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ETEM İZZET BENİCE 

Almanlar, lngiltereye y 
memiş derecede i 

pılacak taarruzun görül-· 
tli olacağını söylüyorlar 

Hitler'in Almanya ve İtalya nam 1na yapacağı herhangi 
İngilterenin daha söylenmeden kabul etmiyeceği --

sulh teklifini 
muhakkak 

Almanlar italyanınlngiltereden de Filistini isteyeceği anlaşıldı 
Sovyetler 

Sov)·et - Alman münase
batının zaman geçtikçe z• 
biri dostluk tczahurlerinı 
kaybetmesi tabiidir. 

_l'naa: ETEM IZZl!.T BENİCE 

lli~ünün. beklenen siyasi hadisesi 
, erın lngiltereye karşı yap.ııı:a-
gı sulh taarruzudur. Bu sulh la
:r;ıızunun İstinat edebileceği nok
b~ ar birkaç defa izah ettiğimiz gL 

1 ınuanen olmak lazımdır: 
Ye!-. İngilterenin Avrupadak.i 

nıza.ını kabul etmesi 
ia:--: Alman ınüslemlekelerini 

c~ı 

Ya~ Nui ekonomisini kabul ve
ombıne etmesi. 

te!un~n .dışında tahdidi teslihat, 
de ,.: eslibat "e saire gibi şeyler 

B evzuu hahsolabilir. 

iUlh: ~a~tlar altında İngilterenin 
ın k a ul etmesini imkıinsu gör

e t b"d· nıcnı· 8 u ır. Belki ve olsa olsa 

bA beı netıceye varacak olmak ile 
.ra r b' labT H ır sulh kımıldanınası o-
kı !" erhalde, harp dev.om ede.

~~ tır \'e ancak bugün .. dun)'.aya 
iUUın olan zıılmet ve nuhu•etı her 

ş~ye rağmen harp tasfiye cdecck
tır. Sulh taarruzunun nıenfı neti
ce vermesi karşısında da lngiltere 
adaları üzerinde, imparatorluk 
ınustenllekeleri ve Akdenizde har. 
hın şiddet bulması ihtimali çok -
~ur. . Harbin bu safhası hnbalde 
atı nctıceyi bir an önce istihsal 

gayreti ile ~ımdiye kadar görülen
!trın en kanlısı, en müthişi ve en 
aıırrpk3.rı olacaktır. 

llunu önli)·ecek tek çare Alman
Yanın Avrupa kıl'ası üzerinde ka
tandııı;ı zalerlcre mağrur olmak
""" makul sulh şartları tekli{ et-
nıeMdır l•te lb .. 'd' . . d b . · .., ' su umı ı uzerın e 

u ıhtımaller ve bu mütalealH 
Hrdcdilirken günün bir bakımdfn 
~n Şa)anı dikkat vaziyetlerinden 

1 
ırıs. de Sovyet Rusya • Almanya 
nuna~cbatının iJk zam-tnlaraki 
~~~saıı . hauH günden gıine kay-

1 mc-. etrafında verilen haber • 
erdır. 

5 
So, ~et Ru•ya - Almanya müna

chatının gunden gune htr t'' I" 
nıu" t 1 uru 
u ~ aı ıa\a\1 ve zahiri her türlü 
t·osthık tezahurlerini kaybetmesi 
dabııdır. Bunun sebebi de aşikar 
ır: A\rupa kıt'a ına huknıetmek 

"':Lı3'etı~e J•ren bir Almanyarun 
~1 rttckı butun koz ve ihtlıasları

cr~araf ettikten sonra tevcih 
•dcrc~ı h 1 · •tırak er ur u husumetin hedefi 

S ve anrak Sovyet Rusyadır 

ıd O\)ct Uus)a bunu idrak et . • 
o ugu ıçi d k' mış 
ha l'ulon n ır ı, Almanyanın da. 
rın ya) a saldırması sırala -

da kendi emnıyet ı· 
na•arı dıkkate 1 kve se amelini 

a ara tedb' im 
)a ba~lamı~ ve Polon ıra ı
rıya ışgal ettı. i . ?'ayı yarı ya
•lrateıık nokt f gıbı Baltıktaki 
luumhı gorm~~~~ı d':ı eline almayı 
liuko,inanın i~gall.d ':ı"•ub~a ve 
bu tedbirler cumlesi~d ahda. zıyade 
ni en ır. Em~ 

Yet ve strateji bakımından S 
Yet Rus)a b t db' 1 ov
elbette k' Al u e ır eri alırken 
nomik ı manyaya karşı eko
le bı.r ~:;:-dını.lar1nı da hezletmek. 
•dır. lllıba tar ıınsake gitmesi tabi- j 
lere kar Yet Almanyanın Sovyet
garptek1~1 ıı:osterdiği uysalhğın 1 
edinciye k';.'~\a{fakiyetini temin 
kardır. Bunua~i~evaı_n edeceği aşi- 1 
Jianın bile bile n hır So,Jiet Rus- ' 
\'~ hasmı Alman7~stakbeJ rakibi il 
dırmesi ve her b (' kuvvetlen -
nıesi beklenemez a •;;dan besle - , 
ordusu sahadan 'çek·~~~· Fran•lZ • 
Alman) a i i ı ıkten ve 1 
b. k ç n garpte doğu ecek hiç 
ır uvvet kal d 

,..-\--

Fransadan İngiltereye en yakın sahilleri göste ·ir harıta 

Afrika cephelerinde İtalyanlar 
büyük taarruza geçeceklermiş! 

Nevyork 11 (Hususi) - Bitle
rin bugün yarın Rayiştag'da bir 
nutuk söylemesi beklenmektedir. 
Belki de cuma günü söylenmesi 
muhtemel olan bu nutukta Hitler 
İngiltereye bazı şartlar dahilinde 
sulh teklif edecektir. Bitlerin nut
kunu söylemeden evvel, Berline 
gelecek olan Kont Ciano ile yeni 
bir mülakat yapacağı zannedil -
mektedir. Çünkü Bitlerin lngilte
reye yapacağı sulh teklifi, uyni za
manda İtalyan amaline de tercü
man olacaktır. 

Musolini Alman sulh şartların. 
dan haberdardır. Ancak bazı nok
talar hakkında görüşmek üzere 
Hariciye Nazırını Berline gönder
mektedir. 

Mihver devletlerinin İngiltere
ye teklif edecekleri sulh ~arllan 
Avrupa politikasının yeniden tan-

~ 1 
'1 

1 

zimi, harpten evvel)d Alman müs- cüphe edilmemektedir. Çörçilin 
lemlekelerinin iadesi, denizlerde son nutku da bu vaziyeti ifade et-
seyrüsefcr hürriyeti ve Avrupa mektedir. 
ekonomisinin kalkınması ile ala - Sulh ültimatomu verildikten 
kadar.fır. sonra, rcd cevabı alınır~a, İngilte-

İtalyan kaynaklarından gelen reye karşı büyük taarruz ba~lıya-
haberlere göre, İtalya hükumeti de caktır. 
sulh şartları arasında Filistinin hL Alman -11ehafilinde söylendiğine 
mayesini üzerine almak hakkını göre, şimdiye kadar Alman layya-
muhafaza etmektedir. relerinin ingiltereye karşı yaptığı 

Fransaya teklif edilecek sulh akınlar. hazırlanmış olan büyük 
'8rtları ise evvelden hazırlanmış taarruz bakkmda en küçük bir fi-
bulunmaktadır. ' kir bile veremez • 

İngilterenin, mihver devletleri- İn11iltere, Alman laıırruzunu 
nin bütün şartlarını reddedeceğine IDeramı 3 üncü sahifede) 

Para vermediği için bir 
çocuk anasını vurdu 

Yenişehir de Tevfikbey sokağın ı 
da 40 numarada oturan Vasil oi!lu 
10 yaşında Hıristo annesi Mandal
yadan para istcmis fakat: o/ilunun 
mütemadi para taleplerinden bı -
kan Mandalya, bugün para vere
rniyeceliini söylemiştir. 

Vasi!· annesinin bu cevabına çok 

kızarak yaşından umulmıyacak bir 
nankörlük ve çeviklikle ekmek bı
çağını kapıo zavallı kadıncağızın 
üzerine saldırmıs ve annesini ba
caiiından aliır surette yaralamıştır. 
Nankör evlat vakalanmıs: varalı 
kadın Beyoğlu hastanesine kaldı
rılmı~tır. 

ASK.ER ... GôZILE; cDliitlu 

fngiltereye taarruz arifesinde ..• 
Amerikanın iyi haber alan me

haf!line gelen malilmata nazaran; 
Alman ordusu b~kumandanı Ge
ncal Bravçiç ile, bütün Alman 
kuvvetleri ckanıharbive reisi Ge
neral Kaııtel arasında mühim bir 
kanaat ihtilatı varmış. Bu ihtilaf 
lngiltereye yapılacak taarruzun 
muvaffak olup olmaması vüzün -
den çıkmış .. 

marnla heveti arasında. Gencal 
Kaytel kadar bila tereddüt veren 
yokmuş, diııorlar. 

Btınları bildiqimizden İnqiltere
ye karşı ııaı:ıılması mevzuu balıs 
hücuma taraftar olanın başkuman
dandan ziııade erkanıharbiııe re -
isi olduijıına hükmediyoruz. 

Acaba hanqisinin fikri kabul e
dilecek? Bu male cevap vermeden 
evvel, Almanııanın bu harbi bitir
mek üzere taarruzdan qayri neler 
yapabileceqini düşünmek lüzımdır. 

man mü b kı, Sovyet - Al- •----..-= .. -'ı 
Bu itibarlad:'a .ıl•tan sonra. 1 

nase atını ciln t"k 
dustulk tezahurle . d geç ı (~ 

Bu iki kumandandan hanqisinin 
taarruzdan çok şeyler umdu<)tmu, 
yani taarruza taraftar olduqunu 
bilmiyoruz. Her halde taarruzun 
muvaffak olamaması ihtimallerini 
ileri süren başkumandan olsa qe
,.ek. Çünkü erkıinıharbiye reisi 
General Kaytel pervasız ı>lıinlara 
düşkünlüğü ile şöhret kazanmış bir 
asker olarak tanınıyor. General 

Almanların Britanva adalarına 
taarruzu bir tehdit qibi kullana • 
rak son bir sulh teklifinde bulu
nacakları söııleni11or. Her halde 
Hitleri bıı son teklife mecbtır eden 
sebebin emııiııet ettiiii iki ktıman
dan arasındaki fikir ihtilafı oldu
<)u da tahmin edilebilir. 

Ji ardımla da rın en v .. maddı 
beki kr . n .uzalı la ır ııor" ek "e 1 

eme ) erındc olur. 

Hı tJrr!n rn!h teklifini hic de kabul 
cılccrı:i zaı.u..dllmlyen İnıı!!;.. 

tia vekili ör il 

j 
Kaytel'e göre, muvaffakiyetin baş 
şartı taarruzdur, Her ne pahasına 

1 t't: ;,er ne Stıretle olursa olsun ta
TTUZ ef'1nek kar rını A nıaH 

Alman kuvvetlerinin sevk ~·
idaresinde $imdiye kadar tam bi1' 

EN SON DAKİKA 
Baltık memleketlerinde Sovyet nizamı kuruluyor 
Nevyork 17 (Hususi) - Yeni Le-1 lementoları yakında Sovyet RusyaJ' dilmesi için içtimaa çaj:ırılacak • 

tonya, Estonva ve Litvan\·a par- modelinde bir ana yasa kabul e- tır. 

Ruzvelt'in namzetliğini koyduğu bugün belli olacak 
Nev)·ork 17 (Hususi) - Ruzvelt 

Cumhurreisligıne yeniden namzet
Jıi!jni koyup koymıvacai:(ı hakkın
da hiçbir şey söylememektedir. 

rat kongresinin faaliyeti hakkın

da dalına haberdar edilmektedir. 

!iğini koyup kownıvacağı saatten 
saate belli olacaktır. Belki de bu 

Fakat Ruzveltin yeniden beş se- husustakı kararı dün akşam Si -
Rtızvclt şikagoda toplanan demok- nelik Cumhur Reisliğine namzet- kagodaki kongreye bildirilmiştir. 

İngiltere, Suriyedeki Fransız tayyarelerini istememiş 
Londra 17 (Hususi) - Britiş 

Unayted Presin ,·erdiği maliımata 
göre, Be.vrutta salahiyettar bir 
makam sahibi Suriyede bulunan 
Fransız tayyarelerinin yerlerinde 
kalacağmı ve bu tayyarelerin Al-

Köpeklerin 
parçaladığı 

genç kız cesedi 
Gelin olacak kızını 

kementle boğan 
hain ana 

Kalpsiz bır ananın işlediğı tuv
ler ürpertici bır cina"et hadisesi 
İzmıtte bir tesadüfle mevdana çı
karılmıştır: 

İzmitın Çarmıklar köyünde otu
ran bir kadın: evvelki gün köyün 
bir samanlığı yanından ı:ecerken 
birkaç büyük köpcttın samanlıktan 
yalanarak çıktıklarını ve bunlar
dan birisinin ağzında da insan ko
luna benziyen parçalanmış kanlı 
bir kolun bulunduğunu has,·etle 
görmüstür. 

Cesur kadın bunun üzerine he
men samanlıi\a girmiş ve evvela 
müteaffin bir koku, sonra da kor
kunç bir manzara ile karşılaş -
mıştır. 

Samanlığın kuytu bir kösesinde 
toprakları eşelenmiş bir çukur 
içinde, baş, kolları koomuş bir in
san cesedi bulunmakta ve iki kö
pek mütefessih et parçalarını çe
kiştirerek, dışarıva çıkan arka -
<!aşlarının yarım bıraktıkları işi 
tamamlamaktadırlar. 

Bu dehset verici hal karsısında 
duyduğu heyecanı aüdükl~ vatıs

( Deı-amı 3 üncü sahifede) 

Hususi otomobillere 
verilecek benzin 

Benzin sarfiyatmm tahdidi hak
kmdaki yeni proje koordinasyon 
he;ı:etince tetkik olunmaktadır. 

Onümüzdeki günlerde tstbikine 
başlanılacak olan bu projeye gö
re büvük hususi otomobillere haf
tada 4 şişe, küçüklere ise 2 şişe 

benzin verilecektir. 
Tek numaralı taksiler bir gün, 

çift numaralı taksiler de ertesi gün 
işli,vecekler ve benzini vesika ile 
alacaklardır. Otobüs, kamyon ve 
kamyonetler için de proJede hü
kümler bulunmaktadır. 

Yeni bir plaj İturbanı 
daha 

Florya plajına dün akşam yı -
kanmağa giden Ahmet ve Hasan 
isimlerindeki iki gençten Hasan, 
sahilden aç.ılarak boğulmuş, Ah
met baygın bir halde kurtarılmış. , 

manlarm ve yahut İt,!'l,vanların e
line gecmek tehlikesi mevcut oL 
madığını söylemiştir. Yarı resmi 
surette bilclirildij?ine göre, bu tay
J'&reler 400 kadardır. 

Suriyedeki Fransız makamları 

iceriden ve dışarıdan gelecek tah
riklere ve karg.ıısalıklara karşı 
tedbirler almaktad1r. İngiltere hü
kf1metinin. Surivedeki Fransız 
tayyarelerinin te~limini talep et
tiği de tekzip edilmektedir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Tayyare mo
delcilik kursu 
bugün açılıyor 

Gazinolarda 
kahve çay, 

memnuiyeti 
Şehrimizde de paraşütle Çay, kahve sarfiyahüı 

atlama tecrübeteri tahdit i~in tetkiklere 
yapılacak reçildi 

(Yazısı 3 iı.ncü sahi}ede) (Yazw 3 üncü sahifede) 

ÇERÇEVE 

Yeni ihtimal 
15 temmuzda, gumın bütün 

ihtimal ve intiurlarıoa ters bir 
yazı yazdığımı, bir iddiaya gi
riştiğimi hatırlıyorsunuz. (lo
gilterc~ e hücum) isimli bu ya
zıda, yerli ve Avrupalı bütün 
Sİl&Sİ ve askeri sözcülere zıt 
olarak, doğrudan doj':ruya lngi. 
)iz anavatanı üzerine bir Alman 
hareketini beklemediğimı kay
detmemiştim. 

Henüz hiçbir şey be.ti olına
makla beraber, geçen iki gün 
içinde bazı siyasi alametler, ka
naatimi kuvvetJlendirnıiştir. 
Kuv\·ctlenen kanaatinı, a)'ni za
manda yeni ve derin bir şıipbe
;!'e yataklık etmeğe ba~ladı: 

Ne kadar cüz'i olur!Sa olsun, 
İngiliılerle Almanlar arasında, 
ilk defa olarak bir anlaşma ve 
uzlaşma istidadı belirmektedir. 

Bu istidat, sadece şu iki zaru
retten doğabilirdi: 

1- Almanyanm, ister doğru
dan doğruya lngiliz ana vatanı, 
isler İngiliz müstemlekeleri ü
zerine bir harekeli kendisi için 
korkulu görmesi ve uzun bir 
J'ıpratma mücadelesine de hic 
tahammülü olmaması ... 

2- Jngi!lerenin, arhk kı mı' a 
rakiıısiz bir bale gelen !.ln;aı.
J'ayı !ilen mağliıp edemıyece -
ğine inanması ve kendisine ge. 
!inciye kadar bütün bailleri yık
mış ve engelleri de\'irmiş olan 
düşmanını daha fazla sıkboğaz 
etmekten ciddi surette ürkme
si. .. 
Eğer bu iki karşıhklı kanaat, 

İngiliz ve Alman askerı ve si
yasi idarecilerinin şuurunu kap
hyacak olursa, her iki tarafın 
da t:-:a~JI edtceği uzlaşma 

şekli '"rl •ce şudur: 
- Denizler senin. lc:J: ralar be

nim; karalaı- ... en:n. dt...ıiı.ler be
nim olarak dünya efendiliğini 
taksim edelim!. 

Heniiz hiçbir mağlubiyeti, 

davasına karşı ihaneti olmıyan 
Ingiltere, karşılıklı şeref ve hak 
şartlar ile böyle bir uzlaşmıya 
yatabilir kanaatindeyim. lngil. 
tere ancak, maddi ve manevi 
bütünlüğünden hiçbir zerre fe
da etmemek, buna mukabil Al
nıanyanın yarı dünyayı yut ... 
masına razı olmak şartıle Al
manlarla anla~abilir. Bu tak
dirde herşey, Almanların ln
gilizlerden istiyeceği şe)'-Jere, 
Ingilider de bırakmıya raZl o. 
lacağı kudret derece5ine bağlı
d1r. 

Formül: 
İngilizler, kendilerinin kiiçiil

memesi şartile Almanların bü
:yümesini, Almanlar da, kendi
lerini arttırmak ga.)iesıle İngi
lizleri eksiltmemek şeklini, kı
sa bir tarih devresi içiu tasdik 
edebilir. 

Fakat bu formülün unsurla. 
rında, iki taraftan biriuin nah· 
vetinde ıs.rar göstermcsj gibi en 
küçük bir değişiklik oluı·sa, har
bin bundan böyleki safh~sı, eşsiz 
bir dünya hercümercidir. 

Bugün Gayda efendiye gay
da çaldırarak ileriye ııttmlau 
gülünç teklifler, İngiltereJ'i J'O
lunmus kaza benzetici konuş
ma mukaddemeleri, bu havanın 
ilk cilvelerinden başka bir şey 
olamaz. 

İngiltereyi yolunmu~ kaza 
benzetici ilk tekliflerin ruhun
da, onun tavus tüylerini tasdi' 
ve methedici bir eda olup ol • 
madığmı, Bitlerin ilk sözünden 
ınıh"·~r~:.!z. 

i nı;ıltcrc~ le Almanya anlaşır
'"· So\·)<t 1 u. ··a. f':ınsa, İtal
y1ıı1ı \IC' bug:i.inr Kaliar ta ... ! "ye edi
len 1 lic.:iik n..ı 'lctl~r ~ c.uu·1ış 1 fa
kat insanlık öbiir bakiyesile 
şimdilik kıırtulmıı~: anlaşamaz
sa, dün)o·a bir hastan :}ir başa 
kan ve ateşe ho~uhnus olacak 
tır. 



HESAPSIZ 
ATU..IR ın?. 

Anla İlalyan propaııanda-
cıları. Almanlardan daha acemı!. 
Geçen gun, bir İtalyan resmi tel>
liğı bugüne kadar 20 lngiliz zırlı-
1.ı.sı batırdı.klarını söylüyordu. ln
gtlız makamları, bıı ltalvan teb
lığı ılf! çok guzel alay edıyor, dL ı 
yor kı. 
- Bınm 20 zırhlrıruzın ba 1 ::-.ıasına 

imkin yok. Çünkü, İngilterenin 
esasen mevcut 15 zırlı.:ısı ·.u-. Dı
ğer hır tabırle saffı harp gemisi 1 
denen bu har.p vaottalarından 20 
tanesını bırden, İtalyanlar nasil 
batı.nnı.ş!. 

şırdılar. Fakat. AlmanLar, hala 
memnun degil!. 

Acaba ne yapmalı? 
Daha düne kadar Ingiliz garan. 

tisi altında bulunan Rumenler, bu
gün, ingılizleri adeta memleketle
rinden kovuyorlar. 

Allah, kimseyi . aşırtmasın, Ru
menler de şaşırmısi.,benziy~, 

PEKALA İŞ 

OLUYOR!. 

Bu pazar Florya plaılarına g.i
denler, müthiş bır ıhtı.lı.ar hadıse
sile karsılasmı.şlar .. Bir tek so -
yunma kabineoı,nin kırası 55 kuruş 
ıırı.iş!. Halbuki, g~n yıl 35 kurw; 
alınıyormuş'. Işın en garıp tarafı, 

Yahu, bu kadar atmasiyon da 
olur mu'. Madem atıyorsunuz, 

he:>ap ediniz de öyle atınız, barı .. 

, bu plajlan şundilı.lı. belediye işle
tiyor. Yani 55 kuruı;u alan beledi
ye ... 

KABAHAT 

TERCÜMlillE 

Nihavet şu me,uur D. N B. a
jan.>ı vola geldi. Bol keseden at
tıgı, uydurup uydıırup neşrettiği 
sahte Vı:'oıkaların hatalarını tashih 
ettL Faxat, kabahat şimdi de, mü
tercıınlern viıkleniyor. Sözüm ona 
vesik~ların tercumesinde ranlıı;
lık t apı.Jm.; 1• 

An!.;sı ıı, Alman propaııanda
cıla n, kuvvetli mütercimlerden 
mahrı;m bulunuyorlar. Aman, dik. 
kat edır,! Bir de böyle ha~ yap
ınayın!. 

R ITMENU.B 

SA.';ilRDILA& 

Bir havadıse gore, Rumen ma
kamlı.rı, 16 İngiliz gemısini tev -
kil etmişler .. Su hale bakın .. Ru
menler, Almanlan memnun ede

Fena birşey değil, dunya, kar 
dünyast!. _b.yol, beledıye, ne dıye 
plaılara muteahhil arıyor Müte
ahhidin ) apabilecei:ı her_.,,; pe· 
kfilfl yaptyor. işte'. 

O:SLARA Kİ.."\l 

KARISABİLİR7 

Bır otobüs şoförü. bır durak ye
rınde araba fazla bekledıei içın: 

- Yahu, yetişir. artık. ı.:;imize 
yet~elim, dıy<'n bır yolcuyu, bır 
temiz döğmü,!. 

Oh'. Eline sağlık!. Be adam, şo
förün, otobüsün ı~ıne ne karışır -
sın?. Yava> gider, bekler, durur, 
ne yaparsa yapar ... Otobüs (<endi. 
;;inin değil mi?. İcindeki yolculara ı 
ne oluyor1 Baksanıza ~u hLJ: ere bu 
ukala volcuc!an başka hiç kimse 
karı.şıyor mu~ Otobüs, bu ... bil
digi, keyfı gıbi ıııcie.r, gelır .. Kım 

bılmck ıçın, ne yapacaklarını a- Allll~"I RAUF 

r~~------------------.----~---, 

ses çıkarıyor? 

L Avrupa Harbinin içinden ... J 
«Straıburg» _ırhlısı Habisburglarm 

J 
nasıl kaçtı ? j talihsizligi 

Oran limanında l>ulun.uı Fransız 
filoııuadan yalnız •l traı:burıı• 
zu·hlısııun kacmıya muva.f.ık ul
dugu malümdur 

Bu kacıs. bır lesad.Uf eSf'rt de - ·ı 
~il. zırhlı kumand=ın P<.">< ma
hirane vaptııo. bir manevra neti-
CC<iidir. 1 
ıMoaern bır saffı harp eeırısi o

lan Israzburg, şüphe \"Qk kı dt -
iierlerı gibı tahrip olunacaktı. ı 
Mersclkelıır lımanının mahrecine 
Takın bir Yerde demirli ıdi. İngılız
ler alı:':;e baslavınca, İstrazburl! 
muluhc-lede bulunou. Avnı za -
manda demirını aldt. ve bütün 
sur'atile liman<:lan act!dt ve in -
ıtilizlcrin lı.e.sif ate$ı. altına Tolona 
do&u uı;ı,klaşh. 

Temmuz sütünu 
Panste. Cumburıvet meydanınını 

orta;ında bulunan •Temmuz sü

191-l -Oe Saray - Posna<la, zevcesi 
kontes $otcklc beraber katlolu -
nan ~vW:.tuı~ya -.. Macartstan \'c- ı 
lıabdı Ari>dilk f ransuva Ferdi -
nandın oii;lu Prens Ernest Fon Ho
henberı?. Almanvanın DC<"hau ta
haşşüt kararı?iıhmda olmüstur 

Prens, Almanlar \pivanava gir
dıi?i zamna. bıracıerı Dıil: Mak -

