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Oran limanındaki Fransız Amiralı lngiliz şartlarını kabul 
etmedi, buradaki Fransız gemilerine karşı harekete geçildi 
Anadolu ajansı bu filoya karşı başlıyan hareketin devam ettiğini bildiriyor 

Çörçil Fransız filosu icin 
~~ .... ---.,.----~--~..-----..-----. 

alınan karar hakkında bu 
akşam izahat verecek 

Balkanların 
istikbali 

= w_ - ™ · -··--

Almanya, İtalya ve Sovyet 
Rusyanın Balkanların istik
bali üzerinde ne dü~ündük
leri kafi suretle tebellür et
mis değildir. Bugünkü va
siyeti ve 111uslibane tedbir
~ri daha ziyade Avrupa 
harbinin atisine bağlanmı~ 
bir •İdarei maslahatı siya· 
&eti ~eklinde kabul etmek 
liıı dır. 

-

Yana: ETEM İZZ!.T BL"iİQ 

Balkanlarda sükün avdet etmiş 
addolunabilir. Ancak, bu •iikü • 
aunt muvakkat olduğunu, birinci 
43rt olarak kabul etmek lazımdır. 
Sükunu temin eden asli unsur, Al
manya ve İtalyanın :Macaristan 
ve Bulgaristanı reviziyonisı talep
lerini tahakkuk ettirmek l olunda 
leşçi etmemeleri olmu~tur. 

Amerikan pilotları da 
• 
/ngiltereye geliyor 

Londra: 4 (A.A.) - İngiliz limanlarınd.a bulunan bütün Fran-.z 
barb gemilerinin İngiliz kontrolii altına konulması i(İs 3 temmuzda ted. 
birler alındığı resmen bildirilmiştir. Bu iş mu,dfakhetle ba~arılmı~tır. 
Yalnız iki ölii vardır. 

İstihbarat Nezareti bu hıı'1ısla diyor ki: 
l\talfımdur ki, Fransız hiikiımeti Almanla ve İtalyanın Fransız fi

losunu Fransanın e>ki miitlcfikine karşı kııllanm")·acakları hakkındaki 
\:aidlerine İnanarak n1ütareke maddeleri mucibinc:c filonun düşman eJi
ııe gef"mC:'iİni taahhüt eJı·lemi~tiı·. 

Alnıan ve Jtalyan hıikıimctlerinin \aidlerinr ını&ını kaybetmi · o
lan İngiliz hiikiımeti yalnız kendi menfaati namına dej!if, 8) nı -zamanda 
Fransanın istiklialini \'C Fransız imparatorlui!'unun bütiinliikünii iade li
rnidi ile de, Fransız fiJosunun müşterek dü~man • tarafından kendisine 
karsı kullanılınıyacağındaıı emin olmak i\'İn çok geç kalmadan t<dbırlcr 
aJmağa mecbur oldu&::u kanaatinde bulunnıuştur. 

Bu mak.adla, İngiliz limanlarında bulunan biitiin Fran<ız harb ge
milerinin ingiliz kontrolü altına konulması i('İn 3 tcınmuz -.;abahı erken
den tedbirler alınmıştır. Bu iş~ bir suitt:fcbhüm netiresinde iki kişi <ilmiis 
olmakla beraber, muvaffakiyetle ba~arılmı~tır. ' 

Aynı zan1anda ~İtnal A(rika!""ı Jin1anlarınd~ki Fransız. gemilerine de 
bu gemilerin sadece Almanların eline diişmcden muhafazası gayesini 
istihdaf eden bazı şartlar teklif e<lifmi~tir. Bu şartlardan hiç biri kabul 

(DEV A.Ml 3 üncü sahıfede 1 
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Maslak yolunda 
iki feci otomobil 

Merdiven köyü 
• • • 

cınayetının 
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l\lacaristan Besarabyanın Sov -
yet Rusyaya iadesinden istifade 
ederek •'.rransilvanya .. üzerine sal
dırmaya nasıl hazırlanmışsa Buf
ı:aristan da cenup Dobrıcasını al
mayı o şekilde tasarlamıştır. Fa.. 
.kat, buna Romanyanın umumi se
ferberliği karşısında kendi başla
rına cesuet gösteremedikleri gibi kazası esrarı Almanların Norve~ten Jı"'r?nsız sahillerine doğru kavis halinde kuşattık tarı Bi.iyi.ik Britan~·anuı \.'aıı.)etini g i:~sterir harita __ ~-

Sovyet Rusya da dahil olduğu hal
de totaliterlerden de miizaheret 
görememişler '\e ~intizar> tavsi • 
yesine uymuşlardır. 

Atlatılan Balkan buhranının ilk 
gününde de söylediğimiz gibi Bul
garistan ve l\lacaristan dahi he
nüz kendi kendilerine .gelin gü_ 
\ley, olmak mevkiindedirler. Zira, 
bugünkü şartlar karşısında ve u
mumi mlipbemi)·et havası içinde 
.kendi istikballerinin ve istiklalle
rinin dahi ne olacağı belli dei;ildir. 
So\lyet Rusyanın Balkanların ati
si hakkında ne dü~ündüğıi henüz 
malüm olmadıf:ı gibi Almanya \l e 
l talyanın da tasavvurları kat'iyet
le tevazzuh etmiş değildir. 

Bugünkü vaziyeti ve mu•lihane 
lıir eda ile güdülen havayı daha zi
yade Avrupa harbinin atisine ve 
müstakbel inkişaflarına bağlan -
mış bir idarei maslahat. politi • 
.kası şeklinde kabul etmek lazım
dır. Bunun en son delil ve vesika
sı da Stefani ajansının Bulgar me
t.alib.ine taalluk eden bir tebliği 
uıerındeki şu cümledir: 

-·- (DEV Allfl 3 ilneü sahifede) 

iki kadınla iki erkek 
ağır surette yaralandı 

Başı kesilen amele 
Mevludun elbiseleri ve 

katili bnlundu Büyükaere yolunda 4 kişinin ya
yaralanması ile neticelenen iki oto-
mobil kazası olmuştur. Merdivenköyli Cİ\'unnda .bulu-

Mecidiyeköyünden Büvükdere - nan ba•sız cesedin ba:;,.nın da tir 
ve gitmekte olan solör Hanıidin tarlaya gömülü olarak bulundu-
idaresindeki 2118 numaralı oto - t?unu haber vermiştik. 
ıınobl1, Maslaktan - ·euken aksi is- Diı.:.ı buralarda anıma Yaıcan 
tikametten gelen Talatın kullan- memurlar tarlada bir sepet içınde 
dıi(ı 1741 numaralı otomobil ile temizlik amelclcrinc nı:ı!ı s u' tl
çarpışmış!ır. bıse ve kasket bulmu<lardır. Ne -

Neticede bu son otomobil yol - tıcede maktulün Kadıköv temzılık 
cularından Karabet başındall...ilj(ır amelesindtn Mevlüt oldui!u veci
surette varalanmıs YC' her lkı ara- nayetin kıskançlıl;la işlendi}!i an

Jasılmı•tır. ba da ehemmiyetli surette hasara 
uiiramıştır. JS:atil veya katiller Mevlüdu kal-

Yine Mecidiye köyünden Bü _ ·bine bir bıçak sokuo iıldürdfrktrn 
yükdereye giden Etemin i<iare • sonra bilahare de basını vücuclün
sindeki 576 numaralı hususi otu- den ayırmak il·in kıtır kıtır kes -
mobil Maslak altında İbrahim~ aıt ... i•ler ve başla cesedi a~rı ayrı 
tarlaya devrilmiştir. eömmüşlerdır. 

Arabanın içinde bulunan iki Bu sabah katil Pldui(u anlasılan 
Jcadınl:ı Etem ehemmiyetli surette biri polısçe vakalanıp sor)!uy·a çe-
yaralanmışlardır. kılmistir. 

Akdenizde bir 
Türk şilebinin 

macerası 

fngilizlere kiralanan 
Anter is vapurunun 
süvarisi anlatıyor 

--- • - - - _ _ _ Dıi(er taraftan kesik bası inek-

incilizlcrc kiralanan •;apurla -
rımızdan 5o00 tonluk Antcris pet
rol ııcmisi 6 avdan uzur. }ıircn \'C 

hçy(-canla tcten b;r !-t v alıatten 

sonra limanımıza dOnrıc i't:' mu -
yaffak olmuştur. Gc:rj ~a;ıtanı B. 
Ekreım Savatın anlil11.ıi'Jnl· ,J!Öra, 
Anteris 9 kAnunuev. dd<• lima -
nımızdan hareket et.niş Ye Hayfa 
limanından müleadoit deıa'.ar cc
zayır . Oran ,.e :\1arsilvn :irr,tlnla -
rına "etrol taşımıştır. y:,,( bu su
retle 10 haziran cünü Cl'7. nyirden 
han·ket eden Anteri.ı. öide vakti 
J\lalt:ı ve Tolon tels11'eıjr,in bir -
biı'i arkasına su haL~J ı verdik le~ 
rini işilmistir: •••••••••••••••••••••••ll . lerıni otlatmakta olan Nazım is

minde küçuk bır coban bulmuştur. 

Bomba yağmuru bekliyen lngiltere 
Inqıltere)Je tevcıh olıınaıı hava 1 

akııılcırının .•iddcti cıiltı qeçtikçe 
artıyor ve hücıı mlara i~tirak eden 
1"Y1ıarelerin sa11ısı artıııor. 
1 Devamlı ve kesif hat;a hücum -
b~~ının Briıanııa adastııda yapa -
,;1 ece9i tahribatı ve bu i~ için 
la mkanların kııllanıaqa mecbur ka-
~a Zarı ı l . d d' .• tati.!nc uyyare enn a e ını ıs-

caı41;~cre istnaden çıkarmaiia 

1918 senesinde ispanya harple
rinde ve Pclonya lephesindeki 
harplerde elde edilen neticelere 
rıöre, 1ıavadan atılan bir ton bom
banın 19 ölii ce 52 yaralı vaptıqı 
vasati olarak tesbit olunmuştur. 
Vakıa Londra ve civarıııın hava 

müdafaası İspanya ve Polon)la şe
hirlerinden daha çok kıwı-etlidir. 
Fakat buna mukabil Alm;ıııların 

(DEVAllfl 3 iinc ıi sahifedd 

1 DEVAMI 3 •1ncü sahifede) 1 (DE\' AMI 3 üncü sahifede ) 

Bir Alman tahtelbahirinin 
batırdığı vapurun macerası 

Londra 4 (Hususi) - Bir Alman\ J!andası yaptıkları Ye memleke -
tahtelbahiri tarafından torpillenenl tin rahat ve huzurunu ihlale tc -
Arandor Star Transatlant;~ ııile •.ebbüs ettikleri icin Kanadaya 
1500 kadar Alman ve İtalyan var- sevkolunmakta idi. 
dı. Bunlar Nazi ve Faşist r,roı:ıa - Aldrr.an tahtelbah1ri bunu bil-

(Devamı ve diqer telgraflar 3 üncü sayfada) 

Almanya ve ltalya Suriye'ye 
mümessiller gönderiyor " 

sıyası 
Londra 4 (Hususi) - Suriyede 

karışıklıklar ı·ıktığı hakkındaki 
haberler teyit edilmemiştir. Suri
yedc··ki Fransız ordusu silahlarını 
bırakm1' ol maki~ bcrabcı . henüz 
terhis ıciilmiş dciiild ' r. Ru ordu 
da Visbadendeki Alman - Fransız 
mütareke komisyonunun verece~i 
kararlara gôre hareket c·decektir. 

Vaziyetin karars:zlt1rı ddayısile 
Suriyede derin bir endi<e hüküm 
sürmektedir. Çünkü bı.J!Ünkü 
Fransız hükümeti Suııve ve Lüb
nan halkına herhanei bır !t'minat 
verecek yazivette deRildiı . 
piğer taraftan Almanve ve ital

":a Beyruta ~ivasi miur,cssiller 
göndcrmeğe karar v~nnı>tir. Su
rivcnln vaziyeti eün e('~ · tik<.:e c
hemmivetini arttırmaktad:r . Mih
ver devletlerinın Surıvc·yi siyasi 
bir faalivet ve Propa~antla mer -
kezi haline 2etirmelJp c .. 1~ısmaları 
karsısında İnııilterenin J,ikavt ka-

(DEV AMI 3 üncü sahifede} 

Üç Vekilimiz bu 
sabak Ankara

dan geldi 
Öbür gün Üniversitede 
diploma tevzii merasimi 

yapılacak 
(Yazısı 3 ü11cii ıahifede) 

ÇERÇEVE 

Latinlerin sonu 
Bana ÖJle geliyor k i, litinle- Hani (E.ch)lt), (S<phoclc), 

rin sonu gelmeğe başlamıştır. (Eueripide) halkası, hani (Soc-
Latin ırkı, altın bir kupa için- rate), (Platon), (Aristote) ko-

de, :\lilfıddan bir iki "'" evvel hı ,.e bunların gömlek gomlck 
başla)'IP 19 uncu a~r1n son ları- elma!) nesilleri'! 
na kadar, hayalın güzel şara- Bütün bunları, temsil ettik-
bını i(ti ve bitird i. 1939 - 40 hi.. !eri madde •·e mana halinde bu-
diseleri bence, fatinlerin içtiği gün aradığınız ,·akit, haritada 
ha~·at şarabında artık tortu ta- ve haıatta ne bulabileceğiniz 
bakasına dayand ıklarını gös- malüm! .. 
teriyor. İşte bence, liıtinlcrin ı:itıigi 

h.al ve yaklaştığı encam! 
Bu ırkın, hem nıaglüp, hem Bana öyle geliyor ki, bundan 

gali p vaziyetle ayakta durabi- üç beş asır sonra şimdiki Fran-
lecek tak attan kesild iğ ine mi- sa ve İtalya, hayata bütün ta-
sa!. İngilizlerin yanında Fran - hnkl.üm kudretini elden çıkar-
51zlar \e Almanların yanında İ. mış, bii3iik varlıkların Cma • 
talyanlardır. niznıacı k ültiirüne köprü ol-

En ihtişamlı ırk yaşayışları- maktan ötürü hü\·i3·eti kalma-
nın, eserini tam nıanasile ver- mı~. birer turist ,-c tctkikci 
dikten sonra ne hale geldiğine meydanı, kiiçiik toprak parça-
ve bir daha kalkınamadığına, Jarından ibaret kalacaktır. 
eski Yunan şahit! Bana öyle gcli)·or ki, As) a, 

Nerede şim~ek burunlu een. içinden bir •BÜYÜK DOCU> 
giner Akbalılar, dudaklarından doğuruncıya kadar, garbın enıiı 
yollara altın ,·aldızlar serperek \'C id,resi, bilhassa Anglo-Sak-
şehfr şehir gezen ulvi (Ho- ıtbesi başta olarak Cerme~ 
mi're), nerede ukala (Hl'siode)? geçmi~tir. ' 
Hani incelerin incesi (Pindfıt!'l.. ••. - (Ha.saıı.4..., ıi 
Kitabeciler sultanı (Sinıoni.re'T. f · imz 1 mektuplar ı:ön-
şair, hakim, fazıl devlet adamı • . ok ımil'n, beni bir_ 
(Solon)? Beşinci Piti lsan ın gü- ~ .. (So... .··- ı:raf~ idar~~iihe-
zcl delikanlıları, Termopil'in !l ~~!''! ,gcJmeı;ıl\I rıca 
meçhul kahramanları, Asyad.. ~::"·-~ırJ:· ı. n. ugleYe kad&r 
gelen istilanın mefkure sahi- ııradlvııtır -
bi koç 11.dl«a!aacıtarı nerede! 'NECtJ' .,FAtlL 'KlSAKÜREK . .. ~ 
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m ..... m1ar' Sonra. eıa1ern kazandı ,Cemiyete yazılmıyan her 
ıse bundan Macarlara ne?. Bır PIWY , 
bır hisse çık~rmak, dtiı?ün, bav • esnaftan 100 lıra para 

yapmalk garip del{il mi?. Ya· 1 k 
hu. insan başka.>ını.n muvaffaki- cezası a ınaca 

, ıle utıunur mü?. Her kO\lJ.n Şehrimtodeki tekmil es113fın ce-
endi !ıacagından asılır miyetlerine kaydolurunaları ieap 

ÇOCl:KLARIN 

İDDiALARI 

ettiğıni ve bu husı.ıııtıt takibata ge
çileceğini yauıuı,1ık. 

