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ETEM İZZET BENİCE . 

Yeni harbin bu haf a içinde lngiltere,CebelUttarık 
'le Uzakşarkta birden patlıyac ğı zannediliyor 
Mareşal Peten Musoliniden hudutta bir mülakat istemiş! 

Harbin • 
yenı 

• 
safhasında ltalyan kuvvetlerinin de büyük rQl alacağı anlaşıldı 

~-------~F~ransız sahillerinde şimdi Ingiltereye Karşı kullamla•ak o lan Uzun menzilli Fransız topları 

Davanın gelip 
dayandığı 

nokta 
Beşeriyeti rahatsu .ve -bu -
zursuz bırakan iktısadi sc· 
bepler izale edi'medikçc yer 
;ı'Üzünün rahata kavuşması 
1mkanı yoktur. Umumi sul
hu ancak umumi ve iktısadl 
!!• a~ş'::: ·!:;"in edebilir. 

.!ıaan: ETEM İZZET BENİCE 

lü~;'Y'!ı_ünde insanlığın teşekkü
ima ;'ı.~ ıtıbaren muharebelerin da
iddia e:sadk sebeplere dayandığım 
ideoloji~'- . hatalı olmaz. Din ve 
harpler i 3

' gaları dışıııdaki bütün 
halindek;;:nların_fcrt veya kütle 
alım ve veri~am~_ ıhtiyaçlarından, 
doğmuştur.{:- m~.na~_ebdlerind~n 
bugünkü A unku buyuk harp ıle 
doksan d k vrupa h~rbinin yüzde 
Sadidir. 

0 
uz sebebı de yine iklı.. 

Coğrafya 1 . . . 
matik ihf!~f arib, •nlıkam, diplo
me, ıstıla~ at şu ~e bu bütün keli
ketıer heıı 'bue~kı~, !avır ve hare
kelenrnis "f d akıkı sebebin mas
tti 1 a eleridir B --nk·· 
zaın gelip d . ugu u 

başında ve •yandığı nokta da 
Almanya so:uoda ~·ine budur. 

karşıya k c Insıltcrcyi karşı 
···t·· oyan \c b 1 ,o urcn iki . d' ogaz aşınıya 
!arının h· 11

15~. 1 menfaat ihtilaf • 
4Criyetin abı: .'.1 e~_cıncsidir ki be
nu do~ur kı:-unku huzursuzluğu 
1 - ~ n1a tadır B 1 • 
u~u ,.e rah · u 1uzurı,uz .. 

beplcr izaı a~~ızlığı \aratan se -
nUıı ralı~t c e ılrnedikçc l''Cr:yuzü
ohnadığı ~h_kavuşınası ınün1kün 
milletle gı ı umunıi sulh da ancak 
iktısad; \. ara•ıodaki umumi ve 
ve ~ıten1I ~r anl~.şınanın vukuuna 

n cnn1esınc ba ~ı Jıdır. 
b· ava, bu si 1 . 
ıleccğindedi: emın nasıl kurula-

Yırnıinci ası 1 • Oıı dokuzuncu ve 
~·k.nik teka~:rın orta;ı:a çı_kardığı 
ıhtı~·açlar .. •. nıedeuıyetın insan 
v--ı ı uzerınde 

U iktısadi .. . l .. Plıih tahav-
menfaaı rek ~uuzencsizliği, ve 
? nisbette ~tel ve lezaUarını da 
Uzerindekiar .~rmış ve bu tezatlar 
geniş saha! mucade!~yi hem daha 
ar.~tırınıs ~:a ~cvketnıiş: h<:ın de 
l'uksek ve a· şıddeıtc".dır_ınıştir. 
bu~a mukab·gır sanayııo ınkişafı, 
mucadele .· ıl pazar darlıfı da bu 
\· a~inı bi; ~es.kiye nazaran daha 

. lktısadj ın~ııyete sokmaktadır. 
kın1iyeti . Uvazene \.e sistem hii
niza ve ~~ Yarattığı buı:-ünkü 
fere ve Al ucadele arasında İngil 
kadar S manya rekabet ve lczad; 
Amerikaovyet Ru•ya • japonya -
salatınııı dallalya san.a~i ve istih
karsısıııda k~~-nfaa!lerı ve bunlar 
~eti Vardır. ~.uk. mıll~tlerin vazi
lıkcye sevk d Üçtik mılletleri teh
bakıından e uen aıııili bilhassa hu 

(DEV ~~ıaıea -ederken onla. 
3 uncu sahifede) 

Kont Ciano Hitler'in bazı tek lif
lerini hamilen Roma'ya döndü 

• 
lngiltere Mitlere cevap vermiyor 

Nevyork 21 (Hususi )- Büyük madiyen neşir ve ilan edip dunmus
Britanya, Hitler'in sulh teklifini lar<lır. 
duymamış gibidir. Hükiimet ce - Fakat ınnumiyetle İngiliz mat-
vap vermemiştir. buatı Hitlerin teklifini reddetmek· 
Yarı resmi kaynaklarda beyan te, Ruzveltin ve Hitler'in nutuk -

edildi_ğine göre, bu teklife veri - !arı arasında mııkaveseler vaPa
lecek hic bir cevap yoktur. Hitler rak, aradaki tezadı tebrüz ettir -
sadece Çörcil ile İnı:riliz milletinin me'ktedir. 
arasını aÇllllak istemiştir. Ruzvelt Jeınokrasilerin öldürü-
Aldıman radyoları. Hitler'in nut· ı leıniyecei!ini. Çörcil de Nazi rejimi 

kunu İngiliz miUetine duyurmak yıkılmadıkca sulh yapılamıyaca -
için, in11ilizce tercümesini müte - i!ını söylemişlerdir. 

•Tayıınis• gazetesi eliyor ki: 
«llfitlerin nutkunda ·bir tek ye

nilik var. O da uzun bir harp ih
timalinden bahsedilmis olmasıdır. 
Halbuki Hitler 15 ai!ustosta Lon
drava ııirerek. !nııiltereve sulhu 
dikte edecei!ini sövlenıisti . Simdi 
böyle olıınadıi!ını '7Örü yoruz. Ve 
bövle olamıvacai!ını da biliyoruz. 
Hitler'in ne şartlarla sulh yapıla
bileceitini bildirmemesi de dikka-

(Devamı 3 ü.ncü sahifede) 
--~-------~----~----~-~~-~~~~~-----~ 

EN SON DAKİKA 
Almanyada bir buçuk milyon Fransız • • 

esırı var 
Nevyork 21 (Hususi) - Fransız azaları ile temasa ııelmistir. 

delegesi Fransuva Ponse. Alman
)ad;ı esir bulunan bir buçuk milyon 
l''ran s ı zın mukadderatı ile meşgul 
olmak üzere beynelmilel kı zılhac 

Mütareke ahkfınıına tevfikan 

J\1man esirleri tahliye ed.ilıniş -

tir. Fakat Fransız esirleri sulhun 

Romanyada 200 bin kişi daha 

imzasından evvel bırakılmıyacak

tır. J3ununla beraber hasta bakıcı

larla doktorların tahliye edilecek
leri söyleııımektedir. 

terhis ediliyor 
Bükres 21 :Radyo) - Silah al - fdevam olunuyor. Dün ihtiyat sın~f- ı ce terhis edilenlerden baska. simdi 

tında bulunan askerlerin terhisine !arın terhisine baslanmıstır. Evvel- de 200 bin kişi terhis eclilmekted.ir. 

Baltık devletleri bugün Sovyetlere iltihak ediyor 
l\toskovn 21 (Hususi)- Tallin -

den bildirildiğine gör~. veni Es -
tonya meclisi bugün ilk içtimaını 

1 

1 

yaparak. Estonyanın So••vet Rus
yaya iltihakını ilan e.lc·ı·ektir. Yi
ne bugün toplanacak olan J.itvan- l 

ya ve Letonya meclisleri de • ayni 
suretle iltihak kararı verecekler
dir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

E!1/i#•'1·f Jl!J& :iµ:ıw!#;j 
İtalyan f ilo•unun himayesi ! .. 
Bu seferki sulh taarruzunun da 

hoşa çıkacağını farkcden A lman 
barndis kaynakları ı rr.i bir ha -
beri ortaya attılar, O habere göre; 
ispanya harbe girecek, İngiltere 
Ccbcliittarıktan çıkarılacak, on -
dan ~onra Britanyay.ı .1sker ihra
cına başlauacak ve o harekatı Ce
)ıelüttarıkdan serbestçe geçecek 
Ilalyan filosu himaye edecek ... 
Şµ birçok şarta bağlı olan hare. 

kalın son şartına kadar tahakkuk 
•.deceğine _inansak · · bile, İtalyan 
fılosunun Ingiltereye ) apılacak ta
arruzu himaye edeceği husuunda 
tereddüde düşmemek mümkün de
ğildir. 

Sima! denizinde, Noı veç harp-

)eri esnasında ve Akdcnizdeki çar
pışmalarda görü ldü ki İngiliz fi
losunu )·cnmek kabil değildir. ln
giliz bahriyesi kendine bir misli 
faik düşmanlarla pcııçeleşecek gi • 
bi yetiştirilmiş olduğunu her fır
satta isbat etti. Cenubi Amerikada 
intihar eden Alman rep zırhlısı 
Grnf Speden daha dün batırılan 
dünyanın \'C İtalyanıa en seri kru
vazörü Bartalomeye kadar düş -
mania her temasından galip çıkan 
İngiliz donanmasını dain1a hesaba 
kalmalıdır. 

İtalyan kruvazörü ile Girit ada
sı açıklnrmda olan harbin tafsilıİ· 
tını öğrendiğimizdenberi İngiliz fi

( DEVAMI 3 ü.ncü sahifede) 

Ki S A C A 

Bir tavzih 
Bir refikimiz daha sahai mat

buata atıldı. Allah ui{urlu ve kı.. 
demli e lsin. Bu dilej;im:z, cidden 
en samimi düşünce ve hissinıizin 
tercün1anıdır. 

Fakat, -daha ikinci niisha~ında, 
bu yeni gazetenin hal ve etvarın
da bir ba~kalık gördıik ve hayret 
ettik. Çünkü, ne\'zat, birinci nüs
hasına nazaran, çok bariz bir tek
nik lahavvülle, clini~de tuttuğu
nuz büyük , son Telgraf. ı takli
de sarnşılordu. Biz, böyle bir tek
nik mukallitliğinin meslek ahlil. 
kile ne derece~e kadaı· kabil: tevil 
olabileceği noklasııu arastıracak 
değiliz. 

Yaluız. herhangi bir iltibasa ma
hal bırakmamak üzere, okuyucu
larımıza karşı şu tavzihi yapıı o
ruz: 

•Son Telgraf. ın hiçbir ı erde 
wb~iv~ıu~ •• 

!r 

lngilizler Cebelüttarık'a 
yeniden asker çıkardılar 

Muhtemel bir taarruza karşı karadan, denizden 
bütün müdafaa tedbirleri ahnmış bulunuyor 
Milli Şef 

Bugün İzmiti şereflen
dirmeleri muhtemeldir 

Yalovada isitrııhat etmekte olan 
Milli Sef ismet İnönünün !bugün 
İzıniti sereflendirmclerinin muh -
temel bulundui!u bildirilmektedir. 
İzmitliler milli şefi karşılamak i
çin büyük hazırlıklar yapmışlar -
dır. 

Reisi Cumhurumuzun refikaları 
da dünkü trenle Ankaradan seh -
rimize ııelmis ve Havdaroasa is -
tası-onunda karsılanmıstır. 

Yugoslavya 
naibi ltalyan 

hududuna gitti 
I talya hariciyesinin bir 
mümessili ile görüşecek 

Nevyork 21 (Hususi}- Bazı İ
talyan gazetelerinde Yuguslavya
ya karş ı hücumların ba~lamış ol
ması dikkati celbetnıcklediı. Ge-

( Devamı 3 üncü sahifede) 

Bir bekçi dut 
ağacından düştü 

ve öldü 
Fatihde Haydarda bekci Halil 

ai!a dün aksam dut koparunak için. 
medresenin önündeki ai!aça çık -
mış fakat rnü\'azenesini kaybe -
dere'·: iki meterden fena halde 
düsmüş ve beyni parcalanarak ol
duğu yerde ölmüstür. 

Bu sdabah yapılan muavenl'sin
den sonra defnine ruhsat veril -
mistir. 

·--------------------· 
Çılgınlar klübü 

Heyecanlı aşk ve 
macera romam 

Yazan: 

~der F. Sertelli 1 
(Hırsız kim?) romanı ya _ 

kında biliyor. İskeuder Fah
rettin, okuyucularımıza bu yaz 
mevsimini hoşça geçirtmek 
için. (ok heyecanlı bir aşk ve 
n1acera ronıanı hazırlamıştır. 
Okuyucularımız (Cılgınlar 

klübü) romanında dünyada 
eşine nadir tesadüf edilen ga
rip bir kadın tipi ile karşıla
şacaklardır. 

C'ILGINLAR KLÜBÜ 
Tefrikaınızı .abırsızlıkla 

bekleyiniz .. 
Pek yakında 

SON TELGRAF'ta .. 
• •• 

Nevyork 21 (Hususi)- Gazete
ler, Bitlerin sulh tckVfine İngiliz 
bükümeti tarafından hiçbir cevap 
verilmcınesi üzerine. vaziyetin 
bundan sonra nasıl bir inkişaf gös
terebileceğini araştırn ıak ta d ~rlar. 

Gelen bazı habcrl•rdcn hiikme
dilebilece~inc göre, Alnıau taarru .. 
zu bugünlerde başlamak üzeredir. 

Yeni teşekkül eden japon kabi
ı.esi ile yanılan anJa:;.maclan sonra 
mihver devletlerinin bu tadrruzu 
Uzak Şarka da te~lhil edecekleri 
zannedilmektedir. 

Avrupadaki Alman taarruı.unun 
Büyük Britanyadan evvel, Cebe
lüttarıka tevcih edileeeğine mu
hakkak naıarile bakılmaktadır. 

Kolombiya Brodka~t ' r.g radyo
su, İngillerenin Ccbeliittarıkı kara 
hücumlarından muhafaza için, bu 
muazzam dağ par~asını karaya 
bağlıı an berzahta, ıı~ııiş ve derin 
hendekler açılmakla olduğunu bil· 
dirınektedir. 

Bu kanallar, karadan yaııılacak 
tank hücuınlarına kiıfi bir mftnia · 
teşkil edebilecektir. Ccbeliittarıkın 
muhtelif yerlerine yeııiden uzun 
menzilli toplar ycrleştirilmi tir. 

Cebelüttarıka yeniden asl..er cı
karılmışlır. 

Romada ç ıkan Rela.ıiJ• ıı Ente=
naçiyonale gazetesi ise lngilttreyo 
karşı Alman taarruzunun on gün 
sonra başlıyacağını yazmalıladır. 

Peten Musoliniden bir 
mülakat istemiş ! 

Roma 21 (Hususi) - Mareşal J 

Petenin Alp hududunda bir yerde 
görüşmek üzere, Musoliniden ıınü
lakat talep ettii!i anlasılmaktadır. 
Mareşal Peten mülakatta Gene -
ral Vevııandın da hazır bulunma
sına müsaade istemistir. 

ÇERÇEVE 

Resmi Roma mehafili bu haberi 
teyit etmemekle beraber. böyle bir 
tesebbüsün ımümkün olabilecei!ini 
de söylemektedir. Fakat Duçcnin 
böyle bir anülakat talebini kal: ul 
edeceği çok şüphelidir. 

Zavallı akıl 
Garip birşeye hüJ..mede•eğim 

geliyor: 
Sanki 1939 senesile 1940 ara

sında esrarlı bir yel esti ve bir 
çoğumuzun bcyni~1i • çürüttii; 
yahut Bitler, en yeni silah ha
linde, vücutlara zartirsı:ı: . akılla
ra zarar bir gaz ke fetli ve onu 
havalara karıştırdı. 
Düşündüğünü iddia eden, üs

telik bu iddiayı başkalarını ir
şat \e idare yolıır,da kullanan 
birçok insanda bu ne beyinsiz
lik!. 

