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Sovyet harp gemileri Roma • ya sularına gel 
Macar hükı1meti, hudut hadiseleri tekerrür ettiği takdirde 

vahim neticeler hasıl olabileceğini Romanyaya bildirdi 
Filistindeki lngiliz ordusunun Suriye ve Lübnan'ı işgal etmesi bekleniyor 

~~~~~~~------~--~~-

Suriye ve 
İngilizler 
Surive ve Lübnan hakkında 
Lonbada neşrolunan beya
satın dikkate 'ayan ehem
n1iyeti vardır. 

Fransa'da milli 
kabinesi teşkil 

bir işçi 
ediliyor 

Besarabya ve Bükovina tamamile 
Sovyet ordusunun eline geçti 

YnlD: ETEM tzzt.T B!:."ilCll 

Romanya bir taraftan So\-yd 
Ru~~·aya en1niyet vermek, bir ta· 
rafı n Almanlara daha ziyade ta
karriib etmek J·oluna girmek içın 
İngiliz \·e Fransız garantisini red. 
de ı:ıduken dün ak~am LonJrada 
Suriye ve Lübnan için J apılan de
klara'J on (Ok ~aJ·anı dikkattir, 

Musolini cephedeki teftişlerini bitirdi, Romaya 
döndü - Almanların lngiltercye asker çıkard1kları 

Besarabyadaki Almanlar kaçtılar - Sovyetle1 
· İsmailiye'yi paraşütçülerle ve havadan 

doğru değil - Ecnebiler Musul civarın:lan çıkarılıyor indirdikleri tanklarla İfgal ettiler 

İngilizler 'ııriJ ede ki Fran>ız 
ba•kum ııdanıildan mütareke sarı
larını l<;abul tyleınesi kar~ısında 
SuriJ e " Lübnanın herhangi bir 
i~gal 'e ıitila ihtimaline kar~ı 
en1ni)'et ve muhafaza~ını kendi 
ul.d•le rUıe milretteb bir ,·azi!e 
bQ}iude ı: o rd ilklerini bu deklaras
) On ile &\'ıkc:a ifade t>ltttc-k tedirJer. 

Suri ·e '.ftkın ark sulhunun nıu. 
hafazası bakımından çok hassas 
Jıir IMlkta olduğu gibi Irak, Filis
tin e Mı ır mniyetinin de kilidi 

t: b · .: r · , uri)' 

Londra 2 (Hu.' .. ı) - Butün ak
si ıddıalara r gmcn, Rrnıanya hu_ İ 
dutlarınca g<rı:ıınlık ııitıikçe ar!- · 
ma.kt,ttl.r. Rom n~ a '-ırudi uc: hu
dut arasında son cıerece .sıkışm -; 
bir \az1ydtedlr. 

Bir taraftan Besarabyanın lahli
''<'lll dernm ederken, bir taraftan 
da ufak tefek müsademe!Pr ol -
maktacjır. So\'yetler, Besarabya • 
nm i'~ali sırasında paraşütl~rle 
gerilere asker ve küçük tanklar 
indirme tecrübeleri yapmışlardır. 
Besarabyanın bir çok yerleıı pa • 
ra•ütlerle indırilen askerler tara. 
fından işgal eclılır.;;,tir. 

1 ıra! cdılcn yerlerden halkın bıl-
yu bir k n \C b1\,.a :ı Al· 

tJ , ın ekili d~ -
\'Dm < tmekted r. '.fabli} c henı .. z 
tanı m ·nasııc ıarr:amlanır..ş de • 
ğil . 

Bır habere göre, So,..:ct harb 
ı::emilerı Romanya sulanna ı:ır • 
miştir. 

Bulı<ar mufrezeler!nın Romanya 
hudutlarını geçtıklen tekzıb edil-
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Jİ işı:al \e istil~ya nuite elilıis O· 

lacak herhangi bir ~ abancı de\let 
hiç şüphesiz buradan arki Afri
ka le Arap cezircı>indeki İngiliz 
mukanmetini yenıne3 e u bir ta
raftan da Irak petrollerine saldır
ma3 a ko3·ulauktır. Bunun için _ 
ılir ki, Suri3e ve Lübnanı İngilte
reni n kendi can emniyeti halinde 
müdafaası bir zarurettir. 

Almanların i~gal ettikleri Fransız ~·ahillerine yakın İngiliz adalarının ıue,·ki~ni gô. terir harita mektedır Sovnt ordu5unda para•ütle asker in dirnıe t•eriibelerinden bir gı;rıinüş 
l\~acar hükümc·ti, Romanya • 

Macaiistan hududunda, bilhas.'a DtklarasJ·onun şu <iimleleri (ok 
ıl i kkate ~ayandır: 

._ Bu deklara yon ıııucibin<e 
inı:iliz hükümetinin muhtemel o
larak J'&pmak mecburiyetinde ka
lacaiiı hareket hilen Fran<ız man
tla. ı altında bulunan arazinin müs
Cakbel •latüsüne hiç bir halel 
"ttirmiJecektir •• 

Bu cümleden önce deı..JarasJ on
••n anladığım1< . udur: 

Londra 2 (H..ı>usi) - Almanla -
rın Franoız rnhi!lerıne ·akın bu
lunan ,.e tv\·eke ln,gilizler tara -
fından tiJ.hliye edilerek, ı:aFi a'
keri bir hale konan .iersey ve Ül'r
nesey adalarını lsı:al etmeleri. bu
ralarda İngiltereye karşı veni ha
va üsleri vücudc ııetirmelerine at
fedilmektedir. Almanlar bu ada -
!arı havadan yaptıkları bir baskın 
surt.:tJl f:!e C.C'('iMni\ilC'rdir. 

Fransız leı\'onunun tetkiline ba~
lanmı<tır 

General clo Gol'un umumi ka
rarı?~hınm emrile vis Amiral Mu
seh·t hür Fran•ız deniz kU\'\"etleri 
\'C muvakkaten de t.ava kun·et
kri kumandanlıj!ına tayin edil -
miştir. 

• Gen<'fal Mittelhaus~r tarafın -
dan f:;urive<l<-kı ordunun siliıhları
n. bırakrr.ası i.,,·in verdi~i emir u
zerlnc, İngiliz hükümeti de hkbir 
dedc·tin Suri,•eYi işııaline müsa
ade etmi ·ecej!ini resmen ilan et
miştir 

ıllibad'da vukua ~0ıen hadi•ekr
dm d 1 yı Romnnay hükumetıne 
bir protesto notası ı:öndermıştir. 
Bu hadiseler esnasında otuz kişi 
ohnuş ~ e yaralanmıştır. Notada bu 
WiHler tekrar ~ttiği takdirde 
nhim neticeler tevlid edecej:i de 
i att olunmaktadır. 

Besarab} adaki bütün resmi m:ı. 
kamlar J\1oldan-a'ya nakledilmiş
tir. Baz. Romen çeteleri, tahliye 
edilen ·•ıerlerde sınai muesse&leri 
\'C kö!M'Üleri tahribe de\·am etmek
tedir. Sovyetler, bu hadi,elerın 
mtimkün mertebe önüne ı;eçır.ej!c 
çalışmaktadır. 

Dı er taraftan Romanya dahi -
linde bulunan bınlercc Yahudi, 
Sovyetlerın işgali altına gir!'n top-
raklara geçmektedir. Şimdiye ka
dar ~ekiz binden fazla :yabudi Pe-

rut nehrini RC<:Crek, B~s2rab\ a) a 
ı:irmişkrdir. 

Sovyet hükumeti memlck• t rrı;. 
dafaasını k.ıv\·ctlcndirnıu< ı Ul sf
kiz :nil1ar rublt tik bır l!tıkraz ak
tedf'ceklır. 

MACAR KABJNESİNDE 
YEı ·i TC~LANTI 

B dapcştc 2 (A.A.) - , az.rlar 
meclisi. dun k am saat 18,30 da! 
20.30 a 'kadar Kont Tt;Jekı nın rı

yasdıııd" toplanım tır. 

l'ransıılar bir dü<man kunetin 
SuriJe3·e !hraeına n1ani olmak hu. 
ıusunda liikaydi nıııhafaza edecek
lerini sö3·lemeıniş olmakla beraber 
nıütareke şartları ile silahlarını 
teslim etmek '·azi)·etinde kalırlar
sa müdafaa ,.~zifelerini )·apamaz
lar. Bura) a ıh~a: olunacak bir 
dü ı11an kU\'\Ctı ısc lngilterenin 
müdafaasını. d~ruhte ettiği ~ark 
meıııleketle~ının eınniYetini teh
did eder. Bıo~enale3 h İngiltere 
Fran<aıun \8ll)~.t ne oJur~a el -
illD - uriye \'C Lubnana bir düş • 
nı:ın ihracı~a .soz .. ) un1nmaz. 

Almanlar:n inı:il:erne karşı ı:i
rişeceklerıne şüphe edilmiyen ta
arruzi ,hareket hazırlıklarına hum
malı bir şekilde devam ettiklerine 
şüphe dilrr.cmektedir 

Bu kuvvetlere teblii( edilen bir 
emıi yevmide Vis Amiral yeni va
zıfe .. inC' tayin t-dilmiş ,J)c.ıui!unu, 

kendi "lles'uliveti altında bu kuv
vetknn ,·atan müdafaosı \'azifc
sinc de\'8m edeceklerim. şimıl·ki 
veni Fransız tıükümetinc karşı 
itaate me.:b.ıı olduklarını bildır -
mis •,e bi:tün deniz rW.ütamları
nın der!ıal serbest bir Fransız ve· 
yahutmuttefik lıman na iltir,ak 
etmtsini "e deniz. haHkat.na işti
rak ctml'k i'.zPre ica'-edcn emir -
!erin vrilcginı tblığ et..'!'ıstir 

İngiliz hükumeti, İtalya ile Al
manyanm Suri)e ve Lübnanı ı ga
Je te•ebbüsleri takdirinde. bu ara
zinin inı:ıliz hima ·esı altında bu
lunan verlere bir üs ittihaz edil
mE:sine müsaade edemivece~ini 
bildirmistir. 

İngiltere hükümeti, himayesine 
aldıeı arazinin MTinivetini koru -
mak i<,'in, icabeden her türlü ted
birleri almakta kendisını serbest 
görmektedir. Bu tedbirleri~ nrn -
hheti ne ol~rsa olsun, Fransız 
ma'lda ı altında bulunan bu ara -

Besarabyada So\'yet k,taatı yeni 
hududu teşkil eden Perut nehrine 
kısmen varmış bulunmaktad:r. 
Sovyet mot<ırlü k:taları Yaş şehri 
karsısında ,.e Perut'ıın sol sahilin
de Ung~ni \'.!' Kagul şehirlerin~ 
~irmişkrdir. Tuna üzerindeki İs
mailiv~ sehri paraşütlerle indiri -
len mÜfr(zeler tarafından i'gal e

1

ÇEF\Ç ::VE 

•. ,•·tdtıliımız cunıleden anlad 
..... adi Ti '-

fıınıza ı;:öre e ngı_ ı_ı er lüzum 
ı:ördüklcri anda Sıırı) e \C Lüboa
nı i gal edecekler, fakat, bu i$gal 

' sadece askeri malıi.ı.ette olacak -
Cır. 
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(DEVAMI uncu sııhifede) 

Hatta bir nrahk Alman kuvvt
lerinm İnı;ıiliı sahillerine çıkarıl -
dı~ı \'e me:nlckctın göbeğıne ta}· 
yarderle aoker in;!ırıldigı şayi ol
mu .ı c.a. İngı .• z hiıkcımet• bu şa
' iayı resmen teluııı dmıştır. 

İngiltcren.n şi .: su. Kİ s<>hil
JerınL. iki Almerı tav ·arcsi dü -
şürulır. ·~ur. Al'Dan ta"'ürdcrı 
İskocya u>erı::cc dP_ uçarak bom
balar alm:şlaı'dır. 9 gisi ülmüş, ~G 
kisi ;·aralanmıstır 

Yalnız ıı.;n l:i Alman ,.e İtalyan 
ta\'aresı düşürülmüstlir. 

Di~er taraftan i nı?ilteı edeki 

(DEVAMI 3 üncü sahifedel 

dilmistır. 
Roman) a ~iıkuır.eli en zı:ı: ade 

Besarabvadan akın halinc'e gelen 
ı-- hacirler!n iaşesi \'e Hrleştiril
mE' 1 ı<ıle ~e gul olll'aktadu. 

EN SON DAKİKA 
Macar-Rumen hududundaki çarpışma nasıl oldu? 
Budape~te 2 (AA.) - Stefani. 1 Devri.ve ortada hi bir sebep ol- ı de bL. h&disevi protesto etmiş ve 
Resnoi bır teblı~de bildırıldı~ine madan tüfekle evvela iki kere son- Rumen kıt'alarının Macar hudu -

gtwc nazar cünü $aat 14.30 da !\fa- ra da üc kere ateş etmi•tır. Macar dunun içine do_ğru ilerlemiş olma
car • Rumen hududu c. ivarında ka- devrivesı Rumen devri\'esini ııeri 1 
in Vısk sa\'fivc mahallinın hudut püskürtmiıştur. Rumenler, ric'at !arı neticesinde husule gelebilecek 
karakollarından birinın kumarı - ederkrn bırkac el sılah daha at - tee,süfe sa,·an neticelere Rumen 
dan! bır teftıs esnasında bir Rumen · mı<lardır Kimse varalanmamıştır.I hükümetinin nazarı dikkatini cel-
dl'\'fi ·esıne rascelmıştir. 1 }.focar hükümeti, Bükres nezdın- belmi>tir. 

Romanya - Bulgaristan-Macaristan Mısır-T r a blus hududun ?_a şiddetli çarpışmalar oluyor 
._ t'aları Besa- d Londra 2 (Husus ) - BuraYa j belerden bırıdır. Muharebe bıl - ı kuv\·etlerle haı ekete ge<'Crek ıs-

B • taraftan RUS ;iar~en, dıj':er • n~~·~;u, ':.artar RM:.ın a rdus~· gelen haberlere gort-, :Mısır \'e hassa Ka.,uzzo .istıhkiimı etra - tıpkamı tekrar ıtalvanların elin-
rabya ışRalını tamad dundaıu RL. sız <' n-!~ \'€ t~lımı :çın bır Fran: Trablus hududunda şiddetli car- 1 !ında olmuslıır. lngılızln ııeçen - den almıslard•r. İlalvan kuv\'et-
taraftan Macar hu u. ııbodçilerı ku a~K~rı hevetınl ca~;rm:;. hazerı pısmtılar olmaktadır. Motorlu kıt'a- !erde bu istihkamı işgal etmislerdi. !eri istihkamı elde etmek icin ye-
m~n askerlerıle ~1~~~' ııu or. ka~;;.~şt~;.1~ 1 • Hdi kolorduya çı - !arın \'e tankl~rm iştirak "iliği ?u ltahanlar mühım ku~vetlerle bı.i- nı bir taarruza geçmişlerse de. in-
ardSı.nda çarpış~a ,ndn de\'am e- dusunun nı~dlı haz.ıda Rumen or- carp.•m~lar şımdıv~. ~~dar Afrı- cıım eden·k bu t>lıhkamı geri al- 1 ~iliz kuv\'etleri tarafından püs • 

Ru'?enkhudut arRonıanva orau- bakım.n~a dPrkn \esaıı '° teçhızat kaaa ıı<ua gelen bu\'U>( muharc- mışlardı. lncılizlcr dal:a mühim kürtiilmüşlerdir, 
den tu!en seslerı. < ne vazi. ri k .'1 a o:nşularından ge- B b B k • • J • ) 
sunun komşularına ka~.ı ini gu - Huci aiı"'.1ao:.~ı zannedilmektedır. CSara ya VC U 0Vl03DID 1şga 1 tamam andı 
yette bulundulia ınese ~, iılir Ma u ~rın tahkımatı itıbarıle 
nün mevzuu haline get~m sıra.da du c~r b ududu ile Bulgar hudı.ı ~ Londra 2 (Hususi) - Bu şabah ı 

Rumen ordusunun u orcu- tun ; •tonlu mc\'Ziler. mevcut_ Mvskovada neHedilen reSJ11! bir 
~cizliJ·ece,iıi Bulgar ve Maca~ğı mı:- ic;be/kat. şunu da lıalırlatrr.ak tebliee RC>re, Basarabya \'e Buko-
Jarından ıayıca asağı oımad en L'- dutla er ~~'. Mac_ar n Bu!Rar hu- ,·inanın 1 eali tamamlamm tır. 
hakkaktır. Romanyalılar geç f · 1 rında.>1ı tahKimaLn buırünkü f'ernm·irtc Sovvet hatipleri söv-

1 m wni harpte 560.000 kişin. se er- ;c~p ara hakkıle ..ırdurulabilme i Jediklerı nutuklarda •azııı..im ,.e 
b<-r elmiı;lerdi. mum! .har~ten :~::ı- ıçın sc"fı~~ıkn ~saslı gı.~Tetler so-;, 
r a hem hudutları ~enışle) en, 4Ml 3 üncü sahifede) 

faum rejimlerini takbih ederek, mülkleri lıakk nda bir liste i$te • 
So\'\'et rejiminden takdirle bah - m itir. 
setmekledir. Romam:anın İnj(iliz 1>arantisin -

Dılrf'r taraftan Basarabya ,.c der: \'azıı<'omesi, İn~ılterl'nin po-
Bukovinadaki Alman konsolosla- hııka ında bir deltısiklik yapmıya-
rmdan Alman tebaasının mal ve caktır 

( Diğ~r · Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

Kaçırı lmış 
• tüınkün olduğu k.ıditr eınin 

bir ka3 n klan <lııı dum: 
In~lliı.ler, Fran ızlarla Ll"ra

bcr .1\hnan~ya)a harb 34\lık!arı 
gUn ın ilk !>ıaatlerinde, 1 ran~1z
ları İtal\ a i.iı.crine taarruza 
kaldırm~k itin ellerinden gelen 
ı::a~ reti ıı;a~ft"tıni~ltr. ı·akat 
Fraın•ı.ıılar Tıuna )-·ana n1an11 ... . O 
Frau.., ılar ki, kendi balı ıçın ... 
de boı;ulan arı gibi. fazla te
enni ' c ibti~·a t larının n1üki.fatı 
a lt ınd a nihaıet ezildiler. 

İ< lc ka~ırılmı~ ilk ve en bü
yük f ır~at! 
Eğer müttefikler ord\l>U. he

men tc-ebbüsü eline alıp da bu 
haın ]cye ba~\·urınus ol ay d ı, 1-
tah a en kısa bir zamanda tas
fi;)-e edi lmis, Alınany a cenup is
tikanıetindcn tehdid altına alın. 
mı..,. Balkanlarda 111üttefikler 
lehine bir yekparelik muhafaza 
edilıni!-ı, l"olony a ıni.ıdafaal\ı u
zatıln1ıs ,-e n1üttefiklcr btitün 
ku,\etlerini tek noktaya ttk~if 
etmi~ o lacaktı. 

Hitltrin biririk taktika•ı. a
kıllara durgunluk \·eı·ici bir 
cür'e tle i l eri~·e atı lı p. bu ciir'e
t in ha \ ·. a la a ln1az te lkini kar
,ısı nd a ruhlar ı u~·u~tu rınak. i
radeleri körl <- tmek v ·h<-r apı!:i· 
m a anı nın doğurduğu zaman 
boşluklarından i' tlfudr t de tde 
hedefle · •. tek.t r teker dıi ~iı r _ 
m ekt irc • amaııa kadar B it
ler in · • ilinlU'~ü hedefl erden 
hiçbiri lıe.ndi İnden bir evvelki 
·e) '1tllrll.Sile birle emcd i; Hit-
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fı rsat r 
lert• rakip ku\ \etler, ı ı t.nsu
rile tıl trn bir nra a g lt"mt"di, 
üst ü lt• bineınedi, hız.O)& gırc
ım·d, loplan.ınıadı. dcrlrn< me
dı, alCJıramadı. e lıu ruhı \C 

<"'aeoi c.i.z, mhtt('fikll'r ıroafın
dn, daıını bir ka.;:1rıln11~ fırsat
lar t•risı \ tirutfu gittı, 

Katır.lnıı boJ iık fır ti r -
dan ıkıııtisı, Alınan~·a, ~l'Dl'P u
ranta~ a tenezzül bile t tmf'dıği
ni gösteren gü lünç l .. epJerlc 
kli~·iituk ıuen1lekt·tltrı l ".tlde 
de\aıu cderkl'n. ntıittrtiklerin, 
hala, lkkıka "• Holl•n~aJ ı bir 
darbede ısgnl etn1ekten t,·ckin
n1eh:ı-ıdir. Su iki mt"mlt ke ti, 
daha . olun başında tt•lım oL 
maktan koru) nrak ,t!.ıldc ira
