutulduğunu bil- emri üzc.rine mücadeleye devaıın 
dirmektedir. Tehliğ-e göre, dafi ediyoruz. 
topların ate~ine rağmen, bombar_ Son zaımanlarda İstanıbul:la 
dıman çok şıddetli olmuştur. Mü- ro.hte dieçilerin de türediğini j?Ör
teaddit gemilere biiyük çapta dü..<.. Bunlar hakkında da sı.kı kıon
bombalar isabet etmiştir ve bir trol 'Yapı1maktadır. Ve ya>kalan
saffı harp gemisinde yangın çık- dıkları takdirde ağır cezalara 
mıştır. "'' ptınlacaklardır. 

Bu muharebeden başka deniz - Bu ır.evsiınde tifo ve tifüs gayet 
!erde yeni bir hadise olmamıştır. az ol.muştur. Ancak h~l'ta.da bir 

Fransız tayyarclrinin de Al - va.k'a;a tesadüf ecl.ilım<!ktedıır, bu
manyaya l.'.icunıa iştirakleri mü- nu da noıımal telakki cıtımok icap 
nasebetile bir gazeteci General eder. 
dö Golden mahkumiyeti hakkın- H:ılkın vere tüküııme itiyadı ile 
daki fikrini sormuştur. de mücadıcle edilecektir. Malze -

General bu suale şu cevabı ver_ me bu.'ıranı vüzünden ver€1Inliler 
nıiştir: icin yatak adedini arttıra.mı vo -

• Vişi hükfı.ınetinin hareketini ruz. Yine demir boru tedarik e-
gavrivarit görüyorum. Hesap, deınediği.miz icin i.çileın.iyecek hal-

zaferlcrden sonra görülecektir., de bulundui7unu Vakiilete >bildir-
İngiltere hükiımeti Amerika - d~imiz sular da maalesef kulla

dan tayyare mübayaatma devam nılma'kta devam edecektir.• 
etmektedir. İngifü mübayaa ko • 
misyonu, Amerikanın İngiltereye 
yanmakta olduğu tayyare tesli -
malının ayda tahminen 300 yani 
nisan ayma nisbetle 100 fa;la ol
duğunu bildirmektedir. 

İng-ilterenin, Amerikadan yap-
tığı harp mal%emesi mübayaatı 
halihazırda iki milyar doları geç
miştir. 

SİYLSI VAZİYETE GELİNCE.. 
•Taymis• ııazetesinin Liıllıon 

muhabiri, isgal altında bulun.m.ı
yan Fransada, Ahnanlann inılıi -
lalci bir takti.'< takln etmekte ol
duii'unu y - "'"la'.dadır. Bu muh:ıbir 
Gt:Sta.ııonun birQOk azasının Mar-

Saç saça, 
başa! 

baş 

Fatı"hde Sinana.i(a mahallesinde 
Fazilet edkaıPnıda 41 nwn;ıracl!a o
turan Şaheste isminde bir .kadın 
ayni ımahalle:lıe oturan Ali kızı 
Firdevs ve Remziye i'smind'e di
ğer iki kadınla ıkavııava tutus -
muşlar, Rencive ile Firdevs ille 
önce Şahesteyi el:bir!iğile adama
kıllı d.öğ,diikten sonra, ellerine .ııe
cirdikleri taışlaTla da 7.avallı ka -
dını başından yaralımııslard.ır. 

l\lithat paşa- Evet, Rüştü pa. 

Asker gözile 
cepheler 
rı iTJ.Ci salıi leden devami 

taarruzu günlerindeki şartlar, pet. 
rol hususunda bakidir. 

/l.lmanyanın harp halinde sene
lik petrol ihtiyacı 35,000,000 ola
rak tayin ediliyordu. Şimdiki ih
tiyaç bundan aşağı dei;il, yukarı -
dır. Hele 941 senesinde hava filo
ları asgari bir buçuk misli arta -
cağına göre lüzumlu olan miktar 
50,000,000 tona kadar çıkacaktır. 

Almanva elindeki stoku tüke -
tiııce bu milyonlarca tonluk pet
rolü nerelerden tedarik edebilirT 

Alınan istih•alatı biraz artmış 
olsa da değişmemiştir. Almanla
rın s.un'i ve tabii istihsaliıtı sene
vi 4,000,000 tonu geçmi;·or. Buna 
bütün Rwnrn istih,aliitının da 
Almanyaya tahsis edilecej:ini dü
şünsek bile, arada kalnn farkı;ı 
tela!isine iınkiın yoktur. 

