
fAYISI CU!HAl?TESI 

• __ K_u_~_u:....:ş:....___l 6 ,:,: .... ı __ T_E_M_M_u_z_ı_9_40 ___ • 

SAYiı 1197 Telefon: Ba,muharrir: Z08Z7 - idare Müdürü: 23300 
İstanbul Nuruosmaniye No. 14 

En Son Telgrafları Ve Haberleri Veren Akşam Gazetesi Sa.bip ve Başınnharri.ri: 
ETEM İZZET BENİCE 

~~==~ 

Fransa, lngiltereye Harp ilanını da Düşünüyor 
İtalyan Donanması, Fransız Harp ·Gemilerine Yol Ver_mek 

istemiyen İngiliz Donanması ile Harbe Hazırlanıyor 
lskenderiyedeki Fransız filosunun vaziyeti henüz belli değil. Kaçmak istediği 
taktirde batırılacağı Fransız Amiraline bildirildi. Amiral_ daha cavap vermedi 

Türkiye 
Sovyetler 
D. N. B. 

1- · , 1 Suriyenin, istiklillini. ilin 
• 

1 edeceği rivayeti dolaşıyor 
Eter Türkiyenin Sovyetle
re karşı olan münasebatın
daki dürüstlük ve Türkiye
nin hilıim nıiyetindeki a-

na prensip (D. N. B.) nin 
tahrif, tahrik ve tezviri ile 
bozulacak zannediliyorsa en 
büyük balaya düşülüyor 
demektir. Bulanık ruda ba
lık avlamanın yeri Türkiye 
olmadıh gibi herhalde Sov
yet Rnsya da olmamak ge
rektir. 

_!11U1a: ETEM İZZ!.T BENICJI 

•D. N. B.• ajansı bir iki gündür 
.mal bulmuş l\fanibi halinde tah-rif tt.,.. ... 

e ı,.ı ,.e tahrik mevzuu ··ap-
ı·~ b" ·ı.; , 
~· ır ı rapar ,.e \;esika üze-
rınde duruyor. Hedef aşikar: bir
tlenbir~ teksif edilen bir propa
ıanda ıle efklirıumumh·cleri te • 
Yle 'Ve tereddüde •evkehnek; Sov
t~t Rusyayı Türk siyaseti aley-
ıne ıtimadsızlıia tahrik e'"le • 
me~ bulanık suda balık ~'·la
nıa tlJ'. Bilhassa, Anadolu Ajan-
1ının halıis mevzuu ittihaz olu-
nan "k 1 k vesı a arı ve Fransanın An-
dü~- bül:;k elcisi l\fassigli'nin 

. u tarıh ile Hariciye Vekili
ıııız~ ıı:önderdiii mektubu neşret
""'s•nden 
1 d M>nra Alman propa -h asının gayret ve hedefi da
•- bari~ b~ ıurette aydınlanmak
-. ~ 'rurkı.-enı·n d .. ·· t d ği 
~ r , urus , e ş -

· - . · W· "İıliİt ım •iya ti bir kere da-
. !'. d.. " cıplaklıaı ile kendisini 
·li', ta unnnın ~özü önüne koymak-

..;, r.UB_u vesıkalarda. sinsetimi-
' ct~•thılı•~tlüfünü, kat"ili

0

ğini, "e 
9 • lilr~mıza \'Hdikimiz değer 
e H~he.-ı t dd"" 1 İcab . ' ere ut e karşılamayı 

ettırecek en k .. '"k b" renin . U('U ır ema-
lıilakis •~r~ek~ da~i olmadıaı eibi 
1ı;lldek" ıı_r ıJenın özünde ve sö-

.' 'fr d ~ hırliği ifade ve isbat eden 
'.'! e,.er ,.e h . 
G~rek Fransı~s~~ıl.~kt \"alr~U:· 

ıerek G u~ u e (ısıneJ 
nan "esi~~eral v_eygand"a atfolu
kana 1 lar~ bakım zihniyet n 
dur: a umunıı hulasa halinde şu-

-TG . ,.c S R 
ıı olan : a.vvet usyaya kar-
durustı Yaset.nde şaşmayan bir 
hu ... ,,_ ıçındedır Cumhuri•·et 

Kwnet" · b ·' 
herhang· ::;•n u_ hattı hareketini 
tadil t l ır. emrı vaki ile dahi 

IIake.kıneye ıınkiın ııörınuyoruz 
ı ·at v b h" . 

raporlarda e .. a. ıs ~e,·zuu olan 

ı 

• 

• 

fngiliz limanlarına götürülen büyük Fransız 5affı harp gemilerinden: Rişli)·ö 

Hitl~r, 
üzere 

Ciano 
bugun 

ile görüşmek 
Berlıne geldi 

Fransada, Almanya ve Italyaya karşı harp edecek 
Fransız tebasının idama kadar cezalandırılması 

bir kararname neşredildi • • 
ıçın 

fransada bütün fırkalar 
Nevyork 6 (Hususi)- Oran li

manında Fransız gemilerinin tah
rip edilmesi üzerine İngiltere ile 
siyasi münasebetlerini kesen Fran. 
sız hükumetinin, İnıı:iltereye karşı 
harp ilan etmesi ihtimalinden bi- 1 
le bahsedilmektedir. 

Ancak Fransa silahını teslim et-

tiği i~in harp ilan etmesi ile et - ' 
memesi arasında bir farlı yoktur. 
Mareşal Peten hükumetinin bu 
hmusta Almanya \'e İtalya ile bh
anlaşma yapmak isteme!»İ de müm
kün eörülmektedir. Fakat mihver 1 
devletlerinin Fransanın eline tek-

lağvediliyor 
rar silah verecl'kleri zannedil 
memektedir. 
Şimdi zihinleri meşgul eden mü. 

him mes.ele İskenderiye limı>nın
da bulunan Fransız harp gemile
ridir. Bu filo kumandanının nasıl 
bir karar vereceiii henüz anlaşıla-

(DE\' AMI 3 üncü sahifede) 

EN SON DAKİKA • 

Dominyonlar Fransız donanmasının zaptına taraftar 
Londra 6 (Radyo) - Ccnuoi A- I 

merika, Avustral ) a ,.e Ka1ı1ac:a hü
kumetleri, Fransız donanmasınıı:ı 
zaptını tasvip etmektedirler. 

Avustralya Baş\'ekili dıvc·r ki: 
•Bir gün gelecek İngiltHc, Fran-

saYa yalız istiklalini de~il. donan
masını, ticaret filosuu da iade e
clecektır. 

•Ü gün Frans;zJar, İng.Jiz dost -
lu.iıunun bü,iiklü((-..'.r.ü anlıvacak
lardır .. • 1 

Kanada BaşYekili Makenzi de 
şöyle diyor: •İngiltere, Fransız 
donanmasının Almanların eline 
düsmesi ihtiı;ıaline J;arsı kollarını 
kaYuşturup seyirci kalar,1azdı!• 

Fransız ticaret gemilerini lngiltereye davet rekcti h kk Turkıl•nı? hattı ha
nokta· a ında ilerıye sürülen 
o. N ıB ~a~arlar bu olduğu halde 
bir hav~ nın bunun tamamile aksi Londra 6 (Radyo) - Beyne! - ]eri kaptanları \"e zabitlerine hi-
laletten b Yaratmak istemesi da- milel tüccar gemil~ri kaptan ye tap ediyorum \•e kendilerini, bir 

olan bu güzel Fransa kurtulacak, 
istiklaline •kavuşacak, hür Jaşı -
yacaktır. Tiirki . a~ka neye delalet eder? mesupları birliği rei•i mi<kr Viki İgiliz limanına ,gelrnive, müşterek 

karşı Ylren~n .. Sovyet Rusyaya bu sabah radyoda ~u hitabede bu- davada iş birliği yapmıva. benıberl 
eltlii ~iy:! ık~ Yıldanberi takip lunmuştur: •Açık denizlerde bu- çalışmıya davet ediyorum. 

İnl(iliz limanlarında her türlü 
yardımı, muaveneti ııöreceksiniz. 
Nihai zafer bizimdir ..• tıe ıı:id" . d t hır an ne temelinde lunan bütün Fransız tücc~r ııemi- Ancak bu 6uretle memleketiniz 

. 1$ın e İnhiraf ka d ' 
ın~~r~ı bütün mmetıeri! :i~":.:e; ( Diğer Telgraflar 3 üncü Sayfamı:ı:dadır) 
lıilhass:er. kabiliyet rnihekliği~e ---------------------------------------.------

~Pa har17;:"' .. 
0

1a.n '
1
'."diki Av- Bı"r kahvenı·n 

••Yasetind k' Turkı:-enın bu ana 

~ü:,~a~:~ıi\~F:;;'~~h~ür~~!h~ ~f1i11i•i\ıf Jl!J&_:wkfl#!#:j duvarı çöktü iki 
muş ~ İt 1 ıtozonune koy _ 
sinden 'iOn a Ya~~n harbe girme - k • • 1 d 
oad ettib ı.a hukfııuetimizin isti- ı 1 f ? ışı. yara an 1 
ınizle ahti :ı;:da müttefikleri • ta yan ilosu neyi bekliyor • Sultananmette AtmeYdanı cad-
derece sam· "1 a"ele ederken ne 
da\'randı"- ım • açık ve doiru İngiliz filosu düne kadar Akde- İtalııanların oldukları yerden desınde 14 numaralı Ahmedın kah-

ifa etmişt·"ımızın en kat'i delilini niz hakimiyetini Fransız filosile ~ıkıp Jngıfü jilosile bir mu/iare • \"esinin ön taraf:ndaki saçak kıs -
Görülü~'.;~ ki m{4tereken temin ediyordu. Fran- beyi qö~e alacaklarına dair mey _ mında yanılan tui(la cıkma duvarı, 

harbin "İı • •D. N. B .• nin •ıt? filosunun süp/ıeli taziyeti üze- dar.da bir işaret yoktur. Halbuki dün akşam birdenbire çökmüştür. 
rünlerd atlamasını takip eden Tine patlak veren lıôdise ile bıı M- 'ı şu kırk sekiz saat içinde ftalııqn O sırada du,•arın altında -oturriiak-
Sovyet e~us ~'lıya.~ak Türkiye • kimiyetin sarsılması icabederdi. filo nıa nad;r tesadiif edilir fır - ta alan Ahmet oi!lu Celil Ye Hamit 
&ad •okmakya n;un:s~~atına fe- Yani Fransız filosunun ortadan 1 saılırT çıkmıştır. ingili: filosu Fran- oltlu Faik al!ır surette ,·aralanmış 
nibavet h .. Yo un. a 1 gayreti kalkmasile italyıı filosunun kıpır- sızlarla memul bulııııduiju bir sı- her ikisi de ifade nremiyccek hal-

.(DEV•nuı mabıyetini bilme- dıınab!lecek'fuıkanları elde Ptm•ri racUı italyan filosu da i,•e karı•ını• de Cerrahpao;ı hastanes ~" kaldı • 
AMJ 3 üneü ıııhifedel düşünülürdü. tDtvanıı 3 ıinı ti •ahıf•dJ ~dmı<tır ' ~ 

•• 
Univcrsitede bu 

sabah büyük 
merasim yapıldı 
Mezuniyet töreninde 
Maarif Vekili, Milli 
Şefimizin gençliğe 
armağanını bildirdi 
Şc·hrinıiz üniversitesinden bu yıl 

mezun oJan uenclerin1izi tanıtrna
ve diplcıma)arının tevzii törem bu 
Ea'bah ünl\·crsite merkez holünde 
yapılanı,,tır 

Bu '!ltinasrbct'~ so.a\ Q 5-<fan ııi
\Jaren unıvlrsıte baht:esi, hol, rr.rr
divenler ve balkon kenarları ka
labalık bir talebe ve davetli küt
lesi ile dolmuştu. 

(DEVAMI 3 üncü ıahıfede) 

İtalya bir 
hey' eti 

mütareke 
gönderdi 

Yüksek komiser radyoların 3 gün
de hükumete teslimini bildirdi 
Londra 6 (Hususi) - Iraktan ' 

Londraya bildirildiğine göre, Su
riye bugünkii vazi)•ctindc taın bir 
istiklı\le sahin olacak derecede ol
gunlasmıs ve si~·asi rü~diinü i~bat 
etmiştir. Fakat bu hurnsta bir ka
rar ~ermek doğrudan doğruya Su
?İ -,.,_.e dii•cn bir \'azife telakki e
dilmektedir. 

Suri)'enin bugüne kadar imza 
edilmiyen ve tahakkuk etmiyen 
istiklal muahedesi işini bırakarak, 
doğrudan doğrula istiklalini ilan 
etnıe~i \·e yerli vatan ordusu vü_ 

cude getirn1e~i hu!i.u~undaki l'ere
'\ian kuvvetlcnın~ktedir 
• Surhedeki Fransız makamları • 
nın aldıkları kararlar, oradaki 
Fran"z ordularında olduğu kadar 
yerli Araplar iizerinde de iyi te
sirler bırakmamaktadır. Bu ~iiz
den bircok Fransız kıt'aları k.am
)·onlarla Filistin hududunu geçe
rek, Hayfaya gitmektedir. 

Suriye ve Lübnan yük•ek ko. 
miseri Püo neşrettiği bir kararna
me ile bütün radyo sahiplerini Üç 

(DEVAMI 3 1'ncu $ahıjedeo 

Bulgaristanda -- -- -- - • 
askeri sevkiyat ı Sovyet Rusya ıle 
Bu sabah Romanyadan 
gelenlerin treni bu yüz
den üç saat beillemiş 

Romanyadaki Türklerden 7 kişi 
'bu sabah Avrupa trenile şehrimize 
.ıı:ebniştir. Bunların anlattıklarına 
göre Basarabyanın terki rnünase-

1 DEVAMI 3 'lncil sahifede) 

Tek mil çivici, 

dostluğumuzu bozmak 
gayreti boşa çıktı 

Alman radyosunun tahrik edici 
neşriyatını Fransız sefiri yalanladı 

(Yazısı 3 u11cıı tai .. f~dr) çimentocular da ___ iiiiııııii _____ ..... · _....,.....,lllİİıİiııil--.lıiiiiııiiiiiii....., ..... _.._..,. 
ÇERÇEVE 

beyanname -- -
verecek Elinize sağlık! 

Bütün manifaturacılar 
da beyannameye tabi 
Şehrimı,:deki maniiaturacıların 

·birer bH anname vererek 15 tem
muza kadar ellerindeki rnanifa -
turaların bildirilmesi mecburİ\·e -
tini kovan !iat murakabe korois -

(DEVAMI 3 üncıi sahifede) 

1 
KISACA 1 

ı---' 

O.N.B 
Bizim mahutla, D. N. B. ajansı· 

ıwı Alman radyolarında ve telsiz
lerinde Türkiye - Sovyet Rnsya 
mtlnasebahnı bulandırmak husu
ı;unda yaptığı neşriyat üzerinde 
görüşüyorduk. Ondan sordum. 

- D. N. B. ne demek?. 
Gülerek: 
- l\tana ·ı nkit vakit ve yerine 

j!'Öre değisen bir 'ilredir. 
Eline bir kalem ve k&fıt al ..• 
Dedi, ilave etti: 
- Şimdi bu mevzu ve habis Ü· 

zerindeki manasını tahlil edelim: 
D= Düzenci 
N == ~azizmanın 
B = Bühtanları 
Oku bakalun tek cümle halinde: 
- Düzenri nazizmanın bühtan-

ları ... 
- İşte D. N. B. ajansının bu ve_ 

saik neşri mevzuundaki lçyüzü!. 
•• 

İngiliz donanması tarafından 
Fransız donannıasına karşı gi
rişilen hareketin, dün, demok
ras)·alar bakımından kı~ ıuet 
hükmiinü canlandırllll) a çalış
tım. Bugiin dojirudan do{:ru)a 
hareket üzerinde konu .. abiliriın. 

