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ETEM İZZ.1:.T BE 
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KRAL KAROL iSTiF AYA HAZIRLANIYOR 

Alman ajansı tahrif ve tez
vi~i ile Sovyetleri • Jeybi • 
mıze tahrik etmek isterken 
Türk milletinin ruhi kırgın
lığını da Almonya aleyhine 
fahrik eylediğınin iarkındı 
olmuyor!. 

Yazaıa: ETEM İZZl>T BE..1\IİCI: 

D: N. B. nin mabut vesikaların 
:;ı•tınlerinde yaptığı tahrif bit 
,,tre dah, •a!.it oldn .• '\nkaradakô 
r>ansız b'' "k \ k'I' . uyu elci•inio Haricıye 
t t. 

1 ıını!e gönderd~öi ik1uci mek· 
up \C Anadolu ıılJi:;.~ının bugün 
n~~r tti · · (ı11ıa"ı.ı gı no~lar bu lahri(i bütiin 
nıakıa~!~ ~e ısbatı ile orta) a koy-

Fransı••a · 1 ra . ... ınetln t'r önce alm,.n. 

1
./ a, almun•adan ıla tah<i! edile-
~ t~krar frans·ı:ca~ a t<r4:Ümt: 

edılını~lir. 
. Bu 1 • l <il D. N. fl. nin Türk • 

Sovyet müna eb~tlerinde ı aratmak 
~tediği hozgunculugu g~Ozöniine 

1 "~a!ktn hiç şüpbcsiı Türk mil
•tının de Almanya aleyhinde kır
~ınfıgını, ruhi ve maddi infialini 

urup dururken celp ,.e dant et
IDekte b~lunuyor. 
d ~~· .ı:ıı. B.. ya bunun farkında 
~gıldır. Yahut da ı.unun böyle 

eotınası arzusıı ve kasJi ile hareket 
ınekt d' söyl e ır. ~cak şu kadarını 

lırın:~ek ve bılha~sıı tebarüz et
'r" k gerektır kı D N B nı'n ur '"" • · · 
tahrif ·" ::sovye~ münasebetlerine 
istediği ~ tezvır yolu ile sokmak 
katin bf tll kundak bilhassa haki
ründe 1 un canlılığı ile tezahü -

n (•'lnra s, { d 
diişınüştUr 1 ır an aşağıya 

l'ürkiyede· · k , 
lede, birlikt; 1~ ılaıı~ılı~ta, bam
retinde t!n .. ' ıınan \'e ınan kud
dilnyaya b'on safbaıla gelen 'e 
bugünkü 1'~ ~.•Ylı .~akirt veren 
ve tezvirler)~r ~l'e~e böyle tahrif 
oJınıva imk" hı(bır •naksada vasıl 
Yet Rus~ad:°.J olmadığı gıbi Sov
da her .türlü a hakıkat karşısın
nefret tahrık ı·e tezvirin 

'e şiddetle k 1 ger<ktir Ak . h ar~ı ı.nıııa;ı 
in de 19:İg _ 1s~40 a~ anca.k .tahril _ 
lcriuden b' .arbmın tezahür
edildiğini ·t d ne\'J Oldrak istimal 
iı1'anJıg· ın ıta _eh~der ki istikbal , e 
ı 1 . arı ı bo~ıe , ı· 'f . a ırıf \·e t . ., aı ı; ı tara, 
mesnetleri:~vıre da~·anan siva-..et 
edenıez. ı asla affetınez ~ ·,.e 

•O N 8 
t. 1 . . ,, fran<ız . 1 
uı eri tah.r'f d ·- ca ası ''e me-

s.aparken .l~I e er lie tezvir yoluna 
~a kadar 

8 
ancının muınu yatsı

hakikati iJra~~r.. la ifade edilen 
kaldığı kadar en tamaınile uzak 
"d" ' ne derec k a ı ve ganiahlak . e~·e adar 
racaati dahi nı"b ı \~Sılalara mü-

(D 
u nh goretıildiğinin 

eı;amı 3 .. .. 
~- uncu sahifede) --

fı )özr AS_LARilı 
ETEM iZZE~ n 

BENiCE'nin 
En G" Uzel Romanı 

Gazetemiz k 
«\. '"L ...... ta.t1. kıt pe ~·akında 
·h · ap gibi ed b' 
s~ ~s(J·uı hliitllifi Et . e ı 
Benice'nin •Gön 1 eın izzet 
ro.nıanını tefrika\-~!) ba~ı adlı 

kt l · •şlıya ca ır. 1 n1uıni atzuy8 . -
neşrcdeceğiıııiz hu ~ser~I\ ar:k 
\'Ucularımıza ~ok ıe,·kJ'n olu,. . ı an ar 
·' aşatacagına eminiz. 

PEK YAKINDA 
-

ve 
tutmak istiyecekleri de şayı oldu 

Bulgar Başvekili İtalyan aef irini kabul etti, 
uzun ve samimi ·bir görüşme yaptı 

Londra 11 (Husu,i)- Münihte 
cenubu ~nrki Avrupasının yeni 
haritası üzerinde Hitl;;riıı de bu
lunduğu larihi toplannva iştirak 
eden İtalya Hariciye .N"1ırı Kont 
Ciano, l\Jacar Başvel<ili i.ont Tc
Jeki ,.e Hariciye Nazm Kont Çaki 
avdet etmişlerdir. 

Neşredilen ıesmi t•bliAd<' sarih 
birşey zilıredilmeınekle beraber, 
Macarlara l'tansih•aııyada, Macar
larla me'sln'ln arnıin'fn iade edile
ceği hakkında teminat '"erildiği 
muhakkaktır. Bu sebepten nazır
lar buvün Peşteye geldikleri za
man, biiyük tezahüratla karşılan. 
mı~Jar ve bu \'esile ile ş~hir lıaş
tan başa donatılmıştır. 

ROMANYA 

Ancak Transilvanyanın Macar
lara geri \·erilmesi biitün sulh 
meselelerinin mi.iıakerc ,.e hal
linden sonraya bıraJ..ılınıştır • 

~\ eüıu~_ı;.s 
,o 

J\1ünih göriişmelcrinden bah -
seden Macar gazeteleri, büyük 
sevinçlerini izhar etmekte ''" har
bin mihver devletleri lehine sür
atle neticelenmesini beklemekte • 
dir. 

Bir şayiaya göre, ,\Janrlara es
ki hudutları tamamen iade edile
cek değildir. Yeni hudııt J\1acaris
tanla Romanya arasında bir niza 
me\'Zllu bırakmıyacak şekilde çi-

Romaııya1nn buglinkii \'a ziyetini gösterir harita 

zilmişlir. Bazı nımtakalarda l\Ia -
car \Te Rumen aha]isınin mübade
lesi Hizumu hasıl olacaktır. 

Macar hükumeti aldığı teminala 

rağmen, ordusunu kısmen dahi 
terhis etmiyeccktir. 

Romanya mehafili hadisı(J.erin 
(Devamı 3 iincii sahifede) 

EN SON DAKİKA 
lngiliz tayyareleri de Alman şehirlerine taarruz etti 

Londra 11 (Hususi) - İngiliz ve bu istasyonlardan bazıları tah. 
ta\ı·arelcri de Almanya üzerinde rip edilmi~tir. Bunlar arasında Vi-
büyiik bir bava taarruzu )·apmış- yana. Berlin, llliinih, Laypzig, Ko• 
!ardır. Alınan radyolarından 12 si lonya, Brl'sln, Brem, Hanıburg 
İngiliz ta~·~arelerinin hiıcuıııu ü- ist!ls~·onlar1 da \•ardır. 
zerine neşriyat yapamamışlardır Ingiliz tayyareleri bundan baş-

ka Rıır nııntakasmda bazı istas -
yonları, hava nıeydanJarını, fab -
rikaları, sahil şehirlerde limanları 
tahrip etmişlerdir. Tayyarelerin 
hepsi de salimen dönmüşlerdir. 

F ran Sız asambilesinc bir çok meb'uslar gelmemiş 
.Londra 11 (Radyo) - Fransız [ >;ük bir muhaleıfet vardır. Kanunu kararda avandan 200, meb'uslar-

ımilli meclisi azaları arasında bü- esasinin degiştirihmesi için verilen J dan da 220 si hazır bulunmamıstır. 

Romanyadaki Polonyalı askerler dönüyorlar 

İngiliz mehafilinde ltalyan donanmasının imha edil· 
mesi için hiç bir fırsatın kaçırılmı.yacağı söyleniyor 

Londra 11 (Hususi) - Akdeniı
de Italyan filosu ile ilk defa ,-ukua 
ııelen çarpışmadan bahseden ~a
zeteler, İn.ıülız amırallil!ının ltal
yan donanma.sının beslediiii butün 
emelleri derpış tttii!ini tebarüz et
tırmektedir. 

Fransız filosunun ortadan çe' -
kilnıesi Akd(nızde muvazeneyi 
düzeltmiştır. Sekız Fransız saffı 
harp eeınisinden yedisi Alınanla -
rın ve İtalyanların eline ı;ıeçemi • 
yecek bir hale eetiriLmiştir. 

Simdi Akdemzde muharebenin 
yeni safhası başlamış bulunmak
tadır. İngihz donanması İtalyan 
öonruı "fu:ı.~ın, üfl uuha ~'rrıE:A ıç~,J 
eline ı::eçe<:ek hiçbir fırsatı kaçır -
mıvacaktır. 

italıanın Afrika ıle artık •mni
y(tle mu\·asa1asını temin etme~e 

in'J1<<in bırakılmı~acakLr. İnl('iliz d~ 
niz mehafili muharei:ıenin bu veni 
snfhasına bü\·ük bir ehemmivet 
\'(!'mekteriir. 

Oran limanından bir tayvare 
bombasile rahne almakla beraber ı 
Tolona iltica eden Strazburg zırh
lısma. bu tilonun kumandanı olan 
ve Tolona kaçmai!a mm•affak olan 

(DEVAMI 3 üncü sah;fede' 

Başvekil yarın 
Mecliste baya. 
nafta bulunacak 

Bih iik )Jillct Meclisi yarın iev
kaliuİe i('timaa daut edilmiştir. 
Bıı ictiınada Baş\'Ckil Dr. Refik 
'\1'"·dan11n dahili ve harici siyasi 
~a~hct hakkında bc,·anatta bu. 
l..ıtnn~ıası heklenrnektcdir. 
· Meclisin yar1nki içtin1a ruzna .. 

mesinde de su n1cseleler vardır: 

Alınanların me~lmr Messerşnıid · bombardıman tayyareleri bir 
hücum · esnasında 

«Tan» şilebi 
fastan buraya 
nasıl geldi ? 

Fransızlara kiralanan 
şilebin süvarisi yoldaki 
maceraları anlatıyor 

(Ya::ısı 3 iincü sahifede) 

ÇERÇEVE 

Gazetelerin 
sayfaları tahdit 

ediliyor 
Koordinasyon heyeti 

dün bazı yeni 
kararlar verdi 

(Yazıs· 3 ihıcil sah.fede) 
- -

Faşist olmak için, ve •.• 
Bir Tiırk nıuharrlrinin faşi ... t 

oln1as1 için: 
Enelii 1930 sene>ine kadar 

hiçbir ~ey olmamak, fakat ko
mÜnizn1aya ağız dolu&u söğnıe
~ i n1eslek edinn1ek... . 

Roma 11 (Radyo )-•Ahnanya ve ı 
Romanya hükiımetleri arasında 

Otm?n u~um nıüdiirlüğü te~
ki!atmın geni~lctilmcsi, barem 
kanununa bağlı kadro cetnlleri, 
Maarif .._.,kalelinin bazı kısımla
rındıı değişiklikler, istiklal harbi 
malfıllerine \.'erilecek para mtikii
fatı, 1940 mali yıh u111umi mii,·a
zenc kanununa ek ıa~·i ha. 

yapılan bir anla~ına üzerine Ro. [ kerler ıııeııYeketlerine dönmiye ' fl-.ılllllllJ!lllltllllııı.ıı-.ıı-.lllllllllOIW ... Jllllltlllla 
manyada bulunan Polonyalı as. başlamışlardır. .1 - -

1930 dan sonra birdenbire ko
münist olı11ak, eserlerini konıii ... 
nistlere ithai etnıek Ye kornii
nistimtirak neşir \-asıta]arında 
çalışmak ... 

Birdenbire ~·ine komünistle
rin aleyhine dönerek beş altı 
sene müddetle koyu demokrat 
ve silme liberal geçinmek ... 

,,-e bunu kenrli!'i i~ in en ltii~·Hk 
tehlike k,.bul <der. DuJ gmu 
c,Jfta. fa~izn1ar:. ln, kendisini (•f("n
di ve t.a~kalarını ki:)Je na..-bet
ınek ni~·etindl'. tek millete 
münhastr bir p~ikoluc~ a olt1u. 
tunu ~ızer ~e hir evde iki e-itın
di olanıı~ 'tte:ı.f'ı gibi, bir kıfada 
iki hakiki fa,i,t buhınamı:va -
caf:ını çakar. Ahlakı ol.a. köle
lik hac-aletini bir ideolor\a nis
beti gibi medresclestirmeğe 
kalkmaz. Irki \'R!ifı yerinde ol
sa, benliğini daima ön plana 
dikmis. ayağını eze]e ve başını 
ebede dayamış bir milletin ço
~uğuna his şekilde du~·ar ve 
diişünür. 

(.11p1?pZtW'eJAUS U:>D!! f; nu-e.ı8(.aı .ıa,!0) 

iki 

Denizden veya havadan baskın 

yarış atını 

zehirlemeğe 

1
kalkan rakipler ! 
I Yarış encümeni şayanı~ 

dikkat bir hadiseyi 
tahkik ediyor 

Diiııkii yazımızda İııqiltcreııe 
yapılması muhtemel Almaıı bas -
kımrıdaıı balısederken lıava lıii -
cumlarını bııqiin tetkik edeceqi -
m.;z; ı·adetmistik. Bu bahsi ııerimi
zin darlıijı nisbetinde huldsalan -
dırarak izalıa çalışalım: 

Diuorlar ki: 
Büyük Britam·a adalarına bir 

ıı:ece paraşütçülerle başlanacak 
baskını, denizden itmam ederek · 
İneiliz ana vatanında saı!lam bir 

köprübası elde edilecektir. Ondan 
sonra da zaptedilecek mıntakalar 
e:enisletilerek bütün İngilterenin 
istilfısı mümkündür. Bunun için 
halen Almanların elinde bulunan. 
Holanda. Fransa ve Norvec bahri 
üslerinin Britanvava yakınlıkları 
işi kolaYlaştırabilir. 

İnqiltereıre tevcih olunacak haı:a' 
hÜf''lft'111arnnn denizden de uapı • ı 
pılmasına imkan yoktur. Vakıa 

(Deı:amı 3 üncü salıifede) 

Bir hafta miiddelle lebir olunan 
şehirimz at yarışlarına !ıu pazar 
giinii Veliefendi çayırında baş • 
lanılaraktır. Yanşa Ankara koşu
Jaı·mda kazanan atlar da girecek
tir. 
Diğer taraftan bu ı.abil atlardan 

(DEVAMI 3 iincıi sahifede) 

1 KISACA 1 ___ _,, 

Hakem h'-lzurunda ! 
Gariıı oldu, italya1>lar: 
- İngilizleri kaçırttık .. 
İngilizler: 
- İ(alyanları kaçırttık .. 
Dediler. Filhakika biilüıı sara. 

bati ile ilk deniz karşıla~masında 
halyanlarm dayak yediği mey -
danda olmakla beraber bu tezada 
bir kere daha fırsat vermemek 
için bizim mabuda, 

- Ne düşiinürsiin?. 
DiJe sordum. Giilerek: 
- İki taraf daha e,·velden haber 

\•erse de deniz ınuharebeleri mü
şahit veya hakem huzurunda ya
pılsa çok daha yerinde olur ... 
Cnabını \'erdi. 
Hakem huzurunda deniz harbi! .. 

Fena filü!, değil... • • 

Ok atan masum Habeşlilerin 
başına, içi zehirli gaz dolu kii
lahlar geçirildiği tarihlen itiba
ren de faşizmaya kapılanmak 
lazımdır. 

