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Sahip ve Başmuharriri: 
ETEM İZZET BENİCE 

YIL: 4 

Romen ve 
Bulgarlar nicin 

CQ.. f • · ,!rı ıyorlar? 
Al --cu ınauyanın ingiltereye bil-
v ltıdan önce orta Avrupa 
k e Balkanlar vaziyetini de 

Uç Yıllık Yeni Bir Planla Binlerce 
Genç Sivil Tayyareci Yetiştireceğizı. 

•ndisine göre tanzim et- ı 
\' ~k istediği anlaşılıyor. 
~n: !!.'TEM iZZET BENiCE 

Anadolu . . . 
latlınd .. aıansının son ıkı giın 
olarak • dunya hadiselerine ait 
bitine· ve~diği lıaberler arasında 
Yo)( ı.: ~anda geleni hiç şüphe 
Vekili ' . ?manya ve Bulgar Baş-
b. erının Har· · . •tlikı ıcıye Nazırları ıle 
nıaları: Salzburga çağırılmış ol
&tacar ~~ D~~a evvel Münibe 
lıtının _ş vekılı ve Hariciye Na
Ciano ~ijgırıldığı ve Bitlerle Kont 
sinde ke:•s~~da mülakat netice • 
ıtıaliiınd dısıne tebligat yapıldığı 
l~bligatıu:İ Macar Başvekili bu 
lıne do" d . dıktan sonra meınleke-

n u" ·· - Ald _ gu vak!t sadece: 
hareket •~ım~. dırektif dahilinde 
. Oeıı:ıi ~i ·~·ı:ı~ v.e bekliyeceğiz .. 
lıgat alş · Şundı dırektif veya teb
Buıgarı~ak sırasının Rumenlere, 

Orta v ta geldiği anlaşılıyor. 
hiıdiseJer~nc~~ubu şarki Avrupada 

A- Al 1 saflıası vardır: 
llÜ(uıunu man - Sovyet - İtalyan 
ıı_ ~l' n taksim; 

lar, · •Uetler arasındahl ihtilaf· 

1'1il!et1er 
ltıaJiiınd arasındaki ihtilaflar 
ıt ur }{ . Utenya ~ arpatlaraltı Rusyası, 
l~lvany~ eseıe.leri arasında Tran
tınci der· Dobrıce davaları da bi-

İııgilıc;~e~e gelmektedir. 
harbi içine ~le «ölüm ve dirim> 
h ve ltaJy~''.~iş bulunan Alman
•rta Avrupad •çın Balkanlarda ve 
81!ada hiç şü \bir harp çıkması bu 
;•n .de isine :ıv e Yok ki her ikisi
c~rde iktısad,erın~ı. Buna evve
~e~ıldir. Soıır 1 vaııyc:.tleri müsait 
. erınin ku a da, burada kendi
ı~~n ettircc vvet. bulundurmasını 
~Usü ihtim:ı~ bır va~iyetin tehad-

• i ' ' ' • /_ ı 

,,.., - -

Romanya Lon- Rumen nazırları! 
adra scf irini 
geri çağırdı 

Bu değişiklik hiçde 
garip görünmedi 

Romaya da 
gidecekler 

Musoliai ve ciaao ile 
görüşecekler 

Amerika en 
nihayet harbe 
,giriyor mu ? 

Hoarstı'n gazeteleri 
böyle söylüyor 

Milli Şef 
Bugün İ•tirahat ettiler 
ve bir yere çıkmadılar 

iki gündenberi Floryada bulu -
nan Cumhur Reisimiz bugün de 
istirahat etmişler· ve biç bir yere 
çıkmamışlardır. 

Milli Şef dün Küçükçekmece ve 
Florya civarında otomobille bir 
l!'Czinti yapmışlar, akşam üzeri 
Lahey Elçimiz Yakup Kadri Ka
ramanoğlunu kabul ederek bir 
müddet görüşmüşlerdir . 
- - -

İçkili yerler 
dün gece de 
teftiş edildi 

Gazinocuların yeni bir 
hilesi daha meydana 
çıkarıldı. Kapatılacak 

müesseseler ! 

-

t:ıkili, i(lkisiz yerlerle yazlık 
ııazino ve balıoeleroe halktan yük
sek para alındığı haıkkmda yapı
lan siikii:vetler devam etımC'ktedir . 
Bele&ye müfettişleri dün f!,eCe de 
bu hususta şeiırimizin muhteli:f 
semtlerinde teftisler yap.nıı~lardır. 

ınaenaleyh 1 ~ cndışesi manidfr. 
nuı Sovyet R m~ya ve italya
•rta A usya ıle de anlaşarak 
tin; las~~upa Ve Balkan meselele. 
hat şek;::• C~e~ek İngiltere ile ra
ledb;,· . e karşı karşıya kalmanın 
llokıa.:"' Aaradıkları anlaşılıyor. Bu 
tiıı: a iman Hevlet şefi Hitle-

Çünkü Romanya lngiliz Nazırlar dün gece Hitler- Bunu bir ihtimal değil, 
kat'~yet halinde 

gösteriyor 

Bazı müessese sahiplerinin hal
'.kın alevhine hareket etthl<leri ve
ni teftişlerle de meydana çıkarıl
mıştır. Bu tefti.slere ait zabıtlar 
bllc!!Ün daimi encümene verile
ce!ktir. 

n·:- Sovyet R ·1 Ufuı usya ı e aramızda 
hıış ve ~ıntakaları taksimi yapıl
ı 'l'arıın~~~ ~am itilaf edilmiştir. 
aıı:ıak ve eyanatını da hatır
Şu halde x~•ara almak lazımdır. 
~?VYet Rus m~nya ve İtalyanın 
ıtııaı ner Y~ ıle vukua gelen bir 
Vakyayı '~esınde Riitenya ve Slo
lerketmek 0YY~t Rusya nüfuzuna 
llıel olduğu •s:~~ccekleri muhte -
h'lan ekaır g ' Romanyadaki AI. 
v.••ilınesini '\:'ilerine muhtariyet 
~ıstana, D~b ~ansilvanyayı l\laca
h•rketınek b rıceyi Bulgaristana 
t:~v~kiline !~~~~unda da Rumen 
nadllıın cyleınckgat .. yapılacağını 
h olu aians mumkündür. A
l 3berdc n •nın kaydettiği bir 
a"ıuoa ler~~~ny~nıu Şovyet nü
l~tıea bir ih~~lmış bulunduğu da 
nınaktadır •mal halinde zikro-
Alıı:ı · 

l'a anya ve it ı 

garantisini reddetmiş le görüşmek üzere 
bulunmaktadır Salzburga gittıler 

Biiıkres 25 (A.A.) - D. N. lil. 
Romanya hükı'.ınıeti.,J.!.oınan yal" JJ'l 
Londra elcisi B. Tilesı ııel"l çaJnı
mı•tır. B. Tiles, Alınan aleyhtar -
lığı ile tanmını.stır. 

Londra 25 (A.A.) - Reuterin 
diplomatik mı.ıhaıbiri bildiriyor: 

Londradahl Romanya elçiliği, el
cinin hükfırneti taralından ı;ıeri 
çaiiırıldığı haldkında Roma ve Ber
Jinde neşredilen haberler haılokın
da hiQbir ma!Uınata malik deitil • ı 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

iBülcreş 25 (A.A.) - RaC:c·= a -
jansı bildiriyor: 

Faşist hükfıınetinin daveti fue -
rine Başvekil B. Giııurt ve hari
ciye nazırı B. Manoilesk? 27 tem
muzda Romaya ııidecelk Duçe Ye 
Kont Ciano ile ııöriişecektir. 

ıBiikreş 25 (A.A.) - Rador a • 
jansı bildıiriyıor: 

Baswkil ve hariciye nazırı yan
larmda Almanyanın B.ikres elç~i 
B. Fabricius olduğu halde bu ııece 

1 DEVAMI 3 ;incü sahifede) 

Nevyork 25 (AA) - Biı'Qdk 
Amerikan -azeteleriııin sahibi Ho
arst, l'iindelik makalesinde, Ame
rika birle<:iJ< devletlerinin haıtıe 
"lirmesinin 'bir ihtimalden fazla 
clduiJunu ve lıaldkatte bunun bir 
kat'iyet cribi teliık!ki edilebilecelnni 
bildiımıektedir. 
Gafenko Moskovaya gidiyor 

Bükres 25 (A.A.) - Sovvetler 
lbirliln hük\ımetinin B. Gafenconun 
MOOkova elçiliğine tayini için aısı
reman vermiş olduğu bildirilanElk
tedir. 

Sebze ve mey va halindeki hadise 

Hal müdürü kabzımallara 
cevap veriyor tal Ve Balkanlara ya o~ta Avrupa

• •şırlarken a şckıl vermiye 
avvur ed' ayrıca daha neler ta 

•tıı " 1Y•rlar t b" . . • i . · -" ugosJa • a ıı bılmıyo -
Çuı d vya ve y . 

le . e lahakk k uııanıstan 
rı baı1 eıneıı" ettir~ek istedik

db~laşılıyor kfebsahıp midirler?. 

Aradaki ihtilaf gece alınan yeni tedbirlerle kaldırıldı 

Y 
l:~u orta A • U ayın sonuna 

enı y . vrupa v B lk lard •nı sah 1 e a anlar 
ır. Alnıaıı ne ere şahit olacak-

<oe/a ve İ!alyaoın ta
~ a.ı:r.ı.ı 3 ü.nctı u.h1tede) , .. :::::;; 
~akineye ve- • 
rırken aldığı
tnız telgraf ha
berlerini bun· 
~an böyle da-

~~a 3 _üncü sa·. j 1 

ıf enıızde ve · 

Son günlerde şehrimize bol mik- mamıs. kabzımallar bunların mav- Vaziyet dün belediye reiııliği ta-
tarda sebze ve meyva gelmekte - nalarda kalarak çürüyeceğini zan- rafından da tetkik edilmiş ve bal 
dir. Bunlara her gün kafi miktar. nederek telaşa düşmüşlerdir. Ba. müdürü İsmail Abbasın aldığı ted-
da alıcı çıkmadığı ve sebze ve mey- zı kabzımallar belefüyeye de mü- birlerle ihtilaf bu gece tamamen 
va halinin içerisi çok geniş olma- racaat ederek hamal azlığı ve hallolunmuştur. Hal müdürü gece 
dığı için, dün sabah yeni gelip bi- yersizlik iddiasında bulunmuşlar- halde kalarak sabaha karşı saat 3 
riken mallara içeride ye~ buluna- ___!ır.:.. ---------------'(c::D::.•::.:v:.:a:.:m.:.:ı_3.....cu:.:.n.:.:c.=üc...:::sa:,:h:.:i!..:fe::::d~e~) 

ElR BUÇUK YIL SONRA 

Kendi petrolümüzü kendi
miz temin etmiş olacağız 
Artık hariçten petrol idhaline sebep kalmıyacak 

t'i3&•*R·tdl!Ja:i;:ıaaaij 
Bu taarruz neden gizlenmiyor? 

(Yazısı 3 ilncü sahifede) _________ , ____________ ,, 
Son Telgraf 
- .. ---··---
Son 24 saat 

Hadiselerinin izahı 

Son Telgraflar 
sütunumuzda 

..__ bulacaksınız 
8 B~ sefer~i taarruz bundan ev- J dün gece lıcm Alman, hem de İ-

velkılere hıç benzemiyor. Yine (Devamı 3 üncü sahifede l 
1 3 Üncü sayfada 1 

1 ................................ -

Dii!er taraftan Teııebasındaıki 
İııınir içkili l<lkantası tarifeden 
fazla para aldığından hem 25 lira 
para cezasına çarptırı1ınıs V·? hem 

(DEVAMI 3 ilncü sahifede) 

Kocalarını 
değiştiren 

iki kadın! 
Erkekler de buna razı 

olmuşlar, fakat.. 
iMalatvanın Kahta kazasının Kı

ran köyünde cereyan eden ııarip 
bir ha!elise mııtlalli adliye6ine in • 
tikal etıınistfr: 

Bu kövıde oturan Ayşe isminde 
ıbir çocuk! u ııenr bir kadın: yine 
A yşc adında bir kadının kocası 
Hasanı sevonis ve kendi kocası 
E'buzelbcri teıJkederek Hasana ka~ 
mı.ştır. Bir yanıdan diğer Ayşe de 
kocası Hasanın üzerine Ebuzeberi 
dost tutu-p ona kaQmıslır. 

Bu değişmiye Ayşeler gibi kc
ooları da ses çııkarmamıslar, nor
mal hayatlarına devam etımek is
teımi.slerdir. 

Fakat etraftakilerin şikayeti ü
zerine adliyece tahkikata ııeçil
miştir. 

Zingal şirketi 
Tasviri Efkarı 

dava etti 
Kereste fiatları ve asıl
sız neşriyat hakkında 

şirket müdürünün 
beyanatı 

(Yazısı 3 üncü sahifede) 

Bcrlin elçiliği 
başkatibi 

bu sabah geldi 
tY azı"' 3 üncü sahifede) 

Oç YİLDA_, 
Türk Hava Kurumu yeni 

bir plan hazırlıyor 
tarzda 

genç 
olacak 

Binlerce en mükemmel 
yetişmiş tayyareci 

yetiştirilmiş 
Hususi surette aldığımız malfuıı ata göre Türk Hava kurumu sivil 

tayyareci yetiştirmek için yeni h ir üç yıllık program hazırlamak
tadır. Bu program bir taraftan Kuruıuım içinde bulunduğu bu
günkü faaliyetini de geniş ölçüde içine alacaktır. Üç yıl zarfında 
18 - 23 yaş arasında, lise tahsilinj yapm~ ecnebi dili bilir gençler
den birinci sınıf Avrupa pilotları derecesinde, batta, daha üstün 
mevki ve kabiliyette binlerce tayyareci yetiştirilecektir. En olgun 
ve her türlü teknik ve ilmi kabili yelle mücehhez bir pilotun ancak 
iki buçuk yilda yetiştirildiği tesbi t olunmuştur. Jtu tip yetişmiş 
gençler memlekette havacılığın her sahada tekemmülüne ve 
yayılmasına hjzmet edebilecekleri gibi normal seyri dahilinde Türk 
genrl;i7inin ayni zamanda havacı olarak yetişmesine de iınil ola
cak ve memleketimizde havacılığın bir spor Iııılinde inki4af et- ı 
mesini teshil edecektir. 

Çocuklarını 

kiraya veren 
anneler! 

Yakalanan 12 dilenci 
arasında şayanı dikkat 

tipler bulundu 
Şehrimizdeki dilencilere karıı 

mücadele şiddetlendirilmiştir. Son 
bir kac gifo içinde 12 milend ya
kalanmıştır. Bunların arasındaki 
kadınların gifodeliği 1 liradan 
3 liraya kadar küçük çocuklar ki
ralad/.darı ve bunları kucaklarına 
alarak kendj çocukları gibi göste
rip halkımızın merhametim talı • 

(DEVAMI 3 üncü •ahifedıt) 

ÇERÇEVE 

Beyoğlu asliye 
mahkemesinde 
bir hadise oldu 
Bir mahkum, davacı 

sevgilisini vurup 
kaçmaga teşebbüs etti 
Beyoğlu asliye mahkemesinde 

Qdk cüretkiirane bir hadise ol -
muştur: 

Vehbi Ates isminde bir sabıl<alı 
hapishaneden çıktıktan sonra Ga -
!atada Şeftali sakaiJında oturan 
dostu Fat.ınanın vanına ııiderek 
ikendisine her hafta 5 lira haraç 
veımıesini söyleııni<tir. Fat.nanın 

(DEVAMI 3 üncü sahifede 1 

Boğazda zurna sesi 
Hemen her mazereti ifadede 

rolü büyük olan bir nevi sıhhi 
sebep yüzünden, bir müddet 
için politika ve ideoloçya yaz.ı
Jarı yazımayacağım. 
Sıhhatime Jıer revnak geli • 

şinde, sıhhatimin daiıni müsa
adesi nisbetiııde bu mevzulara 
avdet etmeğe çalışırım. 

Zaten bu hususlarda ve gün
delik gazete fıkrası çapında, 
kaydedilmesi lazım gelen söz
lerin çoğunu söylediğime ka • 
niim. 

