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ETEM İZZET BENİCE 

ilt re e t 
lngiltereye yapılacak taarruzun son derece şiddetli olac 

ve müstemlekelere de teşmil edilec ğı bildiriliyor 
______ on_t_ C_iano yarın Berlinde bulunac k ve Hitler'le g ·· r ·· 
Feda edilecek 

devletler in ·ı erede müdafaa iç·n bütün ka
ınlara ve çocuklara da silah verildi 

c 

l\lihvcrcilerin feda yolun
d.a telmih ettikleri de,ıletle
rın Romanya 'e Yugoslavya 
:!d:ğu düpedüz. anlaşılıyor. 

Jazaa: l.""J.'Qf lz=;t:T 7&."'iİCS 
ln~m:n Ve İ~n\yanlıırm Balkan
dcn ~ .kındakı tasavvurları iyi -
••u·· .11Yıye anlnşılnu... bulunuyor. 

Dört milyon asker Almanları 
1 

bekliyor 
UJ Ql l " '' 'ıl 
kn •d • ~ ~or.uşmesi esnasmda da 
bln~J·cttıgıınız gibi totaliterler Dai
rini art h~kkmdaki hükümle -
d csbıt etmişler ve sa. 

ece §İmdik' h . . 
ibtVt 1 alde herhangı bır 
bu ıka a sebebi.yet vermemek için 
lerdi~~.arın ın~azım tehir etmiş.. 
nınlıiye/n geçtıkçe bu kararların 
çığa "ık ı mkuhtcli{ \e ilelerle a-

... ma tadır. 
•- Almnny 

Avrupasındn anın c~nll:bu şarki 
sis etmek arz~lh ve ı.ntızamı te
tının muhik ol~ J:cndı :ınutalcba
kani olursa 1su uguna ne kadar 
bu devleti f n P kôJa şu veya 
olabil' n eda edilmesini mucip 

ır ..• 
Diyen ~· .. l d • nı· oeu tum e e ı arct ettiği 

Nevyork 18 (H ususi)- Berlin .. 
den bildirildiğine göre, ingiltere
ye kor~ı yapılacak bü.)·ük taarruz 
hazırl ığı tamamlanmıştır. Fakat 
llitlerin taarruza ne zaman karar 
''ereceği henüz malfım değildir. 

Alman gazetelerinin, taarruz 
günü hakkında ta hminlerde bu -
lunınaları men edilmi tir. 

Fakat yan resmi Hamburger 
Frcmdenblat gazetesi, Almanya 
ile İngiltere ara ında uyuşmak i
çin hirbir ihtimal kalmadığını yaz
maktadır. Çörçilin son beyanatı da 
bunu göstermektedir. Bu gazete • 
nin yazdığına göre, artık bütün 
da \'a Almanyanın İngiltereye ya
pacağı taarruza kalmıştır. Bu ta
arruz y pıla ktır ve on de.rece 
~et in ' 'c :ı.ert olacağı gibi, .) alnız 
Jngiltereye inhisar etmiyecek, ay-

Milli Şef 
veız;~ı.nbürlerden biridir. italya~ 
Yen· nıan gaz.etclcrrnan yen iden 
dit~le Yugo lavya hakkında teh- 1 

ncşr' ~ ncşrıynt yapınaları v e bu 1 
tikJ 1l.atın hedefleri de ih tivn et- l 
ınak:I lnaksatıarı gözününe koy- ı s· .. dd F 
VUk ndır. Totaliterler için fırsat lr mU et loryada, 
d'J uunda ve ilk hamlede feda C• d • k .. k .. d k I k 
"il ecck hlillctlcrin ltumanya ve emz oş un e a ma 

ugo lavya olac ~ .. l k .. h • . 
cnk. bir h . .ag!nı su~ eme an- uzere şe nmıze 
fedakA 1 ~kikahn ıfadesı olur. Bu 
' 'eya 'i:u;gın . bilfarz Macaristan teşrifleri bekleniyor 
hına ola ~rıstaıun nam ve hesa
hldır. cagını ıanneCmek de ha-

Alnuınya v İtill 
ıipi şudur: e Yanın ana pren· 

- Avr upa kıt' 
nimdir. l\l" asında herşey be-
bana bağl ~ aade v'- lutfum ile 
lal'ak, fa~t ~vle1t teşekkülleri o. 
•cemaat id , un ar ~ak~aUc bir 
asla ileri . arc be? etıa mahiyetini 

ıı · ~e geçrnı~cccklerdir 
ınaenaleyh b . 

nih görüşnı . d u prensipi Mü-
J c ın e ve o t k" en tezahü 1 ~ nu a ıp e-
ve izahımı:ı ~~ ~a •lıy~rak tahlil 
sek şu , atl~ et ~~a1;k de rınleştirir • 

Al e arşılasırız· 
B lk many 'e İtall a evvele~. d 
. a anl~rı kendi nrnlarmda t ı~ e 