~~~::~i:.b~raber tevkıl ve hapis 1 

Habisbur11 hanedanının talıh -
~ızli;?ıni kısaca anlatalım· 

İmparator laksımliven 1867 de 
!Meksikada kurşuna dızıldi. Me -
yer!ıng faciası kahrnmanı Arsıdük 

Rodolf 1889 da ôldü. Arşıdıik Jan 
Salvator 1891 de kayboldu İmpa
ratorıce Elızabı:'t 1898 de Ccnev -
rede katledıidi. 1 

imparator Sari 1922 de Funşal- ı 
daki menfasında can verdı. 

tunu• bronzdan ve 53 metro vük:- -------------
sekli~indedir. 

Bu sıi.tun; 27, 28, 29 temmuz 1830 
da. hurrıvf!tln mudafaası uitrunda 
döı!wen ve ölen •vatandaşlar• na
mına dJkilmisllr. 

&ütunun içerisindeki 205 avat 
merdivenden bir sahanlıl!a cıkılır. 
Buradan. Parisin. büvük caddenin 
Yl! Sen nehrinin, nebatat bahcesı
nin. Pı:'rl3.>ez mezarlıj!ının bir kıs
mı görülür. 

Baslığın üzerir.deki küreve •hür-

riyet ı:>erisı• ııi temsıl eden bir 
heykel koııulmu tur Kaldesı. hev
keltras Barye'niıı meshur ·Tem
muz arslanı• ile ~lJslüdUr 

Sütunun altınclakı ıkı mahzen
de, termnuz ıhıilalınde ölen 615 
\-atanseverlerin kemikleri vardır. 

·Hiırr.ivet ı;ıerısı• hevkelı. harp 
~adıiiı zaman, Paris ıniızelerın
de bulunan bircok kl\·meUi eser
lerle beraber Amerlkava ııönde -
rilmiştır. 

Soa Telgrarın edebi romant : 2 

ETEM 

Guncşin hayata, hayalın güne~e 
~öz açtı:gı saatlerde dünyanın her 
tarafında yeryüzü hep bı. "'ldıı wı 
güne:; Q tezatlara doğdu!. 

ROMAN 

A;.ılma cer.ası iı>teniyoı 

Yınc bu sabahlar.danbirı. 
İ.itanbul ~ırceza mah kcrneei 

serserivı. bır esme daha rasgelin
miyen böyle bır canavarı be,;eı-i
vetin sırtına yük lup gitmekten 
kurtaracaktır. Kararınızda acele 
edınız ve adalet bekliyen insanlara 
hükmünıuü hemen teblığ ediniz: 
!dam'. 

Dınlevici sıralarında kaynaşma
lar oldu ve_ kelıme tiıy !eri ürper
le ürperle ağızdan ağıza haşyeUe 
dolaştı. · 

Tramvay 
ve k6pr0 

Cuma akşamından iti
baren 13 saat köprüden 
tramvay geçmiyecek ! 

Eminönü meydanının doldurul
ması ve köprünün Eminönü cihe
tindeki ayağının 30 santinı yük.. 
seltilmesı ~atına d!'Vam olun -
maktadır. 

Vali ve belediye re'~i Luıfi Kır
dar burasının tanzi'TI faa!:velinin 
sür'atle ikmal olunmasını cian Ya
lovadan belediye fen heyeıi mü -
dürlüğüne bildirmi•li:. B~mun ü
zerine faaliyete hız verilmış ve 
köprünün bu cihetınJekı ayaiıının 
yükseltilme,;inin 4 gün iç;nae l.k.. 
mali kararlaştırılnııstı~. 