Polonl·a hücumuna tekaddüm 
eden Alınan - So\•yet anlaşına
sının ilk günlerinde, bunu en 
sağlam bir sulh müe)yidc>i ola
rak kabul eden başnıubarrirler, 
bir vatanı kurlarn•ak bahasına 
bile bir nehwciğin köprülerini 
havaya uçuramıyao başkuman. 
danlar, her gün kursü başında 
milletlerinin mauevi_.vatın ı kı
ran ve esrarını döküp saçan 
başvekiller, ve saire ve saire ..• 

Bitlerin son nutkunu inceli
yen ecnebi ajansları mümessil
lerinden, yerli lefaircilere ka -
dar, veni belahet örnekleri arlık 
gık dedirtti bana. 

Diyorlar ki: 
- Bitlerin, nutkunda sulh 

~rtlarını bildirme~1esi, İngilte
reyi kayıtsız bir teslimiyete da
vet etmektir. Bu da İngıltereyi 
harbe cebretnıekle:ı ha ka bir 
netice '\'erıncz. 

- Hayır efendim! Hitlcr, bu 
zamana kadar elde ettiklerini 
kaybetmemek ve sureta İng i l· 
tci'enin zararına olmaksızın ye .. 
ni menfaatler temin rimel' şar- · 
tile sulha hazır olduii,unu zim
ncn anlatmıştır. Bu tezahüre 
göre llitler, iweuı Lıı:ıHcre) i 

olduğu gibi bırakarı.k, başabaş 
bir sulha can atmaktadır. İngil
t ere, bütün ahitleri, gayeleri, 
ideolocyası ve psiko\otvas. hila
fına, kendisinden maddi bir~ey 
feda etmeden Alman l'a) ılına
sına razı olduğu ve .- \·et! , dediği 
gün, Almanlarla nsu~n1cş de
mektir. Bunda, öbür ınılretlcrin 
dayaijı ~· edikten S-JHt a vaptığı 
şeyler gibi, Ingiltcrcnoıı şcretı . 

ne giren gelecek bir ıı o kta da 
yoktur. Ondan G onrıı. en geç 
İngiltere olmak Üt!1''. basları· 
na gelecekleri Öbür ını!Jctlcr 
düşünsün . Bitlerin oyunu, bu; 
İngiltere razı olur vr .. ;ya oln1az, 
Bitlerin gayesi, bu! Yoksa. 20 
senedjr :yalnız IngiJiz di.i~nıan
lığından başka bjq~y yapmı -
)an, bedbaht Fran,ayı qllaı-ca 
İngıliz düşmanlığınd•ı keı.disile 
ortakhga davet eden Aln .anya, 
sıra lam İngiltereyc gelince ne 
di~·c maskesini yfüünden dü
şürsün? En deli cür ·eıkrin ~ahı , 
İngiltereden yılıyor; İnı;ıltere 
de en deli cür'etle1·ilı ~ahından 
yıldığı an, Anuo~d•. eltktrik 
sandah esinde adam öldiırülür 
gibi, ınJiletlt:rin kansız , .e harp-
5jz öldürühne~l de, rL ·ani ~ulh 
devri açılncaktır. ı\n1111a Jngil
tere buna razı olu1· nıu? lliç 
b('lli 0Jn1az. Ka~·dctlı~in11 z ?h_ 
t i ınal, İngiltcrt:nın r:ı ... ı tdı 1a -
n1a~ ı yoluurla bir koca \ c Jeni 
istidattır. Siz bu isfaladı kay -
dedin de. o ister zuhur etsin, 
ister etmesin. Şimdil i k b ,ıy le biı 
i'lidat olduğu, hattiı ıuh;ır el
miş bir , akıadır. iugilı erc ken
disinden \'C bütünlü~ü ndt.n zır
nık Yermez, faka!: g~risinden 
gözüm korkmuş bdu.ııı,or. 
.NECİP FAZlL KlSAK'ÜREK 
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ARSLA.1\/LAR 

ÇOCALIYOR 
I.spanyanın reısi General ırran

ko da, nıhayet ağzından baklayı 
çıkard:. Neler istemiyor, neler!. 
Efendim, evve'a, büyük bir İspan
yol imparatorluğu kurulacakmış .. 
Bundan sonra başka, Cebelüttaril<, 
şimali Afrikada bazı topraltları a.. 
lacakmış .. 

Faı<at, İsµanya da, diğer bir iki 
küçük Balkan devleti gıbi, ba>;ka
.Laruıın kazancLğı azıcık bir mu -
valiakiyetten sonra dillerini uzat
aıafa ba:;ladılar. Kendi kazandık
ları bir zafer var mı?, Hayır ... Baş
kasın.n işini, kendisi yapmış gibi 
~unınek, yüksek sesle konuşmak 
da yeni moda kahramanlık, venı 
moda arslanlık mı?. 

Hey gidi arslanlar, hey!. 

GRAME&E ----
LUZUJ\l VA.il MI?'. 

Tarihi ceride dün bir yazı ne:;
retmiş, diyor ki: 

Mekteplerinınıcle hiı.la gramer 
okutulmuyor!. 

Peki amma, be birader, bundan 
ııana ne?. Sonra, gramer dediğin 
de nedir. ki?. Mutlaka elzem, şartı 
azam birşey mi'. Gramer okunsa 
da, okunmasa da, yine herkes bil. 
diği gibi yazıyor, bildiği gibi ko
nuşmuyor mu?. Etrafınıza bakinu, 
türkçerun esaslarına uygun çok az 
yazı öme/(i gorürsünüz. O halde?. 
Gramere ne hu.um var?. 

İSTİFANIN 

SEBEBİ NE?'. 

Çok müteessir oldum. Tramvay 
idaresi umumi müdürü istıfa et -
miş .. Gazetele<"de çıkan hir hava
dise göre, bu istifa sıhhi sebepler
den ileri geliyormuş!. Ben. bu sıh
hi scbeplerın sıhhatine pek inan-

DUVOl'um. Olsa olsa, tramvay ida.. 
re:;i müdürü, bu sıcak Riinlerde, 
bir akşam kalabalık bir ikinci 
mevki arabaya binmiştir.. Bir 
müddet, bu istif içinde gittikten 
aonra, elini vicdanına koymuş: 

- Yahu, ben, meğer İstanbul 
halkına ne cefalar çektiren bir 
idarenin başında bulunuyormu -
şum, demiştir. 

Ve bu~ vazııeçıııjştir. 

TEKKOS 

VEMENBA 

Bir başka gazete havaaısi daha: 
Efendim, terk06 suyunu mP.nba su
yu, diye ~atıyorlarmış!. 
Şu R&Zeteciler de olur inaan de

ğiller yahu... Herşeyi hemence -
cık yazıverirler. Ağızlarında bakla 
ı.;lanmaz. Terkos suyu, m~nba su
yu diye satılırsa, ne olur?. Hem 
sonra, bu işte bir yanlııılık. bir hi
le yok ki ... Mallimu ilısanınızdır 
ki, terkos bir göldür. Burad;m bo. 
yuna su kaynar. Dolayısile bir 
menba demektir. Binaenaleyh, ter
kıos suyunu menba suyu diye sat
makta hiçbir :ı;nantı.lti hata yoktur. 

ZAVALLI 

TENİSÇİLER 

iste, asıl mühim mesele bu ... Şu 
işi g~rdünüz mü?. Piyasada tenis 
topu b~hranı başgöstermiş .. Tenis 
oynanan ve ismine kort denen, o
yun sahaları birer birer kapan:
yw:rmış! Öyle ya, top yok ki, ne 
ile tenis oynıyacaklar!. Doğrusu 
pek üzüldüm. 

Şimdi, akşamları tenis oyna
mağa giden fakir ve fıkara (!) ne 
yapacak?. Canları sıkılmaz mı? 

Vah vah ... Aman, tenis topu ha
vavici zaruriye maddelerirufon bi.. 
ridir {!) derhal tedbir almalı ... 

AHMET RAUF 

Bugünkü 
t yarışları 

Bugünkü beş koşuyu 
hangi at ve kısrakların 
kazanması muhtemel? 

POLl~ l 
VE 

MAHKEMELER ._____ 
Paraşütçü 
doktorlar 

Sudan Ucuz 1 B. k.. .. k h lk Müşterek hah! i ı 
ır oyun uyanı a ı v v ,. f 

Uzun bir fakat kadar mütenevvi· iki doktorumuza heye- ıdogtır dugu dava. 
ve nıukni maddeleri ihtiva eden, 
İstanbulun gazino, lokanta \'e eğ· canlı saatler geçirttiler! Geçen hafta at yarıslarında tutu-
leucc yerlerine mahus belediye lan bir bahsi müşterek yüzünden 

Yarış ıslah enciimeni tarafın - iktıs'1C makamı kararnamesini Paraşüt ve paraşiitçülük hakkın- samimi ve eski dört arkadaş ara-
dan tertip edilen at yarıslarının da A d ı d h-,,.,___ "~ gördiim. Pekili, pek münasip... nn o u a ~ı=a ve ....,y - sında zuhur eden bir hakaret ve 
ikincisi bugün Veliefendi koşu ve- A,vncıı tatbik edilirse, bi: diyece- lülere verilen konferanslardan son- dövme hadisesinin muhakeme -
rinde saat 15 de ya-pıknaktadır. ·· k ra bu mevzu üzerinde kövlüleri - , 'lk· .. .. .. .. u.. 
D h sdabh -'··- ak h 1 V gını '.'O •• ıı,ıne evve, ı gun uçuncu 9Um ce-

a a tan ""'-"' ın a k e- Yuln.z, bu uwıı boylu sözler a- ınizin uyanıklık hassasiyetini gös- zatla bakılmıstır. Muhakemede o-
liefendiye gitmeı\tıı:e baslamıstır. rasında bir nokta nutulmuş .. Bu, teren bir iki vak'a cereyan ettiğini kunan tahkikat evrakından anla
Koşu verinin etrafı ııölgelik ağaç su balll,idir. Canım, su da nedir?. yazmıştık. Geçen j;!Üll de bu kabil şıldığına ııöre hadise şöyle olrnwı
altları saat 1 de ailelerle dolmıış- Sudan bir Jilkırdı, diycceksinit. yeni bir hadise Çapai«:ur civarın- tur: 
tur. B~kü .kosulara su atlar Hayır, kazın aywğı öyle değiL da bir !köyde olmuştur: Hüsnü, Refik, Cemal ve Ci:ıat 
girmektedir: Müsaadenizle anı keyfiyet ede- Birıgöl köylerini teftişe çııkan isimlerinde 4 arkadaş geçen pazar 

.Dört ve daha vukarı yastaki ha- yim: dördüncü wnumi müfettişlik sev- .ııünü Veliefendide yapilan ı inci 
lis kan Arap ve Jusrakları arasın- Bir fincan kahvenin 25 kuruşa var emarzı sariye ddktorları Mu- at yarışlarına l?itmislerdir . 
da ve 2400 metre üzerinde yapı- olduğu sözüm ona lüks -.nıfa da- kim ve Ali Rıza, Haraba köyüne Bunlardan uzun zamandanberi 
lacak birinci ko.suva Karakus. Vu- hil bir sahil gazinosuna "idip otu- 6eJonıişlerdir. Bundan bır' hafta .. ~ ~ at meraklısı olan ve bir parca da 
ral, Ornek isımlerinde üç at ııir- ruyorsunuz. 25 kuruşu gözden çı. evvle paro~ü'"Üler hakkındaki ~ "" ılrumara müptela bulunan Hüsnü 
mektedr. Bunlrdan örneğin ka - karuınız, mesele yok.. konferansı dinliyen ko"v halkı, bal- varıs başlamadan evvel arkadaş -
zanması çok muhtemeldir. Hava sıcak mı, sıcak .. Oturdu - talar, tırnanlar ve av tüfeklerile 

Üç vaşındaki yanın ıkan İnıtiliz ğunuz yerde ter dökiiyorsunuz. beyaz renkli sıhhiye otomo , larına ~öyle ·bir teklif yaıımıstır: 
erkek ve disi tavlar ar.asında 1400 Garsondan su getirme'!ini rica e- mobilleri üzerine \lıoücum ed~k. •- Çocuklar mademki buraya 
metre üzerinde vapilack olan ikinci diyorsunuz. Önünüze lıir şişe 'u millerı -parçalamak ve icin _ kadar ııel<!ik. Bari ortaklama at -
'-~uva Mehlika, Tasvı·r. en'man, retirip koyu~or. Şi~ a•ıktır. 1\lü- lar üzerine oynıvalım da hem gii-
"'~ " , ..... • dekileri baı!lrvarak hüklımete tes- ., h d · · ' t 
Altın.._p Özen adında bes at nır' _ hürlü, damgalı Ta•delen filan de- nun em e varısı sevrımızın am .., ~ • lım etımek istedilderini sövleanis- d ks ' d · t' 
mektedir. Bu ':~uda Mehlikanın i'ril .. Daha harcıilem bir menbam ta ı çı ın ... • emıs ır. ·-~ n )erdir. bilahare de dokl<Jrlar hü-
lincı' olması kuvvetle muhtemel- damacanalarla satılan suyu ki, o · t ·· Jfüseyinin bu teklifi diğer üc vıve cuzdanlarını ııösterip doktor 

dir. gazinoda şişelere doldurulur ve a- olduklarını ispat edinciye kadar tll'katlaşa da uvııun ııelıni$ ve va-
2000 liralık mükafat kazanan üc çık olarak müşteriye verilir. köylüler tarafından üç saat tevkif rıslar başlamadan evvel ortaklık 
yaşındaki verli halL' kan İn~iliz Bu si enin içinden tamam iki edihnişlerdir. şartlarını kararlastırmıslardı . 
erkek ve disi tavlar mahsus olan bardak su (ıkar. Bu iki bardak su- Buna göre hah.si müşterek ve 
ve 1800 metre üzerinden yapılacak yun fiatı on kuruştur. Hesabının Kontrat J • üı:üzlü bahisler için her bri üçer 

d J 1 1 muayene erı .bulunan ücüncü kosuya Martbir, er ıa yazı ır. lira koyacaklar ve 3 at üzerine oy-
Mis, Teis, Gürvak adında dört at Gazinoda oturuyorsunuz. Sıcak Şehrimizin tekmil semtlerinde nıyarak bu ovunların ııetireceii;i 
ı?irmekte<llr. Bu koounun muhte- berdevam. Aradan bir saat filim bu hafta icinde umumi kontrat ıı:m.ı- il-ar da veyahut kaybettireceği pa
me! gali'bi Tcis'dir. ge(mistir. Yine susadınız. Susa - ayenelerine başlanılacaktır. Kon- ra da mütesaviyen beraber bulu

İki yaşında ve hic lro6u kazan- mak a~·ıp. mı?. İstanbul gibi bol ve turatsız ıkiracı 'kabul eden ev. nacaklardır. 
mamıs yerli halis kan 1nııiliz er- güzel suyu ile meşhur bir şehirde dii:kkan, apartmıan sahipleri hak- Filhakil<a karar üzerine 4 ahbap 
kek ve disi tavlar mahsus olan ve de istediğiniz kadar su içemedik- kında para cezası alınacaktır. ı2 lira toplamıslar fakat bu 12 li-
1000 metre üzerinden yapılacak ten sonra... --o-- raya mukabil ancak 8 lira temin 
bulunan dördüncü koşuya Roi, U- Neyse, uzatnuyalım, garsondan B b hk' t f • J etmişlerdir. Yani her biri 125 ser 

yine su Htiyorsunuz. Yine ayni tip U S& a 1 e tış er ku~·" zivan eylemişlerdir. 
macı, Subutay, Yeti6. Avfer, adın- .;şe içinde a··ı.. su geliyor, • - ' 
da ı...- t · ktedi B '--· .,.. ....- Belediye reis muavinleriden B. Dört arkadastan Cemal;: ;ayrıca """ a ııuıme · r. u A""uVU Şisenin masa özerıne konmasilo 
Ayferin kazncv thmin olunmak- hesap pusulasına on kuru• daha Lıitfi Aksoy ile belediye müiet - tek basına, diğerlerine haber ver-
tadır • • tişleri bu sabah da mırlıtelif eitlen- mrocn çifte bahse lfinmiş ve 44 