Rus rnenbalarından ne derece 
istifade olunabileceği, şimdiye ka
dar yapılan tecrübeler ve hesap· 
!arla malılm olmuştur. Rusyadan 
Almanyaya yapılacak nakliyatın 
Pahalılığı ve uzaklığı o taraftan 
da pratik bir hal çaresinin çıka • 
nlam.ıyacağını göstermiştir. 

şu halde, aündenberi italyanlar 
tarafından çıkarılan şayiaya inan
ıruık pek doğru olmaz zannında -
yız. 

O şayia da, İngiltereye karşı ha· 
zırlanan yild.ırım taarruzundan 
vazgeçildiği haberidir. 

Bizce mihverciler harbi bitir -
mek üzere herşeyi göze alarak 941 
den evvel harekete ge~mek. ıuec
buriyetindcdirlcr. 

---~~~~~~~~~~~--=-·_;_~~~~~~~~~~~ 

Dördüncü koşu: Üc ~ daha yu
karı yaı;ta halis ikan İn~iliz at -
la:rına mahsus olun 2400 metre 
mesafesi olan bu !<osunun ikra -
miyeısi 850 liradır. 

Bu koşuya Alcevlan. Povraz. 
Bercesta. Nirvana. Ü nkeıs. C.,.;u.r, 
Fru~Fru isminrleki atlar ııi.recek
lerdir. Bu lroşunun favurisi Poy
raz ve Alceylandır. 

Beşinci lrosu: Dört ve daha yu
karı vasta verli varım .kan lnziliz 
atlarına mahsus o .ıp 2400 mctre 
mesafesi olan ını kosunun 570 !in 
ikramivesi vardır Bu kosuva To
ımurcuk. Yüksel. Kara.kus. Ya -
man adındaki atlar ııireceklerdir. 

Bu<!ılnkü kosularda ciJ'te bahi.9 
3 - 4 üncü 'kosularda ı.kili bahis 
lbeısinci kosuda. üclü bahis de 
3 - 4 5 inci ikosular arasındadır. 

liı:l!IE 
- """" "'""'"'" 1 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 K\'f 

18.- Program 
18.05 Caz müzi<Ti (p!.J 
18.25 Hafif melodiler (pi.) 
18.45 Radı.ıo caz orkestras-
19.30 Türk mibqi 
19.45 A;ans haberim 
20.- Türküler 
20.15 Türk mii..""İqi 
20.45 Konuşma 
21.- Fasıl 1ıeııetı 
21.30 DokUZ1Lncu. senfoni 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 A;ans spor •~rvi4i 
23.25 Yannki program 
23.30 Kapan4 

• 



KIZILAY 
Hastabakıcı Hemşireler 

Okulu direktörlüğünden 
Okulunıuz yeni ders yılı için talebe kaydına başlamıştır. Okul e:eeeli 

ve parasızdır. Genç k1zlarımızı hemşire ve ziyaretçi hemşire yet.iatirmelt
tedlr. Tahsil muddeti üç yıldır. Derı;ler teorik ve pratiktir. Talı6il müdde
ti zarfında talebe modem ve konforlu bir yuvada yaşar. Bakım ve tedri
sat mükemmeldir. Kabul şartları: 

1 - Türk tebaası olmak. 
2 - Sıhhati yerinde olmak, tahsile ve hizmete mini hastalık ve ku-

suru olmamak. 
3 - Yaşı 18 den aşağı, ve 25 ten yukarı olmamak. 
4 - İ!tet ehli ve iyj ahlruc sahibi olmak. 

5 - En oz orta tahsilini bitirrıu:ı olmak veya bu derece tahsil ettiğini 
vesikalarla ishal etmek. ... 

6 - Evli bulunmamak. 
7 - Altı ayhk te<:rübe devresinden sonra okulu veya beş 9enelik mec

buri hizrnetı dadan evvel mesleği lerk:eylediği veya mecburt hizmet esna
~anda evlcnWği takdirde okul tahsil masrafını ödiyeceğine dair noterden 
musaddak bir tanhhütname vermek. 

Kaydolunmak ve daha fazla izahat almak için İstanbulda Aksarayda 
Haseki caddesinde okul direktörlüğüne mü.rcaat edilmelidir. İzahat almak 
için yazı ile de miiracaat edilebilir. 