Memleketin iç manzaralarına 
ve hususi memleket hadiseleri. 
nin tahammür şehlllerine dö
nerken okuyucularımdan bir 
ricam var: 

Son birkaç yazımdaki siyasi 
teşhis ve idfüalarm unutulma
ması, ve dediklerim çıkarsa, o 
gün ben Boğazın yeşil suların· 
dan da bahsetsem, okuyucuları
mın beni batırlamıya çalışması .. 

• Benim, Boğaziçinde oturdu • 
ğumu bildiğinizi sanıyorum. 

Eğer bana: 
- Bu vakte kadar kaleminle 

temin edebildiğin ameli neti • 
celerden bir örnek gösterebilir 
misin?. 

Diye sorsanız, size bütün bir 
edebiyat \mtiyazı ve kalem 
kudreti namına, yalnız Boğaz. 
içinden zurna seslerini yok el· 
meğe muvaffak olduğumu gös
terebilirim. 

Evet, geçen senelerde vapur
larına hol"lrlörler koyan, böy
lece, sükU!un büyük bestekôrı 
Boğazı, Cinci meydanına ('C\ İ
ren (Şirketilıayriye) )' i lıcdd 
tutarak kaç yazı yazdığımı bi
lirsiniz, 

Bu korkunç estetika suçu ü
zerinde Şirket bana hak vermiş 
olacak ı.;, vapurlarını süküta 
davet etti. 

Bu hususta (Şirketihayriye)
ye ve anlavışlı idarecilerine te
•ekkür etmeyi vazife bilirim. 

Fakat ben ve zevktaşlarım, 
bundan sevinirken, başımıza ne 
dert çıksa bcğenirsiruz?. 

Karadenizlc İstanbul arasın
da işliyen ecnebi vapurlarının 
zurna fırtınasına tutulmıyalım 
mı?. . . . . . . . 

Bir gündü. O gün Boğazdan 
geçen bir ecnebi vapuru, vatani 
ve siyasi nutuklara benzer eda . 
da, bin kişilik bir koro pliikını 
hoparlörüne taktı; Boğazı san• 
ki kokmuş yumurta, potin es. 
kisi, çöp yağmuruna tuttu. 

Allalıtan, yağmurun kesil • 
mesini istemiş ve dileği yerine 
gelmiş bir njyaz sahibinin, do
luya tutulması hadisesi ... 

Dikkat ettim; bu vapurlar, 
Boğazdan her geçişlerinde, ya
tak odasıoa girmiş bir insanın 
serbestliği derecesinde kendile
rini hür kabul ediyorlardı. 

Belki bize derin bir zevk aşı· 
lamak için kulaklarımıza ulaş
tırdıkları bu müzikten zerre ka. 
dar hoşlanmadığımızı söyler • 
sek, acaba zurnalarını susturur
lar mı?. 
NECİP FAZIL KlSAKÜREK 

NOT.- Askeri mütekaitler. 
den M. Gök'e: Alakanıza tekrar 
tekrar teşekkürler ederim. Ba
na göndereceğiniz eseri (Feyzi
naşa köşkü - Çenkclköyü) adre. 
.;.,e lfıtfcdebilirsiniz. 



2- S O N T E L G R A tr - 25 'l'f:MMUZ tNt 

TAKSİM 

GAZİ. OSU 

Tak.;ını gazınosunun oir talih -
~zJ.i~i var amma, nedir, anlıya -
maaık. ~ıidı, açılıyor, derken, az 
kaldı, belediyenin başına daha bü
.vük bir iş a.;acak, yanı.p tutu.şacak:, 
berhava olacaktı!. Galiba, bu yaz, 
yenı Taksim gazinosuna gidip, Ru
men t>an'atk3.rların çalgısını din
liyemiyecek, Rumen patronun Av
rupai servisini göremiyecek, Ru
men garsonların narin endamla -
rını seyredemiyeceğiz. 

Allah, hemen, b.u kadarla sa -
\'U.Ştursun!. 

ATEŞ SAÇAN 

VOLKAN 

Sınırli olmak saridir. Simdi, bü
tün dünya sinir içinde!. Taksim 
gazinosu da, belki, sinirinden in
filak etmiştir. Baksanıza, bir ajans 
tel,grafına göre, japonyada eski bir 
volkan ateş saçmağa başla~ .. Bir 
ada üzerinde, 50 köy tamamen ha
rap olmuş!. Demek, asabi volkan, 
daha fazla sabır ve tahammül ede
memiş, açmış ağzını, yummuş gö
zünü .. İnsanlar ates püskürüyor, 
volkanlar ateş püskürüyor .. Ba
kaL.m, ne olacak!. 

HANGİ SARKILARI 

İSTİYORUM?. 

Ü~'!Ilan Cemalin, galiba ıte:? ii 
yerinde .. Radyodan bir takım şar
kılar istiyor. O şarkı isteyince, be
n.bnı. de hatırıma bazl eski türküler 
geldi. Ben de şunları istiyorum: 
Kıyıdan, kıyıdan, kıyıdan gel .. 
Ortası çamur yandan gel! 

Bestekarı: Mes'ut Cemil 
Aman şinanay, şinanay vay •.• 
Canım şinanay şinanay 

Bestekarı: Bayan Safiye 
renekeler tıngırdamasın vay vay 
Komşular duymasın ay ay .. 

Bestekarı: Neyzen Tevfik 

Kefal balığına attım voltayı.. 
Bu sene balıkçılık pek yaman 

kaçtL. 
Bestekarı: Hasan Ferit 

Hovardayım, hovarda ... 
Savul karşımdan varda!. 

Bestekarı: Bayan Mualla 
Haydindi boplada gel... 
Şalvarın toplada ıel!. 

Bestekarı: Münir Nurettin 
Balat kapısından girdim içeri!. 

Bestekarı: Kanuni Vitali 
Aynalı Pembe derler bana!. 

Bestekarı: Sadettin Kaynak: 
At martini Debreli Hasan 
Dağlar inlesin!. 

Bestekarı: Cemal llesit 

ÇOCUKLAR 

VE SÜT 

Bır gazetede okudum: Bu yaz, 
küçük çocuklar ara.<inda ishal has. 
taiığı fazla imiş! Bunun sebebini 
de sütlerin iyi olmamasına atie -
diyorlar. 

Halbuki, Bizim bildiğimiz, duy
duğumuz bozuk sütler, koca in -
sanları bile zehirliyor. Eğer, ç~ 
cukları ishal yaptırıtıAlcla iktifa e
ciiyorsa, yine iyi!. 

YÜZDE ÜÇ YÜZ 

KAR VARMIŞ!. 
Dün bir gazetede okudum: Pe

rakende sebze satanlar yüzde üç 
yüz kar temin edıyorlarl'l!Ş.. Me
selii, kilosunu be.ş kuru.şa aldık
ları bir sebzeyi 15 kurusa satıyor
lar, bol bol, avuçlar dolusu para 
kazanıyorlarnnış!. 

Ne iyi şey, yahu?. Biz, ne duru. 
yoruz?. 

Artik, hepimiz meoleği değiştirip 
zerzavat satmaga başlamalı, önü
müzü sonumuzu düşünmeli, istik
balimizi temin etınelıyiz!. Yakın 
bir zamanda, bir de bakarsıruz ki, 
İstanbulda, patlıcan kralları, do -
mate.-; kralları türL"IT\İ• ! . 

AHMET RAUF 

r·-----------------,-·--------~----"'l 
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~·------------------------------J Küçük Führerler 
Hitleriıı küçiık memleketı.,re 

.saldırdıi!ı. zaman, ora<ia tanınma
mış bir <:damın isminin işitildiği 
malümdur. Norveçte de böyle ol
muştu. Alma.nya, seneleJ'Clcnberi 
eski zabıtlerden Kislinı:ı isminde 
birisini Norveçin !ühreri olarak 
tayın etmışti. 

Kisling 1933 de bir sağ cenah 
partı.sı teşkil etmişti. 

1933 ıntihabatında bu parti 
1,271,000 rey üzerinden 28,000 rey 
kazandı, bu suretle de Norveç mec
lisine iki meb'u.s soktu. Bu muvaf
fakiyet çok sürmedi. Kislingin .hl
manlarla münasebatı efkarı uınu
miyeyi kızdırdı ve parti dağıtıldı. 
Sonra Himlerin adamlarından E
berhart i 0 başı.na geçti ve muvaL 
fak oldu. 

Filistin 
Filistin, İncikle ismi fl~een şe

hirlerden biridir. Mesar••• sathi -
yesi 26,000 kiJoınetre roU! "bbaıdır. 
Uımumi harotcn oonra Fılistinde 
bir Yahudi ı-.ıkimıeti kurulması 
t.ıraftarları ooktu. 

Filistinde 876,000 ımüs'ürnan (A
haiinin yüzde 61.2 si), :~313.000 Ya
hudi (ahalınin yü1JC!e 29,6 sı). 110 
bin katıolik ve 12.000 Diırzü va!'d1r. 
Yahudilerin en bıiyi.i!k ctmımanı A
ranlardir ve e.kserivet c.n'ard.aıdır. 

Filıstin, Suriye, Maveravı Erdün 
ve Mısırla hemhudut! ı:. Başlıca 
şehirleri: Tel...A.viv ıı.halisi 140 
bin), Kudüs (125,000). Hayfa (99 

bin), Yafa (71,000). Bcı şehirlerin 
birincisi ~ok zengin .bir ziraat mer
kezidir. Filishnde <.XÜ miktaroa 
kavun, ze· ·tın"•aP-ı. sar;, p. deri ve 

Mareşal Fon Brauhiş kösele rıkar. Kudüs, Fili<tinin ida
Şitındlki Ahnan ordu.;u Ma _ ri ve dini m<Wkezidir. hdyfava l{e

,.,şaJj Fon Brauhiçin ıteçen harpten lince: Musul petrolları., borular Ya-
sıtasile liurava J!etirildiği icın çok 

sonra General Fon Sekt, exıkiinı - ehemmivctlidir. 
harbivesine a.tımstı. Meslıur Nazi :,..;.._,_ .... ...,_..., .... ,....,... ___ ..,.._I 
Ravıhşverini vücuıde .l!etirenlerden 
ıbiri5i odur. Ondan sonra oı Junun 
tenru>k ve ıslahı .•ııllıesinde calıs -
mıştır. 1933 de Hitler iktidar mev
kiin.e gelince General Brauh.i<;in 
dcrymetini anlamıs w kendisinden 

strateji der~lerı almı:;tır. 
Brauhi - ı>ıeshur <;lıfen planının 

mürevviç!erinden i.di. Eu deıfaki 
taarruııda da avni planı tatbik etti. 
Yani Fransava Holanda ve Belçika 
yolu ile girdi. 

Telgı-arın ed~bi romaoı : 

ÖZYAŞ 
ETEM İZZET BENİCE 

Muhakkak ki, bu bir cinnet 
ve .. ben delıyim!. Evlı bır adam, 
kendiı;ıne: 

- Baba ... 
Denen bır adam böyle sevemez, 

hu\•ıyetıni bu derece kaybede -
mcz. Nihayet evli bir adam çap -
kındır. Arada bır, güzel bir kadı
nın tatlı bakışından zevk duyar. 
Arada bır tarih sahifesi gibi çev
rilip unutulacak bir kadının koy
nunda şehvet kaçakçılığı yapabi.. 
lır. ~'akat, bütün bunlar bir an ve 
bır zaman içine sıJ::abilen şeylerdir. 
Bır kahvehanede çay içmek, bir 
lokantada yemek y,emek, bir oto
mobil gezintisi yapmak birer hatı
ra deı:ıldir. Bu >UÇiarın da hatı
ra.s•, aifedılmez günahı y..:ıktur. 
Fakat, benımki günahların güna
hı, suçların suçu. 
Çocuğum sanki baldan, şeker -

den, kaymaktan yapılmış gibi bir
şey. O kadar tatlı. O kadar candan 
ve ruhtan kopma bir çocuk. Her 
görenııı gözü üstünde kalıyor ve .. 
kucaktan kucağa dolaşıyor. Ken. 
disinı bu kadar sevdırebilen bir 
~ocuğa, benim çocuğuma hiyanet 
Hmek, onu doğuran ve büyüten 
kadının üzerine bir başkasını sev
mek, dclırerek sevmek, her C'ysini 

vok ederek sevmek ne feci şey 
değil mi?. 
Karım da güzel bir kadın. Cana 

yakın, sevımli, şuh bir kadın. Es
mer güzeli. Sonra tam bir anne. 
Sevgisini şef katile besliyen, itaatli 
bir zevce. Göze çarpan; beni, mu .. 
hitini, karşısındakini sıkan, inci
ten, göze batan hiçbir kusuru yok!. 
Sevmediğim, hoşlanmadığım, iste
miyerek evlendiğim, istemiyerek 
yaşadığım bir kadın da değil. Dü
~ndüm öyJe aldım, beğendim öyle 
evlendim. İstedim ondan sonra 
kendime karı yaptım. Birçok şey_ 
!er söylüyorlar: 

- İnsan hissi ile dei!il aklı ile 
evlenmelidir. 

- En mes'ut çiftler en iradeli 
olanlardır. 

- İzdivaç bir insanın ya ken -
disini tamamen mahvedeceği, ya
hut da sonuna kadar mes'ut bıra
kacağı bir karardır, bu kararı ve
rebilmek marifettir!. 

Daha neler neler. Hepsi sahife
ler tutar. belki de ciltler tutar. Ben 
kendimi muhakemesi içinde bul
dağum iki üç esas aldım. Fakat, 
bunlar da boş. Galiba, en doğru 
hüklUI\; 

Başıboş 
satışlar 

Seyyar esnaf ve fatura 
işi ıçin alakadarların 

11azarı dikkatı 

celbedildı 
Fiat murakabe komisyonunun 

sebze, ımeyva, limon ve suire hak
k.v:ıda il.fın ettiği kar oisbetleri ile 
fatura mecburiyetinin maalesef 
ekser yerlerde tatbik edilmediği ve 
kontrol teşkilatının ııayri kafi ol
ması yüzünden esnafın yine ala
bildiğıne fiat istediği görıilmekte
dir. 

Mesela İstanbulda domates 7,5-
10 kuruşa satıldığı halde Büyüka
dada 20 kuruşa verilmekte, 7,5 -
10 kur~luk karpuzlara ise insaf
sızcasına 30 kuruş istenmektedir. 
15 kuru.şluk şeftaliler ise .vıne Bü
yükadada 3'5 kuruşadır. 

Adalar kaymakamlığı ve bele
diyesi seyyar esnafı hiç kontrol et.. 
mediğinden mahalle aralarındaki 
sat.cılar bu fiatlardan da fazlaya 
istemektedirler. 

Ada esnafı •fatura mecburiyeti. 
nden de bihaberdır. 

İstanbul, Beyoğlu semtlerinde
ki tek bir seyyar esnafta da fatura 
:yoktur. 

Halkın menfaati hesabına bu 
başıboş satışların bir an evvel kont
rol altına alınması ve fiat mura -
ka:be kararların;n da nazariyatta 
kalmaktan kurtarılması için ala
kadarların nazarı dikkati celbed.i!
miştir. 

-----0<>---

Açık iş ve memuriyetler 
Devlet Demirvolları umum mü

dür!W!ü fransızca bilir, çabuk ya
zar, eı1kek bır daktilo aramakta
dır. İmtihan a\ ın 28 indedir. Mü
racaat müıdrleti avın 26 ıncı ak -
samına kadardır. Bu memurive-tin 
tekaütlük .lıakkı da vardır. 1 

Ankadara radyo wnum müdür
!~ san'at mokte~lerı eloktrik 
kısmı mezunlarından veya •bu de
recede tahsil E'Önmüs olan elek -

Neden böyle ? 
Orta tedrisat müesseselerinde, 

hnziran devresi imtihanlarında a .. 
Iınan randıman yine şu günlerde 
mevzuu babsoluyor. 

Bilirsiniz ki, ben, doğru 18.f et
meyi sevcrin1. Tevile, tefsire ha -
cet yok~ur ki, bu yıl alınan randı
man, hakikaten zayıftır. Bir neti
cenin bir takım illetleri olmak la
zıın. Böyle bir imtihan neticesinin 
de, bir sürü imili var. Bu imilleri 
ehemmiyet sırasına göre sayacak 
vaziyette değilim, Daha doğrusu, 
bu isi yaparım, bu işi yakından 
bilirim, çoktan teşhisini koymu .. 
şumdur anıma, mazur gürün, şim
di beni söyletmeyin .. 