Farzediniz ki bu misal, nıii
şahhas bir örnek ... 

Bu örnekteki fikri seciye 
grafika>1 dışında, bir Türk mu. 
harriri i(in fa~ist o]mak münı
kün değildir. 

• 
Bir Türk muharririnin faşi•t 

olması için dört hassadan mah
runı olnıası 13zım: 

Bilgi, duygu, ahHik \'e ırki 
vasıf ... 

BiJgisi olsa, faşizn1anın do • 
ğuşundaki tarihi müessitleri 
bilir. strpifüindeki gayeyi gii
riir, saldırısındaki hedefi anlu 

• 
Bir Türk muharririnin değil, 

tiirkçe yazar bir muharririn fa. 
ı-ist o)ma~ı i(;;in 1 ruhunu. tarihi
ni, an'anelerini \'C mukaddes,a
tını. beslemeler gibi ""'a kcna
~ ına kirala)·ıcı bir tı~ net sa .. 
bibi olmak gerektir. 

• Ya kon1iinist olınali' ic;in ne 
ıazım: ıı-,~i:A. 

Faşist olmak İçin.' 'bi'nce ne 
Jazıın olduğunu ı:örd\l'İi.ti~. Fa
sizmayı. kornüuizına)a nisbe.tle 
(anber. i - sara) teliikki ettiği
nıc göre, kon1ünist oJınak için 
ne lazım olduğunu, gelin siz 
tahmin edin!. 

NECiP F AZll.. KISAKUREK 
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A;\' ... \M 

iMPARı\.TOll.U 

Uzak Şarkta bir Annam impa
ratorlug'.1 var. Bır havadise göre, 
Annam ımparatoru katledilmiş!. 
Acıdım. imparator nası.! katledi
lır. ,Sabıkalı ruan ve.:ra falandan 
bahseder gibi, iki üç satırlık bir 
haber. . ' 

Dtinyaya bir garip hal Qiiktü. 
Baksanıza. Fransaaa L<i<:ıriin de ıs.. 
ti!a edecekmiş~ Norveç krah ihti
yar Hakon tahtından feragat et
mivecekıniş .. Hele bu arzu, cıdden 
şık ••. Yahu, taht nerede kı feragat 
edip etmemek mevzuu babsolsun? 
Veren kim?. 

Büvük ba4ı.n derdi büyük olur. 
muş!. Şu zamanda küçük, mute -
vazı bir vatanda~ olduRuına ne 
seviniyorum, bilseniz!.. 

BENl!\1 AKLll\1 

ERMİYOR 

Bir başka havadise gore, Ro -
manya, Besarab •adan sonra, Tran
ailvanyayı Macarlara, Dcıbriceyi 
de Bulgarlara sulh yolıle ve gönül 
rızasile terketme(te karar vermiş .. 

Hayret!. Bır zamanlar, genç Ru
men harlclyecisi Galenko bir ka
rı.ş toprak vermiyeceğiz, diye nu
tuklar 50vlerdi 

Besarabya, haydi neyse ... Besa. 
rabyadan sonra, Transılvanya ve 
Dobrıce meselelerinde, Romanya
run mutlaka mukavemet edeceği 
soy lendi, ynz:ldı, çızildi. bildirildi. 
Hani, nerede?. 

Yahu, sonnası ayı.p de~ıl ya, bir 
ıeye aklan ermiyor. Madem mu
kaveınet etmiyecekler, Romanya, 
neden bovuna seferberlı.k yapar, 
asker topl:ır?. Sus ols>ın, dıye mi?. 

p!fıjlatı müteahh:Uere veriyorlar, 
beledıve kendisi işletsin .. yeni teş
kilat kurulsun, cplajlar umum 
müdürlüı;ü. ihdas olunsun .. Bir 
mudı.irü umumi, üç muavin, şefler, 
kontrolör, muhasebe, sıhhat, spor, 
levazım, ambar ser,'isleri vücude 
getirilsin .. Bunlara yıiksek yük -
sek maaşlar tahsis edilsın ve bü
tün İstanbul p!fıjlarını bu idare 
işletsin. 

O zaman, korkarım, p!iıj hası • 
latile, bu teşkılatın maaşı dahi ö
denemez!. 

VAKİT REFİKİMİZ 
GAFLET İÇİNDE 

Şu vakit refikimiz de olur ga
fillerdcıı değildir. DUn oldukça 
sert hır fıkracık ne<rederek bele
aıve ıktıı;at heyetinden bazı sual
ler soru yordu. Efcndı.m, gazinolar 
ıçın fiat tarifesi yapildı, ya ... Çal
gısız bir gazın.oda bir fincan kalı ve 
30 kuru$ olarak tesbit edilmiş ... 
Vakıt refikimiz asabiyet içinde! 
Vay efendim, diyor. Bu fiatı tes
bıt ederken, hangi ölçüyü kulla.. 
ıuyor.funuz?. Memlelı:.ette hayat, 
vasati geçim sevıyesi malfun! 30 
kuruşa kahve olur mu?. Belediye 
iktısat makamından b'l.ıun ceva
bını istenL, <linr. 

Yahu, bu ne gaflet~. İktısat ma
kam ııtzını açıp hıç cevap verir 
mi?. L., doksan do~z defa cevap 
istedik. Hala, gelecek!.. 

KIRKBİR BUÇUK 

MASAALLAH!. 

Fransada yeni rejim kuruluyor. 

PLAJLAR 

MÜDCBL000 

Tarihte, Fransa ne vakıt mağlüp 
olmuqsa, rejım degışl.irmiştir. San
ki, kabahat şekilde ı.miş gjbi ... Her 
ne ise, bu sefer, yeni şelı:.i.ldeki ve 
cezri işler görecek olan hilkUmet 

J mühim kararlar verme; ... Maksat 
milli kalkınma değil mi?. Evet ..• 

Pazar giinu Florya plajlarını 
emaneten işleten belediyemiz, bir 
ıtıınde, tamam 7W lira hasılat yap
mış!. Gördiınuz mu şu lı:.irlı işi?. 
Yahu, madem ki bu ış bu kadar 
çok para .ııetfrıyorlDUf, ne diye, bu 

Al.n ışte ilk icraat: _ 
Bıitun vatan hainleri, casuslar 

serbest lurakılacak!. 
Ha.. İşte şimdi Fransa kurtulur!. 

Kırkblr buçuk Maşaallah!. 
AHMET 8.AUI' 

~-A_v_r_up_a~_H_a_rb_i_ni_n~Y_e_n_i~M_e_s_e_ıe_ı_er_i~' 
Uzak şarkın iki •• •• yuzu 

Fnımama Anupeda matlAP ol- f 
maaı meriDe japoa.lana tla llill4li- , 
çiDi4e faalİJ'ele 1eçıae9i Uzak 
Şerk weoe'eeine yeal bir ebem • 
miyet vdir;li. unt Şarkta iki 
-ıe var: Biri lı.anya, dijeri de
Ue taallUk ed.iyor. japoaya içia 
illa iki m&elA!de ıle ya blisbutti.A 
kuaomak, yahut büobütüııı kay. 
betınek ihtUDallni var. Kaç -
clir japonya Uzak Şarkla olanca 
kudret ve kahilıyetiııi orta)'a ko· 
yup işletmek •uretile çalışıyor. 
Dı1bıı neticeyi alamadı. Karaya tl
alliı.k edell cihet Asya kı.t'ası.ıula 
Çini tamaile ele ce~irmek sure
retile emniyet tesiı. et:nek, denize 
taalıiı.k ed- cib~t de Bahrimubiti
kebirde bir &ün harekete ıteçmek 
üure hazırlanlllllktır. japonya A.- j 
ya kıt'a :nıla bU kn" Çiıılileri :a , 
ma•I• Piifuzu altına alma çok ~q 1 
kazıın.\<.:q}'ı ümıf..•hd..,diı. ~ iitus, 
tııbü ... ·:vd, dah~ i.oıcnebile~ck ne 
\'ar,,a Çinde u1e\ rut. j:.ıııun.).thıa 
faaloy~ü ,.e bilıı;•· ı işe karı,uıra 
neler oJmaz diye hf!-.t\Ll cdiliyoı. 
l''akct b~)İık devletlenn İstikbal 
ve mukadderatını deuiı:ler tayin 
etmektedir. Oıııın için japonya da 
bir gün Çini tamamile ele ıeçir. 
dikten ve A.) a kıt' asına htik -
melliği fanedildikten "'ora da 
Bahrimubitikebir mesele.ile kar-

c .. a,ta en büyüjii olu MiManao
IUUI artılı ticaret ve ikbaacli i4Jer 
sabasınola .iaııonlaaa ıdifaa altına 
&eCIİlfni aöylüyorlar. 

Ge( n harpte Almanya ımil'P 
~ikıen aonra artık Uaak Şark 
if'eriııde., Bab.rimıılaltiblıir m ...... 
leslade Bedinin .OZu kal•••ııtı. 
Fakat ıe~u harpte Alman7aıwı 
aleyhine müttefiklerle beraber 
kavgaya karışın~ olan japonlar hu 
al.ışnrişten pek kirlı olarak çık
~lardır. Onun için Bahrimuhiti
kebir adalarının tekrar taksimin
d- japoalar çok i.5tifade etmişler, 
falı:at vazıyet icabı olarak da Ame
rikalılarla ka"ı kaıışcya ay.kın 
kalmıdardır. 

İ•tc yirmi sene evvel böyle bir 
vaziyet vücude ıetlrilmiştir. Acaba 
o z•nıan dtin.} •1• yeni bir nizam 
vermek istiyenler, haritayı 1cni -
den taıızim etmeyi kuranlar bu -
aun farkında olmam1'ilar mıydı?. 
Amerıkalılarla japonlan daimi su
rette ihti!ai lıalıode bulundurmak
ta kimlerin ııe gibi menfaatleri 
vardı?. Meraklı bır mesele. Yirmi 
sene ene! japonlara verilen a'8-
ların ha~·ırsız, yabani olda.kları, 
kimsenjn işine yıraını.)acatı söy. 
leniyordu. •·akat bugün oraları 
her tı.irlü le isatla birer ~bahri 
olmnşlıtt. 

Hulıi. a Uzal< Şark mesele.inia 
iki VC(hesi var: Biri karaya, d.i
teri denin doğru. Avrupa harbi 
ile Uzalı Şark iıleri birbirıne batlı 
bul11.11nyor. 

ALI KEMAL SUNllAN 

ı~caktır .• eden bü1iik dev - ı 
!etler herşeydea enel den~Jerde 
aü.fuz tesü. etmeyi düşunmiiııler?. I 
Hep uııistakbel ve muhtemel harp
lerde kendilerini konımak içia ' 
deı:il mi!. Bu hal A.kdenizde böy
le oldu~ ıibı ucu bucatı olmıyan 1 
Bahrimuhıtlerde de boyle. 

İngiliı imparatorlutunun miı _ .====-===--=-=====
daiaa..ı İçin Akdeııllde, Bahrimu
hitihindıde ve Baluimu.bit.ikebir
ıle İngiliz dpnannıaoının en ku" -
vctli mevkileri elinde bulundur
Dı""ı lazım ıeleccgi (ok eskiden
heri lnıı,ili2 amirallcr;nce unutul
ma~ bir kaıdedir, Bu itibarla 
Bahrimuhitikebir mesele i goz • 
önune getirilince Lıgiltere ile ja
poıı)ia ara ında ihtilaf menbaı bir 
mesele var demektir. DoıCrw.unu j 
•u lemek lazım gtlirse japouya 
Bahrımuhitikehire kendi denizi 
diye ballıyor. Bir r\iıı hn denize 
tamamile h~kiuı olmak için ne 
lıbıın ?. En kuvvetli olooanma. .. ja
ponya ınat ve ısrar ile buna ma
lik olmak içın hazırlanıyor. 

Bir gün Bahrimııhitikehirin her 
tara!ına serbeı.tçe gidebileceğini 
dü ünen japon aııın ise o gün ge
liace rahat duracatını kimse te
in edemiyor. Futuhat emelleri ar. 
tıJı )ialnız Çine mlinha ır kalacak 
il gıldir. AHupalılar, Amerikalı
l;or için bunlar me~hul ılqıldir. Fi
lipin adalarının mukadderatına 
Amerilı.alılar ebeuıml,tet vermez 
&ibi &ur' dliler, Çok ı...;ıneden o
rada japonların yavaş yavq yer
lettikkri ıôu çarpto. Ba adalıuıa 

Hala mı? 
Yüullilikler aUedildi. Hanlar

dan Riza Tevfik, mcmlekele dön
mek tene-ıziilünde bnlunmadL 
Dem•k. yaptıtına pi man vr va- ı 
tana haueı defi! ... Her ne ue, bu. 
ra~ı bize Uizım detil. 

Bir ı:aıetcde bir riıanzume neş
rediyor Kendisi burada değil, fa
kat. manzume burada int~r edi
yor. Bu manzumeye baktık. Baın
ba•ka bir imla tarzı kullanıyor. 

Anlaşılıyor ki, kendi şahsi kanaat 
ve zevkine gör~ uydurduğu bir 
imla tarzını mutlaka yazısında gör
mek için l.brar ctmi$. Y allİ, türk
eeııi, bu zatta, hiliı, memleketimi. 
zjn mevcut kanun. nizam ve kai
delerine kar ı ay kırı hareket et
mek zihniyeti var. 

Ve ifia huin tarafı. Maarif Ve
kileti mi, dil kurumu mu, her-

1
. 

kimae, bu bale hiç - çıkarmıyor. 
a°"8AH CEV A'l' 

Güzel ın~ ~/Karne ile 
bir karar ı __ ~OZ8AI benzin ----- -
Dikiş bilen kimsesiz 

bayanlar için atelyeler 
açılıp iş verilecek 

Hem yardJ.ına muhtaç, d.ilua bi
len ltimsesiz bavanlara ııecim pa
rıısı l>Wmalı. ve hem Halkevlerine 
fayda temin etmek üzere bazı Hal
kevlerinde terzı ve dikis atelyeleri 
acılması muvafıık l?Örıilme.kted.ir. 

Bu atclvelere muhitteki diki$ bi
len kimsesiz dul havanlarla. elin
den dok.is ı;ıelen fakat haricte ca
lı.~akıan sUı:ilan ııenc kızlar alı
nacaklar ve bedeli mukabilinde 
~. bi<'lti i$1eri vapacakl.ardır. 
Buralarda haUcımızın dikis i.ı;leri 
çok ucuza V8'1lılacaktır. Meıktep -
!erin. mÜe'6eSelerin ve emsali ver
lerın i<leri de tercihan bu atelye
lerde vaptınlacaktır. 

Bu cümleden okııak üzere An
kara Halkevinde bir atelve ac;ılmıs 
ve resmi bir Yer için ilıl< partide 
7000 pijamalı!< siParis edilmistir. 

Gümrükten alınmıyan 
muhtelif eşyalar satılıyor 

$ehrimiz ıı\ımrüJderinde biriken 
sahiosiz ..,,..aların satılmasına avın 
28 inci ""inü baslanılacaktır. İlk 
partide satilacak muhtelif esva 25 
bin lira kıymetindedir. 
Bunların arasında •araıı. tuvalet 

e-··ası, makine, kahve. kartoostal, 
PU<lra, sa.karin, vait. meldi, oamuk· 
lu, mensucat, yün mensucat. çan -
talar, dereceler, 'boyalar. talas ve 
QOCU kovunce.ih. kor<leta, ispırtolu 
ilaçlar perdeliJc tül. kilit çerçeve
ler ve saire ıôbi muhtelif madde
ler bulunmaktadır. 

Açık iş ve memuriyetler 
Ankarada y nı Juela clııamutan -

lıılı 1 ahçı ve bır ahcı vama.ıtı a
ramaktadır. Ta!i.-Jer ücret miX -
~ı ve saire hakkında me:ııkılr Jro.. 
mutanlı.b mtiracaat t'det>ilirler. 

Maarif V ek!leti •devlet ki tap -
!atı mlitedavil sermavesi müdıir-
1.ü~Ü> nün muhasebe memurluk -
larına a*erlıklerini vaPlJUS orta 
okul. ticaret ve yahut lise mezun
ları alınaca1<1ardu. 