dclt·ri altına alnıak, kullı ko\'• 
' etlL·rılt· onların ınll'•tahkenı 
ınc\ zılt'rinde ) erle n1ck, ıca -
hında o i'tikan1ettt·n . .ı\l •tan· 
~ a~ a karsı bir taarruza ~1ri .... 
n1ck, hiç deği l e n1üdo, ~ıc.l• rın ı 

taınınnlan1ak ı;:ibı kı~ .. t tler, 
mıitlefıkl('r lehine ha:t ad bir 
ehc'Hlttll~ct tenı-..il t·di)orau. 

~ l ııltt·lıklt"r, hilh<:t!->!ooa l ran .. 
&ızlal". o kadar fırsat k~tırınava 
razı oldu k i, ni ha~·et ltall .. .;.n 
harbe ı=:irnu·ğ(• ce..,aret ederr&i 
,-azi)~ lc ka dar dü~ıü. 

Simdilik bitarai ıntmlthıler. 
den bir ~·o2:u da; dünll' \ıuı;tin a
rasında yiiı de :\'UZ n111c~..,ir oJa
bi!ece_k fırsa tlardan Bl~b . kaç 
tane ka~ırd ı~ın ı dü ünecrk 
olur a, fena etmez. 
NECİP FAZIL KJSAKÜJlEK 



2-SON TELGRAF-

İlITlKAR -HİKAYESİ 
Avrupa harbi başladı başlı yalı, 

hızım gazetelerde ·de bir ihtikar 
lakırdısı başladı: Aylar var, yazı
lır, çizilir; fakat, ihtikar ııe·nen ha
cfüe o kadar elle tutulur, ·gözle gö
rüliir bir halde, hiç istifini boz -
madan devam edip ı:ıi<f!yor ki, mü
şarunileyhin bu kuvvetli varlığı 
dolayısiledir ki, bereket versin, hiç 
bir makam: 

- Yalandır, ihtikar yoktur, di
ye tekzibe cesaret edemiyor. 

Fakat, belediye iktısat müdür. 
lüğüne sorarsanız, vereceRi cevap, 
mutlaka ihtikarın mevcut olmadı
i1ıdır. 

Bir gazete şöyle bir serlevha koy
muş: .Resmi satış fiatlarını tatbik 
etmiyenler pek çok!• 

Sonra, şu suali soruyıor: •İhtika
rın önüne nasıl geçilecek?·• 

Ben cevap veriyorum: 
- Di.inya harbi bittiği zaman ... 

BEN OLSAM, 

NE YAPARDll\I?. 

Beleclive, şubelerine bir tamim 
yapmış: Dutçular, üstü açık tabla
larda dtıt satanııyacaklar!. 

Namütenahi adette olan bu ta -
mıır.lerde riayeti istenen nokta -
!ar n, tatbikatta ve hakikatte kaç 
tanesinin bertaraf edildiğini cid • 
den merak ediyortım. Ben, beledi
yede bu işlere bakan erkandan bir 
adam obanı şöyle yaparım: 
İstanbul belediyesi kuruldu ku

rulalı, bu yolda yapılmış ne ka
dar tamim varsa, hepsini çıkartır, 
bir kere okurum. hı.erinde belki 
dok>an dokuz defa tekrar edileni 
oldugu halde, birçoklarının hala 
tatbik edilemedi_ğmi anlayınca, bu 
hadiselcrirı neler olduğunu birer 
birer tesbit ederim. 

Ondan sonra efendicağ.zıma söy- ı 
Hveyim, bu meselelere dair, bir 
daha tamim yapmam ... Hiç .olmaz- ı 
sa, bu suretle, tamimler için sar
iedilen kağıttan tasarruf yapmış 
olurum ... 

BOYACILARLA 

uGRAŞMAK!. 

Salam denen bir nevi sucuk mad. 
desıni boyıyarak sattığı için, bir 
adanı, mahkemeye v~rilmiş .. Suç 
malum: Gıda maddesir.e hile ka
rıştırmak, umumi oıhhati bozmak!. 

3alam, nasıl boyanır ve satılır? 
Bilmem ... Erbabı biliyor ki, yapı
yor .. 

Fakat, böyle, her boyıyan mah
kemeye verilse, mahkemeler adam 
almaz, göz boyıyanlar var, gazi 
köprüsünü boyıyanlar var ... Var 
oğlu var .. 

Biliyor musunuz, boyacılarla ba
şa çıkmak da pek kolay bir iş de
ğildır!. Boya mı, yok.sa kendi asli 
rengi mi?. Nereden anlıyacaksı
ruz?. 
Baksanıza, birçok havanların 

saçlarının hakiki rengini anlıya • 
biliyor musunuz?. 

APTALLARIN 

SAYISI 
Bir gazetede, sıhhi makaleler ya

zan bir doktor muharrir bir fık
rasına şu serlevhayı koymuş: 

Aptalları saymak mümkün mü? 
Meşhur mütefekkir Fenetıolun 

şöyle bir sözü vardır: 
Budalaların adedi namütena -

hidir?. 
Hakikaten, insan, aptalları say

mağa kalkışsa, alimallah, çileden 
çıkar?. Hoş, böyle bir işe teşebbüs 
etmek de bizzat aptallıktır, ya ... 
Fakat, hakiki aptal tipi kime dene
bilir?. Bir bakışta anlaşılabilen ap
tallar kimlerdir?. Bu, bir mesele .. 
Tabii, kimse, aptallığı üzerine alın. 
ınaz, halta, açıkgöz görünmeğe 
gayret eder. 

Fakat, beni teselli eden nokta 
şudur: Dünyanın öyle bir devrin
de yaşıyoruz ki, akıllı ile aptalın 
kimler olduğu malCım değil. 

SEVEN KIZ 

ÖLDÜRÜR MÜ?. 

Gecenlerde, İzmirde, 19 yaşın
da bir genç kız, sevdiği delikaniıyı 
tabanca ile öldürır.eğe teşebbus et
miş ... Dört el ateş etmi.,, zavall. ço
cuk bereket \'ersin sağ ve salim ... 
Uzatmı~hm. kızı yakalamışlar, 
sormuşlar: 

- Yahu, bu delikanlıya na.s.tl kı
yacaktın?. 

Cevap vermiş: 
- Seviyorum, ne yapayını, ken

disini görünce, day;ınamadtm, a. 
tes etilin. 

Ne buvurulur?. Bu kadınlarla 
halimiz ne olacak?. Se\•enler in -
sanı öldürür, sevmiyenler in.sanı 

öldürür!. 
AHMET RAUF 

Kapafima 
saati arı 

Yaz saatı 
· düKkanlar 

münasebeti le 
akşamları 1 

geç mi kapanacaklar? 
Yaz saatinin dünden itibaren 

tabbik olunıııaı:ta başlarulmast do
layısile devair ve mi.iessesat gibi 
dükkan ve ticarethaneler de sa -
bahları bir saat erken açı1mağa ve 
a.kşamlart da yine bir saat erken 
kapanmağa başlrunı.şlardrr. 

Halbuki günlerin uzun olmas1 
münasebetile dükkanların kapan
masın-dan bir Jıayli müddet sonra 
karanlık basmakta ve diiıkkancılar 
ş.i:ındiki kapan.roa resmi saatlerini 
~k erken bulmaktadırlar. 

Bu yüzden birçok dükkancılar 
belediyeye müracaat ederek ak -
şamları kapanma saatlerinin saat 
19 yerine saat 20 ye ve 21 yerine 
de 22 ye çıkarı1ınasını rica ey le
mei!i kararlaştırmışlardır. 

Bu meyanda sayfiye yerlerinde
ki dü'kkanctlar İstanbulda oturan
ların henüz dondükleri saate tesa
düf eden erken vakitlerde kapan
madan zarar ettiklerini söylemek
tedirler. 

Belediye reisliği bu hususta ica
beden tetkikleri yap:ıcaktır. 

Mektepler l teşriniev· 
velde açılacak 

Sehrimizde ve tekmil yerlerde
ki orta mekteplerde veni talebe 
kal'lt ve kabulüne 27 ağustosta 
ba.<lanılması kararlaştırılmıştır. 

1940 - 1941 ders yılı kin de ted
risata 1 teşrinievvelde başlanıla -
caktır. 

Orta ve liselerde eylül 
imtihanları 

Orta mekteplerle fuelerde ey
lul devresinde va..,ılacak olan im
Wıanların gunlcri şimdiden tes -
bit olunarak maarif müdürlüğüne 
bildirilmiştir. 

Bu emre göre 27 ağustos salı 
günü e>rtıi okul ve liselerin tekmil 
sınıflarında büti.inlcme imtihan -
!arına başlanılacakttr. 

Günlük emir 
Bir kere daha yazmıştım, kaba

hat demokraside değil, demokra
siyi kötü ve yanlış teliikki eden -
!erde. Fransada demokrasi, bir ne
vi gevezelik halini almıştı. Sene
lerdenberi. her kafadan bir ses çı. 
kıyor, bi:ı.inı tabiri imiyanemizlc, 
söz ayağa düşmüş bulunuyordu. 

Halbuki. demokrasi, asla disip
linsizlik, liübalilik demek, değil
dir. 

Ben, demokrasinin Fransada ne 
acınacak !ıale geldiğini, bu laübali
liğin, Fransız ordu emirlerine de 
sirayet ettiğini !(ördüğüm gün an
lamışlım. HatJrlarsuıu:, snlh tale
binden bir hafla kadar evveldi. 
General Veygand, ordularına bir 
günlük emir neşretmişti. 

Fransa harbi ismini verdiği bu 
çarpışmada, askerlerine mukave
met etnteyi tavsjyc ederken, batı .. 
rımda kaldığına göre, şu mealde 
cümleler kullanıyordu: 

.-Fransız askerleri, ınukavemet 
etmenizi istiyorun1. Eğer mukave
met ederseniz, Fransa kurtulur. 
Bunu yapacağınızdan eminim .• 

Bu ifade tarzı, bir -ordunun gün
lük emri değil, bir dosta yaptlan 
hususi mektup üslübudur. Bir or
du kunıandanının, sıgai ::tarti)·c kul
lanarak askerlerinden mu~:a,•enıet 
bekleme!>ini benim havsalam al
mıyor. 

Görüyorsunuz ki, den1okrasinin 
yanlış ~,hıi.iyeti ve laübnli edası, 
Fransada, tiı, ordu günlük enıi_rle

rinc kadar sira~·et clmi,tir. Ben, 
bu günlük emri okuduj\uın gün, 
büvük bir hüzün duymuştum. 

Bizim bildiğimiz, günlak emir_ 
]er sert bir lisan, veciz bir üslôp, 

kafi hüküm '"" emirlerle yazılır. 
Ri<:akar. nazik, sıgai şartiyeli gün
lük emir olu.r mu?. 

Eğer, Fransızlar, ordu günlük 
emirlerinde de, •lütfen mukave -
met ediniz. tarzında cıtkırıldıın 

bir lisan istiyorlardıysa, tabii, bu 
iş!n altından kalkılamazdı; nitekim 
kalkanı.adıl~r. 

He~, gözünü sevdiğinıiıı türkçe
min •·e Türk ordusunun günlük 
emirleri!. 

Belediye 
vergiler· 

Te' m:ı vergi ve resimle
rin tahsil edileceği aylar 
ayrı ayrı kararlaştırıldı 

Belediye reisliği 1940 malt yılı 
kinde belediye vergi ve resimleri
nin tahsil olunacakları taksit ay
larını tesbit etmiştir. 

Bu hususta bu sabah tekmil şu
belere verilen emre göre bina ve 
bıılıran vergileri temmuz, eylül, 
teşrinisani ve kanunusani ayların
da olmak üzere 4 taksitte, arazi 
vergisi ağustos ve teşrinievvel ay
larında 2 taksitte, tilnzifat vergi
sile tenviriye resimleri haziran, 
teşrinievvel, eylul ve kanunusani 
aylarında kara nakil vasıtaları 
resmi haziran, eylul, kanunuevvel 
ve mart aylarında tahsil oluna -
caklardır. 

Sandallar resmi ise aiiustos ayı 
nihavetinde def'aten tahsil oluna
cakttr. Bu aylar içinde tabi olduk
ları beled i'·e şubelerine müracaat 
edip vergilerini ödemiyenler hak
kında haciz yapılacaktır. 

Bu sabahki ve dünkü 
ihtikar muhakemeleri 

Kalay fiatlarını yükseltmek su
çile mahkemeye verilen Rabeno 
Politinin muhakemesine dün de
vam olunmuştur. 

Mumaileyhin 4-00 kuruşa kalay 
sattlğı tesbit edilmiş ve dünkü cel
sede avukah devletin 450 kuruş
tan kalay mübayaa etmekte ol -
duğuna dair bir resmi ilıinı mah
kemeye ve~miştir. Dava, bazı su
allere cevap alınması ' " ;n talik o
lunmw;tur. 

Demir fia tlarım 23 ve 28 kuruşa 
satmaları icap eden 35 ve 38 kuruşa 
satan ve bu suretle zincirleme ih
tikar yapan Garba ile Prodromo
sun ınuhakemelerine de bu sabah 
asliye 8 inci ceza mahkemesinde 
devam olunmuştur. 

Muhakeme bitmiş ve karar için 
müzakereye geçilmiştir. _..,.._ 

Dün geceki deniz 
fener alayı 

Dünkü hortumun': - ] şehirde yaptığıMf" -J::+• l MX': 
tahribat 

Dün öğleden sonra şehrimizde 
nadir hır semavi hadise <ıJ,ınuş ve 
30 yıldir görülıniyen bir hortum 
:mhur etm\:itir: 

.3aat 14,10 da şehrin üstü siyah 
bulutlarla örtülmüş, bu esnada 
uğultu ile beraber 1000 metre ka
dar vüksekte bir hava cereyanının 
geemekte olduğu işitilmiştir. 

Bu cereyanın içinde dalları ve 
köklen ile iki ağaç ve bilhassa bir 
takım enkaz nazarı dikkati cel -
betmiştir. 

Tatavla üzerinden, Tak.simden 
ve Boğaz üzerinden Anadolu ya
kasına doğru hızla seyreden bu a
ğaçları ve enkazı görenler korku
dan heyecana düşm~tür. Bu es
nada hortumdan lımanda bazt su
lar anafor yaparak havaya yük
selmıştir. Bunu takiben de yağmur 
başlamıştır. 

RASATUANE MÜDÜRÜ NE 
DiYOR? 

Rasathane müdürü Fatin bu 
hususta demiştir ki: 

· •- Bu hadiseye tam manasile 
bir hortum diyemiyecegız. Bunun 
hortum olabilmesi kın rüzgarın 
saniyede 35 metreden fazla slir'atle 
esmesi Uzım gelir ki bu esnada 
rüzgar yerden bu-QOk eşyayı sö
ker, alır götürür. Fakat bazan rüz
gar 20 - 25 metre sür'atle esecek 
olursa mevzii bazı manzaralar irae 
eder ki bu da hortuma benziye -
bilir. Dünkü hadise de bu suretle 
bir depresyonun gelip geçmesin
den ibarcttır .• 

YIKILAN EVLER 
Hortum e~ nasında Kurtuluşta 

Değirmen sokağınd~ 1 - 2 numa
ralı evle iLfüalindeki 21 numaralı 
evler yıkılmışt.r. 

Taksimde Silrpa_goptaki büyük 
garajuı çat:sı da ucmuştur. 

1 KİŞİ ÖLOU 
Kınalıadada Hamam sokağında 

hamam n bal-.ı;esinde oturmakta 
olan Ermeni Kesiye dünkü fırtına 
esnasında vıldırun isabet etmiş ve 
adamca~zı derhal öldurmü.ştür. 

Yeniden katranlanacak 
,-o il ar 

Şehr1ıniz dah tlindeki tek.mil as
falt şosclerin bozulan kısımlarına 
yeniden katran kaplatılması be -
lediycce kararlaşttrılmıştır. 

Rusyanın Almanyaya 
yardımı 

Yazan: Ali Kemal SUNMAN 

Almanların vesait hususunda
ki üstünlüğüne dail" o ka<.Joır (.ok 
şey söy)cndi \'e yazıldı ki-b~ ~ah. 
se dönnıeğe lüzum görülıniyebilir. 
Fakat bu vesaitin işlctilınesi için 
elzem olan yakılacak maddenin te
min ve tedariki bahsi ayrıca söz 

götürmekteqir. Fransadaki hare -
katı başardıktan sonra asıl hedef 
olan İngıltere}'C te.arrıız keyfiyeti 
gözöniln<" getirilince havada ve 
karadaki Alman ınotörlü vesaitin 
işlemesini bundan sonra da tenıin 
için Almanyanın nerelerden pet
rol alacağı meselesi tekkik edilir
ken Rusvanın ona ne vcrebile -
ccği nıcs.elesi az cheınmiyetli de
ğildir. Harbin başlangıcında or. 
tada birbirine aykm iki iddia var
dı: Almanya istediğini Rusı·adan 
tcınin edebilir di~·cnlcr olduğu gi
bi Rus.yanın mevaddı iptidaiye 
hususunda bilhassa petrol \'er -
mekle Almanyaya ınüessir bir 
yardımı olamıyacağıru hesap eden
ler de :ız değildi. Bu suretıe ınü
talea yürütenlerin istinat ettik • 
leri rakan1lar hep şu son senelerin 
istihsaliitmı göstcriı·or ve çıkarılan 
netice bunJardan alınıyordu. 
Rusyanın Almanyaya petrol hu

susunda ınüessir bir )·ardıında bu
lwıalıiln1esiııe aıitııi en biı·iııci key .. 
fiyet ularak Rusı·ada ziraat vesa
itiniu artık n1otörli\ cciması ve bll 
vesaitin esasen petrole muhtaç bu
lunnıa..,.ı keyfiyeti ileri sürülüyor
du. Ortadaki lıesavlara göu Rus. 
ya şimdi keııdi ı>ctı_,!;iı~ii ~udi 

ihtiyaçlarına sarfetınckledir. Kol
lıo• ve Sovkoz kö~·lü ,-e <iraat te•r 
kiliıhnm kullandığı vesait motörlü 
olduğundan bunları işletmeğe el
zem olan petrolü harice göndere
nıiyeceği aşikardır. Kolhoz teşki
latı 370,890,000 hektar, Sovkoz teş
kilatı da 51,100,000 hektar araziyi 
işletmektedir. Anupalı tetkik er. 
babının ve petrol işlerinde ihtisas 
sahibi olanların bu husustaki he
saplarından ve en yeni olarak neş
rettikleri yazılardan şu netice çı
kıyor: 

a..1 _A_vr_u_p_a_H_a_rb_i_ni_n_Y_en_i_rv:_.e_.s._e_ıe __ ıe_r"""i _ı 
Liselerin 3 üncü sınıflarında bü

tünleme >mtihanları 4 evh'.ılde orta 
okulların 3 üncü sınillarında 5 
eyllılde biteeek:tır. Lise ve orta 
<Jkullartn 1 ve 2 inci sını!lannda 
ise bütünleme imtihanları 21 ey
lıllde nihayet bulacakttr. 

Eo;a 
köprü 

REŞAT FEYZİ 

pa halılığı~dan 
boyatılamıyor 

Deniz bayramı münasebetile 
dün akşam Galatada yeni yolcu 
tıalonu ve Limanlar Umum mü -
dürlüii:üni.in Haliçteki yeni atölye
leri merasimle açılmışlardır. 

Bu işe 31 bin lira sarfoluna -
caktır, Faaliyete ayın 16 sından 
aonra başlanılacaktır. 

1937 de Rusyada 135 milyon ar~
zi ekilın~, bunun 120,9S5,000 hek
tarı motörlü vesaitle işlenmiştir. 
O zaman Busyada 356 bin 800 trak· 
tör varmıs. Fakat bu miktar git. 
&ide artmaktadır. Onun için petrot 
s.arfiyatı da artıyor. Bir de Rusya
da ham olarak çıkarılan petrolün 
miktarı çok ise de bunu motörler
de yakacak hale getirmek için hem 