Size, yalnız bir tek mühim i -
milden bahsedeyim: Yine tekrar 
ediyorum, tevile, tefsire saymağa 
luzunı yok!. Muvaffak olamıyan 
çocukların ekserisi havai delikan
Wardır. Bunlar, bütün bir yıl, ki
tap yüzü açmadan gezip tozuyor
lar. Sonra da, imtihan!arda mut _ 
laka muvaffak kılınmaları gibi, 
garip bir hak iddia ediyorlar. 

Bu kabil çocuklar neden çalış -
mıyor?. 

Bu da ayrı bir dava.. Ve yine 
bunun da bir sürü sebebi var. 

Yeni delikanlılardan bazıları 
- sağ olsunlar - tuhaf bir iddia sa
hibıdir; şöyle diyorlar: 

- Ben. zekiyim .. Nasıl olsa ya
parın1 .. Kitabı bir kere karıştırsam, 
yahut, bir kere dinlesem kıi.fi ... 
Dünyanın hiçbir yerinde, müs. 

bet ilmi kıymetlerden uzak, bu 
kadar basit bir iddia yoktur. Ev
vela, .zekiyim. diye bir iddia yan
lıştır. Öğrenen, çalışan, okuyan in
sanın zeki veya budala olduğu doğ
rudur. Öğrenmeden, okumadan, 
zeka sahibi olduğunu söyliyen in
san, bütün denizlerin sonsuz iyot 
kütlelerine sahip olduğunu söyli. 
~·en adam gibidir. 

Çocuklara: 
- Ben zekiJim, cümlesini unut~ 

turalım. 

- Ben çalışkanım, cümlesini 
be iletelim. 

REŞAT FEYZİ 

trik, radyo işlerine vaki! maki - R k f • t 1 1 
nistler arasından makinist namzet- a 1 sar ıya 1 aza ıyor. 
!eri alacaiktır. İçki fiatlanna yapılan vergi 

TaliT>ler 1 ; <7ustosa kadar mez- zammından sonra rakı sarfiyatı
kıir uınuın müdüdüğe müracaat nın mütemadiyen azalmakta ol • 
edilmesi laz.mdır. duğu görülmektedir. Buna muka

Karaıl:ıük demir ve celik fabrika- bil bira istihliikatı ise artmaktadır. 
!arı 20 mamurla 8 makine reı;ı;a- En ziyade sarfiyatı azalan rakı-
mı alacaktır. Talipler daire ve 
müesscsatta as"ari 2 yıl çalışnı.ş 
olan ve 40 •-a<ıru tecavüz etmi ven 
asgari orta makteo mezunları ara
sından alınaeaktır. Memurlara 85-
140, ressamlara 140 - 210 lira ücret 
verilecektir. Tı.lrıler Sümer bank 
şUbelerine 12 ağustoo3 kadar mü
raeaat edeceklerdir. 

Hahcıo"'lunda:ki toocu okuluna 
60 - 80 lira ücretle 1 ele!ktrikçi a
ranmaktadır. 

İstanbd elek'kik, tramvav ve 
tünel i<letmıesi $bli atelresine bir 
ferezeci almaca:ktır. 

Talıpler ıryın 25 inci günü ~ü -
neLde Metro hanında zat işleri mü
dürlüğ'üne müracaat edebilecek
lerdir. 
Balıkesirde Eti bank ga!'p linit

leri islet.mesi ıı:mwn müdıi.irlüğü 3 
sof ör ile tesvi veci, tornacı ve kaz
macılar aramaktadır. Mezkıir şir
ketin futanbul sı.1besine müracaat 
oulnmalıdır. 

lar 43 dereceliklerdir. 

IKUÇÜK HABERLERi 
* T021k®aran caddesinden Te

pebası caddesine doğrudan doıi" -
ru.ya çıkılması için Perapa!as ci -
varında •bır merdıvenli yokuş ya
pılımasına baslanılımıştır. * Deri ve kösele fiatlarında 
mahsiıs bir tenezzül başlamıştır. 
bi1hassa sığır derisı fiatları düş -
mektedir. * Vali muavini B. Ha!Cık Nihat 
Pepeyinin münhal valıliklerden 
birine tayini mevzuıı'baınst.ir. * birçok do/iuı.'11 vak'alarının 
kayıt harici kaidıj;(ı görülerek tek
mil doi;mı!arın tescil ettirilımesi 
alaka-darlara bildirilmi$ir. * Münakale Vekili Ali Cetinka
ya dün ak.sam Yeşilköye giderek 
yeni yapılmakta olan tayyare Pis
tini tetkik e1ımişir. Yesilkövd.e bü
yük bir ayyare istasyonu yapıl -
ması da kararlaştırılmıştır. 

- Evdeki pazarlık çarşıya uy. - Niye böyle düşünüyorsun?. 
maz!. Hattiı. hazan daha ileriye gidi-

Dedikleri. Ben de düşündüm, ben yor, 
de muhakeme ettim, ben de mes- - Niçin beni zevkle, ateı;le, her 
ut olmak istedim, ben de iradem- vakılki gibi lezzet ve istekle öp
le ··ola cıkttm! Haniya şimdi bü- miyorsun?. 
tün bunlar?. Diyor, Cevap bulamıyorwn. 
Karımı sevmiyor değilim. Sevi- - Çok yorgunum!. 

yorum. Yine de sevecegim. Hiçbir Bugün dehşetli iş vardı!. 
gece cW;arıda kalmadım. Kaçamak Nazırın bir sözüne gücendim!. 
··alları aramadım. Fakat, evimin Filan .. diye sudan cevaplar ve-
e•iöindcn içeriye adımımı atarken lriyorum!. Bendeki bu delilik, ka. 
bile gozlerim Haranı arıyor, karı- rımdaki bu sabırlılık ne zaman ka
mı öperken gözlerim onu görüyor, dar sürecek bilmem. 
QOcuğumu severken onun saçlarını Fakat, ya o Narandaki sihirli 
okşadığımı, onun yanaklarında ya- l<uvvet nedir ki ıbeni birdenbire 
naklarımı ısıttığtmı sarıyorum. 'bu hale getirip sokabildi?. 
Cürmümü biliyorum. Adiliğimi . . . . . 
hissediyorum, hiyanetimi aklına 
,getirebiliyorum. Ve.. asıl karımı 
asıl hüviyetile tekrar öprneğe dö. 
nüyorum, dudaklarımı dudakları
na yaklaştırıyorum. 

O zaman sanki bir el omuzum
dan yakalıyor, beni geri çekiyor, 
haşin bir sesle bağırıyor: 

- Bırak. Aldatma bu melek ka
dını. Riyakarlı,ğmdan utan. Bu 
masken ve kalbindeki bir başka 
sevginle yalnız seni seven, yalnız 
çocuğunu seven anneye o kirli 
dudaklarını uzatma .. 

Muhakkak ki, artık ona tama -
mile bağlııym. Ne yapsam, ne dü

şünsem nafile. Şehvet kuş gibidir .. 
Konar kacar. Onun içindir ki, çap
kın bir erkek yalnız bakar, k.onu
şur, keyif duyar, eğleneceği kadar 
eğlenir ve kaçar. Halbuki, ben onu 
kıskanıyorum. Kıskançlık iradenin 
yıkılışı, aşkın hakim olu.şudur ve .• 
gönül bağlarının kuvvet ayarı bu
dur. Hem de, ben onu ne müthiş 
klskandım!. 

Dün Nezihe hanımefendinin ça. 
yına davetli imiş. Bana: 

- Beraber gider miyiz?. 
Dedi. Sanki, 
- Gitmem .. 

Bu ses kulağıma gelir gelmez 
kendimden utanıyorum, iğreniyo
rum, çekiniyorum, karımı öpemi
"Orum, ,....,çuğumu sevemiyorum. 
$askına döndüm, sefilliğimi bilen 
fakat kendisini kurtaramıyan bir 
adam oldum. Dalgınlığım, kayıt -
sızlı~ım karımı da şüphelendirme. 
~ ba~ladı. İkidebir soruyor. 

- Ne var?. 

mi diyecektim?. Ve .. gittik. ônu 
ilk gördüğiim çaya karım gelme
mişti. Tanışıklığımızı sözleştirdi -

1 ğimiz suvarede hastaydı. Bu çayı 
hiç haber vermemişti!!l. Artı.k ya

llan da ;övlüyorwn. Ve .. buna öy
ı.;~ aLştım kj. 

- Ne olU.Yorsun?. !Devamı \'az) 

Esnaf / p o ~ ı s 
has~~~esi l ._M_A_H_K_E~_1E_'L_ER__. 

Müracaat sayısı rnüte- Beyaz zehir 
madiyen artmasına rağ- satıcılarile bir 

men tevsi işi hala bog"' uşma 
ikmal olJnarnadı 

Multtaç esnafa esaslı ya:rdııını va
paınıyan esnaf cemiyetleri müş -
terek bürosunun şimdiye kadar 
ııöster<l.iği faali y<."tin hemen baş -
lıcasını. bir esnaf hastanesi kurul
ması teşkil etmektedir ve bu has
tanenin tesiı;i de havirli olmustur. 
Fa'kat hastanenin veni taşındıih 
eski Alemdar sıhhat vurdu bina -
sında tıbbi alat ve malzeme azlıih ı 
görülmektedir. 

Getak bu malzemenin temini ve 
ıı;ıerek veni bir bina insası veya ya
tak savı.sının arttırılması için es
naftan toplanmasına müsaade e
dıilen 50 ·bin liralık iane de henüz 
i'kıınal edilemem.iştir. Bu sebeple 
iane tıop!amasına dair müdıdet 2 
ay daha uıztıl.mıştır. 

BİR AYDA YAPILAN 
MÜRACAATLAR 

Diğer taraftan hastaneye yapı -
lan müracaatlar da mütemadiyen 
artmaktadır. Hastane sertabibi ve 
kadın hastalıkları mütehassısı 
Hikmetin mesaisile yatak adedi 28 
den 43 e çıkadmıştır . .İstatistikle
re nazaran son 1 ay içinde 1200 a- J 
yak muayenesi ya'lılmıştır. Ev -
velki ay ise 800 ayak muayenesi 
yapılmıştı. 

Yine mn bir ayda 28 kadın, 52 
erkek olmak üzere 80 hasta yatı
rılm.ş, 6 fakir esnaf ailesinin do
ğumu yapılmış, 95 röntgen, 130 Ja
boratuar muayenesi, 17 müstacel 
polis vak'ası ve 35 muhtelif ameli
}'at yapıl:-r.ıştır. 

Hazin olur 1 
Bilmem hangi kaymakamlık 

mıntakalarında, belediyenin yeni 
tesbit ettiği eğlence yeri tarileleri 
tatbik edilmiyormuş. Evvelce ikin
ci sınıfa ayrılan müessese, birinci 
sınıf parası almıya kalkışıyor, bir 
diğer me~·hane mezesiz içki veri
yor, ve saire ... 

Belediyenin kararlarını, kay -
mak:arnlıklar tatbik edecek. Kay -
makamlıkların elinde bir çok me. 
mur ve inıir var. Bu tcşkilitla 
konrolları daha sıkı yapmalı. Aksi 
halde, belediyenin, kararını tat -
bik ettiremiyen bir müess~se ha
line düşmesi hazin olmaz mı?. 

BÜRHAN CEVAT 

Beyaz zehir satıcılarından 7 ki
şilik bir şebElke dün yakalaronıştır. 

Sabıkalı eroincilerden Hüsamet
tin Fatih.de Gelenbevi orta okulu 
civarındaki evini bir eroin tcldkesi 
haline koymuştur. Dün sal::ıah me
murlar mektebe '1irerok burasını 
gözetleme<1e başlamıslar ve posta 
müvezzii kıyafetine soktukları bir 
aııkadaı;larını da giıya maktuıı ve
receıkmiş gibi eve göndeııınislerdir. 

Bu memur kapı çılınca: açanı 
biraz lakırdıya tu-t.mak istemis; di
ğer mamw;lar da bundan istdade 
ederek içeriye J!irmeğe koyulmuş
laııdır. 

Fa;kat kapının önündeki şahıs: 
•- Mesken taarruroan masun

dur. Memur da olsanız arama iz
niniz olmadan içeri ye giremez -
siniz!• 

Bu sırda vıılkarıdaıkiler aşağıya 
imni.s ve iş mücadeleye intikal et
miştir. Yanm saat süren bu bo
ğuşna esnasında her iki taraftan 
da bir QOğunun elleri ve yüzleri 
vara bere icirıde kalmıstır. 

Neticede yedi kisi emniyet mü
dürlüi!iine götürü1müslerdir. Bun
ların arasında Mecdi u.ıninde bir 
gene de bulunm~adır. 

Mecdi hasta olan Hüsamettini 
tedavi m:ıksadile eve geldiğini söy
lemektedir. Evde yapılan aramada 
22 paket eroin ele geçirilımiştir. 

Cadde iıstünde 
bıçaklanan adam 1 
Kasımpasada Arabacılar soka -

i(ında 34 numaralı ·evde oturan Ni
hat Laz Hüseyin adında birisi ta
rafından bıcakla ağır surette ya
ra!anrruştır. 

Hadiısenin sebebi •bir kadın me
selesidir. Ma.kıbule isminde bir ka
dını seven Liız Hüseyin; sevmli -
sinin Nihatla alakadar olmasına 
kı:zıın~ w Kasıımpasa caddesinde 
karşılastıih rak>bi ile ka".ıtaYa tu
tuşarıık yaralamıstır. Nihat has -
taneye kald1rılmış, Llz Hüseyin 
yakalanmıştır. 

Deniz harp okulundaki . 
merasım 

Heyıbeliada deniz harp okulun
da 194-0 ders yılı mezunlarının su
,bızy olma töreni ilbür gün saat \5,30 
da yapılacaktır. 

Merasim.de diplomaların tev -
ziiııden sonra veni mezunlar Hami
diyeye uğurlanacaklardır. 

lı....:..A..:....:\....:..R.:...;;U_P_A_H_AR_B_İ_Ni_N_Y_E_N~ESELELERİ 

Deniz kuvveti ve Almanya 
Dünyanın birinci derecede de -

niz kuvvetini ellerinde bulundur
makla bu seferki harbi de türlü 
müşkülatına raiijmen muvaffaki_ 
yetle neticelendireceklerine dair 
lnl!'ilizlerin besledikleri emniyet 
sarsılmamıştır. Harbin kat'i neti
cesi alınmadıkça bundan vazgeçe
rek herhangi şekilde bir sulhun 
devamlı olmıyacağı da çoktan an
laşılmıştır. Almanya Avrupa kıt
as.ııda malum şekilde muvaffak 
oldu. Fakat hiçbir zaman deniz 
kuvvetinin noksanı onun için unu
tulur gibi değildir. Denizde kuv
vetli olamamak Kayzer Almanya. 
sını bir zamanlar çok üzmüştü. Ni
hayet Kayzerin mükemmel bir 
donanması oldu. Lakin bugünkü 
Almanyanın elinde böyle bir do
nanma yoktur. 

O halde en birinci emel deniz 
kuvvetine de malik olmaktır. Meş
hur Bismarkın yetiştirdiği bir dev
let adamı olan Prens Bülov 1897 
den 1909 senesine kadar inıpara
torluğun Başvekili olduktan sonra 
gözden düşmüş, İtalyaya gidip yer
leşmişti. Geçen harbin akıbetini 
gördü ve bugünkü Almanyayı ise 
görmeden öldü. 

Bu mühim devlet adamı Al _ 
manyanın birinci derecede devlet
ler sırasında olduğu için yalnız 
Avrupada değil, bütün dünyada 
birinci derecede rol oynıyacağı 
kanaatinde idi. Fakat böyle dün
yaya şamil bir siyaset takip ede
bilmek için elde pek mühim bir 
vasıta bulunmak lazımdı. Bu da 
kuvvetli bir donanmadır. 

