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

maddi ve ruhi aebeplerile Lozan'ı 
gibi bugiln de bütiln 

ve 
terütaze 

Tiirk süngiisii 
durU)IOT 

o gün olduğu 

Lozan Üniversitede saat 
~~g-~ün~ü~ 15 te toplantı başll
~~.Yılöncebugün bizyalnız yor, merası•m var! 

EN SON DAKİKA 
Habeşistanda 

ayaklanma 
gittikçe artıyor 
Habeş- imparatoru 

Japon harici Bulgar Nazırla- Fransayı sebeb· 

b
urk milletinin ezeli ve 

e ed" · · 

• • 
sıyasetı rıdaAlmanyaya siz terk etmiş 

F ransızl;,J.r 1 k 1 ıstıklalini kurtarmak-
a ~l~adık, bütün dünyaya 

Y.~nı nızamın v ·ıı t b"- B k ti ' ~~~~~ğünün der~i~
1 a: ve~- ay ram u an 1 yor . 

değiştirilecek davet edildi 
1 

olan 
hudutta bekliyor Başvekilin gazetecilere

1 
Haftanın 
hareket 

sonunda Fransız tabiyetinden 
~n: ETEM İZZET BE..~~ Bugün, 24 tem- ' 
l>unya n k d muz, Lozan sulh Yaklaşan Yağmur mev- mühim beyanatı ediyorlar iska t ediliyor 

lcıYanıeu· ıu n deratının kanlı ve konferansının im. 
lnlarda b. sahnelere bağlandığı bu za edilişinin yıl -
ti "ı)d" .1.z Lozan sulhunun 18 in. dönümüdür. Loza

simi ltalyan harekatlm Her devletle siyasi 
münasebet yeniden 

tanzim edilecek 

Başvekile H-;riciye Na- Mareşal Peten hükumeti 

\> <# onuın" .. 
''Yüzü .. unu idrak ediyoruz. nı bize .kazandı -

güçleştirecek zın da refakat edecek yeni bir kararname 
lıyanıetı~un bu ölümlü, kanlı ve ran, büyük Türk 
lan> ın ı s!1hneleri içinde cLo- milletinin azim ve 
J"a.lc ifadnıazı~·~. ve istikbale ait ola
trıuı nı e ettıg1 büyük ve alcmşü- iradesi, cSevr. is-
ile gör:?aky,ı daha geniş bir ihata mi verilen feci e
tab ... e a ı saret zincirini kı -

JiJ etnı 'k n ~ınak, tetkik ve ran milli ihtilal 
lozan, on~ b~u~ıkün olabiliyor. hareketidir. Lo • 
~heınrni"ct· ılınıycn, şümul ve 
ı · J ıne .. r zanda aylarca sü -
ı;ın belki ilk ~u uz edcıniyenler ren çetin mücade

?1Uahcdesia . akışta c bir sulh 
•ha t nın im ı l d b ·· lı' re bir h" d' za anmasından e sonun a, ugun 
.a~a.t, onu Tü~kıse . addolunabilir. başımızda bulu -

fldışı hakıın d nııUeti ve dünya nan Milli Şef İnö
~debHeıılcr .1~ an tetkik ve izah nü, Türk milletini 
l\ışta «L ıçın de yine ilk ha- feraha, huzura, is-
n 1 . ozana ın b" ·· t'kl"l k t d e ınılcl eh . uyuk \'e bey- ı a e avuş ur u. 
rüz eder. enınııyeti derhal teba- Lozan, Atatiir. 

"lozana ı kün eseri olan bü-
ııetice \'e 'h •e.rıeyden önce 1918 yük kurtuluş sa
lloktala ·{ı nıyctini bütün istinat vaşımızda akan 
lctteri rı e Yıkan ve dünya mil. Tiirk (ocukları -
"' ha~f Y.e~yeni bir denin işaret nın kanı ile hazır- nıö;u'nd~n sonra bize Lozanı kazandıran 

'rarih'csın.ı veren semboldür. landı. ·ıı· fi İs İn 
t~rk de~'~e~'ç.bir devrinde hiçbir (DEVAMI 3 üncü sahijede~lı ı Şe miz met önü ~·. 
lforüJrn . ı~ın esarete razı olduğu --rar--:::--ı--ı---~-~=::=======:iİİİİİİ~· 
J'ede Ve C::1ışt~r. Türk, mutlaka ne- Beka"" rla rdan 
olsun d . angı şartlar içinde olursa 
takil b~ıına kendi ırkına ait ınüs-
v ır hayra. d • J k 1 ~ lllüstaki) b' gın algnlandığını vergı a ınaca 
ıgının ., ır devlet hükiimran-
nı·· .. ıevcut b 1 uş ve b'I . . u unduğunu gör-

l918 · 'nııştır. Maliye Vekaletinin hazır· 
lrıünu ~!~~ t~rihin bu ezeli hük
rantıg· gıştırn1ck Türk 1 ··k·· ladtg" ı bir prOj

0 

e yakmda 
t •na nih • ıu um-
u~nıustu 11 ?et verınek yolunu Meclise veriliyor 

nııI.letini~ e: ~uki cLozan. Türk 

Reisicumhur 
Florya'da 

Kahire 24 (AA.) - Reuter bil
diriYQr. 
~liz hükfuncti, İmparator Ha

ile Selfu.iye emrine Hartınmda ika
rne~.fıllı vermiş bulunma".ıttadır. 

İmparator, yeniden H~esıstanc 
J?ironesi için henüz vaiktin gelme -
miş olduğunu müdriktir. ~~at·at 
müsait fırsat zuhurunda milletine 
derhal yaııdıım etmok üzere j1dre
kete ,geçmek için, İ:mparat.or, mem
leketinin civarınıda bulunmak için 
.şiddetli arzu i2Jhar eylemektedir. 
Yaklaşmaıkta olan va2rour mev

siminin Ha'beşistanda İtalyanlar 
i~in tehHkeli olması mUhtemeldir. 
İtalyanların aSkeri harekatı o za
man mahdut bir hale gelece.~tir. 
Ve İmparatorlarının uza-kta olma-

' dığını bilen yerliler ise, daha şim
diden birçok mıntakalarda dkımıs 
olan isyanı fazlalaştınmak icin hk 
bir fırsatı kaçı.rmıyacaklardır. 

Bir sandık şam
panya denize 

döküldü 

Tukyo 24 (A.:A.) - Başvekil 
Prens Kano.ye, j!azetecilere, dahili 
v<' harici siyaset üzerinde bir gö -
rüşme yapmıstır. 

Domei ajansına ı?Öre. prens Ko
noye aşağıdaki üç noktayı ileri 
sürmüştür: 

1 - Yeni bir siyasi bünye tesisi, 
2 - Milli müdn!aanm takviyesi. 
3 - Almanya, İtalya, İneiltere, 

Ameri'ka birleşik devletleri ve 
Sovyetler Birliği ile münasebet -

lerin yeniden tanzimi. 
Prens Konoye, ınilli müdafaanın 

takviyesinin her seyden evvel na
zarı dikkate alınaca_ğını söylemiş 
ve milletin bütün ~elirlerinin bu 
mühim hedef için koordone cdi -
lecei!ini ve bu hedef üzerinde tek
sif olunacağını ilave etımistir. 

Harici siyaset de yenilestirile -
cektir. 

Hitler balolara 
müsaade etti 

Bcrlin 24 (AA.) - D. N. B. 
Fi.'hreıb emri ile, çarşamba ve 

cu:martesı akşamları, saat 1 fJ dan 
sonra wnu:mi lba1olara yeniden mü
sadere edibniştir. 

Sofya 24 (AA.) - Bulj!ar ajan
sının bildirdit?ine nazaran Alınan 
bükümetinin daveti üzerine B:ıs -
vekil Boı!dan Filof ve hariciye Na
zırı İvan Popov kısa bir müddet 
kalmak üzere bu haftanın sonunda 
Abnanyava ,gideceklerdir. 

Fransada posta 
servisi- başladı 
Clcrmont - Fcrrand 24 (A.A.) -

Havas: 
P. T. T. idaresi, yabancı mem -

leketlerle posta münasebetleri şe
raitini matıbuata bildirmislir. 

Bütün dünva ırin mektuplar ka
bul edilmektedir. Avrunaya ı?ide -
cek mektunlar L'"On'da, diğer kıt'a
lara ı!i,.decek mektuplar Bordcaux 
da santralize odıileoo'ktir. 
Telı?raflar, Fransanın Almna is

~alindcki kısmı, Alınanva. Belçi
ka, Holanda, İtalya, Dan~ma'rlka ve 
Norveç hariç, dünyanın bütün di
ğer memleketleri idn kaıbul edil
mektedir. 

İnqiltere, istisnalar arasında da-
hil dc,ğildir. 

kab~I etti 
Vfohy 24 (A.A.) - Havas: 
Nazırlar heyeti, dün saat 18 den 

20 ye tkadar Mareşal Petain'in ri
yasetinde yaptı_ğı toplantılarda, 

10/5/940 tarihinden 30/6/940 ta -
rihine kadar, emir almadan, bir 
vazife ile tavzif edilmeden veya -
hut maıkul bir seıbep o1madan milli 
arazivi terketmiş olan Fransız -
larm tabiivetien iskatı \re malları
nın müsaderesi ha'kıkında bir ka -
rar sureti ~abul etımiştir. Ta~ 
yetten iskat, alakadar ile birltkte 
hareket etmiş olan karısına ve cc
cUklarına da teşmil olunaeakt1r. 

Aşağı Karpat 
muhtariyeti 

Budapeştc 24 (A.A.) - Macar 
ajansının bildirdil!ine ~öre meb'u
san meclisi krt.imaında bu sa'bah 
Başvakil B. Telaki aşağı Kalilat-
ların muhtariyetini \ 'C aşağı Kar
IJ)atlarda bir voyvodalık tc-sisini 
istihdaf eden bir kanun projesi 
teklif ebmşitir. Adliye nazırı da 
hissiyatı millivenin daha eneriik 
bir şekilde himayesi !ha~ında bir 
kanun projesi teoklif etım~ir. 

Ruzvelt'in yanında 
Vaşington 24 (A.A.)- Fransa

daki Amerikan sefiri Bullitt, Ruz
velt ile beraber llaydparka git -
miştir. 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayf amızdadır) ~~ ıstikbalini ekh ve ebedi istiklal B(Ü{arlardan veııui nlınması hak
h~n!aya Yen· U~tardığı gibi bütün kında Yozgat meb'usu Sırrı İçöz 
lllltlinlUğün" 1 nızamın ve nıillet tarafından t~lif olunan ve tetkik 
saud hakikat~~:er~.ini de vermiştir. edi1mek üızere Basvekaletten Ma-
d ece 1923 t aruz ettirmek için liye Vekaletine gönderilen kanun 
"en sonraki d.~nunuzunun 24 ün. layihasının yakında Meclise ve -
.. e hu hadiseleu~Yanın hadiselerine rilecee-i bildirilrmcktedir. 

:Milli Şef İsmet İnönü Flor
ya deniz köşkünde istirahat 
etmektedirler. lnönü bir müd
det Floryada kalarak deniz 
banyosu alacaklardır. Dün ilk 
banyoyu almışlardır. 

Milli Şefimiz, dün öğleden 
sonra, otomobille şehirde bir 
cevelan yapnu~lar, köşkten 
ayrılll'ken, Floryada bulunan 
halk tarafından şiddetle alkış
lanmışlardır. 

Dün ~ limanda ı!arip bir 
hadise o1mustur. Recel Karol va
purile ı!elen bir volcu beraberinde 
bir sandık da c;ampanya ı?etiıımis
tir. $am.parr·" sandı~ı vapurdan 
sandala indirilirken, kazaen düş -
müş ve bütün şampanya şişeleri 
kırılarak birer birer denize dökül
"11ilstür. Etrafta bulunan sandal
cılar, hi-- olmazsa bir iki sise şam
panya kurtarmak istemişlerse de 
muvaffak olamamışlardır. 

Suadiyede bir 
kadın cesedi 

bulundu 

ÇE_RÇEVE 

Kekemelik 
.. eh k rın i k' Mali"e Vekaleti proiedeki esas-

lı a ntak hile k.; ışaf şekilleri- lar dahilinde veni bir proje hazır-
Bitler nutkunu vereli birkaç 

gün oldu. Heniiz hiçbir taraftan 
ne ses, ne seda; ne bir hareket, 
ne bir kımıldanış!. 

Ugünkij harbin' a~·et eder. 
(Y hır bakıma gö- lamaıktadır. Projeye ,l!Öre 20 va -

azısı 3 ü ·· sından 45 yaşına kadar bütün be-
----oo~--

R• d ) J Dü nakşam ıreç vakit Suadiycde -::==~~~n~cu~s~a~h~iJ~e~d~e~) ıkô.rlar vcrpiy ettiıbi olacaklardır. 
·~ 1·11 ~ Çocuklu dul kadınlarla ma u er 

Şehrimizde bulunan Atina 
büyük elçimiz Enis Akaygen, 
dün akşam Milli Şc( tarafın -
dan kabul edilmiştir. İnönü, 

ızc e ze zc e deniz kenarında bir kadın cesedi 

' 
D .. 11 ıo ıı..uıunmu~tur. Ce5et de11hal sahile 

İngiltere bu nutka resmen ve 
en salahiyetli ağzile cevap ver
miş değil. Yalnız İngiliz Hari
ciye Nazırı, aşağı yukarı şu 
manada bir tavır gösterdi: 

Son~============-• ve sıhhatleri cvlcmneiie müsait 
• ı "r / f olmıvanlar ve~iden istisna edi-

6 e gra lecektir. Vcr11i mi'ktarı henüz tes- 1 
Atina clçiınizlc bir müddet gö-

1 rüşmüşlerdir. 

Rize 24 (A.A. - un saat , v E nk"' 
da vilayetimizin muhtelif yerle - rıkarılınıst.ır. Bu kadının re o-
rinde iki saniye kadar devam e. vünde Fırın sokağında 8 numaralı 

~?~ 24 ·~aat 
adıseferinin izahı 

Son Tel 
larından ~~af, aziz okuyucu _ 
Veccühe l~ordüğü sonsuz te • 
b~günden a~ı~ olabilnıek için, 
hıznıet . l ıtıbaren yeni bir 
" lo una g· . 
JOt. Yirın· ırnuş bulunu-
zaınandan' bsen~den fazla bir 
Ilı" erı ı Unteşir h • stanbulda 
Cazetelerd eınen bütün büyük 
lür..·· • e Yazı i<:Je · "d" .. u, sıya i k . . " rı mu ur-
l'apn11ş b 1 rıtık muharrirliği 
da u unan ·· · t Şıınız Senih guzıde arka. 
ur, son ,,. . l\tuaınıner Ala-

d" JllJnı d" llnya si . ort saat içinde 
lerınde l aset ve harp sahne
dotu a ~eçen hadiseleri Ana
llletinıe!~n.sı bültenlerindeki 
aları, Siz~n~ esas tutarak, vak-
~ış bir Şeki~;a açı~, sıralan -
Unların t ~ hulasa edecek 

Parakt l'nkıdini, izahını '-'a' 
h·r ır. ller .. .. .. ,, -

' ede gun uçuııcü sa-
bu Yeninı~~akla okuyacağınız 
had' 1 sutunumuzda d" 

ıse eri . d 1 , unya 
teın)j b' nı . a ıa sarih, sis _ 
ğinizde~r :e~ılde takip edece-3 ., ının bulunuyoruz. 

'bit edilmomistir. 
------ ~- -

----------------------:" KISACA 

den hafif yer sarsıntısı hissedil - evde oturan 80 yaşlarında Bayan 
mi .. tir. Hasar yoktur. __ A_Y§': olduğu anlaşılımsıtır. 