İmtihan avın 13 üncü .:ünü saat 
10 da Cemberlıtaşiaki Maarif Ve
ikıileti vayı.n evı üstiindekı mez.clr 
müdürlilk binasında vapılacaktır. 

Ere-ani bakır şirketi madende 
i$letme idarasinde çalıstıtılınaık ü
zere muteadd.ıt makine ressam -
len aramaktadır. 
Etibankın mahrultat bürosun -

da calL<tırılmak mırkııadile m.uha
~ata v3.k.ı! ve aııııari lise mezunu 
2 memur müsabaka ile alınacaktır. 
Tıllioler Arikarada •Etlbamc mah
ru kat bürosu• adresine müracaat 
edebilirler. 

Ber.,ama 'beledivesi 1500 avidı: 
ücretle elektrı1< aantralı için bir 
makinist aramaktadır. 
Şehrimiz beledi··eoı temizlik is

leri müdürlüi!ü temizlik ameleleri 
aramaktadır. • 

----o-

lakenderun Merkez 
Pankası şubesi 

kapatılıyor 
Cumhuriyet merkez bankasının 

İskenderun subcsinin ka atılması 
kararlastı.nJmıstır Mezkur su.be 15 
temmuzdan itibaren faahretini 
tatil edeccktır 

Şekil ve ruh 
Fransada yeni bir rejim koru.. 

lacaih.nı gazetelerde okuduinm za
man, zaten, çoktandır ültra mo
dern, klisik, sağ, sol, topyekô.ncu 
veya muhafazakir, parlimentoea 
veya bilmem ne cizm, ile biten 
bütün devlet şekillerinin şatafatlı 
ismilerine karşı itima ızlıkla do
lu olan içim, bütün bütün burkul
du. 

Şekilde, kelime<le ö•enti Vf faz
la bir mana arıyanlara arlık güle
sim geliyor. Ben, devlet şelı:ille • 
rinden ve isimlerinden ziyade dev
lete., devletin ta kendisine itimat 
ediyorum. 

Milli enerji1i, müfrit milliyet -
perverliği sımsıkı avuçlarında tu
tan, icabında, bu kuvveti bir tok
mak halinde mütecavize indirebi
len devlet... 

Öyle bir devlet ki dışarıda ve 
içeride ınü.lıemmel otoriteye sahip
tir. Öyle bir devlet ki, hak ve ada. 
let düsturlarına, şalıu ve aile hür
riyetlerine, halkçılık, mÜ$ant 
prensipleri.ne secde eder. Öyle bir 
devlet ki milli felaket zamanında 
şahlanır, vatan toprağı kudsile -
,ir, istiklil. ve hürriyet aşkı, bütün 
vatanda'1arın kalplerini ayni hız
la, ayni hararetle tutuşturur. 

Biz, milli kurtuluş savaşına baş
ladığımız zaman, devletin ismi ü
zerinde dilşüııınedik.. Türk istik
lali, Türk kurtuluşu üzerinde tit. 
redik. O zaman Ankaranın ismi 
.Türkiye Büyük Millet Meclisi 
hükiımefü idi. 

Cumhuriyet ve demokra•iyi ilin 
ettiğimiz gün. detişen [azla hiç bir 
şey yoktu. Y al.n.ız tekil meselesi 
vardı. Çünku, zaten, ayni ruh ve 
enerji, ayni görüş ve dtişiiııiiş si•
lemlerile çalışıyorduk. 

Fransa, devlet şeklini değil, ru
hunu dekiştirmelidır. 

KF.SAT FEYZİ 

Bir gazetenin Beledi· 
yeye haksız bir tarizi 

Bu sabahki ııazetelerden birisi 
Sı.şiıde Haliıskilrııazi caddesindeki 
•.İnkılap mıUesı• yolunun bozul
duf:unu ve önünıin vııkık bir du
var enkazıle kapandığını. tam 23 
ı;ıiindenberi bura va hi\ bir bele
dıyecirun uiramadıitını vamııştır. 
Halbukı yaptıı?muz tahkikata ııö

re hakikat. hlc de böyle deliildir. 
Bevoklu belediyes! t>uradiiki dur 
var ve vol inşaatı ıcın yand:d<i ~ 
'll9Ya 700 - 800 metre mılibı kum 
ko:vml!1i fakat 6 ıııin evvel v!IRan 
.şiddetli vağmurlar neticesinde bu 
ıkumlann tazvlilti ile duvar vıkil
ıı:nıştır. Havalar acınca Bevu.ii:lu 
beledi vesi herııtin memurlar neza
retinde inşaata devam etmejie b• 

Taksiler birer gün ara 
ile çalışıp otobüs 

seferleri tahdit olunacık 
Memleketimiuleki benzin sar -

fiyatının tahdldl için yeni bazı 
1ıedbirler alınacağırµ yazml!fUk, 

Bu maksatla .koord.inasy<>n he -
yeti tarafından mühim bir proje 
hazırlanmaktadır. yakında tatbık 
eG;Jecek olan bu projeye !{Öre ~
rimızde ve diğer tekmil büyült: te
hirlerde çalışan taksiler birer ~ 
ara ile calışacaklarJır. Yani plA
k.a.ları tek mmıara ıJe bıten tak
siler bir gün, çift numara ile niha
yetlenenler ise ertesi gün çalı.şa
caklardır. 

Hususi otomobillere ise hafta.. 
da muayyen miktarda benzin ve
rilecektir. Bunun için her huawıl 
otomobil sahibine bir karne veri
leceği ve hususi otomobil sahip -
Jerinın satın alacakları benzinleri 
bu karneye yazacakları tahmin o
lı.uunaktadır. 

İstanbul şehir da~ ili otobW.leri 
ile tren ve vapur ~liy\.:n }erlerde
.ki otobüs seferleri de ta!ıdit veya 
tatil olunacaklardır. 
Şehrimizdeki o!Albı.is ve otomo

billerin günlük benzin sarfiyatı 
yekünu ve tasarruf edıkcek mil<.. • 
tar tetkik edilmektedir. 

Fazla para istiyen 
şoförlere 25 lira ceza var 

Belediyece şehrimizdeki taksi 
ücretlerine vapılaa vtizde 10 zam
ırnın mü.şterilerden alınmasına bas
lanması .münasebetile bazı acı~öz 
şoförlerin •ııcce zammı• ve ı;ehir 
t.aricı ilave ücretleri üzerine de 
vfuıde 10 zam yaptıkları ııorul -
müştür. 

Halbuki karar: "alnız taksinin 
vaztlıvı rakamın üzerine vüzde 1 O 
zam va~ılıınasını fınir bulundW!un
dan, ııece zammı ve şehir harici 
~ hiçhir zam vapılanHYacai(ı, 
vırpmak istiven <oförlere ~ lira 

• ra cezası verilec.eiti alakadarlara 
bildirihnsitir. _ _, 

Sevyetler bizden yapag, 
Macarlar deri istiyor 
Savyetler bizden vapai .>atın al

mak i"in bazı teklillerde bulun -
ıımışlardır. 

Avnca Ma<:arlstan ve Bıılaaris
tan tüccarları da havvani mensu
cat maddeleri ve deri istemekte -
&rler. 

Dii7er taraftan Prailı maruf bir 
tütün fıtbrBkat.örü de mühim mi:k
tanla tütfuı satın almak üzere şeh
rimize ııelnri8tir. 

lamuı ve bu sabah dahi inşaat de- . T k . I . d ., . . 
vaın etımekte bıılurun~tur. Bu ha- & il yer erı egıftı 
lkiıkat karsısında 2.3 J(iindtir bura
ya belediyecilerin u~amad.ıtlnın 
valan olduku da kendiliıhnden 
mi!)· dana ~>krnıştır. 

AÇIK MUHABERE 
Müte:,ait te1-ıral muhabere 

memurlarından B. İbrahlın 
Şenvür<'l!e: 

Mektubunuz. slkıivetinizin 
'hemmıvetle nazarı IDkkate a
lınması tomennısilc Sıhh:ıt ve 
irtimal Muavenet Vekaletine 
~önderilmıştir. 

Fazla kalabalık verlerdeki oto
mobil durak yerleri beledive da
imi encümenince ara soliaklr.ra 
kaldırılmaktadır. 

Ayrıca. bekleme yerlerinde du
ra:bilecek otomobillerin savısı da 
indirilmektedir. 

Bu cümleden olmak üzere Ga -
!atada Mertebanl sokağınd:ıki tak
si durak veri Billur sokal!ına kal
dırılmıştır. Burada beklivebilecek 
azami 15 otomobil savısı da 7 ve 
indirılmiştir. Bevro~lunda büvü.k 
pannakkapı sokai!ın.daki t&ksi du
rai!ı da Mis aokaeına naklolun -
muıtur. 

,--------------------~~~------------------, l Avrupa Harlbftnnn içinden ••• J 
DENIZAL Ti GEW,ILERI Eyfel kulesi iLK 

180l de. Rober 1''ulton adında 
Amer.ı..ıtı bıı ınUhenctis veni bır 
denlz.aitı aemuoı .... ıaru yapıru.ş ve 
bu •lanı NaPolvona vermistı. 

Napolvon bunu cıddi telakkı et
medı ve eheınmıvet veıunedi. Ful
ton Avropavı tetkederek Ameri -
kava ıııttı ve Avruı:>a ile Amerika 
ar:ısmda ilk buharlı ızenıi sefer -
Jerinı te= etlı. 
Muvaf[akı"etle harf'ket eden ilk 

Jcıı.izaltı ızemısi ancak 1889 da Gu
be ve Zede taraiından i a olı...n
du. 

G"be'nin vaptıl'!ı ıreminin bovu 
5 metre . .kutru l metre 80 santı -

m<lrc ıdı Gustav Zroe·nın Gvmnot 
adını verdı"i denizaltı daha biıvük
lu · 20 metre bovunda, 1 metre. ö3 
santmlt'tre kutrunda idi. 

Bu iki denizaltının teknesi. Jul 
Vernın Notilüı.ii gibi yaparak si
garası s~klinde ıdi. Elektrikli mo
törlerlr i•lıvordu. Fakat bü r.•. 
bir mahzuru vardı. Şekli do -
lavıslle suvun Uzcrindl• mu\•aze
nesinı muhafaza edemıvm. acrk 1 
d nlzlere prılamı•TOrdu. Fransız 
mühendislerinden Lrıoböi. hem de- · 
nı:un usiunde ve hem de altında 
hareket cdehilec k bir ıı:emi •·• • 

Loböf'ün 1899 da tecnibelrrini 
vaptıi!ı Narval. :>4 metr bovunda. 

3 metre 75 eninde id.J. İ'ki telmesi 
vardı. Dı:; teknesi bır k.ıroido tek
nesınc i~ tekneı.i de yaprak siııa
rasına '>enzı-·nrdu. Bu ıkı teknenin 
arası • Waler - Ballastr., vani su 
l.azınesı vazifesini ııorüvordu. Dal
ı .. ak i"in kapakları a~ılıvor. su
~-.ın üstüne rıkmak icın de iceri -
sind~kı sular dı•arı atılıvordu. 

Bu ;; kiı denlzaltilar. kırk ~
ne evv<'lki ı · ~n·al'ın t.-kcımm.ıl el
mıs nw<lelidır. 

Dun ~nın en büvük denizaltısı. 
Fransızların on sene- evvel vaptık
la•ı Sürkuf'<lur Bovu 110 metre. 1 
ııeni$l!~ı .. 9 metre. siır'u,i ~O mildir., 
Den.zm ustunde 7.600 bevııir kuv
\'etinde ele-1-:trrk motönle hareket 
eder Denizaltındaki sür'ati 10 
mil<lir. 80 metre derinlii!e kolavca 
dalar .. Mürettebatı 150 k1.>idir. 2 
büvük topu, 14 t;orpil kovanı. tav
var" dii!i toplan vr bir de deniz 
lavvare i vardır. Hicbir yerden 
mahruka' ve vivecrk almadan 
2.3.000 kiknnetre sevrcdebilir. 

Si.ırkiıf'ün attıiiı torpillerin bo· 
vu 8 butuk metre. altırlıl!ı da 2.000 
kilodur. Komprime ha\·a ile ~Pv
reden bu torpillerin kıvmeti 500 
'biıı frank~ır 

s·rküf ftmdi İngilizlerin elin
dedir. 

Parisin bu meslıur kuletıi 1887 -
89 senelerinde mıihendis F)yiel la· 
rafından inşa edildi. Tamamile de
mirden olan bu Jculenin demır par
çaları 27 nıilvon vida ile birbirine 
bağ.lanmıştır. Kulenin a.il;ırlıitJ. 
7,300,000 kilodur. 

Evfel .kulesi, her iki senede bir 
bovanır. Ve 60,000 kılo boya sarf 
olunur. Yü:kseklıği 300 metredir. 
Birinci ve ikinci katlarında büvü.k 
lı:>kantalar, kah,·ehaııeler, dükkan
lar ve bır de oosta şubesi vardır. 
Asansörleri. 10 saatti:! bırinci kata 
32.000, 2 inci kata 20.0-00, üçüncü 
kata da 10.0-00 kisi ç!karır. 

Hıtler, Parise ııittiti zaman Ey
fel kulesine çdıımaıh da unutma -
mıştır. 

İngilterede üç senelik 
şeker 

Bü vük Britanvanın pancar istih
salatı bu sene ümidin feV'kindedir. 
120.000 ht'ktar arazıye pancar ekil
mistir. 17 şeker fabrikasında 10.000 
amele çalısmaktadır. İnııilterenin 
Ü<' senelik şeker .ihtiyacı temin e
dilmiştir. 

I PO~İS MAHKEMELER 

Gece vakti yü
rüyen paralar 
Kadirgada Cincimcydanuıdaki 

tanzifat amelesi koğuşunda vıılroa 
gelen bir hırsızlık hfıdisesınin m ... 
hakem.esi dün Sul tanahmet 1· inci 
sulh cezada neticelendirilmiştir. 
Davanın suçlusu Tafköprlilti Ne

cip Çelik imninde 16 yaşında bir 
~pçiidür. Necip Çelik, çöpçü ..r
kadaşlarmdan Şevket Yaşarın pa
ra biriktirmiş olduğunu öğrene -
relı:. lroğw;taki bütün çöpçıilerin u.. 
yudugu bir gece vakti yavaş ya
vaş yatağından kalkmış ve arka
daş.ıııın yatağının altına gizlice 
.lroyduğu para çılı:.ıruru alarak içııı
deki paraları beline sarmış, bor. çı
kını da kendi süpürgesinın araı.ına 
saklayij) yatmıştır. 
Paraların çalınmasından bıru 

sonra, gece saat ikıde Şevket Ya
şar fena bir rüya görerek birden 
uyanmı.ş ve ilk işi yatağı.n altın
daki gizli yeri muayene edip pa
ralarını.n durııp durmadığıru anla. 
mak olmuştur. 

Zavallı çöpcü uzun ytllardır ye
meyip, içmeyip biriktirdiği 170 li
ra parasının yürüdüjtünıi anla -
yınca: 

c- Yandım anam! .. diye fer -
;adı basmış ve doğruca soluğu; 
üst katta yal n Emın~nü rnıntaka
sı tanzifat onba~ısı Mehmet Da -
nışmanın yanında <tlmı.$tır. 

Onbaşı uyku aeroemlı 'ıne rağ. 
men bu işi.ıı koğuştakılerden birisi 
tarafından yapıldıgını sezmekte 
gecikmiyerek aşag1 ınip Şevket 
Yaşarın karyolasının sağ ve sol 
cihetindeki dörder k.ıryolada ya
tanları kaldırmış, sıraya dizmiştir. 

Bu esnada Şevket de karakola 
gidıp bir poli.s çagıtml1! ve içlerın
de Necip de dahıl olduğu halde se
k.iz ki.~ınin ıizcrlcri aranmışsa da 
bir şey bulunamamıştır. 

KUNDURANL~ İÇİNDEKİ 
PARA İSTll'İ! 

Biraz sonra onbaşı süpürgeleri 
de aramayı aklına getirınce Ne
cibın süpürgesinin arasındaki boş 
çikın ortaya çıkwermiştir. Fakat 
kurnaz Taşköprulü JU buluş kar
şısında: 

c- Beni yakmak i~ın boş çıkını 
süpürgeme saklam"ilar! .• diye me
tanetle kendini müdafaa ctmıştir. 

