
ı:--

SAYISJ r · 

1 KU~Ş 1 ·--

SALI 

30 
TEMMUZ 1940 

SAYI ı 1221 Telefon: 8af!llnharrir: 208%7 - İdare Müdürü: 23300 
İstanbul Nuruosmaniye No. 54 En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: YIL: 4 

ETEM İZZET BENİCE 

Balkanlar vazi
Yeti biraz daha 
tQvazzuh ediyor 

Mihvercilerin Romanyayı 
kendi ellle kendi gutla&ını 
sıkmıya sevketmiye çalış -
tıkları ve bu şekil ile her
hangi bir ihtilat imkanını 
önlemek istedikleri açıkça 
anlaşılıyor. 

Yazan: ETEM İZZET BENİCE 

Sabburgdaki siyasi faaliyetin 
"1csnet ve hedefi sızıntı halinde 
gelen haberlerle biraz daha ta vaz
ı~h etmiş bulunuyor. 
.,, ı\lman devlet şefinin burada 
"Omanya, Bulgaristan, Slovak 
ba~vekilleri ile Japmış olduğu 
"1til8katların ve daha önce Macar 
llaşvekili ile görüşülen meselele
rın iki hedefi vardır: 
1- Aımanyanın iktısadi ve sL 

l'asl menfaatlerini korumak. 
. 2- cenubu şarki Avrupasmdaki 
•lıtitafları yatıştırmak. 
Almanyanın iktısadi ve siyasi 

llı~nfaati malllmdur. Tek cephe 
"'•rinde çarpışahilmek, harbi bir 
r•liceye bağlıyabilmek için Bal-
an!ardan emin olması siyasi he

defidir. Bu faaliyet içinde Balkan 
devletlerini totaliter rejime bağla
rak ve binnetice kendi nüfuz ve 
•~dı emri altına almak da vardır. 
lktısadi menfaate gelince, Al -

~a.nyanın kış gelmeden önce harbi 
t •tırobileceği hakkındaki zannı 
~bakkuk etmemiş ve planı altüst 
~ ıııustıır. Binaenaleyh harp bu 
ış da devam edeceğine göre Al

llı~nyanın bir in önce kışı geçir
:1Ye hazırlanması icap etmekte. 
~r._ llu itibarla Balkanların iktı
lt dı istismarı Almanlar için bir 
llı~t daha ehemmiyet iktisap eyle
s· 1\tir. Balkanların buğday tane
,,111den itibaren her nevi toprak 

•.ah- ıllerini Almanyaya (ekmek 
ll'~nün başlıca faaliyet mevzuu 
Q Dıuştur. Bu itibarla Almanya 
d alkanlarda iktısadi menfaatlerini 

.e koruuıak ve tesis eyJeınek va· 
ııyetindedir. Ancak, Balkanların 
l'llıat rahat çalışıp her nevi ıııab
&tılJerini Almanların istekleri daf ilinde verebilmeleri de Balkan. 
trın mutlak sükununa bağlıdır. 
,:albuki, bu sükfuı .Macaristan -
t •manya - Bulgaristan arasındaki 
•0 .Prak ve ekalliyet ihtilafları yü
~nden zaman 'llJman tehlikeye 
ll'ır nıek tedir. 

11 
işte, şimdi Almanya ve İtalya
uı bu tehlike ihtimalini bertaraf 

:tnıek istedikleri görülüyor. Bu
uıı da iki yolu vardır: 
:: Tarafları ikna ve irza yolu. 

Ilı Emir ve kumanda altında 
~cbur etmek yolu. 

<! llıinci yol, yani emir ve kuman
! a ~olu tehlikelidir. Çünkü evve. 
i'llıirde fedakarlığa icbar edilmek 
~t~enlerin silahla mukabelesini 
i.Jı .'!k edebileceği gibi bir takım 

lılatıarı da davet edebilir. 
ğ; •D. N. B •• ajansının bir tebli
ı/~en bu yola gidilıuediği ve 
y 1~ 1lnıiyeceği ve bilakis birinci 
e~· Un, ikna ve irza yolunun tercih 
Vaıl_nıekte olduğu anlaşılıyor. Bu 
g zıyette de Romanyanın kendi 

1 ırtıağını kendi elilc sıkmak yo
hUna sevkedilmek istendiği sara-
atıe anlaşılıyor. 

1 1Aıınanlar, l\tacar ve Bulgarların 
,
8 •plerini herhangi bir ihtilata 
•e s'l ' h ı Ilı. ı a pat amasına fırsat ver -
t •den tahakkuk ettirebilmenin 

1?k Çaresini Romanyanın kendi 
t~z~ ve kendi muvafakati ile is
t nılen yerleri Bulgarlara ve l\1a
dartara bırakmasında bulmuşlar _ 
ff. ır. Şimdi bunun teminine sarfı 
b~Yret etmekte ve Romanyanın 

uy--k bü ~ harp sonunda haksız olarak 
y YUmijş olduğunun havasını 
9vnıaktadırlar. 

t llesarabyayı Sovyet Rusyaya 
n'~eden ve bu terki yaparken 
ı.:: gar ve l\tacarlarm taleplerine 
lıı rşı mukabeleyi tasarlıyan Ro • 
lıı anyanın şimdi Alman ve İtalyan 
tı aııevrası karşısında ne yapaca
taııı bilrı;ıiyo~uz. Acaba, Bulgarla
Va Dobrıceyı, Macarlara Transil
oı .ııYayı hakiki sebebi ne olursa 
h,~un zahiri ve hukuki şeklile ve 

""sn·· · lııı _urızası ile terketmek yoluna 
oJu lrıdecek, yoksa her ne pahasına 
lııe~a ols~n t_ek karış toprak ver
lali .ek,_ mulki tamamiyet ve istik
Yol nı sılabla müdafaa eylemek 
llıu~ııu mu tercih eyliyecek?. Bil. 
İçin ~bele Bulgarlar ve .\Iacarlar 
llıan e v~rit olan sual şudur: Ro
llıa/.a hıçb!r fedakarlığa yanaş
old '.t1 takdırde mevcut vaziyetin 

Usu "b· d lıaıa k gı ı evamına mı taraftar 
llıilllea lar, yoksa her iki devlet de 

taleplerini tahakkuk ettir-

l 

BU SABAH PARTiDE HAVA iŞLERiMiZ 
iÇiN BUYUK BiR TOPLANTI YAPILDI 

inguız tabrikalarında harp ımalatına son derece hız verııaı 

Italyanlar Şarki ROMANYA YA Sovyetler deniz· 
afrikada taar- lSEYLÜLEKA- de Japonlar 
ruza geçecek DAR MÜHLET kadar kuvvetli 

l Yazısı 
3cüde] 

Polis olmak 
kızlar isteyen 

çoğalıyor 

]Kunduracı ve maran
igoz esnafının vergileri 

Tabanca atışında er
kekler arasında birinci 

gelen bayan l 
Za'bıta mesle~ine karşı ııenc kız 

ve kadınlarımızın ra ö·betı ı!litli'kçe 
artmakta, palis olmaık istiveıı kız
lanrrıızın sayısı ooiialına:ktadır. 
Serkoınsier, muavin ye palis rüt
besile çalışan kız ve kadınlar da 
kaçaıkcılıık, üfürükçülük, ··anke -
sicilik ve emsali isleroe mU\·affa
J<ivet gösteı:ıctikleri gibi, ta'banca 
atışında da dereoe kazanm::d<tadır
lar. 

Bu meyanda ~nlerde Ata -
türk kôprüsünün Aza11kapı ba -
:ıında 45 kilo morfin ve eroinle 
,-akalandığını ha!ber verdiğimiz 
Mustafanın deroestinde de genç 
bir kadın palis mühim rol ovna -
mı~tır. Kendisine "en, ştıh bir bar 
artisti süsünü veren bu kadın ıxı
lise il.şık olan Mustafa her şeyi an
lat.mı..<tır. thtısas kumlarında da 
1::0 zabıta memuru arasında iki 

Bu sabah maliye vekaletı~nden 
alakadarlara tebligat yapıldı 
Şchrin1izdeki marangoz atelye

lcri ile ağaç sanayii işlerUıdc (a
lışanların vergjJeri hakl~ııı<la bu 
sabah ~lnli)·e Veki'.ldi.,den ala
kadarlara yeni bir tebl iga t yapıl
mıştır. Marangozlar cemiyeti ka
tibi umumisi Funt Tezel bu hu. 
susta bir muharririmize şu izahatı 
vermiştir: 

•- Yeni kazanç kanunu ınuci· 
bince ıı:ay·risafi varid"tı 2000 lira
ya kadar olan yerlerde çalışan 
teknıil n1arangoz işçileri temınuz 
sonuna yani _}arın ak~ama kadar 
vergi karnesi alacaklardır. 18 ya
şından aşağı çırakların da karne
ye tabi olup olmadıkları hakkın -
daki istilamımıza karşı bu sabah 
Maliye Vekaletinden alınan ce -
vapla 18 yaşından aşağı çirakların 
dahi vergiye tabi oldukları bildi. 

ı 
rilmiştir. Binaenaleyh yarın ak
şama kadar bunlar muhitlerindeki 
n1aliye şubelerine mi.i.raraat edip 
karne almazlarsa 5 n1isli ceza \.C
rcceklerdir . .. 
KU. DURACIL.~RIX ''ERGİLCRI 
Diğer taraftan az ist;i çalıştıran 

ve beygir ku\'\'cti de mal~ dut olan 
kunduracıların da \'Crgi.H tabi tu
tulmaları :viizünden birçok iuaJat
haııelerin knpanmakta oldui:ıı hnk
kındaki şikayetlere karsı defter -
darlıktan su İ7ahat \·eriln1istir: 

- 10 i~çi 'c 5 beyglr kı.:n·cti 
motörle çalışan kuncforacılar is. 
terlerse maktu vergiye tahi tutu
lurlar. Bu tnkdirde defter tutma 
mecburiyeti de yoktur. Bu yıl i
çinde götürü vergiye tabi tutul
malarını ten1in için icap eden tet
kikler yapılmaktadır . . 