- Hitlcrin sulh isteğini sami. 
mi bulmuyoruz. Maksadı, kendi 
arzuları önünde İngiltereyi tes-

' 

..l" t • lim olmuş görmek. Kendimizin 

Boş laAkırdı ?.. Bir ok y ucumuz te eıon e tı: ve dünyanın hürriyetini iade 
edinciye kadar çarpışacağız. 

Emekli General Ali İhsan Sabis 1 t v Bütün bunlar, vaziyete ha -
bir yazısına şu başlığı ko)·muş: B . 0 c u a r 1 n y a P 1 g 1 kinı derin bir müphemlikten 

_ io~iltere istila edilebilir mi?. a Z 1 g a Z 1 n başka hiçbirşey ifade etmez. Bu 

sor;;:ı~act~!'~~k:~.v~~::~~pte- H k k b 1 k t ı r ' :ü=~b~n;~;e~~erj~~~~:.a:~ı:~~~~ 
debilirler. o a a z 1 Herşeye rağmen bu nıüphem-

Bizim mauht da bu yazıyı oku- , • liğin, birkaç gün evvel iddia et-
muş olacak ki: tiğim gibi, İngiltereyle Almanya 

- Bu eski ordu kumandanı boş arasında ilk defa olarak bir ao-
lakırdıyı herhalde çok seviyor.. J 1 laşma istidadına delalet ettiğini 

Dil~~e;a~:;:';iı~~tii~·e kadar ne Bir gazeteci, bir kaza kaymak. anı. 1 ile yüzleştiri di. biiıt~::i:as~~hk~~:ğ~n~b!~~?~ 
söyledin doğru çıktı ki bu tahmi. ib ek bulmamak ne demektir? Sami-
nin de doğru çıksın. Londranın İ<lkili içkisiz lo'kantalarla bah - Bir ~~re cmeze ~eo ~rıvetı. - d mi bulsa, İngiltere sulha yana. 
dahi zaptedilemi--·eceg·inin en bu··- 1 h-·1·k nda belediyece kabul seri muessese sahıplerı ve halık AQrupa an «acak mı?. Yani Bitler, buza-

J re er '"1
' 

1 f d · i anlasılaımaımıstır " 
yük delili ve vesikası bizzat sizin olunan ve tatbikine baslanılan ve- tara ın an ıy . · mana kadar aldığını muhafaza 
b .. 1• . k d :ı.• tl Bazı ver!erde meze namıle 125 ku- b Ü l l · ·ı · umu ayım ve gevşe tahmininiz- ni - tarifeler hakkın a s-ave er l ·k·' bı'r ı' k·ı yanında sadece iki ug n ge en er etmek ve lngı tcrenın zararına 
dir. • • co.2a1mıstır ruş u C: olmn•arak birkaç şey daha iste-

________ ....:; · parça salatalık bir parça beyaz · mek,· faka't ı'ngiltere .. ·e doktın-
k b · kT Bu sabah Avrupa cksprcsile I- ,, peynir ı:ıetirilmc- ·te, azı ıç 1 1 ver mamak c:artile ve samiıni'-·etle 

h. ı · · talyada Milano şehrin<le .ticaretle .,. J 
sa ıp en ıse: sulh istese, İngiltere buna razı · rncşrıul ola İsmail Eratan Istanbu-- Meze meoburivcti bıze raci "' olacak mı?. 
d • ·ld ı d kted' la gelmi<..1.ir. cgı ır. eme ır. cMaksadı. kendi arzuları ö-

Urr.tı.miyetlc bu mezeler ihti - Polonya :mültecilerinden 3o ki- nünde ingiltereyi teslim olmuş 
yacı tomin cdemiyeceiU icin halk şilik bir kafile bu sabahki kon - görmek. sözü de bir tuhaf. llit-

Batarya)ar mı, tayyareler mı· ?. •• J>()rsh·on hesabile meze getirt - vansiy-0nene şehrimize _gelmiştir. ıerin arzusu, sadece büyüttüğii 
meğe mecbur kalmaktadır. Buradan Suriyeye ıgidcceklerdir. Almanyayı İngiltereye ta.sdık 

A Saniyen yeni tarifelerden evvel Berlinde iktısat tahsilinde bu- ettirmekse, elbette bu arzu ü-_ uncüsayfede~J 
ln_ıanyanın sulh teklifin<> İngil- ı ruzdan bahseden İtah·anlar dün daha ucuz olan birco:. yerler sim- lunan talebelerimizden Hikmet nünde İngiltereyi teslim olmuş 

terenın yanaşmaması üzerinr. ya. şunları söylüyorlardı:. di pahalılasmıştır. Yeni smıt tak- Yüzbaşıoğlu da bu sabahki tren görmek ister. Bu, İngHterenin 
... liııııııı.-..;.. _ __________ 'lıl_a_ca_k_m_u_a_z_2a_n_ı_ve_m_u_· t_h_iş.:.._ta_a_r_._~ _ _:_( D:...:.e.:..va:.m~ı _:3:.._:ü:.:.'n::c..::ii_::sa:.:h.:.:;:f e:d:e~) ___ ~l.:::D:.:;:e,:v::am:.:,::ı_:3:._:1ı:.:· n:c~ii:_:sa::1.:,:ıi~f e~d:,:e~) _ _:"S~·o~l:::,:cu~l~a~rı'._a~r'...'.'.a~s~ın~d~a'..'.:'.d~ır'..:.. ______ ____:k~a~l'~·ıtsız ve sartsız teslim olma. 

sını iistemek midir sanki?, Za
ten böyle birşeyi ne kimse tek
lif, ne de kimse kabul edebilir. 

Öyleyse nedir İngiliz Harici
ye Nazırmm üslubundaki keke
melik?. Şudur ki, İngiltere pe
kala Hitlerin, bütün dünya za
rarına artık İngiltereyle başa. 
baş sulh istediğini kavradığı 
halde: 

- Şartların nedir?. 
Sualini sormayı, binbir men

faati bakımından büyiik bir 
zaaf telakki ediyor. 

Hitler de, bu suali İngiltere
den beklediği ve emeli gerçek
leşmiyecek olursa harple dü
şürmeğe çalı~acağı hedeflerini 
belli etmek istemediği için: 

- Şartlarım şunlardır!. 
Di)·enıiyor. 
İşte bence, vaziyete hakim o

lan ruhi ve fili kekemeliğin gizl 
müessiri!. 

Birkaç gün evvel ileriye sür
düğüm, İngiltere ve Almanya 
arasındaki anlaşma ihtimali id. 
diasını yabana atmayınız!. Bv 
zamana kadar herşey bu iddiay 
uzaktan uzağa ve gizliden i!İZIİ· 
ye kunctlendirıniş, hiçbir şeyi 
çürüğe çıkarmamıştır. 

Hani İngiltere adasına hü -
cum?. Giıya ayın bedir günü 
başlıyacaktı. Yoksa ayın biis -
bütün kaybolacağı gün mü baş
lıyacak? . 

Şimdilik hadiselerdeki keke. 
melik ve zoraki tezahürler, son 
üç yazımdaki tahminleri uzak
tan uzağa ve gizliden gizliye 
kuvvetlendirer.ek de\'aın ediyor. 

Bekliyeliın! lngiltere adasına 
hüruma kalkmayıp bekliycnler 
gilti biz de bekliyelim! . 
.NECİP FAZIL IUSAKÜBEI( 
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MEVLOT 
' ŞAİRİ!. I 1 

Bütün müslümanlık aleminde 
meşhur olan mevlüt, malfun ol
dueu üzere, Süleyman Çelebi is
ııninde bir Türk şairi tarafından 
türkçe olarak yazı~, Türk dili
nin eski örneklerinden uzun biJ: 
manzum eserdir. 

lar birbirl<!rile nasıl ııeçınıyor • 
lar?. Oralarda harp nasıl?. Yıldı· 
rım harbi mi?. Oradaki nutuklar 
hangi tonda?. Daha şiddetli, daha 
.sert mi?. 

Bir gazetede gördüm: Süleyman 
Çelebinin Bursadaki mezarının ta
miri ve etrafının açılması karar. 
!astır~!. Garip değil mi?. Her
k-ese mev Jüt okutturmak imkanını 
veren merhumun yadı, şimdi ha
tıra geliyor. Mevlüt şairinin me
zarı yapıldıktan sonra, bari, bir de 
mevlfıt okutturm.alı!; 

TANINMIŞ 

SAN' ATKARLAR 

Gazinoların bir takım sınıflara 
avrılarak yeni bir takım fiat ta
rifelerine tabi tutulması, bir kısım 
musiki san'atkarlarını bir hayli 
gücendirmiş!. Çünkü, kararlaştı
rılan fiat listesinde, o müessesele
rin her günkü tarifesi haricinde, 
bir de, Münir Nurettin, Safiye, Mu. 
alla, Hamiyet gibi tanınmış ses 
san'atkarlarının şarkı okudukları 
akşamlara mahsus fevkalade bir 
tarife var. Fakat, ya sazendeler?. 
Öyle ya, meşhur, kıymetli ha • 
nende olur da, sazende olmaz mı?. 
Saz çalan bazı meşhur san'atkar -
!arımız da: 

- Bizim için de hususi bir tarife 
lazım, isteriz, diye tutturmuşlar. 

Bakalım, ne olacak?. İşin ucu 
bizlerin kesemize dokunma.m da.. 

BAŞKA 

DÜNYALARDA! 

Bizim üzerinde yaşadı~<1l'll.z dün
ya ahvali maliirn. Harp ve darp, 
nutuklar, mesajlar, protestolar ve 
saire .. İlmi nücum uleması iddia 
ederler ki, kamer, M-erih ve daha 
bazı seyyareleroe de insanlar ya
şamaktadır. Acaba o.radaki insan. 

Servetimiz deniz 
üzerinde ... 

Fransızlar, haııp sefinelerinden 
lü.ks transatlantillderinıden l a:iı.sl'· 
derken büyük bir ınırur 1 u: 

- Serve1ıi:miz d-eniz ü.z~rinde: .. 
Der!eıdi. Hakları da vardı. CLln

kü, Hl22 de yaıpılan Duııuay -
Trouin krllVa:ı:ikü 100 mi!YQL fran

,ga mal olc!u. De Grasse zı.rhlısı da 
428 ımily0n altın franı;ıa ... 

İn,gilizler tarafından tahrip o
lunan 35,000 tonh.ık Riclıelieu saff: 
harp ~ için ne sarfolunı<lu~u
nu biliynr musunıı:z? .. Taımam l 
milyar 227 mi!yun frank ... 

Riclı.eli-eu'nun esi Jean - Bart 
,j,rin de 3,600,220,000 franık taılısis 
olmımu<>tu. 

Amerikanın nüfusu 
ne kadardır ? 

Son nüfus seciınine E'Öre hirleslk 
Aımerrkanın nüfusu 129,000,000 dur. 
Bunun 6,000,000 nu Alınan, 1 mil
'-Onu da Avustralyalıdır. Ameri.ka
mn en kalalbalılk şehri Nevyorktur. 
Ahalisi 9,000,000 dur. 

Hulasa, şu aydınlık g.eeelerıde 
gökyüzüne baktıkça, aklıma daima 
o binbir yrldızı.n m~lıiıl ı;eke.uesi 
gelir.. ' 

BİR LİRAYı\ 

BİR BARDAK\ 

Bir refikimiz, ııniithiş bir hava
dis veriyor; daha doğrusu, korkunç 
bir ifşaatta bulunuyor: Efendim, 
Boğaziçinde, meşhur bir subaşı 
gazinosunda, o menbaın taze su
yundan iki bardak içilmesi iki li
raya imiş!. Bardağı 5 kuruşa, on 
kuruşa su gömük, içtik ve duyduk 
amma, bardağı bir liraya su, hiç 
işitmemiştik!. 

Eğer, o subaşı gazinosunda, •bir 
bardak ııu içmek, hakikaten bir 
liraya maloluyorsa, diyecek yok ... 
Ne duruyoruz, hepimiz. suyumuzu 
oradan taşıyalım!. 

NE MÜTEAHHİT, 

NE İHTİLAF!. 

Ben diyeyim bir yıl, siz deyin iki 
yıl; yahut, ıben diyeyim iki yıl, siz 
deyin üç yıl ... Hepsi olur, hepsi 
doğrudur. İşte, bu kadar uzun bir 
zamandanberi, İstinye - Bebek yo. 
lu ismi verilen bir yol inşa edil • 
mektedir. Fakat, henüz yolun ya
rısı bile.-l'.a.Pılmamış !. 

Bu yolun inşaatı o kadar meş
hur oldu ki, herkes bu .şöhrete ba
karak, caddenin aç~ olduğunu 
zanneder; Hayır .. Maalesef, henüz 
değil ... Şimdi de, belediye ile mü
teahhit arasında ihtilaf çı.kmış!. 

Ben, belediyenin yerinde ol • 
sam, hiçbir işi müteahhide bırak
mam ... O vakit üzüntüsü de ol -
:ınaz .. Şu Florya pliıjlarma baksa
nıza, müteahhide v<!rilmedi, ihti
laf da çıkmadı. 

AHMET RAUF 

Unutulmıyacak 
nasihatlar 

İngilterede kadınlar erkeklerin 
Yeriiıe artık birçok işlere ıtirınis 
bulunu•·orlar. Büyük küçü.k şe • 
birlerin işlerinde kadınlar çalı • 
şıyor. Bu arada tramvay vatman
lığı otobüs soförlüğü de kadınlara 
verilmiş. Otobüslerde artık kızlar 
<"alı•1"0r. Mesela bu arabalarda so
förlük, biletçilik edecek kızlara 
ders verilirken kendilerine en u
nutulnuvacak kaide olarak sun • 
ların öğretildiih. İru!iliz .e:azete -
!erinde okunmustur: 

1 - Bir yolcu tarafından kaba
lık "ÖSterilirse ona karsı tahammül 
en zor ı;ıelen vazifedir. Onun için 
böyle bir hal karşısında aitzınızı 
ıkaoalı tutunuz. 

2 - Kaba ·bir söze hic cevao wr
meviniz. Bu suretle so~k kanlı
lıl!ınızı muhafaza etmiş olursa -
nuz. 

3 - Hazır cevaplık merakına ka
pılmayınız. Eğer istemiyerek bi -
risile münakaşaya tutusınus olur -
sanız en son sözü söyliverek üstün 
ırelmek arzusundan kendinizi ko -
ruvunuz!. 

Son Telgraf'ın edebi romanı : 8 

Ve .. bunun içindir ki -0 anlatı -
yordu: 

- Ben yirmi bir yaşındayım. 
Babam yok. Annemle beraberiz. ı 
Biraz ufak tefeğimiz. var .. Onunla 
geçiniyoruz. Annem beni lrollej
de okuttu. Üzerime çok düser. Kim. 
seye muhtaç değiliz. Fransızca, 
.Almanca, İngilice biliyor ve ko
nuşuyorum. Daha mektepte iken 
nişanlanmıştım. Fakat nişanlı.mı 
se\'medim, ayırldmı. İstediğim ko
cayı buluncıya kadar evlenmiye • 
ceğını. ZeV'klerirni tatmin edebi
livorum. Bir erkek eline bakacak 
t~ olmadıktan sonra ne diye ev
leneyim?. Cemiyetin ba.ı'flandığı 
ahlak ve din akidelerine hem sa. 
dık değılim, hem de taraftar. Hat
ta '>ır aralık protestan bile olacak
tı;rn. 

Mektepteki papasların bana çok 
istekleri vardı. Hoş protestan ol -
rramakla beraber, inandığım bir 
dinim de yok. Ahbaplarımın çoğu 
ecnebiriır.- h;lerinde en çok İn;ıi
lizleri severim. 