Filhakika aramada Necibin ü. 
zerinde bırşey bulunmadığından 
o da diğerleri gibi serbest bırakı
lıp mıntakasına işe gönderilmiştir. 

Polis memurları ög1eye doğru 
Necibi bir kere daha sorııuya çek
meğe lüzum görmuşler, ;.inden a
lıp karakola getirmişlerdir. Genç 
hırsız bu seferki sı.kı isticvapta faz
la inkıir edememiş ve: 

<- Ben çık.;nı yerde buldum. 
Paraları belune sarıp sakladım. 
::>onra işe çıkınca da 75 lirasını Be
yazıt ta Fuatpaşa caddesinde ahçı 
Abdurrahmana götürüp kendi pa
ram dive saklaltıın. 95 lirasını da 
kunduramın altına ciizdı.ın!.. de. 
yip 95 !ırayı verlllİ4;tır. 

Abdurrahman ise Necıbin kat
iyyen kendiı.ıne para ıı;etirmediği
ni söylemiştir. 

Necip dünkü muhakemede de 
hadiseyi bu şekilde anlatmı.ş ve: 
•- Vebali boynuma... Çıkını 

yerde buldum!. den.iştir. Netice
de hakkında 6 ay hapis kararı ve
rilmiş, fakat yaşının küçüklüğün
den bu ceza 3 ay hapse ve 600 ku. 
ruş mahkeme ması.ıfı ödemeğe 
tenzil olunup tevkilhıneye gön -
der ilmiştir. 

Gizli ilaç satan genç 
Soğukçeşınede 8 numarada otu

ran tı.p talebelerind<!n Melunet 
Fahrınin bazı ecza depola.-ına Av
rırpa müstahzaratınd.ın kaçak ilaç
lar sattıil:ı haber alınarak odasın
da yapilan aramad üç büyük san. 
dık içinde muhlelıf i.laçlaı bulun
muştur. Mumaıley hin bunları hır 
müddet evvel civardan şehrimize 
gelirken ..;alı:;i eşyam. di,yerek 
getırdıı(i anlaşılmıştır. 

jKUÇÜK HABERLERi 
* Dun Romanyad,n şuhrimize 

gelen üç h;ilık bir ticaret heyeti 
bu sabahlan itibaren temaslarına 
başlamıştır. * Şehrimizde fransızca olarak 
intışar eden İstanbul gazdesi He
yeti Vekile kararile dün kapatıl
mıştı.r. 

1'r Genç kaymakamların 1 inci 
sınıl valı vekaletlerıne tayinini te
min için yeni bir kanun layihası 
hazırlaıuniştır. 

..ı. Hastabkları raporla sabit o
lan memurların bu raporları Veki. 
letçe tasdik ve kendılcrine izin ve
rilmedikçe vazifelerı başlarmdan 
ayrılmamaları lüzumu Lebliıi o
lurunu.ştur. 

- Buitday ve arpa ihracatının 
kontrolü halrkrrıdaki nizamname
nin ahvali hazı.ra dolayısıle bir 
müddet tatbik olıınnıaması karar
Jaııtırı.lını.şlır. 

«Monroe kaidesi» 
ve Almanya 

Taua: AHMET SÜKBÜ ESMD 

Yüz yirmi sene kadar c'.;vcl, Bir
leşik Amerika. mukadde-, ve mu
marabba ittilak ile krul>ıo AHıı
IPa nizamının Amerika kıt'asına 
teşın.iline mi.ni olmak için Mouroe 
kaidesini ileri sürmüştü. Malum.. 
dar ki bu ittifaklarla bör nevi bey
nelın.ilel zabıta teşkilatı kurul -
mnştu ve her Avrupa memleketi
.nin dahili "!erine uluorta müda
hale edilmekte idi. Amerika Cum
hurreisi Monroe, bu kaideyi va
zederken, Avrupa devletlerini bil 
müdahalelerden koru:nak istemiş.. 
ti. Monroe kaitiesi, o günden bu
güne kadar Amerika hari<İ si)·ase
tin.i.ıı temelinı teşkil etm .. ktedir. 

Monroe kaidesi Amerı~'.a n1e~ 
leketlerinc büyük menfaatler te
min ctmijtir. Onları yüz Jirıni se-
nedenberi kuvvetli Avrı.pa dev • 
!etlerinin istila sıyaseHerine karşı 
korumaktadır. Yüz yırnıi sene • 
dcnbcri emperyalist Avrtıpa mem-.1 
leketleri orta ve c~n•ıbi Aıneri -
kaya nüfuz ~dememi&!erse, bu kü.· 
çük ve zayıf memlelceller bunu 
Monroe kaide ine bo;~fud urlar. 

Monroe kaidesi, baun Anı rika
nın zayıf bulunduğu ve hazan da 
Avrupa devletler;nJen birinin 
kuvvelli bulunduğu zaman) rda 
münakaşa edil.ıni~tir l\k,elİl, A
merika şımal .. cenup 01uharel>f> 
sile uıeşgul buluııdu<:u zamanda 
üçüncü < apolyon l'ıl<ksika i~leri
ne karL.,n1akla Monroe kajde!)ine 
muhalif hareket etmi~ti. 1914 har
binde de Almanya JicksiY.a)·ı Bir
le~ik Amerikaya karsı tahrik cı
meğe {a!ışlL Hazan iugiltere, ek
seriya da japoıı)a bu • Ionroe kni
desilc karşı kar~ı)·a gdiyorlar. Fa. 
kat daim.ı Amerikanın bu mukad
des prensıpine k.a.r$ı bürn1ctkitr -
dırlar. Bıı defa ;ınla.>.lıyor ki Al
manya, Monroe haitlcı::ine kar~ı a
çıktan vaziyet alnu}a hezı.ılan -
nıaktadır. ı'\Jucrika harici.}C- nazın 
Hull, beyanatta bulunaıak, Ame
rika hlikuuıetiniıı !\lunroe kaid1. i 
hakkında Almanya tarafında;ı 
tevdi edilmiş bir nol~ya muhn ;ıp 
olduğunu, fakat bu ıdescle üzerin .. 
de Alınan hükiımctılc ınıiı.ııkereye 
girişmek uiyetınde ı..ıtuuıııaılığını 
bildirmiştir. Eğer bu haber doğru 
ise, Amerika ile Alr.ıanya arasın
daki münasebetlerin pek gcı·gı.o 
bir safha) a girmesi beklcı;ir. Al
manyanın bu sırada 'lfonroe kai
desini ileri sürmesi iki sebebe ma
tnf olabilir: 

1- Evvela Amerıkauın İngillc
reye yardım.ta bıılıııııuasının unu
ne geçmek. 

2-- İkincisi, kendi~i tarı.fındao 
kurulacağı bildirilen ve ~imdidea 
bir nevi .;.Avl' upa l\lunroe L.aidcsİ• 
adı verilen nizauıa Anıerikayı ka .. 
rıştırmanıak. 

Alman devlet rdsıniu bir iki 
ha(ta evvel, Lir Amer;ı.aıı gaıe -
zeteciye verdi&i mü!akat ikinci ka· 
neati takviye ctmekh·dlr. Fillı~ -
kika Bitler bu mü:;lkatıa aşağı 
yukarı demişti ki Ameri.ı..anııı bır 
bloııroe kaide.i vardır. Biz ona 
karışmak ni1etinde cl~ğifü. Avru
parun da kendine göre bir Monroe 
kaidesi olmalıdır. 

Filhakika bu sözler kolay, ma
kul ve mantıkı gibi ,:eliyr.r. t'akat 
mes.elenin ruhu Alr-ı .. nyanıo Av .. 
rupa kıt'ası için ıatbıkin! düşün
düğü nizaındadır. Bu nİ;..anıdan (Ok 
bahsedildı. Önce Alıı. 111.famn pro,. 
ramı milli birlik uı~rinde toplan
mıştı. Sonra Alınanyatıın hay M t 
sahasuıdan bahsedildi. Şımdi L" 
Almanyanın Avrupa için tatb•k 
edeceği nızamdan bahseJiliyor. Bu 
nizama da Avrupa dı ından hiçbir 
devlet karı tırılmıyauktır. Yarall 
Avrupa hakikaten bir uİ•ama mut. 
taçtır. Fakat acaba bu nızam ne
dir? Mukaddes itti!akın nizamı, 
yani her memleket için kesilmit 
Ye bicilntiş bir rcjİln ise, bu akim 
kalmıya ınahkıim bir tc•ebbüstıir. 
Esasen evvelce tecrube rdilmiş ve 
yürüyemiyeceği göı ülmüştür. Bir 
milletin diğer milletler üzerine 
tahakkümü ise, o da lecrtibe ediL 
di. Eğer Avrupa millttlerl arasın
da karşılıklı hürmet ve müsavat 
şartları içinde bir i~birliği ise, İn
giltere ve Amerika da dahil oldu
ğu halde buna herkes razı olmalı
dır. Almanyanın bu nil.aını, Av
rupa ıııenılekctlcrini birer ikişer 
fetih ve istila etliktcıı, Lıgiltere)·i 
yere serdikten ve Anırikayı da taa 
yik ile yola getirdikıen S-Onra tat
bik etmeğe teşebbüs etmesidir ki, 
her milletin hııklı ol:ırak şüı-he • 
sini davet etmektedir. 

Yalova ve Gemlikte 
çelıdrge mücadelesi 
Yalovada ve Gemlik civarında 

cekir?e sürüleri ııörülmilştür. BuJJ' 
!arın mahsullerimize zarar ver • 
memesi için çekir;ıe mücadele tef' 
kilatı hemen faalıvcte l!ecerek mı
ha etımi<;lerdir. 
Diğer taraftan kamaların ıtlall 

için de Y al<>vada mdcadeleve dr 
vam olunmaktadır. 



• 
r 

lrlanda tehlikeye 
lngiltereye 

rağmen 

yanaşmıyor 
Loıı<ira 11 (A.A ) 

dıp <>m tik · - Reuterin üzerinde dolaşan tehdit karş,,;ında dan ikiye avrılııms bulusması "me-
fuı a rnuhabirinin bıldirdi - her türlü işbirliiti imkanını izale selesi nihayet bir hal suretine r8'>" 
nirıe\e.ore, . rbest İrlanda devleti- etımistir. B. de Valera, yalnız bi - tolunabile<:ektir. 
!ar '<lllye~ Ahnan istili..ı imkan- taraflık lehinde bulunmakla kal - iİnkisatlara intizaren, vazivet 
a ı dolav~sıle, lnııiliz Parlamento marn!$, fakat avni zamanda simall· dikıkatle ta.kip edilmek.tedir. Zira 
lı~~~ ,alalı.adar etmek.tedır. İn~- ve cenubi İrlandanın birleşmesini İrlandava vaoılacak bir hücum. 
A-ı-~ umetı B. de Valera ile bir ve nnali İrlandanın ııavri muha- düşmana, !nııiltereve lı:arsı hare· 
-~..._ava varnnıam - J b·ıec-ı...· lı:ereı<'r . ış ve muza - rjplii!inin yerini bitaraflıi!a terket- kat için veni üsler wri e ı .,.,ır. 

er tiırİ·~ lrlanda devletinin mesini talep ctnıbtir. Parlamento- Bu kevfivct ise İngilterenin mu
hafaza u raıtte bitaranıi!ını mu-, nun fikri. bövlc bir birle""'1enin kabil tedbirler almasını icabettir -
lrla d edecef!ı hakkında veni bir imkansız bulunduğu m_erkezinde - mektedir. Lü2'umu takdirinde mü-n a hultum.,t· t .,. . . 
~lenınisti B ı cvıuı ıle neti- dir. Ei!er B. de Valera Jrugilterenin essir surette mukavemet içın. 6i -
hareketi :~ b. ~ yalpra'nın hattı van nda .mücadele etmeiii kabul e- mali İrlandada bütün tedbirlet a-

.. Nai!b~~ı; a~J~~;~l.eAf~Tki;dd~nıJ~;İı;;ı~~e'·ı;r,bul;;;;~·ZU 
dirildİi!ine l 5rA.~.) -:-- Res.men bil-' tur. ve insanca da hiçbir . zaviıt [ man tayyareleri de bu rnıntakada 
lini centrb::':ıde, 1/~gilız !ovalı: - 1 mevcut de)Ul<lir. faalıwlte bulunmuslardır. . .. 
Yan tavva 1 .a. aı,. Buna. !tal - Bu sabah. düsman, İruriliz Mo - Turkana rnıntakasında muhım 
ralvözl y;~~n ~a Ye mil: 1 yalesini sidd tlc bômbardıman et-· miktarda İlll!ili~ askeri esir a1ın -
ramıştır S ks 1 bır hucuma ug- 1 mis ve bilahare lnııiliı kıt'alarına dığı hakkın<lakı İtalyan irldıası, 
lır. Fak~t hl en bım~a atı.hnıs - 1 hücıını eylemiştir, Hıenüz mütem- yalanlanmaktadır. 

Mü~i
1

b mak·~;;;J~r;imBÜk;;~mhÜ1kfıs~etine bildirildi 
1!:~ri~ 1 (~~İD•İ~brk~m~~- 1 ::: ~~~ıa::::ı~~t~:~:~~;. k:~~·: ı metine tevdi etmiştir. 
ItaJyada telgraf ve telefon muhaberelerine sansôr 
ltoına ıı (A.A ) . 

ılen ' · - Resnıı "'ri- 1 Pclılorek husu,; tel"rafların İtal- ı ması memnudur. Bu gilıi muhil- · ın neşretm , ld 1 ~ 
11.atne d' " 

1 0 11iu bir karar- yanca ve açık bir lisanla )·azılınası ''ereler i(,'İn hu usi tnezuııİ)et a-
ahuİ b uııman memleketlerle ,·e- ve sansüre irae ~dilmesi uıukte- lınnıns ı lazımdır. 

auretile ut ılneınleketlerden transit ı 
ıneked' e graf teati.ini menet _ zidir. Hususi telgraf emİsJOn maki -
letıerl ır. Dost veya bitaraf dev- Ecnebi memleketl~rle hudut ve neleri ile otomobillerin reseptör-

1 
Yan n ~ ;e ·ahut krallık vr İta.l- askeri harekiıt nııntakaları ile hu- makineleri rôıülcrek zabıtaya tes-

Aus emlekeleri dahilinde teati susi telefon muhaver<'leri yapıl - , lim edil~cektir, 

kdeni~ le i muharebe 15 dakika devam etmiş 
Roına ıı (AA. . , 

Dizinde . · )- lonıcnne de. 
harehesi'ukua gelen lıir deııi< mu
te d' C nasında Italyaııın Coıu- 1 ı avour ve Giulio Cesare 

Akdeniz harbi 
şiddetlenecek 

(Biriııci s h f d a _,_ l J a ı e en deı-ıım) nuura ansıı.ı • b 
ı:nı.;tır T un avı ı:. tekil -
t;ı · oloudaki ııemılcr harekii-
6un~rak e.tselcr dalı.ı, İngilız Iilo
:kaı faah vetuıı cıddi surette i.:;-

D edeını vc-cekler<lır 
le •kcr taraftan hav~ muharebe
~ l!lttikçe s.iddeluıı arttırmak -
tik~,; 1 nıtılıı. tayvarccılıin. ı;?un •c
livec ~a!nu hava taarruzlarını ön-' 
ceıc b deıul, tescbbu.slere ııeçe
tnakta~:udret elde etmiş bulun-

!'; itekim ""' J.anıı • "'"n muharebenin ba.ş-
ruıa ıcındarrberi, İn,giliz Loprakla
cı..ı:m~aoılan en siddetU hava hü -
~u k ,ı3 k_arşı Yapılan mwkabele 

D
. u retı ı.sbat etmıs·tlr 
un Yiı • 

ve buın.ı, z ellı kadar Al.rnan avcı 
tere uz a_rdmnd an Uı vvaresi İnl(il-

crın Pn u ..... . 
Yerler boınb _,. car .... . muhtelif 
ııı:iliz d:rı t.o aloır atmışlardır. In
leri d~rl . olar.ı ve avcı tavvare
kad ıal faalıvete l!CQmi.ş otuz 

zırhlılarının takriben 26 kilometre 
nıesafed n ate~ açını· oldukları 

tasrih edilmektedir. İtalyan ,.e 

İngiliz hattı harp gemileri ara -
sında vukua gelen muharebe, 15 
dakika de.'Dm etmiştir. 