Kayzerlik Almanyası 914 har -
bine girmeden evvel şu parlak 
vaziyette idi: 

Senede 20 milyar altın marklık 
bir alışveriş. Dünyanın ikinci de
derecede ticaret yapan bir mem
leketi. Nüfusu her sene gittikçe 
artıyor. Yalnız mevaddı iptidai -
yesini hariçten almağa muhtaç. 
Fakat fabrikalarının haddi hesabı 
yok. Hariçten getirttiği bu me
vadı derhal işliyerek yine uzak -
!ara yolluyor. Mal satıyor, para 
kazanıyor. Bunlara biç diyecek 
yok. Fakat ne !Jüyük bir ııok.~an 

..J 

ki deniz kuvveti kafi değil. Rakiıı 
milletlere karşı deniz ticaret yol
larını korumak için kuvvetli bir 
donaııması olmak lazım. Eğer bir 
an evvel bu noksan ikmal edil -
mezse Almanyarun istikbali ka _ 
ranlıktır. Almanyada çalışan mil
yoniarca işçi ile binlerce fabrika 
hep barice mal satmak saJesinde 
yaşamaktadır. Bunun için hep de
niz yollarının cınniycti, hulftsa Al
man ticaret donanmasını koruya~ 
cak harp donanması elzCJrL 

Prens buna tamaınile kanaat ge
tirmişti. Yalnız şunu düşünüyor
du: 

Denizlerde İngiltere ile boy öL 
çüşebilecek bir donanma vücudo 
getirinciye kadar son derece ihti
yatlı hareket etmeli, İngiltereyi 
kuşkulan.Jlırmaınalı... Almanyarun 
bu sınıf birinci derecedeki devlet 
adamları hep şöyle düşünmüşler: 

Avrupada bir harbe girmek Al
manya için çok faydalı olabilir; 
fakat İngiltere bu harbe karışır da 
Almanyanın aleyhine vaziyet a
lırsa o zaman iş aksine olur. O 
zaman daha yeni vücudc getiril
mekte olan Alman donanması böy
le bir harpte talırip edilirse artık 
Almanya için dünyada birinci de
recede rol oynamak imkanı da eL 
den g'İtmiş olacaktır. 
Dahası var: Avrupa kıt'asında 

elde edilecek muvaffak.iyetler, de
nizdeki hezimeti telafi edemiye -
cektir. Avrupa kıt'asında Alman
ya büyüdükçe kendi aleyhine müt
tefikler belirecek, denizlere hakim 
olan İngiltere bu müttefiklere mü
zaheret edecOk, bunlar neticede 
kazanacaklardır. Hulisa Almanya 
için istikbal yolu ancak İngiltere 
ile boy ölçüşebilecek bir deniz 
kuvvetine tamamile malik olabil
mektedir. Bunun için de sabır ıa.. 
zını. 

Başvekil o zaman bunu tavsiye 
ediyordu. Fakat Kayzerin sabrı 
tüken,iyordu. Nihayet Almanya ile 
İngiltere harbe tutuşmuş oldular. 
Vekayj yirmi beş sene sonra yine 
birbirine benziyor. Alman Pren
sinin ileriyi görerek söyledikleri 
bugün de unutulur gibi değildir. 

W KEMAL SUNMAN 

Fırtınadan evvelki 
iÜkunet devresi 

Avrupa harbi karşısında Ame
rikanın almakta olduğu ve ileride 
alması muhtemel vazi~ ~tler haL.
kırıda bir çok yazılar yBlıidı. 

Muhtelif Amerikalı mıisatıitler, 
bilba~sa Lord Halifaksııı nutkuu. 
dR İngilterenin gösterdiği nıcta -
net ve azmi bahis mevzuu ctm<"ğo 
<le\ am ediyorlar. Geçenlerde l\o
loıııbiya radyo şirketi için Londra 
radyosunda neşriyatta bulunan 
Edvar Mur şöyle söylemiş • 
ti: Halka, bir uzlaşma veya 
sulhtan bahsetmek hemen hemen 
imkansızdır. İngilizler geçen uz -
!aşmalardan iyi bir ders alını.şiar· 
dır. Heyecansız ve ekseriya sessiz 
bir şekilde idrak etmektedırler ki, 
şimdi bir uzlaşmada bulundukları 
takdirde, istikbal onlardan inti • 
kam alacaktır.• 

Amerikalı müşahitler şöyle mü. 
talealar yürütüyorlar: 

Muhasara edilen bu adaların 
karşılaşacakları çetin iıntihanın 
mahiyetinden bihaber olmaların• 
imkan yoktur. Dünkerkten dön
müş olan İngilizler, Almanlarla 
tekrar karşılaşmak için çalışmak
tadır. Con Bul an'anevi sebat ve 
inadını şayanı dikkat bir sekilde 
yeniden göstermektedir. Fırtına
dan evvelki bu sükllnet de\·resi, 
Bitlerin, İngiltercnin maneviyatını 
kırnıak için çok zaınana ihtiyaç 
olduğunu idrak etmesinden ileri 
gelebilir. Çünkü şimdi İngilizler 
bir harpten ziyade, sulhtan kork
mağa başlamışlardır. 

İşçi sınıfı h:ırbetmek hususıın
daki azmini ve tesanüdiinü birçok 
tezahürlerle isbat etmi~tir. İşçi sı
nıfı Bitler hakkında hiçbir zehaba 
kapılmış değildir. Naziler tarafın. 
dan ilk imha edilecek olanların 
kendileri olduklarını bilmekte -
dirler. Çünkü onlar İngilterenin 
sivası \'C iktısadi sistemi sa)·esin
de elde etmiş oJdukları hürriyet 
ve imtiyazların tehlikede olduğu
nu görüyorlar. 

Memleketin diğer bütün sınıf · 
ları da harbe devanı kararının 
lehindedir ve İıı9iliz hükumeti de 
bu kuvvetlere ıstinaden, gelebi
lecek tehlikeyi önlemek için var
kuvvetile çalışmakta ve bütün kay. 
naklarını bu uğura hasretmiş bu
lunmaktadır .• 
Amerikalı müşahitlerin bu yol

daki miitaleaları, İngiltereye karşı 
Amerikanın bir nevi sempatisini 
izhar eder ve bu da yeni birş~y 
değildir. Hatta Cumhur Reisi Ruz· 
\'elt dahi, son söylediği nutukla
rında, Amerikanın demokrasilere 
karşı olan muhabbetini açıkça 
söylemişti. 
Şimdi Amerikada İngiltere içiıı 

binlerce tayyare ve motör yapılı
yor. İ.ngiliz imalathanelerinde de 
hu uihırda geceli gündüzlü çalışıl
maktadır. İngiltere çetin bir mu. 
kavemet harbine girmiştir. İleridt. 
ne olacağı belli değildir. 

Fakat Amerikalı müşahitler İn
gilterenin bu azmi ve harp sana
yii faaliyetine, ordunun tensikine 
verdiği hızdan bahsederek, biç de 
bedbin görünmemektedirler. An
cak Avrupa ufuklarına dikilen bu 
son istifham işareti Amerikalıları 
da rahatsız etmeğe başlamıştır. 
Çünkü onlar da milyarlarca yeni 
silah ve masrafları akıtmağa baş
lamışlardır. Hulasa dünya kiiçiil
dü küçüleli Avrupadaki harp kı
vılcımı artık Amerikayı da kendi 
keyfinde ve her türlü kayıtlardan 
azade bırakmıyacaktır. • • 

Çeşme başlarındak\ 
klübeler 

Belediye reislıih Hamidıye suyu 
çeşmıı.leri başında bulunarak fıçı 
ve tenekeleri mıihürliyen beledıye 
memurları için yeni kulübeler yap
tıracaktır. Bu meyanda Beşikta 
Abbasağa parkındaki su memur
luğu için de bir kulübe inşasına 
önümüzdeki hafta başlanılacaktır. 

--<r- --

Müşterek sipariş 
atölyesi 

Anıkrada İsmet pşa kız enstitü· 
sün.de olduğu gibı şohrırnizd<.iki kıJ 
san'at mektımlerinde ntüsterak ve 
büyük bir sipariş atö!ycı;i acıla -
cııktır. Bu atölye maderıcili'k, ciçeG!. 
saıı:lka, tezyini işletııne kısımlarını 
ihtiva edecek ve kadın, erJı:<lk, ço
cuk elbiseleri üzerine muıhtelil 
ucuz siparişler ıkabul olunacaıktır. 
Kız san'at mektebi ve enstıtüle

leri taWbeleri 2 inci sınıfıan iti
baren bu atölyelerde birer aıv stai 
göreccltlerdir. 

---0--

Dirhem yerine taş 
kullananlar 1 

Bazı esnafın ve dkıseri~tle ie'V-
Bazı esnafın w ekseriyetle sevvat 

esnafın kullandı!kları terazilerin ga~ 
ri hasıas ol.duihı, bazan dirhem VC' 
rine taş bile kullanıldıi?ı hırkık~ 
belediye reisliihrıden kavıırurkaıın -
lılklara bir te21kere gönderilere!< 
tekmil terazilerin sıkı bir surette 
kontrol edüınesi l:ıildtı:ilıtni:ıtil:. 



Bulgar heyeti 
de Yarın 

hareket ediyor 
s.ofyada büyük bir 
sıy ~ 

ası faaliyet y<Ar 
Başv k·ı --e ı Bal~·an antantı 

sefirlerıni kabul etti 
_So!ya 2· 

hıldiriyo/ (A.A.)- Röytcr ajansı 
Bulgar .h 

tay ·are .
1 

eH!inin yarın sabah 
deeeın .. 1• e Alr.ıanyaya hareket e
. lleyeı°!n"eıulrniştir. 

cıı-c I'{ Basvekıl Fil"v ile Hari-
1 azır1 p f . •< •lerind . opo tan ve tadı! me-

1'' t llıc c ıhtısası olan iki neza-
lleı·"nt~Utundaıı müteşekkildir. 

• · • ın s · h gındc~h . •ya at haberi verildi-
diııl · •rı Sofrada b'· ··k h" . oı:ıa> i 1 . • . uyu ır 
dır " aalıy-etı "Österı"lmekte . ·ropo(d- •. -
hır rniiliık t~n Kral Boris ile uzun 
sonra B a a hulunrnu,tur Daha 

as. k"I . 
rneınıeketl e. 1

• Balkan antantı 
l~\· ı a ve yerının Türkiye, Yugos. 
rıni kah 1 unanıs!an müınessille -n u efrnistir 

uınen f' . . 
ral'<>r ver~:\.". halen hükümetine 
1 unıııakt d uıere Bükreste bu

" a ır <"O f • · ~o . Alına · 
nı de kah 1 n ve ltalyan eldlcri-

A. vu~tY;e~i;~ ve 

Japon 
ı. tnünasebatı 

raJ lcihourne 25 ( 
Ya ıle ·. A.A.)- Avust -

>nar'- l•Pon•·a h ı~ nıii ~ . arasında diplo -
ı ·"kkında Yınkssıi)cr gönderilmesi 
darasyon Ya" ;nda burada bir dek
t"· .!\,·u .>trat..;"ası. b_eklenmekte -

1 "-'en hu h · harıcıye nazırı Mac 
un Us usta b rnustur· şu eyanatta bu-
Bıtrnany'a 

"•zaaya b" Yolu hakkındaki mü-
Stnd ır ha\ , . 
h. a A •usıraı . uretı bulunma • 

b ırn tol ovn ~a noktai nazarı mü-
ug" · anuşt ın· un rne.s'ut b' tr, Bu meseleler 

,,;•s ve Yll?ı ı:er ·~ şekilde lıalledil-
ıştır. Ek1 ı ı:ını.ı. vaziyeti kalk-

Dıii ' er le ı· . nasebctıer . a ısı sulhperver 
surette çok •n ıdaıncsi için sarih 
h•yf Şa)·anı arzudur. 

aya yeni hava 
ıı baskını 

ayfa 25 ( 
8abaıı, düş A.A.) - Carsaml:ıa 
<ı.an B.ayt nıan tayyareleri tarafın
""ııas% a ;erine vaJıl.uı baskın 

sıViJin ölriıi ğ"ü ve 88 

Romen 
llazırları 

Yar (Binnci h. 
iı ıı>ını 30 d . sa ıfeden devamJ 

ar<*et e aklka geçe Salıt>urg'a 
'1arıciYe lıını.şJerdır. B.ısvekil ve 
larıa nazırı a · ' -lta\y .,ar ... a dıgcr naz:r-
Ve A.' aveM . 
c . •nıa 11 et . aıcilıstan sefirleri 
R"ı e rn"nıurı çılıın ~rkanı, bari -
•i Lırnen Raze~': Al:nan, İta\ yan ve 
laYetter tara'Ccıl<.>ri ve diger sah-

•dır. •1ndan uı?ıırlaıımıs -
MAcARi 

.\!.,AKA ı S'l'AN .VAZİYETİ 
~tıdann... LE TAKJp EDİYOR 

tııı b. ~-.,e 25 (A A 

B ır surette ~'::) - Yarı res-ı 
lar "i.Rar ve R t<!blıg edilmistir: 
<! 1nın SaLıb U!tn<>n dev !et adam-
s;~.t~Lsiratta 't'~ sevaııati hakkın
at <tSı rn<llıfiU . unar. Buaaııeste 

;· .!\iınanya:rı ve _Macar matbu
el~rıni ın cioiiu - ccaı..µ me-

"I! '' Yakın bır t"kb Si . '"Unih !?Ör.. ıs ı . alde 1'alle 
~ tahak:Jtı.k ::nelerının netice- I 

olduiıun lllrneee karar ver-
Slova.k d u Zannct:ırıektcdırlet" 

Yalı ev !et ·i · h atı IV''-'l<: . a aımlarının se-
A Usu,;j bir :r. ~ı Va.si mahfıllerinde 
1ıı'ruPanın tc~ a . uvaoouıınaınıştır. 
. Odeceı(i d _ ar leş.kilin in tcv - 1 
~•rincte de egışikl'.kler Slovakva ı 
ltecek oldı _bir les;r husule ge -
~~k .iktlSııdf~ 1~irde, bunun an- · 

lo\aky ahı etı olıtbilccog· ı v~ 
lı anın A ~ 

11~Yat sahasınd Yruoanın iktısadi 
t""rih edece;1<ı tnl.l6takbcl veri-

l l'lAZıı>r • !.ka_natı mevcu-ttl11". 
G~~ KRALLA 

B "k 0RUŞTt;LER 
" u. reş 25 (A 0kitı B a· .A.) - Rumen Baş

. zı.r, B .• ~ •g.urtu il~ hariciye na-
rek "'anoılesko ·· r •ileri"<! ' '>aliburı:ıa ha-
v alından k ~n evveı Kral Karol ta-

. ~ Ve bahraouı <ıdılrnislerdır. Ha
r11ş~ecte h •ve nazırları da bu gö

Dun y azır buluıımuslardır 
apı\ ' . 

slıı~ B a· an nazır. iar toplantı -
1 • • l,l?U 
tın bir ına . rtu, b,rdenbire mü-

ha>.ivetinin hıve_t alım orta Avruııa 
at verın. _ınkışafı hakkında iza-
But ı~-tır. 

l gar \'(! sı 
atının d ovak devlet adam-

01.rnak .. a Alman ricaline mülaki 
"<>t ectirzeı e bu harf• a sonunda da
ltaıı1.ııl"d ".1"' olmaları, Hitlerin Bal
tine no· ... vazıveti : .ızilerin fiı.'.( -

" re ta · v""nıı,,; old nzmı etıncge karar 
llıat alan ~~ ha\okı.l<ia ivı malı'.ı
ll:ıe\·cut m 

1
• rcş mal .!illerinde 

a ~at.ı ta'kviyc etmek • 
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Ameridaka 
sıcaklardan 

200 kişi öldü 
Termometre 100 

derece Fahrenhayd 

Sıcak dalgası birkaç 
gQr den beri devam 

ediyer 
Nev.york 25 (A.A.)- Bir kaç 

gündenbcri devam ctınektc olan 
S!cak dalgası, Arisona, Kaı;ısas, ce .. 
nuoi Dakota, Vycming ve Illincisin 
birçok mınlakalarında 200 kişinin 
güneş çarpması neticesinde ölme
lerine sebebiyet vermiştir. 

Termometre, 100 fahrenhayd 
derecesini geçmiştir. 

Moskovada bir 
Iran hey' eti 

Tahran 25 (A.A.) - D. N. B. 
Gazetelerin nc<rettiklcri bir res

mi tebliğe · öre, lrar.<ıit ve nakliye 
meseleleri ha..;:;cında müzakere -
\erde buluronak üzere bir İran 
heyeti Moskovaya hareket etım.is
tir. 