B · '---· iliıve edilmesi bir oluyor. ce yerlerini teftişe baslam>Siardir. ıır· a kazaıı--'ır. İste bu k 00·-·s da 
u ~,,.,u ile ücüııcü koşu arasın- Artık kalkıp gideceksiniz. He - """' ~u 

,----·------------··-----------.. da çifte bahs vardır. sabınııu ödiyecehiniz: 45 kuruş.. Teftioşler akµma ıkadar devam 1 aralarında döi?üş ve hakarete sebe-
1 D , t dah vuJc st-'ı . ....: edecek ve ceza verilen müessese- .1... • t 1· t' 
1 A or ve a an va mu F'akat, belediye iktısat makamı ..,ıye verm • ır. 

v lrl!JJ pa Ha rb 1 f'il n l7'll 1 çn l7'll den 1 halis tam Arap at ve kısraklar a- kararıuımesinde, o mahalde kah- !er nı~t olup olmadığı varın Yarısların ertesi Y.iinü Hüsnü 
~~---""'.'-':""--~---·-------------·J rasında ve 2000 metre üzerinden venin fiatı %5 kuruş olarak yazı- anlasılacırktır. bir tesadüfle bu kazancı isıtmiı; 
A b k f 1 F l yapılacak olan besinci koşuya Can. lıdır. ii~~~~[ii~~~iiiiiii! ve hiç belli etmiverek Cemalın ya-y .ıay a a an a cı e emenk Hindistanı Yamn. Vural. Ünlü, Yüksel adın- RF.ŞAT FEYZİ nına l{iderek ondan 2 Ira borc ia-

Son günlerde Uzakşarkta F~le- da be• at iştirak etmt>lctedir. Bu 1co-I=======~;;;;;;;:;::;;;;;;;_ temiştir. Cama! ise: Harp çıktııktanberi Almanva<la 
eQhret kazanmış, adı ııazetelere 
ıreçmi bir kadın falcı val'<lır. Alvin 
1Nind06f isınlııdeki bir kadın ayn.a
va bakarak herkese istiicl>alinden 
bah.setmek suretıle az zaman için
de çok zenain olmuştur. Avda şiiy
le bövle 80 İngiliz lirası tutannda 
mark kazan<IU!ı olmus. Bu kadar 
da değil Yiyecek, içecek, ııiveeek 
heıı vesikaya tabi olan Almanyada 
bu falcı kadın bol bol terevai!ı. 
şeker, yuımurta ve süt de buluyor
muş. Falcı kadının aynasından 
mü;deler almak isti,.en kövlüler 
ne vapıp yaparak v~ı. yumurtayı 
temin ediyorlarmış. Demek ki halle 
nekadar teselli ihtiyacı duvuvor ... 
Falcı kadın nihayet yakalanmıs ve 
halkın safderunluğundan istifade 
ediyor diye hapise mahküm olmıış. 

Fas ve Fransa 
Son günlerde Fastan çok bahse

di!mcğe baslandı. 

Malıimdur ki Fasın bir sultanı 
vardır. Fakat, bu suttan Fransanın 
himayesi altındadır. Yabancı dev
letlerle d<lnrudan do{!ruva deı(il, 
Fransanın Fas mümessili vasıta -
sile münaısebatta bulunur. Bu mü
messil, Fasın haricıve nazırı ııibi 
bir şeydir. 

Vazifesi. bu kadar de~ir. Fas-; 

menk :Hindistanı da cok mevzuu ŞUda da :vüksel üzerine ovnaına{(a Açık iş ve memuriyetler - Parı.m vok! .. 
bahı;oldu. Holandanın Almanlar hazırlananlar co'lctur. Diyerek vermemiştir, 

Bu koşuda da ikili bahis vardır. Devlet Demiryolları umum mü- Hüsnü bunun üzerine Refik ile 
tarafından isııalinden oonra, bu Üçüncü dördüncü ve beşinci ko- dürlükii çabuk yazar bir er.kak Cihadın da vneına l!iderek: 
müstemlekenin mukadderatı da. sularda ise ücüzlü bahis mevcut- daktilo aramaktadır. Talipler 28 Hazin bir rekabet f .,_Cemal dün ovurıbozanlıl< et-
Japonya ile Almanva arasında tur. temmu2<la Ankarada devlet De - Gazetelerin hacmi hakkında hü- ııniş!.. Hepi:ıniz müşterek oynıva-
mübim bir mevzu teşkil edecektir. ·~:::::::::::::::=:::=:::::::::=~~· ııniryolları zat ioşleri müdürlükün- caktı·k. Kendı'sı· bı·-~en h·"'ersı'z kiiınetin verdiği karar, ruhunu """ "" 

Felemenk Hindistanı, vani Ho- IKU" ÇU" K HABERLE.Rj de bir imtihan olacaklardır. kaybetti, baı.ı meslekdaşların lü- oynıyarak 44 lira kazaıı:m11S. Bunda 
lin<lanın bu müstemlekesi Holan- _ _ Müracaat müddeti avın 26 ıncı zumsuz ve fena rekabet eİıd.işele. bizim de hissemiz olınalıdır.!.• 
d,;ı.dan altmıs defa daha büvüktür. ııününe kadardir. ri mahsulü olarak, yalnız bir şe- Deınistir. 
2 milyon kilometre murabbaı ara- * Alman sefarethanesinin bü - Ücret, tahoiil derecesine R<ire ve- kil meselesi haline geldi. Ortada Muhıdccnwde ha.kim suclu mev-
zi, senede 8 milyon ton petrol, roları Taralıyadaki yazlık sefa - rilece.ktir. kağıt buhranı var.Hem kağıt yok, idindc bulunan HiH;nü, Refik ve 
dün va kauçuk isti.Mala tının yüzde rcthaneyc taşınmıştır. Yaz mev- futa stajyerlikleri için 1 ai!us- hem de müthiş pahalı! Kağıt is • Cihat ile davacı Cemalin barııııma-
kırkı. simi müddetince sefarethane İs - t.oııla orta mektep mezunları ara- tihliıkinde tasarruf temin etmek !arını teklif etımistir. Cemal biraz 

Halbuki Jaı:ıonvanın da, Alınan- tanbulda çalısacalctır. sında her posta müdürlü.ihinde bir üzere verilen son kararı, baı:ı mes- nazlanınışsa da barısa rırzı olım.ıe 
yanın da ne kauçuitu, ne petrolu * Üç gün evvel BaRdattan ha- imtihan yapılacaktır. lekdaşlar suiistimal ettiler. Halbu- ve muhakemeden ı:ııkarken arka-
vardır. reket eden ilk tren dün ııece saat Topanedeki saracive evine ık:en- .ki, devlet, bunu istemedi, kağıdı , daslarına: 

Bundan başka Felemnek Hindis- 23 de Haydarpasaya eelmistir. di makinelerile ve 250 - 400 kurus sokağa atın demedi, bilıikis, hatta, •- Bu sefer sizden hep avrı av-
tanı dünya kalay istihsalatında ü- * !starı.bul icra reisi Halil Türe, yevmiye ile çalışacak işçiler aran- kullandığmızı dahi tasarrufla kul- nıyacağım. Uitursuzluitunwxhın bu 
çüncü ııelmektedir. Şekeri. tütünü, müddeiwmıımi muavini Reşat Sa- maktadır. lanın. dedi. suretle Jrurtuhıp kazanacai!ıma e-
kahvesi, çaVl da baska ... Yani ip- ka, ticaret mahkemesi azasından Kaymakamlıklar tanzifat ımıe - BÜKHAN CEVAT 'i"liniıın!.• dive ta~cılmıstır. 
tidai maddeler cenneti! Holanda- Kamil Tuj!rul ve Remzi Beı'lmıen leleri, Kuleli askeri lisesi de muh
lılar Ü<: asır gayret sarfederek bu le icra memuru Hakkı Güler bi - telif bademler aramaktadır. 
müstemlekevi mükommel surette rer derece terfi etmişlerdir. 
techiz etmi !erdir. * Sayım işlerile m~l olınak 
taki Fransız kara. hava ve deniz 
ordusunun da bas'kıımandanıdır. 
Fasın maliyesi, ı:ıons kuvvetleri de 
mümessilin emri altındadır. Fasta, 
~·i mabkeomelerden başka Fran
sız mahkemeleri de var. Dini is
lere SE'r'i mahkeme. a<ili işlere de 
~'ransız mahkemeleri bakar. 

üzere, Dchilive Vekaleti tarafın
dan İstanbulda bir büro tesis e
dilecektir. * Galata köprüsünün tamir e
dilme.'<te oları kenar avaih 60 san
tim kaldırilm!1itır. Bütün tamirat 
av nuna kadar tamam !anacak
tır. * S3rayburnu ile Salacak ara-

sındaki 10,000 voltluk kaıblo kal
dıril.rıUş, yerine 35,000 voltluk veni 
bir kaoblo korıımustur. Kald.rılan 
kablo Tarabva ile Serviburnu ara
sına komnustur. * Manifatura satısların<la fiat 
kontrollarına .,,ıecek hafta baş -
!anacaktır. * Bir senede şehirde 6215 sokak 
kôpel!i imha edilmi<tir. 

.__A_vr_u_p_a_H_ar_b_in_i_n_Y_e_n_i_M_e_se_ı_e __ ıe_r_i _,I 
"Yamalı sulh,, yok! ... 

Loııdra ,ehriniu bir takım in~at 
işlerinden de vazgcçihniştir. Bu 
işlerle ııııraşılacak zaman değildir 
diyorlar. Çünkü hem emek, hem 
de nıalzemcnin azanıi tasarruf e
dilerek yalnız harp hazırlığına 
hasrolunnıası bir kaidedir. 

Son Telgrarın edebi romanı: 6 
inan !arımı kendi elimle kendi a
yaklıu·ımın altına atan \'e hıçbir 
kayda kapılmadan onu seven bir 
aş•k.m!. 

bir tebessüm dalgalandı; Sacide 
hanımefendinin sözünü tamamladı: 

- Nazır .. Değil mi hanımefendi? 
Sustuk, bakıştık ve .. giilüştük. 
Sonra .. ilk dansı onunla yaptrm. 
İkincisinde sinemadan çıkarken 

İnriliderin hazırlığı tam ~ana
silc devam ediyor. Öyle ki Ingiliz 
dıyarına bugün artık ta mamilc bir 
harp yeri hali ve ınanzarası ve.. 
rilmek için hiçbir ~yden . geri 
kalınmadğı anlaşılıyor. Her Ingiliz 
biliy<•l' bı harp salııı:.ı artık urnk 
değil, deniz aşırı değil, bugün ya
rın Britanya adalarına taarruz et
mek düsmarun yegane emelidir. 

Bu taarruz nas! olacak? Husu
sile nasıl başarılabilecek?. O ba
his ayrıdır. 

Halin fevkaHidcliği icabı olarak 
zengin, fakir, kadın, erkek her İn
gilizin servetinden, kabiliyet ve 
kuvvetinden hükumetin göstere. 
ceği şekilde istifade edilecektir. 

Derıs. Ben ilave ediyorum: 
- Dalırın kızlar. 
Bunlar muztariptırler. His vı: 

kalpleri ~ın kıtlardır. Vicdan -
larını karartan dal.gınlıklarıdır. 
Faziletlerini kirleten yar-;'1 şuur
larıdır. Damarlarını kabar <an ve 
kendilerini kemiren bünye ve ya
radılıı;larındaki kuduz şehvettir. 
F a.:Jt, bunlara da keşki: 

- Or06pu ... 
Adını verebilsek ve içlerindeki 

sıtmalı zehiri dışarıya vurarak ce
miyeti kendi benli~e çörekle • 
nebilen fazilet yılanlarından ko -
ruyabilsek. Tehlike, bunların ör
nek olmasında ve yarım yapıhlara 
kopya vermesindedir. 

Felaketlerini, bahtsılıklarını, ye
tişen insan saflarına örnek oluş -
larındaki tehlikeyi ve fenalığı 
kendileri de bılirler .. Ve .. yine ce
mi} etin verecel!i zalim ve mer -
hanıetsiz addan korkarak zehirle. 
nı ı içten bir pazıırlı.ltla kalpten 
kalJ>e akıtırlar. 

Aşıları çok korkunçtur ve .. he
men tutar. Genç kız ve genç erkek 
bu aşın.ıı en hız bulduğu harman
lı ve besili bUnyelerdır. 

Dalgınlıkları safLklarından ve 
4n ömürlerindeki ~!uğun ka -

ranlığındandır. Zevklerindeki coş
lwnluk damarlarındaki kudur -
ganlık ilerivi bilmemek ve hayat
tan gün kazanmak içindir. 
Dalgın kiz .. budur. Benliğinde 

dalgınlığın hicabını, hüviyetinde 
zevkinin t~kınhğını, şuurunda 
alışkanlığının hükmünü bulan, fa.. 
kat kendi cildinin altında kendi 
kendisi ile yaşıyan sırrını tasırma
yan kizdır!. 

Belki, bunlar da yam: 
- Kırk gün günahkar bir gün 

tövbekar ... 
Dedikleri gibi olacak, evlene -

cek, anne olacaklar. Belki de iç 
ve dış hüviyetleri birl~ek. 

- Herkesin kadını ... 
Adını alacaklar. Hem, Naran 

daha başka. Bambaşka bir kadın. 
Yalnız. 

- Kanak.. 
- Dalııuı ... 
Değil, seven, çıldıran, çildırtan, 

baiılıvan, büyüliven, esir eden, 
şehvetten katıltan bir kız. Galiba 
biraz da bizim ve cemiyetin ka
yıtlarına uymıyan, ihmalkar, al -
dırışsız bir kadın. 

Fakat, ben onu ~ır:ii böyle bile 
bile tanıya tanıya seven, onun için 
ç.ıl<llran, kanaatlerimi, iti'kat ve 

Yapılacak başka hıçbir şey yok! 
İnsanlar müvellidülhumuza ile 

yasarlar. 
O da benim müvellidülhımıuzaın. 
Bu kadar ... 
Onu seviyorwn ... 
Deli ,;ıibi seviyorum., 
Çıldırarak seviyorum!. 
Ve .. o da çıldırtıyor, delirtiyor .. 

Bu delirişten keyif duyuyor!. 

SAK' ALI BİR GECENiN 
SABAHINDA.. 

Onu ilkönce Meziyet hanırne -
fendinin çayında gördüm. Şen, şak. 
rak dans ediyor, ııüzel, cok ııüzel 
açık kahvemsi gözlerini süze sü
ze Hasan Bekirle konuşuyordu. 

Vals biter bitmez, Hasan onunla 
beraber yanıma geldi: 

- Nasilsın?. 
Dedi ve ilave etti: 
- Arkadaşımı sana tanıtayım?. 
- ..... 
- Naran Hanunefen<il 
Beni de ona tanıttı: 
- Ruhi Bey. 
Sacide Hanımefendi de yanımız

daydı. Sanki lı!'ni övmekten büyük 
bir zevk alır gibi söze karıştı. 

- Hariciye nezareti şifre mü -
dürü. 

Elimi hızla ve atc.şle sıktı. Sacide 
hanımefendi devam edıyordu: 

- Çiık genç amma de~il mi?. 
Şimdi ;ifre müdürü. Ya kırk ya-
şında,, · ı 

Cümlesini bit~en Nar•n ha
nımefendinin yüzünde tatlı, cn:>kın 

gördüm. Yine bakıştık, güli41tük, 
seliımlaştık .. 

