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llTEM İZZET BENİCE 

Filistin lngiliz askeri makamları, Suriyedeki 
400 Fransız tayyaresinin teslimini istedi 
Fransızlar bu teklifi kabul etmediklerinden vaziyet gerginleşti 

500 den fazla tayyare 
11 ini düşürdüler 

H • Dün Almanlar 
sevk ettiler, 

lngiltere 
İngilizler 

uzerıne 

bunların 
Baş 

nutku 
Vekilin 
ve Türk 

milli siyaseti 
Muhterem Refik Saydamıo 
ıa~sında Türkiye Büyük 
l\lillet Meclisi bir lr.cre daha 
Türk milli siyasetinin veç
hesini bütün cihana karşı 
tahkim eylemiş ve Milli Şef 
~f:,a~ındaki Türk yekpare. 
,!;il.;:: tebarüz etti::::;:_ştir .. 

_'l'aaaa: l:TKM İZZt.T BE."llC• 

Dün Türkiye B .... k !\fil t Mecll . ,uyu ı e 
layd sı :"ubterem Başvekil Refik 
Tü kiam 1~ şahsında bir kere daha 
ı.u: v~e~~ knıil? siyasetini teza
etrafınd k.' nnlJetinin Milli Şef 
etti.rm : h yekpareliiini tebarüz 

T" k rsatını buldu 
lin' ur ~.illi hakimiyet ~e istikla
• ;n Yegane kaynağı ve mesnedi 

u uı_ıa_n. Türkiye Büyük Millet 
~eclısının dünkü tezahürü d k' hus · neı 
lıü ~91Yet v~ bariz vasıf ne kadar 

. Ynk \·e mı ile ti er arası bir ehem
ınıy r h · kil e 1 aız ise muhterem Başve-
kü d~k-~or Refik Saydam 'ın Meclis 
lı •susundeki beyanatı da o nis-
eiı-~ e~emnıiyetli ve manalıdır. 
. urkıyede herhangi bir kabine

aın ~eğil, ancak millet heyeti u. 
Dlumıyesı'n' t' il". . "f d T" k. · ın ımsa ıgıoı ı a e en 
... ~~- ıye Büyük Millet J\leclisinin 
du _ ı ve müttefik siyaseti bulun
cuf~nr. ve bu sivasetin de tek vü
ba • ı ~ mde bütün milleti şahsına 
tiff ~f~n lUksek l\Jilli Şefin direk
ni nı h n:a tatbık ve icra \•aziyeti
ettiğ~ni\:~a c~en ~abineye intikal 
vekilim' . aruz etıren sayın Baş-

ızın nntk b'lh- d" esası ihtiv u ı assa ort 
A- .. a _etmektedir: 

Türk' Tur~ıyenin milli siyaseti ve 
ıyc rıcali al h' ~ . 

Japılaıı . ey ınae barıçte 
B- son neşrıyat 

•ısında HTa~bkiı_ı son tezahüı leri Jı.ar-
ur ıye 

C- TL"rki ,... , . ye. ve kom~uları ,,__ uıdı• , ol 
T .. k' • J umuz ... ur ıye Bü .. k . 

nıevcudii ·· . Y_u J\Jıllet Meclisi 
ve onun~~~ _ıtııfakı ile Başvekile 
bulunduğu i ı!1nesıııc . itimat etmiş 
nutkuna haki;) Refık Sa)·damın 
Türk bütün)~~. 0.~an bu esasları 
haldeki \e ge)r:un~n . ge~mişteki, 
'•ti olduğunu e~e tckı mılli siya. 
kabul etnı k . ayıtsız \·e şartsız 
dil'·· d e tekı hususiyet de k 

ıgın en teba .. d en-
Refik Sayda.:;uz e er. 

rif ederek n D. N. B. nin tah
kalardan ba~şr~ttiği mabut \'esi-
~- Hük. se. erken: 

~~. umetımiz k 
~ıvor ki bu . ço temenni 
r~madan ne;~=~:~s~~ar ta_hrife u~
rust ve açık si . : Cunku du
olduğumuz i . } asetımizden emin 
hangi bir veç:kn nbeşredi!ecek her 

- . 
Macarların ve Bulgarların arazi taleplerini göste ?ir },o-.rıta 

Roı:nanya ariciye azırı 

Almanya ile ostluğun · 
arttırılacağını söyledi 

Bulgar hariciye nazırı da Münih'e çağrılacak 
Mareşal Peten yeni kabine•ini tayin etti 

Londr 13 (Hususi) - İnııiltere
ye hava taarruzları şiddetini art -
tırmış olmakla beraber. siyasi saf
hada vazivet fırtınalardan evvelki 
sükunete benziyen bir durl!unluk 
manzarası ııöstermektedir. Haki -
!katle ise kolis mükiılemeleri de
vam ediyor. 

Sovvetlerin Londra sefiri Ma
iskiinin Hariciye Nazırı Lort Ha
lifaks ile yaptığı uzun l!oruşme 
hakkında ııazetcler hicbir tefsirde 
bulunmıvorlarsa da, cenubu sarki 
Avrupasının umumi vaziyetinin 
ııözden l!ecirildiğine şüphe edil -
memektedir. 

İtalyan mehafili bilhassa Bal -
kanların vaziveti ile va.kından ala-

kadar olmaktadır. •iurnal dö je
nev• in Roma muhabiri diyor ki: 
·İtalyanın Balkanlarda müdaha
lesi, Türkıye ve Yunanistanın da 
müdahalesini icabettirir. O za -
man Macaristanın ve Bull!aris -
tanın da Romanvava karşı hare -
kete _geçmeleri beklenebilir. Bu 
takdirde harp umumileşmiş olur. 
Bunun icindir ki Roma hükumeti, 
Berlin hükümeti ile avni fikirde 
olarak bu ihtimalin önüne ııccmc
'" ralısmaktadır. Fransanın inhi -
damından sonra Türkive ile yapı
lan anlaşmalar harekete l!eçmemis 
ve dolayısile ateş Balkanlara sira
yet etmemistir.• 

Görünür hakikat şudur ki, ne 

Alımanva, ne İtalva, Balkanların 
karışmamasına azami dikkat et -
me.ktedir. 

Macar nazırlarından sonra Ro
manva Hariciye nazırı Manoilesku 
da Münihe ııitmektedir. Mumailev
hin Rumen arazisinden hiçbir za
man Basarabvava ait olmamış kı
sımlarının iadesi hn mihver dev
letlerinin Sovyet hükumeti nez
dinde teşebbüste bulunmalarını il
timas 0 1eceVi söylenmektedir. 

Halbuki Londrava l!elen haber
ler, Sovyct Rusyanın daima Uk -
ran"anın bir cüzü olduihınu iddia 
ettiklerı Rutenv~dan baska Slo -
vakyanın da Suvvet Rusvaya il-

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

EN SON DAKİKA 
Mek•ikada Cumhurreisi aeçimi karışık •afhacla Sl a u d"' ·· 

(Devamı 3 .. _urust siya. 
-- _ _ _ uncu sahifede) 

_ Nevyork 13 (Hususi)- Meksi- devam edilmektedir. Muhtelif 
ı kada vaziyet kararsızdır. Cumhur namzetler kazandıklarını iddia et-

dirde iftirakçı bir kongre teşkil 
edeceğini ve ilıametgahında bir hü
kumet merkezi kuracağını beyan 
etmiştir. G 0 Z YAS LA İln jj,;;~;;;;,;; 0~~e~~~;;;::;;;~ 

ETEM iZZET 
BENiCE'nin 

En Güzel Romanı 

eltili tayyareler 

Gazetenıiz 
•Yakılacak kit/ek . Y_•kında 
Şfb~s<)"in müell~~ fbı edebi 
Benicc'nin •G"ı 1 tem İzzet 

ozyaşları dlı 
romanını lefrikay b • 8 

caktır. Umumi arz~ aşlıya -
neşredeceğimiz b ya ~Yarak 

u e.serın ok 
yucularıınıza çok zevki' 1 u
yaşatacağına emiolz. ı an ar 

PEK YAKINDA -

Londra 13 (Radyo)- Bir İn- 1 tecrübesinde, saatte 960 kilometre 
&iliz pilotu, yeni sistem bir Ame. mesafe katederek dünya rekoru
rikan bombardıman tayyaresinin nu kırmıştır. İngilterenin, Ameri- 1 

kaya sipariş ettiği bombardıman 
tavvareleri hep bu sistemdedir, 

Y arın ki 14 temmuz F ransanın matem günii 
Nevyork 13 Fransada 14 tem

muzda her sene yapılmakta olan 
ienlikler bu sene yapılmıyacaktır. 
Yarın sadece bu harpte ölenlerin 
hatırası anılacaktır. Yarınki U 

Ter his edilen 
Vişi 13 (Hususi) - Terhis edi- j 

len bütün Fransız nelferlerine 1000 

temmuz ,enliği yerine, milli ma
tem günü olacak, memleketin her 
tarafında ruhani merasim yapıla
caktır. Vişide de askeri bir &eçit 
resmi yapılacaktır. 

Londrada 14 temuz münasebe • 
tile muhtelif merasim yapılacak
tır. Generıd dö Gol büyük harp 
ölilleri abidesine bir çelenk lr.oya. 
caktır. 

Fransız nef arlerine 1000 frank 
frank verilecektir. Bu paranın 200 j h41re tesviye edilecektir. 
franl(ı derhal, 800 franııı da bilA-

( Di.2er T el21"aflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

.. _ 

Martinik'teki Fransız harp filosu 
Amerikanın tavassutunu kabul 

etmezse, tahrip edilecek 

lngiliz Kralı bir ölüm tehlikesi atlattı 
Londra 13 ( A.A.) - Hava 11eza

Tetinin tebliıii: 
İnqilterenin cenııu sahili acık -

lannda dü11 akşam avcı tmıııa - ı 
Telerinıiz, bir dü."inlan bo1nbar -
dıman taııı;aresi düsürmil,•lerdir. , 
Bu suretle di4manın dünkü hava 
zaııiatı, 11 ıaırı;areııe bali<l olmuş
tur. 

İnqiliz hava ı•e anavatan emni
yet nezaretlerinin teblii;i: 

"ece, düşman taı;ııareleri , !tt -
ıı'1terenin :mali şarkisindeki iııızı 
mıntakalara, tskocyanın ve Gal 
e11aletlerinin bazı mıntakalarına 
bombalar atmışlardır. Bazı evler 
hasara u/iramıştır. Bir kac k4i 
ölmü~tür. 

Londra 13 (Hususi) - Alman 
tayyarelerinin İnglltereye 1aar -

ruzları ~!tikçe şiddetinl ve v"ba- sürülmüstür. İki İngiliz tayyarcıı 
metini arttırmakadır. kavıptır. 

Londrada şayi olduğuna göre, Son üç giin içinde 48 Alman lay-
Kral Corc Alman tavvarelerinin yaresi muhakkak suretle düşiirül-
bücum ederek bombaladıi!:ı bir müştür. Ve en az 70 Alman ta~·ya• 
,ehri az evvel terketmek suretile resi de tahrip edilmiştir. 
öliimden kurtulmuştur. Harp başladığındanberi İngiltc-

reye yapılan taarrınlarda AlmanDuf Koper hava bombardıman-
lar 173 tayyare kaybetmi~lerdir. 

!arının yaptığı tahribat hakkında İnl'iliz tayyareleri Sidlyada bir 
malumat verilmiyeceğini beyan 

İtalyan limanını da bombardıman 
etmi!'jir. Çünkü bu malumat dii'- ederek. yangınlar çıkarını !ar H 

manın i ine yaramaktadır. salimen geri dönmüşlerdir. 
Teftiş seyahatinde bulunan Çör- Tan·are imalat nazırı. bu neza-

çil de :bir Alman hava taarruzu es- relin ihdasından beri, Fran•ız mü-
nasında sığınağa ilticaya mecbur bayanlı da dahil olmak üzere, tay-
lı.almıştır. yare miibayaahna gi,inde 10 mil -

Hava Nezaretinin bir tebliğine yon dolar sarfedildiğiııi bildirıni•
&'Öre, yalnız dün İngiliz sahilleri ür. 1 milyar dolarlık programa 
boyunda 11 Alman tayyaresi dü- (Deı:amı 3 iiııcii sahifede) -------- ~~~~~~~~~·-~~~~--'-

Milli Şef 
bu hafta geliyor 

Ankaradan verilen malümata 
g(ire, Milli Şef İsmet İnönü. isti
rahat etmek üzere bu hafta idnde 
Yalovayı şereflendireceklerdir. 

Başvekilimizin 
dünkü beyanatı 
Avrupa mehafilinde de 

müsait bir intıba bıraktığı 
anlaşılmaktadır 

Ankara 13 (Hususi muhabiri -
mizden)- Başvekilimizin dün 
Mecliste umui siyasi vaziyetimiz 
etrafında söyledikleri ve dün 
.Son Telgraf. da da neşredilmiş 
olan mühim beyanatı, Millet Mec-

1 DEVAM 1 3 üncü salıifedB) 

1 
Ki SACA 1 

---~-' işte, bu, bu kadardır •. 
Türk milleti ve Türk kudreti 

hal.Jı.ında şimdiye kadar söylenen 
sözlerin en kuvvetlisi hangisi ol
muştur, biliyor musunuz. Bana 
göre şn: 

- Bizim kudretimiz amali erbaa 
ile hesaplanamaz .. 

Bu sözü söyliyen Cevdel Kerim 
İncedayı, yine izah ediyor: 

- Bizi ,u kadar mesahai salbiye 
üzerinde 18 milyonluk bir millet, 
tankı bu kadar, tayyaresi ,u lr.a
dar, donanması bu kadar gibi ima
li erbaa düsturlarını tatbik ile mu
kayese yapan milletler tarih bo
vunra aldanmışlardır. Biz hesaba 
Jelmiyen müstesna bir milltııiz. 
lstiyeuler her vakit tecrübe ede
bilirler. 

Bizim bu öze katabileceğimiz 
bir tek fikir cümlesi daha olabilir: 

- Biz fabrilıa malı herhanırl bir 
millet de detllh .. 

t..tıı. hu. bu kadardır. • • 

Valimiz bu sabah 
işe başladı 

Evinde banyodan cıkarken dü -
şüp kolu incinen ve bu münase -
betle 10 .ıı:üdür isine ııelemeyip 
,geçen <'iln istirahat için Yalovaya 
ııiden Vali ve Belediye reisi B. 
Lfıtfi Kırdar bu s;ı;bah Yalovadan 
gelmiştir. 

Mumaileyh sarl!ılı kolu ile doğ
ruca belediyeye ııelmis ve tekrar 
vazifesine baslamıştır. 

ÇERÇEVE 

Mutlak 
Bu satırlnrı yazan bir mu

harrirdir. 
Fakat Türkiyede görülmemiş 

bir tesadüfle bir muharririn, 
on milyonluk Tiirk erkeğine, on 
nlilyonluk Türk kadınına, ilıi 
milyonJuk Türk ordusuna, bir 
milyonluk ileri Tiirk münevve
rine, beş yüz kişilik Türk Mec
lisine ve Türk hükumetine, fert 
fert, zümre zümre ve topyekun 
tercüman olduğunu görmek is
ter misiniz?. 

Son dünya vaziyeti, dünya se
ciyesi kar<ısında Türkiye, bü
tün iş ve karar melekelerile, hiç 
bir zaman olmadığı kadar ber
rak, vauh, mutlak ve keskindir. 
Böylece bütün dünya Türkiye_ 
vi, zifiri karanlıkta pırıl pırıl 
yanan bir ışık, cıvık bataklıkta 
•yemyeşil bir çevre telakki ede
lıilir. 

Bütün iş ve karar melekele
rile Türkiye, bu fesat, ipham ve 
biyanet asrında öyle keskin sıh
hat çizgilerile utku ışıldatıyor 
ki, hendesi şekillerden hiçbiri, 
onun şahsiyetindeki topluluğu, 
merkeziliği, mutlaklığı temsil 
edemez. 

