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ETEM İZZET BENİCE 

Harbin 
Afrikaya iSPANYA DA HARBE GiRiYOR ı 
Yayılması G 
~~~~~~:::ı;._ 1 . eneral F ranko 2 mily~n~uk l~pa~yol ordusunun 

-t~.-.ızz.""L"' .. harekete hazır olduğunu·soyledı, bır cok tayyareler 
ıa!S:.~nsad~ umumi tıı_arruz baş - ' 

S~~:~~~itigi~ Cebelüttarık üzerinden uçarak Fransız F asına geçti 
dir .g çtıkçe kuvvetlendirmekte-

:~~~~~~~;f }~~~;ffe Harbin Akdenize intikal etmesi bekleniyor 
ı\l spanNda dahili harp sırasında 
eın':n~~k 'il~ }talyarun sarf ettiği 
111 

' tugu kan ve kazandığı 
fi:~~lfakiyet &ırf !ıugünkü h~de
terey1[ ~ıtas.' idi. Bu hedef İngil
•ik denızden çıkarmak, Af-

•Yı istila eylemek k" ük As 
Yadaki. İn T , uç -
atıııakt ~· •z menfaatlerine el 
de İsna"· unun Yollarından biri 
B . . nyadadır ve Cebelüttarıktıı; 

u •lıbarı 'h 
etnird C a nıı. verciJerin evvel ... 
istıye ek ebel,ıttarıkı düşürmek 
rıka ;e _Ierı tabiidir. Cebelütta -
tarar, emzden İtalyan donanması 
liıler nda~~aarruz edilmesi İngi
Dıünık" ~~n~zde bu!lundukça 
lüttarı~~ 

1 
d~g!ldır. Havadan Cebe

bette _stıla veya iskat da o nis-
ınunaldir B . 'b t Yanın harbe '. u ı~ı arla span-

alenen k•nd ' gırmesı resmen ve 
Ve ltalya~ ıdtoprakJarıru Alman 
. or usunnn . ah 

sıs ('Yleme _. cnırıne t • 
sı şartı İ . 

\' azıyettçdir H ırb. spanya zayıf 
n"' · ar e g k ı uen kan ılökec k !'.'ınc le ye-
cc sevkulcevşi e .ne~ıld i r. Sade
vcrtiler . . vazıyctinden mih-

. •n ısjiJade ı · 
nıın edecek ve ey emesıni te-
fer olJ ki totaliterler muzaf
harp g.:'ı,. arı ta~dirde İspanya da 
tektir •metlerındeu istifade ede-.. 
" Cbebelüıtarık d" . d " lı ihn· u,'ar mı, uşmez 
Rilizte . 'Yorıu, Fakat ,herhalde In 
olan b~~ .. tandamarhıından biri 
frneııe~~1Ustahkem n.evkii biitim 
de11 ş" h e nıudafaa edeoek.Ieriu
beı ·· up c edilemez Çünk" C . uttarı.Lı .. · . u, c .. 
ltalyan ku~ d~ş~e~i ve Alman -
Pany0ı F ayı kullıyelerinin Is • 
de düşıne~~·~a geçmesi Süveyşin 
••kı ka~b dı ~nıtktir. Cebelütta-
i · • e en Ing'lt tın Akdenizde 1 ere donanması 
olacağ··' gib' •• barınmak çok güç 
nı .. k ı uıısırın .. d f 

u~ ullesecek İs mu a aası da 
tahşit ed'J k' Panyol Fasında 
d d ı ece kıt'a! 

u uua kadar eller· '." MJSır hu-
5allıya sall ını Ve kollarını 
~akıe kadar ı:va geleceklerdir. O 
fıudaıı Süve kuvvetleri tara. 
illi ı:ayret v~ş ~e J\lısırın da aza
ıııaıı edileceği .:.~:ektlke hombardı
doııunn a aktır. İngiliz 
nıcsi A~adsın!~ Akdenizden •ekil 
g" l enızın Alın i ' -
b o ıi halini alınası o~:.. ~en tal~.an 
1_ u lakditıle F'I' t' gu a gore 
"'n d ı ıs ın, Suriy lr a harp ate . k e, a-
tnilı\'ercıl . ~ın.e - atılması ve 
tnaruı oh~·;~ U:~~~~k t~hlikesine 
ıııu,· affaki . . . . a tır. Bu 
kü b b' Yetı ıstıhsal ise bugu" •r ın t t r n-
en hellib lo a ıterler bakımından 
dir i . ~ş 1 gayelerinden birisi _ 
1 -· ngılız ve F . 
Ugunu A(rikad ransı~ ı~parator_ 

d.ar küçük As a ve Hındıstana ka
sınde Y•kınakY~da ve Arap cezire
lan Alına h' . v~upaya hakim 0 • 

başlı siya~i akıı_nıyetinin en belli
Basraya ve ıktısadi davasıdır. 
llind;,.tanıv~:acak .mihvercilerin 
harck t taksım hususunda 
•dile~ e Jeçece~lerinden şüphe 
kiı•ük ez. unun ıçındir ki Af 'k 
ı\ " Asya v C b ı rı a, 

kdeniz • . .e . ~ . elüttarık ile 
tııgiliz bakımıyetı lııgiltere için 
dar ve ~dal~rının müdafaası ka
ve h ?ita ondan daha mühim 
b •Yatıdır B h.ki . . edecek İ : u a ınıyetı kay-
donlin ngıltere Okyanuslardaki 
t ' Yontarı -u.rıu nıa)ı na. sıgınmıya ve her 
dunyadan •1uınıyeti kabul edip 
çük bir nıi~l::ek çekmiye ve kü. 
yaşaııııva nıah 0~•rak kalmıya ve 
nıanda, biivle b~Umd~r. Ayni za
büttin nizam ır netıce dünyanın 
•· · lllı Ve h · ••Şlırmeyi de . arıtasını de-

Uu 'l'b ıcap ettirecektir 
1 ı arla c " • 

•alhasına · ger harp üçüncü 
karıda : ınrecek•e bu safha yu-
h •aret etti.. · 

•ide l · ı· gımız gibi her-
d 

11 ~' ız ad 1 d • ecck m h 8 arııı a cereyan 
~eıı; olar~k ~~b~lcrden daha şid
de ola k rıkada ve Akeniz
ter i t:~ıı-vekİspanya da harbe is. 

wZ RrJ!li&Caktır. 
ETEM İZZET BENİCE 

i(Yeni polisler bu Fransız vapurlarında· 
1 sabah abideye k. .. b F 

.. ., belüttarıkın kuş bakışı bir görünti şu 

İtalyanlar 
tayyare 

Balear adalarına 
başladılar 

v 

yıgmıya 

lspanyolların karadan CebeItalyanların havadan, 
lüttarıka karşı harekete 

Londra l 9 (Huıuıi) - İtalyanlar Ba• 

lear adalarına mühim miktarda tayyare 

kuvvetleri getirm~ğe ba§lamıılardır. Bil

tün alametler mihver devletlerinin Ce~-
lüttarık'a karşı yeni bir harekete ğeçe
cek.lerine şüphe bırakmamaktadır. Bu 

takdirde İngilterenin mukabelesi daha 

çok tiddetli olacaktır. Reımi deniz ma

kamları, İtaiyan liman ve deniz iialeriDe 

havadan ve denizden harekete geçileceği 
günCn uzak olmadığını beyan etmekte-

EN SON 

geçmeleri bekleniyor 
dirler. Cebelüttarık'a yapılacak bir hücu• 

mun evvelden neticeBiz kalacağma tüphe 

edilmemektedir. İspanyanın İnhiltereye 
karşı sarih bir düşman vaziyeti almış 
olması, harbi Akdenize geçirecek mahi

yettedir. İspanyanın bugün, yarın İogil
tereye harp ilan etmeıi beklenmekte; 

ancak İspanyanın düşman nfına katıl• 
ması harbin mukadderatına bir teıir icra 

edemiyecek telakki8i askeri mehafilde 

hakimdir. (Diğer telgraflar 3 üncüde) 

DAKİKA 
Romanya Ingiliz sefirini memleketi terke davet etti 

Bcrlin 19 (Radyo) - Bükresten 1 
bildiriliyor:. ~omanva hükumeti, 
İn.ı:ıilter sefirıtıi, kısa bir müddet 

içinde Romanyayı terke davet et
emistir. 

Fakat yabancı mmleketlerde se-

firin, hastalığı münasebetile Ro -
n.anvadan ayrılacai!ı mildirilmek
tedir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Cebelüttarık'ın ehemmiyeti 
1nqiltereyi sıkıştırmak üzere 

mihvercilerin qirişebilecekleri te
şebbüsleri tetkik ettiijimiz ııazıla. -
rımızda Cebelüttankın ehemmi -
yetini tebarüz ettirmistik. 

Hadisat tahminlrimiz veçhile in
kişaf ediyor. General Franko ni -
hayet meramını acıkça bi!dirmis 
ve Cebelütıarıkı inqiliılerden al -

I DEVAM 1 3 üncü •ahifede] 

Milli Şef yarın 
geliyorlar Y3az~: 

lsviçrede tehlike 
Bern 19 (A.A.)- L ozanda ge

çen çarşamba günü verilen hava 
tehl ikesi işaretinden sonra dün de 
Monlre Pndüstri mıııtakasındaki j 
küçük şehirlerde !ehlikP ;,areli ve
rilmi~tir. 

çelenk koydular 1 murette at ransa-
Polis oitulunu 197 reni ya 

mezununun tayın 

listesini yazıyoruz 

dönmek • • 
ıstemıyor 

Yıldızdaki Polis okulunun bn 
yılki 53 üncü devresini muvaf
fakiyetlc ikmal eden yeni polis 
stajyerleri ile polis kurslarının 
mezunları bu sabah saat 10 buçuk
ta Taksim Cumhuriyet abidesine 
merasimle çelenk koymuşlardır. 
Merasi nıde vilayet, belediye ve 

(Devamı 3 üncü sahi fede) 

İlk Bağdat treni 
bu sabah kalktı 

Londra - Bağdat arasında yeni ı 
ihdas olunan tren ilk defa bu sa
bah saat 9 da Haydarpaşadan Bağ. 
dada hareket etmiştir. Bu tren a
yın 22 sinde Bağdada varacaktır. 
Bağdattan Londraya kalkan ilk 

tren ise ~eçcn cumartesi günü ak
şamı , 2 inci tren de dün akşam 
Haydarpaşaya gelmiştir. İstanbul -
Bağdat sıı,· ahat müddeti 4 gündür. 

-----<>--

Münakale Vekili 
bu sabah geldi 

Ali Ç€tinkaya Galata 
yolcu salonunu 

tetkik etti 
Münakaliit Vekili B. Ali Çetin

ikava bu sabahki ekspresle Anka
radan şehrimi ze ııelmiştir. 

B. Ali Çetinkaya Haydarpaşa -
dan 1stanbula .ıteçince doi!ruca ve
ni yapılan Galata yolcu salonuna 
gldcrek tetkikatta bulunmuştur. 
Vekil öğleden sonra Denizyolların
da da meşgul olacak ve Pendik ci
varındaki veni tersane yerini de 
yarın tetkik edecektir. 

Askeri liseler 
idman bayramı ---

~~~~~~~~~~~~ 

lngilterenin müsadere ettiği Fransız vapurları 
yine Fransız; bayrağını tasıyacak 

İngiliz saJıi:lerinde tayynrrlcr e 1<nrşı J<ullnoılan Dir seyyaı 
projektör 

Londra 19 (Hususi) - Almanlar 
dün. İngiltere üzerinde 200 üncü 
tavvarelerini kaybetmislerdir. Hal
'buki harp basladığındanberi İn -
.ıtiltereye tecavüz eden Alman tay-

Ecnebilere sahte 
nüfus kağıdı 

verenler! 
Bu sabah 6 kişilik bir 
şebeke efradı sorguya 

çekildi 
(Yazısı 3 üncü sahifede) 

yıırelerile vukua .ıtelen muhare -
belerde 25 İngiliz tayyaresi düş
müştiir. 

Alman kuvvetleri Fransanın 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

Asılsız bir 
suiistimal 
ihbarı 

Yalova kaplıcaları eski 
müdürü doktor Nihat 
Reşadın izahıtı 

(Yazısı 3 üncü sa~ifed~ 

Bu ıabah 3000 askeri ÇERÇEVE 
talebemiz Fener sta-
dında prova yaptı Hulasa ve terkip 

(Yazıs·~üncü~ahifede) - Son ıiç dört gün içinde kara- ferleri, artık İngılizlcre, Alman-

Ki SACA 

Hükumetin istediği 
olmamıştır 

1 

Gazete sahifelerini tahditte hü
kumetin ıııülahazası kağıt tasar
rufu idi. Ortaya çıkan anarşinin 
hakim kıldığı bugünkü vaziyet ta
sarrufu temin etmediği gibi bila
kis israfı da mümkün kılmış_tır. 
Gazetele•· hacimlerini muayyen ni
zama sokmak için her adet gazete. 
nin kağıdından bir kısmını hiçbir 
işe elvermez şekilde i<esip sokağa 
atmakta ve bir ikisi arasındaki bu 
adi rekabet yarışı yüziınden geri
ye kalanlar da uçuruma süriiklen· 
mcktedirler. 

Hükumet istisnasız 4 sahife ka
rarını vcrn1eli, fiatta muayyeni
yeti veya rekabeti 4 sahife ve 4 sa
hifeden a~aj{ı hacimlerde serbest 
blrakınalıdır. • • 

ladığım. (İngiltereye hiıcum), larla müsavi haklar ve şartlar 
(Yeni ihtimal), (Kutuplar ara. altında uyuşmak mecburiJctini 
sında) çerçeveleri, temmuz sı- yükliJebilir. lngiltere} e hücum 
caklarının pişirdiği kav.unlarla imkansızlığı da Almanları ayni 
beraber sinsi sinsi helmeleşen hedefe sevkeder. Herşey, iki 
harp ve politika hadiselerini, en tarafın, nah,·etlerini barıştır-
yeni tekevvün ve tecelli ihti- makta göstereceği fedakarlığa 
mallerinc göre zaptetmek az· bağlıdır. (2 gün evvel verilmiş 
minde \'e birbirine bağlı üç ya- hüküm.) 
zıdır. 3- İngilizlerin , Alınanlarla 

Bu üç yazının huliısası: uzlaşmak imkanı olduğu kadar, 
1- Çocuklu ihtiyarlı, kadınlı SovJetlerle anlasıp ilk hüyiık 

erkekli. iıliınli cahilli herkes, tasfiye hedefini Almanya \C İ-
dakika ve saniye sayarak Al - talya olarak tesbit etmesi de ilı-
manlar tarafından İngiliz ana tiıııal dairesindedir. Bıı da, kcıı. 
vatanına hücum bckliyedursun; disi ve dürı.Ja için en zararlı 
ben bövle bir hareketi imkan ve duyııusuz politika"' takip e-
çerçevesinde bulmuyor ve Al- den so,·yetlerin. a k ı l \'e idrak 
man hücumunu ancak İngiliz dairesine girnıesıle olur. O za-
milstemlekeleri ve nüfuz ının. nıan nıihverc karşı, bir İngiliz 
takaları istikametinde miiınkün Amerikan, Rus bloku kurulmu~ 
görüvorum. (4 gün evvel 'eril- olur. (Dün \'erilmiş hükiim.) 
miş hiikiim.) Birinci ihtimal, Alınanyanın 

2- Frans'IJ'ı yere serince~e (Devamı 3 üııcü salıifede ı 
kadar devam eden Alman za- JılECIP FAZIL KlS.AKÜRJ::h 
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A:l-IERİKAYA 

TAŞINIYORLAR 

Eskı Arnavutluk Kralı Z-Ogo ve 
Kralıçe jera.ldin, bu sefer de, Ame
rıkaya "6c edi.-orlarmış! Çünkü, 
en zıyade sahili selamet, şimdilik 
l)ras ı kaim'>! Oeyanu:;lan aşıp, 
na;; 1 gıdeeekler? Bu, bir mesele.. 
İnşaallah rahat bır yolculuk ya-
parlar. ' 

Arnerikaya taşınan taşınana ... 
Artık. Amerikada nüfus, tıpkı al
tın gıbi, mütemadiyeıı artıyor. A
merikal!laruı rahat olduklarına 
şüphe yok ... Baksanıza, Reisicwn.. 
hur Ruzvelt, boyuna, yatla gezın
tiler yapmakta! 

