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ETEM İZZET BENİCE 

lngiliz Tayyareleri On iki Aday Bo ba adı 
Almanlar ingiltereye taarruza kalktığı zaman, Italyanlar da 
Akdenizde lngiliz müstemlekelerine hücum edeceklermiş/ 
Şimdilik tehlike dolu bir hareketsizlik . vaziyete hakim ! 

Harbin zorluğu 
ve Almanya 

EN 
--· ---

0 DAKİK 
-·""""''""""''""""'"""" 1 Almanya harbin zorluğunu 

ve ıztıraplarını şimdi anla-

Macarlar da lngiltere ile 
münasebatı kesiyor 

nıı~a haslamış bulunuyor; lı 

~t~~r:/;,u;1~1:~t~ç~:n~ ngiltere anbean Alman taarruzunu bekliyor. 
~::.,_si~ .... /.,_t_t:m ... te~ ... =~ .... ek_..ti-r .... s_ulh~ıjngİliz planı: Şimdilik mukavemet, ileride taarruz 

Romanya ve Almanya Hariciye 
Nazırları arasında telgraflar 

Bükreş 16 (A.A.)- Stefani: I 
_l'aaaa: l:TICM İZZET B&NİCll 
Sulh·· · 'V umıdi var mı?. 

"'!ar azlye~io durgunluğuna bakan· 
llıatlimdı kendi kendilerine hu 
iliz soruyor ve cevap arıyorlar. 
ıuui;"' sulhun lakırdısı olması 
iıs· .•~meldir. Fakat, sulhun ken· 

Fransız ıahillerine 7erleştirilen uzun menzilli toplar ateşe hazır! 
Haridye .Nuzırı l\•anoılescll. Al

man Hariciye Nazırı Von Ribbcnt- j 
ropa bir telgraf göndererek bil -
hassa şöyle demiştir: 

pa nizaınının ıcap ettirdiği bu 
Jeni yakJaşma , sıunimiyet "'~ an· 
)ayış Jnlıında ilcrliyeceğin. Ru -
men milleti ile birlikte kun·etle 
ümit cdiyorıun .• 

sebetile en samimi temennilerini 
bildirmis ,,.e şunları ili,·e etmiş · 
tir: 

•llemlekct)crimiz arasında ta• 
nıamile emni,·ete müstenit müna. 
;<betler tesisi yolunda sarfedece -
ğiniz gayrt"t1er için benden anla
~:ış \:C )·ardım bckli)·cbilcceğiniz
dcn emin olabilirsiniz,.., 

Londranın bombardıman ed\~~ceği saklanmıyor 
cAlmanya ile Roman~·a arasın

daki münasebetlerin bugün vic
danımızın enırettiği ~e \·eni A\:ru. 

Bu tclgra:d ,·erdiği ce.-apta Von 
Ribbcntrop, l\Ianoilcscunun lla -
riciJe Nezaretine tayini müna -

1 •çın asla tahakkuk ümidi yok-!:· Bunun eu başlı sebebi de Al-
1.,•nya ve İtalyayı harbe sürükli.. 
.ı. n sebeplerin henüz olduğu gibi 
.:::ası; lngi!terenin önce mü -
verı:· dsonra taarruz imtihanını 
kan be 

1
en sulha razı olmasına im-

u unınamasıdır. 
j ~manya Avrupayı İspanya hu-
u arına kadar işgal etmiş, en 

Parlak askeri muva(fakiyetler ka
&anıı;ı.ıştır. On beş gu·· nde Polonya, 
on hı ·· d liı r inin e Fransız ordusu mağ-
la P edilmiş; lkl~ika, Noneç, llo· 

. n<la kaL.ir darbeler altında sili. 
U~ süpürülmüştür. Fakat, hu ga
h bıvetin askeri bir muvaUakiyet 
hi ud~t ve ifadesi dışında başardı it 

<bır Şey yoktur. 

ın!'ila~~' Almanya harbe başla
~dan once ileriye sürdüğii çetin 
lı. at ,., ihtiras şartlarının kendi 
nıe:kbın.a daha çok arttığını gör -
lı tedır. Fransa, Polonya şu ve 
"~ devlet Almanya için gayeye 
nıest~I ~olunda nihayet köprü hiz
kar ıoren devletlerdi. Bunların 
•ada Ve hava ordularını yenmek 
kar ere Almanvanın kara orduları 
nıe~:sın~aki engelleri bertaraf et
heder~n ıbaretti. Fakat, har~in asıl 
rey· 1 \'e hatta mesnedi Jngilte
ııu 1 

Yenmek, onun imparatorluiıı. 
la dnavlaşmaktır. Belçikanın, Ho-

n anın D · ll.uı k 1 anımarkanın, Fransa-
•ınsal~ralarında kömür, demir ve 
başka' 1ı~az~ mahdut madenlerden 
nı b ıçbır aey yoktur ve gıdai 

a sulJ~r' d •ak k 1, e normal zamanda an-
kada /ndı sekenelerine yetecek 
kes; ~ 1

•: Her birinin müstemle -
ihti . enızaşırıdır ve Almanyanın 
,, tHtı olan her türlü zengin ha-
~• ve nıad dd . devleti . en ma esı de gerek bu 
Dıüste.::;:• ıı,erek . İngilterenin 
leke! . elerındedır. Müstem
nıası:~:ı U: ancak İngiliz donan. 
hı ile gid~le~~~'.'"'ğlup etmek yo-

Avrupanııı t , 
nıaı. Al amanıına sahıp ol-
lıir ınanya ve Italya için boş 
lıi h~mbara sahip olmaktan ba•ka 

ç ır şey d ""'d' • dni d ld e,.u ır. O ambarın j. 

Nevyork 1.6 (Hususi)- Alman 
radyo postaları Çörçilin evvelki 
akşam radyoda söyledii!i nutka 
cevap mahiyetinde olarak, yakın 
Alman taarruzundan bahsetmiş -
!er ve ~yle demişlerdir: cBu it. 
bir günde halledilecek bir mesele 
olacaktır .. 

Daima İtalyan hükumetinin fi
kirlerini aksettiren cCiornale Di. 
talya> gazetesinde Virjinya Gayda 
(U satırları yazıyor: cİngiltereye, 
yakında, ya kayıtsız ve şartsız tes
lim olmasını ve yahut imha edi
leceğini bildiren bir ültimatom ve
rilecektir. Bu takdirde inıilten, 
ya mihver devletleri tarafından 
vücude getirilmesi istenilen yeni 
nizama boyun eğecek ve yahut da 
mahvına rau olacaktır. Hücum 
anını sene ile delil, gün ve hatta 
saatle ölçmelidir •• 

İngilterenin böyle bir ültima -
tomu kabul etmiyeceğini iimdi -
den (Ünhesiz addetmek lizımdır. 
İngiltere şimdilik uzun bir muha
saraya katlanmata hazırlanmak
tadır. İleride taarruza geçmek im
kanlarını elde edinciye kadar mu
kavemet edecektir. 

Büyük Britanvanın cenun vtı 
y'' 

fab k o uran ve meskUnlarına re-
ve ' ı;:anç veren herşey dışarıda İngilterey~karşı taarruz 
lıiiy~~ah tat~·· İşte, •imdi Almanya planını hazırlıyan Alman 

oş ır ambarın içindedir ve kumandanlwndan 
___ <_D_e_v_a-.m:.:•_3::.._:ü:n:cu~·:· ~s.'.'.a~hı~·t:•d~e:;)~----G~e~n~eral Brauhiç 

Bugün Başladık ~ 

GÖZYAŞLARI 
YENi EDEBT TEFRlKAMIZ 

. ETEM i ZZET BEN iC E' 
nın en güzel edebi . . 
günden itibaren eserı~ır. Arzuyu umumi !Uerine hu eseri lıu
•evgisinin insa gazetemızde tefri ka etmeğe başladık. Bir kadın 
ız.tırap ve sa ad 0 :. ne hale getirebileceğini, aslun, kalb hummasının, 
romanda görü:, ~is~:~e~:t~I~~ını, hayatın hinbir aafhasını bu 

Bugün 2 inci saylad"' başladık 
. ,, 

Ruzvelt yatla gezintisinden 
J.100 delege içtimaa istirak et -
nıektc idi. 

İntihap edilecek zatın ismi ku-

Nevyork 16 (Hususi)- Cum
hıır Reisi Runelt ~·atin )°aptıj:ı gc- 1 

zintiden avdet etn•i~ \·e kon,·an
sivoncllc temasa getmi~tir. 1 laktan kııla<>a fı>ıldanmakta idi. 

Demokrat kon\·ansiyonu, ~~nıc
rika Cıunhur Reisliğine göstere -
ceği namzedi ta.) in için anfiteatr
da toplanmı~tır. Demokratlardan 

Fakat ilan edilmcmi~ti. Ruzveltin 
hu defa da namzctlii;ini ko~acağı 
zannolunmaktadır. 

.Müşah4tlcrin mütalealarıoa gö-

1 

avdet etti 
re, huı:ün be~·az sarayda ~ apıla. 
cak gazeteciler toplantısında, biz
zat Rıızveltin ağı.ından vazi)·etin 
ta\:zih edilnıesi nıünıkün görül -
ınektcdir. Fakat konvansiy~ında 
re,·lerin netitesi malUn1 oln1adık(:a 
Ruzveltin birşe)'· &öyliyf>ceği zan-

' nedilmemektedir. 

eksilcada lcanlı Cumhur Reisi seçimi 

İngiliz sahillerindeki 

cenubu ~arki sahillerindeki bütün l 
cocuklar, memleketin Alman hava 
taarruzlarından daha masun bu-

hava dafi toplarından biri 

Junan iç taraflarına gönderilmiş
tir. 

tDEVAMI 3 üncü sahifed•) 

Nevyork 16 (Hususi)- Hna • 
nadan bildirildiğine göre, Mek•i
kadaki son Cumhur Rei•i seçi -
minde rıkan kargaşalıklarda dört 
kisi ölmüş, birçok insanlar yara
lanmıştır. İki köprü tahrip edil-

Gürı gören kövül 
cinayeti faili 
tevkif edildi 

20 b•n t e ve 20 Pazar günü Topkapı dışında l ayyar ' Giingören köyünde işlenen cina
yetin faili olmak üzere Arapkirli 

bl·n tank Almanyanın :::ı~~~d~:~ed~e~:r~ie~~.~~·~~ü: 
seyin, dördüncü sorgu hakimli -
ğinda yapılan isticvabından sonra 

