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Hit!er, e!ıkanıar, Başvekil Bu Sabah Ankaradan· Geldi ve 
ılk mulAkat Fi . d C h R . • M. - ı A k. ld ~~:ıı:.~~ orya a um ur eısıne u a ı o u 
tali •illllatm ilk iatıbaları, 
Buııarlarla ...... yapda

.::k ıöriipneler _ kallısınd~ 

!_-..: ~ İZZET BENİCE 
~4!::ı .. Ylet tefi dün Rumen 
Mı ile iki buçuk aut süren 
~fllikat yaptı ve bu miililatı 
h;i •e 8omuya Baıvekili .,.:.aa ~ llasollai ile ıöriiımek 

id Roınaya Iıareket etti. 
~a(Uk saat devam ettiii bil
l&laıu lt~ •lllikatta neler ıörü.. 
~ • o.dap hakkında hiç bir 
LL .aı_te~.lii Yapılmamıştır. Bunun 
~our ... •illibtın ihtiva etüii 
fiaa~ madde ve vesikaya is
lllek e::k teşrih ve tahlil et -
~ ibı .. ilidir. 

lar Ba devlet tefi bugün de Bul
On ŞVeldJini kabul edecektir. 
llli;:ıa da ne konuşulacajmı bil
tere ruz. Ancak, .Rumenlerle dün - :;.ıı eden müzakerenin sonun
~ as~ı eden umumi havaya 
lebiJir 8t118tiıil'1 tarikile hükmedi
lta..; ., Alınan devlet şefi ile 
-~~ arasında cereyan eden 
ili illa • ~ •IJYap kararını> teb. 
,..._ ~Yetinde değildir. Daha zi
tllerı a ve irza yolu ile mihver-
~ ~~=~ı::İD siyasi ve iktı-
~ R.ı-L_ - ı ve ba ~er(eve 
~k ~ itlerini tanzim ey-
11 • .1--_ ~~~iiaıi lilden bir mahiyet 
-..eat ·~dedir. 
~ ihtimaller .-ıardır: 
~ lllaayalllD Macaristan ve 
~-ile olan toprak ihti -
~ •111haa hal ve tesviye ey-

B- ao 
AJ.111an ek ..._1anm iktısadiyatmı 

C-1o -......e bajlamak. 
lla kallı-::: Sovyet nüfun. lbnak: prantbi altıma 

ile~ -U.c:iln':: ve Bulgaristan 
feavı1e ... ,_ ı sulhu JıaJ ve 
ti de İati~. ekoaomlk meafaatle
~ d a&alll e71edikfea IODra ltu 
"t · •l'leti fimdlden ve Mlibare 
.;:aıa"Ya ve Yunuiıtanı da b
ı~tal:ra ile müttefik bir hale 
~ k ve Alının ıarantisi al
h~eni hir bloka ıötürmek 

a .. ~. ...._._ . thnalin de mUlakat e1-
-.uteka liladen ıe(irilmiı ve 
~ 'bal bil fikirler dermeyan edil
~. bı:!~• muhakkak sayıla
ıl talepi;İ' B~pristana da ara. 
"'~dea ÜZermde Rumen Baş
~ alınan cevaplar bildi-
~.!~ tesviye tekli üzerinde 
IJe_tl; ~- ikna ve tatmini ci-
a.._:-~ktir. 

tab111~ ötedenberi Besa -
teaJaı -.._retlere, cenup Dobri-
etJıaeıt erJ.ik ve ittifak temin 
:!!~ ıaa':::ıe Bulprlara iade et
;:ı-arabJa oldukları hissi vardı. 
lelti U.tbnaı iade olunm°'tur. At
l>oitric:eJl d bir hal tanı içinde 
llateıaaı 11 

8 bir intikal tekli ve r RiSatea-: Bkilıarlara vermiye ri.. 
6'ftıaaeu: erdir. Belki. Rumen 

..._evı1at sarsıntıdan ve Rumen 
!lak i(fıı b ını ~lllmaktan kurtar
'-~ a 'fflth '4!kil Dobricede •reyi
labllir.. ac:aat ıuretile de yapı-
1ııı_4-c:aır. bu 
~lkaııılll'd tU~ hunlara rağmen 
laİll iated·tr Bı~ler ve Musolini -
1lırı111n1 t~.:~lde bir siyasi ve 
•~ac:a ~ dul mümkün olup 
Bel~ a.u: noktası meçhuldür. 
\'e iktıa;di ~rı istenilen siyasi 
IOrırı 1taı -.aap i(ine koyduktan 
:-!karı iti Yk ile müttefik yeni bir 
loku ic:ab u \'~c:ude ıetirmek ve 

>aıı ıaaenf.: &öre Alman ve İtal
)IJI bir arı erine ilet etmek ha
'-ıez. Her u •bnaktan ileriye ge.. 
...... ol~e tart l(inde ve kar
laia dU'11ıe olsun böyle bir tu
~ İlltiha k 8-lkanblar i(in an
la.; llevi !. .. ~~--kendi kendilerini 
'-ilıver e -:--..-ı ve c:anları ile 

lliıJıaa :ne teslim etmek olur. :'-it iatedi .58!1 Balkanluda ıör
h ~ bas· t iimız vaziyet araların-
l~er~k t8oprak kavgalarını da 

' tle 't alkanlıların kimilen 
kendi ,flrıııeleri, kendi hakimiyet 

1 
fiil sah?• kendi istiklallerine bil: 
dı,, bit pblÔlara~ bitaraf ve harp •e ber 11 ~k vucude getirmeleri 
.. e . evı harı·c·ı mu'"d h 1 h • \'1 ha k a a eye er 

İNGİLİZLER 
ABLUKAYI 
GENİŞLETTİ 

Bu busuataki teferruat 
1akında bildirilecek 

Al manyanın münakale 
müşkülat. ırtmaktad1r 

Ankara 27 (A.A.) - Bu sabahlki 
B. B. C. şu haberi veımektedir: 

lı~iliz hüıkılıneti Alımanva ve 
İtalya ile Almanya tarafından is
Jl(al edilen memlekeUeıin abluka
sını sı:kılaştmmak için yeni ted -
birler ahnıştll". 

Önümüzdeki hafta bida'Vetin
de bu husustaki teferrüat bildirile
cektir. 

Mihver devletlerinin bitaıraf 

Avam kamarasının sah günkü gizli 
celsesinde beyanatta bulunacak 

olan Başvekil muavini Atle 

lbin ton petrol eön.derilebilmiştir. 
İngiliz taYVarelerinin Alıman 

••• 
Milli Şef 
Baıvekili kabul etti 
Başvekilimiz Dr. Refik Saydam 

Ankara trenine bailanan hususi 
va1ronla bu 18bah aut 8,50 de 
Anbradan ıelmiştir. 
Başvekil Haydarpaşa istasyo -

nunda Riyaseti cumhur umumi ka
tibi, Seryaver Celil, Vali, Parti 
Müfettişi, Emniyet Müdürü Mu
zaffer Akalın, Parti, Vilayet ve 
Belediye erkinı tarafından karıı. 
lanmıştır. 
Başvekil Baydarpaşadan mo -

törle Florya deniz köşküne gitmiş 
ve Reisi Cumhurumuza mülaki 
olmuştu•. Başvekilimiz Milli Şefe 
bu mülakat esnasında dahili ve 
harici memleket meseleleri hak -
kında izahat vermiş ve yeni direk
tiflerini telakki buyurmuşlardır. 
REİSİ CUMHUR ŞEKER SİRKETI 

MÜDÜRÜNÜ KABUL ETTİ 

. 

memleketler volile hayati ehem
miyette iptidai madıdeler ve dij?er 
levazım cetbedebihneleri için her 
tüdü ümitler ortadan ka1kımıstır. 
Alman projelerinin tahakıkuku icifl 
münakalat müs.külatı büvük bir 
mani teşkil etımektedir. Almanva
ya petrol nakleden sarnıc .eemi -
lerinin ·kapasitesi ancak 220,000 
tondur. Deımirvollarında da müş
külat daha büyüktür. 1940 nisa -
nına kadar Almanvava ancak 25 

petrol tasfiyehaneleirne vaı:mıa'.kta 
oldukları hücumlarla husule ge -
tirdlkleri tahribat nazarı dikkate 
alınırsa Almanvanın ne kadar 
müşkülat içinde oldu~u anlaşılır. 
Alman Yunkers tayyarelerinin 
benzin sarfiyatının fazlalı.Rı da na
zarı d~kkate alımnalıdır. 

Milli Şef İsmet İnönü dün ak
pm saat 17 de otomobil ile Flor
yadan ayrılarak Hürriyetiebediye 
civarında bir gezinti yapmışlar - • 
dır. Reisi Cumhurwnuz hareket -

Tayyare bomba tarı altında ateş alan bir benzin tasfiyehanesi 

Gıda maddeleri bakımından Al
manyada vaziyet ümitsiıxiir. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

