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ETEM İZZET BE."İCI:: 
YIL: ı 

_HERŞEY INGIL TERENI CEVABI. A BAG 
ffitler'in nutku 
sulh ve istikbal 

~itler ne şartla sulh istedi· 
gıni izah etmemiş oldul:una 
göre İngiltereden kayıtsız 
ve şartsız sulh rizası istiyor. 
dernektir. Bu ise bugüne 
kadar eşi görülm•miş bir 
kanlı faciayı celbetmenin 
esası olacak ve harp maal· 
teessüf bir dünya harbine 
Çevrilecektir. 

~ıaa: ETICM İZZl:.'T BE."lİCB 

ge!~tı~.r teklenen nutkunu dün 
Pof 50Ylcdi. Nutkun kadrosunu 
dev~nya h~rbinden itibaren Alman 
r 111 ;1 şelıııin söylediği nutukla
nıe1ıı:~~ geniş bir misali teşkil et-

ır. 

>a~~an~·anın bugüne kadar ka
•rd ıgı askeri galebeyi izah ve 
•de uy: teşekkür vcsiles.i ittihaz 
esa: ü u nutuk en son olarak üç 

1 
>erınde duruyor: 

Yeti ı\Iınanyanın bugünkü vazi. 

~ ~0VYet Rusya • Almanya 
Sulh inıkan" ı a· ... 

faki~ler l<azandığı askeri muvaf
nin Vt sayesi~de A~ına°. ~ille.ti: 
ve ~er:rsay~aJti hezımeıını telfıfı 
na v fını ıade etmiş bulunduğu
oluu.~ gayesini tahakkuk ettirmiş 
ı:üre h~fa kanidir. Yine llitlere 
sill<le d ~anya beş yıllk plan saye
Yanacak a ~un müd<let harbe da. 
ınadına 'aııyettedir; halkııı iti -
<ek boıı:.aıhardır, yiyecek, içe • 
nıesi ve Klı. vardır, harp malze
kinden Pe~ol stoku her de•·letin
aldığı daha fazladır. İşgal altma 
Çalışın n~emlckcUerdeki fabrikalar 
nıesg al bta, halk ziraat işlcrile 

· u olunmaktadır. 
oı!lrna~~·a artık gayesine \'asıl 
•uthuş .hır devlet faro•iyesi içinde 
ed U ıade etmek ve Bitlerin izah 
bi •cegi tip icinde yeni ve kiıltürel 
sur beşeri varlık yaratmak arzu-

tı.dadır. 

•tıh.":lya ile de ckardeş kan, ihdas 
•ııın· 'f ltu ı ı nde eden Führer Sovyet 

gar?a k hudutlarından müutehayi 
kinı ~· a<Jar !\Vrupa kıt'asına biı.. 
anıat ık eda ıçiode bütün bunları 
kiYeyı; en Sovyet Rusya ve Tür
liiıde de temas eylemektedir. 
hitara~( b_ahsederken müttefiklerin 
lerfe ih:~ımızı bir takım iucelik
rişıuis 

0
t1 •_imek tc~cbbüsüne gi

>ııan de 1duı.'11Du kaydeden Al • 
Y•raırn:k et •efi Türkiyede endişe 
&olund • gavesile mevzuu bah
hy1 is~i~~ııu iddia ettiği cRoman. 
>ııış ve hü~~. meselesini de yalanla· 
•ulü old .un hunların hayal mah
•adece J\~ırunu söylemiştir. Yani, 
Ya l'ürk. manvanın Balkanlara ve
~· •nıeı;IYeve rnüteveccib bir isti
ıstenıisr 01rnadığını ifade etmek 
haJısede~k So~.Yet Rusyadan da 
~~ntakaı en nufuz ve emniyet 
1kı dev( :rının taksimi itibarile 
•na nıe e arasında tanı bir anlaş
•tıirnı· Vcuı hulundugunu tebarüz 
a"asın~~ \•e fakat bu her iki devlet 
'1"ııtakaı ve esasında itilfıf edilen 
Şıllldiye :rın nereleri olduğunu, 
l<atar d adar işgal olunan mınta 
saı ışında ı .. • 

'asın \c ıenu:ıt: tahakkuk 
butıınu a bvazedilnıcıııi~ mahaller 
nı:stir P ulunrnadğını izah etıne

llu: 
d'ı.. ıtibar[ 

'""ale . a nutkun manalı ve 
~Uğu gibi "i'.~n bi~ noktası bu ol
I alı binde h.hrenın ltalyanın me
llıınıa81 :a 1.ç bahsetmemiş bu • 
ltaıva J\I dıkkate sayandır. 

~~·••iti her~~n~~ın takip ve izah 

ıÇIDde rnı'd' Urlu hareket hattının 
aı· ır· ks .'P İtibariı' Yo a menafi ve mc-

nıd •dir?. .. e ayrıca kelam sahibi 
e··ı .uu nokt gı dir n a da aydınlanmış 

hr" · urada · Al 1 leredd .. t ınsana gpyriihti-
vc '1,'anya 1111~ İn v~ren bir cihet de 
d •knaınd gıltereyi •ulha celp 
v:;~•ll•r h~~ksonra . ~azı küçük 
leole ?•ıkafar.1nda bılahare ltalya 

O 
tın ~·ta tarafından bazı ta-

ııya • Ya k . CnJiıııı11 d çı arılıp çıkarıl -
nıes d' a .··ı.· 

• 1 ır . su utla gcı;i~tiril-
!iııllı hah . 

gilt '•ne g ı· · k crevc 1110 . e ınce, llitler In-
~~kl"sadcce s~t::ı ve müphem ola. 
tıı .ıf •diyor F u kabul etmesini 
k IZah etnı. •kat, sulh sartları-
~\·ıı.., ve •rnekle lngiltereden 

lltıvetini be~~rtsız bir sulh tesli
İn~İllereı . lıyor demektir. 

Şartsı>. b' un böyle kayıtsız 
kat et111: 8

'. sul
1
h teklifine muvaf:~ 

ı asa b h' fD . · 8 ıs mevzuu ol-etarna. 3 - .. 
uncu sah'dede) 

Yeni dünya vaziyetinin tebellürü bir saat meselesi 
oldu, muazzam mücadeleye heran intizar edilebilir 

Londra mehafili, Hitler'in dün akşamki nutkunda ahval ve 
vaziyete uygun hiç bir söz söylememiş olduğu kanaatindedir 
Nevyork 20 (Hususi) - Tahmin edildiği· 

ne göre, lngiliz hükumeti Hitler'in teklifine 
cevap vermiyecek, muazzam bir mücadele 
bir kaç güne veyahut bir kaç saata kadar 
bilhassa lngiliz adaları üzerinde başlıya-

caktır. Hitler'in dünkü nutkunda umumi 
teklifte bulunmuş olmaması, umumi bir red 
cevabı ile karşılaşmış olacaktır. Ancak 
İngiliz siyasi mahafilinde söylendiğine göre 
Hitler'in ahval ve vaziyete daha uygun 

tekliflerde bulunması icabederdi. Çorçill'in 
Avam Kamarasının önümüzdeki toplantı
sında bu noktaya işaret edeceği tahmin 
edilmektedir. Her şey İngilterenin cevabına 
bağlı görünmektedir . 

• 
ita/yanın en sür'atli Yeni bir rivayet daha! ispanya Adliyede bu 

arayi bulmak istiyor / giinkü tenhalık 
Henüz teeyyüt etmiyen bir rivayete göre, Madrid' de ya~':nı;:~:~ ç!~l~~n 

kruvazörü kaçamadı 
yarı resmi bazı müzakerelere başJanmak Üzereymiş mahkemeler 

Şehrimiz adliyesinde bu saba]}· 
tan itibaren yaz tatiline baslan • 

500 kişiden 250 si boğuldu 
Londra 20 (Hususi)- Bitlerin 

dün söylediği nutuktan bahseden 
Londra radyosu İngiliz Başvekili 
Çörçilin bu nutka daha çok evvel
den cevap vermiş olduğunu bildir
miştir. 

Radyo, bu münasebetle Çörçilin 
nutlrnndaki bazı cümleleri hatır
latmaktadır. Çörçil demi.ti ki: .İn
giltere, bas,kaları tarafından ken
disine imti~·azlar vcrilınesini ise. 
mediği gibi, başkalarının merha
metine de ihtiyaç yoktur. İngiliz
ler, kendi memleketlerinı şehir şe
hir, sokak sokak müdafaa edecek
lerdir. Londrayı Almanldra teslim 
etmektense, kül haline gelmesine 
razı dacaklardır .• 

Radyo nutkun, herhangi resmi 
bir aksülamel basıl edeçek değer
de olmadığını da ilave etmektedir. 
Bununla beraber, Başvekilin avam 
kaınarasıııda Bitlerin nutku hak. 
kında bazı müli'ıhazalarda bulun
ması şüphesizdir. 

Röyterin diplomatik muharriri 
şunları bildiriyor: 

•İyi haber alan mahfillerin ka
naatine göre, Bitlerin dün akşam 
söylediği nutuk, Başvekile geniş 
surette yaııılan hakaretler, Duf 
Kuper ve Edene karşı ikinci dere
cede tahkirler hariç, çok az şey 
getirmekte ve her cihetçe ksır 
bir mahiyet arzetm~kteJir. Bu 

Bitlerin sulh teklifine ne cevap vereceği merakla beklenen 
Başvekili Çörçil 

İngiliz 

nutku okuyanlar, nutkun kıymeti 
hakkında kendi neticelerini bizzat 
pek güzel istihraç edebilecekler • 
dir .• 

Diğer İngiliz gazeteleri de şu 
yolda neşriyatta bnlunınaktadır: 

•İngiliz milleti sonuna kadar 
(Devamı 3 üncü sahifede) 

EN SON DAKİKA 
İngiltere 

hava 
Londra 20 (A.A.)- lla\'a Neza

retinin bir tebli/;ine nazaran, in • 
gilterenin cenubu şarki sahilleri a
çıklarında dün yapılan iki bava 
muharebesinde 120 Alınan avcı ve 
bombardıman tayyaresi iştirak et
miştir. Öğleyin cereyan eden bL 
rinci büyük hücumda 70 e yakın 
Alman tayyaresi bir deniz nakliye 
kolunu lıoınbardıınan etıneğe te
şebbüs etmişlerdir. 50 den fazla 
tayyare de öğleden sonra bir ce-

üzerinde büyük bir 
muharebesi oldu 
nup limanını boınbardıman etmek ]erimizin ve tavyare dati batar • 
teşebbüsüııde bulunmuslur. yalarımızın ateşile ~ekiz düşman 

Londra 20 ( A.A.)- Hava Ne- tayyaresi düşürülmüştür. Diğer 
zareti tebliğ ediyor: birkaç düşman tayyaresi de ha-

Muharebe .:.::ı;.yislerine mensup sara uf(ratılmıştır. 
tayyarelerle, tayyare dafi batar - Hava kuvvetleri ve tayyare da-
yaları dün İngilterenin cenubu fi topları tarafından dün sahille-
şarki sahilleri açıklarında büyük rimiz civarında düşürülen düş • 
düşman hava kuvvetler ile müsade- ınan tayyareleri,::in dördü bombar-
me ~tmişlerdir. Cereyan eden şid. dııuan ve yedi avcı olmak üzere 11 
detli çarpışmalarda avcı tayyare - oldui!'u haber verilmektedir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfam1zdadır) 
~~-----~~~~~~---~ 

Adliye ve Nafıa 
Vekilleri 

Harbin bundan sonraki zorlukları bu sabah geldi 
Bu harbin bitirilmesi icin İnqi!

tere İmparatorlu(junun bitirilmesi 
lıizmı oldui;unu herkes bili11or. Bu
nun için 1nqiliz lmparatorluiiuna 
karşı yapılabilecek taarruzlarla 

dün11a .efkarı um,um.i11e.si qiinlcr- lmralı cezaevinin geniş 
denberı meşquldur. Jnqılız ana va· 
tanına veı:ıa imparatorluk yolla: letilmesi kararlaştırıldı 
nna karşı başlanması muhtemel 

(J)EV AMI 3 üncü sahifede) (Ya.:m 3 üncü sahifede l 

nııstır. Bu.münasebetle sabahleyin Dün Girit açıklarında cereyan eden 
adlıye korıdorları çok tenha ıdı. 

Bu sabah yalnız 2 inci ağır cez:ı. h b • • f •ı .. 
asliye 3 üncü, 1 inci, sinci. 4 üncü mu are enın yeni ta Si atı 
ceza mahkemeleri acık kalmıştır. 

Eski palis müdürlüğü binasın -
daki asliye 1rnkuk :mahkemelerin· 
den ise 11 inci, 7 inci. 8 inci hukuk 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Pasif korunmada 
çalışanlara 
ikramiye 

Tecrübede veya sefer· 
berlikte ölenlerin aile· 

lerine de maaş 
bağlanacak 

Pas;f korunma teskilatında calı
şanlardan gerek tecrübe esnasın
da ve gerek kısmi veyahut tam se
ferberlik halinde yaralananlara 
ikramiye ve ölenlerin ailelerine 
maas bağlanması için tetkiklere 
geçilmiştir. 

iBu hususta bir proje hazırlana
caktır. 

KISACA 

lngilterenin Akdenizde dolaşan büyük eüzütamlarından Nelson 
zırhlısı ve kumandanı 

Londra 20 (Hususi) - İnııil • 
terenin ·Sidney• imsindeki 7000 
tonluk kruvazörü kwnandan Ko
lens'in emri altında. torpido muh
riplerile birlikte, Akdenizde bir 
keşif ceveliinı yaptığı sırada, Gi
rid adasının şimali garbisinde İtal-

yanın 5000 tonluk Bartolomco is
mindeki kruvazörüne tesadüf et
ırn4'lir. Bu gemiye diğer bir İtalyan 
kruvazörü de refakat etmekte idi. 

İtalyan harp l!emileri kendileri· 
ne faik kuvvetlerin karşısında ka

(Deramı 3 üncii sa fcde) Küçük işlerdeki 
f t. . l men aa ımız .... 

lııiiiiiiiııı-. .......................... - ııiii ..................... _ ....... 