İST ANBUL DEFTERDARLIGINDAN: 
.ıı adı vo 

•oy adı 

Lambirini vasisi 
Hristaki Atana.yadis 
Hasan 

Rabia Firdevs 

Edvar 

Jak 
Liıesi 
Cemile 

Minerva 

Karınelo 
Habibe 

Emsal 

Ahmet Nuri 

Ölünün 
adı 

Petro İs· 
tefanidis 

Adviye 

Şerife 
Nuriye 
Paskal 

'.t1.leksandr 

• 
• 

Hediye 

:Marika 

, 
Hürmüz 

Yusuf 
İzzet 
Ayşe 

Faruk 

İstanbul 

Ay~e 

Defterdarlığından: 

Adres 

C. Ağa Papaz 
oğlu N. 5 
O. Ağa Ha
sırcıbaşı 22 No. 
C. Afl.a Ha
sırcıbaşı No. 50 
C. Ağa Moda 
Cad. 192 No, 

• • 
• • 

Suadiye Hat 
boyu No. 28 
R. paşa Ka. 
rakolhane Cab-. 
125 No. 

• • 
G. Tepe Kayış-
dağı Cad. No. 1 
H. paşa Nıtbi 
zade No. 77 /79 
O. Ağa Baha
riye Cad. No. 6 

• • 

lbbaaııa- Yılı 
me No. 

28/308 

19/205 

28/142 

2/55 

2/54 
2/53 
3/46 

8/35 

8/36 
20/13 

20/21 

19/232 

19/233 

937 

939 

938 

932 

932 
932 
9;'J6 

916 

936 
939 

939 

939 

939 

Matrah Gayri Zam YekClıı 

245.90 

1633.00 

6738.10 

4251.00 

4251.00 
4251.00 
2645.23 

328.00 

328.00 
240.00 

560.21 

614.22 

1842.65 

menkul 
veraset 
19.48 

27.64 

172.14 

99.53 

99.53 
99.53 
49.36 

4.92 

4.92 
2.4-0 

6.20 

7.28 

31.81 

8.89 

13.82 

34.43 

.98 

.98 

.48 

l.~ 

6.37 

23.37 

41.40 

206.57 • 

99.53 

99.53 
99.5~ 
49.36 

5.90 

rı.w 
2.38 

6.20 

8.74 

33.22 

15 EYLÜL 1940 DAN SONRA MtlRACAAT KABUL EDİLMEZ. 

Kadıköy Maliye Şubesi mükelleflerinden olup yukar:da adı ve ikam~tgah adresleri yazılı eşhas 
kanuni ikametgahlarında aranılmış ve tebelluğa salahiyetli bir kimse de göstermem~ bulunduklarından 
hizalarında gösterilen yıllara ait v~raset ve intikal vergisi ve ceza zamlarını havi )hbarnamelerin bizzat 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,kendilerine tebliğine im.kan bu!unamamı.ştır. 
• Keyfiyet 3692 sayılı kanunur. 10 ve il ci maddeleri hükmüne tevfikan tebliğ yerine kaim olmak 
lstanbul P. T. T. Müdürlüğünden : üzere ilan olunur. (6901) 

İdare ihtiyacı için JOO adet saplı baltanın alınması paz.arlıga konulınuş

tur. Pazarlık 14/8/940 tarihine nnis..ı.dif çarşamba günü saat 16 da B. postahane 

binası karşısında Valde hanının ikinci katında levazım ay. Ş. Md. muavinliği 

odasında toplano.cak müdürlük alım satım komisyonunda yapılacaktır. 

Muhmmen bctlel beheri için 160 kuruş hepsinin 480 lira olup muvakkat 

teminat 36 liradır. 

Orta Mektep Mezunları!la 
Hayvan sağlık memurları ve nalbant mektebi müdürlüğünden: 

Tahsil müddeti iki yıldan ibaret leyll ve parasız mektebin hayvan sağlık 

memurları kısmına orta mektebi pek iyi vesa iyi derecede bitirmiş olanların 

kayıt muo.melesine ba~lanmıştır. 10 Eyhll 940 gününe kadar devam edecek olan 

Alfıkadar olunduğu takdirde fennt ve idari ~artnamelerini görmek üzere kayı• şartlarını istekliler vilfiıyetlerde veteriner müjürlüklerinden kazalarda 

müdürlük idari kalem levazım kısmına pazarlık gün ve saatinde de muvakkat veterinerlerden ve İstabnulda Selimiyede mektepten öğrenebilirler. (6001) 

teminat makbuzunu h5.rnilen mezkür komisyona müracaatları ilô.n olunur. 