Üçüncüsünde Sadiye Nebil ha
mmef'.-ıdinin suvaresinde bera -
berdik. Birden kaynaştık, birden 
seYiştik, birden bakışlarımızı biri
birine düğümledik. Hemen hemen 
sabaha kadar h~ ayrılmadık. Dan. 
settik. Beraber oturduk, beraber 
içtik, beraber gülü~ük, beraber 
konw;tuk. G<izlerinde ve teninin 
renııinde birden çeken, baglıyan, 
gözü gönlü bendeden sihirli bir 
cazibe var. Cıvıl cıvıl. Darueder -
ken bitirıyor, gülerken çldırtıyor, 
bakarken esir ediyor, bayıltıyor. 
Ve .. bütün erkekler onun etrafında 
cılız birer pervane gibi. Hayret 
ediyorlar: 

- Nasıl olur bu?. 
- Ruhide ne keramet var?. 
- Na:ııl bu kadar çabuk biribir-

lerine ısınabildiler?. 
Ve .. kıskanıyorlardı. Fakat, biz 

sadece şen, civelek, geceyi zevkle, 
çılgın bir nes'evle geçiren iki tanı
şıklık. 

Bir defacık o bana: 
- Ne kadar zari! giyinmişsiniz? 
Dedi. B~.ı de ona: 
- Ne kadar güzelsiniz?. 
Dedim ve .. ondan sonra konı;ş

mayı hep gözlerimize bıraktık. Bu 
konU$lT!ada gizli bir sıtma, sar'alı 
bir nöbet humması vardı. Sabahı 
böyle bulduk. Ve .. böyle ayrildık!. 

(Devamı var) 

Bugün İngilizlerce gözününe a
lınan keyfiyet hıırbin u<ak olma
dığı, in;ıiliz vntanındıı dögüşüle. 
ceğidir. f;ir nıiiıidet e;.·,·el bijy]e 
olmıynbilirdi. Hatta cTaymis• de 
ne~ri) utta İııgilterede artık de -
ğiştirilm~si !hını olan bazı iıal
lerdeu şıkiıyet ediliyordu. 

Mesela güçlü kuvvetli adam -
ların daha otellerde bekçilik, ~·r
sonluk dtildcrinden bahisle hu 
gibi işlerin ihtiyarlara, kadınlara 
bırakılması iktiza ettiği söyleni -
yordu. Silah altına alnacak sıruL 
!arda olanlar da hep alınıyor. Fa
kat bu ne riyal ile isteniyordu ki 
daha askere çağırılmaırw; olan 
gene ve sajilam kimseler de gidin
ciyc kadar biç olmazsa silah ve 
mühimmat fabrikalarında çalıştı
rılsın, öyle otel kapıcılığı gibi i•
lerle vakit geçirmesinler. Harp 
hali bir fevkaladeliktir. Hususile 
bugün ingilterenin bulunduğu 
tehdit v~ tehlike vaziyetinde bu 
fevkaladeliğin ehemmiyeti bir kat 
daha artıyor. Onun için sulh ıa -
manına, genişlik vakitlerine mah
sus bir takım hallerden de ister is. 
temez va71l'eçilmektcdir. Mcı.t'll 
hiç faydalı bir işe yaraımyaıı bir 
takım süs eşyasının hiili mağa•a 
cameklirılıınnda teşhir edWp dur
ması bile riddi itirazlara yol nçı -
yordu. Bugün her İllgilit:in vazi
fesi kendini düşiiıı.m.iyerek natam
nı dü tinmek, işin kolayııu deitl 
zorunu aramak oWuiu söyleM)'o.. 

Bunun manası ise servetin ve 
çalışmanın yerinde istimal edile
ceğidir. Cünkü çalışan tabaka me
saisini ortaya koyarken zengin sı
nıf da servetini millet uğrunda 
esi.rgemiyecektir. Bu kaidenin ica
lıı olarak da mesela harp dol.ayı
lile çok kazanan bazı sanayi er
babı, silih ve mühimmat fabrika.. 
törleri bu kazançlarını memleket 
ve milletin müdafaası uğrunda bı
rakınıs olacaklardır. Vasi arazisini 
bu maksatla verecek olan bir zen
gin de bu toprağın üzerinde icap 
ederse tayyare ka.rargİlhı veya 
herhaill{i bir fabrika yapılsın, ya
hut da sadece inekler otlatılsın, 
milli müdafaa uğrunda en büyük 
vazifeyi yapını• olduğuna kanidir. 

Hulisa nereden bakılsa bugün 
Britanyanın korunma8l için ha
zırlığın en yüksek dereceye çıka
rıldığı anlaşılıyor. Efkin umumi
ye hal ve vaziyeti çok iyi kavra_ 
mış olduğu için memleket müda
faasına hazırlıkta hiçbir fedakir
bktan geri kahnmıyacaktu. 

Bütfra mevcudiyet ve gayreti ile 
plebeyi temin için liizun gelen 
eııbap ve vesaiti hazırlaıruya ko
yulnıus ingiliz milleti için şim<li 
~ılatına en hoş gelmiyecek li -
kırdı ise c)'BIDah ıulh. süsleri olsa 
ıerek. Yamalı değil, devaİnlı bir 
suHı ve &iikftn devresi l!Mebihnek 
iıçin daha beklemek ve bilhassa he« 
ihiim.Ue karp hanr lnalu•mak li
ZIDl ..-,. •• 
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]lE•-P·l!ifiXl] 
Ruzvelt'in üçüncü 

devresi 
Yuaa: AHMET Şt)KR0 ESl\fd 

Demokrat partisinin kongresi P.. 
merika Cumhurreisligi ıçin nam
zedini seçmek üzere !;;ıkagcııla top
land~ Bu kongrede herkesin me
rak ve alaka ile sorduğu sual, iki 
devresini bitirmi:; olan Huzvcltin. 
üçüncü bir devre ıçin ti~ namzetli
ğini kabul edip etmi:;eccği idi. 
Çünkü Amerika kanunu csaı.ioinde 
bir cwnhurreisinin üçüncü devre 
için namzetliğini koyamıyacağı 
hakkında bir kayıt mevcut olma
makla beraber, V3<iingtondanberi 
sürüp gelen teamül buna manidir. 
Vaşington 1789 ve 1793 devreleri 
için Cumhurreisi se.;ildikten sonra 
çekilmişti. Ondan sonra Geferson. 
Madison, Monroe ve jak.son, iki:;eı' 
devre için seçildiler ve tcamule 
uyarak üçüncü devre için namzet· 
liklerini koymadılar. Bu teamüle 
kar:;ı yürümek istiyen yalnız Cu!T>' 
hurreisi Grauttır. Graut 1869 ve 
1873 seçimlerinde Cumhurreisi in 
tihap edildikten sonra, taraftar
ları, keııılini, ü~'Üncü devre için de 
seçtirmege çalı~tılar. 1' akat parti 
kongresi Grautı namzet gö.stermc
rniş ve bugüne kadar bu teamıil 
devam etmiştir, Ruzvelt, Şikago. 
da parti kongresi içtıma edincıye 
kaaar namzetliği kabul edip etmi
yeceğini söylemekten kaçmmı~tı· 
Şimdi kongre toplan.r toplanmaz, 
göııderdıği mesajda, narr,zetlii;İ 
reddetmiycceğini ihsas etmiş'.J" 
Ruzveltin bu kararını iıgrencn 
kongre azaları, Cumhur.-eısi le -
hine yirmi beş dakika devam ecıcn 
tezahı... yapmışlardır. Demek ki 
Amerıkanın bir buçuk asırlık ta· 
rihinde Grautlan sonra Ruzvelt tıl 
eski teamulü boı:mı,va teşel>büs et· 
mektediL Cumhw-reisinın tekrar 
seçılmesine taraftar olanların ileri 
sürdükleri en kuvvetli dr,c:üman, 
beyneJ.milcl vaziyetin fevkaliideli· 
ğidir. Filhakika böyle bır zamanda 
Cumhurreıoiliğinde bir değişikli" 
Amerikan devlet mekanızn:as,nıll 
faaliyetinde bir fa.sıla demek ola
caktır. Çünkü Cumhurre;sl•ği içıll 
partıler şimdi namzetlerinı tesbil 
ederler. Rakip cwnhuriyet parti· 
sinin namzedi geçen "Y se<;ilmış • 
tir. Resmi seçim ikınci te:;rınde .ı 11' 
pılır. Ve yeni Cımıhurreısı ancai' 
martta vazüesinin ba:;ına geçer• 
Şu halde ltuzvelt deği:;ecekse, teJll' 
muulan marta kadar ış başında k8" 
lacak ve bu müddet zarfında ha' 
lefini an,ı::aie edecek ehemınıyei!İ 
bır teşebbuste bulunamıyacagın • 
dan devlet mekanizmasının faali• 
yeti fasilaya uğrıyacak demektıf• 
Arnerikada Cumhun-ei31 yalnız 
devlet reisi değil, ayni zamandı 
hükUınet reisidir. Binae'1aleyh bil 
derece fevkalade bır zanı.uıaa J::ıö)'' 
le bir fasila Amerikanın ıncnfaal• 
!erini tehlikeye düşürebilır. J;l~ 
sebepledir ki ortada kanuni bir ell' 
gel olmadığını na.zarı ilıbaıe alall 
demokrat partisinin .•ıufuzlu er
kanı, Ruzveltin üçüncü devre içıll 
namzetlil(ıni ileri sürmesinde ıs
rar etmişlerdir. 

Oumlıurreisi, namzetliiii kabul 
edeceii;ini söylemiş ve Jchinc.!e u • 
zun ve hararetli tezahürler de ~' 
pılmıştır. Bu vaziyette Şika;ıo o:I 
ti kon;ıre.;i kendisini naınzctli~e 
seçmelidir. 

Acaoba A vrupadaki harp bakı '. 
mından Ruzveltin secimi nasıl ııil 
mana ifade eder? Gerçi Filadcl • 
fiyadaki Cumhuriyet partisi koli'. 
ııresindeki nutuklara ve bu pıırl' 
nin secilen namzedi tarafınd3JI 
söylenen sözlere bakılacak olurs• 
iki parti arasında harici polıti1" 
üzerinde bir ihtilaf ol.mamak ıı.e • 
re.ktir. Malü.ın olduğu üzere b~ 
yaset de şovle ifade edilebilir: t"' 
olarak haııbe girmeme<k sartile 
İngiltereye her türlü yardımın 1' 
pılması. Ruzvelt de veni seciJell 
Cl.lmhuriyet partisi namzedi de_~ 
sıyasete baii;laımuslardır. AnCIY 
Amerikanın Avrupa harbi wsı ~ 
sındaki vaziyeti, yalnız ıxılitikat' 
izahile tayyün e1rn~ ohnaz. ~ 
p0litikanın tatbikinde ııösteril!P" 
cesaret veyahut da tereddüt ro1-
ehemmiyetli unsurlardır. euınbıl' 
riyet partisi namzedinin is bııS~ 
da nasıl hareket edeceiii hell ıiJI 
malüm deWdir. Fakat Ruzvel 
cesaret ve metaneti hakkında : 
'llfak bir şi.iı:ıiıeve dli,ımek caiz . 
iıildir. Bunun icindir ki Ruzvel~ 
seçilmesi ehemmi vetli bir rıı"' 
ifade edecektir. 

'1 ••••••••••••••• 1. 1. ,,,,,, 
Ban liyo tren biletlerini~ 
geçmiyeceği katarlar_, 
Ekspres veyahut POOtn trenle~ 

bin enik banliyö istasyonlar•· .A 
inen )'01.ouların badema ekSP'« 
veva pasta trenine mahsus bile'..d 
lerden ahnaları kararlastırıJıtlPjj
Bu karar ai'!w;tosun Hl mndat',; • 
bacen tattıiJ< olunaeakt!f'. O~ 
rihten itibal'en banliyö bıl ~ 
ile bu kawlara binenler haP-.Jf 
da biletsiz yolcu !l:M.lan>e.lesi tJll' 
olıınacaidır.. 



Amerikada yeni cumhurreisi intihabı 
ıeFeVV'ork 21 (Hususi) - Gaze - mamle4<eti dolaşacaktır. yalnı% bfırtiseleri ~ etmek de-
lih:: Yakında baslıvacırk olan in- Ruzvelt, hallka ııazeteler ve rad- ~!, ayni zamanda Amerikanın si.-
hap] atın, bundan evvel:ki inti - yo vasıtasile mesajlar ı;ıönderecek- lablandırılması lıurusı.ında ıtiri -
YQrl·ardan farklı olacağını vazı - tir. R~elt .. h<;vnelnıilel v~ziyet şilen teşebbüs'.ere ~e mürıal:ıeret 
di har. Cumhuriyctcilerin namze- d-Olayısıle hUkiinıet merkezın.den elıınek vazzyetındedır. 

alkla ikonu.,ınaık icin bütün pek uzaklaşıwnwacaktır. Rwıvelt 

Amerikanın Fransadaki sefiri Vaşingtona döndü 
k N evvork 21 (Hususi) _ Ameri- nnda Fransız haE<ının lbüviiik me- ı tetkik etmeiie imkan bulamadığını 
~:~ i~ansa<laki sefiri Vilvam ziyetler ~iiini. iMareael ilave etmiştir. 
toriees;. ez~ Avusturv~ h,=a~:rı Peten'in ihtiyarlıi!ına ra~en. l Sefir cFaşiıım• den l>alıısetn:ıek 
tabet !C"-- a ve ikazı ~sıdüses - memleketin ıloılıkımı:ı · · !in _ istiven bir sıazetecivi SUBtıurarak 
l!l!Jan. <mer tayyaresıle buava - ıcın e 

D ışlerdir. · den ~M!iiti kadar çalıştıihnı söv- demiştir ki: •Faşizmden baıı-:lil-
Buı ptrhaı V aşingtona hareket eden lemi•tir. mesinin yerinde olduğunu zannet
tiir ı Cımıhur reisi ile ııörüsmüs - Bulit Vişi'den yeni '.hiiıkfımetin miyorum. Fransız milletinin ekse
Ya~-Sttefir gazetecilere verdiiti be- teşekkülünden evvel avrıldıi!ıru ve riyeti Mareşal Petene hürmet ve 

"'4 a bütün Fra= toprakla - bu hadisenin bıraktrkı aksiHiimeli itimat gösteriyor.• 

Amerika ordusu için 4 milyar tahsisat 
~"Vvork 21 (Hlu9US?) - Ru:ııvelt, Lliyihaya ııöre, 1946 - 47 senele- ı lacak bir taarruzu önleıneiie klii 
ııo er&an bahriyesi icin 4 milyar rin<le Amreikanın 701 parçadan kudrette 15,000 deniz tayyaresi o
lısın tmlyon dolarlık tahsisat layi- mür"-lcl<ep bir filosu ve Amerikaya1 lacaktır. 