Şimdiye kadar bekte- l . 
diklerinin sebebi ne imiş Bu garıstanın ve 

Baltık Sovyet filosu 
kumandanının beyanatı 

~~~- POiis birinci ve ikinci olmuş- ya r 1 m 
Bavan İllıan isminde bir ı:ı<>Lis 

de tabanca atıslarında cı'ke<k ıxı
lisleri l'ecİP birinci o1mustur. 

ilo ispirto 
içen birisi çıldırdı 

Londra 30 (A.A.) - Fölkişer 
Beobahter aazetesi, İtalyanların 
niçin Afrlkada mühi.I!' neticeler 
almalk istemediklerini okuyucu-
1...rına izah etır.ıek lüzumunu hls
setrniştir. 

Bu yazının hulasası dün Moskova 
radyosu ile neşredilını ;tir. Gaze
te divor ki: 

•İtal-·--'· - bütün şaul Airi -
kada İn<tıltereve kan.ı harekete 
ıreçeceklerdir. İlklim şartları son 
derece "avri müsaittir. GLndüz -
leri tahammül edilemi,·ecck sı -
caklar büküm srmektediı. Gece
leri bardaktan bo"anırcasına yağ
mur yai?ma.ktaıdır. 

Garibi Habesistanda. birkac ııün
denberi hic aııkası kcsi1miven 
yal'murlar va"ma!ktadır. Dereler 
taşmıştır. Tui'vanlar sokaklarda 
münakaleyi ııücle<til1l!lişfü. 

Macaristanın 
talepleri yerine 

getirilmeli ! 
Londra 30 (A.A.) - Baş,•ekil 

Gigortu ve Hariciye Nazırı Mano
ileskonun Bükreşe avdetleri mü
nasebetile, dün Rumen payıtah _ 
tında çıkan bir habere göre, Bit
ler, Bulgaristanın ve l\facaristamn 
taleplerini yerine ııetirmek üzere, 
Romanyaya 15 eyliıle kadar müh
let vermiştir. 

Siyasi Rumen mehafilinin Kral 
Karolu Almanyanm bu emrini ka
bul etmemeğe teşvik ettikleri zan
nedilmektedir. Zira Bitlerin Bal -
kanlarda bir harbin çıkmasını is-

[DEV AMI 3 üncü sahifede! 

Londra 30 (A.A.)- Letonya su
larında bulunan Sovyet filosu ku
mandanı, Libavda söylemiş oldu
iu bir nutukta, Sovyet filosunun 
~imdi bipleşmiş olarak Alman ve 
japon filolarından daha kuvvetli 
bulunduğunu bildirmiştir 

A!man filosunun büyük bir 
kısmı tahrip edilmiş olduğu ıçın, 
Sovyet Kontrarniralinin daha zL 
yade japonya ile Sovyet Rusya a

rasında drniz beraberliği mevcut 
olduğunu söylemek istediği anla
şılmaktadır 

Kontramiral, Sovyet filosunun 
1943 de nihavet bulacak olan plôna 
~re takviye edileceğini söyle -
miştir. Bu beyanat Sovyetlerin ha
len deniz kuv,·etlerine verdikleri 
ehemmiyeti göstermektedir. 

(Diler haberler 3 üncü sahifede) 

SİNEMA KURBANI İKİ GENÇ 

Konservatuarı soymıya 
kalkan iki kişi yakalandı 

Tevkif edilen hırsızlardan Cemalettin, 
gördüklerini taklit etmek istediğini 

bir filmde 
söyledi 

l'ehrimiz belediyesine me~but 
lloonservatuarın Beşiktaştaki şehir 
bandosu kısmında sayanı dikıkat 
bk hırsızlık va:kası olınustur. 

Bir müddetteı:ıberi buradaıki 

kactığı bu suretle anlaşılınca ken
disinden süphe edilmiştir. Fa'kat 
iki ııün sonra Cemalettin mektebe 
çıJcaı?elmi.ş ve: 

•- Çok acele bir işim icin Ba
lılkesire ııitmek icabettı. İzin al
mal!a vakit bulamad1m!• deınistir. 

!er bu va'k'a ile biisoütün Jruv -
evtlendiğinden• Cernalett•nin es -
!kali polise bildirilıınis ve Balııke -
sire firarı ihtimali d~ ı!OZ önüne 
alımnşıtır. 

(Devamı 3 üncü sahifede) 

Zahire, kuru seb· 
fiatlarına da ze 

narh konuyor 
Yaş sebze ve Ill€yva lntiarında 

oldui(u gibi kuru sebz~ ve zahire 
fiatlarında da tr-tan ve perakende 
kar nisbellerinin ve her semte ııö
re azami satış kı;"metlcrinin tes
bit olunması karari,,ıstırılmıştır. 

Ffat murakabe komi.<yor;u dün 
taplanarak bu hususta tüc<'arlar
dan malüınat istemişse de. neti -
cede 'bu maddelere aıt muamele 
.listesinin ticaret ve z&r.ire borsa
sından alınması daha faydalı ııö
rülmüştür. Liste bu sabah bor -
saıdan istenımiştir. Listeye eöre 
yıiknıda kar nisbetleri ilan oluna
caktrr. Zücoacive e.wası •. ;:ı da ö
nümüroııki hafta icinae kar nis
betıi konulaca!ktır. 

1 Ki SACA 

Mahdum beyden 
soruyoruz .. 

.Cumhuriyet. gazetesi büyük 
mahdum beyin bir makalesini da
ha bugün neşretmiş bulunuyor. 

Son on beş gün içinde bu tipte 
ve Cumhuriyette içli dışlı çıkan 
makalelerin sayısı bir bayiiye var
dı;Tı için üzerinde durmıya ken
dimizi mecbur bildik. 

bazı talebelerin yeni elbise, par
desü, palto ve ayakkabı ı?ibi eş
"alarının ıı:izli ııızli ortaıdan kav
'boldu/!u l((iriilımüs ve yapılan bü
tün araştııımalara raEilınen bun -
!arı kimin çaldığı anlasılaınam ış
tır. Evvela hademelerden şürphe 

edilmiş ve hırsızlığı önlemek ü -
zere ııündüz kilitlı yatakhane -
lere .ıı:özcü konulmu'<Sa da vine bir 
iki ceket ve pantalon kavbolmuş
tur. 

Aradan biı<kac mün ı!e(.'tiJcten 
sonra bir ırece. 3 veni t-eket ile 1 
yeni pantalon daha sırra kadem 
basm!'l ve bu yeni vakanın ferda
sında da yine Cernaletcin ortaıdan 
ka \•bolınustur. 

Mahdum bey, .Alman birliği 
karşısında Avrupa. adlı bugünkü 
makalesinde: 

=========•mıııı.~' •- Avrupa devletleri realiteyi 
olduğu gibi görmeli ve yollarını 

Bunun üzerine talebenin hare
!katı da kontrol altına alınmıştır. 
Son hırsızlığın cereyan ettiği !!Ü
nün l!ecesi mektep mcnsuoların
dan Cemalettinin mekl<•be gel -
mediği ve mekte~tcn l:lalıkesire · 

mek için harp mi açacaklardır?. 
Bu takdirde Sovyet Rusya ve di
ğer Balkan devletleri nasıl bir 
hattı hareket takip edeceklerdir?. 
Bu itibarladır ki, Salıbıırg müla
katlarının ehemmiyeti \C birinci 
planda)\i mevkii henüz bütiin dik
kat nazarlarını üzerine ('.ekecek 
vaziyettedir ve hadiselerin inkişa. 
fını büyiik bir nlfıka ve teyakkuzla 
takip etmenin değeri vardır. 

Mektep idaresi o ııece. Cema -
Jettinl'rı arkadaslarınd~n Şükrü ile 
birlikte Sinemaya ııittikkrini ve 
ııeç vakit mektebe dfr<lüklerini, 
Cemalettinin şüpheli bir vaziyette 
koridorlarda a~ıoctıktan sonra 
sabnhlevin -örünmedı~ıııi tesbit 
ctmistir. 
Kcndisıne karsı uvaron süohe-

120 bin liralık 
döviz kaçakçılığı 

Bu sabah Emniyet 
müdürlüğünde suçlular 

sorguya çekildi 
(Yazm 3 üncü sahifede) 

Ali Resul 
ikdam gazetesi islim 
tarihioio eo mühim 
bir safhasını neşre 

baglıyor .. 
İkdam gazetesi pek yakında 

üstad ZiJa Şakir'in pek mü
hinı bir tarihi eserini ne~re 
başlıyor. Bu eserde şunları 
okuyacaksınız: 

1 - Rcsıilü Ekremin kerimesi 
Fatımanın ve oğlu 1mamü 
Hasanın lıaı;atı. 
2 - Kerbelil vakası. 
3 -12 imam ve 14 Masumupak 

Ciddi ,.e en milkemnıel neş
riyatı ile temayüz etmiş bulu
nan • ikdam• re(ikintlzde bu 

eri behemehal okumıya ha
rlanınız. 

ona göre tayin etmelidirler. Reali
te karşısında nikbin bulunmak da 
şarttır .. 

Derken, şu noktayı da gözönüne ' 
koyuyor: 

•-Bugün Avrupada bir Alman 
kudreti yaşıyor. Bu kudretin men
baı, kemmiyet ve keyfiyet itiba
rile Alman birliğinden gelir. Al. 
man birliği ise bir veya bir kaç 
şahsın değil, tekamül eden bir fik
rin, bina<'naleyh tarihin eseridir.> 

Şimdilik sadece aydınlanmak 
hudnt \'e maksadı içinde kalarak 
mahdum beyden bir iki noktayı 
ta\'Zİh etmesini istiyoruz: 

- Yani ne yapılmasını istiyor 
ve realiteye aykırı düşmemek için 
nasıl bir yoldan gidilmesini tavsi
ye ediyorsunuz?. 

Tavsiye ettiğiniz nikbinliğin ~ü
mul, mana ve mahiyeti ~edir?. 

Bu sorumuza bir basit istifham 
daha ilave edebiliriz: 

- Cumhuriyet gazetesi nerede 
çıkıyor?. ,. • 

Polis bu sabah da sekiz beyaz 
zehir müptelasını yakaladı 

Süleymaniye civarında şüpheli 
bir vaziyette dolaşan Yusuf ve 
Ayşe isimlerinde genç bir kızla 
erke!(in Üzerleri aranmış ve 3 pa
ket eroin bulunmuştur. 

Ayşenin evinde de 30 büyük 
paket eroin ele geçirilmiştir. 
Diğer taraftan sabıkalı eroinci

lerden l\tehmedin üzeri aranmış, 
2 gram afyon bulunmuştur. 

Halit isminde biri de sabıkalı 

eroincilerden Yorgiden 5 gram e
roin alırken l&kalanmıştır. 
Namık isnıinde bir beJaz zehirci 

de Galatada tutulmnştur. 
Celadet ve Hüseyin adlarmda 

bulunan iki eroinci de Kasımpa~a. 
da yakalanmışlardır. 

Cağaloğlunda Hayriyeietlal so
kağında 1 numarada oturan Di • 
mitri dün gece bir hayli şarap İÇ· 

(DEVAMI 3 üncü sahifede/ 

Hava hücumunda yeni buluşla) 
A!manlar geçen haftaııa kadar 

hava hücumlarını, bilhassa müe-
sir bombardımanlarını Heinkel taıı
ııarelerile yapıııorlardı. Son Sis • 
tem Heinkel modelleri dikine da
lışlara pek elverişli ııpı!mışlardı. 
Hafif bombardımanlar için 11apıl
mış olan çeşitleri sür'at itibarile 
de avcılardan aşğı ka!mıııorıardı. 
Bombaların isabeti bakımından 
da Heinkeller haiz oldukları ter -
tibat saııesinde müessir bir rol 
oıınu,.orlardı. 

Bu avantajlara rağmen Alman
lar bir haftadanberi Heinkelleri 
bombardıman 4Zerinden çektiler. 

· Jngiltere üstüne yaptıkları akın
larda 109 modeli Meşersimit tay
ııarelerini kullanmağa başladılar. 
Meşersimit'ler ilk projelerh:de 
avcı tayyaresi olarak düşünülmüş-

tü. Çıkarılan ilk modeller: de av
cı sınıfına mensuptu. Fakat j,,7i
!izleri11 bu modele karşı ııaptıklan 
avcı modelleri daha ii.stüıı olduk
larını is bat edince 109 M eşer si -
mit'ler gözden düşmüştü. 
Almanların bir avcı modelini 

tadilen bombardıman taııııaresi c> 
!arak kullanmağa başlamaları çoh 
mühim bir meselenin iç 11ilzünü 
bize açmış oluyor. Bununla AZ -
manyanın pilot ve hava mürette
batı tasarrufuna pek ria:ııetkcir oZ
mağa mecbur kaldıqını anlı:ııoruz 

N ekadr olsa, avcı için :ııapılmış 
modeller hususi bir model kadar 
olamaz. Almanların tersine çev -
rilmiş bir elbise qibi, muaddel bir 
tipten istifadeııe kalkışmaları tal/' 
yarecilerinin canlarını korumak 

(DEVAMI 3 üncü. sahifede) 

-

Biı'. Alman dafi topu 



T EL Glt AF - 3U TDIMlJL DM 

SEYAHATLER, 

MÜLAKATLAR!. 

Avrupanın buyük çaptaki mu
harebe .ıakırdıları, ~imdilik durdu 
rribi.. Yalnız, dıplomatlar arru.ında 
bir mekik dokuma faslı başladı.. 
Bir takım dedetlcrin nazırları, şu 
sıcak yaz günlerinde, şehir şehir 
dıolaşıyor, harıl harıl millakatlar 
yapıyorlar .. 

Bazı nazırların arkası.ndan da, 
yola çıkarken, kovalarla su dökü
lüyor. Serinlik ohnın diye mi, yol
culuk uğurlu gecsin, diye mi, üs.. 
tüne bir bardak su içmeyi hatırla
sınlar, diye, mi, bilmiyorı.on.. Her 
ne hal ise!. 

RADYO>ıIUZ 

BASLARKEN._ 

lstanbul radyosunun ağustos 15 
de faal vcte geçeceğını haber ve
ren gazeteler, bütün İstanbullu -
!ara ayni zamanda bir müjde de 
vermiş oluyorlar!. Şimdi, ,gelgele
lim, mesele, programda!. Istanbul 
radyosu, nasıl bır şarkı programı 
tatbik edecek'. Fakat şu ı:ünler
de İ.stanbulun başında öyle dert
ler var ki, bana kalırsa, daha ziya.. 
de radpmuz. bu işlerle meşgul 
olmaL. MeseLi, hangi gazino ka
çıncı sınıftır, kahve kaç kuruştur .. 
Her akşam bunları iliı.n etmeli! . 
Başka türlü neresinin kaçıncı sı
nıf olduğunu bir türlü aklımızda 
tutamı yacağız .. 

SL"JIF GEÇ:\IEK 

İSTİYORLAR 

Bu Pazino işleri arap saçına 
oon<lü. Sınıflara ayrıklılar amma, 
daha beter karı.:;tılar. Koskoca lis
te ve tarifeleri hatırımızda tuta
nuyorsak haklıyız. Akılda kalacak 
Pibi değil!. Zaten, gazetelerin bil
dirdiğme gore, her gazino, yeni -
den sınıf geçmek istiyormuş!. Kim 
aşağı sınıfta kalmak. i>ter?. Bütün 
havat <ivle değil mi?. Fakat, bun.. 
!ar imtihansız, ikmalsiz, mazeret
siz, eleme im tlhansız sınıf geç -
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mek istiyorlar. Ne aı;ıkgez şeyler? 
Peki, sınıfları birer ikişer atlı

ya atlıya, netice ne olacak1. Sınıf 
kalmıyacak?. Bizce. belediye, ga
zinoları üç sınıfa değil, doksan do
kuz sınıfa ayırmalı idi. Bunlara 
s.nıf mı yetişir, şu hale baksanıza? 

ÖLÜP, SONRıt 

DİRİLENLER i 
YUJp.>lavyanın Üsküp vilaye -

tinden gelen bir habere ııôre, bir 
adam ölmüş, sonra da dirilmiş! . 
Garip... Dünyada, buna berızer 
hadiseler arasıra olur ve cidden 
meraklıdır. İnsanın ahiretle dün. 
ya ara.;,ında küçük, muvakkat bir 
yolculuk yapması, öteki dünya 
hakkında bir fikir sahibi olabil -
mesi için, faydadan hali değildir. 

Maanıafih, son günlerde, ölüp 
dirılenler değil amma, bayılıp ken