Bii~ iik i~lcrde en harikulade 
enerji \ 'C diııaınizıni gö:;terebiliyo
ruz. Fakat, küçiik H basit i~lerde 
de en fazla rehavet arzeden ve 
.adanı sende. ciUğc kaJan yine 
biz olu:voruz. Sebebi ne olursa ol. 
sun K~balaşla Üsküdar arasında 
bir nakil buhranı ve saat israfı 
vardır. Bir hayli zamandır her 
alakalının teessürle ve şikayetle 
üzerinde durdul:u bu buhran ve 
israfı giderqıenin o kadar bas.it 
çare ve imkanları vardır ki bu 
imkanları ortaya koyamamak yal
nız rehavet ve kayıtsızlıktan ileri· 
ye gelebilir. 

Meselii, seferden çıkarılan cBü
yiiknda. vapurunu derhal araba 
vapuru haline sokmak, birkaç du
ba veya sal uvdurup romorkörle 
çekıııek. limana çekilen büyük ve
' a kiirük muattal birkaç şilep \e. 
p gcınivi bu nevi hizmetlcl'c sev
ketmck üç beş saat Kabataş ve 
Üskiidarda bekletilen ,.e günleri 
öldüı ülcıı, h~lcri altüst edileıı va
tanda~la~ın tabii ha~·at haklarına 
atfedilen değersizlikten daha de
ğersiz olduğu kadar bu nevi ,-azi
,·ctlerde \e daha müstacel hizmet
lerdeki ıhtiyacı dn gözönüne koy
dui;u için herhalde süı·'atle başarıl- ı 
ması iktiza eden bir hizınet 'c 
,·azifcdir. * • 

ÇERÇEVE 

Hitler konuş u 
İtalyanlar, İngiltereli yolun

muş kaza benzetici ~ımarık bir 
teklif edasile İngiltere ve Al -
manya arasında konuşma ze
mini hazırlarken demi~tim ki: 

- Bütün bu ajlular, İngilte
reyle Almanya arasında ilk de
fa olarak doğan bir anlaşma is. 
tidadından başka birşeye atfe
dilemez. Bitler konuşur konuş
maz, İng;lterenin ta,·us tüyleri· 
ni tasdik ve metheden bir Al· 
ınanya bulun.ııp bulunmadığını 
anlıyacağız. 

Hitler konuştu. 
Bu konuşma, İngillerey; bü

tün ha~mct ve dehşetile tasdik 
eden bir ruh taşımakta. 

llitıerln sözlerindeki gizli ına. 
nalar: 

1- Harbin bugiine kadar de
vanı eden saChası, sadece ilk ve 
hafif merhalesi ... 

2- Harbin nihai ve en çetin 
işi, İnııiltere' i de\·ircbilmck ... 

3- İngiltere bugüne kadar 
hiçbir yerde ve hiçbir şekilde 
mai:liııı olmadı, blitün kuvvcti
le ayakta ... 

4- Alınanl·a, İngiltere adası-

na hiicuıu hnk~nınclan a~la e
nıin değil... 

5- Kaıiznıanın. 20 ıtnelik 
dıs polıtika•ında bıitüu g ~reli 
İngiliz do~tlugunu teıuıne ça
lı~nıak oldu, fakat İngilt<'rc bu 
do•tluj:a yatmadı. (H•lıcr, bu. 
rada. nazizına poht~.nc. ... ıuın ga
ye edindii:i ikinci dost olarak 
da, hatır için natü\·an İtnlya~-ı 
anııor. O kadar tuhaf ki ... ) 

(;._ Alnıan~a. bu \akk kaôar 
,-erdiğ-i inıtihanlarla, artık ln
giliz - Alınan aul.<.ı~nın~uıa li~ a
kat ve zaruret ifadt• ctıni.-.tir. 

7-1',ranı;anın ,.c öbür kuı ba n 
Avrupa n1ilictlcrinia n01.ı .ı.·ır ı 

üzerinde. Alnıanya ,.c İı. .. gihcı c, 
artık anla!;:ınıatırı Jt."tıın1 gcJr.tıgi
ni ka\'raınahdır. İngiltt·rC' lıuıı_ 
laı-it ragınt·n h~·.ı.1 inat gö~tl·rırse, 
Al111an\a bütün l"u'·'cl i.za -
nıisilc diisn1anının üzerine ~ul
lannıakta ho.kiı olacaktır. 

Gerisi. cdcLiyat. hika\.l'. ha
tıra. lC'rfi, ni .. an, te{ahur tt·h
dit. kuru laf ıe ıniithiş hir l'it.ir 
\·e sil~ilc z5.nfı ... 

<DEV.4Ml 3 ıı~.t ,,} 1 1 •' 
.KECİP FA~ll. KlSAK(RJ ı: 
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HANGİSİ 

KAÇTI?. 
Geçenlerde Akdenizin şarkında 

cereyan eden ilk inı:iliz • İtalyan 
deniz muharebesi, hiılii, esraren
gizliğini muhafaza ediyor. İta! -
yanlara sorarsanız, lngilizleri 
mağlup etmişler, İngiliz donan • 
masını perişan eylemişler ve ka -
çırmı~lar .. İngilizler ise, tamamen 
aksini iddia ediyor. Ortada, bir ka
çan donanma var, amma, hangisi ..• 
Bir çok Avrupalı askeri ve deniz 
muharrirleri şimdi bu meseleyi 
tetkik ediyor. Ekseriyetin vardığı 
netice şu: İtalyan donanması kaç
mıştır. 

Fakat, İtalyanlara bak vermek 
l~m, nasıl: 

- Kaçan bizdik, diyebilirler?. 

KABAHATLİYİ 

SAKLAMAMALI! 

Bebek bahçesi üç gün müddetle 
kapatılmış. Suç malum: 
Müşteriden fazla nara istemek! 

Fakat, mi4teriden haksız ve fazla 
para istiyeıı bu kabil eğlence yer. 
!erini ve gazinoları, neden üç gün 
kapatmakla iktifa ediyoruz?. Hak
sız yere bir insandan para almak 
dolandırıcılık değil mi?. Böyle 
müessese sahiplerini mahkemeye 
verip mahkfıın ettirmeli!. 

Sonra da, bu gibi yerleri, adile, 
ıanile halka ilan ve teşhir etmeli!. 
Hala rru, kabahatliyi, utanmasın, 
diye saklıyoruz .. 

CESARET VE 

CÜR'ET!. 

Bazı açıkgözler de, fiat mura -
kabe komisyonunun ilin ettiği 
manifatura listesine benzer bir 
saht~ li>te vücude getirmişler, pul
lam~lar, damgalaıru.şlar ve bunu 
herkese yaymışlar. Bu uydurma 
manifatura fiat listesi, iİlJldi tah
kik ediliyor. 

Bu sahtekiırlık, bize, çok hazin 
geldi. 

Bu meselede bir haleti ruhiye 
noktası il%erinde durmak liizun: 

Nasıl oluyor da, böyle bir iş yap
mağa cür'et ve cesaret edioyrlar. 
Dava budur. Asıl, bu cür'et ve 
cesaret havasını ortadan kaldıra
bilmek lazım!. 

MEVSİM 

YAZDIR 

Senenin en sıcak günleri için. 
deyiz. Mevsim ortasıdır. Fakat, 
dtye<:eksiniz ki, hayır efendim. he
nüz yaz ııelmedL Eğer, yaz gelmiş 
olsaydı, Taksim bahçesi halka a
çılır, Florya pHijları kiraya veri
lir, yazlık eilence yerleri tarifesi 
şimdi değil, çoktan tatbik edilir, 
bir türlü açılamıyan bazı otobüs 
camları derhal açılır, her yerde, her 
istenilen zaman bol bol buz bulu
nur ve iliib ... 
Havır, bütün bunlara rağmen 

mevsim yazdır. Evvelki gün ha
raret derecesi ı:ıölgede 36,5 olmuş! 
Dile kolay ... Bu sıcağa kar mı da
yanır?. Elbette, bütün buzlar <>.ri. 
yip bitecek!. 

GAZETELERİN 

SAHİFELERİ 

Gazetelerin sahifeleri. hükümet 
kara. ' e tahdit edildi. Her gazete
nin bo; una, enine göre, kaç sahi· 
fe çıkabileceği tayin edildi. Bazı 
sabah refiklerimiz, boylarından, 
enlerinden birer miktar kırparak, 
dört ;ahifeye inmeğe bir türlü ra
zı olamamışlar, yine eskisi gibi 6 
sahile olarak in~a devam et • 
mişlerdir. Amma, boyları, basları 
küçüldü, o başka .. f:imdi, zaten, 
boy, bos ııöı;terecek zaman değil!. 

Fakat, bu hadise, gazeteleri bir
birlerine düŞirdü. Habire çatışı
yorlar. Kırpıla kırpıla k uşa dönen 
gazetelerin ha!A, çekişmeleri tu
haf değil mi?. 

AHMET RAUF 

r ~ 
ı Avrupa Haırl'oln!lfil lçllfil©'lelfil ı 

'-------------~·---------------J Fransanın Arnerikadaki Alman radyosunda 
müstemlekeleri ecnebi sipiker 

Fransanın, yalnız Afrik.ada ve Berlin, Stütgart, Hamburg ve 
&yada değil, Amerikada da ban sarıre gibi Alman radyo postala -
müstemlekeleri vardır. Şu son gün. ruun hitap etmekte oldukları mem
lerde ismi pek çok geçen Marti- lelr.etler ayrılmıştır. Bu postalar o 
nik adaları da Amerikadadır. Mar- memleketlerin ahvali ruhiyesine 
tinikin nüfusu 246,712 dir. Mesa- göre neşriyat yapar. 
hai satbiyesi de 987 kilometre mıı· Bu postalardaki spikerlerin ço. 
rabbaıdır. Güyanın mesaha! sat- ğu Alman değil, hitap ettikleri 
biyesi 88,240 kilometre murabbaı, memleketlerin vatandaslarıdır. Bir 
nüfu.su J0,876; ve Sen - Piyer ML :zamanlar Fransada vatan haini ad
kel.onun mesahai satbiyesi 241 ki- dedilen ve Bertin radyosunda spi-
kımetre l>Wfabbaı, nüfusu 4,1?5; k.erlik. eden Ferdone gibi ... 
Güa \ ~l>Wl mesahai ıratbiyesi Arnerik~a hitap eden ı;piker 
1,780, nüfuı;u. 306,239 dur. jova Kaltenbah isminde birisidir. 

Bütün bu müstemlekelerin me- Vatandaşlarına sanki Harre ismin
eahai satbiyesi 91,248 kilometre de bir dil&lu ile konuşuyormııo gi
murabbaı ve nüfusu da 588,012 dir. bi, musahabe şeJtli.ndl' söyliyece-

Yeni Kaledonya ve mülhakatı- Vini söyler. 

u 
ihtika ı 

Suyu en bol olan lstan
bulda bu su pahalılığı 
daha ne kadar devam 

edecek ? 
Bir su şehri olan İstanbulda su 

ihtikarı alabildiğine devam et -
mektedir. Bir kere belediye buz. 
lu suyun bardağına 30 para resmi 
narh koyup müteaddit defalar kay
makamlıklara bu hususta emir de 
verdii!i halde hiçbir yerde bardağı 
30 paraya su yoktur. Hep 40 pa
raya satılmaktadır. 
Diğer taraftan menba suyu şi

şelerinin lokanta ve birahanelerle 
içkili, içkisiz bahçelerde 5 kuruş
tan fazlaya satılması da yine be
lediye iktısat müdürlüğünce me
nedilmiş bulunması.na rağmen bu 
kabil yerlerde l şişe kapal su 10 
kuruştur ve üstelik 3-0 • 4{) kuruş 
verip bir kahve içen müşteriler 
de ayrıca 10 kuruşa bir şişe kapalL 
su almağa mecbur tutulinaktadır-
lar. · 

Bu kapalı şişenin içindeki sular 
da ekserivetle rnenba suyu olma
yıp mahiyeti meçhuldür. 

Adalarda bir teneke kirecli kuyu 
suyu bu yaz 3 kuruşa çıkmıştır. 
İstanbul ve Beyoğlunda ise Hami· 
diye ve hatta Taksim sularının kü
çük bir fıçısı 25 - 35 kuruşa veril-
mektedir. · 

Mehtap içinde ! 
Bedir zamanı, !lYm on dörtlü, 

tam mehtap, ay ışıJ:ı .. Bu eski e
debiyat klişeleri, şimdi, ne zaman
dır söylenegelen Alırurn taarruzu· 
nun vaktini ifade i~in kullarulı -
y..-. Şu sıcak günlerde demir leh. 
lehi gibi sert ve kuru yuı yaz • 
nıaktan ise, biraz latife etmek da
ha boş olacak. Almanlar, İngilte· 
reye taarruz için ae bqlı:umandan
lannm, ne erkinıharbiye reisleri
nin emrini beklemiyorlar. Daha zi
yade rasathane müdürlerinin rapo. 
nmn göz.liıyerlar. Bilmiyorum, Al
manyada; bizim Fatin Hocanın va
zifesini kim yapıyor?. 

Büyük Britanya adaları üzerine 
yapılatai{ı söylenen n.azi taanu:r:u, 
bir yılan hikayesine döndii. Son 
"ünlerde gittikçe tekasüf eden bu 
bahsin dedikodularmdan da anla
"1Jyor ki, maksat propagandadır. 
Yine, işôn için.de işler var. 

Yeni Avrupa harbi, karşı tara
fın sinirlerini yormak esasına da
yamyor. Tıpkı, bizim eski bir ata
lar sözü misali: 
İnsana kırk gün deli deyince 

deli olurmll1!!. 
Galiba, Alınanlar da, 40 gün 40 

~e büyük ta~ruz li.kırdısını e. 
de ede, nihayet lngilizlerin mane· 
viyalıw tamamen bozacaklarını ve 
!ı>es dedjrteceklerini zannediyor• 
!ar. 

Bu harbin bir adı da sinir harbi! 
Günlerce, haftalarca, hava, deniz 
ve karadan veleceği söy !enen a
caip taarrııru beklemek kolay mı?. 
Fakat, tesadüfe bakıp ki, bu sinir
leri yıpratılmak istenen ve ~aan:uz 
edilecek olan mj,llet, yani lngiliz
ler, dünyanın en metin •·e muka
vim, en soğukkanlı insanlarıdır. 