zaman geçiyorn1uş, hem de elde 
edilen miktar azmış. 

F ranaızların 
Fransa ötedenberi Av:rupanm 

başka yerlerine borç para veren 
bir memleketi olmakla meşhur -
dur. Şimdi Avrupa kıt'asmda Fran
•a için mağlubiyet artık emrivaki 
olduktan sonra bu zengin memle
ketin hariçte nerelerden alacağı 
olduğu tetkik edilmeğe değer bir 
meseledir. Bundan sonra kendi 
yaralarını sarmağa koyulacak, a
ğır mağlubiyetin verdiği dersler
den istifade ile çalışacak olan 
Fransanın şu son 70 senelik tari. 
hinde büyük hamleler kaydedil -
dii{i maliıındur. 

1870 _ 71 mağlubiyetinden son
ra Fransa Avrupa kıt'asında nü
fuzunun azaldığını, dostlarının u
zaklaştığını görmüş, faaliyet ve 
'g'ayretini denizaşırı yerlere uzat
mıştı. Fransanııı müstemleke po
litikasmm alıp yürüdüğü bu devir
dedir ki harice para vermek işi, 
ba+ka memleketlerden faiz temin 
edilmesi de ileı:i götürülmüştür. 
Para tutmayt bilen ve seven Fran
sız milleti için ser\'et en büyük 
kuvvet olmuştur. Her Fransız 
köylüsünün sandığının dibinde bir 
yüu çorap bulunarak bunun içine 
para biriktirdiği meşhur olduğu 
gibi Fransanın gerek Avrupa kıt'a_ 
ıımdıı, gerek daha uzaklardaki 
memleketlere de mühim yekiın -
!arda borç vermesi bilhassa 1870 
den sonra pek ilerlemiştir. Yani 
mağlubiyetten 10 sene sonra Fran
"" 4te böyle beynelmilel para alı~
verişlerinde birinci rolü oynamağa 
başlamıştır. O tarihten geçen har
bin başına kadar Fransa tarafın -
dan harice 40 milyar altın mark 
\'eı-ihniştir, Bu miktar alacağın 
getireceği faiz \"C sajrcnin bugün
kü frank ile senede 16 milyar ge. 
tirınbi 1'hım gelmektedir. Fakat 
Fransızların dediğine göre ancak 
3 ırulyar alınabilmektedir. Yani 
alacakta 13 milyar açık bulunu -
yor. Ilu paralarln ne.relere \.·eril
dii:inc gelince; -t milyar altın frank 
A\·tuı>anın liİınaJ n1cınlckctlcrine 
\:erilmi~ljr. Fransızlar şiınal mem
leketlerle olan a!ış,·er~tcn mem
nundurlar, 

Fakat en çok para Çarlık Rus
JüS:t!a yatırılmıştır. Gerek harp
ten evvel ve gerek harp esnasın .. 
da, mesela geçen harbin başladığı 
911 ile Çarlı~ın nihayet bulduğu 
1!117 arasında Fransanın o zaınan
ki n1Uftefiki Rus:yaya verdiği para 
10 ınil~·ar altın franktır. Hem de 1 
Fransa devlet bankasının daha ev
\'el Çarh~a verdiği av-nn~lar bun
dan hariçtir. Simdi!.: Son·et Rus
ya bu bur~ları tauıınıyor. Çünkü, 

}'Ün corabı 
1 

diyor, bu paralar hep Rusyayı 
Fransa menafiine göre hizmet et
tirmek nıaksadtle verilmiştir. 
Maksat siyasıdir. O zaman Fransa 
ile Çadık arasmda ittifak edılmiş, 
Rusya buna mukabil Almanyaya 
karşı Fransayı korumuştur. Yani 
Fransa verdii!i para) a karşı bek
lediği faydayı Rusyadan kat kat 
görmüştür. Daha ne istjyor!. 

Devlet orta okulu bıtirme imti
hanları da 17 ey hllde yapılacak ve 
27 evlülde bitecektir. 

Haziran devresindeki imtihan 
mü.meyyiz heyetleri eylülde de ay
ni imtihanlarıb li;mr buluna -
caklardir. 

----('--

Bir kuş yemi koope .. 
ratifi kuruluyor 

Gece de Şirketi Hayriyenin 71, 
Galata köprüsünün bo.raları kıs· 74 numaralı vapurları ile Deniz -

ııııen boııu1muş olduğundan köprü-
nün alt ve üst kısınılarmın kfuni
Jen boyatılması belediyece ka -
rarlaştınLmıştı. 

Ancak boya fiatlarının son harp 
vazivetı dolayısile cok pahalılaş -
mış oldui(u ııörüldui>ünden şim -
cii.lik köprünün bova işinden sarfı 
nazar olurumıştur. 

--001>--

yollarının i'.;i vapurunun istirakile 
denizde bir fener alayı yapılmış • 
tır. 

Bu vapurlarla Çengelköyü önü
ne kadar gidilmiş ve stk. sık atı
lan ha va i fi şen klerle şahaplar a
rasındaki şelıriayin zevkle seyre
dilmiştir. 

Ayrıca ı',fce İzmir vapurunda da 
bir suvare verilmiştir. 

--<>-

--000---

Beykozda bir noter 
dairesi açılıyor 

Adliye Vekaleti memleketimiz -
de noter teşkilatını tevsi etmeic -
tedir. Bu maksatla yakında muh
telif kaza merkezlerinde yeni no
terlikler açılacaktır. 

Vilayetimiz dahilinde de !Bey -
·koz kazasında bir noterlik açılması 
kararlaştmlmışttr. 

Bu vazifeye istiyen hukuk me
zunları tayin olunacaktır. 

Fransızların da cevabı şöyledir: 
- 1870 denberi Busyaya Fran. 

sadan pek çok para verilm1ştir. Bu 
sayede Rus~anm ikhsadi inkişalı
na hizmet edilmiş, demiryollan 
yapılnuştır. Rusy ada bu t.,,,iı..at bu 
..Un de duruyor. Şimendiferler 
mevcut. Bugünkü Rus) a da bun
lardan istifade ediyor. Hükumetin 
şekli değişmiş ise de memleket 
vardır. Fransa parasını ister. 

Trakyada'.ti kooperatifleri ço -
itaitmaga ç.ılışan birmci u;mttm 
müietti:;ltk Tekird:ı.innda bir kaş~ 
yemi •kooperatifi teskili için Ti ~ 
caret Vek.'ıletinden müsaade iste
miş ve bu müsaade verilmistir. 

Milli Korunma kanu· 
nunda tadilat 16 yaşında bir annenin A --<>--k'' .. d bulu· .f t• rnavut oyun e 

Milli Korunma kanununun tat
bikatında güçlük çekilen bazı hu
suslarının tadil olunması için Ve. 
~aletlerce ,-apılan tebkikat bitmiş
tir. Yakında tHilata başlanılaca...'<
ır. 

marı e ı d" h'' . . nan cese ın uvıyetı 
Makbule ÖZpala isminde 16 ya-

Kusvemi yalnız yeryüzünde Te
kiı-da;{ında yetismekte olduil;un -
dan istihsalata ehem.mi yet verile
cektir. 

şında bir genç kadın gayri meşru 
çocuitunu gazete kağıdlarına sara
rak İzrnfrde Bahribaba parkına bı-
rak.ı:n;s ve tevkif olunmuştur. HuJiisa Fransanın alacaklan şöy

le toplanıyor: Avııı.tur~a ve Bal.!============================================== 

kanlarda 5. Rusyaaa 10, cenubi d.- ,,.--------------------------------·---------, 
merikada 8, Mısırda 2 milyar altın iN.. H ~- ııı=ı ~q o· ~ ıı; IA D n -" 
hank.15 milyar da dü:nvanm daha ~vır lUl iP ©\ C2J il il il u u u ~ D'il ~ e ırıı J 
başka yerlerine verilmiştir. 'Y D D • 

Geçen harpten sonra dünyanın J 
her tarafında iktısadi ve mali buh- ş· ı· b" \ 1 · 1 t j k · Al 1 f ,. 
ranlar birbirini takip etmiş, Fran- ıma 1 Ve CenU 1 OQI ere· e 1 man ar ransa Ve ngı/teredekj 
sa da borçlularla muhtelif tesviye Amerikada İngilizler i Öledenbcri Almanlar Ingiltere- m .. ,t ·ı 
çareleri araştırmıştır. Fakat ala- ye giderek iş bulımak ve ticaret et- U ecı er 
cak vermek bahsi başlı başına bir İngiliz sermavesin.ın dünvada mek sureWe istifade edeııt•lmi.ş - J Son iki senedenbcri A,•ustur 
mesele olarak de•·am edip sürük- ovnadı&ı rolün -~k bü··;lk oldu- !erdir. Eskiden AJ.man müsteuıle- vanın C~koslovakvanın, Lehista
lenmektedir. . fıunu sövremeğe hacet vok. . Me- keJ.eı·indcn zjyade İn_gilterenin pa- nın ıstilava uiiraınası üzerine 

Fakat borçsuz kim var?. Fransa seliı Amcrrkanın cenubunda I~i- yıtahtında da buwk Alman ver- Fransaya, İn,giltereye oralardan 
da borçludur. Amerika daha ge. Jiz narası ıle simdiye kadc- pek lesmiş bulunuyordu' Fakat geçen pek c<>k mülteci gelmişti. Bunla. 
çen harpten kalan alacaklarını is- rnk işler vo..,ılm· te.;tsat vücude harntenbcri vaziyet de~işmis. iki rın barındmlması da o memle -
tiyor. Bir gün dünya sulhu yeni 11etirılmşi, şimendiferler in"ı edil- taraf bırbirine düşman okluktan 'ketle · · b' 
esaslara ao··re devamlı surette tesı's d'kk t l . ~ ıçın ır mesele olmuştur. ~ mi•tir. Yalnız savanı ı a 0 an sonra eski münasobatın iadesi wr- Şcındı Fransanın ma.Gtlubiveti ü-
edilmck üzere konuşulmağa baş- ~_ihet Amerika_ dak. ı_ işlere yerle~_ - 1 lasmrştır. Ge~n umumi harl>in z rin ··ıt il ·· 
!ayınca bu karmakarışık ı'ş de bı'r ,_ e e mu ec er meselesi veni -ttrilmis olan Iru!ıliz sermavesının ba<lang_,cmda ı·n-"- navıtahtında den k din" d 
neticeye varacak elbet. · deki "J..LLL en ı uvurmaktadır. 

1 

bütün lngiliz müstemlekelerin ~ara kazanan ALmanların miktarı Geçen sene bu vakit Fransada 

f~!ii~~ı ~~~~:u~:.ts edilen miktarda" çok :~d:r~kA~:~m~':~:ı.~~:: r!~::n:~t': v~~ Hm~it!~fe; 
~·- _ ET--_ ·i~ ' Buna mukabil Amerikanın si - rın miktarından çok olmuştur. daha artmıştır. İngilteredeki rnül-

- ___ __:. _ malindc;,;i Kanada dominvonunda 
ise en rok is ııörenler İn~lizlcrden Buda bir fikir tecilerin fnınlizlerin elinden işle-
zivade Amerlkahlardır. İngiltere- rini alarak daha ucuz -fiatla calış-

Eczanede ihtikar nin Kanadaya >attığı malın üç •Ne,·york Herald gazetesi. şu mak suretile re-kabete girişecek -
serlevha ile dıkkate deg"er bır vazı !erinden korku1must Fak t b ,IT>islini Amerika Kanadava gön- u. a u 

'Üç eczanenin de ihtikar yaphğı oesredıyor: •Yeni bir Yahudi hü- böyle olmamıştır. inııilizlerin de-
baber veTiliyor. Bu, hazindir. Za- del'ıııektedir. kı1meti'. bu yazınm muharriri ?iiiine göre 11 bin mülteci 15 <bin 
ten, ötedenberi, muhtelif eczane- İlk gece UÇUŞU Rodolt Stavner, Yahudi muhacir- l!ıgiliz işçisi ile birleşerek bunlara 
ler arasında fiat farkı göze çarpar. !erinin Korsika ve,·a Sardunya da is bulmuslardır. 
Bazı eczanelerde, arantlan en ba- Tayyare ile ilk gece uçuşu yapan adasına ycrleştiri.Lm€lerini teklif 
sit ilaçlar bulunmaz. Fransız tayyare mülazimlerinden ediyor. 

Ecza, eczane sıhhat meselesidir. Dreuille'dir. 
912 1913 1 · d · ·ı t Bu adalartlan biriode tesis olu-Manifaturacının dahi ihtikiırına 1 - sene crın ~ s1vt ay- . 

1 nacak Yahudi hükü.rneti, müstakil me,·dag verilmemek üzere niyet yaredler bazı ııece uçuş arı yap -
' 1 dı olacak, sefirler gönderecek, meb-edilirken. eczanelerin ihtikarı kar. mı.ş ar · 

•ı·· "· · D uill 1914 d b" tu>aıl meclisi bulunacak, ticaret a-şısında söylenecek söz bulunmaz. '' uwzım re e, e ır 
b mb d t ·1 dası ve şüphesiz bir de borsası Bize ö~-le geliyor ki, ihtikara a · ar ıman avaresı e ve ııece 

karşı alınan tedbirler hala hafif- karanlıf[ında Ostand üzerinde uç- bulunacak. Hükü:met, valnız tica
tir. Yahut da takibat Jiıyıkile ya- tu gazinonun bulundu"·· -ere ve retle, vani işi ve ı;icü ile meşgul 
p:lamamakt:ıdır. az sonra Brüksel istasvonuna bam- olaca;zı i~in bü·-ük ve' a kücük bir 

BORHAN CEVAT balar attı. ordu bulunılurunıvaca.k. tavyaresi, 

tankları o!mıyacaktır. 
Nevvork Herald ilave ediyor: 

Yahudiler burada rahat ve huzur 
icinde yaştyacaklardır. Korsika ve
ya Sardonyanm havası, iklimi nü
zeldir. Buralara bir milvondan 
fazla Yahudi iskanı kabildir.• 

İyi am:ma, Fransa veva İtalya 
hükümeti bu adaları terke razı o
ltır mu hiç! .. 

Arna vudköyünde bir cesed bu -
lunduğunu haber vermistik. Bu ce
sedin Havagazı şirketi muhasebe 
dairesi katiplerinden Mebmed Ka
radayı oldu;;u ve kazaen denize 
düştüğü tesbit olunmLıştur. 

Berberler Cemiyetın
deki istıfa 

Berberler cemiyeti idare heyeti 
azasından veznedar B. Adem Gö
kün istifa ederek verine B. Şük
rünün tavin edilmiş olduğunu ha
ber vermişik. Bu münasebetle ber
berler cemi vetinıicn aldtğrımz bir 
ımektupta B. Adem Gökün filha
l<i'ka mifa etmiş olduğu bildiri! -
ımekte fakat sıhhi sebeplerden ileri 
\!(elen bu islıfanın yalnız veznedar
lığa şamil olup mumaileyhin el -
yevm heyeti idare arasında bu -
lunduğu ve heyeti idarenin müte
nasit oldugu teıbarüz ettirilmekte
dir. 

IKUÇUK HABERLERi 
* Banyodan çıkarken dü.şüp 

kolu incinen Vali ve Belediye Re· 
isi Lütfi Kırdarın daha 9 gün evin
de istirahat edeceği anlaşılmıştır. * Dün şehrimiroen yalnız Bul
garistana 1250 liralık çiroz ihraç 
olunmuş ve başka ihracat yapıl -
mamı.ştır. * Belediye emniyet müdürlüğü, 
Şirketihayriye ve Denizyollarına 
bir tezkere ğöndererek vapurlara 
haddi istiabisinden tek {azla yolcu 
alınmamasını bildirmiştir. * Şarap imaliıiin serbest bıra
kılması için yapılan tetkikler müs
bet bir netice vermiştir. * Altın fialtarı şehrımizde :!250 
kuruşa çıkmtşttr. * Kazazede Demir şilc!Jinin 
kurtarılması ihtimali artnu.:.tı.r. 

Yine 937 de bütün petrol istih
salatının % GO miktarı :r.iraat işle
rinde sarfedilnıiş olup yalnız % 40 
miktarı lavvare, otomobil ve di
ğer harp malzemesi için sarfoluu
inuştut. Sarfiyat ve ihtiyacatın 

derecesi gitgide artmaktadır. Bu 
rakamlar hep sulh zamanında is.. 
tihsalat ve sarfiyatı gösteriyor. 
Fakat Finlandiya harbi esnasında 
motörlü harp vesaitinin sarfiyatı 
ne kadar artmış olduğu kolayca 
tahmin oluuabilir. 
Avrupalı askeri mütehassısların 

yazılarına göre Finlandiya harbi
ne 50 fırka - bütün Rus ordusunun 
üçte biri sayılan bir kuvvet - sev
kedilmiş ve 46 motörlü livadan 
11 i bu harbe iştirak etmiştir. Harp 
malum olduğu üzere 4 ay sürmüş
tür. En aşağı 1 milyon yakacak 
madde sarfedilmiştir. 

Rusyada petrolden her sene 3 
milyon y.ııkaeak madde çıkarıl
dığı hesao edildiğine göre Finlan. 
diya harbinde bunun ürte biri 
sarfedilmiş demektir. 

Fakat istikbalde Rusyanın istih
salatı artması, kendi ibtiyacatına 
sarfedeceğinden fazlasını da hari
ce göndermesi mümkün görül • 
mektedir, Çünkü Rusyamn petrol 
menbaları zengindir. Volga ile 
Ural arasındaki sahanın zcnginli
ihne diyecek yoktur. Burada şim
diki halde senede 1,300,000 ton pet· 
rol •ıkart!maktadır. 

İşte Almanyanın Sovyetlerden 
petrol alabilmek vaziyeti bugün 
bu merkezdedir. 

Şehir meclisinin 
yarınki toplantııı 

Şehirmeclisi yarın fevkalade o
larak toplanacaktır. Vaktile 700 
bin lirası belediye ve 400 bin liraa 
da ev kai tarafından konularak 
tesis edilen ve ,belediyenin kefa-, 
le tile bir milyon lira istikraz edi- · 
!erek sermayesi arttırılan Üskü ., 
dar - Kadtk.öy tramvay şirketinin 
vaziyeti görüşülecektir. 

Belediye şirketin tasfiyesine Jü. 
zum görmüstür. Yarınki toplan -
tıda bu karar tasdik edilerek, şil'" 
ketin bütün eml:i kine kıymet talı> 

dir etmek üzere bir komisyon teıı-. 
kil edilecektir. 



. .. . . . • ' ' '". y:" • .. ~ 'f ransada ~illi bir i~ çi1 

kabinesi kuruluyor 
Mısırın bütün pamuklarını İngiltere alacak 

Kahire 2 (A.A.) _ Gelecek pa- kürnteleri arasmda müzakereler ı dilmektedir. Mahsul dominyanlar 

muk r<'koltesinın tamamının sa .. - cerevan etmekte olduğu zanne - arasında tevzi edilecektir. 

tısı üzeii;b;ş v~'d~d.unda küçük .bir muharebe oldu_ 

Nairobi 2 (A.A.) - Dün akşam mustur. Birinci hücumdan evvel faaliyete geçmısler ve ıkı duş.man 
neşredilen bir tebliğe nazaran Ha.- şiddetli bir borrıbardtman ve topçu tonunu bombalamu;lar ve bır mo
bes hududunda İngiliz Mo\·ale'sı ateşi yapılmıştır. İngiliz zayiatı tör!ü nakliye kolunu bozıınuşlar -