Türkiyeyi mesela bir ehrama 
benzetelim. Evet, bugünkü ka
rar ve it bütünliiğilt• Tiirkiye, 
"eniş, namütenahi gen~.::. bir kai .. 
de ils(iinde, nmtlak çizgilerle bir 
mihraka doi;ru yükselen, telr. 

t mve noktasında toplanan ve 
şahsiyetini miihiirliyen bir eh
ramdır. 

U..nlik ve iı;tikliılindeki mut.. 

At yarışları 
yarın başlıyor 
Yarın saat 15 de Veliefe .d de 

baslanılacak olan at varışlar ha
zırlıkları bitirilmiştir. 1 inci koşıı 
4 ve daha yukarı yaşta 940 yılı Zi.r
fında lıic bir koşu kazanmaımı< ha< 
lis kan Arap atlarına mahsus ve 
mesafesi 1400 metredir. 2 inci ko-
5u da İnl(iliz atlarına mahsu~ olup 
1200 metre mesafelidir. Bu varıfa 

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

TDrkiye 
lakiyeti, mimari motiflerinin en 
manalısı ehram seklinde hula
salandıran Türkiye, bu balile 
bütün dünya~·a kar~ı, ta, gibi 
sert bir ifade salıibidir: 

Birinci (İzgi: 
Yer)·iizü kuvvetlerinden hiç 

biri~i, onu vcrdii:"i sözlerden. ı,ıJ ... 
riştii!i taahhütlerden döndüre
mez. 

İkinci çizgi: 
Korkutma, ürkiitme, a~·art • 

ma yolile Türkiyeden alınabile
cek bir tuz parçası ve bir köylü 
çarığı bile yoktur. Amma ciıldi 
söylüyorum ki, bizdeıı, bu me
todla alınabilecek bir tuz par
çası ve bir köylü çarığı bile 
ümit edilmesin. 

Üçüncü çizgi: 
Tiirk hükumetinden, Tıirk 

münevverlerini, her biri bir 
(de Martel) gibi öz kurşunile 
yatağa serecek bir zillet kararı 
beklenemez. Bütün diinya mev
cut kadrosu ve bütün yıldızlar 
mevhum sekenesile Türkiye 
aleyhinde birleşse, yine Türk 
hükumetinden böyle bir karar 
beklenemez. 

Dördüncü çiıgi: 
Ti.irk milleli, ya kendisini öl

dürcrr'<, yahut layık olduğu 
ni bcttr rnnlandıracak olan ta
rihin uwl•mi imtihanını, hazla, 
şevkle, >a.ıı!cılc lrnbul etmeğe 
hazırdır. 
Ehramın ıir' t· ... ;ndt kaide~i

ne doğru inen , •·~·'" dört ta
.... ir ~anırım. 
NECİP FA7T!.. IUSAKÜREK 
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İT AL Y Aı'I LAR___gi 

ZAYİATI 

İtalyan ınakamlan, g~en giin, 
harbe ı:irdikleri günden bugüne 
kadar verdikleri zayi:ıta ait hır 
füte neşrettiler. Bu hafif ve hiç ' 
deııecek kadar ehemmiyeb;rz za. 
viat karşısında herkes hayret için
j, :. a, rakamlar doi\ru değildi.-, 
.-ahuı da doğrudur. Egcr doğru ise. ı 
atı nasıl harp?. 

Bana kalırsa doğrudur. İtalyan
iır hakik.ıten. bu kadar az zayiat 
•ıermışlerdır. Çünkü harp ba;;Jadı 
JaşhvaL muharebe etmiyorlar ki.. 
S.ızı ~erlerde, ufak tefek hudut 
.,, fıezderi çarp11imaları oluyor, 
;c•ra da geri çekiliyorlar. 

Ha'ta, bu kadar bıle, neden za
ııat verdikleri oıırı.ılabilir1 

FR.\. 'SADAK! 

HF.B'USLAR 

Fı-a, sa iı} ıln ve meıru..an mec
ıslerı tc.pl:ınd:, ana yasanın tacıL 

.tl'<! karar verdi aroma, bu tarlil 
'.ikri, bütün Fransaya ait degil ... 
;;:unk-u, ajansların verdiği haber
cre göre. 500 kadar rncb'usa'."l ve 
ayan azası toplantıda bulwıma -
·1ı..ş! Demek, onlar muhalıf!. 500 
aza az değil .. Artık, Fransada. Pe
ten rüıtumetinin nasıl bir ekseri
fete dayandığını hesatı edebilır
m iz. Hükümet merkezi Vichy )(i
oı guzel \·e asude bir istirahat ve 
ıu şehrinde bulundıWı halde, meb. 
~ ır t-~lan1ıya ge)Jniyorlar. Va
nn, kıvas edin .. 

Afr11<a kıt'asıncn 1'!'11\en yarısı 
ndı'•ereve aıttir Bır gazetenin 

yazG :na gore, İngılrzler, geniş 
o\!r•ka çollerınde bir nevi yeni ve-

l Avrupa Harbinin 

saiti nakliye ıcat etmişler. Bu, 
yelkeni bulunan, rüzgarla giden 
bir nevı çöl kotrası imiş! saatte 45 
kilometre sür'atle gidiyormuş!. 

İngilizler, dünyanın en muaı: • 
zam denizci r.;lletidir. Denizde ya
mandırlar. Baksanıza, kum çölle
rini bile denize çevi.r)vorlar!. 

DE~İZLERDE 

KAPLUllBAGA 

Garabet mi ararsınız?. Çoıc ... 
Efendim, son zamanlarda, şundi • 
ve kadar bizim sularımızda görül. 
i-;ıyen ve Akdcnizin enginlerine 
mahsus olan bır Up balıklar ve de
nız kaoJumbağalarL boitazlardan 
gırıp Mnrmarada ııörünmüşler! G€
çcn 'Un, Fenerbahçe civarında 300 
-kilo a~ırlığında, hır deniz kaplum
ba.~ası tutul •. uş, dirı diri teşhır 
ediliyormu.ş!. 

Garıptir. Acaba, balıklar, bu 
bHan r, Akdenizder neden ka
çıyorlar?. Bır arkada.ş da. 

- Ama,n o \Li!u.an kamlumba
ğayı ıyi tetkik et.;;ıaler, dedi, belki 
nın~Wtla .Marmaraya çıkan bır 
Halıç vapurudur. 

DL'.!'\ YADAKİ 

DiLLERL-. SAYISt 

Akıllı ve meraklı ilimler çok ... 
Araşt.rm1'jlar, taraştırmışlar, yer 
yı..ı:ı.inde kullarulan lisanlan birer 
birer saymışlar~. Tamam, 2796 dil 
varmış!. Bu k~dar karmakarışık 
dille konuşan dünya insanlarının, 
aral<ır•da na ,;.l anla,abildikleri 
;;a1 .. nı merakt>r. Maaınafıh, hoş, 
pek de anlaştıkları yok ya ... 

Fakat, bana kalırsa, bu yckün, 
vine. ksand.r. Çü.rkü, şimdi, bazı 
mi:. •ler, yeni ve ı;anp bir dille 
k' ağa başla~r. Acaba, bu 
ıreını diller de hesaba kat.ldı mı? 

AH:\1ET RAUF 

Yeni Meseleleri 

Nüfus 
yazıml 

20 teşrinevvel umumi 
yazımı için Heyeti 
Vekilece kabul 
edilen esaslar 

Memleketimizin her tarafında 
20 teşrinievvel pazar ııünü yapı
lacak olan umumi tahrir nüfusun
da tatbik edilecek veni talimat -
nameler ve esaslar Heyeti Veki
lece kabul olunmııstur. 

O .nın. tahriri nıifus her tarafta 
snbahleyin saat 8 de baslıyacaktır. 
Savımın neticesi, top veyahut fi- ı 
.ı;ek atma veyahut da tellal cal?ı
rılına.sı ile ilii.n olunacaktır 
Yenı talımalnımıeler nüfuı;, nü- ı 

merota i isleri, halkın \"e memur
ların tenviri icin konferanslar ve-. 
rilmesi, savım gününde ve sonun-1 
da vı.~ıılac:ık işler hakkındadır. 1 

Şehrimizde de muhtelif semtler
de avım hakkında konferanslar 
verilecektir 

Telıımil rremloketın tahriri nü
fusu ıçin kullanılacak olan fis. def
ter, talimatna, ıe \'.,, tasnif karton
larının dırl•"ı 30 ton kaiiıda ba
lili olmaktadır. 

---~oo----

Bir de rece terfi eaen 
hakim ve 

müddeium~miler 
Subat 1940 son it!barile 2 .,1 

terfi müddetıni dolduran şehrimiz 
ve cıvan hilimlerindcn terfie la
'Yık ırörillenlerın isim'erini vazı -
yoruz: 

B sınci dereci! hakimler Üskii
dar hu1<1 k !Ukımi ı.ıunir. Kırk -
larelı hakiinı Tahsin, şehrimiz 2 in-ı 
cı ngır ceza re...sı Reruz .... 

8 ınci derec bilimler Şchrı -
miz tı<:aret mahkemes. azası Kii-
mıl sul M.k ı B he +, hı ' 

Artık, onlara Allah 
acısın! 

Bilyük Millet Mttlisi, dün, milli 
ve coşkun tezahürata sahne oldu. 
İtiraf edeijµı, ne zamandır, böyle 
bir şuur la%abürüne muhtal1tık.. 
Kulaj(ımız, gönliimüz, kafamız 
radyonun tok sesinde, Türk mil -
}etinin h.islerini, karar1aruu, dü
şündüklerini anlatan Baıı•·ekili di. 
ğer hatipleri ,dakikalarca sermest 
dinledik. 

Meclis, dün, tarihi b:r gün ya
şadı. Alkı~ \'e bravo sesleri, l·üre
ğimizin ti en sıtak ve aydınlık kö
~elerine kadar doluyor, milli ha
kimiyetin, milli iradenin tek mih
rakı olan :\leclis havasını teneffüs 
ediyorduk. 

Türk Ba~• ekiliııi dinliyen her
kes, dünyanın bugünkü badiresi 
klirsısında, Türk cam..iasının tuttu. 
ğu yol \·c \erdiği kararı, kafasına 
daııkedcrek, bir defa daha anla
m.ı~tır, sanırız. Uzun lafın kısası: 
Vatanın en küçük zerresi için 

derhal siliıha sarılacağız. Ilürri -
yet, istiklal mevzuunda yalnız si
lahlarımız konuşacak. O silih ki, 
kafirin bizim elimizde konruıma
sıntn a:vrı bir mana~ı. ayrı bir ma
hiyeti, ayrı bir yrın1anlığı vardır. 

Silahlar, silah olalı, bizim eli
mizde olduğu kadar, hiç bir baş. 
ka insan dinde ze\·kinden bu de
rece çılı:ına dönme~tlr. 

Sulh ve sülı.ıln, hulunduitumıız 
mıntakl\ •enesinde mutlak istik
rar taraftarıyız. Bütün vasıta ve 
imkanlarımızla, bunun irin çalı

~ıyoruz. Ilerkesle iyi ve dost ge
~iıımeğe ı:ayret ediyoruz. Hiç kim
seye tecaviı2 his ve nİ) eti besle
miyoruz. 

Fatura 
ihtilafı 

Pul parası yü:zünden 
fatura almıyan pera
kendeciler için bir hal 

~ekli bulundu 
Sebze, meyva, limon ve emsali 

gibi ,.'ıalkın hemen her gı.in satın 
aldığı maddeler için fiat muraka
be loomisypnunca tesbit, iı..an edi
len kıir nisbeUerinin ve fatura 
mecburiyetinin maalesef tamamile 
tatbik olunamadığı anlaşılmakta
du-. 
Nıtekim şehrimizın müteaddit 

semtlerüıde müşteriler tarafından 
kendilerinden fatura sorulan pe.. 
rakendeci manav ve sebzeciler: 

c - Biz st>bze ve ıneyva halin • 
den fatura almıyoruz ki ... çlı.nkü 
her fatura için pul parası ı.stiyor
lar. Bwıu da kfı.rdan düşmüyorlar!• 
ce\·abını vermişlerdir. 

Fiat murakabe komisyonu pe • 
rakendecilerın bu haklı cevab~ 
karşısında fatura ı;;inı tetkik edip 1 
pul parasının toptancı ve peraken- ı 
deci tarafından yarı yarı;ta veril
mcsinı usı.ıl ittihaz edccekt>r. 
Diğer tarart:.ıl'l manifatura fiaL 

larmı tesbit eden broşürler ko
mı.s)"<lnca hazırlanmıştır. Bu mü
hiırlü broşüı ler, toptancı, p!'ra -
kendeci her manifaturacıda bulu
nacak ve her talep karşısında ::nüş
terilere 11österilecektir. 

Para ile yolcu 
karşılanır mı ? 

Yolcuları teşvi etmek veyahut 
karşılamak üzere nhtıml:ıra ~ire
cck Yolculardan adam basına 10 
lçun•.ş bilet ücretı alı,.,-:naı: karar
lastırılm11i\ır 

Asya Asyalıların davası 
hıikınıı Mı-hmet, t =ar az.ı::;ı Rcm-

1 zi. ull. 1ı. ımi !'ın azi. 
10 ouncu dereı.e • :nlcr. F. lı. le 

SLllı hakimi A~ lkadır, Tı-kır l? 
sorııu h • kı-ıı R ftk, Lülebur.ıaz 1 
sorıru hal<im Ad: Jr., Kesan sorı:u 
hakiıni Nun, 

Fakat. yurıjumuzun bir karış 
toprağına, hürriyetin1izin en kü .. 
çiık teline dokunulmak istenirse, 
sulh ve sükün asla sevcmi~ cccgi
nıiz bir miskinlik, bir zillet ve kalı
bclık olacaktır. 

Allahın bildiğini kuldon ne di
ye saklıyalım, d,;~nıi) c ba)ılı-

Her nckar13f bu suretle [azla 
k~ ıal ı< onlenect'kse de 10 kurus 
ücret -ık viıksekt.r. Bunun 5 ku
rurnı ındırılmCiii ~hakk '< !il -
zırr cı r. 

Amen"ka an gelen yeni alü.. 
=t dünyanın diğer kıt'alan 
lukı i len karşı Amerıka Bırlcşik 
Je,lctlerinin sıyaselınde )enı bir 
ıstık;ınıet almdığııu· göstcrıyor. 
;lm.-rika kıfasuıda olanlara ha~
:.. kıt'alanlaki devletler karışmı
yor. A \ rupa devleti riniu her 
.iırlu müdah:ılesinin ününe gcçıl
nistir. 1 akat Amerikalılar şiındi 
ınlatmak istiyor ki artık Anupa 
~l.,rine de onlar karl!jnııya<:a lar
nış. Amerika Amerikalıların ol
!ujtu gibi \TUpa Anupalıların, 
\.s) a da AsyaWarındır kaidesine 
;ayet edilecekse lliudiçiniyi ja -
,OD)'&nın almasına itiTn edilınL 
ece~ gibi Avrupa kıt'asma )·eni 

J1r siyasi nizam vermek i~tiyea 
.\luıanyayıı da yeni dün) a tara
.:U.dan ses çıkarılmıyacak oluyor. 

Buna dair aaha etraflı tafsiliıtıa 
~eloıesi llelı.lenebilir. Fakat Aa -
yanın Asyalılara ait olduğunu A
.nerikalılann kabul etmesi japon
'arı memnun ebe r;erek. Bahri -
nuhitikebirin her iki sahilindeki 
.ki devlet, Birleşik Amerika ile 
ıapouya. geçen uııınmi harpten. 
>0nra ıiddetli bir rekabete girişe
rek deniz kuvvetleri ar mdaki 
.ıisbeti muhalnaya uğraşıyorlarclı. 1 
Geçen Avrupa harbınde Amerika 1 
~e lngiltere gibi iki Anglosak. on : 
devletin bı.iyük donannıaları var. j 
Jı. japonyarun da birçok gemisi 
•ucvcuttu. Buna mukabıl l"ransa 
le İtalya geri kalmı~lard .. Alman 
Joııaııma.sı ela galiplere teslim ol
.foktan sonra batırılmı~tı. Fakat 
\mcrikalılar kendılerinın deniz 
.<U\ \"etini W.tün tutmak, hem de 
yeniden büy·ük masraflara girme
m k buretile bu f.nikiyeti mulıafa
ıa etmek islcm!,,ler, 922 de Vaşinı:
ton kıııtfcransında, soııra 930 Lonr!
ra kouferaımnda bahri tahdidi 
:e !ihata karar ,·erilerek bir ni;
.ıet ta) in edilm!,,ti. 

