
PAZARTESi 
• 

En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren 

e işgal Kuvvetleri le R1 manya So~ skerl • 
rı 

rasında Beklenmiyen Bazı Hidiseler 1 u 
·şgal ·sahasında bazı mıntakalarda Sovyet kıtaları, bir çevirme 
hareketile geri çekilenRumen askerinin süratle önüne <lüştü 
Balkanlar Romanya, yeniden bir kısım ihtiyatları askere aldı 

sulha 
Macar , .e Bulgarlar uslu a
kıllı oturma~ ı tercih et
mek ~·oluna gitmekle en iyi
yi yaptılnr. Balkanlarda pat
h yacak tek silfıh hem insan
lığı yeni bir ateş seline bo. 
jacak, hem de müsebbibJe
Tine hiç bir şey kazandırmı
yacaktır. Balkanlar için Bul
garlar \'e 1\1ncarlar da dahil 
olduğu halde miidafaa ted
b irleri alınacak daha ba ka 
günler ve devirler vardır. 

Romanya milli 
,. 

erı bırakıldı mec isinin ic imaı 

Romanya, hükiimet. merkezini Almanlar, Jngiltereye 3 
~~~~~!t~v~k başka yere naklede~ekıkoldan taarruz hazırlıyor 
1"adııostmun bu sabah verdiqi ma- r 
Zıimata göre Romamıanın 1ııikümet 
merkezi olan •Bükreş• 1mdııda 
yakın bulunduğundan pay1tahtm 
icabında Karpat mıntakasına 'ıak

, c Zt rr: E 

,au n: ETEM İZZET BltSlCS 

Romanyada So,yet i gali ta -
nıamlımd_ıiı kadar Roman.) a ordu
sunun umumi sefcrberligi de sü. 
lun ve iıJtizam ile tam:ımlanmış
tır. 

'fek tereddütlü nokta, l\lolotohm 
verdiği i~gal ve istirdat pJ; ııı dı
ıındn So\ l et kıt'aJarının ilerleme
l eri idi. So\:vetlcr muan·cn hudut 
nokt:ılaı ı dışına taşan bu km\ et. 
)erini geri <'ekmekle ha ıl olan te
r cddut \e şiiphcyi de ortadan kal
dırmışlardır. Yani, So\ ~et planı. 
n m sadece ilhakı 1917 dcnberi tn
nınmnan arazili i tirduttan ibaret 
buhın ıhıgumı tc.) ıd eden bır hare
kette buluıımu ]ardır. O halde bu
günkü şekli ile Balk;m sulhu O\· 
yet hareketi bakımından kriz ,e 
tereddut safh::ısmı atlatını tır. 

ikinci bir kriz de, resi de l\fo • 
car ve Bulgarların re\ iz il onist 
emclluini tahakkuk ettirmek )O

hına girmeleri idi. Vakı::ılnr, ev _ 
vclkı ı::föı bu bahis iizcrinde :v ine 
bu iifunl:ırda ileriye sürdügtimiiz 
nıiıtaJeaJarı te;v id etmiştir. l ani, 
Alman~ a ve Itall n l\lacar \•e Bul. 
garları fili Jıarcket \ e teşebbiise 
gcı.;mck )Ol.un~n ce aretlendirmc
m i , her ikı hukumet; ~c "tikun 
"e sabır tavsb c etmıştır. o\ l et 
Ru .}anın dn gerek Bulg::ırlara, ge
r ek Macarlar:ı bu husu ta tınııd 

d. · .,e ualknıı ulhuııun bir verme ı~ı • u 
harbe ımincer olma ınd:rn. hm;J:ın-
madıi:ı anlaşıldı. ff er \ak~ t ~o\ lc-
d. . . "b" A' rtıpa b:ırbıuın bu-
ıgımız gı ı . 
. k'" h d f c •Ya'" c ı e'I< ft l cıııır-gun u e c ' ,. " d 

de biiyiık milletler arn ın n pay 
. 1 d d r Ihı kozlar edıleeck koz ar a ı · 

d .1. . k dar hilb:ıssn Bal. pay c ı ıncıl c a k 1 k anlar sulhunun mahf uı a aca-
aını tabii addetmek Jazıındırb. . 
.. · · ııguıı A1mnnya ve It:ıl) a ıçın . 

"hl"I t•dılnıe-Balkanlar sulhunun ı a . d 

li için tedbir alınmasına başlm-ıJ1-
mıştır. Di< er taraftan 1ıtikumet; 
maıbııata saıısör vazctnıışir. 

Londra 1 (llusu i) - R umen 
Propaganda 'azırı Sidori\'İf,.', Ro
man~ :ının di~el.'. hudutları iizerin
de hadi clcr~olduğu ) olundnki şn
l iaları tekzip etmektedir. Hundan 
ba~ka So\ l etlerın Rumc•n hiikfı -
nıclınden Tuna 'c Karndeni:.ıde 
ii lcr 'e limanlar i tcdiğine dair 
olan habt•rlcr de tekzip edilmcMe
dir. 
Besarab~ anın Uumenlcr tar:ıf m. 

dan tahli~ c i taınaınt•n ikmal e
dilmiştir. Be<,arabyanın işgali iize
rine Roııuml a tarafından Alman
)a~ a ~apılan ihracat durmuştur. 

Almanlar, He arab~ adan ) ağlı 
tuhumlnr alı~ orlardı. ~imdi, bu ih
racata iınkfııı görlilcmeıncktedir. 

Bir ihti) ati tedbir olmnk iizerc, 
Romnın nn ın ilan cttigi umumi se
ferberlik de\ anı etmektedir. 

Kostcncc ile Sulina limanlarımı 
dün ma.)n dökiilmiişt$ . 

So\~etlcr, Besarab~n~ı işgal es
na ında l anlı kla Hert:ı me\ ki in. 
de e\\ekc te bit edilen hattan 30 

' kilometre kadar daha ileri geç -
mışlerdi. Hu kıt'alar derhal geri 
r;ckilmi ler \C nıua~ ~en hatta gel
mişlerdir. 

1\IACARLARA NOTA 
VERIL'.\tEl\tl:) 

Dii?cr tnraftan, Macarlar. Ru -
ıncu hududundaki tedbirlerini art-
tırnmktadırlar. Hudutta kontrol Vazi) etleri hiılô meşkuk olan şimali Ahikadaki Fransız km vetlc.ri T:u ı 

( DE\1 AMI 3 uncu sahtJede) nusta bir eh re girerken 
~------~---------------------------------------- ----------------------~ 

[ KISAC.A. ıt ------Garip olurdu ! 
d ._<:'.cınbcrla)n için son bir iki !:Ün

ur: 

O: Sulh istil or!. 
•)~rlnrdı. O, ağzını açtı: 

D d" af ere kadar harp! .. ., 
e ı. 

lliziın ın h 
Jluşuv d a udla bu mevzuu ko

J or lık da 
- Aksin· d . .' •. • 

)urdu 1 uşuıımek c;ok garıb 
0 • .,: Ccınberlal u'in sulh i te • 
ınesı ran anın t ı· . ·1· h t sinden es ımı sı a e • 
Jlle d h faz daha farksız değil, 
çokp d~ nn·ıark]ı \'(! firaklı olurdu .. 

Irak Nazırı Plajlqr kurban' 
şehir'de uermeğe başladı 
J / f Dun~rn pazar ı!tlnu hava çok ao aş ı sıcak oldU{!Undan halk plajlara 

Şchrimızdc bulunan Irak Adliye akın etmiş ve bu ara denize f!Jren-
Nazırı Naci Şevkc:t Bt.:\ dün Bo- lerden bir 1:!cnciq ôlümılc biten 
J?azicinc ı:ııtmi · Ye bu sabah da bır vak'a cıJmuştur. 
İstanbulun şa\ anı temaşa ~·erle - Alcko Pctmlis isminde 19 yaş-
rini ı?czmiştn. 2 - 3 J?Une kadar lannda bir J?cnç He~ beli plfıjmda 
Bajtdada dönecek olan !komsu sahilden cok açılmış ve :Yüzme bıl-
memleket nazırı kcndısile ıroruscn mcdıginden boi"ulmuştur. 

. .ı:razetecilere: : Beşıktac;ta Dikilitac;ta Ali usta ba-
· - Güzel İstanbulda birkaç ııün ~ ırında oturan Rcceu adında bir 

kalarak dinlenme~c c;:alışaeai!ım. olınelcnin 2 yaşındaki oızlu Yücel 

sinde kendileı;i için kardan ~1.l :ik~ 
:r.arar vardır. l ngiltere ile gırış d 
leri harb henüz ilk safha ında ır. 
İngilter~nin harb g:ıl cleri bakı -
mıodan totaliterler irin kazaıııl
mıc İngiltere iı,;in ka) bediJnıİŞ 'e 
df'ğişmi henüz hiç bir şe) l oktur. 
Belçika, Norveç, llollanda, Polon
'Va, Frnn anın teslimi silah C) le • 
m cleri Alman) a 'c İtnl) n elindeki 
harb toklarını, me\ addı iptidaiye 
-.c hayatiycvi c;oğaltmamıştı.r. Bi
Jlkis daraltmı , azaltmıştır. İngi
Ji:ı ablukası hafif lenıeınistir \ e hc
nli:ı h er :vere de hakimdir. B u va-

(DEVAMI 3 uncıl ~ahı/ede) J ---c ı. ı ınc-- . d . . ? ... ı>u. ı1c ersınız •• ... --- Ankaradaki temaslarımıza .celin- <le dün .. ece evlerinin yakinindcki 
çe; neşrolunacak tebli,gc hiobir şey bos tan kuyusuna düşüp t>onulınak 
ilave cdect:lc de~ilim• d<ımistir. I suretı!e i"lmüc:tür. 

lngiltereye yapılacak taarruzun pe~ 
yakında vukubulacağı bildiriliyor 

Roma 1 (Rac! o) - Fransada bu
lunmı Alman ı gcıl ord1t .. u lngıl -
tereııc karşı tc arrıız 1 c.zırl klcırını 
yapma1.tadır. 