Okuyucularımızın 

arzuları 
Okuyucularım yırzılaruna alaka 

ve teveccüh göstererek beni teşvik 
ve t.U.dir eden kıymeUi mektuplar 
göaderiyorlu. Bu mektupların he· 
men hepsinde de, üzerinde neş -
ri~·at ,·apLlması istenen bir ikj te
menni var. 

Mcmleketı.nin her tar .ıfın. d=aa 
»-tıia etmiş bulunan Franı;ız hu -
ktrınel., tıaktı kı, yapılacaı< ış \ro4<. 
artık ej'!lence)'C kur va.pına~a ka
rar \'erdi. Ajansların bıl.dirdıjtine 1 
l!Ore Fransız hükıimetı, dı.inyanm 
meşhur su şehirlerine, mesela Vic-1 
hv'ye ve saır yerlere taşınıyoc • 
mu~' Bu yaz günUııde su ve is\ir3:: 
hat birleri güzel olur. Fcansız hu· 
kfı:met erkanı rahatlarını, ağızla
rının tadını iyi biliyorlar Oh, kon
rorlu oteller. banvolar. e~lence -
ier Tevekkeli d~il. mai\lüp ol
mad:lar 

cTa.wicıeflciı.. refikırnizde bir 
ÇQCUk da 'bazı yazı deneıneleci neş· 
rediym. Bu ağocuk belx-k, boyuna 
b<l&una, vasına b,..ına bakmadan 
neler soylemı} or neler? .. Dıtha bir 
4ca ay evvel, bu QOCuıhın bırkaç 
yazısın bir vesıle ile, ta:Jııh emıee 

1 
rnzıfesın üı.errme almıt>trm. Zın
cirleme imla ve çumle hatı.lan 
diızuneler tutardı 

Yapılan son tetkıkler neti.cesın.. 
de ~arson, bakkal, berber. san -
dalcı. terzı, yorgancı, şdt-,rci, lo
kantacı. hamal, bahçl\·an, manav, 
sebze<:ı. sucu. me;;rubatı kiı uliveci 
ve .aire .ııibı muhtelıf işlerde ça
lısan esnaf , . ., m ustaodemlerden 
binlerce kisinin cemıyetlerine ka
yıtlı bulunmadıkları kuvvetle tah
mın olunmu,;tur 

Karilerimin arzu.luını derhal 
i.s'af etnıeğe çalıpyorum. Bunu 

j JAptnak, benim için bir "·azife 
· n zevk oluyor. Hem içinde ~·a -
~adığ-ımız ehrin kürük bir lıinı
ıt"letle düzeltilme ı ıntimkün bir 
noksanını ciderme~ vesile, hem 
de bir(ok btanbullu heın~rinin 
arzusunu )erine getirmi~ oluyo -
ruıu. 

Galiba. düm·a. hep bu ra1ıathk, 
koPfor uğruna bu hale geliyor! 

Nl'TUKLARIN 

GARA!'Tisi. 'DE 

Bır havadısc göre de. Roımanva. 
Fransa ve İngihz garantısındcn fe-j 
ra,?at ediyormuş! İngilız garantisi 
ıçın sozüm yok amma, Fransız ga-, 
rantlsınden feraııat etmese &am:i 
ne oiacak?. Zavallı Fran.~a. kendı 

1 
vatanında" silahlarından bile fe
raııat etti. 

Hakikaten. RtJmanyanın, hiıla 
Fransız garantisi altında bulun • 
ııusı şıktır. Huku"i vaziyet; na51l 

llederler, bılmi:vorum. 
Galıba şimdi, Romanya. sadece 

M <'er, delikanlı ııe çabuk ııe • 
l~ı,'. Sımdı· •Edeb~at artıık 
öbneıfo mahküımduı'• serlev'İıalı, 
mütlıış iddialı ya'1lar vazı1"<>r' Bu 
çocuı::a ~re, hatta btitiın ~zel 
san'atların artıilı: dtin ·ada esamisı ı 
okunmamalıdır. Korktll'rlı doilru-
su ı Bt.. gidişle, ede*>rvat hakıkaten 
ölmt>~e mahklmı .. Çunl<ü. baksa • 
n<Za, mektep çocuklan dai-.i. artık 
taf dınlemek deı'(il, liı.f J.Jııleı:ıııek 
he'\·esınde! 

GARİP KUŞU .• 

YUVASI! 

General de Gaulle'in Londradan B<ııtünlerde belediyemizin işi 
radvo ile söylediği nutukların ga- iş yıne!. Allatı razı olsun, emen 1 
rantısinde bulunuyor' eıin aşırı yagmur yağıyor, sokak· 
i(,'Ki YJ\SAGI lar sulanıyor, yıkanıyor, lemızle

nıvor! Yağmur olmasaydı, halımiz 
VE MACARİSTAS mce olurdu? istanbulun bü~ün bu 

Macaristan.da içki yasak edil • tozlu topraklı sokaklarını sulanıağa 
mış' Hudutlarda bır iki çat pat ol· can mı dayanır?. Garip ku.sun yu· 
du Bu çat patlann sar!ı-Oşluitu ile,, ,.a,ını Allah yaparmı,•. İstanbul 

Bu suretle bunların say:sının ce
miyetlerde mukayyet esnaf yekü.. 
nunun 1 mi.>lı fazla olduğu da 
anla;,ılrnaktadır. 

E,,ııaf cemiyetkri m~terek bü
roı;u her esnaf ,.e mustahdemınin 
behemehal cemi,'etlerıne 1<aydo • 
luıunas;nı temın etmek hususun
da vıliiyet makaım ıle tema.>larda 
bulunmaktadıı· 

İttihaz olunan vcnı bı, kara.r 
mucibince her em'ar cemi~· ete kay
d.olunmıya meebur tutulacaktır, 

Henüz cemiyf'tlerine vuı.hnanı.ı.ş 
olan esnaf <çin de mu.ayyen bir 
müddet verila:ektır. 

Bu muııdet zarfında da kayıtla
rını yaptınruyanlardan 5 liradan 
100 liraya kadar para cezası alı • 
nacaktıc. 

Vilayet makamı yakıooa bu hu. 
susta polis teşkilıitma enı" \'ere
rek her esnaftan cemı vet cuı<lanı 
istenmesini bıldire<:ektir 

Aynca ~azeteler ve dı,i(er vası
talarla da bu mecbw-ıret ilan olu· 
nacaktır. 

---oo---
artık iç'ki içmekten \'az ı?<'çı}-or • da bir ııarıp nesnedi•:. U<;SU<!', bu~ Şirketihayriye vapurla• 
!arsa. diyece'k yok! Fakat, Maca· caku bir harabezar: Neresını gu- d k• • d•h 
ristan, daha ziyade Nazilerin mu· ı zelk tirecek.,ınız. neresını şirın • rıD a l iZ l am 
vaffa.kıvetile sarlıo olmusa ben • Js'ştıre<'eksınız?. Bu sabartan itibarrn Ş•rl<eli -
zıyor Fakat, bu sarho luğa aldan· AHMET RAUF havrıyenın leni yaz tarifesının tat· 
==:::::::::;==:=:=:=:=:=:=:=::::==:::=:=:=:=:=:=:::::=::==i bık olunmasıııa ba l.aıı.lm~tır. Di· 

1 \ 
ğer taraftan bilhassa sabahlarl Bo-

Avrupa Harbinin Yeni Meseleleri j!azıçınden lstanbula \'e ak mları 
lstanbuldaıı Bol:a.ziçine hareket e-

----------------------·----- den \•apurlarda fazla ızdıham ol-

Bir gün sulh naaıl olabilir? 
Avrupa harbının bu vük ;nese- ı 

lcrmden -Oırı de bır gün ,ulhun na
sıl tesis edileeeğı dır. Daha har • 
bın kat'i nctiecsi belli ohnaıdan 

land:ıımadan aı;ı! mevıua gelanek 
laz'!tl · H rp nıısınde bugun ln-

duğu, bu yiızden halk:n oturacak 
yer bulamad~ı hakkında yapılan 
muracaatlar üzerme Sırlı.etihayri. 
yenın genç işletme müdürü İshak 
vaziyetı tetkik etmış ve yeni tari· 
re ile seferler çoğaltılını. <'lmakla 
berabcc vine tek bir yolcunıın bı· 
le rahatsız olmaması ~ın ıcap edeıı 
teclbırlerın itııbazını karıt•laştır-
nu:;tır. 

Okuyucu nıcktuplaruun satırla
rını gazetede, bu ~!erle utrasan 
arkadaııJ.arın ..azarı dikkatine ko. 
yarak, şikalyet \·e teınenni1erin 
yazıldığı diğer ~Utunlarda istenen 
ınt'SeleleH dair neşriyat yaıııl -
masını temın edi\.·orum. 

E.1imde iki mektup var. Bu oku
~·ucularım, bu iki rue\-zuun da 
hizzat tarafımdan \'e bu slitun -
da yazılrnasuıı istiyorlar. Hak -
kımda pek ııazik "" mültefit d&Y· 
ranan bu iki kariinıio sözünü kı. 
raınadım. ~ · e tle olsa, insanı-,:. faz
la takdir ve illilat karşısında yn
mu~uyeruz. Oaun için mazur gö
rün. 

Birine isi ~u: 
Rad~·o makine i alan vatandaş, 

yıllık abone bedeli olan 10 lirayı 
def'aten tediye etmek ıneclınri -
)'·etindedir. Bu paranın iki \'C.) a Ü(' 

taksitle tahsili ınüın"-linse, alika
dar dairenin, \·ataııda~lara karşı 
bu kolaylı:?ı göstel"ıuc~ini rica e-
derinı. Orta halli, ntiilf'\·azi. bir va. 
(andaş, bir radyo ınakinesi alınca, 
esaı.;tn mü.hinı bir mali ~·ük altında-
dır. 1\lakint\Yİ ~alı tırınak iç-in a -
bone bedeli olan on liıauın da der
hal ödenın"i lazım geliyor. 

ikincisi ~u: 
Ilali~te, Yl'mi~ 'apur iskelesi ta

mir ediliyor. Burft ı zaten çok ha
rap bir halde idi. Faka!, !aınire baş
lanmakla bu iskeleden gidip ge -
lenl~r dalıa perişan bir hale düs • 
nıüşlel' .. Taınir ırasında bu ~t.k;n • 
tıya katlanınak zaruridir, diye ~ 

ceksiniz. Ben görmedim, fakat, şi
luiyet eden olı.uyucularınuıı ifade
sine nazaran, bu iskelenin taıniri 
çok ağlr ve «ev k gidiyorınuş. 
Bu i~e de kim J..arışı)orsa, hu ta· 
mirat faslını eli çobuk Vl' titiz a
daınlara havale etmesini rica e -
deceğim. 

Bugünlük bu kadar. 

ihtikar 
vak'aları --
Yarım kilodan aşağı 

satışlarda da fiat yük- · 
seltenler yakalanıyor 
Bır ve yartm kilodan aşağı sa -

tıslarda da yüksek fiat istenildi • 
ği. takdirde de ilıtikiır vak'ası ad
dedilcccii'i anla<;ılmıştır. 

Ezcümle fiat ve müral<ııbe ko
misvonu A~yos i.sımınde bir nal· 
buru Fatihdeki dükkanında çivi 
ihhkarı vaomak sucile asliye 6 ıncı 
ceza mahkemesi ne vermistir 
İddiava "öre Al!OOVOS bir mili;- 1 

terıye kilosu 45 kurustan 250 g.ram \ 
çivi satmıstır. Müsteıi de bu fıatı 

•. .• 1 
fatıis "ördüuünden bır cumın me;-
hul vaptırmıs ve Aeopyosu mah -
kemeve sevketmh;tır. 

Dün mevkufen muhakemesi va
pılan A"anvos, çivi fiatının 27 ku
ruşla 32 kurus arasında mütehav
vil olınasına raP.men 45 kurusa sa-
lış yapmasında ihtikar mevzuu 
·bahsolamıvacağın söylemi$ ve de
miştir ki: 

• Ben 'küçük esnaflın, beş ku-
rusluk . .ııı kuru,luk cıvi satarı~: j 
dökülür, czık. rar-ık. sakal çıvı 
çtkar. bunları atarım, tartı farkı 
olur: 'bütün bunlar benim çıviyi 
paha ucu• satmama miınidır E • 
ğer. bet; on okka civı saL<am o za· 
man aldığım fiata birkac kuruş 
zammeder, 35 kurusa filiil' sala -
nm, fakat böyle vilz <!Tam, iki yüz 
ı?r m satışlarda malivet daima 
yükselir.• 

Muha'ıı:emc, Ticaret müdürlü • 
"1.inden çivı fıatlarının sorulması 
ve bu satıscla ihtikar olup ölımadı
ğının tesbitı için b..,;ka güne bı -
rakılmıştır. 
. Dıger taraftan Yako BC'h r ve 
Abdullah iomindeKi dı~er iki cı· 
vi ihtikarı maznunu ha'.-.;:.ı.daki 
tahkikat e\Takırun noksarı <'.c:u -
ıro g,irillmuş ve buniar fıa, mu
rakcbc komısvon•ma ıdc olurı • 
mustur. 

----0<> 
• 

Silivride yaptırılacak 
mektepler 

Sili\•ri kazası d•hılınrle bu ders 
y!lı içinde 8 köy okulu ın;;ası ka
rarlaı;tırılffiJ.'ilır. Bunların bır kıs
mı mezkür kaza halkı tarafından 
ırı:;a olunacaktır. Maarif Vekaleti 
inşa masrafına yardım olmak üze
re icap eder tahsısatt dun ,;in • 
demıL.,1ıc Diıter taraftan Silivri 
kazası merkezi dahilinde biı· ilk 
yatı okulu inşası da dlin m[iteahbi
de ihale olunmu,;tur. ---

ulhtcn bahs •mıık ımevsirıısiz ı?ı· 

bı ıtL>riilmeıneli. Harp bır vasıta, 
kavı?adan sonra ban ıklıı?a ;:btü • 1 

ren bir yol olctu~una ~öre müstaık-ı 
bel ulhun ne olacagı. milletlerın ! 
muna:sebatı ne sıurelle tesis edile
ceı:ı b~n dunya ütefekkirle • ı 
rını en zivade meşgul eden bir 
ınc\-zudur. Geçen Avrupa harbınin 
ııeb,,plerini. onu hazırlıvan anul • 
ler.n ne oldu~unu virrnı şu kadar 

ı::1' tcre ile mıhver de\'ictlcrı kaldı. 
İngiltercnin dô~esindel< ı ııa -
ye~ ı ara t;rıtkcn Velıs bunun mıl
letlerilı hakimr;etı "lie hurrryelt ol
duı?unu tekrarlıyor. Ancak böyle 
bır ga• c ile İlll'!iliZ ırullctinın tıa· 
raretlenerek harekettode devam 
edecei!ini anlatıyor. Dünyada da· 
ha iyı bıc istikbalden uınidi lı.eı;. 

memelı. Bırbırıne cografva itiba
rile en uzak ımemleketler bugun
kti vesart ıle akıllara durgunluk 
verecek kadar yakla.,nı$ilr Yarlllll 
asır evvel buna ilıımal verılemez- 1 
di. Fakat bu,ııun btı artık bır em
rivakidır. Yalnız lıuıRtin ,çın ı.ztı· 
rap veren ke yf ı yet u oluvoc; in· 
~an ze,k.l..;ın ı n lıul.mai\a muvaffak 
ı0lduııu ruce nımeller taht ;p va
sıtası olaraık lı.ullanıl:malrtadır. O
nun ıçııı bu harp :ımdiye kadar 
tarihde ~ruLmemış bır baıık.alık 

arzcdı.'f'Oı Fakat ını;anlııl'tn k.tık· 
balındeıı ümıdı kesmek hiç caız 
ci<-;!ıl. 