ı tınzalaımıştır. karsı havadan ve cienooen yapı-

, Siherya hattı çift 
hatta çeviriliyor 

Sovyetler, bu hattı mühim bir 
stratejik hat haline koyuyorlar 

ııervv.et'.er, Siberya hattı üzerinde Siberya hattı, Baykal ı;ıölü kena-
larıı ~ühim tadilat yaomıya bas- rına kadar uzanır. Kısın. ııöl buz 
~·ş ardır. Dünyanın en uzun tutar. Buz üzerine demir döşenir, 
straılrt~lu olan Siberya hattının trenler kolayca sıeçer. Yazın da, 
Pek ~. 1 . bakımdan ehemmivdi feribotlarla karşxlan karşıya ııe
~st kYukt_ur. Moskovayı Veladi- çilir. Bu suretle bir hayli vakit 
luğu.o 

1 
a baglıyan bu yolun uzun- kaybedild:iğini dikkat nazara alan 

ıııası . 0:000 kilomtredir ve yapıl- mühendisler, Y'Q!u civardaki dağın 
lıuun ıçın 9 .milyar frank sarfo - eteğinden gecirmeyi tasavvur et-

B Uştur. mişlerdir. 
scbb~,~uazzam !şe baş!ıyan müte- Bu cür'.etkarane tasavvuru .ku~-
karsıl r <:ok buyük güçlüklerle veden l:ıile çıkaran, esin reıımın 

Pis ~ışlardır. en maruf deıniryolu mütehassısla-
ll'lak u ıı]u bataklıkları kurut - rındruı Prens IOıil.!ı:of'tur. 
kum' çöU~~~bucağı bulunmıyan Prens, tahsilini İngilterede vaı>
manlar<Ja b' e'.balta girmemiş or- ımış ve uwn müddet Liverpal tez
ların hü ' ın turıu l'lluzır hayvan- ı1ıiihlarında staj ı:ıörmüştür. Aane
Çalışııuy~~a maruz kalarak rikalıların, Atlantikten P~sifik 
hassa kışınmec_ ur Oll"luşlardıı. Bil- denizin: kadar uz~an demıryol.u 
durucu b. 9°.R~ ıtunlerinde, don- yapmaıı;a karar verdiklerıru haber 

;Mühe ı~ ruzgara karsı... alın<:a, Nevyorka gitmiş ve hattın 
ve zahın ıııdısle~.· ameleler bu uzun inşası bitinciye ka<4t' orada kal
ltoııse etli l!Unlerde kuru ekmek, ıınıştır. Rusyaya avdetinde, ilk Si
l'<ırlar';;;.e et ve sebze ile iktifa edi- beı:va yolunun başmühendisliğine 
tk S\ı : Civarda sebze deı:ıil, içe- tayin olumnustur. 
~hile bulamıyorlardı. Bütün Prensin maiyetinde binlerce a-
d1ı • ldosıoovadan .ı:ıönderiliyor- mele ve muhafız vardı. ameleler, 

ja her an kurt sürülerinin taarr>uzuna 
Asva':nlar: Mançuriye yerleı;ince, ukramak tehlikesine maruz bulu-
Yolun ın hır ucundaki bu demir nuyordu. 
:M~ kontrolları altına aldılar. Geceleri, kulübelerden dışarı cı-

ile Ja ova hükfimti, bu tek Y<>l ll<abilnıenin i.rnk9.nı yoktu. Cıkımak 
ltilbet ':':!:'n çi~te .Yollarına re ~ cesaretini .ı:ıösterenler vahşi bay-
bir olan vece.ı:ıını anladı Yenı va:nlar tar~dan p~~_vord.u. 
bikine hazırlattı ve derhal tat - Ilk hattın hitamı buyuk bır dun-

Eski ~iti. ya meselesi oJınuştur. Artık IMos-
lanan ik :' boyunca yapılmıya baş- !kovadan Pasifik denizi sahiline 15 
\r elfısi.v~~k bır hat Moskova ile ııünde gitmek kabil oluyordu. 
latı koLav!a t arasındaki .ınünaka- Çarlık zaıınanında bu hat üzerin-

Yolun . 6 ırracak. <le hadissiz bir seyahat yapıla -
Yade hapi:asında ııııneleden zi - mazdı . .1!4kiYalar, volun üzerine 
kUnııar <:alı a:ıele~e ?~Iunan mah· ya bir ağaç kütüğü, yahut bir ko
ıııasraf otm ş ırıldı.i!ı ıcın pek çok caman kaya parçası koyarlar, tre
~ardiYanJar ıvacak. Mahkumlar, ni durdururlar, volcuları soyar -
~alı:ıvorı ının nezareti altında !adı. Sovyet idaresi başlayınca eş
leri biilt~· Yıyecekleri, içecek _ kiyalık kökünden kaldırıldı: Trı;n
lıınu'\'l'.>r et tarafından temin o- ]erde, her ihtımale karşı musellah 
delik v~ ilavrıca Ufak bir de ı;ıün- bir iandarma mülrezesi bulun -
..._ r ıvor. durulınıya başlandı • 

Dav:ının gelip 
daJan lığı 

nokta ••• 
tın ışga! (B.aşınakaleden deYıun) 
deki kıy.:ltıkl~ri satıhlar üzerin
de nazara e:lerı de birınci derece
Yapınak v: ~ak.ve teılWc mevzuu 
dır. Alnıa zıyetı, ha•tl olmakta • 
geııi~Ieın n>a ve Italyanu} iktısadi 
esa!!ıına :' Yayılma, pazar bulma 
~~ s.iya::,ı ?anan bugnnkü askeri 
ı~indc izah ar~k~Uennin mahiyeti 
ha,sa bari c ıgııu" vaziyet bil -
Ve ha>at z surette "İ>ze çarpınakta 
lllak atla .~a~ası. nazariyesi de bu 
tadır. 1 

a c cdilıni~ bulunınak-
nu satıhl . 

n_t:iraeallt .arı hırer birer kuvvete 
lılo ilet ' ~şgal veya istila sure • 
g ••adı ntif 8 Yteti k uz altına almak 
re d ·· arşısında kü ilk ·ıı ti . \t},en. ha . ç mı e e. 
\ c ~artı ~at ve yaşama imkan 
nıüdafaa ~',ladan kalklJlamak için 
ı:ctirnıck ~~·~ ve blokları vücude 
fnatlcrio· od ugu gibı iktısadi men
~ülü bir ıh e l.".')'et ayarlı ve öl
bilınckr assasıyet ile idare ede
hü~ iik ~~· ·l Bunu.n. dışında kalan 
t1'adi f ' ~t.ler ıçın tam bir •ik
~arpı, rna'::mul bulunnya kadar 
i~indir ki n_ıukaddcrdir. Bunun 
:Janj k.. :. khız ~ahsan bu formül, 
Uınu'mi~:~ ve büyük devletlerin 
~decck u at ve huzurlarını temin 
~a sis~ıı~ikve ikkadi bir an-

c.ını uruluncıya kadar 

Yugoslavya 
Naibi ltalyan 1 

hududuna gitti 1 

(Birinci sahifeden devam.) J 
len bir habere göre, Yugoslav Na
ibi Prens Pol huduttil bir yere 
doğru hareket etmi~tir. Prensin 
İtalyan hariciyesinjn bir mümes
sili ile iki memleketi alakadar eden 
meseleleri görüşeceği zannedil • 
mektedir. 

Roma 2.1 (Rrıdyo) - Bel.ıırattan 
lbildiriliyor:o Yugoslav Kral naibi 
Prens pal dün. meb'usan ve a\tın 
reiı;lerini kalıul edere!< uzun müd
det ııörüşınüstür. Yugoslav siyasi 
mehafili bu mülakatlara büyük 'bir 
ehemınyiet atfetımdktedir. 

Yarınki konferanslar 
Şehrimizdeki tekmil Halkev -

!erinde başlanan veni pasif mü -
dafaa konferansları devam etmek
tedir. Bu cüanlcden olmak üzere 
yarın akşam saat 19 da Kadı!köy 
Halkevi salonun$ öbür aksam da 
saat 21 de Beyoğlu Halkevi salo • 
nıuıda bu mevuııda birer konferans 
verilecektir. 

bugünkü hakimiyet harbınin açık 
veya kapalı bütün şekilleri ile de
vam edeceğine ve bubi kuvvetin 
değil, iktısadl hakimiyetin ergeç 
kazanacağına kaıtllz. 

ETEM İZZET BENİCE 

Asker gözile 
cephel~r 

(Birinci sahifeden devam) 
!osunun şöhretini ne kadar haklı 
temin etmiş olduğunu bir daha 
anladık. İtalyan Bartolome kru -
vazörü ile onu hareketten sakıt kı
lacak gihi yaralıvan İngiliz Sid
ney kruvazörü arası:ıda İtalyan 
gemisi lehine bir misli fark vardı. 
Vakıa kruvHörlerin >CP kuvvetleri 
müsavi idi. Fakat İtalyan kruva
zörü İngilizden sekiz, on mil daha 
sür'atli idi. Fazla olarak yanında 
bir de c,i vardı. Yani muharebeye 
iki taraftan iştirak ~den top kuv
veti itibarile de İtalyaıılar bir misli 
yüksektiler. Bundan maada sür. 
atçe üstün olan İtalyanlar harbi 
kesmelı. üzere çarpışıyorlardı. Bu
na rağnıcn Bartoloıı.te battı eşi de 
yaralanarak çabukluğundan bil -
istifade selamete kavuşmağa uğ
raştı. On mil daha seri iki kru•a
zörle yaptığı harp!<: hasmını kaçır
m.Jyacak gibi mauevr~ı yap.11.Ji!ea 
ve birini de topçusile delik deşik 
eden Sidney İngiliz bahriyesinin 
kuvvet ölçüsünü bir daha vermiı 
oluyor. 

Bu vaziyetteki bir filonun ana. 
vatana karşı baş!ıyacak ihraç ha. 
reketinde neler yapahileceğini he
•aplamak güç değildir. 

Mihvercilerin tahminleri gibi, 
İngiltere Cebelüttarıktan çıkarılsa 
bile o boğazdan geçiı,> İngiliz sa
hillerine yol alacak ltalyan filo
sunun ihra.ı; hareketini himaye et
mesine pek aklımız eremez. Çün
kü değil Akdrniz filo;ile beraber 
yalnız anavatan filosu, iki misli 
dü~ınana karşı faikiyet;ni yine is.. 
bat edeı. İngiliz Akdeniz filosu or
tadan kalksa dahi anavatanda ka
lacak kısmının İtalyan filosuna 
devamlı bir ihraç hareketini bi -
nıaye edecek imkanı vermiyeceği 
muhakkaktır. 

Hakikat böyle olduğu halde Al
manlar Jngiltereye yapılacak ta
arruzun himayesini İtalyan filo
sundan umuyorlarsa, şu suali sor .. 
mak yerinde birşey olur: 

Anladık, İngiltereye ihraç ha
reketini İtalyan filos•J himaye e
decek. Ya İtalyan filosunu kim hi
maye edecek?. ---<><>---
Abone parası vermiyen 

radyo sahipleri 
Radyo abone lbedelerinin viizde 

15 zamla cezalı olarak ödenme 
mütldeti bu ay nihayetinde bite -
celctir. Bu ay nihayetine ikadar 
ücretleri cezalı dahi ödemiven 
radyo sahipleri hakkında tahsili 
emval ıkanununa göre mahkemeye 
müracaat etmeksizin haciz mua
melesi tatbik olunacaktır. 

Saat 18.00 program ve memleket 
s,aat ayarı. 

18.05 Müzik: Pazar çayı (Pi.) 
18,45 Müzik: Radyo caz orkestra

sı (İbrahian zgür idaresinde) 
Soprano Bedriye Tüzün'ün isti

rakile. 
19.30 Müzik: Trküler. 
19.45 Memleket saat ay2:·ı ve 

ajans haberleri. 
20.00 Müziık: Fasıl heyeti. 
20.4-0 Konuşma. 
21.00 Müzik. 
Çalanlar: Hakkı Derman, işe -

rif İcli, Haıındi Tokay, Zühtü Bar
dakoğlu. 

Okuyanlar: iMo.ıntafa Cai!lar, Sa
fiye Tokay. 

2.1.30 Müzik: İzahlı bir opera 
Caveleria Rusticana). 

22.30 Memleket saat avarı ve a-
jans haberleri. 

22.45 Ajans SPor ser\'isi. 
2.3.00 Müzik: C•zban<l (rl.) 
23.25/23.30 yarınki prC',:.:rı:.:n ve 

kapan ıs. 

lngiltere Hitler'e 
cev vermiyecek 

(Birinci sahifeden devam) 
te deiier. Anlaşılan Hitler bu 911-

retle, A 'VruJ)anlll topyekfın yeni 
nizamına ıı&e sulh yapılacaiiını 
ima etmek istemistir. Fa.kat bu, 
Avrupanın büyük bir ikısmının e
sareti demektir ki, ıbir tek İnl!iliz 
ibuna razı deil"ildir.• 
Diğer ııazetelerle beraber, İn -

~iliz İmııaratorlui!u matbuatı da, 
lngi\l.erenin, Hitlerin kurmak iste
diği tuzağa d~yeceğini yaz -
maktadırlar. 

Amerika ı:ıazetelerinin mü talea
ları da aYni mer>keııdedir. 

•Nevyork Herald• diyoc 'ki: •E
.i!er İngiltere yaşıyacaksa, Hitle • 
ri71!11 bu mücadele icinde vok ol
malıdır. Hitlerin nutku, en J?ÜC ve 
en pahalı bir sefere başlamadan 
evvel, Afo.ıanyanın maneviyatını 
yi.iıkseltmek için söylemnis söz -
!erden ibarettir.• 

cNevvork Tavrnis• diyor ki: 
cNutll'k, dü.smanın maneviyatını 

'Ve azmini zayıflafıınak icin bir te
şebbiistür. Bu nutukla İnıziliz ef
karı umumiyesi tcsviş edilmek is
temıtlştir .• 
Fransız gazeteleri de mütaleava 

ikarısmaktad1r. A venir ııazetesi: 
cDevamlı ve adil bir sulh ırücude 
getirmek için, ilıer fırsat üzerinde 
dumnalıd1r• diyor. 

Figaro ,gazetesi de söyle diyor: 
cLJndranın muvafakati olmak -
sızın müstemleke ooiirafvasında 
ibir ıslahat anevzuu bahsolamaz. 

İn,ııilterenin muvafakatini istıh -
sal i<;in de iıki yol 'VOktur. Bu ya 
taan bir zafer, yahut fili vaziyetin 
kabul ettirilnıesi ile mümkün ola
bilir.• 

Vaziyetin hulasası sudur: Harıı 
<Ievam edecektir, hem de daha zi
:vade şiddetlenerek devam ede -
ektir. 

Hitler bunu 'bilnıektedir. B~ 
Berlinden Romaya dönmii$ olan 
ıKont Ciyano ile yaptığı mülakatta. 
vaziyeti uzun boylu ııörüsmüstür. 
ıBu ınıül9.katta mühim 'kararlar a
lındığına süpbe edilmemektedir. 
•Kararlar gavet gizli tutulmakla 
ibera'lıer, sulh teklifinin redde -
dilmesi takdirinde, mihver dev -
'!etlerinin askeri, siyasi ve >kh.sadi 
cephelerde alınacak vaziyetin k-0-
ıruşuldu,ğ'u ımuhakkaktır. 
Şimdi Kont Ciyanonun Hitlerin 

!bazı tekliflerini hamilen R<mıava 
döndüğü anlaşılmaktadır. Zannedil 
diğine göre, bundan sonra ltalyaya 
da bazı askeri vazifeler düsını>k -
tedir. 

Hitlerin nutkundan sonra. Al -
man tayyarelerinin İngi!tereve hü
cumları daha ziyade si<ldetleIJ'IJlis· 
tir. Dün sırbahın ilk saatinde bas
lıyan hava haı'bi geceleyin de de
vam etmiştir. 12 Alman tayyaresi 
düsürüJ.müstür. 

7 hazirandan 7 temmuza kadar 
hava bomhardı r- ınlarında İnııil -
terede 336 kisi ölmüs. 476 kisi de 
ağır sıırette yaralanm1~tır. 

Hitlerin en uğurlu 
ayı hangi aydır? 

Eskiden mart ayı derlerdi, şimdi 
bir ay arıyorlar • 

yenı 

ı , ı L .. ~ l. ' .l 

Mart ayının Hitler için uğurlu ı 
bir ay olduğu umumiyetle kabul. e
dilıı. Mart geldi, geçti. Hıtler ıçın 
muvaffakiyetlerle dolu olarak .ı:ıeç
ti. Şimdi galiba Alman münec -
cimleri bu ayı değiştirecekler. 