lerinden evvel kendilerine arzı 
tazimat eden şeker şirketi muame
ıat müdürü Aymanı kabul ederek 
gittikçe artan şeker istihsalitmuz 
hakkında kendisinden izahat al -
mıslardır-. 

~~~--~------~----------~~--------------------~ 

30 gram eroin yutan 
birisi poliste_ Clldırdı 

Bir çok yankesici ve hırsız işi zehir satıcılığına dö~ttü 
h~tanesine kaldınlmı.ştır, ÖhneıJt Sabıkalı eroincilerden Niko ka- { Cerrahpasa hastanesine Rötürüle- ı 

-palı çarşıda ~ayri tabii haller J?ÖS- rek midesi yıkamnl.'Stır. 
Fakat o vakte kadar fazla mik-

üzeredir. 
Dii7er taraftan her av şehri -tererek dolaşırken vaziyetinden tarda beyaz zehir vücude vavıl-

süPhelenen memurlar kendisini <lığından Nilro bilMıarc ı?etiril _ miıx:le 150 ye vaıkın eroin ve esrar-
yaıkalıyarak üzerini aramıslardır. di~i emniyet müdürlüifünde bir- cı vakalamnaktadır. 
Bu sırada Niıko cebinden çıkar - derlbire çıldırmıstır. Etrafa sa1ciı- Bir~k yankesici ve hırsız da 
dıb 30 Jl(ram eroini yutımuş ve ran Niıko Bakıl'köv emrazı akliye işi zehir satıcılıea dökanüstür. 

----~~------~--~~----~-----------

Gazino aahiplerinin protestolarına karşı 
Belediye Reis Muavini ne cevap veriyor ? 

Tek bir rey 
bile atılmıyan 

bir aecim ! • 
Deniz küçük nakliyeci
lerinin idare hey'eti 

intihap edilemedi 1 
Deniz küc;ük nakliye esnafının 

idare heyeti intihabı bazı şikayet
ler üzerine Ticaret Vekaletince 
fesholunmuştu. Cemiyetin yeni i
dare heyeti seçimi için 1reçenlerde 
toplanılacağı bildirilmiş, fakat ek
seriyet olmadığından intihap dü
ne bırakılmıştL 

Fakat dün de intihap sandığı 

bomboş durmuş, akşama kadar tek 
bir rey bile atılmamıştır. 
İdare heyeti de bu seçimin a

ğustosun 2 inci cuma günü saat 10 
dan 16 ya kadar yapalmasını ka -
rar laştırmıştar. 

----- 00- --

Şimdi de kereste 
ihtikirı : başladı · 

Bu sabah yapılan! yeni ihbarlar .... ~ 
Şehrimizdeki 800 ~arangoz ve doğrama 

atölyesi kapanmak tehlikesinde mi ? 
$ehriımizde kereste fiatlarının · lışan ve 250 si motörle işleyen 

yüksehnesi devam etmektedir. Fi- marangoz, doğr8ı:?acı, s.andalyeci gi 
atlar bazı semtlerde dün de art- bi 800 esnafı mu.teessır etmekte, 
mşıtır. Bu vazivet şehrimizde ca- (DEVAMI 3 üncü ıa.hifecl.e) 

ASK.ER GÔZILE. CEPHELER 

Hücum botlarına karşı tedbir 

Fransız Meknes 
vapurunun batı
rılması meselesi 

Vapurun hareketi hak
kında Fransaya haber 

verilmemiş 
Vişl 27 (A.A.)- Resmen teblii 

edilmiJtir: İqilis ve Alman kay. 
nakları Fransa: hantlıralı Meluıes 
vapura Framuı lutaatmı hlmil ol
duğu halde ~ltereden hareket 
ettikten sonra Manş denizinde tor
pillendiğini bildirmişlerdir. Fran
sız neı.areti, bu vapurun ne hare
ketine, ne güzerrahına dair İngiliz 
hükumetinden hic;bir tebligat al
mamıştır. 

ve yetimlerinin 
maaşları 

Bu sabahtan itibaren 
0/0 25 zamların 

ödenmesine baılaadı 
Maliye Vekaleti tarafından eski 

mütekaitlerin maaşlarına yapılan 
% 25 zamdan evkaf mütekait, ey
tam ve er amili istifade edememiş. 
lerdi. 

Bu husustaki formalite dün ik
mal edildiğinden bu sabahtan iti
baren şehrimiz evkaf müdürlüğü 
eski tekaüt, eramil ve yetimlerine 
% 25 zamlarını tediyeye başlamış
tır. 

Bu sabah 
Yu.goslavyadan 
bir hey' et geldi 

Ankarada ticari bir 
anlaşmı için 

müzakereler yapılacak 
Yugoslavya Ticaret Nezareti dış 

ticaret umum m üdürü doktor Mi
hailoviçin r iyasetinde dış ticaret 

(Devam~ _üncü sahifede) 

f A38 'V ll>t IZ~3~ 
".1)1 SL •• •Jlus OLZ 

Mütarelıename 
müstemlekelere 
iliş miyormuş 

Amerikadaki Franıız 
müstemlekeleri 

hakkında bir tav7.ih 
Clermont Ferrand 27 (A.A.)

Bavas ajansı bildiriyor: Cordell 
Bullün Avruoa müstemlekeleri 
meselesi hakkında Panamerikan. 
konferansına verdiii proje Fran
aız matbuatırun alakasını ctk -
mektedir. Fransız hiikUıneti mU-
tareke hükümlerinin Fransız müs
temlekelerinin statüsünü asla mil. 
teessir etmediğini bildirmiştir. 

Yakında Deniz 

Uzakşark'daki 
Sovyet filosu 

manevraya çıktı. 
Hazer denizindeki 
filo da menevraya 

bazulamyor 
Mo&kova 21 (A.A.)- Mo&kova 

radyosu dün akşamki neşriyatında 
Sovyet deni kuvYetlerlnin Uzak 

· Doğuda Amur nehri üzerinde bü
)'iik mikyasta bir manevra yaptık. 
lannı bildirmiştir. 

Hazer denizindeki Sovyet harp 
ıemile.ri de pazartesi günü ma -
nevra yapmak üzere BakUda top
lanmışlardır. 

Harp okulunda 

36 deniz subayı 
kıllnç kuşanacak 

Bugün Heybeliadadaki mektepte 
büyük spor tezahürü yapılıyor 

(Yazısı 3 üncü sahife~ 

ÇERÇEVE 

Dedi· dedim 
Dedi: '".tJ 
- Ne oldu birdenbire yahu? 

Sulh mu oldu nef. Gazetelerde 
tek sütunluk başlıklardan daha 
büyük (apta harp ve politika 
haberleri göremez olduk. Mu -
harrirler, bir takım en ti püf teD. 
mevzularla uiraşmıya başladı. 

Dedim: 
- Sulh olmadı; şu veya bu, 

hirbirile anlaşsa da kolay kolay 
sulh olacaiı yok. Gazetelere ıe
lince, elbette ki bu tekil bazı 
pzetelerce, pirelerin nabzım 
hoparlöre bailayıp top •tefi di
ye dinletme metodundan daha 
edepli ... Entipüften mevzulara 
el atan muharrirlere W yok. 
Muzu, kabuiunu yalıyarak ye.. 
miş gibi olmaktansa keçiboy
nuzunu hatır hatır yemek bin 
kere müreccah ... 

Dedi: , 1 

görmedim. Yani duynıadım ve 
okumadım demek istiyorum. 
Bir gün boğuşma, kırk gün din· · 
Jenme, yahut sinsi sinsi çalışma; 
hir gün kırk bir derece ateş. 
kırk gün alay ve oyun ..• Bu ne 
hal bu?. 

Dedim: 
- Bu bir garip hal!. Demek 

o kadar müthiş birşey buX"la
nıvor ki, bütün tatbik veailele
ri, bir türlü başlanııcı bile teı
kil edemiyor. 

Dedi: 
- Dediiin çıkar da, Almanlar 

İngiltere adasına hücum ede
mez, İngili müstemlekeleri ve 
nüfuz mıntakaları üzerine yü
rürse ne olur?. 

Dedim: 
Romatizması olan kaplıca şeh

rine giderse iyi olur. 
Dedi: 

\'aıi"et re etle karşı koyacak bı"r 
B~ it!bleçmeleridir. Evkaf umum müdürü 

Balka111
1ı1 •r:adu ki, mibvercilerin 

SaJ.ıbur ar a olan temasları ve 
ebeırual' llliilikatı bir kat daha 
haya . ıet arzeden nazik bir sal. 
like, 0t1Dılt bulunmaktadır. Teb-

Dünkü yazımızda, Şimal deni -
zinde faaliyete baslıy an hücum 
botlarından bahseder ken, onlara 
karşı alınması muhtemel tedbir -
leri bugün tetkik edeceğimizi va
detmiştik. 

da iki torpil kovanı taşıyor. Yeni 
tiplerinde güvertesi üstüne yer -
leştirilmiş dörtlü ağır mitralyöz 
grupu var. Torpillerile taarruz e. 
der. Mıtra1yözlerile müdafaa eder. 
Mitrayözleri deniz hedeflerinden 
ziyade hava hedeflerine karşı ko
nulmuştur. Fevkalade sür'atli olan 
bu botlar duman yapacak bir ci
haza maliktir. Vasat. d{ll~alı bir 

18ZZI JWV1HS 
: aa.ııAa~ e.<a~"l.l!ı 

- Sen geçen gün, politika ·ve 
ideolocya yazılarında sdtllatin
den mıhhatinden bahsettin
Geçmiş olsun! Sıhhatinde mıh
hatinde birşey mi var?. 

- Ya bilhassa dediğin gibi, 
İngilizlerle Almanlar uyuşur -
larsa... İnsanlık için en fena şeo
k.il bu değil mi?. 

Dedim: 

....._ ••laıunaktadır. 

Evkaf umum müdürü Fahri An-
karadan Bursaya gelmiştir. Muma. 
ileyh Bursa belediye reisi Tahsin 
Arsalı ziyaret etmiştir. Bursadan 
tehrimize aelecektir. 

Bu tetkikte okuyucularımıza ka
bil oldu~ kadar toplu malümat 
verebilmek için evvela hücum bot--

1 
larının silahlarını. anlatalım: 
Eks~ri hücuni botları iki yanın~ (DEVAMI 3 üncü sahifede! 

111010 YHYB HJl!IH 
Dedim: 

l 
-Sıhhatinıde birşey yok. Çok 

ftikür iyiyim. Fakat nuhhatim
de birşey olabilir. 

Dedi: 

~--------~ - - Beıa dalla .. , .. bir Jaarp 

- Nasrettin Bocanın dediği 
aibi, cAllah iyi ki deveye kanat 
vermedi; yoksa damlarımızı ba

- IJDlıza yıkardı •• Fakat bu sene 
develerin kanadı çıkabilir. 
NECİP F AZiL KJS.&KUBES 
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'EltEDE 

ÇALSINLAK? 
Necip Fazıl Kısakürek, Boğaz

iç,_,de zurna çalınmasından şika
yeıçi... Bir başka gazete de, Sua
aıye civarındaki bazı yazlık lbah
eelerde cazband çalmmuından 
şikayet ediyordu. 
Boğaziçinde zurna çalınmaz, Sl> 

adiycde cazband çaillıma&, Ok • 
meydanında saz ça~.. Peki 
bu işler nerede yırpılır?. 

Bizim Osman Cemal cevabını. 
verdi: 

- Y abu, dedi, bil admn<:ağızlar, 
zurnalarıru alıp Kapalııçarşida Ku
yumculariçinde mi calsuılar?. 

BİR YENist 
. NİÇİN?. 

Mala ty anm bilin em hangı kö -
yünde, kocalarını değiştiren ka • 
dınlarm macerasını gazetede oku
dunuz mu?. Netice itİibarile, bit
tabi kocalar da karılar111.1. değiştir
miş okıycır. 

1; adliyeye intikal e~! Şimdi, 
ticarette mübadele usulü var aııı.. 
ma, bu kadar uzun boylusu henüz 
yok.. Kansından b.Lk.an, yahut, ko
casından hı.kan insanın haleti ru
hiyeı;ini anlanm.. B.rakmı.> kaç • 
mış ... 

Fakat, kıtırlı.tlmuışıken bir yeri
ırine kul köle ol:ına,l(a aklım er • 1 
medi. 

NEDEN, NASIL 

İÇERLEK! 

Rakılara bir miktar vergi zam
medildi edileli, >eki sarfiyatı azaL 
mış! Bilhaasa, 4.'l derecelik raktlar 
az ~ i.abet!. Bu ze
hiri içip ne olacak?. Atc.,•mıcılar 
darılmasµı, amma. ];]bette onla
rın da bir eilbabı rnuc.ihe6i vardır. 

Neş'eli akqalnı olur, içer ... Ke -
derli akşam< ol'ur, .i<;er ... Durgun 
akşamı olur, içer ... Havayı kapalı 
bulw, içer, havayı ı;rüzel bulur, 
içer... Den.iz.i görür, içer.. . Ağacı 
görür, lçer... Başında kalabalık 
vardır, sıkıntıdan içer ... Kendini 
tenhalıkta, .kırlıkta i:ıWur, ierıı.h
hktan ~ ... 

Hu.li.s;ı., içeroğlu iQer •• _. 

KARAGÖZ 

OLURSA?. 

Gazetelerde, !bir ya:ziik bahçe
nin reklimını gördüıın. Filin gece 
Karap ve Kukla oyDİltılaca.k, di
:y<ır .. 

Aklnna, derhal, belediyenin fiat 
listesi tarifesi geldi... Hemen ara.. 
dun, ı;atır satır okudum. Karagö
ze, lruklaya dair bir sarahat yok
tu. Çall!l olursa kahve şu kadar 
kuruşa, calgısu şu kadar kuruşa ... 
Safiye, Münir Nurettin gelirse şu 
kadar liraya ... 

Peki, Karagöz olursa kahvenin 
fincanı kaç kuruşa?. 
Alın size, o gazino ile belediye 

arasında bir ihtilaf n_2ktası!. 

PROFESYONEL 

OLMALI!. 

istanbulda, bezı profesyonel di
lencil, ", ü.çer lira kira ile küçük 
çocuklar tutuyorlar, bunları so -
kaklarda dilendiriyorlar ve top
lad.Jtlan paralarla zengin oluyor
larmı.ş! Artık, ~unlar dilencilik 
kralı olmağa namzet !timselerdir. 
Ne derler, işi:n, mesleğin kötüsü 
yoktur, adanun kötüsü varılır. İn. 
san, tuttuğu işin erbabı olmalı!. 
Günde üç liraya QOCUk kirası ve
ren bu profesyonel dilencilerin, ne 
kadar kazandıklarım artı.k düşü,. 
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Sarı tehlike / Moldavya 
Oin - Japon mulı8re0esi dt!'Yatn • Mokiavya ile Besarabya arasın

ecl.nor. Jaoonlar, ~in lJlf(ali da hudut birliği vardır. 1918 de Ro. 
altında bulunan yerleri w mü - manyaya ilhak ohımnuştu. Şimdi 
nakaiıe voUannı. ltooirol edi'!'ll' • Sovyetler tarafından geri alındı. 
lar. Bıınlac arasında .ıı.eıhir voi - Çarlık zamanında, Moldavyalıla
ları !><* milhimdk. Y~ neiıri, rın \!O 60 ı burjuvaların esiri idi 
5,200 küometre ıaunıu~ Bugün ,;,.,, hepsi hür ve serbesttir. 
ve d:ünvanıu beşinci ı>ehi'idir. Si.- Moldavya ziraat memleketidir. 
Ki.an$( nebrinin uzwtlu~ ancak Ve ziraat iptidai şekilde değil, mo-
1,000 kilaınetredir. ~ milyorıhıık dern makin~lerle yapılır. Moldav
,_,_ '-on lditl~ t~ nA=r· yanın sığırları, sebze ve meyva 
larını ele Eeıçı.rınek -iOl.,y bir ie: ve ~"' ., ... :ı. ..... .:. .,, -1-- o .... 11r--

değildir. Japonya, bunu ele geçir- :ınemlek.etlerinde değil, Avrupanın 
m0k içbl ,118'\'ret edtyor. Üç sene- ve Amerikanın bir çok yerlerinde 
dir bu ubırda kan dQldil'Ql'. Şayet maliıındur ve çok ragbet göste -

muv---L -'---L -•--, bu, "-•az rjhnekte, aranmaktadır. $eker fab-
.._._ """""'" ....,.._ ~' ri.ka.l.arı da mühimdir. 

uOr iıçin tıir tehlike ohruyacaAt mı?. 
sabık ~ Vilhemıir. dedii!i Moldavyada, Çarlık zamanında 
d>i csarı tehLilre. •ünden l!line hiç mektep yoktu. Ahalinin 'lo 80 i 
büyüy()l". cahildi Son ı;mıanlarda 5()0 ipti· 

dai mektep açı.lııuştır. Bir çok kü. 
1830 ihtilalinden evvel ruphııneler, tiyatrolar, sinern>lar 