Allah, ağızlarının tadını bozıı:ı.a
ıın, başka ne diyelim?. 

KAHVE, ÇAY 

YERC iL 

Bir habere göre, ı:azınolarda, 
ıkahve ve çay ıçilmiyecek, onun 
yerme ıhlamur, ayran, şerbet içe
cek imışiz!. 

Bir tasarruf tedbirı olarak gü
zel. Hatırlarsını.z, bundan birkaç 
yıl evve! de, bir ıhlamur modası 
cıkmış, tıpkı kadın mod2 lan gibi, 
çabucak ortadan kalitmıştı. 

Kah\e verine ayra"l, çay yeriııe 
ıhl:ıınur fena birş~y değil!. Zaten 
ayranımız kabarmıyor wu?, Buı.
lu da oldu .mu, bu s=k ;ıünlerde 
dewne keyfine!. 

NELERİ 

BOYUYORLAR? 

Dünya bu .. Ne aç k gözler var 
Efe~dını, ba.z.ı kimseler, ba,.at şam 
fıstıgı, bezelya, fasulye giti mad
deleri hususi bir kim/evi ~-Oya ile 
boyayorlar, taze diye satıyorlar. 
rnı.ş!. Bizun bildiğımiz, eşek bo- , 
yan.r, satılır; bazan da bal'k bo-1 
yanil· .. Bundan sonra., ı..:tcr ı ni:;iniz, 
şeftaltiere allık, kavsılara düzgün, , 

kavunlara pudra, karpuzlara nrj 
sürülsün! Beyaz dutları da boya
yıp karadut diye sattılar mı, ia 
tamaml. 

YAZIK 

OLUYORf. 

Bürh.an Cahit. evvelki gün bir 
yazısında emisivon kelimesinı kul
lanıyordu. Bizim Osman Cemal, 
böyle frenkçe kelime kullananla
ra karşı öyle hiddeLleniyor ki .. , 
Ayni gazetenin ayni sahifesinin 
bir diğer köşe•inde. Muhittin Bir
gen, türkçeınize yazıktır, dıye 
tutturmıı.ş, bu hallerden şikayet 
ediyor. Be yahu, bu lakırdı.. 
yı evvelii, komşuna anlatsana!. 

Bana şu hadise'fi anlattılar: 
Bürhan Cahit, bundan bir müd -
det e\'vel, büyük şair merhum Ab
uulhak Hamitten hah.ederken şöy
le yazıyormuş: Bu zat vaktile Lond
ranın Haylayflarında ve İranır. Ba
ğıbanlarında ilhamlar;nı topla -
rnıştı. Bağıban kelimesinin mana
sı bahçıvan demek.. Bürhan Cahit 

, bağızar, demek istiyecek:.. Fakat, 
manasını bilmediği. için, koskoca 
Hamide, ilhamlarını bahçıvandan 
toplanttı. 

ÇOCUKLARIN 

EôLENCESİ 

Yedikulede, Ihlamur nam semt
te, bilhar;;a pazar günleri, mahalle 
çocukları meydanı sularken, Ba
kırköyden dönen otobüsleri :ie su
luyorlar.mı.ş!. Şu sıcak günlerde, 
serınlemek isteriz anuna, ince 
lastik borunun pis suyile elbise -
!erimizin ıslanmasına talı.il razı 
olamayız. Bakırköyden, at y""* 
!arından dönen şık bayanların bü
tün üstübaşı sırsıklam oluyoı.muşı 

Yahu, bu QOCuk!ara başka b;; 
eğlence. tedarik edin de, bu 4ten 
vazgeçsınler!. 

AIDIET RAUF 

,-----·---·----------------------l A"7'rY~aı Haırblnlın açlırıı@Jeırıı l 
,J 

Canavar düdüğü yerine Rur sanayi mıntaeası 
i!Iemen bütün İnmliz nazctele- İngil ' t '--~· .. ız avvare=ı.i, son günlerde 

rinde, oku:ıııucularının mektup - ":imanların Rur havzasındaki 00_ 
!arına tahsis edilmiı; ı;ütunlar var- yük fabrikaları mütemadiyen t;tlı
dır. Bu stitunlarda ciddi oldu{(u ka- rıp etmektedir. 
dar aeayip mütalealara da tesadüf B edilir. unların içinde Alınan sanayi· 

krallarından meşhur Havrih Er -
'Me ,ela •Deyli Ekspres• de bir hare! silii.lı fabrikaları vardır. Bu 

zat şunları yazıyor: fabikalarda günde 20 ton demir 
•Kulak yırtıcı canavar düdük- işlenmekte ve azim miktarda top 

leı~nin, İngiliz halkının manevi- imal edilmektedir. 
yatı üzerinde tesir vaptıJhna şüphe Yüksek fırınları ııece ııündüz si
etrniyelim. Düsman tayyareleri ıaıı imali için çalısan beynelmilel 
yakla.ştl)'.'1 zaman canavar düdük- Burbah fabrikaları da bu mıntaka
leri verine yüksek hoparlörlerle, dadır. Bu fabrikaların yanında çi
halkın bildiği ve sevdiın iki şar-

mento ve kömür müştakkatı ile 
lu calııı.malıdır. Bunlardan biri benııol çıkaran Halberııerııutte fab
•MiralayBogey'in marsı•, dii:eri de rikaları vardır. 
«Kara kurttan kim korkar?• şar-
ikısı olmalıdır.• Bundan başka Differdinııen şir-

ketinin on büvük --üksek fırını iş-
Hesap meraklılarına !emektedir. 

Fran,;adaki Lil şehri Alınanlar Lüıksenburıı hududu civarındaki 
tarafından ~gal edildıği sırada, ~şhur çeHkhaned'e harp ııemileri 
şehrin birçok yeri.n<le yanı;ıınlar ve tanklar için zırh imali için gece 
çılrnuş, birçok binalar yanmış, kül gündüz beş bin amele çalısmakta
!)lmıı.ştu. Bu meyanda bir tavuk dır. 
çiftli{(i de yarımı~. Depolarında bu- Hulasa Rur, daha bunlardan baş-
lunan 40,000 diızüne yumurta da ka büvük fabriolcalairle mülılm bir 
mahvolmıış. sanavi mıntakasıdır. 

Bir istatistik meraklısı, bu 480 
biıı yumurta ile ne büyüklükte bir 
cmlet yapılabilece~ini. nekadar te-

revaii;ı sarfolunacaihıı.ı, ve bu :ımı
azzam omletle kaç kisinin karnı 
doyabileceğini soruyor. 

Son Telgraf'ın edebi romanı: 

~--------------------------~ Nebile bana anlat.mı.ştı: 
- Daha mekteo çocuğu ıdim. 

O da mektebe gidiyordu. Se' ı 
Beni can~ kalbi, benliği gibi se
vivordu, Aışkın alevi Q'ir_1;abuk 
bütün hüviyetimizi sarmıştı. Ve .. 
biz, ikimiz bu sevgiı:ıin delisiydik. 
O mektebini bitirecek. beni he
men nıkfıhlıyacaktı. ı\llnem, ba
bam çok .mutaassıptılaı. Bana, göz 
açtırın.ak i.>temezlerdi. Ve .. çok na
muslu, çok ciddi, güvenilir bir kız 
yetıştiı·dıklerine emindiler. Hal -
buki, ben geceleri evde herkes 
uyuduktan sonra usulcacık çıkar, 
Baha ile buluşur, üç dört saat ge
zer ve rine u.sulcacık gelir, yata • 
ğıma ınrerdim. 

Sonra.. Sonra onu gece yarısı 
e\'C, yatağuna bile almıya başla
mıştım. Halbuki o tam mektebini 
bitirdığı sene bin bahane ile, bin 
kavga ıle beni bıraktı; şimdi bir 
başka l:ad:ııla e\•li. Ben ise ne 
kimseye bir şey söyliyebildim, ne 
ona bırşey yapabildim. Mahke -
meye mi gidecektim, anneme, ba
bama mı söy liyecektim.N e yapa
b lecektim ?. Ne desem, kime söy
!tsem herkes beni ayıplı}'acak, be
nı ven ce"renıle tanıyacak ve a. 
dı::". Kahbe çıkacaktı ... 

Onun içindir ki, işte şimdi böy
le kendi derdimin zehirini içime 
akıta akıta senelerimi y~yorum. 
Kanmamak varrrus amma .. Bir de
fa oldu!. 

Nurunki daha acıklı. Onu da bir 
gün dinlemi.:;tim. Babası; 

- Olmaz.. 
Annesi: 
- Yapma. 

Dernis. Fakat, o yine Se!B.ıniyi 
sevmiş, ona kanmış, ni[anlanmış, 
iki sene nişanlı kalmışlar. Amma 
bir giin Selami bunu yüzüstü bı
rakmış, başka bir kızla sevişmiş. 
Ayrılık meydana vurunca da Nu
ru annesi, babası da koğınuşlar. 
Kız halasın:n evine sığınmış, fa
kat orada kalam~, birken iki 
olmak i~in Darülacezeye gönde -
rilmiş. 

Diyor ki: 
- Selamiye çok yalvar<nm. Anne 
olduğwnu söyledim. Bana kıyma.. 
dedim. Fakat, aldırmadı bile. Bir 
omuz silkişle herteyi; beni, çocu. 
ğunu, hepo;ini unuttu. En son Fe
ride isminde bir kızı kendisine 
metres aldı. Şimdi onunla oturu
yor. 

• 

Hazin bir 
netice 

n~.ı işçi 
Q1W:U muayanesi 

POLİS 
vıı: 

MAHKEMELER 

Aldatılan 
nışanlı 

Esnaf cemiyetleri, 
fakir esnafı barındırma 

işini ne vakıt 
başaracaklar? 

Şehrimiz esnaf cemiyetlerinin a
zalarına vadedip de bir türlü yap
:ınağa muvaffak olamadığı işlerden 
birisini de yurt meselesi teııkil et
mektedir. 

Nitekim ı:ehriırıizdeki fakir ve 
bekar esnaftan ekserisinin gece -
!eri sıcak bir yatak bulamayı.p fı
rınlarda, kahve. dükkan ve hatta 
araba, kayık içlerin<le yattıkları 
bu cemivetlerin müşterek toplantı
sında azaya tevzi edilen raı:ıorlarda 
da yazılı olduitu halde aradan 8 - 9 
ay e:eQmesıne raitmen el'an bir ba
rındırma veri acılamadığı tces -
sürle !!Örülmektedir. 

ESNAF NERELERDE YATIYOR! 
Halbuki esnai hastanesine mü

racaat eden hastaların verdikk!ri 
ikametgah adreslerini l!Österen 
ve mezkiır raporlardan aldığımız 
aşal!'ıdaki cetvel barındırma yer
lerine olan ihtiyacı '.bütün actk
lığı ile göstermektedir. 
• Hastaneye müracaat eden 717 
muhtelif esnaftan ancak 421 i evde 
yattıklarını, 94 ü kahvelerde 12 si 
hamamlarda, 46 sı dükkanlarda, 
37 si kayıkhane, balıkhanelende, 
4 ü fabrikalarda. 4 ü motör ve ka
yıklarda, 54 ü hanlarda, 10 u da 
11tel ve pansivonlarda geceledik -
]erini söylemislerdir. 

Yurt açılması eğer masraflı gö
rül üvorsa metriık medreselerden 
""kala istifade edilip ufak bir 
masrafla buralarının fakir, bekiir 
t<ışralı esna(ın geceleri barınabi
lecekleri birer hale sokulmalan 
miımkündür. Ve yukarıdaki hazin 
cetvelde, artık barındırma işinde 
olsun esnaf cemiyetlerinin bir faa
livet l!Österrne zamanının coktan 
gelınis oldu(,'l.lnu göstermektedir. 

Mekteplerin kayıt ve 
kabul şartları 

Hikayei filhal f.. 
Şehrin birçok gazino ve eğlence 

yerlerinde, halkı boyuna aldat -
mak istediklerini, lıiz, yazarız tia, 
alikadarlar, inanmazlar. Düıı bir 
gazetede okndum. Belediyenin ik
t..at müdürü olan ut., Bıığaziçiıı
de bir gazinoda, az kaldı, boğun
tuya getiriyorlarnuş:. Tabii, o zat, 
bizim gibi halktan olmadığı ve 
makam sahibi bulunduğu için, der-
hal sal&lıiyetini istimal etmil ve 
bu haddini bilmez ga.J.inoyu üç 

· giin üc gece müddetle seddeyle. 
miş!. 

Biz olsaydık, ne yapardık?. Dü
tiiııüyorum: Garson gelecek, he
sap pusulasını uzatacak.. Baka -
caksınız, güreccksini.t ki, fazla yaz
mış .. Bir~y söyliycL'-'ksiniz. Gar
sonuıt seoi sizden fazla çıkacak .. 
Metrdotel işe karı;ıacak.. Sizi 
haksız, garsonu haklı bulacak. Ni
hayet patron gelecek. Ne diyeceği 
malum. 

Polis cağırmak i>tiyeceksinis.. 
1t1eydaıı bırakmamak istiyecekler. 
Asabileşeceksiniz, ı;ayri ihtiyari 
biraz yüksek sesle konuşmağa baş
lıyacaksınız, patron yanınıza ge. 
!ip sert tavır ve hitaplarla adeta 
sizi tehdit etlercesine: 
. - Burası umumi yerdir, herke

sin huzur ve rahatını ihlal ede -
mezsınız. l\-1üessesemizin mali 
haysiyetini ve şerefini istihkar e
diyorsunWI, sizi zabıtaya teslim 
ederim, diyecek.. 

Nihayet bir polis memuru gö -
rünccek.. Sizi teskin ve teselliye 
ve halli, ılışar~ çıkıp biraz hava 
almağa davet edecek!. 

Sizin asabınız, bütün bütün bo
zulmuştur. Eğlencesine de, gazino
suna da lanet edip, ;,,ıeılikleri pa.. 
rayı verio çıkıp gidecek.o.iniz. 

Bir istirahat anınız, fitil fitil 
burnunuzdan gelmiştir, gittiğini~e 
de, gideçeğinize de pişman ol -
muşsunuzdur. 