1-'akat bugün artık ne o nisbct. 
'.er. ne o he aplar ve kararlar kal
mıştır. Bir kere Almanya \"er.ay 
muahedesini yırUp atmakla İ>· 
ediği Laman i.,-fedii:i kadar geı111 
'aptırabileccğioı dünyaya ilan 
tm~lir. japonya ıla artık o knrar
nnı hiçbir suretle bağlı olmadı
~ını, istediği kadar harp gemisi 
ınp ıhileceginı çoktan söylemış 
Julunu~.-or. 

j ponbr yalnız soylemeklc kal
ını)arıık hakikaten birço~ da ı:e
nı 'opmı Iar, deni) or. 

Ouna k~rşı Bahrıınulıitikebirın 
;lııir yakasınd:ı!<i Amerika Bırle. 
>•k de\·letlcri de dcıuz kun etle . 
rini 931 dcnberı tatbık edilmekte 
·Jlıan in :ıal programındakıuın 
% 20 dereusınde arttırmak >olu
ıa gitmi )erdir. O Jlru~ama gOrc 
.\ınerika ~cniden 4GJ bin ton kru
vazör, 13.:i hin ton ta)J.arc gcnıı i. 
A . ınıfı.,dnn d diklerı 180 bın ton 
krın·oıor, B sınıfından 113 hın ton 

-ru,·nl:Or )'apucaktır. Dlger gc· 
milerın de ıımcmuu loııları $O> le 
al>caktı: M~hrip 150 bin, denııallı 
52,700 ton. 

939 da işte bu mikıar utıırıla
rak yeııidcn.3 zırhlı )apılınası ka
rarla.)tJrıJıuı~tır. llu suretle zırh. 
hlar 18 olacakta. 2 de ) eni tay ya-

re g mısı yapılma su.rctılc hun
lar da 8 olacaktır. Daha 8 kru a
zur .ıc de mc\"Cut ~7 ye tıkarıla
caf;;tır. 

Japon donnnma..~ının voziyetine 
daır elde rakıım ) ok degıldir. ja. 
poaların da inşaat programı \'e 
s:ıiresi vardır. Avrupalı ve Ame
rikalı mütchnssıslarca her •nkit 
bahsedilen bu programlara hak.ı.. 
lırsa japonlann ö•le büyıik bü) ük 
in~aata girişmek için niXl'lleri ol- .ı. 
sa da Ufi paraları yoktur. Fakat 
yine bu mütchnssıslarca kabul e
dilıni bir keyfiyet vardır: 
japonların deniz programında 

mühim olan nokta bunun ınc~bul 
olan, ı:izli tutulan cihetidir. Bunu 
dü•uncrek japonlarııı gizlice kim
bilir ne gibi deniz veı.aiti yaptr.k
lanna türlü ibtimallf'r veriliyor . 

ALİ Kfu11AL SUNIUAN 

60 liraya ıatılan 
genç kız 1 

Şehrimız mudrlciu-· 'IIİ mu;ı -
virueriooen ,\foh ·p\ Rı-sat S ka 
da 9 uncu dereceden terfi et ·~ tir 

rız. 

Dıze bu Z~\·k fırsatını verecek 
şa km kullarına artık sen acı 
Yarahhı:. 

REŞAT FEYZİ 

---<>-- Ekmek, fıranca'a narhı 
Yeri" malların kaldırılıyor mu ? 
damgalanması Istanbt.l vebuV.· sehirler.mizde'ı 

Yerlı sınai rnam~lattan vi.izde l';':.ı< ekrr.ı;lti_ naını!e veııı ç.sn bir 
25 den fazl.ı vun ıhtıva eden bılu- eromck ıma.ı hükLi nclce karurlas-ı 
mum mensı.ıcatı derıler. ııam k •r•lınıştır 
ıtıLklerıne ve yun ipi klere cTürk B hu: :rta Ticaret Vekıi.letin-
ırnalı• damRa veva ıbaresi konul- den dün viliiyete ııöndcrilen bir 
ma>ı Hcvetı V kıle<:e kabul olun- om.rcıe, ad.:ma lstanbulda vao-
dui!und n bu hafta ıcınde kararını tırılacak tanzim satı:;larıııda bul?-' 
tatbik olunm~clanı acaktır. da~ fiatlarıfun, toprak mahsuleri 1 

~- _ ofısınin orta Anadolu mıibavaa 
fitalarına kiloda 1,25 kuruş ila

Ka hve lerdeki radyolar vesi suretile tanzim oıunacaıiı ra-
h kk d b · kat ekmek !iatlarırun artmaması 
a ın a ır emır iı:in ekıneklerdeJ<i bui!dav harına-

IKUÇlıKHABERLERI 
* Bu yıl <ehri-ıizde 3092 tal<'be 

orta mektep nntihanına ~ırmış ve 1 

buıı;ardan 1430 k.,. hazıran devre
si imtihanları ıda muvafil 't cl."'lltıs
ti.or. * Maruf kadın şairlcrmıizden 
Ba~an Fıtnatın ,E"ÜPte bir odun 
dP.t>OSU ıciııde bulunan harap tür
beoı Maarıf Vekaletince tanzim et
tırılmektedir. Odun deposu bura
dan kaldırılınıstır * Nıhabet isımli bir cmUı:k tel
lalı benzinci Mehmet, me!.ı'us E
''İın Sabri ve Ziva isimlerinde üc 
ki••\'İ d, ..avd:rdığırıdan 4 av 29 
11ün hapse mahkıim cdıli-ıı dün 
tevkif ~ıunmustur. * Sofva elçimiz dün Ankaraya 
gitımıstir. 

Kahve ve gazinolarla birahane- nırun yeniden deı;tiştirilmesi bildi-
Kozan<ia ı?ar•ıa ve cirkın bir !erde yüksek sesle radyo ve gra- rilm,itir. 

vak'a o!musur. mofon çaklırılmaması dün Bele • Bu suretle elde olunacak okmellt 

* Galatada yeni yaoılan volcu 
salonunun üzerindeki kuleve bir 
telsiz konulup dahili ve harici, va
purlardaki yolcuların telsiz tel
ıırafları abul olunacaktır. 

Kozanın Karaha.ııi.za Ali kovlin- diye reisli,j/;inden tekmil kavına- asker tayını lezzetinde biraz es • ============== 
den Hacı Mentes isminde bir adam. kamlık!ara trolil? olunmustur. mer, fakat daha lezzetli olacaktır. ları imal edemivecektir. 
akr~alarınd n 17 ,-a~arında Ay- Evlerde de saat 24 ten sonra Yine emre l!'iire bundan sonra Beled.iye .iktısat miidürlüiünde 
şe lsıninde gene: ve <>iir.büz bir kızı yüksek perdeden radyo ve .ııra - beyaz ekmek ve francala fiatlan; ~ bu hususta çalışılacaktır. 
Hacılar ki'--iirıdt"ki akrabası Öıne- mofon c:alınamrvacaktır. Çalan • ser~ rekabet te.şkil etmek üze- D~er taraftan ok:kalıık ekmek ve 
nn Yanına amele olarak l?Cnder - !ardan 5 er lira para cezası alı - re narlısız satılabilecektir. Fakat francala !iatlannın bir miktar 
miştir. Ömer d1! bu okızı tarlada nacaktır. hUk ekırneği çııkaran fınnlar bun- artacaiti anlaşılmaktadır. 
calıstırıo gündeliklerind"n i tifad~ ==:;;;:;;;;;;;;;;::;::;;;;;;::;:::;;';;;~:::;;:;::;;::;::::;::::;;::::;;;::;,;~~;;:,;~::;:;::;;::;::;==s;;;:;;;::;;:,:~f 
etmiştir. ( -~- "'\ 

Fakat fazla tmnahkar bir adam 1 A ~ H !!:::::.. a n n n &dl 1 
:;~.,;:e~i~~nu~~ş~~ika~~~h:~ , ___ v_r_u __ ~ __ ~ _____ a_,_ır_ı.QJ __ n_li'il __ o_n ____ ç-:--"--'6:11-~--lril--a-a_•.) 
'kazasının Hamitbey küvunden 4 '-- • 
delikanıı}·a 60 lira ımul<abilinde Harp ve Radi yum ı T ruva beygirinden Pariste et yok! 
satmıştır. Delikanlılar da paravı 
verif> kızcağızı arabava kovmuşlar Dı.in\an.n en<kıvmctlı ct"vhcrıninl Ma jino hattına.. Parisin büvü.k bır hii.li vardır. 
1<oylerıoe votürmüşleıdir. Radvum oldullu m:ılumdur. Hır Adeta şehrın içınde bir sehırdir. 

drom Radvum hakıkı bır servet- Milletler. çok eskıdenberi ıstilava H'l' b 1 k 
Eski carwe satıslarını an<l•ran - 1. k k 1 · · 1 a ın a ı , et, rnevva, ci.çek, av tir. Bulun dünyada. mevcut Rad- .. arsı ovma care erını aran;'-" ar, 

ibu ciriı:in ve ııavri kanuni isi 15 k d"-"· d A t •- etlerine mahsus daireleri ayn ~y-vuan miktarı da birkaç vuz e;ra.mı ve co U...ate e"cr vası awra, 
"''" sonra Avsenin akrıtbalar• lıa- ·1·hı · · ı di rı.dır. Ve her biri, bızim u··nı·vd•. ---· ı?eçmemektcdır. sı a ara muracaat etmış er r. ~ 
ıber alarak derhal iandarma'/a bas: Bum.ın içindır i Fransa ve İn- Yunan tarihi, Truvalıların. sur- sitenin iki misli biivüktü. 
vurmu lardır. 11 y anlı! Et bilinin altındaki oo"'·'· hava Neticede Ömer hemen tevkife- giltcre. ham 'ba.şlavınca e erııı - larinin etr~rını saran un ara "= 

da~ı rad· umları enıın verle!'tle uzun müddet mukav<'met göster- depolarında. Paris halkının 6 avlık 
dilmiş \"e 4 kısi de vakalanıo Avse - t 'h · 
evıne ıa<le olunmustur saklamaı< mecburivctını hısset - dtklcrinı kavdediyor. e ı tıyacını temin edecek kadar 

mı;;: rdır. Bütün Radvum h ..ine- K•ırnaz Yuannlılar. odundan bü- dana ve koyun etı mevcuttur. 

~=~~~~~~~;:!~~' lcrı ha\a bombard manLırından yuk bır beygır yapıyorlar. sonra Almanlar, Parisi isf:ıal eder et-
~ ı müte<'ssır olmLvacak verlcre nak- bir gün mevzilerini bırakıyorlar, mez, ilk iş oiarak et, sonra sırasilc 

! le<iibuştu. ı;ıei celtiliyorlar. Truvalılar lbu ko- vai(, \"Um~rt.i ve .ıv elleri dc;wla· 
' ingiltercdekı 70-80 e;rıunlık Rad· caman beyJ?iri bir ııanimet teliı.k- rını boşaltn•ıslar. Almanyava e'.l:ı-

f'f~!ii;'i~~[~~~~~~ij · yum. 20 .metre dennlıııınde mah- ıki etmek ihtivatsızlığında bulu - denınişler. Şimdi Parisliler, et de
fi zen:. re konu!ınw;tur. Bu mııhzen- ,,uvorlar. Beygiri iceri alıvorlar. ğil, kücü.k bir Som bile bulamı • 

!er, hastanelere yakın yerlerde bu· Berorin içerisinde saklı bulunan yorlarm11i! Tavassut edenler 
Evvelki akşam zabıtai ahliıkiye 

memurları )'&oları henüz 13 · 15 
nı·asında olan )·edi kız çocuğunu, 
bir takım e\ ]erde \ e tenha sokak
larda ,-alrnlaınış. Bu kızları bat
tan çıkaran bir kadın da tutıı1ınu'1 
hakkında takibata geçilmiş!. 

Zahıtai ahtakiye teşkilatınıızın 
İJi çalıştıi:ınn emin buluııuyor11z. 
Fakat. arasıra, böyle h3\·adisler 
gijrmcmiz ~·ine bizi ıniıtecssir eL 
mekten halı kalmıyor. Bizce, bu 
feci ahliıksızlığa tavassut ed11n 
tıpleri mesela. burada yakalandığı 
haber •·erileD kadını. rok ağır ce
zaya çarptırmahdır. İcap ederse, 
ceza müeyyideleri iddellendiril -
melidir. 

BÜRHAı"\ CEVAT 

lumnaktadlr. Radvnın. bıllıassa Yunanlılar dısarı çıkıyorlar ve ka·ı•--"""-....,.,......,_..., ____ •I 
kanser hastalılhnın tedavisinde lenin kapısım açıyorlar. Yunan -
:kullanılmaktadır. lılar da açılan katııdan icerive ıti-

Londrnda hahhazırda 45 ıtram rivurlar. Tarih. Trurnnın zaptını 
Rad~wn mevcuttur. Ve ~ has - böyle anlatır. 
taneye taksim edilmistir. Orta ça/iı derebevleri, koıınsula-

Radyum sayesinde her sene bin- rının taarruzuna karsı koymak için 
!erce hastanın. havatı kurtanlma.k- büvük sa1xılar vaptırıvorlardı. Bu 
tadır. Fakat. Radyumun bir mah• "'toların etrafına yüksek surler
zuru var: Etrafında bulunan her <;l!Viriyarlardı. Kulelerinde. müte-
şeyı Y~:::, 

1
. _ _, c arrızlan ~zetlivenlere mahsua •ta-

Bir ·uuıı""""ı.man ne ıc.,.., ser- . dı. 
best kalacak birkaç e;raın Rad:vuın rassut yerlerı. vıı:r 

b'"t"" b" ııelıir hallı:ı Etraflarına derın hendekler b· 
parçasının u_un ır zılır . . . ~-' ... ·-·'··..,,_· 
arasında husule ııetircceği tahri- , ıı;er~~ıne. 811 ~~~':"'" 
bat pek müthiştir. füın!ann il2eriJl:de. J!iindih:len ın-

Bunun önüne J?:ecmelc için Rad- <l;;'lı:r" ııecelerı kaldırılan asma 

j vumlar. kalın kursun kasalar içine ~rüler bulnurdıı. 
konulmııstur. Umumi harpte swerlere cok e-

hemmivet verildi. Ve birook yer
lerde si-ııerler ikazıldı. Cok da ra.,... 
dası ııörüldü. 

Fransızlar. umu.ıni iıarote ~ 
çok zayiat verdiler. Dii&nanın 
muhtemel bir taarruzıma kaf'Sl 
koymalı: carelerini aradılar. Harp
ten sonra Harbiye nazırlııluıı ya
pan Majino, ikendi ismini tas>Yan, 
müstahkem hattı yaptırdı. Fakat 
hı hat da fayda vermedi. Deımetı: 
ki harote müdafaa ve hile vasıta
ları iein kosl<oca tarihin verdl.ti 
dersler 'bu"11ne bdar kati J?elme
mi.stir. Bakalım. bundan eonra na
mı olur1 

POLİS 
VE 

MAIIKEMELER 

Para aşktan 
Ü8tündür ! 

Hukuk mahkemelerinin önü bu
gün de yine her zamanki gibi hın
cahınç dolu ... Ekseriyetini kadın
lar teşkil eden büyük bir kalaba
lık kenarlardaki tahta kanapeler
den ilerideki kapalı mahkeme ve 
kalem kapılarına kadar uzanıyor, 
köşelerde ikişer, üçer kişilik grup. 
lar birbırlerile sessiz bir fısıltı ile 
derlle~ivorlar .. Bazıları da hiç ko
nu:;mıyarak, gözleri kapılara di
kilmi~. nihatesiz bir üzüntü için
de dü.şünüyor, sıralarını bekli -
yorlar ... 

