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ETEM İZZET BENİCE 

En miJşkül 
vaziyette 
İtalya .. -. = 

Avrupa harbinin en müşkül 
~t başanlnıası zor safhaları 
ltalyanın omuzuna ytlklen 
iniştir. İtalya bu •lır ve 
llıiişkül mecburiyetler altın
da büyük sarsıntılara maruz 
olabilir. 

~n: ETEM İZZET BENİCE 
ııı~tatya Fransız ordusunun en 

111~!küt dakikalannda harbe gir
ll:~' kendisine sadece mütareke 
Ilı •imek hizmet ve vazifesi kal
• 'Itır. Fakat Avrupa harbinin de-
1;'llıı .~çinde italyanın ağır vazife
liİı ınuşkül mes'uliyeti bu ilk ta-

-,.1lfıt!undan so~ra başlamıştır. 
•a 11hakkak ki, Jngiltere ile de
to~ ~dccek harpte başarılması en 
linlU~ler Romanın omuzları üze
tu •dir. Italyanın ifası güç, ba~a
~ llıası zor ve çetin bu yükler al
):da bir hayli sarsıntı geçirmesi 
iıı hatta birdenbire göçüvermcsi 
111 aıııtrnıyacak neticelerden ola -
Ilı aı. Çünkü, Fransa bertaraf ol
ıı:;ıa .beraber, İtalyanın kar ı -
l.ıe b·· lngiltere vardır. lnı:iltere 
ı\ı . Ulun azameti ile Akdenide, 
olırr'~da ve İtalyanın karşısında
ilıe' gili donanması Akdenizde 
iııı~ İtalyan filosuua nefes almak 
llıa aıı.ı :Yoktur. Yine bu donfn -
l'r lluı gözü önünde İtalyanın 
&,, abt~s~arba, Habeşistana, İtalyan 
~b~alısıue hiçbir şey göndermesi 

ıt deö"ld' "t· .,ı ır. 

-iıd'11~ İngiliz donanması Akde
lıp e iken İtalyan sahilleri yakı
dUt Yıltılınak tehlikesine m?ruz -
hav" llu böyle olduğu gibi, Jngiliz 
baş~ :uvvetleri arttıkça İt~lyanın 
'ltıaQ_.aki gaile de artacak, ltalyan 
lıı~al' ınerkeberi, tahaşşüt mın
teııı arı, askeri tesisatı, stok maL 
leeek Ve benzin depoları mahvedi
tsa Ve ayrıca İngiliz ablukası da 
~a:eıı fakir ve berşe.yini dışarı -
bijliitedarike mecbur ltalyayı büs
'de 11 ~çlıfa ve sefalete mabkfun 
~~ tektır. Afrikadaki vaziyete ge
lıı te İtalyanın Akdenizde donan
.. ~, llıahpus kaldıkça Filistin ve 
~i:'Ye bir ihraç yapılmasına im
lııij olınadığı &ibi, bizzat İtalyan 
llıe stetıilekeleriııi müdafaa eyle_ 
~atlt d? zaman &'eçtikçe İmkansız 
~Uı' frecektir. Habcşistanda he
leşııı· talyanın layıkı veçhile yer
'l'rabış bul~ası bile şüpheli iken, 
ltaı lus ve ltalyan Somalisindeki 
te~~aıı kuvvetlerinin de sayısı, 
ter kilesi mahdut olduğuna göre 
S0~ 1/Iabeşte, gerek Trablus ve 

, \~" a de İtalyanlar faik İn&'iliz 
IG~ Votıeri ve yerli iıiyanlarla mağ
d~,1"e Perişan olmıya mahkum -
lııorat. Hatta, §İmdiden İngiliz 
lele 

0.rt~ kuvvetlerinin ve tayya
~et{1~n Afrikadaki İtalyan kuv
darbetıne ve üslerine karşı müessir 
toliijler indirmekte bulundukları 
tiıı eı:ı'ektedir. Yarın bu darbele
..... İ eııuniyeti takviyeden mah -
11\U !alyan kuvvetleri için daha 
ta\~•sır bir şekil ve mahiyet ala. 
t.;ltil~· lleJe üç dört ay geçip de 
\etı ~re Afrikadaki tayyare kuv
\e b•rıni beş on bine iblağ eyleaiği 
lıke ~ bölgelerdeki kıtaatını ve 
~•ıııarı hazırlıklarını iyi~en iyiye 
1ıin :ıadıiı takdirde ltalyanlar 
lııt\ b!rikada herşeye veda eyle
oı,,8k ır zaruret ,.e tabii netice 

is lır. 
lUıt::kYanın harbe girmesi, Cebe-

llıı%al ın düşürülmesi bile farzı
neiı· olarak mümkün olsa dahi 

~iııı ~ donanması Akdenizde ha. 
~aııy tılundukça karadan ve is -
\~"" \ Fa~ı yolile getirilecek taze 
lnRil~ lerın Afrikadaki vaziyeti 
iıııtııı ~te aleyhine çevirmelerine 
-evi h Yoktur. Kızıldeniz yolu her 
.\t;ik arp vasıtalarını İngilterenin 
}eter 3 ordusuna taşımasına artar 
duru,~lacağı gibi bilhassa başdön
~alJa u 

1 
•a.kamlarla artan İngiliz 

•ate)('e.erı Afrikadaki her nevi 
tektir •tı Önlemiye kifayet ede -

\ı . 
lııe1t""i· nihayet şunu da kabul et
lııek ~Zımdır ki Afrikada harbet
~•tııa, !tıkanın coğrafi ve tabii 
•s;n/'18 bağlıdır ,.e Sedan cep

~ı•kı0~~i harp şartlarının Sudan 
d eı-a li bde, Trablus vahalarında 
b~ Yap~ c.ş dağlarında ve çöllerin_ 
•it inık~cak lınrplede asla intı
J\frik •n ve kabili~·eti yoktur. 

:~~iriJd~a vaziyet bu birkaç ay 
1lter0 n'. ten sonra taıııamile İn
~bi onun .~ehine inkişaf edeceği 
~~ta d ~Uıdeki kış atlatıldıktan 

tı~ ta" er ınıntakada harp talihi 
( ~rruzi bir mahiyet ifadesi 

evamı 3 üncü sahiJede) 
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Ankarada Diin Gece Yarısı Çıkan 
Yangında Şehir Büyük Bir Tehlike A:tlattı 

Norveçte bir 
Alman harp 

gemisine hücum 
Mürettebat gemiyi 

ter ketti 
Londra 28 (A.A.)- Bir İngiliz 

tayyaresi, Norveç sahilinde bir 
düşman harp gem.isine hücum et
miştir. Mürettebatın gemiyi ter
kettiği r,örülmüştür. 

cŞikago Tayntl•• gazetesi, Al _ 
manyada tecrübeli pilot kıtlığın
dan balısederek diyor ki: •Binler
ce Alınan plotu ölmüş veya esir 
edilmişti~. Bunlar birkaç ay için
de yeti~iirilen gençlerdir. Bunun 
da Alınan tayyare silahının mü -
essir olabilmesine zarar vere<eğine 
şüphe yoktur. 

ALMANLAR 
İTALYAYA 

KUVVETLER 
GÖNDERDi 

Hartum' a bir ta
arruz yapılması 

muhtemeldir 
Yeni Alman kuvvetleri 

daha gelecek 
Londra 28 (A.A.)- cObserver. 

gazetesinde Garven okuyucnla -
rına bugünkü sakin vaziyetin ce
nupta da devam edeceğini zanne
derek aldanmamalarını ihtar et -
mektedir. 

Alman benzin 
depoları boyuna 
bombalanıyor 

Tasfiyehaneye 5 ton 
bombe atıldı 

Londra 28 (A.A.)- İngiliz tay_ 
yareleri işgal altında bulunan 
Fransada Şerburg, Sennazer, Nant 
şehirleri üzerinde uçmuşlar ve 
benzin depolarında mühim ha -
sarlar yapmışlardır. Almanyanın 
benzin stoku veniden geniş mik -
yasta azaltılmıştır. Beş büyük 
benzin tasfivelıanesi üzerine beş 
ton bomba atılmıştır. 

İngiliz tayyareleri Almanya ü
zerinde de uçınu&lar, Hnmunda bir 
marşandiz garajına atılan bomba
lar infilak etmi&tir. Mühim bir 
elektrik santralına tam isabetler 
olmustur. Bir tek tayyare dönme
miştir. 

-- .. ..,-~ 

' 

-' 

İngillereye gelen ilk Kanada ha
va filoları dn yakında harekata iş
tirak edeceklerdir. Gelen pilotlar 
diğer Kanadalı pilotların da gel_ 
mek üzere olduğunu söylemişler
dir. 

Garven Alman kıtaat ve malze.. 
mesinin şimdiden italyaya•gelmiş 
olduiTunu söylemektedir. Bunları 

(DEV AJ\.!I 3 üncü sahifede) 

Evvelki gün İngiliz tayyareleri 
Almanya üzerinde yüzlerce uçuş
lar yapmışlardır. Dortmundda bir 
elektrik santralına bombalar İsa
bet etmiştir. 

İngiltere üzerinde tarfaya cİ.iiiürülen bir Alman tayyaresi 

ANKARADAKİ BÜYÜK YANGIN -
Ateşin ilk çıktığı dükkanın 
sahibi Halil nezaret altında! 

Ankara :ıa (HU8Jsi mdha:bi - y~ın yt:rine ııelmis. fakaıt sce
rimizden) - Dün ıı.ece Samanpa- rek bu civarın tamamıile alı.sap ol
zarında, Koyunpazarı caddesinde ması ve ııerek rü:zııarın siddetle 
'büyük bir yanııın cıkıınıs ve rüz- esmesi Y'iizünden ateşi önlemek 
Par da şiddetle estiPi için, ateş bir- !k®il olamamıştır. 
derlbire 'büyümüş ve v3UJ!ın sa- Yanııın Halil isminde birisinin 
baha kadar devam etnnistir. düıklkanmdan ııece saat 20,15 de 
Yan"lnı evvela bu civarda dev- cıkonış bulunuyordu. İtfaiye ııe -

rive dolaşan bir bekçi ııörmüş ve linciye kadar, ateş yanındaki tuftıa
deıihal lrosaralk ııolis no.kıtasına ha- fiyeci düılokanına uecımiş, oradan 
ber vermiştir. bir eve atlar.ıı•hr. Yanııın !(ittikçe 

iter beş küçük e'\'İ de kaıııfamıştır. 
İtfai•-e van~ önlemek icin 

oon ®ece ııavret sarfetmiştir. 
Yalll(Ulı haber alan polis mü -

dürü ve ibelediye reis muavini 
deı11ıal hamse mahamne ııelerek 

lazım gelen emirleri vcl'!Ilişlerdir. 
Yan"lnın nasıl rıktığı henüz 

tah'ld.k ediI:ınektcdir. Atesin ilk 
çılktıitı dü!kkanın sallıibi Halil ne

<DEVAMI 3 ;rneü sahifede) Bunun üzerine itifaive derhal ~nisloıneıtc ba.•lamı• ahsap di-
-'-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Şehrimizde sebze ve meyve fiatları 

Her semtte fiatlar neden 
birbirine uymuyor ? 

Seyyar esnafın verdiği şayanı dikkat izahat 
Fatura vermek mecburiyeti ve fiatlar hakkında yeni eıaslar 

konulması için yeni tetkikler yapılması kararlaştırıldı 
Fiat murakalıe komisyonu tara

fından kar nisbetlerinin tesbit e
dilnıi~ olmasına rağmen yine scb. 
2c ve mcyda fiatlarının şehriınizin 
her semtinde ayni bulunmadığı ve 
ihtikar yapılıp fatura mecburiye
tinin de tatbik olunmadığı hak -
kında yapılan şikiiyetler üzerine 
bu mevzu etrafında alakadarlarca 
yeni, esaslı tetkikat icrası karar -
laştırılmıştır. 
Diğer taraftan seyyar esnafın da 

şehrimizin Adalar, Boğaziçi gibi 
uzak semtlerinde sebze ve mey -
vaları çok pahalıya sattıkları id
diası münasebetile seyyar satıcı-

!ar arasında maruf bulunan ve 
sebze ve meyva işlerinde yıllarca 
uğraşan seyyar satıcı Süleyman 
Aykar bir muharririmizt:_ bu paha
lılığın sebebini anlatmıs ve şu 
izahatı vermiştir: 

•- Meyva ve sebze üç boy ü
zerine olur. Birincisi •(:ıkına .. dır 
ki bizler bunları İstanbulda en 
aşağı fiatle satarız. Çünkü Adalar
da ve Boğaziçinde bunlar geçmez. 
ikincisi corta ınallnr> dır. Bir bu
çuk misli fiatla ve dükkanda de
ğil, yalnız seyyar satıcılarda satı
labilir. r'ünkü bunlar dayanmaz, 
çürür. 

Üçüncüsü cbaş. yani •ekstra.
dır. Bunu da birinci mevki semt
ler Boğaziçi ve Adalar ile dükkan
lar alır .Fiatı çıkmanın üç misli
dir. İ<te seyyar esnaf sebze ve 
mey'a halinden aldıkları mallllrı 
evvela mesela domates ve patlı
canı bu üç kısn1a göre ayırırlar. 
Kendine göre; her kı;ma fiat ko
yarak sermayesini ve ciiz'i kirını 
temine bakarlar. Halbuki bu tasnif 
halde satılırken yapılsa daha iyi 
olur. Çiinkü satıcılar, bir malın 
çıkma ve orta cinslerini ucuza ver
meğe mecbur olduklarından mec-

( Devamı 3 üncü sahifede) 

1 Ki SACA 

Atmak, attığını vurmak! 

Milli Şef 
Öğleye kadar Deniz 
köşkünde istirahat 

buyurdular 
Floryada deniz köşkünde isti

rahat etnıekte bulunan Milli Şef 
İsmet tnönü bu;ı'.in öğleye kadar 
köşklerinden hiçbir yere çıkma
mışlardır. 
Başvekil Dr. Refik Saydam, re

fakatlerinde kalemi mahsus mü
dürü Şükrü Adal olduğu halde bu 
sabah şehir içinde bir tenezzüh 
yapmak üzere Parkotelden çıkmış
lardır. 

Milli Şef İsmet İnönii dün ak
şam iizeri şehir dahilinde otomo
bille bir gezinti yaptıktan sonra 
Parkotele gelmişler ve akşam ye
meğini Parkotelde Dr. Refik Say
damla beraber yemişlerdir. 
Başvekil dün Vali doktor Lutfi 

Kırdarı kabul ederek, şehir işleri 
hakkında kendisinden izahat al -
mıştır. 

Vatandaşların 
spor yapmak 

mecburiyeti 
Yanlış malUmat verenler 

ve spor yapmıyanlar 
cezalandırılacak 

Beden tetbyiesi kanunu muci
lbince şehrimizdoki vatandaşlar -
dan 18 · 21 yaş arasındakilerinin 
kurulacak gen~lik klüplerine gir
meğe ve muayyen zamanlaıxla 
beden hareketleri vaımıaiia mec -
bur tutulacaklarını yaıımıstık. 

Bu hususta gecen hafta vila -
yetle yapılan büyük bir toplan -
tıdan sonra mahallelerde mii:ıııes
siller va.ıtasile mükelleflerin tes
bit olunmasına başlanılmıştır. 

Mahalle mümessilleri ev ~ do-
larak bu va~taık.i vatandasları 
tesbıt etmektedirler. 

Bu tesbit isi ağustoo ayının 15 
ine kadar her tarafta ikmal edil

:DEV A MI 3 üncii sahifedet 
Muğlada bir atış poligonu açıl- -;;;;;=;;;;;;;;ı;;;;;;g;;~ 

dığmı öğrendik. Atmak, attığını • 
vurn1ak Türkün an·ancsi ve milli 
sporudur. Bu poligonların yalnız Akdeniz hakimiyeti kimde? 