~~nı stuıışlerdir. Bu taksim . ~ d. 
ı ugosJa,.. D 1 ıcın e 
r" k' ~ nııın a maç) a sahill -
ı, es ı Ko \8 O k' l\ e 

~~~k c~~~·aJisi iİc As, uuPı~r~1=~=n •;r: 
:rnz' d ı en Alınanlarla me kun a 
sab:naı~ındn belki mih, erciler he: 
tcbaki O.!!,r~k ta~siıni yoktur. l\lii-

taksım sıv • 'k ırki tnk · . ,, n ı, ı tısadi ve 
sınıdır. 

Bu nrnda n. 
lnra id • onıanyndaki Ahnan-
Tran.-'ıl arı nıulıtari,yet ''erilecek 
~ van)a ı · • bi D b . acarıstana ccnu-o rıcc B 1 . ' 

cektir p k u garı tana verile • 
.ri tan. .;, ut, hakikatte l\lacn -
BuJgn'r·ı t onıanya, 1"ugoslav'-'a 

.. an ve y · " ' litcr .. unnnıstan tota 
lan reJııne ve rniıttefiklerc ha~: 
1 mış ~ v~ ~nlara mnledilrni b g 
unacagı ıçın bu me\'Z.İİ al U• 
nıelerin b' b' . • ıp \'er · 

ıç ır sıya ı kıymet' 1 
:

1
l ndcak, totaliterler hesabın~ bo: 
ı a ırki b' . . ı-

tenıi . ır ınsıcam 'e sükun 
hıbii"büve.silesi addedilecektir. Ve .• 
tür}ij 5!~n ~u memleketlerde her 
'c kol 1.. ll) 1 durdurulacak, halk 
rj liıeri~d iıucctı toın·ok mahsulle
<'akhırdır. e çalı mıl a sevkoluna. 

Bunu böyl . 
!\lnuınla \c İt tapabılrnek için, 
hıgiltcre ile lı· a ~ imdiki halde 
üzerinde kozcılrJı \c sulh mevzuu 
b k arını 1 c lcnıektc ve B lk Paya mayı 
larını nlhi t cdcc~k nnl?rda pliin
ıııhuruna mü . 1 hır hareket 
raftan da R nı 0 nııya ve bir ta-
. d oınanl ''e 'Y 1 ) n a nazi nü{ ugoı. av-

rette ink' uzunu esaslı bir su-
1 af etti · Cadırlar R rrnı.) c çalışmak-

( lJt \i ~~~~il) ada bu tarzı ha. 
3 ur.cu iahıf ede) 

Yalovada bulunan Cumhurre • 
isimiz ismet inönünün birkac ıtün 
sonra şehrimizi şereflmdır<.!cel.ieri 
ve bir müddet Floryadaki deniz 
Gtöskünde ikamet buyuracakları 
zannedilmcY..tedir. 

Milli Şefin avın 24 ünde Anka
r;ı.da ibulür.::,.nkları söylenmekte
dir. 

Atina elçimiz 
bu sabah geldi 
Gümülcüne başkon so

losumuz da geldi 
Atina sefirimiz Enis Akaygcn 

husııbahki kcnvansiyonelle ~ehri
mize ırclnıi~tir. Uefikası ''e ~ocuk
ları da ~·anmdn bulunan Enis me
zıınl'n c:vnhat etml'ktedir \'e bu
radan Ankarnya gidecektir. 

Giinıiilciine ba konsolosumuz 
Tevfik Tiirkcr de ;ı,yni trenle şeh
rimize gelmiştir. 

---oo---

Beyanname 
• ver mı yen 

tacirler ! -----Terziler ve müteaddit 
manifaturacılar beyan
name vermediklerinden 

müddet uzatıldı 
..Fiat murakabe komisyonu bu

ı?Un mıntaka ticaret miıdürlül!ün
~e ynıı nıuav!ni B. Halu,kun reis
lı.i?ınde toplanmaktadır. 
.Manı attau scıt~l ..... na ait fiat 

ve kar nısbetleri hs•ı:,,,i ısi de bu 
içtimada RÖrüşüleceı-. tır. iManıfa • 
tura ithaiat birliğine beravı ma .. 
lfunat tevdı Qlunan ilk !ıat liste .. 
lerinın ıkıvmeti bulunmadıih ve 
esas listelerin avın 20 sind.:-.ı .. onra 
tesbit odilobıleceiii anlaşılmıştır. 

(Devamı 3 ünoü sahijedo) 

ni zamanda bütün ingifü mü tem
Jekelerinc de teşmil edilecektir. 

Kont Cianonun cuma gi.inü Ber
linde bulunacağı söylenmektedir. 
Bu ı.eyahatin ingiltcreye teklif e. 
dilecek sulh şartları ile alakadar 
olduğu muhakkaktır. Bu takdir
de Almanyanın taarruza geçme -
den evvel, İngiltercye bir sulh ül
timatomu vereceği anJasılmakta
dır. Bitler, söyliyeıcği nutukla 
yalnız ingiltereye değil. A~ıerika 
efkarı umumiyesinc de hitap ede
cektir. 

Almanya, İngiltere ile meşgul 
olduğu bir sırada cenubu şark i 
A\·rupasında herhangi bir hadise 
çıkmasını arLu etmediği irin, .!\la. 

caristanla Bulgaristanı neticeyi 
beklemeler i hu u unda iknn et
nıistir. 

s N 

mi ]erdir. Ta~·yareleri de son sis
temdir. 

İngiltere ahilleri akla ıkmıya• 
eak dcrecl'dc tahkim edilmi~tir. 
Açıkça söylüyoruz: Britanya a
dasında 4 mflyon asker \'ardır. Bü
tün sivil ahali, Lordu da, amelesi 
de, kadını da, çocuğu da siliıhlan
mıştır. Mihvcrdlerin sulh teklifi 
tehdidine clıemmiyet veren. al
dıran \'oktur, 

İngiliz milleti propaganda ile 
manc\ ivatı bozulacak bir millet 
değildir. Bütün millet nihai za. 
ferden emindir \'e hüdi ntı iikfı. 
netle takip etmektedir.> 

İngi l iz lla\'n Nazırı Sir Arşibald 
S inkler bütlin imparatorluğa hita
ben radyoda sö~ lcdiği bir nutukta 
demiştir ki: «Almanların, f ngilte-

(DEV Al\Il 3 iıncü sahifede) Günün en mühim mevzuu: İngiltere ------ ·----- -----·-----------~------------- -- - -

D KİKA 
lngilizler Almanların bir kanalını tahrip ettiler 

Romanya, Dobrice ve 
T ransilvanya'yı kendi 

elile verecek mi ? L<mdra 18 (llususi) ·- İnı?iliz 
tnvarclerinin Almanyava karsı a
kınları de' am etmektt.dfr. Di.Jn J!e
ce de Dortmund - Ems kanı.ılı üze
rine bombalar atılmış ve ıkanal 

ıvicc tahrip edilmistir. !\tehtnp.ı 
bir ,geceC.:e yapılan bu taarruz ıcin, 
daha evvelden istiksaflar yapıl -
mıştı. Kanalda bulunan bazı va
purların da bombardıman netice-

sinde battıklnrı ;ı?örübnüştür. 
Biitün tavvarcler üslerine dön

müslerdir. Hava nezareti, bom -
lbardımanı yapan tnyyarccilcri teb
rik etmiştir. 

Ruzvcltin namzetliği ekseriyetle kabul edildi Bükreş, Sofya ve Budapeşte ara
sında diplomatik müzakereler L<>ndra 18 (Radyo) - Amerika 

demokratlar ıkonı?resi. B. Ruzveltin 
ür:üncü dfa olarak Cumhur reis -
lil'!inc namzetliğini ekseriyetle ka
bul etmistir. 

Birleşik Amerika. Avrupa ihti
laiıfına bilfiil müdahale etmiye
cek, fakat bütün kuvvctile yardım-

Uzun menzilli 
Bugünlerde dünya ahvali askeri 

göri4lc tetkik edilince, ilk göze 
çarpan mesele inqiliz - Almarı 
mücadelesi oluypr. Bu mücadele -
nin nilıai saf hasının açılmak üze
re oldugunu bilıyoruz. Alman rad-
11oları, Jnqilıere.ııc taarruzdaıı bir 
ihtimal gibi bahsediyorlar. Hic 
gizlemeden yapılması zaruri bir iş 
gibi halka ilcfo olunan harekete 
yakında b~lanacaqım Alman Tad
yolannın lisa1mıdan da f a.rkedi'JIO
yoruz. 

Dünya miitehassılannı meşqul 
eden bu taarruz hakkında bütün 
ihtimallerin incclendiqi bu sırada 
yetti bir fikir ortaya atıldı; Alman
lamı denizden 11apacakla1 ı 1ıak -
li11attcm maada Manş sahillerine 
yerleştmlecek uzun mcnzılli top
larla Londranın mütemadi dö -
ğülccc<ıi tahmin ediliyor. 

Geçerı harpte uzun menzilli Al
man toplarıle Par;sin dögiildüqü
tıü unutmadık. Fakat o bombar -
dımanlardan tımıılan tesirin elde 
edilemediğinin de hatırlıyoruz. 
Çok uzun menzilli topların atım a
dedi az oluyor. Endahtlarda mesa
i e u..zadıkca intişarın bföıildüqü de 
nıalüm.dur. Almanlar qeçcn harp- , 
ıe yerlerine yerleştirilmesi hatıli 

da dvam edecektir. kanın da mahvını mucip ola ., 
Dün parti seflerinden biri, lton- caktır .. > (Yazm 3 üncü sahifede) 

<t?rcde irat etti~i bir nutukta şövlc Birleşik Amerika hükumeti, e.e- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiliiiiiıiiiiiiiiiiiiiii 
demiştir: ten hafta icinde İne.iltcreve Ka - Ç_ERÇEVE 

•- Eğer Amerika, İn2ilterenin 
mütecavizler karsısında boyun d'!- nada yolile 1,000 pilot szöndernıiş.-
mesine müsaade edecek olursa bu, tir. Lüzumundn deniz kuvvetleri Kutup 1 ar ara s 1 n da 
yalnız inı:?iltcrenin dei?il, Ameri- l de l'Önderecektir. 

(Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Alman topları 
müşkül t•e imaliyesi uzun süreıı 
çok uzun menzilli toplan Parise 
karşı kullandıkları sıralarda 1ıat:a 
sılcihınm tesiri bugünkü ile kıyas 
edilemiuecek derecede zamftı. O 
zamanlar havadan bombardıman
la yapılacak bir se11i toplarla yap
mak mecburiyetinde kaldılar. Va
kıa bugünkü agtr topçuluk da dün
künden ileridir. Fakat hava sila
hının terakki nisbeti ile ağır top
culuğunun terakki nisoeti arasında 
dağlar kadar fark vardır. 

Bu itibarla ömrü pek kısa ola
cak ve imalıqcsi icin binlerce ame
le cal~tırılacak. intisar farkları 
biı11ük bir tahrip cilcti11in buqü11kil 
bombardıman tat111arelerine ter • 
cilıi için ortada bır sebep qöremi· 
yoruz. 
Manş sahıllerine tabıııe edilecek 

birka~ du?ime uzun menzilli top
larla 1ıuuılacak bombardımanla/' 
mtwakkatıır. O topların met'zileri 
keşfedılıncc denizden ve 1ıaı,adan 
hiicıım edilerek sııkut ettırılmc -
leri. kabıl olacaciı qibi. ycrlcrı keş
i edilemilıenler de muat11ıen atış
tan sonı a kctıdıliklcrınden susma
qa mahkum olacaktır. Bu isin kül
fctı ıle mmetı arasında katıt111en 

(DEVAMI 3 uncu ııalıı/edet 

Ki SACA ' ._ __ 
Şahsi menfaatler, milli 

,. 
ve umumı 

üstünde 
menfaatlerin 
tutulamaz 

lCoordinn yon heyetinden çıkan 
''e Vekiller He) etince ta dik olu. 
nnn gnz~te snhifclerini tahdit hnk
kındnki karar bugiin maattee süf 
bir etek gazetenin suimi al ol -
ma ı yiiz.iinden bütün matbuatın 
\ nziyetiııi ırnarşi~ c çe\ irmi , yer· 
bi.t hak!>u.lıklara, israf veya mağ
duriyetlere yol açını tır. 
Yapılacak tek ey vardır: 
- Türki)·ede eb'adı ne olursa 

olsun 4 sah ifeden faıla gazete çı· 
kam az. 

Hükumet oncak böyle müstacel 
bir kararladır ki lüzumsuz ve yer
siz bir ekilde husule getirilen &

nar iyi önler; şah i mülahaza ve 
menfaatler yiiıfüıden vukun ge -
len zararları \'e mağduriyetleri 
bertaraf eder. Hcrhnldc 'e mu -
hakkak ki, şahsi nıenfnatlcr, milli 
ve umumi menfaatlerin iistlinde 
tutulamaz. Snfıife me clesinoe 
t:ıkar yol budur. Fint meselesine 
gelince onu goıetclcr dört sahife 
eb'at içinde veya daha aşağı eb'at 
husu unda kendi aralarındn tayin 
edebilirler. 

Ankara caddesindeki bu kötü 
rcknbet belki bir iki ahı için 
dıeııııni t f<;İı "'' a kazançlıdır. 
l•nknt. biitıin diğerler h·iıı bir iflas 
\C imha )olunun açılı ıdır. 

• • 

Avrupa harbinin ilk büyük 
devresi, Fransanın yıkılışıyla 
sona erdi. Bu de\ re, demokrat. 
lorla fn i tlerin birbirine gir -
nıe i, ve koınüni tlerin, in i bir 
harekctsillik ic;indc \'aıi~·ete ~e
yirci kalması merhalesjdir. 

Halbuki dnvn, iiç biiyUk ku
tup ara!>ındn \'C hemen hemen 
avni zanıaıı 'c mckiinda tam 
bir he apla ına olmadan netice 
yoluna giremez. Kutuplar, Jn • 
giltere, Ahnan~·a \'e Rusya ... 

Ba laııgıçta he apla ma 'ii
kmsı, fnşizmayla demokrns) a
ııııı en canlı ıniinıe sılleri Al -
nınn.) a 'e l ngilterc orasında te-
ekkiıl ettigine. 'e Ru la he

sap meydanından uzaklastığıııa 
göre, Almanya \'e İngiJtercden 
kim kazan a Rusyayı he ap 
me) danına çekeceği tabiiydi. 
Rusyanın, iki f ili birbirin e 

çarpı tırıp iki kedi yavrusu el
de etmek politiknsı, her nokta· 
dan lıatalnrın ~ahı olnrak ger
çekleşmiş bulunuyor. Bugünkü 
vaziyete göre, çarpı an iki fil
den, faşi tlcr cephesinde bir 
buçuk fil \'e damokrntlar eep. 
he inde ynr1111 fil ha ıl olmus-
1ur. Fakat yarıııı filin bir buçuk 
filde olnııyan öyle uzuvları ve 
çeviklikleri vardır ki, bir bu
çuk fili ala ağı .eıJebilir. 

Bu hale gfüe diiııyanın çıkar. 
''olu ue?. • . 1 .r 

Diiny~P. ıJıkar yolu, kutup
lar arasmd nıu~lakn dürii t n-. 
çık \ c nihai bir- hesnpln nıa ze
mininin açılmasıdır. Bu umiııi 
ac_mnk da Ru yanın elinde. Ba
na orar anız. diin~ anın. ayni 
znman ,·e mekanda birbirine zıt 
her ihtimali.' k:ıpı açan bu arap 
açı \ nzi) etinden ~adcce Ru ya 

mcs'uldiir. Eğer o, başlangı~ta, 
af mı, o.iıvetini ,.e gayesini a. 
cıkço belli et eydi, imdiye ka
dar her istikamet biitün sara -
ha tile billurlaşırdı. Almaıı~ nmn 
bugiine kadnr i ti{ ettiği mu -
vaffnkiyctlerden Ru ~ a me • 
uldür: dünkü ~ azııııda ka' dct
tii!:im gibi. eğer İngiliz! rl • Al
manlar aıılasnc:ık olursa. bun. 
dan da Rus.) a nıc"'ul olacaktır; 
\'C ~ arm Ru ~ n, ruhu 'e m:ıd
dcsile bo Juktn mckfıu i gal et
me ha asını bizzat ka~ tedcr c, 
~ine kcndiı.ı mes'ul... 

Diin~ n \'DZİ~ etinin tn \ e ni
hai bir netice ~oluna gırnıesi 
için, kutuplar ara ıııda 'e a) ni 
zaman \'e mckiındn mutlaka bir 
hesaplaşma zemini buhıırnınlı. 

Kutuplar arasında nll'rkez 
inı.:iltercdir. Ya Alınan~ n ln
~iltere~·le anla °'ak, ya lhısya 
Jngiltcreye elini ur.atacak \"C bu 
i~ neticelenecektir. 

Tiirkiyenin vai~ etini ta.) in C'· 

den bir aksiyon erisindc ~ n:z
dığım gibi, Ru ya ve diıın a he. 
sabınn en az zararlı 'ol. arala
rındaki derin \e köklü ıhtilfıfı 
bir zaman sonra halletmek uzc
re İngiltere 'e Rusynnın eh le 
\'erip foşi tlerc karşı hnrckde 
geçm idir. 

İhtimalleri, ihtimal olarak 
~·oklndığımız vakit, bir damla 
iksirle hem derhal olnll'si. hun 

_ a) agn kalkma ı mümkün bir 
ha ta gihi, her iki nnla uıa ek
lini de im kim cerce\ esinde gö
rii~ oruz. Ya ltıı 'n lııgiltercl le, 
~ a lngiltere Alman) n in ... 

Her e~, ahı larla sınıfların, 
daha c of:ru• u i.iriiklc\ İci fert
lerin dirayet 'ile iradesine bnğlı. 
NECİP J<'AZlL KlSAh .... hLh. 
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2- SON TEL G R A F-18 ftMMtlZ ... 

HALA MEMNUN 