Biz de; tam giriş kapı.sın;n kar
şısına tesadüf eden bir kanapcde 
yanrana il~ti.i\imız gene, kıbar bir 
kadınla konuşuyor, onu yuvasın
dan kaçırıp buraya getiren sebebi 
öğrcnmeğe ça~ıyoruz. 

Daha henüz yirmi sekiz, otuz 
ya~ıarında bulunmasına rağmen 
ıztırap ve mihnetin vaktinden ev. 
vel çöktürdüğü genç kadın suali
rruze evvela cevap vermiyor; için
dekı yarayı tekrar deşmek iote -
mi•·en mahzun insanların durgun 
hali ile aldırmıyorsa da; ısrarı.ınız 
üzerine evvela yavaş yavaş; son .. 
ra feveranla söze başlıyor. 

< - Niçin mi buraya geldim?. 
Neden mi kocamdan ayrılmak ıs
tiyorum 1. Fakat siz bunu yalnız 
bana sormayınız. Bakınız hep bo
şanmak ıstiyenler buradalar .. U. 
zwı koridorlar, la:; mahkeme ka
pılar:run önü, genç, ihtiyar, ço -
cuklıı, cocukJuz hemcinolerirnle 

_dolu ... Sorsanıza onlara da; nıçin 

b:ıraya düştıinüz 1• Neden evinizi 
dağıtmak. yuvaru.ız yıkmak isti -
yorsunt.z diye!. B .. k gorcccksiniz 
kı o \akit hPp tlynı cevabı olacak
s=z on • .lrJan ... Heµ swıki stız

~ ., ı:Jbi teK bir .~hep. tek !:ıır 
duşman ustürde d, racaJtlar: On· 
dar ck-ıca. m .:!an J<urtulmak ıs. 
ti} Jruz, u ızlerı ı:.;r ııay .ıl ccı. _tin
den .)tr ceı r• m lı;ıyatı.na, bir 
sa. et ,.,,,. 'l '."l r :ıı<et uçuru
r!' ...na d .~rer erkekten ayrı...mak 
ıstivvı uz uıyece. ler!. 

Ve hic'Jiri.wcl bt.ıaya, nınbke· 
m ye ıstiye ıstive, t pı.ş t p:ş ıı:el
mış deı;ılız ... Buna gelış denmez. 
D-Osdoğru d~ı.iş derler.. Evet siz 
erkeklerin ır e 'ulü liul•mduğu .. uz 
bir düşi\!' .. Nasıl kı benim de dü. 
:ıiişüıne b<iyle bir erkek sebep ol
duysa' ... 

Ta çocukluk günlerı:nin hatıra
larını saran sisleri delerek maziye 
dönecek olursak bu erkeği orada 
da ı;ıörürıiz: 

Avni ev kiracısı olan ikimiz b,._ 
raber büyümüştük. Kısa yaz gün
leruıde <ınnelerımiz bizi ça_~ırıncı
ya kadar çamurlara batarak, toz 
toprak içinde mahallede başbaşa 
oynar; uzun kış gecelerinde ayni 
ateşin etrafına toplanıp beraber 
masal dinlerdik. 

Bu müşterek hayatımız ..,, tah
silini bitirinciye kadar devam etti. 
ti. Fakat ikimiz de, çocuklüktan 
genelığe atladığımız andanbe.ri bir
birimizin en kıymetli her şeyi ol. 
muş, yekdiğerirnizi çılgınca sev -
miştik. Esasen bu sevgiyi sakla
mıya da imkan yoktu. Çünkü yıl· 
!ardır düşüncelerimizi gözlerimiz
den okunııya, müşterek hislerıIIll2.i 
ta,:,rlarımızdan sezmeğe ai..ı.şm.ı:ş -
l!k. Onun için bir gün bana: 

•- Maide artık benim eoe<ü ha
yat arkadaşım olur musun?,, 

Diye sorduğu vaki~ cevabım h"-
men: 

- Peki!. 
Oluverrr.~tı. 

Evliliğımizin ilk senelerinde çok 
mes'ut yaiadık. Kocam dediğım 
eski çocukluk arkadaşım ııeı11,:i -
ğimin haklarını verecek kadar 
hisle, heyecanla dolu bir adamdı. 
Tek kusuru fakir olması idi. İşte 
bu biricik .sebep ve buna inzimam 
eden bir zen11in kadın aşkı da o
nun yuvadan soğuyup kaçmasına 
kii.fi geldi Müşterek hayatımızın 
dördüncü yılında kocamın karşı
sına çıkan bu kadının coşkun sev
ıtisi erkeihmi benden alamamış, 
bilakis bir kat daha yuvaya bai:
lamıştL Fakat .o. nu basit döşeli, 
fakir evinden, kanaatkar, mahru
miyete alışmı.ş karısından ayıran 
rakibemin dolgun para çantası., 
lüks otomobili ve bankadaki hesa. 
bı oiduı. 

Esasen; bu ~ kamaştıran şey
ler kaı·şısında hangi aşık dayanır, 
han,ııı eski bir aşk üzerine kurul
mu.ş fakir yuva çökmezdi ki?. Ve 
i.ştıe zaman geçtikçe öyle de oldn. 
Erke,i!iın servet uğruna aşkını çil
neyip, temiz maziyi ve beni feda 
etti. O :jmdi zenaiıı sevgil.isi ile 
baı;bap yaşıyw.. Fakat dileriin 
Allah tan biç mes'ut olmasın ... Ço
cukluk Q:uy~J<nı, gençlik rüya
larımı c:alın zehir liyen bu adam 
hi.ı; rahat yjizü görmesin emi? .• 

BALOK CElllAL 

[M t 1 i · l !i fi ;tJ) 
Fransada yeni rejim 
Yuaa: AHMET SÜKBÜ ESPtlP 
Fransız narlimentosu, evvelki 

güıı verdiği bir kararla yarım a
sırdanberi Fransız devletinin teş
kilatı olan anayasayı tarihe intikal 
ettirınişfü, j'arih .. intikal rden a
nayasa verine, Peten, yt>ni ve fa· 
şist prensiplerine dayanan bir ka
nunu esasi hazırlamıştır. Su ka· 
nnnu esa.ıi verılen haberlere ı:örClo 
Fransu ihtiJiİinin chürriyet, mü .. 
saut ve kardeşlik. unıdeieri ye
rine, cis, aile ve vatan) umdele
rine dnvanacakt.ır. Fran~ı:.ı:.: par]fıı .. 
mentosu, üçiinrü cuınhuri)"etia. 
kanunu esasi>i lıakkıı.ıd .. kı kararı
nı, nor,nal şartlar altında verıuit 
olsaydı, kurulacak olan rejimin 
devamı n istikrarı bakımından bu 
karar daha büyük ehemmiyeti 
haiz teliıkki edilebilirdi. Çünkü 
bugün Fransaum bÜyük kısmı iş
gal altındadır. İ,gal altında bu -
lunını.)·an kısın1lar<la da yabancı 
de,·let nüfuzu hakimdir. Bu ~arL 
lor altında kurulacak olan rejim
de istikrar aranamaz. Binaenaleyh 
Peten devleti, Jo'raruız milletine is
tikrarlı bir hayat temin etmek 
nıaksadile kurulmuş rejimden zi
yade, müstevliye hoş görünmek 
gaye ine matuf bir tedbi!'. gibi gö• 
rünmektedir. Bununla beraber, 
kurulacak olan rejimin mukad • 
deratı ne olursa obun, FransanUl 
enelk.i gün ilga edilen ürüncü 
cumhuriyet kanunu esasisine bir 
defa daha avdet edeceği cok şüp-
helidir. -

Üçünriı cumhuriyet kanunu esa 
sisi, Fransa - Prusya muharebe -
sinde ürüncü Napolyon imparntor 
lui.\cunun yıkılması üzerine labul 
edilmiş bir a'""' asa idi. Napol}'o
nun istipdat iuaresini takip edeı& 
inhidam üzerine yapılan bu kanu
nu esasi, tahnıin cdilerefi. g;Li 
Fransız ihtiliılinin dcmokrus: pren
siplerine dayanmakta idi. Bı: 
kanunu esasi devrinde Fransa, 
1870 harbinilı sarsıntısından kur. 
tuldu. Kuvvetlendi. Rl'fnha ka -
\·uştu. Eüyiilı: müstemlcl.e impara
torluğunu kurdu ve nihayet 1914 
hnrbtııde Alsas Loreııi i tidat etti. 

Fakat bundan sonra Fransız si
ya ·i ha) atında bir tereddi ba~lı -
yor. Kanunu Masi harp sonrası 
de,·rinin içtimaı ve iktısadi prop
Jemlerini kıırşılıyaınadı. Sily ile 
scrn1aye arasındaki münasebetleri 
tanzim edemedi. Harp sonraı.ı dev· 
rinin bütün içtinıal kaynasmaları 
bu mesele üzerinde toı;~ ..umıştır. 
}'ransa, sermayeyi koruyan sa~ -
!ara Lu sağlar da kendi au.arınd• 
birçok zümrelere ayrıldı. İşçiye ~ 
vetin tevziinde daha büyük hbse 
vermek istiyen ~Qllara ve hu sol
lar da birçok zümrelere ayrıldı. 
Bu, demokrasinin ettas uınde!;i o· 
J,n söz !ıürıiycti, yazı hü.rrı."·cti, 
ıçtôma hürriyeti o:ibi bakla<·:ı ta
nınmasından doğan bir netic~ idi. 
Fakat hükumet mekanizması :.ir 
türlü yürümedi. Sollar bir taraf
tan sağlarla, bir taraftan da kendi 
aralarında birbirile boğuştu. s~x
lar da bir taraftan birbirile bir 
taraftan da karşılanndaki sollarl• 
mücadele etti ve Fransız politika 
bayat;. anarşiye sürüklendi. 1924 
seçiminde radikal sosyalistler, on. 
dan sonraki •eçinılerde de sosya
listler kazandılıır. Fakat sermaye· 
Din obstrüksiyonu karşısında hü
kiınıet kuramadılar. Radikı:.I sos.
yalistler de, sosyalistler de kıs& 
ve yıkıcı tecrübelerden sonra ik
tidarı s.ıı~Jara teslim ettiler. Bina
enaleyh .-arip tecelli olmak üzeıe, 
Fransız milleti, seçime bakılacak 
olursa, siyasi temayül itibarile sol 
olduğu halde .;enelerdenberi sağ. 
!ar tarafından idare ediliyordu. 
Nihayet son seneler zarfında par· 
13.mento, kendi prestijini büsbii • 
tün sarsan bir yol takip etıneğe 
haşladı: İcra kuvvetine.~enis sa
lahiyetler verdi ve dolayısil~ lıik· 
meti mevcudiyetine kendisinin de 
ina"Umadıf:ını itiraf etti. 

Bu defaki inhidamdan sonra da 
Fransızların yeni bir siyasi tecrü· 
beye girişmeleri tabii görülır.eli
dir. Fakat bu yeni nizamın ma • 
biyeli ancak normal zamanlar geri 
geldikten sonra.anlaşılacaktır. 

Açık iş ve memuriyetler 
Türk tarih kurumunda ımün -

hal bulunan 100 lira aylı:k ücretli 
kütüprane memur!~ icin 20 
temmuzda Ankarada bir imtihan 
yapılacaktır. 

Üsküdar - Ka<lı.köy ve lıavalisi 
halk tramvavları sirkeli bile~ 
vatman. elektrikçi. tesviyeci ara· 
maktadır. Mezkılr şirkete müra • 
caat olunabilir. Avnca bu idareve 
büro için iki kiıtitı alınacaktır. ~ 
lipler saat 10 • 16 arasında mez • 
kıir şirketin müdürlüiıüne müra
caat etmelidirler. 

Bu iki memurluk idn 25 tem • 
muzda bir imtihan vatıılacaktır· 

İstanbul mıntakası ticaret mü
dürlüılü ihracatı teskilatlandırı:na 
bask.ontrollüi!ii ic;in çok seri va • 
zan 1 daktilo alınacaktır. 

Galatada Ömer Abit hanının 
üıciineü katındaki daireye müra • 
caat olun.malıdır. 



Musolininin Italyan filosuna bir tavsiyesi 
Ro;aa 13 (RadVQ) - ~ ,_ !erini tebrik ve İta!Taı:ı milletina 

rettıı;:ı bir emri ve...rude İnıtilla . . . 
harp ı?emiJer· . ik •. tıııb!irlerını. havranlıldanm tetı.-
\ ff·t. mı "' acırm301 mu - • tt'-'""-

Duıçe, halvan filosuııwı telılb
ye lı:ı:ımılıııedan odiismanı i.z.'
etmesı tavsiyesinde bıılunrmışQır. ·a .... olan. İtalya.n bahri.veli - ruz e ,,..,,_ .... 

Suriye ve Filistindeki kuvvetler arasında gerğinli 
bu~oma 13 (Radvo) - Surirede J ııınd:aki ııerl(inlik anıbean ~ l Fransız ta..,...are8İni iaıe.> etmesi. • 
listiu~anek.iFI_rans~ Jruvvetlerile Fi- tadır. Buna da sebep. İııRiliz. ku - dlr. Franıızı !mmmıdanı bu tekliıti 

n nl(ı..lız kuvvetleri ara - mandanının, Suri'-ede bulunan 400 ı:eddetıniştir. 

Romanya Hariciye Nazırının yeni beyanatı 
~ültres 13 (A.A.) - •D. N. B. : ni veQhenin bürlıanlaruıı müııbet 

ııoıl=Y~ Hariciy~ Nazın B. Ma- ilareketler teşkil edecddi:ı. Mil -
ne ve .. · N. B. aıansı ınutıabiri- !etler cemiyetinden ceZilis ille a-
k rdiğ:j hır bevanatta demiştir dımchr. Bunu dilterleri takip ede

ı. 
cektir." Zira, mazivi tamamile orta

•- Roma:.ya sivasetindekı ve. da.'1 kaldırmaiıa azmetxııis bttln-

Mareşal Peten'in tayin ettiği 
d' ~lern 13 (A.A.)- Vicbydeıa bil- ' 
ırı !)'Of' far 1 p 

nıi~ oldu·· , a .a •.tenin tayin oi
zernttnn 1:\1 .~enkı kabıne, aşağıdaki 

B 
mure keptir· 

a vekil · . · darı p· muavını: Ayan azaslll-
şürası •:ı-re Lava!, Adliye: Devlet 
Ye: l'l b~asından Albert, Dahili • 
Baudo e. ns :\l~rirnet, Hariciye: 
lllilli ;::~ f Malıye: Bouthilleitt, 

u • aa: Ba ·umandan Vey. 

gand, Maaril :vlireaub, Gençlik ve 
aile: :\1eb'us Ybarnegaray, Zil'ut 
ve iaşe: Ziraat aluıdemisi azasm
dan Caziot, Posta, telgraf, tel<;foa: 
Meb'us Pietri, Müstemlek. Ayan 
azasından Lemery. 

Kabine azasına, bnndan böyle 
• nazır• unvanına mukabil cdevlet 
.ekreteri. denecektir. 
Ayrı<a iiç müsteşar ta)'ia ohm-

Başvekilin nutku ve 
Türk milli • • 

sıyasetı 

nuyoru.z. AhnarlY'a ile olan müı.
seıbetlerimizi !mvvetlendiımek ve 
Rumen milleti ile Alman milleU 
arasında. d<Namh dDııtaııe bir ~ir-
1.iiıi teııiol eylemek arzusundayız.• 

• 
yenı kabine 
m~tar: . 

Kara: General Co1- Denir. 
Amiral Darla:ıa, Bava: General 
Pujo. 

Yeni Franııız ana vasası ale ı·hlne 
rev verenler arasında su zevat \'U'

dır: Şambrörı., Godar, Blum. P,,l 
Bonkur, Qryol. 