P • t k- ..ı - tesis edilmiştir 'l'e bunlar mecc.ı.-
atl$ e ne O\Hlr gazete nldir. Halk, işini bitirdikten son-

Vardı ? ra, istediği tiyatroya, sinemaya 
gider, bOO.ava oyun veya filim 

:lbtilaı çı'lruğı zaman I'arisde 160 seyreder. 

gündelik ve haftalık gazete vardır. Filistı'nı'n nufusu 
Gündelik gaııe"'lerin 60,000 abo.. 
nesi şu suretle tab;iın oiı.t.muıs - Filistin<le bir buruk milyon nü
tu: M<ınttör 5,000, Me~• utiyet 18 fus vardır. Bunun 900,000 i müs,. 
bin, Deba gazetesi 14.0~0. Fransa Jiiman, 400,000 i Yahudi, 125,000 i 
PQ5tası 8,000, Fraıa> ı:~ze esi 5,000. katolik ve 12,000 i de Dürrüdür. 
ticaret ııazetesi 4,000, Tan ga-zetesi 
4,000. yeni Faris ıtazetesı 2,000.. mahakim vardr. Bunların okuyu-

Bunlacdan başka üç !ivatn, iki cuları 6,000 kadardı. 

--------------mmca;m ______ I, 
Telgraf'ın edebi romanı: 12 

ÖZ 
ETEM İZZET 

- Artık hiç Jdnu;e ona bakını
yor, o hiç kimseyi göı:miiyor! 

Demeli idim ki, ralıathk bula
bileyim; Ul'lUll bir: 

- Ooh. .. 
Çekeyim. İçimde öyle bir his 

var. Bazan, 
- Ah bunun gözlerini çıkarıp 

cebime koysam, soma beraberken 
verine taka.bilsem ... 

Diyorum. Bazan, 
- Güzelliğini harap edecek ve 

başkalarına çirkin .. dodirteeek bir 
şey yapsam da ölünciye kadar be
nim olsa .. 

Diyorwn, delice şeyler düşünü. 
yorum. Bütün bwılar acaba onu 
çok sevdiğim, sevgiı;.iııe doyama
dığım için mi?. 

Yine bir tangoya başlarunıştl. 
Naranı kendisinden en çok kıs • 
kandığım güzel, sarıı;m fakat ba
na kara bir şeytan kadar kara ve 
bunaltıcı gelen ço<."U.k yanmuza 
geldi: 

- Müsaade eder mi.sin iz?. 
Demiye bile l:üzum _görmeden 

Narana; 
- Bu tangoyu kaçııınuyalun!. 
Dedi. Naran da: 
- Peki ... 

der gibi başını hafifçe salladı V'E! 

loımıldandı. Gözlerimden bir yan
gını.ı:ı alevleri çı:kryor sandım. Bo
ğa=><ia kısılan sesimle genç ada· 
ıınıa döndüm, boğuk boğuk: 

- Hayrr ... 
Dedim. Naranın üzerine yürü. 

düm: 
- Hastasın!. 
Diyebildim ve .. ilave ettim: 
- Haydi kalk gidelim!. 
Genç adam sarardı, Naran bo. 

ı;uldu ve .. asabileşti. Tekrar ettiıın: 
- Haydi kalk .l(ideli.m!. 

Gözlerimde tutuşan atesin alevi ı 
yüzümü kavuruyor, başım müthiş 
bir tazyik çemberi içinde sık.ılı
yordu. 

Naran, yüzüme baktı, baktı, yu
muşak bir sesle: 

- Daha erken değil mi?. Niçin 
gidiyoruz?. 

Dedi. Tek söz, tek itiraz dinle
m.iye, 

- Niçin?. 
Sualine ceva:p vermeğe ta.hanı.

mühim yoktu. Gözüm hiçbir şey 
ııörmüyor, sademe beynimin için
de bir emrin u,liultusu hakim olu
yordu: 

- Gideliro-' 

Cuma gününden itibaren 
her semtte binaların 

gezilmesine başlanılması 
kararlaştırıldı 

Bina vergisinin YQklaırnası işi.ne 
önüanüzdeıki ayda başlanılacaıktır. 

Bu münasebetle dün wlediye 
reio;l.i.ğinden tekırnil şu'belere gön
derilen y.., kaza ımerkczlerine ya
'Pll!tırılarak ha1'k1111ıza da ilan o
lunan J:>>r tebliğ ile belıdiye su.he
leri mEITl!U'larırun önüıırl..ı2ldJki 
euma ııününden itibaren her semt
te ev, apartıman ve düıkkanları 
:ııezip kunturatları ooıımaları ve 
tekmil ·binaların her katını ayrı 

ayrı ge'lln:ıeleri 1bilıd:irilıniştir . 
Bu tebliğ ile belediye reislilti 

halkımızdan da memurlara hElllen 
kuntur~~ların gösterilip bina müıt
tem :Jiıtının da l?C'ZXlirilııneosini is -
teınaktedir. 

Bina vergisine esas teskil ede
tok olan bu yoklaırnalar evliıl avı 
nihayetine kadar devam edecektir. 

--~>Ll-'---

İrak hükumeti mimarla
rımız arasın da bir 

müsabaka açtı 
Bai'!<:latta insa olunacak •kültür 

enstitü.sü• binası icin T\lrkiyede V'E! 

Arao mrunleketlerin<le bulunan 1 
mimar y.., mühendisler arasında 
Irak hükUıneti tarafından büyüık 
bir n.roje müsabakası açıldığı şeıh
r.iıni:zdeki alakadar !ara l:ıildiril -
ıniştir. 

1 inciliPi kazanan kroki sa:lıi!bine 
200, 2 inciye 100, 3 ünoüye 75, 4 ün
cüve 25 ve diğ'E!r 10 kisivede 10 ar 
İngiliz lirası mükafat verılecektir. 

--0--

Hi!eli kese kağıtları 
Bazı seyyar satıcıların kullan -

dU<ları k"'6e kağıtlarının altını ça
murla vapL<:tınhkları ve bazıları -
nın da altları kullanılımış mukav· 
va ile tutturulmuıı; ağır çeken ke
se kanıtları kullandıkları görül -
müstür. 

Belediye reisliği bunun men'ini 
w kese kaihtlarının sıkı muavene
sini şı.I'lıelere bildirmL,tir. 

IKüÇÜK HABERLER) 
* Ticaret V ekiıleti ihracatı 

~ lr-n.ntl'V'll h:lPrini takvive etmeğe 
karar vermiştir. 
* Tramvay idaresi Alınanyada 

yapılıo Yunanistana gelmiş olan 4 
otobüsü satın alarak Taksim • 

Beşiktaş hattında işletecektir . * Devairdeki hurda, lüzumsuz 
ikiıi'ıtlar atı.l:nuyarak Sümerbank 
kağıt fabrikasına iptidai madde o
larak _gönderileceğinden belediye 
kalem odalarında kullanılmak ü
zere hususi sepetler yaptırmıştır. * Rumeli Karaburnu civarında 
eerseri bir mayn karaya vurm~ 
tur. * Çiçekpazar!lldaki dükkanın
da temıos saklamak iddiasile mah
kemeye verilip 2 yıl sürgün ve 500 
lira para cezasına mahkiım olu -
nan iak kasteronun temyizen ya. 
pılan dünkü muhakemesinde mu
maileyh beraet etmiştir. * Üniversite astronomi profesö
rü Hans Rozenberg vefat etmiştir. * Sirkecide Babüssuade soka -

• Narana cevap vermedim. Titri. 
ye titriye: 

- Kalk ... 
Dedim, ısrarla gözlerinin içine 

baktım. Bilmiyorum çok mu hoy
rat ve hırçındım. 

- Gidelim ... 
Deyişimde hiddetle karışan bir 

hakarette mi vardı? Neydi?. 
Naran birdenbire omuzlarını 

silleli, kaşlarıru çattı, sert sert: 
- Ben gitmiyorum!. 
Dedi. Bunu söy liyeceği yerde 

beynime bir kurşun sıksaydı belki 
daha iyi ederdL 

Bakıı;larımda kalbi delen bir 
sertlik ve diklik vardı. Onu he
men kollarından kavramak, göğ
süme bastıra bastıra salondan çı
karıp götürmek. istiyordu.m. Vahşi, 
ele avuca sığmaz bir asabiliğin e
siri idim. Kavga çıkarmak, iskan
da! yapmak, şerefsiz ve haysiyeL 
siz olmak .. Bütün bunların hiçbiri 
,gözüme gözükmüyordu. N aranı 
hiç dinlememiş, onun omuz silki
şindeki isyaru, kaşlarının çatılı -
şındaki gazabı hiç umurlaıınaınış 
gibi: 

- Hayır kalkacaksın ve .. gide
ceğiz!. 

Dedim. Yine bir omuz silkişile 
mukabele etti, ilk sualini tekrar
ladı: 

- Niçin?. 
Patlıyacak gibi idim. İçim do

luyordu. Bağırır gibi, boğazımı. yır
tacak gibi: 

- Seni çok seviyorum, klikaıı.ı.. 
yorum da onun için!. 

Dedim. Güldü: 

izim cevnerimiz ... 
Amerikada mı, japonyada mı, 

Patagonyada mı, nerede ise, bir 
uzak diyarda ziraat mühendisliği 
tahsili etmiş iki genç Anadoluda 
bir tetkik seyahatine çıkıyor. 

Köy köv kasaba kasaba dol.a.şı
vorlar. İlk gözlerine çarpan şey, 
Türk köylüsünün enerji israfı o
luyor. l\lesela, bir köy var. O kö
yün bir çok da tarlası var. Meh
medin ii1; tarlasından biri, köye, 
ta yarım saat mesafede, dere ke. 
narında; öteki tarlası ta, karşı te
penin yamacında, üçüncü tarlası 
da, ta filin kayaıuu arkasında .. 

Avrupada ziraat mühendisliği 
tahsil etmiş mütehassıslar bu hale 
bakıp düşünüyorlar: Türk köylü
sünün enerjisi ne kadar israfa uğ
ruyor. Mehmet, evinden çıkıp bir 
hayli yol ..;diyor; tarlasına va
rıyor. 

Sonra, o tarlanın biri şu tarafta, 
biri, tit öbür vanda .. Öteki bir saat 
yolda .. Bu toprak parçalanm ekip 
dikmek ne zor?. Ne kadar fazla 
vakit ve enerji kaybettirir?. 

Ziraat mütehassısları, bu enerji 
israfı işini, bir kö)rün yeşil ve se
rin su baı;ında oturup konuşuyor
lar. Köylüler, etrafta diz çökmüş, 
dikkatle dinliyor .. 
Mütehassısların kararı şu: 

Köylünün tarlası hemen köyün 
yanına getirilmeli ve ayni köylü .. 
ye ait ayrı ayrı tarlalar birleştiril
melidir. 

Ziraat mütehassıslarından biri, 
bu pıoje fikrini, orada hazır bulu
nan bir köylüye soruyor: 

- Ne dersin dayı, diyoı:, bu fikir 
doğru değil mi?. 

Ziraat mütehassısı olıwyan Türk 
köylüsünün cevabı: 

- Aman, aman, bırakın, tarla
larımız yerinde kalsın ve birleştir
meyin .. 

Mütehassıslar, hayret içinde: 
- Neden?. 
- Efendim bir yıl dolu düşer, 

yamaçtaki tarlaya; öteki iki tarla 
bizi .geçindirir ... Bir yıl sel basar 
dere kenarındaki tarlayı, öteki iki 
tarla bizi geçindirir. Bir yıl çe
kirge yağar kaya dibindeki tarla
ya, yine bizi öteki iki tarla geçin. 
dirir .. 

Bu hadisenin içinde bütün Türk 
köylüsünün kıymet hükümleri 
vardır. Türk köylüsü harikulade 
bir alemdir. 

REŞAT FEYZİ 

Be ediye 
rsaları 

Şehrimizdeki tekmil 
belediye artaları halka 

15 yıllık taksitlerle 
ve ucuzca satılacak 
Belediye reisliği şehrimizin 

semtlerinde V'E! tercihan vaııo!ın 
yerlerinde bulunan kerııdi'sine ait 
arsalar ile sabi.psiz arazinin sür'at
le teSlıit olunmasını bu sabah bir 
tamimle tekmil $1ibelere bildi.r.ıniş
tir. Bunların oetıvell&i sür'atle 
belediy'E! reisliğine yollanacaktır. 
Cctvelle<"e aöre de mezlrfu:- arsa
lar halka ucuz ve ırrun '\'aClıe.l.i tıdl
sitlerle satılacaktır. 
Diğer taraftan şehriııni.zin en 

kalabalık semtlerind'E!n birini tes
lkil eden Fatih ve Edirneka'llının 
i:marı için belediye reislü!i esaslı 
tetkiklere başlamıştır. 

Belediye reisliği bu civarda 
kendisine ait arsaları ve ya·ıı.ıım 

yerlerindoki sahipsiz araziyi tes
bite başlamıştır. Şehrjmizdeki bü
yük imar i:;leri inşa ımalzoınesi az.. 
lığından dolayı J?elecek yıla bıra
kılım> olduiıundan buralarda esaslı 
imar faaliyetine ancak önünıüz -
deki sene bailanılacaktır. 

Fakat o va\..'te kadar bw·alardaki 
.belediye maiı arsalar ve s"tıir:ısiz 
arazi de halıka 15 yıllrk taksit -

!erle ucu7'Ca satılacııktır. Gerok bu
ralarda ve gerek dığer yerlerde 
··aln1z arazi alanlar aldıkları yer
dur olacaklardır. 

--~.x;.----

Kı z ve erkek gençle
rimizi yüzücülüğe teşvik 

Kız ve erkek ııençlerimizin vü
zücülü,<!e te:;vik olunınası ve yüz
me spcrlarına ehemmiyet veı·il -
mesi ·beden terhiyesi .ıcnel direk
törlüğünden vilayete bildirilm~ 
tir. 

Bunun üzerine Halkevleri de 
anükaıfatlı yüzme müı;albakaları 
tertföiıre ıba.şlaımşlard:ır. 

Bu meyan.da Kadıköy Ha!.kevi
nin ırnükafatlı vü=e müsabakası 
10 ağu,stoo; cumartesi J?ünü öğle
den sonra Moda - Belvü arasında 
yapılacaktır. İştirak arzusun.da bu
iunanlar şimdiden ırneııkür Halıke
vine müracaat edebi!ect klerdir. 

İş büroları eylülde 
faaliyete geçiyor 

İssizlere is !bulmak ve is sa!lıi1:>
lerıne de müstahdom tenıın ıeınııt.i.. 

Emirgiin ve Istinyedeki üzere belediyece te.şkm karar -
laştırılan bürolar eylCıld1:!n iti -

iıtimlii'.-..ler ibaren faaliy2te lbaslıyacaktır. 
Bu bürolar siımdilik biri mer -

Denizvolları umum müdürlüini, 
İ91.invedeki tesisatını ııenisletmelk lirezd'E! di.iıeri de Beyoğlundaki Be-

lediye şube5inde olmak üzere 2 
üzere Nesli~ah Sultan malıalle<>in-
ddki bir evle 2 büyük arsayı istim-, _v_e_r_ıde birden çalışmıva ııçecelktir. 
lak etme1ii kararla•tırı:nuı ve me
nafii uımwniye kararı a.lmı,ştır. 

Bunlara 17500 lira kıvıınet takdir 
olunmu.<tur. Ayrıca Elmirgan sa
hilinde bulunan General Tuı1ıan 
veresesine ait bir arsa da 6000 lira 
ve !ip mezkur umum müdürlük
çe i.>timlak olunacaktır. 
----- - -

· ğında 11/2 numaralı evin terziha
ne kı.>mında yağlı pamuktan kun
dak sokup vangın çikatınıak suçi
le mahkemeye verilen terzi kal
fast Vehbi 1 ay hapse malıkiım o. 
1wunl.l'itur. 

- Amma ben serbest bir kadı
rum!. 

Dedi, ilave etti: 
- Hem hiç emre gelmeım. Be

nim vaziyetimde her kız istediği, 
lbeğendeği erkekle dansedebilir. 
Bundan ne çıkar?. 
Münakaşaya girmek istemiyor

dum. Gırebilecek vaziyette de de
ğilim. Tek nokta üzerinde ısrar e
diyordum: Gitmek. 

Bunun için tekrarladmı: 
- Rica ederim Naran, ~k asa

biyim. Gidelim!. 
Sanki karşısında bu kadar bu. 

nalan, azap ve ıztırap duyan, kıs
kanan, hiddetten ölecek gibi olan 
adnm ben değil miydim? Kayıtsız 
fakat kestirme bir cevap verıdi; 

- Gidemem Ruhi!. 
Ve .. bu kadarla da kalmadı, bir

den salonun içine doğru yürüyü
verdi. Yapayalnız .. Vuru1mı.ı.ş, öl
müş, kolu kanadı kıı.rılmış, beyni 
çıkarılmış bir insan gibi oracıkta 
kalıverdim. Arkasından koşayım, 
onu yakalıyayım, saçlarından sü
rüye s\lrüye alıp götüreyim! diye 