Fakat, henüz beni tanıdIDile bağ
lıyan bir aşkım yok. Bazan sev
diğimi, il.şık olduğumu zannetti -
ğim zamanlarım da olmuştu! Am
ma bütü.n bunlar, losa kışa macc-

ralarım, küçük birer zevk hikaye
si olmaktan ileriye geçmedi!. 

Burada sözünü kest;aı. Bay.e:ın. 
ezgin, bir haldeyim. Onu sadece 
dinlemiş, hiçbir sözünü tahlil et
miş değilim. Sadece ruhu, gözü, 
kalbi bağlıyan muhteşem bir gü. 
zelliğin, bayıltıcı, deli edici bir 
konuşıışun esiri idim. Düşünme -
den. Ne yaptığımı bilmeden: 

- Benim sizi sevmeme müs•.>.de 
etmez. misiniz?. 
Dedi.rn!. 
. . . . . 
Bilmiyorum, ne kadar zaman 

sonra. Bir dakika mı, beş dakika 
mı, yarım saat sonra mı?. İkimiz 
de. karşılıklı ayni sözü. telu<Slı • 
yor~uk: 

- Seviyorum!. 
- Seviyorum!. 

Bir gün, beş gün, on beş gündür 
sevişiyoru-z. Ve .. hemen hemen her 
gün beraberiz. Yarım saat, bir saat, 
iki saat. Buluşuyor, konwıuyoruz. 
l\Ieziyet hanımefendinin çayında 
gözlerimizin konu.şu.şu ile başlıyan 
Müliityede dudaklarımızın birleşi;;i 
ile imzalanan bu aşk mukavelesi 
bütün dehşeWe devam ediyor. Bu, 
ask deRil. Delilik. Bir adanuıı bu 

Aşçı 
buhranı 

Memleketimizde lokan
ctlık sanatı yavaş ya
vaş iflasa doğru mu 

gidiyor ? 

}cyntf~ 
Garip bir talisizlik ... 
Tramvay, elektrik ve tünel ida

releri evveli hilkfunete, sonra da 
İstanbul belediyeıı.ine 'eçti. Bu 
idarelerde çalqıın binlel'Ce Türk 
vatandaşı var. Geçen gün, bir ve-

Son günlerde ~e bir aı:ııı;ı ı sile ile, bu vatandaşlardan bir 
llıllhranı başloonıştır. lyi bir aşçı kısmı ile görüştüm. Dertsiz insan 
arıyan kikantalarla ev sahipleri olur mu?. Bunların da şikayeti var 
ustııı ,.....ılar bulamamakta ve aşçı- ın.ııı 
lılk san'tı .e:it.lıilde ölımelııtedir. 

.Lcııkantacılar ceınıyetinin bir 
•JıciJ<ama.cılıık me&te!bi• açıLması 
haiklkrnda!ki vaıdi de maalesef - di
eer e.kıseri cemiyetlerin 'birçok va
itleriııde olduj(u ıı!bi - henüz tat
biJr sıilıasında ver ibulaımaııustır. 
Bu viizden ısan'attan ayrılan aşçı
ların yerine ·•enisi yetişamemeik
tedir. 
BİR LOKANTA SAHİBİNİN 
ŞAYANI DİKKAT SÖZLERİ 
Ldkantacılar cemi.veti sabık i<la-

re heyeti azaısından İstanbul !o -
kantası sııhilbi B. Meilımet Öztüıık 
bu buılırana i"aret ederek bir mu
harririınize şunları sövlerni~ir: 

•- Bir lokan.tacılık mekte -
bine olan :lhti vac.mıız cok fazladır. 
Oüıikü eS.ki. klasik, veknasak ye
meklerden bir defa halk lbl'lıımı.ştır. 
Ve B1u yemeklerin ekserisi de QOik 
ağın;lır. Sani·•en aıocı dicre alclıhıruz 
Jtiınselerin iJilıl!isi"zliiH yüzünden 
yemek iç.in, külfete katlanarak 
yaptığınırz ıhare ve masraflar ha -
vaya <'idi·~r. Y emEiklPr de !ez -
zetsiz olllYQr. 
Eğer kına bir zamanda lokanta

cılılk mektebi a-'ılımaz.sa .lcikanta
cılıık i:f.liisa ~Bktir. Çünkü u&

ta ascı buhranı artımaktadır. İsten 
avrılan veva ölen 3$Cıların yerine 
yenileri )"'tiştirilecektir. 
Alakadarların ıbu isle vakit ge

dmneden u~ra=a!arı bir san'at 
brrcudur.• 

1 
Mekteplerin kayıt ve 

kabul ş:ırtları 
Okullara girme zamanı gelmiş ol

duğundan gazetemiz muhtelif leyli, 
meccani, nehari kız. erkek okul -
!arının kayıt ve kabul şaı tlarıru 
okuyucularımıza her gün bildire
rek gençlerimize ve aile reislerine 
ufak bir hizımette bulunacaktır. 

HARP OKULU 
Harp okul una ikmali olan lise 

m-ezun u talebel-erin de alınması 
için kayıt ve kaıbul zamanı eylfil 
niıhayetine kadar ıızatılıını.ştır. 

Harp okulu kadlıoouna, askeri 
liselere muallim vetiştirilınelk ü
zere bu yıl 6 talebe alınaca:ktır. 

Bunlar leyli ve meccani olarak 
Ankara.da dil, tarih. co"rafya fa
kültesinde yabancı dil taılısi.li gö
receklerdir. 

Talipl<!r lisan bilen lise mezun
ları arasından secilecektir. Müra
caat yeri hal"' oikulu lroıınutanlıkı 
ve askeri liseler ımüfettişlii?iddr. 

YETİŞTİRİLECEK 
ELEKTRİKCİLER 

ElektriJr isleri gittikce inkişaf 
ettii"inden ımütellıassıs elelktrik,çiler 
vetistirJlıınesine ehemmiyet veril
nıa;i Maarif V ekfiletince kararlaş
tırı1mı.ştır. Bu malkısatla sanayi 
mek:teolerinin elektrikcillk şuıbe
s-ine parastz leyli talebeler alına -
calci:ır. 
Kayıtlara Ankara İstnabul ve 

İ2ıınir san'at m<iktenlerinde 25 tem
muzda başlanılacaktır. 

19 yaşından vukarı yaşta olımı-

!kadar sevebilmesi için ancak ak- \ 
Jını kaybetmiş alınası lazımdır. Hiç 
düşünmeden, ne yaptığunı bilme
den seviyorum!. 

Arada· bir kafamın içinde bir 
şimşek çakıyor .. Kendi.mi, benliği
mi, muhakememi bı.ılabili,yorum. 
Ve .. soruyorum: 

- Kimi seviyoruım ?. 
Naran kim? 
Niçin seviyorum?. 
Nasıl sev-ebiliyorum?. 
Ve.. selametle ldiiı;ünebildiğim 

saniyelerimdc, 
- O da onlardan!. 
O da dalgın kızlardan biri ... 
Diyebiliyorum. Fakat, bu ka • 

dar la, bu kadarcık ile kalıyorum. 
Gözümü, gönlümü, dimağımı nur
landırmaktan; onları hakikatın acı 
veya tatlı aydınlığı ile başbaşa bı
rakıınaktan korkuyorum. 

Zannediyorum ki, daha faz.la dü
şünürsem onu sevmekten kalaca
ğım, onu kaybed<!Ceğim. Ben ki, 
artık onu aşkın karanhliında, şeh
vetin dehlizlerinde elinden tutu -
Jup zorla dolaştırılan gözleri per. 
deli bir ama gibi doyumsuz sevi
yorum!. 

İLK AŞK FIRTINASI 
Bir ay sonra 

Bu aşk heni bitiriyor, harap edi
yor. Sevmek meğer ne zor, ne fır
tınalı şeymiş. Eğer, cehennem var 
ise ııw.hakkak ki, o yeryüzünde 
ve .. ben onun içind€yim ... Bin -
.bir azap ve darlık içinde -
yim. Bunda vicdan azabı var, ya
şamak azabı var, tutkunluk azabı 
var, hayat darlı.ğı ve binbir ıztırap 
zorluğu var!. Ben ki, evliyim. Bir 
çocuğum var ve karım yeni bir 

Birinci mesele, ltamvaylarda pa. 
so .. Yani bedava seyahat etmek 
davası .• 

Diyorlar ki: 
Her idare veya şirket çalıştır • 

dığı memur ve müstahdemlerine 
bir takım kolaylıklar gösterir. 
Tramvay, elektrik ve tünel idare
lerinde böyle birşey yoktur, 

Vaziyet şu: Bu idarede çalışan 
müstahdenılerden mühim bir kıs
mı hususi kıyafet taşır. Hatta ha
deme ve amele dahi... Binaenaleyh, 
bunlar, tramvaylarda, haklı ola
rak, meccanen seyahat ederler. 
Geriye, bürolarda çalışan memur
lar kalıyor. Bunların hepsi topu 
topu 400 kadardır. Bu dört yüz 
memurun içinde müdür ve şef o. 
tanların pasoları vardır, tramvay
larda bedava seyahat ederler. Di
ğer kısım, yani az maaşlı ve asıl 
işi çok, mes'uliyeti ağır olan kü
çük büro memuru zümresi, ne ha
deme gibi başında kasketi, ne yol 
amelesi gibi elbisesi, ne de tram
vav müstahdemini gibi hususi kı
yafeti olmadığından, ne de, erkin 
gibi ceplerinde paso bulunmadı • 
kından, tramvaylarda para ile se
yahat ederler. Görülüyor ki, bin
lerce insan çalıştıran, tramvay, e
lekttik ve tünel işletmesi umum 
müdürlüğünde, mağdur vaziyette 
kalan bir kaç yüz kişiden ibaret 
az maaşlı bir küçük memur sınıfı 
var. 
Bunların sun'utaksiri, kabahati, 

talihsizliği nedir?. Hakikaten, ida
renin, bunların cebine de derhal 
birer paso yerleştirmesi en makul 
ve mantıki, en insaflı ve hakşinas 
bir hareket olur. 

REŞAT FEYZİ 

jKüÇÜK HABERLERi 
* Maarif müdürlüğünün Ve -

!kfilete "Öilderdiği bir raıpora .e:öre, 
Istanbulun 16 .kazasında!ki ilik melk
teple.rin son sıruflarmrla okuyan 
9801 talebeden 7894 ü mezun ol -
muş ve 1907 si sınıfta ka1mı.ştır, * Üçüncü umuımi müfettişliğe 
tayin edilen eski dahiliye müıste
şarı Nazif şehrimize ,gelııniştir. Bu
radan vailiesi başına ırıdecektir. * Tüocarlarıımız tarafından si
T·adş edilen ve Portsaitte ka,an 
kahve, kalay, kaneviçe, kına g;bi 
malları .e:etiıımek üzere bir Tüıtlc 

şile'binın gönderilmesi takarrür et
miştir. * Maarif Vekfileti her mektep
te bir kütüphane bulıundurulma"1-
nı alilkadarlara tıebliğ e1ımiştir. * Manifaturacılar cemiyeti, fi
atlardaki kar ıhaddinin tayini ih
tiıfı.fını halletmek üzere Ankaraya 
bir heyet gönderecektir. 

yan orta okul mezunları f.iziik ve 
kiımyaıdan imtihana tabi tutula -
caktır. 

çocui!a gebe. Bütün bunu unuta. 
rak, ihmal ederek bir başka kadını 
seviyorum; karımı, çocuEt·umu ih
mal ediyorum, aklımı, fikrimi, vic
danımı, hürriyetimi, sl'vgim,i ona 
veriyorum. 
Hayatım altüst oldu!. 
Karımı unuttum!. 
Çocuğumu sevmiyorum!. 
İşimi yapamıyorum!. 
Para hesabımı kaybettim!. 
Aptala döndüm. 
Onlara: 
- Dalgın kız ... 
Derken şimdi asıl dalgın ben 

oldum. Düşünemiyorum, konuşa
mıyorum; bir memur geliyor, 

- Efendim bu işi ne yapacağız?. 
Diyor, yüzüne uzun uzun bakı

vorum, onu dinliyorum, fakat tek 
kelimesi hatırıma girmiyor, bir 
defa daha: 

- Efendim?. 
Diyorum. Yine söylüyor, yine 

anlamıyorum; tekrar ediyorum: 
- Ha .. Evet ne demiştiniz? 
O zaman memur dik dik ve asa

bi yüzüme bakıyor, daha kuvvetli 
bir sesle söy lemiye başlıyor. İşte 
bu ikinci, üçüncü anlatışta ken -
dime geliyorum; dalgınlığımı an. 
!ıyorum, kendimden ve karşımda
kinden utanıyorum, zihnimi, göz
lerhni dolduran hayaliitı kovmıya 
çalışıyorum. Bu hayalet bir ka -
bustur. Kiih Naran, kiih karım!. 
Karım gözlerimin önüne geldiği 
zaman beynim burkuluyor, vicria
nıım demirden bir tazyik pençesi 
içinde kıvranıyor. Naran bakışla
rımı doldurunca başdörımeleri ge
liyor; kalbim, sinirlerim, damar. 
lanın zelzelel~ sarsıntılar geçiri • 
yor. (Devamı var l 

Çarşı 
esnafı 

50 bin liralık tamirin 
geri bırakılmaması için 
Belediyeye müracaat 

ediyorlar 
Xıupalı car«ının taımiri için veni 

beledr•e biiıtresine 50 bin lira ta'lı
siıSat llronulmııştu. 

Resmi inşaatın durduruJıması 
balclı:ındaki karar üzerine bu ta
mirin de .e:e!ece'k yıla bırakılması 
kararlaştırılımıştır. ( 

Falkat, kapalı rarşıdiki dükıkan
cılar ıbu eı'lki ve ·kıvımetli sanat 
eserinin ıbüSbiliün har&p o!maıma
sını taıninen tamirin ~eri bıraıkıl
ma5ını hiç de doit= bulmamalk
tadırlar. Bele<liyenin bu coık Jü -
zumlu taani.r için müsaad~ alıp 
faaliyete .e:eı;unesi beledıi._ve reisli
ğinden istenınelci:edir. 

Aksi ha1de lbu kıs çarşının bir 
,.. .... ık ,,erlerinin va2m.url;:.I'dan aıkııp, 

tamire muhtaç Jnsıımla rın daha ıbo
zulacaii'ı da ilave olun!11a'ktadır. 

Maliyeden emlak 
alanlara yeni kolaylık 

Mali"e V eikaletince barkımıza 
taıkııitle satılan ııayri menkul be
dellerinin t1'kısit miix:ldetlerinin 15 
sene uzatıLması kararla<'tırılm1°tır. 

Bu maksatla lıülkı'.ı.met, büyük 
millet meclisine veni bir kanun 
li>vihası lhazırbyarak v-emniştir. 

Tercümanlar hakkında 
b;r emir 

Tercüımanlıii'ı muvakkaten bı -
rakım.ıs ve••a'lıut bü.ıbütün meslek
ten a"rıLmıs olanlarm belediyeye 
haber vernneleri ımecl'o-•ridir. 

Beledive reisli~i bu ka'bil ter -
cümanların mafr·e subelerine de 
bizzat mürıı<!aat etmelerini aksi 

POLiS 
VE 

MAHKEMELER 

5 kuruşa limon 
satan manav 

Üç ikurnşlıuık liıınmınu beş kuru
şa satt>i(ı ve fatura sakladığı it -
dasil-e ıınilli '.<oı-unma kanununa 
tevfikan adliyeye verilmiş olan 
tünel ·başındaki ıınana v Nesim 
Kaıstonun ma!h'kamesine asliye 8 
zici ce'Lada başlanmi.ştır. 

Suı;lu, kanun icabına .e:öre mev
kıııfen muhake:m-e edilmesi liizım 
geldiği için celse açılır açılmaz 
te\Aldf edil:ıniştir. 

