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Erı Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sahip ve Başmuharriri: · · 
ETEM iZZET BENİCE 

lngiliz Donanmasının Bugünlerde Akdenizde 
ltalyan Filosuna Karşı Hareketi Beklei1iyor 
Harbin yeni siklet m·erkezi, büyük Britanya adalarına, 

Afrika. cephelerine ve Akdenize intikal ediyor 
-

Fransız •• munase atı yakında ke~ilmek üzeredir - lngiliz siyasi 
~~~~~~~~~-

• 
lngiltere için 

Akdeniz 
hakimiyeti 

0 r an limanı.ndaki muh rebe 
on dakika sürmüş ! 

Harbin ıimdiki halde iki ia
tikamette şiddet kesbedeceii 
anlaşılıyor. Bu iki kanlı bo
ttlşmada Alman ..-e İtalyan
lar kat'i neticeyi alama2larsa 
harp hem uzıyacak, hem de 
totaliterler harp talihlerinin 
dejiştiğini ı:öreeeklerdir. 

Bu limanda ele geçirilen Franaız harp gemileri 
lngili:z limanlarına götüriJ.lifyor - F ra sızlar 

limanda, ve gemilerde ağır zayaiat verdiler 
Yaua: ETEM İZZET BE."i'İCll 

Nev:;-ork 5 (Hususı) - in.ıııliz 
donanm~ının Oran lıanal! ncla 
Fransız lıarp ı:•mıkrıne- ate aça

lngilizlerin: ral<, bunlardan hır kıs".Jlı tah
- Yasamak i~in öldürmek lıi- rip ederek, bır kısmını batırması, 

zıındır.. İ 1 
N Amerl.k~,, <lenız m•hafııı· n -
aıariyesinc uyı;un bir tarzda -, < 

Fransız donanmasını Alınan ,.e ı(ilterenin Akdcnlzde hakimi :eti 
İtalyanların eline ı:eçmekten alı- \ıehemehnl elınde bulun<lurmak j 
koyan tıını hareketlerinden sonra azminde lt:ıulunduı'!iina bir delil 
Avrupa harbi iki istikamette inki- teşkil et~i kauaatın<ledir. İtalyan 
şaf etmek ,·uiyetine girmi~tir. ı donanın_ ının v -taV'-areletlh1n 

A- Akdeniz vaz.i3 eti 

bu muhanbe ·e lşt.rnk etmanesı 1 
de manalı gcirulır.c.l<t!'d.r 

1 
Hu mch. !ıl<' gelen d J(cr ba a-

ı 
berlere \ıakı.ır a, Fra .z ccnız 
ctizutamlarır. n gerek arp lı 'e 
~erek anla<m:ı ve lil< ·~•fivt'$ın -
rien Sıınr~ lnı;:ılız de · r:m:ıs nın 
İtalyan don rul'asır.a kt.r$1 <ı 1:,-J
y.ık bir harekete ı:~m< bei< r
flllt"lı f e<l ir. 

Ifarbf sonı~a kafter _s!>1u r:m_;r"' 

azmec C'n lı,~t tcrenın bir cic!a 
Akcıcn.L<• 4"ll h ı.ruvct n.<m
ni et· le ıs et .. !\ , bl' ·lt \ıiı· 
yuk yeni bir de z 'lluharebr ınc 
ıntızar edilmekte .r. Frar. •• 2 do -
naı-ma,- na lıar ı:eçilen harektl, 
A1·.knizcıch cıcnı mul:are5r-lerı-
nın ı..k ~af!ıası ddcdilır.cktedır, 
Ancak bu lıtlvüJ< rıkPtin c za-
man ve n0 ~l'kıldt> v 1Jkua -'?Cle • 
c<ıl'tirıi taiıımır etın• mü<kuldhr. 

Ornn li ı'\. ıfı mu arc:: 
<lelı 111ra. ~, .ın •. ~ .. ntıl en son sıs

l 

•• • 

• 

\ 

n.,Bü ıik Brıtan1aad 1 rı ·a. 
-.ıyct.. 

Muhtelif kaynaklardan ı:elen 
haberler Almany anın İngiliz ada
larına. hücum için ııeniş ölçüde ve 
hususı bir tertip dahilinde hazır
landıklarını, hatta umumi taarruza 
!~ ~in tanare \e 100 bin paraşüt
u de IS temmuza doğru başlıya-

t~m Dün"kcr.k saffı ham ı:ıenıisi J--:-
\ıcş altı a· kullan:lmıvacak sekil - ) 
de tahrip cdıbniştir. Yuz bin hey-

liıııannıaa ta.Jıt'iıı edilt n Fpn ıd:ırııı u: _, - -- - ...... ____ , -

EN ON DA.KIKA·-
•llklarını bildirmektedirler. 
k ~erhalde bu harbi bitirmek her 
./~rı başında Alman) a ve logilte
te:ı•n _ç~rpışmasına \ie biitün kud
orı erııu zaferi kazanmak yolunda 
na 8Y_• koymalarına bağlı oldufu. 
.., "ore beklenen taarruz IS tem
Cii "2da olmasa bile herhalde bir 
bi)h olacaktu ve hususiyetini de 
•d assa hava hücumları teşkil 
bir~~kktir .. Al_manların İtalyanlarla 
~ le butün hau kuvvetlerini 
"'~ tauruza tahsis edecekleri tab-
ın olunabilir. 

:i!.uı"ıa.rın yekiınu da aj:lebi ih
tak~t şımdi;ye kadar zikrolunan 
d d nılara ı:ore 10 - 12 bin arasın

a ır F·11ı d • 1 akika, son nef.rine ka-
ar lopHk. k . . inek . . un ı_ıv\·et ıle harbe eu-

•.•.. e kı nazarı,·elere göre nıüm
" ııı olnıa ki · Bet .k ına a beraber Diller son 
r çı • - lfolanda - Fransa taar-
uıunda b ait b.. .. unu 3·apınakla eskiye 

nllş ~tuıı taarruz bilgilerini .kır
İtnba '~ ta~a~·,·ur ettiği )"tldırını 

B arbını )a,pınıştır. 
D unu daha im<c Atatiirk de 
haurrıfupınarda .Yapn11cr; ,.e o günün 

rp 'ası tal· ·ı · rıhl t· arı ı e ıınha ,.e yıldı-
dünl·=~:r~zun~n _şaheserini ~ütün 
terek~ \ermıştır. Hillerin IngiL 
lerini:"ısında da İtalyan kun·et-
bilhass 1 :rdunı ile,_ fakat, bu defa 
bir iınha ıa\a ~olu ıle ayni şekilde 
Şebbis a. l~rıp n istila31 müte
bin ta·~laeaı:ı muhakkaktır. 10-12 

•'-'ar · boınba d enın ba•kını \e •Ürekli 
r ınıanı PÖ ı· ·ı· j rındak· -•u nı:ı ız adala-

lay3·ar~ Ü hav~ .defi tahkimatını, 1 
taha~"u··ı slerıoı ,., ıneydanlarını, 

... ~ ınerk ı · • larını ez erını, benzin stok-
batar;·a'::.~' asala .. ~ ol_larını, sahil 
blokların •nı, kopruleri erzak 
iıtıha \'e :a~e !1'1Üdafaa imkinlarını 
\e Man rıbe mın affak olabilir 
J>ata~i tl~a naıır lnı:iliı: sahillerine 

' ıı Alm k ('U~u indiril . an ıtaatı ,., top-
konwtak .. ebılı"" :\laıış kanalına 
la_~ın hu~:~~ '.l" uı:un n~t>nzilli top_ 
kuçük h : e"nde serı '"'' fakat 
h acunJi _ _ 1 . 

areketin(' de \asıl~ arla ıhraç 
llu hareket ~ te't'~bu, olunabilir. 
de ı·ap 1 h" . Of\(~ ••hıllennden 
A . ı a ılır A k . 
lnıanların b • n<a • lngiltt're 

kıııların• . ~~tarzdaki ham bas
karşı hazı~ e 1 r~ç l~şebbü&lerine 
Çörçil İnı:·/~ıı~ıı:ı gıbi Başvekil 
kafi dtreceıdız a\8 kuneUerinin 

(DE\' A:r ;rtmı.ş bulunduğunu 
3 unru sahi/ede) 

Oranda yakılan Moı:ador filotiali kondoktörü 

ı:rir kunetin<le 26.200 toı1 hacmin-
de olan bu muhtesem dretnot 214 
metre uzunluRunda ,.e 31 metre 
genislininde, ıki ku!Pde 330 milı
metrelik 8 topla mücehhezdi. Dı
Rer küçük kulelerde de muhtelif 
çapta tonlar. tavYare clafi topları 
ve mitrah·özleri vardı. Sür'ati 31 

Dii>er batırılan Breıanv ve Pro
(DEVAMI 3 tincü sahifede) 

Milli Şef 
Yakında Yalovayı şeref 
lendirmeleri bekleniyor 

Fraıısız somali'si mü
tarekeyi tanımıyor -Ankaı-a 5 (Hususi muha\ıırımiz

dcn) - Cucmhur Reisi İsmet İnö
nünün ~·akında Yalovayı şereflen

. dinmeleri rnuhtemeldiı. 

Fransız kı1mand:ını mütareke 
şartlarının tatbikini istemeğe ge
len Italyan heyetini geri gönderdi 

Diin gece Eyüı-- bir 3arala
ma hadisesi olmuştur. 

Londra 5 <Hususi) - Frdns.z 
Sorr.alısindekı kuvYetleri.ıı kuman· 
danı General J anti ,·on mukavc -

ı mele devam etmet:e karar Yermiş
tir. 

İtalrnn murahhas!Jrı müareke· j 
şaı tl-.rının tatbıkini talep etmeğe 
geldikleri zaman, General Janti -
yon mütarekevi tanırr.adıi!!nı İtal
yan heyetine bildirmıştir. Genera
lin talebi üzerir.e heyet alelacele 

- ııeri cionmıiştür. 

Bu cephede ufak tefek çarp"ma-

!ar dernm etomektec.iı· Şimdi acı 
mesele. Almanyanın İnı:iltereve 
hazırladıi'ı büyük taarruzun ne 
zaır.an ve ne sekilde vapılacaı!ıdı~. 
15 hız randa Pariste bulunaca -
i(ını soyliyen Hitler. 15 temmuz
da da Londrada bulunacaı!ını söv
lemisti. Buna nazaran Abıan ta· -
arruzunun şu eiınlerde başlama -
sına intizar edilebilir. Almanlar 
İnı:iltereye karşı olan bütün sa ~ 
iıillerde, bilhassa Norveçte geniş 

f DEVAMI 3 iincü sahifede) ---- ~----

Cibalide kereste fabrikasında ~a
lışan Mustafa Cemil isminde biri 
yine Eyiipte Şerefbey caddesinde l 
99 nu~arad~ oturan metresi İsmail -
km Hıkmetı sarho~lukla kama ile 
Jedi ) erinden ağır surette yarala
nn~tır. Carih elindoki kama ile ;ASK.ER Gi'JZILE CEPHELb .. ' .· ,. """' . 
~ akalanmıştır. 

Gece \akli Sultanahmetıe san'at 
okulun& ait bir binanın damına çı- /ı• •ı d • l . • l d 
kan llanullab isminde Tophaneli ngl tere enız erl SlgOT(Q a l 
iı..siz. ı;riil'siiz bir serseri de mezkfir 
nıt>ktcp hadeıneleri tarafından gö- İngiliz deniz kuv~·etleri son za-
rülnıii.; ,.e hademeler dama cıkıp manda \·azi~·eti tan1amile nıüşe,·-
mumaile,· hi takibe ba~lamı~larsa \·eşlenen Fransız donanmasını or-
da tutmak kabil olamamıştır. tadan kaldırmakla denizlerd•ki 

Likin sabahleyin mektebin de- en1niyetini 6İgortalaınış oldu. 
ınirhanesine giren işçiler yarah bir Jler~eyden C'v\.·el ~unu tasdik ct-
adar.ıın J;1'·randığını görmiişler ve nıeli)"iz ki; Almanlar karada ne 
ke,·fi~eti polise haber verıııisler. kadar hi döğüşüyorlarsa. İngiliz-
dir. • lcr de denizde o kadar mükemmel 
Yapılan tahkikatta bunun Bay- . vuruşu~·orlar. Koca Fransız do • 

rullah olduğu ve damdan kaçar. f nanma~ının imana ·•I .çabukluğu 
ken a(ık ~atı pencerebi~den demir- .ınarifet • hiftsini veren bir sür"atle 

(DEVAMI 3 ıır.tu sahıjede; meydandan Hk edilivermesi ko-

lal islerden değildir. Cezairin gar
bindeki l\lersalkebir harp limanın
da Ingilizler tarafından abluka e
dilen Fransız filosuna kar ı açılan 1 
ate~ on dakika sürmü~. On dakika
da ii< büyük gemi aıe,·ler i(inde 
kaim". Bu vaziyet İngiliz bahri~ e
sinin cndaht isabeti ,.e deniz ına. 
nevrasındaki inkar kabul etmez 
faiki,etine delildir. 

Batırılan ve yakılan ı:emiler is
ter istim üstiinde ohun, ister ol -

(DEVAMI 3 üncü sahifede) 

Fransız - lngiliz 
Londra 5 (Hıl6US1) - Dün a -

\'am kamarasında 1 ııı:ıltffenm 
Fransız hükümetı ıle rcc..nascbct. 
lerıne dair t.<Jrulan bır "ua1t- ce -
vabcn1 .hari~iye nl~zart>ti müs -
!Harı B ıc.v. N en hiıkümetile 

. " 
sıyası münasebetleri kesilıy or 

ıımina,~bctler.n ~ınıdilik tayini 
mumkfin olmadı~ını söylemisti. 

Bazı ..,,ehafilcie soylcııdii(ine gö

tedir. 'Hatta bu münasebetler ~ım
diden kendiliğinden münk!lti bır 
haİde bulunmaktadır. Bu müna -

re. Frama ile siyasi müna•ebet - . sebatın büsbütün kesilmesi de bek

lerın ıd .. mesi ~ıtıikce ıtücle.şmek- 1 lenmektedir . 

( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamızdadır) 

At yarışları 
tehir edildi 

ÇERÇEVE 

Çayır batak halde 
oldugundan öbürgün 
yarış yapılmayacak 

lngilizlerin yeni ifadesi 

Şehr:m.z at ,.,ı,. 1 ... Jarı u::n '3 

piJan haz·rl k!ar ııtma.ı olunrr._ ·
tur. F' t\at. c:~.uı \'el1efendı c,.-ay.
rındtt , aı:Lar koşu· tC'crubc.eri 
sahanın sun \·ag~n vaığmurlar do
lavı>ıl<· el'an batak oır lıalde bu
lunduğun..ı göstermış\ir. Bunun u
zerı• c varışlara bır hafta ge.; \ıaş
lanılrması zaruri J:!Öriilmuş \''2 (btir 
.~ün vapılacak rnrıslar da tehır o- ı 
lunmuştur. Bınaerıalcvh varı•lara 
14 tem'lluzda baslinılacak ve 6 
balta dernm edecektir. 

1 KISACA 1 ._ __ , 
Bir, onlar eksik •. 

Gazetecilik, bilhassa inkıliptı 
memleketlerde hamle ifade edfn 
ilcrililik ,.e ~:enilik miiesse!iieleri
dir. Bunun içindir ki. ticari hedef
leri dahi buna göre 3l&rlann1ı hr. 
Rekabet halinde bile olsa yeni im
za, Jeni !-.Öhret1 lCn.i teknik, )·eni 
ha,·adic:;, ~eni görüş ,.e bütün bir 
yenilik ve ilerilik gazele müesse
sesinin ,-asfıdır. Geri \'e bayatın 
değer bulduğu tek pi~·a,a cBil
pazar )arıdır. 