Mart Roma imparatoru Sezar 
için hiÇ de uğurlu bir ay değildi. 
Sezar, martın 15 inci ~ü Roma
daki senato binasında, suikastçılar 
tarafından bıçaklanarak öldürül
müştü. 

Bu katil bAdisesinden bir gece 
evvel, Sezarın sarayındaki harp 
il9.hı Marsa ait zırhlı elbise şıngır.
dıvarak meş'ıım bir ihbarda bu -
lunmuştu. Harp il9.hı Marsın, Ro
mayı kuran oğlu Romülüs, senenin 
üçüncü ayına babasının ismini ver
mişti. 

Sezar da, dünya hakimiyetini 
elde etmeyi tasavvıır ediyordJL 

* 
Hitlerin, mart ayına tesadüf e-

den muvaffakiyetlerintn böyle bir 
faraziyeyi haklı gösterecek .kadar 
çok olduğu inkar edilemez. 

Hitlerin iktidar mevkiine gel • 
mesinden iki •ene sonra, yani 1 
mart 1!}35 de, Sar havzası Alman
yaya iade edildi Bu, Hitlerin cda
ha büyük AlınanYa• sının toprak 
kazanclarının ilki idi. 

Ayni senenin 16 martında Hit -
]er, Almanyanın askeri kuvvetle -
rini tahdit eden Versay muahede
sinin silahlanmıya müteallik mad
delerini reddetti, ve Almanyanın 
yeniden silahlanacağını, mecburi 
askerliğin tekrar ihdas edileceğini 
beyan etti. 

Hitler 7 mart 1936 da Fransa ile 
Alrnanyanm biribir !erine taarruz 
etıniveceklerini tahtı temine alan 
Lokarno muah~esini inkar etti. 
Bu beyanatta bulunurken, onları, 
Versay muahedesi ahkamını ihlil 
ederek, askerlikten tecrit edilmiş 
Ren .ınıntakasına girmekte idi. Fa
kat fazla bir kuvvet yollamamış
lardı. Zira, gerek Hitler, gerek ge. 
neralleri dogabilecek neticelerden 
korkuyorlardı. Halbuki biç lıir 
hadise cıkmadı. Hitlerin talihi yar
dım ediyordu. 

Bu muvaffakiyetlerden cesaret 
alan Hitlerin emri üzerine Mare
şal Göring, iki seneye vakın bir 
zamandanberi gizlice yapılmakta 
olan Alman bava kuvvetlerinin 
mevcudiyetini ifşa etti. Alman 
propagandacıları faaliyete geçti. 
Alınan hava kuvvetlerinin tahrip 
kabiliyetini göklere çıkardı. O ka
dar ki Hitler, hava kuvvetlerini 
saldıracagını tehdit ettiği vakit, 
dev Jet adamlarının fikir ve azim
lerini felce uğratan bu tehdit Av
rupa için bir kabus oldu. 

Hitler, veni bir mart teorebbüsün
de bulunmak için iki sene bekledi. 

12 mart 1938 de, Alman ordula. 
rı A vusturyaya akın etti. Görin-
11in hava kuvvetleri Viyana üze
rınde nümaviş uçuşları yaptı, 24 
ga:ıt icinde, tek bir kurşun atmak
••zın Hitler. Avusturyanın Alman-

. ' 
yaya ilhak edildi,ğ'ini ilan etti ve 
ilk defa olarak cdaha büyük Al
m1V1ya. tabirini kullandı. 

1 sene, 3 gün sonra 15 mart 1939 
da, Alman orduları tekrar hareke
te geçti. 

Alman tayyareleri Prag üzerin. 
de uç:ınıya başladl. Hitlerin. altı 

ay evvel Münihdc vermiş olduitu 
sözlere ralımen Celroslovalı.ya ba
ri taıdan silindi. 

:Mart 1940 da da mühim had.ise
ler lbeklenivordu. Fakat işte bu in
tizar !ar bo•a çıktı. 

* Fakat anart avının Almanlar a-
levhinde tecellileri de olmuştur. 
iBıından yirmi sene evvel Fran

sad'ak.i Alman hatlarının gerisin -
de, avni hummalı askeri hazırlık
lar vardı. 

21 mart 1918 de, İn;ıiliz ve Fran
sız hatları üzerinden mukavemet 
edilmez bir .şekilde kıvrılan, insan. 
tank ve toptan mürekkep bir dal
ga halini alan yeni ve muazzam 
qir Alman taarruzu ileri süriilttnüş
tü. Fakat bu dalga Marn'da par -
<'alandı ve bütün dal.11alar gibi kuv
vetini sarfttikten sonra ileri ııeri 
biraz bocaladı. 

Sekiz ay sonra müttefikler Re
ne gelrnL• ve Almanya rnai!lfıp e
dilmişti. 

27 mart 1848 de, o zamanki Prwr 
ya Kralı, A1rnanyawn kendi ida
resi altında bir İmparatorluk ol -
duğunu ilan etmisti. 

Bir imparatorluk ki o zamandan
llıeri ge ·n --üze yakın sene içinde 
Alman milleti icin marazi bir fikri 
sabit halini alroıs ve ıı:erek Al
man halkına ve sıerek bütün Av
rupaya sadece sefalet ıı:etirmişti. 

Alil büyük babasına naip tayin 
edilerek İnnparatorluii:un bütün 
kuvvet ve salahiyetini 8 mart 1888 
de eline alan ikinci Kivvom dün
vavı harbe sürüklemis ve en niha
~et Almanvanın perisan olmasına 
sebeo olmuştu. 
Bismarkın <ansöliyelik vazife -

sine 14 mart 1890 da nihayet ve
rilmişti. Ve AlmanvaY1 varun asır 
zarfında iki kere harbe sürültliyen 
hadiselerin cereyanı yine o tarihte 
başlamıştır. 

Mart, Hitler için belki u.iiurlu bir 
av olmuştur. 

Fakat kabinler, Fransa mağlıJ,p 
edildikten sıonra ıHitler icin daha 
u"ı.ırlu bir - - aramaktadırlar. 

Roman yada Yahudiler 
hakkında iki karar 
Roona 2J. (Radyo) - Rıomanya 

ıınaariıf nezareti, iki madt!elik ye
ni bir emirname nesretmirıtir: 

1 - Yahudi cemaati baVJI" miiıee
seselerine hüıkfunet tarıtfvıdan ve
rilen tahsisatın kat'ı. 

2 - y aıhuıdilerin bıriBtİılJaa di -
nine kaıbul edilmemeleri. 
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Reşit Paşanın Hatıratı 

ABDOLHAMIT NÜIL DEVRiLDİ? 
rar.aıılar: ... 

lekender F. SERTELLi ,... Cevdf'ı Rf'fil YULAKKlRA~ 

Sereze muvafakat cevabı verilme· 
den hiç bir yere yol veremezsin 
Ben birşey anlamıyordum. Yal

nız hissediyordum ki bugün bü -
yük bir gündü. Bugün kalblere ü
mit veren bir gündü. Bugün göz
lerde sevinç yaşları "biriktiren bir 
gün idi. Bende niçin, neden oldu
ğunu anlamadan kalbimde birşe. 
yiu fıkırdadığını, yükseldiğini his
sediyor, bu büyüklük karşısında 
herkes gibi ağlıyordum. 
Arabamız hemen orada bekli -

yordu. Kolağası Kü at bev mec -
!isi meb'usan muhafızı, şimdi Ge
neral babama yaklaştı, eğilerek 
kulağına birşey söyledi. Babam: 

- Tabi .. dedi. 
Arabaya bindik ve büyük bir 

sür'atle şehre girdik. İstasyon l o
lu ahali, a•ker, mektep çocuklarıle 
dolmuştu. Telgrafhaneye muva -
salatımızda babam indi. 

Ben eşyalarla eve gittim. Babam 
sabahları dolgunca bir kahvaltı 
eder ve öğle yemeği yemezdi. Fa. 
kat yolculuğumuzda, dolgunca de
ğil ya, hafifce bile denilnıeğe la
yık olmıyan bir sütlü kahveden 
sonra babamın öğle 3•emeğine ge
le<!eğini ümit edjyorduk. Oğleden 
sonra babam tarafından eve gön
derilen polis Mustafa efendi, ba
bamın diğer bir (esini istediğini 
ve yemek istemediğini haber ver
di. 

Fesi verdik. Babamın bu yeni 
fe>ini. yani bayramlık fesinj is. 
tetınesiniu elbette bir sebebi vardı. 
Akşam pek geç vakit olduğu 

halde babam daha hiila avdet et
memişti. Her nedense o gün be
nim de uy kum kaçmış ve bekle -
ıWştim. Nısfülleyli epey zaman geç 
ınişti ki c"·e gönderilen bir sil a
rabanın btenildiğini ihbar etti. 
Ben de arabaya bindim . 

Yirmi dakika sonra telgrailia -
nede idim. 

Rüesayi memurin, ümera ve 
zab:tı::n hepsi orada idiler ve tel. 
gra(hane haricinin taş merdiven
lerine kadar dolu idi. Bana reh -
bertik eden polis telgrafhanenin 
merdivenlerinde dar bir yol ııçın
cıya kadar epey müşkülata uğra
dı. Nihayet selfu;ııet. Makine oda
sının kapısına vardık. 

İçeride az kimse vardı. Babam 
birşey vamakla meşguldü. Geldi
ğinıi görünce: 

- Vay köftehor sen daha yat. 
maınış mıydın, dedi. 

Ben hayretle babamın yüzüne 
bakıyordum. Her gün saatlerce ve 
bin ihtimam ile doğrulttuğu ko -
caman bıvıkları aşağı sarkmış, sa
kallarına karışmıştı. 

Fes nisbet kabul etmiyecek de
recede başında küçülmüştü. Fakat 
biraz sonra anladım ki bu sıcaktan 
ileri geliy.,rdu. Esasen o zamanlar 
şişman olan babam telgrafhanede 
bulunduğu miiddetçe o kadar ter
lemişti ki evden getirttiği bu ikinci 
ve en yeni It!si de birincisinin ikı
betine uİ{l'ı) arak bu hale girmişti. 

Epey müddet sonra babamın 
halinde avdet alaimi görmediğim 
için: Baba araba bekliyor. dedim. 

- Mustafa efendiye söyle de a
rabacıya hayvanları üşütmemesi. 
ni tenbih etsin. 

Bu telgrafhanede daha kalına
cağ1na işaretti. 

Vazifemi ifa ettim ve ben de bir 
köşede bir iskemleye oturdum. 

Babam arası.ra, telgrui memu -
runa: 

- Yıld1z cevap \"Pruı_iyor mu'! 
Telgrafçı.- Ha~·ır efendim. 
Bir müddet sonra t•lgrafçı: 
- Efendim Maıınstır yol istiyor. 
Babam.- Hayır, yolu kes. olnıu. 
Yine telgrafçı biraz sonra: 
- Efendim mabeyn Sclanik mü

şiriyetini işti).·or. 
Babam.- Hayır olmaz. Seren 

cevabı muvafakat verilmeden hiç 
bir yol \ erilmiyeceğini tekrar et. 

Nihayet.. nihayet şafak sökmek 
üzere {di ki lazım gelen talimatı 
veren babam avdete karar verdi. 

Tev[ik Beyle beraber arab.ıva 
bindik. Babam mütemadiyen bir 
şeyler sôylüyordu. Uh hele şiıkür. 
Artık evın sokağına yakl.,şıyor -
duk. 

Kalbimde bu sevincı büyiittü
remeden arkanltzdan birkaç b"'.Y· 
girin dörfnalla bize dc;,'nl ilerle -
diğini nal seslerinden anladık. Ar
kasına dönüp t.te iki zabitin gel
diğini gören babam arabacıya dur· 
masını söyledi. 

Süvariler arabaya yaklaştılar, 
meınnun ve nıe~rur tebessümlerle 
babama bir kağıt uzattılar. 

Babam telgrafı hemen açtı, okıır 
okumaz "etircn zabiti öptü ve: 

- Tebşir ederim hükumetimiz 
meşrut, milletimiz hürdiir. dedi. 

Babam e\'e gideeeğin1ız yerde a
rabacıya hükumete avdet etmesi 
emrini verdi. 

Araba döndü. Babam telgrafı 
tekrar açtL 
Kab.ıran göj;,;ı, yasaran gözle. 

rile bjr daha okudu. 
Bu teJgı-af ga~Oedilen meşruti

yctın millete iadesini tebşir edi
l ordu. 

Ertesi günü bükimıetıe muhte
şem bir .ı:ıiindü. Bütün Serez Iıiikıi
met bahçesi dolmuştu. Kurbanlar 
kesiliyor, yaşa nıdaları ayyuka ~·
kıyordu. Meclis s"lonunun balko. 
nundan irat ettiği bir nutuktaıı 
sonra oab:ım hahaml-aşıyı, Bulgar 
reisi ruhaııisini, Runıe metrepo • 
!idi ve müiti efendiyi kucakladı ve 
artık herkesin kardeş olduğunııı 
söyledi. Bu sözler büyük bir aJkı<ı 
ve sevinçle karşılandL 

Her gün belediye bahçesinde 
Scrczin meşhur mesirelerini teşkil 
eden Benligölge, lijsarark.nı ve 
Ebanyede ziyafetler veriliyordu. 

Serezin mesirelerinden başka 
bilhassa yaylasının Rumelide bü
yük bir şöhreti vardtr. 

(Devamı nr) 

Bugünkü spor 
hareketleri 

$ehrimracm buııı:iil'l'kü spar hare
ketleri oldukça zengindir. Bun -
~ı saatleri sırasile vazıvoruz. 

SAAT 15 DE: Kürek tesvik mü
sıiba!klan (Büyükdere havuzunda! 

İkinci at varıslan: (Veliefendi 
çayırında) 

SAAT 18 DE: Fut'bol: Fener -
bahce - .AIJ'karagücü. Demirsoor 
(Fenerbahçe sta.dııııda) 

• - - - ...... a .. ~ıft.1111! .... ..._wwı '!il= 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyonundan : 

CIHi Mlktın 

Kilo 
Fia blı:. temlaab 
Kur•ı Lira 

Ekmek ~000 10.25 307.50 

Dağlıç koyun eti 7000 55 

40 Sılu' eti 1000 318.71 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Sade yağ «birinci Urfa> 

Zeytin yağ .Ayvalıb 

Sabun «Ayvalık> 

Kuru Çalı fa.su!J'a 

Toz teker 
Pirinç cBuraa> 

Patat.ıs c.Adapazan 

Makama cinnikli> 

Şehr~e cirmikli> 

Un <baklavalık> 

Mangal kömürü 

M- oduDu 

06rııen odunu 

K.olı: lı:ömüri 

Motorin 

Benzin 

3500 125 328.12 

1000 

1000 

3000 

3500 

.woo 
3!>00 

1500 

300 

65 

37 

2000 17 

5000 5.50 

300 çeki 3ZO 

76.50 

:.rıt.12 

64.155 

50 > 320 104.82 

10 ton 2300;_ __ .:.;12.:.;o.:.;.7..;.5 __ _ 

6500 12 

6500 35 229.ı2 

Clns v• mllı:tan yul<anda )'U1lı buluruuı İııtanbul ziraat mektebinin mayıa 

1141 sonuna kadar yiyecek vesalr lh~ıun 23/7 /1140 salı günü saat 10 da Be
~ğlu İstikW ~ - ıımnaıeda ıı.eıer muhasebeciliğinde toplanan komia
Vonda açılı: - 78IJllacal<tır .• İatelı:lilerin belli saatten eTVel mezldlr muha

sebeye yatıracakları illt temm.t IMkbum ile 1140 maU yılı ticaret odası vesik .. 

ve diğer ww6Ja.lari)e birlikte eksiltme saatinde komisyona gelmelf"ri, evR! ve 

prtn•=d=j ı.w dD Mı 8BP8l mubıNebecillkte görüp öğrenmeleri. c5877> 
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KAYE. 
Devlet Demiryolları ye Lim.-nları lıletme 

U. İdaresi ilanları 

Dört gün, her akşam •. 
Erzurum - Sarıkamış, Mudanya - Bursa. Samsun, Çarşamba halları hariç beynel

milel münasebetlerde satılan miilterek biletler ve Avrupa hattında iııliyen Semplon 
sUr'at trenleri haric olmak üzere bUtün şebekeye mahsus D.D/101, halk ticaret bilet 

\eri için D. D/102, amele için D. D/103, :;ebeke ve İzmir - Denizll D. D/104, Sir

keci - Edime - Kırklareli D. D/105, Samsun - Cıvas D. D/106, Mersin - Mamu-
re - İskenderun D. D/107 Nb. lı mıntaka tarileleri ihdas edilmi§tir. 