Ertesi gün ,azetelerde ıaJJ hava
disi okuyorsunuz: 

cBelediye iktısat miidür!üğü, ga
zino "e eğlence yerlerinin liat ta
rifelerini sınıflarına göre tcsbit 
etmiş ve alakadarlara tebUğ eyle
miştir. Bundan böyle, halkımızııı 
bu c-ibi yerlerde aldatılmasının 

Okullara girme zamanı gelmiş kat'i olarak önüne geçilecektir .• 
old~undan ı?azetemız muhtelif REŞAT FEYZİ 
leyli, meccani, nehari kız. erkek !=========~===== 
okullarının kavıt ve kabu1 sart - Açık iş ve 
!arını okuVU<:Ularmuza her gün • 
bildirerek genclerirnize ve aile re- memurıyetler 
islerine ufak bir hizmette bulu- Kuleli askeri lisesine okur, ya-
nacaktır. zar ve tercihan terzi!i:k, kundu -

Aksaraydaki Kızılay hasta ba - racılık, berberlik, motörcülük. de
kıcı hemşireler .mektebine 18 - 25 niz motörcülüğü, .maran,gozluk, 
yaş arasındaki orta mektep me - hallaçlık, sıvacılık, duvarcılık. gar
zunu gene kız talebelerin alınma - sonluk, ahçılık ve saire gibi azçok 
sına baslanılınıstır. Leyli ve mec- san'at islerin~n anlıvan ve yaş -
cani olan mektebin tahsil miiddeti lan 40 dan fazla olmıyan haderne-
3 yıldır. Dersler nazari ve ame - !er aranmaktadır. 
lidır. Ücret liyakatlerine göre 25 -

Kavıtlar 15 temmuzda bitecek- 35 liradır Talipler temmuz nihaye
tir. Kabul olunan altı avlık bir tine kadar Çeıwelkö-·ündcki mek
stai devresi ııeçireceklerdir. tep müdürlüğüne birer istida ile 

müracaat edebilirle:. 
GAZİ TERBİYE ENSTİTÜSÜ Halıcıoğlundaki too~u okuluna 

Ankarada bulunan bu enstitü - ehlivetli bir elektrik:ci aranmak
nün türkçe - edebivat, Tarih - coğ· tadır. 
rafya, riyaziye, tabiiye, resim - iş, Darphane ve damga matbaasının 
beden terbiyesi ve müzik şube- muhasebe işlerinde istih<!am edil
lerinin 1 inci sınıflarına talebe a- mek üzere ve memur olmak evsa
lınınas.ına 30 temmuz salı akşamı- fını haiz iki memur alınacaktır. 
na kadar devam olunaeaktır. Lise Talipler btı akşam sa:.L 17 ye ka-
merunları l:ıir imtihana tabidir. dar Sultanahmette askeri müze 
İmtihan ı;tünleri her maarif rr.iı- yanındaki mezkiır matbaa .nüdür-
d_ürlüJtünc!cn öğrenilebilir. lüğiine müracaat etmelidirler. 

Ve .. benim jçin de artık herşey 
alışkanlık!. 

Asümaru da bir gün sıkıştır -
ınıştı.ın. 

- Benim maceramdan sana ne?. 
dedi. Fakat, söylettim: 

- Benim kadar çapkın kız az 
bulunur. Annıım, baba.m. ağabey
lerim hala: •Kızımız var• ... diye 
güveniyorlar .. Bana evlenmekten 
bahsediyorlar, gülüyorum. Kim 
çıksa, bir kulpunu buluyorum, at
latıyorum .. Eevlenmem, diyorum. 
Halbuk~ ben haftada iki üç gece 
muhakkak evliyim. 

Anlat;ı.vım: Liseye gidiyordum. 
Galiba sekizin imtiyanlarını veri
yorduk. Bır Tıbbiyelı, amma 
güzel bir tıbbiyeli yolumu bekli -
yor, beni mektebe kadar götürü
yor, mektepten eve kadar geliri
yordtı. Her perşembe böyleydi. 
Belki, bir ay ona tek kelime söy
lemedim. Gidip gelirken söylediği 
sözleıin hiçbirisen cevap verme -
dim. Yine bir perşembeydi. Elim. 
den çan lam dü~tü. Çamurland.ı. 
Hemen o yere eğildi. Çantayı al
dı. Cebinden mendiLni çıkardı, 
temizledi, buyurunuz k~k ha
nını. dedi, güldü. Ben de kendimi 
tutamadım, güldii.rn, mersL. de
dim. İ:;te o günden sonra kon~
mıya başladık ve o genç benim ilk 
aşkmn oldu. Dehşetli sevişiyorduk:. 
Doktor olur olmaz evlenecektik:. 
Tam bir sene pazartesi ve per -
şembe günleri mektebe gitme -
dinı, hep onunla gezc!ım. Bebekte 
gezdim, Maslakta gezdim, Hisarda 
gezdim. Adada gezdim, Sularda 
gezdim. ve .. bir l!Ün !!ene Maslak.. 

ta idik. O biraz içmişti. 
cSen herşeyinle benimsin değil 

mi? .• dedi. Sakınacak ne vardı?. 
Sevişiyorduk. Çılgın gib~ deli gi
gi, biribir.imizi seviyorduk. Daha 
iki sene sonra evlenecektik. Evet 
seninim .. dedim. Ve .. işte o gün ka
dın oldum. Artık ondan saklı ve 
kıymetli hiçbir şey im yoktu. Be
yoğlunda bir oda tutmuştuk. Mek
tepten kaçamak yapabildiğimiz za
man odamıza giderdik, rahattık. 
Fakat, yeni sene başında carlık 
mektebe gitmeni, istemiyorum. 
Seni çok kıskanıyorum, ıcim rahat 
edemiyor ... dedi, benı mektebe de 
göndertmedi. 

Babam: Niçin mektebe gitmek 
istemiyorsun?. dedikçe: <-Gitmek 
istemiyorum işte, okuyamıyorum. 
Okuyup ta ne yapa=ağım. Ben kı
zun. Yarın bir kocaya oı.racak de.. 
ğil miyim?• diye ay ak diretmeğe 
başladım. Annem de: Öyle .. dedi. 
Fakat, ondan sonra da evden pek 
çıkamamıya başladım. Yalnız so
kağa P,önder.miyorlardı. Çıldıra -
cak gibi oluyor, haftada bir iki de
fa olsun onu görmek ıstivordum. 
imkan yoktu. Nıhayet per~embe 

günleri evin kapısı ö; .fu:den geç
.miye başladı. Yatak od..nı soka -
.ğın ü;:erindeydi. Perşembe ge~e
leri ve mektepten çıkab:l~i'<çe e.f. 
de bütün lfunbalar sönı.i.p herkes 
uykuya daldığı zamanlar gelir, 
penceremın altında hafif hafif ıs.. 
lık çalar, beni Uyandırırdı. Pen
cereyi açar bir iki kelıme ya ko
nıışabilir, ya konuşaF .. a;,,dım. Dü
şünürdüm, evi bıraka.1ıı.1 kaça _ 
yun! Amma, o daha nıel.tepteydi 

<Devamı var) 

Ayın 1 inci günü her 
semtte kontrollara baş
lanması için kaymakarrı

lara emir verildi 
Belediye reisliki tarafından .bu 

ıoM:ıah kaymakanılıklara yapılan 
bir tebliııatla beledive kanununun 
15 inci maddesinin 8 inci fıkrası 
hükümlerine dahil ve şehir hu -
ootları içinde çalışan mürebbiye, 
sütnine, hizmetçi, uşak, kapıcı, ça
maşırcı, ahçı, şoför, kayı.kçı, san
dalcı, arabacı ve emsali işçiler için 
31 temmuz akşanuna kadar veni 
cüzdan verilmesine devam oluna
cai!ı bildirilmiştir. 

Bu tebliaat mucibince 1 ağustas 
sabahından itibaren kavmakam -
lıklar her semtte kontrollara baş
lıyacaklar ve eski cüzdanlarını de
ğiştirmemiş olanları derhal işten 
:ınenedeceklerdir. 

Bunları eski cüzdanla çalıştıran 
ev ve apartmıan sahipleri ile mü
essese sahipleri hak.kında da ceza 
verilecektir. 

• Kınalıadada 
iskele 

yenı 

Derizyolları idaresi Kuıalıada 
i•ke\esini tahkim ve tami< ettirip 
yeni oir şekle sokma,ğı kararla>tır
mıstır. Bu işe 2700 lira sarfoiuna
cak ve önümüz.deki ayın 10 unda 
başlanılacaktır. 

Defterdarlık memur 
alıyor 

Şehrimiz defterdarlıih lise ve 
orta mektep mezunları arasından 
memur almak için bir imtihan aç
mıştır. Bu imtihan ağustosun 2 ıncil 
cuma günü saat 14 de Üniversite 
hukuk fakültesi 1 inci sınıf ders -
hanesinde yapılaeaktır. Talipler a
vın 25 inci günü akşamı saat 17 ye 
kadar defterdarlık sicil kalemine 
vesikalarile müracaat edeceklerdi~. 
Mektepten mezun olup da tahsile 
devam edeı:. kler. bu imtihana ka
bul olunınıyacaklardır. 

lıışaallah olur!. .. 
Gazino ve lokantaların sınıflara 

ayrılmasına ve her >ınıf müesse
nin fiat listesine ait olan bele· 
diye karar suretini gazetelerde o
kuduk. Listenin heyctı unıumiyesi 
fena değil.. Ufaktefek hatalardan 
sarfınazar .. yine mutlaka bir ku-
2,.lf aramak ıa~ım gelirse, geç ya
pılan bir iş, denebilir. 

Şimdi, bizim asıl merak ettiği
miz nokta, bu listeııın harfi har
fına tatbik edilip eılilemiyeceği • 
dir. Gönül aızu eder ki, kayma -
kamlar \'e belediye zabıtası bu 
meselede lüzumu kadar titiz vo 
fikri takip salıibi olsunlar. 
Bakalım, nasıl olacak?. 

BÜRHAN CEVAT 

Türkan isminde bir .kızla ni.şan
~ı arasında. cereyan eden bir döv
me hadisesinin muhakemesine ııs
"ve 2 inci cezada bakı1mıştır. 

Hadise sudur: 
Sultanahmet civarında oturan 

ve 19 "a•ında -üzelce bir kız olan 
Türkan kisın bir sinemada Raşit 
isminde bir manifatura satıClSı ile 
tanışmış ve bu tanı=a biraz sonra 
sevismeye müncer olmuştur. 

İki 'ne aşklarını :ınesru bir izdi
vaçla bai?lımıağı kararlaştırmış -
lar ve nikiıh icin de yaz mevsimini 
münasip ııörmüşlerdir. Bu karar
la geçen ava kadar icabeden ha -
zırhklar da tı<mamlanmıs, iş nikah 
merasimine kalmıştır. Fakat son 
zamanlanda beklenmiven bir ha
dise nikahı geri bıraktırmış, Raşit 
mecburi bir işi için Anadoluya git
miştir. İşte bunun üzerine de yal
nız kalan Türkan Rahmi isminde 
bir gençle tanısıp Rasidin üzerine 
iR.ahmivi hayatına katıştırmıştır. 

Vefasız nisanlının kendisini ih
mal ettii?ini mektup yazınamasile 
anlayıp süpheye düşen Raşit bir 
~ izin alarak İstanbula gelmiş 
ve Türkanı evinde aramışsa da bu. 
lamamıstır. Aldatılan genç akşa
ma kadar evin civarında d0lamıış, 
geç vakit de Türkfının Rahmi ile 
ı:el<iiğini J?ÖrÜnee birşey söy -

. lemeden yanlarına yaklasın ev -
velfı Türkiın.ı sonra da Rahmzyi 
vurmuştur. Muhakeme, şahit cel
bi için başka bir güne bırakıkruş
tır. 

Beyoğlu 
münhal 

camilerinde 
vazifeler 

·Evkaf müdürlüğü Bevoğlu :run
takası camilerindeki münhallere 
bazı müezzin ve kayyumlar almalı: 
için veni bir müsabaka ac:mıstır. 
Çıraııanda küçük Mecidive ca -

.miine 450 kuruş asli maaşla 2 inci 
müezzin ve kayyum. Beşi.ktaşta 
Şenlikdede camiine 300 kurw; asli 
vazifeli müezzin ve kayyımı alı -
nacaktır. İmtihan ağustosun 5 inci 
pazartesi ııünü yapılacaktır. Ta -
h?ler Beyoğlu vakıflar müdürlüi!ü 
mebani kalemine si.ındlden müra
caat edebileceklerdir. 

Y alovanın haritası 
Schir ve kasabalarımızın hep -

sinin haritaları peyderpey cı.k:a -
rılınaktadır. Bu meyanda Yalo -
vanın da haritasının çıkarılması 
kararlastırılmı-tır. Faaliyete av 
başında başlanılacaktır. 

Açık muhabere 

Eskişehir H. Ç. isimli karii.mize: 
İmtihan yalnız m.emurluklar i. 

çindir. Diğerleri için imtihan yok
tur. Askerlikle alakası olrnıyanlar 
her gün saat 10 - 16 arasında Üs
kii.dardaki merkeze :müracaat e
dip kaydolunabilirler. İmtihan 
ayın 25 indedir ve memurluklar 
için lise tahsili icap etmektedir. 

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 
1 

Çin harbi, kamyon harbi ... 
japonyada yeniden değişiklikler 

oldıL Son zamanlı.eda japoıı ha· 
disatı orada bir fevkaladelik ol -
dui,'llnu göstermekten geri kalmı
yor. Sonra Uzak Şark meselesi ye
ni bir safhaya giriyor, Çin - ja.. 
pon harbinin artık nihayete er -
mesi için İngiltere tarafından el
den gelen faaliyet esirgcnmiye -
cek görünüyordu. Ilep Avrupa 
harbine bağlı meseleler. 

Avrupa kıt'asında Fransanm 
ma~lup olması üzerine japonlar 
Hiııdiçinide harekete geçti. Ame
rikalılar diğer kıt'alarda olup bi
ten şeyler karşısında müessir bir 
faaliyette bulunmuyorlar. Şu bal
de İngiltere de artık japonya ile 
ihtilafı uzatmakta bir fayda ı:ör
müyor; dendi. 

Çin - japon harbi üç senedir de
vam etmektedir. Bu harp japon
lar için büyük masraflara, insanca 
çok zayiata sebep oldu. Çin milli 
hükıi.meti de çekile çekile hariçle 
münakale yollarını japonlara ter. 
kederek nihayet yalnız şu üç yol
dan siliJı tedarik etmek mecburi
yetinde kaldı: 

Hindiçinideki Dongdang, Hindi
çini ile Hindistan arasındaki Bor
ma ve bir de Sovyet Rusya yolları. 
~diçini yolları artık japonlarm 
elindedir. Meşhur Borma yolu ise 
700 küsur mil uzunluğunda ve dai
lık araziden dolaşarJlk geçmekte, 
!turadan münakalat çok masraflı 
olmaktadır. Kazalar eksik değil
miş. Dai!ardan yuvarlanan silih 
ve cephane yüklü kamyonlar da 
az değildir. Buradan Çin milli 
hükumetine yapılan sevkiyat es. 
nasında her gün vasati olarak 2 
kamyon yuvarlanmakta, 3 de in-

1 

san telef olmakta imiş. Çungking
deki milli hiikfuııet için vesaiti 
nakliye en büyük bir mesele ol
muştur. Öyle ki kamyon meselesi 
silah ve mühimmat temin edebil
mek işidir. Amerikadan öç müte
ha!ISls getirilerek çj\lıştmlmakta 
olması da milli hükumetçe buna 
verilen ehemmiyeti gösteriyor. 

Otomobil ve kamyon olarak mil
li hükılmj!tin elindeki vesaitin H 
bin olduğu söyleniyor. Fakat bun.. 
!arın ancak % 40 miktarı işletil

mekte, diğer kısmı tamire çekil -
mektedir. Iı;te Amerikalı müte • 
bassı.slar bu işle.de meşgul imiş. 

Milli hükumet mukavemet et
mektedir. Amerikalılar bunu g().. 
rerek japonlara karşı daha dayanı. 
labileceğini, onun icin Çin ile ja
ponya arasında sulh akdi için İn
gilterenin faaliyete geçmesi yerin
de olmadığını diişünüyorlar. 
Geçen sene tam bu ayda İngiltere 
ile japonya arasında ki.mlıilir ka
çıncı defa müzakerelere girişil • 
miş, fakat Uzak Şark işlerinin ay
ni zamanda Fransayı ve Amerika
yı da bilhassa alakadar ettiği söy
lenmişti. Fakat bugün Avrupada 
harp var. japonlar Fransanıa Av
rupadaki vaziyetinden istifade e
diyorlar. Amerikalılar başka kıt.. 

alardaki ibtilaf]ara karışmaktan 
ziyade kendi kendileri harırlan -
mayı tercih ediyorlar. O halde İn
giltere de Uzak Şarkta kaç sene
dir süren bir ihti!Bfı yalnız başına 
devam ettirmeğe lüzum görmü -
yor demektir. Bundan ötesini ise 
Tokyoda alınacak vaziyet göstere
cek. 

uJ ~ S\!N.MAN 

: I • UiJ:Z • l !iil t1] 
Fransa'nın iztırabı 

Yuaa: AHMET ŞÜl[&Ü 1'.SlllD 
Fransanın teslimine amil olu 

sebebin, askeri hezimetten ziyade 
siyasi düşünceye dayandığı gün 
geçtikçe iyi anlaşılıyor. 