01.!IIAl\IIŞLAB 

Der 1 ın ve Roma, Fransadaki ye
ni değişiklikten, yeni rejimden ha
la memnun deı'tillermiş.. Zavallı 
ih tiyar Peten Fransası da, onları 
memnun etmek için, neler yapma
dı , neler?. Alman ve İtalyan rad
f<)lan, matbuatı, Fransa ile kMı. 
alay ediyor, kalı, tehditler savuru
yor. 

Peki amma, memnun ~lr. için 
daha ne yapsınlar?. Mareşal ?ete
nin ahir ömründe, içine inecek, 
kalb sektesinden vefat edecek?. 

İhtiyarlıkta konan devlet kuşu
nun üzüntülerini görüyor musu
nuz'!. 

KAWIRIMLA&I 

ALTIN İMİŞ -----
Şimali Amerikada, bir şehrin 

kaldırımları için kullanılan kır -
mızı renkte hususi bu- taş cinsi 
üzerınde tetkikler yapan mühen
disler, bir de ne görseler, beğenir
siniz?. 

Bu taşların hepsi altın madeni 
ile karl$ık değil miymiş?. 

Vaktile, Anadoluda, lstanbulun 
taı,ı topraj!ı altındır, derlermiş!. 
Ben, kendi hesabıma, İstanbul so
kaklarında tozdan başka bir şey 
g bren lerden değilim .. 

Fakat, bu eski sözün hakiki yeri 
m eger şımali Amerika imiş .. 

Fakat, bu şehrin kaldırımlann
da neden altın bulunduğunu şiın
di anlıyorum. Harp başladığı gün. 
denberi, Avrupanın altınları mü
~adiyen Amerikaya taşınmıyor 
mu7. Fazla ~ıcaklardan, bittabi al
tınlar, şuradan buradan f.ı.şkırmağa 
b· lam"tır. 

SAÇA YAK 
OLURLAR 

Talihsiz son Fransız Reisicum
hw-u Löbrön, refikasile birlikte 

VichY. şehrinden ayrılnuş!, Kim
bilır1 hangi diyara ~ru yo.la çık
mıştır?. F dlrat, dünyada, akla j!E
len, gelm,yen neler ,oluyoc. Lôb
rön de bir de baltitıışsınız, bi.r baş· 
ka Fransız _şehrine gidiyor, yeni -
den Cumburiyet ilAıı edi~oc. 

O zaman üç ayaklı saçayırk o
lur. Bri Peten hülr.funeti, bir de 
Londradaki General dö Gol hü
kılmeü. .. Haydi hayırlıaı.! , 

İSTANBULUN 

TEHİZLK'ii 

İstanbulda mevcut 900 kişililr. 
çöpçü kadrosu 250 ye inmiş!. Ko
ca şehri düşünün: 250 kişi tara
fından nasıl temizlenir?. Her yaz, 
İstanbul çöpçü buhranı geçirir. Fa
kat, bu yaz buhran daha şiddetli 
oldu. Bence, İstanbulu şôvle hep 
birlikte, samimi bir şekilde, maa
aile temizlemeli ... Herkes, otur -
duğu caddenin evinin hizasına dG.
oen kısmını süpürmeli, evdeki do
lu çöp tenekesini, sa.i:ıahleyin ;şi
ne giderken bir kağıda sarıp kol
tuğuna sıkıştırmalı!. Köprü ü~tün
de hazır mavnalar olmalı, oraya 
boşaltıvermeli!. Bu iş, biıylece o
lur, gider!. 

DEDİGİM . 

ÇIK'll 

Florya plajları ymc kiraya ve
rilememiş .. Dedik ya, nazar değ
di!. Geçen gün, belediyenin bura
sını bedava açmasını teklif etmiş-

. tim. Bir tesadüf eseri - tesadüf di
yorum ,çünkü belediyede bizim 
sözümüzün kıymeti yoktur - Flor
yada meccani bir halk plajı açıl
ması kararlaştırılmış! Zaten iste
diğim de bu idL Fakat, inşaı.llah 
olmaz amma, kı>rkarım, kiraya çı-

- karılan asıl öteki tarafl ar, mevsim 
sonuna kadar kiracıs.z kalacak!. 

AHMET RAUF 

r--------------------------~ l Av ır u pa Ha ırl'!2> ı ırıı a ırı ı ç ı n ©I e fiil J 
Saumur süvari talebe

sinin kahramanlığı 
•Jurnal dö jenev• gazetesinden: 
•Alıınan ileri kıt'aları Saumure 

yaklaşıru.ştı. Maneviyatı ividen iyi
ye bozulan Fransız kıt'alarının bir 
kısmı Scırn ve Sen nehri boyunda 
dö~yor, bir kısmı da Loir ki:ip
rülerini geçerek kaçı)'<lrdu.. 

Sawnur belediye reisi, şehrin. 
açık ı;ehJc oldui(unu ilin etmek is
tiyordu. Fa.kat askeri m<*tep mü
dürü bu kararı reddederek, 500 ka
dar talebe ile müdafaasına hazır
laudı. Nehrin ~ köprü, 
Alınanların ııelmesinden biraz ev
vel beriıava edilmiş ve cenup sa
hilinde bWıınan evlerin pencerele
rinden karşı sahile siddetli bir ates 
açıl:mıştı. 

Talebeler, mitralyö:derle ve el 
bombaları1e müdafaaya başlamış
lardı. Muharebe bütün gece ve er
tesi gün ôjikye kadar devam etti. 
Talebeler newnidane, fakat büvü.k 
bir enerji ile dö«üstü. Nihayet Al
manlar, sehrin dışında kurduklan 
lltöpri.iden gecerek: arkadan hücum 
ettiler. Bunun üzerine talebeler, 
mevzilerini bmıkarak sehir hari
cine cıktılar. Yalnız ilcisi Alınan
ların eline esir düştü .• 

Eski lngiliz ve Fransız 
dostluğu 

İngiliz ve Fransız birliğini ev -
velce tasavvur eden. kuvveden 
fiile cıkarmak için calışan kimdir? 

Kral yedinci Edvar 22 son kanun 
1901 de İn,giltere tahtına oturunca 
ilk isi İıutiltere ile Fransa arasında 
bir vakınlı.k vücude getirme~ ça
lışmak oldu. 

Kral Edvar. Veliaht iken Fran
sava gider, Pariste, Nisde lıkamet 
ederdi. Fransaya ve Fransızlara 
karşı büyük bir muhabbeti vardı. 
İnı;Iiz ve Fransız bir!Wni vücude 
getiren odur. 

Holandanın zirai 
vaziyeti 

HefJanda& seyahat edım:lıer, lıi:r 
çok ~ kasabalarnı deni -
ziını satılımdan ·aşağı okiu~u gö
ru.nce şaşırır, kalı.rlaır. Eğer seti"!' 
*- su baıı!Wnı altında kala -
caoldarını ""8111ed ı e .t ır. Ho!:andaod:a, 
<knizden kazan, imı.ş biır(.\J<k ova -
'!ar vmıhr. Bulııla.:m en m~Şmru 
22.000 hektarlık arazidir. Zü!der - 1 
:ııeniırı oolldurulımıası !e memrekf.'t j 
mesaılıai sathi:r.ısi yüzde 7, i ı:aatoı 
ı.~·~ amt.ie. de yüzde 10 n :5 -
bet.inde at11ırnı.ştır. 

Son Telgraf'ın edebi romanı: 3 

GÖZYAŞLAR 
ETEM İZZET BENİCE 

Demin o., soylf!dlln. :Eğe<". sessiz 1 
se<'osız asılıp ~ecelt, adl'Y" tari. 
hine ve insanların diline cana var, 
haydut, yamyam .. diye d.üşürülmı· 
yecek olsaydım emin olun ki yine 
ağz"mı açmıyacak ve sonum rıe 
ise ona kathn:.e2ktıın. 

Fakat, şimdi yarası de~en, ken
di elile senelerce evvel boğduğu 
ve kaybettiği hüviyeti yeniden di
riltilen bir insan gibi ben de hak
kımı isti:r,,rum. Ben de adalet ~
tiyorum. 

Ben de hakkı ve haysiyeti tanı
nan bir insan gibi ölüm iswyorum. 

Bana söz veriniz .. Halt veriniz!. 
Ve •. katil birdenbire yüzünü iki 

elinin içine aldı, hılııgür hüngür 
aıtlamağa başladı.. 

Salondaki hayret, heyecan, ali'ı
ka gıttikçe artıyor, bu hayret ha
k.imler üzerinde de tesirini göste
riyor, avukatlar şaşkın şaşkın bi
ribirlerine bakışıyorlardı. 

Katil, hiç basını kaldırmadan 
hıçkıra hıçkıra ağlıyor, salon bu 
hıçkırığın uzun iniltileri ilo çınlı
yordu. 

Yine hakimin sesi işitildi: 
- Niçin sustunuz, devam etse

nbe ... 

Katil ~aşlarını :wrla durdu -
rarak, 

- Reis bey_ 
Diyl! za} .f ve 90l~n bir sesle 

mınldandı.: 

- Çok zor, çok ağır birşey ... 
Ve .. daha yavaş bir sesle iliıve 

etti: 
- K~e bu yarama dokunul _ 

masaydı, k~lr.e ben bütün JiU lan 
ile baynumu ceJ.Iada veren biri 
olup g.ıt..>eydim!. Şimdi daha mı iyi 
oldu bilmem?. 

Burada. avukat birden söz iste
di ve hançeresini yırtan bır s~le 
bağırdı: 

- Hiıkimler katili beyhude din
liyorsunuz. Huzurunuzda rol al
ID1'i bir aktör gibi oyun oynamak 
istiyor. Yalan söylüyor. Bu kim, 
hariciye ~ifre müdürlÜ,ğü kim?. 
Kırk yıllık Galatalı Çamur Ruhi 
birdenbire hariciye şifre müdürü 
mu oluyor!. 

Ne gelmiş, ne geçmışte böyle bir 
Ruhi voktur. Bu adam cinayeti, 
hunharlığı yetmiyormuş gibi şiın- 1 
dide sizleri aldalmağa kalkıyor, bır l 
f!srarlr.eşın yapabileceği şeyleri 
yapıyor, valan söylüyor!. !I 

Katil kel<1PÇeli bilekJ..rin; knna-

Teşhir ve 
kapatma 

Fazla para alan eğlence 
yerleri kapatma ve teşhir 

cezalarına tabi ! 
İçıtili yerlerle j!azinolar ~ ka

bul olunan yf!ni fiat tarifelerin -
den lüks ve birinci sınıfa ait olan
ların tatbi:k:ine cumartesi günün
den itibaren başlanılmıştır. Pazar 
günü belediye reis muavinlerinden 
B. Ldtfi Akııoyun reislij!inde bu 
hususta yapıldığını yazdıimuz 
kontrollara evvelki gün ve dün 
gece de devam olunmuştur. Bu 
meyanda Caddebostamnda meze
den ayrıca para alındıJ!ı ve dij!er 
bir bahçede biranın 55 kuruş ye
rine 70 kuruşa verildii!i ııörüle -
rf!k ceza kesilmiştir. 

Bebek bahçesi de tarifeden yük
sek satış yaptıi(ından yarından iti
baren 3 gün müddetle kapatılmış
tır. Badema kapatılan bu kabil 
yerlerin kapılarına büyük yafta
lar asılarak teşhir &! edilecekler
dir. 
!MEMURLARA VERİLEN E'.MİR 

Di~er taraftan her iç.kili yerde 
müsterilere verilecek mezelerin 
nevileri listelere yazılacaktır. Az 
m eze veren, yüksek fiatla satı.s va
panlar hemen üç günden bir haf
ta va kadar kapatılacaklardır. 

Müsterilere her talep vukuunda 
belediveden tasdikli tarife göster
mcvenlerin mÜS'ieseleri de ayni 
suretle kapatılacaktır. 

Beledi•·e ve peılis memurlarına 
da halkın bu husustaki en k~ük 
sikavetile hemen ehem.ınivetle a
liıkadaı· olmaları bildirilmistir. 

970 çöpçü işten ayrıldı 
Şehrimizdeki temizlik işleri a

melelerinin peyderpey ve mevsim 
icabı yerlerine ıritmeleri sebbile 
1200 k.i•ilik kadro mevcudu 230 a 
düsmüştür. 

Bu yüzden İstanbul - Bevo~lu 
arasındaki ana caddelerde yalnız 
32 amele kalmıştır. Maıımafih be
lediye temizlik İşlı;ri müdürlüğii 
temizlik amelesinin azlıi!ına rağ
men sehir temizliitinin aksama -
ması için faali vetle çalışmaktadır. 

- , ___ ~ 

~ 
Bu kadarı fazla 

Deınokraı;i, bütün vatandaşların 
devlet idaresine iştiraki, diye, ta
rif edilir, anıma, bugıinkü dünya 
kıyınf!tlqı önünde, ayni tarif ü
zerinde bir parça durup dü,ün
mf!k icap ediyor. Her iş ve meslek 
salııibi, her seviyi! ve fikir derece
sindeki vatandaşın devlet idaresi
ne mutlaka iştirakini nasıl istiye
biliriz?. Bu takdirde, bütün va -
tandaşların diplomat, iktısattı, hu
kukçu. huiisa olgun zeki ve id -
rakle, alim, fazıl kim.eler olması 
!azını gelir. 
Hayatın ve hak.ikatin, bu tablo 

içindeki ideal hayale asla benze -
mediğill.İ söyleaeğe hile lüzum 
Yok. 

Dün, bu sütunlarda, bakıkntlerin 
:l'Jltandaşlardan zerre kadar sak -
'fiuiamıyacağını söylemiştim. Fa
kat, df!mokrat cemiyetlerJeki bü
tün fertler, başkalarına zarar ver
memek şartile, bütün ef'al ve ha
rekatında, düşünce ve inanışların
da hürdür aın.ma, şin1di, yeryü -
zünde öyle bir takını mıkroplar 
türemiştir ki, bunlar, hür memle
ketler havasının mÜ\amaha ve 
serbestisini, ayni n1euılekeılcr a
leyhinde bir silah olarak kulla -
ruyorlar. 

Jl.leseli, narist ve faşist radyo -
ları, bütün dünyaya, ..ıu mt..yanda, 
bizim dilimizle Türk;yeye lıita -
ben, akla gelmedik he•eyadar, ya
lanlar, ba)ağı ve çocukça yılan ili
kayeleri anlatıyorlar . 
Yukarıda i,şaret etti.;im ııibi, bü

tün vatandaşların muhakeme, id
rak ve fikri olgunluk der~rf!siniJı 
müsavi olduğunu idd.a edemeyiz. 
Biz, kendimizden hiç bir h"kikati 
saklamıyoruz. Fak.at, hak.ika! 
olursa .• 

Bir takım safdillerin mides:iııi bu 
landırma3·1 istihdaf eden, koElt ve 
suiniyet eseri palavrcı,arı ise, va
tandaslarımıza dinletmeyı elbette 
istemeyiz. Çünkü, bu rady ... lar, bi
zim demokrasimizin ı;enis hürri
yet havasını, bize karşı Liı· silalı 
olarak kullanıyorlar. 

• Ben, hüsniirı,iyetim "zle koous -
ınıyan radyoların dinJenwcmesi 
taraftarıyım. 

REŞAT FEYZİ 

jKUÇÜK HABERLERi AçıK iş ve memuriyetler 

* Dün İstanbul yılın en sıcak 
#(Ününü geçinnış ve saat 14 de göl
gede hararet 36,5 dereceyi bul -
mustur. * Boş ahşap evlerde enkaz de
posıı yapılamavacaJtı mevcutla -
rının hemen it.apatı1ması belediye 
şubelerine bildirilmi>tir. 
* Vali yarın Yalovadan gele -

cektir. • 
~ Devlet deniz ve demirvollan 

biletlerinde İzmir fuarı icin yapı
lacak olan yüzde 50 tanzilita 5 
akustosta başlanılması kararlaş
tırılmıstır. * Şehrimizde ve dil!er yerlerde 
geçen ay bira sarfivatı yüzde 100 
artmı<tır. * Tıp fakültesi ders ve imtihan 
talimatnamesinde tale!>eler lehine 
yapılan tadilat dün Maarif Ve -
kiıletinden fakülteve bildirilmistir. * Pivasada demir bulunmama
sı vüzünden cavır sahipleri cok 
müskill vaziyete diismüsler ve ti
caret müdürlil Ptine nıi.ıracaat et -
mişlerdir. Keyfiyet Vekalete bildi
dirilrniştir. 

r;p parçalıyacak gibi şiddetle ö- ı 
nündeki masaya vurdu, bağırdı: 

- Hakim efendi .. ben yalan söy_ 
lüyorsam bunlar da mı yalan söy
lüyorlar? .. ki onlar bu cinayetten 
ve Çamur Ruhiden daha vaşlıdı.r
lar. 

Ve .. döndü, jandarmadaya, 
- Ceketimin şu cebindeki def

terleri çıkar_ 
Dedi, <lnları bilimlere göstere

rek: 
- Bu cinayetin bütün tarihi iş

~ bu aefterlerde. Müaafaaıruı on. 
!arın okunına.;ı ile başlamak isti
yorum. Müdafaam onlardır. Ben 
kim.im, nevim, ne istiyonun, ne 
vaptım. niçin bu adamım, cineyat 
nasıl oldu?. Hepsini bu defterleıin 
içinde bulacaksınız. 

Yalancı ben değilim. Bizzat bu 
avukattır. O yalan söylüyor, o bil
meaen söylüyor, o tanımadan söy
lüyor, yaln.z ,::ördüğü kadarını ı
fade edebıliyor. 

Bu defterleri müdafaam olarak 
okutunuz. Sizden bunu istiyorum. 

Dedi H:ikim ilkönce tereddüt 
ettı. Sonra sağ ve solundakı aza 
arkadaşları ile <fısıldaştı ve .. kara
rını bildırdi: 