• Bu tarifelerin tatbikına 16/8/940 tarihinden itibaren başlanacaktır. MezkOr 
ı ___ Y_ll&D __ : _R_E_S_A_T_ F_E_Y_z_t _ _,I 

Ahmet Zıya, dört @n vardı lci, 
}er akş_am, tam yazıhaneden çıka
cai!ı zaman, telefon çalıyor ve bır 
kadın kendisini arıyordu: 

- Ahmet Ziya beyefendi siz 
... ? 

~ınız ... 
- Evet hanımefendi, buyurun .. 
- Pek mühim bir mevzu etra-

fında ııörüsmek üzere bes dakika
nızı rica edeceRim. 

- Hay, hav hanıme~cndi, buyu
run .. 

- Yazıhaneden cıkınca. Lutfen 
köprü Kadıköy iskelesindeki ııa - ı 
zinova ujirayın. Beni söyle tanı
yabilirsiniz .. Elbisem beyazdır. 
l'ankam bevazdır, eldivenlerim 
beyazdır. Çantam beyazdır, hu -
!fısa, üzerimdeki bütün eşyam be
yazdır. Yalnız, elimde, büyükçe 
mor ve dallı bir ince, ipekli men
clil vardır. Ben, saat 17 vi on ııe<:e 
sularında, elimdeki bu mendille 
mütemadiyen yüzümün terlerini 
silmekteyim. Anlasıldı mı beye -
fendi?. 

- Anlasıldı, hanımefendi?. 
Ahmet Ziva. birinci ak•am, bü

vük bir meraka düsmüstü. Kara -
kövdeki vazrhaneden çıkmL<, hat
ta. acele bir yere ui!ravıo bir de 
ak..<ımı tıraşı olmus. sonra, tarif 
edilen ~azinova ııitmisti. Bir kö
şeye oturmUŞ birer birer etra -

paV<losa bes dakika vardı. Tele - tarihten itiooren D. D/7 59 65 67 71 74 84 88 97 105 ııo 111 125 126 134 
1 • , , , ) ' ' ' ' 1 ' ' 1 1 

~.nun z
1
ili "İne acı acı çaldı; Ahmet 96, 116, 115, 130, 87, 73 No. lu tarikler liiğvedilmiştir. Yeni tarifelere göre şimdi

._.ıva te efonu açtı: 
_ Alo!_ ye kadar gidiş seyahatlerinde tenzilfı.t yapılmamış mıntakalarda mühim miktarda 

- Buyurun.. tenzilAt yapılmıŞve uzun mesafelerde gidiş ve yüz kilometreden itibaren de gidiş -

- Ahmet Ziı_-;.:ı beyefendi.. dönüş tenzil:it nisbeUeri çoğalWmıştır. Bu münasebeUe baı.ı mıntakalarda ve 

- Buyurun, benim.. halk ticaret bileti ilcretlerinde tadilat yapılmıştır. Tarife şartlarına göre bin kilo-

Yine ayni kadının sesi idi .. Ah- metreden fazla mesafe için bilet alan yolcularla bilfımum gidiş - dönüş yolcuları
met Ziya, onun konusmasına fır
satvermeden derhal hücuma ııeç
mek, bu rezaletin ic vüzünü an -
lamak iht;nacında bulunduiiunu 
söylemek istiyordu. Gayet ı;ert 

bir lisanla: 

oa ilk tevakkuf edecekleri istasyonu azimet istasyonunda bilet alırken, müteakı

ben tevakkul decekleri istasyonlafı da ilk tevakkul ettikleri istasyondan hareket 

ederken tayin etmek ve tevakku! edecekleri istasyonlarda bilcücrini biri mu-

vasalatı müteakıp diğeri de hareket edecekleri gün olmak üzere iki defa vize 

ettirmek şartile tevakkuf hakkı verilmiştir. Bu şarllara rieyat etmeden tevakkuf 
- Hanımefendi, diye daha söze 

baslarken meçhul kadının sesi de edecek yolcuların tevakkuf ettiklerj istasyondan itibaren gidiş veya dönüş istas-

avni zamanda sertlesti: yonuna kadar yeniden bilet almaları icabeder. 

- Beyefendi dedi, size kar'ı Grup ve aile biletleri katarın hareketinden on beş dakika evvel tedarik edilıne-
gösterdi;;;m nezaketi artık suiisti- lidir. 
mal ediyorsunuz. Bu dördüncü ak· Anadolu Toros ve Semplon sür'at trenlerine binmeden evvel bu trnlere 
'"'\Jn,. Üç defa beklettiniz. Relme ... mahsus munzam ücrti biletini almıyan yolcuların bilet ve halk ticaret biletleri 
diniz. Halbuki, sizinle konusmak mutebec tutulmıyacaklır. 
istediO'im n:ıe.vzu tamame!1 . siz~ Tam ücretli halk ticaret bileti h5.millerinin meccanen nakledilecek 30 kiloya 
şahsınıza, sızın menfaatlerınıze aıt . .. 
bir bahistir. kadar bağa3lan arasında kısmen veya tamamen numunelik ticret eşysı da bu· 

Ahmet Ziva birden şaşırmıstı. lunabilir. Demiryol yolcu rehberlerinde eski tarj!elere göre konulmuş olan ücret 

Pot kırdığını anladı: ve şartlar yeni tarilelerin mer'iyete girdiğinden itibaren hükümsüzdür. 

- AI bu .. -u.run hanımefendi, de- Fazla tafsilat icin istasyonlara müracaat edilebiHr. .3858> •6298> 
di .. Bendeniz her ak$am munta -
zaman zatıfilinizi aradım. Fakat, 
r .. aalesef bulamadım. Yoksa. ben- ı h'-- 1 ııuı--d·· ı··..ıı.• 1 
deniz. tarifiniz vechile hareket et- in ntar •r u. ...u ur • sı..inde:ı: 
medim de, bir dal•ınlık mı yap - ------------------------------' 
tım. Saat on yedıvi on ııece .. De- Ciıısi M 0 k!Hı Ek•iltme Şüli 5Jlt ı 
ğ:il miydı? günü 

GUZEL BOYOK 
ANNELER 

KIZILAY CEMiYETi . 
Umumi Merkezinden : 

Münakasa Suretile 
3 0 20 0 metre kolan, 5100 

l 00000 adet kapıül alınacakbr. 
mek istlyenlerin her gün Kızılay 
törlüğüne müracaatları • 

metre kanaviçe ile 
Nümuneler ini gör
a&lıf deposu dir ek-

İhalesinin 22- 7 · 940 tarihlEe müsadif P azartesi 
giinü saat 10 da Yeni Postahane civarında K1;.ılay satı~ 
Deposu Direktörlüğünde icra edi leceği ilan olunur. 

Şile icra memurluğundan 

İsanbulda mukim Ayşeye borclu Şilenin Ağva nahiyesi G~e kC..ytind~ ır·..ı· 
kim Hasan kaptanın uhdei tasarrufunda olup mahcuz bulunan Agva nahye.si çar 
şısı mevkiinde ve tapunun 29/3/940 tarih ve 6 numarasına kayıUı sağ tarBf1 

tarikiA.m sol tarafı tarafı Cemalin müfrez ahırı arkası Ahmet oğlu Ahmet atıı.1 

cephesi yol ile mahdut zemin katında müteaddit ahJr ardiye ve iki dükJc~ol 
müştemil ve üst katta bir sofa iki oda halfı. ve mutfak mahalli ayrıca bir od3 ~' 
tamamına yeminli üç ehli vukuf tarafından 800 lira takdir • olunan haneniO 
üçte bir hissesi ile zirde esamisi ve kıymetıerj yazılı 14 parça tarlanın üç hSSeJ' 
bir hissesi 2280 numaralı kanun ahk3mına tevfikan açık arttırma ile sauıııı' 
sına karar verilmiştir. 

Evin vaziyeti hazırası: Ağva der~ yakın tahtında ilti dükkfi.n ve depo rttl' 
halli olarak kullanılan ardiye ile kapınınittısalinde muhtacı tamir iki ahırı vardı· 

Sokak kapısından girildikte ufak bir papuçluk mahalli olup üst kata anfll 
ve harap bir merdivenle c;ıkıtır. 

Üst kat: Bir sofa, musluk mahalli, haliisı ve iki odası eılup oda deruni.11\4' 
yük ve dolapları ve ayrıca mutfak olarak ittihaz olunan diger bir oda me"'' 
olup içerisinde muhtacı tamir ocak mahalli ve d:ılapları vardır. Binanın hCf 

umumiyesi ahşap ve muhtacı tamirdJr. 

Tul•nı u isıni 

1 - ~ırma tarla~ı 

2 - Y(;ni.köy altı hendek 
kuyusu tarlası. 

TARLALAR 
T~mamma T Jhmin Tapu T: 

takdir oıunan 

olunan 
kıymet 

25 

dö·ü n 
miktarı 

1,5 

2 

9/4/94C 20 

fındaki müoterileri tetkik etmişti. - Evet'.. Klôsör 1000 adet 30/Vll/9~0 pnzarlikl 14 

Beyaz renkte (vaf!sız) Tokalon 
kreminin ihzarı için 20 seneden -
heri kullanılmakta olan meşhur 

formülde meveut gizli diğer cev -
herler meyanında takim ve tas -
five edilmiş süt kaymağı ve zey -
tın yağı da rnrdır. Bu krem cildinizi 1 
serıan besler ,.e gencleştirir, tenin 
gayri saf maddelerini ve burusuk
luklarını i":ılc eder. Cildinizi taze. 
nermin ve gene J?Östcrir. Avni za
manda nefis bir koku ile tatir eder. 
Siyah benlerin zuhuruna mani o
lur. 

3 - Yeniköy altı tarlası 
4 - ICadıköy tarlası 

75 
40 
40 
20 

150 
150 

15 

2 
• 
• 
• 
> 

' ' 13 Fakat telefonla izah edilen kıva- - Körırü Kadıköy iskelsi üstün- Musannıf lOOOO • 
fette bir kadın voktu. Orada va- deki gazinoda dei!il mi. idi? 

Sıyah kurşun kaıem 20000 .> 
rım saatten fazla beklemiş, bir kah- - Evet! 
ve irnniş, sonra, basını sallıyarak, - Elbiseniz, c.-a ..... kanız, eldiven- Kopye kurşun kalem 20000 > 
acayip diyerek çıkıp gitmisti. !eriniz, hulasa üstünüzdeki bütün Battal çizgili kil. 100 Top 

Ertesi aksam yine telefon caldı. eşyanız beyaz dci(il mi idi? Kalın makuıe ka. 2500 • 
Yin~ ayni kadın sesi .• Yine avni 4 - I:fendiım, nasıl? · İnce makL--ıe k<i. 3000 > 
teklif .. Ahmet Ziya, gitmis. vine - Bevaz deifü miydi?. Tczkerchk kağıt 2500 • 
kimsecikleri bulamamıştı. Üçüncü Telefonda neş'eli bir kahkaha 1000 Kutu 

d ıd M h 1 k d k h Küçük karbon kfı,ıt 
ak•amdı. Ahmet Zi·•a telefonda uyu u. e<> u a ın uzun a -
'kadını dinledi, dinledi. Tam ken- kahasını bitirdikten sonra, ııüle - Battal zarf 30.000 adet 

rek ve yumuvak bir sesle: No. 7 zarf 80.000 • 

• 
• 
• 
• 
• 

~l/Vll/940 

• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
> 

• 
• 
• 
• 

14 30 

ıs 

15.30 

16 

16.30 

14 

14.30 1 
15 

15.30 

16 disine bu i-in iç vüzünü sormak 
istedi"i vakit, telefon •tak• eli-ye - Af buyurunuz bevefendi, de- Takrirlik zarf 80.000 > > 16.30 
ka.oannu<tı. di. sizden özür dilerim; kabahat No. s mektupluk zar 200.000 • l/Vlll/D40 • 14 

• 
• 

bende oldu. Üzerindeki bütün es-
Ona ra~en, ııazinonun yolunu yanın beyaz olduğunu söylemiş _ Zamk 2000 Şi~e • 14.30 

jutnıakta ilmıal ı?&termedi . Tabii, tim .. Halbuki aksi .. Üzerimdeki bü- istampa 200 adet • > 15 
yine kimseler yoktu. Daha ıkıi(rusu tün esyam sivahtır. Malüm ya, biz Sicim. 4000 yumak • • 15.30 

ı lı.itchassısların beyanatına J!Ö
re ciltte görulen bu savanı hayret 
tebeddül ve t<:'kemmül. sırf Toka
lon kreminin muntazaman istma 
!ine medyundur. Hemen siz de bu 
günden ıJrnllanmıya başlayınız ve 
her sabah daha gene ııörününüz. 

Alacaklı ve mirascıhk 
i lanı 

Sultanahm et 5 ınci sulh 
hukuk h ak i mliğinden : 

Eu\rnede Arifoğa mahallesinde 94 tarif edildiği l?ibi bir kadına te- kadınlar, daima bevaza siyah si- Yazı makine yaf.ı 400 Şi~o > > 16 
sadüi edemedi. numarada mukim iken tedavi edil -var" beyaz deriz. Ağaç kalem tapı 500 adet 2/Vlll/9~0 > 14 

Amet Ziyaın merakı bir taratf- mckte &lduğu İstanbul Gülhane has -
Sarı kalem ucu 1300 > > > 14.30 

tan artarken, bir taraftan icerli- tanesinde 15/ 12/939 tarihinde öldüğü 

~ u• 1356 Rumi bildırilen 313 doğumlu Fazıl .kızı Sü -
lına ııeldikce kı2ıyorou. Fakat. bu Cemaziyelihir Temmuz Sabit toz mürekkep 200 paket > > 15.30 reyyanın m;rasçılarının işbu iliın ta-

5 - Be:i Çınar parca tarlası 
6 - Erikler tarlası 
7 - İskele tarla:s.ı 
8 - .ErtibiJ tarlası 

9 - Çingen köprüsü tarlaa 
10 - Ada tarlası 
11 - Cuma tarlaa 
12 - Kırma tarlası 

13 - Sokak agzı tarlası 
14 - Çin kekler tarlası 

140 
100 
100 

25 
25 

200 

4 
2 
8 
4 
2,5 
2,5 
2,5 
4 
1 
3 
3,5 

• 
• 
J 

J 

' • 
> 
> 
• 

ıı 

ıı 
ıı 
l 

9 
s 

6 
ıı 

;tib.I ı - İ~bu gayri menkulün arttırma prtnamesi 20/7 /940 tarihinden 
939//43 numaralı dosya ile Şile icra dairesinin muayyen mahallinde herı< 

görebilmesi jçin açıkhr. 
2 - Satı$ 26 ağustos 940 tarihine müsadjl pazartesi günü saat 14 _ 16 

Şile icra dairesinde açık arttırma suretile icra edilecektir. 

3 - Verilen bedel kıymetin yüzde 75 ini bulmazsa en son arttıranın taanl~ 
dil baki kalmak ııartile ikinci arttırma 15 gün sonraya rasUıyan 10 eylU1 
tarihine müsadif salı günü ayni saatte icra edilecek ve en çok .,.artbr:ına jJ,:I 
edilecektir. 