hakkın dan gelecek te~:~h~.d~~;~~~; Hacı ile aka ka. 
bilinden boğuştuklarını. bu sırada 
Hacının düşiip öldüğünü söyle -
miştir. Hacının ne suretle öldüğü 
henüz anlaşılamamıştır. Morgun 
raporu beklenmektedir. Hadi,ede 
kasıt olup olmadıi?ı yakında anla
şılacaktır. 

~~~----·-·------~~~ 

• 
General Dö 

milletine 
Gol' ün 

bir yenı 

Fransız 
• mesa11 

Londra 16 (Hususi) - 14 tem
muz münasebetile, İnııilterede 
cl4 temmuz• isimli bir Fransız 
ııazetesi, ilk ve son iki nüsha ola
rak İnııilterede tevzi edilmistir. 
Bu j!azeteye ııösterilen ral'ıbct ve 
alaka İnııilterede böyle bir ,gaze
tenin neşredilmesine olan lüzum 
ve ihtiyacı ııöstermistir. 

.14 temmuz. gazetesi, General 
dö Golün bütün Fransızlara hitap 
eden lbir mesajını nesretmektedir. 

1 

General bu mesajında bilhassa di
yor ki: 

·6000 tank ve 6000 hin tayyare ı 
bize azdı. Fakat 20,000 tank ve 20 
bin ve belki de daha fazla tayya
renin düşmanın hakkından ,gele -
ccği ı:ıünlere şahit olacal!:ız .. 

Gazate, Fransa ile yapılan ve 
Frans,.,ların hiıliı bilmediJ!i mü -
tareke şartlarını da tahlil etmek -
tedir. -----

.ASKER. GôZILt~·CEPHELER 

lngiltereye teslim olma teklifi 
Ekseriya İtalya namına yaı;ı res- vım muharririnin sözlerine bakı -

mi bir ağızla konu:ııın ve yazılar lırsa, mihverciler İngiltereve ya
:ııazan Gayda mühim bir haber ve- pacakları taarruzu meydan oku -
rivor; mihverciler İnııiltereve tes- duktan sonra, yani iliın ederek 
]im olmasını teklif edeceklermis. tatbik mevkilne kovacaklar. 
!kabul etmediği takdirde büyük Böyle .bir taarruzun ismine tam 
iBritanvanın imhası icin harekete manasile cebri hücum derler. 
ııecilecekmiş... Acaba bu •bir tehdit midir, yoksa 

:Bu tehdit şimdiye kadar '\[iirü- mihvercilerin ibaşarabilecekleri bir 
tülen tahminleri altüst etmiştir. is midir? 
!Mütehassıslar zannediyorlardı iki, Eğer hücum böyle apacık yapı-
1nııiltereve karşı ııirisilecek taar- Jacaksa, Almanların ııüvendikleri 
ruz tamamile ııizlenecek ve bir ne olabilir? 
baskın seklinde baslıvacaktır. !tal- (Devamı 3 üncü ıahifedel 

Para mükafatı 
malüller 

alacak 

İstiklal harbi malüllerine para 
mükafatı verilecct!ini vazmıstık. 

Bu hususta hazırlanan listeye 
ıtörc 6 subavımıza ücvüzer lira, 
37 erimize de maliihvet derece -
]erine .ııöre 400, 300, 200 ve 100 er 
lira tevzi olunacaktır. 

1 KISACA 1 
lsbatı, h'd' 1 şa ı ı yoı<ya ... 

J\t. Zekeriya Tan 'da ki makale • 
sinde: 

•- Sovyet Rusya ile Türkiye 
arasında bir menfaat birlijıi mev
cut olup olmadığını tahlil ve tet. 
kik eden yazılarımda ileri sürdü
füın fikirleriıı. İngilterede çıkan 
Manchester Guardian gazetesi ta
rafından tetkik ve tekrar edildifini 
a;ördüm .. 

Diyor. Bizim mahutla konuşu -
yorduk da: 

•- M. Zekeriyanın l\lanchester 
Guardian'da daha önce okuyup 
a;örmüş olması akla yakın olan ih· 
timaldir. Herhalde makalede bir 
tertip ve tashih sehvi var .. > 

Dedi. Filhakika isbatı, şahidi yok 
amma bilmem siz ne dersiniz? 

•• 

mi• telgraf. telefon hatları, feri- 1 

bot tesisatı ha~:ıra uğratılmıştır. 
Secımin kat'i neticesi bir iki giin

den nvel belli olmıyacakır. Bu. 
nunla beraber, eski Meksika ordu- ı 
su ba~knmandanı albay Batista 

büyük bir ekseri~·et kazandıi:ı tah
min edilınektedir. Namzetliğini 
koymak i(in ordudan ayrılan Bat
ista 39 »a,ındadır \C bir kö) lü (O· 

cuP.udur. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamn::la:lır) 

Bu sabahki Bir arabacJ 
konvansiyonelle kendi arabasının 

gelenler altında kaldı 
Bu sabahki konvansiyonel tre

nile yine Polonya mültecilerinden 
31 kı~ilık bir kafile daha sehrimiz
ze ı:elmiştır. Bunların ekserisini 
15 - 16 vasında çocuklar te~kil e
diyordu. Bunlar da sehrimizden 
Suri\·e,·e geçeceklerdir. 

Bir Fransız mühendisı, bir İn
sriliz kadını da gelen yolcular ara
sında bulunmakta idi. 

ÇERÇEVE -- -

Küçük~ekmecede muhtar .Mus. 
tafonın yanında oturan arabacı 60 
yaşında Osman oğlu Adem Yaman 
bu sabah floryada (Üt atlı ara -
basına kum yükletip asfalt )·oldan 
geçmekte iken atlamak istediği 
sırada arabanın altına düsn1iiş ve 
tekerlekler arabacının her iki ba
rağının üzerinden ge(mis \.'e ağır 
'5ııurettc '.\"aralanan arabarı ifade 
,·creıniyecek surette Cerrahpaşa 
hastanesine kaldırılmıştır. 

Bu süküt •• 
İnsanoğlunun oturduii'u ev, 

müthiş bir dolu fırtınası altın
da. Dolu, fasıl fasıl kesiliyor; 
birdenbire, hiç beklenmedik bir 
anda, yenibaştan ve daha büyük 
bir şiddetle yağmıya haşlıyor. 
Tam, kat'i \•e nihai yağı~ bir 
türlü te~ekkül edemedi. insan
lık böyle bir ruh inkıbazına hiç 
düşmenıişti. 

Dolunun her kesilişinde müt
his bir sükut ... Oluklardan çö
zülen kçül. su damlalarından, 
evde gezinenlerin ayak ,e,Jc. 
rindcnt süpürke ve !ara~ ınırıl
tılarından başka hiçbir ,ey işi
tilmiyor. Sanki artık herıey 
düzelmiştir, dolu bir daha ser
nilmiyecek, hava a;ılacak ve 
kaybedilmiş iklimler eski yeri
ne oturacaktır. 

Ne korkunç yalan!. 
İki dolu cünbüşü arasındaki 

sükUt faslı, fırtınanın kendisi
ne verdiği yaman bir çekidü
zenden baska b!rşey delil. Bu 
iüku:, ifarl sini fırt•r~dan daha 
keskin hatlarla teshil ettiğimiz 
bir secire h:.!ine geldi artık. Bu · 
iÜkUtu, bu hiçllfi; bellibaşlı bir 
ses, bir varlık gibi teşhis• eder 
olduk. Bu sUkUtu, bu bit.lifi gö. 
rür a:örmez, Ortodoks cenaze 

alayının önündeki papas gibi, 
gerisinde sürüklediği manayı 
hemen seziyoruz. 

PoJon,·a kıtali başlamadan ev
vel, söz bu sükutundu. Danimar. 
ka, Norveç, Holanda, Belçika vo 
Fransa hareketlerinden e\·vel, 
bu sükut, devre devre (Beetho
ven) in bütün senfonyalarını 
öttürdü. Ve şimdi hu sükut, 
tüy )er ürpertici trampetlerine, 
bir cehennem ahengi halinde, 
yeni bir zaman hazır]ığını jhtar 
etmekte. 

Ne olacak?. 
Ne olacağını mutlak çer{eve

dc ~alnız Allah bilir. Allahın, 
.kalblerine bir nur üflediği bazı 
insani dirayetlere de, bazı sır
ları koklamak imkanı verilmiş
tir. 

Ne olacak?. 
Ne olaratını bilmiyoruz. Fa

kat hı . wı.fcrmalı sükutun al. 
tındJn ınutl"ka hu sükfüa en 
~ tıb~nt·ı tıl'-lll'nin (;ı;:\:ıra('.ağını 
5eztbiliriz. 

Tek İ•tıkanıeıten r;elecek 
P'Ümbürtihü her istikaı. ette a
ratan yeya hıçbir i' !ikamette 
aratnııyan h11 c:.iik:nn tuzağına 
dü~enlere •Ahııı"k!ı deyiniz. 

'\ .Ni:CİP FAZlL ~ .;..ıı. .. tlREK 



AYAKLARİLE 

GİDİYORLAR 

------ ..... -

!arının da hala açıla.mayışını acı 
acı anlatıvordu. 

Esnafın 
cemiyeti 

ffe yaramıyan ekser 
cemiyetlerin bir an evv 
, lağvları isteniyor 

Askerlik aşkı yerine .. 

• 

Yeni bir 
kanun 

Müsadere ve zabit hakkı 
hangi denizlerde 
kullanılabilecek 

POLİS 
YI: 

MAHKEMELER 

Babayı hangi 
oğul öldürdü ? 
Bir miras ihtilafından dolayı 

Bır takını memleı<etlerin baş -
vekilleri veya hariciye nazırları '° gLınler.ıe, Berline davet edili
yor. Onlar da kalÇyorlar, ta, a
yaklarına gidiyorlar Bu davet e
dılcn devlet adamlarına ne izaz 
ve ı ram ediliyor, biliyor musu.. 
nuz•. Himaye ve tehdit!. 

Noziler, bütün Avrupayı kendi 
ıdarcleri altına almak emelinde. 
Bu J.<ı. böyıc davetlerle de yapın
ca, ışın mahiyeti değ~miyor ki.. 
Bo~ le Kendi ayağı ile gidip, kc:ıdi 
elılc mcınlekctinin başına hıiuıı 
teııını edenlere acıyorum 

Bu refikimiz soruyor: Neden a
caba Fkırya pliıjları da bu hmııu! 
pla ilar ıııbi vaktile açılrna.z. !1'azi
no.;u, oteli yoktur. 

Yahu. bunu bilmiyecek ne var? 
Husus! plaj sahibi işini daha iyi 
bilir, bir takım muamelatı resmiye, 

I 
• formalite, encümen kararları ve 

saire ile uğraşmaz da, onun için.. 

!\'ERİYE 

Şehrtmı.z esnaf cemiyetlerinin 
hemen hiçbır içe yaramadıiıı hak
kında yapılan şikayetler devam 
et.rnektedir. 

Bu cemiıoetlere kayıtlı olan aza
lar; kayıt olunmamış binlerce ı:s
naI bulunduğunu ve bu sebeple 
de meseUı ehlıvetnamesız berber, 
vesikasız kapıcı. meslekte alükası 
Qlınıyan ve ,gelışi l!ÜZel alınan ııar
sonların aittikce •ehirde çoi!akiı
ö-ını •·ana ya.kıla sövlernektroirler. 

Bımdan bir madde! evvel, bu 
.sütunlarda, Fransız cemiyetini e
nerjiden ıızak, atıl. ruhiyatı bo
:m\. biT bale getinn sebepler ara
sında _ edebiyat çerçevesine gir
miyen - liir takım açık saçık Fran
sız neşri~aıını mevzuu bahsetmiş

•tim. O zina edebiyatı, Fransayı 
nasıl felce uğratmışsa, ;yine bir ta
kım Fransız kalemleri, bir başka 
cepheden zavallı Latinleri ayni 
derecede ruhsuz, mukavemetsiz ve 

Denizde zapt ve müsadereye ait bundan bir müddet evvel Kuru. 
yeni bir Jaınun yapıkb~nı kısaca çeşmede bir cinayet işlenmiş, Zeki 
haber vermiştik. Bu yeni layiha. isminde birisi babası Hacı Şev -
bitaraf ııemileri muayene. düsman ketle kardeşi Radivi tabanca kur
ıııemilerini zapt ve müsadereye ait şunile öldürmek suçıı ile birinci 
usulleri tanzim ve temin eden de- ağırcezaya verilmişti. 
ni:z müsadere hukukunun ııu.nın- Devam eden muhakeme şayaru 

SAKLIYORLAR!. kü dünva vaziyeti karsısında hu- dikkat bir sa!lıaya girmektedir. 
susi bir eheroııniyet kesbettiih göz Zeki, babası.rıı kendisinin degil, Herkes, Akdenizde, Italyan do

nanmasının neden hiıliı büyük de
niz muharebeleri yapmadıt(ını me
rak ediyor. Geçen giınkü ilk çar
Pl.flil&da, İngiliz tebliğinde söyle 
bir cümle vardi: ·Cebelüttarık fi
lomuz, tiı şarki .OJ<.denize kadar 
gelmiş, fakat, bu esnada hiç bir 
düşman donanmasına raslama • 
mışt.r.• 

ürkek yapmuıtır. 
191-4 büyük harbinden sonra, 

Avrupada, harbe dair eserler, ha
tıralar, romanlar yazmak moda 
oldu. Fakat, artık ,bu mevzu o 
derece a~ağılaştı ve uydurma bir 
hal aldı ki. her önüne gelen, içiD
de harbe ait palavra hatıralar, ya
lan tasvirler, mübaliı::a edilmiş 
feci sahneler bulunan romanlar 
yazmağa başladı. Bu ne~riyatın en 
çok I..esafet peyda ettiği ve rağbet 
bulduj(u memleket Fransa idi. Bu 
J.itaplar, •·ransız cemiyetini harp
ten sotuttu, .oııkerlikten nefret 
ettirdi, dtigüşmeken korkuttu. Hu
lasa, bu zararlı ve antimilitarist 
nqriyat, genç ve züppe Fransı:ı 

çocnklarının ruhundaki kahraman
hk, fedakarlık, feragat hislerini 

önüne alınarak hazırlanmıstır. büyük kardeşi Sıddıkın öldürdü -
ğünü iddia etmekte idi. Hatta bu 

Yeni projeye ııöre denizde zapt hu.susta mahk.emeye bazı vesikalar 
ve miisadere hakkını kullanınak da vermişti. Müddeiumumilikçe 
şııliıhiveti harp ııemileri kuman - bu hususta sorgu tahkikatı yapıl
danları ile ordu birlikleri kuman- masına Iüum ııörülroüı; ve sorııu 
danlarına. Cumhuriyetimizin ha- hiıklmliği tahkikat neticesinde 
kirniveti altındaki verlerde. husu- s,ddık.uı dahili dava edilmesine 
si surette bu vazife ile tavzif olun- kaı·ar verm~ ve keyfiyeti ağırce
mıu; makamlara verilmektedir. zava bildirmiştir. Ağırceza Sıddıka 

KADLiLAR 

OKUYORSA 

Bır muharrir arkadaş, kadın
larm en çok. hoşlandığı. yazıları 
kcndisının yazdığını makamı te
falıurdc söyliverek qururlanıyor
du. Evet, acaba, en çok ·adın o
kuvucuya sahip muharrir, haki
katen; o zat mıdır?. 

Anlaşılan, İtalyanlar, gemile -
rinı birer deliğe gizlemı ler, sak
lıyorlar,. Ben saklavışlarına hay
ret etmitıorum. BLI, r.ayet tabii ... 
Başka ne yapsınlo.rL Fakat, nuıl 
saklıyorlaı:., ona hayret edıyorum. 

Bu kabil esnaf: ekseri esnaf ce
mıvetleri idare heyetlerınin la -
kavdisi ve kontroller vapmama -
!arı vüzünden vukua ııelen bu ha
lin önlenmesi kabil olanuvacai?ı 
takdirde. tekmil bu ka'lıil Iıizumsuz 
ceroivetleri liıli:vet.mek ve esnafı 
ma1ıalli belediye suuekrıne bağ
lamak fikrini ileri sürmektedirler. 

Bina<>naleyh ticaret odası ile be
ledıve iktısat müdürlüiiünün bu 
mevzu etrafında ehemmivetle tet
kikler vaprp cemivetlere va faal 
nafi bir cekil vermeleri vevahut da 
esnafı do.ğrı.ıdan doi'!ruva belediye
ve baiila.ınaları arzu edilmektedir. 

Denizde müsadere ve zapt hak- tebligat yapılma.>ı için, muhake
kının başlama ve bitme tarihleri de meyi b~a bir güne bırakmı.ştır. 

Acızane, bizim de bır hayli -ka. 
dın okuvııcumuz vardır. Kadın 
karileri.mizden aldıii•mız bir çok 
mektuplardan bunu anlıyoruz. 

I iHeveti Vekilece tesbit ve ilan olu- 10 bin liralık mücevherat 
nacaktır. 

S.zim Osman Cemal şOyle dedi: 
- Münhasıran ve yalnız kadın

lar tarafından okunan muharrir 
ol ak da pek iyi değil... 

- Neden, diye sordum.. 
- Daima ve her zaman havai-

yattan bahsettijiine ~el;ilet eder 
ded~ • 

PLAJLARIN 

~lKAYF.Si 
Ilır qazete, 1stanbuıun bilmem 

ncrcsındeki pLijın, gazinosunun ı 
ve oteluıin yıllardanberi gayet iyi 
