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ETEM İZZET BENİCE 

Harbin taafiye•i 
en az iki yıl 

iıidir 
= ........ 
~l~any~ sonbahara kadar 
d~t 1 netıceyi ala"!adıi!ı tak
dı~de harp talihi Inıı:ilizlere 

0 necek ve muharebenin 
:~sfiyesi en az daha iki yıl 
urecektir. Her geçen ıı:ün 
Dıubakkak ki Almanyayı za
Yıflatıyor ve İngiltereyi dev 

.:dımlarile kuvvetlendiriyor. 

!_112.an: ETEM İZZET BENİCE 
Alman b" 

ın·ıı. . Ya ır taraftan kendi e-
"' "'rıne ·· larkı A gore orta ve cenubu 

Cilderke:rupayı !•nzim gayretini 
ceyi "e h hır .. Yandan da asıl neti
tnı lesi er türlü mu'iadder niza
İn&ili h "e .tayin edecek Alman -

ilen'·· arbı .olduğu gibi duruyor. 
uz logılte · · t"l" · · es•slı te .. renın ıs ı ası ıçın 

Alınan d şerus vukua gelmemiş, 
daki teh:Y •t .. şefinin son nutkun
etınemi \· ıt f~~I sabasına intikal 
lifi kadş ır. Gunler bu şekilde geç
İngiliz ~r 1bazı Avrupa haberleri 
da ıur: a •rına hücum hususun
lhmarı •o askeri ricali arasında 
kaydeı: ıne:"cut olduğunu da 

r 
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' 

,• 
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1H ,,fo 

Romanyanın 1914 deki ve bugünkü vaziyetini gösterir harita 

İngiltere için 
ayda üç bin 

tayyare 

Besarabya ve 
Bükovinalı 
yahu diler 

Dün 20 Alman 
• 

tayyaresı 

düşürüldü 

=======-

HAV ACILIGIMIZIN iNKİŞAFI 

Şehrimizde de paraşütle 
atlama tecrübeleri yapılıyor 

Salı günü vilayette 
--- 1 

Milli Şef 
Bu sabah da deniı 
köşkünde istirahat 

buyurdular 
l\1illi Şef İsmet İnönü bu sabah 

Florya deniz köşkiinde istirahat 
buyurmuşlardır. 

Reisicumhurumuz dün akşam 
saat 18 de otomobil ile Florya ci. 
varında bir gezinti yapmışlar ve 
Havayollarının Yeşilköy istasyo
nunu ziyaret ederek yeni tayyare 
meydanı inşaatını tetkik etmiş -
!erdir. 

BAŞVEKİLİN DÜNKÜ 
M:EŞG UI1İYE'11İ 

Baş\·ekil Dr Refik Sa;vdam dün 
öğleden sonra Ankarada Cumhu
riyet Halk Partisi Genel merke -
zine giderek Parti işlerile bir müd
det meşgul olmuşlardır. 

lnönü 

'1 

büyük bir toplantı var 
kampı yeni mezunlarını verivor 

Bir para>ülçıi grupu 

l'e hiicu ektedırler. Yani İngiltere. 
ltııyanla ına taraftar olanlar ve ol
tar olanı' "ardır. Taarruza taraf
)~nların 3bın başında Bitlerin olnıı· 
J?D&in b ~şıod~ da Mareşal Gö
dir. Tabiiu undugu bildirilmekte
~· ıttüd 'f taarruzun yapılmama
kulatını a aa edenler bu işin müş.. 
~kdirind:t ademi muvaffak.iye! 
• ~r anda "• ıı_zanıloıış herşeyin de 
&ini takd" hır arada kaybedilece
dir. ır "e mülahaza edenler· 

Amerikada yeni fabri
kalar İnşa edılecek 

Beş gün içinde 
Romanyayi 

terkedecekler 

lngiliz tayyarelerinin 
hakimiyeti artıyor Hükumet be '<ar

lık vergisi için 
layiha vermiyor 

Sadece Vekaletler 
mutaıaaıaruıı uııaıraııer 

Trak,·ada dduPu ıtLbi şehri.mız
de ve Eae mrnta.kasında da cpara
<iitle atlama• tecrüıbeleri yauıla -
caktır. 

ya gelen kız ve erkek tayyareci -
leriııniz vali ve mevki kcrnutam 
ile hükfımet erkan· halk önünde 
muvaffakivetli atlanınl~r vaımus
lardır. İngiltereni 

l~Y~lıberi hi 0 Avrupa harbi baş
lakıs her ç Yıpranmadığı ve bi
kUuvvetıeof;~~eb" rüo biraz daha 

z •dalarını gı . ır hakikattir. İngi
Vadao ve d n _ışga)i ise ancak ha
llarbin ha eı:ıu~~n .. kabil olabilir. 
l\lnıao h şıo a ustünhik gösteren 
tilizlerıe 8"~. ku~vetleri bugün İn. 
'•Yılabilir ~sa"ı vaziyete gelmiş 
hresi h · . alnız 2354 Alman tay
edildiğ' a.r~ıo başındanberi imha 
tına .~ gıbı Yine İngiliz meobala
ln~ilf:re 1~4 Alman tayyaresi de 
liir. il •ahıllerinde d~ürülmüş
tİindij~~-~ ~ukabil İngiltere geceli 
Yare ~·ut." f_aaliyet içinde tay
llartiıİe X •ı:ı ~ıbi yalnız son bir 
llıotörü ~erıkadan 12,000 tayyare 
•tıniye b: ~~ ve bunları monte 
AvUstral ş aınıştır. Diğer taraftan 
İngiltere Y:, Kanada harıl harıl 
hreci Yet~s~bıoa tayyare ve tay. 
daya b"ır '1Şhrmektedirler Kana-.. Yı f " IUere ıo 000 zar ında imal edilmek 
"• daha \

8 
• tayyare ısmarlanmış 

•Yda bunı •ıran zarfında birinci 
teslinı olu •rın 2700 ü İngiltereye 
~\·ustraıy:~ştur. Diğer taraftan 

a \·e llind~ anada, cenubi Afri-
tiril ıstaod · d"d · en İrnp a şım ı en yetış-
88Yısı 24 OO~r~torluk pilotlarının 
Denız k 1 geçmektedir. 

Dı a uvvetJe . 
ol nı·a nırı de . rıne gelince, Al-
d •~ın dörtte ~ 1~. kuvveti yoktur; 
Dıe 'Dıha edil mi(~ de şimal harbio
ı.·"'ının Alın Şhr. Frao"z donan-
an, bert anlara yardımı im 

ki •raf ol · -... •nannıasıo unm_ustur. Italyan 
~<as ı hu~·· ıok Ad.rıyatikteo çık-
tıı ·· hun ü 
1 uınkün dc"ıd · şartlar altında 
~rı, hiicuın f~ ır. ~ep. deoizaltı
~akıasınan lları ile Ingiltereye 
lııık' ıo ve aske k h anı da . r .çı armanın 
•ın h4k" Yoktur. lngilterenin 

d". '•hil ".'.' deniz kuneti hem 
nıj "J ınudafa t hk ' 
d nı it. A . a a -in1atı buna 
<ılarındak·l nı zamanda İn aitiz a-

sa\· 1 tnunt e 
"ısı da ·1 a7 am ordunun 

lıııştır. ,Ollo.ooo uıı ii,tüne çık-
Göru··ı·· · ı uı·or '-' 

g, tereye 1 .. "'• Alınanyanıo in _ 
.mu 1ucunı 
h "•ffak ol u "e hu hücumda 
eın de gav ~·~~ hem kolay değil, 

ha,,. k rıınumkündür ç·· k'' s· uvveıı . . un u 
tıs .chnistir· ;rı~de tevazün tees-

i"v~ _değ\ıdir e~ız kuvvetleri mü. 
ngılız ord ' ıhraç yapılsa bile 
~~lhıi bo~~kher türlü ihraç kuv- [ 
~hılj tnuk kuvvette ve gayri 

~•dır. "u··1."Y•se adet üstünlüg"ün
oıı·· ., un b 
t uııe Ketir" . u mukayeseler göz-
r~~•hbüsü ~lı:ce lngiltereyi istila 
dıc~li Veya a ımından Almanya 

1." 1 htiliıf 1 kumandanları arasıo•ıınıdır. ~aması~ tabii addetmek 
Dıııhakkak . m~n ıse mutlaka \"e 

Diiuı. lnı:ıltereoin lehindedir. 
~adeıı ~~~~ her. t~dü hayat ve 
bıuazzaın delerını elinde tutan 
denizlerde ~og!I~ ~mparatorluğu 
~assa İstif kı hakımıyetinden bil
~ada "e b •de ederek her gün ka 
i'"lrl avada de d ı · -ltı •tınıakt v a ım arıle ha. 
arşı he~ ka, A1n1anyanın birhıe 

olrııak Y•lu u~vet ve vasıta sahibi 
lneltte.ıır B a inkişaflar kaydet. 

CD~ una mukabil Almao
vamı S üncü sahifede) 

--
Amerika Maliye Nazırı 

bütün kolaylıkların 
gösterileceğini söyledi 
Vaşington 26 (AA.) - Maliye 

nazırı B. Morgentau yapmış oldu
Rıı bır beyanatta. hlrlesik Ame -
rılka hükWrıetinin İnı:iltereye yap
mış oldu2u muazzam siparişler .. 
den maada, ayda 3.000 askeri tay
yare mübavaa edebilmesi icin IA
zııın gelen sühuleti yapacaihnı söy
lemiştir. 

Nazır sözlerine r lyle devam et
miştir: 

•-Bu anl~alar yeni fabrika
ların inşasını ioabcttirmektedir. 
İngilizler, bu fabrikaların inşası 
için lazım gelen m"oalıi!i verecek
lerini vadettikleri gibi, imalatın 
kfı.ffesini milba vaa etme iri de de
ruhde etııni.şlerdir. Hazinemizin, 
harbiye ve bahriye nezaretleri bu 
teşkılatın yapıl!ınas. hususunda 
taırnamen mutab•k bulunmakta -
dırlar. Bu yeni fabrikalar, Birleşik 
Aımeri•kaya senede 50,000 den fazla 
tayyare imal etmek imkanlarını 
verecektir.• 

Zanaltında bulunan 
112 yahudi tecrit edildi 

Bükreş 26 (A.A.) - Besaraft>ya 
ve Bukovinalı Yahudilere oolis 
ı:m-:ırif.qt;.1o ya:pıla.n bir teblif.l<:. be.~ 

J!iin zarfında memleketi teııket -
meleri emri verilııniştir. Bükreşte 
bu emir, yalnız altı diız kişiye şa

mil olmaktadır. B ından maada, 
Ruıınanvada ka1ınıs oldn cenubi 
Bukovinalı olun zan altında bu -
lunan müteaddit Yah~diler Rumen 
maka:ınatı tarı:dından t~ vkif edile
rek Transilvanyada Miercurea 
Cinculu kampında tecrıt edil.ıniş -
)erdir. Bu suretle tevıkıf edilen -
lerin adedi 112 kisivi bulmuştur. 

Romanya Kralı Demir 
muhafızlarla görüştü 

Bükreş 26 (A.A.)- Kral Karo! 
dün başlarında Horia Sina olmak 
üzere demir muhafızların şefleri
ni kabul etmiştir. Murahhasların 
Krala vermiş oldukları muhtırada 
birlik partisinin idare meselesi 
mevzuu bahsedildiği zannolun -
maktadır. 

Dünkü muharebelerde 
beş lngiliz avcu 

tayyaresi de düşürüldü 
Londra 26 (A.A.)- Re&men biL 

dirildiğine göre, dün nakliye kafi
lelerine karsı yaııılnııs olan Alnn7 
lar esnasında 2U Alman tayyaresı 
diişürülmüştür. Beş İngiliz avcısı 
diışmüştür. 

Hava Nezaretinin bir tebliği, 
dün öğleden sonra ve akşam üstü 
diğer 11 düşman tayyaresinin de 
imha edildiğini bildirmektedir. Dü
~ürülen yirmi tayyarenin birisi ha
va müdafaa topları, on tanesi de 
Spitfire ve Burricanes tipindeki 
tayyareler tarafından düşürül • 
müştür. Bu harekat esnasında beş 
avcımız düşmüştür. Düşen tayya
relerimizio mürettebatı kurtarıl. 
mıştır. 
Macarlarlarla anlatmamız 
Budapeşte 26 (A.A.) - Macar 

Hariciye N azırmın daimi vekili 
Vaerneeı ve Budapeşte Tiirk mas
lahatgüzarı Ömer, hukuk ve tica
ret işlerine nı.ütedair müznkerat.ı 
adliye ve konsolosluk itilafoame. 
sinin tasdikine ait vesikayı teati 
etmişlerdir. 

Ankara 26 (Hw;ı;si muhabiri -
mizden) - Meb'us Sülevman Sır
rının bekrlardan Vd!!ı alınması 
haık!kındakı kanuni teklifı haık -
kında burada hakim olan kanaaı. 
bu teklifin evvelce de bir çok mti
naka.sava yol açt.e"ı hakkında ka-

(DEVAMI 3 •incü sahifede) 

Bu tecrülbelcr •İnönü kıınnoı• so
nunda icra olunacaktır. 

Kamo nihayetinde kız ve erkek 
~araşütçüleri:miz crrup ııruı:ı şah
rimize \'e İmnire ~idec~klerdir. 
Diğer taraftan dün K~nvada da 

paraşütle atlama tecrübelerı va -
IJUJU~~~Li, 

4 motörlü bir tayyarr ile Konya-

Şekere vesika 
konulacağı 

doğru değildir 

ŞEHRİMİZDEKi TOPLANTI 
Hava kurumu azalarının sansı

nı arttırmak ve şehrlm·zde de ha
vacılığı inkişaf ettırmek üzere salı 
vünü sehrimızdı: de \'8linir; reisli· 
j!10UC U....t'rU...'\. LJil ... t>'~H'-J yapııa-

caktır. 

H~kfımet Çukur 
ova pamuklarını 

satın alıyor 

İki beynelmilel Stok ve pancar zeriyatı Ticaret Vekili Adana 
çok boldur tüccarlarile görüşecek • 

sergıye resmen Memleketimizde şeker stoku -

k d 
• nun aaldığı ve aybaşından itiba-

iştira e eceğız ren şekerin vesika ile eatılarağı 
hakkında bir şayia çıkarıldığı gö_ 

Viyana sergisine iştira- rü~~~u;; mahsusıa çıkarıldığına 
kl·mı·z de hükumetçe şüphe ohnıyan bu yalan ve gülünç 

şayia tamamen ası1sızdır 

t tk "k 1 uyor Halen şeker şirketinin elinde e 1 o un uzunca müddet ihtiyacımıza yete-
7 eyliılde Belgratta ve 15 eylfıl- cek kadar şeker mevcut olduğu 

Aşçı buhranı ve bir ihmal yüzünden ... 
de Selaoikte açılacak olan beyneL gibi yeni yıl pancar mahsulü de 
milel sergilere resmen iştirakimiz bir yıllık şeker ihtiyacımızı karşı-
kararlaştırılmıştır. lıyacak miktarda bulunmaktadır. 

Adana 26 (Husus) - Hüküane
tın, Çukurova ve İçel de tüccar e
lınde satılmadan k1l:nış olan pa· 
muk stnklarını satın a'mai!a ka
rar verdiği haber 3Jınmıştır. Bu 
mesele için aliıkadhrlcrln ve tüc
car1arla yapılacak bciyük bir top
lantıva riyaset etmı·k üzeıc Tica
ret Vekili Nazmi 10pç,ıoğlunun 
bugün tavvare ıle Ank: radan seh
rimıze geleceği zannedilmektedir. 
Çiftçı hükümcıt.in bu l ~rarından 
dolavı son derece memıoundur. 

Tekmil lstanbul lokantaları 
~apanmak tehlikesinde! 

1 eyliılde Viyanada açılacak olan 1 -;--;--;--;,;-;;-;.,, ________________ ;..;;;.--.-.-.;;-;-;;-

sergi~·e de iştirakimiz hükumetçe I• 
tetkik olunmaktadır. 