Yüksek tahsil kampı 
Beyazıtta kurulacak 
Ünivt.." ite ve yük.sek tahsil 

_____ ..._R,...E..;S;..A_T._FE~vz....._ı Tramvay vatmanlanna 

nedenberi türlü türlü yazdılar. 
Daha da bahis bitımeı:ni<tir. Sim • 
dlkı harbi de esaslı bıri<aç !Ol<rın 
mıkıodelesi olduihınu ıleri sürertt< 
tar:! etmek istiyenler var. Ne olıur-ı 
ı:a olsun dünyada milletlerın mu
nasebatını ııek eskı zamanlardan 
ben iki türlü .ııörenler ııelmlş: Çok 
nıkbın olarak bir gün insanların 
ivı geçinmek surelile dilnyan cen· 
ııel haline ,getircbıloceklerıni dti
gunenlen bir; insanların blrbırle
rıle didişmekten vaz geçmiyecek· 
lcrıni ileri sürerek bunun aksini 
d~ hulyava ka1}ılmırk oldu
~u söylıyenler ıki. 

Bııtıun bunların mtinaıkaşasına 
!uzum yok. Böyle bir mtinaka a 
buının mevsiımsız sayılacaktır. Fa
kat mevsi.m.;iz olml\·an ci:het ola· 
rak şu var: Bu harp kendıne mah· 
sus bir hal arzediyor. Eski kav'l?a-] 
).ara bcnzemi\"<>r. Ovle ki bunu şu 
vcva bu vakit ı?ekneden eV\'el bı
tırmek hiç kimSenin elinde d"ğıl, 
Fransanın en taruıunşı devlet a -
damlarından Kayyo. memleketi 
bır felakete uiıramadan e•·vel va
zıveti tahlil ederken bu harbin 
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canavar düdüğü 
daha konuyor 

Hava !ehlikesinı '"' .. ı.arm ;,,are
tini •·ermek üzere şehr:rnız•n muh
tc!ıf semtlerine knnulan canavar 
duduklerinın gayrıkafı kuvvette 
olııugu son tecrübe ile anlaşılmış 
olduğundan viliıyettekı oa.;ıf mu
alaa komisyonu yeniden 80 düdü.k 
satın al nm.ısını kararlaşt.rm.14tır. 

Bu duduklerden 4-0 ı ilk partıde 
satm alınacakt.r. 

Yeni düdukler de muhıclif ka.. 
zalara tevzı olunacaktır. 

mekteplerı askerlık karm>ının Pen
diktc kurulmasından vaz (eçihüş
tir. 
Kampın 1 inci devresi Üniversi

te bahçesinde ve nehari olarak 
tesıs cdilcoeektir. Mezkür devreye 
aVln 5 inci cuma günü ba<>lanıla
caktır. 

-<>--
Bir yatılı okul 
lağvediliyor 

L.tanbul vilayeti dahılindeki ley
li köy mekteplerinden Kurf alı kö
yü okulunun lağvolunması karar
Iaştırılmw;tır. Bunun yerıne Kar· 
tal kazasının Samandıra nahıye 
markrziııde bir leyli koy okulu a· 
çılacaktır. 

Fenni sütçülük için 
kurslar açılıyor 

Ziraat Vekiıleti, memleketimi • 
zın sütçülük ve hayvancılık bakı· 
mından ehemmiyetli olan mınta
kalarmda fenni usull.:rle <Ü tçü _ 
lük, yağcılık ve peynircilik için 
kurslar açılmasını kararlaştırmış· 
tır. Bu kurslarda mütehası.ıslar 
köylü ve süt müstahsillerıne icap 
eden malümatı verecekler ve tat
bik.at da yaptıracaklardır. 

Bu cümleden olmak tizere Ha. 
tayda da bir kurs açılması için 
ziraat mütehassı.slarından Şükrü 
Çağlar ile ziraat mühendi<i Hik
met Günerln Hataya gönderilme
leri kararla:;tırılanışlır. 

yeni elbise 
Şehrııniz itfaiye efrat \•e müs. 

tahdemleri (ibi tramvay biletcisı, 
vatman, kontrolör ve plantörlerle 
tramvay, elektrik \'e tünel idare
sinin diger müstahcemlerine de 
yeni elbise verilmesi kararlaştı· 
rılm~tır. 

Bunun için belediyece ayın 16 
ıncı günü 1130 tane katı yaka
lı elbise (ceket ve yelek), 730 
tane yarım astarlı palto, 1230 şap
ka, 100 Kruaze elbise ve 100 pan
talon diktirile<:ektir. 

Belediyece icap eden lmma;;ları 
kii.ınilen yerli-cinslerden ai.ınnıs ve 
yalnız dikme masrafı olarak 7351 
lira lahsi.sat ayrılmıştır. 

r - "' 1 Avrupa Harbinin içinden DDD 1 
~·~--------_,·------------------------------~J Paris darphanesi 

Paisin Almanlar tarafından ış
aaJinden sonra. Paris müzelerin -
dekı tarlhi eserlerın Almanv<wa 
nakledilip edılmıye<:ei(ı bir .;ul 
menuu teşkil etm .. ktedır Fran • 
saların bu mi.ı:ı:e!erdeki en kıvmet
lı eserleri saklam1" veyahut hariç 
menılelı:etlere göndnru.; oldukları 
tahmin edılebilir. Aoca'k müzeler· 
de-ki birrok k.ıymetlı eserler )ine 
··<'t·!ı verinde durmaktad;r. Alman· 
!arın bu eserlere dokunacakları 

pek zanncdilmemelttcdır. Belki 
saklanamamış olan miıstesna kıv· 
mette eserleri Bcrlınc ııöturecek· 
lerdır. 

Kızıl haç 
Kızılbac cemivetı rıeçen, umu· 

mi harpte. Fransız ordusu sıhhiye 
te.,kilatı ile birlikte çalı.şmıstı. 

'\Fransız mebusan binası 
Şi.rndı Almanlar tarafmdan lca· 

rar~iıh ittihaz olunan •Burbon sa· 
rarı• ,,,ani Fransız milli mecli::ii 

binası Parisin ı?öbeıiinde koca -
rnan bir bina, adeta bır ·ehirdir. 

Cemiyetin kendi vesaiti ile açtı~ 
hastanelerde sivil ve aske~ h&sta 
ve ,·aralıların tedavisi icin 7G,OGO 
vatak vardı. Bütün cephelerde ı!k 
y.ardım yerleri tesis etmısti. İkm· 
rı halta biı·ind hatlarda Kızılhaç 
memurları, hasta bilkıcıları, düş-
manın kur•un vailttnuru altında ya
raUarı topluyorlardı. 

1914 al'!ustosunda, simdiki g;bi 
hasta nakline mahsus olömobil • 
!er yoktu. Hastalar, yaralılar kam
vonlarla naklolunuyordu. Parısin 

Son Fransız milli meclisinde 14 

;iyasi l!rU" vardn. Bu ııru., -
ların her birinin istirahat oalonla· 
n, ictima salonları a}Tı ayrı 
idi. •Klber salonu• Büvük bir 
rusıf daire seklindedir. Umwni 
irti.malara mahsus salonunda 400 
kisi rahat rahat oturabilir. Bun -
lardan baska, grup şeflerinin, na· 
zırların ictimatna mahsus salon • 
\ar da vardır. 

POLİS 
YI: 

MAHKEMELER 
[i·l~1:l·l!i aw] 

. 
16 yaşındaki 
sabıkalı hır&ız 
genç kızlar ! 
Bakırköyünde geçenlerde vukua 

geldiğini haber verdiğimız garip 
bir hırsızlık hadisesinin muha -
kemesi dün Sultanahmet ~l üncü 
sulh ceıa mahkemesınde netice
lendirilrnıştir. Davanın suçıuları 
Hikmet ve Fevziye isıınlerinde 16 
yaşında temiz kıyafetli iki genç 
kızla Hanife ve Ziliha adlarında 
ikı genç kadındır. ç 
çBunlar Bakırköyüne g·derek 
Mada.m Kokoni ve Kirkorun tu
hafiye, attariye dükkanına mili;
terı sıfa!il<' girmişler ve ikisi dük.. 
kan sahiplerini mal göstermeğe, 
pazarlığa tutarken dıger :kisı de 
esasen dar olan dükkanın rafla
rıııdaki mu,iıteli! eşyayı gizlice 
çalmaga baslamışlardı. 

Bu esnada Ziliha hem mal bakı
yormuş gibı yapmış ve hem de a
rasıra sı:ıkağ'a göz alarak başka 
musleri gelip gelır.edıtinı oğren
me,iıe koyulmw;tur. 

Nihayet iki genç kızla iki ka
dın pazarlıkta uyusamam:ş ,::ıbi 
yaparak dükkandan çıkmı.ıılar, fa
kat hakikatte dük'<~ndaıı 7 tane 
ıer.sc erkek gomlegi, tül':ıent ve 
ayakkabı ile saircri gizlice al. 
mıslarjir. 

Dükkün sahipleri biraz sonra ı
şin farkına varrru<lar ve bu temiz 
kıyafetli kadınları otobüs" biner
ken vakalatmışlardır. 

Uzakşark "Monreo 
kaydesi,, 

y...,., AHMET ştlKR(} ESME& 

Avrupa devletleri arasındaki 
1914 harbi, japonyaya dünya mu
\•azenesinde •büyük devlet. vazi· 
)·etini temin ettiği gi..bi, 1939 harbi 
de Uzak Şarkta Avrupa de•letle
rine ve İıaUa Amerikaya ait alaka 
n menfaatlerin tasfiyesi gibi bir 
netice verecektir. Binaenal..,.yh iki 
büyük cihan harbinden en az fe
dakarlıkla en çok kazançlı ~ıkatak 
olan devlet japonya olacaktır. 

Hakikatte Uzak Şarkta japon 
yadan ba ·ka alaka ve ıneııfaatleı-. 
olan devletler üç zümredir. 

Sovyetler Birliği, Amerika ve 
Avrupa devletleri. Fakat Sovyet· 
ler Birliğinin al.tka ve ıucn{aat -
leri. Anupa de,·letlerile Ameri
kanuı alikalarına bcnLemez. Sov
yetler Birliği, bir Avrupa devleti 
olduğu kadar ,.e halta ondan da 
ziyade biT Asya kıt'ası devletidir. 
Sev ·etler İttihadının Uzak Şark
taki alakaları, Avrupa devletle • 
rile Amcrikannt alib;aları gibi, 
müstemlekeci devlet alaka" deği~ 
jaııonya kadar Uzak ~arkın ~·erlisi 
olan bir devlet olmaktan doğar. 
('aı·lık Rus)·ası, Karadenize ve 
Baltık denizine çıkmazdan evvel, 
\.'zak Sark!a denizlere cık•nı~ ,.e 
o sahillerde linıanlar kurmustu. 
llö~·le )·erli. olan bir ala.kanın tas. 
fiycsi müıukün değildir. Bı: takını 
arızi sebeplerle 1920 seı:clerile 
1930 !\eneleri arasında gl'rilemiş 
olsa dahi, bu ınenfaatlerih. crgcç 
On plilna geçnıesi tabiidir ve bir 
kar •ene evvel çıkan Çaııku!enk Müşteri kılıgındaki kadınlar bu 

malların K<'ndilenne ait uldl!kla· 
rını her ne kadar ma'ıke'.lledc de 
ısrarla ıddia etmişlerse de polisten 
gelen sabıka evrakı okunuııca id· 
dialarınin yersızligi anlaşı!ınıştır. 

t hi.disesi, Sovyetlerc di~ geçire:ıni
yeccklerini japonlara anlalntıştır. 

Çünku Polis tahkikatın-.ı ~öre 
henı,, 16 şar ı aşlarında .ılım Hik
met ve F<'' ziı e ıle dığeı ikı kad n 
miı t •r kıl:;.> nda hırs.zhk .vnP -
mavı keı dderine san'at _t."Cfin~iş. 
lcr ve sımdiyc kada • Mahmutp a, 
kapalıçar~ı gibi yerlerde d_ muh· 
telif dtikkznlarda ış iısttinde ya· 
kalaıım şiardır. 

Bunlar hapish;rneden çıkalı az 
bir' zamaıı oldu~u halde \ine ra
hat durmamışlar, ancak lstanbul 
semtinde tanındıklarını du üne -
rek civar yerlerde marifetlerini 
tecrübe elmey i tasarlamı~lardır. 

Fakat Bakı.rköytiııde de ) aka • 
lanm.slardu-. Bu ndıce uzerinc 
mahkeme dordı.inün de m~hkü -
miyetine karar vermış ,.e F'evzıye 
ile Hikmeti yaşları ve sabıkalarını 
nazan dikkate alarak 5 er ay hap. 
se, Hanıfeyi 3 ay, Zilihayı da 5 ay 
haµ.<e mahküm etmi0lir. 

Üsküdar tramvay 
şirketinde toplantı 
Üsküdar - Kadıköv ve ha,•aıisi 

l;ıalk tramvaylarj, anonim şirkdi 
heyetı umumh·esı bueün öğlrdcn 
sonra fevkaliııde olarak toplarıanak
tad:ır. Bu toplantıda sirketin be • 
lediyeye satılması ve tasfiyesı işi 

görüşülecektir. 
Dıi(er taraftan dün ŞC'lıir m<'~· 

!isi !evkala.de olarak toplanmıs 
ve şirketın salın alınma.>ı yahu: 
tasfivesi hususunda beledive reis
Jii'ine salahiyet vermiştıı. Şirke • 
tin 1.5 mllyon lira semni yesı ve 
buna mukabil de halen l milyon 
483 bin lira borcu vardır -Kağıt üzerinde kalan 

resmi tiatlar 
Fiat murakabe komisyonunun 

limon !iatlarını 100 para ve 3 kuruş 
üzerinden tesbit etmesine rağmen 
yine ekser yerlerde bakkal ve 
manavların 5 kuruş üzerinden sa
tışa devam ettikleri ve buııı. sebep 
olarak da kendilerinin limonları 
fıat tesbitinden evvel ald:klarını 
ileri sürdükleri ı:(jrülmüştlır. 