ış..e- ligı; ı ve sahibinin kazandığı- 1 

nı, balkın da en cok oradan mem
nun olduğunu> azıyor, Florya plaj- 1 

CE:\IİYETİ..'l 

KABAHATİ NE?. 

Romanya, l\lilleUer C.,miyetin
den çekildi. Hariciye Nazırının be
yanatına ııöre de bundan sonra, Al
manlarla dostluğu artt:,-acaklar, 
bu yeni tuttukları yol Rom;..nya 
için çok hayırlı olacakmış!. 

Yahu, Milletler Cemiyetinin ne 
kabahati var, ona ne diye darılı. 
yorlar?. Milletler Cemiyetine in· 
san kızar ır~ •. Milletler Cemiye
tine kızı:> çek.ilmek olsa olsa, bazı 
kuçtik ~asarruflar temin eder, de
mek R~manya, bundan 110nra, 
ccm veıe senelik aıdat vermeden 
ku.rt .. lacak .. 

AIUIET RAUF 

ö~dürdü. 
Koza fiatlarındaki Delikanlılar, askerliğin kaclsi-

hilekirhk li;i ve ası..ı yerine, kalblerine, si. 
ue.:.a yıldızlarının aşkla: Mı dol

Edirne (Hususi') - Kaza fiya$- durdular. Böyle yetişen gençlik, 
J.arının Bursa piyaııasına ııöre niıs- muharebe sahasında dö&ü~emezıl:i. 
betsiz derecede düşük olusu dev- Nitekim, en son gelen mohioı.at 
let makamlarının haklı olarak dik- da gösteriyor ki, Fransızlar, ba 
katini ceJ<mistir. sefer çok az çarpı~m~ar, ve müte· 

Bu hak. açık denizlerde hükıi
metimizın. müttefiklerinin ve dili;- ı 
manlarırun hakimiyet altında olan 
hudutları ve seyrüsefere varıvan 
iç sularile tesisatında kullanılabi
lecektir. Bu haklar .bitaraf ;mlarda 
tatbik ohınmıvaciktır. 

Yeni kanun layihası 157 madde
den ınürek&eptir ve harıı kacai?ı. 
refakat, muavenet, hasmane hi -
maye ve yard.wn, abluka. istirdat, 
tazminat ve muhakeme usulüne 
ait ahkamı da ihliva etmektedir. 

Bu meyanda Edirne. Meric ve madiyen geri çekilınişlerdir. -<>--
Uzunköprünün kozalarının 15 ku- _Bu. in~~ıyacak kadar _a.ı Zil- ıVatandaşlıg~ ımıza alınan 
rll6 daha aşafn satıldıih sövleniVOi". yıat verilmesınden de lıelli degıl 
Kilo basına 15. 18 ve 20 kuruş fark mi?. Haru, necede, o ge,·•.m har· millettaşlar 
etmesi bir fiyat diisürme ve hile ilin milyonları ge~en zayi•t liste-

1 i•i olduğundan bu hareket sUphesiz si~.. ı Ya.hancı memleketlerden hıcret 
kanun volu ile aranacaktır. 1 ______ ...,.....:;R;E;::Ş~A:;T:...;F:.;E:;.Y.:,:Z;;;İ_ ve ıltica surctile yurdumuzu ııc -
iMıntaka ticaret müdürü bu ~!er len 3886 millettaşnnızın tabiive -

,----·-------------------.. -... ı Ed" U k .... ' '!'rakyada sıtma tirn.ze alınması Hevetı Yck:lece ı • ~ i<;in ırne ve zun ouru pıva -l Avrupa Harbinin /cinden... ı sal~_nnda mes!rlll bul nma..lctadır ınücadeıesi I ~ olunr.usıur. 
. ' J IKLJÇÜK HABERLERi Eclirtıe (Hususi) - Sıtma m,._ Pı~;;~~;~ 

Eski gemi muayeneleri [ Eskı sıhhiye teşkilati c3"lc c le$kilitı .bılhassa kö\lerde 
* Şeb r in kı.şlık köm iır stoku faali VCÜI\İ arttırmış ve bu t..uı sı t- , 

Baro zamanlarında cıenızlerde Bu servis, eski devirlerde de 2~,000 tonu bulınuştur Ehbank malılar devamlı ve esaslı tıır şekil- ı 
VllJ)l.ll"ların durdurulması ve mu- mevcuttu. Yunanlılarca. Romalı- bu stoku arttırmağa devam et - de tedavı edilın~erdır 1 
aycnesı beynelmilel nızan;.ara t.l-ı larJa doktorlar. cerrahlar orduyu mektedir Bu suretle 936 Yllınc!a 37,425, Bı'r çare yok mu? 
bıdır. Fakat bı;ıuunkü muharebede takip ve yaralıları, ha>taları teda- * Yeşilay gençlık teşkilatı ey- 937 de 55.489, 938 senesinde 5!1,035 1 
bu nızJmlara rıayel edilip edil - 1 vi e<lerlerdı. 1 lıllun ilk haftasında Halkalıda bir ve 939 senesinde de 54,954 ki ce- Sııadiyede oturan lıir ok-ıyucu. j 
rned;,,;ıru sövlcmeğe lüzum vok. ı Roma orduları sefere çıktılar mı, üzWn bayramı tertibine karar ınan 206,943 kisi troavi edilmıstır. I muz bin • ı •atırları yaznor: 

lJsulen harp zamanında -üphelı seyyar hastaneler orduyu takıp e- vermi~tir. 194-0 ırenesirıde temızlenen dere- •Asfaltı plaja baglıyan yol, gc-
bır ııc.nıı ı;ıörüldüğü zaman, husu.•iı derdi. Çadırlo.rdan rnurekkep olan * Bavoj~lu Halkevinde açılan lerin unzunlul!u 90105 metredir. . çen kıs yeniden yapıldı. Biz de 
işaretlerle durması bildirilir. Gewı' .bu hastanelerin levazımını araba- motör k.ur0 u üç ay devam ede - Avnı zaman<1a muhtelif ııöl veba- sevm~tik.. Yol iyi oldu. Cakat, 
c.lurmadıi!ı takdirde, ihtar mahiye- lar ta51rdı. cektır. taklı.klar ı.cın birçok kanal acılıruı otor.1obiUer, a•abalar geçerken o 

hırsızlığı 
Evvelki a~am Nişantaşında 10 

bin liralık mühim bir mücevherat 
hınızlığı olmw;, zabıta hırsızı on 
saatte yakalıyarak mücevherleri 
sahibine iade etmiştir. 

Ni.şantaşnda Kuyulubahçe so -
kaö-:nda !!9 numaralı apaı1unan -
da otu.ran Ermin Cezveciyan pa
zar giinü gezmeğe gi.tm~. dönüşte 
bir hırsızın pencereden girerek, 10 
bin liralık mücevherlerini ve bir 
miktar parasını çaldığuıı anlamış 
ve derhal zabıtaya haber vernti:;
tir 

Zabtta bu mücevberlerı Gümüt
suvunda bır apartıman kapıcı.>ı -
nın cıdas.nda bavul içinde bul -
muştur. Bavulun kapıcının hem.. 
şeri.sı T&sAopriilll Şaban tarafın
dan b:ralu1dıl:ı anlaş ı lnu.• ve Şa
ban yakalanmıştır, 

Hariç-ten ilk mektep 
mezuniyet imtihanına 

girecekler 
Beledıve 4 defa açılan •ile tahsili 1 

bit .rme imtihanına hariçten bir 1 
defa ııirip de muvalfak olnr.uvan
larm bir sonraki imtihana ı<a<.ar 
calı.sarak bilırılerini arttırmt> cla
bilece'klerine ?.Öre her açılacak U&
tihana kıııbul olunmaları karar -
lastırılmıstır 

tinde olarak ııeınınlıı ön tarafına Fransada. ortaca~. buyiik sah- * Florya plajları hala ıhale e- ve temizlettirilmistir. Bu savede kadMr toı (Jluyor ki, mütlı:~!. 
bır mermı atılır. sivetlerin, ve şOvaJvelerın hususi dilemernıstir. Belediye bu plajm 31040 metre murabbaı bataklık ku- Esltiılea ııu kad.u toz oLnu}or-

Muayene edilecek ııemtier to;> cerrahları vardı. Bcınları harp yanında büyük. bir halk plajı vii.. 1 rutulmu:;tur. dn. Ya, b•ı yı>l:ı lıic yapm'bdlardı, 
IAçık iş ve memuriyetler 

namlusu ı<arşısında ekseriyetle du- meydanlarına beraber t?Otürtiler- cude e:etirmeğe karar verın.iştir. Yine 1940 senesi zarfında hazi - olduğu ıibi lıınksaiardı; nhut da 
rurlar. Tabanca ve silahlarla mü- &. Muharebede yaralananları. I:ı.u- * Kaba~ vapur iskelesi ya - ran nihayetine kadar 13.447 kiıi asfalt döksel.•rdi Halbuki bu yul-
sell0h birkac kisi bır kayık veya ··'-lar l ı mnda 9 bin lira sarfile yeni bir muave~ ve 6806 kisi tedavi edil- dan ıı;eçenlcr. ekseriyetle yJyodır. 

~ susı.. u~..,.. ı arar ar. bulur .ır, ca- rıhtım "apılacaktır. ..~ Ç"-'-" b . ti "d" Bu 
nwtorle gemiı·e çıkar. Baslarındaki du·larına ııetirirledi, Hus>ı.si cer - * Gümrüklerde birik:m~ yüz mistır. üıu.u uruı ıezın yerı ır. 
gcmınin kallıtlarını tetkik ederken. rahları tarafından yaraları sarı _ Dört sell('lrlı:. bir mücadele ve te- yolan tozuna bir çare bulunanıaz 

binlerce liralık ucuz japon mani-
netirdıği efrat ııeınivi ararlar. lırdı dav1den sonra kövlü tekrar sıhha- mı? .• ~ · fatura eı;vasırun çıkarılması için 
Beı nclmilel kaideye ııöre iki u- Askerlere ııelınce: Bu zavallıla- tetkikler yapılmaktadır. tini ve eski kudretini elde etmi.$tlr. 

BÜRHAN CEVAT 

Darphane ve damııa mat:baası 
muhasebe i;;lerinde istihdam o -
lunmak üzere 2 memur aranm.ıc
tadır. Ayın 2-0 sine kadar Ava -
sofyada.k.i mezkfır matbaa mü<lür
lüi!üne müracaat olunması icap 
etme ktcdir. 

sul vardir: Eıier ıı:em.i bir dilşman nn çoii<ı muharebe meydanında *Taksimle Harbiye ara..'!Dda.ki --<>--
lımaııına ııid.ivor ve harp ınalıe- a,.ıra1<ı1ırdı. Ordu geçer. e:iderdi. caddenın astalta çevrilmesine ö- Dairelere demir sara 
me.;;ı ta,µınıvora serbest bırakılır. Olül.er bazan ııünlerce yerlerde, nümüz.deki ayın 15 inden sonra "l "l k 
Hamule<ı· ne o'u-· olsun bitaraf b°'lanacaktır. 1 e verı ece " • ·~ yatıp kalırlardı. Ya, civar kasa - -
bir limana gidıvorsa, yine serbest balar, ılııövler ahalisi ,ııelir, kaldı _ * Karadenizde Ağvanuı yedi Devlet dairelerinin madeni eşya 
bııakılir. nr, üstüste arabalara doldurur, mil acığmda bir mayn gcirülınüş, ya malzaıne ihtiyaclarının sarf su-

ı __ A_v_ru_pa __ H_a_rb_i_ni_n_Y_e_n_i _M_e_s_e_ıe_ı_er_i _I, 
Eı!er harp malzemesi hamulesi manastırlara götürürler ve iıvin tahribi içm bir müfreze ııönderil- reti ve tevzii hakkında bazı esas-

ile bır dıiırnan limanına ııictivorsa.. yaptıktan sona ııömerlerdi. Yara- miştir. lar teslıit olunınW<tur. 
yakalanır, haınule5i tahliye edil - lılar da papazların ve hemsirelerin *Üsküdar ve Kadılıiiyde buzun Resmi dairelere verilecek olan 
dikten sonra yine serbest bırakılır. tedavisine bırakılırdı. 3 kurusa satıldı~ hakkındaki ti- madeni eşya ve demirler. sırava 
E~r bu ııemi. bir düsman ııemisi üvet üzerine, her yerde 100 pa- konulacak tamir ve saire ııilıi za-

ise harnluesi ne olursa olsun müsa-ı sadece eden mürettebata da nalodi raya sat:lması alakadarlara bildi. rurl ihtiyaclann ehemmiyet ve 
dere edilir. Bu şekilde ı;ıemi mü- veya avn1 mü.kiıfat verilir. <ilmiştir. müstaceliyetine 2iire verilecektir. 

Son Telgraf'ın edebi romanı: 1 

• 

G O Z ~T~ ~z~ ~E!!! 1 
Romancı muiıa1111ılesıni be11lıu. - 1 
de u ıruııor. Oııle bır lıa11at deciişık- · 
liiiı ıçındeyız ki, /ıanqi tarafa bcışı
mı?l çet•ınrsek çevirehm, acı. tat!t, 
i111 kotü. binbir roman mevzuu 
il<' karşllaşı11oruz. Bunlar durnı> 
dururken mulıaweleııi zahmete 
koşmt"T.;a ne hacet ı·ar~ 
. 1 şıe bu roman onlardarıbıri. Ro
man deQ;L Ha11at, onun miişalıede
len O müşahcdelerden birisi; bir . 
tek qo';iru;ı! .. 

Güneş tekrar hayata 
doğarken 

Sabah. 
Gun ağarıyor. 
Ku• cıv•ltıları ve bulutlaı:ın a

çılt ı. 
Genr kız. zorla kaldırabildiği şiş 

:kapaklar altındaki ölü, büzük, 
buruşuk ı.'1>zlerıne son bir hız ver
di, slendi 

- /'"rne, su ..• 
- Aııne: 
- Pekı yavrucuğum.. Şimdi!. 
Dedi. Gözlerinden yaş akıta a

kıta yurüdü, komodinin üzerindeki 
bardağı al<!;. 

Genç kızın ~zleri y uıe kapan • 

mı.ştı. Y ıne o avuç içine sığabıle
cek kadar ufalan vücut hareketsiz
di. 

Annenin ağlaması çoğaldi ve 
kafa tasının içinde ;inışeklenen 
ı.ztırap küçücük beyin kabına sığ
maz oldu.. Ve .. bu ıztırap, ta.;an ı.z
tırap onu düşündürdü; 

- Ötecek mi?. 
Şıındı mi ölü}~r?. 
Istedı~i suyu içmeden mi öle -

cek?. 
Kalbinı, hislerini, damarlarını 

tırmıklıyan bir korku ve dayanık
sızhkla hasta kızın. veremli kızın. 
bitik kızın üzerine atıldı, haykırdı: 

- Handan ... 
Handan ... 
Kızı.nı.. Handan!. 
Ve .. devam etti: 
- Yavrum.. .. 
Suyunu içmiycceıc misin?. 
Ne oldun Handan?. 
Ni.ve sustun Handan?. 
Ve .. genç Irız tekrar annasine göz.. 

lerinı açtığı zaman tek kelime söy
lıvebtidi; 

- Vedat ... 
Ve .. nefesinin son cebri ile iltTiı 

edebildi: 
-Anne mezara beni o götiirsüzı, 

topraAa da o koyswı eml?. 

\ 

Bir an sonra; acı, yanıi< bir te
bessüm soğuyan yüzünde, kavruk 
dudaklarında dağıldı ve .. göz ka
pakları tekrar indi!. 

Anne, deliren anne, gazlı bir 
paçavra gibi ıztırabın gömleğini 
alevli derileri üzerine giyinen an.. 
ne, kızının ölüsü üzerıne kapanan 
anne bu son cümleyi.. V edadL. Ve
dat için söylenenleri bılmed~ an
lamadı, sadece: 

- Kızını. .. 
Handan .. . 
Handan .. . 
Rüya mı ııörüyorsun?. 
Başını kaldırsana .. 
Annene bak.sana ... 
Diye diye haykırdı, ağladı, çır -

pı.rıdı, ölüyü didikledi, ·bağırdı: 
- Handan ... 
Hanan! .. 
Ve .. yine bu anda, bır İstanbul 

evinin p~ı:rereler.nden saz ve ka
o.ın nağ.nesi taşıyor; 

•Beniuı ~·arim şıJ!:tır şık.. 
Ona oldum ben aşık! 
Bu ask ile oluyor, 
Zihnim karmakarışık.. 
Diyen tatlı, hoppa, kıvrat<, aa

marlara akan sesler birbirine ka
rışarak dudaktan dudağa sehvetin 
kızgın ve ı,arhoş nagmelerini gö -
türüyordu. 

Bir barın pistinde 110n el şakırtı
ları ile dönen baslar ve dolaşan a
v akların kalabalığı içinde yalnız 
bir ses kulakları do~uruyordu: 

-Tangoo ... 
Tan..gooo 
T~ .. ooo ... 
. . . . .. .... . .. 

. ladığı çocuklıırına kahvaltı ettiri
,-ordu. 

. . . .. . .. . .. . . .. 
Bir lobusa k.adın hayata veni bir 

neş'e veya ıztırap çocuğu getir -
mek için binbir sancının feryadinı 
koparıyordu. 

. . . . . . . . . . . . . .. 
Bir burjuva ikinci üçüncü uyku

\ suna dalmak. ;"in gerini~rdu! 
. . . . . . . . . . . . . .. 
Bir sevgili, sabah randevusuna 

geç kalmamak için hazırlanıyordu! 
............... 
Bir anne öksüz çocuklarını.n o 

crünkü nafakalarını düşünüyordu. 
............... 
Mektep çocukları hızlı hızlı gi. 

yiniyorlardı!. 

Bir kadın iıŞlkının koynunda sa
bahı kovalıyordu!. 

·,. yine bu anda fabrikaların 

1 ı ilk GUdükleri çall,Yordu: 