Ancak iruıaatın sü:'atlc ı~mali 
için buradaki tramva,· raylarının 
muvakkaten sökülmesi ic2p etti
~ınden bir müddet kov:.den tram
vay ge<;emıyecektir. fün ı,.,n sö
külmesine ayın 19 uncu ~unia gü
nü gecesi saat 22 de ba:;ıan iacak, 
cumarlesı sabahı saat 9 a kadar 
da yükseltilme işinin iktr.alıne ça· 
!ı,,ılacaktır. 

Bu sabah alakadarlara ,.-pılan 
tebligata gcire ae mezk•ir lj saat 
zarfında köprüden hıçbır tram
vay geçmiyecektir. Bu rnüdJet zar. 
fında Beyoğlu ve Bcsikta; şebe -
k.,,;i tramvayları Karaköy len, İs
tanbul tramvayları da B~hçekapı
dan manevra yaparak g~rı döne
cektır. 

-oo----

Demir yolları memur
larının aile harcirahı 

Korku rejimi ... 
Hüyük harpte, Bağdat sukut et· 

tiği zaman, İttihatçılar, İstanbul 
umumi efkarını oyalamak için, ha
yali bir Suriye muzafferiyeti icat 
ederek, İs tan bulda üç gün üç gece 
şenlik yaptırmışlardı. O vakit, 
m~mleket kan ağlıyordu. Fakat, 
Talat Paşa ve arkadaşları zan.nf!
diyorlardı ki, hakikatler milletten 
saklanabilir ve saklanırsa, mem -
leket için daha hayırlıdır. 

Balbul<i, bütün tarih boyunca, 
bu milletten saklanmak istenen 
her acı hakikati, opun, daha k<ır
kunç, daha beter bir aksiilimeli 
takip etmiştir. 

Bugün, vatandaşları devlet po
litikasın•la demokrasiye, açıklığa, 
berraklıga henüz yeni alştırıyoruz. 
Daha yakın devirlere kadar, halk, 
hükumeti, esrarlı bir kapalı kutu 
olarak telıiklı.i ederdL 

Refik ~aydanı lıiikumetinin va
kit vakit, millet meclisi kürsüsü
ne çıkıp devletin ana prensiplerini, 
tuttuğu ,·olu, düşünce, tavır ve 
sistemini vatanda!jlara izah etmek 
lüzum ye nıccburiyeini hissetmesi, 
Cunıhuri~ et Türkiycsinin gizli 
kapaklı hiçbir işi bulunmadığıll.lll 
delilidir. 

Hakikatleri gizlemek ihtiyacını 
duyan mevkii iktidarlar, hakikat· 
lerden ve iç efkarı umumiyelerin
deki aksülamellerden korkan re
jimlerdir. 
Şu günlerde, hakikatleri tahrif 

ederek neşriyat yapan bazı radyo
lar, ültra modern değil, esası kor. 
ku ve korkutmak olan bir talı.ım 
rejimlerin ağzıdır. 

Devlet, korkmıyan ve korkut
mıvan kuv\'ettir. 

. REŞAT FEYZİ 

Halkın 
dilekleri 
Dahiliye Vekaleti 

Belediyelere mühim ve 
faydalı bir emir gönderdi 

Dahiliye Vekaleti tarafından be
lediyelere gönderilen bir emirle 
halk \'e esnaıf dilekleri, şikayetleri 
;ile ehemmiyetli, sürette alakadar 
olunması bildirilmistir. 

Olu emir mucibince şehrimizin 
her seıntin<:le de kaymakamlar 
balkın ve esnafın o muhitte !!Örü
len beledi noksanlar, tamarnlaruru.. 
yan ~!er ve başarılması istenilen 
hususlar hakkındaki her müraca
atlarında arzu ve temennilerini 
ıesbit edip belediye reisliğ•ııe bil
direceklerdir. 
Dığer taraftan Cumhuriyet Halk 

partisi kaza ve nahiye teşkilatı ida
re heyetleri azaları da mıntakaları 
halkının bu kbil dileklerini mun
tazaman tesbit edip \'ilave! mer
kezine bildireceklerdir. 

Vali, belediye, kavmakam ve 
valiler bu dıleklerin verlerine ge
tirilmesini daima ön safta tuta -
caklardır. 

----oo---

Hayvanlarunızın sıhhatini ko -
rumak için hayvan sağlık memur
ları yetiştirilmesine ehemmivet 
verilmesi kararlastırılmışlır. 

Bu maksat la Selimi vede actlan 
havvan sal(lık memurları nalbant 
mektebine orta mekteplerin pek 
iyi ve dereceli mezun talebeleri 
le,·li ve meccani olarak kabul olu
nacaklardır 
Kavı! müddeti bugün<l~n 10 e\'- 1 

lüle kadar devam edecektir Tahsil 
müddetı 2 yıld;r. 

POLİS 
VI: 

MAHKEMELER 

Aşk yüzünden 
cinayet 

~k yüzünden dün Bcyoğlunda 
Ziba sokağında kanh bir. vak'a ol
muı;tur: Erzurumlu Ali isminde 
27 yaslarında bir gene bundan 4 
ay evvel Ziba sokağında Öi~ninin 
15 numaralı evin<:le Nazır.tye is -
minde genç bir kadınla tan~mı.ş 
ve kendisine dost tutnıuştur ... 

İki genç sevi>ere~< üc ay tatlı 
tallı geçinmişler, fakat bundan bir 
ay evvel Nazmiye, Alinin parasız 
kaldığını sezince kendisinden yüz 
çevirmiştir! Buna fe,·kal3Je kızan 
ve Nazmiyeyi büyük bir aşkla sev. 
mekte olan Al~ mütead:lit defalar 
genç kadına beraber yasamaları 
için yalvarmı.ş ve tekrar kendisini 
d<Jst tutmasını isemi~se de Nazmi
ye bu teklifi kabul •ıtmı:'mi•tir!.. 

Ali dün Nazmiyenin çalıştığı 
eve giderek ricasını tc>krar etmiş, 
lakin Nazmiye buna yan<osmadığı 
gibi, artık bir d:;,'ı.a kendi.ı.ini ra -
hatsız etmemesini de kat'i bir li -
sanla söylemiştır! .. 

Bu red cevabı ,.e kovulu:; karşı
sında metanetini kaybeden Ali he
men tabancasını çıkararak genç 
serrnavenın üzerine ateş etml.itir!. ~ 
Çıkan ilk kurşun Nazmiywin göğ- · 
süne isabet ederek kabt.r11a kemi. 
ğini delip çıkmış ve ııenc kadın: 

•- Yandım anac:ğun! .. 
Diye acı bir feryad ko;:oararak 

kanlar içinde yere vuvarlanmı.ş -
tır!.. Tabanca sesile Nazmi.venin 
çığlığına koşuı;an evdeki diğer 
J'enç kadınlar hemen polis çağı -
rarak Aliyi yakalatmı.şlardı. 

Yarası aıtır olan Nazmiye Bey
oğlu Belediye hastaaesinc kaldı
rılmıştır. 

Devlet Demırvolla.rı ve lıman -
lan isletmesı memur \'e müstah
deminine verilecek olan lıarcırah
lar ve tahsisatlar hak.kında dün 
alakadarlara yenı bır nizamname 
teblil! olunrm.ı•tur. 

Bu nı7.amnamenin bir mad<le -
sıne gore daimi vevalıut mu\'ak
kat mı:'murıyetle bır yere gônde
ı;ilenlere, .kadro harici kalanlara 
ve mü>tWıdem iken ölenlerın aile
lerine 6 ay kinde mürncaat Nınck 
şartıle eidışlerı ıdn harcırah v!'
rileccktır. 

Rıhtımlara girme Ücreti ij~~iii~~i;E~/-
arthrılmıyacak 1 I 1 

Sovyetlcrin bize 
satacakları mallar 

Trenlerle dil!er vesaitle parasız 
sevaııat edebilenlerin şahıslarına 
harcır~h verilmıVC'Cektir 

Yolcuları tesvı etr:,ek \'CYahut 
karsılamak üzere rıhtımlara :u -
reccklcrden adam bas!na 10 'kurus' 
almmasın:n kararla<tırıldıeı fakat Uyanık Türk köylüsü 
yüksek nlan bu ÜlT tın 5 kurusa Anadohınun bir iki vila~·etindc, 
nxilrilmcsı icabcttıuı ~,.azılmıslı. Türlp kö) lüsiinün uyanıktığ"ına 
dün devlet limanları uın_um n1ü~. 1 dair haberler ~eldi. Kö)·e veya ka
düdü"1inden verıiı:'n nıalu!11ala ııo- saba~·a leni gelen ve kılığı kı~a-
re mat.lıu ve resmi bilet mukabi- feli ~üpheli görülen her insan, le· 
linde elvc\m rıhtımlaıda adam nıiz ve vatansc\'<"r Ti.irk )'uraun<la, 

Sovvet tıcaret :nuimessı1i şehri
miz ticaret müdürü B. Avnivi zi
yaret ederek Sovyetlerin bızden 

tıitik ve yapağı alacaklarndan bah
sPlmiştir. 

Di~cr taraftan Sovyetlerin; pi
'~asamızın ilıtıyacı olan bazı mal
zeme ve maddeleri ve bu meranda 
dNilir, kalas. muhtelif madeni eş
yaları da bize satacakları söylen
mektedir. IKÜÇÜK HABERLERi başına ~ kuru alınmaktadır Ve derhal yakayı ele vrrmeE-r mnh-

bu ücret de arttırılnııvacaktır. künıdur. 
-----<>-- 1 ·Nitekim, bir kaza merkezin" ye- f 

re :!';;'.;;ı;;; ~ü~~'~"u~~ ~:~~ ıdo~~o Kıt' al arda da 1· andarma 1 ni giden b_ir ziraat nıdemuru~u,dda spırtolu içki hisseleri 
hüviyetinı ishat e inciye i<a ar 

da Cumhurıvet aoıdesıne merasim- t' i' · ı kj İspirto ve l>Pİrtolu kkilerın sa-
Başça"UŞU Y"' iŞ ırı ece akla kara,·ı zor scçmistir. le ~clenk kovacaklardır. A;-ni gün • '- . tıs hasılat!n<:lan bu vıl Yilavetler ' • Anadohınun ınulıtelif yerlerin. 

saat 16 da mektepte ııolis schitlcri Jano'arma umum kuınandanlıg-: d f •t h_ ıı.susı idareleri hisseoıne 300 bin de verilen ,·art Jnü a aa~ına aı 
anıdının vıldönümiı munascbctile jandarma erbaş okulundan mezu_n konferansla~ görülüyor ki, çok i>i lira isabı:'t etmistir. 
meranın vapılacak ve m<'zunlara olanlar haricinde; kıtalarria vetı- ve yerinde olmuştur. Bu konfe - Mezkur paradan İstanbul vilıi -
diolomaları verileccl<tir. şenlerin de jandarma erbasısı ola- ı ransların kaza. nahiye ve köylere yetine 16543. İzmire 10814. Kon-* Yapağı ihracatının mcn'ı hak- bilmelerini kararlaştırmışhr. kadar te~milini temin etmek ıa - yaya 10298, Ankarava 9714, Ba -
kındakı hükmü t;ıdıl eden Ticaret Jandarma komutanlıa•. bu mak-1 zım. lıkesire 8800. Bursa va 8049 lira 
Vekiıleti kararı şehrimız gümrük- ı h h BÜRHAN CEVAT hisse diısmüstür. 

lerine teblig olunmadtgından Ro- satla venı bir kanun avı ast a- !=='.':=~=:".=====================~==-.manyaya ihrac edilmek üzere ti - zırlamıştır. 
caret kontrolOrleri tarafından mu- --<>oo--- 1 1 
ayenesi vapilaıı vapaıı:ııar dün va- Sivrisinek hücumuna Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri 
pura vüklenirken gümrükçe mav· ---------------------------'· 
nalarda alakonulmustur. uzrayan y~r.er * r.!ütareke vıllarınd.ı me·ııle-
ket alevhinde calısan ve bilah.ıre Son ~ünlerde Tak. cm. Ka.batas 
Sovyet Rusvava firar eden 320 ve Mecıdive kövü ile Nıoantaşı ci-
Ponto ·u Rum Kafka.>yadan cı.ka· varında Sivrisineklerın pek coğal-
rılmıslar ve dün bir Sovvet va- dııl;ı görülmüştür. 
purile lımanınııza ııelmısl,.ı-dır. Bu münasebetle sıtma mücadele. 
Bunlar Vivı isimli kucük bır Yu- teskiliıtuun buralarda da su biri-
nan şilebın• kiralavıp dün gece kintileri ve havuz gibi verleri de-
Pireye hareket etmı.:;lerdir. zenfckte etmesi istenilıni;tir. 

hak ki, üc dört senedir berber ö
nüne oturıııa~. 

Sırtında pan:a parça olmuş ko
yu Jacıvert bır ceket var ... Ayak
lan çorapsız ve kunduraoız ... To
puklan nas:rlanmış. parmakları 
çıplaklık ve papuçsuzluktan ya
yılmış, patlamış, 

Belli; cok sefil. yangın yerlerın
de geceyı günduı eden bır adam!. 

Fakat, türkçe~·i çok !(Üze!, a -
henktar. tannan sö · lı.i_yor. 

Ayaga kalkınca aaıma eğik du
ran basını kaldırdı, iki kolunu bir 
araaa hakimlere doğru uzattı ve .. 
gür bir sesle: 

- Hiıkim efendi, hıikım efendi. 
Ben ,;aten ölmüş bir adaınun. Ci
nayetiıni hiçbir za'!!an saklama -
dım. Ve .. söyledı.ın: Ul\U ben öldür
düm. Hem de kalbinı tırnakla • 
nmla parca!ıya p;orçalıya, boğa -

lan diyorlarmış.. Avukat ~fendi de 
ihtimal huzurunuıda bent tavsif 
etmek ıcin bunlardan cesaret aldı. 
Öldür fakat dinle .. derler. Müdei
um~i bey hata ediyorlar. Benim 
cinayetimde ne dfu;ünülmfu;, ne de 
hazırlanmı:; birşey voktur. Eğer, 
muktedir olabil.>eydim onu avak
larımın <iibindP bır karı:a lişesi 
gibi didikliye didikliye öldürmez, 
sadece vüzüne tükürür. bırakır -
dıın. Bunu yapamadtğı'.11 içindir ki 
katil cidum. 

Avukat efe"ldiyc gelince, yalan 
sö_ylüyf'lrl-ır. 

Maznun '-u7ada sözüni! kesti~ 
Dik, keskin bakışlarla s1lcmı dol
duran insan kalabalığın.ı baktı 
baktt, haykırdı: 

- Yalan!. Yalan!. Hepsi yalan. 