düşündüm. Fakat, rezil olacak -
tun, dile düşecektim, kepaze ve 
haysiyetsiz bir insan damgasını 
alnıma vurduracaktını!. 

Bir iki adım ileriye atnuşken çe. 
kildirn durdum. Kafamda yeni bir 
karar kuvvet buluyordu: 

- Gitmeli ... 
Yalnız gitmeliyim!. 
Dedim ve müthiş bir nefretle: 
- Sevmek, bir dalgın kızı sev-

mek ... İşte bu!. 
Diyerek yürüdüm. 

(Devamı vcırJ 

SPOR 

Kara Ali de 
Mülayime mey

dan okuyor .. 
Mülayim pehlivanın Tekirdağlı 

Hüseyne meydan okuduğunu ga
_zeteler yazmıştı. Bir haftadanberi 
Türkiye ba~pehlivanınıız, !'ıfüla
yinıe cevap vermemiş bulunuyor. 
Belki köyünde bulunan Hüseyin 
pehlivan gazeteleri okumamıştu. 

Diin Bandırmada bulunan Kara
Aliden asağıda neşrettiğimiz mek. 
tubu aldık: 
Muhterem Son TelgTaf gazetesine 

!'ıfülftyinı pehlivanın Tekirda~lı 
Biiseyne meydan okuduğunu 
muhterem gazetenizde okudum. 
Eğer, Teki_rdağlı Hüseyin güreş • 
mekten çekiniyorsa ben, yenişin
ciye kadar güreşmeğe hazırım. 
Mektubumun gazetenizde neşrini 
rica eder hürmetlerimi sunarım. 

_Eski Türkiye başpehlivalll 
Kara Ali 

Biz, Tekirdağlı Hiiseyinden de 
cevao bekliyoruz. Bir an evvel 
Türkiye başpehlivanı Mülayime 
cevap vermelidir. 

.Şimdiden böyle olursa 
Yaz mevsimi, İstanbullular için, 

bir yandan da kışlık ihtiyaçların 
temin edildiği mevsimdir. Meseli, 
birçok kimseler kı.$lık ;vakacak o
dunlanw şimdiden alırlar. Geçen 
gün bir okuyucumuz gönderdiği 
mektubunda odunun çekisinin 4 li
raya olduğunu bildiriyordu. Tah
kik ettik, hakikaten böyle.-

Halbuki, odun, yuın en fada 
250 kur~tur. 

Bu sene, neden böyle?. Şimdi
den bu fiata sahlan ~~unun çe -
kisi, kimbilir, kışın kaç liraya çı· 
kacak?. Bu ~i etraflıca tetkik ve 
halletmek liızım. 

BVBBAN CKV AT 

PC>LlS 
VE 

MAHKEMELER 

Son arzu, 
son emel 

Ad.livenin tatil o1duı<u _gündü. 
Asliye 3 üncü hu!kllık önünde ve
raset ilBımı almak için be!kliyen 
genç ve Jıi,ize.1. küÇ'Ük QOCu.klu bir 
kadınla tanışarak hazin macera -
sını şu. slll'etle kendi ağız.ından din
ledi.ın: 

•- Ben AJ<sarayın SE6Siz, sakiıl 
mulhitinıde mütevazı bir aile evin
de '.Yetişmiş kiımııesiz bir kızmı. 
Hayatını on sekiz yaşına kadar 
baıba evlıııde geçti. Annemle lba -
baını acamıW.an alan hain bir de
ni<z kazasından sonra dünyanın 
en sıık.in en uslu, er!keği ile evlen
dim. Kocam genıç, terbiyeli, ren
J,?in bir wccaııdı. Onu sevdim. se
vildim. İnandım ve !bağlandım. 
Böylece tam dört yıl haşbasa, elele 
meo;'ut yaşa,d>k Evlenişimizin be
şinci senesine bru;arken bir ço • 
ouğımıuz karıştı aramıza. .. Yav
ruıınuzun temiz, masuım varlığı 
sessiz evimizin sevgi ve nes'esini 
arttıran y~ni bir kuvvet oldıu. O
nun doiiuşile .beraber kendimizi o 
Jra<lar derin ıbir saadete kaptır -
mıştık ki .. Fakat ne vazık bu sa
adet, bu sii!kCın ancak bir yıl, bir 
tek 'bahar daha devam etti. Ko -
cam bir 'bar kadınile sevişerek o
nunla beraber İstanbuldan kaçtı. 
Kucağımdaki çocuğumla yüzüstü 
kalmıştım. Yavrırm Emel ondan 
sonra .beni hayatta yürüten, ya -
şatan biricik destek oldu. Yavru· 
cuğuımla uğraşmak, vetiıın çocu • 
ğun istikıbalini hazırlamak. bu 
sevgili baş için yaşamak J?iinU:r 
geçtikçe çektiğim acıyı körleştir
di. Artık yavaş yavao bizi tenke
den nankörün fenalığını unutu -
yxır, babamdan kalan tek türk mal
ları satarak yamrumla benim ha
yatı.mızı teımine uğraşıYQrıduırn. Bu 
müıddet zarfında hazan •Ü• nu ha
tırlardım. Hele geceleri, sarı buk
le saçlı baht.;ız yavrum küçücük 
yatai(ında mışıl mışıl ı.ı.vuılken 
yanına yaklaşır ve yavaeca elleri· 
ni, alnını okş1yarak: 

•- Cehren tıı:Jkı ona, kalp.siz 
lbaıbana benziyor... Fakat huyun. 
ahlakın o haine .benzemiyecek de
ğil mi yavrum? .. • diye sorardım. 
Ve zavallı babasız yavru bu söz.. 
!erin acı zehirini sezmiş gibi kı -
mıldavken yaşlı gözlerle Allaha 
yalvarır. •- Yarabbim onları 
kahret. Ç.OCuğum hayatta hiç gül
medi. Onlar da gülane;inler, bizi 
yere vuranlar da mes'ut olma -
sırıl.u • dl ye !ııçkırarMt intHu:.anı

mı nalınınasını isterdim. 
Büy\l!k Allahıan bu duaırnı da ka

bul etti. İki yıl sonra bir gün po.s
tacı bir mektup getirdi. 

Bu mektup •Ü• ndan ııeliVO<", 
Haldun, uzun yıllardan S'Onra ni
hayet hain Haldun seslenivord.u .. 
Hem nasıl feci bir sesleniş, nasıl 
acı bir yalvarı.şla bilsenill:... • 

Vefasl!Z ll'dam. hasta ve rzayrll 
ciğerlerinde!ki iltihabın kendisini 
hal!taneye, oradan da sanatorvoına 
düşürdüğünü haıbcr verivor ve 
şimdi Büyü.katla sanatoryumunun 
sessiz ·bir klişesinde son günle -
rini yaşadığını bildirerek şunları 
yazıvordu: 
•- Yıllarca evvel sana ve yav

ruma yaptığım büyük .fenalığın 
acısını öyle bir çokti.m ki Şükran ... 
Bu ırünahı arltk hayatıımla ödü
yorum. Tuki saadetimi sayıklıya 
sayıklıya ve kan kusa kusa son 
saatimi bekliyorum .. 

Şiınııdi senden bır sadaka gibi 
merhametli insanların önünde ilk 
defa avuç açan bir alil dilenci ız
tırabı ile yalvararak bir sev dile
niyoruıın: Yavrucut::uıınu bir kere
cik getirip _göster ne olur bana? .. 
Ah onu göıımeden ölürsem yana
rını, çak yanarıan. Acı bana bü
yük rıihlu daima temrz Şükrnn ... 

Yer yer göz yaşlarile ıslatarak 
dlruduğuım bu mektubu bütün ge
ce belki yüz defa tekrar ettim. 
Dünyadan bihaber uyuyan yav -
ru.cağmun hasucunda, sarı sa.; -
!arını, yüzünü öııe öııe sa.'baha ka
dar hıQkırdım durdum. Ve ııüneıs 
doiic>r dolımaz Tuneli giydirerek 
ilk vapurla Ada.va. sanatorvoıına 
R()Wrdüıın. 

Tam vaktinde yetişıni~iJk. Çün
kü doktorda nalıdıi(ıırn hıtbere J?ö
re hasta artıık son saaıtlerini ya
şıyordu!.. 

Elmeli arkadan gelen hemşireye 
vererek bir hll$\a bakıcının pe -
şinden gösterilen odaya ııirdim. 
Haldun beyaz odanın bir köşe -
sinde yine berobeya-z örlii.ler al -
tında tak bir karvolada yatıyordu. 
Fa.kat nerede o mazinin güler yii> 
lü, sen sesli, şakrak Haldunu ne
rede? .. O şimdi bütün vücudü, yü
zü eriıni6, bitımiş, tanınanıyaeıilı: 
bir hale gelımişti. Duııınadan in • 
livor, göğsü parçalana parQalaııa 
öksüııü.-vor. kan kusuvorou ... 

Bir Ciksürülk ve onu t..kiu eden 
lıınltı arasırxkı birden g{'r;. J?(izıe 
gelıdlk. Nazar hın bir saniye ka
dar öa:JCıııde d'.>la.stı. Ve sonra 
iemiz bakışları. vana. ~k Th-. 

HALÜK CEMAL 
<Devamı 3 üncü sıı.lırled&l. 

Almanya ve 
Sovyetler birligi 

Yuaa: AHMET ŞÜKRÜ !. . 1~ 
Almanya ile Sovyetler Birliği ., 

rasmdaki pakt tam on bir ay e-.Y 
vel imaalandWı zaman, bunun şÜ" 
mul ve manası hakkında bir çolı 
tahminler ileri sürülmüştü. Fil • 
hak.ika Aılmanya 1933 senesin • 
den S-Onra altı sene Sovyetler B.İl"' 
liğine karşı düşmanca bir politii;.I 
takip etmişti. 

23 ajustos 1939 pakt.ı, yalnız Al
man • Sovyet münasebetleriniıl 
değil, ayBi zamanda Avrupa turi'. 
hinin dönüm noktalarından biriıı1 

teı;kil etmiştir. Bu pakhn imıa' 
lanınasma Sovyetler Birliği v• 
Almanya irin amil olan sebepler· 
şöyle hulasa edilebilir: 

1- Sovyetler Birliği, 1933 v• 
1939 seneleri arasında geçen 7-1-
man zarfında demol.<at devlet • 
!erle yaptığı işbirlii:'inden hay.l 
sukutuna uğramıştı. Sovyetler, 
demokrat develtlcrin ve bilhas" 
İngilterenin kendilerile samimi o
larak i.şbirliği yapmak istcnıedi1'
lerini anladılar. Digcr iaraflan .A1' 
manyanın taarruzuna hedef ula • 
caklarından korkmakta idiler -ve 
İngiltereniıı de Almanyayı Sov "' 
yetler Birliğine kar~ı tahrik et • 
mck istediğinden şüphelendiler. 

2- Alman~aya gelince; ş:nıdi 
daha sarih olarak anlaşılıyor ki 
Hitlcriu 1933 scne.sinı.len sonraki 
komünist alcylıtarlıgı bir politika 
manevrasından ibaretmiş. Ingilte· 
renin mukadderatına hıikim olaJI 
konsörvatör partisinin bu nokta • 
da!..i zatını bildiği için vaziyed 
kendi ıncniaati namına istisnıar eiııı 
meğe çalışmış ve muvaffak da oJ
muş. Kon.üuist aleyhtarlığı ro!Ö
nün artık bir menfaat temin et • 
mediğini ve İngiltcrenin konıiinisl 
devletini sullı cephesi içine alaralı 
kendi aleyhine kullanmak iste • 
diğini görünce, Hiıler, derhal So"" 
yeller Birliği ile anlaşmak çare ' 
sini aranuştır. 

Bitlerin son nutkuıııla kulla11 • 
dığı Ulhirle, Alınanya 23 ağusto' 
paktile .sovyet Rıısyawn enıniYel 
bakımından muhtaç olduğu nıJll' 
takay1> tanmuştır. Bu .emn.iyel 
mıntakasının. hududu hfüa kat'I 
olarak belli değildir. Ancak Al ' 
manya üç Baltık memleketini Sof" 
yetlere terketmiş olmalıdır. Bit 
takım merhalelerden sonra nib•• 
yet Sovyetler Birlii;i bu üç ıneııt' 
leketi ilhak etmiştir. Sonra So-.Y 
yetler Birliği Finlandiyanm ceıııl
bunda bazı topraklar almıştır. l'~ 
lon~·anın taksiminde Sovyetler JJ;ı' 
liğine hisse verilmiştir ve uiha• 
yet Romanyadan Besarabyayı al• 
nuştır. 

Acaba Sovyetler Birliği kendisi• 
ne ayrılan hisseyi tamamile işga~ 
altına almış mıdır? Yoksa emJll' 
yet sabası içine girmesi lazım ge
len başka ınıntakalar da var ııJY 
dır? Ve bu Sovyet - Alman aıı ' 
!aşması devamlı olacak mıdır?. 

Bitler son nutkunda iki devJel 
münasebetlerinin •kafi şekiJd' 
halledilmiş> olduğunu söylemiştit• 
Nazi lideri demiştir ki: - İngili" 
!er, Sovyetlerle aramızda ibtiloi 
çıkacağını, Ukraynayı, Finlandi ' 
yayı, Romanyayı zaptedeceği~ 
iddia ederek Türkiyeyi de korkul• 
mıya çalıştılar. 

Bir Alman - Sovyet ihtilafı l{i~ 
!erin izah ettiği sebeplerin t;zy~ 
altında bugiin için bertaraf .;.ı;J: 
miş olsa bile, yarının beyne~ 
münasebetlerinde kaçınılmaz lılf 
hadise olarak kabul edilmek ~ 
eder. Bu ... yarın.- ne zamar. dıt1' 
Onu bilmiyoruz. . ./ 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Ahşap konaklar hal 
oda oda kiraya 

veriliyor 1 
KarHer.iınizıden M. C. detı 

alıdığımız bir mektupta abs8P 
konakları oda oda 'kirava ve 
rilmesinin menedilmesi hal'· 
ıkınıda .beledive reisliği tara' 
fından suıbelere yapılan teb ' 
Ii"J?atın maalesef ekseri yer • 
lerde Mli tailbik olıı.nmadıı!l 
lbildirıilerek şöyle denilmek ' 
iedir: 

.Geçen gün ev ararken roır 
ihanetle Enb ""1<u.ş civarınd9 
ve dikiınhanenin ar.ka ka pJSl 
ıkarsIBınd:a, Cih~ire J?iı<ien ~
--nlku~ üızerinde mütead.dıt ıı 

1 
şaıp Joonakların o~a oda kir13a~ lanmış o!rluğunu J?ijrd üıın. 
vazivet Yıınl!ln tehlikesini ~ 
an arttuıma!ktadır. Mahallef,e.-
Yanınndan koruımak icin , 
ledi"enin her semtte >bu bil ııJ' 
sueta sl!kı. .ırontrollara b~ , 
evvel başlaması icabetıll i , 
tedir. AIAkadarların eb~ 
yetle nazarı düatini ee.,,e' 
derim.• 



Bulgar Nazırları Bir vapur lngiliz çocukları 
Sf)fyadan nasıl kafileaine Amerikaya 
Uğurlandı ? daha hü:cum naklediliyor 

~?brice köylüsü kıyafe- Vapurlardan hiç birine VapiJrlar için muharip-
ıne giren genç kızlar isabet olmadı lerden teminat istenecek 
~fya 27 (A.A.) - Reuter: Londra 27 (A.A.)- Alman tay-

oıa ır an'ane ve ui!ur tememıisi yareleri dün İrlandanın şimal sa-
tin;ak: .Dobriçe köylüsü kıvafe - hillerinde bir vapur kafilesine 
lu il ıtırmiş ı:enç kzılar hava yo- hücum etınişlerdir. Tayyareler ge-
~er e B. Hi:tlere mülaJki olmak ü- milerdeıı açılan şiddetli bir ate~le 
~ huı:ün hareket eden Bull!ar karşılanııuşlardır. İlk olarak hü-
su ~aslarlllın önünde toprağa cuın eden Alman tayyaresine bir 
Saı.;:""'"Üştiir. Vivanadan sonra obüs h.abct etmiştir. Kafilelerdeki 
till\-""'>Urge_ doğru vollarına trenle vapurlardan hiçbirine isabet ol -
lıar anı edeoeik olan m_urahhaslar mamıştır. 
ııosfketıerı esnasınıda Italva. Yu- İngiltcrcnin cenubu şarkisinde 
suıı avva sefirleri, saraya men - ~ltı Alınan avcı tayyaresine karşı 
ita zevat ve yüksek hükı'.Jınet er- lngiliz avcı tayyareleri harekete 
dırnı tarafınıdan selimılan.."'Tlışlar- geçn.ıişler, Alman tayyareleri Fran. 
ıı.er.~anva ve ?°''Y~tler tesvi sız sahiline doğru uzaklaşımşlar-
i<lil ~lillıinde temsil edilmeıme'kte dır. Bir Alman tayyaresi tahrip c-

er. dilmiştir. 

Cenubi Amerika Rumen vapur
ları tekrar 
iş/iyecek 

hükumetleri de 
silahlanıyor 

Vaşingtoo. 27 (AA.) - Reuter: 
AıvruPalı oocukların haıııı mın