Her}-o, Steıı. Sarol. Mone ıni»
tenkif kalmışlardır. 

Başvekllimizin 
dünkü beyanatı 

Eğer kehanetlere . \ 

1nanırsanız .•. 
Meıhor Noatradamüs 

1942 de biteceğini 
bugünkü harbin 
haber veriyor 

400 eeııe evffl ölen meşbur ka
hin NcBtradaınüs, bu ~ 19ö 
senesi son teşrin aymda .Ttıtall
tec. lerin ~yeti ile biteceti
ni haber veriyor. 

Nostradamüs isminde meşhur 
bir adam vardır. Bu adam Fransa 
kraliçesi <Katrin dö Mediçi.. nin 
kfilıi.ni idi Dört yüz sene evvel ya
:ıaı:> bıraktığı bir eseri her zaman 
hatıra gelir. Bu eser, iki yüz rü
baiclen mürekkeptir ve Vati.kan 
sarayı kütüphaneşinde hıfzolnn -
maktadu-. 

Nostradamüs, on alt= Lüi ile 
Mari Antuanetin fcc! ak.ibetlerini 

· üç yüz sene evvel haber verdiği ı 
gıbi, uınumt ve son harbi de ~ 
ret et:miştır. On altıncı Lüiye ait 
rübaide şöyle diyor: cKral firarile 
şüpheyi üzerine çekecek ve bu, 
ölümüne sebep olacaktır .• Krali,.c 
Mari Antuanete ait olan rubai de 
şudur: 

cKralice haliııı ümidi kaimadığı.
nı anlayınca bir erkek cesareti gös
terecek. Çıplak at üzerinde suyu 
geçecek. D~mir işini görecek..• 

On altıncı Lüi, ıhtilil çıkmca te
laşa diiştü, korktu ve kaçtı. Bu 
kaçu; hadisesi halkı kı.zdırdı ve ö
lümüne sebep oldu. 

Aleme yeni bir nizam wamıi;Je 
çai.ıfacaltlar. Blrı;ıok lwıunlar y .. 
naclllar. Fakat, beyhude!. BIDIJl 

·tatbik edıecek saha bu.lamıyacak -
lar, Yeni yeni boğa:ı!alll""l•n11 Ö
nüne ~ecekler!. 

Nostradamüa, bu son lıarlıi de 
haber veriyor. İkinci safhamııda 
Holanda ve Belçikanın turrua 
uğrıyaca.il:ıru, bu taarruzun ttaı:y .. 
nın yardnru ile yapı.lacatuu, mü
tecavizlerin. İspanyanın yardmila 
Pirene dağlarwı aşaca.k.l.a.rı.nı., Ce. 
belli ttarıka taarru.ı edecekleriıu 
söylüyor. 

Ya üçüncü safha?. Nostrada:ınüM 
göre müiecaviz ordular jura w 
Dofinede büyük bir hezimete ut
rıyaca~ ~ bu hezımeti ~kta, 
Türk sarıklılawı yard=ı ile. te
cavüze uj(rıyanlarm kat'i zaferi ta
kip edecek. 

Ne zaman mi?. Nostradamiıs bll 
nu da haber veriyor: Son teşrin 
1942 ... 

F. SAMİB 

lngiliz Kralı bir 
tehlike atlattı 1 

(Bınnci sahifeden devam) 
mahsuben Fransızlarla birlikte 6GI 
milyon dolar ;arfedilnıi.ştir. 
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Reşit Paşanın Hatıratı' 

ABOOLHAMIT NASIL DEVRiLDİ? 
\' ıua.ııı .... 1 

1.Uader. r. surn;u.I .,.-.... Cevdet R~ıı YULARIURAl'l 

Ecnebiler böyle kansız elde edilen 
ihtilal muvaffakiyetine şaştılar 
Ha.itil Keş.it Paşanın: 
~ Eğ...,, bu inkılap bqladıiı 

gön, bütün idare başta.o sonuna 
kadar dc,iişmİ4 olsa7dı, inkıla.bm 
fıtisinden daha fazla emia olabi
lirdim.. 

Demesinden anlaşıl!ıyerdu ki, 
&eşit Pap Abdiillıamidin. devril. 
mesin.e, in.kılibın ilk giiııündea 
taraftardı. Fakat, (İttilaat n T .. 
rakk.i) merkezi umumisi bımu yap
maktan çekinmitti. 

Bu çekingenliğin sebebi ~u idi: 
(İttihat ve Terakki) a.ncak mil -
Jetin tnğ:vanından istüade ediyor
du. Yoksa, kendi teşkilatını ta -
mamlaını.ş ve bu teşk.ilıita t._. 
mile güvenmişdeğ'ildi. 
Kısa zamanda, bunun bir ha.. 

kikat olduğuna 1'epimiz şahit 31-
dulı.. 

• cl\fatcn ... gazete.sindca: 
cTürkiyede hürriyet güneşinin. 

doğacağı günün yaklaştıj:uıı, Pa
riste bulunan firarilerin faaliye -
tinden anlıyorduk. Bu fnliyetl 
yakından müşahede eden t'raıı -
sular. huı:tlnün geciktiğini bile 
söyliyebilirler. 

başm sayılan Ahmet Riza beyİll 
bir Ermeni çocuğu olduğu ortaya 
atılırsa bunu Bulguistan Türkled 
arasında fena bir tesir basıl ede
ceğine şüphe yoktu. 
Bımunla beraber Bulgaristan 

Türklerinin mütemadiyen Bnlı:u
lar tarafından tehdit edilmeleri, 
cemiyet için yapıla.n propaganda
nın i:yi neticeler vermesine veı 
aza adedinin artma.sına sebep ,._ 
luyordu. Bnltıarlar, Türk.itte h~ 
cum etmek için hiçbir fırsatı ka.. 
çırmadıklarından Türkler bütüıo 
bütün ümitlerini Pariste çalışaa 

1 
Terakki ve İttihat cemiyetine bat 
laıruşlardı. Bu cemiyetin keneli

! Jerlııi Bulgar tehdidinden kurı. 
racajtı zannediliyordu. 

1 

( Det•amı VCIT) 

···:······················ 
1 

iki Vekilimiz 
1 bu sabah 

• 

şehrimize geldi 

te (B=akıılcden devam) manda, ••ıılbun Yakın. Şarkta bo-
. Yenı d iller lltıvesınd 'l baş.. zıılm:ısına ve harp fellketinin b• 
.ıt r.ctıce vermez ralara k:ıdar yayılmasma mla ta
İle~~:.iekle ~crşe~'i hütiın viızuhu raftar olmadığımız ..• gibi komı• 
ıtıoarla.e;t°.'ış bu~unmnktadır. B~ !arımızla da aramıuiıı normali• 
ka tla la · • B. nı mnharref, suı- dıı;mda biqe7 yoktur. Onlara te.. 
)' .ıtı J, doln ve h cabaver neşri- cavüzü dü:ıünmediğimiz gibi onla
n 

0 
erınde bu b kımdan d:tı'- rın da ayni hissiyatta olc!uk.larınıa 

• 1 manası klnıamıştır. Bu Ve>- bariz delillerini ı:,önnekteyiz. A,._ 

(Biri10Ci sahifede" deı·A1T1o) 
lisindeki texaluirat Jnıradaki si. 
yasi mehafilde ve lıiitiln memle • 
kette büyük bir menımiyet 't'e 
emniyet verici bir hava uvaa -
dı~. 

Mari Antuanet, Konsiyecjöri 
hapishanesinde idi, Bu hapishane, 
Sen nehrinin sol oahilindedır. Kra
liçe Konkord meydaııında seyaset 
mahalline ı:etirilmek için bir bey
gire bindirılmiş ve Sen nehrinden 
geçirılmiştir. Mari Antuanetin keL 
lesi giyotın bıçaiıı ile kesılmiştır. 

1

1 

1 ,Kralıçe, oon dakikaya kadar me
tanetini muhafaz.a etmiştır • 

Denizlerdeki faaliyete ı:-elince, 
Martinikte bulunan 1''ransız filosu 
amirali ile henüz bir anlaşma ya
pılnıamıştır. lngilizlcr, ~elli bir 
nıuharebenin önilııe geçmeyi arzu 
ettikleri itin, Aınerikanın ~:apmak 
istediği tavassutu kabul etmişler. 
dir. Amerikan tavassutu, bu filo
nun ya lllart;u.ikdc muhafaza al
tına alınması ve yahut bitaraf bir 
Jin1anda tecrit edilnıe: i merkezin
dedir. Fakat l:'ran. ız deniz mak;un.. 
lan bu teklifi reddetmişlerdır. 

Ruwelıden doğa.n bu günetia ıt 
temmuz sabahı bütün Türkiye hu
dutları içinde ı~.ğ'uıı ı:östcnniş ol
ması ve bir ki ·inin burnu bile ka. 
ııamaıuııs.ı cidden şa ·ılacak bir 
hadisedir. 

İddia edilebilir ki, hiçbır mıl
letıu istilı.1:.1 ve hürriyet tarihi bıı 
kadar kan.sız ve hudisesiz geçme> 
mi ·tir. 

. ~arıf Vekiıı Hasan Ali Yucel. 
bu sabahki ekspccslc Ankarııdaıı 
şehrmııı.e gelmiştir Mumailey lı 
kendi&ile görüşen bir muharrırı • 
m.ize hususi surette gcldıgini, c;.... 
ra<İa a.işleriru tcdavı ettircce~ınl 

söv le:-- ış ve imtıluın ıarın m vat. 
fakıyetsitlij,>i haklı:ında!O suale 
cevaben de 

.• " arın '" ınuharref ne<rİ ' atm k 1 k · h f l npılnıası ile Türk . Un.• •d 
1 

;)'a so u ma ıstenen er nevi itne 
n- k, T . . n~n ı ze e e- ve fesadın da hıç bir deeeri ve 
b'r . urk sıvasetini gayri.samimi tesiri yoktur, olamaz ve olınıya
l~nd~~:~ t~laJı.Jı:.i~ne. nınru:ı bıı- caklır" 
gelınce buna cdefını ı:uden knsda Bize ~daa bakanlar her şeJ
mukni CC\ ab ~? l'ıne en sert ve den imce gösleriai genç biinyemi
nıektcdir; 1 ızzaı Ro.vekil , ·er. 2e, milli yekpardi!imise, büyük 

• 'l'urt: _y • varlıgımıza v~ tarih boynnca b.i-
narak t eye ısnat..ırda bulu • :ıimle bir ve berabtt yürüyüp gi.. 
l.i.. -.t•uhlsır bvnı:ımak ıstıyenlcrın deıı büyük milli kudretleri.ınne 
Turkıy ıırı truleı Il<>kta buf'(inl<ü göre ayar etme ini bilmelidirler. 

Bu beyanatıa Avrupa mehafi -
lincle de ga:vet müsait bir inbbe 
b:ıstl ettiği ~maktadır. A't' • 
rttpt1daki siyaıd vaziyetin bugüıa
kü durnnıa karşısında Türk.iye 
hükümetinin. nazik vaziyeti ve ı 
aldığı tedbirlerde haklı olduğu bü
tün ecnebi mehafilde bilhassa tak.. 
dir edilmektedir. 

Dün Meclisin tam bir ittifalı:Ia 
bükümetin politilı:asım tasvip et
mesi, Türk milletinin hiıdistler 1 

karşısında yekvücutlnğuıın bir 
kere daha isbat eden bir delil ol
muştur. 

---00-

cnın olmuş ve çurünı~ O 1 İ . 
lllanh ınıparatorlu"" 1 d· " d·s- ETEM: ZZET BENiCE R • • 

Harb· ,.,~o na .gı ;r 1 Um D arıcıye 
da .. ı~ son tezahurleri t..arşısıB- At l 1 
\e ~:;~ye csas~a gelince: Baş- yarış arı yarın N 
ibde U.l bu VBZl)Clı de ŞUylece ! b azırının yeni 

• etmektedirler: aşlıyor 
k 'l'Urkiye dostluıt!.arına ..a<Ll<, b t 
d:~uı ıstıklal ve hiırrıyetini mü- (Birinci sahıfeden devaT11ı) eyana 1 
cut h} ~ karar venr.~ tek hır vü- Ta.."Vir. Altıntop, Özen _ııibi manıf (1 inci sahifeden devam) 
lllek~~~e vukuata ıntu:ar et a:~. ııirecelı:lerdir. Bahsi m~-te • t:!lıakını tale- edecei?ıni bildirmdı:-

Bu · 1 r.,,...., Taııvirin önde gelecei!:i t~ tedir. 
kar ıs <udnı e Türkiyeniıı içinde ve lQ.İn. olunmaktadır. 

ın a bulunduğ h t · !"' 
'aziy~ti b·· · u er uru 3 unıc- .. k 940 da kaz _._ ... 
lj;inde . utun detayları ile kendi- u oşuya a'"""'' 

h n ızaıı t k mükafat yekünu 500 lirayı sıeçe-
•n-ıra ı [ · e ~c te olduğu içia miven İıııgiliz atlan ıtırebilecek -
bir tnraıe sırkve ızah edılecck hiç 

8 
ı Yo tur, !erdir. Yarının en heyecanlı bir 

aşHkilımiz· koşusu olacakı tahmin edilen bu 
- Dunyaıı.ı~ b k !koşu ya da Abinpuro.. Tomru. Po -

Yetme raıtnıen u ararsız vazi- rista. Se·"",..aç, :Martbir, Sibel islln-
bır tehlike memleketimız yakm '~ 

k ve maruz li atlar ııireceklerdir. Abi.nı>uro ile 
:ıne te ve b'"t. gorunme • 
aklhıısus lı:ou un devletlerle ve Seyifkapın kazanı~'.iları çok muh-
se ıetıeri ıd llışuları ılc ıyi müna- te!IH!ldir. 
nıtnde berdea:ıne hlJSUsundakı az- 4 üncü koŞU.da Mis ve Taşpınar. 
TıirAlYe C vam bulunmaktadır l:eşinci Hanrikap l·oşusunda da 
L'1e \ c Tu~k1'urıyrtının .ishkla- Mavzika ve Cesur isimli havvan
ı:1.o.ne za vatan .nın butunliı. !arın kazanmaları. (,lOk mııhtemel
harckct~a: vcrcceıt ~erhangt bir rur. Yarınki kOŞ'lllarda ikili bahis 
«c ı?i w/rşı Turk millctının ve- 3 üncü koşuda. çifte bahis 4 üncü 
nıax. ve &o n<' çeva:ı;ı iliıha sarıl- ve 5 inci kosularda, üçüzlü bahis de 
<l~faa etm~~aı kaaar ,·atanı mü- 4, 4 \'e 5 inci ko~arda vanılıı -

n P acaktır ..• 
• mckle Türki,·c • , c?>ktır 
ıle 'e lıüt.. d • uın ><onıwları 
nasebat '~ııd c~le~lerle olan mıi
Yoluııu da n os ıı la.rıııı ve gidil 
barıiz etıi:a~dın bır surette te-
M h nuş bulnnınakt d u tereııı Cef k S a ır. 
Yolu ıuz Üz;. ıd aydanı'ın gidiş 
h~ssa nıüh;.,:-ın e aydınlattıi";ı biL 
da ~udur· ve ın nnh bir nokta 

•- Yak:n <: k n ar ta nı!hun 1 
=na v~ "arp fcl..ke zu -

lara kad ~ 1 av 1 tinın bura-
z · · 1 ~asına h b ' 

lln<'.ll taraftar olmad·'"-- ıç ır 
bunune kadar d b -<i•mız, ve 
J gu:- Z1 hır kea u maksatla ça
n K ı ~rı :n... re da a tekrar et-

Gôıii!üyor k' 
Ü • 1• RJ>a)dın Jı" ) 
zerınde, iz. Milli . . " yo 

ınaınılc tckarr- : 1 ~s~tırnız ta. 
Yin başıııd .. ur c mıştır. lle.rşe
Cıımlıuriv:ı(';'rk milletinin, Tiirk 
tünf ı:ı.i -. f nı!' nıenfaatleri, bü. 
rnektcd.' "~~lal v.e hürriyeti gel
ıimizde "\ . 1Y~tımi:ı:de \'e gidi
Jer \e ih~~ç hır t irin vukuuna 
b~l:.uıaba..:ın~I bulunmadığı gibi 
imkan , okı ııe .. de zerre kadar 

ur. DurüııU"k · 

Demiryollırı 4 üncü 
işletme müdürlüğünün 

garip bir hareketi ! 
Geçenlerde Dcnizyolları \':l.Ptır· 

larında tatbik edilmek: ıstenilen 
ı;ıar;.p ve vanlıs bir hataya bu kere 
Devlet Dem.iryolları 9 uncu işle\,.. 

me müdilrliıi'!iinde de düşüldü.W 
hayretle czörülmektcdir. 