- Gösterdiginiz v~ikala.r mü
dafaanız ar~ınıia okunacaktır. 

Maznun yüksek sesle ba.ı(ırdı: 
- Teşekkür ederim reis bey, te

şekkür f!derim. İşte, bu sar@tan ve 
hodgiım avukat o hatıralaıda bu 
lrirlı saçlı, serseri, sefil Ruhiyi, 
Çamur Ruhivi ögrenecek, tanıya
cal<tır. 

Avukat: 
- JU>is bey .. hakaret ediyor!. 

An.karadaki Kızılay umumi mer· 
kezi sicil mudürlüğü; Erzincan 
yardım hastanesi için harcırahları 
ve ayda 50 llia. üeret verilmek ü
zere dinlomasız 5 adet hastabakıcı 
aramaktadır. Yalnız okuyup yaz
ililll ve en az bir yıl bir hastanede 
çah>;mış olmak sarttır. 

Ordu vilavelinin muhasebei hu
susive varidat müdürlüirii mün -
haldir. Asli maaş miktarı 35 liradır. 
Tali· !er Ordu vilayetine rnüra -
caat edebilirler. 

Devlet Demiryolları motörlü 
trenleri kin 1 inci ve 2 inci sınıf 
tesviyeci aranm::ktadır. 

Tesvikive saitlık vurdu ve Sul
tanahrnettekl sanat mektebi bireı 
diplomalı hastabakıcı aramakta -
dırlar. 

Kırşehir vilayeti nafıa müdür
lüğü silindir makineleri kin 100 
lira avlık ücretle bir baş makinist 
ve 60 ~ar lira ay ilk ücretle de 2 
maldnişt aran·aktadır. 

Buldan belediyesi 75 lira avlık 
ücretle ehliyetli bir fen memuru 
aramaktadır. 

Diye bağcrdı ve söylemek istedi. 
Hakim: 
- Susunuz ... 
Dedi. Zabıt klıtibine emretti: 
-Okuyunuz. 
Zabıt katibi bu ha,;..craları birer 

birer okuıruya başladı. 

DALGIN KIZLAK VE.. 

Nebile, 
Nur, 
Asüman. 
Nihal, 
Ayı>el. 
Nermin 
Melek! .. 

NARAN 
7 Mart 

Bunların hepsini onaan önce 
tanıdım. Uzaktan ve .. yakından. 

Nebile: Güzel. 
Nur: Daha güzel. 
Asuman: Hepsinden güzel!. 
Aysel, Nihal, Nermin, Melek ... 

Birbirlerinden güzel!. 
İçlerinde çirkin, az güzel yok. 

Fakat, hiç kimse çıkıp da: 
- Biri ötekisinden daha az za

vallı.. 

Dıyemez. Hakikatleri olduğu gi
bi görmek, üzerlerinde açıkça ko
nusmak, çekinmeden konuşmak 
llızımdır. Et, but, kalça, göz, yüz, 
dudak, endam güzelligi hep bun
larda. Hem de üstün bir güzellik; 
bağl;yan, kalbi, gözü, bakışı, au
dağı hemen sicimliyen ve sendele. 
ten bir güzellik. Fakat bahtları .. 
ve o eirkinlik?. Buna kim neder 
ve .. oe diyebilir?. 

'Devamı 1'<17) 

imanda f 
işsizlik 1 lUABKEYMELER 

İstanbul limanının günlük Kız kardeşinin 

PC>LlS }ll"li·l!DJ~] 
İngilterenin azmi 

varidatı 20 bin liradan güzelliğini 
1500 liraya kadar düştü! b 1 

Avrupa harbi dolavısile, limanı- OZfflU Ş • 
mıza gelen ecnebi vapurların sa - Asliye ı inci ceza mahkeınesin-
vısı ı>ündengüne azalmaktadır. de dün enteresan bir ravaya ba -

Harpten evvel liman işletmesi kılmıştır. Davanın suçlusu Lefter 
umum müdürlüğü. İ<>tanbul !ima- isminde bir gençtir ve kız karde
nından günde 18 - 20 bin lira va- şini güzelliğini kısmen tahrip ede- , 
ridat temin edivordu. Bu miktar, cek derecede yüzünden yarala - 1 
şimdi, bin üç yüz, bin beşyüz lira- maktan mll!hakeme olunmaktadır. I 
ya düşmüstür. Ve fenerlerle tah- Marika isminde bulurum Lefte-
Iisive de bu yekılne dahildir. rin kız kardeşi komşularından bir 

Yana: AHMET ŞÜKRÜ ESMES 
Frıınsa ile mütareke imzalancı.k

fan sonra, Hitle-r Alman ordula -
nııa ve Alman milletine hitap e
detl. bir beyanname ile qarbi Av
rupada muharebenin nihayetlen -
diğini bildirmişti. Bunun üzerine, 
bütün Almanyada çanlar çalındı. 
Bayram yapıldı. Alman milletinin 
artık sulha kaVUŞUlduquna inan
dınlmak istenildiqi anlaşılıyordıı. 
Filhakika Alman silahlannın kısa 
bi1- zaman içinde Holanda ve Beı 
çikayı istila etmeleri ve Fransayı 
yere sermeleri, ba.11ram yapmıııa Evvelce limanlar umum müdür- gençle tanışarak sevişmiştir. Lef

lügünün yıllık varidat bütçesi 5-ô tP• ise bu mütekab;l sevgiyi hoş 
milyon lira üzerinden yapılırken, görmemiş ve rr.ütP.addit defalar 
1940 bütçesi4 milyon kÜ9Ur lira kız kardeşine ihtarda bulunarak 
üzerinden yapılmıstır. Buna raf(- aşıkından ayr •lmasını söylemiştir. 
men. bu miktar varidatın tahak - Delikanlıyı çılgnca ~even ve 
kuk edebileceiti süpheli görülme aynı aşkla sevilen Muika karde-
tedir. 

Birçok liman servisleri de issiz
likten umumivetle atıl bir halde 
durmaktadırlar. 

Y eşilaycıların üzüm 
bayramı 

Yaş üzüm sarfivatını arttırmak 
ve rakı, şarap verine üzüm suyu 
içilmesi propagandasını yapmak ı 
üzere Yesilay kurumu azaları bir 
•ÜZÜm bayramı• tertip etmei!i ka
~arlastırmıstır. 

Bu bayram eylwün ilk haftasın
da Halkalı ziraat mektebi civarın
da yapıiacaktır. 

--0--

şinin bu sözlerine hiç aldmınamış, 
:yine sevızisine devanı etmiştir. 

Bunun üzerine Lefler bir gün 
tekrar Marika ile müııakaşaya tu.. 
tuşmuş ve nihayet bıçai(.m çeke
rek: 
•- Ben senin suratını doğra -

yayım, güzelliğini b.:ızayun da o 
vak.it bak sevgilin sc~i nasıl bı
rakır '· • hitabile kızcogızın yüzü -
nü hsmiştir. 

Genç kızın feryadına koşuşan
lar Lefteri yakalamı0lar, Marika
yı tedavi altına almışlard.r. 

Muhakeme bıçak iz.'erinin kıs
men yüzde baki kalac.;ğmı tesbit 
ettirmiş ve neticede Lefter dün 9 
ay 10 gün hapse mah'<lım olun -
muştur. 

deqer askeri zaferlerdi. Alman 
askeri zaferinin ehemmiyet ve $Ü· 
mu!ü inJcar edilemez. Fakat b1' 
zaferin Almanyavı sulha katJUş
turma.dıi/ı da bir hakikattir. 

Belediyeye memur 
alınıyor 

Belediye hesap isleri müdürlüğü 
teskilatında münhal memuriyet -
lere orta mektep mezunları alı -
nacaktır. 30 yaşından yukarı ol -
mıyan talipler bu aksam saat 17 ve 
kadar belediye reisliirtrıe birer is- l 
tida ile müracaat edecekler ve a- ı 
yın 20 inci cumartesi günü saat 
10 da da imtihan olacaklardır. 

Bir seyyar nargileci ve 
dört eroinci tutuldu 

Hakikat şudur ki Almanya. lıô.14 
1939 harbine qirerken, karşılaştı<Tı 
171üşkül vaziyet ite karşıkarşıııadır. 
Norvec'i, Danimarkauı. Holanda~ı, 
Belçika•11 ve nihayet Fransaııı is
tila etmiştir. Fakat İnqiltere, her 
zamankinden daha kuvvetli do -
nanmasile ve her qün dalıa cok 
kuvvetlenen hava filosile karşısın· 
da dimdik duru11or. Ve A t-rupa. 
kıt'asında bir takım memleket
lerin istilaya u/iramıs olmalarına 
ehemmiyet bile vermiye-rek Al -
mamıa ile mücadeleyi devam et
tirhıor. Malumdur ki lnqiltere ı•e 
hatta Fransa, başlıca d!'Tli:lerdeki 
hakimiyetlerine qüvenerek Al -
manya ile harbe qirmislerdi. Al -
manııa-ı;a karşı tatbik ettikleri mü· 
cadelenin tabiı;esi, deniz lııiki -
miyetine da11anmaktadır. Fransa.
nın teslinı olmasına raif?nen bu 
tabiye lıal<i deqismemistir. Bina -
enalı!1ıh Almanua sulha karus -
mak itin lnqiltereııi mr, 'lüp et -
melidir. 

Bursarıın şeftalisi 
Muharrir arl.adaşlardan biri, bir 

kaç gün kalmak üzere ~l!<SH>·a git
mişli. Evvelki gün döııdiı. 

- Ne var, ne yok, dive sordukı, 
bot bol seftali }'edin ıa.i?. 

Jl.fahim ya, Bursa, şeitaliııin kay-, 
nadığı yer ... 
Arkadaş, biıe şu hdzin ı•cvabı 

verdi: 
- Bursada şeftali bolluğuna ras

Iamadını. Evvelil, kilosu 4 1 J.uruş .. 
Sonra da ham .. İyi oımaılhş .. 

Biz, bu arkadaşın vcrd.•!l cevap 
üzerinde hiilfl düşünUyorı.z. siz 
ne dersiniz?. 

BÜRHAN CEVAT 

Kadıköyünde muhtelif semt -
terde dolaşarak tiryakilere esrar 
nar::! ı>• i ccktiren ve Kavzer 15.ka
bilc maruf olan sabıkalı İbrahim 
dün Abramağa çayırında Hasmet 
ve Sal.'ılı at \ ııı isimlerinde iki ki
siye narızi le ile esrar çektrirken 
yakalanmıştır. 

Salih, Kemal, Hüseyin ve Hayri 
isimlerinde dört kişi Tophanede 
emin satıp icerlcrden yakalanmış
lardır. Bunlardan Ha1Tinin evinde 
yapılan arastırmada calınmıs ol
d~ zannedilen dört dolma ka -
lemle bır kıvmetli halı da bulun
mu~tur. 

Üniversite ve ilk okul
larda esaslı tamirat 
Mecıdiye kövü, Bomonti 44. Üs

küdar 27 irn:i Küçükpazar 8 inci 
ilk okul binalarının esaslı bir şe
kilde tamirleri kararlaştırılmıştır. 

Üni\·ersiterleki tamire muhtaç 
yerler de sür'atle tamir edilecek
tir. Bu meyanda tamir ve tadil o
lunarak radvı !iter salonu eczacı 
mektebine Jfu. ratuar halinde ila
ve olunacaktır. 

j __ A_v_r_u_pa __ H_a_r_b_in_in __ Y_e_n_i _rv._.e_s_e_ıe_ı_er_i_ı 
Afrikadaki İtalyan kuvvefleri 
Harp cabuk bitecek ümidile yü

rütülen hernplar üzerine kavgaya 
karışmakt.au büyük karlar bckli
yenler tarihte her vakit görül -
m~ür. Zamanında fırsattan isti
fade etmek diplmatlıJ..ta, devlet -
!erin ınüııasebatıntla olsun, asker
likte ve harp meydanında olsun 
hiç unutulnuyacak bir kaidedir. 
Fakat bilhassa Avrupanın şu için
de bulunduğu harp çabuk bitebile
cek mi?. i''ransa ile Almanya ve 
İtalya arasında mütareke oldu. 
Almanya ile İtalya galip vaziyette 
bövle bir mütarekev; knbul ettir
diler. Likin Avrupada harp bit
miş olmadı. Daha dn biteceğini 
gösterir aliınetler ortada olmadı
ğına J!'Öre türlü haller göz önüne 
geliyor. Şöyle bir haritaya bak.. 
mal< k":fi: 

Şimali Afrikanın Fran.m:la= e
lindeki cesim ülkeleri tabii birer 
servet menbaı olmakla meşhurdur. 
Maden var, orman var. Toprağuı 
altı da, üstü de zengin. Fakat İtal
yanların elindeki Libya bunun 
aksinedir. Frans12lar şimali Afri
kanın fosfat istihsalatından istifa
df! ettiler. Fakat Llbyada diğer 
madenler olmadığı gibi bu da yok
muş. Ekilebilecek aıaıi de azdır. 
Bununla beraber bu araziden müm
küıı olduğu kadar istifade çaresi.. 
ne bakılmıştır. Çalışmak için şi
mali Afrikaya giden italyanlarin 
miktarı her sene daha artıyordu. 

Gaye şu idi: Trablusgarp ile Bin
gazinin ekilebilir olan taraflarını 
Tunusun cenup kısmı gibi pek 
münbit ve mahsuldar bir hale ge
tirmek. 936 senesinde Libyada çift
çilikle meşgul İtalyanların mik -
tarı 15 bin kişiden fazla değildi. 
Bunun !MO senesinde tam 55 bin 
kişiye çıkarılması takip edilen 
programın icabı idi. İşlenmemiş a
razı sahipsiz diyf! bu İtalyanlara 
tevzi edilmiştir. Meseli 938 de bu 
ıaretle 6S bin hektar aruiain 

1,800 İtalyan ailesine taksim ediL 
dıgi SÖl leniyordu. Fakat arazi ver
mek kolay olsa da Afrikada Av
rupalı muhatir )·erleştirmck ayrı 
bir i~. 

Usulleri başka olmakla beraber 
bu busu•ta ue biiyuk paralara ih
tiyaç olduğu İngilizlerce daha ev
vel anlaşılıuı". tecrübe ediln1iştir. 
Bilhassa llalJanın İngiltere aley
hiııe lıarbc girmiş olıuası, harbin 
Akdenizc Vf! şimali Afrikaya ya
yılması bu müstemlekecilik işini 
ltalya için büsbütün zorlaştırmış
hr. Petrol, demir, krom, bakır, ni
kel gibi harp sanayii için elzem 
olan madenlerin hiçbiri İtalya 
yarımadasında bulunmuyor. Ar
navutlukta çıkarılan petrolden 
bahsediliyorsa da harp halindeki 
İtalyanın motörlü vesaiti için bu
nun hiç yetişmiyeceği besbelli. 

Böyle olduğu halde denizyolla
rı abluka altında bulunan, deniz
den münakalih kesildiği için mü1-
külıib artan İtalyanın ne kadar 
süreceği kestirileıniyen bu harpte 
daha biı:cok meselelerle karşıla • 
şacağı anlaşılmaktadır. 
Şimali Afrikaya gönderilecek İ

talyanların miktarını daha arttıra
rak 1 milyona çıkarmak da düşü
nülüyordu. Eğer buna varılabil
seydi şimali Afrikada büyük bir 
kuvvet biriktirilmiş olacaktı. 

938 İngiliz - İtalyan anlaşması 
- artık bu da lıir tarih oldu - üze
rine Libyadaki İtalyan kuvvetleri 
tedricen ualtılacaktı. Fakat buna 
karşı Romada şöyle bir çare bu
lunmu•tu: Şimali Afrikaya gide
cek her İtalyan muhacirleri eli 
silfilı ttl.an ve icabında hemen as
ken! alınabilecek kimselerden se
çilmiştir. Buna pek dikkat etli! -
miştir. 

İn&iliz - İtalyan harbinin Afri
Juıdaki inlri••fı bu meseleyi ıla 
tazelemi§ oluyor. 

ALi KEMAi Sl1NJIAlıl 

l nailtereı;i mai; lüp etmenin bil 
çok carelerinden balısediliııor: Ce· 
belüttarık boqa;:;ım qecerek Fraıı
sız ve İtalyan mü.,temlekdcrirıden 
l\.fıs ıra taarruz etrıı.ek. Balkanlar .. 
dan qeçe,.ek Irak üzerine ı;ürü -
mek. Smı;etler birliıli ile beraber 
Hindistana hücu-n etmek. Bunlar 
büııük vrojelerdir. Fakat tatbika
tında yüzlerce siı;asi ve a.~he-ri zor• 
luklar vardır. Almanııanın böııle 
maceralara sürüklenip kıwvetle
rini israf etmesi belki de İ11qilte
renin işine elverir. İnqiltereyi 
macjlup etmek içi"- lnailtere ada
larına. qiderek orada 11ll/İlizle-rle 
muharebe yapmak !ıizımdır. 
Şimdi Almanı;a /nqiltereııi isti

l<i11a teşebbüs edecek mi? Bu teşeb· 
büs strateji bakımından ne dere
ceve kadar tatbik edilebilir? Bıı 
teknik mesele üzerinde bir şey 
söylerr.ek mümkün deqildir. Esa
sen mütehassıs askerler de kafi 
bir fikir beyan edemiı;orlar. 

Çörçil, son nutkunda. diiş1nanın 
İnailtereye a11ak basabileceğini, 
fakat buna muvaffak olsa bile adım 
adım müdafaa edilecek olan ceplıe 
önünde münhezim olarak qeri atı
Zacai/ını söı;!emistir. İnqilizle-rin 