Gerçi Fransa ağır bir hezimete 
uğramıştır. Fak.at yalnız bu aske
ri hezimet Fransanın teslimine 
sebep teşkil e,demezdi. Fransa yal
nız Avrupa Lıt'asına nıünhasır bir 
memleket d~ğildir. Avrupa kıt'.

sının duıında altmış milyon nüfus
lu geniş bir imparatorluğu vardır 
ve bu imparatorluğun ehemmi -
yetli bir parçası olan Cezayir, ().. 
ledenberi, Fransızların nazarında 
bir müstemleke olmaktan ziyade 
Fransız topraklarının Afrika kıt
ası içine doğru uzanışıdır. Bina
enaleyh Fransa hezimetten sonra 
da pekala Afrikaya çekilip oradan 
mücadeleyi idame edebilirdi ve 
o halde bile, Fransanın vaziyeti, 
lngilterenin bugünkü vaziyetin
den daha emin ve daha rahat ola
cakt... 

Fransanm tesli.-ni. sağ cenah 
zünırclerinin b! ~~ .w.omplosu neti. 
cesi olduj;.ından şi'pbe ediliyordu. 
Almanyarun ve bilba~a İtalyanın 
ötedenberi bu zümrelerle temas ha 
linde bulundukları malllmdur. 

Büyük ölçüde bunların nüfuz n 
telkini ile Daladye hükumeti Mü
nihte Almanya ve İjalya ile an • 
laşnuya çalışmıştı. Fakat l\Iünihtıı 
anlaşırken, Başvekil Daladye ilt 
hariciye vekili Bonnet arasında 
ihtilôf mevcut olduğu şimdi gö
rülmektedir. Bonnet, şarkta Al
manyaya serbesti veriJmcsine razı 
olmuş. Daladye ise, Münihte yapı
lan konseJ1yon ile Almanyanın tat. 
min edileceğini zannetmiş. 

Almanya, Daladyenin z:ın ve 
tahmin ettiği gibi, Münihteki kon
sesiyon ile iktifa etmeyip de }'ran
sayı ve İngiltereyi yeni talepler 
karşısında bırakınca, Daladye lıid
detlenip Fransız harici politika -
sının direksiyonun.ı tliue almıştır. 
İngiltere ile sıkı bir tesanüde da
yanan bu politika malum olduğn 
üzere harbe müncer oldu. Fransa 
harbe çok kötü şartlar altında gir
mişti. Bir taraftan sağlar, fa ·isi 
devletlerle yapılan bu mücadeleyi 
iyi gözle gormediler. Bu nıücadele 
içinde Fransada komünizmin do. 
ğacağın.dan korktular. Almanya 
ve İtalya ile temaslarını muhafaza 
ettiler. Diğer ta.raftan bu arada 
Moskova - Bertin ile anlaştığından 
Fransız komünistleri de barbi tas
vip etmedi. Binaenaleyh iki dina
mik cenah olan sağ ve sol gücen
dirilmiş bir vaziyette idi ki, Fran
sa 1939 muharebesine girişti. 
Sağdan ve soldan gelen bu taz

tik karşısındadır ki Fransa yıkıL 
di ve yıkılırken İtalya elini uzattı. 
Şimdi anlaşılıyor ki İtalyanın hal' 
be girmesi Fransız sağlarile ter
tip edilen bir komplonun sahne -
!erinden biri imiş. Mukavemete 
devam etmek istiyenlerin azmini 
kırarak Fransayı teslim olmıya ic
bar etmek içinmiş. İtalyanın har
be girdikten sonra Fransaya karşı 
harekete geçmemesi de bunu te
yit etmektedir. Belki de mütareke. 
ııin imzasından evvel Almanya 
Fransaya bazı vİlitlerde de bu -
lunmuştur. Fakat Almanya ve İ
talya şüphesiz berşeyden ziyade 
bir şart üzerinde ısrar etmişler -
dir: Fransarun faşist olmasında. 
C.ünkü faşist olmak, gerek dahili 
re}im bakımından ve gerek harici 
politika bakımından şümullü bir 
mana ifade eder, Fransa faşistliği 
kabul etmekle, bu hareketin man
tıki neticesi olan hel' vaziyeti de 
kabul etmiş oluyor. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Hastaya dayak 

atan doktor ! 
Edirnekapıda Xücü!kıç=e 

sokağında 19 numarada otu
ran okuvucularmıızdan saraç 
Halit Çevik yazıyor: 
cÇocu~unwn boğazındaki 

badeınciklerin alınması ıçin 
J:(Ure!ıa hastanesine ııötfudük. 
Cocuk muayene edildi. Ba -
demciğin biri alındı. Diiieri a
lınırken, ~uk ıztıraba daya
namrvarak biraz çıl!lık etti;ıi 
için, ameliyatı yapan doktor
lar çocuğu dölıdüler ve vii.:üs
tü bırakıp ııittiler. 

Kendileri.n<len dertlerine 
derman arayan hastalara ve 
ba.husıın on yaşında bir çocu
ğa bu şek.ilde muamele edil -
mesi nerede P"örülmüstür? Bu 
hadiseyi alakadar maka.ınla -
rın n~arı dikkatine kovma -
n1zr rica ederim.• 

i 
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ÇERÇEVE Asker gözile Polis okulunun 

• 

Habeşistanda l t alyan müfrezeleri tehlikeli vazi yette 

rın~~a19v!Radyo) - ftaıyanla-j :releri Nllin feyezam ile büyük bir ı Bunlar, ne ilrliyecek ve ne de f!e
cıvarındaki miüre- tehlik:ye :ınaruz bul.unlı>'*Lwhrlaıt. riye rekileeek vaziyettedirler. 

htokh Eski İngiliz kralı Hindistan valisi olacak 

stık bir ~:O!i (Rad:yo) - Mev-1 hükümeti tarafından Hindistan w- yük bir tveccüh ve muhabbetleri 
lre göre Diik d''taVn alınan haber - mum! valiliğine tayin olunacaktır. vardır. 

0 ınd.9ör, 1~tere Dük dö Vi003ora Hindlilerin bü -

Lo B ugünkü Amerika için en 
• • 

ndra 19 (llad 
ıyı 

setı n"1n2edi de!a Cumhur riva- vur: 

cumhurreisı 
şartlarla yapacaktır. Harbe ııırmek 

!,azım ııelirse bunu da yine B. Ruz-
Velt;n Üçilııeü Y'O) - B. Ruz - l zetesi, baş m.ablesindıe şöyl di -

büYiik bir 8eçılnıesi A.mri'kada 
tlrıni.stir. ~~univet husule ge- •Sulh yapmak lazım ise bunu B. velt heri<esten daha iyi idare ede-

e\r)ork TaYınis• ııa- ' Ruzvelt herkesten daha müsait cektir.• 

Alınanlar Fransızlara 
Lolldra 19 (H • 

yiyecek şey bırakmıyor 
Yeni<len . . tlSUsı) - Fransada 
Lö T ınt~aretın~e baslıyan 
anres~ ı?:<Uet.,.i. Fransarun kıtlık 

Alınanların mütemadiyen v«ımıak
ta oldukları vaz'ı yedleri telmih e
derelc •Fransayı kıtl.ıil'a maruz bı
rakmakta kimsenin menfaati yok-

Alınan spikeri rad'V'O<la cevap 
vererek, Alınanyanın senelerce ia
şe mahrumiyetine katlandıi!:ını bil
dirmiştir. J ~ .... e oldu" 

~giliz t~yf.;;~l~rıi~i;Aımanyada yaptığı tahribat 
t ndra 19 19 (li • 
avvarelerini · •ı_:;usı) - İnıtilizl. nın dokları ve tersaneleri tamamen . Alınan tayyareleri de dfuı gece 
Yantıjn talı .~ garbı Alınanyada tahrip ediJmistir. Alınan ııavri sa- ISkoçyanın sarkında uçarak bom
silat alı.nm '\at h~ veni t&f- navi merkezi Essen'de i&l.er dur - balar atarak kaçıınışlardır. Birkaç 

Tokyo Y~;;tbj~p~~ bbinesinin uğraŞ~mğ.ıbir~l~~öırn~. 
teleri, bu !:b(A.A)- i•pon gaze- ceğini yazmaktadır: 2- japon • İtalyan - Almaıı. ja-
detınL, oldu1ı.th dort nazırın ak • ı- Şarki Asyada ceanp deniz - pon - Sovyet ve japon - Anglosak-
gu( olınakt arı kon(era11»la meş- !erini de ihtiva edecek bir siyasi son münasebatı, 
•aihdaki ü a ve bu koaferansın a- ve iktısadi mıntalta ihduı, 3- Dahili siyaset meseleııi. 
""3L.,nb';7t~e iştigal ede-

·~sk~i iZ 
1 

/\ ın.an bayramı 
ı kerı liseırİin· 
(!rıı,_:-ıuzun 28 · ızın •POr bavramı Yarın şehrimizi şeref-

Milli Şef Siyaai hayattan 
aporculuğa ! 

nerbaıı, ıncı Pazar günü Fe-
9~ı. m:;:~~a Yapılacaktır. lendirmeleri muhtemel 

' C!a l<:uJ<,1 M bu tat.ah saat !\filli Sef İsmet İnönü'nün yarın 
selerınin 3~0ve .. al_teoe askeri li-

~1 Fena lnlrbuz genç tale • şehrimizi ~reflendirmeleri muh. 
il ,r Stadı temeldir. Cumhur Reisimiz bir 

a ımıeri B. liü na gid~r".'1< mu - müddet Floryadaki deniz köşkün-
~~tınde idman v~~ed~ırun riya- de istirahat edeceklerdir. 

1. Prova etmişlerdır~r arckctleri- l\lilli Şef, diin Yalovada Bursa-
"""<>- dan ı:-clen bir heyeti kabul etmiş, 

Vaşington 19 (A.A.)- Posta na.. 
zırı Farley~ Şikagoda toplanan de
mokrat kongresinde uğradığı mu
vaflakiyetsizlik üzerine siyasi ha
yattan çekilmeğe ve spor işlerile 
ugraşmnğa karar vermiştir. 

N aztr, N evyork Y ankcrs ismin
deki meşhur basbal oyuncuların
dan mürekkep ekibi dört milyon 
dolara satın alan bir şirketin mü
dürlüğünü deruhte etmiştir. ' Ru J ,. - heyet Cumhur Reisimiz! Bursaya 

•• •• zve t lb davet eylemiştir. Milli Şef, Bursa 
llÇ •• valisi heyet reisi Refik Kuraltay-

UQCU Cumhur dan mahsul vaziyetinden, balkın 
sıhhat ve neş'esinden de maliuuat R • ı• ., • almıslar ve münasip bir zam.,.._da 

(Fiat mür~ kor::ıi s
yonunun yeni kararları 

_l'fevyork CJS JgJ Borsaya gideceklerini vfıit buyur-
Şıkagoda t 19 (Hususi)- Ruzvelt muşlardır. 
Vansivonu 

0
Planan demokrat kon.. 1 M b' ---o-

tasnifinde lı_ı,r~~ından re)lerin ilk c us s e ç i mi 
Cuınhur it _llÇ,uncü defa olarak 

r!!?>istU, ı:ıslığine namzet göste- pazara yapılacak lıgıni ko. llıvelt henüz namzet-
.. Ytna 

şuPhe •dil ını._sa da, koyacağına 
Revaı tneınektedir. 

~Usta İıey~aray başkatibi bu hu
•'llap etrn· ~~tta bulunmaktan iç
!"••eltin ıi ır. Bununla beraber 

Münhal 4 meb'usluğa 
kim ler namzet 

gösteriliyor? k~ konvans;°ç Vakte kadar radyo
ıp ett·.. Yon Dııizake 1 . . ta 

h 1 ı:-ıne ·· h re crını - Münhal bulunan 4 meb'usluk I-
tır reisli·· up e Yoktur Cum 

det gı ınuaviıır •· . • • çin pazar günü intihap yapılacak.. 
e Pek celi ıgı ıçin müca-

radyoda k~nvna olacaktır. Ruzvelt m. 
nutuk .. . tısıyona hit b . Bunlardan Seyhan meb'usluğu-

soylıyccekfu. a en hır na İş Bankası umum müdürü Sa-

v ı • --O-- lfilıattin Çamın, Ankaraya Anka-
Cl l ve p ı· ra beledivc me.clisi azasından a-

0 ıs -u-d- -... Ur U vukat Ekrem Ergun, Niğdeye par-
'\' geldiler ti reisi doktor Hıiseynin, Sürte 

\"o ~lovada bulunnı k ressam Şevketin namze.t gösterile-
\·o l>~dıye reis; B aLt.a olan Vali cekleri tahmin edilmektedir. 
J\k -...ııni vet müdıi :. utfı Kırdar ---<>--

alın şehri ru B. Muzaffer E b •ı h t 
ta~' alı sabah~nll~lmislerdır. ene 1 ere sa e 
t' eı>ıne aıder k errahnasa has- d 
ırrnıstı::_ e kolunu tedavı et- . nufus kağı ı 
8 -0<>---

tr \l gece köprüden verenler 
•rnvay . 

Bu akş geçmıyecek 
sabahı aın saat 22 den ·rb 
P evın saat 9 k ı ı aren 
:reı_:,i Yecekt; B a adar tramvay 

l unun Emin:· .. u.na sebep köp _ 
YukscltUmn .. n

1
.u ciheti ayaklarının 

... sh ır. 

Bu saba~1 va ge en A lman 
!un~~~ nı~nıcsaill eri 

tnum . Pur sırketi mıkr .. 
k "ssıli iki A•- uru ve 

e S'>resıe . "'.nan bu sabahki 
Bunların: S~mıze gelmislerdir. 
llıektc olan _anva ile aktedil _ 
sıne ıstin d Yenı ticaret muahede
~lile de t,:n Almanyaya Tuna 
tueearı acatın arttırılınas .. 
n arıınızıa t ı ıçın 
acakları sö 1 eınaslarda bulu -

ıaoM.'\r)AN v00nnıektL'<lir . 

. .Rolllada bul NEN İRA.,,~r KIZ 
ısımU aenç v "°:'lil Na.hitle Azam 
da memleket~n!uz.e\ bir İranlı kız 
rıı trenle şehrizndorunek üzere ay
liulaaristanın T!Ze ı<elmiştir. 
takasın<1an da 4 ~~•Pazarcık nun-
Relmiştir. Urk muhaciri 

Çarpışa---o-.-n • 
Soı. otonıobıller 

2 or Mah d 
447 numara] mu uı:ı idare ..ndeki 
eci 11;,~ ı taksı otomobili Sir-

uua\•end· • 
~C\:'llekten ik ıg~r caddesinden 
lkın ida'"('sinJn 2:r.J89 plakalı Fa
'"•nııs h _ k.eki 0 tomobllle çar
U~ra ... ~lır, ı ı 0 tomot. I de hasara 

Ecnebilere sahte nüfus kağıdı 
dağıtan bir şebeke yakalanmıştır: 
BPyoğlunda oturan Emin ve ka. 

rısı Kadr~e ile bir de nüfus me
murunun elebaşılık ettiği haber 
verilen bu 6 kişilik şebeke yüksek 
para mukabilinde birkaç ecnebiye 
sahte nüfus tezkeresi vererek bun
ların milliyet ve hüviyetler ini de
ğiştirmeğe kalkıştıkları anlaşıl -
maktadır. 