Diğer taraftan Aaui>a de,lc!le
rilc Anıerikanuı alika ve nıeafa
aılcri kolaı ca tasfiye edilebilir ve 
şiıııdi de japonyanın hu i~lt• ıııeş
gul olduğu ı:örüliiJor. i\lalıınıdur 
ki ı-\nıcı-ikanın alolkası ıı·itipin ada
laril~ Cin etrafında toplanmakta
dır. lJ uncu asrın sonunda İı.;pan. 
~ n ile yaptıkları nıuharehc neti
cesinde ellerine ı:eçeu bu Fıliııin 
adalarının 111uhafazosı 1 Antl·rika· 
lılar İ(İn ı:ittik~·c zorlaşnıaktadır. 
Esasen bö.'1e t:zak Şarkta miistem 
leke sahibi olmak hi~ bir zaman 
Amerikalıların si,Ya:,İ t>rogranıları 
içine girmi · bir fil;ir değildi, A • 
merikalılar, istenıediJ;,lcri halde 

ı··iliı>in adalarını, bir gün kolJarı
uın arasında buldular \"C o zaınan
danbcri de ne '.\ apacaklarını ııck 
bilenıiyorlar. Bununla ber.ıhc-r ja. 
pon)a tarafından tehdit edildikçe 
bu adaların müdafaası Anır'1ka ı· 
ç-in bir seref ve haysiyet n1cselesi 
halini alır. Faka! daha ne kadar 
zaıuan?. 

filhakika bugünkü sartlar al
tınıLo İngiltere ile lngiltercuiıı U· 
zak ~akta himaye elliği alakaları 
yıkm•lı. daha kolaydır. japonlar, 
Çin 5ahillerini taınan•ile i~galleri 
altına almıslardır. Fransa harpten 
çekildikten •onra Hindiçini ıuiis· 
temlekesini i:;gale baslaml'!larılır. 
Şimdi de İugilterenin Uongkoug' 
mü,,temlek&ioe kar ·ı bıtrckete geç 
mek üzeredirler. Verilen haber -
!ere göre, iıwilizler, böyle bir ib.. 
!imale karsı hazırlaoı:vorlar. Hat· 
la bu müstemlekedeki İnır;iliz nü· 
fusunu Filipin adaların& nllklet -
mişlerdir. 

japon Hariciye Vekili Auta ge
çen ı:ün 5ÖJ !ediği bir nutukta ja
ponyanın Uzak Şarktaki hedefini 
a(ık olarak izah etmistir: Arita, 
Uzak ~arkın japou hege.Jtonyası 
altına alınmasına c Uzk srk lonro<> 
kaydesi. adını vermekt~dir. Bfö·le 
bir nizama göre, bari~ten bic ·bir 
büyük devlet ahayat saha>t• adını 
verdiı:i Uzak Şark ııuntakasına 
müdahale edemiyecektir ve tabii 
buranın nizamından japoııyu naes .. 

Diğer taraftan italyadan yeni 
gelen limonlar:n pahalıya :nal ol· 
dukları ı;irüldtiğünden km\.lsyon; ı 
limon fiatlarım ve a\'Ill müşabih 
sebep yüzlınden de çivi liallarını 
yeniden yükseltmeyi kar,;l~tır· 
mu;tu. Bu suretle resmi fıatların 
kıii!ıt üzerinde kaınıa..ı önl ioITıl.S 
olacaktu. 

ul olacaktır. Eğer Avrupa harbi 
tnar~a, japonyannı, Avrupa de\·
letlerinc ve hatta' Ameri!..;,ıya aif 
menfaatleri tasfiye ehnejie mu
vallak olması mümkündiır. Esa· 
sen bu alakalar bir takını mali ve 
ticari konıbiııezoulardır ki karlı 
olmaktan çıkmca mevcudiyetleri
nin hikmeti de ortadan kalkar. Fa
ka! japon~·a bu alakalarııı tasfiye.. 
~ile Birle~ik Aınerikarun :yeni 
kıt'ada kurduğu hakimiyeti, Uzak 
Şarkla tesis elmiş olmaz. Bir defa 
tasfiJ esi tok zor ve hattiı ınıkiın
>tZ olan Sovyct aliika ~e mrnfoat-

lKüÇÜK HABERLERi 
leri ,·ardır. Sonra Çinin kc.ıdisi ge
lir. japonya on senedenben Çinle 
uii;ras>naktadır. Fakat bu geniş 

Ge,enlcrc!e denız bayramı oldu. 
Gere$lnde !ıır de suvort ve <i· 
ııafeı t•erildi. Ban arkadaşlar me
ra ım,11 bu. 11ıasraflı tarafına itiTa.;: 
ettııcr. Bu zamanda, zi11afetler ıçın 
para harcanır mı. dedıler. Bu ar· 
kadailara lıak•-ızdırlar, demuıecc
(iız. 

Bu arada Paris darphanesini de 
hatırlamak liızımdır. Bu darphane 
valnız rara basma~ e.ümüş ve al
tın rnada~va1ar cia Yanar Ge<.'f'n u
mum harotc muzaffer ordular ef· 
radına tevzi edılen rrulvonlarca 
madah•a burada bi!Sılanı:t'tı. 

bü ••uk mal'!azalarınııı kanı \'Onları 
m ... :adere edil.rr.cs ve bu ise hasro
lunmustu Harbin sonlarına doğru 
hususi otomobiller vaıııl:dı. Şimdi, 

Burbon saravında. hava, maliye, 
* Beylerh<'Yin<le Abdullaiıağa 

caddesinde oturan ve Üsküdar 
traınvav depQSunda çalışan 26 ya· 
şında Osman elektrik ccr .. yanına 
kapılarak dün ölmü~tür. 

memleketin içine dalmış <,ıkamı
~:or. Çinin mukavcnıetini kırn1a .. 
dıkca da • Ionroe kaydesi kurmak
tan bahsedilemez. Şu halde japou· 
ya, birinci dünya harbinden hti
fade tcnıiıı ettiği gibi, ikinci dün
ya harbinden de büyük menfaat• 
ler teıııiıı edccekoe de Uzalı. Şarki• 
bir i\lonroe kaydesi kurabileceği 
bugün henüz (Ok şüphelidir, 

mıs olan on doiı. ... 'Zuncu asırda Av
rupa medeni\·etınde en muhım ro
li.ı oynıyan altın ;]muştu. Du va
nı~. ışlcnmıyen verlen b·ı "'"re'. 
ışlenmiş, Cenubi Amerıkaoa , U
uıı<şarl<a <kadar A\Tupa .. crrrayesi 
vavımuş. yerleşırişt Fakat o za
mandanberi do.:nya ç Mğı;•i. 
M una:kaş:ı edilinıYen şey kalmadı. 
Mı:sela bu'l!;tin Uzak arlctıı İı'ıtilıı, 
Fransız ve ikan fur.ına 
karşı Jap0nya hareı<e cdir. Av -
ruoa kaıt'asmda Fransanın .illa>: • 
l•"•bıyetı üzerine Jaıxfnlar Hindiçi
nı Yazrvelindcn ısııfade emel:ne 
dı.ıştuler ve daha bu ıııbi mısalleri 
w.y;mak mümkun. Fakat batısi dal· 

Biz, biT başka misııl 6Ö1Jlıııe • 
ceınz. Bir qazete haber ı•en1JOr: 
Bcledıyenin in-azım işleri teşki· 

lıitı. tş fazlalığı dolııı;ı.nle takviye 
ve tetsı edılmış. Bu zama11da le· 
vazım ıeskiUitmda içın çok olma· 
sına aklımız emıiııor. Bız de bu 
/iizuli masrafa dokuumak istedılc. 
Doyru degıl mı' 

8011.BAN CEVAT 

Paris d.arnhane;i l'nl de bina
olunınustur, Ses salondan mürek· 
~co bır de müzesı vard:r. 

Müzede; oara dar'bı icin kulla· 
rulan makineler, her devre ve her 
devlete ait para ve madal va kollek· 
s:ivonlan teshir olunmaktadır 

En role dik.kati ceken .Napolvon 
salonu> dur. Burada Na,pclyon 
dovrıne aıt "aralar, mad'1.yalar, 
.vand.um •ütuou• nun kücii.k bir 

valnız varalı nakli için değil, acil 
amdıvatların icrası için de hususi 
otoınobiller vardır. Bunların ice-
risi modern bir hastanenin ameli· 
yat odasına be01.er. 

modeli vardır. Son z:ınıana kadaı: 
müzenin, valnı l!iİmtis para dar -
beden atelyeleri l(öriilebilirdi. Bu 
atelvelerde 23 makine vardı. Ve 
ımüt=adiyen işlerdi. Simdi bu 
:Darul edeki külçeler acaba. .ıı.e 
oldu? 

ıbahrive, harici\-e, hacbivc iliıh ... 
ıkomisvonlarının toplanmasına 

.ınalısus 40 dan faı!.a salon mev -
cuttur. Büyük ve zengin bir kü -
t.üohane, POSia bürosu, lokanta, tU.. 
tüncü dükkanı da vardır. 

Sara vın bir kösesinde .50 den 
fazla büro vardır. Burada, mec • 
lisin idareşıne mern ur 200 katip 
çalışırdı. 

Me<:lis reisinin ikametine mah
sus daire binanın öbür köşesin -
dedir. Bürbon &araymda telsiz ve 
matbaa mernurlannın da husı.ıai 
'aıreleri vardı. 

* Or.ııa isminde bir kadın Balık· 
pazarında bir sarrafa 30 tane sah· 
te İngiliz lirası bozdururı<en ya.. 
kalanınıstu. * Ege mıntakasuıdaki müle -
madi yağmw·lar yüzünden bu yıl 
:reytin rekoltesinin az olacağı an· 
!aşılmak tadır. 

Ezcümle yalnız Muğla mıntaka
sı.rıda 3 milyon kilo yerine 2,5 mil· 
yon kilo zeytin alınacaj\'ı tahmin 
edilmektedir. * Memleketimiz.de yeni ve rno
<iern ceza evleri inşaatı icin bir ıs· 

-------~------___.., 
1ikraz akdolunması dünkü BüviiJ 
Millet meclisinde kararlaştırılmL$
tır. * Dminönü Halkevinde cwna -/1 
cuınartesi akşamları saat 21 de 
raraşütçü!W: hakkında loonferanf 
!ar verile<:ek ve iki perdelik bit 
komedi temsil eıdi!ecektıc. 



Alman Alman tahtelbahirinin 
esirleri değil, Alman, 

batırdığı vapurda, 
ltalyan propagandacıları vardı 

Balkanların istikbali 
(Başmakaleden devam) 

<--Bu isteklerin Annpa harita
sınm tadili işi Almanya ile Italya 
tarafından kararlaştırıldığı zaman 
nuan itibare alıııauiı ümit edil
mektedir .• 
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Reşit Paşanın Hatıratı 

ABOOLHAMIT NASIL DEVRiLDİ? 
l . 
tekeoder F. 

\'uaalar: 
SERTELLi .---. C..~dt'f Rqil \'ULARKlRA~ 

(Birınci ..ı.iteden devam) ı mu.hafl'z İllfliliz askerlerı de var - nize dil$Üıııneğe başlanuslardtr. 
ııtıe.liR;i içm Arandor Star'ı hab..r dır. Asker müdahale müoourivetinde 

Görülüyor ki. İtalya ve Alınan
yanın Avrupa haritasını tadil hu
susunda verMelderi veya enelden. 
verilmiş kararlarını tatbik sırası 
geldiği zaman Bıılg-ar ve .Macar 
taleplerine de temas olwıacaktır, 

harebeyi gıılibiy~tle bitinnek is
temeleridir. Demek oluyor ki, bi> 
zat Bulgaristan ve MacaristalllJl 
talepleri de dahil olduı;u nalde her 
ı;ey Avrllpa harbinin büyük deY
letler arasında alınacak neticesi
ne hatlıdır. Netice Inı:-ilterenio ve 
demokrasilerin. zaferi ile neticelen.. 
diği takdirde mesele yoktur. Tota
literlerin :ıaleri ile neticelenditl 
takdirde ise mesele ve mese -
leler işle o zaman çıkacaktır. Eğer, 
totaliterler umu.mi sulh 1nasası •• 
diye otıtracakları masa baı;ından 
Balkan devletlerine istiklal ve 
mülki tarnamiyetlcrine aylo.rı ba
zı şartlar dikte etmelı. yoluna gi -
derlerse muhakkak ki Balkanlar
da da zaruri bazı fırtınalar ko
pacak ve harb ateı,i Balkanları da 
,l'.alayacaktır. Belki, o vakit Bal
kanlar bir Sovyet _ Alman - İtal
yan mücadelesine de marnz kala
bileceği gibi Balkanlılar ıııiista -
killen ve kül halinde de znhura 
gelecek müşküliıt ile döğıi,meye 
mecbur olacaklar, istikliiller;ni ko
rnmak ve kurtarmak yolunda son 
damla k~ılarına kadar akıtmayı 
göze alacakludır. Böyle bir mü
cadele hakkında ve inında Bul -
garlarla Macarların da bulnnup 
bulunmıyacağını bugünden tayine 
imkan yoktur. Nihayet Balkanla
rın mülki taksimini yeniden tan _ 
zinı galip bir İtalya ve Almaayaya 
kalacaksa onların zafer noş'e ve 
gururu içinde karsılarında hiç bir 
mukavemet kuv\'etinin kalmamış 
bulundııtuna kaııi oldukları gün 
bir Macaristan ve Bulgaristaaı da 
manasız, küçük, i•tiklıile naliytk 
buhnıyacakları ve kendi istismar 
hudutları içine sokÖuyacakJarı na
sıl temin olunabilir!. Ve Bulgaris-
tanla Macaristan bunun taın ak
sine kendilerini sinıdiden nasıl i
nandırabilirler·! Bunun iç:indir ki, 
Bulgaristan ve .lfacaristan ı da ba
günden düşen \.'azifc cSU)'U görme
den pat;aları sıvamanıak . olmalı 
ve onlar .da titiz bir dikkat, tem.. 
kin ve endişe ile istikbal b:idi:.e!e
rinin inkişafını beklemeli, hiç bir 
vade, temine güvenmemeli, h1rsa 
kap1lmamalıd1r. Tamah, ek.\eriya, 
ı:arardır . 

Bugün beş altı bin kişilik bir 
cemmigafir hükumet önüne geldi ycrn ·'<len torpillemiştir. Tahlısiye amelıyatı esnasında ka~tır. 

Bunlardan 1000 c yaltmi talı _ Alınanlarl;ı İtalyanlar arasında, Denıze düııenlerın co~u. yetişen 
büviilc bır ~UBma olmı.ı.:;Uır. Bun- balııkct ıı:emileri tarafın.dan kur -

tahlisıve sandaltarı vasuasile kur- laı . ı;arulallara biran c>VVel bin - ı tarılmış ve İslroçya sahilıne ~ 

Ancak, bu orada ve daha önce 
Bulgar ve Macarlar için ne ka"rar 
verileceği de ına!Cım deitildir. Ta
dil işi kararlaı;tırılaca&"ı zanıaa 
Bulgar ve "1at:J1rların da biızal ve 
binnefs tadile uğranuyacakları ve 
hatta lıirer valii umumilikle idare 
edilecek bölgeler haline getiril -
m~ istewniyecekleri nasıl temin 
olnnallilir?. Halli, şimdiden müs
bet ,.e nteııfi şekilde 'muhakemeye 
müsait böyle bir kaziyye ortaya 
sürülürse aksi uasıl ishal ve tah
kim olunabilir?. 

Bundan s-0nra, Kosva vilayetine ve saireden b.inlerle ahali dai"6 

lanlırnıştır. Boğulanlar arasında mek ıdn bıribirleriru ilıme{ıe de- nlnuştır, 

Alman radyosundaki vatan haini Fransız spikeri 
l.ondl"ll (Hasusı)- Faris rad - 1 Ferdooe, diİll gece Fraıısr.dan cak bu suretle halis bulabilirsi • 

1<>.su Almanların "8trolü altıada ı şu tavsiyede bulnıwywdu: niz! .• 
bulunmaktadır. 1 Ferdoneniıl, Paristen deiil, Pa-

bağlı kazalardan da, hürriyetin i- hükumette toplanarak iliını hürri-
linını ifade eden tel..,.aflar gel - yet ettikleri ve üç pare top ~ndaht 
nıeğe başlamı.:;tı. 1 olunduıl"u ve yekdiğerinin can ~'C 
Küpru·ıü kazası kayınakamı Ali l mal \'e ırz \'e namu-.una tecavü~. 