Dün yapılan büyük toplantıda ne kararlar verildi 

iki çocuk ağır 
surette yaralandı 
Yol üstünde 1000 kilo 
çalınmış demir bulundu 

(Yazısı 3 üncü sahifede) 

Şehrimizde ahçılık ve lokanta
cılığııı iflasa doğru sürüklendiği, 
ahcı buhranının gittikçe arttığı 
hakkında yapılan şikayetler ço -
ğalıııışlır. Hatta bir çok bii"ük lo
kanta '" müesseseler şehrimizde 

mütehassıs ahçı bulamayınca Bo
lu ve emsali yerlerden ahçı ııetirt
meğe teşebbüs etmişlerdir!. 

Yeni usta ahçı yetişmemesi ve 
1ian'atın başlıca meselelerinden bi
ri olan bu mesleki işle lokantacı. 

tt2J#i*1·tJı!JBJkll#!#iı 
Manş denizinde 

Mans denizinde Alman hücum 
botlarırun müessir !aaliyete baş -
ladıklarını dün haber aldık. Bu 
haber her bakımdan manidardır. 
Bir Alman hücum botunun olduk
ça büyük bir nakliye gemisini tor. 
pilleı·ip batırdığını, diğer iki bo
tun da kafile halinde seyreden 
nakliye gemilerine saldırdıklarını 
Londra istasyonları söyledi. 

Batırılan nakliye gemisi tekba
şına giderken torplllenmiş. Yani 
Yanında torplto muhripleri ve 
üstünde karakel tayyareleri yok
muş. Bunun için hücum botu işini 

hücum botları 
kola) ca ııörnıüş. 

Ka! '!c halinde seı·rcdeıı gemile
re saldıran diğer iki hücum botu, 
kafileye refakaı eden torpito muh
riplerinin ve tayyarelerin müda
halesile torpil atacak menzile ka
dar giremeden çekilmişler .. 
Şu tafsilattan anladığımıza göre 

Almanlar İngiltereye yakin, Manş 
sahillerinde elde ettikleri deniz 
üslerinden istifade ederek, düne 
kadar tahtlbahirlerle yaptıkları 
deniz harbine hücum botlarını da 
llave etmek imkanını bulmuşlar
dır. (Devamı 3 UncU ia..bltede) 

1 

Jar cemiyetinin hiç alakadar ol -
maması yüzünden harcıiJem ye
meklerimiz güodın güne nefase
tini kaybetmekte ve ahçı ismi al
tında yeni piyasava. Çıkanlar da ~ı==================~s 

(Devamı 3 üncQ sahifede) 

'I KISACA l 
Para ile değil sıra ile .. 

Bir vakit Alman tayyareleri sık 
sık düşman &a) dıi:ı ha mi arda do
laşıyor \'e yer yer dehşet saçıyor
lardı. Buna mukabil İngiliz tayya. 
releri de sadece beyanname atışı 
ve fotoj:raf çekişi uçuşları yapıyor
lardı. 

Halbuki, şimdi Alnıanyada ge
celi gündüzlü İngiliz ta)'yareleri
nin ziyareti ye birer birer Alman 
fabrik

0

alarınm yandığı ve harap 
olduğu ı:örülüyor. Alınan tanare
leri ise İngiliz adaları üzerinde an- \ 
cak düşü)·or ve diişürülüyorlar. 

Bizin1 mahutla bu vaziyet üze
rinde konusu,·orduk da: 

- E bu iş böyledir. Para ile de_ \ 
ğil1 sıra ile .. di:yerek i13\e etti: 

- Daha hele dur bakalım nder 
olac~ neler .• • • 

Makineye ve
rirken aldığı
mız telgraf ha
berlerini bun
dan .böyle da
ima 3 üncü sa
hifemizde ve 
Son Telgraflar 
sütunumuz da 
bulacaksınız 

ÇERÇEVE 

Ya kup 
Holandadaki elçiliğinden va. 

tanına dönü~ü n1iinasebetilc, 
dostum ve üstadım Yakup Kad
rideıı bahsctınek isteriın. 

Büyük edibin elçilik baya(~n: 
da, Tirana, Prag ve Lahey gı~ı 
bulunduğu üç devlet merkezı
nin de işgal kuvvetleri tara -
fından lağvedilişini, bu sütun
larda latife mevzuu yaptığım 
hatırlardadır. 

Şahsının da, kaleminin de 
izzetine inandığım, büyük çapta 
san'at ve fikir adam1nın başın
dan geçen tesadüf, o zaman baş. 
ka kalemlere de niikte zemini 
teşkil etmiş; fakat kimse, Ya
kup Kadri gibi, kendi milleti
nin en uğurlu e\·latlarından bi
rini uğursuzlukla anmak kü -
çüklüğüne düşmemişti. 

Şahıslar için uP.ur, ancak 
kendi milletleri hesabma diişü
nülebilir; ve bu bakımdan Ya
kup Kadriyi, Türk milletinin en 
uğurlu evhitlarından biri teJiik_ 
ki etmekte bata yoktur. 

Yakup Kadrinin bulunduğu 
üç yabancı merkezin de işgali 
- ki basit ve tabii bir tesadüf ha
disesinden başka birşey dei:il -
her ~eye rağınen bana, dostu -
mun ve üstadımın alel8delikler 
serisinden insanlara nazaran ne 
kadar fark taıild.ıiını gizliden 

Kadri 
gizliye ib tar ediyor. Evet, bu 
basit hadiseyi ben, Yakubun ÜS· 
tün ~ahsivcti çerçevesinde nıü
talea etmekten zevk duyuyo • 
rum. 

Sebeplerini ve neticelerini as
la bir fizika kanunile göstere
mesek de, şahsiyet sahibi in -
sauların, en basit bavat tecelli
lerinde bile ayrı ve esrarlı bir 
ifade sahibi olduklarını inkar 
edebilir miyiz?. 

Elbette ki sefir Yakup Kadri, 
meslekten yetişme sefir Hadi
münoas efendiye nisbetle bir 
başka ifade sahibi olacaktı. 

Ahmet Haşim. Yakup Kadri 
için c kafası haşhas dolu ...• de
memiş miydi?. Ha~im, Yakuhun 
aziz kafasını da, •ÖZ gö\·desini 
yeınis ve bitirn1i~ bir kartal ...• 
diye tasvir etmisti. 

l\lutlaka ardından {e,·kaliıde. 
likler sürüklcn1esi Iiızın1 g-elcn 
bu ha lıaş gibi şahsiyetli ada -

- nıın, kendisi \.'e ınillcti içiıı en 
keskin uğur olduğunu kabul et
tikten sonra 1 yine sakaya yer 
vereceğim: 

Yakup Kadriyi, edebiyatımız
da olduğu gibi politikamızda da, 
sahibini mesut, fakat düşmanını 
bedbaht eden, bir yeni ve milli 
silah gibi kullanabiliriz. 

.NECİ.l' FAZD.. KlSAKÜREJI 
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DURGUNLUK 

lL\VASI!. 

Afmanyada, artık, haftada iki 
gün balo ve cglence tertip edil -
n~c.!i iııc müsaade çtlonı.ş ! Bu, ha
yır lı bir haberdir. Çünkü, muha
rcbclerın bun.dan böyle dUt"dı.ığııı
na delalet eder. Zaten kaç gündür, 
İngilte•eye taarruz bahsine dair 
liıf yok!. Fakat, bu sükut ve duc
gunluk havası, şiddetli bir yağ
muraan evvelki hava ırudr, yok
oa. tabü sükünet midir?. İşte, bu 
hır mesele.. 

Ki:mbilir, dıünya, daha ne kadar 
yağmur, dolu, Lrtıııa ııörecek!. 

ABDESTHANE 

İHTİYACİ 

Şu bizim Kerestecilerde.ki se1>ze 
halinın garip bir talihi vardır. Hfil 
yapılırken bir de aobdesthane ya
p;Jmaoı ıcap ettiğini unutmuşlar. 
Kimbilir, yapan mlınar, ~k nazik 
ve kibar bir adammı.ş ki, huzuru.. 
nuzdan uzak, böyle birşeyin la
ıkırdıs.ıru dahi etmemiş!. 

Fakat, ihtiyaç bu. .. Tabü 18z.ım 
oldu. Neyse o civarda hır abdest
hane yapıldı. Yalnız 4 ay evvel 
tamamlanan abdesthane heni.iz 
yeni açılabi.hniş, çünkü, bu ~ama
na kadar su ve elektrilt tesisatı ya
pı!amaımı.ş!. 

Yahu, buraya ~n su, halis 
Taşdelen midir ki, bir türlü. bulu.
naınaınııf?. 

BEKARLIK 
VERGİSİ 

Bekarlardan vergi aıımnası. bah
si tekrar tazelendi Bir havadise 
göre. maliye encümeni, bu işi mu.. 
vafrk b~! 20 yaşından 45 ya
şına kadar kadın, erkek herkesten 
vergi alınac.nk:. 
, Bekarlar düşünsün!. Fakat, ben 
oak.yonmı, şu gtinlerde evlenen 

evlenene!. Hatta, vairitli valıitsiz, 
miinaeebetli .ınünasebeUiz, ha= -
lıklı ha.nrlıbız, dıiiışiinC'?.li düşün

cesiz, ahlJı. Mrrlsız, lleYdalr se'V'da
IU herkes~!. 

Bence, bekarlardan vergi dıelil. 
aklsızca iz.divaç yapop eonra aile
sini ve kMdisini per._ eden~
den Ce2& ahnaJa! 

KARPUZUN 

KABOOU!. 

ArtaciaşJinıZ ?e atabeyiıniz Biir
han Felek bir yazı Yll2Dil!lf; 
Şükredelim ki .karpu2 ~ 

diyor. 
Karpuz olmadiğına neden llJi::re

divoc, pek: anlıyımııadım 
Karpuzun içi hazan kırmızı, ha

zan sarı, hazan da beyudı.r. Yen
dikten sonra, kabuğu, başkaları -
llin ayağının altına konur. DeniH 
düşerse, banyo mevsiminin geldi
j!ine delalet eder. Kurabiyeye ben
zemekle iftihar eder. Kıymetine 
gelince: Manavlarda ateş pahas... 
nadır. 

Keşke, bazı ln&a.nlar, kal'pw: ka
dar kıymetli olabilaelıer!. 

isMiLE 
11-fÜSEMMA 

Şam f·<;tığı diye sokaktan al<ll
ihmız fıstık, hakikatte Ayintap vi
liy<!timizde çıkar. Ayıntaptaki fıı;
trk müstahsilleri, bu leziz madde 
isminin böy li! gadre ugramaSına 
OOiilüyorlar.ıruş!. 

İmnile müsemma olmıyan her 
şey gadre uğramış telaloki edile -
cekse, daha ne mağdur zavallılar 
gösterilebilir. 

Me.;eliı Eınlnönü meydanı!. Bu 
meydanın önü şhndi, hiç de emin 
hır yer değil.. Kazadan beladan 
canı.mttı hemen Allah sak!a~ın!. 

AHMET RAUF 

r----·---------------------------"' ı A vry jpaı ll=llaırbl ırıı ı i"ll lçft ırıdlelfil ı 
~ J 
Fransız donanmasının 

talisizliği !.. 
Fransa bu harpt'C old~ ~i, 

_geçen ha!'Ple de birçok _gemiler 

ka ~1betti. Acalba Fransaıun ~en 
harnteki deniz kavihı ı·e<:lir? 

Jiltn.·e la dört saffı harp ııemisi: 
J)lt)ü\.°t:"L1 .ı.u ıı~ .. ..,., "" .... ._ .,.... ... ..,._u. 

lede bir mayıne çarptı, battı. Dieer 
üçü: Danton. 19 mavıs 1917 de 
San - Pietro da battı. Gaul<»s, 27 
illkıkanunda Eı:ııe denizıncie; Suf -
fren de 26 sonteşrin 1917 Portekizin 
ı<a~birıde battı. Bunların üçü Al
mau deniza!ıWarı tara ından tor -
pillenmislerdir. 

Batan Fransız kr\JVazor lcri kaç 
tane<lır? 

Amiral Oharner, 8 sulıat 1916 da 
Be:yTut !:imanı açııklaru;da bir de
mzaltı tarafından torpillendi. 
Ellıaurcnaul, 14 i.lllfınun 1917 de 
Kefalonyada bir ~an denizal -
tısı tarafından batırıld•. Dupetit -
'Ilhonars, 7 nisan 1918 de Brest a
çız·nda bonlile çarotı. Leon Gam
'bctta. 27 nisan 1915 de, bir deni -
zaltı tarafından Adrly-.til:te batı
rıldı. Kleber de 27 haı:iıan 1917 de 
Brest limanı ai!zmda Alman de
nıza.ltıları taTafmdan b.ıluıldı. 

Kaç torpido muhri~i zayi et -

Cebelüttarık kayasının 
· yüksekliği 

Alı.deniz.in anahtan olan ve bo
ı?Ün biıüin dünyanın dikkat na -
zarını üzerine reık.en Cebdüitarı

.kın kocaman bir ikav ":lan ibaret 
olıdUı(<u malilın. Fa'kat bu kaya -

L--1-- --~1-... ı.. .... u .. ~..._. ~ 
liyor musunuz? 

Ool< eski zamanda bu k«va. Af
rika sahiline bi.ti<oik iıdi. Sonra 81/Y
rildi \~ bıo"aı: açıldı. Cet:düttank 
!kayasının vükıseıtlii1:i tamam 425 
metredir. İsoanva arazLC\lfk\ ince, 
ensiz ve kurmal. ve batakhlı: bir 
geçitle hatlıdır. ~an yuka -
rıva ka-dar her ranta tt>plarla mü
celıhez ol.an Cel:ıel.übt..ıı:ık, İngil -
terenin en m&lııhkeıın, en kuvvetli 
bir müdafaa veridir. 

tiler? 
On üıç .• 
Y denizaltilan? .. 
- Dokuz.. Mariotte, Çanaltlı:a -

lede Lurie, Pola limıanında, Sap,hj:r 
Çanal*alede, Joule Canakkale m&

yine çaroarak battı. Turkuvaz, 
Marmara denizinde zaptolundu.. 
Manye, Foucault, Arion ,.c Lirce 
20 eyluı 1919 da battı. 
Fransanın ~"ıf;ıettiği bu 30 haııı 

sefinesirııden 20 si AJkdenizde. E
ge denizlerinde lıe.tmıştır. 

edebi romanı : 

1 G ö z ~!:ı ~ZET BENiCE 

"'-----------------------~ Sekiz senelik karıma ve 
altı yaşındaki çocuğuma karşı 

hiçbir gün yalan söylemeyi ve 
lolambaçlı yollardan gitmeyi dü
ıUmncmiş olan adam artık düzen
ıazın başı oldu!. Çaya gidiyorum, 
:in=ava gidiyo~ gezmeğe ııi
ciıy..ırwn, eğlenceye gidiyorum, 
Naranın pe.şine katılıp bölye her 
yere gidiyor, her yere çıkıp giri -
vc-rı .m; fakat bütün bunları karım 
bilr- yor!. Halbuki, ben bu kadın
s ı bır gün gezmek için sokağa bi
le çıkmamıştım. Meğer insanlar ne 
kadar ccğişik ve ne kadar çabuk 
.bı zulmıva "1«hkilm şey !ermiş!. 

Eoer vçryuzündc bır gün kirnse
nın Kımseyc iti:ınadı kalmaz..sa ve 
msanlar tekb:ışına vefasızlığın ço
rag "da çırpınırlarsa haklı ve ye
rınt!e olur. 

Çayda birçok c.elikanlılar vardı. 
Genç ve bekar erkekkr. Naran 
hu.' !arın bırçoltu ile tanışıyor. Za
t~, ı er , erde aşag'ı yukarı ayni 
Ji ;.ı •!er. Tar.:.. mıyanlar bile hemen 
tanışmak için onun etrafında halka 
oluvarlar. Çok sihirli, canlı bir ka- ı 
dm. Bır anda çekiyQr, bağlıyor, e-
r t h rıyor .. En aşınmaz zannedi-
1 " .ılpl<.'r l: e bu ı<ndının büyülü 
ı: le ·rne l«y , , az ve yık lır. Na-

stl ki benim o en kuvvetli zannet
tiğim iradem bir duvar gibi bir
denbire başıma ~küverdi ve .. be
ni deliye, serseme, budalaya çe -
virdi!. 
İstiyordum ki, o hiç kimse ile 

konuşmasın, dansetınesin, ııülüı; -
mesin; yanımdan ayrılmasın. Ba
kı.şiarının herhangi bir delikanlıya 
uzanmaoına ve bir saniye bir baş.. 
ka göz üzerinde oolaı;masına bile 
tahammülüm ycktu. Halbuki, o 
beni bırakıverdi, birden unuttu ve 
o delikanlıların hepsi ile danset
mei!e koyuldu!. Gülüyordu, şendi, 
konuşa konıı.şa, vücudünün her 
bir lmTı.mından sevgisini taşıra ta
şıra dan:;cdiyordu. Ve.. ben her 
an var Iıiiımdan bir pirçasını ko
parıp ata ata onu seyrediyordum. 
Dk önceleri haunctmeğe, kendimi 
alı.ştırmağa çalı.ıtıxg, Düşünüyor -
dum: 

- Medeni bir kadının dansetınelı 
hakkıdır. Bunlar taruşmadı.ğı er -
kekler de~!. 