Bunların firari muamelesine ta
bi tutulan bazı eşhasa da ayni su
retle sahte n üfus t ezkeresi verme. 
ğe yeltendikler i de söylenmek te
dir. Bu sabah sorgu Iıakimi maz -
nunları sorguya çekmiştir. 

Muhakemeye verilen 
tahsildarlar 

Bakırköy belediye tahsil şube
sinde 1210 liralık bir ihtilas mey
dana çıkarılmıştır. Sabık Bakırköy 
belediye muhasebecisi Saim ile 
muhasebe katibi Şı•krü, muhasebe 
mutemedi Baha bu suçla maznun 
olarak adliyeye verilmişlerdir. 

Beyazıt belediye ~ubesi tahsil • 
darlarından Osman da 549 lira ihti
lastan mü<ldeiwnumiliı'!e veri!.rnis
tir. 

• Karadeniz, İzmir ve Marmara 
hatlarındıu;alışan beyaz renkteki 
vapurlar da Tırhan vapuru gibi si
,.aha boyatılacakla~dır. 

Fiat muraka:ıe komisyonu dün
kü toplantısında toptan çay satış
ları için kar nisbetini % 12 olarak 
kabul etmiştir. Sanayide kullanı. 

lan bili.ımurn harnızların şimdiye 
kadar gelnıis olanları için % 15, 
ketirilecek 'bulunanları için de 
% 20 kar kabul olunmu.,tur. Ma -
nifatura fiatları da pazartesiye hal
ka ilan olunacaktır. 

Kadıköy su lh mahkeme
si başkatipliğinden : 

l\lüddei ?ı.fukimenin müddeialeyh E
mine Vedia ile şayian ve miiştereken 
mutasarrıf olduğu Kadıköyünde Rasim
pasa mahallesinde bir taraf.ı Haydar -
paşa rıhtım caddesi ve bir tara!ı Re
caizade sokağı ve bir tarafı ŞükrU bey 
hane ve bahç~si ve bir tarafı Cemi.l! bey 
kahvesiıe mahdut eski üç defa 62 mü· 
kerrer ve cedit 1, 116 ve 3 numaralı ve 
altında iki bap kıirgir dükkiinı m~te
mil bir bap ahşap hanenin birinci ka
tında sokak kaplSından girildiktc U7.UD 

bir k.aridor üzerinde ve Recai zade soka... 
ğına nazır üç oda ve Rıhtun caddesine 
nazır bir oda ve bir hali ve hamam ma
halli ve bir mutfak bir kömürlük ve 
ikinci katta yJ' · oir sofa üzerinde sokak 
cihetine nazır Uç oda bir sandık odası 
ve bir hal&sı bulunan hanenin Recai 
zade sokağı üzerinde ve hanenin yan 
tarafına isabet eden ve duvarla mah -
dut bahçesi bulunan ve 6.000 lira kıy
meti muhammeneli &tanenin Kadıköy 
sulh mahkemesi i.13.mına müsteniden 
ve tarihi il:indan itibaren yirmi gün 

müddetle açık bulundurulan satış şart-
namesinde muharrer şera\t dairesinde 
ve peşin para il 21/8/940 tarihine tesa
düf eden çarşamba günil saat ondan 
on ikiye kadar Kadıköy sulh mahkemesi 
başk.fı.tipliğinde satılacaktır. Yevmi mez
kürda sabş kıymeti muhammenenin 
yüzde yetmiş beşini bulmadığı takdir-
de en son arttıranın taahhüdü baki kal
mak üzere müzayedenin on beş gün da
ha temdidi ile 5/9/940 tarihine tesadüf 
eden perşembe günü saat ondan on iki
ye kadar en çok arttıraoa ihalei kat'i
yesi icra kılınacakhr. Satış tarihine 
kadar mezk.Ur gayri menkulün bina ve 
evkaf ve belediye vergi borcları Ue 
rüsumu tellAliyesi ve satış harcı his -
sedarlarına ve yirmi senelik evkaf tavizi 
ile ihale pulu müsterisine ait olmak 
üzere satJşa taliplerin icra ve illAs ka-
nuounun 128 ıncı maddesi mucibince 
ipotek sahibi alacaklılarla diğer alik:a-

darların hususile faiz ve masrafa dair 
olan iddialarını yirmi ıün iı;inde mah-
kemeye bildirmeleri aksi halde hakları 
tapu sici1lerile sabit olmadıkça satış 

bedelinin paylaşmasından haric kala -
cakları ve daha fazla mu.lUmat almak 
istiyenlerin 933/846 numaraJı dosya -
sına mUracaat eylemeleri lüz·.ımu il!ln 
olunur. 933/840 

Hulasa ve terkip 
(Birinci sahifeden devam) 

İııgiliz müstemlekeleri ve nü -
hız mıntakaları üzerine İtal -
yayla Qeraber hareketi. Boğaz.. 
!ar ve Cibralta yoliyle inkişaf 
edebileceğine göre blnhir ihti
Hita sebebiyet verir ve her iki 
tarabn kazanç ye kayıpları nis
betinde bütün dünyayı kuşata
cak mczbuh şekiller alabilir. 

İkinci ihtimal, İı;ıgiltereyle 
Almanyanın uyuşması, bu za ... 
mana lcadar yanmış olan mil
letlerin brınma Rusyayla İtal
yayı da atar, öbür milletlere de 
çok kısa bir hayat hakkı bırakır. 
Ü~üncü ihtimal, Rusyanın 

ideolocya ve sistem ihtilôflarını, 
ancak mücerret insan aklını 
kurtardıktan sonra halletmek 
üzere demokratlarla bir safta 
harekete geçmesi, yani İngil • 
tereyle uyuşması, mihveri res-

men başaşağı eder; yine Bal -
kanlar, Avrupa, Asya, Amerika 
ve bütün dünya karışır, fakat 
insanlık kan vergisini ödedik -
ten sonra knrtnlmuş ve cana
varı müzeye kaldırmış olur. 

İşte bugüne kadar, Fransamn 
da tasfiyesini içine al.ııwı muh
teşem bir mukıı.ıldemeden sonra 
birdenbire duraklıyan dünya 
ukdesi, bu üç ana yol ağzında, 
bu üç ana mesele karşısında. 

Bu, bilmecelerin bilmecesi ve 
düğümlerin düğümü noktasında 
hadiseler, kurduğum terkip ve 
çizdiğim hulasa çerçevesinin 
ana hatları içinde inkişaf edive
rirse, kendi kendimi methet • 
mek manasına da gebe bunn 
kaydetmeme şimdiden müsaa -
denizi istiyorum. Aksi olursa 
mahçup olduğumu yazacajiını. 

NECiP FAZIL IUSAKlJı.t.~ 

ispanyanın da harbe 
bekleniyor • • 

gırmesı 
(Birinci sahifeden devam) binlerce Alman askeri bulunmak-

Nevy111k 19 (Hususi)- Alman- tadır. 

cepheler yeni mezunları 
(Birinci sahifeden detıam) (Birinci sahifeden deı·am.) 

mak için harbe bile razı olaca<7ını polis erkanı huzır bulunmuş ve 
ihsas etmi$tir. yeni mezunlardan 17 numaralı 

Mihvrciler yegane ayakta kalan Avni Yılmaz bir nutuk söyliyerek 
ha8!.mları İngilterevi istedikleri bir vazüelerinin ehemmiyetini teba
wlhe icbar etmek üzere bir tara.f- rüz ettirmiştir. A~m saat 16 da 
tan Britanya adalarına taarruz ha- da polis okulunda merasim yapı
zırlarken, dicjer tarafta>1. da ab - lıp diplomalar tevzi edilecektir. 
lukayı düşünüyorlar. Bilô.lıare de yeni mezunlardan 6'l 

Dün ~am gelen son haberlere numaralı Şükru Karacaer şehit 
bakılırsa, Almanyanın taarruzdan polisler anıtı önünde bir hitabe i
evııel abluka ile işe b~lamak ni- rat edecektir. Polis mektebinden 
yetinde olduğu anlaşılıyor. İhti - bu yıl 197 kişi mezun olmuştur. 
mal ikisini de beraber yapacak - Yeni polislerimizin vilayete bildi
lardır. rilen tayin listesine göre tayin o-

Bugünkü vaziyetrn Cebeliitta - lundukları yerleri yazıyoruz: 
rıki harbin can evi mesabesinde - İhsan, Şevket, Osman, Abdul -
dir. Akdeni:zin ana qeçidi olan bu lalı, İsmail, Neşet, 1\1. Nuri, Recep, 
boğazı mihvercilere mütemayil bir .Adnan, Şükrü, Tahsin, Mehmet, 
siyaset qüden ispanya ele geçirir- Sabahattin, Ahmet Aras, Lisani, 
se İtalyan filosunun Okyanusa çık- İsmail, Tahir, Beyağa, Tahsin Ün.. 
ma.sı mümkün olur. al, l\lchmet Aşkar, Sait, Ömer, Ha· 

Birçok defa ~aret ettiğimiz gi- san Aıı.karaya, Mustafa, Ali, İb -
bi, İtalyan donanma.sının hattı harp rahim, Mehmet Porsuk, Vehbi, A
zırhlı ve kruı,azörlerinden çocju li Riza, Mehmet Altıparmak, is
seür"tıtçe lnqiliz filosundan üstün- lam Yaman, Fahrettin, Necip, Sab
dür. Yani Ok". anu.slarda qeniş bir ri, Halil Gözler, Reşat, Halil Yal-

·' çın, Mehmet Özduman, Asım, HiL 
korsan harbi ~ıaııabilecek haldedir. mi, Nuri, İbrahim Görgülü, Ab
Akdeniz, hava, deniz üslerinin 11ek- dülbaki, İbrahim Kerse, Necip Ak
dicjerine yakınlıqı dolayısile de - ça, Ahmet Çetinkaya, İbrahim Ba
vamlı bir korsan harbine elverişli şaran. Ali Şanlı İzınire tayin olun
olmadıQından İtalyan filosu 11aka- muşlardır. 
!anması daha qüç enııinlere çık - l\lütebaki mezunlar da sehrimiıı 
mak istiyor. Esasen lnqiliz ana va- emniyet müdürlüğü emrine ve -
tanına olan nakliyatı kesebilmek rilmişlerdir. yanın, lngiltereye ne gün ve ne İngiltereye taarruz terkedildiği 

şekilde taarruz edeceği zihinleri _..kdirde, Ingiltereyi aç bırakmal 
me~gul ederken, İspanyol milli için havadan tayyarelerle ve de • 
bavramı münasebetile General nizden tahtelbahirlerle başlanmış 
Frankonun söylediği nutuk, ınih- olan abluka daha ,iddetlendirile • 
ver devletlerinin başka bir !ıedef cektir. 
güttükleri zannını hasıl ııtmekte- Cebelüttarik Ü•erine yapılacak 
dir. bir hareket muvaffakiyetle neti • 

General Franko Cebelüttankı is- celenirse, şimdi Akdenizde mah
temiş, Afrikada genişlemek sure- pus bulunan İtalyan filosunun At
tile bir hpanyol imparatorluğu • !antiğe açılması da mümkün ola
nun kurulması liizun geldiğini söy- caktır. 

Akdenizden çıkmaqa baijlıdır. Ce- Diğer taraftan Beyoğlu ve E
belüttarıqın İngilizlerden alınma- m.inönünde açılan polis kursların. 
sile ablukadan maada, Akdenizde dan da 150 şer kişi mezun olmuş
de büyük avantajlar. temini mev- tur. 

zuu bahistir. Kapısı Inqiltere elin- =::============~:" 
de olmıyan bir deniide İngiliz filosu (Ku·· çu·· K HABERLERi 

bugünkü kadar toplu ve kuvvetli _ 
duramaz. 

lenıiş ve bütün İspa!lYollara bir- Cebelüttank yolu açıldıktan son-
li.k tavsiye etmiştir. ra, mihver devletlerinin İspanya-

General Franko demiştir ki: dan geçirecekleri kuvvetlerle şi • 
.. ispanya 500 bin kahraman kay- mali Fransız Afrikasının istila • 

betti. Fakat şimdi de hu taleplere sına başlanacaktır. 
muhalefet edecek herhangi bir İngiltere, Cebelüttarıkni böyle 
hasma karşı mücadeleye girişme- bir taarruz karsısında mukave • 
ğe hazır 2 milyonluk bir ordusu meti için her türlü tedbirleri al -
••rdır. l\lücadele bitmiş değildiı mıştır. Cebelüttarıkta sivil ahali
Ancak bir intikal denesi geçir - den hiç kimse kalmamıstır. Burası 
mektedir.. büyük bir askeri ııı:ırnizon halini 

General Frankonun bu beya - alnuı;tır. 
natı, hesapların tasfiyesi e"1lasın. İsı>anvanın Cebelüttarıka bir ta-
da İspanvanın da hedeflerinin ta- arruza kalkması ihtimalinden bah-
hakkuku lazım geldiğine bir iı;aret scden <Pravda, gazetesi diyor ki: 
telakki edilmektedir. •lspanvanın Infliltereye karşı 
Bazı nıehafilin kannatine göre, vaziyet 3Jmas1, beynehnilcl Tanca 

Almanlar şimdilik İngiltereve ta- nııntnkasının İspan:\·a tara(ından 
arruz i~ini ı., kederek, Cebelütta- işgali ile başlanııştıL Bu işgal Ce. 
rık yolile Afrikaya geçmek şıkkı- belüttarık için yeni bir tehdittir. 
nı tercih edeceklerdir. İspanya Balear adaları da Akdenizin batı 
şimdiden İngiltere aleyhine vazi- kısmında seyriscfain için ciddi bir 
yet almış bulunmaktadır. Hatta tehlike teşkil edebilir. 
harp ilan etmesi de ihtimal dahi. İspanyaya ait bütün adalardan, 
lindedir. limanlardan ve üslerden İngilte-

Bu takdirde Cebelüttarıka ya- reye karşı geçilecek harekette is
pılacak bjr taarruzda Alman kuv- tilade etmek mümkündür. Fakat 
vetlerinin de İspanyol topraklarına üç yıl dahil! harpten harap olan 
geçirileceği de zannedilebilir. Çün- ve bitgin bir hale gelen İsı>anya, 
kü Fransız - İspanyol hudııdnnda ne müstakil bir dı~ siyaset takip 
mühim miktarda .ı\,lınan knvvetleri edebilecek, ne de ciddi bir harbi 
beklemekte, İspanya dahilinde de ı sevk ve idare edebilecek vaziyet
haten sivil olarak_g_ö_n_d_e_ril.· •m•i•ş•o•n...,..,.t .. e•d•ir"'-----

Müsadere edilen 
Fransız· vapurları 
(Birinci sahifeden devam.) 

Britanya sahillri açıklarında ve 
Manş denizinin baslAilıl!lç taraf -
larında Uvesland isrnındeki adayı 
işgal etrnı.şler ve bu suretle İı,gil
tereye biraz daha yak.laşmı.şlardır. 
Şimdi İspanyanın İngiltreye 

karşı aldııı vaziyet dolayısile İs
panya adalarından ve üslerinden de 
istifade edebileceklerdir. Fakat Al-

' manyanın ne zaman ve ne şekilde 
taarruza geçeceği henüz belli de
ii;ildir. Bütün İngiltere büvü.k bir 
metanetle bu taarruzu beklemek -
tedir. 