dine gelenler, btanbulda da çok 
fazla ... Sıcaklardan diyeceksiniz; 
hayır!. 

Gazinolarda yeni tarüeler yü -
zünden!. 

Hesap pusulası önüne konan her 
müşteri, evvela bir baygınlık ge
çiriyor, sonra, kendine gelivor. 

PLAJLARA 

GİTMEK İCTh 

Bizim gazeteci arkadaşlar aa, 
sağ olsunlar, biraz f~zla mübala
gacıdırlar. Mesela, dün bir arka
~ plajlardan ve plajlara gidip 
gelmenin pahalı.lığından şik.ıyet 
ederken, şöyle ayzıyordu: 

cİstanbulda şehrin bir semtin. 
de oturan bir aile, bir pazar günü 
flıoryaya gidebilmek için, epeyce 
mühim bir servet harcamağa, hat
ta, mirasyedi gibi israfane hure -
ketler yapmağa mecburdur. Plaj, 
artık sıhhi bir ihtiyaç de;:il, mi
rasyedilere mahsus bir lükstür .. 

Pazar ı:ünü de, aksi gibi, 40 - 50 
hin kişi Floryaya !rnşmuş!. İstan
bulda galiba, mirasyedi değil anı
ma, hazır yiyenler çogald.!. 

AHMET RAUF 

LA~ ır lYI !P)eı Ha ır ~ n ırıı n ını "' n~n ırıı©ıeını ı 
J 

Cebelüttarık 
zaptolunabilir mi? 

Pariste ne kadar ağaç 
var? 

Buna, •hayır!• cevabını vermek Pariste, hu.ı;usi evlerin bahçe -
yanlış ohnaz. Bu muazzam kaya lerind~·kiler hariç olanak fr''ere b 
parçası, üı:eri adeta çeliık kaplı marn 86,247 ağaç vardır. Almc..1 -
bir kale giıbidir. İçerisi de oyuk- !ar. Parise girdikleri zanın hav -
tur. Bir QOk tüneller. merdiven- retle: 
Jer vardır. Müdafaa siliı.hları en - Amma da ğaosız sehir bu! .. 
modern silahlardan secilmistir. Demişler. Haklan var. Çünkü 
Mühimmat ve erzak dep0larında Ber lin caddelerinde, bahçelerinde 
senelerce kifavet edecek haro le- muhtelif cins 600,000 al"!ac \'ardır. 
vazınu ve yiyecek varıdır. Hem de Bedinin en büvük caddosi olan 
en ivi cinsinden. Şimdi Berlinde, cihlarııur altı cadd€5İ> nin etra -
Parıste ve di~eı işgal altındakıi fındaki ıhl:ıımur ağaçlrının sayısı 
yerlerde nadir bulunan o nefis 300,000 dir. 
Hoıanda tereyaıı1ar1 peynirler. Filler de seferber edilmiş 
Oc•beluttank dep0larında tonlarla 
mevcuttur. Et, sebze. mevva kon- Alımanyada, yalnız köpekler 
servelcri, çay, kahve, seker ilah.. değil, havvanat bahcclerindeki 
ve keza. filler de ,_,foı lı<'r cclılmistir. Bu 

Cebelüttarık, valnız Akdenizin iri cüsseli hayvanlar, tarlalarda 
anahtarı demi. Büvük Britanva- ekin sürmek icin kullanılıyor ve 
nın şah damarı<lır. Bunun için - pek çok i>"tifadc dilivormus ... 
dir ki müdafaa vesıtaıan her iki Nil nehri 
senede yenilestiriLmclctedir. Bu -
rava, klradan hücwıı etmenin im
kiinı yoktur. Bunun için ilik evvel 
İngiliz dıonamnasını denize göm
mek icabedcr .. Cobelüttarık ken
di kendini senelerce müdafaa e
debilecek vasıtalara maliktir. 

Mı-sırın Nil nehri 6,400 kilo -
metre u.:unluğı;ndadır. Gectiği 
yerlere havai ve servet sacar. 

Nil nehri. hazıranın 20 sine doğ
ru taşr. O ııun, bütün Mısırda J 
şenlhl<ler yapılır. 

Son Telgrarın edebi romanı: 15 

ETEM İZZET 

Üç: Kı.z kalmak ve kocaya kız 
~armak:. Çok yerinde bir tedbirdir. 
Bu, belki iptidailik sayılabilir. Fa
kat en ileri zamanlarda da daima 
kar
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ısını çocuklarının annesi bile
cek ve onu en aziz, en kıymetli 
varlığı tanıyacak bir baba; yahut 
da bir koca ıçin evlendiği kadının 
mazisiz ve lekesiz alınası liı.zınıdır. 
Kalb jstirahati, itimat ve dürüst
lüğü bundan başka han1(i şey te
tenun eder?. Ve .. dalgın kız ken.. 
dı.sindıe bu hususiveti kavt>ettıi(i 
ı<:ındır ki dalına k.cndi benliı!ıne 
dondüğu zaman ııözlerinc!ek.i ıs -
lcı.tlıiiı kurutacak bir tevellinin 
yoi<sıılu olur kalır. 

Wrt: Bu sartın dısına cı.ktt. dive 
bir genç kadının kendisini kapıp 
koyuvermesi hiç bir zaman doğru 
değildir. Eğer bir budalalık etmiş
se bütün varlığı ile lııwm gider -
nıive çalışmalı, kendisini daha c;ok 
sakınınalıdır!. 

Beş: Erkekten eJ.bçtte farklı • 
s:nız. Yaratan bu farkı ortaya koy
duktan sonra biz, keııdı kendimize 
mi bınu yok edebileceğiz? Gün 
gelir mühendis de, doktor da, avu
kat d , asker de, mi11erds de ola
bilirslııi.:; fakat kadın olmaktan 

onun şartlarına uymaktan kurtula
mazsınız!. 

Altı: Erkek hiçbir zaman çabu
cak kandırdığı, kendine baglad:ğı 
ve her şeysini aldıj(ı kızla evlen
mez.Alanlar yüzde bir, ikidir. Sa
ğınıza, solunuza, bütün etrafınıza 
bakınız.: Dediğiniz şartlar içinde 
evlenenlerin sayısı söylediğimi 
geçmez. Erkek her vasıftan evvel 
karısında tanı bir emniyet ister. 
İtimada istinat etmiyen, şüphe i
çiııde bulunan evlilikler daima 
ken<İiliğinden çürüyen ve kopan 
bağlar olmuşf.ur. 

Daha bilmem neler söyledim, 
nelerine cevap verdim. 

Ben sözümü daha bitirmemlş -
ken şoför: 

- Efendiını, daha gidecek miyiz? 
Dedi. Baktl!IIl; Ycı;ilköyü geç

~iz bile. Güzel, giine,,li, taze bir 
akşam havası idi. 

- Biraz inelim mi, dolaşırız?. 
Dedim. Düşündü, kestireınedi: 
- Bilmem ki, insek mi?. 
Dedi .. İlave etti: 
- Çok geç kalacağız değil mi?. 

~anı. 
Ondan hiç ayrılmamak. akşam 

da. gece de olsa onunla beraber ol
mak, ooya doya güzel giı.:lerine 

Beyoğlu 
Adliyesi 

Mahkemelerin tavan 
arasından kurtarılması 

için yeni bir yer 
bulunacak 

Bevoiflu a.dliyesinın bıılı.ıındui!u 
binanın hem ııayri sıhhı ve hem 
de çok dar oldutru ha:k:kında ya -
pılıı:ııakt.a olan si:kiı.yetler Adliye 
Vekiltmn B. Fethi Okvarın nazarı 
dik!katıini celbetımiştir. 

Bunun üzerine yapılan !etki -
kat neticesinde; bil.hassa işi pek 
QOk olan Beyoi!:u cürmü meı:tıut 
mi.iddeı:wnwnilı('i ve oürmü meş
hut mahkem!'!linin sür'atle ta -
van arasından kurtarılması icap 
ettiiti ~ılımrntır. 

Beyolu adliyesine sür'atle yeni 
bir yer bulunacaktır. 

MAHKÜMLAR AHLAKAN 
İYİLE$TIR'İLECEK 

Aıdliye Vekili, dün müddeiu -
mıımilıkteki tetki.k ve teft.isiİnde 
aıd.li işlerin sür'atle yürümesi, 
mahkı1mların ahlfun iv.iles:mesi 
için serian veni tedbirler alınması 
meseleleri etrafında da mesııul 
ohnııştur. • 
Şehrimiz icra dairelerinde hal

kımızın ve lıilhass kimsesiz ka -
dınların uzun müddet beklemek
ten kurtarı.lımaları, icra dairelerin 
de cal~n kilçük memurların hal
ka tffihilat ~stermeiti usul itti • 
haz eylemeleri V"lcilin bilhassa 
üzerinde ısrarla durduğu ruevzu
larillr. ---oo---

Yüz elli bin liraya 
yapt•rılacak iki anbar 

j,. 
Lüks a1n1f !... 

Bu yeni eğlence yerleri tarifele. 
riııde, bir de lüks sınıf kaydı var. 
Bu lüks sınıf, hayli gariptir, tu • 
haftır. Başka memleketlerde, ha
kikaten, bir takım lüks oteller, ga
zinolar, lokantalar, eğlence yer .. 
leri vardır. Fakat, bu müessese • 
!er, bir takım milyonerler, miras
yediler içindir. Açıkçası, buralarJ, 
boğuntu yerleridir. 
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Bu müesseselerin tarifeleri, hiç 
bir kayda, tahdide tabi değildir. 
Bu müesseselerin her 11evi fiatla .. 
rının esasen yüksek, hatta, çok 
yüksek olması matluptur. Bunun 
sebebi, herkesin buralara gire • 
memesinin, dolayısile, ı:elen bir
kaç kalantor müşterinin azami ra
hat-- huzurunun temin olunma
sıdır. 
·Bizim memlekette, böyle boğun

tu yeri ne vardır, ne de bu kabil 
müesseselere lüzum!. 

O halde!. Madde bir: Lüks sınıf 
diye ayrı bir derece kabul edil -
mesi hatalıdu. Olsa olsa, şehirde 
birkaç otel ve gazinoya pahalı sı. 
nıf adı verilebilir ve buraları, tari
fe harici bırakılırdı. 

Belediyenin asıl meşgul olacağı 
müesseseler, hal.kın daha müteka
sif bir şekilde gidip eğlendiği, yi
yip içtiği yerler olmak lazımdı. 
Şunu derhal söyliyeyiın: Lüks 

sınıfa aynlan mü~sseselerde, ser
vis ve yenecek, içecek maddelerin 
kalitesi, yeni tarife tatbik edildiği 
gündenberi bozulmwıtur. 

Bu gibi yerlere pahalı sınıf is
mi verilince, ve fiat tahdidi dı -
şında bırakılınca, kesesine güve.. 
nen gider. Ve şikayet etmeğe de 
hiçbir haklıı kalmaz. 

RESAT FEYZİ 

POLİS 
vıı: 

MAHKEMELER 
Sahte 
dişçiler 

Etıbba odası Sıhhat ve Tanım ad ığı bir 
ictimai muavenet Veka- . muhasebeciyi 
Jetine yeni bir müra- 'ı ••l' J" J l" 1 

caatta bulundu 0 auren ae 1 • 
Son zamanlarda ı:tizli dişçililıı 

yapanların QOi(aldı;tı anlası1mıstır. 

Ha.lkmıızın sııhhat.ini istismar 
etmek ve vatandaşlarnnızın ha -
yatlarını tehlikeye kovmak sure
tile kendilerine kazanç temin ~ 
meğe kalkışan bu kabil sahte ve 
di.plomasız dişçıilerin hemen faa
liyetten menolunmaları için ica • 
beden çalışmalara geçiLmiştir. 

Et1l:lba odası idare heyeti de bu 
ihusust~ Sıhhat ve İQti>rrıai Mua
venet Vekaletine bir müracaatta 
!bulunmuştur. Bu müracaatla hem 
ııizli di.şı;ıilerin faali vetlerinin kat'f 
surette men.olwınıası k'in tedbir ı 
alınması ve hem de dis muayene 
ve tedavi evlerill'in daha sıkı bir 
surette kontrollarının temin o • 
!umnası rica olunmuştur. 

Taksim - Beıiktaı 
otobüEleri değişiyor 
Atina belediyesi tarafından Al

manyadan getirtilip ısletilmeyen 
4 büyük ve modern otoil>üsün şeh
rimiz •beleruvesi tarafından beşer 
bin lirava satın alınması karar -
laştırıhnıştır. 

İkisi Atinada ve ikisi Selônikte 
bulunan bu atcıbüslerin l!Ümrük 
resminden muaf tutulıması bele
diyece hükfı.met!ıni:>Jden rica o -
!umnuştur. 

Me2fi<ür dört otobüs vakında 

Burs.ava baitlı Ka!raa.i(ac karaJro. 
luna iki kilometre mesafede lmr
kunç bir cinayet işlooınistir. Ha
dise şuıdUT: 
Karacalıevde pancar yetiştirme 

ensütüısü muhasEll:ıecisi Mustafa 
oğlu Sı.rrı, hem istirahat e1mek ve 
ıhem de bazı işleriru gCınnek ü
zere Bursaya ııel.nıiş ve i.ş),e.-ini 
bitridki.tnıen sonra geri ye dönmek 
üzere Barıdıınıa 6 ı>liılkalı ve şo
för Meh.medin irlaresind.eılı:i oto • 
mobile biruniştir. 

OtOOihObil Osmanive oteli önün
den hareket etmıeye hazırlaıxhı'tı 
bir sırada meçhul lıir sah~ va • 
nına yaklaşmıs: 

- Ben de Karacalbeve "l'İ.<h!ce -
iim· Lıitfıen beni de arabanıza 
alır mısınız? demiştir. 

Mfil'hanıetli bir insan olan Sırrı 
lbu ricayı kaıbul et.rniş ve meçt,ul 
şahsı yanına alanı:;tır. 

Otomobil iki kilometre kadar 
:y10! aldıktan sonra arka tarafta o
turan meQhul sahıs tabancasını cı· 
karmış ve Sırrının kafasına doi!ru 
ateş et.ıniştir. 

Kurşunlardan biri zavallı ada
mın kafasına, bir diğeri de sırtına 
isabet etmiş ve zavallıyı ölü bir 
halde yere sermistir. 

Bu esnada şoför Meh.me-t korfku
ısıından otomdlıili bırak~p kaçımağa 
başlamıs. fakat tabancalı meçhul 
yolcu hem şofÖI'Ü de kovalaa:nış ve 
ham de arkasından ates etımiştir. 

sehrimize ııetirtilecck ve Taksim-
Toprak mahsulleri ofifil Divan- El kt 'k T "d Beşiktas otobüs hattındaki sefer-

bakır ve Zile istasvonlarında ve- e rı ı ram Vay l a-

N ili ayet takipten vaz ııeccn ka
til Mudanya istikametinde kav -
'bolım u:ştur. 

Vak'avı haber alan yoldan ııeçen 
yolcular hemen zabıtaya haber 
vermislerdir. Polis ve iandanma fi
rari katili aramaktadır. Bunun bir 
deli alınası cıok mu;ıtameldir. 

lere tahsis olunacaktır. 
~ iki modern ~ıibuıbat_ anb~ı ile reıi umum müdürünün =============! 
iıdare bınaları ın•a ettımnegı ka-
rarlaştı''111ı ,tır. se y aha tı 

Bunlardan Divarıb:!kırdaki in
saat kin 105 bin 2:\8 lira, Ziledc'. .i 
için de 49 bin 897 lira sarfoluna
cak:tır. İnşaata önüımüzd~ki av 
' inde baslanılacaktır. 

IKüÇÜK HABERLERi 
* Yenid"n 14 kazada POiis teş

kilatı yapılması Dahiliye Vekale
tince kararlastırı!nııstır. * Beyoi'ilunda Kuledibinde o
turan Sakı.re n iınninde biri evin~ 
de ansızın öimü.<türr. Oiılu ba -
basının bir tramvaya binerken a
rabanın durmaması üzerine sar -
sılın vere düştüi!ünü ve öliimün 
bundan ileri ge1di 0 mi ı:!di.a et -
mis, ceset Mor.,a k.aldırılmıstır. * Halk ekmeği icin dün ikinci 
lb:ix ceşni daha imal olunmuştur. 
Bu nümune de belediyece tetkik 
oLunmaktadır. * Şehrimizde altın fiatları düş
mektedir. Dün fiatlar 20 lira 75 
kuruş kadar inmistir. * Sıhhive Vekiıleti tekmil ka
zalara doktor PÖndcrmei!i karar -