- iş oaşı!. 
İkinci düdükler haber veriyor -

, du. 
- Saat ··edi!. 
Bu an ve .. bu saat dünya m!h

netini omuzlarına yüklenen bütün 
insanlann. emekçi insanların iş 
ofunleğini sırtları.na geçirdikleri; 
hayatın zuruna tekrar gözlerini 
artıkları saattir!. 

Ve .. bu anda bir ev .. bir apartı
man .. bir tramvay .. bir şehir par
çası.. bir aile .. bir bar .. Daima böy. 
le bin bir tezat ve hareketin kayna
M•• 

Bir evde ihtiyar baba hlt5ma ~ 

Dün ve bugün Balkanlar 
Geçen harp Balkanlarda. neti. 

celeamişti. Mareşal Fon Hinden
burg 918 sonbaharında şöyle d&
mişti: .Makedonya ceobesiDİll yı
kılması üzerine artık düşmanı 
sulha icbar etmek ümidi de kal -
nuıınqtır .• 

Fon Hindenbur& bu suretle ar
tık Almanyanın harbi kaybcttiil
ni itiraf etmiş oluyo_rdu. Marep.. 
lin sonra neşredilen muhaberele
rinden anlaşıldığına göre teşrini
evvel 918 de imparatorluk başY&
kiline karİrıtiilıından böyle ya.ı -
mıştı. O zaman Fransız orduların:m 
Balkanlarda oynadığı rolün ehem
miyeti aşikirdı. O zamanki miit
tefikler Balkanlara kuvvetli ordu.. 
)ar yollıyarak, çok uğraşarak ne
ticeye varmışlardı. Her türlü miiş
küliıta rağmen Fransanın müs -
temlekitmdan Avrupaya kuvvet 
getirmesi temin edilmiş, Afrika
dan, Uzak Şarktan çeşit çeşit as
ker toplanarak naklolunabilmişti. 

Bıılı:ari tan e zaman müttefik
lere ~ı harbediyordu. Fakat tll 
sonbaharında Bulgarlar mütareke 
talep edince artık Makedonya cep. 
hesi yıkılmış ve yukarıda işaret 
edildiği gibi Fon Hindenburg da 
müttefikleri sulha icbar etmek il
midini bybetmişi. 
·O zamanki müttefiklerin Bal • 
kanlardaki ordularına kumaada 
eden Fransıa Generali - sonratlaa 
Mareşal olan - Franşe Desprey e 
cephede neler olnp bittiğini soara 
anlatmış, hatıratım nesretmiştir, 

Şark ordularında dünyanın .,. 
uzak yerlerindeki insanların bir 
&Un Avrıapaya ~derek adlarım 

'bile 4itmediği milletlere kaJ'll 
muharebe edeceklerini dfltündtık
lerine kim ihtimal verebilird.1!. 

'Fakat bu böyle ohmış, me1181& 
Hindiçintden, Siyamdan .ıı:etiril • 
ıniş asker Makedonyada harbet.. 
mlştir. 

Fransa bııııkıuoandıuu mlltaftt. 

ke için &elen Bnlı:ar muralılıasla
nna f8l"tlannı söylerken: 

- Her tarafta kıtaatının: ilerli
yor. Resııe_yi de Hindiçiai taburla
n zaptetıniştir, diye söze ltaşla -
mış. Bulgar murahhası Liyapçef 
meı'er Resneli imiş. Kendi dojidn
iiu yerin Hindiçiuiden, Siyamdao, 
Annamdan Balkanlara getirilınit 
askerle zaptedildiğini öğrenince 
ellerini ı:ökyüzüne kaldırmuı: 

- &lakedonyanın ortasına ka.. 
dar bunlar ııelsin?!. diyerek hay
retini ~liyememiştir. 

Bu mütarekeyi kabul mecburi
yetinde kalarak General Fraıışa 
Desprey nezdine ıiden Bulgar 
mnrahhasları meşJıur olarak Li
yapçef, Lolr.of ile Daneftir. 912-913 
Balkan harbi faciasında tla Babı
ili tarafından mütareke istendip 
zaman Danef Bulgaristan namına · 
müzakereye gelmiş, sonraki Lond
ra sulh müzakerelerinde de sö:r
lemedil'i söz kalmamıştı. Vekayilıl 
garip cilvelerinden biri de Türkiye 
aleyhine 912 de Balkan ittifakım 
7aparken o kadar faal 11111 oyna
mış olan Venizelosun 9ı8 de Fraa
şe Despreye türlü helecanla mü
racaat ederek, aşaiı yııkarı: 

- Bir an evvel Balkanlarda sii
kiin avdet etsin, ben başka bir~y 
istemem. Sonra bize verileni al
mak istiyecekler, biıe mubbd ... 
bilınisil yapacaklar. Aman, Bal • 
ııaristan işgal edilirlı:en Yunan kJ. 
taah bıılunmasın 1, şeklindeki ,.. 
ran pek ibrete şayaI bir keyfiyet 
olmuştıu.. 

Bugün İçİR Franşe Despreyia 
hatıratınd• n alınacak şu noktalar 
olsa ırerek: 11 teşrinisani 918 .. 
galip müttefiklerle Almanlar an.
uııda mütareke lımahın4ıb ela 
Balkanlardaki '8fk onfularııua 
yola apaçıktı. Vi)'11Dll ve BerU.. 
yelu berinde hiçlıir ence! ba • 
lunmuyorU. Dün ile bucfuı ara
ıımda bilyillı: fark vardır. 

- AIJ KQIAI, 8VDfAN 

[1·l~1:Z•l!ii!:d 
Harp karşısında 

İrlanda 
Yuaa: Ali.MET SÜK&O ESii 
Alman va 1 nqiltere11e karşı ıp. 

pacağı taaTTU.Za hazırlık olmak ' 
zere qarbi A VTUpanın sahiller\ . 
tamamile istil<iaı altına qeçirm;ştİI 
Buqiin Norveç, Danimarka, Ho ' 
landa, Belçika ııe nihavet Fra,.,.. 
Alman11anın işqali altındadır. Fr_ 
~at lnqiltereııi ihata e<Ubilmek ' 
çin irlandavı da eline qeçinne!icii'' 
Aldmanııa şimdi de b;,nıı t
etmeiie çalışmaktadır. Mahlmdı' 
ki qarbi Avnıpanın kilçiik merrılr 
ketleri birer ikişer, •bitaraflık• ~ 
verdikleri politika11a kurban qit '. 
mişlerdir. Simdi lrlanda da a1J111 
bitaraflık politikasını takip etrııl 
qe karar ııermistir. Ancak lnqil • 
tere bakımından lrlandanın dı/jet 
qarbl At>ropa memleketlerile ,,.ır 
kavese edilemi11ecek iki husu.si • 
ııeti vardır: Bir defa coijraf11a "' 
strateji bakımından İrlanda. qarlJI 
Avrupa memleketlerinden daha r 
hemmiyetli bir mevkidedir. Garıı' 
Avrwı>a memleketlerinin hinter • 
landı. lnqiltereııe muhasım olafl 
Alman11adır. Halbuki lrlanda, ltv 
qiltere1/İ bütün dü.n11a11a balilı11afl 
yolun üzerindedir. Diiier bir h1Y 
sıısi11et de lrlımda ile fnqiltere arl 
sındaki 11akın münasebetlerdir. 

Maltimdur ki lrlanda uzun za • 
man. fnqilterenin müstemlekeıl 
ıı11-""i11etinde idare edilmişti. On M' 
kuruTIC1l a."'r içinde ırk itibarill 
fnqilizlerden a!/Tı olan lrlanda • 
lılar arasında ~tiki/il cereııanlafl 
be1irmeıje ba•ladı. Bu asır içindi 
lnqilterenin iç politika.<ı lrıanM 
mesele.<i ü::erinde toplanmış!t
Gladstone'ları, Disraeli'leri meş • 
cıııl eden bu me$ele 1914 harbi,.e 
kadar hollPdilemedi. Niha•ıet hcı11" 
ten sonra tııailtere lrlanda'ua •hP' 
me rule• ııani idari mv}ıtariıııı' 
ı•ennt>iie ra..., oldu. Ve 1921 31'11~ • 

mnde fr!andovı temsil eden Co< • 
crrat•e ile fnqiliz hiikıimeti ara,,.,.. 
da bir itildf imzıılandı. Bu itilıifd 
göre, fnqiltcre, nüfusu protesta" 
olan şimaldeki altı kontluk müıı ·~ 
tema olmak üzere. lrlandava idtrr 
mu."tari11et 1leri1J')Tdu. lncıilt~ 
Kralı Thıblin sehrinde bir vali tO' 
raf111dan tf>Tl1ırl1 edilerek, sair hıl' 
.<uslarda lrlanda serbest olacakt>
Yalmı lrlanda hilkiimeti totl1'ak • 
lan istimUık edılen Jnqiliz lordlO' 
nna ta.--minat ol7114k üzere her se
ne mua•Nen bir para tedi11e ede
cekti. 1921 itildfına Cosqrave par• 
tisinin muhalifi olan de Valera p6' 
tisi itiraz etti. Cosqrave'e nazara" 
daha müfrit olan bu parti, bir de
fa irlandanın şimal cenup oımaJ' 
üzere ikive a11rılmasını kabul ei• 
mivordu. Sonra lnqiltere ile mü • 
nasebetlerini bilsbütü.n keserek i' 
tikllil ilıinına taraftardı. Bu parti 
nihayet birkaç sene sonra iktidal" 
geçti. Ve o zamandanberi lr!mı • 
danın mukadderatını idare etmelo' 
tedir. 

Kendilerini Cosgrave'den avırtl 
her iki nokta da buqün tınnamile 
halledilm~ savılamaz. Çünkü şY 
maideki altı kontluk cenuPtaki lr
landadan a11Tt bir hükumet tarıY 
fından idare edilill01'du. lstikldl 
me.<ele.sine qelince: Bir CumJıu • 
ri1Jet illin edilmiş olmakla berıı • 
beT, fnqilteTe Krıılmın hükümrtJlf' 
lııjı da büsbütün ilcıa edilmem~ 
Binaencleııh lrlanda bir htlkilm • 
darın hOeii.m.l'anlı/iı a!tmdo Ctıırıt" 
hurivettir. Bıı, hukuku eaeri11e kt' 
taplanna ni;mı11ım bir devlet sir ı 
temi olabilir. Fakat lnqilizter iTr>' 
paratorluklarile miinasebetleri,.ı 
tanzim ederken daim4 sül)!e$ cıör 

• teren bir millettirler. Ve frlımdO' 
mn tam mWtakil bir CumJıuriıttf' 
mit qibi hareket etmesine .,,,qel 
olmadılar. O kadar ki bul/Ün ke11" 
dileri ve Kralları Almmı.1/tl ile ha1 
luılinde iken. IWında ve aımi KrP 
altıncı Corc, Alman11ıı ile rulh ı# 
rltıetindedir. 

lngilterenin istillisı tehlikesi bl' 
lirmeseııdi, bu "ari11et nihauetl 
kadar devam edebilirdi. Fakat ftv 
giliz adaları imlıi.11a ~ruz ik~ 
lncıiltere. lrla11d4dan miidafııa ıc.,.
m~erek tedbir alınmasını isted> 
!rlandıı hiikfüneti de bıı teh!ike<ı' 
anlamamı$ de/fildir. Fakat fnqil•, 
terenin bu dar ı•e na·ik t•a!iueti"." 
şimtıli frla11da mPselem11in hali• 
için bir fırsat telakki ettiklerindeı' 
cenubi lrTandalılar. simali frlıın ' 
ifanın ilhakını istemektedir!"!'· 
.Müsterek m'idafaa icin uarnl~ 
teşebbüs btı 11iizden suııa dii$11>'il 
tür. A 

Sütlicede yeni bir _yol 
Resmi insaatın d~rdurol~ 

bak'lrnıdalri karardan lfuumlu 90'. 
ve vollar haric tutuldul!undan ~ 
lediıre rei61ii!i peyderpey lüzu!P' 
yollan vaııtırmaia deYam ede ' 
cektir. ııJr' 

Bu cümleden olma.k üzere H .,. 
cıoi!kı toı>ctı okulu bahceeind"'· 
Stül:iceve ııiden ?Ol da aooo ıif' 
sıu-folunarak parke halinde irıl' 
edl.lec:e&:tir. ...., 

Bu yol yarın ihale olunacak..-



llllt-Y7hb.ır.t- - - - - . - - -~------ - - - - - - - - - - - ~ - - - - -'-4AL4'1 Wt..LA.Ll_..V .. LAıJU .. A.LA..LA.LWWlıR.LU.A.Vı.<ı.K-

' 
işgal edilen memleketlerin müstemlekeleri 

ıiken konferansı cumartesi giiılıl Amerikaclalı:i milstenıld,eleri -
1,. l.ondra l& (Hususi)- Paname-1 dan i.şpl e4il- memleltetleria 

u':ı:a~t!:planacakhr. Koııfe • sel<?si ile meşga.l olacaktır. Ameri-
Almanya tarafıa • ka Cumhuriyetlerinin biittia Ha • 

Amerika gönüllü teşkilatı seferber ediliyor 
ka~;vy~r~ 16 (Hususi)- Ameri· tarafuıılaa verilen kanma tatlıi • mişlerdir. Çiinlrii banlar aldıldan 
but '?!llı muhafıılardan ve ya- .kinden evvel, isteTlerse i5tifa e.ı. ma~larla ailelerinin ihtiyaçlaruu 
~a b ~!erden evli olan adamla- lıilecekleri bildirilmiştir. temin edebileceklerdir. Maliım • 
~· u ~ta~tııı uzun bir talim dev- .. .. . .. dur.!<!• Anı".~ millf .mnı.am 
b, 111

" tibı tutulma.u için sefer • Yüksek rutbeli ve ıauteltMaıS a- teşlı:ilatı pnülııue...len murekke.-
~r cdılınes; haldunda Rmvelt lanlar bu karardaa istiS1la edil • tir. 

F ransadaki Amerik sefiri V aşingtona çağırıldı 
:N7~ork 17 ( Hususi ) _ A • ı rika sefiri Bullit'in son hafta - ı j?ini soylemıştir. Bullit'in tekrar lllerika H . 

del H arı·, ve azırı Kor- I;ırın hadiseleri hakkında ra~ Fransa ya dönüp dömnem~i lı*-
al. Fruısadaki Ame • vermek üzere Vasinıı:toaa dönece- kında bilahare karar verilecektir. 

Almanyaya iki gecede 22 bava taarruzu 
.,., ~ 16 (Radyıı) - eçen ıı.e- riyetind.e kahnıı;la.rdır. Neşrivatım !arını. askeri ~kileri bombar -
'\' ' · n. F. laYYarelerinin Alınan- tatil eden ıstasY'(>n).ar arasın<la Mü.- dıman etmişler ve salimen üsl.eri
vaın7rıne Yaııtı{(ı taarruzlar de- nih. Bre.nen.. Frankfurt. ilah. .. var- ne dôrunüı;lerdir. İki ıı:ece de bir-
Hoı 1 ve Pek sıddelli olmııstur. dır. biri ar.kasına vaınlan tu.rruz!.u 212 
.Al andadan Breslava kadar bütün R. A. F. tayyareleri, Ahnan tay- yi bu.lmu.stur. 
~n radyoları susmak mecbo- vare fıı.brikalarmı. ben.ıin depo • 

Macarlar da lngiltere ile münasebatı kesiyor 
... };:_~n<lra 16 (Husaori) - Fransu: ınıştır. 
u,...uınet· 
qül" 1Illn. Londrada bulunan Diııer taraltaıı Macar hi>kümeti-

tını kesm~ karar verdiiii bildt
rlknelı.tedir. Fakat bu h.-ber ~enilz 
teevvüt et:meıni1ıtir. .. an sefarethane erk.anını bn - nın de, Almanvaya ı.o. '1Öriınımeıiı: 

~.ınlerde !?eri ça~acai!ı ıınl-1 - için İlll?iltere ile sivasi münaııeba-

I ta} yan J ar da Akdenizde taarruza geçecek 
n 'Rorna 16 (Huswıi) - Almam'&- J taarruza İtalya da Akdenız.de işti-! İnl!ilterenın Akdenızdelri .. rusteın-

' • • . ' . S.-='· .:~ .. 4 ' : •• • • ' 

--~a İngiltercve vınıacağı rak ede.:ektir. İtalyanın hedeflerini lekeleri ve üsleri teşkil edecektir. 
L\LÇ"11...~ 

Ha b·n zorluğ 
iman ya 

b fllaı1n<1kaleden devam) \ 
aşı ıki elinin arasında ne 'ıspa .. 

Cllgtııı dü ıinür hale gelmişti~. 
h Balkanlara şimdiki halde mu.Ii.. 

•ne h l'l istem u '.' Yolu ile nüfuz etmek 
~ıkmas::ıı ~e .~u bölgelerde harp 
bcbi d n ?0 1Ul<! geçmesinin se
yÜzü ~ sı~~ ıktıs.adi mecburiyetler 
keti ~ ~n ır. llarp ateşi ,.e feli-
d ka

o 00.radan ta ispanya hudu-
una d h 

sana . . !"' er taraf, kavurm114. 

b 
_Yı ıstıhsali mahvolmuş hubu

at ı~tihsa)j "' 40 •" d'.. .. 
İn . . ıo - ..., e uşmuş, 

1 
gıhı abluka ı hariçten ı:elebi

ecek her türlü yardımı durdur • 
nıuş, toklar tilkenmi ·tir. 

Almanya ve İtalya için olduğu 
kadar i>tila ve i ·galc uğrıyan her 
nıemlc-ket i~in de tek ümjt Bal
kanlardaki isti.hsalat ve stoktur. 
Bu itibarladır ki harp ateşinin Bal
k.anları da sarmasının önüne ge
çıy~rlar. ve bu yoldaki planlarını 
tcbır ediyorlar. Garp vaziyeti tan· 
zıın olunup her türlü istihsal ce
nubu arki Avrupası ve Balkan
lardaki faydayı bertaraf kılauk 
hale getirilebildikten sonradır ki 
~manya v~ İtalya chulitlü musli. 

ane, ıle şımdiki halde hakim ol