İngiltere ne yapacak, bahsi .. 
A VTupa harbi lu~ gelmeden bi

te<:ek ümidile ve varknvvetlerile 
lıarek~te geçenlerde, ~imdi göze 
çarpan bir durgunluk belirdi. Bu
günkü '\·•ziyctle Avrupa kıt'asın· 
daki devletler ara.ıoda muharebe 
yok. Ate~ kesildi. Fakat harp hali 
devam ediyor. Fransa Avrupa 
lut'asınoia siliihını galip !arala tes
lim etti. Lakin daha galip ile mağ
lup arasında sulh akdi çok uzalı. 
görünüyor. Avrııpa kıt'asına yoL 
lamı.ş olduil'u askerini ınuvaffaki
yetle geri çektikten sonra Iııgil
tere kendi iı.leminde çnlışıyar. Ya
rının her ihtimaline güre ı.azırJa
nıyor. Daha Anupa harbi •;ıkına
dan, çılı.tı.lı.tan sonra da gar;ı cep
hesinde muharebe başladıkı 'l'1 C\-. 

vclki kış aylarında İngiliz askeri 
mütehassıslarının bazı yazlları ve
kayi şimdive kadar malum salha
ları geçirip de bugünkü nis1ıi sü
kun devresine girince daha hususi 
bir ehemmiyet alınış oldu. Bu(Üıl 
hatıra gelen sual hep şu oluyor: 

neler yazmıştı. Fakat harp çıktık
tan sonra artık mesele nazariyat
tan çı.lı.ıp da filiyata geçince ve 
kat'i kararlarla iş görmenin ıa -
mam gelince İngililerin müttefik 
Fransa) a yarduncı asker gönder
meleri zaruri olmu~tur .Yaınız bu 
kadar mı!. Daha evvel Norveçe de 
sevki:vat yapılmıştır. Bu itibarla 
o mütaleanın ilk kısmı velı.ayi ile 
uymamıştır. Fakat diğer bir lı.ısım 
vardır ki o da İngilterenin tedafüi 

' vaziyette kalmasıdır. İngiltere 
kendi adasında mütemadiyen ça. 
lı.şarak kuvvetlenırelidir. 

Almanyaya karşı alınacak vazi
yet iste bu olacaktır. İngilterede 
bn tedafüi surette belı.lemek fik
rinde olanlar yalnız o maruf as· 
keri mııharrirden ibaret deiildi. 
Bu volda daha ne düşündülılerini 
yazanlar da vardır, Fakat bugüa 
hunlardan vekayiin teyit veya tek
zibine uğrıyanlarını ayırdıktan 
sonra çıkarılacak netice şu oluyor: 

dopdolu. 
Mı:'rak, 
Heyecan, 
Al.ika .. 

- idam. 
İdam!. 
Hakim, tunçtan biı: sesle. 
- Müdafaa sırası sizın .. 

ı zını dı.şlerimle yırta ~ırta öldür -
1 oüm. Bir canavar gibı, doyır.az bir 

ejderha gibi öldürdüm! 

Bu avukatın ka~ısında Galatalı 

Çamur R11hi değil, Hariciye Neza
retinin eski şifre müdürü Ruhi bey 
var. 

- Acaba İngiltere ne yapacak?. 
Bundan aylarca evvelki neşri

yatla daha harp başlamadan me
sela geçen sene bn vakitler yürü
tülmüş mütaleaları hatıra &"etir. 
mekle, bunları tekrar okumakla 
bu sualin cevabını vermeğe çalır 
mak kolaylaşıyor. Erı:eç Avrupa
da bir harp olacağı kaç senedir 
düşünü.lmü:ıı;or değildi. Tabii bu
aun türlü ihtimalleri de tetkik e
diliyordu. Bu arada bir çolr. tah
minleri sonraki vekayi altüst et
miş oldu. Fakat yine vekayiin son.. 
radaıı ehemmiyet verdirdiii;i fikir
ler de vardır. 

İngiltere bekliyebilir. Kuvvet
lendikçe müessir faaliyetini her 
vakit gösterecektir. Esasen hiç 
halel gelmemiş olan deniz kuvveti 
sayesinde bir gün Avrupa harbini 
neticele.ndirecektir. Bu nasıl ola
cak?. Deniz kuvvetiaiıı bir ı:üıı en 
kat'i rolü oynıyacaii;ı hususunda 
İngilizlerin kaaaat ve emniyetleri 
hiç sarsılmamışbr. Fakat öbür ta. 
raftan bava kunetleri.n.i çoii;alt
mak Wıım olduğn hakikati ele biç 
ihmal edilmiverek ona &"Öre çalı
_,ılmakta olduğunu tekrar etmek 
fazladır. Kendi ken4ine calış -
malda İn&iltere daha da hazırla -
nacaktır. 

lns,m kainleri üzerınde elek -
trıkleııen bulutlar gıbi hızlanıp 
verılıyorlar. 

~iunı:ıeiunıumi son sözünü söy
ledi: 

- Katil cınayetiru bilerek, dü
iünerek vapmı.ştır. Ölüm cezası 
ist lyorum !. 

Öldurülen kadı.rıın, Naran ba
nımeiendinin avukatı da uzun u
zı.ın söyledi ve o da: 

- İdam ... 
Dıye haykırdı. 
- İdam_ .Muluık.l<&k idam. mı.. 

k.iııı erendi •izden ancak bunu is
tivPbtlıriz. Karannızı ~reddütsü.z 
Yerinrz. Ölünı rezası hem adaleti 
yerme getirecek, hem de bÖyle bir 

dedi, maznunun gözleri içine 
dikkati" uzun uzun baktı ve ilave 
etti: 

- Hazır mısınız!. 
Cevap terine, hırıltılı. boğuk bir 

ses işitildı ve katil sallanarak a
yağa kalk1,ı. 

Ki, bu adama gazeteler ve ga. 
zelelerin at;ızından bütün İstanbul: 

- Beyojılu canavarı!. 
İnsandan ejderha ... 
Yamyam Ruhi!. 
Adını verrnişlerdı. Orta boylu, 

zayıf, uzuna yüzlü, esmer bir a. 
dam. Hırpani Beyaz, siyah, uzun, 
yoğlı saçlan omuzlarına kadar in
m.i.;. Yüzü. ıı~il kıl. ıı;inde. Mubak-

Ve .. daha coşkun devam etti. 
- Bugün, bu an ve .. bu saniye

ye kadar daima sw;maı;ı.nı bilmiş
tim. Fakat, artık yeler. Eğer, bu 
avukat efendinin sôzlerı olmasay
dı, onun beşeriyete yük olmaktan 
tıah.is ve beni canavar .• diye tavsif 
eden sözleri kulağımı doldurma • 
saydı yine. susacak, hic .kimseye 
içimi aQmada.ıı boynumu celladın 
ipine uzatacaktım. 

Beni hu:zurımuza getiren tahki.. 
kat evrakımda adım: Galatalı Ça
mur Ruhi. Mesleğim yok. Hüvi -
yetim; ayyaş, serseri, dilenci. Şim
di d" bir can!!. Okumadım, fakat, 
işittim, ııazeteler.de benim içın: 
;Ejderha'. Canavar!. Yam.yam'. fi-

Hakim efendi ben de insanım!. 
Ve .. birdenbire hakimler de bir 

sar5ıntı ve salonda bir karl+ı:Wlo f.ı,.. 
sıldaşmalar oldu: 

- Şifre müdürü mü?. 
-Ne?. 
- Bu mu?. 
- Vay serseri .. Yaıan soylüyor!. 
- Fakat, bir serseri .. Bu kadar 

güzel nasil konuşabiliyor?. 
O .. yine he\•ecanb dev;ım edi

yordu: 
- Hakimler, size öz hüviyetimi 

söylediiUıtı için ıztırap duyuyo -
rum. 

(Devamı nd J 

Bunlardan biri alınarak mevzuu 
bahsedilebilir: İngiliz askeri mu
harriri Lidel Hart gerek matbuat
taki devamlı neşriyatile, gerek ay
nca çıkardığı kitaplarla daima ya
zilarmı olı.utmıış bir kılıç ve ka
lem sahibidir. O milıtakbel AY. 
rupa harbinde İngilterenin Av
rupa kıt'asına asker yollamasının 
doı!rn olmıyaedı fikrini geçen se-

AvnıtN11a gönderilmiş İnı:iliz 
kıtaatı muvaffakiyetle ecri çekil
di. İıagi.lterenin deniz kuvveti - ya. 
llİ harp ıemileri, ı:erek ticaret ee
mileri - ııüıı•en güne yeni in~a tla 
arttıkça bir glin gelecek, diyorlar 
huhia mııkaAldtıratı deni:ılerde 
halledilecektir; fikrin•e olanlarıa 
isabeti anlaşılacaktır. 

ıUJ ltDIAL SUNMAN 

(l·ll•-J :t·l !i d :tJJ 
Petain ve hükumeti 
Yuaa: AB.MET stıxaO ES!lıld 
Eğer Fransada mütarekenin~

zasındanberi olup bitenlere bil 
inkılap. adı veriliyorsa, bu. cid• 

den dünya tarihinin en sakin vf 
en az antusiazm uyandıran bir jp· 

kılabıdır. Seksen üç yaşına basnııt 
ve bir ayağını da n1e7.ara atıoış ~ 
lan bir asker de bu garip •ink.ıliı• 
hın• garip kahramanıdır. Fakat h., 
kikal şudur ki Fraıısada ne inkı. 
lap olm~lur, ne de rejim değit' 
miştir. clnkılip. ve crejim. bü
yük ve şümullü mat'.alara deliılet 
eden kelimelerdir ve l ransada bit 
çok inkılapların be~iği olan bit 
memlekettir. Fakat inkılaptan ve 
rejim dei!:işiminden bahsedcbil 7 
mek için lıizım ı:elen ehenuniyetli 
bir şart bir milletin hür ve kendi 
mukadderatına h5kiın 01111.lsıdır .. 
Halbuki bugün Fraru.a işgal altın· 
dadır. Fransız milleti esir \ aziyet· 
tedir. Böyle yabancı devlet asker· 
lerinin süngüleri altında inkılap. 
tan rejim dei:'işmesinden bahse • 
dilemez. 

O halde Peten ve etrafın.lakilet 
ne yapıyorlar? ve yaptıkları işten 
ne ümit ediyorlar?. Etrafındaki • 
!erin maksatları basl..a tiidü ola
bilir. Fakat Petenin, kendisiı:.e şüp
hesiz pek ağır gelen hu işi, yüksek 
bir vatanperverlik hissinin telkini 
altında vatanı kurtuluncıya ~adar 
vazife olarak yapmakta olduğuna 
inandığı ~üphesizdir. Peten J ransıı 
ordularının mail'lubiyeti ıizerine, 
Almanyadan daha mutedil müta· 
reke ve sulh şartları temin ed~bil. 
ınck için bu rolü oynamaktadır. 

Fakat acaba Almanya ve llaly• 
Petenin beklediği ı:ıbi Fro.ısaya 
mülayim davranacaklar mı~. Çok 
~üpheli. Gerçi Fransaya lı.Ub• mü
layim davranacaklarını ihsas et
mişlerdir ve Peten de buna ınana
rak teslim olmuı;tur. Fak~t Al -
maolar ve İtalyanlar, Petcl'İn bir 
Fransız vatanperveri olarak rol 
oynadığını ve samimi faşist olma
dıgını pek iyi biliyorlar. Onun içi• 
kendisine 1.>azı roller ~ynaıtıktan 
soura Peteni :, a atacdkla.r ~ ahut 
da ikinci plana çekilnıeğe mc~bur 
edeceklerdir. 

Birkaç gündenberı Mareşaliu bcı 
hareketinde bir kusur görüJorlar. 
Alman gazeteleri ve radyo1nrı es!'\o 
mimi, olmadığından bahsediyor
lar. ltalyan gazetelerı, bir ııo!itika 
adamının bir ı:ün içinde (a~ist ola
mıyacağını yazıyorlar. ~1ar .. ~ali a· 
çıktan tahkir ediyorlar. Bir ı.'llzetl 
kendisine •bunak• demi~t.ir. Bir 
kaç gün evvel, Peten, bir Ameri
kalı gazeteciye beyauatta buluna· 
rak. Fransada kurulan rej'ınin A.. 
merika rejimine ben.ı:iyece~ini söy· 
!emişti. Amerikalıların pek ziya. 
de mağrur oldukları rejıınia bu
gün Alman telkini altında kurulan 
faşist taslağı rejime lten>.eti:mesi 
Amerikalıları az çok hiddetleııdir
miş olmakla beraber bu yüzden 
daha çok hiddetlenen Almanlar ol· 
pıuştur. Fransada yaptıkları işin, 
o isi yaptırmakta alet ohrak kuL 
lnndıkları bir adam tarafından 
menfur Amerika demokrasisine 
benzetilmesi Peteni tenkııle vesi· 
le teşkil etmi~tir. o:ı::er ıarı.ftan 
son gelen b;ıberler, F ransaaa Al
manların telkinile büyük ııLl<'A'Stı 
tevkifler yapılmakt.. ?lduğunu 
bildirmektedir. Bütün bunlar, Pe
tenin artılı: Almanya ve llalya ta
rafından çizilen vuifesini yaptı
ğını ve yerini ya ,~lman) adan 
gönderilecek Gaulaytcrlere, yahut 
da bu merhaleden evvel l.ir isti. 
hale olmak üzere diı:eı:. unsurla,ra 
terkedeceğini anlatmaktad.r. 