~~~tı~kiF~:t ~~~~~i ~:~~J:!ui- azdır. İngiliz tayarelcri cephede 1 dır. 
Alman tayyareleri lngiltereye yeniden bamb~ attı 

Londra 2 (A.A.) - Reuter: bi garbi sahili üzerinden düşman 1 mışlardır. _T~yyare dafı batarya • 
Hava nezaretinin bir tebliği; tayyare filoları geçmisler, Bristol !arı işlemıştır. 
Gece yarW>ından az evvel cenu- kanalı mınakasına bombalar at -

Macarlar hudutta bir hadise olmadığını bildiriyorlar 

Peşte: 2 (A.A.) - Reuter; meler olduauna ve Macar hudu- tedir. Bu uydurma hadise esna -
Salahiyettar Macar mahafili, dunda Moramarosziget'de bir hii- sında insanca zayiat olduğuna da

Macar - Rumen ve Bulgar - Ru- dise çıktığına dair çıkan haberle. ir yayılan hıdıer de tekzip edil • 
men hudutları boyunca müsade - rin uydurma olduğunu bildırmek- mektedir. 

Amerikanın Bulgaristan sefirinin oğlu tayyar~ci 
So!v~: 2 (A.A.) - Reuter: .. .. \ kanın Bulgaristan sefirinin oğlu B. katipliğinden istifa etınu;tır. B. 

.. In.,ılız hava kun-etlcrıne gonul- Howard Earle babasının hususi Earle mükemmel bir pilottur. 
\u yazılmak niyetirde olan Ameri- ' 

Amerika tezgahlarında mesai saatı ~rttırı~ac~k • 

V~ington: 2 (A.A.) _ D. N. B. bizzat Reisicümhur tarafından lerde Cumhur Reısı .b~rı teııgfilı-
bildiriyor: memleketin fevkalade vaziyet i. lardakı mesaı. satler~ı haftada '18 
. B. Roosevelt tarafından bugün çinde bulunduğu ilan edildiği hal- saate çıkarabılecektır. 

yolcu trenleri azaltılıyor 
ımza edilen bir kanuna ,nazaran 

Macaristan da 
bir emre kOO.ar azaltılacal!ını hal-Budaoeşte 2 (A.A.) - Macar retler hasebilc bütün yolcu sefer· 

devlet deınirvollan müdürlüğü, lerinin bu )!eceden itibaıen yeni ka ilan etmiştir. 
beklenilıniren bazı teknik zaru- · 

Fransa harbinin sevk ve idaresi hakkında bir yazı 
Bordeaux: 2 (A. A.) _ Havas nu esaslı surette ve AL'llanya bir j li idi. 

bildıriyor: taraftan Polonyada meşgulken oy. Almanya ablukaya aLnmu;tı, fa-
JournaI1ıazetesinde harbin sevk namak ~rekti . Eğer mutlaka harp kat isi.okları vardı. Gayretli bir 

ve idaresinden bahseden B. Pierre olması Juzumlu addediliyorduysa mesaiden sonra partiyi kabil ol • 
Domınique dıyor ki• ve eylülde harp edemiyecek hal - duğu sür'atle ovnamış, 1941 de ya-
Şayet harb ıstemiyordıysak ve- de idiv•ek 1940 baharc~da 200 In- vaş yavaş hazırlanmakta olan ha-

ya harp edemiyecekdi~·sek Polon- giliz ve Fransız fırkası ve ona gö- sımlarını sür'atle geçmiş ve bu as-
yaya l(aranti vermemeli ve 1939 re levazım hazır edebilecek şekil- keri değil, siyasi, erkanıharbiyenin 
evlülünde ve 1939 martında oldu- de tedbir almalı ve 1941 den evvel de,ğil hükiımetin bir zaferi olmuş-
"11 ııibi hareket etmeliydik. Fakat harbe hazır olamıyacağımız avaz tur. 
ı?aranti oyunu oynanıyorduysa o- avaz hayk.ırılarak ilan edilmeme-

. Lisans işleri daha seri bir hale kon~ldu . 