Beni de onlara tanıttı!. 
Sadece benimle dansetmesi ayıp 

olur!. 
Ve .. saniyeler geçtikçe bazaıı i

ticin!, hazan taşkın bir hassasiyet 
muhakememe hakim oluyordu. 

Haseki 
~as tanesi 

Civardaki ahşap bınalar 
ılıp hastane genişleti
ek, bazı serv1sierde 

değiştiriliyor 
Hueıki hastanesinde bulunan 

tJn fakıü.14esi hariciye servlSinın 
.l!\>n!ba h9stanesine naklobınması 
kararla$tlrılınşı tır. 

Bu servJS teı;;rinievvekle Gul'Eiıa 
hastanesinde faaliyete ııeçecelktir. 
Hasd<i hastanesin<lı! bcıı>alacak o
lan yerine de cnisaiye ve düşük ser
'\>IİSleri• yerlestirilecE!lctir. Bu has
tane karşısında bulunan müstaıkil 
binaya ise ~ haricivesi naıkkı
lunacaktır. 

Bu münasebetle müstakil bina
da esaı>iı tamirat ve tadilat icrası 
ve noksan olan bü vülk bir aıneli
yatıhane vücı>de ı;ıetiırilmesi karar
laştırılımı$ır. 

Dii?cr taraftan Hasc!ki hastane -
sinlıı etrafında bulunan ah.şap bi
-naların istimlak olunu.o yıkılması 
ve müessesenin genişletilmesi için 
te1ikiıklere geçilımistir. 

Lak.in resmi inşaatın durdurul
ıması hıikkındak:i emir mucibince 
genişleme işi ancalk önümü.zıdeki 
vıl tatbik.at sahasına konulacaktır. 

Pa·raStz 
seyahat f 

POLİS 
va 

MAHKEMELER (•·1f1iI~l!i~:q 
Gizli randevu Lehte ve aleyhteki y olla.rdaki yolsuzluk B dan J vaya noktalar 

Geçen!Mde bir gün, i.tanl>u.I. ura apon, evı· basıldı -·" 
ırayfiyelerinden birine gezmeğe k•dar meccani gidip Yazaıı': Ali Kemal SUN~lft'· 
gitmiştim. Tenha, boş, hali arsa- I _ ..ı _ b' Şeiırinriz.n muhtelıf ~tlerin- Eğer herşey bir tarafın .istediğİ 
!ar ve geniı ağaçlıklor armımda n_ ge meyi temin 111Uen ır de _gizli fuhu$1e yıopılan möca - gibi olsa öbür tarafa artık yaşa -
:uwın asfalt yo!Jar, ıiizel şose!•• " b k ld deleye devam oh.ıınıakt111Ciır. Bu mak imkin ve ihtimali kalmıya· 
vardı. Bu manzara kaqwnda hay- mUSi a a aÇI I suretle yalnrz iki ıı\in aarfında . cak. Bu harbin işte en mühim h~' 
ret ettim. Etrafta, $ektiik evler, J '"1JO!l iiınoara~unun kuru- 6 randevu evi bıısi~ ve 15 ıı- susiyeti .. Bir millet olanca kuY ' 
gür ve yeşil ağaçlar arasuıdan luşunun 2600 üncü yıl dönümü ·· kadııı va:kalamnıştır. Bunların bir vetini toplıyarak sarf ve istinıal 
damları gürünen birkaç zarif vil- naıseıbetile, bevneknilel harsi mü- kısmında zührevi hastalık oldu.Ru etmekle öbür milleti mağlup el· 
la, asude uyuyordu. naoıebetler cuniyeti tarafından bey- anlasılaraık, bunlar Ahırkaıı:ndaki meğe uir-cak. Halbuki mağ!ıi• 
Şehrin en işlek, halkın en m• nelmilel bir müı98baka açıldıi(ı ü- emrazı ziihrevive hast.ane•ine ııön- biye! öyle razı olunacak bir 1ıa11 tekisif olarak bulunduğu semtler- nivernite rdltörl\'"üne bildiri! - derilmişler Ye tedavi ıJh:a alın- değildir. Onun için hiçbir tar• 

deki periµn ve toz topraklı yol- miştir. m~ardır. bunu kabul etmiyecek. 
!arı, Arnavut kaldırımları bozul- Ja..-.on lkültüriiııiin ana hatları Esnafı haftahg~ a Alman askeri muharrirlerinden 
muş bakımsız caddeleri düşüıı • haiıi<ında 8000 Jreömelilc en iyi 

1
• l ı.lbav Förç daha bu harp çıkın•• 

düın. eıser yazan 3 kişi, bu ımiisııb":• bağlayan pO IS er dan evvel müstakbel Avrupa hat" 
Yol arkada~•m olan zat hayret ük" ,, ı -'· bukınduıklar b' · d k d - bit' ~ m ""atı o ar..... ı Gala>.ada, fırıncı, ml'hallebici, ını tasavvur e ere yaz ıgı hislerimi sezince bana izahat ver- !""· 1 rrle J k-~-- ak '-d d h · 

mem =et e n a,-onyaya ....,.... manav, sebzevatçı ve saire l!it>i m a.., e uzun uza ıya ta mın : 
met. lüzumunu duymuştu. meccanen "İıdi.., ııelme lbir tetlklc müteaddit esnaiı bet :!1'2" b&i!lı- !erde bulunduktan sonra şöyle bil ~"Bu yollar, dedi, yapılalı epey- d 

seyahatine çılka.-ılacaıklardır. yarak har:~ akıakt ·n suçlu bazı neticeye varıyor u: ce zaman olmuşur. Yani yeni de- ke · 
f k . Eserler 30 ey!Cıle kadar mer u palisler haklkında asliw birinci Bir takım harpler vardır ki da· g-ildir. Şu asfalt ilan zatın kiiş u- m..ı-. '- 1 _,_,_ · d" 

~..,...voda uu unan me=.u ceını - cezada ya..,ılan muhakemelerinde hilt sebepler dolayısilc girişilir L ne gider. Şu beriki filan adamın " ·ı 
fi · yete ıııön.derilmiş olacaktır. 2,5 _ 3 ay ıP~is kararı ·.-erilınişti. Fakat şimdiki harpler artık mı· villasına .. Bu şose 'lıin kimsenın ~~ . 

Temviz rr.ahk"lnesi bu cezayı az !etler arasında oluyor. Yani bıt 
kortJS.una.... D • •1 b• l" ~ • f• 'k" irti' I< Eski devrin hususiyetini anlıyor- !11CI er !r ıgı tas ıye ıbulmus ve cürmü'l •irtı ap, şa• kere harbe girişen milletler artı 
sunuz, dejiil mi!. Kendi kesesin - edı.lecek ;lllahiyetindc olcluğu ::>eyJnile ce- bütün varlıklarile uğraşacaklardı!> 
den yapırdığı köşke, belediye ve_ zanın arttrr.lm:ı.sı için !<aıaıı nak- Son senelerde görülen misallct 
ya hususi idare bütçesinden de, Deri ve deri sanayii yardımcı zetmiştir. varılır. Habeşistan, Çin lıarplcrilO 
mutlaka, birkaç yüz bin liralık yol maddeleri ithaliıtcıları birliiiinin Bu sebeple dürı aslive 3 üncü İspanya dahili harbi. Bunlar heP 
yaptırıyor. Üç beş kalantor Osman- C'\"Velki ırürıkü toplantısında ek - cezada suçlu polislerin muhake- yerinde kalan, mahdut sahada ce• 
lı paşasının malikanesine rahat gi- seriye! olnuyan tOPlantısı ai!us - melerine t"2&:tar ba~lanmıştır. reyan etmiş harpler oldu. Buııda11 
debilmesi için, yüz binlerce İstan- tooun 9 uncu cı.ııına günü saat 15 e Maznunl:ır P>k; Galata mcr - sonraki harpler bunlarla maJ..a • 

d 
~ d ~ bulluya, bozuk arnavut kaldırım- bırakılmıstır. ıkezi .müreHrr,a.m.dan köcn~er mu-, yese cdileınıyeccktir. Alıııan as • 

Bir kazanın ogur ugu !arı üzerinde, yıllarca seksek oyu- Bu toplantıda birliiiin taı.-iiye - avinı Nıv azı, Taht. p~lh Kaııı. Hu- keri muharririnin müol.ıkl l A>"' 
garib bir ne "İce ! nu mümaresesi yaptırtılmıştır. sine karar verilmesi istenip he - se)·in, Zc~: 'e K,·.hraır.andü. Dün- rupa harbi ıçin yüıüttiığll en esa>b 

İstanbul iyi ve güzel yoldan be!-• saplar tetkik olunacaktır. kü cel~e tetkikat içir. başka bir tahmin şu olmuştu: 
Gönen beledi ·esinin elektriık ki bu derece mahrum olmazdı. EL --o-- ı:;ine t;,lik ,ıiur.n.ustur. Eğer bu harp Avrupada umuıni 

santralı makinisti B. İımıail; ı<ece verir ıu, vaktile, vol için 'adedi- Bu sabah ticaret borsa• p t• B zıtta yenı· bı·r bir şekil almazsa bile bir güıı ınub; 
vakti bir kuyuya dfu;üııı !l'Vaiiı kı- len milyonlar, yolsuzluk uıı-runa ar l eya t J"f d 1 ti . t k"l d klctl ..., 1 • • h e ı ev e erın eş ı c ece rılıdığmdan tedavi altına alınmış harcanmasaydı. sında yapı aca ıntı ap yurt açıyor zümrelerin harbi olacaktır. 
ve bittabi vazifesine gelem~ Osmanlı saltanatının son köhne 

T . t ahir bo d bu Harp bahsinin bugün en chelll· tir. devirleri kadar, halkı bi•e saymış ıcare ve z e ""'asın a c·-'-uri'.'Cl Halk partısi şohri-
' b · '"""" ·' miyetli fa>lı ise İngiliz _ AlıııtıJI Belediye. kaza meı'keziııde ve bir ba•ka devlet tipi, tarih sahife- sabah saat 10 dan it; aren venı mı·z ı'daı·e hc•\·eti rcisliil"i ·, tasralı ta- 1 

' b mücadelesidir, Alman~ a ile ita • ..;,, _ _,_ eJ~'·triık santralını idare !erinde mevcnt de"'ildir. idare heveti azaları intihabına as- !ebeler ı·çı·n veni bir yurt ac;ıınai!ı · 
~·"·""" = " yanın Ingiltcre aleyhine bir taaı--~~~'· bir makinist de bulama - R""AT L'EYZİ !anılmıştır. kararla•tırm•-tır. Cağaloillunda a-~= ~ "' 13 k - ru.tu ba~arıp ba~araınıJacak1arı " mıştır. Bu yfuıden bir haftadan - J Revlerin verilmesi saat e a- çılan kızlar yurdu büyük bir rai!- dır. Muhakkak olan keyfiyet j

11
gil-

b · t J ·~ıetı"lemem;• ve t~ A k · · l dar de\'"'11 edecııktir. b'- '• f!o··rdu· ~u· nden ven: vurt da Be-erı san ra LŞ ':' • - çı ıc ve memurıyet ercj~5~!~~~~~i~~] ' terenin bu mücadelcJcn ~ılınaılıP mil Gönen halkı .ııecelen elektrik- ~ 1 vazıt ve civarında tesis olunacak- ona göre hazırlandıgıdır. Aıncril<ıt' 
siz kalmıştır. Ticaret Vdkaletı ölçu \"e ayar - tır. nın askeri nıuharrirlcriadcn anı~ 

!ar müdürlügti kadro.sun a mün- 100 yataklı ve erkeklere ait bu- Sterlingin İngiltere ile nıilınr def' 

lKüÇÜK HABERLERi 
* İlk redı ~t mualıimlerinden 

te(!men rüt'besile askeri lıiı.ınet -
!erini ifa edenler·n barem kanu -
nuruı ııöre 30 lira asli maaş alma
ları icıfuetmektedır. Halen aı;li 
maaşları kıun'ian az olanlaıa zam 
yapılması tetkilr. olunmaktadır. * lstanbul rad·~csun ıın ai!usto -
sun 15 :ne karlar faaliyete _geçiril
meı;i i<:ın ca!.sıhn"•'<tadır. İsta.ılbul 
racryosıınur T1'3W'\'l!te geçııg--1 n-
atlec Ankara radY<·S'1r,un çalışma 
saatlerine te.;adüf etmiyecektir. * Fiat murakabe kcxınisyonu 
dün toplarunış ve biri adliyece di
i!eri de bir mal sahibi tarafından 
talep olunan il.ı fıat tesbitini yap.. 
m..ıştır. Maniıakr;o fiatıarının tes
'biti işi An~ar'.ldar. emir beklendi
J!inden geri bırakılmıştır. * Fatihde Sjnan~i!a mahalle
sinde oturan Vt> kendisir.i yakala
mak istiyen m1>mur larıa mücadele 
edi.p bunlardan Remzivi yumruık
Ja dıöven eroin satıcılarından Hü
saınettin namı ctiiier Cavit dün 
dövmek !!lllçurda'l cürmü meşhut 
mahkemesine verııip tevkif oluo
mu.ştur. Er~'"· satmak cır.etinden 
de ayrıca muhakl!ıne c·Junacaıktır. * Bawekil ooh teloınil vilayet
lere bir tami.'.II ırjııd;,rerElı. teşrini
evvelde vapıla~ak olan umumi 
tahriri nüfus ıçin numerotai faa
liyetine hız verilmesıni bildir -
miştir. 

Fakat, bir, an kendimi bütün bü -
tün kaybettim, vehme, endişeye 
kapıldıİn. Hayatımın hiçbir gü • 
nünde bu kadar de~tli bir buh
rana tutulduğumu, bir cinnet nö
beti .ııeçirdiğimi bilmiyorum. Di
yordum ki; 

- Bu kız bekar, ben evliyim. 
Kanın ve ~uğuım olduğunu bili
yor. Ben otuz beşinde bir adamını, 
o daha on sekiz yirmi yaşında, be
ni ne kadar sevse, benden ne ka
dar hoşlan.sa bu sevgi ve hoşla -
nı.şın sonsuı:iuj!unu bilir. Bir gece 
bile kendisi ile kalamadıj(ımı, bir 
eğlenceye gidemediğimi, serbest 
sevişemediği biliyor. Aşk biraz da 
pervasızlık ister. Dansettiği deli
kanhların çoi(u serbest. Güzellik
leri, zariflikleri de başka. Hiç 
şüphe yok ki, bir genç kız böyle bir 
erkeği tercih eder. 

Hiç olmazsa sevdiğine değer. Ev
lenmek ümidi vardır. O da olmaz
sa korkusuz yaşıyabilir, en dişe -
siz eğlenebilirler. 