9 uncu işletme müdürü memur- 1 

\arına verdiği .bir emirle •badema 
ımüvezzilere ııazete sattırılmama- ; 
sını bildirmıs ve dün de kabahat
lerı ( ! ) yalnız st'SSizce ııazete sa
bp. ihtiyar, alil anneleri ıcin pa
ra kazanm.ıktan ibaret olan 12 - 16 
va<;· rında !birkaç müvezziin elle
nndcki 105 er Jmrustan İ'barel ve 
üç ııünlük kazançları ceza namile 
alınm1$tır. 

Sovyetier Bu.lı:ovınadan Ruten 
hududuna kadar miil:ıim kll'vvetler 
tah<it etmel!'e baı;lamışlardır. 
Diğer taraftan Danimarka rad

v=.ı. Al.manva ile üç Baltık dev-
leli arasında muha.beratın üç ııiin
denberi ink.ıtaa ukrarm.s bir halde 
olckıöıınu 9Öylem.iştir. 

,Romanyadll bir intizar Va%iyeti 
vardır. Basara\ıvanın terkcdilıniı ' 
ohnasına ramıen Macar ve Bul
ı?ar hududunda mütemadiyen is -
tıhkamlar vapılınaktadır. Bu da 
r~rhan ~ı bir tecavüz takdirinde 
müdafaaya ııiriseceklerini gÖS -
termektedir. 

Romanya Haricive Nazınnın 
/Münihi zivareti biitun bu mese
lelerle ala.kadardır. 

Diğer taraftan Sovyetlerin sim
di!' k Basarabyanın iseali ile iktifa 
edeceklerı sövlcnmektedir. Macar-
ların arazi emellerini harp sonuna 
tehir ctmelerı icın Münihde Ma -
car nazırları üzerinde siddetli bir 
tazvik yapıldı,i?ı anlaşılmıştır. 

Rumanva harici~e nazırından 
sonda. Bulııar Haricıve Nazırının 
da Akııanvava davet edileceih zan
nl'dıkırıektedir . 

Hariciye Vekili 
Fon Papen'i 

kabul etti 
Ankara 13 (Telefonla) - Ha

riciye Vekilrmiz B. Sükrü Sar~
lu dün Alman .büyük elçisi Fon 
Papeni kabul ctmi•tir. 

Bu ziyaret esnasuıda; Almanya 
ile aktcdcce.iiimiz e.şva mübad.e -

Dahası var: On dokuzuncu yiız 

1 
yJdan evvel şu rübainm Napol -
yon Bonapartı haber verd.Jtini kim 
akla getirirdi?, 

cltalyaya yalun bır adadan bır 
i.mpara Lor doğacak. Dünyayı zap
ı ccıecek. Faıuıt, sa tanal> çok sur
nuyeceJ<. Yine bır adada hayata 
gozlerını kap1yacaıt!•. 

.ı.)oı:(ru degil mı?. ' apolyon Kor
sikada doğdu ve Sent Elen a a-
s,oca Olmcdi mi? I 

.Nostradamüs, I8i0 _ Hl71 Fra.o
sı..ı - Alınan muharebesın.ı de ha
ber verifor; Fransan.n mui<adde
ratın.n, Sedan civar~'1da Arden or
manlarında tavin edileceı:ını bil
dıriyor. llnnun da doiıru c.kt;g:= 
söylemi ye hacet yok. Frı;n.sa ı n
ııaratoru üçuncü Napoly~.. ve 
Mareşal Bazen ordusu Meç kale.. 
sinın sukutu iizerıne Almanların 
eline esir düştü. Koca imparator
luk bu suretle inkıraz buldu. !fos\,.. 
radamü.s buna ait rübai.sinde şoyle 
diyor: 

Bımıınla beraber }'ransa ile A
merika ar mda muhabereler ce
rey an etmektedir. llu filonun i.\Iar. 
tin kde trcrit edilerek. beyne! • 
milel bir komisyonun nezareti al
tına bırakılması yolunda bir hal 
sureti üzerinde görüşi.ıl.mt""ktcdir. 

Bu noktada da bir anla~ma ha
sıl olamndı "•ı takdirde, lngili:ı iilo
~unuıı harekete gc;;ı:ıes.i. zaruri o
lacaktır, 

Evvt> kı ~ İn<!lltereve t~arruıı ı 
ed..'n ve şımal denizi üzeruıde faa
liyette bulunan Alman tayyare -
!erinin sayısı 500 dm fazla idi. 

Kalamışta bir otomobilj 
1 

kazası 

~imdi bütüiı dün1arun görii, 
Yıldız sarayına dikilmiş bulunıı
yor. Acaba, Kwlsultan bn hürri- 1 

yeti hazmcdebileeek mi?. Zira, 
bu &eferki inkılapta Padişahı yal
nız kalmış görüyoruz. Millet ve 
ordu el~le vernıi!. ,·ekvücııt hır 
haldedir. Hürriyet s~dası, yekvfi- 1 
cut olaıı bir milletin ağ'Z.ından 
yükseliyor. Padişah, bu al:zı k.a. 1 
patabilecek lı.udrctte detildir .• 

Görüyorsunuz ki, en DIIl'tlf dU. 
ya matbuatı bir noktada tereddüt
lerini izhardan menioefıı edemi
yorlar: 

•- Bu inkılap nasıl oldu ela 
kansız ve gürültüsüz yapıldı?. 

İşte, bütün dünyanın tıl4tıb 
mühim bir hİldıse:. 

Böyle olmakla beraber, ileriaiıu 
düşünen ve göreıı birçok lı.imse
ler, Abdülhamid.in ıcünıia birinde 
inkılapçıları müthi~ bir tıuaia 
düşürece&i 1.dıabınıl•n kend.ile'.'İ.· 

c Büyülı: imparatorluk muşkül 
bir vaziyete düı;eeek. Ardenlerde
ki büyük kalenin sukutu dfu;mana 
zaferi kazandıracak. İmparator, 
yabancı bir memlekette ö.Lecek., 

Üsküdarda Baba ""kuşunda ~ 
numarada oturan Gezeli Süiaıii. 
ile Sabri Maltepe çarşısında çah -
san annesi Nac:iyeye ait soför Ali
nin idaresindeki otomobilde Saıbri. 
Asım. petro ve arkadaşları ile 
sa.riıos ·bir halde Kızıltonraktan 
Fcnerbahçeye giderlerken, Kala
mış caddesinde 116 numaraiı Kim.
yaııer Mustafa Abdinin evinin du
varına çarpmıı;lar, duvar delin.. 
mis, otomobil hasara uiiramJ6. ıp. 
för Ali de aitır surette yaralan -
mıştır. 

· ni kurtaram,yorlardı. 

Filhakika üçüncü Napolyon, e
saretten kurtulduktan sonra İn -
ıııltereye iltica etmiş ve orada öl
müştür. 

cMilletler cemiyeti. nin fayda.. 
sızlı,ğı hakkındaki şu kehanetine 
de bakıruz: 

cLeman gölü civıırında.ınuhtellf 
milletler mümessilleri ta.plana -
calı:lar. Geceyi gündüze katacaklar. 

Devlet Demiryolları ve Limanları İıletme 
U. İdaresi ilanları 

Muhammen bedeli (3400) lira olan muhtelif eb'atta 2000 adet çımenlo künk 
(:!9/7/1940) pazarte•i ıı:ünü saat (10.30) on buçukta Raydarp•şııda Gar bin .. 
dahilindeki komisyon tarafından paz..ırlık u.rulile f;atın alınacaktır. 

Bu işe ıı:irmel< istiyenlerin (510) lira İık kat'l temına\ ve kanunun tayın elti.ti 

vesaikle birlikte pazarlık günu saatine kadar komisyona n1üracaatlan liı.ımdır. 

Bu iie a.it şartnameler kom&Syondan para~ız olarak daiıtılmaktadır. (5938) 1 

* * 1 l.Iuhan1ıncn bedeli 7250 lira olan 5000 :\-13 nloloz laiı Murallıda S1rtköy ocak-
1.tınndac bili.$tihsa1 Muratlı istasyonunda bat kenarında kabili me.saba şekilde tes
llnu şartile kapalı zarf usulile ••tm alıruıcakUr. Münakaaa 20/7/!MG tarihinde cu
m günü saat 11 de Sırkecide 9. LŞletme bınasında A. E. koml.">YGD.U tarahndan 
yapılacaktır. 

İsteklilerin ayni gü.:ı saat ona kadar 543.75 lira \emin.at ve kanunt vesaiki 
ihHvn edecek olan kapalı zarflarını komisyona vermeJeri llzımdır 

Şad.nameler parasız olarak komisyondan verilmektedir. c5965> 

~, KA CJTCILARA--
' TOPTAN ve PEBA.KENDJI: 

Amblllajhk iade gazete kJğıtlan bundan bö7le müteahlı:lde 
verilmeyip doğnı.ılan doj?rvya idaremiz tarafından satılıita çıkan
hcaktır. 

Talip bulunanlar.m her hafta Pazartesi günleri sabeble,.U. aaal 
9 - 11 ara!'lnda gazetemiz idare müdürlüjiiine müracaatları. ..._ 

Avrupa matbuatı, '.riırk inkılıl -
bmı böylece ..UU~la) ıp dururkea, 
Sadrazam Saıt 1'1'şanın bir de1ec. 
ye kadar tatmjnkir ıörünen tel
graUan viliyata tamigı ediliyor .... 
•Türk milletinin nail olduğu hür. 
riyet ve serbestinin artık hiç lıir 
suret ve vesile ile ahnmıyacaiı, 
hatta bunu düşünmenin. bile yeri 
ve manası olmadığı. bildiriliyor
du. (Vesika: 71 tamim), 

* 
Bulgaristan dan 

bir ses : . 
gelen 

Biraz da - o günlerde - Bulga
rista11da yaşıyan Türklerin vazi
yetini tetkik edelim. 

10 temmuz 324 den birkaç hafta 
önce (İttihat ve Terakki cemiyeti) 
ile gizliden gizli:ı.e temas ve ma
haberelerde buluı;an Bulgari•taa 
Türkleri, Parise mektuplar Yai • 
dırmaı!"a ba~law.ışlardı. 

Bu mektuplar halı.kında, dokt.ır 
Bahaettin Şakir Beyin notlarındaa 
bazı parçalıırı ı:-öıden J:'eçirmek 
faydalı olur: 

Bulgar'-sıandaki Türklerin mu • 
taassıplarından istifade ediıuek 
ortaya atılan şayiaların oula.rm 
üzerinde ne fena t~ler hu,ule 
getirdiği kolayca anlaşılabilir. Kı
zaulı.k Türkleri ancak cİı.laıniye
tin son dereo>ye kadar tak v.ye • 
sile milli haklarınuz.ın mUdafaaa 
ve Ermenilerden müm.lı.ün oldııj"ıl 
kadar çekinilmesi, ıımumi ablikıa 
tebdili çarelerinill düşünülmesi, 
Sultan Hanıit sandukmel<iiıa ol -
duktan sonra rüşvetill ortada. 
kalkması, tesettüre riayet eEI -
meai. gibi şartlar altında cemi -
yete ı:-irmef• razı olurlarken Ta.. 
rakki w ittihat cemiyetinin. ele-

•-Çalışan kazanır ca4ıoıyaıı 
ela sıı:.lta kalır!. aeıniştir. 
Ticaı;et Vekıl. Naznu Topçuoğll 

da bu sabah Bandırma yolilc iz.. 
mir ve Manısad.ın hr ~ ıze ı:.el
ınıştır. 

Üsküdar sulh 1. nci 
hukuk hakimliğinden 

Usku<iar<la Ac:ı:ba em İhsannaşa 
koşk inde ölü H:urut karısı Fahrı}' 

Hazine veklli tarafııı<!an acıla.a 
davada muddeialeyhunadan Tah-
61.llden 34 l.ra 43 kuruŞ ve Hamit 
1'arı..ı olmanız h:ısebı..le sız.den 25 
lira 39 lrurwı ve Mxlullahtan 3S 
lira 79 kuruş ve Hüsniidcn 51 lira 
71 kur\1$ zimmetlerinde hazine " 
nin matluplan ol<lurondan meb -
lfıl!ı mezkiirlaruı maa faiz ve üc
reti vekalet ve masarifi mul:ıakeo:ıı. 
tahsili <lııvasının cari rnuhakeı:neıı: 
eonunda davacı ve«i!i dil:!er müd
deialeyh Abdullah ile Hüsnü balı:
bndaki davalarını atiye terke1mlıı 
olduklarından ancak dava.cı vekil 
esbabı sü.butiye olarak müddeia -
leyhlerin zamanı memuriyetlerine 
ait bir kıt'a teftiş korniavonu cet
\:&li ibraz etmis ve Tahôinin Ma
nisada bulandui?u zamana ait ziıa 
meti çı.ktıih ııerek milli mödafaa
dan ve .ııettk Manisa asılı.eri h
tanesinden verilen ceV!Mllardan 1'C 

sızın de borçlu Hamidin karısı ol-
duihınuza dair malıye hukuk mii
şavirlil!inin tezk• resi ve ana mer
ibut mutevaffadan maaı; baiilan -
cııgını natı.k .Mii<lafaai Millive v .. 
kalelinin tezkeresinden ve ölu IllQ 

risiniz Hamidin 25 !ıra 39 kurul 
iborcu oldui?u teftiş heyeti hes&C) 
cetvelinden anlasılınıs ve sizill 
ika.:metııa!ıınız meçhul olduitund.uı 
ilanen tebliğ edilerek ıııvap ka -
rarına kar'ı itiraz etmemis bu • 
lunduiiıınuz ıı:örülmüs ve bu -
retle hazinenin 34 lira 43 k11rtı1 
Tahsin zimmetinde ve 25 lira 31 
kuruş zevciniz ölü Hamit z:imıu.
tinde alacailı okluğu tahakkuk ~ 
!emiş olmakla 34 lira 43 kurusun 
Tahsinden ve 25 lira 39 kurusun dl 
sizden 1/7 /938 tariliinden itibarea 
vüzde 5 !faiz ve yüzde 10 ücreti .,... 
kil et ile bir ilkte gii<;terildij(i vCl;h 
üzere her ikinizden tahsiline tem
yizi !ı:abil olmak üzçe 2<>/3/940 ı.. 
rihinde +:arar verilmis olmal<la 
tarihi ilandan itibaren 8 ııün zaı-
fında temvizi dava etmediltinh 
takdirde m"2kilr karar kat'iyet 
kesbedecel!i ilanen ihbar ve tel>-
liit olunur. 940/l~ 

ANAPIYOJEN -
Dr. Ihsan Sami 

islrepUıla>I<. ı.urııot.:ıı.. pnl5mo
kıolc. koli. plJ'ooU"anll<lerin yıı.plıjı 
çıban, :rano. alcnb .... cilt bastalılı:-ınllik birinci v f u ı samı -

ki ti en basit ba~ ımızdır. Bu ha-
' ır tercdd .. tl k flıı'luıayı icap ctr u e ar-

Ailelerırun ekmek paralarile be
raber ilıütün 6ermayelcrini bu su
retle kaybeden fakir yavrular l!(iz 
"'a•ları itinde müdüre l!İ<iiJı yalvar
mak ıstem~lersc de orada daha ka
pıdan kr>ı?uhnuslardır. 

lesi ani.asmasının ~evzuu bah.sıe- ..... •••••• 
djJdi,ği talmıin olunmak.tadır. w 

Her Pazar ÇUBUKLU Bahçesinde L !arıııa Icarıı çot taırıı tue aşıdır. 