;:::> a çalıştıkları bu memleketler 
fı kkııı-laki bütün tasavvurlarını 
rsaı buldukları takdirde tatbik 

:;ıevkiine koynu;p kalkışacaklar
Aır. Fakat, her ne olursa ol.au.n 
tı!mauyada harbin zorlui:u ve ız.. 
8 

apları _g?~Imjye başlannu tır. 
b ~~ bırın_cı. s~bebi yukaudan-
crı ızaiı ettığımıı gibi Almanya

nın her türlü maden ve hayat 
ınadd · d · . . - esın en mahrum olu~u ve 
:'tıl:ı. elliıii her ;verdek.i müşküli\
ın, buhran ve <efaletin kendi ba. 
~ına musallat olu udur. 
.. Sov)et Rasyanın ve Balkanla-

h
. ın ~ arr!ımı Almanya Ye İtalya ile 

ntun b' A . - ır vrupa kıt asının açlı-
guu \e her . 'ht• 
l dd nevı ı ıyal"ını uzun 
nu et ta• mın edemiyecek ve kış 
~rtalı"rı~da bu darlık felaket hali
g;in~ aca.ı.!ır. Hele, İngiltereniu 
~ısıu:~ı r,ıne kuvvetlenmesi kar
ltıÜ kul. manya ve Ital~·a bu 
b . ş_ at ve malınımiy t• b''t" 
utuıı km e ı u un. 

ha başa t~ala~J u:ıecbariy~ti ile 
mand Jı . . ar ır. Avnı za -
lccavl:·ni"~ ıki ~t·barbi, harbin 
dacaklardıre Yj . dan görüp ta
hcıııen her ~ün nfı!:,z tayyareleri 
t ~·onları fabrk l an tayyare is. 
(i.) cu::ır.C')~ · 1

. a arı, Petrol ta~ 
ha .. • rı \ e ıaşe stokları ta 

ııt nıerkeılcri .. . , -
Ut'ını\a .. . uzerınde sık sık: 

· ve nıuhım h ı nınu b 1 a ar ar yap _ 
\·e ln~i~i~ ~n"lakrdır. Gün geçtikçe 
tarı 15 _ 20av~ . uvve_tlerinin ınik-
başlad k hının Üstüne çılınu 
ı '•aAı . ya 
clleri harb· nıa~ ve ltalyan mil-

daha ~ak dın fecı neticelerini çok 
. •n an h' 

,Yaraklar, bir ıssetmiye başlı -
taraFtan lı.u taraftan abluka hır' 

• V\le( ' 
$?mdi)•e kadar istve. ha,·a tazyiki 
kcri nıu"affa1ı.· ıhsaJ olunan as-•Y<?tl • nıanlık ifade · · <?rı birer piş-
l!rip hkıyac~~t;:r~v~i içine ge
lıvebı_lmek için Aİ a akıbeti ön
ların lnınlt.,re i ~a~ ve İtalyan
lcri, Ingi(iz : taglup edebilme
ntclcri ve İn:·~ ~rını istila eyle • 
Parçalanıaı 1

1 ~ •mparatorluğunu aı-ı aırndır Beliti .. il 
nuızdelti hafı 1 . . . , on • 
ftl<?nıird B a ar ıçınde bana ev

e rotaQJ·a adalarına ta-

arnız edilmek surdile teşeboıls 
edilecektir. Fakat, t;örçil'in son 
nutku ve mütemmim mıılfimat lıu
nıın da artık imkim;zz.laşmış ol
duıtunu göstermekte bulunduğu 
gibi farzunuhal İngiliz adalarının 
tahri>ı ve istilası dahi İngiliz inı
oaratorluğwm ve İııgili:ı. donan • 
masını mağlüp etmetl iııtibam et
miyecek, harbi dıırdunııuy...,aktır. 
Düayanın her tarafmda İngiliz
lerin sonuna kadar harbe devam 
edecekleri ve behemehal zaferi te
min için ellerinden gelebilen her
şeyi yapacakları muhakkaktır. 
Sulhun tek çareııi Almanya ve İtal
'·anın müfrit ve hulyalı talepler
den feragati ve si1ilılarını terkey. 
lemeleri ile mümkündür ki, bunu 
da )'apııı vaıımıyacaklan üzerinde 
şimdiden ne söylense yalaudır. 

ETEM İZZET BENİCE 

Asker gözile 
(Birinci sahifeden devam) 

İrlandarun i$.ııali bize ııek ı:mJı. 
liyim gelmiyor. Bazı kimseler 
müstakil İrlandada mevcut İnıtil
tereye aleyhtar elemanlardan be
sinci kol olarak istifade edilece • 
i!ini ve bu suretle isı?ale İrlanda
dan başlanacaiiını tahmı.n cdivor
lar. 
İrlanda Almanyanın buılün e -

linde mevcut üslerden epey uzak
tır. İrlandava naklivat vaoılrnkeıı. 
İngilizler kollarını kavuşturup sev
~etmezler. A vnca İrlandanın bir 
de İnııiltereye bağlı kısmı vardır. 
Orada da İnıtiliz orduları düsınaru 
her an karşılamak üzere bulunu
y0rlar. 

Bu tehdit kuru sıkı bir sev de
i?ilse. icrası ic.in kullanılacak va -
sılanın büyük hava kuvvetleri ol
ması icabeder. 

A1manyada 20,000 tayyare ol
duihı söyleniyordu. Bu adedi mü
balağalı bulsak dahi İtalvan hava 
~u \"Vetlerile istirak etmek sartile 1 
Inııiltereye karşı 10,000 tavvarenin 
kullanılması mümkün olabilir. 

Bu filtre karsı; bu kadar tayya
renin pilotunu nereden bulurlar? 
Suali sorulabilir. Alınanlar otuz 
bes saatlik uçustan sonra bir pilo
ta bir tayyareyi emanet edebili -
vorlar. Esasen teşebbüs delice ol
duğuna göre, tecrübesiz filotlan da 
feda etmek mevzuu bahsolabilir. 
10.000 tayyarenin yarısının nak -
!ive tavvaresi olduğunu kabul e
der ve beher nakliye tavvarcsinin 
kırk nefer taştyacaitını he~lar -
sak bes bin tayyarenin bir sefe • 
rinde 200 bin kisinin İneiltereve 
l'ecirilebileceğini kabul etmek 
icabeder. Tabiatile bu tayyareler -
den ~ düşürülece4<tir. Fakat 
gidebilenlerin vüz bini asması pek 
muhtemeldir. 

Ancak böyle pek tntuızza:rn bir 
Mcum planile cebri taarruz Vl!IDl
labilir. Ve bu ~t taarnrzun ııhı
lenmesine ihtlvae voktur. Cün!d1 
nakliye tayyareleri tasıd>klan aıı-

keri paraşütle atmazlar. doitru • 
dan doi!ruya V'l!!'R indirerek 1-> 
tırlar. 

Almanlar bumıı B~ tat -

Bir adam yediği 
yemekten zehirlendi 
BcvojUunda İzd sokağında 17 

numarada oturmakta olan Ahmet 
oıUu Osman. Besiktaş odun iskele
sindı: 2/2 ahçı dükkarnnda vedıi!i 
fasulvc ıe nohuttan zehırlencrek 
hastaneve g<indcrilmistır. Alıcının 
yerr>C'kleri tahlil cttirılecektır. 

---<>--

Pencereden dök ülcn 
kaynar su 

Y eşildirekte Direklihan svkaitın
da i3 numarada oturan 10 va -
sında Foti, içinde kaynar su bu
lunan masrapayı pencerE:<}en asa
J(ıva boşaltmış ve dökülen su bu 
sırada aşaitıda bulunmakta olan 
kahveci Kamilin yüzüne dökül -
müs ve kahvecinin yüzü yanmııı
tır. 

Yedi eroin kaçakçısı 
daha 

Zabıta sehrin muhtelif verle • 
rinde eroin ve esrar kaça.kçı.lanrun 
takibine siddetle devam etmekte
dir. 

Yedi kisi da.ha yakalanmıştır. 
Bunlardan Orhan Tahtakalede. 
MÜ1Xlat Unkapanında, Raınp Üs
küdartla, Yaşar ve karısı Fethiye 
Ferikövfuxle. Mehmetle Ali Be -
şr'ktasta suc üzerinde yakaVt ele 
vermişlerdir. 

Yasarla Fethivenin evlerinde a
?116tl.r:ma vaıııhm& mühim miktar
da esrar bnlumm.ı~tur. 

Bir hırsız iki dükkanı 
soydu 

Bu sabaha karşı Babıali cadd&
sinde bir lursrz iki dılkkinı sov -
muştur. Henüz .irim olduğu anla
şılam.ıvan hırsız bu caddede 58 mı
maralı tütüncü Fehminin dükka
nına girerek. bir hayli paket tütün 
asırmıs ve kasada bulun:ın para -
!arı da almıstır. 

Bundan sonra hırsız vamba -
sındaki terzi dükkBnına da !tire -
rek. en bei!endiiii bir elbisevi ala
rak cıkıp !?itmiştir. Hırsız arastı
rJlmaktadır. 

Beyoğlu birinci sulh 
hukuk hakimliginden: 

Hazinenin Beyoi(iunda Tomtom 
soka.ıtında eskı Acıçeşme veni Boe
tanbaşı caddesinde 24 No. da 0-1 
~üst koliçten aleyhine actı.in da -
vada: Müddrt vekili veuık vere
rek mahkemece müddeialeyhin i
kamet.:a.!ıının meçlıuliveti hase -
bile ,ıııyap kararının on beş ın;n 
müddetle teblii?ine karar verilmi$ 
o:ldu,itundan muhakeme riin ü olan 
29/1/945) sut 9,30 da mahkemeye 
bzizat ven bilvekMe ııelmeniz mu
ameleli ıovaıı kararı makamma 
kaim olma.it üzere ilan olumır. 

940/1624 

bil.< ettiler. Bövle bir ihtimal altl.ıı 
~ i>er~ mantılan kabul 
edemiveceili kadar hesaJ)SlZdır. 

Almanlarm bövle bir hesa tıSZZ
lııita ancak ı>E9t muztar kaldıkları 
tı*ıdlıde razı olaca:klarmı. almi tak
dirde isi 'blMle halledeceklerini h.
tırdan l:1karmmıalıdır. 

_.,_SON 

Macarlar da /ngiltere 
ile münasebeti !ıesiyor 

SON.TELCRAF"ın tarihi telrikau r 34 ·-- ... 

Reşit Pciicinın Hatıratı; 

ABDÔLHAMIT NASIL DEVRiLDi? (Birirod ..ıtifedeıl detı4Wlıl 
rörçilia autb İJıeiliıı: impara • 

torhığunun her tarafında iyi bir 
tesir bırakmqta. AYU9tralya ~ 
vekili Hiyuz: cBn mıtak amıimizi 
biledi. Sonuna kadar l&arlıederek, 
zafere varacafımız muhakka.ktıb 
demiştir. 

Nutuk Aıne.ilı.ada da miiMit in.. 
tıba uyaııdırmıştır. 

Amerikan pzetelerine cöre, 
Çörçil nutkunda mihvercileria: 
•Ya şimdi veya asla!, demek i&
tediklerini, yani şimdi birşey ya
pamazlarsa, ileride hiçbir şey ya
pamıyaeaklarını söylem ek iste • 
m.iştir. Şimdiye kadar İngiltere a. 
zerinde yapt!an hava denemeleri, 
Almanlar lehine değildir. İngil -
tere b se hir ni.!betinde galip geL 
diği için, .vaziyet mihyercilerin a
leyhinedir. Vakit g~tikçe Alman
ların İngiltereye karşı taarruz ka
biliyeti zilfa uiramakta, buna ma
kabil lngiltere günd<?n gün<? kuv
vetlenmektedir. 

Ilitlerin Z7 temmuzda Londra 
fatihi olarak Berline dönmesine 
imkan ıı:örülmemektedir. 

Alman tayyarelerinin dün gece 
ve --ündüz de Gal memleketine ve 
İngilterenin cenubu şarki sahil
lerine yaptıkları yeııi akınlar e. 1 
hemm.iyetli netice vermemi$tir • 
Hasara( azdır. Miktarı az olan ya
ralılardan birkaçı ölmüştür. 

Diı?er taraftan İtalyan tayyare
leri de faaliyetlerini arttırmışlar
dır. Harbin bidayetindenberi ilk 
defa Filistin bava taarruzuna ujı
ramış ve İtal)'an tayyareleri Hay
fa limanına birkaç bo.mba atmış
lardır. Birkaç bina yaıı.ı:ruş, bazı 
kimseler ;varalanmıştır. 

Cebelüttarı.k üzerinde dü~man 1 
tan·areJeri çok yüksekten uçmuş.. 
larsa da bomba atmamışlardıt. 

Bir İtalyan gazetesi., İngilterew 

Norvecten Brest limanına kadar 

Pütün sahillere uzun menzilli -- V •••nlar, .. _. 
~~ .. ~~~te~ oldut_unubuy~ Ukeader_F. SERTELLi ,,..--.. vvdeı Re,tı VULARKIRAN -= . ......,.., Y'I! l!Ql'e, ..,.,_ -

200, 300 .kilometreye kadar huswıi S • l b h • d •• .. h 
tertibatı haiz mermiler atabilece1'- erez ıs asyon a çesın e uçu er 
J.crdir. Bu memıilerin yaı>tlan tee- J • 
r~be.leri mtlVaffakiYetli netice ver- akşam kafa arı çekerlerdı 
mıstır. 

Bilhassa Dünkttk ile Brest ar~ 
sına ailır toplar yerlestirilmistir. 
Bu toplarla u111$liliz sahilleri ve bu 
sahillerde müdafaa mevkileri ko
layca bombardıman edilebilecek -

tir. h' 
Almanlar. Londravı açık se ır 

ol.arak kabul etme<iikleri i<;in. İn
J!iliz payıtahtını da bombardıman 
edebileceklerdir. 

Amerikada İnıtiltereve dıha 
müessir yardımda bulunulması 
hakkındaki cerevan gittikç<; kuv
vetlenmektedir Konı!reve ıı;tırak 
için $ikaıı:oya 41elen demokratlar
dan coi!u bu fikirdedir. Hatta ba
zıları Amerikan donanma ve tav-

ı . . t--''eertnın· emrıne veyare erırun ı"'" . . 
rihmesi snretile vardım edilınesı 
l.izım ııeldij!ini sövleımekted1fler. 
!NGILİZ TAYYARELERİ 12 

ADA üzERINDE. 
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ta~·varelerinin Filistind~ ıiavfa 
limanına yaptıkları hava h_ucu -

bir mukabele ohnak uzere, 
muna On y da 
İnııiliz !avareleri .. de . ı ı .a • 

1 deki İtalvan uslenne hucum 
ı:crek bombalar atm"lardır. :ı:~v
fava ııelen İtalvan tavarelerının ' 
bu ndalardaki üslerden. har<'ket_ et-1 
tikleri zannedilmektedır. Tahrı -
batın derecesi maliıT? d?~ld~r. 
İtalyan tavvarelerı Gırıt cıva - ( 

rında da bir Yunan vawrnna bom
ba atmıslar5a da. sabet olmamı&- ' 
tır. 

Eşltiya tak.iplerincı. biraz daha 
u eğlenirdim. Bahusus kurşunlar 
vızlamağa, bombalar patlamap 
başladı mı epey keyfim de kaçardı. 
Fakat yavaş yavaş bunların hep
sine de alıştım. Babamın bir adeti 
vardı iri onu hiçbir zaman terket
medi. Redif kumandanı ilacı İzzet 
Paşa ile her akşam istasyona gidi
lirdi. Evden sepet haurlatır, ara
baya konur, araba da saat onda 
hükftmet konağında U.batı vücut 
ederdi. Ben zaten mektepten Ç>

kınca doğru hükumete giderdim.. 
Biraz sonra ilacı İzzet Pasa da &e. 
lir. Bazan da babamın mektep mii
dürlüğü zamanındaki arkadaı,la
rmdan Tevfik Bey ıll' gelirdi. İs
tasyon Serezden araba ile yarım 
saat kadardır. Etrafı alı..asya ağaç
lar ile tezyin edilmiş güzel bir 
,ose istasyonu ,ehre rapteder. Ş... 
birden çıkar •ı.lı.maz ben arabacı
nın yanına biner. Elime kamçıyı 
alarak şaklatırdım. L.tasyonda bir 
kahve vardı ki güzel bir bahçesi 
vardı. İşte her akşam o bahçede 
guruba karş• bn üç dost otururlar, 
içerler, konuiUrlardı. Arasıra is. 
tasyon memutu llaçikyan Efendi 
madamının yaptığt liıhna turşusu
nu getirir \'e onlarla otururdu. Ha
cı izzet Paşa bey az saç ve sakallı 
gavet .şen bir ihtiyardı. 

gıcılan vardır ve ı.., .... ,.ti nmnm1 • 
yesine rakk•senin iuni verilerek 
fi1i.n ve takımı denilirdi. 

Pakize bu rakkaselerin en güzC 
ve şöhret kazanmış• idi. Bu ta -
kımlar düğünlerde, ünnetler'e 
kiralanırlar ve çen&icilik ederle .. 
di. Nitekim, hem biraderin d~ 
nünde, hem de sünnetimde Pald
Eenin çengi taklDll gelmişti. 

Sair günler bunlar ı:.1ünavebe 
ile büyük lı.onakları dolaşırlar. O
ralarda icrayi ahenk ederler. A,._ 
detlerinde konağın hanunefendi. 
sinden aldı.lı.ları balışi~i aralarında 
taksim ile iktifa <?derlerdi Böyı. 
konaklarda misafir eksik olma -
dığt için ekseriya çengiler b°' 
kabul edilirlerdL Zaten taşrada 
memurin \'e ~af har<?mlerinhı 
sıra ile &eceleri bir evde toplan • 
maları adetti. Hanımlar oturup ı... 
nuşurlar. içlerinde çalp çalan vu