taltıısı haricine Amerikan ı;ıemileri 
tarafından na.ki.ine ait lkanun pro
jesi bıııırün meb'usan meclisi ha
riciye encümenince tasdiık edilitıi;>
tir. Kanun projesine nazaran bu 
maksatta kullanılacak her ııemi 
muhari,plerden bir teminatname 
alaca.ktır. 

A . Bükres 27 (AA.) - neuter.· 1 
~Jantin meclİ•İ yeni Galatz lımanın<lan l!Clen halber-

bır l ~ • h k b l • !ere l!Ore Rumen limanlarında şar-

VruıinE?1ıon 27 (AA.) - Bıı.ııün.1<ü 
.ırazeteciler 1ıoplantısında Ruzvclt 
İıı<>iliz nocuıklarının taıhliyesine 
Yardmı e1ımek için Amerikanın e
lın<len ı:ıeleni yawnak arzusunda 
bulundui1;unu ve şayet mülteci co
cuıklar Aınerikaya Amerikan ı:ıe
mıleri tarafından ı:ıetirilecek olur
lar:;a tam bir emniyet icinde nak
ledilııneleri için makul teminat 
talap edebileceı!ini beyan etmiş
tir. Her şey<len evvel QOCukların 
İnıtiliz ı:emileri ile nakilleri hu -
susunda İngiliz hükfunetinin ala
bileceği tedbirleri ögrenımek lfızım 
ı:ekliıiini &Öylevcn B. Ruzvelt ma
kul teminat alınmadıJcca cocuk -
!arı nakletmeğe teşobbüs eden 
Aımerika ı:ıamilerinin büyük bir 
mcs'ulivete maruz kalacakları 
hakkında nazarı dikkati celoet.mi.ş
tir. 

ayı a a u e.tı k. • IJ ı ve gaııbı A!kxieniz limanları a-
ll. b~;•~o~ Aires 27 (A.A.)- D. N. rasmda ı;evri:;eferc tekrar bruı -
Rece dırıyo~: .~Ich'usan meclisinin lanma~ uze:r~ı~. . 
~e, b akd.ettıgı hafı ccl_selcr harbi- __ Ga;nı!cr ~naılız - Itaı'.:an haı11>i 
nın abrıye ve maliye nazırları • 1 sürdu_ğu m:uddetçe sevruseferle -
din( Ver_diklcri mufassal iz~hat i' rine devam edecelklerdir. 
~aıı::0fıkten ve müdc~ane ;ıü- Şarki Afrika ya yeni 
hük. e er cereyan ettıkten sonra 1 •. . . 

ı.u 1tıınt tar_afınedan •liha, muhim- I kuvvetler goııderı:dı 

Trans 'Ja/'de 
suikastlar 

nıub ve sa~ . ha.rp '!1alzemesinin 
~on ayaası ıçuı ıstenılen 640 ınil
llti&/esetalık tahsisat kabul edil-

ır. 

llükii . . ·-· . ' tıca bir ın~tın tevdı ettıgı proıe ay-
tahs· mılyar pezctayı geçen bir 
İ'toj~~t daha tek.lif etmekte idi. 
Zal<er n b.u kısmı eueiimcnde mü
de tn~d edilm~kte~r: Evvclemir. 
ha ateı •faa. uslerı ınşasıru, esli
lar1 te/~l~ı ve tayyare fabrika-
1>.iıı ilı/8llli derpiş eden bahriyei ~Yacı bahis mevzuudur. 

11.gıltereye yeni 
hava akınları 
f'°ndra 27 (A.A.) - Rcuter: 

ze 01lilterenin birı;ok kısımlan ü
r/ıo_de dün sall>ah ve öi?leden son
ri~tışman tayyareleri haber ve -
b· ıstir. Sa.balı. cenubu şarkide 
c~a!<>hir üzerine ve şehrin hemen 

Ce ına bombalar dü.."IIl~iür. 
:\'arcs~ub-~ !;?"~bide hır düşman tay
larar n~~üs pilot bir çiftçi 
re rn~:-...uı asır edilırıistir. Tayya
tııiist lll'elıtebatmdan di.i(er i1çü öl-

lll". 

Londra 27 (AA.) - R~u'"r: 
Harıbiye nezareti, Cote D'or ve 

Rivicr<.'dan _gelen kıtaatın birkaç 
gün evvel sarki Mr;;rnya vardılk -
!arını bild ıe'ktedir. 

Tunus umumi valiliği 
Tunus 27 (A.A.)- Tayin olun -

duğu dahiliye umumi katipliği va
zifesine başlamak iizere tayyare 
ile Bizertcden hareket eden Pey
routonun yerine Tunus umumi 
valiliğine tayin edilmis olnn Ami
ral Esteva vazifeye başlamıştır. 

Cibutide yeni 
Fran•ız valisi 
Cibuti 27 (A.A.) - Fransız hü

kiımetinin müıınessilı G<mera1 Ger
main dün Cibutiye muvasalat e
derek askeri ve sivil ,, alılii"!ı de
rıııhde etıniştir. Müt . · "' seraitini 
ınıüzakere etımek ma.ksadile bir 1- j 
talyan kcıımisyonnna Diredaoua da 
mü!Mti olmak üzere bir Fransız i 
kcıımisyonu teşetlokiil eimi.ştir. Ci- / 
butide ldarei örfiye kaldırı!T111ştır., 

Johannesburg 27 (AA.) - Reu
ter: 

Tran.:ıva.Lda biııbiri ardından inü -
laklar olmu;ştur. R.oodcı:ıoorrt'de 
mağaza camekanları hasara u.ğ -
ra: .. ı.şttr. Heıdelberı:ıde bir ınffüıllı: 
oimUŞtur. Dün )(et'<! Niı:ıel ile He
iıdı bag aı • .smda vii.z metrelik bir 
mesafede demiryolu t..ııri<p edil -
mıştir. 

~ ~Jl~ mütıtehimleri arama.okta.dır. 
Adliye nazırı, bu suikastların si -
.vasi maksatla ya;pılmaıdığını be -
yan etmiştir. 

milli Romanya 
siyasetinden 

• vaz geç mı yor 
BLıkreış ~7 (AA.) - Burada 

neşr0d.1ien yarı re::ııni bu· d~ii -
rC:LıSyoııda şöyle tlennıçklcd.ır: 

Gazinocular la 
~e_l_ediye ihtilafı 

. ~. 
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o enız su ayı 

Ba,,v....:<il B. ipurt ile ııaricive 
r.azırı H. ivlanoılascu'nun A:ı.Lanva 
ve italyaya seyahatleri H.cuııanya
nın Tuna ve Balkan devletlerinin 
ı11u'-.tero.:.: ha\'c:tına ve Avru'J)anın 
d;)ğu cenubun<la barı.sın muhafa
za.sına fılı bir surette hMı.m ol -
ma'.-\. arzu.sL..na .ırösteıt."lll~.;.Ledir . 
Romanyanın fecıakarlıklara a -

macic bulunduğu int1ba_·nı veren 
lı"r türlü nc>riyat asılsı,dır. Mü
salemetperver öır siya.set takip c-1 l"kıJj ieJı.j . 1 k . atda ' ~ sız o anta ve gazıno-

laı,.Ja Yenı. tatbik olunmasına baş
betcdin· f_ıat tarifeleri yüzünden 
e,a,Jı Yb~ ıl~ gazinocular arasında 
tUrbed ı~ ihtilaf çıkmıştır. Dün 
lııerk •.ki lokantacılar cemiyeti 
' 'e lo~nde toplanan bazı gazino 
tıı~ş•· .. 

1 
ta sahipleri bu yüzden çok 

ha,"u~u v_aziyete düştüklerini te
dilekı e~tırerek belediyeden şu 
lııı ı.u'.'% e bulunmayı kararlaştır-

ır. 

1ca!.-;; 81ınütara taksim işinin Jo • 
Ceçiri~ı ar. cemiyeti kanalından 
. 2_ r·~ı. . . 

sııı; 11 çkılerın mezesız verilme -
:ı._ Usul ittihazı. 

kaldır ~Uzde 10 garson hak.kının 
a1tsaklıık";ası ve tarifelerdeki diğer 

lla,. •_rın düzeltilmesi. 
~·e ılluf ~ı~essesc sahiıılcri helcdi
llın fa ~ lışlcrinin ve memurları -
lckaııt: a cc_a. yazdığını, hatta bir 
<"in ka nın ıçınde kedi gezdiği i
ııan ·~~tıldıi;ını söy·liyerek bun
•iııdeşı d ant \"c tarifeler mesele -
!ardır. e Protestoda bulunmuş • 

llckdi . . 
soy İse bYc reıs ınuaı-iııi Lütfi A.k-
lıır llıtıhau s.a?a~ kendisilc görüşen J 
1111\·er rrırıınıze lokantacılar ce
~ııİ·ar:k'.arnına tarifelerin tadili ve 
lıenu, h: hususlar için belediye) e 

•.'l:Je . r ınuracaat J'apılmadığ"ını 
1 .,_ "''' ve· ıı "11': ed·ı" · •- <-r ınüracaat tct-
tlı,. F~k'· Bu Lnuuni bir lazime -
ha21 .a t hu itirazlara mukabil 
~d<!r:1~ZlnocuJar da bize ınüracaat 
llıdıriu. F-:- ~n1an bizinı sln1fın1ızı 
~ or, ." . ı~t ar L.alka vük,ek geliB gc:lunıyor dıyorlar!.. 

aşvekalet müsteşar 
muavini Bursada 

B""'vekfııet ·· IIavdar musteşar muavini 
dar ~ezuniy~t almıştır. Hay
llııı-8... ı)"e!ım ı:eçirroek üzere 

...,a ıııtınıı;tır. 

kılıç kuşandı 
Deniz Harp Okulumuzdan bu 

yıl mezun olan geıı~lcriıuizin su
bay olnıa merasin1i yakluda yapı
lacaktır. 

Hu ınerasimde 36 yeni deniz za
bitimiz kılıç kuşanacak ve donan
maya iltihak edecektir. 

Dii!er taraftan bugün saat 15 de 
Heybeliadadaki mektep bahçesin
de davetlilerin önünde biiyük spor 
tezahürleri yapılacaktır. 

ASKERİ LİSELİLERİN 
YARINKİ ŞENLİKLERİ 

Askeri liselerin yıllık spor şen. 
tikleri yarın öğleden sonra Fener
bahçe stadında muhteşem bir ş&
kilde yapılacaktır. 
Müsabakaların programında, ka

las idmanları, müzikli beden ha
reketleri, miizikli bokş gösterileri, 
b~yrak yarışı, mania koşuları, 
yuksek ve sırıkla atlama gibi ca
zip ve estetik hareketler hulun • 
maktadır. 

--<ı--

ı 1gilizler ablukayı 
şiddetJcndiriyor 

tBirinci sahiieden devamı 
H.itleriıı Balkanlarean ı:ııda mad

<kleri tedarik etmek ümitleri de 
daha z1vade azalmıstır. 

Belgratta cıkan •Poliüka• ı:ıa
zetcoi, Bu sene Y1.1Jl!OSlavyada 
mahsulün ook fena olduğunu yaz. 

, den Romanya, kom>ularile olan i
yi !T'.Üna>ebctlerinin daha ziyade 
salah bulacagına itimadı vardır. 
Memlekette milli ımenfaatlere ci.o. 
kunulmasına müsaade etmemek 
ve icabında bu menfaatleri silahla 
müdafaa eylemek azmi mevcuttur. 
Rum.en hükumeti müsalemetper -
ver vazifesi birleşmiş bir mille -
tin ve birleşmiş bir ordunun ımü
zaheretile ifa etmektedir. 

W'"ft'" - "'UTY- ...,..- - 1'ııf _...,. -l.L ÇL.L 

Denizde ve kara
da iki müsademe 

Clbali iskelesinde sanıdalmlık 
yapan İsmailin sandalı kôprü -
nün gii.zünden "ererken f'He lima
nına mensup Mehınedin romorkö
rü carpmış ve sandal ba1:mı.ştır. 
İsmail kurtarılırııstır. 

~08 numaralı Muzafiferin mo1ıo
s>kleti 1528sayılı t:.ksi ile ToııJıa
nede çarpışmıstır. Taksi şoförü Ali 
başından yaralanmıstır. 

2922 numaralı numaralı araba 
Nurinin idaresinde Fatihd(' bir 
Y•c:ı:mstan aşağı inerken kavıslar 
koparak araba devri1mis ve ken
di de arabasının altına .vuvaı·la -
narak kalçası ai.!ı.r surette vara -
lanmıstır. 

----00---

nıaktad.ır. Gazete, vazıveti haıkiki" Demirci Mehmet efeye 
bır fel:>ket olarak tasvir e<livor. 

Fransa da avni vaziyettedir. sivil albay rütbesi 
Fransanın cenuıbunda henüz vurt- . • 
larına dömneıniş milyonlarca mül· verıldı 
leci vardır. Fakat A1manya her Milli mücadelede büyü'k varar-
scv<len evvel kendi nüfusunu dü- lıkları ı:ıörülmüş olan Nazillili meş-
sürmc.k nıcoburıyetindedirlcr. htır demirci Mehmet Efeye Milli 

. Booton radyosu soiıkeri biiıyüık Müdafaa Vekiıletince milis al•bavı 
hır kıtJU?ın Avruıoavı tehdit et - rütbesi verilıdii(i haber alınınıştı.r.f 
~ekte olduğı.ınu söv1emi6tir. İn - Bu kadirşinaslık kahraman efu.. 
ıtilterede ise hiQbir şıev ekısitk de - yi ve onu sevenleri ook mütcfıa&. 
"ildir. Bilb;ıssa et, vaJi .n:ı.Eibzuldür. sis etmiştir. 

SON 24 SAAT 

Hadiselerin izahı 
- Bu tah!ü '.l/azNmt1' metinleri Aıoodolu a.iamı 
~i bülteıUerinden kulasa edilmiştir -

Telhis edea: MUAMMER ALA'n.IR 

IDtler Sabbmgda Romanya Ha.. I 
riciye Nazırlarile görüştükten son
ra, şimdi de Bnlgar nazırlarile gö
rii.şüyor. Tayyare ile Viyanaya ge
len Bulgar nazırları oradan trenle 
Salzbur&'a geçın4lerd.ir. Roman
ya nazırları da Musoliniıoiıı daveti 
üzeri.ne Komaya gitmişlerdir. 

uınomiyesinin yüzde 57,4 ü İngil
tereye yardımı, yüzde 34,2 si İn
giltereye daha ziyade yardımı is
temektedir. 
Beşte bir nisbeti de İngiltereye 

uker gönderilmesi tikrinddir. Fil
hakika Amerikanın İngiltereye 
yardımı gün g~tikçe artmaktadır. 

İngiltereye ayda üç bin kader 
tayyare imali plinlan tasvip e
dilmiştir. İngilteredeki imalat ile 
de İnoiliz hava ordu.suna her ay 
beş bin tayyare katılmış olacak. 
tır. 

l\Iuhtelü kaynaklardan gelen 
haberlere göre, Salzburgda Avru
panın bilhassa yeni iktısadi niza
mı mevzuu bahsolmaktadır. Fa • 
kat bu arada arazi taleplerinin de 
ğörüşülmüş olmasına şüphe edile
mez. 

Bu müliikatlarla İngiliz gazete
leri de bittabi meşgul olmakta ve 
'ilalkanlarm vaziyetini gözden ge
çirmektedir. 

•Taymis. gazetesi, Hitleri Bal -
kanlarda sükünu muhafaza etme
ğc mecbur kılan sebepleri anlatır
ken diyor ki: .Bulgaristanın Sov. 
yetlere karşı artmakta olan dost
luj;'llnu pek manidar bulunan Sov
yct - Yu;ı-ooiavya yaklaşması takip 
etmiştir. Hatta bu üç memleket a
rasında bir ittifak dahi mevzuu 
bahsolmuştur. Yugoslavya kendi
sini müdafaa edebilecek vaziyette 

"ise de, şimal hududunda ııazi teh
didi altuııladır. i\lalüm olduğu ü. 
zere Dalmarvaya İtalyanlar tara
fından göz konulmuştur .• 
İNGlLTERE CENUBİ DOBRİCE-
N.İN BULGARLARA VERİL -

MES1 LEHİNDE 
Diğer taraftan İngiltere hüldl.

ıı\cti, cenubi D-Obrice meselesinin 
liulgaristaula Romanya arasında 
dosta ne bir sureti halle varmasını 
İngiltercniıı nıüsait bir şckild~ te
lakki ettiğini diplomatik yollarla 
Bulg•r hükumetine bildirmiştir. 

hıgiliz mehafili, bu hattı hare
keti Salzburgda yapılan mülii • 
katlarla alakadar göstermemek -
tedir. 

Romanya nazırlnrile Salzburgda 
Bergofun büyük salonwıda yapıl
ınış olan müzakerelerin dostane 
bir hava içinde cereyan ettiği ve 
iki buçuk saat sürdüğü bildiri! -
mektedir. 
Avrunanın yeni haritası içinde 

büyük nüfus mübadeleleri olacağı 
da anlaşılmaktadır. 

Bunun küçük küçiik mukadde
meleri başlamış gibidir. Besarab
ya ve Bükovinadan Alnıanyaya 
dönmek istiyen Almanlann tahli
yesi için Moskovada müzakereler 
olmaktadır. Buralardan tahliye e.. 
dilecek Almanlar 75 - 80 bin ara
sında tahmin olunmaktadır. 

ALAND ADALARI 
Sovyetler, Baltık devletlerinin 

iltihakından ve BcsarabvadHki AI