D. N. B. tahrif ' Gazetelerin sa
ile ne yapmek hifeleri azalıycr 

istiyor? 
(Bll$11ıakaleden devam) 

kuvvetli bir örneğini dünya cfkıin 
umumiyesioe vermiştir. ı 

•D. N . B .. uin bir bardak suda 
yaratmak istediği bu fırtına foya
sını ıneyd.ana vermı~tir. Fakat, 
D. N. B. nın yüzkorası, büyük Tiirk 
milletinin ebedi hayatı müvace. 
besinde daima kalacaktır. · 

.o. N. B.. nin Türk milletinin 
terazinin gözünde d<Jima ağır ba
san ve basacak olau sempatisini 
kazanacak }'erde L.u sempatiyi 
tehlikeye dü ürecek yollara sap -
ması ayni zamanda ve muhakkak 
ki gaflet ve bata111n da en bü~ük
lerinden biri oluyor. 

Ahnan ajan~ının, 'i'ü.rkiyeye ve 
bü) tik Türk milletiuc ancak bir 
tel.. :;özle baknıastna ınili.aade ede
biliriz: 

Hükllmet, milli koruıın • .ı Kanu
nuna islınadcn, gazeellcrıı:ı :..,.hıic
lerini tahdit etmcğe kaı·ar vcı•mis
tır. Beş ııun sonra tatbık me,·kiine 
ııececek olan bu .:arara göre. bir 
sahifesınin eıb'adı 0.58 X0.42 metre, 
yani sathı 0.Z436 metre murabbaı 
ve daha büyük olan ııazcteler ııün
de dört sahifeden fazla intısar e
C:emezler. 

Bir sahifesinin eb'adı, (A) para
ıırafındaki miktarıard:ın az olan
lar günde altı sahifeden fazla neı;
rolunamazlar. 
Şu kadar ki, tabı makineleri 6 

sayfa ba>ınıaga müsait olmıvan ııa
zeteler, hıiltada dört gun dörder 
ve üç ·ııiln de sekizer sahift, ınti.şar 
edebilirler. 

Ulus ııazetesi, resmi teblil!at ve 
ilanların cok ver isııal evledi~i 
l(iinler sekiz sahife olaraık cıkabi
lecektir. 

Başvekalet matbuat umum mü

Münih kararları 
Bükreşe bildirildi 

(Bi1'inci sahifeden devam) dumaktan kaçınmalarını taniye 
se:yriııi heyecan ve endişe ile ta. ettikleri i~ln, Balkanlarılaki bu • 
kip etmektedir. Romanyadalı:i hii- ırfuıkü vuiydiıı bozulııuunasım 
JWmet değifil<liğinin Münihte alı- istedilı:leri anlaşılmaktadır. 
nan kararlar üzerinde lıir tesiri Fakat diğer taraftan Sovyetlerin 
görülmemifür. vaziyetini de mütalea etmek li -

Rivayetlere bakılll'Sa, Ul!İyeti :ıuııdır. Romanyanın bu suretle 
kurtaramadığı takdirde Kral Kare! parçalandığı sırada, Sovyet Rus • 
istifa edecektir. Halta bu karar1B1 yanın da, Beurabyayı işgal et -
birkaç gün evvel, Kraliyet mecli- melde beraber, yeni bazı talepler-
aine de bildirmişse de, mediı ı.... de bulunması ihtimalleri kuvvet-
nu kabul etmemiştir. lennıektedir. Sovyetlerin de Twıa 

Transilvanyada başlı~·an mu • ağzıoı ve imali Dobriceyi tut -
haceret devam etmektedir. Köros, mak ooyecelderi anlaııılmaktadır. 
Fero ve Maraşda bir(ok şehlrler ROMANYA MİLLETLER 
lıoşaltılnııııtır. CEMİYETİNDEN ÇEidrlYOR 

Bulgar nıehafilinin Münib gC>- Londra ıı (Radyo) _ Bükreıı -
riişm<'lerine gösterdiği büyük ali.. ten alınan malıimata ııöre, Rumen 
kaya şiiphc edilemN. Bu mebaiil, 
Münibte Macar isteklerinin ko _ .lıül<ümeti, Milletler ccıınivetiriden 
!aylıkla tatmin edildiğine kanidir. <;ekilme~e karar vermistir. 
Bu balı..ımdan Iacarların elde et- BULGAB BAŞVEKİLİ İTALYA 
tikleri neticelere ıı<>re, Dobrice SEFİRİLE GÖRÜŞTÜ 
mcs~lesinin de Bulgıır iı;leklcrine Sofya 11 (A.A.)- Bawckil Fi-
görc haUcdiltteği kanaati umu - Iov, dün italyan sefiri Kont Ma-
midir. gistratiyi kabul etmiş ve kendi-