u. musiki yaparlar . . Meyva yiyİt 
..,,-bet icerlerdi 

Babam da Paklı.eyi derhal tam 
it ve: 

- E neredeıı bövle bakahm!. 
Pakize~ Paşam size gelmi~tik. 

Evde olnıadtğınız için :\lüşir Pa
talara girdik. Simdi dönüyoruz. 

Babam.- Eh mademki şimdi 
buradayım. Haydi dönün bakalım. 

Çengiler bu emri büyii.lı. bir se.. 
vinçle karşıladılar, Derhal ağızlar 
babama hitaben iltifatlarla dold• 
ve birbirine kıırtŞ&n kart ve ınce 
bo~k bir gürültü ile boşaldı. 

Geçıniş günlerde ya

Tevfik Beye gelince iyi fakat 
gayetle aksi bir zattı ve benim 
hen;cyime karışırdı. Bazan da iyi
[jfT( tutar. Beni eve rrötürü.r, tüfek 
attırır, e~lendirirdi. Onlar bahç~ 
de otururbrken ben Haçikyan e
fendinın oglu ile i tasyona gider. 
oradaki \aıı:onlarda oynardık. Kıih 
bilctr ol:ır,kah dn gardöfrcn o
lurduk. Bazan da tcrezineye hı. 
ner, çalısan aıuclelerle hat üzerin
de gezinirdik. 

H men usak arabacıya şu emırla 
gönderildi. 

- Arabayı tinmesin. Hacı İzzet 
Paşaya gitsin. Paşa geldL Selil.ıa 
s.O"liı)or \'e sizi bekli orlar d ın, 
alsın \' e ıı:eI.in. •• 

pıl n 
,, 

a ıno,, atları 
Onların yanında canımıı aılr;ı

lırdı. Konu,tuklarından bir şey 
"nlamazdım. Fakat iındi mulıa -
verelcrinJen lıaf1<anıJa kalan ba-

Fransanın Majino hattı milyonlara mal oldu, 
fakat va.tanı kurtaramadı zı kırık dökllk kelimelerden anlı

eser yorum ki siyasetten bahsederlerdi. 
On beş sene ev,d, büyük bir l 

F~ansız vatanperveri Anrde Ma
j mo. Almanların muhtemel b~ _ta
arruzlarının önüne geçmek ıçın 
Fransanın şark hudutların! kapa
mayı düşündü. 

Fakat bu düsüncesi bekledii?i 
~eticeyi vermedi. Kimbilir simd.i 
ruhu nasıl bir iztırap içindedir? 

Andre Maiino. umumi harpte 
ihtiva! neferi idi. Büyüık bir ya -
rarlık göstermiş, amirlerinin tak
dırini kazanım•tı. Verdünde ağır 
surette varalanmıştı. Bu sırada Al
man orduları ~imali Fransayı iş
gal etmi<ti. Fransızlar admı. adım 
ııeri çekliiyorlardı. 

l\fajinO; harpten sonra nıeb'us 
.., Hal'biye Nazırı olunca şimali 
sa!'ki 'hudutlarına bir sed çekmeyi 
düşündü. 

- Anca!k. bu suretle rahat ya
sa vabiliriz! 
Di,·ordu. 1925 de iru;aata başladı. 
ve· dünvanın en kuvvetli istih -
kamı olan Majino hattını vücude 
ı;ıetirdi. 

c:;;EDDİ ÇİN-,DEN Rı0~1ALILA
RIN ..MAJ1NO, HATTINA 

KADAR ... 
Eski devirlerde Majino hattının 

emsali pek roktnr. Eskiler sehir
lerini. memleketlerini dü.şman is
tilismdan korumak için duvarlar, 
kaleler "aParlardı. Binlerce sene 
evveLki Yunan şehirlerinin etrafı 
7 - 8 metre kalınlıj(ında ve 15 met
re yüksekliğinde duvarlarla çev -
rilirdi. 

Meshur Babil şehri., biri 88, di
_ğeri 66 kilometrelik iki büyük sur 
dahilinde idi. 

bu muazzam sedden b~ 
kalmamıştır. 

50,000 TON ÇELİK, 1,500,000 TON 
Ci.MENTO 

Sultan Hamidin idaresinden şi
kiyet ederler, memleketin bir u. 
çuruma doğru ;e\·kedildij:Jıi söy
le~irlerdi. Bilha..sa lakırdıları bi-

.).Iajino hattı• vedi senede ya- hudut olan ve zarif sözlerile şöh-
pilmış ve 7 milyar ıfran~a. yani ret alan Hacı İzzet Paşa bu bru;ns-
230 milvon Türk lirasına mal ol- ta Sultan Hamide iltifatlarmda 
muştu. kusur otmezdi. 
İsviçrcden Belçikava kadar 12 Bir zamanlar çetelerin babama 

milyon metre miikabı toprak çı - bir suikast tertip ettiklerini ihbar 
karılmış, 1 500,000 tıon da çi - ettiler. Baz• dostlar babamın is-
mento sarfedihnişti. Yüzlerce tasyon se)'ahatlerine nihay·et ver-
kilometre .bovuntla dehlizler ya • mc•ini tavsiye ettilerse de bu iti.. 
pıLınıs ve bunlar 50,000 ton ai:'lr • yadın önüne geçmek kabil ola -
lıibnda çelik levhalarla takviye e- · madı. Hiç olmazsa beni beraber 
dilmi•ti. almamasını söyledilerse de tebes-

'ümle mukabele eder, reddederdi. 
Orta çaj!daki istihkamlar. kale- Yalnıı itiyadın haricinde taban -

ler \"İ.lksek tepeler üzerine yapı - casını aJırdt. Gece geç vakte ala
lırdı. ·Maiino hattı• bunların a.k- turka saat üçe, dörde kadar istu
sine olarak yer altında yapılmıştı. yonda kalırdık. 
Üzerleri beton ve relik levhalarla Avdetle ben artık arabacının ya. 
örtülü ve eörüıntez 300 tabyada nıııda oturmağa cesaret edemez, 
1,000,000 asker bulunu·"llrdu. Ren babamla Hacı İzzet Paşan.ın ar • 
nehrini J!eçmive teşebbüs edecek kasına büzülürdüm. Saniyeden &a
dfürnıana mtıni olmak için binlerce niyeye sanki ağaçların arasından 
ai!ır lr· ve mitralvöz yerlestiril - birdenbire elinde tabancı. saç• sa
mi$!İ. İstihkam haline konulan te- kah birbirine karı~mış bir herif 
l'elerde ağır toplar va!'dı. Bu yeral- çıkıp ateş edecekmiş gibi gelirdi. 
tı istmkamlarının üzeri 3 metre Babamın soğukkanlılıitına bay -
kalınlığında beton ve çelik levha- ran olurdum. 
larla kaplıdır. Annem seyahatte bulunduğu 

Bu istihkiı.mlarda bulunan top _ müddetçe bu sade eğlenceleria 
... 1 ıar, tı"lkı büyük bir zırhlının, şekli biraz tebeddüle uğrardı. H.at-
zırhlı kulesinde füidirler. Müte- ta bir gün biç unutmam Poroy na-
hardk 'b."Ulelerde bulunan taras _ biyesine tahkikata gidilmişti. A1'-

dette tren Sereze geç girdL Tah.. 
"Ut zabitlerinin verdiği emir üze- sin beyle Tevfik bey de beraberdi. 
rine ateş ederler. Fakat hedefle - Babam her ye.rde etrafı açı.lı. ve 
inı ıı:örmezler. bilhassa yüksek yerlerde ev inti-

Majino hattının derinliği 106 bap ederdi. İşte Serezde de evimiz 
metredir. En alt katta elektrikli bir böyle yüksek bir teoede intihap e
şımendifer isler. Bu tren. bir nok- dilmişti. Merdivenli bir yokuş ara-
tadan dii'erine askt'rleri ve mü- ha yolunu eve raptediyordu. Evi-
himmatı taşır. mizin karşısındaki kapı, Müşir İb-

D<>nnlarda bulunan mühimmat rahim Pa•anın konağının harem 
ve obüsler elektrikli dolaplarla dairesinin kapısı idi. Poroydan ı.v
·~ıkarp·a çıkarılır. Borular 50 met- det ettiğimiz gece saat dört rad. 
re derinliktedir. Ve merkeze te - delerinde bu yolruşta.a çıkıyorduk. 

Feneri ele almak bana dii tıl.. 
Eve girdiğimizde bir taraftan hi.a-
metçiler meze \'e tep>iyi hazırlı
yorlar. Çalgı<ılar da calgılarını ,._ 
kort ediyorlardı. · 

Babam ayağının tozunu aldır • 
makla iktifa etti. Çizmelerini biı. 
rıkarmadı. Yarım saat kadar OA
ra Hacı İzzd Paşa da gelmiş. ,._ 
henk tam olmuştu. 
Ko~udu gelen hanımlar evde. 

ki kızlarla kapı arlaı.ından Paki
xenin rakıslarını seyrediyorlardı. 
Ser~ hayatımın bu kanlı, ateşli 

deHelerine ait hafızamda nakşe
dilen en vazih hatıra ilinı met
ratiyete ait olanıdır. Zaten ond ... 
sonra da babam Edirue valiliğina 
tayin edilmi , bu >uretle de Serl!'ll 
hayatına tabiatile nihayet veril
mişti. 

1907 seneı>i evabirinde Hacı b
zet Pa..."" L.tanbnla çaiıırıJm~ ye-· 
rine Kaş.it Paşa merhumun mah. 
dumu Fahri Paşa redif kuman • 
danlığına tayin ediloı4ti. B.ir &e
ce seliımlıkta birkaç rabit toplaA
dı. Babam pek geç Fahri Paşa iı. 
eve geldiler. O gün evimiz sanki 
bir ölü oda ına benzi)·ordu. Evia 
içinde çıt bile voktu. Babam ki~ 
senin ;\·u.karıya çıkmaması ltiza
munu emretti ve hepimiz yarım 
saat kadar olduğumuz yerde kal
mağa mecbıır kaldtk. 

Bililıare bu ı:e.:enin Fahri Pa. 
fllllJ.D İtti.hat ve Terakki Cemiye
tine tahlifi merasimi gecesi old .. 
pnu anladım. 

1908 temmuzu bidayetinde aa
nem birdenbire Selaniğe hareket 
etti. Birkaç giUı sonra da babamla 
biz Demirhisara hareket ettik. Elı;.. 
seriya bir haftadan fazla kald.p. 
mu bu yerde ba sefer iki gün kal
dık ve hemen Petriçe hareket et. 
tik. 

• 9 temmıı:ı: 1908 günü bir fevb
Iadelik vardı. Babamla kışlaya ır• 
tik. Zabitana nntultlar irat edil
di. Gariptir ki kaymakam ortada 
göziikn } ordu. Hükünıete av • 
de•Ptnı•de babam bir çok defa1-
telgrafhaneden çağırddı. 

Fak:ıt en muazzam ııuru Çin -
Jiler yapmışlardı. İsanın doll>uşun
dan üç yÜz sene evvel Moı;ıolla- ı 
rın istilasına mani olmak için 
·Seddicin• denilen 9UrU vaptılar. 
Bu seddin boyu 5,000 kilometre irli. 

lefunla baülıdı. Uşak elinde fener önümde· gidi • {Deı•amı t'flt") 

Maüno hattının bütün kulele • yordu. Babam her yüz veya elli l·------..... -;.;.;.;,;~,;:.;;;ı:... 
Büyük bir kınını mevcut olan 

•Seddiçin> in yüksekliği 8 nretre, 
kalınlıilı 5 metre idi. Her 75 met
rede bir müstahkem kule va!'dı. 

Daha sonra Romalılar birçok 
surler, kaleler yaptılar. İmparator 
Adriven. büvük Britanyayı zan -
tettii!i zaman, si:mal korsanlarının 
tecavüzlerine karsı koyabilmek 
için şimdiki İnl(iltere ile İskoçv~ 
nın etrafına 100 kilometre ı.ızun -
luinında bir sur yaptırmıştı. 
Romalılar, 2000 sene evvel ha

kil<i bir •Maiino batı.. yaı:ımı.ş • 
!ardır. Bu müstah:lı:em hat Kolan
.vadan başlı yor, Ren sahilini taıkip 
ettikten sonra Mayense ııeliyw, 
oradan da Tuna ne.;rine kadar 
uzanıyordu. 

J ermPn U.tilaonna kal'$! yapılan 

rinde, dehlizlerde, 'bürolarda eleık- adımda bir duraklıyor, bastonuna 
trik ~alar vardır. Boi!ucu ,ıııız.. dayanarak Tevfik beye bir kaç liı
lerin ı-irmesine mAni olan kuvvetli kırdı söyliverek dinleniyordu. Yo
bir hava nesreder. kuşun tepesinden bir fener daha 

söktü. Bir sürü kadın ~üşir Pa-
Askelerin sıhhatini muhafaza şanın evinden çılı:ıyorİardı. As 

i~in her •0~ düşünülmüştür. Ele&.. sonra birbirimize epey yalda, -
trik fırınları. eeni< vataklıaneler, tık. Kadınlamı adedi on kadar 
hastaneler, banyo ve ~ salon • vardı. Ekserisinin elinde atlas kı
lan. kütüııtıaneler, oyun salonlan, lıfl.ara sarıJınış büyük büyük pa.. 
ilah... ketler vardı. Tam lı:aqılaf1.11e.a: 

Majino hattının önündelti ~ Kadınlardan biri kelimeleri yay• 
~a dtkenli tellerle örülmüş, ta1* • rak ve ağzında genişleterek: 
lann ilerlemesine mini ohnak için • - Güzel paşam sefa ııeldin.. deA 

iiz binleree demir ntT dfldmn.- Sesinden hemen taıudun. Ba 
tir. . rakkase Pakize idi. Arkamıdald 

Met-halinde ~ kelime yazılıdar: sürtı de takımı idi lıi ellerindeld 
GEr.İLEMlEZ!.. paketler de çalplnı idi. Sera lap
Evet. beilri hakikaten ~ile • · tileri ralwlan ve çaJcı takıml9 -

medl. Yalnrz arkadan çevrildi. ııu- riWı meşhurdurlar. Gtbelleri rak
fe<lilen o kadar emek ~ ııara kaseli.lı., çirlıinleri ele plg1alık • 
.mahvoldu. Bir vatan da beraber_ derler. Der ratte-m lı:a:ul1 çal.-

Beyoğlu birinci sulh 
hukuk h~kimliğinden: 

Hazinenin Bevoillunda Valide 
c;eşme soıl<abı>cta Sürpilı: aleyhine 
actıitı davada: Müddeialeyh &ir • 
pij!in ilıınetdhuıın mechuliv~ 
~ile müddei vekili vesaik v.
rer$ ıııYaP karan teiıliı'fuıi iste
m;. ve mabk"'l'M":e rnüddeiale}'be 
on beş 0in müddetle iliı.nen ııın. 
karan teıbliiine karar v~ oi
dui?lmdm mubakeqyo l!ii.nü olaa 
29/l/94f saat 11,30 da mahkem~ 
bm:&t ven bilft!k1le ırelmeni7 m9 

ameleli avaıı kıırKı malrmım• 

kaila olmak üze« ilin olıunur. 
.940/10 
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Açık eksiltme 
Orma~ ~kültesi Abm Sa hm Komlıtwu i 

Ba§kanbğından : 
c,..: Miktarı . Muh-me• tutarı 

Ura Ku. 
;5e-.,ın 1600 Litre 1541 25 

fBelediye aatış rıya tı olan litresi JS kuruııa 25 S . naltl:iye 11,) 

Muvııldtat teminatı : ı:M liradır. 

Thale; 31/'1/194.0 Çarşamba saat ıı de 

1 - Bjjyükılere Bahçeköyünde bulunan orman Fakültesi içiiı )'\lbncla 1111<
dan yımlı benzin b ir prtna me ile açık eksiltmeye konul.muatur. 

2 - Eksiltme İat. Beyoğlu Ll3eler muhasebecillii dairesinde ll/'1/1940 çar
fUllba ctıı.ü saat 11 de yaptlacakt.ır. 

a - İşUra: eanek jstjyenlerin ..,,;nat makbuı.ile belli sün ve aaatte lı:amis
JODa müracaatları ve 2490 IOJ'W kanundaki evsafı haiz olmaları IAzımclJr. 

4 - Şartnameyi ıörmek ve alınacak benzin evsafını llirenmek ~ 
Bliy(lkdere Ba1ı9eköyündeki Orman Fakültesine müracaaUa:rı. 1181 

Devlet Demiryollan ve Limaalan İfletme 
U. ldarai lli.aları 

Muhammen bedeli 1140 lira olan 1800 lQ. 2 m/m kalmlıiında kursun levha 

(12/1/llMO) Pazartesi günü oaaı (10,30) on buçukta Haydarpauda Ga:r binası 

dahilindelti llr::orniııyon tarafmdan açıl< elı:s!Jtme usulile salın alınacaktır. 

Bu işe cirmek ı.tiyenlerin 85 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat "" kanu-
lltın t.87in •ttiii .....ucıe birlıltte eksiltme gunü saatıne kadar komlayona mü
-tlan lAzırııdır. 

!1u işe alt prinameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (6631) 

lstaobul Bölge Saa'at Okulu Arttırma ve 
Ekıiltme komisyonuadan: 

Nnl Mık. Mu.F. Ekılltmenin il. Te. 

ls~anbul 2 nci tcra-,. 
meAlUflucundan : 

iDmemttin t'l/'ı034 No. lu doa'!>aj 
fle ma1ıcızz oa., bu kere parava 
QeVrilmesine karar vailen ve HE!'f
be.ıiadıı.rta Hamam sokak 25 No. lu 