Münif Beyden gelen telgrafı ay - den kat'iyyeıı ınücanibet eylem .. 
nen aliyoruz: !eri hakkında toplanan ahaliye 

(Bir sureti mabeyni hümayuna na•ayihi lizimede bulunulduğu be. 
ke4iıide edilmiştir.) rayi malürnat maruzllur fern1an. Franaızlann yata• halni ilin eL 1 •AEUk Almaalarnı dt4:>ı.ın te- riı; radyosuna bailanan, St11ngart 

ilkleri Ferdone, Pari&tea ~iya- UUdri etm.eyini&. AJmaalarla me- merkezinden ne~riyat yaptığı mu.. 
ta başlanu.ştır. • sai birllfi yapmıya bakınız!. An • hakkakta. -~ 

Kos\·a vilayeti ı:elilesine l Fi 10 temmuz sene 1324 
Bugün saat üç buçuk raddele • lştip kaymakamı Ki:.& 

\ Almanlar Holandada şiddetli tedbirler aldı Demek oluyor ki her~ey cvvel
emirde Avrupa harbinin neticesine 
ve bu netice de birinci derecede 
Almanya ve İtalyanın ikinci dere
cede Sovyet Rusyaıını iktis•p e
decekleri vaziyete bağlıdır. Şimdi_ 
lci halde, Sovyet Rusya Bcsarab
yaya yerle~ıniş ve Balkanların ü
zerine gelmiştir. Ne yapacağı, ne 
yapmak istiyeceği, bu halde kalıp 
kalmıyacağı, Alnıanyanıa zaferi 
veya mağ!ubi)·eti takdirinde nasıl 
bir hattı hareket takip edeceği 
belli değitdir. Ayni zamanda Bitler 
ve Musolininin tam gıılibiietleri 
takdirinde Avrupa haritası ve Bal
kanlar için de nasıl bir tadil ta
savvıır ettikleri malum değildir. 
Almanya \'C İtalyanın BalKanlar, 
cenubu şarki Avrupası ve Akde
niz için harp başlamadan ünce ilin 
ettikleri •hayat sahaları için bu
gün de ne düşündükleri ve yarın 
tanı bir zaferle harpten çıktıkları 
takdirde ne düşünecekleri de belli 
değildir. Belli olan. tek ~ey vardır, 
O da: Almanya ve Italyanın ~imdi. 
ki halde Balkanlardaki istikrarı 
bozmamak; Balkanlardan miinıkün 
olabildii{i nisbetıe her türlü ihti- 1 
yaçlarını teınin etınek !\Uretile j 
garpte başlamış bulnndnkl1trı mu-

rinde merkez ve mülhakat kaza u.. Kosva vilayl'ti cclile•ine 
leına ve me"3yih ve eı,raf ve aha- ı Bu akşam saat on bir buçuk q 
lisile ınileli gayrimüslime metre- r~r!arında piyade ,.e t•ııç·ı asa -
polidan ve rücsayi ruhaniye ve kın şahane efrat ve zabit.1ıra b"• 
mutebaran ve ahalisinden mürek- ru çalarak çarşı mahalline ve hii· 
Up beş altı bin ki~ilik bir cemmi kümet konağı kurbine gelerek za
gafir dairei hükümete gelerek ta- hitan tarafından idarei hazıra a
rafı e reli şahaneden doksan üç leyhine dair bir nutuk irat ve n&-

NPvyork 4 (Hususi) - Alman 
lıukümcti. Hollandada hadise çı.. 
karmağa teşebbüs edecek Hollan
dalıların şıddetle ceuılandırı.!acak
laı. 'lı ilan etmi.ştir. Bu kararın ve
ı·H~ine sebep son ıamanlarda 

sabotaj hlı<iıselerinın >~.laşma.sı -
dır. Malümdur ki, Almanlar llgil

tereye karşı gir~elderi büyük 
taarruada Hollanda esirlerinden 
de ıstifad<! edeceklerı ıçın, emniyet 

led111rlerini de arttırmaktadırlar. 
Esır edilen Hollanda başkuman

danı Vinkelman Almanyaya gön. 
derılmıştır. General evvelce tes -
hm olduktıvı ı.erbe<>t bırakılmıştı.. ..... -.ıı""_,..,_..___..,...._... ___________ ""______ + senesinde inayet ve ihı.an buyıtru- mayişler icra ey·ledikleri ve aha· 

lup müehharen icrayı tavik edil- 1ii islamiye \'e hıristiyaniyedea blil 

İngiltere Fransız do- 1 

Amerika ordwıu için 
50.000 tayyare 

Vaşıngton. 4 IA.A.) - B. Roo
sevelt 11elecek hafta zarfLnda kon
greye el"yevm 5 milyara balig ol. 
makta bulunan milli müdafaa büt
çesini bir misli fazlasına tblag ede
cek olan yeni b~ şilahlaımıa pro
jesi tevdi edeeeklir. 

miş olan kanunu esasinin yenidea çoğu buna iltihak \·e istirak ey • 
nıevkii ~.atbik. ve icraya vaz'ı hak.. ledkleri ve ahalii isli~iye ,.e hı.. 
k~nda cumle<ı taraltndaa _mutte 7 ristiyaniyeden bir ~oğu buna il-
hıden ve m11>ı~er~ken rerı atebeı lihak ve i~tirak e)ledikleri vo 

na sına vazı'yed etti 
(Birinci s.ılıifede>ı devam) 

edilmediki takdir4'e, İlı&iltereaia b11 gemilerdea hiç birinin harbin de. 
yanıı esnasında kendlsi.ııe karşı kul lanılmıyaeaPuıdau emin olmak için 
ıcabcdeu bütün tedb!rleri almağa a uıade bulunduğu bu gemilerin ku
ntandanlıjını ifa edeu subaya anla tılnuştır. 

Kraliyet hük&ıneti, Oran'daki fil onull kumandanlıtıııı ifa eden Fran
llz Amiralinin teklif edilen şartlard an hic birini kabul etmemiş olına
. ıudan dolayı pek ziyade mütressir ve mütttsııiftir. Bunun salwulması 
ınıkansız bir neticesi olarak bu ınev kideki Fransız gemilerine karşı ha
rekete geçilı;.ek mecbnriyeti hasıl ol muştıtr, Bu hareki! henüz cereyan 
etmektedir. 

JJaşvekil bugün Parlamentoda bu hususta beyanatta bulunacaktır. 

• • • • • Londra 4 (Hususi) - Almanya
nın lncrtltereye vaıımal!• karar -
la · ırdtğı büvti.k taarnızun bl.ll[i.in
J.•rde ba•laımasına kuvvetle ihti
mal rilmektedir. İoı;ıiliz askeri 
m(>hıılfilinin h116Util istihbarlan bu 
merkezdedir. Taarruzun ne zaman 
ba;;lıyacaaı malüm olmamakla be
ra.ber, İn:gilterede bövle 'bir taar
ruzu karsılıyacak h<ır türlü ted -
lnrler alınmıştır. 

Sövlendiğine ~re, Almaıilir bd
tün taarruz hazırlıklarını bıtir -
nııslcrdir. Norvecten ihbaren, 
Frıın.>ada Brest lımanma kadar 
Bü~· u k Bri tan "il ııdıwna karst bir 
hilal le<ıkil eden butUıı sahillerde 
mevcut tavvare mevclanlartndaıı 
b ka, Abına.nlar bircak Yffii tay
vare meydanları daha vüct!dıe ge
tinni.>;lerdir. '"'ol{tı "eraltında vü
clldc ~etirilen bu meydanlarda 
bırı~rce tavvare ibeklemekteıdir. Bu 
tavvare_lerin İ...ıütere uzerne gt
dıp ı;:elı•lerlnde ceoM>ane~inın ve 
nı::ıohrukııtının temıni için de ~ -
~tar vücw:le gctır~ir. 

Bütün emareler. İDl{iltereve kal'-
111 tarıhin ıkavdettnedııti büvüılc bir 
harbin ba•lamak üzere olduitunu 
oröslermektedir. • 

Ta .... arelerin bir kuımı fedai o- J 

larak nike U""US!arla İngiliz donan
masının cüzütarnı.arırun 'lıireı.:.. bi
rer ıımlıasıı::<ı hazırlanını•tır. On 
on 'binlerce nara<iitrü de taarruz 
ııününü bcklem<"J<t.-dir 

Buna mukabil İı~illercde ta -
arruzu valnız göı>Üsi<'mek deı{ıl. 
def<'hmck ve belkı de daha ılerive 
~•Jturerek takic clımke kin hazır
lanmış hul~nmaktadır. 
Aımerika hiidtiımcli de, A.ıneri

i<alı tavvarecilerın Kanada hava 
Ordusuna girmelerınP müsaade et
tı~ı iı;ın bu gönüllu pikıtlar ela 
l<anadadan İl!'!ilterevc ııelımeıiie 
başlamıştır. 

Amerika hükümeti İngiltere he
E<rbına avrıca 3000 Rols Roy tay -
Yare motörü imalini de kabul et
h>ıştir, Fordun "~'>mak istem~ 
hu ınotörleri yanacak bir müesse<ıe 
b l . 

u Ull!nu•tur. İnı?iltere ayrıca A-
llnerıkava 112 ~in ronlu.k ray da 
ısııı~riş el.ıniştir 

bul etmıı; ve uzun müddet görii.ş
miıştür. Sıyasi mehafil bu müla
kata b\iyük ehemmiyet atfetmek
tedır 

Fratl6ada, bilha.-;.sa Panste yi.. 
yecek oıkmtısı gün günden art
ma'ktadır. 

Pazar ~U. Paris haline giden 
kadınlar, ne et, ne patates bula -
bilı:nışlerdir. Dükk:inlarda ve de
ıpolarda tereyağından eser voktur. 

A anlar, Fransarun ııışesıni 
ruıı;al lemin edeceklerini bileme -
me.ktedir. 

Alman Hariciye Nezareti ya -
landa Pariste bulunan vtoıkaları 
muhtevi altıncı bir beyaz kitap 
neşredec:ektır. 

Besaral>vanın SovY'!t~ tarafın
dan ~alinin Almanyııda bıraktrğı 
intıbaı gazeıe.ine bildiren bir A.. 
merikalı. muhabir hudut harici e
dilmistir. 

Amerika Haricıye Nazın Kordel 
Hal matbuata bevanatta buluna
rak, Alına.nyanın talebi üzerine 
Bel•·ık.a. Hclaı61a ve Norveçteki 
siyaoi mümessillerinı geriye çağı
racaı>ını sövlem~ir. Hükümet he
mlz kararını vennemij olmamak
la beraber, Alınan talebini haklı 
görmektedir 

Üç Vekilimiz 
bu sabah geldi 
Maarıf Vekili Bay Hasan Ali 

Yüeel, tktısat Vekilt Hi:ı6nü Çakır 
ve Malı.re Veıkilı B. Fuat Ağralı 
.bu sabah!ki C!lcspreısle An.karadan 
.:ıehrı.mıze -getmis!erdir 
.. Maarif V E'kili CLllilartesi günü 
Unrversıtede yapılacak olan dip -
!oma tevzii merasırnıne rıyasct e
decektır 

Dil(er taraftan Giı!nrii.k ve İn-
hı.sarlar Vekili de şehriınızden 
Tekirdagına ıııt.mıstir. 
AMERiKA ELÇiSİ DE GEIIDt 

Amerika hükiunctinin Ankara 
büyı.i.k elçisi de bu sabahki eks -
preslt' Ankaradan ~ehri.mıze ııel -
mi.ştir. , • 

" ' __.,._ 
Merdivenköyündeki Alman tayyarelcrinm gece "l(Ün

<liız lngiliz sahillcrı üzerıııcie de-
ne:, .e uçuşları yapmaları Ja taar. ~ 
ruz J:iinüııün yııkla.ştı~mı göste
re~ aC:.mctlcrdcndir. 

cinayet 
( Birı>ıcı sahıfeden devam) 

İnekler 'koku alıo b,ı:;ııımıva baş
lamı~ar ve Nazım cukuru .aı;.ınca 
başı {!iirerek "Olise haber veı:ımiş
tır. 

t ll•va rruharcbeleri şidd<"'ıni art
~r ırak _ck•vam ctn-ektedır .Hava 
t bZ•tretının neşrettı;.ı resmı bir 
k~r 1 ~e ıtore, _şund;vl' kadar Jngil
:ın e sahıllerınde duşurülen Al -
n.~ 1' ta~·yarclerınin sa)sı 10.1 tür. 

Zavallı cocuk. korkusunda ı?ece 
uvku uyımıa-dıJiını ve gece lı.eıı 
k_ehlk ba•ı rüvasında ııb.r.düğünü 
soylemı.şliı;.. • d. nız uzerindcki m'1harebelerde 

_ ~urulenlcr bu yl'kı'.ına d.ıhil de-

"'{ ır. Fatihte' gece bir ev 
,. hafta ic·inde düşürülen İtalyan 

avcı \·e bo b . d 

ulya kılınacak ıstırhamat ve !azar- el'an ahali ciheti askerive ııezdine 
matın kabulün~en ~at'iyy.en emia gitmekte oldukları ma;uzdur fer-
olduklarından şıındıden ilanı surur man. 
ve hürriyet edeı:eklerini beyan ve 

Zannohıııdui?una göre B. Roose
velt, 4 milyarı orduya ve bir mil
yarı donanmaya sarfedilrnek üz~ 
re bir müsaade talcb edecektir Or. 
du iı;m olan sarfiyatın bilhassa 1 
tayyareler için sarfedılerek B. 
~elt'in gayesıni te:;kil eden 
50 bın tayvareye vasıl olmaktadır. 

bu sırada bilumum zabitan ve bn 
gece buraya geldiği anlaşılan er
kinıharbiyc binbaşısı Enver Bey 
ile bir bölük a'8kiri o.manye ~ 
süvari ve topçu takımları dahi san
caklarını hamilen vürut ederek u
lema ve rüe~a~·i ruhaniye tarafın ... 
dan kıraat olunan nutuk ve duala. 
n müteakip üc defa top endahtile 
ve yaşasın millet. ya~asın \'atan, 
yaşasın hürriyet avazelerile ilanı 
hürriyet ve nıe ·erret ettikleri be
rayi malô.mat maruzdur ferınan. 

Fi 18 temmuz sene 1324 
Karatuva kayınakanu 

Ali Galip 

Kosva vililye-ti celile-,inc 
Geı:enin saat üçünde telgrafha. 

neye davet olunan bir takım Yer
li memurin ve zabitan ve a·hall 
müt:temi olarak nlecllsi u1eb'usa
nm küsadı ve iliııı hakkında ha
kipayı şahane)·e char kazalar a.. 
halii umumiyl'si tarafından keşi
edilip yedlerinde bulunan tefgraf
name suretini bendelerine irae iı. 
kendileri dahi istirhamda bulu -
nacak!annı ifade ve edilen nesa-

Pazartesi .ı:ünü B. Rooı;evelt"m 
kongreye bir mesajı beklenmekte
dir. 

Asker gözile 
(Bırinci sahifeden devam) 

bugiin istifade edebilecekleri ha-, 
va ~eri daha yakın ve hücv.m ke
saf~i daha fazla .oıacagından talı
ribat ni$betini a.<aqı ııukarı ayni 
nisbette ko.lnll etmek doqnı olur. 

Geçen cilıan harbinde hava si
lahının menzili dahilınde bulu. -
nan binalann viizde 75 i bomba -
!arla tahrip edilmışti. İki senelQ< 
harp bildnçoruna nazaran talirip 
olunan binaların yekıirılı! 900,000 i 
bv.lmuştu. 

Hava silahının bugünkü menzili 
ve tahrip kabiliyeti eskisinden çok 
fa..-lalaşmıştır. Buna mukabil mü
dafaa tertibatının emniyeti de art
mı~tır. Bu itibarla bina tahribatı
nın nisbetini de yüzde 75 esasına 
gôre tayin edebiliriz. 
Şımdıki bombardıman ta!lllare

lerinm t~dıkları bomba miktarını, 
Almaıtla,rın ekrerivetle kullaniık
ıarı modellere Qi:tre hesapla,l'sak, 
vasati olarak irili v.faklı taV1Jare -
lerin beherıne yarım ton bomba 
düscr. Şu halde İnoi!tereye yakın 
üslerden lıareket edetek ve birkaç' 
grııpa ayrılarak muntazam fasılalı 
dalqalarZa hücum edecek 11iiz tay
yarelik bir filonun 50 tonluk bom
ba atabileceqini farzetrneli11iz. 