İngiliz imparatorluğuna karşı 
yapılaca~ı ilan edilen büyiik ta -
;rruıda ltalyaııın mühim bir his
sesi olacağı söyleniyordu_. Akdeniz 
havzasındaki harekatın Italyanlar 
tarafından muvaffakiyetlc başa
rılacağına dünyayı inandırmak 
üzere de İtalya lehine görünen 
bütün ihtimaller ortaya sürülii -
yordu. Filhakika Fransız üslerini 
kaybeden İngiltereye nazaran İ
talyanın kullanabileceği ha va ve 

deniz üsleri nazariyede oldukça 
kuvvetli istinat noktalarıydı. 

Pantelerya adası, Sidl~·a ve Af
rikadaki diğer İtalyan üsleri in_ 
gilizlerin deniz biıkimiyctini teh
dit edecek kadar mühim merkez
lerdi. Hadiselerin cereyanı da Ak
deniz hakimiyetinin İngilizlerce 
sapasağlanı ınuhafaza cdilcmiye -
ceği zannını vermişti. İngiliz A
mirallığının Akdenizden geçen ti-

( Devamı 3 üncü sahifede.) 

şu vep bu şehirde değıl hatta be
den terbiyesi mükellefiyeti ile bir 
arada ve miiterafik yürümek şek
lile her nahiyede açılmasını, ka. 
dınlı erkekli bütün Türk çocukla
rının silah ve atışla ülfetinin art
tırılmasını istiyoruz. 

Bunu isterken de kendimizi hak
sız sa}mıyoruz. Türkün n1illi spor
larının başında gelen; bir daha 
tekrar edelim: 

Atmak ve at'tıiını behemehal 
vurmaktır. • • 

HERMAN RAUCHNİNG 

HİTLER 
Bana dedi ki 

Türkceve çevıren: 
SELAMİ İZZET 

1 270 sahife ...... 75 kr. 

1. !EMZi KiTAPEVİ 

Bugün Fener stadında 

Askeri lise erin 
spor bayramı 

3000 ge,ç müzikli, müziksiz bir çok beden 
harekatı yapmağa hazırlandı 

Askeri liselerimiz tarafından müziksiz birçok spor hareketleri 
her sene tertip edilmekte olan spor ve merasim )'' apılacak ve mÜ!-taba-
bayramının bu yılki merasinıi bu- katarın sonunda kazananlara nıü-
giin saat 16 dan itibaren Fener- Iettişlik taraiından konulan kupa 
bahçe stadında yapıla~aktır. Bir- ve madalyalar tevzi olunacakt_ır. 
çok davetlilerin merakla takip e- Merasime iştirak edecek olan as-
decekleri bu bayramda müzikli, 1 DEVAMI 3 ünciL sahifede) 

Bir sene evvel kendi
vurdu ! • 

sını 
• 
vuranı 

Dün gece Beşiktaşta bir adam 
hasmını ağırca yaraladı 

(Y azl.8' 3 üncü sahifede) 

ÇE~Ç_EVE 

İngilterenin gidişi 
Almanlar, demokrasya kale

sinin en sağlanı kapısı bilinen 
Fransayı devirinci~·e kadar üs
tüste binbir zafer kazandı. Fa
kat bunlardan hiçbiri, sonun -
<usu da i~in i~indc olduğu hal
de İngiltereyi zerrece mütees
sir' etmedi. İngiltere her an biraz 
daha ku\·,·etlcndi, her an biraz 
gelişti, her an biraz daha çetin
lcşti. Son ihtimale kadar h~r
şevi hesap etmekle meşhur ln
gilıere, sanki bu işte tekbaşı _ 
naymış gibi hareket etmeyi, 
yapayalnızınış gibi başka akı
betlerden müteessir olmamayı 
gaye ve usul edinmişti. Öyle ki, 
işin yarısı, hatta tamamı bitti 
sanılan bir merhalede, Fransa
nın yıkılışı merhalesinde, İngil
tere zaafa düşmek şöyle dur -
sun, kuvvetinin izanıisine var
mak alametlerini göstermeğe 
basladı. 

Bugün, zaferi kazananın ga
rip ataletine karşılık, harp mey_ 
danında teşebbüs kıymeti İngi
lizlere gCÇl\liŞ bulunuyor. 

Yazılan ve yazılmıyan binbir 
haberden öğrendiğimize göre, 
her gün biraz daha İngiltere le
hine inkişaf eden ha~a vaziye
ti, artık açıktan açığa İngili ira
desini göklerde bestclcmeğe 
başlamıştır. Müthiş İngiliz ha
va bombnrdımanlar1111n, Aln1an 
harp endüstriyasını, kalbinden 
yaralıyacak kadar hırpaladığı 
bir hakikattir. Buna mukabil, 

Almanların Jngilizlere yapa -
bildii(i bu çapta hi~bir tesir 
yoktur. 

Denizlerdeki biiyiik lıilkimL 
yeti üzcrin<le zat-:n kimsenin 
şiiphcsi oJnııyan Ingiltcrenin, 
a:yni tarzda ve ayni mik;yasta 
havaları da iradelerine rame -
deceği rünleri ben yakın görü
yorum. 

Fakat bununla harp neticele-
• "? 

nır mı .. 
Hayır!. Harp mutlaka kara 

orduları arasında neticelenir. 
Bu hususta da, kara ordularile 
Almanlar üzerine kafi bir ta
arruz ~·apabilmek kabiliyetini 
uzun müddet İngilizlerden bek· 
lememek Hizımdır. Fakat deniz 
ve hava hiıkiıuiyeti İngilizler 
elinde devam ottikçe. Almanla
rın da İngilizlere herhangi bir 
şey yapabilmesine imkan yok; 
huna mukabil kendilerinin iktı
sadi sahada sıkboğaz edilmesin< 
bol bol imkan vardır. 

Ne ola.ak bu böyle, nasıl el
de edilecek netice?. 

Ya İngilizler, Almanları tam 
mağlUp etmek için büyük bir 
kara müttefiki bulacak; yahut 
her gün biraz daha artan satvet 
ve kudretini Almaulara diledi
ği şekilde tasdik ettirerek, ken
disi de Almanyayı kısmen tas
dik ederek bir uzlaşma temin 
ede<ek. J 

NECIP FAZIL KIS-'Ktl&KK 
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ARADAKİ - - -~ 

FARK NEDİR!_ 
Allah kimseyi şu gazetecilerin 

diline chr.;ürrnesin! Zavallı gazi
nocuları, şimdi, dillerine do~ 
!ar. Vur abalı.ya!. 

Geçen gün, bir gazinocu ile gö
rii•tü m. Bu adamcağızların da 
haklı olduklarr taraflar var. Fakat, 
ya, haksız oldukları taraflar?. O. 
nu, hlç sormayın!. 
Bakalım, belediyeniıı. ta~ 

çalıştıJ:ı bu yeni tarne işi neriye 
kadar varacak?. Gazino eğlence 
yeri, hovardalık yeri olduğuna 
göre, müessese sahipleri bütün 
müşteril<!rin hovardaca masraf 
yapmaı;mı istiy<>rlar. lliz ioo, ho
vardalık <i<oğil, sadece eğ'lenmek 
i.;tiyoruz. Aradaki fark ve bütün 
gürültü patırtı, buradan çıkıyor. 

JAPONYAYA 

ŞEYAHAT!. 

Jaoon imparatÔr~ bil • 
nıem kaçıncı yıldönümü münase
betile, meruiın yapacaklar.lill'1!. 
Bunun için de tüz'lü müsabaka • 
Mır, eğlenceler t«tip edilmiş!. Şa
J'llllı dikkat olanları içinde, ta, ja
ponyava kadar yapı..la<:ak ...,,.abat. 
ler de var. Bedava, japonyaya ka
dM seyahat fena bi.rşey değil!. Fa
kat, şiıuii, seyahatlerin, uzun yol
cnhıklann modası pek yok!. Kim
..,, yerinden kımıldamıyor!. Zan
netmem ki, dünyanın dört bir ta
rafJndan kalıkıp japonyaya kadar 
Jlidecek seyyahlarm sayısı f,o.zla 
olsun!. 

DÜNYANJN 

DÖNÜŞÜ .• 

Çin işi, japon işi, ilMı. .. japonya.. 
dan sonra hatU'a Çin geliyor. ja -
ponlar, Cine silah gönderilen yol
ları kapattıktan sonra, Çinliler, 
yeni bir usul keşfetmişlel'.'. Silah 
nakliyatını eslı::i u.w.I, katırlarla 
yapıy<ı<"lmmış!. Bu havadisi veren 
ajanslar, tarih teioorrürden iba -

rettir, binlerce selli! evvel de böy-
le yapilirdı., diyoclar. 

Zaten, dünya !boyıuna tersine dön
müyor mu?. Eski camlar bardak 
oldu.. Haydi, hayıri:ı&I.. 

ESKİ TÜRK 

YEMEKLERİ 

İstanbulu sevenler ismile yenı 
bir cemiyet \eşek!riil etııniş!. Allah 
muvaffak etsin!. Efendim, bu ce
miyetin güz.el fikirleri var. Meseli, 
eski Türk yemeklerini ihyaya ça. 
~ak.xıu.ş!. Çün1ı:ii., bir takını züp. 
pelerin tesirile bizim o meşh\lr a
latuc.ka yeıne.klermuz mağdur ol
muşlar, ilmıal ediJııniııler, unutal
ımuşlar. Herkes, bir alafrangalık 
sevdasına düşmüş!. 

Bu cemivet, sırf alaturka nefis 
yemeklerden mürekık.eu bir ziyafet 
verecekmiş... Ziyafetlerin yapıla
cağı yerler de ~L.. Öyle, filan 
sa>on, falan gazino, filan otel de. 
ğil ... 

Efendim, mese!A ziyafet Okmey
danında verikıce.kmcy!. Bizi de ça
ğırmayı unutmase.lar, bari, açık 
havada iştiha ile bir yemek yesek! 

KADİRGAI.ARIN 

FESTİVALİ 

Bir gazetede, Haliçte çüriiııneğe 
yüz tıu ~ °'1'tlŞ eski tarihi kadirgaları, 
eski saltanat kayııklarını ele al;nuş, 
lıurılar tamir edilecek, halka teşhir 
olıınacak, diyor. Bize kalırsa, böy
le yapmamalr! Bu tarihi kadirga
ları, saltanat .kayJltlarını içine bi
nilir bir halde tamir edip, mesela, 
Boğaziçine çıkarmalı, bir iki yıl 
evvel yapılan gibi festival yap • 
malı!. 

Evvelce yapılan festival karada 
idi. Bu sere: d2:ıiııde olsun!. Daha 
iyi dcgil mı?. Alimallah, bu güzel 
kadirgalara binmek istiyen o ka
dar QOk müşt'Jri ;.kar ki sorma -
yın! . .&.ki festival l(ibi, borç bırak
maz, kar bırakır!. 

AH:\1ET RAL'F 

r "' ı Avrupa Harbnınaını RçDn<dleıııı ı 
~ J 

Bohemyaya dair bazı malumat 
Boıhenwanın tadıi QOlı: eıslciclir.j 

Ta Esatire ait efsane !ere kadar 
dayanır. En eSki sOO<inleri Boien
lıeniir. &mra M~. Kad-
1.ar aelır. •iBobeın. iaıni verilme
aine "6bep de budor. 

5 inci yüz yı.l.ın oriatlında oÇekc. 

İL!llav kııtıi\esi ile biirlilaıe mem -
leketi iııtilii. et.ti. Bu havaliye ve 
kabilesine kendi ismini verıdi. Bi
l&ıhare. Çek mmnleketini .istilA e
den kooıaOO•ın lar arasında Saınıo

yu, Kmtc'u z:i:k:remıek Jazmıdır. 
Bu ronımeusını un kızı Llbusa, 
Przemsyl ile evlendi. 1306 va ka
dar Ceklerin hükümdarı ol.an ctii
ikalarınuı ninesi. budur. BilMıare 
ltatıo~ kabul ettiler. Bu dür 
kalann 90lluncueu Kral ümranı.nı 
Uiı. 2 inci Oktav, 1278 de, Mo -
ravske Pıole ımıııharet>ooinde öldü. 
Son Kral 3 iincü V enc09ias 1306 da 
Oknutz'da kafulundu. 

Lüksaın'bı.ılı;( hanedanmde.n bi
rinci $arl, dıördüncü Şarl ünva -
nile Alman İmparatoru oldu. &.. 
hemya.yı ihya etti. 1348 de ı:neır 
hur PrlOI( üniversitesini actı. 

Bohorrrya, 1835 de Avusturya • 
Macaristan imparatıorlui!una ilti
hıllt etti. Umumi harpte. bu iım -
paratocl~ inhiİili iınerine ay
rıldı ve müstakil bir cuımlıuriyet 
idaresi ilan etti. 
Baıhemya, Avnıpanın ~ei!in

dedir. Aarazisi 51,948 d<ilometre 
muraıbbaıdır. NüfuDu 6,319.000 <lir. 
Bunun yüzde 63 ü. yani 3,930.000 u, 

Çeıktir. yüz.de 37 si de Almandır. ı 
Qeklerin işı!ali altında bulunmı • 
verin meısa!hai sa1llıiyesi 32,213 ki
lometre mural::lbaı kadardır. Al -
l'.llQlllar bududa vakın yerlerde 
meskı'.ı:ndurlar. Bolıemva arazisi 
çdk mümbi.tlir. Ziraat, mevva zi
raati çak .müteralkkidir. Mllhim 
miktarda ha;" ~ıı ela besleıllr. Gü
müş, kurşun, kalay, demir maden
leri zengindir. Sanayi QOk ilerle
miştir. Çekler bira. seker. madeni 
etNa. ve ııorselen san'atında çak 
mahiMirler. 
Bohemyanın dai!ları. yavlaları 

Qols: ııü:ı.eldir. Bu sobeııle her sene 
yüz binlerce sevvah ceker. 

smm __ .... .__. ..... a;a--ımm::::a1-~ 
Son TeJıraf'm edebi romanı: 13 l 
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1 1 G öz~~ ~Z~T ~ENICE 
Yürüye yürüye daireye kadar 1 

pelnıişim. Nasıl geldim, ne yap -
tını, nereden geçtim, kimi gördüm? 
Hiçbir şey bilıniyord'Ulln. Gözle -
rirn bir sis bu1utu ile kaplanmıştı. 
Başım ve sinirlerhn isyan ve nef
ret doluydu! Kınyor<luıın. 

Herşeyi unutarak, biitün men
faatleri ayal< altı.na alarak kızı -
yordum!. 

Sevgimi saymıyarak kızıyor • 
Oıım!. 

Ve .. küfür ediyordum: 
-Orospu!. 
- Kahbe! ... 
Ve .. dumıadan söylüycrdum: 
- Bunlar dalgın değil, rnel'uııı 

kızlar' 
SevJ!i, samimiyet, aşk, lı.üsnü

nıvet bunların nesine?. 
Onlara var mı sa<lece şehvet, 

zevlc, ~lence, jı:ucaktan ku<:ağa 
dolaşmak?. blcrinc 1 ı =· hoşla
rına g~n yaln z bucıur. 

Ve. isyan e<llyorctum: 
- Onu unutacaRım!. 
Kabbeye boyun eğnırveccğim!. 
o bcru ıztırap içinde oklürmek 

istiyor!. 
Onun istediği gibi deli ol.mı.ya-
• 1 cal(llII .. 

Kukla olm.ıyacağllll!. 

Sevgime kimseyi ortak etzniye-
ceJ{im!. 

Onu bir daha ~rmiyece.i(im!. 
Defolswı siirtük!. 
Ve .. hükınediyordum: 
- İşte dalgın kız... Karakteri 

budur: Hoşuna giden bir erkeği a
yartmak. onu .kendisine esir etmek 
ve yine karşısına çıkacak ilk er
Joeğe kanmak, onun da kolları ara. 
sı.na gitmek!. Bu gidjş ma~kesiz ve 
lekesiz bir orospunun gidişi değil
dir. Aile kızı .. Adını taşıya taşıya 
gidiştir. Ve .. kendisi de l>una inan
mıştır. 

- Ben aile kızıyım!. 
Ben evlenecek kızım!. 
Ben hürmet edilecek kadınım. 
Der, kendisini müdafaa eder: 
- Bir insanın zevkini tatmin 

etmesi kabahat midir?. 
Sosyete kadını başka nasıl olur? 
Kıır yapmak, flörtlerle vakit ge_ 

çirmek, hoşuna giden bir erkekle 
sevişmek ve eğlenmek monden 
bir kadının hakkıdlr!. 