Hareket. İngilizleri en çe~in 
imtihana da,·et eden kaderını 
ilk büyük •orgusuna ce\'ap teş. 
kil etmekte. Bu sorgunun mü
kemmel ce\'abı başka hiç bir 
türlü verilemezdi. 
Almanların dizlerine kapanan 

(Petain) Fransası, mütareke 
fartlarını hem de _şeref iddiasile 
inualadıfıımdaobui ben, FraDSJz 
donanmasının kendi basına ol
gun bir ruh ve irade temsil ede
miyeceğini anlamış; İngilizler
den bu tam ahlaki \"e tam recl!U 
hareketi beklemiştim. Hususi 
meclislerim dışında, bu bekle
yişi Jazile izhar etmemiş olsam 
da, ona gerçekleşmis di3 e ba
kabilirim. 

Bekledii:im bu şey ger~ekleş. 
me>eydi, artık İnıı:ilizlerden ve 
topyekun demokrasyalardan ü
midimi kesecektim. Teferrüat 
eibi ıı:örünen bu nokta. İngiliz
lerin ve demokrasyaların ileri
deki tekevvünleri bakımından 
bence hayati ve esasi bir ehem
miyet temsil ediyordu. 

Zira İngilizlerin iradesi altına 
girmiyecek olan bir Fransız do
nanması,artık bir Fransız ira
desi kalmamıı olduktına ııöre, 

ınutlaka A1n1an ıradt."••lflC J;f'\l". 

cek w ( Petaın) cenaplarının 
.şeref ,·ithinıesine rağmen dünkü 
mıittcfiki alc~ hine sürulecekti. 

Dünkü ınüttefik tabiriıu fi'r&n· 
sa, İn2'İlizlere kar~ı kendi hak
kında kullanaıııaı. 

- Dünkü ıni.ittefikine na5ıl 
silah rektin?. 

Di~·eınez. 
Kaııgl'en olduj!n ıaman ,,z 

bacağınıızı kopartmtyor mu~·uz? 
Kırk yıllık dostunu \e kafada
rını tehdit etmek \:azİ\ etine ge
rip de kangrenlerin en nıüthı
sine u2rıyan bacai:ı, lrilha'1;a n 
mutlaka lıepartmalıyız. Kopllrt
mauak al(ak, iradesiz, hımbıl 
ve miskin oluruz. 

Aklı ve ruhu yerinde Fran. 
. sızlar başta olmak üzen, aklı 
ve ruhu yerinde herke>, lugiliz· 
!erin bu insanca, erkek(e, akıl
lıca hareketine karşı: 

- Eli(lize >aglık!. 
Derneğe mecburdur. 
Kaderin en ı:etin imtihanını 

tek başına yuklenmek ehliyet 
ve şecaatini gö!-ıteren İnJ:İlter<", 
bu derin mOb'uliyet şerefine la
y·ık olduğunu, ilk sorguya ver
dii!i ınükeınmel ce\"apla belli 
etnıeiTe ba,Iadı. 

NECiP }AZiL IUSAKÜR.EK 

NOT.- Dr. Tarık. Temel'e: 
.Mektubunuzu ben ve alAkadar
lar. pek haklı bulduk. Teşekltilr 
ederiz. 
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FR.\:115IZLAR 

SA!:?IRDJLAlt 

sılıyor ki sabık imparator, 1ııUllet
ler ·Cemiyetinden bir fayda çıkıru. 
yacağını yeni anlamış!. 

ispirtolu 
içkiler 

Dün akşam Ankaraya 
dönen GümrüK ve in

sarlar Vekilinin beyanatı 

Allah kimseyi 
şaşırtmasın ! 

Esnaflar 
azalı or 

Şehrimizde cü:ıdan 
alanların sayısı geçen 
- yıldan 5 bin az ! 

POLİS 
VE 

MAHKEMELER 

Aile söndüren 
tuzak 

1

) ·n--ı :ı·ı !i a:ıı] 
Suriye'de neler oluyor? 

Yazan: AHMET ŞÜKRÜ ESMEJl 

Fransanın tesliminden sonra meş'um 
lı Surive bir entrika sahnesi olmıya Akır ceza mahkemesinin kapa : 

Fran,,zların hal,, gıttikçe daha 
hazin. daha hayret verici, akıl al
maz safhalar, manzaralar göste
riyor. 

Ne istir. bilinmez ... Daha dıine 
kadar müttefik olan ~ asla bırbi
nndcn ayrılmamaj!"a söz veren iki 
devlet. şimdi basun vaziyetinde ... 
Artık. iyice anlaşıldı ki, Fransız
lar a ırmışlar!. Ne yaptıklarını 
bılıyorlar. ne söylediltlerini ... He
men, Allah muinleri olsun!. 

Ben şu günlerde birşeye acıyo
rum: Yı.llarca, bırçok devletler, 
Milletler Cemiyeti için birçok pa
;alar sarfettıler. Bu paralar ne ol
du?. Ne işe yaradı?. 

Dün akşam şchrmııu!en Anka· 
raya dönen Gümruk ve inhısarlar 
Vekili Raif Karadeniz bir muhar
ririrnize beyanatta bulunarak Pa
tabahcede inşaatı devam eden Y!" 
ni rw fabrikamın bu yıl ~ 
e'f'Vel ikmal olunacağını söy 1eroiş 
"ft d~br ki: 

Şimdi, Vichy kaphcalarına, bu 
güzel su ~inin a•ude ve rahat 
otellerine yerleşıııiş bulanan Fran
sız ltiikiımeti erkiını vatan haini 
midir?. 

kapısının önünde ekseriyetini ka- başlamıstır. Evvela Suriyedeki 
SPhrimizdeld sev- ar esnafla başkunıandan Mittelhauser'in İn-

dınlar teşkil eden büyük bir kala-
dükki.ncılann g~n yıla nazaran balık vardı. Herkes ileride, mahzun ııiltere ile isbirliiindc devam et -
bı.; yıl azaldıi!ı anlasılmıştır. bir tavırla dura genç bir ka _ .meğe karar verdicri 'bildirılm"'ıtL 

PLAJLARA 

NAZAR DOODİ 
Bu adamlar, düşnıaua para ile 

aatılmış, •edyesi mah\'ohnw;, ka
ra vicdanlı aallkörfer u1idir?. 

Bunda, eyllılde ha.ılıyan A\'ru- Aradan bir hafta geç~ten sonra, 
dına bakıyor, muhtelif dedikodu-

Bıı.lj{ariatan hükUıneti. ~ama 
plijlarıru memnu mıntaka olarak 
ilin etmiş. Her yıl )'\iz bınlerce 
sevyahın dolup boşaldıkı bu met
hur plajlar, &ımdi, bam:boşmuıı!. 

pa harbinin de iktısadi tesirlerinin lar ~ızdan ağza dolaşıyordu.. Bi- bir takım düşücelerin tazyi.lu al-
de amil bulundu"'· tahmin edil- tında MitteLhauser, Pctain hükÜ· 

Bu za •allılar, idrak Ye şaur kıy
metlerini k.aybetmi,., hayatın bu
naklik devresine girmiş, gafil ve 
mazlô i.latiyarlar mıdır?. 

J;,U. risi: 
mektedir. Fak.at asil setlep taşra- metine u•·arak muhasaıınatı tatil 
lıların Anadolunun ekseri yerle- - ı\şı.kıru öldürmek istemiş!.. etmeae karar verdii'i:ini bildir!Iliıt-

Diye ince bir fısıltı ile arkada-

Üf' ZAVALLI 
•- İspirto, i$pi.rtolu içkiler için 

yeni bır kanun hazırlayıp Heyeti 
Vekileye verdiJs.. Bunda bir çok 
V6li biikümler •acdır ve şarap is
tihsali memlekette serbest bırakı
lacak, her vatandaş istediı'!i yerde 
şarap yapıp bunları istediği fiat'4 
satabilecektir. Biz de bir yandan 
şarap imaline devam edeceğiz. İ
cap eden verlerde halkımıza şa -
rapçtlık öW-etmek üzere fenni şa
ra.n kursları açacaııı.z. Bira fiatla
rmın indirileceği d$u değildir. 
Tütün satıı;ları bu yıl yi olm~tur. 
Elde bulunan saWm~ tütünler 
geçen yıldan azdır. Tuz ilıracat.
mız bu yıl bıraz aııdır .• 

rjrııdeki i:mar, ziraat ve kalkınma .şı.na oıösterirıken di&eri sordu: tir. Fakat 11ariptir ki Mittelhauser, 
faaliyetinde ralı<mıayı tercih ede- _ Acaba sebebi ne imiş?. ham halinde devam edeceğim de-

TALİHSİZ NAZIR Her nedense. bu sene, plajlara 
da nazar d~. Yama J>lijlart 
memnu ınıntaka oldu, açılaııu}'Or. 
Romanyanın meşhur Mamaya 
plajları, ardaki karı.şıklık dolayı -
sile istifade edilemiyor .. Florya ve 
halk plajları da <muaıneliıt• ı ik
mal edilemediği ~ın açılam.ı.yor. 

Bu üç sualden laiçbirine cevet, 
böyledir.. diye ceup •erilemez. 
Muhakkak iti, FraDlilZ hükumetini 
t ·ı M iıısaJllar, en gni h'" -
nüat_yet ve milli heyecan i(iode 
butuııuyorlar. 

rele Sevvar esnaflık "'ın· İstanbula ""'"" h Sur"yede u•··'· ~ Evet acaba sebebi ne imiş?.. ......,,. zaman. arp ı n ı--· 
artık az "elmeleridir. • ta b 1 -~ " h !de ·-'- t• 

Eıı QOk acıdı~ üç eski F11ınsıa: 
nazırı vv. Birisi, sabık başvekil 
Daladye ye ayni kabinede bulunan 
ikı eski nazır günlerdenberi bir 
vanurun içınde, Akdenı~in tehlL 
kelı ve maynlı sularında dol~ıp 
duruyorlarml.'j!, Geçenlerde Tunus 
sahıllerine çıkmak istemişler, bı
rakmaıru~lar .. Hulasa, hiçbir top
rakta bu üç talihsiz nazırı istemi
yorlartn.ııŞ!. Peki, bu zavallıların 

~ Demındenberi onu görüp kapalı u UuuU~ a • mwıasa.ına .. 
Diğer taraftan ııecen yıl haıi- mahl.llltle kapısının acılınaı>ını sa- tatil ettiPini beyan eder etımez. mu

ran avı '·inde •·a-:-•lan esnafın sıh- ıbırsızlıkla beklediğimiz dakika • harebc Suriyeve pek ziyade yak
hi muayenelerine o vakit 20 bin dan itibaren benim \'e herkesin lasrruş oluvor. Suriyede kuvvetli 
esnaf uelll''" iken bu yıl bu mikt;ı.r zihninden ısrarla eeçirdiğimiz bu Fransız kıt'aları mevcut olduğu işte, 'u günlerde, aklımızın a

lanıadıeı, hu. lanın !o.abu! ccle
mediği kadar hazin, acıklı ve 
korkun< derecede reci hadiselere 
seyircılik ede~ken, telif ~demedi
ğimiz tezat noktaları bu düşünce 
sllii lesind " doğuyor. 

15 .bine düşmu~tür. Bu sene de sualııı cevabını biraz sonra maz- öted.enberi malılmdur. 
muavene~ ~lmiye binlerce es- nun ırenc adın kendisi verdi: Gerek Ahnanya ve ııerek İtal va 
naf bulunduğu anlaşılmakla bera- ,_ Benim nibi oldukça iyi ter- ile imzalanan mütareke şartla -
ber yine sehrimlzdelı:i e~nafın sa- biye a!mıs, tem.iz bir aile arasında rında doğrudan doğruya Suriye -
.vısı _geçen yıldan cok azalmıştır. büviin.Ü< evli-bir kadının bu isi den bahsedilmivorsa da Be}TUtta 
Gecen ay icinde şehrimizde mua- nasıl vaotı~m, yabancı bir erke.<(i bulunan Fransız cüzütamlan Fran
.vene cümanı alırmış olan 15 bin es- niçin öldürmek istedii/ini soruyor sı: don~ı haktındıd<i umu -
nafta~1 .1700 ünn ecnebi teb~ası, ve anlamak istiyorsunu' değil mi? ıını ahkama tabı olmak ıcabeder. 
550 sının Yuan tebaası, 450 sının · Bakın buu anlatayın1 size .. An • Yani bunlar Almanların ve Ital -
İran tebaası, 350 sin~ de An:a':'t- latayım da yazın ııazetenize... yanların gösterecekleri bir Fran
lu tebaası oldı.ıiu o~nıhnı tır. 5 vıl e\'vel dünyanın en sakin, en sız limanına gelerek silahlarından 

Zavallı talihsiz plailar ... 

YANLISLIK 
OL.'\IASIN!. 

sonu ne olacak?. Çıkacak sahil bu.- Belediye iktısat miidürl\ikü ta-
lamazlarsa, hayatlarının sonuna rafından yapılan bir grafige gore, 
kadar denizlerin ortasıııda mı ka- havayici zaruriye fiatları, bu sene, 
lacak!ar?. Koca dünya dar geli- ııeçen yıla nazaran, yüzde yirmi 
yor, artık... daha pahalı im4-·· Yani, me&elil, IG . b" • - -
E.SKi HABEŞ bir lira ile aldiğıruz yiyecek içe- azı ter ıye ensbtUSU-
i. ıPARATORU · ~~::~iz~ bu sene 

120 
k.u- • ne alınacak talebeler 

Eski Habeşistan imparuoru Ha. Bu rakamlll;' doğrudur. _Hayat 1 Gazı tt:l'biye '1!Stitiisünün türk-
ile Selasive, memleketini müdafaa pahalı .. · İhtikar va~. v.e saıre..... çe, edebiyat, tarih, ooıirafya, riya-
için Habeş hududuna hareket et- .. Faka.t. lıen• _beledıye ikbsat mu- ziye, tabiiye, resim, is. beden ter
mi•!. E, artık dünya, ıimdi düze- durluğünun böyle bır grafiğı na.ıotl brves· miizlk ~ . . 1 . . 
lecelc. sıılh ve sükün avdet edecek, olup da ilin etti~ine şaşıyorum. ı ve ennın ıncı 
her taraf süt limanlık ol.tcak!. Çünkü, biz hayat pahalı, derken. sımflanruı Yeni talebe !<ayıt ve 

Haile Selasiyenın, Milletler Ce- orası daima aksini iddia ederdi de-. kabulüne başlanı1rruştır. 
miyetine verilmi• bir istidası var- Aman, bir yanlı.şlik ohnasırı!. Llse mezunu talipler maarif mü-
dL Acaba, o, ne oldu?, Öyle anla- AHMET RAU1' d:ürlüklerine müracaatla şeraiti 

<=========================== öitrenebileceklerdir. Kayıt i4i ayın 

'~-A_v_r_u_pa~_H_a_r_b_in_i"~_Y_e_n_i~M_e_s_e_ıe,_ı_e_ri~' 
Akdenizin şarkında ve cenubunda 

Suriyedeltl Fraru;ız ordusu ora- j madığındaıı, çünkü yerlilerin se
ya çı.km.a.k istiyecek herhaıli:i bir dakatindea bahsediliyordu. O baL 
düşmanla harbetmediği takdirde de bıı kadar kuvvetin hangi tarafa 
Suriycnin mukadderatına İoııil • karşı kullanıla<a2't etrafıuda türlü 
terenin lakayt kalamıyacatı Lond- tahminler yiirı.itülmüştür. ltalyan
radan lıildiriliyordu. Hadisat in - tarın elindeki araziye lıarit_ten bir 
ki$Af ettikçe Akdcalıin bu seferki hücum ihtimali mi!, 
Anupa harbinde alacalı elıem • Mıılıarebe artık emrivaki oldu. 
miyet kendini gü:;termektedir. Da- Afrikada vekaviio inkişafı ~örülü
ha kaç seıwı evvel Suriyeye karp yer. Afrilr.ada İngiliz ve ltalyan 
İtaharuıı beı;ledifi emeller ıiıt • lr.nvvetleri arasında muharcbele-
lenmiyordu. Fransa ile İtalya ara- rin devam ettiği günlerde şarki Ak 
sındaki ihtilif ve llmıile bu emel- denizde, Suriyede nziyetin ne 
leri saldamaı{a lüZUlll görmüyor- safhaya gire.:eği düşünülürken ica
lardı. R<idos ulisi Sinyor Velr.i di hında Suriyenin İngiliz ordusunca 
V al de '18fkİ Akdenlıde italyanm işgal edileceğinin bildirilnu.s.i Ak
menafünden bahs.ederken bu me- deniz banasının cenubu ile şarkı.. 
nafiin cşarki Akdenizde gcmirile. rın biı;birine olan münasebet ve 
re ~·ol gösteı-en bir fener olan Ro- alakasının İngilizlerce ne kadar 
dos. a bath oldutw>u .öylem.lı,ti. dikkatle takip edildiğini &öster • 
Şarki Akdenizde bu menafün sa- mektedir. 
h...., nerelere kada.ı: vanoyrdu?. ALİ IG':l\fAL SUNMAN 
Hatırda kalan bir rihet varsa da- 1•-....... ...,_..., .... ~~;;.::,;.;.:~;;.;. .. ı 
ha Habeşistan meselednden evvel İkt" t 1 b k-
italyan mathııatırun Suriyeden ısa Cı arın U gece 1 
bahscttikleridir. toplan tısı 

Müstemlekelerin taksiminde İ-

30 uncu 6alı ak.<a:ınına kadar de -
vam edecektir. 