Bu 50 tonlv.k bombanın tahmini 
950 cana kıyacaqını da hatır , 
dan çıkarmamak lazımdır. 

Böyle kesif lıü.cv.mlarda zayi e
edilecek tayyare ıniktannı i.>e o
kuytıcularımı? şu kı11aslara göre 
he.<aplıyabilirler: 

Vasat ve ağır çaplı hava dafii 
toplarla en&htlarda, hücurn fi -
loları 5000 ıJU?treden yüksek uç
madık/an takdirde, vüıde 20 isa -
bet ihtimali olduqu aıılaşılmıstır. 

ffava müdafaası saqlam memle
ketlerde yalnız karadan ateş et
mekle iktifa edilrııedıe)i ~·e e>ı <'min 
müdafaa silahı olaıı avClı tayya -
relerini1ı de 1ıücunı.ları. önlemek 
üzere lıaı>alandıkları mıılıirndıı•. 

Umu.mi bir tahrnine nazarlnı, İn"' 
qilterenin kalabalı oltı$ları nis -
bette iyi müdafaalı cılan şehır -
!eri üstüne culla1'tll'o): beher 11iiz 
tayyareden onunun dü,;ürülmesi 
çok muhtemeldir 
1918 senesi11de Almanların Loıı -
dra üzerıne muhtelif zamanlarda 
gönderdikleri 90 .tayııareden 2u sı 
hedefe ı·asıl olmuştu. M;itel>ahsi 
m11vaffak olamamıştı. 

Buqttnkii tııyııaıt>le_rin hedefle -
Tini bv.lamamaları veya menzille
rinin kısa olu.•ları ııüzünden yarı 
yoldan dönmelerine irnkıin vok -
tıır. Fakat rnüdafaa atesinin kud:re
tini ve avcı tayarıı.{eriııin müdalıa
lesini Tıesq.'>Zamak lazımdır. 

ETEM iZZET BE."IİC.E Fi 10 temmuz sene 13M 
Koprülü kaymakamı 

Ali Münif 
0 sabah bütün kazalardan, Kos- yih tesir etmeyip lisanı ittihat b<>-

va vilayetine telgraflar yaı\"nıa&a yanen atebei ul:vaya istirhamı n-
ba.şla.mıştı. Tarihi ehemmiyeti iti- mumiyi havi telgnıfname keşido 
barile bunlardan birkaçını aynen ettikleri maruzdur ferman. 

maceraaı alıyoMz: Fi 18 temmuz sene 13!4 
Kosva viliıyl'ti celilesine Pelenka kaynuıkaın nkili naiıı 

(Birinci salıifede" devamıl (Birine; sahifeden devam.) Bugün saat dört buçukta asker Hasan Hüseyin 

•- İtalva hükiınıetı bu gece ya- laınıvaca~ tabiidir S.ırr;e buıün- =,;,"e;,;is;;l;;a;m;,;v;e=hı;;;;;r;b;;;t;;iy;;;a;;;n~v;e;m;;;;;;~;;v;;;i;,,;,=======-=(=D=ev=am=ı=v=a"'r"')• 
rısını 1 dakika geçe haroe gırece- kü ooğrafi vaziyeti ıle büt;,11 Arap 
ğlni ilan ettı. Akdenizdı:J. .• Ingiliz alemine hakim bır mevkıdedir. 1n
ve Fransız gemileri derlıal en va- giltere hüküıu.eti, icabettiği gün 
kın bir müttefik limanır.a sıitını - Suriyeyi işgal edebilecek bir va
nız! . .> zivettedir. Bu karar verıimiş ol-

Devlet Demiryolları ve 

U. idaresi 
Limanları İf letme 
İlanları 

Kaptan B. Ekrem :Ja·:•l bu tel- makla beraber, tatbik~ hadiselerin 
sizi aldrktan sonra lle<;ir~'gi gün- inkisafına bırakıhıııst,r. Muhammen bedeli (1630) lira (50) kuru'f olan (15000) k&. Mazot (Molilcuı). 
leri ezcümle şöyle arılatmaktadır: Mısır ve Irak hükıirneileri de 91711940 salı gılnu saat (il) on birde Haydarpaşada Gar bına.ı dalulindelı:i 

•-Telsiz memurumuzun elime Surivenin vaziyetini val«ndan ta- komisyon trafından pazarltkla satın alınacaktır. 
uzattıj!ı bu emri Oık.ıduktan sonra itip etmektedir. Çünk:i bu rnem _ Bu işe ginnelı:: istiyenlerin (2«) 4ra (58) kuruşluk. kat't ıemmalt ve ka.
yolu.ına devamı etm~i!i düşündüm. leketin yabancı bir dPvlet tara - nun tayin etliği vesailrJe birlikte puarlıt' güntı :ıaa\i.rıe kador konuııyona ın~ 
Fakat, gece vakti İt:,., an telsiz - iından i.~ali Irakın da Mısırın da caatlıtrı ıawndır. 
leri de Tunus ve Sicilya arasına mukadderatile alıikadardır. Bu işe ait şartnameler komU.yoodan parasız olarak dağlUlmaktadır. (5671) 
mavn döküldüıiı.inü ha~c verdi- Kahirede çıkan Elbd<li: gazete6.i ; ___ _;_ _ _:. ______________________ _ 

ler. Bun1ı1n üzerine sabahleyin Ce- tehlikeye ~ret ederek, bütün A-' 
· · k t af · İstanbul Dördio.ncü icra TM· :ıayırın şar ar ınu a. Bono li- rap milletlerini birles.mei(e davet 

manına l(emiyi sokt.ı.r .• :.rkamw:- etmktdir. Arap milletier! müşte - murluğundan: 
dan da tıorpidolar refakatinde 4 rek bir cephe kuramadıkları tak • 38/3780 
İn.giiiz, 2 Mısır. 2 Frar.sız r.emisi de dir<:te vaklaşan tehlike~i cnlive _ Da:vutpaşada Çavuşolılu ha-
avni limana sı~ındll<ör. Er n Mar- miyeccklerdir. mamı sokatında mukim ıken 
silya konsolosumuza telgraf çe - Diğer Mısır ve Irak gazeteleri de halen adresi meQhul olan esbaılı: 
kerek emirlerini socdum. Avni avni mealde neşriyatla lıulunınak- Adliye nazırı Ali RU<;tüye: 
l!"Ün saat 10 da İlalvarıl:ır &oo li- tadır. Mülga yetimler mallar• ödünç 
rnaııına ilk tayyare hücumlarını FRANSIZ SEFİRİ DÖN CYOR sandığına izafetle hazinenin de-
vaplılar. Burada 4 gün kaldıktan Suriyedeki Fratl6ız ku\'Vetleri yiıı senedi mucibince alacaitt 
sonra tekmil gemiler aldığımız e- kumandanı General Mitte'1lau • bulunan 2970 lira 45 kurUŞun 
mir mucibince Bizarta\«\ hareket zer'in Ankarava yaı:ıtıj(ı z.yareti .bermuc>bi senet vüwe 9 faiz yüz-
ettik. iade etmek üze;e, Su4iyeye giden de 3 komisyon \"e vüııde 10 üc-

Bizarta limanı ağzında bir Fran- Fransanın Ankara büviık elçisi reti vekii.let ve icra masrafları ile 
sız ııa.mbotu bize yaklaştı ve: Mass~li bir iki güne kadar An • gayrimenkulün parava cevrilme-
•- Mayn tarlasından geçerek li ·- 1 karava dönecektir si volile clairemizın 938/3780 No. 

maFnaka öt,.~ ıı:kirecde111a.k--zi.ka'· dedi. -A~la_c_a_k-lı-v""e __ v_e_r_e_c_e_k_lı-. -!, ıı ct.os1asile vaki talebi uzenne 
a ..,ır aç sonra iler- namınıza tanzim 'kılınan ödeme 

!erken ansızın bir Fransız tavya -
resi oeyda oldu. Gambota işaretle Ve mirasçılık ilanı emri i.l<ame~iıtııruzın meçhuli • 
civarda bir İtalyan tahtelbahirinin / yeti hasebile teeliğ edılıınedığin -
P.:Öründüğünü haber verdi. Gam _ Sul~naftmet 5 inci sulh hU'kıık den teblıgatın 20 ı?un hakkı ıli-
bı>t da bize: hakimlij!inden: raz tayini >urelile bir oucuk ay 
•- Hemen makinelerinizi isto- İstanbul Kwnkapı Kücükdeniz müddetle ilanen ıcrru;ına karar 

ı:ıer ediniz'.• Amrint verdi. sok.ağında 41 numaralı hanede mu- verilmi.>;tir Tarihi ilıi.ııdan iti-
Meclıuren ıma,yn tarlasının orta- kim iken ı 7 /1/940 tarıhinde öl _ • barcn nihayet iŞ!ıu bır buÇUk ay 

sında istoner ettik. Aılr.;i gibi de dü<1ü bildirilen Anber kı\(lında a- içinde 938/3780 dusya No.sıle 
sular ve rüzgar bizi maynlerin ü- lacai!ı olanların ve mumaileytıa _ dairemize müracaatla borcu ö-
zerine atıyordu[. demeniz vevahut aıt olduau mah-ya vereceği bulunanların işbu ilan ' 

Biraz sonra gambot bi>xlen ileri kemeden icranın geri bırakıl-
istikamete büvük bir su bombası tarihinden itibaren bir ay ve mı- masına dair bir karar getırmt>nız 
attı. Gelen bır Fransız rorpidosu rascılanrun iı;e üç ay ıçinde Sulta- !Azımdır Aksı takxlırde cebri ıc-
ile beraber iki saat kadar bom- ıı.ahmette Tapu daıresi altındaki 1 ra yapılacai(ı ve gt>ne bu müd-
·banın tesir dairesmde İtalvan talı- mahkememize lüzıımu müracaat- , del içinde .mal beyanında bulun
telbahirini aradılar. !arı. Aksi takdirde bunlardan ala- mamz bulunmazsanız hapisle 

Bu tehlike l(ecin~e gambot re-
fakatinde Bizartava girdik. Gelen caklılar icin kanunu nıederünin tazyik olunaca/!ın12 ve ha'1dka-

""" _ _,_,_. h . .._ tb·'- ' te muhalif beyanda bulunduğu-
Fransız bahrivelilerine oıemle • """ uncu m_,.,,.ı u ... ııu ta ... 

_,,, c • ·1· ol nuz takdirde l:ıapıs cezasıle re-
kete dönmek isledii!imi söyledim. ı """'eceı:ı ı an ıınw.r 
Bana kafile halinde M>yahati tek- 940 112 Tereke. zalandmlacağınız ve rehınıQ. sa-
lif etliler, fakat kabul etmedim. tilacaı(ı ımalüınunıız olmak üz~ 
Ve tek başııma te4ılikeler atlata - Naıarı dı'kkate ·. re bu haptaki ödeme emri tl'b-
rak İstanbula gooıivi gctirmejte 1 ı liit makamına kaim ohnak üze-
muva!fak oldum' .. • Cemiyetler, spor kulüpleri, ! re ilanen keyfiyet tebliğ olu-

nur. 

İstanbul asli ve mahık.emesi 9 WI 
cu hukuk hl!kimliğ"inden: 

Nedime taraıtından kıocası Ga • 
lata Cesmeınevdanı Yemeniciler 
çarsısı Ömer Saka nezdinde Mu -
hittin Saka ale.,bine mahkemenın 

ı . 4o/597 No. "il ile 3.Q1111'i olduğu 
boşanma davasının yapılan mu -
hakemesinde: Müddcialeyhe illı
nen teblil(at yapıldıiiı halde mu -
hakemeve gelmediğinden hakıkm
daki durı••manın gıvaben icrasılll 
ve mezkür celsede davacı vekili 
tarafından ikame olunan sooiller 
dinlen.mis olup muhakemenin 11/ 
7/940 saat 16 va bırakılmıs oldu
j!undan i~bu tebk1'ka kar ı beş gü.tı 
zarfında itiraz etımediiti takdırde 
baderna muhakemeve kabul edil
ııniyecef:ine ve yazılacak Jllyap ita
rarının mahkeme lfivaıı~anesine 
talık ve pazetelcrle de ilrınat icra
,;rna karar verilırnis okluğundan 

i9bu gıyap kararının teblıii ma -
kamına 'kaim ohnak ÜZl're ilan o-
lunur (27958) 

Alacaklı ve verecekli 
ve mirasçılık ilanı 

Sullanahmel 5 incı sulh hukuk 
hakimliginden. 

ni ._ m ard1man tayyarelerı- • yan ı . ...., 
~ &a} ısı da 60 ı geçmistir. " 

le >svekıl Ç<irçıl bugün Avam iBu gece sabaha karşı saat beşte 
ı,;~rnsında gerek hava ıııuhare. Fatibıde ıbir ya114nR olmu.ştur. Es
Vazı rı, .ııerck Fransız filosımun !kialioa~ Bayan Naciyeye ait ve 
da ·.;:Jı1 ve harbin devamı hakkın- İmnail isminde birWn kiracı ola-

Ba at. ~recektır. rak otuıxl~ .evden çııkan ateş, 
Yet ı~~kiı Mister Çörçil diin, Sov- tNdekiler uyaıu,p kaçıncıya kadar 

. anın Londra sefirini ka- •• ev kfimilen nnıaıtlitır. .y 

Netice itibarile hücumları 1/a -
P<ICak aletlerin tesirleri arttığı qibi 
müdafaa tertibat .. nn teırirleri ·de 
artmıs old11qıından eski harbin 
nisbetlerini bıı lıarpde de kabul e
debileceğimize göre şu hükmü ve
rebiliriz: 

qilter1?11P karşı hava lıü.cumlan al-' 
tı aıı devam ederse tahrip olun - \ 
ması muhtemel binaların sayısı 
1,000,000 u bu.la.bilir. 

Buna mukabil Alıll<lıl hava fi . 
lolannın vereceği zayiat, lılicum -
Zarın yapılış şekline ve devamlı 
taarruzlarda kullanılacak tawn -
relerin adedine göre deaisir 

yardım birlikleri ve sair em
sali teşekküllerden mec-canen 
neşredilmek üzere gazetelere 
gönderilecek illnlar yeni dam. 
ga kanunu m.ucibinoe 10 kı.ı
ruslu.k d~ puluna tabi ol
dukları.nd.u bu kabil ilAnlarııı. 
neşri için m.ezldlr polun da 
ilistirilmesi iceJ: etmektedir. 

ZAYİ - Falih askerlik suıbe -
sinden aklıihm terlus tez.kenmıle 
niifu& cüzdanı.nu d<a;i>l'ttim. Ye -
nislni aiııcağl'ID. Eskilerirün hük
mü 'l'Oktur. 

328 OOıitumlu Abdallah oğlu 
Saım Sezaa 

İstanbul Malunutpaşa civarı Y~ 
•ildir<'k Süruri mahallesi Dl.re'kli 
han sokai!ı 5 savtlı hanenın üst 
katındaki bir odasıroa mukônı iken 
14/6/940 tarihinde ölen İranlı Ab
bas oğlu Y usufun rr.ıra,;çılarının 
ı;;bu ilan tarihinden itibaren üç ay 
ve alacaklı ve vt>reccklilcrim'l ise 
bir av icinde İstanbul Sullanah -
mette tapu dairesi alt katındaki 
mahkememize lüzumu müracaat
ları. Burı11rdan alacaklıların bu 
müddet zarfında :nuraca~l t'lrne
meleri lıalinde haklarında kanunıı 
medeninin 569 uncu .m:ıddesi hülr
ıınünün tatbik edilece~. ilan qlu-
nur. 939/14-0 TerekP. 