Ve .. bu Joorkularımdır ki beni 
dehşetten dehşete düşürdü. Büs
bütün endişe etıneğe başla{iı:ın, 
delice tedbirler düşündüm: 

- Ki:mse ile dansettirmiyeyinı. 
Konu.şturmıyayın>!. 
Otursun!. 
Gülme.sin!. 
Bakmasın!. 
Ve .. karar vercum: 
- Alayım, götüreyim.!. 
Bana öyle geldi ki, ellinde bü _ 

yük bir servet var. Ve herkes bu 
serveti paylaşmak, kendine ma
letmke için başıma üşiişn:Kiş. N ef
simle, irademle mücadele ediyor, 
onu kaçırmamıya çalışı,yordum. 

hal olan 300 lira ücı·etli fen mü- lunacak olan bu vurt için müna - Jetleri arasmdaki ımıcıulcle ,·asV 
sasirliğ'ine elektrik ve makine mü- Sİ1) bir bina aranmasına baslanıl - yetine dair yürüttügü mütalca ~ 
hendisi aranmaktadır. Talıpler ic m;;lır. Te:;rinievveldc acıl.mış o- yanı dikkaıtir: Bir kere nıücadc!I>' 
ticaret umuım müdüdüj(üne bizzat Adliyede iş !.. lacaktır. de bulunan iki tarafın karşı!ılıll 
müracaat edeceklerdir. k ı· vaziyetlerinde saklanacak bir ci-k .. k Bir kaç gündür, Adliye Ve i ı C k t } 

lzmir şar sanayu umpanyası · d · am ırıgı Op ayıp het de yok. Yani ı·n"iltercniıı fe-Fethi Okyar, Istanbul adliye aı- ., 
boyalı, fantazi ve kaput bezleri relerinde ve mahkemelerde tetkik· ıatm&k ticareti 1 hinde olmıyan noktalar vardı!• 
imalatını idare ed.E!'bilecek bir do- d • Sıkı bir mücadelede her taraf i5• !er yapıyor. Gazetelerin yaz ıgına ,,_ 
kuma posta şefi aramaktadır. göre, bu tetkiklerin hedeflerinden Pa.şalbalıçedeki sise ve = fau- ter ki bütün kendi lchindclU ~ 

Kuleli askeri lisesine okur ya- biri de, mahkemelerde işleri sür'at- ri.kaı;ı her nevi cam kırıklarını bap ve vesaiti elinde Lıulundur • 
zar ve tercihan terzilik kundura- d - t ft sa.tın a:lınai!a. ba'1dil1ıs oldui?undan mu• olsun. Halbuki bo""yle bird1 
cılılk. beıiberllk, :ınotörcülük. de- le .:;::~~~!e~.ir:;:;:ı :e"ı.~ ~:~sbet \ oon l!iiolerde tek tüık arsalarda. mü;ııkün det:ildir. Hiçbir ta';! 
..,,..... ··-"~--~•-:-. _ .... ._,._...l • .a-. ve hayırlı neticelere varır. mu - ) _,.,,..ııarda caım l:.ırLCn t.rmhvanlar böyle bir kavgada bütün muvaf .. 
hallaçlık, sıvacılrk, duvarcılıık, -~ ı.....ust F k t bunun rte-

hakkak olan şudıır ki, mahkeme.. peyua O<.ın ur. a a " fakiyet amillerini elinde toplatna 
earsonluk, ahçılık ve saire ~i her ve işi düşen her vatandaş. adale- tirdiği kar zalmıete tekabül etme- olamıyacaktır. 
hangi sanat işlerinden birini anlar tin hak dainsinde tecellisinden :ıook:tedir. Çünkü bunları fa'bri.ka Yine İtalyanın Akdenizdc kell' 
~ vaşları 46 den fazla o:lınıyan ha- f k · ·· · ton 18 lir s t aldıg· ından 

memnun, a at ınsanı uzcrcesıne unu ava a ın dine müsait bir takım noktaları 
demeler aranmaktadır. Aylı.k üc- geç tecelli etmesinden şikayetçidir. bir kilo cam kırığı ancak 60 - 7o elinde bulu.ndıırduğu da aşikar • 
ret kabiliyetlerine !!Öre 25 - 35 li- BÜRHAN CEVAT nara ctım<lktedir. ılır. Fakat lngiltcre hiçbir zamaJI 
ra.dır. Müı·acaa.t müdıdeti en ııec ı ===================o==::=::=::'::':'.':'.':'.'~ temmuz nihayetine kadardır. Ta- I' Akdenizden vageçeceğe bcnıem;.. 
!ipler birer istida ile bizzat Çen- 1 AVRUPA HARB.IN'IN YEN·ı '"ıESELELERı· yor. lngiliz imparatorlu;; .... için .Alı.· 

iV denizin hayati bir ehemmiyeti vııı" gelk.öyünıdeki me:ııkilr mcl<tep ko-
muitanlığına müracaat edeceık!.er- dır. Amerikalı Amiral de bu nol>• ''Ehlisalib,,in yeni manası.. tada ısrar ederken İngiltereııin n• clırfulaıhiye ga.rnlıxımına 60 lira üc- pahasına olursa olsuıı Akdeniz i• 
retli bir elektrikci aranınalktadir Geçen umumi harbin meşhur ve keyfiyetin ehemmiyetini gös- cin mücadele edeceği \"e böyle bit 
Ve motörden anlıvan talipler ayın simalarından bugün hayatta bu.. !ermek için her vakit kullanıla- mücadeleyi devam ettirmek için bd 
31 ine kaıdar Islalhlyede askeri sa- lunan İngiliz ricalinden ilk ha· gelmiştir. fedakarlığı göze almakta tereddiil 
tına.ima Jııoınıisyonuna müracaat e- tıra gelenlerin başında şimdiki Vekayiiıı birbirine benzer taraf- etmiyeceği fikrinde olanlarla bir' 
debileceklerdir. hükumet reisi Çörçil vardır. O !arı çok. Kayzer Almanyasının baş- liktedir. Ö•·Ie ki İspanyanın dP 

Sam ~~""-; ·~anki harı"cı'ye nuırı Sir Ed- vekili geçen harbin başında şöyle mihver dcvletlerile beraber ola • 
Not: a ve ~~ saz J!arp ~ rak Ingiltere alc•lıine Akdcnı'zd• linitleri işletımesi irin aranan 3 var Grey çoktan dünyaya veda et- bir kaide koymuştu; , 

k Siyasette mecbur olduj;<tuıu de- h:ırekcte geçmesi farzedi!diği tal<• şaförle tElSV'iyeci, tı:>rnacı ve az- miş bulunuyor. dirde de Ingıltcre bıı nlı·ı·cadclcd-d 
lan! = do · b ğil, elinden geleni yapmalı... .,... macılıklara talip o arın ..,,..., Cenubi Afrika mınyonu aş- 1 h vazgeçecek gibi görülemiy·or. 

barik .ııarp linitla-i i'letıınesi mü - vekili General Smuts da ilk sıra- Yani o zamanki A manya er 
dürlüilüne müracaat etmeleri bil- dadır. ne kadar Belçikanın bitaraflığına Bn harbin ba~langıcında bir ja• 
dir. ilıın'""'~. riayet elmcğe mecbur idiysc de pon Amirali vaziyeti tahlil ve izıılt 

-"''~ Bu asrın başındaki Transval bunu yapma>. elinde değildi. Çiin- ~derken İtalyanın gayrimuhariP 

Hırstan kiSkanclıktan, endişeden 
kendimi yiyordum. Demiyordum 
ki: 

- Bu bana bağlı bir kadın de
ğil. Benden bir beklediği, wndu
i(u da yok. İstemese benimle ko -
nu.şmaz, anlaşmaz, sevişmezdi. 
&ınra her gün sayı.sız erkek gö
rüyor. Her dakika ben başında 
değilim. Kilit altında da tutmu.. 
yorum. İster her erkekle kıonuşur, 
bana yüzünü bile göstermez. Ve .. 
ben de ona hiçbir şey yapamam. 
Deme ki, beni sevdiği için, kalbi 
ve hisleri ile bana bağlandığı için 
başka hiçbir inkıyat ve menfaat 
rabıtası olmadan benimle konuşu-

yor. Fakat, bütün bunları söyliyebil 
mek için aklımın yerinde olması 
lazımdı. Kıskançlık, hırs, iradeoiz
lik hende akıl, muhakeme, düşü.. 
nüş, namına hiçbir şey bırakma -
m.ıştL Baştan aşai(ı'y a his kesilmiş
tinı. 

Hiddetim ve.. dayanıksızlığım 
öyle bir hale geldi ki, genç ve gü
zel bir delikanlı ile dansını bitir
miştL Hemen yanına gittim, onu 
kolwıdan tuttum, çektim, 

- Gel, otur artı!<.. 
Dedim. Gözlerimden, kolunu tu

tuşum ve çekişimden halimi gördü, 
hiçbir şey söy leınedi, usul usul; 

-Peki.. 
Dedi. yanıma oturdu. O kadar 

sinirli, o kadar değişik bir halde
yim ki onun yaruma oturu.,u, us_ 
lului?u bile hala beni tatmin et -
nıemişti. Yine titriyordum. Yine 
salon dansedenlerle başıma dönü
yordu. Ancak ı:ıöi!sümü yarabil -
meli, onu içine almalı, kalbimde 
hapsetmeli ve: (Devaını var) 

harbindenberi şöhret kazanmış o- kü Belçikayı çiğnemek için askeri l,spanyanın da bitaraf kalmalarıııl 
lan şimdiki İngiliz başvekili ge - lüzum ve zaruret vardı .. ve saire.. lngilterenin lehinde olarak sayı ' 
çen harp esnasında en mühim ne- Başvekil Fon Bctınan Bolveg yordu. Aradan aylar ;,·,eti. Bugiil1 
zaretlerde bulunmak suretilc pek İngiltereyi o zamanki Çarlık Rus- ltaiva artık lngiltcrc aleyhine Jıat• 
faal bir rol oynaını tı. Bugünkü yası ile beraber olmıyarak harbe be girmiş bulunuyor. Biitün buıı· 
vekayi gele gele kendisini tekrar girdiğinden dolayı muahazc edi • lar ise harbin İngiltere için haı·at. 
en tarihi bir anda en mühim bir d k l" d ki k ' yor u. Fazla olara Ber ııı e · a- ve memat .meselesi haline girdii' 
mevkie getirmiş oldu. Geçen umu- naat İngilterenin Almanya aley- takdirde Ingiliz milletinin de O 

mi harbin ilk aylarında 914 eylı1- hine harbe girmesile bütün İngiliz nisbette azimkar olacağını göS • 
!ünün 17 sinde Çörçilin söylemiş imparatorluğu arasıııdaki rabıta- termektedir. 
olduğu bir nutuk var. İngiliz par- !arın da çözülerek Britanyanın ya-
1.Bınentosunun en faal ve nüfıızlıı payalnız kalacağı merkezinde idi. 
bir uzvu olan Çörçil 0 ııaman Prus- Fakat böyle olmadı. Bugün mazi_ 
yanın harpcu rubu yenilmedikçe nin bu safhalarını hatırlatan ne 
Almanya ile sulh akdi mümkün o- ka<lar müşabehetler var .. 
lamıyacağını söylüyordu. O ayrar- Mesela bugün de nutuklar söy
da da Almanya ile bir taraftan leniyor, Birbirine cevap veriliyor. 
muharebe edilirken diğer taraftan Lakin İngiliz tarafı gösteriyor ki 
da nutuklarla, gazete makalele - artık sözlerle elde edilecek şey . 
rile şiddetli bir mücadeleye giri- yoktur. Filiyat zamanı gelmiştir. 
şilmiş bulunuyıırdu. İlk aylarda en İngiltere için filiyat olacağından 
hararetli bir bahis harbin mes'u- bahsedilen taarruza karşı kendini 
liyeti hangi tarafa ait olduğudur. müdafaa işidir. Bunn geçen gün 

Geçen harbin başlangıcındalı:i cenubi Afrika dominyonu Başve-
neşriyat her iki tarafın bunu bir- Jri1i Genecal Smuts bunu şöyie an
birine yükletmek için ne türlii de- !attı: 
!iller getirdiğini göstermektedir. Almanya dedi, İngiltereye taar-

Avrupada devamlı bir sulh te- ruz eder de muvaffak olamazsa 
sisi, küçük milletlerin hukukuna harbi kaybetmiş olacaktır. Fakat 
riayeti temin için bugün de girL taarruz etınei'e cesaret edemezse 
şilen bu harbe İngilizlerce bir . yine kaybedecektir, Cenubi Afri
Cruazad - Ehlisalip - mücadelesi kanın bitaraflıjiını mnhafaa ede
ehemmiyeti verilmekte ve bu tabir rek Almanyaya karşı harbe gir_ 
knllanılmaktadır. Bu kelime yük- meyi istiyenlere karşı galebe et
sek bir gayeye varmak için giri - miş olan General böyle söylüyor
şilmiş çelin bir mücadeleyi ifade du. Muhakkak sayılan keyfiyet 
eden mecaz bir tabir olmuştur. şu.ı.ur ki Alman taarruzu ister bu
Yoksa vaktile garp aleminin şar- gün başlasın, isterse aradan va.kit 
kın üzerine musallat ettiği haçh geçirmek suretile İngilizleri oya
ordular değil. Harp edebiyatında hyarak gaflete düşürmek maksa-

. bu kelimeye böyle bir yer veril- ' dile daha sonra ba~asın, her iki 
miş. Geçen harpte de Almanyaya takdirWı de İngiltercnin uykuya 
karşı Avrupayı kurtannalı: maksa_ dalamıyacaiı, gafil av.laoııuyaca
dile döğüşüldilğfl tekrar ediliyor- ğıdır. 
du. Ehlisalip mtlcadeleııi tabiri hal •• 

Biri mızın Derdi 
Hepimizin Derdi 

Y enikapı gazinola

rına giden sokak 

Bir okuyucumuz yazıyor: 
• Yeniıkapı ıı:ız;'lOJan kala· 

balık ohıvor. Falc:ıt tren kÖP
rih.ünün altından _gı.zinoJar& 
!kadar _giden ycJ dar, karan • 
1i.k ve bozuktur. Dönüşte o 
kalabalık halkın bi.e geı;ıınc· 
sine yetişmiyen bu dar so • 
lkakta taksi ara'lıaları da dtı· 
ruyor. ZJten vobn manevra 
lkabilivt1i de yoırtur. fülJıııS"' 
sa ııece karanlıkta, sartıoo;!s· 
rııı j(e(.1:iği bu volda bir ot.o • 
mobil koza;ı beklPOebilir. 

Acaba 1>u o•o.."OObi!l<'riıı 
Mustaf.ıke<n-alra-s~rt caddcı;i • 
nin bittiği Yenikapı çarşısıllJP 
Önünden ileri Ce.;lncırrıeJC~ 
için biı tedblr ahraırrıaz nıı 
Klsa daı yol da diixtltiliP a'f' 
dınl&tılamz amı'• .-



Ordudan kaçan 
Fransız 

ınebusları 

• 
ispanyaya Holanda Alman 

radyosu 
dinlemiyecek 

---
Dört .;;ı;~. divanı 

harbe verildi 

giden Amerika 
petaolleri 

Almanya ve İtalyaya 
mı sevk ediliyordu? 

Alman makamları ağır 

F'tansadan ayrılan 
daha bazı mebuslar 

kimlerdir? 
;;ichy 26 (A.A.) -. P.euter: 

~lXiuya nısbetlerını lıeuuz kes
ın 1S dört mclı 'us, Petajn hwru
ıraetının. teşkili anında Massiı;ılia 
ın ~~u ıle Bordoyll ter'<Pdereık şi
~11 Afrika.va l(iden parHiımentıo 

arı mevanındadırlar. 
re ~vas a iansınm bilriirc.föne ııö-

ırar sucundan divauı hazbe 
~edilecek olan bıı meb'u.~lar a
esk.1.n~a ~i maarif n.ızıı ıJean Z:zy, 
d 1 arı<lr'\•e mü.stcsarı Vienot wr
la~ Mlü!Si.ı?lia vapurunda nazır -
ıre· ~n Delbos. Daladi<'r. Marıdel 
llZasi alnl>ınohiden maada bir iwan 
ta i~~ diğer 19 melo..ıs bulunmak-

Jpon ya J a tek 
Parti usulü 
~Yo 216 (A.A.) - Rcuter: 

ıızasahrninen 40 kadar )ld'lemento 
"a 1• laı>onyamn en büyük si -
Si-~ Partisi olan Miw.eito parti -
- ... en c<>kilınİ$1.et\1 'r. 

Amerika hükumeti bu 
vapurl~an ikisini 

tevkif etti 
Vaşington 26 (;\;.A.)- Hazine 

Nazırı Morgentau, ispanyaya ı>d
rol nakletmekte olan petrol ı:emi
leri hamulclerinin Almanya ve 
balyaya mürettep oldukları görül
düğünden tevkif edildiklerini bu.. 
gün beyan etmiştir. 