mücadeleı;i deı·am ettirmek nokta 
sıııdaki azimlerini qösteren Çıucıl 
tarafmdaıı söıılenmiş diğer bir sÖJ 
de Londranın müdafaası ;,ckkııı -
daki beyanattı,.. Böııle bir va.:ıııel 
karsısmda Londra Paris qibi ter
kedılıııiııecektır. Tamamile tahrip 
edilse bile, es :r olqrak düşıııanııı 
eline diisecciıi yerde, harap olarak 
ve bu arada Çörçire qörc •bir dıi~ 
man orduıun.u da 11utara/;,. düş -
nıesi müraccahtır. 

Çörçil soıı beııanatı ile İııqilte
renin azmini bır defa daha teuit 
etmiştir. İııqiltere mücadeleyi de
vam ettirecektir. Fakat Çörçiliıı 
4aret ettiği hedef yalnız tedafüi 
bir mpharebe ile elde edilemez. 
Çünkü İngiliz Başvekili de itiraf 
etmektedır ki on aııcla.nberi oldu
ğu qibi, bııqün de l1ıqilterc ancak 
tedafii.i bir muharebe yapmakta. -
dır. Ancak harbin 1942 senenne 
kadar tedafii.i o!acaijını İnqilizleri11 
1939 ey!Ulünde sötıledikle-ri de u
nutulmamalıdır. Bu defa Çörçil, 
aııni şeı;i söylemiştir. 1942 senesi· 
ne kadar tedafüi 1'aziııette kalacak 
olan İnqilte-re, o tarihten sonra ta
arruz vazi11etine qeçecektir. Gö -
riilü11or ki Avrupa kıt'asında so11 
oıı aı; içinde olup bitenle-re raci -
men, ne İnqilteTenin azmi sarsıl .. 
mış, ne de İnqiltereniıı stratejisi 
deöismistir. 

Ticaret ve zahire borsa· 
sında yeni seçime 

başlar.ıyor 
Sehriınzi tic:ıret ve zahire bor -

sası idare heyetinin müddeti a'f 
nihayetinde bitecektir. 

Bu münasebetle yeni idare heve
tı az;ı.ları seçiminin 26 temmuz cı1 
ma eünü saat 10 dan 15 e kadat 
icrası kararla.ştınhruştır. 

Bu intihapta rey vermek ve in
tihan olwınıak sıfatını haiz olaJl' 
!arın isimleri hazırlanarak borS• 
salonlarına ımlınıstır. İsmi oJnıı' 
yanlar yarın ak!ıama kadar itirşj 
edebileeelctir, 



Fransadaki rejim, yeni bir hareket değilmiş! 

meı0ika İngil ·ereye 
.1000 i .. o·t g·önde·ı·di 

re~·c karşı havadan, ka'.'"adaıı ve 
de.nizden yaııacakları en büyük ta
arruz akim kalacaktır. Çok geç
meden biz tedafüi vaziyetten çı -
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Reşit Paşanın Hatıratı 

ABDOLH iT Sil DEVR,LDİ? 
\'az.anlar: 

Vi~i 18 (H · reiinı .. u".':sı)_ - Fransada-ki yanatta demiştir ki: ruz. karak, taarruza geçeceğiz ve ınut-
İngiltere ile münase!:ıat~_mıza .ge- , laka bar'.;.;. kazanacağız. Har!Ji Al

lince, ilk önce bizimle munasebatı ınan toprağına geçireceğimiz gün 

!erdir. İngilterenin Mo•kova 'c • 
firi Sir Stradford Krips Stalini zi
yaret etmiş, iki ıneınJcketi alaka
dar eden meseleler dootane bir 
hava içinde görii~ülmüştür. 

Röyter ajans1nın diplonıatik 1nu
habirinin öğrendiğine göre, Sov
yctier sefiri Maiski İngiliz Hari
ciye Müsteşarı Batleri ziyaret c. 
derck ingiliz - japoo miizakeratı 
hakkında malumat almış, ayni za
manda Soıvyet - ingil.'z münase -
betleri etrafında konuşmalarda 

hkender F. SEKTt.LLI Crvdeı Rqıl l'ULARKlıtAl' 

yirmi zabitle bir 
bulunuyordu 

Giritli Ruşen 
bölüğün başında 

1; ıieıh;ıJdı.gının Almanyanın •- Bu de_ıı:işiklik yirmi seneden· 

d
•Osuna gitmek için yapı!.m•• bir beri ba•lıvan hareketin bir neti -
em~ıkP- im - ~ b .. kü. ih ri 1"- o adıgı yolundaki ne•- eesidir. Yalnız harp u.ırun -
Yat devam etmekted· H · · e l tilali tesri e_tmiştir .. Si.mdi biz, ken-ı 

kesen İnP"iltere olmus ve 23 ha • uzak değildir .. 
ziranda sefaret heyetini ııeri ça- Yine Hava Nazırının sövlediğine 

nazırı Bodo ır. arıcıy 
l!azet.••i . verı de Jurnal dö jenevı· eli an'anemıze, mızacımıza en mu- ğ;rmıstır. göre, Almanlar harbin bidayetin. 

denberi 105 ve İngilizler müdafaa 
halinde 24. tayyare kaybetmü;ler
dir. 

ının ·tnuiıabirine verdiği be- vafıJı: olan yoln tutmU1i bulunuyo-

yeni Japon kabinesi bu gün 
iirToky., 18 (A.A.)- D. N. B. itil- Bu görü5meni.n neticesi yeni siya- 1 

le ~Yor: iapon ınatbuat mümessil- setin istikameti ve iter ihtimale gii-
k rıne beyanatta hulo11an PrenA re ve bilh~ssa harici siyuet saha· 
ı~noye, başvekille ordunun işbir· sındaki tebeidülat in:eri11de kat'i sn 
kabfn""~""ının zaruri olduğunu ve rette müessir olacaktır. Ordu, do. 
e.~el entn kat'i olarak teşkilinden 11anma ve harii siyaset aruında 
Velind:'ktai nazar ihtilülarını ev. kat'i bir alıenk elzemdir. Çünkü 
Pl'Og • bert~raf etmek ve bir bu şart tahakkuk etmedikçe kur
laıb ·•anı tesbıt etmek içtn Yonai mak istediği gibi müstakil bir 
rer 10••ı, ordu ile hariciye neza- hükCnnet tesisi iınkiınsııtdır. 
la~ ara,,ında tehaddüs eden ihti· Tokyo 18 (A.A.)- D. N. B. hil-

teşekkül etti 
Harbiye Nazırı tayin edilmiştir. 

Tokyo 18 (A.A.) - D. N. B. bil-
dirivor: 

Domei ajansına nazaran bahriye 
mahfilleri elvev.n1 bahriye nazırı 
bulunan vis Amiral Yoskida'run, 
Konoye kabinesinde ayni nezareti 
deruhde edeceği fikrindedir. Ami
ral Y oskida bui(ün bahriye er.kanı 
harbiye reisi p.;::ens Fuşhimi tara
fından kabu 1 edilecek ve bu me -'tr ar uetJresinde düsnıüştür. Prens diriyor: non0 Y1! b . . bari . unun ı~ın Ebrbiye ve Bir i~timaı müteakip General sele nakkında bir karar ;;.!ınacak-

p;~~·;;•<l;öbueJk~~.; T;~n~bil;;inh~dkkt~r~da bir karar 
'Vi•i 18 (AA.) .. • · - Dun sabah, res-l nnn mer'ivete P'irdiği tarihten mn.. memnuiyet ve tahdidine taallôk e-

h::ı.~e~ilde~e çıkan l!ir kararname kaddem dahi olsa bir kararname den hükümler diğer bir kararna-
biiyetin erılle •.azarnn Fransız tiı- ile bu tiıbüyetten iskat edilebile- me ile 25 haziran 194.0 dan itiba-
bancı tiie .ı:eçnıış .b~~uı;ıan h~r. ya· cektir. • . . ren ilga edilmişlerdir. Bu karar-
olursa ~ııyete g~rı~ının tarıhi ne 1 eyluldenberı mer'ıyette bulu- name Cezayir ve Fransız müs • 

Jt~J~~t;ı~;rihii;Ü kan bi;ş;;t;~Ieb;~~İt;ilekb;n;;;;;;;;iı;;kfu. 
~a l8 (A.A.) - İtalyan u - Barran'da hava limanını ve bara- Yerli çetelerimiz Kurmuk mın
!ebli~:kararııahının 38 ııu.maralı kaları muvaffakiyetle bombardı • takasında Ghezzan'ı işııal ederıık 
ş man etmsilerdir. Tayyarelerimizin eı;Jiha ve bir İngiliz bavra~ı zaptet-bü;:;:i ~denizde bir denizaltımız hepsi üslerine dönmüşlerdir. Düş- 'ITIİ!ilerdir. Ahali sevinçle tebaivet 

i1" A hır oetrol t!emisi batırmış- man Capuzzo istibkfıınının, şimal etmistir. Kenyada. 33 numaralı 
ii~ . ~cı tavvarelerimizin Malta mevzilerine yaptığı ve kıtaatımız tcıbli,We bildirilen Moyale mınta -
sinQ nn e yaptıjh hava muharebe- tarafından cesaretle tardedilen kası harekatına devam edilerek 
~-·iki düsman tayyaresi düsü- kuvvetli hücumda evvela düman İngiliz Movalesi işgal edilmiştir. 
ilıısı; Ustur. Tavvarclerimizden biri perdesile setrettiiU 50 zırhlı oto - Aaordat Asmara ve Asab'a düsma-
liına~~ d~nmemistir. İskender,,-e mobil kullanmıştır. nın vaptığı hava hücumu kücük 
honıb nıuessir bir surette veııiden Düşman tayyareleri, Tobrouk hasarlara sebebiyet vermiştir. Bir 
ş~~>?nan edilmiştir. limanına .gece hücumlarını tekrar- düşman tayyaresi düsürülmüştür. 

ler1tn· · lı Afrikada hava kuvvet - lamıslarsa da hasar verdirememiş- Derıizaltılarıroızdan biri üssüne 
1
"· Marsa Matroch ve Sidi lerdı· •. • dönıneıniştir. 

Sovyet komiserleri ik~n ci reisi Tallin'de 
'I'allin 16 ( 

}ıallc llloıniaerA.A.) .- . Sovyetler 
lUıski ve h .1~rı ıkincı reisi Wy -
Vini Deko~:~~~1e komiser mua -

ça.ı:.samba ııünü 

Tallin'e gelmislerdir. 
Sovyetlerin y~ni Estonya sefiri 

B. Potch.karef cumhur reisine iti
matnamesini vermiştir. 

~o~azlar.~n kon-1 Açık göz çaycı 
olunemudahalel ve kahveciler! 

eden yok 1 Kahve ve ll[aı:inolardan kahve, 
T ~ .• <"ayın 'kaldırılara:.k :verine ıhlamur, 

rıı~U<ll'& 17 (A.A.) _ Avam ka- ayran verilmesi hakkında tetkik • 

Ç •ıl'ıda · · eb' !arda Pr !ere başlaruldıl?ını öı1'renen bazı a-
azı..ı..ı.._' . l$çı m us n avs çıkgöz ııazino sahipleri dünde' n ı·tı· -

lit -...uenın kontrolünde tadi -
k~e~Pıltnasına dair, Sovvet Jıü _ baren kahve ve çay fiatlarına zam 
tine Y ı tarafında_n Türk hükı'.ıme- yaparak 4 k.uc~ukları 6 kurusa. 6 
l!i.bi mapalı}an teklifler hakkında ne kuruşlukları da 7,5 kuruşa çıkar-
b unıat mışlardır. 

u t<:>k!iflerin ;::eh7ut old~u ve Bu hususta belediveye yapılan 
l:lılisteşarl.Ildan a ıyetını ıcıye si:kayetler üzerine bu sabah tah-

Bu tler . sormustur. 
:ıövıc denıv.aztiı ile verdiki cevapta ltikata ı;eçilmistir. 

ıs r: Diğer taraftan sehrimi2in üc 
..,_~rt lialiiaks'ın hild'"' .. aylık kahve ve 5 avlık cav stoku 
;:'.~~et birliği tarafınd 1g~~re bulundııku anlasılınıstır. 
••wtunıetine Ça klı: an ye --
lü meselesi hak rıa ale!'in kontro- • -
:ııapılınanuşıır .. kında hicbir teklif Tren bılet ucret· 

Beyanname ver-
• 

mıyen tacirler 
(Devamı 3 ·· .. 

Çünkü t kmil uncu sahifede) 
cılarının '15e t manifatura satı
laı-ını b. beınınuza kadar stok

ırer evannarne il b. . 
;::ıeleri icaıbettiti halde b~ ıldır-
erıdecilerin keı:ıdiler· · be ı>era

nıe · ını Yanrıa
rn.'!e tabı zannetmedikleri arılasıl 
~tır. Faitların t---L·t· · · -
i:at''ı •-L . """1 ı ıçın ise 

s""' mılı:tannın b'"----zım .geJ.....ı......,. '-"""'""'i ıa-
B .,._"'°u-. 

d . u sebeııle terziler de dahil ol 
u11u hald L-' -Yarı ta e te ... uul perakendeci. 

muz c~~ı v:e toP~~ılar 20 tem
bevannaıne esı ımnu oıileve kadar 
tnU$lardır, vernıeı:te tabi tutul 

leri arttırılıyor 
Devlet Demiryo!Jarı idaresi mev

cut yolcu tarifelerini birlestirerek 
veni bir tarife hazırlamıstır. Bu 
yeni tarife ile halk ticaret biletle
rine. nakliyat vergisine yapılan 
zam ni.Sbetinde bir zam yapılıp 
fiatlar arttırılmamaktadır. 
Ayrıca meccanen götürülebile

cek eşyaların kilo miktarı da · in
dirilmektedir. Yeni tarife a!nısto
sun 16 sında tatbtk olunacaktır. 

Alman büyük el~isi 
Ankaradan geldi 

Alnıanyanın Ankara elçisi Fon 
Papen bu sabah.ki ekspresle şehri
nılle gelmiştir. ~l.umaileyh doğru
ca Büyükderedeki yazlık sefarat. 
haneye ııitmiştir, 

Estonya devlet !bankası reisi, 
kendi talebi fuerine vazifesinden 
affodij•niştir. 

• • 
Ruzvelt namzet 

gösterildi 
Chicaı;ıc 18 (A.A.) - Reylerin 

birinci tasnifinde, B. Ruzvelt, bü
_yük bir ekseriyetle ücüncü defa 
olarak na.rozet tayin edilın.iştir. 

Fransa' da tahsil 
gören talebe 

velilerine 
Ankara 18 (A.A.)- Hariciye Ve

kfiletinden bildirilmiştir: 
1- Fransada kendi hesabına tah

sılde bulunan talebe velileri ço • 
cuklarına: 

•Consulat Turquie Geneve • 
Suisse. adresile para yollıyabilir
ler, 

2- Her para ı;rönderecek veli 
ayni adrese cFransanın filan şeb· 
rinde talebe filan için namınıza şu 
.iracar frank gönderdim. şeklinde 
bır mektup veya t~'.g,·af vo!lamak 
suı etile ltonsoloslu.ğ•ı tenvir et • 
n didir. .. . ' ... .. 

Münakalat Vekili 
yarın beklenıyor 

Münak.alit Vekili B. Ali Cetinka
yanın bu akşam Ankaradan hare
ketle yarın sabah şehrimize .gel -
mesi beklenmektedir 

Kazmir ve manifat:.ıra 
ihtikarı 

İııgilterede bütün hususi nakil 
vasıtaları hükiımetin emrine ahn
ıruştır. İlk davette harekete geç
mek üzere bu vesait muayyeıı sa
halara toplanmıştır. Biitün evlere 
en aşağı bir aylık gıda maddesi bu
lundurmaları tavsiye edilmiştir. 
İngilterede uzun bir harbe da. 

yaıın1ak için mühiın miktarda za
hire biriktirilmektedir. Tayyare 
hücumları dolayısile deniz müna
kalatı sekteye uğrasa bile, ingil
tere yine aç kalmıyacaktır. 

Almanlar, İngiltereye hücum e
decek tayyareleri organize ve tak
viye etmişlerdir. İngiliz donanma.. 
sının Alman hücumuna nı5.ni ola
ııııyacağı kanaatindedirler. Nite
kim Norveçin işgalinde bu keyfi
yet sabit olmuştur. Almanlara gö
re, İngiliz sahillerinde ya;alan 
tahkimatın da faydası yoktur. Al
manlar bu müstahkem kaleleri ko. 
!aylıkla tahrip etmek sırrını keş
fetmişlerdir. 

Sovyet Rusyanın vaziyetine ge
lince, Sovyetler İnı;:iltereye bir ta
arruz halinde Alınanyaya müza • 
herot etmiyeceklerini vadetmiş -

- Paşa baba Menliği uyandır. rinliklerinden kopan çıf:lıklarla 
mağa gidiyoruz. lıandoya refakat ediyorlar. İstas. 

bulunmuştur. 1 
Amerikada İngilterecy karşı yar-

1 dım cere_vanları kuvvetlenmekte
dir. Amerikalılar bu sene 60 mo
töri2e Iırka vücude getirecekler
dir. Gerçi Amerikada .. vrupa har
bine karışmak için herhangi bir 
temayül mevcut değilse de, İngil
tereye her suretle yardım edil • 
mesi cereyanı kuvvetlenmekte .. 
dir. Hatta Anırikan filosıwun ve 
tayyarelerinin bir kısmının gay
riresmi surette İngilterenin yar
dımına gönderilmesini istiyenler '! 
bile vardır. 

ISabam arabada doğruldu. Göz- yonda mütehassir gözlerle git
lerinde pek aşikiır biriken şükran tikçe ufalan bir nokta, bu trene 