İktısat mügür lüğünün bu acı 
hakikatler karı;ısında artık biraz 
harekete geçerek bariz su ibüka. 
rını önlemesi şehrin bir an evvel 
halli .lazım meselelerinden biridir. 
Ve bu suretle hem halk aidatı! -
madan kurtarılmış olacak, hem de 
iktısat müdürlüğünün kendi ka -
rarların.n; kağLt üzerinde kalmak 
tecellisi kırılmış bulunacaktır. Netice ne olacak?. Söylenen, bek. 

leneıı. büyük taarruz olmıyacak 
mı!. KimbiliT .. Tıpla Çörçilin son 

Kaybedilen diplomalar nutkunda dediği gibi: 

için bir emir Belki bu_güıı, belki yarın, belki 
bir hafta soura, belki de biç .• 

İlk mektep dioloınalarını kay • REŞAT FEYZİ 
bedenlere· ~~zetelerle iliin ettir - !==========='===== 
dikleri ve mezkfır senadetname 
ile başka bir mektebe kayıt olun
wadıklarına dair mektep idare -
sine kanaat vcroikleri takdirde bir 
defaya ma'lsus olar:ık dioloma su
r.tinin verilmesi Maarif Vekale
tince kararlaştırılarak alfilcadarlara 
'bildirilmistir. 

--<>-

Fenerbahçe klübünün 
yıldönümü tehir edildi 

Fenerbahçe kulübü her sene 
temrn uz ayında tertip ett.ij!i yıl
dönümü münasebetile Avrupa ta
kırnlarile bir maç yapmakta idi 
Bu sene buna imkan olamadığın
dan yıldönümünü ey lw ayına bı
rakmıştır. Diğer taraftan evvelce 
hazırlanmış olan Fenerbahçe ta
kımı mevsimin son maçını Ankara 
muhteliti ile yarınki paza~ günü 
Fenerbahçe stadında yapacaktır. 

--<>-

Mes'ut bir nikih 
Edip arkadaşımız B. Seliimi 

İz:ı.et Sedes'in kızı azan Sedes ile 
İkdam refikimizin genç ve kıy • 
metli yazı işleri müdürü B. !llurat . 
K.ayahanın nikih merasimi dün 
saat 16 da Beyoğlu belediye daire
sinde yapılmıştır. Merasimde mü
teaddit meb'uslarla, vilayet, bele
diye, matbuat erkanı, şehir meclisi 
azalan, iki tarafın akraba ve dost
ları hazır buluıımuşlardır. 

Merasimden sonra davetliler ba
zıdanan büfede lıaz edilmişler, 
yeni evlilere sOllSlll bahtiyarlık d.L 
!emişlerdir, 

cSoıı. Telgraf. da genç çiftleri 
tebrik eder ve saf, kaygısız bir 
yuvada saadet, neş'• taşıyan uzun 
yıllar temenni eyler. 

e 
bil 

zilat ı 
tler. 

Tren bilet ücretleri 
için yeni ve 

tenzilatlı tarifeler 
hazırlandı 

Devlet Demiryolları idaresi yol
cular ve ameleler için yeni tari • 
lf'eler ihdas etmiştir. 

16 aitustostan itibaren tatbik e
dilecek olan bu yeni tarifeye göre 
ameleler icin İstanbul - Edime • 
Kırklareli. Samsun - Sıvas, Mer
sin - Mamure - İskenderun, İz -
mir - Denizli hatlarında tenzilatlı 
veni tarifeler tatbik olunacaktır. 
Şimdiye kadar ııidiş seyahatlerin
de tenzilat yapilmamıs olan mm -
takalarda da mühim miktarda ten
zilat yapıl= ve uzun mesafe - 1 
!erde ııidiş ve 100 kilometreden iti
baren gidiş - dönüş tenzilatlı bi
letlerile halk ticaret biletlerinde 
ise tadilat yapılinıstır. 

1000 kilometreden fazla mesaie 
için bilet alanlar; ilk duracakları 
istasyonu bu bileti alırken, mütea
kıben inecekleri >stasyonlan da 
indikleri istasyonlardan hareket 
ederken tayin edecekler ve her in
dikleri istasyonda bir indikleri va
kit ve bir de giderlerken 2 de.fa 
vize yaptıracaklardır. 

Grup ve aile biletleri de trenle
rin hareketinden 15 dakika evvel 
tedarik olunacaktır. 

30 köy ebesi 
yetiıtirilccck 

Sıhhat ve İçtimi Muavenet Ve
ıkfıleti tarafından köy ebeleri ve -
tiştirmek üzere Konvada acılan 
mektebe bu yıl 18 - 35 yas arasın
d;ı.ki kız, dul veyahut ccouklu orta 
mektep mezunu bayanlardan 30 
kişi alınacaktır. Mekteo leyli ve ] 
meccanidir. Tahsil müddeti bir 1 
yıldır. Mecburi hizmet müddeti ise 
üc senedir. Kayıtlara baslanınıs -
tır, Ağustosun 15 ine kadar devam 
edecektir. 

Dakikaların kıymeti 
Perşembe günü saat 13,50 de 

Kadı.köyünden kalkan vapur, Bay
darpaşaya tla uğradıktan sonra, 
bu ikinci iskeleden, saat tamam 
14,19 da köprüye müteveccihen 
hareket etti. Yolcular köprüye çık
tıkları vakit saat 14,32 idi. 
Kadıköy - Köprü yolculuğunun 

böyle 40 dakikadan fazla sürme
sine sebep ne?. Sebep ~u: Vapur 
Baydarpaşaya geldiği vakit uzun 
zaman tren bekledi. Tren neden 
geç geldi, orasını bilmiyoruz, 

Fakat, muayyen saatte, muayyen 
venle buhınmak mecburiyetinde 
olan bazı yolcular, o gün işlerine 
ll\'Ç kaldılar. 

B"ÜBHAN CEVAT 

PC>LlS 
VE 

.MAHKEMELER 

ilk ve son 
günah! 

İsminin ve adresinin yazılma -
masını rica eden genç bir bayan 
geçen hafta bu sütunda •para aşk. 
tan üstündür. serlevhasile çıkan 
ve zengin bir kadın uğruna 6 yıl
lık karısını feda eden erkeğin iha
neti münasebetile duyduğu tees
sürü bildirerek bu sözün her za
man doğru olamıyacağını, serve • 
tin her zaman aşka galip gelemi· 
yeceğini gösteren aşağı.daki hakiki 
macerasını anlattı: 

•-Ben 6 yıl evvel sevişerek ev. 
lendim. Kocam genç, güzel bir ke
manistir. Onu ilk defa bir kon • 
serde görmüş ve kendisinden zi
yade kemanını beğenmiştim. Fa
kat sonraları, sürüklendiğim bu 
sesin sahibine de daha üstün bir 
Jc..ı/,vetle bağlandıWını anladım: 
Evvela sesine, sonra kendisine a
şık olinuştum!. Hem öyle bir sevgi 
ile başım dönmüştii ki .. Evlenmi· 
yeyim diye anamn, ,babamın yap. 
tıkları bulün ısrarl;µ-, bu fakir a
damla kat'iyyen mes'ut olamıya
cağırna dair akrabalarunızın ileri 
sürdükleri tek.mil fikirler anlaşan 
kalblerimiz önünde birer birer 
dağılıp söndüler. Evlendik ve u
zun yıllarca da pek mes'ut olduk. 

Sade izdivacımızın ilk aylarında 
değil, müteakip senelerinde deci
hana sığmıyacak kadar hudutsuz, 
sonsuz bir saadetin kucağında baş
başa yaşadık . E-.;imiz fakir ve çok 
mütevazı idi. Kazancımız ancak o
nun bir mekteptekı kıt musiki mu. 
allimliği maaşına ve bir de aras:ra 
iştirak ettiği konserlerin getirdiği 
mahdut paraya münhasırdı. Fakat 
idoremizi bilivor, hesapla harcı -
yorduk. Bazan ayl ığın geciktiği za
man lar, aç kaldığunız günler oldu. 
Aldırmad.k. Elektı:ik parasını ve
remeyip mum yaktığımız geceler 
11ecirdik. Güldük!. Elbiselerimiz 
eskiyıp giyinemeyince kendi ken
dimizle latife ederek işin fecaatini 
geciktirdik. Gidemediğimiz eğlen
celerin, mahrum kaldıgırnız gece 
toplantılarının gıpta ve acısını e
vimizde sevgi denen o bambaşka 
duygu ile uyuttuk. Fakat, her yok. 
luğa göğüs gerecek bir yasta olan 
ikimiz de hiçbir gün, hiçbir gece 
saadetimizden şüphe etmeyi bile 
aklımıza getirmedik. Dünyaya 
meydan okuyan aşkımızın kudre· 
tile sefaleti, yokluğu yok etmiştik. 

İzclivacımızın beşinci senesinde 
de mütekabil a:;l<ımız hiila ilk ta. 
nışma anlarındaai sıcaklığını. müş
terek hayatımız bir pınar suyu te
mizliğini muhafaza ediyor ve her 
yokluk bu çift silahumzın önünde 
yenilip kırılıyordu: Sevgi ve g~nç
lik ... 

İkimize de bu yeknasak yaşa -
yı.ştan, birbirinin ayni yıllardan 
bıkkınlık geliniyordu. Çünkü bi
zim için hayat ve yaşamaktaki ga. 
'"e; yalnız beraber olinaktaıı do -
ğan saadetin tam kendisi idi ve bu 
saadetle son yıla kadar bir gün bi
le sendelcmemiş beyaz, temiz ha
yat=m en küçük bir leke ile bile 

HALOK CEMAL 
(DEVAMl 3 ~c.cii sahi}edeJ 

tının meaahai satbiyesi 18,499 ki· Kaltenbtıh Bedin Üniversitesi 
lmııetre murabbaı, nüfusu 59,217; kurslarına devam etmek için 1936 
Tabiti - Morea adaları: mesabai da Amerikadan ayrılmıştı. Berlin
ııathiyesi l,IM7, nüfusu 30,950; Tu.. de, bir Alman gazeetsinde röpor. 
amotu ve Saumoto adaları: Mesa- tajlar yapan bir genç kızla ~ı 
hai sathlvesi 860 kilometre murab- ve evlendi Bu suretle Alman pro
baı, nüfwıu 4,346; Makahea adası: paganda çarblarına karıştı. 
25 kilometre murabbaı, nüfusu: Ferdonenin karısı da Al.n;an de-
992; Gambier adaları: Mesahai sat- iiiJmiydi?. 
hiyesi 30 kilometre murabbaı, nü- --------------! 

Adana ve Beşiride 
petrol kuyuları 

Beşirideki petrol aram& grupu, 
sondaj filetleri ile yeni bir kuyu
nun açılinası :iııine evvelki gün baş
lamıstır. 

Feci bir av dönüşü 
Kozan 20 (Hususi) - Akçeli 

ıısak köyünden Ali oiilu 17 Yasla
rında Mehmet avdan dönerken iki 
köpeğin hücumuna ui!raınış ve kö
peklerle mücadele ederken, elin -
deki çiftenin bir ııözü a tes alrruş ve . 
oacal7ından al!;ır surette yaralan -
ımı.ı;tır. Fazla kan zayi eden Heh
met bir gün sonra ölmüştür. 

__ A_v_r_u_p_a_H_a_r_b_in_in __ v_e_n_i _M_ıe_s_e_ıe,_ı_e_ri_, 
tusıı 1,559; Markiz adaları: Mesa
hai sathiyesi 11,274 kilometre mu
rabbaı, nüfuııu 2,400; Tubuay ada. 
!arı: Mesahai sat.biyesi 124 kilo-

Nerıy~ g.idebılir, nasu kaçardım?. 
Bir gün bir fırsat bulrl Jrr., evden 
Qktım, doğru mektebe gittim. O
nu çağırttım. Biribırım zı görıiııce 
öyle bir sarı.ştık ve öp~.ük ki.. ha. 
yatımda bu iırun hummalı zevkı
ni unutamam. Ta Çam!ıcaya ka· 
dar gittik. Saatlerce knı.ıştuk, be
ni kandınyordu: 

- Perşembe ceceleri ya sen so
kaiia çık, ya beni arkı\ kapıdan i
çeri al .. 

Muvaffak olmak içiıı cesaret la
z.ı- r. Herşeyi goze aldım: Peki, 
dedim. O haftadan soıı;-a her per. 
iembe akşamı bekler, her kes 
uyuvunca onu yatağıma alır sa • 
baha karşı bırakırdım. 
Başka gelebileceği geceler için 

de koluma ip bağlar, sicimi pen
ceı eden aşağı sokağa sar!tıtırdım. 
Gelebılırse karanlıl>·Ja bu ipi bulur, 
çeker çeker, bileğimi sallıya sallı
ya benı uyandırırdı. O zaman yi
ne iner, onu alır; yürek üzüntiile
rı. bınbir tiırlü korku içinde bile 
olsa odama getirır, geceyi ornınla 
geçırırdim. Uç defa da gebe kal
d:m ve ölümü göze aldırarak kür. 
taj yaptırdnn. Fakat, sonra ne 
oldu?. Mektebi bitirir bitirmez 
Vana !!itti ve beni unuttu. 

metre murabbaı, nüfusu 1483; Bu
rula - Rimaturu: Mesahai sathiye
si 40 kilıı>metre murabbaı, nüfusu 
1,591; R<ıra: nüfusu 267 dir. 

Amma, ben onu çok zor unut
tum. Unutabilmek içın hislerimi, 
kalbimi, kafamı zorla değı.ştirdim. 
Nihayet alışımı. Şimdi belki yir
mi beşinci fu;ıkrmla yaşıyorum. 

Ve .. annem, babam.. kom.şula -
nrn benı hala orta mektepteki A
sfunan bilıyorlar. Varsın onlar öy
le bilsinler. Ne çıkar?. 
Anladın mı beyefendi, işte ma

ceram. 