Birimizin Derdi 
Hepimizin Derdi 

Lüzumsuz cenaze 
masrafını tayyareye 

vermeli 
Beşiktaşta Hasfurun soka -
ğında odruyueuları.m.ı.zdan Os
man llgv yazıyor: 

~Hükfunet, har.p dolayısile 
tezyini mahiyette bircok inşa
atı durdurdu. Fakat bu ba -
kımdan halkımıza da l!azı ve
cibeler diısüyor. Mesela dün 
tesadüf ettiğim bir cenaze ala 
yında elliden fazla araba var
dı. Bir rab.mellive celenk kov
mak için avuc avuc sarfetti -
~imiz paravı mesela tayyare 
kurumuna hediye etsek. şer 
mi !$!emiş oluruz? Ölüve hür
met lazımdır ııekfila... Fakat 
memleket müdafaası için va
pılacak bu isten onun ruhu 

' da memnun olur. Bu hareket. 
1 bir ölüve karsı en derin hür-
1 metimizi ifade etmis olmaz 

1 
nu iunmıai'ıa mahkü:m bi:rl<M: 
ciçek yerine, vannm hav» ve 

1 
in:Iı:işaf çiceklerini veti$tire -
liın.• -



Alinanlann beklenen 
büyük taarruzları 
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SON TELGRAF'ta tarihi tefriı.aaı: 35 

Reşit Paşanın Hatıratı 

gönderiyo 
(Biri1'Ci ııalıifedeft ciet>aol\) kaüe tak.ip etmekte4ir. 

bqııılamak içia ı:eceli ı:ündlWii Koma askeri mehafilinde, Abi· 
ı.ntr loeklemektedir. Almaayıumı kanın muhtelif cephelerinde 'bq. 
Neneçe İagiltereye, dalla doÇuau lıyan şimdiki m:iinferit hareketle
İrlanaya sevkedilınelt.üere yüs rin, bittün cephelerde ı.u.len açı
bin asker götıderdiii anlaşılmıı; • lacak taarruzun mukaddemesini 

ABDÜLHAMiT .NA~l OEVRllDi 1 
Yazanlar: 

lık•ııder t". ~t.KTfil.Lf ~ (rvdrl ftetll 'JlJLA1llUKA1' 

tır. İsveç yolu ile de sevkiyahı de- teşkil ettiği •Öylenmektedir. 
vaın edilmektedir. Aıaerikada 1000 saatten (azla ıı· 

Serez' de bıraktığımız tahrirat 
müdürü üstü başı toz içinde geldi İsveç bükfımetinia keni top • çus yapmııı birçok pilotların Ka

raklarından Alman kıt'alarının nadaya geçtikleri bildirilmektedir. 
geçişine müsaade etmesini İngil- Bunlar ilk fırsatta İngiltereye gi· 
tere hükfımeti ~rotesto etmiş, bu d.eceklerdir. Karanlık artık basmak üzere idi. (Oğaldıkça gözlerimiz imdi ağyar 

elinde ai(lıyan bu öksüz yurdUll 
her manzarasında sevdalı bir ha· 
barın, giilüms~)·en taze çi('elderi
ne aşk volluyordu. 

haklarında kanuni muamele 
pılamasına karar vermıştir, 
tedir. 

va· 

Nor;e~~;k~;~=da- \ Dobriceye dair 
bazı kısa 
malumat 

bir tarihi şehitliği ziyaret 
127 sene sulh içinde 
yaşanııı bir memleket 

Berlin ~· . rııte kı na[ılının sövlediltle • 
ve o~· A~anva.. Norveç 
~al elııniş . ayı hıma ve elm<!k için 
&ever bir ~· Esas ıtibarile sulhu 
r . .millet olan Norveç, Av
ıı.ınUpdiava art lıtilafl.arın kaffcsinde ı 

ve kada b' tar hafa _r ı aflıinm mu -
zanıa~ı:tmesıni bılmi.;ı ve eoi< e*i 
bulunrn,'~rt h.arp halinde 
~--·ır. 

Çanakkale Hal.kevi tarafındt:ı 
Arıburnunda:ki şehltlikleri ziyaret 
:için tertip olu.nan merasim evvelki Rom 'l\ı · ınd b' 
$in yapılmıştır. . . anyanın, na cıvar a ır 

. . 1 vılayetı olan Dobrıcenın mes.ahaı 
Merasimde binlerce Çan&kka: sathivesi 22,262 kilometre murab

leli_ bul~~ Ye Mehın<;tç>k: ahı· baKiır. Ve üç ıaraıtı. su ile ~vrıl • 
desıne ıhtiram çelenlderı konul • miştir. Gaı«a ve siınakle Tuna. 
mUıitur. Çanakkaledeki İngiliz me- şarkta ve cen1>1>ta ıwme Kar • 
zarlıkları komisyonu reislil!i de bu deniz... n a 
meyanda abıdeye ihtiram celel>l(i Dobrıce,· Balkan arımad· 1f1<ian 
kı:ıvm~tur. . Y .s . . hır sıra teı>elerle avrılır: Deli or-

Çelenk koyma merasiminclen ıman... Tunanın sol sahilindeki 
sonra nutuklar söylenip abide et- ovaya hôılı:.im bir mtistahkem şato 
rafından bir mrvlut olwtulınuştur. vazivctindedir 
Bu merasimi tai<men, Çanakkalede · 
kahramanca dö""'-us·· ol.an ._ ~- Dobriçe arazisi cok arızalıdır. 

,......u J..LU<• Şimal kısım dajföktır. Şimalde, 
!iz ve Fransızların mezarlan da z.i.. Tuna della!iı, şark tarafı deniz. 
yaret olunarak oelenkler konul • Dobriçe ziraat bakımından ı;ıok 
muştur zen~;ndir. Çok buğday yetistirir. 

Arı.burnundan dönü.şte. Milli Tas ve memıer ocakları da mü -
Setimize bir telıl!raıf çekilerak zi - hirndir. 
varetın taha9Sii.sleri bildirilınistir. Dobriçe, çok ~i uınıanlada da 
Bu telcaf merasime iştirak eden- meskün idi: Paleolitik, neolitik ve 

hareketi İsveçin b.•Jraflıiı ile ita- Diğer bir habere rröre, İngilte- Babam telgrafhaneden avdetinde 
bili telif bulmanwıtır. " yarın alessabah Sereze avdet ede-

Almanlarm laı:ilereye ne şekil- reye karşı yapılacak taarruzu tim. ceğimizi teblii etti. 
de taarruz edebilecekleri J(\inün ea diye kadar fttiktiren bir sebep de Yemeğe oturdu,i:'umuz esnada 
mühim meselesidir. Alman ordusu başkumandanı Ge- birdenbire kanı vuruldu. Verileıı 

G'or l D't 1 t v· aeral Brauhi< ile erkinıharbiye müsaade üerine kendisini Serezde 
•• 1 na e 1 a ya &Jl."le esını:e ır-1 reisi General Kaytel arasındaki ilo-ıınya Gayda Almanya ile Italya. bıraktığunız tahrirat müdürü 1s-
nuı İngiltereye karşı yalnız lanş- tila[tır. General Kaytel taarrllZUll mail Hakkı bey içeri girdi. Üstü. 
ta değil. Atlantikte ve İngiliz im- mu..affak olacağına kanidir. Baş- başı toz toprak içinde idi. 
paratorluğunun her tarafında ta- kumandan ise daha ziyade temılli Babam derhal beni d~anya gön-

ki 
. . kt .. ile lıareket edilmesini tavsiye et- derdi. Uzun uzadı•. ·a konu•tular. 

arruza geçece erıw yazma auır. mektedir. , • 
irlandada herhangi bir Alman Neden sonra beni içeriye ~ • 

taarruzuna karşı müdafaa hazır· 
1 

Bu sebepten Bitler, taarruza dıklarmda yalaklar yapılmıştı. 
lıkları yapılmaktadır. Fakat irlan- geçmeden evvel, İngiltereyi a)'Ii Babam yatmaklıpmı söyledi. Ben 
da müdafaa işinde ne İngiltere ve mü>avi haklarla dünya ninmını ...,.....dum ve )'attım. Onlar bir 

d ÜI ı .
1 

lb' 
1
... birlikte tanzime davet edecektir. kaç ki-ı' masanın ha ında oturdu-

nc c s er 1 e e ır ıgı yapma • İn .. ilteren"in ise Dillerin sulb tek· ' maktadır. İrlandada mühim ın.ik. " !ar, yazılar yazdılar, koaıış1ular. 
tarda Alman tebaa>ı da mevc:uttıır. lifini kabul etminceıti besbellidir. Nısfülleyle doğru babam tekrar 
Bu bakımdan irbndanın, bir Al- İngiltcrcye karşı bir ihraç hare- teı,,.afhan•~c ı:ıtti. 
man taarrmu halinde, bu taarrıua kelini tetkik eden Frau.sız General- Bea fevkalade bir halin cereyan 
üs teşkil etmes.i ihtimaline bina- !erinden Dünl ~yle diyor: <İacil· 1 etmekte olduğuau hisaediyordlllll. 
en İngiltere hükumeti, bu cephe- tere gibi teçhizatı mükemmel bir Zaten bir müddettenbeci ı:erek Se
de de müdafaa tedbirleri aloıı~ bu- memlekete hücum etmek için, lr.a- linikte .-e gerekse Serezde büyük 
l..,maktadır. rada bol vesait bulunmak li::wn- rütbede zevata suikastlar yapılı • 
irtandada ingiltereye lı..ırşı eiif. dır. Bu takdirde Alınanlar, İuıil- yor, ika edenler elde edi.lemiyer. 
manlık hisleri ötedenberi beslen- terede bir ihraç mmtaka>ı zapte.. du. Bir hissi kablelvuku bu [ev
miş oldııiu içia, Almaıılarıu trlau. ebilirlerse. İngiltereye kaybolmuş kaliıde halin onlarla alakadar ol-
daya bir ihraç hareketinde ha~ta !lBZarile bakılabilir.. duğuRu bana ih"8S ediyordu. 
kolaylık ~örttekleri zannedilmek- FRANSIZ HÜKÜMETİ PARİSE Geceyi pek buhranlı geçirdim. 
tedir. • • AKLEDİLİYOR Sabahın alaturka sekizinde babam 

Alman hülı:ümetinin yaralıları Londra 17 (Huouı.i)- Umumi si. tarafından uyandınldım. Çabucak 
nakletmek üzere birçok \•apurları yası vaziyette mühim bir değişik- giyindim. Arabaların ve ü\·arile
kiralamıs olması. İngilter•ye ta- lik olmamakla beraber, AlmaI a· rin hazır olduğu haberi geldiğin-
arruza karar \'erdiğinin yeni bir jansı Fransız hükumetinin ya • de eşyalarımız da zatea ha:r.ı.rdı. 
delili addedilmektedir. kında Visiden Parise uakledilece- Hemen beş dakika içinde eşyalar 
. Komadan gelen haberlere ı:öre, ğini bildirmektedir. Alman hiilul- yerlestirildi. Babam lıareketimiz-
Ingiltere Mısır hükümetiııden ye- meli :llarcşal Pelenin Fransız hü- den evvel jandarma kumandani -
ni bazı taleplerde bulunmw;İur. küI11etini Parhe nakletmek ha • le, polis komiserini çağırttı. Ah • 
Roma hükumeti bu talepleri dik- 1 sosundaki teklifini kabul etmiştir. nle dair ınalılnıat i,ıedi. Kayma-

Birdenbire arkam1%da bir gü. 
rültü işittik. Dönlince tozu duma
na karıstırarak dörtnalla arkamıs
dan kosan iki süvari gördük. Biraa 
sonra bize yaklastıklarında bun
ların yakısıklı iki genç zabit ol· 
duğunu gördük. Yanmuzdar. ge
(Cl'J.ea heygirlerini biraz yava~ -
landırdılar. Birisi dedi ki: 

(Devamı var) 

Margarin yağları ve 
bir etiket meselesi 
Gazetem.izin on dört temmuz &ayı

•ında •hilekar bir :rai:cı y altalandı> ba.
lıil altında bir havadU intişar etmiştir. 
Bu havadis bazı refiltlerimizde de aıa. 
bulmu+tur. Ancak, yaptıjımu: lı<t8wJ 

teşebbüsa' mahiyeti mceelenin bahee
dildigi ı;ekilde o!m.adıiuu ııöolemıiş b'"' 
l.ıııımaktadır. 

vec;ın t~ tarihi, Danimarka ve is
Ldı.r. No uıc stlu bir surette b~
lıu ı:o rv~ .tarihine şöyle kısa 
~~ a~ı.liriz. Evvela üc;ii.zlü 
Veo ~c D alinde olmak üzere İs
tında y~anı.:narkanın vesaveti al
<len 1813 ınıstır. Mütealuben 1537 
..ıva.,. c kadar sadece Danımar· 
nın bı etbut olıınus ve Danimark.a
()aha r ovaletı. haline ~elmistir. 
''t.'çc ı:':;::::;~ı~l muahedesile ls
lkaı:ldr ~u -;"''"11 ve 1905 tarihine 
<'.<'Vırde iki azıvr.tte kıılmı.ştır. Bu 
ıbir hük~eıtıleketın mili;terek 
t rıı rnecı 1 '. fakat ayrı ayrı 
v""· ıs crı vardı .. . . 

ler arasından seçilen ve Çana.k:kale bakır devrine ait bircak e;;erler 
harbinde bulunrou.ı; olan üç ihti- bulunmuŞtur. Gazinolarda ! 

kamın e~ini muha~ara etmişler. 

l 
'T' d l Bazı ,,üpbeli adamların evini la· çay .1, ay yare mo e • rassuda alnu:,lar ve bütün >Okak

Jar tutulınu~tu. 

F-en~de. Balat caddesinde marcari:n. 
yağları im.alcithanesinin mamul6tı olan 
Marrarin yaglan hakkında mezkftr fab
rikanın yağlannm uı;ule muvatıt olduğıl 

ve- herhangi muztr bir maddeyi ıbbva 
etınediti Sıhhat .-e İçümal Mw<"enet 
Vek:lletinin (1191) numaralı kararı ve 
Hıfzıssıhha rlairesi reislı&in1n (2CC!91) 
numaralı musaadesflc tasd·k eC.. miı 
bulımmaktadır. Imali•':ıane sahıbt &y 
Behhlı İşmen yag tenckelerinln üzerine 
bir inek resmini bav! et.:kctler ynpı~

tırmıs buluneyordu. Etketin uzerln•l• 
(Margarin yaiıl dır d.ye 3azı olmak'• 
beraber Be1ediye bu rea.m.ın lınlkil c. ..... e-lr 
yağı) zeh:ıbını verl.!t>.::nnden ('ekı.nert;k 

I!'lezkı1r fırmaya bu et.ıke-Lle:deki tnek. 
resminın kaldırıma ıru tebliğ etmiş, 

!irn'la da derhal piyasada mevcut rna1-
lannın etikeUerinı debsli.rmistir. Bı.ı e
tiket det:iştirmf" kf"yfıyetı herhangi bir 
hile cibi ak5etmı.ş ve böyl~e gazf'ta 
sütunlarına cetm4\ır Meself' yukarıda 
izah edildi!i ıeıctldc ccycyan •imiştir. 

yar köylü tarafından imzalanıl • İsanın do~uşıından iki bin sene 
mıştır. evvel de mamur idi. Bıliıbare Sit-

--o--- !erin istilasına uiıradı. Sit'ler J!Ö

..... ı sene devamlı. .. vuz yınnı 
va•am~ olan bu İ bır sulh içinde 
tunun bır harp h;<kandınav blo
hınduıtunu • reketınde bu • 
ıdüf etmek f~en hır ize tesa -
~ar .. "'l1 Naoolvon devrine 

~ rucu etmek icah<!der. 
••1ııama:fiı . • 

lan.arda d ,s_ıyasa ve içtimai ıhti
tıene e n o.,.yı bundan otuz beş 
dalt· b'.Jel İsvı:ç ıl:' Norveç araı;ın-
18!~ ı:rlik kesi.bn~ir. 17 mayıs 
bir SU rilıJ..i kanunu esao;ı. dostane 
fan IOO~tte ~a edi~iş \'e ! haz~
Uni ·ı· tarihinde. orvec. ıstıkla-

ı an etmist· B ır. 

dan~ suretle. veni bir krallık mey
kraı 

1
, l?elnwrtı. Bu krallığa bir 

tılsleriazıınd.ı. Norveç milleti. tabii 
"-en··"'= tebaan bir Dan>marka 
..-r ·~ 1nı i t'h Oanı.nı kan ı ap etti. Bu prens, 
t'\kın .~~n . Kı:1ı sekizinci Frede-
12 cı o~Iu i<l.i B . .h 

tcşrinisan· 19 · u ınıı ap, 
lan mtlli birı ol os. tarihinde yapı· 
di. lıte 0 t. ·ihl:bısıtlc te\'sık ed~
nlJlda bulunan rde.otuz beş ya -
Clıarlt'I> 1440 tarDa_nn;ıarka prensi 
1ıaı olan No ıhıncıenberi mün
Yedınci H ~-veç Krallık tahtına 
Tanı alt aaı<on nanııle oturdu .. 