Bir l'BZete sine. ~eııi şöhretlerle • 
hamle ilin edi~ or. Fakat, bu o ka. 
dar nıakıis bir yenilik ki, listesinin 
eksikliğini sanki tek mefhum teş
kil ediyor: 

- Yirnıi beş JLI önceki nlazinin 
maliım imzaları!. 

Hayret!. • • 

l>cnıokrasyalar on s.enedir be
ııint J:ö:ıtimde, eli. a~ ağı. dili, 
kulai!ı ,-e grizu felce uj::raını bir 
ha•tadır. 

Huna rağınt"n ben. defalarla 
i~arel l'"ttiğim gibı, koı11ünizn1a 
,·e nazizn1auın ha, diio.;manı ol
duii'uın İ('İn, hütlİn tcn1eı11Hlt:ri
ıni deınoh.rac..~- alara ba~ladını. 

İnsanlığın beklediği ) eni ni1:a
n11, köhne ,-c ~ atalak libt'raliz. 
ma ,., kapitaliıına düLeninin 
deri~i altındaki ka~ na ... ınadan 
bekledim 'e bekli) ecet:im. 

Bugünkü garp dlin~·.a"ı.ının bü
tün !'iermayesipi 'etirmiş olan 
derno~r&s'.'·alar. şiiphesiz. ki taın 
bir ölüm dirinı sahlanması sa· 
yesinde, elinden kaçırdıgı kıy
metlere )·eniden ulaşacak, on
ları kendi içinden süzülnıe yeni 
bir telakki ~e nizam mihrakında 
zaptedebilecek; böylece, garbın 
hasret çektiği yeni hakimiyet 
tarzı. doğsa doğ•a demokras3a
Jt1rdan doğacaktı. Bunun ak~i, 
:va nazizn1anın etinde korkunç 
bir barbarizmaıa. )·ahut komü
nizmanın elinde cehennemden 
beter bir ruh 'e idrak kaosuna 
düsmeklen ba~ka birşey ola. 
nıazdı. Felaketin bu kadar bil
' iık olması da, Alla hın kulla
rına acıınası ve onu zuhurdan 
alıkoması için zaten kilfi se -
bepti. 

Fakat apşal demokras3·alar 
işiıı başındanberi, en kaba bir 
hırs ,.e iştiha sist~mine o tarzda 
kurban gitmeğe b•şladılar ki, 
onların ne zaman \:~nerede 'ken
dilerini toparlıyabilecegi müt
hi~ bir dau oldu. • 

DcınokraSJalar :;anki (.;l ri.i -
müş bir me~ \a1dı. Bu nıc·~ ,a_ 
nın. c;ürük k1!-.1n1larını attıktan 
"onra, ~ene \e sağJam bir 1aba
kasilc ıne~ o.ana "''lkma~ı lfız.ındı. 

Koca Fransa bile f'iiruK. \·e 
killh bir parc..;a halin<.ıe J tJ l" rlu -
tiıklen c;;onra gcrı~ c nt 1"iah -
~ordu?. 

logiltere:. 
E\·et, ln~ib:ılrruı ~ t>nİ İfade:,·, 

Fran'a~ a kaci'-r ta~f,, esıne ., -
hit otu dt.:ıno~ras~ :ıların, o.ıttık 
asabı tliınlelı·rınd~ki ~n~ dl!gu
n1e ,·ardıklarını \e bu dU:.;umü 
~iddetle !>ııktıkiarını t(J' tcrn1t- • 
tedir ... ·e (ıkar ahu dü,;unıf.tn 
çıkacaktır. 

Biitiin bunları, bir kı"ı.ınile ln. 
giliz nezaketinin, öbür k111ıımiJe 

de lnriliz topçusunun fC\·kala: 
de ı:üzel senfouyası altında hak 
ve hakikate davet ~ilen ı-·ran
sız donanması dü~ündürdü bana 

O donanma ki, içine ~ .alnı:ı 
hükllınet aıa~ını almak '\e on 
millik bir d~nizi asmakla, ait 
oldut:u millet• )·eni hır ha) at 
ehli) eli bah,eıi<«ekti; a3 ni ha
yat ehliyetine malik herhanı:i 
bir <abık dost ve müttefik, tfö•
deki bütün yun'!usak]ık ,.e 11ııert

lik kudretini o donanmaya kar~ı ' 
kullanmaktan ba~ka bir'c) ) a
Tıamazdı. 

İngilizleri sade haklı ı:ôrnıek 
'e takdir etmekle kalmı}orum. 
A~ıkı olduğum irade "e kararı, 
demokrasyalar safında ilk defa 
olarak bu )eni ifade içind~ b\J. 
luyorum. 

' .NECiP FAZIL KJSAKt\R.EI{ 



lllAIIKEMF.YE DE 

GELEMiY ECEK!. 

' L<ındratla ıka:met eden ve artık 
İneşhur~lan general de Gaulle'ün 
vanyetı de ırııtıkçe tuhaflaşıyor 
ve garipleşivor. Merkezi ayrı ayrı 
birkaç su şehrine dagılmış bulu. 
nan Fransız hüküme\i bu generali 
a7.letmişti. Bır fayda vcrmedı. Ge
n ça~ırclı, davete icabet etmedi. 
Şımdı de mahkemeye verilıyor • 
muş. ~neral mahkemede hazır 
bulunamıyacağına göre, hüküm 
gıvabi olacak ... Nasıl hazır bulun· 
sun ki, her J?\ln bir yenı nutuk 
söy leanekten, başka bir ~ _fapma
;.a vakti yok. 

Diğer taraftan, İngiltereden son· 
ra Amerikada, General de Golu 
taTtı:maiia karar vermisler .. 
Şu hale bakın!. Bu zatı herkes 

tanıyor da. Fran.iız hiikilmelı tanı· 
mıyor. 

MUKA VE..~lET EDEN 

ÜÇ iSTiHKAM 

ıkı tara! için de ayrı ayrı fiatlar 
tesbit edilmiş!. 

Meseli, bır manava gidiyonu
nuz: 

- Ver beş kuruşluk erik, dıyor. 
sun uz .. 

- Veremem bayım, diyor ... 
- Neden yahu?. Vapura gider-

ken yıyeceğim. Köpruyü içim se
riuliyerek geçeyim ... 

- Olmaz bayım ... 
- Neden yahu?. 
- Kıigıt pahalı bayım ... Beş ku-

r114luk erik için. beş kuru~luk da 
fatura k~~ıdı harcıyamam. Beş on 
kilo alırsanız ver ey im.. 

EÖLENCE YEKİ 
TARİFELERİ 

Belediye ıktı•at müdürlüğü, hıi
liı, yadık bahçe ve e~lence yerle
rinin fıat listeleri i.şıni hallede -
medı., Bır gazete, güzel bir ser • 
levha looymuş: Tarife kısın mı tat· 
bık edilecek, diye, soruyor. 

Yahu. aceleye ne lüzum var?. 
Acele işe şeytan karışır. YdZ geldi 
mi ki?. Daha dün bir, bugün ıki. .. 
lyi i.ş afü ayda çıkar .• Tizreltar 
olanın payine damen dolaşır .• yan
lış hesap Bağdaltan döner ... 

İktısat müdürlüğü bütün bu es-

Fransızların şu meşhur MaJlno 
batımda, üç istıhkam varmış ki, 
hala, düşmana mukavemet edi • 
yor, teslim olmuyormus .. Mütare
ke şartlarına göre, muhasamatın 
derhal kesilmesi lizım. , Iütareke ' 
komisyonundaki Fransız murah
has heyeti reisinin, bu istihkıi.mla
ra yaklaşarak, burada hala döği.i
~en Fransız askerlerine: 

ki atalar sözünü kulagında küpe 
olarak taşıdıkı için, tabii meseleyi 

ı esaslı surette halletmek istiyor. O-

- Hey, yahu, harp bitti, müta· 
reke oldu, kesin artık atesi!. diye 
bağırması, vaziyetten haberdar et
mesi karar~tırılnuş!. 

Bu uç istihkam kıt'asının mi.ita. 
rekeden haberdar olmayışı gayet 
tabii!. Çünku. gıı.rp cephesinde 
harp ba.şlıyah henüz o kadar az 
zaman geçti ki, mütarekenin ya
pıldı~nı. daha kimse hatırına bi
le gctırmez. 

MA!. AVLAR DA Bla 
FATl:RA VE&ECEK 

Meyva fiatlan pahalı olduğu i
çin, verilen bır yeni karara göre, 
bundan sonra, müşteriler, manav
lardan bır de fatura istiyecekler • 
miş!. $ehlr iki kısma ayrılmış, her 

nun için de tetkikat uzuyor, 
Aman, esasi• olı;un!. 

ZAVALLI HALK 

PLAJLARI! 

Biz, zannediyorduk. ki. yalnız, 
Florya p!Ajları henüz açılamadı. 
Hayır! Meğer böyle değilmi.ş ... Da
ha açılaıruvan nice plajlar var -
nu$! Geçen yıl, belediye Üsküdar. 
da, bir !Wk ptajı tesis etmişti. Ça
bucak oluveren bu işi o zaman al· 
kışlamıştık!. Doğru işe ne denir?. 

Bu sene de, bu halk plijlanrun 
apedı arttırılacaktı. Şu hazın man
zaraya bal:.n ki, bu yıl, ıre~en se
ne tesis olunan o bııicik halk pla
jı da henuz fiçılamant1$!. 

Sebebi nedır? dıye, hiç sorma
yın .. Ben size SÖy liyeyim: Muame. 
!At, tetkıkat ve formaliteb~!. 

AIIMET&AUF 

~upa Harbinin Yeni ıv.eseleleri 1 

Almanyanın ilk hazırlığı 
Avrupa kıt'aşında Fransarun 

nıağlubetini bazırlıyan sebepleria 
neler olduğuna dair şimdiye ka. 
tlar az ~ey söylenmedi. Daha bıı 
busu ta etraflı bir tahlilde bulun· 
manm zamanı olıııasa gerek. Ha
kikatte Fraauıda neler cereyan et
rui,tir?. J.'llareşııl Peten hükume
tini mütareke iı;in muracaate mec· 
btır eden amiller nelerdir?. 

Daha böyle birçok sual var. Hiç 
biri de acele cevap verilecek gibi 
değil. 
Bıı~niin ı-ekayiini gözönünde 

tutarken unuhılnıam.ı.k lazun ge
len noktalar var: Almanyanm bu. 
güllkü muvaffakiyeti !ıugüııün işi 
değildir. Fransanm ınağlıibiyeti de 
öyle. Bugünkü Almanyayı daha 
gürüllu üzce hazırlam1'i olan se
bepler var. 

92.5 de Almauyanın Hariciye 
Nazırı Stre..ınau eski galiplerle 
kendi memleketi arasında artık 
yeni bir devir, sulh ve emni) et 
devri açmak lüzumuna kanaat ge
tirmiş bir devlet adamı sıfatile işe 
koyuhn% maliim Lokorno misa
kını akdetmişti. Almanya Fransa· 
ya taarruz etmiyecek. f"rama da 
Almanyaya taarruz eımiyecekti. 
Lolı:arnoya imzalarını koyan ga
lip devletlerle Ahnanya artık bir
birlerinin emniyetini tekrUül edL 
yorlardı. Zaman ıeçtikçe anlaşıldı 
ki Almanyanın o uınankı hariciye 
nazırı bu işte çok büyük l>ir meha
retle hareket etmi tir. !{ani Fran
• ile lnıtillere arasında Jaha sık• 
bir yalwıWı: olmasuı diye Alınan 
diplomatı ortaya atılmı:;, Fransa
wn istediği teminatı vermeğe ha
zır bulunduğunu göstermiştir. 

Netice: Ahruın) anın bu hareketi 
Avrupada yeni bir sulh ve sükun 
de,-rcsi geldiği kanaatini uyandır
m1';, silıihların bırakılması değil.se 
bile herhalde tahdidi için konu • 
sulurken malum münakaşa ortaya 
rıkın1.shr: 

Dünyada emniyeti vücude getir. 
mek için herkes silahını bırak • 
malı; dediler. Bun:ı taraftar olan
lar da t'n ziyade İngilizlerdi. Fraıı
sızlar da hayır. diyorlardı. Ev,·el:. 
euınıyf't ~bin. ondan sonra •ilah
ları bırakmak kolav ... Fakat Lo -
karno miaalı.ı herba'lde İngillerede 
daha ziyade olmakla b<'raber Fran
aada pek çoklarınm kalbine cın_ 
niyet \'C itnıinan ,·crtnekten geri 
kalnıamıshr. Ahnanyanın o zanıan 
Avrupa ve Aınerikanın nıüzahe
retine ihti.ıacı \'ardı. Zamana gö· 
re hnreket etini tir. Sunra Lokarno 
mL•akı da )<almadı. 

Alnı:ınya açıktan açığa silah • 
!anma volıına girmiş. ge(en sene 
harp çıkmadan daha çok evvel 
Frunsızlar Ahnanyanın her ay 
1000 ı yyarr yaptıiını öjırenmiş
lerdı. t'rall.'a buna kar ı ayda ZOO 

taJYare yapa bili vordu, Almanlar 
Kielde 19 bin tonluk bir b7yare 
gemi•i yapıyorlardı. Amerikalıla
rın o zaman öğrendiklerine &öre 
Almanyanın kara kuvveti de •ulh 
vaktinde 900 bin kişiye cık.arılı • 
vordu. Öyle ki Kayzer ordusu bile 
sulh zamanında bu miktara çık. 
madı; deniyordu. 

7 il..kkinnn 938 ~ Pariste f'ran
ı;a ve Almanya hükumetleri ara· 
SLnda karşılıklı emniyet ve itimadı 
kuvvet~ndirmek üure bu beyan
name imzalandığı zaman bunun 
ömrü ne kadar sür~celti suali o 
vakit hatıra gelmemi~ dt'ğildi. Fa
kat daha evvel lngilttte ile Al
manya arasında da bii.Yle bir ve. 
sika imzalandığı için İngiliz - Al
man beyannaınesinin yanında bir 
de Franız - Alman ~yannamesi 
bulunmak lazım celiyordıı. Bir 
taraftan diplomaılar arasında bun
lar yazılıp imzalanırken diğer tll
raftan Almanya boş durmuyordu. 

933 ikinci.kanun l\)'ında Alınan
yada 11 buçuk milyon iŞ(i çalışı. 
yor, 6 mil700 da i iz bekliyordu. 
Ondan "°ora bu miktar azaldıkça 
azalmıstır. fl3G da işsizler 1 milyon 
700 bine inmi<. fakat 937 de 770 bi
ne in.mi,,., sonraki knelenie de o 
ılı kalmam~tır. Alınanyanın ala· 
l>ilditine silihlanma fıuıl.iyeti iş· 
sidiğe de nihayet vermiş oldu. 

Hıiliisa nereden bakılırsa görü
lliyor ili Alma.ular müstakbel har
be CÖ« hep birden hazırlanmış, 
tatbik edilmô• bir p<ogramla bu
CİİAC kadu ı?e~ bıılıınuyorlar. 

ALİ KEMAL SUNMAN 

Sağlık mua) enesi 
Bütün esnaf, alakalı cemiyetlere 

aza olacak, diye gazetelerde bir 
havadi• okuduk. Esnaf daima si. 
kiıyetçidir: Bu cemiyetlere girip 

.ne di)·e para verelim, bir bayrı do
kunmuyor ki?. 