Ayselın hikayffi daha tuhaf. O 
da hır gece kollarımın ar,sında ağ. 
lıva ağlıya anlatmıştı: 

- Bakrrköyı.in<ie oturuyorduk. 
Bilmem sen tanır mısın?. Şimdi ik
tısat bankasında: Re,at. Mahal
lemizin en gıizel, en göze çarpan 
delikanlısı o ıdi. lkıde bir bana 
mektuo ooönderir, yolumu bekler, 
kartlar arkasına fiirlel' yazar, kom
şu kızları gelır, onları bana okur
lardı. Hele ıstasyona gezrneğe çık
tık mı?. Muhakkak arkamızdaydı. 
Sandala bıneriz o da. Balığa çıka
rtt o da. San.ki beniıp göil?'em. Fa. 
kat, hiç alduma:ııdım bıle. Yal • 
nızdım, kimıieaizdim, aşksızdım w .. 
bi:raz da mahafazathdıın! Erkek
ten, genç erkekten ödü:m kopardı. 
Fakat, günler aeçtikçe onun in si· 

Diğer taraftan Adana ve Beşiri 
civarında müteaddit petrol kuyu
ları daha açılacaktır. 

yalı gözleri sanki zotla gözlerimin 
içine giriyor ve beni bırakmıyor, 
göz kapaklarımın içinde yuvarla
nıyordu. 

Yine bir akşamdı. Beş kız arka
daş kolkola girmiş, gülüşe oynaşa 
şen ve kahkahalı Sakızagacına gi
diyorduk. 

Deniz kenarı kalabalıktı. Nasıl 
oldu, pek farkında değilim. Kar. 
şmııza beş kişilik bir erkek grupu 
cıktı. H~si de bizim mahallenin 
ı;ocukları. Reşat da içlerinde!. O, 
nasılsınız, geziyor musunuz?. Fi
l.in derken dört ar kadasırn dört 
çift oldular. Ve .. benimle Reşat 
iki başta iki tek olarak yürümiye 
başladık. 

Böyle ne kadar yürüdük bilmi
yorum. Meliha bir aralık: 

- Ayol siz ne dıye öyle yapa
valnız yürüyorsunuz. Reşat Ay
sele refakat etsene .. 

Dedi. Re at, o baygın iri siy•?ı 
gözlerini gözlerime dikti. 

- Müsaade ederlerse .. 
Diye yanıma geldi. Mahçup, ür

kek, fakat çapkın koluma gırdi 
Bu onun koluma, benim çiltler ka
filesine girişimizdi. Nıtekim de öyle 
oldu. Ve .. bak şimdi de senin kolla
rıncn arasındayun. Bu kimbılır 
kacıncı?. 

Artık yetıınez mi hikayem?. 

Nur, Nihal, Nermin, Melek .. Hep
sinm macerası da onlarınkine, on
ların gözyaşlarını akıta alata an . 
latt>klan da.lııınhk ve kurbanlık 
hiüyelerine benzer şevler. Fark 
yok, ve .. daha acsı bütün bunların 
ismi ve şahsiyeti: 
-Kız!. 

Türkçede kızın tek manası var
dır: Ergen. 

Buna: 
- Er:cekle birlik olmamış .. 

da denebılir . .l:Ppsin•ıı de anası, 
babası, kar:lqıe:ı, evi barit. var. 
Ve .. hepsi de semtlerinin, 

- En iyi.. 
Ana ve babalarının: 
- En namuslu. .. 
Dedikleri. öyle bildikleri kızları. 
Naranda, muhakkak ki bun • 

!ardan birisi. Onda da yalnız et 
güzelliği, bud güzellif!i, göz güzel
liği var. En güzel şürler kadar gü

zel, sevimli .. Uzun boylu. ~ı, ııö
zü, saçları, manto ve şapkasının 
kürkü hep bir renk le. Yalnız bu 
ahenk, bu koyu kumral ve açık 
kahvemsi renklerin beraberliği bır 
insanı çıld;rt.mak, tapındırmak i
çin yeter. Halbuki, yüzü, kalçala
rı. teni, konın,u.şu, adım atışı , kah
kahaları dei:ıl hır erkeyi, hır or. 
duyu bıle kendısine esir edecek 
kadar güzel. 1;<>k güzel, canlL He
le öyle b ı r sarJışı, öp~üşü var ki! 

Fakat acıyorum. Genç bir ka
dının, taze bir kadının karşısına 
hemen çıkıveren hır erkeğe bile
rek, isti ı crek, duyarak candan a
şık oluverisine, kendi.sini bırak> 
şına acıyorum. 

Bunlara cemiyet henüz: 
- Ka hbe. 
- Oruspu. 
- Sürtük! .. 
Ad .nı verip aamgasını vurma. 

mıstır Bunlara lukiiyelerini din
ILyc nl~r sadece: 

- Kanak kızlar .•. 
(Devamı vaT) 

300 &ene evvelki bir hikaye .• 
Çok eskiden yıız:ılmış bazı eser. 1 

)er var ki zamanında ya anlaşıl
m-amış, yahut sadece okunarak 
geçilmiştir. Fakat istikbal için bun
lar birer kehanet mecmuası ol -
mlC!tur. Ya:ıaııın böyle bir mak -
sadı yoktu. Fakat hayal mahsulü 
bir roman bir gün geliyor ki baş
ka bir kıymet kazanıyor. Çünkü 
hakikat ile nisbekn uygun düşü
yor. 
Meşbu Fraruu.z romancısı jül 

Vern in ~~- asırdaki romanla • 
rmda anlattığı tıirlü vesaitin, ha
vada, denizin altında işliyen çeşit 
çeşjt côhazların l.ıır gün gelip na
sıl ha.kil.ate ben-ıedilderi görül -
dü. Hunlar gibi çok evvelden, da
ha 17 inı i asırda yazılmış almanca 
bir hikaye de bugiin pek başka 
bir .:l.emmiyel k&zanmış oluyor. 
Erbabının tetkik edip yazdığına 
göre b.u romanın 'bir kahramanı 
vardır. Kendinde yaradılışın fev
kinde bir kuvvet gören bu kah
raman kendisini eski Yunanlıların 
ve Romalıların meşhur mabudü 
.::ıpiterin yerine ko)·arak cberşeyi 
xılıcıuın ucile halletmek. dava • 
smdadır. Gittiği şehirlere şu tek
lifi ediyor: 

- Ya bana teslim olursunuz, ya
hut kıliclan geçersiniz!. Etraftan 
ses çıkarılmadıkça jupitcrin cür
eti artmış, artık kendisine itaat e
den şehirlerden bazı kimseleri se
çerek onlarla birlikte Almanyayı 
herşeyin fevkine çıkarmanın çare
lerini araştırmıştır. 

Yine bu jupiter Avrupada ne 
kadar memleket varsa bunlan ü. 
çe ayırmış: Birincilerde ne kadar 
adanı varsa kafalarını kesmiş, 
.ikincilerde ne kadar adam varsa 
esir etmiş, üçüncülerde de pek 
cfu''etli, görüpelt adamlar bulun-

doğunu görerek bunları da kendi 
hesabına başka memleketleri zap
tetmeğe memur etmiş. 

Hayal mahsulü olan bn hikaye
nin yazıldığı tarihlerde Avrupada 
Danimarka ile İsveç kralları pek 
ehemmiyetli birer mevki almışlar
dı. Gerek bunların, gerek İngiltere 
kralının bu işlere itiraz etmiyerek 
jupiteri serbest bırakacakları da 
romancı tarafından kat'iyetle ya
:r.ılmış. Çünkü bu hükümdarlar za. 
ten Alman neslinden oldukları i
çin Almanyanın fütuhatına ses 
çıkarın!Yacaklarmış. jupiter bu 
suretle Almanyayı büyüttükten 
sonra artık dünyada kendi kendi
ne devamlı bir sulh tesis etmiş o· 
luyor. Cerman sulhu, 

Bununla beraber bu eski hikiye 
yi tetkik etmiş olanların dediğine 
göre bu romanı yazan muharrir -ki 
uzun bir adı var: Grimmelslıausen
hiçbir zaman istikbalin vekayiini 
vaktinden evvel keşfederek söyle
mek iddiasında değildir. Bilakis 
kendisi her türlü siyasi emeller. 
den, fütuhat hulyalarından uzak, 
az çok şakacı bir kalem sahibi i
miş. Yalnız şu var ki herhangi bir 
eser, hususile başından sonuna ka
dar mükemmel bir heyeti mecmua 
teskil eden bir lıikiye öyle sadece 
bir san'atkarın hayalinin mahsulü 
olmakla kalmıyor. San'atkllr mu -
bitinin yetiştirmesi oldnğuna gö
re o da herhalde asrındaki Cer -
manlığın temayüllerini sezmiş, et
rafında neler söylendiğini iyice 
dinlemiş ve bunları romanındaki 
eşhasa malıebniştir. 

Üç asır evvel yıızıhııı bir hl. 
ldlyenin bugün meraklı bir bahse 
mevzu tqlı:il etmiş olma&t da bun
dan. 

• • 

Kışın korkunç ihtimalleri 
Vazan; Ali Kemal SUNMAJI 

Gelecek kışın Avrupnda işgal 
altındaki yerler için kıtlık demelı 
olacağı şimdiden söyleniyor. 

Avrupa harbinin iktısadi cephe: 
sinden de muvaffakiyetin kendi 
taraflarında olacağma İngilizlerin 
kanaati sarsılmamıştır. l\1otör har· 
bi kadar çabuk neticelenmese de 
iktısadi harbin ağırliğına rağmen 
sonu muvalfakiyetli çıkacağı ka· 
naati onlarca bir takım hesaplar• 
istinat etmektedir. İngiltere il• 
mihver devletleri arasındaki ınii· 
cadelenin en şiddetli bir salhasın• 
girilirken İngiliz noktai nazarına 
göre vaziyeti şöv le tahlil etmek ik
tiza ediyor: 

Almanya harp başlamadan ev • 
vel birçok mevaddı iptidaiye bi· 
riktirmiştir. Fakat bunlar vasi 
mikyasta sarfedilmiştir. Çüııkil 
harp malzemesi yapmak lazım ge
liyordu. Danimarka, Bolanda ve 
Belçikanın istilası üzerine Alman· 
ya bu memleketlerden yiyecek 
maddeleri almakta zannedildiği 
kadar muvallak olamamı~tır. Çün· 
kü istila edilen memleketlerin 
harp yüzünden istihsalatı azalmış
tır. Fakat buralarda ne varsa alı. 
narak Almaııyaya götüriilmüyor• 
mu?. Götürülsebile işğal altındaki 
yerleri açlığa ınabkfım bırakmak 
cranın ht1lkın1 is.yana sevketmesi 
ihtimali ile Alman işgal kuvvet · 
lcri uğraştıracağı içİ!ı Alman\a • 
rın bu cihetleri diişiineceı;oi tabmiıı 
edilmektedir. 

İşgal altındaki memleketlerin 
istihsaliıtıııı alarak harbe devanı 
etmek en hatıra gelen bir yoldur. 

Son on senedir Almanyada zi· 
raat işleri tamam.ile motörlii vesa
itle görülüyor. Bunları işletmek 
için yakacak maddeye ihtiyaç 
vardır. Usta ziraat amelesi kar se
nedir İta!~ adan getiriliyordu. Slo
vakya, Macaristan da Almanyaya 
rençber yollardı. }'akat artık usta 
işçi oralardan da gelmez olmuştur• 
Sonra Lehistanda mecburi olaraJı: 
köylülerin ~alıştırılması da bekle
nen neticeyi vermemiştir. Çünkü 
asıl liizım olan erbap çiftçinin gö· 
receği iş de iş saatlerini arttıruıak 
da zannedildiği kadar faydalı ol· 
mamıstır. 

İngiliz tarafı Almanyadaki ça
lışma ve çalıştırma usullerine ba
karak bunlardan alınacak netice
yi ona göre tahmin etmektedir• 
Mesela fazla mesai yapılan yer • 
lerde ücretler de artmış. Sonra yi
yecek vesikalarındaki miktar da 
arttırılmış. ışı bırnkaıılar da üç, 
dört hafta hapse malıkfun edili • 
yormuş. Fakat bilhassa kömürdell 
petrol ~ıkımlan fabrikalarda, sııııi 
vağ istihsal edilen yerlerde işç>
lerin hastalandıkları görülmekte, 
kazalar artmaktadır. 

Denizaşırı yerlerden gelen, bil• 
hassa harp sanayii için elzem olan 
mevaddı iptidaiye Holandanın. 
Belçikanın müsteınlekelerindeıı 
getirilerek Almanyaya satılıyor. 
du. Artık buna imkan kalmaınır 
tır. Holandanın şarki Hint miis
temlekesinden gelen kauçuk % 33 
iken bn miktar artık İngilizleriJ1 
eline g·eçmiş bulunuyor. Dünya 
kauçuk istibsaliitının % 85 mikta· 
rı İngilizlerdedir. Belçikanın Al· 
rikada.ki Kongo müsteınlekesindell 
de bakır geliyordu. Bu da artıi' 
gelmez olmuştur, 
Erbabının tahminlerine göre 

Kongonun 10 milyon ton ihtiyat 
ha.kırı vardır. Daha bu yolda bit 
çok rakamlar sıralamak mümküıı• 
dür. Fakat sözün kısası şudur: 

İngilizlere göre Almanya daim• 
abluka altındadır, bundan kurtu· 
lamamıştır. Her ne kadar İngilte
reyi abluka altına aldığını söylc
mis ise de. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
Belediye mahalle 
arasında bara nasıl 
müsaade ediyor? 
Suadiyede Çınardibi Noter 

sokağında oturanlardan aldığı· 
llllZ bir mektupta son günler. 
de burada içkili, çalgUı, danslı 
lokanta namile bir bar açıldığı 
bildirilerek bütün mahalleli· 
nin huzurunu kaçıran böyle 
gürültülü bir hara mahalle a· 
rasında müsaade verilmesini 
teessür ve hayretle karştladık· 
ları kaydolunmaktadır. Me~· 
kfır barın mutfak ve hd&sının 
da tam evin bitişij:ine yapıldı· 
ğına işaret olunan rue:ıkfıt 
mektupta bi!ilhare şöyle de • 
nilmektedir: cMcde1'i kanıl· 
nun 661 ınci ve 662 inci mad
deleri iıöJ'le ruürsse,,.lerin nııı' 
halle arasında bulunanuyaca· 
ğını .>mir olduğu halde beledi· 
yece bwıa ııastl mü"3ade o • 
lunm114tırr?. Vııli ve beledi:;~ 
Reisimizin nazarı dikkatiııJ 
celbetmenizi rica ederiz.~ 



--o- J 

'•4Lozan günü 
z,,~ s~~nıın uz carşamba ıtünü J:,o.. 
nı~ e .;ı;nun imzasının vıl dönü

usadtf bulunmaktadır. 
büyük u~asebetle Üniversitede 

ıner · r;;s <le !te asım. Yapılacaktır. Me-
bır Pl'Ofeaö ltlur B. Cemil biL>el ile 
lebe nutuk r, .hır doçent ve iki ta-

Sövlveceklerdır' ---.,.__ . 
F eshane fabrikasında 

bcfterdard 8 .. Fesh a umer banka ait 
Yan~;:\ menaucat fabrikasında bir 
"ıkaın ~lanıııcı olmustur. Yün 
ili a daırelerinde vali süzııeci
le~ ~anında bulunan elektrik tel-

ontak Vapmıs ve alev cıka
!'arak va· .. . ıı sılZııccini parçalamıs _ 
e;ı da ate.• sondürülmüştür 

bombardıman edi!di 

esnafa Belediye 
ceza kesti! 