İngilteredeki Fransız lejyonla -
rı da gün geçtikçe kuvvetlenmek
tedir. General dö G<ıl büyük Bri
tanyanın şi.ı:nalinde bir Yerde tesis 
ol~an Fransız askerlik subesini 
ziyaret ve gönüllü kıt'alarını tef
tis etmiştir. Gönüllülerin sayısı ü
midin fevkindedir. 

Denizlerde belli baslı veni bir 
hadise olmamıştır. Yalnız yeniden 
bir italvan tahtelbahiri daha batı
rılmıştır. Yalnız İnııiliz hükı'ımeti 
1n.ııiliz limanlarında bulunan Fran
sız ııemilerini müsadreye karar 
vermiştir. Bu gemiler nakliyatta 
kullanılacırk ve harp nihayetinde 
IFransaya iade edilecektir. Bu mü.d• 
ret zarfında bir kazaya uğrarlarsa 
'bedeli ödenecektir. Fransız ııemi
leri, Fransız bayrağını tasıyacak -
tır. Zabıtan ve mürettebatı ııemi
leri terketmekte veyahut İngiltere 
bükı'ımetinin emri altında çalış -
makta serbest bırakılmıştır. Fakat 
bunlardan hiç birisi Almanyanın 
emri altına giren Fransava dön
mek arzusunu ııöstermem.islerdir. 

Havalarda faaliyet devam. et -
ıroektedir. Mans üzerinde bir kesif 
esnasında :r.aybolan bir tavvarevi 
ararnaiia giden dil!er tavvareleri -
miz ··~l<la bir Alıınan bornbaı'dıman 
ta·~·aresinc tesadüi etmişler ve dü
cii..r,r.JislcrdiL. 

Bundan baska Mervil ve cenubi 
Holandada Hert-~enboh tayyare 
meydanları bombalanmıştır. 

Rurda Elscnkirhen ı::ctrol te<;i
satı ve Gand'da petrol depcıları 
bombalarınıış. vanl?lnlar çıkarıl -
mıştır. 

Afrikada Libyada.ki Tobruk li
manı ile Gubi hava meydanı ye
n.iden bombardıman edilınistir. 
Habeş İmparatoru Haile Selasiye 

cenubi Sudanda bulurunaktadır 
ıin~ilizlrle birlikte İtalyanlara k~
şı harbeden Habeş kuvvetleri gün 
geçtiler artmaktadır. • 

İngilterede ia· e vaziveti -·et 
mükemmeldir. İase nezarti nar -
liı.rnento müsteşarı İnııilteredeki 
bu "dav stıokunun halkın bircok ay
lar ihtiyacına kafi geleceiiini söv
leıni<tir. Diiier "ıda maddelerinden 
de büyük ihtivatlar vücude geti
rilmiştir. Yakın bir istrkbalde. de
niz teahhurlerine karsı kovmak 
mecburiyeti hasıl olsa bile. halle 
için ciddi hır endişe devcut değildir 

T enis topu buhranı yü
zünden kordlar 

kapan ıyor 
Hariçten şehrimize tenis topu ge. 

tirilemediği için bu ikabil toplar 
çok aza!ro.ıştır. Topsuzluk yüzün
den bazı hususi teni& kordları ka
pan.ııw;tır. Diğer taraftan dağcı -
lık kulübünün Taksimde yaptır
dığı yeni tenis kordları yarın vali 
tarafından açılacaksa da top buh
ranı yüzünden bu mevsim faali
yet Y!Pılması müşkül olacaktır. 

BASİT RİZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

19 Temmuz Cuma günü aksamı 
Suadive, Şenyol aile bahçesinde 

cSAÇLARINDAN UTAN, 
Vodvil - 4 - perde 

Görülüyor ki, mihvrciler Jnqi • * Tramvay ve elektrik idaresi 
unnım miidür vekili Nazım Tay -

!iz ana vatanına doqrudan doc'j - fur istila et.ıniştir. 
ruya yapılacak taarruzun muvaf- * İtalyadan 500 bin liraLk mat
fak olamaması ihtimalleri karsı - baa, 11azete, mecmua. ince mektup
sında binnisbe emin gördükleri luk kiiğıtlarla ko.rtoıı getirilecek.. 
ablukayı düşünüyorlar. 

Bu ablukanın ne şekilde tatbik tir* Dün İzmircie hararet derecesi 
edi!eceijini yukarıda yazdık. İtaıc gplgede 41 i bulmuştur. 11 yıldır 
yan hattı harp qmilerini11 sür'a - böyle sıcak görülmı:;ıniştir. 
tinden istifade edilerek Okyanus- * Topkapı sarayı müzesinde 
Zarda 9eniş ~~r korsan harbinin a- cTürk el işlemeleri ve resim» Ja-
çılma.sı tabii ve zaruridir. ircsi dün Müze müdürü Tahsinin 

Gelelim lngilizlerin Ccbeli<ttar.-
1 

bir nutkile açılmıştır. Merasimde 
kı muhafaza edip demiyecekle.,.he: Maarif Vekili de bulunmuştur Bu 
Cebelüıtarık cıeııen büyuk ka•;a yeni dairedeki el i;;lemelcri l 6 ıncı 
parçasının İspanya topraqı l!e olan asırdan 19 uncu asra kadar, resim· 
rabıta•• pek dar bir dil halindedir. ler de 15 inci asırdan zamanımıza 
İngilizlerin her ihtimale karsı o kadar yapılan nadide serlerdir ve 
dilin dinamitlerle atılıp kesilmesi Kanuni şehzadelerinden Sultan 
için tertibat aldıkları bundan çok Muradın altın tel ile işlenmiş cl
evı-el haber verilmişti. Su halde bisesi, Selim evvel zaman;na ait 
Cebelü.ttarıkı zorlıyacak kuvvet- çadır, zümrütlerle işlenmiş deve 
le?', o dil atıldığı takdird, bir ada- örtüleri bilhassa nazarı dikkati 
ya hücum vaziyetine düşecekler - celbetmektedir. 
dir. Ağır tarLkların ve toplu kara * Kartal kazasının Küçükyalı 
kıt'alarının harekatına elverişli ol- mevkiinde bir yeni ilk okul yapı
mıyan o mırLtİıkada çetin harplere Iacaktır. 
intizar olunabilir. Cebelüttanka * Sehrimizde konturat yok.la
İspanya tarafından kara kuvvet - malarına başlanılmaktadır. Bele
leri saldırırken denizden de Ital - diye murakıpları bu maksatla bu
yan kuvvetlerinin Boğazı muha • gün toplanarak yoklamanın şekil 
sara etmesi akla pek mülıiyim qel- ve esaslarını kararlaştıracaklar -
miyor. Çünkü şimdiki inqiliz Ak- dır. 
deniz filosu ltal11an filosundan Sultanahrnet 1 inci sulh hukuk 
kuvvetçe üstündür. Bu itibarl<L mahkemesin<ien: 
Cebelüttarık bocjaz,oıın kara tara- Davacı İstanbul vilayeti idarei 
f1ndan sarılma.sile oldukça uzun. hususiyesi vekili avukat Rafi Oral
bir mücadele b~lamış olacaktır. kan tarafından, Mercanda Çan -

Bu hesaplarla, bir hamlede sukut darlı alık İbrahimpaşa mahalle. 
ettirilmesi müşkül görünen Cebe- sinde ve sokağında Çandarlı İb
!üttarık bocja.zile İngilterımln bo - rahimpaşa medresesinde 18 No. lı 
gazını çabukça sıkmak kabil de- barakada Sultana aleyhine, kıra 
qildir, hükmünü verebiliriz. bedelinden alacağı olan 12 liranın 

İ ngiltereye karsı yapılacak ta- tahsili hakkında, mahkememizin 
arruz mevzuu balısolduğundanberi 40 11284 sayılı dosyasile açılan a
ısrar etticjimiz kanaatimizi Mld lacak davasından dolayı davalıya 
muhafazd ediyoruz; Almanlar İn- berayi tebliğ gönderilen dava ar
gilizleri çabuk amana qtirmek zuhalinin, tebliğsiz iade edilmesi 
mecburiyetinde iseler, işe en kısa üzerine icra kılınan duruşmada: 
yoldan, yani ana vatana doqrudan İkarnelıziı.hı belli olmıyan davalı 
d.oqru"a c;ullanmA yolundan baş- Sultanava dava arzuhallı1in 15 
lamaları ldzımdır. Aksi takdirde gün müddetle ilanen tebliğine 
1nqi!iz - Alman harbi müzminle- mahkemece karar verilmiş oldu
şecektir. ğundan muhakemesinin icrası için 

tayin kılınan 6/8/940 tarihine ras

Asılsız bir suiis

timal ihbarı 
Bu sabahki gazetelerden biri Ya

lova kaplıcalarında doktor Nihat 
Reşat Gel.l(erin müdürlüiiü zama
nında suiistimaller yapıldıi!l hak
kında vaki ihbar üzerine Maliye ve 
Münakalat Vekaletleri müfettişleri 
tarafından tahkikata baslanıldıitını 
yaşrnı:;tır. 

Halbuki yeni bir haber şeklinde 
gösterilen bu yazının eski ve aslı 
cikrnıyan bir iddiaya ait olduiıu 
anlaşılmıştır. Doktor Nihat Resat 
Bll?er bu sabah kendisile görüşen 
'Qir muharririmize 911 izahatı ver -
ıniıtir: 

•- Bun<ian bir sene evvel va
züesini yajlllladığı için tarafımdan 
i~inden çı!karılan bir memur, Ya -
lova kaplıcaları idaresinde israflar 
ve suiistimaİler oldui?u hak.londa 
ihbarda tıulunmu.ştu. O Yakit mü
fettişler benim de mahi.matırna 
müracaat ederek tahkikat yaptı
lar. İhbarın tamamile asılsız ve ga
ı>araza müstenit olduğu anlasıldı. 
Saniyen .kaplıcalar Sıhhat Vekıi
letine devrolıınurken de hesap -
!ar, muhasebe kayıtları sıkı bir 
teftis ve tetkikten i(e('iriliı:> leva -
zım sayılmı.ş her sev muntazam. 
Yolunda bulunmuştur. 

lıyan salı günü saat 14 dL' btanbul 
tapu binasının alt katında Sultan
ahmet 1 inci sulh hukuk mahke. 
rnesinde bizzat veya tarafından 
tasdikli vekaletname ile bir vekil 
gönder)l1ediği takdirde muhake -
mesinin gıy ahında icra kılınacağı 
dava arzulıali tebliği yerine olmak 
üzere ilan olunur. (28195) 

Kadıköy sulh birinci hukuk ha
kimliğinden: 

Erenköv eski tahsildarı Gözte
pede Sahrayicedit İmam sokağında 
24 sayılı Hacı Polisin evinde kı -
racı iken halen ikametgahı meç
hul Abdullahpaşa oğlu Abdür • 
rahime: 

İstanbul belediyesi tarafından 
aleyhinize ikame edılen zimmeti
nize geçirm4 olduğunuz iki yüz 
seksen altı liranın faiz ve mah
keme masrafile avukatlık ücreti
nin tahsili davasından dolayı hak. 
kınızda on beş gün müddetle i.13-
nen tebligat icrasına karar veril
ınis olduğundan muhakemenize 
bakılmak için tayin kılınan 9/8/941. 
Cuma ğünü saat 11 de mahkeme.. 
de bizzat veya tarafınızdan mu -
saddak vekaletname ile bir vekil 
,göndermek suretile hazır bulıın
rnadığınız takdirde hakk,nızda gı
yap kararı ıttihaz olunacağı ve 
dava arzuhali ile ilan suretinin 
mahkeme divanhanesine asılmış 
olduğu tebli.i! makamında i13n · 
1>lunur. 12Jl205) 
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HIKA 
Bir zabita vakası 

1 Yazan : S E M 1 
Iler ı;in öğle yemeğini Sirkeci

de bir lokantanın üst kat salonun
da yerim. Salon dedığimiz de şöy
le beş altı masanın bulunduğu or
ta boydan bir oda .. Bu sıcak gün. 
!erde vantilatörü olduğu için, in
ıan sinek vızıltısı dinlemeden ra
hat bir yemek yiyebiliyor. 
Öğleden sonra çıkan gazetele

ri de tam o sırada çıktıkları için 
burada okurum. Dün de her za
manki gibi siyasi haberleri göz
den geçirdim, ondan sonra tefer
ruata daldım. Bir zabıta vak'ası 
~züme ilişti. Haber şu: 

cMeliha isminde bir kadın, köp
rü Kadıköy iskelesinde Şadan is
minde diğer bir kadını bıçakla 
vurm~tur. Ağır yaralanan ka
dın hastahaneye kal.dırılmlştır. 
İlk tahkikata göre, hadisenin bir 
luskançlık yüzünden vukua gel
dii!i anlaşılmaktadır .• 

Her zaman dkuduğumuz ha
berlerden biri değil mi? Aldırış 
etmedim. Fakat şöyle bir an dü
Riindüm. Gazete sahüelerinde i
ki satırla· anlatılan öyle vak'alar 
var ki, insan bu vak'alardan her 
hangi birinin içini d~e kim bi
lir, ne facialarla karsılaşır. 

Şu yukarıda okuduğum haber, 
beni bu mülahazaya scvk~ince • 
adeta Melihanın kim olduğunu, 
Şadanın kim olduğunu, neden 
Melihanın Şadanı Kadıköy iske
lesi gibi kalabalı•k bir yerde vur. 
duğunu merak etmiye başladım. 

O sırada benim bu mülahaz8mı 
anlıyan birisi karşıma gelip te: 
c Yahu, sana ne?. dese, ben de 
omuzumu silkeleyip: cHıı,kikaten 
bana ne?. diyebilirdim. 

Fakat bu hadise kafamda dü
ğümlendi. Sebebi de gayet ba
sit... 

Çok kimselerin bu kıratta ve 
bu kırımda bir kadını hayat ar
kadaşı olarak özledikleri, fakat 
tali yardım etmediği için 'karşı
laşamadıkları vakidir. 

Ancak ben orada değildim. Me
rak uyandı dedim ya, kadının biri. 
sini beklediiti muhakkak! Baka
lım kim gelecek? 
Aklımdan şöyle geçiyordu: Her 

halde kara, kuru, vamru, yumru, 
belki de kanbur, sıska, topal be
rilin biridir. Kim bilir belki ey
le değildir de, bu kadına yakışa
cak tam erkek kılıklı birisidir. 
Kadın bir gazete aldırttı, oku

du, okumadı, bir kenara attL Si
ıTarasını tekrar yaktı. 

Dikkatim büsbütün artmıştı. A.. 
caba bekledi~i erkek gelecek mi? 
Gelirse, kadını bu kadar beklet
tiği için ka v,ga olacak mı diye ... 

On da'kika, "irm.i dakika, ya
rım saat, bir saat geçti. O kadar 
merak ettihim yamru, yumru, ya
hut tam atlet erkeke gelmedi. 

Ve en nihayet kadının ağzın
daki sigarayı hiddetle yere atıp 
çiğnediğini ve gazeteyi de buruş
turar • k masalardan birinin üze
rine fırlattıi!ını ~ördüm. 
Şapkasını giydi, ince mantosu. 

nu sırtına geçirdi ve muhallebici 
dükkanından çıkıp gitti. 

Ben de bu manzarayı kadın 
gittikten sonra artık unutmuş gi
biydim. 

Ertesi gün yine alıştığım avnı 
lokantada, aynı masada pturuyo
rum. Bir giin evvelki manzara 
aklnnda bile değil! 

Yine öğle gazeteleri çıktı. Ber
mutat gazetemi aldım ve okwnı
ya başladım. Bir de ne göreyim? 
Bir resim! 

Yirmi beş, otuz yaşlarında! İri, 
siyah 11özlü, kısa kollu blüzundan 
taşan dolgun kollarına bakılırsa, 
uzunca bovlu bir kadın ... 