Ev leninciye kadar pekiıla geze
rim de, eğlenirim de. 

Niçin istediklerimden geriye 
kalaymı?. 

Kanınışsa.ın kanmışım, ne ola
cak. sanki?, 

Alınacak 
m·emurlar 

Muhtelif dairelerle mü
esseselere memurlar ve 

işçiler l!ranıyor 
P<ıstaneiere orta mek\eıı me 

Zl>nlarmdan sta tver memur alın
ması iQin 1 aj?ustosa kadar v ila
vetlercWki poı;ta başmüdürlü.!< -
!erine müracaat olunacaktır. 

Harita ı;ıenel direlctıörlülıüne 2 
memur alınaeaktır. Bunlara 8ı6 -
lkeri barem kanununun 6 ıncı mad
desi deliletile ınillki ,barem ka -
nuna ı;ıöre ücret verilecektir. 

Meınlll'in kanunundaiki sartları 
haiz olanlar ağustoeun 15 ine ka
dar Anıkarada mezkıir genel di -
rektörlü.k muaıneliit şefliğine mü
racaat ebınel.iıclirler. 

Adanada Kalağzade fabrikası 
falbri.ka usulüne ~ıiıkı.f bir mu.lıa
sebeci aramaktadır. MclrtuPia 
meııkür fabri!kaya müracaat olu
nabilir. 

Adana belediyesinin 4-00 lira 
ücretli fen işleri müdürlüğü, 300 
lira ücrtıtli mühendıi.s veya miana!'-
1.ığı ile 100 - 170 1181: lira ücretli 
3 fen meınurlııı?u miintıalıdir. 
Me?Jt<.ır belediıyeye bae vurulma-
1.ıdrr. 

'femizlilk işleri müdür~ ka -
dırı ve erkcl< müteaddit cöıxüill!" 
araıınaktadrr. 

Karaıbülk edımir ve oelik fabri
kalarına 85 - 140 lira aylık ücretleı 
20 tane mamur ve 140 - 210 lira ay
lık ücretle de 8 mıakine ressamı a
raımıaktadır. 

En az orta ta:ıuıili bul un an ve 
dairelerle müessesatta ase:ari 2 
yıl çaiımnış olanların alınacağı bu 
isler için sehriırni7ldeki Sümer 
Bank sutbcsine 12 ağustosa ka -
dar müracaat icabe1ımoktedir. 

I.slahiye a.ıkeri ı:ıarni.zonuna 60 
lira aylık ücr<!tle motöroen an -
!ar bir el.e!ktrikçi alınacııktll'. Mü
racaatlar mezkür ı:ıarnizon satın 
alma lwınisyonuna avın 31 ine ka
dar yırpılacaktır. 

Hariciye Vekili 20 
ağustosta dönecek 
hıının:ien Ödeın4in Gölcük Tav-

Gizli 
emlak 

P OLi S 
ve 

MAHKEMELER (Mt1iI·l!iilzj 
Beşiktaşın Garbi Akdenizin kabısJ Bız, kendimiz.. Yeniden iki milyoa. Yuaa: AHMET stiKRO ES.Md 

Dlin Çtkım yazımı okuyan Tfirlt liralık gayrimenkul '' Alkapon,, u CoOnı:fya ve tarihin malı oıaıı 
hayranı herkes, Tür.k köylüsünttn d k Jd bıw yerler vanlır ki buralar> 
nılt ve medd<! -'eti karşısında bir mey ana Ç4 an 1 İlıhami adında birisi, zab<taya dünyada ru.; bir zaman ehemmi. 
kere daha eğilmek insiyakile tit- Mem~etim.izin her tar-•·...._ lhıııkaret suçundan bir avlık mah- yetlerini ka'""""-'Y'C>l'lar. Miı;al: 
rediler. · ilıaılastııo Y'Rpı.lmasmı temin ~ !ı:ümiyoetini bitirdi.Kten soıı:ıra bir Celbeliittarıık'. ~a 

Ben, bugün, dünkü yuıunla dıııııtro mektebine her yıl ~ tıo- hafta l!'VVel ba'l)iS!ıanıeden cıikımıştı. Oı:asıru İsı>anv<ıllardan zaptct'. 
mevzuu bahsettiğim hadisecin b- lıabe almması kııraPlaştırıJmı.st,.,. Yediği cezadan uslarımadan İlba- mi.ş olan Tarık bin Ziyadın i.sIOl 
sa tahlil ve müsbet Beticestni or. Yılda 60 mezun veıen kadastro ~~ta~__:_ dail ~~!~a.k0.!:';__ veriJ.eceık Turı.k dai(ı adını alaO 
taya koymağa çahşacaiım- lllekt.eibinden -'-""-e kaıdar 600 •-- '""""'"' '""'"""""""" .......:u ..,,; 

..... ~J· L'- _ ___,_ S··-· __ ....,_ neı......'- ·~ ve Avrupa dillerinde bundan -~ Biz, birbirimize benzeris, veei- ıınemur ~,......_,,_,.....,_, Kadastro uu ............. ._.. .,_.,.. "' ..,._ ~ 
~·u...,...,,u .,_.__ ~a.~o.o ._ __ 

1
_ ...... ,p. rilereık Cibraltar denilen Ce • 

zesinin çok hoşuma giden şamil ---'--'e &..;__.ı.. yı·-'--'- -';te- ,.,........., ~--·-~ """' .........,.._ be _,"""""' .,......,...... ="'"'"" ~ Bunu.o ~-- --ı'- midaıhale _... H'ttarık miladi 711 de ve Ertıa-
manasını, bütün idrak hassaları - addit mahl1)1, mektuıın ııavri men- mw. _.._~~..!~_-;:::;::--=;....': viler devletinin zamanında ArS(T 
mızla kavnmıal.ıyız. 1k.u1 ~ çıılrarıbxııştır. .... ~ııu ....._..._ .,._.... la:ra ııecmiş 1309 da yine İspan:vol' 

Bu memlekette iıı görmek isti- Bwtların hıarç w rüsum ma11 • ~ İlhami bu seter de -'"'-· !ar tarafından istmlst edilıniştir· 
yen ziraatci, maarifçi, ildısatQ. ha- rafları devlet lehine 2 milyon 150 lere hreıl!;aret elııni• ...e: .,.,...,... Ondan sonra 1333 de yen:iıcten A • 
!asa her kafa, hangi dünya iliın o- bin lira fazla meniaat t-"- ~ . - ·~'-- rl~· 

~ ~ • _ Bana n......;ıı .. +-- • ,,.__,_ r..,..uu.a ~~ır. toritelerinin rahlei tedrisinde fc. Jernektedi:r. ._..._. ~ u · 

1 Is d~--. ben adımım •--~- •---· N:ilzyaet 1462 de Isı>anyoJJar• yiz •lnuş o ursa o un, muvaffak Aliikadarlar tElkmil vurdun kıa- "'"" ---·- .......,. .......,,. ~-"" 
"""" --"''·-rı·ın, diye bam _ _..__ ııeı;ıtik:ten sonra art.ık uzun zaw-o .. •umek için, herşeyden evvel da~n 50 yı:ı.cıa &mal ol:ıı - ........., "'-···.,,u edil 

.. 1 T k .,. ,.;;~u- ""ilı -.·~ya verilen İl- oolaıda ıkaJımış ve tahltim . e • geniş ve orıJina ür ruh derya- nı>bilecıe"'ini hes~n etınıs' Jerıdir. u-..~- - ~ bil __,., 
~· - '---ımıı· · ---"--•--~<-< netices'---'- 1'llk daha o zaıınan.larda · · e zav-sını etüd etmek, .kavrıınaa.k mecbn- <ıam mun=-~· ,,....., ~ 

riyetindedir. Ş k f b "k d k" suçu sabit olmuıs V'<! kem.isi 1 a'.f .katıil olmı;yan bir ver dive şö e e a rı asın a 1 18 "ün h~a ve 60 lira para ce _ kazanan~ır. Fakat İneiliz ve Si>' 
Çünkü, biz, millet olarak, rnem- " ~ ıaooa m~ ku.vvetl.eri 1704 ıJI 

leket olarak, zeki, idrak, kabili - toplantı zası ödemei!e ma!hkfmı edilmiş ve burayı zaptetıni.şlezıdir. ~t • 
yet, hulasa her nevi maddi ve deııhal. tevkif oluronuştur. 
manevi kıymet olarak, ayrı bir Hali tamyede bulunan İstanbul s· h ~ k" h" 1 k tarıkın tarib;:esinrle l!ÖZe çarpall 

ve Trakya seker fıııbr.ilkaları hisse- ır a ım şa ıt o ara bir ncıkta da buranın alınıp ve • hwıusiyet gösteren bir cemiyetin 
unsurlarıyız. darlıırının umumi heyl!t toplan - d" l d" rilmesi eıkaeriwa teınıınuıı: avla • 

tısı önümüııdıe.lri avın 16 sında lD en l rına tesadüf etıınmidir. Hesalba #' Filan zat vardır. Bilmem hangi h · · -'-k k 
se rırnı= i idare mer ezinde va-ı Evvelce Balııkesir ""'r oeza mah- re Tarık Bin Zi--'. ın 12 !Jin ki$-garp üniversitesinde iktısat tahsil ıl k . -· -'~ 
P aca ve tafiliye vazıyeti .ııörü- l<emesi reisi iken şimdi İstanbul !il< orousu burayı 711 miladi se • 

etmiştir, doktorasını vermiştir. •ülecektir. yedinci asli.ve maılıikemcsi hak'-~' nesinin tcınınuzunun son "ÜDÜJl" Buraya gelip işe başladığı giin, bu ---<>- ~~ ~ 

zatı, meşhur tabirile, apı~ıp kal- H b b • - bulunan Lımail Ha.lüonın ikinci de felel.miştir. İ~lızler de 1704 slT u u at a 1 m, sa tt m) aiitr cezada istindbc suretile ve şa- nesi temmuzunun 2~ ünde alını:( nıış vaziyette görürüz. Bunun se. 
bebi basittir. Bizi, bizim hususi- Toprak mahı;ulleri ofisi muh • hit sıiatile ifadmi dinlenmiştir. !ar. Ondan sonra burada muhare' 

yeııerirnizi, memleketin en hakilı:i telli mıntakalarda hı.ıbuıbat ınüba- Beraetle neticelenen ::,: e~~~:;,~ist:_;0~ 
ikbsat cepbe ve ...-gaııizasyonunu, yaa6lna devam etmektedir. J k d __ o..ı.ı 
aksaklıklarını !henüz tanımamı:ı, Yalruz Adana mmtalmsında 4-0 casus U 8YaS1 ui?raşımışlar, liokin asıl mü"""1"'"" 
etüd etmemiştir. İstanbulu ele a- j?Ün zarfında yapılan mül:ıavaatın İ8lanbuJ. iltinci ai!rr ceza mah- 1779 dan 83 senesine kadar süreO 
lm!. İstanbul, hayatının her cep- yekümı 9 milyon kilıoyu !Ju,1muş- .loomesinde ınevJrufen ve .kııı>e.lı o- muhsara da vine temmuz avmd" 
Jııesile .. ~·n uzadıya 0··ın-en~-•e tur. Bunun 3 milyon kilodan faz- 1779 temmuzunun 6 ıncı günü İl>'pJ-

~" .,. --.. !arak görülen bir oasııslulk davası ..,,. ı le •~ il ·--'-deg· er bir •• ı.:.dir. lası arpa, di~er kısmı yulaftır. "~u er .,,.,anw ar arasu ..... 
.,........ niharetlezıırn.iştir. Mulıakemeıcri ~ •--' 

Biz, garp ihninin sistem ve m&- yapılan Alois, Erih, Otto hakla • detti bir kavga ba.şlaıınıstll'. l'~ 
todlarından istifade edebiliriz. Fa- rmda açık celsede okunan karara burada tafsilat uzun sürece.iti 
kat filan memleketin maarifini, zi. ııöre, bunların Tünkiye aleyhine neticeye ı:ıelmek li.zmı. Nihaydi 
raatini, iktısadını ve sairesini ay- ı·-'- ·'·!ar . li k im 1783 de İngilizler artık ta:ınanıil' 

caslliS "" yapt..,. 1• ııı:z a ası Cebeliittarıka hıiıkim olmuşJ,ar<lı' nen tatbik etmeğe kalkışmak, pe- Jhmı gelen ma!Umatı. toplamaea 
şinen hiçbir müsbet netice alma- calu;tıikları wlundalri iıdıd4a salhit Yalnız 19 uncu asrın basııııd9 
mağa karar vermek demektir. Biz, Lüzumsuz hareketler görülememiş, her ÜQÜ haddcııda da Av.rupda İn,giltereve karşı her stT 
.kendi memleket bünyemize uy - beraet kararı verilmistir. retle ~elli bir mücadele acıaD-
gun bir iş yolu ve kaılıll.'11 takip Sirkeci istasyonunda ve baoliyii Ü fakat ııonra maiılup ol.an Nap0l • 
etmek meclıuriyetindeyiz. trenlerinde gazete müvezzilerinin ç liene sonra yon Bonaprtın İsapnyollarla~tıe' 

alınmadığına dair yeni bir hava. a'b ı ..ı .. C-'- "~ ı:k Bizi taoınuyan, fakat, garp ilim 1 l k t" il r er o ar-. ... .,,enittar ı a 
hanıulesile gelmiş, kuru kuru tat- dis ortaya çıkb. 3 n ;ca anan a 1 er için faliyete ııınseceih ısoı ıJıl 

Bir zamanlar da, deniz işletme- • ·· · A IJ 
bikatçılık sevdasına duş·· müs. nice 1 d Bundaıı u·· o sene evvel Kus a- bittim vrupada şayi olmoş ise sinin böyle bir mese esi var ı. De- ' · · , 
eleınanların maalesef muvaffak d~~ında bulunan bı'r ~"'" b_,,.··- lspanvol j\l(lmilcri ~iliz donan niz işletmesinde hu işin lüzunıstll- ·~ .......... ,~ ~ "'""" 
olamadıklarını nızmerre ha•·atta da devam e•--u- olan ·-~·'·'"'--• ması tarfından hezimete ui!rlW" , luğu derhal anla~ıldı, müvezzi ya- "'"""""' ""'JJUJ<a.1. 
görmlıyor muyuz?. s:ığı kaldırıldı. Ümit ediyoruz ki. neti<>esinde nihavet cinayetin fa- m.ıştır. 

lasına l(iden ve orada i.sirahat et
mekte okın Hariciye Vekilimizin 
20 ağustosta İzmir fuarının resmi 
.küşadından sonra Ankarava dö -
neoeği öğreni.lıniştir. 

-------
KESAT FEYZİ Sirkeci demiryolları idaresi de ha- illeri meydana çıkarı!.msıtır. Şu son 4-0 senedenberi buraııJll 

=========;.,,=;,;,;;;;;.ı disenin yersiz ve lüzumsuzluğuna Maktulün toı'balının Ahmetli tahlcimi. icin İnııilizle.rce hiQbir f1' 

T oros ekspresindeki İKİ koni olur, gnzete satan ço•uklorı köyünden Arap Muıstafa oldııı?u mdk ve masraf esirııemne.mistlt· 
!KÜÇÜK HABERLERi 
* Fi.orya ve civarında ı;ınkin 

manzara arwden harap yerlerin 
tı:mıizlenmesine başlaıunıştır. * Saınatvada bir ya=acı d.üık
kfuıını soyan Mehmet biri.n.oi sulh 
ceza kararile tevkif edilınistir. * Hava kurı.ıırnu şehriımizde bir 
paraşüt kulesi yaıptıracaktır. Ku
l<onin nerede yapılmaı;ı muvafı.k 
olacağı belediye ile birlikte tcs
bit edil<.<00.ktir. * Halkın geç vakte kadar Bo
ğaııda kala:bilmeleri için hafta a
r8';1 :>efıerleri yapılmasına karar 
verilmiştir. Yeni.mahalleden saat 
21 d<:> olan son postaya iliiveten sa
at 22,20 de de bir POS!a kmııınuştur. 
Bu son vapur Boğazın her i.ki sa
hilind<Jki başlıca W<elelere uitrı
yacaktll'. * Şilede üc bin lira sarfı ile 
vücude ı:ıetirilen elektriR santralı 
merasimle acılanıştır. 