ZAYİ; Liman reislil!inden aldı
ğım 7472 numaralı tavfa cüzdanı
mı zaYi ettim, Yenisini alacaıtım. 
Esk.U;inin hükmü voktur. Bomba ycıı1murunu bekli11en lıı-

iııiuhstn Mehmet 



-
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1 Emniyet S.ndı§ı 116nlan 1 
0/o 8,5 faizli ve sekiz sene taksitli 

emlak satışı 
EaılAkln 1eaıll Cinai tıluhammen 

kıymeti 

Fatlhde ...ı.ı Manisalı Mehmetpaşa ye- 47 metre murabbaı bir ana- :ZOO 

ni Kirmasti mahallesinde en eski Can- nın tamamı 

bit;Jye eski Niyazi efendi yeni İmam 

Niyazi sokağında en eskJ 8 eski 41 ye-
ni 39/l No. lı 

Falihde (Davutpaşa) KaJabilyas mahal- İki buçuk katta alb odalı iltl "100 

' 

ı .. mde eski Sancaktar yeni Sancaktar aofalı ahıaP l>il' 4\'m tamamı , 

huarı sokağında eski 8, 8 mü yeni 8, 10 

No. lı 

Fatıhde Hocaüveyı mahallesinde eski Bir buçuk Jı:atta üç odalı lı:Ar- V-00 
Do&ramacıçeşmui yeni Emirbubari ~ 

l<acında ..ıı:ı 24 24 Mü. yeni 28 No. lı 

Kapanıdakikte Hacıkadın mahallesinde 

eski imaret yeni sabunhane sokağında 
eski 8, 8 Mü. yeni 10, 12, H, le No. lı 

&ir bir evin ıamamı (mesa

hası 18,08 metre murabhü 
dır) 

iki katta birjsi yedi diğeri iki 

odalı bahçeli ahşap iki evin 
tamamı (mesahai sathiyesi 

566,50 ~tre murabbaıdır) 

' 
1000 
. ..._ 

Ü•küdarda Tabaklar mahall .. inde Bal- tlç odalı ahşap bir evm ıa - 300 

rıyokuşu sokağında eski 19 yeni 35 No. Jı mamı 

l - Arttırma 19/7 /940 tarihine düşen cuma ıünü saat H den 11 ya Jı:adar 

rapılacak ve gayrimenkul en tok bedel verenlerin üstünde kalacaktır. 

2 - Arltırmaya ,;rmelı: için muhammen luymelin yüzde 10 nu Diıbetinde 
·pey akçesi yatırmalı: Jözımdır. İhale bedeli muhammen kıymeti tecavuz ey~iiı 

taıı:dil'de ~ akçesi derhal yüzde !O a iblJğ edileceldir. 
3 - Pey akçeleri açık arttırma günü saat 14 den evvel yatırılmalıdır. 

4 - Arttırma bedelinin dörtte bjri peşin ve geri kalam seki:ı senede sekjz 

musavi taksitte ödenir. Taksitler yüzde 8,5 faize tabidir. 

5 - Taksitler ödeninciye kadar ıayril'Denkul sandığa birinci derecede ipotek
li kalır. 

8 - Binaların fotoğrafları Sandık dahj)indeki satış salonunda teşhir olun

maktadır. Fazla tafsilat alm;\k için salona müracaat edilir. 5343 

lıtanbul fiat mürakabe komisyonundan: 
3 numaralı iJAn 

l - Sebze ve meyvalarm azamı Jı:iır hadleri ~aiıda ı<ioterilmıştir. Gerek 
manav cettkse seyyar bütün sebze ve rneyva satıcıları bil toptan fiati.anna 

bu en (Ok kAr ni5be~rini il4ve etmek suretile satış yapabilirler. 
1 2 - SalıJ semtlere gcire ikiye aynlmıştır. 

A - Beyoglu semti, Balık.pazarından itibaren Şisll, Macka, ayazpaşa, Bo
jaı.lçi, Adalar, Kadıköy, Anadolu şimendifer güzerıA:hı, Yeşilköy, Bak.:.rköy 

B - İstanbul Balık.pazarı Sirkeci, Kasımpa.şa. Ş~hane, Ferikdy, Tophane, 
BetıktaJ, Fatih, Aksaray, Eyüp, 5amatya, Edirnekapı, Topkapı, Kumkapı Ye-
nikapı ve .aJr~. l"I· 

3 - Bilümum !ıebzeler üzüm, çilt.k, k.iraı.ı visne, kayısı, St[tali, yaz ar .. 

mutlan, incir, erile, yaz elması, musmulanın (A) semtindeki manav dUkk!nla

rmda azami Ur haddi yüzde 50 seyyaı· satJCılarda yü<de 35 (B) semtındelti 

manav dükkilnlarmda yüz.de 40 seyyar satıcılarda yüzde 30 

4 - Kış meyvaları, armut, muz, portalta.l, mandalina. taze fındık, kavun, 
karpuz, keat.ne, ve cevW.n (A) semtindekı .manav dükkanlarında az.amı kar 

haddi yuzde 40 .. yyar satıcılarda yüzde 30 (B) semlindelll manavlarda yuz-
de 30 seyyar aaucıJarda yüzde 25 ..1 

' - Turfanda meyva ve sebzelerin (A ) semtindeki manav dükkanların

da azami Ur haddi yüzde 30 seyyar satıcılarda yüzde 20 (B) semlinde ma
nav dükk.Anlarında yü.zde 30 ıeyyar satıcılarda yüzde 20 

ı - Bu azami klr hadlerinde saWan mallann nakil masrafı çurume 

ve bozulma keyfiyeti ile bu semtlerde dükkan kiralarının çoklu&u veya azlıjı 
naz.arı dikkate alınmıştJr. 

1 - MHll koruma kanununun 31 inci madde•inin 3 v~ 4 uncu fıltr:rları 

bükümleri.ne istinaden ve 2/13020 numaralı kararname mucibince fatura ver
mek mecburl olduğundan btitün sebze ve meyva satıcılarının h~lden to)>dan 

ll:ııı faturalarını yanlarında bulundunnalan ve tefliı sınısında c<iotermeleri 
lAzımdır. Yukrda yazılan azami kir hadleri halen alış faturalarına &Ore he
aap edilecektir. 

a - Civar bahçelerden toplanıp ta hiılden geçirilmeden pıya.ada satılan 

.ebzelerle meyvalar hAI toptan liaUarına zam olunan koir njsbeUen dahilip.de 
aablmakta olan alelUmum sebı( ve me,va fWUarından daha yuksek J.ıaUa 
1&tılamaz. (5700) 

Siirt Belediyeıinden 
Su tesisatı için eksiltmeye . çıkarılınıı olan çelik ve font borulara talip çı.Jc

ıııadıjmdan 15/6/940 tarihmderı it.ibaren pazarlıga konulmuştur. Talıplerın An

kara, İstanbul ve Sürt belediyelerint: mUracaaUa şartnameyi &örmeleri ilin oJu
nur. (5412) 

r 

No. 101 Yuan: M. SAMI KA&AYEL 

Cem sultan şaşırdı, paraların ve aoahtarların 
derhal saklanmasını emretti 

- tını.anı yoktur. Böyle bir §eYj 
yoktur. 

- inanmazsanız, ı:el o adamı 
ıi:ı.e göstereyim. 

- Olammz. 
- Sizin beylerden biridir. 
Diyince, Sinan bey mütehayyir 

ve muztarip bir hale düştü. Ne 
oiiyeceğini şaşırdı. Bu, nasıl işti?. 

Demek, beyler arasında şöval -
yelere satılmış insan vardı. La -
kin bir türlü inanamıyordu. 

Her halde kurnaz şövalye ağ • 
:ı.ından bir şeyler kapmak istiyor
du. Olsa olsa sarhoşlukla türkçe 
konuşurken işiıtiği şeyler ola -
caktı. 

Sinan şövalyenin yanından ay
rıldı. Sultan Cemin yanına geldi. 
Meseleyi anlattı. 

Cem sultan şaşırmıştı. Talihsiz 
'4!hzade paraların ve anahtarla -
rın saklanmasını emretti. 
Eğer fÖ'Vll)yeler anahtarları ve 

pars'an yakalularsa vaziyet kö
tü C>laraktı. 

Beyler. derheJ paralan ve anah
tulul wtndan kaldırdılar. U • 

kin şövalyeler telaş içinde idiler. 
Cem sultanın firarına mani ol

mak için şiddetli tertibat almış -
)ardı. Her taraftan kuvvetler cel
bediyorludı. 

Bu sıralarda !tir gün Sultan Ce
min adamları dışarı çıkmışlardı. 

Kalede Cem sultanla beraber 
kapıcı Sinan bey ve imrahor başı 
vard. 

Şövalyeler, her türlü tertibatııı 
Sinan beyden geldiğine hükmet -
mişlerdi ve Sinan beyi öldürme. 
ie karar vermişlerdi. 

İşte, bugün, Sinan beyi öldüre
ceklerdi. Sinan beyle imrahordan 
başka Cem sultanın yanında kim
se bulunmadığı sıra-7a ?-r!::!en i
çeriye girdiler. Sinan bcyın üzeri
ne yürüdüler. 

Cem sultan emekt•r vr sadık 
bendesini kurtarmak için kendi -
sini ileri attı. Şö•·alyelere karşı 
koydu. Binbir mücadclei fikriye_ 
den sonra, ~chzade Cem beudesini 
kurtarabildi. 

Ve bu, nk'adan <onra, Cem Snl 
tanın beyleriui tam bir hafta y:ım-

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 
Gayrimenkul Sabş ilanı 

Beyoğlu dördüncü ıalh hukuk hakimliğinde 29 Haziran 1940 Vaziyeti 

\ AKTiF PASiF 
Terekesine mahkemece el konulup tasfiyesine karar verile 

ölü Şerifenin vaıSisi uhdesinbulunan Kasımpasa Yahvakah 
mahallesinde Yakuıba.i!a ooka~ yeni 34 numaralı ahşap evin yarıl' 
açık arttuma suretile 6/8/940 salı günü saat 10 da satılacaktır 
Arttırma bedeli yüzde yetmis beşi bubnadığı takdirde ikinci ar! 
tuması 21/8/940 çarşamba günü saat ıo da icra edileceoktir. Tella 
]iye resmi ihale pulu taviz bedeli müşterisine aittir. Tamamını! 
ikıyımeti 910 liradır. Arttırmaya ~irebilmek için yüzde yedi buçulı 
niSbetinde pev akçesi yatırmak 15zıındır. 

~~ ~L ~ 
Altın:Safi kilogram71.721.362100.881.833,62 

BANll'.NOT · ---....., 13.315.979,5 
UFAKLJK C 1.914.303,4 116.ll2.116,58 

' -
D&hlldelı:I muhabirler: - .. 

Sermaye 

İbllyat Alıceııl 
Adi ve fevkalide 
Uususl 

T. L. 

6.188.666,15 
6.000.~ 12.188.666,1., 

Türk llrall 348.975,7 .348,97S, 76T..ıavüldekl baıılmollar 
Derulıde edilen evralı:ı 
nalı:dıye 158.748.563,-Bari'tekl l\fabablrler: 

Altın: Safi Jı:hogram 6.961.890 9.412.678, l 
Tafsilat: Ev ahşap birj zemin biri asma biri tam kat olma 

.Kaııunun 6 - 8 inci mad - üzere üc ikattır. İki kanatlı sokak ikapısından kırımızı çini döşe 
taşlıi(a l(irilir. Önde müstakil ufak oda ve arkada mutfak ve b. 

de 4ı:apı vardır. Ahşap merdivenle asıma· kata çıkılır. Asıma kS 
iki oda 'bir sofa ve sofada ahşap bir bölme ile ayrılmış bir oda var< 
dır. Üst kat: İki oda bir sofa ve sofada ikeza bir bölme ile ayrı1m 
·bir oda ile hala varoır. 

Altına tahvili Jı:abil oerbesl 
dövizler 

delerine tevfikan hazi 
ne tarafından vAJı:i te -
dıyat D\i•r dövizler ve borçlu lıli

rin& balı:iyeleri 21.427.J.40,5 .898.593,86Derulıde çıljlen evraJı:ı 
19.310.196._ 

Hazine tahvilleri: 
nakdıye bakiyesi 139.438.3671 İsteklilerin yukarıda ııösterilen l'iin ve saatte Bevoiı:lu dördü 

cü sulh hukuk mahkemesine ~elmeleri görmek istiyenler içind Duuhde edilen evralr.ı Dilli: • 
KarwıJıtı tamamen altın 

- i!Aveten tedavü - kilere müracaat etmeleri ilan olunur. (27890) diye l<aqılıP 158.748.S63,- ıe v•zedilen 17.000.000,-
Kanunun e _ 1 inci madde • Jieeelı:onl mukabili UA-
lerıne tevfikan hazine tar• • veten tedvüle vazedilen ,!!8.500.000,- 354.9'8.361,-

1 fmdan vaki tediyat 19.310.196,- 139,-43S.367,-Türlı: Lrası Mevduatı: 33.016.586.61 ISTANBUL BELEDiYESi iLANLARI 
Senedal cüzdanı: Altın ııafi k. ır.55.541.930 78.124,167, 111.140.754,51 

Tah•in 
bedeli 
2072,85 

155,00 

Temi• 
nalı 

DOviz taahhüdab: 
Ticari senedat: 

Eobam •• labvilit Cüclalu 
(Deruhde edilen evrakı 

254.777.512,6 S-4.777,512,63Altma tahvil Jı:abl dövizler 
Dijfer dövizler ve alacaklı 310,93 Beyoğlu hastanesi için alınacalt 72 kalem libbi ecza. 

233,85 Z.,.nepk5mil doğum evi için alınacalt 69 kalem tıbbi ecza· k!ınng bakiye.ı.,ri ~-;.;;2.;.77,. • .;.70.;.5.;.' 4_1 30.2111.065,23 
A - (nakdiyenin kaJ'Jllılp 

(F.sham ve Tahvilit 
(itıbarl luymeUe) 

:B- Serbest eoham ve 
tahvil~t 

Annsl&r: 
Hazıneye k.1Sa vadeli avana 

Altın ve Döviz tızerine 

Tahvi!M üzerine 

Blssedsrlu: 
Muhtelif: 

'48.298.918,9 

8.274.520.52 

7.901.000,-
8.694,21 

7 .808. 722.:._ 

Yollb 

56.513.'439,'45 

15. 718.416,21 
4.S00.000,-

20.680.662,54 --39.048.084,()_! Yoa:tın 639.048.084,03 

Tahmin bedelleri ile teminat miktarı yukarıda yazılı eczalar 2490 nunı 

kanunun 46 ıncı maddesinjn L fıkrasına gOre ve ayrı ayrı pazarlık suretile ti 

ahnacaklır. Şartnameler z.abıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde görule" 

tir. İhale 1/7/940 cumartesi günü saat 12 de daim! encümende yapılacaktır. TtJ 
lerin teminat makbuz veya mektuplan ve 940 yılına ait ticaret odası 

ka1arile ihale günü muayyen saatte daimi encümende bulunmaları. (56-f 

Kuleli Aı. Liseler Md. den : 

1 Temmuz 938 hırihindea 

lstanbul 4 üncü icra 
memurkığundan: 

itibarea : iako11to haddi •.ı. 4, altla ıherine •ı. 3. 

Kule-Ji, Maltepe, Bursa askeri liselerinin blJ·jnci sını1Jarına istekli ve ba 
girme sartıannı haiz olan namzetlerin seçme sınavları 10 temmuz 940 ~ 

mezkür liselerde yapılacakbr. Namzetlerin en geç 10 temmuz 940 saba?:ı ' 

sek.izde mtirekkeplj kalemlerile veya hokka JıalernlerHe j.şbu liselerde bulusli' 

Fatihde Hoca Hayrettin mahal
lesinde Malta sokaf(ında 39 6ayılı 
hanede Selami. 