Nesim Kasta mahkemede sı.ın
ları söylemiştir: 

- Ben Ji.rnonları halıden hazira
nın _yirmisinde belıerini dört ku.
ru,ştan aldıım. Hepsi elli dört li
mon, ıbunları iliirt buçuk. kuruşa 
satıyordum. Fa!kat limona üç ku
r-mı fiat konduğunu işiclince ben de 
o fiyata indiııdim. Bir gün diilk
karuma kıyafet tebdil eclerek me
murlar goe1misler. Limonların fi
atını sormuşlar. Fakat onlardan 
beş lruru.s istiyen ben değilim. Oğ
lum Savul öyle söv leımi:;. Çocuk
tur, sesimi çıJ<armadını aımma, ba
şmnızada bu ıbel& ge1di. 

Mahkeme N esimin limonları sa
tın a1clığı adaımla memurların ve 
wçiilk Savul''llll cellbi için başka 
ı<üne bıraıkılıınıştır. 

Sahte bono davası 
Sahte miilbadil bonosu davasına 

yakında il<inci ağır cezada başla
nacaktır. Taıhkilkatın ıbirinci saıf.
hasında 1ıevlkif edilen Niıhat ve 
ikinci safilıasında hakıkmda tev'kif 
müz<Jkkeresi kesilen Nihad:ın a!k -
raıbasından iibraıhimden ba:;lka dün 
de Ki<:rnn isminde birisi tevlkif e
dilımiştir. Da.vaya dahil olan diğff 
bazı kimseler de vardır. Bir taraf
tan da tahıkilkatın derinleıştiri.Jııne.. 
sine devam edilmeb."lodir. 

ta.kil.ime verni alınmaoına devam y d h • 1 
olunaca<Tını dıiin alfıkadarlara bil- . ar ımcı emşıre er 
di=iştir. 1 kurslarına kayıt başladı 

Kendi paralarını 

isHyorlar 

15 eylfil tarilıinden fübaren Gül
lhane, Oüımüşsuyu ve Haydavpaşa 
hastanelerinde arılacak vönüllü 
yardlllTI<'ı ihe:mşireler kursu için 
kayda ba"1=-tır. 

2tJ - 40 yaıtları arasındaki dlrur 
··azar olan !bayanlar tercilh ed.ile
ce!lctir. Bu kuı!hların mihlideti 2 l:ıu
çu!.: yıldır. Devaın saatleri öğle -
den sonra saat 14 den 17 ye !ka
dardır. 

İsteklilerin 5 ev!Cı! 940 gününe 
lkadıar (cuıınarteısi "'Ünleri hariç) 
lıer <Tiin öğ!erlen sonra askerliık şıı
besi binasında ka"ı t ve ikahul ımu
ıııneleleri ymııla<ıaktır. 

Vak tile Akay idaresinde, bila
hare Denizbankta ve şimdi de De
nizyolları işletmesinde çaltşan bir 
kısım memurlar 934 • 940 yılları 
arasında, maaşlarının yüzde 1 sini 
tekaüt sandığına vermişler. Hal -
buki, kesilen miktar yüzde 1 de
ğil, yüzde 5 olmak la:um geliyor. ! 
Aradaki yüzde 2 farkın, bu me
murlara iadesi icap ediyorken~ bir Armatörlerin 
sürü muamele yüzünden, henuz bu 
iş balledilememiştir. Bu memur • 
!arın kendi paralarını geri alma
larından ibaret olan bu meselenin 
bir an evvel halli her insaflı bir 

toplantısı 

hareket olur. 
BÜRIIAN CEVAT 

Tül'k aııınatörler ıbirliği a>Jaları 

avın 31 inci çarşaımlba Piinü için 
Uil<lumi bir toplantıva çağırı1mış
Jarrur. 

Bu kongrede birliğe ait işler gö
rüşülecektir 

1 AVRUPA HARBiNIN YE~ESELELERi 

lngilizlerin adalılığı ... 
Avrupa kıt'asındaki harııte bu tasavvurun hakikat sa -

Frausanın mağlup olması balıra hasına çıkarılmasını istiyen 
gelmesi pek uzak birçok ihtimal- Fransızlara karşı İngilterede mü.. 
!eri acı birer hakikat haline ge- sait ve teşvik edici mahiyette mu-
tirdi. Her suretle teşriki mesai et- kabele edildiği görülüyordu. Her-
miş olan Fransa ve İngiltere gibi halde mkiden oldnğu gibi itiraz e-
müttefik devletlcri,ıı arasındaki denler ~ok değildi. J<'akat buna 
rabıtalar bu mağlubiyet üzerine rağmen tünelin inşasına yine giri-
çözülmekle kalmadı, işgal altında- şilınemiştir. Viktorya devrinin İn-
ki Fransada bulunan hükfimet ile giliıleri bu pek aykırı gördükleri 
Londra birbirine karşı tarifi müş- tasavvura ne diye itiraz ediyorlar-
kül birer vaziyet almış oldular. dı'!, Büyük Brilanyanın emniyeti 
Herhalde daha pek çok şey görü- kalmıyacak, bir gün _ Fransızlar 
lecek. Çünkü bugünkü Avrupa olmasa bile - bir düşman bu tü-
harbi de kendine mahsus kimbilir nelden pekfüa istifade edebile -
daha ne gibi vekayi ile doludur. cek, İngiltere oradan istilllya uğ-

Dima .Adalı. kalmakta ısrar rıyacak ve saire. 
etmiş, bu itibarla biraz da eııki Bunlara karşı tünel taraftarla
kafalı sayılmış olan bir kıs~m İn- rının cevabı yok değildi: Mesela, 
gililer herhalde şu son bir aylık diyorlardı, böyle bir istilanın vu
hadisat karşısında kendi kendile- kuundan evvel tüneli tahrip et. 
rine hak vermişlerdir. Manş de- ınek daima mümkündür. Hele şu 
nizi altındaıı Fransa ile İngiltere zamanlarda Büyük Britanya artık 
arasında bir tünel açmak fikri da. adalıktan çıkmıştır. Eğer taarruz
ha geçen asırda, İngilterede Kra- dan korkuluyorsa hava tehlikesi 
!içe Viktoryanın muhteşem dev- yok mu?. ve saire. 
rinde meydana çıktığı zaman bu- Adalı İngilizi emniyeti mevzuu 
na karşı şiddetle mücadeel edil- bahsolan bir meselede ikna etmek 
miş ve mücadeleye girişenler mu- pek kolay değildir. Manş tünelinin 
vaffak olmuşlardı. Ondan sonra lehindeki bütün delilleri kabul et
Kral yedinci Edvard zamauında miş olsa bile o yine ihtiyatı elden 
Fransa ile İngiltere meşhur itiliiı bırakmalnışlır. Tünel açılmamış, 
akdettikleri vakit de tünelin açıl- bugün Fransa istilaya uğramış, İn-

• ması, A,yrupa kıt'asile İngiliz dL giltereye taarruzdan bahsediliyor. 
yarını birleştirecek böyle bir yo- Manş tüneli kazılmış olsaydı düş
lun her suretle iyi neticeler vere- nuı.n tarafının bu.dan istifadeyi 
ceği fikri ancak tasavvurda kalan düşüneceği pek tabii idi. Her harp-
bir davadan ibaret bulunmuştur. te türlü acııip haller görülmekte-

Son senelerde ise Fransız mü- dir. En akla gelen basit t;ııdbirle. 
hendisleri bu işin bele bugünkü rin alınmadığı bile oluyor. Meseli 
vesait ile pek kolay olacağı gibi birkaç köprünün tahribi gibi. Bed-
uzun da sürmiyeceğini müdafaa bin ihtimalleri gözönünde büyüt-
edegelınişlerdir. İngiltere ile Fran- mek de caizdir. Manş tüneli mev
sa arasındaki münasebatın nihayet cut olsaydı ve İngilterenin tehdit 
müşterek düşmana karşı bir it- edildiği bir anda da tahrip edil
tifak haline girdiği devirde iki meden kalsaydı ne olacaktı?. Ada
m.illetin her surelle teı;riki mesa- lı huiliz her§Cyden çekinmekte 
isi beklenirken Manş tüneli bahsi haksız değilmiş. 
.ı.. tazelenınis oluyordu. Hem dıı ~ ALİ KEMALSUNMA?ıj 

rı·l~1:ı·'ii!i3J 
Hitler anla hyor 

Yuıuı: AHMET SÜKRÜ ESM!ll 
Aıman devlet reisi Hitler, Av• 

rupayı harbe sürüJcliyen hıidise • 
!erin kendi görii.ş za•iyesinden 
manzarasını bir .Zefa daha çizdi. 

Hakikat şudu~ ki nazi Almanya· 
sının Avrupayı istila ve tahakkü111 
politikası, bilj takım merhaleler 
takip etmiştir: Önce Alman nazi 
hcıreketi hakikaten Versaıı siste
mini yıkmak maksadını ;,ıihdrıf 
ediyordu. Ve bunun için de bit.tün 
dünyada derin sempati uyandır • 
mıştı. Almanya silah müsavatı is< 
ti yordu. 

Bu hak bü11ük devlet sıfatite 
neden Almanyadan esirgensin? A~ 
manya nihayet bu mti.savatı sulh 
yo!ile elde etti. Fakat durup din· 
lenmeden mi!!i hudutları dışın • 
daki bütün Almanları bu hudut • 
Zarın içine almak gayesini istihdat 
eden bir program orta1.1a attı. ·Bir 
vatan, bir millet, bir Führer• ve· 
cizesile ifade edilen bu proqram 
da Münih an!aşmasile tumamlan· 
mış oldu. Ancak bu, tahakkuk e• 
der etmez, Almanya derhal ha• 
yat sahasından bahsetmeiie bas • 
!adı. İste ozamandır ki .Nazi A! -
maııyasının istekleri bütii:n Avru• 
pa memleketlerinde endişe uyan· 
dırdı. Ve garp demokrnsileri, ica· 
bında silahla buna set çekmeiie ha• 
zır olduklarını dünyaya anlattılar. 
A!mnaya, başka Avrupa milıet • 
ıerini de Çekos!ovaklann vaziye
tine düşürmemek maksadına ma
tuf olan uu pldnlart ve projeleri, 
kendisini çember içine almak gibi 
bir maksada atfetti. İşte harbi do
ğuran vaziyet budur. Almanya 
çemberleme adıııı verdiiii ve haki· 
katte Alman istilc1 politikasına 

karşı tedafüi tedbirle1·den ibaret 
olan bu teşebbüs üzerw.e, harici 
politikasını deiiiştirdi. Soveytler 
Birliiii ile anlaşma yaparak Av • 
rupayı nüfuz mıntaka!arına ayırdı 

Garbi Avrupanın kü.ç;ik millet
leri, Almanyaya karşı vaziyet al· 
mıya teşebbüs ettikleri için deiiil, 
Almanyanın sözüne inanarak bi • 
taraflık politikası adını verdikleri 
bir siyaset takip ettikleri için bu• 
günkü akıbete maruz kalmışlardır. 

lnqi!terenin uzatılan eU sıkmı • 
yacaiiı şüphesizdir. Es.Hen Alman 
zimamdarları da bunu pek iyi bi
lirler. Eiier İngiltere ile sulh ak
detmek ihtimali mevcut olsaydı, 
yürünecek o!an yol, Rayıştağ mec 
!isi önünde nutuk söylemek deiiil
>ii. Esasen Hit!erin söıleri de an
..atıyor ki İngilterenin sulh yap • 
ması için buqün ortada hiehir se
bep yoktur. Hit!er İrıqi!tere11i baş
lıca ve hatta yeqane düşman te -
lak.ki ediyor. Gecen eylilldenberi 
olup bitenlere baktıktan ve Hit• 
!erin uzun nutkunu dinledikten 
sonra da garbi Avrupanın suçsuz 
olan milletleri yere serilmiş oldu
ğu halde hcl!ıi yegane •suçlu• olal 
devletin dimdik ve dipdiri ayakta 
durduiiu ve muzaffer Almanyanı1 
silahlarına meydaıı okudu!iu gö· 
rü!mektedir. 

Hit!er, bakalım galip gelirse, A,,. 
ruapya, bu derece a{iır tenkitlerin• 
hedef olan Versay nizamından dl1' 
ha adil bir nizam verecek mi<iiT? 
Verebilirse, ancak o zaman, aqır 
tenkitlerini yapmakta haklı çıka· 
caktır. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 
İstanbul yolları 

yapılırken 
Eyiipte oturan bir okuyucu· 

mu:z ya<Zıyor: 
cKaç gündür gazeteleroe yi

ne istanlbul yol!arnı.da.a lbah • 
oodi!iyor ve bu yı.z son una 
kadar yapılacak, bitirilece!k 
vollar birer birer saV"ı: dökü
lüyor. Ne yazık ki yıllardan -
beri hemen bütün gazetelerin 
yaza yaza dillerinde tüy bit -
ırnis olan v>e kışın oradan geç
mek ımluğunda kalan bin -
lerce yol.cll!)'a Aman Allah! 
d<!dirten şu mesh ur - Edirn.e
kapı - ]}--tip ''Olund:ın bahse
dilımlyar. Bundan hjrkac av 
önce, Ey;ülbün ""k faal ve iş
güzar k.avrnalkaımı ve beledi
W!Si tarafından parike:ve çev
rileceği mıü}de!enen bu mes • 
lıur yol eğer bu 3eier de ya
pr!ıınazsa önümiirl.delri kı.ş. var 
yine oraıdan .ı?eQeCCÜ< zavallı • 
!arın haline! Cldk umarız !ti 
lbu defa !kaymakamlık ve be
lediye ne yapar yapar da #
!bir masrafa mulhta~ olan bU 
.yclu yıvptırır ve birkac 1&11· 
lba ile a'V<lınlatır.• -



Pan Amerikan 
honf eranaında 

gizli celae 

Baltık devletleri 
sefirleri 

vazife başında ! · 

Kö•tenceden 
maynler 
kaldırıldı 

Amerikan Hariciye 
Nazırına vazife 

Amerika Sovyetlere Romen vapurları 
iltihakı taamıyor işlemeğe başladı 

k "S~lhun korunması 
ornısyonu,, reisliğine 

Üç devletin lngilteredeki Evvelce diğer limanlara 
sefirleri birer muhtra konulan mayinler de 

t seçildi 
Arn:.!avana 24 (A.A.)- Röyter: V~nı!bon 24 (A.A.) - Reuter: 

verdiler kaldırıldı 

ı:iin gi U d~vletleri konferansı bu Havana.da bulunan Amerika bir-
trıerilı. z hır celse akdetmiştir. A- !esik devletleri hariciye nazırı 
llaı, •~ul~ariciye Nazırı Kordel B. Cordel Hull'a muvakkaten ve -
Yon 11 , rei r~. korunması kornis - kfılet etımekte olan B. Sumıner 
Nazırı SU: ıgıne, Meksika Maliye Welles ııazetecilerle yaptığı ııörüş
trıisyonu r~,. c lktısadi işler ko- metle, Es1ıol'l'Ya. Letonva ve Lit -
rahhası ~eOıgı~e, Arjantinin mu- vanyanın Sovvetler Birliği tara
nıı şef(' . elo bıtaraflık komisyo- fınclan bel'edilmiş olduğunu 

S ığıne intihap edilmişlerdir. söylemiş ve Ameril<a birleş>k dev-

. ovyctler Şu" rası letleri, kuvvet istimali veyahut 
ıımvvet tehdi<li ile yapılsın, eldil 

toplanıyor faaliyetlere muhailltir• demiştir. 
B. Welles. resmi beyanatta şun-

~1'4skov. a 24 (A.A.) _ Tas·. _ lacı söv leııniştir: 
•as •- Üc Baltık devleti Sıovvetler 

ran ~nsının .bildirdii!ine naza- Birliğine iltmak kararı alm~ar 
rirıc; · t etler vuksek şiırası bi - ise de, Amerika Birleşik devlet -
Cakt ~ ınıaını 1 aiiııGtosta vaııa - !eri, bu devletlerin elçilerini ha-

8 !r· A len kı.rvvetin ta!haklkiiımü altında 
lr lınan tay- bulunan hükümran hükı'.lmetlerin 

elcileri olarak tanıırnakta devam 

Yaresi düşürüldü eyi'..;=t~4 (A.A.) - Reuterin 
. Londra 24 (A.A) il dipl.omatlk muhabirinin öğrendi -

dırildii:ine g" d - Resmelsn b - i('ine J?Öre, Elsbonynaın Londra el-
hnın ore, ün gece koç- çisi, memleketinin istiklaline ni -
da Lir ~e~ubu arki sahili açığın. hayet verilmesini Estonva mille -

Bükre- 24 (A.A.) - Reuter: 
Rumen kara sularında sevrüse -

fain mcnınuiyeti~ müteallik ted• 
bir ım~ünden ibbaren kaklırılmıs
tır. Karadeni2ıde Köstcnce ve Su
lina limanları acı'.klarına son za -
mantarda lronulmus olan mavn -
!er de kalılırılın ıştır . 