Elbet beni sevecek, kabahatimi 
yüzun:e vurmıyacak birini bulur, 
alırun!. 

Hem benim kocam biraz da ta
hammüllü olmalı. Öyle kıskanç, 
sakını:ıan, her:;eyime kar.ıqacak er
keği istemem!. 

Ve .. bir an yine zihnim daldı. 
Gözlerim ba.şrnaşka bir alemin i
çine açıldı. Karım, onun melek 
yüzü; çocuğum, onun altın başı, 
maviş gözleri bakışlarımı doldur
du. Daıııarlanında, ateşli ve ıztı. 
raplı oir sızı yayıldı. Beynim san
cılanıyor. Karım ve çocuğum bü
kük bovunları ile sanki yanımda 
ve karşımda imişler gibi bana so
kuluyorlardı. Korktum, titredim, 
utan<iım, söylendim: 

- Daha ne duruyorum? 
Her fenalığa lanet olsun!. 
Karıma gitmeliyim!. 
Çocuğı.ı.rna ııitmeliyim!. 
Ve .. bu kuV\·ctli bir emir ha -

!inde kulaklarımda uğulduyordu: 
- Haydi durma. Karına, çocu
~a git!. Dalgın kızlardan sana 
hayır .vo~ İşte gördün. Sen karı
nın koca.~ısın, çocuğunun babası • 
sın. Onlara hjyanet etme!. 

Ben bütün bunları düşünür, bu 
emrin tesirini duyar, binbir üzün
tü, ıt:rap ve mücadele içinde çır
p:nırken birdenbire odanın kapısı 
açıldı. 
Baktım: Karşımda Naran!. 
ŞaşTdım. Rüya görüyorum san

dun. Fakat, oydu. Kendisi idi. !
çeri girer ııirmez uzun, tatlı, cana 
değen bir bakışla beni süzdü, 

- Ne oldu, hiddtin geçti mi?. ı 
Dive yanıma geldi. Masamın he

men yanında duran Amerikan kol-

• da d t 1 d · t' ıı·· · la - l En veni "l'e mükemmel. müıdafıl saatlik teehhürün sebeb'ı ue ıstasyon o, ne e ren er en ve cınaVI(' ın uscvın oavuş Ol!'\1- .~ld 
kapı dışarı ettirmez. !arı tarafın.dan islendijti anlaşıl - vasıtaları oradadır. Ceıbelü-.....-

Suriyedek.i Fransız hü.kü.meti BÜRHAN CEVAT mıstır. miP ııörenlerin anlattığına ~ 
tarafından sııkı bir surette yapı - burası bir arslanın oturll$Ulll1 
lan kontrol dıo!ayıSUe evvelki gün- f"":7 1 tıclatan saı.ıp bir kayadır. 
lcii Toras ekspresi Sw-iye budu - ı}\VRLJPA HARBiNiN YENi MESELELERi C<ibelüttarık müstemleke~ 
dundan 3 saatlik bir ııecilane ile - - de olarak idare ecillmeıkte. ıne:v:--
harek<!t etmifst.ir. / kb / valıisine titbi bulunrnaıktadrr. :Bit Ekşpres; saatini v<ılda te!B.fi e- ll1üstemlekeci iğin iati Q i... mecfüi idaresi vardır. CebeliP 
dıerek Ankaraya 2 saatlik bir te- rıikta en mü'him i.~ gelip ıı<-oen fi' 

Alınanyanın meşhur iktısatçısı hep bu imparatorluğun bcllibaşlı ,;.. __ 41 
ehhürle gehn~r. Havciarpaşaya d k • .1 . • d'" kapılarını 'eşkil etmektedı'r. milere kömür vermektir. uraıv-o tor l)a"t ,.,r· ne uuy~ya y "" , ... 
varıncıya kadar bu tcehlıur daha b' . ·ı -· t il "aridatı evvela miiıskirattan .,.. lm u: nızam ven cceı,rı asavvuru e Denizaşırı yerlerde iklimi mute- .. ~ 
aza ıştır. -- müstemleke meselelerine dair bir ~il olan yerlere gidip yerleşmekle ti.>tünden alınan resimlerle . 

Moda deniz klübünde 
dünkü toplantı 

Moda deniz klUbünün v~~~ti::" 1 

nin de beden terbiyesi kanununa 
int>bak ettirilımeısi kararlaştırıl -
rnıştır. Bunun için u:munıi heyet 
fevkalade bir toplantıya cai!ırıl -
rnış ve bu toplantı dün yapılmış
tır. 

tuğun kenarına çapkın ve şuh bir 
eda ile olurdu. Yerimden· fırla • 
:ınak, üzerine atılmak: 

- Haydi defol. 
Ona ııit!. 
Güzel çocuğa git. 
Bırak beni!. 
B<!nden uzak ol!. 
Kahbe!. 
·Diye hay.kırmak istiyordum! Fa

kat, bunu yapamad;.m. Şuurum 
birden değişti, iradem birden kı
rıldı ve eridi. Onun bağlıyan, esir 
eden, gev~·eten ve sürüyen bakış
ları hemencecik gözlerimin içine 
doğdu ve beni ye.ri.mde oturttu. 
Yine ona esirdim. Yine omındum. 
Sanki hiçbir şey olmamış gibi o
na bağlıydım. Şehvetin cinnet ge
tiren tatlı hümmasını dudak kıv
rımlarından taşıra taşıra sordu: 

- Mo~er, neydi deminki o hid. 
detin?. 

Cevap bulup veremiyordum. A
lıklaşrm;tun, dur~ndum, ne ya
pacağımı bilmiyordum. Budunu 
iliştirip oturduğu kenape kenarın
da vücudüne kadınlık cazibesinin 
bütün kfıkimiyelıtıi veren bir in
hina yaptı ve tekrar etti: 

- Söy !esene, niye susuyorsun? 
- Ne söy liyeyim. Yaptığını ba-

na mı soruyorsun?. 
Dedim. Güldü. Katılacak gibi 

güldü. Bütün kad.ınlı~ı ve genç 
kızltğı ile ı;üldü. 

- Sen budalasın çocuk!. 
De<iı! Benim hakkı-ken o ta

arrL.za gc.;ti: 
- Nasıl beni orada bırakabil. 

din?. 
Acımadın mı?. 

fDcvamı var J 

rapor hazırlamağ• memur edil - Ingilizler oralarda yerli halk ile re.mıi, meyhane ruhsativc.>i, ~ 
miş. Alnıanlar müstemleke i~le • çok evlenmedikleri için Anglo • ta ve tel.l!raf varidatı, toıırak ~ 
rinde sonraya kaldıkları için bn- Sakson ırkı muhafaza edilebilnıiş. giısi ve pul ile lemin edilmek . 
nu her cepheden tetkik etmeyi is- Mlez bir tabaka vücude getiril • Cebclüttarı.k bu suretle daha 1" 
tiyebilirler. İngilizlerin müstem- memek istenmiştir. Halbuki ispan- çok n<Jlktalardan İngilizlerin et' 
lekelere yayılması ise çok evvel- yollar, Portekizler daha evvel ce- niz tarihindeki an'anelerine ~ 
den olmuştur. nubi Amerikada bunun aksine ha- m.ış, ne pahsına plursa olsun ~ 

İngilizlerin müstemlekeciliği iki reket etmişlerdir. Müstemleke - bırakaıınrvacakları bir kaledir. iP" 
türlü olmuş: Her Avrupalının gi- !erdeki boş arazi memleketinde bi Akdenizin ka-pısı. J 
dip barınomıyacağı sıcak memle - toprağı olmıyan, çalışmak istediği _ .... ....,_ ..... _..__....,. .... ...., .... _,_ 
ketlere kadar giden İngilizler ora. halde imkan bulamıyan, sonra bir 
]arın tabii servetlerini işletmişler, gün zengin olmayı kuran her İngi-
yahut da mutdil iklimlere gide- lize açılnııştır. İngilizlerin fikrin
rck yc.rleşn1işler, kalmı~lardır. Bu ' cc arazi sahipsiz oJanıaz. İnsansız 
suretle İng"iliz mÜ.<leınlekeciliği - toprağın kıymeti yoktur. Onun i
nin iki yüzü vardır: Gidilen yerin çin m'Jstemlekelere giden her in-
~:bu ns~:::tıe;~::e~~,~~~ ~~~~~ gilizin gittiği yerde mutlaka bir 

parça arazi,ve sahip olması lazım 
memleketlerde yaşamanın zor ol- gehni tir. Ingilterede bir asıla-
masına rağmen oradan elde edi- denin işlcnmiyerek kalmış, cesim 
len menafi büyük olmuııtur. Çün- arazisi olabilir. Fakat müstemle
kü dünya piyasasında para eden kede bir İngilizin böyle boş duran 
maddeler oralardan getirilerek sa. toprağı yoktur. Bu suretle müs-
tılmaktadır. Baharat, pamuk, tü- temlekelere giden, yerleşen, ser-
tüo, kahve, çay bkao, şeker ka- vet sahibi olan İngilizlerde şayanı 
mışı, pirinç, yağlı tohumlar, .kan- dikkat bir fikir değişi.kliği, ister 
çuk gibi. İngilizler şimdiye bdar istemez oluyor. 
müstemlekelerinden bunları al-
mış, satmış, müsteınle.kelerın hal- İngilterede büyük araziye sahip 
.kı da İngilterede yapılan eşyayı asılzadeler olduğu gibi müstemle
satın almıştır. Sıcak iklimlerdeki kelerdc de küçük küçük araziye 
müstemlekelere İogiltcreden gön- malik olmuş bir sınıf İngiliz de 
derilen eşya bütün ticaretin % 5'1 vardır. Bu sınıf gitgide inl'şaf et
nisbetinde imiş. İngiliz ınüstem. mektedir. Küçük çiftçi en büyük 
lekcciliği noktasından tetkik edi- işi, diyorlar, Yeni Zelandda yap
lince Hindistan birinci gelmekte-- mıştır. Diğer dominyonlarda da 
dir. Burada 2000 yerliye karşı an- bu görülmektedir. 
cak ı .tngiliz var el.iye hesap edil- Avustralyada büyük emlak sa. 
mektedir. bipleri büyük roller oynamakta -

Bundan çıkarılan mana şu olu- dır. Öyle olduğu halde küçük ua-
yor ki İngilizler gittikleri yerleıi zi sahiplerinin nüfuzu faaliyeti 
istila etmek, oranın halkının elin- arttıkça artmaktadır. Öyle ki A-
de ne varsa almayı değil, kendi ka. TII.Stralyada bugiin demokrat ola
zançları için elzem olan madde • rak en ileri gitmiş bir ülke sayıl
Ierin yetiştirilmesini istemi•lerdir. maktadır. İngiliz mizacındaki de
Bu suretle Hindistandan ç.;şit çe- mokratlık, en ziyade orada ken. 
şit mahsul alınmaktadır. Sonra dini gösteriyormuş. Hulasa düu
bıı da değişiyor. Eskiden Hindis- yanın mutedil iklimlerinde yeni 
tandan baharat, ipek ihracatı ya- memleketler tesisine muvaffak o
pılarak para kazanılırken şimdi lan İngilizler bugün dünyanın 
bu cesim ülkede daha ziyade buğ- dörtte birine ltAk.iın bulunuyor • 
day, çay, yağu nebatat, afyon ve lar. Fakat onlar bu hii.kimiyeti 
saire istihsal eıl.ilrnektedir. İngll- merkeze bnjilnnmak suretile değil, 
tere bu vasi İınparatorlnğun yol. müsavi haklarla inıpuatodnğun 
larına ise çoktanbcri hilkiın bulıı- a.ksanu arasında mü.kem.mel bil' 
nııyor. İı,te Arabistan kıt'asınm teşriki mesai &W"etinde anlıyorlar. 
efSğindcki Ad.en, İşte Singapur, ,_ • 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

~ 

Bu ceza pek ağır 1 
Bir vkuvi.le:um11z yazıyor: . 
•Deni~Ytılları kooperatifi 

su kısmında dört senedir ça • 
Iışınaıktavıım. Üç sene .kı:Jope-' 
raiilin Toı::ıhanedeki m~:. · 
de çalıştım. Bir seneyi ~ 
cavi2xl:ir '.iti OOvükderedw ıP' 
bede çalışıyorum. Kar~.;. 
r:ü!k:te otııniujlum için her )!.~ 
vaıınmıe ıtiı<iip gelemi vonP 
Haftada bir ~ e'V'iıiııe ıı.e ' 
lic ve pazartesi. sabahleri ~ 
kendıen vazifeme ı;rider~ 
V azillerr«le şimdiye kadar W: 
\bir tekasül göstcrnıediğiaı I!" 
hi çalı.şkanlığı.mla aıilrod~3: 
rı.m araı;ında temayili>; etııııl~ 
+imdir. Dört sene zarfında , 
d<!fa olarak ııecen hafta JlG ~ 
zartesi ı;ünü vazrleıne :i1d sııl' 
.geç kaldıım diye beni is~ 
çıka:rdılar. Ben evli ve . , 
oocuk babasıyım. Evimiz~~ 
lba.'>ka hi<;ibir ven:len l!eiiriW""

1
, 

k B . ünl" "'- kazan Jj[)1ıl' YQ. 12g ..... c 9' 
ııor idare oluruız. Bir gün. ~c 
lışmadık mı, ertaoıi güntı ıe' 
!kalırız. Açlık scfaletı .. ~fF ,ı 
i<ıe Ieliak.cti ~r. Ikı sBe!' 
l!c<; kaldııın dive beni h~, 
çı«arma'k mı !kzım ııetirdı~ı 

San Tetııra!: Denizvol ı.e 
idaresinin 'bu siık:§!veti dikil'~ 

1 
alacağını, kaJıı!OOlı!lı: bir~ 
reisinin sef.alıetine ~ 
vemni · · · ''--'t ede.at. 



tngiliz hükumeti Eğer Almanlar · 

Romanyayı 
Protesto edecek 

Romanya}'ı 

işgal etselerdi 
Mukabeleibilmiail ted- Petrol kuyuları istifade 

birlerinde kendisini edilemez bir bale 
serbest addediyor getirilecekti 

b.Londra 28 (A.A.)- Röyter: İyi Londra 28 (AA) - Re6ml·bir 
ır nıenbadan alınan habere na- memba<lan bildirildii!ône nazaran 
~!an İngiliz hükiuncti Romanya istilaya u.ğratlıi!ı takıfutle Rom8n
hııltüınelinin harekiitından mem- .ta petrol kuyularının istifııdıe e-
lLllJı d...nJdir 0"'·~0- kafi bir dilemez bir We ~tirilııneleri :iı;in Pr t ,,. ve .......,._., ~-itik •sto vermek meselesini tet - hazırlamruş olan plana dair Al -

elrn~ktedir. manların nesrett:iki beyaz kitabın 
ıl lloınan a hükumeti Ronıanya • Londrada müna.Jrasaları yllllllrnak-
d •'k.ı İngHiz menafüni haleldar e- tadır. Bu ınaıksat icin hazırlanan 
~'<ek bazı tedbirler almıştır. Bu 

Çekoslovakya 
Başvekili de 
Salzburg' da 

Otomobille Viyanaya 
gelen Başvekil trenle 

Salzburga geçti 
Presburg 28 (A.A.)- D. N. B. 

bildiriyor: Başvekil doktor Tiso 
cereyan etmekte bulunan müza • 
kerelere jştirak etmek üzere bu
gün saat 18 de Sa.lzburga hareket 
el:ıW.itir. Viyanaya kadar refaka
tinde hı.ısusi kalem müdürü Neu
vuınn elduJ;'ll halde otomobille se
yahat edecektir. Viyanadan Salz
bınga hıısusi trenle gidecektir. 