Buna mukabil, cemi)·etl~rin ba
şında bulunan üç bes ki~i de şi
kiıyetddir. Derler ki: Cemiyet fay
dalı olacak amma, aza alaka gös
termiyor. iki tarafın da haklı ve 
bak51z olduii'tı taraflar var. Biz, bü
tün eı;nafın cemiyetlere aza olma
sını, sıhhat noktasından arzu edi
lOrıız. Halkla daimi temasta bulu
nan esnaf mn!laka her yıl bir kere 
ot.un muaye~e edilmelidir, 

Maalesef 1 tanbulda bu is ta. 
yıkile y pılamıyor. Bir mesele ki 
>·ıllardar ürüp gider ve ~jmbilir, 
daha ne kadar sene sürıip cide-
~ek?. 

BORBAN CEVAT 

Kızılay 
haftası . 

~.'Kese kağı

Ôbürgün başlayacak 
olan hafta münasebe-

Bizim arslanlar 
Türk bandıralı, 5500 tonluk An

teris isin11i petrol gcmis.inin, Ak.. 
tile bir beyanname denizden nasıl kurtulup vatan sa

hillerine ka vuştuı:unu düşiinünüz. 
neşredilecek Bu 'l'ül'k ııemisini.n genç ve gözü-

Kızılay haftasına 7 tooıınuza te- pek süvar1>i olan Eknm Savat is
sadüf eden pazar J?\lnü başlanıla • mindeki vatanda ın, geçirdiği teh· 

likcli ınaccradan gazetelere an -
caktır. !atlığı parçala>ı okurken, milli gu. 

15 temmuza kadar devam ede- rurumdan göğsüm kabardı. 
cek olan bu baltanın ilk ııünleri Kurtul • harbi sıralarında, Ka
vropaırıandaya talısu; olunacak ve radconıle i( beş kırık ve eski 
halkrmızı tenvir maksadile muh- Türk takasının toplu, mitralyözlü 
telif yerlerde ııeri konferanslar ve k.aç düsnıau gemıs.ile muharebeyi 
müsamereler verecelı:lerclır. kabul ettığini ve hattiı, vuifesini 
AnkaJ&nın ve ııehnmizin müte- •aptıgrnı kahrllDUlnjık ml"llkıbe • 

a.ddıt büviJk ticarethaneleri Kızıl- !eri halınde dinlemiş veya okn • 
aya müracaat ederek hafta müna- ıııuşsuuuzdur. 
sebetile bır ııunluk gelirlerini se- tıiiılr, bıı yeni ölçüyü dinleyin! 
ve seve cemiyete terkettiklerini ve llaziraa. ortasında, 'J.'unusun Bt-
vitrinlerini haftanın devamı müd- a-tta linıBJııntla bulunan Ekrcın 
detince milli reı>'klerunizle ve Kı- Savat kaı•ıan oradaki 1''ransı:ı ma
zılavın hizmeU rini tebari.iz etti • kamlarına: 
ren yazılar, resimlerle süsliyccek- - l\ıcınlckcfc gideceğim, diyor. 
lerini ıbıldirmiı;;,lerdir. - ALuan, na·ıl olur, diyorlar, 
Kız ve erkek yükııek tahıill ııenç- bütün Akdeniz ltalyan mayalcrı, 

!eri Kızılay haftasının devamı ' deni:ıaflıları ile dolu ve üstelik 
müd<letınce cemivetın gösterecegi tayyare hucumu tehlıkcsı var. 
vazifeyi yapmai!.ı şimdiden kabul 'l'ürk çocugu omuz silkiyor, gü. 
etmiı;l~rdır. Bu kıymetli Türk ço- lüııışü,ı:or: ~· . 
cukları Hafta içinde evlere müra- - Gıdccc.,un, tliyor. 
caat ederek vatandaşlarımızı Kı - - Ama-n olmaz, dıyorlar, m11t-
zılaya aza olırıab davet edettk- laka ıidecefı:sen, kafile _halinde e 
!erdir. 63 vılhk hayırlı çalışması harp ,ıcm_ılerı rdakn~mde hare-
bul h f 1:. .•• t -~- tan ket e ece" gcmılcre ıltıhak et .. unan ve er e CU\.C z~ va - T .. • · d 
..... · dad ,_ K ıla urı< çucu" u ınat e 11or: 
""*4ımızın mı ına a.osan ız Y ll . d ·· •::.... · 
kurum rk . h t d h f - &)Jr, •JOY, •Yre gıtm~ .. 

.. unun me ez eye 1 e a - Tek başwıa, geınlıııle cideceğim ve 
la münasebctıle bır beyanname memlcl;.e!lınc varacaJ!ım.. ! 
neşredecekt.ır. Bu iua(~ı Türk k:ıplanının ar- . 

zusu karsı~ında, Irıze latfakı Frao- ı 
Gördes yeni baştan sı_z bahri.ıc1i1er_1 ev.eıa ııa,r ı_ .,_ 

kurulacak dıvorlar - belkı de arkadan müs

Zelzele mıntakalarının i:narı i
çı.n Nafıa Vek;.oletinde te:;kıl •,lu
r>an .komisycna iştirak etnıe;: üz.re 
,etırimiz ünıversitesi profesörle - 1 

rinden B. Hamit Nafiz Pa:rJr dün 
akşam Ankara ya gitmiştir. 

tehzi tavırlarla gülüm•emi,lerciir - 1 
soura. lm Tıirl,; gemı ıne harcan
m.ı!J nazarile Lakarak, nlüsaade e
diycrl ... r. 

Bu hıidıs<:dc tezat halinde bulu
nan kıymet, Türk ölçüsile, başka 
m<Uetlerııı ölçiİ$İidür. 

Kac defa yazdım: Efaim ölçü -
müz baı,kadır. Gii\'endiğimiz şey. 
!erden biti de harika ayarındaki bu 
Türk ölcıisü, Türk hususiyetidir. 

RE.SA'l' FEYZİ 

Dii!er tara!tan Eııe mıntu:ı.ının 
Gördt'S kasabasında geçenlerde 
vukua ~len heyelan hak.kında d.ı 
bu heyet tarafından mahallinde 
tetkikler icra olunması kararlaş
tırıhnı ·tır. B. Hamit Nafiz Pami- ,================! 
rin dahil bulundul!u bu heyet An- Tiy.:ı trocuların bir 
karadan avdelte Gördese gidecek- n üracaatı 
tir. 

Daimi heyetan tehlikesi mevrnt 
~örülduğü takdirde me21kür kaza 
meı'kezı ba ka bir -ere naldoluna· 
rak yenı bır şekilde baştan ku -
rulacaktır. 

Teknik 
dünkü 

okulundaki 
merasim 

Şehrimizin en eski ve kıvmetli 1 
ilbn müesseselerinden biri bulu
nan narıa teknrk okulundan bu yıl ' 
mezun olan genç nafıa fen memur
larımız müdi.ir ve muallimleri şe
refıne Yıldızdaki mektep bınasında 
dtin hır veda ziyafeti vemıişlerclir. 

Bu merasimde müdür B. Arif 
Tanııu bir nulı:ık söylemiş ve me
zunlara mektepte oldugu g?bi ha· 
yatta da daimı muvaffakiyet te -
menni C'tmiştir. Müteakıben me -
zunlarla samimi hasbihaller yapı
larak güzel saatler geçirilmi~tir. 
Nafıa teknik okulumuzun inşaat 

mühcndisli;(i kıamı imtihanlarına 
bu yıl 35 talebe gironiş ve bunlar
dan 34 ü mezun olmuştur. Ayrıca 
fen memurluı(u kısmı da 30 mezun 
vermiştir. 

Şehrimizin muhtelli semtlerin· 
dek.ı ya;:lık ti}-alro ve •inema .sa.. 
bipleri dün belediyeye bir müra
caatle bulunm~lal'dır. 

Bunlar az aaatinııı tatbikine 
bru;Ianılmaoı mi.inasebefile filim 
göstermeğe vakit bulamadıkları -
nı, çünkü daha saat Zl de ortalıj(ın 
kararmamış olduğunu söylemiş • 
!er ve l(ecc saat 1 e kadaP açık kal
ma müsaadesi iStemişlerdir. 

Keyfiyet daimi encümence tet
kik olunmaktadır. 

-v-

Mideden ç.ı!tarıb.n 
paket eroın 

30 

Sabrkalı eroin~,.,,, ,, Rıza di.in 
ÜSküdarda Karacaanınct m<'zar -
lı.(!ı civarında dola-\'ırken memur -
!ar tarafından vakalanmıştır. 

Bu esnad:ı Rızn elindeki bir Lis
tik palı:eL içindeki eromleri yut • 
mustur. 

Mumaileyh hemen Haydarpaşa 
nfrrntme. hastanesine gÖturülmüş, 
midesi temizlenerek içinde 30 pa. 
ket eroin bulunan lastik boru çı
karılmıştır. 

dı buhranı 
Bir yanlış vergi 
tefsiri yüzünden 
lstanbi.JI kese 
kağıtsız Kalıyor 

Birkaç .ııündenberi .şehrimiz.de 

bir kese ka~ıt buhram baş!aıruştır. 
Buna baslıca sebep; eski gazete, 
mecmua kiı;tıtlarından torba ka
ğıdı yaparak geçinen ve yelcimu 
40 ı tecavüz etmiyen esnaf hak -
landa da yeni muamele vergisi 
kaıuınunun ve defter tutma mec
buriyetinin tatbik edilmek isten· 
mesidir. 
Tıcaret sahaları esasen mahdut 

ve kar nisbetleri de pek az olan 
torba ka,i(Ltc;ı\ar yaptıkları işle va
zu kanunun kasdettiği (kese kıi
ğ'ıdı fabrikalarının) mi.ikeilefiyet 
şekli arası.ıada hiçbir münasebet 
bulamadıklarındnn defteı·darlıj(a 
müracaat ederek bu yanlış tefsir 
yüzünden düştükleri mi.işkül va. 
zıyeti bildirmişlerdir. Bunlardan 
bır kısmı da işlerini b•rakmak ız. 
t.ırarıında kaim• !ardır. 

Dcftercıarlığın bu haklı müra
caati ehemmiyetle tetkik edeceği 
kuvvetle ümit edilmektedir. 

Filhakika \'eni muamele vergisi 
kanarıuntın mi.ikeUefiyctlcri ara
s.na bır de ckese ka,{lld.ı· tabiri ko
nulmuşsa da bu mükellefiyet; ga
zete, mecmua kağıtları.ndan yapı
lan torba kagılları ile alakalı ol • 
mayıp muharrik kuvvet ıstimalile 
kese kiı~ıdı imı>l eden fabrikalara r 
şamil bulunmaktad:r \'e esasen 
heır.ım tekmil diı(er ~1 sanayii de 
mtı:moele vergi · den muaf tutul
muştur. 

Torba kiığıtç:larının işsiz kal
maları; be1az kağıt te<l;ıriki zor
lu~ h ı~1J1da şehnrnızi tamamen 
torba kagıts z bırakacacı gibi el
lerinde 'nıl nılmış gazete ve mec- [ 
mua ka· dı bulunduranları da çok 
müşk1tt ~· vaziyete dü~ilrccC'ktir. 

Ve bu suretle elde kalan klflla
nılmış ;;?azete, mecmua koi;!tlları 
depolarda çürüycce.i{inden her .vı l 
hiç de ilim:ı.I edilemiyccek mühim 
bir milli servet.in l>ir tef3ır uğruna 
heba olmas;,na da scbelııyet veril. 
~olacak! ır. 

fstanbulda 9 lüks 
lokanta varm:ş 

Beledıve daimi enci.imcn i diin 
toplanarak yeni tarifelere göre lo
.kant,a, ve>. içkili içki iz, çalg:lı. çal· 
1:ı&ı..ı: maha!lerin ~iftn ı yapmış
tır. Bu tasnife göre ehrirr..ude 9 
tane lüks. 42 tane l incı \"e s;: tane 
de 2 itıcı sınıf bu kabil mü~sese 
mevcut o~n anlaşılmıştır. 

Mütebaki tekmil lokanta ve bi
rahaneler de 3 i.incü s:nıfa ayrıl
mıştır. Lliks ve 1 1" i sınıf yerlerde 
tabldot mecburiyeti konulm~tur. 
Tablioot lüll:sl rdc 100, 1 inci nnıi. 
lara 75 kuruştur. 

--<>--

Bir otobüs kazasında 
9 ki~i yaralandı 

Dün ak:;am Ankarada feci bir 
otobi.is kazası olmuştur. Bahçeli 
e\·lere <'iden 25 numaralı otobüsün 
arka carr:nrluğuna 70 numaralı o. 
tobüs çarpmıs, öndeki otobüs elek
trik direl(inc çarpmamak için di
reksiyon kırdı~ndan hafif meyilli 
olan yolda devrilmi0tır. 

9 ı-olcudan 6 sı hafif, 3 ü ağır 
surette yaralannu:;t•.r. - "' a a a 1 

'----------------------·------------------------J fki türlü Fredirik 918 Almanyası ile 
şimdiki 

Avrupada harp crktıktanberi e
debivat pek acıklı bir hal alch. Sa
yısız insanın en feci ölümlerle 
dünvadan Mttiiti ~i.inlerde edebi
yat da olsa olsa ıztırao olurdu. Fa
kat edebiyat.ın baska bir tarafı 
var. Daha hatıra bwıünkti harp 
~elmooen evvel Fr:ınsada, Alman
yara birçok defalar ııidip gezmiş 
ve Fransız - Alman münasebatı 
noktasından bir terakki olup ol
ınadı,i(ını araştırmış olanların ya • 
zıları. Vekayi He bunlar, bir nevi 
kehanet mahiyeti aldı. Mesela 
Fransız akademısi azasından Hen
ri Bvrdo ismındeki meşhur mu -
harririn Kayser Almanvasının 

maf(llıbiyeti senesi olan 1918 de 
bir zabit iken verdi~i rap~rdaki 
sözler dcıj'iru çtktı. Şöyle dıyordu: 

•Almanya iktısaden yenilmedı. 
A~kerlikçe de ıına~lup olduğuna 
kail dei!ildir. Hernc kadar harbi 
kaybetti ise de sulhu kazanabile
ceğine kanidır.• 

Fransadaki yabancılar 
1936 da Fransada 2.600,000 ya • 

bancı vardı. Bazı vıliıyetler va -
hancı d~lu idi. Şimalde 191,000, 
Alp Martim 'de 370.000, Sen vila· 
yetinde 92,000, .ilah-. Bazı kasa • 
balarda halkın ekserivetin: Fran -
sızlaı değil, val>ancılar teşkil edi-

Okunmayan bir çeşit 
roman 

Türlü maceralarla dolu romaıılar 
okunoa'.< merakı bir bir yaş var - ı 
dır ki m ukırvemet rdil.mez bir 
haldedır. Bılhas&a Reçrn harpten
·beri d[ırı.va edeobiyatında yepyeni 
bir çe~it roman daha çıkmıştı. Müs
takbel ha~bin n'lSıl olaca~ıua da
ir türli.i hayallerle yazılan it.ika • 
yeler, İstikbale dair zengin hayal
lerle güzel tertip edi imiş, çnk 
heyecanlı romanları İ~ iz mu • 
harriri VC'ls yaznu:;lı. On ıı son
ra başkaları da, başka ı:rıemleket • 
!erde böyle romanlar neşretti. 

Bunların hepsinin de kendıne 

mahsus l(iizelli.kleri vardır. Fakat 
buııün artık söyleme~ Iüzu:n y,>k 
ki en okumnıyan tarzdaki ro..-ııı.n
lar da bu zavallılar olmuştur. Ya-
zanların kıymet ve meziyetlerin
den hiç birşey eksik degil. Faka! 

Bugünkü Almanyayı anlamak 
icin Pru;;· ·anın Kralı mj!şhur ikinci j 
Fredrı.:.: i!ÜZ önüne getirilmeli imiş. 