Amerikan torpitolarında 
bir tecrübe 

Vaşington 24 (A.A.)- Bahriye 
nezareti, altı torpito muhribinin 
bir tabur bahriye silahendazı, tank
lar ve toplar alabilecek nakliye 
gemileri haline konulmasını em
retmiştir. 

«Şevkle kuvvet» 
Bayreuth 24 (A.A.)- D. N. B. 

Bayreuth de Vagner festivali, hu 
harp senesi, askerler ve işçiler için 
<şevkle kuvvet. teşkilatı tarafın
dan organize edilmiştir. Fiihrcr, 
dün, •İliılıların grupu. operasının 
temsilinde bulunmuştur. 

Bu sabahki sis 
Yares ,;ı•man bombardıman tay- tın· ın' ~;nin hür ve sam.imi bir 
ne trı. 1 

nruliyet hava kuvvetleri- ~ .. ~ Bu sııbah'ki sis yüzünden. liman-
ensu ifa" --i olarak tanıvaanıvacai?ından .. t · ı dtişij..;, 1 · .P t.~Yyareler tarafından """' daki seva.hili mu ecavıre vapur arı 

1 ""muştur inı:ıiliz hariciye nezaretini haıber- i1k saatlerde sefer intizamları.~ı 
SVC t . • b • dar etıınistir. • kısmen kaybe1ımişlerdi. Saat se -Ç e YCDJ 11 EJst.onva elrisi, hür Elstıonva mil- kiıxle sis çekilmiştir. Sekizden ev-

letini temsil etmiven bir hifi<ü - ve!, boğaz ve Anadolu yakası se-Otob" metten gelecek herhangi bir ha- !erlerinden bazıları yapı1a:mamıs-
St US reket kararını bai?la,~cı mahiyette 

latür~~~'ı°1ın .. 24 (A.A.)- Akümü- telak!k.i eylemmnektedir. ~tı:r;.. . .,.......,..., ...... _.. .... ...__.....,...,.. .... ....,I 
tchıırrik e ~ucelıJıcz elektrikle mü- Leton"a ve Lıtvanva.~n. Lor.tlra 
Yapılın hır otobü,iin tecrübeleri eJ.eileri de, Elstonva elcısımn bu te-
dilmişt~~ ve muvalfakiyet elde e- sebbüsüne mii<ıabih tesı>lfuüslerde 
400 kil~· Bu otobüs, bir hamlede bulunmuslardır. . .. 
ton h metre katedebilir ve iki Her üç eki, 1nıııltere hancıye 
VZ .'.'.."'!!_e ~l~lir. nezar.;,:i';!_ ~ ~ ~o~~ k_!: 

Lt...zıt "b'b~.LU>.LU.>mztd 
Asker gÖri~- ~B~zı gazinocu-
.. <Bırinci sahifeden devam) \ / f "' 

,. Çorçil ÇOcukca bir inatla llitle- arın yap ıgı 
ı:;eklifini reddetti. Halbuki Al- (Birinci sahifeden devam) 
iiw ve ltalyan uçakları Londra simi de hu suretle halkın lehine de-
kar~nb çullandığı vakit gökler bir gil aleyhine olınw;tur. 
İbda t ulut hlllir.e gelecek ve aşa- Diğer taraftan ııazetelerden biri-
İııgil" ~ştaş üstüne kalnııyacaktır. si bir kaymakoonın 0 mıntakadaki 
lı.ara" :r tayyarelerimize karşı _gazinoları keyfi bir surette sınıf -
•nla.r .ataryaları hazırladılarsa, !ara taksi:m ettii(ini va:ıımıstır. 
ıualu 111~ ne kadar fayda vereceği Vali ve Belediye reisi Lı'.ıtfi Kır
lezıc~ ur.. Varşova ve sair mer- dar' dün ve buı;ın belediyede ııa-
'ray,~\ akıbeti gözönündedir. zinoların 'bu yeni tarife meseleleri 
hutary 1 er modern harbin ağır ile meşsı.ul olınus, bazı veni direk-
ı·aıarın: ';:ıdır. İngiliz kara batar- tiller vermiştir. Şurası muhakkak 
lıatarı·aı arşı kullanılacak hava ki, belediyenin te8bit ettiği tari -
ledir old':,'~n ne yapmağa muk. feler b;~~k nazino ve eğlence yer-

Bu • ki....,., belli olacaktır. -~ " 
•• ldeki · dd' !erinde tamam olarak tatıbik edil-

ınesoleni ı ıalar bizi bu meınekte, _gazinocular, yine bil -
"'•lhak~k tetkik.ine sev ketti. kt b d t " diklerini alnıma a, azan a, a-

rının 11 -
1 

a hu harnte hava filola- rifenin asıl gayesini, ruhunu de -
•ııldııhn~ır b~!aryalar gibi kulla - ğil, şukli kurtarma meselesini dü-
h.ilhassa ta~ıyoruz. Tayyareler, şünınektedirler. 
••ne kar .1 _!ara ve cephe gerile- Bize kadar bir takııın siıkavet -
tok iş g~ .agır topçu vaziyetinde ler ııelrnektedir. Bugün matbaa -
aJ:ıı: top;.:~rlar,k Fakat bu cins mıza telefon eden bir o.kuyu -
~· kadar Ü adar pahalı ve cunnuz: 
.ıli)·oruz. ;::,uva . at olduğ'fnu ~a - Bazı ııazinocuların yaptıkları 
tıklorine n n taarruzların ıstatıs- bokkabazlıktır, diyor. 
nck •nüc azaran, kara harekatına Dün, mıntakasında, ayrıca bir 
ı~ı~~k ctı":ı~r ve ke i( bir şekilde sını(ı.ısulü ihdas edildiği sövlcnen 
tının 01 ~ olan hava kuv\'etle - d 
J • ıo 8U za · t kaza kaymakamı. beledi yeye a-
01111n olınııstur Y'; ~·etrdbikleri ma - vet edümis. kendisin<len izahat a-
. an bir .. 1• · a~·ıa ı u nisbette b · t 1 
ıstiıııaı; '~·ab~ın de\'amlı bir tarzda lıntruiıtır. Ayrıca. u nesrıva ı va-
lıcl~ika v a,,ıl değildir. Nitekim pan gazetesinin mulıarriri de davetı 
ına11 hav e «an..,, harplerinde Al. edilerek, mcvzuub~ kavmırkamla 
harplerin" kuvvetlerinin meydan yüzlcştirilıniştir. Belediye, bu me-
ldcri ikiş:,t•.m marıas~le ınüdaha- ;;.ıe etrafında tetkikleirne <Sıem -
tıı:, O trıüd • uçer gunu geçmemiş- miyetle devam 00.iyor. 
norınaı şekt•tten sonraki faaliyet Neşriyata yapan gazetenin mu-
l'ur. e avdete mahkum olu- ı harriri iddiasını belediye iıktısat 

'l'a)y mü.dürü ve müsaviri ile adı ııecen 
h arclerin ·· .. kaza kaymıı!<amı huzurunda, bir 
•~ita, ıneyda !omur kısalığından 1 t"kı~. delillerle tekrar izah et -tıin ve rn·· n arının, cephanesi- ... . .. 

id urcttebat · t ' 
••nesi baku ının temini ve . ,,,;mı;;;;s;;ı;r,;,. ==========:==:== 

Çoktur. l\l dnından zaıyf tarafları 1 tirak edecek olan tayyarelerin 
cı.ınuna ~y anları düsman hü - kudretleri kara topçusile devam 
«Phanes~g;'aını. hava filolarının bakımından ölçülecek olursa, ka-
lını Yctişr Yenılemek, mahruka- ra topçusunun daha dayanıklı ve 
•luy<>r, ırınek ayrı bir mesele bu itib,.la daha sürekli tesire ma-

l:ıii:er b' lik olduğunu kabul etmek icap 
Vtllcrininır mahıur da hava kuv • eder. 
lnalatıdıı: ın';"tu~ eodah! yapama- llava kuvvetlerinin topçu vazi-
lar İçin ı;.:\tues. ır bombardınıan- fesi yıldırım harplerinin ilk bas-
layYarele ~nnis_be alçak uçuşlarla kınlarında, seri yer değiştirme im-
lanıldıkl tın ~gır topçu gibi kul- kanları ve çabuk toplanma kabili_ 
ıııandan a~ı pıke uç~~larda düş - yeti itibarile, canlı ve müessir o-
llalhuı. ~ zlcnmclerı ımkiinsızdır hıyar. 
dahtl· " a.ı::ır topçunun nıestur en~ · · ı· ' ' ki b'ır ar Ingilterenin ışga ı ışı sa 
betı; h.' sımdiki i'ıletlerle çok isa- mu" ddette başarılabilecekse, hii -

ır hale g •l · t' · lnupun .... c ııuş ır. Bır topçu cum edeceklerin ellerindeki hava 
Sahnesi~:eh:~~n te.fer;.üatile harp kunellerini İngiliz kara batarya-
lrl'1ıııun · mcsı ır ta:y,·are larile mukayese etmelerine biraz 
le bir n~n ıd?mcsine nazaran dört_ hak verebiliriz. Ak.~i takdirde öm-
.. sbctınde kola•·dır 
ou hcs ı " • rü kısa bir silahın ömrü uzun bir 

lıarplerin:P ::.~.a ~azaran, kara silahla ınııkayescsine, İngiliz ana-
a:ır top ~~ır bir tarzda ve vatanına hücum me•elesinde, mu-

tu rolunıı ı.:örme'· uz" ere ·ı._ 
• v kayesesi.De llizuın \'e ıııwıa yoktur. 

nunu esasisine istinat eden bir 
mll!htıra vevmislerdir. Elciler, bu 
muıntırada. secim.in ya!bancı tazyiki 
aUında vuıkua ııelmis olduğunu 
tesbite çalışmaktadırlar. 

Lozan günü 
(Başm .. kaleden devam) 

re istinat ettirildiği "Versay. se
bebi bile bizim 1922 de vurduğu -
muz ve yıktıi::ımız Sevr:t dersinin 
devamından başka nedir?. 

Bu cünıleyi kasten kullanıyoruz. 
Çünkü cSevr. in yıkılışı ile cLo
zan> arasındaki netice farkları 
bambaşkadır. Lozan •Sevr. i yık
manın tabii neticesini kabul et • 
mekle beraber dünyaya verilecek 
yeni nizamın ne olabileceğini de 
ideolojya yoln ile ortaya koyan 
Türk eseri ve Türk tezidır. 

Biz •Lozan> la dünyaya şu 
hükünıleri kabul ettirdik ve şn 
düsturları yeni nizam olarak göz
önüne koyduk: 

Türk milleti kayıtsız \•e şartsız 
müstakildir. 

Türk milleti her milletin kendi 
milli hudutları içinde müstakil ol
masını, her nevi ecnebi n1üdahale 
ve esaretiııin ilgası fikrini müda
faa eder. 

Türk devleti cihanda sulh, yurt
ta sulh politikasını dünyanın ye
ni nizamında gaye tanır. 

Türk milleti kapitalist ve em
peryalist her türlü hırs, ınüdaha1e, 
hamleyi bütün mevcudiyetile red_ 
dcder ve dünyanın yeni nizamında 
millet vahdetini, millet hakkını, 
n1illct istiklalini, nıillet, fikir, vic
d.:ın hürriyetini esas prensip bilir. 

İşte biz .Lozan. da bu ideoloj
yayı bütün dünya için mukadder 
bir devrin rehberi olarak il3n ve 
kabul ettiğimiz kadar bugüne ka
dar da bu ideolojyaya gerek kendi 
istiklalimiz, gerek dünya millet
lerinin varlığı bakımından sadık 
kalmış bulunuyoruz. Bugün dahi 
harici siyasetimizin ana kaynağuu 
ve her türlü gidişini bıı ideolojya 
teşkil ediyor ve başka emeller ve 
başka tutumlarla aramızda bera
berlikler veya farklar hasıl oluyor 
ise tezadın sebep ve müsebbibi 
milletlerin istiklaline, hiikimiye
tine, hürriyetine dayanan ve Lo. 
zan'ı yaratan bu esas ve bu dava 
oluyor. 

ETEM İZZET BENİCE 

Askeri liseler spor 
bayramı 

Askeri liseler senelik spor bay
ramı bu pazar Kadıkeyde Fener
bahçe stadında büyük merasimle 
yapılacaktır. Buna ait hazırlıklar 
ikmal edilmiş gi\,idir. Bu sabah, 
askeri liseler talebesi, önlerinde 
bondomızıka olduğu halde, Fener
balıçe stadına gitmişler ve spor 
pro\'aları ~·apmışlardır. Harekat 
umumiyetle çok muvafiakiyetli 
olmııstnr.. 

1 
SON 24 SAAT 

1 Hadiselerin izahı 
- Bu tahlil 1/ azısımn metinleri A nado!u ajansı 
servısı bü!t'enlerinden huldsa edilmiştir -

(1'.>ünya hıldiseleri ehemmi yet peyda etmiştir. Gazete.~izin 
in.tişar saatinden itibaren bugüne kadar geçen son 24 saat ıçınde 
harici birçok mühim hatiiseler olmakta, muhtelif cephelerde çar
pışmalaı· vuku bulmaktadır. Y~ni açtığ~ .hu sut~da okuyucula
rımız dünya hadiselerini daha ı zahlı bırşeltllde mutalea edecek -
!erdir.] 

İngiliz Hariciye Nazırı Lord Ha- r 
lifaksın radyoda söylemiş olduğu 
nutku, Bitlerin nutkuna cevap te
lıikki eden İngiliz ve Amerikan 
gazeteleri, bir kere daha sözün .~i
laha bırdkılın'! olmasında mut
tefik bulunuyorlar. 

İngiliz gazetelerinin mütaleala
rını şu suretle hulasa etmek kabil
dir: 

•Bugünkü ihtilafın manevi se
bepleri açıkça ortaya konmuştur. 
İngill.çre, <Almanyaya tabi esir 
devletler. ülküsü yerine, .adalet 
ve iyi niyet prensiplerine dayanan 
bir hürriyet. ülküsü koymak is
tiyor. 

birbirlerini yakalıvan düsınan kuv
vetleri arasında çarpışmalar ol -
maktadır. 