""'Yanda Tana üeriadeki İ giliz tedbirlerin Roımanya ile olan it-
~ tifakın ta.bi.i neticelerinden madut B b 
!it ~atını tahdit etm.is ve İagi- Qlduğu Londrada tıi>ariiz ettiril - esara yaya 
ll lnuhendi. lerini Reman)adan ih- metcdir. 
il t ~erek İngilterenin pctrvl me- h • f d 
... ~ne ciddi surette zarar iras et- Londra salfilıi:yettar mahfilleri rcre e en 
i;I'. Ye Aııtra R mana irketinin bu mesru miidafaa plfu:mın sa-
lh~ı tneaeıeıcrine müdaluıle et. de Romanya hiikfı:ınotiıı.in muta. Besarabıyalılar 
-.••ır. Olakaille yapıldığı hususund:a 00. 

.'-ı:ilit hükumeti, Romanya hii.. yil, fakat topraklarının müdafaa Moskova 28 (AA) _ Tas a-
ta~in harekatına karşı mu - tedbiri cümlesmden odarak tatıbik- jansı bild:irivor: 
"""ı:: ilmisil olarak aluıml061 la- lerin de :ta;biatile, bizmt Rumen Rumen makarnalı. bazı halleroe 
Setb el~": !'."'birler hakkında bütün makamatı larafından temm edi- Be6arabyalıları vatanlarına iade 
'11~ et>tısını muhafaza etmekle be- , Jecekleri hai<kında ısrar el/ıncl<- e1ımek hususunda teallül ve burı
Stnıia h ~dilik Ak~"_"i• mınta~~ : \ tıedirla-. lara karşı yapılan czyieti te.;-vi.k 
te ·1· 

11 tınan üç .....,men gemısını öz menfaati ...,ft ve menfaatiırin ettiklerinden hariciye k.cmriser -\ ıf etnıjştir. "'_..~ 

Sov""et r.z•tOSU böyle olduğu tasavvıur edildiği bir liiti umumi katibi B. Sabolev, 13 
J I i devirde bizzat Roma.·wa tarafın- teın.nınzda Romanya sefiri B. Da-

dan yapılan bu plfuılarla, Türkiye viıdcsco ile görüşerek Ruımen mak \'VVeflenı'yor ile mutabık kalınaıak Müttcfjk - kamatı larafından Besarabyalılar 
lerin Sovyet topraklarında bulu- hak.kında gösterilen teallüı ve ya-

lenııra 28 (A.A) M k nan Baku petrol. kuvularını tahril> pılan eziyetleri müıfuit ddillerile kad . - _ os ova alan ,~,, 
Ilı")• u J>ikrri Sovvet filo unun edecoelcleri hakkındaki V M.w.a- sawruştır .. 
,...uhiın lıir nisbetfo tak,·iyc edil- !ar arasında hiçbir mukayese ya- B. Saholev, zikr~-dilen eziyetle-

\ olau,· u süyl · tir. pılıınıaz. rin tekerrür etmuına;i ve Beiarab-
•fzvestiya. nıu bir mnkalcs;nden Romanya meselesinde. bu meın- yalıların ııonmal serait tahtında 

lilo· spiker şUJ1!arı söylemiş- leketin hükfuneti, milli serveti ;,,.tanlarına a\·detlerlnin temini 
&o;, •l9 9 da 112 yeni ciisiilam hakıkmda i.:;tediil'i gibi hareket et- i~ Rıomanvarun ıaızım ı;ıelen 1.ed-
1~ et fil u arttırmış iken, roek hak.kına tama.men sahiıı:>ti ve birleri almasını ısrarla talep et -
talı. • da 168 )"eni ciiıütaııı filoyu yalnız Ruıınen hüidmıeti bunun ıni-ştir. 
t1ıııı'~e ebniştir. Daha mot!ern ve . mes'uliyetini deruhte e1ırnisti. ıs temmu:zda &w"•c<tler sefiri B. 
bir a seri harp gemileri de kısa Alman prwıaı;ıanda.>-ının Sovvet Laventiev Romanva harici~ na
lar4 taınanda inşa edlliniş olacak- petrol Jru'VUları ibQk.kında çılkar - zırı B. Maoo.ile.ooya ayni mealde 

l:ıı ır., dığı yalanda iSt! diğer bir mrm - beyanatta bulunımu.«tur. B. Ma-
l\. U ""'e N Ja l<i<etin milli serveti bahıis mev - noilcsooo. Ramanyadan Besarab-

'~ D aZJl lJ- zuu Mi. ya"a gitım.ik arzusunda bulunan 

n ı 
e e ~yalıların maruz kaldıklacı 

ın ziyaret eri d b. hallere karı<ı heır tü.rlü 1:edhirlerin 
lloına 28 < . Bulgaristan a ır a1ınmasmı Roınımva hwrumetimı 

diı-i . . A.A. \_ D. N. B. bil- tetıkik ede<:eği cevabını vermiştir. 
B~~=k·liögıedcn sonra Komanya maden yandı Raınamra haricive nazırı, Sov-
~I~ e Hariciye N anrı refa- yetlerin beyan ettiği ha:Hselerden 
fiti ld • e ltoınanyanın Roma se- bazılarını 1e<yit cevabını 21 teın-
dak!' uı:u halde evvelii Pantheon.. Sof:va 28 (A.A.) - Bir Belıc;:ika mınzıda B. Lavren~ vıeırırn'istir. ._ 1 hal mezarlarına, miiteakı • miie s s2 sine aid olan alehlnaz kö-
oe de ,__ unda Bildirilen raklkıımlara naızaran 

" 

il meçhul askerin mezarına mür ınadenlırin bir """. V\lS • __ 
e C leride kalmış 149974 Besa:ra~yalı RunanyaUdil 

liil apitol albnda yatan faşiııt ö- y311l(ın çıikımıştır. Ga aynlar•'< Besar®\"ava clönmüs _ 
la eri ahideoine çelenkler koymuş- ~ 11 maden amelesi telef ol - lerdir. Tahli'l'C devam etmci<teıdir. 

"<lır. muştur. 

Ş=Enmü~~= 
\'c ıneyve fiatları vaziJ'ette kendisini 

/ı. ı vurdug" u için ı,.,.. <Birinci sahifeden devam) 
~:: ~ Yani .,. iyilerİllİ de sis.. 
1-., ,. Til~ğe satarlar. işte A.ıl.a
i:i ~ lı oğaziçindeki fiat yüksekli• 
laİ)ıen u 5ebepten ileri gelir. Sa
•iiın<k &ebz., ve meyva h~n ~
her g .. tehlikesiııdedir, llile de 
liyesi un tnal gelmez. Vapur nak-
1\ıel'v de ınasrafı arttırır. Sebze ve 
llıak day_a fatura mecburiyeti koy
"" ile 

0ı:rıı dei;ildir. Çünkü birinci 
--.ıı-:~ ne\'ilttiflİJl Zlll'llQ yalnız 
ı., CtnsJerd n telafi elıutacak.. 

~~ld, ki ~•Miıniz4e .,. kıt ka
llı.. ~<>!anlar lıiz ı;eyyar e&nafla-. 
~Ul .,. Iatur.ı i\'in ..-erec<;iimlı 
L Para<• ,_, .. · · bi o;iJ9 •"1,, - .. ~e .. unu a1.C111ı~m r 
ltııntt-oıı 'l:tnı temin eder. Thtiklr 
a~ıl . a.rı ve fatıını mMbıı:riyeti 
><-,ıl~)'fcck maddeleri üzerinde 
ıı.ı,•lı ~ ıdır. Çünkü buaları pek 

n .. l u alıyoruz .. 
'"· llıiiı;..~• . taraftan ı:örii tü,(ümüz 

llıe ı, .. rldıt •c~·yar · · 8'>l u Iatura 
ı - ~rı'et· · , __ 
~lde iT llUn -..ldırılnıasını ve 
lel><!Ue "':"llaruı iyi tAsnif eılilip 
lerdir. rıııe vcrilmeıani iı.'temiş -

Ankaradaki 
b ·· Yiik yangın 

? (lJo:rt:..cı ~ıifcıkn. devam) 
\' alt na alımnısnr. 

< :an l?\'lerin ve duı.kiinların 
t~ :<>rta· .j,r. İt~~ dıe bir 

\" Yarnlanm '1r 
<l.ııı an;;:n rr.cv.k;i \'ÜksCk oldu.i:iun
dU;_~ ~ .lıa\a ~a rü:ze'.hlı bulun
hat:.:ı dan kıvıu:mılar clii!:er ma • 
b.r ikerı de te1ıdit olımı.s ve hatta 
Olıtı . Y('rde v angın ba:;lanınıcı 

tc:;:ıa tla önüne i?CQi'-'~· S WUUELlr. 

~· .ıaıı.a ~ teh~ 00.üne 
''an ış ve bariin öb eden """""! 1 
:FJv.4;ın SÖnd .rfilnıil.• bıılWl<JWJrdu. 

rde ve diıkkanlaı-dol bulun 
~nın l:ıü•"''k "-' kısın an sa ıı., 'u .,ır ı vaıımış-

lnsım<:.a za vim olmamıştır. 

ta ya •• 
[B-alıaleden llevaml 

içillde İngiliderle birle~eğine 
göre İtaha keııdi anavatanıııda 
da çok ıw.ü~köl bir \•aziyete dü
f"C"klir. 

Bu itibarladır ki, zaman geçtikçe 
jtalyanın maruz bulunduğu ve bu
lunacağı müşkfiliıt göôe büyü -
mekte ve İtalyanın harp dışı va
ziyetini ihlal etmiş ohnıısuun bil_ 
yük bir hata teı;kil ettiği hillımü 
ca:rriihtiyari düşünen kofa va 
gören gözlerde kuvvet bulmakta
dır. 

V ataudaşların ıpör 
yapmak mecburiyeti 

(Birinci salıifeden tlevamı) 
miG olacliktır. Ondan sonra herke
sin ~ klüTJ]er b~. 

Yanlış Willfmıat ~nler ve 
ltliiıbe ~ırip apor ~vanlar hak
kında para ve haniıs cezası tatlbik 
ol,unacaıktır. 
Yalnız Dmi:ryollan f.alırika1arı 

işçileri ile mektep talebesi bu 
meoburivet haricind!e bırakılım~ 

!ardır. j 
ADANADAK1 DÜNKÜ BÜYÜK 

TOPLANTI 
Adana.da 18, 19, 20 vas arasm<la 

bıılunan vatand~lar eıeııçlik klüı>
lerine kayıtları yaıpılıınak üzere vi
~ dün ,ıııjbir stadına çai!ırıl
mışlardır. Sabahleyin saat 8 de bin
ieroe ııeıı: stae~ tıoplamms ve 
lqı.yıtları v~ılımştır. 

---<>-

Askeri liselerin 
liselerin spor bayramı 

(1 inti c;ahifeden devam) 

bri ıuektepıa....dcn Kuleli llsesi
a.ia ı.rno genç ve gürbüz sporcusıı, 
hqlarmda dcğeJ"li •nallimleri ön
Yiızba.Jil Hüsamettin olduğu !o.alcle 
i.nti.awıla "ı.da gelerek topkn • 
mağ" lıa. lann,hrdu. Diğer &por
aliar ela 4iiUcôem. - .. yderpay 

Kıuı!ıca K'ôrfez caddesi 5% mı
EJtracla ottıran Osıruın oğlu Ali 
Erılen bundan bir sene evvel bir 
'kavga netittSinde kendisini ya
raladığı için mnit»er olduğa ar -
kadaşı Rizeli Aliye, dün gece Be
şiktaşta rasgelmiş \'e eski iğt>ira
rmın sevkilc Aliye hücum etmiş
tir. İki kişi arasında yeniden ka.,,
ga olmuş, fakat bu sefor Ali Erden 
hamil olduğn b1çı::ğı çekerek Ri
zeli Aliyi kaba etlerinden ıığ:ır su
rette yaralamıştır. 

Çok kan zayeden yaralı bitkin 
bir halde 1ı11Shıneye kalclırılımş, 
Ali Erden de 'V&k'a mahalline ye. 
tişen polisler tarafından yakalan
mışbr. 

Almanlar Jtalyaya 
ku'1vetler gönderdi· 

(1 ift.Ci so.hifede'lı dt>Vamj 
diP,,deri takip edecek ve müna -
sip zaman hulıll e4ince harekete 
~ilecektir. 

Garvel\ Mısını karşı bir taattuza 
geçilereğini zannettr.,meku.dir. 
fakat İtalyaa başkmııaıulanlığı da
ha ziyade Uartum limanına UrJil 
taarruıı:a geçec.ekhr. 

'Bttt.,m için Büyük Britaaya, i
cap e4en l>iitün müdalaa tedbir -
leriBi a luuı;tı:r. 

Muh-arrir? yağmur mevsimin -
den evvel ltalyımlarm Habe<;is -
tanda mühim zorluklarla karşıla. 
şacaijıru ilave etmektedir. Mııhar
rir, fu&ilterenin deniz kuvvetine 
it;.madını izhar etmekte ve şöyle 
süyiemekteclir: 

cBu kuvvet ve denizlerde hikimi
vet 5ayesinde, Büyükllritaııya, ge
ı:ıİi inlparatorluj;'UDlın her yerin -
ele hütiin sür'atile icap eden ted
birleri almağa tnı:ktedir olacak
tır.. 

sahadd toplaruııııkta ve halkunız 
yarmın 3000 subayının beden ha
reketleriıti takclirle ,., .... .:itmek
tedir. 

• 
SON 24 SAAT 

- Bu tahlil uazısının metinleri A11adolu ajansı 
servisi bültenlerinden hulasa edilmiştir -

Telhis eden: MUAMMER ALATUR 

Rumen QBZırlarınd:an sonra, f yarelerinin havalanıdıi(ını ,!?Örünce 
Salunırı::da Hitlerle ~riliıen Bul- çekilmişlerdir. 
gar Başvekili Filof ve harietV'C AMERİKA HARP G:ElMİSİ DE 
nazırı Popaf B*aristana dön - GÖNDERECEK Mİ? 
miişlerdır. B,;,ı Amerikan gazeteleri, 1n-

Hitlerle Bu\ıtar nezırlan aca - l(iltereve yardım için, tavvarelec
sında dün sa.at 16 da başlıyan mü- den ve tayyare motörlerinden baş
liı.kat 18 de biiıınişlir. Alman kay- ka, bazı destroye!'icrin ve \ol'Pille 
naklacı, i.ki saat devam eden bu mücciılhez yeni motörleriın satıl
mülakatın umumi haııptdti silah masını mümkün ııörmi!ktedirler. 
ar~Jıaı ve iki ınillct arasmda Amerikalılara .göre, ~illere, A-
o zamanıdanberi hi(,U>ir deitişikliğo, meriıkanın miidafaası bakımından 
ui?raını--m an'anevi dıoo.1lu~"llll sa- Avrupada son kalc.vi te$kil ediyor. 
mimi t.ezahürü içinde vuku bul - İNGİLTEREDEı'll GÖNDERİLE- ' 
dugunu bildirmektedir. İn~iltereden oocukların deniz 

Diiter taraftan Ru.naııya Baş - yolile Kanada ve Amerikaya gön-J 
vakili G~rtu ve harıcıve r,a - derilmesi mühlın bir mesele teş
zırı Manoılcsku da dün saat 18 kil etmektedir. Çünkü bu oooırl<
de Raınadaki Venedik sai'ayına !arı ı;:ütürecck vanurlar tıoııpillen
~ ve deriıal Dw:e t.ara - diki taft<Xlirde mesulivet cak 
bn.:iın kabul edıJıınislerdir. Mü - ağır olacaktır. 
lakatta hanciye nazırı Kont Oi- cNevyor<k Taymi.ıs• gazeteyi, 
yano da hazır bulwımuştur. ·aıkeri. bir i6tifade temin etmeği 

füı mülakattan sonra Rü1ınen ümit ettJkleri t&kıdirde, Aıman -
nazırları da Bıükreşc oorımü.sler- !arın meleklerle dolu bir vanuru 
dir. batıracaklarında hiç süphe olına-
Salııburg ve RO!na mii!iık.atların· dığım• •-azına<ktadır. Fa.kat r€6-

cbıı babseden Bü.kreş g(iZJl!teleri, men bitaraf olan ıbüyük bir meırn
vaziyeti şu şcltilde tahlil etmek- leke>ti hiddetlen.dirınemı!k icin 
tedir: Alımanların böyltlbir harekeottıe bu-

·Alrnanya ve İtalyanın hedef - lıtnaca'klarını da zannclmemek -
!eri A vrupamn ceoobu şarki<rinde- ted:ir 
ık.i milletler arasında bir uırnuıni 1 1 • • • ·, 1 ' 1 1 1 1 

• 
1 

• ' 
1 1 

' 
1 

• 
1 

• 
1 

• 
1 

• 

sulh hali tesis etıınektir. Roman - Asker gözile 
ya bu.gün, Roma - IY~rlin mihver 
siyasetine tamamile i:,-tirak et - cepheler 
miştir. Bu siyaset €6aSen Roınan-
yanm milli ve iktı.sadi menfaat - (Birinci sahifeden devam) ı 
!erine uygundur.• caret yollarını 'Ümitburnuna çe. 