Şehzadelii!nde vezin ve kafive ı 
ile. ilim ve edebivat ile uğraşan ve 
mesbur Fran.sız filozofu Volter ile 
mektlt"'l:ışan Frederi.k Kral olar 
olmaz vaziyeti değiştirrnis. kitap
ları bir ıarafa bırakarak o zamana 
kadar ~rendilderini de artık On· 
dan ronra siyasi emelleri için kul
IanmaO;a koyulırnu~tur. Prusya 
konu -k~ffi$unun bilhassa zavallı 
Lehisanın urarına olarak büyü -
m · tür. AlmaPvanın bir gun bü
yümesın. daha on sekizinci asır
da hazL:.. ıı; olan Fredrık öldük· 
en sonra Pr..ı .. vanın olsun. diğer 
Alt:' n mem eketlerının olsun ba· 
smdan c;o!t şeyler geçmış, fakat 
btmlar kendi kendilerini top!" -
mışlardır. Çünkü Almanlar her 
mar!übiyetten sonra tekrar silah· 
!anmanın çarC'.;inı bulmuşlardır. 

Her defasında da galip taraf ni • ı 
çin Almanlara fırsat ve imkan ver-

mi.istai:bel diye görülen harp aı ·~k elitine pışınan olmuş, Demek ki 
Avrupada bu hal hep böyle gelmiş, bugi'.in bır hal olmuştur. Hem de 
böyle gidecek_ f W.. fevkal.ide ıcatlara hacel kal • 

l madan Avrupa kıt'asında bi.iyük 

r yordu .. Mesela Bonirele~mJn'da bir muharebe safhası neticelen • 
492 halis FranSJza m~kabıl 1.084, . ld T kil il 

1 

.. - t M l'd d n 002 F ns mşı o u: an e tayyare e. Ya· n.Lor - ... oze e c "'·- r-ı ıza 

· mukabil 3.983 yabancı vardı. Bun~ ni ge~en harptenberi malüm olan 
!arın çogu P,ılonyalı ve İtalı·an idi. iki vasıta ile. 

PC>Lle 
Yit 

MAHKEMELER 

Zincirleme kar 
• yapan tacır 

mahkum oldu 
Asliye 6 ıncı ceza mahkem~ 

sinde dün akşam bır ih tiılta~ da 
vası daha ınahkUıniyetle netice 
lendirilmiıµi.r. Davanın suçlUS>. 
Rabeno Politi isminde bir kalay 
tüccanbr. Ddıık\i celsede evvela 
ticaret müdürliikündıen ma.lıke • 
menin bir sorgusuna karşı gelen 
cevap oknımıuştur. 

Bn cevapla, mımıaileyhin 19 ı;u· · 
batta İzmirden kilosu 300 kuroştan 
1010 kilo kalay satın aldığı ve bu 1 

. • 1 
kalaylıırı 21 şubatta Istanbulda 1 
Avram Rodrig'e kilosu 400 kuru.ş· 
tan salımalc suretile. kalayda yüz
de on -beş Itar bile fazlayıken daha 
asm kar ettiği ve üstelik ayni ma· 
lın toptancılar arasında bir elden 
diğer ele ~eQlllesinin zincirleme 
mahiyetinde olduğu, hulıisa fiat 
murakabe komısvwıunUfl bu a -
lışveriste ıhtıkar' mt!Vcııt olduğu 
bildirilivordun. 

Bunun üzerıne. müddeiumumi 
muavini Hılmi, Rabeno Politi'nin 
lı.u alışverişte hatta µarava ve ka
lava hiç el sürmeden zincirleme 
usulile ıki ~ün i('erisin.de havadan 
yüzde otuz üç kar temin ettiğinden 
ve kalay fiatını muhik sebep ol
madan yüllselttiğinin soout bul -
dui'u kaydile, milli korunma ka
nununun 32 inci ve 59 uncu mad
delerine göre ceza istcmişir. Bunu 
müteakıp maznun avukatları da 
mi.idalaalarıru yaorr.;şlardır. 

Hfıki.ın İsmail Hakkı, bir saat 
süren bir tetkikten sonra, Rabeno 
Politi'nin ki}oıın 300 kuruştan sa- 1 
tın aldığı kalayları 400 kurustan 
satmasının milli korunma kanu
nunun 32 mci maddesine muhalif 
olju~unu, bu sebeple mezkur ka
nunun 59 unrn madd~ne ~re 500 
!ıra ağır para cezası ödemesine, iki 
sene mltddetle Eskişehire sürül -
mesine ve son tahkikat bittiğin -
den, bu kararla beraber mevku -
fun SCl'best bırakı.Jmasına karar 
vemniş:tir. 

---o<>---

İhtisas diploması alan 
bir doktorumuz 

Tıo fakültemizin son yıllar me· 
zunları oevdcrpe- iüri heyetleri 
önünde tez imtihanı v rerek ihtı· 
saa ~ al:m.1ktad1.fl.ar. Jiz. 
cümle gecenlerıle imtihan veren 
B. Tarıktan sonra dün de, tıp fa
külle>inın l:JJJ "Uı mezunlarından 
nluo Haseki hastanesinde dahili 
hastalık ar asi tanlıi!ı yapan B. 
Avni Kılıç Tokay •iç hastalıklarda 
kanser ve tcdavısi· mevzulu tc -
zini profesör doktor B. Akil Muh· 
tar, orofdor dnıktor M. Frank ve 
Neşet Ömerden müteşekkil bir ji.iri 
heveti önünde muva!Cakiyetle f 
.müdafa:ı ederek 1 inci sınıf ihtisas 
diploması alırnıştır. --Limon fiatlarına 

zım y pıldı 

Harp karşısında Mı!ır 
Yullll! AHMET ŞÜKRÜ ESıtll 

İtalya ile İngiltere ar .. sında harp 
tahoddüs ettikten sonra l\1ısırın 
mücadele karşısmdak\ ,-:ıziyeti 

pek ziyade nazikleşmiştir. l\lalınu
dur ki Mtsır ~J.ltcrcuin •müttc!'i
kıdir:t. Fakat iki devlet ar~ ... ntda 
i!~ sene k;,rtar cvv(."I imzalanan 
mukavele, herhangi bir ittifak ınu
alıedeainr beıızemez. 1914 harbi 
eıkhğı zamau, İngiltere, esasen 
1B82 seneı;indeaberi fili ·. ali al
tında bnlunan Mısır üzerinde hL 
mayesini ilin etn1işt.i.. Bundan son

ra İncilizler, 1922 sene:.inde bir 
takım şartlan. bağlı olmak üzere 
Mısın istilı:lil nnın.lerdi ki ha
kikatte bu şartların l\1ısırın istik
lalini ziyadesile takyit ediyordu. 
Bunu. üzerine Mısırlılarla lngi
lizler arasıntla :sıcn !erce süren bir 
mücadele başlamıştır ki bu ıni.i
cadelc başlıca şu noktalar üzerin
de (oplannustı: 
1- İngilizle.r l\1ısmu ınüdafa· 

asna luırşı lıikayt kalınıyacakla. 
rıa1 ileri sürdüler. 

2-- Aşağı vukarı ayni şeyden. 
ibaret olan imparatorluğun n1u -
vasala ve münakale yollarına kar
şı alika ııü-ste:rdiler. 
~ udanı IUAıra terlııetnıek is

temediler. 
4- Ve nihayet ecnebilerin hi • 

ıuayesinden \'aıgeçnıi)·ecek.ler.iu.İ 
bildirdiler. 

Bu dört ihtilaflı mcoele, İtalya
nın Habe~tıını istlliira teşebbüs 
e'nıesi zamanına kadar devam et
ti, Niha,Yet bu i'tiJ.iuın ., l15ır ıniL 
Jetine telkin etliği korku altında
du ki l\Iısırlılar, ingiltere ile hır 
anlaşma .-apmıya razı oldular. Bu 
anlaşma Mısalıların i;tikl~llerine 
kavu:;mak noktasındaki arzularını 
İngiltuenin imparatorluk yolları
nı müdafaa eımek noktasındaki 

endişesile lelif ediyordu. İngiliz 
askerlt'ri Kaniı:edco çekilerek Sü 
veyş nııntakasına ycrleşccekJcr. 
l\lısır ordusu İngilizler tardındım 
teşkil edilecek. Sudan Ingiltcre ve 
Mwruı miişl<rek ıdareleri altın
da kalacak. lngiltere kapitiila. -
yoııların iJga:ı..ı husu.~unda \ILSırlı

lara yardım edecek M15ır i.stikla. 
!ine ka\U.ŞU)Or; fakat a•keri bir 
iıtifalı.la İ.ng,illere bu memleketin 
müdafaasını dendlle ediyord.n. Ve 
bu ittifak icabı Süven kanalın· 
da asker bulnnduruyordu. Böyle 
bir vaTİ.fro.L t_grn i tik~ mP.lhunı.v 
ile telif k:ıbul eder mı, etmez mı .. 
Eğer harp gelıp eatmamış olsa)dı, 
bel.ki de bn akademik bir me.elc 
olarak münakaşa edilebilirdi. Fa
kat İııgillere Almanya ve İtalya 
ile harbe girmiş bulunuyor. Gerek 
Almanya ve gerek Italya, arala
rındaki ihtilafın, yalnız İngiltere
ye münhasır olı!:.:ğunu ve l\h>ır ile 
hiçbir darnları olmadığını söyle
mektedirler. Gerçi bu devletlerin 
"alip ~!melerindeıı doğacak bey-
nelmilel mu~uene, aımıru1 men
fa.atlerine uygun olıruyabllir. f"a
kat aynj şey diğer bazı küeülı. de,·
letler iein de O.ğYudııı:. H:ılbuki 

küçük devletlerden hiçbiri, taah
hütlerinin dı ma çıkarak biiyük Fiat murakabe komisyonu tara

fınJan t~it olunan lünon fiat
larının kağıt üzerinde kaldığ:nı 
yazm!.$tılt. 

Komisyon dün fiatiaıa 40 para 
um yapılmasını kararlaştırmıştır. 
Bu suretle 100 oarulı:t limonlar 3,5 
kuruşa satılacaktır. Fakat bak -
kallar ellerindeki limonlar pahalı
ya malolmuş bulunduğundan .vine 
5 lr.nruştan ~ğıya limon alın.amı
yacağı tahmin olunmaktadır. 

IKUÇlJKHABERLERI 
• Tonrak mab:mlla-i ofisi her 

yıl olduaıı gibi bu y.I da müstah· 
silden bııRday satın almai!;o başla
mı.ştır. Bu yılki bu,,day füıtları ge. 
çen ııeı:ıeden 20 para fazladır. * Taksim kışla.mm meydana 
nazır kısmını yıkmay> üzerine alan 
müteahlı.it; beledıye ile mukavele 
imzalamıyarak ortadan kayboldu
ğımdan belediye buraaını kendisi 
yıkacak Ur. 

1 de\ !etler arasındaki bu büı ük ıııü 
cadelcyc karı• ınak ccs.arclini güs
lerınemi:;tir. Bu. belki de lı~disole· 
rin aldığı cereyana bü)·ük l."Uv • 
vetlerin bile kifayet etmediği hır 
vaziyetle küçük kunetler tarafıu
dan )'apılacak uıüdahaleniıı fay
dasızlıtına iaanmaktan doğan hır 
tnekkiildür. t'akat sebebi lıer ne 
olarsa olsnn, herlıalde görülüyor 
ki Mısır ola bu mücadeleye luırış
.mak istemem· AlmaDya ..e ltal· 
ya ile siya•İ münasebetlerini ka
tederek harp dışında kalmıyır ka 
rar vermiştir. Bu kararın öyle ko. 
lav kolay verilmediıti, çıkan bir 
kahin.e kriı.indea. ve soo.ra da ""ki 
loa.1vekil Mahir P1>18nın ayan mec
lisinde sö1ledi&'i açık sözlerinden 
anlaşılmaktadır. Hakikaten MMr 
pek nuik bir vaziyettedir ve har
be i~fi:rak etmemi$ olması, Mısırın 
karşrl~tığı beynelmilel meseleleri 
halletmez. Çünkii harp dı~ıııda ol-* Şoförlt-r; beledi.Yenin taksi i.ic

retlerin" yapacaı; yuzde 15 zammı t 
az bulmt:$lardır. Bunlar zaıı:mın 
yüzde 20 • 30 arasında olmaoını 1 
belediyeden istemişlerdir. f * Gi.imrüklerdc işler azalmış ol- l 
doğundan mıinhallere ve vefat e
denlerin ı·crlerine hariçten hiçbir 
memur alınmaması kararlaştırıl
mıştır. * Akdenizdeki şileplerimizden 
Demirin İspanyanın Barselon li· 
manında olducu ve yakında gele
ceği anla.şılmıştır. İnal şilebi.ıniz 
de dün Oran limanından burava 
lhareket etmiştir. Tan iilebi de 
yıoldadır. 

*İki analı küçiik Nermin mah
keme kararile annesi Fatma İlha. 
na verilmişken dün tekrar a=e
sinin yanından babası mahallebici 
Mehmet Ahye ve diğer annesine 
kaçmıştır. 

makla beraber, kendı toprakların
da yabancı askeri döi(üşmektedır. 
İngiliz askerleri, l\lısır loprakla
rmdan Trablusgarp içerilerine a
kınlar yapıyorlar. İtalyan tayya. 
releri İskcnderiyeyi bon1hard_un;ııı 
edi}or. 

Hemen şunu .Ö)liy~Hın ki in· 
gilterenio Mısır topraklarını Ü> o· 
\arak kııllanma..ında girişilmiş o
lan taahhütlere aykırı bir vaziyet 
yoktur. İngiltere IJte\·cat nıııb· 
velelere göre haklıdır. İtalyanlar 
da kendilerine kar..-ı har<'kct ü~~ti 
olarak kullanılan ıonraklara taar
ruz ç!nıekte haklıdırlar. Bıında da 
bir aylm:ılık yok. Aykırılık, nor· 
mal ve tabü oln11ya11 bir \'aziyeliıl 
icaplarından doğmaktadır ki borp 
sonunda tasfiye edilecek ulan me. 
selelerden biri de bu olmak ı:e • 
rektır. 



Yeni Sovyet - Rumen hududu tsespit edildi 
Londra 5 {Hususi) - Bıısarab

Yanın işgalı üzerine yeni Sovyet -
Rwnen hll'dudu kat'i olarak tesbit 
edilımiştir. 

Romanyada kabine de~, 
es1tı harıcıye nazırı Gigurtu yeni 

kırbineyi teşkil etmı.tir. Hariciye 

nezaretine Mansilisku ~etirllııniş-

tir. 
Alman sefiri Fabricius alellıce-

le Berline ygpt~ ziyaretten Biil<-

r~ dö~tür. Romanya meba· 
filinde, Almanyanın Sovyetleri 

'h<>şnut euntvecek herhangi bir ha· 
reketten içtinap etmekte oldıı.ı?u 

intibaı mevcutur. 

Fransız radyoları sansursuz işliyebilecek 
.Bertin 5 (A.A.)- Mütareke ko

ınuyonu Fraıı.s"' radyosu mesele
siai miiukere etmi,tir. Alınan ko-

mlsyoau İşgal altında bulunan ara· ı tinin ınes'uliyeti altında radyo ";et" 
zide Almıuılar tara{ındaa aansüre riyatı y;wılmasına müsaade edil-
tibi tutulmadan Fransız hiikUıne. mesioi kararlaştırmı.ştır. 

lsviçrenin iaşesi ltalyan yolile temin edilecek 
d~~~~ 5 (A;ı\.)- ~a*e~ele_rin ~il: ı şilebin Cenova civarında kiin 
k gıne (Öre İsvıçttn. ın ıaşesmı Savoııa limanında demirlenıesine 
• ."l~ylaştırıuak uıaks~dile italy~, ve e&yasını boşaltmasına müsaade 
uvıçre tarafından kiralanan hır 

ehniştir. lsviçrenin iaşesi şimdiye 
kadar Marsilya yolu ile temin e
dilmekte idi. 