Morgentau bu petrol sevkiyab
na karşı alınan tedbirle İngiltere -
ain İspanya tarikile Almanyaya 
petrol gitmesine mıini olacağ1 hak
kındaki haber arasında hiçbir mü
nasebet olmadıiiını ilave etmiştir. 
Vaşington salahiyettar mahfil

lerinden öğrenildiğine göre, Ne
vada ve Aryan isminde iki petrol 
gemisi seyrüsefere nezaret etmek 
üzere Kuzvelt tarafından tesis e.. 
dilerek Morgentaunun idaresi al
tında verilen ticaret gemileri sey
rüsefer bürosu tarafından birkaç 
itin evvel Teksas e~·aletinde Hous
t-Onda durdurulm~lardır. 

Ho!andalılara 
bir Alman cezası 

ceza veriyor 

işgal mıztakalarında 
Almanların aldıkları 
yeni baıı tedbirler 

Londra 26 (AA.) - Reuter: 
Hıoland.a istihbarat a ıansına gö

re, Alınanların işııali alt:nda bu -
lunan topraklarda Alın~n malka -
matı tarafından k0ntrol edilmekte 
olan rady-0 istasyonlarının Alınan 
ca neşriyatını di!lllemek b=dan 
böyle mened:ilmiştir. Bu yeni emre 
itaat etmiyenler lıapiS de dahil 
olıruı.k 1iza-e a{nr ceza ~aı 
oa,klardır. 

Baltık' da ki 
Aland adası 

l\loskova 26 (A.A.)- D. N. B. 
ajansı bildiriyor: 

Dinlomatik mahfillerden öğre
nildiğine göre Finlandiya sefiri 
Paasikivi, Aland adalarınııı tabi 
olacağı rejim hakkında Sovyetler 
hükı'.ımetile cereyan etmekte olan 
müzakereleri idare etmektedir. 

Finlandiyahlar, Aland adaları -
ııın hiçbir üçüncü devlete terke -
dilmiyeceği hakkında teminat ver
mişlerdir. Bundan başka Finlan-

be,, Domei. aiansuıa ııtre. buna .e
ve-.. Parti reisi Chuiı Mad~id,,nm 
~ sıvaısı bıinV'Cve uymak içın 
ırc-tl· 1 tasavvur edilen veni kuv -
re ~ ~rti ile birle> ' r•lmek uze
lurıcı tun Partiler la~edılmiı; bu
bir uğundan Mins0itonuı. küçü!ı:: 
ll<ı ~arti haline tliismcsi tehlfkesi
lô.iı ~l'U.z kalınasıııın da bu ihti
~"<li vQanoı cıkardıh ilave cdil-

Berlin 26 (A-A.) - D. N. B. a- diya Aland adalarındaki askeri va
iansının La Hıtveden aldıi!ı bir ziyetin muntazaman yerinde kont.. 
teiRrafa nazaran, Holandada me- rol edihncsi hakkım Sovyetlere 
zunen bulunnuılkta olo.n kadın . er- verdiği zannedilmektedir. kDk lbi.rkaç yüz H~ müsteın-1------------
lake memuru tecrit kamplarına 
sevkedilımi$leırlir. Bu tedbirin, 
Hıoland.a miınamlekelı...-in.de bulu-

nan Alnı.anlara yaı:ııiıms olan fena 
mu~melelerden dıolayı alınd!Jn 
ilave edilmektedir. 

~ • • .... • .><;. " • f '' ":ı •" ' •" .- .t'!'- • <"' ..,.- ' "' r O "f 

Ce.; r. 
r.inci ~ ilene Ahe ve ı 9:;7 deki bi
oJ.an R Ol)Qye kabıuekrinde ilııa 
basıncı.;Yu1aro N.agai ır.ııhalıfierın 

bulumnakt adır. 

Dünkü hava 
ınuharebeleri

tafsilatı 
• 

nın 
Ci Londra 26 (AA.) - Dün fe -
ta !'den geeeye kadar 1nııiliz avcı 
h YYareleri, naklhe kafilelerine 

~ftıımlar va~ :esebbfu;.ünde 
ın~nan Alman bcımhar<lıman ve 

arebe tavyarel~rinrlcn müte
a<>k;kıı b.. .. 
tnllb. UYÜJ< hava ku vvetlerile 
haıra~"'be etmek üzı re. blla fasıla 
Dok artla devriyekr vaımııslardır. 
ın;;.uz Alman tayar~si düşürül -

-.. ıre b· 
ııı.n~ ır coııu da hasara ucra-
sü.r~ ır. Bir Spilfire avcısını d\i-

-~cıtıni ·· 
tnııı~E> !>mit eden . bır Alın~ 
~nubu be t~vvaretıi, lngılterenın 
deniz şarkı sahiliPri a~ıklarında 
hareb: ~altn~iır. Be;s Aillıan mu
ediiınektavvaresi tarafından takip 
dan k e olan Sotıfire, hasmın -
\ifll<!a ur~ultnak kin 150(1 metre ir
ile . n. enı-zın sathına kadar pike 

ın.rn, t.ir 
lince Pll · On bcs metreye ge -
vares; . ot Alman muharebe tay_ 
ti· .. nın el'an kendıni takip et -
~ını RÖı· .. .. 

kQclar _ ~tıştur. Fakat düsman o-
"-· •ur atle '-t . . ki "'--nize tl .. . u.;ıma. " muş 

liiç . ı:'rcık derhal batmıştır. 
Saı/' atılmarnıtı~r. 

tisi v~~vunca bir tefüs gezin -
bu ak akta olan Kral Geooı:!e. 
.. ınıarın b. . . . "aklka . ırısı. e.;na ,ı.ın.l birl<:aç, 
ll\ıf:tır. "Pere l!ll1IIUıjite m;,cbur kal-

Tarihi gemiler 
Halicte meyda-• 
na cıkarclacak • 

Hliçte birer hangarda bağl.ı. / 
duran ve kıvnıet bicıfomi yec..ıt 1 
kadar büyük tarihi kıymeti bu -
hmaıı kad:irııaların tamir edilip de 
nize indırilmelerı kw-;.r..ıstırılım$
tır. 

Münakale Va~Jti B. Ali Çetinka
ya dün bunları tebkik et:r.ıetir. 

Üçüntü Selim devri'lde insa o
lunan ve 148 kürekçi tarafından 
çekilı:n saltanat kayığı ;sünli mü
zeyyen bir kadi.ri(a ;ı" ilci kuşlu 
bir cektirme de bunun ıcin tamir 
ettirikceklerdir. 

Bunlar gelecek yıl C.enizcilik 
bayramı re9!Tli geçidine ıstirak et
tirileceklerdir. 

Asker gözile 
cepheler 

(1 inci sa1ıi Feden devam) 
Hücıım botları büyük sür'atlcri 

itibarile ka(ilelere re(akat eden 
muhriplerden ve tayyarelerden 
kurtulmak kabiliyetine maliktir. 
En seri muhripler botlar kadar ça
buk gidemediği gibi, teknelerinin 
küçüklüPii ve kıvrak manevraları 
dolayısile de hücum botları tay
yareler önünden de kolay sıyrıla
bilirler. 
Yalnız lıücum botlarım kullana

cak tarafın iş görmek istediği sa
hillere hiilı:im olması ve botların 
çabuk tükenen malırukatıru taze
lemek üzere de faaliyet sahasına 

Al yakın birçok üslere sahip olmaSJ 

tnanya Ve Iaz~:~barla dün müessir bir şe-
Balk } kilde Mans denizinde faaliyete an ar başlıyan Alman hücum botlarının 

londra 26 ( . bundan sonraki gayretlerinin de 
>elesi, •Betlin A.AJlk Tımes ga- ancak İngiltercnin şark ve cenup 
lıi(ı altınd ve a anlar. baş- sahilleri boyunca teksif edecekle-

B· 1 a suııları yamaktadır: rini tahmin edebiliriz. 
a kanlard k 

g'"ı:inl k " 1 karıı,ıkhk ve Alınanlar tarafından İngiltereye 
b· 1 

• antak b. 't'l"f' k t" ır sur ll ır 1 1 a ' 3 a 1 1 kar!)ı yeni kullanılma.r:a ba~Janan 
ilıtiları e ~ !••lledilebilecek olan hiirıım botlarının da bir ihraç ta
Ştılaı- arı L."i.tısmar eden haris kom- arruzunda \'cya nakli~·cleri avla-t.: ın eseridir. 1 
1. ""Ulh za d . ma faaliyetinde harekata karışa -
ltikas uıannı a, lngiltcrcnin PO- cc..klarını SÜ)-'Iİ)-cbiliriz. Bu yeni 

leıı . ı, Balkauların bü, ük dev - kullanılma<>a baslanan silaha mu-
erın ' - ao ""' 

olnıak . ?~ uııcagı olmasına mani kabil alınması muhtemel olan ted_ 
de ~et'ıt_:ııı hüylc bir itilılü vticu- birleri de ;\·arın izah edeceğiz. 

. ıtnıek olnıustur. ı •• • • • ı • ı • ı • ı • ı • ı • ı • ı • ı • ı • • • 
. ıtııdi A E . b k buluna~ eı v~up~~ın bu kısmında rganı a ır made-

dı ıstık 1 uçu n1eınleket. ken· ı 
dc\)ct' baluıln hır Hyn ıkı buyıik Dinde yangın 
g •. 1

11 akıbt>lfne haf,lı alduı-unu 
orı.,rkt d. ~ 1 

ınezkür c .. ır:. Bu dc,·lctlcrin ıse, 
altı .bııı ıık de\ lctl<r.in pençesi 

na gırn:ıe, ~· 1 • 
tur. Çiinl .. ı:e ıç < e nıyetleri yok-
Al 11 pek gtı,.ı bıli)orlar ki 

•n•n)anı b lah'I " ' bir s . n u ı e<«gı herhangi 
/Unıa~';:ı lıul, Balkanlanıı ıleğil, 

nın uıcnfaatine olacaktır, 

Erganidcn bildirildiğine göre a
yın 23 üncü salı günü ak&aını Er
gani bakır nıadeni bir yan~ın tch· 
tikesi atlatnııştır. 

!\ladenin malzeme deposunda 
bir yangın çıkını~, bazı malzeme 
yandıktan sonra ate~ söndürül -
müştür. Tahkikat yapılmaktadır. 

Aşçı buhranı ve 
bir ihmal 
(1 inci sahij~deıı devam) 

müessese sahiplerinin kesesi ile 
halkın ınid in zarar vermekten 
başka birşeye yaramanıaktachr. 

Lokanta sahipleri bu vaziyet 
karşısında bir gün müşterisizlik -
ten dükkıinlarım kapanıağa mec
bur kalacaklarını ve ahçı yetiştir_ 
mek üzere bir •lokantacılar mek

tebi. acılınasım cemiyetlerinden 
istemişlerse de, maalesef bu talep 
vaitte kalmıştır. 
Diğer taraftan bu vaziyet şehri

mizdeki mütellddit münevver za
tın da nazarı dikkatini celbetmiş
lir. 

Türkiye turing kulübüne bajlı. 
olarak cİstanbulu sevenler. nami
le yeni bir teşekkül kuran tanın
mış alim, nıimar, mütehassıs, ta. 
rihçi. muallim, tüccar, arkeoloğ ve 
saire gibi kalabalık "'!has dün yap
tıkları büyük bir toplantıda görüş
tükleri mevzular meyanında lo -
kantacıl1ğ1ıu1zın ve güzel Türk 
yemeklerinin bu ihmal yüzünden 
gittikçe boznlmakta olduğunu e
sefle tesbit etmişler ve seri bir ça
re bulunmasıru lüzumlu görmüş
lerdir. 
Toplantıda verilen karara göre, 

Türk yemeklerinin modern mut.. 
fak tekniğine uygun olarak ihzarı 
ve eski yemeklerimizin meydana 
çıkarılması için Galata volen salo
nunda bir toplantı yapılacaktır. 

Bir yandan bu toplantı yapıl -
makta beraber, diğer taraftan lo
kantacılar da arW. lokantacılar ce
miyetinin lokantacılık mektebi 
hakkındaki vadini bırakıp (itiyat 
sahasına geçmesini ve belediye -
nin de bu mesele ile ehemmiyetle 
alakadar olmasını istemektedir -
ter. 

iki çocuk ağır 
1surette yaralandı 
1 

Beşikta~ta Çamlıkdere Cami -
~·~tınazı 41 numarada oturan Er
doğan isminde bir çocuk 2 inci kat 
pencereden sokağa düşerek aj\lr 
surette yaralanmıştır. 

Nisantasıoda Carsı sokaihnda 
mukim 14 yaşlarında AJdın da ar_ 
kadaşlnrile oynarken bir duvar -
dan düşüp ağır suretle varalan -

dığıııdan Beyoğlu hastanesine kal
dırılmıştır. 

Galatada bir araba icinde 1000 
kilo demir çubuk bulunmu~tur. 

!kınir buhranının hükiim sür
düğü bir zamanda bulunan bu sa
hipsiz demir çııbukların çalınmış 
olduf;u ,;;<1lıesi ile tahkikata ge -
rilmiştir. 

SON 24 SAAT 

Hadiselerin iza 1 
- Bu tahlil 'l/azıstnuı metinleri A>ıadolu aiaıısı 
servisi bültenlerinden hulıisa ediımiştir -

Telhis eden: MUAMMER Al..ATUK 

l(lll baıribaları a~ ise de, hao;ar 
aoxiır. Bir kişi ölmüş, .,..,ai kisi ya
ra1amruştır. 
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Reşit Paşanın Hatıratı 

ABDÜLHAMiT NASIL DEVRiLDİ? 
V azanlar : 

lııkeader F. SER'fELLI uvdet Ret il l llLı\ IUUKAl'l 

Selanik'te isimleri hiç duyulma
mış hatipler peyda olmuştu 

Alınan Tıükumeti tarafından da
vet edilmiş olan Romanya Başve
kili Gigurtu ile Hariciye Nazırı 
MaMileskn dün öğleden sonra 
Salzburga varmışlar, Bitler ve 
Ribbentrop tarafından kabul edil
mişi.erdir. Bu mülakat hakkında 
bir tebliğ neşredilip edilmediği 
henüz malı'.ım değilse de, Rumen 
Nll!:ırlanna mihver devletlerinin 
cenubu şarki Avrupasındaki yeni 
vaziyet hakkındaki göriişlcrini 
tebliğ ettiklerine şüphe yoktur. 

Faık..t H&vıfava ikinci defa ya
Pllan hava hiicuıınunda sivillerden 
100 kadar zayiat olmuştur. Ba-ııı 
ya;; birlıonları ateıı akrıışsa da sön
düriilnı.iiştür. Askertt zıaoıMt ol -
maınıştır. 

İnırtliz avcı ta....,areleri Trııbl 
garp sahillerinde ibes İtalyan a'1Cl 
ta,-varesini düışümrrüşlerdir. 

İııgiltereve yapılan hava hü -
cıınılarında yaralananları taşımak 
irin Amerlka hiikılmeti 1n.,.ütereve 
260 sıhhiye otomdbili hediye et -
mis ve otomobiller İn~iltereye ııel
miştir. 

Daha ilk güniinden birbirini çe
kemiyen İttihat ve Terakki erka
nı arasında, hayat merdiveninin 
ilk basamağından bir hamlede en 
son basanı.ağma çıkmak istiycnler 
vana, 15 tenımın inkılabı da, bir 
rüya gibi, gelip geçecek ve bu hür
riyet de (93 hürriyeti) mezarının 
yanına gömülecek demekti. 

rak Manastırda, Serezde, Üsküpte, 
İskodrada hulasa bütün Ruınelide 
hürriyetin ilan edildiğini müjdeli
yorlardı. 

Fakat.. (Hürriyet) ne demekti? 
Ve bu hürriyet ilan edildikten son· 
ra, ne yapmak Ulzını gelecekli?
Halkın mühim bir zümresi bunu 
bilmiyor, bu vaziyete karşı yapıla
cak harekeli kestiremiyorlardı" 
Sonraları (Hürriyet meydanı) tes
miye olnnan Olimpos otelinin ö
nündeki meydanda lıalk küme kü
me toplanıyor; vaziyeti bilenler, 
bilmiyenlere izaha çalışıyordu." 
Birdenbire: 

Bitlerin Avrupanlll bu kı.snıında 
bu \'aziyeti nazi fikrine göre tan
zime karar vermiş ohnası tabii .. 
dir. Rumen nazırlarının Alman -
yanın kararını tebelllığ ettikten 
sonra, dün akşaıu Bükreşc dön -
dükleri zaanedi]ınckti!dir. 