•6798• 

Devlet Demiryolları ve Limaoları İşletme 
U. İdarc.&İ lıinları 

Aoluhammen bedeli 1<!10 lira olan motörlere mahsus 150 adet 

contası. 150 takım iki dış ve bir ortadan mürekkep eksoz contası 

santrfüj contası şartnamesinde yaz.ılı vasıflara göre 12/8/1940 

saat (10,30) on buçukta Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 

tından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

silindir başlık 

ile 150 adet su 

pazartesi günü 

komisyon tara-

Bu işe girmek i.itiyenlerin 105 lira 75 kuruşluk muvakkat teminat ve kanu

nun tayin ettiği vesaik.le birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü:a-
caatları 15.zımdır. 

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. 

Eti Bank Umum Müdürlüğünden: 
Resmi Daire ve Müe31e.selerin onnrı dikkatine 

Kok satışı icra vekilleri heyeti kararile Etı Banka verilmiş olduğundan 

resmi dalre ve müesseseler kok ihtiyaçl.lrını doğrudan doğruya Eti Banktan 

maktu fiyat üzerinden ve münakasasız temin edebilirler. Binaenaleyh, depodan 

alacaktan kokları nakil için van;a kendi vasıtalarını kullanarak, yoksa nakil 

hususunda müteahhit bularak ihtiyaçlarını halka ait talep b.:hacümü v.iki olma-

dan ve bir an evvel Uımin etmeleri 1A7.ırndır. c6677> 

l __ ı_n_h_iu __ r_ıa_r __ u_. _H_ü_· d_ü_rl_ü-=S}:.-ü_n_d_&_ıı_=_I 
I - Kroki ve şart.n11mesi veçhile c4• kalem el vinci ve dişlisi açık eksilt

me usulile yaphrılncaktır. 

il - Muhammen bedeli c750> lira muvakkat teminatı c5:l,25J liradır. 

III - Eksillme lD/VITI/940 pazartesi günü saat 16 da Kal.ıalaşt.a levazım 

ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname sözü geçen şubedl'n parasız ohnabilir. 

V - isteklilerin eksiltme için tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 güvenme 

ı>~ralarile bırlikte mezk.Cır komisyona müracaatları. c6900> 

İstanbul Limanı Sahil Sıhhiye Merkezi Satın 
Alma [~omisyo:ıuı:ıdan : 

1 - Merkezimiz için azami 740 derec-ei k~afctte 300 teneke benzin ile 

cLZamı 090 derecei kesafette 5000 kilo gazoil alınacaktır. Benzinin beher tcne
kcsınin tahmin bedeli 4 lira 68 kuruş ve mazotWl beh~r kilvsu 12 kuruş 50 sa.n
tinıden unıumunun tuW.rı c20:::9, lir:ıdır. 

2 - l.'k:.ıltrne 20/8/940 salı günü saat 14 de Galatada Kr.ra mus • .ıra paşa 

sokğında mezkür merkez satın almo. ko,nisyonunda yupılacaklJr. 

3 - Şartnameler merkezimiz levazımından parasız alınır. 

4 - Eksiltme açık olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat parası 152 lira 18 kuruştur. 

6 - Eksiltıncye gireceklerin 1940 senesi ticaret odası vesi.kal~rını goster-

meleri şarttır. •690Gl 

-- -
l\u. 13·1· Yazan: 111. SAl\11 KARAYElw 

Sultan Beyazıt cana kıymak istemezdi 
·ve müddeti ömründe cana )uymamıştı 

Papa elim bir hale düşmüştü. 
Vcnedik elçic.:r.de daha başka ba
lıcrler de ,·~rdı. Asıl haberin doğ. 
rmu da bu idi. 

Sult:m Beyazıt, son defa olarak 
elçi l\lu,tafa beli Papalık nez • 
dine müzakere için yollamıştı. 

111ustafa beyin vazifesi hem Ro
mac!a Papalık makamile müzake
relerde bulunmak ve hem de bu 
müddı.!l zaı·[ında Ceuıin muhafa
r.a~tna meınur papaslardan bir i
ki•ini külliyetli para ile elde ede
rcl: ~chzadc~·i zd:irlctnıckti. 

Türk elçisinin Jnr.ında milyon 
vardı ve Mustafa be) tlo gayet ze. 
ki, müdebbir hır adamdı. Bu işi 
l ap:aıı;wa eııı.iudi-

Sultan Beyazıt, cana kıymak is
temezdi. Zaten müddeti hayatın
ca cana kıy mamıştı. 

Fakat, kardeşi Cemin hıristiyan 
ülkesine ilticasile ortaya çıkardığı 
keşmekeş padişahın canına tak 
etmi~li. 