En çok cezayi icap 
ettiren suçlar hangisi ? 

Son bir haıta içinde belediye 
müfettişleri tarafından sehri.nı.izde 
167 muhtelif esnaf ve müessese 
para cezasile ceza1andırılnıı. 

Bu meyanda 6 lokantacı, 2 hel
vacı, 1 iskembeci, 3 berber, 4Q fı
nnc~ 15 gazinocu, 12 aşçı, 26 ka
sap, 16 plaj müsteciri ve müstah
demi, 1 şekerci, 2 köfteci, 11 kahve
ci, 1 manav, 7 muhallebici, 4 tü -
tüncü, 7 bakıkal, 2 sebzeci, 3 sütçü, 
2 rakı fabrikatörü, 2 makarna fab
rikatörü de ceza ııörmüslerdir. 
Bunlardan başka muhtelif fınn -
1ar tarafından çıkanları 840 ekmek 
de noksan vezinden müsadere e- ı 
dilmis En mühim ceza yiyen mü
esseseler Sunlardrr: Kızkulesi pla
jı, Sı:ıor plajı, Büyillcada Yürükali 
plajı, Büyükdere rakı fabrikası. 
Balatta ekmekci Kasım, bakkal 
Filip, Yıldız makarna fabrikası li
mited şirketi. 
Bunların arasında en wk ııörülen 

suçlar ise; küsat ruhsatiyesi ve 
tarife bulundurmamak, muayene 
cüzdansız müstahdem kullamnak. 
kalın ~tlarla mal satmak ve 
emsali &eYlerdir. 

tayyarelerinden 4 bombardmıan 
ve 7 avcu tavvaresi dü.süriilmüs -
tür, 

Hitler'in nutku 
sulh ve iatikbal 

(Başmakaleden devam) 
madığına µ;öre Hitlerin umumi tek
lifinin daha zivade harbi şiddet -
Iendireceğini ummak yerinde o
lur. Belki de Alınan devlet şefi 
tarihin ileride kaydedeceği mes'u
liyetleri kendi üzcriuden atmak 
veya hafifletmek için bu teklifi 
yapmış bulunmaktadır. 

Herhalde Bitler makul, mantıki, 
insan haklannı iadeye prensip iti
barile la7uftar, üzerinde görüşüle
bilir esasları muhtevi açık bir tek
lif yapını· olsaydı belki de IDgil_ 
tere ile masa başına oturup bir 
kere sulh ,·aziyetini görüşmek 
mümkün olabilirdi. Bu yapılma -
dıkc;a sulhun iadesine imkan ve 
ihtimal olamıyacağı ,.e bilakis 
şimdiye kadar olanlardan daha 
kanlı ve daha müthiş bir harbin, 
betti, dünya harbi halimle devam 
edecejti muhakkal<tır. I:litler, ingil
tereden teslimiyet beklemekten 
"iyade ~u hakikaten sulha ve 
milletlerin ha) at hakkına taraf -
tarsa bunu tahakkuk sahasına isal 
ede<ek ve sulh çarkını i•letebile
cek imkanları ortaya koymalı idi 
ve koymalıdır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Adliyede buiünkü 
tenhalık. 

* Yunan sularından ııeçecek 
tekmil l!emilerin hu sular daJıilin
de telsizlerini kullanmaları Yunan 
hükiımetince menolunmustur. Bu 
karar şehrimizede bildirilerek a
lakadarlara haber verilmistir. * Altın fiat.laı 2220 kurusa in-
m~ir. • * Belediye fen heyeti müşavir
lerinden B. Mustafa Hulki asale .. 
ten trarnvav, elektrik umum mü
Q;ürliii(ürıe tayin olunmustur. * Amerika limanları ile Yuna
nlstanın pire limaru ar115ında sefer 
yapan Yunan vapurlarının bu se
ferlerini limanırnıza kadar uzat
maları için calısılmaktadoır. * Perapalas oteli sahibi M. Mis
ibahı dol.andrrmaktan maznun Ye
menli tüecar Galip Efııani dün ,.... 
live 6 mcr cezadaki temvizen ııörü
Jen muhakemesinde tekrar beraet 
etmi•tir. 

eni bir rivayet dc.nafcERÇEvE--~ 
SU!~ ~e~~~Jk~i~~d~~r~!yo~!~ Hitler konuştu 
mücadeleye devam edecek, nazi • denberi bilirsiniz ki, istediğim şey (Birinci !ahifeden devam) bu unsura İn&rilizlerin ilive ede-
zim ve fasizm rejimleri yıkılma • harp değil, hakkaniyet dahilinde , İşte, Ahnanyanın hakikateıı. ceği maddeye bakar. Bu madde 
ılıkça, bu memleketlerle oulh yap- bir sulh devresinin kurulmasıdır. en kuvvetli olduğu şartlar or- ya bir anda dünyayı yepyeni ve 
mıyacaktır. Vakıa birçok müşkü- Ben daha sivillere karşı harp em- ta.<mda, resmen IDgiltereye U- hiç beklenmedik, harpten ve ö-
lit ile karşılaşacağız. Fakat sonun- ri vermedim. Fakat bir gün kafi "attığı el!. Bu elin uzanışı, İngi- lümden beter bir sözde sulh dw-
da herhalde zafere kavuşacağız. savaş başlarsa Çörçil Kanadaya liz ve Alman kudretlerinin nİ5- resine sokacak, yahut Almanya. 

Bitlerin teklif ettiği şartlar dni- gidecek, fakat İngiliz imparatorlu.. bet ifadesini ve birbiri önün - yı bütün azamisile şahlandıra-
resinde sulh yapmanın imkanı yok.. ğu da yıkılmış ola<aktır.. deki tereddüt ve tahaffuz gay- rak büyük kan ve ateş depola-
tur. Bitler, büyük bir imparator- Bitlerin nutkıma karşı İngilte - retini, Alman cephesinden ap-
Juğun yıkılacağını söylüyor. Şim- renin vaziyeti malôm olmakla be- açık ilin ediyor. nnı patlatacaktır. Bn arada, 
diye kadar söylediği sözlerin eıı. raber Londra radyosunda da Fran- Böylece, üç dört gün evvel Sovyetlerle İngilizlerin birbiri-

! · sız! -' ı "Ik ı k k d ·• 'b Al ne gizliden gizliye uzanan elle-doğrusu budur. Bu mücade cnın ar namına şu sö .... er söy enmiş- ı o an ay ethgim eı i, -
sonunda bir imparatorluk yıkıla- tir: •Robespiver FransaSI, Vi.ktor manlarla İngilizler arasındaki ri de bilhassa rol oyruyacak. 
<aktır. Fakat h~ hak ve adalet 1- Hügo Fransası, jores Fransası öl- uzlaşma istidadı, Almanlar ta- Bekliyelim!. Dünyanın asli 
çin mücadele eden Büyiik Britan· medi, ölıniyecektir, ralından Te Alman unsurile netice yoluna girmesi için bir 
ya imparatorluğu değil, asırlar - Hakiki Fransızlar, Bitler Al _ yüzde l üz hazırlanmış ve tak- kaç Arün kaldı. 
danberi kurulmuş dünya nizamııu manyasının bütün kuvvetlerini kı- elim edilm~ demektir. Herşey, NECiP FAZIL·RlSAKÜRM 
bozmak, beşeriye!i Cermen esi ; rncıya kadar mücadeleye devam -----
yapmak istiyen Bitlerin tasavvur edecektir. Fransa, düşmanın zan- Asker gÖzİJe S PO R 
ettiği büyük im:ıı.aratorluktur.> nettiitinden daha kuvvetlidir. Ya-
Alınan devlet reisinin raybştağ- rın, Vişi hükfunetine rağmen ye- h ı Mu'')a"' yı"m pchlı" -

da söylediği nutuktan bahseden AL niden kalkınacaktır. Cep e er 
ınao ırazeteleri, Bitlerin son defa Hakiki Fransızlara hitap ediyo- d 
aklıselime müracaat ettiğini tcba- ruz: Zaferden haliis giınüı:ün arife- (Birinci sahifeden det·am) VaDID mey aQ 
riiz ettirmektedirler. sinde bulunduğunuza emin olu - hareketleri muhtelif 11azılanmızda 

İngiliz devlet adamfarı, iogilte- nuz. Zaferden ümidinizi kesmeyi- tetkık etmiştik. Her iki ihtımalde OkUmaSI 
renin üç senelik bir harbe hnır - niz. Zira yalnız değilsiniz. l\til - de Alman11a11ın maruz kalacacjı 
!andığını söylemişlerdi. Hıtlerin vonlarca kalb, hürriyetinizi iade milşkü.lô.tı lıesaplamaqa, muvd -
nutkuna göre Almanya beş sene - için rarpıyor. Medeni dünya, bar- faki11et <Uırecelerini ta11ine ça(ış
lik bir harbe hazırlanmıştır. barlığa karşı mücadeleye hazırla- tık. Hitler'in dü.n akşam verdim 

Çoban Mehm~t 
diyor ? 

ne 
Bitlerin nutkunu esas ballan nıyor.. nutuk bu hususta 11eni bir işaret 

itibarile şu suretle huliısa ehnek MADRİTTE SULH oldu. Alman11anın ııeqane şefi de Mülfıvim pehlıvanın son ııün • 
mümkündür, MÜZAKERELERİ l\tİ?. fnqı'ltere". e taarruzun kola"ca ne-·• • !erde Tekirdatılı Hüse>ine mev-

cHarici siyasetimizde deınok - Sofya 20 (Hususi)- Bugün bu- ticeleneceqinden kat'i bir itimatla dan okudukunu ııazeteler va;..nış~ 
ratlardan daima mulıalefet gör - r'l,da rkan bir şayiaya göre, Hitle- bahsetmedi. Bir miktar tehditten Müliıviın. Tekirdağlı Hüscvinle 
dük ve harbetmeğc rnecDur kal - rıiu sulh teklifi üzerine, İspanya sonra nutkunu sulh teklifi ile baii- Krrkpınar güreşinde k~rşıl~mak 
dık. Faşinn ve nazizim Ital) a ile hükumeti İngiltere ile Almanya a- ladt. istcmisti. Fakat ecnebi labliyetin
Almanya arasında bir kan kardeş- rasnda sulh tnasswunda hıılun _ Anla.~ltijor ki, İnqiltere11i ze<Uı- de oldu~ için ııureşlere kabul 
liği vücude getirmiştir. Bugüne mayı n hatla sulh şartları üze - 1e1Jcbilecek ~·e11a sııkut ettirebile- olunmamıstı. 
kadar yapılan işler, hedeflerimize rinde l\Iadritte yarı resmi surette cel; qibi qörünen taarruzlar Alman Mülayim bu sefer Hiiseyinle ve-
varmak için, --iriştiğimiı; tesebbüs- müzakerelere haşlamayı tasarla- .~efleri tarafndan dahi kolaıı te- nişinciye katlar ııürcsmt:O: ıstivor-
lerde hiç de yanılmadığımızı isbat mıştır. ldkki edilmi11or. muş. Ve puvan heı;abile ~smem 
etmiştir. Fakat karşı tarafın ne ka- İngiltcrcnin sulh sartlarını Gc- · !ki qü.ndür qazeteleri isqal eden diyormUş .. Muharririmızi bu me-
dar yanılmış olduğunu bugünkü ncral Lord Gordu vasıtasilc Mad- Cebelüttank meselesini dün fspan- seleyi tetkike memur ettik. Müla-
vazi) et gösterir. lngiltere. şimdi rite tebliğ edeceği de yine bu riva- 1jadaıı başlıijacak bir kara taa~u yim şunları söylemiştir: 
Alman - Sovyet doo;tıug· unu boz- yet arasmdadır. t ık k tın ,.,.k ı,.;;,,.... _______ ...,____ ihtimaline nazaran c ı e ı ... · - Ben, Hüscvıne meydan oku-
maga çalışıyor. Bunun da boş bir Ad Buqiin de a11ni mevkie ııaPtlacak yorum. Sırbistana dönmeden son 
haky~deıı ibaret oıacaı:ııı ı:öre - liye ve Nafıa ha;·a ıaarruz1armı qözden qe~re- olarak bir ııüres yapacağım .. o. 
ce tır. Biz, Sovyetlerlc her şeyi Vakili eri geldiler cei;iz. Hitler, diinkii nutkunda; ser· beni şit.ndıye kadar serbest ııüreste 
evvelden konuştuk ve hallettik. best kıı!nı•• bu"tu"n ALman "uvvet- ı· 
O · · ın· d Adi' v k'J' F h Ok ~ " malı up edemedi. Puvan hesabile 

nun ıçın gHterenin bu yol a ıyc e ı ı et i ~·ar ile !erinin İnqiltere11e karsı teksif etli- olan mağliıbıvetimi kabul etmem. 
sarfettiği gayretler beyhude ola - Nafıa Vekili General Ali Fuat lccem~den bah.•ettiqı·· icin Ceb. e_ıüt- B' b' 
caktır. Nüfuz mntaL.aları ayrıl - Ccbesoy im sabahki ekspresle An- tank, .. h,uc" .. m••n•• birde hava sılah- lI' ırimizin sırtı yere gelinciye 
mıştır. Şimdiye bdar birbirimizin karadan ~ehrimize gelnıj~Jerdir. ~ ~ ~ , kadar ı;ıüreş istiyorum. 
bu IDJntakalarma hiçbirimiz ka- Nafıa Vekili ~ehrimizde bazı tet- lan bakımından incelemek !iizım- Muharririmiz, Çoban Mehmcd.i 
rışmadığıınu gibi, hundan sonra kikler yaııacak, Adliye Vekili de dır. Çünkü serbest kalmıs Alman !(Örerek fil<rini sormuş. Bakuu.ı 
da karısmıyacağız. İmralı cezaevinin genişletilmesi i- kuuvetlerinin fnqilizlere karsı iki Çoban ne diyor: 
• Ben, bugün sulh teklif ettiğim çin mahallinde bir tetkik seyahati cepheden harekete qeçirilmesi de - Mülayim hu sene çok iyi ve 
zaman, korkaklıkla itham edile _ icra edecektir. mevzuıı bahstir. idman üzerindedir .. Hüseyin, onu 