Ankara 2 (A.A.) - Ticaret Ve- takas memleketlerine sevkedile • liiklerinden Istanbul, İ.zımır, .'Mer-
khlctinden tebliğ edilıniştir: cek mallar icin lisans talebi hak • sin ve Samsun mmtaka ~ıcare~ 

LİJians işlerinin daha seri bir kında dı- ticaret dairesi reisli.iıine müdürlüklerine talepname ile mu
surette ya-nılımasını temin ı:ııak - merbut mıntaka ticaret müdür - r'1caat edilebilir. 
sadile Amerika ve entersanjabl 

ispanya bir sınıfı silah altına çağırdı 
Madrit 2 (A.A.) - Dnb. b~iri- ı 1937 sınıfı silah altın. a davet e- / rat 2 ve 5 .temmuzda ahzıasker de-

yor: dilmiştir. Muayenesi yapılan ef- ) polarma ıııdece'l<lerdir. 

Bulgaristan tarihine 
kısa bir bakış 

Roınanya garp 

devletlerinden 

ayrılıyor 
Romanyanın haricı 

KomfU memleketin asırlık 8İyasi siyaseti Avrupanın 
.. akışında gelip geçen hadiseler yeni nizamına göre 

Bu.ı;:iınkü Bulgar ülkesi vaktile 
Trak. ·anın bir parçası idi. 

arazi•ine piren Ruslar. Bulııar • ı' t.ı yin ~dilecek 
!ardan milli taburlar teşkil ettiler. Rorr:a ~ (R .. dyo) - Btikreşten 
Bunlar da Türklere karşı, bil • biluırıl1'oı .. Dun toplanan Nazır -
ha,sa Ş:pka geçidinde harbettiler. 1 !ar meclisi, Romanvanııı Demok
BULGARiSTAN PRıENSLIGI rat devletlerden a}:rılmasına ka. 
3 mart 1878 de im7.alanan A as- rar vermişlır. 

tafanos muahedesi ile buviı.k bır Başvekil; Romanyanın harici si-

(Birinci sahifeden devamı) 
zinin müstakbel statüsiınde bir 
degı iklık olmıyacaktır. 

Bevruttan bildırildıgine .göre, 
halk Fransanın • ,ractıgı fclfıket -
ıen d ı.,.ı derın bır elem içinde
dir. Bu vazıyet karşısında dahili 
niza kalmamlŞtır. Fransanın Suri
ye ve LiJl>nandan çekilişinin bu iki 
memleket icin bır esaret devri a
çacai(:ı kanaati umumidır. Fran • 
saya en zivade dost olan Moriniler 
perısan bir haldedir. 

Londrada bulunan General Si
korski orduya neşrettiği bir emri 
yevmidl?, Pokmvanın müttefik
lerle bırlıkte sonuna kadar mü • 
cadele.ye devam edeceğini bilqir
miştır. 
Bağdattan bildirildiğine l(Öre, 

Irak hükiııneti de Ecnebilere karşı 
mühim ihtiyat tedbirleri almıştır. 
Neşredilen bır kararnameye göre, 
ecnebiler petrol mıntakalarının o
tuz kilometre ~rısine geçemiye • 
ceklerdır. Ecnebilerin Musul ve 
Basra ha valisinde ikametleri kat 'i 
suretet menedihnistir. 

İs!>anvada Kad'iz'den bildirildi • 
l!ine göre, 9 Fransız tayyaresi Ce
belüttarıktaki tayyare meydanına 
inmistir. İki motörlü bir Fransız 
tayvaresi Cebelüttarık civarında 
diısıirülmüştür. 

Nevyorktan gelen bir habere '!Ö-

Asker göziL: 

cepheler 

,Birinci sahifeden deı aııı} 

zamanlarda bru;lamc,lır. Bu itı -
barla agır zırhlı vesaite karşı em
niyeti lam olan tahkimat maıııu -
melerinin tamamlanmış olduj!u id
dia olunamaz. Yalnız şunu da-.dü-

' şünmek gerektir ki, Romanyanın 
komşularında ağır zırhlı vasıtalar 
bol değildir. Modern silfilı itlbarile 
aşagı yukarı müsavi olan bu kom. 
oulara karşı Rumen ordusu vata
nmı tam manasile müdafaaya az
mettigi takditde bugünkü tahki -
mattan azami istüadeyi temin e
dcbilır. 
Sayıca ve silühca büyük farklar 

arzetmıyen bu uç ordudan Roman. 
yalılarınki muhtelif ırkları iı;ıne 
almış olmak noktasından elki bir 

re, Alman hükı1meti 15 temmuz
dan itibaren Amerikada·ki Bel -
cıka, Holanda ve Norve<; siyasi 
mOOıessilliklerinin Jiiğvedilece -
ğini bildirmL~tir. Yalnız Daniımar
ka sefareti için bir kayıt loonma
msıtır. 

Sivasi vaziyet hakkında l(elen 
haberlere J?Öre, Nevyock Taymis 
gazetesi, Fransada yeni bir Nas -
-ona! işçi kabinesi kurulacaltını 
ya2lmaktadır. Söylendiğine l?Öre 
Lava!, Marke, eski muhariplerden 
Peroano ve Pişo yeni kabinede yer 
alacaklardır. Yeni kabinede La • 
val'in hariciye nazırlı.ğuu, Marl<e
nin de yine dahiliye nazırlı.ihnı Ü
zerlerine alacakları zannedilmek
tedir. 

Afrika cephesine geliııee, yeni 
mütıi.m bir hadise olmamıstır. Yal
nız Mareşal Graı:vani ölen hava 
mareşali Balbo'nun verine Trab -
Jusgarn İtalyan kuvvetleri kuman
danlığına tayin edilmiştir. 

Fransız hill<ı'mıeti Bordodan 
Klermon Fersan şehrine taşınmış
tır. Cum<-ıur reisi de avni sehire 
gelmistir. 

MUSOLİNİ CEPHEDEKİ 
TEITİSLERİ BİTİRDİ 

Roma 2 (A.A.) - Musolini. dün. 
garp cephesinde kıt'aların teftisinı 
bitirmiş ve aksam Bordil?hera'ya 
dönmüştür. 

Suriye ve 
İngilizler 
(B~makaleden devam) 

İngilizlerin şarktaki müdafaası
nın belkemiği mesabesinde bulu
nan Suriyenin Fransız te~lin1iyc
tinden sonra açtığı boşluk ihtimal 
İngiliz müdafaası ile alakalı Arab 
memleketlerini de bu yolda hare
kete getirmiş ve İngiltereyi vazi_ 
yetini tasrih etmeye davet etmiştir. 
Herhalde, Londrada neşrolunan 
deklarasyonun böyle bir sebebe 
istin . .,: ettiğini farzetmek hata ol
mıyacağı gibi Suriyenin herhangi 
bir istila 'e [fgale karşı açık bıra
lulamıyarağı da muhtelif sebep -
!erle gözönüııde bulunan bir ha
kikattir. 

ETEM İZZET BENİCE 
parça nazik mevkidedir. Bu mah- ı·-----------. .... -
zuru aa Rumen kumanda heyetı • 
nın Macar ırkına mensup olan 
kıt'aları Bulı;ıar ve 'Bulgar kasından 
olanları Macar hududuna sevke -
derek ortadan kaldırmağa çalışa
cağı şüphesıidir. 

Netice itibarile, Romanyalılar 

bıııı;ünkü .münasebetleri pek ger-
in bir halde olan iki komşusun -

dan kuvvetsiz bulunmıyorlar. El
verir ki mütevıızin görünen ınü • 
ı;avl kuvvetler gayet sağlam ma
nevi desteklerle ayakta tutulsun ... 

Gayri menkul satıı ilanı 
İstanbul dördüncü icra menıurluğuadan : 

Bır borçtan dolayı n1ahcuz olup satılmasına ka.n.r verilen Kumkapıda Saraç 
İshak mahall""inde Köoluhnıam çıkmazı ııukağwda 278 kı.itük 730 ada 54 parsel 
eskı 22 ınUkerrer yeru 16 k.lpı No. lu ba.hteli ~P bir bap hanenin tamamı 

açtk jrtttrma ile .ıı>alılıga çık.arılm~l.ı.r. 

Evsa!t: Zemin kat: Bir sofa iki oda ve bir bala vardıl". 
Bodrum kat; Zemini çini taşltkda bir odunluk ve bir merdiven altı bir 

mutfak ve b:r de ba.hı;eye tıkılır kapı \"ardır. 

1 ınci kat: Bir t>O!ada iki oda bir haliıdan ibareltlr. 
Bahçe!il" Bhaçede bır tiU kap1.;.1 ve bir a:o;rna uç erik ve bir armut aj:acı 

vardır. 

Btn3nLn evsafı umwniyesi: 4bu hanenin a~p olup ::;ağ tarafuıda yangın 
duoı.: ... rı \ardır. Bırincı kat cumblt zemin k.at pencereleri demir parm,aklıklıdır. 

\"e ktStllt"O tamire ınubtaçtı.r ve binada elektrık k':ıs<ih vardır. 

Me ı~..ı$ı: Tan1anu 93 melre murabbaı olup bunun 57 metre murabbaı bina 
ve ll .~cLıJklSi bahçeıiir. 

""' 1.'akdu· olunan kıymet: Gayrimenkutwı taman1ına ehli vukuf tarafından 1650 
bin altı yuz elli lıra kıymet takdir olunmuştur, 

1 .:..-- i1bu gayriınenkulUn arttırma şartnan1csi 9/7/1940 tarihinden itibaren 

SON TELGRArıa tarihi tefrilı.uı : 22 

Reşit Paşanın· Hatıratı 

ABDÜLHAMiT NASIL DEVRiLDİ? 
ı . \' uaıılar. 
lıkeodtt I''. SERTELLi ,.,...-- C.ndf'I Re9it l' ÜLAHl\..ltlAl'l 

Bilumum milletler kardeş olduğun .. 
dan biraderane yaşamak lazımdır 

Lezaizi hürriyeti tatm.ıyan bir ı lan iltiyam napetlr yaralardan a· 
ahali tasavvur olunmaz. kan cerahati temizlemek, ağnız;ı 

Vatana medyun bulunduğunuz şahsıye ve 4ıfialatı nefsanıye uze-
gayretleri ıfa ediniz. rıne bılasual nef.•i ve ıcla, tard 
Vatandaş Türkler! ve teb'ıt edılen en namuskar, en 
Ahali arasında lazım olan ekse- gayyur, en hamiyetli ahratı iım.. 

riyeti ara sizdedir. Bununla be.. meli zındanlardan kurtarmak, z.in. 
raber kendi padişahlığınıza ıut cirlerını kQParmak ıçın min indal· 
olan umum düşmanları bilmeli • !ah mıieyyet ve meb'us olan Os -
sıniz. manlı Terak.kı ve İttihat cemiyeti 

Sizin de köleliğiniz hıristiyan efradi hamıyyetperveranı atebei 
vatandaşlarınızdan az değildır. Bi- ebedıycte ıstınat ederek bugün bi
zim amirlerimiz hırislivanlar düş- liıtfulkerım •crayı faaliyete başla
mandır dıye yalan söylüyordular. d1. Kulı>W umumiyemızin amala 
Sımdi anladınız kimler dost ve haf asında rasanetkiri istikrar olan 
kunlcr düşmandır. Müsavat olmak maksaıı meşruu cemıyet herkese 
ve hurriyetın ilanı içın mubareze- ayandır .• 
ye tutuştunuz. Hemfıkir olanlar (Ll. tcctımeu ıimmeti aleldalale) 
sizinle bırliktedir. Bilümum mil· hadisi ~erı!ı rehberi kavimizdir. 
!etler kardeş .olduklarından bıra- Adalet, müsavat, hi.ırrıyet, uhuv
derane yaşamaları laz;mdır. vet mesleki esasimizdır. Cenabı 

Bu mesele kura ahalisı hıristi. Hakka hamdü :;enayi latahsi ol • 
yanlarının kalcblerine bir meser- sun ki insan gibi yaşa .ak, lla
rel bahşetmiştır. Hurriyete hanRİ hın emri, Peygamberın ka\ı. ıle 
'"Oldan gldılıyor. Biliımum ahali amil olmak zamanını idrak eyle • 
birhkte y~mak için mezalime dik. Arlık cennetmekan Kanuni 
karşı gösterdikleri mübarezeler Sultan Sıileyman zarnanındanoeri 
yaşasın padi,ah ile millet arasına çekilen 

Hırıstivan vatandaşlarımız! kafesi kıracaiı.z. Padişahımızın et. 
Mezalimin kaffesi biliımum Türk rafını alan hain. rezil, bedtıynet, 

milletı tarafından icra edilmekte sefıl, deni herifler kahrolsun. Sa· 
olduğuna kanaat getirerek ina - hıhünncsebden neş"et etmiş, pak 
nırdınız. Bu kanaatiniz boşa çıktı. sut ile bıiyünıu , mek.irimi ahıa.It 
Sizin köle olmanızı hiçbir vak.ıt ve meha.sıni sıfat ile tecelli eyle -
Tür,,: milleti arzu etmemiştir. Şim- miş zevatı isteriz. Aç ve bilaç o
diye kadar müttehiden isyan ede- !arak San'a zindanlarında, Dıyar. 
rek maksuaunuz hasıl olduğun - bckır, Erzurum. Akkiı kalelerınde, 
dan şimdi desti uhuvvetinizı uzat- Fizanda tefıl ve sergerdan olan 
tınız. ahrarı ümmctın saadet. hürrıyet 

Ve bu istıhsal olunan hürriyet ve ıkbaLru dıleriz. Vatanı.mızı a
gayet kıvmettardır. ittihat ve ce_ ru;ranı ıtısaftan kurtaracak, } e • 
miyct tarafından ita edilece:t en timlerımizın gözlerini dindirecek 
ufak evamir hakkında bile liızım ve kimsenin hakkını kimseye kap-
gelen miibarezeden geri durma - tırmıyacak, bizı insan gibi yaşata-
malısınız. cak usulü meşruai meşverettır ki 

Ey ahali! bu istediklerimızin cıimlesıni te -
Siz hürriyetin istihsali uğrunda min evlıı•en kanunu esasidir. 

"'!!k çok canlar feda eylediniz. Sim- (Devamı ı•arl 
dide oh! diye diye nefes al.nız. , ___ ..., ____ _..,...,....,...:....:;,ao. 
Şimdi siz yalnız değilsinız. Sizin lkı" muhtekı"r 

mübarezeleriniz tlaha hafif ve da-
ha ümitlidir. Bütün mileli saire- k 1 nin yardım ve kun·etile hürriye- i işer yı sürgün 
timızi istihsal ettik. 

Türklerle miıttehidane hareka- d"l k 
tınızdan dolavı olabilir ki Bulgar. e ı ece 
ya bir takım teşdkatçı gönderir, 
sakın kani olmayınız. <ünkü on· 
Jarın da arzusu hürriyettir. 

Sevgili vatandaşlar! 
Zulüm mündefidir. Art>k avdet 

yoktur. Sabıkı vedılle zulüm ve 
taadiyata '>aşlanılacak olup da siz
den her kim dönece~ olursa cüm
lemiz bilittifak hayatımızı tehli
keye ilka ederiz. Dima mübareze 
için ciddiyetle hazırlıkta buluna
lım. En zıyade canlarımızı sıkan 
şeyler şunlardır: Katil ve zulüm. 
Yaşasın millet. Yaşasın vatan. 