Koca Türk imparatorluğu kar
deşi Ccnı uğrunda siyasi \'aziyet 
itibarile küçükllikler göstermeğe 
başlaml!j!ı. , 
Beyazıt şuna kani olmustu ki, 

kardeşinin \'Ücudü ortadan kalk
matlık~a Türk imparatorluğuna 
rahat ve huzur olmı;vacaktı. 

'}'ürk \atam şehzade Cem uğruu
da :ya\:'aş .\·avaş dü~man eline ı:e 
~er •.ıZil ele ı;dccckti. Babaları-

1 
ıstanbul Komutanlığı Satınal

ma Komisyonu ilanları 1 
Komutanlık ambarı için 7/8/940 günü saat 11 de aşağıda cins miktar ve 

tahmin bedelleri yazılı altı kalem mutabiye paı.arlıkla satın alınacaktır. 
Şartnamesi her gün komisyonda görillebilir. İsteklilerin belli gün ve saatte 

yüzde on beş teminaUarile Fındıklıda komutanlık. satınalma komisyonuna a:el-
meleri. 

Ciosl Miktarı 
Adet 
2000 
5000 

Muhammen bedeli 

Büyük yem torbası 
Küçük yem torbası 
Kıl kolan 
Keçe belleme 

12000 
2750 

10000 
10000 

Lira Krş. 

260J 00 
5000 
6600 
6562 
2200 
5000 

00 
00 
50 
00 
Ot 

Bunlar ayn ayn taliplere de ihale edilebilir. •6738• 

* Komutanlık lat'alan için 8/8/940 1 

günü saat ll de pazarlıkla 7500 çüt 
er fc:tini sab.n alınacaktır. Muham -
men bedeli c48750> liradır. Şartname 

her gün komisyonda &örülebilir. İstek
lilerin belli gün ve saatte yüzde on be§ 
temi.nallan ile birlikte Fındıklıda ko

mutanhk satın alına komsyonuna gel-
meleri. (6787) • 
Komutanlıkça 14 adet muhtelif mar-

ka ve muhtelif tonda şaseye pazarlıkla 
karoseri yaptırılacaktır. Pazarlık 7 /8/ 
940 günü saat 16 dadır. Muhammen 
bedeli 6650 liradır. Şartnamesi her gün 
k:omlı>yonda görülebilir. İsteklilerin 
belli gün ve saatte yüzde on be.5 t.e
minnlları ile Fındıklıda komutanlık 
satın alma komisyonuna gelmeleri. 

c6843> 

Komutanlık kıt'alan için 7/8/940 
günü saat 17 de 5500 adet saplı kaz
ma ile 5500 adet saplı kürek pazarlık
la satın alınacaktır. Muhamınen be -
deli 12620 liradır. İsteklilerin bcm gün 
ve saatte yüzde on beş kat'ı teminat
ları ile birlikte Fındıklıda komutan
lık satın alma komisyonuna gelme -
leri. c6932l 

'f 
Ciheti askeriyece 55 J.jralık üstüpü 

ile 4945 liralık tene!teli bcnzın 6/8/940 
günü saat 12 de pazarlıkla satın alına
caktır. İsteklilerin şartnameyi görmek 
üzere her gün ve pazarlığa iştirak için 
de belli gün ve saatte yüzde on beş 
teminatlarile birlikte Fındıkhda ko
mutanlık satın alma komisyor~una gel
meleri. Bunların her biri ayrı ayn 
taliplere de ihale edilebilir. c6993> 

fo•niz Lev•zo:,:aım.Ima Komisy•nu iiônl;;;ı 
53 adet masa alınacak 1 

!.lev_cut resin1 ve cvsntına uygun ol
mak Uzere 8 ağustos 940 perşembe 

günü saat 16,30 d"' 53 adet masa pa
zarlıkla alınacaktır. İsteklilerin belli 

gUn ve s:ıatt.c Kasıınpaşada 

kom.1$yona müracaatları. .... 
bulunan 

4-6902> 

10 adet Rota cetveli .Selloyit> 
1 O > Rota gönyesi > 
50 > B:ırograt ve termoğ:raf ucu 
Yukarıda yazılı üç kalem ~-ya 9 a

ğuslos 940 cuma ı:Unü saat. 16,30 da 
pazarlıkla alınacak-Ur. İsteklilerin nil-

nın bunca fütuhatı hi~c müncer 
oJ:u·aJ,tı. 