ve takdir yaşı ve selamet teınen- baluın ahali .. yasa nidalanna bin 
nisile: selitmet temenni.Si. katıyorlardı. 

-Allah muininizdir yavrularım 1Devc:rf"l1 vaT) 
dedi. 1 .................... -.. ..... ~~~--..... 

FEDA EDİLECEK DEVLFrLER 

İki kahraman beygirlerin• tek
rar mahmuzladılar. İki dakika 
sonra babamın bütün kalbile te
menni ettiği muvaffakiycti azim
lerinin l'_edalulı kan.atlarında uçuş
turan bu iki "enç kahraman, .Men. 
lık yolunda bir bulut, bir nokta, 
sonra da bir hayal oldular. 

Yarabbi kabil olsa da bu hatıratı 
buraya tesbit ederken, o güzel vo 
sevgıli diyarı bir daha görsem. 

Londra 18 (Hususi)- Bükreşte GündüıJerin gölgeleri altında o 
çıkan almanca Bukarester Tagcb- 1 nıateınli gecelerin konuşması ne 
lat gazetesi Al"'anyanın kuı:rnak hazindir!. 
istediği ye~i sulh. nizamu:~dan ha?.- I Karasunun sinesinde ne gizli 
sederken dıyor ~~: .. s~ nızan1a go_- • feryatlar. kara saçlarında a~ığına 1 
re, d~vl~tl~~ n_ıunferıdcn kendı çektiği hasret hicranlarından ne 
me.-kılcrını ıntıhap etmek hakla_ kadar bevaz teller vardır!. Bilhas-
nı haiz ~cği.l?i~lcr. ı;tnca~ devlet- sa zümrÜt gözlerinde kiınbilir sev-
ler kendılerı ıçuı tayın edılen mcv- gilisine ne acı serzenişler taşır. 
k'.leri kabul e~cceklcr_dir. Bu şe - * 
kilde kabul e~ılecek nı~?m, ş~ :v~- Sabahleyin alaturka bir de De-
ya bu devletın feda eoılmesmı ı- mirhbara vardık. 
cap ettirebilir.> İstasyon telgrafhanesi iki saat-

lstanbul Dördüncü 
İcra Memurluğundan: 
Kadıköyünde Caferağa mahal

lesinde Rızaiye sokak Umran a • 
partınıanı 1 numarasında Bedia'va 

f<omanya T r ansilvanya ve 
Dobriceyi verecek mi? 

tir biziınlc nıesgulmuş. Serez mti
temadiycn babamın istasyona ınu
""alat edip etmediğini soruyor. 
muş. Bubanı telgraf memurunu 
çağırttı ,.c muva~alatından Serezi 
haberdar etmesini söyledi. Yarım 
saat sonra trene binebildik. İki 
saat sonra da Scrczc giriyorduk. 

Hazınei malivern izafet.en İstan
bul maliye muhal:emat müdürlü
ğüne Bvoğlu birinci oulh bukur 
hakimliğinin 937 /531 sayılı v• 
24/6/937 tarihli ilamına rnastni -
den borçlu bulunduğunuz 83 lira 
33 kuruşun 5/4/937 tarihinden iti
baren yüz.de beş faiz v~ vüzde on 
ücreti vekaletle ve 1481 kuruş ma
sarifi muhakeme ,.e ma,arifi icra· 
iye ile birlıkte tahsilıııi mutazanı.
mın tanzim kılınan bir kıt'a icra 
emri yukarıda gösterilen adresini
ze gönderilmiş ise de ikamet.ııahı
nızın meçhul bulunduğu anlaşıl -
mış olduğundan icra emrinin bir 
ay müd<letle ilanen teblii!ine İs -
tanbul icra hiıkimlii!ınc karar ve
rilmiş olduğundan bu müddet i
çinde borcu bderneniz veya tetkik 
mcrciinden veva temyiz veyahut 
iadei muhakeme volile ait oldum 
mahkemeden icranın ırcri hıra • 
kıldığına dair bir karar getirmedi· 
,ğiniz takdirde cebri icra yapıla -
caiiı ve yine bu müddet ıcınde mal 
beyanında bulunmanız aksi halde 
hapisle tar;ık olun"cai'!ınız ve ha
kikate muhalif beYdnd:ı bulunur
sanız hapisle tazyik o!wıacağınız 
ilanen tebliğ olunur. (938/865) 

Londra 18 (Husıui)- Cenubu 
şarki Avrupası ile Balkanların va
ziyeti siyasi mehafilin dikkatini 
çekmektedir. 

Her ne kadar Almanya, komşu- 1 
larile ihtiliitlarını kendi araların
da halletmelerini tavsiye etmiş 
bulunuyorsa da, hakikat bu nıer· 
kezde değildir. Almanya, şimdilik 
Romanyada kendi müdahalesini L 
cap ettirecek bir vaziyete girmek 
arzusunda değildir. Ancak Maca
ristan ve Bulgaristanla Romanya 
arasında müzakerelere yol açmış
tır ve bu müzakereler diplomatik 
yollarla devam etmektedir. 

Almanya hükıimeti, Romanya
daki Alman ekalliyetlerinin Tran
silvanyava nakledilmesine karar 
venniştir. Bu ekalliyetlere geniş 
muhtariyet verilecektir. 

Romanya hükiimetinin Balkan 
antantından ayrıln1ağa karar ver
diği Rador ajansının tekzibine rağ
men doğrudur. Fakat Sovyet ma. 
kamatı bu kararın, diğer devlet -
!erce dostluğa aykırı bir hareket 
sayılacağını ihsas ettiğinden, bu 
kararından vazgeçıniştir. 

Diğer taraftan llfolotof dün Mos
kovada Yu~o~ıav sefirini kabul et
miş ve kendi!)ile bir müddet r.örüş
müstür. 

Alman gazeteleri, ufak bir ha
dise müııasebetile dündenberi Yu
goslavyava •iddetli hücumlarda 
bulunmaktadırlar. 14 temmuzda 
Belgratta Fransız ölülerinin tazim 
meraWnine bazı Yugoslav zabit. 
lcrinin istirak etmiş olınası bu 
hiddetin sebebini teşkil etmekte -
dir. Almanlar, Fransanın Belgrat 
sefirini General dö Gol taraftarı 
addetmektedir. 

Bn merasimde, söylen.ıiğine gö
re, Yugoslav erkanıharbiye reisi 
ve başkumandanı ve diğer birçok 
yüksek rütbeli zabitler hazır bu
lunmuşlardır. Alman gazeteleri, 
böyle bir hareketten <lola;vı Yugos
lavvayı müahaze etmektedir. 

Dif:er taraftan gelen bir habere 
göre, Sovyet kıt'aları dün Büko
vinada henüz terkedilmemiş olan 
on iki nahiyeyi daha işgal etmiş
lerdir. Sovyetlerin bu hareketi 
Romanyada derin bir tesir bırak. 
ını•tır. 

Feda edilecek devletler 
(Başmakaleden devam) 

reket muvaffak olmuş addoluna
bilir. Yugo.slavya her vesile ile 
tehdit olunmakta; İngiliz resmi 
tebliğlerinin radyolarda okunması, 
Yugoslav subaylarının 14 teınmnz 
tj:ireni münasebetile Fransız elçi
sinin yeıne~inde bulunması. bile 
Alman ve Jtalyan matbuatında 
neşriyat vesilesi olmakta ve bu 
nevi hareketlerin bir gün hesabı
nın sorulacağı açıkça ifşa olun
maktadır. 

Görülüyor ki, Balkanlardaki sü
kWı tabü ve her türlü kara ihti. 
mali bertaraf etmiş bir •sü.kfuı ve 
sulh muhafazası• ndan ibaret de
ğildir. Bilakis: 

_ Biz işlerimizi tasfiye edinci· 
ye kadar sakıD kımıldanmayın, bi
zi besleyin ve dikte edeceğimiz ka
rarlara uynııya hazır bulunun .. 

Diyeıı kara ve kork~ bir sü
lı:fuıdur. Bu pliru tahakkuk ettir. 
mek fırsatı mibvercilerin eli.ne ge-

1 
çecek mi, geçmiyecek mi?. Bunu 
hem İngiltere ile mihverciler ara
sında inkişaf edecek vaziyet tayin 
edecek; hem de bu tasavvur ve 
takdir karşısında Balkanlıların ve 
So~et Rusyanın ittihaz edecek • 
!eri 1ıattı hareket belli edecektir . 

Ancak ve eğer başta Romanya 
ve Yugoslavya olmak üzere Bal -
kan devletleri hakikaten hür, müs
takil, normal iktısadi nıünasebeL 
ler dışında hiçbir vaziyet kabul 
etmiyen bir ,ekilde yaşamak ve 
esarete düşmemek istiyorlarsa 
şimdiden bunun tedbiriai almak 
ve yerinde olmaksızın adına cmu
kMderat. denilen ckötii teselli. ye 
kendilerini kaptırmamak mecbu
riyet.indedirler. •Mukadderat. her 
tiirlii b~ri ve nefsi tedbir -.e im
kiına haııvuruloluk:tan -.e ıayretle
rin bütünü ıarfedilılikteoı sonra or
tada kalan cmuhas ala. nm itti. 
~ami ifadesi ve işaretidir. 

ETEM İZZET BENİCE 

Tren henüz durınamıştı ki bir 
mızıka ~esi kuJnkJar11nızı doJdur-
L l'.. Babanı kompartınıanıu açık 1 
lti.tıusında verilen sel301Iara nıu
kalıcle c:Jerken ben de pencereden 
basnu ır.r.atını~ bakın•yordunı. İs
ta>,;;on hıncahınç dolu idi. 

bıı b»ta mızıka duruyordu. 
Sonra erkiınıharp kolağalarından 
Giritli Ru~cn bey )i:mi kadar ge"ç 
zabitle bir grup te~:.;1 <imiş bir 
bölük askerin başında idi. En öıı
lerinde rüesayi hü~lın1et ve Ütne
rayi askcri)e vardı. Jlahaın \·ag~n
dan iner inmez Ruşen b~y kılıcını 
çekti ve: · 

- Paşam. Hürri)•e( ıçin ölmeğ'e 
hazır fedakar as"kcri.ıı 'e kahra. 
man zabı tlerimle Dran1ayı uyan
dırmağa gidiyorum. dedi. 

Babam, uzwı süren fakat hatı
rımda bugün hiçbir kelimeoıi kal
nııyan bir nutuk irat etti. Nutku 
bir sürü yaşasınlar takip etti. Hür
riyet ,adalet, müsqvat, uhuvvet. 

* Ruşen beyin kahramanları, si-
lahlı olarak, yolda derhal bizim 
indiğin1iz trene atladılar. Tren 
derhal Dramaya hareket etti. Tre
nin istasyonda bulunduğu az miid. 
det zarfında ahali vagonların pen
cerelerini yeşil allarla süslemiş· . 
!erdi. 

Tren hareket etti dedim. Yani, 
yavaş yavaş tekerlekleıini gıcu
datınağa başladı. Trene irkip edi
len bando, (Ey gaziler) marşını ça- ı 
!arken, askerler yüreklerinin de-

Bakırköy sulh huı;uk 
hakimliğinden: 

Dimistakli: Bak,rköyünde Zev • 
tinhk mahallesi Orta sokak 39 nu· 
marada mukim iken halen ika -
metırahı meçhı.:l. 

Hazine tarafından aleyhinize 
ikame edilen 263 lira 51 kuruş a
lacak .davasının muhakemesi ne
ticesinde müddeabihin ücreti ve
kalet. faiz ve mahkeme masarifi 
ile birlikte 15/6/940 tarihinde siz
den tahsiline karar verilmiş olup 
temyizi dava etmediğiniz takdirde 
hükmün· kesbi kat'ivet edeceği 

tebl.u; makamına kaim olmak ü
zere 15 ıtün müddetle ilim olunur. 

(940/160) 

-

Satılık hant 
Süleynıanin>dc odu:ı kapıs. · 

yokuşunda su. elektri~ tes!.sa ı 
tını havi 4 odal, 2 numar· 

s~~\~~n~a:eü;:~~:ı~t::i~::J 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdüriügünden: 

Froso ile Taagot namı diler Teacosyanın 20035 hesap No. S;jle Sandığınnz 

dan aldığı (150) liraya karfl, birh>ci. derecede ipotek edip \'3<l<'Sinde borcunu ver 
medi.ğinden .baklwıda yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanw1unun 46 cı mad 

desinin matu!u 40 Cl maddesine göre sablması icabeden Salmatomrukta Kari 

yei Atikalipap. (ikraz oenedinde yeni DeıviJali) mahallesinin Salmatomruk cad 
desinde eski 82 yeni 66 No. lu ahşap bir evin tamamı bir buçuk ay müddetle açık 

arttırmaya konmuştur. 
Satış tapu sicH kayıiına ıön yaptlmaktadır. Arttırmaya girmek isliyen (75) 

Asker gözile 
cepheler 

Ordu ve terfi listesi 
Kazmir ve manifatura fi.atları

nın şehrimiuie ve İzmirdeki yük-
seklii?ini RÖren Ticaret Vekflleti, Fatih. Birinci sulh hukuk mahkemesi sabı memurluğundan: 
!bu ihtikar hakkında sür'atle tet _ Şerafeddin, Halline namı diger (Aleme) ve Ruştü uhd•lerinde bulunan Fa-

lira pey akçesi verecektir. Millt bankalanmı.zdan birinin teminat mektubu da 

kabul olunur. Bi.ri:kmi, büD.m. vergilerle ~e resimleri ve vakıf icaresi ve 

taviz bedeli ve tellAJiye rüsumu bor~luya aittir. Arttırma şartnamesi 22/7 /940 ta 
rihindcn itibaren tetk:f.k etmek istiyenlere sandık: hukuk isleri servis.rıde açık bu 

)Undurulaca1rlır. Tapu sicil kaydı ve sair lüzumlu izahat da şartnamede ve tak.it> 

clolyaSlnda vardır. ArUırmaya girıniJ olanlar, bunları telk.ik ederek satılığa çı 

kanlan gay;rimenkul hakkında her feYi görmüş ad ve itibar olunur. Birinci 

arttırma 5/9/940 tarihine milsacllf pe~mbe günü C.ğaloğlunda Hin S3ndığl 

mızda saat 10 dan 12 ye kadar yapılacatb.r. Muvakkat ihale yapılabilmesi için 

teldi! edliecelt bedelin tercibon alınması cabeden gayrimenkul mük.ellcfiy.eUerile 
Sandık alacabnı tamamen _,iı olması şarttır. Aksi takdirde son artııranın 

taahhüdü baki kalmak prlile :ıo/t/940 tarihine müsadif cuma günü ayni mahalde 
ve ayni saatte soo arttınnas yapılacakbr. Bu arttırmada gayrimenkul en çok 
artt.ıramn üstünde bıralolacaldır. Hakları tapu sicillerile sabit olmıyan alakadar 

ıar ve irtifak haklo sahiplerinin bu l>altlannı ve hususile faiz ve masarife dair 
l.ddialaruıı ilin tarihinden itbaren 20 gün içinde evrakı müsbitelerile beraber da 
iremize biltlirmelerl lka:mdır. Bu mretle baklannı bildirmemiş olanlarla haklan 
tapu slcillerlle sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlu. 
Daba iazlıı ma16ınat almalc lstiyenlerin 93/60 dosya No. sile Sandığımız bukulı 

itleri senWine müracaat etmeleri lüzumu illn olunur. 

<Birinci sahifeden devam) 
Tlınkul bir ni.sbet yoktur. 

Bt<q. ! z un erek! ehemmiııetle mev-
ı:~ bahaedi!en uzun menzitli to-p.. 
bo·· .. n1 Londranın döQülmesini biz 'e q.. .. . 

İlıı· oruııoruz. 
dını.a~';;;11 Almanlar hava bombar
tesir; n;;ıe temine çal.ışııcakları 
zilli birk !ırmak üzere uzun men
vuracakl~;J~~la ~a. birkaç qülle sa
çevrılecek hakL~kın o endahtlarla 
bir alıikası 01•kı ıilıihların ııakın menıılli t 1 1mıııacaktır. Uzun 
tenen .0 P ara elde edilmek i.s
ziııade n~ıc~ler _stratejik olmaktan - ,.,.1ı ... oıe1ıktir. 
te~~Yi - 1934 eenesi tıp fakül-
1"1 . en 946 numarasile aldııhm 
-~ıyekt varıılc:amı kav:bettim bük-
-·" V<ı tur. 

'Dr. Sefil< Elbeyli 

""zırlanılmasına başlanıldığını 
yazdığımız ordu terfi listesi yakın
da ikmal olunarak ali tasdike gön
derilecektir. 30 Ağustos Zafer ve 
Tayyare bayramında iliın edilecek 
olan bn listede General ~dur -
~a~~':' Nafizin Orgenerallığa ter
fi etbl!l haber verilmektedir. 

İstanbul dördüncü icra memurlulun
dan; 

Bi~ borttan dolayı mahcuz ve paraya 
çevrılmesine karar verilen man.i1atura 
eşyası 2217 /940 tarihine rastlıyan P• _ 
zartesi günü saat 12 den itibaren Fin
cancılarda Yusutyan han 1 No. da mu
baınınen kıymetinin )'\izde yetmif be