Muhallebici dükkanında bir tür. 
lü gelmiyen sevgilisini bek.liyen 
kadın! 

Beyoğlu birinci sulh hukuk hii
kimliRinden: 

Belediyenin Feriköyünde Lala 
Şahin sokağında 108 No. da Nuri 
oğlu Ahmet Erkan aleyhine açtı

IS1ANBUL 
s.No. Mükelleflerin adı 

1 Ziısan Yalçın 

Sın'a tı 

Ekmkçi 
Kömürcü 

E.sktci 
2 Mehmet 
3 İ. Hasan 
4. Pandili 
5 Sami Pakyalçuı 

Mo. İ malcisi 
M. deni yağ 
imalAthanesi 

6 Ahmet oğlu Hüseyin 
7 İsmet Baylarbay 

Takunyacı 

K. Eskicisi 

Terlikçi 

Demirci 
Kömürcil 

Bakkol 

8 Hu!Qsi 
9 Ari! usta 

l O Osman Kod3 

11 Kemal Yura,, 
12 Sabri Tunç 

13 Nuri Gençdur 

> 14 
15 > 
16 Vasil SHgici 

oğlu 

17 Recep 
18 Hilmi Ak.kaş 
19 Osman Koda 
20 Rahmi Tapça 

21 Mehmet 
22 Hamdi Kül 
23 Ahmet Bayram 

24 İsmet 
25 İbrahim ve İSIMil 
26 Bayraktar 
27 Aliye 
28 M. Kazım 
29 İsak Gulvardar 
30 Rahmi Uçalan 

31 Fatma Demirkan 
32 > 
33 Mehmet Kalar, 
34 Hilmi Ertay 
35 Ra.li Tolay 

S. Tiyatrocu 
> 

> 
> 

Mü.skirat 
bayii 

:Marangoz 
~ı 

Kömürcü 
Kahveci 

c 

Ekmekçi 
Di~çi 

Sebzeci 
KaJaycı 

Kahveci 
Terzi 

Kömürcü 
Kahveci 

Kırma değir

mencisi 

Fani!~ malcisl 
> 

Manav 
Berber 
Sucu 

• 

DEFTERDARLICINDAN: 
Maballeal 
H. Sultan 
Beyciğiz 

Karabaş 

Mermezet 
> 

Kirmastl 
> 

Muratpaşa 

Hüsam B. 
Guraba 

HUsam I1. 
Sofular 

Sokak 
F. paşa 

M.. Hamam 
K. gümrük 

Mermezet 
> 

~- caddesi 
Süpürgeciler 

Kadri B. 

Gemiciler 
Nalıncı 

İtfaiye 
Horhor 

ıc:. No. 
Mat· 
rah 

105 36.00 
8 36.00 

12.00 

8 
8 

12.00 
12.00 

54 sı.oo 

7 81.00 

1 00.00 

Ka· 
zanç 
7.20 
3.37 
240 

0.72 
0.54 

2.08 
5.29 

1.05 

78.00 16.20 
54.00 2.76 

60.00 14.30 
19.40 0.98 

Ereğli B. Saray mey. 

5 
211 

21 
113-115 

83 44.20 2.23 

1.79 
2.12 

Ereğli B. Saray mey. 83 35.75 
83 42.20 

362 180.00 
Ereğli B. Saray mey. 
Gureba Hüse)'İil' Ordu C. 50.67 

Hüsam B. 
K. baş 
Gureba R 
Hatice S. 
D.Ali 
Karabaş 

H. Sulta 
F. Sultan 
Nevbahar 

> 
Hüsam B. 
K. Çeşme 
G. Hüseyin 

H. Sultan 

Nevbahar 
Nevbahar 
B. Hasan 
Kirmasti 
Hüsam B 

Ömer Et. 
Leküncüler 

Nalıncı 

t. paşo 
Hasan F. P. 
Löldincüler 

F. Paıa 

Topkapı C. 
Haseki C. 

>". Fikret 
Ömer Ef. 

Kovacılar 

Şekerci 

Sulukule 

2 
7 

2/2 
329 

50 

27.00 
63.00 
45.00 
90.00 

36.00 
45 45.00 

387 00.00 

192 45.00 
88 7.56 

7.10 
12.34 
2.27 
0.35 

5.25 
1.07 
1.03 

11.25 

06 60.00 17.49 
9 60.00 18.00 

12 
8 

60.00 
48.00 

16 116.50 ... 
3.48 
7.00 

3.83 

Müni1 paşa 21 80.00 17.53 
Münif paşa 21 80.00 29.49 

Şehzade 117-187/2 63.00 4.01 
F. cad. 45 72.00 21.47 
Kıztaşı 38/1 40.00 8.22 

Buh. 
ran Zam 
1.46 
0.67 0.61 

0.48 

0.14 
0.11 

0.40 0.36 
1.06 ı.ıo 

G.21 0.19 

3.24 2.92 
0.55 

3.29 2.15 
0.21 0.18 

0.45 0.40 

0.36 0.32 
0.43 0.38 

10.13 

1.42 
2.47 
0.45 
0,07 
0.05 0.94 
o.os o.9i 
0.22 

2.25 

3.50 
3.60 

l.l.,, 

0.70 0.69 
1.40 1.20 

0.77 

3.51 
5.90 
0.92 0.60 
4.29 

36 Hacer Gülen Ekmek satıcısı Kirmasti F. Cad. 24 300.00 52.77 

1.24 0.00 

10.55 
37 Osman Yançerl Diş hekimi 
38 Ali Eroğlu Kunduracı 

39 Mustafa Tek Dokumacı 

40 Süleyman Hüsnü Akyar arabacı 

41 Hüseyin O. Ömer Kunduracı 

42 Fettah Bakkal 
43 Asım 

44. A. Vicdani 

45 İbrahim Morday 
46 Üzeyir kızı İ!let 
47 Necip Nodi 
48 Münir Geçmez 
49 A. Kemal Arya 
50 Sabri 
51 Halil Konter 
52 Ahmet İkiJ 
53 Ziya Ergin 
54 Mehmet Ali 
55 İsmail Ekin 
56 Muhsin 
57 Mecit karısı İsmet 
58 Ahmet 
59 M. Boyram 

Manav 
Doktor 

Kunduracı 

Terzi 
Avukat 

1rıuakkip 

Kahveci 

Kunduracı T. 
Bakkal 

Kahveci 
Terzi 

Ta r:ık inUll. 

Terlikçi 
Snr:ıç Tm. 

Sebzeci 
Bakkal 

> 
K. Baş 
İskenderpaşa 

Hüsam B. 
Kirmasti 

Hüsam B 
H. Sultan 
Sol ular 

Ereğli 

Kirmasti 
~·baş 
Ereğli 

H. Sultan 
, 

İ. Çavuş 
G. Hliseyir 

M. paşa 
K. baş 

D.Ali 
A. Emini 
F. Sullan 
D. Ali 

Macar Kardeıler 41 157.50 36.53 
İı;kembeci Malilı: 17 72.00 16.16 

Aile 18/l 36.00 6.63 

Berdnp 48 45.00 5.70 
Ş. Ci Han 61 36.00 7 .25 

İtfaiye C. 31/l 60.00 3.78 
Kapı arası Ç/l 84.00 1.78 

].!acar Karde~ier 11 75.00 4.73 

B. Soray M. 8 72.00 13.55 
Şokerci H. 93 48.00 8.44 

Sütçü 1/5 180.00 63.35 
Millet C. 341 20.00 2.50 
Sütçü 12-14/1 420.00 50.22 

13.50 1.86 
13.50 42.44 

Löküncüler 
Yayla 

llorhor 
Millet C. 

Rendcciler 

Salma tomruk 
Köprü. b:ışı 
Topknpı C. 
Degirmen 

F. paşa 

40 
16 
34 63.00 0.09 

56 54.00 10.12 
10 

22 36.00 
38 9.00 
82 

13/1 36.00 

9.02 
1.15 

9.00 

387 72.00 36.00 

7.31 1.25 
3.23 
1.33 

1.14 
1.45 l.3Q 

0.76 
o.36 o.sa 
0.46 

2.71 2.44 
1.69 !.~~ 

12.67 
0.50 

10.04 

1.37 
0.49 
1.02 

2.02 
1.76 

v.3! 

1.80 1.62 
0.23 0.21 

Sene 
939 
937 
938 

937 
937 

937 
938 

937 

938 
938 

938 
939 

939 

939 
939 
938 

939 
939 
938 
938 

937 
938 
937 

936 
937 

939 
939 
937 
937 

938 

938 
939 
937 
938 
938 

938 
937 

38 
938 

938 
938 

937 
937 
938 

937 
938 
9:J9 
937 
937 

138 
938 
137 

938 
937 

Yemek yediğim salonun pen
ceresinden o gün nasılsa göııüm, 
karsı taraftaki muhallebici dük
kanının üst katındaki salonun 
penceresine 'kaymıştı. Nasıl kay
masın? Genç bir kadın oturuyor. 
İlk önce şöyle bir baktım. Aldı
rı< et.'.eden tekrar gazeteme dai. 
dım. İkinci defa basımı çevirdı
ğim zaman, anladım ki, kadının 
vaziyetinde bir gayri tabiilik V3r. 
Sigaranın birini söndürüp birini 
yakıyor, pencere kenarından hiç 
ayrılmıyor. 

60 Bekir Elbeccı 
Ahmet O. Zc~j 

fıı davada: Müddei vekili esbabı 
subutiyesini ibraz edeceğini beyan 61 

Dişçi 

Kahveci 
Kahveci 
Kahveci 

H. Sultan 
Kirmasti 
K. çeşme 
Ki~nasti 

Süpürgeciler 
Kovacılar 

Süpürgeciler 

22/1 45.00 5.22 
20 36.00 3.91 

8.22 

1.36 
1.80 1.62 

8.20 5. Mak 
1.20 078 z. 
0.78 0.70 
1.64 1.48 

1.26 l.11 
0.86 0.78 
1.65 1.48 

7.84 7.04 
2.01 

938 
937 
937 
938 

937 
937 
937 
937 

939 
937 
938 
937 
938 

937 
937 
938 
937 

Garsonu çağırarak sordum: 
- Yahu, Nuri, bu kadın orada 

servis mi ··apıyor? 

ve gıyap kararı tebliğini istemiş 62 Süleyman 
ve mahkemece müddeialeyhin ika- 63 Sabri Bal Kalaycı 

Demirci 
Kundura T. 

llancı 

Lokanta 

22/l 60.00 

S. ağa Çırçır 6 27.00 6.ı9 

Bin bir kaşarlanmış erkeğe ve 
'kadına hizmet ettiği için insan
ları iyice ezberlemiş olan Nuri: 

- Bayım, dedi, ne olacak? Her 
halde birisine randevu vermiş
tir, beklivor. 

Olur ya, bir kadın bir erkeğe 
muhallebicinin üst katında ran
devu verebilir ve onu orada bek
liyebilir. 

Garsonun bu izahı üzerine ben
de dikkat büsbütün uyandı. Ka
dın yirmi beş, otuz yaşlarında, 
i!'i, siyah gözlü, beyaz tenli, pen
cereden aşağıya sarkıp caddeye 
baktı.iiı zaman, kısa 'kollu blüzun· 
dan ta.şan dolgun kollarına bakı- ı 
lırsa, uzunca boylu ve mütenasip 
endamlı bir kadın! 

l\o. 118 

metmetgahının meçhuliyeti hase. 
hile on be~ gün müddetle ilanen 
gıyap kararının tebliğine karar ve
rilmiş olduğundan muhakeme gü
nü olan 9/81940 saat 10,30 da mah
kemeye bizzat veya bilvekale gel
meniz muameleli gıyap kararıma
kamına kainı olmak üzere ilan o-
lunur. (28203) 

ZAYİ 
7211 sicil numaralı şoför ehli -

yetimi zayettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Taksim Saksı sokak 38 !'10. 
evde şoför Ata Ali Koç 

Sahibi ve ne§riııatı idare eden 
BCl§ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telııraf M.athaıw 

Yazan: l\oL SAMI KARAYEı.. 

Kaptan ümidi kesmişti, boğulmak yüzde 
yüzdü, herkes tapınıyordu 

Fırtına müthişti. Şehzadenin 
bindiği 1;.emi büyüktü. Fakat, Ce
mi nıuhafaza altına alan k:.ıçük 
çektiriler fırtınaya dayanamadı. 
Dalgalara kapıldı. 

Gece o derece mütlıiş fırtına oldu 
ki gemiler birbirinden ayrıldı. Şeh
uıdenin bindiği ııeıni kara) a otur. 
mak tehlikesine maruz kaldı. 

Gemiciler, telaşa düşmüştü. Her 
kes tapınıyordu. Boğulmak, kay
bolmak vüıde yüzdu. Kapta.ı Ü· 
midi kesmişti. 

Gemide telaş göstermiyen yalnız 
Türklerdi. Şehzade ve maiyeti rnÜ· 
tevekkil bır surette felakete sey
rancı oiınuşlardı. 

Hatta bir aralık, kaptan Cem 
Sultan n nıaivetiuiıı iı::lunduiu 
~amar.» • ~eldi. Ilal v• bııtır 11r.r
n ak is'ed~. 

Kaptan Türkleri sakin ve teliış
ıız görünce: 

Rahatsız olmuyor musunuz?. 
dedi. 

Ceıı Sultan cevap verm.i~:i; 
- Ne o. hirşey mi var kaptnn? 
- GörJa1iyor musunua fırtına 

dehşet?. 

- Evet.. 
- Kamaıalara kadar su giriyor. 
- Olabilir. 
- l\olaşallah siz Türkleri deniz 

tutmuyor. 
- Alı5l{ıntıdır. 

- Batmak tehlil '"iııdtn de 
1't1ıkmuyor musunuı?. 

- Allah ne yazdı i<e ~ olur. 
lJedilec . .Kaptan bu ,,;tfcııni ik 

ınal eder c•.:ıı•z büyük lıiı· : ürültü 
ı· du. Gen.i çatırdadı. l.erh.ılde ka
) r.Iara VUJ"U1U!;tU. 

Kaptan olduğu yerden fırladı. 
Güverteye koştu. Gemi karaya o
turmustu. Fakat, ikinci bir büyük 
dalga ile tekrar yüzerek açılmıştı. 
Bereket versın bir yerine bir şey 
olmamıştı. 

Cem Sultan ve maiyeti içlerin
den dua ediyorlardı: 
-Allahım, şu gemiyi hatır ve 

canımızı topyekun al!. 
Nihavet, bin müşkülat ile Nise 

kadar dalgalaıla çarpışarak heye
can içinde gelindi. 

Yolda korsan gemilerine tesa • 
d.li1 eclilmifti. Korsanlar, lıikum 

64 İbrahim 
65 Mustafa Çağlar 
66 Tahsin 
67 Muhiddin Güngörmüş 
68 Ahmet Elici 
69 Fatma 
70 Ahmet 
71 Hasan 

72 Şerafettin Kavalalı 

73 HU~eyin İhsan 
74 Rüstem 

75 Hamdi 
67 H. Tahsın 

Kahveci 
Fanila ima
Dokumacı 

Kahveci 

Elektrikçi 
Turşucu 

Hallaç 
Kahveci 
Hancı 

H. Sultan Sivrikule 13 27.00 4.31 
Beyceğiz F. pnşa 146 60.00 8.25 
İskondcr P. Aile 14 270.00 39.09 
H. Suıton Kapı arası 12 96.00 10.82 

K. dede Nişanca 31 45.00 3.04 
Nevbahar C. paşa 94 157.50 6.90 
M. paşa Simitçi Şakir 31 .24.00 9.60 
D. Ali Drajman C. 13/1 72.00 4.20 

(İkinci İhbarname ve komisyon kararları) 

G. Ordu Cad. 356 22.27 13.29 
Neslişah Sivri kule ili 30.00 9.00 
H. Sultan LöküncUler 56 63.00 6.16 

Kirmasti 
İskender P. 