.4.!:kcr ta r 9 • · b .. ı ık J 

bir sahtrs ı~hkla bcklcmcktcdtr. Bu 
taarruz, iiç ıaaftcm ve at1nı :aman-

Bir otomobil 
kazasında 5 
kişi yaralandı 
Dun ~ c~ sant 23 Top.nanede 

3 kişının agır y ra aıı:ma ma 2 ı
şinin de hafı! ı c a1malarıle n -
tıcclcnen fccı b 0•011 bıl kazası 

m .. ur. 
B . .Alinın id, 

maralı husu i 
Yunden ~Plip BcıP. Lkc c•1 yo' U'"UT•
dan siır"atle a a t! na ınmektc ıkcn 
Tophane caddecınden J?t:çmckt<: o
lan Şoför Must. fanın l-.ullandıı:?ı 
1948 numa9-ılı t2k l\ e çar pm ştır. 

Mu adC'mcnın sıd a tın< n taksi 
ar. ba ı parçalanm ı ve ter ı )UZU
nc 1J'. mYa ' o1 una de\ rı mıstir. 

Takside bulun. n yolculardan 
komısyoncu L on ıle l arı ı Emel
\ a ve şofor Mu tafa 'aı lanmış -
lardır. 

Yeni aaatlerin 
tatbikine 
başlandı 

• Memleketimizde '\az saatinin 
tatbikmc dun ,ıtcce saat 24 den ıti
'baren başlanılmış 'e tekmıl saat
ler l saat ileri alınmıştır. 

Ancak; kooardinasvon heyeti -
nin bu kararı tatile tesadüf eden 
dünkü pazar cünü vi1avete teb
Jıi'! edı1mış olduj!undan herne ka
dar polis•merkez]erine emir heanen 
telefonla bildirilmişSt? de yine bir 

(DEVAMI 3 ür.cü sahifede} 

da 1 a lacaktt r. ı 
l\JISlR.4. TAARRUZ HAZJRLICI 

Nc1·11ork 1 (Hususi ) - Trabltıs

garı .aki lta' an kıı• vctlC1'h in .Mı-
do 1 n l k1 t ıl ~ c J:arşı 

bır taarru=.a ha ... ırlamnakta olduk
lan Jıaber almmtş!ır. 

Btı büyük taarruzun pek ya -
kında yapılaca{iı anlaşılmaktadır. 

Londra l (Hu usi) - Trablus • 
11arp valisi ve ba kumandan Ma
l«.! al Balb nun e raı z r tte 
ölumu üzerıne italy. n. a keri sı-

(DEVAMI 3 uncı. sahıfcde) 

eııizciler bayramı 
u sabah kutlandı 

Türk sÜlarında Türk bayrağın ın 
hakim olduğu güııün yıldönümü 

ı tc:mmuz denızcıhk bayı amı bu. 1 
JtUn merasimle kutlanmaktadır. 
Bu .munn beti lıman m zcıa ve 
dcnızlcr mızdc kı vapuı lar, dcnız 
muesses-lerı ba) raklaı ln donatıl
m clnr; o.:abahle) ın Taksım ve Bc
~ıkt .. sta ıki törL11 ) ap lmı tır. 

Sanı 10.40 da Galatasnrny lıse -
sındc ı p]anan merasım ala) ı ön-

r ':tm'O' 

ÇERÇEVE 

'\c rm tır. 

tOE\"AMl 3 

a 

z 

Bizim gömleğimiz 
Ce\'dct Kerim İnceda~ ının 

Ankarnda 'erdiı;i konferansta, 
Türk milletile bugunku Türk 
'\atam arasındaki nisbeti ifa -
de eden çok güzel bir soze rast
Jadını: 

- Bugiinkü Türk \alanı, 
Tiirk milletinin J:İl e bilcecgi en 
dar gömlektir. Bu ı:ömlcktcn 
e n küçijji bir parça bile kesile
mez. 

1i, bu if:rcnç lc\h:t k. ~ cmı a 
ancak su' le < ıı~nııcbılır: 

- Hu tını ın "ak ' tt!ı .ı -
:\ ullerm • cırdı;,ı. bır lahza ı ın
de erkcı.;in kadına 'c kndınm 
erkeg~ döndu~u bu ur'\ ı 'e rt -
hı ihtıl:ıl mc\ minde ben. < ın
sindeıı en emiı mılletım. crl ek, 
hk mudalarnıı, hem de hnkıkı 
erkeklik modal. rını ~er. uzune 
bizzat getirmek adetim oldugu 
i~in bugunku zorbalık moda -

--~~~----~-------·------~------- -----------~-----------------------------

Nice vücud sahiplerinin, bo
ğazlarından topuklarına kadar 
sımsıkı bir bakire kisvesi h:ı -
lindc bürülü olduğu örtliler, lti r 
çekişte sonu na kadar ~ ırtılı
yor. Nice '\Ücud sahipleri, be
lahsının en kuc;uk işareti lizeri • 
n e kendi cller ilc göm leklerini 
yırtıp, kendi ellcrilc kendisini 
te'$hır etmekte utanç dul mu -
'\ or. 

md:ı beni gorınİl cceklu. a
d ece, bir ka.) anın tepe indeki 
mağrur bir koç cd:ı ile bu cfı l 
11a11m·oma) ı cc~ rcdcccğim. Fa
kat herhangi bir a kın, bir de
rece dnhn şaşırıp da clinı. ada
leli Vlicudüma ancak tetabuk 
t.den gömletrime uzntacnk olur
sa, bu gömleğimin altından na. 
sıl bir 'iicud l ekunu çıkacagı
nı 'e bu 'iicud yekununu an -
cnk kendi gömlcj!ile sarabilece
i:ini görecektir. 

lazım 
• 

tayyarecı 
H b" bumi kıl tarzına bakı • Havada cıyla~ca, belki de scnc-

ar ın 1 z11 gılteremn ·· ecck bır 1ıa1')'.)t • 
lır a, Almaıwa ı c. Jıa ıa " b tı· terce ı;ıır ?duqu kuvv e 1~ı taraf n 
:zıın ve ,, prcıtıcı ~ır 1 k1 ı~e muhta~ o rette hcsa ~tleTi tah -
det·am cdcceklerı e ı • mini bır s P amaıja ça -

Ne kadar 

liriz. hşalım. kara muJıa,. 
Geçeı 1 ı haTP Şıı s~rı . ceplıede ç <>belerinde 

le$1n 'ştt _Bu s görüldü k~l)evamı a tiııa;f1!.~~--~e~ 

EN SON DAKiKA 

• 
etmesı 

:Moskova 1 (Rad:')o) - Umumi 
harpte .Amerikan orduları baş 
kumandanı olan General Perin.e 

•- fo.l!iltere mevcut oldukça 
An er ka icin tehlıke uz~tır. İn
~ 1t reve harp lcHı ımı ve \iye -

etmek kendi onenfaatimız iktıza -
ıındandır. iBunu ihmal et:mck A
merika va ihanet ctmektır 

tDliPr habnln 3 ilnı-u ablh•d• \ 

İşte, (Louvre) "miize indeki 
herhangi bır çıplak kaıiın hP.~
kelinden biraz daha mübaliign
Jı soyulmuş ve didişmeğe de -
'\am etmektense bunu kabul 
etmiş olanlar! .. i tc, belMı mn 
lal ık bir hale gelmek için ken
di kendi] rin i so1 anlar! .. 

Ve işte bu moda~ı çıkaran 
belalı 'e işte a ılları ka -
dın olduğu halde erkek kılığına 
girip bu belalılı taklid etmeğe 
~a' aşanlar! .• 

Erkeklik kanununu yerl ü -
runc getirmiş olan Türk m ille-

En kı a laf: 
Tek ki inin tek kişi<lcn, bir 

i aretle lıcr e~ ini nlnbildiği bu 
devirde, bütün dün) a. bucun 
mevcudile birleşse, Turk vata
nından Türk ordusile he aplaş
madan alabileceği bir toz tan• 
si bile yoktur. 

Bu fikri n dı ında 'l'lirki~ ede 
tek Tiırl. ~iic 1 

, dığına ) e. 
min edebilirim. 
.N Jı;CIP FAZIL K..\SAKÜREK 

• 



t"BLG&A.F- l 1 °•« , .. 

K pcu' ı~ e n fırrr.a, şımdi, 
«arıp g ıp oldugu kadar da kus-
ta bır teklif ılerı urm11~ 

1 Avrupa Harbinin 

• • 

ır. 

c a 
aan 

r-

AHMET RAUF 

Yeni Mes leleri ' 

Akde zın oy 

ı tir. 
A ~a 44 milyon kilometre mu

rabbı olaıı A )adan •onra kdeniz 
kıt alaruıdau Afrıka ikinci geli) or. 1 
30 mil)OD kilo111etre ınu.abbaın - ı 
dadır, Avrupanın :ı ıııı.lıdir. l>un
yaııın kara olan h ınının da dortte 
bir ndeıı fazladır. kdeoiz p k es
kı zamanlarda :'Ilı ır f'raunluın
tlaıı bn lı)ar k Gıriı Kralı lıno. 
un tarihlııde en ınübim rolu oy-
aaını tır. Ondan &onru da Fnlke
lil r AtinaWar, Kartaca Roma, 
B ur l e bayatı e-
h ıra ile 
:N rkl r 1, 

1 
b 

Aıı ~k yakın nıaalnia vekayil 
.....-üııc ıetirilince laali tıeavir e
"-ttk ..ıer ltulllJllllnyor. 1'ayzer 
ilıillCİ VUW. ltal<Wıtte Almaa
lıiın AWeııis ıre Alrika icla 'bel
Wiji ...ueri teımil ediyordu. 
o.ıtr enel .......... Bismark 
A.......,._ -1arıaı llep Ak
...._ ... ...,....., Cenua.. 