tini buldutu takdirde satılacağı aJC9i 
halde 23/7 /940 tarihine rastlıyan Salı 

eünil •fni 1188Ue yapıla"8k olan 2 inci 
arltımuımıda on fazla bedelle alıewna 
Al.ılacatından lateklılerin mezkQr c!ln 
ve saatte mahallinde hazır bıllımmalpn 
llAa olunur. at/UH 

kikat yapılmasını blidirmist.ir. Fiat tihde e1;ki Mollagünıni yeni Moll3'eref mahallesinin eski Mehter yeni Dedcpaııa 
mürakabe komisyonu bueün bu j sokağında en eski 12 e•kı 12 yeni 16 No. lı Mğı 4537 banta No. lı mahal solu Be-
ımevzuda da meşgul olacaktır , lediye malı, arkası 4539/4 harita No. lı mahal, önü 9 metrelik yol ile mahdut 

--<>-- 1250 metre murabbaında ve 1000 lira kıymetinde arsa ızalei şuyuu zırrınında açık: 

Almanyadan b abah arttınna suretile alideki şarUar dairesinde 22/8/40 tarihine müsacllf perşembe 
U S günti saat 14 den 16 ya kadar mahkeme başkiitibi.nin odasında satılacaktır. Mu-

gelen talebemiz \bammen kıymetinin yüzde yetmiş beşini bulduğu takdirde o gUnÜ ihale edilecek 
aksi takdirde en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartile 6/9/40 tarihine rnil-

AI -•- Müniht tah 'ld manyaua . e ~ C sadif cuma günü ayni saatte ve ayni mahalde arttırmaya devam olunarak en gak 
bulunan talebelcrimızden mımar larttırana ihale edilecektir. 
Ertuğrul Arif bu sabah şehrimize · · enk ld ·· 1 · ·· ı bak ""'"'-' · · tarihi' ı - ljbu gayrım u e musecce ve gayrı musecc.e .............. ef'mın 
gelmiştir. ..... . h ta .. il&ndan itbaren 20 ı;:ün zarfında vesaik.ile beraber memuriyeümiı:e müracaatlan 

l\Iumaileyhin verdıgı ıza a go· . d. d . . 1 h k h. 1 · 1 d b · kalırla 
h 23 tal .'~ ·m'ııt ıazımclır. Aksı tak 1r e gayrı musecce a sa ıp erı pay aşma an arıç r. 

re elyevm Müni te eoe 
bulunmaktadır. Bunların vaziyet- j 2 - Artlırma bedeli peşindir. Miadında bedeli jhaleyi müşteri vermezse iha-
leri iyidir. ltlün.i.h ve civarında za. le fe:thedilerek gayrimenkul yeniden arttırmaya çıkarılır. Ve en çok arttırarıa 
bire ve melbusat b.ıhranı biç kal- ihale edilettk aradaki !ark ve zarar müşteriden bil& buküın aluıır. 

t 3 - Arttırrruıya &irccekler yüzde 7,50 oisbetinde pey vereceklerdir. 
mam.ış ır. 

4 - İhale tarihine kadar vergiler m üşEiye ve yüz.de 4: tdllliye ile 20 sene-
* * DİIKAT 

Eınn17et sandığı, Mfl<hktan alınan ga)'Timerılrulü ipo!A!k ıöstermek isteyen-POLONYALI FABRİKATÖR 
İzak Markez isıninde bir Polo{I· 

yalı fabrikatör ve bir Amerikalı 
ba~·an da bu sabah ..,ı.rımıze gel

lik evkaf taviz ~eli müşteri7e aittir. 
, __ mııhamminlerimiz:in ko7t0-1J.1 olduğu kı)'metin 7üzde "° nı tecavlıı. etmemek 

5 - Şartnam• bugündetı itibaren ber!ı:esin g<irebileceill sureU.. aeıırtır. Faz- ~~ 
la m3Kımat ı.J .... :Ut lstJJ'enler sat.1:5 157 numara ile memuriyetimize müracaatlan ibtte ihale bedeliDi:n 7U'ISIDA kadar borç vermek su.retile kolul.ık &,o&t,crmek:te-

eıi tir l iiz.ın:;d1t. Satış 157 l dir. (6281) 
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası KIZILAY CEMiYETi 
Umumi Merkezinde : 

Münakasa Suretile 
30200 metre kolan, 5100 metre kanaviçe ile 

100.000 adet kapsül alınacaktır. Nümunelerinl gör
mek istiyenlerin her gün Kızılay Satq Deposu Direk
türlüğüae m6racaatları. 

İhalenin 22. 7. 940 tarihine miisadif pazartf'si günü 
.. at !Oda Yeni Postane civarında Kızılay Sattı De
posu Direktörlüğünde icra edik-ceği ilan olunur. 

1 İSTANBUL BELEDİYESİ İLANLARI 1 
Vesajti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına alınan (Oskin) 

ınarkalı eslr:i 686 No. lu hUSU51 otomobil Şişli Çiftecevizler Perihan sokalı: 49 No. 
lu dökümhanede 22/7 /840 pazartesi günü saat ı 4 de açık arttırma He sa blacağı 
•lhı olunur. (6260) 

lstanbul Erkek Muallim Mektebi Satınalma 
Komisyonu Başkanlığından : 
Ciıııi Miktarı Muham•en Tutarı 

Azı Çotu bedeli Lırı Kr. 
Ekmek 25000 ~200) 10,25 3177,50 -Da&:lıç 3000 3500 56 1960 
ıı:uzu 800 1ou. 46 469 
Karaman 1200 16Cı0 52 836 

- s.g,....-·_r_e_u_· ______ ....;.5_00 __ 1~0~0-~-....;33;;... __ ...,:~ 

•K-ok~-k·ö•maiirü-· ....;.~-~-....;6~0~too;;;..~8~0~to~n;.. __ =20;;... ___ ı~~ 

Un ekstr.ı 1500 2000 13,20 264 
Makarna 200 300 24 72 
Şehriye 100 150 24 36 

_inn __ üc----~-~....;;.10~0_....;;;15~0;...~~..:;15:...~--·22,50 
Beyaz pcynır 400 700 42 294 

_K_•_sar---~~~~~~20~0~....;;.30~0;...~~....;;;59~,5:...~~·ı75~ 
Kuru soğan 1500 2000 5,5 110 

_Pa_ıa_t_ .. __ ~~---8aooa...~1aoo~o~~~....;6;... ___ ,.!2,._ 
_Y_u_m_ur1a __ a_d_e_ı ____ ı_o_oo_o __ 15_0_0_0_~-~ı~,a39;.... __ ,208.5 

Sade yallı 1500 2000 125 2500 
_....;.;...;;...~----....;..;.;._.;.;.;;.;..._~....;;;;.;. ___ ;;:: ___ 
Patlıcan baş 1800 2000 

> orta 1500 2000 
T bokla cİzmir 300 500 
Yerli bakla 400 500 
Katıaıı: , İzmir> 300 500 

> yerli 800 1 ooo 
İç araka 200 300 
Xnmızı barbunyı 200 300 
Yetil barbunya ~00 700 
Taze çalı 

Ayııe faoul)oa 
Kır domatesi 

Dolmalık domates 
Dolmalık biber 
Taze bamya 

Taze soğan 

llaydanoı 

Dereotu 

Limon 
Semizotu 
Ispanak 

Prasa 

LA!ıana 

Havuç 
Kök kottYiı 

Tue 7apnı1< 
Y19B &alala 

Kamı bahar 

Baı enainar 

300 
900 

800 

300 
300 
200 

200 

1000 

100 

2100 
300 

1500 

1500 
1500 

eaoo 
300 
100 
500 

500 
.00 

500 
1000 
1000 

500 

500 

300 
300 

1500 
lOO 

4000 

500 

2000 

ıooo 

2000 

500 

500 

150 

700 
800 
600 

3,5 _. 

2,5 
13 
5 

13 
5 

19 

12,70 
8,66 

9,25 
8,71 
4,20 

4,95 
5,42 

11,ll 

1 

1 
J 

2,~ 

e 
3,26 
2,58 
2,90 

3,50 

4,30 

10,88 
l 

ll,80 
4,Şl 

70 
$() 

65 
25 
65 
50 
57 
38,10 

60,62 
46,25 
87,10 
42 
24,?5 
27,10 
33,33 
3,00 

15 
2,00 

100,00 
30 
65,20 

51,60 
58 

17,50 
21,50 
16,32 
7,00 
70,88 
22,55 

272 

120 

ao 

36 

13 

le 
188 

Mektel>irıı'.Wn ~ yakacak ve oebze ihtiyacı aç1I< msiltmeye konmuş

tur. Eksiltme 30 Temmuz 1940 Salı pü ııaat 13.6 da Beyoi'.lunda Liseler Muha
oebeeiliğınde 7çılacaltlu. Taliplerin ıarlııameyi CÖl'Blel< üzere mektebe ve eksilt

meye &innek için de ilk temiDat makbuz. veya mek:tuplarlle komisyona milraca-

atlan n.ln olunur. c8007> 

l\u. 11 7 Yazan: M. SAMI KABAYEl. 

A •rupa tarihlerinin yazdığı gibi, Papa 
Sultan Cemi hiriıtiyan yapamamıştı 

Diyordu. Sultan Cem, Kabenin 
mübarek topraklarını öorneyi Rum 
ııehnişehliğine tercih ediyordu. 

Cem Sultanın bu ruhi haletini 
ne Nis diyarmdaki yaşadıiı ahval 
me de Fransa içindeki muhit de
~tiremedi. 

Cem Sultan ıliyan ee• ebide her 
tiirlii ah"ale rağmen ıü ve sami
mi kaldı. Rakınız ne diyer: 

Kabetullaha varup bir gez tavaf 
eyledijlm 

Bin Karaman, bin Acem, bin 
memleketi Osmanidir 

Cem, çok dindardı. Görülüvor 
ki, bu yazıslle dini vazifesini •·a· 
wn muhabbetine bile tercih ey
lemisti. 

Binaenaleyh Avrupa tuihleri • 
nin bazılarıruo yazıdığı a:ibi Pa 
pa Cem Sultanı bıri~tiyan yapa • 
mamışb, O müslüman yaşad, müs
lllman öldü. 

Fakat, Cem Sultanın bu derece 
d.indar olma.ı ve hatta dini varlı
tını vatani varlığına tercih eyle
sıe~i _verinde miydi?. 

Meseli; müslümanlık için kalbi 
~arpan Cem Sultana su suretle bir 
-1 orulmu\ ol aydı, ne clordi?. 

- Aeaba Hazreti Muhammedin 
ırkdasları da an~ümanlığı sal
tanata, vatana, hulasa herşeye ter
cih eden Türklere karşı ayni sami
miyeti muhafaza ediy9rJar mıdır? 

Zannedersem Sultan Cem, ce -
vapsız kalırdı. Yalnız başına ka
lırdı ve ne kendisi bu auale cevap 
nrebilirdi "e ne d e bir başkaları •• 

Ne ise, Sultan Cem tam vata
nından ayrılab yedi sene olmuştu. 
Fransada, kalın duvulı şatoların 
elemli manzaraları karşısında ru
hunun ezildiğini, emellerinin mah· 
volduğunu hissetti. 

Koca Sultan F1>tih olan babası
mn elkabı şu idi: 

- Fahrülmülfık vesselatin meli
külguzat velmücabidinülmüeyyed 
nıin indilliıbüs.<;amet ebülfetb vel. 
nasır Sultan Mehmet (1). 

Bu babanın oğlu şimdi Rodos 
~valyelerinin elinde kaçak bir 
mal gibi engin denizlere, İtalya 
•ahillerine, Pap•ya gömülüyor
du , Ol Papa iri, alemi islamın ha· 
mii izamı olan Türklere düşman 
idi. Ve Cem bu clU.manluın elile 

(1) Tarih İbni Kemal 

13Temmuz 1940 Vaziyeti 

KASA: A K T i F T. L. 1 Lira p ~ ...... ~ i F 
T. L 1 

Lira 
1s..ooo.ooo,-

Altın:Salı ldlogram71.121.383 100.881.862,2 • 
BANKNOT 10.369.586,- İhtiyat ~ 
UFAILIJI: l.81J.J98,9'4 113.062.647,15 Adi Ye feaaJ!de 6.188.666,1~ 

6.000.~ DalıUdekl muhabirler. Hususi 12.188.666, 1.5 

4,072.744,11 4.072.74-1,llTe<iavüldel<I lıasılaı9llar 
Deruhde edilen evrakı 

Barlçlekl lif uhablrler: 
Altın : Safi kliogram 6.691.890 9.412.678, 10 

nakdlye 158. 7 48. 563,-
Kanunun 6 - 8 inci mad .. 
delerine tevfikan hazi -
ne tarafından vaki te -

Altına tahvili kabil serbest 
dövizler 

Diğer dövizler ve borçlu kli
nnı baldyeleri 

38.713,40 
dl7at 

20.922.135,1\ 30.373. ~'.!6,77Deruhde edilen 
nakdiye bakjyesi 

19.310.196,-
evrakı 

139.438.367,-
Karıılığı tamamen altın 

Hazine tahvilleri: 

Derubde edilen evrakı nal< -
di7e karfıl$ 158.. 7 48.563.-

.ı..ak ilfıveteıı tedavü -
Je vazedilen 17.000.flOO,-
Reeskont mukabili ila-

Kanunun 6 _ 8 inci madde • 
lerine tev1ikan baı..i.ne tara -
fından vaki tedi7at 

veten ı..dvüle vazedilen ~0.500.000,- 356.938.367,-
MEVDUAT: 

19.310.196,- 139.438.367,-TUrk Lirası 38.858.3911.41 
Senedat cüzdanı: Altın safi k. g.55.5-41.930 78.124.167,90 116.982.566,36 

Ticari seneda\: 
Dövir: taahhüdatı: 

259.219.730,- 259.'219.73'\-Allına tahvili l<ahll dövizler 3.359,7i 
Ei:h&m ve bhvlli& Cü.&duu - - Diğer dövizler ve alacalılı 

(Deruhde edilen evrakı lcliring baki7eleri ~. 118.8~8.0~ S0.122.207,82 

115.710.403,06 
A - (nal<diyenın karıılıiı 

(Esham ve Tahvilli! 
(İlibarl kı,.metle) 

Serbest ee:ham vı B-
tahvilat 

A Yantlar: 

Hazineye kısa vadeli avana 

Albn ve Döviz üzerine 
Tahvilô:t üzerine 

Bı..edarlar• 

Mııhlellf: 

H ahlellf: 

47.974.416,9' 

8.274.520~ sti.248.937,45 

8.304.000,-
9.125,.5~ 

7.808.722,-·- 16. 121.847,55 
'4. 500.000,-

23.904. 410,!16 --)46.942.210,39 

I 

1 Temmuz 9 3 8 

Yekta 

tarihinden itibaren : ukoato haddi 'it.. •Hı• iiaerine 

646 9-42.210,39 

•ı. 3. 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Emniyet Sandığı Müdürlüğünden : 
Anniiin sağlığında 9508 hesap No. sile Sandıtnnızdan aldığı (1500) Jira;ya 

kaqı birinci derecede ipotek edip "adealnde borcunu vermediğinden hakkında 

yapılan takip üzerine 3202 No. lu kanununun 46 cı maddesinin matufu 40 cı 

maddffine göre aatılması icabeden Boia:Uç.inde Bü)'Ükderede Bilyükdere cadde
ıılnde esiri 358, 380 yoııi 333, 335 No. lu . kfıglr bir evin tamamı bir buçuk ay müd
dtle açık arttırmaya konmuştur. 

lstanbul Dördüncü 
icra Memurluğundan : 
Kumkapıda Muhsine hatun ma· 

hallesinde Tekinalp sokaı1ında 8 
sayılı hanede mukim iken ikameı
Jıahı mechul bc.lunan Ali Rızaya. 

Mülga Eytam idaresinden istik
raz etmiş o~nuz 1595 liraya 
mukabil rehin olarak ,ııösterdiği -
niz Kumkapıda Kür"'.cübası Süley
manajla vakfından Kumkapıda 
Tav•anlı Sülevınanaiia mahalle -
sinin Ördeklibakkal İcadive soka
ltında veni 47, 49, 36 nı>maralı ve 
halen Babaviğit sokaiıında 47 nu
n~aralı hanenize alacaa-ın ödenme
mesi hasebile yapılan vaz'ıyed ve 
takdiri kıymette yeminli üç ehli vu 
kuf tarafından tamamına 23/10/ 
939 tarihinde 722 lira kıymet ko
nulmuş oldııiı;undan icra ve iflas 
kanununun 102 inci maddesine 
tevfikan haciz için mahallinde za
bıt varakası tutulurken hazır bu
lunmadıi!ınızdan işbu ilanın teb
fü•i tarihinden itibaren mezkur 
!kanunun 103 üncü ma<ldesine tev· 
fikan zabıt varakasını tetkik ede-

" 

Gayrimenkul satış ilanı 
İstanbul Dördüncü icra Memurluğundan: 

Hüsnü ile kansı Sakinenin mülga Yetimler sandıi(ından bor~ 
aldıkları paraya mukabil rehin olarak ,gösterilmiş olup borç ö
denmemesinden dolayı satılmasına karar verilen ve tamamına 
yeminli üç ehli vukuf tarafından 1220 lira kıymet takdir edilmiş 
olan Kasını.paşada Kadımehmet mahallesinin İbadullah sokai!ın
da yeni 16 sayılı hanenin evsaf ve mesahası aşai!ıda yazılıdır: 

Zemin kat: Zemini toprak bir avlu, zemini ahşap bir oda, mut
fak ve bir hala vardır. Duvarları sıvasızdır. 

Birinci kat: Tui!ladan yapılan merdivenle çıkılan ·bir sofa üze
rine rki oda bir aralık ve bir hala vardır. Sofa ve haliının tavanı 
yoktur. Aralık sıvasızdır. 

Umumi evsafı: Haricen sıvaları kabarmış ve dökülmüstür. 
;İçin<le borçlu otu:ranaktadır. Zemin ve birinci katların sokai!a 
kapıları vardır, 

Mesahaı sathiyesi: 83,50 metre murabbaı olup bundan 71 met