Salzbuıl( mülakatları bu suret- ,·irmcsi bu zannı daha ziyade kuv
le neticelen<.lik.ten sonra, R .nan- vetlcndirmişti. Düne kadar böyle 
va Savvetlerle ~lan münas..ıııet - bir zaviyeden görülen Akdeniz 
İerini de takviyeye çalı aktadır. hiıkimiyeti mesetesi son aldığın:'~ 
Mlıt*ovaya yeni sefir olaraık ta- bir haberle birdenbire çehresını 
v;.n edilen ""ki lıaricive nazırı değ~tirdi. İngilizler Akde";İz tica
Gafenko, hususi bir vazife deruh- ri seferlerini yeniden ta= et -
de ederek 10 ajiustıosta Biikres - tikleri gibi, askeri nakliyata da 
ten hareket edecektir. başlamışlar ve İtalyan filosunu 

Şiımdiye kadar :l.'LoGlrova sefiri fu,lerindcıı çıkaınıyacak bale ge-
bulıınan Dav:idesk.o hariciye ne - tirnıişler. İtalyan filosunun üsle-
zareti emrine alı:ıacaktır. rinde hapsedilmesi mayn tarlaları 
BİTLER SULH TEKLİF E'l1Mİ$ vücude ızetirmekle olabileceği gi-

Siyasi mü:zalı:erc1""Je muvazi :ı- bi İngiliz filosunwı bugiinkü ieap
larak, Amerikan kavnakların<ian ı~ göre aldığı tedbirlerle de ka
gelen ve Röyter ai:ınsı tarafından bildir. 
bildirilen bir halbere göre, Hitler Haber aldığımıza göre, Fransa 
İsveç Kralı Majeste Güstav va- ile beraberken Akdenizi şark ve 
srtasile Lon:lraya bazı sulh tek - garn kısımları diye ikiye ayırarak 
lüleriııl:lıe bulum:ruıı;tur. H.'twri müşterek filoyu ona güre taksiO). 
İDJ(iliz hükıJmeti, İstokholınden eden İngilizler bugün yalnız şark 
hiobir malı teki.iti ı:ıelıınediil'iıri kısmına ehemmiyet vermişlerdir. 
resmen beyan etmiştir. Akdenizin garbını binnisbc ser -
ALMAN TEBLİGLERİNE GÖRE best bırakarak kuvvetli gemilerini 

Bir taraftan böyle hı<berler cı- şark tarafına çeken İngilizler ora-
ikarılırken. denizlerde- ve havalar- da kat'i hakimiyeti elde etmiş o
da muharebeler yin<! eski sidde- laııaklar ki, munta2am ticaret. se
.til<ı- devam ediYQr. Alman thliğ _ ferlerile ber,ber askeri nakliyata 
!erine göre. bir Alman denizaltı başladılar. 
ııeımisi yenid<>n ceınan 33,338 ton Bu imkan Fransız filosunun şüp
haominde altı ticaret ııcınisi batır- heli vaziyeti devam etseydi elde 

edilemezdi. Çünkü Akdeoizin garp 
mt,~; tebliğ diiier <bir denizaltı kısmında da Fransız iiloswıa faik 
g~isinin de 5,260 1Qnluk İ~iliz bir kuvvet bulundurmak icap e_ 
Sa:nbre tüccar vapurunun da ba- derdi. İngiliz Amiralinin M.ersel
tırıldı.i!ını bild.iı:mekW-dir. kebir limanında yakaladığı Fran-

Dii!ıer taraftan Amıan hüewn sız filosunun hesabını on d. kika
botl:m İn.ı:ıil1erenin cenup sahil _ da görmekle ne kadar mühim bir 

i•i başardığı şimdi daha i,-i anla-lerine akınlar vaı:ıarıık ceman · 
32,000 tonluk dört gomi ile 2000 şı!ıyor. 
tonluk bir tüccar J?Omisini tor _ Şt1 hale bakarak şu sualler so-

rulabilir: Bu arada yıpranmamış 
pille .,r,;tir. koca İtalyan hava filosu ne olu-

HAVALARDA yor?. Deniz hôkimiyetinde İtalyan 
Alıman tebliğleri Alınan tav - hava k:tıvvetinin bir hissesi yok 

ya.relerinin İnıl'iltıerenin Kardif, mudur? İngilizlerin şimalde A• -
A'bertof, Hasting limanlarında manya ile can kavgasına tutuştuk
y..-ınlar çılkardıklarını, Tamesha- !arı bu sırada Akdeniz semalarm
vıen petrol depolarına hücumlar da da hakim olmalarına ihtimal 
yapı.lıdı.ğını bildiıııne-lı:tedir. var mıdır?. 

'26/'l:I j?eCCSİ. Alrnanyanm ce - Deniz bikimiyetiııde hava knv-
nuhu ııarbisi frlıeriııde uçan İn'R:i- vetlerinin ne derece müesııir ola
liz tayyarelerinin attıkları bom - hilMeklerini bir~ defa anlat -
baların hasarat nı:mıadıbnı ve ıruııtık. Deniz hakimiyetini sadece 

bir hava muharebesinde l:ı&r t....m- tayyarelerle temin etmek bugün 
liz tayyaresinin dii.şürüldiif(futi; için mömküıı görülmüyor. Fakat 

B kuvvetli bir deniz filosuna bir bilıd!inrıı<iktedir. ir Alıınan tayya-
resi de düşm~. bic tanesi geri ihraç hareketini himaye etmek ve-
clıöornemiştir. zifesi verilince o zaman iş de~ 

Diğo,r taraftan İn$1iz ııazete _ yor. Muvaffakiyet nisbeti hava 
lerinin ~i maliı;nata göre, hakimiyetinin derecesine bağlı ka-

t lıyor. Bunu Norveç harekatında 
~en salı gecesi t.alvanlar kendi gördük. İngilizler denizlere hakim 
tayyareleri i.izerine ateş a~ış - oldukları halde havacılıkta Al -
larorr. Bu h~ esnasında lıazı manları sindiremediklerinden ih-
sivil ahali ölıınüştiir. raç ameliyesini lazım olduğu ka-

İnıı!iliz ııazciıeleri, o gece Roma dar himaye edemediler. 
üzeninde hi~ir ~iliz ta:vıvare- Halbuki Akarenizdcki vaziyet 
sinin ucmadıinnı ya:zı:vorlar. Hatta böyle değildir. Orada İngilizler bir 
İtalya har<be gireliıdenberi !ıiç bir ihraç hareketini himaye etmiyor
in,giJiz tayyaresinin Roma üze - Jar. Yalnız deaiz hakimiyetini te
rine gitıınediii;ini ilave ediyorlar. min ediyorlar. 
Şu hale göre İtalyanlar kendi tay- - ıuaamafih İngilizler havacılıkta 
yarelerine ates aQIIllı'ilar ve her Almanlarla müthiş bir yarışa gir. 
ilci.sini de diisürmüslerdir. dikleri bn sıralarda bile Akdeniz 

İn,giliz tayyareleri de Tra'blus- ve Afrika göklerinde de dikkati 
ta Derne tayyare meyıdanı üre - celbedccek faaliyet göstermekte-
rinde vulma ııel«ı bir hava mu- dirler. Herhalde İnıri.lterenin ce-
hareJ:ıesin.de dört İtalvan tavvarıe- nuba tahsis edebildiği hava filo
sini hasara uğra1Jını,lardır. Yerde- larınm sayısı İtalyanlarınkinden 
ki beş altı tayyareye de tam isa- ~ok azdır. Buna Hğmen İtalyanın 
bet ohnustur. hava hakimiyetine sahip olduk.. 

Erilre'de Assal:ıa'da bahriye de- !arına dair emareler yolrlıır. 
ııolarına ve aSkeri hedeflere bom- Bu meseleyi de askerlikte müte-
balar atmışlwdır. arife haline cl!!en şu cümle ile ay-

İtalvan tayyareleri de Malta dınl,;ıtabiliris: 
üzcıine yeniden bir akın 'Yaıımalı: Bir si!Mıııı. hakiki kıymeti kul. 
i::tmnislcrse de İtlf?iliz avcı tay - !ananlara ,ııliı:a d.e,i.iair. 

SON TELGRAF'ın tarihi terrikaaı: 42 

Reşit Paşanın Hatıratı" 

ABDÜLHAMiT NASIL. DEVRiLDİ? 
Yazanlar: 

hkenaer t·. !;t.;RTt:LLI u~drı Hf'fil YllLAl<t\.lKAN 

Ben istipdadın derhal susmasını 
şiddetle istiyenlerdcnim 

- llcnim görüşüme göre, bu 
milletin boşyere kan dökmeğe ta
hammülü •·oktur .. Hatta içtimai 
bünyesi de buna müsait değildir. 
Türkçesi, Abdülhaınidin bir an ev
vel yıkılmasını lüzumlu görüyor
ıak, bu işi ordu kendiliğinden ya
pacaktır. Pek tabidir ki, otuz üç 
yıl bu devleti mutlak.i)etle idare 
eden bir hükümdarın eline hürri
yetin manivelası kolay kolay ter. 
kedilemez. Hele şu gencin sözle
rine bir daha dikkat edelim: cBay
kuşiar susacak. Söz bizimdir!. di
yor. Görüyor musun azizim? Söz 
ya bayk:.ısundur, yahnt bu gen
cin.. İkisinin ortası olamaz. Hem 
istilıdat söylesin, hcnı hürriyd ko
nuş.sun .. Bu olamaz . 

- Anlaşamıyoruz, Refik bey ... 
Galiba hiç de anlaşamıyacağız. 
Ben, istipdadın derhal susmasını 
şiddetle istiyenlcrdenim; liıkin 
hürri,·ctin - sizin tabirinizce - bu 
derece yüksekten konuşmasını 
tehlikeli buluyorum. Birini derhal 
susturmalı. Fakat, (;..._ekini de _ ica
bında - kolayca susmağa alıştır -
malı. 

Bu adam, hürriyet düşmanı mıy
dı?. 

Olimpos meydanında, halk 
tarafından mütemadiyen alkışla
nan genç hatibi susturmak istiyen 
bu adam kimdi?. 

Hangisi doğru düşüuüyordu? 
Manyasi zade Refik bey mi hak

lıydı7 

Yoksa, daima perde arkasında 
rol alal\ bu hüvi)·cti meçhul ve 
diktatör ruhlu adam mı doğru dü
şüniiyord~ı?. 
Bunları o zaman kim kestirebilir

di?. 
Hakikat şu idi: Olimpos gazi -

nosu önünde hep bir ağızdan ba
ğırır gibi, gökyü2ünü saran bin • 
!erce insanın sesi yükseliyordu: 

c- Yaşasın hürriyet.., 
İnsanlar (hürriyet) e o derece 

susamışlardı ki.. Bu galeyanın ö
nüne o gün hiç kimse geçemezdi. 
Hatla otuz üç yıllık tecrübesile 
Abdülhamit bile ı:eçemeıniş, hadi
sata uzaktan seyirci kalmıştı. 

* 93 meb'usan intihabatına 
bir bakış .. 

93 kanunu esasisini de Abdülha
mit iliın etınişti. Aradan geçen bu 
uzun yıllardan sonra, yani 1924 de 
kanunu esasi ilan edilirken de Os
manlı saltanatının başında ayni hü
kümdar bulunuyordu. 

Abdülhamidin şahsiyeti ve he. 
nüz Yıldız sarayında hükiimran o
luşu bize ati hakkında teselli ve 
ümit verıniyor, bilakis ileriyi gö
renleri kara ve korkunç düşünce
lere sevkediyordu. 
Yarın meclisi meb'usan açıla

cak.. nutultlar okunacak.. binbir 
entrikadan sonra, ya yine, o za
man olduğu gibi, Abdülhamit si
yaseti üstün gelirse, bu milletin 
akıbeti ne olacaktı?. 

İşte gözümün önünde, 93 ka • 
nunu esasisinin ilim ve meb'usan 
intihabatı şenlikleri resmi geçit 
yapıyor. Kıymetli dostum Osman 
nuri, o günleri ne güzel canlan • 
dırnıı.ş. Bir mukayese yapmak i
çin, o günleri şöyle bir gözden ge
çirelim: 

«Kanunu esasinin iliınından son
ra meclisi meb'usan azasının in ... 
tihabı muamelesi de öç ay zarhıı
da hitam bulmuştu. İntihap ma. 
liım olduğu üzere arayi umumiye
ile değil, talimatı muvakkate mu
cibince ve meclisi idareler mari -
fetile icra edilmişti. 1293 senesi 
martı iptidasında İstanbula budi
yet mesafeleri olan Bai:dat, Basra, 
Yemen ve Trablusgarp meb'usla
rından maada diğer meb'usin ta
mamen m~vasalat etmiş ve sülü. 
sanı ekseriyet hasıl olmuş idi. 93 
meclisi meb'usam altmış dokuzu 
ı:oüslim, kırk altısı gayrimüslim 
olarak 115 zattan, meclisi ayan da
hi 26 azadan mürekkepti. Meclisi 
11m1101j martın yedinci günü Dol
mabahçe sarayında Abdülhamit ta
rafından resmen küşat edildi. Şöy
le ki: Sarayın divan mahalli de
nilen cesim salonunun denize 
mukabil olan cihetine altından ma
mul ve zümrüt ve yakut ile mü.. 
zeyyen olarak Şahı İran tarafın
dan Sultan Süleyınana hediye e
dilen taht. vazolunmuştu. Tahtın 
etralında teşrifat programı mu • 
c.;biııce muayyen olan mevkile • 
rinde Şeyhiilislam ve vükela, n
lema ve rüesayi ruhaniye, ferik 
rütbesine kadar erkanı askeriye, 
baıi ricali dahi ilahi! olduğu hal
de bilfunum memtırini mülkiye ve 
adliye büyük üniformalarını !abis 
olduklaı:ı halde kaimen durııyor _ 
!arılı. Tahtın sol ta~afmda süfera 
icjA bir mahalli mahsus yapılmış 

idi. Meclisi umumi azası, sağda 
resmi üniformalı fı.)·an, solda si· 
yah elbiseli meb'usan olmak üzere 
tahtın önünde ahzi mevki etmiş
lerdi. Al ve sırma işlemeli ünifor
maları !ibis teberdaran dahi sa
lonun etrahnda bir daire t~ e
diyordJL Manzara cidden şairane 
idi. Herkes yerine gelip durduktan 
S(lnra tahtın üzerindeki örtü kal
dırıldı. Abdülhamit önünde teşri. 
fatı umınniye nazırı Kfunil bey, 
arkasında müşir üni!ormasmı !i
bis biraderleri Mehmet Reşat ve 
Ahmet Kemalettin efendiler ol
duğu halde salona girdi. Kendisi 
sade siyah elbise ve eline beya. 
eldiven giymiş, bir elinde okuna· 
cak nutku, dif;er elinde kılıcının 
ınurassa kab:tasını tutnıuştu. Ab
dülhamit tahtına gelip oturduklnn 
sonra nuku sadrazama, o da baş
katip Sait paşaya tevdi etti. 