~.L•ltdn B2yazıdın ı·rce uykuları 
kaı ıvcı;-Ju. Yedi scı·t.•ıf..:r.l'cri ko ·a 
'fu~İ. "' lı.:ııatorlu~n şe"':.r;.Hle Ceın 
ile 1.ı;:ıa~ıl ordu. 

Stıltan Rcyazıt, kardC.:şi Cemi '7t:· 

lıirlctcc·••fini hattfı1 vcı~İ1 ine bıl:.! 
nçmaın.ı-tı. Halk ar~.".i.f'a düşecek 
olau 'bir rit·dikodu ~alfanatını o~ 
sar~a}ulit·di. Çüııkii, Ccn~i seven· 
lcı ı·oktu. 

Sultan Beyazıt, silihtnrlarından 
olan H sebzadeliğindcnberi ya • 
nında bulunan 111ustafa beyi bu 
işe memur eyleıni.şti. 

Hatta padişah veziriazamını bi· 
le atlatmıştı. Sureta Mustafa beyi 
Romaya elçi gönderınb gibi göste
riyordu. 

Sultan Beyazıt bir gün veziri
azaınını huzurun8 davetle: 

- La]&~. Cenı n1csclesini Papa 
ile konuşup bir sureti halle bağ
lamış olsak iyi olur. 

Demişti. Veziriazam da: 
- Emir ve irade padişalııının

dır. 
Deyince Sultan Beyazıt: 
- Biliyorsun ki, Ccmin emeli 

Macaristaua geçmektir. Oradan 

munelerile birlikte Kasımpaşadaki ko-
misyona mürcaatiarı. c6903> ... 

1 - Tahn1in edilen bedeli c3595, 
lira olan bir adet kuziyenin, 9 ağustos
tos 940 cuma günü saat 15,30 da pa
zarhkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - Kat'I teminatı c.539> lira c.25> 
kuruş olup şartnamesi her gün Ka
sunpa$nda bulunan komisyondan alı

nabilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunda 

yazılı vcsikalarile birlikte belli gün ve 
saatte müracaatları. ,.6904> 

da Rumcliyc akın etmektir. Papa 
ile akdi itilaf eyleyip Cemiu Ma
carlara teslırninin önüne geçilme. 
sini temin etıneliyiz, dedi. 

Ve:t.iriazaının da bunca senedir 
galreti bu idi. Efendisinin fikir • 
lcrinc iştirak etti. 

Sultan Beyazıt sözlerine devam-
la: 

- Romaya bir elçi yollasak ... 
- İyi olur padişahım!. 
- Rotlos kafirleri meseleyi Ü-

zerlerinden atmaktadırlnr. Her 
işi Papalığa bırakıyorlar. Bu se
beple elçimiz bir kere Rodosa uğ
ra•a şövalyelerin fikirlerini al
n1ış olsa ondan sonra Roınaya gi. 
derek müzakerelere başlasa ... 

--=- . • . . 
- Papaslar paraya taliptirler. 

Bolca "ara ile kardinalları ve Pa
pavı kandırııı akdi itiliıf edeceği • 
ınizc cıninun. dedi. 

Ve son söz olarak da: 
- P.omaya en yakın bendega • 

nınıızdan biri:;ini yollamak iste
riın .. 

- Bu işe silihtar Mustafa bey 
el~·aktır .. dedi. 

İşte; Sultan Beyazıt Mustafa be
yi bu suretle yullamıstı. llattiı. ııe 

Sultanahmet 1 inci hu
kuk hakimliğinden : 
Hazinci maliye namına İstan 

bul maiiye muhakemat müdürlü • 
gu tarafından Sultanahmcttc Sü
leymaniye askerlik şube.>i bina • 
sında mızıkacı Hüseyin Halit aley
hine açılan tahribat bedeli olan 
298 lira 40 kuru.şun tahsili dava
sının ilanen yapılan tebligat 'üze
rine cari duruşmasında şahit din
leneceğinden bahisle muameleli 
gıyap kararının müddeialeyhe 
tebliğine ve muhakemenin de 23/ 
8/940 cuma günü saat 11 e taliki. 
ne karar ver~ o1d~dan ta
rihi ilandan itibaren beş gün zar
fında itiraz edilmediği ve tayin o
lunan gün ve saatte mahkemede 
hazır bulunmadığı takdirde mah
kemeye kabul edilmiyerek gıya -
bında devamla karar verileceği 
g>yap kararı tebliği makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

940/218 

ASKERLİK İŞLERİ 

939-940 Ders yılında 
mezun olanlara 

Lise veya muadili ve daha yük
sek okullardan mezun olanlar, 
askerliklerini yapmadan memuri
yet alaıruy:,caklarından 939 - 940 
ders yılında bu gibi okullardan me. 
ıun olup da tahsiline nihayet ve
recek okurların son yoklamaları 
Beşiktaş askerlik şubesinde kuru
lacak askerlik meclisinde 5 • 20 
ağustos 940 da yapılacaktır. 