Mülga yetimler sandığına Fatih
de Hoca Hayrett'n mahallesinde 
Malta sokaf(ında 16 mükerrer nu
maralı ansanın 758 lira 46 kuruşa 
ipotek ooerek aklıRınız mezkür 
miktarı ödemedif(iniııden dolayı 
mıidayene senedi hazineye devır 
tarihi olan l/3/931 tarihinden 22 
kanunusani 939 .ıününe kada,ı- he-

sap edilen 758 L. 46 K. sun hini tah

Mirasçılık ve alacaklı 
ve verecekli ilanı 

Sultanahmet 5 üı<:i sulh hukuk 
hiokimlij(inden: 

İstanbul Kımıkapıda Samsa so
l<ajiında 10 numaralı evin alt ka
tındaki bir odada sakin iken 3/2/ 
940 tarihinde ölen ve z8!bıtanın ih
barı üzerine terekesine mahkeme
miı>ee el konmuş olan Panayoti mi· 
ras~ılarının işbu ilan tar>hinden 
itibaren 3 ay ve alacaklı ve vere
ceklilerinin ise bir av içinde Sul
tanaohmet Tapu dairesi altındaki 
mahkememize müracaat etmeleri 
lüzumu ve alakalılar bu müddet 

sıhne !kadar hesap ed.Jlece'k faiz ve :zarfında müracaat etmezlerse hak
teberru ıle maa masrafı icraiye ve larında kanunu medeninin 569 
', 10 avukat ücretile rehinin oa - uncu maddesi tatbik olunacaı?ı ilan 
;ava çevrilmesi yolilc takip tale- olunur. 940/21 Tereke. 
bınde bulunulmus oldui(undan lıu !-----------~~
yolda tanzim ve beravı tebliğ ıa- Alacaklı ve verecekli 
rafınıza gönderilen rehinin para· ve mirasçılık ilanı 
ya çevrilmesınc mütedair ödeme 
emri ikametgahınızın meç}ıuliye
ti hasebılc •bila tebliii iade edil -
mesi üzerine zabıtaca yapılan tah
lükatta nerede lıulunduj(unuz lbi -
liımıemis olduirundan bir av müd· 
detle ilanen teblll(at icrasına karar 
veribniştir. Tarıhi ilandan itibaren 
bir ay içinde mezkur •borcu öde -
menız ve takio talebine karşı bir 
itirazınız varsa yine bu müddet 
icin<le tahriren veya şifahen daire
mizın 939/2140 sayılı dosvasına 
bildirmeniz lazundır. Bu müddet 
icinde itiraz ebmez veya borcu ö
demezseniz rehinin tıarava cevrile
ceği malümunuz olmak üzere ve 
rehının paraya çevrilmesine dair 
ödeme emrinin teblıi';i maka:mına 

karin olmak üzere kevfivet ilanen 
tebhf( olunur. 939/2140 

na salıvermediler. Cem ve adam
ları yalnız kaldı. 

Evvelce şövalye muhafızları on, 
on beş kişi iken şimdi ~ ıi~ü bul
muştu. 

Beyler ve Cem •oltan ne olarak
larını şaşırmışlardı. Birlıirlerin -
den tecrit edilmişlerdi. 

Cem sultanın ıztırapları büsbü
tün arttı. Gece gündüz gbziıne uy_ 
ku girmez oldu. Artık kendisi için 
her türlü emel ve ümit mahvol -
muştu. Böyle olmakla beraber şö
valyelere karşı kat'iyyen kederini 
belli etmiyordu. Mağrur ve ki -
birli duruyordu. 

Cem sultan, bu yalnızlıklar için_ 
ele kendisini teselli edecek yegiı.ne 
çare buldu. Şiir yazmak. 
Şehzade zamanlarını şiirle mü

talea ile geçirmeğe başladı. Artık 
enun için saltanat ümitleri mah
l'Olmuştu. Felaketten felakete dü
şen Cem, ıztıraplarını kağıt üze
rine döküyordu. Bu sıralarda yaz
dığı şiir tarih için çok kıymettar -
dır. Bu, şürlerden bir ka(ını oku
yucularıma veriyorum: 

Koparır başıma kıyamet ah 
Ne beladır bu kadü kamet ah 
Dnıletimdir visali yar amma 
Bana yar olmadı o devlet ah 
Baş komak payına saadettir 
Lebbek yok başta bu saadet ah 
Hattı tezvirine kaşı şahit 
Gür ne eğri k.ıhır '4!hadet ah 
Çünkü !IUbnü yine sen eylenin 
Cem kime eylesin şilı:iyet ah 

(l)evamı tıar J 

Sultanah7.let 5 inci sulh hukuk 
bakimli/i;inden: 
Edırnede erkek muallim mektebi 

mahallesinde 10 numaralı hane -
de i.kamet etmekete ve Keşanda 
da nüfus kaübi rken tedavi edil -
mekte olduj(u İstanbul Gülbane 
hastanesinde 6/Ht/939 tarihinde öl
düğü bildirilen Esat oglu Ulvi 
Kınay mirasçılarının işbu ilan ta
rmınden itrlıaren 3 ay ve alacaklı 
ve vereceklilerinin ise 1 ay içinde 
İstanbul Sultanahmı" t..,u daire
si altındaki mahkememize usulen 
müracaatları lüzumu alacaklılar 
bu müddet zarfında müracaat et
mezlerse haklarında kanunu me -
deninin 569 uncu maddesi hük -
mü ta~bi.k edileceiri ilan olunur. 

940/37 Tereke. 

lı" a:tan: Jskımder F. SERTELLİ 

- Aziz misafirlerim, dedi, bun
dan sonra her ay, aile dostlarımızla 
bu· akşam yemeği yemek istiyo -
rum. Bu şerefi bana verdiğiniz i
çın, hepinize ayrı a.vrı teşekkür e
derim. Bılıyorsunuz ki, biz, evi -
mizin dir~i olan aile reisimizi kay 
bettık. Sızlerın mevcudiyetile, bir 
an için olsun, bu yokluğun tevlit 
ettiiı:i acıyı unutabilirsem, kendimi 
bahtiyar addedeceğim. 

Bu sırada, sofraya bakan biz.. 
metçı kadın, bira şişelerini açarak, 
masa ıi.stündeki bardakları doldu
ruyordu. 

Sehsüvar yavaşça. ressamın ku
Jai(ına şu kelimeleri fısıldamak fır
satını kaçırmadı: 

- Bu sakallı Adana tilkisinin 
bakışlarını beğenmiyorum, azi -

. 1 
zım .. 

Şekip, kimseye sezdırmeden ba-
şını salladı: 

- Ben de öyle ..• 
Bira bardaklarını kaldırdılar. 
Avukat Halük: 
- Neriman hanunefendinin ve 

biricik kızlarının sihhat ve şeref
lerine içelim, dostlar!. 

Diyerek, her ikisine de gülın • 
scdi. Herkes kadehlerini alıp, ay
ni temenniye iştirak ederek içti
ı~r. 

Schsüvar. karşısında, kendisine 
nisbet verir gibi Nebahatle yan -

Mirasçılık ve alacaklı 
ve verecekli ilanı 

!arı ilan olunur. (224) (5690) 

Fi at mürakabe 
Sultana!ıanet 5 inci sulh hu1<.uk 4 numaralı ilAn 

komu~ . .;nlıjından : 

h3kimliirinden: Manifatura birHğine dahil olan veya olrnıyan bilcUmJe manifatura hi 

İstanbul Kliçü:kavasofyada İs - rının stoklarının bilinmesine komisyonumuzca lüzum gorUlmüş oldugund~ 
lıakoaşa mahallesinde Akısakal so- numarah kararnamenin 6 ıncı maddesin in bahşett.igi salilhiyete jstinaden her 

k21a2fı1ı9n40da 23 Nh~· dhanhedetm~~im .. i
1
ken vi manılat.ura stok mevcudunun nümunelerile birlikte 15 temmuza kadar n;ır• 

tarı ın e as ano:ue o en . . . . . . . d ·ı~ 
Fatıma ik'bal mirascı1arının iSbu ticaret mudurlugunde fıat murakabe komısyonu re1s.Jığinc tahr1ren bı1 ırı 

ilan tarihinden itibaren üc ay ve rica olunur. (5701) 

alacaklı ve vereceklilerinin ise lıir -----------------------------;, 
ay 1°inde Sultanahnıette tapu da- En birinci İngıliz marka 

iresi altındaki mahkememize lü - BJ.SJ"KLE TLERJ• 
zµmu müracaatları. Bunlardan a- YAR JŞ 
lacaklıların bu müddet zarfında 
mahkememize müracaat etmedik _ Satılmaktadır. Tahtakalede Prevoyance Hanında 3/1 No. da B. ve G. y• 
leri takdirde h~larında kanunu müracaat. Telefon: 20455 
medeninın 569 uncu maddesi hük-
münün tatbik edilecel!i ilan olu - --------B-u'-.t-u--n-İ"."'"K_M_A_L_D_E_R_S_L_E_R-:J:" I 
nur. 940/27 Tereke. QRT A·LİSE 
Bakırköy sulh hukuk hakim _ Orta - lise bütün ikmal ve bitirme imti~anlarına tek veya. azanı! 

Jiiı:ınden: 3 _ 4 ki:<ilik j!ruplarla ı:ıünduz ve gece ~e 4 lısanla haz.ırlayoruz: 1914. 
Kadrinin Küçill<çekmecede Ml"k- nesindenbcri usulü tedris ve muvaffakıvetle .tanı!'mı$ (Çember~ 

t ~k · d 3 N ı vd tramvav dura{!ı karsısında Yabancı Dıller ve Riyazıye, kız - erkek ep Sv agın a o. u e e mu - .. .. . . . ,_... · S ft k ı ak ıw kusu 
•·· •- F t ı h. t"' tul ibirka" derste muskullerınızı ıı"'enr. mı a a m r ...ım .. arısı a ma a ey ıne aç ı," . M ·· dü . ZİYA ÇETİNKA 1 
sulh te•ebbüsü davasından dolavı bırakmaz. u r · 
berayı t"bli ~ ~önderilen daveti -
"ede müddeileyhin bulunamadığı 
ve mahalli rkameti bilinemedif(in
den bahisle bila teblii( iade edil
di(linden ilanen tebliııat icrasına 
karar verilereok mahkemenin 15/7 / 
940 saat 10 a talik kılındıiıı yevmi 
muhakemede müddeialeyfıin ha
zır bulunrnadıeı takdirde ı;ııyaben 
ba!kilacaj(ı malümu olmak üzere 
ilan olunur. 940/329 

Sahibi tıe neşritıah idare eden 
B~ muhaTriri 

ETEM İZZET BENİCE 
SGJ> Telı:raf Matbaası 

Aşk ve macera romanı: 53 

yana oturan avukat Halüku kıs
kanmağa başlamıştı. 

Ressam Şekip zaten ondan çıok 
daha evvel kıskanmıştı onu. Bur
nundan soluvarak Şehsüvarla ko
nu•uyor. teessürünü ve kıskanç. 
lJRını kimseye belli etmemeğe ça
lışıyordu. 

Neriman hanımın sağında otu
ran Adana pamuk taciri Vasfi bey 
söz aldı: 

- istanbula geldiğim günden
beri, yani üç aydır, ilk defa bu ge
ce, samimi ve nezih bir aile yu -
vası içinde bulunmak şerefini ta
dıyorum. 

Neriman hanım kısaca cevap 
vererek teşekkür ettikten sonra, 
tekrar biralar içildi. 

Bundan sonra yemeğe geçil • 
mişti. 

'Sofrada ayrıca sarap da vardı. 
Biradan sonra - yemekte - şa

rap ' 0 iliyordu. 
Adanalı Vasfi Bey hoşsohbet bir 

adamdı. Adananın pamuğunu ve 
pamuklu mensucatın metanetini 
methedip duruyordu. 
Şehsüvar bir aralık Şekibin ku

lağına fısıldadı: 

- Bu geceyi de galiba pamuk 
sohbetile geçireceJıiz?!. 
Şekip önüne bakarak cevap 

verdi: 
- Şiir okumaktan veya diı:ıle

mekten dalıa faydalı deiıil mi1, 

1 

---------ı-: Acele Devren Satılık 

KIRAATHANE 
Fatihte Macar Kardeşler 

caddesinde Kıristal Kıraatha
nesi acele olarak devren satı
lıktır. 

Müracaat: Fatih P06ta kar
şısı Ege Apr. No. 18/2 Emlak 
ahm, satım Bürosu. 
Sahıbi: Tevfik Bruıaran 

- Canım, siz de mi benden in
tikam almak için fırsat arıyorsu
nuz, a gözümün be-beği?. Şiirden 
ne kötülük gördünüz. Herhalde, 
dedikodu vanmaktan daha iyi ve 
daha faydalı bir mevzu değil mi
dir?. 

- Öyle amma, sizin idndir. Baş
kalarına göre, şiir, havai insan -
ların gıdasıdır. Halbuki şimdi .. 

- Anladım .. Anladun .. Madde 
asrındavız demek istiyorsl·nuz, 
öyle dei!ıl mi?. 

Vasfi Bey birdenbire başını Şeh
süvara çevirdi: 

- Beyefendi, boynunuzdaki bo
yunbaf(ı ne kadar gösterişli ... Ne 
tatlı rengi var. Muhakkak ki, yerli 
malıdır .. 

- Hiç •i;nhe etmeyiniz efendim. 
Bendeniz, hürrıyetin :.Janından -
beri başımdan topuj(wna kadar 
yerli malı l(iyerem. 

- O halde pamuj(u da bizim A.. 
dananın olacak. Boynunuzda za
rif bır gerdanlık gibi, ne kadar da 
göze çarpıyor ya .. 
Şehsüvar birdenbire şaşaladı: 
- Erkek boynundaki kravatla

rın, kadın gerdanlığına benzeti! -
digini ilk defa duyuyorum. 

Ressam $ekip de ilave etti: 
- Evet, garip bir benzetiş .. 
Halukla Nebahat de birbirleri-

ne - manalı bir tebessümle - ba_ 
kışmaktan kendilerini alamadılar. 

Neriman hanım bu konuşmayı 
duymamış gibi davranarak, misa
firlerine: 

- Neden şarap almıyorsunuz, 
lııeyler? Vallahi çok nefis bir şa
ravtır. Bunu hassatan sizin için 
Karaköyden getirttim, 

DENİZ 
ÇINAR 
AGACI 

17654 
İst. Çocuk Esirı:ıeme Jcurucıd 
Divanyolu C«uk kiitüptıa • 
nesi korosu. 

İdare eden: Nuri Sami 

Columbıa plaklarınd 

Dedi ve kendi kadehıni doı<lıf 
'du. 

Nebahat annesine baktı: 
- Dokunmasın anneciğim .. fi 

ra rahatsız olursan ... 
- Yok yavrum .. Henıiz bir bl 

dak bira içmiştim. Yemek ara>! 
dada belki bir bardak şarap ;( 
ceğim. O da dostlarımıni şercfif 

Misafirler: 
- Teşekkür ederiz.. 
Diyerek, şaraplarını içtiler. 

Yemekten sonra. 
Salonda, hep bir arada otııl 

muşlardı. Konuşuyoriardı. ._ı 
Şehsüvarın aklına bır muzw 

geldı. 

Birdenbire ay.;ığa kalktı: 
- Kahvemizi içtikten wrl 

Nebahat hanımefendiden kemııl' 
bir varca çalmasını rica edebi 
miyim? 

Şekip: 
- Evet, dedi, bu temenniye r 

pimiz iştirak ediyoruz. 
Vasfi Bey hayretle sordu: 
- Nebahat hanım kızımız d• 

mek ki. güzel keman çalıyorıl 
Öyle mi?. 

Neriman hanım cevap verdi: 
- Evet ,Vasfi Bey! Kızım } 

manya konservatuarından :rrıt 
zundur. İstanbula geleli birkaC 
oldu. Fakat, bugünlerde pek nel 
sizdir. Büyük babasından hed 
kalan pek kıymetli bir ~eroanl 
yine böyle bir aile toplantısııT: 
çalın.rnıştı. O yüzden ... 

Nebahat, Neriman hanuıurı 
zünü kesmek istedi: 

(Devamı v 