.... a.1ı11 ı ı .t .. ıuı•n n-

ne gır 
kıt""' mil) un kıloınetrc tıu _ 
rııbbaından 5 nııl)onuna) kın bir 
s ıh ına hak m ol nı tur· F , C.
zair, Tun~ , abra., ( .. arbı ı\ rıka, 
Şarkı. Afrıka, Cıbutı,. ladaga kar
dır. 1 t f'ran ızlaruı A!r ka in -
paraı rluklarıııı teşkil eımı~ ol.ııı 
ce~tnı nıenılt•kctler. 

H !asa kaç tanııındır gı.li ve 
a ikar bu~ uk de\•letl<•r arasında 
de, u1 ed o kd ız r kabeti ar
tık harbe ınlıkal et •ıı olu or. Av 
rop• barbınde Akd n · en ı ıulıim 
rolu oyııı acak 

ALİ K !Al L'!.' 

T- beler id 

ı ı ar 11, 

t ıl ı 1 u or. Ya
n 1 rı hı ant rkrn kalkı-
1 ''"' \ bu ur tle gi o uz ınıı, 
daha fazla 1 gurulnıuş olata . 

Hııau J ıuıi !er, ticarethane-
ler, esnaf. i ri sabahın muayyen ı 
ve erken saaıiıade laaliyeı balia • 
dedir. Resmi dairelerin tle ... ,.,.. 
yen bir ite baela- Hali vardır. 
Fakat. ltiMle ö.,.d•lMri •lıtı!ep 
ı.. ltir keıü ı.111 vıınlır: Bua da.im 
erıuıa., lam vaktiffe iılsrl•ia ı... ........................... ..,. 
ı.e..ı..tıa,,_ .......... ıpç 
ı..ı .. ı.r elv. 

Aı1llı 111•.al" ft ........ -
.. dı ••. ..... .., •. 

ı Sebze ve 
meyve 

Beyoğlu, Kadıköy ve 
adalarda ani bir kon
trölün verdiği netice! 

4 sandalcı hakkında 
takibat yapılıyor 

Ceza v r cek r~dvo 
n 1 ri 

Geliboluda yeni bir 

G ıl (il u 
bal,cme t'\a 
79 cvı.i n muıı kk 1 

ır 

Tramvay 
biletleri 

POLiS 
VE 

MAHKEMELER 

Mukaddesat lugatçesi Üsküdar ve Kadıköyün-
eont_o4.a )'e~l~şmiş bulunan t'ran- ide de ucuzlatılıp lstanbuıı' 

•12 hukumetınıu bır takım beya- , 

Bir eğlenti 
aleminin sonu! 

nalı \'ar ki, bu •.ozforin iç efkarı 1 tarifesi tatbik edilecek 
tımumiyeyi tatmin gayesindcu ha~. 
h bir kıyıuetı yok. Mareşal l'eteıı, 
son nutkundu, benıın çok sinıriıne 
dokunan, bir kelımc lızerinde ) i· 
ne ısrarla ıluruyor. 

Fran anın refı kurtnrıln11 , 
Fran a od 1 rm ı gü-
er••Knoıs. tal 

1 

c c ı l.r 
n u kı met! ı ıf ıd ı <·den 

li'ı at k hpl rın , guniın hu •in 

aruret e ak ual tel nn cc -
birli taz ·ıl.lerınden dogaıı yeni 
mana r 'er 1 ıuek lalim, Alı kı~ _ 
metler n ı... t~e 1111, d'I dııu._.miz. 
şe ide kullaııır, bir ı kıın mıık d
des varlıkların tazammun hudut • 
larmı enine, bo)una kcr, ç vi • 
rirsck, netice ne olur1. 

Şcr•fli bir ulh cli~e, biiyle nü
mwıcler gosterlnce ditn)anın ye
ni nesılleri, şeref dedıf:ııniz ma. 
nevı •·e mukaddes kıvınctin dara
rık mana ı karşısında, korkunç i
tİ) atlar:.ı gonıil knplırmaı oıı>. 

Ha ır!. Fransanm $ aptıgı >ulh 
•erenı bir sulh degil, zarıırı bir 
sulhtur. 

Pet nin nııtuklarındaki ibare, 
belki, Fransız umumı cfkarmı tat
min edebılir; fakat, Türk ruhu, 
zaruri bir tashih yapmak mecbu
ri) etindedir, 

Kendi (Ocuklarımız karşısında, 
hangi şartlar ve zaruretler i>niınde 
olursa olsun, ıuue\:iyat \e ınu. -
ka.:-J at liıgatçesi kelimelerini 
zerre kadar tahrı! etnıedcıı mana. 
lanıiırmaga mecburuz. 

REŞAT FEYZi· 

5200l"raya yazdırılacak 
kitap 

İ letilece', yeni 
kap ıc 1 r 

I mlek tımı~ n zı U , erle-

Şeı•ir mcclısınm ıçtima \'C karar 
,.ununiı muteakıp, perşembe gü- ' 
niı de Üsküdar - Kad koy ve hava-

1 lisi ha\k tramvayları anonim şir-
etının heyctı umumı'e ı f \ka • 

L<de olarak i<;t rna yapacaktır. 
Bu ıçtunada satma kararı veri

lecektır. 

Şehre hizmet eden 
belediye reisl~ri 

El dokumacılıgı 
ustaları 

rındekı m rirk kaplı aıa ın pey - hh d · k I" '-
derpey açılması \e bu 'ardan ısti- Sı ıye ge 1 1 '!&• 

1 
{adc o unm l kara!as ırılmıstır. tebine talebe al .... ıyor 

Bu cuml den olmak üzere Iııe-
goldekı A !at kap calarımn ma - Sehrımı dekı sı hiH' ııedıkli er-
hallı beledıyesınce ı letilmesıııc ha okuluna da tal be kayıt \'e ka-
Sılılıat Vekat tınc miı aade olun- bul olunm:ısıNı başlanılmı tır. 
mu .ur. Levli \'C mcccanı olan bu m<'k-

Bıı kaplıcada asri tcsısat vucu- tebe or :ı mektep m<'zunl.ırı alına·· 
1 l'hrılm ı ı ın belt'dıyekr cak ·re!! yıllık hır !ah ılıien sonra 
ban.le.ıs ~O bın !ıra borç v ı ccck- sıhı. e l!eıiıkli crb ı olar · r-

Bır gezme ve cıılentı hlmmndc 
ka' ga çıkaran Samı, H<'f.k. Edıp 
ı · m erınde .ı c-
leıırc aslıyc c 

' 1 ı c udur 

ıtirn.ı: etmiştir. 

t k
~ aln 1 Refik 

Deaı.ındenbeıı rafta ııordüJil 
~cnç ve ıınn çıplak ma~olu kız • ı 
:uın sermestısı He ken::i,ndeıı ge- ' 
~ n ve onların do nı den ta n sen 
kahkahalarilc coşan Refik sahil • 
den ayrıl·na.":'aV• terem ederek: 

•- Bu guzel vcrı bırakıp da 
saırki nerere ~idecdiz? En ıyısi 
ııazinoda oturalım, etrafı seyrede
lım de biraz l!QnLmıuz, ııozu:nüz 
açılsın rnhu' .. • dc:mı tır. 
La~ın Samı, cV\ ela kafaları tiJ&. 

~ülomek ve sonra ııazıno) a ı:el • 
mei< fikrinde ısrar ettıginden Re
fık de, Sanııye uyan arkada 1arı gi
bi unları takıo et.mi.Ştır. 

B ahbap bu suretle biraz ne
"'J le diızın~ler ve sonra ,ııeride 
'>ir yere çckJıp bır muddet ıQın~
lcrdır 

Aı adan · ·i aat geçtıknm sonraj 
ami ıırtık - lı > ııazınO} a dO-
ıl r l f Kat Sami ı 

b.•ııa k 
E 

Jilet bıçaklarında da 
ihtikar ! 

-İzmir fuarında 
Trakya pavyonu 

Edırne (Hususi) - Fuar komi
tesi topl:.ınrr.ış \C 194{) İı:ınır enter
ııasvonal fuarındaki Trakva pav
...,nunda yapılacak vcnilıkkr et
rafında bal! kararlar :ılnuştır. Bun
lar ar:ısmda bıl as :ı bu vıl Trak
yanın istıh al durumu ı , koycu • 
lıiı< har k t. ·rıı• neom ' rılmesi 

.. st -Jrr tır tır duda '8 f ııoı ec k Prdir 
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D 

ı ır . ıne 
ca tP r k; 

rne>8.l e r . tıa en 
dar a olduı:u uuj(l.n dcnımt rı yer
lerden kendısınc ıııosterılcn muza
heret ele bundan Uen ~elmcktc • 
dır. ı..,ıı.ıerın <ie ıflıhari.ıı w:r
lediklerı budur. 

Portekizin müstemlekesi 

Ü ÔÇO aaa J 
Paris limanı 

Belgrat ı 
Yuz yıl evv • ku iik bir ııalııye 

-erkczı olan Belı!rat, buııun Bal- ı 
kanların mod~ro hukümct mer -
kederinden biridir. Bel~raduı si
~ası iktısadl ve IN!ürel menü, 
umumi harı>ten sonra ı:ıek ook art
llUll1J', 

1988 de BeWratta. 25 ~ di
llU' rmayeti 112 -)'i mi ıi 
fllıdl. Bu ef ı de 4.000 -
Je ....ı..... Simdi .,._ .... milli 
ıWıa ....... 

«Ayaklı tayyare!» 

Av 
H nıdtıst;ına 
] D ı · 

ı emleke n ı 1 rınc riı • ' 
l - ' naklolumnaktadır. Cıinkü 
lı.J rın, ı arı$ atları ı;toı sur'atli 
yuruvuslerı old~ icin bunlara 
•ayaklı tayyare• ı.smı verilmiştir. 

Fransız lisanı 
Dünyada, İllj{İli7.ceden sonra en 

ooa ~an lisan fraııınrıcamr. 
&-lçiıkahl•nn ·Yarm. Jtaııadahla.. 
nn ürte iüP ır..- ımaa.ı.. 