Bu on beş günlük müddet içinde 
kanuni bir mazerete dayanmak
sızın bu meclise nıüracaat ctmi -
yenler hakkında kanuni m~amelc 
yap_ıl_ac_a_k_tır~·:....~~~~~~~-I 

olur ne olmaz kaygısile veziriaza
rnına bile zehirlenmek meselesini 
açmamıştı. 

Çünkü yedi senedir halk bey. 
ninde, rical arasında birçok zehir
lenme dedikoduları olmuştu. 

Padişahın, kardeşini diyarı ke
ferede zehirletmek için hıristiyan
ları vasıta ettiğini söyliyerek acı 
dedikodular oluyordu. Halk şeri
ate fazlasile bağlı olduklarından 
bir Türk şehzadesinin hıristiyan 
clile zehirlenmesine tahammül e
demezdi. 

Sultan Beyazıt, vaki olan dedi
koduları bildiği için işi fevkalade 
mahrem tutmağa karar vermişti. 

Mustafa bey, Sultan Beyazıdın 
en sadık bendeganından idi. Onu 
huzuruua çağırarak şu mahrem ta. 
!imalı vermişti: 

- l\1ustafa, seni mahrem bir 
memuriyete yollıyacağım, Koma
ya gideceksin. Kardeşim Cemi Ma
caristana teslim etmemek şartları 
üzerinde Papa ile müzakereye gi
rişeceksin. Fakat bu müzakereler 
surettir. Asıl işin Cemi zehirlet -
mektir. Anladın mı?. 

- Başüstüne Sultanım!. 
- Seni göreyim. Bu iııi veziri • 

T. İŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 
iKRAMiYE PLANI 

1 adet 2000 Jirallk = 2000.- liri 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
'l5 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 
Keşidekr: 1 ıubat, l mayıs, 

1 ağustos, l ikınciteşrin tarih
lerinde yapılır. 

lıtaa.bul Le'fazım 

A.keri 
Amirliğinden verilen Harici' 
Kıtaatı ilinlar1 .......................... -1 

100 Ton benzin pazarlıkla satın alı
nacaktır. Muhammen bedeli 33,500 lira 
kat'I teminatı 5025 liradır. Pazarlık 

6/8/940 Salı günü saat 11 de Anka
rada M. M. V. hava satın alına komis
yonunda yapılacaktır. Sartnamesi ko
misyonda 168 kuruşa verilir. İstekli -
terin belli gün ve asatte kanuni vesika 
ve kat't teminatlarile beraber komis-
yona ı:elmelcri. 505 - 6756 

* Beş adet su arazozu alınacaktır. Sat
maya talip firmaların verecekleri ara
zozlara ait fenni şartnamelerile birlikte 
tekliflerini 15/8/940 tarihine kadar 
Ankarada M. M. V. satın alına komis-
yonuna vermeleri. (485) (6316) 

• 
15,000 kilo sade yağı pazarlıkla alı

nacaktır. İhalesi Ed.irncde sanayi kış
lasında askeri satın alma komisyo -
nunda 6/8/940 salı günü saat 16 da 
yapılacaktır. Tahınin bl'deH 17,625 li
ra teminatı 2643 lira 75 kuruştur. İs -
teklilerin komisyona gelmeleri. 

• (540) (6915) 

1559 Hicri 1356 Rumi 
Cemaziyela.Jıir 

1 
Temmuz 

29 22 
1940, Ay 8, Gün 217, Hıdır 91 

4 Ajiustos PAZAR 

Vakitler VL\ati F.unl 
s ... Da. Sa. Dr. --

Güneş 5 59 9 36 

Öitle • 13 20 .. 57 

1kındi 17 14 1 51 
Akşam 20 22 12 00 

1 
Yatsı 22 11 1 471 
İmsak 3 59 7 36 

azam dahi bilmez .. Seninle benim 
aramda kalacaktır. 

- İrade padişahımındu. 
- Sonra, giderken Rodosa uğra. 

Orada bir ay kadar kal.. Bu iş ü
zerinde şövalyelerle müzakereler. 
de bulun .. Asıl maksadımızın belli 
olmaması için bu yolda hareket 
etmek muvafıktır: dedi. 