Bu görücmelcr, yeni İran - Sov
vet muahedesinin Proseverıbalin
de kararla•tırılmış bulunmakta 
idi. İran he·•etine hariciye neza
reti · ene\ direktörlerirıd<!n B. Sa
ya:h riyaset ctımektooir. 
. Heyetin d i'ier azası . nakliye, 
demiryolları. ticaret. endüstri, ma
adin ve ziraat müt<-hassı.s altı me
murdur. 

Çinde katırla 
nakliyat başladı 

Çung King 25 (A.A.) - Jap0n 
abluıka.,ının daha zivade sı.kılaı;ma
s ı ve Birmania yolu ile Hindiçini 
demirvolunun kaoanması netice
sinde, Çindc katıria nakliyat eski 
Metine dörnnüstür. Bundan bin 
sene evvel Cinin her tarafında 
kullanılmakta olan bu vasıta ile 
huduttan bir<'Ok evazını siıındid'en 
~lmiş bulumnaktadır ve gcl:ınek
te ~a edceektir, 

sivilin yaralandıltı b .. d;rilmekte
dir. Bu baskına 10 tayyare iştiraık 
etıni~ir. 

Bcrlin elçiliği 
baş,{atibi 

bu sabah geldi 

Bulgar hükumeti 
yeni mahsul 

fiatını arttırıyor 
Çünkü bu sene Bulga· 
ristaada rekolte azdır 

Ancak ekmek fiatlarının 
değiştirilmemesine 

karar verildi 
Sofya 25 (A.A.)- Bulgar hülı:U

meti hububal hükfıınet inhisar 
komisyonu bu hasat mahsulü 
içi nödiyeceği fiatlan yüzde 25 nis
bctinde fazlalastırınayı kararlaş
tırmı~ır. 

Çiftçiler, birinci kalite buğday 
için kilo başına 4,5 leva alacak -
tardır. Yulaf ve ayçiçeği tohumu 
için de ayni nisbctte fiat tezayüt
leri olacaktır. 

Fakat ekmek fiatı, beş levada 
kalacaktır. Aradaki farkı, inhisar 
komisyonu kendi ihtiyatları ile ve 
ihracattan edilecek karlarla ka -
patacaktır. 

l\1ısır için hiç bir inhisar olmı
yacaklır, ( • ,çiler, mısır için kilo 
başına asgari fiat olarak üç leva 
alacaklardır. 

Bu kararın alınmasına sebep, 
buğday, Julaf rekoltesinin azlığı
dır. Bu senenin rekoltesi, geçense
neye nazaran yüzde 25 daha az 
tahmin edilmektedir. Buna muka
bil, ilkbahar sonlarına doğru ya. 
gan fazla yağmurlar, mısıra çok 
~ardım etıniştir. 

Hükiimet kendisine hususi sa
lahiyetler veren sivil seferberlik 
kanunu esaslarına dayanarak en
düstri amelesinin yevıııiyelerini de 
yüzde 15 fazlalaştırmayı kararlaş
tırınıştır. 

Batırılan bir 
• • 

balıkçı gemısı 

Madrit 25 (A.A.)- Bir İsı>cnı· ol 
balıkçı gemisi, meçhul bir tahtel
bahir tarafından torpillenmiş olan 
Zlleroy adındaki ingiliz kargo -
sunun kazadan kurtulan nıürctte
batından 9 kişiyi İspanyol sahille
ri açıklarında denizden toplayıp 
almıstır. . 

Vigoya getirilen bu 9 kişi, mü -
rettebattan dij.!er arkadaşlarının 
bir tahlisiye sandalı ile vapuru 
terketmiş olduklarını beyan et -
mişlerdir. Bu sandal lıeniiz bulu
nanıamıştır. 

Hal müdürü 
izahat veriyor 

(Birinci sahifeden deı:am) 
ten saal 6,5 kadar tedbirlere biz
'l:at nezaret etıniş ve yeni gelen 
malların rıhtun üzerinde bırakıl
nıasına da nıüsaade olunmustur. 

Sebze ve mc)va hali müdurü 
İsmail Abbas bu sabah kendisile 
görlışen bir muharrirımize şu iza ... 

1 
batı \'ermiştir: 

SON 24 SAAT 
Asker gözile 

cepheler 

Hadiselerin izahı 
(1 inci sahifeden devam) 

talyan istasyonları taarnıının be
hemehal başlıyacağmdan ve hava 
filolarının iissülharekc ittihaz e
decekleri meyda~dan bahsetti
ler. cİngiltere, yarı ççmbçre alın
mış vu.iyettedir. Norveçten Fran
sanın Brötany sahillerine kadar ne 
kadar hava meydanı varsa hep -
sinde!) istifade edilerek hücumun 
şiddeti ve mnvaffakiyeti temin o
lunacaktır. dediler. 

- Bu tahlil ıı azısının metinleri Anadolu ajansı 
senıisi bülten !erinden hulasa edi!m4tir -

Telhis eden: MUAMMER ALATUB 

AJlmanların, Ingiltereye yap -
mak istedikleri taarruzu neden 
şimdiye kadar yapmadıklarını ve 
gün geçtikçe İngilterenin daha zi
yade mıtkavemet kabiliyetini ar
tırmasına ve kuvvetlewnesine 
meydan verdiklerini soranlara, 
son yirmi dört saat içinde gelen 
haberler bazı cevaplar vermekte. 
dir. 

Çünkü Alman büyükleri arasın
da bu mühim işe girişilmesi husu
sunda ihtilat çıkınıstır. 

Amerikan kaynaklarından ge -
len haberlere göre, Hitler hiç bir 
zaman bn teşebbüsten vazgeçme
mekle beraber, Alman askeri şef
lerinin iktibam eı!ilccek müşkü -
lata dikkati çekmeleri üzerine bu 
teşebbüsün bir müddet tehir edil. 
diği anlaşılmaktadır. 

Süper Mareşal Göring de müş
külatın azametini bilmekle bera
ber, Bitlerin noktai nazarına iş
tirak etmiştir. Şimdi İngiltereyc 
karşı yapılacak harekat planı bir 
kere daha gözden geçirilecektir. 

Bu ınüşküliıt şöyle bnlasa edil
mektedir: 

Bahri müsavat temin edileme
miştir. İtalya kendi hesabına çok 
me:;guldür. Almanyayı takviye e
dememektedir. Akınlar yapmak 
mümkündür. Fakat banlar kat'i 
neticeyi vermez. Büyük Britan;: 3-

uın müdafaası ise, her baknndan 
kunetlidir. Topyekün harbe gi
rildiği zaman, So\'ye!Lrin de baş
ka stratejik noktaları zaptctmcleri 
ınuhtemeldir. 
İNGİLTERE ÜZERİNDE YE.'<İ 

Bili HAVA MUHAREBESİ 
Alınacak neticeye kadar hava, 

deıı iz ,.e Afrikada kara çarpışma
ları devaııı etmektedir. 

LondraJan bildirıldii:ine göre, 
İtalvanlar harbe girdikleri gün -
den beri , laltaya 80 defa hava akı
nı yapnıo.şlardır. Bu akınlar esna
sında 12 İtalyan tayyaresi düşü. 
rüln1ils, 9 u üslerine döncıniyece!c 
halJe tahrip edilmistir. Bir İngiliz 
la~ .ı a. esi de düşınü,tür. Akınların 
bidayetinde insanca •aı·iat fazla 
iken, şimdi halk korunn1asıııı öğ
rcnd:tii için zayiat azahn ::,.;tır. 

İngıliz tay;yarcl ri de Bı-cn1cn
deki. tayyare fkbrika~InJ ycniJcıı 
bombalamışl:ır , yangınlar çıkar
mıslar, dokları tahrip etmişlerdir. 
AlınanJanın şiınali garbisin~eki 
birçok tay yrıre meydanları da ye
niden bontbalanıııı~tır. Hanıburg
daki benzin tafsiyclıaneleri ve Es
sendeki Krup cephane fabrikası 
da hücuma uğramıştır. Bu akında 
İng(lizler bir tayyare kaybetmiş. 
lerdir. 

Dün öğleden sonra, İngilterenin 
cenubu şarki sahıllcrı üzerine ge
le, Alman avcı tayyarelerile bir 
\ıa\• a muharebesi olmu~ ve bu 
muharebeye 60 tayyare iştirak et
mi•tir. Muharebede Almanların 
iki " vcı tayyaresi düşürülmüştür. 
Yalnız son yirmi dört saatte düşü
rülen Alınan tan arcleri allıyı bul
ınu~tur. 
AFRIKADAKİ ÇARPIŞMALAR 
Afrika cephelerinde de hava ve 

kara akınları devam ediyor. 

yecekler ve akşam üzeri Bükreşe 
döneceklerdir. 

Bu mülakatta Macaristanın Ro
manyadan talpleri görüşülecektir. 
Nazırların Salzburga davet edil
dikleri Bükreşte ilan edilmemiştir. 
Bitlerin bir gün içinde Transit -
vanya meselesini halledeceği tah
min olunmaktadır. Romanya mc
hafili, müzakcratın neticesini bü
yük bir endişe ile beklemektedir. 
Rumen devlet adamlarının avdet
lerind~ nazik bir vaziyetle karşı
laşmaları da mümkün görülmek
tedir. Macar matbuat ve radyola
rının kullanmakta oldui!u lisan 
bütün memleketi velveleye ver -
miştir. 

Romanya matbuatı da kuvvetli 
neşriyat yaparak, Transilvanya -
nın etnoğrafık bakımdan Roman
yaya aıt olduğİı.nu isabata çalış -
maktadır. 

Romanyadaki kanaat şudur: Al
manlar, Romanyayı şimdilik Sov
yet nüfuz mıntaka•ı dahilinde gör
ıııeğe razı oln1uş!ardır. Bitler, in. 
giltereye karşı taarruzu tan1am
laınadan evveJ, Avrl\jlanın bu 
kısmında vaziyeti aydınlatınak is
temiştir. 

Transilvanyadaki demir muha
fızlar ve bunlarla beraber hare -
ket eden köylü partisi lideri Man
;xu, Ruıncn devlet atlanıları yeni
den a.·azi terketnıeğc razı olduk. 
!arı takdirde, l'ransıhan)· anm ·fa
tiklıi~.~.ıi ilan edeceklerini açıkça 
beyan ctınişlcrdir. Bu zevatın, İn
giltcrcnin bu muh;arcbcyi kazana
cağı hakkındaki imanlarını açıkça 
sö;yler.tcleri çok ınanidar görül -
nıektedir. 

Trans;l ..-anyadaki Alman ekal
liyctleriniıı \.deri olan Rol Kral 
Karo! ile yoptığı bi.- mülakatta Al
man ekalli:reiinın Romanyaya sa ... 
dık kalacatını bildirm iş tir. 

BALTIK DE \iLE'ILERİNİN 
iLTiHAKI MESELESi 

Litvan.va. Lctonya ve &.tıonya 
mcd islcrinin Sovy<'t Rusyaya il
tiıhıJ< kararı verdikJC"ri malumdur. 
Bu kararı heyetler C!Öndercrto'.k 
· ·iM&2k s···· tler s ı'.ırasına da bil
din><:eklerdir. 

Sovyct matbuatı. bu kararı bu 
i; · rr.c.."llldketin kendi arzusu olarak 
ı:;ös tel'I?lcktc:dir. 

•Pravda· <>azctesi su sözleri söy
lüv0r: •Ballık momlcıketleri mu
kadderatlarını kendi ellerine al -
dılar. Em'lervalizmin UŞaklarını 
kıo"dular. tro~raksızlara toprak ver
diler. Baltıkta askeri tehlike ocak-

Bu harpte sabit olduğumuz bü
tün Alınan taarruzları son daki
kaya kadar fevkalade bir meba -
retle gizlenmişti. Esasen yıldırım 
harplerinin başlıca şartlarından o .. 
lan düşmanı gafil avlamak imka
nı da ancak taarruzun istik:ame • 
tini ve gününü gizlemekle elde e
dilebiliyordu. 
Alnınya için hayat memat me

selesi olan 1;· cırtin taarruzun kul
lanılacak ...;_,._, ... _.""l;,::." -: 111! kadar ifşa 
edilmesini ,o " lıamledebilirizJ. 
Yoksa İngiltereye yapılacak hü -
cumda yıldırım usulünün netice 
vermiyeceğinc mi hükmolunmuş. 
tur? .. 

Kan.aatinıizce BüyU.k BrP rya· 
nın isealine ancak !:ıldırını .,,.. · 
bile, y_ani kuvvetli baskınları _,_ 1 
lanabilir. Deniz hakimiyeti m.~ 
arrız tarafta olmadığından il4 
banılede yerleşmek ve denizaşırı 
nakliyatı temiıı edebilmek üzere 
tutulması zaruri olan köprübaş
larını ele geçirmek kolay değildir. 
Bu gibi ah\·alde taarruz eden tara
fın ilk hamlede tutmak istediği 
mevkileri behemehal düşmanın • 
dan g-izleınesi, hcnı de çok gizle
mesi icap eder. 

Alman ve İtalyan istasyonları
nın bir haftadanberi bir emrivaki 
şeklinde ilan edegelmekte bulun
du!dnrı taarruzun bir tehditten i
baret kalacağına da ihtimal vcr~
nıeyiz. Çünkü \'az;cçilıniş bir ha
reket icin Almanlarla İtalvanların 
kendi tebealarına boş ;aitlrrde 
bulunacaklarını zannctıncyiz. İcra 
olunamıyacak bir taarruzun vade
dildiği halde yapılamamasının bü. 
y-ük galibiyetlere alışmış ,.e alış
tırılmış olan kütleler arasında nta
nc\'İ ~arsıntılar yapacağını mih -
vcrciler çok ala bilirler. 

Bunları düşünerek diyoruz ki; 
milıvercilcrin İngiltereyc yapmak 
tasa\'vurunda oldukları taarruz, 
ilk zamanlarda bir ihraç hareketi 
ile başlaınıyacaktır. Kesif tayyare 
bücumlarile işe başlıyacaklar ve 
tahribat ve bombardıman tesirle
rile beraber hava hakimiyeti kafi 
görülürse ihraç hareketine iptidar 
olunacaktır. 

Yoksa böyle ilanlı, şatafatlı bir 
taarruz baslangıcile ihraç ameli -
yesinin muvaffak olması ihtinıal. 
leri zayıftır. 

----<>-----

içkili yerler 
larını ortadan kaldırdılar ve mem- (l inci salı;feden devam) 
l~•l<etlerine sulhu temin ettiler.• 1 " de cuma, cumarteis, pazar .ı?iln -

Gazetenin bu yazısı, Sovvetler !eri olmak üzere üç gün müddetle 
birli"inin Baltık memleketlerinin kapatılmıştır. 
.Ou ilti"hak kararını mo:nnuniyetle Maı;ıkadS:.:i kücük cütlik parlu 
karsıla~makta oldul7unu gösterir. ile, Belvü ve Halk bahcclerine de 
İNGİLTEREYE CELİNCE.. yıldırım cezaları kcsil.mistir. 
İngilizler, simdi uzun müddet REDDEDİLEN İTİRAZLAR 

haı•be dayanmak ve gün ııeçti.kçe Bazı iQkili ve içkisiz yerler sa-
faikiyeti elde etımek çarelerini a- hinlerinin 3 üncü sınıftan ikinci 
ramaktadırlar. Bunun için de il.<: sınıfa yahut 2 inci sınıftan 3 ün-
başta muharebcve sarfedilccek cüye çıkmak icin yaptııkları mü -
-ara meselesi gelm<!ktedir. Geçen racaatların halkın aleyhine oldu-
-ün İn "iliz Maliye nazırı vel'j!i.lc - Pı.ı görülerek dün be!edivode top-
rin arttırılacaitını bildirmiş ve nis- !anan i:'ktısat komis,.onu bunları 

Nicin • 
çağrılıyorlar? 