maıılarm talıliyesind"!n maada, 
lfaltıkta Aland adaları meselesini 
de halletmişlerdir. Finlandiya ile 
yapılan ıııüzakcrclC'rden sonra, 
J\Ioskovada imza edilen bir anlas-

' n11ya göre, bu arialar ga)·ria~kcri 
bir hale getirilecektir. İstihkam _ 
lar yıkılacaktır. FinlandiJa, ada
ları iiçüncü bir devlete tcrkede
.ıııiyecektir. Sovyctler, bu adalara 
as ,crı bir heyet g<iudc1:crek \'azi- 1 

yeti nıurakabc edecektir. 
DENİZLERDE 

Son 24 saatte vukua gelen deniz 
hadiselerinden biri, M:anş deni _ 
zinde 30 kadar Alınan tayyaresi
nin 21 kiiçük gemiden mürekkep 
bir kafileye hücum etmeleridir. 
Bu hücum neticesinde n1ecınuu 
hacmi 5104 tonu bulan beş küçük 
gemi batırılmıştır. 5133 ton hac
minde diğer beş gemi de hasara 
uğratılmıştır. Bir gemi de karaya 
düşmüştiir. 

Asker gözile 
cepheler 
fl inci sahifeden devarrıl 

denizde ı:ıövdeleri küçük ve sür -
atleri pek büyiık oldugundan top
la avlanmaları pek müşküldür. 
Şüphe.iz bu müşküliıt botların en
daht mesafesi dahilinde seyrede -
cekleri .~üddete nazaı·an değişir. 
Kruvazorler ve muhripler botları 
uzaktan seçebilirlerse, torpillerini 
salıverecekleri mesafeye girinciye 
kadar sıkı bir akş altında bulun. 
durmak imkanını yakalamıı; olur
lar, aksi takdirde yakın mesafeler
den birden saldırırlarsa, torpil a
tacak menzile girinciye kadar faz
la _endaht edilemiyeceğinden mer
mı. ısabetilc batırılmaları az çok 

. talihe baglı kalır. 
Böyle bir silaha karşı büyüık 

gemiler en<lah t adedi QOk fazla 
olan hava dafü agır mitralyöz -
!erle mukabele ederok is:rlı~t ih
timalini ooğaltımağa çalışırlar. Hü
cuım botlarının tclrneleri kalın 

• zırhlaroan olmadığı için ufalk çap
lı ınıcrmilcrle de tahrip edilebilir. 
Bunun için hücı>m botlarının 
diı<ımanları arasında tayyareler 
ille safta geliY'Qr. Hücwn bdtları
nın tayyare dafii atesi zayıf oldu
itundan Pi.ke dalı.ş]arla mitralyöz 
ve haıfif toplarile botları tarayan 
tayyareler müessirdir.Seri torpi
dolarla. mU!lıripler de botlardan 
pek yılmazlar. Çünk.ü botları gör
dükleri andan itibaren onlarla a
ralarındaki mesafeyi uzun müd
det muhafaza edebilecek kadar 
sür'atleri vaı·dır. 

Bu vaziyette Mans denizinde 
faaliyete .geçen A.Lman hücum bot
larını avlamak üzere İnl!ilizlerin 
tayyare filolarından ve hafif ge
ımilcrden istifade edecakleri şü.;ı
hesızdir. 

Dün de yazdıi(mıız ıtibi. hücwn 
ll:ıotlarının seyir hudutları ı:;eni.s 
ve tekneleri açık denize taham -
mi.il edecok ı:ı>bi olmadığından fa
aliyet sahalarını İllıı!ilterenin ı:ıanp 
sahillerine kadar uzatımaları ka
bil değlid.ir. Hele önüımüzdek.i kış 
mevsiıminde bu botlar Mans de -
nızindc bile hervakit is ııörc.ınez-
1er. İngilizler adalarının şaI'k ve 
cenup kısımlarının tehlıkzli oldu-

. ğunu bildı'.·dcrin<kn esasen mun-
tazam nakli vatı ı:ıa~p lfunanlarına 
a.k Grmışlardır. Maamafih hücuan 
botlarının faaliyete l!iristikleri su 
ı:ıünlcrde, ınuk.!'Jil tecibırler alı -
nıncıya kadar. bazı muvaffai<.iyet
ler ekle edecekleri şüpheoizdir. 
Yalnız sahal:ırı mahdut oklui?un
dan mua·'Yen yerlerde mukabil 
tedbirlerin alınması ve hücum bot
larının da ta'lıtelbahirler ı:ıibi l!Ün 
geçtikçe tesirlerinin azalacağı mu
hakkaktır. Bu ba>kım<lan hücum 
botlarına. abluka işinde, lüzumun
dan fazla ohemıniyet atfetmek 
doğru değildir. Eğer bu botlar bir 
ihraç ameliyesine vardım eder -
!erse l(Örecekleri v.azifelerin nis -
beti sayılarına nazaran taayyün 
edece!k:tir. 

Bu sırada torpillerle mücehhez 
dokuz Alman motörbotu kafileye 
hücuma kalkmışsa da, İngiliz dest
roverleri tarafından karşılanmış
lar ve bir duman perdesi arkasın-
da çekilmişlerdir. Buna rağınen Bu •abah Yagoslavya-
takip edilmişlerse de 15 dakika dan bı'r h•y'et g•ldı' 
kadar cereyan eden muharebede, ... "" 
Almaııların uğradığı zayiat du- (Birinci sahifeden devam) 
nıan dolayısile anlaşılamamı~tır. müdürlerinden D. Dore.'(evi<;, top-

Destroyerler dönerken, Alman rak ofisi müdürü D. Ç. :!\ ·~viç, sek-
bombardıman tayyarelerinin pi. reler V. Redgoviç bu sabahki eks-
ke hücumları neticesinde hasara presle Yu1"QSlavyadan şehrimize 
uğramışlardır. Bunlardan Boreas gelmişler, Sirkeci istasyonunda 
destroyerinde telefat olnıuştur. Yugoslav konsoloshanesi erkam ta-

CEBELÜTT ARIKA HAVA rafından karşılarunışlardır. 
HÜCUMU Heyet reisi Mihailoviç gazete -

Dün sabah Ccbelüttarıka da ya- rnize beyanatta bulunarak şunları 
rını saat siiı·en bir hava hücumu söylemiştir: 
yapılmıştır. Birçok yerlere bom- - Yarın aJı:ııam Ankaraya gidi-
halar atılmıssa de, hasarın az ol- yoruz. Ankarada Türkiyeden pa
duğ-u bildirilmektedir. muk, vapağı almak için bir anlaş-

İngiliz tayyareleri de Eritrede mu imzalamak üzere müzakere -
J\lassnva levazım deposuna hü _ !erde bulunacağız. 
curn etmişler, bazı hasarlar yap _ Yugoslavya ile Türkiye arasın-
mışlarıbr. l\lakakada iki tayyare daki ticari münasebat buruian son-
mevdanı, bir hangar, bir bahriye ra daha ziyade ~ edecek ve 
kışlası bombalanmıştır. Cenubi eskisine nisbetle bu münasebetler 
Afrika havn kuvvetleri de M:oyale- ı:-:d_a_h_a_c_o-:k::-'g-e_n_iş;.,lı..;;·y_ec_ek_tır_· _. ----
de kamyon nakliye kollarını bom. I& p f'L 
baıamıştarıbr. • o ı osta,, re ı .. imiz 
AMERİKANIN İNGİLTEREYE Son Po.sta refikimiz buırünkü 

YARDIMI nüshasile 10 uncu vruıını bilinmiş 
Fortün isminde bir Amerikan ve 11 inci6ine basnruıtır. Arl<ada-

mecmuasının, açtığı anket şu ne- şıanrz.ı tebrik eder ve 00vaanlı mu.-
ticeyi ver.mistir: Amerika efkiin v~yetler dileriz. 

SON TELGRAF'tn tarihi tefrikuı : o& l 

Refit Paşanın Hatıratı· 

ABDÜLHAMiT NASIL DEVRiLDİ? 
fuaıılar: 

Lıfleoder ... St:KlELLI ..- ..... C-deı Retil rULAIUUKAlV 

Bütün Rumelide ertesi gün 
edilecekti meşrutiyet ilan 

Hürriyet ve meşrutiyetin fazi.. 
letiıı,den bahseden ve cemiyet na
mına söz söyliyen bu hararetli ha
tipler, kimlerdi?. Bunu cemiyet 
azaları da bilmiyor, hatta birçok
larının önünde durarak biribirle
rinin kulağına: 

- Yahu!, Ben l>u adamı cend
~ .sokmak için çok uirapwf da 
muvaffak olanııtmıııtım. Halbuki, 
bak.. Meğer bizdenmiş .. 

Diye hayret gösteriyorlardı. 
Bu esnada gerek merkezi umu

mi ve gerek Selanik heyeti mer. 
keziycsi, süklınetini tamaınen mu
hafaza ediyordu. Her iki heyet de 
biraz şaşırmış vaziyette idi. ÇLn
kü bütün Ruınelide, ertesi gün lıep 
birden meşrutiyet ilan edilecekti. 
Verilmiş olan bu kat'i karara kar
şı, şimdi evvela Serezin ve sonra 
da lllanastırın birdenbire meşru
tiyeti il3.n edivermeleri ıııerkczi 
umumiyi düşündürecek bir ,·azi
yet husule getirmişti.. Bu emri
vaki karşısında kalan merkezi u.. 
mu mi, artık is;)· an hareketini u
mumHeştirmek lüzumunu hi.ı;ı,ıe
diyor; telgrafhaneye gönderdiği 
bir heyet vasıtasile Rumelinin en 
ücra köşelerine kadar inkılap ha
reketini tamime çalışıyordu. 

Ayni zamanda merkezi umunı.i 
Selii.nikte bü}iik tezahiirat yapıl -
masını istemiyor, biribirine zıt o
lan birçok milletlerin bu çoşkun
luk arasmda bir hii<lise çıkarma. 
!arından ve bu vesile ile de Seli
nikte bulunan ajan sivillrrin, kon
solosların bir müdahale kapısı aç
malarından korkuyordu.. Fakat 
gari'ltir ki, dost dü~, herkes 
biribirıni kucaklıyor .. Gittikçe ar
tan meserretli bir galeyan, Selii -
niğin cadde, sokak ve gazinolarını 
dolduruyordu. 

Bütün güu, büyük bir sürur ve 
sevinç içinde geçmiş ve nihayet, 
akşaın olmuştu. Halk, akın akın 
Beynzkule bahçesi.ne toplanıyor .. 
Burada da nutuklar söyleniyor 
ceınivet alkışlanıyordu.. ' .. 

Bu tefrikanın muharririni taru
mıyoruz. Fakat, türedi hatiplere i.. 
şaret eden muharririn de ağzında 
gevelediği bir hakikat var: Hitabet 
kürsülerini istisınar edenleri mey
dana çıkarmak. Zira, Reşit Paşa
nın endişesi bu suretle tahakkuk 
etmiş oluyor .. Yıllar geçtikçe bıı 
hatiplerden bir mektep müdürü -
nün l\Ialiye Nazırı, bir diğerinin 
Nafıa Nazırı, diğer birçoklarının 
•i\linster snn portfoy. kabilinden 
her kahine iizerinde hükumetin 
müessir sahsiyetleri sırasında yer 
aldıklarını görüyoruz. 

Jf. 

Olimpos gazino5unda 
mühim bir konuşma .. 
11 temmuzu müteakip sokaklan 

dolduran hatiplerden biri de, Se
Jiinikte Olimpos gazinosu önünde
ki meydanda söz söylüyord.u. Man
yasizade Refik bey gazinoda otu
ruyordu. Hatip, bir masanın lla
tiiırn çıkarak: 

•- Aziz vatandaflarl Bizi böyle 
birbirimizle dertleşti.ren, başbaşa 
bırakan, korkmadan ko.ımşturan 
kuvvet nedir, bilir misiniz? Hür. 
riyet. ..• 

Diye bağırmağa başlamıştı. 
Manyasizade hayretle yanında-

ki arkadaşına sordu: 
- Bu adamı tanıyor mıuun? 
- Hayır .. 
- Cemiyetten olmadığı muhak-

kak. 
- Evet. Bizden olsaydı, kendisi- ı 

ni herkesten önce biz tanıyacaktık. 
- Hele bir kere dinliyeliın.. Ba

kalım daha neler söyliyecek?!. 
Hatip sözüne devam ediyordu: 
«- Otuz üç yıl kendi köşesin

de durmadan öten Yıldız bayku
şunun artık susma zamanı ı:el _ 
mistir, vatandaşlar! Bundan sonra 
konuşma sırası, milletindir .. Bi -
ziındir. Biz konusacağız. Hem de 
kimseden korkmadan, kimseye 
sormadan.> 

Gazinoda oturan Refik bey, ar
kadaşına döndü: 

- Çok zeki bir genç .. Çok isti
datlı bir hatip. Böyle istidatları 
bundan sonra himaye etmeliyiz. 

- Ben bu fikirde değilim. 
- Niçin?. 
- Çünkü, bu genç, dümensiz bir 

gemiye bcçziyor. Neriye gidece -
ğini kesfetmek güçtür. 

- O halde gemiye dümen ver
meyi düşünelim. 

-Direktifsiz söz söylenıeğe kal
kışanlar, yarın halkı bizim aley • 
hiınize de cevirehilirlcr. 

- Ol:ıbilir. Buna tahammül e
decejtiz. Hürriyet budur. 

- Biz, bu şekilde hürriyeti haz
mcdeıneyiz. 

- O zaınan, hiirriycti mevsimsiz 
iliu ettik demektir. 

- B~ hürriyeti ilin etmekten 
ziyade, istiodadı yıkmak istiyo -
nı.z. Yıllarca buna çalıştık. 

- İyi amma, istipdat yıkılınca, 
hürriyet kendiliğinden doğar. Gü.n. 
geçtik'Çe bunlara alıpcağı.z .. ve a
hşmahy.ız. 

- Yanlış 4liiştinüyorsunuz! E
ğer Paristeki. ariuıdaşlar da sizin 
gibi düşünüyorlarsa, lıoşyere ınenı. 
lekete dönmeseler. 

Refik bey Hrt bir tavıda CQ<'ap 
veriyor: 

- Paristeki arkadaşlann hürri. 
yet telakkileri ıımarım ki benim 
d.ii.şüncelerimden çok daha genit
tir. 1 

- Ohalde yeni açbiımız bu d.,.. 
rin ömrü uzun olmıyacak.. Mo • 
nuşiden anarşiye geçeceğiz. 

- Anarsi mi dedin?. 
- Evet. Hürriyeti kansız ka -

zandık. Fakat, istipdaıbn temelle
rini yıkarken, kan dökeceğiz. Baş
ka türlü memleket refaha kavu • 
şamaz, 

(Devamı vı;r) ı 

Son arzu, 
aon emel 

(2 inci sayfa.dan devam) 

!in sarı başwa çevrildi.. Onu ~ 
rür gö=ıcz Köı.lcrinde elektrik -
1emnıiı> .gibi üt.rek bir ı.sıık peyda 
oldu. Hazin >bir tebe6süm.le du -
daıklannın arasından: l 

- Emel. .. Yavrwn! .. KeLınıeleri 
döküldü. 
Herşeyden habersiz küçücük 

Emel, bu aörür kim oklı>ıl"unu an-
1.rya.maıdıb zavallı hastaya ma -
Stılllane bir ac>}'l(lla belı:ıyw. mi
ruci:k kalbinin en temiz meriıa -
meti ile onu sevrodivordu!.. Ve l:ıf 
.ıııiiriiş ne ya.ı.ılk ancak biri<a<; sa
niye daha devam edebildi. Ha&
tanın ı.'Öz.J.erindeık.i ısılı: yav;ış Y&
vaş ka)'iıoldu. Yerini roıluık, tib-elıı 
bakışlar aldı. Ölümün çık v.alri- ' 
ninde dıola5tı Uı o kadar belli idi ld.., 
Dol<torun bir isareti üzerine hu
ta bakı.cıla:r Emeli elinden tutup 
dl(>arıya cııkardılar. Sııınrli adada. 
Üç vıl sonra i!k?rrıiz yalnız kaim~ 
bık. Gözlerimden boş.anan sıcak Y1ll 
lacl.a duıımadan ai!'ltYOI', beş sene 
bir yastı ifa baş lroydııktıım talihsil 
hayat ankadasmım hayattan wy
rılısına acı acı bakıyordum. O va
vaş yavaş ıı.özlerini aotı ... Her ö
lümden evvel ari~ olan son yalancı. 
iyileşme dakikalarının ve>rdii!i 
hayat kuvvetile: 

- Şüıkran diye inledi .. Artıık ö
lüyorı.ıım. Şükran. Size yaphltla
rırının acısını Allah alı yor.. Ne o-
l ur bir kerecik PÖzleriımin icine. ' 
eekisi '1ibi, beni sev<!;1'-in ilk mm'u.1 
yıllarııruz<laki .gibi bak .. O te."'llız, 

leke düşmemi' gözlerinle son bır 
defacık rocuğunun talihsiz ba -