Sait pa~a derhal okumıya ba~ • 
!adı. Yarım saat kadar dernm e. 
den kıraati müteakip alchisul C:u
alar edildi, o sırada şehrin nıahalll 
muhtelcfesinden ve karakol St"fa. 
ininden toplar atıldı. Abdülhamit 
hazıruna hafifçe bir selam vere • 
rek çıkıp gitti. J 

(Devamı vr.rl 

Bir çocuk on hcı 
metreden düştü 

Yenimahallcde otııran Talip kD:a 
3 ~ aHndaki Suna evlerinin 15 ııı~ 
re )·üt.sekliğindeki pencereden balıı 
makta iken, düşerek ağır surette 
yaralanmış ve Şişli hastanesine 
kaldırılmıştır. ) 

--o--

Bu sabahki trenle 
j 

gelenler 
Bıı sabahki konvansiyoneU. 1 

büyük Macar konserve fabrika •, 
!arı s:.Jıibi Fernant Kormoz şelırl.. 
ınize gelmiştir. Bu zat memleketi
mizde et ve konserve fabrika!~ 
açmak için tetkikaıta bulunmağa 
geldiğini, yakında da Macar kon. 
serve fabrikatörlerinden mürek • 
kep bir heyetin geleceğini söyle • 
miştir. j 

Ayni trenle Panteya isimli bir 
Çinli talebe de Sofyadan gelmiştir. 

--~-

Bir kız denize düştü, 
kurtarıldı 

Afıımedin idııt'€SindJld sandal 
Elıninönü tarafına gelirken. için -
de bulunan ve Galatada oturun 
İı;ak kızı Eıster denize d üsm ilşse ae 
kurlaclınıştır. 
~ 

Bir araba devrildi, 
bir adam yaralan 'ı 
Aı..n.ı•Pı Y edilmvular sıo.r:: '!ın-

da 54 numarada ot\H'an Yorııinın 
idm<>Si• .tt\ çift atlı arıiba Yen;.. 
köye doi!ru gjıcEılı:erı, tramvay 
d€lll06U öı:ıiiııde devrliim.<ı. mıiıa
non iiıst!inde bulurum kru:deşi Kocı 
yere Wsenık basından tehli.mli 
suret1ıe varalanmıs. ifade Ve!'C<Ui
:vecek halde hastaneve kaldırıl -
mıştır. 

1 Askerlik işleri 
327, 328, 329 Dogum• 

lulara 
F.m.inönü yabancı askerlik ,.,ııe~i.n .. 

dan: 
Talim mak..c;adile sevkeC:lecek 327, 

828, 329 do~umlulardan henüz Emi ... 
nönü Yal;l. &. r;ubesıne müracaat et
miyen yabncıların hemen ~ul:<'yc met. 
racatıarı aksi takdirde mtıracaat et .. 
miJenler cezalandırılacaklardır. ... 

Askere davet 
Eminönü ycrl As. şu.bcsuıd ·o. 
316 ila 33·3 dahil do)tumlu he -

nüz askerliİ!'İni yaoınamıs su ·ari 
suuJ.ına r.ıensup erat sevk cehle • 
ceklerinden 29/7/94-0 günü saat 
19) da şııbede bulumnaları ilan 
olunur. 

RASİT &lzA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

~8 temmuz pazar günü alqanıı 
Gedik.paşada Azak b.ıh<:"'-inde 

cOnlar t-rmlt mun.dm.u 
Kamedi 3 perde 

E. SADİ TEK 
TİYATROSU 

Bu gece (Taksim) Altmtepede y,,. 
rm gece (Beşiktaş) Suat parkı... 

.U:t.ır Kin 
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Kiiçük bir heves 
J (.eviren : S E M J 

iBav arif rvi Erenköyde herkes ı 
tanır. Zaten küçücük bir muhit oL 

nerken, yeuyeni j!araila e~i •köş
kün hali j!Ö:ıüne Histi. Kendi ken
disine: 

Sizi saadete götüren 

PUDRA 
RE N Gi N iZ 

Hangi•idir ? 

du2u için orada kim kimi tanımaz 
ki?. 

Ba"bedan kalma bir ~ vardır 
Yine babadan kahna lbes on ku
ruşu da ibankadadır. Amma bes 
on kuru.s diyip de ıı?eçmemeli! na
kit olarak söyle yirmi bin liradan 
fazladır. 

- Şu !bizim köskü bir boyıatsam, I 
h~r halde ivi olacak dedi 

Bugünkü at yarışları 

·En iyi tanınmış 
atlar sahada ! 

Arifinin karısı geçen sene öldü 
Çocuğu da yok. Koca köşkün için
de, evveldenberi evde hizmet e
den bir ahçı kadınla, ıbir de bah
çivandan başka kımseler yok. 

l!s'ki.den köşkün bulundu~ yer, 
bizi.:m bildi/!imiz (.'5'ki Erenkövtlü 
Fakat şimdi öyle mi va? Ta Bos
tancıya, daha ileriye kadar veni 
yeni, :kübik evler yanıldı. Bu semt
teki fılem ıbirkac sene iciooe çok 
dei?isti. 

Zarüıyi mest?ul eden en mühim 
f':esele, hergün caddeden eecen 
~~ sık otomobillerdi. 

Bir (JÜn kendi kendine düsündli 
ve söyle bir karar verdi: Kendi
sinden .daha asağı kazancı ve pa
rası olnn bu ;.adar insan· hususi 
otomobillerile hayatm tadını cı
ikarıyorlar da, kendisi ne diye çı
karmasın? 

Yaııça o kadar ihtiyar da dei?il
di. Kırk ycdi!:inde lbir adam! Ona 
sorarsanız. hatta «t?encim• bile der. 

Bir ırece kararını verdi, !hususi 
bir otomobil alaca'k. Bu oto1wJbille 
::::önül avutmak icin. kinıhilir !bel
ki de sevip tekrar evlenmek icin 

· bjr !kadınla tanısmak da müml<ün 
olabilir. Evet, evet. mutlaka hususi 
bir otoondbil almalı! 

Bav Zarifi ertesi eün. bu islerle 
vakın alakalı olan ar.kadaslarından 
birisi ile ,görüştü. Söyle iki kişi 
önde, iki ikisi aI1kada, dört kisivi 
ferah ferah ~ötürecck bir otomoibil 
almak ~in. ibirkac ver dolastılar, 
fiatta ımuta'bık kaldılar. " ·~ -

Zaten otmnobil aldıktan, ıgarajı 
yaptubktan sonra bu islere alıs -
mıştı. 

Hemen ertesi :ı?Ün ustalar en -
ihnkiı. Köskün ibastan asal?ı oem
beye boyanmasına balandı. 

Bahçivan da bahr:eve veni bir 
taravet verdi. Bav Zarifi, kısa bir 
zamanda ortahlrta husule ı?elen bu 
zarafetten son derece memnundu. 
Korrurular .da bu tahavvül.den do
l~vı ılrendisini rnetediyorlardı .Hat
ta bazıları: 

- Acaba Za..ifi Bev evlenmek 
üezere mi? diye pes l>erdeden bir
birlerine sorup sorusturuvorlardı. 

Hakikatte ortada, öyle bir evlen
melk meselesi yoktu. Fakat belki 
de olabilirdi. Bav Zarifi bu husus
da o !kadar istical .ı?östernnivordu. 
Köşk boyandı, icerisi badala -

nandı. Fakat ıbu sefer Zarifi, ev -
lenme.i?i düsümncktcn ziyade. kös
ıkün diğer civar köşklerle ibir mu
kayesesini y,aptı. Az cdk. tadilatla 
kendi köş'künün de ıküıbik olahi -
leceğil\e karar verdi. 

Havtli tbu sefer de animar aeldi. 
kalfalar ~ekli. Köşkün surası, :bu
rası bu.dandı, yerine 2enis l)ence
reler .kondu, teraslar yapıldl. • 

Yapıldı runnıa, bu sefer de tBav 
Zarifi evin eski üslup mo'bilvasmı. 
köskün kübik şekline vaıklstıra -
madı. Bütün eski bomUyaları su 
pahasına sattı. Yerine vine kübik 
bir alay csva aldı . 

Faıkat bütün lbtınlar val>ılıJi(en. 
lbankndan da 1ı>aralar mütemadi -
yen celkiliyordu. 

Nihayet ibir ırün Bav Zarüive 
bankadan sövle ibir mektup 2clrli: 
· Cari bcsabnz elli lirava inmis
tir. Hürmetlerimizle arzı malu -
mat ederiz.• 

Beş koşu yapılacak, bugünkü 
bahsi müştereklerin çok hara

retli olacağına şüphe yok 
B\U?Ün İstanbul at mevsiminin Kıc.nisarj, Tmıru, Dandi, Yatamm, 

üçüncü y~ı Veliefendi çayı - Taşpınar, Abin, ismindeki atlar 
ru:ııda yapılacaktır. G«en haftaki arasın.da yapılaca'ktır. 
looşula.nian sonra bu hafta varıs- BEŞİNCİ KOŞU: Dört ve daha 
lara ,girecok atlann ivi hazırlanı.sı yukarı yaştaki halis kan Arap a~ 
ve adetlerin "'<>i?almıs bulurunam Iarına mahsus olup hcndiıkaplıdır. 
b~ü müsabakaları bir kat da- Mesafesi 2200 ımetro olan bu ko-
ha zivade hevecanlastıracaktır. şleya Yüksel, Karakus. Vural, 
~ünkü aoosuıara şu atlar .rri- Can, Ymnan, Ünlü adındaki atlar 

rece.ktir: igtirak edecektir. Üçlü baıhsi müs-
BİRİNCİ KOSU: Ü~ :vasındaki terek 3 - 4 - 5 inci koşularda iikili 
halis kan Arap taylarına mahsus· bahis ıbesind koşuda çifte bahis de Fena renkte bir pud-
satıs koşusu oluıp 1400 metre me- ÜQÜncü ve dördüncü koşular a ra, yüzünü:re cmakyai-
safede yanılacaktır. Buna Sava, rasındadır. lanmıs• ve çirkin bir 
Tuna, Turhan isminde üç at isti- TAHMİNLER manzara rverir ve sizi 
raık edecektir. Birioci koşuda İsmail Hakkı daha vaşlı ~&s~rir. En 
İKİNCİ KOŞU: Oorik /bayırı ko- Tekçeden ümit vardır. Fakat Sa .muvafl'k re112i bulma-

susu namile yapıl.ııp buna simdive vavı da tercih etmemek nnü.mkün nm Yeı!fıne çaresi, yü-
kaılar kazançları 45-00 lirayı bul- olmuyor. zumıwn bir tarafına 
ınızyan üç ve daha vuıkarı yaştaki İki~ci ko.şuda Lutfi Karaasma bir renk ve diı?er tara-
yerli yarım kan İnıtiliz tayları ıri- nın Nirvanası ile Prens Halimin fına başka renk pudra 
roceıktir. Bunun mcsfcsi 1600 met- Poyrazı arasında çetin bir mi.lca tecriihc et.mo~dir. Bu 
redir. Buna Povrnz, Berceste. $eh- dele olacnğ'ı anlaşılıyıor. Diğer at tecrübeyi Tokalon pud-
naz. Mehliıka1 Tasvir, Nirvana, Ne- lar da yüksek .kıymette oldukları rasımn .vem ve caziıp 
rirnan V'C Fru-F:ru cdında dokuz için bu koşu zevkle seyredilecek renklerilc yapınız. Bu 
at Jtirecektir. tir. veni renıklcr l!avet mo-

ÜÇÜNCÜ KOSU: Üç ve daha ÜQilncü koşuda, amatörler ken. dem «Clı.romo6ooPC• 
yukarı yaşta ve bu koşuya ka - dilerini göstereceklerdir. cMart> makinesi sayesinde ka-
dar 2500 lira ikrmniycyi doldu - ile cMis> den birincilik umulur. nstırılımstır. Sihrfuniz 
ra.mıyan halis kan İJM?iliz atları Dördüncü koşuda, Tomru da in- bir göz. hemen kusur-
ıtirecElktir. Centilmen 'koşusunun sanın gözü kalıyor. Abimpüro ile suz bir itina ile renkleri 
mesafesi 2000 metredir. Buna Şı.p- Taşpınar da hafif sıkletleri dola- intihap eder ve artık 
kap, Parista. Martbir, Gürayak, yısile kazanabilirler. canakvailanmıs• man-
'illtois, Mis ismindeki altı at işti- BAHSİ MÜŞTEREKLER zaraya nihayet verir. Cilt ile ıra-
rak edecektir. İkili bahis beşinci koşuda, çifte Yet _güzel bir tarzda imtizaç eden 

DÖRDÜNCÜ KOŞU: Üç ve da- bahis üçüncü ve dördüncü koşu a bu pudra adeta tabii gibi goote -
ha yukarı yaştaki halis kan İngiliz rasında, üçlü bahis üçüncü, dör - rir. Tokalan pudrası hususi bir 
taylarına mahsus olup 1800 metre düncü, beşinci koşular arasında usul da:bilimle •Krema köpüi!ü• ile 

!Nihayet otamdbil alındı. 
Alındı mmna, buna bir de So

för lfızım! Şoförü bulmak güç bir 
şey <>lmad.ı. Ayda elli lira ... 

Kücü:k bir heves yüzünden Zarifi 
parasız .kaldı. Otarnobil var. köşk 

mesafede y::vpılacaktır. Bu koşuya oynanacaktır. karıstırılımıstır Bu sayede bütün 
_ __ _,ı:ıı::i:ı=ııı:=-========-=::::::ıı::==-===-===-=:::::ııııc:ı:== _gün Sbit kalır ve ne vaanur ve 

Bay Zarifi biı1kac eün. canının 
istedi~ yerlere doi!ru ı?edntiler 
yaptı. Şoför de hos. ivi ahlaklı bir 
adamdı. Yalnız Zarifinin ibank~da 
bes on ~ası oklui!unu öğrenince. 
bir 4!Ün (!Öyle söyledi: 

var, külbi:k esva var amma. simdi 
soförün maası. ımutfa~n ihtiyacı 
bir mesele olunca i<= dei!isti. 

Yine ayni nizam dahilinde ev
vela şoförle otoııno'bil. sonra Jtü
b.iık eşya, daha sonra da iltöSk sa
tıldı. 

Bay Zarifi bir evvam bu para 
ile t?eçinıdi amma. si:mdi kendisini 

lstanbul ikinci icra 1 rüzttardan ne de fazla terleme -

l l!_'
ac:'\.LB~ den ıkat'i"en müteessir olmaz. He-

memurluğun dan: .-~-.-~ men- bugünden Tokalorı pu<lrasını 
_ ___ __ _ _ tecrffi>e ediniz. Teninizin ı?Üzcl -

Kartal civarında Maltepe yalı leştiğini ı?Örece'.ksiniz. 
boyunda 54 No. lu evde mukim 
iken halen ilmme~ahı meçhul 
Cemile Firdevs: 

Hazinenin zimmclinzide 37 /2679 
No. lu dooyamızla alacaQ:ı olan 1561 1

- Dalga Uzunluğu: -] 
1648 m. 182 Kc/s. 120 Kw. 

TAP. 31.7 rn. 9465 Kc/ s.120 Kw 
T.A.Q. 19.75m. 1519S Kc/s. 2<!.!!!: 

Bayanlara ve Baylara 
Mahsus Mevsimin 

- B~eniz müsait ... Şurava kü
çücük bir ~araj yaosak, neıkadar 
iyi olur. 

ırormevin. 
··---~-~-~ __ .,.. ___ .,.__ ....,s~~~·_...,· lfra 70 kuruşun temini tahsili için 18.- PrOQTam 

Kıymetli kumaşları 
Fincancılar Rizapaşa Yokuşu 
Şark Han altında 25 No. daki 
mağazamız Sultan Hamam 
Vasıf Çınar caddesinde 123 

Öyle ya!. Tombul olur da, hiç 
~lmazsa iküçücük bir garaü ol -
maz mı? 