[Başmakaleden devam) 
savvurları böyle tebligat yolu ile 
tahakkuk edebilecek mi, yoksa bıı 
nevi tebliğler bilakis bir aksula
meli icap ettirecek mi bütün bun .. 
lar herhalde nihayet ağustosun illı: 
haftasına kadar ortaya çıkmış ola
caktır. Eğer, Balkanlılar şimdiye 
kadar kendi aralarıııdaki ilıtilıi.f
ları halletmek yoluna gitmiş vo 
bir yelf;ıare varlık teşkil edLbilmİf 
olsalardı hiç şüphesiz bugün ken
dilerine direktif vermek \ ·ey a teb
ligatta bulunmak hususu dalıa ~olı: 
güçleşmiş ve dalıa çok iht iyatı ica;ı 
ettirmiş bulunurdu. M \ıh aza, bı;
na rağmen Balkanlıların istikliil 
ve hürriyetlerini icabınôa kuv\.et 
ve şiddet tehdidi karsısında mü.. 
dafaaya teşebbüs etmeleri kararı
nııı bala baki bulunduğundan ~
la şüphe etmemek lazımdır. Belki 
Romanı@ dahi esa. ında itılafa 
müsait bulunduğu ve fedakarlığı 
kabul ettiği meseleler üzerinde biı 
neticeye varıuaktan daha ilcriyo 
gidecek talepleri reddetmek mev· 
kiinde kalacaktır. Herhalde Al -
manya veya İtalya Balkanlıların 
istiklal ve hürriyetlerini ref ve 
izale edecek bir yola gidemezler 
ve Balkanlılar da basit ihtilafların 
izalesi dışında hiçbir f,dakarlık ta· 
lehini kabul edemezler. Bunun 
içindir ki, Salzburgda ihtiyat ve 
teenninin hfikim bir rol ifa edebi
leceğini zannctınek in~ana biraz 
makul bir tehassüs gibi geliyor, 
bu takdirde mü1nkünse ve riza 
yolilc orta Avrupa ve Romanyaya 
müteallik ihtilafları Almanya vo 
İtalya bir Sov)ct itilafının da in
zımamı ile. halledebilirlerse Bal -
kanları kendi hesaplarına işliye
cek bir toprak mahsulleri ambarı 
haline getirecekler 'e lıüyiik da
vayı, yani c İngiliz \'C İngiltere 
cenlıesi. harbine başlıyacaklar de
mektir. Ancak, ekseri ·a: 

- Evdeki hesap çar ·ıyn uy -
nıaz .. 
Meşhur meseli bir hakikat oldu

ğuna göre bu takdirde de ne ol
duğu, ne olacağı, daha neler ola
bileceği şimdiden pek belli olmaz 
ve herhangi bir lıükıniin hududu
na şimdiden gircn1cz. 

ETEM iZZET BENİCE 

Beyoğlu asliye 
mahkemesinde 
<Bırinci sahifede11 devam) 

sikaveti üzerine Vc>hbi mahkeme
ye verilmiş ve 2 sene 10 güne mah
kıhn edilmişt.ır. Vehbi Al.eö bunu 
isitince: 

c- Ben şimdi sana gösteririm~• 
diyern" mahkeme salonunda ~'at

manın üzerine sal.Oııımıs ve vere 
yatırıp dö\unek istcınistir .. Bila
hare de kaı.ıma{!a vdtenen küstah 
mütecaviz jandarmlar tarafından 
yakalanmı.ştır. Bu ~Ül'I?lÜnden ~ 
layı da avrıca tecziye olunacak -
tır. 

Çocuklarını kiraya 
veren analar 
(Birinci sahifeden devam) 

riki usul ittihaz ettikleri anlaşıl • 
mıştır. Bu şekilde 3 yaşında 2 ço
cuk kıralıyan iki kadınla cocuk. 
tarını kiraya veren analar polisçe 
sorJJ'\lya çekilıniştir. 

Yakalanan 12 dilencinin arasın
da bir sahte topal ve bir de yalanet 
kolsuz bulunmuştur. 

"''~---

Berlin büyükelçiliği başkatibi 
Galip Ören bu sabahki ekspresle 
şehrimize gelmiştir. Bu akşam An
karaya gidecek olan mumaileylıin 
bir m;,..harririmize verdiği izahata 
göre, Bclcikanın istili.sı üzerine o
radan ayrılan talebelerden bazı -
ları tekrar Belçikaya dönerek tah- < 

sillerine devama başlamı.şla\'dır. 

"- Bazı kabzımalların iddia et
tiği gibi tarafımızıdan nıavnalar
da bırakılmış mal kat'iyyen yok
tur. Ka'.ızımal ı;nüştcri bulamaz ve 
malını satamazsa bunda bizim ne 
kabahatimiz vardır]. Hal hamal 
kadrosunun azlığı hakkındaki id
dialar da doğru değildir ve bun
lar kahzımallarla arantızaki bir 
ihtilaftan dolayı maksadı mahsus 
ile çıkarılmı.ş şeylerdir: Kabzımal
lar malların rıhtıın iizerindc hıra. 
kılmasını istiyorlardı. Bu geceden 
itibaren buna da müsaade ettik. 
.Mavnalardan dün çıkarılmadığı i
çin çürüyüp denize dökülmüş hiç 
bir mal yoktur. Denize mal atıl- 1 
ması zabıt varakasile olur. Eğer 
varsa; zabıt varakasını çıkarıp gös-

Cenubi Afrika üslerine mensup 
bombardıman tayyareleri Takab
ba - Suına yolu üzerinde bir itaL 
yan müfrezesini yakalıyarak ate
şe tutmuş, kamyonlarını ve mit
ra!yözlcrini hasara uğratmıştır. 

Bir bucuk vıl 
betlerini de ilan etmisti. redde1ımiştir. Yalnız yaz mevsi -

İnııiliz gazeteleri, hatta bu nis- minde çalı.şan ve ü • aylık çalısına ' 
[betleri az bulmakta, arttırılmasını mUOOE•ti bulunan kır kahve Vt! ~- ı 

Alman makamatı talebelerimize 
lii.zun ııclen her kolaylığı göster -
mektedir. 

Berlin elçiliğimiz Fransadaki ta
lebelerimizin vaziyeti ile de ala
kadar olmaktadır ve tekmil tale-
bcnıizin vaziyc_ti iyidir. . 

Sofya sefaretimiz katibi llbami 
Nurcn de ayni trenle şchrinıiı.c 
gelmiştir. 

Z'.ngal şırkc!i Tasviri 
Etkarı dava etti 

Zing-al şirketinin kereste fiat 
l'lrıncla ilıLilllr yaptığı ,.c tüccarın 
piya~ayı elinde tulnıa~ına scbe -
bivet verdiği ve iiatlarııı bir gün. 
de GU liradan 72 liraya çıktığı hak
k~_nd:ı Tasvir_i Ef~ar !'azete~inde ı 
gortileu neşrıyat uzerınc Zıngal 
şirketi tarafından ınezb.iır guzetc 
aleyhine dav:ı ikaıncsi kararia~tı
rılmıştır. 

-<:>-·-

Türk- Alman ticaret 
anlaşması imzal&ndı 
Türk - Alman ticaret anlaşması 

bueün Ankarada inızalanınıştır. 
Anla~manın imzasına kat'iyetle 

1 

bakıldığından ihraç edilecek mik
tarlar şimdiden leı.bit oluwnuş -
tur, 

tedir. 
Rutenvaya verilen muhtarivet, 

son günlerde Tral:l6ılvanvadaki is
tıklal harekellerınd bi• hamle ha
sıl etmistir. Halen Kraliyet müsa
viri olan eski başvekil Vaida Vo -
ivod, bu hareketin hasında bulun
maktadır. 

tersinler. l 
Bugün belki bir kısım domates

ler denize dökülecektir. Bunlar da 
n1üştcrisizli.ktcn çürüınü.ş, sahla- ı 
Ji11yacak domates1rrdir ve bizim 
vazifemiz müşkül:ıt çıkarmak de
t{il, n1üstahsilin ve satıcının hak. 
kını koruıııaktır.> 

Sult.anahmet 3 üncü sulh hukuk hı'i.-

kimliğinden : 

Ali Zıya tarafından Tahtaki:flede 105 
No. da kebapçı Alı aleyhine açılan da-
vanın gıyabi duruşroa:;ında: 1.1. aleyh 
Alinin bcrayı i~liklap mahkemeye gel-
mcsine aksi takdirde kaçınmış add.ile 
karar verileceğine ve duruşmanın 19/ 
8/940 saat 10 na talikınc karar veril-
ıniş olduğundan beş gün zarfında iti

raz edilmediği takdirde karar verile- ı 
ceği gıyap kararı makamına kaim ol
mak üzere ilfi.nen tebliğ olunur. 940/ 595 

RASİT RİZA TİYATROSU 
HALiDE PİŞKİN beraber 

25 Ten1mu7. pl!rşembc güni.ı aksamı 
Kadıköy , Su ı-C"yya b:ı.h<,·Psinde 

cOnlar ~rmlş müradıua~ 
Xonıcdl 3 perde 

Habeş;standaki Diredaoa tayya
re meydanına dört akın daha y·a
pılmış, bir hangar, diğer bazı bi
nalar tahrip edilmiş, yerde bir 
tan·are yakılmıştır. 

İn!l"iliz tayyareleri, bir torpito 
ref'!,katinde giden altı İtalyan va. 
puruna tesadüf etmişler ve bom
balar atmışlardır. İki ticaret va-
purunun ciddi hasıtta uğradığı zan
nedilmektedir. 
İTALYANLAR BİR TORPİTO 

VE BİR TAHTELBAHiR 
BATIBMIŞLAR 

İtalyan tebliğleri, şarkı Akde
nizde İtalyan talıtelbahirlerinin 
bir Avustralya 1.orpito muhribi ile 
bir tabtelbabiri batırdıklarını bil
dirmektedir. A~·ni tebliğler İtal-
yan tayyarelerinin Maltadaki ben. 
zin depolarında yangınlar çıka -
rıldığını, şimali Afrikada iki İngi
liz tayyaresinin düşürüldüğünü, 
itahan , ~yyarclerinin hiç zayiat 
vermedı.:lerini ilıi"e etmektedir . 

Komada gece alarm işareti ve
rilmiş, dafi bataryalar mania ateşi 
acmıslarsa da, bomba atılmamış
tır. Ancak batarya ateşinden yere 
dökülen mermi parçalarından bir
kaç kişi yaralannuşLır. 

TRANSİLV ANY A MESELESİ 
YARIN HALLEDİLİYOR_ 

Har.ıı vaziyeti bu şekilde devam 
ederkr,n, bir taraftan da siyasi gö
rüsmeler olmaktadır. Alman hü. 
kti~ıcti tarafından davet edilen 
Rqm..anya başvekili Gigurtu ve ha
riciye nazırı :\lanoilesko )"arın 
Sal~burg şehrinde bulunacaklar, 
ö.ı!.le \emclrini Hitlcrle beraber yi- 1 

istmnelkte veni bütcenin ınımele- zinoları da; cal.gu;ız gıınlerclc 10-15 
ketin müdafaa ihtiyaçlarına ta- kuruşa meşrubat vermenın alev -
mamile tetabuk etmesini istemelk- hinde bulunmu.şlar ve kazancları 
taclir. valnız çalaı!ı pazar günlerine mün-

İNGİLİZ OONANMASININ hasır kaldığından zivan ettiklerini 
VAZİYETİ söyliverek kendilerınin tarife ha-

Bir İngiliz denizcilik muharriri, rici tutulmalarını isteıni,,;lerdir. 
İn$liz donanmasının b~ü Bu<tiln bu müracaat tel.kik olu-
yaziyetini ııöııden geçirivor. Bu nacaktır. Fakat iktısat kaınjs.-u-
mıiharrire göre. İngiliz donanması nu e,as it>barile bu talebi verinde 
ha11bin bidayetindenberi 25 des - göl'I?lemektedir. 
trover kav'betmiştir. Harbin ba • YENİ BİR HİLE 
şında İn.gilterenin 175 destrov~ri Di"er taraftan kavmakamların 
vavdı. Bu rakam, kavıplara rag - kendi noktai nazarlarına göre la-
men, tezgahtan yeni çıkanlarla rifeleri tefsir etıınelcri de meno -
şimdi 183 e balii! olmustur. lumnuşlur. 

iNnir .TEREDF. FRANSA Bazı bahce ve ~•zino sah1oleri-
HÜKÜMETiNDEN SONRA nin \aaletta"in bir saz heyeti ııe-

ÇEK HÜKÜMETİ tirerek tarifelerdeki •calın zaıımm• 
E-ski Çeko.slovak CumlıuıTeisi nı tatbik ebmek istedikleri anla -

Beneşin İn.giltercde bir Cckoslo - sılmıstır. Halbuki bu zam yalnız 
vak hilıklımcti te!lkili hakkındaki marul ve isi.ınlerı tesbit edilmiş 
rr.üracaabine İn.giliz hükı'.ımcitnin ı dku"ucular zamanında alınabile -
muvafakat cevabı verdi.iti malf.ıın- celtinden bu hilenin önlen:ınesi 
dur. Bunun üzerine Beııeş, Cum- 1 kaymakamlıklara bildirilmiştir. 
hurrcisli Ci ini uhdesine alarak veni ı • ı ı • • ı ı • • ı • ı • ı ı • • • • ı • ı • ı • 

bir kabine t~il etmiştir. E. Sadi Tek 
Beneş bu münase'betlc gazet - TİYATROSU 

cilere beyanatta bulunarak de - Bu gece (Bostancı) iskele gazino -
mi.ştir ki: (Ü k ' d ) ~ Bu tannna, İngiltcrcnin kü- swıda (Afacan) yarın gece s ü ar 

Beylerbeyinde. çiJk milletlerin istÜ<:liıl hakları için ı ..;;;:;:,;:;;..;.;._4~...,....,,,..,..,,,,..,,.,..,,..._., 

sonuna kadar mücadeleye azmet- !berat ııorluitu·vfrzünden. sifaıhi iza-
mi,ş oldu);gna yeni bir delilıdir. hat venmak üzere Amerıkaya gitti-
Çelooslovak ordusu ve tayyareci - iti ve Ruzveltle kıoııustuitu "azı! • 
!eri miiş\erek mücadeleye vardım mıştı. Bullit Fransaıda bır F8$İ711Il 
ioin şimdi burada bulunmaktadır.• idaresinin kurulırmıvaca1Tını ve 
Beneş müttefiklerin nihai zafe- Fransanın vine eSki Fransa olaralk 

rine itimadını da bir kere daha kalacağını ;:rna eder sözler de ;"Öy-
teyit ebm iştir. lrnniştı. 

BUI.İT AMERİKA YA Ha>buki bazı Aımerikan gazete-
GİTTİKTEN SONRA kri, Peren l"riikı'.iınetini Amerika-

Amcrikanın Fransadaki St'.'firi nın be"enemi-·ecel!ini ifade eden 
Bulitin te]J(raf ve telefonla muha- yazılar yazmai!a başlamı.slardır. 

• 
aonra 

Mardin - Beşiri civarında Ra -
man daitındaki petrol lahıarriyat.ı. 
yeni bir safhaya ııirıniştir. 

İlk açılan kuyunun veriım ka
biliyeti giinde 15 tonu i:Julınııstllı' 

Elde olunan bu ham petrolün 
yüzıde 25 i benzın, yuııde 30 u da 
petrolü ihtiva etmektedir. Mı>m
leıketimizin günlüık ihtiyacı 500 to• 
oldu,i!undan bu sahada ı:ıcvd'eroev 
30 .kuyu daha açılacaktır. Ve boheı 
kuyunun tesisatı 300 bin Tü:ri<. li-
rasına mal olacaktır. • 

İlk partide y-eniden 3 - 4 kuyu 
açıhııası 'kararlaştırılımıştı.r. Bu iş 
1,5 yılrla Homal olunacaktır. 

Diiter taraftan Ilatayda açılan 
kuıvuda da faaliyete devaım olun
maktadır. 

Romanya, Loadra 
sefirini çağırdı 

(1 inci sahifeden devam) 
dir. Maaımafih Londradaki Rı.mıCJ 
mahfillerinde ııöyle~ine ı..t're. 
Romanya halen 1ıuei1iz garantisini 
reddettikten sonra, Bükresteki 
yeni hariciye nazırının L<ındra el
çiliğinde deitiş>kli:k yapması hıç da 
garip ol'.nıyacaktır. 

YENİ SEFİR 
Bükreş 25 (A.A.) - Reutcr a -

jansından: 
Öğrenildiiıine göre propaganda 

nezareti müstesarı ve Romanvanıı 
eski Ankara büyük elçisi B. Sto • 
ica'nm yakında Romanvanın Lon 
dra orta elcilii(İne \ayin edilmesi 
muhtcım.eldir. 
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Mücevherat satış ilanı 
lstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden: 

Teşhır 

No. 