basına bal< .. Ver ellerini bana .. Be
ni affettii7ini söyle.. İlcrıde bir 
gün, Emel b\İVÜ'Vİinee ben.im bu 
iJ:ınıt 'Y'erici m.:eramı QOClWxnU· 

za a:ıılat... Balbaısının nasıl talihsiz 
bir adam olduiımu lü;in!.. 

Arıs:ızm lı:öpülklii bir kan dam -
laıdı son cümlelerini kesti. Hasta 
artrk Allahı ile yüz yüze idi. Göz. 
!erinde 30 yıllık havat ışıjiı yavaş 
vava• sönmü• s~it bakışları ta -
vana dikilip kalıını.ştı. 

Y avnısuna d,..-nıadJ.<rından l(Öz
leri ac1k kalan bahtsız ölünün ı:ıöt 
kapaklarını titreyen ellerimle kao 
pattı.m. Onu affetti ~imi s&vleıneık 
icin ayak ucunda diz çöktüm: 

•- Ha"atta beni bes yıl mes'ut 
etıın;..tin. Bu benllıı ril'i kimsesiz 
:kıymet bilen bir kadın için cok 
şey ifade eder. Sonradan bana 
"n.-.t!kların kin seni affdivurum. 
Müsterih UY'J zavallı Haldun!. 

D1ve son vedamıı vaptıın' 
HALÜK CEMAL 

Şimdi de kereste 
ihtikarı başladı 

(Birinci sahifeden deı-am.) 

zaara sokmaktadır. Bunlar tereffil 
devam ederse birer birer m~ -
seselerini kapamağa mecbur ka
lacll!klarını sövlemeüt<>dirler. Ke
reste fiatlarındaki yihl<selisin se
bepsiz okluğu ve bazı kereste -
cilerin mal sa:klanıağa bile ve! -
tendlkleri haıkkında aliı.kadnrlara 
bu sabah bazı ihbarlar yapılmış
tır. Maranııoz ve doğramacılar cl
lerindoki faturalarla iht1kiırı is
bat edeceklerini sövlemektedır -
!er. 

Diğer taraftan Zingal sirke'li iııı 
ihtikar olmadığını ve ancak 'iat
ların bir vılda yü1-de 15 v(i.;'" 1 -
mi.o olduğunu iddia Ptıınektedu:.. 
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Devlet Demiryolları Ye Limanları lıletme 
U. idaresi İlinları 

l __ i __ ata __ n_b_u_l __ B __ e_l_e_d_iy::-.e_s_i __ İ_l __ a_n_l_a_r_ı_.f iLAN 
Beyoğlu birinci sulh 
hukuk hakimliğinden : 

iLAN 
Beyoğlu birinci sulh 
hukuk hakimliğinden: 

Çıra ve çıralı odun naltliyatına 1/8/1940 tarihinden itXıaren odun tari!eslne 

ithal edilmek auretile tenzilat yapılmıı;tır. 

Yıllık 
kirası 

270,00 
240,00 
240,00 
180,00 
240,00 
240,0U 
300,00 
300,00 
180,00 
300,00 

llk 
tıminab 

20,25 
18,00 
18,00 
13,50 
18,00 
18,00 
22,SO 
22,50 
13,50 
22,50 

K~restecllerde 

> 
klıin Meı1<ez H~lindo Selne HAll ,....lığında 12 No. lu Dükk:IG 

Hazinenin Süleyman alevtıine 

açtığı davada: Müddeaale-vdı ev
velce Toı:llıanede Karalbas mahal
lesinde Ordu sak~uıda 4 No. da 

Hazinenin Şişlide Gebe.kız f1J ' 
lkağuıda Sür>büllü apartmıanıııd1 

1 No. da Sadrettin aleytıine ~ 
Cıvada: Mü:ddeialeyıhin ikaTilei' 

~ının meQlıuliye<tine mebni ıııW 
dei vekili VE6Jka vererek malı ' 
kemece on 'beş gü.ıı müddetle rJI 
deialeyhe gıyap kararı teblii!i~1 

Fazla tafail!t için istasyonlara müracaat edilmelidir. <4072> c6604> 

Is tan bul Deniz Küçük Nakliye Esnafı 
Cemiyeti Umumi Katipliğinden : 

Cemyetııniz >cıare heyetini intihap için vuku bulan davete icabet edilmedi
ğinden mezldlr seçim 2/8/940 cuma gününe talik olunmuştur. Kayıtlı a=
zın reylerini kullanmak üzere ehliyet ve sıhhat cüzdanlarını hAmi.len tayin e
dilen cfu>de saat 10 dm 16 ya ka<!M cemly<ıtin Galatada Yağ kapanında Per

§erobe pazarı caddesinde kfiln kasap hanındaki idare merlteı.ine gelmelerl ıklnci 

defa olarak füln olunur. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdare ibtlyacı içln <30000> metre çift nakilli kurşunlu kablo açık ek

siltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel .5000> muvakkat temlnat c375> lira olup eksiltmesi 
3 Eylül 1940 salı &ünü saat cl6> da Ankarada evkaf apartımanı üçiincü kapı bi
r.ınci katında P. T. T. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka tı:minat mektubile 
G.ııunl veoikalarmı Mmilen mezldlr gjJnve saatte o kemisyona müracaat edecek
Jenlir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T. T. levazım, İstaobulda Kınacıyan hanında 
ikinci katta P. T. T. levazım ~at ııubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak 
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55 
32 
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> 

• • 
• 
> 
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210,00 15, 75 > > > > > > 50 > > 
270,00 20,25 > > > > > > 37 > > 
210,00 15,75 > > > > > > 51 > > 

mukim iken halen ikame<tı?abı m~ 
hul lbulumııası hasabile müddei ve
!kilinin talebile mahn<emece on beıs 
R'iin müddetle ilanen tı!lıliııat ic-

lB0,00 ıa,50 > > > > > > 25 > > mına ıkaim olma.'k üzere il3n olu-
210,00 15,75 > > > > > > 24 > > 940/440 

rasına karar verilımis olduitundan 
muhakEOM ı;ıünü olan 22/8/940 
saat 11 de mahkemeye bizzat veya 
bilwkale J?elmeniz tdblil? maka-

nur. 
Yıllık kira muhammenleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazılı dükk~nlar birer seııe mllddetle kiraya wril- -;:=============;-

mek üzere ayrı ayrı açık arttırmaya konmu~tur. Şarlnarneler zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görülecektir. İha- ı Askerlik işleri 1 
le 8/8/940 perşembe gıınü saat 14 de daim! encümende yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları ---------''-----
ve prlname mucibince ibrazı lfı.zım gelen vesikalarile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (6438) 

l,_ı_s_ta._n_h_u_ı _v_a_k_ıf_Ia_r_D_i ... re_k_to_· r_ı_u_· ğ_iı_· _ı_ıa_n_ıa_r_ı _ı 
Semti ve m•hal.esi Cadde veya ıoutı No. "' Cınsi Mubamaıen aylı2ı 

Askere davet 
Kadıköy yerli aıiker lik sıııbesin

den: 

:karar verilmiş ol<iuı'!undan ırıO ' 
hakeme ııünü olan 22/8/940 sııı' 
0,30 da ıınahlkemeye bizzat veı1 

ıbilvek.iıle .ııelmeniz muameleli ~ 
yap kararı makamına kaım oJ,rr.>' 
üzere ilan olunur. 940/17V 

Sultanahınet üçlıncü sulh ııuı<ııl 
mahkemesinden: 

~erilecektir. •3815> •6215> 

Deniz Gedikli 
müdürlüğünden 

Erbaş orta okulu -ı Ayvazısaray, atik M. par.a 
Kapandakik, YaVU7.Si.nan 
Cibali, Haraççı Kara Mehmet 
Kasap Demlrhll.li 

Fırın 

Araba Meyı\aıu 
Üskübl 

17 

Lira Kr. 
b 5 ~ 
Papazzade cami maluı.lli 6 00 
Haraççı Kara A1ehmct camii 5 00 

1 - İhtiyat ödevlerini ya,pınalk 
üzere 327. 328, 329 dıol?ıımlulardan 
( iarıdar.ma sınıfı harir) di.l?eı· sı
nıflara mensup sağlam, sakat islıiın 
ve <!ayrj islam ihıtivat eratın he
men subeve müracaatları ve ~l
miyenler haıkıkında kanuni mua -
melenin yapılacağı. 

Yusuf Ziya ile milli emlllk ve •''~ 
idaresinin şayia.o ve müştereken fj))J" 

tasarrıf oldükluı Istanbul ça1una1<_~ 
çılarda Dayalıatun mahaltesinde Jllll'. 
yeni han derunünde alt katında etil 
t kapı ve (87) pafta ve (259) ad• '' 
(24) parsel ve (98,50) metre mural>Iı' 
ında ve ( t50) irtı!aından sonra 1ıavli' 
başkasına alt bulunan odanın ııoJd 
şuyuu zımnında tilruh tu takarrür er<' 
rek müzayedeye vazolunmU§tur. Jit" 
yeti umumiycsiııin kıymeti muııaıt' ' 
menesi (800) sekiz yüz liradır. BirİI'~ 
açık artlırmBSJ (29/8/940) tarılıin• ııı 
sadif perşembe glınü saat 10 dan 12 • 
kadar icra olunacaktır. Kıymeti J1lt.i' 

hammenasinin yüzde yet.mıiı; ~IJll 
bulduğu takdirde o gün ihalei kat'ıY~ 
si yapılacaktır. Bulmadığı takdirde 
son arttıranın taahhüdü baki kaı.ıııV 
üzere on beş gün müddetle teındit e
dilerek ikinci çile arttırması ( 13/9/~ 
tarihine müsadif curiıa günü saat l~ 
dan 12 ye kadar icra .kılınacak ve a 
gün en çok arttırana ihale edilece1'tit· 

İpotek sahibi alacakliların diğer al~ 
darlann işbu gayri menkul uzeruıd 
haklarını husw:ile faiz ve masrafn d,JJ 
olan iddialarını yirmi gün ir,·indc bıl • 
d.irmeleri ıazımdır. Aksi halde ~ 
tapu sicilleri.le sabit olmadıkça satı 
bedelinin pay !aşmasından harlç ;:al" 
caklardır • .Müterakim bilfunum ver ;., 
giler bon;ları nU:betinde lllssedarlar~_.. 
tell!iliıve VQ. vııkı.flar kanunu mucıb)P" 
verilmesi I.azımgeien yirmi senelik t.8: 
bedeli ve ihale pulu ve tapu masrafl"' 
müştriye aittir. 

1 - Doğrudan doğruya Donanmaya aevk ve ıedikli erba.ı olmak üzere orta 

okul mezunlarmdan tensip edilen miktarda talebe alınacaktır. 

2 - Y31 haddi ı.; den büyük ve 19 dan küçük olmak !~dır. 

3 - Müracaatlar nihayet aiııstos sonuna kadar Kasımpaşada denlı gedikli 

okulu müdürlüğüne yapılmalıdır. 

4 - İlerde Türk donanmasında gedikli erbaıı olanık denizlerde çalışmnk 

sureUle hem memlekeUoe hizmet etmek ve hem dE: hayatını mükemmelen temin 

etmek istiyen orta okul mezunu gürbüz ve lcuvyetli Türk gençlerinin bir an 

evvel kadromuz dolmadan okula müracaat ederek kayıt olıınm;ıları ve diğer 

şartları öğrenmeleri ehemmiyetle ilin olunur. <6493> 

İstanbul Zıraat Mektebi Müdürlüğünden : 
Mektebin <5> pacçada 23,5 dekardan ibaret olan yemeklik bağlarının 10 bin 

kilo tahmn edilen bu seneki malı$ulü arttımı.ıya kanulmuştu.r. Arttırma 8/8/40 

ııerwmbe günü ıaat 15 de Halkalıda Ziraat melotebi.odekl komisyonda yapıla

caktır. İsteldiJ.eıin belli gün ve saatten evvel yatıracakları <45> liradan ibaret 

temınıı.t makbuzu ile birlikte ayni yerde toplanan komisyona milracaatları ve 

IQrtnameyi he< can :lwmbuld• vna,,.,ı ziraat müdürlüğünde ve bağları da 

mahallerinde ıöröp ietldk etmeleri illin oloour. (6520) 

1 lnhturlar U. lliidUrlüOünden: J '------=--
I - Milfredat listesi mucibince 7 kalem elektrik tesisatı levazımı açık ek

ıdltme uııullJe satın alınacaJ..-tır. 

• • 1I - Muhammen bedelı 566 lira muvakkat teminatı 42,37 liradır. 
·ın - Eksiltme 29/Vll/940 pazartesi ıünü saat 10 da Kabataşta Levazım ve 

ınilbayaat ıubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
rv - Liste IÖZÜ ıeçen §Ubcde &örülebilir. 
V - lıteklilerlıı tayin olunan ı;un ve aatte yüzde 7,5 güvenme paralarile 

birlikte mezkt\r komlsyon.a gelmeleri ı!An olunur. 6472 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

iLAN Fatih sulh ikinci bükük lıfıl<imli~in
den: 

'I'odori veledi Nikolaj Edimekapı, Ha
ticesultan mahallesi, SuJukule caddesi, 
14 numaralı hanede. 

İlfılıj Şeyh Kadem tekke mejjruta 
banesi 6 00 

Fatih, Altay Fevzi paş• Altay cami yeri ve bahçe 5 00 
A1crcaneğa Fuat paşa Yanmış Ali pş. camü 5 00 
Kumkapı, çadırcı Ahmet Çelebi Cami yeri 4 00 
Koca Mustafa paşa Arab8cı Beyazıt 63 Öksüzce Hatip camii 4 00 

Atıl çelebi Soğancılar il Dükkiin 15 00 
Eyüp, camilkebir İ:ıkele 18-21 > 4 00 
Sururi Yeşil direk 13-16 Kemer dükkfuı 2 00 
Eyüp, Kızılmesclt Dibağhanc 47 Dükkiln 2 00 

Beyazıt Okçularba§ı 51 Dükkanın 2/6 hissesı 5 34 
Cibali, Sefc..-ikoz :İskele 7-9 Oda 5 00 
Mııhmırtpaşada Çuhacı han Üst katta S Odanın nısı! lıissesı 2 50 
Çarşıda Terlikçilerde 17 Dükkan 4 75 

> Çuhacı han üırt k.atta 58 Oda 2 oo 
> Ağa 51-53 Dükkan 2 50 
> Sahaflar 25 > 2 00 
> Gelincik 30 > 2 00 
> Ka lcılar 30 > 2 00 

Cibali, SefErikoı Vapur iskelesi 5 Cami avlusu 5 00 
Camcı Ali Tramvay 92 Arsa 5 00 
Balat, Karabaş Vapur Uıkelesi 34-36 > 4 00 
Sultan Selim Dibağ Yusuf Yeni bakkal 10 > 2 00 

Davut paşa Koca M. paş:ı 162-176 > 2 00 
Aksaray, Molla GOrani Taş mektep 49 Bostan 2 50 

Yukarıda ya:z.ılı mahaller 941 senesi mayıs sonwıa kadar kiraya verilmek üzere açık arltırn1aya çıkarılmıştır. is
tekliler 2 ağustos 940 ıalı günü .aat on beşe kadar Çernberllliışta İstanbul Vakı!!ar Başmüdürlüğünde Vakıf Akarlar ka-
lemine gelmeleri. (6435) 

BU AKŞAM 

Büyükdere : BEY AZ PARK' ta 
Bayan SAFİYE ve arkadaşları 

Rosell KADIN ORKESTRASI idaresinde sabaha kodar Km BALOSU 
Masalarınızı evvelden tedarik edebilirsiniz. Tel: 32 - 43 

:O İ K K A T: Bayan Sa!iyc Tepebaşındaki seanslarında da bulunacruttır. 

2 - Bunlardan İstanbul dı.sında 
bulunanların bulunduıklan asker
lik subelerine müracaatları ilan 
olunur. 

ŞUBEYE DAVET 
Beyoğlu yabancı askerlik şubesin -

den: 
Beyoğlu ve Beşiktaş bölgesinde bu

lunan yabancılarla §ubcmizde kayıtlı 

olup da İst.anbulun diğer yerlerinde 
oturan 327, 3281 329 doğuınlu .ihtiyat 
yabancıların şubeye muı-acaatları müd
deti 30/7 /940 gününe kadardır. Bu ta
rihten sonra müracaat edecekler bakın~ 
Ya cezası göreceklerinden şimdiye ka:. 
dar subeyc gelmemiş olanların ceza 