ftde haltlar \'e odia takımları ve 
aynalar ve saire ev eşyasının 1 inci 
acık arttırması 30 /7 /94fJ da ıa!ı. 

ııünü saat 15 den 16 va kadar ifa 
Q;!ilecektir. ıBu arttınnada mahcuz 
etr.ra muhammen dejierinin % 7li 
ini bulmamı!ı takdirde ikinci açı.it 
arttırması 6/8/940 salı '1fınü ayni 
saatte ve ayni mahalde ifa edile -
cektir. Alıcı oJanların muayyen 
ıain ve saatte haz.ır bılunacak me
muruna müracaat ederek almaları 
il8n olunur. 37/4034 

İstanbul Asli.Ye Birinci Ticaret Mah
kemesinden: 

Adriyatika vapur kumpanyasının 

Adriya vapuruna Triyesteden tahmil 
edilip 6/6/939 tarihinde İstanbul lima
nına vürul eden R. S. Marka ve 4M8 
No. lu madeni eşyaya ait mezktlr va-
pur kumpanyası taratından munına ve
rilmiş olan Konşimenl<> zayi olduğun.. 
dan iptabne karar verilmesi İstanbul .. 
tla Rızaj)aia yoku~unda 33 Mo. lu ma
tazada mukim tüccardan Raşit Sevil 
tarafından arzuhal ile talep ve konti
mentonun blmHi bulunduğuna dair 
veeika ibraz edilmiş olduğundan Tica 
ret kanWlunun 638 inci maddesi mu-

Bursa pirinç 

Nohut 1 

K. Faau.iya 

Ku. S. T. G, S. U. Ku. 
ırooo Q. 31 

700 > 18 

' 

dbince z..iyaı iddja olunan konşimento 
itimin elinde ise 45 gün içinde malıke-

\ 

meye ibraz etmesi ve ibraz edilmedil'i 
takdirde bu müddetin hitamında ipta

l line karar verileceği ilAn olunur. 

IOOO > 12 
Barbunya 600 > 15 

lfNO İKRAMıYEuau 
1 adet 2000 liralıl: = 2000.- li11 
3 > 1000 • = 3000.- • 

400 > 
IOOO > 

Bir komprime hayat karşılığıdır y: =~ 15 

40 

ZA Yi - Silivri Selimı:ıasa köy 
mektebinden aldıitım şe.hadetna -

~ ( meyi kaybettim. Y eniaıni alaca -

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesaplar 

6 • 500 • = 3000.- • 
12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 

En .._ 2B1l"aUda 9ize en biryük }'ardımcıdır. 
Sebi, a:ıdaı, lezzet Ye nefaset bMımıMMı tatmin e<Üci mahiyeti ft 
' :rübek evııen b&iroir. 

Jlercimek, bezelya, bu~ wsair QOl'bilik ~ 
her yerde bulalbilirsiniz. .... ' ~ • 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
a :NURİ CAP A "' J - J ı_.1 .ı J Kuruluı tarihi: lt15 

Erzurum Defterdarlığından: 
1 - Alkale kazasıDda yenid<!ll yapılpıoolrla olan h4k1lmet konabnın .11678> 

.._ ııo ımruı lı:esif bedelli Jkmali lııılaatı Jı::apalı zarl uauııı. lonıHo eününden 
.,.. eu c20> etin müddetle *s!J+me.Te ÇlkarılmJftır. ..,,. 

1 - Elı:alltme 'ISl/7 /IMO puarteoi cQbÜ ııaat en tl.örtte clb vl!Ayet hilldtmet 

~ lç!Dde Doöordarlık odaaıncla lıııplanan Joomiqon ıaratmclan yapılacakı.r. 

1 _,; Kuvlr:lı:at - (1251) lira cliO> kuruıtur. ·'-"''~ 
' - İateklilerln elı:liltıı>eye (irebllmeleri için ihale ıtlnünden c8> sün evvel 

tı8bet: makamına il't.ida ile milracaat edip komisyenu mahsuıundan ehliyet ye

llltalan allnalan JOzımdır. .p; 

J - iatekıııer bu ite ait bilQmum ı..ıını evrakı Detlerdarlıtta Teya nafıa 
.ııatrllltond• olı:u;ratıWrler. ~- il""! 

1 - İııleldilerin ~ ,.....ıı etin .,. .. u. komisyona mOracaatlan llAı:ı 
.... ur. 

İstanbul Deniz Küçük Nakliye 
Esnafı Cemiyeti Umumi Katipliiinden : 

· Ticaret VekAletl Celile.inden verilen emire imtiu.leo 
eemiyetimiz idare heyeti'oln yenileameıi için 25 ve 26. 
7. 940 pertembe ve cuma günleri cemiyetin Galatada 
Yağk•panı Pertembepazarı caddeııinde kiiin Kaaap ha
Jlllldaki merkezinde umumi intihap yapılacağından bt:!tila 
an•fın 11hh•t ve ehliyet cüzdanlarını hamilen mezkô.r 
Aünlerde eaat l O dan 16 ya k•dar reylerini kull•amak 
here gelmeleri rica olunur. 

No. 115 

Gürültüler arasında 
Cemi istemekten 

Yuaıı: M. SAMI KABAYEL 

Macar Kralı da Sultan 
f arig olmuyordu 

Fransız kralı, Türk elçisinin ııöz- ı 
lerini kemali dikkatle cliııledlk -
... ııonra, ıu eevabı verdi: 

Şehzadenin Papa tarafına tes
limi Türklük için mıuırdı. Çüakü 
Papa, şehzadeyi alet ederek hıris
tiyanlığı tahrik edecekti. - Padi..,h hazretlerine saınlıııi 

.,.kkürler ederim. Bu meseleyi 
aun uıadıya müzakere ederek ce. 
wp vereceğimi viideylerim. 
Fransız meclisi, kral Şarll din

lledi. Türk tehdidi büyüktü ve mü
lıbııdi. 

Meclis, iki kısma ayrıldı. Mecli
.ıa bir kınnı Sultan Beya:ı;ıdın fi
lı:irlerini kabul etmek taraftarı ol.._ 

Napoli kralı Fenanın elçileri de 
mıplı.tan açığa Türklerle beraber 
iıoıreket ediyorlardı. 
Fransız meclisinin bir kısmı 

ftrklere ve Napoli kralına hak 
wırmişlerdi. Difer bir lwnu da 
!111le aöylüyorlardı: 

- Türklerin tehdidine ehem -
illiyet vtrmeyiniz!. 

Kedisin münakaşalarına Papa. 
- marahhasları da dahil oldu -
... l'tlünakaşa büyüdü. Mecli6 iki 
taraflı oldu. 

8utWl Beyuıdın maksadı bqb 
• !Sahzadeyl Fraoada bıraluırnk 
~ oevketmek is1iyordu. 

• 

Fraasız meclisinin muhalif ka
lan lasm.ı ille şehzadenin Papaya 
teslimini talep ediyorlardı. 

Türklerin Kammame kilisesini 
teslim edecekleri vaitleri gülibıç
tür diyorlardı ve: 

- İnsan elinde olmıyan bir feYİ 
nasıl verebilir? 

Diye alay ediyorlardı. tiııte de 
ftlllları iddia ediyorlardı: 

- Sultan Beyuıdm Mısır Sul
tanına plebe çalması miimkün 
değildir. Ordusu ve donanması 
Mısırlılara son hareketlerde biqey 
yapamamıştır. 

Meclisin muhalif olan azasın • 
dan biri de: 

- Eğer şehzade Cem, atıl bıra
kılacak olursa intihar edeceğini.. 

İddia etti. HaJd:katen Cem 9ul
tan atıl bırakılacak i>hırsa. lntfhu 
edeceğini Fransa hAkfuııetine bll
dimılıti. 

.Münaka411 lıilyüdü, iş uzadı.. l'a
bt lıiWla lııu.Qlara fll.."nıea. J'ı.;&a-

K. Ç. üzüm 500 > 25 :168 rı "'4ı1l1r:: bmdan eskisinin hükmü yoktm. 
K. İncir 

Un 

İr. Makama 
İrmik 

Şehriye 

Pirinç unu 

6alıun 

Zeylinyai 

z. tanesi 

Salça 

Tuz 

Kuru soiian 
Yumurta 

Patates 
B. Peynir 

Süt 
Yoğurt 

K. Yoğurdu 

Dağlıç eti 

Şade ;yaj . 

s. Ekmek 
.... .. 

100 > 22 

l008 > 16 

900 > 28 
200 > 18 

200 > 28 

200 • 22 

900 > 35 

800 > 62 

1000 > 23 

aoo > 27 

700 > 5 

aooo > e 
15000 Ad. 1,50 

4000 Ki . 8 

1400 > 37 

2()00 > 15 
1000 > 22 
1000 Ad. 5 

8000 Kg. 52 

3000 > 125 

31312 > 10,f5 

SlfVIJ/ 940 

~ba. 14,1 

81/Vll/ 940 
Çarşamba ış 

3lfVll/ 940 
Çar§amba. 15,5 

31fVll/ 940 
CaIJOm ba. 16 

31/Vll/940 
Çarşamba. 18,5 

' 

188 70 Açıllı:: 

\2 75 Açık 

112 Açık 

281 25 Açık 

240 71 Açık 

İstanbul bölge san'at okulunun 1840 mali 7ılı yiyecek ibti,.acı eksiltmeye 

lrooulmU1lur. 
1 - Eluiltme Caialo&lundo yüksek mektepler muhasebecıliti bınasında yu-

kanda gösterjlen atin ve saatte yapılacaktır. 

2 - İstekliler 2490 numaralı kanunun .istediii evsafı haiz o1acakt.ır. 
3 - İstekliler Ucaret odasının 1940 rılı vesikasını ibraz edecekJerdir:;;.. ;___ 

4 - İstekliler yiyecek şartnamelerini mektepten arayabil1rler. 

Sahip ve neşiryatı idaı. eden Başmuh~ 
ETEM İZZET BENİCE 

BuJdtil yer: SON TELGRAF Matb-

(6089) 

Ha.san ~ Hasan 47 numarah 

l:t!1•n·ı 
11.- Program 
18.05 Dans saati (pi.} 
18.30 Çocuk saati 
19.- Müzik: ÇocU'klar için (ı:ıl.) 
19.15 Fasıl heyeti 
19.45 Ajans haberleri 
~-- Konuşm~ (çiftçinin saati) 
20.15 Müzik (cittçinin saati) 
20.30 Küme ses ve saz heyeti 
11.15 Serbest saat 
21.30 Radyo gazetesi 
21.45 Radyo salon oııkestrası 
22.30 Ajans haberleri 
22.45 Radyo salon orkestrası 
23.- Ca:ııbant (1>1.} 
23.25 Yarınki ı:ı~ırın 
23.30 Kapanış 

1559 Hicri 1356 Rumi 
CemııziyeUUıir Temmuz 

10 3 
1940, Ay 7, Gün 198, Hıdır 72 

16 Temmuz ı?ALI 

Vakitler Vuatl Eaanl 
S.. D• Sa. I>.ı --

Güneş s -42 9 02 
Öjile 13 20 .. 40 
İltindi 17 19 • 39 
Akşam 20 39 12 00 

1 Yatsı 22 36 1 57 
İmsak 3 29 6 50 

ıaz kralı Papaya verdiği ııözden 
dönnıiyecekti. 

Bu gürültüler arasında Macar 
kralı Matyaş, ,ehzade Cemi talep 
etmekten fariğ olmunrdu. 

'(~~HIRSIZ KiM?!~J 
Hatta Macar kralı alelacele bir 

memurunu Parise yolladı. Gürül
tülere d,hil oldtı. 

Macar kralının memuru ,ehza
denin Papaya tesliminden dolayı 
tikiyet(i bulunuyordu. 

Macar ekisinin talepleri Türk 
elçisinin arzularına külliyen mu
halifti. Macaristana teslim olu -
D11cak şehzade, Rumelinde Türk
lerin başına bela kesilecekti. 

Napoli qalı tarııfından ve Türk. 
]er tarafından Fransız aaray er
kllınıoa müthiş hediyeler verili • 
yordu. 
Pavanın züğürt elçileri bu bedi

' yeler karşısında kUl'U bir propa
pntla lılbenliğinden başka bir -
ıe;re malik değillerdi. 

Bu gürültüler olurken Sultan 
Cem .Marsilyaya ve oradan da Tu
lona gelmişti (1489 M.). 

Pariste cereyan eden münaka. 
plar, müzakereler Tulona kadar 
abecliyordu. 
Battı Sultan Ceme Tulonda ıv 

ııiizler ııöylendi: 

- Fnıısız karalı, ıizi eönderdi
cı.ne pipıı.ıın obnuştur. 

Şehzade 1Dt1Ztarip ve hasta ol
~ cihedıe hiçbir şeyle altı
bdar tlejildi. Bütün hıristiyan -
lara !~ordu. 
~ Cemin 'övalyelme 

J:arp fı~ bicyüktü. tkide 
•mıo: "'-w- ..-.> 

Yıuan: Iskender F. SERTELLİ Aşk ve macera romanı: 63 
•- Henüz kat'! birşey .ııöyliye

mem, dedi, bun<lan sonra yapa -
cağım i• şu olacaktır: Gerdanlığı 
bulup size teslim etmek. Bunu ya. 
pıncıya kadar, gözünüze görünıni
yeceKim!, 

Neriman, polis hafiyesine, he
yecanlı bır sesle fl1 malilmatı ve
riYordu: 

c- Cemal beyciğim! Bu ger -
danlık meselesi yüzünden, ıizi 
fa.ılasile rahatsız ettik. Kusura 
bakmayın. Ne yapalım? Zabıtaya 
her zaman en ufak şüphelerimizi 
bildirmeğe mecburuz. Bu.gün de 
yeni bir şüpheli vaziyetle karşı -
laştım , kısaca arzediyorum: 
Şair Şehsüvar bey bugün lııi7.e 

öğle yemeğine geldi. Birlikte ye
mek yiyvrduk. Kendisi, kaybolan 
gerdanlıJ:tımızdı,n bahsederek, e
eer benimle evleıV-rse, Nebahati 
kıskandı.rmak için, bana, o ger • 
danlığın aynini :yaptırıp hediye e
deceğini söyledi Haydi bakalım, 
limdi siz benim yerimde ol:un da 
şüphelenmeyin!> 

Yıldırım Cemal bu ııözleri dik
lra tle dinliyordu. Acaba, ka:ytıo -
lan ,eerdanlı&ı Şehsüvar uu çal -
ıı=tı?. 

Bir zabıta memuru, bu kadar 
ftll:ı bil' şüphe üzerinde durma

. la elbette vameten meoburduo.. 
lf crtm an hıınmıa aordu: 

...._ - Selısüvar ilimdi nerede? ,J 

- Bizde ... Yemek odasında o
turızyoruz .. 

- Ben gelinciye kadar kendisini 
oyalıyamaz mı.sını.z? 

- Hay hay . .. Bekliyorum. 
- İki seat sonr.a oradayım, ha.. 

mm efendi. 
Y>k!ırıım Cemal mühim bir me

ııele ile meş~dü. Fakat, gerdan
lık işi de onun için lbir haysiyet 
ve şeref meselesi olmuştu. Mua
vinine: 

- Azizim, dedi, galiba ressam 
Şekibi de boş:yere tevkil ettik. 
Şimdi, yeni bir hırsız çıktı. 

Muavini ha','2'etle sordu: 
- G"rdanlık bulunmuş mu?. 
- Yok canım. Sadece bir şüphe. 

Flakat. ötekilerden daha kuvvetli 
bir şüphe. 

Yıldmm Cemal, işlerini mua -
vinine havale ederek: 

- Ben, Göztepeye gidiyorum, 
dedi, gittii?im yeri biliyorsun ya. 
Acele bi: iş Ôlursa, bıına köşke te
lefonla bildirirsin. 

- Peki, üstad!. 

* "Ben bir saksagana 
aşık olmuştum . .!,, 

Hcri;uın, Cemal beyi telefonla 
- tepeye ~ eonra, ya
~ yemek odasına döndtı.. 

- AtfeGenıiııiz, Sebaiivar !!.ı;y! 

iKRAMiYE PLANI • 
'15 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşideler: 1 fU)ıat, 1 mayıs, 
1 ııfustos, 1 ik.iııciteşrin tarih
lerinde yapılır. 

Fiat Murakabe komisyonundan: 
9 numaralı nan J 

4/7 /1940 tarihinde n<1rolunan 4 numaralı l!Anda her nevi manilatura .... 

mevcudunun 15 temmuza kadar bildirilmesi istenilmişti. Bazı perakendec~ 

kendilerini bu il.Anla alAkador ıörmedikleri anlaşıldığından terziler de dahli oı• 

malt üzere, l<>ptancı, yarı 1optancı ve perakende<>! bilumum manilatüra satanlarııl'. 

ellerindeki malların mi.ktannı ve nümunelerini gösteren birer beyanname taaıC 

sim ederek 20 temmuz cumartesi eününe kadar mmtaka ticaret müdürlüğilna 

'Hrmeleri lüzumu tavzihan ilAn olunur. c6174, 

Beyoğlu Vakıflar Direktörlüğü İlanlara 

Mub••aıen kıymeti 

Lira Kr. 
400 - Tophanede Kılıç Alipaııa mahallesinde eskl Sirkeci iskelesi yeni Alto 

paıa medrese ookaiıında "1ki 46 • 48 • 50 - 52 - 54 - 56 yeni 2 - 1 

8 - 10 - 12 No. lu arsanın tamamı 

107 50 Ortaköyde eski Değirmen yeni saatçi sokağında eski 15 ;yeni 4 Ntı 
Ju arsanın nısı! hlıses.i 

44 50 Ortaköy jjçüncü orta IOkajlnda eski 21 mükerrer No. lu arsan,. 
tamamı 

Yukarıda yazılı ıayri menkullerin millk.iyeUeri ı>e§in para ile satışı on bel 

eün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıatır. İhaleleri 17/7/840 çarşamba cUnll 

oaat on beşle ;yapılacaktır. İsteklilerin 1üzde Yc<ti buçuk pey panılarile akan{ 

mahlfil:it Jıcalemıne mtiracaaUarı. (5598) 
~~~~~~-~~~~~~~---~-~~~~~-~~-' 