Bır iotatistiie MÖl'e. fraıısmca 

lııııııı••al•nn ..,_ ııo ımı,
dan, ....... 

Vwrdafn ....... 
mM.1wdll. ı,. •+- ,, dl L 

a * urıvc uk ı e ccn hı 
bar artistlerını a a tan m net • 
m; tır. Bu mun.ıı.s betle vuzlcrcc 
ecnebı artisti Surı roen ~ mııık:ta
dır. * Akdenizdekı şılcPlcrirnizden 
Şadan limanımıza donın1i4tur. * Matbuat teknisvenleri birli
i?ınin kooııresi dün vapı.Jmı;; ve 
!Yeni idare heyetine Selim, Setti 
Serif, Sabri, Kemal, Be.cemi. şek. 
rü, Hamdi. Ali, Mu.tala, Vedat, 
Bedri. Tevfllı: ve dolaor Hafız 
c.uı aeçi!ınıiıMntir. Aziz, 5-i, 
Oınyp Calıit. Tallt. lliııiııet \ile 
.... de ,... ,.,, ..... anıl • .......... 

Malumdur ki B arabya buyük 
harpten e•vel, Rus}anın parça ı 
idi. Çarlık Rus)a ı, IJll nesin- P. 
denlıcrı Osn1anll inıp a•t1ıiorlugu1ıap;"'f1l 
tabi of; n nn~daıı be~ li inin bu 
eh nıruJ\ etli pur a ını 1812 cne--
ıudc ı ı zala an B ıkreş mu he • 

dt ·le topr klar ıta llıak etnıi~ 
b lunınordıı G r ı B r b 
b ~ b r 
h 

man) "·mesele. i kapan mı telakki 
ettıgini ilen surerek bu teklifi ka· 
bul etın di. 'o\Jctlu de Uesaratı-
~a ıneselesıni dııinıa lıallcdilnıe 

mi~ telikki ederek, 1918 scnc>in· 
de J apılan emrivakii kabul etnıi
·eceklerini bıldirmislerdir, llaıt& 

19?4 senesinde Sovyctler Roman. 
ya da dahil oldıığu halde koınşu
larile ademi tecniız paktını iıtlza 
ederken, llariclye Komiseri Litvi
ııof, bu paktın imzasıle Besarabya 
meselesinin halledılnıiş addedile • 
mıyeceğini süylemı ti. ovyctler 
Birliğini ziyaret edenler, bıitüıı 
haritalarda Besarabyawn Sovyet. 
!er Birligi hudutları içinde göst ... 
rildiğini görmuşlerdir. 

Besarabya Dinye ter ile Prut 
nehirlerinin arasında yirmi bin 
kilometre mıırabbaı kadar geni:ı
Jiğiade bir memlekettir. Nülusıı 
üç milyondan fazla olan bu top
rakların vüzde doksauı ekilir. \ iız
de ekizi ormandır. Yüzde iki.i do 
mer'adır. Bcsarab a Roman)anın 
batta belkı de Avrupanın en mun
biı pare ıdır. Un topraklarda 
bt gd:ı . J ulaf arpa, patates, tutu il, 
pa n k, $eker p ncarı \C m •a 

lı ır. Petrol k ı ubrı da ' rdır. 
B od b ka B ab\8 Renı den 
ha J • K rad ıze kad r \ iız 
) tı ı · kılo 1 trc u nlu~uııd ·bir 
m eli un ııehriuın sahili ri 
uı rındedı. Bmaen le)lı 'ov)ct
ler Bııli~ı Be arabrnyı le gc ır • 

meklc Din' c er ebriııdeıı Tuna 
n hr. tızer n ınm e Çarlık Ru•· 

ı n :mı r uba do;:rıı iler
nın r-n ı er.i. hududuna \':l:r -

bulunu) or. i 
·O\) etler Birlı ın ıı 1 lııkkidoe 

gore, .'o,)ef e k rlerı, dun Besa
rab} ltJ ıı gırcrken, kendılerine nıt 

toıırakl ra girıni bulunuyorlardı. 
En ıa) ıf vazı) ette bulundukları ve 
bİ) a'ı ) alııızlık içındc ) a~adıkları 
zamanlarda bile, bu gıirüşten asla 
a) rılınıyan bir devletin, bu me
sele üzerinde ıı .e bu devletin 
nıuvalakaııni alını)a !uzum gür
miyeeeği şüphesizdir. 

Bununla beraber, geçen yazda 
Almanlarla anlaştrken ,fırsat çık.. 
tıgı !aman bu işi yapacaklarını Al
manlara suyleıııi~ olaraklardır. Al· 
nıanva da süphesiz buna itiraz e
demezdi. Fakat gerek diınkn u 
erek bugu ıkiı şartlar ııltı da ııek 

tab ı görunmesi icap edcıı bo) le 
hır lıarcketı, Almaı ~anın ve İtal-

'c ltal unın ılb m le bu 
)upan Kon1 n~anın, bu hl )e ıçi• 
bu de\ !etlere .ıtındıf:ı a kardı. 
Alman niıfıuu daha ZIJ adc ynll'Ş
mczdcn cV\ el So\' etlerin, Ro -
maıı) a ile aralıırıodaki bu eski da
\'a)' ı tasfı.)e etmek i temrleri ıuüm· 
köndür. Besarabya meselesi her. 
baıı&i lıir karışıklık çıkaramır.ı. 

Çüııkö Sovyetlerin hakları berkea 
tarahndaıı teı;Jim edilıni$fir. t'a -
kat lıu fır.saltan isüfade ederek 
aomaa)"Ulıll diter iki kom W>U &>

lan Macaristan ve Bulııariatanıa 
da ~i1eriae aJI davaları hallet
wie ı .. eı.ltiis M•eleri. .-ki AY• 
RI'QI hılılikeli ltir U~ sU-
rildbelıiJir ............ , etli-... ........ . 
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1 Almanlar, lngiltereye 
hücuma hazırlanıyor 

Rumen meclisinin içtimaı geri kldı 
n ı l 1 (R2. vo) - B .. r •en ( ı?: ' a rcr ol.ın R .. men mi'li mec- ' t.;1 r ol•ın: :rtur. 
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•ı ·c n • lriı! ı r t ı a t ı in.ız.ırr \ e had"' •İZ 
ı T na ı r • ıze ı: \: adc 1 

L v..:+lcrı T ı.. a .ıl • '< de\a et i '· • 

müf ttişleri Hindiçiniye geldi 
r l N 

> r " P 

d ı • 'y . " ılc ~ y • l - ı ruden Ç, .f ,::r• 
•ır !\! fetu ' r y kı 'a Fra sız yat m Habc e c 

·11.ı. rr! r, .n '' rd il II n1ic.-

ı· 1 n r klı -
k rJ · 

r Sovyet mıntakasında kalacaklar 
il"' re 1 (A.A l D ılı e r ~ tonda ln.lunan m ... takalara nak· 

~ t r.ıfmrla • r. r d l n bir le ilmek arzusunu i "lar ettiklerı 
t d~ bı• ! re~ R.ım v h· cu bıl:lirıl ekteclır 

Prut ne• rini - k B· rabra
va f?Jrmış ve 200 Yahud. So,·vct 
ar·zİsirde kiıin R~n· ye ııel.miştir. 

y 

avdet ettiler 
sovvat kıt'ıılarır ı , ' ı: Da a undideıı 750'.l Yahu':lı 

İt lyadaki fngilizler 
ıı:t~iu/f·Af) Ri>vter· i al- L k mer-.ırllrı' ı:ıaıoc·il rini \ of Bc=..ıua vJpuru dl'l Gla<gova 1 
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sebctl<'rL' iıık .ıf ı temın edebL 
.'~ur hh 'arar~"8h et nin hu- r, lcrdir. Bild. ild ;t ~~ ı:ore, ik. Jecek vesait uzerinde de munakaşa 

s ı • Jtur h D ic- k t" • ·· 

(Birınci sahifeden devam) 1 Diiier taraftan, İnıııliz Baş\·ckili 
vasct nd~ rır tehavvıil vukua gele- j (\:ir• .. lın, s n vazivctler etrafında 
ceğ oek cn.\'Or. Sövlcrdiğıne gö- va •. n avam kamara nJa ıza.~at 
re, İt9:var J,r ln.(!ı tereye karşı \ erme,i bcxle. 'l'ıei:te< ır. 
taa , "'a geçecek •~ bil. sa Mı- lr.;ıilız ti ':ıarat must arı Ha· ı 
f n ' klencc k ır \' lla adasına ı rol ı "I ıcol on O" le ı ı b.: ııu -
ven ,n ı "'"a k n. y.:ırı.:.ınış - u. a, yakı ı:ıa Jııgilter ııd 1 •nın 
tır <.; " kaci r alt ·~:a v ı>:ıı - 5~11 ııK..ız .ıs! ıç nd kar ı 
it ı • nlur 50 ı bul .ıu ı teh' r 
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AFRİKAD \ HAR' 
İngılt "e le İtal\ a aro n . Af-

rika ep 'lı r ı v ,., kar )· 

!eri dev e~ v 
Eritre ~O t lı n u\ n ı ı 

ln~ "ız motvr.1.J ku\ vct r t ı . 
fndan pcı a~ e ılm ı Er•re 
b urlu cı~ nrd :.>ı..lunan !tal. nn 
tecc 11mularıra akırl .. yG..µılrıı k
t~"-lr Bır baskındn, İt.ılyıın! ır 50 
o·· bırnkm,şlardır. l!.ı;·a ır , e-
elerı esnasır a c.ı hı!ılızler dort 

L ~~ Ita,v.ır t.ıyynres. dü ur 
lercı.r ltaıy .ır !ar la ıki hgilız 
tav va c c:_ cirdiılaer.nı bu 1ır -
m.ktedirler. 

Ç ~ t ~ki Frıınsız ku\\ et. '• 
k~ır .... nd<.nı Gene a. Lc;:cntıL om
me, şarki Afr / .ı lngıL!. kuma, ıla· 
nı General Dıckin~oııa bır t ,. af 
çek 'rek demiştir k •. 