Adalar ve Yalova 
vapurlarında 

Adalar - Anadolu - Yalova va
ptırlannda dünden ılibaren vaz ta
rıfesinin tatbik olunmasına baş -
lanılırmstır. 

Bu tarıfe ile Yürükali plljı - Bü
vilft<ad:a ve Heybeli aresında da se
fe.-ler ihdas olunmustur. 

Köprüden adalara saat 20,45 de 
~alkınakta olan son \'&Dur da Gaat 
21,30 a alumustır. 

Kuzğuncukta lıı:aldın

lacak mezarlar 
Ku.-.ııuncuktald Na'kkaş tekke 

mezarlı.ki önündeki yolun ııenL; -
letilmesi ·belediyece kararlastml -
'1lllsiır. 

Bu münasebetle mezarlıklardan 
bir kısmının da .kak!ırılarak vola 
kalbolurunası i<:abetmistir. Bele
di··e reisli~i bu me:llların alaka-
darları tarafından kaldırıl.ınası için 
bir bafb!* bir mühlet \'ermiştır. 
Bunları sahioleri kaldırmazlarsa 1 

l>E'ledıve kend · kaldıracaktır. 

Ierak etti imiz, bilmek ~e -
dii!imiz şe~ ler \·ar: Fran>ız hükı1. 
met) ne düşiiaüyor, ne yap ak is
tiyor, soa tarzı hareketleri ile ne
reye doğru gidiyor, bu suretle hür 
ve müstakil Fransanın bir gün 
kalkınacatına mı inanıyor•. 

Buı-;in, Fnaa kocaaıan bir is
tifham lı.alincle4ir. 

Za ,-aJlı Fnns.a!. 
Fnastz hlikimeti, Fransıı: mil

letiaiu 4aha fada arcaamasına 
razı ola dl, çıtlanliım Fransn:
larm tlaı..a C9k raJuıtaıslanm11511Ul 
meydan vermek Weme4i ıle, onun 
i,io, ..,:tlan tupyeılr..ilıı ka
bul etti. 

llayzr, knu da ıöyliıemeyiz. 
Çünkü, luıpn, Fraıwz hüı.ıiaeti, 
elinde hirbir knnet, hiçbir mü. 
ev-ide, lı.irbir vasıta, hiçbir para 
ve ıe.ldli.t ı. lımm.ıyao liıW bir 
ıa,...euir. 

Ar. sefil, perişan, cen ba dofnı 
hicret eden milyenlarca Frııaazın, 
maddi, •anevi hiçbir )anlmaına 
ko Qğıaı ilin eden a.rııi 
Frııa51& ı.- umeti delil m.iyd.i?. 

Kabul etti~ mutareke şartlarile 
Fransız devletini kurtaranııyan 
Fransız hükümeti, Frnıısız mille
tinin rahat ve huzurunu da kurta
ran1adı. 

Bugün. bütün Fransa aç ve pe-_ 
rişandır. 

O halde, Vichydeki Fransız bü
kiıntetinin tek düşüncesi nedir, 
vaptıi!ı nedir, hali, mahiyeti, maıı-. 
zarjlSı nedir!. 

Sadece J;aşkın zavallı!. Allah 
kimseyi şaşırtmasın. 

RESA'l' FEYZİ 

Askeri liselerimizde 
imtihanlar 

IKüÇÜK HABERLERi 
* Memlek Uınizin her tarafın

da Kızılay tıaftasıııa yarın ıı.;la
ıulacald.ır. Yalruz İstanbulluların 
aıiilıim bir ı.-.:ı..muun bu avlarda 
ııayfiyclerde Wlundıığu dilşünfi -
lerek daha :fazla aza kaydı için 
Kızılay haftası şehrimizde 5 teş
rlni \'Yelde yapılacaktır. * Bu sabah Zeytiı1 urnundan 
denıze topru atıştan yıı.ı:ulııuştır. 
* Muzaffer isminde biri kira 

arttırmak suçile asliye 6 ıncı ceza 
mahkemesine verilmiştir. * Süleym&n.ıye medresesinde~ 
turan '(!Öoc;-ülerden Kadri, Dursun, 
Rahnıı medrese camından kurşun 
söküp 6atarlarlı:en yakalanmışlar 
ve aıalıkecıece tevkif !unmuş -
!ardır. * Ankara küçük yapı koopera
tifir_<ie 100 bin lıralık bir suiisti
n,al meydana cıkarılnııştır. Fatu
ra ve makbuzlarda tahrifat .vapı
lio, yalan bilançolar tanzimi su
retile işlenen bu suiistimal adli
veve intikal etmi,;tır. Meclisi ida
re azaları da değiştirilmiştir. * Yenikapı orta okulunda açı
lan talebe sergisi takdirle karşı -
lanmıştır. * Bakır şilebi Midilli civarında 
karaya oturduğu yerden kurtarıl
mıştır. * Asliye 8 inci ceza mahkeme
sinde dün aksam -bir aralama 
va'k'asının muhakemesi _görülür -

A keri lıselerimızin birinci sı- ·ken Lüna ve Sünbül isimlerinde iki 
nıfıııa e'İrmek ıçin müracaat ed.ıp Mı.ıeevi kadını .valan şıhadette bu
srhhı muavenelcri yapılan nam - lurıırnuslar ve tevkif olunmU>lar
zetlerin imtihanlarına avın 10 un· dır. 
cu •uııü baslanılması 'kararla tı - * Twıa nehrinden limanımıza 
r,lmı;lır. Imtihıınlar Kuleli, Mai - _gelen 80 Fransu: petrol tankı ve 
tene ve Bur:>a askeri liselerinde eemisinin kira ile tutulup sahille
o <ıuıı .. 3bahlevin saat 10 d». vapı-_ rimizde ticari nakliyatın kolavlaş-
lacaktır. tırılması kararlaştırılııw;tır. 

talya geç kal~tı. Daha evvel m•· Yük9ek ikLsat mektebi mexun
sela Fransa Cczairi elde etmek i- !arı ce.ınıyetı: her yıl o}du~ gibi 
çin 1830 dan 1!>62 senesine kadar bu v:ıl da bir •mPzunlar gecesı• 
uğraşmı~tı. }'051n ele ıeçmesi için tertio etmiştir. r--------------------------------.------
de 23 sene kadar geçmişti. Asyada fezunlar l\lec!'SI• bu ak$a.m saat , "" 
Hindi~inide de Fransızlar hemen 22 de Suadive plajında sehrimız- 1 AvtrYR©} Haırbünün Ütr>·n~.ıa~ 1 
ltir o kadar zamanda yerleşebil • dcki birçok iktısatCl ve orofe;;ör- l.i'=" "'ıP W ~ U U na a 
misler. Söylemeğe hacet yok ki !erin iştirakile kutlulanacaktır ~ .) 
Fransanta mü~temleke siyaseti - DOO 

uin inki~fı Anupa kıt'asında Manifaturacılar beyan- Napolyonun mezarı 
Fransa i~in endi~eye mahal ol - w Hitler, Parise gittii(i zaman İn-

Harpte köpeklerden 
istifade • ruadığı uzun bir devreye, de\'let- name Vermege başladı valid'i ve burada Napolyon Bona· I 

ler ara•ında bir muvazenenin te- partın mezannı n'·aret · e._." ve ' Garp ccoheı;i muharebelerinde 
.. ıt· . ıI lıı t Şehrimizdeki teık:mil manıfatu- ' ~·~ ikı· taraf ordusunun tu" rlü hazor • 

e.ssus e ıvı zamaı ara ras m~ ır. racı diikkiınlarında mevcut olan mezar Alman nöbetcilerinin mu -
914 den evvel Fakat mi4temleke- !ık.lan görüldü. Bu harbin nice 
1 . t •-· .. d kald • . . bilUınum manifatura stoklarının hafazası altında bulunuvormu.ş. ın· celıkleı·ı var k· e~babı bunları 
erın a""ımın c geç ıgı ıçuı -"- Bu tarı.hı" bın' a ile Na~Ivoun, • • 
bwıu telifi ıualuadile Habeşistaıu oW...tarının fiat murakabe komis • ~ bır ~ etrafıle yazıo anlatacak. 
_._ . . "--- · :v<ınunca tesbit ve tescil ohınma- büyük bır san'at eseıti olan me • Bu arada elbette könek yetiştir-
.,.., ıeçırıneğ1! b....... ltalya ;.. sına boclan·'-ıstır. zarı hat<icı.ııda laıiaca maliı:mat ver-
W de A.....,nsda pol"tika ·ı · - um mek lr.eyfıyeti de unutulmıva -

--.....-
1 

a em.ı • Manifatura birlii!ine dahil olan meyi faydali buluvoruz. calrtır. Kö-k ne kadar faydalı 
nia karı~ bir zamnı•da bu işe ah tn·-lı" 1670 de ı• un-c11- Lu-i ""-. · · ı d 0 ..... al k. :vey ut olmrvan tekmil manüa - ··• u. .. bir ha'"ll!n olduğunu bu harpte 
gıf"11Wi o uyor u. _...., an te tura-'·- temmu~un 15 ı'ne '-·dar t·-'--dan y~tırılm•• ve Napolvon rar ao·z·· ...... e ti a:ı:. ı·· d "wu ~_,., ..., '"""'"" - .., ~k iv. i ,.....,ermi•tir. Harpte ıc .. on ge rm....,e uzam a •·-'-dan tadil _ ,_,_ ettırilmi~ '~ ._...._ - ..., 
yok. Şayanı dikkat olaa şarki .Af- bu ıhususta birer beyanname ve- ....,.., •ç ~ •· _görmek maksad.ile yetiştirilen ki). ' 
rikayı işletmek jriJl İtalyanların rerek dükkanlarındaki malların ti. Hanı ınalıllierinin ik-.rnetioe peklerden çok istifade edildiği an-
kararlaştırdığı usuldür. İtal:ı-anın miktarını bikiirınel!e mecbur tu • mahsus bir bina idi. Valctile bura- ı )aşılıyor. Güodüz çok iyi gören, 
işsiz kalan rençberlerinin ea ka- tutulm~lardır. da 7000 den farla hanı malwü var- 1 gece de cok iyi İşiten ve lııoku a--
labalık oldııfrıı üç vili,fet Hal>eşis- Beyannameler fiat morak3be ko- dı. Şı.ındi ise ancak 150 kadardır. 1 lan köpek rok iyi nöbet bekle-
lalla ziraat amelesi r,önderi\ ordu. misyonuna verilecek \"C nUımue- İnvalid önünde, Vurtenburg • mektedir. 
Fakat Habe istandaki oerv•I en- !er de raotolunacaktır. lulardan iğliam edil.nrn4 musanruı Bövle nöbet bekliyen hayvan en 
balarmm ~tilmes.i i(in :ulnız iş- 1 bır top \'ardır. Bunun yanına bir ufak bir gürültü ile kuslrulaıunak. 
çi ollamak kifi gelmenu,tir. Gi- tl!i..&.: mı Veredık, dört de Prusya, bir Ho- ta, bnrnıına tuhaf gelen ber ya-
d':'.nl~r çiılqac:ıklı.. Faht parayı 1 ı~ 1~ landa topu ile Cezavirden _getiril- hancı kokudan ürkmektedir. Fa-
hukub1et verecektı. Gerok Libya- - - bır havan topu konulmu.stur. Bı- kat bunu ne ile anlatıvor?. Hav-
nın •e gerek şarki Afrika impara- - ' • 1 raz ileride, Anvers ~esinden ve lamakla mı•. Havır .. Nöbet bekli-
torlu~unun mi4tem.Jei.ecililr. nok- Sıvastc '~n alınan toplar görülür vecek köpeklere bilhassa öitretilen 
laı.ından 4i çok nzw..dur. _ • • .Şeref avlusu. nun niha.yetınde !ıavlamamaktır. Köpek sessiz bir 

Simdi ise İtalya harbe girmiş Makul ucret tarıf ası ki saatin altında Nıroolronun bir takını hareketlerle hemen nazarı 

Luvr sarayı 
• Paristdti Luvr saravı, orta c;a
e-a mensup bir binadır. O devirde 
5imdi<i saravın bulunduiôu verler 
o~anlıktı. ve burada bir •a\' köş
kü. vardı. •Filio OJ?üst. ün za.nın
nında bir ~lence kö-küne tahvil 
~ıundu. Etrai.ıno biivilk bir ıbalıçe 
yanıldı. Etrafı da •·ü.ksek ve kalın 
duvarlarla revrildi. Cenup tara -
fında. ml!$hur •Ne! kulesi. vardı . 

Orta ca" Luvr'inden. 7.emin .ka
tında-ki mahzenlerden b.P:a bir 
eser kalmamıştır. Bunlar hususi 
bir müsaade ile rezilebilir. 

16 vüz vilda, bu müstahkem ek-
lence Jr&*ü haraıbive yüz tulıııınış
tu. Birinci Fra.nsuıva_ simdiki muh
teşem binayı vantırdı. Luvr'de bu
lunan 7 bine _vakın tablo ile Venüs 
ve saire _gibi kıymetli heykellf.ri 
buuünlr.ii hartı ba•lavınca kaldı -
rıldı, simdi nerede hıfz.'IJndu~ 
malıin dei'ildir. 