lsveçteki bütün Litvanyalılar memleke~e çağırıldı 
Stokholııı 5 (A.A.)- Stefa11i: 

hlartı.ve~te oturan bütün Litvanya
derbal memleketlerine döıı,e

rek • keri ıuakaıularıtı enırine ama 

~: •. bulunmaları için emir alıruşlar- lı 

Norveçle Almanya arasında ak-

tedilen bir itiliiC mucibin<e Nor. 
veç, bütlin kutu balığı istihsalatını 
Almanyaya ihraç edecektir. 

Bulgar Dahiliye Nazırı bir nutuk söyledi 
bi!Sof?'a 5 {A.A.)- D .N. B. ajansı ı bir nutuk söyli:verek ezcümle de-

dtnyor: miştir ki: 
GoCenup -_batı Bulgaristanındaki Bu tehdit ve tehlike zamanında 

rna Cuıuada yawlan milli bir 1 · 
lezırhür esnasında Dahiliye Nazırı Butgarıstan daima sükuneti mu-

hafaza etmiş ve seferberlik yap -
mamıştır. Bulgar siyaseti tadil si
yaseti olmakla beraber ayni za -
manda ~ulh siyasetidir. 

T ahranda sefirler yeni Başvekili tebrik etti 
. T~h.ran 5 (A.A.)- Pars ajansı 

hildırıyor: Kabilden verilen ma _ 
Ulnıata göre, İran ile Afganistan 
araı>ında doğru posta münasebatı 

ihdas eden 20 temmuz 1938 tarihli 
anlaşmanın nıusaddak suretleri 
mezl\ur sehirde teati edilmiştir. 

Sefirler heyeti bu sahalı Baş-

vekalete giderek yeni İran Baş
vekili Ali Mansuru tebrik etmişler
dir. 

Majino hattında son ateş de dün kesildi 
Lyon 5 (A.A.)- l\Iajino ha :: ının 1ı;;ınm dnvelinc icabet ederek a- ı şehrinde kalmakta olan Alman kı· 

son : ıt'aları da Fransız kumandan- 1 leşi kesmişler ve ha yüzden Lyon taah şehri terketmi~lcrdir. 

Busabahbir Alman bombardıman tayyaresidüşürüldü 
Londra 5 (A.A.)- Hava Neza • 

telinden tcbllf' edilmiştir: 
Bu 6abah erken İngillerenin 1 

~oğu - cenup sahili açıklarında bir ı 
Ingiliz avcı tayyaresi bir Alman 

bombardııııan tayyaresi düşürmü,

tür. 

• ' ' ,.. • r • ' '" ı, , ... , 

Fransız somalisi 
mütarekeyi 
tanımıyor 
(Birine\ •altifeden devam) 

~at . almaktadır. Jnıılltered<; 
!böyle. ~ır taarruzu karşılıyabil -
nıek ıçın her türlü tedbirler aluı
maıktadtr. Aaker. sivil mes'ul ma
\kamiarda bulunan bütün memur
lara kat'i etııırler verilıın1$tir. Çör
çıl lrlandanın da tehlikede bulun
~unu sôy lemış ve ona göre ted
~le.r alınmasını telmih eyle.miş-
ır. lrlandada her hangi bir isti

IHva karşı mukavemet etmek için 
tedbirler alınmaktadır 

. In~iliz makaımları Alman za -
vıatı hakkında sarih malümat ver
~k mümkün olmamakla. AIDıan
lın ın Holanda ve Belçikarun işga-

denberı 400 bin ölü ve yaralı 
venn$ı o1duklan fikrindedir 

angiiiz l<tyyareleri ııece ııÜndüz 
~vetlerıııe devam etmektedir. 
d Dever ve Bruk.sel hava mey
anlarındakı hanoarlar bmn.balıın

medı.•ı be, Alman tavyaresi tahrip 
ı mıstlr. · 

ka~u akın e:ınasındıı havalanıınaJ?a 
ese ı"ı:'n Y';'nker tayyareleri, mü-
1 ır ır 'mıtralyöz ateı,i altına a
ınnu,-tır. 

[""nver hava mevdarunı bomba-

ytvadn .t.avvarelerimiz, dönerken 
l!t'eud · ~rd Sç . Uı,man tayyaresi yanı-

u. aınt - Orne d a!f lth..,ll b r e muv a-
e ornbardunan edilmiştir. 

Bir ıarho; metresini 
bıçakladı 

lı.ancye(B~'.,i"ci sahifeden devamı 
kırıldığı 'ierek kaburgaların.m 
dıtılınıstı~~ awuuı;, lıastaneye knl-

BiR KIZCA(az BALKONDAN 

Fatihte tu ~ÜŞTti 
nunıorad aıye. caddesinde 121 
. • a oturan 6 ya d s- • 
ısınındc b' k m a r..mıne 
konundanır .. ızrağız da evinin bal
ralınınışft:uşerek •kır surette ya-

Bu sabah A vrupadan 
gelenler 

Polonyalı • 1 • 
keo il 7 kiı;w.~u .te~ık;:den mürek
kom·.ınsivontU~ır ııruı_ı bu sabahki 
miı;tir. "Chrımıze gel . 

Ami !renk b' k 
Musevi ailesi d ır a~ Romanyalı 
lerdıı·. Bunla Re Schriınıze gclmis

r oınaııy d d M scvı al "hta 1 a a a u-
lemektcct · r ığının arttıi(ını söy-

.. ır. 

Uc İngıliz i. da . 
ve b•r Al a mı, bır Fransız 
Ankara ~~ ~azetecisi. İsviçrenin 
katibi d ıruun karısı ve sefaret 
ıtelm~.ıc;~ni trenle şelı•iımize 

Asker gözile 
cepheler 

{Birinci sahifeden devamı) 
niasın. on dakikahk bir milddette 
yok edilmeleri bir iştir. 

FraDBız dooanoıaaının bir kı.snııı 
Afrika sahillerinde l;ıöy le ateşli ve 
kanlı bir maceraya sürüklendiği 
saatlerde, İskenderiye ve İngiliı 
limanlarındaki diğer kısımlarda 
in .. mz bahriyelileri taralından 
bordalanarak zaptedilmiş. Demek 
yekdiJ?erinden binlerce mil uzak 
denizlerde ve liınanlardaki ingiliz 
deniz cüzütaınları bir kronometre 
gibi aralarında saniye şaşmadan 
işliyebiliyorlar. 

Bu çeşit kuvvetlerin lıarp tera
ı.isinde daima ağır basacakları . 
rnubakkaktır. 

Nitekim karada da Almanlar 
böyle i liyorlar ve böyle işledik
leri için ~imdiye kadar muvaffak 
olmuşlardır. 

Fransa ile İıı;:iltereyi harp hali
ne getiren bu hadiunin beynelmi
lel hukuk ve kaideler bakımından 
tarifini yapmayı ve haklı ile lıak.. 
sızı tayin etmeyi alakadarlarıııa 
bırakarak me•eleyi sadece askeri 
göruslc tetkike devam edeceğiz. 

Ingiliz · Fransıı filoları arasın· 
da geçen şu vak'a ile de anladık ki, 
denizde ve karada ilk vuran kaza
nıyor. Bugiinkü lıarp vaı.ıtalannın 
sür'ati ve kudreti mütearrızın ilk 
darbesini müdafün teUüi etmesine 
imkin vermiyor. Vasıtaların sür'a
ti dolavt.sile ilk darbe o kadar te
sirli ve toplu iniyor ki, müdafaa 
eden tarafın kendini toparlayıp 
kuvvetlerini hücum edene karşı 
tevcih edinciye kadar harp kaza
nılmış oluyor. 

Bundan evvel.ki yazılarunızın 
birinde, lngilizlerin hem Akdeniz. 
de, hem de diğer denizlerde vaııi
yetlerini mulıafaza edebilmeleri 
için Fran~ız donanmasının başka
larına gcçınemcsi clıcnı olduğunu 
işaret etmiştik. 

İngiltere Franı.ız donanmasını 
ortadan kaldırınııkla denizlerdeki 
emniyetini muhafaza edebilecek 
bale gelmiştir. Bundan sonraki 
hın:bin denizlerden ziyade hna • 
!arda ve hava silahları vasıtasile 
devam etmesi ikl tara{ için de bir 
mecburiyet olmuştur. 

---v--

Şehrirnizden An karaya 
gidenler 

Emnivet müdürü Muzaffer Ak
alın dün alc,;amki ek.>presle Anka
ra"a gitmiştir. 

Mumaileyh uıbıtaya ait bazı iş
ler üzerinde Dahiliye Vekaletile 
temasta bulunduktan sonra pazar

. tesi ~ü , ehriıni.ze dönecektir. 
E,·velki gün Balkanlardan r.ıelen 

dış ticaret wnwn müdürü Servet 
Berkin de dün ak.$aın Ankaraya 
!!itmiştir, 

Bu sabah bir 
kağıt muhtekeri 

tutuldu 
. Zabıtaca müessesesinde 
arama ve tetkik yapıldı 

Polis, kiı~ıt fiatları üzerıne ih
tikar yapt~ı 1'-ıbar olunan bir mü
essese haldcıoda takibata geç -
mi~tir. 

Leon Dundis Roman ismındc bir 
tüccara ait olan bu mue&ı;escnin 
Hüseyin adlı bu· Eskişehirli tüc -
cara vüzde 45 - 50 Pibi ııayri meş
ru bir karla mühim miktarda ka
.i(ıt sattıi(ı Lesbit olun.muştur. Za -
ıbıta memurları bu sabah Le-Onu 
sorıruva gecmişler ve bu firmanın 
lfaturalarilc resmi defterlerini tet
kik etmişlerdir ve ihtikarı sabit 
bularak fiat murakabe komisyo
nuna da keyfi,·eti bildirmşilerdir. 

Liman işletmesine 
alınacak memurlar 
Resmi daırelere alınacak me -

murlar için evveldeıı müsabaka 
imtihanı arılı~ bur.un ilanı kanuni 
bir mecburivet olduğu halde bazı 
yerlerde buna riavet olunmadığı 
ve hazan da müsabakadan bir gün 
evvel • o da mecburiyeti usulen 
verine Petirmek irin - iliın yapıl
dığı ~orülmüştür. Halbuki talio
lerin evrakinı hazırlamasına bir 
1.'Ü., kafi gelmiyec~inden bu hu
susta alikadarların nazarı dilaka
ti cefüolumnustur. 

Ezciimle ı:manlar ioletme wnı.mn 
müdürlllıtünc imtihanla orta mek
tep ve lise nıe7.unu memurlar alı
nacaaı ve bunların imtihanlarının 
ayın 6 ıncı günü •·anı yarınki cu
martesi saat 12 de yapılacai(ı an
cak buııün bildirilmistir. Talipler 
Galatadaki mezkür dairenin me -
murin müdürlü.i1ün~ müracaat e -
debilecekl<!rdir. 

İstanbul radyosu ay 
başında açılıyor 

İstanbul radyosunun a,i1ustos 
basında i"leme""'e açılması kat'i su
rette kararlastırılmıştır. 

Radvo idaresi müdürü B. Fuat 
:Münir bu maksatla yakında seh
rimize oclerek icabeden hazırlık -
!arı ,....,_,tıracaktır. 

ZAYİ 
Balıkesir as.kerlik .şubesinden 

aldıaun askeri ve~ikamı ıayi et -
tim. Yenisini alacagınıdan eski -
sj'\iu hükmi olmadıi!• il.in olunur. 

1314 tevellütlü Makan o,i!lu 
Mahmut Makaı> 

Harbin siklet merkezi 
Akdenize geçiyor 

(Birinci sahifeden devam) bir tayyare gemisi, bir deniz tay-
vans :ıırhlıları da aynı sınıitan ola- yare gemisi ve büyük bir muavin 
ralı: 22,189 ton hacminde idiler. gemi fiJ.usu vardır. 
Sür'atleri 21 mil idi. Silô.lıları 34 Oran'da Fransızl91ın meşhur 
lük on top. 13,8 lik on dört top ile Surkuf • ..htelbahiri de İngilizle -
mücehhez idiler. rin eline ~0"!lliştir. 

Londradan '!elen haberlere gö- c&ırl<oul• deniz üstünde, 2.880 
re, halen 2 sallı harp gemisi, 2 tonilatıociur. Dünyanın en büyük 
kruvaror ve 200 e yakın büyük denizaltısıdır. Hemen hemen u -
küç(iık Fran.sız harp gemlieri şim- fıık bir kruvazör cesametind-edir. 
di İnoiliz limanlarında bulunmak· Sür'ati deniz üstünde tahminen 20 
tadır. Bu gemilerin zabitan ve mü- mildir. Üssünden ayrıldıktan sonra 
rett~atı tahliye edilmiş, yerlerine 12.000 millik bir sefere çıkabılir. 10 
İnPiliz nöbetrıleri konmuştur. torpil kovanınd.ın baska kudretli 

Dö Gol'ün emrinde çalışmak i,.. ve kuvvetli topl..ırla, ve küçük bir 
tiyenler müstesna bu zabitan ve deniz tayyaresilc mücehhezdir. 
mürettebat Fransaya gönderile - Oran'da İngiliz k<,ntrolüne ge-
cektır. çen diğer gemilerin de in.ııiliz li -
İskenderiye limanında da l Fran- manlarına sevkedileceiii anlaşıl -
sız saffı har'> gemisi, 2 kruvazör makadır. 
ve bazı kücü.k l?'emiler bulunmak- Çörçil'in dün avam kamarasın-
tadı~. Bunların İntJiliz ıımnileri ile da söylediği nutuk, İngilterenin 
beraber harbe devam etmeleri sonuna kadar harbe devama aZ -
llDuhtemeldir. Nitekiım İskenderiye metmis oiduğuna v011i bir delil sa
uzerıne vaoılan bir hava taarru - , yılmakta.dır. 
zunda İtal•·an tavyarelerine ateş Amreikadaki deniz mehafili, İn-
acm"lardır. Bu 11emiler harbe iş- gilterenın Fransız donanmasını 
tirak etmelerde limanı terket - ele gecirmesıni son derece isabetli 
!erine m'isaade edilmyiecPktir. hareket saymaktadır. 

Oran liımanmdaki muharebe. su Amerika iı•·anından Pitman, 
suretle cere"an etmistır: Bir In- bütün arkad .. slarile birlikle İn -
giliz bahr'·· 0 zabiti, Fransız &mi- Pilterenin hareketini tas\'İp ettik-
rali Jansul'ü zivarel etmiş ve ken- !erini sövliyerek: ·İngiltere, Fran-
dısıne lnailiz amiralinin bir mek- sa donanımasını Hitlcre bıraloma -
tubunu vennirtir. makla, hakkındaki ıt•madımızı 

lngiliz ru. irali bu mektubunda, takvıve etti• dem istir. 
Fransız donanmasının ALmaııların Ayandan Mı.ter Kıng ise: •İn -
ve İtalvanların eline ·"""mesine giltereyi takvive eden her şey bizi 
razı olamıyacal'ı, bu pemilerin ya de takvive eder. Fronsız donan -
Martinik li. anına [(itmeleri veya- masın n İnoiltere"e ı:eçmesınden 
hut bir lnpiliz limanına iliico et - merr.nunuc• demis~ir. 
meleri lale·· edilivor. zabitan ı·e 
mürettebatının · terhis edilerek 
ıneımleketlerine gönderileceği, g
milerin de harp sonunda Fransaya 
iade edileceoi ıl.;lve olunuvordu. 

Fakat Fransız amirali teklifi ka
bul etmevince, akşama doı(ru li
manın etrafı.na mavn dökülmüs ve 
?emilere ateş açılmıstır. Ateş on 
dakika sürmüstür. Franoız gemile
ri mukabele etmc>.ıe vakit bula -
ma'llııslardır. 