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Pct n m K Fr J.ns..ı ı -r r 
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lc~ronu ,. >ı k"' ın 
C'I rmont • Fcrr n ! ıne .t•ıl;.-
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Ba , "dr rr a ... ... 1 '..>ml \ nu 
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t t • em et :ı . ,. l < ıcarı muna- edeceıtlero.ır. 
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E tonya - Letonya ittifakı bozuldu 

•Bır r"lin Ariisabab· la bu." ac.ı-
1! mız .i.mıd C11c r. . ı: cıwnızc ın 
şJn-1ar.• 

Şıı:- al: A'ri <a Fran ız ı~ · 
m·'l' .,ı G., erat.· .ı s, Ra1>at da 
.l4 .ı t katar.ık Fn ul n n. 
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Am~ ikan donanma kuvvetleri artırılıyor 
' l?to, l (\A) K rı:re 

ı' l ro ! a n ır lah· 
d )• ' a kcrl rr.u n l fı c ısle • 
r ı etkıke devn , cır1 ~ır 

Edirnenie yeni yıl 
bütçesi 

f;Jı ne (llususı - Vı ı• el ~i -
zın AO \.lı hu<usı r. :a cb but-. 
cc ı ldtbık edilınC'< u rL• Dabı 
lı - cka tınd \ ,J" t •e 
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A•J ntık dcnız KU\'V 'r .n 
> 1 75 n ".letınde artt ılı!'a.swa 

daır rtıc .J ı n rr lı kanı.:! c-
ulen k nu t ) .. k e "Cf.•\.tır. 
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Sovyetler ile Romanya· 
bazı hadiseler oldu 
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Bazı .~ahallcrdc Sov<'et kuvvet
lerinrn serı unsurları, tahliye için 
tesbit edilen miıddeti tacil ederek 
ric'at etmekte olan Rumen kıt'a -
!arını ııeride bırakmışlardır. Bazı 
hadiseler cereyan etmiştir. Rum .. n 
kıt'aları ı:ıcrilemeıte devam etmek
tedirler. 

Tahlive isleri 3 temmuzda öğle 
üzeri ,;ihayet bulacaktır. Basa -
rabya ve Bukovina'dan hareket 
eden binlerce mülteci Bükrese ııel
melcledi.r. 
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Yeni •aatlerin tatbikine başlandı 
(Birinci sahıfedeıı dcı•am) 

çok kimseler kevfiyettcıı haberdar 
olamamışlardır. 

Bu sebel))e bazı esnaf. tüccar, 
müstahdem ve işçiler bu sabah es
ki saate göre vazifelerine l(elm\;
ler ve dolavısile bir saat .ı?ecik -
mışlerdir. 

Bu sabah tren istasyonldarı ile 
vaour iskelelerinde de ııarip sah
neler cereyan etmiş, 'karardan ha-
1ıeri olmıyanlar l saat il~ ııeliı> 
vapur ve trenleri kaçınn]ilardır. 

saatlcrı .teri al. ;:ıktan maksat 
guncş Ziya .ndan i3tıfade ve elek· 
tikten ta~arru! temin etmek oldu
ğundan emir mucibince Yesaıti 
nakliye tarifelerinde hi~lrir değı
~iklik vapılmıyacaktır. 

Yalnız dün J(ece, İstanbul tara -
fına l(CQmİ$ olan Kadıköy vM -
nadolu yakası halkının kararı ö.i!
renemeyip vapuru kaçırmaları ih
timali düşiiniilerek köprüden kal
kan 12,15 vapuru 1 .;aat belc:leti -
iarek t.l~ de hateket ettlrilmiştlt. 
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Asker gözile 
cepheler 
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nefere cephe gen=.nde on il..i ınsan 
hizmet etmege mecburdur. M" • 
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lıyor. 

[Balkqnlar 
sulhu 

B·ı nıs<.et hava mııJıa. cbeıc ın· 
de de qekc ı d r? 

B '}un kula· "ıJcP in n tecrii'Jc-
1 .e na ,.a lıa • 1 rple ndel:ı 

• 

'" tler u.r1 '1k 
ı 1 k ra 

r 
ta ı-

c 

ı 

ı r 
p a ı.l 

da 
aa ' de 

,, -
a ırl r • 

l pn . ar~ o ' 
fı tıa ıaı k .:a,"' ı ı:ıe r ıııı- ı ij 

ya e.11 ıakı d k ' ı,. ,.. 
tı a '})CI n uc · r 

'~ 't! nı 
:av • a ,, 
yı.ecg 

<'ıl ı. 'J 

a 

' 
a~ır 

• 

' 

.1.J l 
• 
ıy a. 
) 

••• 
et>!n n 

kaza geç.rc.ıgı 
E, ..... kı c j" Z 

Mıd l · cı\ nd kar ı • 
B<, ı ""' n ı , a ı 
~ r \lt>n ur t.ıhl ı < rJ, bu 
sab 1 alır:!n 'ı;r t 'lC n n 
k i leıe ve muda al < ba la ı· 

kı 
.ık 

l'o g 

A •KARA RADYOSU 
18 Prograı 
ıs.o:; 0;1a ııı ı Cı>l> 
18 30 Radııo caz orkestraıı 
19.10 Mıizil.. Alatıırka 
19,45 Ajans haberleri 
20.- Fasıl lıeyeti 
20.30 Konupno 
20,45 Diııleyici dilekleri ., 
21,- Türk müzik birliiii korG-

sumın koıı seri 
21.30 Radyo gazetesi 
21,- Z1,45 Radyo orke.Ttnıq 
2!)0 Ajans haberim 
22,45 Cazbant (pi.) 
23,25 Yannki proqram 
23 ,31 Kııpcııut 
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\ u lu b rı;:'k \'agonlar ı;ıı -d k B.r 
yandan asken e\ ki} at vapılır -
ken bir ~andan da Alman z:ı(erı 
bazı kimseler tarafından se,-inçle 
kutlulanıyordu. Bunun aksine o
larak Yugosıa,·yada tam bir sükü
net meşhuttur ve Fransız maJ!lıi.. 
biyeline ağl•yanlar bile vardır .• 

RAŞlT RlzA Tiyatrosu 
HALİDE Pi.ŞKtN beraber 

ı Temmuz p:ızartcoi el.inil •lqaau 
Beplktaş aile b bCeslnde 

KABMAKAltlŞDC 
Vodril .a, ....... 
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SAKLAMBAC • --~~~~~~~~~~~~~~~~--. 

1 Yazao: REŞAT FEYZİ 1 
Zihhanın hatıra defterinden: 
.Geçen akşam, misafirlerimiz 

çoktu. Bahçedeki çamların altına 
ııcresl'rpile oturmUJituk. Hava öy
le sıcaktı ki .. Yaprak kımıldamı -
yordu. Deniz, buzlu mavi bir cam 
kadar düz ve hareketsiz Dirah -
~an. çocukluk hatıralarını anlatı -
yordıı. Vaktile, altı sene kadar ev
vel, şimdi biz~ tuttuğumuz köş
ku tutmuşlar .. .Hurada oturmuş -
lar ... Bu geçmiş yazın hatıraları, 
iDıraıhşanı öyle mütehassis ediyor
du iti ... Anlatırken, genç kız, adeta 
verinde duramıyor, zıphyordu. A.. 
rasıra, ellerile göğsünü bastırıyor, 
kalbi, heyecandan yerinden fırlı
yacakmış g>bi oluyordu. 
Arasıra oturduğu şezlongtan fır

lıyor, beş on adım sağa, sola koşu
yor, altı yıl evvelki hatıraların geç
tiği yerleri gösteriyordu. 

O vakit, diyordu, bu bahçe, da
ha sık ai!açlr idi. Çamlar, şu !<ö
teYe kadar uzanıyordu. Şurada 
bir kilme böğürtlen vardı. Şıırası, 
zeytin ağaçları ile örtülüydü. 
Dirah~ana ben, şu suali şordum: 
- O vakit kaç yaşındaydın?. 
-On beş ... 
- Daha çocukmuşsun .. 
- Tabii, çocuktum ... Bu bahçe-

de saiclambaç oynardık .. Ah, o 
salclambaç oynadıj(ımız günler ... 
Hiç saklambaç oynadınız mı ço -
cuklar? Sormağa lüzum yok ... Ta
bii değil mi?. Saklambaç oynamı
yan çocuk olur mu?, 

Hele geceleri... Mehtap, ağaçla
rın, yapraklarm arasından salkım 
salkım döltülürdü. Deniz harele -
nır, işvelenir, gümüşlenir, dantela 
oyaları halınde bahçenin sahille
rıne kadar uzanırdı .. Ah, o yaz ge
celeri. .• Fakat, mehtaplı gecelerde 
saklambaç pek i)·i olmaz.. 

Hep birden sorduk: 
- Neden?. 
- Ebe çabuk görür •.• · 
- Sık sık ebe deiti.şmesi fena mı? 
- Tııbii fena ... Ebenin, hiç bu-

lamaması. arayıp arayıp yorul -
ma:., sonra, evin önündeki mar -
mer merdıvenlere.oturup ağla~ası 
lizım.. Çok defa, ebe, hıncınuan 
ağlıya ağ_lısa mermer basamaklar
da uyuyakalır. 

.Yine, hep birden sorduk: 
,- Peki, &aklananlar ne yapar?. 
- Hiç ... Ne yapacak?. Saklan -

"dıkları yerlerde oturur, beklerler .. 
1Ben, bir gece kayıkhaneye sak -
.Ianrnıştun ..• Orada ne vakte ka_ 
ıdar kalmışım, bilıyıor mw;unuz, 
çocuklar?. 
,_ Ne vakte kadar?, 
~ Sabaha kadar?. 
- Nasıl olur?. ' 
- Basit ... Uyuyakalmışım .• 
- Evden merak etmemişler mi? 
- Etmişler ... Etmez olurlar mı? 