Milletler beyninde müsavat ya.şa
sın. Yaşasın Türk milletL 

Sandan ki Drama istikametin. 
den veJi,·ordu. IUaiyetinde }'ÜZ -

den fazla e'ki~·a vardı. Tren bay
raklarla. defne dallarile süslen -
micfi, Uzun boylu, koca sakallı \'e 
mübip bir adamdı. Pan(teye ge
lince, kızıl saçlı ufak tefek l>ir a
~amdı. Trenleri durunca kendile
rine büketler verildi. Şerbeller iil:.. 
ram edildi. Orada bulunanlar gibi 
ben de her ikisinin ellerini sıktım. 

Demir fiallarında ihtikar yap
mak suçile 8 inci ceza mahkeme
sine verilen tüccar Baro veBrot • 
romos'un muhakemelerine devam 
edilmi ve saat 12 yi ce~Tek geçe 
karar veri im istir. 

Karara göre her iki suçlu 500 
lira al!ır para cezasına. Baro KU. 
tahvava iki yil ;iirgüne. Brotro&
mos da iki yıl Uşşaka sürııün edi
lecektir. 

Macariatanda içki 
memnuiyeti 

Budapeşte 2 (A.A.) - Maca • 
ristan dalıilıye nazırı gelecek cu· 
ma gunune kaddr umumi alıal -
!erde alkollü meşrubat satılına ını 
menetmış.tlr. 

Istanbul Asliye İkinci Tıca7et 
Mahkemesinden: 

Tru>!ıve halınde Serdarıad hacı 
Salih mahtumları :;ırketi şerıkleri 
Serdarzade Cemil, Hamdı Şukru'ye 

Besinci yüz yılda Sladı-.r bura
ya e<>kulrlular. Fakat, az scııra, Fin 
ırkuıa mensup o.lan Bulgarlar bu- , 
rada. ekseriveti Islav olan bir kral
lık kurdular. Ekalliyeti teşkil e- 1

1 
den Bulgarlar ı·ava!; vava:; İs -
ıavıastı. Kral Boris de, 864 de bı
ri.slivan!ıgı kabu! etti. . 

Bu~ari-stan dıoğıdu. Tuna ile Ka- yaselını. Avrupanın yeni nizamı- 940/1384 ~o. ile İ..st..anbul 4 u.ncu icra daire.iinin muayy~n numii!CUiında herkesin * Türk tıcaret bankası A. Ş. tara
fın.dan istanbulda Kurukahveei 
hanında 12 - 13 numaralarda Ser
darzade Hacı Salih mah<lı>mları 

,.irketi ile istanbulda Tahtakale • 
de Boon (Baprevoayans) hanında 
13 Dt1111arada mukim Hacı Alı Ha· 
fız zade mahdumları ırketı alev
hine ikı kıt ·a emre muharrer •e
net bedelinden bakiye 1000 bin 
Ti.ırk lirasının tahsıli hakkında 

acılan da,·anın muhakemesinde; 
muddeiale}+tlerden Serdar zade 
Hacı Sah!ı mahdumları sirketınin 
tasfiye edildi~ \"C tasfiye me • 
murları tavin kılındıl!ı an!aşıl -
ması iızcrine yapılan teblıl!at so
nunda tasfıye ımemurlarınm i<ti -
fa eyledi<ıı anlaşılmış oJd.,ğun·l n 
mezkfır Serdarzade ilacı Salih 
mahdumları şirketi şeriklerıne 
tebligat ifasına ve ikametga ları
nın mechuliyetine binaen tebliga
tın iliın yolile icrasına ve mur -
hemenin 11 temmuz 1940 tarı "İne 
müsadif perşembe gıiniı saat 14 de 
talikinr karar verilme; olmakla 
keyfiyet teblii! makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 1938/10 

Boris, holefı :;ımeon. a ,baslan
mıı;. fakat bitirilemem4., bırçok 
ış ,bıraktı. Si;necn, mem.lex.cttıı ı -
marııdan ziyade harp ve _darbe e
heom•ıi .. et wrdi. zafer peşın ~~ kc~
tu ~ ~ıl~tin2 de, hayati ihtiyaç
larını temine yarar sevlerı yap -
maktan ziyade harp ve darp zev-
kini verdi. . . 

Az ~nra memleket, .Bızans rm
paratorluğunun iıdaresı altına geç
t" Bu vaziyet iki yuz vıl kadar 
ı: d .. N"h · vet Bul"arlar. 1196 da, 

sur u. ı a. ,. g fl 
Jan ve Pi ver Arsen ın ~· avre ı e 
kurtuldu. Bu hanedan. LS7 v:; ka-
d T a 'da saltanat surdu. ar ırnov . 
Bulımristan hudutla.nr• ~e dem-

1 
zine kadar ııenis~ctlL • ld Os 

Fakat. H üncu yuz n a _ 
manh Türklerinin istiliisı~a u~ -
radı ve imparatorlul!un bır vıla -
yeti oldu. d i 

18 ınci yüz yılen sonların a, ç-
Jermde Paisi, Sofroni ıııbı vatan

1 peı:vcrler bulunan bir zwnre. Bu -
nrlaıın milliyet hL>lerini canlan- I 
dırnıağa muvaffak oldu. Bulgar 
edobıvatı vücut buldu. Katolıkler 
bü\"ük bir kitle te<kil ediyorlardı. 
Bu na raemcn ortod Jkslar galebe 
rak!ılar. 1870 de Bul"ar kiliseSi 
mıi akil bir camaat t kiline mu
vaffak oldu. Bu cemaatn 'basında 
bir •eksarh• bulunuyordu. 

1875 de Bulgarlar, 05manlı 
Türklerine -karşı ısyan bayra~ını 
actılar. Mucadele, 1877 Tiırk - Rus 
fıaııbınc ka.ci.ır devanı etti. Bulgar 

radeniz arasındaki arazi bu hükiı- na göre tay"Jl edecegını sö.ylemiş- gorebilniesı ıçio açıkttr. İliinda yazılı 0ıanlardan fazla malUmat almak istiyen- H'' . t• .
1
• d k 

mete terkolundu. tır. leı, iıi>u p.rtname,.e .., 940/1384 dooya nuınarasile memuriyetimize müracaat urrıye in 1 anın a O U• 
Fakat, Berlin muahedesi, Bulgar- =============! etmelıdir. nan tarihi nutuk .. 

lara vackılunan arazinin bir k1""Ilı- liğinı. prens Ferdinand dö Saks _ 2 - Arttırmaya qlırak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 u&u nisbe-
nın Türkiyeye bırakıloınasına ka- K.oburg'a bıraktı .. (1887). bnde pey akçesi veya ırulli bir bank•nın teminat meldubu tevdi edilecektir. 
rar verdi. Bu suretle, Balkanların (Madde 124) · ı d Bu intdıao vüzüoden •düveli 
ı;ıma in e, biıyuk devletler tara. 3 - ipotek sahibi alacaJcWarla di•er alakadarların ve irtifak hakkı sahipleri-{ d - mazzama• arasında dıtil<if çMktı. • 
ın an seçilen bir prensin idare- nin gawriınenkul üz.erindeki haklarını, hususile faiz ve masrafa dair ölan iddia-"nd b Avırsturva ve Osmanlı hükürneti ' sı C ir cBul,'!ari:)tan pren.shği• tarını U;bu ilin tarihinden itibaren yirmili.in itinde e\•rakı milsbite1erile birlikte vü d ld yeni prense iyi muamele edıyor-

cu e «e i. du. Fakat Rusva açıktan açı..ğ"a memuriyetimize bildirmeleri icabeder. Aksi halde haklan tapu sicili ile sabit 
1878 Yılı sonuna doı::ru Tırnova- olmadıkça oııtış bedelinin p3ylaşmasından hariç Kalırlar. 

da top! ili' L muarız görünü•-ordu. Siyasi par -
anan m · ı mecı.i.s, prens 4 - Gösterilen günde arttırmaya ı"qtirak edenler arttırma o::ıtrlnamesini oku-

Al k nd d"" tilerin mücadelesi de arttı. Stan - • ~ e sa r o Ballcnber~i seçti. muş ,.e ıuzumlu mallı.matı almış ve buoları tamamen kabul etmiş ad ve itibar 
Şarki RlJnleline gelınce o. sultan bulof hükümeti, muhalülere karşı olunurlar. 
t f d · tih şıddetli bir siyaset takip ediyor -
ara ın an ın ap olunan Aleko 5 - Gayrimenkul 8/7/1940 •·rihind• pazartesi günü saat 14 den U ya ka-

t af d du. 1895 de birQClk sivasii katiller ~ 
Paşa ar ın an idare edilecekti. İ dar İstanbul 4 ünci.l icra memurlu•unda üç defa bağırıldıktan sonra en cok art-
r.... ı h"'·· \•uku buldu. stanmbulof. bir ·ene • v~n1an ı Uın.umeti., Bu~aristan tırana ihJle edilir. Ancak arttırma bl!deli muhmmen kıyp:ıetin yüzde 75 ini bul-
üz ·nd k. h kl nd ev\·el istıfas.ını verdi.ili halde öl -erı C ı a arı an kolay ko- dürüldü. maz \·eya satış 1.;.tıyenin alaca[:ına rUçhanı olan diger alacaklılar bulunup da be-
lav vaz ~eQmek istamivord.u. del bunların bu gayri menkul ile temin edilmiş alacaklarının mecmuundan faz-

B 1 Halefi Stoülof Prens Ferdinan-u gar Prensi tara[ından davet laya çıkmazsa en çok artlıranın taahhüdü bakı kalmak üzere arttırma 15 gün daha 
olunan Rus zabitleri orduvu tensik dın tasvıbı ile Ruslara vaklaşmak temdıı cd terek 23/7/1940 tarihinde salı giınQ saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 
\·e ı h ı sivasetıni takip ediyordu. Hatta ıs a etll er. Buna inzimam e- 4 Uncu icra memurluğu oda5ında, arttırma bedeli sah$ istiyenin alacağına rüç-
deıı ;ıonüllulcr, 1885 d~ Filıhede Veliaht de ortock>ks dinıni kabul nanı olan diğer al3eaklıların bu gayri menkul ile !Pmin edilmiş alacaklan 
büyuk bır isyan cıknrdılar. Sarki etmi.şti. 1897 de Pren• Ferdinant, mecmuıından fazlaya çıknak -artile, en çok arttırana ihale edilir. Böyle bir bedel 
Rumclıhler - .. en.s Alcksandr'ı yar-. butün devletlerce tanındı. elde edılmeue ihale yapılmaz. Ve satış taJebi düşer. 
d~a Caitırdılar. Bu suretle. bu BULGARİSTA."HN İSTİKLALİ 6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen müh-
vıla\'et de Bul.ı?ari>tana baglandı. Prenslik henüz t:ımamile mü.> - let içlı1de rı•rayı \·ermez.se ihale korarı !esholunarak kendisinden evvel en yilksek 

Bu arada, hürriyetin ilanı cünü, 
Manastır harbiye mektebi ders na
zırı erkinıharbiye binbaşılarından 
Yanyalı Vehip Bey tarafından o. 

. kunan tarihi nutuk da zikre la -
yıktır. 

Bu nutkun Vchip Beye <emiyet
ten hazırlanıp verildiği söylen -
mişti. Bu itibarla bütün teşekkül
ler ve bütün c<nebi şahsiyetler bu 
mühim nutkun mealinden bir çok 
manalar çıkarmışlardı. 
Manastır valisi Hıfzı P~nın ö

nünde ve binlerce halk huzurun
da • bir topun üzerine çıkarak • 
Vehip Beyin okuduğu bu nutku 
aynen alıyoruz: (Vesika - 62). 

Mukaddes vatandaşlar, muazzez 
kardeşler!. 

Bu mübarek haki paki vatanın 
otuz bir senedenberi ııeçirdiği rik
katenıtiz, muzlim. canhıraş le\·ha
lardan, demlerden bahseylemek 
istemem. Yalnız sinei vatana açı-Bu vazi\·ct,1913 Balkan hal'bine !akil d<>lTildi. Prens Ferdinant ve lcklı!te bulunan kimse arzetmiş olduğu bedelle almağa razı' olursa ona, razı ol-

kadar deva~ eltı 1\1 ı· f J k t. · t.k -============================== ... , nazırı · a ıno , marn E." e ın ıs ı - maz veya bulunmazsa hemen on beş gün ınüddetle arttırmaya çık3rılıp en çok -
Sıııbi~tan Kralı Milin. 1885 de liılini ilanana karar veı'Ci:lier. Bü- arUJrana ihale edilJr. İki ihale arasındaki fark ve gcr;en günler için yüzde 5 den 

Bulıtarıstan~ karsı harp açmıştı. tün ı\vruıpa bu kararı tasvip \~e hes p olunacak faiz ve diler ı.arar1:ır ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriye
F'."kat .maııl~p oldu Osmanlı hü- k"bul etli. Prens Ferdinanl •Bul- timizce alırıdan tahsil olunur. (Madde 133) 
ku.mctı sarkı Rumeli \'aliligıni de gar Kralı» veya cBul,gar çarı• ün- 7 - Alıcı arttırma bedeli har·c ndı! ola~ak yalnız tapu ferağ harcını. yirmi 
Bu!.ear prensıne 'C'rdı. Az sonra. vanını aldı. senelik \""akıt taviz bedeli!' i ve iha1e karar pullarını vcrmel;e mf'cburdur. ?\füte-
Prcns Alcksandr i tıfa etti. 1 TTmumi harpten sonra. 4 illctcs· 

1 

rakıın \'ergıler, tenvirat ,.e ttlnzifat ve tel13liye re~ıninden mtıte\·ellit .bel~ye ril.-
Stamb~l~f. I\.iontkuro.f ve Ka .. rin 1918 de irinci Ferdinant sal- stımıı ve müterakim vakır icaresi ;ılıcıya ait olmayıp arttırma bedelındrn tenzil 

revelvf grbı reisler. Danımarka tanalını bıra1'mak mec-buriyetinde olunur. 
pr~nslerınden Valdeınar'i intthap l kaldı. Yerine ı:ılu orens Bori::;. İşbu gayri m~kul yukarıda gö teritC'n tarihte i l3.nbu1 4 ündl icra memur
ettıler. Fak~.t. Prens bu intihabı üçüncü Boris ünvanil<' tahta geçti. tuğu ocı.,.ında işbu ili"ın , .• gösı..rıı n arttırına şarln . .ınc..ı dairesin<ie satılac•f/I 
kabul et.ınecu ve Bul,garistan prens- F. SAlUİH iSTA.~BUL ilan olunur (940/13"4 

.... KACITCILARA~ 
' TOPTAN ve PERAKE3DE 

Ambalajlı.k iade gazete kağıtları bundan böyle müteahhide 
verilmeyip doğrudan dokruya idaremiz tarafından ı;.atılığa çıkan
h<aktır. 

Talip bulunanların her hafto Pazartesi günleri sabahleyin saat 
9 - 11 ara ında gazetemiz idare müdürlüğ'üne mürat'aatları.. 

...... .. .. 1 .. 



Pirinçunu - Mercimek- Bezelya - Yuıaf 
n sair HUBUBAT UNLARI ktı~nt ka~nağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M.NURİÇAPA Kuruluş tarihi: 1!>15 

Devlet Demiryolları ve Limanları 1~1etme 
U. idaresi ilan lan 

Muhammm n~kliye i.ı.M'eiı 754150 yedı yilz tlll durt bin "'12 pJI lira olan 

\akrı~n 325 . .SOO uç yuz yırmi bro bin bq: yilz ton matlC'n kOnuinınün Ert>gH 

kom"!r hav:ıasından mUbteı:.ı Tıirk 1itnar. ların3 nakli J('in. ııl / 6/194(1 tarıllıııdt y~

pılan eks.iltnleye Jıp çıkmadığından bu iş 8/7/1940 'tarıhınt mü~dif p&.ıuırtesı 

sunu saat 15 de pazarlıkla ihale edilecektir. 