Rusyanın bütün nüfusu 
buluau:for. Afrikaclalı.i saha gitgide Üsküdar tramvaylnrının tas _ hevkeli \'ardır. Invalidin mütead- dikkati celbetmektedir w işini 
harp sahnesi olm•ktadır. fiyesi için, sehir meclisi, bele- dit salunlarmda 'bircok tap. tüfenk 

1 
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Yeni neşredilen rııbmlara glire 
RusyaDll) nüfusu 170 :n•lyondar. 
tahriri :nüfus geçen sene ya~ 

hince vakılarak külleri 1840 da tı. Fakat :.e!ıistarun Rus!ar ta:-a • 
Parise getirilın.i.ştır. Uhdi 4 met- tndan ele gesirilPn kısmı bu he
re boyunda, 2 metre .ıcn.şliğinde saba dahil deRiJdir. Tahriri nüfıı
ve 4 metre 50 santim yftlrseklij!inde sun neşredilen neticesine _göre Rus
yeknare bir Finlandiva _granitin • yada muhtelif olarak 50 türlü mil
den yapılmıştır. Ren,ı:i de kırmızı- liyete mensup nüfus varmış. Ha- • 
ya meyyaldir. Bu granit Ru.sya Ça- lis Rus olarak 100 milyona yakın 
rı birinci AJalq;andr tarafından -be- ki•i bulwıu}"Ordu. u.Jcin İ.sliv ailesi 

Lib,·adaltl ku.vetler • ki ital • dive riyaset makamına saliıhiyet ve harp aletleri teshir olunmuştur 
yanın. daha harlıe girme inden ev- verdi, Üsküdar tramvayları be- Fraruız Krallarına ~it ~ırhlar .~ik· 
velki rakamlara göre - (5 bin i- lediye tarafından satın almahite- kate dei(er, Camekanlarda, hu -
talyan ile 2.> bin yeril askerden cek, İstanbul tramnyları ile bir küındarlara ait kılmclar, hiiküm-
müreklr.ep .. ıarak 70 bjn kişi sa- idare altında işletilecek!. darlık asalart görülür. 
yılmaktadır. Şimali Afrikada vü. Bu yeni vaziyet karşı. mda, hiç Nanolvona ait hatıralara busu-
cude ııretiıılen bu knvvct o zaman ~üplıesh;. herkesin temennisi ay- , si bır salonda neşredilmiştir. 
İtalyanm her ihtimale kar ı ha- nidir!. Üsküdar ve Kadıköy hava- 1 İanvalid'de en çoık. dikkati çeken 
zırlandı,(ı klinde gö.ıeriliyordu. !isinde işletilen bu tramvaylarda sev hic şüphe volt ki Napolyonun 
İtalva harbe girdikten sonra ise bilet ücretlerinin ncnlatılması. ı mezarıdır. diye edilmiştir. bu kadarla kalınıyor. 28 milyon 
bu baıırlıim manas.ı artık anlasıl- l\tüthls pahalı olan karşı taral Mezar, kubbenin altındadır. Ve 
mıs .. ıdu. İtalyan askerlerinin yer- tramvaylarınm eyabat ücretlerini ı zeminden iki metre aşai!ıda yu
lilrrden bir mi 1i duecesinde faz- makul bir hadde indirmek her • , varlak bır krınt icerisindcdir. Na-
ı.. olması ve şimali Afrikada bir halde zaruridir, pclyon 1821 de •Sentelen• adasında 
Uyan cı.lr.mast ihtimaline karp ol- BUIUIAN cgv AT ölmüştür. Cesedi, v8slyeü mucı • 

· Kaoı, Osterliç muharebesinde kadar Ukranyalı ile 5 buçuk mil-
alınan toplar eritilerek vapı1mıs - yona ya.kın beyaz Rus vardır. 
tu-. İnvalid'de, Abnanlaroan, Bu hesaba j5(ire bütün İslavl.tr 
Ruslardan, Avusturyalılardan iliih.. Rusyada ıımumt nüfusun ~ 
aluımış yüzl~e sanca,k vardır. ıs 1tısın.tru tesltil edbomıUL 

uslu erkeği ile evledim. Kocam, tecrit edilmelidir. 
ı?Lizel, zc~in, terbiyeli bir adam- Kara kuvvetleri hakkındaki mu-
dı. Onunla tanışan herkes _gurur amelenin ne olacağı da ayni de -
duyar, ha~·ntına lkan;an her ııenç re,cede mü,,hcmıdir. Esasen bu 
kadın muhakkak mes'ut olurdu_ kuvvetler Suriyede Fransız man
Nitekim biz de bi.rıbirimizi hiı;-bir da idaresinin devamını temin için 
tıün bile incilrncdik. Son derece dağıtılamaz. Kendiliğinden da;iı
temiz, ııürültüsüz bir ıhayatımız, lacak olıırsa, Fransız idareoi de 
hiçbir bulutu olnm-an, açık son- tehlikeye düşer. 
suz .:ökler gibi .saf bir yuvamız Bu düşünce ile olacaktır kı İn
vardı. Ve belki; hayır ilci.ki de~il, giltere hükiınıeti, bir beyanname 
elbet de bu yuvada sonuna kadar neşrederek, Suriycnin, İngilt•re 
kalacak. tiyarlık yıllarımda da tarafından müdafaası taahhüt edi· 
kocamla başbasa bütün ltaygular- len memleketlere karşı bir hare
dan uza.le, Jeltesiz, pürüzsüz bir öm- ket İl5SÜ olarak kullan:1 ır.asına 
rüıınüz olacakb: .. Fakat dünyada m<isafidc edilemivece~ın; bildir -
alı ne olurdu, tesadüfler olmasay- om;:,tir. İnııilterenin bu beyanna -
dı ve •Ü• na: cemivet icinde ge- mesi İngilizlerin başka ihtimalleri 
%Cil insan 'klihdeki c n&\'ara te- de göz önünde tuttuklannı ihsas 
sadüf et.ıne.seıdinı!.. etmektedir. Filhakika coğrafya va· 

•Ü nu bir gün kocam bir ar • ziveti it>barile Surive İnı;ıiliz em-
kadaş <!~nünde tanıttı ve da'ha nivet sahasının en hassas bir ıınk
ilk ııörüste bilr.ıenı neden bu ı:enç tasında bulunuyor. Suriye, Avru
mühendi;1.en ürktüm. Görünmez payı, Asy••·a ve Afrikava bağliyan 
lıir t<:hlikeden, bir gizli hastalık -
tan, öldürücü dertten kaçmak is
ter g~ibi bu _güzel adamdan sakın
dıın. Fakat aksi ll'ibi o beni bir göl-
41:e uibi ıro,·alıvor. her.ıen her ve
sileden istıfade ederek karşıma 
<:*-ıvordu. 

Nihavet bir ııtin korktuğuma ve 
korka korka bekledıl'im şeye de 
uitradım: 

Kocam bir is dolayısile taşra -
da ı.::!i. Bunun i<;ın v-alnız J(ittiıiirn 
komşu çayında ibirden onu kar -
<ıımda buldum. Yalnız kaldığımız 
bir andan istifade ederek bana içi
ni açtı. Tatlı fakat aldatıcı bir ses
le haıin bir ı?İ)nül masalı anlattı. 
Evvelce bir gene kızı sevip ona 
ismini ve önırünü verdiğini, fakat 
daha izdivaclarının birinci baha -
rında \"ereme yakalanan zavallı 
ha\ at arkad nın kl>ia bir zaman 
sonra öklü!{ünü. bundan S'Onra da 
va avısma hi<;'blr kadın ııöl,gesi ka
rısrnadıl:ını temin ederek. o genç 
kıza pek benzedifıımi söyledi. Bir 
ırfın odasına uğravıp bu ölmüs ma
zi hatırasını ıhı a etme:r.i yakardı. 

Ah bunlara kanacak, l:İöyle keli
me ve lıis oyunlarına aldanacak 
bir kati.o delTil<iiın. Fakat nasıl ol
du bilmem~ ertesi _gün teklif olu. 
nan yere korka korka, ürpere ür
pere !!ittim ve oradan lekelenmiş 
bir namus, örselenmiş bir vücutla 
çıktım!. Artık kocamı görmek is
temiyor. ondan utanıyıordum. 
Düştüi(üm tuza<>ın acısını hiç 

silemiyeceğimi sandı.~ bir gün 
daha büyük bir felaketi de öğren
dim: Frengiye yakalanınıştun!. 

İşte o vakit beni bu yüzkara -
sından kurtarması için kendisini 
bulmak istiyordum. Bir akşam 
yine bir çayda gördüm onu ... Çok 
#?tize! ,henüz çocuk denecek ka
dar masıun bir genç kızla dan
aedivordu. 1Ulabalık arasında be. 
ni gördüğü zaman yüzünü buruş
turdu. Tanımak istemedi!. 

Bitmistim artık ... Ölmek, yalnu: 
öl.ınek istiYQrdum. Salondaki caz
band durmuştu. Genç kızı yandaki 
tenha odaya l'iitürdü. Arkaların
dan bir hırsız gibi yavaş yavaş 
gittim. Söylediklerini dinledim: 
Bana anlatttğı ayni hazin gönül 
masalı, ayni adres, ayni dilek ... 

yolların üzerinde büyük stratejik 
ehemmiyeti haiz bir memlekettir. 
"Müttefik Fransanın elinde bulun
dı>kca. İn.giltere icin Suriye bir 
endice mevzuu deitildi. Hatta ken
di mukadderatına ha.ki:m bir Fran
sanın elinde kaldıkça da İngiltere 
icin tehlike teşkQ etmez. Fakat 
Fransanın ·buıs:rünkü vaziyeti <Ül)
heli olduau _gibi. Fransanın Suriye 
üzerindeki otoritesi de sarstl.nuş 
~'·bi <>iirünüvor. Bu vaziyette İn -
P,ilterenin Suriveye karşı sarih va, 
zi ,·et alırnasını tabü görmek lazun 
dı:. 

Diğer taraftan _general Weygan
dın ansızın Suriyeve gitmesi, va
ziyeti büsbütün iğlfık etmiştir. Bir 
zamanlaı·, Suriyedek.i askeri kuv
vetlerin Başkwnandanı olııo bu
e-ün de Petain hül<iımetlnin nü -
tuzlu erkanın.dan bulunan ııeneral 
acaba Suriveye niçin gidi'l'Or? O
radaki kuvvetleri veni bastan tan
zim mi edecek? Mütareke hüküm
lerini tatbik ederek silahsızlandı
racak I".ıı? Yoksa başka bir himnet 
mi ııörmek istivor? 

Filhakika İngiltere hükıirnetile 
Petaın hı.ıküın~ti arasın<:laki mü -
nasebetlerin eittikçe eerginlestiin 
bir Slfada vaoılan bu sevahat, si· 
rasi ufukta bir takım ihtimaller 
belirtmekte(!ir. İnııilterenin Pe -
tain hükümetile toı.ıası muhafaza 
etti'i bile şüphelidir. Diğer taraf-
tan Londrada kurulan Fransız mü
dafaa komitesinin reisi General 
de Gaulle ile ~kı i•birliği yapmak· 
tadır. Fransız donaruna6ına ait 
bazı cuzütamlar, İngilterenin mu •. 
vafakatile "eneral de Gaulle tara
fından İngilizlerle iş birliiı;ine ta· 
taraftar olan bir Fransız amiraline 
teslim edilmiştir. Petain hüküme
tinin otoritesini sarsııruya matuf 
olan bu İngiliz politiAı:ası, şüphesi:ı: 
Fransız politmacılarını sinirlen -
dinnektedir. Dünkü iki müttefik 
arasında Pn •ıkı bir isbirliğine sah
ne olan bu mıntakanın bir gün 
bir mücadele sahasına inkılap et
!fllesi mümküooür. Bövle bir ihti
mal uzak _gibi görünüvorsa da bu
günkü beynelmilel şartlann her 
sevi mümkün kılacak derecede a.v
km oklulfo da ;:öz önünde tutul -
mak lazımdır. 

O vakit birden içim yandı. Her
şeyimi unuUwn. Bu sefil adama 
kaptJrdıtım kadınlık gururum, 
yiJı:tJAı, yuvam~ çiğnenen aile na- 1--------........ ..,...,.....,_ 
muswnu ve sonunda iğrenç bir 
baı>talıkla zehirlenen kanım_ .. 

Bütün bunlar kaybolınııştu zih
nimde ... 

Yalnız bu bir ışı.Jc kadar teııılı, 
bir bahar kadar saf, tecrübesiz, 
fl'ÖIE'İİSÜZ genç kızı kurtarmak is. 
ejti yanıyoıdu i~ ... 

Bu irisle S:endimclen geçtim. Ya
Dıımda'aşı<iığ.,, kocan.:uı tabanca
sile ~erkesin ~ önünde üzerine 
ateş ettim. Fakat ah ne yazık kal
binden vuramadmı, öldürii.p J:ıa 
dhao<!an yok edemedim onu! .• 

BAL())[ (:EM4J, 

6 esrarkeş: 
mahkumiyeti 

• 

Tophanede Karabaş mahalle -
sindeki gizli bir esrar tekıkesinde 
za'bıtaca yakalanan esrarl<es)er 
aslive 5 inci ceza maıhkeımesine ve
rilmişlerdir. Muhakeme bunlardan 
tekıke sa:hibi Hacı Hiiaeyini l vil 
9 av. ortağı V aıı,ııeli 1 vil 4 av, 
!M<!hınedi l yıl 2 ay, Ha!kkı, Hü6ı:W 
ve Y akup isimlerindeki esrar ket
leri de 6 s;ı.r ay hapse mahkü:m eı
mi6ti.ı. 



lngiltere General Dö Goll'ü resmen tanıyacak 
Londra 1 (Hususi)- Fransız hü- mışlır. Hatta böyle bir karar ve

künıetinin İngiltere ile siyasi mü- rilmesine intizar bile ediliyordu. 
DaSebetlerini kesmejje karar ver- Bazı mehafilde söylendiğine göre, 
mesi burada hayretle kar$1lanma- İngiltere hükümetinin General 

1 

i 
dö Golün diyasetindeki milli ko
miteyi resmi Fransız bllktinıeti o
larak tanınıası p~k mümkündür. 

F ransanın tek fırka ile idaresine doğru 
Roma 6 (Radyo)- Başvekil oıu- ı san meclislerini kaldıran ve Ma

avini Piyer Lava! dünkü kabine reşal Petene geni~ salahiyet veren 
içtimaında Fransa;..n totaliter re.. bir kanun layihası hazırladığı ha
iimi kabul etmek meeburiyetiude her verilmektedir. 
b~":n~uğunu ve tek bir parti leş- Fransız hükümeti Almanya ile 
kılı ıçın bütiin partilerin lağvı lii- İtalvava karşı harbe girecek Fraıı-

retmiştir. 
General dö Gol bn meyaacıa 18 

inci hrka divanı harbine. veril -
mi.şiir. 
Diğer taraftan Peten hüküme

tinin istifa etij!-i hakkında bir şa
yia dolaşmışsa da henüz teeyyüt nıu gelditini söylemiştir. sız tebaasını idam cezasına kadar j 

Larniın Fransız ayan ve nıeb'u- teçziye edecek bir kararname neş-

Hitler bugün Berlinde tezahüratla karşılandı 
etmemi şiir. 

. Ber.lin 6 (Hususi)- Muharebe- zahüratla karşılamağa hazı.tlan • gün Berline gelecek olan Kont 
Cianoyu kabul edeceiri zannedil
mektedir. 

nııı bıda!etindenb~ri rep~ede bu- ı maktadır. Berlin şehri )eni baş -
lunan ffıtler bugun Berline dön- tan donanmıştır. Muhtelif yerler
ınektedir. Halk, Bitleri büyük te. 1 de taklar yapılmıştır. Bitlerin, bu-

Jngiliz tayyareleriQin Almanyaya yeni akınları 
Londra 6 (A.A. ) - Ha,·a neza- miştir. Bu iki tarare me;•danına v« Dün gece bambardıman tayya -

retirun teblt,ıti: hangarlar üzerine bombalar dü- relerimiz Wilhelmshafen, Eınden 
Inııiliz hava kuvvetlerine men- şerek yangınlar çı.kıınıştır. Tayya- v:e Kiel deniz üslerile Dortmund -

SUJ> bonıbacdmuın tavyarcleri dün relcrinıızden biri dön.nıemiştir. F.ms kanalına, Hamburıza. Osna
~ndüz Hanovre ve et?:;ne - ı Dahil müdafaa tayyareleri dün bruc'I<, Hamın, Schwert.e ve Ko -
~~: uh·~;,,,b,::'z00inetreaskfıbv;u·:~~riky. a~!ın--ı ve bugün devriye ve keşif uçuştırı lonva'da münakale yollanna ve 

-~.. , .... ..,, esnasında Holanda sahih ac;ıkla-
lar çıkarmışlardır. Hamm \'e Böst rında ıki düşman -devrıye ~emisine Varel Ifo.mburg ve ı\lAchen tayya
de tam isabetler kaY'dedllmiştir. hücum ederek bunlan hasara ujt- re m~ydanlarına ve yeniden Brük-
AmsterUıım ve Brüksel tayyare ratnw;lardır. lk, tayyare üslerine ,;.,! tayyare meydanına hücum et-

meydanları da b:>mbard:man edil· dönmem.işlerdir. mişlerdir. 