'Aramışlar, taramışlar, bağırmış -
Jar, çaj!;rmışlar ... Yok, vok, yok ... 
·Kavıkhaneye saklandığımı hiç ha
tırların~ getirmemışltr .. Çünkü. o
ra,.ı, oldukça korkunç .. Gece sa -
baha kadar uyumamışlar .. Gidip 
karakola haber vermişler ... Bütün 
ev halkı ayakta ... Ben gözümü aç
tı.iiım vakıt ne göreyim .. Tablala
rın arasından denize sarkan ke • 

ten entarimin ucu, sabaha kadar 
sırsıklam olmuş, güneş, denizde 
pınl -ırıl.. Birden korkmuşuım ... 
Feryat ederek eve doğru öyle bir 
koşuşum var ki. sormayın.. Hiç 
unutmam, ilk defa, annemden o 
gün dayak yedim: .Hınzır. dı1c 
kulaklarımı çekti .• •Yüreğimizi ağ
zımıza getirdın! .• dedi. 

O günden sonra, saklam ba~ o
yunu yasak edildi. Babam müthiş 
sinirlenrniıi, kızmıştı. Yalvardık, 
yakardık, olmadı. ~zü.müzü din
lemediler. Zaten sonbahar da gf'I· 
mişti. 

Saklanıbac; oynamak için bah -
çede uzun zaman, hareketsiz bir 
k&;ede kalmak lazım .. Geceler, so
l!uk ve rüzgarlı oluyordu. 

İşte, böyle altı sene evvel, o yaz, 
bu bahçede aylarca saklambaç oy
nadık .. Ah, o ne tatlı yazdı ... O za
man saklambaç oynadığım arka -
da41arunın hepoi, şimdi, bir taraf
ta .. Hiç bitilıi ııörmüyorwn .. Çoğu 
evlendi. 

Hep beraber sorduk: , 
- Hepı;i mi?. 
- Hepsi ya ... Artık bebek de-

ğiller ya ... Hepsi de yetişmiş kız
lar, yetişmiş delikanlılar idi. 

Genç kız, bir müddet sustu ... İç 
çekti.. Sonra, denize doğru uza -
nan burundaki sık taflanlara dala
rak, hiç kımıldamadan, ağır ağ;r 
şöyle dedi: 

- İşte, o yıl, bütün yaz sak -
lambaç oynadık .. Sonra, sonbahar
da nişanlandım. 

Zilihanm kırmızı mürekke-ple 
yazdığı not: 

Dirahsan, bütün yaz saklambaç 
oynadrktan sonra nişanlanmı~: ... 
Altı senedır de e\'li ... Şimdi, mes
ut mu, değil mi? bılıniyorum .. Ha· 
yat da bir saklambaç oyunu?. Kim 
bilir?. Fakat eski saklambaç oyu
nu ile şimdikinin ne büyijk ayrı
lık noktaları ve !arkları vwr .. 

Bir, o zamanki Dirahşanı hatır
lıyorum.. Bir de, bugünkü genç 
!kadın Dirahsan... Bir ııenç kiz 
kayboldu .. Onun yerine, bambaşka 
tamamen ayrı bır genç kadın mey
dana geldi.. Hayatta butün saadet 
Hk saklamba,· oyununun lezzetıni 
ve hazzını devam ettirebilmekte ... 
Fakat! .... 

İstanbul Asliye Bırınci Ticaret Mah
kemesınden; 

Adr-ıyat.ıka vapur kumpanya!i!mın 

Adriya vapuı·una Triyetiıteden tahmil 
edilip 6/6/939 tarihınde İstanbul lima
runa vürut eden R. S. M.arka ve 4848 
No. ıu madeni eşyaya ait mez.kür va
pur kumpanyası tara1ından nmına ve
rilmiş olan Konşunento zayi olduğı.y::ı

dan iptaline kar9r verilmesi İstanbul -
da Rızapaşa )·oku.şunda 33 No. lu ma
&azada mukim tuccardan Ra:it Sevil 
taraıından arzuhal ile talep ve konşi
mentonun ha.mıh bulundui;una dair 
vesika ibraz edılmiş oldutundan Tjca
ret kanununun 638 inci maddesi mu
cibince ziyaı Jddja olunan konşimento 
kimin elinde iı;e 45 gün Jçinde mahke
meye ibraz etmesi ve ibr~z edilmediği 
takdirde bu muddetin hitamında ipta
line karar verilece&i il;jn olunur. 

'>No.98 Yazan: lif. SAMI KABAYEL r. ---
1 Venedikli, Fransada mahbus bulunan Cem 

sultanla temas için bir adam göndermişti 
Fakat, araştırdı, sordu, Cem Sul- ı 

tanın 1''ransa içerlerine doğru ka
prıldığı haberini aldı. 
ı Korsan Venediklinin ırözü alhn
'brda idi, Sultan Cemi Fransa top
rakları içinde bile aramaktan çe

lkinmiyecekti. 
~ Kor an Venediklı, Cem Sultanın 
'Fransa içerlerinde bir şatoda bu
lunduğunu haber aldı n adamları 
;vasıtasile temasa karar verdi. 
ı Venedikli adamlarından birisini 
Fransa içerilerine· saldı. Bu ada
mın elinde mahrem mektup da 
1vardı_ 

1''akat, işi çok sıkı tutnn şöçal -
yeler, Venedikli korsanm }'raasa 
içlerine doğru saldığı adamdan 
ıüpbe etmekle gecikmediler. 
Şövalyeler Venediklinin adamı

nı adım adım takip ettiler .• Niha_ 
yet bu adamın Cem Sultanın mah
pus bulundıı&ıı arazi dahiline gir- ' 
tlitini ııönbıc• fazlaca tahammül 
edeme,ilcr. 

!)<i"fai)e Jumı,.Nluı Venediltli 
korsaıııa adullWU yakalanması em
.ıiai .. iıti. 

:Muhafız şövalyeler, derhal Vc
pedikli korsanın adamını yakala
dılar .• Üzerini taharri ettikleri za
man mahrem mektubu buldular. 

Venedikli korsanların ümitleri 
suya düşmüştll. Hayalleri sönmuş_ 
tü. 

Faknt, ejıer korsanlar yakalan
mamış ol. alardı . Cem Sultanı bel
ki kaçırabilirlerdi. 

Görulüyor ki, Sultan Cemi ka
çırmak, Sultan Cemi kurtarmak, 
Sultan Cemı akı etmek için bii -
tiin Avrupa hükiunetlerile, eşkiya
Jarılc, ko .. anlarilc a~·aklannuş bu
lunuyordu. 

~övalveler hinbir dalavere ile 
etrafı ı.oyarlarken, biT t~T~ftll!l da 
Sultan (.'enı ic;in ('Blı~u•.lJ' \·ardı. 

Sultan Ccmin firarı İçin çalışan
lar ve bu ~ iızdcn lıazıııelerc sahip 
olmak isti) enler pek çoktu. 

Sultan Ccmın fırar me.--elcsini t 
mıitakere için Loreu Dükasına 
cönderilen Hu.eyin Bey bu aralık 
Bw·gano( şaıo.wıa gelmişti. 

Duseyin B~y. Burganofda Cem j 
Sultanın otutduj;u kule.}c yaua11J. 

Falı.at H.iseyiıı Bey, Cemin lı"-

Romar.ya ve 
· Romanyalılar. 

Balkanların görülmeğe 
değer memleketlerin

den biDİ de Romanyadır 

- :. ,,... f. • ·•. ~ • . • .;>.. • .... .... 

• Saray ve F. Bahçe 
nasıl galip geldiler? Balkanlarda coğrafi ve sıyasi 

ehemmiyet ve mevkde bulunan 
memleketlerden tıiri de Rorı;ıan -

yadır. Milli küme maclarının bu ı"kı" Rornanya: Avrupanın cenubu • 
şarkisinde, merkezi Avrupa, Bal- ld k h [ • 
!-.anlar ve Rus steplerinin iltisak OyUnU 0 U ÇQ eyecan l geçft 
noktasındadır. Milli küane maçlarına dün Şe-

Tarihi ve co~afi bakımdan çok ref staı!mda devam edildi. llk 
ehemmiyetli tıir noktada bulu - müsabakayı Fener _ Vefa ta-
nan Romanya arazi, abide ve ya- krınları yaptı. Bu maça ıki ta-

Mehmet Ali - Taci, Ahmet -
Hüseyin, Hakkı, Ci/ıad - Rauf, 
Hayati, Nazım, Şeref, ]Eşref. 

Buna mukabil Galatasaray: 
şayış ıtibarıle tetkike de~er. raf da mUıtad kadrolarile çık-

Romanya arazİ6i 300,000 kilo - rnış ıbulunuyorlardı. Yalnız Ve-
metre murabbaıdır. Karpat dağla- !alılar birinci devrenin sonları-
n, yeşil vadilerf, çam ormanları, na doğru sakatlanarack takıımın-
Transilvanya yaylaları, şirin ıköy- dan çıkan Hakkıdan mahrum ola-
leri, orta çağdan kalma hisarları, rak birinci devrede kısmen ve 

. şatoları çok ııüzeldir. Memleketi vkinci devrede de tamamen on 

Osman - Faruk, Salim - Eş
fak, Enver, Mıısa - Sara/im, 
Salıihaddin, Gündüz, Cemil, Sü- 1 
leıımandan müteşekkildi. 

Oyuna Galatasarayın hücumi-
Ie başlandı. Ve ilk anlarda Ga
latasaray tazvikini önlemek için 
Beşıktaş müdafaası bir hayli 
zorluk çekiyordu. 12 nci daki

_kada Eşrefin bir ortasından Ha
ya ti kafa ile Hk Beşıktaş golü
nü yaptı. 