• - Satış bedeli peşindir. 
5 - Ya1nız td.13.liye resmi taviz bedeli alıcıya aittir. 
6 - Arttırmaya iştirak edeceklerin ğa)Ti TTienkule muhammen 

yüzde 7,5 nisbetinde pey ak('esi Vtya mil1i bır bankanın teminat 

rr.ıyıttıl 
mektubu" 

yor, ~ündiız iş oonasında bile. ak- 1, 59 8 .
1

__,, l Kırmızı mürekkep 200 Şişe • > 15 

rnevzuu düsüımıe.kten de kendini 8 Küçük maşa rapti;re 1000 kutu ~ > 16 h5 .1 ım 1 "-· d 
15 rihinden itibaren 3 ay ve alacaklıları mı 0 3 arı Ul4.lm ır. , 

alamıyordu. Birkaç ihtimal üzerin- Büyük maşa raptiye 500 > • • l6.30 7 - İpotek sahibi alacaklılarla irti!ok hakkı sahiplerinin ve diğer altik•d!~ 
de durdu. Evvela, bir arkadaşı 1940, Ay 7, Gün 203, Hıdır 77 2500 • 3/Vlll/9, 0 > 10 ile vercceklilerinin l ay içinde mah - ., 

Toplu iğne "' Jann .bu. gayri menkul üz·c· rin. deki. hakl.an. nın husu.sile. f.aiz ve .mas. raflarına.~ kendisine muzi~lik yanabilirdi. 21 Temmuz PAZAR kem cm ize lüzumu müracaatları aksi d ş 1 d 
"" Sünger k~ğıdı 10.000 adet > > 10,30 olan ıddıalarını evrakı müsbıtelerile bırlikte 20 gun ıçın e ı e ıcra aı ·rr 

İkincisi, vaktile tanıdığ'ı ve C'irodi Vakitler Vua~i F..zant Yazı makine lAstiği 500 > > > 11 takdirde alacaklJlar için kanWlu mede- bildirmeleri liı.zımdır . Aksi halde haklantap,u sicili He sabit olmadıkça satış 
İstanbul.da olmıvan bir kadın, bu- ----- S•. Da. Sa. Da ninl.n 569 uncu maddesi hükmünün delinin paylaşmasından hariç kakklardır. _,ı 

d.. ·· b- J · t--.l I - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarları . . elP.-rava onmuş ve oy e ııarıp aı-.oua Güneş 5 46 9 10 tatbik edıleceği ilan olunur. 8 - Talip olanların yukarıda yazılı tıün ve saatte Şile icra daıresıne g 
Ahmet Ziyayı aramış olabilirdi. Ö 13 20 -4 -44 yazılı kırtasiye leva ımı pazarlıkla satın alınacaktır. 

940139 
Tereke. !eri i!An olunur. 939/43 

Ücüncü ihtimal de ikarısı tara - İk~':u 17 lS I 42 il - Pazarlı·. hizalarında yaı.ılı gUn ve saaUerde Kabataıta levazım ve - - ------- ---- -- ------------------------------' 
fından, bir şüphe üzerine, bir sa- 20 36 12 00 mübayaat iubesin• eki alım komisyonunda yopılacaklır. RASİT RİZA TİYATROSU • '"' • • 
.ı!akat tecrübesine cekilmis olabi- Akşam ııı _ Şarir me ve nümuneler sözü geçen şubede görülebilir. HALİDE PİŞKİN beraber ·A D.E .M 1 1 K T 1 O A R 
lirdi. Fakat aksamları eve ıtel - 1 Yatsı 22 31 1 55 1 , 

. k k h 1 d hi b. İms k 3 36 7 00 lV - İsteklilerin pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde teklif ede- 21 Teınm uz pazar günü aksa- ,, ., • • .ııı: L • ~ y • & K L 1 41 i N IE • 
diği va it, . arısının a in e c ır a . ceklerı· fiat uz" erın· den tlr mı Gedı"kpas- ~a. A~ak bahç~ı·nde 
f kal -d lik h. ~.. ı----------LJI-- yüııde 7.5 güvenme paralarile birlikte me:r.k koınis- aıu " ""-~ ev a e · ıssetmiyor,,... .SÜRTÜK• 

Dördüncü ~ünü sabahı, gene a- yona müracaatları. ~6006> Komedi 3 perde 

dam yazıhanesine giderken, bu ise ~ Çocuk Hekimi - '"-"'·=========================== .... 

~~'~üşündü. Ve bir karara vara- aklim - Talimhee P alu No. 4 1 ETE'.\-! İZZET BENİCE TİYATROSU . fıı b letı e'"rı .he ...... eczanede bu lunur, 

Yazıhaneve nitti. O .n;~ he'. •e - azardan maada her gün sut ı Bu gece (Taksim) Altıntepede. Ya- ı ıPoata kutu ... 12~~) Galata, L.tanbul 
~ ~~· • - B.ı•ıldıii't yer: SON TELGRAF Matbaası 

canlı ve asabi idi. Akşam oldu. - 15 den sonra. Tel: 4012 rın gece (Beşiktaı) Suat parkta. Hamlet Reçete ile sa t ılı r 
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No. 120 Yazan: l'tL SAMİ KARAYEL 

Sultan Cem milli kıyafette idi, milli 
erkan on kişi kalmıştı 

mebni zatı asilinelerini tc~rifi 
mes'udunuzdan dolayı tebrik ede_ 
rek şahsını ve emvalini hulusu 
kalb ile emrinize müheyya kılar• 

Bu merasim bittikten sonra, a
lay Porta Portazeye doğru ilerledi. 
ve geçti. Muazzam ve mı.ıntazam 
bir sıra ıle Romaya girdi. En ön
de Papanın süvari alayı vardı. 

Daha sonra kardinallar, şöval
yeler, Fransız senyorları, Sultan 
Cenıin on kişiden ibaret kalan ma
iyeti erkanı, şehzadenin maiyeti
ne verilen Papanın teşrifat me -
murları, Sultan Cemin tercümanı, 
daha sonra şehzade geliyordu. 

Cem Sultan tam manasile milli 
kı ·afette idi. 
Basında Fatihvari sarığı arkasında 

milli kıyafeti ile ortalığa heybet 
veriyordu. Basına babası gibi be_ 
yaz sarık sarmıştı. Rengi yolcu -
luktan esmerleşınişti. At üzerinde 
vakurane ilerliyordu. 
Şehzadeni~ sajlında Papanın oğ

lu Françesko Sibo, solunda O\·eren 
rahibi Blanşfor, arkalarında Fran
sa elçisi, Dilbossonun kardeşi, 
Kaytbayın elçisi vardı. 

Fransa elçisinin müdahalesi do
layısile Napoli ve Venedik elçile
ri alaya yanaştırılmamıştı. 

Roma halkı, Sultan '.'11ehmedin 
şehzadesini görmek için sokaklara 
dökül müştü. 

l'rluazzam alay içinde şehzade -
nin ve on kişilik maiyetinin gi .. 
yimler~ ata binişleri nazar dikkati 
celbediyordu. 

Alay Bartolemeo köprüsü ile 
Museviler meydanından geçti. So
kaklar son derece kalabalıktı. 

Roma sark imparatorluğunu in
kıraza uğratan Fatihin oğlunu 
görmeyi herkes merak ediyordu. 

Sultan Fatihle en ziyade İtalya 
halkı alfıkadar olabilirdi. İtalya sa
hillerine Türkler çoktan ayak bas
mı.ştL 

Türk korkusu, garbi Romayı da 
sarmış bulunuyordu. Şarki Ro -
mayı ortadan yok eden Tiirlller, 
garbi Roma sahillerine asker çı -
karnuşlardı. 

Alay, doğru Vatikana geldi. SuL 
tan Cem imparatora ve krallara 
tahsis olunan daireye gönderildi. 

P apa, . ehzade Ceme fe\kaliıde 

der ve nıuz!arip olmakla beraber +' .,.. pek hoşlanır. Maamafih, hava çok yet yerdoki bavulu birer birer 
biraz ferahlamış gibiydi. sıcak .. Müsaade ediniz de ben l:ıah- tı.. Gözden gecrdi. 

Alayda hazır bulunan rahip Ma- ~eye inip tophyayım. Gerdanlıktan eser yoktu. 
1 t · Yazan: lskcnder F. SERTELLİ Ask VI' macera romanı: 68 N k d teo, Sultan Cemi şu suret c asvır eriman aya la uruyordu: Neriman hanun bahçeden 5cs 

cdi»or: 11 - Havır, dedi. bu benim eski lenı"uordu·. , - Siz neden duruyorsunuz, >a- Cemal, Şehsüvarın yazı masası • 
Cenıin timası sert ve korkunç, nımefendi? Bir kadeh de siz ik - önünde oturuyordu. bir zevkimdir. Ajiaçtan mevvayı - Komiser bey. sakın uvuJ119: 

vücudii tıknaz ve sağlam. ha 1 gc- ram etmez misiniz? - Doğru söylüyorsunuz, Ha - kendi elimle koparmak isterim. vın! Kayısıları topladık .. Geli\·v 
niş, göe;sü genişçe ve kabarık, bo- Neriman Hanım likör şişesine nımcfendi! dedi. Benim başımdan .Eğer mahzur yoksa ... 
yu ortadan fazla, gözü şaşı, birini sarıldı: geçenleri bir araya toplayıp yaz- Şehsuvar oda kapısını actı: ruz. ı' 
biraz kapalı tutuyor. Burnu şahin- _Bendeniz, hanımefendiyi bah- Cemal, avdet sinyalini alır ~,.. 

- Hay hav. Ben de zaten şimdi sam, birkaç cild kitap olur. b .. ··k b. ·· ·ıs· l"kl ıe> vari. Siması muztar ip, lıcrşcye çeve kadar indireyim .. Simdi dö- maz, uyu ır umı ız ı e d .. davranıvordum. Siz daha a~ık- ş h ·· ·· ·· ı· tur · atfınazar ediyor. Adeta korkulu J ' e suvar: nerı·m. .rar masanın onunc ııe ıp o 
gcizmuşsunuz.. Komiser Bey bu ıJil' 

bir suretle bakıyor gibi görünü _ . 1 - Vallahi, keşke bunu yapsay- Masanın üstu .. ndeki resimli mec- - Eyvah! Denize bos yere , 
sıcaktan fazla üşümemış o sa ge- d d k cı yor. Bana takriben kırk yaşında ınız, de i, o adar çok okunur- muaları "Österdi: şüp ıslandım. Burada da bir 5 rektir, diyordum. Halbuki, deniz du rki. ~ 

~~~i• geldi, tıpkı b;ıbasına benzi - soğukmuş. Cemal ciddi bir tavırla cevap Canın~~rs~~:Z~~'![s~rb~~~ız.. le'8;~~· birdenbire. kaı!ıtların af~ 
Cemal Bey cevap verdi: d" d d ,_ .. "'- ıb" ul91 

Sultan Cem, Komaya gird iği gün ver ı: Kapıdan çıktılar.. sın a uran ... uçwı. ır pus 
kendisine son derece muhabbet- - Siz hiç denize düştünüz mü - Evet.. Çok okunurdu. Fakat, Nerimanla birlikte bahçeye in- ilişti . .,ı 
!er gösteren Savun Dükası birinci Hanunefendi? burada deilil.. Belki Amerikada. - O ne?! Garip bir cümle ' 
Sari olmuştu. - Hayır .. Allah yazdıysa boz- - Hayır .. Hayır .. Siz matbuatı be- dil~~İdırım Cemal pencereden bak- burada.. ~4 

Gene Şarli zehirlemişlerdi. Fev- sun. Deniz banyasundan hiç hoş- ;ıim kadar yakından takip etmiyor- tı .. Neriman hanım kayısı aiiacı- Yavaşca okudu .. Bir daha o 
kalade güzel nevcivan Şarl düş - !anmam. Hatta ömrümde bir ke- sunuz ve edemezsiniz. Çünkü ben nın dallarını çekmeiie ve kayısı du .. Bitikaç kere okudu: b4' 
manları tarafından öldiirülmii~tü. re plaja bile gitmedim. bu işin içindeyim. Babıali cadde- toolamaiia calısıyordu .. Şehsuva _ •Zavallı memurlar .. Haza ıve 

Cem, çok sevdiği ve muhabbet - O halde benim vaziyetimi sinde hiçbir kütüphane yoktur ki, nn elinde bir beyaz tabak vardı: hatin qerdanlıqını anııorıar· fJ' 
bağladığı Şarl için ağladı. Şarl, takdır ve tahmin edemezsiniz. Is- polis ve macera romaları neşret- _ Hanunefendi su dalı çekelim. Arıııacaklar .. Arıııacaklar .. 0 ~· 
sehzadeyi kaçırmak için çok ça- lak elbise ile ta Fenerbahçeden mesin. Hemen hemen hePSi de bu Burada daha olmuşları var. !arca arı11acaklar. BulamnıoC 
lışnııştı. buraya kadar gelmek kolay bir yüzden geçinirler. Sizin eserle - Diye sövlenivordu. Bu sırada. !ar... ;9' 

ı;iehzadc Cem, Roınaya girdiği iş midir? riniz de okunacak bir şekilde va- Yıldırı.m Cemal. Şehsuvarın oda- Cemal carçabuk bu kfıi!ıt par 
giin Vatikan sarayında istirahat $ehsüvar atıldı: zılsa, temin ederim ki cok satı!Jr. sında bir araştırma yapmak fırsa- sını cebine yerleştirdi. lC' 
etti. Vatikan, İtalyanın başı, ka- - Komiser Beyin hakkı var- Bu vadide bir müddet konus - tını bulmustu. Derhal masanın Nerimanla $ehsuvar da. el jıi' 
tolik kilisesinin hakimi idi. dır. Ben küçük!ken bir kere Kan- tuktan sonra. Neriman hanım, Ce- gözlerini çekti.. Zarfları. perisan rin<k>ki kayısı tabağı!e odava ~ 
Şehzade Cem, Vatikana vasıl lıca kovunda denize düşmüştüm. mali odada serbest bırakmak mak- evrakı karıştırdı. O. e~Tak değil, yorlardı. ot 

olduğu ı:ünün ertesi, Papa tarafııı_ Beş dakika ıslak elbise ile kaldı- saclile, Şehsuvara yavaşça döndü: ~erad:nlık arıyordu Neriman sen scsile. odanın . 
dan resmtn kabul olwıdu. iiım halde, beş ay hasta yattım. - Şu bahçedeki kavsılara pek Şehsuvar, Nebahatin ııerdanlı - tasında uzun bir kahkaha at\,ıl· 

Bunun için Sultan Ceme Papa- Neriman yavaşca başını salla- imrendim, $ehsuvar bey! Eiier ev- i(ını çalmışsa, onu masasının cek- _ Ben ömrümde bu kadar fıt 
nın adamları ile Rodos beylerin- dı: sahibinizin ses cıkannıvacaitını melerine saklıvacak kadar ted - kayısı yemed.İ'.'1· c:ı_nal Be''! ııe' 
den bazıları gönderildi. Bunlar -- Allah göstermesin. Cemal bilsem, birkaç tane kendi elimle 'birsizlik ı?&terebilir miydi? san, vedikce yıyecegı ge!U'Of· 
Ceme Papanın huzuruna nasıl ç- Bey o kadar mızmız bir adam de- lroparmak isterdim. Ve Yıldırun Cemal gföi meşhur le kokusu .. Mis mi mis. 
kacaii;ını anlatacaklardı. ğil. Böyle olsaydı, zabıta memuru $ehsuvar avağa kalktı: bir zabıta memuru, bunu neden Cemal Jrilldü: _.,.ıl 

'' '-'11amı var) olmazdı. - Aman efendim, ev sahibimiz düsünemiyordu? (Devaını 