ıncı Haai<o 'd ÇUık asır 90 n an bes bu-
ailevi -Oazı ~· Vedınci H.ıakon, 
- kN)(f . . halı>fltlere ra~men 

ısını Krali Vil evlen<lımıe . , c·e helmin ile 

Bir ihtikar maznunu 
daha tevkif edildi 

Demir tü.ccarlanndan Baki Tez
can isminde birinin 113 bin küsur 
kilo demiri vüksek fıatla satıp 2661 
lira iMikar vaptı.ğı iddıasile adli.. 
yeve verildil(ıni ,·azmı.stık. 
Mumailevhin muhakemesine dün 

a>live 7 inci cezada ba·lanılrnıştır. 
Maznun bu satıı;ı. demir fiat -

!arının tesbitinden iki gün evvel 
yaptığını söylemiştir. 

Mücldeiumumi muavini; milli 
korunma kanununa ~öre muma -
ilemin muhakemesinın muvak • 
katen icrasını ve tahkikatın tev • 
siini istemi tir. 
Müteakıben maznun vekili B. 

iMahmuteven ortada kanuni bir 
suç olmadıgını ve indi mütalea -
!arla •evkedild.il<lerini söylemi;; • 
tir. Neticede; fiat murakabe ko -
misvonunun mütaleasile Ticaret 
Vekiıletinın listesinin birbirini rut
madı~ını ııören mahkeme, bu cihe
tin sorulmasına ve maznunun tev· 
kifine karar vermiştir. 

Almanya ile yeni tica
ret mukavelesi 

imzalanıyor llesinue t k ıstıvurlardı. - 1896 se
vardın ngıltere Kralı vcdinci Ed
ile evle~ 11.":Jç kız, Prenses Maud Tiearet Vekili Nazmi Toı:ıc;uoğlu 
rıııı olan ~ e ondan .. ''egiıne \'a- gazetecilere beyanatta bulunarak: 
<li. Kendi<;· ~ns Olaf dunyaya gel- - ALmanya ile yapılan ticaret 
r~ınin :~rıutantan bir kabul müzakerelerinde bütün teferrüat 
Yıtahtına enı*te okiuı}:u pa- üzerinde mutabakat basıl olmuş 

vasıı ld r. tur. Anlaşmanın bugünkü çarşam-
i<ıl:rnet .,..._, 0 . u~u zaman hü- 1 ha «ünü imzalanması kuV\•et'-

t . r11.am \'e ıstıkbal l h ,., .., re ıcınd kaldılar cı er av- muhtemeldir. demiştir. 
- Kral ku • · 
cııi! • caııında ıki Yasırt<lak' 

unu taş,,·•-cl ç . ı co- B kl d" du. rünkti J" U, OCUI< ağlıyor- lÇa anan Ye mer ı• 
ıtrıti•·t· İ şe am tO'lllarından ürk d ların~· şt& ~aieste Kral. nazır- - VeD en atılan kadınlar 
k 

n ll'kr.,natını b . , .abu\ etmi•i u vazıvette Ayvansarayda Aktarm.ı soka • 
Ilu. tarihi~ ka.. ğında 11 numarada oturan Havva 

lha verinde b' dclıme<!.ıih ve da- ısmınde hır kadın Vahdet ve kar-
1· ır l<>lıırll' ilk k d · ıııı bir hadise idı aydet- esı Hasan tara[ından b1caıda ya-

---oo>---
T opkapı müzesinde 
Yarınki merasim 

'roııkaa 
'\it" daire~i sara,!ı miizesinde yeni 
sinıle v n açıhna.sı yarın mera
meleri ::ılao~ktır. •Türk el işle-

ralanmıstır. 

Halıcıoğlunda mükim Kadriye de 
ayni evde sakin Lütfiye tarafın • 
dan merdıvenden atılıp a~ır su • 
retır yaralarunı.ştı.r. 

YAKALANAN KADINLAR 

Zabıtai ahlakıye memurları da 
Be::;iktaşta gizlı fuhw; yapan 2 genç 

cebe oldukları için büyuk bir eser 
bırakmadılar. 

İsadan yüz sene evv&l Dobrice 
Romalılar tarafından zaptolundu. 
Ve orta caaii kadar Roma ve Bi
zansın hakimiyeti altında kaldı. 
Bu havalide, Romalıların. Yunan
lıların yaşadıklarını isbat eden 
birook eserler el'an mevcuttur. 

isanın doi!u.,undan 8 yüz yil 
sonra Bulgarlar. cenı.ıolıa dol!rıı 
yürüyüşlerinde, Dobriçedek.i bü
tün medeniyet eserlerini tahrip 
ettiler. Bul.garlar burada verles -
mediler, Balkanlara dogru ilerle
diler. Dobriçede Rumenlerin mev-
cudiyeti, 9 uncu yüz vıl Bizans mü
verrihleri tarafından kaydedil -
mektcdir. Rumenler, bilhaS&a kü
çiik bır şehir olan Sılıstıre etra • 
fında toplanmıslardır. 

14 üncü vüz yılda. Ulah prensi 
Mireea bu yerleri idaresi allına 
aldı ve deni<e kadar büvüttü. 

1413 de Dobrice Tür.kler tarafın· 
dan istila olundu ve 19 uncu vüz 
vıla kadar h3.kimivetleri altında 
kald1. 1877 - 78 Türk.ive - Rusya 
muharebesinı müteak11> Bertin mu· 
ahedesile Romanyanın istiklali ilan 
olundu ve Dobrire RomanvaYa ve
rildı. 

Dobrice idare bakıımından dört 
kısma ayrılmıstır: 

Tulca şimalde. -Merkezi Tulca ve 
nüfusu 20,700. Kösteoce. Raman
yanın en büvü-k limanı. Nü.fusu 
59,000 

Dur06t.or, niıfusu 17,600. 
Etnrk ;ı.alcımdan gôrülüvor ki 

Dobrice Geta • Dace ırkındandır. 
16 ıncı \'Ül vıkla. Dobriçeve bir 

çok Türkler ve tatarlar yerleş -
m.Hiı". 19 uncu yüz yılda. Basa -
rab•·adan ve Rusvanın cenubun
dan relen Bulıtarlarla Llwren'le
rin D<>briçede veflesmelerine mü
saade ohınrnustur. Avni vüz vılda 
relen bir kısım Alman muhacir -
!eri de merkeroe bilhassa sahilde 
i.skıin edilmiştir. 

Dabriçe nüfusunu ek.serivetini 
Rumenler teskil eder. 1934 senesi 
temmuz a'(lnda va11ılan nüfus se
oiınnde 850.000 nüfusu olduıtu an
başlamıştır. Bunun yüzde 50 si Ru
men (450,000), sonra sırasile Türk 
ve Tatarlar ve Bulf!arlar (!elir. 

1356 Rumi 

ve kahve ı cilik kursu Babam bu ~ifabi raporu dinler-
ken gözlerinde ~evinç kelebekleri 

Her ·-ıl harıce milyonlarca !ıra- Meml ... kette havacııık sevgi inı uçuşu\ ordu. Amir ve kat'i bir li-
mızın cıkmasına sebebıyet veren yaymak \'e tayyare<:ılik aökını da-ı san ile onlara şu lalinıat.ı verdi: 
çav ve kahve sarfiyatının labdidi ha mektep sıralannda ırenclerı.mi- ı - Efendiler, ,gaJel mühim ha-
lüzumlu görül.müı;tür ze ır.ılamak üzere faalivetle ça . disat cereyan edecektir. Vaziyet 

Bu maksatla düsı.inüln ilk leci • 11$3n hava kurımıu tarafından bu- pek uuiktir. l\Je&ele memleketin 
birlerin basında kahve, gazino ve l{tin Galatasaray Jisesındc bir mo- awkadderatile alakadardır. Kay. 
emsali yerlerde cav. kahve satışı- delcilik kursu saat 15 de açılmakta- makam beye selam söyleyin ve o nın tamamile menolunması l!el - dır. gün d"arıya çıkmama-.nı kendi- l L -
mektedir. Kurs hava kurumu başkanı Er- sine ıavsi).t: .•.tigimi de ilıiı'e edin. lstanbul beşinci 

Bu takdirde kahve ve ga1.uıolar- zur'4m meb'usu B. Şükrü Koçai!ın Vekayiin bütün safahatından Se-
icra 

da kahve. cav VP.rinP ıhlamur. :;er-' bir hitab<-sıle a ılacaktır Burada rezi haberdar edersiniz. Allah mu- mem urlug~ undan: 
. . . 'b" r 50 il d 1 ininiz olsun )'avrularınl. 

bet, ayran. Uzum, ıncır. gı ı yer ı 1 mua ım crs !(Örecektir Ya - Araba,·a bı"ndı'k. Kasabanın ·~ :B bo -'--· ı 
ve milli mahsullerimizlc mevva, kında Yeşılkövde de bir model , -- ır rctau ""'ayı rn.n=<Z o up 
lokum, pasta gibi şeyler verilecek- tayvare ucurma müsabakası yapı- kakları her yerdeki ı:ibi büyük -~•va ceı-rilmesıne karar verilen 

1 ırk büyük ıa~larla döşenmişti. Araba 61 lıra .de1'erinde bir adet karvola, 
tir. ac ur. 'k' t r 1 

Ankarada buma sala icalıcuPn P."ı-IlASUTLE ATLAMA 1 ki . d gu .... vP ve yı;erı a ısı ac art k 1 
" •. ı ı ara a ya pa yaparak teker • ı --'- Ka · h 1 ık 

esaslı tetkikler yapılmaktadır. Ya- TECRÜBELERİ e erın ."11 b~ğu~ bir inilti çı~arı- tırma suretile Be~iktasta Ortabah 
kında k.at'i bir karar vcrı ecc·l<t.r. 

1 

Dığer tarafları ı:recenlerde Trak- yor.du. Sın arılerın beygirleri ek. ı ce caddesinde 14 savılı evde ~/7 / 
1 

serıya ta~larda kayarak kulakla -
Rize çaylarımız bo !aşınca da ha- yada parasütle atl:ı.ma tecrübeleri ~ tarihine müsadi: pazartesı g~ 
r
içten cav detirilmesine lüı;um kal-, vonon Türkkurnnun kız ve er"-L nmızı ı:ıcık.lıyor.ı.u. Sokak kösele- .. t al d ed" k d "'" - ~ .. .,... rinde karanlıkta iyi 5eÇilemiyen mı saa on tı an on v ıve a ar 
mıyacaktır. elemanları sehrimizde de ~rü- insan hayalleri vardı. Araban dur- 'blrınci arttırması vaınlacırk. veri-

---<>---k. d beler vapacaklardır. duruyorlar. Bazı sualler so~mağa len bedel muhamm- lı:ıwnetıı:ııl\ 
Geçen ay ı evlet haarlanıyordu. Babam arabadan yilld.e ye~ beşini bııldui!u tak· 

tahsilatı Köpeklerin eğiliyor. parol•Y• veriyordu. c1ırc1e ihale&i :icra aks• takdinie 

1 

Onun üaeriae hayaller sebiıah- satıs bir ,;.in ar.a ıil.e vani 24/7/940 
Gecen av içinde devlet tah;ilatı / d ., k yor ve yolumuza devama müı;aad.e çarsamba l(ÜnÜ avni saatte i\'apı • 

39 milvon. 803 bin 4.88 lirava bali,ğ parça a ıgı ız ediyorlardı. lacak ve en QOk arttırana ihale.,. 
olmustur. j (B . . h feıi d 1 Kasabadan çıktıktan epey sonra dilecektir. Almak ıstivenlerin ~ 

Bu S
uretle 40 milvona vaki•••" .. ınncı •a 1 e.n _ evam) Karasu vadisine iııdı' önm•• esnada il ~· tıran koylu kad ıa k ki · .,. ~ ter en mahalde me:llkıir saatte 

hazl
·ran varidatı.mızın ~n vıl- 1 ın evve ·ope , crı şafak attı. Kalbi ferahi adıraa ı.·ır ~~~~ kovmus gonra da he k tıazır bulumnaları ilin olunUT". 

d 
ı milYOll Ul hın 142 lira fazla . " men va ayı serinlik havayı dolduruyor. Gu""n 

an_ . Zdcıtava haber vermıstır. ı==========~,;;;::,;;;;;;,,=======~93~7/,,,/'J9~4~2~=== 
ol.dugu 111emnunıvetle anlasılmıs- • 1 .,~ .. - h Ilın el 

• ~ nıa a e ~ e~ mud - r--------------:------:-----:~--------------------------. deı"mumi he.men tahk•kala basla- 1 lnhte.rl•r U lfiidürfıiiı.llıaiınden: j 
mı~ \'C cesedin 28 yasında Ze·\·nep L---------------------"--...:..:...:..::...::...::..:..:.:-~~-:.:.:.::.::.::.:._...J 

r. 

Asker gözile 
cepheler 
(Birinci sahifeden devam) 

fikir berabcr!ii/i ile işlerini taksim 
etmiş olan bu iki Generalin böı;te 
bir ıaarTUZ arife.•inde kanaatlerini 
birlestiremenıiş .olmaları Hitleri ı 
tabiatile duşundurur t·e baska im
kônlan do. ar~tırnıaqa ıevlçeder. j 

Eqer Amerikalıların a!dıklan ha·· 
her doqru ise, 1 »11iltereı;e taarTUZ· ı 
dan evvel son bir sulh taarruzıma 
intizar etmek icabeder. 

Hitler, •ulh taarruzunda muvaf
fak olamadıiiı takdirde mesıı!iı;eti 
ve ido.reı;i taarruza taraftar ku • 
mandana bırakarak •on şn.<ını de· 
neyeceqi şüpherizdir. Şu halde 
!nailtere1Je karsı Alman taarruzu
nun b~iama." karannı Atman • 
lardo.n riııade 1ttqilizler ı:erecek -
tir. demek do<Tru olur. Çünkü sulh 
teşebbii.siinü kabul etmezlerse, ta
biatile taamız teşebl>üriinü elzem 
kılmış olacaklardır. 

ismınde ı:ıenc hır kıza ait olrlu(!,mu; 
Zeynebın de uvev anası 55 Yllilnda 
Habbe tarafından öldiirüldiıi(iinü 
kısa bır zamanda IDt"Vdana cıkar
n·:ı.:tır. 