'=------------------~ nıüsbct sebep yok~~~c;~·ırhic bir 
yatl menfaatlerimize. ı~: • .. ve ha
ıncdikçe herhan~i bir h a~~z edil. 

d " aroe&•t ka-
ra rın a olıııadığ"ımıl gibi bii' 1 . 

. .. Y e hır 
~=Y•t muvacehesinde de hit bir 
b esap ve kıyas ile öl(Ü)emiyecek 
ır azametle de kendiınW 

hılar '"d f sonuna 
tııu a aaya ha11rız. Ayni za-

!Muhterem Münakale Vekilimiz 
Ali Cetinkaya .ııazete ımüvezzile -
rinin vaT>Urlara. sokulmamaları 
ha.lckındaki ı;ıari.p kararı emirlerile 
derhal kaldırıp .bu kücük vatandaş
lan ve yüzlerce fakir müvezzi a
ilesini sevindirmislerdl Ayni Ve
kaJ.ete bai!lı olan Dcmiry0lları 

Esasları üzerin.de datıa evvel 
uvusulmus ola nvcni ticari anlaıı
ma bugfuılerde imza olunacaktır. 

9 =u isletme müdürliiıl!ünün ay
ni mevru üzerindeki bu vanlıs 
işinin de dürltl.n ve mil$fiılı: Vek:i
liınizin emirlerile derlıal düzele -
celtıne emin bu!.ı.ınuyoru.z. • 

, Memleketimlıi.n mü mtu oknyucma 

Bayan MUALLA, Kanıaol SA D 1 
Aynca: Kem.ani NECA'l'İ TOIO' AY, piyıml:ıt FEVZİ. KJ.irnet 
Ş'ÜKBÜ, Kemençe BABAŞKO, Hafız BURHAN "' arbdqlıırı, 
Okuyuea Bayan NEVZAD ALTINIOK, BEUds ALTINOK, 

HANDAN ve ar bdaşlanm dl.ııılcyiniıı. 

RASİT RİZA TİYATROSU 
llALİDIC PİŞKİN beraber 

U Teı:ımıU% eumart..ı ıtilnü "
lleylerbe;ri, ;...uıe tiyatrosu bah~ 

cÜVEY llAB!Ub 

VodYll S ı>erılo 

He7et l:ıer cumartesi akfamı Beyı. 
beyi. laktle tinlnısu bahcesiııdedls. 
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GAYRI MENKUL SATIŞı 
latanbul İkinci icra Dairesinden 

Sarafiın Veledi Niloolaya izafeten ba2inenin ölü Rlze:li Ali 
Rıza zimmetinde iPotek bedelinden alacaltı olan masraf harı; 
250 liranın temini için vefaen me:f:ruR' ve tamamına yeminli üç 
ehli vukuf tarafından 1420 lira kıymet takdir İıdilen kayden bir 
taraf Süleyman bevin uhdesinde kalan arsa bir taraf cort>acı 
uııası ve bir waf Hacı Mustafa efendi hanesi bir taraf ~l ile 
mahdut Balat hamamı Muhittin mahallesinde KesıtM>kaya cad
desinde e&k:i 24 mükerrer 24 ıkapı numaralı (numaratai ~ - 48) 
altında dükkinı müstemil hane borcun ödenmemesinden acık 
arttırmıya iı:onubnustur. ~ numaralı mahal zemini, toprak: 
cephesi yaprak demır kepenk li kômürcü d'iikkaru olup boştur. 
'8 nımıaralı mahal hanedir. Demir kapıdan ııirince merdive
ne birinci haneve cıkılır birinci katta merdiven başı safa üzerin
de yük ve dolaplı iki oda bir hela zemini kırmızı cini bir 
mutfak bir miktar bahçe ve l:ııı kattan bahçeye bir kapı var -
dır. Elektrik tesisatı meveuttur. Umum mesahası 74 metre 
murabbaı oluP 21 M2 bahce olup 53 metre murabbaı mahallini bi
na isıral etmektedir. Bu ııayrimerrkule ait şartname 10/8/940 
tarihinden itibaren herkesin ııürebilınesi ıcin icra divanha;.csin
~ açık bulundurulacaıkt. Birinci arttırması 22/ll/940 tarihine 
rolle-fil perşembe Riinü saat 10 dan 12 ve kadar İstamrul ikinci 
icra dairesinde icnı ol.unacak ve verilen bedel muhammen kıyme
tinin yiiDie 75 ini bulduitu takdirde en cok arttırana ihale edi
lecdttir. O ~ böyle bir bedel elde edilmezse en son arttıra
nın taahhüdü baki kahnak şartiyle artbrma 15 ~n temdit olu
narak 6/~/940 tarihine müsadif cuma ttünü ayni mahal ve saatte 
icra i<ılmacalı: ikinci arttımıaınnda 2004 No.lı kanun mucibin
ce en QOk arttıranın üstünde bırakılacaıktır. İootek safübi ala
caklılarla diier aliııkadarlann l'avrimenkul üzerındeki haklarını 
huawıile faiz ve masrafa deir olan .iddialarını ilan tarihinden iti
t.ren 20 J!Üil içinde evrakı müsbitelerile birlikte daireye bildir
meleri aksi tal«tirde baklan tapu sicillerinde kayıtlı olmıvan
lann uae bedelinin paylasıınasından hariç bırakılacakları ve ta
lip olanların muhammen kıymetinin yü.u:le '1!i nisbetinde pey ak
çesi veva milli bir banka teminat mektubu itıraz etmeleri ve 
tütün evrakı olruwv sartnameyi kabul etmiş addolunacaih ve 
fazla malUınat almalı. istivenlerin her zaman 937 /3989 numara 
ile dairemize müracaat edebilecekleri ilan oolunur. 1937/3989) 

İstanbul Ziraat Mektebi Satınalma. 
Komisyonundan : 

Claal 

Ekmek 

Dağlıç Jtoyun eti 

Bıitr eti 

Sade yai c-birinci Urfa> 

ZeyWı 7111: .Ayvalık> 
Sabun <Ayvalık> 

Kuru Çalı tasuqa 

Toz l<i<er 

Miktarı 
Kilo 

4-0000 

Fiıtı lfk lemlaatı 
Kuruş Lira 

10.25 307.50 

7000 

1000 

55 

1000 85 

1000 37 

1000 2f 

uoo ae 
4000 34 

318.75 

328.12 

76.5-0 

Boğaziçi~in, incisi 

Df KKAT -DfKKAT 
K·çOKSU PLAJI 

Bu sıcak eünlerde: Bo1tazm berrak seması altında. mavi denizi içinde ... Gazel maD'l'analar 
lcıırııınnda KtJ:cüKSU Pı..AJlNDAN denize ı;tirmek :fınıatını bcıııınaYlntZ. Fiatlar «dl: ucwıdur. 

Vapur, banyo, p)8j lokantası. iMü:kemınel sıdıeh ve aQaın yemElderi için Groıntıine) mii8terelı: 

tenzilli biletler vardır. 
Pili iekelesine her va'PUr uğrar. !Mllşterilerin istirahatleri 

Cumartesi ve Pazar Çalgı ve Caz mevcuttur. 

Clnıl 

KJA.ör 

Musannif 

Siyah kurşun kalem 

Kopye kurşun kalem 

Battal ~ili kA. 

Kalın makine ka. 

İnce makine kA. 
Tezlı:erelik lı:Ağıt 

Küçük karbon l<iiıt 

Batta, zarf 

No. 7 zarf 

Takrirlik zarf 

No. 5 mektupluk zarf 

Zamk 

İstampa 

Sicim 
Yazı makine 7air 

Ağaç kalem sapı 

Sarı kalem ucu 

Kırmızı mürekkep 
Sabit toz mürekkep 

Küçlik maşa rapti;re 

Büyük masa raptiye 

Toplu iğne 

Sünger ltaiııQl 

Yıw makine IAstiği 

Miktarı 

ınoo ~det 

10000 > 

20000 > 

20000 > 

100 Top 

2500 > 

3000 > 

2500 > 

1000 Kutu 

30.000 adet 

80.000 > 

80.000 > 
200.000 > 

2000 Şi~e 

200 adet 

4000 yumak 

400 ş~ 

600 adet 

1300 > 

200 Şişe 

200 paket 

1600 kutu 
500 > 

.a:;oo , 
10.000 adet 

500 > 

Ekllltmc Şıkll 
günü 

30/V'll/940 pazar4~ 

> > 

> 
> 
> 
> 

31NII/IKO 

> 

> 
> 

> 
> 

l/VTII/IKC 

> 
> . 
••• 
> ' 

2/VllI/9{1 

> 
> 
> 

' 
> 

3/VIII/9{0 

• 
> 

> 

> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

> 

• 
> 
> 

> 

• 
> 
> 

• 
> 

> 

> 
> 

> 

> 

> 

l - Şartname ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve 
yaulı kırtasiye levazımı pazarlıkla satın ahnacaktır. 

SaaU 

u 
14.30 

15 

15.30 

16 

16.30 

14 

14.30 

15 

15.30 

16 

16.30 

l4 

14.30 

15 

16.30 

ı6 

14 

14.30 

15 

15.30 

16 

15.30 

l4 

14.30 

15 

miktar lan 

il - Pazarlık hizalarında yazılı ıun ve saaUıerde Kabataşta levar.ım ve 

m.übayaat şubesindeki alım kominoonunda yapılacaktır. 

m - Şartname ve numuneler sözü geçen ıubede &örillebilir. 

lV - İ•leklilorin pazarlık için tayln olunan ıun ve saatlerde lekill ede
kleri :tiat üzerinden yüzde 7 ,5 güvenme paralarile i:>U'lıkte mezkUr komis-

)'ona mliracaatları. «6006> 

( İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 1 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra altına daiına 

KREM 
PERTEV 

ınınınu:z. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmasına mani olur. 
Y Sığlı ve yağsız olan tüp ve 

vazoları vardır. 

Fatih sulh ikinci huk· 
uk hakimliğinden 

Pinnç <Buna> 

Pataı.:s cAdapazan 3500 9 274.12 Temizlik iıleri hayvanatmın yıllık t.btiyecı iç-ın lüzumu oJan 391.SOV kilo 

Fatıh, Zeyrek, Şahhu.lıan ma -
hallesi, Ömerpaşa ookak, 19 sayılı 
evde müteveffa suvari binbasısı 

Mahmut Nedim varisleri zevcei 
menkUhai metrfılkesi Ayse Mü -
ı:erref, sagir kerimesi Halide Muh
terem, mahdumu Ahmet Şeref, va
lidesi Şemsinur ile Sirkecide Se
bat ambarında ölünün diğer mah
dumu komjsyoncu Ali Rıza ve 
Ka<lıkövünde reki Belediye daırrei 
arkasında Hamam sokaihnda Arap 
Sıdtl:a evinde müte·Jeffanın dığer 
ker""1eleri Mediha ile evli Hakkı 
karısı olup hududu milli haricıne 
çı·karılmakla memaliki ecncbiveye 
S?ittiği ve ikametııiıhı meçhul ka
lan Melek; 

.. akama -~-:Ll:- arpa lupah zarf usuhle eksiltmeye konulmuştur. Tabının bedeıt 23490 )jra ve 
~ ~•<ü&.UI 1500 29 

ilk teminatı 1761 lira 75 kuruştur. Şartname ~bıt ve muaml"l~t mudurlüiü 
Şehri.ye clrmiltli> ııoo 29 

kaleminde görülecelı:tir. İbak 16/7/ 940 salı gunti saat 15 de daimi encumende 
Un •baklavalılu ıeoo ı 7 H.6~ 1 
------------------------------· yapılacaktır. Taliplerin ilk. temınat makbuz veya mektupları ve 940 yı!ır.a ait 
Manıaı ltomürü 

Jı4ese odunu 

Gürlen odunu 

.... 
6000 !5.50 ticaret odası vıesika1arile 2490 numaralJ kanunun tarıfrıtı çerc;eve~inde hazırlı-

Kok kömürıl 

:Motorin 
Benzin 

ııoo Ç<'kl 120 

10 > 820 104.$2 

70 ton 2300 ı20.75 ----'----
6500 

6500 229.12 

Cins ..., miktarı yukarıda 7uılı b>llunan İotanbul :r.iraat mektebinin ma,... 

Hl IOOun& kadar ;riyecek usaır ihtiyaorun 23/7 ~O •lı eünü saat 10 da Be-

10thı İııtl.ltJAJ caddeoi 349 numarada liııeler muhaseı.:ciliğinde toplanan ltomiıı

,...,.ıa açık eksiltmesi yapılacaitt>r .. İ.ıelı:Werin belli saatten evvel me>k!ır muha

ııebeye 7atı.nicaltları illı: lemiaat malı:bozu ile ~O mail ;rılı ticaret odası veslk.ası 

" dığer vesil<alarile bi:rl.iltlıe eUiltme -tinde komisyona c.ımeıer;, evsaf ve 
prtnamele.t ber ııun adı ceçen muhuebecililrte ıörup ö/ırenmeleri. <5817> 

-====-====-===-=-================-=-I 
6aJıitt w ııqieyatı iün eden 88fDluharriıi 

B'I'BM İZZET BENİCE 

BFFdtiı )'el': SOM TELGRAF Hatbwı 

1 

I 

yacaklan teklit mektuplarını 1hale sunu ·~at 14 de kadar dainıi encilmene ver-

meleri lAzımdır. (5357) 

r KURTULUŞTA--ı:mm-.., 

PANORAMA BAHÇESİNDE 
Iler akşam : Kemani Sayın Bayan Dürdane 

ve arkadaşları 

Alaturka Musiki Hey' eti 
Ayrıca: Oriental 

HAV AYAN 
Oyunları ve 7 kişilik 
ORKESTRASI 

M;Jli Müdafaa Vekiıletıne jzafet
le İstanbul defterdarlığı muhake
mat miidiriveti tarafından mah -
kememizin 1928/1392 devrçn 1930/ 
17 esas sayısına kayıtlı 8 eylı'.ıl 1928 
günlü dava dilekcesile müteveffa 
Sarachane fırın müdürü süvari 
bınbaşısı Mahmut Nedim muris -
kri bulunan Hepiniz aleyhine aç
mış oldugu acık zuhur eden bes 
bin beş yüz kırk altı çift ekmek 
bedeli olan (153) lira (63) kuruş 
alacak davasının bakılan on besin
e. durm;ması sonunda: Mebliıih 
müddeabihin müteveffanın tereke_ 
sinden olma-k üzere hisseleriniz 
nisbetinde hepinızden maa masa
rifı muhakeme tahsiline temvizi 
kabil olmak üzere 8 kanunusani 
1930 tarihinde cümlenizin ıııvabın
da verılen hüküm tl'blii! maka
mına kaim olmak icin her.mucibi 
ltarar on bes ııün müddetle ilan o-
lunuı Esas: No. 1930/17 

- Türklere karşı ittihat ede -
bilmek için bütün hıristiyıın hü -
Iı:ümdarların Papanın riyaseti al· 
tında toplanması ve Avl'Upada 
sulh ve müsalemetin ne sur.etle 
tesis edileceğini müzakere etmesi 
lhımdır. 

[ ~ı HIRSIZ KiM?~~J 

No. 110 Yasan: M. SAMİ KABAYEL 

Mısır sultanı Cem'i kurtarmak için 
milyon düka altını teklif etmioti 

bir 

Türk donanması Mısır sahille • 
rine hücum etti. Öç aemi r.ayol
du. Fakat, Türlı: donanm.asından 
karaya çıkan askerler Mo6ır aske
ri.Din yoluııu kestiler. Mısırlılara 
mütbi• telefat verdirdiler. 

lısırlılann Tarsusta kazandık
ları galebe biçe düştü. Aldkları 
Türk ganaimi tekrar Türklerin e
line düştü. Neticede yine Türkler 
calip gelmişlerdi. 