Almanya ya göre Amerika A vrupaya karışmamalı v . 
.aşınıııon 6 (A.A.) - Almanya ci.bince Aıner>ka işlerine miidaha

harıcıye nezareti tarafından Ame- le edilmeımesinın prensip itibarile 
müdahale ebmcdileri takdirde id
dia olunabıleceğini ileri sürmek
tedir. nka biriesik ht1kümetleıine veri- ve bı.:kuki cepheden ancak Anıeri

len ılıir not:ıda Monroe kaidesi mu- ya hükiı.ınetleri Avrupa işlerıne 

Kanadada vatan hainleri idam edilecek 
Ottawa 6 (A.A.) - Kanada Ba5-ı ebbet kürek cezasını derpiş e_ <!en 1 n_u avam kamara.ı;.ına te\'di edecek-Vekili ihanet · 'd 

,s,,__ ' snçu ıç~ ı anı ve. bir kanun liiyıhaoını pazartesı !:!Ü- tır. """°'ana Yardmı suçu ıçın de mu-

Besar a b yanın işgalinde rumcnlerden ölenler var 
Bük 

kil reş. 6 ~A.A.)- Rumen er- Rus cüıütamları Prul nehri ü- mistir. Uad6e esnasında Rumen 
1 nıh~bıycsı tarafından neşredL zerinde, Tunada ve Şilia nehri ü- kıt'aları zabit, küçük zabit ve as-
Un bır tebii;;de $İınali Bokuvina zerinde durmuşlardır. Bir Rus ko- kcr olarak pek az zayiat vermiş-

e ~':3U•bya topraklarının tabii- lu Bukovinaıla tesbit edilen haltı !erdir. Ölenleria isimleri neşre-
k-nt'; 

3 teınınu~da saat 13 de ni- vanlı:;lıkla geçmiş ise ole bilahare dilecektir 
ye ıılduğu bıldirilmektedir. tahdit edilen hattan geri çekil • 

Amerikaya gönderilen altın 20 küsür milyar dolar 
Nevyork 1 (A.A.)- Ge(ea ha:tl-1 nle Anıerikaya gö.ııılerilen altuwı ı Halihazırda Anıerikada para o

~~n a~lı içinde Amerikaya yeniden kıymeti ZO milyar 1' milyon do- !aralı: dünya altınının yuzde 80 i 
. ır ını ;far 500,000 dolarlık kıyme- 1 ·• 

1 
'-ul ki d liaıle altın ·· d . .__, . B ara balig olmu o uyor. ., unma a ır. -- ron erıl..l&l,lşır. u S1L 
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Asker gözile Askerlik kanu- Bulgariatanda 
O-· .. •• .• · ~._ 