İnl(iliz bahriye nezareti 14 teın
mu1lda nihayet bulan hafta zar
fında 32,963 tonluk diirt İnı!iliz, 
7335 tonluk müttefik ve 20,734 ton
hık !bitaraf memleketlere ait muh
telif vapurların batırılınış oklu -
ğunu bildirmektedir. Bu tebliğe 
11öre, bu haftaki vapur zayiatı, har
bin bidayetinderlberi ııecen dii?er 
haftalardaki azami rakamın üQte 
birinden aroır. 

iBalkanlara gelioce, Alımanva -
nın Balkanlarda şimdilik sükünıın 
mulıafaza edilmesini arzu ettii?i 
besbellidir. Alınan hariciye Na -
zm Fon Rilıbentrop Romanya Baş
vcıkili Gi,ınırtu ile harici ve nazırı 
Manoilesku'yu Sal:oburga görüş -
meğe davet etmiş-lir. Nazırlar 26 
tamınuzda Salılbuıı~a buluna -
caklar ve Alıınan hlikfımetinin mi
safiri olacaklardır. 
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Reşit PaŞanın Hatıratı 

ABDÜLHAMiT NASIL llEVRILDi? 
Vazaıılar ı 

lıkeııdtt F. SERTELLi P-- Ce~deı ReıU t'ULARlURAN 

Hüseyin Hilmi Paşa bu hadise
den çok müteessir olmuştu 

Selanikte, hükumet konağı ö
nünde, Hüseyin Hilmi Paşaya 
karşı gelen bir kalem kitibinin: 
~ Beni neden küçük görüyor

sun, Paşam? Bu inkılabı yapan -
!arın başında benim gibi memur
lar da vardır: İşte postacı Talil.> 

Diye bağırdığını herkes duymuş 
ve Hüseyin Hilmi Paşa bu hadise
den müteessir olarak: 

<- Mesele şinıditlen şahsiyata 
dökülürse. 93 c doğru gidiyornz, 
denıcktir! > 

Demişti. Bereket versin ki, Ab
dülhamit, Seliınikte - bilhassa o 
günlerde - olup bitenleri bilmiyor 
ve görmüyordu. Hatta Hüseyin 
Hilmi Pasanın bu sözünden bile 
haberdar değildi. Gerçi ateş saça
ğı sarmış_. kanunu esasi memleke
tin her köşesinde ilan edilmiş'e de, 
93 de d~ böyle olmamış mıydı?. 

Abdülhamit, Selanikte, hakikati 
gören gözlerden kaçnııyan bu 
haleti rnlıiyeye yakından şahit ol
saydı, acaba ilin edilen hürriyet 
bu nzun zaman devam eder miydi? ... 

aziz namı da bizimle beraber ya
şıyacaktı. Zira, o delikanlının d&
diği Pibi, Namık Kemal ebediyete 
giderken, geride kalan bizlere bü
yük ve ölmez eserler bırakan bir 
kahramandı. ... 

lttihatcılar arasında 
yükselme hevesleri 
O günlerde, garip bir talih cil

vesi olacak, her yerde Namık Ke. 
maiden sık sık bahsediliyordu. 

Sereze gelen bir yolcu, Reşit 
Paşaya mahrem olarak şunları an· 
!atıyordu: 

•- Setanikte, kendilerini 
Namık Kemalden, i.\lithat Pa· 
şadan çok yüksek gören bir 
takım kimseler \'ardır. Mese
la, Enverden, Taliıttun, doktor 
1'azıından ve buna benzer in
kılapçılardan bahsedilirken, 
bunların hiç kimseye benze
tilmemesi ceıniyet e[radına 
tebliğ edilmiştir!. 

lngilterenin istediği bn hürriyet 
ülküsü nazi prensiplerine taban -
tabana zıttır ve telif etmeyi dü -
şünmiye bile imkan yoktur. Bu 
mücadelede kutuplardan birinden 
birinin yerini diğerine terketmesi 
lazımdır. Bu söz de şunu ifade e
der ki, İngiliz 111illcti ııazizn1a he
geınonyası yeryüzünden s.ilininci
ye kadar son ferdine kadar çarpı
şacaktır .• 

Amerikan gazetelerinin mütale
aları da a~uidir. Amerikan gaze
teleri bu münasebetle Havanada 
toplanan panaıneriknn kongresi. 
nin ınüzakerclcrine işaret ederek, 
Avrupanın içinde kaldığı bugün
kü vaziyetin bütün Amerika dev
letlerine büyük bir ihtar teşkil et
tiğini kaydetmektedir. 

Bu müliikatta neler ı>Öriisülccei!>i 
bilıdirilmmncıkle bernber, Aknan
ya ile Romanyayı alakadar eden 
meselelerden baoka Dohriçe ve 
Transilvanya ii;lerinin de l?Ö2lden 
geçirilece&i zanned.ilmcıktodir. 

''Yaşasın Namık Kemal,, 

Reşit Paşa bu sözlere inanma • 
nw,tı. 

c- İııanına:.O. ıazuu gelirse, yeni 
açılan bir kitabı, okumadan kapa• 
ınak 13zın1d1r!. 

Nitekim konferansta söz alan A
merika Hariciye Nazırı Kordel 
Hal, Almanyanın galip geldi;ti tak
dirde, J&rın Anıeı ıka için de bü
)iil< bir tehlike teşkil edcbilcceğL 
ııi ima etmiş, ilk olarak Aınerika
da, istilitya uf:ranıı~ Avrupa nıcm
leketlerine ait müstenılekelerin 
ileride belki de galip gelebilecek 
bir Almanyaıun Jine düşmemesi
nin tenıinini ve bu nıüstcmlekeler
de mü~terek bir Amerikan hima
yesi tesis.illi tekti( etmiştir. 

Bu hinıayenin hedefi, Anıerikan 
milletlerinin ve hima)'·c altına alı
nan mıntakalarııı emniyet ve men. 
faatlerine uygun olacaktır. 

Kordel Hal Amerikan Cuınhu -
riyetleriııin teınellerini dfııaınitle
mek icin leşebbüslerc geçılmiş ol
duğunu da saklamamıştır. 

Tehlike karşısında Amerika ol
sun, bilhassa lngiltere olsun, mü
dafaa ve mücadele kuvvetlerini her 
gün daha ziyade arttırmaktadırlar. 

Bu tedbirler de bir çok masraf
ları icap ettirmektedir. 

Son haftalal' içinde 50 milyon 
kadar olan İngiliz lıarp masrafları 
şimdi 57 ın.ilyonn çıkmış bulun • 
maktadır. Bu hesaba göre, bütün 
bir sene için İngilterenin harp 
masrafları 2 milyar, 800 milyon 
İngiliz lirasına yaklaşmıştır. Bun
dan sonraki haftalık masrafl:ırın 
daha ziyade yükseleceğine şüphe 
edilmemektedir. Bunlarla birlikte 
bütün bütçe masraflarının ınec -
muu 3 milyar, 467 milyon İngiliz 
lirasına cıkacaktır. İngiliz makam
ları, bütçe varidatına nazaran, faz
la masrafları 2 milyar, 200 milyon 
tahmin etmektedir ki, bu kadar a
çık veriyor demektir, 

İngilterede halen 37,5 olan ka
zanç vergisi 42,5 e çıkarılacaktır. 
Diğer vergilere de nıuhtelif rtis .. 
bellerde zamlar yapılacaktır. Ya
ııi İngiltere harp sahasında oldu
ğu gibi, mali sahada da büyük bir 
muharebeye girmiş vaziyettedir. 
Aınerikaya gelince, ayan meclisi 

askerlik h~leri cncüıncni, Amerika 
Birleşik devletleri dahilinde mec
buri askeri antrenmen usulünü 
ihdas eden bir kanun prc~esini ka
bul etmiştir. Kanun projesine gö
re, 18 yaşından 64 yaşına kadar 
42 milyon erkek antrenmana ça
ğırılacaktır. Proje, önümüzdeki 
hafta ayan meclisinde görüşüle • 
cektir. Projeye göre, ilk sene zar
fında 21 yaşından 30 yaşına kadar 
bir buçuk milyon kişi askere ça
ğırılacaktır. 

Avrupadaki v8'Ziyetc ~lin<X!, söz 
silfilıa kaklıktan oonra. vine Al -
manyanın yeni bir hamlesini bek
lemek lazım ,!!eliyor. Bu hamlenin 
ne zaman ve ne sekil.de başlıya -
cağı maliı.ın değildir. 

Şimdilik İngiltere ile Almanya 
arasında karşılrklı hava akınları 
bübün şid:detile devam etımekte -
dir. Hava kuvvetlerinin lbu mu -
harebedeki rolıünü iyi hilen İn.ıtil
tere, havalarda da Almanvava fa
ikiyetini temin etn:cık azminde -
dir. Nitekim şimdi Inııiliıler Al -
manvanın aylık imalatın.dan fa:u
la tavvare yaomaiia lbasla.mışlar
dır. Almanların azami iıınaliıtı av
da 1800 olarak bildirilrnaktedir. 
Ha!buki 1nııilizler bu miktarı 3 
bine cıkarmal!a muvaffak olım.uş
lardır. 

Havalardan ba3ka denizlerde de 

Diğer tayyareler de Bıemen'Je 
laınııs olan Sovvet RU.9yaya, simdi 
üc Baltık devleti de parlamento -
l:ırının kararile iltihak etmis bu
l :muvorlar. 

Letonya Başvekili profesör Kir
henstiens'in riyaseti altında virmi 
kişilik bir heyet MoSkıovaya gide
rcık, Lı>tonyanın Sovyetler birli -
ğine kaimlü için parlamentonun 
verdiPi kararı viiıksok Sovvet ıml"C
lisi divanına ar:r.ıedccclctir. 

Harp vaziyetine ııelincc. İngiliz 
tayarelcri Bergen 'e taarruz ede
rek birook deniz tavvarelei üsle -
ini bombalırrnı~lardır. 
Diğer tayyarele rde Br<'men'de 

bir tayyare fabrikasını, diıkr bir 
tayYare meydanını, bir sun"i ben
zin fabrikasını, Aımstarıdıımda dOık
ları, petrol depolarını, bir deniz 
tez,ııiıhını, Döı1keıllctoki \'aı;ıurları 
bombardıman e1ımişlerdir. lki In
ıtiliz tayyaresi kayıptır., .. 

Alman tayyareleri de Ingıliz sa
hillerini bombardımana devam e
diyor. Fakat İngiliz gazetelerine 
gÖre, bu akınlarda verilen zayiat 
hafiftir. 

Afrika cephelerindeki vaziyete 
gelince, İtalyan tebliğlerine göre, 
simali Afrikada Mısır hududunda 
Marsa _ Matrul1 ve Sidi Berrani, 
•arki Af<"ikada Vajiri İtalyan tay
yareleri tarafından bombardıman 
edilıniştir. Du tayyarelerin hepsi 
salimen dönmüştür. İngilizler de 
Direduayı ısrarla bo.mbardmıan 
etmişlerdir. . 

İngiliz tebliğine göre, lngiliz 
müfrezeleri şimali Kenyada Mo -
yalenin 80 kilometre mesafesinde 
kuvvetli bir İlaly an müfrezesini 
püskürtmüşlerdir. Diğer cepheler
de kayde değer birşey olınamı.ştır. 

Lozan bayramı 
kutlanıyor 
!Birinci sahifeden devam) 

Lozanm yıldönümü, bizim en 
mes'ut günlerimizden, en büyük 
bayramlarımızdan biridir. Lozan, 
Türk istiklalinin şerefli vesikası
dır. Bu vesile ile, memleket için 
kanlarını döken aziz şehitlerin ha
tırasını hürn1etle anmayı bir va. 
zife biliyoruz. 

Bu mes'ut yıldönü.mü münase -
betile bugün yurdun her tarafın
da büyük merasim yapılmaktadır. 

istanbulda da, Üniversite kon -
{erans salonunda saat 15 de, istik
lal uıarşile başlıyacak bir toplantı 
yapılmaktadır. Rektör Cemil Bil
se! doçent Yavuz Abadan birer 
ko:Uerans vermektedir. Ayrıca ta
lebeler bugünün ehemmiyetini te
barüz ettiren hitabeler irat etmek
tedir. 

Halkevlerinde de toplantılar ya
pılmakta, gece ve gündüz konfe
ranslar, müsamereler verilmekte
dir. 

HATAYIN BAYRA!\U 
- Dün, Halayın kurtuluş bayra
mı, Halayda büyük tezahüratla 
kutlanmıştır, Halayın her tarafı 
donanmıştı. Bu münasebetle halk 
şenlikler yapmış, eğlenceler ter
tip etmiştir. Hatay valisi Şükrü 
Sökmensüer ve daha bazı hatipler 
hararetli nutuklar irat etmişler • 
dir. Hatay valisi söylediği nutu.lı:
ta, bilhassa demiştir ki: 

c- Bir gün silaha sarılmak icaıı 
ederse Hatay kahramanları ön saf
ta bulunacaktır.> 

Gece, Hatayda ziyafetler veril -
miş, fener alayları tertip edilıni~
tir.. 

Şimdi ismi hatırhınanııJan genç
lerden biri, Selaniktc (Enver bey 
meydanı) nda Namık Kemalin bu 
memlekete yaptığı fedakiırlıklar
dan bahsediyordu. 

O güne kadar bu büyük ,-atan
perverin hayatından bahsetmek 
şöyle dursun, adını anmak bile bü
yük suç sayılırdı. Namık Kema -
lin eserlerini okuduğu için Fiza_ 
na, Yemene, Ak.ki kalesine sürü. 
!enler az mıydı?. 

Hatta bir gece Abdülhamit bile 
Namık Kemali rüyasında görmüş, 
u)andığı zaman hiddetinden ateş 
piiskürıneğc başlan1ıştı. 

Enverbcy ıney·daııındaki deli -
kanlı hutbesine dernm ederken, 
meydanda toplanan binlerce in -
sanın hep bir ağızdan: 

- Ya.,asın Namık Kemal... 
Sedası göklere yükseliyordu. 

Dinleyicilerden birçoj;u Namık 
Kemalin hayatta olan bir şahsi -
yet olduğunu sanıyordu. Zira ha
tip, nutkunda: 

«- Bize hürriyeti \:eren, bizi 
bu saadete ka vu~turan odur. O ol
masaydı, biz hürriyetin tadını ve 
manasını anlıyabilir miydik?. 

Demişti. Bu sözden, bir çok kim.. 
seler Nanıık Kemalin hay~tta ol
duğuna hükmetmişlerdi. Halbuki, 
büyük dahi, vatanperverin toprak 
altında kemikleri bile çürümüştü. 

Gerçi, eserlerile, Namık Kemal 
hali aramızda yaşıyordu ve şüp
hesiz ki, Türk seması altında, Türk 
yurdunda hürriyet yaşadıkça, onun 

Demiş ,.e birdenbire büyük bir 
ümitsizliğe düşmüştü. Gnçekten, 
ccn1iyet erkanı, kendilerini Namık 
Kemallerden, !Uitlıat Paşalardan 
rok daha yüksek, çok daha vatan
sever mi görüJorlardı?. 

Vatan sevgisinin hududu yok -
tu. Bunu Reşit Paşa pekala bili -
yordu. Fakat, ölmüş kahramanla
rın, adı tarihe geçen o büyük va
tanperverlerin hatıralarına olsun 
hürmet etmek, onlarla boy ölçüş. 
meğe kalkışmamak ve yapılan iş
lerde daima nıütc\·azı görünmek 
icap etmez miydi?. 

En\·erin yaptığı iş nihayet bir 
cesaretin, atılganlığın ifadesiydi. 
O dakikaya kadar ne Enver, ne de 
onun arkadaşları, millete, Namık 
Kemaller, l\Iithat Paşalar gibi hür
riyet fikirleriııi aşılayan hangi e
serler bırakmışlardı?. 