Bu on dakika kinde tam isabet
ler alan Bretany saffı harp gemisi 
batmıstır. Avni !ioten diğer bir ge
mi de ai!ır hasara uğra:ımstır. 
Dünk,.rk saftı harp gemisi <:'Ok a
ğır yaralar almı.s ve karaya otur -
mustur. Kumandan Test tayyare 
!!emisi de batanlar arasındadır. 
lki torpido muhı·ibi de y:ı:kılmı.s -
tır , 

Yalnız Strazburg saffı harp ge
misi ile birkac torpid-0 ablukayı 
vararak Akdenize acılımı;;lardır. 
Strazbur~'u takin eden İrı,;ıiliz 
tavvareleri attıkları torpillerle bu 
zırhlıyı da hasara ul!ratmıslarsa da 
kaçma.ita muvaffak olan bu cuzu 
tamların Tolona vardl'kbrı an • 
lasılmı.~tır. 

Limandan rıka:r.ıvan diğer tor
nidolar lngiliz kootrolu altına alın
mıc::tır. 

Fransız hükiırneti aoık denizler
deki diğer Fransız harp gemilerine 
teslim olmamaları. icabeoderse ates 
acmaları irin emir verm~ ise de 
bu ııemilerin d~ mukadderatı 90;._ 
radan belli olacaktır 

Hulasa buıni.ı Fransız donan _ 
ması Alnnanva ve İtalvanın istifa
de edemiyecelli bir hale getirilmis
tir. 

General dö Gol ile fosri!<i me • 
saide buluna? Amıral Müsliye, 
Fransız bahrıvesıne mensup hiç 
bir l?'eminin Almanların ve İta! . 
Vanların eline ı>eornemis olduihı
nu, birrok Fransız tahtelbahirle
rinin de İnailtere··e iltica ettiğini 
F~ans.'z tc~ahları?da bulunan g~ 
mılerın de ıcınd•:kı ırmelE>Si ile b. _ 
l'"·t . b' ır ;.. e ~mm ır vere götürüıd·u· a;; .. .. 1 . t· ~~nu soy emıs ır. 

Oran deniz muharebesinde ge
r~k limanda, gerek harp gemile • 
rınde. Fra~sızlar cok ağır zayiat 
vermıslen:lır. Bu filoya kumanda 
eden amıal Jansul'ün ne olduğu 
henüz anla.çılamamıstır. 

Oran limanında baırılan sal! 
harp oemilerinden birinin d~ 
Provan~ olduıi~ .. anlasılmıştır. 
Fılotilla k<ınd,ktoru Mogaıdor da 
yakılmıştır. 

Simdi re;ımi Fransa ile lnı?iltere 
arasında hır ne\'! harp hali me\• _ 
c~ttur. Fransız hükumeti acık de
nı~leı:cte ~ulı; oan Fransız harp ge
mılerıne Ingıliz ırem:lerini tevki[ 
et'."e.sı ve vak~lanmak istenildiği 
.a.-dırde at~sle mukabele eyleme-

si. içi~ emir \'Erilmisiir. Fransız sa~ 
hıllerıne de 20 mil mesafeye kadar 
In~iliz gemileri val<lastırılmıya 
caktır. 

FRANSIZ fjL_OSUNA DAİR 
MALUMAT 

Fransız filosu halen 180 parça 
kadardır. Harbin başlangıcında 
Fransanın be< büı ük zırhlısı var
dı. Fransanın bulardan b~ka 8 
pusluk toplarla mücehhez beheri 
10 bin tonluk 7 kruvazörü, 6 pusluk 
toplarla müce'•hez 6 ila 8 bin ton
luk 12 rruvazörü, takriben üçer 
bin tonluk 32 küçü.k kruvazörü, 
31 refakat gemisi. 77 tahtelbahiri, 

İngiltere için 
Akdeniz 

hakimiyeti 
(Başmakaleden devam J 

da t.asrih eylemek! dir. Bu takdir
de lngilizler de bilhas.a Alınan 
hücumunu havada karşılıyacaklar 
ve tarihte ilk defa bir hava mey
dan muharebesi cereyan edecek 
demektir. Ayni zamanda donan
ınanm da İngiliz adalarına her • 
hangi bir ihraç yapılnıasını meni
çin azami gayret g.österece&i aşL 
kardır. 

Diiııya lıa.lı:imiyetini ele geçir -
mek ve totaliterlerin bütün bu 
muharebedeki kasıt ve planlarını 
tahakkuk ettirmek İngilterenin 
mağlubiyetine baii:lı olduğuna gi>
re Iogiltereyi mağlup edecek, In
giliz iınparatorluğmıu parçahya
cak. ve en randıınanlı müstenıle -
kelerinden malırum edecek bir 
anahtar da Akdenizdir. 

İngiltere Akdenizden çıkarıldığı 
gün Afrika, şarki Afrika, Asya 
müstemlekelerinde de tutunamaz. 
Bunun i.ı;indir ki, Almanlar bir ta. 
raltao Britanya adalarına >aldı
rırken bir yandan da Akdenizde 
ve Afrikada İngiliz hakimiyetine 
nihayet vermek mücadele.ine gi
rişeceklerdir. lngilizler bunu pek 
iyi sezdikleri ve takdir ettikleri 

•içindir ki, Evvelemirde Akdenizde 
bahri hakimiyetlerini bilhassa mu
hafaza etmeyi derpiş etmişler ve 
Fransız donanmasının herhangi 
bir bahane ile Almanya ve İtalya
mn eline geçmesine ınini olacak 
tedbiri ittihaz ctmislcrdir. FranSJz 
donanması, sahadan çekildikten 
sonra den:.: hakiıniyeti )'İlle İngjJ~ 
tereye geçmiı, bulunmakta ve İtal
yan donasması bu vazi)·ette Adri .. 
yatikteıı eıkaıııam~ğa mahkum bu
lunmaktadır. İngiliz donanması
nın Britanya adalarına hücuma 
başlamadan önce Akdenizde daha 
ferah vaziyete geçmek ve kuvvet
lerini kendi adaları etrafına daha 
~erbest bir şekilde çekebilmek için 
ltalyan donanmasını da imha için 
bir teşebbüse geçmesi veya tam 
şekilde mahpusiyetini temin et -
mesi ümit edilebilir. 
İmha teşebbüsü takdirinde İngi

liz donanması belki biraz zayiat 
verecektir. Fakat, muvaffak olmak 
ihtimali bu zayiatı vermiye bağlı 
olduğu kadar İngilterenin Akde
nizdeki, Afrikadaki, Asyadaki, or. 
ta şarktaki mnvaffakiyeti de niha
yet Akdenizde hakim ve serbest 
olmasına bağlıdır. İtalyan donan
masını behemehal bulup harbe ic
bar 'e onu imha edemiyen İngiliz 
donanmru.ı için Akdenizden ayrıl
mak mümkün olmı)·acaj:ı gibi Bri
tanya adalarının müdalaasma iş
tirak ed~bilmek de o n.isbette güç. 
leşecektır. Herhalde, Ingiliz Baş
vekilinin: •Akdenizde hakimiyeti· 
mizi idame için lüzumlu tedbirleri 
alarağız• demesi de dalıa ziyade 
böyle bir sebebe istinat etmiş olsa 
gereklir. 

ETEM 1ZZE'l' RENİCE 

Fransız mecliıinin 
toplanma tarihi 

Cenevre 5 (A.A.) - Vlcbyden 
bildirildiPine göre pazırlar mec -
lisi Lebrunwı riyasetinde toplana
rak ezcümle meclisin içtima &ari. 
hini tetbit etoıittir, 
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SON TELCftAP'1a tarihi tefrika11 : 25 
' 

' . . 
Reşit Paşanın Hatıratı ' 

ABDÜLHAMiT. NASIL DEVRiLDİ? 
-

Yazaalar ... 
l.keoder ı-·. st.RTELLI - &vdeı Rqil YllLARKlHAl't 

1

Kanunuesasinin ilanına dair ceva}-
gelmezse fstanbula yürünecek 

Kosva vilayeti celilesine bir tehdit altında görüyor ve kOPo 

Bugün saat sekiz buçukta vazife kuyordu. 
ile meşgul iken ulema ve meşa. 
yih ve rühban ve islılm ve hıris
liyan ahaliden bir cemmi gafir 
ile bilômum zabitaa ve asakiri şa-

* Abdülhamid nasıl 
tehdit edildi? 

hane bükUmet avlusuna geldi - Şimdi, Refit Paşanın notlarına 
ler. Zabitandan biri otuz seneden- avdet edi_foruz. 
beri çekllen felaketin 1ıir yediidarei Kosvadan sonra, tekrar Sereze 
adileye tevdi edilmeınis olmasın- dönüyoruz . 
dan il"ri geldiğine ve Osmanlılık 10 temmuz sabahı, mabeyn baş-
nanıı altında isliıııı, hıristiyan bi. katibi vasıtasile Abdüllıamide Se-
IUmum ahalinin ittihat e) lediğine rcz halkı namına şöyle bir telgraf 
dair bir nutuk irad ve boru ile çekiliy~r: (Vesika - GG). . • 
verilen işaret üzerine kı!<i.- Jadaıı üç! cMüracaatlerirnize heniiz bir 

cevap gelmedig· inden, şimdi ür.ün. defa top endaht edilerek umum ta-
f d cü orduyu hümayunla beraber, 

ra ın an yaşasın millet, ya:,asın maksadı mukaddesin istih•ali zım-
vatao, yasasın adalet diye bağırıl- runda İstanbula doğru harekete 
dığ ve badehu ,vine zabitan önde müheyya bulunulduğunu arıeyle-
olarak a:;akiri şahane ile beraber rim ... 
lq;laya gittikleri ve ahali de da _ Serez sancağı umum alıalü 
ğıldıkları ve bir •urcti yarmki pos· nıutia ve sadıka kulları 
ta ile takdim edilecek olan bir be- 'Sadaret,. ve Harbiye Nezare-
yannaıneyi hükiimct kapısına ta. • • 
lik eyledikleri n keyfiyet müfel- tine . ~ekıleu telgraf 
tiş paşa hazretlerine de arzedil - N d' IKı· ıl.NdC:I SURET ·ı . d 
dig"' i maruzdur f ez ı te ı ı averı aza1111 erın e 

crınan. ı· .. il b 1 . nıa um ve musr cm u uuan n1cm 
Fı 10 temmuz sene 1324 tekelin ziıf ve felaketinin kimilen 

Ko(ana kayn1akamı iza]e ve imha ve ilJen1i ı~liınıiyet 
Hüsnü ve unsuru a~kerinin czsernevi ih

* Kosvadan gelen telgraflarda, ay
ni zamanda ~u noktaya i~aret edi
liyordu: 

• .. , İstanbuldan yirmi dört saat 
zarfında (kanunu esasi) nin ila
nına mülcallik mu\•af,k bir karar 
ve cevap gelmedi.i\i takdırdc, Fir. 
zo\•ikteki askeri ku\-vctler Üs -
kübc oradan da Manastırdaki kuv
vetlerle birle.şip lstanbula dojtru 
hareket edeceklerdir .. 

Zaten, Serezden yazılan telgraf
larda da bu ima açıkça ilave edil
miş bulunuyordu. 

Abdülbanıitle beraber Babıali 
ve saray erkiınının da etekleri tu
tuşmuştu. 

ya ve bilhassa şanı ~evketi Osma
niyemizin bihakkın ve <idde ila" 
maksadı büdapcsendant> ıni kuv
\'.Cden fiile isal İçin 7 zilhicce •ene 
1293 tarihli fermam hikn.et ikti. 
ranı lıüma) un le taı.dik buyuru -
lan kanunu e>asinin yeniden teb
şir ve ilimile Darülhilafottc millet 
ıneclisinin cem ve kil~adından baş. 
ka hiçbir rarei acil •·e ve arcı kal
madığıca ve bu emuiyci hayriye
nin istihsali uğrunda bezli ,-ücu
dün ekdemi vezaifi hamiyyettcn 
bilinmek lüzum ve cücudüne ka
naati kiimilei vicdaniye hasıl edil
miş ve binaenaleyh biliiıııum su
nufu askeriye ile Serez sancağı a
halii islaruiye ve hıristi~·aoiyebi ta
rallarından arzu olunan bu mak
sadı katli millinin tervicile milleti 
beyziıi i>lamiyenin lutfen bir da
kika evvel tesriri makamı hilıifete 
de arzedilıniş bulunduil'una mebni 

* 
taralı samii daveri azamilerinden 
dahi icabah bamiyyet ve namus _ 

Ordu (hürriyet) i ilan etmek i. 
c;;n. istanbula hareket ederse, bu 
işin sonu nereye varacaktı? 

Sela• nı'kten M h t taa otmak üzere ı.u bapta tesmm 
' a mu delüet buyurulması sureti mahsu-

Şe vk et Paşaya gelen sada istirham ve aksi halinde mak
sadı mukaddes ıamnmda bütün 

telgraf.. milletle orduya hümayunun Dcr-
Kosvada her şey tamamdı. Ordu: aliyeye harekete müheyya bu -

lundu~n arzolunur forman. 
._ Emredin paşam! istanbula F. M cemaziyülahire oene 1326 

yürüyelim... ve fi 10 temmuz sene 1324 
Diyordu. Saraya ve Babıallye Serezde nizamiye ve redif 

yazılan telgrafların yirmi dört sa- frkai büınayunlan umum 
atlik mühletleri geçmek üzere idi. mew;ubini askeriye•i 

Saray haüı usuyor, abdütha - <De..amı \'ar) 

midden mibbet veya menfi bir ce-1 .. -------------
vap gelmiyordu. Kosva kendi işi- Alman büyük elçisi 
ni kendi görmü,, hürriyeti ilia bu sabah geldi 
etm~ti. Şimdi saraydan ttvap bek-
li)·ordu. Almanyan.n Ankara büyuk el-

Bu sırada Seliiniktcn, l\labmut risi Fon Papm bu .>abahkj eksoreır 
Şevket pa5aya şöyle bir telgraf le Ankaradan sehrimize ,gelmiş -
geldi: tir. 

.Sarav avutma siyasetinde de. Mumaileyhin birka;; gün şehri-
mizde kaldıktan sonra Berlıne gi

vaın ederse, ordu ile İstanbula yü- deceki ve B.ılkan. Suriye mese _ 
rümenizde bir mani var mıdır?. leleri hakkındo. hükıimetinden ta-

Mabmut Şevket paşa, Seliniğe limat alaca1'ı ~Ö'"ienınektedir. 
kısara şu revabı verdi: yeni bir plij kurbrnı 

Seliinikte ittihat .. e Terakki daha f 
cemi)'eti merkezi umumisine 
cC. Hiç bir mah&ur yoktur. Ha- Florva pliiında dün akşımıa dol!> 

rekete hazırım.. rıı .bir lıoı{ulma vak'ası olmu$ ve 
Mahmut Şevket "lai kurbanlarına bir k~ daha 

karışmıstır. 

O günün gecesi Abdiillaamit teb- Elbiselerini sahilde bırakan bir 
likeyi IHllli' olacak ki, KMn va- adamın vüzecl<en birdenbire ka Y' 
!isini makine başına davet etmif bolduğu sahılde vörühnüş ve key> 
halbuki Serez yol vcrmediğiııden fiyet ıxılise haber verilmisse de 
tehlike daha fazla büyümüş ve ili- boi?ulan adaır. bulunam11m1Ştır. Sa-

hilde kalan elbi<elerinde de hüvi-
nı hüriyeti müteakıp padişah ka. vetini bildirecek bir vesika bulu-
nunu esasinin tatbikine müsaade 

n.amamıstır. 
rtmişti. 