Bu işe ginnek isüyenlerln a"Jni gun muayyen a1t' kadar kanunun tayin 

ettigı vesıkaları hAmilen Ankarada ıd.are bina~ı u;ınde t'ıplan 

f'\ı .kornısyon reisi iive mOracaatları lizımdır. 

Şartnameler Ankarada Maht.'IDe daır nde görüJebUır. 

n JTıerkez dokuzun-

I 
f 5811) 

V aldebağ Prevantoryom ve Sanatoryom 
Direktörlüğünden: 

Münakasa ilanı 
Maarit Vrlı:ı lh,iı prevantoryom - san.atoryorr. ue pan~.ycın lU.')11ıltıfl aıt (47) 

kalt'mtf<-n ıbarrt et. ekm8:, !adeyai', peynir, yaş sebze, kok komuru, mangal ko-

murü \:t' odı.an elik jhtfyaç için eksiltmeye konmuştur. 

1 - Et, tklnek, aadt>yaCı ibtiyacı 17/İ/1940 tar~mba ıunu saat 14 ,30 dan 
lli~arer~ 

2 - Kaşar ,. beyaz peynır, yaş ubı.e, kok komuru, moneal kflmuru ve udun 

ıhtiyoıcı 18 / 7/1940 J)Hşrmbe CUnü ~at 14.30 dan ıt.ıbaren başhyacnkhr. 

3 - lstekli!crin üsiltmeye konan yiyeceklerin ıaıtnHrr.elerini ıörnıek ve 

nuktarlarıle ılk teminat dkçelerini ve eksiltmeye &irme s=ıatlerinj tığrt:nmek U4!:eıe 
mıı ~e müdu.rlu1t1ne muracaat edebil1rJer. 

• Gayrimenkul satış ilanı 
Beyoğlu eulh mahkemeleri haşkiitipliğindeo : 
Nesımi Tanözen ile Abbas oi:lu Hüse.vinin >avıan ve muşte

rekl'n mutasarrıf bulundukları Kabat:4Ş"{a eskı Fatma hatun veni 
Om er A\ nı mahallPsı eski Beytülınalci yeni Beyodaları sokağın
da kıiin 4 No. ile murakkam vakıflı bir tarafı Sülevnıan aiıanın 
hanesi bır tarafı merhum Mehmet veresesinin hanesi bahçesi 
ve bir tarafı merhum Ali ağanın hanesı ve miralay Kerim bah
çrsi ve tarikiiım ile mahdut iki katında üçer oda birer sofa ve bi
rer halfısı ve birinci katında zemini çini döşeli bir taı;lık ve ze
mın katında bir mutfak, bir yemek odası ve arka tarafında eşçarı 
mtı>mire ,.e vayri müsmire\·i havi bah~esi bulunan ve elektrik 
t ısatı ırr.cvc-~t \"e terkos halle (·eşmesine on adım mesafede ah
şap tamamı (2300) ikı bin se.<iz yuz lira kıymeti muhammene -
sınde \·c bahçesınde b;r kuvusu olau Ev şuyuun izalesi zı.rnnında 
açık arttırmava konulmuştur. Birinci açık arttmması 8/8/940 ta
tarıhine tesadüf eden ııerşembe ırünü saat 14 den 16 ya kadar 
Be ·ot:Ju suJ.lı mahkemeleri baş katipli~ı nezdinde yapılacaktır. 
Arttırma bedelı muhammen kıymetin ', 75 inı bulmadıt::ı tak
dırdc en son arttıranın taahhüdü baki kalmak üzere iknci_ arttır
nıası 23/R/940 tarıhınc müsadiıf cuma günü saat 14 den 16 ya ka
dar icra edilerek en çok arttırana kat'i olarak ihale edilecektir. 
Bırıkımis ve ihale tarıhine kadar bınkecck bina ve belt'<live veı-

ı;ıilc-ril<' pvkaf icar<' i hı .• edarlara ve tellaliye rüsumu ile yirmi se
ncılik taviz bedeli, ilıale pulu ve taou harcları müşteriye aittir. 
Arttırmav:ı iştırak e~k kimselerin ııavri menkulün kıvmeti 
mllhammenesinin % yedi bueufı;u nlsbetinde pey akçesini veya 
mılli bir bankanın bu nisbette teminat mektubunu ı:etirmeleri 
Faı Itır. Arttırma bedelinin kendisine ihale olunan tarafından iha
le .[!Ünunden itibaren yedi gün içinde mahkeme kasasına öden -
mcsi mecburidir. Aksi takdirde ihale feshedilerek keıı<iisınden 
evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmis oldujıu bedelle 
almai:a razı olursa ona ihale edilecek ve o da razı olmaz veya 
bulunamazsa hemen on beş gün müddetle artlırmava ~·ıkarıla
C3ktır. Yapılacak ilan alakadarlara tebliğ edilmiyecektir. Müza
vede "'"unda en cok arttırana ihale edilecek ve her iki halde bi
rinci ihale edilen kimse iki ihale arasındaki farktan ve zarar
dan mc:s"ul tutulacaktır .İhale farkı ve l(eçen günlerin '.·; 5 faizi 
avrı<:a bükme hacet kalmaksızın tahsıl olunacaktır. İpotek sahibi 
alacaklılarla diirer alakadarların gayri rnerrkul üzerindeki hakla
rını hu usile faiz ve masrafa ve saireve dair olan iddialarını ev
rakı müsbitelerile Yirmi l(Ün icindc satış mrmuru olan mahkt·me 
ba•katıbine bildirmeleri lıizımdır. AJ;si halde hakları tapu sicille
rile sabıt olmadıkca satış bedelinin pavlosmasından hariç kala -
caklardıı. Müzaveden ıstırak edenlerin bütün serattı kabul etmls 
ve evvelden ,;~renmiş ve bilerek ı:avri menkule talip bulunmu• ol
clu <lar aııdl'<liler!'k sonradan itirazları mesmu olamıvaca~ından ' 
satı• ı;ununılen evvel ııani menkulü ıı;ezip ııörmekıı vı fazla 
malümat almak ıstirenlerin 940/13 No. ile malık<'me ba kiıtıpli -
'"" muracaat etmeleri ılan olunur. 27880 

Güzel 
Olma 

için 
Her şeydeıı evv..ı 

9Jhhatlı ve paı'lak bir 
tea•, lekeoiz ve db· 
rtın bir cilde ••lik 
olmak U..ıımdır. 

Sisi• 4• cildiııiııi 
ırtzcllcştirir, ruılde
lerini beılıyerek can· 
ludrrır. 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertip 
vo yapılış tarzındaki incelik dolayısiylc, tenin fazla yağlan· 
masma mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda sa-ı 

Wır. 

1 
1 

1 

1 

'b -ı 
· Dalga Uzunhıgıı: 

1 1648 m. 182 Kr/s. 120 Kw. 

1 
T.A.P. 31.7 m. 9465 Kc/s.. 120 Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kr/s. 2~ 

1 Her gün, öğlenleri 19.74 metre/ 
15195 kilosikl TAQ ve akşamları 
31.7 metre/ 9465 kilosikl TAP kı
sa dalga postalarile yapılmakta 
olan: 

EC "EBİ DİLLERDE HABER
LER NEŞ&İliAT PltOGRAMI: 

1 l~_rn_h_ts. ___ rl_•_r~U_._M~Od~ü_rl_ü~i_ü_n_d_•_n_ı __ I 
C nsi 

Nih:ıy('tsiz şerit 

MchteHC eb'atta 
kartabli bezi 

Miıc:tan Eksiltme şekil Hatl 
4875 adet Pazarlık J4 mutt-ahhidı n:ln·.ına 

1000 a::etre :) l5 • • 
1 - Numune ve şartnameleri mucıbinc.:e yukarıd:ı c~ns ,,.e mlktarı y. ı-ıh 2 

kaleın eşya müteahhidj nllm ve hesabına PilZarhkla satın alnHıC'o.ıktır. 

il Pazarlık 22/Vll/940 pazart~i günü Kabataşta lrevo.ızıın ve ınubi1yaat 
şubPsıncteki alım komisyonunda yapılacaktır. 

lll - Şartname '\'e niımune soı.ü geçen şubede görulE-bilir. 

IV --:- İştekliJcrin paı:lrhk için tayin olunan gUn \'e, ıaatlerde tek:hJ ldtC'lk

Jeri fint üzerind<·n yüı..de 7 ,5 gi.ıvnmc par;, sile birJikte meıkt'ır 1ıtom1!"}'ona ını.i· 

rDl' aa ıl :ın (560J) 

* * Birinci ~crvis 
İranca S~at 12.00 
Arapça • 12.15 

İkinci servis'! ı ~ İdarenl1 7.İn F.rz\ır1)01 ba.ş ınUdi.Jrlugüne 'tağlı •Ak> tuzla :-ı ınd;ı •liuJ adt·t 

Saat 17.30 gölün in!;'aı:ı ko:ıpalı :tart usulile eksiltrneyf> konmu=ıtur. 

' 17.451 ıı - İşbu ınŞfAut.ııı n1uhammen bedl"li 25.840,11 1ır.adır. 
• 18.45 
> 21_15 111 - Ek ı1tme e\r<.ıkı 130 kuruı; bPdc.>l mukabilinde G;:tlatada ycılctı alnnu 

E!Jence • 13.45 
in,,iliıce • H.15 
Frans1Lca • 14.00 > 21.00 ka şı ında inhi!:ar?ar umum nuıdt..rJugU '-lz ft'n ıube ıncitn ve F..r.tunınHta l hı-• • 

18,- Proqra 111 

18.05 Rad~o Swi~q Trio"su 
18.30 Çonık saatı 
}9,- 1."ornklar ıı·m (pi.) 
19,15 Fasıl lıe11eıi 
19.45 Ajans haberleri 
20,- Konuşma <ı·ı/lçinin saati) 
20.15 Müzik: (Çiftçi icin) 
20,30 Ankara Rad11osu küm~ ıes 

ve saz h e11eti 
21,15 Kon~a 
21.30 Radııo qazetesi 
21.45 Radyo salon orkestrası 
22.30 Ajans lıaberle ri 
22.45 Rad110 salon orkestrası 
23.- Cazbant (pl) 
23.25 Yarınki proqram 
23.30 Kaııam~ 

~ 

Acele Devren S11tılık 

KIRAATHANE 
Fatıhte Mac•r Kardeşler 

caddesinde Kıristal Kıraatha
nPsi acele olarak devwn satı
lıktır. 

Müracaat . Fatıh Posta kar
şısı Ege Apr No. 18/~ Emlak 
al.m. satım Bürosı... 
Sahibi: Tevfik B~ışnran 

az ~!!.!!!!!!!!!!!~j 
RASJT RİZA Tİ\' A TROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

2 Tcmnıuz Salı günü akşamı 
Bakırköy Miltiyadi bahfesinde 

.KARMAKARISIK , 
Vodvil • 3, perde 

He>et her Salı aksamı Bakır -

baı-lar b<Jş mudurlugunden i!lın<ibılır 

JV - Ek:siltn1~ 10 temmuz 940 çarşamba günti "~:ll <ın ~1C' Jo~ı zuruııırla 

İnhi~arlar baş mücilırlugu binasındaki koınüf!f•Onda yapıl;ı<••ktu· 

V - İstPklılcr teklıt evrakı meyanına şimd;ye k.ıctır ytlpı.1 ış (·lth.kl:ırJ bu 

kabil ı~Jere ve ticaret odasına kayıt• olduklarına ;.ut <.ılnn ' k;ıJan d.ı koya-
Ciiktır. 

Vl - Eksıltn-ıeye 11tirak edeceklerin ya diplonıalı muhe:rıd;~ ve mınl.:tr oJnı:t

ları ve bunu müeyyet \'etiikalarını teklif evn.kı n1eyanına Hiı\'e etınelerl \.l'ya

hut, inı;aatın devam~ müddetince işin ba:;ında ya bir muherıdis \'eyo nı\ 4 Jnı<,n 

işlerjnde meleke ket:;betmiş bir len memuru ıstihdam dnıeJeri ş;ırttır. 

VII - Mu' akkat Wminat ınıkt<Jrı yüzde yedi buçuk h ~bıle 1938 lirarlır. 

Temin~t için mılli bankalar rr,ektı;plarile Bor6a fiaUarından yüzde <in be_ş ntık

sanile mitil esham da kabtJl edilebılır 

Vlll - Teklif rnektuplarını ve diğer evrakı havi z.artı:.r ihale gUnu saat 

cl4> de kadar Erzurumda inhi~rıar bo:ış mUdurlUgune makbuz mukabllınde veri

lir- Po!>ta ile göndrriten ttkliflerin )h&jle &aRtinden bir E~ıat ('vveline k~ıdar f<'lm.ıŞ 

oln10.sı \.·e zarfın kunuııi •ekildt· k<-palı)ıı.ış bulun.m~ı.ı lo'.iı.ınıdır. 

JX - Posbda \ak ı olabılect>k a:erikmeden dolo.ıyı idaremıı. bir gCına me,.;'uJi· 
yet k;.ıbu1 etmez. Bıı h ısu(, ta d~ha fazla tafsi1:ıt aın.ıak İ!l:tiyenlerin 3 Lın<·ii m~d .. 
dede yazı!ı yl'rlC'rr n t ı. . c;.ıat:ar. . .5018> 

.. i:n birlnri İngıliz marka 

l' ARIŞ BİSİKLETLERİ 
Sat ·~•·t.dı T.., ';,ı~ \~ Pr• Q • .'Q ··e H ...... . . u;.ı l,J ı u.. \la B. -..e G lt: 

mur<t~.ıat. 7f'lcfun 20-155 

Gayri menkul satış ilanı 
lat&nbul Emniyet sandığı direktörlüğünden: 

Bay Nookluu ın 21188 he.ap No. "'ıe Sandıgımızdan <ı.ldıgı (600) 1 ·ayiı kar~J 

birinci dereC'<'de ı putek edip \.'adrsınde borcunu ,·errcedığlndcn hakkında y p1-

1an takıp üzerin~ 3202 No. lu kanunun 46 ıncı n1ad<leı::ı1"in m.:ıtulu 4() ıncı m~.d

dt"sine göre fatılnıası ir<ıbedf'n BeyokJundn eski Jiül'eyin;ığa yeni Ctıkı.Jr nıah. ı.c-

koyde Milti~·adi }'ah(• indedir. ) 

sinin Tnrlab::ışı C3c1d("c:ind~ c.ı-J<.i 14~ yeni 156. 156( ı k~pa ı;c 160 ada, 2 par.-.. f n ·
Tı1i.ir<.ılı di.ıkk.ônı olan k.ıg. bır evın beş hıS}ede ıkı hı c;t" bır buç;ık ~Y mı:<ltlet.e 

<ı.C'lK ~ı·turmaya konınuştur 
1 - - -

-ı Dr. Hatız Cemal ,, 
LOKMAN HEKJM 

DAHİLİYE Mt.lTEHASSISI 
Divanyolu HM 

Moa!l'en" saaUt!ri: 2.5 - 6. Trl: 22398 - - - -

1 Ust Hicri I l~IBllDlf 1 

Cemazil~vvel llaziran 

2~ 19 

1940, Ay 7. Gün 184, Hıdır S8 

1 2Temmuz SAU -
Vakitler v~•atı ı F.zanl 

1 Sa D• !:>a. D:l. 

Güneı 5 :13 .. , I' oııe 13 18 • 33 
İkindi 17 18 il 34 
A&$8Dl 70 45 12 ()() 

Yatsı 22 47 
4 - 17/7/11140 vo 18/7/1940 tarıhl<rlnde yiıksek mektepler muh;ı ebe<ıliği 

1 

vf'Ul mc yatıracakları ilk temınata aıt mak.buz, yeni l ne ticaret oda~ı vesıkoı:ıı _!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!I!~ ================ 
tU, sadtyağ) ma aıt f iat ıeklı! mektupları ve bu ııbi laahhutlere 'imdıy• ka- Üniversite rektÖrJÜğÜnden: 

ı 02 1 
1 

İnısak :ı 13 6 28 

:-;atış tapu aicıl tayrlın;ı &:öre yapılm:.ıkt.:ıdır Arttırırıtıya &irrrıck ıstly n (5:5C) 

hra pey a'kcesi \.'t'rttt·ktir MLJi bankalarımızdan blrinin temiJUıt mektubu (.!~ 

kabul olunur Birikmış bUtun ı;-erıiler1e belediye resı:nlerl ve v:ıkıl lrare::J ve 

tav !z bedeli ,.e tellfı.liy~ ri.ısumu bcırçluya aittir. Arttırma artna:meşi $/7/940 t.ı

rihlnden ilıbaıen ttıkfk etme:k ist:,venlPre sandık hukuk işlf'rı en1!"nde a~Jk bu ... 