İLK VE SON GÜNAH! 
(Z inci sayfadan devam) 

kirle!memiştim. Fakat bir gıin bir 
tesadüf bana ömrümün en acı ız
tırabıııı verdi. Aradan uz.un zaman 
geçmesine rağmen bunu hala her 
hatırlayışta kendimden utanır, 
titrerim: 
Kocamın hususi keman dersi 

verdiği talebelerinden birmin çok 
zengin fabrikatör bab:ısı; c.ğlu -
nun isim gününde bir eğlence ter_ 
tip etmişti. Paras..zlıktan sinema
ya., eelenceye gidemediğimizden 
evde yalnız kalıp sıkılmamamı is
tiyen Bedi beni buaile toplantısına 
beraber ııötürdü. Kıyafetim çok 
sade ve ııösterişsizdi. Fakat bil -
mem neden fabrikatörün büyük 
oklunun fazla nazar; dıkkatini cel
bctmi.ştim. Bu; Nejat isminde 32 
yaşlarında, uzun boylu. yak;şıklı 
bir ııençti. Çok kibar bir giyinL;i 
durgun, fakat konuştuğu vakıt her 
kesi dinleten bir ifadesi v ardL He
le gözlerindeki manalı bakışlar o
nu her ııören kadın başını üz.erine 
çevirecek kadar ku vvet!i idi. Bana 
tabiilikten fazla bir alaka, kocama 
taşkın bir ihtiram gösterdi. Bir a.. 
ralık Bcdiden müsaade istiyerek 
dama kaldırdı. Danscderken sa -
!ondaki kadınlardan bahsederek 
sözü üzerime getirdi. Böyle tabii 
güzellikte bir kadın görmediğini 
sas etti. Dans, müzik, içki ve eğ
söy Jeyip beni cok beğendiğini ih
lenceler le birbirini kovalıvan sa
atlerden sonra yemeğe oturduk. 
Garip bir tesadüfle 90frada onun- _ 
la yanyana düşmüştüm. Deminki 
mültefit genç yemek arasın -
da durmadan kon~uyor, müzik
ten, sinemadan, danstan gayet tat
lı sürükliyen bir ifade ile bahsede
rek herkesi ahlkadar ediyordu. 

Onu dinlerken gözlerim gayri 
ihtiyari ııözlerine değince, fena ol
duğumu, hu güzel l!iizler önünde 
ürperdiğimi sezıyordum. O vakü 
hemen ('Özlerimi imdada çagırı
yor ve bekışlanmı dt!rhal kocacı
ğ'ırnın üzerine çevirerek onun var. 
lı.ğ:nd.ın kuvvet alyordum. ı 

Koc,ım da arasra garip bir hıs. 
sikablelvüküla, durgun nazarlarla 
bana bakıyordıL Bu bakıı;lara du
dakl.ır.mdaki en tatlı tebessümüm
le i~ten cevap veriyordum. 

ömrümün hu ılk ve son muh -
te:;em ziyafeti gecenin en ileri bir 
s.ıatınde b!!ti ve herkesle beraber 
Nijada veda edıp elini sıktıktan 
sonra oradan ayrılı~ken; evliliği· 
mizdenberı ilk defa olarak içimde 
kocama karşı manasnı anlıyama
dığım bir his yanıp söndü!. On be~ 
gün sonra bir gün çarşıda Nejatla 
yine karşılaştım. Bana bu güzel 
yaz gününde otomobili ile Ama.. 
vutköyüne kadar bir sabah gezin
tisi teklif etti. Ve bu teklifi evli 
bir kadına k~ı gösterilmesi icap 
'X!en savın hududunµ kat'iyyen 

aşmıyarak yaptığını söyledi. 
Bilmem neden hiç ses çkarama

ıdan kabul ettim. Lakin araba ha
reket edi;l kil-0metreler arkada ka
lınca kelimeler, bahisler birbiri 
üstünden atladı. Cümleler ilk ya
bancılı(tını giderdi. Bakışlar ma -
nasını de~iştirdi!. Boğazın şır!ldı
yan suları karşısında Akıntıburnu 
birahanesine oturup biraz içince 
ılık, tatlı sesile aşkından, daha 
ilk görüşünde duyduğu hayranlık 
hislerinden bahsetti ve benim gibi 
genç, güzel bir kadının bu basit, 
fakir şerait arasında ziyan oldu
ğumu söyliyerek kocamdan ayrıl
mak, lüks bir hayat içinde başba
şa y~amak teklif elti. Ve sonra 
beni biraz daha saı·hoş ederek ya
nıma ııittikçe sokuldu. İçkiden ve 
bu iltifatlardan baı;ım dönmüştü. 
Bir aralık yüzümü yıkamak içın 
ci:şarıya cıktını. Dönerken kulağı
ma bir konuşma çalındı. O yavaş 
bir ı.e.:.le gar.ona birşey lcı· söy lü. 
yor ve ı::mimden de bahsediyordu 
Büyük bir merakl'!, kimseye bellı 
etmeden~ ayaklarımır. ucuna basa 
basa kabinenın yanına yakla~tıın 
ve konuştuklarnı dinledim!. 

İşte bu dinleyiş de benim ve te
miz yu\'amın kuttuluşuna, servet 
ve güzellik önünde sendelediRim 
uçuruma düşmememe sebep oldu: 
Daha bir dakika evvel bana büyük 
aşkındruı bahseden ve kocamdan 
ayrılmayı teklif eden sefil mahluk • ııarsona: ., ..ı 
•- Todori .. Nasıl beğendin mı 

pilici?. .Dünküne benziyor mu? 
diyordu. 

İhtiyar garson pek anlayamadı
ğım birsev söyledi. Buna öbürü yı
lışık bir kahkaha atarak cevap ver
di: 

- KıOcası mı?. Bana ne koca -
sından!. Karısını tutsaydı da ko
kot yapmssaydı ?, 

Bu son iki cümle beynimde bir 
şimşek f!ibi çaktı ve gönlümde san
ki bütün bir cihan öldü. Sonra göz.. 
lerimin önünde herşeyden haber
siz zavallı kocamın masum gözle
ri canlandı. Onu tokatlamak için 
kendimi zor tuttum. Bir hrsız bir 
m.ücr!.m ı?ibi .titriye titriye 'geri 
dondum. Gazınonun yan merdi _ 
venlerlı;d~n .kendimi sokağa, ora
dan da ıkmcı mevki bir tramvaya 
dar attım. Tramvayda hıçkıra hıç_ 
kıra ağlıyor ve: 

•- Paran da, otomobilin de al
datan güzelliğin de senin olsu~ se
fil mahliılı:!. derken bir yandan da: 

•- Allahım sen tecrübesiz genç 
kadınları, başıboş gönüllerle dola
şan görgüsüz genç kzları koru!. 
Basit, temiz evlerimizin lekesiz a
lemi, fakir, fakat mert, fedakar ko
calarunızın varlığı bize en kMi bir 
saadetmiş .. Bunların la,ymetini bil
m.iyenlere ne yaZJk!.. diye inli _ 
Y"OMum!. 

E=clcc de 11azdıQımız qibi o şimdiye kadar serbest ııüreste sır\ 
cephelerden biri fnqiliz ana va - üstü mağliıp edemedi. Eğer, ye
tanı, diğeri imparatorluk 11olla - nişinciye kadar tutarlarsa Müla
ndtr. İmparatorluciun ııollanmn ymi bu l(iireste tehlikeli bir hasım 
bü.11iik kapılan arasında Cebelii.t- mevkiine geçer. 
tank birinciliQi alır. Bu iki hasnn pehlivanın ırüresiııi 

Cebelii.ttank denilen bü1/Ük ka- heyecanla beklivoruz .. Fakat, Hü
ııa parçasını karadan zaptetmek sevin pehlivan daha cevap ver • 
gü.çlü.ğü Almanlarla ftal11anlan, memiştir. Neden cevap vermiYOI' 
belki de İspan11ollar beraber hava- acaba?. 
dan bir tecrilbe11e sevketmez mi? l•------------

E sasen buqü.nkü kara taarruz
lannda baş silıih olarak kullam -
lan hava silô.hı elbette Cebe!ütta
nka karşı da en mü.essir bir sekil.
de istimal olunacaktır. Hava silô.
hının kullanılış tarzlan arasında 
paraşii.tçlii.iifüı mü.him yer aldı -
ğmı biliyoruz. Bu itibarla Cebe -
liittankı paraşii.tçiiler vasıtasile ıUı 

ele qe~rmek Ü.zere bazı teşebbüs
lerin 11apılacacjı muhakkaktır. Fc; 
kat ııaraşütçü.lerin cephe qerisin
de, cepheden daha miiessir olduJc
lannı da unutmamalı11ız. Cebe -
liittank coqrafi mevkii ve vazi -
yti itibarile cephe qerisi olmt11an 
bir yerdir. O koskoca kaııa parçc; 
sının her tarafı cephe ilerisi sa11ı
lır. Paraşü.tçiilerin inebilecekleri 
vadiler, dü.zlü.kler orada mevcut 
değildir. Ka11alara qömü.lmii$ mit
ralııöz 11uvalan ve batarııalar uçu
rumlar arasındadır. Ne üstlerine 
ne de arkalanna inilebilir. İsııan
yqdan geçilecek mü.teaddit 11ollar 
da yoktur. Bir tek qeçit vardır. 
Onu da MQımlarla berhava etmek 
mümkündür. 

Hava bombardımanlarına ge • 
lince; birkaç yoldan ibaret olan 
Cebelüttank qeçitlerine hlikim 
mitral11öz yuvalannı taı111are bom

Mekteplerin kayıt ve 
kabul şartları 

Okullara girme zamanı gelmiş 01-
dukundan f!azetemiz muhtelif leyli. 
meccani, nehari kız. erkek okııl -
larının kayıt ve kabul şaı tlarını 
okuyucularımıza her ~ bildire- . 
rek gençlerimize ve aile reislerine 
ufak bir hiıımette bulunacaktır. 

HA VA GEDİKLİ OKULU 
Hava ııedikli okuluna orta mek

tep tahsilini bitirmiş olan 16 - 2C 
yaş arasındaki boyu 1,65 den aş:).~, 
olmıyan bek.fır ııençler almacı.!< -
lardır. 

Bunlar !evli ve meccani olarak 
olruvacaklar ve mektebi bitirdik: -
le.inde 12 yıl müddetle hava !!e
dikli erbaş olarak çalısacaklarma 
dair taahhüt senedi vereceklerdir. 

Taliplerden 16 - 18 vas arasınd• 
kiler pi!otluka ayrılırlar. Buna ka
biliyeti ııörillınivenlerle 20 vasına 
kadar bulunanlar ise ihtısas ııedik· 
lisi olurlar. Kabiliyete ııöre de ma
kinist, telsiz, fotıo, atıcı. boıOOar -
d:ımancı olarak yeti.<tirilirler. Ka
yıtlar a~stos sonuna kadar de • 
vam edecektir. Aslı:erliık şobeleti
r.c müracaat lazımdır. 

balarile tahrip etmek ıı.ı kayalar Yeni tip posta vagonları 
arasına gömü.lü olduklanndan u
run zamana mü.tevakktftır. 
Velhasıl şu fngiltere?Ji iskat et. 

met çarelerinin hanqisi tetkik e
dilirse edilsin binbir çeşit zorlu(iu. 
akla takılır. 

Posta, telı!raf ve telefon ımıwn 
müdürlü.,ğü demir vollarımızdaki 
eski posta vaROnları verine pey • 
denıev yeni tip 005ta vaı>onları ko
vacaktır. Bunlardan 9 tane yeni 
vagon eylfıl avında hariçten ııe
tirtilecektir .9 vaııon için 163 bin 
lira sarfolunacaktır. 

İşte bundan dola11uhr ki, Ritler 
dünkü nutkunda fnqi!terevi teh • 
dit ederken, diqer tehditlerinde ot
duiiu qibi, kat'i mm;aHaki11etler- 1-::===========;-
den bahsetmedi. Mii.şküldtı Alman YENİ NEŞRİYAT 1 
şefinin de anlamış olması belki. ------------
sulha doiiru bir yolun açılmasına Sabatay Sevi 
sebep olacaktır. 

* Bu yıl deniz harp lisesini mu
vaffaki yetle ikmal eden ııençleri
mizin diplomaları avın 27 inci cu
martesi günü merasimle verile -
cektir. 