!aştırnııı;tır. Mcamuri hziımetle -
rini vaµmarnak icin tazminat ver
IDElk ib-tiven !evli tıo talebe yurdu 
mezunlarının bı.; talepleri kabul 
olunrnıyacak:tır. * VaLdebaiiınd:ıki maarif sa -
natoryomuna ilave olunan 60 ya
tak da <?avri kati ııeldiginden bu
rası 140 vatalia ~ıkarılacaktır. Ma-

bakmak; başımı, kalbimi, ciğerle
rimi birer birer yerinden söküp o
na vermek, kendimden geçmek is
tiyordum. Bu arzu iledir ki: 

- İnelim .. 
Dedim. Ve .. indik elele ver~ 

ilerilere doğru gıdiyorduk. Kim
sesiz, ınsan gözünden uzak bir yer 
arıyorcluım. İstasyonun ilerisin -
deki çayırliklara kadar gittik. Son
ra, döndük, deniz kenarına indik. 
Bir mısır tarlasını.n içinde ve de
nizin hemen kıyısında, 

- Dur sana bir yer yapayım. 
Beş on dakika oturur, konuşuruz .. 

Dedim. Hemen pardesümü yere 
serdim: 

- Otur ... 
Bir an sonra, ikimiz de oracığa 

uzanınış, kalblerimizi ve gözleri... 
mizi biribirine bağlamış kontl'iu
yorduk. Yine me\'Zuumuz demin
ki bahisti. Boyuna o söylüyor, ben 
söylüyor, bir türlü ikimiz de biri
ibirimize kannuyorduk. En son ba
na dedi ki: 

- Pek güzel. Bütün söy ledikle
rinizı kabul ediyor ve onlara ina
nıyorum. Yalnız şu sorguma cevap 
veriniz. 

Tabiat kadında da, erkekte de 
zevk ve şehvet noktasından ayni 
şeyi yapmış değil midir?. 

Buna: 
- Evet ... 
Dedim, ve o devam etti: 
- Bır erkek kendisini bulun<:1 

nihayet yaradılışın sevklerine t.ı. 
bi oluyor. Ve .. ona hiç ki.rru>e ne 
yapworsun?. demiyor. Genç kız da 
bu çağa gelince ayni hisleri, ayni 
duyguları duyuyor. Fakat, kendi
sini bir sene, iki sene, üç sene, 

Şehrimiz elektrik, tramvay ve 
tünel wnı.;,;n müdürü B. l\llU;(afa 
Hu ki dün aıkşam Ankraya git -
ffilŞLlf. 

Mt.ııınaileyh Almanvadan satın 
alınması kararlaştırılan 2 milyon 
liralık mühim tramvay ve elek
trik malzemelerine ait ihtıyaç lis
tesini tetkik ve ta;;dil< ettirip bu 
hw;u\Sla icabc-dı.:n mü:saadcyi is -
tiiısal eyliyerı:k şehrimize döne -
cektir. 

·-O--

Yeni bir ticaret yolu 
bulan açık gözler ! 
Son günlerd.e şeihr.imi.zde bazı 

kirr.selerin demir buhranından is
tifade ederek bazı metrü.k mezar
lıkların ve tenha yerlerdeıki köşk, 
Jooru, balı.Qe ve yalı ;.»bi yerlerin 
demir parmaklıklarını söküp pa
halı filatla safımağa kalkıştıkları 

ııörülmüştür. 

Bu hususta müteyakkız bulu -
nulması kaymakamlıklara biLdi -
rilmistir. 

Diller taraftan bu sureUe Ba -
lılklı mezarlığı ile Merkezefendi 
mezarlığından 410 kilo donıır par-ı 
makltk söküo satan Husevın, 
Şü.krü ve Niıyazi isminde 3 kisi de 
tevkü olunmuşlardır. 

arü Vekaleti sıhhat baş müfettişi 
B. Cetal bu maksatla sanator -
yomıda tetkikler vamnaktadır. 

beş sene tutabiliyor. Çünkü ümidi 
var: Kocaya varmak. Ya bu ko -
cayı bulamazsa, yaşı da ilerlerse 
yine tabiate ve yaradılışa karşı 
nefsini zorlayacak ıru?. Kendisine 
ne kadar ccbredebilir, damarla -
rındaki tuğyana ne derece karşı 
koyabilir?. Buna, bu noktaya kim 
cevap verebilecek?. Onun içindir 
ki. ben: Kadın da bu noktada e..
kek gibi mazur tutulmalı; evlen
mek, namus, ahlak, vicdan, seciye 
telakkilerinde değişiklik olmalı

dır .. diyorwn. Eğer böyle olsa yer 
yüzünde ne kahbe adını alacak 
kimse bulunacak, ne ahlak namına 
yapılan birçok ahlaksızlıklar ka. 
lacak, ne birçok i~ençliklcr, cina
yetler, sayısız facialar olacak. 
Amma hakkım yok mu?. Şimdi 
ben de eğlenmek, zevk bulmak, se
vilmek, okşanmak. tabiatın bana 
verdit:ı kusurouzluklarclan istııade 
etme~ i5temem mi?. Bu, benim 
için en tabii birşey değil mi?. 
Bunları s&,·lerken büvük bir 

mücadel en çıkmış gibi yorgun 
ve kıpkırmızı idi. Gözleri hafif 
yasarmı.;;tı. Yine titriyen bir sesle 
devam ediyordu: 

- Söyle haksız mıyım?. İşte se
ni seviyorum. Bu, bir fonalık mı?. 
Fenalıksa sen de niçin benimle 
birliksin?. N<'den bana: Hayır ... 
yaptığ'n dogru değil, beni sC'vme .. 
demivorsun. Halbuk;, beni bir sa
ni. ·e ev\·el kollarının arasına al -
mak, sıkrr.o:<. dudaklarım. dudak
larının içinde hapsetmek istiyor_ 
sun?. 

(Devamı var) 

Kağıt tasarrufu 
Dairelerde kırpıntı kağıtlar atıl

mıyacak, imha edilmiyecek. Bun
lar toplanıp, iptidai madde olarak 
yine kaif:ıt fabrikasında kullanıla
cak. Güzel bir karar. Bazı refik
lerimizin temas ettiği enteresan 
bir mevzu var: 

Memlekette, mesleki, ilmi, ede
bi, resmi* )·arı resmi veya muhte
lif cen1iyet ve teşekkü11crc ait ol
mak üzere çıkan birçok mecmua 
var. Bunların satışı hiç mesabe -
sindedir. Fazla bir faydaları da 
olduğuna kani değiliz. 
Kağıttan tasarruf için bu mec

muaların neşriyatını bir miiddet 
için tehir etmek mümkün değil 
mi?, 

BÜRHAN CEVAT 

Çırçır suyunda bir 
kavga 

ÇıTCır suyu gaziılQSunda iskem
le almak meselesinden odlaıyı ııar
oonlarıdan Hüseyin ve Kar:.bet is
ımin:cle i'ki kisi ara.;ında şiddetli 
'bir kav.ııa zuhur cbmiştir. 

Bu kavıııa neliC'l'Sinde Hfu;ey'in 
meskikda.~ı Karabeti vüzünden ya
ralamıstır Suçlu Hüısevin yaıka-

Zeytin mahsulü için 
teşkilat 

Bu yıl zeytin mahsulümüzün 
de bol olaca~ı anlasılmalktadır. 

Bazı acıkgözlerin zeytinleri -
mizin kıymetlerini düsünmeme -
!eTini ve müstalu;ili korunıaık ü -
zere zeytin satıslarında da mın
taıkalarıda bir tesldlat kurulıması 
kin tetıldklere rrecilmistir. 

IAvRUPA HARBİNİN YENİ IV,ESELELERi 1 
·~--------------------~~ 
Transilvanya davasına dair •.• 
Avrupa harbinin meselelerin -

denbiri de Transilvanya davası 
olduğuna şiiphe yok. Romanya ile 
Macaristan arasındaki bu dava ne 
vakittenberi '~ürüklenip gelmek
tedir. Bir gün geldi lı.i ihtilafın ar
tık siliıhla halline gidileceği ih. 
tinıalleri artmış oldu. Fakat istik
bal için kat'i teminat verileme -
mek.le beraber bugünlerde bu yüz
den silahlı bir kavga çıkması u
zak görülmektedir. Orta Avrupa
nın türlü ekalliyetlerle dolu olan 
bu yüzden ihtilatı eksik olmıyan 
yerlerinden biri de Transil\'anya
dır. Dava yeni değil .. 

Romanya geçen umumi harpte 
müttefiklerle beraber olarak Al
manya ve Avusturya aleyhine 
harbe girebilmek için çok tered
düt etmişti. İki zıt cereyan ara -
sında dümen kullanmak mecbu -
riyetinde kalan ve Hohenzullern 
hanedanına mensup olan Kral bi
rinci Karol nihayet güç hal ile 
memleketinin bitaraflığını bir 
müddet için muhafaza edebilmiş, 
fakat dertli olarak ölmüştü. On -
dan sonra Kral olan yeğeni Fer
dinant _ şimdiki kralın babası -
zamanında ise Romanyanın Al -
manya aleyhine harbe girdiği gö
rüldü. Avm>.urya imparatorlu -
ğuna dahil bulunan l\facarlar o 
zaman Romanya lehine müsaadat
ta bulunn1ak, Roınan)·anın miit
tefiklerle beraber olmasına mani 
olmak lfızuu geldiğini düşünmüş
ler, fakat Transilvanyadan Ro • 
man~·a~·a arazi vermek tasavvuru 
filiyat s~hasına çıkmamış, Roman
ya da Almanya ve Avusturya aley
hine harbe girmiştir. Romanya ö
tedenberi Transilvaııyada hakkı 
eldui'unu ileri siirınektcn geri kal
mamıştır. O zaman Romenleri bi
taraf tutınak i<.;in mcnınuıı etmek 
gayesile Trunsilvanyaya muhta -
riyet verilmesini Alman diplo • 
matları ve onlarla hemfikir olan 
Muar devlet adamları düşünme
miş deiı"illerdi. Fakat Macarların 
<"OO.u buna razı olınamı tır. (,'iinkü 
Macariı.tan dahilinde bir kısım a-

razinin - hem de hakiki manasile 
Transilvanyanın tabii ve ırki hu
dutları nerede başlayıp bittiği de 
kestirilemiyen bir sahanın - Ro
nıeıılcri men1nun etmek için nıuh .. 
tariyetle idaresi Macarların hoşu
na gjtmiyordu. Fakat Romanya 
geçen harpte müttefiklerle bera -
her olmak, müttefiklerin galebe
sile de Transilvanyayı 920 de 1\-la
caristana kabul ettirilen Tiryanon 
muahedesile elde etmiştir. 

Dünya yüzünde bir hayli yer 
vardır ki taşıdıkları umumi bir 
isim altında meşhur olmuşlar, fa
kat asıl hudutları neresi olduğu 
daima pürüzlü kalmıştır. Tran -
silvanya da öyle. Burası az cesim 
olmıyan bir ülkedir. Romenlerin 
iddiası başka, Macarların ki baş.. 
kadn\ 
Buranın nüfusuna dair neşre

dilen rakamlar da ihtilıi.flan hali 
değil. Bir kısım iddiaya göre Tran
silvanyanın nüfusu 2 milyon 700 
bindir. Burada Macarlarla diğer 
ekalliyetler 1 ınilyon 700 biıı kişi 
tutuyormwı. Elde mevcut rakam 
930 da yapilnıış tahriri nüfusun 
neticesine göre Romanya tarafı ise 
şunu ileri sürmektedir: Transil -
vanyada 5 milyon 538 bin küsur 
nüfuo vardır. Bunun 3 milyon 207 
bin küsuru Romendir. l\facarlar da 
1 milyon 353 bin küsurdur. Tran
silvanyada 5-13 bin küsur Alman, 
178 bin küsur Yahudi olduğu gibi 
diğer ekalliyetler de - Rus, Riiten, 
Sırp, Çek ve Ermeni • 254 bin kü. 
sur kimsedir. 

Bu rakamların l\tacarlar tara -
fından ileri sürülenlerle uyma -
dıgını söylemeğe hacet yok. 

Trausilvanyu nerede başlar, ne
rede biter?. Her iki tarafın diplo
matları kadar coğrafya ve tarih 
erbabı da bu meselede birbirleri
nin yanlısını çLkarınağa uğraşıyor. 

TransiJyanya davaa..nın müza_ 
kere yollarile halledileceği günler 
için her iki tarafın da birbirine 
göstcrmeğe hazırlandığı. türlü is
tatistiklıezi var. 

• • 

Uzakşark'a dair 
Yazan: Ali Kemal SUN:ıfA>.; 

Uzak şark meselelerine dair in· 
giltere ile japoııya arasında bn" 
gün yarın bir anla~ma oluyor diy• 
haberler alındıkça Tokyo ile ~o~d 
ranın eski ittifaka dönerek ıngıl· 
terenin de şimdiki müşkülattaJI 
sıyrılmak için bundan istifade e
deceği etrafında türlü tahminlct 
yürütülüyor. 
Şüphesiz ki siyasette, devleti~· 

rin ınünasebatında en ufak bir k•' 
bile göz göre göre feda edilcı:ııc:ı. 
Nerede kaldı ki Uzak Şarkta )<3( 

senedir mevcut ihtilafları japonY8 

ile lıalletmekteki faydalar Lond· 
rada takdir edilmesin. Lakin bd 
hususta acele etmenin iyi mi, yok .. 
sa makils surette mi netice verecC"' 
ği de diişünülmektedir. 

Geçen umum harpte İngiJtcrC 
ile japonya arasındaki ittifak d•· 
vam etmiş, Avruılada Alnıauya ,·e 
Avusturya ile Fransa, İugiltere ~· 
Rusya muharebeye girişmişlcr • 
ken japonyanın da Avrupaya as· 
ker yoUıyarak Almanya aleyhine 
müttefiklere yardım etmesini bck
liyeııler olmuştu. 

Geçen harbin ilk aylarında bir 
kısım Fransız matbuatında görii· 
len neşriyat aşağı yukarı şu ı:ııa· 
nada idi: 

- japonlar daha ne bekliyor?· 
Bizim imd.ad1mıza koşmak için da· 
ha mı gecikecekler?. 

Halbuki yine Fransız matbuatıll' 
da buna 'cevap veriliyordu: 

- Uzaklardan gelecek yardııııl 
beklemeden evvel miittefikJer 
kendi kuvvetlerine istinat etıneli. 
japonyadan gelecek yardımı bek
lemekte sabırsızlıl< gösterilirse bil 
müttefiklerin daba ilk aylarda yo• 
ruldukları zannım verir. Aman, bil 
halaya d~ülmesin ... 

O zaman japonlarm Avrupa)·a 
tam 500 bin kı~ilik bır kuvvet yol
!ıyacak.ları söyleniyordu. Faka_I 
japonlar diplomat kimselerdir. Jlıl 
bir zaman aldıklarından fazlasıııJ 
vermeyi sevmeılcr. Belki de ver" 
diklerinden birkaç mislini alnıaY1 

isterler. 
Bu itibarla japonların o zaman 

Avrupaya yarım milyon asker yol 
lamıya mukabil Asyada Fransıı· 
!arın elindeki koca Hindiçiniyi İS' 
tediklcri anla~ılıyordu. Avrupad0 

Almanları mağlup etmek için ,\S" 
yanın öbür ucundan japon yardı!ll 
kuvvetleri gebnesini beklenır1'.ı 
buna mukabil Hindiçiniyi ''erm•j 
fikri Fransız matbuatında şiddet· 
le tenkit edilmiş, mesele de öy]ec• 
kalmıştı. Hem de, demişlerdi, eğ•.' 
müttefiklerin müşterek davası ı
çin büyük bir fcdakiirlik limm gll" 
liyorsa bunu neden yalnız Frall' 
sadan beklemeli?. 
Tem~s edilen şu. bahis geçen 91-l-

918 harbinin tarihinden bir fasıl• 
dır. Bu faslı bugün hatırlan"'~ 
şimdiki vekayiin anlaşılmasında 
faydasız olnııyacaktır. Şö;ılle (<i: 
İngiltere bugün ne pahasına oıur· 
sa olsun japonların yardınııru dört 
gözle bekliyecek, bunu elde etıııe~ 
için de Tokyonun her istediğini h . 
men kabul ediverecek bir hale 11

11 

gelmiştir?. Bilakis İngiltereııiı1 