591 / l 
591 /2 
591 / 3 
592/ l 
592/ 2 
593/ 1 
593/ 2 
594 

Dosya 
No. 

39/ 405 

• 
> 

39/ 285 
> 

39/ 200 
> 

39/294 

39/306 
39/330 
39/357 

> 

Hesap 
No. 

Borçlunua 
lam! 

90737 Halline 
> > 

> > 
71391 Meri 

> > 
72825 Orhan 

> > 
~2789 Mlhriver 

78052 Hızır 

83609 Halit 
89892 Hatice 

> > 
89912 Mes'ut 

Rehloirı cinai 

Bir roza yl!zük 

Bir roza yüzük 

Sandıkça 
tahmin 
edilen 
kıymet 

Lir• 
10 

Dilrt altın bilA!zik (biri kmk) 

05 
65 

Bir rou yüztık 80 
İki altın bilezik 150 
Bir roza yüzük 12 

Bir pırlantalı yüzük 12 
Bir elmaslı saat (tepesi .,., biı ~ 

taıı yok,\ 
Bir altın saat 60 
Bir pırlantalı gerdanlık 120 
Bir pırlantalı ,.Ozt\k 12 
Bir gümüş tatı::ka 05 
Bir roza iğne (bır taşı yoJ:) 

59G 
597 
598/1 
598/ 2 
599 
600 
601/ I 
601/2 
602 
603/ 1 
603/ 2 
604 
605 
606 
607/ l 
607/ 2 
608 

39/ 358 
39/ 360 
39/ 364 

89959 Ebrukeman Bir altın saat 
70 
20 
25 
25 
90 
70 
30 
70 
50 
50 

609 
GJO 

> 
39/378 
39/ 382 

> 
39/ 385 
39/ 386 
39/ 403 
39/ 404 

> 

39/ 406 

39/ 413 
39/ 313 

90006 Nezahet 
> > 

90186 Mehmet 
90276 Baha Esen 

> > 
90382 Seniye 
90425 Havva 
90720 > 

90734 Süleyman 
> > 

90742 Halide 

34791 Fevziye 
78702 Ayşe 

'T\nt:anda isimleri yazılı borçlular 

Bir roza madalyon 

Bir elmaslı saat (bir taıı yok) 
Bir çi.t:t roza küpe 

Bir a1bn b~Iez ik 

Bir roza madalyon 

B ir roza bilezik 

İki altın bilezik 
Bir altın saat 
Bir roza tek Ul$ ybzük 

İki a ltın bilezik 

Bir pırlnnt:ı.h pantantif (dön 
parçası ve ik i taşı yok) 

Ü ç altın yüzük 

İki alhn hurda bilezik 

Sand1ğa olan borçlarını borç 

250 

35 
70 

12 
22 

senedi 

Ağız, Boilazın her türlü iıtilıaplarlle Grip, Kızıl , Kızamık ve emsali intani 
hastalıklarda ağız , boğazın antiseptisini temin eder. 

Çlınkü diş bakınu için Rida diş suyunun mahlfılünde fuça ıslatılır, fırça

nın mihanild tesirilc dişlerin temizlenmesini, müstahzarın mayi halinde bulunması 
itibarile de fırça akabinde gargarası diş ve diş etlerin.in en derin yerlerine ka
dar nüfuz ederek antiseptik hassasını yapar. Diş çıkarıldıktan sonra, diş apsele
riDde, akıl dişi iltihaplarında mahlfililn ılık olarak gargarsı bu iltihapların şitası
m temin eder. Sun'l dantiyelere güzel bir koku verir ve bunların antiseptik ola
rak istimai.ine hizmet eder. 

Deniz Gedikli Erbaş orta okulu 
müdürlüğünden 

1 - Doğrudan doğruya Donanmaya sevk ve gedikU erbaş olmak üzere orta 

okul mezunlarından tensip edilen miktarda talebe alınacaktır. 

2 - Yaş haddi 15 den büyük ve 19 dau lcüçük olmak IAzımdır. 

3 - MüracaaUar nihayet ağustos sonuna kadar Ksımpaşada deniz gedikli 
okulu müdürlüğülle yapılmalıdır. 

4 - İlerde Türk donanmasında gedikli erbaş olarak dcnizle.rdc çahşmak 

sureti.le hem memleketine hizmet etmek ve hem de hayatını milltemmelen temin 

etmek isti.yen orta okul mezunu gürbüz ve .kuvvetli Türk gençlerinin bir an 

evvel kadromuz dolmadan okula müracaat ederek kayıt olunmaları ve diğer 

prtları öğrenmeleri chemmiyeUe ilan olunur. c6493> 

1 lnha..rıar U. llüdürlüS)ünden: 1 
1 - Mülredat listes i mucibince 7 kalem elektrik tesisatı levazımı açık ek

siltme usulile satın alınacaı. hr. 
II - Muhammen bedf'lı 565 lira muvakkat teminatı 42,37 liradır. 

III - Eltsil\me 29/ Vll/ 940 p0"3rlesi günü saat ı O da Kabataşta Levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komi~yonunda yapılacaktır. 

JV - Lü;te sözü geçen şubede görillebilir. 
v - i steklilerin tayin olunan gün ve satte yüzde 7,5 güvenme paralarile 

birlikte mezkCır komisyona gelmeleri ilfln olunur. 6472 

mucibince ödememiş olduklarından 3202 No. lu kanun hükmüne göre her biri 

hakkında başlıyan takip hesabile rehinleri ayrı ayrı satışa çıkarılmıştır. Re· Cinsi 
b.inlerin ne olchığu_ hesap, takip ve dosya reh in teşh i r numarası her borçlu-

* * Miktarı Ekıiltme Şıklı 

günü 
30/VII/ 940 pazarW.-

Saati 

nun Jsmi hizasında gösterilmiştir. RehlnJerin 13/ 8/ 940 tarihine kadar Cağa- K.l~sör 

lunda Sandık binası içindeki camekanda teşhir edileceğinden istiyenler Musannif 

görebilirler. RehinlerWı açık arttırmas1 14/ 8/ 940 tarihine müsadil çarşamba 

günü Sandık tarebndan İ•tanbul beleruyesi mezat dairesınde (Sandal bedeste
ninde) yapılacaktır. Borçlular ve rehin hakkında ayr1 ayrı ilfln mahiyetinde 

olmak ve borçlular ile alıcılarm sat.ışından ba:...eri tc.-m.i.n edilmek üzere il3.n 

olunur. (6522) 

Yüksek deniz ticareti mektebine 
talebe kabulüne dair şartlar 

1 - Mektebin tahsil müddeti, lise ve yüksek sınıflı olmak üzere altı senedir. 

Yatılı ve paraS'ızdır. Gayesi ticaret &emHeriınize kaptan ve makinist yetiştirmek

tir. Mektebe kabul olunan talebenin giyimi, yiyimi ve sair hususatı mektep ta
rafından temlh edilir. 

2 - Mektebin bu sene yn.lnız lise birinci sınılına talebe alınacaktır. 

A - Alınacak talebelerin orta mektçbi bitirmiş olmaları ve yqlannın 15 den 
19 dan bü;yillc olmamaları sarttır. 

B - Orta okulu geçen sene bi~ olanlar arada seçen bir senelik zamaru 

ne ile geçirdiklerini tevsik edeceklerdir. 

3 - İstekilleıin mektep müdürlüğüne karşı yaucaklan ı.tidalarına aşağı
dairi veailtalan raplıederd< lağu:;to. 1940 tarilıiııden itibanm pazartesi, çarşamba 

ve cuma günleri sabah saat 9 dan 12 ;yq ve öileden sonra saat 14 den 17 ve ka
dar müracaat etmeleri. 

Siyah kurşun kalem 

Kopye kurşun kalem 

Battal çizgili kA. 
Kalın makine kil. 

İnce makine ka. 
Tezkerelik kAğı t 
Küçük karbon kAğıl 
Battal zarf 
No. 7 zart 

Takrirlik zarf 

No. 5 mı>ktuplulı: zar! 
Zamk 

İstampa 

Sicim 

Yazı mflkine yağı 

Ağaç kalem ıapı 

Sarı kalem ucu 

Kırmw mürekkep 

Sabit toz milrekkep 
Küçük masa rapti.re 
Büyük maşa raptiye 

Toplu ijne 
Sünger Uğı<lı 
Yazı makme lastiği 

1000 adet 
10000 > > > 
20000 > 
20000 > 

100 Top 
2500 > 

. :ooo > 

2500 > 
1000 Kutu 

30.000 adet 
80.000 > 
80.000 > 

200.000 > 
2000 Şişe 
200 adet 

tOOO yumak 
400 Şişe 
500 adet 
1300 > 
200 Ş~e 

200 paket 
1000 kutu 

> 

> 

> 

> 

31/Vll/ 940 
> 

> 

> 

> 
> 

l/VIJI/940 
> 

> 
> 

> 
2/VllI/9(0 

> 
> 

> 
> 

500 > > 

2500 > 3/Vlll/940 
10.000 adet > 

~00 > > 

> 

> 
> 

• 
> 
> 
> 
> 

> 
> 
> 
> 
> 

• 
> 

> 

> 

> 

> 
> 
> 

> 
> 
> A - Hüviyet cüzdanı 

B - Aıı kiğıdı I - Sartname ve nümuneleri mucibince yukarıda c1ns ve 
C - Mektep ıehadt::bıaD".esi veya tasd.ilaıamesl WJahut bunların mu:ıad- yazJ.lı kırtasiye levazımı pazarlıkla satın alınacaktır. 

u 
14.30 
15 
15.30 
'18 

16.30 
14 

14.30 
15 
15.30 
ıe 

16.30 
14 

U.30 
15 
15.30 
1e 
14 
14.30 
15 
15.30 
16 
18.SO 
10 
10,30 

11 

miktar lan 

dak örnekleri. ıı - Pazarlık hizalarıoda yazılı ııün ve saatlerde Kabataşta levazım ve 
D - Polisçe tasdik edilmiş i,Yi hal kAğıdı mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

III - Şartname ve nümuneler sözü geçen şubede görülebilir. E - VeWerinln i2ahlı adresleri ve tatbik imzalan 
F - Altı adet ltartonsu. folograf c4X6> eb'asında 

4 - Yazılma ili 28 Atustaıı lHO pazartesi cününe kadard:r. 
Kayıt olunan:ann 28 Ajustos 1940 çarşamba günü sıhhi muayo 

IV - İsteklilerin pazarlik için tayin olunan ıı:ün ve saatlerde tekili ede
cekleri tiat üz.erinden yüzde 7,5 güvenme paralarile birlikte moz.kUr kom.is-

pılması ıçin sabah saat •8> de mektepte bulunmlan lizımdır. 
5 - Fatla tnbilflt için Orta.köyde mektep müdürlü.ğüne müracaat olunmalı

dır. İstanbul.dan gayri mahallerden yapılacak müracaaUara, matbu cduhul bilgisi> 

gönderilir. 
Muhaberat için posta pulu gönderilmesi lhınıdır. .6273> 

yona müracaaUarı. •6006> 

Sıahip ve neıiryatı idan eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 

Basıldı~ yer: SON TELGRAF Matbaası 

1 Askerlik işleri 1 ___ , 
327, 328, 329 
doğumlulara 

Eminönü verli As. şubesinden: 
Talim ve teril:Jiye dolayısile sev

ke tabi ıbulunan 327, 328, 329 do • 
e:t.mılulardan 1 iandar.ma sınılfl ba
ri,..) clii'rer sınıflara mensup sa~ -
laıın sakat, islfum, uavri islam ihti
yat eratın bElheınehal şıı!:ıeve mü
racaatları ilan olunur. 

Elminönü asl<erlik ŞU\besinden: 
Sulbeııniz:in 5//1636 sırasında ye

delk toocu tei\ımen (16345) Musa 
oalu 311 dbğumlu Ziyanın cdk a
cele olarak <ııheımize mÜ<"acaati. 

* Sevk artığı kalan 
316 - 333 lüler 

Fatih adkerlik su.besinden: 
Geçen celpte SIC'V'k artığı kalan 

hk askerlik :v alJllllamış 316 - 333 
(daıhil) doi!uımlu su'Vari sınıfına 
ıım>DSUP eratın aSkere sevlkedilnnek 
Ü'l.el"e hemen şu:bemiU! müracaat
ları ilan olunur. 

Üsküdar birinci sulh 
hukuk hakimliğinden: 

Üsküdarda Karlıkbayırında Ha
remiskelesi sokağında 16 No. lı 
Hanede Ay~ 

Hazinenin Kayseri hastanesinin 
932 senesi teftiş hesabatı netice -
sinde ( 49 lira 64 kuruş) borcunu
zun tahsili davasının cari muha
kemesinde yapılan tebligata ve 
zabıtaça yapılan tebligata rağ -
men ikametgiıhınızın meçhul bu
lunduğu anlaşılmıı; ve 15 gün müd
detle ilanen tebligat icrasına ve 
muhakemenin 11/9/94-0 Çarşamba 
günü saat 15 e talikine karar ve
rilmiş olmakla davetiye makamı
na kaim olmak üzere ilanen tebliğ 
olunur. 940/524 

Üsküdar birinci sulh 
hukuk hakimliğinden: 

Üsküdarda Ayazmada Asmalı so.. 
kakta 11 No. lı hanede maliye me. 
muru Turgut: 

Hazinenin leyli ve meccani ola
rak okumakta olduğunuz teknik 
okulunu biliıseben terkettiğiniz -
den dolayı 3467 No. Jı kanun mu
c~bince ödemekle mükellef oldu
ğı.ınuz 14-0 liranın tahsi,li davası
nın cari muhakemesinde gönderi
len tebligata ve zabıtaca yapılan 
tahkik,,.ta göre ikametgiıhınız meç_ 
bul bulunduğu anlaşılmış ve 15 
gün müddetle ilanen tebligat ifa
sına ve muhakemenin 11/9/940 
Çarşamba saat 14 e talikine karar 
verilmiş olmakla davetiye maka
mına kalın olmak üzere ilanen teb-
liğ olunur. 940/205 

1559 Hicri 

1 
1356 Rumi 

Cemaziyelihir Temmuz 
19 12 

1940, Ay 7, Gün 207, Hıdır 81 
25 Temmuz PERŞEMBE 

Vakitler Vuati 1 Ezani 
Sı. Da. Sa. n. 

Güneş 5 50 9 16 
Ö~le 13 20 4 47 
İkindi 17 17 1 44 
Akşam 20 32 12 00 

1 
Yatsı 22 27 1 53 1 
İmsak 3 43 7 10 

lancıklarından bahsedexken ağlı
yordu. 

Bu gözyaşları Sultan Cemin ye. 
di sene süren esaret ve felaketi es
nasında döktüğü en elim yaşlardJ. 

[~il HIRSIZ KiM? il~] 

1'o. 124 Yazau: M. SAMİ KABAYEL 

Papa, Sultan Cem'e kendi dinindea gayri 
bir memlekete niçin geldiğini ıordu 

Papa, daha, evvel gönderdiği ta
limatta da, Sultan Cemin Vatikana 
yerleştiğini, orada bir şehzadeye 
layık muameleyi gördü~nü ha -
her vermişti. 
Şehzade Cemin daimi surette 

nerede ikamet edecegi şüpheliydi. 
Romada nu kalacaktı?. 

Yoksa, başka bir yere mi gönde
rilecekti. Papa, Sultan Cemin da
ha ziyade Komada emin olarak ka
labileceğine kanidj. 

Binaenalevh Papanın fikri gıı
lebe çaldı, Sultan Cem Romada 
kaldı. Bazı kardinallar şehzadeyi 
Komada bırakmağa taraftar de • 
ğillerdi. 

Papa memnundu. Şövalyeleri 
tebcil edjyordu. Sultan Cemi hap-
sederek Türk donanma.s.ını atıl 

bir hale geHrıliklerini, Su.itan Be
yazıdı adeta haraca bağladıklazını 
büyük bir hizmet olmak üzere te
lakki e:vliyordu. 