Katil ü \'eV ana a-veü. t'ilrmünii 
siddetle inkar etm4-tir. Fakat müd
deiumumi Fuadın: •- Kızıııı bal
la ile öldürüo l'Ömmiışsün'• tar
zında kurnaz.ca bır suali karsı -
sında: •- IHavır. H.avır Vallahi 
baha ile öldürmedim. Samanlıkta 
uyurken boiazına udrurumu ke
ment gibi atarak boi(dınn.Sonr.a da 
.gömdüm!.• derni.s ve ba ·;)i 'Üvev 

kızını sevıınl'!diih kin :vaptıtını söy-ı 
lemiotir Kadın t<"vkif olunmas ve 
gelin olmak üzere bulunan talih
siz kızca~ızın oarcalamnış cesedi 
de kövlülerin pözvaslan arasında 
köy mezarlıi!ına Pômülmüstür. 

* Fransızlara kırala.nmıs olan j 
ı;ıeınilerden Mete silebi iltica etmiş 
j)ıılunduuğ Barselon limaru.ndan 
yola cıkımı;tır. Üç güne kadar li
manımıza 'elecektır. 

Cinai 

ıı:ıasor 

M.....,,nit 

S~ l<ıırpın kalem 

.K~e k.ur;;.;ua kalea 

Batla! çizgıti kil 

lealm malcin• il. 

İnoP makıne k.l. 

TezKerelık kAtıt 

Kf.u,,'U.K: karbon *='Ilı 

B;ıttal :r.arf 

No. 7 zarf 

Tak:rirlik zarf 

No. 5 mektupluk v>rl 

Zamk 

i.ıampa 

Slcım 

Mıktarı 

1000 .... 

'111100 .. - . - . 
100 Top 

ZliOO > 

30QO > 

2500 • 

1000 Kııtu 

30.000 adet 

80.000 • 

80 000 • 

00 o o > 

2000 SiJ• 
200 adet 

4000 yun1a.ltı 

400 .ŞUıa 

6 adet 

13-00 • 

200 Sile 

Ekıiltmc 

fÜBİİ 
301'\TIIllHO 

• 
• 
> 

• 
• 

31/VlltMO 

• 
• 
• 

• 
1/VIIl/t .. 
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• 
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• 
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• 
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• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
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Saat ı 

14 

14.30 

n 
15 JQ 

16 

16 30 

14 

14.30 

15 

15.30 

lii 

-kadını yakalat'l~lardır. re..ını d • . 
edeıı bu ~ . aıres. • nı teşkil _, cnı kıs 

1559 Hicri \ 
maziyelahir Temmu.z 

\1 aziı;eti böyle muhakeme edin-

GAZOZLU --<>-- ce. Alman taarruzunun fnqilizlere ı 
Milli Piyango F""Der• 4 göre olan mutıaffakiııet ihtimal -

-- .., 194.0, Ay 7, Gün 199, Hıdır 73 !erinin bu meselede mühim bir ; • • 
2at Maarif Vek 1".' '!'at 16 da biz
açılacaktır. •lıtnız tarafından 

11 

Yazı ımakıne ,.a.,. 

Ağaç alem sapı 

Sarı kalem ucu 

Kırmızı ımurekl<<P 

Sabit tac m~ 

K.iiçiilı: maııa rapliy1ı 

Büyi.lk
1 
maşa r11Pti:" 

Toplu ı_tne 

too paket 

1000 kutu 

500 > 

2500 • 

tll.000 adet 

• 
l/VIU/HO 

• 
> 

16 30 

H 

lt.30 

ıı; 

15.30 

16 

H 

!438 

15 

15.30 

'8 
11.30 

18 

10,:ıt 

11 

• • • 
• • 500 • 

m.llı:tar ları 

Sünıer !Ulpdı 

Yazı malı:ine llAiiı ra d bahçe stadında 17 Temmuz çARŞ,\MBA yeri olacaktır. /nqiliz kumanda he-'ı PU RG o LI N ponya a yeni kabı.ne yeti taam.ızu kamlwabilecekle • 
Rnma 17 CR • .d,·o) çekilecek Vak,_it_l_e_r-ı . .:;:~:::~~Da.:;;:t:iı..:::::_an1::;.·....::;;:~ rine tamamile kani ise. sulh teteb-·~ıldırivor· y . • - Tokvooan s· eli ita -- b.ilsiinü siddetle reddedeceklerdir. I - Şartname n nümuneler! mııcibmce yukanda cini Ye 

rııartısınin. te::~.?ı':. - miUi birlik. • ~m ye dar Ankarad:ı yapıl- o ZAman da Alman taarruzunun :razalı lı;ırtasiye levazlllll pazarlıkla sa.bil almacalı:tır. 
ltabınesı 

6 
a"'iku _u Uzerıne Jaı>on ~a. ta olan milli piyango bşid.e- i>~lama ku:mandasını dolmtuite 

ra istıfa~ını Y ı bır mesaiden son- sının Fransadan ı:etirtilen dolap- kendileri ııenn\i olacaklardtr. MUSHl•L ll.MONAJASI il - Puarlık bDalarmda yazılı aila ve aatlenlıt l!tabat&lta 
. vermısttr. larla 7 ağustosta şehrimizde, Fe- mübayaat pdoeııin6!1ı:i aha komisyorumda yapı.laaıldu . 
imparator nerbahre stadında ierası karar•- Her halde bu taan'<IZ hazırlmlma Pi .._ t m .,__ - !er kıl:.ne. eski ·k~nı i<ab~enin tes- tınlm1$hr. ....- ııe b(lflama f(lrtlan itibarile bir a- ya1aya çı .. mlf ır. - v- • '"' numune SOzii - ııu-. Cörillebilir. 

llCona,. =•ne reısı Prens Gelecek .... de bmir stad:ro- • ecri? taarruzdur. Bakalım Nml ııc- Her ecsahp•rdr w-ar. l IV - 1steklllciıı paDll'lık içm 'tayın olunan Cilıı ye --- telcill ede 

•ıını•e:n•uır•e•tmiş·· ·ı•ır•.••••••-•.-~a~y~•;"~ıl~a~ealı:~~-~·~--------~lll:::::::::~~~:tı::"";-~lc •• •!IC•h•u•t•Mftl••ııa•tll•-•• ııa.I·~;;;;;;;;;;;;;;~· •••• ~~=~;=--;";ıe~r;'-;ti::;:;..:.;·"::i:""" ~7.5 ı:uveıııae paral&rila bUi.ikı. ıoıaldlr ı...mı.. 

levazım • 
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lstanbul Ziraat Mektebi Satınalma 
Komisyon.undan : 

Ciaıl 

J:ımıelt ' 

Dağlıç koyun eü 
Sıjır eti 

Sade yag «birinci Ur.fa> 

Zeylin yağ ,Ayvalık> 

Sabun <Ayvalık> 

Kuru Çalı fasul;J,. 

Toz ~eker 
Pirinç c.Bursa> 

Pataıes cAdapazar> 

.Makama cirm.ıkfu. 

Şehriye ,irmikli> 

Un «baklavalık> 

Man&al kömürü 

il* odunu 
GUrgen odunu 

Kok kömürü 

ııı.otoruı 

Benzin 

---
Mlktan 

Kilo 

fOOOO 

7000 

1000 

3500 

1000 

1000 

3000 

3500 

4000 

3600 

1500 

300 

2000 

DOOO 
300 çeki 

50 • 

70 loı> 

'500 

G500 

Fi• !Ilı tııııtaatı 
ICuraı Ura 

10.25 807.60 

125 

05 

37 

2' 
H 

3f 
g 

29 

29 

17 

6.50 

sıo 

320 

2300 

12 

35 

318.7D 

328.12 

79.50 

274.12 

194.n 

120.75 

2211.12 

Cins w miktan 7ukanda 7azili bu ıunan İstanbul ziraat -b- .._,.,. 

Ml sonuna kadar ~ vesair lbti7aeının 23/'l /940 salı IÜllÜ -t 10 da Be

ırotıu İatiklll caddesi 349 numarada liseler muhasebecililinde toplanan k.,..m
ıronda açık el<ailtmesi 7apılacaktır .. İsteklilerin belli saatten evvel mezldlr muha

oetıeye yatıracakları ilk teminat makbuzu ile 940 mall 7ılı ticaret odası wsikaaı 
w diter vaikalarile birlikte eksiltme saatinde komisyona gelmeleri, evsaf ve 

autnamele<i her ıtün adı ııeçen mub..., becilikte görüp ötırenmeleri. «5877> 

Devlet Demiryolları n Llmaalan lıletme 
U. idare.ti lliaları 

,. Jıluhammen bedeli (3400) lira olan muhtelif eb'atta 2000 lldet çımento ktink 

1'11Jn/lll40) pazarlesı aunil saot (10,30) on buçukta Ha,.darpapda Gar binuı 

+bJ!indelıi komisyon tarafuıdan pazarlık U5Ulile satın alınacaktır. 

Bu ile iirmek iırti7enlerin (510) llı<ılık kat'I teminat ve lı:aıumun lo7in ettiii 
..alkle blrllkle pozarlık «W>U saatin• kadar komisyona müracaatJarı !Awndır. 

~ Bu ile ait prtnameler kOIJlİS70lld.al1 parasız olarak daptılmalı:tadır. (5113t) 

... .. * * 
~men bedeli 1250 lira olan 5000 M3 moloz lef:ı Muratlıda SırU<öy ocak-

Jllrmdan bili8tihsal Muratlı istasyonunda bat kenarında kabili mesaha IC!kilde tea
..,. ııertıle kapalı zarf uaullle .. tın almacaırtır. Münakasa 2t/7 /U40 tarllundıe cu
- sOnO -t 11 de Sirkecide 8. işletme bınasında A . E. komisyonu tarafından 

~ılacaktır. 

İsteltlilerin •7Di liln oaat ona kadar 543.75 lira teminat ve kanuni vesaiki 
-.. edecek olan kapalı zarflannı komisyona vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız o1arak komisyondan verilmektedir. c5Htli> '"1ır 

Açık Artırma ile Sataş 
Orman Fakültesi Alım Satım Komisyonu 
'8aıkaahğıadan : 

Cinai Wlktın 
Sa17ola (Demir ae) 51 Adet 

2i Lira 

İ1'ele : 24/'l /1'140 Ç&l'llUJlba -t 11 ek 

Jıılua. cwmeJdnh dolap, dan sıra.

im, koltuk, elaje!', oaııdalya .,.. sair&. t' 

33lı:alemde Uperça 

Kat'I teminatı: tO liradır. ' 

Mulıımaoe tntarı 

U2 ura 

\ 

~ 

NOR GE BUZ DOLAPLAR/ 
Uzun Ömürlü, Az Masrafhdırlar. 

NORGE BUZ DOLAPLARINDA 
Her nevi yiyecek ve içecek ]eriniz için bol ıbol yer bulabilirsıniz. 

Uzun ömrürlü ve az masraflı olmal&rı itibarile de paradan tasar ruf edersiniz. 
$elı:li haricilerile birer lüks eşva olan 

NOR GE BUZ DOLAPLARINI 
Geliniz, ııorUnüz, zaman, para. bilhassa yiyecek ve içecek hususlannda temin ettii!i iktısadi 

istifadelerinizi tet.ıc.i:lı: ediniz. 

N ORG E'L AR 1 görmeden 
Buz dolabı almalta karar vermeyiniz. 

ELEKTRON TÜRK ANONİM ŞİRKETİ 
Galata Voyvoda caddesi No. 59 - 60 

Posta kutu91J: 1144 
İhale: 24/'l /1840 çarpmba - 11,30 .ıa • _ 
1 - Bo,;ıı..ıere ~de bulunan Orman 1'altülf8iııde m~a\lan Telefan: 41460 

" muhammen flatları ;rukanda 7.wlı -el kar7ola ve &Oitt açık arttırma !~~~~~:~~~~~~~~~~::~~~==~:~:=~~~~~~~~~=~:~~~ 
~--::.::i.ı.-ı Be7oilU ıı..ıer mulıuobeciliii dalrainde 7ul<anda 'ıi Is bul Bel di - n ... nl-- - -- 1 ı ~1To~1~fşi~t~a~~-
lııl:nlannda 7Ullı cıın .... mllaao --tır. tan e yesi a arı 17 temmuz çarşamba ıtünü akşamı 

3 -Açılı: llribnna78 sirmelı: iııtiş<ülitım ,,,&anda her llti ı....ın altlılrmda 
11
._ ___ .... ___ iiiiiliiii'"'" ____________ .,..iiiiiiiiii'""'liii...I tlsl<üdor, Bajllarbaıı Hale bııhçesinde 

.,.mı .,_tları Jnftk\h mu1ııuot>ec:111 _,,_ J'lltırdıltl8rına dair makbuz 1" ,KARMAKARISIK> Çocuk bahçeleri ıçm 70ptırılacak 50 adet kanepe açık eksUtmeye konulmuı- Vodvil (3) ı-<!e 

llınz -.ıeri *'-· ' •· tur. Ke,d bedeli 3162 lira 50 kuruş ve ilk tem.matı 237 lira 19 kur1.11tur. K.,if ve ;__ _ ___ _ 
' - s.ım almalı: ...._m1erın _..__.._ - .,_.._._,._~ .. , ~-- ~ .. ~~- · · 1----DOKTOR _..., _,_~ ~ .... -u,~ vnu"" ,.&..__ prtname ııabıt ve ımwımeliit mudürlül\i kalemınde gôrülebilir. Iluıle 211/7/840 

ıılne·-==muracaa,.·=· ="'Ua':"""'IR=tılaaıl<===--ay=ı .. ı~öı=m"'>e"'l"'eri.=-=-==(=11El=7=) ___ _,, ____ pazartesi saat 14 de daimi enctunende yapılacaktır. Taliplerm ilk teminat mak- ı Feyzi Ahmet Onaran 1 
Sahip ve aqiryatı ic1u9 eden 88flD'llhanir4 buz ve,ra mektupları, ihale tanhınden 8 cün evvel Fen işleri mudllrlüjllne mü- Cildiye ve zühreviye müıehasaısı 

ETEM İZZET BENİCE racaaUa alacaltları fenni ehliyet ve 940 :rWna ait ticaret odası oyesfblanle ihale Adres: BabıAIJ Calaıotıu 70-
_u kuşu kll§esinde No. 43. Tel. 23899 

a. .... ıtı 7er: SON TELGRAF Matı... IÜJlıi muıınen aaatle daimi enc\lmende bulunmaları. (6082) 

tını a111aını.{tı. Onun gözüade ar
tık 11ltanat hırsı kalmamıştı. 