kendine olan itimadı da gitı;ide ar· 
tan kuvveti ile mütenasip olara~ 
arlınaktadır. 

japonların geçen harpte mül • 
tefiklere beş yüz bin a»ker yoll~' 
mak tarzında bugün de İngilt• • 
reye yardnn için herhangi sureti• 
kuvvet göndermesi mevzuu bab· 
solmadığını söyleıneğe lüzum yoj· 
Yalnız iki taraf arasındaki ihti ' 
lafı halletmek yoluna gidilirşe si• 
yasi sahada bunun faydasız ol • 
mıyacağı düşünülmektedir. 811 

harbiıı _başlangıcında bir japon a• 
mirali lngilterenin neticede galı~ 
geleceğini yazarken Avrupa harb1 

bitmeden japonyanın da Ingilter"l 
ile olan ihtilaflarını ko:ıuşarak lı~ 
etmesi iktiza ettiğini söylemişti• 

· Tokyoda bilhassa eski diplomatlııt 
arasında bir an evvel Londra ilO 
anlaşmayı elzem görenler de ıı~ 
değildir. Ancak bunların sözü geç· 
miyor. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Denizyollarının açıl' 
mıyan kişeleri 

Pcndikte oturan karileri • 
mizden Hüseyin SinanoğluO .. 
dan aldığımız bir mektuptD 
Denizyolları idaresinin KöP" 
rüd:ok Adalar ve Biiyükad•· 
daki iskelelerin.de akşamları 
saat 18,30 dan soura ve sabalı
ları 7 den evvel yalnız birı;" 
bilet gişesinin açıldığı bildirı• 
lerk: , Bu viizdeıı halk gişe• 
başlarına birikmekte ve bi~: 
çok defa da vapuru kaçırnı• 
tadır. Diğer gişeler niçin b~~ 

1 
bırakılıvor? • denmektcdi · 

ı 
Alakad~rların ehemıııiyctl• 
naznrı dikkatini celbcder!,Y 



Norveçte Almanj l~giltere üzerin~ 
askeri tesisatı Gunde vasatı 6 
Londra 30 ( AJ • 

den biid· · .•. A.A.).:- Stokholın- man tayyaresi 
Yıtnht ırıldıgıııe gore, İsveç pa-
nıali tnda, Almanların ahiren şi- d •• •• .. l .. 
cude No~veçte askeri tesisat w- UŞUrU UY01 
lerde gctı~nıeleri mnhtelif şekil -
Sisaı ~sı~ edılnıektedir. Bu tc.. 
lefti as erı makamlar tarafından p Ş eılj)nıiştir. 

ctrol depolarına 
ı,. hücumlar 
ıı:-ıra 30 (A.A.) - Reuter: 

sıı b •a. nezareti istilılıarat büm
ll~ııhidırdiofoe nazaran. İnııiliz 
llıan •ı.ın ~YYarelcri ş.imrli Al -
n{)t,.,let:rollarıle dolu O!ıcrburıı 
ı."l>b del)(•ları iiozcrine mut.eaddit 
bir t· alar abmı:şlardır. B. Blerıheirn 
l iJ'··~a arın r~ meydanının h~ar -
lot~ 'b boı_rıba-rd'111an etmiş ve pi -
Se!d· .uyuk sarı bir alevin vük -
f ''•nı Jl'Örm;ı.... ·· Sah·ı üda. 
<asın "~'ur ı m -

ti de ~~un Hlt:!90n tavvareie
Jrul . 01<UM:Ja sahilinıde A1man -
tav;.,, !Şıraij altında buluNlII bir 
C\aın re n:ıevuanına ~n ı:cce hü
lar ç~lSle.rdir. Bir:-o.1< van-.ın-

Lit;;n yada kİ 
ecnebiler 

·bildir~~s 30 (A.A.) - D. N. B. 
L; ·•v4, 

,,,.__ tvanva d·'- ·1· _.....,_. 
~._.,..ettı.. . .... ı ıve nez.,. ""'"ın 
raıı 1'tıe ıı:ı -bır kararnameye naza
'llıltııda ınlcıket dahilinde 1 tem -
t~ lUQmJeket haricinde 29 
~•ıış n evvel Lttvan ta vizası 
~iıı~~ilerin Litvanı·ava ııir
~ da .nıanı olunaeailctır. Vızala
luııa hıli~~ nezareti. hariçte bu
eıı "~r ı<;ı.n i:;e >kaıneL.,ahlarına 
ları 1 ın Litvanya konsolosluk -
z arafınıcJ.ın • --~·t edilm . J'l!ııdır İ . .._..._.,,ı e61 a 
~" · . l\'ıliz - Litvanva kültür 
Q • Hı dl:! laitvedilıınb;tir. 

ır Yunan vapu-
~u dönemiyor 
"'~n 30 a~, b .. (A.A.) - D. N. B. 

C • ild·~-· eoelii: -·,~. 
1rolcu1 :tlarıka ıritmekte olan 
)as '{arı hfmıi1 bulunan Nea He!
"'·~. unan """"'1'u Liııbona ııel -
-·~ı.ır. 

~ Secuı.o ~zetesine nazaran. 
&el nl.11je eeruı·an eden hadi -
ttis;r do!ayısi!e bu ııemi Yuna -
\>..'..ana doöru sevrisef.erine de -
- .. edonu ~ 

A\ra~ k~mara
sındaki toplantı 
~a~ndra 30 (A.A.)- Bugün a
lıakk kaıııarasıuda harici meseleler 
tele/11da Yapılacak olan müzake
lliiz 111 aleni veya hafi olacağı he-

., ınalüın d -·ıd· .,11 .h eı:ı ır. 
"<ınra cı et, kamaranın içtimaından 
hu h •nlaşılacaktır. Hükiinıetin 
ı~.~~laki kararı, bu sabah par
Şarete ; erkanı ile yapacağı isti-

,ı\ Q:ı • en sonra verilecektir. 

erikada sıcaklardan 
~ 600 kişi öldü 

1ıı.ııı:',;'YQrk 30 (A.A.)- Muhtelif 
re l2 ka~ardan gelen haberlere gö
detli gun devanı etmiş olan şid
<lıı. Gog1~aldar esnasında Amerika
~. Yüe~ faüa insan güneş çarp_ •m ~u~eu telef olmuştur. ija;;;; 

büyük bir 
1111 

toplantı 

Dünde 20 Alman 
tayyaresi düşürüldü 
Londra 30 (A.A.) - Alman 

tavvareleri dün :&ı?iliz sahilleri
nin muhtelif ~derine hücwn te
sel:ıbüsünde bulunınw;lardır. 20 
tavvare düşürühnüstıür. Bu su -
retle harbin bidavetindeniberi 
İ~ltere üzerinde düsıirülen Al -
man tayyareleri 322 >vi bulmuş
tur. 16 haz.iTandanıbcri İnı?i1tere 
üzerinde düsiirülen Alınan tay -
vareleri, ıründe vasati 6 vı bul -
maktadır. 

Vişi hükumetinin 
yeni bir kararı 

Vfohy 30 (A.A.) - Havas bil
dirivor: 

Bu sabah çı.l<an resmi ııazetede 
intisar eden lki kararname llc 
haııbin baslanıııcıntla Alman ve 
İtal'·•m t~baalarma karşı alınan 
tdkalifi haııbive tedbirlerini kal
dınmı.ştır. 

Amerikaya giden 
İngiliz çocukları 

Nevyork 30 (A.A.)- D. N. B. 
bildiriyor: Aileleri refakatinde se
yahat eden 272 İngiliz çocuğu ve 
Bayan Tabouis, Cunard Line kum
panyasının Britanik ,·apuru ile 
buraya muvasalat etmişlerdir. 

Cocuklar İngilizlerin müreffeh 
ailelerine ınensuptu..c. Diğer bir 
çocuk kafilesi de Cameronia İn -
giliz genıbile gelıni~tir. Lord Ro
seberynin o«Ju 11 vaşındaki Lord 
Proınrose bunlar arasındadır. 

lngiltere ve 
ispanya dostluğu 
· Londra 30 (Hususi) - Ll.z.'ı:ıon

daki sivasi miişaıhitler, miıhver 
devletlerinin gpanyaya karşı <hu
lül teşcıllbüslerh nin açık surette 
mukavemetle kar;ılandıinna ka
naat hasıl etmi.slerdir. 

c'l'a)'lll'lis• in Li:tbon mııha:biri, 
dostane münasebetlerden bahse -
derken, bu münasebetlerin İısoan
ya ile İn,giltere arasındaki dıostlu
~unu da takviye edeçeğini söyle
rnek:tadir. 
İ~lterenin Madrit sefiri Sk 

Samuel Hın: General Fraıillmya 
lnııiltcrenin mali yardımıla bu -
luna.bileceitini bildnıımistir. 

Milli Şef 
Bugün de Floryada 
istirahat buyurdular 

Milli Şef İsmet nönü bugün de 
Floryada istirahat etmişlerdir. 

Reisicumhurumuz dün akşam o
tomobil ile şehirde bir ge•inti yap
mışlar ve şehrimizde bulunmakta 
olan Nafıa Vekili General Ali Fu
at Cebesoyu kabul etmişlerdir. 

Paristen bu sabah 
gelen talebemiz 

Pariste Syans Politik tahsil e
den talebelerimizden Nafi Kaz -
mirci bu sabahki konvansiyonel 
ile Paristen şebrim.İ.Ee gelnı~tir. 

Mumaileyh Vişide halen 30 ta
lebemizin bulunduğunu ve bun.. 
!arın İsviçreye geçmek üzere kon
solosluğumuz tarafından icap e -
den yardımın gösterildiği, Paris -
teki talebelerimizden bazılarının 

memleketimize dönmekte olduk -
larıru ve diğerlerinin Tur şehrine 
geçmekte bulunduklarını söyliye
rek Pariste Talat ve Aydın, Sedat 
Burcu isimlerinde 2 talebemiz kal
dığını ilave etmiştir. 

Beşiri' deki 
petrol sahasında 

kuyu •• .. 
uç yuz 
Beşiri petrol mıntakasında ü

çüııcü kuyun11ll kazılmasına ya -
kında başlanacaktır. Bu mıntaka
da üç yüzden fazla kuyu açılabi
leceği tetkikler neticesinde anla
şılmıştır. 
Hükfımet, kuyuların açı•;:nası ve 

işletilmesi için icap eden malze_ 
menin Amerikadan mübayaası 
hakkında lazım gelen dövizi ver

. miştir. Bu malzeme gelinciye ka-
dar, Raman dağındaki faaliyete 
elimizdeki vesaitle devanı edile
cektir. 

Petrol mütehassısı Cevat Eyüp, 
bu sahanın Arnavutluktaki petrol 
kuyuları ile mukayese edilebile
ceğini söylemiştir. Arnavutlukta 
400 kuyu vardır ve buradan se
nede 300 bin ton petrol alınmak
tadır. 

Suriyede bom-
bardıman yok 
Lcmdra 30 (A.A.) - Son ııün

lerd'e Alman rad vosu, İnl!iliz tav
varelerinin Suri yedeiki Fransız 
tavvare meydanlarını bomlbardı -
mıan etıtiklerini bildiııınistir. 

LonıdTa:daıki salahi yet1.ar meha
filde. Alıman ı'adyosunun bu ha -
lberi siımdiye kadar Arap l:isanile 
ne«retımed' -ini, zira Filistin ve 
Suriyedcıki halkın bu haberin a -
sılsızlıibnı anlamakta güçlük çak
ımiy.ece~ni bildii\i için böyle yap
tığı sövleımıc-ktedir. 

Avusturalyada 
125 bin tayy3reci 

Londra 30 (A.A.) - Dün. Sid
ney<len bil<lırildifrinc göre, 125,000 
lkişi Avustralya tan areciJjfrine 
girrnistir. 

İki Fransız 
amir alı mevkuf 

Vişi 30 (A.A.)- Havas ajansı 

bildiriyor: . 
Mütarekenin imzası sırasında In

giliz limanlarındaki Fransız h~orp 
gemilerine kumanda eden Aınıral 
Cayol ve Vilian İngiltere Bahriye 
Nezareti tarafından derhal Oks -
lorda gitmeğe davet ve mecburi 
ikamete tabi tutularak bahriyeli
lerin bulundukları kamplarla ihti
Jattan menedilmişlerdir. Bu hu_ 
susta İngiltere hükümetine şid -
detli bir protesto verilmişfü. 

Romanyaya 15 
eylüle kadar 

mühlet 
(1 inci sahifeden dt'Yam) 

temedi~i malüındur. 
Tl'ansilvan:;adan dönen eski na

zırlardan Manyu, Roınanyanın bu 
kısınıııda Macarislana karşı nef
ret hisleri beslendiğini söylemiş
tir. 

Manyu Traıısilvanyanın bir kıs
mının Roınanyadan alınarak Ma
carlstana verilıuesi hakkıuda en
dişe izhar etmiştir. 
Diğer taraftan cenubu şarki Av

rupasında Sovyet faaliyeti devam 
etmektedir. 

Sovyetler, Besarabyarun ilhakı 
sırasında alınıp götürülen demir_ 
yolu malzemesini Romanyadan 
geri istemişlerdir. 

Sovyet hüküıneti, Romanyanın 
bu hareketini, Besarabyanın Sov
yetlere terki hakkında Moskova 
ile Bükriiş arasında iınza!anan an
laşmanın ruhu ile kabili telif gör
memektedir. 

Romanya Harbiye Nazırı Tuna 
ağzına maynler konulmasını cnı
retmiştir. 

lediyesab~h saat 11 de Vali ve Be
is.liğin.::•si D~. Lütfi Kırdarın re
btt i~f Partı merkezinde büyük 
dare hına Yapılmıştır. İstanbul i
l>illreı ~eti reisi doktor Tevfik 
laııb11ı r ıl".:V· Hava Kurumu is
~lar cısı, tekmil kaza kayma
haşınu~'· ~tanbuldakl gümrükler 
let reis Ur~ .Nafi, re.mi teşekkül_ 
ları h lerının de hazır bulunduk
llUn v~ ~0Plantıda Hna Kuruınu-
Ş•ht~ıdatını arttırmak ve hava

tıı~ tür llıızde aza sayıı>ını arttır -

~ ltava' }{ .... 
U lit· . urumuna yılda teberruu 

ta~a ~ 1 geçenlerin a.'li aza, 20 li
oı;,,ala adar olanlar yardımcı aza 

120 bin liralı~ 
döviz kaçakçılığı 

ROMA İTİDAL TAVSİYE 
EDİYOR 

Londra 30 (A.A.)- Roma rad
yosu, dün merkezi Avrupaya tah
sis ettiği nesriyatta, lrfacaristana 
ve Bulgaristana sükılnet ve ba
siret tavsiyesinde bulunmuştıır. 

•·;ıt tı kararla tırıhnıstır 
>r ev • <>-Uru~ e zekiıtın da yalııız Bava 
lı.ı ~una v il . nc•cakt er ıne:,ı teuıenni O· 

'l' . ır. 
"ıılucıl Şoforle ar, kasaplar, balıkçılar 

Ceı11 • . r ve eıııaali tckntil esnaf 
ı ıı •ile · • 
arı.n.1 .IJ. d tı ve ~ırk.etler ınensup .. 
)•"tinı 1 a liava Kurumuna aı.a 

ISt!tt~ a~ı. kararla:,.ırılnıı .tır. 
lllak i~·IJtizın a«a sayıı>ını arttır -
:: Yer::.dınuhtelif mekteplerde 

'1fc,. 
1 

e toplantılar yapılıp 
;ı.ns ar verilecektir. 

Emniyet müdürlüğü 120 bin li
rayı bulan bir döviz kaçakçılığı 
meydana (Jkarınıştır. Ecnebi ıneın
lekctlerdeıı birinde de azalari bu_ 
Iunduğu anla~ılan bir kaçakçı şe
bekesi iddiaya göl'e şimdiye ka
dar 120 bin liralık döviz kaçakçı
lığı yapmıştır. Zabıta hadiseye el 
koyar koymaz ihtiyati tedbir ol
ıuak üzere şebeke tııensuplarının 
bankadaki mevduatlarından yüz 
on yedi bin lirayı bloke ettirmiştir. 

Bn suçla alakaları tesbit edilen J 
bazı kimseler bu sabah da Euıııi-

- ~ 

Dr. Hatıı Cemal 

1 

LOKMAN HEKİM J 
DAHİLİYE MÜTEHASSISI 

Divanyolu 104 

1
Muayene saa~l.lerl: 2,5 - G. Tel: 22398 

y.ı! müdiirlüğüne cclbolunarak i
fadeleri alınmıshr. Zabıta bu e_ 
heınmiyetli ka~ak(ılık Jı5disesi et
rafın~1ki tahkikatına devam et -
mcl.tcdir. 

·------~~~-----------~---------.l~-
SON 24 SAAT 

Hadiselerin izahı 
- Bu tahlil ıı azıınnın metinleri Aoodoıu ajansı 
cenıiri bülten leri<ıden Jıulô.sa edilmiştir -

Telhis eden: MUAMMER ALATUB 

Avam kamarasmda bugün ha
rici siyaset meseleleri üzerinde 
mühim mii2ıakereler olmaktadır. 
Bu müzakerelerin gizli celsede ya
pıldığı ve Başvekil Çörçilin harici 