Macar Kralı Matyaş Korven bu 
havadiıi işitti. Anadoluda mağlup 
olan Tiirk kuvvetlerini Rumelin
tie de mahvetmek yoluna d(İ4tü. 
Fakat, Macar Iı:ralı Matya' Türk 
donanmasının muvaffakiyctindeıı 
haberdar değildi. 

Macar kralı, Türklerin mağlô
ltiyetini ileri sürerek tekrar Papa
ya müracaat etti. Şehzadenin ken
dilerine verilmesini taleo eyledi 
ve derhal Türkler üzerine hare
kete ıceçe«ğini bildirdi. 

Fakat Papa cevabı red verdi. 
Macarlar da bu son cevabı red ü-
1cr:ne Türklerle yapbiJ üç ııer.o... 
W. ınütarekeyi yenilemeie mec
lıu:r oldu. Ayrıu Mmr Sultanile 
de -liha akdetti. 

ı 
Bu sıralanlıı Mısır Sultanı Kayt

bay Sultan Cemi Fransa kralının 
elinden almak için tam bir milyon 
düka altını teklifiıı.de bulundu. Bu 
para külliyetli idi. 

Fakat Papa ağır bastığı cihetle 
Fransa kralı Mısır Sultanının bir 
milvon dükaıını alamadı. Çünkü, 
ilemi hıristiyaniyet kendisine li
•et ederdi. 
Şehzade Cem, hıristiyan alemi

ni kurtarmak ve Türklere karşı 
muazzam bir ehlisalip tefltll edil
mek üzere mutlak Papaya veril
meliıuli. 

Fakat bütün lıa kararlara raf: • 
men Frans, daha hAliı tehzadeyi 
Papaya teslim etmekte mütered
dit idi. 

Fransa hitkftmeti dü.;;nüyorclu: 
- Acaba Sultan Cemi ıı Papaya 

teslimi ve Papaıun elinde mev -
cut para Türkleri püskiirtmiye 
kili miydi?. 

Fransanııı en ıtlyade korktuğu 
da, hıristiyan hükümdarların bir 
1alip seferine müttehiden ıftiru 
edip etmiyecelderi idi. 

}'raosa başvekili, daha .onra ~u 
fikirde bulllWIWftU: 

Bu mütaleadan başka: 
- İşte; Cem Sultruı.ınızı alıp 

aidebilirsiniz?, 
Demişti. Papanın murahhasları 

Fransa bükümetini dilleri döndü
iü kadar ikna ettiler. 
Fransanın endişelerini Papanın 

yerine getirmek için her türlü 
fedakıirbiı göze aldığını ve terti
batların yerinde olduğunu söyle
diler. 

Hattiı Papanın vekilleri kendi 
mühürlerile membur bir senet ver_ 
meyi de taahhüt eylediler. 
Papanın Sultan Cemi Fransd 

Iı:aralına zararı dolrunacalı: bir kim
seye vermiyeceğini taahhüt eyle· 
diler. 
Şehade Cem, adamları vasıtuile 

Papa ile Fransa hült6meti arasın
da yaptlau müzakerelerin hepsini 
haber alınıştı. 

Cem, muztaripti. Artık kendisi 
için hiçbir ümit kalmaını,tı. 8u, 
elim vaziyetten :Iı:urtulmuı gayri 
kabildi, Gün go:&likçe zayıflıyor
du. Nihayet ağır bir surette hB11ta 
oldu. 

Şeb:oadenin hastalığını haber a
lan papanın murahhasları nıese • 
lenin bir an evvel halline gayret 
etmeie bqladılar. ')ehzadeyi bir 
an e•vel tcllinı alınai'!a savaştı.. 
!ar. 

(Deıxıını var) 

Yazan: Jskender F. SERTELLİ 

- Deseniz ki, bu muzıplik bizi 
birbirimize birleştirdi. 

- Öyle sanıyorum .. 
- Fakat, ne olursa olsun, şu 

Sadiye ağzının tadını vermek bor
cumdur. Onu bir elime _geçirir • 
sem ... Maamafih onun da tevkif
hanedm çıkmasına imkan yoktur. 
YapL.ğı muzipliğin cezasını görü
yor, alçak:. 

- Neden alçak diyorsunuz ona! 
Sadi, çok temiz bır aile QOCURU -

dur. 
Şehsıivar, Sadinin tahliye edil

diğindtn haberdar OJmadııl;ı için, 
hala onun al ey h.nde dtıp tutuyor-
du. ... 
du. 

- ADah için, siz bP.ri söyleme
yin, hanımefendi! dedi. Temiz bir 
aile c;ocuğu bu rezaleti yapar mı? 

- Hanııi rezaletı?. 

- Canim, benimle alay mı edi. 
yorsunuz?. Gerdanlı~;nızı çaldı .. 
hapse atılaı. Hiilii böyle oir hırsızı 
müdafaa etmek, size yaraşır mı?. 

Neriman dayanamadı: 
- Siz dün gazete okumadınız 

mı, Şehsüvar bey? 
- Hayır. Şöyle bir ,ııöz gezdir

dim amma, okumuıı sayil'1lam. 
- O halde ben habe; vereyim: 

Sadi dün tahliye edil<li-. 
Şeh•üvar birdenbir~ bir !as.ti~ 

tc+ ;..bi yerinden hopladı: 

Aşk ,.e macera romanı: 62 

- Ne divorsunuz o hm;ızı tahli
ye mi ettiler? E vallahi buna şaş
mamak kabil değil. Mutlaka bü
yük bır kefaleti nakdıye vermiş 
ve yahut Yıldırım Cemali kafese 
koyınuştur. 

- Hayır. Bunların hiçbirisi de
ğil. Zabıta ve adliye, kcndisinın 
hırsız olmadığına kanaat getir -
miş. Bunun için tahliye etmişler. 

- Siz herhalde benimle latife 
ediyorsunuz, hanımefendi! Emi -
nim ki, bu sözleri, beni kızdırmak 
için söylüyorsunuz!. 

- Vallahi değil ayıol! Dün ak
~am bize bile uP'radı. Hatta bu • 
gün de Nebahate öğle yeınğine 
davetli. 

$ehsüvar sağ elinin küçük par
mağile kulaRıru kaşıdı,: 

- Mümkün del(il, inanaınıyo _ 
rum bu sözlere. Siz beni aldatı -
'V'Orsunuz. 

• 
Bu sırada bahçe kapısının çı.n

ınrağı çalındı. 
Neriman: 
- Pancu:run aralığı.ndan li'ıtf en 

bakar mısınız. dedi, acaba kim 
geldi? 
Şebsüvar pencereye yaklaştı .. 

İlkönce kapıya koşan N ebahati 
j!Ördü ... Sonra birden kaşlarııu <:a
tarak g<!l'i döndü: 

- Evet. .. O geldi. 

lıtaabul Mete Muallim Mektebi Satana!' 
Başkanlığından : K.omisronu 

ClıW Mlkt•n llııh•m•H Tııt•rı 
Ası Çotu bedeU Ur• Kr. 

_E1cıneJı:..;;;...;.;;;... ______ ms=ooo.;.;.~12;;;00.;.;.> ___ ..;ı;,;;G.25::;;:,_....;:a111,so _ 

lJl 
teıııiol 

f 
Dallıç 11000 3500 66 li60 

Kuzu 100 IOlıO 46 460 

Karamaı. 1200 1800 fi2 936 

_s_ığır"'-_e_u_·----~--6-oo;....~7-o_o ___ ..;3;,;8 ___ ~265 

•K-ok_k_o_m_ürü_ .. ______ e_o_ıo_n_s_o_ıo_n ___ 2_o ____ ı6otl 

Un ekstra 1500 2000 13,20 2e4 

Makarna 200 300 24 72 

Sebriye 100 150 24 36 
_ir_m_i_k _______ .....;ı;;,;o;,;0_~1;.50;... ___ 1;;,;5;... ___ 22,sı 

Beyaz peynir 400 700 42 294 f 

-Kaş--~ar _______ ...;2-00;.......;3_0_0 ___ ..;5;,;8;.,5....; __ ~ 

Kuru soğan 15-00 2000 5,5 l!O 
_P_•.ıa_tes-... ______ ....;e-00;..._1;.o_o_o ___ ...;6 __ ~60 

Ywnurta adet 10000 15000 1,39 208.5 
~~~~~~~~-~-~~--;,;.;..~-

S;.•;.d;,;e;.y~a~ğı:;,.. _______ 1;.5_0_0_;.2;.00;;,;o;... ___ 1;;,;2;,;5;._~-.;;;2500 

Patlıcan baı 1800 2000 3,5 70 

> orta 1500 2000 2,5 50 

T. bakla •İzmir> SOO 600 13 65 

Yerli bakla 400 500 5 26 

Ksbak chmir> 300 500 13 65 

> yerli 800 1000 5 50 

İç araka 200 300 19 67 

Kırmızı barbun7a 2()0 300 12,71 38,10 

Yeşıl barbunya 500 700 8,61 50,62 

Taze çalı 300 600 9,2: f6,25 

Ayşe fasulya 800 1000 9,71 97,ıO 

Kır domatesi 800 J.000 4,20 42 

Dolmalık domateo 300 600 4,95 24,75 

Dolmalık bıber 300 500 5,4l 27,10 

Taze bamya ıoo 300 11,ll 33,33 

Taze soı:an 200 300 1 3,00 

Maydanoz 1000 1500 l 15 

Dereotu ıoo 200 ı 2,00 

Limon 2500 4000 2,~ l{)0,00 

Semizotu 300 500 6 30 

Ispanak 1600 2000 3,21 65,20 

Prasa 1500 2000 2,58 51,60 

Llıhana 1500 2000 2,91 58 

}!avuç 300 500 3,51 17 ,50 

Kok kerevız 300 500 4,31 21,50 

Taze yaprak 100 150 10,81 16,32 

Yeşil s.ılata 500 700 l 7,00 

Karnıbahar 500 600 11,80 10.80 

Baş enginar 400 500 4,51 22,55 

'Mektebimiı.in yiyecek, yakacak ve sebze ihtiyacı açık eksıltmf"ye JC.ont' 
tur- Eksiltme 30 Temmuz 1940 Salı günü saat 13.5 dn Beyoğlunda Liseler 14 
sebecilığinde yapılacaktır. Taliplerin ıartnameyi görmek üzere mektebe ve eı!, 
mt-ye gırnıek iCin de ilk teminat makbuz veya mektuplarile kom.byona rnl}l'f 

atları naı c.;lunur cı:6007> 
~:..__:..__~~~-~---~~~----~~----/ 
,_. Suadiye Çıoardibi Tramvay Durağında 

1 UKET PARK 
Bugün saat 20 de açılıyor 

Mükemmel Caz - İçki - Yemek - Dondurnı' 
Buıunden itibaren Kadıköy tarafının en uıö.hlm ihtiyatı 

BLKET PARKIN açılma.sile temin olunİİdauİı. _____ ,, 

iıı••••ı.:11••• JlarikulMJ.e servb 

Sultanuhmet J inci sulh hukuk mah
keme~ inden: 
Davacı avukat l\.1.uhlis Sırmalı, ucreti 

vekaletten alaca&ı olan 400 liradan 
bakıye 175 liranın yüzde 10 tazminat 
·ve yuzde 5 faizle birlikte tahsili tale -
bile mahkememizin 940/1453 sayılı dos
ya~ile davalı iştanbul Asmaalh No. 21 
m<.ığazada KUçUk Camlıhan namile ma
ruf mahalde Mehmet Fatih Gergerli 
aleyhine a(;ılan alacak davasından do
layı davlının ikmetg{lhının meçhuliye
ti ha,cbile ilfı.nen yapılan tebligata rağ-

- o kiım1!. 
- Kim olacak?!. Felsefelerimi 

tahrif eden herif ... 
- Sadi sözünde durdu. Nebaha

te, öğle yemeeine yetişeceğini söy
lemiş ... Tam vaktinde ııeldi. 

- Bunlar birbirlerini seviyor
lardı demek?!. 

- Ona ne ~üphe!. Bunu şimdi. 
ye kadar anbyamadınız mı?. 

- Doğrusu, anlıyamamıştım am
ma .. Sadinin tahliye edilişinden 
ani adını ki, Nebahat Hanını, bu 
kurnaz tilkiye gönlünü kaptırmış. 

- Yalnız o değil. İltisi de bir
birlerini seviyorlar. 

- Nebahat harum belki seviyor. 
Buna inanırını. Fakat öteki tilki 
de sevecek göz yok. Bunu sadece 
lı:uru ve manasız bir laf diye din
liyorum. Maamafih, ıiz ne der
seniz deyiniz.. Bwılarm iltisi de 
aşk kurbaı;ılarıdll', 

Neriman yatajtından yavaşça 
kalktı: 

- O sizin dediğiniz, güzel bir 
filim iıım.idir. Hattiı ııecen sene ben 
bile ııörmüştüm o filmi. 

- Ya .. demek ıiz de gördünüz 
o filmi? Oyu lı:i ben, bunu size 
bir facianın hi.kAyesi olarak anla
tacaktmı. 

- Zahmet etmeyin .. Mevzu çok 
iyi hatırmıdadır: Genç bir erkek, 
yaşlı bir kadıru, seMl'l!tine tamah 
ederek alır .. Fakat, 1JOnu gelmez .. 
Böyle de4ü mi?. 

Şehsıivar cevap vermedi.. 
Bıraz soora sigarasını ~akarak, 

pencerelerin paııeurlarını acnıa
Iıa başladı. 

men mahkemeye gelrncdığinden ~ 
bında icra kılınan duru~masında: 
Davalı .Mhmet Fatih Gergerli ·ye 

gün muddetıe iltınen gıyap kararıP 
tebliğine karar verihni~ olduguJl .u;' 
ilin tarihinden illb&.ren 5 gun 1Ç 

itiraz etmedıği ve muhakemesını~ .... ~ 
rası için tayın kılınan 2/8/940 ıarı:;; 
rastlıyan cuma gt.ı.nü saat 10 da S 
tanahmet l inci sulh hukuk mal~~ 
mesinde hazır bulunmadığı takdP' 
gıyabında karar verıleceğı ili\n oıuıı' 

940/1463 

Bağçede gülüşen 

serçeler 
Kameriye altında kurulmuş 

çük bir yemek sofrasının başıJI 
oturmuşlardı. 

Sadi çok neş'eliydi: 
- Cok bekletmedim .. Vaktiıı0 

ı;:eldiın, değil mi?, 
- Evet. Hiç beklemedim .. }19 

vaktinden. bile erken dönduııiıl 
Bari her işiniz bitti mi?. 

Sadi bir sigara yaktı: 
- Her işimi bitirdim. Yalnız r 

lis müdürüne teşekkür etmek fi 
satını bulamadım. 

- Polis müdüründen evvel 'i 
dırım Cemale teşekkür etmenıı 
cap etmez miydi?. .ı 

- Hayır. Çilnkü bu işte Y3/ 
tahliyemde onun ufak bir a!iı1' 
veya tesiri olmamıştır, J 

- Garip şey. Halbuki ben. • 
zin., onun yardııııile çıktığınızı I 
nıyorduın. 

- Hayır .. hayır ... jş Yı.JdırıJll 
ltalııaydı, beliti de ay !arca teV~/ 
hanede kalacaktım. O, hiç de 
ründüğü gibi işgüzar ve becer;)' 
bir zabıta memuru deği~. :rl 
bahat!. 

Nebahat gülerek başını saJl9j/ 
- Ben onu, bu meseleyi el 

aldJğı ilk gecedenberı iddia edı'-' 
ıwn amana, .lıimseye ve biJbB". 
bl:zllı:ı valide hanıma anlataınıi0 

rum. /. 
- Güniın bırinde annen de 

lar onun ne şantaJcı bır adaJll 
<tuğunu. 

(Denmı f 