Hemen ertesi ~n. yapıcı kal -

1559 Hicri 1 
Cemuiyelihir 

22 

1356 Rumi 
Temmm 

1.5 
falarla J?Ör.Usüldü. Bahçenin mü- 1940, Ay 7, Gün 210, Hıdır 84 
nasfJ> bir ıkösesinde bir de earaj in- 28 Temmuz 1, A-;;;ZA~R;.... __ 
şa.sına başlandı. V k• 1 Vuat. Eaan1 

Bu vaziyet Zarifinin de hosuna a ıt er ~. Da. Sa. Da --ıtidivordu. Çünkü .konuya lk.omsuva 5 52 9 22 
&()yle bir Jtöriinmek vok mu ya? Güneş 

13 20 
'4 S) 

Garaj yapıldı, otomobil içeriye ~~~edi 17 17 g 47 
alındı. Soför için de ıbir odacık va-
JW.dı. Ala! Bay Zarilfinin ne za - Ak.sam 20 30 12 00 
man canı bir C?ezintive çıkmak is- 1 Yatsı 22 22 1 51 1 
terse, otomdbil hazır! İmsak 3 47 7 17 

Bir ııffin yine bu iı;ezintilerdcn dö- ------------• 

127 Yazan: l\L SAl\Iİ KARAYEL 

Papa, Venedik elçisinin Mısırda bazı 
dolaplar çevireceğinden haberdar olmuştu 
Papa elçiye yalanda Sultan Be- malarından bilistifade İtalyaya 

yazıttan da bir elçi g()leceğini söy. taarruz im.kfınlarınt elde etmiş o-
ledi. lurlardı. 

Papa, Türklere ehlisalip sefer i Venedik hükumetin.in Mısıra 
hazırlamakla meşgul iken, Vene- gönderdiği elçisi Cem Sultanın va-
dik hükumeti hem Papaya müzahir lidesile ancak iki kere konuşabil-
oluyor, hem de lstanbuldaki bal - misti. 
yosu ile Sultan Beyazıdn Cem Sul- Çünkü, Mısır Sultanı Kaytbay, 
tan hakkında mnl\ımat ,·ererek Şehzadenin validesine şu yolda 
Türk hükumeti ile bozuşmamıya ricadc bulunmuştu: 
çalı~ıyordu. _ Venedik elçisi hainin biridir. 

Venedik hükiımeti Mısıra da bir İki vüzlüdilr. Sultan Beynzıda ma-
elçi göndermişti. Bu elçi, ile Cem !Um.at ajanlıi:'l yapan bir ndnmdır. 
Sultanın validesilc muhabere te- Onunla miinnsebatta bulunma • 
sisino muvaffak olmuştu. manızı tavsiye ederim. 

Venedikliler, bir yandan Türk- Tam bu sıralarda Papa da Kayt-
lere jurnnlcılık ediyorlar, bir yan- bayin müzakerede bulunmak üzc-
dnn da Papalı aldatmağa ,.c ehli. re l\lısıra bir elçi yolladı. 
53lip işlerinde beraber oldukl::ırını Papa, Mısıra elçisini aleliıcele 
söylüyorJardı. 14~aka1, Papa Vencdik hükumeti- göndcmıişti. Venedik elçisinin o· 
niıı tuttul,'tl hareketten mallımat- rada bir takım dolaplar çevirdi -
tardı. İşi idare etmeğe çalışıyordu. ğinden ınalUmnttar olmustu. 
Papanın en ziyade ürktüğü l\la- P~panın elçisi, evvela Rodosa 

c::nrlardı. gidecekti. Çünkü, Mısır Sultanı 
?tlacarlar, Türklerle akdi musa- Ka~1bay Sultan Cemi Papanın e-

liha ederlerse vaziyeti yüzde yüz linden almak için büyük para va-
tehlikeyc düşerii. itlerinde bulunuyordu. 

Türkler, Macarların taarruzun· Kaytb~ ~ vasıtasile Papa. 
dan ve Bumeli üzerinde rahat dur- ya Cem Sultanın kendisinP. t.>-"H-

tahtı hacze alınan Galatada Kara-
lbaş mahalle6inde 4 ünoi.i Dere so
ka~ındaki j!avri menkulünüzc 
1322 lira kıymet talkdir edilmiş -
tir. Bu hususta 'bir diyeceğiniz 
varsa icra mere.iinin ikararı mud
binoe 20 JtÜn icin& usulü daire-
sinde ait oldufru makaıma müra
caatınız te'bliği muilctazi zabıt su-
reti makamına kaim olanak üzere 
ilan olunur. 37 /2679 

Sahibi ve neşritıatı idare eden 
B~ muharriri 

ETEM İZZET BENİCE { 
Son Telgraf l'tlatbaası 

mi için tam altı yüz bin lira teklif 
etmişti. 

Kaytbay ayrıca Cem Sultanın 
validesi tarafından da altını~ bin 
lira tediye olunacağını bildirmişti. 

O giin için bu para büyük bir 
yekündu. llclc, f ıknra Papa hü -
küıneti için muazzam bir yek\ındü. 

Papanın elçisi, Rodos şövalye -
lcri beyi Dübossona l\lısır Sulta
nının vereceği paralan söylemcğe 
memurdu. 

Şövalyelerle bu verilecek mu
azzam para üzerinde .konuşula -
caktı. 

Dübosson para meselesini işi • 
t ince nıüzakereye muvafakat ede
cekti. Bundan başka Papanın bu 
altı yüz altmış bin altını şahsına 
hasretmiyeceğini, ehlisalip sefer i
nin icrası irin donanma hazırla -
mıya ve asker toplamıya teşebbüs 
eyliyeceğini anlatacaktı. 

Papa, evvelce hıristiynn hüku
metlere yolladığı emirnamenin ce
vabını verecek, bu cevap gelinciyc 
kadar Rodos şövalye beyi Mısır 
Sultanile müzakerata haşlıyacak, 
bunwıla beraber Papanın muva -
fakatini alnından IJir karar ver • 
miyecekti. 

Şayet Dübosson Pnpanın bu 
teklifine muvafaka t etmezse, elçi 
bunu derhal Papaya haber vere -
cekti. 

Papa, bütün bu tedbirlerle meş
gul iken Venedikte de çalışmak -
tan geri durmuyordu. 

Macar kralının te.ldifatı gayet 
gizli tutuluyordu. Faluıt, böyle ol
makla beraber etraftan yine ha. 
herler alınıyordu. 

A'O..waaıı ' 'U) 

18.05 lspanyol musikisirui~•) 
muhtelif parçalar (pl. 

18.45 Radyo caz orkestrası. 
19.30 Tii.rk müziği 
19.45 Ajans haberleri 
20.- Halk türküleri 
20.15 Fasıl heyeti 
20.45 Konuşma 
21.- Müşterek şarkılar 

21.30 izahlı bir opera - Manon 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Spor servisi 
23.- ·Cazbant (pl.) \ 
23.25 Yarınki proqram 
23 .30 Kapanış 

1 s:~~!~~~~:i,~~~w.J 
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iDEAL DAKTiLO 
İdeal da:ktilıo kursunun ye

ni devresi açıldı. Dört a,,.Ua 
diploma vennekte devam e
diyor. Almancadan türkçevc 
tercüme da:hi yanılır. 

(~ 1. SIZ KiM? I ~ J! 
Yazan: lskender F. SERTELLİ Ask ve macern romanı: 7 5 

Cemalin muavini, Nerimandan 
lbu izahatı alınca, köşkü dolaşmı.ş, 
her köşesini yeniden ara~. hiç 
ibir ize tesadüf etmemişti. 

Sivil lroıniser muavini, bahçeye 
çıkınca, yanındaki köşkün kapısı 
önünde dolaşan ihtiyar bir kadın 
_gördü .. Yanına yaklaştı: 

- Hanımefendi, siz bu taraflar. 
da mı oturuyorsunuz?. 

- Evet. Bu köşkün sahibiyim .. 
- Sadi beyin annesi misiniz yok-

sa?. 
- Evet. Niçin sordunuz? 
- Neriman hanımın köşkünden 

ibiraz evvel birisi gitti mi diye so
racaktmı da. 

- HırSJ.Z falan mı arıyorsunuz? 
- Hayır. Herhangi bir ziyaret-

çinin bu sabah Neriman hanuna 
_gelip gelmediğini anlamak istiyo
rum. 

İhtiyar kadın hayretle baktı: 
- Vallahi, yarım saat önce şair 

Şehsüvar ibeyden başka, köşkten 
çıkan birine raslamadım. Eğer 
ben içeride iken gelip gidenler Ql
duysa, bilmem ... Kimseyi gör -
medim. 

Polis memuru !birdenbire ibey. 
nindcn vurulmuşa döndü: 
. - Tamam .. Tamam .•. Kfıfi, ha
nımefendi! Ben de onu an.yordum. 
Demek ki, biz bahçede iken, o. .. 

İhtiyar kadm, ımeınu.n.ın sözünü 
kesti: 

- Evet o, arka kapıdan çıkıp 
gitmişti.. 

- Elinde birşey var mıydı?. 
- Ufak bir çantası vardı. Ko -

!unda da pardesüsü. 
- Ne tarafa doğru gitti?. 
- Arkn kapıda bir otomobil bek-

liyordu. Ona bindi .. Bağdat cad
desine doğru gitti. 

Cemalin mu-avini derhal Neri
man hanımın yalWla çıkarak, bah
çed.e duyduklarını anlatmış ve 
t elefonla meseleyi Kadıköy polis 
karakoluna bildirmişti. Memur, bu 
tedbiri aldıktan sonra Cemal be
yi de ar~a da, Cemalin nere
ye ı.rittiğini öğrneroemişti. Acaba 
şair Şehsüvar Kadıköy iskelesine 
mi inmişti?. Yoksa Anadolu ya -
kasında bir başka semte gidip 
saklannu.ş mıydı?. 

Bunu anlamak kabil değildi. Me
mur köşkten çıkarken, Neriman 
hanıma: 

- Aman hanımefendi, yeni bir 
hadise olursa, müdiriyete heımcn 
telefonla bildiriniz.. Zira bu iş, 
yüzümüzü karartacak bir safhaya 
girdi. Polis müdürü zaten bizi her 
gün haşlayıp duruyor .. Bunu da 
duyarsa, vallahi ıkoğar bizi. 

Diyerek Göztcpcden ayı:ıld.ı. ... 
Nikah neden geri kaldı? 

Aradan bir hafta geçmiaij. 

--~~.::.--~-- -- . ·~-

Devlet Demiryollan •• LimaDları lıletme 
U. İdareıi ilanları 

Muhammen bedeli (2670) lira olan 500 adet tren §Ofajı jçin 15stiktcn itti 
borusu (6/8/1940) pazartesi günü (10,30) da Haydarpaş:;ıda Gar binası dahuıııııl 
komisyon tarafından açık eksiltme usulile saiın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (200) lira25) kuruşluk muvakkat teminat ve~ 
nwıwı tayin ettiil veııaUU.. birlikie eksiltme eQnü saatine k adar komisyona ~ 
racaatıan llzımdır. 

_ Bu işe oit şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. ~ 

Sümer Bank Birleşik Pamuk Jpligi ve 
Dokuma Fabrikaları Müeaıeseıinden: 

25/7/1940 perşembe günü saat H de b irinci vakıf ban birinci katwlti ııı 
essese merkezinde ihales i kapalı zarfla miinaka.'!aya konulan, Gümrük ~ 
ve tahliye ve nakliye işleri hakkında mezkıir gün ve saatte yalnız bir f~ 
dan başka müracaat eden bulunmadığından talibi uhdesine ihalenin 8 ~ 
194-0 perşembe günU sat 14 e talik olunduiu taliplerin miJracaatlan ilfın olıl' 

__ <8_606) ff.:, ! 1 

M 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük· i 

Cari Hesaplar . 

iKRAMiYE PLANI 

l.K.KAMH' ü..r.iU : 

1 adet 2000 liralık = 2000.- ur• 
3 "' 1000 "' = 3000.-- ,, 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 2!>0 • = 3000.- ,, 
40 • 100 • = 4000.- ,, 
75 "' 50 • = 3750.- ,, 

210 • 25 • = 5250.- ,, 

KC4ideler: ı ıubat, 1 maydf 
1 ağustos, 1 iltiaciteşrin tarih· 
lerinde yapıhr. 

-,ADEMİ İKTİDAR· 
'v• aaa.a•V•IEKLUUNa' .. 

HDRM.DBIN ,.. _ 
Tabletler! her eczanede• bu lun llt. 
~ , ~,,. .. - ~ .... 

ıPo.U kutuıu 1255) Galat., lataııbul .....,._.., ,,.. .. . , 
J.. Reçete tıe satılır 

Bir sabah Sadi ile '.Nebahat, k.öş
:kün bahçesinde otw·uyorlardı. 

Sadi, dindeki kahve fincanını 
masanın üstüne bıraktı: 

- Şu Şehsüvar meselesine tıe 
dersin, Nebahat? 

- ~e mi diyeceğim? Her za -
manki dediğimi.. 

- Şehsüvarın hırsız olduğu fik
rinde misin hala?. 

- Şüphesiz .. Hem de bayağı, 
dolandırıcı. sahtekar ... Daha ne 
diyeyim? Mahir lbir hırsız ... 

- Hem bayağı dedin, hem de 
mahir diyorsun! Bu verdiğin hü.. 
kümlerde bir tezat yok mu?. 

- Hayır. Bayağı diyorum: Çün
kü, aşk perdesi altında hepimizi 
ve bilhassa annemi kandırdı. Sa
de gerdanlı.kı değil, annemin yü. 
züklerini, küpelerini de çalıp git
ti. Mahir diy.orum: Çünkü, bu işi 
büyük bir meharetle yaptı. O ka
dar ki, polisi bile iğfal etti. 

- j3en hala, şu senin gerdanlı
ğının onun tarafından aşırıldığına 
kani değilim. Elde hiçbir emare 
yok. 

- Ya annernın son çalınan mü. 
cevherlerine ne dersin?. 

- İvi amma, o gündenberi Se
her de meydanda yok. Annenin 
tuvalet aynası önündeki mücev
herleri kimin çaldığı bence ma -
lfım del?il. Sc.her mi çaldı, Şchsü
:var mı?. 

- Yıldınm Cemalin gö:ıile ba
karsan, müce~leri Şehsüvar 
çalmıştır. Hatta onu zehirliyen de 
odur. Annemin mikevherlerini 
çalmasaydı, kendisini zchirleme
j;e limım ~müydü?. 

- ·:Qer'bö}te ise, sadece ~ 

bir hırsız demek kafi değil.. /\~ 
zamanda müthiş bir canuvarır1.,.. 
demek lfı..zım. 

- Artık sen ne dersen de. 13~ 
ona, ilk gördüğüm gün hük111 
:mü vermiştim : Bayağı, mutab:P' 
bıs, riya.kar bir ada in. 

- Arkasından atıp tutuyorııı: 
İstediğimiz hükmü ver iyoruz. fS 
kat, ortada bir acı haki:irnt var. 

-Nedir o?. 
- Ne olacak?!. Elde delil, e'Jl'l~ 

re yok. Polis takipleri netic~~!' 
kaldı. Yıldırım Cemal, her işi sıl ıJ 
atle meydana çıkardığı halde, lı 
meseleyi kağnı arabasile takiP ~ 
diyor. İnsan, vicdanı.na danı.şı~;i, 
ıkat'i bir hüküm vermekten çekJJ" 
yor doerusu. d-

- Sehsüvarın hırsız oldu~ '· 
hala tereddüt ediyorsun, derne:~-
0 halde sana, onun !hatırımda 
lan bir felsefesini tekrarlıyayı1l1' 

Müstehzi bir tavırla okudu: iJ1L 
c- İnsan, şahsi ımenfaatıer !I' 

herşeyden üstün tutmalıdır. J{C 11, 
di menfaatini, başkalarının tlll~ıı· 
faatine tercih etımiyen adam. ... 

d . ·O• 
yatta muvaffak olamaz!> ı:> . , 
Nasıl, beğendin mi bu felsef eY!1a, 

Ve birden, ciddi bir tavırla 1 

ve etti: il' 
- Böyle bir adam, dostlarını :c

zara çı.karmakta, haysiyet "eeJet 
refini kirlelmt.4rle tereddüt 

'? 
mı.. ~ 

Sadi kendini tutamadı .. J{o 
bayla ~meğe ıbaşladı: ,, 

- Zavallı Şehsüvar .. şnndi 5 

na a.cıyorwn işte. f' 
Nebahat ~!arını çatarak sO 

<hı: ) 
<Devamı 1)01. 