BASİT RİZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

16 temmuz salı ırünü akşamı 
'Bakırköy Miltiyadi bahçesinde 

.Ü\TEY BABAM• 
vodvil (3) perde 

Yemek arasında alınacak bir ilacım 
vardı .. yatak odamda unutmuşum .. 
onu içtim. 

Ve yüzünü buruştura~ak tekrar 
masanın başına oturdu: 

- Aman ne acı, ne pis kokulu 
bir ilaç ... 

- Mutlaka sinir ilacıdır. Çünkü 
onların hepsi fena kokar. 

- Nasıl da bildiniz. İnsan val
lahi sizden birşey sakhyamıyor. 

- İçi d!Şl bir olan insanların 
hepsi bana benzer. Yalnız benim 
onlara benzeıniyen bir tarabm 
Yardır: Temiz kalblili,llim .• 

- O muhakkak .. Tanıdığım bü. 
tün dostlar arasmda sizin kadar 
temiz kal'l:ılisine, sizin gibi uzağı 
görüşleri kuvvetlisine raslama -
dı:rn. 
Şehsüvar kendini metheden mağ

rur bir insan edasile ilfıve etti: 
- İdeal bir insan deseniz, mü

baliğa etmemiş olursunuz!. 
Neriman güldü: 
- Sadece ideal bir i.nııan değil, 

Ayni zamanda da ideal bir koca .. 
Şehsüvarın birdenbire ağzı ku

lı\klarına vardı: 
- Ne büyük iltifat. Beni adeta 

1&adet deryasında boğacaksıruz!. 
Şu dakikada ne mes'ut ve bahti -
nrım bilseniz .. 

Neriman gölerini süzdü: 
- Ben de öyle. .• 
Ve o gün ilk defa, Neriman, elini 

tıehsüvarın avucunun içinde bı-
raktı. ;, .. .. 
Şehsüvar, masanın üstünde du • 

nn şarap şişesine &01 elini mattı: 
- .Ba%an aol ele de vazife jiir-

~meli. -
Kadehleri dokiurdu. Nerimanua 

1---DOKTOR 

1 
Feyzi Ahmet Onaran 

Cildiye ve zühreviye mütehaasıaı 
Adres: BabıAli Cağaloflu ya. 

kuşu klişesinde No. 43. Tel. 288911 

kadehi ta~tı, şaraplar beyaz keteil 
masa örtüsünü lekeledi. 

- Affedersiniz .. Masayı kir !et-
tim amma.. / 

- Ziyanı yok . .. feda olsun. Kıs-
metimiz taşıyor demektir. J 

- Ah, ne ince, ne zarif kadın
sınız siz!. Dilnyada kırk yıl do.. 
]aşsam, sizin gibi kibar ve anla
yışlı eş bulamazdım. Allah karş,. 
ma çıkardı. ı 

- Bana fazla iltifat ediyorsu -
nuz. Maamafih, biraz ben de ken· ı 
dimi öveyim .. Hakikaten bir ben
zerimi güc bulurdunuz!. Rahmetli 
N ebahatin babası da böyle söy - 1 
lerdi .. Bazan dizlerimin dibinde 
inler, bana: cSen benim mabu -
deınsin ! • derdi. / 

- Çok haklı imiş. ];ier sizden 
önce Tanrıya tapmamış olsay
dını, ben de onun gibi huzurunuz
da eğilir ve size taabbüt ederdim!. 

Kadehleri birbirlerinin dudağır 
na götürerek içtiler. ı 

Neriman, ı;aatler geçtikçe, göz
leri mahmurlaşıyor ve Yıldırım 
Cemali telefonla çaJ!.ırdıjiına piş
man oluyordu. 1 

Şehsüvar nezaketi, çenesinin 
kuvveti ve hudutsuz kıımpliınan
larile genç kadına kendini • o ' 
gün - her zamankinden fazla sev-/ 
dirmişti. \ 

Birdenbire bahçe kapısının çın- , 
eırağı çalındı. ' 

Evvah, acaba Yıldırım Cemal ıni 
nlmişti?!. 

Neriman, •imdi, polis hafiyesi
' Din ııelmeınesini istiyor ve raha -
tını.n, neş'esinin .kaçacağJndan eıı
diae ediyordu. IDevamı var) 