siyaset hakkında ilk nutk11llu söy
lemekte olduğu haber verilmek
tedir. 

Bugünkü celsede, Almanyaya 
karşı tatbik edilmekte olan ablu
kanın daha sıkı bir hale getiril
mesi için alınmasına karar verilen 
yeni tedbirler malôın olacaktır. 
Zannedildiğine göre, Ekonomik 

Harp Nazırı Daltou gemilerin harp 
kaçağı eşya nakletmodiklerine da
ir İngiliz konsoloslukları tarafın
dan verilen vesikalar sisteminin 
genişletileceğini bildirmiştir. Bu 
suretle bir miklar harp gemisinin 
başka işlerde kullaıulması müm
kün olacaktır. 

İngiliz hükU.ı:netinin, Fransa 
dışına çıkmış olan eski Fransız 
ricali ile temasa geçmek teşebbüs
sünde bulunduğu da haber veril
mektedir. 

Bu zevattan bazılarının şimali 
Afrikada bulunduğunu haber alan 
İngiliz istihbarat nazırı Durf Ku
per tayyare ile şimali Afrikaya 
gitmişse de, mahalli makamlar bu 
teması hoş görıniyeceklcriııi ken
disine bildirdiklerinden, yine tay
yare ile geriye dönmüştür, 
ALMANYA VE BALKANLAR 

Almanyada da siyasi vaziyet şu 
şekilde mütalea edilmektedir: 
Doğu ceııup Avrupasında ve 

Balkaıılarda nizalı meseleler ser
best bir anlaşma ile halledilmeli
dir ve böyle bir hattı harekette 
her devletin kendi mes'uliyetini 
müdrik bulunması icap etmekte_ 
dir. 

Berlin nıelıafiliııde Almanya ve 
İ!alyanın Balkanlarda diktalar 

vücude getirmek tasavvurunda ol
madıkları söylenmektedir. 

Salzburg görüşmelerinde, Tran
silvanyaııın l\.1acaristnna, cenubi 
Dobricenin Bulgaristana iadesi 
hususunda her iki ı >emleket dev
let adamlarııun izhar ettikleri ta
leplerin sempati ile karşılandığı 
anlaşılmaktadır. 

İngiliz gazeteleri ise, Salzburg
da Kunıen, Bulgar ve Slovak na
zırlarile yapıkn mülakatlardan 
sonra biçbır resul tebliğ ne~~~.ıJ;
mediği ve ~Öth:-ruelerin mahıyeü 
hak.kıntia dtt ı.t .luınat alınamadığı 
için rntn. a!e:ı yuri!tmcmcklc bera
ber, bu ı;urı.:~ınelerde Ahnanyanın 
bir tek heuei güttüğünü ve bu -
nun da Almanyanın menfaatin -
deıı ibaret bulunduğunu yazmak
tadır. cDeyli Telgraf. gazetesi, iki 
veya ikiııen tazla Balkan devleti 
ara>lllda çıkacak bır harbin Hıt
lcri sıkıuh~·a dilşürccegini ve 
Sovyetler Birliği ile de nabos ihti
Hitlara sebebiyet vereceğiııi söylü_ 
yr ve diyor ki: 

•Romanyaııın mihver devletle
rinin teveccühünü cclbetmek için 
yaptığı gayret iııgilteı-c ile ınüna
sebetlerinde pek tabü olarak so
ğukluk husule getirmiştir. l~o -
manyadaki Iıadhclcri teessüfle 
karşılamakla beraber; bu ıneuılc
ketin son derece nazik bir vaziyet
te bulunduğunu da takdir ederiz.• 

cTayınis. gazetesi i~c şöyle di_ 
yor: 

\'lihverin yakında Balkanlarda 
Y«;.acağı teşebbüs alaka ile takip 
edilecektir. Mihver manevraları
nın evveli Yugoslavyayı, sonra 
Türkiyeyi, yani Sovyetlere ve İn
giltereye karşı sempatileri kuvvet
li olan iki memleketi tecride ma
tuf bulunmaktadır .. 
HARP VAZİYETİNE GELİNCE 

Denizde ve havalarda muhare
beler bütüıı şiddetile devam edi
yor. Alınan tebliğlerine göre, bir 
Alınan denb.altı gemisi 48 bin ton 
gelen beş İngiliz ticaret gemisini 
batırmıştır. Bu vapurlar, kuvvetli 
harp gemilerinin refakatiııde ve 
kafile halinde gidiyorlardı. Bun
lardaıı biri 18 biıı tonluk bir mu
avin kruvazördür. Ayni deııizaltı 
gemisi bOOO tonluk bir İngiliz ti
caret g·emisini de batırınıı,tır. Di
ğer bir denizaltı gemisi de İngiliz 
sahillerinde yine 6000 tonluk baş
ka bir İngiliz vapuruııu batırnuş
tır. 

az hasar yaptıkları bilılirilınekte
dir. Bu akında 11 Alınan layya
resi düşürülmüştür. Bun11ll hari
cinde dün Almanlaruı 8 bombar
dıman ve 7 avcı tayyareleri dü.. 
şürülmüştUr. 

Her Alman tayyaresi bir büyük 
dört küçük bomba atmıştır. 

Şarki Afrikada İngiliz bava 
kuvvetleri yanında Fransız pilot 
ve mürettebatının da harekata iı
tirak etmekte oldukları anlaşıl -
maktadır. 

İngiliz tebliğlerine göre, İngiliz 
tayyareleri dün Alınanyada ve 
işgal edilen memleketlerde 17 tay
yare meydaııı ile petrol depolarını 
ve askeri hedefleri bombardıman 
etmişlerdir. Üç tayyare geri dön
memiştir. 

FRANSA NE ALEMDE?, 
Vişi hükı'.ııneti dün akşam yaptı

ğı bir toplantıda 1939 ey!Ulüııde 
sulh halinden harp haline geçiliş
ten doğan mes'uliyetler meselesi
ni tetkik etmiştir. Kabul edilen bir 
layihaya göre, yüksek bir mahke
me te kil edilecektir. Layihanın 
metni 48 saat sonra neşredilecek
tir. 

JAPON - İNGİLİZ MÜNASE
BETLERİ YİNE GERGİNLEŞTİ 
Tokyodan bildirildiğine göre, ja

pon hükümeti casusluk suçundan 
töhmetli olarak İngiliz tebaasın
dan 11 kişiyi tevkif etmiştir. Bun. 
!ardan Röytcr ajansının Tokyo 
muhabiri istiçvap edildiği sırada 
keııdisini pencereden aşağıya at
~ ve bir iki saat sonra ölmüş
tür. 

İngilterenin Tokyo sefiri Kreji 
n1eseleyi görüşnıck üzere japon 
Hariciye Nazırını ziyaret etmiştir. 

Konservatuvarı 
soyanlar 

(1 inci sahifeden devamj 
Filh:ıkalki o akşam ııol:iı;ler Ce

maleltini Balıke>ıre k&ç.al'ken ta
nıv•p yakalamıslard'ır. 

fiLJJVILERDEKI G.İBI... 
Murna.ileyh evvela ni<;ibir hır -

sızlıktan ha:heri olmadığını söyle
ıın:şse de nihayet bu ~!eri ken -
disinin Şükrü ile bırlikte yaptı
j!ını söy leııriş ve: 

•- Ben P<'l.'asız bir gencim. Ya
zı.n henkesin pliıjlarda, Adalarda 
~ezip e{(lendı~nı paralı e~eklc -
rin ııenç, ııüzel kışlarla dolaşaralk 
z~ ettiğıin ııiörünce hısleri.rn dön
dü. Para buhna.k ve bu gülen. eğ
lenen insanların ar:ısın:a katıl -
mak iQin bir çare aramaf(a baş -
ladım. Bir ı:rece Süıkrü ile Bc-yolt
lunda bir sinemaya ııitıınistik. O
rada gördüf(üm macera f:ilminde 
bir hırsız otelin pencerelerinden 
esyaları soka-kta bcl<:liven arka -
~ına alımak surctile öte beni 
ılıyor sonra bunları satı vordu. 

Bu sahne bana iyi bir fikir (!) 
verdi. Sükrü ile anlaşarak ayni 
sevi yapmağa karar verdik. Sine
madan m-'<tcbe dönünce ben mek
telıın arka tarafındaki tenha yolda 
bekledim. Şükrü yatı:rkhanelere 
gırıp elbiseleri pell'Ct!redcn bana 
attı. Bunları sattım. Son defasmda 
da ayni suretle 23,5 lira temın et
tim. Yakalanmasaydım daha b.ir 
Qdk şeyler çalacaktım.• 

B uifde üzerine Şilkrü de vaJka-
1arnnış ve her iki suç ortaih ad -
li yeye veri1mis]erdir. 

Cünıııü meşhut hıikimi karşısın
da da Cemalettin cümııün üitiraf 
etımi;; $ükrü ise: 

•- EV<>t betaber sincroava git
tik. Ve beraber dönduk. Fakat ben 
pencereden eşya tmadnn! • de -
miştir. 

Netıicede hiıkim Cemalettini 
t.eV'kif etıınis Şükrüvü de i.kamet
ııatııa rabıt sartıile scı!boot bırak -

mıştır. ---<ı<>--- 1 • .-. 

Asker gözile 
(Birinci sahifeden devam) 

kaygusmıun fazlcılı{iına delalet e
der. 

Bir M eşer simit düşerse içinde 
ölecek bir pilot ı·ardır. Halbuki 
bir Heinkel di4ünce birkaç lıa -
vacı ölüyor. Çünkü Me•ersimit'lc
ri bir kişi Heinkelleri birkaç kişi 
kullanıyor. 

Alman havacılıQının pilot ve 

· Reşit Paıanın Hatıratı; _ ____,. . 

ABDÜLHAMiT NASIL DEVRiLDİ? 
• ..... - .... " 1 

1 • ıUBD arı 

- te~ ..-; :JEltnLLI Ce~det Reıiı YULARKIRAN 

• • • Abdülhamidin merasıme ıstemı-
yerek geldiği yüzünden belliydi 
Bütün bu merasim esnasında 

Abdiillıamit ağzını açıp bir l:if söy
lemediği gibi merasime istemiye
rek ipirak ettiği de yüzünden bel
li oluyordu. Şaşkınlığı ve asabiliği 
ilıerinde olduğu hal ve tavrından 
anlaşılıyor, elile mütemadiyen al.. 
ıı.ını ve sakalını okşuyordu. Nut
kun kıraatini müteakip herkes 
meb'usana beyanı boş:imcdl zım
nında bir iki söz söyliyeceğini zan
netmekte iken hazıruna kısa bir 
selam vererek dairesine çekilmesi 
cümle tarafından hayra alamet ol
mamak üzere teliikki edildi. 

edilmekte olduğunu, Dersaadet koa 
feransında devletlerle ittifak ha
sıl olamamış ise de bunun memle
ketin şan ve istiklalini ihlal et -
memek arzusıından ileri geldiğini 
ifade etmiş ve nutuk şu sözlerle 
hitam bulmwıtur: .Gerek konfe
ransın hitamından evvel ve gerek 
sonra devletinıİ%ce ibraz olunan 
meas<!ri itidal, hüsnüniyet, sal
tanatı seniyyeınizi Avrupa devlet
leri cemiyetine rapteden ınüna_ 
sebatı dosti ve hüsnü muaşereti bit 
kat daha teyit eyli)·eceğfoi memul 
ederim.. 

Meclisi meb'usanı Osmaninin ilk J=========(De==v=amı==v=ar=l~ 
içtimaında irat olunan nutku ift,i
tahiye gelince: Bu nutkun kısmı 
azamı Devleti Aliyyece o ana ka
dar icrasına teşebbüs olunan ısla
hatın bir tarihçesinden ibaret o
lup devletin evaili zuhurunda 
kudret ve kuvvetinin emri lıükü
mette adalete ve her sınıf tebaa
nın hak ,.e menfaatine riayet o
lunması sayesinde aktarı iileıne in.. 
tişar eylemiş olduğundan başlıya
rak şu suretle devam ediyordu: 

Gitgide ne şer'i şerife ve ne ka
vanini mevzuaya inkiyat olun -
maması sebebile terakkiyatı sabıka 
tedenniye yüz tutup evvelki kuv
vet zfıfa mübdel olmuştu. Ni -
hayet Sultan ·;ahmut ilan mer_ 
hum nizamsızJıl, urta<lan kaldırıp 
Avrupa n1edeniycti hazırasıııın en 
evvel mülkümüze ithali için bir 
kapı açmıştı. Sultan Ahdülmecit 
o esere giderek Tanzimatı Hayri
yeyi ilim etmişti. Ancak Krnn 
muharebesinin zuhuru tanzimi 
ahvali mülk ve tebaa hakkında o
lan ınesaioin devamına mani ol
du. İlk defa olarak hariçten is
tikraza mecburiyet göründü. Dü
veli müfahhaıııai müttefikaıun 
muaveneti fili~·clcri sayesinde sulh 
tekrar iade edildikten sonra dahi 
bir takım tahrikat ve tcsvil5t ile 
dahili hadiseler mülkün ıslahat ve 
tanzimatıııa bakmağa meydan ver_ 
medikten maada külliyetli asker 
silah altında bulundurmak, ede
vat ve eslihai cedidei harbiye te
darik ve inşa eylemek ın~cburi
yeti hazinei devleti muzayakai 
efrkaladeye düçar eyledi. l\lütea
kıben Hersek vukuatı ve Sırbistan 
ve Karadağ muharebeleri de zu
hur etti. 

Abdülhamit bu huliısai tarihi
yeden sonra ah.vali umumiyei 
devletin bu gibi müşkülilt ve mu
hataralı giınagı'.ııı içinde bulundu
ğu bir sırada tahta ciilt1s ile bu ka_ 
rışıklıklal'm def ve izalesine çare 
aradığını ve memleketin istikbali
ni ~min eyleıncyı farizai ziınmet 
bilip bütün mesaısini ıslahatı da· 
hiJiyeye hasrettiğinı \'e ıniicli n1ü
teıneddinerle oldu~u ı;ibi milleti 
tanzimi kavaniuc ve ıuc-.balihi am- ! 
meııin rüi)·et ve ht!U~ilhıc ıştirak 
ettiren kanunu e~asiyi iliin ve 
meclisi umumiyi tc,k.J ve herkese 
hürriyet, n1üsavat \''! ada. et temin 
eylediğini söylemiş. ili: devrei ;ç. 
tiınaı kil ada ınuvatfa:. olduğuıı -
dan dolayı Cenabı Hokka lıamdü 
sena eyledikten sonra intihap ka_ 
nunnnamesi, viliiyat ve idarci ne
vahi kanunu umurni~i, dcvai.ri l1e
lediye kanunu, usulü ınuhakematı 
hukukiye ile mehakimin teşkilat., 
hükkfımın sureti teraJ,ki ve teka· 
ütleri, umum meruurınin vezalfi 
ve hakkı tekaüdü kanunnameleri1 

matbuat ve divanı ınulı::sebat ka
nunlarile bütçe gibi bu içtima<la 
müzakere olunacak ka\·anini ta -
dat etmiştir. Abdülhamlt kavan'ni 
maliyenin tetkik ve kabulünü Sil· 

reti mahsusnda tavsi~ e ile devletin 
evvel beevvel bu nıüşkiilôttan kur_ 
tarılması lazım olduğunu beyan 
eyledikten sonra memur yetiştir
mek üzere masarifini kendi tara
fıııdan bittesviye mektebi nıiilki
yenin tesisini tasmim eylediğini, 
mubarebei ahirede tebaanın ha
miyeti askerin gayret ve besaleti 
mucibi takdiri olduğunu Sırbis -
tan ile mw.al:iha olunduğu gibi 
Karadağ hakkında olunacak mu
amelenin dahi mecliscc müzakere 
edilecei(ini, düveli mütebabeb ile 
kaidei mnalatı perveriye riayet 

Yarım kilo 
ispirto içen 

birisi delirdi 
(1 inci sahifeden deı;.ım) 

miş, fakat sarhoş olmadığını gö • 
rüııee gidip :;arun kilo da ispirto 
alıp kafayı çekmiştir. 

İspirto ile midesi tutusup asabı 
bozulan Dimitri birden tecennün 
etmiş ve hem de zehirlenmiştir. 

Dinıitri hastaneye kaldırılm1ştır. 

Benzin farfiyah 
tahdit edilmiyecek 
Benı:in sarfiyatının tahdidi ve 

taksilerin birer güu ara ile i~le • 
meleri hakkındaki layihanın ko
ordiııasyon heyetinde müzakeresi 