<=ephel~r nunda değişiklik a&keri sevkiyat 
(Birinci ıahifeden devam) 

~~~aııdı, meseleyi hayli karıştıra -
F ırdı. ltıııyanlann lngılizlerle 
,_rda~sızları11 araları açılmaqa bat-
"' ıaını vak · · 
1 tıııde haber alamamış 

Ç ~arı da mevıuubahs de./fildir. 
la u:ı u Framızıar diinkü düşman-
nnın teı•eccüiılerine mazhar o-

labilmek İçin ellerinden geleni 
l/GPl)IOrlar. He-r halde filoun vazi
ııetı hakkında da L ~ . 
Alına "adueden evvel 
miı n ve 1ıalyan mütareke ko -

. ııonlanna ınalılmaı v · le 
dır. ermış_ r-

Nitekim Hı'tler J "" • g .. ı;: filosunun cemberınden ku ı , _ 
d ·· r u ... ın.ıyııcak hale 
~en Fr~Mız qeınileTinin kendi 

ılerını batırmasına m .. d 
~~kle ltalııanların da luid't::~e: 
ı er~ar olduklarını gösterdi. Bu
~ragmen ltalyan filocu h<il<i b k-
"'71ı.ektedir ! .. e 

ile Bt hareketrizlik bize lngiltere 
ti .. tolya llrasıııın çok gergjnleş _ 
le~ zalıa""'t lnlarıfa aarfolı.nan .ı;z -

ır attı. 

HabefUıa · . -
idi t · · nın ~alı 8ıralarında 

a. ngılaz Akdeniz filo3Unun I tal-
11 ya karşı harekete geçmen 
zuu bahıoıuyordu 1;,,,;Ziz!er. mFev-
saya mü · . ..,,. ran-

racaatıa, deniz ;u1en d 
utiftıde d. de • n en 
musl rd e ;P e mıııeceklerini sor
m. le~ .'· ransızlar ret cevabı ver-
3'ış . dı. O sıra ltalya namına söz 
l oylıyece~. 3aliıltfyette bulu11an -
a~af bı~i .~öyle bafiırm4tı: 
n. . ~ız fılo.aunu bir atı da de-= dıbıne 110Uıyacak ıertibııtı 
almış bulımuııoruz y- ı 
d . . uz erce fe -
rı":ıe t<zyyarec{ l ~gi!iz nrhlılan iize-

tcın;areleriJe beraber diiferek 
:ınagltl~ a7'1ıadam mahvedebilir.! 

unun i(-in de hazırız 
1ncn7tcre 0 • r~ t · f 

sureti hal bu ta ... ,ı. t~lya ile bir 1 
men agrern la-rak umıne •Centil-

k d . ans == efendice anl"i _ 1 
ma • enılen bir itilaf . l akl 
harbe girifm d A ınıza ıyar ı 
1talrtan · tayya~c~ı.,.,.!'7 ~e fed~i . 
den U··r•~:: '·l • n n elifetın-' ""..,.. crınc ·cıhlp z · 

Af 'k ·-' . 1 • o mu.ştu. . n a •uml erinde ve lak ilde 
Tı)/ede lngiliz fil0$U Fransı:u.r~ 
~qul iken havadan fedai tana
recıleTle denizden de fflo ile bir 
~'?n Yll!>Gbilir tıe İngiliz filosu 
-...;ıkate.ı miiflciil bir ıMtıkie d ·• 
f1'riilürd'1. Bugii11e lcııdar böy;; 

Askerlik kanunumuzun bazı 
maddelerini değiştiren bir layiha 
Büyük Millet Meclisi ruznamesine 
alınmıştır. Bu yeni layiha esasla
rına göre askerliklerini bitirip ter
his edilen efrallon 3 ay içinde bir 
giına özürleri olınaksızııı tezkere 
ve cüzdanlarını şubelerine kay -
dettirıniyenlerden 500 kuruş ce. 
zayi nakdi alınacaktır. 

İlk veya son yoklama zamaala
rında yaoılaıı ilan üzerine yokla
ma memurlarına veya ask.erlik ~u
belcrine ve elçilik •·e konsolosluk
lara bizzat müracaatla ve yahut 
yazı ile veya başka biris.i. vasıta
sile hüviyet cüzdanlarını göndere
rek kanun yoklamasını yaptırnu_ 
yan ruhsatlı ve ihtiyat eral da beş 
lira para uzasile cezalandırıla -
caktır. 

Mühim bir kaçakçılık 
davası 

Çay ve Dövız kaçakçılı~ yap -
tığı için asliye 5 inci ceza.va ve -
rildii(ini v32dı<(nnız Türkiatanlı 
tacir Abdürrahim Ahunbay ile 
Ahmet Han Kesmirin mllhakeme
lerine dün bakılmıstır. Hirıdistan
dan memleketimize 600 sandık ka
çak cav ve 200 İngiliz lirası _t:(etır
meldc maznun olan bu iki tacirin 
dosyalarında bulunan K.lşı:ıar di
lile vazılI k.iııf(ıtların muharrir mu
harrem Feyzi tar.ı.fırıdan tercüme
si mahkemece kararl.3'tır~tır. 

General Cemil Taner 
şehrimizde 

Beden tnbiyesi umum müdürü 
General Cemil Taner bu sabahki 
ek.'f'resle Ankaradan '4'hrimize 
gelmi$tir. Mımıaileyh herkesin bir 
sııor knlübüne yazılması isile ve 
beden terbiyesi ınukellefiyeti ile 
'ehrin1izde de meşgul olacaktır. 

feı,tle-r ol.rııadı. Ne denUde ltaıyım 
fi!oııu ne de havada fedai tayu_a -
relerden eser göriinmecü. 

Bu ııaziııet 1-fınMa, h.ııııımı fi
ıa.u,_ eJi beklediğim ıormak 
bt&ı1tinia .....W. 

(Birinci sahifeden devam) 
betile ek.seri Rwnenler derın bir 
hüzün içindedir. Romanyada bar
l;ır, gıı.zinolar artık ı;ıeceleri saat 
11 de kapanmaktadır. Hicbir yerde 
6 gün mi.iddelle ça\jıı çalınmaması 
da tebliit olunmuştur. 

Yolcular Bulgaristandan ı;ıe

çerken askeri seV'kivat ızömıüs -
!er ve trenler bu .sevkiyal yuzün
den üç saat beklemi;le~ır. 
Bükreş atcşemiliteri:mız B. Sırrı 

Ökten ve refikası bu sabahki eks
presle R<ımanyada şehrimize ~el
ıniştır. İngilterenın Bulgaristan a
teşomiliteri M. Rost ve İspanya
nın Rumen büyük elçisinın refika
sı da ayni tren yolcuları arasıı:ıd:a
dirlar. 

Nevyork sergisinde bir 
suikast 

Nevyork 6 (H-W) - Nevyork 
sergisindeki !~iliz pavyonunun 
ahize istasyonunda i.n1i.1Bk etmesin
den az evvel bir bomba bulwımuş
tur. Sivil memurlar bombayı uzak 
ve hali bir arsava götürmüşlerdir. 
Bomba o sırada oatlamış. sivil m~ 
murlardan iıkisi ölımüş, ikisi aıtır 
oknak üzere bırçokları varalan
mıştır. . 

Nevyor!t belediye reisi hadise 
'mahalline gel!.'rek, ciddi tahki -
kat yapılmasınt emretmiştir Muh-ı 
telif siyasi temavüllerde ~rof~s - j 
yonel yüz kadar tırhrikçı t"'1'kif e
dilmiştir. Pulonva pavyona da ha_I 
sara uar..mıstır. 

Hiddetli bir saka 
Kuzguncukta Meydancık roka

ğında oturan Fatma su almak me
selesin.den saka İzzetle kavga et-
qıi.ş, bunun üzerine saka elindeki 
sopayı kadının kafa.sma vurunuş ve 
aıtır surette yar~tır. Saka İz
zet vakalanm1'(ır. 

BU SABAH YAKALANAN 
EROİNCİ 

sabtkalı eroıncılerd<'n Mustafa 
bu sabah Galatada suç üstü yaka
lanmıştır. Üzerinde paketlerle e
roin çıkmıştır 

• 

Hitler bu s ah 
Berline geldi 

(Birinci sahifeden devamıl 
marn.ıştır. 

İngiliz makamları, Fransız fi
losu kumandanına Almanyaya tes
lim olmasına ınüsaade edilemiye
ceğini, icap ederse Fransız gemi. 
!erinin bulundukları yerde batı
nlableceği, fakat Almanyaya kar
şı harbe devama karar verildiği 
takdirde filo müreltebatına bil -
tün kolaylıkların ıösterileceği bil
dirilmiştir. 
Fransız filosu kumandanı İngil

terenin bu teblij!'lltını cevapsız 
bırakmıştır. Bununla beraber Fran
sız gemilerinin İskenderiyeden 
kaçmalanna meydan bırakmıya • 
cak tertibat alıllltllŞtır. 

Oran limanında Fransız genıi .. 
lerine ate~ açmak ıztırarında kal
dıklarıntlaıı dolayı müteessif bu -
lunmakta olan İngiliz deniz ma -
kamları ayni hadisenin İskenderi
yede de tekerrür etnıiyeceğini ü
mit etmektedir. Fransız filosunun 
iki gün e\'vel İskcndcriyc üzerine 
!'elen İtalyan tay)arelerine ateş 
açması bu ümidi kuvvetlendir • 
ınektedir. 

Bununla beraber ak•i bir vazi
yet hasıl olduğu takdirde, Oran 
hidi.-esinin İ.skenderi)ede de te
kerrür edeceğine şüphe edilme -
mektedir. 

Fransız makamları Fransız harp 
ı:remilerinin ü .. te ~iriuin İngilte
renin eline ıı:eçmiş olduğunu bil
diriyorlarsa da, Fransız filosunun 
yansından faılasırun İogifü li
manlarında bulunduğu muh k -
kaktır. Büyük Fran'1z hattı harp 
~emilerindeıı Rişliyö ve Jandark [ 
zır~ı •. tarı da .iııgiltereye gölür~l
mw;tur. Hatta bazı Frall'iız torpıto 
ve tahtelbahirforinin. silahlı balık- ' 
çı ve ticaret gemilerinin İngiliz li- ı 
~~ılarına ilticası de,~am etnıek -
lef!ır. i 

lngiliz hükiım<'ti gerek Akdeniz
de, gerek dii;er denizlerde tesadüf 
edilen Fransız harp gemilerinden 
te.lim olmak ;,,.ıemiyenlere ateş a
çılmasını emretmiştir. 
Diğer taraftan han muharebe_ 

!eri devam etmektedir. İtalyan 
tayyareleri dün ,, Iısır üzerinde ye
niden uçmu lardu. Dokuz İtalyan 

tayyaresi ile altı İngiliz tayyaresi 
arasında bir muharebe olmu.ş, İ
talyan tayyarelerinden altısı ılü
şürülmüştür. Diğerleri kacınıştır. 

İtalyan tayyareleri ilk defa ola
rak Cebelüttank üzerine de bir ha. 
va akını yapmışlar ve sekiz bom
ba atmışlardır. Ha.sar azdır. 

İngilterede şimdi ordu tam ma
nasile düşmaoı..bekliyecek bale ge
tirilmiştir. Sahillerdeki müdafaa 
sabası 20 mil kadar genişletilmiş
tir. 
Amerikanıu vaziyetinde bir de

ğişiklik voklur. Amerika Hariciye 
Nazırı Kordel Hal Amerikanın 
Monroe kaidesinden hiçbir veçhile 
ayrılmıyacağını ve Amerikada, A
merikan olmıyan devletlere ait a
razinin, yine Amerikan olmıyan 
başka bir devletin eline ge_ı:mesine 
müsaade edilmiyeceğini beyan et
miştir. 

Romanvada yeni teşekkül eden 
faşist kabine icraata ba~lamıştır. 
İlk olarak Romanyadaki İngiliz 
petrol kumnanyalarma 2! saat L 
çinde memleketi terketmeleri bil
dirilmistir. Yeni Basv•kil neşret
tiği bir be ·anname ile Roma -
Berlin mih,·eri tarafından ihdas 
edilen sistem dahilinde bir bütün
leme siyaseti takip deceiini bil
dirmistir. 
İtaban Haridye • ·uırı Koni 

Cianonun Alman devleti tarafın
dan vaki olan davet iherine Bedi. 
ne gittiği haber nrilm•ktedir. 
Kont Ciano Fon Ribbentrop ile 
gbrüseceklir. 

Livon sehrindeki büJük •epha
ncliklerde sıcakların şiddetinden 
infilaklar olmu.,tur. 

Koma nıehafilinde beyan "dildi
ğine göre, lngi liz fil su üs Ü Hıa
r~kelerine dOnmek i tiyen Fransız 
gemilerine müınant-at etm~k i.s
tl"di~i takdirde. İtalyan filosu me~ -
dana cık.arak İngilizlerle harbe hı
tusauktır. 

Vaşiıı_•tı:mdan verilen bir habere 
göre, 1n~ıliı: deniz kuvwtleri A
merikada Fransaya ait Martinik 
adalarını abluka etm~lerdır. Bu 
adada bazı Fransu torpito nıoh _ 
riµlerinin ve tahtelbahirlerinın bu
lunduğu söyleıunektedir. 

Alman radyosunun 
yanlış neşriyatı 

Bunıl&n iki gWı en-el Alman D. 
N. B, ajnnsı radyo ile yaotıgı neş
riyat araMuda Türk - Sovyet mü
nasebetlerini bulandıracak ınabi -
yetıe IJir iddiayı ortaya atmı:;tı. 
Alman radyosu Parilte ele geçiri
len vesikalar arawnıla, gı'.iya Fran
sanın Ankaradalı.i sefiri Massigli 
ile Uıırieiye Vekili Şükrü Sarac
o<!lu arasında Baku ve Batumun 
bombardunanı hakkındaki muha
berelerin mevcut olduğunu söyle
miştir. Yine ayni radyo, Türk.iye 
ile Balkıın devletlerinin Sovyet
lere karşı bazırlıyacakları kuv -
vetlerin miktarı hakkında Matt
şal Gaıalen ile General V eygaııd 
arasıuda teali edilnıi~ bazı telg
rafların da ele geçen vesikalar me_ 
yanında bclunduğunu zikredi -
yordu. 

Anadolu ajansı, bu vesH.aları 
neşretmiştir. Yapılan tahrike rağ
men, bilakis Türkiye hükumeti -
nin tokip ettiği dürüst hareketi 
ırö.>teren bu vesikalar bugün neş
redilnıi'<tir. 

Alman radyosunun yanlış ne~
riyatı üzerine An.karadaki Fransız 
sefiri Masai.,li de Hariciye Vekili
mize aşaeıılak mektubu göndere. 
rek, vaziyeti tavzihe rüzum &Ör -
müştür: 

Ankara, 5 (AA.) - Yukarı
daki vesikalanıı neşri üzeri
ne Fransanın Ankara büyük 
elçı•-i l\fassigli. Hariciye Veki
lı Şükrü Sarııcoğluya aşağıda
kı mekt..l>u göndermi#ir: 

Ankara. 5 temmuz 940 
Aziz vekilim, 
Alman radyosunun türkçe 

olarak yaptığı bir neı;rivatta 
son mart ayında KÜva bükıi -
metime gönderdiğim bir ra -
porıın .özd~ hlllas.,sım verdi
ğini öğrendım. 

Alruan telgrafına muttali ol
madıın. fakat şayet bu telgraf 
hakikaten bana naklettikleri 
şekilde ise, aleyhinde ~ıkayet 
mecblll'iyetinde bulunJu~um 
sarıh surette kasdi bir mahi -
yet arzemektedir. 

Sizinle veya mesai arkadaş
larınızdan biri veya cıiı:teri ile 
yapmak şerefine nail oldu~m 
;,.,_haverelerden hiçbirinde*
den Türk topraklan üzerinden 
Bakü'yu bambalamıya mah -
sus F'ransız tayyarelerinin uçu
rulrr:as:na müsaade verilmesi
ni isteme<Lm . .Siz de hicbir za
man böyle bir ameliye için mu

vafakatinizi veıımediniz. 
Alman telı;ırafının telmih et. 

tiği rapor olduğu gözüken bir 
raoorda tesadüfen tıoplarunıf 
istihbaratı bahis mevzuu etmiş 
- h..ıı.• te kendimi şahsi ına-

hıvette bazı faraziyeler derme-
yanına lerkeylemiş olabiliriın. 
Fakat, Bakü'ye mllteveccih 
herh~ bir harekete mü.saa
de hususunda mutabık oldu -
j!unuz hakkında hükümetime 
fı icbir zaman ne bir şey söyle
dun ne de söyliyebilirdim. Bil. 
hassa ki böyle bir mutabakat 
elde etmek vazifesini hiçbir 
zaman almaml1;tım ve sizin de 
bu mutabakati hiçbir zaman 
vermiveceğinizi gayet iyi ola
rak biliyorum. 

Faik İhti.ramaL ve samimi 
dostluk hislerimi lütfen kabul 
buyurunuz aziı: vekilim. 

1Suri enin istikl81i 
(Birinci sahifeden devam..> 

giine kadar radyolarını lıükümcle 
teslim etmeğe mecbur tutmuştur. 

Arap ahali arasında •iddelli bir 
gerginlik vardır. Şama gelen Ge
neral Ve.)gandm lı"ransız kıt'aları 
arasında \'eni itaatsizliklere mini 
olmak ve halk arasındaki ayrılma 
hareketlerine karşı koymak oldu
ğu zannedilmektedir. 
Diğer taraftan da General Vey

ıranılın Suriyeye gitmediği ve şim
di Vışide bulunduğu bildirilmek
tedir. 

İtalyanlar, mütareke sartlarının 
tatbikine nezaret etmek üzere Su. 
riyeye altmış kişilik bir heyet gö.n
dermişlerdir. Bu kadar kalabalık 
he\'Ct azasının diğer işlerle meşgul 
olmak iizere gönderildiği anlaşıl
maktadır. 

Swiye meselesi, şimıli yakın "8r
kın en mühim bir meselesi b~line 
girınistir. 

• 

Çivi ve Çimento 
beyannamesi 
(Birinci sahifeden devam) 

yonu çivi fabrılı:atorlerile ithalat
cılarınm ve toptancıların ellerın
deki tekmil çiviler hakkıooa da 
10 temmuza kadar 'beyanname ver
me mecburiyetini vazetmiştir. Ay
rıca çimento tüccarları da birer be
yanname vererek mevcut çimen -
t<ılann miktarını vazacaklardır. 
PERAKENDE LİMON FİATLARI 

Fiat murakabe komisyonu bu 
sabahtan itibaren kücük limonla
ların perakende 3,5 kuruş ve 300 
lük sandıklarda bulunan liımnla
nn da perakende 4,5 kuruşa satıla
bileceı:tini kararlaştımııe ve iU.n 
<>tmistir, 
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Türkiye 
Sovyetler 
D. N. B. 

'Üniversitede bu
günkü merasim. 

(B~aleden devam) 
diğimiz bir dönüm noktasında 
böyle bir takım şahsi mütalealar 
mahsulü olan vaziyette mevcut 
bulunup bulunınad.ıiı da ayrıca 
incelenmeye muhtaç bulunan ye
ni bir tezahür şekline bürünmüş 
ve tekrar velveleli bir surette or
taya çıkmıştır. Fakat, ne yerinde 
bir tesadüftür iri, Alman aja.nsı 
Türkiye - Sovyet Rusya münase
batını işkil edecek dejcil, bilakis 
sağlamlamaya yarayacak vesika
ları tahrik me>-zuu yapmıştır. 
Herhangi bir lüzum ile komşu
muz ve hakkında daima dostluk 
hisleri beslediğimiz Sovyet Rus
yaya karşı bu dostluğ'umuzu, ie 
hüviyetimize ait dürüstJüğiimüzü 
ve h·a)ırhah bitaraflığımızı i bat 
edecek canlı şahitler araınaya 
kalkışmış olsaydık •D. N. B.• nin 
ortaya koyduğ-u bu rapor ve ve
silıalardan daha kuvvetli hiçbir 
vesika bulamazdık. Gıyabımızda 
ve Türkivc ricalinin enıel ve hat· 
h barek~tlerini inceden inceye 