Abdülhamit, o geceden sonra, İstanbul Kadıköy sulh icra dai-
Selanikte faaliyetini arttıran ..,... resinden: 
miyet erkônile l\Iahmut Şevket ve Bir boretan dolayı tahtı hacze 
Reşit paşaların adlarını iyice ez . almarak sahlması kararlaşmış bu-
berlemişli. Her hadisenin altında lunan Alman mamulatı bir adet 
bu iki adamın ismi ('tkacakınış, ya- Pİ,Yanonun resmi delliliyesi ve i-
lıut parmağı varını· gibi rekini _ hale pulu mü terisine ~it olmak 
yordu. üzere 20/7/940 Cumartesi günü sa-

at 10 ilıi 11 de açık arttırma •u
Mahmut Şevket paşa: retile Kadıköyünde Koltakçular 
c- Şimdi İstanbula geliyorum Pazarında ,atılacaktır. Talip olan.. 

ha!... ' ların mezkiı.r gün ve saatte bulu-
Diyecekmiş gibi, iıer an, Babıa- nacak memuruna müracaat eyle-

li ve sııray muhiti kendini böyle meleri ilan olunur. 910/467 

~KA CITÇILARA~ 
TOPTAN ve PERAKENDE 

Amhalajblı: iade gazete kifıtları bundan böyle müteahhide 
verilmeyip doirudaa dolnı:ra idaremiz tarafından uıtılıp çıkarı
lacaktır. 

Talip nbuuı.ıarm her hattı Pazarteai güııleri .abahleyioı ual 
1 - ll'UMuıu paetemiz idare müdürlü;:a.e mlinıeıuıtlan. 



AÇIK EKSiL TME 
Orman Fakültesi Alım Satım Komisyonu 
Başkanlığınd.tn : 

BEYKOZ MALMÜDÜRLÜGlJNDE~: 
Sıra Mükellefim adı 

No. ve ıoy~dı 
Adresi 

••halle, ıokık No: 

Matrılı Verriliıin Nni 
miktarı 

L. K. L. K. 

:>oııesl 

l 
ı 

Mıktuı Matıam• Claıi Miktarı Muhım·c l Ahmet Eı·doı:ınu' Aulldı.r.ı 

l.i.•nJ>l<:isi 

A. liisar Toolarönü 2 42 00 86 Ka7anç 

17 Buhran 

ıe ~{; 15 

Aenzin • 

«DeJediye fjatına 

men Fi. 
Kuruı 

G'OO Jit. 22.64 

25 S. n:>kUve ılc> 

Muvnkkat teminatı: ı 12 Jira 

Ekmek birınci n•. 20,000 Kg. 10,25 

.&Jcdıye narhına 25 S. nakl1ye ile> 

Muvakkaı temınatı. lMI lira. 

En~titülere kitap , 

dolabı SO Ad. 

G0Xl80X35 Eb. beheri 

.,~:.~; 1 
4000 

Talebe elbise gardirobu 22 Ad. 

•nünıuneıine a:Ore> beheri 2000 

}.fu\;akkat temınatı: 213 lira 

Sut 
Yoi,:'urt 

Tereyai. 
\ Kaymnk 

Ekın•k bdayifi 

1000 Lıt. 13 
1800 Kg. 19 

70 Kg 120 
15 Kg. 140 

M il.u." ıs 
D•ğlıç .ti 7000 Kg. 58 Tel kadayi!i 75 KJ. 27 

Muv:ıkkat teminatı 305 lira 

Sade yal 
Urfa birinci Ne. 

Zeytınyag 

1800 Kg. 

500 Kg. 

Muvakkat teminb: 200 lirn 

Kuruso(aı:> 

Pııtates 

Salça 
Sarmısaı. 

Yumurt.ı 

Limon 

Sirke 

Elma 

A1V3 
Portakal •80• lik 

Yaprak salamura 

Taze bakla 
Ayşekadın !a.sulya 

Sakız kabağı 

Taze balda 

Enginar 

Taıe b1ber 
Domates 

Semiıotu 

Patlıcan 

Maydarcı. 

Taze sogar. 

Yeşıl s:ılata 

tfa\'UÇ 

Kereviz 

Karnabahar 

ıspanak 

Ubana 

Pıra sn 

1500 Kg. 
2000 Kr. 
180 Kg. 

25 Kg. 

16000 adet 
2500 • 

40 Kı. 

350 Kg. 

150 Kc. 
1800 Ad. 

80 Kg. 

650 Kı. 
1300 KJ. 

900 Kı. 

175 Kr· 
450 Ad. 

175 Kg. 

350 Kg. 

120 Kg. 

1300 Ad. 

lOOO De. 

400 De. 

l IJllO Ad. 

450 Kg. 

250 Kg. 

250 Ad. 

IOO<l Kg. 

800 Kg. 

1300 Kg. 

Muvakkat ttmir.ah. 13fi 11ra 

130 
65 

8 

• 
30 
18 

2 

4 

u 
2Q 

15 
5 

25 

10 
15 
8 

15 
8 

10 
8 

10 
3 

2 

1 

ıo 

lO 
15 

8 

6 

5 

Cevlzlçı 35 Kg. 80 
Yassı kadayHi fO Kg. 

Muvakkat temin\ln: 49 lıru 

Pirinç 

Şeker 

Kunı fasulTa 

Zeytiıı 

Un 
Nohut 
Makama 
Siyah mercimek 

Kırmızı :. 

Şehriye 

Pirinç unu: 

Kuru üzüm 

Kaşar ~:rnirl 

Beyaz pe)'nır 

Tuz 

İrmjk 

Bulguı 

Çay 

Çile\< reçel 

\.yi=.ne ı-e\·ell 

K onııerve fasulye 

Konsen·e ttirlü 

Ku---u kayl!ı 

Keş üzum 

(..'am fıstıi:ı 

Buğday 

Kurı. baır.ya 

Sabun 

Soda 

1500 KJ. 

2000 , 

800 • 

200 , 
1400 , 

200 • 
350 , 
175 • 
7, , 
50 > 

30 • 

J80 > 
400 • 

400 > 
250 ) 

300 > 

180 > 
15 , 

150 • 
150 > 

400 • 

400 • 

lOO • 

15 • 
l 15 > 

30 , 

30 , 

100 • 

!00 • 

Muvakk<ıt teminatı· 267 Jira 

26 

33 
37 
28 

3~ 

18 

20 

26 
22 
18 
23 
25 

25 

78 

'o 
7 

25 
15 

325 
50 
50 
30 
30 
80 

3tl 

120 

15 
75 
37 
8 

J - BUyukdere Bah~f'koyde bulunan orman !akiıJtc::;i için yukarıda mufre • 

tottları yazılı erzak ve sail~ ·8• ş.artnaır.e ile açık ek~iltml'ye ko,nm~~tıır 

2 - EltsıltmcJer lstanbul Beyoğlu ıı~eıer n1uhasrbeciliğı doırc'-ırı.tle 12/7 

~940 cuma gunl.i saat 13130 dan itjbaren yukarıdaki ~ırn!o.rrın;l gnre olo:ırak. 

3 - Eksjllmeye &irecek]t rın yı.ıkoırıda her kı~mın aıt.:d~ı )"uZJlı mu\ ükkat 

emincıtların mezkCır muba~ebP<."ilik ve:l.lle ın(' yatırdıkJ<ırın~ı d~ J n .•. J\tnı:t ıbreız 

tmeıeri, 2.490 sayılı kanunda )·azılı eıv!'e.fları h;ıiz olrrınları ,.f' _rı·nı ~c-rıc tic; rl·l 

.da.!ı kayıt vesikaıını ,·eya yeni :-;ene ruhsat unvdu tezkt"re-ll·r • ıbıL:z. f:tır.e

eri mep-uttur. 

4: - Şartnamelerı görmek ve e,·~t~r.ı-ını lıı,:ı·enmek ısti)·en~ .n Dl.;)llıkclt"ı E' 

3ahcekoyde bu1unan ormoı.n lakullesine muracrıo.ıtları. •5408.> 

Devlet Denizyollan işletme Umum ı 
Müdürlüğü ilanları 

Devlet Demzyolları ışletmesi Umum Muô'1rlüğfınden 
İctu·emizdf? açık bulunan gemi tabıp Jik1trıne dc•ktor aıınacektJr. 
Ta?.p oıanlann ~eraıti öğrenmek üz ere evrakı resmiyelerile brrl,kte umum 

ı_.1ucıilrh.ı,;Umuz zat işlen mudUrluğune muJou:-.cı.t etmeleri Jtizumu il;:ın olunur. 
(5747) 

1'o. 102 

Sultan Cemi 
bir 

Yazan: M. SAMİ KARAl'm.. 

ıon mahbusluğunda eğlendiren 
papağanla, bir maymundu 

Şehzade Cem, fer)·at i~inde idi. 
yaptığı baladan mütee.-irdi . Fa· 
kat, devlet .-e hükümranlık ihtirası 
damarlarına işlemişti. Şiirinde bi· 
le devletin kendine )"U olmadığın- ı 
dan bahisle feryat ediyordu • 1 
Sııltan Ceınin son mahpusluiun<ia 

ki hayatı elimdi. Onu eilendiren 
yalnız bir papağan ile bir may • 
mundu. 
Şehzade maymunla şatranç oy. 

nu~·ordu. Maymun "atran( oyna· 
rnağa alışmıştı. 

Cemin mai)·etindeki be~·ler pa· 
pağana ö2'relmislerdi. Her ,·akit 
su volda bağırı) ordu: 

- Allahü Yan,ur Sultan Cem!. 
Fakat papağaııın bağırması liı.f· 

zı idi. Sultan Cem )·a.amakla be • 
raber bir sultan gibi değil csiı • 'a
rak yaşıyordu. 

Şönl)·eler, Türk thLad< ne 
namus ~ôı.ü verdikleri halde ona 
e-n ağır esir ınuanıf'l~~ini yap -
maktan çekinmiyorlardı. 

rurunu ezmek i(·İn ellerinden ne 
gelirse ) apmaktan ~ekinmiJorlar- j 
dı. Cem <ultanın, Yorganof"da yaz
dıj?ı <iirler hep hüzün, felaket, ke-
der hislerile dolu idi. 1 

Ol dem kani ki kiıbeı köyum 
n•t·ki:ar. idi 

Aramgiıhı gönliımiın ol asitan idi 
Ol dem kani ki •inelerin 

to.tze tutmağa 

Ol gülüstanda ~·aşlar m abı 
rC'van jdi 

Ol dem kani k .aH·i pu"hema 
gibi 

Zıllu zalıl kerdı rihn saye_ban 
idi 

Oldem ki murgu dile asitaninin 
Her köşei müşerrefi bir asitan 

idi 
Ol dem kani kı mesken ıdi 

eşıgin Cem 
ifa ·fa ki geçti bilmı:dık ol hoş 

zaman idi 

2 Mehmet Ali B<ıkkal 

3 H;§im oflu Fenmi KüJ..ıfntç. 

Yalıkoy1 Yahkö,- caddesi 

No. 58 
Göksu Cırnık bostan bil.l 

4 K.lnıH Denıirka7n;k Demırci Ömerli köy içi bill t 

5 A1i:an Mutlu • Ömerli Köy ic;j 225 

30 00 

30 00 

12 00 

12 00 

2 5 Kazanç 
41 Buhran 

2 44 Kazanç 
-49 Buhran 

... ~i; 15 

2 09 Kazanç 

42 Buhran 

as "ı ıa 

95 Kazanç 
39 Buhran 

35 ~{ 15 

9"!7 

838 

us 

939 

YuKarıda adı ı-.oyad1 yaııh mUke1l~ler yerıı adreslerini bild•rrr,rmi~ ve yapılan llr<\~1ırrrı<ıd~ı d~ bulvn-'mqmı~ olduk

l:trından co~tcrilen yıJJara ait kazanç vergileri ıhbamamelcrinin kPndiJerine tebligı nllımkun o1amam1ştJr. 3892 sayılı 

kanunun ll inci madde!'ii mucıbince tebliğ yerine geçmek üzere keyfiyPl i!iın olunur. (5667) 

Devlet Demiryolları ve Limanları l~lctme 
U. idaresi İlanları 

Muhammen bedeh 3650 hra olan 2 kal•m Aulraeriyen ampuller 13.'8/1940! 
sah runu saat 15 de kapalı :z.ad u:;ulu ile Ankı;ırada id~re binasında satın -.ılına-J 

~~ l 

SIGINAK 
Belediye nizamatına muvafık 

ga;yet ucuz yapılır. Galata Tünel 

Billu7 sokak Gül han No. 13. 

Tel: 43601 

Bu işe girmek isüyenlerin (273,75) Urhk muvakkat teminat ile .kanunun ta-
1
----------------

yu etliği ve--...ıkaları ve tekliflerini ayni gün saat 15 e kadar komi~yon Tl't))liginel SA TJLIK EV ~j 
vermclcrj l~zımdır. 

llaydarpaııada B<>ylcrbeyi Bürhaniye ma· 
\ hallesı Bayır sokak No. 38 de• 8 

Şôılrtnameler para•qz olarak Ankarada malı.eme dairesinden, 

teoellum ve ırevk ~elligınden dajp\llacaktır. ('429) 

'* * Muhammen bedeli (3450) lira olan 1000 Kg. 8 ''" 10 m/ın hk otojen iı.;\n ba-
. .. ' ' 1 

kır kaynak teli (]5/7/1 940) pourtesı gunu saat (10,30) on buçukta Haydarpaşa· [ 

da Gar binası dahılındeki komiııyon taraltndan :u~ık eksHtme usuhle satın alına

caktır. ] 
Bu .ı.şe girmek jsUyenlf'rtn (258) lira (75) kuruşluk muvakkat teminat ,.e ka-

nunun tayın ettıgi vnaikle bırlik.t.e eksiltme gunu saatine kadar komisyona mu· 

racaat1arı 13zımdır. 

Bu işe alt şartnmeler komi:ıyond.an para~ız olarak daiıtılmaktadır 
(5038) 

odas-ı 3 salonu, mutfa(!ı, hali'ısı. 
l tı) usu, baıhçesi olan, ('()k gü
z('] manzaralı ve havadar, va
rım kiıııir ,bir ev ehven fiatla 
a-cC'le satılıktır. İste.lılilerin gör
rı-.ek üzrre vanıbasındaki kom-
su C'\'in snhıbı Bay Mahmuda 
ve nazarlık i"ln ÔC' Kathköv 
Kıı<dılı ~avırı Lale sineması 
.kar• !':ında kahv~i Jiasiınc mü
~.·Rraatları. 

21C'"""~ll.'l!llllDll!mllm'Zll:~ 

,..,. ....... lllmll ... ----mım-----------~-1 ============= 
1 

O [ N i l 
11654 CiHAR A~ACJ 
İst. <'rcuk eS1r~eror kurumu ı 
nun Dıvanvolu Çocuk kütup -
hancsı korosu tarafından meok- ı 
tep •a'krıları. ı 
İdare edc>n NURİ SAMİ ı 

Y[Şll GÖZl~R 11655 O Narmin [ileri 
Bayan lkıi.;ıik Semıha 

COLUMBİA PLAKLARINDA 
Satışa çı.lıımıştır. 