Bulgar Baş,«kili 'c Hariciye 
Nazırı da yine Alınan hiikümcti
nin daveti üzerine, bu sabah tay
yare ile Salzburga hareket ctıni~ 
olacaklardır. Bulgar naLJrlarından 
sonra, Slovak devlet reisi Tisso da 
Salzburga gelecek ve kabul edile
cektir. 

AMERİKA VE UZAK ŞARKA 
GELİNCE. .. 

İşte o zaman Yıldız sarayında 
sinen baykıı.ş, otuz iiç yıllık istip
dadmJ, kısa bir faciadan sonra, 
hem de çok dalıa korkunç bir şe
kilde yeniden kurmağa muvaliak 
olacak ve bir çok nıaı,unı, bigii. -
nah, tecrübesiz vatan~everle..-in 
kanma girilecekti. l\lenlalar ye -
niden sürgünlerle olacak; kaleler, 
zindanlar yeniden birçok suçsuz
ların ah ve eninine nıakes ola -
caktı. 
İnsan bu ıne!?'uın 8kıheti düşü .. 

nürken bile ürperiyordu. 

* 

- Vatandaşlar! 

Bu vaziyete ilfıvetcn, ~unu da 
kaydetmek liızımchr. Atinadan ge
len bir habere göre, Y onan gaze. 
telcri bundan böyle askerı hare
kat hakkındaki resmi İııgifü teb
liğlerinden bahsdmemekte, sade
ce Alman ve İtalyan tebliğlerini 

Havanada toplanan Panaııneri -
kJn konferansı içtimalarına dC'Voon 
edio.·0r. Her hi.>küanct hariciye na
zırı, Aımerikadaki Avrupa mii& 
tcmlekekri ~ Aımerlkanın mü -
dafaası için toklifl,rde bulumnak
tadırlar. Fransa hükfuneli mev -
cut ve halen istiklaline sahip ad -
dedildiği, Anıcı ıkadaki Fransız 
müstomJokeleri icin hicbir karaı 
alırnnaımı.ştır. Diğı:r rnüstcımlt."ke
ler irin Guba hüıki•metınin tek -
lifi şudur: Bu müstmnle'kcleri mu
Yakıkaten komşu bir hüıkümetin 
nezaretine levıdi etmek. Anca'< 
bu koım.su hükumetin intihabım 
Joonferans tasvti.p e<leccl<tir. 

Selanikte isimleri duyul-

Diye bir ses yükseldi. Bir hatip 
oradaki gazinonun önünde duran 
masanın üstline çıkmış, ıneşrut.i. 
yetin ilk nutkunu vcrıuiyc Jıazır .. 
lanıyordu .. Burada, hu nutku di
ğer bir nutuk takip ederken, bir
denbire hatiplerin adedi çoğalı -
vermişti. Şiındi, SclC.nii:in nıuhte
lif semtlerinde, arabaların, san -
dalyesi üstüne ~ıkaıı \e elindeki 
bayrai'ı sallıya sallıya lıürriyet ve 
mc~rutiyeti izaha çalışan bir çok 
uatıkaperdazlar zuhur edivermişti 

ııeşretınektedirler. 
İNGİLİZLER BALTIK DEVLET-
LERİNİN SOVYETLERE İLTİ
HAKL'II TABİİ BULUYORLAR 
Baltık devletlerinin Sovyetlere 

iltihakına gelince, İngilizler bunu 
gayet tabii bulmakt:ıdır. cTa)·mis. 
gazetesi bir yazısında diyor ki: •Bu 
meınlcketlerin vaziyeti Finlandi
yaya benzemez. Bu devletler, or
du, donanma, parlamento, diplo -
malik murahhaslar gibi büyük 
devletlere has ağır bir yük ve 
mes'uliyet altına girmiş bulunu -
yorlardı. Nihayet bu memleketler 
kendilerini himaye ettirmek için, 
biiyük kom.~ulardan birine tevec
cüh etmek mecburiyetinde idiler. 
Sovyetlere iltihak kararı Mosko
vanın bir tazyiki değildir, belki de 
yeni bir uazi Avrupası tarafından 
yutulmaktansa, Sovyetlere iltiha
kı tercih etmişlerdir·• 

ALMA.T\JLAR BiR FRANSIZ 
VAPURUNU BATIRDILAR 

Siyasi vaziyet haricinde, hava
larda ve denizlerde harp hareklltı 
bütün şiddetile devanı ediyor. 

İngili:z Bahriye Nazırı Aleksan. 
der, İngiltereden işgal altında bu
lunmıyan Fransaya dönmek isti
yen 1300 Fransız zabitini ve bah
riyelisini hıimil bulunan 18 bin 
tonluk Meknes ismindeki bir Fran• 
su vapurunun bir Alman torpil 
motörbotu tarafından durdıırula
rak batırıldığını bildirmiştir. 

J a•Kff"ada ise dış sıya,et bir is
tihale devresi geçirmektedir. An
cak hüıkılmet veni siyaı;etini izah 
etmeden evvel ordu başkımıan -
danlığı ile ~örüşeceıdir. Bunun 
için varın sabah İımoaratorluk di
vanında hükfunetle ordu umumi 
karargiifru arasında bir konferans 
aiktedilecektir. 

Yeni Ja n hüıkümetinin dış s.i
yasetin;n şöyle tebellür edeceğıi 

tatmıin edilebilir: Milli müdafaa 
kuvvetleııdirilecdktir. Dış siyaset 
ahvale "Öre ··enileştirilecektir . 
Hamı :zıaımanına mahsus bir iJ<tı
sadi sistem kurulacaktır. JaPOn
yanın kendi kendine kiıfi ııelımESi 
i<'in, A!ıyada rktısadi nüfu<I; ının
talraları kurulaca'ktır. Ordu yeni 
harp sistemlerine -iiı.-e yetiııtiril.e

oaktir . 
AVAM KAMARASIDA 

GİZLİ CELSE 
Dünya hadi6el2rinin bu veni 

sevııi kar•lSlllda, İ~iliz mctı'us -
ları avaım kamarasında ııizli bir 
celse akted:ümesini iıı\emislerdir. 
Y a<lt!an her i:ıi acıkça söv1eııne
sine rai'm'ıen, hUkUmet bu talellıi 
kabul etııniştir. '.lıannedilclii?ine ·ö
re. bu -izli celse salı günü aktedi
leceik ve hüıkiiıınetin harici siyaset 
hııkikında verecei?i izahat elinle -
..,cw-n'ktir Nazır, Almanların vapuru bo- ı..;;;,;;;.,;,;.;,..., __ ..., __ ~....,...,...,~\ 

şaltmak için içindekilere beş da. LJa rbı"n ta. rı· "e•ı" 
kika kadar kısa bir miihlet ver - fl ı G T ı ,. 
dikten sonra gemiyi batırdıklarım 

söylemiştir. en az iki yıl i.cidir 
Vapurun imdat işareti üzerine Y 

etraftan yetişilmiş, 1000 kişi kadar 
kurtarılmışsa da, 300 kişinin bo -
ğulduğu anlaşılmaktadır. 

Alman tebliği de cbir düşman 
tüccar gemisi. kaydile bu vapu
run batırıldığını bildirmektedir. 

İngiliz Bahriye NaZJn ise vapu
run bitaraflığını gösterecek bütün 
işaretlerin konduğunu, batta va -
punın geceleyin lambalarını ya
karak sefer ettiğini söylemiştir. 

Alman tebliği ayrıca 17 bin to. 
na baliğ olan ve 5 gemiden ibaret 
bulunan bir tiearet nakliye kafi
lesinin de batırıldığını, diğer iki 
vapurun da imha edilmiş derece
sinde tahrip edildiğini bildirmek
tedir. 

HAVA HARBİ 
~ tebliirine göre, vapur ka

filesine hücuım eden Alman tay -
yarelerinden dördü düşürülmüş.. 
tür. Bir tayyare de sabah1€'Vin 
İs"orvaıda düşüriilmüstür 

İngiliz hava kuvvetleri: simdi 
Alrnarıyadaki ve Alınan L-ıgali al
tında bulunan V'Crlerdı:-11,ü askeri 
hedefleri goce giln.düz 'bombar<lı
man etmek vll2ifesini deru'lıde et
mis bulunmaktadırlar. İne:iliz ta"V
vareleri Alman mühimmatını 
mü.mkün oldU!!ll kadar irrıha et -
mcl< ve Almanları İne:ilterC'Ve ya
kın hava üslerin<lc·ı urnklastımıak 
icin sık sık hücumlarda bulun -
maktadır. 

10 m:ıyısla 17 haziran arasında, 
Alman"aya ve Alman kuvvetleri
nın rnaıı··=e ouiun<ıu{1U memle
.ketlere karsı 416 kadar büyük 
mi'kyasta akınlar yapılımıstrr. Şim
dive kadar yapılan havıa hücuım -
ları i•e bini geamistir. 

in~iliz HaPbi,·e Nazırı Eden şi
mali İrlaı .~at'!aki hava müdafaa 
tertibatını teftiş etmek ü:zerc ora
ya gimiştir. 

İtalyanların da hava baskınları 
sı da:ma fu baslarnı.'t ır Bir 1 nııiliz 
t•lblPine .;jre bir İtalyan filosu 
t>Menderrye üzerine uluoria yan-

(Başmakaleden devam) 
y:ı her bakımdan her gün bir.~z 
daha zayıflamakta, kuvvetten dııt
mektedir. Filhakika, Alman devlet 
şefi gerek Alnıanyada, gerek işgal 
olnnan sahalardaki bütün fahri -
katarın çalıştırıldığını, toprak 
malısullerinin işletildiğini söyle
miş bulunmakla beraber hakika
ten böyle dahi olsa bu da yine im. 
kan ve stokla alakalıdır ve bir 
çok sebeplerle behemehal bir sona 
ve bitime bağlıchr. 

Almanya sonbahara kadar kat'i 
bir netice alamadığı takdirde bü
tün hesaplarma ve ümitlerine rağ
men harp talihi behemehal İngil
tere ile biri.eşecek ve İngilizleri 
zafere götürecektir. İn&ilizlerin 
muzaffer olmast ve diinyııya tek
rar liyık oldnğu ulı:amı verebil
mesi ise ancak ve laakal daha iki 
yıla ibtivaç göstermektedir. Son
bahardan sonra İngilizlerin müda_ 
faa değil, taarruz harbine hll!:ırla
nacakları muhakkaktır. Bu tak
dirde kJş ayları miisaadesi nisb&
tinde Almaıı sanayi merkezleri -
nin. tahaşsüt ıruntakalarının. tren
lerinin, köprülerinin, tayyare fab
rikalarının bomloardıman ayları 
olacak ve belki gelecek bahar ve.. 
ya yaz da mukabil taarrtızun ve 
hareketin ba~langıcıru teşkil ede
cektir. O vakit bütün bir Avnı.pa 
Jat'asını Alman işgali altııada tut
mak ne kadar Kiiç olacaksa, ilk 
gerilemenin Alman ordusu ve hal
kı için bir panik halini iktisap ey
lemesi de o kadar kolayl~acaktır. 

Bu takdirde hava, kara bom -
bardımanlar1 ile harabeye dönen 
Avrupa bir defa daha tank teker
lekleri ve yerden, gökten yağacak 
cehennemi ateş altında bir kere 
daha harap ve periş~n olacak, fa. 
kat buna mukabil milyonlarca lıalk 
kurtuluşnnu, istiJdUI ve hürriye
tini bulacaktır. Bunun icladir ki 
harbin uzamaq bir )'-eis mevzau 
değil, daha zi} ade kuvvetli btr 
ümit ve inan kaynaiı olnmktada, 

mamış hatipler .. 
Re~it Pa~a, 10 tcınnıuz inlulci. -

bmda Scliinikte ısimleri du) ul -
mamış bir takım hatipler belirdi
ğini, bunların pek kısa zaman son- 1--------------.--
ra, hitabet kürsülerini istimara uu sabah • ..,.elçı· -
başladıldarını kaydediyor. Bu ara- D D 
da, bundan on be~ ) ıl önce Son k d d 
Posta gazetesinde inti~ar etmiş o- a an Önel) 
lan (İttihat ve Terakki nasıl doğ_ 
du, nasıl öldü?) ba~lıklı bir tefri- talebemı·z 
kada bu mevzua tcn1as eden bir -
hadisenin içyüzünü de Re~it Pa
şanın hatıralarında görüyoruz. t'a
kat, ilk.önce, o tefrikadaki şu 
satırları gözden geçirelim: 

cHüseyin Hilmi ı•aşa~ a gelince: 
10 temmuz günü sabahı cemiyet 
tarafından gönderilen mektubu 
henüz okuyup bitirmişti ki, l\lan
yası zade Refik Beyin kendisini zi
yarete geldiği haber verildi. Kefik 
bey, esasen Hilmi Paşanın eski bir 
dostu idi. Şimdiye kadar araların
da cemiyetin leh ve aleyhinde bir 
çok sözler geçmişti. Hilmi Paşa, 
Manyasi zadeyi fikrinden ve yo _ 
tundan çevirmiye pek çok uğraş
~ fakat muvaffak olamamıştı .. 
Refik bey Hilıui Paşa ile karşıla
pr karşılaşmaz: 

- Paşaın .. Size bugün en balis 
bir dost sılalile geliyorum. 

Diye söze başladı. Artık cemiye
tin biitün Rumelide umumi ihtlliil 
hareketine geçtiğini izah ettikten 
sonra, sözlerini şu suretle tamam
ladı: 

- İsinat ettiğiniz bütün kuvvet
ler, cemiyetin eline geçmiştir. Ma
iyetinizde bulunan en büyük me.. 
murdan tutunuz da, en son jandar
ma neferine kadar, k3.nıilen cenıi
yetin adattu<hr. Cemiyetin kuv -
veli karşısında, tek başınıza kalı
yorsunuz. Buna biuaen artık cemi
yete karşı lıiikilmet kuvvetile mu
halefet ve mukavemetin imkiını 
kalmamıştır. Bundan sonra, yapı. 
lacak her.şeye kari! sülUt ile mu
kabele ederseniz, hakkınızda ha
yırlı ohır. Aksi takdirde vabllıı bir 
likibetle karşılaşmanız mnhakkak
tır. Bugün buraya si:ı.in samimi bir 
dostunuz sıfatile geliyorum ve 
bunları söylüyorum. Namusumla 
temin ederim ki, bu sözlerim ba
sit bir tehditten ibaret değil ... Bi
lakis, hakikati anetmekten iba -
rettir. Bu teklifi kabul etliniz. Son
ra mükafatını görürsünüz. 

Esasen Tumbada, al kanlar için
de yere serilen bedbalıtların bn 
feci ıik:ibetlerini haber ald1ğı da
kikadan itibaren Hüse7in Hilmi 
Paşanın ayaklan suya ermişti. 
Şim<ii Manyasi zedenin bu sö•le
ri de derhal tesirini gösterdi. Hü
seyin Hilmi Paşa, bundan sonra 
cemiyete kar~ı mulıalif bir vazi -
yet almıyacağma dair Refik beye 
teminat verdi. 

Bu iş de bu suretle bitmiş, artık 
hükfunetin bütün knvvet ve kud
reti t~.anıen cemiyetin eline geç.. 
ınişti .. Oğleye doğru Selinik, coş
kuu bir belde halini aldı. İı;in.i, gü
cünü terkederek sokaklara dökü
len balkın çehrelerinde, kalple -
rinde kaynıyan lıir meserretin neş
eli tezahüratı vardı. Cemiyet pro
pagandacıları ortada dolaşıJor; 
halk kütlelerinin arasına sokula-

Belçikada tahsilde bulunan tal 
lebenıizdeıı llalük Ulu,;, • 'ejat 
Aybar, l\lehmet Ali Tokgöz, Rauf 
~~amanü, Athcın Tokgöz, llüse~·in 
Ozükurt, Tacettin Ataman, Hesna 
Ataman, Halit Yapırı, l\luallıi 01-
ga~ay bu sabahki konvansiyoncl
le şehrimize gelmişlerdir. 