tehir olıınmuştıır. 

Petrol ve benzin için şimdilik 
darlık görülmediğinden bu lasav· 
vurdan vaz geçeceği anla.şıJmıştır. 

Deniz harp oku
lunda bugünkü 
büyük • 

merasım 
Deniz harp okulunda yeni ıne -

zunlaruı diploma tevzi ve kılıç ku
şanma merasimi bugün yapılmak
tadır. 

Merasime saat 14,30 da başlanı
lıp 36 mezunumuzu büyük tören
le diploma ve kılıçları verilecek_ 
tir. 

ZAYİ: Nüfus k5.ğıaı, Fatih as
kerlik sube vesi!kaııı izzet Fevzi 
namına şoför eiıli nctnamesi. sıh

hat raporu 940 senesı kazanc kar
nesi ve 3626 pliıka nu.maııalı karn
Y')nun mu'3yene cü'Zldanı ve kar -
ne-si zavi oldu~undaıı bulıı.p ııe -
tiren memnun edileçe{ri ııfui 
aksi halde yenileri cıkarılacağın

ıı .ın eSkilerinin vüılcrnü yoktur. 
Edlirnekapı Çakı;rağa Kuyulu 
'ı>ahc;ede 26 No. da Remzi Koç 

Üsküdar icra memurluğundan: 
Mahcuz oluıo parava çevrilme -

sine karar verilen 72 lira kıyme
tindeki 48 adet muhtelif boy ve 
renkte fil;ifil ve verıı cins frenk 
ı:?Ümleğinin 2/8/940 ı arihine mü
sadif cuma ı:ıünıi saa• 14 de Ü >ık.ü
darda Hakimiveti millıve cadde
sin.de 141 ila 153 numaralı düık -
kanlar arasmdaki sahada açı.le 
arttırma suret.ile . satısı icra edi
lecektir. 
Mıuhaımmen kıV!Inelin vü:zıde 

"'t.rnis be-:ini buhnadığı ta'kdirde 
satış 6/8/MO tarihine müsadif salı 
,ııünü ayni saatte ve a'Ylli yenlıı 
icra edilece.il:i ilan olu: c ·. 938/15'/t 

ZAYİ 
1327 doeumlu olup B. oğlu nü· 

fus ınemurluğuııdnn alınış oldu
ğum nüfus hüviyet cüzdanımı ve 
askeri muamelem yazılı cuzdanımı 
kay bet tim. Yenisini çıkaracağını.. 
dan eskisiııiıı hükmü yoktur. 

B. oğlu Hüseyinağa M. Sa
kızağacı S. 23 ~o. da 

327 doğumlu Karabet oğlu 
Aram Çorluyan 

İne:iliz Aınirallık dnfresi Vren 
ismindeki İngiliz torpito mulıri
biniıı bir bomba isabeti netice ... 
sinde battıJ::ını bildirmektedir. Bu 
muharebe esn;<Sında iki Alınan 
tayyaresi düşüı·ülmüşlür, 
Alınanların batırdıf;ı Mcknes 

Fransız vapurundan kurtarılan 
Fransız bahri) e zabit n askerleri 
hadiseye karşı olan iııfiallerinden 
dolayı Amiral lltuslcrin e:ınrindeki 
hür Fransız bahriyesinde çalış -
mal;;: kararını '\'Crmjslert3ir. 

1Jıava mürettebatı tasarrufu için ma- ------------------------------

HAVA MUHAREBELERİ 
Almanlar ingiltercnin cenubu 

şarki sahilinde bir ~ehre dün yüz 
kadar t:ıy)·arc ile hiicum etmişler. 
dir. Bu tayyarelerden elli, altmışı 
ıııke suretile hücum etıııi~lerse de, 

kinenin mü.kemme!iııetine pek al
dırış etmemesi iki suTctle tefsiT 
edilebilir: 

1 - Bu lıarbin u...-un sürecec/ini 
anlamışlardır. 

2 - Almalnr lnqiltereye lıazır
ladıklan büııük taarruz için pilot 
ve mürettebat hUStLSunda şimdi
den çok ihtiııatlı davranıyorlar. 

Bu ihtimallerden hangisinin vcı
zlııete daha uımun olduiiunu bir 
başka yazımızda tetkık edeceğiz. 

Mühendi .. lik 
girece~ fen 

kurs! rı duhul 
memur lan na 

Teknik okulu Müiürlu·ründen: 

imtihanına 

5 ve 6 Ağustos tarihlerinde okuluınuzda yapılması mukarrer mühendislik 

kursları duhul imtihanına i-;t.:ınbu'da gireceklerin yüksek Vekaletin kenı.lileri.ne 

vaki tebliğ yazısı ve ispatı hüv>yetıer.ine medar olaoak vesaik "" ikişer adet vik
torya eb'adınd• folografları ile birlikte nihayet iki ağustos 940 akşamına kac!M 
okula müracaatla imtihana kabul karneleri almaları l.11:zım geldiği ve karneleri 
olm.ı7anların imtihana kabul edilmi,yeceJ<ler ehcmıru,yetle ilan o!t:ııw:. (6498) 
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Hl.KAl'E 
Bir yaz mevsimi idi! .. 

1 Yuaa: REŞAT FEYZİ 1 
Bütün insanlr ııibi. Semsi Güler- Aradan bir kış ııeçti. Sernsinin 

yüzün de ııayesi biran evvel eli hfila boı,-tu. Muhtar, ona kııı
zelll(in olmalk, ıbaytın her nevi vor: 
nııııetlerinden, zevk ve eklence - - Aptal, enayi, diyordu. Hfilıi 
!erinden istifade e1mkti. Oınrün bir şey bulamadın?. Bütün kıs. 
5onunda ve ihtivarlıkta zerıııin ol- bizim eve ııirdin, çıktın .. O zenııin 
makı İ6teıııiyurdu. O zaıınan, zen- misafirler arasında bir tane sece
ııinliki ne yapcj(ım, diyonju. Sim- medin mi?. Poker oynarıken, da
di olmalı ki.. Simdi diyince, Sem- ha ziyade kartlara ba.kacakına k.ar-
si üfor)'ÜZÜn yasını meıak ede - •. .....ı-ı.;"· .. .. baksa ..,......,u,ın VU2Jllne n ... 
ceksiniz. Söyli.yeyim: 29 .. Delik.an- Şemsi, Mu.lıtara söyle demişü: 
lı, ııen~ ç0euık., Ne dersenu, di- - Fakat, bu yaz ııöreoeiaıin.. ı 
yiniz.. Böyle şeyler heıı, yazın sayfiyede 

Semsi Gü!Eryüzün bir 'arlcadSı olur. Deniz, kırlar asfalt, yürüyüs, 
varit. Dımınuıs. Durmwı. tur - akaçlıklar bol .ııünes.. Ask daha 
nayı ııazünden vwmıuştu. Maa - ziyade yaz mcvslnıinin çocu.nıdur. 

1 
SATIŞ fJ,,tNJ 

'Üskiidar icra memurluğundan 
Bir borçtan dolayı mahcuz olup pa

r~a çevrilmesine karar verilen bir 
adet yedi Uimbalı Markoni markalı 

radyo bir adet 4 dolaplı dört çekmeceli 
büfe 10 adet kanape maa .koltuk ve 
siıara iskemlesi iki adet saksılı port.
manto e adet maroken j&kemle 1 adet 
ısıttJong l adet somya 4 adet tahta is
kemle 1 adet tahta masaların açık art
tırma ile .atışına karar verilmiş ve 
birinci arttırma 6/8/940 salı günü saat 
12 den 14 de kadar satış icrasına mez
kOr gün arttırma bedeli muhanunen 
kıymetinin yüzde 75 ini bulmadığı 
takdirde ikincj arttırma olan 13/8/94.0 
salı sa.at 12 den 14 e kadar açık art
tırma ile ııaWaooğından talip olanlarm 
satış mahalli olan Erenköyilnde Nazını 
bey köşkünde hazır bulunacak olan 
memura müracaatları ilAn olunur. 

(283~8) 

ZAYİ: Fatih nU!us memurluğundan 
alıcbiun nü!us cü.zdaıumı cekeUrnle 
beraber kaybetüm. Bulup getirene 
nakdi mükafat verilecektir. 

Aluaray Muratpaşa Kazgant Sa<li 
mahallesi cam; sokak il No. Rceep mafih, pek de fazla durmuş sa • Rakik.ten, Şemsinin vaziyeti 

:vıla=dı. henüz 32 yasında idi. 0- Muılıtardan dah mil6aitti. JWvt,Ja, RASİT RİZA TİYATROSU 
ıuu hayatı ve isti:kıbali, tam Sem- büyük bir şans eseri olaıık, 'böoyle HALIDE PİŞKİN beraber 
6inin ideali, rüyasında, hayalinde -~in bir ar'-'asa ...... ,~ti·. B'"a -"rd'" .. ha ~"' Ml ...,,,~ u• 30 Temmuz Salı günü alt;ıamı 
i11'J UJ!'l yat idi. Muıhtar, cok ,enalE'Y'b onun evine, onun muıh:i-
zen~ bir fabrikatörün kı.zi..te ev- Bı:dorköy Miltiyadi bahçeolııde 
1 ___ ; tine, onun sosyetesine girip çıcl<ı- .Onlar enniş muradınu 
·"'"'u.iş, ham, 18 y;şmda avın on vordu. Oraya rte!enler. heb zenııin 
dördü gibi bir kadın sahibi olmu.ş, insanlardı. Bu mÜbait muhitte, Komedi 3 perde 
her:ı de milyonu bulan bir servete Muıhtardan daha calbtıık, kendi is- * 
lıxımnuştu. ti.k'baL•ıi parlatacıık yıldızı sec - E, SADİ TEK 
MWı.tar $emısiye daima nasihat mcsi lazımdı! TİYATROSU 

ederdi. Böyle zengin bir ailenin kı- * 
al b"-ak Bu gece (Heybelide) iskele gazino-

zını aı llfll için tek çare ask idi. Yaz bı'ttı·. Sonbahar rteJdi. ~ -tıık K.ı _ .. " .n.1 sunda (Kaynana) Vodvil 3 perde. 
zın onune çııkacakmn, kandıra- sa•;fiyelerden apartımana dönü - ---------..:.. ____ _ 

cakSln, sana [ışık olacak ve ev - hivcrdu. Bütün mevsim cok par
lemnc~llen DJlısecie~'eksin : .. !sık ve eğlenceli ıı:e<;11ni$ti. Acar -
Kız ı:önlünü tamamen kao - tıımana taşınacaklarının arifesin

tırd.ı .mı. artık korkma .. Hatta, de idi. Muhtar, $am5ive s~vle de-

Maarif V ckilliğindcn : 
Bölge san'at okulları öz.el 4 üncü aınıf elektrikcilik ıubesine p:ırasıı 13 

talebe alınacaktır. 

Namı.ellerden aranılacak vasıflar. 

a - Türk olmak 
b - Enaz orta okul mezunu olmak 

c - Yaeı 19 dan yukarı olmamak 

d - Sıhhl ve beden! hali san'at okulu tabsilinE' müsait o1dutu okuldaki ti 
yeti sıhhiyece sabit olmak. 

e - Fizik kimya ve matematikten orta okul müfredat programına göre f 
pılacak mÜ68.be.ka imtihanını kazanmak. 

Kayıt l§lerina 25 temmuz 1940 pereembe f(inU baılanacak 

ba§ka günlerde 9 - 12 ve 13 - 15 e kadar devam edilecektir. 
En son müracaat günü 29/Ylll/940 perşembe günüdür. 

Fazla talsilAt için: 

Ankara, İstanbul, İzmir, san'at ok:u11arına baş vun:ılması. (6396) 

pıınuıııınnııının•wınııııuımıınu~mımmıııınmuınaıınımuıuı 
~ TÜRKiYE CUMHURIYE Ti 
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o zaman, sen biraz müstağni bile misti: 18 
o..ı~ Tanabilir.sin!. Kız, aklar. sızlar, • • . .. .- Program 
evmden kaçar, havtma k.ıyaca.i(ın- _ .. - Hfila hır ı;cy bulaınad!n, bu- 18.05 Cazbant (pl) 
dan b:Uıse<ier hulasa hır· k.ol tün vazı da bos eeçırdin .. Ben de 18.30 Çocuk saati 

' ' avını -''-· rd ki k · k bulur, an35ını babasını kandırır zann.,.,,'.~ .. ~.. • 1~". gırer en, 19.- Müzik: Çocuklar için (pı.J 
ve onları bu lıxii.vaca razı eder. senın duıı~~u yapacııız.. 19.15 Fasıl he!Jeti 
Kızın ailesi evvela, şıddetle red-/ Senıs:. onune bakt.ı H1<: revaı:ı 19.45 Ajans haberleri 

= 

Bir_ k~~e:~n'! ~?!~~kk:,d~~!!~ğıdır/; i~ll~ 
Kalon, ,ı:ıda, lezzet ve nefaset bakımında.ı_ı tatmın edicı mahiyeti ve 1 = 

yüksek evsafı haızdir. El nlp·~<': 
Mercimek, bezelya, buğday vesair çorbalık Jrompdıınc· eri:mizi . !;; 

d<.'<iecekler, kızı vaz ııecinnek için vemıedi. 20.- Çiftçinin saati 
ellerinden gelen her careve. tdb.ire Ertesi ırün şehre ta.sındılar. Ak- 20.15 Konuşma (çiftçi saatrı 

her yerde bulabilirsiniz. 55 

baş vuracaklardır. Fa.k.t, sen, i6 • sam muhtar, f'emsb-e telefoo etti. 20.30 Küme ses ve saz heyeti 
tik!ba1den emin olarak, sokuk kan- Telefona hİ2lmct.Qi çıJıımı,;tı. Sem- 21,15 Serbest saat 
lılıirını mu.Jınfaz edeceksin!. Sonra sinin evde olmadıihnı. uzun ve u- 21.30 Rad.,0 qazetesi 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZAR ATI ! ................. 
iM. NURİ ÇAPA Kurulııı; tarihi: 1915 ~ 

Para biriktirenlere 
Deniz Gedikli Erbaş orta okulu ~ • İ . . evet, en sonra, partiyi vuracak, zak bir seyahate cıktıitını. nereye 21.45 Rad.!JO salon orkestmS'l 

kııı alacak, milyon sahibi eve. .gittii'ini de söylemediğini anlattı. 22.30 Ajans haberleri 
ıilıi damat .ıtireceksin!.. Muhtar. birden hayret içinde 22.45 Radi/o salon orkestrası 

İşte Muhtarın Semsiye yap • ılra1rnıştı. $eınsi, bir macera peşin- 23.- Cazbant (pl) 
tığı nasihatlerin hulasası böyle idi. de miydi? 23.25 Yannki program 

Şimdi, Semsi, ~ ııündüz, bun- Az sonra, kapı çalınıdl. Po6tacı 23 30 K 
!arı düşünüvor, böyle, zen.ııin bir bir küçük kart getirmişti. Muhtar, __ . ___ a_p_a_n_ış _______ _ 

kıza, nasıl. nerede tesadüf ede • evvela imzay bktı! Nalan!. 
cekini düşünüyordu. Eyvah! .. Nalan karısının iıımi 

MUlıtar, Şemsiye nasihat eder- ldi. Şu satırları yzryordu: 
ken, şunları ilave ederdi: •Beni artı:k arama ... Semsi ile 

- Bu ııiıdişle, senin kendi ba • beraber l!i.di)"C>I'UZ. Onunla evle -
sına zengin olmanın iınkansızlıi!ı niyoruz.• 

a<;ı.k!. 40 sene sonra, maa.sın t e1kiitı;lllllll.,,'9-.ıl'.,lllııılllllll-11111"-""'"' 
üc yüz liraya çıkacak!. Bütün ha
yatın mahrımri~ içinde ııeçec<k! 
Şemsi ile Muhtar, vavet sıkı fı>kı 

arkadaştılar. İQ!ikleri ayrı ııitmez
di. Bir bankada, avni serviste ca-
11$an iki ankadasdılar. 
Akşamları beraber çı:k-arlar. ya 

Muhtar, Şemsinin evine ui?rar, ya
hut da, $emsi, Muhtarın evine ka
dar giderdi. 

Aylarca nasihatten sonra. Şemsi 
Gü\eryüz, zenı?in isti.k!balini, an -
cıa.k böyle bir izdivaç vasıta.sile 

İş(ı YW'ttaş! 
Elindeki malzemeyi lüzu -

mu olduğu kadar sareCder ve 
hiç bir şeyin ziyan olmaması
na dikkat edersen, milyonlar 
tasarruf edilir. Şimdi .öyle bir 
zamanda yaşıyoruz ki, nıalze. 
meyi israf etmek değil (Oğalt
mak borcumuzdur. Her ziyan 
olan şey, hayat pahalılığını 
arttırır. 

ULUSAL EKONOMİ 
ve 

yapabil~ini anlaııms. arkadaşı- ARTTIRMA KURUMU 

nın dediki volıdan ııitmeki karar- 1 ..,._lılllllılllllıl'_,lllııılllllll.,,lllll~llllflil1191111ııı9" 
la.ştınnışlı. " 

Yazan: M. SAMİ KARAYEL 