görmemeleri i('i11 hemen mürncaat et
meleri il;ln olunur. 

Sağlığın kıymetini takdir eden Ba- ı 
yanlara Adet zamanlarında seve, 
seve kuJJanacağı mikropsuz, ufak, 
yumuşak ve sıhhi en birinci mah
rem tuvalet bezleridir. En ince el
biseler altında bile belli olmaz. 

FEMİL ve BAGI 
Her eczanede, kadın berberlerinde 
ve tuvalet mağazalarında bulunur. 

1559 Hicri 1 
Cemuiyel.ihir 

21 

1356 Rumi 
Temınwı 

14 

Arttırma şartnamesi ısbu ildn t.ıtf' 
hinden itıbaren mahkeme divanhı:aı1'' 
sine talik kılınmı,:;tır. Talip olan!~ 
kıymeti muham.menesinin yüzde ~ _.tı 
buçuğu nisbetinde pey akçesini b•"' 
len o gün ve saatte İstanbul Sultan8?J~ 
met tapu binw alt katında dairei r:ı: 
susasında Sultaoalı:met üçilncü su') 
hukuk mahkemesi başkitabetine 939· 
numara ile müracaatları il~n oıunuf· 

il il il 11 il il il il •• < 2~3 ~ 0>,./ 
ANKARA RADYosıJ 

Beyoğlu birinci sulh 
hukuk hakimliğinden : 

"Hazinenin Bevoitlunda Panı;ıaltı 
~e sokak eski 23 yeni 33 No. da 
,Ferdinant aleyhine açtı.J!ı davada: 
'l.Hi.dldeialeyhln ikaıınel4!Mıının 
'medlıliyetine mdbni tesbit dooya-
6ının celılıine !karar verildi~ 
ib<ilıisle mahkemece oo bes ~ 
anüıd.detle ilanen fnVllP karan teııı. 
~e ikarar 'll'llrilınis olduihmdan 
mahkeme ,l!'ilııü olan 9/9/940 saat 
9,30 da malıkemeve bh.zat veva 

bilvel<Ale ııelmeniz muameleli 
l(JYap kararı makamına kaim <M-

İstanbul evk.a! mild.iriyeti vekili avu- --------

_.. Dr. İHSAN SAMİ ~ 
19'10, Ay 7, Gün 209, Hıdır 83 

27 Temmuz CUMARTESİ 

Saat 18 ~anı 
18,00 Miiziık. (Pl.) 
18,30 .Müz.lk (PJ.). 
19,15 Türk musikisi. 
19,4ö Ajans haberleri. 
20 Tüıık musikisi. 

mak üzere ilan olunur. 940/1392 

1'o. 126 

kat Ahmet Hamdi Ürümlüniln aleyhi
nize mahkemenin 40/ 512 sayısına mu
kayyet evraka istinaden açmış olduğu 
fekki haciz davasının rüyeti için çıka
rılan davetiye meşruhatına ve zabıtaca 
yapılan tahkikatta gö>lerilcn ikamet -
ıihı yirmi beş sene evvel terkettitinlz 
ve yeni adresiniz meçhul kaldığı bil -
dirilmkle muhakemenin muallak oldu
ğu 6 ey!fıl 1940 cuma saat 10 da mah
kemede bulunma.ruz için usulün ıu inci 
maddesi mucibince bermucibi karar 
da veliye tebliğ makamına kaim olmak 
ilze<e bir ay müddetle ilan olunur. 

(40/512) 

Yazan: llL SAMİ KARAYEL 

Cem yeis ve kederini unutmak 
bir müddet badeler nuş eyledi 

. . 
ıçın 

Papanın Sultan Cemi Komaya 
getirmesi sayesinde Sultan Beya
zıt donanma hazırlıkları yapını -
vo~muş .. Venediğin İstanbuldaki 
balyosundan alınan haberler bu
nu teyit ediyormuş .. Bundan baş
ka, Venedik hükfimcti, Papaya Sul· 
tan Cemin kemali ihtimam ile mu
hafaza edilmesini tavsiye ediyor, 
Avrupa hükümdarları arasında 
sulhun tesisi emrindeki teşebbü -
sünü alkışlıyordu. 

Papa, İtalyada ve bilhassa Av -
rupada sulhun tesisine çalışmakla 
beraber, Sultan Cem, tasavvur et.. 
tiği ehlisalip harekatının ruhunu 
te,kil edecekti. 

Sultan Cem, kederden ve esa
retten Fransada son derecede muz
tarip olmuştu. Sıhhati elem ve ız
tıraptan o derece sarsılıı:uştı ki, 
hatta bir zaman, hayatından bile 
§Üphe edilmeğe başlaıun.cıtL 

Cem, İtalyaya gelince, İtalya -
lnın iklimi sıhhatine nafi &:eldi. 
Sıhhati gittikçe düzelmiye başladı. 

Fakat tabiatine, yeisden müte
vellit bir hırçınlık arız oldu. En 
ıılak bl;r feye hiddetleırlyor. mai-

.fcli erkii.nına fena muamele edi_ 
yordu. 

Cem bir müddet yeis ve kederi
ni unutmak için badeler nu.ş eyle
mekte teselli aramak istedi, Gece 
gündüz sarhoştu. 

Fakat bu yolda içki de Cemi te
scili etmez oldu. Sarhoşluktan a
yılır ayılmaz, fikri sükfin bulur 
bulmaz bahtının nasazlı~ düşü
nüyor, için için ağlıyordu. Bu, 
mütemadi ıztırap Sultan Cem.in 
kuvvetli vücudünü hırnalıyordu. 

Sultan Cemin maneviyatı gün 
· geçtikçe bozuluyordu. İnhitata uğ

ruyordu. O zamanlar Cemi görüp 
de, mektuplarında ve hatıralann
da simas1nı ve taboyüni tasvir e
denler, Sultan Cemin daha o za
manlar manen elim bir maraza gi
riftar olduğunu kaydetmişlerdi. 

Sultan Cemin rahatsızlığı, ehli
salip seferinin icrası için Papayı 
büsbütün isticale scvjcediyordu. 

Fakat, 'bu seferin kuvveden fiile 
gelmesi için Papa ile Napoli kralı 
arasın da.ki ih tilfilın ortadan kalk -
ması li:wndı. 

. İialya hil.kiUıularr arasında 

ŞiRKETİ HA YRiYEDEN: 
29 teımnuz 1940 pazartesi ııününden it.ibaren pazardan baş
ııünlerde: 
1 - BoJia.ııdan son POsta: Saat 22,20 Yeni Mahalleden bir 

vaı:ıu:r ihareketle 22,24 Sarıyer. 22,30 Büyüık<:lere, 22,40 Tarabva. 
22,50 Yeniık.öy, 23.02 Ru.ınelihisarı, 23,10 Küçü.ksu plii.jı, 23,30 d:a 
Üskü.dar'a uitrryarak 23,45 de Köprüye ~lecektir. 

2 - Sabahları Vanikövüııden köprüye 5,15 de yapılmakta 
Julunan 1 numaralı sefer ayn.i tarihten üibraen kaldı.rılacaktır. 

1 
GONOKOK AŞISI 

Belsoğuk.luğu ve ihtilatlanna 
karsı pek tesirli ve taze aşıdır. 
Divanyolu Sultanmahmut 

ı lı. Türbesi No. 113 I 

RASİT RİZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

27 temmuz cumartesi günü akşamı 
Beylerbeyi iskele tiyatrosu bahçesinde 

ba~esinde 
•Onlar ermiş muradına• 

Komedi 3 perde 

1 

Vakitler --
Güneş 

Öğle 

İkindi 
Akşam 

Yatsı 
İmsak 

Vuati Ezani 
Sa. Da. Sa. D 

5 51 
13 20 
17 17 
20 31 
22 24 
3 46 

9 20 
4 49 

1 46 1 
12 00 

1 52 1 
7 ıs 

Sahibi ve neşriyatı :dare eden 
Baş muharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Son Tcl.e;raf Matbaası 

ittihat tesisi için imkan mevcuttu. 
Bu itimadı V cnedik de arzu edi
yordu. 

Çünkü, o da en ziyade şarktan, 
Macar kralından telaşa düşüyor -
dü. Macar kralı Sultan Cemi ol
makian bir türlii vazgeçmek is
temiyordu. RomadaJ5i elçisi mut
tasıl bu iş için uğraşıyordu. 

( • i HIRSIZ KiM? il•)! 1 
feragat ve hüsnüniyet sahibi, te
miz yürekli bir ınsan olarak gö -
rünmü.ştü. 

Cemal bey kendini tutamadı: 
- O, bir şair de_ğil, mahir bir 

aktörmüş, hanımefendi!. 

Macar kralının Papaya teklifi 
kafi idi. Eğer Papa Türklerle Ma
carlar beyninde harbin devauunı 
arzu ediyorsa Sultan Cemi l\1acar 
kralına vermelidir. Yok, şayet Sul
tan Cem: Macar kralına teslim ct
miyecck olurs;,ı, l\tacarlar Türk • 
lcrle derhal musalilıa akdete -
deceklerdir. 

Papa, Macar kralının bu teklifi
ne karşı memnuniyet b<11yan etti. 
Kendisi Sultan Cemi Fransa kra
lile Rodos şövalye beyinden al -
mıs olduğu cihetle onlara danış -
madan birşey yapamıyacağıru söy
ledi. 

Türklerin durmadan ordularını 
hazırladıklarını, hudutlara akıncı_ 
!ar gönderdiklerini fakat Sultan 
Cem meselesi üzerine seferberlik
ten vazgeçtiklerini anlattı .. 

Macar kralırun elçisi ,'.;ultan Cem 
için ısrar ediyordu. İlle Sultan Ce
mi kral Matya~a teslim etmesini 
talep eyliyordu. 

Macarlar, Sultan Ceme malik 
olmuş ol5alardı, bütün Rumeliye 
hakim olacaklardı. Hiç olmazsa 
Macaristanı Türk istilasmdan kur
taracaklardı. 

Papa, Macarların ısrarına mü
layemetle cevap veııli. Elçiden al
tı ay mühlet talep etti. 

(Devamı var) 

\"azan: lskender F. SER~t 

- Hislerimde aldanmamışım .. 
Dyie söylendi. Sonra birden sert 

bir tavırla Nerinama döndü: 
- Bu sabah aranızda bir hadise 

J?ecti mi?. 
- Hayır. Çok J?ÜZel kon\11ituk. 

Evlenmemize ait kararlar verdik .. 
Önümüzdeki perşembe günü nika
hınu.z k.ıyılacaktı. 

- Bu arada size likör içmeyi 
teklif eden o muydu?. 

- Evet. Birer likör i<;elim dedi. 
Ben kahve içelim, dedim. O likör
de ısrar edince - çünkü portakal 
likörünü ~k severdi - ben de da
yanamadım.. IQooııodinden likör 
şişesini ve .kadehleri çık.ardım. 

- Likör şişesini yerde bulduk.. 
İçi bo.ştu. Çok mu içtiniz? .. 

- Üç kadeh ben içtlın. Üç ka -
deh de o içti. Şişe, yarıdan aşağı 
idi. Demek hepsini ıçmişiz. 

Cemal, muavinine baktı: 
- Zchlri bu arada şişeye bo -

şaltrnış ve likörün mütebaki kalan 
kısmını tamamile hanmefendiye 
vermiş .. Öyle değil mi?. 

Muavin müstehzi bir tavırla 
başını salladı: 

- Evet. Tıpkı keşfettiğiniz gibi 
olıınuş. Fakat, bunu yapan adam, 
90k mahir bir dolandınc:ı olmalı. 

- Nereden anladın?. 
Cemalin mu.avlııi, tuvalet ayna

sı önünde duran mücevher maJı.. 

Ask ve macera romanı: 7 4 

!azalarını birer birer muayene e
derelc.: 

- Bunların hepsi boş .. 
Diye mırıldandı_ Cemal: 
- Telıiş etme, dedi, belki ilıa.. 

, rumefendi alm:.ştır. 
Neriman yattığı yerden doğ -

ruldu: 
- Küpelerim, yüzü.klerim, kol

yelerim mahfazalarında duruyor
du. Aman, rica ederim iyi bakınız. 

İkisi birden aradılar ve ·bo.ş mah-
fazaları yatağın üstüne getirdiler: 

- İçleri boş, hanımefendi!. 
Neriman ellerini başına götürdü: 
- Aman yarabbi! Elmasları -

mın hep.si çalınmış .. 
Cemal soğukkanlılığ:ıru mu.ha -

faza ediyord.u. Doktorun bir şey. 
den haberi yoktu .. Şaşkın ve mü
tehayyir etrafına bakınıyordu. 

Cemal bey vaziyeti kavramıştı: 
- Telaş etmeyin, hanımefendi!. 

Henüz vakit geçınemistir. Ben 
simdi bütün polis merkezlerine iıil
diseyi telefonla bildireceğim. 

Ve gülerek ilave etti: 
- Nebahat hanımın gerd.anl.ığı

ıu çalan hırsızın da kim oldu,ğunu 
artık anladınız, değil mi?. 

Doktor dayanamadı: 
- Böyle bir hırsı.zla =1 oldu 

da evleruneğe karar verdiniz, ha
ruınefendi?. 

- İnsan kaV'!m de!il iki, llııokla
makla fuyat11, meydana çı.kııw, .Baııa 

Cemalin muavini, ustasının sö
züne su cümleyi ekledi: 

- Evet. Çok mahir bir aktör -
ıınüş. Aylarca zabıtayı oyalıyan bir 
aktör . . 

Neriman yalaktan kallcrnak is
tedi: 

- O halde aile dootwnuz ressam 
Şekibi hemen tahliye etmelisiniz!. 

- Acele etmeyiniz. hanımefendi! 
İlkönce şu işi halledelim. 

Neriman arkasına ropdöşambrı
nı aldı: 

- Şehsüvarin izini bulabilecek 
misiniz?. 

- Şüphesiz. Hatta l:ıUl(iin ..• 
- Fakat o, g~n gün bana: cA-

nadoluy a kaçsak, fena olmaz, ha
nımefendi! İstiklfıl hariıine iştirak• 
etmek artık hepimiz için ııniili bir 
vazife oldu. demi<'ti. 

Cemal dü.şünmeğe başladı. 
- Anadoluya kaçtığını mı talı_ 

min ediyorsunu.z?. 
- Onun bu sözlerini hatırladım 

da ... Bir fikir olarak söylüyoıum. 
Oraya kaçması muhtemeldir. 

Cemal bey, kövkte daha fazla 
· ikalmak istemedi.. Muavinini Ne
rimanın yanında bırakarak Göz
tepe polis karakohına döndü. 

* Şehsüvarın izi üzerinde .. 
Bü~ p;>lis me;kezleri, iki ~-

20,30 kom.lŞ!TJa (ııünün meselel.ef' 
20,50 Tüı-k musikisi. 
21,15 ımüziık: (PJ.). il· 
21,30 Konuşma (Radyo gazel«' 

21,45 Müzi:k: Radyo salon ol'keS·r-" 
22,30 Ajans ılıa:berleri; .bor>3·, 
22,50 Müziık: Radyo salcn or , 

kestrası (yalnız uzun da1;?a peS 
tasile). ·e 

22,50 konuşma ( ecnııbi diJ}efÔ 
yalnız .kısa dalJ?a POOtasile). 

23,10 Müzik: Ca:ıfband (Pl.). ,e 
23,25/23,30 Yarınki proııraın' 

kapanış. ...,/ 

denberi şair Şehsüvarı arıyor, b~' 
lamı yordu. sl 

Polis hafiyesi Yıldırım CeJl'l 
1 

hala tevkifhanede yatan ressııı;, 
Şekibin tahliyesine lüzum .ııöS'.~..ı 
ımemişti. Yeni tahkilcat safha.>".' 
da müddeiumumiliğe bildirınCit1 • 

Cama} Bey, Şehsüvarı takiP~~ 
dedursun .. O gün Neriman h"'", 
ırnın yanında kalan Cemalin nı08, 
virıi - doktor .~ittikten ~onra ,, 
Neriman hanımla konuşnağa b3' 
lamıştı: e' 

- Yarım saat evvel, hiz balı~ 
de iken, bu pencerelerden etr iiJY 
gözetliyen bir .gölge görmlişt 
Acaba kimdi o dolaşan?. .. a 

- Belki Şehsüvardır.. ÇüPJı ıt 
ben, o burada ıken yatağıma u1ı:J, 
mıştmı. Tekrar ka:Jı:tıitmu ve 

9
, 

hassa pencereden baktığun.ı II 
tır lamryorum_ 

- O halde biz bahçede ~eJlı 
Şehsüvar köşkte idi demek?!. 

- Belki... , 
- Onun ne zaman gittiğini lı9 

tırlıyamıyorsunuz, değil mi'/. 
- Hayır.. Je 
- O halde hizmetçinize e'eıı-

kimse olmadığını söy lemcsini t 
bih eden de o olsa gerek. . 

- Hizmetçi kadın size ev<ie ~ 
se olma~ını mı söyledi?. 

- Evet.. dı1" 
- Demek ki, Seheri de ikaJl 

:rruş. - ~•O 
- Küçük hanımı oordı.ıık. OV" 

da İstanbula indiğini söyled1: N~ 
- Belki bu doğrudur. Çiinl'\l :,., 

bahat bu sabah Sadi ile erJ<eP", 
buluşup öteberi almdğa gid~ 

<na..aını ., .. 