Semih Lfıtfi kitap evi tarafından 
•Sabatav Sevi• adında çak entere
san bir eser nesredilmistir. İbra -
hlın Alaettin Gövse tarafından ha· 
zırlanan bu eser oriiinal ve uzun 
bir etüt mahsulüdür. -----

Resmi d•ire ve müesseselerin nazarı dikk•tine 
Kiıı!ıt buhranı dolavısile ııazeteler hacimlerini tahdit et

melı: zarureti karsısında kaldıklarından ilfın fiatlarma on ku
ruş 7<ım vapmak mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Keyfiyeti a!Akadar daire ve müesseselerin nauırı dfl<kat
lerine ar:<ederiz. 
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Malatya~1 Anadolu halk bestekarı 

SATIŞ lı.ANI r Üs'lrüdaricrarneınurlui!tından: ~Ell .... lll .... ---~~~~~1111111 .. 11111!1 .................................... , .......................................... -.ı 
ve kıymetli okuyucu :Ba'kkal Ali Rızaya ıborclu Pren

ses iFntma kızı prenses Eminenin 
haczedilip satılmasına tkarar veri
len iki büyük ayna .. ~ümüs saplı 
büyük oahı, kılıç, mec. tablo. tek 
atlı araba~ manken hurda demir, 
ceviz sandık ve saire 20 ai?ustos 
940 sah l?finü saat 14 de başlamak 
suretile Beylerbeyi Yalılar cad -
desi 11, 19 No. köşk önünde birinci 
arttırması icra ~ılınacak ve mu -
hammen kıymetin 7o 75 ini bul -
anadıf!I takdirde ikinci arttırmaya 
bırakılarak 23 a~ustos 940 cuma 
~nü ayni saat ve verde ikin-.i 
arttırması icra kılınacaih ilan olu-
nur. 940/970 

Sağlı ın kıymetini takdir eden Ba
yanlara fıdet z:ımanlarında seve se
ve ı..uıınnacnğı mikropsuz, ufak, yu
muşak ve sıhhi en bırinci mahrem 
tuvalet bezleridir. En ince elbiseler 

altında bile bclll olm:ız. 

FEMIL ve BAGI 

FAHRİNiN besteleyip okudukları eserler : 

AX2199 
AX2214 

Şnhnazım 
Anne siitün beliiJ eyle. 
Geliyor T iirkün babası 
Zavallı Er~incan 

iıif AX2235 
IJJ' AX2247 

AX2206 Cenneti verseler girm ezdim scnsiı: 
Ayrılıktır belim büken 

Salladım girdim bağa 
Yuğmur ~·ağar 
A man Fidey 
Dağların kan gitmez 

s a uıo· iN s Si 
PLAKLARI 

-------- ----
'Satış ilanı 

İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 
Veysel tarafından Vakıf paralaı· idaresinden 22764 ikraz numarnsile borç 

:ılınan p:ıraya mukabıl 36 hissede 29 hİSS<'SI birınci derecede ipotek göstcrilmi!I 
olup borcun ödenmemesınden dol:ıyı işbu ipotekli hissenin s;ıtılmasına kar.ır 

\'erilen ve tamamına ehlivukuf tarafından (2484) lira kıymet takdir edilmiş olnn 
Tophanede Kılıçııll paşa mahallesinin mescit sokağınd:ı eski 8 yeni 10, 10/1 kapı 

No~ lı bir t:ırafı İtalya seforetl knvasları ndnn Mehmet kahvesi ve bir tarafı Türbe 
ve bir tarafı Anflyadı oğulları kargirlerl ve tcır:ıh rabii tarikiam ile mahdut duk
karu olan nim kagir evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır. 

1. GENÇLİK 
2. GÜZELLiK 

3. SIHHAT 
~te yüksek bir kremde 
an.ııao bu mcd7etleri.D 

hepsini size 

KR[M P[RTEV 

Her eczanede, kadın berberlerinde Zemin kot: Evin altında zemini taş doşeli nıusandırayı havi önil camek:ın 

temin edebilir. 
1- KREM PERTEV: Jjjr 

tuvalet mü.stahzan-ve tuvalet mağazalarında bulunur. !!ı••1Em!ı'mı::mmm=mamımlıS ve istor kepcnkJi kahve dtıkklını vardır. Hanenin zemin katı yalnız methalden 

--------------- ibarettir. 

dır. İnce bir ıtina ıe 
yapılışındaki hususı

yeli ıtlb.ırile yüzdt•.id 

cızgi ve buruşukluktıı · 1 
rın te;ıek.külüne mAnı 

olur. Deriyi ı:enç V\l 

gergln tut:ır. 

• HELIOS MÜ E ss E SAT 1 CALATA-İSTAN6UL 

KIZIL • 
1 

Umumi Merkezinde ~ 

Münakasa Sure ila 
3 0200 metre kolan, 5 100 metre kanavi~.e He 

' 1 OO.?O.o adet. kapsül ~lınacaktır. Nümunelerini gör
mek ısüyenlerın her gun Kızılay Satıt Deposu Direk
türlüğüne müracaatları. 

ihalenin 22. 7. 940 tarihine mü~dif pazarı~ i nünü 
aant !Oda Yeni Postane ci't·arında Kızılay Sahtr:>De
po u Direktörlüğünde icra edileceği ilan olunur. 

Devlet Demiryolları ve Limanları lıletme 
U. ldareai ilanları 

Muhammen bedeli (3400) lir.ı ol:ın muhtelif cb•attiı 2000 adet çimento künk 
(29/7/1940) pazartesi günü S<ıat (10,30) on buçukt:ı Hayd~ada Gar bınsı da
hlllndeki komısyon t:ıra!ındnn pazarlık usulıle S<ıtın alınacaktır. 

Bu işe gırn1ek isUyenlenn (510) lıralık k .. t'I temimıt ve knnunun tayin ettiği 
vescııkle birlikte pazarlık gUnil saatine lıtadar komisyona müracaaUnn lfızımdır. 

Bu ı~e alt ~artnamclcr komisyondan parnsız olarak dağıtılmaktadır. (5930) 

* * Muhammen bedeli (2670) Ura olan 500 adet tren ~ofajı fçin Jlıstıktcn irtıbat 
boru u (5/8/1940) pazartesi günu (10,30) da Hııydarp3'ada Gar binası dahilindeki 
kunusyon tarafından açık eksiltme usullfe satın alınacaktır. 

Bu i e gırmck istiyenlerln (200) lirn 25) kuruşluk muvakkat teminnt ve ka
nunun tayln ettiti vesaiklc birlikte eksiltme gunü sa:ıtine kadar komisyona mü
nıcaııtlan lfızımdır. 

Bu ise alt &arlnameler komisyondan para ız olanlk dağıtıhnaktadır. (6322) 

* * Danlıyö katarlarına mahsus yolcu t:ır!f cleri üzerinden satılan blletler abo-
neman kahırlan müstesna 16/8/940 tarıhlnden itıbarcn yainız banliyö kntarla
rında muteberdir. 

Banliyo istasyonlarında tevakkufu olan ana hat trenlerine mezkür tarihten 
iUbaren binecek yolculara 101 No. lu tarife üzerinden bilet satılacaktır. 

Du kat:ırlara biletsiz veya banliyö bileUerf lle binen yolcular hakkında bi
letsiz yolcu muamelesi t:ıtblk olunacaktır. Aboncman katarları munzam ücrete 
t!lbi sür'ııt katarlanndan gayrl k:ıt:ırlarda yer müsait oldugu takdırde muteber 
\utulur. c3860> c6301> 

I\u. l 19 Yazım: 1\1. SAMI KARAYEL 

Pap nın damları Mısır elçisin in t a vır ve 
hare etlerinden ürkmüşlerdi 

P orta P ortezede Mı ır elçiler i 
de \ nrdı. Bunla r da şehzadeyi kar
~ıJamıya gelmişlerdi . 

1\lısır elçisi, oo m aiyctile at üze
rinde Cem Sultanın peşinden ha. 
rcket etmek istediler. J<'akal, Pa
panın adamları derhal l\lısı rlıla· 
rın önünü aldılar ve ilerlenıele -
rine nıani oldular. 
Papanın adamları l\lısır elçisi ve 

maiyetinin ta\•ır ve hareketlerin
den ürkmüşlerdi. Lakin çok geç -
meden \•aziyet nnlnşıldı. Yapılan 
knbalık tamir oh.ndu. l'\IJ ır elçi. 
sile maiyetine yol vcrılcli. 

Kayt beyin elçisi ve mai) eti Sul. 
tan Ceme doğru ilerledi. Kırk a
dını kadar yanaşınca, ntmdan in
di, kemali hıirmcl ve ihtiranıln 
§chzndc Cemc doi,'l"u ) aklaştı. ı 

Mısır elçisi, chzndeye on beış a
dıın kalınca olduğu l erde dur<lu 
\ C )Cr Öptü. 

Tekrar üç dört adım yürüdü, bu 
cfer Sultan Cem in önünde diz çö

l.erek nf elini öptü. Sonra üç de
fo sağ dizini öptü. 

Kay t Ley[n elçisi çok mütcc sir
di, gözlc.ri yaş.:rmıştı. Senelcrdeo. 

ber i hakkında hudal::ır ' c desise
ler döndüğunü gördi.r.i:ü mlıslü -
ın::ın 'l 'l'ürk şehzadenin f eUike
tıııdc ı : odcta dilhwıdu. 

J\faıır Sultaııının cl,i~i lıir yall
dnn !-e!ız.ndenin elini iıpüyor. lJir 
y andan da gö:deriodcn yaşlar dii
kü3 ordu. 

S ult an Cem soğukkanlılığmı ve 
vakarını mubnfoın ediyor du. Ma;:
rur bir tavırla h areket ediyor d u. 
Hiç t eessür duymamış gibi du r u
l ordu. 

Fakat, şehzade donnm gibi) di. 
Atın üzerinde hiç J~ıpırdnıuıyor, 
hiçbir söz sÖ) lemi) ordu. 

l\tısır Sultanmın elçi i \'azifesi
ni ifa ettikten sonra, Sultan Ccın 
tek bir söz söyledi: 

- Atınıza binin iz elçi efendi!. 
Elçi atına bindi. Şehzadenin ö

nüne doğru gelip durdu. Bu sırn· 
dn Ccmin maiyeti erkanından biri 
yokla tı. Elçinin ıraı~ eti erkiınilc 
kucaklaştı. Bunların hepsi şehza
de Cemin ÖJıÜndc diz çöküyor, yer 
önıi) orlardı. Sonra. tcluar diz -
üstü kalkıyorlar, Sultan Ccınin 
bindiği atın li&f nyağile şehzade 

Birinci kat: Bir aralık, iki oda, bir mutfak ve bir haladır . 
BeyoJ!lu birinci sulh ıhukuk hfı-

lkimliğinden: İkinci kat: Birinci katın aynıdır. ı 
iHazinenin Davit aleyhine açtıi!ı Üçüncü kat: Çatı katı olup bir aralık iki oda, zemini kırmızı çini tarast:ın 

davada: '.Müddeialeyh evvelce Ba- ibarettir. Bina yarım kagir olup birinci ve ikfaci katlarda şahniş vardır. Elektrik 
}atta Kalıpçı ~esme soka.i?ında tesisatı mevcuttur. 
N o. da mukim iken halen ikamet- Mesahası: 36,80 metre munıbbaıdır. 
2~ı . mech~l :bulundui!undan Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulUn 29/36 hissesi açık 
muddeı vekılı vcsıka vererek bun- nrttınnaya konmuştur 
dan bahisle mahkemece on bes gün . · . 
müddetle ilanen J?ıyap kararı tc'b- l - lşbu ga)Wımenkulün arttırma şartnamcsı 22/7/940 tnrlhLT'lden itiba _ 
liğine karar verilmiş oldu~an ren 935/491 No. ili? İstanbul Dördüncü İcra dairesinin muayyen numarnsın-
muhakeme ,günü olan 8/8/940 saat da herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla molümnt 
11,30 da mahkemeye bizzat veya almak lstiycnler, işbu &artnameye ve 93! /491 dosya No.sile memurlyetımizc 
bilvekfıle J?elmeniz muameleli ıtı- muracaat etmelidir. 
yap kararı makamına .kaim olmak 2 - Arttınnıya iştirak i<:in yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nlsbetin-
üzere ilan olunur. 940/1233 de pey nkçesi veya milli bir bankanın teminat mektubu tevdi edllcct•ktir. 

RASİT RİZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

20 temmuz cumarlesı gtınu akşamc 
Beylerbeyı iskele uyatro bahçesinde 

• sü.RTtlK• 
Komedi (3) perde 

Dr. İhsan Sami 

Öksürük Şurubu 

(Madde 124) 
3 - İpotek sahibi alocnklılorla diğer al5.kadarlann ve irtifak hakkı sa

hiplerinin gnyrimcnl(ul üzeruıdekl haklarını, hususıle faiz ve .. masrafa dair 
olan ıddialarını işbu ilan tarihinden itibaren yirmi gün içinde e\•rakı musbite
lerile birlikte mcmuriyetimize bl.dırmcleri icabcder. Aksi halde hakları topu 
sicilı ile sabit olmadıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

4 - Gösterilen günde arttınnıya iştirnk edenler arttırma şartmın.L-sını o
kumuş ve ıuzumlu malumat nlmıG ve bunları tamamen kabul etmış ad ve 
itibar olunurlar. 

1 

s - Gııydmenkul 22/8/940 torihinde perşembe guııiı saat 14 den Hi y:ı 

Öksürük ve ~fes darlığı, b•.'>ğ:::ı-cmil\ kodar İstnnbul Dördüncü İcra .Memurluğunda üç de!n b~ğrıldıktan sonra r.n 
maca ve kızamır:: öksürükleri çok nrttırnruı lhale edılir. Ancak arttırma bedeli muhnmmcn kıymeUn yti:ı:-

için pek tesirli ilaçtır. de yctmış bc;ılnl bulmaz veya salış ısliyenin alacagınn rilçhnnı olan d" 1er 

Herkes kullanabilir. alacaklılar bulunup da bedel bunlıııın bu gayrimenkul ile temin edılmlş n•a
caklarınm mecmuundan faılaya çıkınazsa en çok nrttır;ının t:ıahhüdu b ki 

kalmak üzere arttırma 15 giln dnha temdit cdılerck 6 9/!l40 wrihindc cum:ı et.-

' 

Askerlik İş leri ( -----=---
Şubeye gelmiyen 327, 
328, 329 doğumlu erata 

Bakırköy askerlik şubesinden: 
Şubemizde kayıtlı islfım ve ı.wyri 

islam 327, 328 ve 329 cloihunlu ih
tiyat eratından şimdiye kadar şu

beye ıtelmiyenler ve hariçte olup 
müracaat et.miyenler hakkında' ka
nun 2ereJ?i yapılacaktır. Bu ı?ibi
lerinin derhal subeve müracaat et
melerinin lüzumu ilfın olunur. 