eliid ederek }"ıı%ılan bu mahrem 
raporlar lalnız ve sadece Türki
yenin taahhüdatına, mukavele 
terinin ruhuna ne kadar riayetki.r 
olduğuau ve Türki)·e)·i laahhüt
leri hilafında herhangi bir hedefe 1 
sevke)·lemenin imkimsttlığını yüz- ı 
de )·üz halis bir kat'iyelle isbat 
etmektedirler. 

Buna Fransız bü~·ük el('İ~inin ı 
namuskarlık ,.e dürüstlük ifade-
si olan mektubunun: l 

•- Sizinle ,·cva mesai arka -
daşlarınızdan biri \'e,·a dil!eri ıle 
yapmak şerefine nail olduğum 
muhan•relerden hiç birinde siz- ı 
d~n Türk toprakları üzer'nden 
cBakü. yu bombalamıya müsaa.. ı 
de ve-:iiınesini istemedim. Siz de ı 
fıiçbır zaman böyle bir ame1iye 
çin r:o vafal.atinizi vermt'dir z .. . . . . . . . . . . . . . l 

. . . . . . . . . . . . . 
Bakiı'va l!!:teveccıh herharg; 

bır r arekcte müsaade husu• !lrla 
mutabf~ olduğu~uz hakk -ıda tü
kumctime hiçbir zaman ne bır şey 
sôvlediın, ne de söylivrb;Hroim. 
Bilhassa ki böyle bir mutabakat 
elde etmek vazifesini hiç bir za
man almamıştım ,.e sizin de bu 
mutabakatı hiçbir zaman vermi
yeceğir :zi gayet ivi olarak bili-
vorum .. • 

Su '-ukarıya naklettiğimiz c:üm
lelcrini de katarsak D. N. B. }"e 
bu yeni zahmetinden dolayı yal
nız kendi alnından bo$aııaeak te
ri silm<.?k düser! 

Bu vesile ile bir defa daha 'IÖy
lemek i•teriz ki. Türkiye bütün 
ömrii ılibarile yalnız dostluğa, 
kahramanlığa. apaydın olmaya 
sembollük eden Şef İnöııüniin 
•ahsında ve temsilinde kendi mil
İ.i, ırki hüvi,·etinin bütün tcza -
hürlerinc dayanarak gizli ka -
paklı hiebir noktası olını)·an acık 
ve azimli siya~etinde sebat edj. 
yor ve ?.ı u si:vas<'tine de aksi hi~ 
bir Vt•\1ka iJ~ İ~hat ol)\unamıv·a -
cak bir dürüslükle herkesi ber 

'·olrla inandırmı.li bulunu)·or. •D. 
N. B.ı. nin bu tahrif ,.e tahrik do· 
lu gayretinin Mıl')skova1da da ~a· 
dece tebC's~iiın ile kars!lanacn~ı· 
na kaniiz. Ne Ankara 1da. ne de 
Mosk.-,·~'rla 3vbnatak tek toy 
oJrn::ıdıa-ı kadar )·ine bu ~riyatla 
Alman aiansınm neyi istibdat et
tij\ini anlamıvnoak da kıt ~urii . 
lü kim•e yoktur! Mııhakkak ki, 
Sovyet Kusva bizi Berliıı'den ~ok 
ivi an1ar. anlamıstır, anlam:.\ta
dır. Füzuli lalavuduğa lüzum 
~·ok!. 

(Birincı sahifeden mabaitı) 
Saat 10 da Maarif Vekili Hasan 

Ali Yücel talebenin ve hazır bulu
nan davetlilerin alkışları arasında 
gelerek merkez holüne girdi. Saat 
10 u 5 geçe bandonun çaldığı ve 
talebelerin hep bir aj!ızdan söy
ledikleri istiklal marşı ile merasi
me başlandı. Bunu t.akiben Rektör 
Cemil Bilse! bir nutuk sc. ledi ve 
Üniversite katibi umumı,i Feri~ 
Zühtü Örücü yeni ıne.unları..ıı. i
simlerini okudu. 

KAÇ KİŞİ MEZUN OLDU? 

Bundan anlaşıldığına göre tıp 
faültesinden 190, hukuktan 88, e. 
debiyattan 39, fenden 38, iktısattan 
14, eczacıdan 23, diş tababetinden 
8 kişi olmak üzere bu yil Univer
sit.emiz 400 mezun vermiştir. 

Ayrıca eylıil devresinde de muh
telif fakültelerden müteaddit genç
ler mezun <ılacaklardır. 

İsimleri okunan mezunlar plat
formun önüne dekanlarile beraber 
ııelerek birer birer Maarif Vekili
nin elini sıkıp isimlerini söyledi
ler. Müteakiben tıptan Muzaffer 
Baki Aksov, askeri tıbbiyeden Ce. 
mal, hukuk fakültesinden Haydar 
Çeçen ile diğer bazı talebeler veciı: 
birer nutuk söyleyıp şiddetle al-
kışlandılar. 

Bu rof'yanda B. Haydar Çeçen 
~enclerın vatan ve memleket uii
nna büyuk bir azimle çalışacak
larını tebarüz ettirdi. Bilahare 
Maarif Vekili Be. Hasan Ali Yücel 
bir hitabe ırat ederek 
•- Genç arkadaşlarun: 
Size bu dıpkımal.m k zandıran 

şahsi lıyııkat ve em&ğin.z olduğu 
kl>dar .Cumhurıvet reiiminoe bı -
!enle bilmi-;en arasındakı farkı 

gün L'eçtıkce iııkı~af ettırcn dık -
katli ve inziba\1ı bır terbiye ve 
maarıf zihnivetidir • c-ümlelerile 
ba~lıyan bu nutkunda .mezunların 
':ıı.tün rncnılekehn wıııl, ıtunat Vt 

t.><ba ı olr'ugunu s<lyliyemk Turk 
gmç!.14inı tc!xil ettı \·e: 
•- Cull'hurrei.>iml> İ9Inct İnö

nü, size r,1UhabbetL rı~ı. tl"lırkle
rini. renı hayat.ruzda muvaffak ol
ma dileklerim gönderoiler. Kıy -
metini bıleceğinize emin olduğum 
bu armal(anı sizlere sunuyorum.• 
Dıyerek sıddetle alh~landi. Ve mü
teakıben de Ba,\·ekilımiz adına dn 
mezula~ı tebrik etti. 

i.tanbul Asliye Altıncr Hukuk 
Mahkemesinden: 

Müddei: Salihattın Yalın 
Müddeialeyh: Bahriye: Aksaray 

Horhor caddesi Kırmatulumba oo
kak 29 No da . 

Müddei Saliıhattin Yalın tara • 
fından müddeialeyh Bahriye aley. 
hine açılan boşanma davası için 
müddeialeyhin 5/7/94-0 Cuma gü
nü saat (10,30) da mahkememizde 
hazır bulunması lüzumu iliınen 
tebliğ edilmesi üzerine muır.aJey
hin o gün gelmemesi ,·ey a bir \'e
kil göndermeme;ine mebni h>k
kında gıvap kararı ittihaz olur
muş \·e irıliı kılınan bu karara ait 
ihbsrnaır.enin bır nushası da ı: .ı.ı_ 
keme divanhanesine asılır.ış ve 
kevfıyetin on beş gün muddetle ı
liını için tahkikatın l6/9/94v .t>~
zartesi ın;nü saat ( IO) a bır:ıkıl
ını.s oldur:u teblif: yerine geçmek 
azere ilin olunur. !)4]/ 173 

Dalga Uzunluii;u: 
ETUT İZZET BE.'lİCE 1148 m. 182 Kc/s. 120 K•v. 

------------...,..·ı P. 3L7 m. 9465 Kc/s. 120 Kw. 
Memurlara ikramiye Q.19.7sm. ıst95Kc/s. zo~ 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 

tqra memurlarından bir yıl zar- 18.- Program 
fıaıla hiç ceza görmemi olaalara IB.05 Operetle-rd~ı seçil~ ı:ıcır-
birer maa~ nisbetinde · ikramiye çglar (pl.) 
verilmesini kararla~tuıruştır. 18.30 Radyo caz orkestrası 

19.15 Türk müziği Hatayın bayramı 19.45 Aıan• haberleri 
Kaltraınan ıonlumnun Hataya ZO.- Türk müziği 

ayak basışının ikinci )·ıldönümü 2l!.30 Konuşma (günün ıııeae!e-
dün tekmil Rata.vda j~ten bir se- !eri) 
via~le kutlaıımı tır. Antakyada 20.SO Saz eserleri. 
cesmi merasim yapılou.<, jCece İs- 21.- Türk müziği 
kenderunda bir t:trdeoparü ve- 21.15 Seçilmif dans pıırçıılari 
rilnı.iştir. 21.30 Radyo gazetesi 

Sirkeci meydanı 
Sirkeci tren istasvonu meyda

nının asfaltlanma i. i bütçe dar~ 
sebebile bu mali '•la tehir olun
mustu. 

Devlet demifV'Olları ı:murn mü
dürlüitii mezkur n.eydanm "e ci
varda1<i vollann sür'atle asfaltlan
masını kararlastırara.k •bu işe 28 
bin 819 lira tahA•a t temin etmiştiı. 
İnşaata• avın 20 sinden sonra baş
lanılacaktır. 

itfaiyenin kurtardıjı 
çocuk 

Fatibde SarıJıÜZelde Mutemet 
solkağmda oturan Bavan Saimenin 
10 yaşlandaıki ~uhı .Mustafa ku
yuya dü~ Te ııelen i~ ta
ralmdıın bmımm suları boealtıl
mak: ..,.,,tile laııtanlımştu 

21.45 Radyo salon orkestrcuı 
22.30 A,an. haberleri 
22.50 Radyo salon orkeıtrCUt 
23.10 Cazbant (pl.) 
2325 Yarınki program 
23.30 Kapanış 

aASİT RİZA TİYATROSU 
HALİDE PİŞKİN beraber 

6 temmuz Cumartesi günü akı;ama 
Beylerberi İskel~ tiyatrosu 

bahçesinde 
SACLARISDA.TIJ UTAN 

Vodvil_ 4 - perde 
Heyet her Cumartesi akşamt 

Beylerbeyi İskele tiyatrosu bah
çesindedir. 

ZAYİ - Tatbik mührümü ka:r
bettim. Me>Jkfır mühürle kimse
ye borç senedim yoktur, Yeni 
mühür il:zdıracaiınıd.an zayi 
müruün hfılımü kalmamıştır. 

Nııri11e Nemli 
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latanbul Mıntllka Uman Relallsllnden HER AKŞAM 
Şirketi Hayriyeden: 6/7 /940 C..marteei "BUGÜN,. 7.eytia:lıurma lilAlt 

fabrilı.aıı lllhiliade deni. ietilr•med•w mı tecıriibe.i 
yapılacağındaa bu civardaıı geçecek -rakibin miite-

TEPEBAŞI BELEDİYE BAHÇESİNDE 
yakkız buluamaları ilia olU11ur. "5820 

" ·ıl SAFiYE lı• 4 Temmus U40 tarihinden itibaren mevkii tatbike konan yaz ta
rifesin<le köprüden 17,20 de hareketle (Sefer numarası 168) Beşik
taş, Rmıaelilıisarı, Emkgiıı, htinye, Yeniköy ve Paşabahçesine 
uğrt)'arak Beykoza «iden vapurun köprüden hareket saati cep 
tarifelerhMle matbaa hatası olarak (17,30) gösterilmiş olduğundan 
lıir yan~bğa mahal kalmamak üzere keyifyet tavzih olunur. Devlet Demiryollan ve Limanları lıletme 

U. ldueai fliaları 

Çok kıymetli san'atkirlardan müte.ı,.»11 18 kişilik Bayan ve Bırylann iştirakile MİLLİ 
ve ARAP OYUNLARI VE MUHTELİF VARYETE NUMARALA RL S..zunu tam ...at 7,30 da lıaılar 

Bayan SAFİYE seansı tam saat 11 de ba !ar. 

Muhammen bedeli (1&0) bra (50) kuruş olan (15000) 1ı:1. Mazot (Motorin) Fiat Mürakabe Komisyonundan: 
9!7/1940 salı ııunu saat (11) on birde Haydarpaşa.da Gar bına>ı dahilindeki 
koınisyon trafından pazarlıkla satın alınacaktır. •5 numaralı i18na. 

Bu işe g>rmdl.: ı:"tıyen1erın (244) lira (58) kuru.,.1
··'- '--ı·ı ~mı·nati ve '--~·- r":.. ·vı· fab'"''" 1 · ı "tb l~ """' .- ~ •• ~ v• • •"a arı e ı a ... çı ve ._to:mlann ellerinde buluanan çivileri 

oun tayın ettiıı vesa.ıkle bır1tkte pazarlık ıüM' jj.aatine kadar komi&-yona müra- nmaralarına gtSre bir beyanname ile 10 Temmuz 18.tO çarşamba gUnüne kadar 
csatlarJ JWmdır. 

mıntaka ticaret n1udurltıgtine bildirmeleri Jüzumu 29 num:N"alı milli kqpınma ka
Bu ~e aıt ıartnameJn kom.iqondan parasız olu'V' d.UJblmaktadır . . (5871) 

rarnamesinin k:omısyonumuıa verdiği sal3hi.yete istinaden ilAn olunur. * * •6 ııum..ralı ilam 
Muhammen bedtli (3600) linı <>lan 29 adet mihanil<i ter!ibatb Re6im m..,.sı 

Son ~n1erde kara yolile ve şime.odif ıı>rle memleketimize ithal dilmiş olan 
(1517/1940) pzarleaj ıunu sut (10,45) on kırlı: bett.e Hııydarpeıade Gar binası 

limonların maliyet fi.ati uzerine toptancı~ar için azamf olarak ytnde 20 kiır haddi 
dalıilinde.ki .komisyoo tarafından açık e.ksiltme usulile satın alınacaktır. 

muhik görülmüştür. Yarı toptancılar jçin ayrıca bir kitr kabul edilerniyeceğinden 
Bu ite &ırmek iııtlyenlerm (270) bralık muvalı:kat teminat ve kanunun teyin 

iŞbu 20 kar toptancı ile yan toptancı arasında taksim edilecektir. Bu hesaba 
l!Uiııi vesaikle bırllkte ebiltme llinil -tın• kadar Jıtomiıyona m>İracaaUarı l~-
zımdır. ıöre 940 lık sa.uilklarde. bu1unan Jirnonların paraJıı:ende aıamf Mtlş fiyatı •3 1/2> 

Ba i;ıe alt tarbıameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadır. (SSSC) kuruş olarak ve 31KJ lüle sadıklarda bulunan lhnonlann perakende auıml satış 
--=----------~------------------! fiyatı •4 1/2• kuruş olarak tesbit ve ilan oluııur. <5800> 

KuleJi Aa. Liseler Md. den : 
x.tell, .llallepe, ıı.... aııitul 11.wlerinin birinci anıtlarına istekli ve biltün 

sirmo ııortı.nu llalz oı.ıı ııamutlerin ııeçıne ımavları 11 t,e...,,.uz HO eünü 
~ lloolerde :rııpılaC<ıldır. Nam~tlerin en ıeç 10 temmuz IMO ıal>ahı saat 
..ırizde nıllrekkçli hlemlerile ?<7• bokka kalemlerile flOu ~rde bulWlllla-

lan llAn olunur. (J24) (11190) 

Valdebaj Prevaator1om ve Sanatoryom 
Direktörlüjündea : 

Münakasa ilanı 
Maarif Vekllliii pttvantoryom - sanatoryom ile pamiyoıı lu.omma alt (47) 

t.alemdm ibaret et, elanelı:, Ndeyal, peynir, 1•1 ııebze, kok kömıirü, mangal kö
aüril ve odun oeııelik ihtiya<; için eksiltnıeye ltomnuştur. 

. l - Et, ekmek, ııadeyaiı ihtiyacı 17/7/ 1940 ı;ar;ı;ıımba &ünü ıaat H,30 dan 
11ibaren. 

2 - Xaşar Ti beyaz peynir, yq sebze, kok kömüru, mangal kOmu.ru ve edUB 

lbtfyacı ıan/1D40 l>Vvembe ıünü aaat H 30 dan itibaren ba~lıyacaklır, 
3 - İatdW.Ierin eksiltmeye koDan yiyettklerin ıartnamelerini görmek ve 

mlktarlariJe ilk teminat ak(elerinj ve eksjltmeye girme aaaUerüti öi'renmek üzere 
mtiessese müdürlüğüne mtı.racaat edebllirMtr. 

4 - 17/7/1940 ve 18/7/1940 tarihlerınde yüksek melı:lopler mulıasebecillği 

ftznesine 1atıracakları ilk teminata ait makbuz, yeni sene ticaret odası vesikası 

(l:t, aadeyağ) ıııa aiı fiat teklif mektuplôrı ve bu l!bi taahhütlere ~ımdiye ka-
41ar ıınbk1erini bildirir il yaptıkları mtıies.<.:erattan a1acakları bonservisleri ile 

hirlikle mezldjr muhasebecilik binuında toplanacal< olan &alın alnın komı01oau-
na müracaat etmeleri il~n o1unur. (~815) 

l~~•n_h_lsa~·-rl_a_r_U~·~_üd~U~r~!~üğ~ü=·n~d=•~~~=~1I ' 
C:nal 

Nihayetsiz şerit 
Muhtelif eb'atta 
lmrtabli bal 

Miktarı Eksilt111e ~ekli aa~ıı 
4875 adet Pa.ı..&trlık 14 wıtilf'a)dudi namına 
10()fJ rnetre > ]fj > , 

1 - Nümune ve .. pr&ıamf'lerj mucibince yukarıda rm~ t·e mikt:ırı yazılı 2 
kalem ..,-a müteahhidi nam ve he8'1ıbına p.;:ıı.arhkla ~tın alıncırtıktır 

11 - Pazarlık 22/Vll/HO pazarlesı (lınu Kabalaftıı Je1 ·nım ve mubayaa! 1 T ·ş BAN KASI 
lf'lbestndeki alım komisyonunda yapılacakt..ır. ı • 

111 - Şart.name ve numune Mn.u g~en şubede aortılebılır. ,, 1 1 1 
IV - İstek.lilenn pa2arlık JÇlD teym uluntıın gun v, saaUttde te-kh! ~etek· 

len fjat ~eıı yuzde 7.6 ıuvnme parasde bırbll~ m~zk(ır konu$yona mu· 1040 KÜ ""Ük 
nıcaaUan. (5e01) - Y 

Cari Hes.~plar 

iKRAMiYE fLANI SIGINAK Dr. İHSAN SAMİ ' 

194(1 

1 adet 2000 liralık = 2000.- lirt 
3 • 1000 • = 30tJO.- • 
6 • 500 • = 3000.- • 

12 • 250 • = 3000.- • 
40 • 100 • = 4000.- • 
70 • 50 • = 3750.- • 

210 • 25 • = 5~50.-- • 

Keşideler: ı .,.bat, 1 mans, 
1 ağustos, 1 ikınciteşrin torih· 
!erinde yapılır. 

Belediye nizamatma mu~afık 

gayet ucuz yap1lır. Galata Tünel 

Billur okak Gül han No. 13. 
Tel: 43601 

Belsojiul<l~ ve Wıtıliıtlarına s:mmlZ:lill!!l:EEillmlZiE•""il----•••••--• GO~OKOK AŞISI ı · 
rsı pe. i< ıesırli ve tııııe a.şıdır. ~. =============================" 

Dıvanyolu Sultanmahmut Sahip ve neşiryatı idare eden Başmulıarrin 
• Tiinbesi No. 113 ı , ETEM İZZET BENICl!: 

1 Basıld$ yer: SON TELGRAF Matı.a ... ı 

1 LAN 
İstanbul Mıataka Liman Reisliğinden: 

Şarköyde batık .Pi1evne> ve cHanefiyye> vapurlarının seyrUse!ere engc 

'
• t b f f' d • d.. • teiltil ebnesi basebilc ihracı cihetine ıidileceğjnden bu vapurlaı·Jn &1hip ,.ef 
s an u as ıye or uncu acentalaruıın tarilıl ilandan itibaren bir halla zarfında riya>etimize müracaatll 
hukuk hakimliğinden : tasarruf ve aidiyetlerini lsbat etmek §artile mezkür vapurları bulundukları ıııl 

. halden çıkarmadıkları takdirde 618 numaralı limanlar kanununun n1uaddel 7 in( 
kta.nt>ul maJiye nı.uhakemat mü· maddesine tevfikan muamele yapılacağı a1filcadarlara ililn olunur. •5757> 

diirlüfcü tarafından iBakırioöyiinde -· ---------------------------' 
Kartaltepede hat boyımda 19 No.

1 
1 

hı hanede mukim müteakit bın- lstanbul Belediyesi ha" nlan 
başı Ziver, :miralay Asım, miralay 

Sefer, ve saire aleyhlerine açılan ıı-ıı.. ........................... liiiil._ .. ..,,..T.,. ............ ..__..., ........... _~ 