Börekçi 
Aile 

20 72.00 16.80 
14 270.00 94.50 

0.60 
1.38 0.00 
1.22 1.73 
0.84 0.76 

2.86 
o.oı 

1.23 

5.86 2.58 
18.90 

937 
937 
936 
936 
938 

Fatih Maliye şubesı mbkelle.flerindenyukarıda adı işi ve ücaretglh adresi yaz.ılı şahıslar terki ticareUe yenı adreslerini 

bildirmemjş ve tebellüğe salahiyetli bir kimse göstermem.iş ve yapılan araştırmada da bulunamamış olduklanndan hizala

rında gösterilen yıllara ait kazanç, buhran vergilerini ve zamlarını havi ihbarnamelerin bizzat kendilerine tebliği 
mümkün olamamıştır. 

Keyfiyet 3692 saytlı kanunun 10, 11 inci maddelerine tevfikan tebliğ yerine geçmek üzere il5n olunur. (6281) 

ederek Cemi ve maiyetini alacak
lnrdı. 

Bereket versin fırtınanın deh
şeti korsan gemilerini kaçırdı. 
Her biri bir limana çekilmişti. 

Gemi bin müşkülatla kaçar gibi 
bir seyahatle Civitavokyaya ge -
!ehildi. Hal böyle olmakla beraber 
şehzade hakkındaki entrikalar da
ha hala devam ediyordu. Ezcümle 
Mariyano isminde biri, Cemi Na
poli kralına teslim etmeyi vadet
mişti. Ilu zat, şehzade Komaya ge. 
lir gelmez muhafazasına tayin o
lunacak adamlar meyanına dahil 
olacak, Cemin muhafızlaıını para 
ile Napoli kralına imale etmiye 
çalışacaktı. Muvaffak olduğu tak
dirde, kendisine Napoli krallığın
da bir kontluk verilecekti. 

Venedik hükumeti, bu teşebbü
sü haber vermek üzere, Papaya 
derhal murahhas göndermişti. Pa
pa Cemin istikbal merasimi ile 
meşguldü. 
Papanın murahhasları Cemi kar

şılamak üzeıe yola çıkmışlardı. 
Venedik hükUmeti, şimdi de Pa. 
paya hulfıskarlık yppıyordu. 

Sultan Cem ve maiyeti Çivita
vokyadan gemiye bindiler. Sahili 
takip ile yürüdüler. Porta Porteze 
hizasına kadar geldiler. 
Papanın Sultan Cemi karşıla -

mak için gönderdiği heyet Porta 
Portezede bulunuyordu. 
Şehzade karaya çıktı. Papanın 

mwahhasları fevkalilde iltifatla 
Cemi karşılamışl~rdı. Hatta, şeh
zadeyi müzeyyen bir ata bindir -
diler. 

'D..z11amı 1Ul,.) 

[~~HIRSIZ KiM? il~] 
Yazan: lskender F. SERTELLİ 

Nerimanın sinirleri o kadar 
gevseınisti ki, arkasında duran a
ğaca dayaııanamıs olsaydı. dizle -
rinin bağı çözülüp yere düsecekti. 

Neriman: 
- Oh .. Hele şükür, yardımcı ye

tişmeden, kurtuldu. Genç bir a -
dama benziyor. 

Diyerek göğsünü tuttu. 
Şehsuvar masa başında oturu -

yor ve müstakbel zevcesine: 
- Eh, artık tehlike savuşturul

du. Gel otur bakalım. 
Diy.:ırdu. Bu hadise, Şehsuvarla 

Nerlmanı biraz daha birbirine yak
lastınnağa vesile olmuştu. 

Kurtulan adamı sahile çıkardı
lar. 

Neriman yukarıdan kayalıklara 
doğru bakıyordu. 
Şehsuvar: 
- Gel artık, acanım! 
Dive seslenirken. Neriman bir

denbire ağzını bir karış açtı: 
- A ... O ne?! Denize düşan a

dam Yıldırım cemale benziyor. 
Şehsuvar telaşla yerinden fır • 

!adı: 
- Ne diyorsun, Neriman? O he

rif burada da mı karsımıza çıktı? 
- Di.kkat et, canım! Belki ben 

benzetyiyoru.m .. Cemal Bey değil 
mi o? 
Şehsuvar sahile doğru yürüdü: 
- Herhalde benzelivoısun. ca. 
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nımın içı!. O, kolay kolay denize 
düşecek bir adam değildir. 

Fakat, sahile dikkatle bakarken 
gözleri onu aldatmıyordu. Yıldı -
rım Cemal aksırarak, kayaların 
kenarına tutunmuştu. Elbisesi sır· 
sıklam olmuştu. Aksırmasından da 
belliydi ki, üşümüştü. 
Şehsüvar hayretini gizliyemedi: 
- Ta kendisi. Garip sey!. Nasıl 

oldu da kayığın altında kaldı. Yi
ne talihli imiş ... Dokuz canlı kedi
ler gibi, suyun içinden dirilip çık
ması bir mucizedir. 

Ve Nerinıana döndü: 
- Ben onun yerinde olsaydım, 

şimdiye kadar boğulmuş gitmiş
tim. 

İkisi birden kayalıklara doğru 
yürüdüler .. 

Ve bağırdılar: 
- Geçmiş olsun, Cemal Bey! 

Geçmiş olsun .. 
Cemal basını yukarıya kaldır -

dı. .. İlkönce Şehsüvarı gördü: 
- Vay. şair bey! Siz burada mı

sınız? 
- Evet. Ge:ı.ıneğe gelmiştik .. De

nizden imdat sesleri duyunca şa
şırdık. Meğer, devrilen kayığın al
tında siz kalmışsınız.. Vah, vah. 
Nasıl oldu bu, ~11zum?. 
Nerimaıı hanım da arkadan ye

tişerek, Yıldırım Cemale ayni su
ali soruyordu. Cemal: 

- Uzaktan bir dalga geldi, dedi, 

-Teknik Okulu Satınalma Komisyonu 
Başkanlığından : 
Yıldızda bulunan okulun mayıs 94.1 sonuna kadar ihtiyacı olan 6250 Jir:L 

tahmin bedelli ve 468 lira 75 kuruş ilk tem.inatlı 5000 kilo sadeyağı kapalJ zar/. 
usulile ve sart.namesine göre ihalesi yapılmak üzere 25/7 /940 tarihine rastlıyatl 

perşembe günü saat 14,30 da yüksek mühendis mektebinde toplanacak olan ko
misyonumuzda eksiltmeye konmuştur. Şartnameyi görmek ve ilk teminatı yntır .. 
mak i!!ltiyenlerin eksiltmeden bir gün evveline kadar okulumuza ve eksiltme 
günü de Gümüşsuyunda yüksek mühendis mektebine gelmeleri. Teklif mektup .. 
lan eksiltmeden bir saat evveline kadar verilm~ bulunmalıdır. Postada vAki ola .. 
cak gecikmeler kabul edilemez. (5906) 

Devlet Demiryolları ve Limaoları lıletme ı 
U. idaresi İliaları 

Erzurum - Sarıkamış, Mudanya - Bursa, Samsun, Çarşamba halları hariç beynel· 

milel münasebetlerde satılan müşterek biletler ve Avrupa hattında işliyen Semploıı 

sür'at trenleri hariç olmak üzere bütün şebekeye mahsus D.D/101, halk ticaret bilet 

leri için D. D/102, amele için D. D/103, scbeke ve İzmir - Denizli D. D/104, Sir

keci - Edime - Kırklareli D. D/105, Samsun - Sıvas D. D/106, Mersin - MamU"' 

re - İskenderun D. D/107 No. lı mıntaka tarifeleri ihdas edilmiştir. 

Bu tari1elcrin tatbikına 16/8/940 tarihinden itibaren başlanacaktır. MezkOt 

tarihten itibaren D. D/7, 59, 65ı 67, 71, 'l4, 84, 88, 97, 105, 110, 111, 125, 126, 13.f, 

96, llG, 115, 130, 87. 73 No. lu tarifeler lağvedilmiştir. Yeni tari!elere göre şimdi· 
ye kadar gidiş seyahatlerinde tenzil:it yapılmamış mıntakalarda mühim miktarda 

tem.il5l yapılmış ve uzun mesafelerde gidi:ı ve yüz kilometreden itibaren de gidiş .. 

dönüş tenziliı.t nisbeUeri çoğaltılmıştır. Bu münasebeUe bazı mıntakalarda ve 

halk ticaret bileti ücretlerinde tadilAt yapılmıştır. Tarife şartların~ göre bin kilo .. 

metreden fazla mesafe için bilet alan yolcularla bilümum gidiş - dönüş yolcuları

na ilk tevakku! edecekleri istasyonu azimet istasyonunda bilet alırken, müteakı• 

ben tev.ık.kut decckleri istasyonları da ilk tevakkuf ettikleri ista~yondan hareket 

ederken tayin etmek ve tevakkuf edecekleri istasyonlarda biletlerini biri mu .. 

vasalatı müteakıp diğeri de hareket edecekleri gün olmak üzere iki dc!a vize 

ettirmek şartile tevakkuf hakkı verilmiştir. Bu aartlara rieyat etmeden tevakku! 

edecek yolcuların tevakkuf ettik1eri ista!yondan itibaren gidiş veya dönüş istas

yonuna kadar yeniden bilet almaları icabeder. 

Grup ve aile biletlPri katarın hareketinden on bes dakika evvel tedarik edilme .. 
ildir. 

Anadolu Toros ve Semplon sür'at trenlerine binmeden evvel bu trnıero 

mahsus munzam ücrti biletini almıyan yolcuların bilet ve halk ticaret biletlcrl 
muteber tutulmıyacaktır. 

Tam ücretli halk ticaret bileti hftmillerinin meccanen nakledilecek 30 kiloya 

kadar bağajları arasında kısmen veya tamamen nümunelik ticret eşysı da bu~ 

lunabilır. Demiryol yolcu rehberlerinde e~i<i tarifelere göre konulmuş olan ücret 
ve şartlar yeni tarifelerin mer'iyete girdiğinden jtibaren hUküınsı.izdür. 

Fazla tafsilat için istasyonlara müracaat edilebi1ir. c3858> <6298> 

htanbul ikinci icra dairesinden: ı _ İstanbul üçüncü icra mcmurl11-
Galötada eski güınrt.ık sokağında 52 _gundan: 

No. h dilkkfı.nda iken ikametgahı meç-1 Parava çevrilmesine karar ve-
hul bulunan Hasan Akgün'e rilen beş teneke zeytinvai:tının bi .. 
Alacaklı Yuda Behnr tarafından Beyoğ- rinci açık arttırması 24/7 /94-0 tarihi• 

' lu ı inci sulh hukuk mahkemesinin 940/ ne müsadif çarşamba günü saat 12 
45 sayılı ve 29/5/940 t.n.rihli ilftmına is
tinaden (240) liranın maa faiz ve ma
sarif tahsili hakkındaki 30/5/940 tarihli 
takip talebi üzrine ikametgahınıza 

gönderilen icra emrine verilen meş -
ruhata nazaran ikametgAhınızın meçhul 
bulunduğu anlaşılması üzerine icra ha
kimliğince icra emrinin bir ay müd

detle ilfınen tebliğine karar verilmiş ol
duğundan tarihi ilAndan itibaren bir 
ay zarfında mal beyanında bulunma
nız ve istenilen parayı dairemiz vezne
~inc yatırmanız lizımdır. Bu müddet 
zarfında icranın geri bırakılması hak
kında bir emir getirilmediği takdirde 

kayıkçı boş bulunaı.ı. ters istika
mete kürek çekince devrildik. Ben 
de kayığın altında kaldım. Hiç de 
böyle bir kaza başıma gelmemişti. 

Ve Neriman hanıma dönerek i
lave etti: 

- Maşallah efendim, hem köş
ke misafir davet eder, hem de bu
ralara gezmeğe lilelirsiniz. 
Şehsüvar birdenbire şaşaladı ve 

heyretle genç kadının yüzüne bak
tı: 

- Ne o? Cemal beyi köşke mi 
davet etmiştiniz?. 

N erinıan kendini oopladı: 
- Hayır. Cemal beyi değil, dost

larımdan bir doktoru davet etmiş
tim. Fakat, bekledim.. vaktınde 
gelmeyince, sizinle buraya gel -
dim. 

Ve gülerek Cemal beyin yüzü
ne baktı: 

- Davet ettiğinı misafir çok 
hassas ve ince ruhlu bir adamdır. 
Benim mazeretlerimi kabul eder 
sanıyorum. 

Cemal bey ceketini ve ııö.ınlel(i
ni çıkardt .. Taşların üstüne serdi. 
Şehsüvar, Cemalin arkasına, ken
di pardesüsünü verdi: 

- Merak etmeyin komiser bey! 
Şin'ı.di bir arabaya atlar, bizim 
pansiyona gideriz. Benim elbise. 
!erimden giyersiniz. 

- Teşekkür ederim.. Fazla ü
şüdüm. Daha yakın dostlarımdan 
birinin evine gitsem fena olmaz. 
Şehsüvar ısrarla rıca etti: 
- Vallahi bırakmam.. Bizim 

pansivon da buraya çok yakın -
dır. Mademki üşüdünüz. h.>men 
gidelim. · 

e Sirkeci Hüdavendigar ca :ldesinde 
43 No. lu Alemdar oteli önünae ya· 
pılacak ve kıymetinin yüzde yet
miş beşini bulmadığı surette ikinci 
açıık arttırması da 29/7 /94-0 tarihi
ne tesadüf eden pazartesi ııünü aY· 
ni mahal ve saatte yapılacağı ilan 
olunur. 940/1697 

cebri icra yapılacağı ve mal beyanın
da bulunulmadığı takdirde icra ve if1M 
kanununun 76, 337 inci maddelerin.in 
hükmü tatbik edile<:cği cihetle 940/203• 
sayılı icra emrinin tebliği mdkamına 

kaim olmak üzere keyfiy~t uanen teb-
liğ olunur. 940/2034 

Neriman mahmur bakışlarılc Ce
Il)al beyı süzerek: 

- Evet, dedi, hemen gidelim. 
Ben de bu vesile ile Sehsiıvar be
yin pansiyonunu görmüş o'uru.m. 
Şehsüvar başını eğerek ctvap 

verdı: 

- Yuvamı şereflendirmiş clur
sunuz, hanımefendi!. 

Cemal pardesüye sarılarak kalk• 
tı: 

- ô halde hemen bir araba ça. 
l(ıralım .. Zahmet olmazsd bu isi 
Şehsüvar bey Jılt!etsinler. 
Şehsüvar: 

- Hav hay ... 
DiverPk kayalıktan fırlayıp çık· 

tı. )'ol üstiınde duran arabalaıa 
'l<'kru )'iırüdü. 

Cemal beyle Neriman da, Şe'ı• 
süvarın arkas .. ndan yürüyorlardı· 
Cemal, bu fırsattan istüade e~e 
rek, Nerimana sordu: 

- Bt.ni he.n çağu-dınız .. Hem 
köşkten kaçtınız!. Niçin?. 

- Köşke gittiniz mi?. 
- Evet ... Gittim. Nebahat ha· 

rumla Sadi bey bahçeden beni kar· 
şıla<lılar ve sizin Fenerbahçey~ 
doğru gıttığınızi söylediler. 

- Ilöy le icap etmişti, Cemal 
bey!. Boşyere şüphele~im bıl 
zavallıdan. 

- Tuhaf şey! Demek ki. Şeh • 
süvarı himayeye lüzum ııörüyot• 
sunuz? 

- Hayır. Himaye falan değil··· 
Hakikat bu ... Sizi rahatsız ettigiJll 
için, affınızı dilerim. 

/Devamı v ı.r} 