Mihver devletleri, ~facaristan sile uzun \'~ saminıi bir nörüşme 
ve Bul~ari~tanın Roınanyaya sal- yapını~tır. 

~~~~==~~~~~~~======• 

Asker gözile 
(l incı sahııcden devam) 

ceqi hakkırıdaki şa_~ialııra buqu11ki.i 
silıilılarrn kullaııılış tarzını bılmı- 1 
11_e11ler iııanabilirlt.>r. Bı: şuııu ııe- 1 
şırı soıılıyelım kı, buskm d-'ı1Cbi -
lecek bır lıarekctııı derıizde11 ııa
ıaµılırıasrna imkıiıı l/Oktıır. Vcıkıa 
Fran~ı- derıiz ~!er' Jnqütere11c 
çok yakın.dır. Kale ıle Dun arasın-' 
daJ..:ı. mesafe 40 ki:onu!'TetJi a~nı.a..:. 
O kırı.. kılo~•ctrC111 de naktıye ge
mileri üç saatte katederler. Bır. ak-, 
şam başlaııacal: Jıard;et"ı baş -
!angıcı sabalıa karşı ikmal edı!e
bilir. Bo•ıle b r lıarekete de ba.ı;
kın ismı verıli-r 

Fakat lıu duşıinceniıı bir de tersi 
t-ardır. İııqılizleriıı qozii öııunde 
sa~ı/acak kadar •ıakııı olaıı Fransız 
ü ·terine bir <ki fırkam karşıı1<1 oe· ' 
Cirecek kadar nakliııe qem• tı111 
ııizlice toplaıuııasınn imkıin 11ok -
tur. llolanda ve Fransız sq.hille -
Tini, herqiin kontrol eden İnqiliz 
haı·a kııvı•etleri o çaptaki bir deniz 
haıırlıqını asqııri iki qüıı e.:. •ı•eı 

1 

farkerdrler. 
Nort•eç iislerine qelince, İnqil -

tereden maklıkları ı·nsati 20/J mil t 
kadar olan iisl.,-den nakliue (lemi-

1 
Zerinin bir qerede karsı11rı get:me- ı 
Zeri kııbil deciildir. Y ıılnız deniz 
11olculuiiıı on be.• saat kad~r siire
cek bu seferin bir de irkdp ''e ha
zırlık amelitırsini hesaba lçatar.ıı ·,, 
btı takdirde dl' a.'ııııri üç ojin e 't'e! 1 

işlerin keşfedilme.•i mümkündür. 
iki iiç qün eııı·el belli olan bir 

ihrac hareketi»e d' ha kıtı demek 
ca·.,. rı'"'"U1'7. Denil t·n talan i~i1& 
tıarit olıın bıı malız.urlar lıaııa va
sıtaları içın nıev=uuhn1·s olamıua
caiiındaıı fnqilter"1ı~ karsı 11aınlıı
cak !'e isınirıe lıaskın d~nebilecek 

Tan şilebi 
5 ay evvel Fransızlara kiralan

mış ola'!. genıilerimızden Tan şıle
bi dün üi:leden soııra 27 kisılik 
ıuürettebutı ile limanımaa gel -
ıuıstir. Genti nıayn tarlaları ara. 
sından geçip kurtııldıı~ıındon sa
hipleri, \"upur gl'liuı:e 14..'İnde bir 
kurban ke:)ıuişierdlr. 

Tan silebi kllJ'tıını Kemal Er
soy ile çarkçıba~ı~ı Kat.iri bu ~e
yahat lntı!:ıolarını · nlotarnk ay
larca .iı'ransa ılc ~iınah Afrika a
r:u::nda Iı"rr_ a he ·ıbuıa a keri 
eşy::ı. tasıdı ıarını \"C tcınınuıuıı 
2 inci sala gı.uıu akşan11, :\ani Oran 
linıanındaki I• ransız filosilc İngi
liz tat-? ~cmılerinin çarpı.)ınasın. 
dan bir ~n ._.,.\el Orandan ay -
rıluıklarını S<iy lıyerek denıi,Jcrdir 
ı..i: 

~- Gece tanı bir sükUnet için
de yolumuza dc\'onı ettik Ertc..i 
saLah saat 10 da bir İngiliz tay
yare!ti üzeriıaiLe g~ldi. Ba)rafı -
mııı ve antbar kapağının üzerine 
kırmızı - be)az boya ile yaptığı
mız büyük ay yldız re.,mini gör
memişti. !Uitralyöz ba ınd:ıki tay
yare('İ her nerede i. üzerimize 
ateş ed ekti. Oua pkalar11nı'Z1 
balladık. iha)·et ba)·rağımıxı gör
düler ve cllerile selıiın verip u
zaklaştılar, 

İtalyan >olarına gelirken mayn
leriu tutunanııyacakları ::00 ve 
daha fazla kula( erinliklerdeki 
suları takip etlik. Bir aralık bir 
İtalvan ta)'yaresi de ıizeri.Wze gel
di. Fakat ba)'rağınıızı gorüp çe -
kildi. Bilahare 6 güu yolda tek 
bir vapur bile görmedik. E'kiden 
çok kalabalık olun bu koca deniz 
şimdi ı. ·ıı bir hale gelmi~ti. 8 ı:ün_ 
lük scya1ıatin1izde hemen Jti~· uyu
madık! •• 

taarrı•?a ancak taııtınreler/P bıı.• - l===============:I 
lanabileceqiııi kabul etmek zarıı
ridiT. 

Bi·re Alm01ılar tıırafır.rlon cok 
e.:ıtırlden ilôn ve iddia ed;ldiiii lıal
de fnqili: ana t•atıınınıı karşı bü- ı 
u;ik taarrıı.zıın hemi.· hıı.•lı~ııma· 
masımn sebepleri bunlardır. 

rü. ba~ılar elde etmek ihtımalleri 
zaıııftır. 

Bı:ce Almanlıır tarafmdan ilan 
ve iddia edildiqi halde lnqili: ana 
vatarıına kar ı bii!fÜk tııamızun 
henüz başlıuaınamasının sebepleri 
bunlardır. ar Alman .__L · 

reı.i da - uvırroardıman tavva-
l!•lılrn1$tır. Fakat Alma · 

- Büyük Türk milleti.,, 
Ve,, yine Türkiyedcn bir tek dil

le bah•etıuesine kulaklanmızda 
yer verebiliriz: 

dürlüğü bu tahdidin ta~bikini kon- -----------------------------
avcı tavvareleri n 
vaın etmek. . . ınılcadc lecve de -
bard lötonuşler, ~ bom _ 

0 
ı.nıan lavvaresi ohnak iizere 

n dort tavvare d" .. ·· ı - .. 
Dah b usunı m11stur. 
lüp ~ ~.sk_a tavv~_relerin düsürü _ 
rette ~~lıme_dı~ı henüz kat'i su
C\anl 

1 
dCl!ıldır. Mutevali hu -

f ar a saldıran dı~er tavvare 
lrlarına da zavia~ \•erdırilmistir. 
~r~lız aınlraUığı sımali İllJO!il _ 
land ! Orkad adaları ile Groen
tehlik l' sındaki denız sahasının 

c 1 muıtaka olduıiunu ilan 
=~ıst~. Avrupa ile Amerika ara
ın a u mıntakadan senusefer 

edecek l!eınıler talimatla harek t 
edecek lerd ır. e 

Hava. nezaretinin tebli~ine !!Ö-
re, . l~ıltere üzerinde ve h 1_ 
lerın<!e du ürüten 14 A!m sa 

1
• ı . an ta>-

varesınden maada 23 u" de l h . d .1 . a rıp e-
ı ml<;tır. Bunların ü !erine dö 

llnediklrri zannedılmekteclir. ne-
Malta'"' taarruz eden İtalvan tav 

Varr.lerınden de ü~-. d .. .ı· ·· ı - . t' -~ ~uru musur. 

Yeni 3 Üncü umumi 
m ·iiettiş şehrimizde 
Merhııın B. Talıs n Uzerin ve -

nne 3 uncu ilin r ·-tayin , wn mu cttısldıı:e 
- t ·=an Dahiliye Vek3leti 

rnus es:~ B. Nazıf Erkin şehri -
ımızc l'=ıııst r Burad E 1 
ma ııııdecektır. an rzuru-

--0--

Bu sabah\(i ekspres 
yolcuları 

. Alinadan Suriy-.,ye l!ideeek 12 kısılık bir Yunan ailesile ik"ı ı· · 
ı- h ngı
ız ari~i)·e ınen1uru bu abahki 
konvan~ıyo_nrlle . ehrimize gel-
::u~lcrdır, IS\·eçli bir gazeteci ile 
P;" ~ıırı k"'.'a. da bu sabahki eks-

e hrımııe ı:elmişlerdir. 

1. 

- Dü.rü t; özünde sözünde bir 
ve büyük Türk devleti; sulha ve 
süküna, OOJnelmilel istikrara, in
sanlığın huzuruna h8tliın ;nk.ıJilpçı 
Türkiye ... ___ ..., __ _ 
Sıcaklara kurban 

giden bir adam 
Feriköyünde Ortanca sokak 3 

numarada oturan Muhiddin; bu 
ııece hıtVarun fai.la •ıcak olmasın- 1 
dan dolayı evinde rahat edemiye
rek vataktan d~rı fırlamıs ve 1 
Gazhane civarında bir duvarın ü-
zerine oturmustur. ı 

Zavallı adam biraz sonra bura
da uyku bastırıp uvumus ve uyku 
arasında vere yuvarlanıp ailır su-1 
rette varalaııınış, haı;taneve kal -
dırılm.-tır. 

·--<>-

Kaçakçılık bürosu 
şefine takdirname 
Şehrimiz emniyet müdürh.i;,ü 

kaçakçılık bürosu· şefi Ila)'dar Se
berı.n karakçılık ve ihtikar işlcrin
dckı ınu\'affaki) etli takipleri nıüd
dcıumumilikı;~ takdir olunarak 
~ı:maileJ·hin takdirname ile tal_ 
tıfı kararlaştırılmı tır, -Kayıp fabrikatör 

Ankaracla bir .marangoz fabri _ 
kası sahibi B. Mehmet Basla~ıç 
csrarengız bır ~ckilde ortadan kay
bolmuştur. 

J\wmaileyhin Canııırı muhasebei 
hususiyesindcn "1ıir taahhüt isine 
ımıhaıbil 400 lira aldığı ve üzerin
deki bu para ile birlikte evıne dön
medi.ği ~ülünce herhanııi bir ci
navet ihtimali nazarı dikkate alı
narak tahkikata bulanılnııştu-, 

trol c<lecektir. 
·---;o-----

iki yarış atını zehirle
mek istemişler 

!Birinci sahifeden devam• 
ikisinin Ankaradaki son hafta at 
yarışlarında bir suikasde maruz 
kaldıkları haber verilmektedir: 

Fevzi Lütfi Karaosmanın Meh
lika ve Tasvir i&iınlı atlarına ze
hirlemesi için it.endi.ine diğer iki 
at sahibi tarafından 200 lira ve
rilen bir seyis bu atfarın 'ahibine 
giderek vaziyeti bildirmiş ve: 

,_ Beni Abdullah ile M. Ali is
minde iki ki i kandırdılar. Liıkin 
vicdanınt razı olmadL Bu suretle 
keodi atları rakip,;~ kalacaktı. 

demiştir, 
Yar~ ve ı&lah encümeni bu çir

kin te:ıebbüs hakkında talıkilı.ata 
bıışlamıştır. Se;visin 2(l lira zehir 
parasını da alıp Ankara.dan uzak
laştığı anla,,ılııııı, tır. 

Ald:nizdcn balıklar 
hicret ediyor 

Son ~ünlerde balıkcılar İstan -
:bul sularında Akdenize mahsus 
yabancı balıklara, hatta dC'niz kap
lumbağalarına tesadüf ctmeııe bas
lamıslardır. 
En·eikı sabah da Feııerbahçe 

önlerindeki dalyanlarda 300 kilo 
al!ırlıl!ında kocaman bir deniz 
kaplumbai1ası ,·akalannııştır. Canlı 
olarak ele ~ -irilip Kızılay men
faatine halkıımıza teshire baslan
tlllStır. 

Güzellik meselesi 
Salmatomrukt:ı Aynalıbakkal 

sokağında 42 numarada oturan A)·
ten ve Ane -to isitnlcrind~ iki ka
dın bir ııüzellik meselesinden çı
kan lı:u-gada birbirlerini ta~la 
başlarından ağu suretle yarala • 
~ardır. 

Beyoğlu ·1 üncü Sulh Hukuk Hıikimliğiudeıı; 

Gayrimenkul Satış ilanı 
Tert=ke::.ine ınahkemecc el konulup tasCiy~inc karar verilen t~lü İ.sl<'prın 

ıı.:ııy.ın-~ lUt &yotlu $ah•t ~luhtar nıahallesi Za1nbak (Tak iın) sokak eski 
13 yeni ıg No. lu e\~in Uı..1.e bir hıssesi açık arttırına ile 13/8/940 tanhi

ne miaa.dif salı ıünil saa.l 10 da satılacaktır. Arllır·ma bedeli yÜZdC' (7:S) i 
bulmadığı takdirde ikinci arltırm3Sl 28/8/940 tarihine müsadi! çarıamba 
günü saat 10 da icra edilecektir. 

Telt31iye resmi, ihale pulu, ta\ iz bedeli ve kad~tro harcı m~teriiioe, 
satış l ~nüne kad r vergi!~r terekeye aittir. 
Tamamının kryınl"ti GOOO liradJr. Arthrmaya lirtbilrnek i('İ.rl kıymeUn 

yü:ıde 7 .5 nisbetfnde pey akçesi yatırmak lhtmdır. 

1'afsilat: Ev kiıirdir. Zem.in ve tavan ara.~ katından başka üç kattır. 
Zemin kat: İki basamaklı merdh·cnle çlkıltr, çift kanatlı demir kapıdan 

girilır Zemini n1ermer d eli bır lt.ıılıkLan bir kapı il(' girilir. Zemini mal

ta d(l~li dığer hlr taşlıkta iki dolap ve bir h:ıla vardır. Bu taşlıktan birin

ci k.ı.lın ikınci k.itUK ııofa ına çıkılır. Arkada mutfak da.hninde çamafırlık 

ınevcuttur. Çamaısırlı.ktan camekinh ve demir kapı ile çıkılır küçük bir 
b.ıh<.-e \'e kuyusu ve merdiven atlından inilir odu.nluk ve kömürh.:'Jlll vardır. 

Birinci ko.t· Önie ve ark~da birer oda. küçük sofad hali vardır. 

İkinct k;ıt • Sut ı tahta bir bölme ile ınerdi\·en h.:ısından ay~ln ~. önde 
ve ark.ıda bı er oda, ıl>ndeki odada bt baıkon, sotada bi: halA vardı.r. 

Üçi.:neG kat. Camekanla tamamen menli\.·en başından ayrılnuf camlı bir 
k-pı ıle bu kata girı · r. Bu kal da birinci k~tın aynıdır. 

Tav:n arası k..ılı: Sokak cihetinde bir oda. arkada ilstil açık ve kırmızı 
çin. doşeL. t.ar.1ı;.t. Sotada bir mulCuk vardır. 

Ah$:J,p aksa ya· .. '.>oyalı' Ele.k:trık ve su test.sah mevcuttur. Ht>yeU 
uınumıyt'.'..;.ı saha 81 mel ·e mı.ırabbaıdır. , 

lpolek salıilıl ulaeaklılarla dijer aliıkadarların cayrınıenkul üzerindelti 
hai\laruu, husus •. er r<.ıiz \'e ınıısr.-.ra d:ıir olan ıddialarını e\·rak..ı müsbıt.ele

ı-ilc 20 gun ~cinde rnahkemeye bildirmelerı lhımdır. Aksi halde ut11 
bedelinin paylaşnı.asından h:ır;ç kalacaklardır. 

Sah§ l>edcll i1e tellhliye rcsnıı1 taviz bedeli tutarının ihale tarihinden 
il haren bt--ş f{tın zaı(·,da mahkeme veznesi.ne yatınlması şarttır. Yatın] 

m:ıdıf.ı. l.ıkdirdf' iC'ra \'e i!lois kanı nunun 131, 132 ve 133 üncü maddeleri 
ahk. mı tatbik edilecektir. 

İ tekliJert.n yuk 1nd;ı göste-rilen g(ln ve saatte Beyoğlu dördüncü sulh 
hukuk mahkemHinde hazır bulunmalan, f'Vİ görmek: iatiJ'enlerin iÇindtıki-
lere murac:ıat •im l•ri 11.\n olunor. (28087) 
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Reşit Paşanin Hat•ratl' 

ABÖOLHAMIT NASlt -DEVRiLDİ? 
\'aza.alu ı ' 

lıkeader F. SERTUJ.I ~ Crvdeı Reılı YUl..AHKffiAN 

Hafiyenin biri bir senede saraya 
400 jurnal göndermiş 

Hafiyelerin kaçışları .. 
Birkaç gün sonra, ber yerde ol

duğu oribi, Serez ve Selimikteki bL 
fiyeler de kaçmağa başladılar. 

Serezde uzun zaman hafiyelik 
ya.pan ve Reşit Paııayı - çok uğrat
tı&ı halde - bir türlü Serez muta
sarrı.ilığından uzaklaştırmağa mu
vaffak olaınıyan euacı Mihalaki 
de o sırada Serezdcn Sclanike ka
çarak bir otelde kapanııw,ıı. 

Mibalaki en emin bir sıgınak O

larak İstanbµlu gözüne kestirmiş
ti. •'akat rıhtımdan lıir türlü va
pura binıneğe eesarct edemi.yor, 

· daha doğrlbu buna /.II at ve im-

gelen bir ı:ümrük m~törü, çarça
buk İspironıın yelkenlisine yalı.· 
~ıyor. 

hpiro: 
- Bizden şüphelendiler pliba!. 
Diye söylenirken, motör: 
- Dur!. 
İşareti vererek, yelkenliye ya

naşıyor. Motörde bir polis komiseri 
görünüyor ve kaptana ~ruyor: 

- Kaçak JOlcu var mı ı:cınide1 
- Hayır, bPyim! Ben yolcu ta. 

şınııyorum. Gçmi mal yülı.lüdür. 
isterseniz geliniz, nıuavene ediniz. 

( Detıomı var l 

Fransada 
!<ıin bulamıyordu. • •. 

lnkılapçılar o sırada bütün yol- yenı rCJl m 
euları mua)·cne ve tara~~ut edi .. 
yorlar, tehlikeli adamlprı yakala- Pans 11 (Hususi)- f'ran>ıı mil-
:l'•P İstanbuldaıı uzak yerler.: ü. li asamble i yeni bir ana yasa ya-
riıyorl:ırdı. pılması için Mareşal Petc.ne geniş 

lllihalaki iki kere Seliınikten . alahi~-ct grmiştir. ,\7.adan 569 o 
kaçma::a te~cbbüs ettiyse ı!e, mu- ıslahat proje i lehine, 80 i ale) hi. 
,·nffak olan1aınıştı. llatti biriı,in~ ne rey vermiştir. 15 ki~i mtisten .. 
de çarşaflı kadııı kı ·af tine bile kif kalmıı,tır. 
girıniş~e de rıhlıınd:ln \'aJlura bin.. Ana ya a bir def:ı tanzinı edil-
m~ğe muvaffak olamıyarak ı:eri dikten sonra, muhtemel olaralı. 