baştan başa katederek Karadenize ki•i ile oynadılar Ve Fenerin 
dökülen Tuna bir servet kaynağı- hakim çalıŞffijlarına mukavemet 
dır. Geçtiği yerleri ihya etmek - ettiler. Oyuna Vefanın hücu -
tedir. Romanyanın serveti yalnız mile başlandı. Ve Fenerliler he-
zahire de,iiildİr. Bilhassa petrol men hakimiyeti tesise muvaffak 
kuyuları da vardır. oldular. 7 nci dakikada Kç. Fik-

Roıınanyanın şoseleri ve ot<ım<>- retin sağdan attıi:ı bir şut Fe-
bil yolları da rnuntazaındır. Tuna nere birınci golü kazandırdı. Fe-
üzerinde, Boğaziçi vapurları j(ibi nerliler 25 inci dakikada Naci -
ve daha büyük vapurlarla seya - nin şütü ile ikinci ııollerini de 
hat edilebilir. yaptılar. 

Karpat dağlarının 2000 metre Hakkı sakatlanarak oyundan 

Galatasaray muhacimleri 43 
üncü dakikada Saraiınıin bir 
köşe vuruşundan Gündüzün ka
fasıle beraberlik sayılarını vap
tılar ve birinci devre 1-1 bera
bere bitti. 
iKiNCİ DEVRE: 

irtifaındaki tepelerinden yaz ve cıktı. 10 kışi ile oyuna devama ikinci devreye Beşikt~ılar 
kış kar eksilmez. Ete~ri &ık çam meobur kalan Vefalılar mütema- başladılar. İlk dakikalarda ıki ıa-
omıanlarile örtülüdür. dj Fener hücumları karşısında raf da duJ"l(U'I bir oyunla bırıbi-

Romanyada birçok kaplıcalar kalıyordu. 35 inci dakikada ye- rini zorluyor<iu. 4 üncü dakıka-
vardır. Bunlar vişi, Evyan ~ibi rno- niden hızlanan Fener hücumla- da Süleyman güzel bir sütle Ga-
dern kaplı.calardan aşağı kalmaz. rından Melih ÜÇ'Üncü ve 36 ncı latıısara,·ın ikinci ııolünü yaptı. 
Büyük oteller, ~azinolar, banyo dakikada Yasar dördüncü golü 9 unou dakikada Sıllevman ü-
mahallcri vardır. Köstence deniz •·aph ve devrenin bundan son- çüncü ııolü de yaptı, 12 nci da-
banyoları, her sene vüz binlerce raki zamanı Fenerlilerin haki- ki.katla Gündüz dördüncü ııolü 
senahı eeker. miveti altında ve 4-0 bitti. vaptı. 16 ncı dakikada Eşrefin 

Rwnen köyleri çok şirindir. Köy- İKİNCİ DEVRE: bir pasından Sere! günün en ııü-
lüler gündüz akşama 'kadar tar - ikinci devreye J;'enerlilerin hü- zel J1nlünü yaptı. 25 iı:ıci dakika-
lalarda, bal!larda çalışırlar. Gece cumile başlandı. Vefa bu dev- dan itibaren Bt·siY.tas takıanı al-

' sabahlara i<aclar da köyün mey - rede gene on kişi ile oynuvordu. lak bullak olmıva başlamış bu-
danında toplanırlar, yerler, içer - İlk anlar iki tarafın mtttkabil lunuyordu. Bu sarsıntı 28 inci 
ler, dans ederler, sarkı söylerler. hücuml;ırile ~eçerken ovun 15 .dakikada Gündüzün yaptıiiı gol-
İnsanın ne zaman uyurlar, dinle- inci dakikadan itibaren tekrar le Galatasarava semeresini verdi 
nirler diye soracai(ı gelir. Fener hakimiyetine ııirdi. 40 ıncı ı 30 uncu dakikada ııcn!' Gündüz 

Rumen kadınları çok sevimli ve dakikada bir hücum esnasında altıncıyı 32 nci dakikada Süley-
cana yakındır. Biricik düşünce - Melih sakatlandı ve sahadan çık- ı man yedinci golü yaptılar. 
leri çalışmak, ve ... Sevismektiı ! tı. Fenerliler de bu devrede gol Besıktas mu hacimleri son ııav- . 

Rumenler zevk ve safava olduk- vapmıva muvafilak olamadan bi- retlerini 36 ncı dakikada ~öster-
ça di4;küı:ıdür. İki metresi olmıvan rinci devrede aldıkları netice ile diler ve bu esnada kazandıkları 
erkek, >ki dostu olanıyan lıadın 4-0 ııalibivetle ovundan ayni- nenaltıyı Hakkı c:ok :vüksektl'n 
nadir denilecek derece azdır. dılar. atarak bu ~~ı fırsatını k~ırdı. 

Kadınlar, fistanlarının. blüzle- Gab.tasaray • Beciktac · 42 nci dakikada Cemil s<'kizin-
rinin ·kumaşlarını kendıleri dokur- " " ci ve onu müteakip de Günduz 
!ar, ve yıne kendileri i•lerler. Bu Günün ikinci mühim müsa- dokuzuncu e-olfı vaptı ve ovunun 
fiS'tanlar, blüzler ciaden bırer bakasını Beşiktaş ile Galata•a - Stın bir iki dakikasında Hakkı 
san'at eseridir. rav takı.mları )'aptı. Bu maça ile Esref oyunu terkl"ttiler ve 

Rornan)·ada cok eski manastırlar, Beşiktaşlılar zayıf ve nahif bir bu rn"ühim maç <la 9-2 Galata-

kiliscler, hisarlar ve şatolar vardır. ==ta=r=z=d='a:;;şo=y=J=e~ç=ık=m=ış=t=ı ========s='a='r='a='v=ın==l!=a=lelb=e~s=il='e=n=i=h=a=v=e=tl=e=n=d=ı. 
Töton şövalvelerinin yaptıkları 
Hotin, Soroca ve Mi.tro hisarları 
el'an mevt'uttur. Moldavyada Türk 
ve Tatar istilasını karşılamak için 
yapılan hi»arlar da olduğu gıbi 
duımaktadır. 

Devlet Demiryolları ve Limanları 
U. idaresi İlanları 

l~lctme 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 

1940 IKRAMIYEU;Kl 

1 adet 2000 ±iralık = 2000.- lir41t3: 
3 • 1000 • = 3000.- , 
6 • 500 • = 3000.- , 

12 • 259 • = 3000.- , 
40 • 100 • = 4000.- , 
75 • 50 • = 3750.- , 

210 • 25 • = 5250.- , 

Keşideler: ı ..,bat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikinciteşrin 
!erinde yapılır. 

•~~~~~~~~--~~! 
İSTANBUL bl:.LEDİYESİ İLANLARI 

Be,.-ogıu bastanesı içm ahnacak 2 adet eleklrık ütüsü açık eksiltmf'ye Xot1 

muştur. Tahmin bedeh 590 lira ve ilk teminatı 44 1ira 25 kuruştur. Şartnaı 

ıabıt ve muame][ıt müdürlüğü kaleminde görülecektir. Jhale 12/7/940 cuma ı 

saat 14 de, daımt encümende yapılacaktır. Taliplc>rin ilk teminat makbuz veya 

rnektupları ve 940 yılına ait ticaret odası ver; ...... larBe 
atte daımı encümende bulunınaları. (5Ş92) 

ılk 

Yılfık teminat 
kirası (l} senelik 

* * 

ihale aunu Dluayy(.>n sa·• 

84,00 8,JO Unkapanında Harraççı KaramehıneCmah . ü,kübl cad. 2 No. lu 
ve z:;,tl metre murabbaı sabah arsa, (l ilil 3 sene muddeUe) 

156,00 11,70 Unkapanında Harraççı Karamehmet mah. ÜEl<iıbl cod. 21 No. lıı 
arsa ( 1 118 3 sene müddeUe) 

60,00 

225,00 

4,50 Yenibahc;cde Mimarsınao mah. 57/61 No. lu botitan (1 ~ene 

16,88 
müddet) 
Yenıbahçedc Mhnarsinan mah. «!3, 65, 67 No. lu bostan (1 sene 

muddet) 

Kralın ikametine mahsus Peles 
şatoou. Sinaya'dadır. 1875 de va -
pılmıstır. Karpat da~larının ete -
ğindedir. Ana Kraliçe Marinin 
Balç>k'da. deniz kenarındakı sa -

Muhammen bedeli 3650 lira olan 2 kalem Autraenyen ampuller 13/8,1940 240,00 • 18,00 

salı gunu .saat 15 de kapalı ı.arI usulti ile Ankarada ıdare binasındJ. salın alına-

KercstecHerde Sarıdcmir mah. Kercstf,"Ciler cad. 128 metre mu
rabbaı sahalı arso (1 UA 3 sene mUddeUe) 

caktır. :90,00 14,25 

Bu işe &ıirmtk ittiyenJerin (273,75) lirlık muvakkat teminat ile- kanunun ta-

tosu da <iok ııüzeldir. 
yiı etiiğı vesıkaları .._,. teklıllerıni ayni gtin !>:aat 15 e kadar komısyon reısligınc ~'!i "t J l8,00 

Keresteciler Sarıdemir mah. Kerestecıler cad. 41/77 No. ıu etrsa. 
(1 il.l 3 sene muddetle) 

Kerestecilerde Sarıdemi~· mah. KerestecBer cad. 65, 67, 69 No. lu 

Romanvanın büvük şehirleri 1 0 0,90 Eyupte Gumüşsuyu sokaguıd" metrük mezarlık mahallı modern binalarla sü~lüdür. Bil _ Şartnön:ıeler para~ız olarak Ankarada ma zeme dairesinden, Haydarpqad;::ı 12,0 
vermt:leri liiı.ımdır. arsa ( ı ilô 3 sene miıddeıle) 

( 1 ilA 

tı 5 29) 3 sene müddetle) 
hassa Bükreş, küçük Paris deni _ ı _:tes=•::ll.:.~::.m~v;:_e_:•:.:e..:v::k_s:.:•::.rl:...•g:;.'i_n_.ıc;.n_d_".:g_ıı_ıı"".ac'.'"ak--r-. __ <_4.....;. _________ _ 

ı· Yı1hk kira muhammenleri ile ilk teminat miktarları yukanda ya71Jı 
len Bükreş!.. s·· t B 1 d. . d 

gayri 

,Sahibi ve ne#riııatı idare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Telırraf Matboaın 

lunduğu yere yakla~amadı. Fev -
kalade zeki olan bu adam fır•at 
kollamağa koyuldu. 