Bütün ümidi, hayali Macaristana geçmek, 
oradan Rumeliye akın yapmaktı 

Cem Sultan kat'iyyen hiçbir ye
re kitmemeyi ve hiçbir teşebbüs. 
te bulunmamayı karu altına al-
mıştı. • 
Şehzade kudeı;i aleyhine yapa

cağ. her hareketin vatana kar~ı bir 
hiyanet olduğuna kat'iyetle hük
metmiş bulunuyordu. 

Sultan Cemin bu haleti ruhiye
sini Papa da kat'iyetle anlamıştı. 
Papa, bir gün Şehzadeyi yanına 
davet etti. ve şunları söyledi: 

- Şehzadem!. Sizi Macar kralı
na yollamak istiyorum!. 
Şehzade, evvelce fevkalade ba

beşker bulunduğu bu file muva • 
fakat cevabı vereceği yerde red
deyledi. Şehzade, memleketini 
Macaristana geçmek üzere terkey
lemişti. Bütün ümidi, hayali l\Ja
caristana geçmek, oradan Runıe
liye ak.ın yapma!::tı. 
Papanın sözlerine şu yolda ce

,·ap verdi: 
- ŞiJndi ben sizin reyiniz üzere 

Engüri4Jc (i\Iacarhlan) varıcak, 
anın askerile ehli islaın üzerine 
varmak lazım gelür. Anların ü
zerine bu veçhile varıcak ol yerin 
uleması benim küfrüme bükme. 
der. Ben bot dinimi cihan salta -
natına vermezüm. Osman memle.... 
keti kande kaldı? 

Papa, Cem Sultanın verdifi bu 
cevaba hayret etti. Papanın bü-

tün maksadı onu Macaristana ver
mek ti, 

Papa, hıristiyan katolik devlet
lerini ikna ederek Sultan Cemi 
Macaristan kralına vermek .. Ro -
rnada toplıyacağı hıristiyan hükı1. 
metleri elçilerinin bu yolda kara
rını almak .. bundan sonra, Ma -
carlar başta olmak üzere bir ehli
salip ordusile Rumelide Türklerin 
üzerine (ullanmak.. bu ehlisalip 
ordusile de Sultan Cemi harekete 
getirmek .. 

Halbuki, Sultan Cem, bütün ar
zularına rağmen şimdi bunu red
dediyordu. Macaristana geçmek 
bir an evvel Rumeliye geçerek 
kardeşi Sultan Beyazıt ordularına 
saldırmak ve galip gelerek sal
tanata sahip olmak i&tiyen ve bu 
yolda bıristiyanlarla akdi muahede 
eyliyen Sultan Cem bunlara bi
gine kaln1ışb. 

Papa, hayretlere düştü. Sultan 
Ceınin bıristiy~n devletlerden nef
ret ettiğini ve hatta hıristi)anlar
dan il.'l"cndiğini anlayınca kızdı, 
başını çevirdi: 

- Var imdi it gibi bir bucakta 
bekle yat!. dedi. 
Papanın bu sözleri çok ağırdı. 

Papa bu sözlerini liltince söyle -
mişti. Zannediyordu ki, şehzade 
ecnebi lisani bilmez. 

Ilalbuki, Tilık ııadiı;ehlal'UW' 

hemen ekserisi ecnebi lisan bilirdi. 
Cem de babası Fatih Sultan Meh
met gibi altı yedi lisan bilirdi. La
tinceJe mükemmelen vakıftı. Bu 
suretle Papanın ne söylediklerini 
anlanwıtı. Tabii tercüman bunu 
şehzadeye söylemiyecekti. 
Papanın bu sözlerini duyan Cem 

kükredi. Olduğu yerden doğrul· 
ruldu, fasih bir Jiitince ile muka
bele etti: 

- Pes size gelen itten beter ol
mayıp ya nice olacaktı!. dedi. 

Papa, şaşırdı. Hayretlere düştü. 
Mahçup oldu. Bln türlii itizarla 
olduğu yerden kalktı. Şebadeyi 
kucakladı. Af talep etti ve sarayı
na yolladı (1). 

Papa, haJ-retlere daldı. Şehza
denin verdiği cevaplar müthişti. 
Papa, Romada lııristiyan devletle
rinin elçilerini bekliyordu. Ro -
mada akdolunacak kongrede ehli
salip meselesini halledecekti. 

Halbuki şehzade Cem, Maca
ristana gitmekten imtina ediyor
du. Bütün emellerinj, ümitlerini 
ayak altına almıştı. 

Sultan Cem olmadan ehlisalip 
harekatına girişilemezdi. Ehlisa
lip harekatının bütün kuvveti 
Türk şehzadesi olacaktı. 

Türk şehzadesinin imtinaı Pa
panın düşündüklerini altüst et -
ıniş buhınuyorı!u. 

Şehzadenin bundan sonra hıris
tiyan devletleri nczdindeki mev -
cııdiyeti bostan korkuluğundan 
başka birşeye yaramaz olmuştu. 

Papa, bir yandan hıristiyan dev
letlerinin murahhaslarını bekler -
ken, bir yandan da şehzade Ccm
den aldığı cevabın tesirinde bulu
nurken Venedikte elçisinden acip 
bir haber aldL 

(1) Vıikıatı Sultan Cem S. 23. 
l Devamı var J 

müdürlüğünden : 28,800 Lıra kramıye Verıyor 
= 

ı - Dotrudan doğruya Donanmaya sevk ve gedikli erbaş olmak üzere arta = Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplannda et. 
okul mezunlarından tensip edilen miktarda talebe alınacaktır. i az 50 lirası bulunanlara senede ol defa çekilecek kur'a ile aşağıda1'' 

2 - Yaş haddi 15 den büyUk ve 19 dan küçük olmak lftumdır. I!! plana göre ikramiye dağıtılacaktır, 
3 - Müracaauar nihayet ağustos sonuna kadar Kasımpaşada deniz gedikli """ ol adet 1.000 Liralık ol.000 Lirn 

okulu müdürlüğüne yapılmahdır. ~ ol • 500 • 2.000 • 

4 - İlerde Türk donanmasmda gedikli erbaş olarak denizlerde çalışmak ~ .! : ~~ : ~~~ : 
smeti. ~ hem memleketine hizmet etmek ve hem de hayatını mti.kemrnelen temin § 100 • 50 • 5.000 • 

><.... -:~ i11tiyen orta okul mezunu eürbüz. ve kuvveUi Tilrk eençlerinin bir an ~ 120 • 4.0 • 4.800 • 
evvel kadromuz dolmadan okula müracaat ederek kayıt olunmaları ve diğer ~ 160 • 20 • 3.200 • 
ııartıa ı öğrenmeleri ehcmmiyeUe il§n olunur. <6493> ~ DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradaJl -
f~tanbul Emn"yet Sandığı Müdürlüğünden: 

~ aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde % 2Q fazlasile verile
& cektir. Kur'alar senede 4 defa: 1 Eylfıl. l Biriııcıkfınun, 1 Mart 

ve 1 Haz·ran tarihleııinde çekilecektir. 

,, .;::~a =:1:~.:~:e esı:~b;~i.y~:a~~
1

1:"~: ;:~ ::~::,:~c~.~a::: 1 ııııııuım:ıııınıuınuıımııııııııınıuımuıuııııamnnuoıınmmııııuınııııınıımıııııııınıııııııııı~ 
lkaıneıgiıbı maçbul bulunan Şakireye ilan yolile son tebliğ. • uk Hekimi J DOK TOR -,,,/, 

74ıo hesap No. sile Sandığımız.dan akllğınız 200 liraya karşı yukarıda ad· ı- AÇoch d Akk fil 1 Feyzi Ahmet Onarall 
re•i yazılı iki ahşap evı bınncı derecede ıpotek etmış ıdinlz. Vadesınde ödenme- Dr. me oyun u c· . .. . - ııı 

· · · T kalın Taliınh Pal N ' ildıye ve zührevıye mutehas5 diğınden 19/7/938 tarlhinde borç miktarı faiz, komısyon ve diğer masraflarla • • aile ~ O. Adres: Babıali Cağaloğ]u yrr 
beraber 398 lira 49 kuruşa varmıştır. Bu sebeple ve 3202 No. lu kanun mucibin- Pazardan maada her gun saat kuşu k!S§osinde No. 43. Tel 238~ 
ce yapılan takip ve açlk arttırma neticesinde mezkur gayrimenkul 53 lira be-1 15 den sonra. Tel: ol012 • ;j 
delle sandık namına muvakkaten ihale edilmiştir. İşbu ilAn tarihinden itibaren 

bir ay içinde 38/1393 No. ile sandığa müracaaUa borcu ödemediğiniz takdirde 
}t.a.t'i ihale kararı verilmek ti.zere dosyanın icra hAk.imliğine tevdi edil~A:i son 
ihbarname makamına kaim olmak üzere H:in olunur. (6662) 

[~il HIRSIZ KiM? ~ ~ ]' 
Yazan: lskender F. SERTELLİ 

Neriman ne kadar nasihat etti, 
ne kadar yalvardı ise, müessir o
lamadı.. Nebahat bir türlü yatış
mıyordu. 

O gün nikah geri kalmı.stı. 

* Gazetelerde küçük 
bir ilan 

Polis müdiriyetinde, Yıldırım 
Cemal yeni tı.ras olmuş ve mua -
vinine: 

- Haydi, hazır mısın? Vakit 
geldi... 

Diye seslenmişti. 
Cemalin muavini, henüz yeni 

gelen ·bir ~am gazetesini elinde 
sallıyarak, manalı bir bakışla o
dadan içeriye girdi: 

- Ben hazırım amma, l!idemi. 
yeceğiz .. 

- Niçin? Rahat.sız mı.sın?. Yok-
sa mühim bir iş mi çıktı?. 

Muavin, gazeteyi uzattı. 
Cemal hiılıi söyleniyordu: 
- Gitmezsek, çok ayıp olur, a

zizim!. Neriman hanım hassaten 
telefonla da rica etti. Ncbahatin 
nikahında bulun:mağa mecburuz. 

Muavin, gazetedeki i ... nı gös -
terdi: 

- Hele şu satır lan bir kere göz
den geçiriniz bakaLrn .. 

Cemal bey hızlı hızlı ok.wnağa 
başladı: 

.Babıali hulefasından mer
hum Kadri beyin kerimesi Ne
bahat hanımla mühendi6 Sadi 
beyin bugün Beyıoğlu beledi. 
yesinde icrası mukarrer olan 
n.ik&hlal'ı, Nebahat hanııı:nın 
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birdenbire hastalanması yü
:ııünden tehir edilıniştir. Da -
vetlilere özür dileriz .• 

Cemal bey bu satırları bir kaç 
kere okudu. 

- Kabil değil. azizim! Nebaha
tin hastalığı bahanedir. Bu işte 
de kim bilir ne dolaplar vardır. Ben 
bu aileyi gittikçe esrarengiz bıı.1-
mağa başladım. Birbirini çok se
ven ve iyi anla.şan bıJ. çiftleri bir
ibirinden ayıran mühim sebepler 
olsa gerek. 

- Ne olursa olsun, üstad! Ni. 
kah geri kalmıştır. Hazırlanmağa 
lüzwn yok. Başka işlerimize baka
lım .. 
Yıldırım Cemal piposunu yaktL 

Gazeteyi masasının üstüne bıraktı: 
- Ben bu nikahın tehirindeki 

sebeoleri de çalınan .gerdanlııkla 
alakadar görüyorwn .. Sen ne der

. ? 
6In .. 

- Ben usandım ibu iş ten. Fakat, 
reyimi sorarsanız, gerdanlığı ça
lan, Nebahatin annesidir, derim. 

Cemal bey güldü: 
- Amma da garip hükümlerin 

vardır senin de. Bir ana, kızının 
malını çalar da ortalığı bu kadar 
velveleye verir mi?. 

Cemalin muavini bir koltuğa <>
tuıımu<:tu: 

- Bu, ben.im ııörüşüan, benim 
anla vısını. hatta benim sez isim -
dir, üstat! Hele bir kere de bu 
nokta üzerinde isl.evin .. Göreccl<
siniz ki. Pc~danlılk calınını.s değil
dir. Tevkifhaneye ııiriıı (ikıanlar
dan boş vere şüphe!erriyoruz. Bi
raz da Neriman haruım sikııstıJc -
malısını:z.J 

Salıip ve neşiryatı idan eden Başmuharriri 

ETEM İZZET BENİCE 
Basıldıtı yer: SON TELGRAF Matbauı 

Yıldırını Cemal, o ııün müdiri- - O .. ne güzel tesadüf .. 130rıiJ 
yeti.eki odasında otura:madı.. Mu- harumelendiler.. • ~ 
avinin.in s&leri de onda pek hak- Diyerek, ikisinin de eııerı 
Jı olarak yeni şüpheler uyandır- sıktı. ·f 
l'IIJŞtı. Acaba, ııercekten. kaybo - Cemal bey ne maksatla ııeıoı<~ 
lan kendisi midir? ilısaı; eıdecEik ve biraz sonra Y 
çalıınıştı? baışlıyacakt.ı. , 

Fakat, ortada <:ehsırvarın fuar Neriman hanım, masanın .iJ;ı, 
ihadiscsi, Neriırnanı zehirleme vak'- tünde duran hir mektubu fi.O 
ası durup durW1ken, bu yeni SÜP- rerak: 
heler fuıerinde yürümei':e mahal - Beyefendi, dedi, siz de b~.f 
ve lüzum var mıyt!ı? Qcik: üzüldük aınırna... H8'< ~ 

Müdiriyetten lci:ınseve vörün - meı"<lana cıktı. B"akınız Şehsu' 
meden ayrıldı.. Gözteı:ıe yolunu lbev Anadoludan neler vazıvof·~ 
tuttu. Cemal Bey tereddütle m& 

Yolda uiderken. kendi kıendine 'bu aldı .. Gözden geçirdi: • 
şöyle düşünüyordu: cJ!anımefendi! Beni !119 ı>' 

- Muaviniınin söylediiti sörzler zur göriinüz .. Gerdanllt'ı'ı" 
~elk de manasız dei!ıil. N eriınan iben çaldııın amma, on. P"\ 
hanııın acaba <:eı:ısuvarı sevdi.iti kuırsağııma ııirmedi. ~ı~ 
icin mi, onun kabahatini ört~vor? hwbine iştirak et:meite ~~ • 
Ydk.sa gerçekten, ııerdan!J.ğı ca - rar vcmı.iştim.. MemJel<" il'' 
la ılken.disi rnklir? mi müdafua için, paraY~ 1 • 

Kendi kendine konu.saraık Göz- tiyacıım vardı.. GerdanJıı!ıl' J' 
terıe"e vaııınıştı. Taharri lıxım.iseri. 2.ı ,bir ecnelbi ~ne sataf ıf 

"-"-•J •-- cııuka'biJinde aJıdıııın Jı..ırlt ol 
Cemal, 0 .ınıne kadar '~' e """ı- lbin lirayı Anadolu mu_'"oa1~r 
şılk, içinden çıikı1rnaz bir meselev-e r 
elini koymamıştı. mill.İ'Vesine hediye ettı.m· dı 

tı:k beni:m halkkı.mda iste ·ı. 
Gerdanlık haıdsiesinde kimi "iniz hülkımü verobiliTSİııı 

ııüoheli ııöıımüs ve tevkif etmişı;e, llillı• 
sonunda şüpheleri oo ·a çıkmıs ve Cem • k lk 
mevkufun yarunda mahcup düş.. al aval!a a tı: 0r 1' 

- Müsaade edersen.iz. ,r 
müştü. Mfakında'ki hükımü bendentı 

Cemal Gözte]:feve vardli!ı za ( reyim: ı·ı 
man, ı:i%;3;I:r~ ,:~'!;nimin dediı;i Şehsuvar kanun nazarınd~ t 

sm:l:ır. F~kat. bu narayı nı · sı:F' 
l(ibi - Nariırnan hanmı.ı sıkıştıra - ketin uğrunda sarfettii't• icin , 1J

1 
/) 

cağım. Hatta icap ederse, kendi • lal hatbi tarihimizde onun a<> 
sini müdiriycte de celbedeceğim. ima hürmetle anılacaktır. j 

Cemal bu maksatla Göztei>e P<>- - S ON - ~ 
!is merkezinden yanK~şkhir de ~F..,. 
resmi memur alam$'1ı. o e var-
dığı zaman,. Neriman hanım kızile Dikkat: t~.( 
bah;;edeki mahut karneriyenin al- Aldığımıız mektupların rıc ~~' 
tında oturuyıordu. sini ve birinci ııelenin adll'~ ..J 

Cemal bıırvı ac:tı.. Ve sert bir kında ne<Tedeceiz. ~ 
tavı.na~ ıtiıdi. ~ 