re murabbaı binadır. 

Yukarıda hudut, evsaf ve mesahası yazılı gayrimenkulün 
tamamı açık arttırmaya konmuştur . 

1 - İşbu gayrimen'kulün arttırma şartnamesi 18/7/940 tari
hinden iübaren 938/3776 numara ile İstanbul dördüncü icra da
iresinin muayyen numarasında herkesin ııörebilınesi için açıktır. 
İlanda yazılı olanlardan fazla ımala.mat alıınak istiyenler işbu şart· 
nameye ve dDsva nuınarasile memuriyetimize müracaatları. 
etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi bucuiiu nisbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubu ibraz edilecektir, (:Madde 124) 

3 - İ.pot.e'k sahibi alacaklılarla dij!er alakadarların ve irtifak 
hakkı sahiplerinin ııayri menkul üzerindeki haklarını hususile 
faiz ve masrafa dair olan iddialarını işbu ilan tarihinden itibaren 
20 ııün icinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildir

meleri icabeder. Aksi halde hakları tapu sicilli ile sabit olmadı:k· 
ça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacaklardır. 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma 
sartnamesini okumu.s ve lüzwıılu malumatı alınış ve 'bunları ta
mamen kabul etmiş ad ve itibar olunurlar. 

5 - Gayrimenkul 22/8/940 tariıhinde perşembe ıtünü saat 14 ten 
16 va kadar İstanbul 4 üncü icra memurluğunda üç defa bai(ırıld1k· 
tan sonra en çOk arttırana ihale edilir. Ancak arttınma bedeli mu
hammen kıymetin yüzde yetmiş beşini bulmaz veya satış i~tiye
nin alacaıtına rüchanı olan di~er alacaklılar bulunup da bedeli 
'bunların bu l(ayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mec -
mun<lan fazlaya çıkmazsa en çok arttıranın taahhüdü baki ikalmaiı 

üzere arttırma on be• ııün daha temdit edilerek 6/9/940 cuma 
günü saat 14 ten 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurlui!u 
odasında arttırma bedeli satış istiyenin alacaihna rüçhanı olan 
dijler aliıkalıların bu gayri men!.ml ile temin edilmiş alacakları 
meemuundan fazlaya çıkmak ve muhammen kıymetin yüzde yet
miş beşini tutmak şartile en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir 
ıbedel elde edilmezse ihal yapılmaz ve satış 2280 numaralı kanuna 
tevfikan ııeri bırakılır. 

6 _ Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı fesholunarak 
kendisinden evvel en yüksek teklifte 'bulunan kimse arzetmiş ol
duitu bedelle almaita razı olursa. ona, razı olmazsa veya bulun
mazsa hemen on beş ııün müddetle arttmmava çıkarılıp en çok 
arttırana ihale edilir. İki ihale arasındaki fark ve geçen ııünler 
icin yüroe besten hesap olunacak faiz ve diğer zararlar ayrıca 
hükıme hacet kalmaksızın memuriyetirnizce alıcıdan tahsil olu
nur. (Madde 133) 

7 - Alıcı arttırma !bedeli 'haricinde olarak yalnız taP11 ferağ 
harcını ve yirmi senelik vakıf taviz bedelini ve ihale karar ı:ıulla
rını vemıel(e mecburdur. Müter~im verııiler tenvjrat ve tanzi
fat ve tellaliye resminden mütvellit bel~ve rüsumu ve mütera
kim vakıf icaresi alıcıya ait olmaYiP arttırma bedelinden tenzil 
olunur. İşbu l(ayri menkul yukarıda gösterilen tarihde İstanbul 
dördüncü icra memurluğu odasında işbu ilan ve gösterilen art -
tırma sartnamesi dairesinde satılacağı uan ohınur. 938 /3776 

Devlet Demiryollan •• LlmaDlan lıletme 
U. idaresi ilanları 

20/7 / 940 tarihinden itibaren münhasll'an Zonguldak Çata1nğzı ve Filyos i5"' 

Sat11 tapu sicil kaydına &öre yapılmaktadır. Arltınna7a girmek i.stiyen (350) 
lira pe7 akçt!Si verecektir. Milll hankalanmızdan birinin teminat mektubu da 
kabul olunw-. Birikmiş bütün vergilerle belediye Hflim1erl ve vakd Jcaresi ve 

taviz bedeli ve tellallye rüsumu, borÇlUJ'& aittir. Arttırma şartnamesi 25/7 /940 ta
rihinden itibaren teUok etmek iııtiyen~re sandllı: hukuk işleri servısnde açık bu
lundurulacaktır. Tapu ııcil kaydı ve sair lüzumlu lzahaL da şartnamede ve takip 

dosyasında vardır. Arttımı.,.a glımiş olaıilar, bUJiları te~ik ederek saW1ğa çı
kardan gayrimenkul hakk.ında her şe7i &örmüş ad ve itibar olunur. Birinci 

.attırma 8/9/940 tarihine musadif pazartesi günü Cağaloğlunda kain sandığı

mızda saat 10 da.Q 12 ye kadar yapılacaktır. Muvakkat ıhale 1apılabiJmesi için 

teklif edli~ek bedelin terci.han alınması cabeden gayrimenkul mtikellefiyetlerile 

Sandık alacağını tamamen geçrnif olması prttır. Aksi takdirde son artllranın 

taahhüdü baki kalmalı: §&rtile 24/9/940 tarllıine milsadlf salı günü ayni mahalde 
ve ayni saatte son arttırması yapılacaltbr. Bu arttITmada gayrimenkul en çok 

arttıranın üstünde bıralolacaktır .. Hakl&:rı tapu sıcille.rHe sabit olmıyan alfıkadar

~r ve irtifak hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masarife dair 

iddialarını ilin tarıhmden itbaren 20 fiin içinde evrakı müsbJtelerile beraber da
iremize bildjrmeleri lAzımd1r. Bu suretle hakların1 bildirmemiş olanlarla hakları 
tapu aicillerile sabit olmıyanlar satış bedelinin paylaşmasından hariç kalırlar. 

Daha fazla malumat almak ioti7enlerın 938/1176 dosya No. slle Sandığuruz hllkuk 
if)eri servisine müracaat etmeleri lüzumu ilfln ?1W1ur. 

rek bir diyeceıtiniz varsa söyleme
njz için bir ay ınüddetle iJanen tasyonlarından Karabük istasyonuna ve buradaki demir ve çelik !abrikal<"ırı na'"' 

* * D İ llllA T 

Emniyet aandı&ı, sandık.tan alınan gayrimerur.ulU ipolek gösWnneK lsteyen

ıere muhamminlerimiıin koymuş C?lduğu kıymetin yüzde 4-0 nı tecavüz etmemek 

ii2ere ihale bedeliniD yarısına kadar borç vermek suretiJe kolaylık göstermekte-
dir. (6262) 

tebliıline İstanbul icra hiıkiınli - mına nakledilecek cher nevi demir cevheri> nden alınacak nakil ücretini gösterit 
kince karar verilmi:s olduğundan yeni bir tarife zeyli mer'iyete konubnuştur. Fazla tafsilAt için istasyonlara mü'"' 
mezkur gün içinde Istanbul dör - t ed'I l'di (6228) 
d .. .. . d. . l kbl racaa ımeı r. ·uncu ıcra aıresıne ile ere i dir-
nıeniz jl3nen tebliğ olunur. !---------------------------- -

(938/3860) ZAYİ - Slirt askerlilc ~ubesinden 342 
ı---------------•lde aldığım terhis tezkeremi kaybettim. 
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Yenisini alacağımdan eskisinin hükmü 
yoktur. 
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ve kendisi alet olarak vat~nına hı
yanet etmiş bulunuyordu. 

Sultan Cemi son dakikalarında 
üzen, öldüren, ıztırap veren hep 
bu yukarıda saydığım düşünce -
lerdi, 

[ ~ iHIRSIZ KiM?!~) 
Omuz silkip geçelim, Böyle yaşar
sak, hem rahat ederiz, hem de 
mes'ut oluruz. 

* 

diye ·bajlırdı. adamcaitız göz ıı:öre 
göre şuracıkta ·boi(ulup gidecek. 

Denizden acı b'r fervat vük • 
sekli: 

- İmdat ... İmdat... Ölüyorum. 
Sehsuvar, garsonu çağ'ırdı. 

Cem Sultan geçici bir saltanat 
hırsı ile tamiri gayrikabil bir fe
liketc uğramıştı. Bir zamanlar1 

Kastamonuda ve Karamanda bu
lunduğu vakitler vataıun .şairleri 
onu şu surelle tebcil eyliyorlardı: 

Sultan Cem ki Hüsrevi Sultan 
nişan iken 

Mahı saadet e~iği asurpan imiş. 
Her yerde adetile keremi 

hemnisin olup 
Her yerde mevkibile hazzı hem 

inan imiş. 
Şimdi haris şelızade, vatanından 

uzaklarda, m illetinin ve devleti _ 
nin barışmak lıilmeı düşmanları 
elinde esir idi. 

Sultan Cem, hatıralarını yokla· 
dıkça .. kendini toparladıkça hasta 
oluyor .. günden güne vücuttan dü· 
~üyordu. Artık bitap bir bale gel
mişti. Eskisi gibi zevkten, neş'e
den haz duymuyordu. Bütün sa
atleri düşünmek ile geçiyordu. 

Cemin maiyetindeki ağalar ve 
beyler de beyleri gibi ıztıraba ve 
düsünceye dalmı~lardı. 

Cem Sultanın bindiği gemi ni
hayet Fransız topraklarından u
zaklaşmış İtalya sahillerine doğru 
yürü~·ordu. Kış, soğuk fırtına, müt
hişti.Genıi fırtınadan inip çıktıkça 
sular kamaraların içine giriyordu. 

Şövalyeler, Papa donanması 
şe~adni korsaruara kaptırma -
mak İçin azami teyakkuz gösteri-
7orlardı. (Devcmı var) 

Yazan: Jskender F. SERTEJ,Lt 

- Eğer ben o bosluf(u doldura
bild'm•e, ne mutlu bana. 

- Hıç şüphe etmeyin. hanıme -
fendi! 

Neriman birdenbire isyankar bir 
tavırla bağırmak istedı: 

- Hersey iyi.. Aşk telakkileri
niz, ~örüslerıniz. düsünüsleriniz, 
6amimiyetiniz .. Hasılı savılacak bir 
cok meziyetleriniz var. Fakat, te
vazu hududunu asan lrompilman -
larınıza tahanunül edilmiyor Şeh
suvar bey! Bana hfıla cemi siııa -
sile hitap ediyorsunuz: Geldiniz .. 
Gitti.Uz .. Şöylesiniz.. 'Böylesiniz 
,l!iıbi. 

Şehsuvar, Nerimanı cevapsız bı
rakmadı: 

- Bundan ben de muztaribim 
amma .. Ne yapayını? Siz bana, da
ha samimi davranmak, daha va -
.kınlık göstermek cesaretini ver
mivorsunuz ki.. Bu meselede ben 
mi haklıyım, siz mi haksızsınız?. 
Bir hakem olsa da bunu sövlese .. 

- Ben hiç de haksız değilim. 

Zira. sizinle evlenmci'!e karar ver
miş bir kadınım. Beni alacak er -
kekten samimiyet ııörmek hak • 
kımdır. 

- Bu da güzel. Fakat, sız bana 
bir gün: •Ben, kadınlara cabuk yı-
11$an erkeklerden nefret ederim.> 
dememiş miydiniz? Bu sözünüz 
kula!ı'rnıda çınlav>ı:> dururken, size 
yılıskanlık ırosterip de, nefretinizı 

Aşk ve macera romanı: 65 

.kazanacak kadar budala ve ihti -
yatsız olmak. netıcede sizi darılt
mak. hatta kaybetmek istemem. 
Böyle düşünmek de benim hak· 
kım değil mi? 

Neriman gülerek .kendi parma -
i'ını ısırdı: 

- E vallahi, sizın yanınızda ko
nusurken, zabıt defteri tutmalı in
san .. 

$ehsuvar ııüldü: 
- Ben<lenizin hafızam. bu işi 

pekala görüyor. Zabıt defteri tut
malla lüzum yok. Ben. sicil tutu
yorum ... 

Neriman. iki elıni birden sairin 
avuçlarında bıraktı: 

- Bir yanar daf(a benzivorsun. 
Şehsu\'ar! Her tarafın ateş jçinde .. 

- Bunu yeni mi anladın. canı
mın içi? .. Ben, dof(dultum ııün. a
tes parcası gibi imisi.ın .. Ebe, beni 
eline almai'!a korkmuş .. her tarafım 
ateş grlıi yanıvoııınuş .. 

Bu sıra<la deni2l<ie bir ırüriiltü 
koptu. 
Şehsuvar aldırmadı: 
- Her sese kulak verme. canım! 1 

[)ünvanın her tarafı. her hadise. 
insana üzüntü verir. Bundan sonra 
kendi kainatımız ioinde valnız ken
di sesim'zi dııvarak. kendi neresi -
mizi teneffüs ederek yasayalım, 
Kavga, vangın, zelzele, se:ylap. .. 
Hasılı bizden uzak olan herha~ 
bir felaket umurumuzda olmaııuı .. 

Denizden bir ses: can 
kurtaran yok mu? 
Neriman, gözünün önünde açı

lan heyecanlı bir sahneve nasıl a
Jakasız)ık gösterebilir. nasıl omuz 
silkerek geçerdj? Buna imkan 
yoktu: 

- Ayol. önümüzde bir sandal 
devrildi. İnce bir ses, denızden: 
- Caıı kurtaran yok ımu? diye ba
ğırıyor .. Görmüyor musun? 
Şehsuvar başını kaldırdı: 
- Gördüm, şekerim! Gördüm .. 

Bizi alakadar etmiyen bir hadise. 
İhtiyatsızlık vüzün<len bir sandal 
devrildi.. TanımadıJ(ımız bir adam, 
sandal altında kaldı. Mesele bun
dan ibaret.. 

Neriman telaş gösteriyordu: 
- İ vi amma, sandal altında bir 

iki dakika kalırsa. boi(ulacak .. 
- Olabilir ya, Mukadderse, el

bette boğulacak. Onu kurtaııınai!a 
ııücümüz veter mi? 

- Aman Allahım! Karşımda 
$kespjo'ın torunları konusuyor sa
nıyorum. Biz şarklılar. hadiseler 
karşısında o kadar solluk kanlı o
lemayız, ş.,hsuvar bey! 

- Pekala. Ne istiyorsanız onu 
yapayım .. BendPn paso. Siz ken -
dinize güveniyorsanız. denize atı
lır. felaketzedeyi boi!ulmaktarı 
kw-te.rı1"lınız! 

Neriman saşkın bir tavtrla et -
, rafına . bakınarak: 

- Ayol, hic kırruıe de aldırmıvor. 

- Yüzmek bilir misin? 
- Hayır, bcvim .. Adam kurta· 

racak kadar bilmem. 
- Peki, bu zavallı boğulacak mı 

_gözümüzün önünde? .. 
- Eh .. Ne yapalım? Burada ha· 

fif akıntı vardır. Her sene bu akın
tıya kendini kaptırıp kapaklanaıı 
birkac sandal kaza~ı olur. 

- Kimse kurtarmaz mı onları? 
- Havır. Orava gidincıye ka-

dar. kazazede boğulup ııider. Ge-
çen yıl tam üç kurban gitti burada> 

- Ya bu yıl? .. 
- Bu birincisi olacak .. 
Bu esnada sahilde oturanlardaı>' 

bir .ııencin ceketini çıkarıp de
nize atıldığını gören Nerimarı· 
derhal çantasını açtı: 

- Şu gene, tahlisiye isini nıu • 
vaffaki\'etle basarabilirse, ona 'bel 
lıra mükafat verecef(.im. 

Sehsuvar çantanın ağzını eJiJe 
kapattı: 

- Düııya işlerini tanzime sizi!l 
değil, Rocildin bile serveti kafi 
gelmez, Neriman! Koyunuz o pa• 
ravı çantanıza .. 

- Teşvik olur böyle gençlere• 
Neden mani oluyorsun? 

- Dedim ı·a. Biz, Fenerde. talı' 
lisive şirketi mümessilleri deciJiı· 
Zaten telasa da lüzum yok . Kav11<' 
çı becerikli bir adammıs. Suı'll~ 
icinde kalan adamı bakın nn';ı> 
kurtardı! lDevam1 yat 

~ ...... :_~ .. - -~ 

.. 