• Dünyanın en büy~A 
Plak fabrikası 

Eli çnbuk ~ÜNNETÇi 
Kabır.e· Bewııciu 1nı:ıltt"re 

,eforclh<ın<"lı lrnrşısında No. 47 
Gür~"" an~rtımanı. 
Ev. Er~n~<ı , Telefor 57 - '73 

ı;ı. -

1 1559 Hicri f 1351 Bıııol 
Cemaziln~el Haziran 

28 '21 

T. iŞ. BANKASI 
1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

l~RAMIVE PLANI 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lirı 
a • 1000 • = aooo.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
75 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5250.- • 

Keşideler: l ~ubat, 1 may11, 
1 ağustos, 1 ilundteşrin tan"lı· 
!erinde yapılır. 

Kuleli As. Liseler Md. den : 
K Jeli, M lhJ'"· B s. c.~kt· i lı elf' ıı ı ;ncı sı.ııflar a ıs1ek1 

040 gi.ınil 

,c4'.:klır lı t I< ·d ~·..1}1La1c.1kt r N<ıtrızctlc ın cı~ gtç 10 tc.:mrn ız 940 sab;:hı s;ı<ıt 

c·klı.dC' n- ~u f•kk\:pJi lt••Jf--.uır ıf: 'cya holtka 'ta1t nler1Jc i ou ı "E'len:!t.: bl.!1unma- 1 

nr ııan ol ı 1 .::!4) ,5ti90) 

lMO.A 7, Gün 187, Hıdır 61 tİstanbul Yarış ve Islah Encümeni Riyasetinden 
~, 

S Temrnur CUMA ' 
Vakitler --

Clünet 
~DYO PROGRAMI 1 

v.,,.tı 1 Ez.ani 
.Ş_~a. ~a Da 

5 34 8 50 
i 

7 Temmuz 940 paıar günu \'elie!endide yapılacak at koı-oları liah.unın itun 

y;1ğ;.ın yagmurlarclan batak bır halde bulundugund..ın rlolnyı .14 ı:rı ............ ,., 04n t.a-

T!lıine bırrıkıldığ.J ı!fı.n olunur. •5750-. 

1

- Dalga Uzunluğu: -ı 
1648 m. 182 Kc/. 120 Kw. 

T.A.P. 31.7 m. !1465 Kc/s. 120 Kw. 
T.A.Q. 19.75m. 15195 Kc/s. 2~ 

Her gı.in, oğlcnleri 1,.74 metre/ 
ısrn;; ki•osikl TAQ ve akşamları 
31.7 metre/ 941;;; kilosikl TAP kı
oa dalga postalarıle yapılmakta 
olan: 

ECNEBİ DiLLERDE HABER
LER NEŞRİYAT PROGRAMI: 

Birinci servis İkinti servis 1 

lıanu Saat 12.00 Saat 17.30 
Arapça • 12.15 • 17.45 
Ellence • 13.45 • 18.45 
inrnliue • U.15 • 21.15 

18.05 Macar ve Rumeıı halk ha
valan (pi.) 
Anadolu halk lıavalan 
Cazbant (pl,J 
Alaturka müzik. 
A.ians haberleri 
Fasıl heyeti 
Konu~ma 
Türk müziqi 
Konu~ma 
Radyo gazetesi 

. 
Öi(I~ 13 18 ~ .3~ 

li:ındi 17 18 8 34 
,.ı;.şam 20 '4 12 ()() 
Yatsı n 16 2 02 
lnl'al< 3 1 ı; 6 31 

Dr. Hatız Cemal 
LOKMAN HEKİM 

DAHiLiYE MÜTEHASSIS! 
Divanvolu UM 1 

.Mn:a~f'nt' vaa.Llf'ri: Z.5 • 6. T,ı: 22398 

1 

I· 
[ 
! Yıllık 
ki aıı 

180,00 

ı80,00 

1'10.00 
54.09 

İstanbul Belediyesi İlanları 
S''K 

l.~ 

ten.inalı 

(1) ıene ik 

13.50 
13.50 

12,75 
4,05 

Bıiyukado.ıda Kum..,alda dtniz banyo yeri. 
Floryada çar~ı sokai;lnd e kciın 8 No. dükkin 

Fioryiida (arşı sokağında kilin 25 No. dukko.ın 

Ütküdarda Karacaahmet Cad. 79/81 No. dü.kkiın 

18.30 
Jb.45 
19.15 
19.45 
20.

_20.30 
20.50 
21.l5 
21.30 
21.45 
22.30 
22.45 
23.25 
2330 

Radyo salon orkeıtraS> 
Ajans haberleri 
Caz!Jant (pl.) 
Yar1nki program \'ılJık kira muhamn1enlcri ile ilk teminat miktarlaıJ yukarıda yrı;oılı gay-

Fransızca • 14.00 

• • 21.001 

Kapantş - <,..oeıık Ht>ki ıni ITT ri rrıenkul1cr ı na 3 ı:ene müddetle kiraya verilmek üzere cıyrı •• yrı acık artttr-

. . . -ıDr. Ahmed Akk:>yunlu ,"'cıya konulınu.ştur. Şartnan1elcr ı.abıt ve muameı.&t mudurıu~u. kaleminde görü-

Salııbı ve neşrnıatı .~are eden Tabim. TıWmlaane Pal• Ne.• ; ıeccktir. İhale. 8)7)940 pazarte~i &ünü ~aat 14 de dainıi tncümend( ynpllac:::ık· 
ETE~i~~';-r;;~İCE Pazardan maada her gün saat tır. Tillipler;n hizc..ı1arında göste. .. ılen mı.ktar~~ ılk lt' ın •. l rrıakb:.ız ·ey .. mektlıp-
Son Tclvaf l\latbDül ...._ 15 den ıonr~. Tel: 40127~ Jıarile ihale gunu m11or~·:-·en t.cıatte daımı encurrıendE' bclunml~rı. 5194 

18.- Program 

'-İir ~·aımakla. ma~·mnnn ile OJ· 
nan1akla. papağanının: 

- Allah ) en~urus~ultan Cem! 
Di~I' feryatlarile ge~iıiyordu. 

Cem Sultanın mahpustan kurtul· 
masına imkan yoktu. Onu kur · 
tarmak icin c,:ahsanlnr ~chzadcnin 
talih"'izlikile k:ır~ııa ... mı~lardı. 

Bô) le olmakla beraber Pariste 
f'ran'a kralile daha pazarlık bit
ıuenli,ti. 

Ctn1 Sultanın lolacar kralına 'e
rllnıc1ne'i İ(İn ortada dOnen ent
rikalar büyiiktü. 

Cen1i satın aln1ak i\tiyenlct 
Fransız krahnın gözlerini altın
larla hiiy ütü\ orlardı. 

Macar krah n1üten1adi)'tn Cem 
Sultanı almak i~in uğr-.ıyordu. 
Bir yandan da Papa da~·anıyordu. 

Fransız kralı. Ceın Sultanı ne 
Macarlara ,-e ne de Papa\ a ,-ere· 
ntiyeceğini elı:ilerine ~Oyledi. 

Fransız kralınuı bu red et' ahı 
şö\"a)~elerin entrikalarile olu -
~ordu. 

Jı' ran~ız kralının red te\·abındau 
,·alnız \·enedik elçisi ınt'ntnun )Ui. 
(:ünkü, Ceın Sultanı bir fırsat bu· 
)~ır..,a kendisi alınak istiJordu. 

Venedik hiikümeti orta.da re
re~an eden muhaberatı ve mua· 
melatı günii glinüne Sultan Be3 ::ı· 
zıda bildiriyordu. 

Venedik hükumeti, BeJazıt Sul. 
tanın adeta çömezi idi. Fakat bo) .. 
l• olmakla beraber \"enrıliklikr 
Türklf.•rin en bii~·iik dü~manları 
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- Anne ... 
Dıvc sc·skndi. 
Acıanalı tüccar bu fırsatı kaçırır 

mı hiç?!. Derhal !(erdanlık mcse
le"ni ele alarak, Nebabate döndü: 

Vah 'ah ... Geç;r.ı> olsun, ha-
n nı kızım!. Bilseydim. bu hoş 

1 
,gt·çcn vaktinizi. o cansıkıcı mev
ıua temas etmekle i•~aı etmezdim. 1 

Maamafih. teessürünüze candan 
i~tırnk ederim. Şüphe yok ki. po-

1 lb meseleyi takip etmiştir. 
Neriman hanım başını salladı: 
- Evet. Takıp ediyor. 
Nebahat atıldı: 
- Hatta o kadar şiddetli takip 

cdi\l•rki ... Kırk yıll•k aile dostla· 
rınıızı bılP te,·kilhanPYe aıtırd .. 

- Vah vah. Demek ki, a·le dmt· 
!arın z arasında buna cür'et ~üste. 

1 rt·cek kimseler varmış. 
Ye gulerek iliıve ettı. 
- Polısın p-özı.i herkes.ten fazla 

a<;k n Kulağı herkesten fazla de
liktir derler. Elbette bir duyduğu 
ve bildiği vardır. 

Nebahat asabi bir tavıı la: 
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- Ö"k ôt-gıl ır.i, bcı ekndı? 
~eoalıat hnnımm gerdanlıgını ça
leın, kim lJ-jLlr~a o!::ıun, polı~in eli
ne dU">ersc llü<. tte tt'vkif ede ~ 
cektir. Bunun ak.>lni kını iddia 
eriebılir?' 

St hsuvur, ıs~e:r.ivcrek. Auanalı 
tüccara ct•\·ap Yf'riyor. 

- Evet elendim, hak.lıınz var! 
dıyord11. Pofüin elinde bır delil 
olrrH\oan, in~anJ deliüe tıkJ.rlar mı 
hiç'. Bahusus iti, bu m<»elı:)'e, is. 
tanbulun en maruf zabıta memur· 
lanndan Yılciırım Cemal Bey el 
ko:;mu,tur. 

- Ne <1ıv· rsunuz .. Yıldı•ım bu 
isi ek aldı cıa, hiıliı gerdaniık rnay· 
ci~ııa çıkmadı mı?. 

Halukla Nebahat giJ!Uştüler. 
Vasfı Bev hanelinı .{!izhvemedi: 

Vallahi şa~tım bu iı,e. Yıldı· 
nm CMllalm el k.oyduğu bir hır· 
sıılık mesele~i. bence derhal hal· 
Jedilır; çalınan her ne ıse hemen 
mevdana çıkarılu. Biz Adanalılar, 
onun mesleğinde gösterdiği dira· 

- Duydul(u ve bildıgi esaslı bir ' 
•c-,· ~ uktur, dedi, sadece kuru şüp· 
heler ... 

yet ve livakatin hayranı~·ız. Zira, 
şehrımizdeki kasa husızlarmı da"o 
bulup meydana çıkarmı,ştı:r, 

Nebahat lafı kapatmak için, ke. - A efendim, şüphenin vaşı, 
kur~su dur mu?'. Polis şüpheYe 
düşmiJşse, elbette bir sebebi var· 
d:r. Boş vere insanı deliğe tıkarlar 

manı eline alm:<tı. Keman çal -
1 maktan ba~k ; h·1 rr>f'vıuu kap.~t.a. 
, ·cak başka çaı,. H>ktu. 

Di,·crck, nıisafirlerı sükünete 
davet edil'ord!ı. 

turkaya bö. ·k cnemmi:vct ,·er•cy
di, bu gece kt:ııaı~1nden ıs•ıfade e-
<ierdik. 

- Vf,oettı 'c. Bclk:~ ~t t:L-( x 5e-
Nebahat ilk once Betho!.,nôen 

kliısık bir parça çald Aikı landı. 
Bundan sonra Sunoatra aualarm· 
da bir futına) dlı cp retten biı 
kaç solo çald~ 

Bunlar, c!aha çok alkışladılar. ı 
fcrkı topla t.da bı2e bırl;<ç ,.arkı 
okurlar. 
• - Xe nııı• lı:. s zlcreı O z;>man da 
bendcnız İst~noulda dei:ı . 11.e[ll -

• Adanalı tüccarın garp musiki
sındcn zevk almadığı halıııden bel
lıydi. Mütemadiven slgara iç;yor 
ve ist<>mivcrek alkışh"ordu. Niha
yet davanamadı: 

- Han.nı kız,m, öedı. alaturka 
bir şarkı lütfetmez mısın? 

Davetliler birbirlerine bakışa • 
rak güJü,tüler. Şair Ş..hsü\·ar ııül
medi: 

- Beyefendinin ılakl<ı var, de
di, biz türküz .. garp n'lıioikisi ile 
üliehmiı pek azdır. Kendı musi
kimizden fazla garp musikisini se
veriz ve anlarız dersek, yalan söy

· Jemiş oluruz. Nebahat hanım bir 
şarKı llıtfederse, elbette memnun 
oluruz. 

N<>bahat özür diledi: 
- Maalesef Alman.,·adan ~·eni 

geldim. Bır tek alaturka şarkı bil· 
mhorUJT1. İnşallah yakında Öğr<
nirim. Bir diğer toplantımızda sııi ı· 
memnun etme~e çalışırım. 

Nebahat kemanı bırJktı. · 
Herkes sohbete dalmıştı. ['· 
Bir aralık, Adanalı" Vasfı Bey, 

pirin ' yanına sokulduı 
- Sizi ~k sevdim, beyefendi! 

Beni yalnız bırakmadınız .. Tekli· 
fin:.e iştirak ettinlt. 

leketim<le tlacaj(ırr. Yir,l siz ıstı. 

fade c·deceksinız' 
- Daırna Adunada mı otururnı

nuz:' 
- E\·et. Yazıhar.em. foor'.'"r..c.m, 

ailem. e\'ım oradadtr. Jst<ınbuJa :-.e
nede bir iki kere gelir, be> on gun 
kaldıktan sOPl<l. :c krı.:- mPnlldce
time dönerim. 

- Adana gıite} bır 'eıdır: baj\
Jarı, bahçeleri ile me~huriıur der· 
!er. 

- Hiç te>rif etmedınlz mı?. 
- Ha 'II ... 

- Tavsiy-e ederım ... Bızim ta· 
rafa' doj(ru küçuk bir seyahat va. 
pınız .. ve bize mısafır gelirıız. Her 
haloc sııi memnun t'derız Porta
kal mevsimim tercih eders<'nız, çok 
ıyi oluı. Hem. naya muıedıl hem 
de mevva boldur. 

Vasfi Bcv bu sırnda k-0ynundan 
yere bir gerdanlık düşürdü. ve çe· 
kingen bir tavula • kimseye ~ös
termek iı;temez g;bi görünerek -
yerden aldı. 

Şair hayretle baktı: 
- Hediye aldınız galiba". 

Mağrur olan Türk . eh ade'i. şö. 
"al~·elerin terbiyesiz , .... he hin 
muamele~ri altında eıill\ <>"Ull. 1 
Haya~ll sei!>'alyc;ler, şelızade,ıiı ::u· 1 

Sultan Cem, grQmiş zamanını 
hatırlıyarak sızlanıyordu. Ümit. 
si2 kalan şeh:ıııde şöval~·elcrin 
bapsrttiii kale burçlarının k~lın 
duvarları an'mda her dakila<ını 

• idi. Fırsat kolluyorlardı. Hare -
' _kelleri hep korkularından idi. 
l. 1 

mı?. 
, Seh$üvara döndü: 

1 Avukat Halük: 
- Dinhyelım ı,, der ... 

~ Haklı, mantıki bir teldı!ıı. 
:Nas 1 ihmal edebilirdim?. 

- N~bahal hanım hşke ;ıla -

Ati: :.;olı tüccar .<ehadet r. ma• 
illlı <luc..akl•ıı :n .. ;.:ntürere •. 

<Devamı ıarJ . -
1 l 
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