Reşit Paşanın bu hadiseler kar
şısında bir tek endişesi vardı: 

<- Tesadüflerin yardımile siv. 
rilen ve adları milletin ağzına dü
şen bir takım kimseler, yarın, hür
riyet kahramanlığının kendilerine 
verdiği cür'etle başımıza geçer ve 
Abdülhamit idaresini yıkarken, 
yeni bir türediler saltanatı tesisi
ne kalkışırlarsa, sonumuz nereye 
varır?. 

Henüz tahtından uzaklaşmıyan 
Kızıl Sultan a<aba bunları uzak
tan görüyor, seziyor muydu?. 

(Devamı var} 

• • Ç EM .• 'fJERLIT AŞ sinemasında 
BuJ?Ün matinelerd0 n itibaren kvkalade program; 

Senenin en kıymetli iki filmi birden : 
6.ynca prQl(rama ilaveten: Şöhreti bütün dünyada tan•nmıs 

FENNi HOKKABAZ 
Profesör BOROSE ve Mis. OKULTA 

Akıllara havret vereceı:k esra renıtiz ve harikalarla d .. Ju numara
larını sav:n ha~kımıza taJodİm edecektir. 

• 1- TOP HAT Fred Astaire-Giuger Roger 

Sınema: 2 - KALPAZANLAR 
James Nevi! Ren Tin Tin 

Dikıkat: Fiatlarda z&rr. voktur.Duhuliye: 10 K. HtıS!ISl 15 K. 
Bal.kon 20 K. m.ıııa::ıı-~ 

2 7 Temmuz Cumart~si Akşamı 

MAÇKADA 

KÜÇÜK ÇiFTLiK PARKINOA 
Arıuyu umumi üzerine 

MONiR NURETTiN'in 
• 

ikinci Konaeri 

İstanbul Sıhhi müeıseseler 
Eilsiltme Komisyonundan: 

Arttırma ve 

Leyli Tııl Talebe yurdunun 900 adet yün 3000 adet fildekos fanilisile :ıooe 

adet fildekos donu kapalı zıırlla ekııil1meye konulmuştur. 

ı - Eksiltme 5/8/940 pazartesi günü saat 15,SO da Csğaloğlunda Sıhhat ve 
İçt.i.mal mu;ıvenet müdürlüğü b:ııesında kurulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen fiyat: Yun !anilii 280 !ildekoo f.anilA 55 lildeltos don IO 
kuruştur. 

3 - Mu.vakk.&t teminat: 4·f' ~.ra 75 kuruştur. 

4 - İslf'ltlilei" p.rtnameııinl her gün komisyondan görebilirler. 

~ - İstekliler 1940 yılı ticaret odası vesikasi.le 2490 sayılı knrr.onda yazılı v&

sikalar ve bu ~ yeter muvakkat teminat makbuz veya banka mektubu ile birlik;-

1ç belli g41l ıe saati<: ~Y~ ı:etmeleri, __ c632b _,. 
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HIK~~E 
Yine görüşelim ! 

1 Yazan: REŞAT FEYZİ 1 
Genç ·kız, ince parmaklarının 

bütün kıwvetile Neiaıdın ellerini 
s11kı··ordu. Erkek titrek bir sesle: 

- Yine ı<öıüselim, dedi. 
- Tabii Neiat... Sakın moktup-

larını ihmal etııne yavrum. .. Bir 
daha ne zaman ııelirsin?,, 

- Belli olmaz, ne vııkit izin ala
bilirsem .. 

SU!ıevlanın iri gözlerinin ucla
ruıda .bin>r billılı tanesi peyda 
odu. Kadınlar aözvaşlarını l!ÖS!e
rirl<en dıiba rıüzel olurlar, Sühev-
18., o vakit, bir uzak deniz u!ku ka- 1 

-1a rerikli ve parıltılı idi, 
$arilıştılar: 

- Allaha ııımarladıı" Süheyla,, 
- Allaha ısmarlaclik. Nejat,, 
Avrilik demir. acıdır, zıtıra.ı> -

tlr. Talanlar, çekenler bilir. Sü -
heyli, sevniJ:iıSinden ilk defa av -
rılıvordu. 

Sonra, birden ııüldü. Uzun = 
ııüklü. 

Zavallı Sill:ıeyJacı!k, diye, :ınııril
dandı .. Beni, ııekadar sıevi1'1'.)r .. ne 
masum hisleri var. Bevftıude vere 
üzül~r. Bilmiyorum iki, onun av
rilık acısile, J!lecelerinıi U'YkuSUZ 
,geçiriyoru:ııı. Zavallı Süheyladlı:! 

Evet, Nejııt, genç kızı nasıl ik
na edecek, nasıl tatıınin ed.eccl<. 
nam! inandıracallctı? UZUll bir mek
tuxı v821II1ağı kararlaştırdı. Sor -
d~ bütün suallere kalıbinin i~ 
dökerek cevap wrecekıti. 

Evvel, rüyaya inamnadığınıdan 
ba<lısedecelk, mufassal şekilde, rü
yanın ruhi, fuıvuloiik sebeplerini 
izah edec.ekti. Sonra, rüyanın bir 
tarihoesini yapacak, muılrtelif ce
miyetlerde rii'yaya verilen krvımet 
ve mahiyet üzerinde dkuduğu :fi
kir]Jô'ri telkrarlrvacaıktı. 

1 

KIZILAY CEMiYETI 
Umumi Merkezinden : 
Münakasa Suretile 

30.200 metre kolan 
5.100 
100.000 

,, kanaviçe 
adet kapsül 
Satın ahnacaktıt 

Nümunelerini ıönnelı: istiyenlerin hergün Kıulay ııahş deposu Dlrelt

töı:!Uğ(lne müracaatları. 
İhalenin 25/ 7/ 940 perşembe saat ( il) de icra edileceği ilAn olunur. 

Devlet Demiryollan ve Limanları İf letme 
U. idaresi ilanları 

" ~ sullı 3 tınd1 bukı* bWmll • 
lblım: 
&ımatya 1'arlıbpı cadd<Oinde 108 

mmıarada otururlr:en halen ~ 
meçhul bulunduğu posla memurunun 
meşruhatından anlaı;ılan Yusuf namı 
dij!er Cemal Bozai'a: 

Karınız Fa tma Bazal tarafından aley
htnize açılan nafaka davasında ika -
metglllwuzın meçhuliyeti hasebtle teb
ligat yapılamamış ve mahkemece ill -
nen tebligata karar verilmiş olduğun -
dan tayin olınıan 19/ 8/940 saat onda 
mahkemeye gelmedltiniz takdirde gı -
yaben muhakemeye devam edileceği 

tebligat makamına kaim olmak üzere 
llilıı olunur. 940/ 4 

RASİT RİZA TİYATKOSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

24 temmuz çar.şaırhı ı?ünü akşaımı 
ÜSk\irlıar, Do{( ancılar A)"l)311kta 

·KARMAKıARISIK• 
Vodvil 3 perde 

Banliyö katarlarına mahsus yolcu tarµ"eleri üzerinden satılan biletler abo- + 
neman 1ı:atar1ar1 mustesna 16/8/94-0 tari.lıinden ıtibaren yalnız banliyö 1ı:atarıa- E. Sadi Tek 
rında muteberdir. 

Banllyö istasyonlarında tevak.kulu olan ana bat trenlerine mezkllr tarihten TİYATROSU 
itibaren binecek yolculara 101 No. ıu tarife üzerinden bilet satılacaktır. Bu f!ece (Bü_yUkCere) aile bah-

çe;inde. Haımlet 7 perde. 
Bu katarlara biletsiz veya banliyö bileUeri ile binen yolcular hakkında bi- ---------------

Jetmz yolcu muamelesi tatbilc olunacaktır. Aboneman katarları munzam ücrete ,.ı111Jil1 •••H•••••••••• 

tabi sür'at Jı:atarlanndan ıayri katarlarda yer müsait olduğu takdirde muteber 
tutulur. •3860> <6301> 

1 

GAZOZLU 

ı;ında cem'an 430 metre uzunluğunda kar tünelleri ile Karagöl istasyonundaki 

Plakturamn üstünün kapatılması inşaatı kapalı zar! usulile ve vahidi fiyat üze-

''''ı, 
DAKiK VE TAMüLAYA 

RALCO SAATLARİ, sızı SON DERECE MEMNUN EDECEKTiR. 

1 inhisarlar U. lllidilrlüiündent 
I - Müfredat listesi mucibince 7 kalem elektrik tesisatı levazımı açık ek• 

siltme usulile satın alınacaktır. 

II - Muhammen bedt-h 565 lira muvakkat teminatı 42,37 liradır. 
III - Eksiltme 29/Vll/ 940 pazartesi günü saat 10 da Kabataşta Levazı:n , .. 

mübayaat subesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
IV - Liste sözü geçen şubede görülebilir. 
V - İsteklilerin tayin olunan gün ve satte yüzde 7,5 güvenme paralaril• 

birlikte meı.kılr komisyona gelmeleri il:ln o1unur. 6472 

Teknik Okulu Satınalma 

Başkanlığından : 
Komisyonu 

Yıldızda bulunan okulun mayıs 941 sonuna kadar ihtiyacı olan 6250 lira 
tahmin bedelli ve 468 lira 75 kurus ilk tem.inallı 5000 kilo sadeyagı kapalı zad 
usulile ve şartnamesine göre ihalesi yapılmak üzere 25/7 /940 tarihine rastlıyaıı 

perşembe (ilnü saat 14,30 da yüksek mühendis mektebinde toplanacak olan k~ 
miqonumuzda eksiltmeye konmuştur. Şartnameyi görmek ve ilk teminatı yatır
mak istiyenlerin eksiltmeden bir gür\ evveline kadar okulumuza ve eksiltme 
günü de Gümüşsuyunda yüksek mühendJs mektebine gelmeleri. Teklif ınektup• 
lan eksiltmeden bir saat evveline karlar verilmiş bulunmalıdır. Postada viiıki o1a .. 
cak gecikmeler kabul edilemez. (5906) Kamoanalar vuruldu. düdük öt

tü. Ldkaıootif hıQkmınağa basladı. 
Tren kal.kımııştL 
Ta, yolun kıvrımını dönüncive, 

RÖ2J(len kay!'ooluocP·a kadar, Sü - ı 
hevla bir ~ut oibi oldui!u verde 
l<alırurlı. Ne' at nencereden sark
mıı;, mendil sallıwrdu. 

Daha sonra, rüyava kativven 
inaınamaok liızmı geldiğini sôvlive
ook ve Sübey 18nın da, bir daha, 
katiyyen rüyaya inanmamasını 

tavsiye edecelm.i. 

Sivas - Çetinkaya Dem.iryolu u..n!. ! Eskiköy - Kragöl istasyonları ara- p u·. RG o Lı· N 
rinden eksilbneye konmuştur. • 

1 -Bu işlerin muhammen bedeli90,000 liradır. MU .. SHt'L Ll.MONATASI 1 --

Mektubuna: eRüya nedir ki .. 
Boş şev Süheylacıiımı..• diye ~ 
ladı. 

ı _İstekliler bu işe ait şartname, proj<: ve sair evrakı Devlet oemiryol - ' Piyasaya çıkmI§tır. ,, \ lıFımllııi~~---~-:--lllliı::--:..ım:-ır.....:.=;i"''-,ıo:--~ 
Jannın, Ankara ve Sirkeci veznelerinden 450 kuruş mukabilinde alabilirler. ~ 

3 - .Eksiltme 8/ 8/940 perşembe günti saat 16 da Ankarada D. D. yol dairesin

Sübevlida elini kaldıracak ka-
0;.:r dahi ta!kat ydktıu. Onun hey
kelleşmiş hali, bütün bal\lılığın ve 
ayrılık acısının ifadesi idi. 

O akşam SUbevLa rüva ııö•dü: 
Rüyasında N ejat vardı. 
Kadın rüvası, 11ariptir, tuhaf -

tır. Hayattan ve hakikatten bam
başkadır, 

N eiat, Smevliıdan avrıklııktan 
ııcmra, oenç kızı artık düsiimnü -
YQr, unutuvor. Göz ı<örınevince 
~ül katlanuımıs.. Delikanlı da, 
yava< vava~ Sühev lavı kalbinden 
ç:jkraı}"Or. 

.Ac®a, bunlar dıol(ru mu? 
Süheyla, rüyasında bövle ı<ör -

müştü. Fakat, ııelen mektupların 
satırları arasında, ııenç ada.mm 
WV'gjsinde eksikliık dei?il, daha ar
tan bir hararet vardı. 

·Geceleri ııökvüııiind? vıld12lara 
baktılk~ hep senin havalıni. ince 
yüziinü, _gözlerinin enııın mana -
s;nı dü~voruım.• diywdı.:. 
• Aradan bir ay geçti. Sühevli -
nın rüyaları. ayni şekilde devam 
ediVQTdu. Genı; loz sinirli olmuş
ru. Kalibine düsmiis bir kurt var
dı. Daha fazla, bu ıııtıraba tah=
mül edemedi. Bir akşam, odasına 
oekilıdi. Neiada uzun bir mektup 
y32Xiı. Ona, içinin şüp}ıelerini açtı, 
ondan sualler oordu. Rahatsız ve 
huzursuz olduğunu sövledi. Mek
tuibu şöyle bitiriyordu: 
•Şüphelerim, belki bir çılqın işi

'dir. Iztırab•m be!ki liizu.msuzdıır. 
Fakat, ne 11aııa11ım ki, bütün cla
Jcikalanm ,.uhıımda dolasan bir 
'kurdun kıvranmalan i!e taham -
mülsil.z!eşivor. Beni ikna et. beni 
tatmin et, Ne;at.. Belki de has
tayım .. Beni atfet!• 

Nejat, bu mektıibu aldıi!'ı zaman, 
uzun uzun düşündü. Kağıdı. avuıc
larının arasında sıktı, buruşturdu. 
Elini alnında dolaştırdı. 

Bu ne idi?. Yüreğinde bir vara 
Jti!bi, bir naktanın bUI1kulduJ?unu 
duıyuyoxdu .. 

Kapı vuruldu. Giriniz, diye ses
lendi. Birinci cümlede kalrnıstı. 
Neiada hizmet eden Ahıınet cxlava 
l(irdi: 

Her eczanede bulunur, 
de toplanacak merkez 1 komisyonunca yapılacaktır. l~~~-11!1-~a•••·~~~ 

4: - Eksiltmeye girobilmek için istekWerin teklif mektupları ile birlikte aşa- 1" 

- Bir kahve yapayım mı. be
. ? 

ymı .. 
Ah.met temiz kal:cli, babacan. 

ımert bir insandı. N eiaıdm Alıanede 
'k<m;ı zafı vardı. Onu, bir hi'2l!Ilet
kiır niıbi deliil. bazı saatlerinde, en 
samiımi, en candan bir rna:lrram bir 
arkadaş J!ibi tel5ıkıki eder, k.<>nus
anai'ra ihtiyacı okluj'ıu zamanlar dG, 
Afmıetle uzun uzun dertleı;irdi. 

Alhrnet dkuıması va:ıznası dahi 
olmamasına ra~cn. havalı tanı
mış bir mütefekıkir adam hususi
.yetini tasırdı. 

Neiat, onun saf duruşile. ken -
difilne baktı«ını ı<Örünce. birden 
~lümsedi: 

- Ahmet. dedi, sana bir sev 
ooraca~ım .. 

- Buyur, beyim,, 
- Bizim sew.ili ne vazı'VOr. bi-

liyor musun? 
- Havır, beviın .. 
- Benden şüphe ediyormuş. Bir 

oQdk sualler sordu. Hasap istivor, 
!benden, ne dersin. Ahmet? .. 