alacak davasuun muhakemesi ın- Hahcıogıu 1opçu okulu bahçesinden Sütlüceye giden yolun parke knldırıı 

olarak in~ası açık üsiltmoye konulmuş tur. Keşif bedeli 7873 lira 14 kuruş ' 
llk teminatı 590 lira 48 kuruJtur. Keşif ve şartnazne zabıt ve muaınelitt ınüda' 
lüğü kaleminde ıörilleceklir. 

rasmda: Miiddeialevttılerden Zive
re tebligat yap:ılınaması hasebile, 
mukaddema ilanen tebligat yapıl-

İhale 18/7/9oi0 perşembe günü saat 14. de daimi encümende yapı?acaktıf 
anış ve bu kerre mahk€U'l1ece Zi - Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sekiz gun ev\i 
vere ait il5.rıd.a isminin zikred.il ... Fen iş1eri mülürlüğünc müracaatla alacakları fenni ehliyet ve 940 yılına a ı t tr 

memesi ha.sebile !kendisine yeniden caret odası vesikalarile ihale CUnü muayyen saatte daimi encümende bulutJ' 
teQ:ıu.ıat icra edHmecine ve bir ay mal<ırı . (5646) 

mühlet veri.hnesine ve muhake- -----------------------------

ıınenin 9/9/94-0 saat 14 de tali'kine I L A N l lstanbul dördüncü icra 
karar verilmiş ol~ooan muma- 1 d 1 v d 
ileyh Ziver ıbir ay zarfında mah _ Sİanbuf aslfye dör ÜnCÜ memur UQUn an : 
li=eye müracaat etmediRi veya hukuk hakimliğinden: J3ir borct-an dolavı ırnahcuz ol~ 
llıir vekil ııöndernnedil!i takdirde paraya çevrilmesine karar verile! 
ba.kıkınıda C1Jyalben muhakeme ya- İstanbul , _,aliye ırnu<hakeımet mii- 3523 sayılı gayri mübadil hıtihka-
puacafı ve işbu llinın bir suretinin ıdiriyeti tarafından, Nikola Medoiç, kının tasfiyesine dair olan kanunlS 

ahk Vasilaki !Mi:hakidis ve Galatada t-~avu··ıe •·'·arılmış olan ve do··rı m · eme dlvanhanesine talik edi- "" ""' 
lecei!t t!An olunur (938/714) 

1 LAN 
lstanbul beşinci 
memurluğundan : 

icra 

!Bir borçtan dolavı haczen parava 
çevrilmesıne karar ·ıerilen 39 mo
del R. C. A. mal1ka bir radyo ile 
ımükemırne l oda takımı ve sair ev 
eşyasının 13 teımnıuz 940 cumar -
tesı ııünii saat 10 dan itibaren Tak
sim Cumhurivet meydanında i. T. 
E . $. hanında 11/12 No. lı dairede 
satılacaiTından alıcılarının vak -
tinde orada hulunacaık icra satıs 
memuruna 940/833 dosya sayısı 

ile müracaat etmeJcri JÜZUmU Ucin 1 
olu nur. (940/ 8J3l 

İstanbul Asliye Mahkemesi 9 
uncu Hukuk Hakimliğinden: 

Rauf Has,;a - ağası tarafından 
Kuzı;ıuncuk Sait paşa köşkiinJe 
oturan karısı lvon Pavloff ule\hi
ne mahkemenin 940/899 No.sı 
ile açınış olduj'(u bosanma dava
sının yapılan tahkikatında •nu
maileyhin gösterilPn adreoıen 
sekiz sene e"''el çıkarak Bulgar
}·ayıı l(ittıgi ve hali haz:r ika
ırnetg51ıı m<>Çhul bulıındu [:ıı tcb-
1ik ilmühaberine verilen nlt. s:u
h&ttan anlaşılmış <•ldu(!undaıı i
liınen tebliıı:at vapılma•ına ''e 
esas davava karS! virmi gün zar
fında ce\'eıu vermf>~ ine ve taraf· 
!ar n 11 / 9/940 >aat 10 da mah
kE'mı>ve davet f'dilmelerine ve 
U.tida surEti ile daYetıvenin mah
keme divanhanE-sine talik ve gaze
telerle de ııanat icra•ına karar 
verilmiş olduğundan ol baptaki 
karnr ~ureti IC'b liğ makamına ka
im olmak üzere ilan olunur. 

(28031) 

Mu.rnhane cadde6inde Nom:iıkos ha- ı;enede itfası mukarrer bulunaıı 
nında iBahaetttn Behcet ale~le - yü:ııde beş faizli (1600) lira kıy • 
rine acılan bir adet kazan ile bir 
a<let dorrkinin bedelinin faiz mah
keme rnaşrafı ve avukatlık ücretile 
birlikte tahsili davasında: Dava olu 
nanlardan Bahaettin :Behçetin yu
~ arıda yazılı adresine ı;ıönderilen 
dava arzu-halinin bir sureti ı;ıöste
rilen han<'a bu namda kimse olma
dığı beyanile obila tebliii iade edil
miş ve ıkeza namına çıkarılan da
vetiye de tebl" • edileımerniş ve 
mahkemece de mumai12yh Baha
ettin h:ıJı:kında ilanen te<blif(at ic
rasına ve kendisine bir ay mühlet 
verilmesine ve muhakemenin 9/, 
9/94-0 saat 14 e talikine karar ve-
rilmiş olmakla rni.iddeialey hlerden 
Bahaettın B et bir ay zarfında 
mahkeme,·e mwracaat etmediği 

Ye"a hır vel:il ııöndermediı(i tak-
dirde h.ı.kkında aıyaben muha:ke-
meye deYaıın olunacaj?ı ve isbu ila· 
nın bir m.ishasmın .,...:ahlwme di -
vanhanesine talik olunacağı ilan 
olunur. (938/744) 

Kadıköy sulh birinci hukuk mahke-
mesinden: 

Kadık.öyünde Ca!erağa M. Mühürdar! 
C. 81 No. 1ı evde iken memleket dışına 

oldutu bılinmiyen Andon kızı 1 
ıktığı bildirilen ve ikaınetıcihının xıe-ç 

rede 
Elen iye. 

Bursa Balta köyünden Ferit ogıu Na. 
b1 Ergin tarafından aleyhinize ikame 
edilen K;.dıkoyünde CafC"rağa M. Mü
hürdar C. 81 :-;o. lı g<1~·ri menkulün 
şuyuunun izalesi d2\'a!'ından dolayı 

namınıza gönderilen davetname tebliğ
siz geri gönderilmiş ve 15 gün mtiddet
le hakkınızda alenen tcb1ignt iC'r<ı.~ ına 

ıınetinde 32 adet hazine tahviliniıı 
satılmasına 'karar verilmiştir. 

12/7/940 tarilıine rastlıyan curnl 
ııünü saat 13 · 14 de dairemizde 
açık arttırma suretile satılacaktır. 
Muhammen kıvrnetlerinin yüzde 
yetmiş beşini bulduğu takdirde alı· 
cısına satılacu:r . aksi hakle 15/7 / 
940 tarihine rastlıvan perşembe 

ıı;ünü ayni saatte yapılacak olan 
ikinci arttırmasında en fazla be • 
delle alıeılarına satılacağından ta· 
li))lerin rıe2ll:ı1r ııün ve saatte ha· 
zır bulum.ıaları ilan olu ur 

(937/5956) -
lSH Bicıf I 135' &aml 

C.mu.ilert"eJ llazİı'aD. 

29 23 

1940, Ay 7, Gün 188, Hı ılır 62 
6 Temmuz CUMARTESİ 

VakiJler Vf..!.alJ F,zan! 
Sa. Da. Sa. Da --

Gün.,. 5 33 8 51 
ÔAle 13 18 4 35 
İkindi 17 19 • 35 

~ 20 44 12 00 , 
Yata 22 4!1 2 01 

imsak 3 17 6 33 

karar verilmiş olduğundan muhakeme 
ıUze bakılmak üzere tayin kılınan 23/ 
7/940 sah gilnü saat 10 da mahkemedl 
bizzat veya tarafınızdan musaddak ve· 
t.A.letname ile bh· vekil göndermek su· 
ı;:etile hazır bıılunn1adığınız. takdird.: 
hakkınızda gıyap kararı ittihaz. ohn:a ... 
eaiı \"e bu baptaki dava arıtıhalile i1in 
11uretinin divanba.neye de asılmış ol•Jıl""' 

ju tebliğ olunur (940/368) 

============================================================================================================================================================ 

l\o. 103 Yazan: 1'1. SAl\f:t KARAYEl. 

Cem Sultanı mahbusluktan kurtarırsanız, 
Mısır sultanı istediğiniz kadar altın verecektir 

Beyazıdın babası kou Fatih, on Papa. ~facar kralının Sultan 
altı sene muharebe netice~inde o Cemi almak İ(in Fransız kralı nez. 
ıvaktin İngilteresi olan Venedik dinde ~apmı oldugu hareketin a. 
hükümetini ortadan ~necek dere- den1i n111\.aCfaki~tete müncer ol-
ceye getirmişti. !Ju sebeple küçü- ıııasından dolayı memnundu. 
len ve dünyaya kol salan ku\'vet Macarların ademi muvaffakiyeti 
ve kuchetleri Türkler tarafından üzerine Papa Fransa kralına iki 
kesilen Venedildilu ltilmecburi- murahhas yolladı. 
ye Beyçıt Sultana kulluk edi - Papanın bu murahhasları Flo-
yordu. ransadan geçecekler, orada Lo-

Cem Sultanın \·alideiİ l\fısırdan ran Don1ediri1ıin de n1iitaleasın1 &· 

iki casus yollamıştı. <>&"lu ile te. lacaklardı. Papanın bu adama ilix 
ma ı temin edecek olan casus • madı vardı. 
!arın üzerinde külliyetli para nr- Bütün bu harekeller cereyan e-
dı. derken .:\iı~ır Suitanının elciltri 

\ .. enedikJiler, eac-;u<.ların geldıği- de f'lorau<.a;ya gelmi~lerdi. 
ni de Sultan llel aııda bildirmiş - Mısır Sultanı Kaytbay elçileri. 
)erdi. nin 'azifesi ~ur(>ta ticaret muahc· 

Cem :--ultau, hir~(')"den korku - deı;;;i ~·apma.ktı. 
~·ordu. Bu da, B=ynzıt Sultanın Fakat Mısır Sultanının clçileri-
kcndisini zehirlemesi id'. nin ikinci ve gi<li bir va7ifesi da-

Sultan Be)·azıt, kardr~'r.i . • - ı.a \ardı. 
temek irin bazı hareketlere tc\ ·•- Bu da Sultan Cem için baZJ tek-
ıül etmişti. liflerde bulunmaktı. Floransa hü-

!$ö\ alyeler, Sultan Cem in ze - kiınıeti reisi L<ıran Domediçi !Ilı· 
• birleıımemC5i için sıkı tedbirler· al- sır SuJtaııının elçilerini hüsnüsu. 
. nıışt" Çirnkü, $uifan l'. ,.·n ~)"(İr. • retle kabul eylemişti. . . 
·l;cr!fııe~i ve bu ~ureııe oını.t~ı.,!ı;ılk-! ~ .~ı~ü.Sultanı Flora ... a hüküniet 
ma ... 1.endilerlne ura~ olurd.r. U-!- l"f.İŞmeelrilerih·nadi.le hedhelez 
.ıe bulunan ekmekler! "''-" •. f.tlfarni.-itı. ·; .. ;. 

Kaylbayın hediyeleri içinde ars-
1 

lan:ar, zurafa~a:. kaplanlar ,·ardı. 
~fısır St..lu:uıının elçileri yanın· 

da Papa~·a ~ azılr.u ş n1el~tu;>lar 
1 

1 

Gerdanlık hastalığı diyorlar buna. ] 
Ve ressama bir göz işareti vere

rek, kendisini bahçeve davet etti. 
Yavaşça ı.alondan ç. ktılar. 

rnesi, elbette şüphe uyandırar al< 
bir sözdü. 

Ressam $ekip, şaire neden bciy· 
le sö\' !emişti? 

\ardı. 

Kal tbay, PapaJ a hıısmi mektup 
gönc!crm;c.,ti. İcap .-ı~;ği takdirde 
bu mektupları Papa~ a verecek -
ferdi. 

Kal ita), Cem Sultanın alide
si lnrafından tahrik olunmuştu. 
Elçiler ticaret muahedesini sureta 
ortaya kormuş bulunuyorlardı. 
Maksatları Sultan Cem meselesi 
idi. 

Yazan: lıkcnder F. SERTEJ.Lt 
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- Aman susunuz, dedı. Ben bu- ' nun kalbını »azanmak, benım i ı; in 
nu bahçede buldum . Talih.m \'ar- zengin olmaktan daha faydalıdır. 
mış. Pamuk işler inden bic haylı Vasfi Bcv b sefer şairi tehdıde 
ziyanım vardı. Eğer bunun üstün- başladı. . Arka cebinden ya\·aşça 
deki taşlar haki.Ki ise, biitün zi- tabanca::;ın~n ucunu ı:ö.stererek. 
y anım. ç.;. kard .m de me ktir - Bu iş~ mC>\'cian .ı c:1.k.arırsanı2, 

Sairin göllcrı b ı rdenO: ıe dön· r L:e- t L1 1-.luYa rnalolur!. 
dil: Deyince. Şeh,;üvar :yerinden 

- Ne divorsunuz, beveff.nc!i.. kalkt ı. 
Mısır elçileri, Floransa bükiı - Bu gerdanlı~ı buradak. bahçede Baska bir köşeye giderek, res-

met reisinin huzuruna ~ıkıo na· m, buldunuz., ~am Şekibin v~nına oturdu. 
dide hediyelerini takdim ettikten - Evet. •. İçeriye girerken bul- Şebsüvarın ayakları birbirine 
soııra açılıular. d um. oolaşıvor, sesi de kalbi gibi litri-

ElçHerden biri söze loaşladı: - O h~lde, bu akşam sofrasın - vordu . Kendi kendine: 
- E~er Cem Sultanı bulunduğu da yemek vediğiniz aileye aittır. _ Mej!er bu adam tüccar degil, 

mahnuotan kurtarırsanız, Mısır Zira onlar da böyle bir gerdanl.k hırsızın en bii\·üi(ii imiş, dedi, .. 
Sultanı istediğinix kadar altın \er_ kavbetmişlerdi. Demek ki. Neba· Aksı :;e\'tan .bu gece \"İne büyük 
meğe hazınır. ı hat hanımın gı:,rdanl>g ı bnhçe f e bi_· fırnat ,ka\<bettim. Ke~ke şu 

Floraföa hükümeti reisi. MJSır diismüş .. Polis onu b r avdanberi gerdanlığı ben bubaydım. Bu ge- ı 
Sultanının teklif ettiği altınlar ve 1 arıvordu. ce Nerıman hanımın ııözüne ve 
ve hcdi\·elrr kar"ı~ında ,-uıuusa· \"'"asfi B(•V, va\"a ça şaırin kula. kalbine ~irmek için, ne güzel bir 
dı. ı ltili°vim bır surette r~vap v~r· 1 t;ın a eğildi. ves1le bulacaktım. 
di: - Se,; çıkarma,·ın da . .• Bcraher Ressam $ekip, şairin heyecanını I 

- Sultanın auıılarını yerine ge- paylaşalım. ı!'Örilnce, dayanamadı: 

Zaten Nebahat de biraz önce: 
- Beyler, bava almak isterseniz, 

bı;hçenuze çıkabilirı;iniz!. 

Demişti. Şehsüvar, bir ceviz a
ğacının dibinde durdu ve ressam 
Sekibe sunları söyledi: 

- Aziz.im, sen, tevkifhaneye a
tılan mühendis Sadiden şüphe e
diyor•un amma, şuradaki ı;akallı 
ve keçi suratlı herif, bu ııece ger
<lanlığı bahçede bulmuş .. Koynun
da duruyor. 

Re.sam birdenbire afalladı: 
- Kabil değil ... Belki sahtesi -

dir, 
- Nereden anladın?. 
- Cünkü ben, hakiki ııerdanlı -

/ılll kimde olduğunu bll4>-orum. 
- Aman efendim, ııerdanlıl'ı 

ben gözümle gördüm, Herifcik ba
na hakkı sükiıt olarak pay bile 
teklif etti. 

- Benimle alay etmiyorsun, de
ğil mi Şehsüvar bey?. 

- Alavın sırası mı ·a canım?!. 
He.vecanımı görmüvor musunuz? 
Kalbim kopacak gibi çarpıyor .. tirnıek i&terım. N ded . · ] a:k " B" d b. h t ızl d , - e ınız ... pay aş.ın · mı :. - ır en ıre ra a s an ını.z 

- lısır Sultanı Sullan Cemi lıu- · Fakat, i.nsanlıİ(a, dostluga sığar mı mı. Sehsiivar Be\·?. Çehreniz sap- - Dizleriniz de titriyor galiba. 
glinkti mahpıı,lıık hayatından ha- bu?. sarı oJmu,. sac."'\":ınnız dımdiı< du. Hele şurava oturun bakalım.· 
las eılip la Macaristana ve yahut _ Eber u ııerdanlıksa. kırk bin ruvor. Neniz var?. Şehsiivar bir iskemleye oturdu. 
Papalığa teslimini uzu etmekte. !ıra cieğenn<İe imıç .. , Ymnı><·r bin Saır susu\·or ve ıroıözünün ucile Şair şimdi yeni bir şüpheye di.iş-
dir. lira alırız. kendı.sıni uu.Jttan teces.;iıs eden döıotü. Ressamın .kabil degil.., 

Mmr elçilerinin teklifi basitti. Ve ııerdanlıjiı tekrar koynuna A!. .. nalı tüccara bakıyordu. Belki sahiesidir!. ııöı:ü de ne de-
Fakat, haris Fransa hül..iımeti \e kovdu. 1 Res;;am Şekibe cevap verdi: 1 mekti? • 

• kul >Ö\alyeleri sıyanet maksadile Şa.r, bırdenbire tereddüt ve he- J - Evet.. E:rdenbire rahatsız - RessamŞeldp, kaybolan Rerdan. 
ı ·n .men1iıatleri:jcabı Cem Sullanı L.tyecanını l(izliyemedi: landım. lı~n nerede oldııtunu kat'iyetle 
' J<lmı.cciklerc verınlyorlard1 .. ;l ' •. .t:i - ~u alur ~ım1 ~erinıar. - Midenız<1f'1' mi muztaripsini(/ı bili"OrnlUŞ gibi, Vasfi beyin iııay: 

(Devamı var) 1 hanın'Ycoı:i~i'&o ındur. O-" - ):la• . B.jfnbash bir'ıztırap. .nundaki ııerdanhğa sahtedir dP-
• • l- ,,,,.. 1 

• 

Acaba telaşla ağz .ndan bul'u ka
cırmakla hakikati itiraf mı etmiş 
oluyordu? Yani hakiki ger<lanJığ, 
çalan hırsız, $ekibin ta kendin 
miydi?. 

O halde Adanalı tüccarın bul· 
duğu ııerdanlık cia nere<kn çık • 
mııı;:tı?. 

Vasfi Bey, k.oynunda~i gerdan. 
lığı köşkün bahçeı;inde buldugunu 
södenıi:,ti. Köşkün bahçesinde çi
çek yerine gerdanlik mı bıtiyordu 
yoksa?. 
Şair Şehsü'" ar hay relinden cıl

dıracakt:. 
Bir aralık ressam Şekibe: 
- Azizim, ben herkesten ştiphe

lenivorum. dedi, hatta sizden bile. 
$ekip kaşlarını çattı: 
--Rica ederim, sözünüzü ~eri a

lınız .. ve benimle konUŞurken ke
limeleri tartarak. adeta altın ı;arfe· 
der eibi kullanınız yoksa ... 

- Yoksa, ne olacak? Siz de mi 
tehdide kalkışıyorounuz?. 

-Ne o?. Seni benden başka teh. 
dit eden de mi var?. 

- Öyle ya. Lafı ağzımda bırak
tın .. Ve hiç yoktan kendi üzerine 
şüpheler çekmcğe başladın. Ben 
size, kav bolan gerdanlığı Vasfi be
vin kovnunda gördiiitümii söylii· 
yorum. Siz bana onun sahte oldu· 
ğunu söylüyorsunuz. Şu halde ha· 

. ık.ikisinin nerede ve kimde olduğu
nu biliyorsunuz demektir.!. &iy Je. 
yin bakayım, ııerdanlı_iı kım ~·aldı ı 
Şimdi o kınnetlı müce,·her kimin 
eliııdectir?. (Deva~ı var), 

.. 