Bunlar Liyejde 5, Brükselde 20 
talebemiz daha bulunduıiunu ve 
hepsinin vruıiyetlerinin i)·i olııp 
hürmet ve nezaket gördükleriııi 
söylemişlerdir. 

Mctncs hadiaesi 
Loodra 26 (A.A.) - Daily Tele

fraoh gue4Esi. 1.300 za!ıit ve nefer 
nakletınelcte olan Fransız cMeık -
:nes• vapıırumın torpillcr.mesi haık· 
kıada şunları yazmaktadır: 

Bu nevı tarzı ha.-ek~t hak.Jondj 
Viahy hükıJmetinin neler düışün -
dürğ;inü ~afiyetle tahmin edeme
:vU. Fakat bu hareket, rrıi,teıkreh 
bk surette teslim ol..'Tlakla Alıınan
ların ulüvvüoon~ındar_ istifade 
edeceitini ümit eden Fr .. msız hü
ikümetine, bu ulüvviicc'!ap hakim~ 
da pek garip bir mi<al tes!til et -
rnektedir. 

Bekarlık vergisi 
(Birinci sahifeden deva-n.) 

bul eclilmeıiF•i merke2indedır. Ilı 
zamrum hWcfmıete ytni varidet 
tıaınini kavvıusurıu.n. eski kanaat1 
deiıişti:nil"I zaruıedilmcmektaiir 

Evvelce ··azıldıih ~i. Maliye 
Vek8letlnin bu hıırıwıta bir kanun 
"t"()iesi bazırlaıdı"ı .!oii:ı u dei(ıklir 
Maliye VElkfileti <k: bu hususta 
mütaleesm.a müracaat eden da -
hilive encümenine cevabi t~zl<e
resini PÖnder.mis b..ılunmaktadır. 
Hükiiıınet, meclise böy!e bir ka -
nun ~erıme.k tasavvLirunda d"' 
değildir. Netice, teklif hakkında eı 
cürnenlerin varacP -., kan&ate batı
lıdır. 

Hatay' a talebe 
seyahati 

Malatya 26 (A.A.)- Malatya -
run hayırsever san'atkarlarından 
tesviyeci Y akup, bu sene lisemiz
de iistün başarı gösteren talebe -
ter için Hataya tertip edilecek bir 
seyahatin masraflarını vwme:yi ta
ahhüt etmiştir. 

Maarif Vekıileti bu seyahate ı•ıı> 
vafak.at etmiş oldnkundan ·dün 15 
kisilik bir talebe grupu Balaya 
hareket etmiş ye talebeler vali 
Fahri Özen, lise müdürü. mııall' ı
leri ve halk tarafından te~)·i edil. 
miştir. 

,- .TAKSIM: SIRA SERVİLER - 86 -
ı Yabancı diller öğretimine ı 

YENi- KOL J 
Önemli surette çalı$mak üzere tesis edilen 

İlk, Orta ve Lise "1Dıllarına kız ve erkek talebe kayıt ve kabul 
ederek bu ders senem bat;ında tedrisatına başlıyacaktır. Le,·Ii 
kının }'aJ.a erkek tal.ebeye mahsustur. İzahat almak için, her 
glin Mektep İdaresine müracaat edilme•i. Telefon: 41159 
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Devlet Demiryollan ve 
U. ldareıi 

Limaaları lıletme 
ilanları 

S!vas . ÇetinlcaJ'" Demiryolu tizeriıı de ve .Eoluköy · Kragöl istasyonları ara· , 
şında cem'an 430 metre uzunlu&unda kar tünelleri ile Karagöl istasyonundakı 

Plakturanın iistilnt:n kapetılr.ıası tnpat.ı kapalı zarf aındile ,,.. nh.ldl !lyat liu· 

rinden eksil'bneye konmuştur. ı 

l -Bu lşlcnn muhammen bedeli 90,000 liradır. 

2 - İstekliler bu işe ait prtname. proje ve sair evrakı Devlet Demlryol -

tanoın, Ankara ve Sirkeci veznelerinden 4:50 lru.nı1 mukabilinde alabilirler. 

3 - Eksil~ 8/8/940 peryembe günii saat 16 da Anlı:arada D. D. yol dajresin· 

de toplanacak merkez 1 komisyonunca ,>"apılacaktır. 

4 - .E.ILsiltmqe girebilmek için i&Oeltlilerin teklif mektuplan ile birlikte •118· 

jıda yazılı teminat ve veailti ayni sun saat 15 • ltadar ltomisyon realıtin• 

vermeleri. 
A - 249() No. kanun ahkAmına uyıı= 5750 liralılt muvakkat teminaL 
B - Bu altnunun tayin ettiği vesikalar. 
C - Bu ıibi inşaat işlerini muvattakiyc Ue beşardık1an.na dair ellerinde mev-

cut rami veoailti tekli!lerine raptetmiş olmaları !Az.ımdır. c3859> cG303> 

•• Muhommen bedeli 1"10 linı olan mo törlere maMıs 150 adet silindir başlık 

contası, 150 takını ilti d~ ve bir ortadaı~ mürekkep ekloz contası ile 150 adet ru 

santrltlj contası prtnamesin~ yazılı vaı;ı!lara röre 12/8/1940 pazartesi (\loü 

saat (10,30) on buçulı:ta Haydarpaşada Gar binası dahilmdelti komi>yon tara· 

fmdan a'1,k eksiltme usulile satın alınacaktır. 

Bu ip: cim>* ilıtiyenlerin 105 lira 75 ~luk muvakkat teminat ve kanu· 

nu.n tayin eti.ili vıeaailtle birlikte eksiltme &ünü saatine kadar komi.syona müra

caallan lizJmdu". 
Bu iie ait p.rtııameler komiıfyondan parasız olarak dalılılmaktaclır. (6537) 

Mühendislik kursları duhul imtinaaına 
girece\;. fen memurlarına 

Telı:nilı: okulu Müdürluğünden: 
5 ve 6 Ağustos tarihlerinde okulumuzda yapılması mukarrer milhendislik 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Beyoğlu V ak1flar Direktörlüğü İlanları 1 

20 Temmuz 1940 VaziyeU 

AKTiF 1 PASiF 
KASA: T. L Lira Serma7e 

Alt.ıo:Safi kilogram 71.i21.4.(0 100.881.943,67 
BANKNOT 9.699.2!\1,j İlıtlyat Alt,..ı 
UFAKLIK l.863.<l42:!_JI 112 . .(.(4.267,08 Adi ve fevlt&lido 

Dahildeki mulıablrler: Hususi 

Tini< Uraaı 2, 742.367 &., 2.742.367,8'5redavilldeki baal<DGtlar 
edilen evrakı 

Barlçleltl Muloablrler: 
Altın Safi klıocram 6.691 890 

Alt.ıoa tabvili kabil eert> .. ı 
döv itler 

Diter dövizler ve borçlu k:li
rın& bakiyeleri 

Hazine tahvilleri: 

Deruhde edilen evrakı nak -

dil'• karyı11'ı 

9.412.678.1 

38.713,4 

Dcruhde 
nakdiye 

Kanunun 6 - 8 inci mad -

delerine tevfikan hazi -
ne tarafından vA.k.i te .... 
diyat 

21.263.855~ 30.715.247, 13Deruhde edilen 
nakdiye bakiyesi 

evrakı 

158.748.563.-

Kal"fılıfı tamamen alt.ıo 

oiN"ak ilheten lcdavü -
le vazedilen 

Reeskont mukabili ill-

T. ı.. 1 
1 

6.188.666,1~ 
_6_.ooo_.~

1 
158.748.563,-

19.310.196:::;: 

139.438.367, 

17.000.000,-

Mubaaıme kıymti 

Lira Lira Kr. 
15.000.000,- 3216 

12.1811.666,15 

202 92 

U8 05 

Asmalı mescit mahallesinin eski Venedik yeni Yeniı;-eri atası so~ 
da eslr::i 12 yeni 22 o. lu khgir hane 
Es1ti Htiseyinağa yeni Bülbül maballesiıUıı esıc; Macar yeni Tıı? 
sokağında eski 91 yeni 95 No. lu arsa 

Firuzabı, ma:ı",I!esinin eski Hasan ağa bahçesi yeni K':lril· codd,.ır 
de e:;ki 8 No. !u 24 metre :ıs'ıJantim arsa 

2'I 10 Panıaltı rnahallft:in.in Çemen 90kağında esJtj 149 yeni 131 No. ıu arı' 

Yuka.nda yaz.ılı gayri menkullerin mfilkjyetlerini.n peşin para ile satışltf 
on ~ &ün müddetle acık arttırma,.. çıkanlınıştır. İhaiek?ri 27 /7 /940 cuııı.:' 
tesi g!lnü saat onda yapılac:alttır. İstdı:ll1erin )'ÜZde yedi buçuk pey poraıar!' 
akarat mahlCı.lat kalemine mUracaatları. (8011) 

Kanunun 8 _ C inci madı:le -
lenne t.evhk.an hazine tara -
tından v~ki tediyat 

velen lcdvüle v02edilen 12,0.S00.000,- 356.938. 367,-

Senedat cüzdanı; 

Ticari &Pnedat. 

Eslim ve tahvilat Cüzd1DJ 
(Deruhde edilen evr:ık.ı 
A - (nakdiyeni.n karşı1ıJ:ı 

(Esham ve Tahvilat 
(llibarl kıymetle) 

B- ~rbest esham ve 
tahvilat 

A•ansl:ı.r: 

MEVDUAr: 
19.310.190,- 139.438.~7,-Türk Lirası 55.655.706.91 

- Altın safi k. il'· 18.826.472 26.480.939,68 
2850 N?. kanuna göre ha-

1 

zıneye açl1t.n a l~.<ns muka
bıli tevdi olıJlan altınlar 
SAiı kiio.:•••m 36 715 458 .~1.6.(3.228.2?. 
Ddviz taahhüdab: 1 

21i:>.237.055,09l260.237.055,07Aıtına tahvıll kabil dovızler 3.359, 77 
- Diğer dövizler ve alacaklı 

kliring bakiyeleri 30 .563 258 ~8 

Uuhlelll/ 

47.999.536,93 

8.275.818,22 56.275.355, 15 

82.136. 6 46, 59 

51.643.228.22 

30.51'6.618, 15 

116.149.534.45 

kursları duhul imtihanına İstanbulda gireceklerin yUksek Vektılt"tin kendilerine 

vaki tebliğ yaz.ı.sı ve ispatı hilvı.yetlerine medar ola:ıılt vesaik ve ikişer adet vik

ıotya et>'adında fotograOarı ile birlikte nihayet iki ağustos 940 ak$lmına kadar 
kamrleri Hazıneye kısa vadeli avanı oktV- müracaatla imtihana kabul kame leri almaları lAzım geldiği ve 

ohnıyanlann tırıtihana kabul edilmiyecekleri ehemmiyetle il~n o!L:r.t.r 
(M98) 1 Hazıneye 3850 No. l..ııw~o gere 

-============================::;~ açılan altın }<.arşılıkJı avan& 

'lı.. __ ı_n_h_is_• __ r_ı_a_r __ u_. __ M_ü_-d_ü_r_ı_u_· sl;:;....ü_n_d_n_: _ _.l 1 ~~~il~; :;:e 1ızerm. 
ı Hissedarlar: 

26. 722.0:>o, -
9.125,5 

7.808.722,- 34,53Q,847,55 
4.500.000,-

23. 730. 55 l, 70 ı _ Müfredat 1Js18i mucibınce 7 ka lem. elektrik. tesisatı levazımı açık ek· Muhtelif: ı ...;.o.;.;..;;.. ___ _ 

silim~ U>Ulile aat.ın alıruu:aktır. 
ıı - Muhammen bedeh 565 lira muvakkat teminatı 42,37 lıradır. 
III - Eksil~ 29/VIl/94-0 pazartesi günü aaat 10 da Kabat.::;ı.a Levazım ve 

mübayaat şubeaindeki alım komisyonun da yapılacaktır. 

iV - Liste ııözil ıeçen fUbed• görüle bilir 
V - İsteklilerin tayin olunan gun ve Siltte 

birlikte mm:lcOr komisyona gelmeleri ilA.n olu.."1.ur. 

yüzdıs 7,S efivenme paraloıri!e 

6472 

Yeklıı 

1 Temmuz 932 tarihinden 

56~.623 060,5/i ı:eUıo 

iıibaren: iskonto haddi •t. 4ı, altın üzerine 

664 623 060,56 

•ı. 3. 
--~--...;...~~~-;;;;-~;;;,.....;;;;m;..;ıa;;;;;;;;; 

1 1 s t a n b u 1 B e l c d i y e s i i l a n 1 ~7;=ı 
İsta.ıibul aı;liv-e mı.ılkemesi ııkinciı İstanbul Asliye Mabkeıııcsl ikinci Srne"I )lk 

t"lcaret dairesind<'n: 1 Ticaret Dairaınden : kirıts~ le ı inalı 
İstanbul 'beledivesi tarafından Tasfıye halinde Serdar zade Harı Sa· 300,00 ı2,50 Kcrcstecllerdc Merkez Hfünde Meyva ve Sebze mili aralığında 31 No. DükkAn 

Galatada Demir banda 24 No. lu lih =ıhdumları şirketi şerikleri. Ser· 180.00 13,50 > > > ' > > > 60 > > 
Dcmırcıyan ve Dikran ~Aıhran ya- ~ darzade Cernil, 1-laııuJı, Şükrıi"ye 210.00 15,75 > > > > > > > 22 > > 
z.iı.anelerindc ZElk.i ve Galatada Türk Ticaret Bankası A Ş. tarafın· 240•00 ıs.oo > > , > > , > 13 > > T. iŞ. BANKASI 

ı adn 2000 liralık = 2000.- lir• 
3 • 1000 > = 3000.- • 

ı..ı:.rı ... ..: R>lıtwn hamnda Alasclurlı dan Islanbulda kuru kahvecı ıı.ınında 180.00 13,50 > > > > > > > 29 > > 
A1.abmet Ari! aleviılerine ikame er 1 lb - ıa Q.umcır;.ı.larda Serd::;r zade Hacı ?70.00 20.25 > > > > > > > 10 > > 

6 • 500 • = 3000.- • 

Salih mahdumları ıirketi ile Istanbulda 300_00 22.50 > > > ~ • • • 6 • > 
lunan al~ davasının cereyan e- Tahtakalede Boton (Laprevonyans) 180,00 !3,fiO > > > > > > > 26 > > 
den t.Hdta. lı ,.,,.a.>lnia: 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 J = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • blınında 13 numarada ınukım Hac1 Ali 300,00 22,50 > > > > > > > 36 > > 

iMüdı:leaalevftılerden ZElki tara • ı 
celi 

Hafız zade mahdumları ;irkt"tt aleyhine 240.00 18,00 > > > > > > > 43 > > 
fuııdan ~eılıreınaneti vekaleti • iki kıt'a emre muharrer senet bede - 210,00 15,75 > > > > > > > 20 > > 

1940 Küçük 
Cari Hesaplar 210 • 25 > = 5250.- • 

Keşideler: l 4ubat, 1 mayıs, 
1 ağnstos, 1 ikinciteşri11 tarih· 
lerinde yapıla. 