Sahibi ve neşriyatı idaTe eden 
Ba.ş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Tcl.,.af l\tııtbııası 

Ceınin sağ ayağını tutuyorlar ve 
öpüyorlardı . 

Bu merasimi, Papanın ve şöval
yelerin adamları hayretle tema. 
şaya daldılar. l\lıstr Sultanının, 
Türk şchzncsinc gösterdiği iltifa
ta hayran olmuşlardı . 

l\lcra im olurken şclıı:adc Cemle 
Mısır elçisi arasında görüşme ol
du. Sonr a kt•ndini is tikbale gelen 
heyetlerin ihfrranılnrını kabul ey
ledi. Herke şapkalarını çıkarmış 
Fatihin şehzade i.ıi claınlıyor -
du. 
Şehzade Cem, hakkında yapılan 

merasim \'C ihtiramata ynlnız ba
:" İlc vakurane sela mlar vererek 
mukabele ediyordu. 
~ehude"e ihtiramatla bulun -

ma k üzere kardina lla r birer birer 
ile rlediler .. içlerinden bi r i ~u hita. 
bede bulundu: 

Muhterem scııyor kardiıı al. Zatı 
n ecabctpennhilerin in tl•şrifin i teb
cil için Papanın enırile huzurunu
za gelen erkanını l!l>ııdcrdi .. > 

Sen 1'lnrk knrdiııalmın memur
ları dn su özleri sÖ\ lcdi: 

cNecnbetlü chzadc!. Muhterem 
sen) oruın S n Mark l.ardinnlı 7.a
tı ncl'abctpcnahilcrinin lt<ınıa:) a 
te riflcriııi haber aldıkları znman 
pek mahzuz oldu. Binaenaleyh 
hi sctti~i memnuniyeti izhar için 
ıatı asiliiııclcriııc nrzı ilıtirnmntta 
bulunmak iizere mniycti crkfınını 
giinderdi. Honıa~·a tcsrifi nccabet
pcnnhilcrinin mute:) emmin \'C 

mübarek olmasını 'c btitun erbabı 
faziletin temenni e~ lediği seme -
ratı hu ule getirme ini Cenabı 
lfoktan ist ida eder ve bu nuıJ·sada 

i LJ vamı var) 

ni.ı s:ıat 14 den 16 ya kadur ist.uıbul Dörduncu İcr:ı Memurhıfu odasmda 
arttırma bedeli satış lstiyenln :ılr. "ll;ına ri.ıı,.~anı olan dığer alacaklıların bu 

g~rlmcnkul ile temin edılmiş alacakları rr.ecınuundan fazlaya çıkrrak ;.1rtılc 
en çok arttırnna [hale edilir. Böyle lıır bedel elde edilmezse ihole )• pılm:ıı. 
Ve satış t:ılebi dlı!ier . 

6 - Gayrimenkul kendısinc ihale olunan kımse derhal nyn verilen muh-
let içınde parayı .,.ermezse lh:ıle kararı lesholun:ırnk kendisinden evvel en 
yi.ıksek tckll!tc bulunan kım e arzctmiş olduğu bedelle almıya rnzı olursa onn, 
razı olmaz veya bulunmaz.sa hemen on beş giln muddetle nrttırmıya çıka
rılıp en çok nrllırana ihnle edı.llr. İki ihale arasındttkJ fıırk ve geçen gilnler i<:in 
yüzde 5 den hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet k;ıl
ınaksızın mcmuriyetimizce alıcıdan tahsıl olunur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttınna bedeli horlcindc olarak yalnız t:ıpu !cr:ığ harcını, yir
mi senelik vnkı! taviz bedelinin ve ihale knrar pullannı vermiye mecburdur. 
Müternkım \ ·ergiler tenvirat ve tanzifat ve tclltıllye resminden mütevellit 
Belediye rüsumu v~ müterokım Vakıf icaresi alıcıya alt olmoyıp arltınna be-
delinden tenz.il olunur. 

İşbu gayrimenkul yukarıda gösterilen tarihle İstanbul Dördüncü İcra Me
murluğu odasında işbu ilfın ve gösterilen arttırma şartnamesi dairesinde sn-
tılacaiı illın olunur. 6350 

SIZ iM? 
Yazorı· l•ı ender F . SERTl.'LLİ 

- .F'akat. bana telefonla anlattı
ğınız c:pvler pek mühim<iir. Mi.ısa
ade cdınız de ben yınc tetkikatı
ma devam edeyim. Siz de muaşa
kanızn devnm edcısinız .. 

Neriman kaşlarını çattı: 
- Ne demek istiyoisunuz Ce -

mal bey? Benım hürriyetime teca
vi.ızc hakkınız yoktur. 

- EstaMirullah. Ben, vazüem 
itibarile herkesin hürı iyetfoe hür. 
met ederim. F aka t. siı de, bir za
bıta memurunun vazifesini t ama
anile ifa etmesine mani olmama -
lısınız!. 

- Ben, sizin vazifenize müda
hale etmıyoıum. Hatta bu.~üne ka
dar size bir polis hafıyesi yamağı 
~ibi yardım da ettim sanı1ıorum. 

- Evet. Teşekkiir ederim. O 
halde mesele yok. Hemen arabaya 
binıp Şeiışüvarın pansiyonuna gi
delım ve bana bugün telefonla bir 
şe" ler SÖ't ledığinizi ı.akın onun ya. 
nında tekrarlamayın: Hem siz 
manQi.fP olursunuz.. hem de o 
muşkul vaziyete duşer. 

- Pekiıla .. Söz veriyorum. istc
diğıniı gıbl h~r1>k(t ediniz. Yolnız 
sizden bır rı<:nm vaı: Bı;!n bu.gün 
Şehsuvı:ula evlenn.e~c k~rnr ver
dım. Vcreceğıniz hukum!crde bu 
hayırlı teşcbbiısü de nazarı dik
kate alınız. Malüm ya, bu m~ı\
hus gerdanlık yüzünden 'L1ıtün 
dostlarımızı rencide ettiniz!. 

Ask \'e ınaccrn romanı: 6 7 

Taşlıktnn yünidüler. 
Şehsuvar araba~·ı tutmuştu. 
Yıldırım Cemnl pardesı.iye iyi-

ce sarılarak, arabaya atladı •. Şeh
süvar onun yanına oturdu. Neı İ
man karsılarında yeraldı. Şehsü· 
var arabacıya seslendi: 

- Haydi oğlum, GQıtepeye .. Ça
buk ı:!idccef!ız. Beyefendi denize 
düştü. Vücudü ıslanmıştır. 

1f 

Şairin odasında .• 
Sehsüvar, araba durur durmaz, 

herkesten önce atladı .. Bahcc ka
pısını açtı: 

- Buyurunuz efendim. 
Neriman hanımefendi yavaşca 

arabadan indi. Cemal onu takip 
ediyordu. 

Merdivenden çıkarken, Cemal 
Bey, Ncrimanın kula,ğına i,ğildf: 

- Aman Hanımefendi, çok ri
ca ederim, biraz sonra Şehsüvar
la mcşı?ul olunuz .. Ve bana onun 
odasında birkaç dakika yalnız 
kalmak fırsotını bırakınız. 

Neriman: 
- Peki, dedi, sizi yalnız bırak

maRa çalışırım. 
Ve ciddi bir hwırla ilnve etti: 
- Gerdanlı~ Sehsüvann oda

sında bulncal,rınızı mı sanıyorsu

nuz? 
- E vet.. Evel. Bence Şehsü-

2-- KREM PERTEV: llir 
GW.ellik vasıtasıdır. 

Ge~leıniş mesanıau 

ııkıstırarak cilttei:l 
pürtük ve kabarcık

ları ıiderir. Çil ve lo?
kelerl izale eder. Teni 
mat ve &eUaf bir hnle 
gei.irir. 

3- KREM PERTEV: Bir 
cilt ıtevasıdır. Deri 
guddelerinin ifrazatı· 

nı düzeltır. Sivilce ve 
ıly:ıh noktaların teza
bwiine mani olur. 
Cilt adalesini be.llyc
rck kuvveUendlrir • ' I Kuru ciltler için yağlı ve yağlı 1 hususi tüp ve vazoları 

ciltler için yağsız ı 
vardır. -

Fiat Mürtı kabe Komisyonundan; 
10 numnralı ·~ - Ç:ıy r;;ılı:il nnda ithalatçılar içın kabul edilen gayrı sııfl 

kar htidd nın auııni olarak yuzde 12 den ibaret olduı,ru ilan olunur. 

11 ııumar:ılı ılan - Bu ılfmın nc:ıri tarihine kadar ınemlekctımlzc Hhnl ccl 1· 

miş ol:ın asit sülfurık asit kloridrik ve asit nitrik ve nsıt kloridrik içın azll.,,I 
olarak kobııl e<lılen gayri safi kar haddi yüzde 15 dir. Dundan sonra getirılcct" 
asitler lçın ',czlyet.n ıcaplarına ve ılhal §:ırU:ırına göre kCır hnddınin yüzde 20 f 
ka.dn; arttırılacağı aUıkodarlar.ı iliın olunur. «6352> 

İstanbul Sıhhi müesseseler Arttırm:a 

Eitsiltme Komisyonundan : 
Sıhhat Vck:ıleti sıtma mücadelesi için lfızım olan 24 ton mazot açık eksıltrıtt' 

ye konulmuştur. 
ı - Eksiltme 5/8/940 pazartesi gUnu saat 15 de Cnğaloğlundo sıhhat 'c 

umoi muavenet müdi.ırlüğü binosında kurulu komisyonda Yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiat: Beher litresi l l kuru& 88 santımdir. 

3 - Muvakkat teminat 220 liradır. 

4 - İstekliler şartnameyi her gun komisyonda görebılirler. 

5 - İstekliler 1940 mali yılı ticaret odası \'csikasilc 2490 S<ıyılı konuııon / 

" ıılı vesikalar ve bu işe yeler muvakkat teminat makbuz \ie'.}a banka mektı> 
ile birlikte belli gün ve saatte komisyona gelmeleri. cG325> 

var Bey yüzde yüz hırsızdır. 
O halde ressam $ekibi he

men tahliye ediniz! 
- Buna şimdilik imkan yok. 

Zaten onu tahliye etmek benim 
elımde değildir. Bunu ancak Ad
liye yapabilir. 

Sadiyi nasıl tahliye ettirdi-
niz? 

Onu da Adliye tahliye etti. 
- Siz liizum ,gösterdiniz .. Yeni 

vesikalar, yeni deliller buldui?u -
nuzu nöylediniz .. Tahliye edildi. 

- Neyse, Hanımefendi, bu bah
se sonra devam ederiz. Bu,gün 
bana yardım ediniz. 

Neriman söz verdi. F akat, için
den Cemal ile alay etmekten ken
dini alamıyordu. 

Cemal Bey hakikaten alay edi
leceok ~vkic düşmüştü. Mütare
ke yıllarının kara günlerinde İs
tanbulda bilhassa haydut ve yan
kesiciler takibinde büyük muvaf
fakiyctler ,gösteren ve bu sahada 
temayüz eden Yıldırım Cemal 
Bey, bu ık.adar basit bir mesele 
karşısında neclen sendelemişti?. 
Göztepcde yaşıyan mütevazi hir 

aile ocağında kaybolan kıymetli 
bir ı?erdnnlığı bulmak - bu derece 
mahir bir zabıta memuru için -
güç bir işmiydi? 

Taharri ıkomiseri Cemal Bey 
bu işi neden başaramıyordu?. 

Neriman Hanım çok mütered
dit ,.e heyecanlıydı. 
Şehsüvar - her şeyden önce -

Cemal Beye elbise ve tamaşır 
verdi.. Zavallı adamcağız hiılfı ıs
lak elb ise ile oturuyordu. 

Şehsüvarla Neriman Hanırııc ', 
!endi sofada kaldılar .. Cemal. 5ell 
süvarm odasında çarçabuk cJbl' 
sesini de,ğişti. Cemal, bu müdde 
zarfında Şehsuvarın odasında ' 
raştırma yapmnk fırsatını da bL1 

' 

muştu. 
Yıldırım Cemal, Şehsi.J\·arın O' 

dasından yüksek sesle bağırdı: 

- Buyurunuz .. buvurunuı ... _,1 
Ve kapıyı açarak, J!Üler ytW 

sordu: 
- Niçin içeri ,girmıyorsunuı? 
Şehsüvarla Neriman Hanım ,tı 

kısa zaman içinde- gizlıce bir hB' 
li seyler konuşarak. biroirJcı . 
biraz daha takviye ve tcscllı e· 
mislerdi. i 

Cemal - Şehsüvarm odasındD , 
raştırm.a yaptığını sezdirmedcı> 
b ir koltuğa oturdu: 

- Bugün ,geçirdiğim bu feifı1' 11 asabımı çok yordu.. Hal:l ,'1.lc 
diim titriyor. 

Sehsüvar dolabını açtı: 

- Birer likör içelim, Korııi 
Bey! Bövle zamanda alkol ı:ısıı 
kamçılıyan en müessir ilaçtır· 

Çarçabuk kadchlC'ri doldlJI" 
Şehsüvar bu sırada zabıta fll~t 
murunun ııözlerine dikkatle bY 
tı: 

- Ne o .. Üşüyor musunuz? 
- Evet, biraz üşüyo:-um .. . •"( 

- O halde şu likörden üst i.I· 
iki kadPh alınız. Şimdi ısınıı"S'11 

Ve gülerek ilave etti: ıf 

- Ocakta kömfü· kalrrt:t~ 
Havdi, el birliğile şu sönen 
,ğı ateşliyelim. 

Nerı.pıan Hanıma döndii: 
(Devaını 