ıunduru1aectktır. Tapu 'iki~ kJrydı ve E:J!.r luı.umlu izahat da ~a~tnanıede ve ltıklp 

do ~a mda v;ırchr ArtLırmaya girmiş ol~nıar bunla ı tetkık edf'rek saU!J .:ı çı

karılan gayrnnenkul hakkında her t:eyi ,:ornıtiş ad \.(: ıtibar ofu.nur. HJıınci 

arttırma 19/8/940 tdLhırıC': müsc:ıctit pazartesi günu C;:ığ~duglu:ıda kfı n S.'tf'd t1-
mızda !aat 10 dan 12 J e kadar yapılacaktır Mu' ;ıkkat ıha.le yapılabılnıe&.1 Jçin 
teklif edliecek bedf.'lhı tcrrihan ahnn1a~ı cabeden gayrunenkul mUkeJJcliycth-rlle 

So.ndık alacağını to.tn .. nıen g('Çıniş olması ~~rttır. Aksi t~ıkdirde E;Qn arttırnnın 

taahhüdü boıki k;ılınak ~arlile 3/9 / 940 t;ırjhine müsadil ~ah ıünıJ ayni n1nJ-:aldc 

\·e ;,ıy.._ scı<ıtte ~un arttır1r.0:4s1 yapılacaktır Bu arttırmada gayrimenkUl en ('ok: 
arttıranın Us1i.ınde bıraktlar;:,ıktır. HükL.:ırı tapu sicU1erıle ı:abıt oliol)·an a!~krıu. -

tar \·e Ttifak hakkı sahiplerınin bu hakJarını ve hurusi1e faiz ve maı-arJJf' d~ıır 

id<! ~ılarını ılfın tarihinden itb<trt:n 20 gun çinde e\Takı n1usbitelerH1: benıot>r U~ı

iremıı.e bildirmeleri ıazımdır Bu suretle h~klarını bildirn1emi1 olanlarla hakli.in 
tapu sicillerile ı.abit otn11y;ınlar satı~ bedelinin paylaşrr.a ından harıç k. hr.ı~.r. 

Daha fazla mallımat almak i~tiyenlerin938/490 dosya No. sile Sandıtımıı. hvk..ık 
işleri ~ervisine müra<';ıat etn1eleri Jüzı nıu il~n olunur. 

* * DİKKAT 
dar •ı d.kleroni bild rır iş yap~ıkiarı mt.1esse~attan alacakları bonservisleri ile 

• Tu M inkı!o"ılr tcu hinin birinci ikmal imtihanları 4 temmuz perşen1be glinul 
bırlıkte mezkUr muhasebttihk binasında toplanacak olan satın alma komi~onu- Eaa, 9 00 L'nı\(•nııtEde konferans salonunda yRpılncaktır. ikmalJi talebeden d.rzu 
rı.ı müracaat etmeltri ;..ı n oJı.;;nur. (5615) edenlerJn lıaz b unmalar J. •5603> 

Sahibi ve ne,nvaıı ıdare eden 
Baş muharriri 

.ETEM İZZET BENİCE 
Son Telıırnf l'tlatbaası 

Enıniyet sandıgı, sandıktan alınan gayrimenkulü ipetrk gö~trrmtk J tC'ytr.-
1ere muhaınminlerimizin k<ıymuş o1dui:u kıymetin yüzde 40 nı tecavüz f'tmf'mck 
li:terc ih<ı.le bedelinın yarısınu kadar b<ırç vermek ~ , ~ etile kcılrıylık gostcrmt:ktc.:-
dır. (581•) 

- İ te Sultanım!. 
- Ö\ it i." .ı .. rhal knçabilece -

j:iz. 
- llo-ısır ... 
- lla~·ı.r mı?. 

[<:>~HIRSIZ KiM? i <ı>] _ Aman. bırak şu ziippeyi Al- f 
!ah ask ına . Yerleri sar$an oy le sert 
Yuru,·ü~Jeri var ki. Pek küstah bir 
~tlH,' 

noisafır, N'er.man hanıma hararetli 
biroe\ !er anfatıp duruyor. 

- Pamlik pi\"a. asının diiştuğı ı
den, bu Yuzdecı bır haylı z rar ı:or
Cu.l!Undc'l bahsedıvor . 

l\u.99 Yazan: l\f. SA tl KARAYEL 

Sultan Cem'in maiyyeti derhal şehzade ile 
temasa geçtiler, para getirdiğini söylediler 
Jliı.e\·in Be)i gören, Sultan Ce- ı 

mın Beyleri ~'\'elit onu tannı:ıa -
mı lardı. Kendisini tanıttığı zaman 
hayrete dıişmuşlerdi. ı 

Huseyin Be~·, liızım gelen söz- f 
!eri be\ !ere <ö,·ledi. Kule kapLM- • 
•ın a"i.ahtan~ı ela kendilerine ~ 
verdi. 1 

llııuyin Bey en son sö2 olarak 
,unları sô~ lemi ti: 

- Bir •>• kadar hazırlanınız. 
gelip sizi kaçıracağız. ı 

Be,·ler ""indıler~ Hıiseyin Bey 1 
ortadan ka) boldu. Sultan Cemin 
mah eti derhal ~ehzode ile tem••• 
fcçİıler. Celal Beı vasıtasile Hü
ıeı·in Beyin gcldiiini 'e para ge_ 
tırdigini 'öylediler. 

Celal Bt~·, son ı:ünlerini fnka
lade ıztırap içinde geçiren Şehza
cleyt' ~u \Olda mıijde vermişti: 

- !>ultanım müjde!. 
- H~yrola~ Lala!. 
- Sofu kulunuz geldi. 
- Ne so)·lüyorsun!. 
- Vallab Sultanım!. 
- Nerede? 
- Gitti. 
- Xcre)e?, 
- Bıuboın aya 

- Burbonya~·a nıı?. 
- liHt Sultanım!. 
- l'la'll gelebilmiş buraya ka-

dar?. 
- Gelmi~ sullaaım!. Hem de i

kinci defa .. 
- İki defa demek.. 
- Ent Sultanım!. Bir keresin-

de gelmiş .. bizimle teması temin 
edemevinre .• çekilip gitmiş. Bu 
sefer gelışinde muvaffak olınu . 

- Allah onu ,o,·alyelerden sak
Janıı\_, 

- Sultanım!. Onu bizler bile ta_ 
nıyanıadık. 

- 'laman bir adamdır ves~eıam: j 
Sadık bır bende .. 

- Para da getirmiş .• 
- Ya .. Kıınden?. 
- Burbon Düka,ile Şarlden .. 
-Ne kadar .. 
- Yirmi bin lira .. 
- Aman iyi . aklayınız .. Şöval-

yelerin eline geçmesin. 
- Aramızda tak•inı ettik Sul· 

tanını. "Merak buyurmayınız. 
- Ba~ka?. 
- Kulenin kapılarını açarak •· 

nahtarlar dıı aetirdi. ' 
- Dem~·. 

- . 

- • ındılıl; ha)·ır Sııltanıııı. 
- !,t. \akit Ja?. 
- Bir a~ !oıonra ••• 
- Of: c; ok uzak! 
- Bir a\ zarfında biz terıibatı-

mızı alarattıı .. 
- Demek bu kadar .• 
- E\·et Sultanım!. 
- Fakat. (Ok güç buradan kaç-

mak. Bu herifler bizi yalnız bı
raktıkları yok ki.. 

- Herhalde Burbonya Dükası 
düşönmiistür Sultanım. dedi. 

Sultau Cem ne vakit dı~arı (ıksa 
on. on iki ijvalye muhafaza mak
sadile beraber taşra çıkıyorlardı. 

Sultan Cem, muhafızlardan kur
tulup kaçmak için Sofu Hüseyin 
Bevin •ovledigi gibi tertibata baş
lamı tı. 

Halla. Solu Hü .. yin Be' bir ay 
sonra haber getirmişti. Şehzade 
v~ mai,\.etıni kale haricinde bir 
mahal ıayın &derek beklemeğe 
baslamıştı. 

Şehzade ve maiyetinin ellerinde 
'kulenın ıınahtarları oldutu için 
kapıları açmak ve kaçmak kolay 
olacaktı. Lakin muhafızlar peşle· 
rini bırakn11Jordu. 

Sehzade Celal Be\e ~u yolda 
emir VE"rmİ1)tİ: 

- J\luhalızları öldiırmekten baş
ka ÇiıtTl" \Ok, 

- .:\t' ile Sultanını?. 
- 1'e ile ularnk?. Ellerimizle .. 

Odunla: 
( Detumı 1'G't) 

liazaıı: lskeııder F. SJ:;RTE.LLİ 

S111<allı v .[!Özluklu ac.arı Ne- ı 
bahat de tanıyamamıştı. 

- Belkı anncmın ·eni bır dos-
tudur.. 
Dıven·k, avaiı:a kalktı. 
Sakallı a<iam sordu: 
- Nerıman hanımelendı bura

dalar mı. efendı.m? 
Neıbahat, tanıyamadı~• bu misa

fire ver gösterdi: 
- Buyurunuz, beyefendi! 
Uzaktan ı;ıorünen annesini ııos

terdi: 
- İşte •• Annem de ızelivor. 
Neriman hanım cok hevecan 

lıvdı .. Sakallı misafırini ııorünce, 
elıni sıkarak: 

- Geleceğinizi hie ummuvor -
dum. beyefendi! dedi. \'a!Jahi ih
·~:a ettiniz bizi .. 

\'e misafirlere dönerek, sakallı 
misalırini takdim etti: 

- Adana Pamuk tüccarlarından 
Vasfı be,·. Bizim be,-in eski dost
larındandır. 

Selfunlastılar. Havuz başında o
turan da,·etlilcr de birer birer i
sim-lerin · nrnek, Neriman ha -
nıma . otumalarını rica ettiler. 

$ehsuvar: 
- Hammefendi, biraz dinlcni -

niz. dedı, nurunuzu cörehm. Bu 1 
kadar külfrte lüzum var mı' Cok 
b1ı..:ldtieıintizü hissf'divor-ırnı. j 

li:~ı ırnau anım ce ri bir ııulÜ$-
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le ceva~ nr<Jı 
- Mı>afı. lerrıni M<-ırnun etmek 

vazıte'll ır Bunu yaparken hıç 
bıı zaman vorı:unluk hissetmem. 
Şuradan buradan konuştular. 
Re.,,am Şekıp. bir aralıK, yavaş-

ça saırın kulaf(ına egıldı: 
- l:lıç ho~lanırıadım şu adamdan. 
- Ben·de ölye. 
- Pek sevim•ız .. 
- Buz gıbi. 
- Aptal ı:ıbi göri.ınen bir sinsi .. 
- Tılkı ı;ııbı bakı~ları var. 
- Nerım;m hanım ne dıye ça-

ğırdı bu softa bozuntusunu aca -
ba?. 

- Elbette bir hıkn;eti vard;r! 
- Neo"eır,ızi kaçırır.aktan baş-

ka bır hıkmeli .olamaz. 
- Bun 1 bff Allah, bir de Neri. 

man hanım bılir. 
- Dopru. Kadınların ır.anlığına 

akıl erdırılmez. 

Şehsuvar bir aralık, etrafına ba
k:ndı, ve Ressam Şekibe döndü: 

- Ha,·a epevce karardı. Başka 
kimse ııclecek mi?. 

- Kımbılır? ... 
- U\· kişi rksik değil mi? ..• 
- Onlar da kim" 
- Bizim ıtibi talipler ..• 
Sekip Rülmemek için kendini 

l(Üç tuttu , 

- HaKkınız var. B<nım de s;ni
rinıe deıkı...nuvor. 

- 'ı: a zuppe doktor rncı.ıe? 
· ~ meşhur p azao.t'} i mı so

ruvor~unuz'.'. 

- Evet. Herkese tepeden bakan, 
pa,;azaac olmıyaııı insanlık hudu
du hadcındc .ı:oırn sersem züppeyi 
nas:! olclu da davet etmemişler?! 

- Bana kalırsa, Neriman hanı
m,n onlaıla arası açıktır. 

- Yok canım ... İnanmam. Da • 
ha ge~en ı;un kapının önıinden sal
lana odllana geçıyordu. 

- Olabılır ya. Sokağın lapusu 
Nerıman hanım.n ıizerinde değil. 
Aynı sokaktan siz de, ben de geç
mı~·or muyuz?. 

Bu sırada avukat Halükla Ne -
bahalın ,l(ÖZl(')ze ııdıp gülüşme -
lerı, ressam Şekibın ııoıünden kaç
madı. Yanındakı şairi yava:;ça 
durttli: 

- Görüyor musun? 
- Gülüşme sahnesini mi?!. 
-Evet... 
- Gözümden kaçar mı böyle 

şeyler?!. 

- Bravo. Ben sizi bu kadar açık 
göz zannetmezdim. 

- Ne zannederdın _ya ... Ruda -
lanın birisi miyim?!. 

- Estağfirullah... Yani çok (i. 
nüne ba.1<an bir .iru.an .ııibi görü -
..ordum da. 

- Bırısı Sadi, değil mı?. 
~ 1':\ et umma. o ria kod.,.te .• 
- Ya spurcu .•• O n~ı <"<le?. 

- Ben önüme bakarım amma, 

ı 
yine etrafımda olup bilenleri de 
.ııözden kaçırmam. azizim ı 

- Aman, dikkat edelim .. Sakallı 

- Saçma o le)". Halbokı. dunk ı 
gazetelerin Zdhı•c borsa ı pamuK 
fı.ıtl .. rın ,., yuı<. cld,i(.nı l'abcr ve
rı.' rı_ iu. Bu adaı-- ç !dır- ş 
Yoksa, bu vüksclişı k.ıli buırrıu -
yor da, bır unda mılyc. <r mı ,,J. 
mak .i .. tı' or? 

Herhalde çok cimri hır tuccar 
olsa gt'fek. 

Neriman hanım birdt::nbirt: a\a
ğa kalktı: 

- Buyurunuz beyler. ''emek •a
Jonuna ıı;e~elim. Sofra başınria hem 
yemek ver. hem konuşuruz. 

Nebahat. a\'Ukat Halukla ,·:ın
yana yurüyerek yol )?ostırd.ler. 

Da,·etlıler ayağa kalkarak, ko
nu~a konuşa salona ı:e~til~r. 

* "Bu sakallının bakışla-
b - . 1 

rını egenmıyorum ... ,, 
Çiçeklerle süslenmiş uzun bir 

yemek masasının etrafında otur -
muşlardı. Salon çok ayd:ıılıktı. 

Neriman hanım masarnıı başın
da oturmuştu. 
Sagında, Adanalı pamuk tuccarı 

Va.fi Bey, solunda re~am $ekip. 
$ekibin van;nda air Şehsüvar o
turuyordu. Onlar.n karşısında da 
Ncbahatle a\'Ukat yernlmıslardı. 

Neriman Hanım, yemege ba~la. 
madan. kısa bir mukaddimeden 
sonra.: 

(Deva ı»ı ııor) 