Mustafa bey çekirdekten yetiş
miş bir adamdı. Bütüu entrikalara 
vakıftı. Yanına külliyetli para ve 
mücevherat aldı. Yola cıktı. 

İşte Mısır Snltanının elçisinin 
Komada bulunduğu sıralarda o 

da Rodostan hareketle Romaya 
gelmek üzere idi. 

Venedik hükfuneti, casuslarını 
Sultan Cem üzerine ve meselesine 
tevcih ettiği cihetle hemen her
şeyden şüphe ediyordu. 

Hatta, Mustafa beyin İstanbul
dan Rodosa ve oradan Komaya ha
reketi beğenmem.işti. 

Venedik hükılmetinin İstanbul
da bulunan balyosu derhal Mus
tafa beyin hareketini hükfunetine 
bildirmişti. Ve şunlan da ihbar • 
dan geri kalmadı: 

- Türk elçisinin yanında külli
yetli ııara ve mücevher vardır. A· 

Balıltesir ve Susurlu.kta 10 adet as· 
kerl bina yaptırılacaktır. Kapalı zarf• 
la ihalesi 21/8/940 çarşamba günil sıı• 

at 16 da Balıkesir satın alına kon1is"' 
yonunda yapılacaktır. Binaların behe-" 
rinin keşif bedeli 48'3 lira 70 kurul 
umwn tutarı 48,437 liradır. İlk temi ... 
nat 363 lira 28 kuruş umum teminat 
3632 lira 78 kuruştur. Plan, şartnaıne 
ve keşifleri Ankara, İstanbul Lv. a ... 
mirlikleri ve Balıkesir mmtaka K. s8# 
tın alına komisyonunda gOri...ılür. Ta'" 
!iplerin ihale saatinden bir saat evvel 
kanun! vesik.alariJe teminat ve tekJi! 
:mektuplannı komisyona verlTW!lcri. 

525 - 6868 • 1880 ton buğdayın un fabrikah:ırın'"' 

da öğütülmesi işi pazarlıkla yapıla.calC• 
tır. Pazarlığı 8/8/940 perşembe günü 
saat 15 de Eskişehir mıntaka K. sabfl 
alına komisyonunda yapılaca.ktır. şart• 
namesi komisyonda görülür. Tahınifl 
bedeli 37,600 lira kat'i teminatı 5540 
liradır. İsteklilerin mezkür gün ve sll"' 
atte teminatlarile komisyona gelme " 
!eri. (519) (6820) 

&ASİT RİZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

4 ağustos Pazar günü akşamı 
Gedikpaşada Azak bahçesinde 

cHABİBE TEYZE. 
ı Vodvil 3 perde 

1 DOKTOR ""' 

1 
Feyzi Ahmet Onaran 1 
Cildıye ve zuhreviye mütehassıJll 

Adres: Babıll.li Cağaloğlu yo ... 
kuşu kö;o;csinde No. 43. Tel. 23899, 

~~~~--_,,,..,.,,,,_...~-~ 
Sahibı ve neşnyatı idare eden 

Baş muharriri 
ETEM İZZET BENİCE 
Son Telgraf lllatbııası 

sıl vazifesi şehzadeyi zchirletmclı:· 
tir. 

Venedik hükumeti. bu haberi d6 
Papaya clçisile eriştirmeyi vazi{O 
bilmişti. 

Venedik elçisinin Papaya dah9 

söyliyecekleri bu idi. Yaloız l\Jısı~ 
Sultanının ve elçisinin hareketler• 
değildir. 

Papa elçisinin sözleri bitti zaJI' 
ııederek oldugu yerden kalkıp gı· 
deceği sırada elçinin hareket et· 
mediğini gördü ve sordu: 

- Daha söyliyeceklerini< .,,at 
mı?. 

- Evet haşnıctmcap!. 
- Neye dair?. 
- Cem Sultana ait .. 
- Nedir?. ·ı 
- Sultan Beya.ıdın Romaya bı 

elçi yolladığını ve yolda oldu{:ıııt• 
dan malumatlar mısınız?. 

- Evet.. Rodosa gelmiş .. OradsJI 
buraya gelecekmiş .. 

- Maksadından haberiniz ~pt 
mı?. . 

- Rodos hükumetinin bildirdı• 
ğine nazaran şehzadeyi l\L:ratiS' 
tana teslim etnıemek üzere ıı•i..İ "' 
kalemelerde ve tekliflerde bıılll' 
n.acakmış .• 