Papa sekizinci İnosan Sultan Ce
me karşı da samimi iıli. Su.itan Ce
mi resmen kabul ettikten üç gün 
sonra hususi surette davet etti. 
Sallan Ceme kendi din.inin .ıı•yri 

bir memlekee niçin geldiğini sor
du. 
Şehzade cevap verdi: 
- Gavri millete gelmek maksut 

defcildı. Rumeline ıı;eçmeğe Rodos 
kavminden yol i.st~dim. Ahti pey. 
mania Rodo.•a geldikten sonra Ro
dos kavmi ahitlerine vefa etmeyip 
antların bozup beni yoluma git
meğe komayıp yedi yıldır ki hap
•ederler. Hele bari şimdi sizin hu
zurunuza geldik. Alemde adli ve
dadınız söyle.Ur. Her yerden dad 
ü:tiyerek bunda gelürler. Biz dahi 
mazliımlarız. Hususa ki gariple -
riz. Dünyayı deninin gerginliğin, 
elemin, mihnetin çektik.. Rodos 
kavm.i kendi habis vücutlarına 
liiyık bimürüveUik eylediler. Uma
rız ki sizler dahi za tıkerimüşşanınız 
veçholan adlü insafınızı yerine 

getirip bu mihnetzedelere rab.me
dip Mısıra anama ve oilaııcıkları
ma gönderilınekliğime himmet e
desiz .. dedi 

Sultan Cem, bu sözleri söyler -
ken heyea.n -.e teessür içinde im. 
FatilWı. ııehzaıleııl uuımıdan ve oi-

Artık tac, taht, saltanat, hiçbir 
şeyd~ gözü yoktu. Anası ve evlat
ları gözünde tütüyordu. 

Pana müteessir oldu. Bu fJ'<İ ta
lihsizlik onu da dilhun etti. Seki
zinci İnosan, Fatihin oğlile beraber 
Vatikanda gözyaşları döküyordu. 
Bir müddet aralarında bir sükiın 
hasıl oldu. 

Papa tatlı sözlerle Sultan Ce -
min meyus kalbini tesliyeye ça -
lıştı. Mısıra gitmek meselesi Pa • 
panın en ziyade zihnini işgal etti. 

Papa bunun üzerine: 
- Bu M1sıra gitmek sallailat 

sevdasından geçtikten sonra olur .• 
Amma sjzin devletiniı hakkına En 
g\irüse varmak hayırliıdur. Ve hem 
anlar size unla taliplerdir, ragıp
lardır. dedi. 

O ııün Papa ile Sultan Cem ara
sındaki mü lika t bu sözlerle neti
celendi. Papa Sultan Ceme hür -
met ediyordu. Onu ziynet ve ihti
şam içinde gezdiriyordu. 

Hakikaten, Cem Sultan Komada 
fevkaJade rahath. Şövalyelerin 
yaptıklazı eza ve cefa yoktu. 

Fakat, Cemin ruhi hayatında hiç 
bir tebeddül yoktu. O, yine bir 
mahpuıı hayatı geçiriyordu. Bil • 
bassa; şehzadenin muhafa78sı için 
yü:ı.lerce kişi etrafında geziyordu. 
Bunun da sebebi, Cemin hayatına 
kasılic;in hariçten teşebbüsler vu. 
ku bulması idi. 

/Devam~ va~) 

-
Yazan: Iskendcr F. SERTELLi 

Kalktılar.. Köşkün iç kapısına 
.ııeldiler. Hizmetçi kapının eşi~in. 
de ayakta duruyordu. Memurları 
tekrar önlemek istedi: 

- Ev sahibi yokken, içeriye na
sıl girebilırsiniz?. 

Cemal bey, Seherin ııöğsünden 
itti: 

- Haydi, çeneni tut. Biz, hırsız 
dejiiliz. Polis memuruyuz. İstedi
ğimiz zaman, istedi~uniz yere gi
rebiliriz. 

Hizmetçi kadın sırtüstü yere 
devrildı. 

Cemal ve muavini üstünden at
layıp, merdivenden yukarıya çık
ımağa basladılar. 

Cemalin muavini bir ayak sesi 
duymuş gibi. kulak kabarttı: 

- Şu karşıki odada tıkırWar 
var, üsta<i! . 

- Evet. Ben de duydum. 
- Kimin tıdası acaba burası? 
- Neriman harumuı yatak odası·. 
Bu sırada hızmetçi kadın mer

divenleri IDtişer iki.şer atlıyarak; 
üst kata çıkm~tı. 

Cemal, Sehere sordu: 
- Kapı açık mı?. 
- Hangi kapıyı soruyorsunuz? 
- Şu odanın kapısını?. 
- Hanı.ınefendi giderken, oda. 

sının kapısını daima kilitler. A
çık degildir . 

Cemal bey kapıyı yokladı.. A
cılmadı. 

Aşk ve macera romanı: 7 2 

- İçerideld tıkırtıları şeytanlar 
mı yapıyor?. 

Hizmetçi kadın hfilii sivil me -
mur!arı önlemek istiyor ve esld 
sözlerınde ısrarla: 

- Evde kimseler yok ... 
Diye bağırıyordu. Yıldırım Ce

mal ve muavıni, kapısı kilitU olan 
odanın boş olmadığına ve içeri -
den sür.meli olduğuna inanmış -
lard:. 

Cemal Bey, tekrar Seherin göğ. 
sünden ittı: 

- Art:k veter. Bu maskaralığa 
nihayet vereceğim. Şimdi yolda 
rasladığım avukat Haluk bey, bi
raz önce burada Nebahatle görüş
tüğünü bize söyledi. Hatta Neri
man hanın\ın Şehsüvarla birlikte 
Anadoluya kaçtıklarını da ondan 
öi1rendik. Sen balfı Neriman Ha
nınun Boğaziçindelti teyzesine ve 
Nebahat Hanımın da ni>anlısile 
beraber lstanbula gittiğini söylü
yorsun!. Şimdi yalanlarım meyda
na çıkaracağım. Haydi, kapıyı kır. 
madan, bana hakikati söyle ... İçe
ride kim var"!. 

llizmetçi kadının telaşı ,gittikçe 
artıyordlL 

Cemal Bey kapıya dayandı.. 
- Söylemezsen, kapıyı kıraca-

bm. 
Hizmetçi kadın: 
- Söy lıye<:ek söı;üm yok. Bildi

ifüıizı yapınız. diyerek, bir kenara 

latanbul Zıraat mektebi ıatınalma 
komisyonundan : 

Cinsi Miktarı Fiatı ilk teminat 
Kilo Kuruş Lira 

Ekmek •oooo ı 0,25 307 .5o 

Zeytinyağ cAyvalik> 
Sabun cAyvalık> 

Makarna «'irmikli> 

Şehriye «irmikli> 

Un «baklavalık> 

Mangal kömürü 

Meşe odunu 

Gürgen odunu 

Kok kömürü 

Motorin 

Benzin 

1000 
1000 

1500 
300 

2000 

5()00 
300 Çeki 

50 > 

70 Ton 

65 
37 

29 
29 
17 

5,50 

320 
320 

2300 

12 
35 

76.50 

64.65 

104.62 

120.75 

229.12 

İstanbul ziraat mektebinin yukanda yazılı ihtiyacının açık eksiltmesi 10 P' 
uzatılarak 3/ 8/940 cumartesi ıünil saat 10 a bıralalınıştır. İsteklilerin Beyoıl' 
İstikl.Al caddesi 349 numarada liseler muhasebeciliğine belli saatten evvel y&tıra
caklan ilk teminat makbuz ve ticaret odası vesikası ile birlikte ayni yerde toPll" 

nan korrti:,.--yona müracaaUarı ve evsaf ve şartnameyi hergün me:zkür muhasebl' 

cilikte gö~üp öğrenmeleri. c6519> 

1STANBUL BELEDİYESİ İLANLARI J 
Üsküdar - Kavak yolunun tevsii dolayısile Kandilli mezarlığından bir kı5J1ll' 

nın yola kalbi icabettiğinden yolda kalan mezarların alakadarları taralından ~ 
beş gün zarfında kaldırılmadığı takdirde beledjyeee nakledileceği ilan olunur. 6sıJ 

Mühendislik kursları duhul imtihanına 
girece-.., fen memurlarına 

Teknik okulu l\'lüdürlüğündcn: . 
5 ve 6 Ağustos tarihlerinde okulumuzda yapılması mukarrer muhendısı.iJ 

kursları duhul imtihanına İstanbulda gireceklerin yüksek Vek.aletın k~ndile~ 
vaki tebliğ yazısı ve üıpatı hüviyetlerine medar olacak vesaik ve ikişer adet vilt"' 

torya eb 'adında fotograrıarı ile birlikte nihayet iki ağustos 940 akşamına kaci.u' 

okula müracaatla imtihana kabul karneleri almaları ltızım geldigi ve kameıetl 
olm1yanların imtihana kabul edilmiyecekleri ehemmiyetle Htın olunur. (6478) 

GAYRİ MENKUL SATIŞ İLANI 
Beyoğlu sulh mahkemeleri haşkıitipliğiodee : 

Nuriye ile Nazmi, Nesime, Nazife, Rukiye, Remzi ve Ra!etin şayian ve nıüt" 
tercken mutasarrı.l bulundukları Be-yoğlunda Feri.köyünde Karakol sokağırıd• 
esl~i 24/ 24 mükerrer yeni 18, 1/18 No. He murakkam olup arkasında 112 rnett' 
murabbaı etrafı duvarla muhat bir bahçeyi müştemil 113 metre murabbaı ars$ 

üzerine .in$a edilmiş zemin katında bir dükk:in, iki oda bir koridor, bir mutfsr. 
bir hal.3 ve birinci katında bir sola dört oda bir balkon bir mutlak bir baflt° 

bir hala ve ikinci katında bir sofa dört oda bir mutfak bir haHi ve bir bantD"" 
dan ibaret beden duvarları k3gir bölme duvarları kısmen k.'.igir kısmen bağd3&f 
her katında terkos suyu ve elektrik tesisatı bulunan Uç kallı ve maa müşternilıt 
tamam1 5100 beş bin yüz lira kıymeti muhammenesinde bir aparlıman §uıyuı.ııt 
.izalesi zımnında açık arttırmaya konulmuştur. Birinci açık arttırması 14/8/g.44 
tarihine tesadüf eden çarşamba günil saatı4 den 16 ya kadar Beyoğlu sulh mal>' 
kemeleri başkA.tipliği nezdinde yapılacaktır. Artllrma bedeli muhammen k.Jyrnettd 

yüzde 75 şini bulmadığı takdirde en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üı•~ 
ikinci arttırma 29/8/940 tarihine milsadif perşembe günü saat 14 den 16 ya kad 
icra ecllerek en çok arttırana kat'! olarak hale edilecektir. Birik:mia ve ihale ıarJll 
hine kadar birikecek bina ve belediye vergllerile vakı! icaresi hı..edarlar• 1' 
tellaliye rüsumu ile 20 senelik taviz beıleli, ihale pulu ve tapu harçları mü~~ 
riye aittir. Arttırmaya iştirak edecek kimselerin gayri menkulün Joymell 
muhammenesinin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey akçesini veya millt bir b . 
kanın bu nisbette temjnat mektubunu getirmele.ri prttır. Art.tırmn bedel.il1~ 
kendisine ihale olunan taralından ihale gününden itibaren verilecek mühlet i(lJl1 
de mahkeme kasasına ödenmesi mecburidir. Aksi takdirde ihale .feshediJereW1 
kendisinden evvel en yüksek tekillte bulunan kimse arzetm.iş olduğu bedelle a1J 
mağa raz.ı olursa ona ihale edilecek ve o da ra:zı olmaz veya bulunamazsa heJTlC 

on beş gün müddetle arttırmaya çıkarılacaktır. Yapılacak ilin alAkadnrlara teblil 
eclilmiyecektir. Müzayede sonunda en tok arttırana ihale edilecek ve her ıki bı:ıid: 
birinci ihale edilen kimse iki ihale arasndaki farktan ve zarardan mes'ul tutu 1 

Jacaktır. İhale far1tı ve geçen günlerin )'ilzde 5 faizi ayrıca hükme haoct kr.l"' 

maksızın tahsil olunacaktır. İpotek sahibi alacaklılarla diğer al3kedarlann ga~dı 
pıenkul üzerindeki haklarını hususile faiz ve masrafa ve saireye dair olan iddj~", 
larıru evrakı milsbitclerile 20 &ün içinde satış memuru olan mahkeme başkAtiıbi-' 
ne bildirmeleri !Azundır. Aksi halde baklan tapu siclllerile sabit o1n1adıkça sauf' 
bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklaFdır. Müzayedeye iştirak edenlerin bil• 
tün şeraiti kııbul etmiş ve evvelden öğrenmiş ve bilerek gayri menkule t.alip bll"' 

)unmuş oldukları addedilerek sonradan :itirazları mesmu olamıyacağı.ndan satıl 
gününden evvel gayri menkulü gezip görmeleri ve fazla maliımat ahnak istiYdJ."" 
lerin 9J9/29 No. ile mahkeme b3,3kAtipliğine müracaat etmeleri il~n CJlw1ur. 1 

çek ilmi> ti. 
Cemal bey çok uğraşmadı .. Oda

nın kapısı açıldı .. Kapı kilidi kırıl
mı~tı. 

ünden Cemal, arkadan muavini 
içeriye girdiler. 

Cemal Bey birdenbire: 
- O ne?!. 
Diye bağırarak, ağzını bir karış 

a~tı. 

Neriman hawm baygın bir hal
de yatakta yatıyordu. Yerde bir. 
çok boşalmış içld şişeleri vardı. 

Cemal bey, muavinine: 
- Bu, sahte bir uyuyuştur. 
Diye mırıldanırken, Nerimanın 

horultuları Cemale cevap veriyor 
gibiydi. Nebahatin annesi öyle dal
gın ve baygın bir halde yatıyordu 
ki ... 

Cemal, karyolanın başına so -
ık.uklu: 

- Neriman hanım .. Neriman ha-
nım ... 

Bir defa, bir kaç defa seslendL 
Neriman hanun cevap vermiyor, 
ölü gibi yatıyordu. 

Cemalin muavini karyolaya e
Rildi: 

- Müsaade ederseniz kalbini 
muayene edeyim .. 

- Haydi durma. 
Muavin kulağını N erimanw göğ

süne kıoydu: 
- Çok anormal .. 
- Nabzına bak ... 

Muavin, genç kadının kolunu tut
tu.. ve saatine bakıırak: 

- Bir dokoora ihtiyaç var. 
Diye söylendi. N erlınanın yüzü 

sapo;arıydı .. Kanı çekilmıı;, .cıözle • 
rinin altı kar~tı. 

Cemal B"v korktu. 

939/29 

Telefona koştu.. j 
- Allo allo .. Polis merkezi :mi 

orası?. Ha, komiser bey siz misi• 
niz?. Ben Yıldırım Cemal. Neri • 
man hanımın köşkündeyim.. :ı-Ie
men bir doktor gönderiniz buraya· 

Neriman hanım acaba farkında 
olmıyarak zehirlenmiş miydi?. 

Muavin: 
- Fazla içld içmiş olsa gerek .. 
Diyor ve yerdeki şi.>eleri gözdell 

geçiriyordu. 
Cemal beyin beyni birdenbirf 

durmw;tu: 
- Kafam işlemiyor azizim! Bö1' 

le bir vak'aya ilk defa raslı.yoru1Jlo 
Yarını saat evvel biz bahçede ikell 
ıbu pencereden bir hayalet ııörell 
gözlerim herhalde beni alaa tnıa• 
dı. 

--Evet. Ben de görmüştüm perı• 
cerede dolaşan o gölgeyi. 

- O halde bütün bu baygınJılC• 
aradan geçen şu kısa zaman içinde 
vu.kua geldi. Pencereden baka!I 
hiç şüohe yok ld, Nerimanın keII
disiydi. • 

Muavin birdenbire ayağa kalktı· 
- Karyolanın kenarında bir er-

kek terligi var... ' 
Cemal bey yere göz attı: • 
- Evet. Nerimamn kendi ter 

liğinin yanında bir de erk~k ter• 
1.i_ği. .. Tuhaf şey bu. .. .. . 11' 

- Belki de pencereden g-0ru.1c 
bir erkek gölgesiydi. 

- Olabilir. 
- Şlındi ne yapacağız?. 
- Köşkü araştırmalıyız .. Şc~· 

süvar burada olsa gerek. 
Muavin ka.pıy a koştu: ol 
- Hizmetçi kadın meydanda Y 

ın.wamı varı 