Cemin en ziyade U.üldüğü Pa
paya teslim olunması idi, Papa, 
müsliimanlığın, Türklült\in en bü
yük düşmanı idi. Kendisini alet e-

[•~HIRSIZ KiM?i•J' 

No. 116 Yuaıı: .iri. SAMI KARAYD. 

Beyazıt katilden iğrenirdi, kardeşine eğer 
korkuyorsa, Şam'da oturmasıaı söyledi 

- Siz :övalyeler, işlttil'imi% ııi
bi değilsiniz.. Biz Türkler töval· 
7eleri sözlerinde dunır sadık hı.. 
ris•iyanlar billıdik.. diyordu. 

Paristen haberler geldikçe, teb
sadc cemin muhafızları seyahat
lerini te•ri ediyorlardı. 
Şehzadenin mubaiızlan Tulon

clan kaçar gibi hareket ettiler. La
kin bava müsait olmadığı cihetle 
semiler Tulondan a)'rılaınıyorlardı. 

Tulonda Papanın iki çektiri&i, 
Bodo• şi.ivalyelerinin büyük bir 
kalyonu vardL Gemiler, havanın 
düzelmesini bekliyorlardı. Tam on 
beş gün müsait bava çıkmadı. Fa· 
kat, Cem Sultan gemide misafir 
idi. Karaya rıkarmıyorlardı. 

Nihayet, hava müsait oldu. Fran
sa toprağını terkettiler. Cem, bak.. 
kında yapılan bu muameleden mü
teessirdi. 
Şehzade Cem, tacını, tahtını, sal

tanatını h~'lsini unutmuştu. Şimcli 
devletinin ve ecdadının düşman
ları kalbinde derin bir nefret u
)andınyordu. 

Fa.kat, Sultan Ceınin bütün lnı 
nedametleri, ıztıraplan ve soma
dan anlayışları be,J'laude idi. 

Şebı.ade Cem, bıristi1an dev -
!etlerin vatanını imha için ken
disini ilet ittihaz ettiklerini dü
,ündükce kalben büyük bir ada
vet hissediyordu. 

Papa, müslümanlığı, bıristiyan 
devletlerin ve bilhassa kendi men
faati iç.in muzır addettiği gibi, Sul
tan Cemin de Papa_yı en büyük 
bir müslüman düşnı.anı ad.dede -
ceğine şüphe yoktn. 

Cem Sultan, saltanat bırsile ma
iyetinde bulunan İtalyan, Rum 
mürebbilerin ve müşavirlerin fi
kirlerine ve teş:viklerine kapılmış, 
ıençlik saikasile bü:tük bir bata 
işlemişti. Bu hatayı tamir kabil 
değildi. Vatana hizmet etmek için 
mutlak padişah mı olmak lamndı.1 

Sonra Sultan Cemi katledecek 
ortada bir pad~h da yoktu. 

Sultan Beyazıt, katilden nefret 
eden bir adamdı. Kardeşi Ceme 
canını emniyet etmezse Şamda o
tunnanm söylemişti. 

Cem Sullnu, artık yaptığı ha -
tanın banedam i~in ne bllyük bir 
tehlike teıl( 1 eitiiini anl.ıyordn. 

Şeh:ııade Cem, hırlstiyaıılann &

Iinclen kat'iyyea )uutulamQaca -

Yazan: Iskender F. SERTELLİ 

derek Türklüğe en büyük fenalığı Bereket versin ki, kapıdan içe. 
yapa.,aktı. riye komşu kızlarından birinin ııir-

Cem, sayıklıyordu. Uykuları ka- diğini gördü .. ııeniş bir nefes aldı: 
çıyordu. Gözünün önünde vatanı· _ Nebahatin arkadaşlarından 
run gü:ı:el semaları, zarif camileri, biri. .. 
pılırvanları.. babadır süvarileri Dıye mınldandı. Şehsüvar: 
geçiyordu. Kalbinde acı bir va- _ Serçeler hala bahçedeler, de-
tan a.ıu canlanmı,tı. - · ı ., ,gı mı .. 

Nihayet, Cem Sultan Türklü. Diyerek, pencereden d~anya 
Anuı ne oluna olııun babası Türk baktı . 
oj!:lu Türklü. Bahçeden ince, şakrak bir ses 

Evvela Türk sonra müslüaıau yükseldi: 
olan Cem Sultan aldandıiından - Nebahat.. Yemek mi yiyor -
dolayı pek nadimdi. Fakat, elden sun? Ayol ikindi geldi ... Bu. saate 
birşey ıelmezdi. kadar neden geciktin .. Haniya Fe-
llın ve intikam, saltanat ve nerbahçeye gidecektik bugün ı;e

ibüşam, mai)'etinin verdiği ecae- ninle beraber ... 
bi terbiye ve telkin şehzade Cem.. Nebahat kurnaz bir kızdı ... Der
deki eedacli varlıtı ve benliği yı- hal yerinden fırladı, arkadaşının 
kamam.ıştı. Hiltiyet ve din mubah- yanına ko•tu: 
betini hiç bir zaman öldüreme - - Misafirim geldi, Nevinciki:m! 
mi.ı;. Yarın gideriz, olmaz mL?. 

Cem cliBini de çok seviyordu. O- Neriman, pencereden bakan 
na .,.ı..ıetıe merbuttu. Hkazın a- Şehsüvarın kolundan çekti : 
tepıak çöllerinde, Bavzııi ınutabha- - Nevin, bana iyi bir fikir ver-
re)'e ıöz yaşlarını akıttığı zaman, di, benim nonoş şairciğ'im! . 
kalben dn:ıııoluiu zevki, saltanatın, - Nedir o, cici meleğim?. 
saadetin, .her şeyin fevkinde gör- - Şey ... Nevin, bizim Nebahat-

' müştü. Can Hlcazd:ın diındüfü za- le bugün Fenerbahçeye gitıneğe 
man MıSU'lla yazdığı bir gazelde! ııöz!C$11>isler.. Halbuki, Nebahat 

. . · fimdi meşguldür . . Bu işi biz yap-
Olsaıı~hı Ru.m olmazdı hac ııak nasıl olur?. · 

• nasibin, Şehsüvarın göleri ,ışıldadı: •. 
Bin ~ ~ rwd bu devleti - Hay hay. Hiç de fena olmaz. 

· ·- muazzam Bem tava alırız.. Hem de biraz 
(Detıcımı var) ~ kal~, saadetimize, istik-

A§k ve macera romanı: 64 

bale ait uzun uzun konuşur, dert
leşiriz. 

Neriman - Yıldırım Cemal gel
meden _ Göztepeden uzaklaşmak 
istiyordu. Hemen kalktı ... Ayakta 
bir liıhza düşündükten sonra: 

- Siz beni burada bekleyiniz, 
dedi, ben ~ar<;abuk giyinip geli -
rim. Sakın neriye gideceğimizi 
kimseye söylemeyın!. 

- Aman efendi.ın, ben burada 
şeytanlarla konwıacak detilim ya. 

- Olabilir iti, ben yokken Ne
bahat geliverir .. Boş bulunur da 
ona söylersiniz. 

- Merak etme, iki gözümün be
beği! Sen merak etme .• 

* Fener yolunda arabadan indi -
ler. • 

Şehsüvar, Nerimanın koluna 
ııirmişti. 
Kalamış - Fenerbahçe sahilin

den yavaş yavaş konuşarak ilerli.. 
yorlardı: 

- Bahceden çıkar~ Nebahat
le neler konuşt~uzu sorabilir 
miyim, hanımefendi?. 

- A ... siz, hiç mütecessis bir er
keğe benzemiyordunuz! Daha ilk 
gününden beni göz hapsine mi al
dınız?. 

- Hayır canımın iıçi. Buna göz 
hapsi demezler. Sadece şamhni bır 
alaka. 

l .. ; f R A O Y O P R O G R t-\ r\~ 1] 
18.-
18.05 
18.40 
19.15 

Program 
Müzik: C4zbaftt (TJl.) 
Fllftl heyeti 1 

2'J.50 Müzik: Geçit konseri 
2115 Borodine - •Pre-ııs Jgor' 

dan danslar. 

19.30 
19.45 
20.-
20.15 
20.30 

Konqma ( D14 politika M· 
diseleri. 
Saz e3erleri 
A;ans J.aberleri 
Türk müziği 
K~a 
Amatör saati 

Zl .30 Rc.dyo qazetesi 
%1 .50 Riyaseticumhur bandoJ'I 
ZZ.30 Ajans haberleri 
22.45 Cazbant (pi.) 
Z3.25 Y annki progrllm 
23.30 Kapanış ../ 

Ticaret Vekaleti iç Ticaret Umum Müdürlüğündeı 
Türkiyede Nakliyat Sigorta iflerile meşgul olmak üzere ka nunt hJkurtı• 

dairesinde tescil ecUlerek bugı..in faaHyet halinde bulunan Di Britiş Lo İn:;; ·jri 
Kampani J...im.jted'in Türltiye umumi vekili bu kerre müracaaUa Şirketin Mersi 
tili acenteliğini ita eden Emilio Levante'nin 11/8/ 1840 tanbmde a zil edildiıı' 
bi)dirmiştir. 

MezkO:r acente ile alAkası olanların istanbu1da Yeni postane arkasında 11 
bmbul hanında Şirket merkeı'.ine ve ica hında Tjcaret Vek.B.letinc müraca~t ıf 
rne1eri il~ olunur. 
ı---::=--=----::::-~:--~~...,....,,--~~~~~~~~--../ 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : 
1 - İdare ihtiyacı için •30000> metre çift nakilli kurşunlu kablo açıl< r1 

ailtmeye çı.ltarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel .5000) mu vak:kat teminat c375> lira olup eksilt~ 
3 1:7101 1940 aaJı günü saat d6> da An karada ..,,kat apartımanı llçuncü kapı b' 
rinci katında P . T. T. satın alma komis,yonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat m a1rbuz veya banka teminat mektublJ 
kanun! vesikalannı bAmilııea. mımkO.r ewıve saaUe o komi9yona mtiracaat edeci 
.terdir. 

4 - Şartnameler Ankarada P. T . T . levazım, İstanbulda Kınacıyan hanınÖ' 
. tklnci katta P . T. T . levazım ayniyat JUbesi mödürlüklennden bedelsiz oıa.rtl 
verilecektir . c3815> d215> 

T. iŞ. BAN KASI 
1940 KüçUk 

Cari Hesapla• 

iKRAMiYE PLANI 

Nerıman ~en ve ılık seı>ile ııül
dü: 

- Şaka canım , şaka ! Sak.n da
rılma. N-ebahate ,bizi arıyan o
lursa mühim bır iş için bir yere 
gittıi(imizi söylemesini tenbih et.. 
tim. 

- Çok ala. Demek ki şimdi, ne
riye ,gittij(ımizj kımse bilmıyor ve 
bilmiyecek, öyle mi·ı. 

- Evet. Hatta Nebahat !bile. 
Şehsüvar duraladı: 
- Demek ki, ondan da sakladı

nız?. 
- Evet. Çünkü, ba&an onun da 

boşbojıazlığ ı tutar. 
Fenerbabçe<ie küçük bir tur yap

tıktan sonra, bir aiıa<:ın dibinde 
oturdular. 

- Burası güzel, değil mi 13ir
ciğim? 

- Çok güzel. Çok şairane .. ba
yılll'ım ben buraya. 

- Eıiki bir maceranızı mı hatır
Jı::lır.ız yoksa?. 

- Hayır. Vallahi sizi lem!n e
derim, bu ilk aşkımdır. Ha, az kal
dı unutuyordum .. Ben ııençliğim
de bir kere nasılsa bir kwı sev -
miştirn. 

Neriman kahkaha ile güldü: 
- Yani ge~ bir kız demek isti

yorsunuz, değil mi? 
- Hayır .. hayır ... Tam manasile 

bir kuş. Zarif kana t1ı bir saksa -
ğana &!;ık olmuştum. 

Neriman hayretini gizliyemedi: 
- Bir saksağan, ne kadar güzel 

olursa olsun, aşJı:tan ne anları!. 
- O zaman, ıkadınlara kalbimi 

veremivordum. Bir kuş, itira! e
derim ki, beni kendine cok c-ezbet
IWllÜ. &ıvildij!jni o kadar iyi an-

lMU~l 

ı adet 2000 lira.lılı: = 2000.- liri 
3 • 1000 • = 3000.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 200 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
'15 • 50 • = 3150.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

Kqitleler: l 411bat, 1 mayıa, 
1 ağustos, 1 ilunci~n tarih· 
!erinde yapdır. 

Jıyordu kı .. Sevgime hiobiı' zaxnıır 
ibanetıni ııörmedirn . 

Neriman, ,garsona rki ~e l:ıil'1 
ısmarlar.iten, şair Şehsuvar, evet 
içtiiii şarabın tesirile mahmurla ' 
şan ııözlerıni, l(Ünesin denize dııl' 
dıtı ell.(Ul]ere cevirerek, sözııııe 
devam ediyordu: 

- Evet.. Ne diyordum? .. Jlif 
salrnai(ana aşık ol.muştum . Çünı<il 
o hayvan, sevildi~ıden ı;ok metil' 
nun<iu. Her akşam evimin bahçe' 
şine cıktıiıım zaman aınuzuma )<O' 
nar ve kanatlarını cırparak . se'), 
'1ime nes'esile iştirak ve mukabe 1 
ederdi. Ben o 1Mnan hiçbir kadır 
inanmazdım. ' .alen bu inanma ~ 
mazlık, her saırın e:encliğinde. rıf 
hunu saran bir hastalık dei!ıl ııı" 
\i\jr? 

Neriman bu sırada uzaktan i!fı 
çen bir adamı Yıldırım cerrıa , 
benzeterek ,göğsünü tuttu .. Gôf ~ 
düi!il adam sür'atle yanlarınd8 t 
~eçip ,gıttı . Neriman, kendi J<el 
dine: 

- Cemal olsaydı. yanımıza ~ 
lkukırdu. Bu. her halde ona C 
benziyen yabancı bir adamdır· 

Diyerek saire döndü: .,; 
- Evet, Şehsuvar Bev .. Siz c ., 

den Mk ince, çok hassas bir şair~ 
niz! Sizin ıkıymetinizi, ancak. gl" 
nim ı!ibi kimseler takdir eder .. 
le değil mi? . ,,ı 

- Evet. Sizi bütün samiınıdi5 
ve hayranlıiıımla takdir ve talı si( 
ederim, hanımefendi! Siz olJTJ8

1 ı1' dınn, sizi gömıeseydim. hava ~i~ 
tam manasile derin bir boslulı 1 

de kalıp sönecSti. ~ıl 
.1Devam1 .. -