dOnınüı.;tü. isgal edilmiyen )·erlerde 5.ra)·ı u-

1\ihae.rt bir gün, binlerce can nıumiye~·c arzedileeektir. 
yakan bu habis de ) akayı ele ver- Leon Bliiın, t'lanJen a. amblo 
di, Bir ka)·ıkla kara,rken yakala - İ(timaıuda hazır bulunmuşlardır. 
nıp Selanikten ,ürüldü. -<>---* Terentiyef Moskovadı 
Bir senede 400 jurnal Londra 11 (Ilusu i)- Bir kaç 

gün evvel İstanbuldau meıııleke.. 
yazan h.ıfiye tine giden Şov)ellerın Ankara ~e-

Bu arada çok gr.rip, hatta çok firi Trrcnti)·cf Mosko,·a) a var -
gülilnl· vak'nlara ~.ıhıt olu) orduk.. ' mı~tır. Bugün Stalin tarafındun 
Yine Sclaniktc bir Jtlkcnli ile Yu- ı -k-alı_u_ı_e_d_il_e_r_e_k_ti_r_. -----
nan adalarına hareket etmek üzere 
limandan hareket eden bir Sakız
lının aemi~inde Ô) le bir ,·ak'a 
geçmi~ti: 

Çoktanberi Selüııikte bulunan 
ve Run1eli vili.tyetlerindeki a!)keri 
hareketleri gizliden gizlıye .arıı)·a 
bildiren lıafi)e Abdullah be) is
minde biri, Abdülhamidin (kanu
nu e~a~i) ~·i ilin ettiğini duyunca 
İstanbulun da kanştığıııa hük -
medcrek, birkaç gün Seliınikte 
vaziyete seyirci .kalını .. Fakat, u
zun müddet Selıinikte kalamıya
cal'ını aolıyarak, kendisini tanı • 
yanların ı:uzünden kaçmalı. üzere 
mu\'akkalcn Yunan adalarından 
birine kaçınağa karar verm~. 

Fakat, Selanikten nasıl ka(a -
cak? Liman ve gümrük sıkı bir 
tarassut altındadır. 

Hafiye Abdullah hunu haber al
ını~tır. O !\ırada lin1andan n1al 
Jükl~yip adalara hareket edecek 
olan bpiro isimli bir kaııtanın yel
kenlisile kaçmak yolunu düşünü
yor ve buluycr. 

İspiroyu bulunduğu eve davet 
ederek yüz altın \·ermek suretile 
kaplanla anlaşıyor. 

Ertesi giin öğle üzeri limandan 
hareket edecek olan y iken gemi
sine atlamak çare~i aranmaktadır. 

bpiro kaçakçılıkla tanınmı.ş bir 
kaptan olduğu için, Abdullah beye: 

- Siz ınerak etmr)"in, diyor, ben 
yarın kapıya bir JÜk araba;ı gön
deririm. Bu arabada geminin ku. 
manyası bulunacaktır, Kumanya 
senetleri arası.~da boş ve kapaklı 
bir büyük sepete sizi )·erleşlirir, 
gemive o suretle ııötüriırüm. Tay
faların kumanyaları hiçbir zaman 
muayeneye tibi dc&'ildir. 

Abdullah seviniyor. Sabahleyin 
erkenden, evin kapısı önünde du
ran )·iik arabasına hafiyeyi yer -
lqürip limana kaçırıyorlar. 

Abdullah memnundur. Sepetin 
irinde bile Abdülhaınide sadakat 
göstermeyi düşünüyor: 

- Adalara varır varmaz, Seli -
nikte olup bitenleri zatı şahaneye 
birer birer yazaea~ .• (1) diyor. 

Kumanya !-iepeUeri, hiçbir mua .. 
yene ve taarruza maruz kalmadan, 
limandan geçiyor, Abdullak ge
m.iye salimen varıyor. 

Kaptan kurnaz bir tilkidir, Ab_ 
dullabın: 

- Artılı: (ıkayım. Buraya kimse 
~lmez.. 

Di··~ ı:ö terdiği ıı;rarlara rat -
men, hpiro epetio apıuı açma -
nııştır. 

Gemi yelkenleri çt>kiyor .. demir 
alıyor .. tam limandan çıkacağı s.-

(1) Kaııtan ispironun polisteki 
ifadesinden .. 
rada, uzaktan yıldırım sür'atile 

ANKARA RADYOSU 
18.- Proqrıım 
18.05 l\Ielodıler (pi.) 
18.30 Radııo caz orkestr~ 
19.IO Türk mu.ı:iqi 
19.45 Ajans haberleri 
20.- Fıısıl helfetı 
20.30 Konttf?na 
20.45 Dinleııici dilekleri 
21.- SıJılıııt saati 
21.15 Vwlmısel 11e muano 
21.30 Raduo qautesi 
21.45 Raduo orkestrası 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Ca•lıant (pi.) 
2325 Yarınki pro9rıım 
23.30 Kapanış 

Fatıh s~ıh blrıneı hukuk hakimli ... 
ıindpn• 

Teblıt olunac ' tara!. Abdulkerun 
Hadi. Ye:,;tldırek Tarakçı Ca!er•ıa so
kak l No. da 

!\'Ichmet Sadık ve Öıncr Ncc~tınin 
müştereken mutasarrıf old1.4kları FEttıh· 

de l\.limar Stnan namı diğer Kumrulu 
mf!'SCit yeni Koca.dede mahal! i ı 

K.ılaycı yeni Fa lıb c:ıddcsı eski 3, 3, 3, 
mükerrer yeni 21, 23 ve 25 No. hı gay~ 
Inf'l'lkulün §Uyuunun t;::ıl l hakkında 

diğer his c1 rları ı...man, AU;r•. • t 
Rukıye le Abd!llkerlm H dı al,.yhle -
rlne açtJk°brJ Wlet ıı.ıyu davasının ıcn 
kılınan ml.!ıakeır""I net cemd gayri 
menkulün yapıl:ın keşı! sonunda JD59 
lira 76 kuruş delerlnde b"1ıınduilc .-e 
kabili taksırn olm'ldığı f'hlt vukuf l:ı

r.ı!u1d:ın \'erilen rapordJ.n anlaşılnı.:ıkla 
gayri ml"nkulün oç-ık arttama ile h
larak parasınuı his.! echtrlan bt-ynınde V• 

hısseleri nisbeli.nde taksim ~ tf'vzıine 
temyizi kabil olm•k üzere 2n 1940 ta
rihinde gıy;ıbını1.da karar verllmiftir. 

Tarihi il~ndan itibaren on bet ıiln 7.ar
f•ad• temyiz etrneditinlz takdil'd• h k
miln kesbi kat•ıyet edl"<"eii bildlrilır. 

İşbu maHlmat ba$1<Uip thbarnam l Y"" 
rıne kaim olmak üzere usulün 141 inci 
maddesine te~ hkan i~n olunur 

940/229 

FES!Sİ SÜNNETÇİ 

Emin Fidan 
Pansıman, ırınga, 

hacamat ve aşı 
yapılır. 

Ev: ~uadıve istas
yon yanL Kabine: 

Beşiktaş Erip 
apartırr.anı. Tel: 44395 

RAStr RİZA TiYATROSU 
HALİDE PiŞ.KİN beraber 

11 Teınım11z perşembe günü aksam 
Kdıköv, Süreyya bahçesinde 

Ü\'EY BABAM 
Vodvil (3) perde 

Hevet her perşembe ak mı Ka
dıltöv Sürevva bahce lndedır 

...... , KACITÇILARA~ 
TOPTAN ve PERAKENDE 

Ambalajbk iade gazete kilittları bundan höyle müteahhide 
verilmeyip dotrudan dojiruya idaremiz tarafından satılığa çılı:arı
lacaktır. 

Talip bulunanJarın her hafı. Pazartesi günleri sabahleyin •aal 
9 - 11 arasında pzetemiz idare müdürlüj!iine müracaatları. 
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) AÇIK EKSİLTME 
Orman Fakültesi Alım Satım Komis1onu 
Başkaııb§ından : 

Cinli Miktarı Muham-
aıea Fi. 
Kuruş 

Benz.iı) 8500 ili. 22.H 

•Bf·Jediyt' fiatına 2!i S. nakliye ile1 

Muvakkat temınatı.: 112 lira 

Eknlek bırınci ne. 20,000 Kg. 10,20 

.&JeJiye narhına 25 5. nakliye ile" 

.Muv•kkat teminalı: 158 lira, 

Dağlıç eti 7000 JC&. 
Muvakkat teıninalı 305 lira 

S;ıde yat 
Urfa bırind Ne. 

ZeyliJı)'al 

1800 Jt6. 
500 Kc. 

Muvakkat tem.inli: IOO lira 

Kurusoğan 

Patates 
Salça 

5.drmısak 

YumUJ"ta 

LimoD 

Sırke 

Elma 

Aıfva 

Portak~l «80> lik 

Yaprak salamura 

Ta<e bakla 
Ayşek.,.dın fa!u11a 

So.ık12 kabağı 

Taze bakla 
Enginar 

To.ıze bıber 

Donlö{H 

Seuıızotu 

Patlıcan 

Maydo.ınoz 

·Taı.e soı,:an 

Yeşil şalata 

Uavuç 
Kereviz. 

)<arnabahar 

rJspanak 
1..!ihana 

Pıraba 

1500 Kc. 
2000 Kı. 

180 Kg. 

25 Kc. 

16000 adet 
2500 > 

40 Ki· 
350 Kg. 

150 Kc. 

1800 Ad. 

80 Kc. 

650 Kı. 

1300 Ki· 
tOO Kg. 

175 Kı. 

4ŞO Ad. 

175 Kc. 

350 Kc. 

120 Kı. 

1300 Ad. 

1000 De. 

400 De. 

1000 Ad. 

450 Kc. 

250 Kc. 

2~0 Ad. 
1000 Kc. 

aoo xı. 
1300 Kc. 

Muvakkat teminatı: 138 Jıra 

H 

130 .. 
• • 

30 

lG 
2 

' 15 
2Q 

15 

ş 

25 

10 

15 

8 
15 

8 

10 

8 

10 

3 

1 

2 

1 

10 

10 

ll 

8 

8 

o 

Cinai Miktın Mulıam• 
men FL 
Kuruı 

Enstitııı ..... klfap • < 

dolabı 80 Ad. 

IOX 180X35 Eb. beheri tCOO 

Talebe elbise prdırobu 22 Ad. 

cnUmuneeine ıore> beheri 2000 

Muvakkat temınatı: 213 liia 

Sut 
Yoturt 
Tereyal 
Kaymak 

Ekmek kada)'lli 
Tel Juıdayili 

CevWçi 

1000 Llt. 

1800 Kg. 

Yasın kadayifi 

Muvllkat teıı:ıWıtı: 

70 Kı. 

15 Kg. 

eo Ad. 

75 Kı. 

35 Kg. 

40 :Kg. 

49 lıra 

Pirinç 

Şeker 

Kuru rasul;ya 
Zcyt.n 
Un 
Nohut 
Makama 

Siyah mercimek 

Kırmııı > 
Şehriye 

Pırinç unu 

Kuru üıüm 

Kbş.ar ~ynirt 

Beyaz peynir 
Tu2 
İrmik 

Bulgur 
Çay 
Çilek reçeH 
Vi:-ne reçeli 

lC ons.erve fasu]Je 

Jtonserve türlü 
K1Jru kayısı 

Kuş llzftmü 

Çam fıstıi;ı 

.Buğday 

Xuru bamya 
Sah un 

Soda 

1500 Kc . 
:ıooo • 
800 > 

200 • 

1400 • 

200 • 

350 • 

175 • 

75 > 
50 • 

30 • 

180 > 
400 • 

400 > 

250 • 

300 > 

180 • 

15 > 

150 > 

150 > 

400 > 

400 > 

100 • 

15 > 

15 > 

30 • 

30 > 

700 > 

400 > 

Mu\'akkat tem.ınatı : 267 1ıra 

13 

19 

120 

140 

15 

27 

80 

'e 

33 

37 

28 

a' 
18 

20 

26 
22 

11 

23 

25 

25 

78 

50 

7 

25 

15 

525 

50 

50 

30 

30 

80 

30 

120 

u 
75 

37 

• 
J - Buyukdere Bahçekoyde bulunan ornı;;,.rı fakult.esı ietn yukanda mulre _ 

daflan yautı enak ve saıre .,,. ~rtnaıne ile açık f'k~ tmeye konulmu~1ur 

2 - Eks.ıltıneler lstanbul Beyoi:lu hsekr muha~beciligı d&ır~s•nde 12/7/ 

1940 currıo.ı gunü saat 13,30 dan itibaren yukarıdak t sıralarına C0tt olacak. 

3 - Eksiltmeye ı:ıreceklerin yukarıda her kısmın altında r-ı.tıh muv•kkat 

tem.inatlarını IDe2lrCır muha~ebecilik verınesıne yaurOıklansa dair makbuz ,braz 

etmeleri, 2490 sayılı kanunda yaz.ıh e\'. Hfları luuz olmaları ve yenı sene tlCMt:t 

odam kayıt vesikasını veya yeni sene ruh.edt unvan tellereıerını ibra7 etfne.
leri mqruttur. 

4 - ŞJrtnameleri görmek ve evsaflarını öğrenmek jstiyenlerın BUyukdere 

Bahc,:t;-ktıyde- bulunan orman takulttt:ine muraMatları. •5408> 

Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme 1 
U. idaresi ilanları 
~--Muh;:ırnınen bedeli i250 lıra oian 50<•0 M3 molo.c taı:ı A1uratlıd .. Sırtkoy OCiiK-

larınıJan bıhstjhsal Murat,1 ist;.ıbyonundc. hat kenarındo1 kabili mesnha ı;:ekilde "te!l

hmi şartile kapalı zarf usulıle ı.at ın alınacakbr. Munak.aaa 26/7/ 940 tarihinde cu
ma gUnu saat 11 de Sirkecıcie 9. ışleııne binasında A. E. konıı"'yonu tarafından 
)"dpıl<l<'Ctktır 

I~te-klHerin aynj glln saat orııa kadar 543.'i3 Ura temincıt ,.e kanunı ve.s.alld 
lhtiva et.letE>k olan kap ... lı 4..arflcır~ıu korr.j yona vermeleri JAzımdı•. 

Şartn<ur.eler parasız olaras: kon1lsy"jda.n verılmektedir. .5965.> 

Kızılay kermesi 
13 Temmuz 1940 Cumartesi akşamı sabaha kadar 

(Şişli Kızılay şubesi tarafından) 

Tepebaşı BELEDiYE Bahçesinde 
Alaturka kısmı: ı Alafranga kısmı: 

1- Büyük SAZ HEY'ETI f 1- Caz kralı GREGOR ve arkada§ları 
2- Yeni ve büyük VARYETE ı 2- NAŞiD ve arkadaşları 
3- NAŞiD ve arkadaşları f 3- LEBİBE, MERİ ve arkadaşları 
4- Safiye ve arkadaşları ı 4- Yeni ve büyük VARYETE 
Mehtap ve Fişenk eğlenceleri - Vapur ve otobüs 

DUHULİYE SERBESTTlR 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
6 Temmuz 1940 VaziyeU 

AK Ti F PAS i F 
1 T. L KAl!IA: T. L. 

Altın;Sati kUocnım71.i21.362 l00.881 .862,2 J 
BANJlNOT 10393 J()8,- İhtiyat Alrenl 
1JFAJtLIJl l.810.644,~8 113.085.S14,69 Adi ve fevkalade 

Bunıııl 

6.188.666, 1 
6.000.000.-

DahlNelıl malıal>lrlu: 

TOrlı llnu 3,909.'1'14,8 

11.ariotelıl Mu.bablrlen 
Altın: Safi klıogram6.691.890 9.412.678,l 

Allına tahvilı kabil serbest 
dOvizler 

Diger d<Jv izler ve borçlu &li-
rınt bak1yeleri 21.165.226,5 

Hazlne tahvilleri: 

Deruhde edilen evrakı nak .. 
diye karşılı&> 158. 7 '48..563, -

-----
3.909.244,82T•<lavulde\I b'-ftlı.DoU... 

Denı.hde edılen evrukı 

nakdıye 158.748.563.-
Kanunun 6 - 8 inci mad • 
delerine tevtikun baz> -
ne tarafından vaki te -
dıyat 

.636.679.90Deruhde edilen e\.'rak:ı 

nakctıye b~lkiyes.i 

Karşılıfı tamamen altJn ...,.ak ilaveten tedavü -

19.310.1%,-

139.438.367,-

le vazedilen 17.000.000,-
Reeskont mukabili ili-
veten ted,·ule vazeıjılen 200.500.000,-

MFVDl.'AT: 
Kanunun 8 - 1 incj madde -
lerine tevfikan hazine 1.ara 
fındrın vaki tedıyat 19.310.196,- 139.438.367,-Turk Lir"" 41.607.710.41 
Senedat cüzdanı: 

Ticari seneclat: 

&.ham •e tab•ili1 CiWlaıu 
(Deruhde edilen e~rakl 

259.51)4.718,2_ 

A - (nalr.di1enin lr.arşılıjl 

(Esham ve Tahvilat 

(İtıbar! kıymetle) 47.971.156,9 
B- Serbest esham ve 

Altın safi~. g.5.5.541.930 78.124.167,9 
Dovıı. t.aahhudatı· 

59.504.7l8,97Altına tahvili kabil 'dovızler 3.359,7 
Diger dOviıler ve alacaklı 

klırıng bakiyelerı 20.717.227,4 

Mabl<lll: 

tahvi1At 8.274.520,E 56,,245.677, 45 
A1'&D!dar: 

Hö~ıııt>ye kısa vo,ıdrh 

Altın \t'. Dovız uarıne 

Tahvilat uzerı.ne 

Hissedarlar 
Mahtellf: 

ava.na 10.592.000,-
9.125,5 

7.808.722:.... lll.409.IM7.55 
4.SC0000,-

24.488.147 9:1 

650.218.598,31 ,_ ____ _ 

1 
l~;ra 

15.000.00C,-

1? 183.666, 1!'\ 

356.938.367,-

JJ9.731.878,3l 

29. 720.587,16 

116.639.099.69 

650 218 598,31 Yelıb 

1 Temmuz 938 Uırihindca itihu·f"n : İ•konfo lıaddi •/0 4, altın ü:r.eri oe •ı. 3. 

Ankara P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

il 
1 

Beyoğ:u 4 üncü .Sulh Hukuk Hıikimliğiodeo: 

Gayrimenkul Satış ilanı 
Te .. ·C'keo::ine nı;ıhkPmece t•1 k.onu);.p ta~tiyeslne karar veıjlen ölü Hracya 

Nişast;ıeıyan uhdesinde bulunan Şışlıde K .. ğıthane Cad. Abidei hürrıyet 
'.tıkağında eski 48 M . yeni 118 ve ıttıf:alınde eski 48 M. yeni 120 No. Ju 
:>ı:i evin yan hirselcri açık aıtbrmı. suretile 13/8/ 940 1arihine mUsadi! sah 
gıtnü ~Aat 10 d:ı ~•,1 ılacaktır. Arttıın1a bedeli yüzde yetmjş beşı buJmadı~ 
i.'l takdjrde ~kınt:i arttırına.sı 28/8/940 tarjhine mUsadif çarşamba güni.i 
uoı1 10 da icr;ı t·t~.letcktir. 

"J"e1l!ıl;ye rl'$mİ, ih;1lr pulu, taviz bedeH, kadastro harcı mli~trrisine; sa
tış g~lnüııe k.-::.d.;ır vergjJer x:ar ve çöp riliumu ter(:kcye aıttir. 

(G•(yrimcnkul, ipotekli al~c~khl•r tar<:ı.fından alınd1ğı takdirde mezkUr 
R"tıJriıı1er.kuJler ic;in ~arlf'dil('n matıkeme maFra!ları, ~rgiler, binde yırmi 
t .. ("'fiye har"ı \:e yüzde 5 tasfıye menıurunun ücreti yatırıln1ak ıazımdll' .) 