Hü<eyın Be " bir müddet sonra 

tekrar Burganofa geldi. Kulenın 
etrafında dola~tı. 

Hüseyin Bey bu •efer teması te
mine mu\·affak oldu. Celal Beyle, 
Ayas Beyle, Sinan Beyle, Şirmert 
ağa ve Sofu Şadi Be~·Jerle buluştu. 

Hüseyin Bey, }'renk libası gi -
yinınişti. Cesur olmakla beraber 
fe, kaliıde zeki bir şah•iyetti. 
Hüseyın Bey, Sultan Centin ma

iyetinde bulunan bey lerc kulenin 
kapısını açma!< için kendilcriue 
anahtarlar verdi \.'C kimsenin far
kına varaınıyaeağı bir yer gösterdi. 
Şimdiye kadar her işte muvaf

fak olan şiivalye mulıafızları bu 
sefer Hüseyin Beyin zekası önün
de gözleri bağlanmış halde idiler. 

Hüseyin Bey, yaman bir Türk 
rasusu idi. Beye Borbon Dükası 
yardım ediyordu. 

Savua Düka., Güzel Şal de Hü
seyin Beyin yardımcısı idi. 

Hattiı Burbon ve Savun Düka -
}arı HW.eyin Beye ayrıca yirmi 
bin lira vermişlerdi. Bu para kaç
mak için yol parası idi. 

n:; c .yin Beyin Sultan Cemin 
malıpus olduğu Burganof şehrine 
ve şatosuna kadar sokulması bir 
harika idi. Venedik korsanları bi
le lıuralarn •Okulmağa muvaffak 
cılam:unı~Jardı. 

Sofu lliheyin Bey namile maruf 
olan bu 1'üı:k Bey i h~:·!.a lde ya • 
man bir adamdı. Fr<nk lisanını 
mü.lı.ı:mmel !ıili}urdıı. 

/De\IGmı var) 

ıır e e ıyeaın en ruenkuller hizalarında gosterilcn muddetler için kiraya verilmek uzere •JTI nyrı 

Su tesısatı ıçin eksiJtmeye çıkan1m1s olan telik ve font borulara talip çık- açık arttırmaya konulmu$tur. Şartnameler zabıt ve muetme13t mudürlilı.,'"ti kale

madıgından 15/6/940 tarihinden itibaren pazarlığa konulmuştur. TahpJerin An- minde gorülecektir. ihale 11/7/940 pcrşcıılbe günti saat 14 de dairrıl <'nl'Uuıende 

kara, istanbut ve Siirt belediyelerine nıüracaaUa şartnameyi aormelcrj ilün o1u- yapılacaklır. Talıplerin Hk teminat makbuz veya mektuplarile ihale ~Unu mu-
nur. (5412) 1yyen saatte dainıi encümende bulunmaları. (5358 ) 

Yazan: lskender F. SERTELLİ 

-- iltifat ediyorsunuz amma. be
nim bu derece falcılığa ıstidadım 
yok, azızım!. 

- Ben bu avukattan da şüphe
leniyorum. Çünkü, bir gün trende 
arkamda oturuyordu .. Yanındaki 
arkadaşına: <Şoyle zenııın bir ka
dın bulsam da evlensem ... diyor-
du. . 

- Yok canım?!. Bunu söyler -
ken, sizı görmed: mı?. 

- Hayır. Arkasında gözü yok
tu .. Göremezdi. 
Şckıp cali bır hayret gösterdi: 
- O halde j!erdanlıliın kaybol -

masında avukat Halukun da par
mağı olduJiuna hükmedilebıhr. 
Şehsüvar bu sözleri ciddi sana

rak, hararetle sözune devam ettı: 
- Hattlı trende arkada.:;ı ona: 

.senin kazancın, bır kadını do -
yurmağa kifıdır! • dedı.i:i zaman, 
Halük: •Ah azızi:m, doğru siıy lü -
yorsun anuna, kadın parası ye _ 
mek o kadar tatlıdır kı_. sözleri
le mukabele ettı. Buna ne buyu
rulur bakalım?!. 

İlkônce Şehsüvarı alaya alan 
ve sözl<orıni istihfafla dınlıyen res
sam Şekip, muhatabının verdiği 
tafsilattan ku:o)mlarunağa bı.şla -
:ıruı;tı. 

- Ne diyorsun, azizim? dedi. 
De.ınel ki, airırbaşlı san<iJiımız a
vukat Halrut Bey de, bizim küçük 
hanınu parası için sevıyonnuş! • 

A'k ve macera romanı: 51 

Şehsüvar kahkahayla güldü: 
- Ha ş<iyle .•. Hakikati itiraf e

diniz bakayım!. Siz de kanısınız 
ki, Haluk, Nebahat hanımı sevı
yor. 

- Ne çıkar bundan?!. Nebahat 
ona iltıfat etmiyor ki ... 

-Amma da etmiyor ha!. Geldi
jiini görünce, J~rıııden fırlayıp ka
pıya koştu. Görmüyor musunuz .. 
Kapının önilnde fiskos edip dııru
yorlar. 

- Olabilir ya ... Belki birbirleri
ne yarenlık ediyorlar!. 

- Evet. Fakat size birşey sôy li
yevım mi: Ben bu evdeki insan
ları v• bu eve ııidİl> ııelenlerin ka_ 
rakterlerini bir türlü anlıyama -
dun. Herkes baŞ"ka bir saz çalıyor. 

- İnsanların karakterlerini ko
layca anlıyabilseydiniz, İstanbulun 
meşht1r bir fizyonomi mütehassısı 
olurdunuz!. Dünyada en güç şey 
budur. Simdi ben de sizın hüviye
tinizi şuracıkta kolayca anlıyabil
sem.. 

- Aman dostum, ben, içi dışı 
bir. olduğu gibi görünen, te.miz 
kalbli bir insanım. Kırnseve fena
lık vaPmadım ve yapmasını da 
beceremem. 

Şimdi, köşkün sokak kapısında, 
Halük Beyi karşılamağa koşan Ne
bahatin, avukatla neler konuşt~ 
&ıınu anlamak ıster ll;!_ısinızP, 

Dinliyelim: ............... ; ....... . 
- Ben de sizi bekliyordum, Ha

luk Bev!. Biraz daha erken gele -
ceğını2i ummuştum. 

- İltifatınıza teşekkür ederim, 
hanımefendı! Vallahi, pek mühun 
bir ışın1 vardı. istanbul,ıl .ııec;mış -
tım .. Vapuru da J.:açırdım... Bu 
yüzden gecıktım. Valide hanım ne
relerde"!. 

- Evde... Sofra hazırlamakla 
meşgul.. 

- Başka kimseler var mı?. . 
- Re»am Ştkip Bey geldı. 
- O kadar mı'/. 
- Şaır Şehsüvar Bey de var. 

· - Çok ala. Daha kımler davetli 
acaba?!. 

- Kalabalık yok ... Merak etme
yin .. Hemen hemen bızbizeyiz gibı. 
Sofraya belkı yedı sekız kışı otu
racağız .. İşte o kadar. 

Avukat Halük ilerlemek istedi. 
Nebahat kolundan tuttu: 
- Misafırlerımız bahçede, ha

vuz başında oturuyorlar. Oraya 
gitmeden size bırşey söylemek ıs
tiyorum. 

- Emrediniz, hanımefendi!. 
- Estajıfirullah ... Bir rica, şim-

diliık •kısaca anlatavıım: Komşu -
muz mühendis Sadt Beyi tevkif_ 
haneden kurtarmak .. 

- Aman efendim, nasıl olur? O 
şımdi. sızın ha.sırunız vaziyetınde
dir. Ona ufa~ bir yardım yapmak, 
sizi de, benı de m~kül vazıyete 
diişürebilır. 

- Peki amma, siz bir avuı<at -
sınız! Herkesin vekili olabilırsıniz. 

- Ha . Sadi Beyin vekili olma
ını mı istiyorsunuz?. 

- Evet... Onu kurtarmanızı is
tiyorum. 

- Çok garip, vallahi... Çok ı.ıa
rip şey bu. Sadi, sizin gerdanlığı
nızı çalmakla mütlehimdir. Ben 
onu müdafaı>ya kalkışırsam, ilk.. 
önce sızin. daha sonra da \'alide
nız hanımefendinin dostluj:unu 
kaybederım. Hayır, hayır... Siz 
benımJe eğleniyorsunuz, Nebahat 
hanım! Şakayı bırakın da, bana 
bır yer gösterin, oturayım. Vallahi 
ayakta durmağa mecalim yok. 

Nebahat ısrarla yalvardı: 
- Cıddi söylüyorum, Halı'.ık bey! 

Sadı, yıldırım Cemal Beyin mes
lek askına kurban gitmiştir. O, 
bizim ııibi bir komşunun değıl, ya
bancının bile gerdanlığını çala -
cak tıynette yaradılmış bir genç 
değildır. Zavallı çocugun annesi 
hüngür hüngur ağlıyor .. Onu kur
tarmalıyız. 

Fazla konusamadılar. 
Halük Bey, ne evet, ne hayır di

yemedı. 

- Düşünmek için biraz vakit 
veriniz .. diyerek içeriye girdi. 

Ne.-i.nıan hanım, köşkün pence
resinden sesleniyordu: 

- Buyurunuz, Haluk Bey., Ne
relerde tdiniz kaç zamandır? 

Nebahatle Haluk gülüşerek, ha
vuz başına geldiler. 
Sekıp ve Şe.hsuvar aya/(a kalk

mışlar. yeni gelen misafıri kar • 
sılıvorlardı. 

* 4te, sakallı, ııôzlüklü bir da • 
veilı daha .. 

Bu da itim 
(Devamı ...... 