ğıda yazılı teminat ve vesaiki ayni gün saat 15 • kadar komisyon reisliğine 

vermelerL 
A - 2490 No. kanun ahkamına uygun 5750 liralık muvakkat teminat 
B - Bu ak.Dunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Bu gibi inşaat işlerini muval!akiyl tle başardıklarına dair ellerinde mev-

cut ~ vesaiki tek.litleriıu: raptet.m.iş olma1arı Lhımdır. c3859> c6303> 

. * * Muhammen bedeli (2670) lira olan 500 adel tren şofajı için lAstikten irtibat 
borusu (5/ 8/ 1940) pazartesi günü (10,30) da Haydarpaşada Gar binası dahilindeki 
komisyon tarafından açık eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu işe girmek jstiyenlerin (200) lira (25) kuruşluk muvakkat teminat ve ko

nunun tayin ettiği vesa. ikle birlikte eksiltme günü saatine kadar komisyona mü-

racaatlan ıazımC ır. 

Bu i~e ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (6322) 

_..--

Açık eksiltme 
Orman fakültesi Alım Satım Komisyonu 

Başkanlığından : 
Ciosı Mıktarı Muhamm~ıa Tutarı 

Lira Ku. 

Benzin 6500 Litre 1641 ıs 
(Belediye satış fiyatı olan litresi 25 kuruşa 25 S. nakliye il~ 

Muvakkat teminatı: 124 liradır. 

İhale: 31/7/1940 Çarşamba saat 11 de Ahmet. biran düsündü: altır a
j!ır şöyle cevao verdi: 

- Kadın kısmı övledir, bevim.. ı - Büyükdcre Bahçeköyünde bulunan orman Fakültesi için yukarıda milc-

Kendileri "'•li bir kabahat isledi- dan yazılı benzin bir şartname ile açık eksiltmeye konulmuştur. 
ler mi, onu ört baş etıınek için er- 2 _ Eksiltme İst. Beyoğlu Liseler muhasebeciliği dairesinde 31/7/1940 çar-
lkeP:in<len şüpheleni·-nr, ı<örünür-
ler. Ta ki, sen ondan ı;ül)}ıelenmi- samba günü saat il de yapılacaktır. 
v "..::"1! 3 - İştirak etmek istiyenlerin teminat makbuzile belli gün ve saatte komis-

~,;;;~============-1 yona müracaatları ve 2490 sayılı kanundaki evsafı haiz olmaları lAzımdır. 
4 - Şartnameyi görmek ve alınacak benz.in evsafını ögrenmek istiyenlerin r - 1\skerlik işleri 

':~· · 

Beşiktaş As. Şubesinden: 
1 - İhtiyatlık ödevlerini yapmak 

için 327, 328, ve 329 doğumlulardan 

islA.m ve gayri islAm era1Jn hemen şu
beye gclmele,.i; gelmiylnıer hakkında 
kanuni muamele yapılacağı. 

ı - Muhabere gedikli çavuşu 331 
doğumlu İsmail oğlu Ahmedin acele 
şubeye müracaatı ilfuı olunur. 

Büyükdere Bahçeköyündeki Orman Fakültesine müracaatları. 6131 

İstanbul Cumhuriyet l1üddeiumumiliğinden 
İtasn.bul ceza ve tevkil evi kamyoneti için alınacak 4500 litre benzin ile 

190 kilo muhtelifülcins makine yalı açık eksiltmeye konulmuştur. Muhammen 
bedel 1225 lira 50 kuruş olup muvakkat teminatı 91 lira 92 kuruştur. Şartname..i 
çalışma saaUeri dahilinde her gün adliye levazım dairesinde görülebilir. Eksiltme 

6/8/940 salı günü saat (14) de İstanbul adliye levazım dairesinde yapılacaktır. 
(8382) 

1

- Dalga Uzunluğu: -

1648 m. 182 'Kc/s. 120 K w. 
T.A.P. 31.7 m. 9>165 Kc/s.120 Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/s.2_~ 

18.- Program 
18.05 Cazbant (pi..) 
18.40 Fasıl heveti 
19.15 Kon= (d~ poltika hıi-

diseleri) 
19.30 Türk müziqi 
19.45 Ajan.• haberleri 
20.- Türk müzği 
20.15 Kon~ 
20.30 Flüt so!olan. 

---DOKTOR 

1 
Feyzi Ahmet Onaran 1 

Cildiye ve zühreviye mütehassıs• \ 
Adres: Babıôli Cağaloğıu yo

kuşu köşesinde No. 43. Tel. 23899 

1559 Hicri \ 1356 Rumi 
Cemaziyelihir Temm.112 

18 11 
08 Jtp•H '90ı uım 'L .ı:v 'Ot6I 
24 Temmuz ÇARŞAMBA 
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ETEM İZZl>'T BENİCE 
Son Telgraf Matbaası 

samimi bir muhabbet bağladı (1). 
Sultan Cem Romaya geldiği za

man, Papa ile doğrudan doğruya 
temas eylemişti. Papa, hem Sultan 
Cemi kabul ediyor, hem de Rodos 
şövalyelerine verdiği vaitlerde du
ruyordu. 

'( 4> ~HIRSIZ KiM? ! 4>] 
Yazan: lskender F. SERTELLİ Aşk ve macera romanı: 71 

- Ne diyorsunuz .. Gerdanlığı ça 

l'o. 123 Yazan: M. SAMİ KARAYEL 
Meseıa, Dübosson terfi edilmiş

ti. Bu tevcihten bütün hıristiyan
lık alemi mahzuz olmuştu. 

- O halde heımen gidelim. Şeh
süvarın izini belki Neriman hanı
ıııun yardı.mile bulabiliriz. 

lan, Şehsüvar mıymış? 
Cemal yürümek istedi: 
- Evet .. İnşallah ben Rif'e varacağım ve bu haberlerin 

cümlesini oradakilere anlatacağım 
Bir gün, yine görüşürlerken, a .. 

sılıade Sultan Ceme sordu: 
- Bunca zamandır ki Fransa 

memleketinde oturdunuz, ne acep 
Rifeye gelip Paris şehrini temaşa 
etmediniz. Paris ki Rife Fransanın 
tahtıdır. Yani bilıiteşbih cennet mi
sal. Evvel Par~ ga® bir şehir • 
miş. Envaı ziynetle müzeyyen, en
vaı naim ve cemi fevake vefiri 
nefis, ve dahi mahbup ve mahbu
besi binihayet ve cemisi rayegan. 
llcr kangisinden sefa göz olursa 
hazır ve müheyya!, 

Sultan Cem cevap verdi: 
- Biz anda nice varalum .. Rife 

Fransa şehrine Türk ayağın bas
tığm istemezmiş. Biz bot mahpus 
kişiyiz. Benim elimden ne gelür. 

Ve Frana karalı tarafından Ro
dos şövalyelerinin siiy!edikleri söz
leri anlattı. Bunun üzerine jimel: 

- Hiışa!. Rifeden bu dedikleri 
sözler ciimlesi yalandır .. dedi. 

O da Saltan Cem lisanından kra-
la &öylc'1crı sözleri anlattı. 
Şehzade Cem de: 
- Ha iı!. Dedi. 
Nihayet Rodos şövalyelerinin hi_ 

leleri ı:ıe)·dana çıktı. iimrl: 

- İnşallah ben rifeye varıcak 
bu haberlerin ccmisini deyuvere
yin, Rifc bundan bihaberdir. dedi. 

Yolculuk Romaya kadar sürdü. 
Sultan Cem Papaya teslim olundu. 
jimel avdetle şehzade Ceme veda 
için geldi. 

Papa, şehzadeye iki beyaz at ver
mişti. Sultan Cem, bunlardan bi
rini jimele hediye eyledi. 

jimel Fransaya döndü. Parise 
geldi. Bjr gün kralla ava çıkmış
lardı. O gün jimel, Sultan Cemden 
aldığı ata binmişti. Kral Şarl bu 
atı pek beğendi. jimele sordu: 

- Bu atı kande buldun?. 
O da cevap verdi: 
- Türk beyinin oğluna Papa 

vermişti. O da bana bağışladı. 
O zaman Şarl Sultan Cemi ha

tırladı ve: 
- Ol Türk beyinin oğlunu nice 

gördün? 
jimel .. Sultan Cemle aralannda 

geçen konuşmaları anlattı. Şehza
denin necabetinden ve asaletin -
den krala bahsetti. 

Şarl Rodos şövalyelerinin hile -
!erinden nefret etti. Sultan Ceme 

Halbuki, Dübossonun Papa ta
rafından mükafata nail olması Ro
dosta gösterdiği kahramanlıktan 
dolayı değil, bilakis Sultan Cemi 
Papanın eline teslim ettiğinden ve 
vermiş olduğu yemini ve misak -
nameyi ihlal eylediğinden dolayı 
idi. 

Avrupa hükümdarlarile prens -
leri Dübossona tebriknameler gön
deriyordu. Bu vazifeyi evvela Ve
nedik hükı'.ımeti yaptı. 

Venedik hükllmeti N apoli kra
lının ve yahut Macar kralının Sul
tan Beyazıda haberler gönderme
leri, Sultan Cemin İtalyaya nakli. 
ne Venediğin sebep olduğunu söy
llemeleri melhuz olduğunu dü -
şündü. 

İstanbuldaki balyosuna talimat 
gönderdi. Şayet böyle bir isnat va
ki olmu~ ise bunu reddetmesini 
emretti. 

Birkaç gün sonra tekrar haber 
gönderdi. Sadrazamı gidip gör -
mesini ve Papanın Türkiyeye kar
şı ehlisalip seferinden vazgeçtiği
ni, Sultan Cemi ancak hıristiyan
lığın menafii namına aldıiıru söy. 
lemesini teklif etti. - ----

(1) Vflkıatı Sultan Cem. S. 26 
"n~vamı vaı-J 

* Neriman da şairle bera 
ber mı kaçmış ? 

Hızlı hızlı yürüyerek, ııglis mer
kezinden ayrildılar. 

Neriman hanımın köşküne gidi
yorlardı. 

Cemal b-:y, yolda dal.ı?ın dalgın 
yürüyen bir gence rasla?-1: 

- Uğurlar olsun, Ha!Uk bey!. 
Avukat Haliik birdenbire sil -

kindi .. Başını arkasına çevirdi: 
- Vay, beyefendi! Siz yine bu

ralarda mı dolaşıyorsunuz?. 
- Evet. Vazife dola.ştırıyor .. Ne 

yaI!Slmı?. 
- Yeni bir hadisenin tahkikati.. 

le mi meşgulsünüz?. 
- Hayır. Hala o mesele. 
Aw.ıkat Halıik hayretle sivil lro

misenn yüzüne baktı: 
- Ne o?!. O mesele kapanmadı 

oru?. 
- Nasıl kapanabilir?. Hırsızı an

cak şimdi bulduk.. O da meydan
da vok. 

- Kimmiş hlrsız?. 
- Kim olacak?!. Neriman hanı-

ıının aziz dostlarından şair Şeh -
süvar .. 

Avukat Haluk yolun üstünde 
durdu: 

- Simdi onu aramıya ımı gidi-
yorsunuz?. 

- Evet. 
- B6ş yere zahmet etmeyiniz. 

Ben .ı;imdi köşke uğradım. N eba -
hat, annesinin Şehsüvarla Anado
luya gittiğini söyledi. 

Cemal . birdenbire afalladı. 
- Anadoluya mı gittiler? Hem 

de Nerimanla beraber .. Öyle mi? 
- Evet.. Evet.. Neden şaşıyor

sunuz? Onlar eskidenberi birbir -
!erini seviwrlard.ı. 

Ytlırım Cemal, avukat Halı'.ıku 
daha fazla dinliyemedi. 

- Teışekıkür ederim, vardiğiniı 
nıalUınata .. 

Diyerek, köşke doğru yürüdü. 
Köşkün kapısına gelnıciye ka

dar muavinine birşey söyleme<li. 
Bahçe kapısının önünde durdu: 

- Halı'.ık heyin verdiği haber 
doğru rn u acnba?. 

Muavini, l:ıu sözü tasdik eder bir 
ta=la cevap verdi: 

- Doğru olduğunu kabul etmc>. 
liyiz. Çünkü, Şehsü var bu işi tek 
başına ; apamaz. 

- Yani N erimanla bfrlikte kaç
tıklarını mı sanıyorsun?. 

- Evet. 
- 'Ben buna inanamzyoru.m. Ne-
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rimanı köşkünde bulacağımıza ka
nilın. 

- O halde vakit kaybetmeden 
girelim. 

Demir parmaklıklı kapıyı ya • 
vruıça açtılar. Bahçeye girdiler. 
Eğer Halukun dediği doğru ise, 

Nebahatin evde bulunması ıa -
zundı. Misa firleri karşılıyan bir 
hizmetçi kadın Cemal beye sordu: 

- Kimi arıyorsunuz, beyefendi? 
- Hanımefendiyi.. 
- Maalesef evde kimse yok. So-

kağa çıktılar. 
- Sen yeni mi geldin bu köşke?. 
- Evet. İki gün oldu. 
- Adın ne? 
- Seher .... 
Cemal bey, hizmetçi kadının ya_ 

nına sokuldu: 
- Ben sivil polis komjseriyim. 

Köşkx!e araştuıma ya,pacağun. 

Kadın birdenbire şaşaladı: 
- Aman efendim, ev sahipleri 

evde yokken, içeriye nasıl gire • 
bilirsiniz? / 

- O halde bekliyelim.. Ne za
man gelirler?. 

- Büyük hanunefendi, Boğaz -
içinde teyzelerine gittiler. Küçük 
hanun da sabahleyin erkenden ni
şanlısı ile beraber İstanbula indi. 
Bu gece gelip gel.miyecekleri belli 
değil. 

- Pekala. Nasıl olsa gelecekler 
demektir. Yarına kadar da bekli
yebiliriz. 

Bahçedeki iskemlelere oturdu
lar. 

Hizmetçinin tereddüt ve heye_ 
canını gören Yıldırım Cemal ya
vaşça arkadaşına döndü: 

- Bu isi elbirliW.e bazırlamıs -

l94U 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lir' 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

Kqideler: 1 4ubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikinciteşrin tarih
lerinde yapılır. 

!ar galiba? Herhalde l(iilünç ol • 
duğu kadar meraklı bir komedya 
karşısındayız.. Biraz bekliyelinı. 

bakalım. 
Bu sırada köşkün üst katındaki 

Neriman hanımın yatak odasının 
pancur !arı arasından bir gölgeniıl 
dolaştığını sezen Yıldırım Cemal. 
için için gülmeğe başladı 

Muavini sordu: 
- Niçi._n gülüyorsunuz? 
- Başını kaldır da şu.. karşııd 

pencereye bak!. Niçin güldüğümil 
anlarsın?. 

Cemalin muavini ilk bakışta, 
pancurun arkasında sinen bir insaJlo 
göl.gesi gördü: 1 

- Bu köşkün arkasında başka 
kapı var mı, üstad? ı 

- Niçin sorduğunu anlad;Jll. İ 
Hayır ... Merak etme, kaçamazlar• 

- Burada fazla beklemeğe lii-
zum var mı?. 1 

- Birer sigara içelim de. Din • 
lendikten sonra iceriye gireriz. 1 

- Çok soğukkanlısınız.. Bell 
sabırsızlanıyorum. Acaba içerid• 
!kim var?. 1 

- Ya Nerimaıı, ya kızı. .. Ba.o;k• 
klırı olacak? l 

- Ben Şehsüvarın da buraya ' 
saklanması ihtimalini düşünüYO"/ 
rum. 

Cemal birdenbire sigarasını ye-
re attı: ' 

- Evet. Bu da bir kuvvetli ilı' 
timaldir. Ben Şehsüvarın bura)'• 
iltica edeceğini aklımdan 11eçiril1~ 
miştim. Haydi, şu araştırmayı va 

8 
tinde yapalım da, hırsıza boşyer ı 
vakit kazandırrnyalim. · l 

<Devamı '/al. 
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