Tamamının kıymetleri 120 No. lu evin 5500 lira, 118 No. ıu evin keza 

5500 1ir11rlır. Arttırmaya girebilmek için kıymetin yüzde 7,5 r.isbetinde pey 
tıkçes y<ıtırrr,~·k ~art!ır . 

T<of~ılolt· 116 No. lu ev b ir bod· nm ve bir cah arası, üç tam kattan 
ibaret cılup kl:giı·dir. Ç.ift k;.ınath denir ki:.pıdan zemini mermer dO~C'H 
bır t;ı• lıga yiriJir B; r.ıdan l:ez.a mermer merdi Yenle bodrum k:ıtına 

inilir. 
Bodrum katı· 7..erııini l::ırnu7ı ç~ni dötenmiş bir 1 taşhkla önde zemini 

tnhta d<•teiımış bir oda ile arkada ;ur 6okağında kapısı bulunan bir mut
f~~k Yardır. 

• 
Birıncı kat : T~shlrtan me;.rmer ,, _,· tlivenle birinci kata çıkılır bir sofa 

ondc ve arkada birer oda ve IOfad:· llir halA vardır. 

11':inci lr.at: Ahşap merdivenle çıkıhr1 önde balkonlu büyük bir oda, ar
kad;ı farasa!ı bu1unar bil' oda ve ufak bir JrJJer vardır. 

li<;unt·ıı knt: Önel< ve ar'kada ikişer oda ne bir !Ofa vardır. Yanda bJr 
kilerle bır lıalfı vardır. 

Ç•lı aı'a;ı kalı: Üç oda il• b;r inlerde! ibareltlr. Ahşap akamı bo)'ılı
rlıı Elek1rıK h~n:a gazi ve su tesisatı vardır. 

ll-nuırı s~h<.ıf:ı (80) metre murabbaıdll', 
l?C No. Ju f\\ 118 No. lu evin tttis&Unde ve aynJ "9af w taksimatı 

hHvidir '011 evin ~ahas1 fS'l) metre murabbaıdır. 
İpotf'lt c;ahıbi nlaeakhlarla diğer alAltadarlarm pyrim~Jru1 Ozerindeki 

haklarJ111, hu~u~ile faiz ve masrafa dair olan Jdd.i2lanİıı evraJU müsbit.e-Je
Tıle 20 gun ieinde mahkemeye bildjrmelerl l~zımdır. Aksi balde aatıo 
Oetlelinlrı payltlşmaE:ından harıç kalacaklardır. 

t;;oıtı~ bt-<il"'lı Tle tE-lliıliye resmi, U.vıı bedeli tutarının ihale tarihinden 
,•tbnı en h'-f rtın 7.arfın<la mahkeme ve7..nesine yatırılması farttır. Yatın) 
rn:•rlı~ı 1~1-"dirdc tcra ve ifl!\C' kanUnunun 131, 132 ve 133 üncü maddeleri 
.ıhıı:bnıı tsıtbık f'dilttektir. 

l··tt>"klil<'ıirı :vı·l<arıdn: gösterilen güıı ve saatte Beyoğlu dördündl suJh 
lnılcıı\I: n1;ıhlıtr·me-o::ınf' J(elmelt>rı, PVJeri ıezmek ve g:-,rmek: istiyenltrln için-
l<·kılrre .rıi11ilc·rı;ıtl;1rı H"ln olu:ıur. (2801l8l _ .... 

I 

İstanbul Belediyesi İ!inlan 
Yıılıı< lıl< 

kirJ11 tamınatı 

1 
240,00 18,00 Kt·restecılenie Jlerkn .l't:Uınde Meyva ve Sebze h8Jj •rahgı.ucla 4' 

300,00 22.5' • 
180,00 13,5q • 

• 
:;; (ı CJIJ ~fl.25 • 
~l(\ (Hl 15 75 • 
2ııı.ot ıo,75 • 
2ofü00 ı8,t0 • 
300.00 22,50 • 
180,00 13,50 • 
~40,00 ıa,oo > 

> • 
, t 

, > 

> , 
• 
> • 

> • 

, , 

No. dukı~.ıll 
ve scbıe b31i ara1ığında 33 

No. dukk.fiO 
'fe sebze hali arabğınd,1 59 

:No. dukkil" 
ve ıcb.ıt: h!'Ji ;ır~ıhğınclJ ' 

No. dük!>. 
ve sebıc h •. di arabi;ınd 

No. dukk;.ı.-' 

Beyoğlu birinci sulh 
hukuk hakimliğinden: 
Hazınenın Be ·()ı:ıuııda Ha:ı,al -

1ba"ı ti:.. sa..,uı due.mc taorıi< tısında 
ınustecır .:ı~lu·nııtın aJevı.ınt d!>liı!ı 
da' aua; M..ıooeı \'ekilı vesaıl< ~e
rertı< J:!l"aP .t<arar~ ıeoıii!ini iste -
miş \l' n1uei<leıale:yniıı ih.amtıı:a -
hının 1l1t:1,,·ho..h eıı h~S(·bile ızı" ap 
kararının iiancn on b~ ~un mud
detıe teblıein" karar verilmi~ ol
duPuncian mulıakemc .ejnü olan 
8/8/l.t40 saat 10,JO da mrlhke<n.eye 
bizzat veya oiln•kale cdmenız ı:ı
,·ap kararı makamınc. kc.ı.m vlrr.ak 
üzere ilim olunur &4L/1288 

l - Taahhudun adenıı ıfa~ınrinn dol;:ıyı (5()00) 300,00 22.00 
metre uç naki]li 

ve sebze hflli aralığında ~3 
No. dukk~n 

.,,e se.b2e hAli arahguıdil 4g 
No. dUk.k{ı1' 

n l!fbze h1ıli aralığında 11 
No. dukJıiiO 

Ve !Ehle hali aralığında 34 
No. dukkiı' 

ve sebze h~i i1ralığ1nda ~S 
No. dı>kka~ 

ve ıebze hiili arQhğında 44 
No. dukk1ı0 

ve sebze h31i aralığında J 
No. dUkl<b~ 

11e sebze b~li oralı!;lı tl.ı B 
No. c!t d<.;ll' 

"Ye .eeb2c hfili aralığu··ı·a S9 
No. dukk[tl1 

ve ıebz.e lı4iH aralığn·<la 54 
No. oıikkr~ 

m :hammen1ni Be iDi temtnat miktarları yukarıda yazılı g;ıyri 

• ' • 
kurşunlu kablo açık eh.!Pltnı("~f' (;ık;-ırılmı~tJr 

2 - Muhammer. bcck·l (1250) bin ikı yuı f·1li. muvitkk.ıt tl'mın,ıt (93,75) 

doksan üç lire\ yetmi~ beş kuruı olup ekıiltnı~ 24 Temmuı. 94CJ c:~ır~nroboı gunti 

saat (16) on c.ll.Jdd Aılll.;.ı..ıdo.. evkaf apaı·tunanırın ı Uçuneu kcıpJfiJT.dan 'ıriJen bı

rjnoi kahndaki P. T. T. ~\..lntthna Xomisycın undrı y~pıl<ı<:o:ıktır. 

f 3 - Jc;tekliler mııv;-ıkkdt terr.lnat ınr;lcb<JZ vey;ı biınk;; ternirıut mektubıle 
1 kanuni vcsikaloırıru h~nnler. ıutzkUı 2ün \.l u..ıU.( o koınıı-yona •r•\JJacaat edtcek

lerdir. 

4 - Şarınamelcr Ankarôdda P. T . T Jt>\;1ı.1m, Js1:ınt-u:da 

ikinco katta P . T. T Le\·azırn ayn:yat ~ube n.udurluk..it-ı ı.nden 

vel'Hir. •2721> •.f İ26:t 

Va1ıde hanında 

bedelsız olarak 

270.00 20.25 • , ' 
270,00 2!ı 25 > , 
210.00 15,75 • , 

menk uller kirrt)a veri1mek üzere ayn ayrı açık arttırmaya konuJmnştur. ŞrırW8" 

meler ı.abıt ve muame1.lt müdürlüğü kaleminde görülecek1ir. İh~le 23/71940 salJ 

gunli saat 14 de dafmS encümende yapılaeakbr. Telip1erın i1k 1emlnat mitkbuz -:vr 
ya mektupları ve eartname mucibince ibrazı Jizını gelen veıo;;jk ile ihale &:ıin~ 
muayyen s;;.a tte daim1 entiJmende bulunın.a}arı. •~837) 

1 

bii~ ük bir tt"hlikc)e marLZ bulu
ntı,·<Jr. 

- ,•luhilkkak ... 
- Papa cl~ılcri de ,;, in gibi ko-

iZ iM?i4>) 
musebbı-bine neler söylemezdik, 
Halbuki o, ağzını bile acmadL 

N<:riman hanım yatai:ındaıı kalk
mak ıste<li. 

İyi ama, Şehsüvar • .Nebahatirı 
anriesinin rahat.su oldu;tunu kıil1' 
den ve nasıl habıer alllllŞt '· : 

Baridane bir ta\'ırla dıni uzaµı: 
- Annemin rah:t>ızlı~ındaJI 

Yazan: M. SAMl KARAYElw ·--·--
Türk donanması sekıen parça gemi ile 

Çanakkaleden dışarı çıktı 
Fransa kralı, Papalığın bıristi

yanlık nüfuzundan birşeyler ko
uarnıak isti) ordu. Bu o vakte ı:ö. 
re çok nıübimdi. 

Sonra, şeb2ade Cemin tabiisi i
çin Mısır Sultanı vasıtasile yüz 
bin lira verilmesi Fransız krahaı 
sar:!ııl.)"Ordu. 
Fran.ız kralı Papanın elçilerine 

bütun bunları açtı. Görülüyordu 
iti şehzadenin Papalıga teslimi e
•a• itibuile kabul olunduğu halde 
tcferrüat üzerinde bir haı li mü
zal.ereler oluyordu. 
Papanın elçileri. şikayete ba,.la

mıslardı. Şehzade Cenun teslimi 
vaJinin 4'Ütüncemede kaldığını ile
ri surü~ orlardı. Vadin mevkji ic· 
raya •az'ıru talep eyliyorlardı. 

t,n >OD olarak Fran•a kralı el. 
çilerden ,.unu da istedi: 

- Fransa ile İngiltere halibarp
tedir. Bu harbe nihayet vermek 
Papanın elindedir. Bunun da bir 
ın e\.·\·el hallini isterim. 

El(iler, Papayı malumatlar kıl
dılar. Pap' sulh hakkındaki e
mırnameoini yolladı. Büyük bir 
koıüeram aktedildi. Emiuıame o-

u. 

Papa. Fransa ile İngiltere ara
sında sulh ve mesalemetin lüzu
mundan bahsettikten sonra Sultan 
Beyazıdın bu sulhu haber alır al. 
maz eski şiddetinden vazıeçece -
Jfoj söylüvordu. 
Papanın murahhasları: 

- Sultan Cem Papaya teslim e
dildigi takdirde Türklerin hücu
munu d~fetmek kolav olacağını 
hatta bu "a.sıta ile taarruza bile 
gecilebileceğini. .• 

Anlattılar. Bu mübahaseler de· 
vanı ederken Rodos ~övalyelerinin 
murahhasları da Fransaya geldı -
Jer. 

Fransız kralı, Dübossonun n1u· 
rahhaslarını huıuruna kabul etti. 
Fransız kralı şövalyelerin elçile. 
rint! sordu : 

- Sultan Beyazıdın bazırlıkları ı 
doğru mudur?. 

- E.et haşmetmcap!. 
- Bir Tiirk donanmasının Mal-

tavı .e sair hıristiyan sahilleriru 
g~ret eyledii'i haberi de mi doi'ru
dur?. 

- Evet, başmetıneiıp!. 
- Ö);le iee hıristiyanlık iılemi 

nuc.,u\.orl.ır. 
_·Hal.ikaı bo) Jedir. Hatta ilk 

hamil· Kod us• 1tlacaktır. Ve Ak
dcni~de hırİ!'-lti3 anhğın ~ cgiıne is~ 
tinatgahı olım de' lct elden gide. 
cektir. Bu suretle Türl.lere Ak -
dcniıiu kapıı,J bii~bütün açılarak
tır. 

Dediler. Papanın murahha>lan 
da Fran~ır ba5Hkiline şu ~ olda 
~aitlerde bulunuı 1trlardı: 

- Türk 'ehzadesini artık Pa -
pa' a teslim t:d,iDiz. Görürsünüz 
yakın umanda Bordo piskaposu 
kardinallığa terfi ecülir. 

Fransada Sultan Cem için mü· 
zakereler, münakaşalar, alun ~e 
satın1 cereyan ederken, ~aık.ta bir 
tal.ım vekayi birbirini takip e)
li)ordu. 

Türk dotıann1ası seksen ıemi • 
den mürekkep oldui,'U halde Ça. 
nakkale boı;azıııılan ~ıkmı~ıı. Ro
do~ sularısıo.ı da~ anmı~tı. 

Tiirk dunann1a1.ıının Çanakka -
leden t'Jk1'ı. Rodo' sularında gö
rünill?ii ~·alnız ~Ö\:81:\ eleri değil, 
biitun alemi hıristiyaniJeli kor -
ku) a dü~ürdü. 

Dübos-.m. korkusundan Rodo. 
su tahkim e~ li) ordu. Bu sırada 
Rodo>a Macar kralı Matı a,dan bir 
el(i geloıişti. Bu el\inin maksadı 
da şehzade Cemi ı;ö•alyelerin e
lınden almaktı. 

Fakal, Türk donanması Mısıra 
doğru yol aldL Mısır &ular•.na a
kıyordu. 

(Devamı -~) 

}'azan: f,kendcr F. SERTELLt 

Evt·t .. Nebahat hakıkati itiraf 
edı_y ıuLI. İngilil filoLo1unun :ıOz
kri ıı., de °"• <lcgıldı. O. Sadiyl o 
dc-rccc saminıı ve riy aSJZ bir aşkla 
>evıvordu kı. .. B<l'hçede karşılaş. 
tıkları zaman, annesı bile, Neba
haıın onu candan sevdigıne inan
mıştı. 

Sadı o gun tahliye evrakını ım
zalamak üzere adlıyeye gitıru..tı. 
Akşam ustu Nebahatten ayrılır -
ken: 

- Gözümıın bebeği, dedi, yarın 
sabah sen uyurken, ben gitmiş o
lacağun. Müdırıyetten kurtulur 
kurtulm~z dönup gelırim ve öğle 
yemegıni bahçede birlıkte yerız. 

Nebahat yataktan kalkınca saate 
baktı: 

- Onu beş geçiyor .. B<'n de am
ma u,·umuşum ha ... Sadi bUJ:un 
ö&Jc yemejiıne yetişmeğe gayret 
edec<'gini söyledi. Annem de onun 
yemeğe glcef(ını bilıyor Herhalde 
bendın önce kalkmı;tır. 

Sofaya çıktı.. 
Sesle'1di: 
- Anne ... Anne ... Neredesin? 
Neriman hanım, odasından ce. 

vap verdj: 
- Ne var, yavrum? Beni mj 

arı.var.sun"?. 

Nebahat, annesinden ses alın
ca. odanın kapısını açtı. Nerırnan 
hanun yatakta yatıyordu. 

Neb:ıhat: 

A•k 'e marera romanı: 60 

- A... Anne! dedı, sen h1il1i 
kalkrrıadın rrJı.'>. 

- Biraz rahatsızlJJl da, \·avrum .. 
kali<amadı.m. 

- Vah vah.. Ben de, bugün 
Sadi ögle yemei;ine gelecek diye 
sana güveniyordum, anne, de -
mek hiıliı &allınıadın ha?. Ne ya. 
zık.. . 

Neriman hanım oksürdü: 
- Üşümüşüm, yavrucağım! Diz

lerımde, ve kollarımda müthiş bir 
kesiklik var. Maamafih, ben Sadi 
beyın öiıle yemef(ine ,:ıelebilece • 
f7ını tahmin etmemekle beraber, 
hizmet<;ı kadına. akşamdan, ya • 
pılacak ;,ıerı sö:vlemıştım. Merak 
etme .. Sadı \'abanclJJlız değil. Ö
nüne ko ·flcak birkaç kap yemek 
bulunur. 

- Evet .. Sadi yabancımız değil, 
anne' Fakat, ne de olsa, bizim yü
zümüzden çocuğun başına bir fe
laket geldı.. Bunu taınJr etmeğe 
mecburuz .. 

- Bu feJakete biz sebep olma. 
dık ... a. Zabıtaca tevkifine lüzum 
görüldü .. Tevkifhaneye gitti. Yan· 
~ hesap Bağdattan döner, derler, 
Mesele anlaşıldı .. çıktı, 

Nebahat kapıya dayarunııı, an
nesıni dınlivordu. 

- Kazın ayağı. öyle değil, anne
cilhm ' diye ce~~P verdi Böyle bir 
ielaket bızun başımıza gelseydi, 

Dız,uın<iekj ke~iklik onu ye
rinden kınıı.Jaan.•u<\an bile mene
di\'>!ırdu. 

Ana k:z konuı,urlarken. bahçe. 
derı hiZJT.etçinn1 .sesi işitildi: 

- Küçük hanım, neredesiniz? 
Mısafır ııeldı. 

Nebanat sevinçle: 
~ Annecigim, dedi, herhalde bu 

gelen Sadi olacaktır. Ben bahçeye 
;dıyorum. Ö,i(le yemegınde ne ya

'P'P yapar, bizim sofram!2da bu • 
lunursun. dejiil mi?. 

- Gay~et ederıın, yavrum! Fa
kat inemezsem, sız yeraıniz. Benim 
tarafımdan da Sadiye özür dile • 
meyi unutıııazı,ın!. 

Nebahat koşarak merdivenler • 
den indi. 

- Sadinin bu kadar erken ge. 
lecegini ummuyordum. Galiba i
şinı çabuk bitirmiş. 

Ve bahçeye çıJ<tı. F'akat; rıe 
müthiş bir inkisarı hayal!. 

Küçük kameriyenin önünde şair 
Şehsüvarı görünce ~aşırmı~tı.. 

Birdenbire sersem sersem et- . 
rafına bakındı. 

Demek ki, hizmetçinlıl .misafir 
geldi.- diye haber verdiği adam, 
Şehsüvardan başka bıri değildi. 

Nebahat bir anda tervüzüne dö
nüp odasına çıkmak isled.ı .. Bunu 
da vapaınadı; Gaha dojtrusu yapa
madı . <'ünkü, Şehsövar gülerek: 

- Boniur, Nebahat harume(en
di!. Valide harunu yoklamağa 
geldim.. 

Divordu. 

haberdar mısınız?~ 
- Hayır. 

Ve gülerek ilave etti: 1 
- Bu. sadece bir tahm,ndc11 ıb::ı. 

rettir. 
- Kabil değil, bu bır tahm.ı" o

lamaz. Mutlaka evinize tdefoJJ 
almışsınızdır. 

- HayJr. Sizi şerefimle terııill 
ederim kı, oturdujium pansiyiı ' 
nun telefonu çokt;mberi kapalı ' 
dır. . 

- O halde naı;ıJ keşfettinız ıtıu· 
nu?, . 

- Merak etmeyin, k1Jçıik ha ' 
rum! Bendenizin odamdan valide 
hanımın yatak odası çok ivi go • 
rünür. Sabahleyin erkenden k~lk· 
mıstım .. Bu dakikava kadar vaJıılB 
tıanunm odasının pancur !arı a~ ıl· 
mayınca, merak ettim. Çünkü, Ne' 
riıman hanunefeııdi de bemm ıııbi 
erken kalkarlar ve kalkınca i!JI. 
iı;leri odasının pancurlarını. açmalı 
Q}UT. 

- Demek 'l<i, siz bizi uzak taıı 
ııôz hapsine aldıD!ll öyle mı?. 

- Hayır efendim. Bu göz hapSİ 
falan değil. Sadece samimi b•t 
alaka. Siz benun yerimde olsanıı. 
merak eımez mısın iz'. 

- Hakkınız var. Fakat, a.nneJJI 
siz1 hiçbir zaman böyle u.zaktaP 
tec~<Stis e1ımez. 

1 - Şehsiıvaı· kahkaha ile güldu: 
'Devamı var) 