:kırine ll:ıitaben yazılı 2 haziran J40 !inden balüve 1000 bin Türk lira•ının 210,00 15,75 > > • > > > > 53 > > 
tarihli arzuılıaldck.i imzanın müd- tah.~ili hakkında açılan davanın muha- 270,00 20,25 > > > > > > > 11 > > iKRAMiYE PLANI 
dıetı.a.levtılerden Zekiye ait bulun - kernf'Sinde müddcialeyhlerden Serdar 270,00 20,25 > > > > > > > 40 > > 
rn.ad.ıbna dair müddei ve'k.i~ tara- zade Hacı Salıh mahdumları şirketinin 240,00 18,00 > > > > > > > 4.7 > > • ===--"' 

RASİT RİZA TİYATROSU fından tekili olunan veımin mah - E. SADİ TEK tasfiye edildiği ve tasfiye memurları Yıllık kira muhammen.lcri ile lllt tepıinat m.ilttarlan yukarıda yazılı dilkkfuııar ayrı ayrı kimya ~rilmek Ozere açık 
BALİ&E PlŞKt:o-; beraber kanece miivecıc6h ~!erek müd· ıı d ;;ı ı 1m ilı · deaal.e,4lılerden Zokinin ikamet _ tayin k ın 1 an aşı ası enne arttırmaya konulmuştur. Şartnameler :r.abıt ve muamıelAt müdürlüğü kaleminde görülecektir. İhale 29/7/940 pazar1esi TİYATROSU 

yapılan tebli,eat sonunda ta~-fiye me - pıla ktır T li 1 . ilk t.ern" t makb ektu ı t c.iıbin 27 temmuz cwnartesi (Ü,;küdar) 2'.J t~nımuz cumo gi.ınü akş;.ımı 
~ının mechuliye.t.inc binaen hak- murlarının istila eyleJ~l an'a.şılmış ol- günü saat 1-i de daim! encümende ya ca . a P er::ın mn uz veya m P arı ve pr name mu · ce kındıil<ıi yemin davetiyesinin iliı- duğundan rnezldl.r Serdar zade Hacı ibrazı lazım gelen vesikalarile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunınalan. (6047) BE-vlcroğlunda, 28 paz.r (Taksım) Al· Suödiyedc Şenyol aoıı• bahl:("'in<l• 

teııl .• · tahkikatın 19/9/ ı • • , 1 tıntepede. (Aktör Kin). .üvey Babam• vodvil 3 perd;,_ 
nen ıgıne ve Salih mahdumları Jirketi ı;erik.lerine DOKTOR ı -r -r '==~=~=========,;,.,============-,,,, 
94-0 ,..,......mı:ıe ııün'i saat 14 de ta- tebligat ifasına ve ikdmetgaıılarının 

1 
. 1 . . encümene vermeleri. (6256) 

J.Jdne karar verilımiştir. Me~r meçhuliyeltl• binaen 11 temmuz 1940 F eyzı Ahmet Onaran İstanbul mmtalcası dahilındek! muhtelif yollann katran kaplanması işi kapalı * • 
ı:?i1n ve ı;aatte yemin icin mahke • için yapılan illınen tebligat üzerine 1 Cildiye ve zühreviye mütehassısı 

1 
zarf usulile eksiltmeye konulmuştur. Keıif bedeli l5l58 lira ve ilk t.eıninatı 1136 Darü!Aceze müe•esemin yıllık ihtiyacı için lüzumu olan 17,500 kilo pir~ 

meove ıretmıyliirj takdirde veınindeıı mahkemede !sbatı vücut etmediklerin- 1 Adres: BabıAli Ca&"lol!u yo· lira 85 lturııştur. Mukavele, elı:sütme, Bayındırlik işleri genel, hususi ve fenni 12,000 kilo kuru fasulya, 5000 kilo mercimek, 2,500 kilo nohut, 3000 kilo bu~ 
kaıçmrruş sayilaıcai!ına ve yemin den usulün 401 inci maddesine tevfikan kuşu köş•sinde No. 43. Tel. 23898 ıartnameleri, proje keşif hulilsasile buna mütef~rri diger evrak 76 kuruş mııka· 8000 kilo sadeyağı \e 2500 kilo beyaz peynir satın alınmak uzer.e kapolı ı<' 
meY'ZUUD.a dahil imzayı kabul et-- cı.yap Jt.a.rarın.ın ittihaz ve Uolnen teb- bilinde Fen işleri müdürlüğünden verilecektir. ihale 6/8/940 s~h günü ~ant ıs de usulile eksiltmeye konulmuştur. Mecmuunun tahmin bedeli 20,520 lıra ve ıllC t' 

mi"" addine karar verilece.frine dair liiine v. muhakemeni.ı d~ 10 eylÜl 1940 1 dalınt eccümende yap_ ılacaktır. Taliplerin ilk t. eminat makbuz ve a ınektu larJ j minatı _1539 lir..ıdır. Şarlilaıne zabıt ve m~At ~UdürlUğü kaleminde göfi.I!,. 
davetrve de mruihkeme divanhane- tarihine mllsadif sah &ünü saat 14 de Sahibi ııe neşri11atı idare eden . . . . . . .. . .. . .. . Y P ' cekt.ır. !hale 6/8/940 salı gunü saat 15 de daımı encumende yapılacaktır. TailP 
sine talik edilmiıs oklu/hından kev- bıralolmaaına karar verilmiş olmakla Baş muharriri ihale tarihinden 8 ııun_ .. vv•l ~en işlen ruudurlugune muracaaUa alacakları fennll "n ilk t•minat makbuz veya mektuplan ve 940 yılm:. aıt ticaret odası vesll<•~ 
fİ"'t!t teıbliı! mıikamına kaim ohııak keyfiyet tebliğ makamına kaim olmak ETEM İZZET BENİCE ehliyet ve 940 yılına aı. lı< aı-e, odası ""sikalarile 2490 No. lı h:ır":n•Jn tıırifatı çe'V· rile 2490 numaralı kanunun tarlfat.ı çevrwndc hazıriıyacakları teklif meklıtP 
ü:zere ilan olunur. (28295) üzere illn olunur. (1938/10) Son Telır:raf l\latbaıw resinde tıazırlayacaklan teklif mektuplarını ihale günü saat 14 rle -·~·- daimi nnı ihalo günü saat 14 de kadar daimi enriimo~e \·ermeleri rnzımdır. •622 ·' 
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!\o. 125 l'uaıı: l\L SA!lll K.ABAYEl.. 

Bütün bu haber vermeler, Papaya, huzurunda 
kimse hulunmadığı ı:aman yapılıyordu 

Ezcümle bir ır\in Sultan Cemi 
muhafaza edtn şövalyelerin kar
ııwna bir Tü.T!I çı.ktı ve şunları 
söyledi: 

- Ben, Sultıo.n Beyazıltan kaçıp 
geldim.. RolD"ya bin türlll tehlike 
içİnruo can altını. Maksadım çok 
sevdiğim şelıude Ccmlc mahpus 
ba)atı geçirmek, onun mihnetle -
rilc beraber olmaktır. dedi. 

Ve söllerine de ~unları ilave etti: 
- Şehzade ile beraber Sultan 

Bcyazıda karşı koymak .. Onun bü
J..iınıetini yıkmak .. 

Bu adamı şövalyeler, Sultan Ce
me götürdüler. Adanı Cemin ayak· 
!arına kapanarak öptlİ. 

Şehzade, dikkatle hu adamı sey· 
reiyordu. l'ak:ıt bu adamı bir tür 
lü tanıyamadı. 

Nihayet tercümanı va>ılasile 
ıö~·Jetti: 

- Hilekar bir adama benziyor .. 
Kendisine itimat edileınez. Ben 
tanımıyorum. dedi. 

Bunun üzerine bu adam derhal 
kalandı. Hapsedildi. Kendisine e.. 
siye! edileli. Nihayet mesele mey-

dana çıktı. Heri[ şu yolda itirafat
ta bulundu: 

- Beni Napoli kralı yolladı. Sul· 
tan Cemi öldürecektim. 

Bu ifşaat Vatikanda heyecanı 
mucip oldu. Yalnız Napoli değil, 
Yenedik bükümeti de boş durmn· 
yordu. 

Venedikliler, mütemadiyen enL 
rika çeviriyorlardı. Etrafta Sultan 
Ceme daır aldıı:ı haberleri mutta· 
sıl Papaya yağdırıJordu. 

Kah Sultan Ceme kar<ı bir sui· 
kast ke$fettiğini ileri sürüyor, kilh 
Sultan Cenlin )'HDına hiçbir Türk 
bıraktırılmamasını Papaya tav· 

siyeden geri durmuyordu. 
Butun bu haber vermeler, Papa· 

ya huıuruuda kim'" buluwnadığı 
zamanlar yapılı} ordu. 

\"cnedik hüküınetinin bu entri
kalan, haberleri daha ziyade Sul· 
tan Ccwe zarar \:eriyordu. A\'ru .. 
pa bükümetlerinin bir çoğu Papa· 
nın Sultan Cemc karşı gösterdiği 
tekavyütten Cemin Venediğe tes· 
Hm olunacağını istidlal ediyorlar, 
elcileri vasılasile İstanbulda da 
bu fikri işae eyliyorlardı. 

Bütün bunlara en :&iyade cay • 

Romadan dönen bir papas, av· -:: P yon yaptı. 
dette Fransa kralı tarafından ka. Bwıdan sonra cebinden bir kü- Ner'ım-n go"zler'ıni 

Yazan: lskender F. SER'fELLİ Aşk ve macera romanı: 73 rük şişe çıkardı.. Genr kadının bur- c:ı 
bul edilınişti. Kral Cemi sormuştu: ' , 

- Türk şehzade•i nıı.:>ıldır? - Seslen bakalım.. Şehsüvar hakikaten buraya mı ~;~,~~~oklattı. Nerıman hala açınca ·· 
O da şu yolda ce~ap vermişti: Muavin yüksek sesle bagırdı: gelınisti? Nerimanla başba.şa mı Cemal doktora sordu: Bir aksırık .. Ve arkasındarı bt-" 
_ Şehzade Vencdik hüküıneti- - Seher ... Neredesın?. içmişlerdi? Neriman zehirlendise, - Ne ile zehirlenı:n.iş acaba... gu.: bir sru;... 1 

ne satilını~tır. Cevap veren olmadı. onu zehirlıyen Şehsüvar mıydı?. Keşfodebildiniz mi?. - Ah ... Ben yaşıyor muyuın 
Paoanın fikrince, Sultan Cemi Yıldırrm Cemal, muavinine şu Bırbirine bağh olan bu düğüm- Doktor yerdekı içlti şişelerini Doktor, ha.>t.aruL cacr.nden tul· 

bıristiyan büküınetlerden birine emri verdi: leri Cemal Bey nasil çözecekti? kokladı: tu: iJ" 
teslim etmek lazım gelse, bunun - Sen burada bekle .. Bir yere Tekrar yukarıya çıktı. Nerima- _Evet. Likörlere zehir karıştı- - Korkmayın hanımefendi! J3 

1 
- ayrılma! Ben köşkü dolaşacağun. nın baygın hır halde yattı,i(ı oda. ı1m şey vok Ufak bir tehlike gcçi.rdl' 

herhalde Venedik o amıyacaı:ını akl ih r ış. · · · ' 
·u· nku. Venedibin Papalık maka- Sehsüvarm buraya s anması · - ya döndü. _ Emin misin.iz?. niz. Miıteessir olmayın!. . 
~. karşı ne hbilekarane fikırler t>mali kuvvetleniyor. - Kimseler yok gözüm! Üstelik _Evet .. Hatta şu şişenin dibin· Cemal bey ayakta dola.şıyor.111; 
beslediğini Papa pekiıla biliyordu. - Ben de bu fikirdeyim. hizmetçiyi de kaçırdık. de birkaç damla kahnı.ş bile. - Ne oldunuz, Neriman hanııı;~ 

Papa. hıristiyan devletlerın en Cemal bey odadan çıktı.. Ta • - Merke7.den istediğiniz doktor Cemal bey şişeyi aldı ... Bır ıra.. Sabahleyin içkı ui içmiştiniz?)'. 
mu 

.. himlerıne, Alınanyaya ve sair bancasmı cebinden çıkardı.. Kar. ha.la gelmedi mi?. ğıda •ardı· nmı.zda kım vardı? • ~·"' d k tı· N red lir • · Nerınıan şaşkın şaşkın ~tr•Ml• 
hükumetlere, aralurında sulh ak· "'"""' 0 anın apısını aç · - e eyse ge ·· Kadın Xurtulaca.k mı.' ' -
!ederek Türklere kı.r<ı birle<me • - Bur8S1 Nebahatin yatak odası. C.mal, Nerımanın odasında mu- - u··mı·t eder- .. be.loıı<lı: 
!erini tavsiye ettigi bir sırada. e· Dıverek. tekrar kapadı. Odada avinile konuşurken, bahçe ka"()W = Kalbı nastl?" - Şehsüyar nered€? 
!inde ~egane silah olmak üLCre kımscler yoktu. açıldı. Çok za·-• Fakat, ,.,,.....,_et- - Onunla nu içtir.'.z? J 

' Dıj"~er odaları birer birer gözden - İşte, bir polisle bir doktor~ - '~ _ _.,ç - Evet. Fak.at, buna içki ic;nıe1 , 
sakladıgı Sultan Cemi Venediğe tin. denmez. Şöylece bir iki kadclı ı 
vermiycceği apaşikürdı. geçır~~cydanda kimseler yok anı- ~~Y ~%'1en: Ve hem.en ağz.ına birk~ damla kör. 

Hatta Papa, ehli.,.lip harekatına ma. ıçımde kuvvetli bır his var... Diye bağırryordu. iliiı; akrttışimdi'· -'-'-ını" . temız· try· ece- - Evet amma, doktor be)' 
1~ 

l\1ısır Sultantnın da istirakine mu· ı Is k. ""'"""' 
d l d 

Şehsüvar burada uiz i o a gere . Doktor odaya girince, Cemal m.m. Eg"er M;;,.;;~, kurtuldu de- kör şişesinde zehir buldu. 
va[akat ediyor u. Bu me>e eye a. Alt kata indı .. Tekrar seslendi: beyle karşılaşt.r: .. -. ....--- - Ne diyorsunuz, zehir mi?. 
ir bir de emirname yazmıştı. Bu S h s h N e<l · • _ Hasta kimdir?. mektir. - c o.r... e er... er esın. Doktor <ri=yı· uzattı· 
emirname şu sözlerle biti,·ordu: Nerınıan· aksırarak k:ımrld·-~- - ,..,.. • , Han.mefendı scnı ra"ırıuor - Ner•~·" h""'~ Hane sa • """' ·~ E t h f d hı·ı·Je ' " ' ~~ ~ '-'-Ae-'-ıre" ;;;;;;"""°""' b •• 1 .~. - ve amme en " re , 

• ... Kendimiz bu intizarda bu - Hizmetrı· k•dının bu arada '-""şk· hı"bı". .,,.,., ""' ..,-.--... - _........ · 1 B d h el , u r..v mış er s.izi. iraz a a f!.~ iZ l"' 
lundu;;:umuz sırada Sulıan Ce • ten kaçlıf:ı anlaı;ılıyordu. Cemal bey titrek bir seslf ilave Cemalin yüzü güldü. ~ydiın, vücudünüz simsi;~ o • 
min nüfuz ve emniyetim muha · Ccma,, vakıt kaybetm~n, alt etti: • - Kurtuluyor_ Şimcli kusacak. cak ve kalbiniz duracaktı. .,ı, 
faza namına Vatikan saraymu~da kattaki bütim odaları, yemek sa· - Kapıyı kınlık.. İçeriye girdj. Cemalin muavini, doktora yar- Neriman yavaşça baş:nı kaldl'ffl 
muhafazasını emrettik. Bizim ya· lonunu, mutfağı, kileri, garajı a- ji;im.iz zamw kendisini yatakta dım ediyordu. Nerimarun rnide - _ Demek beni zehirlediler bll ,;;• 
pacağımıza gelince. Türklere karşı radı. baygın bir halde bulduk. sinden yeşil ı;ular çrl<:ıyordu. Vay alçak vay ... Sabahtanberİ ~~ 
ham açmak içın elimizden geleni - Tuhaf şey! Hala kulahmda Doktor derhal hastayı muayene Neriman bi.rdenhire gözlerini aç- :ııü:me gülüşünün sebebi bu JW"' 
yapmaktır.. hır ses çınllyor: Aradı,!!m adam bu ettL Kulaklarmı., burnunu, gözle- tı ... Fakat, ko™ışarnı;yor, başım tu. deme'k?!. d"' 
Papanın bu emirnamesi her ta· kOşkte saklandı! rini tetkik ederek: taınıyordu. Cemal bey ı:abırsızJanı)"O~.>i 

rafa yayıldı. Venedikten derhal İyi amma. Yıldırım Cemal köşk· - Zehirlenmiş, dedi, hem de va· Doktor: Şehsüvarm o sabah köşlre gelv"'· 
cevap ıeldi. Cevap şöyle idi: te ilııı; kimsenin İ1linİ bul:mııı. • kit ~CÇiniş... - Geçmi!; olsun, haramefenı:l.i! tahakkuk etıniiti. ~ı 

( L>eııamı var) yordu. Bu arada Ner.imanm kalblııi mu- Geçmiş olsun.. tn.vuııı _.., 


